
יום האישה הבינלאומי
?או עדיף ללכת לים! הכי חשוב בעולם



ם על יום האישה /מה ידוע לכן
?  הבינלאומי

רקע על יום האישה  
הבינלאומי



?נכון לא / נכון



אישה נשואה יכולה  , בישראל

להתגרש מבעלה מתי שהיא רוצה



בישראל עדין הרבנות –לא נכון 

היא הסמכות העליונה בענייני  

בדת היהודית  . נישואים וגירושים

רק כשגבר יסכים לתת גט ניתן  

יהיה להתגרש



נשים  9אחת מכל , בישראל

עוברת אונס



מתוך נתונים של מרכזי  –לא נכון 

, הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית

נשים עוברת אונס5אחת מכל 



מבשרות הפמיניזם

לנשים יש זכות הצבעה בבחירות 

1789-מאז המהפכה הצרפתית ב 



לא נכון

1945

,  יפן, צרפת
אטליה

1928

בריטניה
נשואות נשים)

30מעל גיל 
(בלבד

1920

ב"ארה 1918

,  קנדה
רוסיה, גרמניה

1893

ניו זילנד

1971

שוויץ

1980

עיראק

2015

ערב הסעודית



18-המאה ה
השכלה 

תנאי העבודה 
כסף ורכוש

נישואין וגירושין 
חזקה על הילדים

חתונה=מעמד

בסעודיה הותר לנשים לנהוג ברכב  

2018-רק ב 



18-המאה ה
השכלה 

תנאי העבודה 
כסף ורכוש

נישואין וגירושין 
חזקה על הילדים

חתונה=מעמד

למעשה סעודיה מעולם לא קבעה בחוק  , נכון

היא פשוט לא -שלנשים אסור לנהוג בתחומיה 

והחוק  , אפשרה להן להירשם להוצאת רישיון נהיגה

הסעודי אוסר כמובן על אדם לנהוג ללא רישיון



נשים מרוויחות פחות , בישראל

מגברים



שכרם הממוצע של גברים גבוה -נכון 

מהשכר הממוצע של ₪ 4,000-בכ

.  נשים



בעבר לא הרשו לנשים ללמוד  

באוניברסיטה בטענה שהמוח שלהן  

קטן מדי ועלול להתפוצץ או שהדבר 

.יפגע להן ברחם



אלו היו רק חלק מהטיעונים נגד , נכון

.לנשים( והשכלה בכלל)השכלה גבוהה 



בהרבה תרבויות בעולם נשים  
נחשבות טמאות כשהן בימי הוסת  
ונדרשות להתרחק מהסביבה או  

להימנע ממקומות או מצבים מסוימים  
.בימים אלו



בזרמים מסוימים  , כך ביהדות, נכון
.  בהינדואיזם ועוד, באיסלם, בנצרות

תפיסה זו מייצרת גישה שלילית ורתיעה  
בנוסף  . והמחזורבוסתמכל מה שקשור 

זה מייצר בורות והימנעות מלמידה של 
.תהליכים פיזיולוגיים של נשים



יש ייצוג שווה של נשים וגברים 
בערוצי הטלוויזיה



לא נכון 



מתוך כלל הספורטאים בענפי  
הן נשים20%-כ , הספורט המקצועי



נכון 



ל פתוחים גם  "כל תפקידים בצה
לגברים וגם לנשים



, לעומת מדינות כמו, לא נכון
בהן , נורבגיה ועוד, אנגליה, ב"ארה

כל התפקידים בצבא פתוחים  
86%כ , בישראל, לנשים

. מהתפקידים פתוחים לנשים



הוא  31, חברי כנסת120מתוך 
המספר הגבוה ביותר של נשים  

.שכיהנו כחברות כנסת



נכון



פעם לא ניתן היה להאשים גבר  
.באונס של אשתו



אונס בתוך  1988עד שנת . נכון
כי )הנישואין לא נחשב אונס על פי חוק 
(.האישה כביכול מותרת תמיד לבעלה



יש יותר סטודנטיות לתואר ראשון  
יש  , ובהתאמה, מאשר סטודנטים

מי )יותר פרופסוריות מפרופסורים 
(.שסיימו תארים מתקדמים



ככל שמתקדמים בדרגות  -לא נכון 
באוניברסיטה היחס בין נשים לגברים  

.משתנה ומספר הנשים מצטמצם



מהזמרים המושמעים  22%רק 
.בתחנות הרדיו הן נשים



20מבין . 2019הנתון נכון ל . נכון
הזמרים הכי מושמעים בעשור האחרון  

זמרות2ניתן למצוא רק 



מדדי אי שוויון מגדרי  
משימה בזוגות -בישראל 



?  האם יום האישה נחוץ, לסיכום
?איך ראוי לציין אותו, אם כן







KolMila
אנונימיאט אונליין'צ

לנפגעותהסיועמרכזישל
מיניתתקיפהולנפגעי

1202
ונשיםלנערותסיועקו

1203
וגבריםלנעריםסיועקו

!לפנותלמיישתמיד


