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אסתי שושן, חרדית, אם ל- 4. אחות בכורה למשפחה בת 12 ילדים.

מייסדת תנועת המחאה "לא נבחרות, לא בוחרות" ומנכ"ל נבחרות- נשים חרדיות לייצוג 
שוויון וקול.

מרצה, יוצרת קולנוע, אשת תקשורת, כותבת, אמנית, מעצבת, מנחה ומפתחת תוכן.

בשנים האחרונות הרצתה בארץ ובחו"ל באוניברסיטאות, מוסדות חינוך, ארגונים ואירועים 
מגוונים, בינהם על בימת TEDX ירושלים, על סיפורה האישי ופעילותה האקטיביסטית.

יוצרת ומגישת הפודקאסט "חרדית מדוברת" על חרדיות ישראלית מתחדשת.

ב-2014 יצא סרטה הקצר "עקרה" העוסק באימהות מוקדמת ובמשפחות ברוכות ילדים, 
הסרט הוקרן בפסטיבלים בארץ ובעולם. ב-2020 יצרה את "אחד מי יודע" סרט דוקומנטרי 

אישי קצר עבור הוט 8 כחלק מפרוייקט "מה נשתנה, על פסח בימי קורונה.

זוכת פרס יערי 2017 לעשיה חברתית, ופרס רפפורט לעשיה נשית פורצת דרך ומחוללת 
שינוי בחברה הישראלית לשנת 2019. בשנת 2018 נבחרה לאחת מ-20 האקטיביסטיות 

המשפיעות בישראל של מגזין ליידי גלובס.

בימים אלה עובדת על סדרת טלוויזיה המבוססת על סיפורה ועל ספר שירה ראשון.

אודות



קולות מאחורי המחיצה
הרצאה וסיפור אישי על נשים בעולם החרדי

לא נבחרות, לא בוחרות- סיפור אישי על הדרך מסמינר בית יעקב בבני ברק עד 
למאבק לייצוג פוליטי לנשים חרדיות.

נושאים נוספים העולים בהרצאה:

הגרושה מקרקוב שלא וויתרה. מהפכת החינוך של מייסדת "בית יעקב" והשפעתה 
על חייהן, השכלתן ועבודתן של נשים חרדיות בימינו.

ארון ספרים על הגב. התפתחותה של תפיסת 'רק תורה' והתגייסות הנשים לביסוסה

למי קראת פמיניסטית? פמיניזם חרדי שמרני בדמות התפתחות חצרות של רבניות 
משפיעות, למול פמיניזם חרדי פרוגרסיבי הדורש זכויות, קול ומעורבות אקטיבית 

בארון הספרים היהודי

עבודת השם. נשים חרדיות בשוק התעסוקה, האידאולוגיה מול המציאות

קדושת הסטורי. נשים חרדיות ברשת



חומות של נייר. התקשורת החרדית כשומרת סף, או סוכנת שינוי?

חרדית מדוברת. מסע בנבכי עולם המושגים החרדי ומשמעויותיו.

קולנועיים  ייצוגים  המסך.  על  חרדים  מהמסך,  חרדים   DOSSIWOOD
וטלוויזיונים בני זמננו.

קולנוע למהדרין. על התפתחות הקולנוע החרדי על זרמיו השונים וייצוגיו, 
דרך מהפכה דיגיטלית וחברתית בחברה החרדית.

עקרה. סרטה הקצר המספר את סיפורן של בנות למשפחות ברוכות 
ילדים. הקרנה ושיחה.

פיתוח תוכן לפאנלים וימי עיון: גיבוש תוכן ומשתתפים, הנחייה, מפגש 
לחברה  בינו  התפר  ובקווי  החרדי,  מהעולם  מרתקות  דמויות  עם 

הישראלית. 

הרצאות ותכנים נוספים



שמעו, נהנו והמליצו

ברצוני להמליץ על הקולנוענית ואשת התקשורת אסתי שושן כמרצה מעוררת עניין ובקיאה בתחומה. 
שושן מסרה הרצאה במסגרת סדרה שאצרתי בבית אביחי בירושלים ועשתה זאת באופן כובש 

ומקסים כאחד.

מרלין וניג
חוקרת ומבקרת קולנוע

בתאריך 16.5.2020 התארחה הגב׳ אסתי שושן בקורס לתואר שני במגמת ישוב סכסוכים ״חרדים 
ומדינת ישראל״. אסתי כבשה את התלמידים, היא סיפרה על פעולתה האישית החלוצית ועל עולמן 
של נשים חרדיות. הסטודנטים יצאו נפעמות לגלות עולמות חדשים וחלק מהם בחרו לכתוב את 
עבודת סיכום הקורס על הנושא. אין לי ספק שלכל מקום שהיא תגיע את תעורר השראה ותגרום 

לאנשים לעשות את העולם שלנו טוב יותר.

ד"ר נחומי יפה
בית הספר ללימודי חברה ומדיניות  הפקולטה למדעי החברה, 

אוניברסיטת תל אביב

אסתי שושן התארחה והרצתה בתכנית הדגל של תחום המנהיגות בויצו ישראל, לא כל יום פוגשות 
אישה שהיא השראה אמיתית לעשייה ושינוי חברתי ואסתי,במילותיה החודרות,בדיבורה הרהוט 
והברור- היא השראה לכל אישה באשר היא. משתתפות התכנית היו מרותקות לדבריה ולדרך בה 
הציגה אותם, תוך שהיא רותמת את הקהל כולו לדרך המורכבת של חתירה לשינוי מגדרי חברתי 

בעולם החרדי. הרצאה שהיא חובה!!!

שלי רפופורט
מנחת קבוצות מנהיגות ומפתחת תוכן



פרופ' פרנסס רדאי. האוניברסיטה העברית

שמעו, נהנו והמליצו

הזמנתי את גב' אסתי שושן לתת הרצאה בקורס שאני נותנת באוניברסיטה העברית בעניין דת 
ואינפורמטיבית. התלמידים מאוד התעניינו  הייתה מאורגנת, ברורה  וזכויות האדם. ההרצאה 

וההרצאה השאירה עליהם רושם רב.

פרופ' פרנסס רדאי
נשיאה מרכז קונקורד לחקר קליטת המשפט הבינלאומי בישראל, בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המסלול האקדמי 

המכללה למינהל, האוניברסיטה העברית, ראש הקתדרה ע"ש אליאס ליברמן, אמריטה.

University College London פרופסור כבוד;University of Copenhagen דוקטור כבוד.
.CEDAW לשעבר, מומחית עצמאית של האו"ם, כמדווחת מועצת זכויות האדם וכחברה בוועדת

אני מבקשת להמליץ על הגב' אסתי שושן כמרצה מרתקת. הגב' שושן הרצתה בשיעור במסגרת 
הקורס "העצמת נשים". שאותו אני מלמדת במכללת צפת. הקורס מכשיר סטודנטיות ערביות 
לתואר ראשון במכללה לעבוד עם נערות במצוקה במסגרות טיפוליות שונות. במפגש הזום אסתי 
הצליחה לרתק את הסטודנטיות ולעורר בהן עניין רב בסיפור חייה ובהובלתה מאבק מתמשך 
למען זכויות נשים ובעיקר למען זכותן של נשים חרדיות לייצוג במוקדי כוח פוליטיים. היא הקשיבה 
בסבלנות ובכבוד להערות ולשאלות שהעלו הסטודנטיות והתייחסה אליהן באופן מרשים. אוסיף 
עוד ואציין כי אסתי השכילה ליצור בסטודנטיות התעניינות ואף הזדהות באמצעות יכולתה להצביע 

על קשיים דומים של נשים בחברה החרדית לאלו של נשים בחברה הערבית. 

זכיתי גם לשמוע את גב' שושן מרצה במסגרת כנס של כ-200 נשים שהתקיים בגבעת חביבה ואשר 
עסק בייצוג נשים בפוליטיקה. דבריה היו מאלפים.    

הגב' שושן היא מרצה מוכשרת ומעוררת הערכה והיא יכולה לעורר השראה והזדהות בקהלים 
מגוונים, בסוגיות הקשורות למעמד האישה בחברה החרדית ומעבר לה.

פרופ' אסתר הרצוג
אנתרופולוגית חברתית, המכללה האקדמית צפת



ארגונים ומוסדות שהזמינו הרצאות



 מרצה, אמנית, אקטיביסטית

estish77@gmail.com \ 050-8731884

ליצירת קשר

למידע נוסף
www.estymedia.co.il .האתר האישי של אסתי 

www.akara.co.il עקרה.  הסרט  אתר 

 www.nivcharot.co.il .האתר של ארגון נבחרות

חפשו את הפודקאסט "חרדית מדוברת" בכל 
הפופולריות הפודקאסטים  אפליקציות 
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https://soundcloud.com/user-760538570



