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אוכדובצורהנסיגהכיום"קיימת

אישהבאידומשנהלאודהאחרת,

חילונית"ערבייה,דתייה,מדובר
העולמית1יצ1י1"רפרידמן,אניטה

הדרהרואיםממש"אנחנו

הציבורי,מהמרחבנשיםשל
מטריד"מאודודה
נעמתתנ1עתי1"רפאר,חגית

המ־שהנושאלנוחשוב

גדר,

$TS1$,המגדר$TS1$

$DN2$,המגדר$DN2$היום'מסדרירדלא

במגעשבאיםואחיות,מורים

שניילדיםלזהותכדיילדים,עם

4.

ייייו
*fate/י׳
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המכהנתפרידמן,אניטהאומרת

ינוארמאזהעולמיתויצוכיו"רבתפקידה

מעמדשלהנושאכלהראשון"מהרגע.2020
התנועה".שלבדנ"אהיהואמהותהאישה

הוקמהעולמית,ציוניתתנועהויצו,
הצר־עללענותכדינשים,ידיעלב־0291

כים

$TS1$הצרכים$TS1$

$DN2$הצרכים$DN2$שהקמנואלה"אנחנווילדים.נשיםשל
שנשיםכדיהיום,מעונותואתחלבטיפתאת

הכל־המעמדאתולחזקלעבודלצאתיוכלו
כלי

$TS1$הכלכלי$TS1$
$DN2$הכלכלי$DN2$ולהגיעעצמןאתלקדםוגםהמשפחתי
"היוםפרידמן.מתארתהשפעה",לנקודות

ילדים.אלף12שבהםמעונות,170לנויש
השניםובמהלךא־מפלגתית,תנועהאנחנו

ושיני־הישראליתהחברהשללצרכיםענינו

נו

$TS1$ושינינו$TS1$

$DN2$ושינינו$DN2$לצרכים".בהתאםשלנוהייעודאת
השנים?לאורךכפעילותכןהשתנהמה

בקליטתעסקנוה־04־05בשנות"אם
בשנותלנשים,עבודהמקוםובשיבוץעלייה

במ־אלימותמניעתשללתחוםנכנסנוה־08

שפחה.

$TS1$.במשפחה$TS1$

$DN2$.במשפחה$DN2$מקלטשהקיםהראשוןהארגוןאנחנו
אנחנוהרווחה.משרדבשיתוףמוכות,לנשים

אלי־מניעתמבחינתמישוריםבכמהעובדות
מות:

$TS1$:אלימות$TS1$
$DN2$:אלימות$DN2$מני־מרכזיוכמהמקלטיםשנימנהלות

עת

$TS1$מניעת$TS1$

$DN2$מניעת$DN2$,שלי׳ורק׳שליתוכניתלנוישאלימות

ובבסיסיםספרבבתיהצעיריםאתשפוגשת

אלי־מעגליעלאותםללמדומנסהצבאיים

מות,

$TS1$,אלימות$TS1$

$DN2$,אלימות$DN2$בריאה.זוגיותזוומהאדומותנורות

הבין-האלימותמעגליבשבירתצורךזיהינו
כגוןמקצוע,אנשימכשירותאנחנודורית.

לנוישהבית.בתוךכאלהבמצביםמצאים

לכך,נוסףאלימים.בגבריםלטיפולחםקו
מקלטיוצאותלנשיםסיועהואהמיזמיםאחד
שמונהפתחנומהממשלה.תמיכהלהןשאין

למעגליחזרושלאכדיהארץ,ברחביקהילות
יחדחקיקהבכנסתמקדמותגםאנוהאלימות.

לשוויוןחוקלמשלנוספים,נשיםארגוניעם
ועוד".האלקטרוניהאיזוקחוקבשכר,

הפו־המציאותלנוכחמרגישותאתןאיך

ליטית

$TS1$הפוליטית$TS1$

$DN2$הפוליטית$DN2$?כיום

במר־ניכרוזהאחורה,שחוזרסרטכמו"זה

חב

$TS1$במרחב$TS1$

$DN2$במרחב$DN2$.ופתאוםהתקדמות,ראינובעברהציבורי

ביותררציניתנסיגהישנההנוכחיתבממשלה

אות־מדאיגהשנוראנשיםייצוגשלבתחום

נו.

$TS1$.אותנו$TS1$

$DN2$.אותנו$DN2$הציבורי.מהמרחבנשיםשלהדרהישנה

בהחלשתגםגדולהמאודבעיהרואותאנחנו

לקידוםההחלטותרובהעליון.המשפטבית
האחרונותבשניםשהתקבלוהאישהמעמד

העליוןהמשפטביתידיעלהיושלנובמדינה
כזובצורהנסיגהקיימתבחקיקה.דווקאולאו

מדובראישהבאיזומשנהלאוזהאחרת,או

שיכולתהליךזהחילונית.ערבייה,דתייה,
שדב־ונגלהאחדבוקרשנקוםלכךלהוביל

רים

$TS1$שדברים$TS1$

$DN2$שדברים$DN2$לאכברמאליהםמובניםשהםשחשבנו
השולחן".לראשלבואחייבהזההשיחשם.

.*3980אלימות:לנפגעותוסיועיעוץקו

האלימותממעגלליציאההגכריםקו

1800393904.
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נשע־אנחנואחדמצד
נות

$TS1$נשענות$TS1$
$DN2$נשענות$DN2$שהשיגוהישגיםעל

תנועתאתשהקימוהחלוצות

ומ־פניהאתשינתהנעמתשניומצדנעמת,

תאימה

$TS1$ומתאימה$TS1$

$DN2$ומתאימה$DN2$שהםהחדשים,לאתגריםעצמהאת

המכה־פאר,חגיתאומרתנשי",ייצוגבעיקר

נת

$TS1$המכהנת$TS1$

$DN2$המכהנת$DN2$שנתמאזהתנועהכיו"רהנוכחיבתפקידה

במקומותהציבורי,במרחבנשי"ייצוג.2019

במקומותובעיקרבחברהבקהילה,העבודה,
כולנושלהחייםעלהחלטותמקבליםשבהם

עכשיו".שבוערמהזה

מגדרישוויוןלקידוםפועלתנעמתתנועת

בפ־ומתמקדתהחייםתחומיבכלבישראל

עילות
$TS1$בפעילות$TS1$

$DN2$בפעילות$DN2$במשפחה,בעבודה,מדיניותלשינוי
מפעילההתנועהכן,כמוובכלכלה.בחברה
ייעוץמאפשרתהרך,לגילמפוקחיםמעונות
עבו־דיניבהןסוגיות,במגווןלנשיםמשפטי

דה,

$TS1$,עבודה$TS1$

$DN2$,עבודה$DN2$ומניעתלטיפולהמרכזאתגםומפעילה
מרכזעדייןהיא"אישהבמשפחה.אלימות

פאר.אומרתהאחריות",ברובונושאתהבית

לידהתקופתשלבנושאפעלנוכך"לשם
מרכזאתגםוהקמנולידה(,)חופשתוהורות

הנושאלצערי,לאבות.הדרכהמרכז׳אבא',

צועדהאחרונהבתקופההולםנשיייצוגשל
פעםשעודלבשמותאנחנופתאוםאחורה.
דב־לגביהראשוןבקולהיותצריכותאנחנו

להיותהיואמוריםשכבררים
,2023בשנתמאליהםברורים

אנח־בממשלה.נשיםייצוגלמשלכמו

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$ממשאנחנומנכ"ליות.שרות,מעטרואים

וזההציבורימהמרחבשלנוהדרהרואים

אות־רקלאלהטרידצריךזהמטריד.מאוד

נו,

$TS1$,אותנו$TS1$

$DN2$,אותנו$DN2$אנחנוהאםהיאהשאלהכולם.אתאלא

מגד־הוגנותבהשישחברהלהיותרוצים

רית,

$TS1$,מגדרית$TS1$

$DN2$,מגדרית$DN2$בהשישפלורליסטיתמתקדמת,חברה

אבלמתסכל,מאודהיוםהמצבלכולם?מקום

אנחנוידיים.להריםהפריבילגיהאתלנואין

האחריותהמשמר,עללעמודנחושותיותר

מודאגותאנחנופעם.מאיגדולההיאהיום

לבג"ץניתןלאנשים.זכויותשלהנושאמכל
שלגםבהןנשים,שלהזכויותרובלהיחלש.

אםלנוואבויאויבבג"ץ.הושגודתיות,נשים

ייפגע".בג"ץשלהכוח
לנשים?אלהכימיםשלךהמסרמהו
שרו־צעירות,לבנותלומרליחשוב"מאוד

צות

$TS1$שרוצות$TS1$

$DN2$שרוצות$DN2$שידעואפשרי.שזהחלומות,להגשים

מקוםבכללהיותצריכותשהןיכולות,כןשהן

ילמדו,הןמהילבשו,הןמהמחליטותושהן
בפניהן".פתוחושהכלבצבאישרתוהןאיפה

אלי־רקעעלכמצוקהוגכריםלנשיםחםקו

מות

$TS1$אלימות$TS1$

$DN2$אלימות$DN2$:03-6492468/9/70כמשפחה.

שטוט׳לנדאילנה
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12בראששעומדותהנשיםהבינלאומי,האישהיוםלתל

שוויוןלמעןהשניםארוךבמאבקבארץהמובילותוהתנועותהעמותות
עלומדברותהשוטפתהפעילותעלמספרותאלימות,ונגדזכויות

עלולותאנחנואחד"בוקרמעיניהן:שינהשמדיריםימינושלהאתגרים

שם"לאכברמאליהםמובניםשהםשחשבנושדבריםולגלותלקום

רואהכשאניאופסימיתמאוד"אני

כךכלציבוריםשלההתגייסותאת
נשים"זכויותלמעןלמאבקנרחבים
הנשיםשדולתמנכ"ליתילין,דניאליהדס

1ז1זדוז1

nnnn

אחווה,

Unnn

jpinw

*Kuna-

,,^עםשס*-

משמעו־לתפקידיםנשיםבגיוסמאבק
תיים

$TS1$משמעותיים$TS1$
$DN2$משמעותיים$DN2$אלימותשלהנושאגםועוד.בצה"ל
בשנתראויה:התייחסותמקבללאנשיםנגר

תוכ־ועדייןבישראל,נשים22נרצחו2022

ניות

$TS1$תוכניות$TS1$

$DN2$תוכניות$DN2$האלקטרוניהאיזוקכמוחייםמצילות
תקו־נשיםנגדאלימותלמניעתוהאמנה

עות.

$TS1$.תקועות$TS1$

$DN2$.תקועות$DN2$,מט־מאודהמשפטיתהמהפכהוכמובן

רידה

$TS1$מטרידה$TS1$

$DN2$מטרידה$DN2$.שנמצאיםמהכליםניכרחלקאותנו

מהזכויותהרבהמשפטיים,כליםהםבידינו

המשפט.ובתיבג"ץבאמצעותהשגנושלנו

הממשלהשמובילההמשפטיתהמהפכהאך

מזמןלאהאלו.הכליםאתגםמאיתנותיקח
נהגשבובאירועהנשיםבשדולתטיפלנו

בתילדההעלהלאחילוניבאזוראוטובוס

פנינולו.נראהלאשלההלבושכילהסעה

הרת־שמהווהלפשרהוהגענומשפטלבית

עה

$TS1$הרתעה$TS1$

$DN2$הרתעה$DN2$נהגאחרבאירועבעתיד.דומיםלמקרים

לאמבול־קורונהחולתהעלהלאאמבולנס
נס

$TS1$לאמבולנס$TS1$
$DN2$לאמבולנס$DN2$בעיניו.צנועבאופןהתלבשהלאהיאכי
המה־אםאבללצדנו.עמדהמשפטביתשוב

פכה

$TS1$המהפכה$TS1$

$DN2$המהפכה$DN2$לבטלתוכלהכנסתתעבור,המשפטית
כאלהפעולותואזהאפליה,איסורחוקאת
חוקיות".יהיו

לאופטימיות?מקוםישזאת,ובכל

כשא־אופטימיתמאודשאניהיא"האמת

ני

$TS1$כשאני$TS1$

$DN2$כשאני$DN2$כךכלציבוריםשלההתגייסותאתרואה
נשים".זכויותלמעןלמאבקנרחבים

ב1א11סמאיה

FFבחודשייםהתעוררורבותנשים

שנראהשמהוהבינוהאחרונים

להשתנותיכולמאליוברורלנו

מנכ"ליתילין,דניאליהדסאומרתברגע",
גבריםוגםרבות,נשים"לכןהנשים.שדולת

מוכנותולאלמאבקומוכניםמוכנותרבים,

הישרא־בחברההשוויונימקומנועללוותר

לית.

$TS1$.הישראלית$TS1$

$DN2$.הישראלית$DN2$ניתןלאשלנושבמשמרתשברורכך
המ־עלאנחנוחד־משמעיתאחורה.לחזור

שמר

$TS1$המשמר$TS1$

$DN2$המשמר$DN2$שלנו".הבנותבשביל

לקי־הנשיםשדולתפועלתשנהכ־04זה
דום

$TS1$לקידום$TS1$
$DN2$לקידום$DN2$וייצוגמגדרישוויוןשלמדיניות

בה־מאבקהעבודה,בשוקשווה

דרה,

$TS1$,בהדרה$TS1$

$DN2$,בהדרה$DN2$קר־תפקידיםפתיחת
ביים

$TS1$קרביים$TS1$
$DN2$קרביים$DN2$,משא־הקצאתבצה"ל

בים

$TS1$משאבים$TS1$

$DN2$משאבים$DN2$נגדבאלימותומלחמה

פועלתגם"השדולהנשים.
והחלטותחקיקהלקידום
מג־שוויוןלמעןממשלה

דרי",

$TS1$,"מגדרי$TS1$

$DN2$,"מגדרי$DN2$ילין.דניאליאומרת
עושותאנוהמשפטי,"במישור
לבג"ץתביעותבאמצעותזאת
באמצעותובתקשורתהמשפט,ולבתי

השדו־האתגרים.והצפתמורעותהעלאת

לה
$TS1$השדולה$TS1$

$DN2$השדולה$DN2$אמה־בעברית,סיועקווימפעילהגם

רית,

$TS1$,אמהרית$TS1$

$DN2$,אמהרית$DN2$עלהנפגעותלנשיםוערביתרוסית
ישוכןהעבודה,במקוםמגדריתאפליהרקע

החרדית".לחברהייעודיקולנו

האחרונות?השניםכ"04השתנהמה

חדשים.אתגריםעמהמביאהתקופה"כל

ארוכההללוהשניםב־04שעברנוהדרךאבל

שנה40שלפנילהאמיןקשהלפעמיםמאוד.

אחתאישהשלייצוגעללהיאבקצריךהיה

המ־למשל,ה־09בשנותלכנסת.ברשימות

חשבה

$TS1$המחשבה$TS1$

$DN2$המחשבה$DN2$הייתהטייסותלהיותיכולותשנשים

מילר,אליסבג"ץבזכותמהפכנית.ממש
האגודהעםיחדהנשיםשדולתשהגישה

בת־היוםמשרתותנשיםהאזרח,לזכויות

פקידים

$TS1$בתפקידים$TS1$

$DN2$בתפקידים$DN2$,חלמתילאצעירה,כנערהשאני

ארוכהשלנוהדרךועדייןאפילו.עליהם

מסתמנתנסיגההיוםרואותואנחנומאוד

ההד־נושאהחדשה.הממשלהבהחלטות

מטריד.מאודהחרדיתבחברהוההפרדהרה

דו־מדרכות,עללעבורמורשותלאנשים

רשים

$TS1$דורשים$TS1$

$DN2$דורשים$DN2$גולשוזההאוטובוס,בסוףלשבתמהן
שליומהסדרעלהישראלית.החברהלכלל

האמנושלאדבריםעומדיםהקואליציה

עלאפליהעלהאיסורביטוללמשלשיהיו,
צנועלאלבושעלמאסרעונשידתי,רקע

פמיניסטיות,לימודתוכניותביטולבכותל,

1־1
1־

gt;1

_F-

שנזעזותנשיםיותרהרבהיש"כיום
לספרלהתבייש,לאמהפיחסלים,לצאת

נפגעתי"ולהגיד:שלהןהסיפוראת
מרכזיאיגת־מנכ"זייתסהייציאנו,אורית

מיניתתקיפהולנפגעילנפגעותהסיוע

סזהן־אלשןבית

לבדלאאת

לנ׳|ר,צי

|טר^ימרי
Spsl^מאמינו

FF32לאורךנמשכתשלנוהפעילות

משמעו־הכיהשינויכאשרשנה,
תי

$TS1$משמעותי$TS1$
$DN2$משמעותי$DN2$הואהשניםלאורךשקרהועמוק

והנפגעים.הנפגעותשלבתודעהכלקודם
מסוימים,בקהליםלפחותלהטמיע,הצלחנו
והבו־השתיקהקשרהסרתשלהתפיסהאת

שה",

$TS1$,"והבושה$TS1$

$DN2$,"והבושה$DN2$שמכהנתסוליציאנו,אוריתאומרת

מרכזיאיגודכמנכ"ליתבתפקידהעשור

מינית.תקיפהולנפגעילנפגעותהסיוע

ביטוי?לידיבאזהכיצד

שמדבריםוגבריםנשיםיותרהרבה"יש

עברו.שהםהפגיעותעלהאחרונותבשנים
טי־קיבלזה* זMe Tooקמפייןאחרי

נוף.

$TS1$.טינוף$TS1$

$DN2$.טינוף$DN2$נשיםרחוק,כזההלאבעבר

הת־פיקסלים,מאחוריהיועדיין

ביישו

$TS1$התביישו$TS1$

$DN2$התביישו$DN2$ישאשמתן.שזווהרגישו

עבודה,מאודהרבהעודכמובן
נשיםיותרהרבהישכיוםאבל

מהפיקסלים,לצאתשמעיזות
הסיפוראתלספרלהתבייש,לא

בי־בעברי׳נפגעתיולהגיד:שלהן

לדות,
$TS1$,בילדות$TS1$

$DN2$,בילדות$DN2$היוםזה,עלמדברתאניהיום

חלגבריםלגביגםאגב,צד׳.עוברתהבושה
ולמ־הגגלארגוןאלינומגיעותכיוםשינוי.
רכזי

$TS1$ולמרכזי$TS1$
$DN2$ולמרכזי$DN2$אתשמספריםגבריםשלפניותהסיוע

עמדהבעליגבריםראיתישלהם.הסיפור
בילדותם".שנפגעולספרמתביישיםשלא

ולנפג־לנפגעותהסיועמרכזיאיגוד

עי

$TS1$ולנפגעי$TS1$

$DN2$ולנפגעי$DN2$תשעהשלגגארגוןהואמיניתתקיפה
ופוע־הארץברחבישנמצאיםסיועמרכזי
לים

$TS1$ופועלים$TS1$
$DN2$ופועלים$DN2$לקידוםלמאבקהוותיקהלוביכארגון
ולנפגעיםלנפגעותזכויותלמתןמדיניות
"בשנהבישראל.המיניתהאלימותולמיגור

סיפוריםויותריותרבעינייבלטוהאחרונה

שעוברתוהחרדיתהדתיתמהחברהשיצאו

נפרץשם"גםסוליציאנו.אומרתמהפך",

וגםלדברמוכנותנשיםיותרהשתיקה,קשר

ולהוקיעלהיאבקכדימתגייסותהקהילות
מתוכן".פוגעים

?2023לשנתהמטרותמהן

לפ־ברורות:מאודמטרותכמהלנו"יש

עול
$TS1$לפעול$TS1$

$DN2$לפעול$DN2$מין.עבירותעלההתיישנותביטוללמען

עשרותלפעמיםלוקחולנפגעיםלנפגעות
שאיןכמולכןהפגיעה.עללהתלונןשנים
שמיהדעתעליעלהלארצח,עלהתיישנות

שהע־מפנימחירשוםישלםלאמיניתשפגע

בירה

$TS1$שהעבירה$TS1$

$DN2$שהעבירה$DN2$.וזועקתקריטיתבעיהכן,כמוהתיישנה
לטי־אדיריםהמתנהתוריהיאכיוםבישראל

המדי־במימוןנפשייםפולים

נה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$גםצריךונפגעים.לנפגעות

שכיוםשניתן,הטיפולזמןאתלשנות

שנ־עלועומדלצרכים,מותאםולאקצרהוא

תיים

$TS1$שנתיים$TS1$

$DN2$שנתיים$DN2$.משאביםגיוסהואנוסףחשובדברוחצי

כדימינית,לפוגעיםהצלבותמאגרלהקמת

עלמידעלקבלולנפגעיםלנפגעותלסייע
כוחאולילהםשייתןמהסדרתיים,פוגעים

נמ־שלנובתוכניתלמשטרה.תלונהלהגיש

צאת

$TS1$נמצאת$TS1$

$DN2$נמצאת$DN2$לקי־הספרבבתיחינוךמטההקמתגם
דום

$TS1$לקידום$TS1$
$DN2$לקידום$DN2$ולטובתמיניתאלימותלמניעתחינוך
בריאה".מיניות

להשפיעצפויההמשפטיתהרפורמהאיך
עלפעילותכן?

במ־הסבירותעילתאתלבטלהניסיון"אם

סגרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$זההרייצלח,אכןהמשפטיתהרפורמה

ונפג־נפגעותשלביכולתקשהבאופןיפגע

עים

$TS1$ונפגעים$TS1$

$DN2$ונפגעים$DN2$לבג"ץלפנותיהיהניתןלאצדק.לתבוע
סבי־לאשלטוניותהחלטותיתקבלוכאשר

רות

$TS1$סבירות$TS1$

$DN2$סבירות$DN2$אםלמשל,ובנפגעים.בנפגעותהפוגעות

אישוםכתבלהגיששלאתחליטהפרקליטות

הפו־אתמכירהשהנפגעתבגללרקאונסעל

גע,

$TS1$,הפוגע$TS1$

$DN2$,הפוגע$DN2$בטענהלבג"ץלפנותהנפגעתתוכללא
האנסוכךסבירה.לאהפרקליטותשהחלטת

ולפגוע".להמשיךויוכללדיןיעמודלא
1202הסיוע:ארגוניאיגודשלהחירוםקו

גכרים.1203נשים;

שטנטלנדאילנה

1lt;

-ת־

יש

$TS1$תיש-$TS1$

$DN2$תיש-$DN2$

־־ו
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שלבעיהאינהנשיםנגד"אלימות
בהסברהלהתחילוישבלבד,נשים

הצעירים"בגיליםכליםובמתן
עמותתמנכ"זייתדנציגר,ורדית

נשיםנגדלאלימותל.א

אתלממשמחויביםאנו

אתולמגרהעמותהחזון

אומ־במשפחה",האלימותתופעת

רת

$TS1$אומרת$TS1$

$DN2$אומרת$DN2$ל.אעמותתמנכ"ליתדנציגר,ורדית
נשיםנגד"אלימותנשים.נגדלאלימות

למגרהוישבלבד,נשיםשלבעיהאינה
בגיליםכברכליםובמתןבהסברהולהתחיל

הצעירים".
עלב־7791נוסדהלאלימותל.א.עמותת

החיותלנשיםחדשההתחלהלהעניקמנת

רותהעמותה,מייסדתהאלימות.במעגל

לה־ביקשהישראל,פרסכלתלימיםרזניק,

שמיע

$TS1$להשמיע$TS1$

$DN2$להשמיע$DN2$במע־הלכודותנשיםשלקולןאת
גל

$TS1$במעגל$TS1$
$DN2$במעגל$DN2$,למרחבפתרונותיצירתתוךהאלימות

מק־בהקמתחלוצההייתה"העמותהמוגן.
לטים

$TS1$מקלטים$TS1$
$DN2$מקלטים$DN2$טי־לצדהארץ,ברחבימוכותלנשים

פול
$TS1$טיפול$TS1$

$DN2$טיפול$DN2$מספ־מקצועית",להכשרהותוכניות

רת

$TS1$מספרת$TS1$

$DN2$מספרת$DN2$.היוםעדומטפלתטיפלה"היאדנציגר

ומ־מינית,כלכלית,אלימותשלבסוגיות

שפטית.

$TS1$.ומשפטית$TS1$

$DN2$.ומשפטית$DN2$.העלאתאתהובילהלאלימותל.א
במ־האלימותלתופעתהציבוריתהמודעות

שפחה.

$TS1$.במשפחה$TS1$

$DN2$.במשפחה$DN2$הה־בעמדותלשינויתרמההיאבכך

התופעהכלפיהישראליתברה
במק־לסיוע,הרשויותאתוגייסה

ביל
$TS1$במקביל$TS1$

$DN2$במקביל$DN2$משפטי".וסיועחקיקהלשינויי

לנשיםמקלטיםכיוםמפעילההעמותה

נפגעותומלווהמעברדירותוכןוילדיהן

מתפיסתויציאההסתגלותהמאפשרבאופן

העמותהקובנוסף,ונתמכת.נזקקתעולם

הדרכהומערךשפות,במגוון24/7פועל

"פועלותוהסברה.חינוךפעילויותמעניק
ומ־מתנדבותוכ־05עובדות,כ־05אצלנו

תנדבים",

$TS1$,"ומתנדבים$TS1$

$DN2$,"ומתנדבים$DN2$לשי־"הבאנודנציגר.מספרת
תופי

$TS1$לשיתופי$TS1$
$DN2$לשיתופי$DN2$הענק־וארגונים,מוסדותעםפעולה
נו

$TS1$הענקנו$TS1$
$DN2$הענקנו$DN2$פעלנובאלימות,במאבקלרשויותסיוע
מענההקונתן2022בשנתחקיקה.לשינויי

במס-פניותלצדטלפוניות,פניותל־007,3

הנשיםלצדשםאנחנוובאפליקציה.רונים

לתעדףצריכההממשלההדרך.אורךלכל
הלאומיתהתוכניתאתלממשהנושא,את

אתולהקצותנשיםנגדבאלימותלמאבק

לנושא".המיועדיםהכספיםכל

.*6724לאלימות:ל.אשלהחירוםקו
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נשיםיותרשיהיוצריכות"אנחנו

גםאבלהשפעה,שלבפודיציות

התוצאות"אתלבחון
אמונהתנועתיו"רסלע,יפעת

המתנדבת

הסצטיpma;ת

תמידצריכיםאנחנו

ובהער־בשמחהלהסתכל
כה

$TS1$ובהערכה$TS1$
$DN2$ובהערכה$DN2$להמ־ועדייןשנעשה,מהעל

שיך

$TS1$להמשיך$TS1$

$DN2$להמשיך$DN2$שההישגיםלוודאגםאלאלהילחםרקלא

האח־בשניםוארגוניםנשיםידיעלשהושגו

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$סלע,יפעתאומרתאחורה",ילכולא
לת־אלהבימיםשנכנסהאמונה,תנועתיו"ר

פקידה

$TS1$לתפקידה$TS1$

$DN2$לתפקידה$DN2$מינקה,ליאורהאתשהחליפהלאחר
לשמר"כלומר,שנה.22בתפקידשכיהנה

שנוכלהלוואיהחדש.אתולפתחהקייםאת
מקומותישלהילחם.בליהחדשאתלפתח
משמעותיים,מאודהישגיםכברבהםשיש
מקומותוישלהילחם;צריךפחותכברשם
ערניותלהיותעדייןצריכותאנחנושבהם

קדי־מתקדמותאנובהםשגםלראותמאוד,
מה

$TS1$קדימה$TS1$
$DN2$קדימה$DN2$אחורה".הולכותשלאובוודאי

הדתית־לאומית,האישהתנועתאמונה,
מעמדבקידוםועוסקתב־5391,הוקמה
בהנכחתבעיקרובקהילה,במשפחההאישה

הדתובמוסדותהכלליהציבוריבמרחבנשים

למענם:פעלהשהתנועההנושאיםביןבפרט.
להתמ־לנשיםכיוםשמאפשרבג"ץהובלת

נות

$TS1$להתמנות$TS1$

$DN2$להתמנות$DN2$הווע־הרכבשינויכשרות,למשגיחות
דה

$TS1$הוועדה$TS1$
$DN2$הוועדה$DN2$ההתמו־פתיחתראשיים,רבניםלבחירת

דדות

$TS1$ההתמודדות$TS1$

$DN2$ההתמודדות$DN2$לנשים,גםהרבנייםהדיןבתילמנכ"ל
התנו־בנוסף,ועוד.הבלניותשכרהעלאת

עה

$TS1$התנועה$TS1$

$DN2$התנועה$DN2$במ־אלימותבמניעתבטיפולמתמקדת

שפחה,

$TS1$,במשפחה$TS1$

$DN2$,במשפחה$DN2$מיכלפורוםעםפעולהשיתוףתוך
כלהומדריכותבלניותלהדריךבמטרהסלה
היתר,ביןנשים.אצלאלימותסימנילזהות
נוערכפריחמישהיום,מעונותל׳אמונה׳
נוערובניילדיםלכ־008ביתהמשמשים

מכוןוגםבמשפחהטיפולמרכזי13בסיכון,
המשפ־אתגריעםשמתמודד"באר־אמונה"

חה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$תהיההנוכחית"השנהבמגזר.המודרנית

הבאההתקופהולעיצובללמידהגםמוקצית

ולה־להמשיךיהיההנושאכאשרב׳אמונה׳,

עמיק

$TS1$ולהעמיק$TS1$

$DN2$ולהעמיק$DN2$הצי־במרחבהנשיבייצוגהעיסוקאת

כן,"כמוסלע.אומרתבורי",

נשיםשלהייצוגאתלהרחיבנפעל

העסקיבמרחבשלהןוהלגיטימיותדתיות
ישראל".במדינתהחברתי־אזרחיבמרחבוגם

שיפור?דורשותסוגיותאילו

כיוםשנמצאותנשיםמדימעטלנו"יש

כמיממשלה,משרדישלכמנכ"ליותבזירה

מדי־שלהכלליבמרחבכשרות.שגיחות

נת

$TS1$מדינת$TS1$

$DN2$מדינת$DN2$זאת,לצדמספרית.נסיגהרואיםישראל
שה־בהכרחלאבפוזיציה,מחזיקהכשאישה

תוצאה

$TS1$שהתוצאה$TS1$

$DN2$שהתוצאה$DN2$אנ־נשים.ושתקדםפרו־נשיםתהיה

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$שלבפוזיציותנשיםיותרשיהיוצריכים

בעשו־התוצאות.אתלבחוןגםאבלהשפעה
רים

$TS1$בעשורים$TS1$
$DN2$בעשורים$DN2$משמעו־דרךכברתנעשתההאחרונים
תית

$TS1$משמעותית$TS1$
$DN2$משמעותית$DN2$בשי־דתיותנשיםשירותשלבתחום

רות

$TS1$בשירות$TS1$

$DN2$בשירות$DN2$הואשלנומהתפקידוחלקוצבאי,לאומי

ממשיך".גםאלאקיים,שזהרקשלאלוודא

מהלכירקעעלמתנהלותאתןאיך

הנוכחית?הממשלה

פו־נתייחסולאפוליטיארגוןלא"אנחנו

ליטית
$TS1$פוליטית$TS1$

$DN2$פוליטית$DN2$ולתו־למעשיםנתייחסדבר.לשום

צאות,

$TS1$,ולתוצאות$TS1$

$DN2$,ולתוצאות$DN2$שבעותלאאנחנולדיבורים.פחות

שאמר־כמואבלנשים,פחותשישמכךרצון

תי,

$TS1$,שאמרתי$TS1$

$DN2$,שאמרתי$DN2$שהןבהכרחאומרלאנשיםשלקיומןעצם
לתוצאות".מחויבות

אותך?מדאיגהבג"ץהחלשת
פולי־ולנושאיםלרפורמהאתייחס"לא

טיים,

$TS1$,פוליטיים$TS1$

$DN2$,פוליטיים$DN2$ונפעלערניותמאודנהיהאנחנואבל
תמידונלךאחורהניסוגשלאכדיבנחישות

בקרבסולידריותשנראההלוואיקדימה.
עבו־ישהאזרחית.בחברההארגוניםכל
דה

$TS1$עבודה$TS1$
$DN2$עבודה$DN2$נשיםארגוניביןטובהשוטפתיומיומית

שטובלדיאלוגהשראהזויחד.שפועלים

בנו־גםהישראליתבחברהמתקייםשהיה

שאים

$TS1$בנושאים$TS1$

$DN2$בנושאים$DN2$."אחרים

במשפחה:לטיפולמרכזים

.03־6179216

ע1ט1טלנ1אילנה

צילומים:
חיים

טויטו,
ויקה

גורשט׳
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האישה,יוםאתלחגוג"במקום
זכויותינועללהיאבקנאלצותאנו

בסכנה"שנמצאותביותרהבסיסיות
ומובילתמייסדתקצנשטיין,זרמורו

אלטרנטיבה""בונותתנועת

FFאחתהיאשלנוהמטרה

ביש־נשיםזכויותעללהגן

ראל
$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$אומרתאותה",שנשיגעדנעצורולא

תנו־ומובילתמייסדתקצנשטיין,זרמורן

עת

$TS1$תנועת$TS1$

$DN2$תנועת$DN2$ב־0202.שהוקמהאלטרנטיבה","בונות

מגזרימכלנשיםאלפיבתנועהחברותכיום

וחר־דתיותחילוניות,הישראלית,החברה

דיות,

$TS1$,וחרדיות$TS1$

$DN2$,וחרדיות$DN2$מעולמותשמגיעותוערביות,יהודיות
ידייםומשלבותוהייטקהתקשורתהעסקים,

שוויוןלמעןנשים,זכויותעללמאבקיחד
"במ־נשים.נגדבאלימותובמלחמהוייצוג

קום

$TS1$במקום"$TS1$

$DN2$במקום"$DN2$הבינלאומי,האישהיוםאתהיוםלחגוג
הבסי־זכויותינועללהיאבקנאלצותאנו

סיות

$TS1$הבסיסיות$TS1$

$DN2$הבסיסיות$DN2$ממשית".בסכנהשנמצאותביותר

בשב"בבעברשירתה,40קצנשטיין,זר

גדולות,בחברותשיווקבתפקידיושימשה
הת־של"הפעילותוגוגל:קולהקוקהבהן

נעה

$TS1$התנעה$TS1$

$DN2$התנעה$DN2$שיעוררוקמפייניםביצירתמתמקדת

כךלנשים.זכויותשוויוןלחשיבותמודעות

שקידםשווהשכרקמפייןיצרנולדוגמה,

העבודה,בשוקבשכרשוויון

כדו־שלהתנאיםהשוואתקמפיין

רגלניות
$TS1$כדורגלניות$TS1$

$DN2$כדורגלניות$DN2$כדורג־שללאלוישראלנבחרת

לנים,
$TS1$,כדורגלנים$TS1$

$DN2$,כדורגלנים$DN2$אלוןשלמוקדםשחרורנגדקמפיין
ועוד".קסטיאל

ברפורמההמאבקבמסגרתאלו,בימים

מיצגמאחוריהתנועהעומדתהמשפטית,

המחאהאתשצבעשפחה"של"סיפורה

בארץהתקשורתבכליוסוקרבאדוםבארץ
זראומרתמוטרדות",בהחלט"אנוובחו"ל.

ביתסמכויותמהרחבת"החלקצנשטיין,

הרכבמוללעמודנשיםשתחייבהרבניהדין

גםההלכהפיעלששופטיםגבריםדיינים

ההיתרועדוחוזים,עבודהכמובנושאים

כפולההסכנהדתית.אמונהפיעללהפלות
אתדרמטיתלהחלישכשמנסיםומכופלת

הש־כלהנשיםמגןשהיהמיבג"ץ,שלכוחו

נים.

$TS1$.השנים$TS1$

$DN2$.השנים$DN2$הנשיםאלפיעםיחדלהיאבקנמשיך

האחרון".בחודשאלינושהצטרפו
דודבןסיגל

1lt;

i־-'

--ח.

;tgה

_r-

קורה:כברשוויוניייצוג"היעדר
קריאהנשים/ללאל׳צה"לקריאות
מעורבות"ביחידותהשירותלביטול
דב1רהפ1ר1םמנכ"ליתהלר,מאיהאל"נז

לאומיוביטחוןחוץבמדיניותנשים

11
דבורהפורום

ForumDvorah

בביט0׳

.mידי

FFהפורוםפעילות

בבנייתמתמקדת

בתחו־העתידמנהיגות

מי

$TS1$בתחומי$TS1$

$DN2$בתחומי$DN2$תוכ־וכוללתוהחוץהלאומיהביטחון

נית

$TS1$תוכנית$TS1$

$DN2$תוכנית$DN2$ייצוגלמעןפעילותייחודית,מנטורינג

הזדמנויותופתיחתנשיםשילובשוויוני,

אל"מהפורוםמנכ"ליתמסבירהלנשים",
במ־הראשונההאישהשהייתההלר,מאיה

ערך

$TS1$במערך$TS1$

$DN2$במערך$DN2$שירותלאחרבעזה.המשפטיהייעוץ

מו־הצבאיתבפרקליטותתפקידיםבמגוון

נתה

$TS1$מונתה$TS1$

$DN2$מונתה$DN2$2017בשנתצבאית.כשופטתלכהן

הצ־הדיןביתשלצבאיתלשופטתמונתה

באי

$TS1$הצבאי$TS1$

$DN2$הצבאי$DN2$,ההרכבכראשכיהנהואףלערעורים

חברותאזריה.אלאורהחיילשלבמשפטו

הלאומיהביטחוןמעולמותמגיעותהפורום
הפרסאתקיבלוולאחרונההחוץ,ומדיניות

ביטחוןלמחקריהמכוןשללאומילביטחון
.2023לשנתINSSלאומי

במישו־עשייהכוללתשלנו"הפעילות

רי

$TS1$במישורי$TS1$

$DN2$במישורי$DN2$,עלהישירהוההשפעההמשפטההסברה
יש"בנוסף,הלר.אומרתההחלטות",מקבלי

הנ־הנוכחותהגברתשלרציפהפעילותלנו

שית

$TS1$הנשית$TS1$

$DN2$הנשית$DN2$והציבוריהתקשורתיבשיחהמקצועית

אקליםסייבר,סיכוניוחוץ,ביטחוןבנושאי
ועוד".

במועצתהחלטההתקבלה2000בשנת

אתלהבטיחהצורךעלהאו"םשלהביטחון

החלטותקבלתבתהליכינשיםשלייצוגן
סכסוכיםיישובהלאומי,הביטחוןבתחומי

הבינלאומית.ובפוליטיקה

הראשונההייתהשישראל"אף

ההחלטה,עקרונותאתבחוקלעגן
במע־לנשיםשווהייצוגהושגלאבפועל
רכות

$TS1$במערכות$TS1$
$DN2$במערכות$DN2$עלהלר.מספרתוהחוץ",הביטחון"
העמותה.הוקמה,2015בשנתזה,צורךרקע
בכירותחברות,12העמותהמנתהתחילה

צמחהאךוהחוץ,הביטחוןמערכותיוצאות

למעלהבפורוםחברותוכיוםוהתפתחה
ומ־מייעץגוףמהווההפורוםנשים.מ־003

נתח

$TS1$ומנתח$TS1$

$DN2$ומנתח$DN2$באופןהפועללאומי,ביטחוןלסוגיות

פתיחתלמשל,הרשויות.כללמולשוטף

דוחבכתיבתשותפותבצה"ל,תפקידים

מסמךחירום,בעתנשיםלשילובלמל"ל

ועוד".גלבועמכלאהסוהרתבפרשתעמדה

עלתשפיעהמשפטיתהרפורמהאיך
פעילותכן?

עי־לנגדקורהכברשוויוניייצוג"היעדר
נינו:

$TS1$:עינינו$TS1$
$DN2$:עינינו$DN2$הקריאהנשים',ללאל׳צה"להקריאות
בי־השירותולביטוליוהל"םיחידתלביטול

חידות

$TS1$ביחידות$TS1$

$DN2$ביחידות$DN2$,משפטיתמערכתהיעדרמעורבות

פגי־מהוויםאלהכלוכד.נשיםעלמגינה

עות

$TS1$פגיעות$TS1$

$DN2$פגיעות$DN2$העשייהבתחומיורלוונטיותמהותיות
לבג"ץעתראףהפורוםדבורה.פורוםשל
הנחיותלקבועהממשלהאתלחייבמנתעל

במ־הבכירותבמשרותשווהייצוגלהבטחת

שרדיה,

$TS1$,במשרדיה$TS1$

$DN2$,במשרדיה$DN2$אשרהלוחמותבבג"ץמעורבוהוא

המשפט".בביתבדיוןנמצא

ד1דבןסיגל
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הביאההדרגתי"התהליך

הנשיםשלמצבןלשיפור

הפערים"ולצמצוםהדתיות
"קולך"ארגוןמנכ"ליתבריק־דשן,עור!ן

בבריאותהעוסקת"כעמותה

סבעיחששמזהותאנחנונשים,

הנשים"בזכויותמפגיעה
מתשע""אחתעמותתמנכ"ליתרחיו,טלי

HiilljllW
mm

as

FFהפישלהנוכחותכיום

עוב־היאהדתימיניזם

דה׳/
$TS1$/עובדה׳$TS1$

$DN2$/עובדה׳$DN2$בריק־דשן,שרוןאומרת
לימודמסגרות"יש"קולך".ארגוןמנכ"לית
ביותר,הגבוהותברמותלנשיםוהלכהתורה
נוכחותאיכותיים,בתפקידיםבצה"לשירות

כנסתחברותשלבדמותןהפוליטיבשדה

חקי־שקידמומועלםושולילביאעליזהכמו

קה

$TS1$חקיקה$TS1$

$DN2$חקיקה$DN2$הראשוניםהעשוריםשניועוד.שוויונית

בחברהחדשחברתיסדריצרו׳קולך׳של

הדתית".

נשיםכתנועת1998בשנתנוסדהארגון

שי־ליצירתהשואפתפמיניסטיות,דתיות

נוי

$TS1$שינוי$TS1$

$DN2$שינוי$DN2$האישה,מעמדולקידוםותודעתיחברתי

בחברההןנשים,וזכויותמגדרישוויון

הדתיתובחברהוהןבישראלבכללהיהודית

עבו־הדרךאתסללו׳קולך׳"מייסדותבפרט.

רנו",

$TS1$,"עבורנו$TS1$

$DN2$,"עבורנו$DN2$היההמאבק"אופןבריק־דשן.אומרת

אתלטלטלכדיהישןהסדרעלתיגרקריאת

המח־אתלמודעותהביא׳קולך׳המערכת:

דלים
$TS1$המחדלים$TS1$

$DN2$המחדלים$DN2$ומסור־העגונותמצוקתהדין,בבתי

בות

$TS1$ומסורבות$TS1$

$DN2$ומסורבות$DN2$,דמויותבידימיניתבפגיעהנלחמהגט

פורוםלהקמתשהביאדברתורניות,סמכות

עללסנקציהחקיקהקידמנוכן,כמותקנה.
׳קולך׳ארגוןנישואים.קדםוהסכמיגטסרבני
בני־האישיבמעמדהשוויוןלקידוםפועל

שואים

$TS1$בנישואים$TS1$

$DN2$בנישואים$DN2$,בכלנחרץמאבקמקייםובגירושים

שללרעהבניצולמגדרית,אלימותשלצורה

ההלכה.בשםבנשיםובפגיעהדתיתסמכות
נשיםשלההשפעההרחבתלמעןנאבקותאנו

קהילותבמוסדות,דתייםבמרחביםובנות
ובמשפחה".

שנותלאורךהשתנהשלכןהמאבקכיצד

הפעילות?
הנהגהלתפקידינשיםמקדמות"אנחנו

מו־ראשותקהילה,רבניותמינויוהובלה:

עצות

$TS1$מועצות$TS1$

$DN2$מועצות$DN2$,הדין.בבתיתפקידיםובעלותדתיות

ומעמיקההולכתהאחרונותבשניםבנוסף,

מש־עםעבודההכנסת,בוועדותהמעורבות

רדי

$TS1$משרדי$TS1$

$DN2$משרדי$DN2$,צי־ושיחמשפטיותעתירותהממשלה

לאפליה,הנוגעבכלערבורי
דתי".רקעעלפגיעהכלאוהדרה

אחרבמקוםנהיהשכברציפיתן

?2023בשנת

ומור־ארוכיםהתודעתיהשינוי"תהליכי

כבים,

$TS1$,ומורכבים$TS1$

$DN2$,ומורכבים$DN2$ערכיםביןבשילובכשמדוברבוודאי
ההד־התהליךפמיניסטיים.לערכיםדתיים

רגתי

$TS1$ההדרגתי$TS1$

$DN2$ההדרגתי$DN2$הד־הנשיםשלמצבןלשיפורהביא

תיות

$TS1$הדתיות$TS1$

$DN2$הדתיות$DN2$נמ־הדתיתהחברההפערים.ולצמצום

צאת

$TS1$נמצאת$TS1$

$DN2$נמצאת$DN2$מזהלחלוטיןשונהתודעתיבמקוםהיום

לידיבאהדברשניים.אועשורלפנישהיה
בבתינשיםבשילובהנהגה,בתפקידיביטוי

התורה.לימודובפריחתובריטואליםהכנסת

כדוג־משמחים,הישגיםעלמברכותאנחנו

מת

$TS1$כדוגמת$TS1$

$DN2$כדוגמת$DN2$מוסמ־ורבניותראשונותקהילהרבניות

כות

$TS1$מוסמכות$TS1$

$DN2$מוסמכות$DN2$המשרדשלההסמכהמבחניאתשעברו

דת".לשירותי

הבא?האישהביוםנהיהאיפה

שנפעלמאמינהאניהפוליטיהמצב"לאור
לצמצםבמטרההאמצעיםבכלהקרובהבשנה
להזדמנויותהקרקעאתולהכיןהפגיעהאת
הח־שלהשוויונימצבהלשיפורהמתאימות

ברה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$לנשים".הנוגעבכלהדתית
משפיעהפוליטיהמצבאופןבאיזה

עליכן?
פעולהשיתופימבחינתמדאיג"המצב
הרפורמהנשים.שלהיחסיהייצוגוהיעדר

מהצלחותחמורהנסיגהמהווההמשפטית
למשלהאחרונים,בעשוריםשהושגורבות
פגיעהמפנינשיםעללהגןבג"ץיכולת
הרחבתמפנילהגןהציבורי,במרחבחמורה

מנהיגותולקדםהרבנייםהדיןבתיסמכויות

ההישגיםעללשמורנאבקותאנחנונשית.

בכנ־ההשפעהבעליאיתורבעזרתהחשובים

סת

$TS1$בכנסת$TS1$

$DN2$בכנסת$DN2$,שאנחנוהערכיםעםהמזוהיםובממשלה

תוד־לשינוימביאותאיתםויחדמקדמות,

עה

$TS1$תודעה$TS1$

$DN2$תודעה$DN2$הפעי־היאנוספתזירהמדיניות.ושינוי
לות

$TS1$הפעילות$TS1$
$DN2$הפעילות$DN2$ארגונישלמגוונותבקואליציותשלנו

נשים".

בואמסמאיה

gt;1

1־1
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FFבי־מאובחנותשנהמדי

שראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$004,5עםנשיםכ־

העו־רוזין,טליאומרתשד",סרטן
מדת

$TS1$העומדת$TS1$
$DN2$העומדת$DN2$שהגיעהמתשע","אחתעמותתבראש

כמנה־שימשהשבוכעשורלאחרלעמותה

לת

$TS1$כמנהלת$TS1$

$DN2$כמנהלת$DN2$תק־וכאשת"פייזר",בחברתחוץקשרי
שורת

$TS1$תקשורת$TS1$
$DN2$תקשורת$DN2$.ריפוי92%שיש"היותועיתונאית

איןהמחלה,שלמוקדםגילוישלבמקרה

חיים".להציליכולמוקדםשאבחוןספק

שנה30זהפועלתמתשע""אחתעמותת

לחשיבותמודעותבהעלאתומתמקדת
המתמו־בנשיםובתמיכההמוקדםהגילוי

דדות

$TS1$המתמודדות$TS1$

$DN2$המתמודדות$DN2$מאזמשפחותיהן.ובבניהשדסרטןעם

עש־בשירותיהנעזרוהיום,ועדהקמתה

רות

$TS1$עשרות$TS1$

$DN2$עשרות$DN2$הע־ומחליטות.חולותנשיםאלפי"
לאת

$TS1$העלאת"$TS1$
$DN2$העלאת"$DN2$קמפייניםבאמצעותנעשיתהמודעות

ובעיקרהסברה,חומריוהפצתתקשורתיים

ידיעלשמועברותוסדנאותהרצאותדרך

רו־מספרתמקצועיות",ומנחותמחליטות

דן.

$TS1$.רודן$TS1$

$DN2$.רודן$DN2$׳לצדך/נקראתשלנוהדגל"תוכנית
חולותמלוותמחליטותנשיםזוובמסגרת

טיפולגםמעניקותאנוהתהליך.לאורך
הכו־ומשברחוליטראומה,במצבירגשי

לל
$TS1$הכולל$TS1$

$DN2$הכולל$DN2$קבוצותמפעילותהמשפחה,בניאתגם
משפטיבשירותומלוותדיגיטליות,תמיכה

בי־הבריאות,סלבתחומיזכויותלמיצוי

טוחים,

$TS1$,ביטוחים$TS1$

$DN2$,ביטוחים$DN2$ועוד.חוליםקופותלאומי,ביטוח
למגזריםבהתאמהניתניםשלנוהשירותים

שפות".ובמגווןהשונים

ההתנד־תחוםהשנים,לאורך

בות

$TS1$ההתנדבות$TS1$

$DN2$ההתנדבות$DN2$המתנדבותוהנשיםהתפתח,בעמותה

וליווימקצועיתהכשרהעוברותכיוםבה
נע־למתנדבתפונהבין"ההתאמהצמוד.
שית

$TS1$נעשית$TS1$
$DN2$נעשית$DN2$למקסםכדיומיטביתמדויקתבצורה
"בנוסף,רודן.מספרתביניהן",החיבוראת
מענהלמתמודדותכיוםמציעההעמותה

מתחו־מקצוענשותידיעלרחבמקצועי

מי

$TS1$מתחומי$TS1$

$DN2$מתחומי$DN2$המסייעתדיןעורכתידיועלהטיפול
גםניתניםאלהכלהזכויות.מיצויבתחום

מח־לנשיםוגםהטיפוליםבמהלךלנשים

ליטות,
$TS1$,מחליטות$TS1$

$DN2$,מחליטות$DN2$המחלה,אחרישניםכמההןאםגם
התמיכה".בהמשךצורךשישהבנהמתוך

קמפיינים,מלוויםהעמותהפעילותאת

לסר־הבינלאומיהמודעותבחודשבעיקר

טן

$TS1$לסרטן$TS1$

$DN2$לסרטן$DN2$העוס־"כעמותהבאוקטובר.המצויןהשד

קת

$TS1$העוסקת$TS1$

$DN2$העוסקת$DN2$טבעיחששמזהותאנחנונשים,בבריאות

בש־ובפגיעהבכללהנשיםבזכויותמפגיעה

וויוניות

$TS1$בשוויוניות$TS1$

$DN2$בשוויוניות$DN2$אומ־החולות",הנשיםבקרבבטיפול

רת

$TS1$אומרת$TS1$

$DN2$אומרת$DN2$.היאשדסרטןעם"ההתמודדותרוזין

עלרקלאהמשפיעהמורכבת,התמודדות
והרחוקה.הקרובהסביבתהעלגםאלאהאישה

להיותיכולההחולותהנשיםבזכויותפגיעה
שנהמדישמתמודדותנשיםלאלפיאסוןהרת

שמת־מחלימותאלפיולעשרותהמחלהעם

מודדות

$TS1$שמתמודדות$TS1$

$DN2$שמתמודדות$DN2$טווח".ארוכותלוואיתופעותעם

ד1דבןסיגל
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זקוקותלהןמסייעותשאנו"הנשים
מקצועייםולשופסיםלשופסות
שיפוטי"אומץובעליעצמאיים
"איתךעמותתנזנכ"ליתאלון,אלהע1"ד
חברתי"צדקלמעןמשפטניותמעכי

קמפיינים,לקדםרקלאלנו"חשוב
שצומחתנשיםמנהיגותלבנותאלא

כלים"ומציעההשטחמתוך
מייסדתעמראן,סלוצקרספירעו"ד

קירות""שוברותתנועתשלשותפה

בתנו־נאבקיםשבמסגרתו

עה

$TS1$בתנועה$TS1$

$DN2$בתנועה$DN2$נשיםשלשווהייצוגלמען

עתי־באמצעותממשלתיותבוועדות
רות

$TS1$עתירות$TS1$
$DN2$עתירות$DN2$.בתנועההכשירואףבהמשךלבג"ץ
וכל־חברהתחומיממגווןמובילותנשים
כלה

$TS1$וכלכלה$TS1$
$DN2$וכלכלה$DN2$שלפורומיםבתוךשיפעלומנתעל

עכ־אנחנוהצער,"למרבהוביטחון.שלום
שיו

$TS1$עכשיו$TS1$
$DN2$עכשיו$DN2$המשמעו־לשיפורחזקהנגדבתגובת
תי

$TS1$המשמעותי$TS1$
$DN2$המשמעותי$DN2$אלון.אומרתהקודמת",בכנסתשנוצר
אחריםהישגיםגםבסיכוןמעמיד"המצב

למשלהמשפט,מערכתבעזרתשהושגו
אפשרותכמוהרווחה,בתחומיהישגים

תהיהלאשלגביהןקיוםקצבאותלשלילת

והנשיםהמשפט,ביתלהתערבותעילה

פו־אופקידיםשלבחסדיהםתלויותיהיו

ליטיקאים.
$TS1$.פוליטיקאים$TS1$

$DN2$.פוליטיקאים$DN2$נאב־אנחנולעבודההדיןבבתי

קות

$TS1$נאבקות$TS1$

$DN2$נאבקות$DN2$בזכויותיהן,שפגעולעובדותעזרהעל
כךגםשפוטרו.לאחרמהמקריםבמרבית

שהןעדהתחתונה.עלהללוהנשיםשלידן
פעמיםנדרשותהןהדין,לביתהגיעוכבר
הבסיסיות.זכויותיהןעללהתפשררבות

מי־שלשהפוליטיזציההואשלנוהחשש

נויי

$TS1$מינויי$TS1$

$DN2$מינויי$DN2$שאנוהנשיםמצבן.אתתרעשופטים

ולשופטיםלשופטותזקוקותלהןמסייעות

שיפוטי,אומץובעליעצמאייםמקצועיים,
עבורהמדכאיםהכוחותיחסיאתשרואים

אתהמונעותפסיקותופוסקיםנשיםאותן

כאמור,זאתבזכויותיהן.הפגיעההמשך

לה־הממשלהמצדאחרותפעולותבהיעדר

גנה

$TS1$להגנה$TS1$

$DN2$להגנה$DN2$העובדות".זכויותעל
ב1אנ1סמאיה

שנהיהרוצההייתי

מסת־לאשנשיםבמקום

פקות

$TS1$מסתפקות$TS1$

$DN2$מסתפקות$DN2$להןשזורקיםבפירורים
וגבריםנשיםשכולנואלאלפעם,מפעם

מתוקנותמדינותלעברעינינואתנישא
ייצוגאיןשאםלכלברורכימהן,ונלמד

דמוקרטיה",באמתאיןאזלנשים,שוויוני
עמותתמנכ"ליתאלון,אלהעו"דאומרת

חב־צדקלמעןמשפטניותמעבי"איתך

רתי".

$TS1$."חברתי$TS1$

$DN2$."חברתי$DN2$זכויותאתלעגןשישלהבין"עלינו

לשוויוןושהזכותברורהבצורההנשים
והןובחקיקהבחוקההןמעוגנתלהיותחייבת
להיותאמורותאלהלמעשה.הלכהביישום
בהןלפגועאולשנותניתןשלאיסודזכויות
מזדמן".ברוב

משפ־עמותתמעבי","איתרעמותת

טניות

$TS1$משפטניות$TS1$

$DN2$משפטניות$DN2$בשנתהוקמהחברתי,צדקלמען

הנשיםשלקולןאתלהשמיעמנתעל2001

חבר־מאפייניםבשלוהמופלותה"שקופות"

תיים,

$TS1$,חברתיים$TS1$

$DN2$,חברתיים$DN2$,וכלכ־אתנייםלאומיים,גיאוגרפיים

ליים
$TS1$וכלכליים$TS1$

$DN2$וכלכליים$DN2$הפכההיוםועד"מאזבישראל.בחברה

יהודי־לארגוןמהותיתמבחינההעמותה

ערבי,

$TS1$,יהודיערבי$TS1$

$DN2$,יהודיערבי$DN2$משותפתחברהלמעןעשייהשמקדם

ומניעתמגדרישוויוןלהשגתשאיפהמתוך
אתני",אולאומימגדרי,בסיסעלאפליה
אלון.אומרת

אתלצייןניתןבעמותההפרויקטיםבין

ההיסטו־ההחלטהבסיסעל,1325פרויקט

רית

$TS1$ההיסטורית$TS1$

$DN2$ההיסטורית$DN2$הקו־האו"ם,שלהביטחוןמועצתשל
ראת

$TS1$הקוראת$TS1$
$DN2$הקוראת$DN2$במוק־הקבוצותממגווןנשיםלייצוג
די

$TS1$במוקדי$TS1$
$DN2$במוקדי$DN2$וביטחון,שלוםבנושאיהחלטותקבלת

gt;1
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במציאות.הפרדהאיןכי"נכון,

נניחמלאכותית.הפרדהלהיווצריכולהלא

מה־שמשתחררתבאישהרקתומכותשהיינו

כלא,
$TS1$,מהכלא$TS1$

$DN2$,מהכלא$DN2$תעבודהיאשלההשחרוראחריאבל
והיאלמחיה,להיספיקשלאמינימוםבשכר

תרצהוהיאציבורילדיורזכאיתתהיהלא

לשרודנאבקתהיאאותה.ינתקואבלחשמל,
לקדםרקלאלנוחשובגםלכןהחזיתות.בכל
שצו־נשיםמנהיגותלבנותאלאקמפיינים,

מחת

$TS1$שצומחת$TS1$

$DN2$שצומחת$DN2$כלים".ומציעההשטחמתוך
אתעמראןסלוצקרמציינתכדוגמה

תרצהנווהמכלאששוחררהדאוד,דלאל

מאסרשנות18שריצתהלאחר2019בשנת

קמפייןובזכותהמתעלל,זוגהבןרצחבגין
מכה־היאכיוםלשחרורה.התנועהשהובילה

נת

$TS1$מכהנת$TS1$

$DN2$מכהנת$DN2$ומובילהבתנועהדירקטוריוןכחברת

"המנהיגותמשוחררות.אסירותשלקהילה

בנקמנכ"ליתעודלאהיאהחדשההנשית

עמיסלוצקראומרתלממשלה",שעברה

יובללאהפמיניסטיהמאבקעוד"כלראן.
ויק־מודחת,מאוכלוסיותנשיםידיעלגם
דיש

$TS1$ויקדיש$TS1$
$DN2$ויקדיש$DN2$בעוני,למאבקיםגםואנרגיותמשאבים

הגדולהמאבקוהסללה,הומופוביהגזענות,

ילךואףיתממשלאלנשיםשוויוןעבוריותר
אחורה".

המשפטית?הרפורמהלגביעמדתכןמה

ועשרותשלנו,הפעילותתחילת"מאז
לאמעולםהממשלהמדיניותלכן,קודםשנים
בעיקרהיאאלאוהעניות,הענייםאתראתה
נדבות.נתנהלפעמיםאוובהן,בהםנלחמה

נושאכדוגמתמקדמות,שאנחנובנושאים

וה־גרועההייתההקודמתהממשלההרווחה,

ממשלה

$TS1$והממשלה$TS1$

$DN2$והממשלה$DN2$היהבג"ץיותר.עודגרועההנוכחית

ישללואזאותו,גםייקחוואםהאחרון,המוצא
שלנו".במאבקיםחשובכלימאיתנו

בואנו?כואיה

מישו־בשניפועלותאנחנו

רים.

$TS1$.מישורים$TS1$

$DN2$.מישורים$DN2$הרשויותמולמדיניותבקידום

עו"דאומרתהפרטני",ובמישור
בת־שותפהמייסדתעמראן,סלוצקרספיר

נועת

$TS1$בתנועת$TS1$

$DN2$בתנועת$DN2$רשמיבאופןשהוקמהקירות","שוברות

פעילותעלהתבססהאבלהקורונה,בתקופת
2011ב־2החברתיתהמחאהמתקופת "היינוה" .1. 

במאבקשקשוריםבמעגליםשהכירהקבוצה

משטר־אלימותנגדלדיור,במאבקבעוני,

תית,

$TS1$,משטרתית$TS1$

$DN2$,משטרתית$DN2$הכיבוש.נגדאוהלהט"בקהילתלמען

שצריךוהבנוביחדלפעולהמשכנוהזמןעם
עודשתזמיןהקהילות,מכלתנועהלבנות
אתכךותגביראליה,להצטרףונשיםאנשים

שלה".הפוליטיהכוח

האח־בשניםהובילההתנועההיתר,בין

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$בגבעתהפינוייםנגדהמאבקאת

אסי־לשחרורהמאבקשלם,ובכפרעמל

רות

$TS1$אסירות$TS1$

$DN2$אסירות$DN2$מתע־זוגבןשללהמתהשהביאו
לל

$TS1$מתעלל$TS1$
$DN2$מתעלל$DN2$כמוז"ל,היילויונתןלשחרורוהמאבק

אמהותחשמל,מנותקילמעןמאבקיםגם

אלי־לפנותיכולים"אנשיםועוד.חד־הוריות
נו

$TS1$אלינו$TS1$
$DN2$אלינו$DN2$התמיכהאתניתןואנחנובמצוקה,כשהם

לאמהדירה,אותםיפנושלאכדישנוכל,ככל

אוכלשיהיהלוודאאומחשמלאותםינתקו

לנו"ישעמראן.סלוצקרמספרתלילדים",
אנ־סיפורולכלכלים,שלגדולהמאודשורה

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$איתו.להתמודדותהכליםאתמתאימות

לוביונקדםמשפטייםבאמצעיםנפעלאנחנו
ציבוריבדיורקריטריוניםלשנותכדיבכנסת

בתק־אייטמיםנייצראודירה,בשכרובסיוע

שורת,

$TS1$,בתקשורת$TS1$

$DN2$,בתקשורת$DN2$ביוםהאישהעםנתבצרגםאנחנואבל

אתלמנועכדישלנובגוףנשתמשהפינוי,

שהיאכדיאפשריכליבכלונשתמשהפינוי

הקושי".מתוךלצאתתוכל

גםאלאמגדרי,רקלאהואשלכןהמאבק

חברתי?

צילומים
באדיבות
שוברות
קירות,
צילום
פרטי
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