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הזמנה להצטרף לפרויקט חדש

בונות עתיד משותף :נשים מובילות לשלום וביטחון
מאמינה בכוחן של נשים להוביל שינוי?
את מוזמנת להצטרף אלינו למסע עם נשים ,מקהילות ועמדות פוליטיות ואידיאולוגיות
שונות ,להוביל ולהרחיב את מעגלי הנשים  -שמדברות על שלום וביטחון וקובעות שלום
וביטחון במדינה.
כחלק מפרויקט חדשני וייחודי ,נרתום  500נשים ממגוון קהילות בחברה הישראלית ,על מנת להוביל
לשינוי בקרב מעגלים וקבוצות שונות.
בשלב הראשון אנחנו מזמינות אותך להכשרה שתעסוק בכוחן של נשים להוביל שינוי על בסיס החלטה
 1325של האו"ם ובמצב המדיני-ביטחוני בישראל .בקורס יועברו סדנאות על שימוש במדיה החברתית
ובתקשורת ,יסודות ביישוב סכסוכים ,בכלי הנחיה ובפעילות לשינוי חברתי.
בשלב השני כל משתתפת תבחר  3פעולות שתוכל להוציא לפועל לאחר ההכשרה – בליווי נציגות
הארגונים ומומחיות בנושא  -במטרה להוביל לשינוי של השיח הציבורי.
ההכשרה הינה ללא עלות ותימשך יומיים ,כולל אירוח בתנאי בית הארחה (לינה וארוחות כשרות).
אפשרות להסעות מכמה מוקדים ברחבי הארץ.
עד כה התקיימו שבעה סמינרים בהן השתתפו כ 350-נשים ,אשר סיימו את ההכשרה של השלב הראשון
בתכנית .רבות מהמשתתפות התחילו כבר את השלב השני – יישום פרויקטים ופעילויות ציבוריות
וקהילתיות שהן יזמו.
בחודשים הקרובים יתקיימו  3סמינרים אחרונים במסגרת הפרויקט
בהם תשתתפנה  150נשים נוספות

מוזמנות להצטרף לאחד הסמינרים:
 24-25בנובמבר ( 2017שישי-שבת) ,יתקיים בנס עמים בגליל המערבי
 29-30בדצמבר ( 2017שישי-שבת) ,יתקיים במרכז ציפורי בירושלים
 19-20בינואר ( 2018שישי שבת) ,יתקיים בבית ברל
להצטרפות להכשרה ולמידע נוסף מוזמנות לפנות אל –

איריס הרמתי | מייל | womenlead9@gmail.com :טלפון054-4814194 :
קצת רקע על הפרויקט:
בשנת  2000התקבלה במועצת הביטחון של האו"ם החלטה  1325שהדגישה את החשיבות של
השתתפות נשים במוקדי קבלת החלטות לקידום פתרון סכסוכים .הרקע להחלטה היא תפיסה
המבוססת על מחקרים ודוגמאות מהעולם לפיהם השתתפות נשים במו"מ לפתרון סכסוכים מגדילה
את הסיכויים להוביל להסדרים יציבים .לאור הסכסוך הישראלי-פלסטיני המתמשך והייצוג המועט של
נשים במוקדי קבלת החלטות ,החלטה  1325רלוונטית מאוד למציאות הישראלית.
הפעילויות של משתתפות התכנית במרחבים השונים ,תשתלבנה עם פעילויות קידום מדיניות בכנסת,
בממשלה ובתקשורת לשינוי ממשי ורחב .אנו מאמינות כי  500הנשים המשתתפות בתכנית תוכלנה
להיות כוח מניע לשינוי זה בזכות הפעילויות שהן יוזמות.
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