
 מי אנחנו?

בלתי  ההיא תנוענשים עושות שלום 
של אלפי  ,רחבה וצומחת, מפלגתית

במרחב פועלות ומשפיעות ה נשים
 הציבורי והפוליטי. 

 בעלות דעותנשים  תנועהת בחברֹו
, יהודיות וערביות ,שונות פוליטיות

מכל רחבי הארץ; חילוניות ודתיות, 
קוראות להשיב את חזון השלום  כולן

השיח הציבורי וללב הפעילות  למרכז
  .המדינית

פועלות למימושו של פתרון לא  ואנ
של הסכסוך בין  ,אלים, מכבד ומוסכם

  .םוהפלסטיני םהישראלי

הוא הבסיס ; שלום אינו אוטופיה
כרחי לחייהם של שני העמים הה

במרחב הזה, בביטחון ובחופש. 

 למה נשים?

 תענשמ השל נשים לרוב אינדעתן 
תנועתנו  .מלחמה ושלום ם שלבנושאי

, נויתוצרכינו ושאיפ ,נוותיקולש תדאג
יקבלו , של מגוון קבוצות האוכלוסיהו

 .תבעיצוב המדיניּו ביטוי ומענה
 

 תהליכי מייצרתמעורבות של נשים 
נשים  אפקטיביים.הידברות והסכמה 

היו מעורבות בכל הסכמי השלום 
השנים  51 -המשמעותיים בעולם ב

 האחרונות.
 

מה : מוכנות ומעזות לברר נשים
מה  של שלום?האמיתית המשמעות 

? מה זה אומר הסכם? זה אומר בטחון
 תשובותהמגוון  לכלול אתמסוגלות ו

 . הבבניה מחודשת של מושגים אל
 

שיתוף פעולה בין נשים פלסטיניות 
הפועלות במקביל  ,שראליותינשים ו

 ,במעגלים גדלים והולכים לתנועתנו
 את הסיכוי לפתרון בר קיימא.  מגדיל

 איך אנחנו פועלות?

היום את הצורך -מעלות לראש סדר
הפעלת לחץ באמצעות  ,בפתרון מדיני

על מקבלי  ,וציבורי ,תקשורתי ,ישיר
 ת.ההחלטות המדיניֹו

 
והסברה  שטח-מקיימות פעילויות

ברחבי הארץ, כדי להרחיב ולהעמיק 
את ההבנה בנושא הסכם מדיני, וכדי 

 עוד נשים וגברים לתנועה.לצרף 
 

מביאות לשילוב משמעותי של נשים 
 ,בכל הגופים הממשלתיים לשלום

המדיני  ובכל צוותי המשא ומתן
 זאת. והפורומים לשלום וביטחון

 ,מחוק שיווי זכויות האישהכמתחייב 
של מועצת הביטחון  5231החלטה מו

 של האו"ם.
 

 

 



 צוק איתן היה הקש ששבר

רצח שלושת לאחר בקיץ האחרון, 
הנער הערבי, רצח הנערים היהודים ו

כשאנשים דיברו בשנאה ובפחד, 
, רעמו ובעזה בישראל התותחים

לא נאמו,  הפוליטיקאים ואנשי הצבא
 יכולנו לשתוק יותר;

 
קמנו ויצרנו תנועה של נשים נחושות. 
תנועה שמיועדת להניע מחדש את 

 המדיני שנתקע. םהסכה ךתהלי
 

בחיי  שלוםעושות שאנחנו נשים 
אנחנו לא  יום, כדרך חיים.-היום

אנחנו  – טופישואפות לעתיד או
 משנות את המציאות בהווה.

 
 יחדבהצטרפי אלינו; הצטרף אלינו; 

 .נשפיע יותר

  *גם את יכולה לעשות שלום

 הרשמי בטופס ההצטרפות באתר
www.womenwagepeace.org.il 

 
 וד שלנו בפייסבוקלעמ עשי לייק

 והשתתפי בשיחה
 נשים עושות שלום 

 
או  שיחה-, צעדתבית-ארגני חוג

 שטח אצלך ביישוב:-פעילות
womenwagepeace@gmail.com    

 
הצטרפי לאחד הצוותים המקצועיים 

 בתחום בו את מיומנת: 
 שטח-גיוס משאבים, ארגון פעילות

, תקשורת ומדיה חברתית, ארצית
הרחבת מעגלי פעילות ושיתופי 

 פעולה:
womenwagepeace@gmail.com  

 

 לגבריםגם הפניה מיועדת וגם אתה. *

 

- בוחרות בחיים
 !דורשות הסכם מדיני

 

 

 

 מזמינות אותך להצטרף אלינו

www.womenwagepeace.org.il 
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