
בדרכך
 מעגלי שיח 

לאימהות ובנות

מה אנחנו מציעות?
עבודה  משותפת של אימהות ובנות בקבוצה ליצירת תקשורת 	 

זורמת ומודעת
להעלות למודעות ולתרגם להתנהגות  תפיסות עולם 	 

פמיניסטיות 
לעזור לאימהות להוות מודל נשי חזק ואלטרנטיבי למציאות 	 

הסובבת אותנו היום
עבודה נפרדת ומקבילה לצד עבודה שיתופית על סוגיות נשיות	 
קבוצת תמיכה שיתופית ומאפשרת	 

איך אנחנו עושות זאת?
12 מפגשים סדנאיים המועברים על ידי מנחה מנוסה מ"המכון 	 

לחינוך דמוקרטי"
מפגשים מקבילים ומשותפים של האמהות והנערות	 
המפגשים מיועדים לאמהות ובנותיהן בין הגילאים 12-14 	 

)כיתות ז-ח(
במפגשים הנפרדים נאפשר למשתתפות לחדד את תפיסת 	 

עולמן באשר לסוגיות המעסיקות אותן ולעבד אותם באמצעות 
קבוצות השוות ובמפגשים המשותפים נחלוק תובנות ונצא 

למשימות משותפות

מי אנחנו?
מנחות מ"המכון לחינוך דמוקרטי"  שחרת על דגלו לקדם את 	 

ערכי השיוויון בחברה
בעלות אג'נדה פמיניסטית 	 
מאחורינו נסיון רב שנים בעבודה עם נערות, אמהות ונשות חינוך 	 

במערכת, במסגרות הפורמליות והא פורמליות

מרגישה שהיית רוצה להגיע לבת 

שלך? ליצור איתה קשר רגשי ועמוק? 

להיות מסוגלת לדבר איתה על סוגיות 

ודילמות איתן היא מתמודדת הקשורות 

להתבגרות? לנשיות בעולם המודרני?

מרגישה שהיית רוצה לחזק את האישה 

שבך ולהוות מודל נשי, חזק ואלטרנטיבי 

למסרים בעולם מבחוץ?

אם הנאמר כאן קרוב ללבך, בואי לחוות 

סדנת מעגלי שיח של אימהות ובנות.

נערות רבות מתמודדות עם לחצים 

חברתיים המשפיעים על דימוי גופן, 

על הערכה העצמית שלהן ועל תפיסת 

היכולות שלהן את עצמן. בהינתן מסרים 

המשפילים ו"מחפצנים" נשים, נמצאות 

נערות בעולם ללא מודל נשי ראוי ממנו 

ניתן לקחת דוגמא. גם האימהות עצמן 

לכודות, לא אחת, במסרים כפולים אותן 

הן מעבירות בלי דעת לבנותיהן.

 המכון 
 לחינוך 
דמוקרטי

המכון לחינוך דמוקרטי חרט על דגלו לקדם את ערכי השוויון בחברה הישראלית. מתוך הבנה כי מצבן של נשים דורש התייחסות וכי נערות 
זקוקות להעצמה והכרה בערך עצמן, אנחנו מקיימות בהצלחה מזה מספר שנים מעגלי שיח של סטודנטיות להוראה ונשות חינוך בנושא.

naama.s.goldberg@gmail.com   054-4567808  לפרטים יש לפנות לנעמה גולדברג
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