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הקדמה

המועצה הלאומית של הנשים היהודיות )National Council of Jewish Women(, ארגון הנשים היהודיות הוותיק 
ביותר בארה"ב נוסד בשנת 1893 על-ידי חנה ג. סולומון, מנהיגה ואשת חזון. המועצה היא ארגון שטח המתרגם 
אידיאלים פרוגרסיביים לפעולה, עם דגש על צדק חברתי וכלכלי עבור נשים, ילדים ומשפחות, בארה"ב כמו 
– החל בכוחה הגובר של הרבנות  גם בישראל. האתגרים בתחום קידום השוויון המגדרי בישראל מתרבים 
והשפעתה הבעייתית על מעמדן האישי של נשים, דרך ההדרה הגוברת של נשים מן המרחב הציבורי וההשפעה 
השלילית הרב-ממדית של מצב המלחמה התמידי וחוסר הביטחון, וכלה במאמץ של מספר הולך וגדל של 
עמותות העוסקות בסוגיות של נשים להבטיח מימון לפעילות ברת-קיימא שלהן. לנוכח אתגרים אלה, בתחילת 
2016 החליטה המועצה לבחון את מצב העניינים בחזית זכויות הנשים בישראל, על-מנת להתוות נתיב של 
חיזוק וקיימות לעתיד. לצורך כך, ביקשה הנהלת המועצה מקרן משפחת מייזר של הפדרציה היהודית של ניו 
יורק )UJA Federation of New York( מענק ראשוני לתמיכה בפרויקט מחקר, שבסיומו יערך סימפוזיון בן יום 
אחד ובו תשתתפנה פעילות פמיניסטיות אמריקאיות וישראליות. עם תמיכת משפחת מייזר ביוזמה פורצת-

דרך זו, פנתה המועצה לקרן דפנה, המחזיקה בידע רב ובמחויבת עמוקות לפעילות בשטח, על-מנת שתצטרף 
כשותפה בפרויקט.

קרן דפנה, הקרן הפמיניסטית הראשונה והיחידה בישראל, נוסדה בשנת 2003 על-ידי פרופ' דפנה יזרעאלי 
והטמעת  חברתי,  שינוי  של  כסוכנות  נשים  קידום  היא  דפנה  קרן  מטרת  פמיניסטית.  ופעילה  חוקרת  ז"ל, 
ויצירת קשרים בין מובילות דעה פמיניסטיות  חשיבה מגדרית באמצעות חלוקת מענקים, בניית מסוגלות 
ממכלול הקהילות בחברה הישראלית. קרן דפנה מונעת מסקרנות והערכה לידע של נשים חכמות בכל תחומי 
חברתי  לשינוי  ראיות  מבוססת  אסטרטגית  ופעולה  חשיבה  לטיפוח  מחויבת  והיא  הפמיניסטית,  הפעילות 
ולתמיכה בהן. כשחברות ההנהלה של קרן דפנה החליטו על סגירתה, הן רצו להשאיר אחריהן מורשת של 
הערכה להישגי העבר בזירה הפמיניסטית בישראל, כמו גם מחויבות נחושה להתוויית עתיד של שוויון מגדרי 

והטמעת חשיבה מגדרית.

פרויקט המחקר המלהיב ופורץ הדרך הזה הבשיל הודות לשותפות האמיצה בין קרן דפנה והמועצה הלאומית 
של נשים יהודיות, שנציגותיהן – חמוטל גורי, מנכ"לית קרן דפנה, ודינה צ‘רנין, מנהלת מדיניות ותכניות ישראל 
ניהול פרויקט המחקר וארגון הסימפוזיון. שני הארגונים  במועצה – עבדו ללא לאות ובמסירות אין-קץ על 
כאחד אסירי תודה על השותפות ועל ההזדמנות לעבוד בצמידות וללמוד כל-כך הרבה האחד מהשני. זוהי 
עדות לחשיבות העבודה המשותפת של אמריקאיות וישראליות לקידום שינוי חברתי. אנו נרגשות מכך שה-

Jewish Women‘s Funding Network הצטרפה אלינו לסיור לימודי בן שבוע לקראת הסימפוזיון שנערך ב-8 במרץ 
2018, יום האישה הבינלאומי, שבמהלכו הוצג המחקר באופן רשמי.

וניתחה את הממצאים באופן  ננסי שטריכמן על שערכה את המחקר ברוח סקרנית  ברצוננו להודות לד"ר 
מבריק וקפדני. אנו מודות לחברות צוות היגוי המחקר ג‘אדה אבו-ג‘אבר ניג‘אם, מגי בר-טורא ופרופ‘ דפנה 
הקר, על תרומתן שלא תסולא בפז והדרכתן הנבונה. כולנו שותפות לתקווה שהתובנות והממצאים שהוצגו 
בדו"ח יובילו לשיתופי פעולה חדשים, מיקוד רב יותר ומימון מוגבר לכל קצווי רשת הארגונים הפמיניסטיים 
יום ביומו ליצור חברה אזרחית חזקה שבמרכזה נשים הפועלות לקידום שינוי  בישראל, אשר חותרים מדי 

חברתי וחברה דמוקרטית וחיונית.

מרץ 2018

קרן דפנה המועצה הלאומית של נשים היהודיות   
ברברה דובקין, יו"ר ביאטריס קאהן, נשיאה    

חמוטל גורי, מנכ"לית ננסי ק. קאופמן, מנכ"לית    
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תודות

אל  פנים  לפגוש  הזדמנות  לי  הייתה  האחרונה.  השנה  במהלך  זה  מחקר  לערוך  בחלקי  נפלה  גדולה  זכות 
פנים יותר משלוש מאות נשים בכל רחבי הארץ משדרות ועד צפת. נפתח לי צוהר אל חייהן של נשים אלה 
והתוודעתי אל חלק ממאמציהן ההרואיים ליצור חברה שוויונית יותר בישראל. אני מוקירה את המשתתפות 
במחקר שתרמו ברצון מזמנן וחלקו את חוויותיהן, סיפוריהן ואת האתגרים שמולם הן עומדות. האופטימיות 
שלהן ואמונתן ביכולת של נשים לקדם שינוי חברתי בתקופות קשות בישראל היוו השראה עבורי לכל אורך 

כתיבת דו“ח זה. 

האתגר שניצב בפני בשנה האחרונה היה לא פשוט: ליצור מעשרות הסיפורים המרתקים של הנשים תמונת 
מצב עדכנית של המאמצים לקידום נשים ונערות בישראל 2017. בסוף כל ראיון שערכתי, ידעתי שיש עוד נשים 
נפלאות רבות שאני יכולה לפנות אליהן ולהוסיף את זוויות הראייה שלהן. מטרתי הראשונה בנקודת הסיום של 
מרתון בן שנה הייתה להצביע על המגמות המרכזיות ולשאול שאלות שיובילו לשיח אסטרטגי עתידי בנושאים 
אלו. אני מקווה שהכבוד העמוק שאני רוחשת למאמצי העבר ולעבודה העכשווית לקידום נשים בישראל, ורצוני 

לקדם שיח קונסטרוקטיבי, ניכרים בשאלות שאני מעלה. 

ברצוני להודות לחברות ועדת ההיגוי של המחקר חמוטל גורי, דינה צ‘רנין , גאדה אבו ג‘אבר-ניג‘ם, מגי בר-
טורא ופרופ‘ דפנה הקר על הנחייתן יקרת הערך, חוכמתן ותמיכתן הבלתי מתפשרת לכל אורך התהליך. 

אני רוצה גם להביע כבוד והערכה ולומר תודה לליאורה אסא, קרן גרינבלט, ליאור אלפנט, שהירה שלבי, לנה 
רוזובסקי ופאתי מרשוד על תפקידן החשוב כמנחות-אורחות ומארחות של קבוצות מיקוד רבות, כמו גם על 
מעורבותן הפעילה במהלך המחקר. תודה מיוחדת למנחות ולמארחות הנדיבות: לירון פלג, ד“ר אילנה סטוקמן, 

נורית חג‘ג‘, ענת סרגוסטי, טל קורמן, גלית יחיא צפדיה, איריס פוסקלינסקי ורייצ‘ל סיגל. 

אני אסירת תודה לכל הקוראות, עורכות ו/או מעודדות: פרופ‘ ברברה ברסטין, אביבית חי, דבורה קוסגרוב, 
פרופ‘ אנדריאה קופר שניידר, ברברה דובקין, ננסי ק. קאופמן, ד“ר ג‘ני כהן, שלי קופר ואיילת אילני שמחקרן 
US Women to Women Report 2001 הציב את הרף הגבוה למחקרים כגון זה. אני אסירת תודה לאפרת יערי 
שליוותה אותי במהלך המחקר, תמללה את הדיונים בקבוצות המיקוד ותרגמה לעברית את דו“ח הביניים ואת 
הדו“ח הסופי של המחקר. הערכתי הרבה נתונה גם לפמלה דויטש, לסיימון מונטגיו לחפציבה כהן-מונטגיו על 

תרומתם הרבה לתרגום ובמיוחד לעריכה. 

ועל  לבסוף, ברצוני להודות שוב למשתתפות במחקר על התלהבותן ומחויבותן, על המשוב הפרקטי שלהן 
תרומתן המשמעותית למחקר. אני שולחת תודה מיוחדת למשתתפות הרבות שחלקו את תובנותיהן החשובות 
והציעו משוב לדו“ח הביניים: פרופ‘ פנינה מוצפי הלר, ד“ר גלית שאול, פרופ‘ חנה הרצוג, רינה גן, פרופ‘ נעמי 
חזן, היידי פרדיס, ברברה סבירסקי, אסתי רידר, ד“ר עמליה סער, דורית קרלין, יעל שלגי, ד“ר גלי סמבירא, 

אינסאף אבו שארב, פרופ‘ דפנה גולן, פרופ‘ הלנה דה-סביליה ופרופ‘ רות הלפרין קדרי. 

אין ביכולתי לתאר עד כמה הפתיחות והנדיבות של כל המשתתפות לכל אורך המחקר העשירו את הדו“ח הזה 
מכל בחינה. במהלך השנה האחרונה היה לי הכבוד לפגוש נשים יוצאות דופן רבות הפועלות בלהט להפוך את 

ישראל למקום טוב יותר עבור כולם.

דצמבר 2017 ננסי שטריכמן          
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תמצית מנהלות

סיפורם של ארגוני הנשים והארגונים הפמיניסטים בישראל מתאפיין בהישגים גדולים, בחסמים, באתגרים 
רבים ובהזדמנויות מצוינות ליצירת השפעה משמעותית. כיום, ישנם למעלה ממאה ארגונים הפועלים בישראל, 
עוסקים בסוגיות מגוונות כמו  או לשוויון מגדרי. ארגונים אלה  ורק לקידום מעמד האישה  המוקדשים אך 
העצמה כלכלית, ייצוג פוליטי הוגן ושוויוני, הטרדה מינית, פערי שכר מגדריים, יוזמות שלום, חופש דת, מיניות 
בריאה, מניעת אלימות נגד נשים ונראותן של נשים בתרבות ובאמנות. במהלך השנים התפתח התחום ונוספו 

לו מגוון קולות ואג‘נדות של ארגוני נשים מגוונים. 

השיח  על  ניכרת  השפעתם  משמעותיות.  הצלחות  פמיניסטיים  וארגונים  נשים  ארגוני  רשמו  השנים  לאורך 
הציבורי ועל מדיניות ציבורית בנושאים כמו אלימות נגד נשים, ייצוג פוליטי, העדפה מתקנת, חוקי עבודה, 
ניתוח מגדרי של תקציבים והעצמה כלכלית של נשים. נושאים שפעם היו בלעדיים לסדר היום הפמיניסטי 
נכנסו בשנים האחרונות לזרם המרכזי )מיינסטרים( ומשכו השקעות כספיות ציבוריות. יתר על כן, ארגונים 
הפוליטי  הייצוג  הגדלת  כמו  הפמיניסטי  היום  סדר  שעל  מטרות  כיום  מקדמים   )broad based( רחבי-היקף 
של נשים, מנהיגות נשים ומעורבות אזרחית. צורות חדשות של פעילות אזרחית משפיעות גם הן על התחום 
אקטיביסטיות  הקונבנציונלית.  והתקשורת  בלוגים  אינטרנט,  אתרי  החברתית,  במדיה  אקטיביזם  באמצעות 
במגזר  ואקטיביסטיות  מקצועיים,  ובפורומים  ניהול  בעמדות  נשים  לקידום  יוזמות  מובילות  הפרטי  במגזר 

האזרחי מובילות יוזמות קהילתיות מקומיות.

משתף  פעולה  מחקר  בישראל:  פמיניסטיים  וארגונים  נשים  ארגוני  של  עתידיים  וכיוונים  העבר  “הישגי 
)ParticipatoryAction Research(“ הוא מיזם משותף של NCJW וקרן דפנה המשלב מחקר ופעולה. מנהיגות, 
אקטיביסטיות וגופי מימון של ארגוני נשים מוזמנים להשתמש במחקר כדי לעורר תהליך של חשיבה אסטרטגית 

ולפתח מפת דרכים לקידום שוויון מגדרי בישראל. 

מטרת המחקר היא להציג תמונת מצב )snapshot( של סדר היום, סדרי העדיפויות והסוגיות שעלו מהשטח. 
בראש ובראשונה הוא מיועד להאיר את השיח הער המתקיים כיום בקרב פעילות, נציגות ארגונים, גופי מימון, 
עיתונאיות ונושאות תפקידים במגזר הציבורי בנוגע לפעילות הנוכחית, ולבנות ממנו תכניות עתידיות בישראל 

לקידום מעמד האישה ולקידום שוויון מגדרי. 

התהליך המחקרי כולו התבסס על עקרונות של מחקר פעולה משתף אשר שם במרכזו השתתפות ופעולה. יותר 
משלוש מאות נשים השתתפו בתהליך הִאיֶטָרִטיִבי )iterative( המתמשך שהחל בינואר 2017. התהליך אפשר 

העמקה ורוחב יריעה ייחודיים העשויים להיות רלוונטיים גם לתחומים אחרים של החברה האזרחית. 

הדו“ח הסופי שלהלן מפרט את ההישגים והאתגרים של חמש-עשרה השנים האחרונות ומעלה 
השיח  מסגור  לשם  לבחון  שיש  המרכזיים  והאתגרים  ההישגים  לעתיד.  אסטרטגיות  שאלות 

האסטרטגי בנושא קידום נשים ונערות בישראל הם:

 חיזוק היכולת של הארגונים להשפיע על מדיניות: עיצוב מושכל של פעולה מחייב שבידי 
מקבלי ההחלטות, גופי המימון והתקשורת יהיו מידע ונתונים. צריך לבחון איך ניתן לתמוך 

בכלי קריטי זה של איסוף נתונים לשם השפעה על המדיניות ועל השיח הציבורי. 
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מדינה  כספי  של  בהקצאות  בחקיקה,  החיובי  השינוי  נשים:  לקידום  פוליטי  כוח  בניית   
ובמדיניות לטובת נשים ונערות הוא ברובו תוצאה של המאמצים העקביים של ארגוני הנשים 
והקבוצות הפמיניסטיות. עם זאת, ההישגים הם שבריריים וחשופים לאיומים. האסטרטגיות 
לגיבוש כוח פוליטי משמעותי יותר צריכות לחתור לייצוג ולהשתתפות פוליטית רבה יותר של 
נשים המקדמות אג‘נדה פמיניסטית, למעורבות של השטח ולקידום של נשים בעמדות מפתח 

בתקשורת, במגזר הציבורי ובעסקים. 

 סינרגיה רבה יותר בין פעילות ממוסדת לפעילות עצמאית: שדה האקטיביזם ממשיך לצמוח 
ולאסוף שחקניות חדשות: פעילות רשת, עיתונאיות וקבוצות בלתי פורמליות של אקטיביסטיות 
ממגוון רחב של קהילות. הארגונים כמו גם האקטיביסטיות עשויים להרוויח מסינרגיה ושיתוף 

פעולה נרחב יותר. 

 הדגשה של הגיוון תוך חיזוק הסולידריות: המגוון הגדול של פעילויות לקידום מעמדן של 
נשים ונערות מציב את האתגר של בניית מרחב משותף לקהילות רבות ומגוונות של נשים: )א( 
על הארגונים והאקטיביסטיות להמשיך לקדם פעולות מגוונות ואינקלוסיביות, תוך השקעת 
מאמץ בעיצוב אג‘נדה משותפת לקידום נשים; )ב( יש צורך בחשיבה מחדש ודרכים חדשות 

לעבודה משותפת. 

 יצירת הזדמנויות לגיבוש מכנה משותף ואינטרסים משותפים: בתוך קהילות דתיות מתקיימים 
ועד  רחבי-היקף  ארגונים  של  קואליציות  בבניית  החל  ומגוונים,  רבים  משותפים  מאמצים 
לשיתופי פעולה עם מנהיגים רוחניים ופוליטיים. מאמצים אלה מסייעים במסגור מחדש של 

השיח לקידום נשים ונערות כ“סוגיה קהילתית“, שלה חשיבות רבה יותר. 

 הרחבת בסיס התמיכה לארגוני נשים ולארגונים הפמיניסטיים: בארגונים קיים צורך בנראות 
לגיוס משאבים  יציב  בסיס  של  וביצירה  לקהילה   )outreach( היישוג  בהרחבת  יותר,  גדולה 
מהקהילה. לפיתוח של קהילה נדרשת השקעה של זמן ומשאבים ליישוג, לפיתוח מנהיגות 

ולמעורבות קהילתית. 

מגוון  חברתי:  לשינוי  ככלים  ובאמנות   )storytelling( סיפורים  לסיפור  בפלטפורמות  תמיכה   
את  לספר  הנשים  לרשות  עומדים  ואומנות,  קולנוע  החברתית,  המדיה  ובכללם  אמצעים, 
סיפוריהן ולהשפיע על השיח הציבורי. סיפור סיפורים - בכתב או בעל פה - הפך לכלי מרכזי 

של נשים במעורבות קהילתית ובסנגור. 

 מימון לתשתיות ולעשייה משותפת: הדו“ח המלא כולל הצעות שמטרתן לסייע לגופי המימון 
להגדיל את ההשפעה הקולקטיבית של העשייה על קידום נשים בישראל. 

הסיכום והדו"ח המלא שלהלן מפרטים את ההישגים של חמש-עשרה השנים האחרונות, מעלים 
שאלות אסטרטגיות ומציעים צעדים ספציפיים לפעולה כדי לעורר רפלקציה ושיחות חדשות על 

הכיוונים העתידיים של ארגוני הנשים והארגונים הפמיניסטיים בישראל. 
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)participatory process( מבוא למחקר הפעולה ולתהליך המשתף

הניסיון להבין את תמונת המצב הנוכחית מעלה שאלות מורכבות רבות בקרב נשים וגברים המחויבים לקידום 
בייצוג  עלייה   - תחומים  במגוון  רבה  התקדמות  חלה  האחרונים  בעשורים  בישראל.  מגדרי  ולשוויון  נשים 
רבים  לנושאים  ציבורית  ויותר מודעות  והתעסוקה  קידום משמעותי ברמת ההשכלה  נשים בפוליטיקה,  של 
המשפיעים על נשים ונערות. עם זאת, מכשולים רבים עדיין ניצבים בעקשנות במקומם. כדי לעורר שיח רחב 
וקרן דפנה את המחקר   NCJW וארגונים פמיניסטיים בישראל, הזמינו  נשים  הנוכחי של ארגוני  על מצבם 
שלפניכן. המחקר התבצע הודות לתמיכתה הנדיבה של קרן משפחת מייזר )Mazer FamilyFund( מהפדרציה 

היהודית של ניו יורק.

מטרת המחקר היא להציג תמונת מצב )snapshot( של סדר היום, סדרי העדיפויות והסוגיות שעלו מהשטח. 
בראש ובראשונה הוא מיועד להאיר את השיח הער המתקיים כיום בקרב פעילות, נציגות ארגונים, גופי מימון, 
עיתונאיות ונושאות תפקידים במגזר הציבורי בנוגע לפעילות הנוכחית ולצאת ממנו לתכניות עתידיות בישראל 
לקידום מעמד האישה ולקידום שוויון מגדרי. לאורך הדו“ח מופיעים אזכורים והפניות רבות להמשך קריאה, 
השוליים  ובהערות  הסופי  בדו“ח  משולבים  בנוסף,  הנדונים.  הנושאים  מגוון  על  ופרספקטיבה  מעמיק  דיון 

ציטוטים של המשתתפות המשקפים את התובנות המעמיקות שלהן. 

יותר  ופעולה.  השתתפות  במרכזו  השם  משתף  פעולה  מחקר  עקרונות  על  התבסס  כולו  המחקרי  התהליך 
מ-300 נשים השתתפו בתהליך הִאיֶטָרִטיִבי )iterative( המתמשך שהחל בינואר 2017. במהלך התקופה, נערכו 
ראיונות עם יותר מ-200 משתתפות, בהן פעילות, חברות צוותי מלכ“רים, אקדמאיות, פוליטיקאיות, מממנות, 
עיתונאיות, וכ-125 מהן השתתפו גם באחד עשר דיונים של קבוצות מיקוד. בסתיו 2017 פורסם והופץ דו“ח 
של  הפתוחה  לגישה  בהתאם  משוב.  ולקבל  המשתתפות  של  מעורבות  לעודד  במטרה  המחקר  של  ביניים 
התהליך, עלו במהלך המחקר הנושאים של קבוצות המיקוד ורבות מן המשתתפות בקבוצות הוזמנו להשתתף 

בקבוצות מיקוד נוספות ו/או לתת משוב על ממצאי הביניים. 

המטרה העיקרית של המחקר היא להציג מבט על, תמונה עכשווית של התחום ולהעלות שאלות אסטרטגיות 
הרלוונטיות למרבית העבודה בשטח לקידום נשים בישראל. תקוותי היא שהמחקר והשיח שיבואו בעקבותיו 
יעוררו חשיבה, בחינה ושיחות חדשות על מגוון נושאים לקידום שוויון מגדרי בסביבה המאתגרת והמשתנה 

באופן מתמיד. 

סקירה של התחום 
כיום, ישנם למעלה ממאה ארגונים הפועלים בישראל ומוקדשים אך ורק לקידום מעמד האישה או לשוויון 
מגדרי. ארגונים אלה עוסקים בסוגיות מגוונות כמו העצמה כלכלית, ייצוג פוליטי הוגן ושוויוני, הטרדה מינית, 
פערי שכר מגדריים, יוזמות שלום, חופש דת, מיניות בריאה, מניעת אלימות נגד נשים ומבע של נשים בתרבות 

ובאמנות. במהלך השנים התפתח התחום ונוספו לו מגוון קולות ואג‘נדות של ארגוני נשים. 

פמיניסטיים  וארגונים  נשים  ארגוני  רשמו  ידידותית“1,  לא  בסביבה  הפמיניזם  “טיפוח  של  האתגר  למרות 
הצלחות לאורך השנים. הם השפיעו במידה רבה על השיח הציבורי ועל המדיניות הציבורית בנושאים כמו 
אלימות נגד נשים, ייצוג פוליטי, העדפה מתקנת, חוקי עבודה, ניתוח מגדרי של תקציבים והעצמה כלכלית של 
נשים. נושאים שפעם היו בלעדיים לסדר היום הפמיניסטי נכנסו בשנים האחרונות לזרם המרכזי )מיינסטרים( 
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ומשכו השקעות כספיות ציבוריות. יתר על כן, ארגונים רחבי היקף )broadbased( מקדמים כיום מטרות שעל 
סדר היום הפמיניסטי כמו הגדלת הייצוג הפוליטי, מנהיגות נשים ומעורבות אזרחית. צורות חדשות של פעילות 
אינטרנט,  אתרי  החברתית,  במדיה  אקטיביסטית  פעילות  באמצעות  התחום  על  הן  גם  משפיעות  אזרחית 
בלוגים והתקשורת הקונבנציונלית. אקטיביסטיות במגזר הפרטי מובילות יוזמות לקידום נשים בעמדות ניהול 

ובפורומים מקצועיים, ואקטיביסטיות אזרחיות מובילות יוזמות קהילתיות מקומיות.

עם פתיחת השדה לסוגים חדשים של אקטיביזם ומעורבות, התרחבה “ערכת הכלים“ לקידום זכויות נשים 
של  עבודתם  את  המאפיינות  ופעילויות  אסטרטגיות  של  במונחים  התחום,  של  מצב  תמונת  מגדרי.  ושוויון 
הארגונים כיום, מצביעה על המגוון הגדול והטווח הרחב של הטקטיקות בהן נעשה שימוש, כולל סנגור לקידום 
מדיניות, מאבק משפטי, אספקת שירותים, העלאת מודעות ציבורית, עידוד של אקטיביזם, חינוך ויישוג קהילתי 

)outreach( ופיתוח שותפויות ורשתות.

עם זאת, המצב החברתי והפוליטי בישראל מקשה על גיבוש אג‘נדה משותפת לקידום נשים, בעיקר לנוכח 
ריבוי הקולות והחוויות השונות של נשים ממגוון הקבוצות האתניות, הלאומיות, הכלכליות, ההעדפות המיניות, 
אזורי המגורים וההשתייכות הדתית. למרות ההיסטוריה העשירה של עשייה משותפת וקואליציות, ללא ארגוני 
גג או “מארגנים“ )conveners( אחרים, לא ניתן להצביע על מאפיינים של תנועה מגובשת. השאלה היא האם 
קיימת תנועת נשים לכשעצמה או שמדובר בפסיפס של מאמצים מגוונים הפועלים בצורות רבות לקדם את 

מעמד הנשים ואת השוויון מגדרי.

הישגים מרכזיים, אתגרים משמעותיים וסוגיות אסטרטגיות רלוונטיות
ישנם 4 גורמים מרכזיים המשפיעים על העבודה לקידום מעמדן של נשים ועל שוויון מגדרי ברמה הארצית, 
הקהילתית, האישית וברמת הארגוניםוהם נבחנים לעומק:: 1.המדינה וייצוג פוליטי; 2. השיח הציבורי על זכויות 

נשים; 3. שיפור מעמדן האישי של נשים; 4. שדה העמותות.

1. המדינה וייצוג פוליטי 

ההישגים המרכזיים: 
■ עלייה בייצוג של נשים

)Gender Lens( שימוש גובר בפרספקטיבה מגדרית ■
■ תמיכה ממשלתית בסדר היום הפמיניסטי המסורתי 

במהלך חמש עשרה השנים האחרונות נרשמה עלייה בייצוג של נשים במגזר הציבורי והפרטי ובפוליטיקה 
ונוספו חוקים לקידום שוויון מגדרי. שירותים שנחשבו פעם לנחלתם הבלעדית של הארגונים הפמיניסטים 
התמסדו, וגובר העניין בהטמעה של “חשיבה מגדרית“ בתהליכי קביעת מדיניות. בהתאם, מוסדות ממשלתיים 
מכירים יותר ויותר בצורך למדוד את השפעת המדיניות על השוויון המגדרי, לאסוף נתונים רלוונטיים ולפתח 
והשיח  העולמית  המדיה  של  הנגישות  מענה.  מקבלים  שאינם  ונערות  נשים  של  בצרכים  לטיפול  שירותים 
הבינלאומי המקשר בין מעמד הנשים לבין התפתחות המדינה מסייעים בעיצוב מדיניות ובמסגור השיח על 
יותר ארגונים  מדיניות בישראל. יתרה מכך, לצד עלייה דרמטית במספר ארגוני הנשים המעורבים בסנגור, 

משתפים פעולה עם הרשויות כמענה לצורך במידע על נושאים כמו פערי השכר המגדריים. 

האתגרים המשמעותיים: 
■ תמיכה שברירית במנגנונים ממוסדים לקידום נשים

■ תגובה שלילית )backlash( גוברת נגד העצמה נשית 
■ קושי בהתמודדות עם המעורבות של המגזר הציבורי 

מכשולים.  עדיין  ישנם  הפוליטי,  והייצוג  בנתונים  השימוש  מדיניות,  בקידום  המשמעותית  ההתקדמות  לצד 
בשנים האחרונות התברר שיותר ייצוג נשי בפוליטיקה אינו מבטיח כשלעצמו תשומת לב רבה יותר לאג‘נדה 
הפמיניסטית, או תמיכה רחבה יותר בחקיקה לטובת נשים ונערות. המגזר הציבורי קיבל אחריות על תכניות 
אשר הופעלו בעבר רק על ידי ארגוני נשים, אך קיים חשש שהתכניות יאבדו את הזיקה לעקרונות הבסיסיים 
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של העצמת נשים. הפרטת המגזר הציבורי גרמה לחוסר ודאות ולתחרות. אחרי מאבק של שנים רבות לקדם 
יותר  טובה  הגנה  לנשים  ולהעניק  גישה למקומות תפילה  כמו  שוויוניים  להנהיג מנהגים  אזרחיים,  נישואים 
במקרים של גירושים, נראה שחלה רק התקדמות מועטה בפירוק מבני הכוח הגבריים המאפשרים למוסדות 
דת להפלות נשים לרעה. לבסוף, תגובת הנגד )backlash( להתקדמות מתרחשת באקלים של חשדנות ועוינות 

כלפי ארגוני זכויות אדם ואזרח, והיא מסכנת אקטיביסטיות וארגוני נשים כאחד.

סוגיות אסטרטגיות: 
■ חיזוק ההשפעה של הארגונים על מדיניות

■ הנעה של הציבור וסנגור
■ השמעה של קולות פוליטיים 

לאור המגמות הקיימות בישראל, חובה לשקול מחדש אילו כלים ויכולות של ארגוני הנשים ראויים לתמיכה. 
הנחוצים  הנתונים  את  ולאסוף  מחקר  לערוך  והיכולת  מדיניות  בקביעת  המומחיות  המקצועיים,  הכישורים 
לפעולות סנגור אפקטיביות – הם בעלי חשיבות עליונה. אלה יסייעו לארגונים לנווט בין האתגרים הקשורים 
ושל  ניתן לחזק מאמצים של ארגונים  כן,  והמעורבות בקביעת מדיניות. כמו  בשיתוף הפעולה עם המדינה 

פעילות להניע את התומכות, המתנדבות והקהילה כולה לפעולה ובכך לחזק את פעילות הסנגור שלהם. 

שאלות למחשבה על הנעת הציבור לפעילות של סנגור קהילתי 

איך ניתן לתמוך בצורה טובה יותר בפעילות סנגור של ארגונים ושל אקטיביסטיות לקידום נשים בישראל?

והמתנדבות  מהו סנגור מבוסס קהילה? מהו השיפור הנדרש בארגונים כדי להניע את בסיס התומכות 
שלהם? מהם התנאים הדרושים? 

יכולת  ישירים לבסס תמיכה קהילתית רחבה עם  וארגונים המציעים שירותים  יוכלו ארגוני סנגור  כיצד 
השפעה על מדיניות?

מהם הנושאים הרחבים בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר לגרום לארגוני נשים ולאקטיביסטיות מכל קצות 
הקשת הפוליטית בישראל ליצור מנגנונים משותפים של סנגור? 

מה ניתן ללמוד משחקנים אחרים של החברה האזרחית )כגון התנועה הסביבתית( שהצליחו ליצור בסיס 
תומכים רחב ולרתום את הרחוב לקידום שינוי מדיניות?

צעדים להמשך...
בחינה של הדרכים הקיימות לאסוף נתונים ומידע שיחזקו את היכולת להשפיע על קובעי 

מדיניות ועל השיח הציבורי.

ובקביעת מדיניות;  נשים: מומחיות בקידום  התמקדות בכלים אפקטיביים לסנגור למען 
יכולות מחקר וקשר לשטח; תמיכה במאמצים לאסוף מידע עובדתי מכריע ממגוון מקורות, 
כולל מהקווים החמים; איסוף עדויות וסיפורים אישיים; ניטור של נתוני משתמשות באתרי 

אינטרנט; וניתוח מגדרי של סטטיסטיקות ממשלתיות. 

פוליטית  מודעות  המקדמים  ואקטיביסטיות  ארגונים  לחיזוק  הדרכים  מגוון  של  בחינה 
ומעודדים נשים מרקעים מגוונים לפעול, -החל בסנגור קהילתי והנעה של השטח וכלה 

בהרצה של נשים כמועמדות בבחירות. 

האקטיביזם  סוגי  על  וחשיבה  פמיניסטיים  ובארגונים  נשים  בארגוני  מעורבותך  בחינת 
ובחינת  מתנדבת  ו/או  כתומכת  למעורבות  האפשרויות  בחינת  בקהילתך.  הקיימים 

ההזדמנויות לחיבור בין הפעילויות השונות בקרב האוכלוסיות והמגזרים. 
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■ שימוש ברשתות בינלאומיות לחיזוק פעילות מקומית

בעשור האחרון סייעו רשתות בינלאומיות לקדם נושאים מגוונים שנשים בישראל מתמודדות איתם - ממסחר 
בבני אדם למטרות מין ועד לדגש על העצמה כלכלית של נשים. השתתפות ברשתות תמיכה בינלאומיות ו/
או בפלטפורמות ללמידה משותפת יכולות לחזק את התשתיות הארגוניות בנושאים כגון סנגור ואיסוף נתונים 
וארגוני  הפמיניסטים  הארגונים  עוסקים  בהם  הנושאים  טווח  שמתרחב  ככל  אולם  הדדית.  למידה  ולעודד 
הנשים ומאתגר את הסטטוס-קוו, גדלה הסכנה שהם ייחשפו להאשמות שהרעיונות שהם מייבאים מנוגדים 
לערכי המקום, או שהם מזמינים ביקורת בינלאומית מזיקה לישראל. עם הזמן מתחזק זרם הרעיונות, כמו גם 
ההשראה והכלים המגיעים מחו“ל וכדאי להמשיך לבחון אפשרויות ללמידה הדדית ולדיאלוג רגיש תרבותית.

שאלות למחשבה על חיזוק הקשרים ושיתופי הפעולה עם רשתות בינלאומיות

כיצד היחסים עם רשתות בינלאומיות מחזקים את סדר היום של הנשים בישראל?

כיצד אפשר להרחיב את ההזדמנויות ליצירת דיאלוג ושותפות בין ארגוני הנשים והפעילות בישראל ובין 
מדינות אחרות? 

כיצד אפשר להשתמש במאבקים דומים ובאינטרסים משותפים של נשים בישראל וברחבי העולם לבניית 
אילו  בישראל?  מהניסיון  ללמוד  ניתן  מה  למידה?  רשת  וקידום  פעולה  שיתופי  רישות,  יחסים,  מערכות 

מודלים מוצלחים לקידום נשים כדאי להתאים לישראל?

מה ניתן ללמוד מהשתתפות ברשתות בינלאומיות וחילופי ידע )כולל מגוון פעילויות כמו פסטיבלי קולנוע, 
ועידות מקצועיות וביקורים בשטח(, וכיצד אפשר לחזק את הפעילויות הללו?

כיצד אפשר לבנות קשרים אישיים עם רשתות בחו“ל, כולל יחסי ידידות עם גופי מימון, כדי לעודד פיתוח 
של אג‘נדה ופעילות משותפות והשפעה קולקטיבית רבה?

צעדים להמשך.... 
  בדיקה של האפשרויות ליצירת הזדמנויות נוספות ללמידה וחילופי ידע כחלק ממאמץ רחב 

לטפח תחושת הדדיות ושותפות בין נשים ונערות ברחבי העולם.

  הצטרפות ל“שיחה“ המתקיימת בפורומים, קבוצות מחקר, משלחות והקרנות סרטים.

  בחינת האפשרויות של גופי המימון לפתח קשרים ארוכי טווח ומעורבות ברת קיימא עם 
שותפות, במקביל לעשייה הפילנתרופית.
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2. השיח הציבורי על זכויות נשים 

ההישגים המרכזיים:
■ שינוי בשפה ובשיח

■ מגוון גדול של ערוצי הפצה של סיפורים ופרספקטיבות של נשים 

בשנים האחרונות התרחשו שינויים דרמטיים בשיח הציבורי בנושאים רבים הנוגעים במיוחד לנשים ונערות, 
בנוסף לעלייה בחשיפה לחשיבה פמיניסטית ובמודעות אליה. תכניות ללימודי מגדר, שרבות מהן פועלות מזה 
עשרות שנים, מוצעות באוניברסיטאות ומכללות ברחבי הארץ, ומאות האקטיביסטיות בוגרות תכניות אלה 
פועלות במישורים מגוונים בתחום. השינוי בשיח הציבורי הגיע לקהילות מסורתיות יותר, ויש התייחסות רבה 
יותר למגוון נושאים שנחשבו טאבו, וכעת השיח הציבורי קורא עליהן תיגר. מדובר בנושאים כגון אונס, הטרדה 
והתנהגויות אחרות הפוגעות בנשים. העלייה של הפמיניזם הדתי במשך העשור האחרון משמעותית  מינית 

במיוחד בישראל, שבה אין הפרדה בין דת למדינה. 

ופרשנות  להפצת חדשות  יותר  זמינה  דרך  סיפקו  האינטרנט  והנגישות של  הצמיחה של המדיה החברתית 
אתרי  שיש  מכיוון  העולם.  וברחבי  בישראל  חברתי  שינוי  לקידום  פעילויות  והניעו  נשים  של  מבט  מנקודת 
ועיתונאיות היכולות לטעון  ישנן פעילות חברתיות  יום,  אינטרנט רבים שאלפי אנשים נחשפים אליהם מדי 
בקלות שהן “מחנכות דור פמיניסטי“ בישראל. המספר הגדל של קולנועניות ופלטפורמות אמנותיות חדשות 

רבות מעודדות גם הן נשים לספר את סיפוריהן במגוון דרכים.

האתגרים המשמעותיים: 
■ חששות בנוגע לנגישות של השיח הפמיניסטי 

■ השפעת ההקצנה הדתית והסכסוך על השיח הציבורי 

ואפילו  הרחב  בציבור  שלילי  באופן  נתפס  עדיין  ‘פמיניזם‘  המונח  חרף ההתקדמות המשמעותית שהושגה, 
בקרב נשים רבות. אחרי שנים של אקטיביזם נשי בקהילות רבות ומגוונות, לרבות קהילות מסורתיות ודתיות 
יותר, רבים עדיין משייכים את המונח ‘פמיניזם‘ לשמאל הפוליטי ו/או לקהילה החילונית בישראל. באופן כללי, 
נושאים נשיים עדיין נתפסים כ“פחות חשובים“, וכמו נושאים חברתיים אחרים נחשבים בשיח הציבורי כמשניים 
לנושא הביטחוני. הסכסוך המתמשך והנוף הפוליטי המפולג דוחקים לשוליים את קולות הנשים. יתרה מזאת, 
העלייה בלאומנות ובפונדמנטליזם הדתי, ההולך ומתעצם בסביבה הפוליטית, מונעים עוד יותר את ההכללה 

של קולות הנשים בשיח הציבורי.

סוגיות אסטרטגיות:
■ יצירת הזדמנויות לחיזוק העשייה של שחקניות חדשות 

■ סינתזה של סוגים שונים של אקטיביזם 

שדה האקטיביזם ממשיך להיפתח לשחקניות חדשות. פעילות באינטרנט, עיתונאיות וקבוצות א-פורמליות של 
אקטיביסטיות משחקות תפקיד חשוב בקמפיינים במדיה החברתית ובפעילות שטח. לכן חשוב לתת את הדעת 
על דרכים לסינרגיה )יצירת חיבור( טובה בין הפעילויות השונות. התוצאה היא קריטית במיוחד לאור החשיפה 
הרחבה של המדיה החברתית והאינטרנט. חשוב אם כך לתמוך באופן אפקטיבי בכל סוגי האקטיביזם ולעודד 
האחרונות  בשנים  הממוסדים.  והארגונים  השטח  הרשת,  בין  פעילות  של  יותר  סימביוטיות  יחסים  מערכות 
רחבה שחצתה את הקטגוריות הרשמיות של אקטיביזם; חשוב  לדוגמאות של מעורבות קהילתית  נחשפנו 

לבחון אותן לעומק וללמוד מהן.

שאלות למחשבה על שילוב מגוון סוגים של אקטיביזם 

אילו  ארגונים?  ונציגות  בשטח  אקטיביסטיות  ובין  ברשת  אקטיביסטיות  בין  שילוב  לטפח  אפשר  כיצד 
הזדמנויות יש לשיתוף פעולה בין עמותות מבוססות לבין יוזמות חדשות ופעילויות אלטרנטיביות, ספונטניות? 

כיצד אפשר לעודד דיאלוג ושיח קונסטרוקטיבי בין הסוגים השונים של האקטיביזם?
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אילו מנגנונים למימון ולתמיכה באקטיביזם בר קיימא ברשת ובשטח קיימים עבור אקטיביסטיות המעדיפות 
לא להתמסד?

כיצד אפשר ליצור מקומות מפגש והזדמנויות לרישות שיחזקו את ההשפעה הכוללת ולהפעילם לאורך זמן? 

צעדים להמשך...
  להגדיר כמטרה את בנייתו של מרחב משותף למגוון פלטפורמות. לבחון כיצד יוכלו נציגות 
של  ההשפעה  את  שיעמיקו  יחסים  מערכות  לפתח  וברשת  בשטח  ופעילות  ארגונים  של 

העשייה.

  לבחון את מגוון ההזדמנויות לשיתוף פעולה ואת הדרכים לתמיכה ביוזמות חדשניות ומגוונות 
של אקטיביסטיות מקבוצות אוכלוסייה מגוונות.

■ יצירת הזדמנויות לביסוס מכנה משותף, אינטרסים חופפים וסולידריות רבה יותר 

שותפויות  לפיתוח  חדשות  הזדמנויות  מופיעות  להתפתח,  ממשיך  ונערות  נשים  קידום  של  שהתחום  ככל 
ועד לצמיחה  יצירתיות. המגוון הגדול של שיתופי פעולה, החל מיצירת קואליציות עם ארגונים רחבי-היקף 
במספר היוזמות המערבות גברים, בעיקר כאלה המשמשות מנהיגים דתיים ופוליטיים, מסייעים למסגור מחדש 
של השיח לקידום נשים כ“סוגיה קהילתית“, שחשיבותה רחבה יותר. כמו כן, נמשך המאמץ לפתח שותפויות 
בין נשים ממגוון קהילות. יש לבחון בזהירות כיצד אפשר לטפח שיתופי פעולה לקידום אינטרסים משותפים, 
יכולים להיות בעלי הברית הפוטנציאלים בקרב מגוון האוכלוסיות והמגזרים בחברה )אקדמיה, המגזר  ומי 

הציבורי והמגזר הפרטי(.

שאלות למחשבה על זיהוי אינטרסים משותפים 

אילו מנגנונים יכולים לתמוך בשיתופי פעולה בין קבוצות מגוונות של נשים? מהם הנושאים על סדר היום 
הציבורי שסביבם יכולות נשים להתאחד? איך ניתן לחזק את הסולידריות סביב נושאים היכולים להניע את 

הציבור לפעולה? 

מה ניתן ללמוד מהארגונים העוסקים בנושאים שונים - מיוזמות שלום ועד בריאות האישה - שהצליחו 
לבנות שותפות עמוקה עם קהילות של נשים ולפעול באזורים מרוחקים זה מזה?

כיצד ניתן לזהות אסטרטגיות דומות בקרב בעלות ברית ולמנף אותן להשפעה על השיח הציבורי? 
מה תפקידם של הארגונים רחבי ההיקף, מוסדות הדת, מנהיגים קהילתיים ותומכים אחרים?

מי עשויים להיות בעלי ברית לקידום נושאים בתחום, ואיך אפשר להעלות את התפוקה של שיתופי הפעולה? 

צעדים להמשך...
  המשך בחינת הפוטנציאל לשיתוף פעולה רחב יותר בין נשים מרקע שונה ובין נשים לגברים. 
הקול  בחיזוק  מרכזי  ככלי  ספציפיים  בנושאים  הסולידריות  להרחבת  בפעילויות  תמיכה 

הקולקטיבי של נשים. 

  חשיבה על הגישה האסטרטגית שלך )למשל, איך להגיע אל קהל היעד שלך ומיהו(, על 
החיבור שלך למדיה החברתית ולרשתות וירטואליות ועל הפעילות שלך לביסוס שותפויות 
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לטווח הארוך. בחינה של סוגיות כמו השפות בשימוש במקום העבודה ובפעילות היישוג 
)outreach(, הגיוון של הצוות והוועד המנהל והמודלים לחיקוי בארגון.

  שימוש בפלטפורמה העומדת לרשותך לטיפוח קשרים עם נשים מרקעים אחרים ומקהילות 
שונות. חשוב לאסוף פסיפס של פרספקטיבות, להציג נרטיבים רבים ולהשתמש בסיפורים 

כדי להדגים את המורכבות.

3. שיפור מעמדן האישי של נשים 

ההישגים המרכזיים: 
■ צמיחה במספר ההזדמנויות החינוכיות והתעסוקתיות לנשים מכל מגזרי החברה 

נשים. אך אנו נתמקד בהתקדמות בתחום  ומעמדן של  חייהן  גורמים משפיעים על אורח  קשת רחבה של 
ההעצמה הכלכלית ובחינוך – מהסעיפים המובילים בסדר היום של הממשלה ושל העמותות. בשנים האחרונות 
ביוזמות  וכלה  קטנים  עסקים  מקידום  החל  נשים,  בקרב  כלכלית  עצמאות  לקידום  מגוונות  יוזמות  נרשמו 
לסחר הוגן. במקביל ליוזמות אלו, פיתחו נשים מתחומי עיסוק מגוונים רשתות תמיכה רשמיות ובלתי-רשמיות 
במטרה לקדם סביבות עבודה נעימות יותר, הזדמנויות ללמידה, קידום תעסוקתי וקהילה תומכת. הנושא של 
עידוד השכלה ותעסוקה בקרב נשים מהקהילות הפלסטינית והחרדית זוכה לתמיכה רבה בשנים האחרונות 

מהמגזר הציבורי ומארגונים פילנתרופיים. 

האתגרים המשמעותיים:
■ התפקידים המגדריים המסורתיים עדיין מבוססים 

■ רבים מהמבנים הפטריארכליים עומדים על תלם 
■ הפונדמנטליזם הדתי הולך וגובר 

לצד ההתקדמות, נותרת בעינה השאלה באיזו מידה המאמצים להעלות את שכרן של נשים מלווים גם במבנים 
מקצועית,  הכשרה  קורסי  להציע  יחסית  שקל  אף  על  בציבור.  הרווחות  בעמדות  אחרים  ובשינויים  תומכים 
הלוואות וסמינרים, קשה יותר להתמודד עם מחסומים מבניים רחבים יותר ועם מכשולים חברתיים הממשיכים 
לעכב את ההתקדמות. במקביל להישגים משמעותיים בתחומים כה רבים, עדיין מרחפת השאלה עד כמה 
והתפקידים המגדריים שלהן. התרבות המקצועית בקשת  יסוד רבות לגבי נשים  התפתחו עם הזמן הנחות 
רחבה של ארגונים מציבה מחסומים בפני נשים בכל הנוגע לקידומן ולשכר שווה. כפי שהוזכר לעיל, מספר 
מפתיע של שערוריות הטרדה מינית ממשיך לאפיין מוסדות ציבוריים גדולים, וכן ארגונים במגזר הפרטי. עדיין 
ישנם נתונים סטטיסטיים מדאיגים מאוד בנוגע למקרים של אלימות במשפחה ואפילו של רצח. לבסוף, לא 
רק שהיעדר ההפרדה בין הדת למדינה נותרה בעינה, אלא שיש סימנים רבים להשפעה הולכת וגוברת של 

השקפות דתיות קיצוניות המגבירות אף יותר את האפליה נגד נשים. 

סוגיות אסטרטגיות: 
■ תפקידם של ארגוני נשים וארגונים רחבי היקף )כלליים( 

תשומת הלב של המגזר הציבורי והפילנתרופיה הפרטית מוקדשים יותר ויותר לנושאים כמו עצמאות כלכלית 
של נשים. אסטרטגיות כגון הכשרה תעסוקתית ומימון זעיר ננקטות לא רק ביוזמה של ארגוני נשים, אלא 
גם ביוזמתם של ארגונים מבוססים והממשלה. העבודה לקידום נשים ונערות מחייבת רפלקציה על הנושאים 
הזוכים לתמיכה ועל המענים האפקטיביים ביותר. ראוי גם לבחון איך לחזק את היכולות הארגוניות הרלוונטיות 
למגוון היוזמות. עם זאת, חשוב לזכור את הבעיות המתמשכות ואת המורכבות של תהליכי קביעת מדיניות 
המחייבים מערך של ארגוני נשים מובילים הממוקדים בפעילות להשגת שוויון מגדרי מלא. העובדה שהתחום 
מתפתח ונפתח לשחקנים חדשים, כולל ארגונים רחבי היקף העוסקים בקידום נשים ונערות, יאלץ את ארגוני 

הנשים ואת הארגונים הפמיניסטיים להמשיך לחשוב על הערך המוסף הייחודי שלהם. 
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שאלות למחשבה על תפקידם של ארגוני הנשים 

איזה דיאלוג ואילו שיתופי פעולה מתקיימים כיום בין ארגונים רחבי היקף לארגוני נשים? מהם היתרונות 
של עבודה משותפת? האם יש לטפח ולתמוך במאמצים כאלה? 

אילו צעדים יש לנקוט כדי להבטיח שארגונים כלליים העוסקים בנושאים של נשים יתחייבו לשוויון מגדרי 
)כגון  למיינסטרים  להכניס  שראוי  הנושאים  את  לבחון  במטרה  מתקיימות  שיחות  אלו  לקדמו?  ויוכלו 
תכניות להכשרה פוליטית( ואילו נושאים צריכים להישאר נחלתן הבלעדית של נשים ונערות )שיקום לאחר 

פגיעה מינית(? 

צעדים להמשך...
  בחינת תפקידם של ארגוני הנשים והאקטיביסטיות בהמשך ההטמעה של חשיבה מגדרית 
במגוון תחומים ובשימור האג‘נדה של הנשים בישראל, מבלי לוותר על הערך המוסף הייחודי 

שלהם.

  בחינת הדרכים ליצירת הזדמנויות לדיאלוג ושותפות בין ארגוני הנשים וארגונים רחבי-היקף 
החולקים סדר יום דומה. תמיכה ביוזמות משותפות כדי למנף את החוזקות הייחודיות ואת 

התרומה הספציפית של מגוון שחקניות, במטרה לגרום להשפעה רבה יותר. 

■ התמודדות עם שינויים מבניים ■ אימוץ גישות מערכתיות 

נשית המתמקדות  להעצמה  למגבלות של האסטרטגיות  רבה  לב  הופנתה תשומת  העשור האחרון  במהלך 
בפרט, מבלי להתחשב במחסומים מבניים רחבים ובמכשולים חברתיים. למשל, בתחום ההעצמה הכלכלית, 
השאלה היא עד כמה המאמץ להעלות את שכרן של נשים מלווה גם במבנים תומכים )תחבורה, מסגרות 
לטיפול בילדים והזדמנויות תעסוקה( ושינויים בגישות תרבותיות. לטענת המשתתפות במחקר, כל סוגי תכניות 
ההעצמה ממשיכים להתפתח ולפעול להעצמה גם ברמה האינדיווידואלית וגם ברמה הקולקטיבית. המטרה 
המרכזית היא לתרגם את ההעצמה האישית להעצמה קולקטיבית ולכן ראוי שבעלי עניין וגופי תמיכה יבחנו 

את תכניות התעסוקה ו/או ההשכלה מזווית זו. 

שאלות למחשבה על יישום גישות מערכתיות יותר 

כיצד תכניות לפיתוח הזדמנויות תעסוקה והשכלה לנשים ונערות מגדירות את המונח “העצמה“?

באיזו מידה מאמצות תכניות אלה את הגישה המתמודדת בו זמנית עם ההישגים האישיים ועם הסוגיות 
התרבותיות  הנורמות  ו/או  המבניים  החסמים  עם  מתמודדות  התוכניות  איך  יותר?  הגדולות  החברתיות 

המהווים מכשולים משמעותיים בפני שוויון מגדרי מלא?

האם התכניות המתמקדות בהעצמה פרטנית מציידות את הנשים האקטיביסטיות בכלים הדרושים כדי 
לקדם את מעמדן ולשפר את התנאים בתוך קהילותיהן ומחוץ להן? 

קהילתיות  ולמנהיגות  שינוי  לסוכנות  הנשים  את  שתהפוך  כך  הפרטנית  העבודה  את  לתרגם  יש  כיצד 
המחנכות אחרות? 
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צעדים להמשך....
  המשגה של העצמת נשים במונחים כלכליים, חברתיים-תרבותיים, משפחתיים/בין-אישיים, 
משפטיים, פוליטיים ופסיכולוגיים, וחשיבה על ההשפעה שלהם על המשפחה, הקהילה ואף 
 .)]Malhotra et al, 2002[ מעבר לכך )ראו נספח 2 לסקירה קֹוְנֶסְּפטּוָאִלית של העצמת נשים

  בחינת דרכים למיקוד אסטרטגיות ולתכנון מענה, תוך התחשבות בשיקולים הרחבים. 

4. שדה העמותות

ההישגים המרכזיים:
■ עלייה במספר ובמגוון הארגונים

■ יישוג )outreach( לאוכלוסיות היעד 
■ שירותים 

■  הזדמנויות לשיתוף פעולה 

ארגוני נשים רבים ומגוונים נוסדו בעשור האחרון, החל ביוזמות קהילתיות וכלה בארגונים ממוסדים המציעים 
תכניות רגישות תרבותית למגוון אוכלוסיות, ממגוון דתות ומוצאים אתניים, כולל עולות חדשות ופליטות. עצם 
קיומם של ארגונים כה רבים נחשב להישג ולצעד בכיוון הנכון לשיפור חיי כלל הנשים בישראל. הגיוון בנושאים 
שעל סדר היום של ארגונים אלה ממשיך להתרחב, והאסטרטגיות שבהן נוקטים הארגונים והאקטיביסטיות 
ממשיכות להתפתח בכיוונים חדשים ויצירתיים. בנוסף, יש לנשים הזדמנויות רבות לעסוק באקטיביזם הנטוע 
בעקרונות הפמיניסטיים שלהן עצמן, ובקשת נושאים רחבה יותר הנוגעת לכלל האוכלוסייה. בהתאם לכך, ניתן 

היום לזהות עשייה פמיניסטית במגוון עמותות ויוזמות ציבוריות.

האתגרים המשמעותיים:
■היעדר נראות של העשייה 

■ קשיים בהבטחת מימון 
■ קושי בשילוב קולות מגוונים וממודרים 

על אף הפעילות הרבה בארגוני הנשים והאקטיביזם הפמיניסטי, ארגונים רבים העוסקים בענייני נשים אינם 
ידועים מספיק, או שאינם בעלי נראות מספקת בציבור הרחב. למרות ההתקדמות המשמעותית לאורך השנים 
לקראת הכללה רבה יותר, טרם נפתר האתגר של שילוב קולות מגוונים בסדר היום של ארגוני הנשים בזרם 
המרכזי. השאלות העולות נוגעות ליכולתם של ארגונים מקצועיים לגייס מספר גדול של פעילות ותומכות על 
מנת להוביל לשינוי קהילתי רחב-היקף. הצמיחה במספר והפיזור )diffusion( של היוזמות העוסקות בענייני נשים 
הובילו לגידול חד בתחרות על מימון, לצד הפחתה במקורות המימון האפשריים הן בישראל הן בעולם. המשך 
הפיזור של העשייה לקידום נשים השאיר מעט מאוד מארגנות )conveners( טבעיות היכולות להוביל התאגדות, 

וקיים חשש גדול מעצירת ההתקדמות בשל היעדר סולידריות או “אחוות נשים“.

סוגיות אסטרטגיות: 
■בחינה של מנגנוני המימון

■ מערכות היחסים
■ דרישות הפילנתרופיה 

מבקרי ה“התמלכ“רות“, או ריבוי העמותות, טענו במהלך השנים שתהליך זה הוביל להיחלשותן של תנועות 
חברתיות, ועורר את החשש שפרקטיקות פילנתרופיות, שכוונתן טובה, פגעו למעשה ביכולת של הארגונים 
המבוססים להניע מספר גדול של מתנדבות, תומכות ופעילות על מנת להוביל שינוי קהילתי. לאור זאת, כדאי 
לבחון איך משפיעה מדיניות המימון על יכולתן של מנהיגות קהילתיות לבסס ולהניע בסיס תמיכה רחב. בנוסף, 
חשוב גם לבחון איך הדגש על מתודולוגיה של פרויקטים משפיעה על יכולת המנהיגות לתכנון אסטרטגי גמיש 
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שיוכל להגיב לשינויים התכופים במציאות הישראלית. הקרנות הפילנתרופיות צריכות לשקול כיצד לאזן את 
צרכיהן האסטרטגיים עם הצרכים של מקבלות המימון כך שיוכלו להתגמש במקרה הצורך ולפעול בצורה 

פרואקטיבית בסביבת העבודה הדינמית של קידום שינוי חברתי.

שאלות למחשבה על פרקטיקות פילנתרופיות 

ניתן לחזק את  ומערכתי? איך  ליצור שינוי רחב  מהי הדרך הטובה לתמוך בפעילות ארגונית המבקשת 
עבודתם של הארגונים ושל האקטיביסטיות?

האם מנגנוני הדיווח הקיימים מסייעים או פוגמים ביכולת של הארגונים לפעול בצורה אסטרטגית ולהציע 
מענה לסוגיות עכשוויות בסביבה לא יציבה? באיזו דרך תומכים מנגנוני הדיווח הקיימים בקבלת החלטות 

של גופי המימון והארגונים/אקטיביסטיות? 

איך יכולים גופי המימון לפתח מערכות יחסים ארוכות טווח עם הארגונים כדי לתמוך בצרכים תשתיתיים 
ולאפשר גמישות אסטרטגית? מהי המשמעות של בניית שותפות פילנתרופית?

כיצד הדגש של המממנים על חדשנות יכול להשפיע על התחום? איך אפשר לתמוך לאורך זמן בשינוי 
מערכתי, ומה אפשר לצפות משינוי כזה בטווח הקצר? 

צעדים להמשך....
לתמיכה  מעבר  התחום  בקידום  תפקיד משמעותי  להיות  יכול  המימון  שלגופי  לזכור  יש    

בפרויקטים ספציפיים או במגמות. 

והאקטיביסטיות,  הארגונים  עבודת  בקידום  הדיווח  מנגנוני  של  תפקידם  על  לחשוב  יש    
עבור  ללמידה  הזדמנות  מהווים  הם  האם  ולשאול  החלטות  קבלת  תהליכי  של  בהעשרה 

הארגונים וגופי המימון כאחד.

■ חיזוק המאמצים ■ גיוון מקורות המימון ■ גיוס משאבים מהקהילה 

גיוס  כיום, הנטייה היא כלפי  לאורך השנים האחרונות, השתנתה במדינות רבות ברחבי העולם הפרדיגמה. 
כספים קהילתי ופעילויות מניבות הכנסה. ארגוני הנשים מזהים בהדרגה את הצורך בגיוון מקורות המימון 
ובניצול מקורות אחרים לתמיכה כספית. הארגונים משתמשים במגוון אסטרטגיות לפיתוח מקורות  שלהם 
הכנסה נוספים, לקבלת תמיכה פילנתרופית מקומית רבה יותר ולעידוד מעורבות קהילתית בהיקף גדול. רבות 
מיוזמות אלו מחזקות מטרה חשובה אחרת של הארגונים, והיא להרחיב את תפוצת פעילותם, לעורר מעורבות 
יעילה בקהילות המקומיות וליצור תמיכה מקומית ארוכת טווח. רבים מארגונים אלה רואים במעורבות של 
מתנדבות יעד מרכזי, והם מגבירים את המאמצים ליצירת תשתית לגיוס כספים קהילתי )לדוגמה, קמפיינים 
וסיפור סיפורים  דירקטוריון פעילות(. שיח  גיוס כספים מקומיים, חברות  אירועי  לעידוד מצטרפות חדשות, 

יכולים להוות פלטפורמות יעילות לפיתוח מעורבות קהילתית, ויש להמשיך לטפח ולפתח אותן. 

שאלות למחשבה על גיוון מקורות המימון ויישוג בקהילה 

באילו דרכים יכולים הארגונים להגדיל את הנראות שלהם ולהרחיב את היישוג )outreach( שלהם בקהילה? 
מהן האפשרויות הקיימות להרחבת מעורבות מקומית ומעורבות של מתנדבות לשם ביסוס תשתית לגיוס 

משאבים קהילתי )גיוס חברות, אירועי גיוס כספים, קמפיינים באינטרנט וחברות פעילה בוועד המנהל(?

אילו מודלים של שיתוף-משאבים, קמפיינים משותפים במדיה ובניית קואליציות ניתן לשכפל? באילו גישות 
שיתופיות אפשר להשתמש לשיווק מוצרים למכירה והגשת בקשות משותפות למענקים?
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האם קיימות דרכים אחרות לגוון את מקורות המימון ולבנות שותפויות עם המגזרים השונים )הציבורי, 
העסקי וכו‘(? 

איך ניתן להרחיב את האפשרויות הקיימות כדי ליצור פלטפורמות משותפות ל“סיפור סיפורים“ ולביטוי 
אומנותי? 

צעדים להמשך....
  מינוף מודלים חדשניים של שיתוף-משאבים, קמפיינים משותפים במדיה ובניית קואליציות 

לשם הגדלת ההשפעה של הפעילות. 

  בדיקה של האפשרויות לגיוון משאבים וליצירת שותפויות עם מגזרים אחרים )כולל המגזר 
הפרטי והציבורי(.

מעורבות  גיוס  לשם   )outreach( והיישוג  הנראות  בהגדלת  לתמיכה  הדרכים  על  חשיבה    
האפשרויות  של  הרחבה  מהקהילה.  כספים  לגיוס  יותר  חזקה  תשתית  ולביסוס  הקהילה 

הקיימות לייצר פלטפורמות משותפות ל-“סיפור סיפורים“ ולביטוי אומנותי.

סיכום

כאמור, הגישה המשתפת של המחקר ביקשה להדגיש השתתפות ופעולה בכל שלב של התהליך. תקוותי היא 
שהסוגיות והצעדים להמשך שפורטו לעיל, יעוררו חשיבה ודיונים חדשים על מגוון הנושאים החיוניים לשם 

השגת השפעה קולקטיבית גדולה יותר בעתיד.

ראו Rapoport & El-Or, 1997, עמ’ 2.
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רקע
הניסיון להבין את תמונת המצב הנוכחית מעלה שאלות מורכבות רבות בקרב נשים וגברים המחויבים לקידום 
בייצוג  עלייה   - תחומים  במגוון  רבה  התקדמות  חלה  האחרונים  בעשורים  בישראל.  מגדרי  ולשוויון  נשים 
רבים  לנושאים  ציבורית  ויותר מודעות  והתעסוקה  קידום משמעותי ברמת ההשכלה  נשים בפוליטיקה,  של 
המשפיעים על נשים ונערות. עם זאת, מכשולים רבים עדיין ניצבים בעקשנות במקומם: מדוע בתקופה שבה 
יש מספר חסר תקדים של נשים בכנסת, קולות הנשים וסדר היום שלהן עדיין כמעט אינם נשמעים? אם חלה 
התקדמות רבה בקידום חינוך ותעסוקה של נשים, מדוע קיימים עדיין פערי שכר בולטים כל כך, ומדוע נתוני 
האבטלה בקרב נשים נותרו כשהיו? מדוע ארגוני נשים כה רבים עדיין סובלים מתת-מימון למרות הדגש ההולך 
וגדל על מימון מתוך “פרספקטיבה מגדרית“ )gender lens(? ומדוע עדיין ישנם מקרים כה רבים של הטרדה 
ואלימות ברחבי ישראל, למרות הנראות הרבה שמקבלים נושאים כמו הטרדה מינית ואלימות במשפחה נגד 

נשים? מציאות זו של שני צעדים קדימה וצעד אחד אחורה ניכרת בכמה חזיתות.

כדי לעורר שיח רחב בנושא, הזמינו NCJW וקרן דפנה את המחקר שלפניכן. המחקר סוקר את ההישגים 
של הזירה הפמיניסטית והנשית בישראל במהלך העשור האחרון, מעלה שאלות ומציע רעיונות לכיוונים 

עתידיים.

מטרות המחקר ותהליך ההשתתפות
מטרת המחקר היא להציג תמונת מצב )snapshot( של סדר היום, סדרי העדיפויות והסוגיות שעלו מהשטח. 
בראש ובראשונה הוא מיועד להאיר את השיח הער המתקיים כיום בקרב פעילות, נציגות ארגונים, גופי מימון, 
עיתונאיות ובעלות תפקידים במגזר הציבורי בנוגע לפעילות הנוכחית ולצאת ממנו לתכניות עתידיות לקידום 

מעמד האישה ולקידום שוויון מגדרי בישראל. בהתאם לכך הדו“ח מבקש:

  לסקור באופן כללי את התחום כיום ולבחון את ההקשר הכולל של העשייה הנרחבת לקידום זכויות הנשים. 
נתייחס להתקדמות של השנים האחרונות ולאתגרים עתידיים;

  להציג את נקודות המבט של הקולות הרבים בתחום, כפי שהשמיעו מרואיינות ומשתתפות רבות בקבוצות 
המיקוד;

  לתת מסגרת וחומרים מובנים לבחינת נושאים אלו, כמו שאלות לדיון לשיחות בין בעלות העניין בתחום;

  לפתח תהליך דינאמי בתחום באמצעות שיתוף ממצאי המחקר ולהזמין שיח, שיקוף ומשוב;

  לשמש קטליזטור לפתיחת דיון נוסף בקרב העוסקות, הפעילות, המממנות והתומכות האחרות בעשייה 
בתחום;

  להעשיר את הממצאים באמצעות קישורים וציטוטים למחקרים המגוונים בנושא ולמקורות הרבים התורמים 
לעשייה;
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התהליך המחקרי כולו התבסס על עקרונות מחקר פעולה משתף )Participatory Action Research( השם במרכזו 
השתתפות ופעולה.1 מעל שלוש מאות נשים השתתפו בתהליך הִאיֶטָרִטיִבי )iterative( המתמשך שהחל בינואר 
2017. במהלך התקופה נערכו ראיונות עם למעלה מ-200 משתתפות, בהן פעילות, חברות צוותי מלכ“רים, 
אקדמאיות, פוליטיקאיות, מממנות, עיתונאיות )ע“ע נספח 1 לרשימת המרואיינות(. רשימת המרואיינות גובשה 
בשיתוף עם חברות ועדת ההיגוי של המחקר ובמשך הזמן נוצר אפקט של “כדור שלג“, והתווספו ראיונות 
ורשימת  מיקומן  המיקוד,  קבוצות  של  האג‘נדה  התגבשה  לעיל,  המפורט  המחקר  למבנה  בהתאם  נוספים.2 
המוזמנות. בסך הכול השתתפו בקבוצות המיקוד כמאה נשים, וכחמישית מהן השתתפו גם בראיונות האישיים. 
כמו כן, התקיימו ארבע עשרה קבוצות מיקוד, ובהן השתתפו בסך הכול כ-125 נשים )ראו נספח 2, רשימת 

המשתתפות והמארחות אורחות/מנחות(.3 

יגדיל את האפשרות לעורר רפלקציה, להניע  עוצב כך שיספק למשתתפות הזדמנויות למעורבות,  המחקר 
פעילויות ו/או לעודד מאמצים חדשים בתחום. התהליך כלל פרסום והפצה של דו“ח ביניים של המחקר בסתיו 
2017. בהתאם לגישה הפתוחה של התהליך, הנושאים של קבוצות המיקוד עלו במהלך המחקר, ורבות מן 
המשתתפות בקבוצות הוזמנו להשתתף בקבוצות מיקוד נוספות ו/או לתת משוב על ממצאי הביניים. בנוסף, 

נערכה סקירה מקפת של הספרות בתחום בשלבים שונים של המחקר.

לאורך הדו“ח מופיעים אזכורים והפניות רבות שיתנו לקוראות חומר להמשך קריאה, דיון מעמיק ופרספקטיבה 
על הנושאים הנזכרים. בנוסף, בטקסט ובהערות השוליים משולבים ציטוטים של המשתתפות המשקפים את 

התובנות המעמיקות שלהן. 

מימון  לגופי  ופרספקטיבה  כלים  לספק  במטרה  דפנה  וקרן   NCJW ידי  על  מומן  שהמחקר  לזכור  חשוב 
בחו“ל המעוניינים לתמוך בפעילות בישראל. המחקר מתמקד בפמיניזם ממוסד ופחות בפמיניזם לא ממוסד, 
באקטיביזם ספונטני ובפעילות פמיניסטית רדיקלית. מאחר שהמחקר מיועד גם לקהלים בינלאומיים, הוא 
יפורסם באנגלית ובעברית ותמצית המנהלות תפורסם גם בערבית. ככל האפשר, ההפניות תופענה באנגלית. 

המטרה העיקרית של המחקר היא להציג מבט על, תמונה עכשווית של התחום ולהעלות שאלות אסטרטגיות 
הרלוונטיות למרבית עבודת השטח של קידום נשים בישראל. תקוותי היא שהמחקר והשיח שיבואו בעקבותיו 

יעוררו חשיבה ובחינה ויציתו שיחות חדשות על מגוון של נושאים מרכזיים.4 

מבנה הדו“ח:
פרק 1 מספק סקירה קצרה והקשר, תוך ציון הנושאים והאסטרטגיות המרכזיות שננקטו במהלך השנים לקידום 

נשים בישראל. 

פרק 2 בוחן נושאים ברמה הלאומית, מנתח את ההישגים והאתגרים הקשורים בקידום זכויות נשים ושוויון מגדרי 
במוסדות המדינה ואת נושא הייצוג הפוליטי. הפרק עוסק גם בשתי סוגיות אסטרטגיות: א. חיזוק ההשפעה של 
ארגונים ושל אקטיביסטיות על תהליכי קביעת המדיניות וחיזוק יכולתם להניע את הקהילה לפעולה ולהשמיע 

קול פוליטי; ב. שימוש ברשתות בינלאומיות לחיזוק פעילות מקומית. 

פרק 3 מנתח את השיח הציבורי ואת השפעתו ברמת הקהילה, בוחן את ההישגים ואת האתגרים הקשורים 
במודעות הציבורית ובנורמות חברתיות הקשורות לקידום נשים ולשוויון מגדרי. הפרק גם מעלה שתי סוגיות 
אסטרטגיות: א. זיהוי שחקניות חדשות, שימוש בעבודתן ושילוב של פעילויות שונות; ב. יצירת הזדמנויות לגיבוש 

מכנה משותף, אינטרסים קולקטיביים וסולידריות רבים יותר. 

פרק 4 סוקר היבטים שונים של התקדמות הנשים בתחומי הכלכלה וההשכלה, בעיקר ברמה האישית, ובוחן את 
ההישגים ואת האתגרים. בנוסף, הפרק מתמקד גם בשתי סוגיות אסטרטגיות: א. ההבחנה בין ארגוני נשים לבין 

ארגונים רחבי היקף;  ב. התייחסות לשינויים מבניים ובדיקה שהעבודה מתבצעת בשיטתיות. 

פרק 5 מתייחס לשדה העמותות, בוחן הישגים ואתגרים נבחרים הקשורים להתקדמות ברמה הארגונית. הפרק 
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1. Reason & Bradbury )2008); Chevalier & Buckles )2013)

2. Patton )2014)

3. תהליך מחקרי זה החל בינואר 2017 וכלל ראיונות עם למעלה ממאתיים משתתפות. מרבית הראיונות עם משתתפות ישראליות 
נערכו פנים אל פנים וארכו כשעה וחצי. כ-125 נשים השתתפו ב-14 קבוצות מיקוד. כחמישית מהנשים שהשתתפו בקבוצות 
המיקוד גם השתתפו בריאיון אישי. האג’נדה של קבוצות המיקוד, רשימת המשתתפות ומיקום המפגשים נקבעו במהלך שלב 

הראיונות, בשבעת החודשים הראשונים, בהתאם למבנה המחקר כמפורט לעיל.   

4. ראו Cousins & Whitmore (1998(. כלי איסוף הנתונים העיקרי באמצעות ראיונות וקבוצות מיקוד, על כל שלביו, הוא הזדמנות לא 
.)Van der Heijden , 1996( רק לאסוף נתונים, אלא גם פוטנציאל לטיפוח “שיחות אסטרטגיות“ משמעותיות

לגוון את  חיזוק המאמצים  ב.  ודרישות;  מנגנוני מימון  א. סקירה של  סוגיות אסטרטגיות:  גם בשתי  מתמקד 
מקורות המימון ודגש על גיוס משאבים מבוססי הקהילה.

פרק 6 מסכם את הלקחים )take-aways( המרכזיים של המחקר ומציע צעדים נוספים לקידום התחום.
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1
פרק 1: סקירה של התחום 

עיקרי הדברים
כיום, ישנם למעלה ממאה ארגונים הפועלים בישראל ואשר מוקדשים אך ורק לקידום מעמד האישה או 
לשוויון מגדרי. הארגונים עוסקים בסוגיות מגוונות כמו העצמה כלכלית, ייצוג פוליטי הוגן ושוויוני, הטרדה 
מינית, פערי שכר תלויי מגדר, יוזמות שלום, חופש דת, מיניות בריאה, מניעת אלימות נגד נשים וביטוי של 

נשים בתרבות ובאמנות. במהלך השנים חלה התפתחות בתחום ונוספו לו מגוון קולות ונושאים. 

למרות האתגר של “טיפוח הפמיניזם בסביבה לא ידידותית“,1 רשמו ארגוני נשים וארגונים פמיניסטיים 
הציבורית  המדיניות  ועל  הציבורי  השיח  על  רבה  במידה  השפיעו  הארגונים  השנים.  לאורך  הצלחות 
בנושאים כמו אלימות נגד נשים, ייצוג פוליטי, העדפה מתקנת, חוקי עבודה, ניתוח מגדרי של תקציבים 
והעצמה כלכלית של נשים. נושאים שפעם היו על סדר היום הפמיניסטי בלבד נכנסו בשנים האחרונות 
לזרם המרכזי )מיינסטרים( ומשכו השקעות כספיות, ציבוריות ופרטיות לשיפור חייהן של נשים ונערות. 
והיא  ותעסוקה לנשים בקהילות מיוחדות,  גבוהה  יוזמות לקידום השכלה  הממשלה עוסקת במספר 
מעניקה תמיכה בסיסית למגוון שירותים חברתיים, כגון מקלטים לקרבנות אלימות במשפחה ומרכזי 
טיפול חירום באונס בכל רחבי הארץ. יתרה מזאת, ארגונים רבים ומגוונים תומכים בערוצי השפעה כגון 
מנהיגות פוליטית ומעורבות אזרחית. כמו במקומות אחרים בעולם צורות חדשות של פעילות אזרחית 
משפיעות גם הן על התחום, הן על פעילי מדיה חברתית הן על אתרי אינטרנט רבים, כמו גם על פעילות 

המובילות יוזמות מקומיות.

עם פתיחת השדה לסוגים חדשים של אקטיביזם ומעורבות, התרחבה “ערכת הכלים“ לקידום זכויות 
נשים ושוויון מגדרי. במונחים של אסטרטגיות ופעילויות המאפיינות את עבודתם של הארגונים כיום, 
תמונת המצב של התחום כיום מצביעה על השימוש במגוון גדול ובטווח רחב של טקטיקות כולל סנגור 
לקידום מדיניות, מאבק משפטי, אספקת שירותים, העלאת מודעות ציבורית, עידוד של אקטיביזם, 

חינוך ויישוג קהילתי )outreach( ופיתוח שותפויות ורשתות.

עם זאת, המצב החברתי והפוליטי בישראל וריבוי הקולות והחוויות של נשים מקבוצות האוכלוסייה 
עשייה  של  העשירה  ההיסטוריה  למרות  נשים.  לקידום  משותף  יום  סדר  גיבוש  על  מקשים  השונות 
משותפת וקואליציות, לא ניתן להצביע על מאפיינים של תנועה מגובשת ללא רישות או ארגוני גג או 
“מארגנים“ )conveners( אחרים. השאלה היא האם קיימת תנועת נשים לכשעצמה או שמדובר בפסיפס 

של מאמצים שונים ומגוונים הפועלים בצורות רבות לקידום מעמד הנשים והשוויון המגדרי. 

ההקשר העכשווי
יש  מחד,  הרבים.2  הפרדוקסים  מול  מאתגרים  נושאים  הם  בישראל  המגדרי  והשוויון  נשים  של  מעמדן 
התקדמות משמעותית של נשים במגוון תחומים, כולל פוליטיקה, עסקים, אקדמיה וצבא. נשים מובילות 
כראשות מפלגות, בממשלה, הן מנהלות חברות גדולות, ובשנים האחרונות אפילו יש נשיאה בבית המשפט 
העליון.3 החקיקה המתקדמת במהלך השנים הבטיחה הגנה על שוויון לנשים ותמיכה במעורבותן הפעילה 
במרחב הציבורי.4 עם זאת, עדיין מתקיימות פרקטיקות חברתיות רבות, גורמים פוליטיים ונורמות דתיות 
התומכים בתפקידים המסורתיים של נשים ובשמירה על מעמדן השולי.5 מרכזיותה של המשפחה בישראל 

פרק
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כיחידה החברתית וחשיבותן של האימהות,6 כמו גם עליונות הצבא בחברה הישראלית7 והסכסוך המתמשך 
עם שכנותיה, הם רק חלק מהגורמים הרבים המחזקים תפקידים מגדריים מסורתיים.8 

אולי חשוב מכול, אפליה מגדרית נובעת גם מאי ההפרדה בין דת למדינה, עם מגוון השלכות שליליות 
)הן היהודיים הן המוסלמיים( הם מערכת משפטית  על מעמדן של הנשים.9 בתי הדין הדתיים בישראל 
נפרדת, בעלת שליטה מלאה בעניינים דתיים ומשפחתיים )לדוגמה, היעדר אפשרות לנישואים או גירושים 
ביותר  החזקות  המתנגדות  ]שהן[  דתיות  ל“סמכויות  בענייני משפחה  נכנעת  ישראל  ככזאת,  אזרחיים(.10 
לשוויון זכויות לנשים“.11 יתר על כן, כתוצאה מהשיטה הפוליטית בישראל והתלות ביצירת קואליציות הפכו 
המפלגות החרדיות לבעלות השפעה הולכת וגוברת על סדר היום הפוליטי, כולל לחץ להפרדה מגדרית 

קיצונית במרחב הציבורי.12

החברה הישראלית מפולגת מאוד. היא מתאפיינת בפילוג פנימי במישור הלאומי, האתני, המעמדי והדתי 
13 מעבר לשסעים  – כל זה על רקע הסכסוך הפוליטי הישראלי-פלסטיני המתמשך והמתחים האזוריים. 
אלה, המדינה ניצבת בפני אתגרים חברתיים, כלכליים ופוליטיים רבים. לעתים קרובות, מציאות מורכבת 
זו הובילה לחלוקה של ארגוני החברה האזרחית על פי זהויות )עמותות יהודיות, עמותות ערביות, עמותות 
דתיות, עמותות אתיופיות וכו’(.14 על אף שהחברה האזרחית בישראל תוארה בעבר כשוקקת חיים ופעילה, 
היא מפולגת. ישנם מכשולים החוסמים שיתוף פעולה בין עמותות, וארגונים רבים פועלים להשגת מטרות 
דומות ומתחרים על אותם משאבים.15 ארגוני נשים, חוקרות בתחום המגדר ואקטיביסטיות חתרו לאורך 

השנים להתמודד עם תופעה זו באמצעות קידום גישה מכלילה יותר לעבודה פמיניסטית. 16 

הסכסוך המתמשך והמתח בין ישראל לשכנותיה, כמו גם החוויה של האפליה הכפולה של נשים פלסטיניות 
המתגוררות בישראל כחלק ממיעוט, הציבו אתגר משמעותי לפעילות הפמיניסטיות בבניית קול קולקטיבי.17 
עם זאת באמצע שנות התשעים של המאה הקודמת נעשו מאמצים שיטתיים לכלול יותר קולות של נשים 
פלסטיניות, לסביות ומזרחיות )יהודיות ממוצא מזרח-תיכוני וצפון אפריקאי(.18 בשנים האחרונות, האג’נדה 
יוצאות ברית המועצות, בדואיות  יותר קולות של נשים אתיופיות,  הפמיניסטית מגיבה לאתגר ומשלבת 
ובכל  האוכלוסיות  בכל  זהים  אינם  הקהילתית  והמעורבות  השינוי  פי שקצב  על  אף  ואומנם,  וחרדיות.19 
האזורים הגיאוגרפיים במדינה, חלה עלייה באקטיביזם בקרב נשים, כולל אלו השייכות לקבוצות שבעבר 

היו רחוקות מפעילות לשינוי חברתי. 

או  האישה  מעמד  לשיפור  בלעדי  באופן  המוקדשים  בישראל  פעילים  ארגונים  ממאה  למעלה  יש  כיום 
לקידום שוויון מגדרי, והם עוסקים בנושאים מגוונים כגון העצמה כלכלית, ייצוג פוליטי הוגן ושוויוני, פערי 
שכר תלויי מגדר,20 יוזמות שלום,21 חופש דת, מיניות בריאה, מניעת אלימות נגד נשים, תרבות ואומנות.22 
נשים.23 לדוגמה, בשנים  היום של ארגוני  וסדר  וגדלו מגוון הזהויות  התחום המשיך להתרחב עם הזמן, 
האחרונות, עם צמיחתו של הפמיניזם הדתי, עסקו ארגונים חדשים רבים של נשים אורתודוכסיות בדיני 
משפחה; וארגוני נשים פלסטיניים פעלו להנגשה של בתי משפט אזרחיים ולטיפול בחוקי המעמד האישי 
)גירושין, ירושה, משמורת ילדים( בבתי משפט אסלאמיים.24 בקהילות מסורתיות מסוימות, נשים מתמודדות 
יותר ויותר עם נושאים שנחשבו בעבר טאבו, וגם קוראות תיגר על מנהגים המזיקים לנשים, כגון פוליגמיה, 
נישואין בגיל צעיר ואלימות מבוססת מגדר, כולל רצח.25 טבלה 1 מציגה את מגוון היוזמות הארגוניות ואת 

מגוון הנושאים המטופלים בתחום.
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טבלה 1: סוגי הארגונים הפועלים בשטח והנושאים שבטיפולם

עומדות סוג הארגון / מטרות ש  ו/או  )פמיניסטיים  רווח  למטרת  שלא  וארגונים  עמותות 
בראשם נשים, וארגונים רחבי היקף62( מבוססי קהילה ו/או פועלים ברמה 

האזורית או הארצית.

מכוני מחקר.	•

קואליציות ציבוריות. 	•

מדיה חברתית - קהילות פייסבוק/ אתרי חדשות באינטרנט.	•

קבוצות פורמליות ובלתי פורמליות המתאגדות סביב אינטרסים 	•
מקצועיים )כמו קולנוע, עיתונות, תכנות(.

הנושאים המטופלים27 

 

תעסוקה, העצמה ועצמאות כלכלית. 	•

מנהיגות וייצוג נשי בפוליטיקה.	•

מעמד אישי של נשים וזכויותיהן בדת ובחוק.	•

מניעת אלימות מגדרית/ תמיכה בקורבנות אלימות. 	•

ביטוי אמנותי של נשים באמנות, בקולנוע ובספרות.	•

שלום וביטחון.	•

מניעת אפליה על רקע אתני / מעמדי.	•

גוף האישה, בריאות וספורט לנשים.	•

העלאת מודעות פמיניסטית / חינוך לפמיניזם.	•

העצמת נשים כמנהיגות וכסוכנות שינוי חברתי.	•

 מניעת זנות וסחר בנשים / תמיכה ושיקום.	•

שותפות יהודית פלסטינית.	•

תנועות חברתיות – קהילתיות.	•

ממצאים מרכזיים למרות האתגר של “טיפוח הפמיניזם בסביבה לא ידידותית“,28 רשמו ארגוני נשים 
וארגונים פמיניסטיים הצלחה לאורך השנים. הם השפיעו במידה רבה על השיח הציבורי ועל המדיניות 
הציבורית בנושאים כמו אלימות נגד נשים, ייצוג פוליטי, העדפה מתקנת, חוקי עבודה, ניתוח מגדרי 
של תקציבים והעצמה כלכלית של נשים. נושאים שפעם היו על סדר היום הפמיניסטי בלבד נכנסו 
בשנים האחרונות לזרם המרכזי )מיינסטרים(,29 ומשכו השקעות כספיות, ציבוריות ופרטיות לשיפור 
חייהן של נשים ונערות. הממשלה עוסקת במספר יוזמות לקידום השכלה גבוהה ותעסוקה לנשים 
בקהילות מיוחדות, והיא מעניקה תמיכה בסיסית למגוון שירותים חברתיים, כגון מקלטים לקרבנות 
אלימות במשפחה ומרכזי טיפול חירום באונס בכל רחבי הארץ.30 יתרה מזאת, ארגונים רחבי היקף 
תומכים בערוצי השפעה כגון מנהיגות פוליטית ומעורבות אזרחית.31 כמו במקומות אחרים בעולם, 32 
צורות חדשות של פעילות אזרחית משפיעות גם הן על התחום, הן על פעילי מדיה חברתית והן על 

אתרי אינטרנט רבים, כמו גם על פעילות המובילות יוזמות מקומיות.33

עם פתיחת השדה לסוגים חדשים של אקטיביזם ומעורבות, התרחבה “ערכת הכלים“ לקידום זכויות 
נשים ושוויון מגדרי. החלק הבא מספק תמונת מצב של התחום במונחים של אסטרטגיות ופעילויות 
של  רחב  מגוון  קיים   ,2 בטבלה  לראות  שניתן  כפי  כיום.  הארגונים  של  עבודתם  את  המאפיינות 

טקטיקות המשמשות לקידום נושאים. 



סקירה של התחום  1 26

טבלה 2: אסטרטגיות ופעילויות אופייניות לתחום 

סנגור ברמת הקהילה, 
ברמה הלאומית, 

וברמה הבינלאומית 

בוועדות 	• )מעורבות  הציבורי  במגזר  מפתח  ודמויות  ציבור  נבחרות  מול  סנגור 
מגדרי של תקציבי המדינה במשרדי  ניתוח  פורומים תקציביים;  הכנסת; הקמת 
בשירותים  בצורך  ממשלתית  להכרה  שדולה  עמדה;  ניירות  הגשת  הממשלה; 

מותאמים לאוכלוסיות מסוימות(.

מחקר יישומי, איסוף נתונים, ניתוח ופיתוח ידע )למשל, פילוח מגדרי של תקציבים 	•
בשלטון המקומי, מדד מגדרי שנתי(. 

יצירת תפקידים ציבוריים לטיפול בסוגיות מגדריות ואיושם )יועצות למעמד האישה 	•
ברשויות המקומיות ובאוניברסיטאות(.

סנגור אזורי ובינלאומי )לדוגמה, הופעה בפני האמנה לביעור כל צורות האפליה 	•
נגד נשים האו“ם ]CEDAW\UN[; עתירות משפטיות ברמה הבינלאומית(; שיתופי 

פעולה עם רשתות אזוריות ובינלאומיות לקידום נשים.

)התארגנויות מבוססות קהילה, הכשרה למנהיגות, משא 	• הייצוג הפוליטי  הגדלת 
ומתן עם מפלגות פוליטיות(.

הדרכה ועידוד לייצוג בוועדי מנהלים/ שירות המדינה )חניכת נשים לכהן כחברות 	•
דירקטוריון, הכנת רשימות של נשים כדוברות בכנסים(.

אספקת שירותים 
ישירים

הכשרה; 	• מוכות,  לנשים  מקלטים  קטנים,  לעסקים  )הלוואות  שירותים  אספקת 
תמיכה כלכלית מקצועית לנשים מוכות או נשים המנסות לצאת ממעגל הזנות( 
לקורבנות  כלכלית  )עצמאות  מיוחדים  וצרכים  מסוימות  אוכלוסיות  על  דגש  עם 
לפתרון  מעבר  פתרונות  המספקים   ]’half way houses‘[ מעבר  תחנות  אלימות, 

החירום של המקלטים(.

קווים חמים )תמיכה והפניות לעזרה במקרים של אלימות מינית; איסוף מידע על 	•
דיווחים על אלימות והפרדה מגדרית(.

קידום אלטרנטיבות 
ומסגרות משפטיות

של 	• יותר  רב  ייצוג  משפחה;  בדיני  משפטיים  פתרונות  )קידום  משפטית  גישה 
נשים בבתי הדין הדתיים; מניעת חקיקה העלולה לפגוע בנשים כמו במקרים של 

אימהות גרושות והמשמורת על ילדים או גיל הפרישה לנשים(.

ייצוג משפטי בבתי משפט ומוסדות דתיים )ייצוג נשי במועצות הדתיות היהודיות; 	•
טוענות משפטיות בבתי דין רבניים; שופטות בבתי הדין השרעיים(.

הולם 	• ייצוג  כמו  בסוגיות  ותביעות  משפטיים  )מאבקים  משפט  בבתי  ערעורים 
של  ובתיקים  בעבודה  מגדרית  אפליה  של  בתיקים  ערעורים  מגדרית;  ואפליה 

הפרדה מגדרית באוטובוסים במרחבים הציבוריים(.

“מעקפים“ 	•  - הדתיים  הדין  לבתי  חלופיות  לגישות  יותר  רבות  הזדמנויות  ייצור 
גט  ומתן  אזרחי  משפט  כמו  בנושאים  לטיפול  טווח  קצר  כפתרון  הנחשבים   -

)האופציה להסכם טרום נישואין המגן על הנשים; טקסי נישואין אלטרנטיביים(.

העלאת מודעות 
ציבורית וטיפוח מודל 

של אקטיביזם

רצח 	• נגד  מחאות  מיניות;  להטרדות  מודעות  )להעלאת  הפגנות  מחאות/  ארגון 
נשים/ אלימות במשפחה; גישה שוויונית למקומות פולחן; קידום יוזמות שלום(. 
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העלאת מודעות 
ציבורית וטיפוח מודל 

של אקטיביזם

התגייסות פוליטית )גיוס אקטיבי; חברות ושדולת מתנדבות בארגונים(.	•

התארגנות בקהילה )קידום תנאי עבודה משופרים לעובדות בתחומים כמו ניקיון 	•
וחינוך לגיל הרך; דיור בשכונות(.

קהילות במדיה החברתית ואתרי אינטרנט )הקמת קהילות אינטרנטיות כמקורות 	•
גוניות  חדשותיים, כמקורות חינוכיים, לביטוי אמנותי, לתמיכה(; אלטרנטיבות רב 
לתקשורת של המיינסטרים )קהילות דתיות מגוונות, מדיה חברתית במגוון שפות(.

מקורות מידע וחדשות מפרספקטיבה של נשים והשקפותיהן על אקטואליה; איסוף 	•
באוטובוסים  בהפרדה  הקצנה  על  דיווחים  מיניות,  הטרדות  על  )סיפורים  מידע 

ובמרחבים ציבוריים ועוד(.

פעולות חינוכיות 
ועבודת יישּוג 

)outreach( בקהילה

ביטויים אמנותיים וקישורם לאקטיביזם )הצמחת פורומים לביטוי אמנותי בספרות; 	•
אמנות של נשים מקבוצות שוליות בעבר; סרטונים; אתרי אינטרנט להעלאת נושאים 
ולהעלאת מודעות; שימוש בהקרנת סרטים כאמצעי לדיונים רחבים באקטיביזם; 

פורום ליוצרות קולנוע; וחממות לבמאיות(. 

ההיסטוריה 	• )לימוד  לפמיניזם  וחינוך  פמיניסטי  לשיח  מודעות  והעלאת  חשיפה 
וזכויות נשים; שמירה על מודעות ציבורית להתפשטותן של בעיות כמו הטרדות 
כמו  נושאים  על  תכניות  הטרדות;  מניעה של  המעודדות  לימוד  תכניות  מיניות/ 

דימוי גוף חיובי וקשרים מיניים בריאים ועל נושאים בריאותיים כמו סרטן השד(.

תכניות וקורס אקדמי ללימודי מגדר )הדרכת מורות לגיל הרך או תלמידי תיכון(.	•

הענקת חינוך דתי לבנות ולנשים; הזדמנויות למנהיגות דתית )מסגרות להכשרה 	•
דתית, הצעת תפילות שוויוניות(.

טיפוח רשתות 
ושיתופי פעולה

התמיכה 	• לרשתות  הצטרפות  מידע;  חילופי  מדיניות,  )לקידום  קואליציות  בניית 
הבינלאומיות לקידום נשים; ופתרונות משפטיים כמו מעורבות של נשים בענייני 

שלום וביטחון, סחר בבני אדם וזנות(. 

שיתוף פעולה עם ארגונים רחבי היקף ועם מנהיגים קהילתיים )פעילות משותפת 	•
הרוחני  לקידום המעמד  ומדינה;  דת  בין  להפרדה  פלורליסטית;  תפילה  לקידום 
של נשים בשיתוף עם רבנים אורתודוקסים; שיתופי פעולה בקהילה עם אנשי דת 

מקומיים כמו שיח’ים לשם התנגדות לאלימות בתוך המשפחה(.

יוצרות 	• עיתונאיות,  )לרבות  ופורומים בתחומים מקצועיים  הקמת רשתות תמיכה 
קולנוע, מתכנתות ויזמיות(. 

המסגרות 	• סוגי  בכל  למיינסטרים  המגדרי  השוויון  להכנסת  מתודולוגיה  יישום 
הארגוניות.34

ממצאים מרכזיים כפי שפורט לעיל, ההקשר החברתי והפוליטי מציב אתגרים לאג’נדה אחידה לקידום 
נשים, שכן חוויות הנשים רבות ומגוונות, והן משקפות הבדלים במוצא אתני, לאום, מעמד כלכלי, נטייה 
מינית, מיקום גיאוגרפי והשתייכות דתית. עם זאת, על אף ההיסטוריה העשירה של מאמצי שיתוף פעולה 
גג  ארגון  אף  ואין  ספורים,  טבעיים   )conveners( מארגנים  ישנם  האחרון,  בעשור  מאוחדות  וקואליציות 
 )conveners( המציע בסיס נתונים או מספק רישות.35 ללא כנסים שנתיים, ארגוני גג, אספות או מארגנים
מובילי התאגדויות, קשה לאתר את הסמנים ל“תנועה“ מגובשת, בדומה ל“תנועה הסביבתית“ ו“אגודת 
הלהט“ב“ בישראל.36 כך שלמעשה מתעוררת השאלה האם אכן יש ‘תנועת נשים’, או שמא יש פסיפס 

של יוזמות מגוונות מאוד, הפועלות בדרכים שונות לקדם את מעמד האישה ואת השוויון המגדרי.37
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ארבעת הפרקים הבאים יבחנו לעומק את הגורמים המרכזיים המשפיעים על מעמדן של נשים ועל שוויון 
בהישגים  מתמקדים  הפרקים  הארגונים.  וברמת  האינדיבידואלית  הקהילתית,  הארצית,  ברמה  מגדרי 
ובאתגרים בכל אחד מהתחומים הבאים: 1. המדינה וייצוג פוליטי; 2. השיח הציבורי על זכויות נשים ; 3. 

שיפור מעמדן האישי של נשים; 4. שדה העמותות.

בסיכום כל פרק מובא דיון על ההיבטים האסטרטגיים המרכזיים ושאלות למחשבה. ציטוטים נבחרים של 
המשתתפות במחקר שזורים לאורך הטקסט. 

1.   ראו Rapoport & El-Or, 1997, עמ’ 2.

ייחודיים לישראל, ראו למשל England, 2010 ואת  Chazan, 2011; Rimalt, 2012; Allon, 2013. ריבוי הפרדוקסים אינם  2.  ראו 
.Mandel & Birgier, 2015

.Tzameret-Kertcher et al., 2016 3.   ראו

Bitton, 2014 לניתוח ההתקדמות והמגבלות של התחום המשפטי בהיבט של השוויון  וכן   Raday, 2005; Rimalt, 2012 4.  ראו 
המגדרי בישראל.

)2015( מדווחים כי בדומה למדינות רבות אחרות, נשים התקדמו בשוק העבודה. אך במקביל התפיסה   Mandel & Birgier   .5
של תפקידי המגדר נותרה יציבה יחסית, והעמדה הנחותה של נשים במשפחה לא השתפרה במידה רבה. Raday, 1991; ראו 
Rahat & Itzkovitch, 2012, על ההיסטוריה של המעורבות הפוליטית של נשים בישראל ועל השפעת הדינמיקה של המערכת 

המפלגתית ושל מפלגות המיעוטים על ייצוגן של נשים.

6.  על “אימהות כמשימה לאומית“ בקהילה היהודית ראה Berkowitz, 1997 וכן Safir, 1991 & Fogiel-Bijaoui, 2002. לנקודת מבט 
.Abu-Rabia-Queder, 2007 על מרכזיותה של האימהות בקהילה הפלסטינית, ראו

.Izraeli, 1997; Golan, 1997 7.   ראו

.Aharoni, 2015; Aharoni & Deeb, 2004; Espanioly 1997; Ghanem, 2005 8.   ראו

9.   על דוגמאות אחרות ברחבי העולם של הקשר בין דת לפוליטיקה, המכונה “נישואין לא מאושרים של דת ופוליטיקה“, והשלכותיה 
.Razavi & Jenichen, 2010. על שוויון מגדרי, ראו

10. לדוגמה, ראו Halperin-Kaddari, 2013 על החוויות של נשים יהודיות בישראל בעיצומם של הגירושין. התנועות הפמיניסטיות 
Hatem, 1993(. גם חברות אחרות  )ראו  ברחבי המזרח התיכון עוסקות בסוגיית דיני המעמד האישי בבתי הדין הדתיים 
עומדות בפני סוגיות מורכבות אלה של קונפליקט בין המשפט הדתי לבין המשפט האזרחי, לרבות מגבלות הזכות לנישואין 

.Douglas et al. 2011 וגירושין, ראו

11. ראו Feldman 2011, p 13 מצוטט אצל Zion-Waldoks, 2015. כפי שציין Weiss & Gross-Horowitz )2012( , בתי הדין הרבניים 
המוסמכים על ידי המדינה משפיעים על מעמדן של כל הנשים היהודיות בישראל, ללא קשר לרמת הדתיות שלהן.

 Erez-Likhovski & Shapira-Rosenberg, 2014; Sztokman, 2015, Israel Religious Action Center, 2012; Allon, 2015; 12. ראו 
.Tirosh, 2017

.Mizrachi & Herzog )2012); Golan & Shalhoub-Kevorkian, 2014; Al-Haj 2002; Smooha 1993 13. ראו

רוב ארגוני החברה   ,Almog-Bar & Ajzenstadt, 2010 Sanz Corella & Ben Noon, 2013; Jamal, 2007. כפי שדיווחו  ראו   .14
האזרחית של נשים הוקמו כמענה לצרכים המיוחדים של נשים בקהילה מסוימת. לדוגמה: חרדיות, פלסטיניות, עולות חדשות 

מברית המועצות לשעבר ואתיופיה.

.Sanz Corella & Ben Noon, 2013; Jamal, 2007 15. ראו

.Safran, 2006 ; Dahan-Kalev, 2001 and Dahan-Kalev, 2007 ,16. לסקירה היסטורית של נושאים אלה ראו, למשל

 Espanioly 1997; ראו  ישראל.  אזרחי  לפלסטינים  כלל  בדרך  מתייחס  “פלסטינים“  המונח  הדו“ח  כל  לאורך  כי  לציין  חשוב   .17
.Ghanem, 2005; Deeb, 2010; Abu-Rabia-Queder, 2007; Shalhoub-Kevorkian, 2009

18. ראו Izraeli et al Eds. 1999; Espanioly 1997; Keshet et al, 2001; El Or, 2006; Kalev, 2007; Motzafi-Haller, 2011. כפי שציינה 
אילני )2001(, שאלת המגוון בארגוני נשים המשיכה להיות אתגר, מבחינת הרקע אתני, המעמד, הלאום, הנטייה המינית, החינוך, 

הדת, הגיל ומאפיינים אחרים.

.Rabia, 2011; Rabia-Queder, 2007 19. לדוגמה, על החתירה לקידום מעמדן של הנשים בקהילה הבדואית, ראו

20. למידע נוסף על העלייה בשיעורי ההשכלה הגבוהה של הנשים בישראל, לצד התמדת האי שוויון המגדרי בשוק העבודה, ראו 
Stier & Herzberg-Druker, 2017. כדי ללמוד פרטים על מידת ההשתתפות בכוח העבודה, רמות ההשכלה, מגמות הפער 
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בשכר המגדרי, התייחסות לתפקידים מגדריים וחלוקת העבודה בבית, ראו Mandel & Birgier )2015( . ראו Mann, 2017 לניתוח 
מדיניות הטיפול והחינוך בגיל הרך, והשפעתם על נשים במקום העבודה. ראו גם Dagan- Buzaglo & Hasson, 2014, ולדוגמה, 

.Benjamin, 2016 וכן Benjamin, 2011

 Thon-Ashkenazy & Loevy, 2015; ראו  בהמשך.  וייבחנו  מורכבות  הן  לפלסטיניות  היהודיות  הפעילות  בין  היחסים  מערכות   .21
 Aharoni, 2015; Aharoni & Deeb 2004; Steinberg, 2015; Sasson-Levy, Levy & Lomsky-Feder, 2011; Helman & Rapoport,

;1997; Blumen & Sharon Halevi, 2009 .Herzog, 2008

22. בעשור האחרון נערך מחקר בתחום המיפוי של ארגונים פמיניסטיים, ארגוני נשים פלסטיניות, וארגוני נשים יהודיות שומרות 
ויהודיים- יהודיים  פמיניסטיים  ארגונים  של  מיפוי   .Abramovich, 2008; Ilany, 2007; Abu Jaber Nijem, 2007 ראו  מצוות, 
פלסטיניים זיהה 46 ארגונים )Abramovich, 2008(. 19 ארגוני נשים פלסטיניים מופו על ידי אבו אל-אסל במרכז אל-טופולה 
ב-2006. בעשר השנים האחרונות הוקמו יוזמות מגוונות, כפי שמעידה הכמות הרבה של נציגות ארגונים המופיעה ברשימת 
 Birenbaum-Carmeli, המרואיינים בנספח 1. לניתוח מעמיק של מדיניות הילודה בישראל והשפעתה על זכויות הנשים, ראו
Amir & Benjamin, 1997. הזכות להפלה אינה נושא מוביל  יותר על מדיניות ההפלות, ראו  2003. לפרספקטיבה היסטורית 
 Kelly & לארגוני נשים כמו במדינות רבות אחרות, בשל מערכת בריאות אוניברסלית ומנגנונים קיימים לתכנון המשפחה. ראה

 .Gauchat, 2016; Elgar, 2016

23. לדברי Almog-Bar & Ajzenstadt, 2010, חלה עלייה חדה במספר ארגוני הנשים מאז שנות ה-90 של המאה הקודמת. למעלה 
מ 1,200- ארגוני נשים נרשמו על פי חוק העמותות )1980( עד שנת 2004. אלה כוללים מגוון רחב של ארגונים המשרתים 
נשים בצורה זו או אחרת, Elon, 2006. מחקר זה מתמקד בעיקר בארגוני נשים וארגונים פמיניסטיים שלהם סדר יום מסוים 
לקידום השוויון המגדרי וזכויות הנשים בישראל. ככזה מתמקד המחקר בפלח קטן של ארגונים. כפי שהוסבר על ידי אלמוג-בר 
ואייזנשטדט )Almog-Bar & Ajzenstadt, 2010(, הפעילות השוטפת של רבים משירותי הרווחה שנותנים ארגוני נשים מחזקת 

ולא מאתגרת את “הסדר הפטריארכלי של מדינת הרווחה“. 

מאבק  או  בריתות  יצירת  המלווים  לאתגרים   .Halperin-Kaddari & Yadgar, 2010; Zion-Waldoks, 2015; Ross, 2007 ראו   .24
.Swirski, 2000 and Hajjar, 2004 משותף של נשים מקהילות דתיות שונות בישראל ראו

 .Espanioly 1997; Rabia, 2011; Rabia-Queder, 2007; Herbst & Gez, 2012; Gieger, 2013; Hasan, 2002 25. ראו

28. ראו Rapoport & El-Or, 1997, עמ’ 2.

 .Steinberg, 2013 29. ראו לדוגמה

30. ראו )Halperin- Kaddari, Gorenstein-Fenig & Horowitz, 2016, Wilmovsky & Tamir, Eds. )2012 לסקירה כללית על מעמדן 
של הנשים בישראל ובחינת תפקידה של הממשלה בקידום זכויות הנשים ובהגנה עליהן. 

31. כפי שצוין לעיל, המונח “ארגונים רחבי היקף“ מתייחס לארגונים כלליים שאינם עוסקים בסוגיות של נשים בלבד.

.Biekart, & Fowler, 2013; Glasius & Ishkanian, 2015 32. ראו

33. ראו Misgav & Fenster 2016, הבוחנות סוגים שונים של אקטיביזם בתנועה הפמיניסטית המזרחית אחותי למען נשים בישראל. 
 Fenster & Misgav, 2011 מנקודת מבט מגדרית ראו  לניתוח האקטיביזם כפי שבא לידי ביטוי במחאה החברתית בישראל 

.Marom 2015, ולסקירה כללית ראו

35. לדברי )Wilmovsky & Tamir, Eds. )2012, התקשורת בין ה-NGOs השונים האוספים נתונים וסטטיסטיקות על מצבן הנוכחי של 
נשים היא לקויה ומחלישה את מאמצי ההסברה. הדבר נובע הן מהיעדר דיאלוג הן מהמשאבים. עם זאת, יש לציין כי בשנה 
האחרונה, מאז תחילת המחקר, יש מאמצים משותפים חדשים של ארגונים ופעילות המבקשים ליצור הזדמנויות רבות יותר 

לחילופי ידע ורישות, ולהקים פלטפורמה מקוונת ובסיס נתונים משותפים. 

Tal et al, 2013; Hartal, 2016; Hartal & Sasson-Levy, 2016; Ben David & Rubel-Lifschitz, 2017 36. ראו

 .Molyneux, 1998 או לניתוח בינלאומי ראו ,Herzog, 2012 37. לדיון נוסף בנושא זה ראו



2
המדינה וייצוג פוליטי

עיקרי הדברים

הישגים ואתגרים מרכזיים:

במהלך חמש עשרה השנים האחרונות נרשמה עלייה בייצוג הנשים במגזר הציבורי והפרטי ובפוליטיקה 
ונוספו חוקים לקידום שוויון מגדרי. שירותים שנחשבו פעם לנחלתם הבלעדית של הארגונים הפמיניסטים 
מוסדות  בהתאם,  מדיניות.  קביעת  בתהליכי  מגדרית“  “חשיבה  של  בהטמעה  העניין  וגובר  התמסדו, 
ממשלתיים מכירים יותר ויותר בצורך למדוד את השפעת המדיניות על השוויון המגדרי, לאסוף נתונים 
רלוונטיים ולפתח שירותים לטיפול בצרכים של נשים ונערות שאינם מקבלים מענה. הנגישות של המדיה 
העולמית והשיח הבינלאומי, המקשר בין מעמד הנשים לבין התפתחות המדינה, מסייעים בעיצוב מדיניות 
ואף הצליחו בשנים האחרונות להשפיע בצורה משמעותית על המדיניות הישראלית ביחס לנשים. יתרה 
מכך, לצד העלייה הדרמטית במספר ארגוני הנשים המעורבים בסנגור, יותר ארגונים פועלים בשיתוף 

פעולה עם הרשויות כמענה לצורך במידע בנושאים כמו פערי שכר תלויי מגדר. 

עם זאת, לצד ההתקדמות המשמעותית בקידום מדיניות, השימוש בנתונים והייצוג הפוליטי, עדיין קיימים 
מכשולים. בשנים האחרונות התבהר כי יותר ייצוג נשי בשדה הפוליטי אינו מבטיח כשלעצמו תשומת 
לב רבה יותר לאג’נדה הפמיניסטית, או תמיכה רחבה יותר בחקיקה לטובת נשים ונערות. בעוד שהמגזר 
הציבורי קיבל אחריות על תכניות שבעבר הופעלו רק על ידי ארגוני נשים, קיים חשש שהתכניות יאבדו 
את הזיקה לעקרונות הבסיסיים של העצמת נשים. ההפרטה מצידה מביאה עימה חוסר ודאות ותחרות. 

למקומות  גישה  כמו  שוויוניים  מנהגים  להנהיג  אזרחיים,  נישואין  לקדם  רבות  שנים  של  מאבק  אחרי 
נראה שחלה התקדמות מועטה בלבד  גירושין,  יותר במקרים של  ולהעניק לנשים הגנה טובה  תפילה 
בפירוק מבני הכוח הגבריים המאפשרים למוסדות הדת להפלות נשים לרעה. לבסוף, מתרחשת תגובת 
נגד )backlash( להתקדמות באקלים של חשדנות ועויינות כלפי ארגוני זכויות אדם ואזרח, והיא מסכנת 

נשים אקטיביסטיות וארגוני נשים כאחד.

אתגרים אסטרטגיים נבחרים:

לאור המגמות הקיימות בישראל, חובה לשקול מחדש את התמיכה בכלים וביכולות של ארגוני הנשים. 
הכישורים המקצועיים, המומחיות בקביעת מדיניות והיכולות לערוך מחקר ולאסוף את הנתונים הנחוצים 
לפעולות סנגור אפקטיביות הם בעלי חשיבות עליונה. אלה יסייעו לארגונים לנווט בין האתגרים הקשורים 

לשיתוף הפעולה עם המדינה ובמעורבות בקביעת מדיניות. 

כמו כן, חשוב לתמוך במאמצים של ארגונים ושל פעילות להניע לפעולה את גופי התמיכה ובעלי העניין, 
המתנדבות והקהילה כולה. קיים גם צורך לאזן בעדינות את התפקיד של ארגונים ורשתות בינלאומיים 
מול התמיכה בישראל ולהחליט איך להשתמש בגורמים חיצוניים אלו לקידום הנשים בישראל. ככל שטווח 
הנושאים שבהם עוסקים הארגונים הפמיניסטים וארגוני הנשים מתרחב ומאתגר את הסטטוס-קוו, כך 
גדלה הסכנה שהארגונים יואשמו שהרעיונות שהם מביאים מנוגדים לערכי המקום, או שהם מזמינים 
ביקורת בינלאומית מזיקה לישראל. חברּות ברשתות תמיכה בינלאומיות ו/או השתתפות בפלטפורמות 

פרק
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ולעודד  נתונים  ואיסוף  סנגור  כגון  בנושאים  הארגוניות  לחזק את התשתיות  יכולה  ללמידה משותפת 
למידה הדדית. במהלך הזמן מתחזק זרם הרעיונות, ההשראה והכלים המגיעים מחו“ל, וכדאי להמשיך 

ולבחון אפשרויות ללמידה הדדית ולדיאלוג רגיש תרבותית. 

חלק א'    הישגים מרכזיים 
תמיכה ויצירת מנגנונים רשמיים להבטחת ייצוג של נשים בכל הרמות

  עלייה בייצוג של נשים במגזר הציבורי והפרטי. אחוז הנשים הנושאות בתפקידים בכירים, הן במגזר הפרטי 
ניהול במשרדים ממשלתיים, בבית המשפט  והן במגזר הציבורי ממשיך לעלות.1 נשים מחזיקות בתפקידי 
העליון ובמוסדות פיננסיים לאומיים.2 יש מודעות הולכת וגוברת לחשיבות של ייצוג של נשים, ולהשתתפותן 
והפרטי  הציבורי  ובמגזרים  והלאומית  המקומית  ברמות  נשים  של 
בשנים  העשייה  בכנסים(.3  פאנלים  בדירקטוריונים,  ייצוג  )למשל 
האחרונות, הן במגזר הציבורי הן במגזר הפרטי, כללה יצירת רשימות 
נשים מומחיות בתחומים שונים לשם הגברת  נתונים של  או מאגרי 

האיזון המגדרי בפורומים ציבוריים.4 

תקדימים  נקבעו  האחרון  בעשור  מגדרי.  לשוויון  חקיקה  קידום    
ציבוריים.  ודירקטוריונים  ממשלתיות  ברשויות  מגדרי  שוויון  לקידום 
תקדימים אלה חיזקו את החקיקה שהבטיחה את זכויות הנשים כבר 
עם הקמתה של מדינת ישראל. לדוגמה, חוק השלכות מגדריות בחקיקה שהתקבל בשנת 2007 מחייבת בחינה 
מגדרית של הצעות חוק והכללה של נשים בכל הוועדות הציבוריות וצוותי המדיניות של הממשלה. 5נציבות 
המדינה לשוויון הזדמנויות בתעסוקה, שהוקמה בשנת 2008, מיועדת להבטיח שוויון גדול יותר בהזדמנויות 
לתעסוקה ולהגביר את המודעות הציבורית לחשיבותו של השוויון.6 חקיקה נוספת מהשנים האחרונות מחייבת 
איוש של תפקידים ציבוריים כגון יועצת לקידום מעמד האישה בכל עירייה וממונות למניעת הטרדה מינית 
במוסדות ציבוריים, כולל אוניברסיטאות. כל אחד מהחוקים האלה מהווה צעד חשוב בדרך למיסוד השינוי. 
כמו כן קודמו בשנים האחרונות נושאים אחרים הקשורים בייצוג הולם, כולל קידום מעורבות ומנהיגות של 

נשים ונערות בתחום הספורט בתמיכה ממשלתית.7

  הגברת קולות הנשים במוסדות דת. יש התקדמות הדרגתית במוסדות הדת היהודיים, עם כניסתן של נשים 
יהודיות למועצות הדתיות ושילובן כטוענות רבניות בתיקים משפטיים.8 בעשור האחרון מונו נשים למועצות 
דתיות מקומיות, נשים הצטרפו לוועדות מינוי ובחירה של רבנים. כמו כן, נשים פועלות כמדריכות רוחניות 
בקהילה. לאחרונה, בפעם הראשונה בהיסטוריה של ישראל, מונתה שופטת לבית הדין השרעי הדן בנושאי 

המעמד האישי בחברה המוסלמית )כגון נישואין וגירושין, התאסלמות, ירושה ומניעת אלימות במשפחה(.9

  עלייה בייצוג הנשים בפוליטיקה. מפלגות פוליטיות כוללות יותר ויותר נשים ברשימותיהן, וכך הגיע שיעור 
הנשים בכנסת לשיא בשנים האחרונות.10 צעד חשוב בחברה הפלסטינית בעשור האחרון הוביל לשילוב נשים 
בוועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל – ארגון הגג של הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל, ועלה מספר 
הנשים ברשימות המפלגות הערביות לכנסת.11 הצלחתן של הנשים הערביות בעשור האחרון מהווה מודל 
לקבוצה קטנה של אקטיביסטיות חרדיות, שבשנים האחרונות פועלות לשילוב נשים במפלגות החרדיות אשר 

אינן מאפשרות לנשים לשאת תפקיד רשמי.12

“כיום, לראות נשים בעמדות 
השפעה זה לא עניין גדול. אנחנו 

רגילות לזה, נשים שרות בממשלה, 
בבית המשפט העליון, ברשות בנקים 

לאומיים. ישנה שכבה של נשים 
חזקות המהוות השראה לאחרות“.

“כשאני מדברת על נושאים הקשורים לנשים, אני צריכה להיות מסוגלת לצטט את הקוראן ולדעת 
איפה הציטוטים מופיעים. בעבר הם אמרו שאנחנו לא מבינות את הדת והיינו מותקפות. עכשיו יש 

לנו את הכוח, את הידע ואת האינפורמציה, אז הם מתחילים לשוחח איתנו. כיום זה כוחנו ואנחנו 
מסוגלות להתמודד מול כל אחד בקהילה שלנו“. 
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  פתיחה של הזדמנויות בפני נשים במוסדות, כגון צה“ל. בעוד שנושא המעורבות של הקהילה הפמיניסטית 
המאורגנת בממסד הצבאי והביטחוני ממשיך להיות שנוי במחלוקת בזירה הפמיניסטית הישראלית, ארגוני 
נשים פועלים במשך שנים בתחום ההפרדה המגדרית ותפקידי נשים בצבא.13 מאז ההחלטה פורצת הדרך 
של בית המשפט העליון לפני כעשרים שנה לאפשר לאישה להשתתף בקורס טיס, גדל טווח ההזדמנויות 

העומדות בפני נשים, וכיום פתוחים בפני המתגייסות כ-90% מהתפקידים.14 

השפעת סדר היום הגלובלי על זכויות נשים

  עלייה בחשיבות השוויון המגדרי בסדר היום הגלובלי. מספר 
דוגמאות מהשנים האחרונות מעידות על ההשפעה המשמעותית 
כלפי  הישראלית  המדיניות  על  הבינלאומית  הקהילה  של 
המדינה של  בבני אדם של מחלקת  הסחר  ובהם מדד  נשים, 
יותר על  רב  ארה“ב.15 ככל שהקהילה הבינלאומית שמה דגש 
זכויות האישה, משמשת ‘האמנה לביעור כל צורות האפליה נגד 
נשים של האו“ם’ )CEDAW( ערוץ נוסף להשפעה על המדיניות 
מועצת  של   1325 החלטה  גם  כך  לנשים.16  בנוגע  הישראלית 
וביטחון.17 בעקבות  לנשים, שלום  הנוגעת  הביטחון של האו“ם 
מאמץ משותף של קואליציה של יותר מ-35 ארגוני נשים יישמה 
מהמשך  18כחלק   .1325 החלטה  את  במלואה  ישראל  משלת 
ולביטחון,  לשלום  הקשורים  לנושאים  נשים  לגייס  המאמצים 
עשרות אלפי נשים פועלות כיום במסגרות שונות לקידום פשרה 
מדינית.19 חברותה של ישראל ב-‘ארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח 

2010 הובילה גם למאמצים ציבוריים משמעותיים לצמצום פערים סוציו-אקונומיים  )OECD( מאז  כלכלי’ 
ולתשומת לב מיוחדת לשיפור הזדמנויות תעסוקה לקהילות מיעוטים כולל נשים פלסטיניות. 20

  עלייה בהשפעת הרשתות המקומיות והמדיה הבינלאומית. הנגישות של התקשורת הגלובלית ותפוצתה, 
והשיח על פיתוח בינלאומי המקשר בין מעמד האישה והתפתחות לאומית, מסייעים לגיבוש השיח המקומי.21 
חברות במספר רב של רשתות תמיכה בינלאומיות יכולה לחזק את היכולות הארגוניות ולייצר חילופי רעיונות 
הדדיים ואסטרטגיות במגוון גדול של נושאים - מהעלאת המודעות לסרטן השד ועד להטמעה של ניתוח 
החל  נושאים,  של  למידה  מעודדים  הבינלאומית  ברמה  הדברים  חילופי  מכך,  יותר  תקציבים.  של  מגדרי 
וזנות. לדוגמה, בעשור האחרון הגיעו  יוזמות שלום ועד לקידום חקיקה האוסרת סחר בבני אדם  מקידום 
נציגים בינלאומיים לארץ ללמוד מהניסיון הישראלי בתחום מניעת סחר בבני אדם, ואילו פעילות וקובעות 
מדיניות ישראליות בוחנות מודלים שונים מרחבי העולם כגון המודל הנורדי בנושא הזנות )הנחשב לסטנדרט 
הבינלאומי בהגנה ובשיקום של עובדות בזנות מחד, ומאידך להתמודדות עם צריכת מין בתשלום כעבירה 
פלילית(.22 כמו כן, רשתות התמיכה האזוריות הופכות לשכיחות יותר, בעיקר בקרב ארגוני נשים פלסטיניות, 

והן עוסקות בטווח רחב של נושאים - מאלימות מגדרית לקידום נשים במסגרות דתיות וקהילתיות. 

עבור  לפיתוח  האו“ם  ‘קרן  הקמת  הבינלאומיות.  הפיתוח  סוכנויות  בקרב  המגדרי  לנושא  גבוהה  עדיפות    
 ,)SDGs , Sustainable DevelopmentGoals( ’בשנת 2010, ותמיכת ‘יעדים לפיתוח בר-קיימא )UN Women( ’נשים
מדגישות בשנים האחרונות מחויבויות מרכזיות לשוויון מגדרי וזכויות נשים, ברמה הבינלאומית. 23 בעקבות 
השוויון המגדרי ההולך וגדל, הכניסו גופי מימון מרכזיים, כמו האיחוד האירופאי ו-’הסוכנות האמריקאית 
לפיתוח בינלאומי’ )USAID(, את נושא “ההשפעה המגדרית“ לתחומי המימון שלהם. ארגונים רחבי היקף 
רבים – בנוסף על ארגוני הנשים – מציעים מגוון תכניות המכוונות לנשים בתחומים הנעים מייצוג פוליטי 

ליזמות חברתית.24

“המאבק החברתי נגד סחר בנשים היה 
אחד המצליחים ביותר בישראל בשנים 

האחרונות. היו ‘שיניים’ בגלל הלחץ 
הפוליטי. הנשים האלה הן שקופות 

והארגונים הצליחו לאסוף בעצמם את 
הנתונים ולהוכיח שבאמת מדובר בבעיה 

הולכת וגדלה בישראל. יחד עם האיום 
בסנקציות והענקת ציון נמוך בנושא 

המאבק מצד ארה“ב, הוטל על הממשלה 
לחץ פוליטי שהניע אותה לפעולה. 

זה הוכיח שאפשר להשפיע בנושאים 
מרכזיים הפוגעים בנשים“.
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הכרה גוברת ב"פרספקטיבה המגדרית" )Gender Lens( ובסדר היום הפמיניסטי 

  הטמעה של סדר היום הפמיניסטי בזרם המרכזי. מגוון שירותים ותכניות היו מוגבלים בעבר אך ורק לסדר 
היום הפמיניסטי, ואילו כיום הם ממוסדים ונחשבים חלק מהזרם המרכזי )מיינסטרים(. בין אלה אפשר למנות 
העצמה כלכלית לנשים, מקלטים לנשים מוכות ומרכזים למניעת אלימות במשפחה או התעללות מינית.25 
להתרחב  המשיכו  מיוחדות  לאוכלוסיות  מותאמים  בשירותים  בצורך  ממשלתית  והכרה  ציבורית  תמיכה 
)לדוגמה, תכניות לתמיכה בעצמאות כלכלית עבור קורבנות אלימות; “תחנות מעבר“ כמענה נוסף לפתרון 
החירום של המקלטים(. 26 בעקבות תשומת הלב הגוברת של המגזר הציבורי והפילנתרופיה הפרטית לנושא 
micro-( זעיר  ומימון  תעסוקתית  הכשרה  כגון  באסטרטגיות  התמקדות  תוך  נשים,  של  הכלכלית  היציבות 

financing(, התרחבה הפעילות לא רק לארגוני הנשים אלא גם לארגונים רחבי היקף וליוזמות ממשלתיות.27

מגדרית“  “חשיבה  בהחלת  גובר  עניין  ניכר  החלטות.  קבלת  בהליכי  המגדרית  הפרספקטיבה  הטמעת    
)Gender mainstreaming( ו“פרספקטיבה מגדרית“ )gender lens( על תהליכי קביעת מדיניות והקצאת שירותים. 
28אחת הדוגמאות היא ההכרה הגוברת והולכת של הממשלה והרשויות המקומיות בצורך למדוד את השפעת 

בפני  מענה.29  מקבלים  שאינם  ונערות  נשים  של  צרכים  על  העונים  שירותים  ולפתח  נשים  על  המדיניות 
מוסדות ציבוריים מוצבות דרישות חקיקתיות רבות לפרסם נתונים המציגים השפעה מגדרית, ולשקול יוזמות 

להתמודדות עם אי-שוויון בהקצאות ובאספקת שירותים. 

ארגוני נשים אוספים ומנתחים נתונים - החל ממדד המגדר העוקב אחר מעמד האישה בחברה וכלה בפיקוח 
על אחוזי המשרות המוניציפליות של נשים – והם ומונגשים לציבור.30

  שימוש בנתונים לצורך פעילות סנגור וקביעת מדיניות. בעוד שלפני חמש-עשרה שנה היה רק קומץ ארגוני 
נשים שבלטו בפעולות שתדלנות או סנגור בכנסת, היום הפכה עשייה זו לחלק בלתי נפרד מעבודתן של רבות 
מהעמותות בתחום.31 לארגוני הנשים יש כעת מנגנונים רבים לאיסוף נתונים )לדוגמה, התפלגות תקציבים 
מוניציפליים לפי מגדר, הקצאות תקציב בריאות לפי מגדר( וארגונים 
לגופים  וייעוץ  שלהם  סטטיסטי  עיבוד  נתונים,  איסוף  שמומחיותם 
ממשלתיים.32 יתר על כן, מספר ארגונים מציעים כיום ספרי הדרכה 
ומקרי מבחן )case studies( המדגימים שימוש בפרספקטיבה מגדרית 
במספר תחומים, כמו תכנון עירוני. ארגונים אלה מספקים גם הדרכה 

בתמיכה בסנגור וקביעת מדיניות לפעילות ופקידי ציבור.33 

ממשלתית,  לשקיפות  גובר  ציבורי  לחץ  כמו  יותר  רחבות  מגמות 
והמעורבות הגוברת של אזרחים בתהליכי קביעת מדיניות, תורמים 
מגדרי  שוויון  לקדם  ארגונים  ושל  פעילות  של  ליכולות  הם  גם 
בהקצאות.34 כמו כן גוברת הדרישה מהמגזר הציבורי לאסוף נתונים 
שיאפשרו קבלת החלטות מזווית מגדרית ולתעד תופעות חברתיות 
שלא תועדו עד כה כגון אלימות במשפחה.35 לדוגמה, לאחר שנים 

“בהתחלה הייתה התנגדות לטענה שלנו שיש לבחון דברים – כגון בריאות האישה – דרך ‘עדשה 
מגדרית’, אבל התפיסה השתנתה בהדרגה. אחת התוצאות למשל היא העלייה בסיקור של סרטן 

השד... הלחץ מגיע מהשטח, ויש יותר מידע שבתורו מושך תשומת לב ציבורית. זהו המעגל שמייצר 
את השינוי“. 

“תודות לפעילות סנגור אפקטיבית של ארגוני הנשים במהלך השנים, יש כיום חוק המחייב את 
הממשלה לספק נתונים ייחודיים לנשים ולא רק לדווח על כלל האוכלוסייה. זו דוגמה לעשייה של 

החברה האזרחית... לחברה האזרחית יש את הנתונים ולממשלה אין תמיד את הפילוח. לעמותות יש 
את המידע ואת הניתוח וכיום מדברים יותר על נושא המגדר גם בתקשורת“.

“הקווים החמים של ארגוני הנשים 
מסייעים לנו לעקוב אחרי תופעות 

בשטח החל מאפליה במקום העבודה, 
דרך הפרדה מגדרית בתחבורה 

הציבורית ועד להטרדה מינית על ידי 
העוסקים במקצועות הרפואה. יחד עם 

ניתוחים מגדריים של סטטיסטיקות 
ממשלתיות של נושאים כגון בריאות 

ותעסוקה, יש בידינו מספרים שלא היו 
לנו בעבר... זה משמעותי מאד לעבודת 

הסנגור שלנו“. 
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הזנות  תופעת  היקף  על  ראשון  רשמי  סקר  הממשלה  לאחרונה  ערכה  מאומצת,  סנגור  עבודת  של  רבות 
בישראל. הנתונים שנאספו עודדו בין היתר את מקבלי ההחלטות לעסוק בנושאים כגון שיקום, והפללה של 

צרכני שירותי מין.36

חלק ב'    האתגרים המרכזיים שעדיין לפנינו
תמיכה שברירית במנגנונים ממוסדים לקידום נשים, והיעדר של רצון פוליטי חזק לקידום נשים

בהקשר  פוליטי.  לכוח  הפוליטית  ההשתתפות  בתרגום  קושי    
מפלגת  אף  אין  בישראל,  מחלוקות  והרווי  יציב  הבלתי  הפוליטי 
מזאת,  יתרה  נשים.  בענייני  בעיקר  המתמקדת  מפלגה  או  נשים 
אין כמעט עדות לקולות הנשים במערכות הבחירות האחרונות.37 
נשים  ובזכויות  מגדרי  בשוויון  הקשורים  נושאים  השנים,  במהלך 
נתפסו בדרך כלל כמשניים לנושאים הביטחוניים הדוחקים.38 יתרה 
מכך, הקשר הרופף בין הזירה הפוליטית הרשמית והזירה הבלתי 
הפוליטית  ההשתתפות  תרגום  על  מקשה  הארגונים  של  רשמית 
של נשים לכדי כוח פוליטי ממשי.39 רק מספר קטן של ארגונים 

הצליח ליצור “לובי נשי“, עם ייצוג גדול של נשים, שיכול לפעול כקבוצת לחץ לקידום נושאים שעל סדר היום 
הפמיניסטי, או להשתמש בכלים אחרים של תמיכה קהילתית במלואם. 

לבסוף, אין בנמצא מנגנון רשמי או ציבור טבעי של בוחרות שיתמכו במועמדות לתפקידים בשלטון המקומי.40 
לכן, למרות העלייה במספר הנשים בכנסת, מספר הנשים שנבחרו למועצות המקומיות ולעיריות נשאר נמוך 

בצורה מובהקת.41

תפקידים  הנושאות  הנשים  במספר  העלייה  התקדמות.  מבטיחה  אינה  כשלעצמה  הנשים  בייצוג  עלייה    
פוליטיים גדל, אך השאלה היא האם במקביל עלתה גם יכולתן לקדם שינוי או להשפיע על מדיניות.42 כפי 
שראינו בשנים האחרונות, ייצוג נשי במשרות פוליטיות אינו מבטיח בפני עצמו פרספקטיבה פמיניסטית, ולא 
מובן מאליו שהוא יוביל לקידום אג’נדה נשית.43 הפרדוקס הוא שלמרות העלייה במספר הנשים הנושאות 
בתפקידים ציבוריים בכירים ופעילות בזירה הפוליטית הרשמית, לא חל שינוי משמעותי בטון ובשיח הפוליטי 
בישראל.44 בנוסף, לעתים קרובות קשה ליצור שיתופי פעולה בין מפלגות ובין מגזרים לקידום מעמד האישה 

“הנתונים עוזרים לנו להצביע על בעיות, הם מחזקים את הטיעון, מעלים נושאים לאג’נדה 
האקטיביסטית ומאפשרים להעמיק את העבודה בתחומים אחרים... בעבר התייחסו אלינו בביטול כי 

לא היו לנו נתונים לגבות את הטענות שלנו“.

“אחרי כל כך הרבה שנים, סוף סוף יש לנו סקר רשמי ראשון של הממשלה על תופעת הזנות. 
הממצאים שהצביעו על מספר גבוה יחסית של קטינות בזנות בצירוף העובדה שיותר ממחצית הנשים 

שנסקרו הן אימהות לילדים, הביאו להתחלה של שינוי בשיח לגבי המדיניות. הסקר גם מראה שיותר 
ממחצית הנשים הן עולות חדשות שהיו מפסיקות לעסוק בזנות אם היו מסוגלות לפרנס את עצמן 

בדרכים אחרות... נתונים אלה מאפשרים לנו להתחיל למסגר מחדש )reframe( את הבעיה ומגדילים 
את הנכונות של קובעי המדיניות להתמודד עם הבעיה באמצעות חקיקה ותמיכה ממשלתית.“ 

“לחלק מארגוני הנשים יש מספר גדול 
של מתנדבות אבל הן לא הופכות 

לסוכנות שינוי. באופן כללי אין חיבור 
מסודר לאקטיביזם פוליטי ולכן אין 

גיוס של התומכות של הארגונים אלא 
דווקא ניכור מהפוליטיקה“.

“לא קשה להסביר את התופעה. אחד המכשולים המרכזיים שעומדים מול אישה המעוניינת להיכנס 
לפוליטיקה, חוץ מהאחריות המשפחתית שלה, הוא כלכלי. צריך הרבה כסף כדי להתמודד בבחירות 

ולנשים פשוט אין את אותה הגישה למשאבים... גיוס כספים לשם התמודדות היא משימה מרתיעה“.
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ושוויון מגדרי בתרבות פוליטית שבה הנאמנות למפלגה היא ערך עליון )והנושאים הנשיים הם “הדבר הראשון 

שמוותרים עליו במו“מ“(.45 

  למרות ההתקדמות, המפלגות הפוליטיות ממשיכות להדיר נשים. לנוכח ההתקדמות המשמעותית של השנים 
האחרונות בייצוג של נשים במפלגות פוליטיות, בולט הייצוג החסר של נשים מקבוצות אוכלוסייה ספציפיות: 
המפלגות החרדיות למשל אוסרות במפורש על נשים לאחוז במשרה ציבורית נבחרת. כך שלמעשה “נקודת 

הפתיחה היא באפס מוחלט. כלום, אף לא אישה אחת במועצה מקומית ממטולה ועד אילת“.

בקבוצות אוכלוסייה אחרות כמו החברה הבדואית אף לא אישה אחת אוחזת במשרה נבחרת. 

  היעדר תשתית, תקציבים וסמכויות למינויים רשמיים. מינויים למשרות לקידום נשים אשר הממשלה 
מחייבת )לדוגמה, יועצות למעמד האישה, ממונות על מניעת הטרדה מינית(, אינם נתמכים בהכרח בתקציב 
ראוי ואינם כוללים בהכרח את הסמכות והכוח הפוליטי המשמעותי הנדרשים.46 בנוסף, אי אפשר לוודא 
שהנשים הממונות לתפקידים אלה מחויבות לסדרי העדיפויות של העצמה נשית, או שהן מומחיות בתחום 

כנדרש.

תגובה שלילית )backlash( גוברת נגד העצמה נשית והיעדר התקדמות במוסדות המסורתיים

  מיעוט עדויות להתקדמות בתוך המוסדות הדתיים. למרות מאמץ 
יותר על נשים בתיקי  של שנים לקדם נישואין אזרחיים והגנה רבה 
גברית,  בשליטה  המבנים  בפירוק  רבה  התקדמות  חלה  לא  גירושין, 
ההצלחה  אף  על  נשים.47  להפלות  דתיים  למוסדות  המאפשרים 
בהפרדת חלוקת הרכוש מהליכי מתן הגט ויצירת “מעקפים“ יצירתיים 
לנשים(,  יותר  רבה  הגנה  המספקים  נישואים  קדם  הסכמי  )לרבות 
לא חלה פריצת דרך משמעותית בסטטוס קוו בנוגע לדיני משפחה 

שבשליטת חוקי הדת ובתי הדין הרבניים.48

חשש  המעלה  נוסף  דבר  מגדרי“.  “שוויון  במושג  מטעה  שימוש    
הוא הכוח הגובר של ארגוני גברים במאבקם נגד חקיקה למען נשים, 
תחת הסיסמה “צדק מגדרי“.49 לעתים קרובות, תוצאות מאבקים אלה 
בגובה  ירידה  )כגון  משמעותי  באופן  וילדים  בנשים  לפגוע  עלולות 

תשלומי מזונות(.50

“אנחנו צריכות להיות מסוגלות להתארגן פוליטית... אם את רוצה שתהיינה פוליטיקאיות 
פמיניסטיות, נשים חייבות לתמוך בהן. זה בר ביצוע“.

“אנחנו כמובן מבחינות בין ייצוג של נשים לבין קידום אג’נדה פמיניסטית... יכול להיות שתהיינה 
שלושים נשים בכנסת אבל לא תהיה עלייה בהשפעה אם רק חמש מתוכן פמיניסטיות“.

“התסכול נובע מכך שחוסר השוויון 
האינהרנטי והאפליה הממוסדת בדיני 

המשפחה, שהם תוצאה ישירה של 
השליטה הבלעדית של הרבנות על 

נישואים וגירושין, מתקבלים כמעט 
בטבעיות. גם בתי המשפט לענייני 

משפחה, ולא רק בתי הדין הרבניים, 
מקבלים שליטה זו כעובדת חיים. כך, 

למעשה כל מבנה הכוח מעוות. יש 
סירוב לקבל את החוויות היומיומיות 

של נשים שמבקשות להתגרש ואת 
הוויתורים שהן נאלצות לעשות“. 

“זאת לא תופעה שמתרחשת בקהילה קטנה וסגורה שאנתרופולוגיות יכולות לחקור. אלה הם פניה 
של הדמוקרטיה הישראלית. חצי מיליון נשים אינן מיוצגות ובית המשפט והכנסת תומכים בהדרה זו“. 

“אנחנו צריכות לייצג את האינטרסים שלנו ולא לתת לנשים אחרות או לגברים בדואים לדבר בשמנו 
מבלי שיהיו לנו נציגות...אם הנציג היחיד שלנו בכנסת הוא גבר פוליגמי, לא ישתנה דבר. רק גברים 

מבינים פוליטיקה? גבר ייצג את האינטרסים שלי? נשכחנו, אנחנו לא שם“. 
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‘זכויות נשים’ ולא ב’שויון מגדרי’. לתחושתן המונח  למעשה, חלק מהמרואיינות העדיפו להשתמש במושג 
ולא מכיר מספיק בעמדה  וגברים  נשים  בין  יחסי הכוחות הנוכחיים  לוקח בחשבון את  ‘שוויון מגדרי’ לא 

הנחותה האינהרנטית של נשים.

ממשלתיים.  לא  ולארגונים  לפעילות  הסביבה  בעוינות  עלייה    
בישראל, כמו בחלקים אחרים בעולם, מתגברת אווירה עוינת נגד 
עמותות העוסקות בזכויות אדם, פליטים ויוזמות שלום.51 ארגונים 
חברתיים אזרחיים רבים נתפסים לעתים קרובות מדי כ“איום“ על 
מחוץ  מימון  קבלת  בשל  מותקפים  והם  הממשלה,  של  שליטתה 
אלה  את  להחליש  מבקשות  ממשלתי  במימון  52פעילויות  לארץ. 
המשמיעים ביקורת על מדיניות הממשלה, מעמידות את נאמנותם 
בספק ומאשימות אותם בניסיון לחתור נגד המדינה. ארגוני נשים 
וארגונים פמיניסטיים העוסקים בטווח רחב של נושאים וקוראים 
תיגר על הסטטוס קוו עלולים להתמודד עם האשמות שהרעיונות 
שלהם “זרים“ לערכים הרווחים בציבור או שהם מזמינים ביקורת 
היא  הנוכחי  הפוליטי  לאקלים  הדוגמאות  אחת  המדינה.53  על 

ההאשמות שהטיחו נושאי תפקידים ציבוריים בארגוני נשים שהעלאת נושאים בפני גופים בינלאומיים כמו 
מסורתיות  בקהילות  מלוכלכת“.54  כביסה  ו“אוורור של  המדינה  )shaming( של  “ביוש“  מהווה   UN CEDWA

במיוחד, ארגוני נשים נוטים להיתפס כ“בלתי לגיטימיים“ וכמי ש“מייבאים פמיניזם“ מבחוץ.

מצב זה של איומים גוברים ושל רטוריקה מכפישה עלולים לסכן את הנשים האקטיביסטיות ואת ארגוני 
לבריונות  הובילו  והם  השלילית,  הנגד  תגובת  את  מעצימים  החברתית  במדיה  קמפיינים  כאחד.55  הנשים 
מסוכנת ברשת, מתקפות מילוליות אישיות נגד נשים, ובחלק מהמקרים גם פגיעה ברכוש. המחיר האישי של 
אקטיביזם גבוה במיוחד בקהילות המסורתיות, שבהן קיימים מנגנוני סנקציות והשפלה שנועדו להזכיר לנשים 
את “מקומן“.56 במהלך השנים דווח על מקרים של איומים קשים נגד נשים שדיברו נגד הפרדה מגדרית 
או על הייצוג הפוליטי החסר של נשים בחברה הדתית והחרדית. במקרים מסוימים משפחות הנשים שילמו 
מחיר כבד על הפעילות האקטיביסטית, כולל פגיעה ארוכת טווח בסיכויי הנישואין ובאפשרויות החינוכיות 

של הילדים. 

הפמיניסטיות,  במטרות  השלישי  המגזר  וארגוני  הציבורי  המגזר  של  המעורבות  עם  התמודדות  קשיי 
במיוחד בעידן ההפרטה

  הקשר בין תכניות במימון ממשלתי לבין עקרונות ההעצמה. המגזר הציבורי לקח על עצמו את האחריות 
מוכות,  לנשים  מקלטים  )לדוגמה,  נשים  ארגוני  ידי  על  עצמאי  באופן  בעבר  שהופעלו  בתכניות  לתמיכה 
אלה  תכניות  האם  חשש  קיים  אך  לנשים(.  כלכלית  עצמאות  מינית,  התעללות  ונפגעי  לנפגעות  מוקדים 
ימשיכו לשקף את עקרונות היסוד של ההעצמה הנשית.57 לאור המספר הגדל של שיתופי פעולה בין גופים 
יישמרו  והאם  עדיפות,  לקבל  תמשיך  הפמיניסטית  האג'נדה  האם  השאלה  נשאלת  ועמותות,  ממשלתיים 

המבנים הארגוניים המשקפים ערכים של העצמה נשית.58

“משתמשים במושג ‘שוויון מגדרי’ בנושאי דיני מזונות ומשמורת אבל אי אפשר שיהיה שוויון 
כשהמבנה הבסיסי של בתי הדין הרבניים מוטה בצורה אינהרנטית נגד האינטרסים של הנשים“.

“בארצות מערביות רבות יש תגובת נגד של גברים בעקבות תקופה של התקדמות והצלחות 
פמיניסטיות ממשיות. בישראל נראה שדילגנו על ההתקדמות וקפצנו ישר לתגובת הנגד. דוגמה לכך 

אפשר לראות בתחום דיני המשפחה“.

“בשנים האחרונות יש לטקטיקות 
נגד עמותות אפקט מצמית על חופש 

הביטוי. בחמש השנים האחרונות, יותר 
ממחצית ההתקפות היו נגד נשים. זה 
מתלווה למגמות האחרות של הטרדה 

והתקפות מילוליות נגד אקטיביסטיות. 
אנחנו צועדות לעבר עולם חדש, 

והמאבק נגד ארגוני זכויות אדם יתרחב 
בקרוב אל ארגונים שמגנים על זכויות 

של נשים“.
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  הגדרת התפקיד של ארגוני הנשים ושל ארגונים רחבי היקף )Broad Based Organizations( בקידום נשים. 
ארגוני נשים וארגונים פמיניסטים משתפים פעולה על בסיס קבוע עם ארגונים קהילתיים רחבי היקף שיש 
להם יכולת להגיע אל קהלים נוספים ולעסוק במגוון רחב של נושאים, החל בתפילה שוויונית, נישואים אזרחיים 
והפרדה מגדרית, ועד להגדלת ייצוג פוליטי של נשים ותכניות שיקום לנשים בזנות. אולם הטווח המוגבל 
של ארגוני נשים ו/או ארגונים פמיניסטיים מעורר חשש בשל השינויים בשדה המשתנה ובהשקעות הגדולות 
של ארגוני הזרם המרכזי )מיינסטרים( והמגזר הציבורי בתחומים כגון 
תעסוקת נשים ומנהיגות נשית.59 נשאלת השאלה האם ארגונים רחבי 
היקף מטפלים כראוי בנושאים מורכבים הכרוכים בשיפור מעמדן של 
פמיניסטיים  בארגונים  שמקורן  הממשלתיות  התכניות  והאם  נשים, 
ימשיכו לשקף את עקרונות ההעצמה הנשית כמצוין לעיל. משתתפות 
רבות הביעו חשש לגבי היכולת של ארגונים כלליים, הפועלים לעיתים 
קרובות ברמה ארצית, לשלב ביקורת ברמה המבנית, מומחיות בתחום 

ומחויבות עמוקה הנדרשת לביסוס שינוי מערכתי.60 

ארגונים  ותחרותיות.  ודאות  חוסר  יוצרת  המתרחבת  ההפרטה    
מותאמים,  שירותים  באספקת  חלוצים  שהיו  ותיקים,  פמיניסטיים 
נדרשים לעתים קרובות להתחרות על חוזים ממשלתיים. ככל שתגדל 
החברתי,  המגזר  על  הציבוריים  השירותים  של  ההפרטה  השפעת 
על  פרטיות  חברות  עם  לתחרות  להיקלע  שירות  עמותות  עלולות 
התמיכה  למרות  ויותר.61  יותר  תחרותי  ב“שוק“  הממשלתיים  החוזים 
תעסוקה  כגון  תכניות,  מגוון  המפעילים  נשים  בארגוני  הציבורית 
לנשים, קורבנות אלימות, תמיכה בנשים ונערות בסיכון וליווי עסקים 
קטנים, עולה שאלה לגבי ההשלכות של התלות הגוברת של ארגונים 
אלה במימון הממשלתי. המדיניות הניאו-שמרנית של הממשלה הובילה מחד לצמצום התמיכה מהסקטור 
הציבורי, ומאידך להגדלת הפערים הכלכליים של אוכלוסיות מוחלשות ולהחמרת הבעיות שאיתן מתמודדים 

רבים מארגוני הנשים. 

חלק ג'    בחינה של שני נושאים אסטרטגיים ומספר שאלות להמשך חשיבה 
1. חיזוק היכולת של הארגונים להשפיע על מדיניות  להניע קהילה לפעולה  להשמיע קול פוליטי

כמו מקביליהם ברחבי העולם, ארגוני הנשים בישראל מרחיבים את שיתופי הפעולה והשותפויות עם מגוון 
שחקניות כדי להתמודד עם בעיות חברתיות מורכבות ולהשפיע על מדיניות.62 העלייה של תמיכה ממשלתית 
במגוון נושאים הנוגעים לשיפור מעמד האישה דורשת מהעמותות ליצור שיווי משקל זהיר בין מתן שירותים 
)הממומנים חלקית ממשאבים ציבוריים( וסנגור63 .)advocacy( בהתחשב במגמות של לחץ ציבורי הולך וגובר 

לשקיפות ממשלתית ומעורבות אזרחית רבה יותר בתהליכי קביעת המדיניות,64 יש לשקול מחדש את סוגי 
הכלים והיכולות של ארגוני הנשים. בשלב זה, הכישורים המקצועיים, המומחיות בקביעת מדיניות והיכולת 
לאסוף נתונים הנחוצים לפעולות סנגור אפקטיביות, הם בעלי חשיבות עליונה ויסייעו לארגונים לנווט בין 

האתגרים העולים משיתוף פעולה עם הממשלה.

“יש דוגמאות רבות של ארגונים 
כלליים שהפכו למובילים בנושאים 

כמו תעסוקת נשים. יש גם הרבה 
דוגמאות של ארגוני נשים עם 

אג’נדה פמיניסטית המתמודדים עם 
התנגדות של גברים בקהילותיהם. 

היה צורך למשל בארגון מהזרם 
המרכזי, ללא אג’נדה פמיניסטית 

מוכרזת, בעל משאבים ויכולות, כדי 
להקים פרויקט בעל חשיבות לנשים 

כמו תכנית הזנה לתלמידי בתי 
הספר בחברה הבדואית. השאלה 

היא איך משתלבים ארגוני הנשים 
בתמונה זו?“

“לעיתים קרובות נעשית הבחנה בין שינוי חברתי ושירותים. אבל כיום החלוקה אינה פשוטה כל כך. 
ספקיות שירותים רבות הכירו מזמן בצורך לעסוק בסנגור. הן צריכות עזרה לאזן את מתן השירותים 

עם כלים להשפעה על תהליכי קביעת מדיניות. מהצד השני, רבות מן הפועלות לשינוי חברתי צריכות 
עזרה בביסוס פעילותן בקהילה“.

“ללא תמיכה מקומית, קל מאד להמעיט בערכם של ארגונים לשינוי חברתי. אבל מה אם היו לארגונים 
אלה 25,000 חברות בשטח שישמיעו את קולן? תמיכה רחבה בקהילה יכולה לספק הגנה ולגיטימציה“.
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במקום להניח שישנה דיכוטומיה בין סנגור )advocacy( לבין שירותים, חשוב להכיר בכך שרוב הארגונים 
פועלים על הרצף שבין קידום שינוי מדיניות לבין אספקת שירותים. 65 הארגונים והאקטיביסטיות מעורבים 
בתהליכי קביעת מדיניות במסגרת פעילותם לקדם המשך מימון ציבורי לתכניות העשרה לנערות בסיכון, 
הרחבת השירותים הייחודיים המותאמים לאוכלוסיות ספציפיות )כגון פליטות ועולות חדשות( או הקצאת 
בקואליציות  חברותן  את  ציינו  הארגונים  נציגות  רוב  ממשלתיות.66  לדרישות  בחקיקה  לתמיכה  תקציבים 
רבות ואת מעורבותן בפעילות משותפת של ארגונים ואקטיביסטיות ברמה המקומית והארצית. משום כך, 
בעלות עניין בארגונים, גופי מימון ותומכות צריכים לשקול כיצד הארגונים יכולים לתעל את בסיס התומכות 
67 גיוס פוליטי וקהילתי הכרחי לתפקידם כמובילי  והמתנדבות שלהם ולשפר את תפקידם כמובילי שינוי. 
קולם של ארגוני  יש לחזק את  כיצד  היא  לפיכך, השאלה הנשאלת  בנפרד מהפוליטיקה המגזרית.  שינוי, 
הנשים בקהילה בפני בעלי תפקידים ציבוריים, על מנת להשיג תמיכה רבה יותר באג’נדות המשפיעות על 

חייהן של נשים.

דוגמא לשאלות למחשבה על הנעה של הציבור לפעילות בתחום סנגור קהילתי

איך ניתן לתמוך בצורה טובה יותר בפעילות סנגור של ארגונים ושל אקטיביסטיות לקידום נשים בישראל?

מהו סנגור מבוסס קהילה? מהו השיפור הנדרש בארגונים כדי להניע את בסיס התומכות והמתנדבות 
שלהם? מה התנאים הדרושים? 

כיצד יוכלו ארגוני סנגור וארגונים המציעים שירותים ישירים לבסס תמיכה קהילתית רחבה עם יכולת 
השפעה על מדיניות?

מה הם הנושאים הרחבים בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר להביא ארגוני נשים ואקטיביסטיות מכל קצות 
הקשת הפוליטית בישראל ליצור מנגנונים משותפים של סנגור? 

מה ניתן ללמוד משחקנים אחרים של החברה האזרחית )כגון התנועה הסביבתית( שהצליחו ליצור בסיס 
תומכים רחב ולרתום את הרחוב לקידום שינויי מדיניות?

2. שימוש ברשתות בינלאומיות לחיזוק הפעילות המקומית

באקלים הפוליטי הנוכחי, צריך להתמודד עם השאלה הקשה בנושא גודל התפקיד של מוסדות בינלאומיים, 
וכיצד להשתמש בערוצי התמיכה  וכן עם השאלה האם  בינלאומית בישראל,  ותמיכה  בינלאומיות  רשתות 
החיצוניים האלה לקידום נשים ונערות. הדוגמאות הרבות המוזכרות לעיל מצביעות על מקרים בהם חברות 
ברשתות ומסגרות בינלאומיות כגון ‘האמנה לביעור כל צורות האפליה נגד נשים’ )CEDAW(, מעודדות שיתוף 

בידע, מספקות כלים לאיסוף נתונים ומסייעות בעיצוב המדיניות והשיח הציבורי.68 

בעלות העניין צריכות לשקול כיצד ליצור הזדמנויות נוספות ללמידה ולחילופי רעיונות, וכן לוודא שנוצרות 
הזדמנויות ללמוד ממודלים אחרים מלבד “הפמיניזם המערבי“, העשויים להוכיח את עצמם כיעילים יותר 
בקהילות מסוימות בישראל. 69 לדוגמה, ייתכן כי הגישה הקהילתית הרחבה במערב אפריקה שנועדה לשים 
קץ למנהגים מזיקים כגון נישואי קטינות היא רלוונטית להתמודדות עם הפוליגמיה. 70בהתמודדות עם האתגר 
הנוגע  בכל  שינויים  מוסלמיות המקדמות  רבות מפמיניסטיות  ללמוד  הדתיים, אפשר  הדין  בתי  שמציבים 
לשריעה ולזכויות הירושה של נשים במדינות דוגמת טוניס.71 האתגר הוא לטפח מחקר, חילופי מידע, רעיונות 
הייחודית.  הישראלית  לסביבה  אלה  של  “עיבודם“  את  בקפידה  לשקול  יש  כן,  כמו  לארץ.  מחוץ  והשראה 

“בישראל, תהליכי קביעת מדיניות מושפעים בו זמנית ממגמות ומוסדות גלובליים ומקולות העולים 
מהשטח. המציאות משתנה בעקבות המגמות של הגברת השקיפות הממשלתית, העיתונאות 

האזרחית והגישה לתקציב ולמדיניות הממשלה... לארגוני הנשים יש את הפוטנציאל לחבר בין כל 
המגמות האלה“. 
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“כשאנו עובדות מחוץ לקהילה שלנו ומסנגרות למען המטרה שלנו, קל יותר לאנשים להבין. 
העזרה שאנו מקבלות מאנשים מחוץ לקהילה החרדית, לא תסולא מפז. בתוך הקהילה אנו 

פוסעות על ביצים... לעולם לא נהפוך לצבא; פסגת שאיפותינו היא להיות קבוצת גרילה קטנה של 
אקטיביסטיות... אז אנחנו משתמשות באסטרטגיות רבות, גם בונות מנהיגות ברמה המקומית וגם 

משתמשות במנגנונים בינלאומיים כמו ‘האמנה לביעור כל צורות האפליה נגד נשים’ )CEDAW( ובית 
המשפט העליון ברמה הארצית“. 

לדוגמה, בשנים האחרונות שימשו ברחבי המדינה הקרנות של סרטים בינלאומיים על סיפורים של נשים ככלי 
לגיוס והעלאת מעורבות קהילתית )לדוגמה, גיוס של נשות הקהילה להשתתפות בקידום הסכם שלום עם 

הפלסטינים; גיוס נשים חרדיות לתפקידים פוליטיים במפלגות של האוכלוסייה החרדית(. 

הישראלית  למציאות  שלהן  זהירה  התאמה  תוך  בחו“ל,  החיוביות  מההתפתחויות  להיבנות  הוא  האתגר 
בדרכים  הותאמו  אשר  בריאה,  ומיניות  השד  לסרטן  מודעות  כמו  רבים  בתחומים  נעשה  הדבר  המיוחדת. 
למצוא  למאמצים  מוכרות  דוגמאות  יש  ועברית.72  ערבית  רוסית, אמהרית,  דוברות  לנשים  תרבות  רגישות 
מכנה משותף. דוגמאות אלה רלוונטיות במיוחד לקהילות היהודיות ברחבי העולם, כמו גישה שוויונית לרחבת 
התפילה בכותל המערבי. נושא זה התפתח בהדרגה משאלה על פלורליזם בתפילה לשאלה הרחבה יותר על 
עצם הנוכחות והלגיטימציה של נשים במרחב הציבורי. בנוסף, נעשה שימוש בסרטים בינלאומיים המספרים 
סיפורים של נשים ברחבי הארץ ככלי לפנייה לקהילה כדי להגדיל מעורבותה בנושא הנדון בסרט )כגון הנעה 
של נשים לפעולה לקידום שלום עם הפלסטינים או של נשים חרדיות להשמיע קול פוליטי(. במקביל, יותר 
ויותר סרטים הנוצרים בארץ עוסקים בנושאים של נשים ובסיפוריהן של נשים ונערות, והם גם מוקרנים בחו“ל.

שאלות למחשבה על חיזוק הקשרים ושיתופי הפעולה עם רשתות בינלאומיות

איך היחסים עם רשתות בינלאומיות מחזקים את סדר היום של הנשים בישראל?

איך אפשר להרחיב את ההזדמנויות ליצירת דיאלוג ושותפות בין ארגוני הנשים והפעילות בישראל ובין 
מדינות אחרות? אילו אפשרויות קיימות ללמידה משותפת, בניית מערכות יחסים, רישות ושיתופי פעולה? 

איך אפשר להשתמש במאבקים דומים ובאינטרסים משותפים של נשים בישראל וברחבי העולם לקידום 
רשת למידה? מה ניתן ללמוד מהניסיון בישראל? אילו מודלים מצליחים לקידום נשים כדאי להתאים 

לישראל?

מה ניתן ללמוד מהשתתפות ברשתות בינלאומיות וחילופי ידע )כולל מגוון פעילויות כגון פסטיבלי קולנוע, 
ועידות מקצועיות וביקורים בשטח( ואיך ניתן לחזק את הפעילויות הללו?

איך ניתן לבנות מערכות יחסים עם רשתות בחו“ל, כולל יחסי ידידות עם מממנים, שיעודדו פיתוח של 
אג’נדה שיתופית, השפעה קולקטיבית גדולה ופעילות משותפת?

יותר ל “מדד המגדר“. מדד המגדר שפותח  1.  ראו Tzameret-Kertcher et al., 2016, לסקירה כללית וסטטיסטיקות מפורטות 
במרכז לקידום נשים במרחב הציבורי )WIPS( מספק נתונים על מגוון נושאים ומספק תמונה כוללת של אי-השוויון המגדרי 

ומעמד האישה בחברה הישראלית.

.Tzameret-Kertcher et al., 2016 2.   ראו

3.   במסגרת ניסיון רחב יותר להגביר את הייצוג ואת הפרופיל הציבורי של נשים, ציינו המשתתפות במחקר מגוון רחב של ניסיון גם 
בקרב מלכ“רים וגם בקרב גופים מסחריים ליצור רשימות של הדוברות הפוטנציאליות לכנסים.
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4.  מרואיינות רבות אף ציינו את השינוי המתרחש בייצוגן של נשים בפורומים ציבוריים ואת המודעות הציבורית ההולכת וגוברת 
סביב הנושא. יש יותר תשומת לב לאיזון מגדרי בכנסים. בתגובתה להתפתחויות אלה אמרה אחת הנשים: “זה עדיין לא מאוזן, 

אבל לפחות עכשיו הם יודעים שזה לא בסדר“.

5.  לדיון בשינויי חקיקה אלה, ראו .Teschner, 2013 המחקר של שטיינברג )Steinberg, 2013( בוחן את השילוב השוויון המגדרי ואת 
נקודת המבט של היועצים למעמד האישה ברמת המשרד הממשלתי.

6.   ראו תכנית אסטרטגית של ועדת שוויון הזדמנויות, 2012-2013.

והספורט.  התרבות  בפיקוח משרד  פועלת  בישראל  בספורט  נשים  לקידום  הציבורית  הוועדה  של  המקצועית  הזרוע  “אתנה“,    .7
לסקירה היסטורית של נשים וספורט בישראל, ראו Darom, 2002 ; על תפקידה של התקשורת בתחום האישה והספורט, ראו 

. Bernstein & Galily, 2008

8.  על פי מחקר שפרסמה עמותת “חידוש“, 70 נשים משרתות כיום בכל רחבי הארץ( ב-58 מועצות דתיות יהודיות(, המהוות 17% 
מכלל 407 חברי המועצה הדתית בישראל. לפרטים נוספים על ההתקדמות והאתגרים של תפקידה של האישה בבתי המשפט 

. Halperin-Kaddari & Yadgar, 2010; Weiss & Gross-Horowitz, 2012; Zion-Waldoks, 2015 היהודיים, ראו

 )2017( Lieber. 9. קבוצות נשים פלסטיניות מקדמות את הנושא מעל עשור. למידע נוסף ראו

10. במהלך 25 השנים האחרונות עלה מספר חברות הכנסת משבע נשים מתוך 120 חברי כנסת ב-1988 והגיע לשיא של 32 נשים 
בבחירות ב- 2015 לכנסת ה-19. בהשוואה לכך, בסנט האמריקאי, 20% מכלל הנבחרים הן נשים, ובבית הנבחרים 19.4% הן נשים. 
אחוז הנשים כיום בכנסת ישראל עומד על 27%. מתוך 21 שרי הממשלה, שלוש )14%( הן נשים. להשוואות נוספות של אחוז 

.Kenig, 2016 הנשים בבתי נבחרים בעולם ראו

11. ראו אבו ג’אבר-ניג’ם )Abu Jaber Nijem, 2007( וגם Ghanem, 2005. תחום הנשים הפך להיות חלק מסדר היום של וועדת 
המעקב, ואף חלה עליה בייצוג הנשים במפלגות הפוליטיות. לאתגרים בהקשר זה ועוד על אודות האופן שבו תהליכים פוליטיים 
אינם כוללים נשים בקהילה הפלסטינית ראו Herzog & Yahia-Younis, 2007 כפי שמרואיינות ציינו, חלה התקדמות ניכרת לאורך 
ובהגדלת הנוכחות האלקטורלית של נשים בפוליטיקה בכל הרמות. אולם, כפי  ייצוג נשים בהנהגת מפלגות,  השנים בקידום 
שהרהרה אחת המשתתפות במחקר, “המנהיגות הפוליטית הערבית עדיין הולכת תמיד לברירת המחדל שלה מקדמא דנן. היא 
מצהירה הצהרות על שיוון של נשים, אבל אפשר לראות ממעשיהם שהם מייצגים את החברה הגברית ופעולות אנטי-פמיניסטיות. 

אני רואה התקדמות, אבל יש עוד הרבה אתגרים לפנינו“.

12. ראו Eglash, July 23, 2017. משתתפות המחקר מהחברה החרדית דיברו בהערכה על ההתקדמות שהן רואות בקרב נשים ערביות 
בעשור האחרון בתפקיד הנשים וייצוגן במפלגות הפוליטיות, והביעו את שאיפתן לשכפל את ההישגים הללו. 

.Izraeli, 2009 13. לפרספקטיבה היסטורית בנושא ראו

14. עם זאת, כפי שחשפה אחת המרואיינות על השינויים מאז החלטת בית המשפט העליון לפני למעלה מעשרים שנה: “למרות 
שהצבא מתפתח ונותן מקום לנשים, הוא לא באמת בחן מה הם המסרים המגדריים מתחת לפני השטח ומה יש לעשות על 
 Sasson-Levy, מנת לאתגר את הנרטיב העמוק שהבנות אינן יכולות כמו הבנים“. להמשך הדיון בנושא תפקיד הנשים בצבא, ראו

.2003; Rimalt, 2007; Lomsky-Feder & Sasson-Levy, 2015; Tirosh, 2017

15. אחת הדוגמאות הבולטות בנושא היא הלחץ שהופעל על ישראל בשנת 2007, אחרי שדורגה נמוך ממשרד החוץ האמריקאי 
בתחום המאבק בסחר בבני אדם. ממשלת ישראל, בשיתוף עם ארגוני נשים רבים, הצליחה לפעול בנושא הסחר בנשים למטרות 
מין )והעלתה את הדירוג של ישראל בשנת 2012(. האקר )Hacker, 2015( סיפק סקירה על הלחץ האפקטיבי של ארצות הברית 
על הרשויות הישראליות להגדיל את השירותים לניצולי הסחר. ראו ,Hacker & Cohen )2012( כדוגמה לדו“ח שהוגש למשרד 

החוץ של ארצות הברית על המקלטים בישראל, עבור ניצולי סחר בבני אדם, בהוצאת מוקד סיוע לעובדים זרים וקשת.

16. ראו Razavi & Jenichen, 2010. פניות לוועדה לביעור כל צורות האפליה נגד נשים )CEDAW( בעשור האחרון האירו בין היתר את 
הפערים המשמעותיים בין הנשים הפלסטיניות ליתר הקבוצות בחברה בתחומי החינוך, התעסוקה, הבריאות והייצוג. ראו למשל 
 NGO Alternative Pre-Sessional Report on Israel’s Implementation of the Elimination of all Forms of Discrimination“

..against Women“, The Working Group on the Status of Palestinian Women Citizens of Israel, 2006, 2016

.Aharoni, )2015( החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו“ם על נשים, שלום וביטחון אשר התקבלה  17. עוד על הנושא ראו 
ב-2000 סיפקה מסגרת חיונית לקואליציה רחבה של ארגוני נשים בישראל, בחתירה המתמשכת להבטחת ייצוג ראוי של נשים 
בוועדות ממשלתיות העוסקות בנושאים של מדיניות חוץ, ביטחון ומו“מ לשלום. מאז 2012, פורום של מעל שלושים וחמישה 
ארגוני נשים התמקד ביישום החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו“ם ובהשפעתן של נשים על עניינים של מדיניות חוץ, 
ביטחון ומו“מ לשלום. יוזמות כגון קואליציית הנשים לקידום החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו“ם עוררו מחלוקת, ולא 
כללו את השתתפותם של מספר ארגוני נשים פלסטיניים מובילים, שלא הסכימו להשתתף בדיאלוג עם מוסד הביטחון הישראלי.

.Thon-Ashkenazy & Loevy, 2015 18. למידע נוסף על עבודת הקואליציה, ראו

19. ראו Barakat, 2016 על מאמצי השלום של מגוון רחב של נשים בישראל במסגרת “נשים עושות שלום“.

.OECD Economics Survey Israeli report 2017 20. ראו

21. סבירסקי )1991( התייחסה להשפעה של סדר היום הגלובלי והשיח הבינלאומי על הקמת וועדת הכנסת לקידום מעמד האישה 
בשנות ה-80 כ“פמיניזם מלמעלה“ )ע“מ 298-297( מצוטט אצל הרצוג 2002.

2016 וכן  22. למידע נוסף על מודל זה ראו “מבוא קצר לזנות בישראל“ שהוכן על ידי כוח המשימה בנושא סחר בזנות וזנות, 
.Rimalt, 2017

.)MDGs( ראו לניתוח של הון מגדרי, העצמה ויעדי הפיתוח של המילניום SDG’s 23. לקבלת פרטים על ההשפעה של
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.Oxford University’s Said Business School Case Study, Al-Sanabel Catering.n.d 24. ראו לדוגמה

25. ראו לדוגמה Almog-Bar & Ajzenstadt, 2010. עד שנת 2001, היו דוגמאות רבות לתכניות, כגון מקלטים לנשים מוכות, מוקדים 
והתקבלו בסופו  ידי הקהילה הפמיניסטית  נשית, שנוצרו על  ומבחר תכניות להעצמה  מינית,  טלפוניים לקורבנות של תקיפה 
של דבר במיינסטרים. המגמה הזו של תמיכה ציבורית ושינוי בשירותים חברתיים זוהתה על ידי אילני )Ilany, 2001( והמשיכה 
להתרחב בשירותים מותאמים לאוכלוסיות מגוונות. ראו Allassad Alhuzail, 2015 ואת Wilmovsky & Tamir, Eds. 2012 את 

OECD, 2015 לדוגמאות הקשורות לעצמאות כלכלית ולתכניות מימון זעיר לנשים.

על  כללית  לסקירה   Halperin- Kaddari, Gorenstein-Fenig & Horowitz, 2016 and Wilmovsky & Tamir, Eds. 2012 ראו   .26
והגנה עליהן. האתגרים של תמיכה  זכויות הנשים  ובחינת התפקיד שממלאת הממשלה בקידום  מעמדן של הנשים בישראל 

.Almog-Bar & Ajzenstadt, 2010 מותאמת אישית“ בשירותי נשים וקשרים מורכבים עם המגזר הציבורי, נבחנים בתוך“

27. ראו Allassad Alhuzail, 2015 ואת OECD, 2015. ראו Brayer-Garb, Olmert, Coussin, & Tirosh Eds., 2017 לניתוח מגדר 
.Sa’ar, 2010; 2016 וקפיטליזם. זווית ביקורתית על תכניות העצמה כלכלית לנשים מציעה סער

28. כפי שתואר על ידי חסון ואחרים )Hasson et al, 2015( בדו“ח על הגישה של הרשויות המקומיות בישראל להכנסת המגדר 
לזרם המרכזי ולביקורת מגדרית של תקציבים:“ הכנסת המגדר לזרם המרכזי מקדם את השוויון המגדרי באמצעות הטמעת 

פרספקטיבה מגדרית בתהליכי קביעת המדיניות, התכנון וההקצאה של תקציבים ומשאבים“.

29. חסון, י., וסייגלשיפר, ו. )2015(, ניתוח מגדרי של תקציב הספורט: המועצה האזורית מטה אשר, מרכז אדווה, מזהות שתי שאלות 
שצריכות להישאל כחלק מיישום של “ראייה מגדרית“ על תהליכי הקצאת משאבים: )1( מה הם הצרכים השונים של גברים 
ושל נשים?; )2( באיזו מידה מספקים השירותים הציבוריים, ההחלטות הפוליטיות והקצאות המשאבים הנוכחיות מענה לצרכים 
השונים הללו?; חזן )2011( מתייחסת לחשיבות האסטרטגיות המאומצות על ידי ארגונים ומוסדות מחקר לקידום נושאים כגון 

ניתוח מגדרי של תקציב המדינה כמו גם למחויבות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה להפיק נתונים מפולחים מגדרית. 

.Levi et al., 2017 ; 2016 ,30. ראו חסון ואחרים, 2016; דגן-בוזגלו וחסון, 2014; צמרת-קרצ’ר ואחרות

Ilany, 2001; Almog-Bar & Ajzenstadt, 2010 31. ראו

ראו  המקומית,  ברמה  זה  נושא  על  נוסף  למידע   .)2015( ו.  וסייגלשיפר,  י.  בחסון,  שמצוטט  כפי   .32
אדווה.  מרכז  והישגים.  יוזמות  המקומיות:  הרשויות  בתקציבי  מגדרי  ניתוח   .)2015( ואחרים  י.   חסון, 
עם זאת, יש לציין כי על פי Wilmovsky & Tamir, Eds., 2012, בעוד שיש מידע זמין באופן כללי על היבטים שונים של מעמדן 
של הנשים בישראל, עדיין קיימים סתירות ומחסור בנתונים. לא תמיד קיים הפילוח הנדרש של גברים ונשים, ואין תמיד חלוקת 

נתונים לפי גורמים כגון מצב סוציו-אקונומי ודת.

33. חסון, י. )2015(.

 ..Meijer, 2012; Balassiano & Chandler, 2010 34. ראו

 Halperin-Kaddari, Erez et al, 2015; Shalhoub-Kervorkian & Daher-Nashif, 2013; Hassan, 2002. ראו גם  35. ראו לדוגמה 
GorensteinFenig & Horowitz, 2016 וגם Wilmovsky & Tamir, Eds., 2012 לניתוח נוסף של נושאים אלה ולדיון על האתגר 

באיסוף נתונים מדויקים על הטרדה מינית ותקיפות.

 A Brief Primer on Prostitution in Israel Prepared by the Task Force 36. לסקירה כללית של ממצאי הסקר והחקיקה בנושא, ראו
.Rimalt, 2017 לפרטים נוספים על החקיקה בנושא זה ישראל ראו .on Human Traff icking and Prostitution, 2016

37. עובדה מעניינת היא שבשנות השבעים של המאה הקודמת התנגדו פמיניסטיות רבות ליוזמות להקמת מפלגה פוליטית של 
 Safran, 2006( נשים לקראת הבחירות לכנסת ב-1977. הן דחו את רעיון הפוליטיקה והעדיפו להישאר תנועה חוץ-פרלמנטרית
pp. 94–96(. בעבר, היו נשים רבות המעורבות בפעילות אקטיביסטית פמיניסטית שהעדיפו ארגונים לא היררכיים במקום לעסוק 
בגישות ומוסדות ארגוניים שזוהו כ“זכריים“ )Safran, 2006, pp. 107–108(. עשרות שנים לאחר מכן, בתחילת שנות האלפיים, 
סדר  בהגדרת  לב  תשומת  להיעדר  והתייחסה  נשים,  בארגוני  פוליטית  השתתפות  של  לאסטרטגיות   )2001( אילני  התייחסה 
היום הפוליטי של נשים וקונצנזוס בנוגע למה היא “הפוליטיקה הפמיניסטית“. יש לציין כי בבחירות מאוחרות יותר, מתייחס חזן 
)Chazan, 2011( לדפוסי ההצבעה, ודן באפשרות החריגה שהייתה תמיכה רבה במיוחד ב“הצבעת נשים“ בבחירות 2009, אולם זו 
נחשבת למגמה שלא התחזקה עוד ולא תועדה לאחר בחירות 2009. לדיון בצורך להגביר את כוחן הפוליטי של הנשים בישראל, 
ראו Rimalt, 2012. ראו Rahat & Itzkovich, 2012, לפרטים נוספים על ההיסטוריה של מעורבות פוליטית של נשים בישראל, ואיך 
הדינמיקה של שיטת המפלגות ומפלגות המיעוט משפיעה על ייצוגן של נשים. בהקשר זה ראו שמיר, מיכל, עינת גדליה-לביא. 

2015. גדליה, עינת, הרצוג, חנה, שמיר, מיכל. 2010. 

38. ככלל, בשיח הדומיננטי בישראל נחשבים נושאים המתייחסים למעמד הנשים, ונושאים אזרחיים וחברתיים אחרים, כ“משניים“ 
Chazan 1989, Freedman 1990, Halperin- לצרכי הביטחון והצבא של ישראל, הדחופים יותר במצב המתמשך של עימות אזורי

.)Kaddari & Yadgar, 2010

39. ראו Chazan, 2011. ראו Herzog, 1999 להתייחסות לחלוקה בין הזירה הפוליטית הנחשבת גברית וזירת ההתנדבות, שהפכה 
להיכנס  המעוניינות  נשים  בפני  העומדים  והקשיים  כ“זכרי“  הפוליטי  הציבורית“, בשל תפיסת המרחב  לזירה  כניסה  ל“אמצעי 
נשים בפוליטיקה בחברה הפלסטינית ראו  ייצוג  לפוליטיקה. לסקירה קצרה של האתגרים העומדים בפני המאמצים להגדיל 
אבו ג’אבר-ניג’ם )Abu Jaber Nijem, 2016(, בסקירתה של המגדר בישראל, מתייחסת Fogiel-Bijaoui, 2012 להיעדר דיון על 
פוליטיקה ממוסדת ולקשר בינה ובין החברה האזרחית. חששותיה בדבר הדה-פוליטיזציה של תנועת הנשים בישראל, והירידה 
בהשפעתה ככוח פוליטי, הוזכרו גם בפי המשתתפות במחקר. לעשייה בנושא, ראו לדוגמה Akirav & Ben-Horin, 2015 ואת 

.Sela, 2016
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40. מרואיינות דנו בהשפעת “מועדון הבוגרים“ וקשיי גישה אל הסכומים הרציניים הדרושים כדי להתחיל בבניית פרופיל ציבורי 

בפוליטיקה.

256 רשויות  ל-2011, רק בחמש מתוך  נכון   Wilmovsky & Tamir, Eds., 2012 Levi, B. et al., 2017. כפי שצוטט אצל  41. ראה 
מקומיות, )או 2%( עמדה אישה בראשן.

 .Chazan, 2011 42. לניתוח מעמיק יותר של נושא זה ראו

43. תחושת התסכול הזו משותפת לרבות ממשתתפות המחקר. אכן, כפי שנכתב ע“י Chazan, 2011 עולות סתירות רבות בנושא 
ההשפעה של נשים בפוליטיקה. לדעתה חשוב להתייחס לסתירות אלה לאור העובדה שבעשור האחרון “ההשפעה הפוליטית 
הגוברת של נשים לא תורגמו לכוח בר-קיימא, הייצוג הגדול יותר לא תורגם להשפעה יעילה, וההישגים החקיקתיים לא תורגמו 

להתקדמות כלכלית-חברתית משמעותית“.

.Chazan, 2011 44. ראו

45. הבדל דק ועדין נוסף ביחס למפלגות הפלסטיניות קשור למורכבותם של יחסי המיעוט והרוב ולתפקיד הדת בפוליטיקה. כפי 
“רוב הציבור דתי  שהסבירה אחת המשתתפות בנוגע לדיני משפחה והפרקטיקות המפלות נשים בבתי המשפט המוסלמיים, 
והפוליטיקאים מפחדים לעמוד מולו. לא רוצים לערב את הכנסת באסלאם. הם אפילו לא יכולים לגעת בה, כי המשמעות תהיה 

שהקהילה היהודית תהיה מעורבת בשינוי האסלאם. כולם מפחדים להיראות כמתנגדים לדת“.

ראש  משרד  בתוך  נוצר  האישה  למעמד  יועצת  של  התפקיד  מהעבר.  לכך  דוגמאות  ישנן   ,Herzog, 2008 ע“י  שצוטט  כפי   .46
הממשלה, אך לא הוקצו לו משאבים ולא ניתנה לו סמכות. דוגמה נוספת היא העיכוב הארוך ביישום החוק הקורא להקמת רשות 

ממשלתית לקידום מעמד האישה, שהתקבל בשנת 1992, בעוד שהרשות עצמה הוקמה רק ב 1998. 

47. לפרטים בנושא ההשפעה של ההלכה היהודית על מעמד הנשים ראו Ilany, 2007 & Ross, 2007. ההשלכות המרכזיות הן )1( אי-
שוויון בין נשים לגברים בקיום מצוות; )2( הדרה של נשים מהמרחב הציבורי; )3( תלות של נשים בנושאים מעמד אישי ומשפחתי; 

)4( אי-שוויון בנישואין ובגירושין; )5( מקום הנשים במסורת. 

48. לדיון מעמיק בנושא מורכב זה ראו Halperin-Kaddari & Yadgar, 2010. חוק יחסי ממון בין בני זוג )1973( תוקן )בשנת 2008(, 
הודות לעבודת סנגור של ארגוני נשים , כך שתותר חלוקת הרכוש המשותף עוד לפני קבלת הגט. 

49. מספר מרואיינות נמנעו מלעשות שימוש במונח ‘שוויון בין המינים’, והעדיפו במקום זאת לדבר על ‘זכויות נשים’. כפי שציינה אחת 
המשתתפות: “ישנן הצעות חוק הטוענות לשוויון בין המינים, אך אינן משנות דבר במערכת ... שוויון מגדרי הוא מושג המשמש 
באופן אקדמי, אך אינו נוקט עמדה ברורה ביחסי הכוחות בין שני הצדדים. נשים הן חסרות מעמד במצב הנוכחי, והן סובלות 
מאי-שוויון, ולכן אני רוצה לשנות זאת; אני רוצה לתבוע את זכויותיהן של נשים“. מרואיינת אחרת הסבירה:“ בשיח הציבורי, גברים 
נראים עכשיו כמקופחים, הקורבנות שסובלים בגירושין למשל. היכן התנועה הפמיניסטית בסוגיות המזונות ומשמורת הילדים ... 

ומי שמדבר נגד הארגונים הגבריים האלה מותקף“.

50. ניסיונות עכשוויים לשנות את דיני המזונות והמשמורת מדגימים את האתגר הכרוך בהגדרת המושג “שוויון מגדרי“ ובשימוש בו. 
לקריאה נוספת על הוויכוח המתקיים כיום בישראל בנוגע לדיני משמורת ולתגובת הנגד )backlash( בקרב קבוצות גברים, ראו 

.Hacker, D., 2013 Hacker & Halperin Kaddari, 2013

.Sanz Corella & Ben Noon, 2013 51. ראו

.Sanz Corella & Ben Noon, 2013 52. ראו

.Abu-Rabia-Queder, 2006; Sa’ar, 2005 53. ראו

54. מרואיינת אחת הסבירה כיצד הסביבה הפוליטית הנוכחית מעניקה משקל רב יותר להאשמות ושיח כזה מאשר בעבר.

55. כפי שהסבירה אחת המרואיינות, “יש טקטיקה חדשה שהובאה לישראל לפני כמה שנים - ארגון גדול יותר תובע ארגון קטן על 
דבר מה כמו הוצאת דיבה, ואז מבקש להתיש אותו“. בשל דאגה לנושא זה, הפריש אחד התורמים כספים למטרה ספציפית זו 

של סיוע לנציגי החברה האזרחית, הנתבעים על הוצאת דיבה או משהו אחר.

56. כמה מהמרואיינות דיווחו על כך שבתוך החברה החרדית נשמעים איומים נגד נשים ומשפחותיהן. להתקפות אלה יש השפעה 
ארוכת טווח על סיכויי הנישואין והאפשרויות החינוכיות של הילדים. אחת האקטיביסטיות שאלה: “האם אתן מודעות למחיר 
שאני שילמתי? הם קוראים לנו משוגעות, סכיזופרניות ואומרים שאנחנו לא באמת חרדיות. הם עושים לילדים שלנו בעיות בבית 
הספר, ואחדות מאתנו אף נאלצו להוציא את ילדיהן מהמסגרות החינוכיות. גם המשפחות שלנו לא תומכות; לא מזמינים אותנו 
לחתונות משפחתיות. את משלמת מחיר גבוה ואינך יכולה לבקש מכול אישה חרדית לעשות זאת“. אישה אחרת הוסיפה: “הם 
אומרים שנשים חרדיות לא רוצות להיות בפוליטיקה. אבל הנשים ניסו ואיימו עליהן בכל השיטות הרגילות, כולל איומים פיזיים 

שישרפו להן את האוטו והן הפסיקו...“ 

57. ואומנם, לפני חמש עשרה שנים, אילני )Ilany, 2002( ציינה את החשש הזה בנוגע לתכניות העצמה, והבחינה בין “תכניות ההעצמה 
שמקורן בפמיניזם“ ו“הסוג הנמצא במיינסטרים“, שאין לו היתרונות הפסיכולוגיים והתהליכים החברתיים.

וישנן דרישות ביורוקרטיות העלולות להתנגש במבנים ארגוניים  58. ניהול הקשרים עם משרדים ממשלתיים עלול להיות מאתגר, 
המבוססים על ערכים פמיניסטיים )לדוגמה, תהליכי קבלת החלטות שאינם מבוססים על היררכיה, משכורות בסולם שכר שווה(. 
אברמוביץ’ )Abramovich, 2008( ציינה את הצורך באיזון ואת הפשרות הפוטנציאליות של ארגונים פמיניסטיים, שהאסטרטגיה 
הארגונית שלהם כוללת שילוב של אספקת שירותים, והשפעה על דעת הקהל, עם שאיפה להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות 
בנוגע למדיניות. אתגר זה בהחלט אינו ייחודי לארגוני נשים, וארגונים אזרחיים רבים חייבים למצוא את שיווי המשקל העדין בין 

תפקידם כשותפים ומקבלי מימון ציבורי ובין האפשרות שיתנגדו למדיניות הממשלתית.

59. אחת המשתתפות במחקר הסבירה “יש דוגמאות רבות של ארגונים פמיניסטיים שלא הצליחו לגדול, ובעקבות זאת ארגונים 



43המדינה וייצוג פוליטי 2
אחרים רחבי היקף, שהיו חזקים ויציבים מספיק, הפכו למובילים בנושאים כמו תעסוקת נשים.“ למרות שטווח ארגוני הנשים 
הוא נרחב ומגוון, יש לחשוש כי נושאים מסוימים אינם מקבלים את תשומת הלב הראויה להם, ולכן לא יוכלו להשפיע באופן 
משמעותי על המגמות החברתיות. כך למשל, כפי שהסבירה מרואיינת אחרת, “הרושם שלי הוא שיש היום דברים רבים בחברה 
הערבית שאין להם שום קשר לעשייה של הארגונים. עבודתם מוגבלת מאוד; היא מאוד מקומית וזעירה, ואני לא בטוחה שהם 

יוצרים שינוי כללי. אצל ארגוני הנשים יש משהו פה ושם, אבל התחושה היא שכולם עובדים בקטן“. 

60. ראו Malhorta et al., 2002, לדיון נרחב בסוגיות אלה בנושא המורכבות של העצמת נשים.
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עיקרי הדברים:
הישגים ואתגרים מרכזיים:

בשנים האחרונות התרחשו שינויים דרמטיים בשיח הציבורי בנושאים רבים הנוגעים במיוחד לנשים 
ונערות, בנוסף על העלייה בחשיפה לחשיבה פמיניסטית ובמודעות אליה. תכניות ללימודי מגדר, שרבות 
מהן פועלות מזה עשרות שנים, מוצעות באוניברסיטאות ומכללות ברחבי הארץ, ומאות האקטיביסטיות 
בוגרות תכניות אלה פועלות במישורים שונים בתחום. השינוי בשיח הציבורי הגיע לקהילות מסורתיות 
יותר, ויש התייחסות רבה יותר למגוון נושאים שנחשבו טאבו וכעת השיח הציבורי קורא עליהן תיגר, 
כגון אונס, הטרדה מינית והתנהגויות אחרות הפוגעות בנשים. העלייה של ה“פמיניזם הדתי“ לאורך 

העשור האחרון משמעותית במיוחד בישראל, שבה אין הפרדה בין דת למדינה. 

חדשות  להפצת  יותר  זמינה  דרך  סיפקו  האינטרנט  של  והנגישות  החברתית  המדיה  של  הצמיחה 
העולם.  וברחבי  בישראל  חברתי  שינוי  לקידום  פעילויות  והציתו  נשים  של  מבט  מנקודת  ופרשנות 
חברתיות  פעילות  ישנן  יום,  מדי  אליהם  נחשפים  אנשים  שאלפי  רבים  אינטרנט  אתרי  שיש  מכיוון 
ועיתונאיות היכולות לטעון בקלות שהן “מחנכות דור פמיניסטי“ בישראל. המספר הגדל של קולנועניות 
והפלטפורמות האומנותיות החדשות הרבות מעודדות גם הן נשים לספר את סיפוריהן במגוון דרכים.

אולם, חרף ההתקדמות המשמעותית שהושגה, המונח ‘פמיניזם’ עדיין נתפס באופן שלילי בציבור 
לרבות  ושונות,  רבות  בקהילות  נשי  אקטיביזם  של  שנים  אחרי  רבות.  נשים  בקרב  ואפילו  הרחב 
קהילות מסורתיות ודתיות יותר, רבים עדיין משייכים את המונח ‘פמיניזם’ לשמאל הפוליטי ו/או 
לקהילה החילונית בישראל. באופן כללי, נושאים נשיים עדיין נתפסים כ“פחות חשובים“, יחד עם 
נושאים חברתיים אחרים הנחשבים בשיח הציבורי כמשניים לנושא הביטחוני. הסכסוך המתמשך 
בלאומנות  העלייה  מזאת,  יתרה  הנשים.  קולות  את  לשוליים  דוחקים  המפולג  הפוליטי  והנוף 
של  הכללתם  את  יותר  עוד  מונעים  הפוליטית,  בסביבה  ומתעצם  ההולך  הדתי,  ובפונדמנטליזם 

קולות הנשים בשיח הציבורי.

אתגרים אסטרטגיים נבחרים:

וקבוצות  עיתונאיות  באינטרנט,  פעילות  חדשות.  לשחקניות  להיפתח  ממשיך  האקטיביזם  שדה 
א-פורמליות של אקטיביסטיות משחקות תפקיד חשוב בקמפיינים במדיה החברתית ובפעילות שטח. 
לכן, חשוב לתת את הדעת על דרכים ליצירת חיבור )סינרגיה( טובה בין הפעילויות השונות. התוצאה 
היא קריטית במיוחד לאור החשיפה הרחבה של המדיה החברתית והאינטרנט, וחשוב אם כך לתמוך 
יותר בין פעילות ברשת  באופן אפקטיבי בכל סוגי האקטיביזם ולעודד מערכות יחסים סימביוטיות 
ובשטח לבין ארגונים הממוסדים. בשנים האחרונות נחשפנו לדוגמאות של מעורבות קהילתית רחבה 

שחצתה את הקטגוריות הרשמיות של אקטיביזם וחשוב לבחון אותן לעומק וללמוד מהן.

קהילות,  נשים ממגוון  ולעבודה משותפת של  יצירתיות  שותפויות  לפיתוח  הזדמנויות חדשות  ישנן   
ארגונים כלליים ומנהיגות קהילתית. הפעילויות המערבות מנהיגים רוחניים ומנהיגים פוליטיים בקהילות 
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דתיות מסייעות במסגור מחדש של ענייני נשים כ“ענייני הקהילה“. אחד האתגרים הוא להכריע אילו 
צעדים צריך לנקוט כדי לעודד שיתופי פעולה לקידום אינטרסים משותפים, ואיך לזהות בעלות ברית 

חדשות מתוך מגוון של אוכלוסיות ומגזרים בחברה )אקדמיה, מגזר ציבורי ומגזר פרטי(.

חלק א'    הישגים מרכזיים עד כה
שינוי השיח הציבורי, השימוש בשפה והשפעתם של לימודי המגדר

ובמודעות לזכויות נשים. בשנים האחרונות חלו שינויים דרמטיים בשיח הציבורי  שינוי בשיח הציבורי    
הנוגע לנשים, ונשים בכל הגילאים נחשפות יותר ויותר לחשיבה פמיניסטית ומפתחות מודעות פמיניסטית. 
השימוש במונחים חדשים יחסית כגון “מגדר“ ו“העצמה כלכלית“ הפך 
לשכיח. השפה אינה רק תוצר של אוצר המילים, אלא היא מובילה 
גם לשינוי בהגדרתם ותפיסתם של נושאים מגוונים בתהליך קבלת 
ההחלטות )לדוגמה, הגדרת “זכויות נשים“ כ“זכויות אדם“(. מונחים 
כגון “אלימות מינית“ או “הטרדה מינית“ הפכו לחלק מהשיח הכללי 

והעלו את המודעות לחומרה, להיקף ולעומק הבעיה בחברה.

בקהילות מסורתיות, יש עלייה בהתייחסות הציבורית למגוון נושאים 
שבעבר היו טאבו כגון אונס, הטרדה מינית והתנהגויות פוגעניות אחרות בנשים. שינוי משמעותי בשיח 
התרחש ביחס לסחר בבני אדם למטרות מין ולזנות. בעוד שלפני כעשור, המודעות ואף ההכרה בבעיה 
הייתה מועטה, באקלים הפוליטי הנוכחי יש תמיכה רחבה במדיניות של פתרונות מקיפים הודות לעבודה 

המאומצת של הארגונים ושל האקטיביסטיות.1

בריאה  מיניות  כגון סרטן השד,  בבריאות האישה  לנושאים הקשורים  מודעות  הפעילות הרבה להעלאת 
מהחשיפה  כתוצאה  אליהם.2  פורמאלית  והבלתי  הפורמאלית  בהתייחסות  לעליה  הביאה  רביה,  וזכויות 
יכולות כיום לקבל החלטות מושכלות. ארגוני נשים ואקטיביסטיות  הגבוהה והנגישות של המידע, נשים 
תרמו להעלאת המודעות הציבורית בנוגע למגוון נושאים נוספים הכוללים גירושין, דיני משפחה, שירותים 
קיימים לנפגעות אלימות במשפחה, עזרה משפטית לנפגעות של אפליה במקום העבודה ומניעת הריון. 
למרות שלא נמצא עדיין פתרון הולם לאלפי הנשים המבקשות גט בבתי הדין הרבניים, יש עלייה במודעות 

למצוקתן של העגונות ומסורבות גט.3 

  יותר מסגרות ללימודי מגדר. חיוני לבחון את השפעתן של תכניות ללימודי מגדר, הפועלות כבר כמה 
שנים, על הסביבה האוניברסיטאית וכן על ההקשר החברתי הרחב יותר. 4הסמנים להשפעותיהן על המגזר 
בין עמותות  ומספר השותפויות  והעוסקים באקטיביזם  והבוגרים העוסקות  השלישי הם מספר הבוגרות 

וחשפו  חדשים  רעיונות  של  להפצה  חיונית  מפגש  נקודת  גם  שימשו  התכניות  מגדר.  ללימודי  ותוכניות 
אוכלוסיות מגוונות לנושא הפמיניסטי. התחום של “לימודי מגדר“ נפתח בעשור האחרון למגוון אוכלוסיות 
חדשות, והוצעו תכניות חינוכיות לרגישות מגדרית, החל מתוכניות לגננות עירייה וכלה בתוכניות בבתי ספר 

תיכון ובמסגרות של שנת שירות ומכינות קדם צבאיות.

  צמיחתו של הפמיניזם הדתי. בשל מגוון סיבות, צמיחת הפמיניזם הדתי בעלת משמעות מיוחדת בישראל, 
מדינה שבה אין הפרדה בין דת למדינה. ערכים דתיים באים על חשבון השוויון המגדרי ומשפיעים על 

“אפילו לפני #MeToo, הנושא של 
הטרדה ואלימות מינית היה בכל 

מקום. נשים אמיצות מקהילות 
שונות העלו את הנושא; המדיה 
החברתית הביאה את הפיצוץ".

“אחרי שנים של אקטיביזם, בתכניות לימודי מגדר למדתי שלא כל הפמיניזם הוא אנטי-דתי, ושהדת 
היא לא רק ממסד גברי הפוגע בנשים... הדת היא מרכיב חשוב בחברה הערבית. אנחנו צריכות להבין 
שישנן נשים דתיות ומזרחיות ורדיקליות וליברליות ושיש הרבה דרכים להיות פמיניסטית. זה גרם לי 

להבין שיש אפשרות של שותפות טובה יותר ולהיות פחות נוקשה". 
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כלל אזרחי ישראל, והם גולשים מהפוליטיקה לחברה האזרחית ולמעגל החיים.5 בתי הדין הדתיים )יהודים 
ומוסלמים כאחד( עדיין שולטים בנושאי דת ומשפחה ומשפיעים לרעה על מעמד האישה.6 יתר על כן, 
הפוליטיקה הקואליציונית הישראלית מעניקה השפעה לא מידתית לקבוצות מיעוט בתהליך קבלת ההחלטות 
)ובראשן המפלגות היהודיות החרדיות(.7למרות זאת, בחמש עשרה השנים האחרונות חלה צמיחה מהירה 
באקטיביזם הנשי בקרב היהדות האורתודוקסית, והיא משפיעה על השיח בכל תחום - החל בדיני משפחה 

דרך הטרדה מינית וכלה בייצוג נשים במוסדות דת. 

גם  כמו  אורתודוכסיות  נשים  עבור  וחילוני  דתי  חינוך  של  הנגישות 
ההשפעה של מגמות באורתודוכסיה המודרנית בחו“ל ושל הפמיניזם 
בחברה החילונית בישראל – אלה נחשבים לגורמים מרכזיים לעליית 
הפמיניזם בקרב הקהילה הדתית בישראל. 8לאחרונה, בפעם הראשונה, 
שלהן,  הפוליטיות  במפלגות  הייצוג  זכות  על  נלחמות  חרדיות  נשים 

ומשתמשות בכלים כגון פנייה ל-CEDAW כדי לקדם את עניינן. 

עליית הפמיניזם הדתי מאפשרת לנשים בקהילות דתיות שונות לפעול 
יהודיות-אורתודוכסיות  נשים  )כגון  נשים  של  מעמדן  לקידום  יותר 
ונשים מוסלמיות העוסקות בסוגיות הקשורות לדיני משפחה באמצעות 
קליניקות משפטיות באוניברסיטאות( ולאתגר מנהגים פוגעניים כמו 
נישואים בגיל צעיר.9 כפי שצוין לעיל, ההישגים של נשים מוסלמיות 
כוללים את ינוה של האישה הראשונה לבית המשפט השרעי בישראל.

  מסגור מחדש )reframing( של נושאים ויצירת הזדמנויות לשיתופי 
פעולה. במהלך העשור האחרון הסבו ארגוני הנשים את תשומת הלב 

לצורך בייצוג הולם של נשים במגזר הציבורי ובניתוח מגדרי של תקציבי מדינה. הדיון בנושאים אלה יצר 
הזדמנויות חדשות לשיתופי פעולה עם גופים ציבוריים כמו רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה. כתוצאה מכך 
ניכרת עלייה בהתייעצויות, במאמצים משותפים ובאיסוף נתונים רלוונטיים. גישות חדשניות הובילו לשיתופי 
פעולה חדשים של קהילות ומנהיגים דתיים, במטרה לקדם זכויות נשים בקרב קהילות דתיות מסורתיות 
)לדוגמה, שיתוף פעולה עם ארגון המנוהל על ידי רבנים אורתודוכסים המקדמים את תפקידן הרוחני של 

נשים, או התנגדות משותפת של קהילות נשים ושיעים מקומיים לאלימות במשפחה(.10

לבסוף, ההקצנה הגוברת בשנים האחרונות והשפעותיה על אוכלוסיות רחבות, הדגישו את השיח על נראות 
של נשים והלגיטימציה שלהן במרחב הציבורי. התופעה המדאיגה של הדרה מגדרית הביאה דווקא ליצירת 
שיתופי פעולה )ציבוריים( שלא נראו בעבר, למשל בין אקטיביסטיות חרדיות למוסדות המקדמים יהדות 

פלורליסטית. ביחד הגורמים בוחנים את הבסיס המשפטי להפרדה המגדרית בישובים ברחבי הארץ.12

“הבנתי שכשאת נהיית 
פמיניסטית את מרכיבה 

משקפיים ושאינך יכולה יותר 
להסיר אותם. עבורי זה היה יותר 

מלהרכיב משקפיים, זה היה 
ניתוח לייזר!"

“עברו שמונים שנה והקול שלנו 
קטן ושביר, אבל לפני 15 שנה 

הנושא של ייצוג לנשים חרדיות 
היה בלתי נתפס. אבל השיח קיים. 

זה התחיל".

“כשאנו נלחמות באלימות בקהילה אנחנו צריכות לעבוד עם כולם, כולל המוסדות הדתיים והשייח’ים, 
ועלינו לוודא שהנושא נתפס כבעיה קהילתית ולא בעיה של נשים".

“אנחנו רוצות לוודא שהאקטיביזם שלנו לא נתפס כאנטי-דתי... הצלחנו להביא את המנהיגים 
הקהילתיים לדבר בגנות ההתנכלות לנשים שאין לה דבר וחצי דבר עם הדת, אלא קשורה בתרבות 

ובמסורת... זה היה צעד ראשון משמעותי".11
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ריבוי ערוצים במדיה החברתית, קולנוע ואמנות להשמעת סיפורי נשים 

ואת  ואתרי אינטרנט מגדילים את קהלם  פייסבוק  דפי  ונגישות של מדיה חברתית/אינטרנט.  השפעה    
חדשות  להפצת  דרך  הנגישה  סף“(  שומרי  יותר  )“אין  זה  מדיום  של  פתיחות  היא  התוצאה  השפעתם. 

ופרשנויות מנקודת מבט של האישה.13 

אלפי המבקרות באתרי האינטרנט הרבים תומכות בטענה של פעילות חברתיות ועיתונאיות שהן “מגדלות 
דור של פמיניסטיות“. 

כפי  סיפורים שהופיעו לראשונה באתרים אלה.  על  לעיתים קרובות  העיתונות הקונבנציונלית מתבססת 
על  סטטיסטיים  נתונים  )למשל,  נתונים  לאיסוף  מלכ“רים  של  הגדלות  הארגוניות  היכולות  צוין,  שכבר 
הקצאות תקציב לפי מגדר( יחד עם השימוש במדיה החברתית, מטפחות יוזמות חינוכיות בנושא אי-שוויון, 
לתעד  כדי  )לדוגמה,  נתונים  לאיסוף  כאמצעי  גם  המדיה החברתית משמשת  השירותים.  ומתן  הקצאות 

מקרים של הטרדה מינית( ופותחת דרכים אחרות לחשיפה של נתונים מעודכנים ורלוונטיים.

הזדמנויות לבניית קהילה אינטרנטית ולאקטיביזם. ישנן קהילות ברשת שנוצרו עבור מגוון זרמים של    
המדיום  של  14הדמוקרטיה  דתיות.  של  שונות  ברמות  נשים  ועבור  שונות  בשפות  פמיניסטית,  מחשבה 
מאפשרת לנשים ליצור במות מקוונות כדי לחנך, להעלות מודעות ולבנות רשתות בדרכים שלא התקיימו 
לנשים  וניתנת  תקדים  חסרת  לחשיפה  זוכה  מינית  הטרדה  כמו  ספציפי  נושא  קרובות,  לעתים  בעבר. 
הזדמנות לשתף את החוויות שלהן ולקבל את התמיכה שהן זקוקות לה.15 יש מקרים שבהם הגישה למדיה 
החברתית בנושאים כגון אלימות במשפחה או הומוסקסואליות הצילה חיים, ועזרה למצוא קהילות תומכות. 
מעורבות במדיה החברתית מובילה לעיתים קרובות לאקטיביזם של נשים ושל קבוצות, שלא במסגרת 

פורמאלית ומאורגנת.16 

מרואיינות רבות דיברו על חשיבות סרטוני הווידאו, על השידורים הישירים מהפגנות ומחאות ועל מגוון 
דרכים יצירתיות להעלות מודעות ולהניע קהילות אינטרנטיות לפעולה. 

אמנותית  ריבוי פלטפורמות מגוונות המאפשרות לנשים להתבטא    
ישראליות  קולנועניות  של  וגדל  הולך  מספר  יש  סיפורים.  ולספר 
זו הוקמו  חיונית  ו’אינקובטורים’ הזמינים לבמאיות. כחלק ממגמה 
“לספר  נשים  לעודד  שמטרתם  לאמניות  רבים  חדשים  פורומים 
עם  בסרטים  התמודדו  במאיות  מסויימים,  במקרים  סיפורן“.17  את 
מגוון נושאים רגישים מאוד, כגון נטילת סמים, אונס או לטב“קיות 
באופן הקורא תיגר על הקהילות המסורתיות שלהן. ישנן גם יוזמות 
יוצרות  לנשים  המאפשרות  פמיניסטיות  קבוצות  של  רבות  חדשות 
מרקעים מגוונים להציג את עבודותיהן, לפרסם את סיפוריהן וליצור 

פלטפורמות רחבות יותר.

“אין יותר שומרי סף... אין יותר עורכים גברים שאומרים לנו מה רלוונטי ובמה יש ענין חדשותי. 
אנו מחליטות בעצמנו“.

“האתר שלנו עלה בדיוק בנקודה הקריטית עבור נשים צעירות. הן יכולות לחפש בגוגל את המילה 
‘פמיניזם’ והאתר שלנו יעלה, כך שאנחנו משתמשות בפלטפורמה האינטרנטית באופן משמעותי. אני 

מצטערת שלא היה לנו את הכלי הזה כשאני הייתי צעירה!"

“בשנים האחרונות, המאבק הפמיניסטי הובל ע“י פייסבוק, אתרי אינטרנט ואקטיביסטיות 
ועיתונאיות ידועות. לנשים  היום יש מגוון פלטפורמות משמעותיות לחדור פנימה".

“לקולנוע יש את הכוח לייצר שיח 
שבעבודתנו היומיומית אנחנו 

רק חולמות עליו. הקולנוע אמיץ 
ומתמודד עם נושאים מהותיים 

קשים ולא מתחמק מנושאים שנויים 
במחלוקת. יתכן שזה היתרון של 
סרטים ושל אומנות שלארגונים 

אין. למזלנו יש הרבה קולות והרבה 
כותבות פמיניסטיות".



השיח הציבורי על זכויות נשים 483
של  לכלי  האחרונות  בשנים  הפכו  קולנוע  סרטי  של  הקרנות 
אקטיביסטיות ושל ארגונים, ובדרך כלל מלוות אותן דיונים  המעלים 
למודעות נושאים בוערים הניצבים בפני נשים ונערות. התכנסויות אלה 
ברחבי  שינוי  בהנעת  נשים  של  הצלחות  על  השיח  להרחבת  שימשו 
בליבריה  שלום  בקידום  נשים  של  תפקידן  כולל  ובישראל,  העולם 
לפני עשור והמאבק על זכויות ההצבעה של נשים באנגליה בתחילת 
המאה העשרים. 18בנוסף, סרטים רבים על סיפורי נשים ברחבי הארץ, 
שימשו כאמצעי להגיע לקהילה ולהניע למעורבות בפעילויות קשורות 
)קרי, גיוס קהילתי של נשים לקידום שלום עם הפלסטינים, או גיוס 

נשים חרדיות למלא תפקידים במפלגותיהן(. קבוצות פמיניסטיות מרקעים שונים עוסקות ביוזמות חדשות 
שיאפשרו לנשים אמניות להציג את יצירותיהן, לפרסם את סיפוריהן ולהגיע לקהלים רחבים יותר.19 היוזמות 
הללו תרמו להעלאת המודעות והגדילו את נראות הפעילות לקידום שוויון מגדרי. למשל, פורום בימאיות 

הטלוויזיה והקולנוע הצליח לגרום לעיתון יומי נפוץ להוסיף מבקרת קולנוע לשורותיו. 

חלק ב'    האתגרים המרכזיים שעדיין לפנינו
חששות בנוגע לנגישות של השיח הפמיניסטי ו“המיתוג“ של הפמיניזם

תפיסה בעייתית של המושג “פמיניזם“. למרות ההתקדמות )ואולי    
בגללה...(, הציבור הרחב, לרבות נשים, עדיין תופס את המונח “פמיניזם“ 
באופן שלילי, והמונח מעורר תגובה אנטגוניסטית מיידית.20 גם לאחר 
שנים של בנייה של תכניות ללימודי מגדר באוניברסיטאות ובמכללות 
ברחבי הארץ, חוקרות עדיין מביעות חשש שתוכניות לימוד פמיניסטיות 
“נדחקות לשוליים“ בסדרי עדיפויות מוסדיים, מימון ויוקרה אקדמית.21 
בנוסף, תיאוריות פמיניסטיות אינן בהכרח “מתורגמות“ לשפת יום-יום, 

והשיח הפמיניסטי נתפס לעתים כאקדמי, לא ברור וארכאי.22

לעיתים קרובות, הישגי העבר של פמיניסטיות אינם זוכים להכרה או 
השיח  במחקר,  משתתפות  שציינו  כפי  מאליהם.23  כמובנים  נלקחים 
הפמיניסטי עדיין צריך לעמול על חיבור בין התיאוריות לחיי היום-יום 
של קבוצות מגוונות של נשים. למרות שנים של פעילות פמיניסטית 
בקהילות שונות, ה“פמיניזם“ עדיין מקושר בישראל למחנה השמאל 
הפוליטי ו/או החברה החילונית. מרבית ארגוני הנשים עדיין פועלים 

בעיקר בערים הגדולות בישראל. 

“כשלא שומעים קולות של נשים, 
החברה לא רואה אותן. זה יכול 

להיות התפקיד של הקולנוע. 
אי אפשר להיות מה שאי אפשר 
לראות. אנחנו זקוקות לדמויות 
אלטרנטיביות של נשים... כולל 

נשים לא נחמדות".

“כשביקשנו בפעם הראשונה לצרף נשים מבקרות, הם אמרו שאין מקום בטבלת האקסל. אז יצרנו 
את דירוג המבקרות שלנו ולבסוף הכעס במדיה הציבורית גרמו לעיתון לשנות את שיטת הדירוג שלו. 

כשיש ביקורת פמיניסטית על סרט, לקהל מתאפשר לראות זווית נוספת“.

“עלינו לבחון מחדש את השיח על 
הזכויות הפמיניסטיות ולראות 

אם הוא מתאים לנשים – מה 
המשמעות שלו עבורן ואיך הוא 

מתקשר לחייהן".

“רדו רמה אחת! הפמיניסטיות 
משתמשות בשפה שאינה מובנת. 

אף אחת לא רוצה לשמוע את 
המונח ‘פטריארכלי’... אני רוצה 
לשמוע סיפורים ולשמוע אותם 
בדרך שכולנו יכולות להבין ובלי 

תיאוריה".

“השיחה תמיד מתקדמת באותה צורה: בהתחלה הנשים אומרות לי שהן לא פמיניסטיות. 
אחר כך אני שואלת אותן שאלות כמו ‘האם את מעריכה את הזכות להצביע בבחירות? 

האם את שמחה שיש לך כרטיס אשראי משלך? 
האם את רוצה להחליט מה יקרה לגוף שלך?

הן תמיד עונות ‘כן‘
ואז אני אומרת ‘אז אתן פמיניסטיות!"
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מרואיינות רבות הצביעו על הקשר הקיים לדעתן בין התקדמות הפמיניזם ובין המאמצים המכוונים להשחיר 
או  על ה“מיתוג“ של הפמיניזם לשם הגחכה שלו  גם  דיברו  המרואיינות  לגיטימי.24  ולהפוך אותו לבלתי 

הצגתו כ“רדיקלי“ ולכן לא רלוונטי. 

וכשיח המתעלם מנשים שאינן  לרוב כבלעדי,  השיח הפמיניסטי נתפס  “רשימת דרישות“ פמיניסטית.    
מתאימות לקטגוריה מסוימת )“יש רשימת דרישות שיותר מדי נשים מרגישות שהן צריכות לעמוד בהן“(. 
הדרישות מרובות ונוגעות בתחומים רבים - החל בדת וכלה בפוליטיקה. נשים רבות שהשתתפו במחקר 
הביעו תסכול לגבי הקטגוריות הקובעות מי היא “פמיניסטית“ אמתית.25 מרואיינות וקבוצות מיקוד התייחסו 
לדיונים סוערים רבים על ההגדרה מיהי פמיניסטית, שהתרחשו בעיקר בקהילות מקוונות, ועמדו על הצורך 

להפוך את השיח למכליל יותר ולהדגיש את המשותף לנשים שונות זו מזו.

ספקות לגבי האינקלוסיביות של הפמיניזם. לעתים קרובות, מונחים כגון “פמיניזם אשכנזי“, “פמיניזם    
לבן“ ו“פמיניזם מערבי“ שימשו משתתפות במחקר כדרך לתייג את האג’נדות של ארגוני נשים הנתפסים 
כמנותקים מהדאגות האמיתיות של אוכלוסיות גדולות של נשים בישראל.26 חשוב לציין למשל את ההשפעה 
 )outreach( של הפמיניזם המזרחי על עבודתם של ארגוני הנשים, סדר היום שלהם, הנגישות שלהם והיישוג
שבהן  ייחודית,  ומסורת  היסטוריה  עם  קהילות  של  שילוב  לגבי  השאלה  נשאלת  מגוונות.27  לאוכלוסיות 
עיסוק  פעילות ממוצא אתיופי,  לדוגמה, בקרב מספר  שונה מאוד.28  ונתפס בהקשר  מוגדר  ה“פמיניזם“ 
ספציפי בנושא נחשב ל“פריווילגיה“ שהן אינן יכולות להרשות לעצמן לאור האתגרים הייחודים שאיתם 

מתמודדת הקהילה. 

עבודה  של  ומסורת  נשים  או  גברים  בקרב  אזרחית  חברה  של  פעילות  נעדרת  מהן  בקהילות  לכך,  בדומה 
 )outreach( היישוג  לפעילות  יש  הדרוזית,  בקהילה  לדוגמה,  מיוחדים.  אתגרים  קיימים  רווח,  למטרת  שלא 
אתגרים ייחודיים:30 לדברי המרואיינות, הנשים הדרוזיות כמעט ואינן מעורבות בארגוני נשים פלסטיניים, משום 

שהגברים הדרוזים מתגייסים לצבא, ולא ברור כמה הן מעורבות, אם בכלל, במאמצים פורמאליים אחרים.

זווית הראיה  בישראל קיימות מספר קהילות נשים מודרות שאין ארגון רשמי המייצג אותן ומבטא את 
שלהן, כמו פליטות ועובדות זרות העוסקות בדרך כלל בטיפול וסיעוד. אפילו קהילות גדולות יותר, כמו 
קהילת הנשים דוברות רוסית, סובלות מתת-ייצוג בפעילות החברה האזרחית. עם זאת, חלק מהמשתתפות 
במחקר הטילו ספק ביעילות של הקמת עמותות חדשות מבוססות זהות, לעומת פעילות חוצת-קהילות 
המבוססת על אינטרסים משותפים. חשוב לחשוב על הדרכים לשלב את הפרספקטיבות המגוונות של 

האוכלוסיות השונות בתוך הזרם המרכזי של ארגוני הנשים, באמצעות הגדלת הייצוג והשותפות.

“נשים שאינן מגדירות עצמן כפמיניסטיות נמצאות ברשת, משתפות סיפורים של הטרדה מינית של 
נשים אחרות. בלי קשר לדעות הפוליטיות, או לדעתן על המשקל האידיאלי של נשים, הן הצהירו 

שאאין מקום להטרדות מיניות... הן חלק מהשינוי. במקום להתעסק בהגדרה של מי היא פמיניסטית 
‘אמיתית’ בואו נסביר לנשים מה זה פמיניזם בחינם“.

“כשמתמודדים עם גזענות צריך לבחור את המלחמות. אם אצטרך לבחור בין מאבק נגד גזענות 
למאבק בעד פמיניזם אבחר בגזענות. היא בשבילי ‘קיומית‘. היא בעדיפות הראשונה“.29

“כאימהות דרוזיות של חיילים, השיח שלנו על פמיניזם ומיליטריזם שונה במהותו מהשיח של יתר 
הנשים הערביות בישראל“.

“היו רק מאמצים מעטים להכניס נשים דוברות-רוסית כשותפות אמיתיות, תוך הבנה של הצורך 
שלהן לדבר בשפה שלהן. עדיף לנו שהארגונים הקיימים ישמעו את הקולות שלנו ואת נקודות 

הראייה שלנו מאשר שנקים עמותות חדשות לקידום האינטרסים שלנו“.
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מחיר הסכסוך האזורי המתמשך וההשפעה של הצבא/הסכסוך על השיח הציבורי

הוא  היעדר פתרון של שלום לסכסוך הישראלי-פלסטיני  נושאים מגדריים נתפסים כ“פחות חשובים“.    
גורם הרסני מכמה בחינות. כפי שציינו משתתפות רבות במחקר, עבור החברה הישראלית עניינים חברתיים 

מהשיח  מרכזי  חלק  מהווה  “הביטחון“  עוד  כל  למשניים,  נחשבים 
הציבורי31. הדבר נכון במיוחד בעתות משבר, כשהצבא נמצא בעדיפות 
עליונה. מציאות כזו דוחקת לשוליים במיוחד קולות של נשים. במרחבי 
נשים בסביבה פוליטית  עולה שאלת העדיפות לענייני  השיח הציבורי 
האילוצים  את  ציינו  במחקר  מהמשתתפות  חלק  לדוגמה,  טעונה.  כה 
וכיצד  למפלגות,  שקשורים  פלסטיניים  נשים  ארגוני  בפני  העומדים 
פני  על  קדימות  מקבלים  מפלגה  של  פוליטיים  ואינטרסים  האג’נדה 

האג’נדה הפמיניסטית שנדחקת לעיתים כליל. 

  קולות הנשים לא נשמעים בנושא הסכסוך. בנוסף לדחיקתו לשוליים 
נושא השוויון המגדרי, גם המחיר העצום שגובה הסכסוך מנשים  של 

אינו זוכה להתייחסות. 32 המציאות הפוליטית והפילוג בחברה הישראלית מנעו מאמצים של שיתוף פעולה 
בין נשים ותרמו למידור הקול הנשי. בימים אלה נעשים מאמצים בישראל ובעולם לקדם את החלטה 1325 

של מועצת הביטחון של האו“ם. 33 

התגברות הלאומנות והפונדמנטליזם הדתי בסביבה הפוליטית מונעים גם הם את הכללת הקול הנשי בדיון 
על הסכסוך המתמשך.

בחברה  הטבעי  והפילוג  הפוליטית  המציאות  הרחב.  החברתי  הפילוג  את  משקף  הנשים  בקרב  השיח    
הישראלית בין הקהילה היהודית לבין הפלסטינים מנעו מאמצי שיתוף פעולה בין נשים. 34 בשנים האחרונות 
נותר המצב מתוח מכמה בחינות. ראשית, כפי שיידון בהמשך לעומק, עולה השאלה עד כמה פמיניזם, 
המקושר באופן מסורתי לפוליטיקה שמאלנית וליברלית, מכליל נשים ללא קשר להשקפותיהן הפוליטיות 
ומידת הדתיות שלהן. 35שנית, הפילוג בין נשים מרקעים שונים ובעלות עמדות פוליטיות שונות יוצר מחסום 
לשיתוף פעולה. מאמצים כגון קואליציית הנשים לקידום החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו“ם 
התבררו כמעוררי מחלוקת, ומספר ארגוני נשים פלסטיניים מובילים נמנעו מלהשתתף, משום שלא הסכימו 

להשתתף בדיאלוג עם מוסדות הצבא הישראלי בנושאי שלום וביטחון. 36

“בלתי אפשרי לשכנע מישהי 
בחברה הפלסטינית בחשיבות 

המאבק הפמיניסטי. תמיד 
אומרים לנו לחכות. קשה מאד 

לשים את המטרה שלנו לפני 
המטרה של הגברים והסכסוך 

המתמשך". 

“יש לנו מה לומר כנשים וכאזרחיות לא רק בגלל שאנחנו יולדות חיילים... אני לא מעוניינת לדבר 
מהרחם; אני רוצה לדבר מהשכל".

“בתקופות בהן מתפרצת אלימות, הנשים במדיה מופיעות רק כאימהות של חיילים או כקרבנות. יש 
הרבה פחות התייחסות לדברים שלהן בנוגע לתמונה הגדולה ולתהליכי קבלת החלטות בנושאים 

ביטחוניים“.

“בתקופות של רגיעה, השיח יכול להיות אחר. אבל ברגע שמתפרצת אלימות כל תחושת האחווה 
נעלמת. כל אחת פונה לקבוצה שלה ותומכת בה“.
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חלק ג'    בחינה של שני נושאים אסטרטגיים ומספר שאלות להמשך חשיבה 
1. יצירת הזדמנויות לחזק את הפעילות של שחקניות חדשות ולשלב סוגים חדשים של אקטיביזם

בישראל וברחבי העולם מכה שורש סוג חדש של אקטיביזם. תופעה זו מונעת על ידי החשיבות הגוברת 
של המדיה החברתית וממעורבותן של שחקניות חדשות במגוון מטרות חברתיות, לרבות קידומן של נשים 
חשוב  תפקיד  מחזיקות  פעילות,  של  רשמיות  בלתי  וקבוצות  עיתונאיות  כגון  יחידות,  שחקניות  ונערות.37 
בקמפיינים, במדיה החברתית ובאקטיביזם בשטח.38 על אף שבקהילה הפמיניסטית תמיד התקיימו רמות 
שונות של מתח ושיתוף פעולה בין עמותות רשמיות וקבוצות בלתי רשמיות של פעילות, הפתיחה הדרמטית 
עניין אחרות  ובעלות  מימון  גופי  פעילות,  דורשת מנציגות ארגונים,  הזה לשחקניות חדשות  של התחום 

לשקול בקפידה מה הדרך היעילה ליצור שיתוף פעולה רב יותר בין הצדדים.39

במבט ראשון נדמה שארגונים רבים מנותקים מהאקטיביזם ברחובות ובאינטרנט, או לחלופין, שהפעילות 
החליטו לשמור על מרחק בינן לבן היוזמות הארגוניות.40 עם זאת, המציאות יותר מורכבת ולעיתים רבות 
שיתופי הפעולה מתרחשים באמצעות ערוצים פרטיים ולא במרחב הציבורי.41 השאלה הניצבת בפני בעלות 
עניין ותומכות היא כיצד ליצור סינרגיה טובה יותר בין סוגים שונים של אקטיביזם - ממוסד יותר וממוסד 
בהן  והתמיכה  פעילות  והאינטרנט, המעורבות של  לנוכח התפוצה הרחבה של המדיה החברתית  פחות. 
חיונית במיוחד, כדי שיתפתח קשר “סימביוטי“ יותר בין פעילות בשטח ובאינטרנט ובין עמותות ממוסדות. 
בשנים האחרונות קיימות דוגמאות למעורבות קהילתית רחבה בנושאים כגון יוזמות שלום ומחירי הדיור, 

המפרקות את “הקטגוריות“ הרשמיות של אקטיביזם. כדאי לבחון מה אפשר ללמוד מיוזמות כאלה.42 

שאלות למחשבה על שילוב של סוגים שונים של אקטיביזם 

ונציגות ארגונים? אילו  איך אפשר לעודד שילוב של אקטיביסטיות ברשת עם אקטיביסטיות בשטח 
אלטרנטיביות,  ופעילויות  חדשות  יוזמות  לבין  מבוססות  עמותות  בין  פעולה  לשיתוף  יש  הזדמנויות 

ספונטניות? 

איך לעודד דיאלוג ושיח קונסטרוקטיבי בין הסוגים השונים של האקטיביזם?

ובשטח קיימים עבור אקטיביסטיות  ותמיכה באקטיביזם בר קיימא ברשת  אילו מנגנונים של מימון 
המעדיפות לא להתמסד?

איך ניתן ליצור מקומות מפגש והזדמנויות לרישות שיחזקו את ההשפעה הכוללת ולהפעילם לאורך זמן? 

2. יצירת הזדמנויות לביסוס מכנה משותף, זיהוי אינטרסים דומים והגברת הסולידריות 

ככל שהתחום של קידום נשים ונערות ממשיך להתפתח, מופיעות הזדמנויות חדשות לפיתוח שותפויות 
חדשות.43  טקטיקות  או  באסטרטגיות  צורך  יש  האם  התהייה  את  מעוררות  הללו  ההזדמנויות  יצירתיות. 
הצמיחה במאמצים שגברים שותפים להם והצמיחה של ארגונים רחבי היקף מהווים אינדיקציה ברורה לכך 
שקידום נשים מקבל ערך רב לטובת כלל החברה. לנוכח הצמיחה המהירה של הפמיניזם הדתי בישראל, 
שלב חשוב בקבלה של הפמיניזם כלגיטימי בחברות דתיות הוא האינטראקציה עם גברים, בעיקר כאלה 
המשמשים מנהיגים דתיים ופוליטיים. למרות האתגרים הרבים הטבועים בסוגי שותפויות אלה, הציפייה 
היא לשנות את השיח כך ש“ענייני נשים“ יהפכו יותר ויותר ל“עניינים קהילתיים“.44 ואמנם, גישות חדשניות 
בקהילות  האישה  זכויות  קידום  לטובת  ודתיים,  קהילתיים  מנהיגים  עם  חדשים  פעולה  לשיתופי  הובילו 
דתיות מסורתיות. בין הדוגמאות לכך ניתן למנות ארגון משותף של גברים ונשים דתיים המקדמים את 
התפקיד הרוחני של נשים, ושיתוף פעולה בין קבוצת נשים מהחברה הפלסטינית המשתפת פעולה עם 

שייח’ים מקומיים בהתנגדות לאלימות במשפחה.

בבחינה מחודשת של בעלי הברית הפוטנציאליים של נשים אקטיביסטיות, חשוב גם לבחון כיצד ניתן לטפח 
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את הקשרים לא רק עם גברים, אלא גם בין נשים השייכות לקהילות מגוונות. קיימת אמנם היסטוריה ארוכה 
של שיתוף פעולה בין פעילות יהודיות ופלסטיניות, אך שיתופי הפעולה האלה נגעו באופן כללי רק במספר 

במשפחה  לאלימות  מודעות  שלום,  יוזמות  כגון  נושאים  של  מוגבל 
והעצמה כלכלית. המציאות הפוליטית והמחלוקות בחברה הישראלית 
בין יהודיות לפלסטיניות הן מכשול משמעותי בדרך לשותפויות בעבר 
ובעתיד.45 עם זאת, מתרבות ההזדמנויות לנשים מקהילות דתיות שונות 
ומוסלמיות  אורתודוקסיות  נשים  )למשל,  האישה  מעמד  את  לקדם 
המתחילות להתמודד יחד עם נושאים הנוגעים לדיני משפחה דתיים 

דרך קליניקות משפטיות באוניברסיטאות(. 46 

בנושאים  פעולה  שיתופי  לעידוד  הנכונים  הצעדים  על  לחשוב  צריך 
ולשקול בקפידה מי הן בעלות הברית החדשות בתחום47  משותפים 
)האקדמיה, המגזר הציבורי והמגזר הפרטי(. צריך גם לבחון איך לתמוך 
בעבודה של אקטיביסטיות בקהילות סגורות ושמרניות מבלי לסכן את 

המוניטין שלהן או לדבר בשמן. המרואיינות ציינו ששיתופי פעולה בין פעילות בחברות שמרניות לבין גופים 
חיצוניים דורשים רגישות רבה. אקטיביסטיות, נציגות ארגונים ותומכות אחרות חייבות לשקול מהי נקודת 
המפגש שתאפשר לארגוני נשים להוביל שינוי, במיוחד בתקופה של התגברות הפונדמנטליזם וההקצנה. 48

שאלות למחשבה על זיהוי אינטרסים משותפים 

אילו מנגנונים יכולים לתמוך בשיתופי פעולה בין קבוצות מגוונות של נשים? מם הנושאים על סדר היום 
הציבורי שסביבם יכולות נשים להתאחד? איך ניתן לחזק את הסולידיות סביב נושאים היכולים להניע 

את הציבור לפעולה? 

מה ניתן ללמוד מהארגונים העוסקים בנושאים שונים - מיוזמות שלום ועד בריאות האישה - שהצליחו 
לבנות שותפות עמוקה עם קהילות של נשים ולפעול באזורים מרוחקים גיאוגרפית?

כיצד ניתן לזהות אסטרטגיות דומות בקרב בעלות ברית ולמנף אותן להשפעה על השיח הציבורי? מה 
תפקידם של הארגונים רחבי ההיקף, מוסדות דת, מנהיגים קהילתיים ושל תומכים אחרים?

מי עשויים להיות בעלי ברית לקידום נושאים מסוימים, ואיך אפשר להעלות את התפוקה של שיתופי הפעולה?

.Rimalt של הרוכשים שירותי מין, ראו )criminalization( 1.   לסקירה רחבה של החקיקה הנוכחית הנוגעת לפליליזציה

2.   כפי שהסבירה אחת המרואיינות, “ישראל נמצאת במצב ביניים בנוגע לנגישות להפלות: זה לא מצב של נגישות מלאה ולא 
מצב שאין נגישות, אלא נגישות חלקית ... בתקופה הפוליטית הזאת אמרו לנו לא להעיר דובים משנתם ולנסות להתייחס 
למגבלות החקיקה. יש גם את הכוח ההולך וגדל של החרדים ויש יותר ניסיונות אגרסיביים להציק לנשים דתיות שבחרו 

.Rimalt, 2017 באפשרות זו“. לסקירה כללית על חוק ההפלות והקשר לזכויות הפרט בישראל לעומת מדינות אחרות, ראו

3.  ראו Weiss & Gross-Horowitz, 2012. עגונה )“מעוגנת“ או “כבולה“ בעברית( היא מונח הלכתי לאשה יהודייה ה“כבולה“ 
לנישואיה. במקרה של גירושים, ההלכה דורשת שאדם יעניק לאשתו גט )שטר גירושין רשמי( מרצונו החופשי. כאשר אין 
גט או אישור מיוחד מסמכות הלכתית )בדרך כלל ניתנת על סמך ההנחה שהבעל מת(, עגונה אינה יכולה להינשא על פי 
ההלכה, וכל ילד שיהיה לה מגבר אחר ייחשב לממזר. בעבר, מקרי עגינות היו בדרך כלל בעקבות מותו של הבעל ללא ראיות 

“במהלך השנים השיח הפמיניסטי 
חגג את הגיוון ותמך בזכות של 

כל קבוצה להשמיע את קולה 
ולבטא את ייחודה. הגיע הזמן 

למצוא את האינטרסים והאתגרים 
המשותפים. כדי להגדיל את כוחנו 
ויכולתנו לקדם שינוי, עכשיו צריך 

להדגיש את הסולידריות“.
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ברורות או עדים למותו, או בעל הסובל ממחלה פיזית )כמו תרדמת( או מחלת נפש שלא אפשרה לו לתת גט. כיום, יותר 
ויותר מקרים של עגינות הם תוצאה של בעל המונע גט בניסיון לסחוט כסף, לזכות בהסדר גירושין נוח יותר ו/או לנקום. 

המונח הטכני לאישה שבעלה שולל ממנה גט הוא מסורבת גט, אך המונח עגונה רווח יותר.

.Safir, Nevo & Swirski, 1994 4.   לנקודת מבט היסטורית על לימודי נשים בישראל ראו

.)2010( ,Halperin-Kaddari, R. & Yadgar 5.   ראו

6.   ראו לדוגמה Halperin-Kaddari, 2013 לחקר חוויות של נשים יהודיות בתהליכי גירושין בישראל. התנועות הפמיניסטיות 
Hatem, 1993(. גם חברות אחרות  ברחבי המזרח התיכון עוסקות בסוגיית דיני המעמד האישי בבתי הדין הדתיים )ראה 
מתמודדות בסוגיות מורכבות אלה של סתירה בין המשפט הדתי לבין המשפט האזרחי, לרבות מגבלות על הזכות להתחתן 

.Douglas et al., 2011 ולהתגרש, ראו

Halperin-Kaddari & Yadgar, 2010   .7 ציינו את מגמת הצמיחה של הפמיניזם הדתי לפני כמה שנים. לניתוח כיצד ישראל 
 Halperin-Kaddari מורכבת הן מ“אתנו-לאומיות חילונית-מודרנית והן ממסורת דתית הנשלטת על ידי האורתודוקסים“, ראו
 ,Halperin-Kaddari & Yadgar, 2010 ירשה מהשלטון העות’מאני “משטר אישי דתי“, כפי שציינו  ישראל   .& Yadgar, 2010

כלומר סוגיות של מעמד אישי נקבעות על פי השייכות הדתית והחוקים הדתיים של הצדדים המעורבים.

 .)2010( ,Halperin-Kaddari, R. & Yadgar 8.   ראו

.Halperin-Kaddari & Yadgar, 2010 9.   ראו

10. ללא ספק, ההתקדמות בתחום מעוררת שאלה זו וגם מרואיינות העלו אותה. כפי שהעירה אחת הנשים, “יש את הטענה 
שהעצמה יכולה לבוא רק מנשים, אבל אני חושבת שזו טעות, במיוחד בחברה סגורה ומסורתית כמו הקהילה האורתודוקסית. 
ההעצמה צריכה לנבוע מעבודה משותפת עם גברים. אחרת לא תהיה פריצת דרך אמיתית“. מרואיינת אחרת סיפרה סיפור 
על כנס על נישואי קטינים ופוליגמיה בקהילה הבדואית שאליה הוזמנה. “ואנחנו רק ישבנו שם באוניברסיטה. אמרתי להם 
שאתה לא יכול לקיים כנס ללא הגברים. צאו לכפרים, נהלו את השיחות האלה עם הגברים. אתן מדברות רק אל עצמכם“.

11. פעילה אחרת מתייחסת לחשיבות של הניסיון לשמור על רגישות לערכי התרבות, ובד בבד לבקש לקדם את נושא השוויון, 
היא גם מציינת את ההבחנה בין תרבות ומסורת לבין מנהגים דתיים: “המטרה שלנו היא לפרש את הדת בצורה חיובית 
יותר כלפי נשים. בעבר היו הרבה זעם והאשמות שקיבלנו מבחוץ כסף כדי לשנות את השריעה. עם הזמן בנינו קשר עם 
המנהיגים הדתיים וגישתנו לדברים השתנתה“. כך, בשנים האחרונות התפתחה גישה משותפת יותר למשימה, המבוססת על 

שיתוף פעולה גדול יותר.

12. ראו הדו"חות של המרכז לפלורליזם יהודי )IRAC, 2012( וגם Erez-Likhovsk & Shapira-Rosenberg, 2013-2014. יש יותר 
ויותר דוגמאות למאמצים משותפים עם נשים וארגונים דתיים כגון ארגון IRAC המבקשים לקדם יהדות פלורליסטית יותר. 
כפי שהסבירה מרואיינת,בעוד שבעבר כל שיתוף פעולה נעשה “מאחורי הקלעים“ במטרה להגן על נשים אורתודוכסיות מפני 

האשמות, היום יש נכונות גוברת להראות שיתוף פעולה פומבי.

העיתונאות  תחום  על  משפיעים  מקוונת  לסביבה  מהדפוס  והמעבר  האינטרנט  חשיבות  המרואיינות,  אחת  שציינה  כפי   .13
לקהל  חשוב  הכי  ומה  אוהבים  אנשים  מה  מנחשים  אינם  כבר  הוא שהעורכים  האחרון  בעשור  “מה שהשתנה  בכללותו. 
שלהם. יש סטטיסטיקה ברורה על זה לקריאה באינטרנט, ואנחנו יודעים מה אנשים קוראים ומה לא... עכשיו זה הרבה יותר 

דמוקרטי, ופחות תלוי בנקודת מבט של העורכים“.

.)2015( ,Zaavi 14. ראו לדוגמה

.Foster, 2015 15. למחקר על ההשפעה החיובית של פעולה קולקטיבית על רווחת הפרט, ראו

16. כפי שהסבירה אחת מהמשתתפות במחקר, “המהפכה שמתרחשת בשנים האחרונות בחברה הדתית מתרחשת ברשתות 
החברתיות... הנשים משתמשות בפייסבוק כדי להעלות מודעות, לארגן, להזמין למפגשים, כמו להקרנת הסרט ‘סופרג’יסטיות’, 

ולמחאה. כל המידע על הפוליטיקאי הדתי שהואשם בהטרדה נאסף בפייסבוק“. 

17. בנוגע לתפקיד האמנות והסיפור כמדיום להגיע לנשים ולכוחם למלא תפקיד גדול יותר בשיח הציבורי אמרה אמנית אחת 
כי “אנחנו רוצים להציג תמונות שונות של נשים. אנחנו רוצים שאישה תלמד על עצמה מנקודת המבט של אישה, לא רק 

מגברים... וניסיונן של נשים אחרות יכול להראות לה שהיא לא לבד... “

18. כדוגמה להמחשה, מעניין לראות את תגובתה של מרואיינת אחת לאחר הקרנת סרט: “כשראיתי את הסרט ‘סופרג’יסטיות’, 
הבנתי שכל מה שאמרו גברים נגד הייצוג הפוליטי של הנשים בחברה החרדית כבר נאמר. הם פשוט לקחו את זה מהמאה 
ה-19. כל האמירות: ‘גברים עושים את זה טוב יותר’; ‘פוליטיקה מלוכלכת מדי בשביל נשים’; ‘גברים עושים עבודה נהדרת 
המייצגת אינטרסים של נשים’; ‘זה לא צנוע לנשים להיות בפוליטיקה’. זה מתסכל לחשוב שאת תקועה במאה ה-19, והבנתי 

שאנחנו סופרג’יסטיות בצעדים ראשונים ממש.“

.Keshet & Alon, 2014;Keshet et al, 2001; Dekel, 2015; Azmon, 2001 .19

20. כפי שמציינת פרידמן, 1999, נשים רבות נמנעות מלהזדהות כפמיניסטיות. מרואיינות רבות דיברו על ההיסוס שלהן להגדיר 
עצמן פמיניסטיות ונשמעו סיפורים רבים על נשים החשות לא בנוח או אפילו עויינות כלפי המושג “פמיניזם“. אישה אחת 
אמרה: “פמיניזם בישראל היא מילה גסה“. אקטיביסטית אחרת הסבירה “אני מודאגת מכך שהתנועה הפמיניסטית הפכה 
לדודה הזקנה שמנדנדת על הטרדה מינית ואונס והורסת לנשים את כל הכיף“. בנימה חיובית, שוחחה משתתפת אחת על 
אישיותה הציבורית של גל גדות ועל הפופולריות של משחקה בתפקיד “וונדר וומן“ בסרט שובר הקופות: “אולי מאז שגל 

גדות מתארת את עצמה כפמיניסטית, יש לזה השפעה“. 

21. לדוגמה, חוקרת אחת טענה כי “האוניברסיטה אינה שמחה שיש לה חוקרות פמיניסטיות. יש כאלה ש’יצאו מהארון’ רק אחרי 
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שקיבלו קביעות“. חוקרת אחרת הסבירה: “אני מרגישה בודדה באקטיביזם שלי, ואני מבודדת בקמפוס כחוקרת פמיניסטית. 
אני עובדת עם נשים מדהימות, אבל הן לא בתחום שלי. יש תחומים שלמים באוניברסיטה שאין להם שום דבר הקשור 

לפמיניזם בקורסים. זה עדיין נמצא לגמרי בשוליים...“

22. מרואיינת הסבירה: “אנחנו כאקדמאיות, כפמיניסטיות, כותבות מאמרים בלתי מובנים במקום לכתוב טקסטים שאנשים 
כתיבת  זה באמצעות  לעשות את  ואי אפשר  העולם,  לשנות את  הוא  לזכור שהמניע שלנו  צריכות  אנחנו  להבין.  יכולים 

תיאוריות מסובכות. אני לא חושבת שאנחנו עושות את כל מה שצריך כדי להעביר את הרעיונות שלנו לציבור“. 

23. כפי שמציינות המרואיינות, חסרים ידע והערכה גם אצל נשים, בייחוד צעירות, על מה שהשיגו אלה שקדמו להן ועל הקרבות 
שניהלו כדי לעשות זאת. כפי שהסבירה אחת המרואיינות: “זהו עניין דורי. יש הרבה דברים מובנים מאליהם עכשיו... הרבה 
בנות מרגישות שאין צורך להילחם, והן לא מגדירות את עצמן כפמיניסטיות. עם זאת, בשלב מסוים, הן תיתקלנה במבנים 

החוסמים אותן. אז יש לנו בעיה כאן... “

24. מרואיינת אחת הביעה את התסכול הזה: “אחד השינויים הגדולים שאת זוכה להם בזמן שנשים משתלבות בעוד תחומי חיים 
בישראל היא שעכשיו את נתקלת בהתנגדות. בישראל, הפמיניזם עבר וממשיך לעבור דמוניזציה, ולכן נשים צעירות רבות 

מאמינות בקריקטורה של ‘פמיניסטית’ לא מושכת, זועמת, המוציאה את התסכול שלה על העולם“.

25. כפי שהעירה אחת המרואיינות, “יש מי ששואלות אותנו איך אנחנו יכולות להיות גם פמיניסטיות וגם חרדיות. הן לא מבינות 
איך אנחנו בוחרות את הקרבות שלנו. אני מרגישה שהמהפכה הפמיניסטית שכחה את כולנו ועכשיו שאנחנו מזכירות להן, 
יש נשים שלא נוח להן עם הרעיון של פמיניזם וחרדיות ביחד. קיימת גישה פמיניסטית ישנה שלא מבינה איך אני יכולה 

להסכים ללבוש פאה ועדיין להיות פמיניסטית“. 

עם  הקשר  על  מגוונות  פרספקטיבות  ועל  האתני-לאומי“,  לפיצול  מעבר  הפמיניסטיות  “להזדהויות  הנוגעות  תובנות  על   .26
Sà. פעילה ותיקה אחת בוחנת מה למדה על אימוץ המשמעות של הפמיניזם  ar, Lewin & Simchai, 2017 הפמיניזם, ראו
למדתי  רעה.  פמיניסטית  להיות  לא  זה  טובה  אמא  “להיות  שלה:  הפלסטינית  הקהילה  בתוך  אותו  מפרשת  שהיא  תוך 
ציפיות“.  לי פמיניזם שהוא מעין כת עם כללים, בדיוק כמו שהנשיות המסורתית הכתיבה  רוצה שיהיה  ואני לא  זה   את 
אילני )Ilany, 2001( דיברה על כך, וציינה את הקבוצות שנדחקו לשוליים: מזרחיות, לסביות, פלסטיניות, נשים מהפריפריה 
הגיאוגרפית, נשים בעלות הכנסה נמוכה וקשישות. היא כותבת על התפיסה כי “הפמיניזם הישראלי היה נחלתם של נשים 
מקבוצות שאינן בעמדת שוליים, וכן של נשים שהיו קורבנות אלימות ואשר נסיבות חייהן הובילו אותן לארגונים פמיניסטיים.“

Dahan-Kalev, 2001; .Dahan-Kalev, 2007 Abramovitch, 2008 דנה בהשפעת האופן שבו הפמיניזם המזרחי “פונה  27. ראו 
הצידה“ אל נשים שנדחקו לשוליים ונמצאות בפריפריה הגיאוגרפית, האתנית, הכלכלית או החברתית במקום “כלפי מעלה“ 
אל תקרת הזכוכית המונעת את התקדמותן של נשים בתפקידים בכירים. כדי להרחיב את השיח, יש להכיר בכך שהוא לא 
נוגע רק למכנה המשותף של נשים בהיותן נשים, אלא שישנם הבדלים מעמדיים וכלכליים והגמוניה ודיכוי בתוך הקבוצות 

.)Abramovitch, 2008( “האלה. הגל השלישי של הפמיניזם קורא תיגר על המושג של “אוניברסליזם פמיניסטי

28. אחת המרואיינות התייחסה למונח פמיניזם ושימושו בהקשר של החברה הפלסטינית. “יש גם בעיה עם המילים המשמשות 
את הארגונים הפמיניסטיים. אנחנו משתמשים במילה עדינה יותר בערבית, ‘נסאווייה’. למה להשתמש במילה המדביקה 
סטיגמה על נשים הרוצות להישאר רווקות או להתגרש? בואו נשתמש במילים המתאימות לחברה ולא מעוררות התנגדות 

כה עזה. למה אני צריכה לצעוק שאני פמיניסטית? אני עדיין כזו, גם אם אני לא צועקת“.

 Korem & Gabriel ואת Abu et al, 2017 למידע נוסף על האתגרים של הקהילה האתיופית והשתלבות בחברה הישראלית, ראו  29
 .Horenczykc, 2015

.Halabi, 2015 30. למידע נוסף על הדרוזיות בישראל, ראו

 Chazan 1989, Freedman 1990, Halperin-Kaddari, R. & Yadgar. 31. נושא זה נזכר לעיל בדיון על פוליטיקה. למידע נוסף ראו
 .2010

 Aharoni, & Deeb, 2004, Isha L-Isha – Haifa Feminist Center/Kayan – Feminist Organization. 32. ראו

33. מרואיינות רבות התייחסו לנושא הזה. לדוגמה, כפי שאחת מהן הסבירה, “הצבא משתלט, והדיון מוגבל למסגרת הצרה של 
מה שהצבא אומר. לא רק שהשיח הציבורי מנוהל על ידי גברים ועוסק בגברים, אלא שזה הקול של הצבא, ונשים והחברה 

האזרחית נדחקים החוצה“. 

34. כפי שציינה אברמוביץ )Abramovitch, 2009( חסרים קשרים – ברמה האישית של חברויות ורשתות, וברמה הפורמלית של 
שיתופי פעולה - בין שתי הקהילות. המרואיינות דיווחו כי לאורך השנים נעשו ניסיונות ליצור עוד גשרים ברמה האישית 

והמקצועית. 

35. כבר בשנות השבעים התקיים דיון בין הפעילות הפמיניסטיות האם יש להפריד את המאבק הפמיניסטי ממאמצים פוליטיים 
.)Abramovitch, 2009 אחרים, או שיש לקשור הפליה נגד קבוצות חברתיות כלשהן למאבק הפמיניסטי )ראה

.Thon-Ashkenazy & Loevy, 2015; Aharoni, 2015 36. ראו

. Lovejoy, Waters & Saxton, 2012. Zorn et al, 2012 37. ראו למשל

38. מנדס )Mendes 2015( מתאר את ההתפתחות של “מצעדי השרמוטות“ “Slutwalks“ שהתפשטה בכל העולם, כולל לישראל, 
ואת תפקידם של המדיה החברתית והאקטיביזם.

39. ראו Martin & Valenti, 2013 לניתוח האפשרויות החדשות של ההשפעה הקולקטיבית של האקטיביזם המקוון.

כפי שצוטט מתוך Glasius & Ishkanian, 2104, יש הרבה יותר שיתוף פעולה בין ארגונים פורמליים וקבוצות לא רשמיות של   .40
פעילות, מכפי שנראה מבחוץ; גלסיוס ואישקנין מכנים את היחסים ביניהם “סימביוזה חשאית“.
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.Israel Religious Action Center, 2012 ;Erez-Likhovsk & Shapira-Rosenberg, 2013-2014 41. ראו

.Misgav & Fenster, 2016 42. למחקר על סוגים שונים של אקטיביזם כולל ארגון אחותי למען נשים בישראל כמקרה בולן ראו

43. לדוגמה, Messner, 2015 עוד על גברים כ“בני ברית פמיניסטיים“ בחתירה לשים קץ לאלימות נגד נשים בארה“ב. או ראו
Gillespie & Melching, 2010: Winterbottom, 2009; Shell-Duncan, 2008; Monkman et al, 2007 לדוגמאות של מאמצים 

.Cornwall & Rivas, 2015 קהילתיים רבים לשים קץ לפרקטיקה תרבותית הפוגעת בנשים ובנערות באפריקה. ראה גם

זו שימשה את המרואיינות אשר קידמו שינוי בתפיסה כיצד להתמודד עם אתגרים קהילתיים רחבים כגון  44. טרמינולוגיה 
בחנו  כך  עלה,  קהילות  עם  יותר  ומקיפה  רחבה  מעורבות  של  שהנושא  ככל  במשפחה.  אלימות  או  צעיר  בגיל  נישואין 
המרואיינות כיצד גברים יכולים להשתלב בתמונה במאבקם לשוויון המגדרי. בהקשר זה, נשים דיברו לעתים קרובות על 
היתרונות הרבים לגברים אם תפקידי המגדר יהיו פחות מוגדרים. לדוגמה, כפי שהסבירה אחת המרואיינות, “נשים עשו 
יצליח. אבל לא הצלחנו להכניס גברים לבית, וההשקפה הצרה של הגבריות מעכבת את  כל שביכולתן כדי שהפמיניזם 
הפמיניזם. אנחנו צריכים לשכנע את הגברים שיש להם עניין ברעיונות פמיניסטיים. יש תכנית אקדמית אחת במחקרי מגדר 
המתמקדת בפמיניזם גברי ובגבריות, וזה צריך לקרות יותר“. אך נשמעים גם קולות זהירים כיצד לנווט את תהליך הגיוס, כפי 
שציטטה משתתפת במחקר: “ יש תנועה זעירה אך גוברת של גברים פמיניסטים. אבל הפמיניזם הגברי מסובך, כי כשגברים 

רוצים לעשות פמיניזם, הם רוצים להשתלט“.

45. ראו Halperin- Kaddari, Gorenstein-Fenig & Horowitz, 2016 סקירה על נשים ומשפחה. לדוגמה לשימוש בסכסוך האתנו-
דתי להפרדה בין נשים והקשר שלו לגזענות, ראו Carmi, 2014. לפרטים נוספים על הקושי ביצירת בריתות במדינות שבהן 

.Razavi & Jenichen, 2010 סכסוך אתני-דתי כמו ישראל, ראו

46. לדיון מעמיק יותר באתגרים המשמעותיים של יצירת בריתות או מאבק משותף של נשים מקהילות דתיות שונות בישראל, 
לדוגמה,   .Shalhoub-Kevorkian et al., 2014 ראו,  ודת  לאומיות  של  המורכבות  על   .Swirski, 2000 & Hajjar, 2004 ראו 
עיצוב המבנה המשפחתי, הידוע כ“קהילתנות“ )communalization (, המבוסס על תחום השיפוט של כל קהילה דתית, פוגע 
במאמצים לנסות ליצור ברית או סדר יום משותף של נשים מגוונות למען זכויות נשים )ראו Swirski 2000(. לדוגמה, פעילי 
נשים פלסטיניות בחרו שלא לחבור לפעילות זכויות נשים יהודיות כדי לקדם את האפשרות של דיני משפחה אזרחיים 
חילוניים כחלופה לדין קהילתי של בתי דין דתיים. במקום זאת, נשים פלסטיניות העדיפו לשנות את בתי המשפט המוסלמים 
מבפנים, כפי שעשו בהצלחה, כאשר חוק בתי המשפט לענייני משפחה תוקן בשנת 2001 והביא לירידה בסמכות השיפוט 
הבלעדית של בתי הדין השרעיים ולהנגשת בתי המשפט האזרחיים. ההתנגדות למאמצים משותפים נובעת מחשש לקידום 
 Hajjar, חוקים שיעניקו למדינה סמכות רבה יותר על הקהילה הפלסטינית, מבלי להתייחס לבעיה של אפליה ממלכתית. ראו

.2004

Cornwall & Rivas, 2015 לדיון על ההיסט בשיח מ‘שוויון מגדרי’ ו‘העצמת נשים’ לצדק העולמי ברמה הבינלאומית  47. ראו 
Cole & Phillips ,2008 דוגמאות של הבריתות החדשות של  ולאפשרויות החדשות של שיתופי ובריתות בין קבוצות. ראו 

קבוצות פמיניסטיות בקנה מידה בינלאומי.

 Heilman, 2007; Allon, 2015; Sztokman, 2015; Erez-Likhovski & Shapira-Rosenberg, 2014; Israel Religious Action 48. ראו
.Center, 2012
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56 פרק

שיפור המעמד האישי של נשים

עיקרי הדברים:
הישגים ואתגרים מרכזיים:

בהתקדמות  נתמקד  אנו  אך  נשים,  של  ומעמדן  חייהן  אורח  על  משפיעים  גורמים  של  רחבה  קשת 
בתחום ההעצמה הכלכלית ובחינוך – מהסעיפים המובילים בסדר היום של הממשלה ושל העמותות. 
בשנים האחרונות נרשמו יוזמות מגוונות לקידום עצמאות כלכלית בקרב נשים, החל מקידום עסקים 
רשתות  שונים  עיסוק  נשים מתחומי  פיתחו  אלו,  ליוזמות  הוגן. במקביל  לסחר  ביוזמות  וכלה  קטנים 
תמיכה רשמיות ובלתי-רשמיות במטרה לקדם סביבות עבודה נעימות יותר, הזדמנויות ללמידה, קידום 
הפלסטינית  מהקהילות  נשים  בקרב  ותעסוקה  השכלה  עידוד  של  הנושא  תומכת.  וקהילה  תעסוקתי 

והחרדית זוכה לתמיכה רבה בשנים האחרונות מהמגזר הציבורי ומארגונים פילנתרופיים. 

למרות ההתקדמות, נותרת בעינה השאלה באיזו מידה המאמצים להעלות את שכרן של נשים נתמכים 
גם ע“י בשינויים אחרים בעמדות הרווחות בציבור. על אף שקל יחסית להציע קורסי הכשרה מקצועית, 
המכשולים  ועם  יותר  הרחבים  המבניים  המחסומים  עם  להתמודד  יותר  קשה  וסמינרים,  הלוואות 
החברתיים הממשיכים לעכב את ההתקדמות. במקביל להישגים משמעותיים בתחומים כה רבים, עדיין 
מרחפת השאלה עד כמה התפתחו עם הזמן הנחות יסוד רבות לגבי נשים והתפקידים המגדריים שלהן. 
בקשת רחבה של ארגונים, התרבות המקצועית מציבה מחסומים בפני נשים בכל הנוגע לקידומן ולשכר 
שווה. כפי שהוזכר לעיל, מספר מפתיע של שערוריות הטרדה מינית ממשיך לאפיין מוסדות ציבוריים 
בנוגע למקרים  נתונים סטטיסטיים מדאיגים מאוד  ישנם  עדיין  וכן ארגונים במגזר הפרטי.  גדולים, 
של אלימות במשפחה ואפילו של רצח. לבסוף, לא רק שהיעדר הפרדה בין דת ומדינה נותרה בעינה, 
אלא שיש סימנים רבים להשפעה הולכת וגוברת של השקפות דתיות קיצוניות המגבירות אף יותר את 

האפליה כלפי נשים. 

אתגרים אסטרטגיים נבחרים:

ממשלתיים  וגופים  היקף  רחבי  ארגונים  גם  החלו  והפרטי,  הציבורי  המגזר  של  ההשקעות  בעקבות 
)micro-financing( לנשים. אולם העבודה לקידום נשים  זעיר  ומימון  להפעיל תכניות הכשרה מקצועית 
ונערות מחייבת רפלקציה על המענה האפקטיבי ביותר לנושאים הזוכים לתמיכה. ראוי גם לבחון איך 
לחזק את היכולות הארגוניות הרלוונטיות ליוזמות שונות. עם זאת, חשוב לזכור את הבעיות המתמשכות 
ואת המורכבות של תהליכי קביעת המדיניות. התהליכים הללו מחייבים מערך של ארגוני נשים מובילים, 
שיהיו ממוקדים בפעילות להשגת שוויון מגדרי מלא. ההתקדמות בתחום ופתיחתו לשחקנים חדשים, 
הארגונים  ואת  הנשים  ארגוני  את  יאלצו  ונערות,  נשים  בקידום  העוסקים  היקף  רחבי  ארגונים  כולל 

הפמיניסטיים להמשיך לחשוב על הערך המוסף הייחודי שלהם. 

במהלך העשור האחרון הופנתה תשומת לב רבה למגבלות האסטרטגיות  של העצמה נשית המתמקדות 
בפרט, בלי להתחשב במחסומים מבניים רחבים ומכשולים חברתיים. למשל, בתחום ההעצמה הכלכלית, 
השאלה היא עד כמה המאמץ להעלות את שכרן של נשים מלווה גם במבנים תומכים )תחבורה, מסגרות 
כל  במחקר,  המשתתפות  לטענת  תרבותיות.  בגישות  ושינויים  תעסוקה(  והזדמנויות  בילדים  לטיפול 
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“אני זוכרת שלפני שנים, בחברת הסטארט-אפ שבה עבדתי, גברים נהגו לומר לי לא להיות כל כך 
אגרסיבית. הם גם אמרו שאני לא מספיק ‘טכנית’ – מה זה בכלל אומר? דברים דומים נאמרו לנשים 

אחרות. היום יש רישות )נטוורקינג( של נשים בתחום וזה קריטי עבורן. זה חיזק אותן“. 

“ אנחנו עובדות עם נשים מכל 
מיני קהילות: מזרחיות, אתיופיות, 

דוברות רוסית ופלסטיניות, 
ושותפות רבות שלנו נמצאות 

בפריפריה של החברה הישראלית. 
עבורן, פתיחה של עסק אינה 

מספיקה. ללמד אותן לדוג זה לא 
מספיק... הן צריכות אגם לדוג בו 
דגים ואנחנו צריכות לעזור ליצור 

אגם עבורן באמצעות תנועה לסחר 
הוגן ותמיכה בעסקים קטנים 

בבעלות נשים“.

תכניות ההעצמה ממשיכות להתפתח ולפעול להעצמה ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית. המטרה 
את  יבחנו  חיוני שהתומכות  לכן,  קולקטיבית.  להעצמה  האישית  ההעצמה  את  לתרגם  היא  המרכזית 

תכניות התעסוקה או ההשכלה מזווית זו.

חלק א'    הישגים מרכזיים עד כה
הזדמנויות רבות יותר לנשים בתחום ההשכלה והתעסוקה 

  עשייה חדשנית ומגוונת לקידום העצמה כלכלית. במהלך השנים רשם תחום ההעצמה הכלכלית של נשים 
הישגים רבים בקהילות מגוונות בכל רחבי ישראל. בין ההישגים של ארגוני הנשים בשנים האחרונות נמנים 
זעיר  מימון  לקבלת  ההזדמנויות  הרחבת  הוגן,  סחר  חנויות  פתיחת 
והקמת מיזמים משותפים כגון קואופרטיבים ושותפויות. ארגוני הנשים 
פיתחו מגוון מודלים תעסוקתיים מניבי הכנסה עבור נשים, תוך שימור 
קהילת  כמו  בקהילות  האמנותית  והמורשת  התרבותיות  המסורות 
יוצאי אתיופיה והקהילה הבדואית. בנוסף לשימור מסורות כגון רקמה, 
פותחו גם אפיקים יצירתיים אחרים ליצירת הכנסה כגון צילום חתונות, 
ג’יי וקייטרינג.1 כתוצאה ממאמצים אלה, נשים מסוגלות במקרים  די 
רבים לשמור על מסורות קהילתיות, להשיג עצמאות כלכלית ולחזק 

את הקהילות המקומיות שלהן.2

גורם מרכזי בהצלחה של תכניות להעצמה נשית הוא היכולת ליצור 
של  היוזמות  לכן,  בפרט.  להתמקד  רק  ולא  רחבים  תמיכה  מנגנוני 
חברתי  רישות  היתר  בין  הדגישו  האחרונות  מהשנים  הנשים  ארגוני 
שיתופי  וקידום  במנטורינג  שימוש  אישית,  מהעצמה  כחלק  ועסקי 

פעולה עסקיים לייצור ולשיווק. 

וליצירת  נשים להתארגנות עצמאית  ניסיון של  ויותר  יותר  יש  רישות ותמיכה לנשים במקומות העבודה.    
נשים מתכנתות,  פורום  כוללות  כאלה  לרשתות  דוגמאות  ארגונים מסוימים.  או  לתמיכה בשדות  פורומים 

פורום יזמות פלסטיניות, אקטיביסטיות באקדמיה, עיתונאיות וקולנועניות. 

ויזמיות נוקטות פעולות קולקטיביות ומתמודדות לעתים קרובות עם האתגר של  עיתונאיות, קולנועניות 
חשיבה  של  להטמעה  מתודולוגיה  פותחה  אחרים.  ומכשולים  מגדריים  סטריאוטיפים  הגברים“,  “מועדון 
מגדרית )gender mainstreaming( בארגונים, ונוצרה קהילה הולכת וגדלה הלומדת ממקרי מבחן ארגוניים 

בתחום זה.3

נחשבת  חרדית,  היהודית  בקהילה  במיוחד  לנשים,  הדתי  החינוך  הנגשת  דתי.  לחינוך  הגישה  הרחבת    
ל“מהפכנית“ ומהווה צעד משמעותי לקראת שוויון מגדרי.4 בתוך קהילות אלה, שבהן הסמכות והיוקרה של 
מנהיגים דתיים ותלמידי חכמים הן בעלות השפעה מיוחדת - החל במוסדות לימוד, דרך מועצות דתיות וכלה 
ברבנות – יש להשכלה של נשים ונערות השפעה על האפשרויות שלהן לתעסוקה ומנהיגות.5 כתוצאה מכך, 
החלו נשים לשאת תפקידי מנהיגות כגון מורות לתורה ולמחשבה יהודית במוסדות דתיים. הרחבת ההשכלה 
הדתית של הנשים פתחה בפניהן בהדרגתיות תפקידי מפתח קהילתיים, והן משמשות נציגות במועצות דתיות, 

טוענות בבתי דין רבניים, יועצות הלכתיות ומשגיחות כשרות. 
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  השקעה בצמצום פערים אקדמיים. בעשור האחרון הוקדשה תשומת לב רבה, הן מצד המגזר הציבורי והן 
מצד ארגונים פילנתרופיים, להרחבת הזדמנויות להשכלה ולתעסוקה של נשים, במיוחד בקהילה הפלסטינית 
והחרדית. שינויים משמעותיים התרחשו במיוחד בנגישות להשכלה גבוהה של נשים בקהילה הפלסטינית. 
גבוהים  בלימודים  השתתפותן  ואחוזי  ביותר,  המשמעותי  באופן  הפלסטיניות  הנשים  התקדמו  זה  בתחום 
עברו את הגברים. 6 שינויים הדרגתיים במדיניות הממשלה, לעתים קרובות בשל מאמצי הסברה של ארגוני 
ולתחבורה  בילדים  טיפול  מסגרות  של  יותר  רבה  לנגישות  תעסוקה,  באפשרויות  להשקעה  הובילו  נשים, 
בתוך הקהילה הפלסטינית ובסביבתה.7 מחלחלת ההכרה בצורך לצמצם פערים ולהשקיע בפיתוח התשתיות 
תמיכה  עמה  מביאה  הזו  ההבנה  תעסוקה.  ולמצוא  השכלה  לרכוש  פלסטיניות  ונערות  לנשים  שיאפשרו 

ומיזמים ממשלתיים.8 

  התמקצעות בנושאים העוסקים בנשים. הצמיחה במספר ובגודל של ארגוני נשים ואקטיביזם מחד, והטמעת 
האג’נדה הפמיניסטית במיינסטרים מאידך, יצרו אפשרויות חדשות של תעסוקה בתחום המגדרי )כגון מאמנות, 
מנחות, חוקרות(. במקביל ליצירת הזדמנויות חדשות, ההתמקצעות בתחום מאפשרת לנשים לקבל שכר עבור 
עבודתן לקידום זכויות נשים. הנשים, העובדות בשכר והמתנדבות, רוכשות ניסיון ומומחיות בתקשורת, בסנגור 
מול הרשויות, בכתיבת תקציבים, בתכנון פרויקטים ובפיתוח שותפויות עם גופי מימון.9 בנוסף, נוצרה הזדמנות 
עבור נשים מקבוצות מוחלשות כגון הבדואיות, תושבות עיירות הפיתוח ונשים מזרחיות לעסוק באקטיביזם 

חברתי ולרכוש מיומנויות חשובות של עשייה קהילתית. 10 

חלק ב'    האתגרים המרכזיים שעדיין לפנינו
תפקידים מגדריים מסורתיים עדיין מושרשים בצד פונדמנטליזם דתי הולך וגובר

למגבלות  רבה  לב  תשומת  הופנתה  האחרון  העשור  במהלך  כלכלית.  להעצמה  תומכות  מסגרות  היעדר    
של אסטרטגיות להעצמה נשית המתמקדות בפרט ולצורך להתחשב במחסומים מבניים רחבים ומכשולים 
חברתיים.11 במיוחד בתחום ההעצמה הכלכלית יש הכרה גוברת בצורך לעבוד לא רק על כישורים אישיים 
)סדנאות לפיתוח יכולות, כתיבת קורות חיים, ראיונות( אלא גם על נושאים כגון נהלי העסקה של מעבידים 
והזדמנויות לתעסוקה. השאלה היא עד כמה המאמץ להעלות את שכרן של נשים מלווה גם במבנים תומכים 
ובשינויים בגישות תרבותיות שיאפשרו להן לצאת ממעגל העוני. בקהילה הפלסטינית למשל עדיין יש צורך 
להמשיך להשקיע באופן משמעותי בתשתיות )תחבורה, מסגרות לטיפול בילדים והזדמנויות תעסוקה במרחק 

נסיעה סביר( כדי לתמוך ביכולתן של נשים לעבוד. 12 

נשים  בין  והפער  השכלתן,  את  הולמות  אינן  פלסטיניות  נשים  בפני  העומדות  התעסוקה  אפשרויות  אכן, 
יהודיות לפלסטיניות בתעסוקה ממשיך להיות גדול. 13 

“עכשיו יש לנו קבוצה חזקה של נשים מלומדות במסורת האורתודוקסית והפוטנציאל גדול... אנחנו 
צריכות להגדיל את הנראות שלהן, ולוודא שיש להן אפשרויות לקבל תפקידי הנהגה בקהילה, להיות 

מדריכות רוחניות ולשמש דמויות לחיקוי“.

 “נשים בקהילה שלנו הרוצות לצאת לעבוד מתמודדות עם מחסומים תרבותיים. שינוי תפיסה כרוך 
גם בשינוי המצב: כשאישה צריכה להתעורר בחמש בבוקר, לחכות שעתיים בחושך לאוטובוס ולנסוע 

לעבודה בשכר נמוך שעתיים נוספות, זאת בעיה... ואותה אישה חוזרת הביתה מאוחר בלילה, אחרי 
שהילדים היו במסגרת יקרה או עם בני משפחה. במצב זה אין ספק שבעלה יאמר שלהישאר בבית  

זול יותר וקל יותר“. 
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  הגישות המסורתיות למגדר עדיין מושרשות. במקביל להתקדמות 
השאלה  מרחפת  עדיין  רבים,  כה  בתחומים  ולהישגים  משמעותית 
עד כמה התפתחו הנחות היסוד לגבי נשים ותפקידי המגדר שלהן. 
שלהן,  המשפחה  לחיי  בנוגע  זו  שאלה  העלו  במחקר  המשתתפות 
מהן.  שלהן  הקהילה  לציפיות  ובנוגע  בהם  עובדות  שהן  למוסדות 
למשל, בהקשר לעליה בהשכלה ובתעסוקה בחברה החרדית בשנים 
עידוד  בין  להבחין  חשוב  כי  המרואיינות  אחת  ציינה  האחרונות, 
תעסוקה  לבין  נשים“  “העצמת  לשם  חרדיות  נשים  בקרב  תעסוקה 
שפותח  המגדר“  “מדד  החרדי“.  החיים  אורח  “להעצמת  המיועדת 
לאחרונה, העוקב אחר התקדמות של נשים בכל תחומי החיים מצביע 
על פערי שכר מגדריים בישראל, כמו גם סמנים אחרים המחדדים 
הצביעו  במחקר  14 המשתתפות  רבים.  בנושאים  השוויון  היעדר  את 
על דוגמאות של תרבות ארגונית “מאצ’ואיסטית“ או “שוביניסטית“ 
נשים  עבור  מחסומים  המהווים  מקצועות,  במגוון  עבודה  במקומות 
בקידום ובסולם השכר. 15 בנוסף, מפתיע כי אירועים רבים של הטרדה 
אחרים,  ומקומות  ההיי-טק  תעשיית  המשטרה,  הצבא,  כמו  גדולים  במוסדות  להתרחש  ממשיכים  מינית 

למרות התקדמותן של נשים בסולם הדרגות. 16 

  פערים בנגישות לחינוך דתי. בדומה להיבטים אחרים של שוויון מגדרי, ההתקדמות אינה לינארית. מצד 
אחד נעשתה התקדמות משמעותית ביכולת של נשים דתיות לעסוק בטקסטים דתיים ולתפוס עמדות הנהגה, 
אך במקביל ישנה מגמה חזקה של הקצנה דתית והתנגדות לשוויון מכל סוג. יש חשש שהעלייה בשוויון הדתי 
בקרב הקהילה היהודית מתממשת במעמדות המיוחסים יותר בחברה )כלומר, בקרב אשכנזיות בנות המעמד 
הבינוני והגבוה במרכז הגיאוגרפי של ישראל(. 17 מצד שני, מתברר שמצבן של רוב הנערות בציונות הדתית 
בפריפריה החברתית, הכלכלית והגאוגרפית הולך ומחמיר, וישנה מגמה הולכת ומתחזקת של השכלה נפרדת 
לנערות דתיות, שלרוב אינה שווה לזו של הנערים הדתיים. 18 הגל הגואה של מדיניות ההפרדה המגדרית, 
משפיע על כל מסגרות החינוך ומוביל לאפליה גדולה יותר של נשים ונערות במוסדות דתיים וחילוניים כאחד 

)כמו צה“ל והאוניברסיטאות(.19

  השפעת ההקצנה על כלל החברה. לא רק שאי-ההפרדה בין הדת למדינה נותרה בעינה, אלא שיש השפעה 
גוברת מצד השקפות דתיות קיצוניות המגבירות את האפליה נגד נשים ונערות.20 בשנים האחרונות גוברת 
נוכח מקרים רבים של הדרת נשים בחברה החרדית, החל ממחיקת תמונות של נשים מעיתונים,  הדאגה 
עלונים ואפילו מספרי ילדים, וכלה בציפייה מנשים לשבת בחלקו האחורי של האוטובוס ולהימנע משימוש 
במדרכות “לגברים בלבד“.21 לנוכח הכוח הפוליטי המתגבר של הקהילה החרדית, מגמה זו משפיעה לא רק 
על נשים בתוך הקהילה החרדית, אלא גם על הקהילה הרחבה, ומתחוללים מאבקים ציבוריים על הפרדה 

מגדרית באוטובוסים, במטוסים, באוניברסיטאות ובמרחבים ציבוריים אחרים. 22

  התקבעות נורמות חברתיות הפוגעות בנשים. הטרדות מיניות מתרחשות בכל חלקי החברה הישראלית, 
ובשנים האחרונות נשמעות עדויות רבות על הטרדות ואף תקיפות מיניות מצד אנשי ציבור בכירים, בצבא 

“בישראל אנחנו לא ידידותיים 
למשפחות, אנחנו אובססיביים 

למשפחות. לנשים בישראל אין זכות 
על גופן )רבייה(, יש להן חובות 

גופניות )רבייה(“.

“בקהילה שלנו בשנים האחרונות 
הצלחנו להוציא נשים מהבית 

לעבודה, אבל לא הצלחנו להכניס 
את הגברים הביתה... הנשים עדיין 

עושות את כל עבודות הבית. לא 
התמודדנו עם הפיכת הגברים 

לשותפים אמתיים של הנשים“.

“בישראל אנחנו חיות בכמה מאות במקביל. אנחנו חיות במאה ה-21 ויכולות לדבר על “פריצה 
קדימה“ והאם נשים יכולות לאזן קרירה ומשפחה. אנחנו יכולות לדבר על פוליטיקה ושם אנחנו 

במקום דומה לארצות מערביות אחרות. כשאנחנו עדיין מדברות על שכר שווה ועל הטרדה מינית, 
אנחנו נמצאות במאה ה- 20. ואנחנו גם חיות במאה ה-10 תחת מערכת הכללים הימי-ביניימית 

ששולטת בתחום דיני המשפחה עם מבנים חברתיים ארכאיים“. 

“מי חשבה לפני עשרים שנה שיהיו תחנות רדיו שלא מוכנות להשמיע קול של אישה, מדרכות לגברים 
בלבד ואוטובוסים שבהם הנשים יושבות רק מאחור? אין פה התקדמות לינארית“.
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ובמשטרה.23 למרות המודעות הציבורית המתגברת, עדיין מתרחשים מקרי אלימות רבים במשפחה, לרבות 
רצח, המכונה “רצח על כבוד המשפחה“.24 מצוקת הנשים העגונות ומסורבות הגט )הכבולות בנישואיהן( 
עדיין לא נפתרה, ובפני נשים שהצליחו לעזוב את בני זוגן עומדים אתגרים כלכליים. מנהגים תרבותיים 
הפוגעים בנשים צעירות ממשיכים להתקיים, כמו נישואי ילדות בקהילות ערביות מסוימות ובקהילה היהודית 
החרדית. פוליגמיה ממשיכה להתקיים בקרב הקהילה הבדואית בנגב, ויש קושי בגיוס תמיכה קהילתית נגד 

מסורת זו.25

חלק ג'    בחינה של שני נושאים אסטרטגיים ומספר שאלות להמשך חשיבה 
1. תפקידם של ארגוני נשים וארגונים רחבי-היקף )כלליים(

תכניות  מפעילים  והם  האישה,  למעמד  הקשורות  רבות  בסוגיות  עוסקים  )כלליים(  רחבי-היקף  ארגונים 
לנשים במגוון תחומים.26 הדגש ההולך וגדל על שוויון מגדרי ברחבי העולם הניע גם את סוכנויות הפיתוח 
משכו  וכך  בישראל,  לארגונים  מעבירים  שהם  המימון  של  המגדרית  ההשפעה  את  לבחון  הבינלאומיות 
ותעסוקה  השכלה  תכניות  להשיק  הצליחו  בישראל  היקף  רחבי  ארגונים  מספר  לתחום.  נוספים  ארגונים 
לנורמות התרבותיות של  ייחודי  בנגב(, שהתאימו באופן  נשים בדואיות  )כגון בקרב  לנשים  פורצות דרך 
הקהילה. חשוב לבחון בזהירות את המציאות החדשה הזו של תחום פתוח לרווחה, במיוחד לאור העובדה 
שארגוני מיינסטרים רבים, לעומת ארגוני נשים, מסוגלים להרחיב תכניות המיועדות לנשים ולפעול בקהילות 

ברחבי הארץ.

הייצוג  להגדלת  נשים,  של  כלכלית  להעצמה  פועלים  כלליים  וארגונים  נשים  ארגוני  של  רבות  קואליציות 
ומסגרות חילוניות אלטרנטיביות, כמו  ופלורליסטיות  ולקידום מסגרות דתיות שוויוניות  הפוליטי של נשים 
נישואים אזרחיים. לעיתים קרובות יש צורך בקול קולקטיבי של ארגונים מגוונים כדי ליצור שינוי משמעותי, 
וקרוב לוודאי שעם צמיחת התחום ייווצרו עוד בריתות יצירתיות. עם זאת, חשוב לזכור את הבעיות המתמשכות 
ואת המורכבות של תהליכי קביעת המדיניות המחייבים קאדר של ארגוני נשים מובילים הממוקדים בפעילות, 
להשגת שוויון מגדרי מלא. במהלך השנים, ארגוני נשים אלה פיתחו מומחיות והבנה של החוויות הייחודיות 
של נשים ונערות, וידע מעמיק של החסמים אשר מונעים מהן להתקדם. זאת, מתוך פרספקטיבה והשכלה 
פמיניסטית ובהתבסס על עקרונות של העצמה. רבים מארגונים אלה סיפקו שירותים והשתמשו במעמדם 
אלה  תכניות  ליוו  ואף  ונערות,  נשים  על  המשפיעות  משמעותיות  בתכניות  ציבורית  תמיכה  למען  לסנגר 

בשינויים בחקיקה.27 

לצד הצלחות המאמצים לשיפור חייהן של נשים ונערות ופתיחת התחום לשחקנים חדשים, כולל ארגונים 
רחבי היקף, יאלצו ארגוני הנשים ו/או הארגונים הפמיניסטיים להמשיך להגדיר את הייחוד והערך המוסף 
שלהם. נראה שזהו המחיר הבלתי נמנע שארגוני נשים רבים משלמים כעת על הצלחתם בהטמעת עקרונות 
החשיבה המגדרית. על גופי מימון ותומכות אחרות לשקול בכובד ראש את מטרות הפרויקטים והמגמות 

בתחום בטווח הקצר, כמו גם את תפקידם של ארגוני הנשים בבניית סדר-יום כולל לנשים בישראל. 

שאלות למחשבה על תפקידם של ארגוני הנשים 

איזה דיאלוג ואילו שיתופי פעולה מתקיימים כיום בין ארגונים רחבי היקף לארגוני נשים? מהם היתרונות 
של עבודה משותפת? האם יש לטפח מאמצים כאלה ולתמוך בהם? 

“בשנים האחרונות משתמשים במושג ‘רב-תרבותיות’ להגנה מפני חברה בלתי סובלנית. אומרים 
לנו שלכל חברה יש מערכת ערכים ותפקידים שונים לנשים; האם נשים חרדיות רוצות לשבת בקצה 
האוטובוס? האם נשים בדואיות תומכות בפוליגמיה?.... איך עלינו להגיב? האם עלינו לכבד כל היבט 

בחברות המדכאות נשים?“ 
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אילו צעדים יש לנקוט כדי להבטיח שארגונים כלליים העוסקים בנושאים של נשים יתחייבו לשוויון מגדרי 
ויוכלו לקדמו? אילו סוגי שיח מתקיימים במטרה לבחון  את הנושאים המתאימים להיכנס למיינסטרים 
)כגון תכניות להכשרה פוליטית( ואילו נושאים צריכים להישאר נחלתן הבלעדית של נשים ונערות )שיקום 

לאחר פגיעה מינית(? 

2. התמודדות עם שינויים מבניים ואימוץ גישות מערכתיות

ארגוני הנשים בישראל, כמו מקביליהן ברחבי העולם, מילאו תפקיד מרכזי בפעילות להעצמת נשים ברמה 
האינדיווידואלית וברמת הקולקטיב.28 העצמה נחשבת חיונית בבניית היכולת של נשים לשמש סוכנות שינוי 
במשמעות  מתעמקת  בנושא  הספרות  שלהן.  הקהילות  ועבור  עבורן  יותר  ושוויונית  צודקת  חברה  ולקדם 
ובהגדרת המושג “העצמה“, ממדיה, התהליך הנדרש למימושה ותוצאותיה.29 ההשקעות של המגזר הציבורי 
והפרטי בקידום מעמד הנשים בתחומים כמו תעסוקה והשכלה מעלות את השאלה – בישראל ובעולם – לגבי 
יכולתן של תכניות אלה להעצים נשים ולהוביל לשוויון מלא. תכניות ההעצמה הכלכלית שהפעילו ארגונים 
פמיניסטיים במהלך השנים התמקדו לא רק בהגדלת התרומה הכלכלית של האישה לפרנסת הבית אלא גם 
בחשיבותה של עצמאותה הכלכלית. עצמאות כלכלית היא תנאי מוקדם ליכולת של האישה לפעול בצורה 
עצמאית )agency( בבית, בקהילה ו/או בחברה )במילים אחרות, שליטה גדולה יותר של האישה במשאבים 
המשפחה  בתוך  הכוח  יחסי  את  משפרת  איכותיים,  בריאות  ושירותי  לחינוך  גישה  מאפשרת  המשפחתיים 

ומסייעת בטווח הארוך לצמצום העוני30.(

לטענת המשתתפות במחקר, כל הסוגים של תכניות ההעצמה ממשיכות להתפתח ולפעול להעצמה ברמה 
האינדיווידואלית וגם ברמה הקולקטיבית.31 אין ספק שכדי לתרגם את העבודה של קבוצות ההעצמה הנשית 
בכלים  אותן  ולצייד  אקטיביסטיות  של  בהכשרה  משמעותית  להשקיע  צורך  יש  הקהילה  ברמת  לפעולה 
ההכרחיים לקידום מעמדן וזכויותיהן בתוך הקהילות שלהן ובחברה בכלל.32 ההכרה במגבלות אלו הביאה 
לשינוי מהותי במיקוד האסטרטגי של תכניות ההעצמה, כך שיש דגש גדול יותר על כישורי מנהיגות ועבודה 
קהילתית.33 המטרה המרכזית היא לתרגם את ההעצמה האישית להעצמה קולקטיבית, ולכן חיוני שהתומכות 

תבחנה את תכניות התעסוקה או ההשכלה מזווית זו.

שאלות למחשבה על יישום גישות מערכתיות יותר 

איך תכניות לפיתוח הזדמנויות תעסוקה והשכלה עבור נשים ונערות מגדירות את המונח “העצמה“?

באיזו מידה מאמצות תכניות אלה את הגישה המתמודדת בו זמנית גם עם ההישגים האישיים וגם עם 
הסוגיות החברתיות הגדולות יותר? איך מתמודדות התוכניות עם מחסומים מבניים ו/או נורמות תרבותיות 

המהוות מכשולים רציניים בפני שוויון מלא?

האם התכניות אשר מתמקדות בהעצמה פרטנית מציידות את האקטיביסטיות בכלים הדרושים להן כדי 
לקדם את מעמדן ולשפר את התנאים בתוך קהילותיהן ומחוץ להן? 

כיצד ניתן לתרגם את העבודה ברמת הפרט להפיכת נשים לסוכנות שינוי ולמנהיגות קהילתיות המחנכות 
אחרות? 

1.   ראו Sarab )2016( לדיון על אקטיביזם של נשים בדואיות. המרכז הערבי-יהודי לשוויון, להעצמה ולשיתוף פעולה )AJEEC(, מאמן 
נשים בדואיות להיות צלמות ודי.ג’יי באזור הנשים בחתונות.

2.   ראו Alhuzail, 2015 בנושא מימון זעיר בקרב נשים בדואיות בנגב.

3.   בן אליהו ולרר, 2015.
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4.   כפי שמצטטת אילני )2007( את זיוון בשנת 2005: “עכשיו, בשחר המאה העשרים ואחת, כשההישגים של המהפכה הפמיניסטית 
היהודיות  הנשים  קול  ומנהיגות,  רבניות  נשים  מקבלות  ליברליות  יהודיות  וכשתנועות  הציבורית,  לתודעה  לחדור  מתחילים 

האורתודוכסיות מתגלה סוף סוף, מחפש את מקומו ביהדות האורתודוקסית“.

5.  האפשרויות עבור נשים כוללות לימודים במכון לטוענות רבניות המכשיר נשים לייצג נשים עגונות ומסורבות גט בפני בתי 
הדין הרבניים; תכניות ליועצות הלכה בנושאים כגון דיני טהרת המשפחה; השתתפות בקבוצות חשיבה בנושאים כגון תכנון 

המשפחה; ומעורבות גדולה יותר בבתי הכנסת. 

6.  ניתוח של נתוני הלמ“ס משנת 2000 ו-2014 שנערך ע“י מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל )2015(. בשנת 2014, ל- 30% מהנשים 
הערביות בגילאי 34-25 היו מעל 16 שנות לימוד לעומת רק 10% בשנת 2000. אחוז הנשים האקדמיות בחברה הערבית עבר 
וערבים  יהודים  בין  זה, קיימים עדיין פערים משמעותיים  21%. חשוב לציין שבמקביל להישג  את אחוז הגברים שעמד על 

בהשכלה יסודית ובהשכלה גבוהה. 

Deeb, 2010; Keinan & Bar ,published by Kaayan, 2007   .7

8.   ראה Hai, 2012; Hai, 2013, Hai, 2014; וכוח המשימה הבין-משרדי בנושא סוגיות ערביות ישראליות על החלטת הממשלה 922 
)2017(, לסקירה כללית של מאמצי הממשלה לצמצום פערים משמעותיים ולתיקון של עשרות שנים של מדיניות מפלה בתוך 
הקהילה הפלסטינית. לדוגמה, יוזמות ממשלתיות כגון החלטת ממשלה 922 מייצגות מימונים משמעותיים ליישובים ערביים 

ותמיכה בחיזוק השירותים החברתיים ובשדרוג התשתית הקיימת.

9.   הרצוג )2012( מרחיבה על תופעה זו. 

10. ראו דהאן-כלב ואחרים 2005 והרצוג, 2015. ישנם אתגרים מיוחדים הנוגעים לנשים בחברה הבדואית בדרום: 1. יותר ממחצית 
האוכלוסייה הבדואית בנגב מתגוררת בישובים שאינם מוכרים ע“י המדינה, ואין בהם שירותים בסיסיים כגון תשתיות, חינוך, 
בריאות או פיתוח כלכלי מכל סוג שהוא. שיעורי האבטלה והעוני גבוהים מאד בכל הישובים הבדואים )מוכרים ובלתי מוכרים( 
במיוחד בקרב נשים; 2. הישובים הבדואים בנגב מפוזרים על פני שטח גיאוגרפי גדול, ומערכת התחבורה ביניהם מינימלית. 
זהו אחד המכשולים העומדים בפני נשים בבקשן שירותים או תעסוקה בשכר; 3. השתייכותן של הנשים והנערות הבדואיות 
לחברה שבטית-פטריארכלית מכפיפה אותן למערכת של כללי התנהגות נוקשים במיוחד. מגבלות רבות אוסרות עליהן לצאת 

מהמתחם המשפחתי ומצמצמות למינימום את הגישה שלהן להשכלה ולתעסוקה.

.)2001( Ilany 11. ראו

12. כפי שמצוטט בדו“ח האלטרנטיבי של המלכ“רים בנושא היישום בישראל של האמנה לביעור כל צורות האפליה נגד נשים, 
קבוצת העבודה על מצבן של הנשים הפלסטיניות אזרחיות ישראל, 2006. כפי שהוזכר בדו“ח שהגישה קבוצת ארגונים
לCEDAW ב-2006, קיים עדיין פער בין נשים ערביות לכל מגזר אחר באוכלוסייה בכל המדדים )חינוך, תעסוקה, בריאות   

וייצוג פוליטי(.

13. הפער הגדול ביותר בתחום התעסוקה הוא בין נשים יהודיות לערביות. למרות העלייה בשיעור הנשים הערביות המועסקות מאז 
1997, הגיע שיעור המועסקות בחברה הערבית ל-33% בשנת 2014 לעומת 71% בקרב נשים יהודיות. ניתוח של נתוני הלמ“ס 

משנת 2000 ו-2014 שנערך ע“י מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל )2015(.

14. ראו צמרת-קרצ’ר, ה. ואחרים )2016(. מדד המגדר: אי-שוויון מגדרי בישראל )2016(. “שוות“ – המרכז לקידום נשים בזירה 
הציבורית. הוצאת מכון ון ליר. למידע נוסף על עליית שיעורי ההשכלה של הנשים בישראל, לצד המשך אי השוויון המגדרי בשוק 
העבודה, ראו Stier & Herzberg-Druker, 2017. כדי ללמוד פרטים על שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה, רמות ההשכלה, 

.Mandel & Birgier, 2015 מגמות בפערי השכר מגדריים ועמדות לגבי תפקידים מגדריים וחלוקת העבודה בבית, ראו

15. ראו: Stier & Herzberg-Druker, 2017 לניתוח אי-השוויון המגדרי בשוק העבודה. ראו Mann, 2017 לניתוח מדיניות החינוך 
וטיפול בגיל הרך, וכיצד היא יכולה להשפיע על נשים במקום העבודה.

 Times of Israel, ב-  דיווח  בזמן השירות הצבאי.  מינית  דיווחה שהוטרדה   6 1 מתוך  פנימי של הצבא מצא שחיילת  16. סקר 
September 10, 2017. לקריאה נוספת על תפקידי נשים בצבא, ראו סטוקמן, א. )2015(. לפרספקטיבה היסטורית של הדינמיקה 

.)1993( Shadmi של נשים במשטרת ישראל ראו

אילני )Ilany 2006( מצטטת את שקדיאל )Shakdiel( בנוגע לפריצת הדרך שהתרחשה ב 2006 כשמלגות תורה לנשים הפכו   .17
למוקבלות. עם זאת, שקדיאל מדגישה את המכשול הכלכלי העומד בפני נערות המעוניינות ללמוד תורה, ואת הצורך להגיע 

אל נשים מזרחיות כדי לגייסן למסגרות חינוכיות מתאימות. 

)2006( מתייחסת אל הפער בין הסמינרים ומערכת החינוך הממלכתי-דתי. המערכת הממלכתית-דתית מפרידה את  18. אילני 
הבנים מהבנות, מייחסת להן יכולות נמוכות בהרבה משל הבנים, מצפה מהן לפחות, ולא עוסקת כלל בהעצמה או שוויון מגדרי. 

19. בשנים האחרונות יש תשומת לב רבה יותר והכרה פומבית בניסיון של הציבור החרדי להמשיך ולהדיר נשים במרחב הציבורי, 
כפי שמציינת אחת המרואיינות, “אנו גוררים את החרדים לתוך החברה המודרנית - הצבא, ההשכלה הגבוהה, אך המחיר הוא 
דרישתם לכבד את הצורך שלהם בהפרדה בין המינים ובמגבלות המגדר. לפני כמה שנים, נתנו לחרדים לעשות מה שהם רוצים 
בתחום שלהם ואנחנו, פחות או יותר, עשינו מה שאנחנו רוצים בתחום שלנו. כשהם ממשיכים לחדור אל החברה החילונית, 

פתאום יש התעוררות של הציבור הישראלי ומודעות לקו אדום“.

20. ראו חזן, 2011

21. דוגמה פשוטה - מרואיינת שיתפה תמונת פרסומת לאירוע התרמה גדול שנערך עבור ארגון נשים דתי. בפרסומת היורק שמות 
של גברים על לוח הזמנים של האירוע, שכלל נאומים וקונצרטים מוסיקליים. לשם הדגשה היא קראה: “לא רואים אישה אחת 

על כל הכרזה הזאת! וזה לארגון נשים!“
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.)2015( .,Sztokman 22. לקריאה נוספת בנושא ראו

Halperin- Kaddari, Gorenstein- ראו .Erez et al, 2015; Shalhoub-Kervorkian & Daher-Nashif, 2013; Hassan, 2002 23. ראו
Fenig & Horowitz, 2016 and Wilmovsky & Tamir, Eds., 2012 על נתונים ודיון על האתגר באיסוף נתונים מדויקים על הטרדה 

מינית ותקיפות.

24. יש גם חשש אם ניתן לטפל ביעילות בבעיות בלתי פתירות כאלה: “אנחנו יכולים לארגן הפגנה, אבל השאלה היא האם אנחנו 
באמת מחנכים נגד אלימות בקהילה שלנו. בכל פעם שיש תקרית, היא מקבלת זרקור ציבורי ואז נשכחת שוב. ועלינו לנקוט 
גישה מקיפה יותר לאתגרים אלה ... אנו יודעים כי נושאים גדולים כמו עוני ואלימות אינם יכולים להיות מטופלים על ידי ארגון 
 Halperin- Kaddari, ראו ;Erez et al, 2015; Shalhoub-Kervorkian & Daher-Nashif, 2013; Hassan, 2002 אחד בלבד“. ראו

.Wilmovsky & Tamir, Eds., 2012 וגם Gorenstein-Fenig & Horowitz, 2016

25. ראו Rabia 2011 לסקירה כללית של תופעה זו בקרב הקהילה הבדואית בנגב.

.Arutyunova & Clark 2013 26. לקבלת מבט בינלאומי על מגמות אלה, ראו

27. ראו Schmid & Almog-Bar, 2016 לרקע על האתגרים בתחום התמיכה בשירותי אנוש בישראל. למקרה מבחן ישראלי, אשר 
.Zilber, 2002 בוחן חלק מהאתגרים של שמירה על עקרונות פמיניסטיים בעיצומו של תהליך מיסוד, ראו

.Kabeer, 2000 וגם Malhorta et al, 2002 לדוגמאות בינלאומיות, ראו Ilany, 2001 28. ראה

.Malhorta et al., 2002 ואת Razavi, 2000 29. לדיון בנושא ראו

30. ראה Sa’ar, 2007 כדוגמה להערכה מקיפה של תכניות העצמה כלכלית של נשים )EEW(. הערכות של תכניות EEW לאורך 
השנים שקלו לא רק גורמים הקשורים לבעלות על העסק, אלא גם סמנים אחרים כגון עלייה בהכנסה המשפחתית הממוצעת, 

בהשכלה גבוהה, בחסכונות ובתעסוקה יציבה.

31.  לדוגמה, Malhorta et al., 2002 טוענים כי בעוד שלעתים קרובות גורמים כלכליים, חברתיים ופוליטיים הם קריטיים כדי להבטיח 
העצמת נשים, גורמים אלה אינם תמיד מספיקים. יתר על כן, הם קובעים כי “ללא יכולת הפרט או היכולת הקולקטיבית של 

נשים להכיר ולנצל משאבים לטובתם, משאבים אינם יכולים להוביל להעצמה“.

היא  העיקרית באסטרטגיית ההעצמה  “החולשה   ,Ilany, 2001 כפי שציינה   .Ilany, 2001 ואת   Abu-Jaber Nijem, 2007 ראו   .32
ההתמקדות באישה הפרטנית, בניגוד לתהליכים מבניים וחברתיים“.

33. ראו לדוגמה, Deeb, 2010 לדיון כיצד הארגון הקאיני-פמיניסטי שינה אסטרטגיות במאמץ ליצור אקטיביזם קהילתי בר-קיימא 
בקרב נשים.
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תחום העמותות 

עיקרי הדברים:
הישגים ואתגרים מרכזיים:

ארגוני נשים רבים ושונים נוסדו בחמש עשרה השנים האחרונות, החל ביוזמות קהילתיות וכלה בארגונים 
כולל  ומוצאים אתניים,  אוכלוסיות ממגוון דתות  למגוון  רגישות תרבותית  ממוסדים המציעים תכניות 
צרכיהן של עולות חדשות ושל פליטות. עצם קיומם של ארגונים כה רבים הוא הישג וצעד בכיוון הנכון של 
שיפור חיי כל הנשים בישראל. יש מגוון רחב של נושאים על סדר היום. לצד זה, הארגונים והאקטיביסטיות 
נוקטים/ות באסטרטגיות הממשיכות להתפתח בכיוונים חדשים ויצירתיים. בנוסף, יש לנשים הזדמנויות 
רבות לעסוק באקטיביזם הנטוע בעקרונות הפמיניסטיים שלהן עצמן, ובקשת נושאים רחבה יותר הנוגעת 

לכלל האוכלוסייה. כתוצאה, ניתן היום לזהות עשייה פמיניסטית במגוון עמותות ויוזמות ציבוריות.

אולם, על אף הפעילות הרבה בארגוני הנשים והאקטיביזם הפמיניסטי, ארגונים רבים העוסקים בענייני 
נשים אינם ידועים מספיק, או שאינם בעלי נראות מספקת בקרב הציבור הרחב. למרות ההתקדמות 
מגוונים  קולות  שילוב  נפתר האתגר של  יותר, טרם  רבה  הכללה  לקראת  השנים  לאורך  המשמעותית 
בסדר היום של ארגוני הנשים בזרם המרכזי. השאלות העולות נוגעות ליכולתם של ארגונים מקצועיים 
ותומכות על מנת להוביל לשינוי קהילתי רחב-היקף. הצמיחה במספר  גדול של פעילות  לגייס מספר 
של היוזמות העוסקות בענייני נשים והפיזור שלהן )diffusion( הובילו לגידול חד בתחרות על מימון, לצד 
הפחתה במקורות המימון האפשריים הן בישראל הן בעולם. המשך הפיזור של העשייה לקידום נשים 
השאיר מעט מאוד מארגניות )conveners( טבעיות שיכולות להוביל התאגדות, וקיים חשש גדול מעצירת 

ההתקדמות בשל היעדר סולידריות או “אחוות נשים“.

אתגרים אסטרטגיים נבחרים:

של  להיחלשותן  הוביל  זה  שתהליך  השנים  במהלך  טענו  העמותות,  ריבוי  או  ה“התמלכ“רות“,  מבקרי 
ביכולת של  פגעו למעשה  פילנתרופיות שכוונתן טובה  והתעורר חשש שפרקטיקות  תנועות חברתיות, 
הארגונים המבוססים להניע מספר גדול של תומכות ופעילות על מנת להוביל שינוי קהילתי. לאור זאת, 
כדאי לבחון את ההשפעה של פרקטיקות מימון על יכולתן של מנהיגות קהילתיות לבנות בסיס תמיכה 
רחב. בימינו הקרנות הפילנתרופיות צריכות לשקול כיצד לאזן את צרכיהן האסטרטגיים עם הצרכים 
של מקבלות המימון כך שיוכלו להתגמש במקרה הצורך ולפעול באופן פרואקטיבי בסביבת העבודה 

הדינאמית של קידום שינוי חברתי.

לאורך השנים האחרונות, השתנתה במדינות רבות ברחבי העולם הפרדיגמה, והנטייה היא לעבר גיוס 
מקורות  בגיוון  הצורך  את  בהדרגה  מזהים  הנשים  ארגוני  הכנסה.  מניבות  ופעילויות  קהילתי  כספים 
המימון שלהן ובניצול מקורות אחרים לתמיכה כספית. הארגונים משתמשים במגוון אסטרטגיות לפיתוח 
ולעידוד מעורבות קהילתית  יותר  נוספים, לקבלת תמיכה פילנתרופית מקומית רבה  מקורות הכנסה 

בהיקף גדול. 

והיא להרחיב את תפוצת פעולתם,  רבות מיוזמות אלו מחזקות מטרה חשובה אחרת של הארגונים 
רואים  מהארגונים  רבים  טווח.  ארוכת  מקומית  תמיכה  וליצור  המקומיות  בקהילות  מעורבות  לעורר 
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במעורבות של מתנדבות יעד מרכזי, והם מגבירים את המאמצים ליצירת תשתית לגיוס כספים קהילתי 
)לדוגמה, קמפיינים לעידוד מצטרפות חדשות, אירועי גיוס כספים מקומיים, חברות דירקטוריון פעילות(. 
ויש  יעילות לפיתוח מעורבות קהילתית,  יכולות להוות פלטפורמות  וסיפור סיפורים  פעילויות של שיח 

להמשיך לטפח ולפתח אותן.

חלק א'    הישגים מרכזיים עד כה
הניתנים  בשירותים  היעד,  לאוכלוסיות   )outreach( וביישוג  הארגונים  ובמגוון  במספר  עלייה 

ובהזדמנויות לשיתוף פעולה

  ריבוי ארגונים וערוצים לאקטיביזם. קשת רחבה של ארגוני נשים נוסדו בחמש עשרה השנים האחרונות, 
אוכלוסיות  מגוון  של  ולאינטרסים  לצרכים  מענה  המציעים  ממוסדים  לארגונים  ועד  קהילתיות  מיוזמות 
חלק  של  קיומם  עצם  מגוונים.  אתניים  ומוצאים  דתיים  מרקעים 
בשיפור  משמעותי  וצעד  הישג  כשלעצמו  מהווה  מהארגונים  גדול 
חייהן של נשים בכל רחבי המדינה.1 הגיוון בסדר היום של הארגונים 
תמיכה  כגון  רבים,  תחומים  מקיפה  והעשייה  להתרחב,  ממשיך 
ממעגל  לצאת  הרוצות  לנשים  או  מוכות  לנשים  מותאמת  כלכלית 
הזנות; העלאת מודעות לסרטן השד; קורסים להכשרה של מנהיגות 
של  ליווי  שוליים;  בעמדות  לנשים  בחינם  משפטי  ייעוץ  פוליטיות; 
נשים חברות דירקטוריונים; ופורומים לקולנועניות ויוצרות טלוויזיה.2 
אסטרטגיות  לפתח  והאקטיביסטיות  הארגונים  ממשיכים  כתוצאה, 
חדשות.3 קואליציות רבות ממגוון סוגים של ארגוני נשים, ארגונים 
אזרחיים  נישואים  לקדם  פועלות  כלליים  וארגונים  פמיניסטיים 
הזנות  ממעגל  ליוצאות  שיקומיים  שירותים  מערך  להציע  בישראל, 

ולהגדיל את הייצוג הפוליטי של נשים בכל הדרגים.

המרכזי  בזרם  ובאקטיביזם  בארגונים  פמיניסטים  ערכים  הטמעת    
)מיינסטרים(. העבודה הפמיניסטית מתבצעת בארגונים שאינם בהכרח 
בתיאור  “פמיניזם“  המונח  את  בהכרח  כוללים  ואינם  נשים,  ארגוני 
עשייתם.4 כפי שתואר לעיל, מוסדות פרטיים וציבוריים הפועלים לקדם 
שוויון מגדרי מאמצים את סדר היום הפמיניסטי. בתחומים מסוימים, 
התכניות  המדינה,  ושירות  פוליטית  להנהגה  ההכשרה  תחום  כגון 
משלבות באופן מובהק עקרונות פמיניסטיים, וקיימים פורומים שנוצרו 
מהאסטרטגיה  כחלק  נשים  וגם  גברים  גם  לכלול  תחילה  בכוונה 
הארגונית שלהם.5 גם ארגונים הפועלים למען צדק חברתי, המבוססים 
על עקרונות השוויון והצדק, עוסקים לעיתים בנושאים המשפיעים על 
או  יותר  הוגנים  העסקה  תנאי  קידום  )כגון  מידתי  לא  באופן  נשים 
של  העבודה  תנאי  לשיפור  קבוצות  של  קהילתית  התארגנות  עידוד 
סייעות וגננות(.6 יחד עם זאת, ישנם ארגונים המקדמים שיפור בנגישות עבור אנשים עם מוגבלויות, התופסים 

את עצמם כארגונים ששורשיהם בערכים פמיניסטיים, אך הנהגתם אינה בלעדית לנשים.

והנושאים  הפעילות  טווח  הרחבת  בעקבות  חוצות-מגזרים.  ולקואליציות  פעולה  לשיתוף  הזדמנויות  יותר    
בכל  צפויות  ובלתי  חדשות  שותפויות  ויותר  יותר  נוצרות  והאקטיביסטיות,  הנשים  ארגוני  עוסקים  שבהם 
רחבי המדינה )החל ביוזמות שלום וכלה בהגנה על נוער בסיכון(. צמיחת ה“פמיניזם דתי“ הביאה עמה עוד 
שונים של פמיניזם  להיבטים  יותר  רבה  נשים בקהילות דתיות. פתיחות  הזדמנויות לפעולה משותפת של 
הובילה גם ל“ריכוך של הפמיניזם“, כמו בקהילה הפלסטינית למשל, ואפשרה דיאלוג ושיתוף פעולה רב יותר 
בין נשים חילוניות ודתיות. כמו כן, ישנם נושאים רבים כגון נישואים אזרחיים והמאבק נגד הפרדה מגדרית 

במרחב הציבורי המובילים למגוון שיתופי פעולה בין פעילות דתיות וחילוניות בתוך החברה היהודית. 7 

“כיום הגישה השלטת בזירה 
הפמיניסטית היא של יותר 

גיוון, אינקלוסיביות וִהְצָטְלבּות 
)intersectionality( מאשר לפני 

15 שנים. דורות חדשים של 
אקטיביסטיות מביאות אל התחום 

פרספקטיבות חדשניות וידע, 
ושיתופי הפעולה בין הארגונים 

מתרחשים בדרכים משמעותיות 
ואסטרטגיות יותר. אנחנו צריכות 

להיות גאות בהישגים שלנו... למרות 
כל הדרך שיש לנו עוד לעשות“. 

“היו פעמים שהצלחנו לשבור את 
המחיצות בינינו כנשים ולעבוד יחד. 

כיום אנחנו יכולות לשתף פעולה 
עם גברים ולחזק את הפעילות 

שלנו עם תומכות מחו“ל... אם נראה 
שנשים בישראל יכולות לזרז שינוי 

– אזי השמיים הם הגבול. זהו מנוע 
עוצמתי ביותר“.
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  מעורבות של מנהיגים קהילתיים ודתיים. פעילות מקהילות מסורתיות יותר נאלצות להתמודד עם האתגר 
על ה“לגיטימיות“ שלהן בקהילותיהן ונאלצות לפעול בזהירות רבה. 8 עליהן להתמודד עם הסיכון שיואשמו 
בהכנסת “פמיניזם מיובא“ אל תוך הקהילה שלהן או שיוכרזו “אנטי-דתיות“.9 בו בזמן, יש גם עדויות לסוגים 
חדשים של שיתופי פעולה עם גברים לקידום נושאים המשפיעים באופן משמעותי על חייהן של נשים בקהילות 
ברחבי ישראל.10 שחקנים אלה, שקוטלגו בעבר “שותפים לא סבירים“, נחשבים בעיני הנשים בקהילות אלה 
שותפים טבעיים וחיוניים. הפעילות ציינו שכאשר הדבר מתאפשר, שיתוף פעולה עם המנהיגים הדתיים מסייע 
להבחין בין מנהגים תרבותיים-מסורתיים לבין ציוויים דתיים. זוהי הבחנה חיונית למאבק במנהגים עתיקים 
כגון פוליגמיה הקיימת בקהילות הבדואיות בנגב.11 המשתתפות במחקר דיברו גם על בחינת מודלים של 
פעילות שטח לקידום נשים בארצות לא-מערביות ושל שיתופי פעולה עם מנהיגים דתיים לשם התמודדות 

עם מנהגים חברתיים מפלים. 12 

חלק ב'    האתגרים המרכזיים שעדיין לפנינו
היעדר נראות, אתגרים בהבטחת מימון וקושי בשילוב קולות מגוונים ומודרים

  היעדר נראות והיעדר הכרה רחבה. הרושם הכללי בקרב המשתתפות במחקר הוא שארגונים רבים העוסקים 
בענייני נשים אינם מוכרים מספיק, או שהם אינם בעלי נראות בקרב הציבור הרחב, ובפרט בקרב נשים.13 

נראה שזוהי אחת ההשלכות של הדיפוזיה והצמיחה במספר ארגוני 
של  מספקת  לב  תשומת  היעדר  הוא  לכך  ההסברים  אחד  הנשים. 
התקשורת לסוגיות קריטיות הניצבות בפני נשים. הסבר נוסף שהועלה 
כדי  מספיק  פועלים  אינם  פמיניסטים  וארגונים  נשים  שארגוני  הוא 

“לשווק“ את עצמם ואת עבודתם לציבור הרחב. 14 

אתגר הנראות קשור בקושי לייצר מעורבות קהילתית רחבה בנושאים 
להשפעה  ולהביא  כוחות  לאגם  היכולת  על  המשפיע  דבר  אלה, 

קולקטיבית רחבת טווח. 

במקביל, עולה סוגיית היכולת של הארגונים המבוססים להניע מספרים 
גדולים של מתנדבות, אקטיביסטיות ותומכות וליצור שינוי קהילתי רחב טווח, במיוחד לאור החששות ממחיר 
ההתמלכ“רות של התחום.15 רבות ממשתתפות המחקר הצביעו על כך שהמאבקים החברתיים המשמעותיים 
ביותר בשנים האחרונות, שזכו למירב תשומת הלב הציבורית, היו בהובלתם של אקטיביסטים ואקטיביסטיות 

עצמאיים ולא בהובלתם של ארגונים חברתיים.16

  סביבת מימון בעייתית. ההתרחבות והפיזור של היוזמות העוסקות בענייני נשים הוביל לגידול חד בתחרות 
על מימון, לצד הפחתת המימון הן בישראל הן בעולם.17 ארגוני נשים ו/או ארגונים פמיניסטיים פונים לאותו 
מספר מוגבל של מממנים  כדי לקבל מענקים, וגם מתחרים במספר גדל והולך של ארגוני הזרם המרכזי 
)המיינסטרים( המוסיפים תכניות מיוחדות למגדר. 18 הובע גם חשש שמנגנוני המימון הנוכחיים, המוגבלים 
בדרך כלל לשנים ספורות, אינם מסייעים לחיזוק היכולות הארגוניות הכלליות של עמותות ואינם מעודדים 
תכנון לטווח ארוך. 19 על אף שיש מספר דוגמאות לארגונים שאימצו אסטרטגיות יצירתיות כדי להבטיח 
על-ידי  המונעים  ארגונים  חברתית,  מודעות  בעלי  עסקים  תאגידית,  פילנתרופיה  )לדוגמה,  מקומי  מימון 
הכנסה  מקורות  בחנו  וטרם  מחו“ל,  מימון  של  במודל  תלויים  עודם  בתחום  מהארגונים  רבים  חברות(, 

פוטנציאליים אחרים. 20

“הייתי רוצה לדעת יותר על מה 
שקורה אבל יש מעט מאד מידע 
זמין. הרבה פעמים אני שומעת 
במקרה על פעילויות. אין מאגר 

ידע מסודר וזמין שיספק תמונה 
בהירה של היקף הפעילות 

בתחום“. 

“איפה מנופי השינוי הגדולים? בתוך התנועה הפמיניסטית קשה לראות אותם... אי אפשר ליצור 
אימפקט רחב עם הישגים קטנים“. 
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  אתגר השילוב של קולות מגוונים ומודרים. למרות ההתקדמות המשמעותית לאורך השנים ביצירת הכללה 
רבה יותר, טרם נפתר האתגר של שילוב קולות מגוונים באג’נדה של הזרם המרכזי של ארגוני נשים.21 בעוד 
שבעבר היו מאמצים ממוקדים לשלב קהילות מסוימות כגון לסביות, מזרחיות ופלסטיניות, עדיין ישנם חלקים 

שונים באוכלוסייה שאינם זוכים לייצוג ראוי, כולל נשים דוברות רוסית ונשים ממוצא אתיופי. 

משתתפות רבות במחקר הביעו דאגה מהיעדר הגיוון בצוותים ובהנהגה של ארגונים רבים, ממידת הייצוג 
של קבוצות שונות של נשים בישראל באג‘נדות הארגוניות, ומהאופן שבו מתפתחות שותפויות בתוך קהילות 
לייצוג של  בנוגע  גם ספקות  הדיון באינקלוסיביות של ארגוני הנשים העלה  ועם קהילות אלה.22  מגוונות 
אזורים גיאוגרפים שונים. באזורים רבים בפריפריה, מחוץ לערים הגדולות, אין נוכחות חזקה של ארגוני 

נשים בשטח.23

של  תרגום  ולממן  מקומית  נוכחות  לבסס  מתקשים  רבים  ארגונים  הכבדות,  התקציביות  המגבלות  בגלל 
החומרים שלהם לשפות אחרות כמו אמהרית, ערבית או רוסית. 

  היעדר מארגנות טבעיות )Natural Conveners( או רשתות. במהלך 
לקידום  ביעילות  שפעלו  רבים  ופורומים  קואליציות  נבנו  השנים 
אינטרסים משותפים, אך המשך הדיפוזיה של המאמצים לקידום נשים 

השאירו בשדה “מארגנות“ )conveners( טבעיות ספורות בלבד.24 

אין מספיק מקומות מפגש וירטואליים )כגון אתרי אינטרנט משותפים( 
וממשיים )כגון ועידות ארציות שנתיות( שבהם יכולים צוותי הארגונים, 
הפעילות הקהילתיות, האקטיביסטיות ברשתות החברתיות והחוקרות 
מאמינות  במחקר  רבות  משתתפות  פעולה.  שיתופי  ולמסד  להיפגש 
ולפעילות  ללמידה  ידע,  לחילופי  נוספים  ערוצים  לפתח  צורך  שיש 
מחוץ  המתבצעת  הפמיניסטית  בפעילות  הצמיחה  עם  משמעותית.25 
שיתופי  שיפור  של  השאלה  גם  מתעוררת  הפורמלי,  הארגוני  לשדה 
החברתית  במדיה  לאקטיביסטיות  המבוססים  הארגונים  בין  הפעולה 
ולהיעדר  התאגדות  להיעדר  בדאגה  התייחסו  רבות  מרואיינות  כצפוי,  וירטואליות.  קהילות  של  ולנציגות 
סולידריות או “אחוות נשים“ בתחום. ללא מארגנות טבעיות שיקדמו שיתופי פעולה, היכולת של הארגונים 

לייצג חלקים גדולים מאוכלוסיית הנשים נפגעת, ונוצרות פחות הזדמנויות לזיהוי אינטרסים משותפים. 

“באופן כללי בוועדות ההיגוי, ועדי המנהלות ובצוותים של ארגוני הנשים אין נשים דוברות רוסית. הן 
לא נמצאות ולכן גם לא יכולות לעצב את סדר היום או להשתתף בתהליכי קבלת ההחלטות. מי הן 

עובדות הקבלן? מי הנשים שסובלות מהטרדות מיניות ומסטיגמה שנוגעת לסקס? אין נשים דוברות 
רוסית בקווים החמים של ארגוני הסיוע לקורבנות תקיפה מינית... אם את רוצה לעזור לאוכלוסייה 

מסוימת כדאי מאד שתהיי מאותה אוכלוסייה“. 

“אינך יכולה לבקש מרכזת לנסוע מתל אביב לנגב בכל יום. אנחנו לא על הירח אבל יש יתרון ברכזת 
מקומית שמבינה את הפוליטיקה הפנימית, מכירה את הפעילות ואת התושבות... אינך יכולה לדבר 

על מקום או בשם מקום; את צריכה לדבר מתוך המקום עצמו“.

“אני בתחום שנים רבות אבל לא היה 
לי מושג על ההיקף של הפעילות 

של הארגונים עד שהתחלתי 
לחפש אותם בצורה אקטיבית. 

יש אסטרטגיות שאנחנו חושבות 
שאנחנו ממציאות אבל נשים אחרות 

השתמשו בהן בעבר... אם הייתה 
דרך טובה יותר ללמוד מנשים 

אחרות ומניסיונות העבר היינו 
מרוויחות הרבה“. 

“אין לנו קואליציה של ארגונים פמיניסטיים... ואנחנו צריכות שיהיה לנו קול אחד.“ 

“במהלך השנים חגגנו את הגיוון... עכשיו זה הזמן למצוא את המשותף מעבר לזהויות הקבוצתיות 
הנפרדות שלנו. עלינו להביט אחורה ולמצוא את המקום שבו נשארה הסולידריות. משם נוכל באמת 

להתקדם...“ 
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חלק ג'    בחינה של שני נושאים אסטרטגיים ומספר שאלות להמשך חשיבה 
1. בחינה של מנגנוני המימון, מערכות היחסים והדרישות של הפילנתרופיה

במהלך השנים, זוהו בבירור מחירים מסוימים הקשורים להתמלכ“רות )“NGO-ization“( של החברות האזרחיות 
ברחבי העולם באופן כללי, ובמיוחד בתנועת הנשים.26 מבקרות של תופעת העמותות טוענות כי היא הובילה 
להיחלשות תנועות חברתיות, כך שגיוס המוני למען סוגיות פוליטיות הוחלף בהתערבויות נקודתיות המקדמות 
פתרונות “טכניים“ בלבד.27.כמו כן, הועלתה הטענה שפרקטיקות פילנתרופיות שכוונתן טובה מובילות לתוצאה 
הפוכה ובלתי צפויה והן אף עלולות לגרום נזק.28 לכן כדאי לבחון את השפעתן של פרקטיקות מימון עכשוויות 
על היכולת של המנהיגות הקהילתיות להרחיב את טווח הפעילות, ואיך הדגש על מתודולוגיית “פרויקטים“ 

משפיע על היכולות לפתח תכניות אסטרטגיות גמישות. 

רבות מהקרנות התומכות בארגוני הנשים מייעדות כספים לפרויקטים ספציפיים, קצרי טווח, ולא לתשתית 
ארגונית ולבניית יכולות.29 יתר על כן, הקרנות מגבילות לעתים קרובות את המענקים לתקופה של שנתיים 
וליצור  וכך נחסמת האפשרות לשינוי מערכתי.30 הדבר עלול לעוות את סדרי העדיפויות  עד שלוש שנים, 
התמקדות מוגזמת בעמידה בלוחות הזמנים וביעדים על חשבון הגמישות הארגונית והיכולת לתכנן לטווח 
הארוך.31 הארגונים נאלצים להשקיע משאבים וזמן יקר בעמידה בדרישות הדיווח ובכתיבת הבקשות, במיוחד 
ביחס לגודל המענקים.32 הדרישות והתחכום הנדרש לדיווח נוטים להרתיע ואף להדיר ארגוני נשים ויוזמות 

קהילתיות המתקיימים בשולים הכלכליים, החברתיים ו/או הגיאוגרפיים. 

ארגוני הנשים ו/או ארגונים פמיניסטיים פונים בדרך כלל בבקשה למענקים אל אותו מספר מוגבל של גופי 
מימון, וגם מתחרים במספר גדל והולך של ארגוני מיינסטרים המוסיפים תכניות מגדריות.33 הקושי הכרוני 
פני  על  הגופים המממנים  היום של  עלול להביא את הארגונים להעדיף את סדר  הוצאות תפעול  לכסות 
החזון, האסטרטגיות והאידאולוגיות שלהם עצמם.34 גופי המימון המודעים לדילמה זו מציעים מימון למספר 
של שנים ומספקים תמיכה תפעולית לארגונים שהם רואים בהם שותפים לטווח הארוך, כדי שיוכלו לפתח 
גישות שיטתיות ויצירתיות יותר לעבודה. בשנים האחרונות, מעודדים גופי המימון פעילויות משותפות למספר 
ארגונים, לרבות הוצאות שכר עבור נציגות ארגונים המשתתפות בעבודה המשותפת. גופי המימון חייבים כיום 
להמשיך ולחשוב כיצד לאזן בין הצרכים האסטרטגיים שלהם לבין הצורך של מקבלות המענקים במרחב 

תמרון  שיאפשר להן לנקוט יוזמה ולפעול בגמישות בתוך הסביבה הדינאמית של הובלת שינוי חברתי.35

שאלות למחשבה על פרקטיקות פילנתרופיות 

מהי הדרך הטובה לתמוך בפעילות ארגונית המבקשת ליצור שינוי רחב ומערכתי? איך ניתן לחזק את 
העבודה של הארגונים ושל האקטיביסטיות?

האם מנגנוני הדיווח הקיימים מסייעים או פוגמים ביכולת של ארגון לפעול בצורה אסטרטגית ולהציע 
מענה לסוגיות עכשוויות בסביבה כל כך לא יציבה? באיזו דרך תומכים מנגנוני הדיווח הקיימים בקבלת 

החלטות מצד גופי המימון והארגונים/אקטיביסטיות? 

איך יכולים גופי המימון לפתח מערכות יחסים ארוכות טווח עם הארגונים כדי לתמוך בבניית תשתיות 
ולאפשר גמישות אסטרטגית? מהי המשמעות של בניית שותפות פילנתרופית?

באיזה אופן יכול הדגש אשר שמים המממנים על חדשנות להשפיע על התחום? איך אפשר לתמוך לאורך 
זמן בשינוי מערכתי, ומה אפשר לצפות משינוי כזה בטווח הקצר? 

2. תמיכה במאמצים לגוון את מקורות המימון וגיוס משאבים מהקהילה

לאורך העשור האחרון השתנתה הפרדיגמה. מדינות רבות ברחבי העולם, שהחברות האזרחיות שלהן טופחו 
ונתמכו בעיקר על ידי מדינות אחרות, עברו לגיוס כספים קהילתי ולפעילויות מניבות הכנסה. 36גם בישראל 
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וארגונים פמיניסטיים, מזהות בהדרגה את הצורך בגיוון מקורות  ויותר עמותות, לרבות ארגוני נשים  יותר 
המימון שלהן ובניצול מקורות אחרים לתמיכה כספית 37 ארגונים פמיניסטים השתתפו ביוזמות ובפעילויות 
ועריכת הדרכות  לשימושים אחרים  ומכירה של אמנות, השכרת משרדים  יצירה  )לדוגמה,  הכנסה  מניבות 
חונכות,  ותוכניות  מתנדבות  כסף,  שוות  תרומות  )לדוגמה,  הפרטי  המגזר  עם  שותפויות  ופיתחו  בתשלום( 
מתן חסות לאירועים(. אין ספק שפעילויות אלה מורכבות, ויש לפתח אותן בקפידה כך שימשיכו לשקף את 
הערכים והעקרונות שהארגון שואף לקדם.38 חשוב גם לשקול מהן היכולות של ארגוני נשים בקרב אוכלוסיות 
שונות, ומה מידת הנגישות שיש לכל קהילה ליצירת שותפויות ולגיוס תמיכה. לדוגמה, לארגון נשים המגייס 

כספים באזור עירוני יש סיכויי הצלחה שונים מאוד מזה של ארגון בפריפריה הגיאוגרפית או הכלכלית.39

בחברה  אחרות  עמותות  של  במקרה  כמו  פמיניסטיים,  וארגונים  נשים  ארגוני  עבור  ביותר  החשוב  הגורם 
רבים תפסה  ומעורבות קהילתית. בארגונים  כספים בקהילה  גיוס  בין  החיוני  אולי הקשר  הוא  הישראלית, 
מעורבות של מתנדבות מקום גבוה בסדר העדיפויות, אך יותר ויותר עמותות מרחיבות את הקשר עם תומכות 
מקומיות כדי לבסס תשתית לגיוס משאבים מהקהילה )לדוגמה, קמפיינים לגיוס חברות, אירועי גיוס כספים 
מקומיים, חברות דירקטוריון פעילות(.40 מודלים לשותפות במשאבים והקמת קואליציות של עמותות ממשיכים 
ויותר ארגוני נשים מאמצים מודלים אלה בשנים האחרונות. מודלים כאלה, הכוללים מאמצים  להתפתח, 
ובקשות  למכירה  פריטים  בשיווק  פעולה  שיתוף  לשינוי,  ציבורית  וקריאה  ציבוריים  בקמפיינים  משותפים 
משותפות למענקים, מסייעים כולם לניצול המשאבים ומאפשרים יצירת שותפויות חדשות ומשופרות. לבסוף, 
ביסוס נראות ויצירת קהל לסיפורים מרתקים חיוניים במאמץ להרחיב את היישוג )outreach( של העמותות 
ולגיוס כספים מהקהילה. כחלק מהמאמצים לבנות רשתות קהילתיות חזקות יותר, החלו ארגונים רבים לייצר 

פלטפורמות משלהן או להתחבר לפלטפורמות קיימות ל“סיפור סיפורים“ ולביטוי אומנותי.41

שאלות למחשבה על גיוון מקורות המימון ויישוג בקהילה 

באילו דרכים יכולים הארגונים להגדיל את הנראות שלהם ולהרחיב את היישוג )outreach( שלהם בקהילה? 
אילו אפשרויות קיימות להרחבת מעורבות מקומית ומעורבות של מתנדבות לשם ביסוס תשתית לגיוס 
משאבים מהקהילה )גיוס חברות, אירועי גיוס כספים, קמפיינים באינטרנט וחברות פעילה בוועד המנהל(?

אילו מודלים של שיתוף-משאבים, קמפיינים משותפים במדיה ובניית קואליציות ניתן לשכפל? אילו גישות 
שיתופיות לשיווק מוצרים למכירה והגשת בקשות משותפות למענקים יכולות להיות שימושיות?

האם יש דרכים אחרות לגוון את מקורות המימון ולבנות שותפויות עם מגזרים שונים )הציבורי, העסקי וכו’(? 

איך ניתן להרחיב את האפשרויות הקיימות כדי ליצור פלטפורמות משותפות ל“סיפור סיפורים“ ולביטוי 
אמנותי? 

1.  כפי שדיווח Abu Jaber Nijem, 2007, מנהל NGO פלסטיני ציין את עצם הופעתו ומיסודו של ארגון נשים פלסטיני כהישג 
 ;)Zivan, 2005( משמעותי כשלעצמו. כמו כן, הקמתם של ארגונים פמיניסטיים אורתודוקסיים מייצגת שינוי היסטורי בישראל

כמו גם הקמת NGO ותנועה פמיניסטית מזרחית.

2.  מבחינת סדר היום הפמיניסטי בישראל, לשם השוואה, מעניין לבחון אילו נושאים זוהו בשנת 2001 על ידי אילני כנושאים 
הדוחקים ביותר לטיפול בארגוני נשים: העצמה כלכלית, בריאות האישה, צעדים נגד אלימות ואסטרטגיות להשתתפות פוליטית. 
בעוד שבשנת 2001 נתפסו התנאים הכלכליים כנושא חדש על סדר היום הפמיניסטי, שלושת הנושאים האחרים נכחו על סדר 

.)llani, 2001( היום במשך עשרות שנים

3.   כיום, ההעצמה היא חלק מהשיח, אך היא אינה נדונה כאסטרטגיה עיקרית כמו בעבר. אנטי-אלימות “הנושא המזוהה ביותר עם 
המאבק וההישגים של תנועת הנשים“ לפני למעלה מ-15 שנה, ממשיך להיות מוקד מרכזי לארגוני הנשים. Ilany, 2002 זיהתה 



תחום העמותות  705
את חולשתה של אסטרטגיית ההעצמה האישית בהתמקדותה בעיקר בנשים פרטיות, במקום להתייחס לאי-השוויון המבני, 

לאפליה בתשתיות, למנגנוני מימון ומנגנונים חברתיים המעכבים נשים.

4.   מבחינה היסטורית, רבים מארגוני הנשים הארציים שאינם נחשבים פמיניסטיים בעיני הציבור הרחב ואף אינם מגדירים עצמם 
 Bernstein 1987, Shilo et al.( כך, תרמו רבות לקידום מעמד הנשים בישראל והשפיעו לטובה על השיח הציבורי בנושא. ראו

.2001, Herzog 2002

הוויכוח  היא  הדוגמאות  אחת  בלבד.  לנשים  תכניות  לעומת  מעורבות  תכניות  של  ולערכן  ליעילותן  בנוגע  חלוקות  הדעות    .5
המתמשך בנוגע לקורסים להכשרת מנהיגות פוליטית ולערך של קורסים עבור גברים ונשים לעומת קורסים רק לנשים.

 Raday( 6.   הממשלה צמצמה במידה ניכרת את תפקיד המגזר הציבורי כמעסיק, ומשתמשת יותר ויותר בסוכנויות תעסוקה זמניות
1999(. ראו למשל, Benjamin )2011) Benjamin , 2016 על התוצאות המגדריות של שוק העבודה המשתנה בישראל.

7.   בתגובה להקצנה בקהילה החרדית, יותר ויותר נשים חרדיות פונות לארגונים המקדמים פלורליזם דתי. אילני )Ilany 2006( אף 
התייחסה לכך לפני כעשור כשכתבה על הצורך בשיתוף פעולה בין נשים דתיות מזרמים שונים ונשים חילוניות שלהן אינטרסים 

חופפים רבים, כמו המאבק באלימות נגד נשים, בתי הדין הרבניים וצדק חברתי. 

8.   בהחלט יש מגוון רחב של גישות וכן )לא מעט( ויכוח כיצד יש להתמודד עם מנהגים תרבותיים הפוגעים בנשים, תוך רגישות 
לערכי התרבות. לדוגמה, מרואיינת הביעה דאגה לגבי גישות העבר, שרק עוררו התנגדות רבה יותר כלפי מאמצים לקידום 
נשים בתוך הקהילה הפלסטינית: “בקהילה שלנו אנשים לא התרגלו לאלה הבאים מחוץ למשפחה המורחבת כדי לדון בנושאים 
וזה היה מאיים על קהילה שלא  שונים. פתאום הבאנו ארגונים פמיניסטים ועובדים סוציאליים כדי לטפל בבעיות אישיות 
הייתה רגילה לכל המושג המערבי הזה של רווחה חברתית ... הקהילה לא הכירה את הערכים האלה והאשימה פעילים ב’הרס 
המשפחה’. הם ראו בארגונים פמיניסטיים התערבות בענייניהם. הם לא קיבלו אותנו ולא ידענו איך להגיע אליהם. לא דיברנו 

איתם בשפתם וזה יצר מרחק“.

9.  משתתפות תיארו את החברה החרדית כ-“חברה סגורה“ עם קוד התנהגות מוגדר. לכן, כדי לא להסתכן באובדן לגיטימציה 
בקרב הקהילה, חשוב לשמור את הדיון בתוך הגבולות המקובלים. ראו גם Abu Rabia Queder, 2007 לדיון בקהילה הבדואית 

על תפישת הפמיניזם כ“איום“ ומושג האקטיביזם כנטע זר. 

10. מזוהה על ידי אילני )2001( כמגבלה בהתמקדות באסטרטגיית ההעצמה. שאלת המעורבות של גברים ונערים בקידום נשים 
ונערות נותרה עדיין אתגר. ככל שיותר ארגונים רחבי היקף לוקחים על עצמם תכניות המכוונות ישירות לנשים, נשאלת השאלה 
כיצד הקהל הרחב יותר פועל לקידום השוויון. ואכן, אחת המגבלות של אסטרטגיית ההעצמה שצוינה לעיל היא ההתמקדות 

.Ilany, 2001 ,בנשים באופן בלעדי והיעדר התייחסות לגברים ומעורבת שלהם בכל סוג של דיאלוג הנוגע לשינוי

11. ראו Rabia 2011 לסקירה כללית של תופעה זו בקרב הקהילה הבדואית בנגב. 

12. אחת החוקרות הסבירה: “למדנו לעשות גזור הדבק של הפמיניזם אמריקאי אבל אנחנו לא יודעות מספיק על פמיניזם בהודו, 
במצרים ובמקומות אחרים. זה כישלון של הארגונים ושל האקדמאיות שלנו כאן, כי אנחנו צריכות לראות מה קורה ברחבי 
העולם ולבחון גישות שונות“. לעתים קרובות, מונחים כגון “פמיניזם לבן“ ו“פמיניזם מערבי“ שימשו משתתפות שביטאו רצון 

ללמוד מהנעשה במקומות אחרים, שבהם הגישה לדת ולמעורבות קהילתית היא אחרת. 

13. ראו הרצוג וגליקמן עורכות )2011( והרצוג, עורכת )2012( לדוגמאות על מאמצים להגדיל את המודעות לשיח הפמיניסטי ואת 
הנראות של נשים בחיים הציבוריים.

14. לדוגמה, Almog-Bar & Ajzenstadt 2010 מצאו שרוב ארגוני הנשים במדגם המחקר לא פרסמו את פעילותן או עסקו במתן 
שירותים, ונשים למדו על שירותים דרך הפניות או מפה לאוזן.

15. לדוגמה, אישה פלסטינית הרהרה בשמרנות הגוברת בקהילתה ובהיעדר הדחף לצאת ולהפגין כפי שעשו בעבר. “אני רואה 
עוד ועוד כיסויי ראש של נשים ... בכל כפר ערבי יש תמונה בכניסה של אישה בחיג’אב עם הכותרת ‘כבודך הוא דרך החג’אב’ 
שלך’ ואין מחאות נגד זה! למה אנחנו לא יוצאים ומפגינים נגד הפרסומות האלה? בעבר מחינו כל הזמן“. לדיון נוסף על 
Fogiel-Bijaoui, S., 2012. Herzog, 2007, למשל, מתנגדת  ההתמלכ“רות ועל השלכותיו על פמיניזם והשפעה פוליטית, ראו 
בתנועת  “התארגנות מחדש“  התרחשה  כי  טוענת  היא  הנשים,  תנועת  של  לדה-פוליטיזציה  הובילה  לטענה שההתמלכ“רות 
הנשים במקום “היעלמות“. היא גם מציינת שהתנועה בישראל ממשיכה להיות בעלת קול פוליטי, וכי היא הרחיבה את השיח 

כדי לכלול נושאים נוספים הקשורים לצדק חברתי, כולל נושא השלום והביטחון.

16. הביקורת על ‘התמלכ“רות’ של הפמיניזם ניכרת גם במקומות אחרים בעולם. יש חשש כי “התמלכ“רות“ גרמה למעבר מתנועה 
עממית לתנועה שיצרה מבנה ארגוני “לא פוליטי“, שהתבססה על ארגונים קטנים, שכל אחד מהם פיתח אסטרטגיות עם אנשי 
 Lang 1997, Sadoun, 2006,( מקצוע בתשלום, קיים קשרים הדוקים עם נותני חסות ציבוריים וגייס כספים מממנים בחו“ל 
Alvarez 1999(. ההתמלכ“רות, לפי טיעון זה, החליפה את מרחב ההתגייסות העממית, וככזו, החלישה את השפעת הפמיניזם 
ככוח פוליטי )Silliman, 1999(. כפי שצוין בראיונות ובקבוצות מיקוד, ישנן הזדמנויות מעטות בלבד ליצירת קהילה רחבה יותר 
של ארגוני נשים ויוזמות, ואנשים אינם מכירים את מגוון העבודות המתבצעות בשטח. נראה כי מציאות זו מתפשטת הן לנשים 
העוסקות בנושאים פמיניסטיים והן לאלה שאינם קשורות. ואכן, כפי שציינה אברמוביץ’ )Abramovich 2009,(, רוב הפעילות 
הפמיניסטית בישראל בעשורים האחרונים אינה מושכת את רוב הנשים או הופכת לתנועה המונית. אולם היא הניעה מגוון של 

מנגנונים והקימה תשתית לגידול תמיכה ולגיוס. 

17. לדוגמה, נציגות של ארגונים מהקהילה הפלסטינית ציינו את המעבר בסדרי העדיפויות של התורמים הבינלאומיים לטובת 
מימון של פליטים. מרואיינות אחרות דנו בקהילה היהודית האמריקאית, מקור משמעותי למימון עבור ארגוני נשים רבים, 
והביעו דאגה רבה שהאירועים הפוליטיים האחרונים בארה“ב יגרמו להפחתה של המימון, שגם כעת הנו מוגבל מאוד. ראו 
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Fleisch & Sasson, 2012; וכן Sasson, 2010, עבור מגמות בתרומות של יהודי אמריקה לארגונים ישראליים.

אינפלציה של ארגונים כשרבים  יש  רוויות עמותות.  “אנחנו  לנושא המימון:  רבות אחרות, התייחסה  כמו  18. אחת המרואיינות, 
מארגוני הנשים עושים את אותו הדבר. זה ג’ונגל שבו כל ארגון נלחם על חייו“.

19. באופן כללי, קרנות רבות נוטות להעניק מענקים בסכומי כסף מצומצמים יחסית ולהגביל את המענקים לתקופה של שנתיים 
עד שלוש שנים. האופי מבוסס הפרויקטים של העבודה, הנוטה להיות קצר-טווח בהיקפו, נחשב גם הוא לתוצאה שלילית של 

ה“התמלכ“רות“, המגבילה באופן פוטנציאלי את יכולתם של ארגונים ליצור השפעה רחבה יותר.

20. כמו בקרב ארגונים אחרים בחברה האזרחית בישראל, עולה יותר ויותר השאלה כיצד ארגונים יכולים לפתח מקורות הכנסה 
נוספים בישראל, תוך שיפור הנראות המקומית שלהם, ולפתח את רמת המעורבות החברתית שלהם בעת ובעונה אחת.

פותחה  הרבעים“  “שיטת   .Dahan-Kalev 2001 and Dahan-Kalev, 2007 למשל  ראו   - חדשים  עניינים  אינם  בהחלט  אלה   .21
באמצע שנות התשעים של המאה הקודמת כדי להבטיח ייצוג הולם בעבודה הפמיניסטית: עם נשים מזרחיות, אזרחיות ישראל 
ישראליות  )לדוגמה,  אחרים  רבעים  שוללת  שהיא  כך  על  לביקורת  זכתה  הרבעים“  “שיטת  ואשכנזיות.  לסביות  פלסטיניות, 
ממוצא אתיופית ונשים דוברות רוסית(, ואינה משקפת את הזהויות המגוונות בתוך כל אחד מהרבעים. שאלת הגיוון בתוך 
ארגוני נשים ממשיכה להטריד את ארגוני הנשים, כפי שציינה אילני )Ilany, 2001(, במונחים של מוצא, מעמד, אזרחות, נטייה 

מינית, השכלה, דת, גיל ומאפיינים אחרים.

22. מרואיינות המייצגות קהילות מיעוטים שונות גם העלו את השאלה עד כמה פנו אליהן ארגוני נשים בעבר, עד כמה הם עשויים 
לרצות במעורבותן במאמצי שיתוף פעולה עתידיים ובתגובה שלהן. לדוגמה, אישה אחת מארגון פלסטיני ציינה “נאלצנו לחשוב 
יביאו לנו ליישום.  מחדש איך אנחנו רוצות לשתף פעולה. החלטנו שאנחנו לא צריכות לקחת פרויקטים שארגונים אחרים 
עכשיו אנחנו חושבות יותר על התפלגות התקציב, על מי שיש לו שליטה על אסטרטגיית הפרויקט וכו‘.“מרואיינת אחרת ציינה, 
“ניסינו למצוא שיתוף פעולה, אבל זה לא קרה... היינו מעורבות איתם יותר אם היינו בונים את שיתוף הפעולה הזה ביחד 
מהרגע הראשון“. לדוגמה, בנוגע לנשים דוברות רוסית, שבדרך כלל אינן זוכות לייצוג הולם בעבודה בחברה האזרחית, אישרה 
מרואיינת אחת: “אנחנו דורשות שותפות אמתית כשותפות שוות במערכת יחסים שבה השותפות שלנו מכבדות את הדעות 
והחוויות השונות שלנו. אנחנו לא מחפשות מערכת יחסים של אחות גדולה או אח גדול. היו מאמצים מעטים להכניס נשים 
רוסיות כשותפות אמיתיות, תוך הבנה של הצורך שלהן לדבר בשפה שלהן. צריכים להיות עוד מאמצים כאלה...“. כפי שצוין 
קודם לכך, חלק ניכר מזה נוגע בנושאים שהמחקר נגע בהן בעבר. אילני )Ilany, 2001( מדברת על ה“אתגר של דה-מרגינליזציה 
של קבוצות של נערות ונשים שנדחקו לשוליים בקהילה הפמיניסטית עצמה“, והיא מבחינה בין מעורבות של נשים כמשתתפות 

פעילות בעבודה הארגונית לעומת פנייה אליהן כ“צרכניות“ של שירותים. 

 )Abramovitch, 2009( ’23. עניין זה בהחלט אינו ייחודי לארגוני נשים, אך הוא עדיין נותר בעיה. כפי שצוין, לפני שנים, אברמוביץ
דנה בארעיות של תכניות שאינן משתרשות בקהילות פריפריאליות.

24. עם זאת, יש לציין כי בשנה האחרונה, מאז תחילת המחקר, יש מאמצים משותפים חדשים בין ארגונים ופעילים המבקשים ליצור 
הזדמנויות רבות יותר לחילופי ידע ורשתות, ולהקמת פלטפורמה מקוונת משותפת ובסיס נתונים .

ניסיונות להקים ארגוני  והלאה, נעשו  )Safran, 2006( בשנים הראשונות של התנועה, בשנות השבעים  25. כפי שמדווחת ספרן 
תיאום ארציים מסוגים שונים )כמו ארגון NOW בארה“ב(. אלה כשלו בשל מגוון גורמים כולל מתחים פנימיים, מאבקי כוחות, 

אתגרים מבניים אינהרנטיים וחילוקי דעות אידיאולוגים. 

.Lang 1997; Sadoun, 2006; Alvarez 1999; Silliman 1999; Markowitz & Tice, 2002 26. ראו

.Markowitz & Tice, 2002 27. ראו

 .Ebrahim, 2005; Elbers, 2011 28. ראו

.Elbers & Art, 2011 וכן Wallace et al., 2006 29. ראו

 Ebrahim, 2005 ; Elbers, 30. למידע נוסף על פרקטיקות המענקים העשויות לבלום למידה ארגונית והשפעות ארוכות טווח, ראו
.2011

.Ebrahim, 2005; Elbers, 2011; Arvidson & Lyon, 2013 31. ראו

.Arvidson & Lyon, 2013 וגם Ebrahim, 2005 32. לניתוח הדינמיקה בנוגע לדיווח ואחריותיות ראו

 Ebrahim, 2005; Elbers, 2011; Arvidson & ראו ,Arutyunova & Clark 2013.34 33. לקבלת מבט בינלאומי על מגמות אלה, ראו
Lyon, 2013

35. גישה מעניינת לחקור היא “פילנתרופיה קטליטית“ המניעה באופן יזום את השינוי החברתי, להבדיל מעשייה מסורתית יותר. את 
.Kramer, M. “Catalytic Philanthropy“ Stanford Social Innovation Review. Fall 2009 המונח הגדיר קרמר, ראו

 Despard et al, 2017; Doherty et al, 2014 and Jager & Schroer, 36. על הצמיחה של ארגונים חברתיים וארגוניים “היברידיים“ ראו
.2014

37. ארגוני חברה אזרחית רבים בתוך ישראל מוצאים מקורות תמיכה פרטיים ומקטינים את תלותם במגזר הציבורי ובממשלה 
)ראו Bar & Gidron, 2009(, דבר המעורר חששות כבדים. לדוגמה, )Almog-Bar & Ajzenstadt )2010 מציינים את האתגר 
של יצירת שותפות אמיתית עם המגזר העסקי, במיוחד כאשר חברות מתערבות בתהליך קבלת ההחלטות על השימוש בכספי 
ובסכנה  והסגנון הנוכחי של הארגון,  בין תרבות המגזר העסקי,  נוספים קשורים בהיעדר התאמה  התמיכה שלהם. חששות 
בסטייה מהמשימה. ראה Khieng, 2013; Khieng & Dahles, 2014; Fischer, Wilsker & Young, 2011 על אסטרטגיות וההשלכות 

של גיוון משאבים מנקודת מבט בינלאומית.
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.Khieng, 2013; Khieng & Dahles, 2014; Fischer, Wilsker, & Young, 2011 38. ראה

39. עם זאת, כפי שהדגישה מרואיינת, חשוב לשקול גיוס כספים מקומי ללא קשר להכנסה. היא מסבירה: “התרומה היא עבור 
בעלות ועבור הרעיון שיש אמונה במה שהארגון עושה. וזה גם מציין כי חברי וחברות הקהילה נחשבים למשאב ומוערכים 

כשותפים“.

 Saxton & Wang, 40. לקבלת תובנות לגבי גיוס כספים באמצעות מדיה חברתית והגדלת ‘מימון המון’ והפרקטיקות האחרות, ראו
.2014

 Georgetown University Center for ראו גם ;Azmon, 2001; Keshet et al, 2001; Keshet & Alon, 2014; Dekel, 2015 41. ראו
Social Impact Communication, 2014 על התפקיד של הסיפור בעבודת מלכ“רים והקשר שלו לשינוי חברתי.
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סיכום וצעדים להמשך

מבנה המחקר ודרך ביצועו משקפים את המטרה המרכזית של התהליך: לעורר שיח אסטרטגי על המצב 
הנוכחי של ארגונים פמיניסטיים וארגוני הנשים בישראל. משום כך החלק האחרון של הדו“ח מציע מגוון 
של צעדים פרקטיים לעתיד. צעדים אלה מבקשים להתמודד עם החששות להציף את השיח ולבנות על 
השיחות הערות הסובבות סביב הפעילות הקיימת ותכניות עתידיות בישראל לקידום מעמד האישה ולקידום 
שוויון מגדרי, המתקיימות כיום בקרב פעילות, נציגות ארגונים, גופי מימון, עיתונאיות ונושאות תפקידים 

במגזר הציבורי. 

 חיזוק ההשפעה של הארגונים על מדיניות   הנעה של הציבור וסנגור   השמעת קולות פוליטיים 
לאור המגמות הקיימות בישראל, חובה לשקול מחדש אילו כלים ויכולות של ארגוני הנשים ראויים לתמיכה. 
הנחוצים  הנתונים  ולאסוף את  לערוך מחקר  והיכולות  הכישורים המקצועיים, המומחיות בקביעת מדיניות 
בין  לנווט  לארגונים  יסייעו  אלה  ויכולות  כישורים  עליונה.  חשיבות  בעלי  הם  אפקטיביות,  סנגור  לפעולות 
האתגרים העולים משיתוף פעולה עם המדינה וממעורבות בקביעת מדיניות. כמו כן, ניתן להעצים את מאמצי 
הארגונים להניע את התומכות, המתנדבות והקהילה כולה לפעולה, ולחזק בכך את פעילות הסנגור שלהם. 

צעדים להמשך...

התמקדות בכלים אפקטיביים לסנגור, כולל מומחיות בקידום וקביעת מדיניות, יכולות 
מחקר וקשר לשטח ככלים לסנגור אפקטיבי למען נשים. תמיכה במאמצים לאסוף 
מידע עובדתי מכריע ממגוון מקורות כולל מהקווים החמים; איסוף עדויות וסיפורים 
אישיים; ניטור של נתוני משתמשות באתרי אינטרנט; וניתוח מגדרי של סטטיסטיקות 

ממשלתיות. 

מודעות  המקדמים  והאקטיביסטיות  הארגונים  לחיזוק  הדרכים  מגוון  של  בחינה 
פוליטית ומעודדים פעולה בקרב נשים מרקעים מגוונים - החל בסנגור קהילתי והנעה 

של השטח וכלה בהרצה של נשים כמועמדות בבחירות. 

בחינת מעורבותך בארגוני נשים ובארגונים פמיניסטיים וחשיבה על סוגי האקטיביזם 
ובחינת  מתנדבת  ו/או  כתומכת  למעורבות  האפשרויות  בחינת  בקהילתך.  הקיימים 

ההזדמנויות לחיבור בין הפעילויות השונות בקרב האוכלוסיות והמגזרים. 

 שימוש ברשתות בינלאומיות לחיזוק פעילות מקומית 
בעשור האחרון סייעו רשתות בינלאומיות בקידום של נושאים מגוונים שנשים בישראל מתמודדות איתם 
- ממסחר בבני אדם למטרות מין ועד לדגש על העצמה כלכלית של נשים. הגיע הזמן לבחון בקפידה את 
היישום וההתאמה של מחקרים, מודלים של מדיניות, רעיונות והשראה המגיעים מחו“ל, ולחלופין, לחשוב על 

החוויות והמסקנות שאפשר “לייצא“ מישראל בנוגע לקידום נשים ונערות. 
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צעדים להמשך...

בדיקה של האפשרויות ליצירת הזדמנויות נוספות ללמידה וחילופי ידע כחלק ממאמץ 
רחב לטפח תחושת הדדיות ושותפות בין נשים ונערות ברחבי העולם. תמיכה בניסיונות 
יחסים, לרישות  ולבחון אפשרויות לבניית מערכות  ופעילות משותפות  לייצר אג'נדה 

ולשיתופי פעולה. 

נשים  על  המשפיעים  נושאים  של  הנראות  ולהגברת  ללמידה  הזדמנויות  של  בחינה 
ואלטרנטיבות  מקצועיות  רשתות  משלחות,  בפורומים,  ועידות  באמצעות  ונערות 
יצירתיות כמו פסטיבלי קולנוע, מדיה חברתית ופלטפורמות אחרות לשיח. הצטרפות 
ל“שיחה“ המתקיימת בפורומים, משלחות, קבוצות מחקר והקרנות סרטים העוסקים 

בסיפורים של נשים.

 יצירת הזדמנויות לחיזוק העבודה של שחקניות חדשות  סינתזה של סוגים שונים של אקטיביזם 
שדה האקטיביזם ממשיך להיפתח לשחקניות חדשות. פעילות באינטרנט, עיתונאיות וקבוצות א-פורמליות 
של אקטיביסטיות משחקות תפקיד חשוב בקמפיינים במדיה החברתית ובפעילות שטח. לכן חשוב לתת את 
הדעת על דרכים לסינרגיה )יצירת חיבור( טובה בין הפעילויות לקידום נשים ונערות. לאור החשיפה הרחבה 
של המדיה החברתית והאינטרנט חשוב להשתתף ולתמוך באופן אפקטיבי בכל סוגי האקטיביזם ולעודד 

מערכות יחסים סימביוטיות יותר של פעילות בין הרשת, השטח והארגונים הממוסדים. 

צעדים להמשך...

להגדיר כמטרה את בנייתו של מרחב משותף עבור מגוון פלטפורמות. לבחון כיצד 
יוכלו נציגות של ארגונים ופעילות בשטח וברשת לפתח מערכות יחסים שיעמיקו את 

ההשפעה של העשייה.

לבחון את מגוון ההזדמנויות לשיתוף פעולה ואת הדרכים לתמיכה ביוזמות חדשניות 
ומגוונות של אקטיביסטיות מקבוצות אוכלוסייה מגוונות.

 יצירת הזדמנויות לביסוס מכנה משותף, אינטרסים חופפים ויותר סולידריות 
המגוון הגדול של פעילויות לקידום מעמדן של נשים ונערות מעלה את הצורך להתמודד עם הסוגיה של בניית 
מרחב משותף. ככל שהתחום של קידום נשים ונערות ממשיך להתפתח, מופיעות הזדמנויות חדשות לפיתוח 
שותפויות יצירתיות. לצד הצורך לבחון כיצד ניתן לטפח את הקשרים בין נשים השייכות לקהילות מגוונות, 
קיימות דוגמאות רבות של שיתופי פעולה - החל מיצירת קואליציות עם ארגונים רחבי-היקף ועד לצמיחה 
במספר היוזמות המערבות גברים, בעיקר כאלה המשמשות מנהיגים דתיים ופוליטיים, המסייעים למסגור 

מחדש של השיח לקידום נשים כ“סוגיה קהילתית“, שחשיבותה רבה יותר. 

צעדים להמשך...

המשך בחינת הפוטנציאל לשיתוף פעולה רחב יותר בין נשים מרקעים שונים ובין נשים 
הסולידריות  להגדלת  בפעילויות  תמיכה  שונות.  עמדות  של  ושיתוף  הכללה  לגברים, 
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בנושאים ספציפיים ככלי מרכזי בחיזוק הקול הקולקטיבי של נשים. שימוש בפלטפורמה 
העומדת לרשותך לשם טיפוח קשרים עם נשים מרקעים אחרים וקהילות שונות. 

חשיבה על הגישה האסטרטגית שלך )למשל, איך להגיע אל קהל היעד שלך ומיהו(, 
על החיבור שלך למדיה החברתית ולרשתות וירטואליות ועל הפעילות שלך לביסוס 
שותפויות לטווח הארוך. בחינה של סוגיות כמו מהן השפות בשימוש במקום העבודה 
ובפעילות היישוג )outreach(, הגיוון של הצוות והוועד המנהל והמודלים לחיקוי בארגון.

)case studies( היכולים לסייע  בחינה של פעולות מוצלחות ושימוש בהן כמקרי בוחן 
בהתמודדות עם האתגר של יצירת איזון בין הקולות האינדיבידואלים, הזהויות השונות 

והסוגיות הרבות. 

 בחינה של תפקידיהם של ארגוני הנשים וארגונים רחבי-היקף )כלליים(
תשומת הלב של המגזר הציבורי והפילנתרופיה הפרטית מוקדשים יותר ויותר לנושאים כמו עצמאות כלכלית 
של נשים. אסטרטגיות כגון הכשרה תעסוקתית ומימון זעיר ננקטות לא רק על ידי ארגוני נשים, אלא גם 
ביוזמתם של ארגונים רחבי-היקף ומוסדות ממשלתיים. ההתקדמות בתחום ופתיחתו לשחקנים חדשים, כולל 
ארגונים רחבי היקף העוסקים בקידום נשים ונערות, ייאלצו את ארגוני הנשים ואת הארגונים הפמיניסטיים 
להמשיך לחשוב על הערך המוסף הייחודי שלהם. במקביל להתפתחויות אלה, יש לחשוב על בניית מערך של 
ארגונים חזקים של נשים שיקדמו את הנושאים הייחודיים להם לאורך תקופה ארוכה במטרה להשיג שוויון 

מגדרי מלא. 

צעדים להמשך...

בחינת תפקידם של ארגוני הנשים והאקטיביסטיות הפמיניסטיות בהמשך הטמעה של 
חשיבה מגדרית במגוון תחומים ובשימור האג’נדה של הנשים בישראל, מבלי לוותר 
על הערך המוסף הייחודי שלהם. קידום שיח על נושאים הנוגעים במיקוד האסטרטגי, 

בשותפויות, במעורבות קהילתית ובקיימות )ראו דף עבודה 1, נספח 1( .

בחינת הדרכים ליצירת הזדמנויות לדיאלוג ושותפות בין ארגוני הנשים וארגונים רחבי-
היקף החולקים סדר יום דומה.

תמיכה ביוזמות משותפות כדי למנף את החוזקות הייחודיות ואת התרומה הספציפית 
של מגוון שחקניות, במטרה לגרום להשפעה רבה יותר. 

 התמודדות עם שינויים מבניים  אימוץ גישות מערכתיות
המתמקדות  נשית  העצמה  של  האסטרטגיות  למגבלות  רבה  לב  תשומת  הופנתה  האחרון  העשור  במהלך 
בפרט, שאינן מתחשבות במחסומים מבניים רחבים ובמכשולים חברתיים. כל סוגי תכניות ההעצמה המשיכו 
העיקרון  הקולקטיבית.  ברמה  וגם  האינדיבידואלית  ברמה  גם  העצמה  של  יעדים  לעצמן  והציבו  להתפתח 
המרכזי הוא לתרגםאת ההעצמה האישית להעצמה קולקטיבית, ויש יתרון להערכה של תכניות תעסוקה או 

השכלה מזווית זו.
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המשגה של העצמת נשים במונחים כלכליים, חברתיים-תרבותיים, משפחתיים/בינאישיים, 
משפטיים, פוליטיים ופסיכולוגיים וחשיבה על ההשפעה שלהם על המשפחה, הקהילה 
 Malhotra et al,[ ואף מעבר לכך )ראו נספח 2 לסקירה קֹוְנֶסְּפטּוָאִלית של העצמת נשים

 .)]2002

 בחינה של הדרכים למיקוד אסטרטגיות ולתכנון מענה, תוך התחשבות בשיקולים הרחבים 
בחינה  מנגנוני המימון  מערכות היחסים  הדרישות של הפילנתרופיה 

מבקרי ה“התמלכ“רות“, או ריבוי העמותות, טענו במהלך השנים שתהליך זה הוביל להיחלשותן של תנועות 
ביכולת של  פילנתרופיות, שכוונתן טובה, פגעו למעשה  כן, התעורר חשש שפרקטיקות  על  יתר  חברתיות. 
הארגונים המבוססים להניע מספר גדול של מתנדבות, תומכות ופעילות על מנת שיובילו שינוי קהילתי. לאור 
זאת, כדאי לבחון איך משפיעה מדיניות המימון על יכולתן של מנהיגות קהילתיות לבסס בסיס תמיכה רחב 
ולהניע אותו. כמו כן, חשוב גם לבחון איך הדגש על מתודולוגיה של פרויקטים משפיעה על יכולת המנהיגות 

לתכנון אסטרטגי גמיש שיוכל להגיב למציאות המשתנה בישראל. 

צעדים להמשך....

בחינה של הדרכים העומדות בפני גופי המימון לאזן את צרכיהם האסטרטגיים עם 
בצורה  ולפעול  הצורך  במקרה  להתגמש  שיוכלו  כך  המימון,  מקבלות  של  הצרכים 
לזכור שלגופי  יש  שינוי חברתי.  קידום  פרואקטיבית בסביבת העבודה הדינמית של 
בפרויקטים  לתמיכה  מעבר  התחום  בקידום  משמעותי  תפקיד  להיות  יכול  המימון 

ספציפיים או במגמות. 

חשיבה על תפקיד מנגנוני הדיווח בקידום עבודת הארגונים והאקטיביסטיות, בהעשרה 
של תהליכי קבלת החלטות ולשאול האם הם מהווים הזדמנות ללמידה עבור הארגונים 

וגופי המימון כאחד.

בחינה של האפשרויות של גופי התמיכה ובעלי עניין לפתח קשרים ארוכי טווח ומעורבות 
ברת קיימא עם שותפות, במקביל לעשייה הפילנתרופית )ראו נספח 1, דף עבודה 2(.

 תמיכה במאמצים לגוון את מקורות המימון  טיפוח גיוס משאבים בקהילה
לאורך העשור האחרון השתנתה במדינות רבות ברחבי העולם הפרדיגמה, והנטייה היא לעבר גיוס כספים 
את  בהדרגה  מזהים  פמיניסטיים  וארגונים  נשים  ארגוני  ויותר  יותר  הכנסה.  מניבות  ופעילויות  קהילתי 
הצורך בגיוון מקורות המימון שלהן ובניצול מקורות אחרים לתמיכה כספית. הארגונים משתמשים במגוון 
ולעידוד  נוספים, להרחבת מקורות התמיכה הפילנתרופית המקומית  אסטרטגיות לפיתוח מקורות הכנסה 
מעורבות קהילתית בהיקף רחב יותר. רבות מיוזמות אלו מחזקות מטרה חשובה אחרת של הארגונים, והיא 
להרחיב את מעגלי ההשפעה שלהם ולייצר תמיכה מקומית לטווח הארוך. כחלק מהמאמצים לבנות רשתות 
קהילתיות חזקות יותר, ארגונים רבים התחילו לייצר פלטפורמות משלהן או להתחבר לפלטפורמות קיימות 

של “סיפור סיפורים“, ויש להמשיך לפתח אותן. 
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ובניית  במדיה  משותפים  קמפיינים  שיתוף-משאבים,  של  חדשניים  מודלים  מינוף 
קואליציות לשם הרחבת ההשפעה של הפעילות. בדיקה של האפשרויות לגיוון משאבים 

וליצירת שותפויות עם מגזרים אחרים )כולל המגזר הפרטי והציבורי(.

חשיבה על הדרכים לתמיכה בהגדלת הנראות והיישוג )outreach( לשם גיוס מעורבות 
הקהילה ולביסוס תשתית חזקה יותר לגיוס כספים מהקהילה )לדוגמה, קמפיינים לעידוד 

מצטרפות חדשות, אירועי גיוס כספים מקומיים, חברות דירקטוריון פעילות(.

הרחבה של האפשרויות הקיימות לייצר פלטפורמות משותפות ל“סיפור סיפורים“ ולביטוי 
אומנותי.

היא  תקוותי  התהליך.  של  שלב  בכל  ופעולה  השתתפות  להדגיש  ביקשה  המחקר  של  המשתפת  הגישה 
שהסוגיות והצעדים להמשך שפורטו לעיל, יעוררו חשיבה ודיונים חדשים על מגוון הנושאים החיוניים לשם 

השגת השפעה קולקטיבית גדולה יותר בעתיד.



נספחים

נספח 1: שאלות לדיון מונחה
החלק הבא כולל הצעות מתווים לדיונים מונחים של בעלות העניין הפועלות לקידום נשים ונערות בישראל. 

להלן שני דפי עבודה עם הצעות לשאלות לדיונים מונחים לנציגות של ארגונים ולקרנות נשים.

דף עבודה 1    שאלות לדיון מונחה לנציגות ארגונים

מיקוד אסטרטגי:
את . 1 מקדמת  שלנו  מהתכניות  אחת  שכל  נוודא  איך  שלנו?  ולתכניות  לארגון  שינוי  תאוריית  ננסח  איך 

התוצאות הרצויות ואת השינוי המערכתי? 

בפיתוח תיאוריית השינוי שלנו, איך נאתגר את עצמנו ונבחן השקפות ונקודות מבט שונות משלנו? . 2

איך נבטיח שעבודתנו היא אסטרטגית ושהערכים והשקפת העולם של הארגון שלנו הולמים את הפעילויות . 3
שלנו ואת התשתית הארגונית שביססנו? 

איך נוודא שאנו מעודכנות ומעורבות בסוגים שונים של אקטיביזם המקדמים את תחום העניין שלנו? איך . 4
נמשיך לבדוק אם האסטרטגיות שלנו מתאימות לשינויים בתחום? 

איך נגדיר גיוון )diversity(? איך המדיניות והמבנים הארגוניים שלנו - הנהלה, צוות, מתנדבות, אסטרטגיות . 5
וכו’ - ישקפו את הגיוון הזה? איך נפעל לעיצוב סביבה ארגונית שתשקף את הגיוון של הנשים בישראל 

ושתשתלב בשיח רחב עם שותפות בקהילה הפועלות לקידום נשים? 

איך נסייע לנשים בפורומים של קבלת החלטות לקדם אינטרסים של נשים ולהשמיע את קולות הנשים . 6
במסגרת תפקידן הציבורי? 

איך נגייס תמיכה רחבה יותר מהקהילה שלנו בקידום נושאים אלה? איך נתייחס לזירה הפוליטית ולתפקיד . 7
שלנו בקידום מדיניות רצויה למען נשים?

קואליציות, שיתופי פעולה ופיתוח רשתות בין ארגונים
וקול קולקטיבי רם? איך נעשה זאת מתוך הערכה לכל . 1 יותר  נוכל לסייע ביצירת סולידריות חזקה  איך 

תרומה אישית ולכל סוג ייחודי של עשייה?

מה . 2 רחבי-היקף?  קהילתיים  ארגונים  ועם  מבוססים  נשים  ארגוני  עם  פעולה  לשיתוף  הפוטנציאל  מהו 
הפוטנציאל לשיתוף פעולה עם פעילות במדיה החברתית, עיתונאיות וכותבות? 

 מה המשמעות של עבודה משותפת עבורנו? איך העבודה שלנו מחזקת את התחום כולו?. 3

איזה ערך מוסף יש לעשייה משותפת ולעבודה בקואליציות? האם יש דרכים נוספות לשתף משאבים?. 4
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איך נגייס גברים לעשייה שלנו? מהו תפקידו של הגבר הפמיניסטי?. 5

מה הם השיקולים הרלבנטיים לשיתוף פעולה עם ארגונים רחבי-היקף? איך יכולים ארגוני הנשים להשפיע . 6
על השיח של העשייה רחבת ההיקף לקידום נשים? 

שילוב הקהילה ויישוג )outreach( לקהילה
מהו התפקיד הייחודי שלנו בהעצמת הקול הנשי המגיע ממסגרות רשמיות ובלתי רשמיות?. 1

 באילו דרכים נוספות נוכל להשתמש באינטרנט ובמדיה החברתית ליישוג ולגיוס נשים לעשייה?. 2

איזה תפקיד אסטרטגי נוכל לקחת על עצמנו על מנת להבטיח שהתכניות הזמינות לנשים אכן משקפות . 3
את עקרונות ההעצמה?

נוכל לקחת על עצמנו על מנת להבטיח שהתכניות המתקיימות תחת הכותרת . 4 איזה תפקיד אסטרטגי 
“קידום שוויון מגדרי“ באמת מקדמות נשים?

כיצד אנו מתייחסות לתגובת הנגד )backlash( להתקדמות? איך נוכל לשלב את הקהילה בהתמודדות זו? . 5

קיימות ארגונית
פילנתרופיה . 1 כמו  למימון,  חדשים  מקורות  מחפשות  אנו  איך  הארגונית?  הקיימות  בסוגיית  נטפל  איך 

מקורות  בין  הקשר  מה  בארגון?  חברות  דמי  או  תרומה,  מעגלי  חברתית,  מודעות  עם  עסקים  ארגונית, 
המימון לגיוס הקהילה, נראות ועוד? 

איך הארגון תומך בצוות ובמתנדבות שלנו? איך נטפל בהתפתחות המקצועית? איך נתמוך בצוות ובמתנדבות . 2
שלנו העשויות לסבול משחיקה? איך נסייע לצוות ולמתנדבות לאזן בין העבודה לחיים הפרטיים? אילו 

מסרים נעביר כארגון?

האם . 3 בחברה?  ערכים  המקדם  ארגון  הקמת  של  המשמעות  מה  הצוות?  בעבודת  תומכת  ההנהלה  איך 
המבנה הארגוני והניהולי שלנו משקף את הערכים שאנחנו מעוניינות לקדם בחברה?

ומזמינות . 4 האם אנחנו מייצרות הזדמנויות למנהיגות? האם אנחנו מרחיבות את מעגלי ההשפעה שלנו 
אלינו קולות מגוונים? 

איך נבטיח איזון בין ההיבטים החיוביים והשליליים של ההתמלכ“רות )NGO-ization(? האם חשבנו על כל . 5
האפשרויות לעידוד אקטיביזם והצבת דוגמא אישית בעצמנו? האם אנחנו ממשיכות ליזום יוזמות חדשות 

וממשיכות לחשוב “מחוץ לקופסא“?
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דף עבודה 2    שאלות לדיון מונחה לקרנות של נשים

קידום נושא/ תוכן מסוים )שאלה ה“מה?“(
מהו הנושא בראש סדר היום שלנו לקידום בישראל? )ראי פרק 1 לסקירה של הנושאים(. 1

איך נתעדף את הנושאים של קידום נשים בישראל?. 2

האם אנו תומכות בעבודה העומדת בקריטריונים של הצלחה והתקדמות? לחלופין, איך נוכל לתקצב עשייה . 3
שיכולה להיות חדשנית אבל אין לה הישגים מוכחים?

קידום התהליך והתפקיד מנגנוני התקצוב של סוגיות )שאלת ה"איך?"( 
"איך" - העבודה בשטח:

 איזה סוג ארגון/ יוזמה נרצה לממן? . 1

 אילו אסטרטגיות של השותפות שלנו/מקבלות המענקים נכון לעודד כדי להגביר את ההתגייסות הפוליטית . 2
ומעורבות הקהילה?

המדיה . 3 כמו  בכלים  משתמשות  הן  ואיך  הצעיר,  לדור  פונות  המענקים  מקבלות  שלנו/  השותפות  איך   
החברתית? 

איך השותפות/ מקבלות המענקים תורמות למאמצים המשותפים להרחיב את השפעת העשייה על כל . 4
הקהילה? 

"איך" - עבודת גופי המימון:

באיזו צורה מחזקות אסטרטגיות המימון שלנו את הפעילות בתחום בטווח הארוך? . 1

מהי ההשפעה של אסטרטגיית המימון על השותפות/ מקבלות המימון?. 2

האם אנחנו מעודדות שיתופי פעולה בתהליכי הענקת המענקים? מה אנחנו יודעות על הפרקטיקות של . 3
מימון מיטבי של עשייה משותפת?

מה עוד אנחנו ‘מביאות לשולחן’ על מנת לחזק את העשייה? מעבר למימון, איך עוד נוכל לפעול למען . 4
קידום נשים בישראל? )כלומר, יצירת שיתופי פעולה ארגוניים, חיבור לרשתות תמיכה בינלאומיות גדולות 

ומאמצים משותפים(

איך נוכל לסייע לארגוני נשים לפתח עצמאות וגיוון בהכנסות שלהם?. 5

קידום מעורבות וקשרים ברי קיימא. שאלות על למה אנחנו עושות את העבודה הזו, 
)שאלת  לישראל  כגופי מימון  ולחבר אותנו  יכולה לחזק את העשייה שלנו  היא  ואיך 

ה"למה?"( 
אילו סוגיות המטופלות על ידי השותפות שלנו/ מקבלות המימון יכולות לגייס את התורמות שלנו למעורבות . 1

רבה יותר כאקטיביסטיות וכמממנות?

איך אסטרטגיית המימון שלנו יכולה למשוך תורמות לתחום של קידום נשים בישראל ומסביב לעולם?. 2
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האם ובאיזו מידה הצלחנו ליזום שיח רציף עם סוכנות השינוי בתחום ולקדם אותו? איך נחזק את העשייה . 3
שלנו כמממנות ונשתלב בדיאלוג משמעותי המקדם את התחום?

איזה סוגים של דיאלוג כדאי לטפח בין נשים מישראל ונשים מארה“ב? . 4

Malhotra, et al.2002(( נספח 2: ממדים של העצמת נשים
הממדים  של  תמציתית  סקירה  מספקת  והיא   ,)2002( ואחרים   Malhotra ידי  על  פותחה  שלהלן  הטבלה 
השונים של העצמה. ניתן להשתמש בקטגוריות השונות ובמסגרת הכללית לקונספטואליזציה של התוצאות 

הרצויות, לבחינת אסטרטגיות מיקוד )targeting( וליצירת מענה בכל תחום. 

הזירה הרחבה יותר קהילה משפחה/ בית ממד

ייצוג של נשים במשרות 
בשכר גבוה; מנכ“ליות; ייצוג 

של אינטרסים כלכליים 
של נשים במדיניות מקרו-
כלכלית, תקציבי ממשל 

מקומי ומדינה 

גישה של נשים לתעסוקה; 
בעלות על נכסים וקרקע; 

גישה לאשראי; מעורבות ו/
או ייצוג באיגודי מסחר 
מקומיים; גישה לשווקים

שליטה של נשים על 
ההכנסה; תרומה יחסית 

לפרנסת המשפחה; 
גישה אל המשאבים 

המשפחתיים ושליטה 
בהם

כלכלי

נראות של נשים וגישה 
למרחבים חברתיים; 

גישה לתחבורה מודרנית; 
השתתפות בקבוצות ורשתות 

חברתיות מחוץ למסגרת 
המשפחתית; שינוי בנורמות 
פטריארכליות )כגון העדפה 

של בנים(; ייצוג סימבולי 
של הנקבה במיתוסים 

ובריטואלים 

אוריינות וגישה למגוון רחב 
של אפשרויות לרכישת 

השכלה; דימוי חיובי של 
נשים במדיה, תפקידיהן 

ותרומתן 

חופש תנועה לנשים; 
היעדר אפליה נגד בנות; 
מחויבות לחינוך הבנות 

חברתי-
תרבותי

מגמות אזוריות/ארציות 
לגבי גיל ועיתוי הנישואין, 

אפשרויות לגירושין; תמיכה 
)או היעדר התנגדות 

אקטיבית( פוליטית, משפטית 
ודתית לשינויים אלה; 

מערכות המספקות גישה 
נוחה לאמצעי מניעה, הפלה 

בטוחה, שירותי בריאות ופריון 

שינוים במנגנוני נישואין 
וקרבה משפחתית 

המצביעים על ערך גבוה 
יותר של נשים ואוטונומיה 
)למשל, נישואין מאוחרים, 

בחירה של בן.ת זוג, צמצום 
מנהג המוהר, אפשרות 

לגירושין(; קמפיינים 
מקומיים נגד אלימות 

במשפחה 

השתתפות בקבלת 
ההחלטות במשפחה; 

שליטה ביחסי מין; יכולת 
לקבל החלטות בנוגע 
לפריון, אמצעי מניעה 

והפלות; שליטה בבחירת 
בני זוג ועיתוי הנישואין; 

חופש מאלימות 
במשפחה

משפחתי/ 
בין-אישי

חוקים התומכים בזכויות 
נשים, גישה למשאבים 

ולאפשרויות; סנגור לשם 
קידום זכויות וחקיקה; שימוש 

במערכת המשפט לטיפול 
בהפרה של זכויות

ניוד קהילתי למען זכויות; 
קמפיינים להעלאת מודעות 

לזכויות; אכיפה מקומית 
אפקטיבית של זכויות 

חוקיות 

ידע בנוגע לזכויות 
חוקיות; תמיכה 

משפחתית במיצוי זכויות

משפטי/
חוקי
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ייצוג של נשים במוסדות 
השלטון המקומי והארצי; 

כוח לחסום הצבעות; ייצוג 
אפקטיבי של אינטרסים של 

נשים בקבוצות אינטרסים 
ולובי. 

מעורבות של נשים או גיוס 
שלהן למערכות פוליטיות 

מקומיות או קמפיינים; 
תמיכה במועמדות 

ספציפיות או בחקיקה; ייצוג 
בגופי השלטון המקומי

ידע בנוגע למערכת 
הפוליטית וגישה אליה; 

תמיכה מבית למעורבות 
פוליטית; מימוש הזכות 

להצבעה בבחירות

פוליטי

תחושה של הכללה וזכאות 
בקרב נשים; קבלה מערכתית 

של ההכללה והזכאות של 
נשים

מודעות קולקטיבית 
לעוולות, פוטנציאל גיוס 

הערכה עצמית, מסוגלות; 
רווחה פסיכולוגית

פסיכולוגי
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נספח 3: טבלת ההישגים והאתגרים של השנים האחרונות בישראל 

עם זאת, לצד ההתקדמות, יש אתגרים, 
למשל:

יש התקדמות רבה בשנים האחרונות, 
למשל:

תמיכה שברירית במנגנונים 	 
ממוסדים לקידום נשים, והיעדר 

רצון פוליטי חזק לקידום נשים

תגובה שלילית גוברת נגד העצמה 	 
נשית והיעדר קידום של העצמה 

נשית במוסדות המסורתיים

קשיים בהפניית המעורבות 	 
הממשלתית למטרות פמיניסטיות, 

במיוחד בעידן ההפרטה

תמיכה רשמית גוברת והיווצרות 	 
של מנגנונים רשמיים להבטחת 

ייצוג נשי בכל הרמות

השפעת סדר היום הגלובלי 	 
ועלייה בתשומת הלב הבינלאומית 

לזכויות נשים

“הפרספקטיבה המגדרית“ 	 
)GenderLens( זוכה להכרה הולכת 

וגוברת במגזר הציבורי ובמגזר 
הפרטי, עם יכולת גדולה יותר 

לאיסוף נתונים

מימון ותמיכה ממשלתיים 	 
בתוכניות רבות הנמצאות על סדר 

היום הפמיניסטי המסורתי

קשרים עם מוסדות 
המדינה וייצוג פוליטי

חשש בנוגע לזמינות השיח 	 
הפמיניסטי וה“מיתוג“ של הפמיניזם

המחיר של הסכסוך האזורי 	 
המתמשך וההשפעה של הצבא/

הסכסוך על השיח הציבורי

שינוי בשיח הציבורי, כמו גם 	 
השפעה הולכת וגוברת של 

תכניות ללימודי מגדר ומסגרות 
העוסקות במגדר

מגוון של דרכים וערוצים להפצת 	 
סיפורי נשים ופרספקטיבות 

נשיות והמחשתן באמצעות מדיה 
חברתית, קולנוע ואמנות

שיח ציבורי על זכויות 
נשים

תפקידי המגדר המסורתיים עדיין 	 
מושרשים היטב

המבנים הפטריארכליים עדיין 	 
עומדים על תלם, לצד התגברות של 

הפונדמנטליזם הדתי

עלייה בהזדמנויות החינוכיות 	 
והתעסוקתיות העומדות בפני 

נשים בכל מגזרי החברה

שיפור במעמדן של נשים

שאלות בנוגע לנראות של הארגונים 	 
ויכולת לגיוס קהילתי נרחב

 שינוי נוף המימון לארגוני נשים 	 
והיעדר תמיכה פיננסית

אתגר מתמשך של שילוב קולות 	 
מגוונים ומודרים

עלייה במספר ובמגוון הארגונים, 	 
באוכלוסיות היעד ובשירותים 

הניתנים

הזדמנויות רבות יותר לשיתוף 	 
פעולה/סיוע ושיתוף פעולה בין 

מגזרים 

נוף העמותות
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נספח 4: רשימת המרואיינות

איילת אילני, מכללת אורנים. 1

ד“ר גילה מנחם, אוניברסיטת תל אביב. 2

דר חגית הכהן וולף, האוניברסיטה העברית. 3

ד“ר אורנה בלומין, אוניברסיטת חיפה. 4

ד“ר עמליה סער, אוניברסיטת חיפה. 5

ד“ר שרון הלוי, אוניברסיטת חיפה. 6

מנאל שלבי, אוניברסיטת חיפה. 7

פרופ’ תמר אלאור, האוניברסיטה העברית. 8

ד“ר מרי תותרי, מכללת אורנים. 9

ד“ר נטע זיו אוניברסיטת ת“א. 10

פרופ’ דפנה הקר, אוניברסיטת ת“א. 11

ד“ר אריאלה שדמי. 12

פרופ’ הלנה דה-סביליה, מכללת עמק יזרעאל. 13

ד“ר סראב אבו רביעה-קווידר. 14

ד“ר יופי תירוש, אוניברסיטת ת“א. 15

ד“ר הנרייטה דהאן כלב, אוניברסיטת בן גוריון. 16

ד“ר טניה ציון, אוניברסיטת בן גוריון. 17

פרופ’ נעמי חזן, האוניברסיטה העברית ו“שוות“ )המרכז לקידום נשים . 18
בזירה הציבורית(

פרופ’ חנה הרצוג, אוניברסיטת ת“א. 19

ד“ר טל דקל, אוניברסיטת ת“א. 20

פרופ’ אסתר הרצוג, מכללת בית ברל. 21

פרופ’ רות הלפרין קדרי, אוניברסיטת בר אילן. 22

פרופ’ נויה רימלט, אוניברסיטת חיפה. 23

פרופ’ פנינה מוצאפי הלר, אוניברסיטת בן גוריון. 24

דר’ רינת בן נון, IDC הבינתחומי בהרצליה . 25

אקדמאיות, חוקרות
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שמואל שטח, נאמני תורה ועבודה. 1

אמנה כנאענה למענך במודעות . 2

פרופ’ דפנה גולן, שותפות אקדמיה קהילה. 3

קרן שמש, איתך-מעכי. 4

סאפא יונס, ערוס אל באח’ר. 5

רפאה ענבתאוי, כייאן. 6

מרינה זמסקי, פורום משפחות עולות. 7

פידא נערה, מהפך תע’יר . 8

שרית לרי, מהפך תע’יר. 9

ח’וואלה ראיחני, עסק משלך העמותה להעצמה כלכלית . 10

נאיפה סריסי, ניסאא ואאפאק )נשים ואופקים(. 11

סוזנה פת בנבנישתי, מרכז טאוב . 12

הדס פוקס, מרכז טאוב. 13

סלאימה סמאח, נעם נשים ערביות במרכז. 14

פטריק לוי, אלומות. 15

דליה חלבי, דירסאת. 16

חנה קהת, קולך. 17

עדי מוהל, עמותת ערכים בספורט. 18

לזלי זקס, נשות הכותל. 19

טליה דיכטר מרקוס, עיקר - הקואליציה הבינלאומית לזכויות נשים . 20
עגונות

חגית רובינשטיין, קרן קורת. 21

כיראם בלעום, יסמין. 22

קרן גרינבלט, קואליציית “שותפות“. 23

סנא זריק סאלח, ניסן, קרן קורת. 24

נרימן סולימאן, בעצמי. 25

היידי פרדיס, סידרה. 26

נבילה אספניולי, מרכז אל-טופולא . 27

רונית פיסו, אישה לאישה. 28

אנהאר מסארווה, גבעת חביבה. 29

שרי ריבקין, ידיד. 30

רונה ברייר-גארב, שוות - המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית. 31

ד“ר סוזן וייס, מרכז צדק לנשים. 32

שרה קלה-מאיר, הבית הפתוח לגאווה וסובלנות בירושלים. 33

תום קאנינג, הבית הפתוח לגאווה וסובלנות בירושלים. 34

רולא אלעטאונה, אלנוהוד. 35

ופא אבן ברי, אג’יק. 36

אולה נג’מי, יוזמות קרן אברהם. 37

חולוד ח’מיס, אישה לאישה. 38

ברברה סבירסקי, מרכז אדוה. 39

נציגות ארגונים
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ד“ר יעל חסון, מרכז אדוה. 40

ענת טהון אשכנזי, איתך-מעכי . 41

הדס בן אליהו, שוות - המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית. 42

אורלי ביטי, נעמ“ת. 43

שירה איתן, שת“יל. 44

לירון אזולאי, החצר הנשית. 45

ד“ר אילון שוורץ, שחרית. 46

נורית חג’ג’, נעמ“ת. 47

מיכל גרא מרגליות, שדולת הנשים. 48

תמר שוורץ, רוח נשית. 49

נעמה אלסאנע, רקמת המדבר לקיה. 50

אסמה אלסאנע, רקמת המדבר לקיה. 51

חדרה אלסאנע, סידרה. 52

אינסאף אבו שארב, איתך-מעכי. 53

רעות מיכאלי, הקו החם. 54

אירית שמרת, הקרן החדשה לקולנוע וטלויזיה. 55

ד“ר גלי סמבירא, שחרית. 56

יעל רוקמן, קולך. 57

ליאל אבן זוהר, עמותת כ“ן. 58

רקפת מדור, בעצמי. 59

קרן חדד, מרכז טאוב, קולך, אדוות. 60

מירית זידי, החצר הנשית. 61

אורנה רשף, אישה לאישה, מקלט לנשים מוכות בירושלים. 62

יעל וולפסון, כוח לעובדים. 63

ענת הופמן, נשות הכותל, המרכז הרפורמי לדת ומדינה. 64

65 . IRAC ,הרבה נועה סתת

מקי נאמן, רוח נשית. 66

הרבה דבורה עברון, המדרשה מכללת אורנים . 67

ד“ר גלית שאול, מרכז רוקמן . 68

אוליה ויינשטיין, פרויקט קשר. 69

אירנה לות, פרויקט קשר. 70

אורנה עמוס, הקואליציה הארצית להעסקה ישירה. 71

ענבר הורביץ, שיתופים. 72

דנה גולדברג, קולנוענית, קינוקלאן. 73

גילה מלך, נשים עושות שלום. 74

מיקי גיצין, ישראל חופשית. 75

קסה גטו, עולים ביחד. 76

ערין הווארי, לשעבר מפורום נשים פלסטיניות יהודיות . 77

נאילה עוואד, נשים מגד אלימות. 78

אורית סוליציאנו, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. 79

נציגות ארגונים
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שולה קשת, אחותי למען נשים בישראל. 80

הרבה איילה סמואלס, פורום רבניות רפורמיות. 81

אסתי ריידר, נבחרות. 82

נעמי שניידרמן, אישה לאישה, מקלט לנשים מוכות, ירושלים. 83

לילך צור בן משה, הופכות את היוצרות. 84

מיכל ברקאי-ברודי, מכינת עלמה למנהיגות נשית. 85

סיגל קנוטופסקי, עולים ביחד. 86

טל קורמן, בית משלנו מכללת ספיר. 87

אסתי שושן, נבחרות. 88

מיכל אברה סמואל, פידל - עמותה לחינוך ושילוב חברתי של יוצאי . 89
אתיופיה

סיגל רצין, אחת מתשע. 90

אסנת יחזקאל להט, אלומות. 91

ניצן סניור שניאור, פוליטיקאיות צעירות. 92

דר’ גרי קולמן, מרכז יעקב הרצוג. 93

מיכל יודין, כ“ן. 94

מאיה רומן, פוליטיקלי קוראת. 95

אלכסנדר ברגר פולסקי, לדעת. 96

דר’ מזל שאול, כ“ן. 97

איריס שטרן לוי, המכללה. 98

דפנה ויינברג, נשים לגופן. 99

ניצן כהנא, מטה למאבק בסחר בנשים ובזנות. 100

חן אריאלי, אגודת הלהט“ב ו ‘דוגרי’. 101

סיגל פלר יניב, JFN ישראל. 1

ברברה דובקין, קרן משפחת דובקין . 2

לילי שטרן, קרן שוקן. 3

4 . )IATF( אביבית חי, כוח המשימה הבין משרדי לענייני ישראל והערבים

5 .)NCJW( שרי עשת, המועצה הלאומית של נשים יהודיות בארה“ב

6 .)JFNA( רינה גולדברג, הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה

קרול גולדגייר, קרן משפחת גימפריץ’. 7

אלישבע גילעד, קרן היינריך בל. 8

רינה גן, הפדרציה היהודית של מיאמי. 9

10 .Social Venture Fund ,בתיה קלוש

ברנדה בודנהיימר זלטין, , קרן משפחת בלאושטיין. 11

דורית קרלין, קרן סבה. 12

יעל שלגי, יד הנדיב. 13

דון פוטרמן, קרן מוריה. 14

רחל ליאל, הקרן החדשה לישראל. 15

יובל יבנה, הקרן החדשה לישראל. 16

נציגות ארגונים

מממנות
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אביגיל קורמס, הקרן החדשה לישראל. 17

רומי שפירא, קרן היינריך בל. 18

אהרון בק, קרן פורד. 19

ג‘ודי כהן, קרן הנשים היהודיות של פדרציית פיטסבורג. 20

שרון לויטה-וקנין, קרן בקטנה. 21

מאיה לפיד עדות, יכולים נותנים. 22

נעמה מירן, קרן גנדיר. 23

24 .Jewish Funders Network ,אמילי פרידמן נובק

תמי בלדינגר, קרן הנשים של פדרציית פאלם ביץ’. 25

רייצ‘ל סיגל, קרן הנשים של פדרציית ניו יורק. 26

אלן פלאקס, קרן הדסה. 27

28 . Jewish Women’s Foundations Network ,ננסי שוורץ סטרנוף

אניטה אלטמן, קרן משפחת מזר. 29

אליס האן-פליקס, קרן משפחת מזר, הפדרציה היהודית של ניו יורק. 30

אנדריאה גליקמן, המועצה הלאומית של הנשים היהודיות פיטסבורג . 31
 )NCJW(

32 . )NCJW( ננסי קאופמן, המועצה הלאומית של נשים יהודיות בארה“ב
קארין גרשון, פרויקט קשר 

קארין גרשון, פרויקט קשר. 33

34 .Amplifier ,יואל ברמן

35 .Swiss Family Foundation ,ליאורה אסא

ג’ניפר קרישקה, קרן הנשים של פדרציית פאלם ביץ‘. 36

דבי הופמן, NCJW קליבלנד. 37

רייצ’ל ווסרמן, JWF אטלנטה. 38

39 .JWF, Women’s Amutot Initiative Committee Miami ,דליה בן דוד

טליה חורב, מתן. 40

הנא עמורי, קרן רוזה לוקסמבורג . 41

 

פתחי מרשוד. 1

גבי נימן. 2

סאפא גארב, מכון מנדל. 3

שהירה שלבי, מכון מנדל. 4

יוסי גולדמן. 5

בטסי מלמד. 6

גלית יחיא צפדיה, שתיל. 7

שפרה ברונסויק. 8

עליזה מזור, ביכורים. 9

ג’ני כהן. 10

חגית שחר. 11

דרור איתן . 12

מממנות

יועצות ארגוניות/ 
גייסות משאבים
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נילי גולדשטיין, דעת. 1

2 .She Codes ,סמדר נהב

רים יוניס, חברת אלפא אומגה. 3

סיגל בר-און, דר. פישר. 4

5 .Onlife Internet Site ,אפרת אדמון

6 .IBI ,אלה אלקלעי

סלימה מוסטפא-סלימאן, הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, . 1
הדרוזי והצ’רקסי

אליס שלוי, שדולת הנשים בישראל, כלת פרס ישראל. 2

ציונה קניג-יאיר, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. 3

ג’ולי פישר, מועדון נשות הדיפלומטים בישראל. 4

מרים כבהא, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. 5

עינת וילף, חברת כנסת לשעבר. 6

רותי סופר, יועצת לראש העיר תל אביב. 7

קסניה סבטלובה, ח“כ, המחנה הציוני. 8

תמר זנדברג, ח“כ, מרצ. 9

עאידה תומא סולימאן, ח“כ, יו“ר הועדה לקידום מעמד האישה, הרשימה . 10
המשותפת

מרב מיכאלי, ח“כ, המחנה הציוני. 11

הסנטורית נאן ריץ’, פלורידה  . 12

ענת סרגוסטי, +972. 1

ד“ר אלנה סטולצמן. 2

3 . Bokra.net ,ראידה זועבי

אליסון קפלן סומר, הארץ. 4

ליאור אלפנט, פוליטיקלי קוראת. 5

נגה כהן, מאקו. 6

לנה רוסובסקי, כאן. 7

8 .Times of Israel ,מרים הרשלג

שרלוט הייל, הארץ. 9

מגזר עסקי

מגזר ציבורי, 
פוליטיקאיות 

ונושאות תפקידים

עיתונאיות, כותבות 
ופעילות פייסבוק

סה”כ : 205 מרואיינות 



9090 / נספחים  

נספח 5 : רשימת המשתתפות בקבוצות המיקוד

נארימאן סולימאן. 1
אנהאר מזרחה. 2
אמנה כנאענה. 3
ראפאה עינבתאוי. 4
פידאא טבוני נערה. 5
נאיפה סריסי. 6
נבילה אספניולי. 7
נאילה עוואד ראשד. 8
דועאא דיאב אבו אליהיג’ה. 9

אביב 2017 בחיפה.
נשים פלסטיניות מנהלות ארגונים 

ופעילות. 
מנחה אורחת - פאתי מרשוד

ענת ניר. 10
מאיה רומן. 11
מורן נאור. 12
נוגה כהן, מאקו. 13
לנה רוסובסקי. 14
גוון גברעם. 15
שולמית פרבר. 16

אביב 2017, תל אביב.
פעילות, כותבות ועיתונאיות במדיה 

החברתית.
מנחות אורחות – קרן גרינבלט וליאור 

אלפנט

נח כתיב. 17
אמרה הינו. 18
מנאר חיאדרה. 19
דיאנה זרייק. 20
דועאא דיאב אבו אליהיג’ה . 21
צופית הירש. 22

אביב 2017, קרית אתא.
Vital Voices חברות רשת המנהיגות

מארחת – לירון פלג

ג’וזי גלאסיוס. 23
שושנה קורדובה. 24
מרגלית פרידמן. 25
ג’סיקה פישר. 26
אופירה קרקובר. 27
ד“ר חגית הכהן וולף. 28

אביב 2017, מודיעין. 
מפגש פעילות בנושא יהדות ומגדר. 

מארחת ד“ר אלנה סטולצמן 

אולגה קוזלובסקי אברג’יל. 29
הייא חאג’ יחיא. 30
טליה פולטינסקי. 31
ניהאר אבוג’ור. 32
יקין סרסור. 33
תאיר טהר. 34
אורית וייס. 35
מינה קרפ. 36
נדיה בלקינד. 37
חן קורן. 38
אביטל עבדי. 39
תהילה גבאי דויטש. 40
רעות אחדות. 41

אביב 2017, תל אביב.
נשות נעמ“ת הצעירה. 

מנחה אורחת – נורית חג’ג’
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ירדן סקופ. 42
הדס שטייף. 43
סיון קלינגביל. 44
ורד כהן ברזילי. 45
אפרת אדמון. 46
יפעת גליק. 47
ענת מנדל. 48
ענת סרגוסטי. 49

אביב 2017, תל אביב.
חברות תא העיתונאיות.
מארחת – ענת סרגוסטי

אלנה רומנובסקי. 50
ריטה וולוסין. 51
מילנה סנדלר. 52
אסתי שנדרוביץ’. 53
וואהנה בוריא. 54

אביב 2017, תל אביב
אקטיביסטיות דוברות רוסית. 

מנחה אורחת – לנה רוזובסקי

ד“ר סיגל נגר רון. 55
אורה לוי. 56
יהלומה זכות. 57
עפרה יצחק חי. 58
רינה שקד. 59
פרופ’ פנינה מוצפי הלר. 60
מיכל מזרחי. 61
ניבה ראם. 62
ג’ולי קייט. 63
אחלמה פרץ. 64
סיגל מורן. 65
שרון כן דור. 66
קמילה לנדסקינד מילנר. 67
שירי כהן. 68
לאה שקדיאל. 69
ראומה מנסור. 70
אופירה יצחק חי. 71

אביב 2017, שדרות.
אקטיביסטיות/פוליטיקאיות 

ואקדמאיות במכללת ספיר. מארחת – 
טל קורמן , מנחה אורחת – גלית יחיא 

צפדיה

ד“ר סראב אבו רביעה קווידר . 72
אמל נסאסרה. 73
אינאס אבו ריאש. 74
חיסן אלסאנע. 75
אנסאף אבו שארב. 76
סוזאן אלעברה . 77
סמירה אלפיומי. 78

אביב 2017, נגב.
אקטיביסטיות, צוותי עמותות 

ואקדמאיות. 
מנחה אורחת – שהירה שלבי

מורן נאור. 79
כורם קשת. 80
רחל בית אריה. 81
מור קומפני. 82
פייגי שטרן. 83
שרון מיירסקי. 84
קרני בן יהודה. 85
מאיה פז. 86
שולמית פרבר. 87

אביב 2017, תל אביב.
מפגש המשך עם אקטיביסטיות, 

כותבות ועיתונאיות ברשתות 
החברתיות. 

מנחות אורחות – קרן גרינבלט וליאור 
אלפנט
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שיינה רחברג פקין. 88
מור יעקב. 89
וובנש דסטיו. 90
נתיבה חפיד. 91
מעין זיסקרוט. 92
ברכה איתן. 93
שני כספי. 94
ציפי אלסטר. 95
שרון לנפינסקי. 96

אביב 2017, צפת.
חברות בתכנית “שותפות 2000“ 

ואקטיביסטיות. מארחת – איריס 
פוסקלינסקי, מנחה אורחת – ליאורה 

אסא

סוזן אברמוביץ’. 97
פרנסיס ברנדט. 98
מרים כסלו. 99

דבי קוסגרוב. 100
מרילין גוטליב. 101
אליס האן פליקס. 102
ג’ודי רף. 103
מרילין טיפין. 104
ג’יימי אלן בלאק. 105
סטפני בלומנקרץ. 106
נטשה מאייר. 107

קיץ 2017, ניו יורק.
 New York Jewish -חברות ה

Women’s Foundation מנחה 
שותפה – רייצ’ל סיגל

נבילה אספניולי. 108
שהירה שלבי. 109
ערין הווארי. 110
סמאח סלאימה אגברייה. 111
למייה נעאמנה . 112

סתיו 2017, חיפה. 
פגישת המשך עם נשים פלסטיניות 

מנהלות ארגונים ופעילות. 
מנחה אורחת – פאתי מרשוד

113.ברברה סבירסקי
114. נוגה דגן בוזגלו

115. מרים גברעם
116. לנה רוסובסקי

117. תמר שוורץ
118. איריס שטרן לוי

119. שולה קשת
120. מיכל גרא מרגליות

121. נטע לוי
122. הגר לוי קדמי

סתיו 2017, תל אביב. 
פגישת המשך עם מנהלות ארגונים, 

אקטיביסטיות רשת ועיתונאיות. 
מנחות אורחות – קרן גרינבלט וליאור 

אלפנט
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