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ראשת הרשות לקידום מעמד האישה

בנושא גיבוש תכנית פעולהעמדת תנועת נשים עושות שלום למכתבה של ראשת הרשותהנדון:
האו"םשלהביטחוןמועצתשל1325החלטהויישוםמגדרישוויוןלקידוםכוללת

רקע כללי על התנועה

בעקבות2014בשנתשהוקמהבארץביותרהגדולההשטחתנועתהיאשלוםעושותנשיםתנועת
להגיעהתנועהמטרתנשים.בהובלתמפלגתית,בלתיפוליטית,תנועההיאאיתן"."צוקצבאימבצע
הצדדים,שניעלומוסכםאליםלאמכבד,מדיניהסכםעלוחתימההישראלי-פלסטיניהסכסוךלסיום

מועצתשל1325להחלטהבהתאםזאתכלבישראל.האוכלוסייהקבוצותממגווןנשיםבהשתתפות
המשתייכותרשומותחברותאלפיעשרותלתנועה,שנה.21כ-לפנישהתקבלההאו"םשלהביטחון
ECOSOCב-מייעץארגוןשלסטטוסקיבלההתנועהשנתיים,לפנימגוונות.אוכלוסייהלקבוצות

(Economic and Social Council(האו"ם.של

החלטהשלהמרכזייםהתחומיםלקידוםהפסקהללאפועלתהתנועה,2014בשנתהקמתהמאז
האו"ם.שלהביטחוןמועצתשל1325

עם הטלת המטלה להקמת צוות בין משרדי לגיבוש תכנית פעולה לאומית כוללת ליישום החלטה
שנות7במהלךשצברנווהניסיוןמהידעלשתףהאישהמעמדלקידוםהרשותידיעלנתבקשנו,1325

הפעילות של התנועה בתחומים אלה. במסמך הנוכחי, נסרוק את פעילות התנועה ליישום החלטה של
מתוךהגענואליהןבתובנותונסכםהעיקרייםמרכיביהפיעל1325האו"םשלהביטחוןמועצת

הפעילות.

א. הגנה על נשים וילדות מכל סוגי האלימות

נשים, ילדות וילדים הן הנפגעות העיקריות מסכסוכים אלימים. בגלל חלוקת כוח ומשאבים לא
שוויונית בחברה, נשים נמצאות בתחתית מבחינת מעמד, שכר וסטטוס חברתי ולכן הן הופכות

לפגיעות יותר במצבי משבר לאומיים קיצוניים.

התנועה פועלת בתחום זה דרך קיום מפגשים בנושאי ביטחון/היעדר ביטחון והקשר בין סוגים שונים
של ביטחון: אישי-קבוצתי-לאומי בהקשר של הסכסוך . למשל, קיום חוגי בית, כנסים ודיונים בנושא
השפעת הסכסוך על תחושת ביטחון אישי, התפשטות מגפת הקורונה על אלימות במשפחה, אובדן



בקרב נשות התנועה ונשיםלהעלאת המודעותפרנסה והיעדר ביטחון כלכלי, ועוד. כל זאת במטרה
בקהילות השונות בחברה הישראלית.

ב. מניעה של סכסוכים אלימים ומניעת הפגיעה בנשים וילדות

לראשונהמכירההאו"םשל1325החלטה:סכסוכיםבפתרוןנשיםשלבתפקידןהיסטוריתהכרה
כןכמואלו.סכסוכיםשלהעיקרייםהקורבנותהןאלימיםוסכסוכיםלחימהבאזוריונערותשנשיםבכך

ולסיוםקיימאבנישלוםהסכמילהשגתשלום,תהליכילקידוםמפתחהןשנשיםבכךההחלטהמכירה
סכסוכים אלימים.

בתחום זה התנועה פועלת בשטח במגוון מישורים:

סבב לחימה נוסף על ידי דרישהשמטרתה מניעתהגשת הצעת החוק "חלופות מדיניות תחילה"-
מהממשלה לשקול חלופות מדיניות ודיפלומטיות בטרם החלטה על יציאה למבצע צבאי כולל דיון

בחלופות כאלו על בסיס קבוע ואכיפה דרך מנגנון פיקוח בכנסת. בימים אלו, החוק יוגש על ידי ח"כ
אמילי מואטי ממפלגת העבודה.

גדול המתנהל כעת שמטרתו לקדם: פרויקטפרוייקט פרטנריות לשלום ומ"היכרות לחברות"-
שיתוף פעולה בין תנועת נשים עושות שלום לבין תנועה חדשה של נשים פלסטיניות, תנועת נשות
השמש. המטרה היא כפולה: הראשונה, להוכיח לשני העמים ולמנהגי.ות הציבור שבשני הצדדים

קיימות פרטנריות התומכות בסיום הסכסוך. השניה, להשפיע על המנהגים.ות משני הצדדים להגיע
אל שולחן הדיונים לשם השגת הסכם מדיני מכבד ומוסכם על שני הצדדים עם השתתפות פעילה של

נשים במוקדי קבלת החלטות בכל התהליך .

ביןלקירובשטחפעולותנערכו,2021מאיבחודשהשנההאחרוןהלחימהסבבבמהלך-
אוכלוסיות יהודיות וערביות בערים המעורבות, כגון ביקורים ומפגשים בין נשים יהודיות וערביות,

הפצת מסרים פייסניים, מפגשים עם אנשי/נשות דת מהדתות השונת ותמיכה פומבית בצעדים בוני
אמון בערים המעורבות.

כעת. מטרת העל של פרויקט זה היאהוא פרויקט נוסף המתנהלבניית "מפת הזדמנויות לשלום"-
לייצר מסמך רחב אופקים הכולל תחומי חיים רבים בהם ניתן לזהות ולפתח הזדמנויות לשלום. המפה

תיבנה באמצעות ראיונות של מומחיות בתחום נשים, שלום וביטחון בנוסף לתחומי ידע אחרים כגון
כלכלה, חינוך, רווחה, בריאות, אמנות, קיימות ודת, המושפעים באופן ישיר על ידי מצב סכסוך

מתמשך ואלים. מסמך זה ייכתב ברוח נשית-פמיניסטית כדי להציג זוויות ראייה חדשניות וייחודיות
לממשלה כדי לעודד אותה לחזור למשא ומתן עם המנהיגים הפלסטינים.

ג. ייצוג והשתתפות נשים בקבלת החלטות ובניהול משא ומתן לשלום

על פי מחקרים נשים הן מפתח לקידום תהליכי שלום בני קיימא ולסיום סכסוכים אלימים. נשים
מביאות אל שולחן הדיונים מבט ייחודי ומקיף והן מודעות להיבטים האזרחיים של המציאות.

ההחלטות המתקבלות בהיעדר נשים סביב שולחן הדיונים הן החלטות פחות רחבות ומחזיקות מעמד
פחות זמן, ועל כן הכרחי לשלב נשים במוקדי קבלת החלטות.



הסכסוך המתמשך מעצב תרבות מיליטריסטית גברית שמעודד הדרת נשים. דוגמת הוועדה
הממשלתית הראשונה להתפשטות מגפת הקורונה ללא השתתפות נשים; קיום כנסים ודיונים

ציבוריים בנושאי אסטרטגיה וביטחון ללא ייצוג נשים שוויוני הן מבחינה כמותית והן מבחינה מהותית.

התנועה פועלת בתחום זה בהרחבה ובהדגשה רבה בעיקר בכנסת ישראל.

- חברות התנועה משתתפות במפגשי ועדות הכנסת, בעיקר בוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון
מגדרי.

- "כנסת נשים": חברות התנועה מגיעות לכנסת אחת לשבוע כדי להפגין נוכחות, נחישות ונראות. הן
נפגשות עם חבר/ת כנסת מהסיעות השונות ונוכחות בדיוני המליאה.

חברי.ותהדיפלומטית,הקהילהעםבכנסת1325בנושאכוללמיוחדיםדיוניםוארגוןהשתתפות-
הכנסת ונציגי.ות ארגונים אזרחיים.

נשיםהשתתפותלעידודקמפייניםהתנועהערכה,24וה-23ה-,22ה-לכנסתהבחירותבמהלך-
ברשימות של כל המפלגות עם דרישה ממנהיגי.ות המפלגות לקדם ייצוג הולם ושוויוני של נשים

בעשירייה הראשונה שלה.

ד. הטמעת חשיבה מגדרית על ידי התייחסות והתחשבות בהשפעה הייחודית של נשים במוקדי
קבלת החלטות

אחד הנושאים החשובים שהתנועה מדגישה מאז תחילת פעילותה הוא העלאת מודעות של נשים
לחשיבותה של גישה מגדרית להיבטים וההשלכות השונות של הסכסוך על כל תחומי החיים של

נשים.

התנועה פועלת בתחום זה במגוון מישורים:

התנועהלנשותתחומיתורבמעמיקהמקיפה,הכשרהתכניתלמעשה":מהלכה1325"פרויקט-
באמצעות הרצאות ודיונים עם מומחיות מהאקדמיה והחברה האזרחית כגון שלום ומגדר, צבא, חברה

ונשים, אלימות נגד נשים ומקומן של נשים ערביות פלסטינאיות בהקשר של סכסוך, הדרת נשים
בתחומי ביטחון ומדיניות חוץ, פמיניזם מזרחי, פמיניזם חרדי ועוד. באמצעות תכנית זו, התנועה

בנתה מודל להפצת ידע מגוון ועדכני באופן נגיש. תכנית זו מהווה מודל לארגוני נשים בחברה
האזרחית.

עברונשים500מעכי:ואיתךאדםמדרשתעםפעולהבשיתוףמשותף"עתידבונות"נשיםסמינר-
הכשרה בת יומיים לפיתוח כישורי מנהיגות והובלת תהליכי שינוי במגוון קהילות בחברה הישראלית.

השלום הצפון-איריהשתתפות של משלחת של התנועה בסמינר בבלפסט בנושא תהליך-
מפרספקטיבה פמיניסטית כדי ללמוד על תהליך שהוביל לפתרון הסכסוך עד להשגת הסכם "יום שישי

הטוב" בתור הסתכלות מיוחדת לתפקידן המשמעותי של נשים משתי הקהילות לפני, במהלך ואחרי
סיום הסכסוך. בעקבות הסמינר, התקיימו מפגשים וסדנאות העשרה ולמידה עם פעילות התנועה

באזורים שונים בארץ.



להפצת ידע מבוסס על ניתוח ביקורתי מפרספקטיבה פמיניסטית-מגדרית על ידייצירת חוברת-
על נשים מקבוצות מיעוט שונות.להבנת השפעות והשלכות של הסיפוחראיונות של מומחיות

באמצעות הקניית ידע בסיסי לנשים, תוכניות ההכשרה תורמות הן להעלאת המודעות למצבים של
הדרה ואפלייה גלויה וסמויה, על בסיס מגדרי בחברה ובפוליטיקה בישראל.  הן גם תורמות להגברת

המודעות למצבן ולתפקידן של נשים באזורי סכסוך בכל תחומי החיים. נשות התנועה השתתפו
בדיונים בוועדות הכנסת, נפגשו עם חברי וחברות כנסת מכל הסיעות ויזמו פעילויות סביב מערכות

הבחירות השונות. ידע וניסיון אלה הם תשתית להובלת שינוי אמיתי ואפקטיבי לטווח ארוך.

נשים רבים בכלל ושל תנועת נשים עושות, למרות מאמצים גדולים ובלתי פוסקים של ארגונילסיכום
התוצאותואחרים,כאלהקטניםשיפוריםולמרות1325האג'נדהוקידוםהסכסוךלסיוםבפרטשלום

אינן מספקות.

ישראל נמצאת עדיין במקום נמוך ברשימת המדינות השמות בראש סדר העדיפות הלאומי שוויון
מגדרי, הגנה על נשים וילדות מכל הקהילות ומכל סוגי האלימות, ייצוג והשתתפות נשים במוקדי

קבלת החלטות והובלת משא ומתן לשלום והטמעת חשיבה מגדרית בכל תחומי החיים הציבוריים.

אנחנו תומכות במהלכים של הרשות לקידום מעמד האישה להקים צוות בין משרדי לגיבוש תכנית
לתרוםמבקשותאנוהאו"ם.שלהביטחוןמועצתשל1325החלטהליישוםכוללתלאומיתפעולה

מהידע והניסיון שצברנו לטובת השגת מטרה זו מתוך שותפות פעילה בקרב נציגות ארגוני נשים של
החברה האזרחית.

בהובלתרב-משרדיצוותעלתוטל1325לאומיתפעולהתכניתבנייתשמטלתשמוטבסבורותאנו
הרשות ובהשתתפות נציגות ארגוני נשים.

אנו רואות במהלכים אלה הזדמנות חשובה להציע מסגרת חשיבה פמיניסטית רחבה הכוללת נקודות
מבט ייחודיות של נשים מגוונות כגון נשים ערביות-פלסטיניות, נשים בדואיות מכפרים לא מוכרים,
נשים ללא מעמד רשמי, נשים צעירות, אמהות לחיילים.ות ונשים יוצאות אתיופיה וברית המועצות

לשעבר.

בקריאה לממשלה לקחת חלק, תנועת נשים עושות שלום מצטרפת לארגוני נשים נוספיםלסיום
שלהביטחוןמועצתשל1325החלטהליישוםלאומיתפעולהתכניתולאמץההיסטוריבתהליך

יותרצודקתשוויוניתחברהליצירתלהובילובכךבמלואהאותהלתקצב,2022בשנתהאו"ם
ולהנהיג את המדינה לסיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

בכבוד רב,

פסקל חן וטובה בנסקי                                                   אורנה שרגאי ויעל ברוידא



שותפותמנהלות1325צוותשלשותפותרכזות


