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 על התכנית

עולם המשפטי ובחברה מודל ייחודי בעולם האקדמי, ב מהווה 2"תכנית נשים חונכות לזכויות והקליניקה לפמיניזם משפטי"

המשלבות אקדמיה, מכל העולם הניתן לתכניות  ,3התכנית במקום השלישי בפרס מקג'נטזכתה  2002בשנת  .האזרחית

 קהילה ומאבק לזכויות אדם.

 ייחודה של התכנית מתבטא בשלושה רבדים:

נהיגּות בשטח, הקשורה יבור זה נעשה באמצעות יצירה של מח ת:שונוחיבור בין האקדמיה לבין קהילות מוחלשות  .א

נשים מנהיגות מקהילות  –"חונכות לזכויות"  ןההן לממסד האקדמי. מנהיגות השטח ות ומוחלש ותהן לקהיל

פרויקטים והנעה של שינוי  ייזוםסטודנטים וסטודנטיות למשפטים לצורך הפועלות בשיתוף פעולה עם  –מוחלשות 

 הישראלית.חברתי בכל הנוגע למצבן של נשים מוחלשות בחברה 

 פיתוח ידי-עלכי אם בלבד, דין ומשפטנים -דין, עורכות-עורכי באמצעותלא  :הנגשת המשפט לאוכלוסיות מוחלשות .ב

 ופעילותהבהרת השפה המשפטית , באמצעות הקניית ידע על זכויות המוחלשותאוכלוסיות המנהיגות בקרב 

. כל זאת לצורך השמעת הצרכים ת חדשיםלשינוי חברתי הן בקרב קובעי מדיניות והן באמצעות השמעת קולו

המשפט ומימוש הזכויות של קבוצות -אתם לתוך השיח בעולם המשפט ובבתיהב ,והקולות של קבוצות מוחלשות

 אלה.
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קהילה, יוזמות -דפנה יזרעאלי, שותפות אקדמיהידי קרן -נתמכה מאז הקמתה עלפי קווי חזונה של פרופסור דפנה יזרעאלי ז"ל, ו-התכנית הוקמה על 
 , הקרן החדשה לישראל ועוד.National Council of Jewish Womenקרן אברהם, קרן סורג'יר, 

3
 http://www.macjannetprize.org 
 

http://www.macjannetprize.org/
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מיושמים הן , ההבאיםהעקרונות ששת על  מושתתתתכנית ה ת:ונות הפמיניסטיים המשולבים בתכניהכלים והעקר .ג

 :בשטחהחברתית ה והן בעשייה באקדמי םהלימודישל תכנית במבנה 

  מעגלי חונכות 

 הממסד(  ועם לשינוי חברתי ארגונים עםעבודה בזירות שונות, בשטח ובאקדמיה,  כגוןתחומיות )-בין

משפטים, פסיכולוגיה, עבודה באמצעות שיתופי פעולה עם פקולטות כגון דיסציפלינאריות )-ובין

 (במסגרת התכנית ות בעשייהסוציאלית, סוציולוגיה, כלכלה ועוד, אשר משתלב

 עולם האקדמיעם השטח  תשילוב של עבוד 

 תרבותיות ופוליטיקה של זהויות-רב 

  פמיניזם וראייה ביקורתית בנוגע ליחסי הכוחות הקיימים בחברה )מגדריים, מעמדיים, היררכיה של

 ת וכדומה(יוסמכו

 סד, של האקדמיה ואף של , של הממהזרם המרכזי שלחשיבה בסדר יום פמיניסטי בפעילות ו הכנסת

שיתוף הפעולה  הלדוגמ)ושילוב של ארגון פמיניסטי עם ארגון שאינו מזוהה ככזה  ,הארגונים השונים

[ לבין הפקולטה למשפטים משפטניות למען צדק חברתי] َمَعك   -תךיבין ארגון א המתקיים בתכנית

 .(באוניברסיטת חיפה

 מבנה התכנית

הפקולטה למשפטים לבין  "משפטניות למען צדק חברתי – َمَعكِ  -איתך"ארגון בין עולה התכנית מתקיימת במסגרת שיתוף פ

  .באוניברסיטת חיפה

 /ות התכניתימשתתפ

ונשים שאינן יהודיות נשים יהודיות, נשים נשים מנהיגות מקהילות מוחלשות ) –"חונכות לזכויות"  משתתפותבתכנית 

כמו כן משתתפים בה סטודנטים ארגון קהילה. של של משפט ו מיםהמקבלות ידע והכשרה בתחו – ערביות בישראל(

 קולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.וסטודנטיות למשפטים מהפ
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לצורך התפתחות אישית, התפתחותם/ן כמנהיגים/ות , למשפטים /ותלסטודנטיםוהתכנית מהווה חממה ל"חונכות לזכויות" 

ים סטודנטהיחד עם  שנות קיומה של התכנית, הקימו החונכות לזכויות במהלך בקהילה, וגם לייזום של פרויקטים שונים.

בדרך כלל בזירה  יםנשמע םקולות של נשים שאינשונים המעלים לשיח הציבורי  פרויקטים 35 ,יות למשפטיםוהסטודנט

 .למשפט נשים מוחלשות של את הנגישותהתכנית מקדמת  הודות לכך .הציבורית בישראלבזירה המשפטית ו

 דין קהילתית, המרחיב את המעגלים הקיימים והמוכרים בישראל-מודל חדש של עריכת התכניתיוצרת  על כן,יתר 

בחברה האזרחית הן פעולה עם גורמים שונים ורבים  פישיתומשפטית או בחינוך קליני. זאת באמצעות  העוסקים בעשייה

 בממסד בישראל.והן 

 שלבי התכנית

לאחר תהליך  לתכנית יםמצטרפת"( והסטודנטים והסטודנטיות למשפטים כות לזכויוחונהנשים מהקהילות המוחלשות )"ה

 של שנת הלימודים הקודמת לתחילת התכנית.סמסטר ב'  של מיון קבוצתי וראיונות אישיים שמתקיים במהלך

רה תהליך הכשהמהווה  ,"חונכות לזכויות"בשם קורס ב הנשים מהקהילות המוחלשות משתתפות חודשי הקיץבמהלך 

כנים משפטיים ופמיניסטיים והקניית כלים לעבודה קהילתית וציבורית למידה של תת, פיתוח מנהיגּווכולל סדנאות העצמה ו

 ולשינוי חברתי. 

. במהלך סמסטר זה הסטודנטים, למשפטים גם הסטודנטים והסטודנטיותקורס משתלבים ב סמסטר א' בתחילת

 וגיות פמיניסטיות שונותדיון בסשל  גיבוש קבוצתי,היכרות וך משותף של הסטודנטיות והחונכות לזכויות עוברים תהלי

. בד בבד הם היכרות עם הפרויקטים השונים שנוצרו במסגרת התכנית בשנים עברושל ו בתחום החברתי והמשפטי

ל פרויקט מגדיר סטודנטיות. כל צוות ש/או סטודנטים ווהן חונכות לזכויות הן כולל עבודה, שכל אחד מהם לצוותי  מתחלקים

 הסטודנטים והסטודנטיותלבין  של הפרויקט בשיתוף פעולה מלא בין החונכות לזכויותיעדים והמטרות החזון, הלעצמו את 

 ליווי של מנחות התכנית.שבצוות וב

, המתחלקות בין בכל שבוע ארבע שעות שנמשכת, כל צוות מתחיל את העבודה בשטח שנת הלימודיםולאורך לאחר מכן 

המשתתפים בקליניקה מקבלים הנחיה וליווי  בשטח ופגישות צוות. תוך כדי העבודה אוניברסיטהה בקהילה, לימודים בעבוד
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, המתבטאת בהעצמה אישית-ביןהברמה והן  כצוותי עבודה הן, /ות בתכניתיםהקבוצתית של כל המשתתפ הן במסגרת

 .ם/ות בצוות או בקבוצהה וביחסים בינו/ה לבין אחריאישית של כל משתתף/ת ובתמיכה בו/

 הסמינר הקליני

, שבסופו הם מגישים בסמינר קליני, משתתפים הסטודנטים והסטודנטיות עם החונכות לזכויות במקביל לעבודת השטח

אוריות פמיניסטיות שונות, מועלות סוגיות פמיניסטיות ינערך דיון מעמיק וביקורתי בתהקליני עבודת סמינר. בסמינר 

החלשה של במרכזיות בהעצמה ו בעיותעל דגש תוך שימת  אקטיביזם,בין ההתיאוריה לחיבור בין  אקטואליות ונעשה

 .נשים

התיאוריות  לעומתעבודת השטח  במסגרת החיבור בין תיאוריה ואקטיביזם, הסטודנטים והסטודנטיות מעבדים את

נידונים לראשונה בזירה נושאים הקם השטח, חל עבודתנושאים שונים שעולים משל  ידי הגדרה והמשגה-עלהפמיניסטיות 

מציגים מצגות הן בסמינר הקליני והן בפורום הסטודנטיות הסטודנטים ושל שיעור באקדמיה. במהלך הסמסטר השני 

 במהלך העבודה שעולות דילמותאת הבשטח,  פעילות הפרויקט הם סוקרים את, שבהן הכולל גם את החונכות לזכויות

 ועוד. 

אחוז  50עבודת השטח מהווה שות בסמינר הקליני סובבות סביב עבודת השטח בתוך הפרויקטים. עבודות הסמינר המוג

מזכה  הציון הסופי אחוז מהווים ההשתתפות בסמינר הקליני ועבודת הסמינריון המוגשת למרצה האקדמית. 50-מהציון ו

שטח גם  תט נוספת בעבור עבודנקודת קרדיקבל ל ניתןו ,שנתיות קרדיטנקודות  8-סטודנטיות באת הסטודנטים וה

 .העוקב קיץסמסטר הב

 צוות התכנית

שתי מנחות, מרצה כולל  . הצוותתרבותית, כך גם הצוות שמנחה אותה-תחומית ובין-בין היא עצמה כשם שהתכנית

 קולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.אקדמית ומנהלת הקליניקות המשפטיות בפ
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 ובפעילותדין -בעריכת רבסיון ינ . לדנה ישופעילה פמיניסטית, אישה יהודייה דין-עורכתדנה מירטנבאום,  מנחה אחת היא

 .בהשוהארגוני שינוי חברתי וקהילתי. דנה ריכזה את התכנית, בעיקר את התחום המשפטי ל

 אתהן ופעילה פמיניסטית. נור מנחה  ערבייהפלאח, פסיכולוגית קלינית ומנחת קבוצות, אישה  נור המנחה השנייה היא

בקידום  ומסייעת להם ,את צוותי הפרויקטים השוניםוהן  )החונכות לזכויות, הסטודנטים והסטודנטיות( הגדולה המליאה

 תהליכי העצמה, פיתוח מנהיגות ופתרון קונפליקטים בתוך צוותי העבודה. 

-תחומית ורב-ןעבודת הצוות המנחה את התכנית היא משותפת, ובכך המנחות מהוות מודל עבור הקבוצה לעבודה בי

 4תרבותית.

במהלך השנים ד"ר יפעת ביטון, ד"ר נויה רימלט,  לימדוקליני. את הסמינר ה המרצה השותפה לצוות מלמדת את הסמינר

 .ברזילי-רנןד"ר שגית מור וד"ר אריאן 

הרמתי , היא עו"ד רונית פעילות השטח לבין השיעור האקדמי זרוע מקשרת ביןהמהווה בצוות התכנית,  חברה נוספת

את  לשקףבין היתר  הואחיפה. תפקידה באוניברסיטת בפקולטה למשפטים המשפטיות אלפרן, מנהלת הקליניקות 

סוגיות שעולות מן השטח להמשיג , של המנחות והמרצה בסמינר הקליני בתוך הצוות המורכבים המתרחשים תהליכיםה

 מיוחדת בנוף הקליניקות המשפטיות. שהינה ,נית זופעולה בתכהחלק מעקרונות  ולעצב ,לבין התיאוריהולחבר ביניהן 

 יתרונות התכנית

נשים רבות מקבוצות מוחלשות מתקשות להביע את  :בישראל יםנשמע םהתכנית משמיעה את קולותיהן של נשים שאינ

גם הזרם  המרחב הציבורי חסום ואינו נגיש עבורן. בה בעתזאת משום ש קולותיהן בתוך הזרם המרכזי בחברה הישראלית.

 . המוחלש ולהבין אותו מצבןלראות את מתקשה ו המרכזי אינו מודע לקולותיהן של נשים אלה

                                                           
4
 טנוס ורויטל קישינבסקי ואת התהליך הקבוצתי מנחה נור פלאח-הדין סמר קודחה-עורכותות התכנית עובדות בצו 2033מאז שנת   
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, אשר קולותיהן אינם מאוכלוסיות מוחלשות מבוססת על מתן ההזדמנות לנשים שונות "נשים חונכות לזכויות" התכנית

של החברה האזרחית ולהשמיע את  נשמעים בזירה הציבורית, להגיע לזירה האקדמית, לזירה הממסדית ולמרחב

 פרויקט לשינוי חברתי הנובע מסיפורן האישי ומשקף את חזונן האישי לשינוי חברתי. כאמור באמצעות הקמתקולותיהן, 

, אל הנשים חוברים סטודנטים וסטודנטיות למשפטים, המקבלים גם הם הכשרה לעריכת שינוי חברתי. יחד הם לעיל

 השמעת קולותיהן של נשים מקהילות מוחלשות שונות.מקימים פרויקטים הנאבקים ל

 ,מחד –פורצת את גבולותיה המוכרים עד היום  ובכך, התכנית הופכת את הקהילה לחלק אינטגרלי מן האקדמיה

הנשים "החונכות לזכויות"  ,ומאידךבפעילות שטח בתוך הקהילה,  הפעילהשתתפות  משתתפים הסטודנטיותוהסטודנטים 

 שינוי חברתי.לת בכך הן הופכות את האקדמיה לסוכנּוו ,תוך האוניברסיטה ופועלות מתוכהב עוברות הכשרה

כיווני, שפועל בתוך הקהילות, אבל גם -זהו מודל לשינוי חברתי רב :התכנית מציגה מודל חדשני של הנעת שינוי חברתי

 :ם לשינוי חברתי בכמה רבדיםסוכניקיימת הכשרה למת דל זהומ בתוך הזרם המרכזי של החברה הישראלית. במסגרת

שונות להגדרת הקהילה(, בתוך הממסד עצמו )ברשויות השונות ובמערכת המשפט בגרסאות בתוך הקהילה )תוך שימוש 

 בישראל( ובתוך האקדמיה.

 השתתפותעל שמה דגש התכנית  :ניהםבי דמיוןשל שונות וקולות רבים ובחינת קווים של השמעת  –תרבותיות -רב

מגיעים מתוך מגוון האוכלוסיות והקהילות בחברה הישראלית. התכנית ש ,סטודנטיות ונשים "חונכות לזכויות"סטודנטים, 

ברמה הקבוצתית,  כניתהעבודה בת ,שכך כיוון. עודגילית ו-עדתית, רב-דתית, רב-לאומית )ערבית ויהודית(, רב-דו יאה

-בין – תרבותי ולקונפליקטים השונים-נות, למפגש רבקבוצות שו-תתבין היתר למפגש בין  מתייחסתוהאישית  הצוותית

 כתוצאה ממפגשים אלה. עולים  אשר – תרבותיים-דתיים ובין-ם, ביןילאומי

הקבוצה מהווה מרחב פתוח למשתתפים בה לעבור תהליך של הכרת קהילות שונות בחברה הישראלית, תוך  ,הודות לכך

ביקורתית בנוגע למערך יחסי הכוחות בין הקבוצות  ראייהופיתוח  ,מפגשמן ההעולים התייחסות לקונפליקטים השונים 

 השונות בחברה הישראלית.
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התכנית משנה את הנושאים המועלים על סדר היום באקדמיה ויוצרת עולם תכנים חדש. : ישינוי השיח המשפטי האקדמ

של החוק והתיאוריה  ליפורמהיוצאת ממסגרת הניתוח  ,היא מעלה לדיון אקדמי נושאים חברתיים אקטואליים בוערים

במסגרת כמו כן ובוחנת אותם במבחן המציאות מנקודת מבט של השפעות סוציולוגיות, תרבותיות, כלכליות וכדומה. 

 .בעשייה בשטחהתכנית נכתבות עבודות אקדמיות, אשר מעגנות את התובנות של בחינת התיאוריה והחוק 

הפרויקטים השונים יהם, מטרות כדי לממש את: תיים בחברה האזרחירגונים הפמיניסטשינוי השיח הפנימי במרחב הא

פועלים בשיתוף פעולה עם ארגונים שונים לשינוי חברתי בקרב החברה האזרחית. באופן זה מתקיימת השפעה בתכנית 

ת שונות, הדדית ומפרה בין הפרויקטים לבין הארגונים שעמם הם פועלים. חלק מן הפרויקטים שותפים לקואליציות ארגוניו

 ידי ארגונים שונים.-וכמה מהפרויקטים אף אומצו על

 בתכנית וקולותיהם תיאור הפרויקטים

 :בתכנית וקיבלו ליוויצמחו  ,בין הפרויקטים שנבטו

 "שיקום נשים בזנות מהגרות מחבר המדינות – "שנהב 

 בית העדה" לנשים אתיופיות" 

 מפתח לזכויות" לנשים דרוזיות בגירושין" 

 "פרויקט אקופמיניסטי -"עמהאדמה 

  30השכלה גבוהה לנשים דרוזיות מעל גיל 

 ובטמרה ובעכ – מאבק בנישואין מוקדמים 

 מאבק ברצח נשים ערביות 

 נצרתבבחיפה ו – המשפט לענייני משפחה לנשים ערביות-הנגשת בתי 

 "הנגשת מרפאות גניקולוגיות לנשים עם מוגבלויות – "פנינה 

 "ה לעיריית חיפהים ממגוון קבוצות האוכלוסילקידום נשי – "זה הקול בשבילך 

  "להקמת מועצת נשים בטירת הכרמל –"גם לך מגיע קול 
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 פרויקט להשמעת קולן של נערות ערביות בסיכון 

 פרויקט לזכויות אינטרסקס בישראל 

 מחקר על קטינים פוגעים מינית 

 5:הפרויקטיםן להלן קולות מכמה מ

הן נשים מהגרות מברית המועצות  וקסניה טניהלידיה, אולגה, סווטלנה,  – שיקום נשים הנמצאות בזנות –שנה"ב 

 סחר בנשים(.מ להבדיללשעבר. הן הגיעו להיות חונכות לזכויות מתוך תחושת שליחות לשם מאבק בזנות המקומית )

 הוריות.-ונשים חד רבות מן הנשים בזנות הן מהגרות מחבר העמים, נשים החיות בעוני ,כידוע

הן אזרחיות של המדינה, וכאב לי שאין בכלל עזרה לנשים אזרחיות  2נשים שעוסקות בזנות,  30בנתי שמתוך "ה: לידיה

חוות מדי יום בתוך החברה. מתוך מיפוי השטח הבנו שהבעיות  הראיתי את ההשפלה שנשים אל –נהפוך הוא המדינה, 

להגשים את החזון שלי בנושא, ללמוד את ות . התכנית נתנה לי הזדמנבהן מתחילות מהפרה של זכויות אדם ומפגיעה

 ידי המדינה והחברה".-לפתח את הפוטנציאל שלי ולעזור להרבה נשים, שלפני כן נזנחו על הנושא,

כמו גם  ,עזרה בפתרון בעיותבמתן , שהן אזרחיות ישראלפעילות פרויקט זה מתרכזת באיתור הצרכים של נשים בזנות 

 קו חירום לנשים בזנות, ליווי אישי שלהן כולל . הפרויקטעודלים של שיקום נשים בזנות ובזיהוי בעיות רוחב, בבדיקת מוד

קבוצת תמיכה וסיוע לנשים בזנות במקרה של הוצאת ילדיהן ניהול , הפניה למוסדות לשיקום במידת הצורך, בבעיות שונות

 מתחום המשמורת שלהן.

הממשלה אכן החליטה להקצות ו ,לשיקום נשים בזנותג תמיכה ממשלתית ילהשהיה חלק מתנועה שפעלה הפרויקט 

"ההשתתפות בקליניקה פתחה לי את העיניים בנוגע  תקציבים לנושא. ל', אחת הסטודנטיות השותפות לפרויקט, מציינת:

למצבן של נשים החיות בשולי החברה הישראלית. הפעילות נתנה לי כלים לייצר שינוי, ונטעה בי את האמונה שיש ביכולתי 

 פעול, ליזום ולקדם פרויקט למען שינוי חברתי".ל

                                                           
5
 והסטודנטיות ביקשו להזדהות בשמן הפרטי בלבדלזכויות החונכות  מןחלק    
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המשפט לענייני -במסגרת הפרויקט הוקמו תחנות בבתי – המשפט לענייני משפחה לנשים ערביות ויהודיות-הנגשת בית

זכויות ועל מילוי  מתן מידע על באמצעותמשפט לענייני משפחה -נשים המגיעות לביתכדי לסייע ל נצרתבומשפחה בחיפה 

ולאתר צרכים דין -ידי עורכי-עללהנגיש את המשפט לנשים ערביות ויהודיות שאינן מיוצגות  חנות אלהטרת תטפסים. מ

 ייחודיים של הנשים הפונות לתחנות ברמה של תופעות רוחב. 

-תיבומסביר על מערכת  ,לדיני משפחה הנוגעזכויות נשים בכל  צוות הרצאות במקומות שונים בנושאהמקיים כך על נוסף 

ופועל בשיתוף הפעולה לשוויון בענייני אישות"  של "ועדשפט לענייני משפחה. הפרויקט הפך להיות חלק מן הפעילות המ

 היחידה לקשרי קהילה. –המשפט -פעולה עם הנהלת בתי

אסנת, אישה דניאלה, אישה בכיסא גלגלים,  – פרויקט הנגשת הטיפול הגינקולוגי לנשים עם מוגבלויות –פנינ"ה 

בארבעת גפיה היושבת בכיסא גלגלים, וורדה, אישה ערבייה עם מוגבלות פיזית, הגיעו אלינו על מנת לפעול משותקת 

לשינוי מצבן של נשים בישראל החיות עם מוגבלות. הפרויקט פועל ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולהעצמת 

תן של נשים עם מוגבלות לקבל שירותי בריאות באמצעות המגדרי הן פועלות למימוש זכו בהיבטנשים עם מוגבלויות. 

קידום ההנגשה הפיזית של מרפאות גינקולוגיות בצפון הארץ והנגשת השירות בהן עבור נשים עם מוגבלויות פיזיות, 

 ונפשיות.  , קוגניטיביותחושיות

קיום הרצאות במקומות שונים  באמצעות במרפאות הגינקולוגיות והן בשטח ברמה של שינוי מדיניותהן הפרויקט פועל 

נושא. בד בבד הצוות מקדם יוזמה של סדנאות בנושא נשיות, בריאות מינית ופמיניזם בקרב ללצורך העלאת המודעות 

 כגון נשים ערביות עם מוגבלויות ונשים אתיופיות עם מוגבלות.  ,נשים עם מוגבלויות, בפרט באוכלוסיות מוחלשות כפליים

בקבלת הטיפול  עביר-הכיסא הגינקולוגי הגבוה מהווה עבורי מכשול בלתי ,בכיסא גלגלים : "כאישה היושבתאסנת

נפרד -יכולתן של נשים עם מוגבלות להיות חלק בלתי-מסמל בעיניי את אי הלא נגיש הגינקולוגי. הכיסא הגינקולוגי

מיניות הנשיות, הסמויות, כגון , גם אם כלפי נשים עם מוגבלות שנויות במחלוקת בחברה עמדות וחושףמהחברה הכללית 

אפשרה לי לתעל את נכותי לעמדת  'נשים חונכות לזכויות'והזכות לאימהות של נשים עם מוגבלות. ההשתתפות בתכנית 

 והבריאות בפרט של נשים עם מוגבלויות בישראל".בכלל ת החיים ילשם שינוי חווי ,כוח
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תמודד עם התופעה של נישואי הקטינות בחברה הערבית. מטרת הפרויקט היא לה –נישואי קטינות בחברה הערבית 

שאו בגיל צעיר, חשות עד היום את ההחמצה בחייהן בשל ינשכלתום, דאליה ורשא, שלושתן נשים ערביות מהעיר טמרה 

 . צעיראת המחיר של נישואין בגיל ם וחוות יומיו כך

ם שלי היה אחר, רציתי להיות עצמאית, ללמוד "התחתנתי בגיל צעיר מדי, לא ידעתי כלום על החיים. החלו כלתום:

ולהתקדם. כואב לי שהחברה לא השתנתה בכלל, ושגם היום נערות עדיין מתחתנות בגיל צעיר". דאליה: "כל כך חשוב לי 

שהנערות יבינו מה המשמעות של נישואין בגיל מוקדם. הן מתלהבות, ורוצות להתחתן מהר, ורק אחר כך הן מבינות 

 .".ללמוד, לראות עולם, למצוא עבודה טובה. – ןלו להשיג דברים אחרים שחשובים להכולא י שבגלל זה הן

 שלנשים אלה שמו לעצמן למטרה לפעול למען העלאת המודעות בקרב נערות ונשים צעירות בחברה הערבית לבעייתיות 

החונכות לזכויות מפגשים עם ות מקיימבאמצעות חשיפה של הסיפור האישי שלהן. במסגרת פעילותן  םהנישואין המוקדמי

הן מקיימות מפגשים  נוסף לכך נושא.להנערות  בול, על מנת להעלות את מודעותעכו וכא קבוצות של נערות מטמרה,

התפתחות מינית, חינוך לחיי משפחה וזכויות של נשים ונערות. בד בבד הפרויקט פועל ברמה  – יםנושאבהעוסקים 

יישומו בקרב החברה הערבית, תוך התייחסות לאלמנטים את ו ל נישואי קטינותהאוסר ע משפטית ובוחן את החוק

 החברתיים, התרבותיים והדתיים של הנושא. 

"כאישה יהודייה, לא הייתי מודעת כלל לבעייתיות הזאת. הפרויקט נתן לי : שותפה לפרויקט, מציינתהר', סטודנטית 

להכיר חברה אחרת, ונשים מדהימות, אשר והזדמנות מודעת לה הזדמנות להכיר תופעה שבאופן אחר לעולם לא הייתי 

 יכולת לשנות, גם כשקשה.."להיגות והיוו עבורי מודל למנ

סמיחה, יחד עם חיכאם ואמירה, שתיהן נשים דרוזיות גרושות  – לנשים דרוזיות מתגרשות וגרושות –"מפתח לזכויות" 

"עברתי  :בות הגירושין, הגיעו אלינו על מנת לפעול בנושא. חיכאםאשר חוו פגיעה בזכויותיהן החברתיות והכלכליות בעק

ל הכי מהר ולחם על כל דבר.... מפני שהייתי בקשר אלים, רציתי לעשות הכיהרבה קשיים כשהתגרשתי, הייתי צריכה לה

שנשים  לזכויות שלי. בגלל זה איבדתי הרבה ממה שמגיע לי... חשוב לי מודעתמנת להתגרש, ולא הייתי -שאפשר על

  דרוזיות שרוצות להתגרש ידעו מראש מה הזכויות שלהן, ויפעלו נכון על מנת לקבל אותן".
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הסדרי או מקבלות נשים דרוזיות אשר יוזמות גירושין מנושלות בדרך כלל מזכויות הרכוש שלהן, מאבדות חזקה על ילדיהן 

ידי עידוד וקידום מודעות בקרב -ן את המצב עלמשמורת לא ראויים, ולרוב נעשות מנודות חברתית. פרויקט זה בא לתק

בשימוש בחוקים הדתיים הדרוזיים אם  ביןמנהיגי הקהילה הדתית הדרוזית לזכויות נשים בגירושין, בקרב נשים דרוזיות ו

לנשים דרוזיות גרושות ומתגרשות  בנושא והעביר אותו שאלון עומק כתבבשימוש בחוקי המדינה האזרחיים. הצוות אם  ובין

הקים קבוצה לנשים גרושות שעסקה בזכויות נשים, מקיים הוא , שלהןצרכים הבכל היישובים הדרוזיים בישראל לשם מיפוי 

 .הדרוזית הרצאות וימי עיון בנושא ופועל ברמה ציבורית עם ההנהגה הדתית

 וליאורה אור, מעיין ,מרים, סוזן .כאחד נקבייםו זכריים אדם שיש להם סימני מין-בניאינטרסקס הם  – זכויות אינטרסקס

 יםנהלה, על ובארץ ל"בחו טיפול דרכי, למשל על הרפואי תחוםהאינטרסקס ב נושא עלמהארץ ומהעולם  מידע אספו

 מדיני-רפואי-חברתי בשיחהן החלו  הפרויקט של הראשונה בשנה כבר .בעולם אינטרסקס של זכויות ועל הבריאות משרדב

שונים שעוברים חברי הקהילה  טיפוליםוב קוסמטיים , בניתוחיםחיים מצילי ניתוחיםשעסק ב האינטרסקס קהילת על

  .שהם חווים יאלווה תופעותבו

 ,החברה – מעגלים בשלושה דןו לראשונה למודעות הציבורית הנושא את שהעלה "עגול שולחן" כך הן קיימו בעקבות

 נושא ף אתחשש בארץ ראשוןלאחר מכן בכנס הש בשנה ביטוי ידיל באו העגול השולחן של מסקנותיו. והילד ההורים

 משרד עם תוף פעולה של הפרויקטשי החל. בעקבות הכנס החברתי היום לסדר אותו העלהו בפומבי אינטרסקסה

 .ת הצרכים שלהלבדיקהאינטרסקס ו בקהילת הכרהל הבריאות

בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. הוא  אדם לזכויות המשפטית קליניקהמסגרת הבלפעול  הפרויקטממשיך  היום

 יחידה, האדם לזכויות רופאים – ה"רל כגון ,נוספים גופים לו שותפיםו ובריאות לאתיקה המרכז ידי-על אומץ

 .דועו הבריאות משרד ,העמק חולים ביתב אנדוקרינולוגיתה

 ,חברתי למשהו וי אותוהפכת שלי האישי הסיפור י אתחשפת .שלי האישיים החיים על רבות השפיעה התכנית: "סוזן

 העולם וםקי עצם על החברתית המחשבה את מזעזע, החברתיות המוסכמות כלאת  הופךש קהל דעת משנה לפרויקט

 מעבר וזה .אופציות עוד שיש אאל ,נקבה-זכר, גבר-אישה, לבן-שחור רק לא כבר זה על עולם זה, גדול שאלה סימן ומעמיד

 עיצבה כניתהת .לחברה ובכלל למשפחה ,לעבודה, שלי האישיים בחיים אחרים למקומות אותי לקחגם  זה .מגדרול למין

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%94
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 ממני הוציאה. היא ונעלם הלך והפשוט המשלים המסורתי החינוך ועם הזמן שעם – האני את בי חיזקההיא . מחדש אותי

( אמי שפת) בערבית לדבר לי אותי ואפשרה חיזקההיא  .הימים מן ביום צאויש לעצמי שארשה חשבתי שלא דברים

 בעצמי תולהתגאו חזקהו שווה להרגיש, לכולם בעיניים ולהסתכל לצעוק ,הראש את הריםבהם, ל להגיב שפחדתי במקומות

 שאני גאה אני .מדובר לאו קשה נושא ,טאבו שהוא בנושאעוד ו חברתי שינוי להוביל שיכולה הערבייה המוסלמית האישה –

 . ן"שלה בכוח להכיר נשים מובילה התכנית , כיאותה תעבור אישה שכל ורוצה מקווה אניו זו מתכנית חלק

 המשכיות הפרויקטים

 ,בו מגיעות חונכות לזכויות להכשרה ולפעילות של שנתיים בחממת התכניתש של התכנית, בסיומו של כל מחזור

מהחונכות לזכויות. מרבית הפרויקטים פיתחו יכולת להתקיים באופן עצמאי בשטח  נפרדיםמשתחררים הפרויקטים לשטח ו

במקביל אנו מגייסות  ידי ארגונים וקואליציות שונים.-באופנים שונים, וחלק מן הפרויקטים נמצאים בתהליך של אימוץ על

  נשים חונכות לזכויות חדשות כדי לפתוח פרויקטים חדשים בעתיד, המבוססים על עקרונות התכנית, כפי שתוארו לעיל.

חשוב לציין כי אמנם הפרויקטים נועדו לקדם שינוי חברתי, אך הפעילות בפרויקטים עצמה מהווה כר להתנסות באקטיביזם 

ות מבוגרות התכנית ממשיכות לפעול בשדה החברתי, עם הפרויקט שהן הקימו או ביוזמות פיתוח כישורי מנהיגות. רבלו

 אחרות וחדשות.

 המשכיות התכנית ושכפולה

בעולם האקדמי מודל התכנית, חזונה ועקרונות הפעולה שתוארו במסמך זה בקצרה, הן פועלות להפצת השותפות בתכנית 

 ועמותות.  דרך ארגונים ,והן במרחב של החברה האזרחית

בדיסציפלינות אקדמיות בשלמותו, בחלקו או ברוחו אותו ליישם  אפשראמנם המודל נבנה בתוך העולם המשפטי, אולם 

אנו  להניע שינוי חברתי בתוך אוכלוסיות שונות, ובעיקר באוכלוסיות מוחלשות. כדילהשתמש בו בתחומים שונים, וושונות 

 המודל. נשמח לתמוך בכל יוזמה שתקום ותיישם את

 


