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ב-12  האו”ם  בלוח  מצוין  הבין-לאומי  הנוער  יום 
באוגוסט. עד כה לא קיבל יום זה, את ההתייחסות 
ההבנה  וגוברת  הולכת  לאחרונה  אולם  לו,  הראויה 
כיום  מהווה  הנוער  אוכלוסיית  חשיבותו.  למידת 
זו  קטגוריה  תחת  העולם,  מאוכלוסיית  שישית 
אולם,   ,15-24 גילאי  אחת  הגדרה  פי  על  נכללים 
ומדובר בהגדרה שמשתנה בהתאם לנסיבות  היות 
דמוגרפיות, כלכליות וסוציו-תרבותיות, הרי שהגדרה 

אלטרנטיבית מכלילה את גילאי 15-32. 

אחד  מצד  מורכב,  בעולם  נוער  בני  של  מעמדם 
בני  ומאידך,  לעתיד,  הפוטנציאל  את  מהווים  הם 
דיונים,  בתוך:  בחשבון  נלקחים  לא  כמכלול  נוער 
יוזמות ושינויים גלובאליים. בדרך כלל קולם, דעתם 
ובעתיד,  בהווה  חייהם  את  רואים  הם  שבו  והאופן 
היחס  בהחלטות.  והקשבה  מקום  פחות  מקבלים 
האמביוולנטי אם ניתן להגדירו אותו ככזה ,בא לידי 
לבני  הנוגעים  שונים  בנושאים  במחקרים  גם  ביטוי 
ניכר  ופנאי.  נפשית  רווחה  מיניות,  חינוך,  כמו:  נוער 
כי הידע המחקרי מתקבל מסטטיסטיקות כמותניות 
אודותיהם, ופחות מתוך דיון איכותני השואף להכיר 
ועולמם.  עצמם  את  חווים  הם  שבו  האופן  את 
ההבנה  להפציע  מתחילה  האחרונות  בשנים  רק 
שקטגוריה כללית של “נוער” אינה הומוגנית ואחידה 
במאפייניה, והיא מבטאת מגוון קולות ודעות שחשוב 

לשמוע, לדעת ולהכיר.

מתוך הבנה זו, הגדיר האו”ם בשנת 2015 את חמשת 
עמודי התווך של תכנית פעולה המעודדת בני נוער 
העתיד  בתכניות  כבוד  של  מקום  לעצמם  לקחת 
אג’נדה  קביעת  בתהליך  קולם  להביע  שיוכלו  כדי 
הערכים  את  כללה  התוכנית  קיימא.  בת  עולמית 
ואינטגרציה  פעולה,  שיתוף  מניעה,  הגנה,  הבאים: 
תוך היכרות השונות, ומטרתה העיקרית של התכנית 
הייתה קידום תהליכי שלום וצמצום תהליכי סכסוך 
להגברת הביטחון. כך גם נקבע הנושא השנתי ליום 

הנוער הבינלאומי 2017 כ”נוער בונה שלום”. 

ביטחון  למושג  ביחס  ובמיוחד  שלום  של  בהקשר 
המגדרית.  המודעות  חשיבות  את  להדגיש  ראוי 
זו  בשנת אלפיים התקבלה החלטה 1325. החלטה 
של מועצת הביטחון של האו”ם, קבעה כי המדינות 
מתעדף  באופן  לקדם  צריכות  באו”ם  החברות 
ומודע את השתתפותן של נשים בכל מוקדי קבלת 
ביטחונן  על  משפיעות  ו\או  הקשורות  החלטות 
והגנתן של נשים, מכל סוגי האלימות. כדי לעשות כך 
ראוי לשלב ניתוח מגדרי של נשים ממגוון הקבוצות 
למען מניעת אלימות וקידום שלום. כך, שאם ירתמו 
נערים ובעיקר נערות המודעים\ות להבדל המגדרי 
שבסדר  להבטיח  יוכלו  הם  ממנו,  הנגזר  ולצורך 
למשל  רלוונטיים,  משאבים  יוקצו  החדש,  העולמי 

כדי לצמצם ‘טרור מגדרי’. 

היום  לסדר  לחלחל  ממשיכה  מגדרית  רגישות 
הציבורי. בשנת 2011, הוחלט לקבוע את ה- 11.10 
את  בו  ולציין  נערות,  לילדות\  נפרד  עולמי  כיום 
המודעות לצרכיהן המגוונים. ואנו בהחלט מברכות\
ים על הבנה זו. יחד עם זאת, רצוי לזכור שמדובר 
לעבר  במסע  רבות,  מני  אחת  דרך,  באבן  בינתיים 
ונערות  ילדות  שגם  יבטיח  אשר  עולמי  יום  סדר 
החיות במצבי חיים מורכבים, תוכלנה לפתח חלק 

הולך וגדל מכשירויותיהן מבלי לסכן את עצמן.

ברכות:
y  ,ברכות לנרשמות לתואר שני ושלישי במגדר לשנה"ל תשע"ח

יום הלימודים הראשון מתחיל ב- 23/10/2017.
y  ISF-ברכות לפרופ' רבקה תובל משיח על זכייתה במענק ה

מחקר  סדנת  לקיום   ISF-ה של  במענק  וכן  מוסדי,  לציוד 
זכייתה במענק של  וכן, על  במחקר איכותני בפסיכותרפיה. 
הדסה- של  במרכז   fellowshipל  Brandeis אוניברסיטת 
נשים  לחקר   )Hadassah-Brandeis Institute(  ברנדייס

יהודיות על מחקרה בנושא של הורות וצבא.
y .ברכות לד"ר אירית לוי פלדמן על קבלת הדוקטורט

עדכונים: 
y  והועלתה לאתר עודכנה  תכנית הלימודים לשנה"ל תשע"ח 

התכנית.


