
    

 

  הזמנה לקחת חלק בפרויקט חדשני: 

   "נשים מובילות לשלום –בונות עתיד משותף "
  

  ?של נשים להוביל שינוימאמינה בכוחן 
  
  

את מוזמנת להצטרף אלינו למסע עם נשים מקהילות שונות ובעלות עמדות פוליטיות 
ואידיאולוגיות שונות ולהוביל לשינוי ולתקווה ולהרחבת המעגלים של נשים שמדברות 

  על שלום וביטחון וקובעות שלום וביטחון במדינה.

נשים ממגוון הקבוצות והקולות בחברה בישראל על  500עתיד משותף" נרתום  בונותכחלק מפרויקט חדשני וייחודי "

  ת שונות בחברה בישראל. מנת להוביל לשינוי בקרב מעגלים וקבוצו

של האו"ם  1325עסוק בכוחן של נשים להוביל שינוי על בסיס החלטה יש לסמינראנחנו מזמינות אותך  בשלב הראשון

יועברו הכשרות בשימוש במדיה החברתית ובתקשורת, יסודות  במהלך שני ימי הסמינרביטחוני בישראל. -ובמצב המדיני

 ביישוב סכסוכים, בכלי הנחיה על ידי מומחיות בנושא.

בליווי נציגות הארגונים  -פעולות שתוכל להוציא לפועל לאחר ההשתלמות  3כל משתתפת תבחר  בשלב השני

  במטרה להוביל לשינוי של השיח הציבורי.  - ומומחיות בנושא 

ותהיה אפשרות בתנאי בית הארחה,  ארוחותו לינה. היא כוללת אינה כרוכה בתשלוםהשתתפות בשני ימי הסמינר ה

  להסעות מכמה מוקדים ברחבי הארץ.

  

  :2016הסמינרים הפתוחים כעת לרישום הם במועדים הבאים במהלך שנת 

  (באר שבע).בדצמבר  16-17 (ירושלים),בנובמבר  25-26 (בית ברל),ביולי  1-2 (בית ברל),ביוני  3-4

  מוזמנות לפנות לעדי:  מידע נוסףלוסמינר תכנית, הרשמה לל להצטרפות

 6909891-052 :טלפון  |   womenlead9@gmail.com  דוא"ל:

  

  רקע לפרויקט:

הדגישה את החשיבות של השתתפות נשים אשר  1325ם החלטה "התקבלה במועצת הביטחון של האו 2000בשנת 

ססת על ובמוקדי קבלת החלטות לקידום פתרון סכסוכים בעימותים אלימים. הרקע להחלטה היא התפיסה המב

מ לפתרון סכסוכים במוקדי עימות הובילה לסיכויים "מחקרים ודוגמאות מהעולם המלמדים כי השתתפות של נשים במו

  ים. גדולים יותר להוביל להסדרים יציב

כה  1325פלסטיני המתמשך והייצוג הנמוך של נשים במוקדי קבלת החלטות, החלטה -לאור הסכסוך הישראלי

רלוונטית למציאות הישראלית. במשך השנים ארגוני הנשים הובילו כברת דרך לשיפור הייצוג של נשים במוקדי קבלת 

  קיימא.-פריצת דרך בקידום הסכם שלום ברהחלטות, אולם יש עוד הרבה עבודה כדי להוביל כאן לשינוי ממשי ו

  

  הארגונים השותפים לפרויקט:

מקדמת זכויות נשים ופועלת להשמעת קולן של נשים משפטניות למען צדק חברתי  -  (מעכי) َمَعكِ   עמותת איתך

  ממגוון קבוצות האוכלוסיה בזירה המשפטית והציבורית. 

קידום הדמוקרטיה והשלום, ולביסוס תפיסת עולם המכבדת את זכויות ארגון חינוכי ארצי הפועל למען  -  מדרשת אדם

  .האדם והאזרח

  במטרה להוביל להסכם מדיני. 2014הוקמה בזמן צוק איתן בקיץ נשים עושות שלום  תנועת

  

    



 

 

  
  בסמינרים נעסוק בין היתר בנושאים אלה:

 

 ידע על הסכסוך ומקורותיו/ נרטיב נשי ונרטיב גברי: . 1

o  .רקע על הסכסוך הישראלי פלסטיני ותולדותיו  

o  .מידע על הצעות השלום שהובאו על ידי מדינות שונות  

o  .היכרות עם הצעות הפתרון לסכסוך  

o . חסמים רגשיים ,חברתיים, פוליטיים מגדריים וכלכליים בדרך לפתרון  

  בהשתלמות תרצנה נשים מומחיות בתחום .

  

 שלום ושוויון בין המינים: . 2

o  .היכרות עם תרומתן של נשים לפתרון סכסוכים במדינות אחרות  

o  .היכרות עם תרומת הנשים להסכמי השלום שנחתמו בין ישראל לירדן ולמצרים  

o  .היכרות עם תרומת הנשים לארגוני החברה האזרחית הפועלת לקידום השלום  

o  משמעותה והישגיה. 1325החלטת האו"ם ,  

 

 הנפגשות: מיומנויות הנחיה לקבוצות הנשים . 3

o .מיומנויות שיח לא אלים בקבוצות הנפגשות  

o .מיומנויות שיתוף שווה בין פרטים ובין תת קבוצות בדיאלוג המתקיים בקבוצה  

o (שיחה, סרטים, סיפור, אחר) .התאמת מתודת הפעילות לקבוצה הנפגשת  

o  .מודעות ליחסי הכוח בין הקבוצות הקיימות בקבוצה  

o מיומנויות יסוד לפתרון סכסוכים .  

 

 אקטיביזם נשי לקידום השלום:  . 4

o  שימוש בכלים ובמוסדות הדמוקרטיים הפורמליים לקידום פעילות נשים. (וועדות הכנסת, שימוש בחוקים

  וכד', שימוש בפריימריז, בבחירות ועוד) .  1325קיימים לקידום השלום 

o  ות כמרחבים פוליטיים. של נשים שאינם מצויים בהגדרות הגבריות הקיימ  איתור מרחבי פעולה פוליטית

  (יילמדו המרחבים עצמם ותילמד הדרך לאתר אותם). 

 

 בפעילות במדיה חברתית הכשרה . 5

o  שינוי תקשורת "רגילה" וניו מדיה והשימוש בהם לקידום  - הכרה בסיסית עם מפת התקשורת בישראל

  .(כיצד מעלים פוסטים עם יכולות "ויראליות" ועוד) חברתי

o ייסבוק/אינסטגרם/טוויטר בצורה אפקטיבית.כיצד לנהל קבוצות/דפי פ  

o  .כיצד להשתמש ברשתות החברתיות כדי להשפיע על מקבלי ההחלטות באופן ישיר  

 

 קונפליקטואליות סדנה מעשית לניהול שיח בין עמדות  . 6

o .התמודדות עם התנגדויות בקבוצות שיח על הסכסוך ונגזרותיו  

o .התמודדות עם חסמים פסיכולוגיים בהנחיית קבוצה 
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