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 מפגש אמהות ובנות לכבוד יום האישה הבינלאומי  

 
יום האישה הבינלאומי הוא הזדמנות חגיגית להעצמה ואחווה נשית, ומעל לכל, למפגש. מפגש בין נשים שאולי 

 לא יוצא להן להיפגש ביומיום סביב היותן נשים ולדבר על סוגיות שנוגעות בהן.
, מצאה שיום האישה הבינלאומי הוא ומורה סגנית מנהלת בבית ספר אהרון דוידי, מחנכת כיתה ד רחלי יוסף,

פלטפורמה נהדרת למפגש בין אמהות ובנות ולמרחב נשי בתוך 
 ביה"ס. 

ההצעה שלפניכן/ם מבוססת על מפגש שבנתה רחלי ושאותו הציעה 
מה  –"חגים ומעגל השנה  במסגרת עבודת הסיכום שלה לכנס:

נה ומה נשנה". מזמינות אתכן/ם לבחון את קבוצת הבנות בכיתה נשת
 שלכן/ם ולעשות התאמות שנכונות עבור הכיתה ועבורכן/ם. 

* מה עושים בכיתה בה יש תלמידות שאין להן אמא, או שאמא שלהן 
 לא בקשר איתן? 

אפשר לבקש מהתלמידות לבחור דמות נשית אחרת דומיננטית 
הסביבה הקרובה. המפגש לא מתרכז בחיים שלהן, מהמשפחה או מ

בסוגיית האמהות, אלא במשותף שבין הילדות/נערות ובין הנשים 
  הבוגרות.

 

 

 
. 

  פתיחת מפגש אמהות ובנות בביה"ס:
נערוך פעילות עם בנות הכיתה ובה נבקש מהן להכין על גבי בריסטול דיוקן אישי. הדיוקן יכלול  טרם המפגש

"במה אני חושבת שאני טובה?". החוזקות  תמונה מודפסת שלהן ותיאור החוזקות שכל אחת מוצאת בעצמה:
אחרים/ות, בלזהות יכולות להתייחס לכל תחום שהוא, תחביב, מאפייני אישיות )לדוגמא: אני טובה בלהקשיב ל

מה עובר על אחרים/ות בתוך קבוצה וכדומה( או כל שעולה על דעתן של הבנות. חשוב לעודד אותן ולסייע גם 
 לכאלו שאולי יתקשו לכתוב על עצמן וצריכות דרבון. 

 יוכלו להסתובב בין הדיוקנים ולהתרשם.  במפגש עצמו נערוך תערוכה ובה נתלה את הדיוקנים השונים. האמהות
* הצעה אפשרית למי שירצו לערב גם את האמהות: לבקש גם מהן להכין דיוקן על עצמן ולהדביק אותו לצד 

הדיוקן של הבנות. זה מאפשר לבנות להכיר את האמהות דרך העיניים של האמהות על עצמן ואולי לזהות 
 דברים חדשים. 

 פעילות משותפת במפגש: 
נסדר את הכיתה )או המרחב שנקצה למפגש( עם שולחנות ועליהם מפה צבעונית. אפשר גם כיבוד קל. בכל 

 זוגות של אמהות ובנות.  5- 4שולחן יהיו 
 כל אחת מהיושבות בשולחן תציג את עצמה בקצרה ותספר   נפתח בהכרות קצרה דרך נשים מעוררות השראה:

  מפגשמהלך ה
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ררת השראה עבורה. זו יכולה להיות אישה שמכירה אישית או אישיות על אישה אחת מעו

 מפורסמת/היסטורית/מהעולם. 
סבבי פעילות קצרים. אפשר להישאר באותו השולחן לאורך כל הסבבים, או לבקש  2-3לאחר מכן, נערוך 

כל סבב  מהזוגות להתערבב בכל פעם עם זוגות חדשים משולחנות אחרים )להרחיב את אפשרויות המפגש(.
 (. להרחיב את מסגרת הזמן/דקות. )אפשר כמובן לבחור פחות סבבים או לשנות 20 -ייערך כ

  להלן הצעות לפעילויות בסבבים:

 אבל ממבט אחת על השנייה ולא ממבט עצמי בדומה לתערוכה.  –תעסוק בחוזקות   :1פעילות 
 אפשרויות של מילים(.  1נפזר על השולחן כרטיסיות עם תכונות ומילים עוצמתיות )רצ"ב בנספח 

כל בת בוחרת מילה אחת שמתארת את אמא שלה וכל אמא בוחרת מילה אחת שמתארת את הבת שלה. כל 
 כרטיסייה הזו ומה החוזקה שהיא רואה באמא/בבת שלה.בדווקא  בחרה אחת בתורה תרים ותסביר למה

 
   :2פעילות 

 – 2על השולחן נניח כרטיסיות עם שאלות הנוגעות לסוגיות שונות שקשורות בנשים/נערות/ילדות. )מצ"ב נספח 
אפשר להכין כמובן שאלות שמותאמות כל אחת לכיתתה(. אפשר להכין בקבוק ולשחק איתו מעין "אמת או 

 שאלה ושואלת את מי שממולה. שבו כל פעם שפיית הבקבוק נעצרת כלפי מישהי, היא מרימה  חובה"
לא אמהות ובנות. ובכל פעם להרים שאלה אחת וכל אחת  –אפשרות נוספת היא להתחלק לזוגות בתוך הקבוצה 

זוגות  5מבנות הזוג עונה עליה. לאחר שיסיימו לענות על השאלה, יחליפו זוגות וירימו שאלה נוספת. במידה ויש 
 לות )הסבב האחרון הוא של האמהות והבנות(. סבבים של שא 5בשולחן, אז אפשר לקיים 

 
  :3פעילות 

(. המשתתפות יקראו את השירים 3נניח על כל שולחן מספר שירים מצולמים )רצ"ב אפשרויות לשירים בנספח 
אותה. בתוך השיר כל אחת תבחר מילה או שורה אחת ותסמן  וכל אחת תבחר שיר אחד שדיבר אליה או "תפס"

כמה עותקים מכל שיר(. כל אחת תציג בשני משפטים את השיר שבחרה, איך הוא קשור או לא אותה. )רצוי להכין 
 קשור אליה, מה המילה או המשפט שבחרה ומה היא לוקחת מהשיר. 

 אפשר לשמור ולקחת את השירים. 
 

   :4פעילות 
בין חברות הקבוצה תעבור קופסא סגורה. כל אחת מהן תצטרך לפתוח אותה מבלי שאף אחרת רואה ותצטרך 

להגיד שני משפטים שחשוב לה לומר לאישה שמופיעה בקופסא. המשפטים יכולים להיות משפטים מחזקים, 
 משפטי משאלה או ציפייה לעתיד, מה אני רוצה בשביל האישה הזו וכדומה. 

כשנציג . והן ידברו למעשה אל עצמן מראהבקופסא והבנות לא יודעות זה שבמקום תמונה תהיה מה שהאמהות 
וחשובה מאוד, שלא יוצא לנו לדבר  צריך לפאר את האישה שבתמונה ולהגיד שהיא מוכרת מאוד את הפעילות

 איתה בד"כ ביום יום. 
של קבוצה, אפילו שהיא קטנה. במקרה  * יתכן שלחלק מהנשים או הילדות יהיה לא נוח לדבר אל עצמן בפורום

  כזה אפשר לכתוב על גבי פתק במקום.
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  סיום:

 נתכנס חזרה במליאה ונספר בקצרה על יום האישה הבינלאומי. 
 :צ'יממנדה נגוזי אדיצ'יה, סופרת ניגריתאפשר לקרוא את הקטע של 

. 

אומרים לנשים שהן יכולות או לא יכולות אני פמיניסטית מפני שאני רוצה לחיות בעולם שבו אף פעם לא "
ידי תפקידי -לעשות דבר מה משום שהן נשים. אני רוצה לחיות בעולם שבו גברים ונשים אינם מוגבלים על

 מגדר.
ההגדרה שלי לפמיניזם היא איש או אישה שאומרים: כן, יש בעיה עם מגדר כמו שהוא כיום, ואנחנו חייבים 

 "תפר... כולנו, נשים וגברים, חייבים וחייבות להשתפר.לתקן אותה, אנחנו חייבים להש
. 

 נאפשר לאמהות ולבנות לשתף בקצרה על החוויה שלהן ומה היו רוצות לאחל לאחרות.
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. 

 : 1נספח 

 

 חכמה 

  אמיצה

 רגישה

  רכה

  סבלנית 

  עקשנית 

  מרדנית 

לא מקבלת דברים 
 דעתנית  כפי שהם

  אופטימית

ובנות אוהבת בני 
 אדם 

 חרוצה  

  יזמית 

 יצירתית 

תמיד מוצאת 
 פתרונות 

 יודעת להקשיב 

  רב תחומית 

  ביקורתית הישגית 

 פרפקציוניסטית 

אוהבת להעניק 
  לאחרים

  כנה

 "תקתקנית" 

  רואה קדימה

 נדיבה 

 חברותית

 אסרטיבית

 חולמנית

 עמוקה

 מלאת אמונה 

 קשוחה  

 עם "ראש פתוח" 

  כריזמתית

  מובילת דרך

 מעשית 

 שוחרת שלום 

 שוחרת שלום 

מלאת שמחת 
 חיים 

  הרפתקנית

  לומדת מהר

 משקיענית

 טובת לב  

 יקהמצח 

אפשר לסמוך 
 עליה 

 אמינה
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  :2נספח                     

 

 

 

 

  

 

 

 

 מורה או דמות מביה"ס שהשפיעה עליך  מורה או דמות מביה"ס שהשפיעה עליך  מורה או דמות מביה"ס שהשפיעה עליך  מורה או דמות מביה"ס שהשפיעה עליך 

מה היית רוצה להיות/ לעשות לו יכולת 

  הכל? 
מה היית רוצה להיות/ לעשות לו יכולת 

  הכל? 

חוויה חזקה שזכורה לך בתור בת/ 

 אישה

חוויה חזקה שזכורה לך בתור בת/ 

 אישה

מה היית נותנת מתנה למישהי אחרת 

 שאת רוצה לעשות לה טוב?  

מה זה אומר בשבילך להיות בת/ 

 אישה?

 מה היית הכי רוצה עבור הבת שלך? 

 למי/למה  את מתגעגעת? 

מילה טובה שזכורה לך עד היום 

 שמישהו/מישהי אמר/ה לך 
 רגע בחיים שלא תשכחי לעולם  

 מה קשה בלהיות בת/אישה?   

 מה כיף בלהיות בת?    

 מה מחזק אותך ברגעים של קושי?     

עם איזו אישה אחרת היית רוצה 

 להיפגש?     

 למי את דומה?      

 מה מחליש אותך?       

 למי את דומה?      
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 חלוקהו להדפסהשירים אפשריים רשימת  :3ספח נ                     

 קריאת השיר(.)יש לגלול למטה ל בתי / עידית ברק  •

  ה טבת דגןוהגדת לבתך / מי  •

  ןת מקשיבה / חלי ראובכשא •

 אסתר קנקה שקלים שרקיה / •

 ך / אפרת סטרטינרובחפשך חרות •

 שורת נשים שקטה / דליה קווה •

  יס אליה כהןולעיתים אישה / איר •

 י יום אחד / תהילה חכימיתנו ל •

 חיה באגדות / טלי וייס •

 רחל חלפיהצהרת כוונות /   •

 עדי קיסר  /יאותית מצ •

 נאג'ישיטים / סיון שיק •

 פועלות אנחנו / דורית אברמוביץי כ •

 י מורחוןמא / ננסא •

 ת / רות נודלמןקפר •

  השיר השלישי שמופיע בקישור() יונג* / נעמה  •

 ים יבשה / לילך תבור •

 / שלוחת רסן אווה מורסיאנו  •
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