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  ש"חנה ספרן ודליה זק

היינו מחויבות , לא יכולנו לעשות אחרת"

תנועות מחאה ": למאבק בכיבוש ולפמיניזם

 בישראל ושלום של נשים
 

 תקציר
אקטיביזם בובישראל המאמר עוסק בפעילות של תנועות נשים לשלום 

נשים החלו להקים תנועות . בשלושים השנים האחרונות של נשים נגד הכיבוש

גדות לכיבוש באופן עצמאי ונפרד מתנועות השמאל והשלום מחאה והתנ

לתנועות ולהתארגנויות הללו . בשנות השמונים של המאה הקודמת, המשותפות

היסטוריה ארוכה ורבת פעלים שתחילתה בעולם המערבי בתחילת המאה 

שותפות מלאות בפעילות , בכל מקוםותמיד , נשים בארץ היו. עשרה-התשע

גם . בייצוג ובשיח, מיד ניתן להן מקום שווה במנהיגותאבל לא ת, ובעשייה

פעילות לשלום נוטה להתעלם בחלקה ההכתיבה המחקרית בנושאי הסכסוך ו

כמו שלא הייתה לפעילות הזו נוכחות תקשורתית בזמן . פועלןמהגדול מנשים ו

הביטחון , בהיסטוריה של תהליכי השלוםגם אין לה נוכחות כך האירועים עצמם 

המאמר מתאר את הפעילות . יקה בישראל בשלושים השנים האחרונותוהפוליט

, שצמחה והתרחבה מאז ראשית דרכה ועד היום, של תנועות הנשים נגד הכיבוש

סיון לסכם יותר משלושים שנות יהצגה של מסמכים ועדויות ומתוך נ באמצעות

לדילמות שליוו את מתייחס כמו כן המאמר . פעילות לשלום של הכותבות

התביעה של תנועות הנשים להקשיב לקולן של  כמו הדילמה, ילות הזוהפע

השאלה של  ;להשמיע קול כאזרחיותהנשים זכות ל התביעה אל מולמהות יכא

הקשר שבין פמיניזם ללסביות וההצטלבות בין ו ;שיתוף גברים בפעילות

המאמר מתייחס לשאלות של זהות וייצוג כפי שעלו על הפרק . מאבקים שונים

. עות הפמיניסטיות בשנות התשעים והשפיעו על השיח בישראל עד היוםבתנו

יתה יאנחנו טוענות שהדרך הזו שבה הלכו אלפי נשים במאבק נגד הכיבוש ה

העלו והציגו במרחב הציבורי את הקשר בין  נשים אלה :חשובה ומשמעותית
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הדיכויים השונים ואת החשיבות והתרומה של קולות הנשים בנושאים של 

 . גם אם לא השיגו את התוצאות שאליהן קיוו, מלחמה ושלום, וןביטח

 

Abstract 
This article focuses on the activities of the women's peace movements and 
activism of women against the occupation in Israel in the last thirty years. 
Women started to build protest movements and resistance to the occupation 
independently and separately from left wing and peace movements in the 
eighties of the last century. These movements and actions share a long and 
active history whose beginning in the western world goes back to the 
beginning of the 19th century. Women here were, always and everywhere, 
full participants in the activities and in the doing, but were not always given 
equal space among the leadership, in representation and in the narrative. 
Also research writings on the conflict and peace activism tended to mostly 
ignore women and women's participation. In the same way that this activism 
had little presence in the media at the time of the events themselves, it has 
no existence in the history of peace processes, security and politics in Israel 
in the last thirty years. The article describes the activities of the women's 
movements against the occupation that grew and expanded from its 
beginning until today by presenting documents and testimonies and from the 
attempt to sum up more than thirty years of activism of the authors. The 
article deals as well with the dilemmas that accompanied this activism 
between the demand of women's movements to listen to their voice as 
mothers and their right to voice as citizens, the question of collaboration 
with men in the activism, the connection between feminism and lesbianism 
and the intersectionality between the different struggles. The article relates 
to the questions of identity and representation in a similar way that was 
raised by feminist movements in the nineties and made an impact on the 
discourse in Israel until today. We have argued that the road taken by 
thousands of women in the struggle against the occupation was important 
and meaningful. They presented and raised, in the public sphere, the 
connection between different oppressions and the importance and 
contribution of women's voices on issues of security, war and peace, even if 
they did not succeed in securing the results they had hoped for.  
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 ∗ש"חנה ספרן ודליה זק

היינו מחויבות , לא יכולנו לעשות אחרת"

תנועות מחאה ": למאבק בכיבוש ולפמיניזם

 בישראל ושלום של נשים
 

להקים תנועות  בישראלנשים בשנות השמונים של המאה הקודמת החלו 

 והשלום באופן עצמאי ונפרד מתנועות השמאל התנגדות לכיבושמחאה ו

היסטוריה ארוכה ורבת  יש של נשיםהתארגנויות לתנועות ול. המשותפות

 ,Liddington( עשרה-תשעשתחילתה בעולם המערבי בתחילת המאה ה פעלים
, שותפות מלאות בפעילות ובעשייה, בכל מקוםותמיד  ,נשים היו בארץ. )1991

גם הכתיבה המחקרית . בייצוג ובשיח ,מנהיגותמקום שווה בהן אבל לא ניתן ל

נוטה להתעלם שלום של גורמים אזרחיים למען פעילות הבנושאי הסכסוך ו

שלא הייתה לפעילות שלנו נוכחות  מוכ. פועלןממנשים ובחלקה הגדול 

בהיסטוריה של גם נוכחות  האין לכך בזמן האירועים עצמם תקשורתית 

. האחרונותהשנים  שלושיםבוליטיקה בישראל הפטחון ויהב, תהליכי השלום

נשים תנועות העל הפעילות של  וכתבשילות פעהחוקרות וה שאראנחנו ו

 .ר והידע הזה לחלק מהשיח הציבוריו להפוך את המחקנלא הצלחלשלום 

גם הפעילות של תנועות שלום בכלל בישראל לא זכתה , לכך בדומה

כפי שמראה תמר , אפילו בתקופת אוסלו, להתייחסות מספקת וליחס מכבד

שהחוקרות מעניין לציין ). Hermann, 2009(הרמן במחקרה על תנועות השלום 

 של תנועות נשים לשלוםשונים של הפעילות  היבטיםשתיעדו במשך השנים 

 2004בשנת  .תנועות המחאה שעליהן כתבוהיו כמעט כולן פעילות בעצמן ב

להקמתו של אוסף  ,תות שלום פמיניסטיופעיל ,חדוה ישכר וחנה ספרן קראו

 :אוישהוצרחב תפוצה  אר אלקטרונידוב ,מסמכים של תנועת השלום של הנשים

השותפות בתנועת , נשים יהודיות ופלסטיניות בישראל, אנחנו

החינוכית , מציעות בפעילותנו המעשית, הנשים לשלום ולצדק חברתי

במדינה בתחומים  והאינטלקטואלית חלופה לסדר היום הכוחני הנוהג

                                                           
 .דות לחמוטל לרנר על העריכה הלשונית של המאמראנו מו  ∗
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 סור כרוניאלא שבגלל סיבות שונות ומשונות ובהן מח. החשובים לחיינו

והיא איסוף ושימור תעודות , הזנחנו עשייה חשובה לנו עצמנו, בזמן פנוי

זה מכבר . היסטורי לתנועת הנשים לשלום בישראל ועדויות בעלות ערך

ההיסטוריה שלנו היא תשתוק  שאם אנחנו לא נספר את, ברור לנו

שמגיע לנו  אנחנו יודעות. בשולי השוליים של נרטיב השמאל בישראל

 1.ר ומודעות לכך שהאחריות לכתיבת הסיפור שלנו מוטלת עלינויות

 

תיעדה את בהם שם שני ספריחדוה ישכר ברוח הדברים האלה כתבה 

ובארכיון של מרכז המחקר  ,)2009; 2003 ,ישכר( ת השלום של נשיםותנוע

הושם דגש מיוחד על איסוף חומרים  בחיפה "אשה לאשה"ארגון הפמיניסטי ב

 שמוריםזה באוסף . ארגוני שלום של נשיםשל ת ום פעילוֹ נשישל ומסמכים 

, "נשים בשחור"למשל במסגרת , פעילויות שלום של נשים עלמסמכים רבים 

כביסה ", "פרופיל חדש", "שלום בת", "קואליציית נשים לשלום", "מפת השלום"

 לידי באה הנשים תמחא של הסיפור את ולשתף לספר החובה. ועוד "שחורה

והיא חלק מהמורשת שהיינו רוצות להנחיל לתנועות  ,הנוכחי מרבמא ביטוי

 . כמו גם לציבור כולו בעקבותינו יבואושהנשים לשלום שבאו ו

עוסק בפעילות של תנועות שלום של נשים שצמחה המאמר הנוכחי 

. השנים האחרונות 30ובמשך  1988 תחילתוהתרחבה מאז ראשית דרכה ב

יחד , ה הלכנו במאבק נגד הכיבושזו שבמחשבה שהדרך הנכתב מתוך המאמר 

יתה חשובה ומשמעותית גם אם לא השיגה את יה, )גם גבריםו(נשים עם אלפי 

עשינו זאת מפני שהיינו מחויבות  דברבסופו של  .אליהןשאפנו התוצאות ש

ואנחנו חושבות שהמחאה  ,למאבק נגד הכיבוש ולפמיניזם בעת ובעונה אחת

תנועת  לשעשייה תרמה לשיח ולנועות נשים נגד הכיבוש שהובילו נשים ות

מטרתו של המאמר היא להוסיף נדבך ). Herzog, 2008( הנשים בארץ ובעולם

שלנו במהלך תובנות ול התנסויותל, כרונותילזהמתייחס , מבט אישית נקודתמ

פעילות  שתי, אנחנו שאספנותוך שילובם בחומרים ארכיוניים , פעילותהשנות 

, בנשים בשחורשנים רבות פעילות שהיינו , ביותפמיניסטיות לסשלום 

 ף"מרכז פמיניסטי חיפה ובקל, בקואליציית נשים לשלום כמו גם באשה לאשה

הפעילות של תנועות נשים  על לספר חשוב לנו). קהילה לסבית פמיניסטית(

מסמכים הצגה של  בעזרת, לפמיניזם וללסביות ןהקשר שלהועל  נגד הכיבוש

 . בדילמות שליוו את הפעילות הזו לאורך השנים דיוןותוך  ועדויות
                                                           

, שמור בחטיבה של ארגוני נשים לשלום. לפעילות שלום בארץ 24.7.2004-דואר אלקטרוני שנשלח ב  1
 . אשה לאשה חיפה, ארכיון מרכז המחקר הפמיניסטי
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התובנה בדבר חשיבות , אחרי שנים רבות של פעילות מחאה בשטח

 ,האיסוף והתיעוד של מה שהתרחש הפכה בפני עצמה לחלק מהפעילות

ובעקבות זאת הוקם ארכיון פמיניסטי הכולל את החומרים שנאספו מארגוני 

לאיסוף ושימוש , "אקטיביזם", שטחנראה שעברנו מפעילות ב. הנשים לשלום

על החשיבות של הכתיבה  ".ארכיביזם", תת ולפעילוֹ בחומרים הקשורים לפעילוּ 

הניזונה מזיכרונות אישיים והמקובלת במחקר , הפמיניסטית בגוף ראשון

כתבה אן סניטאו במאמר שבו תיארה את פרויקט , הפמיניסטי מראשית דרכו

ממהרת לעטוף את הפעילות הפמיניסטית הזיכרון הפמיניסטי ואת השכחה ה

לשימוש בזיכרונות אישיים במאמר הנוכחי יש  .)Snitow, 2010(לדורותיה 

על בחירת המסמכים המוצגים ועל הדיון , השפעה על הצגת הרצף ההיסטורי

גישה זו מאפשרת הסתמכות על מקורות ראשוניים והתבוננות . בתמות העולות

המעזות לעמוד במרחב הציבורי הנשלט על מעמיקה בתהליך שעוברות נשים 

כמו גם הבנה של הסיפור שהן , ידי ההגמוניה הפטריארכלית והמיליטריסטית

. הוא בעצמו סוג של פעולהבזיכרונות אישיים זה שימוש . מספרות לאחר מכן

 – )זיכרון כפעולה( "memory activism" לגישה זוקוראת יפעת גוטמן החוקרת 

ל העבר במטרה להשפיע על ע ר את הסיפור המקובלאסטרטגיה הבאה לאתג

 ). Gutman, 2017( השיח הציבורי ועל המדיניות

בין ההגמוניה הגברית בתוך מחנה השמאל לתגובות הסקסיסטיות של 

כלואות במערך שוביניסטי ניצבות נשים ה, הציבור ברחוב אל המפגינות

. משטר דכאני ופטריארכלי שמנהלת ביד רמה מדינה לאומנית המושתתת על

-כיצד יכולנו לדמיין שמציאות זו עשויה להשתנות בעקבות ההתנגדות הלא

יצאו פלסטינים  וצעירות צעיריםשבה  ,אינתיפאדה הראשונהה? אלימה שלנו

לקחו בה חלק פעיל נשים פלסטיניות שהישראלי וצבא לעבר הלזרוק אבנים 

תה יהי, )Dajani, 1994( מהמובילות של תנועת ההתנגדות העממיתבה היו ו

ובמיוחד של המחאה של  הכיבוש בתוך ישראללכוח מניע של המחאה נגד 

על  השפיעושינויים באופיו של הסכסוך , מאז ולאורך כל השנים. ת הנשיםותנוע

, בנסקי(והיו לכוח המניע מאחוריה ת השלום של נשים והפעילות של תנוע

2006.( 

הצורך במאבק נגד הדיכוי . היחיד על סדר היום נושאהזה לנשים לא היה 

מחייבת כנשים הבנו שיציאה נגד הדיכוי שלנו . שלנו עצמנו היה חזק ובו זמני

נגד הכיבוש של , אותנו מוסרית וקונספטואלית לצאת נגד דיכוי של אחרים

הקמתן של קבוצות נשים למאבק . פלסטין והגזענות המופנית כלפי פלסטינים

 . הזה ה על הצורך הכפולתנגד הכיבוש ענ
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זוהי רק אחת  ?ונפרד אבל למה דווקא נשים ולמה באופן עצמאי

. פעילות בתנועות השלום של נשיםהמהשאלות שליוו אותנו לאורך שנות 

י הן הנשים מ? של גברים אלהמ יםיכולת או רצון אחריש לנשים האמנם 

 כוחתחושת של ין של מעמד ויהאם יש כאן ענ ?שיוצאות להפגין בציבור

ומה הקשר של  ?אקונומי של הנשים הפעילות-תוך המיקום הסוציומ הנובעת

האם  ?מקומן ומעמדן בחברה, המאבק לשלום למאבקים על זכויות נשים

 ?ן ולכן יש להזמין גם גברים להצטרף למאבק/פמיניזם הוא באמת לכולם

שאלה מרכזית שעלתה לאורך הדרך הייתה אם השאיפה לשלום קשורה 

להשתמש באימהות ככלי  כדאיולכן  ,שים כאימהותלתפקידן המסורתי של נ

על מדיניות יע להשתמש בקול האימהי כדי להשפ יאם ראוכלומר  – פוליטי

עלינו להתעקש שנשים הן בנות אדם ויש להתייחס אלינו אולי שאו  ,ממשלתית

הדילמות האלו ליוו את הפעילות של נשים  .בני האדםבאופן שווה כמו לכל 

 . שלושה עשוריםמיותר לשלום במשך 

היא . לצמיחתה של תנועת השלום של נשים בישראל היו סיבות טובות

היא צמחה בתוך עולם של גברים וגבריות שלא רצה ולא  :לא צמחה יש מאין

גם בתנועות מחאה , נשים היו תמיד ובכל מקום. הסכים לתת מקום לנשים

 עזרהו ותזי שלהן היה בדרך כלל לתת שיראבל התפקיד המרכ ,והתנגדות

 לא לקחו חלק בהנהגה ובניהול של הפעילויות הללו והן ,מאחורי הקלעים

שבעקבותיו הוקמה , על מכתב הקצינים, הכך לדוגמ). 2017 ,לוי ומשגב-ששון(

 אףוזאת  ,שה אחתייתה חתומה אף לא אילא ה, 1978בשנת  "שלום עכשיו"

בזמן המכתב ויתה נוכחת בעת כתיבת יה) לימים שרת החינוך(שיולי תמיר 

קרא לראש הממשלה מנחם בגין לחתום הזה מכתב הקצינים  2.החתימה עליו

 . על הסכם שלום עם מצרים והוא מסמן את תחילתה של תנועת השלום בארץ

ביעה להפסיק את ת עלתה מלחמת לבנון הראשונהזמן קצר לאחר פרוץ 

 :זאתפעלו נגד המלחמה הנשים שתי קבוצות . מהותיאנשים ובשם המלחמה 

ועד נשים נגד המלחמה " הייתה ,מה מיד לאחר פרוץ המלחמההוקש ,האחת

. "הורים נגד שתיקה"נקראה  ,חודשים לאחר מכן 11שהוקמה  ,והשנייה ;"בלבנון

 :הוציא כרוז בזו הלשון ,שברובו היה מורכב מפעילות נגד הכיבוש ,"ועד נשים"

  

                                                           
 .התקבל ממנה אישור כי אכן כך היה 13.2.2018-יולי תמיר ב' שיחת טלפון עם פרופב  2
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 ! נשים

 רגם לנו זכות דיבו! כולנו משלמות מחיר כבד

 לכולנו דמעות עצורות בגרון

 !!! ד י  ל מ ל ח מ ה  !צריך לצעוק! מותר לבכות

 חייבת להיות דרך אחרת 

 באנה להביע כאבכן והתנגדותכן , נשים

 . שתיקה פירושה הסכמה .למלחמה

 . עכשיו הזמן לעצור את המלחמה הבאה

  16:00בשעה  23.6.82נפגין יחד ביום ד 

 )מול המשביר(מנורה גן ה – במרכז העיר ירושלים

 אנא באנה בלבוש שחור

 3ועד נשים נגד המלחמה בלבנון
 

תל ב, בירושליםתקיימו הפגנות אלו של נשים נגד המלחמה בלבנון ה

ת מחאה של ונשים עמדו במשמר. נוספיםבמקומות כנראה גם חיפה ואביב וב

חודשים ועד שתנועת המחאה נגד המלחמה  כמהכל יום במשך בשעה 

 . יבור הרחבצבהתפשטה 

בידי העיתונות הפכה  ,1983 בשנת שהוקמה ,"הורים נגד שתיקה"תנועת 

על פי  ,77%( מהותימפני שרוב הפעילות היו נשים וא "שתיקהמהות נגד יא"ל

המלחמה התביעה להפסקת ו )1989 ,בראלי ובנסקי-סקר המצוטט אצל צוקרמן

, ושל גילתובנסקי  בראלי-לטענתן של צוקרמן. יםהורכמהות ויאזהותן כמנבעה 

פעלה  אשר ,התנועהקמתה של ההמנהיגות הביא ל-מהותימכתבה של אחת הא

ל החלקית במשך שנתיים והחליטה לסיים את פעילותה בעקבות נסיגת ישרא

הרעיון קבוצות אלו של נשים סימנו את  .)Gilath, 1991( 1985-ב מלבנון

רוץ עם פ .הידע והכוח להקים תנועות משלהן, שלנשים יש היכולת

בירושלים " די לכיבוש"פעילות בתנועת החליטו נשים  האינתיפאדה הראשונה

את תחילתה של בירושלים סימן  1988ינואר . נשים בלבד לשהפגין בקבוצה ל

 שארו, מנוהלת על ידי נשיםההמאורגנת ו 1967לכיבוש של ההתנגדות 

 .כך אחר קצר זמן הצטרפו המקומות

 

                                                           
 .אשה לאשה חיפה, ארכיון מרכז המחקר הפמיניסטי, לסר תנועות נשים לשלוםק  3
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מאבק נגד הכיבוש ונגד , תקווה: דה הראשונהאהאינתיפ. א
 אלימות כלפי נשים

נשים יצאו  1987בדצמבר  תחילת האינתיפאדה הראשונה מיד אחרי

קבוצות , התקופה הזו מצטיינת בריבוי של ארגונים. להוביל דרך משלהן

 ;Deutsch, 1994( ופעילויות שניסו להתנגד לכיבוש ובה בעת לדבר פמיניזם
Herzog, 2008 .( תה בגוף יהמחאה הי, רך לדבר בכללוהיה צלעיתים לא

בירושלים הוקמו בספונטניות ש, "נשים בשחור"משמרות .  ובמופע עצמו

 המפרץתל אביב ועד מלחמת בחיפה וב במהירות גם הוקמו, 1988בינואר 

המופע של נשים . צמתים מרכזיים בארץ שלושיםלהתרחבו ) 1991(הראשונה 

אשר מחזיקות שלטים , םיחת בצהריבכל יום שישי בשעה א לבושות שחור

סימן לציבור מחאה פמיניסטית  ,בעברית ובערבית "די לכיבוש"ובהם כתוב 

הקללות שהופנו אל המפגינות באופן סדיר במקומות . )Svirsky, 1996( בוטה

דומות בתוכנן הסקסיסטי וכללו לא פעם פנייה אליהן כאל  שונים בארץ היו

 ).Benski, 2010(לסביות 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 מדבקה של נשים בשחורוכפתור 

נגד , תנועה עולמית של נשים בשחור שבעקבותיהן צמחה, משמרות אלו

 ,במספר קטן של צמתים בארץ עד היוםבעולם ופועלות , כל מלחמה וכיבוש

 Sasson-Levy and( ומסמנות בגופן את הסירוב וההתנגדות לכיבוש
Rapoport, 2003.( 
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עד לסיומה ו ,חר תחילת האינתיפאדהחודש לא, 1988ינואר מאז 

נועות מחאה של נשים נגד קמו ופעלו ת ,1993-אוסלו ב תהליךולתחילתו של 

מחאה נגד רצח בהפעילות הפמיניסטית בארץ במקביל התמקדה . הכיבוש

של תנועות מחאה  הופעתןמיד עם . )Sharoni, 1995( נשים יהודיות וערביות

נשים וכעת  ,הפמיניסטית בארץ חל שינוי חשוב בפעילות 1988בשנת 

הפעילות הציבורית של . פלסטיניות בתוך ישראל היו חלק מרכזי בתנועות אלו

 אליהןלנשים פלסטיניות לחבור  הפשרנגד הכיבוש א רבות יהודיותנשים 

הן במשמרות של נשים בשחור והן בארגונים השונים שקמו , לפעולה פוליטית

המאבק המשותף נגד אלימות  .)Espanioli and Sachs, 1991( או שחברו יחד

תוצאה של שיתוף  והיוהעבודה הפמיניסטית בארגונים משותפים  כלפי נשים

ונבילה אספניולי סועאד דיאב  .םולה שהחל בתנועת המחאה של הנשיהפע

משותפת עם נשים יהודיות בהקמת המשמרות העבודה על המספרות  )2013(

ובפעילות פמיניסטית ) הראשונה(שלום בקואליציית נשים ו, של נשים בשחור

פלסטיני תרם -הקונפליקט הישראליאין ספק ש. בארגון אשה לאשה בחיפה

וליצירתן של  )Herzog, 2008(לצמיחה של ידע פמיניסטי אלטרנטיבי 

  ).1997, הרצוג( יהודיות לנשים פלסטיניות בישראל שותפויות בין נשים

מהאמון שנוצר בין נשים  אחת הפעילויות הראשונות שנבעה ,בחיפה

שה ייום הארוע לכבוד יאשל משותף ארגון ה יתהייהודיות ופלסטיניות 

תנועת נשים (י "תנדיחד עם  "אשה לאשה"אנחנו ב. 8.3.1988-אומי בלנהבי

אליו הוזמנו גם ש ,רועיאאת הו ניזמ) של המפלגה הקומוניסטית דמוקרטיות

תוחה וכנה בין הנשים מכל הערב החל בשיחה פ. נשים פלסטיניות מהשטחים

זה לא היה מובן  .מוזיקה ערבית ומערביתלצלילי ריקודים בהצדדים והסתיים 

לציין כבר זמן רב כחלק  ההגני "שה הבינלאומי היה אירוע שתנדייום הא. מאליו

שותף היה ציון דרך בשיתוף של האירוע המו ,מהמסורת הקומוניסטית

 . היניות בחיפטיהודיות ופלס פמיניסטיות

התקיימה הפגנה , ביום השנה למלחמת ששת הימים, 1988בקיץ של שנת 

. שליד רחבת הכנסת וורדיםשל נשים יהודיות ופלסטיניות מישראל בגן ה

ההתארגנות הייתה ספונטנית בצורה של קריאה לנשים להכין ריבוע מעשה 

מפת "ריבועים נתפרו ונשזרו יחד והפכו ל 4,000. ידיהן עם מסר של שלום

תביעה לכנסת בבקריאה ואותה נשאו נשים לבושות לבן  400-כו ,"שלוםה

נסענו לירושלים עם . לשנות את מדיניות הממשלה ולבחור בדרך של שלום

. האירוע היה מרגש וחשבנו שאנחנו יכולות לשנות את העולם, הילדים

רוע ישיר מחאה המוקדש לא אדומה פרההמשוררת ברכה סרי כתבה בספרה 

 ).2013, חזן-לוי" (ותופרות את מפת הפיוס ]...[ ורגות פה גשראנו א: "זה
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 ליד הכנסת "מפת השלום"גלויה המזמינה לאירוע 

הלו מאבק נגד הכיבוש מתוך ינשים בתנועת השלום נבאותה תקופה 

תה האינתיפאדה הראשונה וכולנו היינו בטוחות יזאת הי. הואופטימיות ותקו

אולי , לשנותאולי מתוך אמונה בכוחנו , לי מתוך נאיביותאו – שהשלום בוא יבוא

יניות טנשים פלסונשים יהודיות , בנות בינינויבזכות שיתוף הפעולה שהחל לה

החברות הזאת . )Golan and Kamal, 1999( ובשטחים הכבושים בתוך ישראל

שבה נפתח הנלהבת ירה ואנחנו זוכרות את האו. נתנה לנו תקווה והתלהבות

קריאה " שנשא את השם, 1988שנת יום שישי האחרון של ירושלים בהכנס ב

 . "פרספקטיבות פמיניסטיות על הכיבוש: לשלום

בעקבות כנס של נשים יהודיות מכל העולם שהתקיים במלון הכנס אורגן 

 ;Empowering Jewish Women( "העצמת נשים יהודיות"בשם  הייאט

Haberman, 2012.( ינהאמריקונגרס היהודי הקנשות , מארגנות הכנס 

)American Jewish Congress(, כ "ח, מרשה פרידמןל. רבו לדבר על הכיבושיס

נודע על  ,שבעיםהתנועה הפמיניסטית בארץ בשנות ה סדותיוממילשעבר 

לחברות פמיניסטיות בארץ  ב שלחה מכתב"בארהוממקום מושבה  ,הסירוב הזה

פתח יבדמותו של כנס שי של הקונגרס לכנס הנשיםתשובה ה לתת ובו הצע

פרספקטיבות : קריאה לשלום"הכנס . וכך היה. מיד עם סיום הכנס העולמי
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היה , וקבוצות שונותשהביא יחד נשים מארגונים , "כיבושה לעפמיניסטיות 

  4."קואליציית נשים ושלום" ה שלהמניע להקמת

שחיברה  ,להקמתה של הקואליציה הזו ההמשותף הביא האמונה במאבק

מגזין  –נגה , י"תנד, נשים בשחור: ו שבעה ארגוני שטח של מחאת נשיםיחדי

אגודה  –ף "ויל, גשר לשלום, קבוצת נשים ירושלמית לדיאלוג –י "שנ, פמיניסטי

שיתוף פעולה זה  .ונשים למען אסירות פוליטיות ,בינלאומית לשלום וחופש

ציפית של אפשר לנשים ליזום מפגשים ופעילות פוליטית מעבר לפעילות הספ

ארגנה מאז ובמשך ארבע שנים ). Deutsch, 1994(כל קבוצה וקבוצה 

ביום שישי האחרון של בירושלים כנס והפגנה גדולה בכל שנה הזו  הקואליציה

מנהיגות ול "כנסים אלו השתתפו נשים פעילות מהארץ ומחוב. השנה האזרחית

 . 1967פלסטיניות מהשטחים הכבושים של 

אפשר חיבור  הת נשים ושלום והארגונים שיצרו אותהשילוב של קואליציי

. וחינוך מפגשקבוצות , הפגנות, משמרות וכללש ,יםשל שיח ועשייה מגוונ

השילוב של משמרות נשים בשחור והקואליציה היה מיוחד בכך שאפשר קיומה 

ארגון כנסים  לצד, "די לכיבוש", בלבד של משמרת מחאה הקוראת קריאה אחת

לכיבוש הישראלי ולפמיניזם , אים שונים הקשורים למיליטריזםנידונו נושבהם ש

 לדון בזכותה יכולנוש ,היינו מודעות ליתרונות של הכפילות הזאת .של פלסטין

משמרות  .בשאלות פוליטיות מורכבות שלא היו חלק מההסכמות בין הנשים

וממחאה נגד הכיבוש הישראלי  ,נשים בשחור נפתחו בארצות שונות בעולם

נוצרו שיתופי פעולה בין המשמרות השונות . להיות משמרות נגד מלחמההפכו 

וצות של נשים מארצות שונות כמו לכנסים הצטרפו קב. בארץ ובארצות אחרות

 ).Svirsky, 1996( ב ועוד"ארה, שבדיה, איטליה

) אשכנזיות ומזרחיות(הוזמנה קבוצה של נשים יהודיות  1989בחודש מאי 

: תנו סיכוי לשלום" הכותרתשטחים לפגישה בבריסל ופלסטיניות מהארץ ומהש

 ,)Give Peace a Chance: Women Speak Out( "נשים משמיעות את קולן

הנשים ארגנו חוגי בית . "רשת נשים לשלום"שבעקבותיה הוקמה קבוצת 

 . ומפגשים בכל הארץ

להכין  1990בשנת בעקבות עבודה משותפת עם נשים שבדיות הוחלט 

במשותף עם נשים פלסטיניות של קואליציית נשים ושלום עי הרביכנס האת 

למרץ ארגנה רשת נשים לשלום  8-שה הבינלאומי בילקראת יום הא. מהשטחים

. אירוע מחאה בירושלים שבו חתמו נשים יהודיות ופלסטיניות על מסמך שלום

                                                           
" נשות הכותל"יות הוקם גם ארגון נמעניין לציין שבעקבות אותו כנס של נשים יהודיות אמריק  4

)Haberman, 2012.( 
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כל חודש במלון בבאופן קבוע  פגשיתהוועדה המארגנת לט שבהזדמנות זו הוח

אוגוסט ל 2-ב. כדי לתכנן את הכנס המשותף בדצמברבמזרח ירושלים פאלאס 

. ק לכווית והחל משבר המפרץ שהוביל למלחמת המפרץ הראשונהאפלשה עיר

המשך כעת אך , עד אותה עת נערכו כבר ארבע ישיבות הכנה משותפות

בסופו של דבר . הועמד בסכנהעם הפלסטיניות מהשטחים הפעולה המשותפת 

 אבל הפלסטיניות ,שישי האחרון של אותה שנהביום בירושלים הכנס התקיים 

 . ולא כשותפות מארגנות כאורחות מוזמנותבו השתתפו 

 הםכל אותה תקופה ארגנו גם נשים בשחור כנסים של יום אחד שבלאורך 

בסופו של כל אירוע כזה ו ,נושאים שוניםבנפגשו הקבוצות השונות ודנו 

הנה נוסח ההזמנה לכנס שהתקיים בקיבוץ . התקיימה הפגנה גדולה משותפת

 :1991לנובמבר  2-הראל ב

ת בארץ רהיינו לתנועה מוכ 1988ממשמרת של עשר נשים בינואר 

תרון פוליטי בינתיים הכיבוש נמשך ולא מסתמן פו ]...[ וברחבי העולם

תפקידנו . סביר אשר ישים קץ לסכסוך ויאפשר חיים של שלום באזורנו

על מנת לחפש . דחיוני יותר מתמי שת לכיבוכתנועת נשים המתנגד

אנו מזמינות , להגברת השפעתנו ולמען הכיף, ביחד דרכים לחיזוק כוחנו

  5.נשים בשחור בהווה בעבר ובעתיד למפגש ארצי

 

פנסים של "הכנס הסתיים במשמרת מחאה גדולה ומרשימה ששמה היה 

הן של , וכנסים אל. הכביש לירושליםלאורך בשער הגיא " נשים בשחור

אפשרו גם לדון בשינוי השיח  ,קואליציית נשים ושלום והן של נשים בשחור

-החברתי תוך כדי יצירת חזון למציאות של חיים אחרי סיום הסכסוך הישראלי

 .פלסטיני

חשוב לנו לציין שבמשמרות של נשים בשחור ובקואליציית נשים לשלום 

של הנשים הלסביות הייתה  נוכחותן, למרות זאתו ,השתתפו נשים לסביות רבות

באחד המחקרים הראשונים שעסקו בדמוגרפיה של . למעשה שקופה

 הלא הוזכר, שהיו רובן אשכנזיות, המשתתפות במשמרות של נשים בשחור

שכמעט שליש מהמשתתפות בערים  – שהייתה ידועה לחוקרות – העובדה

בשחור היו  המשמרות של נשים). 1991, פורטוהלמן ורפ(הגדולות היו לסביות 

יתה כבר ישלחלקן ה ,מקום בטוח לנשים ולכן משכו אליהן נשים לסביות

                                                           
 .אשה לאשה חיפה, ארכיון מרכז המחקר הפמיניסטי, קלסר תנועות נשים לשלום  5
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הזדמנות ראשונה להתעמת עם הכיבוש זו יתה ימודעות פוליטית ולחלקן ה

)Safran, 2005 .(יתה יעמידה של שעה במשמרות של נשים בשחור לא ה

לימות הקללות והנאצות שהושמעו נגד המפגינות הצטיינו בא. פשוטה או קלה

המשמרות אמנם לא אתגרו . מינית וכללו גם התייחסות ללסביות כאל קללה

אבל מי שעברו את החוויה הזאת במשך שנים , את ההנחה ההטרוסקסואלית

היו  איתנוהיו מוכנות לצאת למאבק ציבורי על הזכויות שלהן עצמן ורבות מ

 ). ף"קל(אמנם פעילות בקהילה הלסבית פמיניסטית 

  :)הסכם אוסלו תקופת( דותאיפבין האינת. ב
 ה לייאושובין תקו    

המרץ וההתלהבות שאפיינו את הפעילות של נשים באינתיפאדה 

. 1991מלחמת המפרץ הראשונה בינואר פרוץ עם מעט  לדעוך והראשונה החל

נשים הצטמצם מספר המשמרות של דה השנייה אמהסכם אוסלו ועד לאינתיפ

משמרות  ארבעל ,קבוצות בכל הארץ יםשלוששמנו עד אז יותר מ ,בשחור

צומת בחיפה וב, תל אביבב, ירושליםב –בלבד שהמשיכו לעמוד בצמתים 

המרץ של הנשים ו ,צמצמה את פעילותה ונסגרהשלום ות נשים יקואליצי. נחשון

המארגנות המזרחיות של הכנסים . לעבר הכנסים הפמיניסטיים ההפעילות הופנ

, דלומי(פעילות של מזרחים בנושאי שלום שחלקן השתתפו ב, הפמיניסטיים

כמו . פלסטיניותשל מזרחיות והעלו את הדרישה לייצוג שווה של נשים  ,)2007

 קבוצתתה יאחת הקבוצות הפעילות והמובילות בכנסים הפמיניסטיים הי, כן

. דרשו ייצוג שווההן וגם  ,"נשים בשחור"נשים לסביות שרבות מהן השתתפו ב

 ,"מדיניות הרבעים"בתור  הידועה וסימטריצוג שווה יי של כך נוצרה המדיניות

, אשכנזיות, יתה שאיפה לייצוג של נשים לסביותיהעל פי עקרונותיה ש

ת ונשים רבות בתנוע .בכל האירועים הפמיניסטיים פלסטיניות ומזרחיות

והנושא של ייצוג  ,השלום היו פעילות פמיניסטיותבתנועות המחאה ו

וחלחל לארגוני  תשעיםוצות הלך והתחזק מאז שנות הוהתארגנות על פי קב

 .)Sachs and Safran, 2007( רבים נשים

שלום למען פעילות בנשים נגד הכיבוש ושל  המחאההירידה בפעילות 

לא היינו . הייתה קשורה לתקווה שחשנו עם תחילתה של תקופת אוסלו

-ו חשנו איחלקנלמרות התקווה ו ,מעורבות בשום צורה בתהליכים המדיניים

, נחתם על ידי גבריםששל הסכם שלום  י ההצלחהנחת וספקנות באשר לסיכוי

שיתופם של פעילי תנועות ללא ובמיוחד  ,ללא שיתוף הציבור, מדינאים וגנרלים

ת השלום בכלל ואת זו ולא כללו ולא שיתפו את תנוע" חגיגות אוסלו. "השלום

ברנו וקידמנו בתנועות והתהליכים שעשצברנו הידע אף ש ,של הנשים בפרט
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כמו . שינוי השיח החברתיללתרום רבות לתהליך פיוס ו יםעשויהיו השלום 

פעילות תנועות השלום עד הסכם אוסלו לא קיבלו הכרה ולא , שמציינת הרמן

 ).Hermann, 2009(נכללו בשום צורה בתהליכים הרשמיים והפוליטיים 

את  1994 שנתב ימהרשת נשים לשלום הק. הפעילות לא נפסקה, עם זאת

ת נשים באקטיביזם ולעודד מעורבשמטרתו  ארגון נשים פמיניסטי, "בת שלום"

חזק את לשלום יציב וצודק וליצור , הפוליטי כדי לקדם פתרון צודק לסכסוך

הארגון הוקם במקביל להקמתו של . בארץ תקולן של נשים יהודיות וערביו

שני הארגונים ". ושלמי לנשיםהמרכז היר"שנקרא  ירושליםארגון נשים במזרח 

 The Jerusalem( "הקשר הירושלמי"עלו תוך שיתוף פעולה תחת ארגון הגג פ
Link ;2007 Cockburn,.(  בעד שלום  מאבקיםהארגון הוביל לאורך השנים

לקח חלק בתנועת השלום , הפיק פעילויות פוליטיות וחינוכיות רבות, צודק

בצפון . 2000שנוסדה בשנת  "ים לשלוםקואליציית נש"והיה שותף ב הישראלית

שהצליחה לחבר  ,"בת שלום צפון"הארץ התקיימה פעילות נוספת תחת השם 

. בין נשים יהודיות ופלסטיניות ויצרה פרויקט של עדויות נשים מתקופת הנכבה

20106.האלו הסתיימו בשנת  הפעילויותכל 
 

נשים "ה של קבוצה שנקרא, החלה פעילות חדשה נוספת 1997בספטמבר 

פעילות זו החלה בעקבות כנס בינלאומי בהולנד ". בונות תרבות שלום

דרום מבהשתתפות נשים ישראליות ופלסטיניות יחד עם נשים מאירופה ו

מחלוקות  בלנשים תפקיד מרכזי ביישוכי הקבוצה הסכימה . אפריקה

חיים לו ולתת את תהליך השלום ההתארגנות הזו שאפה להחיות ו ,וסכסוכים

וכך לממש את הפוטנציאל הטמון בהשתתפות של נשים בתהליכי  ,יםחדש

 : ארה הקבוצה את עצמה בפרסומים שלהיכך ת. שלום

-על, ערבית-נשים יהודית תהיא תנוע "נשים בונות תרבות שלום"

. שלום וצדק חברתי בישראל הפועלת ליצירת תרבות, מפלגתית

יות מכל רחבי פלסטיניות ואשכנז, בתנועה משתתפות נשים מזרחיות

תנועת נשים ) עזה והגדה המערבית(במקביל פועלת בפלסטין . הארץ

בשנים האחרונות החל להישמע ] ...[. פלסטיניות בעלת מטרות דומות

, נגד מלחמות, גם בישראל וגם בפלסטין, ביתר עוז קולן של הנשים

והגיעה השנה שקולנו יישמע במוקדי  ,וכל צורת דיכוי שהיא שכיבו

. מביאות איתנו והפוליטי החברתי שאנ םלטות עם סדר היוקבלת הח

מהאוכלוסייה ואף על פי כן איננו שותפות  51%אנו הנשים מהוות 

                                                           
, ארכיון מרכז המחקר הפמיניסטי, חטיבת תנועות הנשים לשלום, ובת שלום צפון ארכיון בת שלום  6

 .אשה לאשה חיפה
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ההתארגנות של נשים . להחלטות הגורליות בנושאים של מלחמה ושלום

הקול הנשי צריך להישמע . בונות תרבות שלום נועדה לשנות מצב זה

  7.יד ילדינובכל הקשור לגורלנו המדיני ולעת

נשים בונות תרבות שלום הייתה בקריאה מכאן עולה שהייחודיות של 

בנושאים החלטות פוליטיות בדיונים ובקבלת , באשר הן נשים, לשותפות נשים

  .מלחמה ושלוםשל 

פרופיל "יתה יה) וגברים(עוד התארגנות פמיניסטית חשובה של נשים 

על ידי שש נשים  1998 בקיץנוסדה ש ,תנועה לאזרוח החברה בישראל, "חדש

 נוכחו לדעתו "מגיוס בישראל היבטים של גיוס והימנעות"שערכו יום לימוד על 

נגד חובת באופן גלוי מאז פועלת הקבוצה  .התעניינות רבה שהנושא עורר

בעזרת תמיכה ומתן מידע למי  ומנסה להביא לביטולה ל"השירות בצה

מנסה בדרכים שונות לחשוף את ההיקף של התנועה . שמסרבים להתגייס

ד וחיבי, בחיי היום יום ת בחיים האזרחיים בארץ ואת המשמעות שלההצבאיוּ 

  .)26–21 :2003, ישכר( בחייהן של נשים

 ,"אמהות ארבע"תנועת הבמה  קדמתה לתעל עיםתשהבסוף שנות 

מהי היה חזק יקול האב הדיבור. להגיע אל לב התקשורת הביכולת השהצטיינ

שהתעקשו לדבר עד אז יותר ומשפיע יותר מאשר הבחירה של תנועות השלום 

על ידי  1997בפברואר  אסון המסוקיםהתנועה הוקמה בעקבות . כנשים בלבד

התנועה דרשה באופן . בצפון הארץששירתו  לחיילים – מהותיבמיוחד א – הורים

אפשר וצריך לצאת "בפרסום . מלבנון ל"צהאת מיד להוציא משמעי -חד

 :נכתב" ארבע אמהות"שהוציאה תנועת !" מלבנון

דורשת מהממשלה למצוא בדחיפות " ארבע אמהות"תנועת 

הפתרון צריך להיות ברמה . שנים 15-פתרון לבעיה הנמשכת מעל ל

אין התנועה מצדדת בפתרון . ל"ואת המענה בשטח יספק צה, יניתהמד

 דייל מדינאים והן ע דייל ישנן מספר חלופות שהוצעו הן ע. מסוים

המדינאים  דייל אך ההחלטה צריכה להתקבל ע ,טחוןיאנשי מערכת הב

דורשת ממקבלי " ארבע אמהות"תנועת . הצמרת הצבאית דייל ולא ע

ית יולהפסיק לדחוק את סוג, חשבתיההחלטות לצאת מהקיבעון המ

ד מאנו קוראים לממשלה הנוכחית ולעו. לבנון אל שולי סדר העדיפויות

                                                           
, ארכיון מרכז המחקר הפמיניסטי, חטיבת תנועות נשים לשלום, פרסום של נשים בונות תרבות שלום  7

 .אשה לאשה חיפה
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בראשה לעשות את המהלך החשוב שהממשלות הקודמות נמנעו 

 8!ל מלבנון"הוציאו את צה –מלעשות 

 

התנועה הזו החלה את דרכה כקבוצה של נשים שבחרו באופן ברור 

רבו לראות עצמן פמיניסטיות ולא ראו יהן ס. רהמהות בחביאכוהחלטי לדבר 

. בפעולה שלהן הזדמנות לפעולה משותפת עם תנועות השלום של נשים בארץ

כותבות (באנו בוץ אילון יאחד מהאירועים הראשונים שארגנה התנועה בקל

שאלנו מדוע כאשר . פעילותבלהביע תמיכה כדי להכיר את התנועה ו) המאמר

שאנחנו  בכעס בטענההמארגנות הגיבו  גבריםרק ו כל הדוברים באירוע הי

אין ספק . "מלבנוןישראל לא תצא "בגללנו שורדיקליות פמיניסטיות 

מהי עזרו להן לחדור אל יקול האבשהפעילות הנמרצת שלהן והבחירה לדבר 

תמיכתה של . ) Barzel, 2000and Lemish( לב האליטות הצבאיות והפוליטיות

נתנה להן  ,יתונאיות שלי יחימוביץ וכרמלה מנשהבדמותן של הע ,התקשורת

של ראש הממשלה דאז תה להן השפעה מכרעת על ההחלטה יוהי ,קול בציבור

תנועה זו והצלחתה בקידום המסר . 2000לצאת מלבנון בשנת אהוד ברק 

הספציפי שלה מעלה בצורה ברורה את הדילמה של תנועות נשים לשלום 

ולהשתתף לדבר בציבור של נשים זכותן ת שימוש בקול האימהי לעומל באשר

  .בקבלת החלטות פוליטיות כאזרחיות מן השורה

 

 אושיהיאבק למרות ינמשיך לה: דה השנייהאהאינתיפ. ג

לאחר ועידת קמפ דייוויד אז אהוד ברק דההצהרה של ראש הממשלה 

יאוש בקרב הציבור היהודי יגרמה לתחושה של  "אין עם מי לדבר"ש 2000בקיץ 

הפעולות המתגרות של אריאל שרון בהר הבית פרצה  לאחרו ,אלבישר

ויחד  ,האינתיפאדה הזו גררה תגובות קשות מצד ישראל. האינתיפאדה השנייה

זעזעה את באירועי אוקטובר הפלסטינים בתוך ישראל  עשר-השלוש הרגעם 

קרן במשרדי  2000באוקטובר שלום התכנסו נשים פעילות . מחנה השלום בארץ

קואליציית " ולהקים אתשוב והחליטו לשתף פעולה ך בל בתל אביב היינרי

לנשים להגיב  וכרות והעבודה המשותפת בעבר אפשריהה. "דקצו נשים לשלום

הארגונים שהשתתפו הפעם חלק מ. במהירות ולחדש את פעילות הקואליציה

                                                           
אשה לאשה , יניסטיארכיון מרכז המחקר הפמ, חטיבת תנועות נשים לשלום, "ארבע אמהות"קלסר   8

 . חיפה
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בת "הם ביני ,דמת וחלקם היו ארגונים חדשיםגם בקואליציה הקו חבריםהיו 

תוך שלושה . )2006, בנסקי( "האם החמישית"ו "Watchמחסום", "שלום

 ןאליהשהפגנה של נשים  – הפעולה הראשונהאורגנה , 2000בדצמבר , חודשים

נפגשו חברות  2001בתחילת . חומת העיר העתיקהליד , הצטרפו גברים

 עקרונות השינצרת והסכימו על חמבטופולה -הקואליציה החדשה במרכז אל

התייחסות לנכבה בפעם הראשונה גם כללו וש ,החדשהתפות שהנחו את השו

 .והשתתפות במאבק החברתי בתוך ישראל 1948של 

רבים מהם ו ,הובילה אירועי מחאה רבים צודק לשלוםית נשים יקואליצ

. או הזמינה אותם להצטרף אחריםהיא יזמה במשותף עם גברים וארגוני מחאה 

בתקופת המצור על ראם -אהפגנה במחסום  האחד מהאירועים הללו הי

התכוונו המשתתפים לשבור את המצור ולהעביר  השב ,2003מאללה בשנת אר

נשים הובילו ו, "נשים הולכות בראש"שם ההפגנה היה . מאללהאמזון וציוד לר

ם פלסטיני, יותויהוד יהודים ,אלפי מפגינים ומפגינותשהיו בה  את ההפגנה

 ,נשים מובילות או הולכות בראשש הוחלט. משני צידי המחסום ,ותופלסטיני

אמורות  ינוהי ,נשיםה, אנחנו. בראש ההפגנה היוכל הגברים שמנו לב שופתאום 

יפגינו כלפינו מידה ) וגם החיילות(ה שהחיילים ולהיות בראש ההפגנה בתקו

לסבול את  יכלולא  –יהודים וערבים  –אבל הגברים . אלימותפחותה של 

לפתע נחתו עלינו ו ,"ןמי ראשו"המאבק על  לא הועיל לנו. ההליכה מאחור

. יתה חוויה מכוננתיזאת ה. לאחור וכולנו פתחנו במנוסהמדמיע ז פצצות של ג

נתנו לנו בצל כדי להתגונן מהגז  הסמוכים למחסוםהפלסטינים שחיים בבתים 

  .תחושה של חנק משרההנורא הזה השורף את הריאות ו

הפעם . יה האלים מזו הראשונהתה שונה באופייהי היהאינתיפאדה השני

לשינוי המצב ולנסיגת ישראל ולהביא להאמין שנוכל להשפיע קשה היה לנו 

סולידריות של להמשיך ולארגן פעילויות  רקלנו נותר . מהשטחים הכבושים

זה לא היה פשוט מפני שגם הפלסטינים ראו בעבודה משותפת עם . ועזרה

 והמשיכ אתלמרות ז. ליזציהונורמ תנועות השלום סוג של שיתוף פעולה

להתעקש על עבודה משותפת עם , כמו בת שלום, הקואליציה וארגונים אחרים

 .)Cockburn, 2014( חברות פלסטיניות

חדשות נשים בשחור המשיכו לעמוד בימי שישי וניסו לגייס נשים 

והועבר המשמרת בירושלים  2003-ב הוציאההנה כרוז ש. להצטרף אליהן

 : בארץ למשמרות השונות
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  ולא לכיבוש לשלום משמרות :אלינו הצטרפו
וקוראות , כנשים אנו מוחות נגד אלימות וקיומן של מלחמות

 .לגברים ולנשים להצטרף אלינו

 

עשרה -חמשמפגינות מזה " נשים בשחור"מחאה של  משמרות

כדי להביע את אמונתנו בשלום ) דה הראשונהאיפתמתחילת האינ(שנה 

השחור מסמל את הסבל  הלבוש. סיום הכיבושל ואת דרישתנו להביא

בעלות  אנו. הישראלי והפלסטיני, העמיםואת הטרגדיה של שני 

מלכדת ומאחדת " די לכיבוש"אך הקריאה , פוליטיות שונות השקפות

לכלכלה בריאה ולחברה , לביטחון, לשלוםסיום הכיבוש יביא  רק. אותנו

 יותרהשראה עבור שימשו " נשים בשחור" משמרות .צודקתדמוקרטית 

ה הבהן נשים מביעות כמי, משמרות דומות בכל רחבי העולם 200-מ

זכו במספר " נשים בשחור. "הרס ומלחמה, והתנגדות לאלימות לשלום

  9.לשלוםלפרס נובל  כמעומדותוהוצעו  בינלאומייםפרסים 

 

הכרוז מוכיח שהנחישות והדבקות במשימה שאפיינו את נשים בשחור 

ין עומדות יבימים אלו עד. גם באינתיפאדה השנייה שככו במשך השנים לא

. חיפה ובצומת גן שמואלב, אביב תלב, משמרות של נשים בשחור בירושלים

רות שיוכלו מצליחות למשוך אליהן נשים חדשות וצעי אינןהמשמרות קטנות ו

אבל המסירות של המפגינות ראויה להערכה משום  ,להמשיך את המסע הזה

הממשיך  ,ות הציבורית של ההתנגדות לכיבושת על הנוכחורמוותשהן אינן 

המשמרות גם הסכמנו לפתוח את בתקופה זו . בעקשנות ובאכזריותלהתקיים 

 .הלא אלים ןלהשתתפות של גברים שקיבלו על עצמם את אופיי

כביסה "בתחילת האינתיפאדה השנייה הייתה התארגנות חשובה שקמה 

שהיו פעילות בתנועות הנשים ) וקווירים(קבוצה של נשים לסביות . "שחורה

הנשים . 2001השונות ארגנו פעילות במצעד הגאווה שהתקיים בתל אביב בשנת 

". אין גאווה בכיבוש"והגברים שהיו שותפים להן נשאו שלטים שקראו 

רטו את אופני הדיכוי שהפלסטינים החיים ישהוציאו הנשים הן פמסמכים ב

 :ו וכתבווהמשיכ ,בשטחים הכבושים חווים

                                                           
 .אשה לאשה חיפה, ארכיון מרכז המחקר הפמיניסטי, חטיבת תנועות נשים לשלום  9
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 !בואו נשים לו סוף. ינו חייב להמשךהכיבוש א

הדיכוי . הגבולות להם מצייתת הגזענות הזאת הם גבולות מדומים

, ת ישראל ניזון מאותה הגזענותנשל מיעוטים שונים בתוך גבולות מדי

ואותו המיליטריזם שמקיימים את הדיכוי והנישול של , ניזםיאותו השוב

ישראלים , צה של לסביות והומואיםאנחנו קבו .העם הפלסטיני

שרואים ביום הגאווה יום של סולידריות עם מאבקם של , ופלסטינים

אין  .אין גאווה בדיכוי של אחרים, לשוויון ולכבוד, הפלסטינים לחירות

 10גאווה בכיבוש

 

חיבור  בשלבית של אותה התקופה "קבוצה זו אתגרה את הקהילה הלהט

הקריאה שלנו במצעד זה . של פלסטינים לסבי לדיכוי-הדיכוי ההומושל 

התלהבות על ידי רבים בקהילה ובכעס על ידי בובמצעדים נוספים התקבלה 

 תוהמחלוקת סביבה מלווהשנייה האינתיפאדה  מתקופתקריאה אותה  .אחרים

לציין מעניין . את מצעדי הגאווה בישראל ובמקומות נוספים בעולם עד היום

תגור פעילות השלום מחד א :פעילות הלסביותפול של קבוצת התפקיד הכאת ה

 "כביסה שחורה"הפעילות של . גיסא בית מאידך"ואתגור הקהילה הלהטגיסא 

ממשיכה לחלחל לפעילות עכשווית של קבוצות אך הסתיימה תוך שנתיים 

נגד בחיפה נישאו שלטים  30.7.2017-בגם במצעד שהתקיים . ביות"להט

די " ,"אים ברמלה ומחבקת אותם בתל אביבישראל רודפת הומו" כגון ,הכיבוש

דיכוי של ... בנשים זה קשור סחרקפיטליזם ו, דיכוי של לסביות"וגם , "לכיבוס

 .)Baum, 2006( "מזרחים ושל פלסטינים זה קשור

אינתיפאדה השנייה היה החיבור של עקבות השקרו ב השינוייםאחד 

אם . גד המלחמהנסטיים וארגוני סיוע לנשים עם המחאה ארגונים פמיני

יניסטית למחאת להפריד בין פעילות פמ ניסיוןבאינתיפאדה הראשונה היה 

בין המאבקים והקשר אינתיפאדה השנייה שינתה את המאזן ה ,הנשים לשלום

השינוי היה אבל ואת כל הנשים ין זה כולל את כל הארגונים כמובן שא. הללו

 . מהותי

אשה " ארגונים הפמיניסטייםהשני  הפעילות שלהייתה זה דוגמה לשינוי 

-שהתקבלה ב 1325ם "טחון של האויסביב החלטת מועצת הב "כיאן"ו "לאשה

והייצוג של שילוב הלהגברת  החלטה זו קראה. )2004, אהרוני ודיב( 31.10.2000
                                                           

 .אשה לאשה חיפה, ארכיון מרכז המחקר הפמיניסטי, חטיבת תנועות נשים לשלום  10
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להעלאת המודעות כמו גם  ,החלטות על ביטחון ושלוםהנשים בכל דרגי קבלת 

 חיעל נשים ולהבטלהגן  והתחייבה ,סכסוךצורכיהן של נשים ונערות באזורי ל

הטמעת  ההחלטה עודדה. תהליכי שלום ובפוליטיקה הבינלאומיתבייצוגן  את

והפנתה את תשומת הלב למצבן  נקודת מבט מגדרית בתהליכי שיקום מסכסוך

, של קוקבורן לטענתה. )2004, ש"זק( תות מלחמהיהמיוחד של נשים בע

פעילות , ים ועבודה קשה של ארגוני נשיםהייתה תוצאה של לחצ 1325החלטה 

אשר דרשו התייחסות למצבן , פלסטיןמכולל מישראל ו, וחוקרות ברחבי העולם

לה הן נזקקות שהקשה והמורכב של נשים באזורי קונפליקט ולהגנה 

)Cockburn, 2007( .שכאשר יש לנשים  תהיאחת ההנחות של ההצהרה הזו הי

יש סבירות גבוהה יותר להשגת , לשלוםמ "השפעה משמעותית על תהליכי מו

 .)Aharoni, 2014( יישומולהסכם שלום ו

מגוון תכן השתתפות של נשים ללא ייצוג יההבנה שלא ת בעקבות

החוק יבטיח הכללתן של נשים כי נשים ה ארגונידרשו , )מדיניות הרבעים(

ת פעולה משותפ. )2004, עמר( בכל צוות מדיני רשמימגוונות ת מקבוצות זהוּ 

של ארגוני נשים וחברות כנסת הביאה לאימוץ ההחלטה הזו במסגרת חוק 

 ,1951-א"התשי, האישהזכויות ווי יחוק של 4 'מס תיקוןב תנכללא יוה ,מדינה

בוועדת בדיקה ייצוג הולם "הנקרא  1ג6שבמסגרתו נוסף לחוק סעיף 

 ."יתבצוות לעיצוב מדיניות לאומבוועדה ציבורית ו, בוועדת חקירה, ממשלתית

עצמי של ייצוג של זהות המכוון לייצוגן ה"מבטיח סעיף ה) 2015(על פי אהרוני 

 מעןל משפטניות ,מעכי-איתך"משיכה מ 2007 אזמ". נשים מהפריפריות השונות

להוביל קואליציה של ארגונים הפועלים לתבוע מן המדינה לקיים  "ברתיח צדק

. ט ובמערכת הפוליטיתמשפהבבתי  1325החלטה את  את החוק כלשונו וליישם

 וינזיה מרכז פמיניסטי חיפה – אשה לאשהארגון באנחנו , למרות ההישג הזה

 ;ולכן הפסקנו את פעילותנו בנושא ,הבעיות והקשיים שביישום ההחלטהאת 

רבו להשתתף ימתוך סולידריות עם נשים פלסטיניות מישראל שסבמיוחד 

 .נגד הכיבוש בקואליציה כיוון שזו לא הסכימה להתייחס למאבק

 1325כדי להבין מהי נקודת מבט מגדרית כפי שהחלטת מועצת הביטחון 

בארגון אשה נשים פמיניסטיות פעילות שלום להיה חשוב , מתייחסת אליה

מחקר שבדק  ערכנוולכן  ,נשיםעבור טחון ימשמעות של בלהצביע על ה לאשה

תיו ערערו את תוצאו .דה השנייהאאת תחושת הביטחון של נשים בזמן האינתיפ

צבא המשמעות של ההגנה שהמבוססת רק על  ,הגדרת הביטחון המקובלת

וחשפו את ההשפעה הקשה של אלימות מינית וכלכלית  ,אמור לתת לאזרחים

המחקר  ).Sachs, Sa'ar and Aharoni, 2007( על תחושת הביטחון של נשים

ת שונות גם חשף את המורכבות של מושג הביטחון ומשמעותו לנשים מקבוצו
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 ,Sa'ar, Sachs and Aharoni(עניות ומהגרות , יהודיות, כגון נשים פלסטיניות
2011.( 

 ובכל זאת לא נפסיק: אינתיפאדה-פוסט. ד

מאז . 2005טה אי שם בשנת יאו גוועה לאהאינתיפאדה השנייה הסתיימה 

 ,בתחושות של ייאוש מחד גיסאנשים לשלום ארגוני פעילות של המאופיינת 

לבנון השנייה וההתקפות  תכגון מלחמ ,נמרצת בתקופות של מלחמהות ובפעיל

קמו ארגונים נוספים כמו בתקופה זו , כמו כן. מאידך גיסא, השונות על עזה

אל " העולם הישן"פעולה של החווינו מעבר חד מדרכי ו ,"נציבות נשים לשלום"

 . תהעכשוויעבר השימוש בטכנולוגיות חדשות המשפיע על צורת הפעילות 

. בין מאבק פמיניסטי לבין מאבק נגד הכיבוש נמשךקישור התהליך של 

מרכז  –אשה לאשה (משותפת של ארגוני נשים ההכרזה הייתה ה לכךדוגמה 

העמותה , מידע הדרכה ותעסוקה לנשים –מרכז מהות , פמיניסטי חיפה

קול , משפטניות למען צדק חברתי –מעכי -איתך, להעצמה כלכלית לנשים

איגוד , מכללה להעצמה נשית –פמיננסי , מרכז פמיניסטי ירושלים –האישה 

למען  –אחותי , פרלמנט נשים, מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

להעדיף ) 2006( שתבעו מהממשלה בזמן מלחמת לבנון השנייה) נשים בישראל

ת להימנע מפגיעה באוכלוסייה אזרחי, ערוצים דיפלומטיים לפתרון סכסוכים

  : נכתב שהוציאו הארגוניםבקול קוראת . ולקדם תהליך מדיני

 – מזה שבועות מתנהלת מלחמה כבדה בצפון הארץ ובדרומה

, לא במרחב מוגן אנו חיות. לתוכם ובהם, מלחמה המתנהלת מעל בתינו

 משפחתית ורגשית, חברתית, כלכלית, לאומית –כי אם במרחב מתפרע 

טיים אנו מבקשות להאיר את כפעילות בארגונים פמיניס ]...[

ילדים , חלק ניכר בה נשים: הופקרה בחזית/האוכלוסייה שנשארה

נשים חסרות , ערביות ועולות חדשות, רבות מהן נשים מזרחיות. וילדות

, הוריות-מהות חדיבחלקן א, חסרות הגנה ורשתות של תמיכה, אמצעים

ת להפנות אנו מבקשו. נשים שחייהן כבר היו ספוגי אלימות קודם לכן

את המבט הציבורי להשפעות הייחודיות של המלחמה על נשים 

את קולן יש להשמיע . ולצרכים הייחודיים של נשים בזמן מלחמה

אליהן יש להפנות בנדיבות . ולאפשר להן נוכחות במרחב הציבורי

בחדרי חדרים מתנהלות התייעצויות במהלכים צבאיים . תקציבי מדינה

על פגיעה מסיבית , ות על יציאה למלחמהומדיניים ומתקבלות החלט

ללא מתן , ללא בדיקת אלטרנטיבות אחרות –וזאת , באוכלוסייה אזרחית
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ייצוג הולם לנשים וללא דיון מקיף בהשלכות המוסריות וההומניטריות 

של המדיניות המלחמתית על החברה האזרחית בישראל ומעבר 

 11.לגבול

 

יקון לחוק לשיווי זכויות ליישם את התאלו בהמשך דורשים ארגונים 

משנת  1325ם "ברוח החלטת מועצת הביטחון של האו 1951-א"האישה התשי

את ממשיכים ותובעים הארגונים  .על פי החקיקה שהתקבלה בנושא זה, 2000

אלימות  ,נושאים של תעסוקה ופיצוי בגין אובדן הכנסהל התייחסות הממשלה

 . אזרחי המדינה ערבים הגנה עלו סיוע משפחתי ונפשי, נגד נשים בזמן מלחמה

עם סיום האינתיפאדה השנייה המשיכה לפעול  ת נשים לשלוםיקואליצי

הקואליציה המשיכה להפעיל . וחיפשה דרכים חדשות להשפיע ולהוביל שינוי

סיורים ה :השנייה יפאדהתהתחילו בתקופת האינשבולטים  פרויקטיםשלושה 

והפרויקט  ,סוכת השלום בצפון אירועיולציבור הרחב לאורך חומת ההפרדה 

ארגוני החברה לנוכח קריאתם של נוצר זה האחרון ". מי מרוויח מהכיבוש"

 בנושא יתה הסכמהיהמכיוון שלא . לחרם על ישראל האזרחית הפלסטינית

פועלות ומרוויחות , ישראליות וזרות, לו חברות מסחריותילבדוק אהוחלט 

 החה של הפרויקט הזה הביאההצל. מהשלטון הישראלי בשטחים הכבושים

עברה תהליך הקואליציה עצמה . אותו לצאת לעצמאות כגוף נפרד מהקואליציה

האלמנט של שיתוף פעולה בין . שינוי מהותי ונרשמה כעמותה לכל דברשל 

ארגון לוהארגון היה  ,הארגונים שהיה מרכזי בעבודת הקואליציה השתנה

 . של נשים נגד הכיבושרדיקלי 

חינה בעקבות הבהוקם , 2011שהחל בשנת  ,מסוג אחר פרויקט שלום

 ,1325והפעילות סביב החלטת מועצת הביטחון  של מושג הביטחון המחודשת

מדד "כדי ליצור את חברו נשים יהודיות ופלסטיניות  שלשישה ארגונים כאשר 

של סוגיית  ייםהמגדר םהיבטיהלהעלות לדיון את  במטרה "טחון של נשיםיהב

, בין מחוצה לוובין בביתן , דד הצביע על כך שנשים אינן בטוחותהמ 12.טחוןיהב

המחקרים  .לו הן זקוקותשאת הביטחון  להן שהמדינה אינה מסוגלת לספק כיון

כמעט בלתי אפשרי למתוח ביקורת שנערכו במסגרת השותפות הזו הראו ש

ולדבר על פגיעתה של האלימות בחיי  כלשהיבארץ על פעולה צבאית 

טחונן של יבהן נפגע בשאין כל מקום לדיון על הדרכים , אתתרה מזי. האזרחים

                                                           
 .אשה לאשה חיפה, ארכיון מרכז המחקר הפמיניסטי, קלסר תנועות נשים לשלום  11
 . index.org-security-http://women, "ל נשיםמדד הביטחון ש"אתר   12

http://women-security-index.org/
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ומיד  כפי שקורה תכופות במהלך מלחמה. פלסטיניות ויהודיות כאחת, נשים

משום , היגם רמות האלימות המינית והאלימות במשפחה נמצאות בעלי, אחריה

בתקופת . שהגברים מוציאים את כעסיהם ואת פחדיהם על בנות משפחתם

מספר יה חדה ביעל על מדווחיםקווי סיוע המטפלים באלימות במשפחה חירום 

. אבותיהן ואחיהן, בני זוגן, מנשים המותקפות בידי בעליהן המתקבלותשיחות ה

הראה כי אלימות מינית היא מקור אחד הפחדים הגדולים ביותר מדד הביטחון 

חון קשר זה בין ביט .אפילו יותר מאשר הפחד ממלחמה, של רבות מהנשים

מגדרי לבין שלום הוא לדעתה של חנה הרצוג אחת התרומות החשובות של 

 ).Herzog, 2008(אודות הביטחון בישראל על תנועות נשים לשלום לשיח 

נשים  עשור האחרון ארגנושהתרחשה ב) או פעולה צבאית(בכל מלחמה 

, לדוגמה. פעולות מחאה ספונטניות והצטרפו להפגנות ארציות נגד המלחמה

נשים השתתפנו בקבוצת , 2014-ב תחילת המתקפה על עזהשה ימים לאחר שלו

בצומת  עמדנו. בדרישה לסיימה, ההמתקפ נגדבחיפה ת מחאה ושמרשארגנה מ

. נגד הכיבוש בגדה וברצועה ,"נשים בשחור"נערכו ההפגנות השבועיות של  שבו

קבוצה אחרת של פלסטיניות תושבות ישראל קראה להפגנה שקטה לאורך 

ציבור . ם רביםיישובים פלסטינייבהמאוכלס  ,ואדי ערהראשי באזור הביש כה

גם את  הובילונשים . צ"למחאה זו בימי ראשון ושישי בחמש אחה ףהצטר רחב

לים בתל אביב בקריאה להפסקת אוהל אב הקבוצת ההורים השכולים שפתח

של  דוגמה נוספת. להסרת המצור מעזהומ עם החמאס "למו, ידיתיאש מ

 תהיהי ,על המעבר לעידן תקשורתי חדשגם המעידה , ות בתקופת מלחמהפעיל

 הקימואשר , נשים שחלק גדול מהן מעולם לא היו מעורבות פוליטיתקבוצת 

תמונות של ופרסמו  אספוהן ". נשים אומרות חלאס" הפייסבוק צתואת קב

 . אנגליתבערבית וב, בעברית" די"נשים שעל כפות ידיהן כתובה המלה 

הן הניסיון העכשווי והאחרון לארגן נשים להשפיע  13"עושות שלום נשים"

הנשים נזהרות משיוך פוליטי או בארגון זה . לשלוםמ "על ישראל לנהל מו

בטענה שהן מייצגות נשים  ,יפוליטית כלשה הקבוצתי ונמנעות מנקיטת עמד

מאתגרות את הסדר  אינן" נשים עושות שלום". כולה תמהקשת הפוליטי

כניות לפתרון וואינן מציעות ת הקיים ואת החלוקה המגדרית שלו הפוליטי

הן אוחזות בתפקיד המסורתי של נשים הדוחפות . הסכסוך ולעתיד של שלום

להתמודד עם המורשת של ומתקשות  ,להסכם שלום מאחורי הקלעים

: אראלה שדמיכותבת כפי ש. עדנו כאןיהפעילות הפמיניסטית לשלום שת

מתרפקות על כתף הגברים בהובלתו של נתניהו בתחינה  'נשים עושות שלום'"

                                                           
13  http://www.womenwagepeace.org.il 
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כיבוש ותספורת , אלו הגברים שמכוננים פטריארכיה – 'יגיעו להסכם שלום'כי 

 ,ןנשים פעילות בתנועות השלום לדורותיה, מבחינתנו .)2017, שדמי( "לעשירים

לסיום קריאה ו לא תיתכן פעולת מחאה למען השלום בלי התנגדות לכיבוש

 . פטריארכלי והמיליטריסטיהסדר ה

 

 דיון וסיכום. ה

כל את  ואינה כוללת חלקית היא הסקירה שהוצגה במאמר הנוכחי

. שלום שצמחו בשלושים השנים האחרונותלהפעילויות והארגונים של נשים 

תיעוד על הכמו גם , הכותבותסיון שלנו יהזיכרון והנ מתבסס עלהמאמר הזה 

והפוליטי המרכזי מתעלם  החברתי יחגם אם הש .ארכיוןשבחרנו מתוך ה

לאורך  הידע האקדמי שנוצרמכמו גם  ,מהפעילות של תנועות נשים לשלום

במאמר זה התבססנו על . מאמר זה בא להתנגד להתעלמות זו ,השנים

המאפשר לספר  ,"כרון כפעולהיז"בכלים של והשתמשנו בהם הזיכרונות שלנו 

 . וליטי והחברתיהפאת סיפור העבר במטרה להשפיע על השיח 

שהעסיקו דילמות  כמההסקירה של הפעילות המוצגת במאמר מעלה 

נסים של בכבמיוחד במשמרות של נשים בשחור ו ,אותנו ואת הנשים הפעילות

של פעילות רבה ומגוונת  השנ 30-למעלה מ במשך. ת נשים לשלוםיקואליצי

 :נציג כאןשכמה מהן  ,הסכמות שעלו על סדר היום-התמודדנו עם שאלות ואי

ביקורת ומחויבות בין האחת מתייחסת לקשר שבין פעילות נשים לשלום ל

השנייה עוסקת בשאלה אם לנשים יש זכות לאמירה פוליטית  ;פמיניסטית

השלישית נוגעת למאבק המשותף עם ו ;שאינה נובעת מהתפקיד האימהי

 . גברים

מורכב מרכזי ופמיניזם היה בין ל שלוםלפעילות של נשים ההקשר בין 

חלק ניכר של הנשים הפעילות . כל השנים לאורךדיון מתמשך נושא להיה ו

הבדלים אלו לא . בארגונים השונים ובקואליציה היו פמיניסטיות וחלקן לא

הסכמה העיקרית ה. הפריעו לפעילות המשותפת ובדרך כלל לא נידונו לעומק

יניסטיות בין חשוב לנו כנשים פמ שהיה החיבור ;הייתה על ההתנגדות לכיבוש

מקובל על אבק נגד הדיכוי של הפלסטינים היה מאבק נגד הדיכוי של נשים למ

התובנה . תיאוריות פמיניסטיותבמבלי לדון לעומק בגישות או גם הנשים  רוב

ה החלמעמד ודת , זהות, מוצאשל על רקע והמצטלב הדיכוי המרובה של 

האנושי בתנועת את שאלת המגוון  הוהאיר תשעיםבשנות ה הלהיות חשוב

נשים אשכנזיות היו ללא ספק רוב בין הפעילות בתנועות . השלום של הנשים
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. )Shadmi, 2000( יםלקבוצות אופי והרכב שונ ואבל באזורים שונים הי ,אלו

דה אשהיו פעילות מרכזיות כבר באינתיפ ,עובדה זו נכונה גם לגבי נשים לסביות

גשים שהתקיימו בכנסים במפ, בתקופה שבין האינתיפאדות. הראשונה

התברר שהיו נשים רבות שלא ידעו שנשים שעמדו לידן במשך , הפמיניסטיים

סיון להתמודד עם ינה. היו לסביות, במשמרות של נשים בשחור, זמן ארוך

 השהציע ,בא לידי ביטוי במדיניות הרבעיםשל נשים  השוויונישאלת הייצוג 

, פלסטיניות, ות כמו מזרחיותפתרון בדמות ייצוג שוויוני לקבוצות מובחנ

הכוללת נשים , מדיניות זו בפרשנות הרחבה שלה. לסביות וגם אשכנזיות

נשים עם , האתיופייוצאות , לשעבר מ"ברהיוצאות (מהקהילה מקבוצות נוספות 

נעשה בה אומצה על ידי מרבית הארגונים של נשים ושלום ו) מוגבלות וזקנות

 . כפי שהתקבל בכנסת 1325ם "חלטת האוגם בניסוח החוק המתייחס להשימוש 

הפעילות והארגונים חלק משל  נושא נוסף שעלה היה ההתנגדות, כאמור

תה יהטענה של נשים הי. קול הציבורי של נשיםבין המהות לייצירת קשר בין אל

שהן רוצות להשפיע על מדיניות הממשלה מתוך עמדה עקרונית ופוליטית 

של נשים נגד  מחאהאמנם ה .מהותיתני כאהמהוכאזרחיות ולא מתוך תפקידן 

אך עם פרוץ  ,מהיימתוך הקול האבעיקר  הושמעהמלחמת לבנון הראשונה 

האינתיפאדה הראשונה כל קבוצות הנשים שהתארגנו עמדו על זכותן ויכולתן 

הזכות . מהותילהשמיע קול בנושאים פוליטיים ולא מתוך התפקיד של נשים כא

זכורה לנו כנושא שחזר ועלה על סדר היום  כאזרחיות ולא כאימהותלדבר 

ה לה יתשהי ,תנועת ארבע אמהותבמהלך פעילותה של רק . צמה רבהובע

חזר , שנות כיבוש 18לבנון אחרי מהשפעה מכרעת על יציאתה של ישראל 

אך הצלחה זו לא הפסיקה את הפעילות . השימוש בקול האימהי וזכה להצלחה

ולא החלישה את הטיעון שלנשים זכות , מהותישל נשים שלא הציגו עצמן כא

ליטול חלק בדיון הציבורי ולהשפיע עליו מתוקף היותן חלק מהציבור ולא 

 . מהותימתוקף היותן א

לאורך חזר ועלה מדי פעם שגם הוא , נושא אחרון שנתייחס אליו כאן

. לפעילות של תנועות השלום של נשיםשל גברים  הצטרפותם ואה ,השנים

מוחלטת בין גברים לנשים תה ההפרדה יהי פאדה הראשונהבתקופת האינתי

ההפרדה הייתה מלווה בהמשך הדרך . לנהל את הפעילות כרצוננו נול אפשרהו

נשמע בפעילויות  אינוהידיעה שקולן של נשים הן בגלל , תיוהתלבטוב

שימור . שנוכחות גברים במשמרות יוצרת לעיתים אלימותן משום המעורבות וה

נבע גם מהרצון שלנו לשנות את האמונה שגברים הם אלו זו  בתקופהההפרדה 

סיון שלנו במשמרת של נשים בשחור בחיפה הראה יהנ. שאמורים להגן עלינו

כל בכאשר פתחנו את המשמרת לגברים למשל , שכאשר גברים הצטרפו אלינו
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המפגש בינינו לבין הציבור היה אלים , ביום השנה למלחמת ששת הימיםשנה 

כאשר החלה האינתיפאדה השנייה . ותרגילבמשמרות הנשים ה יותר מאשר

 ותלהיות מוביל ווקבוצות נשים הפכ ,תוהוזמנו גברים להצטרף למשמר

בייחוד קואליציית נשים  – ת של תנועת השלום בארץובפעילויות משותפ

 . לשלום

 אפשר, הסכמות שליוו אותנו במשך השנים-דיונים ואי, םמעבר לוויכוחי

נשים פעילות שבה האלימות נגד נגד הדיכוי ו, נגד הכיבושהפגנה אין לומר ש

המצאנו  ,יהיהפגנו יצירתיות ותוש. נוגלא ארהן ו או שפלא השתתשלום כמונו 

ארגנו  ,לנו לסדר היום הציבורישחשובים דרכים חדשות להעלאת הנושאים 

 לא יכולנו לעשות .ריות ומחאה מסוגים שוניםידפעולות סול, אלפי הפגנות

הייתה לנו תקווה ואמונה ו היינו מחויבות למאבק בכיבוש ולפמיניזם, אחרת

זאת לא  למרות. לייצר מציאות שונה ולסיים את הכיבוש נוכל שאנחנו הנשים

תחושת הייאוש . הצלחנו למנוע מלחמה או להשפיע על דעת הקהל בישראל

ם של חלקים גדולים במחנה השלוההרגשה המשקפת את רוח הזמן וגם את 

, אושיוהי חוסר ההצלחהלמרות אך . והשמאל אוחזת גם בנו ובחברותינו

אנו ממשיכות , במיליטריזם ובלאומנות בחברה, בתקופה זו של עלייה באלימות

הכיבוש ונגד נגד מובילות בפעילות עדיין נשים . לפעול בכל דרך אפשרית

 . מלחמה

ות למנות את השגת השלום אנחנו יכולבסיום הכיבוש ושלון בייחד עם הכ

 ההתמדה ןבהן השת ומרכזיוה, השניםההצלחות שלנו במהלך שלושים 

העלאת קולן של נשים בנושאים פוליטיים של מלחמה בבהתנגדות לכיבוש ו

הקשיבו לנו יודעים שלנשים אף תים יהנשים והגברים שצפו בנו ולע. ושלום

פו התחללו הקללות כלפי נשים בשחור אפי. מקום חשוב בשיח הפוליטי

. פוליטי יותר ןהשתנה לכיוושלהן י טסקסיסההאופי ו, תוכןהמסר ומבחינת ה

ההחלטות בתחומי המלחמה והביטחון קבלת אמנם שולחנות המשא ומתן ו

ומספר הנשים בכנסת לא גדל ולא השתנה בצורה  ,עדיין נשלטים על ידי גברים

ממשיכים ם והוותיקיארגוני נשים לשלום חדשים מופיעים  ןזמבאך בו  ,מספקת

 . לפעול

תקציב איננה תלויה ב) ושל גברים(התובנה שהבטחת ביטחונן של נשים 

. א שינוי חשוב בתודעה של הציבורינוספת המלחמה בצבא או גדול יותר ל

למדנו שהמאבק נגד הכיבוש קשור למאבקים אחרים והוא חלק ממערכת 

וכמובן נגד  ,יםמהגרים ופליט, עניים, הדיכוי של המדינה המופנית נגד נשים

הוא בה אנו חיות שהגזענות שבתוכנו ובחברה  מיגור. פלסטינים בתוך ישראל

עד כמה עמוקה גם גילינו . דורש התייחסות והשקעה בלתי פוסקותמסע ארוך ה
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אין ספק שהפעילות של ארגוני הנשים . ההומופוביה ושנאת השונה בחברה

. יסטיתטרוסקסהית והמיליטריסטה, החברה הפטריארכליתלשלום אתגרה את 

 .המתנחל והמשיחיהשיח הציבורי השתנה והוא יחזק אותנו במאבק נגד הימין 

 .זהו שינוי ארוך טווח שאת תוצאותיו נוכל לראות רק בעתיד
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