
      

 نعمات الشابة

نظرة على السيرورات، القيم والمجتمع  

 واأليديولوجية والممارسة 

 

 كتابة:

 أورلي بيطي

 نوريت حّجاج

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 

 جميع الحقوق محفوظة لنعمات الشابة ومؤسسة فردريخ إبرت

ISBN: 978-965-572-901-6 

 .ضرورة مواقف مؤسّسة فريدريخ إيبرتاآلراء الواردة في هذا الكتيب ال تعكس بال

 يمنع بتاتًا أي استخدام تجاري لمنشورات مؤسّسة فريدريخ إيبرت دون إذن خطّي.

  



 

 

 المحتويات 
 

 1 ............................................................................................................................ مقدمة

 2 ...................................................................................................... عليه  والحفاظ  المجتمع بناء

 18 ......................................................................................... وسياسيّة  فكرّية  مضامين على العمل

  اللقاء، صياغة المضمون، صياغة  في سياسّي، -سيرورة   -مضمون  المشروع، في التوجيه  لعملّية  الفريد المبدأ يتجّسد

 18 ...................................................................................... .إستعمالها وكيفية  المنهجية إختيار وفي

 25 ................................................................................................................ النشاطات  تنوع

 29 ................................................................................... عامة  سياسة  الى  البقاء حفظ ممارسات  من

 31 ..................................................................... مختلفة  مجموعات  خالل من عمل  وطرق   مبادئ تطبيق

 35 .............................................................................................................. تموجات  - التأثير

 38 .......................................... " الشابة نعمات" مشروع  من 11  الفوج في  مشاركة بلكيند، ناديا: شخصية  شهادة

 39 .............................................................. ت ومعضال مستقبلية تحديات بعد؟  وماذا  – عقد  بمرور نحتفل

 41 ....................................................................................................... هوّية  بطاقة  –  أ الملحق 

 43 ............................ موقف  ورقة   – العامة السياسات  إلى البقاء ممارسات  من  –  واألسرة العمل  بين – ب  المحلق 

 

  



 شكر

 

"نعمات الشابة" أن يأتي إلى هذا العالم والتواجد فيه لوال العديد من شريكات العمل، لذلك نود تقدير   لمشروعلم يكن  

: المحامية عيديد شاحام والسيدة شيري شيلون، مشروعوشكر الطاقم التوجيهي الذي يرافقنا تطوًعا منذ اليوم األول لل

 ا.. حدڤا ميلر اللواتي انضممن الحقً بنيامين، والسيدة مسيم جلجولي ود وبروفيسور أورلي

ني، القوة الدافعة  نشكر حركة "نعمات" وبمقدمتها رئيسة نعمات، چاليا ڤوالخ، والرئيسة السابقة، المحامية طاليا لڤ

 للمشروع. شكًرا لرئيسات ألوية نعمات المتعاونات معنا بشكل يومي.

ادة نعمات الشابة، سنوات األخيرة، على الشراكة في قيينغر، منسقة "نعمات الشابة" في الالشكر الخاص لنوچا كل

 والشراكة بتطوير األفكار واألداء المثالي.

ونشكر بشكل خاص مؤسسة فريدريخ إبرت في إسرائيل الداعمة لهذا المشروع منذ يومه األول، المؤسسة الشريكة  

ظفات وموظفي المؤسسة لعضوات ة الوثيقة والحميمية التي حولت مووالمخلصة للمبادئ والسيرورات. الشراك

 ء في مجتمعنا.وأعضا

وأخيًرا في قائمة الشكر، وليس من ناحية األهمية: نشكر جميع العضوات والناشطات في نعمات الشابة على مر  

 يحدث األجيال، اللواتي يرافقننا باإليمان والصداقة والمثابرة. بدونهن لم يكن لهذا كله أن

 ، التي ساعدتنا على تصميم هذا التقرير. نحن ممتنون لها."2017رائدات "السيدة ناديا بلكيند، عضوة 
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 مقدمة 

 

بهدف تعميق   مشروع نعمات الشابة، يصف ويطبّق  نظرة على القيم، السيرورات والمجتمع  –نعمات الشابة  تقرير  

ت كيل مجتمعاسعى إلى تشوتطوير العمل على المشروع نفسه، ومشاركة تجربتنا معرفتنا مع مؤسسات أخرى ت

على أساس مجموعة قيم مشتركة. عالوة على ذلك، يتيح هذا التقرير لنا من وضع صياغة تصورية لنا ولنساء 

أحيانًا، ومن خالل التعامل مع التقييدات أحيانًا أخريات حول النشاطات الجارية على مدار السنين، وبشكل مكثف 

 أخرى. 

ركة وطويلة، وجرى في صلب "نعمات الشابة" من خالل سيرورة مشتجرى صياغة التعريف الذاتي والقيم القائمة  

 –بلورتها على شكل بطاقة هُويّة )الملحق أ(. بطاقة الُهويّة، إضافة إلى الموقف المهني في سياق توجيهات مضمون

إلى   سياسي ملتزم ببناء مجتمع ذا مغزى ومفيد، هي قاعدة نشاطات ووجود نعمات الشابة. يهدف التقرير–رورة  سي

 وصف كيف يجري التعبير عن القيم والمواقف المهنية عبر النشاطات اليومية.

ليه على  يحتوي هذا التقرير على ثمانية فصول: الفصل األول يصف بالتفصيل عمليات بناء المجتمع والحفاظ ع

رة التوجيه الذي يدمج  مدار السنين. الفصل الثاني يُجّسد بمساعدة ثمانية نشاطات أقيمت في إطار نعمات الشابة، فك

التي تشكل   مواجهة مسألة التنوع  السياسي وكيفية تطبيقه. الفصل الثالث يتناول بالتفصيل طرق-السيرورة-المضمون

لفصل الرابع نوضح ثالثة من مبادئ عمل نعمات الشابة عن طريق مراقبة مبدأ هاًما وضروريًا لنعمات الشابة. في ا

من التقرير يتناول المعضالت والتحديات للسنوات العشر القادمة لنعمات الشابة. مجموعات مختلفة. الفصل الخامس  

 16مجموعة رقم  التقرير وجهة نظر إحدى المشاركات، السيدة ناديا بلكيند، التي شاركت في الفي القسم األخير من  

 لنعمات الشابة. 

التي يفضل التركيز عليها، وتلك التي يمكن أحد التحديات التي واجهتنا خالل كتابة التقرير هو مسألة المواضيع 

كانة أقل على األقل. خالل كتابة التقرير وتحريره اخترنا وجهات النظر المذكورة أعاله التنازل عنها أو منحها م

 الرئيسي. محورهابنظرنا، فرادة نعمات الشابة وألنها تشكل، 

 

 نوريت حجاج أوريت بيطي
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 عليه  والحفاظ المجتمع بناء

 

 لمدخ

يضم مجتمع نعمات الشابة بشكل أساسي خريجات برامج القيادة لنعمات الشابة، التي تعقد مرة كل سنة )دورة لمدة 

في صلب التطلعات والتحديات منذ األيام األولى  ساعة(. كان بناء هذا المجتمع والحفاظ عليه  100

اللقاء األول لخريجات الفوج األول في  نذ لمجموعة نعمات الشابة، المشاركات وطاقم المشروع على حد سواء. فم

 ، حددت المشاركات بناء المجتمع كمشروع قائم بحد ذاته، وكتبن:2007الثالث من تشرين الثاني 

المجموعة: نعمات هي مجموعة نساء التي   "ماهيةدع لعضوات المجموعة، وستشكل المجموعة مجموعة

 م لتحقيق وتنمية أهداف شخصية" ستعمل في القضايا االجتماعية، المجتمع، تعزيز شخصي 

تطرقت إليها مجموعة الفوج األول، والتي شكلت في حينه طاقم تأسيي قيادي، ما زالت ماثلة في   المواضيع التي

 نشاطات نعمات الشابة مع بعض اإلضافات، والتوسع والتحديث المتشكل خالل السنين.

ات والطاقم، بأم بناء المجتمع والحفاظ عليه هو سيرورة ريجالخرافق إقامة نعمات الشابة التفهم العميق، من قبل 

متواصلة تتطلب الدراسة المتواصلة ونظرة متعددة القنوات متشعبة، بهدف االستجابة الحتياجات المشاركات، وكي 

ر طايشكل عاماًل يعزز ارتباط المشاركات بقيم المؤسسة التي تمت صياغتها بشكل مشترك )بطاقة الُهويّة(، وباال

 لتنظيمي أيًضا.ا

يادة والطواقم األخرى(، واالحتياجات الشخصية  بغية االستجابة لتطوير العمل الشخصي، وتنمية عمل الطاقم )الر

للمشاركات، والتمكين الفكري، والحفاظ على العالقات التنظيمية، والحفاظ على نسيج العالقات الشخصية، نعمل 

 من خالل ست قنوات أساسية:

 جتمع نعمات الشابةلم ريةلقاءات شه .1

 مؤتمرات سنوية .2

 بطاقة هُويّة مشتركة .3

 سمينارات فكرية .4

 العمل مع ناشطات مركزيات من نعمات الشابة )"الرائدات"(  .5

 عالقة، وتواصل شخصي وتشبيك .6

 إثراء وتطوير مهارات شخصية .7

 استخدام أدوات افتراضية ورقمية  .8
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 لقاءات شهرية لمجتمع نعمات الشابة

مرة كل شهر تتم دعوة جميع  والمحور الرئيسي لمجتمع نعمات الشابة. ابض كة هي القلب الناللقاءات المشتر

شتركة وبشكل الخريجات للقاء مع زميالتهن لتنظيم نشاطات مشتركة حول موضوع معين. يتخلل هذه اللقاءات الم

ون فكري  بين شخصي، ومضم ة الشخصية، لقاءدائم ثالثة مركبات )والتي تختلف من لقاء إلى لقاء(: مكانة للنظر

 من خالل الحرص على الخلفية: المكان، األجواء، التضييفات وغيرها.

، لقاءات متسمة بالحياة تواريخ راسخةاخترنا تصنيف اللقاءات المشتركة إلى أربعة أنواع: لقاءات دورية، 

 المشتركة.

ساسي لدورية. يتجسد التغيير بشكل أتغييرات على طبيعة اللقاءات اعلى مدار السنين طرأت  لقاءات دورية.  .1

في العالقات بين الطاقم والمكتب، والطموح هو أن تعمل المشاركات في الدورات على قيادة وبلورة 

اللقاءات، بما في ذلك اتخاذ القرار بخصوص مضامين اللقاءات، وتنظيم اللقاءات، وكذلك التسويق والتجنيد. 

ام الحلبات التي عملنا فيها أو نتطلع ا من خاللها بوضع التحديات أمكانت متنوعة وشملت فرًصا قمن اللقاءات

 للعمل فيها.

شملت اللقاءات الدورية ورشات عمل شكلت تحديًا للدور التقليدي للنساء، مثل ورشة االهتمام بمعالجة  

على أنواعه.   ءات حول مواجهة العنف الجندريالسيارة، فنون القتال، النساء والمال، التزلج على الماء، ولقا

قاءات علمنا على توسيع وتعميق مخزون المهارات المطلوبة على المستوى الشخصي  في إطار هذه الل

والمستوى العام في العمل )على سبيل المثال: إدارة مشاريع، اإلقناع والتأثير، العالقات الزوجية والتعاون، 

 نظيم المجتمعي(.ماعية لينكد إن، اإلعالم، التإعادة الهيكلة، الشبكة االجت

يقوم كل مجتمع في العالم على المشترك. الطقوس  : األول من أيار ويوم المرأة العالمي. راسخةتواريخ  .2

والتقاليد تبلور إلى حد كبير هُويّة المجتمع المحلي تماًما مثلها مثل األعياد في العالم المتدين التقليدي. منذ 

جزء من هويّة نعمات ومترابطة  التواريخ الراسخة" هوتفال ب"الشابة" كان من الطبيعي االح نشأن "نعمات

مع الهستدروت، ونعمات وعالم القيم االشتراكية الديمقراطية والعالمية: األول من أيار ويوم المرأة العالمي 

يار المواضيع والمنهجيات بغية االحتفال في هذه المناسبات تم اخت )يوم العامالت في الثامن من آذار(.

على عالئقيتها وترابطها بحياة مشاركات الدورة، وبغية توسيع وجهات ءات النشاط المتنوعة للتأكيد وفضا

 النظر حول مختلف القضايا االجتماعية االقتصادية. 

السنة الثالثة وهو التاريخ الراسخ األول الذي تم اختياره من قبل طاقم نعمات الشابة في األول من أيار.  .2.1

. اختيار األول من أيار كتاريخ راسخ أتاح ين لم تُعقد الدورة في هذا التاريخ(للمشروع )في  أول سنت

تحديد الُهويّة المميزة لنعمات الشابة مقارنة بمؤسسات نسائية أخرى أو مؤسسات المجتمع المدني 

 اليد االشتراكية الديمقراطية.األخرى، وتجسيد ترابط المشروع مع الهستدروت ونعمات الشابة وتق

وقد ُطرح مرات للنقاش في المجموعات. ومن األهمية اإلشارة أنه في  الخيار باألمر البديهي،  ن هذالم يك

( كان هذا الخيار مفهوًما وشعبيًا أقل مما هو اليوم. طاقم المشروع، ولكونه مدرًكا لهذه 2009بداية الطريق )

ا سؤال، وربط نساء نعمات الشابة مع هذة من جديد بتوفير اإلجابة عن هذا ال الحقيقة كان ُملزًما في كل مر
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طرحت إحدى المشاركات، وهي مستقلة في عملها، السؤال:   2013الموضوع. فعلي سبيل المثال، في العام 

اللقاء  ما هي عالقة النقابة المهنية بي؟". تناولت المجموعة هذا السؤال في لقاء ارشادي للطاقم وكان عنوان "

 السؤال نفسه. 

منا التعامل مع قضايا التنظيم النقابي، النضاالت المهنية والتضامن من مختلف المختلفة تطلب خالل اللقاءات 

جوانبها. اخترنا استخدام طرق متنوعة وابداعية بغية تقريب الموضوع من التجارب اليومية للمشاركات. 

 2014السينما، محاضرة عن شخصية المرأة العاملة في  2010فيلم "إضراب"،  2009استخدمنا األفالم )

ندوة حول  – 2011(، ندوات ولقاءات مع ممثلين عن النقابات المهنية وناشطين )فيلم "أي نوع مساواة"

لقاء مع رئيس نقابة موظفي الدولة ومحادثة حول معضالت النضاالت المهنية(،  – 2009نضال العامالت، 

ضامن مع نضال المساعدات  ( بروح الت2016(، ورشة عمل مسرحي )2013، 2012محاضرات فكرية )

 (.2015(، وحلقات النقاش بالطبع )2017، ورشة أشعار الصالم )في الحضانات

ونحن نحيي األول من أيار في إطار لقاء الحياة المشتركة بغية التأكيد على عنصر التضامن   2014منذ العام 

ع الفولكلوري االنعزالي وطرح أفق ذ" لقاءات الحياة المشتركة من الطابفي هذه المناسبة، وكذلك بغية "انقا

  تضامن والتعاون. ال

في السنوات األخيرة تقوم كل مؤسسة تقريبًا بإحياء يوم المرأة العالمي، في كل  يوم المرأة العالمي. .2.2

سنة. في نعمات  30إطار تعليمي، عام، إعالمي. مؤسسة نعمات تحيي هذه المناسبة منذ أكثر من 

ت ومن المجتمع المدني، نحرص على إحياء يوم المرأة العالمي كواحدة الشابة، كجزء من حركة نعما

تين راسختين في المؤسسة. التحدي الذي كان أمامنا هو إيجاد مضمون عالئقي وذا مغزى من مناسب

، إن كان على صعيد الماكرو )مثل: للعضوات. خالل السنوات حاولنا التعامل مع مواضيع متنوعة

العربي، تمثل فية بخصوص النساء والعائلة، دور النساء في ثورات الربيع سياسة الدولة االسكندنا

اء في السياسة( أو على صعيد المواضيع التي اختبرتها النساء مواضيع قريبة إليها )مثل مواضيع النس

(. في كل األحوال قمنا بمحاولة التوضيح كيف ترتبط مواضيع كما سنفصل في الفقرة التالية الجسد،

وجد لها شاركات تمباشرة بحياة المشاركات، وبالعكس: كيف أن للمواضيع القريبة من المالماكرو 

 أهمية واسعة باإلمكان تحديها. 

عرضنا فيلم "نساء  2013ثالثة لقاءات على مدار السنين تناولت زوايا مختلقة من جسد المرأة. في عام 

التي تعمل مع جوانب مختلفة من صحة  حقيقيات" وأجرينا محادثة مع جمعيّة "نساء من أجل جسدهن" 

يًا مع وضوع رهاب المثلية الجنسية وورشات للرقص الشرقي.  أجرينا لقاء حميم 2016النساء. في العام 

ومن األهمية اإلشارة إلى أن موضوع الجسد هو أحد المواضيع التي تشغل بال النساء الشابات في حقل 

ى مستوى البنى االجتماعية، لذلك جرى اختيار هذا  النسوية، إن كان على المستوى الشخصي أم عل

 ات.الموضوع كموضوع رائد للقاء

كما تجد اإلشارة أن جميع المواضيع التي جرى تناولها في إطار اللقاءات تم التعبير عنها من خالل عدة  

  –دناها نشاطات، وبرامج تدريب، ولقاءات مشتركة أخرى، ولقاءات الحياة المشتركة، والمؤتمرات التي عق

اسة" هو من المواضيع الواردة في كل التي نفصلها هنا في هذا التقرير. على سبيل المثال، "نساء في السي 
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برنامج تدريب في نعمات الشابة، كما تم طرحة في مؤتمر تحت عنوان "رائدات في عوالم رجولية" في عام  

، وفي مؤتمر يوم المرأة 2015طيرة عام . كما تم طرح هذا الموضوع في لقاء الحياة المشتركة في ال2010

ات الحياة المشتركة تم قيادة موضوع النساء في السياسة من قبل . في بعض لقاء2015و  2011في العامين 

 (. 2016لي وللسياسة اآلن؟"  )"ما خريجات البرنامج

نكشاف على  أحداث يوم المرأة هي أيًضا مناسبة لتوسيع المواضيع المطروحة على جدول أعمالنا، واال

(، 2014ومناقشه عام  Misrepresentationمواضيع جديدة، مثل تمثيل النساء في اإلعالم )عرض فيلم 

أو مواضيع تتعلق بجودة البيئة والعالقة مع ثقافة االستهالك )زيارة مركز النفايات "خرية" وما تضمنه من 

 (.2017محاضرات ونقاشات عام 

 مشتركةلقاءات مشتركة تتسم بالحياة ال .3

لتعزيز العالقة بين النساء اليهوديات والنساء لقاءات في السنة  4-3في السنوات الثالث األخيرة تم تكريس 

جنوبي، وهي مفتوحة العربيات. تم عقد تلك اللقاءات بالتعاون بين نعمات الشابة وحركة نعمات في المثلث ال

حياة المشتركة لمجتمع نعمات الشابة التواصل مع أمام الجمهور ومتنوعة من ناحية العمر. أتاحت لقاءات ال

 تحدث لألسف في الحياة اليومية مع همية في المجتمع اإلسرائيلي، وإنشاء حيّز للقاءات القضية على غاية األ

 معظمنا. من هذا الناحية يشكل هذا النشاط نشاًطا سياسيًا هاًما وذا مغزى.

ة العريقة في  نعمات. نعمات هي واحدة من الحركات النسائي نحن ننظر لمثل هذه  التقاليد كاستمرار لروح

. عن روح النشاطات هذه، 1954وهي تنشط كمؤسسة في مجال الحياة المشتركة منذ العام  إسرائيل،

المعضالت التي رافقت )وما تزال( النشاطات في هذا المجال تعلمنا، ضمن أمور أخرى، من كتاب نائبة 

 ف "بوادر السالم". الكنيست السابقة نزهت كتسا

لموضوع في بطاقة هُويّة نعمات الشابة، التي تؤكد على  كما ينعكس التزام مشروع "نعمات الشابة" بهذا ا

نحن ملتزمات بتوفير التعبير ضمن نشاطاتنا عن مبدأ التنوع والنشاط المشترك كجزء أساسي من نشاطاتها "

". )بطاقة الُهويّة الكاملة مرفقة في ملحق أ من هذا  ةاالختالف بين النساء والمجتمعات والتقاليد المختلف

 التقرير(.

تعقد اللقاءات المشتركة في مواعيد ثابتة خالل شهر رمضان، عيد الميالد، وخالل فترة أعياد تشري العبري 

(، 2017(، الطيرة )2016(، الطيبة )2015وفي األول من أيار. عقدت لقاءات رمضان في كفر قاسم )

تقليدية للعيد )بما فيه زيارة في هذه اللقاءات ربطنا بين الجوانب الاء طابعه الخاص والمختلف. وكان لكل لق

للمسجد(، التعّرف على المضامين االجتماعية التقليدية والحديثة للعيد، والتعّرف على دور النساء المسلمات 

التوتر القائم بين التقاليد والحداثة. كما في حفظ تقاليد العيد، وبين قضايا نقدية تبرز في حياة النساء من خالل 

(، حيث انكشفنا على مشروع نسائي نسوي كان قد "حظي" 2017ان في الطيرة )قمنا بزيارة لسوق رمض

 بتهديدات من قبل المؤسسة الدينية.
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( ُعقدت في القرية العربية فسوطة في الجليل، على خلفية تعارف 2015 -و 2014لقاءات عيد الميالد )

. كان لتلك ون مع مركز أدفامع مجموعة نساء ناشطات هناك شاركن في دورة نعمات الشابة بالتعا سابق

اللقاءات الطابع السياحي والتعّرف على تقاليد العيد، وكذلك التعّرف على النشاطات المجتمعية والمبادرات 

بة كانت عالية بين عضوات لمجموعة النساء هناك )سوق عيد الميالد، وإقامة مكتبة في البلدة(. االستجا

رة )ناشطات نعمات الشابة فقط(، وفي السنة بعد ذلك سافرنا في نعمات. للقاء األول سافرنا في حافة صغي

وبعد أن تحول سوق فسوطة إلى نجاح   2017أربع باصات مع العائالت ومن مختلف األعمار. في العام 

ية )وفق التقويم زيارة للطائفة األرثوذكستجاري كبير، رأينا ضرورة تنويع التعارف، حيث قمنا ب

 لميالد بداية شهر كانون الثاني وليس نهاية شهر كانون األول(.عيد ا األرثوذكسي يصادف

في متحف  2015أما أعياد أشهر تشري )العبرية( فقد تم إحياؤها عبر لقاءات طلب السماح والمغفرة في عام 

اء من خالل التأكيد على التعّرف على حياة الطوائف اليهودية في  تراث يهود ليبيا في أور يهودا. عقد اللق

لدولة العربية، والتعلم عن المشترك بين اليهود والمسلمين في موضوع المغفرة، والعائلة والطائفة والدين.  ا

لم يتم عقد اللقاء بسبب تزامن ذلك مع مناسبة مرور عشر سنوات على نعمات الشابة. في   2016في العام 

المشاركات على حركة تسعى تم عقد اللقاء في كيبوتس نتسري سيرني، اللقاء الذي كشف  2017ام الع

 .وليس دينية لبلورة مضامين ثقافية في التقويم اليهودي

إلى جانب نشاطات التعّرف على التقاليد المختلفة، كانت هناك نشاطان فكرية تهدف إلى تشكيل أفق للتضامن 

نسميها عندنا "األولى من لمشتركة. وكما أسلفنا، فإن لقاءات األول من أيار )أو كما والعمل من أجل الحياة ا

أيار"( تحمل مضامين دمج ومساواة النساء في عالم العمل. كما عقدنا نشاًطا في الطيرة بمناسبة االنتخابات 

، تمثيل بهدف تشجيع النساء على ممارسة حق وواجب التصويت )"نساء، انتخابات 2015العامة عام 

 وأجندة"(.

ي نعمات الشابة، هي قضية العنف على أشكاله. لألسف، فإن الحياة  قضية أخرى ال تقل أهمية تعاملنا معها ف

ونحن نفتخر بشكل خاص أننا حتى في مثل هذه في إسرائيل تشمل فترات من العنف والشكوك والخوف. 

( عقدنا لقاء مشحون 2014الجرف الصامد عام األوقات لم "نستسلم" للمزاج العام، وحتى في فترة الحرب )

هن حول فب والسالم ونحن، نلتقي ونتحدث"(. شاركت النساء في هذا اللقاء مشاعرهن ومواقلكنه هام )"الحر

الواقع الذي يعشنه، واستمعنا إلى إمكانية حل الصراعات التي تبدو كأنها عصية، بإلهام من صراعات أخرى 

 والسالم.يا(، وأكدنا على أهمية إشراك النساء في عمليات المفاوضات في العالم )إيرلندا وليبير

نظرة على النشاطات التي قمنا به تبين أنه في كل حدث كانت مشاركات مختلفات، إلى جانب نواة صغيرة 

ثابتة، األمر الذي قلّص عنصر التعارف الشخصي المتواصل في النشاطات. رغم ذلك، وجدنا أن مجرد النشاط 

أهمية حضورنا في ساحة نشاطات الحياة  –ابرة على هذا النشاط يشكل رسالة هامة داخل نعمات الشابة والمث

المشتركة. عالوة على ذلك، وجدنا لألسف نساء يهوديات وعربيات يعشن في فضاءات منفصلة كليًا تقريبًا، 

ة من القدوم إلى حيّز  وأن لجزء كبير من النساء )يهوديات وعربيات على حد سواء( توجد تخوفات كبير

ربة فيه هذا الحيّز. فمن هذه الناحية، يشكل مجرد الحضور الجسدي في  "المجموعة الثانية"، أو الشعور بالغ

 المكان نشاًطا سياسيًا هاًما.
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في أعقاب لقاءات الحياة المشتركة، وبغية تعميق العالقة وتوسيع المواضيع، تم تطوير مساحات أخرى للتعاون. 

رات نساء من نعمات الشابة )من المثال، المشاركة في سمينار فكري ضد العنصرية بمشاركة عش على سبيل

منطقتي المثلث الجنوبي والمثلث الشمالي(، المشاركة في حدث عشر سنوات على نعمات الشابة، المشاركة 

 في أحداث أخرى لنعمات الشابة )مشروع "نصنع التغيير معًا"(.

 بطاقة الُهويّة صياغة .4

لتعريف خصائصهن وتفردهن في الفضاء العام. في  بدأت الخريجات يلمسن الحاجة  2009في نهاية العام 

 خريجة وثالثة أفواج وكنا نستعد لتجنيد فوج رابع لنعمات الشابة. 50هذه المرحلة شمل البرنامج نحو 

للربط بين المجموعات  نبعت هذا الشعور لدى النساء من زيادة عدد الخريجات، وكذلك من التحدي الدائم

 ومن النقاشات الفكرية المتواصلة في أوساط الخريجات. المختلفة واألفواج المختلفة،

بدأت نعمات الشابة تتطلع للعمل نحو الخارج، وعقدت المؤتمر األول )تشرين األول  2009في نهاية العام 

رج بالذات عمل على شحذ الحاجة  ( كما وأصدرت كتيبًا عن حقوق العمل للطالبات. العمل نحو الخا2009

 ميزها وعالم قيمها.لتعريف المجموعة، وت

قررت إدارة نعمات الشابة إجراء هذه السيرورة في إطار نهاية األسبوع، وتم استدعاء جميع الخريجات 

 امرأة. 40وشارك فيها نحو 

ت، ليئورا ليبوبتيش، أخذت أخذت اإلدارة على عاتقها النهوض بالفكرة وترشيد السيرورة. واحدة من الخريجا

رة، واألخريات ركزن على المضامين. خالل نهاية األسبوع أجرينا نقاًشا قيميًا ومبدئيًا على عاتقها قيادة السيرو

حول الصياغة الدقيقة التي تعبر عن روح المجموعة، عالقتها بنعمات، التزامها بتاريخ نعمات وما هو المعنى 

 في حياتهن.  الذي تريده العضوات للمجموعة

باقتباس من ميثاق تأسيس مجلس الناشطات في مؤتمرهن األول   وبشكل رمزي جرى بلورة واختتام الوثيقة

"نحن نسعى إلى مساواة المرأة وتحررها،  سنة بعد وما زال ذلك ذا صلة 90: 1921في بلدة بلفوريا عام 

 مرأة كبشر".الذات، والحفاظ على هويّة ال ودمجها في العمل والمجتمع، وتحقيق

 

تحرص اإلدارة والطاقم على حفظ بطاقة الهويّة كما هي، وعلى مر السنين طرأ عليها تغيير واحد فقط )في 

 عنصر ( والذي أكد على 2013اعقاب نقاش طويل خالل لقاء نهاية أسبوع الفكري السنوي لنعمات الشابة 

 االنتماء المجتمعي في نشاطات نعمات الشابة.

نة القريبة هويّة نعمات الشابة على المشاركات الجديدات، ونستعد في السة نعرض بطاقة في بداية كل دور

 بطاقة الهويّة. لتطوير نشاطات تذويت

 

 بطاقة الُهويّة في الملحق )أ( 

 مؤتمرات سنوية  .5

المؤتمرات المفتوحة أمام الجمهور العريض هي إحدى األدوات المنتشرة والمرئية جماهيريًا في المجتمع 

، نشر المعلومات والمعرفة الهامتين، ومكان يتيح المؤتمر طرح مواضيع على جدول األعمال العاممدني. ال

اللقاء للناشطات والناشطين. شعرت المشاركات في نعمات الشابة بالحاجة إلى عرض أقوالهم وأفعالهن 
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ملي للمهارات طبيق علمعرفة الجمهور العريض، واقترحن عقد مؤتمرات سنوية. لقد رأينا بذلك فرصة لت

المختلفة المتعلقة بنشاطات المجموعة في الحيّز العام، وإنتاج المؤتمرات )عمل جماعي للطاقم، العمل مع 

اإلعالم، اإلرشاد، الوقوف أمام الجمهور، إنتاج األحداث، التسويق والعالقات العامة(. لذلك، حّولنا 

سؤولية قيادة المؤتمرات على عاتق خريجات فوج كانت مالمؤتمرات إلى تقاليد سنوية، وفي غالبية السنين 

الخريجات في السنة نفسها. وكانت طموحنا الدائم هو بلورة موضوع المؤتمر من خالل العمل الشخصي  

 والجماعي لمجموعة القياديات الحالية، وسوف نتناول هذا بالتفصيل في الفصل الخامس. 

واضيع مختلفة ومتنوعة. بقيادة طاقم البرنامج تم يطرح ممن الضرورة اإلشارة إلى أن العمل الجماعي 

مؤتمر نشق   - 2011مؤتمر "العمل. وليس السوق"(،  – 2009اختيار غالية المواضيع من مجال العمل. )

التنمر في  - 2014مؤتمر من ممارسة البقاء إلى السياسات العامة،  – 2012الطريق في عالم رجولي، 

لم يتمحور المؤتمر في مجال العمل  2013ابات والشبان(. في العام ة الشسياس – 2015مكان العمل، 

 والتشغيل، بل في موضوع العنف، وكان عنوانه "العنف بدون الكدمات الزقاء".

ّكبات الخروج من إطار المجموعة الحميمية. لم يكن هذا االنتقال شكل العمل على المؤتمر أحد مراحل ومر

شعرن بالقوة واإلثراء خالل هذه  اجهة تحديات متواصلة. بعض المشاركاتسهاًل وبديهيًّا، وتطلب مو

السيرورة، ونجحن بالتعبير عن ذواتهن خالل ذلك؛ بينما قسم آخر واجهن صعوبات في مواجهة فقدان الحميمية 

  ية واالنتقال إلى مجموعة المهام. لهذا شعرت بعض المشاركات باإلحباط، مما خلق بعض "الضجة" المجموعات

  داخل مجتمع نعمات الشابة.

يسعدنا اإلشارة إلى أنه قد تم دعوة جهور كبير ومتنوع لمؤتمرات نعمات الشابة، ولم يكن لجميع الحضور  

التوجه نحو الخارج يحدد نشاطات نعمات الشابة كمجموعة   عالقة سابقة أو معرفة بنشاطاتنا. بهذا المفهوم، فإن

علمنا بهذا على توسيع هوية المشروع وموضعة نعمات الشابة كمجتمع من "العالم"، وعالوة على ذلك، فقد 

 حيان كمشروع سابق لزمنه من ناحية المواضيع التي تم طرحها على جدول األعمال.مبادر، وفي الكثير من األ

يتناول   (2( انتاج وتنفيذ المؤتمر بمسؤولية المجموعة؛ )1أساسيتان وهامتان رافقننا في بناء وهي )ثّمة قاعدتان  

المؤتمر مواضيع ُطرحت خالل النقاش في المجموعة. ومن الجدير اإلشارة إلى أن عضوات مجتمع نعمات 

عن االلتزام بالتنوع  هن دائًما جزء ممن يمتلكن المعرفة بخصوص الحضور على المنصة، وأنه يتم التعبير

مختلفة، ومن مواقع اجتماعية مختلفة بأن برنامج المؤتمر يشمل دائًما مشاركات يهوديات، وعربيات، وطوائف  

 وما إلى ذلك. 

عقدنا المؤتمر الخاص لالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لنشاطات نعمات الشابة. وإلى جانب   2016في العام  

للمؤتمر كما سنذكر الحقًا، أضفنا هذه المرة بعدا احتفاليا شمل: المعرض، واالستقبال وحفلة الشكل المعتاد 

اء االكتفاء بـ"احتفال عيد ميالد" المشروع، حمل المؤتمر طابعًا مفاهيميًا وفكريًا بشكل واضح  إغر   رغم  العقد.

مع، شبكة وتشبيك، بين االفتراضي  الجيل القادم". تناول المؤتمر قضايا نسوية )"مجت  –تحت عنوان "النسوية  

نسوي ون مثل الجميع"، و"النضال البين الخروج عن السرب وأن نك  –والفعلي"، "التربية للمساواة الجندرية  
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مع رجال أم بدون؟"(. صاغت المواضيع العضوات الرائدات وعي تعبر عن معضالت حقيقية تُطرح يوميًا   –

 في علمنا داخل مجتمعنا.
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 سنوي تقليدي: بين النقاشات الفكرية وبناء المجتمع  سمينار فكري

ع مجتمعنا في نهاية األسبوع، حيث نتعمق خالله في موضوع جتمافي اشهدنا على مدار السنين األهمية الكبيرة جدًا  

يشتق من المواضيع التي نتعامل معها في إطار نعمات الشابة. يتيح مثل هذا السمينار للمشاركات التعمق في 

مين والتواصل مع مجتمعات أخرى. نحن ندرك أن ليس جميع عضوات المجتمعات يشاركن في جميع المضا

ذلك قد تنتج أحياًنا خيبة أمل لدى مجموعة التأسيس؛ لكن، غياب عضوات يتيح للمشاركات في السمينارات، ول

طاقم التوجيهي ولطاقم نعمات ار مجتمعنا الكبير بصورة ملموسة. كما تشكل السمينارات فرصة جيدة للالسمينار اختب

تنوعة. بهذا المفهوم، أيًضا النساء الشابة لتحديد جدول األعمال وموضوعة المجتمع في مواجهة مواضيع مختلفة وم

 التي اخترن عدم المشاركة ينكشفن على أجندة نعمات الشابة.

فكريًا في كل سنة. من بين المواضيع التي ناقشناها، سوق العمل )"العمل. ليس  نحن نحرص على عقد سميناًرا

(، 2017  –نقسم الكعكة من جديد    ،2011  –(، السياسة، سياسة الرفاه والخصخصة )نفتح النافذة  2009  –السوق"  

والتأثير )نساء  (، قيادة نسائية بين المجتمع2015(، العالقات بين المركز والضواحي )2016محاربة العنصرية )

(. ونحن نهتم أن ندمج في كل سمينار بين 2010 –، احتجاجات النساء في العالم العربي 2013 –يصنعن التغيير 

 لمجموعة بوتائر مختلفة وفق تقييمات الوضع من قبل الطاقم. المضمون الفكري وبين بلورة ا

لنا فرصة التعامل مع كل موضوع على عدة  يستمر السمينار السنوي على مدار نهاية األسبوع، وخالله تتوفر 

سياسي، وكثيًرا من نضيف لبنة أخرى  -سيرورة-مستويات. بهذا المفهوم فإن هذا التعامل هو توسيع لعملية مضمون

الذي ُعقد في  2015مجتمع نعمات الشابة. فعلى سبيل المثال، في سمينار  تمعن في المضمون في سياقمن ال

القات المركز والضواحي. وتم افتتاح نهاية األسبوع بزيارة تجريبية لمشاريع اجتماعية كيبوتس روحانا، تناولنا ع

تس، وبدأنا ورشة عمل شخصية "من أين  في بلدة سدروت. وفي يوم السبت اجتمعنا في غرفة االرشاد في الكيبو

ا أتاحت أنت في األصل؟". في هذه الورشة كانت للمشاركات فرصة فحص أنفسهن وتاريخهن الشخصي. كم

الورشة للمشاركات التعرف على زميالتهن على مستويات أخرى. ومن البديهي أن بعض المشاركات في الورشة 

لهن تعميق التعارف الحقا استمعنا إلى محاضرة حول مصدر مفهوم لم يكن يعرفن بعضهن سابقا، واتاحت الورشة  

اصة في مجال الخدمات االجتماعية(، كما "الضواحي" وعن الفجوات االقتصادية بين المركز والضواحي )وخ

 ناقشنا قضايا سياسية وفحص لمواقف المشاركات بالنسبة للقضايا االجتماعية االقتصادية.

بالد، وتحديات دمجهن هو تحٍد دائم )مثل تحدي إجراء ة يأتين من جميع أنحاء البما أن عضوات نعمات الشاب

ن األفضل تكريس وقتًا ملحوًظا لمناقشة وطرح أفكار حول سؤال  نشاطات نعمات الشابة خارج المركز(، رأينا م

ع ال تشكل فقط كيف يمكن لمجتمع نعمات الشابة التعامل مع قضايا الضواحي. بهذا المفهوم، فإن نهاية األسبو

اط. فرصة للبلورة والنقاش المتعمق في القضايا الفكرية، بل أيًضا تحديًا لنعمات الشابة كمجتمع حي ومفعم بالنش

مكانية النقاش على جميع المستويات. بها المفهوم فإن قضية  رة أن ليس جميع المواضيع تستدعي إومن األهمية اإلشا

على جميع مستويات النقاش المحتملة )من الناحية الشخصية، العاطفية،   المركز والضواحي هي قضية رائعة تسقط

 بالسياسات واالسقاطات التنظيمية على مجتمع نعمات(.إلى جانب قضايا تتعلق االجتماعية واالقتصادية، 
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مناسبة )مثال: ورشة في مسألة بلورة مجتمع نعمات نعمل على دمج المهارات التي نعتبرها ضرورية في تلك ال

بواسطة سرديات شخصية، تنظيم مجتمعي وبناء المجتمع المحلي(، وبين نقاشات لتعميق البلورة  فيتشنغ. التواصل

اتخاذ القرارات المتعلقة بطريق المجتمع. جزء صغير فقط من السمينارات  تناول مسائل تتعلق فقط في الفكرية، و

، سمينار جدول األعمال عام  2006ار المشاريع عام ، سمين2006بلورة المجتمع المحلي )السمينار التأسيسي عام 

 (.2004، سمينار بلورة الريادة عام 2008

لسمينار السنوي هو إيجاد محاضرات في المواضيع ذات العالقة. فنحن نفضل دائًما أحد التحديات التي يطرحها ا

لجيل الشاب. مما ينطوي على محاضرات نساء شابات كجزء من التزامنا بتعزيز النساء الشابات وتوفير الفرص ل

 فرصة لتوثيق عالقة متواصلة وهامة مع المحاضرات وتجنيدهن لمجتمع نعمات الشابة.

  

 (networking) التشبيك

نحن في نعمات الشابة نؤمن بالتشبيك )نيتوركينج( كجزء ال يتجزأ من عملنا الجماعي والمجتمعي. منذ بداية 

 ومؤسسات مجتمع نعمات الشابة مجتمعنا المتخيل بالكلمات التالية: مشوارنا حددت خريجات الدورة األولى 

االجتماعية، المجتمع، التعزيز الذاتي لعضوات المجموعة، وتشكل "مجموعة نساء يتعاملن مع القضايا 

 مجموعة داعمة لتحقيق أهداف شخصية وتطويرها"

لهامة للمجتمع قيد اإلنشاء: التشبيك بين عضوات عمليا، وبدون ذكر المفهوم بحد ذاته، تم بذلك تحديد أحد المبادئ ا

 المجتمع.

ات وممارسات نشاط عضوات طاقم نعمات الشابة. فهكذا نحن نعمل رؤية التشبيك تنسجم مع أسلوب حياة، معتقد

 دائًما عن طريق التشبيك. عمليا تقول أحداهن عن عملها األساسي "بالصدفة أعرف هناك أحدا...". 

نهج إداري يضفي على ثروتنا البشرية قيمة منظومة التعارف لدينا. هناك عدة   ؟ التشبيك هو عملياما هو التشبيك إذًا

ات متنوعة للتشبيك، بدًءا من التشبيك التسويقي )والذي يسمى نهج وكالء التأمين(، والذي يتطلب التوزيع توجه

كة عالقات عميقة وضيقة لألعضاء  السطحي، لكن العريض، لشبكة عالقات، وحتى توجهات تقليلية التي تفضل شب

 أي نهج أعز صديقة لألبد(.  BFFالمقربين )وهو النهج المسمى 

العالم مجموعات تشبيك عديدة ومتنوعة. معظم المجموعات قائمة على مبدأ "شو أنا بطلعلي". توجهنا في   يوجد في

طاء وفقط بعد ذلك على األخذ، أي اللقاء نعمات الشابة هو العكس التام من ذلك. فنهجنا هو أن الشبكة قائمة على الع

التواصل، وبالطبع تشجيع مشاركة التشبيك قدر مع األخرى من خالل االصغاء الحتياجاتها وأحالمها، وإنشاء 

 اإلمكان )شبكة صديقتي هي شبكتي أنا، والعكس صحيح(.

إلى نهج جماعي ومجتمعي  يحول هذا النهج عملية التشبيك في التوجهات الكالسيكية الفردانية في جوهرها،

ات الشابة ومجتمع نعمات الشابة، إلى  برنامج القيادة في نعمبطبيعتها. هذا النهج، إضافة إلى مبدأ التنوع، يحول 

 فرصة حقيقية للنساء من أماكن مختلفة، مع ثروة بشرية محدودة جدًا، أو مختلفة بطبيعتها.
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ت، وهي رنامج، وبمفهوم معين شبكة نعمات وشبكة الهستدرووتتوفر للمشاركات شبكة قديمة وقوية من طاقم الب

 هي في صلب عملية صنع القرارات في المجتمع اإلسرائيلي.مؤسسات قديمة وكبيرة، 

طلب المساعدة تتعلم عضوات مجتمع نعمات الشابة كيفية التوجه إلى الصديقات وطاقم البرنامج لالستفسارات، و

ة األمل. ط، المشاركة في  العينية في قضايا معينة. وغالبا ال يصطدمن بخيبوالدعم من متخصصات، وبل المساعدة  

الدورة األولى تقول: "أريد التقدم في مجال عملي. حددت موعدًا مع ن على فنجان قهوة. وهي متشابكة جدًا في 

 . وهي التي وجهتنا إلى مكانين للعمل".مجال الجمعيّات، وتعرف دائًما عن عروض العمل

منصبًا رفيعًا، تتصل في المكتب وتقول: "لماذا لم تقولي لي أن ج )وهي خريجة دورة أخرى وال  تشغل والتيأ، 

توجد بينهن سابق معرفة( تقدمت للمناقصة؟ بالنسبة لي فإن العضوية في نعمات الشابة تعني تفضيل هذه المرشحة 

 مع مؤهالت متساوبة...". نتعلم من ين مع معطيات متساوية. وفي هذه المناقصة هن فعالفي حالة وجود مرشحت

 ت أن الشبكة تضع قوة المجموعة في خدمة الفرد )وفي حالتنا في خدمة مجتمع نعمات الشابة(.هذه الشهادا

ة شابة، من الحريديم ، امرأ11لحظات قبل إنهاء التوثيق وصلتني رسالة على الواتس اب من م، وهي خريجة الدورة  

اء في هذا العالم. وبعد موافقتها ربعة أطفال وليس لديها عمل، وتصارع من أجل البقالتي تركت الدين، ولديها أ

لقد كسبت معرفة أشخاص   ☺اقتبس ما جاء في الرسالة: "مرحبا أورلي، كيف حالك؟ كيف أبدأ؟؟ القضية معقدة 

تمع العلماني المجفي  وات لم أؤمن بوجود أشخاص على الكرة األرضيةرائعين مثلكم. مهتمين جدًا. قبل ثالث سن

يتحلون بصفات إنسانية. وأنتم لستم فقط بني آدميين. تتحلون بالعناية الفائقة، واالهتمام، والعطاء. وهذا ليس باألمر 

ألحد سوف أبدأ بالعمل،  البديهي. يسعدني أن أكون جزًءا منكم وأتمنى أن أنقل وأتعلم كل ما حصلت عليه منكم. يوم ا

، وهي التي 3ري مع خريجة الدورة زياًل". يتضح أنها تحدثت في نهاية األسبوع الفكوهذا كله بفضلكم. شكرا ج

وجهتها للعمل. وكل ذلك بدون تدخل من الطاقم. فهذا ببساطة روح نعمات الشابة. فما هي القصة هنا؟ نهاية أسبوع 

 التشبيك، والعالقات الشخصية، والمجتمع.فكري، وفرصة لاللتقاء، والتنوع، و

 

 ابط شخصيةت وروعالقا

شاركت كل عضوة في نعمات الشابة مرة واحدة على األقل في حياتها في سيرورة جماعية. الطاقة داخل المجموعة  

انتهاء السيرورة والمشاعر الطيبة تكونان في أوجهما عندما نتواجد في المجموعة. وغالبًا ما يرافق ذلك الرغبة بعدم  

، ولألسف، أنه عندما ينتهي ن جزًءا من تلك الطاقة والتواصل. تعلمنا التجربةالجماعية، وأن نستطيع دائًما أن نكو

البرنامج الذي تحدد  مسبقًا، تنتهي بذلك السيرورة ليتم الفراق والعودة إلى الحياة االعتيادية الذي يقصي تلك التجربة 

 ، ويؤدي إلى بداية تراجع الترابط بين المشاركات.ويضعف القاعدة المشتركة

لروابط بين المشاركات يكون عادة بين المشاركات مع أعباء الحياة. فهن يعلمن ويتعلمن، وفي خضم سباق ك اتفك

السيرة المهنية والمواعدات، ومن تركن عالم المواعدات فهن أمهات ألطفال صغار، والوقت المتوافر لديهن قليل  

ط المتواصلة مع مجتمع نعمات الشابة ويكرسن لذلك ا يثير التعجب أن العديد منهم يحافظن على تلك الروابجدًا. وم

 قتهن الثمين.من و
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االنتقال من التجربة المجموعاتية إلى إطار أوسع مع طابع عالقات أضعف وتعارف سطحي هي التحدي األكبر 

ابة تتألف من أفواج عديدة  بينهن ضعيف )فنعمات الشفي نعمات الشابة. فبناء المجتمع بين نساء التعارف 

ال يعرفن بالضرورة خريجات الفوج اآلخر( هو في صلب اهتمامات الطاقم مشاركات في األفواج المختلفة وال

 الرائد. 

عالوة على ما ذُكر أعاله، ثّمة مكان للتطرق للعالقات الشخصية بين الطاقم والخريجات. يحب الناس التواجد في 

إلى حد كبير إحدى الطرق التي تشعر بها  ياكن حيث يشعرون بوجود أهمية لهم. العالقات الشخصية هاألم

 الخريجات بأهميتهن بالنسبة للطاقم الذي يعرفهن جميعًا على األقل. 

األولى عندما شاركت في اللقاءات لبرنامج القيادات، قالت في محادثة التلخيص: " 11ناديا بلكيند، خريجة الدورة 

لهمة، ومحادثات، وأسئلة، وجوالت مهنية لتوسيع اآلفاق. في إطار البرنامج، كانت لدي بالطبع توقعات لمضامين مُ 

ي ما لم أتوقعه هو التقاء نساء )من الطاقم ومن المجموعة( يصبحن خالل أسبوع جزًءا مهًما في حياتي. نساء، لكنن

ياة، أو في خضم سيرورة بحث، يتحدثن لغات مختلفة ومن شجاعات أكثر أو أقل، لهن أهداف واضحة في الح

اتهن. العالقة معهن كانت أكثر شيء مهم مختلفة، لديهن أطفال أو ما زلن بعيدات عن هذه المرحلة في حيثقافات 

 بالنسبة لي". شهادة نادية الكاملة في الفصل السابع. 

تقوم على عادات الطاقم برؤية كل واحدة من   هذه العالقات الشخصية ليست أداتية، بل هي أصيلة جدًا. وهي 

ا بسببها(، والتعامل معها بنظرات فريدة ومتميزة، وحبها كما هي )ليس رغم صعوباتها، بل أحيانً   المشاركات كواحدة

التشجيع، ليس كما هي عليه اآلن، بل حسبما يمكنها أن تكون، إلى جانب االستعداد للمساعدة واالصغاء، وتقديم 

عدة سنوات، نوريت، تعرض العالقات  لطيبة والعملية لكل واحدة منهن. مرشدة برنامج القياديات منذالنصيحة ا

: "تقوم مشاعر العالقات الشخصية على شعور النساء في المجموعة إنه في حالة علقت الشخصية على النحو التالي

 نوريت أو نوغا( ستأتي ألخذها".واحدة منهن في الطريق من ايالت الساعة الثانية لياًل، فإن أورلي )أو 

مالت الشخصية: ش، اتصلت مع المكتب للتشاور بة من عدد ال نهائي من التعايتشكل جدول أعمال نعمات الشا 

بخصوص عالقات العمل في مكتبها. م، تستعد معنا لمقابلة عمل. ط، تتصل ساعات الليلة المتأخرة ألنها قررت 

تصل التي حصلت عليها فوًرا. م، تزوجت وهاجرت إلى خارج البالد، تالطالق وكانت بحاجة ماسة للمساعدة 

لتشاركنا اشتياقها للعائلة والبالد والنشاطات والمجتمع. كما تتجسد المشاعر المجتمعية والمشاركة الشخصية في  

؛ وعلي المجموعة بدعواتنا المتكررة لمناسبات عائلة وشخصية للعضوات: زواج، والدة طفل، وحفلة بلوغ االبنة

حقيقية وهي إلى أي مدى نحن الطاقم الرائد قادرات )من   نقيض ذلك، المشاركة في العزاء والحداد. ولدينا معضلة

 لوقت والطاقات وحتى األموال( المشاركة في كل هذه المناسبات. المعضلة التي لم نحلها حتى اليوم. ناحية

جهدنا للتواصل معها، ونجسد لها بأن الزمن والبعد ال  مع ذلك، وعندما "تختفي" إحدهما، وال تأتي، فنحن نبذل

ياجاتها، ونرغب أن تبقى واحدة منا وجزًءا من عائقًا وأننا ما زلنا نهتم بها، وانجازاتها، وأحالمها واحت يشكالن

فية مجتمعنا. في هذا المفهوم فإن الحديث عم عمل غير متناهي، يتطلب الكثر من الوقت واالهتمام والطاقة )العاط

 والمادية(.
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.  ينشخًصا آخر 150المحتملة للشخص الواحد هو  القريبة المجتمعيةأن حجم العالقات  إلى األدبيات المهنية تشير

إمكانية الحفاظ على نمط هذه العالقات أو ما يشبهها مع أعداد أكبر الذين يشكلون نعمات الشابة، هي أحد المعضالت 

 الكبرى التي تواجه الطاقم الرائد. 

الشابة، اللتين تعبرنا عن روح مجتمعنا في  ونحن نود اختتام هذا الفصل بقصتين شخصيتين لعضوتين في نعمات

 الحركة. 

 نعمات الشابة:انفتاح كبير في كل مجموعة جديدة في قصة ق، والتي تشاركها ب

جاءت ق إلينا بأعقاب لقاء عرضي مع واحدة من نساء الطاقم في حديقة الكالب. منذ اللقاء األول حدثتنا ق عن  

وقد استخدمت كلمة عنف، ولكنها لم تحدثنا ابدًا عن قصة عينية عن   عالقتها مع شخص وقالت أنها غير مرتاحة.

المجموعة مركز جليكمان، وهو عبارة عن هذا العنف، وبالطبع ليس عن عنف جسدي. في مرحلة متقدمة زارت 

 مركز عالج للمعنفات داخل األسرة، ولكما سمعت المزيد تعزز لديها الوعي بأنها في عالقة زوجية عنيفة وخطيرة.

رغم ذلك، وبعد سبع سنوات من العالقة الزوجية، كان من الصعب على ق ترك هذا االطار من العالقة. بعد انتهاء 

نهاية أسبوع مع مجموع نعمات الشابة "أدركت الحقيقة". عندما عادت إلى البيت تعرضت الدورة، وفي لقاء 

ا من نعمات الشابة وطريقة لبسها، حتى بدأ لسلوكيات عنيفة استمالكية من قبل صديقها، ووبخها بسبب صديقاته

 بمراقبتها في طريقها إلى العمل.

مرافقة الهاتفية من قبل مديرة مركز جليكمان قررت أخذ  في هذه المرحلة بدأت ق تشعر بالتهديد، ومن خالل ال

من مواجهة   أغراضها والعودة إلى بيت أهلها. وعلى الفور تجندت مجموعة من عضوات نعمات الشابة، حيث خشين

عنيفة بينها وبين صديقها قد تنتهي بنتائج وخيمة. بعضهن رافقنها إلى المنزل، والبعض اآلخر بقين خارج المنزل 

قبة، ثم رافقنها إلى بيت أهلها وبقين معها بضع ساعات، وساعدنها على اقناع أهلها بعدم الضغط عليها للعودة للمرا

جاء إلى بيت والديها ومعه خاتم الخطوبة(. الدعم الفعلي الذي حصلت  إلى صديقها العنيف )وهو بالطبع تأسف و

يس غريبا أنه بعد نحو ست سنوات تلقت جميع عليه ق من زميالتها وعالقاتهن أتاح لها فتح صفحة جديدة. ول

عضوات نعمات الشابة دعوة للمشاركة في حفل زواج ق الذي حضرته العديدات منهن لمشاركتها فرحتها مع 

 الجديد. زوجها

، ناشطة في نعمات الشابة من الفوج نوچا كلينغرالقصة الثانية والتي لم تنتهي حتى كتابة هذه السطور، هي قصة 

أنها مصابة بمرض سرطان   نوچا. في شهر اذار هذا العام اكتشفت  2014منسقة نعمات الشابة منذ العام    ، وتعمل7

 نوچاصعبة للغاية. في نهاية شهر أيلول من هذا العام خضعت    الثدي، ومنذ تلك الفترة وهي تخضع إلجراءات طبية

يلم فيديو قصير مع الكثير من الحب لعملية جراحية. تنظمت عضوات نعمات الشابة وبشكل عفوي وأرسلن لها ف

والتشجيع، وأقمن برنامج مناوبة على اإلنترنت، وفي كل يوم من األسابيع التي تلت العملية الجراحية، كن يذهبن  

زيارتها مع طعام لها وألسرتها. كان ذلك مثيًرا جدًا، وخاصة أنه تم بشكل عفوي بين العضوات وبدون تدخل ل

لنهايتها  نوچاالتزام شخصي، وإحساس كبير بالمشاركة. ونحن نتمنى أن تصل قصة وتوجيه من المكتب، ومع 

  ئها.السعيدة ونستطيع جميعنا الذهاب للفرح معها واالحتفال مع أسرتها بشفا
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 ناشطات رئيسيات من نعمات الشابة )"الرائدات"( العمل مع

بداية المشوار نظرنا إلى الخريجات كشريكات في تحفيز المشاركات للنشاطات هو أحد أسس البرنامج، لذلك ومنذ 

لى تأسيس بناء أجندة نعمات الشابة وتحقيقها. ومنذ الدورة الثانية اعتبرنا خريجات الدورة األولى شريكات وعملنا ع

 "رائدات نعمات الشابة".

 من خالل العمل مع "الرائدات" نسترشد بعدة مبادئ:

فهي مدعوة للعمل في إطار "رائدات". االنضمام يكون لسنة واحدة، وكل  المبدأ األول، كل واحدة مستعدة للعمل

من جديد في كل سنة، مدعوة مرة كل سنة للتفكير في توجيه جهوزيتها للمشاركة في العبء، وعمل ذلك  ناشطة

 وهي دعوة للجميع بدون استثناء.

 ة من خريجات الدورات المختلفة.المبدأ الثاني، لكل دورة يكون تمثيل ضمن "رائدات" بغية تنجيع العالق

 المبدأ الثالث، الحرص على التنوع.

نحن نعمل في منظومة تحديات العمل مع "الرائدات" ليست سهلة، حيث أننا نتحدث عن نساء كثيرات االنشغال. ف

والحساسيات السياسية هي فقط جز    (top-down)  كثيرة القيود. مكانة نعمات الشابة كمشروع داخل المؤسسة األم  

 من القيود التي نعمل ضمنها، وعلميًا فإن الرائدات )وكذلك الطاقم( يعملن بدرجة عالية من انعدام اليقين.

اطات أكثر. وقد وفر الطاقم لهن  جهود المثابرة لتحويل "الرائدات" إلى نشلقد بُذلت على مدار السنين العديد من ال

التنظيمية )استشارة تنظيمية من قبل مؤسسة "شاتيل"(، وكذلك التدريبات التي اعتبرناها هامة، )للرائدات( المرافقة  

لرائدات فقط، من أجل  (، ضمن سمينار نهاية األسبوع ل2014مثل التنظيم المجتمعي بواسطة السرديات )فيا هيلل،  

جات المجتمعية )بروفيسور ميراف اتخاذ القرارات بخصوص مواضيع نشاط نعمات الشابة، أو تجنيد وكشف االحتيا

( بغية تعميق المعرفة لدى "الرائدات"، وكي يتاح لهن المزيد من النشاط الواسع 2017موشيه غورودوسكي، 

 واألكثر دقة.

نعمات السنوية، وفي بعض السنين قدن   على قيادة جزء كبير من مؤتمرات في إطار القيود عملت "الرائدات"

ت الشابة، والمعروف أنها جادة نشاط الخريجات وفرصتهن للحفاظ على العالقة من مجتمع اللقاءات المشتركة لنعما

عمات الشابة نعمات والمبادرة إلى النشاطات. اعتبرت "الرائدات" العالقة مع مجموعات األم وتجندهن لنشاطات ن

 قبل الطاقم. جزًءا من وظيفتهن. والحديث عن نشاطات تؤدي إلى الكلل وتتطلب الصيانة الدائمة من

على مدار السنين يتكرر طرح قضايا مختلفة: مواضيع التجند، االنتقال من المجموعة الحميمية إلى مجموعة عمل  

قية لنساء كثيرات، العالقة الجدلية والمعقدة ومن ثم إلى مجموعة أوسع؛ كيف نجد ونقرر بخصوص مواضيع عالئ

 مع نعمات، بالطبع مسائل الحراك والنشاط.
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 وتنمية إثراء 

سوف نركز في هذا القسم على إثراء وتنمية المهارات المهنية كجزء من الحفاظ على البرنامج وتوسيعه، بما في 

فإن الحفاظ على النشاطات يتطلب الجهد  ذلك دورة المرشدات، ومشروع ناشطات في الشبكة. كما ذكرنا أعاله،

يارها هي تعميق مهارات الناشطات الرئيسيات في نعمات المتواصل من قبل الطاقم. إحدى الطرق التي تم اخت

 الشابة. 

تعود فكرة تنظيم هذه الدورة إلى ثالثة أسباب. األول، الرغبة بالحفاظ على مجتمع . دورة مرشدات مجتمعيات

يع آفاق العمل لعضوات المجتمع؛ الثاني، توسيع دائرة الشراكة في نعمات عن طريق نعمات عن طريق توس

يرشدن مجموعة العمل التابعة لهن؛ الثالث، تحديد موضعة نعمات الشابة كهيئة مهنية لديها طريقة عمل مجموعات  

ستدروت سياسي(، ووضع أنفسنا داخل حلبة المؤسسات االجتماعية، نعمات واله-سيرورة-خاصة )مضمون

 وغيرها.

خصصت ساعة(.  100ساعة(، ودورة مختصرة إلرشاد دوائر الحوار ) 260حتى األن أقمنا دورتين كاملتين )

 45امرأة في إطار نعمات الشابة ) 60هذا الدورات لخريجات نعمات بشكل خاص، وحتى اآلن تم تدريب نحو 

ن مجموعات في أنحاء البالد، من المرشدات أقممنهن من خريجات نعمات الشابة(. في إطار المشروع، جزء كبير  

وعملن بهذا على توسيع نشاط نعمات الشابة. مع ذلك، فنحن نشعر أننا لم نستغل بعد كامل المكمون في هذا الجزء 

من النشاط. كما تحافظ المرشدات على عالقة دائمة مع نعمات الشابة، وإلى جانب مشاركتهن الدائمة في نعمات 

 في السنة لدورات استكمال )مضامين سياسية وقضايا مهنية(.وتهن أربع مرات الشابة يتم دع

هنالك طلب دائم على دورات اإلرشاد التي ننظمها )داخليًا ومن جهات خارجية كذلك(، وتشكل هذه الدورات فرصة  

طات" )مجموعة شابة وبناء التعاون. من الجدير اإلشارة إلى أن التعاون مع مجموعة "منخرلتوسيع عمل نعمات ال

اطات نسويات في عالم الحريديم(، والتي توجهن إلينا لتعليمهن كيفية إدارة دوائر الحوار من أجل توسيع مخزون نش

 نشاطاتهن

منذ بداية نشاطات نعمات الشابة شعرنا بالنقص في مجال النشاطات على شبكة مشروع "ناشطات في الشبكة". 

بمبادرة د. شلوميت نير،  2011شبكة" مشروع بدأ عام . "نشاطات في الاإلنترنت، وهي الجيل الرابعة للنسوية

كجزء من بحثها، ويهدف إلى تعزيز أصوات النساء الناشطات في الحيّز العام، الميدان واإلنترنت. بدأ المشروع 

عمل كمجموعة بالتعاون مع نعمات الشابة، عندما رأينا أن األمر سيتيح لناشطات نعمات الشابة إسماع مواقفهن، وال

اخترنا التعاون مع هذا ضعة أنفسهن على الشبكة، واستحضار التنوع الذي يميّزنا على الساحة الرقمية. ومو

المشروع ألن رسالة المشروع تنسجم مع أجندتنا. والتعاون بيننا هو الذي قرر اسم المشروع "نشاطات في الشبكة"،  

شابة "ناشطات من أجل التغيير". ومن الواضح أنه  ثانية لنعمات الوالذي يشبه االسم الذي اختارته نساء الدورة ال

كان هناك انسجام مع هذا المشروع، تماًما مثلما انسجمت أجندة د. شلوميت نير مع أجندتنا. أوضحت لنا الدورة أن 

ف، والظهور، المعرفة التكنولوجية بحد ذاتها غير كافية، وأن الطريق الصحيحة هي إزالة حواجز الكتابة، واالنكشا

 ارات أنواع الكتابة المختلفة، وحتى تحفيز رغبة الكتابة.ومه
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 استخدام األدوات االفتراضية والرقمية – )ديجيتال( الرقمية

يقوم طابع العمل الذي تبلور في نعمات الشابة بشكل أساسي على العالقات الشخصية العميقة واللقاءات وجًها لوجه. 

بتعلق االتصال الداخلي، يوفر لنا أدوات متنوعة لتوسيع العالقات )واحيانًا على  وفيما  مع ذلك، فإن العالم الرقمي، 

حساب عمقها(، كما ليس له بدياًل في سياق الظهر نحو الخارج، وهو يعتبر ضروريًا. في هذه المرحلة لدينا مجموعة 

 اب.   ار مجموعة الواتست في إطمغلقة، وصفحة فيسبوك وكذلك نشرة الكترونية شهرية، وهذا عالوة على النشاطا

لقد عملنا على مدار السنين على تطوير هذه القدرات. ومع ذلك، من األهمية اإلشارة إلى أن الرقية ليست نقطة قوة 

نعمات الشابة. لذلك، تبلورت في األشهر األخيرة مجموعة من داخل مجموعة "الرائدات"، والتي قررت التركيز 

 ى بلورة استراتيجية ومهارات لتطوير هذا المجال في نعمات الشابة. لعمل علعلى هذا الموضوع الهام، وا

بسرطان الثدي وخرجت  نوچاكما أسلفنا، أصيبت  على رأس هذه المجموعة منسقة نعمات الشابة، نوچا كلينغر.

ن ورشة لعطلة عالجية. في هذه الظروف أخذت ناشطة من المجموعة هذا الدور على عاتقها. وقد نظمنا حتى اآل

 ليوم واحد حول األدوات الرقمية المتنوعة والفرق بينها، بما في ذلك التفكير بتطبيق تلك األدوات بخصوص نشاطات

المجموعة دائرة الكاتبات على الفسيبوك وطورت الكتابة على الصفحة،  نعمات الشابة. عالوة على ذلك، وّسعت 

، تصدر نعمات الشابة نشرة إلكترونية شهرية، 2016منذ العام  وتعمل حاليًا على تحسين مخزون عنوانين المراسلة.  

 مع العضوات.د أحداث الشهر(، وكذلك تعميق العالقة  والتي تتيح تعميق النقاشات حول مواضيع مختلفة )قبل أو بع

 نأمل أن ننجح في العام القادم بتطوير وتجسين ظهورنا على الشبكة.
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 وسياسيّة   فكريّة مضامين على عملال

  صياغة في  ،سياسيّ  -سيرورة -مضمون  المشروع، في   التوجيه لعمليّة الفريد  المبدأ يتجّسد

 .إستعمالها  وكيفية المنهجية  إختيار وفي اللقاء، صياغة المضمون،

ي هذا الباب سنقدم مثاال عن طريقة عمل مشروع نعمات الشابّة من خالل عرض ونقاش ثماني فعاليات نطبقها ف

التجريبي بمضامين  -الفعاليّات الثمانية طريقة وطبيعة العمل، وكيف يرتبط الشخصيفي الدورة. توّضح 

 .قف لدى المشاركاتإجتماعية ويتيح بلورة، وتحدي وتغيير موا

 الشخصي هو سياسي. فعالية افتتاح طريقنا المشتركة  .1

حجاج(. هدف الفعاليّة هو  تبلورت الفعالية في الفوج الثالث من نعمات الشابّة )الدورة الثانية بتوجيه نوريت

تمكين المشاركات من تجربة فكرة "الشخصّي هو سياسّي"، شعار يرافق الحركة النسويّة منذ سنوات 

والتاريخيّة للتجارب التي  ( بمعنى فهم السياقات االجتماعيّة1969الستينات )مقتبس من مقال كارول هانيش، 

ة للمشاركات، التي يتصّورن أنّها تجارب فرديّة منفصلة النساء، وفهم كيف أّن التجارب الشخصيّ  ختبرهات

عن السياقات الطبقيّة والثقافيّة، هي في الواقع تجارب مشتركة تنبع من وترتبط بهياكل اجتماعية، وبأسئلة 

وطبقية(، عمليات تنشئة إجتماعية وبناء قومية  جندرية، ةمرتبطة بمبنى القوى في المجتمع )عالقات قو

 ، مكانة اجتماعية، أصل/عرق، قدرة جسدية/ ذهنية، دين، لغة وقوميّة.هويات جندرية

في نعمات الشابّة اعتمدنا هذه الفعاليّة كفعاليّة افتتاح رغم اإلنكشاف الفوري المطلوب، ألنّها تنتج بنية أساسية  

تفرزها الفعاليّة تمّكن من التجارب والمفاهيم  لباقي النشاط. إضافة لذلك فاّن التجربة الجندريّة المشتركة التي 

 من التعارف واالتصال في المجموعة بمستوى عميق وحميمي أكثر من المتوقع في مجموعات قيادية اخرى.  

لمشاركات أوراق سميكة )كرتون( وألوان في مركز الغرفة. يطلب منهن أن يفكرن  حصل ات وصف الفعالية:

ن )ليس بشكل كبير بالضرورة( في مرحلة  حياتهمسار بثالثة أحداث )ليست سلبية بالضرورة(، أثرت على 

الطفولة، الشباب والبلوغ. المطلوب هو حدث ملموس، وليس مقوالت عامة. إذا كانت حاجة لمساعدة 

مقوالت مثل: "هذا للنساء"/ "هذا ليس للنساء"، "انت تنتمين شارة إلى  حداث يمكننا اإلالمشاركات في التفكير بأ

البنات يفعلن هذا"/ "البنات ال يفعلن هذا"، وهلم جرا. تدعى المشاركات لرسم  ا"، "ن لهنلهنا"/ "انت ال تنتمي

 تصف االحداث. جملكتفاء بكتابة الحدث لكنهن لسن ملزمات بالرسم يمكن اإل

األولى ندعوهن   جولةحدها. في نهاية الو كتابة األحداث، يطلب منهن عرض أأركات رسم بعد أن تنهي المشا

في   خريات.ء استماعهن للقصص التي عرضتها األرنها أثناأو أحداث تذكّ   ،بأحداث أخرى  جموعةمشاركة المل

و فتح نقاش/ تحليل/ مالحظات على أ ،بدون أي رد فعل  ينصتن فقط  أطلب من المشاركات نهذه المرحلة 

دون    احدة،لكل والقصص. طريقة العمل هذه ترافقنا طوال الطريق، وتمّكننا من اإلنصات وإتاحة مكان ووقت  

  الحاجة ألن ترد أو تدافع عن نفسها. خالل عرض المشاركات تجمع الموجهات المواضيع التي تكّرر عرضها 

 .ويسجلنها

 توجد عدة مراحل:  وصياغة المفاهيمخالل المعالجة ، وبعد ذلك
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 لفت انتباه المشاركات الى أن األغلبية تمكنت من التماثل مع معظم القصص التي عرضت.  .1

ل للعالقة بين المواضيع افكار مشتركة ظهرت في قصص تلك المجموعة، وتقديمها كمثيع وأمواض  عرض .2

التي عرضت وبين النظرية النسوية. مثال: مواضيع مثل جسد، جيش، جندر في الرياضة، ووظيفة الشَّعر 

ه  في هذموعة  للقصص التي عرضت في المج  فقطفي حياتنا كنساء. من المهم التشديد على أّن التطرق يتّم  

 المرحلة. 

وباألساس قوة  تها،النسوي، أهميّ  والعمل تاريخيفي العرض الفكرة "الشخصّي هو سياسّي" ومغزاها  .3

المشاركة والمجموعة في هذه الفكرة. ما دمنا لم نشرك بقصصنا الشخصية، فلن نعلم أبدا أّن األخريات 

 بة شخصيّة فقط. ت تجروليس يعشن هذه التجربة، التي هي تجربة عاّمة مشتركة وسياسيّة

ونظريّة عن الفكر النسوى عن طريق محاضرة  مافهيميةفي المرحلة األخيرة من النشاط نعرض مقدّمة  .4

و خارجية(، وبهذا نموضع التجربة داخل سياق شامل، اجتماعّي وسياسّي.                            أ)داخلية 

ا وال سهال، لكنّنا ملزمات على المستوى السياسّي بيعيّ ليس طلى النظرية إنتقال من التجربة الشخصية اإل

لى النظر ألنفسهن، والى  إحل الشخصي والمشاركة والقيمّي أن نقوم به، وأن ننقل المشاركات من الم

 لى المجتمع كجزء من نظرة ناقدة وسياسيّة. إالنساء بشكل عام، و

 

 دوائر الزمن .2

أقامته نعمات الشابّة قبل بضع سنوات. ظهرت الفكرة خالل الذي مرأة تبلورت الفعاليّة بداية في حدث يوم ال

 .م" يخدمناعمل( واإلعتراض على الفرضية أنّنا "تقدّمنا"، أّن هذا "التقدّ -)توازن عائلة  WLBعملنا بموضوع  

منا خيرة استخدالسنوات األفي  ؟هذا "التقدم" هي ثمن الجيال السابقة والالحقة، ماا مقارنة معمكانتنا هي ما 

ما بعد اإلعتناء المكثف   عمر، ووجدنا انه مناسب اكثر لنساء في  عمرفي مجموعات مختلفة من حيث ال  تدريب

جتماعيّة، االومواقع األعمال ومن الباالوالد الصغار. اعتمدنا هذه الفعالية ألّنها مناسبة لمجموعة كبيرة من 

مفهوم وعالم العمل،  تشكيلدي عن ج تفكير نقكات، مع دمبين المشارالتعارف المختلف والمثير وهي تتيح 

 العائلة ومكان وقت الفراغ في حياة المشاركات. 

: تقدّم  للمشاركات أوراق سميكة )كرتون( وأدوات كتابة/ألوان موضوعة في مركز الغرفة  وصف الفعالية

(.  عكة الزمن"مختلفة )"كويطلب منهن رسم ثالث دوائر وتقسيمها حسب نسبة تقسيم الزمن بين ممارسات 

الدائرة االولى تعبّر عن النظام اليومي وتقسيم الوقت عند أمهاتهن، الدائرة الوسطى تعبّر عن النظام اليومّي 

 هامة فتاةالوقت الذي يردنه لبناتهن او لوتقسيم الوقت عندهن كما هو اليوم، الدائرة الثالثة تعبّر عن تقسيم 

 خرى في حياتهن.أ

نا أ. توّجهنا هو أّن التعريف نفسه هو جزء من المضمون والماهيّة. مثال: هل الفئات تحدد مسبقً ال  الموجهة

م هي جزء من "العائلة"؟ هل قضاء  أوقت منفصل  ؟ هل يخصص للزوجية  مهنية"ال  تيسير  طورم "أأ"عاملة"  

 م "مهمات/واجبات"؟أالوقت مع العائلة هو "وقت فراغ" 

النسبّي )عدا حقيقة أّن الدائرة الوسطى هي للمشاركة(،   ا، موقعهاشكالهر، أمساحة الدوائكما ال يتم مسبقًا تحديد  

. وجدنا من تجربتنا أّن الشكل والموقع يمّكنان المشاركة من اضافة طبقة اخرى  ال تتطرق لذلك الموجهةو



20 
 

ترض وهنا يف - زمن ل..." 0ي أسفل الدائرة "للتمعّن والشرح. خالل ذلك، يطلب من المشتركات أن يكتبن ف

 لهّن، ال مكان لها في التقسيم العملي لوقتهن.  هامةمور بهن أن يضفن ويفّصلن عن أ

لى مشاركة قصصهن الشخصيّة وقصص النساء  إتمأل المشاركات أوراقهن ندعوهن    أن   في المرحلة الثانية بعد

لكل  ّن الى جلسة في المرحلة الثالثة من الفعالية ندعوه. بأزواح من المشاركات األكثر أهمية في حياتهن

هي  تبّصراتهذه الأعقاب الفعالية. ببرزت  تبّصراتبأمثلة قصيرة والجميع ركن اونطلب أن يش المجموعة

مبنى سوق العمل اليوم، تغييرات ثقافية، اختالفات ثقافيّة وطبقّية، وكذلك  حول ش في الحقيقة األساس للنقا

 واحدة على  وي هو تعميق التعارف، نظرة شخصيّة لكلّ عة من مجاالت مهنّية مختلفة. مكسب ثاناختالفات ناب

لقاءات تفاجأت حد الأالقيام بالتغيير. مثال، في  وقت( والقدرة نتيجة لهذة النظرة على 0حياتها وما ينقصها )

ية في نظامها اليومي، قت مخّصص للزوجه ال يوجد ونأحدى المشاركات من االكتشاف من خالل التمرين إ

 مهنتها(.بما فيه تغيير ) وفعلت ذلك قررت تصحيح الوضعوبعد الفعاليّة 

وقت الفراغ وعالقتها بالسياسة -العائلة-في المرحلة االخيرة نأخذ التجربة الشخصية للنقاش في قضية العمل

 .نعمات الشابّة احسب رؤي –التي تمّكن النساء والرجال من االعالة واالعتناء 

 هويّات .3

ت اشغلنا على مستوى المجموعة وكذلك كناشطات متغيرة( وكذلك سياسة الهويّاموضوع الهويّات )الثابتة وال

"امرأة" في ـتنا كحيانا حزبيّة. نحن نفحص مكان الهويّات كل الوقت، وبضمنها هويّ أو ،في مجاالت سياسيّة

م أنا امرأة أل )هم أنّها تنضم لهويّات أخرى وتتأثّر بها حاسمة، أتنا النسائية هي الفضاءات المختلفة. هل هويّ 

لى فتح حوار متواصل مع  إت بنا و فقيرة؟(. هذه األسئلة أدّ أم امرأة غنية ، أنا امرأةأامرأة شرقية؟ هل 

عاليّة تمّكن توسيع مداركنا بشكل متواصل في الموضوع. الفو ،المشاركات والناشطات في نعمات الشابّة

رؤية االختالف الموجود بين والذي يتم بين الهويات،  المشاركات من رؤية تشكيلة هويّاتهن والحركة والتغيير  

ن كانت إها )ة التي أختار أن أعمل بموجبتتيح حرية من حيث الهويّ كمل مختلفين في الفضاء العام،  شخاصأ

 و هوية طائفية(.أ، هوية دينية اجنسيً  مياًل  ،اجغرافيً  ا، موقعً ايديولوجيً أ اموقفً 

ف دماغي عن الهويّات بهدف توسعة مجموعة  تقوم المشاركات بعص : في المرحلة األولىوصف الفعاليّة

 ات بقدر االمكان وعدم البقاء مع الهويّات المعروفة والنمطيّة، وهذا تحضير للمرحلة الثانية من الفعاليّة. الهويّ 

 االسئلة(:المشاركات اإلجابة على ثالثة أسئلة كتابة )أثناء قيام الموجهة بشرح في المرحلة الثانية يطلب من 

ما هي الهويّة التي تقرر نظام يومك )متى تستيقظين؟ ماذا تفعلين؟ ماذا ستكون واجباتك؟ كيف يؤثّر ذلك  .أ

 على التفاعل مع أناس آخرين؟ وغيرها(.

العالم )بمن تقارنين نفسك؟ كيف ترين نفسك؟ ما الذي يعّرفك ما هي الهويّة التي تنظرين من خاللها الى  .ب

 الى أناس آخرين؟(داخل الفضاء ونسبة 

 تودّين التصرف من خاللها؟  و أ ، ما هي الهويّة التي تختارين التصرف من خاللها في الفضاء العام .ت
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 ال تحمل عادة معنً  ام يومهنّ هذه الفعاليّة مررت في عدة مجموعات واكتشفنا أّن الهويّة التي تحدّد للنساء نظ

لى حد كبير باالعتناء إلوالدين كبيرين في السن مشغولة    ، ابنةثاًل . مهويّة بديهيةتصبح  ألنهخ  ا،  و نشاطيً أا  سياسيً 

 حالتها. مثل و بنساء فيأي نظام اليوم السياسي الخاص بها بهما وجدت أّن هذا الموضوع غير موجود ف

تشكيلة من االجابات  ،لى جانب االجابات المتوقّعةإ ،وجدنا ،لى العالمإننظر  ةفي السؤال من خالل أّي هويّ 

يضا أبيب. اكتشفنا  أعازبة من تل  و هويتي كأ،  زباءتي كسمينة، هويتي كعتمام، مثل: هويّ لمفاجئة والمثيرة لالها

 سياسية واضحة.أّن المشاركات ال ينشطن في هذه المجاالت، رغم أّن لهذه المواضيع امكانات 

ؤثّر على ة التي تُ ا: ما هي الهويّ عً ابر  عاله سؤااًل سئلة أضفنا لأل( أ2015في فترة االنتخابات للكنيست األخيرة )

ات عند صاحباتهن، قرارك ألّي حزب تصوتين. من المثير لالهتمام أّن أغلبية المشاركات تطرقن لسياسة الهويّ 

الفعاليّة المشاركات على ساعدت هذه سهّن على القرار لمن يصوتن. اتهّن أنفتأثير هويّ تعامين عن في حين 

  وتقبّل شرعيّة هذا التأثير عند االخريات.تهّن على تصويتهنّ رؤية تأثير هويّ 

تّمت  15/11/2017. في التي اعتمدتهاأخرى  لدى هيئاتنين ا خالل السأثرن اهتمامً زء من هذه الفعاليات ج

طار مؤتمر "حوار في مدينة مختلطة" في كلية آدم للديموقراطية والسالم  إ في ة دعوتنا لعرض هذه الفعاليّ 

 سيح".-"بسود وجمعية

 بيت .4

لم يتلّقين  رشداتملدى سياسّي -سيرورة-ماهيّة العمل مضمون استيضاحمحاولة  هذه الفعاليّة عننتجت 

في مجموعات قيادة  خدمناهاة استالفعاليّ ت كان لمرة واحدة، لكن بعد نجاح رشدا. اللقاء مع الملدينا تدريبهنّ 

. الفعاليّة مالئمة للتعارف، لتعميق التعارف، ولتناول أخرى وحتّى في دورة توجيه المجموعات لخّريجاتنا

ا في الحياة الشخصية لكل واحدة: الحق في المسكن، سياسة اإلسكان في تسلسل تاريخي ودولي، جدً   هامةة  قضيّ 

 أخرى مرتبطة بالبيت والمسكن. النشاط في المجال وقضايا

  الحق الصحفيةها تخص المبة، التي يظن بعضنا أنّ هذه الفعاليّة تعرض طريقة للتعامل مع مواضيع كبيرة ومركّ 

والعقارات، كيف يمكن تحويلها إلى قريبة وشخصيّة لكل مشتركة، خلق تجربة شخصيّة   قتصاداإلفي مجال 

ومن هذه التجارب استخالص مفاهيم ومعرفة منّظمة، وحتى ،  جميعا  نهلدية  لكل واحدة، خلق تجربة مجموعاتيّ 

سياسة.   اجخرى كثيرة هو نتالواقع. وضع اإلسكان، كما وضع الصحة، كما مواضيع أ  نظرة سياسيّة ناقدة تجاه

خيارمن هذا النوع  في هذا المجال. رغم ذلك، كلّ  رشدةلمالمسبقة ل معرفةالان بسبب تم اختيار مجال اإلسك

 في المجال.  معرفتها السابقة تحديثو أة في المجال بالحصول على معلومات نظريّ  رشدةزم الميل

فائدة ثانويّة للفعاليّة هي بناء المجتمع المنظم والّربط بين األفواج. بناء المجتمع يلزمه تعارف متواصل ولهذا  

 ونحتاج لبرامج كثيرة ومنوعة لذلك.فمسألة التعارف وخلق الحميميّة والمجال الجيّد الممّكن قائمة دائما، 

 ت تسجيل مسار حياتهّن من خالل البيوت التي سكن ولى، يطلب من المشاركافي المرحلة األ: وصف الفعاليّة

أنواع  رشدةللمجموعة. تسجل الم وعائالتهن. في المرحلة الثانية يطلب من المشاركات سرد القصة فيها هن

البيوت التي تذكر في القصص، وظروف اإلنتقال )زواج، طالق، وضع اقتصادي، إنتقال هو أحيانا تقدّم 
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لمشاركة عن البيوت هي مشاركة حميمية ومؤثرة جدّا، لكّن فيها تجارب لطيفة وأحيانا تراجع أو أزمة(. ا

 امين قاسية.مواجهة مضلدى وأخرى قاسية. كانت حاالت أجهشت فيها النساء بالبكاء 

وتطلب من المشاركات أن يصنّفن أشكال    ،مختلفة على اللوح أشكال السكن ال  رشدة ل المفي المرحلة الثالثة تسجّ 

أسئلة للنقاش    تصورها(و  رفتهامع  وفقخالل النقاش )  رشدة. تسأل المئات يقّررن بشأنها بانفسهنالسكن حسب ف

الحيّز  خاص مقابل الحيّز ال، ضواحيالقرية، المركز مقابل العن الملكيّة مقابل االستئجار، عن المدينة مقابل 

و مقالة قصيرة، أ ،بمحاضرة قصيرةجيال وغيرها. في المرحلة األخيرة "نغلق" النقاش ن األعام، إنتقال بيال

 رّكز المعلومات. تُ 

 سيرة رض البعد عتم عقد فعالية مشابهة حسب نفس النموذج حول موضوع العمل، وطلبنا من المشاركات، ما  

 في العمل، أن يذكرن ما كان الدافع إلنهاء العمل.  ةالشخصيّ 

 مسكن   .5

التعّمق في المضامين التي نتناولها في برامجنا. يتيح لنا   نانهاية األسبوع، إعتد  في إطار اللقاء الفكرّي السنويّ 

لقاء نهاية األسبوع فرصة لمناقشة الموضوع من عدّة وجهات نظر. عقد هذا النشاط في لقاء نهاية األسبوع 

، في كيبوتس دغانيا ب، وتناول أهمية السياسة وتأثيرها على حياتنا. تناولنا في القسم  2011السنوّي لعام 

نشاطنا حول موضوع المنزل. في نهاية األسبوع قمنا بالتعّمق في الموضوع. بدأنا مع الجزء األول من   بقالسا

ورشة المنزل المذكورة أعاله، وألحقنا هذه الورشة حول سياسة اإلسكان، والتي وجدنا أنها مناسبة أكثر للتعّمق 

الهدف هو أن نطرح على المشاركات أوالً  انوللنساء الالتي انكشفن بالفعل لمواقفنا حول أهمية السياسة. ك

حقيقة أنه ال يوجد حّل واحد فقط، وأّن هناك حلوالً مختلفة في العالم الواسع وفي دولة إسرائيل في فترات 

 مختلفة. وبذلك، نقّوض قبول السياسة الحاليّة باعتبارها بديهيّة وضروريّة وال تتزعزع.

لكّل من الحلول مزايا وعيوب، وخلفيّه من مواقف اجتماعيّة واقتصاديّة    نّ باإلضافة إلى ذلك، بينّا للمشاركات أ

وأيديولوجيّة، مبنيّة على فرضيّات حول طبيعة االنسان. وكان الهدف اإلضافي هو إعطاء المشاركات إحساًسا 

يجب و  ستطعنيسياسات مجهولين"، وأنهّن    نّاع"خبراء بعيدين وصبأّن المعرفة موجودة لديهن، ليس فقط لدى

 عليهّن بالتالي أن يتطرقن للسياسة ويؤثّرن فيها )تعزيز اإلحساس بالقدرة لدى المجموعة(. 

في مجموعات، على فرض أنّه يجب التعامل مع هذه القضيّة. الفرضيّة بعدم وجود حاجة  تم عقد الفعالية 

ي الواقع، نحن نذهب بالنقاش ف لمناقشة القضيّة ومعالجتها وصياغة الحلول لها لم يتم قبولها كفرضيّة شرعيّة. 

 سياسة وعلينا التعامل معها.  ، ووجودقضية وجودمسار  إلى

: في المرحلة األولى، قبل التقسيم  إلى مجموعات، تقترح الموّجهة على المشاركات النظر إلى  وصف الفعاليّة

سكن باإليجار، إلخ(. في الالقضيّة في أوسع سياقات ممكنة )األرض، المال، الرهون العقاريّة، السكن العام، 

المرحلة الثانية، يُطلب من كل مجموعة تناول كل حل يتبادر إلى الذهن، تعرفه أو تتخيل أنه قد يوفّر حالًّ في 

، مجال اإلسكان، ومن ثم تدوين مزايا وعيوب كل واحد من الحلول. من خالل مناقشة المزايا والعيوب
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يها الحلول. بعد ذلك، يُطلب من المجموعات المختلفة ترتيب عليضا الفرضيّات الخفيّة التي ترتكز أتظهر

 . أمام المجموعةالحلول حسب االفضليّة وعرضها 

في التلخيص، يتم استعراض هذه األفكار باختصار من الجوانب التاريخيّة والحاليّة، مع التشديد على أّن معظم 

متّخذي القرارات كحلول ممكنة وشرعيّة، ل الحلول، إن لم يكن كلّها، موجودة لوقت طويل على جدول أعما

ولكن يتّم رفضها ألسباب أيديولوجية )مثل القوانين المتعلقة باإلسكان العام، القوانين المتعلقة بالبيوت لإليجار، 

 التسويات المتعلّقة بالرهون العقاريّة(.

  عالم .6

في مظاهرات األول من أيّار. في األول من  ستلهم هذا النشاط من األول من أيّار، والعلم األحمر الذي يرفعا

رت معه وفي نهاية المظاهرة وضعت العلم في الغرفة. هذه التجربة وّ أيّار، ذهبت نوريت مع العلم األحمر، صُ 

التي ترافق حاملة العلم، هل نحن العلم أم أننا  جعلتها تتساءل عن األعالم التي نحملها، وزنها، عن المسؤولية

هي عالقتنا مع األعالم؟ متى نختار رفعها ومتى نختار وضعها؟ وكان القصد هو إفساح المجال نحمله فقط؟ ما  

 لوضع أعالمنا و"الراحة". 

والتجربة التي مرت في المرحلة األولى، تقّص الموّجهة على المجموعة قّصتها الشخصيّة : وصف الفعالية

يّة هي جزء من إدراكنا أن الشخصّي هو سياسّي. بها خالل مظاهرة األول من أيّار. إن مشاركة القّصة الشخص

في المرحلة الثانية، يُطلب من المشاركات إشراك المجموعة بإجابتهن على السؤال: "أّي علم تودّين رفعه؟  

و تمكين المشاركات من "حرية الحركة" بين أعالم، اختيار وأّي علم تودين وضعه؟" الهدف من هذا النشاط ه

 ألعالم التي يتماثلن معها ولم تعد تخدم جدول أعمالهن. أعالم جديدة، وترك ا

 آب  اتسالوالعمل مع  .7

في إطار دورة  روني بلزنأدارتها آب في الورشة التي  استخدام تطبيق واتسعلى نكشفنا للمّرة االولى ا

ظم آب حّركت خيالنا، حيث أّن مع واتسالإمكانيّة إستخدام  الحدود. بموضوع مجتعمياتهات الالموجّ 

بسبب إتاحة إمكانية إشراك النساء اللواتي  اة، وأيضً المشاركات في الورشات لديهن اآلن أجهزة هواتف ذكيّ 

ه الفرصة الرائعة، يشّكل هذا النشاط تحدّيًا تصادف عدم وجودهّن في الغرفة في وقت اللقاء. إلى جانب هذ

 لحدود المجموعة. 

بيقه على تشكيلة واسعة من األسئلة، القضايا أو الظروف. آب متعدّد اإلستخدامات ويمكن تط برنامج واتس

إستخدمنا وسيلة اإلعالم هذه في مجموعات وظروف مختلفة، بهدف التعارف، لغرض التوضيح المرئي لقضية 

شراك المشاركات، اللواتي "علقن" في ماراثون تل أبيب خارج المدينة، في المناقشة. من المهم ما، ومرة إل

 آب. واتس الد من أّن جميع المشاركات لديهّن هاتف "ذكي" وأنهّن ماهرات في إستخدام بشكل خاص التأك

مسألة وجهة نظر النساء حول  تناولنالألداة كان مع مجموعة صغيرة نسبيًا.  :  أول إستخداموصف الفعالية

ألطفال يتأثرون النساء وا  أن  1325. كما نعلم، ينص القرار  1325قضايا جندريّة وقرار مجلس األمن الدولي  

يا لنساء تمثيل وصوت في كّل مفاوضات وقرارات في قضاا  منحالتالي يجب  من الصراعات بطرق مختلفة، فب
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أيضا أّن   ةالمهنيّ  ياتاألدب تبينلى ذلك. إوما النزاعات، الحروب، حل النزاعات وإعادة التأهيل بعد الصراع، 

استقرارا مع مرور الوقت من التسويات التي تجاهلت  التسويات لحّل النزاعات بمشاركة النساء كانت أكثر

سياسات، ال صنعوموضوع اصة للمشاركات الصوت النسائي. تّم تصميم النشاط للربط بين وجهة النظر الخ

 .1325ثير وتطبيق القرار أتو

في  في المرحلة األولى، طلب من المشاركات الخروج إلى منطقة الفعاليّة والتقاط صورة  تعكس وجهة نظر

آب التابعة للمجموعة. تجدر اإلشارة إلى أّن   واتسالقضيّة جندريّة حسب رأيهن ثم إرسالها إلى مجموعة 

ليّة تّمت في مبنى الهستدروت، الذي يوفّر محفّزات مختلفة ومتنّوعة. مثل الملصقات، الصور، الالفتات الفعا

 وحتى األشياء اليومية. 

في المجموعة، وناقشن معنى هذا   صورهنشاركات إلى الغرفة، عرضن  في المرحلة الثانية، عندما عادت الم

 التمثيل في حياتهن.

ش حول ما إذا كانت هناك تجربة حياة خاّصة للنساء، هل هناك وجهة نظرخاّصة  في المرحلة الثالثة عقد نقا

هل من المهم جلب   بالنساء، هل تعتقد المشاركات بوجود أهمية خاّصة لصوت النساء؟ لتجربة الحياة النسائية؟

 أصوات النساء إلى داخل عمليّات صنع القرار؟ 

المتعلق بدماج النساء في مواقع اتخاذ القرارات )وأيضاً   1325في المرحلة الرابعة، عرضت الُموّجهة القرار  

ة  أمام المشاركات. قرأنا معًا بعض المقتطفات من القرار التي تبرز التجرب في عمليات المفاوضات السياسية(

  .الخاّصة  بالنساء واألطفال في مناطق النزاع وأهميّة تمثيل المرأة في مفاوضات حّل النزاعات

 فعاليّة تلخيص –صحف  .8

شأت فكرة الفعاليّة عن التساؤل المتواصل للطاقم  هل في نهاية السيرورة المجموعاتية، ستقرأ المرأة الصحيفة  ن

من قبل؟ هل سيكون منظورهن حول المقاالت مختلفا عّما كان   بشكل مختلف؟ هل ستقرأن مقاالت لم يقرأنها

 يالحظن اآلن على عكس الماضي؟ عليه في الماضي؟ بماذا سيتجسد االختالف؟ ماذا س

متعلّقة بمضامين قضايا اقتصاديّة واجتماعيّة : تقوم الموجهة بجمع مقاالت متعدّدة حول وصف الفعاليّة

اختيار مقال يتناول موضوعا لم تكن لتنظر اليه قبل   ةمشارك كل ب منعلى الطاولة. يُطل ضعهاالمجموعة وت

وضوع؟ لماذا لم ننتبه اليه في الماضي واآلن نالحظه؟ ماذا فكرنا عن  البرنامج. األسئلة المطروحة: ما هو الم

 الموضوع سابقا وكيف نراه اآلن؟

لى جانب إّم ممارسة المهارات بحيث تت -مام الجمهورأعرض  يطلب من المشاركات عرض النتاج على نسق

قطعنها، وتقدير المعرفة واألدوات التي مضامين الدورة. وهكذا، تكون للمشاركات فرصة لرؤية الطريق التي  

 اكتسبنها في القضايا االقتصاديّة واالجتماعيّة.
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 نشاطاتال تنوع

 

ات العربيات وتمثيلهن القومي أو الديني في  التنوع في برامج نعمات الشابّة ال يعبر عنه في العالقات بين  اليهودي

الهويّات التي تحملها . من جهتنا، فإن جزًءا كبيًرا من النشاط يتناول الفحص المتواصل لفئات حسبف البرنامج

 أو الديني. قوميلالمشاركات في البرنامج طوال حياتهن الى جانب إنتمائهّن ا

في  نات المجتمع اإلسرائيلي. ال تتّم مناقشة كل شيء وتحليلهفي برامجنا عن جميع مكوّ  بالتعبيرنحن ملتزمات 

المشاركات. اشتملت الدورات نساًء   اتدائما، ولكن الطموح عموًما هو توفير مساحة لجميع فئات هويّ نفسها  الدورة  

يعشن  ، عربيات،، نساء ال يتكلمن العبرية، مهاجرات من االتحاد السوفياتي السابق، اثيوبياتمهاجرات جديدات

  حالة والت. الفئات العمريّة للمشاركات واسعة للغاية، المركز، علمانيات، تقليديات وأرثوذكسيا/ضواحيفي ال

الشخصيّة متنّوعة. هكذا، على سبيل المثال شاركت في الدورات نساء هن أمهات ألطفال، نساء بدون أطفال،  

، نساء ناشطات، نساءعضوات في  ليات الجنسمثالى جانب  مغايرات الجنست، مطلقات، عازبات، نساء متزوجا

أول لقاء لهّن مع النشاط والحركة  وهذافي دورات نعمات الشابّة  هذه مشاركتنه األولىساء أحزاب سياسية، ون

من نساء   ،النسوية والعمل الجماهيري، وطبعا نساء من طبقات اجتماعيّة واقتصاديّة متنّوعة من جميع أنحاء الطيف

 .متينةة تى نساء مع خلفية اقتصاديّ ا وحفقيرات جدً 

-سيرورة-تنوع، يجب أن نتذكر أّن طريقة العمل المستخدمة في نعمات الشابّة هي مضمونالعند التعامل مع أسئلة  

قيمي(. القضية القيميّة ليست جزًءا من -سيرورة-سياسي )ولمن يجدون صعوبة مع مصطلح سياسي: مضمون

المضامين،   بلورةمل بدًءا من مرحلة  ضرة أيًضا في كل مرحلة من مراحل العمضمون البرنامج فحسب، ولكنّها حا

، وهي عملية  يعتوساإلعالن، االستقطاب، التنظيم، الشؤون اللوجستية، التمويل والتفعيل. نحن ندرك أن هذه عملية  

نظر بعد؟ بهذا الى من لم نتضع تحدّيا متواصال للطاقم والعضوات. األسئلة الهاّمة بالنسبة لنا هي: من لم ندرج بعد؟  

   و تحد ال نهاية له.، هالمعنى

 نقطة اإلنطالق

نقطة اإلنطالق بالنسبة لنا هي أن الهستدروت ونعمات، كحركات وكتنظيمات، يجب أن تكون متاحة ومفتوحة لكل 

وح لجميع الفتيان جميعهن. وتستند نقطة اإلنطالق بالنسبة لنا على التصور القيمّي "بيتنا مفتل ،في إسرائيل امرأة

تواجدنا أن  القائل بضرورة تصّورالبحركة الشبيبة العاملة والمتعلمة.  ةماثلون مع قيمنا" الخاصّ والفتيات الذين يت

عفا عليه الزمن، وقد يقول البعض أنّه بلشفّي،.  ومع ذلك، ألّن بيننا  قاسم مشترك قد  مكان على الخريطةفي كل 

لقمة العيش؛ وألّن نعمات هي حركة نساء تابعة أخرى، أنّنا نساء يعملن من أجل واسع ناتج عن، من بين أمور 

للهستدروت، فنحن نعتقد أّن نعمات ملزمة بتوفير حّل لنا جميعا". هذا اقتباس من حديث طاقم البرنامج. بهذا المعنى، 

 نعمات.يعكس النشاط مع المجموعات المتنّوعة في المجتمع اإلسرائيلي تقاليد الهستدروت و
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 إستقطاب المشاركات

لحفاظ على كون نعمات الشابّة برنامجا متنّوعا يستهدف جماهير مختلفة في المجتمع اإلسرائيلي يتجّسد في اي تحدّ 

إستقطاب نساء من مجموعات ال تمثيل كاف لها في السياسة اإلسرائيلية. على الرغم من التزامنا بالتنّوع بالمعنى 

طاب مشاركات عربيات. على الرغم من محاوالتنا اإلستعانة نّنا رّكزنا بشكل خاّص على إستقالواسع للكلمة، ااّل أ

بمرّكزات المناطق العربيّات، نادًرا ما وصلت مشاركات عن طريقهن. قد يرجع ذلك إلى حقيقة أّن لديهن مصلحة  

مرشدات  الشبيبة العاملة  في النشاط المحلّي وليس بالضرورة في النشاط القطري.  مصدر إستقطاب كبير كانت

( المساعدة في استقطاب مشاركات عربيّات 1الدرزي، اللواتي حاولن منذ بداية النشاط )دورة و العربي فرعال في

على شكل منّسقة عربيّة )سيتم شرحه بالتفصيل في الفصل   11ودرزيّات. تّم العثور على حّل إضافي في الدورة 

 ل مجموعات مختلفة(.الخاص بالمبادئ وطرق العمل من خال

 (ةإمكانية الوصول )السفر، األوقات، التسعير

 لقد وفر لنا اإللتزام بالتنوع في المشروع سلسلة من القضايا التي تُطلبت منا اتخاذ قرارات مبدئيّة  أو محدّدة.

 ذه المسألة قّررنامن جميع أنحاء البالد. في ه . منذ بداية الطريق، كنّا نتطلع إلى حضورالمشاركاتموقع البرنامج

الهستدروت في تل أبيب. وجدنا أن هذا الموقع يوفر الراحة المثلى من حيث   بنايةلدورة الرئيسيّة للبرنامج في  عقد ا

، مواقف السيارات المجانية في أيام الجمعة والقرب من ةالمواصالت، إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام

بسيّارات خاّصة، والخدمات اللوجستيّة بشكل عام. مع ذلك، فإّن اختيار تل أبيب المرور بين المدن للقادمات    محاور

 بعضها حقيقي وبعضها رمزي. -ال يخلو من النواقص 

. ساعات العمل تخضع أيضا لمفاوضات مستمّرة داخل المجموعة. الطموح هو تمكين المشاركات ساعات العمل

ة بشكل مريح. الخيار ذاته لفتح القضيّة للمفاوضات داخل كل العودة إلى حياتهّن الروتينيّ من حضور الدورة و

وديمقراطي  منفتح. إن قرار القيام بذلك هو إختيار قيمي من خالل اإللتزام بالتنوع، ومفهوم اديهيً مجموعة ليس ب

عمل نكون حّساسات لساعات بدء ال وتمكيني وشامل للسيرورة المجموعاتية. قضيّة ساعات العمل تتطلّب منّا أن

)القادمات من بعيد يفّضلن البدء في وقت متأخر(، الحساسية لساعات اإلنهاء )مواعيد القطار أو الحاجة إلى العودة 

إلى البيت في وقت معين(، اإلنتباه إلى ساعات المواصالت العامة )القطارات، الحافالت( ساعات األطر الخاّصة  

تلفة )على سبيل المثال، إمكانية النوم خارج المنزل، او العودة إلى المتفّق عليها في مجتمعات مخلقواعد اوالد، باأل

 المنزل في وقت متأخر(.

. عمليّة تحديد مخطط األنشطة لنعمات الشابة هو كعمليّة حّل لغزصعب من الكلمات اتتحديد مواعيد النشاط

األعياد للطوائف األربع الكبرى في نأخذ بعين اإلعتبار مواعيد  نأعلينا المتقاطعة. باإلضافة الحتياجات البرنامج 

الكاثوليك واألرثوذكس والدروز(، التزامات العطل المدرسية، مراعاة   -إسرائيل )اليهود، المسلمين، المسيحيين

 وغيرها.مناسبات العالمية الالسبت و

ن النساء الالتي خيرة انضم إلينا عدد أكبر م. في السنوات األنشاط في عطلة نهاية األسبوع للمحافظات على السبت

السبت. نحن نبذل جهودًا كبيرة لمالءمة النشاط للمحافظات على الّسبت من دون التسبّب  قدسية يحافظن على يوم
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لمشاركات االخريات. ال يُطلب من المشاركات أنفسهن الكتابة أو تنفيذ أنشطة تشّكل انتهاكا على ا في عبء كبير

ين يمكنهم التعامل مع تحدّي القاء المحاضرات دون استخدام المعدّات عو المحاضرات والمحاضرين الذللسبت، وند

 السبت طبعا. انتهاءمتناسبة مع ساعة الكهربائيّة، وساعات إنهاء الحلقة الدراسية 

مج القيادة الخاص  (. القطاع الثالث يعقد دورات مختلفة في مجال القيادة للنساء. برناالمال )الدفع مقابل الدورة

سبوع. رغم التكاليف المرتفعة، فان الدورة مدعومة وتكلفتها األساعة ونوم في نهايتي  100شمل ابة يبنعمات الش

. عند المقارنة نجد أّن مساقات مماثلة في حجمها وأهدافها )في منظمات نسائية اجديد قالشي 500تبلغ  لكّل مشاركة

عمات الشابّة للقيادة، وهو أقرب إلى التكلفة  أخرى( تكلّف اربعة او ستة أضعاف التكلفة للمشاركة في برنامج ن

 الحقيقية لبرنامج القيادة. 

. مانعًان ال يشكل السعر أبارين: األول والجوهري، إّن القرار المتعلق بتكلفة متساوية لكّل شخص ينبع من اعت

ً للوضع االجتماعي اال قتصادي للمشاركات االعتبار الثاني هو مفهوم السعر الموّحد بدالً من سعر تفاضلي وفقا

 )األمر الذي يتطلب منهن تلبية شروط طلب الخصم(.

عومة، فاّن تكاليفها للمشاركة القادمة من بعيد ن تسعيرة الدورة مخفّضة ومدأ رغم  المال )إسترداد تكاليف السفر(.

، واجماال، فإن شيكل 75قد تكون عالية )مثال، تبلغ تكلفة رحلة القطار في إتجاهين من عكا إلى تل أبيب حوالي 

(. ونظراً لندرة الموارد، فإن الطريقة المختارة للتعامل مع هذه القضية حتى قالشي 1200  نحوللدورة    شاملةتكلفة ال

قتصادي( من دفع ثمن الدورة. نحن ندرك اإلوضع بناء على المن بعيد ) عام الماضي كانت إعفاء أولئك القادماتال

 ة التكلفة الحقيقية للسفر، ولكنّنا شعرنا أّن ذلك سيساعد. أّن قيمة الدفعة ال تغّطي بالضرور

في   ضواحيدعم مشاركة النساء من الل في العام الماضي، جنّدنا من نعمات في الواليات المتحدة تبّرعا موّجها

ء الالتي  للنسا  بنزينتكاليف ال  عادةايضا كان علينا أن نكون مبدعات، والطريقة التي اخترناها كانت  أوهنا  البرنامج.  

 تكاليف السفر في المواصالت العاّمة. عادةلى جانب اإ، أحضرن معهن زميالتهن من أماكن بعيدة )يركا(

لب منا أكثر من مرة  من طُ . خالل الدورات والحلقات الدراسية، سئلنا والمسؤولية الوالدية كعائق أمام اإلحتواء

هم بشكل خاّص لألّمهات العازبات أو األّمهات اللواتي المشاركات السماح بإحضار أطفالهن معهن. هذا السؤال م

 الوالدية. ال يتمتعن بدعم أسري يتيح لهن المشاركة في مسؤوليتهن 

كانت لنا عدة محاوالت للسماح لألمهات بإحضار أطفالهن. عندما يتعلق األمر بأطفال رضع، كان ذلك ممكنا ألن 

وفي حاالت أخرى سمحنا بحضور المشاركات برفقة أمهاتهن، األطفال الصغار لم يتطلبوا اهتماًما متواصال؛ 

ف من قبل شخص ثالث باءت جميع المحاوالت بالفشل. صديقاتهن أو ازواجهن، ولكن لعدم وجود إمكانية لإلشرا

ومن المهم أن نذكر أنه حتى قرار السماح بالمبيت المدعوم لشخص اضافي في دورة  هو قرار له عواقب مالية  

واسعة )ألنه ال يمكن ان تعطى مكافأة لمشاركة دون اتاحتها الخرى(. كما أّن إمكانية الحصول على   فورية وآثار

فال لم تنجح  بسبب تفاوت أعمارهم. في إحدى المناسبات تطوعت إبنة عضوة في الطاقم لتفعيل مشرف/ة لألط

 األطفال الذين سيرافقون أّمهاتهم للنشاط.
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اركة في النشاط  بعد، ونحن نحاول الموازنة بين الرغبة في السماح لكل امرأة بالمشلألسف، لم يتم حّل هذه المسألة  

 احة تعليميّة مثاليّة لجميع المشاركات. مهنّي ومس والرغبة في توفير

. كان التحدي الرئيسي الذي واجهناه في المجال اإلقتصادي هو العثور على نساء  طاقم، محاضرات وموجهات 

ن هذا التحدي صعب، وبعد محاوالت متكررة نشعر أننا أن اب لمحاضرين رجال. تبيّ محاضرات، وعدم االنجذ

ت حتى في المجال االقتصادي. في هذا الموضوع، هناك توتر مستمر بين نجحنا في ايجاد محاضرات مناسبا

ت عضوات الطاقم، فمعظمهن ملتزمات أوالً بنمذجة محاضرة امرأة كجزء من المفهوم النسوي، بينما أخريا

  الديمقراطي للعالم. -ملتزمات أوالً للمفهوم االقتصادي االشتراكي

ائما. الطاقم الرئيسي نفسه هو طاقم متنّوع من حيث الخلفيّة العرقيّة  إلى جانب هذا التحدي كان تحدي التنوع ق

استقطابهّن   متنوعات. حاولنا  مرشداتهات، و. إلى جانب الطاقم الثابت، دعونا محاضرات، مرّكزات، موجّ عمروال

 من مصادر مختلفة ومتنوعة. 

م ثابت )وبذلك  نحصل على فرص أقل للتنوع( المعضلة الدائمة التي تواجهنا هي ما إذا كان علينا أن نصبو الى طاق

أو أن نفّضل مبدأ التنوع. أدّى نطاق العمل الصغير نسبيًا إلى تفضيل مبدأ التنوع، على الرغم من أن هذه المسألة 

 .لبت فيها بشكل منهجي أو مبدئيلم يتم ا

، نحن ملزمات بمتحدثات متنوعات في أحداث نعمات . إلى جانب السيرورة المجموعاتيةمتحدثات في المناسبات

الشابّة. لن يكون هناك حدث مهم بدون تنّوع على المنصة. يتم إيالء إهتمام خاص للمتحدثات غير اليهوديات، ولكن 

المجموعة، فإننا نحاول أن يكون تمثيل، مكان وصوت لمتحدثات أخريات )اإلثيوبيات،   مع األخذ في اإلعتبار طبيعة

(. ضواحي-مركزاالتحاد السوفييتي السابق، بالغات، شابات، وأحيانًا صغيرات جدًا في السن،  دول  اجرات من  المه

الفصل، فإننا ننظر إلى صورة   من الواضح أنه من غير الممكن اعطاء تمثيل لجميع الفئات دائما. كما ذكرنا في بداية

 ية للمتكلمات موّحدة.نعمات الشابّة كلها وملتزمات بأن ال تكون الصورة الجماع
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 عامة  سياسة الى البقاء حفظ ممارسات من

 

في السنوات األخيرة، يتعاظم التصور أن المسؤولية عن النجاح أو عدم النجاح بالمعنى االقتصادي هي مسؤولية 

لهذه   نعكس هذا المفهوم أيضا في انسحاب الدولة من مسؤوليتها كسياسة اقتصادية مركزية. نتيجةالفرد حصريا. وي

التصورات، فإن إسرائيل في الوقت الراهن في مكان متدن من حيث استثمار الدولة في اإلنفاق المدني بشكل عام 

 وفي تقليص عدم المساواة على وجه الخصوص، مقارنة بدول الرفاهية األخرى.

هذا الخطاب، تتناول العديد من برامج التدريب والقيادة كيفية تحسين المهارات الشخصية   جزء من إستيعابك

  وتلكللمشاركات كي "ينجحن في العمل والحياة بشكل عام". الرسالة هي: "بمجرد ان تتعلمي هذه المهارة 

اء" هي كل األشكال "ممارسات البق فستنجحين". نحن نسميها "ممارسات البقاء على قيد الحياة". -وتجتهدين 

واآلليات واألساليب التي تستخدمها كل واحدة منا للحفاظ على عائلتنا ونظام يومنا كنساء عامالت ونساء بشكل 

عام. )على سبيل المثال: مساعدة العائلة بالمال وما يقدّر بمال، تقليص ساعات العمل، المساعدة في الدفع، وما إلى  

 ذلك(.

شخصية للتعزيز والنمو، يتفحص السيرورة الة إلى تحسين المهارات الشخصية وإلعتراف بالحاجإلى جانب ا

برنامجنا الواقع المذكور أعاله بعيون ناقدة. إّن الرسالة الرئيسية التي نرغب في إيصالها هي أن واقع حياة 

 أثير عليها.المشاركات ليس مصيًرا حتميًا، بل هو نتيجة السياسة العامة، التي يمكننا الت

المرحلة األولى، نوضح للمشاركات كيف تؤثر السياسة على حياتهن اليومية، وتخلق عدم المساواة وتسهم في  في

 تعزيزه. 

-االقتصادية  –في المرحلة الثانية نقدم للمشاركات مقابل السياسة القائمة )التي ينظر اليها على انها "الحقيقة" المهنية  

من أماكن أخرى و/أو من فترات أخرى في إسرائيل، التي ليست  ية( بدائل أخرىالعلمية المطلقة والضرور

 أقل"مهنية" أو اقتصادية. 

 في المرحلة الثالثة نحاول صياغة مقترح جماعي مشترك لسياسة بديلة. 

دائما   تتيح المناقشة بالطريقة التدريجية الموصوفة أعاله للمشاركات تناول قضايا سياسة كلية )ماكرو( ليست متاحة

 لغالبية المواطنين وللنساء على وجه الخصوص. 

يشجع مجال النشاط لدينا في نعمات وبارتباطه بالهستدروت انشغالنا بسوق العمل بشكل كبير من جهة ويصنع 

 .القدرة على تطوير السياسات من جهة أخرى، لكون الهستدروت العبا مركزيا في عالقات العمل

( وبالقضايا المركزة أكثر التي 2009سوق العمل ككل )"عمل. ليس سوق" نشغال بوقد أدى هذا المفهوم إلى اال

وهو نموذج نعمات الشابّة  للموازنة بين العمل واألسرة،   -راعيان"    -إنبثقت عن تجارب الحياة للمشاركات )"معيالن

 االساءة في العمل، والحاجة إلى صياغة سياسة الستيعاب العمالة للشابات والشباب(.
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التحدّي في هذا المفهوم بالتخلي عن المسؤولية الشخصية، بل بالتغلب على اليأس وتوسيع المسؤولية يتمثل  ال

 الشخصية لما بعد العالم الخاص، االعتقاد بأن الشخصي هو سياسي، والعمل في مجاالت سياسية للتغيير.

الفرداني في  -ب الليبراليه الخطا"من ممارسات للبقاء إلى سياسة عامة" هو عمل سياسي تمكيني يتحدى وجود

 المجتمع.
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 مختلفة  مجموعات خالل من عمل طرقو مبادئ تطبيق 

 

ن  أ سنناقش في هذا الفصل عددًا من القضايا التي تم وصف بعضها في التوثيق، ولكننا وجدنا أنه من الضروري 

 ع ونقدم من خاللها نموذجا لطريقة العمل من خالل قصص مجموعات محددة.توسن

 11تنوع في العمل: قصة مجموعة ال

أسيس نعمات الشابّة. في السنة الماضية، اخترنا لقد واجهنا تحدي المجموعة المتنوعة في جميع المجموعات، منذ ت

العمل في عدة قنوات من أجل الوصول إلى مجموعة متنوعة بدءا من المرحلة األولى. لهذا الغرض، عملنا على 

 عدة مستويات.

في الجامعة المفتوحة وعرفنا  1ولى تّم اختيار شابّة من شفاعمرو، تعرفنا عليها في مشروع فمينارفي المرحلة األ

انها ملتزمة للنسوية، كمركزة للبرنامج. تمتعت بسحر شخصي كبير يساعدها في جذب المشاركات، وباإلضافة 

لم يكن لمرحلة االستقطاب فقط، كانت فعّالة جدا على شبكات التواصل االجتماعي. القرار بشأن مرّكزة عربيّة 

الرائدات للمشروع في نفس العام يرمز للسعي لتحقيق مبادئ المساواة في فوضع امرأة عربية في الطاقم كإحدى 

 البرنامج. كما ان قدرتها للتوسط لغويا في النقاشات سواء كتابة او في غرفة االرشاد كانت ميزة كبيرة جدا.

واصل  يعاب اللغة العربية في جميع منشوراتنا وفي الكتابة على شبكات التفي الوقت نفسه، عملنا على است

االجتماعي.  لوحة المفاتيح في المكتب تحوي اآلن ثالث لغات: العبرية والعربية واإلنجليزية. أثارت منشورات 

 نعمات الشابة  والمرّكزة إهتماما كبيرا عند جماهير جديدة.

ز بشكل محدد للمجموعات التي انكشفت لنعمات الشابّة، مثل منطقة مرك في مرحلة ما قبل المجموعة، توجهنا

الجليل، وشجعنا النساء اللواتي لم يكّن دائًما على اتصال مع نعمات والهستدروت )على سبيل المثال، النساء اللواتي  

بيعة الحال. في  هجرن الدين(، وتوّجهنا لخريجات مجموعات فمينار في الجامعة المفتوحة التي كانت متنوعة بط

مجموعة  من غير اليهود. كانت في المجموعة برّمتها  20٪ من مجموع المشاركات في 40نهاية العملية، كان 

متدينات وعلمانيات، عازبات، متزوجات ومطلقات، وأمهات ولسن أمهات ، غنيات وفقيرات، ذوات تعليم عال 

مجموعة  -وديات كانت ثالث مشاركات ممن هجرن الدين ومع تعليم ثانوي فقط، أمهات فرداوات؛ بين النساء اليه

 ع.متنوعة باالجما

نوع اضافي في المجموعة كان جغرافيًا. جاءت المشاركات من كريات جات في الجنوب إلى يركا في أقصى 

رجاع تبرعات مكنتنا من إ  -الشمال. مع قضية تكاليف السفر تدبرنا باالستعانة بتبرعات من نعمات الواليات المتحدة

 ن التقرير(.نفقات السفر للمشاركات )على النحو المفصل في الفصل الرابع م

 
 .بوع واحدنهاية اسخالل تدريبية  الجامعات المختلفة تعقد :  دورة مختصرة ومكثفة لنعمات الشابة للطالبات في فمينار 1

. 
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كان التحدي المتمثّل في إجراء مناقشات وخلق حميمية في مجموعة متنوعة، سواء من حيث اللغة أو تجارب الحياة، 

خرى، قد ترغب النساء تحديًا كبيًرا وهاًما. في مجموعة  تحوي مشاركات مختلفات بدرجة كبيرة الواحدة عن اال

اركة هي "مجموعة بحد ذاتها". شهدت كل مشاركة جدليّة  في المحافظة على خصوصيتهن، وفي الواقع كل مش

كونها ممثلة لمجموعة جنبا إلى جنب مع التنصل من هذا "الدور". في الوقت نفسه، تسبب التباين في تخوف لدى 

ة بينهن، والتي شكلت حاجًزا ال يستهان به أمام االنكشاف وخلق المشاركات من عدم فهمهن بسبب االختالفات الكبير

ميمية. باإلضافة إلى ذلك، بعض الجماعات موجودات في صراع، وقد حاولت المشاركات باستمرار البحث عن  الح

 أرضية مشتركة وتجنب مناطق الصراع بين المجموعات.

لمشاركات، مع انه الى جانب الصعوبات المعتادة في في نهاية هذه العملية، نتجت حميميّة معّينة حسب إنطباع ا

مية في نهاية عملية مجموعاتية أضيف أيضا عنصر البعد الجغرافي الذي يعيق استمرار العالقة.  إقامة عالقة حمي

على الرغم من أننا نجحنا الى حد كبير في بلورة المجموعة، خلق ألفة وعالقة مع مجتمع نعمات الشابّة، فان التنّوع 

م في المسار المألوف والعادي لبلورة موضوع لكبير، مع تحدياته المذكورة أعاله، قد أثّر على قدرتنا على التقدا

مشترك، ولم تنجح المجموعة في االتفاق على االلتقاء حول موضوع واحد. في بداية العمليّة خططنا أن تعقد 

مر فكرّي موضوعّي كما في كّل عام. ولعدم بلورة المجموعة مؤتمرها السنوي في الكنيست، وكنّا نخّطط لعقد مؤت

هنالك جولة في الكنيست وتعارف متبادل مع مراكز صنع القرار، بدون موضوع   موضوع مشترك، كانت

  مجموعاتي للترويج.

 

 6قصة مجموعة  -عامة ال اتسياسالبقاء الى المن ممارسات 

يطمحن لتعليم عضواتهن كيفية التعامل مع التحديات في السنوات األخيرة، تظهر مجموعات متزايدة من النساء 

و إيجاد توازن بين األسرة والعمل، ومجموعة متنوعة من القضايا األخرى أالتي يواجهنها، سواء كانت إدارة مهنة،  

تم نقلها في مثل هذه المجموعات هي: "بمجرد ان تتعلمي التي تشغل النساء طوال حياتهن. والرسالة الرئيسية التي ي

 تنجحين".، سوف وتجتهدين  تلكوهذه المهارة 

نحن نرفض هذه الرسالة التي تحوي أيديولوجية فردانية. يستند أساس نهجنا في نعمات الشابة على نظرة ناقدة  

العامة. الشخصّي هو سياسّي في كّل مجال  للمباني االجتماعية والسياسية واالقتصادية بهدف التأثير على السياسة

اة النساء. بالطبع، نعمل أيًضا على توفير أدوات عمليّة ومهارات، لكننا نؤّكد للمشاركات أن واقع من مجاالت حي

 حياتهّن ليس مصيرا حتمياً وأنه نتيجة لسياسة عامة، التي يمكننا التأثير عليها.

ح في كل العمل. هذا الموضوع يطر -سة التي تناولت توازن األسرةمثال من خالل قصة المجموعة الساد قدمسن

، هو أن  6مجموعة من المجموعات. كان السبب في جعل هذا الموضوع هو الموضوع الرئيسي في المجموعة 

الموضوع تم تناوله في إطار حلقات دراسية سابقة ومجموعة سابقة من نعمات الشابة. التناول المسبق للموضوع 

لمجموعة أن تتعامل مع الموضوع ليس بشكل المجموعة السادسة مشاركة مع معرفة مسبقة فيه، وأتاح لجلب الى 

حدسي كمن يتلمس طريقه في الظالم، وانما على أساس عمل أنجز بالفعل. شملت أنشطة المجموعة مؤتمرا، 
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كنيست، وكذلك الظهور والبحث والتواصل، ووضع ورقة الموقف أمام رئيسة  نعمات ومكتب نعمات لالتصال بال

 النواب في الهستدروت، وعروض امام هيئات مختلفة.أمام لجنة مكانة المرأة في مجلس 

من أجل توضيح وجهة نظرنا ونظر المجموعة، نقتبس من ورقة الموقف التي أعدتها المجموعة لنشاطها في هذا 

 المجال: 

ر مبتكرة للغاية للمناورة بين واجباتهن وعبور هذه الفترة الغي ا، تجد النساء طرقً محتملفي هذا الواقع الغير "... 

لى التقدم  إوهو ليس مسألة شخصية ...تدعو نعمات الشابة   الكن هذا ليس كافيً  -بقاء نسميها ممارسات لل -مختملة

عتناء، لالعالة واأل  -امرأة ورجل –لى النموذج الذي يشجع كل شخص إنتقال خطوة إضافية  في هذا الطريق واإل

سياسة عامة ترى  وضعنا بالمناورة على انفراد يجب من قيام كل م فبداًل ويمكنهم من فعل ذلك بشكل جوهري. 

اإلنسان ككل. ال يعمل فقط، انما يعيش حياة كاملة في العمل، واألسرة، والمجتمع المحلي والمجتمع، انطالقا من 

 لحق ب(مساواة جندرية كاملة" )ورقة الموقف مرفقة ورمزها م

 

 8قصة مجموعة  -العام  حيّزلاتأثير في الو صياغة المفاهيم  من تجارب حياتيّة إلى 

صوت الحتياجات الشابات وعدم فرض جدول أعمال    منح  عندما تم تأسيس نعمات الشابة، كان أحد الطموحات هو

ونعماتي. هذا التطلع يتماشى مع المبدأ الذي يوّجهنا مبدئيّا   كل ذلك في سياق هستدروتي  بالنسبة لهن.  غير ذي صلة

ا وصفنا في هذا التقرير في فصول سابقة(. اللتزامنا بهذا النهج، نتطلع لصياغة سياسي )كم وه ومهنيّا: الشخصي

جدول  الموضوع المركز لكل دورة من القضايا التي تنشأ في الغرفة. ننكشف احيانا لمواضيع لم تكن من قبل على 

 أعمالنا ، ولم تكن معروفة لنا.

انت هناك مجموعات ومنظمات تعاملت مع هذا موضوع اإلساءة في العمل. فرغم انه ك 8تناولت المجموعة 

الموضوع على هامش الوعي العام في إسرائيل، وكان هناك أيًضا كتاب حول هذا الموضوع )الوباء الصامت في  

القضية في مركز جدول األعمال العام للعامالت والعمال في إسرائيل. عندما أماكن العمل، إيتان مئيري(، لم تكن 

ات ألول مرة عن تجاربها في مكان العمل، وكنا ما زلنا ال نعرف اي اسم نطلق على القصة،  تحدثت إحدى المشارك

انكشفن لذلك.  فإن العديد من المشاركات تماثلن مع قصتها وشهدن بأنهن تعرضن لتجارب مماثلة كمصابات أو كمن  

 اختارت المجموعة استكشاف القضية ووضعها على جدول األعمال.

 -  9ا هو الحال في مواضيع أخرى )وبشكل واضح في الموضوع الذي تناولته المجموعة في هذا الموضوع، كم

امل مجموعة الحاجة إلى تطوير سياسة استيعاب العمالة للشابات والشبان(، فإن السؤال الذي طرح نفسه هو لماذا تتع

الفات في الرأي داخل  من الشابات مع قضايا ليست جندريّة بحت. أثار هذا اإلختيار في كثير من األحيان خ

من أطراف خارجية لـنعمات ولنعمات الشابة. إجابتنا هي أن مجموعة من النساء الشابات  االستغرابالمجموعة و

يضا، وال تقبل الفرضية بأنه "مسموح" لها التعامل أعامة سمع صوتها في قضايا اجتماعية السياسيات يمكنها أن تُ 

 فقط مع قضايا "للنساء".
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تغطية   حصلو  (، والذي جلب العديد من المشاركين/ات2013الموضوع )ايلول    حولعقد مؤتمر  عة بقامت المجمو

ت الشابة، ومن ناشطات مركزيّات في نعما 8إعالمية واسعة شملت ظهور طاقم البرنامج، من خريجات الدورة 

ي، التي قدّمت مقترح قانون على القنوات التلفزيونية. باإلضافة لذلك، تواصلنا مع عضوة الكنيست ميراف ميخائيل

في الموضوع، عقدنا إجتماعات في دوائرهستدروتية، وبدأنا بجمع قصص شخصية ومواد قانونية من جميع أنحاء 

ع المواد الى الدائرة القانونيّة في الهستدروت وتّمت دعوتنا من قبل العالم تتناول اإلساءة في مكان العمل. حّولنا جمي

 ة سن القانون.الهستدروت لمرافقة عمليّ 

على الرغم من أن المجموعة الكبيرة اختارت عدم اإلستمرار في التعامل مع هذه القضية، إال أن عضوة في طاقم  

 ؤسساتمع م القضية من جانب الهستدروت، بل وتعاونتي( ال زالت ترافق هذه طورلي بيأالمحامية البرنامج )

 إجتماعية. ؤسساتساءة في مشد في موضوع اإلأخرى، على رأسها  "ندمج  األجنحة" في إصدار مر
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 تموجات  - التأثير

 

تواجه نعمات الشابة العديد من التحديات المختلفة. أحد هذه التحديات هو التأكد من أن المشروع يشكل عنصًرا  

 ئقيًا، هاًما ومؤثًرا على ساحات مختلفة.عال

فمجرد وجود مشروع لنساء شابات كشف نعمات على  والفورية، لكن غير السهلة، هي في نعمات.الساحة األولى 

أهمية دمج نساء شابات في نشاطات نعمات. وخالل ذلك، ضرورة االعتراف بالمساهمة الهامة التي تشكلها هذه 

ماهية المؤسسة ومدى ظهورها كذلك. تم التوصل إلى هذا االنكشاف، ضمن أمور أخرى، العالقة، على مستوى 

مشروع في إطار مؤسسات نعمات )مركز نعمات، مؤتمر نعمات، ومؤسسات أخرى(، ( استحضار ال1بواسطة )

ت ( منح منصة لمنتخبات نعما3( دعوة طاقم نعمات ورئيسة المناطق في نعمات لنشاطات نعمات الشابة، )2)

 لعرض نشاطاتهن أمام عضوات نعمات الشابة.

ثابرة إلقامة مجموعة شابات في جميع أنحاء البالد، على مدار نشاطاتنا في نعمات بذلت العديد من المحاوالت الم

لكن الترابط بين النشاط في مركز البالد )وهو النشاط الرئيسي( وبين مجموعات النساء في بقية أجزاء البالد  

ات دائمة. والحديث عن أحد التحديات األساسية الماثلة أمامنا. البديل المتمثل بإقامة مجموعات اصطدمت بصعوب

 ابتة مع نشاطات متواصلة على غرار المجموعة الرئيسية غير ممكن في هذه المرحلة بسبب مشاكل الموارد. محلية ث

ذلك( يقظة العمل المجتمعي في نعمات.  ونحن نعطي لنفسنا وبمدى كبير فضل )مع أنه ال توجد لدينا وسيلة إلثبات

الهستدروت وفي نعمات كان في أزمة. في   ، فإن مجال العمل المجتمعي في2009وكما وثقنا ذلك في تقرير عام 

السنوات األخيرة، وعلى ضوء نموذج نعمات الشابة إلى حد ما، نالحظ يقظة وتجدد العمل المجتمعي. ومن المنصف 

رورة تحدث بالتوازي مع التعافي االقتصادي للهستدروت، األمر الذي يتيح لنا إلى حد اإلشارة إلى أن هذه السي

 المجتمعي.كبير، تطوير العمل 

التي يتعامل معها مشروع نعمات الشابة هي المجتمع المدني. في إطار نشاطات المشروع ضمن الساحة الثانية 

ى، وتشكيل تحالفات وتعزيز مواضيع قريبة من  المجتمع المدني، نحاول عقد شراكات متنوعة مع مؤسسات أخر

" التي سعت 2018ت نعمات الشابة مع حملة "محليات  قلوبنا. على سبيل المثال، في األشهر األخيرة تشارك مندوبا

 .2018إلى تعزيز انتخاب النساء في السلطات المحلية في انتخابات 

ت وتعمل على بلورة تقاليد نسوية مختلفة )مثال، عام ، هي الحيّز العام، حيث تشارك نعماساحة التأثير الثالثة

وت أحدون ومعيان كولبكر، في الطاقم الرائد في "مسيرة شاركت ناشطتان بارزتان من نعمات الشابة، ريع  2017

الشرموطات"(، وكذلك المبادرة إلى مبادرات فريدة في إطار المجتمع المدني. ومثال رائع عن ذلك هو التقويم 

(. وهو تقويم سنوي يربط بين شخصيات نسوية نشطة معاصرة وبين ناشطات 2017التاريخ" ) السنوي "هي

مساهمتهن المجتمعية غير معروفة(، والعمل بذلك على رفع الوعي الجماهيري عن نسويات مشهورات )و

بة(، ومن ضمن نشاطاتهن. بادرت إلى فكرة التقويم السنوي دوريت تدير )خريجة الفوج التاسع لبرنامج نعمات الشا

ناشطات تجنيد    المشاركات في المشروع براخا برد )خريجة جورة فمينر جامعة تل أبيب(. كما عملت دوريت على
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 مركزية في إطار نعمات الشابة من أجل انتاج التقويم السنوي )نوريت حجاج، ليالخ حييبي منحام، نوچا كلينغر(.

وقد تم عرض التقويم السنوي للبيع في األسواق، والتبرع بالدخل لمراكز مساعدة ضحايا االعتداءات الجنسية. كما 

 دعو ناشطات نعمات الشابة للمشاركة في المعرض.نعمل في هذا السياق على تنظيم معرض؛ ون

ور والشراكة مع مؤسسات خالل ذلك، وقبل بضعة شهور اختارت رائدات نعمات الشابة العمل على مسار الحض

 المجتمع المدني بقوة أكبر، وقد بدأن العمل على عملية بلورة استراتيجية للعمل.

يد تنكشف عليه مؤسسات ومجموعات إضافية وتحاول التعلم  هي استحضار نموذج عمل فرساحة التأثير الرابعة 

نعمان الشابة. ومثال على ذلك دعوتنا إلدارة منه. كثيًرا ما يتم دعوة طاقم البرنامج للتشاور وتمثيل أساليب عمل 

درسة  )مبادرة مشتركة لكليّة آدم، الم  نلتقي ونُجدد"  –ورشة عمل في إطار اليوم الدراسي "حوار في مدينة مختلطة  

ثنائية اللغة، أمر مصالحة، مركز المجتمع المشترك جبعات حبيبة، وجمعيّة بسود سياح(، والذي يعقد في هذه األيام. 

تمت دعوتنا لعرض نشاطات نعمات الشابة. والظاهر أن وجود مجتمع يعمل على مضامين سياسية منذ أكثر وقد 

 ا على مشاركة معرفتنا برحابة صدر.من عشر سنوات يشعل خيال مؤسسات أخرى، ونحن نعمل دائمً 

 

 نشاطات ومبادرات إضافية

تستمر بشكل مستقل. فيما يلي بعض  مختلفة ظروفوألسباب ودرات من داخل نعمات الشابة، كثيًرا ما تتولد مبا

 النماذج:

o مع دورة فمينر بالتعاون من منظمة الطالب العامة في الجامعة   2012. عملنا في العام مقدسيات

ية. لم تنجح دورة فمينر، لكنه تشكل من المشاركات القليالت نواة تأسيسية توجهت لنا للحصول العبر

قامة خلية نسوية في الجامعة العبرية. حصلت الطالبات الناشطات على مساعدتنا على الدعم من أجل إ 

"، التي ودعمنا )سمينار بلورة، كتابة برامج عمل ومرافقة شخصية الحقًا(، وأقمن خلية "مقدسيات

تعتبر نجاًحا كبيًرا، حيث عملت على إقامة مجموعة نموذجية، وساعدن على إقامة خاليات مماثلة في 

أخرى )"تل أبيبيات"، "حيفاويات"، "يافاويات" وغيرها(، ونجحن بنقل التحدي والمبادرة من  جامعات

اطات عامة وسياسية جيل إلى جيل. مؤسسات الخلية، وكل بطريقتها هي، يتواجد اآلن في مواقع نش

 .مختلفة، وما زلن يحافظن على عالقة مع طاقم نعمات الشابة

o واإلنسانية العلوم االجتماعية" :صفحة فيسبوك – DIY طرحت مشاركات الفوج التاسع لنعمات ."

الشابة الحاجة إلى تعزيز سياسة تنسيب وتشغيل الشبان والشابات. موران نيزري،  وهي ناشطة بارزة 

من مجموعة الرائدات، ومن خالل االنكشاف على ضائقة زمالئها  مجموعة، وهي جزءفي هذه ال

وزميالتها، شبان وشابات من خريجي العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية، أقامت صفحة فيسبوك 

نشطة تهدف إلى مساعد الزمالء والزميالت على مواجهة صعوبات التنسيب والتشغيل وقضايا أخرى 

 .السيرة المهنية تتعلق بتطوير

o "تم كالعادة تنظيم دورة فمينر بالتعاون مع منظمة الطالب العامة في   2016في العام    .مشروع "يرفعن

جامعة تل أبيب. خريجات هذه الدورة أقمن مجموعتي عمل: واحدة عملت على تطوير مخططات ارشاد 
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نسوية للفتيات  ى إقامة مجموعاتنسوي ألبناء الشبيبة، ونجت في إثارة حماس بلدية تل أبيب وحثها عل

 في إطار مراكز الشبيبة في األحياء.

 

مصدر كبير وهام وفعّال للتأثير والفخر، هو اختيار خريجات نعمات الشابة لمناصب صنع القرار. المثال األول 

ت هو انتخاب احدى المشاركات، وهي عاملة تعاقد عن طريق مقاول في مؤسسة التأمين الوطني، للجنة عامال

اعقاب انتخابها، وبالتعاون مع الهستدروت، تم توظيف جميع عامالت التعاقد عن طريق مقاول بشكل   المقاولة. في

مباشر في مؤسسة التأمين الوطني. المثال الثاني هو انتخاب عنبار هوخبرغ، والتي اشتركت في فمينر منظمة 

المرأة األولى التي تنتخب لهذا  امة. عنبار كانتالطالب العامة في جامعة تل أبيب، لرئاسة منظمة الطالب الع

المنصب بعد سنوات طويلة من الهيمنة الذكورية المطلقة، والتي أدخلت تغييرات عديدة في عمل منظمة الطالب. 

ومن األهمية اإلشارة إلى أنها وبعد تركها لهذا المنصب قد أورثته المرأة لتساهم بهذا بتعزيز السرد النسوي في  

 لطالب.منظمة ا

ت نفسه نعمل على تشجيع المشاركات على النشاط السياسي واالجتماعي. روني فلزن، خريجة نعمات وفي الوق

الشابة، وتقول أن اللقاء مع برنامجنا قد غيّر أسلوب حياتها لتصبح ناشطة اجتماعية. وهي اليوم ناشطة سالم، 

ها المتنوعة. وهي تلبي كل نداء ، وتواصل نشاطاتوكانت واحدة من النشاطات األوائل في "نساء يصنعن السالم"

من قبلنا، وتشارك المشاركات بخبراتها وتبصراتها، كما تحاول في كل وقت تجنيد الشابات للمشاركة في نعمات 

الشابة، وهذه نشاطات تساهم في إثراء عملنا بال شك. وعلى سبيل المثال، جمعت روني بيننا وبين طالبة فنون من 

 . 2016قاء الذي أثمر عن معرض لنا في حزيران بوتسيم، وهو اللسمينار هكي

اليهودي. في إطار التدريب العملي في دورة   ال بد من تخصيص ماكنًا خاًصا لقصة "مشرفات الطهارة" في الميكفاه

المرشدات السنوي، قام ثنائي من المرشدات الطالبات بإرشاد مجموعة من عامالت االشراف على الطهارة في 

ميكفاه في منطقة أشدود. وقد تلقينا طلبًا حول ذلم من رئيسة نعمات منطقة أشدود، السيدة زهافا إليميلخ، بهدف ال

ع هذه الفئة من الجمهور، وتم العمل بالتنسيق الكامل معها. خالل الدورة طرحت المشاركات مشاكل توثيق العالقة م

ت في المنطقة ومديرة المشروع للقاء مع المجموعة، وتم تتعلق بظروف الهمل. قامت المرشدات بدعوة رئيسة نعما

دروت. وفي أعقاب ذلك تم التوقيع على تنظيم لقاء بين ممثلة عن المشاركات وبين الهيئات ذات العالقة في الهست

وتحسين ظروف عملهن. وهذا مثال رائع    اتفاقية عمل جماعية حصلت العالمات من خالله على عالوة أجور خاصة

يتكرر وهو يجسد الترابط بين الوعي السياسي للخريجات وبين المهارات المهنية التي اكتسبنها في نعمات  نأمل أن

مناطق نعمات وبالتعاون معها، وطرح القضية أمام الهيئات المؤثرة في الهستدروت التي وبين النشاطات في إطار  

  وفرت الحلول لتلك القضية. 

خريجات نعمات الشابة بالمبادرة بفضل التدريبات التي حصلن عليها  نخن فرحات وفخورات بقيام العديد من

ميع الخريجات يعتبرن نعمات الشابة ساحة فورية  والعالقات التي تم تنميتها. وفي الوقت نفسه، ندرك أن ليس ج

ت التي للنشاط، ونأمل أن نتمكن في المستقبل من توثيق وتعميق هذه العالقة المباركة، وأن نصبح بيتا للنشاطا

  يواصلن تطورهن ونشاطهن والتأثير على الحيّز العام. 
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 "الشابة تنعما" مشروع  من 11 الفوج  في مشاركة بلكيند، ناديا: شخصية شهادة

 

تتيح لنا التكنولوجيا فرص التعلم من نساء أخريات بكبسة واحد، أو اثنتين: فيديو هام، مقابلة مع رسالة هامة. نساء 

تعلمنه بأنفسهن. ولكن ماذا يحدث عندما نلتقي بهن كمشاركات في مجموعة كل يوم جمعة ولفترة مختلفات يعلمننا ما  

امرأة لكل منهن فرادتها، وهن يرافقن قراراتنا الشخصية  15اتنا لو قامت متواصلة؟ وكيف كانت ستبدو تجربة حي

بلكيند، وأنا من عالم التربية واإلرشاد. والمهنية، يصغين لنا، ويعبرن عن مواقفهن ويقدمن لنا النصائح؟ اسمي ناديا  

الشخصي أكثر مما  لنعمات الشابة، وهو اإلطار الذي ساهم في تطوري 11في العام الماضي اشتركت في الفوج 

 كنت أتوقع.

ليس فقط المعرفة والمضامين من أفضل المحاضرات   "نعمات الشابة" تشكل بالنسبة لي مكان لقاء خاص يدمج

عندما شاركت يًضا مكان لقاء شخصي يشجع المشاركة واالصغاء التعلم الواحدة من األخرى. والمحاضرين، بل أ

في اللقاءات األولى في إطار البرنامج، كانت لدي بالطبع توقعات لمضامين ُملهمة، ومحادثات، وأسئلة، وجوالت 

ًءا مهًما في حياتي. نساء، شجاعات اآلفاق. لكنني ما لم أتوقعه هو التقاء نساء يصبحن خالل أسبوع جزمهنية لتوسيع  

أكثر أو أقل، لهن أهداف واضحة في الحياة، أو في خضم سيرورة بحث، يتحدثن لغات مختلفة ومن ثقافات مختلفة، 

 لديهن أطفال أو ما زلن بعيدات عن هذه المرحلة في حياتهن. 

نسبة لي، أقول أن التواصل قائم لكوننا ألتن أين كان ذلك التواصل بالضبط ولماذا أصبحن مهمات للغاية بالوإذا س

نساء نريد التأثير وأن تعمل كل في مجالها من أجل بيئة أفضل، وأكثر عدالة، وبيئة سليمة. الحديث ليس بالضرورة 

يف الجهود إلحداث التغييرات في األمور التي تضايقنا عن تغييرات بعيدة المدى لتغيير العالم، بل المثابرة وتوظ

ليومية. في "نعمات الشابة" تعلمت أن مهارات القيادة ليست أدوات باإلمكان تعلمها خالل بضعة لقاءات في الحياة ا

مختصرة. القيادة هي طريقة تفكير، ونشاط تدعمه مجموعة واسعة، وتعارف ينمو مع شخصيات رئيسية في 

رأة أكثر نقدية، والنمو والتطور من د أخذت من كل لقاء نقطة واحدة للتفكير بدافع الرغبة بأن أكون امالمجتمع. لق

 خالل ذلك في االتجاه الذي أرغب به.

لقد منحني هذا البرنامج ما هو أبعد من المضامين. انها العالقات الشخصية المتشكلة في المجموعة التي ستواصل 

كمتها كمشاركة لعمل الذي اخترته لنفسي ولحياتي يتعلق بدون شك بالتجارب التي را طريق ا  مرافقتي في مسيرتي.

 في "نعمات الشابة".

----------------------- 

ناديا بلكيند هي ناشطة اجتماعية في مجاالت الدين والدولة مع التركيز على حقوق منالية النساء. وهي محاضرة 

ة ل أبيب، تعمل على تعزيز مشاركة األكاديميا في المجتمع. وهي ناشطفي موضوع العلوم االجتماعية في جامعة ت

 في مجموعة "بنية تحتية" وخريجة برنامج القيادة لبيت الشبيبة التابع لبلدية تل أبيب.
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 ومعضالت مستقبلية تحديات بعد؟ وماذا – عقد ربمرو  نحتفل

 

سنوات. بمناسبة حدث العقد أجرينا نقاشات عديدة وتم احتفلت نعمات الشابة بمرور عشر  2016في شهر أيلول 

قبل الطاقم والنشاطات الرئيسيات المرافقات لنا. في نهاية المطاف اختارت "الرائدات"  طرح معضالت مختلفة من  

 طرح قضايا هامة في المجال العام خالل المؤتمر: العالقة بين المجتمع االفتراضي والمجتمع الفعلي، العمل بالتعاون

 مع الرجال أم ال، وكيف نربي الجيل القادم من أبنائنا وبناتنا.

خالل النقاشات العديدة تم طرح أسئلة  تهم بطبيعتها ناشطات نعمات الشابة والطاقم. وقد اخترن ذكر  مع ذلك، و

 بعضها فيما يلي:

 االنتشار الجغرافية التوسع و الحفاظ على الحميمية داخل مناطق •

العالقات   كما ذكرنا، نعمات الشابة تنمو وتكبر من الناحية العددية ومن ناحية االنتشار الجغرافي. وممارسة

الشخصية ال يمكن أن تتم في مثل هذا الحجم، وخاصة على ضوء وجود مشاركات يعشن ويعملن في جميع انحاء 

الجنوب. التحدي الرئيسي في هذا السياق  البالد، من بقعاثا ومجدل شمس في الشمال األقصى وحتى كريات جت في  

عن الحميمية، والفرادة والترابط مع المجتمع. من  هو تشكيل مبنى تنظيمي وطرق عمل تتيح التوسع دون التنازل

 البديهي أن هذا األمر يتعلق أيًضا بمسألة توسيع الموارد والتي سنتطرق لها الحقًا.

 الظهور الجماهيري •

في نعمات الشابة، وفي الطاقم أيًضا، في الفترات األخيرة، بأن الظهور الجماهيري  تشعر الناشطات المركزيات

الشابة ونشاطاتها في حالة تزايد، لكنه ال يعكس الحجم المناسب للقدرات والنشاطات. الظهور العام لنعمات 

لمدني(، والنشاط الجماهيري العام كما صاغته "الرائدات" يشمل النشاط على الساحة الجماهيرية )المجتمع ا

موعة تعتبر جزء من التيار اإلعالمي )اجتماعي وتقليدي(، والنشاط في الكنيست. النشاط العام الجماهيري لمج

السائد، تتماثل مع المؤسسة )الهستدروت ونعمات( وصاحبة أجندات متعددة، ليس باألمر البسيط. في النهاية، 

روت ونعمات، كطريقة للنهوض بمواقف وأجندة نعمات الشابة. يؤشر الطاقم أهمية الظهور على الساحة، الهستد

رنامج استراتيجي إلعادة هيكلة الظهور، والحديث هنا عن أحد التحديات وتعمل "الرائدات" في هذه األيام على ب

 الهامة الذي يتضمن اسقاطات عديدة على قضايا ومسائل أخرى. 

 من مشاركات في الدورة إلى ناشطات فاعالت •

الدائم الذي يواجهنا هو تحويل مشاركات الدورات إلى ناشطات فاعالت. رغم أن الجزء الكبير من التحدي 

ات القيادة في نعمات الشابة هو مضامين حقائقية، فكرية وقيمية، إال أن التجربة المجموعاتية الحميمية تصبح دور

القة، واالنتقال من المجموعة الحميمية مركزية جدًا في حياة المشاركات، وتخلق رغبة مواصلة هذا النوع من الع

مع العلم أننا نواجه هذه المسألة في  مر البديهي. )كما أشرنا في فصل سابق( صعب وليس باألإلى مجموعة العمل 

  كل فوح بنجاح، لكن ما زالنا نتعامل معها كتحد رئيسي ينبغي تطوير طرق التعامل معه.
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 الموارد  •

تحصل نعمات الشابة على مواردها الرئيسية من مؤسسة فريدريخ إبرت ومن نعمات. وبغية االلتزام ببعض 

أجل توسيع النشاط وتعميقه، يجب علينا في نعمات الشابة العمل على توسيع تجنيد   التحديات التي نضعها لنفسنا من

عالوة على التحدي غير البسيط  في تجنيد   .الموارد، إن كان عن طريق الناشطات أو المؤسسات والهيئات األخرى

 مي لنعمات الشابة.الموارد، من األهمية التأكد بأن ال تعمل هذه الشراكات على تمويه الطابع الفكري والقي

 التدريب الفكري والمهني والترابط مع المجتمع •

النشاط، وعلى رأسها دورة المرشدات. هنالك طلب دائمة ومتواصل على افتتاح دورات جديدة لتوسيع مهارات 

من جهة، هنالك اهتام كبير لدى الطاقم بعقد دورات وبرامج إثراء )والتي تعقد كما هو معلوم بمعظمها بسياق 

سياسي(. ومن الجهة الثانية، فان عقد مثل هذه البرامج يثير أسئلة غير سهل لدى الطاقم  -سيرورة-ضمونم

ة البرامج للنهوض بنشاطات نعمات الشابة وليس الحفاظ عليها كمورد خاص )التصنيف مقابل العالقات، ترجم

 للمشاركات، وغيرها(.

م نذكرها( تتراكم في تحدي مركزي واحد: كيفية ترسيخ في نهاية المطاف، فإن جميع هذه التحديات )وغيرها ل

عمل غير المرتبطة بهذه الشخصية أو  نعمات الشابة كهيئة لها تقاليدها ومبناها التنظيمي، مصادر التمويل وبرامج ال

 تلك.
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` 

 

 

 هويّة  بطاقة – أ الملحق

 

 

ختلفة، وأعمال مختلفة، وديانات وتقاليد نحن مجموعة نساء شابات، من أمكان مختلفة في البالد، ومن خلفيات م

غيرهن بواسطة النشاط  مختلفة، نؤمن بقدرة النساء في التأثير على مكانتهن الشخصية والمجتمعية، ومكانة نساء 

 السياسي والمجتمعي.

 بشكل مشترك وفي إطار نعمات الشابة. ونحن نختار تحقيق تطلعاتنا للعمل والتأثير

انتماء، تعلم وعمل، التي تعمل بترابط مع حركة نعمات ومع الهستدروت، وبوحي نعمات الشابة هي مجموعة 

النساء في إسرائيل، وتغيير السياسة االجتماعية والسعي لتحقيق نعمات على مختلف أجيالها، من أجل تعزيز مكانة  

 المساواة بين الجنسين في العائلة، والعمل، والمجتمع واالقتصاد.

 لتجدد والتحديث، وإكساب قيم نعمات للمساء الشابات، وتعزيز العمل بينهن.با تلتزم نعمات الشابة

ين، وإمكانيات تحقيق الذات التام للنساء بدون عالقة بمكانتهن بالمساواة الكاملة في الفرص بين الجنس ونحن نؤمن

 االقتصادية، واالجتماعية، والتعليم، والدين، والطائفة أو الحالة الشخصية.

ن وجود الحقوق االجتماعية واالقتصادية، وتشجيع المشاركة االجتماعية، والمجتمعية والسياسية، هي بأ  نحن نؤمن

 نسان والمواطن في المجتمع.شرط لتحقيق كامل حقوق اإل

لتشكيل مجتمع عادل ومتساو، مع منظومة متطورة وواسعة من الخدمات، بما فيها خدمات الرفاهية  ونحن نسعى

 م القوي، وتوفير منالية متساوية لجميع أعضاء المجتمع لموارد ومصادر المعرفة والتطور. للجميع، والسوق العا

 أكثر. من أجل مجتمع عادل ومتساونحن نعمل 

 بإتاحة التعبير عن االختالف بين النساء من المجتمعات والتقاليد المختلفة في نشاطاتنا. نحن ملتزمات

بروح قيم نعمات، النشاط الذي يتيح نمو نعمات الحركة والنساء  نعمات كحيّز نشاط مستقل وخاّلق نحن نعتبر

 الشابات داخلها.

التأثير والعمل من خالل التعلم والبحث والمعرفة، ونعتبر عملية النمو الشخصي لكل واحدة منا جزًءا  نحن نناصر

 رئيسيًا من النشاط.
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نؤمن بالعمل الذي يدمج بين الشخصي  أن النشاط ضمن المجموعة سيؤدي إلى تحقيق قدراتنا، و نحن نعتقد

 والسياسي.

في العمل والمجتمع،  دمجهابمساواة المرأة وتحررها، وى سعى إل "نحن نذلك ذا صلة سنة مضت وما زال 90

 (.1921". )من المؤتمر التأسيسي، بلفوريا ، والحفاظ على هوية المرأة كبشروتحقيق الذات
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 موقف  ورقة – العامة السياسات إلى البقاء ارساتمم من – واألسرة العمل بين – ب المحلق

 

منذ بداية عهدها اهتمت دولة إسرائيل بمنح الفرص المتساوية للنساء واالستقاللية االقتصادية واالندماج في سوق 

قد حصل على زخمه في السنوا إلى تصور المساواة الجندرية وقيمة العمل،  بدايته عودهذا المبدأ، والذي تالعمل. 

، OECDغربي وخاصة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية خيرة بدافع تطلعات االنسجام مع معايير العالم الاأل

ومن خالل الرغبة بتشجيع نمو االقتصاد اإلسرائيلي. فعلى سبيل المثال، في العام األخير وضعت الدولة أمامها 

%، واستثمرت الدولة من أجل  40إلى  2040ام هدفًا وطنيًا لزيادة تشغيل النساء العربيات بحيث تصل نسبتهن ع

 مليون شاقل. 170و ذلك نح

وحة للوالدين لم تزداد بشكل ملحوظ منذ سنوات األربعينيات، وفي رغم ذلك، فإن نطاق الحقوق االجتماعية الممن

العامل   حين كانت إسرائيل قبل ثالثة عقود على رأس قائمة الدول الصديقة للعامل/العاملة عامة واألب واألم

 القائمة. والعاملة، فقد تدهورت اآلن مكانتها على 

لقد انتقلنا من نموذج الرجل المعيل والمرأة التي ترعى األسرى إلى نمط المعيل ونصف المعيل )معيل ومساعد 

وسائل السياسية التي هدفت لمساعدة المرأة في مواجهة حياة العمل، معيل( وراعية واحدة لألسرة بوظيفة كاملة. 

 المناورة بين كونها معيلة وكونها أم.تفرض عليها في الوقت نفسه، وعليها فقط، عبء 

في هذا الواقع غير المحتمل تبتكر النساء طرق خالقة جدًا بغية المناورة بين التزاماتها والنجاح بتخطي هذه المرحلة  

 : ضية شخصية أيًضار كاف وهي ليست قغير الممكنة، والتي نسميها "ممارسة البقاء"، لكن هذا غي

 ال يستطعن باالنخراط  بوظائف ُمجزية وُمعززة األمر يضر بالنساء اللواتي ▪

 واألمر يضر بالراجال الذين ال يستطيعون أن يكونوا مهمين في إطار العالقات األسرية وفي المجتمع ▪

 األمر يضر بالمجتمع ككل. ▪

 

امرأة  ، واالنتقال إلى نموذج يشجع االنسان تدعو نعمات الشابة إلى اتخاذ خطوات إضافية في هذا الطريق

 ورجل على حد سواء، على اإلعالة والرعاية، ويتيح لهما القيام بذلك بشكل جوهري.

وبدل أن تقوم كل واحدة منا بالمناورة بشكل فردي، يجب رسم سياسة عامة تنظر إلى االنسان بشكل شمولي، وليس 

لة في العمل، واألسرة، والمجتمع المحلي والمجتمع عامة، من خالل فقط كعامل، بل أيًضا كانسان يعيش حياة كام

 المساواة الجندرية الكاملة. 

 سة العامة تشجيع مجتمع يشمل:نحن نؤمن أنه ينبغي على السيا

الحقوق نفسها للنساء والرجال والفرص نفسها للتعليم، والثقافة والعمل بأجور توفر لإلنسان االستقاللية  .1

 مدى الحياة.االقتصادية على 
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الحقوق نفسها للنساء والرجال والفرص نفسها لرعاية البيت واألسرة واالمكانيات نفسها للعطاء  .2

 ذه الرعاية. والحصول على مثل ه

الحقوق نفسها للنساء والرجال والفرص الجوهرية نفسها كي يكونوا مواطنين فاعلين في الدولة   .3

 والمجتمع.

ج إلى العمل، يجب تشجيع الرجال على أخذ قسطهم في األعمال وكما تشجع الدولة النساء على الخرو .4

 أسرهم. التي غير المدفوعة في الحيّز الخاص، وعلى رأسها رعاية 

    

  مبادئ للعمل

 من ناحية طول أسبوع العمل ومن ناحية عدد أيام العطل المدفوعة.  –مالءمة سوق العمل للوالدية  .1

 حقوق الوالدية وليس حقوق األمومة:  .2

 ع الحقوق الممنوحة لألمهات في سوق العمل بحكم كونهن أمهات تُمنح للرجال أيًضا. جمي .أ

استغاللها فقط من قبل الرجال، ألنه غير ذلك فقد "تفقد" األسرة هذه بعض هذه الحقوق باإلمكان  .ب

الحقوق، مثال: عطلة والدة للرجال )ثمانية أيام( مع المرأة والوالدة مباشرة بعد الوالدة من أجل  

ساعدتها على رعاية الطفل في األيام األولى، تمديد عطلة الوالدة مدفوعة لمدة أسبوعين إضافيين م

 ا لم يستغلها الرجل ال يمكن نقلها لألم، وغيرها.للرجال، واذ

إعادة النظر في منظومة الحقوق من أجل تشجيع الوالدين على تشاطر رعاية األطفال بشكل متساو.  .ت

الي للوالدين بعطلة مرضية في حالة مرض طفل من األسرة على حساب مثال: يسمح القانون الح

ضية أيام المرض الخاصة بهم، لكن التعويض مقابل األيام األولى منخفض جدًا مقارنة مع األيام المر

بطلفها  التالية، وهو األمر الذي يشجع )األم غالبا( والمتواجدة بعطلة مرضية مواصلة االعتناء 

ال يشجع تشاطر العبء، بحيث يتاح للوالدين الحفاظ على مركزهم في مكان المريض، لكن ذلك 

 العمل.

ع األسر العاملة، بدًءا إقامة أطر تعليم مراقبة وبتمويل عام )جزئي على األقل(ن ومع منالية عالية لجمي .3

 من نهاية عطلة الوالدة.

 لموظفات.مالءمة ساعات المكوث في األطر التعليمية مع طبيعة عمل الموظفين وا .4

تشجيع المشغلين على تنظيم تدريبات عملية داعمة لألسرة لجميع العمال، الرجال والنساء على حد سواء.  .5

ل، وتقليص ضروري للمكوث بعد ساعات العمل تتعلق هذه التدريبات بشكل خاص بحجم ساعات العم

 االعتيادية.
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  جتمع وحياتهمالرؤيا: للنساء والرجال القوة المتساوية على بلورة الم

الفرص والظروف نفسها للتعليم والعمل براتب يوفر لإلنسان إمكانية االستقاللية  –المساواة االقتصادية  ▪

 االقتصادية طوال الحياة 

توزيع متساو للعمل غير المدفوع األجر )العناية بالبيت واألسرة( واالمكانيات نفسها للحصول على مثل  ▪

 هذه العناية وتقديمها

 في الدولة والمجتمعالفرص نفسها كي نكون مواطنين فاعلين الحقوق و ▪

 توزيع متساو لقوة التأثير بين النساء والرجال  ▪

 هدف مطلق –القضاء على جميع أشكال تشييء النساء، إقصاء النساء وتعنيف النساء  ▪
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