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 מבוא
 

במעמדה של   המהפכההגדיר את ' ישעיהו ליבוביץ' פרופ
כמהפכה הגדולה ביותר  בתולדות , האשה במאה  העשרים

למרות שעדיין רב קיפוחן של נשים בתחומים . האנושות
, הרי שנשים כיום חופשיות יותר משכילות יותר, רבים

שינוי זה . כלכלי טוב יותר מאי פעםבריאות יותר ומצבן ה
העמיד בפני גברים ברחבי העולם את הצורך להתמודד עם 

עם  מתחרות חדשות על ו, בנות זוג עצמאיות ואסרטיביות
בפוליטיקה , מסורתיות בעולם העבודה' זכריות'טריטוריות 

 .  ובכל תחומי החיים
 

גברים רבים מתקשים להתמודד עם עצמאותה של האשה 
 התסכול והחרדה שלהם יוצרים. ים שרגליהם נדחקותומרגיש

זעם , שתיקות, הסתגרות, התרחקותאצל גברים רבים 
בתוספת לסוציאליזציה של גברים  ,מצוקה זו. והתפרצויות

הופכת לעיתים קרובות את הגבר לאלים ומסכנת  ,לאלימות
 .אחרים ילדים וגברים, שלומם של נשיםו שלומו את

כי מהפכת השוויון בין  ,מביניםה בריםיש ג, למרות זאת
וכי  ,המינים יכולה להעניק גם להם חופש אישי ומימוש עצמי

החתירה הפמיניסטית לשוויון בין נשים וגברים היא אינטרס 
להגשים רצונם אך למרות . נשיםשל השלהם לא פחות מאשר 

 בגברים רביםמתעוררת , את ערכי השוויון ביחסיהם עם נשים
 'טרזן'ה. בלבול באשר לזהות הגברית שלהםתחושת אי נוחות ו

-הפנימי שלהם מתקומם ותובע בשאגה לחזור לעיסקה הישנה 
 ".יין'את ג -אני טרזן "

התנועה לגבריות חדשה קמה על רקע הצורך החברתי הדחוף 
, להתמודד עם אתגר מניעת האלימות הגברית במשפחה

 . ובחברה
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 :סיפורו של אמיר   -כשגבר הולך לאיבוד 
 
 " .נקודה. אני לא יכול להישאר עם הילד"
 ."אני לא מבינה למה תמיד אני צריכה להישאר איתו כשהוא חולה"
 ". בפעם האלף אני מסביר לך שאני לא יכול לאחר לעבודה"
 "?למה אתה לא יכול לאחר ואני כן יכולה לאחר"
 " .זה לא אותו דבר"
למה אתה לא יכול להגיד להם בדיוק מה שאני . זה בדיוק אותו הדבר"

 " .שהילד שלי חולה ונשארתי לטפל בו, אומרת בעבודה
 . השאלה היתה הגיונית מאוד אבל לאמיר לא היתה תשובה

, ם חש זעם אדיר ויצא בטריקת דלתפתאו. הבלבול והתסכול הציפו אותו
 . משאיר את אורה נדהמת וחסרת אונים

נזכר שלפני חצי שנה . כבר באמצע הפקק התחרט וחש אשמה ובושה
כשנכנס באיחור לחדר הישיבות . איחר לישיבה בגלל מחלה של הילד
לא יכול לשכוח את הערתו הוא . התנצל וסיפר שהלך עם הילד לרופא

 . כולם צחקו ".ואני לתומי חשבתי שאתה נשוי": העוקצנית של הבוס
ויזיה ואורה ישבה מול הטל. בערב חזר הביתה עם פרח ותכנן להתנצל

הושיט לה את הפרח , התיישב לידה. ואפילו לא הפנתה את מבטה אליו
אם אתה . "אחר כך נעצה בו מבט חד. היא שתקה. וניסה לדבר על לבה

אני כועסת עליך לא . אתה טועה, חושב שפרחים יפתרו את הבעיות שלנו
בקושי , הבעיה היא שאתה מכור לעבודה. רק בגלל מה שקרה הבוקר

. משאיר לי את כל העבודה, בבית אתה כמו אסטרונאוט, רואה את הילד
. אל תפסיק אותי, לא. מרגישה כמו שפחה בבית הזה. אני לא יכולה יותר

ו כועס או נואם א, תמיד אתה שותק. ניסיתי להגיד לך אבל לא הקשבת
ואחר כך אתה חושב . לא יכולה לספר לך משהו בלי שמיד תבקר אותי.  לי

 . שאפשר להיכנס למיטה והכל ייפתר אם רק נשכב
ואל תחשוב שאני לא יודעת שגם . אבל תדע לך שלי כבר לא מתחשק אתך

 ".     ויזיהובשביל הפורנו בטל יאתה ויתרת עלי
, אלה וכמו בסרט צפוי מראש אמר להאמיר ידע בעל פה את ההאשמות ה

בסוף . אחר כך צעק והיא צעקה. והוא חזר ואמר לה, והיא אמרה לו
 . שכבו גב אל גב ולא נרדמו. שתקו

האם אני בכלל ? ואולי ככה זה אצל כולם? האם הנישואין שלי נכשלו"
 "  ?יכול לשנות את התסריט

לקבוצת שהצטרף אחרי בפרק חזון התנועה נתאר מה קרה לאמיר 
 . תמיכה וצמיחה של התנועה לגבריות חדשה

 

 החזון - אמיר והתנועה לגבריות חדשה
 

הוא . הגיע אמיר בהמלצת חבר ,לקבוצת הגברים של התנועה לגבריות חדשה
סיפר על הוא . הפעם החליט לדבר. השתתף כבר שלוש פעמים בקבוצה אבל שתק
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נדהם לגלות . רועה עם אורהעל השתיקות ועל התקשורת הג, התפרצויות הכעס שלו
אתה עובד בפרך : בזה אחר זה חשפו חבריו סיפורים דומים. כמה הוא לא לבד

. אבל למרות זאת מרגיש שאתה נכשל בבית ,ומרגיש שנותן הכל לאשה ולמשפחה
גבר )שאל את מנחי הקבוצה " ?למה אני מרגיש על ידה כמו במבחן תמידי , תגידו"

ה תמיד אני מרגיש שאני לא מצליח לעשות לה טוב למ( "ואשה המנחים בהתנדבות
? האם לעצמך אתה כן מצליח לעשות טוב: "המנחים ענו לו בשאלה" ?ולהבין אותה 

 " ?האם את עצמך אתה כן מבין
אולי הבעיה היא . "אחר כך נפל האסימון. התעצבן" מה זה קשור למה ששאלתי"

ק כל הזמן בלהשיג ציונים אני עסו, שבמקום להקשיב לעצמי ולצרכים שלי ,באמת
אז מה הפלא שאני מתוסכל וכועס על כל . מהחברים, מהבוס, טובים מאשתי

 "?העולם
ולא אסתיר  יאספר לה מה עובר עלי. מספיק עם השתיקות: "בדרך הביתה החליט

הוא ש ,פוחד לאבד אותה ואת הקשר עם הילדיםהוא בלילה סיפר לה ש" .את הכאב
סיפר . נשחק בעבודה ומגיע הביתה עייף וסחוטשהוא , אבאמרגיש כישלון כבן זוג וכ

, לפחות פעמיים בשבוע, רוצה לדבר עם הבוס שלו על קיצור שעות העבודהשהוא לה 
פוחד מהכעס ומהבוז שלה הוא סיפר ש.  אפילו אם הדבר יעלה לו בעיכוב הקידום

 .כתוצאה מכך שירוויח פחות ויפגע ברמת החיים שלהם
כמה חבל שאנחנו . גם לי לא טוב. לא ידעתי כמה רע לך. "שלה נדהם מהחיבוקהוא 

אתה תמיד בחוץ עם הקריירה שלך . כל כך נוקשים בחלוקת התפקידים בינינו
ואני עם החצי משרה שלי רצה תמיד לילדים ומפסידה , ומפסיד את הילדים ואותי

 " .את הקריירה שלי
הסביר את הצורך שלו . חשבזה לא היה קשה כמו ש. השיחה עם הבוס הפתיעה אותו

לצאת יותר מוקדם פעמיים בשבוע כדי להיות עם המשפחה ולצמצם את תהליך 
 . השחיקה שלו בעבודה

 
 : שנה לאחר מכן

יובל  השתפר בלימודים ופסקה לגמרי . "אמיר חזר מאסיפת ההורים מאושר
ניו לא יכול היה לגרוע את עיהוא . בישרה לו המורה ,"האלימות שלו בבית הספר

מאז שאבא שלי בא הביתה מוקדם : "מאותו הקטע בחיבור של יובל שהראתה לו
הוא משחק אתי ומלמד , אנחנו מבלים ביחד. ף לי בביתיכ, ועושה לנו ארוחת ערב

אמיר  " .כף לי גם כי הוא ואמא לא כועסים ורבים כמו פעם. אותי הרבה דברים
עט היא תחזור מהעבודה עוד מ. עמד ליד השיש והכין את הסלט שאורה אוהבת

 . והוא כבר מדמיין איך היא מתענגת למראה ארוחת הערב הצבעונית שהכין
מעורבותו בטפול .  אורה עלתה במדרגות וידעה שיחכה לה עם חיבוק וארוחת ערב

שכרה הוכפל וכעת , היא קודמה. בילדים אפשרה לה לפתח את הקריירה שלה
דה שיקנא בה אם תתקדם ותביא בהתחלה פח. מוצעת לה משרת ניהול בכירה

מרגישה שהוא מפרגן לה ושמח היא . אבל ההיפך מזה קרה, משכורת גבוהה משלו
התרגשה לגלות שבזמן האחרון היא . שוב הם מדברים המון כמו פעם. בהצלחתה

 . משהו טוב קורה להם. היא שוב נמשכת אליו
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 מידע כללי על התנועה
 

 ...אמיר אינו היחידי
    

ואיסטית 'גברים רבים נופלים קורבן לתפיסת הגבריות המצ .ו יחידיאמיר אינ
 . הרווחת בתרבות שלנו

 
ראש ': ואיסטית מנתב גברים לתפקידי שליטה ומנהיגות'החינוך לגבריות מצ

-ואיזם יוצר מציאות חברתית'המצ. המגן והלוחם', המפרנס העיקרי', 'המשפחה
ומקשה עליהם לתת ולקבל אהבה כלכלית הכופה על גברים ריחוק  ממשפחותיהם 

 . בנות זוגם  וקרובי משפחתם, ביחסיהם עם ילדיהם
 

ואיסטית על גברים 'כופה התרבות המצ, בנוסף לניתוקם של גברים ממשפחותיהם
, 'טרזן'ה כי כדי למלא את תפקיד ,גברים לומדים. ניתוק רגשי. ניתוק מסוג אחר

לעתים אפילו )ולהסתירם  לדכאם, עליהם להתנתק מרגשותיהם, הלוחם-הצייד
המשתחרר , תוצאת הדיכוי הרגשי  הזה היא הצטברות  קיטור מצוקה(. מפני עצמם

 : במספר דרכים
 

 התפרצויות זעם ואלימות. א
 דיכוי ואלימות כלפי בנות הזוג והילדים, שליטה. ב
 פגיעה עצמית והרס עצמי. ג
 

 :לסגנון חיים זה השלכות הרות אסון על הגבר
 

מין ממוסחר , סקס, לעבודההתמכרות   -והרגלי חיים מזיקים  מי סיכון עצ .א
  .אלכוהול ועוד, סמים, עישון, (פורנו ועוד, זנות)

ובבדיקות מיעוט אימון גופני , 'נק פוד'ג'אכילת  – בריאותיתהזנחה עצמית  .ב
  .לנשיםרפואיות שגרתיות בהשוואה 

 עבודה , נות נהיגהגברים נפצעים ונהרגים בתאו  -נטילת סיכונים מיותרים  .ג
 . פי כמה מנשים וספורט      

 . יותר מנשים הופי שש השיגברים מתאבדים פי חמ - דיכאון והתאבדות  .ד
 

של גברים נמוכה בחמש עד שמונה  תוחלת החיים, בשל כל אלה וגורמים נוספים 
 .שנים משל נשים

 
מוסד הטלפון )דומה לזו שפורסות נשים לעצמן בשעת מצוקה  טחוןיעדר רשת ביבה 

נותרים גברים בודדים   ,(לעזרה הדדית ומאות ארגוני נשים, לחברה, לאמא
חזקים ובלתי ' משחקים אותה, 'מתביישים לפנות לחבר בבקשת עזרההם . ושבורים

 .כמכונות עבודה  שאינן מתעייפות ואינן חשות כאב לעולם, פגיעים
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  המבנה הארגוני של התנועה ובעלי התפקידיםהמבנה הארגוני של התנועה ובעלי התפקידים
 

גברים נגד 'בשם תנועת אצל רשם העמותות ונרשמה  3991הוקמה בשלהי  התנועה
בעקבות הנהגת שוויון ייצוג  ,3999ובשנת  ,(85-420-607-5עמותה מספר ) ' אלימות

 ".התנועה לגבריות חדשה"שם להנשים בהנהלה ובראש התנועה שונה 
 

עובדים : בעלי מקצוע בתחומים שונים, בתנועה משתתפים נשים וגברים
כיום מצטרפים גברים .  פסיכולוגים ועוד, אנשי מחשבים, עורכי דין, סוציאליים

 .שנעזרו בעצמם בתנועה
 
  

  ר חן נרדיר חן נרדי""דד, , סימון שפאקסימון שפאק' ' גבגב(:  (:  אשה וגבראשה וגבר))  יושבי ראש משותפיםיושבי ראש משותפים
 . ניווט והנעה של חברי התנועה לפעולה. מדיניות ויעדים ב.  א :אחראי על :ועד מנהל

 ( אהוד גלעד)ם במצבי חירום צוות טיפול בגברי :צוות א
רון , ינזבורגאריאל ג: ד דנה סבוראי חברים"עו: ראש הצוות)צוות חקיקה : צוות ב
 .מיתר

ר דניאלה מאק  "ד: ראש הצוות)כנסים וקשר עם הקהילה , חינוך, הדרכה :צוות ג
 .דוד עטרות ויאיר אפטר: חברים
אריאל גינזבורג : ות/ריםחב, סימון שפאק' גב: ראש הצוות)ועדת כספים  :צוות ד

 (.והדס תמיר
רון , אהוד גלעד, יאיר אפטר: חברים. דליה נקר: ראש הצוות)משאבי אנוש  :צוות ה

 (.חן נרדי, מיתר
דוד : חברים, גאריאל גינזבור: ראש הצוות)פרסום  , תקשורת, שיווק: צוות ו
 (דליה נקר, עטרות
 (. אריאל גינזבורג: ראש הצוות)מחקר ומעקב : צוות ז
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 מטרות התנועה לגבריות חדשה 
 
ת רשת ביטחון לגברים  סאנו עוסקים בפרי - טחון לגברים במשברירשת ב. 1

סייע לגברים מטרת הרשת ל. עירוניים ואחרים, באמצעות גופים ממשלתיים
כילדים , לממש את עצמם כאבות לילדיהם ,במצוקה להתמודד עם משברי חיים

נצמצם  את אנו מאמינים שכך . כמנהיגים חברתייםכחברים ו, כבני זוג, לאבותיהם
, האלימות הגברית במשפחה ובחברה ונשפר את איכות חייו של הגבר לרווחת ילדיו

 . בת זוגו והחברה הישראלית כולה
 
נשים -שיתוף פעולה בין גבריםוקידום רעיון השוויון לשני המינים . 2

בת  המין /ך ששחרורו של בןפיתוח מודעות בקרב נשים וגברים לכ - למען שוויון
כי   ,אנו מאמינים . האחר מכבלי אי השוויון הוא תנאי הכרחי לשוויון שלהם עצמם

ויוצרת , הזמנתם של גברים ליהנות מפירות השוויון מגדילה את העוגה לשני המינים
מצב חדש שבו נשים וגברים אינם רואים בהישג של המין האחר הישג על חשבונו של 

 . מינם הם
 

דפוסי אבהות עידוד גברים ונשים לאמץ   – חיזוק הקשר בין אבות לילדיהם. 3
ההנחה שנוכחות האב בחיי ילדיו חיונית להתפתחותם של חדשים המושתתים על 

לפעול למען שינויים תחיקתיים וחברתיים . ב. הילדים לא פחות מנוכחותה של האם
 . כדי לאפשר נוכחות של אבות בחיי ילדיהם

 
חינוך למיניות  -( סחר נשים ופורנוגרפיה, זנות)במיסחור הסקס מאבק . 0

שוללת את התפיסה לפיה גוף האשה הוא אובייקט מיני וה ,המבוססת על שוויון
 .   שניתן לסחור בו ולעשות בו שימוש לצרכיו של הגבר

 
חינוך לשוויון בין המינים בחברה הישראלית על  - חינוך לשוויון בין המינים .5

 .היהודי והערבי, הדתי והחילוני, המזרחי והאשכנזי: תיה ומגזריהכל עדו
 

עידוד נשים לתמוך ולסייע  - קידום רעיון הגבריות החדשה בקרב נשים. 6
להיות מה  , קרי, לאמץ את הגבריות החדשה, בניהן וגברים אחרים בחייהן, לבני זוגן

 . יותשמצפים מהם לה'  ואים'המצ'ולא , שהם רוצים ויכולים להיות
 

 ?מה מבדיל אותנו מארגונים אחרים
התנועה לגבריות חדשה דוגלת במאבק משותף של נשים וגברים למען שוויון בין 

כי מאבק זה צריך להיות מאופיין בהקשבה ובדיאלוג בין  ,אנו גורסים. המינים
בגישור ובחיפוש אחרי אפשרויות חדשות ויצירתיות להגשמת השוויון בין , המינים

החליטה , על מנת ליישם הלכה למעשה רעיונות אלו. לטובת שני המיניםהמינים 
לקיים שוויון מוחלט בין נשים  ,הנהלת התנועה שהייתה מורכבת מגברים בלבד

מחצית הנהלת התנועה מנשים ובראש הארגון בעקבות כך מורכבת . וגברים בתנועה
תנועת "שמה מ כמו כן שינתה התנועה את(. רים משותפים"יו)עומדים גבר ואשה 

                                                            ". תנועה לגבריות חדשהה"ל " גברים נגד אלימות ובעד שוויון בין המינים
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פרויקטים מרכזיים של התנועה לגבריות פרויקטים מרכזיים של התנועה לגבריות   
 חדשהחדשה



 9 

 "מקשיבים לגברים: "קו סיוע 
  
 קוהרקע להקמת ה. 1

ולפיכך אינם יכולים לשתף במצוקותיהם הרגשיות גברים רבים מתקשים להכיר 
גם כאשר הכאב מזוהה על ידם הם מתקשים לשתף בו את קרוביהם . בהם אחרים

לשכות רווחה ושירותים )ועל אחת וכמה את מוסדות העזרה הפורמליים 
כמו שיש לנשים  ,לגברים םייחודיימיעוטם של ארגוני עזרה (. פסיכולוגיים ואחרים

מותיר גברים רבים בבדידות קשה ומסוכנת ברגעי משבר ( ו נעמת ואחרים"ויצ)
, משפחתם לפסים אלימים כלפי בני, מזומנות לעתים, מצוקה זו עוברת. ומצוקה

  .או כלפי עצמם, אנשים זרים
מטרת הקו לספק תמיכה רגשית ומעשית לגברים המצויים במצבי משבר או 

, אבטלה ופיטורין מעבודה, נתק מילדיהם, פרידה וגירושין - וניםמצוקה מגוונים ש
תוך  ,התמיכה הרגשית מתבטאת בהקשבה אמפטית לפונים. חובות כספיים ועוד
 .הסיוע המעשי מתבטא בהפנייתם לכתובות מסייעות בקהילה .כדי עידודם וחיזוקם

 
 .הפעילות שבוצעה עד עתה. 2

עוץ ישירות י) יל"שמאויש במשרדי  אהו. 2443קו המצוקה החל לפעול במאי 
הקו  . ארבע שעות בכל פעם ,בהרצליה ופועל פעמיים בשבוע בשעות הערב( לאזרח
  ,פולי וכן על ידי גברים אחריםיבעיקר על ידי אנשי מקצוע בתחום הט מאויש

מסלול הכשרה ושעברו  ,או בקבוצות הגברים שהתנועה הקימה ,שחלקם נעזרו בקו
 .נועהמיוחד במסגרת הת

הסיכוי להצלחת תהליך ש ,ואהרציונל לכך ה. י גבר"ברוב התורנויות מופעל הקו ע
, עם זאת. רב הדמיון בין מאפייני הנעזר והעוזרככל שגובר מתן וקבלת עזרה 

הרציונל . ואנו שואפים להגדיל את ייצוגן בקו  ,נוכחות גם נשים, בתורנויות רבות
. ב. פונית גם את זווית הראייה הנשיתעל מנת להאיר בשיחה הטל. א: לכך הוא

 .להמחיש מודל של שיתוף פעולה בין נשים לגברים
  
 התכנית לשנה הקרובה. 3

, טלוויזיה)ם את הקו באמצעי תקשורת שונים פרסלשווק ולברצוננו  בשנה הקרובה 
כיוון שנוכחנו לדעת זאת מ (.'חוברות מידע עירוניות וכד, מקומונים, עיתונות, רדיו

ספר הפניות  לקו גדל משמעותית לאחר שפורסם דבר קיומו באמצעי כי מ
 .תקשורתה
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 בוצות תמיכה וצמיחה לגבריםק. 2
 

 הרקע להקמת קבוצות תמיכה וצמיחה לגברים .1
הוא הצורך ( ואיסטית'מצ) תהסטריאוטיפיאחד המאפיינים המרכזיים של הגבריות 

אינה עומדת במבחן במצבי  תדמית זו.  בכל מחיר להפגין עצמה ועצמאות תמיד ו
, אבטלה, פיטורין, שכילת בן משפחה, גירושין, משבר בנישואין ובזוגיות)משבר 

גברים השבויים (. נכות  ועוד, פציעה, הלם קרב, כישלון בעבודה, משבר בהורות
בתפיסת גבריות מסורתית נמנעים מלבקש עזרה ולהיתמך ומתהלכים בינינו 

המתפרצות לעיתים באלימות כלפי אחרים , של מצוקה"  פצצות מתקתקות"כ
שיעור התאבדויות בין גברים גבוה במאות אחוזים מזה )וכלפי עצמם ( ילדים,נשים)

 (.של נשים
 :מטרות הקבוצה.  2

  .פריסת רשת ביטחון רגשית וחברתית לגברים. א
 '  גבריות חדשה'יצירת מודעות בקרב המשתתפים לאפשרות של . ב      

   מהתמכרות , גבריות המשוחררת מכוחניות ואלימות, וויוניתש           
 .   ומנותקת מהמשפחה לעבודה            

 . ובהורות, חיזוק והעשרת התקשורת בזוגיות. ג
 .   שיפור היכולת לתת ולקבל אמפטיה ולבטא רגשות באפן אותנטי. ד
 .יצירת תשתית להמשך הקבוצה כקבוצה לעזרה עצמית .ה

 ?כה בתחום  מה נעשה עד. 3
קבוצות גברים מתקיימות כיום במרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה 

 .ברשויות המקומיות כשהמטרה המוצהרת הינה הפסקת האלימות במשפחה
כמו .  למצוקות ולצרכים שונים ומגוונים תהמתייחסואין קבוצות תמיכה לגברים 

 .    קבוצות לעזרה עצמית לגבריםישנן מעט 
האחת בחדרה הנה  .ימה התנועה לגבריות חדשה שתי קבוצות גבריםעד עתה הק

שתי (. מתנדב ומתנדבת)אחת לחודש עם מנחי התנועה שנפגשה קבוצת עזרה עצמית 
קבוצה . בהרצליה בהנחיית מתנדב ומתנדבת חברי התנועהקבוצות נוספות פעלו 
 . שלישית בשלבי הקמה

 תכניתנו בשנה הקרובה. 4
הקבוצות יאוישו ממקורות . ללא תיוג כלשהו, ים באשר הםגבר: קהל היעד שלנו

פרסום מודעות וכתבות , פונים לקו הסיוע לגברים של התנועה: הפניה מגוונים
 . הפנייה על ידי מטפלים ושירותי רווחה ועוד, תשדירי שירות, שלטי חוצות, בעיתון
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 פרוייקטים נוספים ודרכי פעולה 

 
מקיימת התנועה פינת רדיו קבועה  ארבע שניםמזה כ - הגשת פינה קבועה ברדיו. 1

  ."ציונים לשבח ולגנאי בנושא אלימות במשפחה": בערך 9:08בימי רביעי בשעה 
הבלטה וחיזוק  :מטרת הפינה. "עניין אחר: "של דליה יאירי  אקטואליהה בתכנית

גינוי מחדלים ופעולות , (שים"צל)פעילויות למניעת אלימות במשפחה ובחברה 
פצת עמדות והשקפות ה, (גים"צל)וגעות במאבק באלימות במשפחה ובחברה הפ

עלאת המודעות ה, ושיוויון בין המינים, הורות, התנועה בנושאים הקשורים לזוגיות
אירועים מדגישים החברים הדוברים  :תכנים  .יהעילויותופ לגבי קיומה של התנועה
בכלל וכן  ים בין המיניםיחסלאלימות גברים נגד נשים ובאקטואליים הנוגעים 

 .חברה וכלכלה, המשפט, יותיהם של אישי ציבור בתחום החקיקהום לפעילמתייחסי
, , מיקי מירומיקי מירו" " שעת חברהשעת חברה""' ' רשת ברשת ב: : הופעות נוספות של חברי התנועה בתקשורתהופעות נוספות של חברי התנועה בתקשורת

הכל הכל "", , ל רזי ברקאיל רזי ברקאי""גלי צהגלי צה, , יעל דןיעל דן" " עושים צהרייםעושים צהריים"", , דן מרגליתדן מרגלית  --פופוליטיקה פופוליטיקה 
    ..''שלי יחימוביץשלי יחימוביץ" " דיבוריםדיבורים

 
  –צעות חוק בכנסת היזימת  .2
 

 יציאה  -אבות לילדים צעירים "תנועה יזמה והגישה לכנסת הצעת חוק ה
התנועה תמכה והפעילה שדולה אקטיביסטית ". מוקדמת מהעבודה

 .בכנסת בעד החוק נגד פורנוגרפיה בטלוויזיה
 הצורך : התנועה הגישה לוועדות הכנסת ניירות עמדה בנושאים מגוונים

הצורך , ת ביטחון לגברים טרם הפיכת מצוקתם לאלימותבפריסת רש
 הצורך בהחמרת ענישת בעברייני מין,  בטיפול בגברים מכים

 בפני ועדת החקירה בנושא הסחר בנשים  נו כעדים מומחיםהופע
ו בישיבות ועדת החינוך של הכנסת לצורך תמיכה בחוק נגד נהשתתפו

 . שידור פורנוגרפיה בטלוויזיה ועוד
 לשכנוע חברי  ו חברי התנועההתגייס, רות לפני הצבעות בכנסתשעות ספו

חוקים )כנסת להצביע בעד חוקים המקדמים שוויון בין נשים וגברים 
  .(הפורנוגרפיהנגד חוק , בנושא  חופשת לידה גם לגברים

 י כנסת להבהרת עמדתה /חברות, ות/הנהלת התנועה נפגשה עם שרים
נעמי חזן בנושא חוק לעידוד ' ופכ פר"ח. 3: לדוגמא. בנושאים שונים

גברים ונשים לחלוק ביניהם את הזכות ליציאה מוקדמת הביתה לטפול 
המשנה ליועץ , מפגש עם היועץ המשפטי לממשלה. 2. בילדים צעירים

מדיניות המשטרה   שינוי המשפטי לממשלה ופרקליטת המדינה בנושא
ם אלי ישי מפגש עם שר הפני .1 .בנושא המאבק בזנות ובסחר בנשים

מפגש עם השר דני נווה בנושא קו  . 0. בנושא החוק נגד פורנוגרפיה
 . החירום של התנועה

 
  כנסים .3
הכינוס הארצי הראשון של תנועת גברים נגד אלימות ובעד שיוויון בין : כנס ראשון 

 ".היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים -הגלוי והנסתר בגבר ":  נשים וגברים בנושא
 .  הרצליה, מלון הולידי אין קראון פלאזה. 3995ר פברוא 33

 
 .3999ב במתכותנה החדשה כנס הקמת התנועה  :כנס שני

 
 בית ציוני   22,21.9.2444,  סמינר ,הםיזנות ומה שבינ, סחר בנשים: כנס שלישי

 .ומכון תודעה. ן.י.תנועת שעם ף ובשית, אביב-תל, אמריקה     
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, , מכללת בית ברלמכללת בית ברל. . 24432443פברואר פברואר   2020--2121  --  והמימסדוהמימסדסחר בנשים סחר בנשים , , זנותזנות: : כנס רביעיכנס רביעי
שוויון ייצוג נשים ומכון שוויון ייצוג נשים ומכון   --. . ןן..יי..תנועת שתנועת שעם עם בשיתוף בשיתוף ))כפר סבא כפר סבא , , ""אורןאורן""אולם אולם 
  (.(.תודעהתודעה

  
ר חן נרדי  "דוד עטרות וד,  "?האמנם -" הצבא יעשה ממך בן אדם": : כנס חמישיכנס חמישי

פרספקטיבות פמיניסטיות מטעם : מלחמה ושלום"בהרצאה משותפת בכנס 
,  אביב-אוניברסיטת תל. גודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדרהא

  (.2442ינואר 
  

הסחר בנשים , שיחרור מעולם הזנות: להוציא את הכסף מהסקס:  ":  "כנס שישיכנס שישי
בשיתוף . סבא-כפר, אולם אורן, מכללת בית ברל, 2442, בינואר 28 ".והפורנוגרפיה

 .שוויון ייצוג נשים -. ן.י.תנועת ש
 

גברים : "הופעת נציג התנועה בנושא - "'פרק ב -הטרדה מינית "  :כנס שביעי
בשיתוף  2442יולי ב 14 , "פרלמנט נשים"" )כמטרידים מינית ביחסים הזוגיים

 (שוויון ייצוג נשים -. ן.י.תנועת ש
 
הפגנה מול משרד ראש .  התנועה יזמה והשתתפה במספר הפגנות - הפגנות. 7

וכן ( נשים בממשלה 32סיבות ל  32)בעד מינוי שרות בממשלה  (אהוד ברק)הממשלה 
 . קיימה מספר הפגנות כנגד אוזלת ידה של המשטרה במאבק בסחר בנשים

 
במטרה לעורר בגברים  מחשבה נוספת בנושא צרכנות מין קנוי   - תיאטרון רחוב. 8
( ון תודעה ומכ. ן.י.תנועת שעם בשיתוף )קיימה התנועה ( זנות על צורותיה השונות)

 . וקיימה שיחות עם גברים בנושא זה, מופע מכירת נשים לזנות בתל אביב
 
  הגשת תלונות במשטרה .9

בעלי , בושת-התנועה הגישה תלונות במשטרה כנגד סרסורים המפעילים בתי
כמו כן הגישה התנועה במחלקה . עיתונים המפרסמים מודעות סקס בעיתונות

אינם אוכפים את החוק ש, קציני משטרה בכיריםלחקירות שוטרים תלונות כנגד 
 . כנגד סרסרות

 
 יצירת קואליציות עם ארגונים אחרים בנושאים ספציפיים. 11

פועלת התנועה במשותף עם קואליציה רחבה של ארגונים פמיניסטיים  2444משנת 
פעלה התנועה בקואליציה של מועצת  3999בשנת  .וחברתיים כנגד הפורנוגרפיה

התכנית שהוצעה על ידי . שים בפרוייקט למניעת אלימות בגיל הרךארגוני הנ
במסגרת הפרוייקט שוגר מכתב ". גברים עם הפנים לגן הילדים: "התנועה
 .ל בבקשה לעודד חיילים משוחררים לעסוק כגננים בגני ילדים"לרמטכ
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אתגר : שחרור מהפורנוגרפיה"  חברי התנועה השתתפו בכתיבת שתי חוברות
אתגר  -מניעת זנות וסחר בנשים "ו,  מכון תודעהעם בשיתוף ( 2443דצמבר " )חברתי
 .שוויון ייצוג נשים -. ן.י.תנועת שעם בשיתוף ( 2444ספטמבר " )חברתי


