
סדר הנושאים בערכה: 

פתיחה

נתונים מספרים על אלימות מינית  חלק א' 

המסע להקמת אמ"ן - איך אין מקום כזה?  חלק ב' 

מה שונה באמ"ן שלא היה עד כה? חלק ג' 

קריאה לפעולה - בקשה לגיוס חלק ד׳ 

"התבונה לראות האומץ לרצות הכוח לבצע" חלק ה׳ 

סיכום

פתיחה 8 דקות
. , הצטרפתי לאמ"ן ב  ומה שהביא אותי לאמ"ן זה  שלום, השם שלי הוא 

היום אני איתכן כשגרירה בתוכנית"שגרירות אמ"ן" ומתרגשת לחבר אתכן ליצירה המופלאה הזו. 

יצרנו בעזרת המון נשים ואנשים יש מאין והצלחנו לייצר את התנועה - אבל אסור לנו לעצור! עכשיו אנחנו נאבקות על 
המשך קיומה של אמ"ן.

לשם השקיפות, חשוב לי להניח פה את מטרות התוכנית:
לגייס תרומות בהוראות קבע שהכרחיות להמשך קיומה של אמ"ן )היעד שלנו הוא 100,000 ש"ח בחודש על מנת . 1

להחזיק כלכלית את התוכנית הטיפולית(
להעלות מודעות חברתית בנושא של טראומה מינית, ולהציע כלים לתמיכה עבור אלו החיים לצידנו בחברה . 2

ומתמודדות/ים עם טראומה מינית.

תודה מעומק הלב לכל מי שהגיעה לכאן היום!!! 

בואו נכיר את מי שהגיעה לכאן - נערוך סבב שמות וכל אחת תשתף במילה עד 5 מילים מה הביא אותה לפה היום. 

ערכת תוכן - מפגש מעגל 
שגרירות אמ"ן: יחד מגיעות ל-100,000 

*הערכה נכתבה בלשון נקבה מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים וגברים כאחד. 



חלק א' נתונים וחיבור ליום האלימות העולמי נגד אלימות כלפי נשים 7 דקות
אנחנו בחודש המציין את המאבק באלימות נגד נשים )ב-25.11.2020 התקיים יום המאבק(.

בדקות הקרובות אני אשתף אתכן בנתונים עדכניים, שימו לב מה קורה לכן בגוף כאשר אתן מקשיבות לנתונים? 
מה הרגשות שעולים? מה המחשבות שלכן? מה ידעתן ומה לא ידעתן?

הקריני / הציגי את הנתונים הבאים  שקופית מס׳ 1 

מס׳שיקופית

מיניתפגיעהעוברתנשים3מתוך 1

במדינותהממוצעמהשיעור10%-בגבוההמיניותהפגיעותשיעורבישראל
OECDהמתפתחות

נאנסת5מתוך1

במשפחהמיניתנפגעתילדות7מכל1-ומיניתפגיעהעוברתלדותי5מתוך 1

שנהמדינפגעותנשים84,000-במדוברבישראל

יוםבכלתקיפות230כלומר

1

בואו ניתן לזה שנייה לשקוע.

כעת נדבר על התוצאות של הנתונים האלה בחייהן של נשים שנפגעו ונעמיק יותר ב״מהי פוסט טראומה״. 

הקריני / ספרי מה היא פוסט טראומה?  שקופית מס׳ 2 ו-3 

מס׳שיקופית

:טראומהפוסטמחווייתלסבולנוטותבילדותרקלאאךבעיקר, מיניתפגיעהשעוברותנשים

שלמותואתהמסכןאימהמעורראירועבעקבותהמתפתחתהפרעה
.האדםשלוהנפשיתהפיזית

,דיסוציאציהשלובמצביםאוניםוחוסרחרדה, פחדשלברגשותמלווהטראומהפוסט

.שעברוהטראומטיתמהחוויהלברוחלנפששמאפשריםכאמצעיםדמויותריבויאוניתוק

.אובדנייםלמצביםעדרביםבמקריםמביאזהקשהמצב

.התאבדויות6,731בישראלנרשמו2017-ב

.שיםשל נ3,803-וגבריםשל2,928מתוכן

מס׳שיקופית2

למצבומגיעהאלימותאואונסבעקבותמורכבתטראומהפוסטעםשמתמודדתאישה, בישראל

שאינןבשיטותמטפליםלרובשם. המוכריםבמוסדותפסיכיאטרילאשפוזנשלחתאובדני

:כגוןאותומחריפותואףלמצבהמותאמות

.ומוגןבטוחמרגיששאינובמרחבהימצאות-גבריםעםמעורבתבמחלקהשהייה•

חופשאתומצמצמותבפרטיותפוגעות, מהמטופלתכוחהנוטלותטיפולשיטותשליישום•

.הבחירה

האוניםחוסרתחושתאתומשחזריםגבריצוותבידילרובהמבוצעיםקשירהטיפולי•

.הטראומטית

נוספותטראומותלייצרונוטההטראומהאתהמתמודדותאצלמשחזרמותאםהלאהטיפול

.המצוקהאתומסלימותההחלמהאתשמעכבות

.נוספיםאובדנייםלניסיונותשמובילייאוששללסחרורלהיכנסעלולותרבותמאושפזות

3

המסקנה של נשים שנפגעו והתמודדו עם המצב הזה: 

קיים צורך אקוטי במקום טיפול מותאם ומיודע טראומה שיציע ריפוי ופתרון אמיתי למתמודדות

המקומות מותאמי הטראומה בישראל ספורים ורשימות ההמתנה הן בין שנה לשלוש שנים. 

בזמן הזה נשים רבות מחליטות לסיים את חייהן.

נחשפנו לנתונים קשים. אבל יש תקווה

והיא מובילה אותנו לחלק הבא שלנו: איך ולמה קמה אמ"ן?



חלק ב' המסע להקמת אמ"ן - איך אין מקום כזה? 10 דקות 

הקריני את הסרטון מהלינק: https://www.youtube.com/watch?v=pJFgARKeORg  שקופית מס׳ 4 

4מס׳שיקופית

 מחפשות מענה - "איך אין מקום כזה?"
לאן הולכת אישה שחוותה פגיעה מינית?

היכן היא יכולה לתת ביטוי למשבר שהיא נמצאת בו ולהיות בטוחה שיש לה סביבה תומכת ומכילה לעבור אותו בשלום?

מאות אלפי נשים שחוו פגיעה מינית בישראל, חוזרות ושואלות את עצמן, את הסביבה הקרובה, את המשפחה, את 
המדינה - איך אין מקום כזה?

הקריני/ הציגי את סיפור ההקמה של אמ"ן:

 שקופית מס׳ 5 

מס׳שיקופית

פמיניסטיתפעילה, מיילדת, זוהרמרוהכאשר2016בקיץ הוקמהנשיתמרפאאדמת

.חייהאתלסייםשהחליטהמתמודדת, חברתהשלצוואתהאתלקייםבחרהומשוררת

הקרובותלחברותטקסטהודעתהשאירההיא, התאבדהמאיהטובהכשחברתי"

אחריהחלמהבולמקוםשליהחלוםעליודעתכולכן: אמרההיא. בהלוויהלהקריא

לזהותגרמוהשניהעםאחתדברוזא.כולכןעםזהעלשוחחתי, לקרותיכולהאונס

"זאתשאעשהלהנשבעתי, ביםשלההאפראתכשפיזרנו. לקרות

 ,נשיתמרפאאדמת-ן"אמאתלהקיםבמטרהאוהלהעמותתהוקמה2016בקיץ 

עבורוהוליסטייסודיטיפולולדרושציבורלנבחריידלהושיטרביםמאמציםאחרי

.מיניתאלימותנפגעות

5

 שקופית מס׳ 6  יולי 2017 יוצאות לדרך - מתחילות את המסע להגשמת אמ"ן

6מס׳שיקופית

https://www.youtube.com/watch?v=pJFgARKeORg


 שקופית מס׳ 7  ינואר 2018 ממשיכות לרוץ - קמפיין לגיוס המונים

7מס׳שיקופית

 שקופית מס׳ 8  אוקטובר 2019 עולות לקרקע - אמ"ן מוצאת מקום. אחרי 
חיפושים ארוכים, אמ"ן מוצאת מקום קרוב לטבע שמאפשר להתחיל לברוא 

במציאות את כפר המרפא. נפתחות סדנאות ייחודיות לנשים המתמודדות עם 
PTSD, לצד מסגרת לשהות יום וימי עיון לאנשי מקצוע

 CPTSD שקופית מס׳ 9  מרץ 2020 פתיחת הבית לנשים המתמודדות עם 
 )טראומה מורכבת( בשיא משבר הקורונה

קהילת המרפא נפתחה פתיחה מוקדמת בשיא משבר הקורונה במרץ 2020, 
בתקופה בה האלימות כלפי נשים גאתה ומרכזי הסיוע בארץ הוצפו באינספור 

פניות.

  שקופית מס׳ 10  פתיחת התכנית המלאה באמ"ן - היום
כעת אמ"ן נותנת מענה ל-15 נשים במסגרת שהות מלאה ושהות יום. התכנית 
המלאה כוללת לינה, ארוחות, טיפולים אישיים, קבוצות מיודעות טראומה וליווי 

ותמיכה 24/7 והיא כרוכה בהחזקת צוות רחב ומיומן. כדי שאמ"ן תוכל להמשיך 
להתקיים עלינו להגיע ל-100,000 ש"ח בהוראות קבע חודשיות.

חלק ג' מה שונה באמ"ן שלא היה עד כה 10 דקות 
החזון הרחב של אמ"ן הוא הקמת כפר מרפא שלם עבור נשים בכל שלבי החיים, שיציע טיפולים הוליסטיים בגישה 

פמיניסטית כמו גם ידע ומקום תומך ומחזק לנשים בכל גיל.

בעולם אוטופי, אלימות מגדרית לא היתה קיימת והמלחמה היומיומית שמלווה את החיים עם פוסט טראומה אחרי 
אלימות כזאת - היתה שוככת. אך כל עוד קיימות בחברה שלנו תופעות כמו אונס, גילוי עריות ואלימות מינית, המעט 

שנוכל לעשות הוא לוודא שקיימים מקומות ומשאבים המאפשרים לאותן נשים )ובהמשך גם גברים( שחוו פגיעה, לשקם 
ולרפא את עצמן בסביבה תומכת ומאמינה.

8מס׳שיקופית

9מס׳שיקופית

10מס׳שיקופית



החזון הרחב שלנו הוא שלכל איש ואישה שנפגעו מאלימות מגדרית בעולם יהיה מרחב אליו יוכלו להגיע להירפא, 
ושמרחב זה יכיל מעגלי חוכמה נשית, בדיוק כמו בימי קדם בהם נשות השבט היו נוהגות לפרוש משגרת יומן, אחת 

לחודש למשך ימי הווסת ולהתאסף ב"אוהל האדום".

 אנו רואות חשיבות חברתית עליונה לקיומו של מקום כזה: אוהל אדום מודרני. אוהל לה - אוהלה.
עד כה הסתכלנו על הציר הכרונולוגי בסיפור ההקמה של אמ"ן, כעת, נתמקד גם בעקרונות ליבה של אמ"ן. במה הופך 

את אדמת מרפא נשית להיות מה שהיא.

פרסי / הציגי כרטיסיות במרכז המעגל עם עקרונות הליבה של אמ"ן, בכל כרטיסיה יש עקרון, הסבר קצר וציטוט של 
המתמודדות שלנו.

שקופיות מס׳ 11-17 

מס׳שיקופית

:הםהליבהמעקרונותחלק

טראומהמיודעטיפול
שלבהקשרהיאההחלמהולכןת/הנפגעשלהכוחנישולהואהטראומהגרעין

לכךמודעותבפיתוחמתמקדותאנו. חדשיםאמוןיחסיולרקימתלעצמיחיבור

.עצמןשלהריפויבתהליךהמובילותהןשנשים

11

הטראומהבליהייתימי, בשאלהאותיפוגש-כלידההמשברהמילים"

לינותנת, בחרתיוגםלסלולשנאלצתיהדרךאבל, אותיעיצבהרקשלא

,  עצמתיתחזקהאשההולידשליהמשבר. רגילחיייםמסלולעלזכות

"לחיותובוחרתלשרודשיודעת

14מס׳שיקופית

יש. שליטהולשחררלהקשיב, לסמוךאותימלמדתבטבעוהשהייהההתבוננות

,  שלהבזמןבוקרכלתזרחהשמש: בולשלוטניתןובלתימהכלהכלבטבע

כחומקורליציבותבסיסאיזה. לפניבלילההיהמהמשנהולאשלהבעקביות

לא, איתוולהסתנכרןלטבעלהקשיבזהשצריךמהכל. עליולסמוךמדהים

ולאאתעייףבהאלחםאניאם: ביםמערבולתכמוממש-בולשלוטלנסות

היא-שלהלתנועה, להאקשיבורקאשחרראםאבלחיהמשםשאצאבטוח

לטבעמודהאני. החוףאלבביטחוןואעלההשנימהצדאצאואניאותיתקח

.אותולראותיכולהושאנייופיבאינסוףשמלא

,ורעמיםברקיםשליופיעם,יחפה,עבטב, הירחעםבוקרלפנותריצהקילומטר 11-מיותראחרינכתב *

.הזריחהשלהמדהיםביופיוצופהבגשםהריצהאתמסיימת

17מס׳שיקופית

ומנהיגותפמיניזם
הטראומהמכבלישמשתחררתאישהכל. נשיתלמנהיגותחממההיאן"אמ

-חברתיתמנהיגהגםמכןולאחרחייהשלמנהיגהכלקודםלהיותובוחרת

לחברהאחרעתידלדמייןהאפשרותאתופותחתעוצמתיריפויכוחמהווה

.ולאנושות

"לחיותובוחרתלשרודשיודעתועצמתיתחזקהאישההולידשליהמשבר"

האישי.ןתיקולעשותרוצהשאניהבנתישליהמשבראתלפגוששהצלחתיאחרי"

"הלאההמסראתלהעביר, נוערבניעםלעבודללכתבחרתי. פוליטיהוא

12מס׳שיקופית

קהילה
רשתיצירתהיאהמשברעםלהתמודדן"באמהמרכזיותהדרכיםאחת

,  ולהיתמךלתמוךמקוםישאחתלכלבה-תמיכהשלואנושיתנשיתצפופה

ולהיזכרערךובעלתמשמעותיתלהרגיש, אמוןשלבריאיםיחסיםלתרגל

.לבדלאשהיא

אתאחתרואותאנחנו. קהילהאנחנו .לקהילהישכחכמה-קהילה"

. כאןאותםמדברותאנחנו, יוםביוםמדבריםשלאהדברים.השנייה

יש, שכבותפחותיש. לדבריםנגישותמאפשר. לעומקלהיכנסמאפשר

למרותהישארות. שאנחנואיפהלהיותהכנותאתמעריכה. חיבוריותר

"הכל

15מס׳שיקופית

השלמההאישהחכמת-גינקוסופיה
הנשיתלמחזוריות,םלרח, לגוףהביתהבחזרהמתמקדן"באמהריפויתהליך

 ,אישה=גינקו)גינקוסופיה. שלנוהנשיותעםשלוםוביצירתבריאהולמיניות

רפואתשלקדוםידעהמשלבתזהרמרוהשפיתחהאסכולההיא( חכמה=סופיה

.מודרנימערביידעעםהעולםמרחבישבטיתנשים

.שליהנשיותעל, שליהנשיהגוףעל, שליהגוףעלהשפיעההמיניתהפגיעה"

עםשלוםלעשותמנסהאני. שליבמחזוריות, בגוףמתמקדתאנישליבתהליך

עםיחדונזכרתהולכתאני. עובדזהאבל. כואבזה . קשהזה. שליהנשיות

"שביבחכמה, בישישהריפויבכוחותחברותיי

13מס׳שיקופית

טבעיהואהריפוי-מרפאהטבע
הואולאדמהלטבעהחיבור. לטבעקרובממוקמתן"אמשלהמרפאקהילת

 ,ואבלכאבלביטוי, לפורקןמקוםומהווהלהחלמהמהדרךנפרדבלתיחלק

.טרנספורמציההייחודיתבדרכוומאפשר

מחוברתבולהיותמקום. לשליטה, לחיבור, שלילחייםהשליטהאתמחזירזה"

לעשותלנויוצאכמה, באדמהנוגעותהרגלייםאתמרגישה. להתמסר, ורגועה

אתלאפשר, להרגיש. יחפותרגלייםלהניחממש? העירוניתבסביבהזהאת

,הקטנותהחיותכלעללהסתכל, לעציםלהתחבר? ליעושהזהמה, המרקמים

להיותמקום. לעננים, השמייםעלולהסתכלהראשאתלהרים.לחייםלבלשים

"נשאריםוהיסודותמשתנההתנועה. וקבועמשתנההכל. ולהתמסררגועהבו

16מס׳שיקופית

-פתוחדיאלוג
הרשתאתהרואה, ן"באממרכזיתטיפוליתגישההיא" פתוחדיאלוג"

מלאיםכשותפיםבמשברהאישהשלהקרוביםוהאנשיםהחברתית

בביתפותחההגישה. בהפעילחלקהלוקחיםההחלמהבתהליך

לאחתנחשבתהיאוכיום80-המשנותהחלבפינלנדפסיכיאטריחולים

במשבריםלטיפולבעולםביותרוהחסכוניותהאפקטיביותמהגישות

.נפשיים

שאלה לסיום החלק הזה - מה תפס אותך בסיפור הקמה של אמ"ן? )בקשי 2-3 שיתופים( 



חלק ד׳ קריאה לפעולה 10 דקות 

ספרי לקבוצה על מצבה של אמ"ן היום

קהילת המרפא באמ"ן נערכה לפתיחה בספטמבר 2020 אך במהלך סגר א' של הקורונה הצורך במקום בטוח לנשים 
זעק מהשטח ופניות רבות הציפו את העמותה. התקבלה ההחלטה להקדים ולפתוח לפני הזמן כדי להציל נשים 

מפגיעה.

בקשה לגיוס 

במרץ 2020 הבית נפתח והמתמודדות בבית שוהות בו שהייה מלאה כולל כלכלה ועם מעטפת טיפולית לאורך כל היום. 
.24\7

במקביל באמ"ן עובדות על פיתוח והשקה של קורסים יחודיים שמיועדים להיות בסיס לכלכלת הבית.

הפתיחה המוקדמת לשהיית המתמודדות בבית מצריכה משאבים משמעותיים מדי יום. התקציב הראשוני שגויס מוגבל 
ועתיד להסתיים. ללא גיוס של תרומות קבועות לבית אנו עלולות להגיע למצב בו נאלץ לסגור את הבית בחודשים 

הקרובים, מה שאומר בין היתר, לשלוח את הנשים שבו להתמודד לבדן, לעיתים תוך החזרתן למקומות שפגעו בהן.

אנו מבקשות את עזרתכן ומבקשות מכן להתגייס בסכום סמלי קבוע, למען המטרה החשובה הזאת.

בסכום השווה ל-2 כוסות קפה בחודש - תוכלו, באמת, להציל חיים של אישה שעברה את הנורא ומנסה לעזור לעצמה 
בעזרת אמ"ן. אנו יכולות לעזור לה!! 

אמ"ן יכולה להמשיך רק איתנו: תצוגת התרומה בהוראת קבע 

שלחי את הלינק לתרומה: https://my.israelgives.org/he/join/ThePowerof5 או חלקי את טפסי הוראת קבע. 
ובקשי בחלק זה מכל אחת לתרום באופן קבוע מדי חודש לאמ"ן. הזכירי לכולן שהיעד שלנו הוא 100,000 ש"ח ושיש 

לנו דרך ארוכה מ-26,000 ש"ח )איפה שאנחנו כעת נמצאות(.

חלק ה׳ התבונה לראות האומץ לרצות הכוח לבצע" - כולנו שגרירות 20 דקות 

לא נעמוד מהצד, לא נמשיך לשתוק!

כמו שקראנו קודם, אחד העקרונות של אמ"ן הוא פמניזם ומנהיגות. ולא סתם. אי אפשר לשבת בסלון ולקוות לטוב, 
לעמוד ולהסתכל מהצד על הנתונים הקשים )שהלכו ונהיו יותר ויותר קשים בתקופה זו של הקורונה(. דרושה פה 

מנהיגות, דרושה פה עשייה, דרוש פה כוח לבצע. 

הציגי/ הקריני - ציטוט של אדריאן ריץ'

 שקופיות מס׳ 18 

שאל/י: 

 -  למה אדריאן ריץ' מתכוונת? )די לפטריארכיה, די למצב בו 
כל אשה שמשמיעה את הקול שלה הורסת את עצמה(

18מס׳שיקופית- ְלמה את אומרת - לא עוד!? 

 .מתאבדותבנשיםלנודי

.מתאבדותבמשוררותלנודי

האלימותכצורתעצמיבהרסלנודי

.לנשיםהמותרתהיחידה
בעקבות ההתאבדות של חברתה אן סקסטון' ריץאדריאן

https://my.israelgives.org/he/join/ThePowerof5


 הציגי/ הקריני - את השיר:
אפשרות 1: אנסים יקרים של מרוה זהר. )חשוב להכין את כולן רגע לפני הקריאה שזה שיר שעלול להציף(

 שקופיות מס׳ 19-20 

מס׳שיקופית

זוהרמרוה/ יקריםאנסים

ביום ראשון הקרוב נפגש

אעמוד על במה אקרא שירה 
אפר את חוזה השתיקה

אתם תבואו לממש את מה שהבטחתם  
שתעשו לי 

אם

תחכו לי? תהיו בקהל? מה תלבשו אתם? מה אלבש
?תזהו אותי? בדרך הביתה
?אזהה אתכם

19

כמו שלבי האבל במהופך אני מתמקחת מבעוד מועד

(כלפי פנימה, גם את הכעס אני הופכת)

אנסים לא קוראים שירה, אמרתי לעצמי
אבל הסתבר לי אנסים גם כותבים שירה

.אפילו זוכים בפרסים על שירה

אכתוב שירים בשפות זרות, אמרתי
אבל השירים נכתבים בשפת אמי

ושפת אמי היא שפת האמהות כולן  
.גם אמהות של אנסים

מס׳שיקופית

אכתוב בשם בדוי, אמרתי

אבל כבר קיבלתי על עצמי שם בדוי  
.  כשקיבלתי צלם אנוש

"לשבור שתיקה: "שיקרו לי כשאמרו
.שתיקה לא עשויה זכוכית

שתיקה היא רקמה חיה
מתחדשת כל בוקר

מונחת בזהירות כמו טל  
.על גבעולים

20

את הקללה שהטלתם עלי  

אי אפשר להתיר 
כמו נסיכה שתדקר ביום הולדתה

.ביום שאספר אתם תבואו
.בכל מקרה תבואו. גם אם לא תבואו

."אם אספר זה יגמר"שיקרו לי כשאמרו 
.אין שחרור בדיבור אין שחרור בשתיקה

.את המחיר אשלם בכל מקרה

.אם כך זה לא משנה
.אני חופשיה לעשות כרצוני

נקח נשימה, ונשאל - מהו קשר השתיקה? למה הוא קיים? את מה הוא משרת?
)Chat-כתבי את הזעקה שלך-שלנו )כל אחת כותבת על פתק ושמה במרכז המעגל / כותבות ב

אפשרות 2: אחרי המהפכה של מרוה זהר.  שקופיות מס׳ 20-21 

מס׳שיקופית

זוהרמרוה /המהפכהאחרי

אחרי המהפכה התיישבתי  

ליד ערמת הריסות

זבובים רבים סבבוני

מריחים את פצעי הפתוחים 

מבעד לעור השלם

חשבתי אולי גופה מוטלת בקרבת מקום

נזכרתי איך יצאתי מבית העלמין

והשלכתי את האבן הראשונה

21

אילו הייתי יודעת אז  

את מה שגם עכשיו איני יודעת ממש

הלוואי לא הייתי מתחילה

הלוואי לא שילחתי קולי

כמו עורב בתום המבול

ליד ערימת הפיכות

זבובים רבים סבובני

עייפתי מלהניס  אותם

עייפתי מכל נסיון

לשנות כל דבר בעולם

מס׳שיקופית

תן לי פחות אומץ לב, אלוהים

תן לי שאפחד יותר על עצמי

שאחוס על מה שיש

אני רוצה בחזרה את הימים  

לקטוף משמשים בשמש

ללטף קליפת קטיפה

?האם הפרי הזה בשל, לשאול

?האם הגיע הזמן

עדיין לא

עדיין לא

22

 אחרי הקראת השיר:
מרוה כתבה את הדברים כשהיתה צריכה לחכות ולגייס את המשאבים, הכוח והנשים כדי לבנות אדמת מרפא 

נשית - הזמן הגיע, מרוה הקימה ועכשיו אנחנו נשים בישראל צריכות לשמור על האוצר הזה של אדמת מרפא נשית 
שתגדל לכפר שכולנו נוכל לבקר.

סיכום 10 דקות

נערוך סבב בו כל אחת עושה רשימה של 5-10 חברות וחברים, מכרות ומכרים שהיא מעוניינת להזמין למפגש כזה 	 
שהיא תערוך כשגרירת אמ"ן. ובנוסף - רשימה של 5-10 חברות שאני מעוניינת לבקש מהם לתרום באופן קבוע גם 

בלי להגיע למפגש שכזה.
נערוך סבב נוסף בו כל אחת אומרת במילה עד 5 מילים איך היא יוצאת מהמפגש.	 
נבקש מהמשתתפות אם יש להן רצון / מוכנות לכתוב איך היה להן במפגש? למה זה חשוב שאמ"ן תתקיים - לשלוח 	 

amenambassadors@ohela.org-לנו ל
רגע לפני הסוף נעשה סלפי / צילום מסך נעלה תמונה בה כולנו מתויגות עם מספר מילים לאיך היה ועם השם של 	 

התוכנית וה#שגרירותאמ"ן. ונבקש מכל חברינו וחברותינו ברשת החברתית להצטרף לתוכנית.

תודה מעומק הלב,
צוות אדמת מרפא נשית! 

דצמבר 2020
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