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 בזוגיות אזהרה תמרורי חמישה

  נשים כלפי באלימות הבינלאומי המאבק יום – לתיכון יםשיעור מערך

 

  אודות

 

 32והיא בת  3.10.2019עו"ס מיכל סלה ז"ל נרצחה בביתה באכזריות ביום 

בלבד. הנאשם ברצח הוא האיש שלה ואבי בתה התינוקת. פורום מיכל סלה 

כלפי נשים, אלימות  ולמנועחיים  להציל במטרה 2020 במאי)ע"ר( נוסד 

דגש על ב", הות טכנולוגים, "חשיבה מחוץ לקופסבאמצעות חדשנות ופתרונ

ולידריות חברתית וחינוך. הפורום הצליח לרתום שחקנים חדשים למגרש ס

טק בישראל, להצלת ־מיגור אלימות במשפחה, בהם בכירי התעשייה והיי

 הנרצחת הבאה. 

 יעד פורום מיכל סלה: אפס נרצחות בשנה.

 ישראל תהיה מעצמה עולמית ללוחמה בטרור בתוך הבית. מדינת: על תמטר

 

 מבוא

 

למאבק  מודעותאת הבמטרה להעלות  ,2020 שנת, נשים כלפי באלימות המאבק יום קראתל הנכתב וז תכנית

ואת תפיסת האחריות החברתית לזיהוי תמרורי האזהרה בזוגיות ובכך להציל חיים. התכנית נכתבה על ידי נשות 

ר ומסגרות חינוכיות בתי ספ 800־כב. המערך הופץ וללא כוונת רווח בהתנדבותמפורום מיכל סלה  ואנשי חינוך

 שירות ומסגרות צבאיות קדם מכינות, וצעירים צעירות 350,000 המייצגת הנוער תנועות מועצת :בהן ,בישראל

 .לאומי

 

 ועריכה כתיבה
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 "ב(:א)לפי  וערכו חיברו

 

 רחל פיין., טלי ליברמן, שרית מנחמיאמיר יעקובי, מיטל גוטמן, איילת דותן, לילי בן עמי, לידור אסרף, : כתיבה

 ירדן פריימן.אמיר יעקובי, לילי בן עמי, עריכה: 

 .ירדן פריימן ,, אמיר יעקובינעה חיוןשקד אלפסי, : , מצגת והתאמה ללמידה וירטואליתעריכת וידאו

 מרקוס.־ויעריכה לשונית: דנת נ

 ארי.־אלימות במשפחה: רונית לב למניעת יעוץ מומחית

 יעוץ מומחית למגדר וחינוך: לילי בן עמי.

 .חינוכי: ירדן פריימןיעוץ 

 

 : תאריך

 

25.10.2020 

 

 .מיועד לשיתוף, אך אינו מיועד לשימוש מסחרי המסמך. כל הזכויות שמורות לפורום מיכל סלה )ע"ר(

צרו קשר באמצעות אתר  –להזמנה בתשלום של הרצאות, תוכניות חינוכיות, תוכניות עירוניות וכיוצ"ב 

 michalsela.org.ilהאינטרנט של פורום מיכל סלה בכתובת 
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 בזוגיות אזהרה תמרורי חמישה

  נשים כלפי באלימות הבינלאומי המאבק יום – לתיכון יםשיעור מערך

 

 הקדמה למורה

 

 . וערכי מעשי כלים ארגז מעניקמציין את יום המאבק באלימות כלפי נשים ו יםהשיעור מערך

  .וירטואלי – כשיעור מקווןהן כשיעור פרונטלי והן מותאם להעברה  השיעורים מערך

 

 .פורמלית והבלתי הפורמלית, הממלכתית החינוך במערכת' יב–תלמידות ותלמידי תיכון בכיתות י' :יעד קהל

 בנוי יםהשיעור מערך. משמעותית־לימודית חוויה ייצרל מאפשרה, עשיר ומתודי עיוני גיוון מציע המערך: מבנה

, הכיתה צרכיל בהתאם, ואישי ייחודי באופן התכנים מודולותהרכבה והתאמה של  תמאפשרש תמודולרי בצורה

 (. להלן)ר' טבלה ואופי בית הספר  טכנים, היבטים שהוקצה הזמן, החינוכי הצוות

 

 מטרות

 

, הם התלמידות והתלמידים ייחשפו לתופעת האלימות כלפי נשים בתוך מערכות יחסים :כמגיפה האלימות .1

הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים ועל רצח מיכל סלה ז"ל. התלמידות והתלמידים יווכחו ילמדו על היום 

ולכן עכשיו  ,שתופעת האלימות בתוך הבתים התעצמה משמעותית בתקופת התפרצות נגיף הקורונה

 הרגישות והמודעות של כולנו חשובה מתמיד.

 (פיזית אלימות)ללא  זוגי בקשר האזהרה ריתמרו חמשתהתלמידות והתלמידים יזהו את  :לחיים כלים ארגז .2

 מורכבות סיטואציותב להתמודדות ממשיים כלים ינתנו. בזוגיות וכיצד יש לפעול במקרה של חשד לאלימות

 באמצעות סימולציות בכיתה. נשוחח על גבולות הקנאה ועל מערכת יחסים בריאה בקרב הנוער.

 נבחןאלימות כלפי נשים.  למגרלפעול כדי  מאיתנו ואחד אחת כל באפשרות :חברתית ואחריות סולידריות .3

 להעלאת החשיבות על ונשוחח שלנו הזוגיות בתוך הבריא יחסים תמערכל שלנו האישית האחריות את

 הקרובה. כלפי סביבתנו רנותולע המודעות
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 השיעורים מערך מבנה

 

, הניתנות לבחירה ולהרכבה משתנה כל אחת דקות 30–10, בנות מודולות כמהמערך השיעורים מורכב מ

 .כוללת פעילויות ומתודות מגוונות מודולהלבחירת המורה, כאשר כל בהתאם 

 מוגדרות כרכיב הכרחי. המודולות המסומנות בצבע כחול

, וכן בהתאם למגבלות או הכיתה , בהתאם לצרכי המורהומנות בצבע לבן הן מודולות לבחירההמודולות המס

 טכניות כגון זמן.

 .כל אחד משך שיעור מומלץ: שני שיעורים בני שעה וחצי

 

 עזרים הפעילות תיאור זמן פעילות 

: אודות יום פתיח מידע כללי 1

 של המאבק הבינלאומי והמקרה

 סלה ז"ל מיכל

: הקרנת סרטון פתיח וסרטון דקות 10

ואמצעי  מחשב, מקרן

להשמעת סאונד 

  )רמקולים(

 ללוח טושים, לוח פעילות קצרה ושיח כיתתי דקות 15 אובססיבית קנאה 2

הסרט של מערכת מתוך  בקטעים צפייה דקות 25 מקדימים סימנים 3

 על הרצח של מיכל סלה עובדה

 הקרנת שני סרטונים

 תמרורי מצגת למידה ודיון דקות 25 בזוגיותהאזהרה  תמרוריחמשת  4

 האזהרה

תלמידות סימולציות בזוגיות של  דקות 30 סימולציות 5

 ותלמידים.

 עם כרטיסיות

  הסיטואציות

 השפעות על קצרים וסרטון הסבר דקות 5 הקורונה שבצל המגפה 6

 כלפי האלימות תופעת על הקורונה

 .נשים

 שבצל"המגפה  סרטון

 "הקורונה

 שהותירה בוואקום נרצחות נשים 7

 המדינה

 מאמר דעה ודיון של משותפת קריאה דקות 20

 .מנחות שאלות בעזרת

 דפי המאמר

מסר אישי בעבור מחאה נגד אלימות  דקות 20 מחאה יציאה לפעולה: כרזות 8

 כיתתי בקיר המסרים תלייתכלפי נשים. 

 .משותף

, צבעים, ריקים דפים

 טושים
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 מקצועית עזרה קבלת דרכי 9

 השיעור וסיכום

 עזרה לקבלת הדרכים של הצגה דקות 10

 הדברים על קצרה חזרה, מקצועית

 .בשיעור בהם נגענוש

 במצגת שקופית
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 חמישה תמרורי אזהרה בזוגיות

  נשים כלפי באלימות הבינלאומי המאבק יום – לתיכון יםשיעור מערך

  לתלמיד/ה ולמורה

 

 : מידע כללי. פתיח1

 נשים נגד אלימות למניעת הבינלאומי המאבק יום אודות. 1.1

 

 .1999 שנתמאז הוכרז על ידי האו"ם ב ,בנובמבר 25־ביום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים חל 

לציון רצח שלוש האחיות מיראבל: פטריה מרסדס מיראבל רייס, מריה ארחנטינה מינרווה תאריך זה נקבע 

מיראבל רייס ואנטוניה מריה תרסה מיראבל רייס. שלוש פעילות פוליטיות ברפובליקה הדומיניקנית שנרצחו 

 1.הדיקטטור טרוחיובהוראת  1960בשנת 

 

 (מדיה ויקי) מיראבל האחיות 1 איור

                                                        
1
המאוחדות על יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד  הכרזת אספת האומותמסמך:  

 .2015בנובמבר  25־ב: http://www.un.org/womenwatch/daw/news/vawd.html, נשים
 התמונה של האחיות מיראבל: ויקי מדיה.

http://www.un.org/womenwatch/daw/news/vawd.html
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 : סיר לחץ בבתים. תופעת האלימות כלפי נשים ונגיף הקורונה1.2

 

, עד יום יום 16הארכת אירועי היום הבינלאומי ל , בעקבות מגפת נגיף הקורונה הוכרז באו"ם על 2020בשנת 

בקריאה  06.04.2020־פנה לציבור ולממשלות ב ,אנטוניו גוואטרס ,מזכ"ל האו"ם 2לדצמבר. 10־זכויות האדם ב

זינוק מחריד במספר תקריות האלימות במשפחה ברחבי לדבריו "חל ונן של נשים בביתן. לפעול למען ביטח

 . העולם. עבור נשים ונערות רבות, האיום הגדול ביותר הוא זה המסתתר בבתים בהם הן אמורות להיות בטוחות"

נגיף הקורונה הביא את מדינות העולם להכריז על תקופות של סגר בבתים ולהטיל מגבלות חריפות התפרצות 

עסקים רבים נסגרו, מליוני אנשים בעולם פוטרו, המצב  ,מרחב הציבורי. כתוצאה מכךחופש התנועה בעל 

מאמירים בקצב ה ומוות מהנגיף תחלואה הדבקה, לצד נתוני אלוהאישי הדרדר, המתח הנפשי עלה וכל ־הכלכלי

היא עליה  ,עולםה מדינותוב ,בישראלביותר של המציאות החדשה  הקשותאחת ההשלכות  אקספוננציאלי.

לנשים החוות אלימות מצד בן  מספר הפניות למוקדי הסיוע משמעותית במקרי האלימות במשפחה ורצח נשים.

התאפשרה בתקופת הסגר לא  .בתיםבבתקופת התפרצות נגיף הקורונה ובתקופות הסגר  ושולש הוכפל זוגן,

 .שה או לבן הזוג האליםילא – יציאה מהבית כדי להתאוורר מהלחץ

חברתה או להוריה המבוגרים, בית שה להימלט לילא התאפשרלא 

הפנייה למוקד הסיוע הופכת  זאת ועוד,הדבקה בנגיף. למחשש 

 ., סגור אף הואמורכבת יותר כאשר בן הזוג האלים נמצא בבית

 

 לז" סלה מיכל של המקרה. 1.3

 

 עובדתעבדה כ מיכל. זית־בית במושב גדלהז"ל  מיכל סלהעו"ס 

, 3.10.2019 ביום, 32 בגיל. בירושלים יסודי ספר בבית סוציאלית

 נרצחה , מיכלבימים הנוראים שבין ראש השנה ליום הכיפורים

 ,אלירן מלול האיש שלה, הוא ברצח הנאשם. באכזריות בביתה

לאחר שנת  .התינוקת בתה אבי, ולביתה לליבה שהכניסה האיש

                                                        
 Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect! United Nations Secretary-General’s Campaign UNiTE by 2030מסמך:  2

to End Violence against Women, UN, 2020 

https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/unite%20campaign_2020_concept%20note_final.pd

f?la=en&vs=5951 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/unite%20campaign_2020_concept%20note_final.pdf?la=en&vs=5951
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דקירות סכין, חנק אותה והכה אותה. זירת הרצח הצביעה על כך שמיכל  11־נישואים אחת, הוא רצח אותה ב

 נאבקה על חייה בכל כוחה. 

, בסיכון נוער, נפש מתמודדי וליוותה קמהיש, תמכה, טיפלה היא. הלב מכל והעניקה הכילהמיכל  חייה כל, כשמה

 לילדים סייעה, לרווחה מוכריםה הורים הנחתה, מיוחדים צרכים בעלי ,מינית תקיפה נפגעי, שואה ניצולי קשישים

 השפה לקידום תכנית וניהלה הקימה, בינלאומיים פסטיבלים ניהלה מיכל .פיזיות ומוגבלויות רגשיים קשיים בעלי

 נציגתל ונבחרה פרח כרכזת עבדה, ל"חו נוער הדריכה(, היום עד קיימתש תכנית) היהודית בסוכנות האנגלית

" נחשון" חברתית למנהיגות צבאית קדם מכינה בוגרת היא. חי תל במכללת הסטודנטים באגודת לימודיה חוג

 סוציאלית בעבודה שניתואר ו ראשון תואר סיימה היא. אומנויות בשילוב וחינוך מיוחד בחינוך ראשון תואר ובוגרת

 .92 בציוןבהצטיינות,  העברית באוניברסיטה

 

זרקור על אלימות שקטה  שם. הסיפור בהרחבה סוקר בתקשורתאת מדינת ישראל ו טלטל מיכל של הרצח

בזוגיות, אלימות לא פיזית, היכולה להסתיים ברצח. מומחי אלימות במשפחה של משרד הרווחה דיווחו כי 

הרצח של מיכל  אקונומי.־בני זוגן יכולה לקרות בכל בית, בכל מגזר ובכל מעמד סוציו תופעת רצח נשים על ידי

 כ"רעם ביום בהיר".  נפל על משפחתה ועל חבריה

מתוך השכול הם התראיינו לתקשורת וקראו לציבור לשתף, לא להתבייש, להקשיב לאינטואיציה ולהיות ערניים, 

בחרו נשים  אלפימיכל":  גלאת " והסיפור הוליד יהנרצחת הבאה. הדלהתערב ו"לדחוף את האף" כדי להציל את 

בזוגיות הכרוכה בקנאה  ,אלימותתחת של נשים , את סיפורן האישי ברשתות החברתיות לשתף לראשונה,

סיפורה האישי במסגרת הגשת מהדורת החדשות על את העיתונאית מירי מיכאלי שחשפה  הןבאובססיבית. 

מערכת עובדה, שודר בפריים טיים  סלה ז"ל, בן שני פרקים, הופק על ידי סרט על מיכל. הרצח של מיכל סלה ז"ל

  .יםאחוז 20וזכה לרייטינג של 

 

 . סרטון אנימציה "משתפות לא שותקות"1.4

 

. מיכל נהגה סלה ז"למיכל  דפדוף ביומן חיים של מציגהוא סרטון אנימציה ה "שותקות לא"משתפות  סרטוןה

ראיות חשובות  כדי לשמשלכתוב יומני חיים כל חייה. לאחר הרצח, יומניה האחרונים נלקחו על ידי המשטרה 

, ממשיך דרך הוא מתחיל ברצח: מהסוף להתחלה במשפט הרצח שלה. הסרטון מציג את סיפורה של מיכל דווקא

המשולש" לנוער בסיכון )מיכל הייתה עובדת ההיכרות בין אלירן מלול למיכל סלה במקום עבודתם "החוט 

חוגגים לה את יום חבריה ו , רוקדת, שמחהחיה מיכלומסתיים כש סוציאלית מתמחה ואלירן היה מדריך נוער(

  עד מאה ועשרים שנה". ,הולדתה בשירת "שתזכי לשנה הבאה
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ומודעות חברתית גבוהה יותר, רנות אילו הייתה ע "מה היה קורה אילו...?". ועולה השאלהבאמצע נעצר הסרטון 

היו משתפים בזמן אמת, אילו מיכל היתה משתפת  ,שנחשפו להתנהגותו האלימה ,אילו עדים מעברו של אלירן

במציאות, מיכל ואלירן לא היו מוכרים למשטרה או לרווחה. לאחר הרצח, שש אקסיות של  .במה שעובר עליה..

 ינת בקנאה אובססיבית לשליטה בבת זוגו.אלירן פנו למשטרה והעידו על התנהגות המאופי

כל האביזרים המוצגים . 2020בדצמבר קפל  לירן הופק בהתנדבות על ידי הסטודיו שלדקות והוא  6הסרטון בן 

 כתב ידה של מיכל. הואבסרטון הם מקוריים והיו שייכים למיכל סלה. כתב היד בסרטון 

 יש להפעיל רמקולים.

 :ynetבערוץ היוטיוב של  סרטוןקישור ל

https://www.youtube.com/watch?v=rnU4qglyjG8&ab_channel=ynet  

 michalsela.org.ilהסרטון מופיע גם באתר פורום מיכל סלה בכתובת 

 

 אובססיבית קנאה. 2

 

את  להזמיןו "אובססיבית"קנאה  המילים אתהלוח  ? מעגל אסוציאציות: יש לכתוב במרכזאובססיבית קנאה מהי

  .עצמן למילים מסביב בועות,ב שלהם מחשבותאת היגדים וההאת על הלוח התלמידים לכתוב 

 דיון

  ?מהי קנאה בזוגיות 

  תלגיטימי היאהאם קנאה בזוגיות? 

   תלהיות לא לגיטימי היא עלולהמתי ? 

 ?איך נדע היכן עובר הגבול  

  י חצתה גבולי/ה כלפבת הזוג מפגינ " שיסייע לנו להבחין שהקנאה שבן אונייר הלקמוס"מהו? 

 תמרור אזהרה בזוגיות: –"נייר לקמוס" 

 למעשה הופך רגש כאשר 

 זה לגיטימי.  .כעס. כולנו כועסות וכועסים הלדוגמ

 . לגטימיתמרור אזהרה וזה לא  וזה – הרגש הופך למעשה והכעס הופך למכה כאשר

ם, כגון . עם זאת, כאשר הקנאה באה לידי ביטוי במעשיהזוג בתל או לבןגם לגבי קנאה: אפשר לקנא  כך

  .לגיטימי לא וזה אזהרה תמרור זהו – 'וכוחיטוט בטלפון הנייד שלה  ,הטלת הגבלות על בת הזוג

 הורה. , שתפוית הספרמה לעשות? שתפו את יועצת ב

https://www.youtube.com/watch?v=rnU4qglyjG8&ab_channel=ynet
https://www.youtube.com/watch?v=rnU4qglyjG8&ab_channel=ynet
file:///C:/Users/User/Dropbox/פורום%20מיכל%20סלה/michalsela.org.il
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 למורה

קנאה אובססיבית היא קנאה שנהיית לב הקשר ומכתיבה את התנהלותו. בן הזוג הקנאי עסוק במחשבות 

שכביכול מאששים את שהאחר עלול לפגוע בו, ולהעדיף בן זוג אחר על פניו. הוא אוסף "הוכחות", "ממצאים" 

טענותיו לחוסר נאמנות של בן הזוג. הוא ידרוש מהאחר להרגיע אותו ולפייס אותו, בכל פעם שיחוש מאויים 

ומותקף על ידי מחשבותיו ופחדיו שמא נבגד. החשש להיפגע גדול מאוד, ולכן, כדי למנוע אותו, הוא ינסה ְלָהצר 

חלטת על חייו. הקשר מתאפיין בחיפוש מתמיד בהודעות סמס, את צעדיו של בן הזוג, ולנסות להשיג שליטה מו

 .מעקב אחר מיילים, פייסבוק, ובדרישה מבן הזוג להימנע מקשר עם אחרים

וניסיון לווסת  מקורה של הקנאה הוא ברמת חרדה גבוהה במיוחד של בן הזוג הקנאי, שלרוב אינה מודעת,

רדה קשורה לפגיעה רגשית קשה מן העבר, כתוצאה על חיי האחר. לרוב הח שליטה מדומה באמצעות אותה,

כיוון שהחרדה בסיסית, הקנאה  עם ההורים, שגרם לאובדן האמון הבסיסי באחרים. מאכזב ולא בטוח מקשר

שובע, ובחלוף הזמן, וללא טיפול מתאים, היא עלולה לחלחל להרוס כל חלקה טובה בקשר,  לרוב אינה יודעת

שכן, בחלוף תקופה, מושא  ם הקנאה הופכת לנבואה שמגשימה את עצמה,. לא פעעליו ולהוות איום ממשי

לו מרחב פרטי. הוא  מתחיל להרגיש שהאהבה הרבה שמורעפת עליו חונקת ומציפה אותו, ואינה מותירה הקנאה

עצמו. במקרים קיצוניים  יחוש שעליו להצטדק, להרגיע, להכיל, למחול על כבודו, ולנסות שוב ושוב להוכיח את

חרדה, ובן  תוקפניים ואלימים. מובן שלאורך זמן הזוגיות תתקשה להכיל רמות גבוהות של ויי הקנאה יהיוביט

 3 .השתלטנות של האחר כלפיו הזוג עשוי לחפש "פתחי מילוט" ובריחה מפני הלחץ והמתח כמו גם

 

 4סלה מיכל של הרצח סיפורעובדה:  סרט. 3

 

וזכה  בפריים טיים 2020 במאי שודר ”עובדה" מערכת בהפקת "אחת בעקבות אחיות שלוש" הדוקומנטרי הסרט

ששיתפו גל שיתופים של נשים  הולידהסרט  כמליון משקי בית. – אחוזי צפייה 20בגודלה של  עצומה לתהודה

 , בהן נשים שהעידו שחייהן ניצלו בזכות מיכל סלה ז"ל.בסיפורן האישי

של גבר  אובסיסיביתהצליח לשים זרקור על תופעת האלימות השקטה והקטלנית: קנאה  הסרט ,לראשונה

 ממנו.  להפרדל רצונה שב אותה רוצחלבת זוגו, אשר 

בני הזוג לא היו . 3.10.19־הביום  ,אלירן מלול ,של מיכל סלה ז"ל ע"י האיש שלההסרט מציג את סיפור הרצח 

כרעם ביום בהיר. רוני קובן, יוצר הסרט, מראיין נחת על הסביבה הקרובה מוכרים למשטרה או לרווחה. הרצח 

                                                        
 ד"ר לזר גלית, מכון "איזונים" 3

2020קובן רוני, "שלוש אחיות בעקבות אחת", מערכת עובדה, קשת, מאי  4  
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ואת מפקד צוות החקירה של המשטרה.  ,של הרוצח חברותיו לשעברה של מיכל סלה, חברותיה, תאת משפח

 ואת ביתה החדש. ,שנותרה ללא הורים ,חלקו השני של הסרט מציג גם את התמודדות בתה התינוקת של מיכל

 

על בית הספר לבצע את , שכולל שני פרקים בני כשעה וחצי. המלאעם הכיתה בסרט עובדה  לצפות מומלץ* 

 לצפות דרך אתר מאקו. אפשרבצפייה ביתית ההקרנה בהתאם לחוק זכויות יוצרים. 

 

 (3:15) האם הסביבה הקרובה יכולה לזהות אלימות שקטה?צפייה א':  קטע. 3.1

 

שיר , סלה ז"ל של מיכלהטובה  חברתה מספרת בהם "סיפור הרצח של מיכל סלה" תוך הסרטמצפייה בקטעים 

 שלפני הרצח.  השבועותההתפתחות של הקשר מתחילתו ועד  על ,ענבי

לצפייה: 

com/file/d/1_xoUQH_xz1Gbw0SJ3Qg602T1cSfOSFhB/view?usp=sharinghttps://drive.google.  

 

 א':הצפייה בקטע  בעקבותדיון כיתתי 

 

 גם על הצדדים  חמפוכ במבט להסתכל יכולים אנחנו, גדולה ואהבה התאהבות מתוךו בקשר כשטוב לנו האם

 לנהוג?ת הזוג, כיצד נכון בסימני שאלה לגבי בן/צצים כאשר  בו? פחות טוביםה

שיתוף  יועצת בית הספר, – יש להתייחס לחשיבות השיתוף של אדם קרוב וגם של אשת מקצוע הערה למורה:

 מאפשר למאזינ/ה לבצע בפנינו "שיקוף" של הדברים ולאפשר לנו לקבל החלטות שקולות. ה

 

 רבים מדווחים ש"לא  ?לה שנגלו הדבריםומיכל מתוך  אלירן של בקשרעל דברים חריגים  ההצביעשיר  האם

 האם עמדתם בסיטואציה כזו? . מה דעתכם על כך?אדם קרוב נעים להם לדחוף את האף" בזוגיות של

חשוב להקשיב לאינטואיציה שלנו )לתחושות הבטן(, בקשר שלנו ובקשר של חבר/ה.  הערה למורה:

שצברנו ונמצא בתת ההכרה מודע, בעקבות עיבוד של מידע רב התת טואיציה מעניקה לנו מסקנות מתוך האינ

לבטים בנוגע למחנכת, ונתייעץ ית ספר, יועצת ב ,אין ספק. חשוב שנשתף אדם מבוגר, הורה – אם יש ספק שלנו.

 שלנו.

https://drive.google.com/file/d/1_xoUQH_xz1Gbw0SJ3Qg602T1cSfOSFhB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_xoUQH_xz1Gbw0SJ3Qg602T1cSfOSFhB/view?usp=sharing
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 של  התמשפח שמספרת שכל בני, סלה ז"ל מיכל שלהבכורה , אחותה בן עמי לילי ראיון עםב מסתיים הקטע

אלירן  ושלזוגיות שלה במתרחש באת משפחתה לא לשתף מיכל בחרה  ,לדעתכם ,. למהדברידעו  לאמיכל 

 ?מלול

 , עצמאיתמאוד יתה אחראיתימיכל סלה השמשפחתה של מיכל סיפרה בהזדמנויות שונות  הערה למורה:

 ת עללמתוח ביקורוסירבה לדבר "לשון הרע" על אחר. הם הניחו שמיכל לא שיתפה אותם כי היא לא רצתה 

היא חשבה  .שלא יחשבו עליו דברים רעיםו תקבל את אלירןשהמשפחה  מאוד היא רצתה .באזני אחרים אלירן

התנהג  הוא בושתכן שהיא התביישה באופן ישהיא חזקה מספיק ומסוגלת להתמודד עם הקושי בכוחות עצמה. י

 בבחירתה להכניס לחייה אדם המתנהג כך.כמו גם אליה 

 

 הלך ואחיותיה שיר לבין בינהאיך הקשר  ומראההשני מתחיל מבחירתה של מיכל להתחתן עם אלירן  החלק

 .והשתנה

 

 (5:40שינויים בהתנהגות ועל מה הם יכולים להעיד )': בקטע צפייה  3.2

שיר ענבי, ממשיכה לספר על ההתפתחות של הקשר , חברתה הטובה של מיכל סלה ז"לבקטע הצפייה השני, 

מספרות על החודשים  ,לי בן עמי, ליאת פריימן ונגה סלהלי: עד השבועות שלפני הרצח. אחיותיה של מיכל סלה

 האחרונים בחייה של מיכל.

 https://drive.google.com/file/d/1x_Fbfc87sCn8iNKN2AbKdTg13e5bjRaF/viewלצפייה: 

 

 ב':בעקבות הצפייה בקטע דיון כיתתי 

 

  לעבוד על  יהיה מסוגלשהוא  קיוותה. מיכל סלה ז"ל מיכלאשתו כלפי  סיביתאובסאלירן מלול הפגין קנאה

 ?אישיות של שניהםתכונות על ללמוד  אפשרמה  .להשתנותעצמו ו

 היא  ת היחסיםהתנהגות שלו בתוך מערכן שהלהבי – בחייו שלבכל באחרת  לבחוריכול  היה אלירן האם

 ?מה יכול היה לעשותמדוע?  כדי לשנות זאת?לעשות עבודה משמעותית ו ,בעייתית מאוד

 מה סיבית מצד אלירןמשתפת אותך שהיא חווה קנאה אובס ומיכל היתהמיכל,  של חבר/ה טובה אילו היית ,

 ?ך, לדעתךאיך מיכל היתה מגיבה ל ?למיכל היית אומר/ת

  

https://drive.google.com/file/d/1x_Fbfc87sCn8iNKN2AbKdTg13e5bjRaF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x_Fbfc87sCn8iNKN2AbKdTg13e5bjRaF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x_Fbfc87sCn8iNKN2AbKdTg13e5bjRaF/view
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 של פורום מיכל סלה בזוגיותתמרורי האזהרה  חמשת. 4

 בכיריםהבעזרת מומחי אלימות במשפחה  ביוזמת פורום מיכל סלה, חמשת תמרורי האזהרה בזוגיות נכתבו

, גם כאשר אין אלימות בזוגיותמאד ישנה אלימות שקטה ואף מסוכנת ש. התמרורים מצביעים על כך שיתכן בארץ

 ליווי בהתאם למידע להלן.  תמהתמרורים, יש לפנות לקבלכמה נזהה . והיה אם פיזית כלל

הפרידה  – סיביתאם מדובר בקנאות אובסאסור להעלות בפני בן/בת הזוג סוגיה של פרידה, שכן  כלל ברזל:

היא מבקשת אם מכור לשליטה בבת זוגו. הוא אדם ש להיות כרוכה בסכנה גדולה. אדם קנאי אובססיבי עלולה

הוא  סמים, שנמנעת ממנו מנת הסמים שלו:כמו אדם מכור ל בדיוקלחוש אובדן שליטה.  עלוללהפרד ממנו, הוא 

לפרק לרצות כמו  היאשהוא קנאי אובססיבי דימוי נוסף: פרידה מאדם אלים. להיות לפתע ועלול לחוות "קריז" 

 פנות לחבלנ/ית פצצות.ולכן יש לשל ממש להיות סכנת חיים  את עלולהלבד חומר נפץ. ז

תסמינים אלה אם תסמינים שכיחים. לזהות לבצע איבחון או טיפול, אלא רק  היא לאהתמרורים מטרת  שימו לב:

ותייעץ כיצד יש לפעול.  כדי שתאבחןאלימות במשפחה, ליש לפנות ולהתייעץ עם מומחית  – מופיעים בקשר

ן וגם אבחון עצמי של סרט בצעלא א, על פי התסמינים המפורסמים, בדיוק כפי שאם אזהה שומה חדשה בזרוע

לצורך איבחון ולצורך ליווי וטיפול. מאותה סיבה, אין להתייעץ  גש לרופא/ה מומחהאלא א ,עצמילא אעשה טיפול 

 תחום ת זוגית וכיוצ"ב. אלימות במשפחה היאאו עם פסיכולוגית או פסיכיאטרית או מגשרעם החברה הטובה 

מומחית אלימות  מחית אלימות במשפחה או לעובדת סוציאלית,מומחיות אקדמי, שיש לקרימינולוגית קלינית מו

 במשפחה. 

; או באנונימיות 118 מוקד , במרכזים למניעת אלימות במשפחהייעוץ, ליווי וטיפול ללא תשלוםאפשר לקבל 

ומרכז נעמת למניעת אלימות במשפחה  6724בהן עמותת לא לאלימות בטלפון * –עמותות שונות בפנייה ל

*9201. 
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 בשבילה .3.1

 בזוגיות לנשיםתמרורי האזהרה  חמשת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התמרור הראשון: זוגיות בשדה מוקשים

 שלכם?האם את חשה, שמשום מה זה לא מתאים שתשתפי אחרים בנוגע לזוגיות  .1

 האם את דרוכה לפני מפגש איתו?  .2

 לומר משהו אך לא יודעת איך לעשות זאת ומתי?האם את נזהרת  .3

 האם את מפחדת לומר או לעשות דברים בניגוד לרצונו ולדעתו? .4

 ו משתנים, מטוב לרע, ללא סיבה נראית לעין? האם מצבי הרוח של .5

 האם יש לו נטייה להתפרצויות זעם גם מדברים שוליים?  .6

 האם את חוששת שהוא יגיב בצורה חריפה אם תציעי לו להיפרד?  .7

 האם הוא איים בהתאבדות או בנקמה ביקרים לך, אם תעזבי אותו? .8

 

מתעתעת: זוגיות השניהתמרור   

האם מצאת את עצמך מפקפקת בכושר השיפוט שלך? בזיכרון שלך?  .1

 ביכולותייך?

 בעצם אוהבת בו?האם את מנסה להזכיר לעצמך מה את  .2

האם הוא נוהג לטעון שאת "האשמה הבלעדית" גם בדברים שאינם  .3

 קשורים אליך? 

הוא לא מרוצה  האם הוא מתלונן שתמיד את מתייחסת אליו רע? האם .4

 אף פעם? ממך

 או למשהו שאת אוהבת )חפץ, ילד, בעל חיים(? האם הוא הזיק למישהו .5

 האם הוא השפיל אותך? השתמש באלימות מילולית?  .6

 נקט באלימות מינית? הפגין אלימות כלכלית?

 



 
 
 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שליטה וקנאה אובססיבית –במעקב : זוגיות השלישיהתמרור 

האם נמנעת ממפגשים חברתיים שרצית ללכת אליהם כיוון שצפית התנגדות מצדו )משפחה  .1

  או חברות/ים(?

 שיוכל להיכנס לחשבונותייך האישיים? כדיהאם הוא אילץ אותך למסור לו סיסמאות שלך,  .2

 האם מחקת בגללו תיעוד שיחות, אנשי קשר או התבטאויות שלך ברשתות החברתיות? .3

 האם הוא עיין בטלפון שלך ללא רשותך או חיטט בטלפון שלך? .4

נים שיש לך? האם הוא האם הוא העיר לך על מבטי גברים ברחוב? לבושך? המציא רומ .5

 ביקש שתסירי תמונות שהעלית לרשת החברתית?

 האם הוא עוקב אחר סדר יומך )בעצמו או באמצעות אחרים(? מתחקר על מניעייך? .6

 האם הוא מתנגד בחריפות לקשרים שלך עם א/נשים מסוימים/ות? .7

 הקשר נהיה רציני מהר מאד. .8

 

 גן עדן וגיהנום  –התמרור הרביעי: זוגיות דו־פרצופית 

 לרצות אותו? כדיהאם בפומבי הצגת מצג שווא חיובי על הזוגיות שלכם  .1

  האם הוא ביקש ממך להיות חברותית ולהראות בפומבי שאת במצב רוח טוב, גם כשלא חשת טוב? .2

  האם בפומבי הוא מציג את עצמו שונה מאיך שהוא אתך לבד? .3

מספר סיפורים )אמתיים או שקריים(, לך ו/או לזולת, המציגים אותו כקדוש טוב לב או  האם הוא .4

 כמסכן שהתאכזר גורלו?

האם הוא "מסכן ומסוכן": פעם מסכן, עדין, רעב לאהבה וזקוק למישהי שתטפל בו ופעם תוקפן  .5

 ומפחיד?

 רה פוגענית?האם הוא מבקש סליחה, קונה לך מתנות / פרחים, ומבטיח שלא יתנהג שוב בצו .6

האם כשהמצב טוב ביניכם, הוא ממש ממש טוב )הרבה הרבה מעבר לבן זוג הממוצע(, וכשהמצב  .7

 הוא ממש ממש רע? –רע 
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סיכום של נקודה מעניינת. באפשרותך למקם את תיבת הטקסט בכל מקום במסמך. ]הקלד ציטוט מהמסמך או 
 השתמש בכרטיסיה 'כלי ציור' כדי לשנות את עיצוב תיבת הטקסט 'ציטוט'.[

 

 

 

 .: לילי בן עמיהכתיב

 .ארי, צילית יעקובסון, ד"ר אורנה יהודה אברמסון, ד"ר טל ארזי, סאיד תלי־ייעוץ: רונית לב

 michalsela.org.il חיים. אתר פורום מיכל סלהיחד נציל 

 

 

 

 

  

  בן זוג מתוסכלי: חמישהתמרור ה

 האם יש לו היסטוריה של התמכרויות )אם כי לא חובה(. .1

 וכדומה(?האם יש לו רקע של תוקפנות )כלפי חפצים, בעלי חיים,  .2

 האם הוא חווה אובדן קשה )מוות קרוב או אירוע אחר(? .3

 האם יש לו גישה לכלי נשק? .4

האם לדבריו האקסית שלו בגדה בו, ואת, בתגובה, מנסה להחזיר לו את האמון בנשים  .5

 בפרט, ובעולם בכלל?

 

 נשמע מוכר?
שוב מאד *. ח6724למוקד משרד הרווחה או למוקד עמותת ל.א.  118חייגי  

 לשתף גורם מקצועי וקרוב/ת משפחה
. 

רגע הפרידה מבן זוג אובססיבי עשוי להיות סכנת חיים! פני לשם  כלל ברזל:

ום האלימות במשפחה. קבלת ייעוץ וליווי מקצועי אך ורק מגורם המומחה בתח
.אם הגורם הטיפולי הוא אכן מומחה בתחוםעלייך לוודא   

 

http://michalsela.org.il/
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 בשבילו. 4.2

 5בזוגיות לגברים תמרורי האזהרה חמשת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מובן שישנם מקרים שבהם גם נשים מגלות קנאות אובססיבית כלפי בני זוגם, אך בשל רוב גורף של  הערה:

מקרים שבהם הגברים הם הקנאים והנשים הן נפגעות האלימות, ניסחנו את האמור בצורה הנ"ל. ברובם 

את העובדה שישנם המוחלט של המקרים גילויי האלימות יהיו מהגבר כלפי האישה, אך אין באמור זה כדי לשלול 

 .גם מקרים הפוכים

 

ניתן  חיים. היא לב התוכנית והיא מצילתכל תמרורי האזהרה  אתשל התלמידות והתלמידים  כרותיה :למורה

  להשוות את ההיכרות עם התמרורים לשיעור מד"א שאף הוא מציל חיים.

                                                        
לילי בן עמי, הדסה טרון, אמיר יעקובי כתיבה: 5  

 יעוץ: רונית לב־ארי

 רוצהאם אתה מרגיש שאתה ה
לדעת בכל רגע איפה בת הזוג 
שלך נמצאת ו/או עם מי היא 

 ?מדברת

 

אם אתה מתפרץ לעיתים ה
האם ? פיזיתקרובות מילולית או 

מרגיש רע עם לאחר מכן אתה 

 ?מתחרטועצמך 

 בת זוגתךהאם אתה חושד ש
בוגדת בך? האם האקסיות 

 שלך בגדו בך?

את ההודעות בטלפון  בת זוגתךקורא את לאם אתה ה
שלה ללא ידיעתה? האם קראת לה ביומן חיים? 

באימיילים שלה? האם ביקשת ממנה למחוק חברים 

 או תמונות שלה ברשתות החברתיות?

אם בת הזוג שלך מביעה רצון ה
להיפרד או עשתה צעד לקראת 

שהאדמה  מרגישואתה  פרידה

 ?נשמטת לך מתחת לרגליים

לקבל חשוב  וגם הורה ואת יועצת בית הספר. שתף חבר קרוב ?נשמע מוכר
 מהכלא בו אתה נימצא.הכוונה מקצועית על מנת לצאת לחופשי 

פנה לגורם מקצועי על מנת לקבל תמיכה כי עם עזרה מקצועית  כלל ברזל:

ניתן להתקשר לקו החם של ויצו לגברים במעגל האלימות  אפשר לצאת מזה!

1-800-393904. 

 
 .1-800-393904ניתן להתקשר לקו החם של ויצו לגברים במעגל האלימות 
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 (תפקידים משחק) זוגיים בקשרים ואלימות קנאהסימולציות להתמודדות עם . 5

התלמידים ישחקו את  .)נספח א'( בגיל תיכון סיטואציות המתארות סצנה בקשר זוגי בין בת לבן 4להלן 

 אודותיהן דיון.על הסיטואציות ויקיימו 

 : לפעילותמקדימה  הכנה

 את הסיטואציות יש להדפיס, לגזור ולהדביק על גבי כרטיסיות. א( 

 . סאותיכ 2ב( אביזרים: 

 :הפעילות מהלך

 נבקש. אחת סצנה שבה כתובה כרטיסיה יקבלו )רצוי בן ובת( תלמידים זוג כל ,בשיעורא( עבודה בזוגות: 

את להמחיש  יוכלובעזרתן שעל המילים ולחשוב יחד  ,להיכנס לדמויות המתוארות בסיטואציה תנסול זוגותמה

 . הסיטואציה לתרגל אתכדי  דקות 15 נקדיש. )תסריט( לכיתה הסיטואציה

 .כדי לבצע את המחשת הסיטואציות יסאות ליד הלוחכ 2נציב  חזרה למליאת הכיתה.נתכנס  מליאת הכיתה:ב( 

 הסצנות בפני הכיתה, זה אחר זה.  4זוגות של מתנדבים יציגו באמצעות משחק את  4

 אודותיה בעזרת השאלות הנלוות.על ג( דיון כיתתי: בתום כל סצנה, נקיים דיון 

 1סיטואציה 

. ספיר מחזיקה בלון שיוני הביא לה כדי לציין את החודשיים שלהם יחד. הם של ספיר ויוני יושבים בחדרספיר 

. השיחה מתגלגלת למבחן שהיה ליוני היום הללויושבים קרובים, נראים מאוהבים ומעלים יחד חוויות מהחודשיים 

אחת, מתעצבנת ־ר מתרחקת בבתבבית הספר, והוא מספר לספיר שלמד לקראתו עם עדן, ידידה מהכיתה. ספי

שהם רק ידידים. ספיר מטיחה בו שאין מקום לה יוני מבטיח  .ונעלבת. היא כועסת על יוני שהוא נפגש עם עדן

 .ושהוא אך ורק שלה ,לידידות בחיים שלו עכשיו

 ?מה דעתכם על מה שקרה 

 ?איך הייתם עונים לספיר אילו הייתם במקום יוני 

 
 2סיטואציה 

 המכנסיים . הוא מוסיף הערה עללמסיבה בחדר שלה, שי נכנס. הוא מחמיא לה על לבושה להתארגןסיימה נופר 

ושתשמור את היופי שלה רק בשבילו. תוך כדי  . שי מבקש מנופר להחליף חולצהמידי צמודים לדבריו הם –
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היא משאירה אותו כי הוא ביישן ונבוך כשהתארגנות למסיבה שי מזכיר לנופר להיות קרובה אליו כל המסיבה, 

לבד. שי מזכיר לנופר שבזמן המסיבה הקודמת שהם הלכו יחד, נופר פטפטה עם אופיר, חבר מהכיתה, 

והשאירה אותו לבד משועמם. נופר נזכרת שבאותה מסיבה שי לא הוריד ממנה ומאופיר את העיניים והוא היה 

י נפגע ומפנה אליה את הגב. הוא מסרב נראה מוטרד. היא הרגישה עם זה לא נעים והיא מספרת לו את זה. ש

לדבר עם נופר ורוצה לצאת מהחדר. נופר הולכת בעקבותיו ומתחננת שישאר. לאחר הפצרות רבות מצידה הוא 

מודה שהפריע לו שהיא דיברה עם אופיר. היא מתנצלת והם מתחבקים ומשלימים. נופר לובשת מכנסיים רחבים 

 והם הולכים יחד למסיבה מחובקים.

 ע שי אמר לנופר מה שאמר? האם הצורה שבה שני נוהג בנופר באה ממקום של אהבה אליה?מדו 

 ?איך, לדעתכם, נכון לנופר להגיב לאחר שהוא אמר לה את הדברים הללו 

  ?האם יש כאן תמרורי אזהרה? אם כן, מהם 

 3סיטואציה 

מוצא את הוא נויה מציעה להביא שתייה ובזמן שהוא מחכה בחדרה,  .ושל ה, החברעידן מגיע לבית של נויה

. הוא נויה חוזרת ומתעצבנת על כך שהוא מחטט לה בדברים האישיים. היומן שלה על המיטה ומתחיל לקרוא בו

השאיר את מעיזה ל את "איך צועק על נויהומשליך אותו מחוץ לחלון. עידן בכעס  ו, סוגר אותיומןלוקח את ה

. נויה המומה ומתחילה לבכות. הוא ממהר לגשת ו כתובים כל הדברים האישיים עלינו ככה על המיטה?!"היומן ב

ו וכי הוא מצפה אות בהילהבאשמתה, כי היא הבגללה ואיבד את העשתונות הוא שולהסביר  , לחבק אותהאליה

 שלא יהיו ביניהם סודות.

 ?מה דעתכם על מה שקרה 

 ?איך לדעתכם נויה צריכה להגיב 

 ואם כן אלו הם? ,האם יש כאן תמרורי אזהרה 

 4סיטואציה 

ובינתיים מעלה תמונה  ,היא מחכה לדניאל. ביד טלפון ניידובית ספר עם תיק  ת הספרגילי יושבת מחוץ לבי

לה את  שיחזירממנו גילי מבקשת  .הוא חוטף לה אותו מהיד, וגרם. דניאל מגיע כשהיא שקועה במכשירטלאינס

זה?  : "מהומעיר הערות שלה, גרםטמחזיק את המכשיר אצלו תוך כדי שהוא עובר לה על האינסהוא  .הטלפון

. תוך כדי מגיע לייק על התמונה שהיא ?", ועודמי עשית לייק?" "למה? יש לך עוקבים חדשים" "?תימה העל

 אותו חוסם הוא?". שעשה לך לייק? את מכירה אותו? מאיפה הוא צץאופק מי זה : "העלתה. דניאל מתערער

. גילי משיבה שהיא לא מכירה את אופק ושלא אכפת לה שהוא חסום את המכשיר גילימחזיר לבחשבון שלה ו

 עכשיו. היא מחבקת את דניאל ומציעה לו שהם יעשו סלפי מחובקים ויעלו לאינסטגרם. דניאל משתף פעולה.
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 ?מה דעתכם על מה שקרה 

  הרגיש?למה דניאל עשה את מה שהוא עשה? איך דניאל 

 ?איך לדעתכם הרגישה גילי 

 ?האם יש כאן תמרורי אזהרה ואם כן אלו הם 

 

 למורה

 :סוגים שונים של אלימות בזוגיות מבחינים ביןהמומחים 

 פיזית  

 מילולית 

 מינית 

 כלכלית 

 רוחנית 

 נפשית 

 :בזוגיות שלמדנו קודם, המתריאים מפני אלימות נפשית תמרורי האזהרהבנוגעת  לעיל מהסיטואציות אחת כל

 :עלולים לתהותמהסיטואציות התלמידים  כמהב. וקשה לזיהוי חמקמקהלכן ו כמתח, מתואלימות שהיא שקטה

בזוגיות, האלימות יכולה ללבוש צורה בדרך אלימות פיזית  יש להתייחס לכך שגם אם אין ?בסיטואציה מה הבעיה

יתכן שצד אחד יעיד על תחושת השליטה י נים לתאר כיצד הרגישו בעת ששיחקו.לשחקאחרת. אפשר להציע 

. אחרי כל הדיוןבמהלך  התייחס לכךול נמצאת האלימות איפה לזהות חשובהגבלה. ה תעל תחוש האחרוהצד 

ולנסות להגיע למסקנה  ,סיטואציה יש להעמיק בניתוח שלה, להיעזר בזוגות האחרים שעבדו איתה ולא הציגו

 שקושרת בינה לבין תמרורי האזהרה. 
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 משותפת קריאה. 6

. הטור מחולק למקטעים, בסוף כל קטע מובאות שאלות לדיון )נספח ב'( חן ארצי סרור להלן טור דעה מאת

 כיתתי.

 

 נשים נרצחות בוואקום שהותירה המדינה

 6.11.2019חן ארצי סרור, ידיעות אחרונות, 

 

האינסטינקט הבריא שלנו עובד. עוול דורש מאיתנו צדק, חוסר אונים קורא לנו לעשות מעשה. בכל פעם שגבר 

רוצח את אשתו, האינסטינקט הבריא הזה זועק מתוכנו. מזכיר לנו שלא נוכל להתעלם, שאסור לנו לעבור הלאה. 

מהמערכת, הלא היא מדינת ישראל, אבל בסוף הזעם, הכאב, התסכול, מתנקזים למקום שהכי מוכר לנו: דרישה 

לתת מענה. ישראל היא מדינת רווחה שיש בה תודעה מפותחת של צדק חברתי, גם כשהדברים חורקים, אנחנו 

נבחרי הציבור. כלל לא במובן של אשמה, אלא של אחריות. אנחנו מאמינים במערכת  –יודעים היטב מי הכתובת 

גם במערכת שאמורה לספק לנו רווחה. לכן, אחרי כל רצח  –, וכן החינוך שלנו, במערכת הבריאות שלנו, בצבא

כזה יזכירו לנו כמה כסף חסר בקופה בשביל עוד מעון שיקומי לגברים אלימים, או עבור יועצות זוגיות. אנחנו נדע 

שנה,  71לדרוש הקמת ועדות, הסקת מסקנות, הקצאת תקציבים וחקיקה רצינית. זו השפה שאנו דוברים כבר 

  .א שפה מבורכת. אבל היא גם שפה שיש בה מוקשוהי

המוקש הראשון והמיידי הוא העובדה שהמערכת קורסת. הפעם הסיבה היא ממשלה משותקת בגלל בחירות 

בלתי נגמרות, אבל גם בימי שגרה העסק לא פשוט. העוגה קטנה, הקרב קשה, ובמדינה עם אתגרי ביטחון כמו 

וא קשוח פי כמה. גם כאשר תקציבים מועברים, ברור כי מדובר בתשר שלנו הקושי של המערכות האזרחיות ה

 .זמני, וברגע שיהיו קיצוצים אלו המקומות הראשונים שישלמו את המחיר

 

 בניסיוננו הטבעי למנוע את הרצח הבא אנחנו מנסים לכוון למוסדות המדינה מדוע? 

 להוביל לצמצום ולמיגור התופעה של רצח נשים? אפשרלדעתכם  איך 

המוקש השני, והמשמעותי יותר, הוא רמת ההשפעה ועומקה. מדיניות ממשלתית חכמה ומתוקצבת בהחלט 

יכולה לחסוך בחיי אדם, אבל יש קשת שלמה של מקרים שהיא לא תדע לזהות בכלל. כאלו שלעולם לא יגיעו 

וי תודעתי, ולשם למשטרה או לרווחה. בבעיות חברתיות תמיד נדרש טיפול שורש, שהוא בראש ובראשונה שינ

כך כל אזרח ואזרחית צריכים להיות מגויסים באופן אישי. האחריות המיניסטריאלית חשובה ומשמעותית כשהיא 

 .באה יד ביד עם אחריות אישית, ולכל אחת ואחד מאיתנו יש כל כך הרבה מה לעשות
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המציאות באופן עגום:  רצח נשים הוא קצה השרשרת בעולם שבו נשים הן אזרחיות סוג ב'. השפה משקפת את

אישה ובעל. מערכת יחסים מובנית של כפיפות ושל רכושנות. הקללה הבראשיתית לחווה "והוא ימשול בך" 

מהדהדת מסוף העולם ועד סופו במגוון מערכות יחסים והקשרים, ובמשך דורות על דורות מנסות נשים לנפץ את 

השתנה לבלי הכר, ועדיין מחיר הדמים נגבה מאיתנו  שלשלאות הברזל הללו. תוך קצת יותר ממאה שנים העולם

 .בכל פעם מחדש

 

 שנתב רלוונטית עדיין היא האם? על טענה זוהן אזרחיות סוג ב', מה דעתכם  שנשיםטוענת  הכותבת 

 מדוע? ?2020

 בכתבה מדובר תודעתי שינוי איזהב? 

שהם מעניקים לילדיהם, מהנורמות שינוי תרבותי הוא שינוי שמתחיל מלמטה, מהאנשים. משפתם, מהחינוך 

שהם מוכנים או לא מוכנים לקבל, מהתרבות הפופולרית שהם עצמם צורכים או מייצרים. זהו לא תהליך 

שמשלימים בקדנציה, כפי שהתרגלנו, אלא תהליך ארוך טווח, שאת פירותיו נראה רק אחרי שנים רבות. ואולי 

אבל זו המשימה המרכזית שעומדת לפתחנו כאנשים יחידים. חלק מהפירות כלל לא נזכה לראות בימי חיינו. 

האם אנחנו מאפשרים לבנות שלנו מה שאנחנו מאפשרים לבנים שלנו? באיזה מילים אנחנו בוחרים ובוחרות? 

 ?עבורם למערכות יחסים תקינות ובריאות שיש בהן אהבה, כבוד ורצון העד כמה אורחות חיינו הם דוגמ

מעולה למהפכה חברתית כזו, והיא הצליחה מאוד בפרק זמן קצר יחסית. השיחה  ההיא דוגמ #MeToo מהפכת

הציבורית השתנתה באופן משמעותי, עולם המושגים השתנה, ואיתו גם הסרגל המוסרי החברתי. גם לתנועה 

 .מצוינת לכוח מבורך שצמח מלמטה והצליח לשנות סדרי עולם ההזו יש מחירים ופגמים, אבל היא דוגמ

שהותירה המדינה צריכים לפעול אנחנו, אזרחים ואזרחיות שאכפת להם, ולא להמתין לריבון, באמצעות  בוואקום

חינוך ותרבות. אם דרך המגזר השלישי ואם כל אדם בביתו, במקום העבודה שלו, בבית הספר של ילדיו. זו 

נביא הושע: "וְָהיָה הדרך הארוכה והקשה, אבל כנראה גם היחידה שתאפשר את התגשמות נבואת הנחמה של ה

י י עֹוד ַבְעלִּ י לִּ ְקְראִּ י וְֹלא תִּ ישִּ י אִּ ְקְראִּ  ."ַבּיֹום ַההּוא נְֻאם ה' תִּ

 

 המתואר? נסו לתת דוגמאות.יכולים לדמיין את השינוי התרבותי  אתם בחייכם וזמנים נקודות באילו 

 לעשות יכולים שאנחנו פעולות יש האם? 
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 (1:00) של האו"ם: סרטון הקורונה שבצל המגפה. 7

 אנשים מיליארדיכש ,, היא קיימת בכל העולם. בתקופת הקורונהישראלית תופעה לא היא נשים כלפי אלימות

ראש  רימהההאלימות  ,ורבים מהם נתונים ללחצים כלכליים ואישיים לא פשוטים ,בבתיהם סגורים העולם מכל

 ,אליהם בפניות משמעותית עלייה על אלו בימים דיווחווגדלה. מוקדי החרום לאלימות כלפי נשים  הולכתוהיא 

 משמעותיות מאוד. של נתונים אלו הן  השלכותוה

 . (1:00) זה סרטון להפיץ מוזמנים אתםקצר שהפיקו באו"ם על המגפה שבצל הקורונה,  סרטוןצפייה ב

o0&feature=emb_logo&ab_channel=UNWomen-https://www.youtube.com/watch?v=llNP__bW  

 .בסדר אלינו הקרובים שכל ולוודא ערנות לגלות עלינו הקורונה משבר שבתקופת המסר את מעביר הסרטון

 

 נשים כלפי האלימות נגדיצירתית . מחאה 8

 דיון ופעילות יצירה.

 ציוד: בריסטולים וצבעים. אמצעים להדבקת היצירות )כגון נעצים או אקדח סיכות(.

 

. אביה ידי על נרצחה ותינוקת ,זוגן בני ידי על נשים 20 כה עד נרצחוטרם הסתיימה ו 2020, שנת, השנה

 ?נשים כלפי אלימות נגד במחאה להשתתף כדי לעשות כםיביד מה

 התרמה קידום, בעיתון דעה טור לפרסםרעיונות שונים, כגון כתיבת מכתב לחברי הכנסת,  ותעללה ניתן :למורה

 .ועוד אלימות למניעת לעמותה

 

האם יש לכם  ?שלי שלטכותב/ת על ה, מה הייתי נשים כלפי האלימות תופעת נגד להפגנה/ת יוצא הייתי אם

 רעיון לדימוי/ ציור?

את המסר  .דף מסר אחד שחשוב להם להעביר נגד אלימות כלפי נשים על מציירים או כותביםאחת ואחד  כל

 את המסכה על לתפור גם אפשר. ובמסדרון השכבה ותולים את כל הדפים בכיתה ,בגדולמציירים  אוכותבים 

 .השלט את החברתית לרשת להעלות או המשפט

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=llNP__bW-o0&feature=emb_logo&ab_channel=UNWomen
https://www.youtube.com/watch?v=llNP__bW-o0&feature=emb_logo&ab_channel=UNWomen
https://www.youtube.com/watch?v=llNP__bW-o0&feature=emb_logo&ab_channel=UNWomen
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 דבר אחרית. 8

 לזכורחשוב  עם זאת .ה ולהציל חייםיושבידנו להכיר את מאפיינ ,למדנו שאלימות כלפי נשים היא תופעה עולמית

בן  מקום משמעותי וטוב מאוד עבורנו. הן – בריאותומערכות יחסים זוגיות  ,ונפלא טבעי דבר היאזוגית  שאהבה

שיתוף מלא, בדיוק כפי שאנו מתייחסים לחבר/ה הכי טוב/ה לו אמוןל, חירותל, או בת הזוג שלנו ראויים לכבוד

אהבה אמיתית ובריאה של בת או בן זוג כוללת בתוכה את  לא פיקוח. לא הסתרה. שלנו. אהבה היא לא שליטה.

שיח על זוגיות בריאה ועל תמרורי איתה. כאדם עצמאי, גם אם אני לא שם איתו או  התשוקה שיהיה לו/לה טוב

של אלימות כלפי התופעה  בושיום אחד נחייה בעולם  האזהרה הוא שיח המעלה מודעות ויכול להציל חיים.

  רק זיכרון היסטורי. תהיה נשים ורצח נשים

 יהי זכרה של מיכל סלה מהפכה.
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 כרטיסיות לסימולציות – נספח א'
1סיטואציה   

 

 

 

 

 

 

2סיטואציה   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3סיטואציה   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ספיר מחזיקה בלון שיוני הביא לה כדי לציין את החודשיים שלהם יחד. הם של ספיר בחדרספיר ויוני יושבים 

. השיחה מתגלגלת למבחן שהיה ליוני היום הללויושבים קרובים, נראים מאוהבים ומעלים יחד חוויות מהחודשיים 

אחת, מתעצבנת ־בבית הספר, והוא מספר לספיר שלמד לקראתו עם עדן, ידידה מהכיתה. ספיר מתרחקת בבת

שהם רק ידידים. ספיר מטיחה בו שאין מקום לה יוני מבטיח  .ונעלבת. היא כועסת על יוני שהוא נפגש עם עדן

 .ושהוא אך ורק שלה ,לידידות בחיים שלו עכשיו

 

המכנסיים  הערה על. הוא מוסיף למסיבה בחדר שלה, שי נכנס. הוא מחמיא לה על לבושה סיימה להתארגןנופר 

ושתשמור את היופי שלה רק בשבילו. תוך כדי  . שי מבקש מנופר להחליף חולצהמידי צמודים לדבריו הםש

כי הוא ביישן ונבוך כשהיא משאירה אותו התארגנות למסיבה שי מזכיר לנופר להיות קרובה אליו כל המסיבה, 

יחד, נופר פטפטה עם אופיר, חבר מהכיתה, ה הלכו אליש ,לבד. שי מזכיר לנופר שבזמן המסיבה הקודמת

משועמם. נופר נזכרת שבאותה מסיבה שי לא הוריד ממנה ומאופיר את העיניים והוא היה  ,והשאירה אותו לבד

שי נפגע ומפנה אליה את הגב. הוא מסרב לדבר משתפת אותו בכך. נראה מוטרד. היא הרגישה לא נעים והיא 

הולכת בעקבותיו ומתחננת שישאר. לאחר הפצרות רבות מצידה הוא מודה  עם נופר ורוצה לצאת מהחדר. נופר

שהפריע לו שהיא דיברה עם אופיר. היא מתנצלת והם מתחבקים ומשלימים. נופר לובשת מכנסיים רחבים והם 

 מחובקים. ,הולכים יחד למסיבה

נויה מציעה להביא שתייה ובזמן שהוא מחכה בחדרה, הוא מוצא את  ו.של ה, החברעידן מגיע לבית של נויה

. הוא נויה חוזרת ומתעצבנת על כך שהוא מחטט לה בדברים האישיים. היומן שלה על המיטה ומתחיל לקרוא בו

השאיר את היומן מעיזה ל את "איך צועק על נויהומשליך אותו מחוץ לחלון. עידן בכעס  ו, סוגר אותיומןלוקח את ה

, נויה המומה ומתחילה לבכות. הוא ממהר לגשת אליה ו כתובים כל הדברים האישיים עלינו ככה על המיטה?!"ב

ו וכי הוא מצפה שלא אות בהילהבאשמתה, כי היא הבגללה ואיבד את העשתונות הוא שולהסביר  לחבק אותה

 יהיו ביניהם סודות.
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4סיטואציה   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

היא מחכה לדניאל ובינתיים מעלה תמונה . ביד טלפון ניידובית ספר עם תיק ת הספר גילי יושבת מחוץ לבי

לה את  שיחזירממנו גילי מבקשת  .הוא חוטף לה אותו מהיד, וגרם. דניאל מגיע כשהיא שקועה במכשירטלאינס

זה? מה  "מה: ומעיר הערות שלה, גרםטהוא מחזיק את המכשיר אצלו תוך כדי שהוא עובר לה על האינס .הטלפון

. תוך כדי מגיע לייק על התמונה שהיא העלתה. ?", ועודמי עשית לייק?" "למה? יש לך עוקבים חדשים" "?תיהעל

בחשבון שלה  אותו חוסםהוא ?". שעשה לך לייק? את מכירה אותו? מאיפה הוא צץאופק מי זה : "דניאל מתערער

אופק ושלא אכפת לה שהוא חסום עכשיו. היא  . גילי משיבה שהיא לא מכירה אתאת המכשיר גילימחזיר לו

 מחבקת את דניאל ומציעה לו שהם יעשו סלפי מחובקים ויעלו לאינסטגרם. דניאל משתף פעולה.
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 מאמר דעה להדפסה לתלמידים – נספח ב'
 

 6.11.2019נשים נרצחות בוואקום שהותירה המדינה/חן ארצי סרור, ידיעות אחרונות, 
 

הבריא שלנו עובד. עוול דורש מאיתנו צדק, חוסר אונים קורא לנו לעשות מעשה. בכל פעם שגבר  האינסטינקט

רוצח את אשתו, האינסטינקט הבריא הזה זועק מתוכנו. מזכיר לנו שלא נוכל להתעלם, שאסור לנו לעבור הלאה. 

לא היא מדינת ישראל, אבל בסוף הזעם, הכאב, התסכול, מתנקזים למקום שהכי מוכר לנו: דרישה מהמערכת, ה

לתת מענה. ישראל היא מדינת רווחה שיש בה תודעה מפותחת של צדק חברתי, גם כשהדברים חורקים, אנחנו 

נבחרי הציבור. כלל לא במובן של אשמה, אלא של אחריות. אנחנו מאמינים במערכת  יודעים היטב מי הכתובת:

ערכת שאמורה לספק לנו רווחה. לכן, אחרי כל רצח כזה החינוך שלנו, במערכת הבריאות שלנו, בצבא, וכן גם במ

יזכירו לנו כמה כסף חסר בקופה בשביל עוד מעון שיקומי לגברים אלימים, או עבור יועצות זוגיות. אנחנו נדע 

שנה,  71לדרוש הקמת ועדות, הסקת מסקנות, הקצאת תקציבים וחקיקה רצינית. זו השפה שאנו דוברים כבר 

  .אבל היא גם שפה שיש בה מוקש והיא שפה מבורכת.

המוקש הראשון והמיידי הוא העובדה שהמערכת קורסת. הפעם הסיבה היא ממשלה משותקת בגלל בחירות 

בלתי נגמרות, אבל גם בימי שגרה העסק לא פשוט. העוגה קטנה, הקרב קשה, ובמדינה עם אתגרי ביטחון כמו 

ה. גם כאשר תקציבים מועברים, ברור כי מדובר בתשר שלנו הקושי של המערכות האזרחיות הוא קשוח פי כמ

 .זמני, וברגע שיהיו קיצוצים אלו המקומות הראשונים שישלמו את המחיר

המוקש השני, והמשמעותי יותר, הוא רמת ההשפעה ועומקה. מדיניות ממשלתית חכמה ומתוקצבת בהחלט 

לזהות בכלל. כאלו שלעולם לא יגיעו  יכולה לחסוך בחיי אדם, אבל יש קשת שלמה של מקרים שהיא לא תדע

למשטרה או לרווחה. בבעיות חברתיות תמיד נדרש טיפול שורש, שהוא בראש ובראשונה שינוי תודעתי, ולשם 

כך כל אזרח ואזרחית צריכים להיות מגויסים באופן אישי. האחריות המיניסטריאלית חשובה ומשמעותית כשהיא 

 .אחת ואחד מאיתנו יש כל כך הרבה מה לעשותבאה יד ביד עם אחריות אישית, ולכל 

רצח נשים הוא קצה השרשרת בעולם שבו נשים הן אזרחיות סוג ב'. השפה משקפת את המציאות באופן עגום: 

אישה ובעל. מערכת יחסים מובנית של כפיפות ושל רכושנות. הקללה הבראשיתית לחווה "והוא ימשול בך" 

מערכות יחסים והקשרים, ובמשך דורות על דורות מנסות נשים לנפץ את  מהדהדת מסוף העולם ועד סופו במגוון

שלשלאות הברזל הללו. תוך קצת יותר ממאה שנים העולם השתנה לבלי הכר, ועדיין מחיר הדמים נגבה מאיתנו 

 .בכל פעם מחדש

נורמות שינוי תרבותי הוא שינוי שמתחיל מלמטה, מהאנשים. משפתם, מהחינוך שהם מעניקים לילדיהם, מה

שהם מוכנים או לא מוכנים לקבל, מהתרבות הפופולרית שהם עצמם צורכים או מייצרים. זהו לא תהליך 

שמשלימים בקדנציה, כפי שהתרגלנו, אלא תהליך ארוך טווח, שאת פירותיו נראה רק אחרי שנים רבות. ואולי 

עומדת לפתחנו כאנשים יחידים. חלק מהפירות כלל לא נזכה לראות בימי חיינו. אבל זו המשימה המרכזית ש

האם אנחנו מאפשרים לבנות שלנו מה שאנחנו מאפשרים לבנים שלנו? באיזה מילים אנחנו בוחרים ובוחרות? 

 מהפכת ?עבורם למערכות יחסים תקינות ובריאות שיש בהן אהבה, כבוד ורצון העד כמה אורחות חיינו הם דוגמ

MeToo# ו, והיא הצליחה מאוד בפרק זמן קצר יחסית. השיחה היא דוגמה מעולה למהפכה חברתית כז

הציבורית השתנתה באופן משמעותי, עולם המושגים השתנה, ואיתו גם הסרגל המוסרי החברתי. גם לתנועה 

 .מצוינת לכוח מבורך שצמח מלמטה והצליח לשנות סדרי עולם ההזו יש מחירים ופגמים, אבל היא דוגמ

מהפכה חברתית כזו, והיא הצליחה מאוד בפרק זמן קצר יחסית. השיחה היא דוגמה מעולה ל #MeToo מהפכת

הציבורית השתנתה באופן משמעותי, עולם המושגים השתנה, ואיתו גם הסרגל המוסרי החברתי. גם לתנועה 

 .מצוינת לכוח מבורך שצמח מלמטה והצליח לשנות סדרי עולם ההזו יש מחירים ופגמים, אבל היא דוגמ



 
 
 

 

29 

 

המדינה צריכים לפעול אנחנו, אזרחים ואזרחיות שאכפת להם, ולא להמתין לריבון, באמצעות  בוואקום שהותירה

חינוך ותרבות. אם דרך המגזר השלישי ואם כל אדם בביתו, במקום העבודה שלו, בבית הספר של ילדיו. זו 

שע: הדרכך הארוכה והקשה, אבל כנראה גם היחידה שתאפשר את התגשמות נבועת הנחמה של הנביא הו

 "והיה ביום ההוא נאם ה' תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי".

 

 


