
  

 
 

 

 פמיניסטית מורדת תנועה  –של חניכות וחניכי תנועת המחנות העולים הקול הקורא 
 

יב'( ושנת השירות בתנועת המחנות העולים, רוצים/ות להיות קול קורא לשינוי המציאות הישראלית -אנחנו, חניכות וחניכי שכבות הבוגרת )ט'
 ברוח פמיניסטית, ולמרד של בני נוער למען תיקון החברה.

 

  נמאס לנו מאי השוויון ומההגבלות המגדריות בחברה!
למרות ההישגים של הפמיניזם, גברים עדיין זוכים לנקודת התחלה גבוהה יותר משל הנשים, לאפשרויות רבות יותר, ולזכויות יתר בכלכלה, 

ות בגברים ונשים כאחד. מציאות זו קיימת בפוליטיקה ובמרחב הציבורי. בנוסף, קיימים תפקידי מגדר נוקשים וציפיות לא מציאותיות, הפוגע
בחברה הדתית, המסורתית והחילונית, היהודית והערבית, במרכז ובפריפריה. אנו יודעים/ות שגם במקומות בהם נראה שקיים שוויון, חשוב 

  לבדוק אם מסגרות המגדר עדיין מגבילות אותנו.
שים לגברים, הם בעינינו חלק מאותה השיטה. שיטה המפלה בין אנשים ומגבילה הפערים הכלכליים הגדולים בחברה שלנו, ואי השוויון בין נ

 את האפשרויות שלהם, על פי מגדר, מעמד וחלוקות נוספות, שיטה שמאפשרת שליטה וניצול. אנחנו מעויינים/ות לשנות את השיטה.
 

  אנחנו רוצים/ות לחיות בחברה פמיניסטית, בלי הגבלות על רקע מגדר ומעמד!
ון שלנו כתנועה הוא חברה ישראלית שמאפשרת לגברים ונשים לפתח את עצמם/ן באופן חופשי כל תחומי החיים, שמגנה בתוקף על כל החז

מי שסבל/ה מאפליה, חברה המבססת את הכלכלה, החינוך והחוקים שלה על עקרונות פמיניסטיים ושיתופיים. לא נסתפק בכך שנשים 
אנחנו רוצים/ות לבטל את פערי הכוחות. אנו מוכנים/ות לוותר על פריווילגיות ויתרונות לא הוגנים  –קיימת מסוימות ישיגו עמדת כוח בשיטה ה
 שאנו זוכים/ות להם במציאות כיום.

 

  !אנו בוחרות/ים במרד בלתי פוסק בדיכוי ואי צדק
 דרך חינוך והדרכה, השתתפות בקבוצות נוער ועשייה חברתית למען שוויון זכויות.

 

  נות התנועה אנו שואפים/ות לקיים שוויון מגדרי ומרחב פמיניסטי משחרר לבנים ולבנות!במח
התנועה מיועדת להיות מרחב בטוח, מוגן מאלימות ודיכוי, שמתייחס בפתיחות לכל זהות מינית או מגדרית. במחנות מתקיימים תהליכים 

ת לבנים או לבנות, או הפרדה בין 'פעילות לבנים' ו'פעילות לבנות', ובני ובנות חינוכיים בנושאי פמיניזם ומגדר, במחנות אין תפקידים שנהוג לת
נוער יכולים לשבור את חוקי המגדר. בתנועתנו אין מעמדות והיררכיה, אלא לקיחה משותפת של אחריות, וכולם/ן יכולים/ות להיות חזקים/ות 

 רוצים/ות להתקרב אל האידיאל האינסופי של חברה פמיניסטית מורדת.וגם להראות חולשה. במחנות אנו בוחנים/ות את עצמנו כל הזמן, ו
 

  בואו למחנה! -פמיניזם זה לכולם/ן 
אנו רוצים/ות לבנות במחנות קבוצות בכל הגילאים שיש בהן גם בנים וגם בנות, כדי לחנך למפגש המבוסס על כבוד, הדדיות, וביטוי עצמי 

ם/ות ובני/ות נוער להצטרף אל המחנות ולחוות בהם מרחב פמיניסטי, מתוך אמונה שפמיניזם זה היינו רוצים/ות להזמין עוד ילדי חופשי.
  לכולם/ן.

 

  גם מחוץ לכותלי המחנות! –נפעל למען חברה פמיניסטית 
הספר היסודיים בבתי  –מתוך מה שהבנו והתחנכנו אליו במחנות, היינו רוצים/ות ליזום מפגש, שיח, הסברה ועשייה בנושאי פמיניזם ומגדר 

והעל יסודיים, עם הורי החניכים/ות, בקהילה, במסגרות יישוביות ועירוניות, במרחב הציבורי וברשתות החברתיות. בפעולתנו מחוץ לכותלי 
 המחנה, נשאף להפיץ את משנתה וערכיה של התנועה, להרחיב את מעגלי ההשפעה שלנו, ולבטא את המרד האישי והתנועתי שלנו.

 

  מה שמפריע לנו, ונעודד את כל הנוער לעשות זאת!נדבר על 
היינו רוצים/ות להוביל במרחבים שונים בחיינו שיחה פתוחה גם על נושאים שלא קל לדבר עליהם, כדי להביא למודעות ולשינוי. זאת מתוך 

עניין אישי שלנו, אלא מציאות חברתית מה שאנחנו כבני/ות נוער מרגישים/ות וחווים/ת, הוא כנראה לא רק  -הבנה ש'האישי הוא הפוליטי' 
  המשפיעה על רבים ורבות, גם מי שחושבים/ות שהדברים לא נוגעים אליהם/ן.

 

  כדי לשנות צריך שותפים/ות! -נחזק את הקשרים עם ארגונים ותנועות אחרות 
ת בכלל ובתנועה הפמיניסטית בישראל בפרט. בחברה הישראלי –היינו רוצות לחזק את השותפות שלנו עם ארגונים, קהילות ותנועות נוספות 

אנחנו רוצים/ות להביע את הקול שלנו וגם להקשיב וללמוד מאחרים/ות, ומבינים/ות ששינוי רחב דורש סולידריות רחבה. חשוב לנו שהתנועה 
היות עירניות/ים, להגיב הפמיניסטית בישראל תהיה מחויבת לאחריות על העם היהודי והיהדות ולחברה חופשית סוציאליסטית. עלינו ל

 לנושאים אקטואליים ובוערים, ולקחת חלק בצעדות, מחאות ואירועים נוספים של הפמיניזם בישראל.
 עלה נעלה!


