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פרק א' – חבלי לידה: התנועה הפמיניסטית מולידה את מרכז הסיוע 
המרכז נולד בתנועה הפמיניסטית בתל-אביב באחד בפברואר 1978. ראשית 
האישה".  לשחרור  "התנועה  בשם   1972 בשנת  שהקמתי  בקבוצה  התנועה 
היא  כי  חזרה,  דרך  אין  שממנו  הרוביקון,  לחציית  זו  החלטה  דימיתי  לימים 
נשים  מאות  מנינו  כשכבר   1975 בשנת  מכן.  לאחר  חיי  מהלך  את  שקבעה 

נרשמנו כאגודה עותומנית בשם 'התנועה הפמיניסטית בישראל'.

224. בקיץ  1977 התנועה השתכנה בדירה שכורה ברחוב דיזנגוף  מראשית 
אותה שנה, במפגש החודשי של מועצת התנועה העלו שתיים מחברותינו – 
דבורה פרידמן וג'ואן ירון – הצעה להקמת "מרכז סיוע מיידי לקורבנות אונס". 
במשטרה  שהתלוננה  אישה  שבו  ימים  באותם  שקרה  למקרה  התייחסו  הן 
על אונס נשלחה בגפה לבדיקה במכון הפתולוגי בתל-אביב, ולאחר שחזרה 
לביתה התאבדה. נזכרתי בכך כאשר נכחתי לאחרונה במפגש ותיקי קהילת 
הלהט"ב, בו סיפרה הטרנסג'נדרית אפרת טולמה כי בשנות השבעים נשלחה 
למכון הפתולוגי לצורך בדיקות, והפתולוג הראשי שבדק אותה חיטט בגופה 

ללא מתום. היא ציינה את שמו והוסיפה: "זה היה אונס לכל דבר". 

החברות נתנו את הסכמתן להקמת המרכז, והצטרפתי לוועדה שהוקמה. אחת 
המשימות הראשונות שלנו הייתה הדפסת מדבקות ובהן מספר הטלפון של 
התנועה שזמין 24 שעות ביממה. חברות הוועדה קיימו פגישות עם שלמה להט, 
ראש העירייה דאז, ועם מפקד המרחב במשטרה. הם התייחסו אלינו בנימוס, אך 
גם בספקנות ובחוסר אמון, מה שהניב תוצאות מעורפלות לגבי שיתוף פעולה 

ו/או מימון. 

הדבר לא הרפה את ידינו: בינואר 1978 קיימנו כנס, על-מנת לחשוף את הנושא 
בפני חברות התנועה שמתוכה גוייסו מרבית המתנדבות. הוזמנו מרצות שהיינו 
– ראש  בקשר איתן מתוקף עיסוקן בזכויות נשים, ביניהן ח"כ שולמית אלוני 
והמרצה לעבודה סוציאלית,  ליבאי  ניצה שפירא  ד"ר  עו"ד  ר"ץ דאז,  מפלגת 

עליזה מסיוריק. 

ובאותו בוקר   1978 הפתיחה הרשמית של המרכז נקבעה לאחד בפברואר, 
נשלחו הודעות לעיתונות והגעתי לאולפני "קול ישראל" כדי לספר על המרכז. 
לקראת הפעלת המרכז דבורה הכינה מעין 'מגילה' של הוראות למתנדבות 

ותלתה אותה על גב דלת חדר בתנועה שהוקדש למרכז הסיוע. 

לאחר הדרכה קצרה בעל-פה המתנדבות שובצו מייד בלוח התורנויות. כבר 
שעות   24 המרכז  את  ולהפעיל  הכל"  על  "ללכת  החלטנו  הדרך  בראשית 

ביממה, לשם כך הוכנה מדבקה שנדבקה רק לאחר שהורטבה במים. 
כיום, כאשר אני רואה את המדבקות של המרכז בשירותי הנשים באוניברסיטה 
ממש  ההן  המדבקות  את  הדבקתי  כאשר  שחשתי  בהתרגשות  נזכרת  אני 

באותו מקום לפני ארבעים שנה.

בתנועה היו כמה מיטות ישנות ששימשו לנו כספות ישיבה, והן גם שימשו את 
זוגות הנשים שהתנדבו לתורנות לילה. לאחר כחודש דבורה פרשה מתפקידה 
אותו  לתפקיד,  שהתנדבה  היחידה  והייתי  אישיות,  מסיבות  מהוועדה  וגם 

מילאתי בארבע השנים הבאות. 
גם לאחר מכן, המשכתי במרכז שנים רבות בפעילות ענפה בהתנדבות ועד 

היום אני מתנדבת תורנית על הקו.   

בדומה  וחשתי  ריק,  בחלל  פועלות  עצמנו  מצאנו  המרכז  את  הקמנו  כאשר 
בישראל  לכן.  קודם  שנים  שבע  הפמיניסטית  הדרך  בתחילת  שחוויתי  למה 
דאז המושג 'אונס' היה טאבו, וכאשר דיברנו על אונס המילה אפילו לא נקלטה 

בתודעת השומע/ת, וכך גם המילה 'נאנסת'. 

על  לפיהן  חיזור,  בנורמות מקובלות של  אונס, שמקורה  הייתה הכחשה של 
האישה לשתף פעולה עם התנהגות מינית, גם כשאינה לרוחה. 

מגדיר  שהגבר  מין  יחסי  של  במסווה  מתבצע  אונס  רבים  במקרים  היום,  גם 
כ"רגילים", והכוללים דפוסי התנהגות אלימים ובוטים המבוססים על האמונה 

שהגבר הוא זה שמגדיר את המצב ושולט בו. 
לדעת  נוכחתי  בהמשך  חברתית.  תופעה  בתור  אונס  כינינו  הימים  ברבות 
סטיה  של  במובן  להתפרש  עלולה  "תופעה"  פמיניסטית  תפיסה  שבהעדר 
כי  נזכרת  אני  פטריארכלית.  תרבות  שמכתיבה  נורמה  בתור  ולא  חברתית, 
באחת ההפגנות פנה אלי גבר ואמר "אם הייתן תמיד מסכימות לא היה קיים 
שעומדת  היא  נאותה  מהתנהגות  הגבר  של  החריגה  לא  בחוק,  גם  אונס". 

למשפט, אלא השאלה אם האישה הסכימה לדרישותיו המיניות. 
התבססות על "הסכמה" מצד האישה מניחה כמובן מאליו חוסר איזון ביחסי 
הכוח של גברים ונשים, הנחה המקשה על ההבנה ש'הסכמה' עלולה להנתן 
ונשים  גברים  כך,  עקב  אחרת.  שאפשר  ידע  מחוסר  אף  או  ברירה,  בלית 
מתקשים להתמודד עם האפשרות שיחסי מין שהם תופסים כתקינים יתפרשו  
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החברות בתנועה הצטמצם: הן עקב הקמת ארגונים פמיניסטים נוספים כמו 
ו'צאינה וראינה, מרכז לתרבות נשים' והן עקב  'אל"ף, ארגון לסבי-פמיניסטי' 
שהתמודדה  הנשים'  ב'מפלגת  לפעול  כדי  בתנועה  מפעילות  נשים  פרישת 

בבחירות של 1977. 
בנוסף, פרשה קבוצת נשים שהצטרפו לתנועה מתוך מניע נסתר לגייס אותה 
לפעילות פוליטית אחרת. באותן שנים הפמיניזם נתפס כזר לנוף הישראלי, 
על  הקפדנו  לכן,  אותו.  ש"יבלע"  אחר  מאבק  עליו  "יולבש"  פן  מאוד  וחששנו 

עקרון העצמאות שלנו כפמיניסטיות בכך שהזדהינו כבלתי מפלגתיות. 

שנותרה  הפעילות  וקבוצת  משלנו  מקום  ללא  עצמנו  מצאנו   1979 בראשית 
התנועה  גם  תשכון  בו  הסיוע  מרכז  של  מחודשת  בהקמה  התמקדה 
הפמיניסטית. עם סגירת המרכז הועלו בכנסת שאילתות על-ידי שולמית אלוני 
וגאולה כהן ובעקבותיהן הבטיח שר הרווחה דאז, ד"ר ישראל כץ, מענק של 

חמישים אלף לירות כדי לפתוח מחדש את המרכז. 
העירייה.  על-ידי  ממנו  שליש  במימון  הסכום  מתן  את  התנה  הרווחה  משרד 
בקיץ 1979 נפגשתי בעיריית תל-אביב עם עובדת צעירה ממחלקת החשבונות 

שהצליחה להביא את פרנסי העיר לרגע של חסד ולהשתתף במימון המרכז.
וביצירת  הנושא  בלימוד   1979 שנת  עלינו  עברה  מימון  מקורות  חיפוש  לצד 
המייסדת  פינקל,  עליזה  עם  בחיפה  נפגשתי  רלוונטים.  גורמים  עם  קשרים 
עם  ובירושלים  ביפר,  באמצעות  שפעל  לנאנסות  חם  קו  של  החיה  והרוח 
ועם ד"ר איזאק שהקימו מרכז סיוע לנאנסות במסגרת בית  פרופסור אמיר 

החולים שערי-צדק. 
יו"ר המחלקה  באותה תקופה נקלעתי להתלבטות אישית לנוכח הצעה של 
'יורשת'  שחיפשה  ז"ל,  לוונפיש-שטרייפלר  טניה  בויצ"ו,  האשה  למעמד 

פמיניסטית להחליף אותה בתפקיד. 
בתל-אביב  האישה  לשחרור  התנועה  את  שהקמתי  מאז  היכרותנו  למרות 
השבתי לבסוף בשלילה: בלבי ידעתי שאין זה מקומי, והחלטתי להמשיך בדרך 
 1980 מינואר  לדירה ששכרנו החל  החלוצית הפמיניסטית. לקראת המעבר 
בקשוני חברות הוועדה  להמשיך את פעילותי כרכזת, אך הפעם בשכר – חצי 

משרה, ומחויבות של 24 שעות ביממה.
לאחר הבטחת המימון מצד העירייה חתמנו על חוזה עם משרד הרווחה בו 
הוערך על-ידם שנקבל כארבעים פניות בשנה – פחות מאחוז אחד מסך כל 
הפניות למרכז כיום. שכרנו דירה ברחוב מיכה, ליד שדרות נורדאו, בה עמדו 

והטרדה  אונס  על  נשים  ביחס לטענות של  בציבור חשדנות  יש  ולכן  כאונס, 
מסרבים  אך  אנסים,  לסרס  הקוראים/ות  בגברים  נתקלתי  פעם  לא  מינית. 

להכיר במקרים קונקרטים בהם נשים דיווחו שנאנסו.

לרצוננו  "בניגוד  סוזן בראונמילר  לאור בעברית ספרה של  יצא   1980 בשנת 
גולן,  ואילנה  סייקס  שרה  בידי  מאנגלית  שתורגם  ואונס"  גברים,  נשים,  על   –
ובמרכז הסיוע שהקימו את הוצאת  פעילות מרכזיות בתנועה הפמיניסטית  
"המין השני". בספר זה בראונמילר מבהירה כיצד בחברה פטריארכלית אונס 

עומד כאיום המטיל אימה על נשים, ולכן הן נאלצות לחיות בפחד מפניו.

בראייה היסטורית, הקמת מרכז הסיוע הייתה פריצת דרך בתולדות התנועה 
כמימוש  מעשית,  לפעילות  רעיוני  מעיסוק  מעבר  של  במובן  הפמיניסטית, 
העלאת  של  העקרון  על  התבססה  לאונס  גישתנו  אמת.  בזמן  האידאולוגיה 
התודעה הפמיניסטית, לפיה נקודת המוצא להבנת האונס הייתה אנו עצמנו, 

כמגלמות בהווייתנו את "האישי הוא הפוליטי". 

כך, הידע על אונס נבנה במידה רבה על התנסות אישית ולמידה הדדית זו מזו. 
בין אם במתן   – ראינו עצמנו כשליחות, המתרגמות את הידע הזה למעשים 
סיוע לנשים שנאנסו ובין אם בקיום הסברה וחינוך הציבור. זאת לפי התפיסה 

שהאישי והפוליטי אחד הם. 
פעלנו במציאות שברובן המכריע הפונות לא היה מודעות לפמיניזם. כך, היה 
עקרונות  לפי  לפעול  בעת  ובה  היא,  למושגיה  בהתאם  לפונה  לסייע  עלינו 
את  לחדד  לי  עזר  זה  אתגר  דווקא  אך  קלה,  משימה  אינה  זו  פמיניסטיים. 
יישום  לבין  בפועל,  בהתנסות  כרוך  שאינו  פמיניזם',  על  'דיבור  בין  ההבחנה 

פמיניזם הלכה למעשה.
הרטוריקה  ללא  אך  הפמיניסטית  התפיסה  מתוך  סיוע  שמתן  לדעת  נוכחתי 
מורכב:  בתהליך  מדובר  בחיי.  הפמיניזם  של  שלמה  בהטמעה  לי  עזר  שלה 
הפטריארכיה היא מכבש אדיר, וכולנו למדנו להזדהות עם העמדה הגברית, 
שגם התנגדות לה מנוסחת לעתים במושגיה היא, אך משעה שהחלטתי ללכת 
עם הפמיניזם לאורך כל הדרך יכולתי גם לזנוח את השפה של עולם הדיכוי 
הכרזות  באחת  שנכתב  למה  בדומה  חשתי  פמיניסטי.  עולם  בחיי  ולברוא 
שעיטרו את הקירות בתנועה/מרכז: 'כאישה אין לי ארץ – כל העולם הוא ביתי'.
המרכז פעל קרוב לשנה עד שהתנועה הפמיניסטית נאלצה בדצמבר 1978 
מספר  גם  הדירה.  בשכר  גדולה  העלאה  עקב  בדיזנגוף  הדירה  את  לעזוב 
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לרשותנו חדר וחצי, מרפסת סגורה, ומבואה. 
תיפקד  שגם  הפמיניסטית,  התנועה  של  השלט  את  קבענו  הדירה  דלת  על 
כחסיון לכתובת של המרכז. עד להגעת הכספים המובטחים נעזרנו בתרומות 
שהצלחנו להשיג באופן אישי, ושלושת החודשים הראשונים הוקדשו – בעזרת 
עובדת זמנית ומתנדבות – לשיפוץ המקום, לפרסום המרכז, להכנת תשתית 

הסיוע, ולגיוס מתנדבות – בעיקר מבין חברות התנועה.

באחד באפריל 1980 הודענו רשמית על פתיחת המרכז, ואז גם התבשרנו על-
ידי עיריית תל-אביב שעקב פשיטת-רגל שלה היא מפסיקה את מימון שכר 
הדירה של המרכז. קיומנו עמד שוב בסימן שאלה, כך שמיהרנו להוציא דו"ח 
פעילות אותו הגשנו בחודש יולי לקרן החדשה לישראל שהתחילה לא מכבר 

את פעילותה בארץ. 

המענק שקיבלנו איפשר לנו לכסות את החובות ולהמשך לפעול במקום יחד 
עם התנועה הפמיניסטית. לקראת פתיחת המרכז ניסחתי מחדש את רשימת 
הכללים וההוראות למתנדבות, ואילנה גולן ואנוכי הנחינו את קורס ההכשרה 
השתתפה  בו  נוסף  קורס  נפתח  לאחריו  מיד  פגישות.  ארבע  שכלל  הראשון 
רינה בן צבי, ממנה ביקשתי בספטמבר באותה שנה להצטרף למרכז כרכזת 

נוספת, אף היא בחצי משרה. 
נסעה  שנים,  כמה  כמתנדבת  שפעלה  שחר  קרן  גם  סיימה  קורס  אותו  את 

ללמוד בחו"ל, וכשחזרה בשנת 1988 עבדה במרכז כרכזת מתנדבות.
נאלצתי  זו  בתקופה   .82 בן-יהודה  ברחוב  לדירה  עברנו   1982 בפברואר 
להפסיק את עבודתי כרכזת בשכר. רינה המשיכה בתפקידה, והמשכנו לכתוב 
שנה  באותה  המרכז.  ענייני  בכל  פעולה  ולשתף  השנתיים  הדו"חות  את  יחד 
המרכז נפרד מהתנועה באופן רשמי כאשר נרשם כעמותה נפרדת, בה ג'ואן 

ירון רשומה כיו"ר ואני כסגנית יו"ר. 

ביומיום המשיכו מרכז הסיוע והתנועה הפמיניסטית לפעול באותו מרחב פיסי, 
מצב שהיה פורה במיוחד עבור שתי העמותות: חברות רבות של התנועה הפכו 

למתנדבות, ואילו מתנדבות רבות הצטרפו לתנועה והשתתפו בפעילויותיה. 
אונס  נגד  הפגנה  ארגון  כמו  משותפות,  פעולות  גם  הניב  ההדדי  השיתוף 
שנה,  באותה  הנשים'  'משמר  והקמת  דיזנגוף,  בכיכר   1985 בשנת  שקיימנו 

כאשר יצאנו לרחובות העיר לתור אחר 'האנס מצפון תל-אביב'. 

במרוצת השנים אירחנו במקום את מפגשי קל"ף – קהילה לסבית פמיניסטית, 
ואת מפגשי "בת-אדם" – קואליציית ארגוני נשים נגד אלימות נגד נשים. ארגנו 
בעקבות  המשפט  בית  מול  שהתקיימה  בארץ  הראשונה  ההפגנה  את  גם 

פסק הדין של בית המשפט המחוזי שזיכה את האנסים משומרת )לאחר מכן 
ארבעה מהם נתבעו והורשעו בבית המשפט העליון(. 

החשיפה והנגישות של מתנדבות המרכז לפעילויות של התנועה הפמיניסטית 
השנים  במרוצת  במרכז.  הפמיניסטית  הרוח  בשמירת  חשוב  גורם  הייתה  
המרכז גדל והתפתח וסוגי פעילויות כמו חינוך, סיוע משפטי, ועוד חייבו את 

הגדלת מספר הרכזות.

בתחילת שנות התשעים הוקם על-ידי רינה בן-צבי ארגון המאגד את מרכזי 
גברים", בה  "קו  לייסוד  ביזמת קרן שחר  ועדה  הסיוע בארץ. כמו-כן הוקמה 
הבנתי  במהרה  המרכז.  בתוך  לפעול  התחיל  הקו  שנה  כעבור  השתתפתי. 
קו  של  בצורך  מאמינה  אני  היום  עד  במרכז.  הנשי  המרחב  עידן  שהסתיים 
הגברים לצאת מתחת לכנפי מרכז הסיוע ולעמוד ברשות עצמו, תוך המשך 

שיתוף פעולה עם המרכז.

בשנת 1993 עבר המרכז מרחוב בן-יהודה לרחוב שינקין. המעבר הביא לסיום 
הסימביוזה  של מרכז הסיוע והתנועה הפמיניסטית, שלא נמצא לה שום מקום 
ארגון   – הבריאות"  "קו  רק  קיבל  משלו  פינה  שלה.  ולארכיון  לספרייה  פרט 
שנוסד במסגרת התנועה הפמיניסטית על-ידי הייזל אריאלי, שפעלה בזמנו 

בתנועה הפמיניסטית ובוועדת המרכז. 

באותם ימים שרר במרכז חשש מזיהוי עם התנועה הפמיניסטית, כך שהניתוק 
לא היה פיסי בלבד אלא במידה רבה גם אידיאולוגי ומעשי, כפי שמצביעה על 
כך עבודת דוקטורט שנעשתה באותה תקופה על המרכז ושאחת ממסקנותיה 

הייתה שהפמיניזם נעדר מחיי היום יום ומדרכי הפעולה שלו.
במרוצת הזמן חודשה ההזדהות של המרכז עם הפמיניזם וכיום הוא מתפקד 
כחלק בלתי נפרד מהעשייה הפמיניסטית ההולכת וגדלה הנעשית בישראל 
יוזמות  באינטרנט,  פמיניסטים  אתרים  פמיניסטים,  ארגונים  של  במסגרת 
פמיניסטיות כמו "צעדת השרמוטות" ותמיכה בנשים בזנות )גם בנושא הזנות 
הייתי חלוצה, כאשר בראשית שנת 1990 חברתי לאישה בזנות והקמנו ארגון 

ראשון מסוגו בארץ בשם "אנחנו שוות – למען נשים בזנות"(.

פרק ב' –  על מתן סיוע מעמדה פמיניסטית ואתגרים העומדים בפני המרכז
יצרה את ההבנה  התודעה הפמיניסטית שעיצבה את ראשית הדרך במרכז 
שכל אחת מאתנו חשופה לאונס מעצם היותה אישה בחברה פטריארכלית. 
הבנה זו קבעה לא רק את הרוח ואת התכנים במרכז, אלא גם את היחסים 
באותו  מצויות  והמתנדבות  שהפונות  ההבנה  הפונות.  ועם  בינינו,  ההדדיים 
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את לא לבדאתה לא לבד

המרחב  את  רק  לא  הכוללת  בגודלה  עצומה  אוכלוסייה  משרת  והמרכז  מאחר 
המוניציפלי של תל-אביב-יפו אלא גם של גוש דן אני מאמינה שניתן להפעיל נשים 

מקומיות, שיוכשרו לכך, לקיים "נקודות סיוע ראשוני" לפונות מהסביבה הקרובה. 
לפי אותו עקרון ניתן להפעיל "נקודות סיוע ראשוני" לנשים מקבוצות ספציפיות 
המאופיינות לפי זהות מינית, שייכות דתית, וכדומה, שיפעלו במקומות מוכרים 

ונגישים להן.

המרכז  של  הפעילות  רמות  בכל  פמיניסטיות  תפיסות  ביישום  רואה  אני 
משימה מורכבת אך הכרחית, מאחר שסיוע המתקיים ללא הבנת המשמעות 
הפוליטית של אונס ממשיך לנכר את הנאנסת מהאונס שעברה ולא משכנע 
אותה ש"את לא אשמה". זה אומר שנקודת המוצא של "האישי הוא הפוליטי" 
מאפשרת לנו לקיים אמפתיה עמוקה עם הפונה על בסיס הסולידריות הנשית, 
ולדעתי עליה לשמש קו מנחה בלימוד התהליכים הפסיכולוגיים והחברתיים 
שעוברות הפונות. אתגר נוסף למתנדבות ולפעילות במרכז הוא תופעה של 
גם  מינית  תקיפה  שעברו  נשים  כלפי  מפנה  שהסביבה  הסטיגמה  העברת 
נמנעים מסטיגמה  "מקצועיים" המגישים עזרה  נשות המרכז; מוסדות  כלפי 
זו באמצעות הבניית הפרדה בין הפונה לבין הסייעת, בעוד שבמרכז הפונה 

נתפסת כ"אחות לגורל". 

בשנים האחרונות מקבל המרכז "רוח גבית" עם תרומת "צעדת השרמוטות" 
גברים  יחסי  לגבי  העמוקה  הפמיניסטית  ההבנה  לחידוש   metoo ותנועת 
ונשים ויחסי אנוש בכלל.  בציבור הנשים גדלה ההבנה שידע אוטנטי שנולד 
המומחית  היא  ושהפונה  תודעה,  של  בהבנייה  מרכזי  הוא  אישי  ניסיון  מתוך 
הראשונה במעלה לפגיעה שבוצעה בה. הבנה זו באה, למשל לביטוי בביקורת 
על ה"מדיקליזציה" של נשים שעברו תקיפה מינית הנחווית על ידן כהתקפה 

חוזרת על תחושת האוטונומיה שלהן.

לסיום, עבור חברות התנועה הפמיניסטית בתל-אביב הקמת המרכז הייתה 
ולא  מינית,  נשים שעברו תקיפה  רק על-מנת לתת מענה למצוקתן של  לא 
רק על-מנת ליצור שינוי בגישות לאונס הן במוסדות העוסקים בו, והן בקרב 
אונס  להכחיד  במטרה  הונעה  המרכז  הקמת  כל  קודם  אלא  הרחב,  הציבור 

ואלימות נגד נשים באשר היא. 
מטרה זו היא חלק מהמאבק בכל דיכוי הקיים בעולמנו במטרה להחליף את 

הסדר הקיים הפטריארכלי במציאות פמיניסטית.

* ממייסדות "התנועה הפמיניסטית בישראל", ממייסדות מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית תל 
ועוד  "אחותי"  תנועת  וממייסדות  בזנות"  נשים  למען   – שוות  "אנחנו  של  עמיתה  מייסדת  אביב, 

פעילויות רבות אחרות.

צד של המתרס הביאה אותנו לנקוט בעמדה שוויונית לא רק ברמה האישית 
בעולם  הקיים  ההירארכי  העיקרון  כלפי  כאתגר  גם  אלא  לאשה'  'אשה  של 
החברתי  הריבוד  באמצעות  מלאכותית  הפרדה  בינינו  היוצר  הפטריארכלי, 

שמעניק זכויות יתר לנשים ממעמדות מועדפים בחברה. 

על  ששמרנו  בכך  אותה  ויישמנו  שחרור  של  דרך  ראינו  הנשית  בסולידריות 
חד  הייתה  לפונה  שהוקדשה  הלב  תשומת  הדברים  מטבע  אמנם,  הדדיות. 
כיוונית, אך אותה איכות של תשומת הלב שהוקדשה במרכז לפונה הוקדשה 

גם למתנדבת. 

אז  נהוגות  שהיו  מגישות  שונה  השוויונית  שההתייחסות  לכך  ערות  היינו 
כ'שומרי  תפסנו  אותם  הנפש,  ובריאות  הסוציאלית  העבודה  במוסדות 
הזמינות  הקיים.  השלטוני  הסדר  של  הסטטוס-קוו  את  המשרתים  החומות' 
הדדי  לכיבוד  בהתייחס  נבנו  וגבולות  גמישה,  היתה  לפונות  המתנדבות  של 
של אוטונומיה. האווירה הייתה אינטימית ותומכת גם כאשר נקלענו למתחים 

פנימיים האופייניים לכל קבוצה שעדיין חווה דיכוי מופנם.

עבור נשים שנענו לקריאתנו להתנדב קיימנו הרצאת מבוא של היכרות עם 
המרכז ועקרונותיו ואפשרנו להן להחליט אם ברצונן להמשיך. חלקן מראש לא 
התכוונו לעבור את הקורס אלא חיפשו מלכתחילה פורום אוהד בו יספרו על 

התנסויותיהן בנושא זה ויקבלו תמיכה. 
המשיכו  שלא  כאלה  היו  ההכשרה  קורס  את  שהשלימו  הנשים  בקרב  גם 
הפכו  גם  כלל  ובדרך  אישית,  נתרמו  שהן  בכך  הסתפקנו  אך  כמתנדבות, 

שליחות של המרכז ושל רעיונותיו בסביבתן הקרובה. 

על-ידי  נקבעה  כמתנדבת,  להמשיך  ההחלטה  גם  כמו  בקורס,  ההשתתפות 
סלקציה עצמית, למעט מקרים מיוחדים שלא היו רבים. גישה זו תרמה לקיום 
הטרוגניות בקרב המתנדבות מבחינה עדתית, מעמדית, גילאית, וכדומה, וכך 
גם כחסם מפני שימור הפערים החברתיים הקיימים בחברה בישראל, זאת 

בהתאם לשאיפה שאוכלוסיית המתנדבות תחפוף את אוכלוסיית הפונות.

רוסית,  דוברות  מתנדבות  להכשיר  מאמצים  במרכז  נעשו  השנים  במשך 
ניתן  אמנם  אלה.  שפות  הדוברות  לנשים  מענה  לתת  כדי  וערבית  אמהרית, 
ולרשותן  היומיומי  הקיום  על  להיאבק  צריכות  שלא  נשים  שיתנדבו  להניח 
עומדים משאבים כלכליים וחברתיים המאפשרים להן לעסוק בענייני ציבור, 
גם אם  אוכלוסיות מוחלשות,  גם בקרב  ציבור  בענייני  אכן פעילות  נשים  אך 

רבות מתרכזות בפעילות מקומית. 
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