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שוויון מגדרי וקידום זכויות נשים הם קונצנזוס חוצה מפלגות ומחנות פוליטיים בדמוקרטיות
שהיא,37ה-הממשלהשלשפעולותיהאלאמהן.חלקלהיותהתגאתהתמידשישראלהמערביות,

הדתית והשמרנית ביותר בתולדות המדינה, מסיגות את ישראל הרבה שנים לאחור בנושא המגדרי.
אחרי השיאים בשילוב נשים בתפקידים בכירים בממשלת בנט-לפיד, ממשלת הימין הקיצוני של נתניהו
מובילה מהלכים שבמקרה הטוב מתעלמים מנשים ובמקרה הגרוע עלולים לפגוע בזכויותיהן ובמעמדן.

אולם, ניתן לזהות בצעדים האלה של הממשלה גם הזדמנות - דווקא הרמיסה הגסה של הממשלה
החדשה את הקול הנשי העלתה אל סדר היום הציבורי את הנושא המגדרי, וזו יכולה להיות הזדמנות
לשינוי תודעתי. המאבק על ייצוג הולם לנשים בצמתי קבלת החלטות יצא מהקהילות המצומצמות של

ארגוני נשים אל לב השיח הציבורי והרחיב את המודעות לכך ששוויון מגדרי הוא ערך מרכזי
בדמוקרטיה. זהו לא מאבק רק של נשים, ולא של מחנה פוליטי כזה או אחר, אלא חלק מהמאבק על
צביונה הדמוקרטי והליברלי של המדינה. נייר מדיניות זה, שנכתב בשיתוף עם קרן פרידריך אברט,
בוחן את הקשר בין מגדר למדיניות חוץ כחלק מהתפיסה הכוללת של "מדיניות חוץ מכלילה", ומציג
את תמונת המצב בעולם ובישראל. הנייר מבקש לבחון אילו עקרונות של מדיניות חוץ מכלילה ניתן
לקדם בישראל, האם הדרג המקצועי יכול להוביל תהליכים מגדריים גם כשהדרג הפוליטי מתעלם

מהם, ומה יכול להיות התפקיד של הקהיליה הבינלאומית בקידום העקרונות הללו בישראל.

א. מבוא

2Inclusiveמכלילהחוץמדיניות foreign policy((בתהליכיולייצגלשלבשקוראתפוליטיתגישההיא
בהיבטהןהחברה,אתשמרכיבותהאוכלוסיותמגווןאתחוץלמדיניותהקשוריםבנושאיםהחלטותקבלת

הפרספקטיבותמהם–המהותיבהיבטוהןהמדיניות,אתשמוביליםהאנשיםמיהם-היינוהפרסונלי,
הגדלתידיעלבחברההפלורליזםאתלשקףשואפתזוגישהמדיניות.אותהאתשמרכיביםוהנושאים

עולםתפיסותששילובהבנהמתוךהחוץ,מערךאתהמוביליםבגופיםמשמעותיותתת-קבוצותשלהייצוג
החברההחרדים,אתבישראללמצואניתןאלהקבוצותביןהחוץ.מדיניותשליותרנכוןלניהוליביאמגוונות

להןישבאוכלוסיה,מספרימיעוטשאינןאףשעל–נשיםוגםחדשים,עוליםהפריפריה,תושביהערבית,
ולקולן ייצוג חסר במוקדי קבלת ההחלטות.

לדמוקרטיה,הישראליוהמכוןמיתוויםמכוןשלמשותפתמחקרבסדנת"מכלילהחוץמדיניות"למונחנרחבתהתייחסותראו2
.2016ביולישהתקיימה

ד"ר אורני לבני היא סמנכ"לית מכון מיתווים.*1

https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Towards_an_Inclusive_Foreign_Policy_-_Mitvim-IDI_workshop_summary.pdf
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גישהישראל.שלהחוץבמערךנשיםשלובמקומןמכלילהחוץמדיניותשלהמגדריבהיבטמתמקדזהנייר
Feminist(פמיניסטית"חוץכ"מדיניותגםמוכרתזו Foreign Policy – FFP,(3,הגדלתלצדומשלבת

genderמגדריתחשיבהשלהטמעהגםההחלטות,קבלתבגופינשיםשלהייצוג mainstreaming((4בכל
החוץמדיניותאתלהרחיבמבקשתהזוהגישהוהדיפלומטים.המדינייםהאסטרטגים,המהלכים

אישי,בביטחוןהקשוריםאזרחייםנושאיםשלגםלהדגשהושליטה,אלימותצבאי,בכוחבעיקרמהתמקדות
שלום, שוויון, וזכויות אדם.

גםאלאהקיצוני,הימיןממשלתשלמהלכיהמולאלבארץ,רקלאחשיבותמשנהמקבלתזועולםתפיסת
הפוליטיהשיחשללמיליטריזציהשהביאהבאוקראינה,המתמשכתהמלחמהנוכחהעולמיתבזירה

ונמנעוהצבאיתהנייטרליותדגלאתהניפושבעברופינלנד,שבדיהכמומדינותאפילובאירופה.והאזרחי
השיחהתחזקות5לארגון.להצטרףרשמיותבקשותהמלחמהבעקבותהגישולנאט"ו,מהצטרפות

גישותעםהיסטורית,ומזוהה,בהמשך),שארחיב(כפיהפמיניסטיהשיחלהחלשתמובילההמיליטריסטי
פוליטיתלמגמהבמקבילקורההזההתהליךגברים.שלענייןהםומלחמותצבאוגבריות:פטריארכליות

המגמות6וא-ליברליות.פופוליסטיותפשיסטיות,גזעניות,מפלגותשלאלקטורליתהתחזקותשלעולמית
המגדרי,השוויוןקידוםובהםדמוקרטייםערכיםשלבשחיקהמאופיינותוהא-ליברליותהשמרניות
דתיתחדשהממשלההקמתעםהקצינההזוהמגמהבישראל7הקורונה.בעקבותבנסיגהנמצאשכשלעצמו

ושמרנית מאי פעם.

גםהאחרונותהשניםוהא-ליברלי,המיליטריסטיהשיחוהתחזקותבדמוקרטיההשחיקהלצדזאת,עם
משברלצדהקורונהמגפתצבאי:ענייןרקבהכרחלאהםלאומיוביטחוןלאומייםשאינטרסיםמוכיחות
רקלאהואביטחוןהקיומיים.האיומיםשלמחודשותובהגדרותתפיסתיבשינויהצורךאתמחדדיםהאקלים
חייאתלסכןועלוליםהלאומי,החוסןאתשמערעריםאזרחייםאיומיםגםאלאאלימיםוסכסוכיםמלחמות

גםאלאאזרחיה,ועלהמדינהעלההגנהאתמוביליםהקרבבשדהגנרליםרקלאלפיכך,האזרחים.
–מתחדשותאנרגיותועדתזונתיוביטחוןציבורמבריאות–אחריםחייםתחומיממגווןומומחיותמומחים

גם הם מובילים ומובילות את ההגנה על האינטרסים הלאומיים ועל שלומם של האזרחים.

החלטותקבלתבגופינשיםייצוגהגדלתשלהחשיבותאתציבורילדיוןלהעלותהיאזהמדיניותניירמטרת
ושינוייםתהליכיםולהציעישראל,שלהחוץיחסיבעיצובמגדריתפרספקטיבהאימוץושלחוץבמדיניות

המרכזיתהטענהמכלילה.חוץמדיניותשלופרקטיקותערכיםעקרונות,אימוץלקדםשיכוליםתפיסתיים
חוץלמדיניותמובילהעולם,ותפיסותדעותלמגווןוייצוגמגדרישוויוןבהשישמכלילה,חוץשמדיניותהיא

לניתוחיותרורלבנטיתיותררחבהתפיסתיתמסגרתשמקדמתואפקטיבית,יעילהומאוזנת,שקולה
הללוהרעיונותבישראלהנוכחיתהפוליטיתשבמציאותנכוןלפועל.והוצאתההמדיניותתכנוןהמציאות,

הציבוריתהתמיכההתחזקההחברתית,למחאההודותאבלמקדמת,שהממשלההיוםמסדרחלקאינם
חוץמדיניותשלעקרונותאילובוחןזהניירבדמוקרטיה.חשובמרכזיערךהואמגדריששוויוןברעיון

מכלילה אפשר בכל זאת לקדם, ומה ישראל יכולה ללמוד מהעולם.

העולמית.ברמהמלאמגדרילשוויוןלהגיעשנים100שייקחהקורונההתפרצותלפניהעריךהעולמיהכלכליהפורוםשלדוח7
שנים.136ל-ההערכהעודכנההמגיפהבעקבות

ויחסיאירופהלישראל,אתגריםוביטחוניזציה:דמוקרטיתנסיגה")2022(עורכים,אסבורג,ומיוריאלנמרודגורן,6
מכון מיתווים.",ישראל-אירופה

נאטו.שלהרשמיהאתרמתוך,18.5.2022,לנאטוושבדיהפינלנדשלהצטרפותןאשרור5

4 Walby, Sylvia. (2003). "Gender mainstreaming: Productive tensions in theory and practice - Contribution to
ESRC Gender Mainstreaming Seminars," University of Leeds. Online.

,Scheyerלמשל:ראו3 Victoria, and Marina Kumskova. (2019). "Feminist Foreign Policy." Journal of
International Affairs 72.2: 57-76; Aggestam, Karin, Annika Bergman Rosamond, and Annica Kronsell, (2019).
"Theorizing feminist foreign policy." International Relations, 33.1: 23-39; Thompson, Lyric, Spogmay Ahmed,
and Tanya Khokhar. (2021). "Defining a feminist foreign policy," International Center for Research on

Women. ICRW. Online.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-13/wef-gender-gap-narrows-after-pandemic-delayed-parity-by-decades
https://mitvim.org.il/publication/%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%99%d7%98%d7%97%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%96%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c/
https://mitvim.org.il/publication/%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%99%d7%98%d7%97%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%96%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c/
https://www.nato-pa.int/content/finland-sweden-accession
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.524.3639&rep=rep1&type=pdf
https://doi.org/10.1177/0047117818811892
https://www.icrw.org/publications/defining-feminist-foreign-policy/
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המונחמאחוריהמרכזיותוהגישותהתיאוריותמההגדרות,מעטבקצרהסוקרהניירשלהראשוןחלקו
האו"ם.שלהביטחוןמועצתשל1325החלטהובראשן,הבינלאומית,התקנותואתמכלילה,חוץמדיניות

חוץמדיניותשלשוניםדגמיםשאימצוהעולםברחבישונותממדינותדוגמאותכמהמציגהשניהחלק
שאומצווהתקנותהחקיקהאתסוקרבישראל,מתמקדהשלישיהחלקמחייבת.לאומיתכתוכניתפמיניסטית

שורהמציגהניירשלוהמסכםהרביעיהחלקהמגדרי.בהקשרהחוץמערךבגופיהנעשהואתהשניםלאורך
תפיסתייםארגוניים,שינוייםומציעהמבניים,והכשליםהחסמיםעםלהתמודדותוהצעותהמלצותשל

בהמשךיובילשזהבמטרהההחלטותקבלתבמוקדינשיםשלהייצוגהגדלתאתלקדםשיכוליםותרבותיים
8גם להטמעה משמעותית של פרספקטיבה מגדרית בעיצוב מדיניות החוץ הישראלית.

ב. מדיניות חוץ מכלילה - תיאוריות וגישות

שלהמבניכארגוןוהןמדינותביןכיחסיםהןחוץמדיניותמגדירההמסורתיתהבינלאומייםהיחסיםתיאוריית
מההלאומי,האינטרסעלוהשמירההריבונותעיקרוןעומדהחוץמדיניותבלבשלה.החוץבענייניממשלה
בצורהמאורגנותהללוהמערכותמסורתי,באופןביטחונית.דילמהבתוךרבים,במקריםאותה,שממקם
ידיעלומעוצבותגבריםידיעלמאוישות-ועודן-היוהללובהיררכיותהבכירותהדרגותכאשרהיררכית

9עקרונות גבריים.

מןמחציתהןנשיםשאםהנורמטיביהטיעוןעלמתבססתהבינלאומייםליחסיםהפמיניסטיתהגישה
מאפייןהואמגדרההחלטות.ומקבליהציבורמנבחרימחציתגםיהיושהןהואצודקאךהאוכלוסייה,

החשיבהצורתאתלשנותגםאלאבמערכתנשיםלשלברקלאצורךישולכןהעולמיהמבנהשלאינטגרלי
עשויההחלטהשכללכךולהתייחסותאזרחיים,נושאיםעלגםלחשיבהצבאי,בכוחרקמהתמקדות

10להשפיע באופן שונה על גברים ועל נשים.

לאשחקניםעםגםכמואחרות,מדינותעםמדינותשלהאינטראקציותאתמגדירהפמיניסטיתחוץמדיניות
שלהאדםזכויותעלומגןמקדםמעגן,סביבתית;ושלמותמגדרישוויוןשלום,שמתעדףבאופןממשלתיים,

משאביםומקצהגברים;ידיעלהנשלטיםפטריארכלייםגזעניים,קולוניאליים,כוחמבנילשנותמבקשכולם;
המגדרילחסרהמודעותאתלהעלותמבקשתזוגישה11זה.חזוןלהשגתמחקר,כוללמשמעותיים,

עלמסורתיבאופןשנשלטווהתודעתייםהארגונייםהמבניםאתולשנותהכשלים,אתלזהותהחוץ,במדיניות
בגופינשיםשהיעדרהיא,הטענה12המדינית.בעשייהנשיםשלהשתתפותןהרחבתידיעלגברים,ידי

blind(עיוורוןלנקודתלגרוםעלולההחלטותקבלת spot(לכךמודעיםלאמפתחבעמדותגברים–מגדרית
13שקבלת ההחלטות שלהם מוטה מגדרית ועלולה להתעלם מהצרכים של נשים.

blind( עיוורוןנקודותהמונח13 spots(הארגונית,העולםבתפיסתלפעריםמתייחסבארגונים, תפיסתיות"או "לקונות
הסדרעליאיימושלאכךמשמעותםאתמדחיקהשהיאאולקיומם,מודעתלאבארגוןהקיימתשהגישהתחומיםשמשמעותם

ראוהארגון.בתפקודרלוונטיותולפעריהמציאותבתפיסתמודעיםלאלעיוותיםלהובילעלולות הללוהעיוורוןנקודותהקיים.
,Scopellitiלמשל: Irene, Cary K. Morewedge, Erin McCormick, Lauren H. Min, Sophie Lebrecht, and Karim S.

12 Aggestam, Karin, Annika Bergman Rosamond, and Annica Kronsell. (2019). "Theorising feminist foreign
policy," International Relations, 33.1: 23-39. 

11 Thompson, Lyric, Gayatri Patel, Gawain Kripke, and Megan O’Donnell. (2020). "Toward a Feminist Foreign
Policy in the United States," Washington, DC: International Center for Research on Women. P. 4.

10 Thompson, Lyric, Spogmay Ahmed, and Tanya Khokhar. (2021). "Defining a feminist foreign policy,"
International Center for Research on Women. ICRW. Online.

9 Scheyer, Victoria, and Marina Kumskova. (2019). "Feminist Foreign Policy," Journal of International
Affairs. 72.2: 57-76.

מרקוסהשתתפובדיוןישראל.אברטפרידריךקרןעםבשיתוף21.7.2022ב-שהתקייםעגולשולחןדיוןעלמתבססהנייר8
רועישרוטר,מאריסולקוביץ,ויקטוריהסבטלובה,קסניהמורקס,טניהלבני,אורניחסון,סאוסןגרף,מיכלבראל,הליתביקל,

קיבריק, אביבה רז-שכטר, נעמי שטרנברג, פנינה שרביט-ברוך. הנייר אינו מבטא בהכרח הסכמה בין המשתתפים.

https://doalogue.co.il/wiki/%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://doi.org/10.1177/0047117818811892
https://doi.org/10.1177/0047117818811892
https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2020/05/FFP-USA_v11-spreads.pdf
https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2020/05/FFP-USA_v11-spreads.pdf
https://www.icrw.org/publications/defining-feminist-foreign-policy/
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gender((מגדריתחשיבהלאימוץהאירופיתבספרותהמקובלתההגדרה mainstreamingמתוךלקוחה
ארגוןכ"זאתשהגדירה',90ה-שנותבסוףהאירופיהאיחודמועצתשהקימהמומחיםועדתשלמיוחדדו”ח

המדיניותבכלתשולבמגדרישוויוןשלמבטשנקודתכךמדיניות,תהליכישלוהערכהפיתוחשיפור,מחדש,
חשיבההטמעת14".חוץמדיניותבקביעתכללבדרךהמעורביםהשחקניםידיעלהשלבים,בכלהרמותבכל

נשאלתההחלטותוקבלתהתכנוןשלביבכלשבהמגדר,רגישתארגוניתתרבותקידוםמשמעותהמגדרית
משתלבותהפמיניסטיותהגישותנשים.ועלגבריםעלמשפיעיםהמהלכים–וכיצד–האםהשאלהגם

Ethical(אתיתחוץמדיניותשלבגישה Foreign Policy,(15ושואפותאתיותנורמותמתוךיוצאותהןשכן
נורמותעלומבוססתמוסריתמסגרתידיעלגםשמוגדרתחוץלמדיניותשיובילנורמטיבישינוילקדם

.קוסמופוליטיות רחבות של צדק ושלום גלובליים, ולא רק על אינטרסים לאומיים ומאבקי כח

להתמודדמסוגלתאינהכיוהטיעוןרךכוחעםשלההזיהויהיאפמיניסטיתחוץמדיניותעלהביקורותאחת
אינההפמיניסטיתשהגישההיאהאלה,לטענותהתשובהטרור.ארגוניאוביטחוניים,איומיםתוקפנות,עם

שלאחרתוהערכהאינטגרציהמציעהאךהמסורתיות,הגישותשמספקותוהתובנותמהמרכיביםמתעלמת
שהופךהואאתיתמושכלתחוץמדיניותלביןמסורתיתכוחפוליטיקתביןהאיזוןהשונים.המרכיבים
עמדהלאימוץבהכרחמוגבלתאינהפמיניסטיתחוץמדיניותלפיכך,ויעילה.לחכמהכזודיפלומטיה

16פציפיסטית, אלא מעודדת פרגמטיות בחילופין בין שימוש בכוח רך לקשה.

נשיםארגונישלההתמקדותהאםמחלוקתישהאזרחיתהחברהגופיוביןהפמיניסטיות,הגישותבתוך
בנושאיםהחלטותקבלתבגופינשיםשילובבקידוםאורך),(כחאדםוזכויותשלוםבקידוםלהיותצריכה

גברייםבמעוזיםנשיםלשילובהמאבקקשה).(כחואסטרטגיהביטחוןכמוכ"גבריים",מסורתיתשנחשבים
ושוויוןשלוםקידוםעלהמאבקגםאבלפמיניסטי,ושיחמגדרישוויוןלחיזוקקריטיהואהחלטותקבלתשל

זהוכחולשה.נתפסהואהגבריתובהנהגההקהלבדעתאםגםעליו,לוותרשאסורחשובקולהואזכויות
קול מהותי בתפיסה של מדיניות חוץ פמיניסטית, ובקריאה להעמיד במרכז הדיון המדיני גם סוגיות שכאלו.

נשיםשלגבוהייצוגהפוליטית.בזירהנשיםשילובשלהחשיבותאתשמראהנרחבתמחקריתכתיבהיש
מחקרהחקיקה.אופיעלגםאלאמגדרישוויוןקידוםועלהפוליטיתהתרבותעלרקלאמשפיעבפרלמנטים

כנסת,חברותקידמולנשיםהקשוריםבנושאיםהחקיקהמרביתשאתמצאלדמוקרטיההישראליהמכוןשל
בעיקרהנשים,אוכלוסייתעלומשפיעיםשרלוונטייםלנושאיםקשובותיותרהיונשיםכנסת.חבריולא

חוץמדיניותשלבתחום17מגדרית.ואלימותהפלותילדים,רווחה,בריאות,משפחה,חינוך,כמובתחומים
רקלאלשלוםומתןמשאתהליכישלהפורמלייםבשלביםנשיםששילובשמראהעניפהספרותקיימת
לטווחשיישמרהסיכויואתההסכםשלאופיואתמשפרגםאלאהסכם,שללהשגתוההיתכנותאתמגביר
'שיתוףשלשפרקטיקותוטועניםחוץ,במדיניותההקשבהחשיבותאתמדגישיםאחריםמחקרים18ארוך.

מדיניותנייר,"ההדרהומחיריבשותפותהתועלתפורמליים:שלוםבתהליכינשיםשלשלוםארגוני").2022(שירי.לוינס,18
.ליחסים בינלאומייםמכון מיתווים ומכון דייויסבמסגרת פרוייקט "השחקנים" של

י,"השוואתבמבט-ישראלבפוליטיקהנשיםייצוג").2013(איצקוביץ‘־מלכה.ורעותפרידברג,חןקניג,עופראסף,שפירא,17
.53עמ',לדמוקרטיההישראליהמכוןמדיניות,מחקר

16 Aggestam, Karin, and Annika Bergman-Rosamond. (2016). "Swedish feminist foreign policy in the
making: Ethics, politics, and gender," Ethics & International Affairs, 30.3.

15 Aggestam, Karin, Annika Bergman Rosamond, and Annica Kronsell. (2019). "Theorising feminist foreign
policy," International Relations, 33.1. p. 25; Aggestam, Karin, and Annika Bergman-Rosamond. (2016).
"Swedish feminist foreign policy in the making: Ethics, politics, and gender," Ethics & International
Affairs, 30.3: 323-334.

14 Walby, Sylvia. (2003). "Gender mainstreaming: Productive tensions in theory and practice - Contribution to
ESRC Gender Mainstreaming Seminars," University of Leeds. P. 7

Kassam. (2015). "Bias blind spot: Structure, measurement, and consequences." Management
Science, 61(10), 2468-2486 .

https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2022/08/Shiri-Levinas-Woman-Organization-in-Formal-Peace-Processes-Hebrew.pdf
https://www.idi.org.il/media/3317/99.pdf
https://doi.org/10.1017/S0892679416000241
https://doi.org/10.1017/S0892679416000241
https://doi.org/10.1177/0047117818811892
https://doi.org/10.1177/0047117818811892
https://doi.org/10.1017/S0892679416000241
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.524.3639&rep=rep1&type=pdf
https://pubsonline.informs.org/doi/epdf/10.1287/mnsc.2014.2096
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Empatheticאמפתי'פעולה Cooperation((מבטנקודותמוסיפותפמיניסטית,עולםתפיסתעםהמזוהות
19שגישות אחרות של מדיניות חוץ מסורתית נוטות להזניח.

בתהליכימגווניםשיקוליםמשלבתרקלאעולם,והשקפותדעותלמגווןייצוגבהשישמכלילה,חוץמדיניות
הגישהוערכים.נורמותשלשילובמקדמתגםאלאלמדינה,שטובמהאתיותרנכוןומייצגתהחלטותקבלת

ומקבלותשלהןהעדיפויותסדריאתקובעותמדינותשבובאופןשינוידורשתחוץלמדיניותהפמיניסטית
עלבעיקרשמבוססיםחוץ,מדיניותשלהמסורתייםהמבניםאתשמאתגרתגישהזופוליטיות.החלטות
עליהם,שומריםאיךלאומיים,אינטרסיםמהםמחדשלהגדירומבקשתוכח,עוצמהמשאבים,עלתחרות

ומי לוקח חלק בקבלת  ההחלטות.

ג. הטמעת מדיניות-חוץ פמיניסטית/מכלילה בעולם

כברלנשיםהאו"םבוועידותהועלתהחוץבמדיניותהחלטותבקבלתנשיםשלמשמעותילשילובהדרישה
אתבאו"םהחברותהמדינותכלאימצו1995ב-כך,אחרעשורהקודמת.המאהשל80ה-שנותבאמצע

מועצתאימצההשניםלאורךמגדרי.שוויוןלקידוםכמנגנוןמגדריתחשיבההטמעתשלהאסטרטגיה
,Women(וביטחוןשלוםנשים,בנושאשונותהחלטותעשרהאו"םשלהביטחון Peace and Security -

WPS.(הדגשתתוךושלום,שוויון,הגנה,אוניברסליים:ערכיםשלושהעלמתבססותהללוההחלטות
20מעמדן הייחודי של נשים.

UNSCR(1325החלטההיאהאו"םהחלטותביןוהבולטתהחשובה 2000באוקטוברשאושרה)1325
שלוםבתהליכימגדריתפרספקטיבהולאמץנשיםלשלבהצורךאתמדגישהזוהחלטההביטחון.במועצת

עלקונפליקטיםשלהשונותבהשפעותהכרהמרכזיים:עקרונותמארבעהמורכבתוהיאסכסוכים,ויישוב
והטמעתהמדיניים,במהלכיםנשיםשלשוויונישיתוףעימות;באיזוריונערותנשיםעלהגנהוגברים;נשים

21חשיבה מגדרית במהלכים אלה.

ההחלטותקבלתשלהרמותבכלנשיםשלמוגברייצוגלהבטיחהחברותלמדינותקוראת1325החלטה
המדינותאתומעודדתסכסוכים,ופתרוןניהוללמניעה,ובינלאומייםאזורייםלאומיים,ובמנגנוניםבמוסדות

נחשבתהיאאךסכסוכים,יישובבתהליכימתמקדתאמנםהיאליישומה.אסטרטגיתפעולהתוכניתלגבש
המדינותכלהחוץ.במערךזהובכללהמדינה,מוסדותבכלהמגדריהשוויוןבקידוםדרךאבןשהואכמסמך

החתומות הצהירו על כוונתן לאמץ את ההחלטה. רק מעטות עשו צעדים ממשיים לאימוצה.

פנימייםתהליכיםשלכשילוב2014ב-פמיניסטיתחוץמדיניותשהשיקההראשונההמדינההיתהשבדיה
במערך החוץ שלה, ושינוי תפיסתי של יעדי מדיניות החוץ:

ייהנוונערותשנשיםהבטחההשבדית.החוץמדיניותשלבסיסיתמטרההואהמיניםביןשוויון"
להשגתמוקדםותנאישלנוהבינלאומיותההתחייבויותבמסגרתחובההיאבסיסיותאדםמזכויות

החוץמדיניותקיימא.ברופיתוחביטחוןשלום,-שבדיהשליותרהרחביםהחוץמדיניותיעדי

מירבכהנא-דגןגם:ראוהאו"ם.שלהביטחוןמועצתשלהאינטרנטבאתרלמצואאפשר1325החלטהשלהמלאהנוסחאת21
נשים")2015(שרי.אהרוני,מיתווים;מכוןדעה,מאמר",לחודומציאותלחודוהצהרותהחלטותוביטחון:שלוםנשים,")2020(

בזירהנשיםקידום–שוותהסדרהבמסגרתמדיניותניירהישראלי,"בהקשרהבטחוןמועצתשל1325החלטה:ובטחוןשלום
.מכון ון לירהציבורית,

במסגרתמדיניותניירהישראלי,"בהקשרהבטחוןמועצתשל1325החלטה:ובטחוןשלוםנשים")2015(שרי.אהרוני,20
.מכון ון לירהסדרה שוות – קידום נשים בזירה הציבורית,

19 Aggestam, Karin, Annika Bergman Rosamond, and Annica Kronsell. (2019). "Theorising feminist foreign
policy," International Relations, 33.1. p. 34.

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
https://mitvim.org.il/publication/women-peace-and-security/
https://www.vanleer.org.il/publication/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-1325-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95/
https://www.vanleer.org.il/publication/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-1325-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95/
https://www.vanleer.org.il/publication/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-1325-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95/
https://doi.org/10.1177/0047117818811892
https://doi.org/10.1177/0047117818811892
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בריופיתוחביטחוןשלום,להשיגניתןלאשלעולםהאמונהעלמבוססתשבדיהשלהפמיניסטית
22".קיימא אם חצי מאוכלוסיית העולם לא נכללת

אימצה,השבדיתשהממשלההפרקטיקותואתהשבדיתהמדיניותמרכיביאתשבחןOECDה-שלדו"ח
לובןסטפןהממשלהראשהמודל.באימוץמרכזיתפקידהיהביותרהגבוהיםבדרגיםשלמנהיגותמצא

)Stefan Löfven(וולסטרםמרגוטהחוץושרת)Margot Wallström(בכלהמגדריהשוויוןאתקידמו
תוךהנושא,לקידוםממוקדתופעילותציפיותתיאוםוברורים,תכופיםפוליטייםמסריםבאמצעותהדרגים

השוויוןנושאאתשילבהשבדיההדרגות.בכלהרלוונטיםהמשרדיםעובדיכלעםמתמשכתהתייעצות
כיצדלהראותבחו"לונציגותמחלקהמכלודרשההתקציב,ואישורהחוץמדיניותתכנוןבשלביכברהמגדרי
מנגנונישלמקיףלמערךהדוחזוקףהשבדיתההצלחהאתבפועל.הפמיניסטיתהחוץמדיניותמיושמת
מערךבסגלמגווןשיבטיחוגיוסואסטרטגיותמגדריתקצובהכולליםהמדיניות,ליישוםותמיכההדרכה
23החוץ.

בייצוגהןהחוץ,מדיניותתחומילכלכוונהוהיאבעולם,ביותרוהמקיפהליסודיתנחשבההשבדיתהגישה
כשלושתהמוכריםמרכזייםמרכיביםשלושהעלמבוססתהיאהחוץ.מדיניותשלוביעדיםבתכניםוהןנשים

:Rה- Rights, Resources, Representation–,האישהלמעמדבוועדה24ייצוג.משאבים,זכויות
Ann(ברנסאןמגדרילשוויוןשבדיהשגרירתהציעה2021ב- Bernes(להוסיף"R",רביעיתReality-

נקודותזיהויידיעללמציאותהחזוןוהתאמתהמדיניותיישוםשלמתמשכתבדיקההיאכשהכוונהמציאות.
החוץמדיניותשלהיעילותלשיפורלהובילשיכוליםתהליכיםולמידתהמדיניות,ביישוםהתורפה

אלאהזההמהלךאתלקדםצריכותנשיםרקשלאהאו"םשללקריאההצטרפהאףשבדיה25הפמיניסטית.
גוייסלובןסטפןשבדיהממשלתראשHeForShe,"26"קמפייןאת2015ב-השיקהאו"םוכאשרגברים,גם

27כשגריר מיוחד של היוזמה, וכל שרי ממשלת שבדיה הצהירו על מחוייבותם לה.

Moderate(השמרניתהמתוניםמפלגתבהנהגתחדשה,ממשלהבשבדיההושבעה2022באוקטובר
Party,(הקיצוניהימיןמפלגתשלמבחוץובתמיכה)Sweden Democrats.(הודיעההחדשההממשלה

שלה,החוץמדיניותשלהמוביליםהדגליםכאחדיותראותהישמשלאפמיניסטית"חוץ"מדיניותשהמושג
גםהחדשההממשלהזאת,עםיחדהחוץ.מדיניותיעדיושינויבאוקראינההמלחמהבעקבותהיתרבין

החוץ.במערךזהובכללהממשלה,משרדיבכלהמגדריהשוויוןאתלקדםלהמשיךמחוייבתשהיאהכריזה
28ואכן, גם בממשלה החדשה מחצית מהשרים הן שרות.

טרודו,הממשלהראשובתמיכת,2017ב-פמיניסטיתחוץמדיניותשלמצומצםמודלאימצהקנדהגם
Feminist(פמיניסטיתבינלאומיסיועלמדיניותלאומיתתוכניתהשיקהמוצהר,כפמיניסטעצמואתשהגדיר

International Assistance Policy - FIAP.(פמיניסטיתבגישההתמקדהתוכניתשלהראשוניהשלב
קנדהומסחר.הגנהדיפלומטיה,כמוחוץמדיניותשלנוספיםלהיבטיםבהמשךהורחבאבלוסיוע,לפיתוח

28 Sjobeck, Ella (2 Nov 2022) Eight years of feminist foreign policy - now it is being scrapped. FUF Online.

27 Aggestam, Karin, and Annika Bergman-Rosamond. (2016). "Swedish feminist foreign policy in the making:
Ethics, politics, and gender," Ethics & International Affairs, 30.3. P. 328.

26HeForSheתנועותמתוךלאהרעיוןאתלהובילבמטרההאו"םביוזמתשהוקמהמגדרי,שוויוןלקידוםסולידריותתנועתהיא
השחקןאובמה,ברקלשעברארה"בנשיאכמומפורסמיםסלבריטאיםגייסההתנועהגברים.ידיעלדווקאאלאפמיניסטיות,

מאט דיימון והזמר הארי סטיילס, כשגרירים שמקדמים את המאבק נגד סטריאוטיפים מגדריים ואפליית נשים.

25 Thompson, Lyric, Spogmay Ahmed, and Tanya Khokhar. (2021). "Defining a feminist foreign policy,"
International Center for Research on Women. ICRW. P. 3.

24 Aggestam, Karin, and Annika Bergman-Rosamond. (2016). "Swedish feminist foreign policy in the
making: Ethics, politics, and gender," Ethics & International Affairs, 30.3. P. 325.

.30.6.2021.שבדיהשלהפמיניסטיתהחוץמדיניותעלOECD–השלדוחמתוך23
.האינטרנט של ממשלת שבדיהבאתר"מדיניות חוץ פמיניסטיתתרגום חופשי מתוך מסמך "22

https://fuf.se/magasin/atta-ar-av-feministisk-utrikespolitik-nu-slopas-den/
https://doi.org/10.1017/S0892679416000241
https://doi.org/10.1017/S0892679416000241
https://www.heforshe.org/en
https://www.icrw.org/publications/defining-feminist-foreign-policy/
https://doi.org/10.1017/S0892679416000241
https://doi.org/10.1017/S0892679416000241
https://www.oecd.org/development-cooperation-learning/practices/a-feminist-foreign-policy-to-advance-gender-equality-globally-d3b5aeab/
https://www.government.se/government-policy/feminist-foreign-policy%5d
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חברהוארגוניפמיניסטיות,תנועותנשים,זכויותלארגונימשאביםיותרלהפנותהמאמץבחזיתהייתהגם
29אזרחית לקידום נשים.

ביןהוסכם,2021בסוףהחדשההממשלהשללהקמתההקואליציוניםההסכמיםבמסגרתבגרמניה,
30השבדי."Rה-"שלושתמודלעלהמבוססתפמיניסטיתחוץמדיניותאימוץעלדמוקרטיםלסוציאלהירוקים

מלאבאופןמחויבתהיאכיוהצהירההמרכזייםמיעדיהכאחדהמגדריהשוויוןאתהציבההחדשההממשלה
ונערותנשיםשלוהייצוגהמשאביםהזכויות,אתלחזקכדיהפמיניסטיתהחוץלמדיניותבהתאםלפעול
החוץמדיניותגישתשלמשמעותיכחיזוקנתפסהזוהצהרהבחברה.יותררבגיווןולקדםהעולםברחבי

31הפמיניסטית בעולם, והתקבלה באהדה רבה בקרב ארגוני החברה האזרחית הפמיניסטיים בגרמניה.

לצדתפיסתי.שינוילביןהייצוגהגדלתביןמשלבתבגרמניההחדשההממשלההצהירהעליההמדיניות
שלום,במשלחותנשיםשלההשתתפותוהרחבתהחוץ,מערךעובדיבקרבהמגווןלהגדלתמחויבות
את32החוץ.מדיניותשלהאינטראקציותבכלמגדריתפרספקטיבהאימוץעלהחדשההממשלההצהירה

Annalena(בארבוקאנלנההירוקים,מנהיגתהחוץ,שרתובראשםבכיריםשריםהובילוהזההשינוי
Baerbock.(מרכזייםנושאיםהםוגיווןהזדמנויותשוויוןכיבארבוקהצהירההחוץלמשרדכניסתהעם

בשיתוףהיומיומית.העבודהובתרבותהמקצועיבפיתוחהבחירה,בהליכי-בראשותההחוץמשרדעבור
החוץמשרדשלוהמגווןהשילובמדיניותגובשהאזרחיתחברהמארגוניונציגיםהזדמנויותשוויוןנציבעם

DהאותאתגםהמפורסמיםRה-לשלושתלהוסיףהציעהאףהחוץשרתהגרמני. – Diversity,.מגוון

היאהגישהכאשרשלו,המנחההפעולהכתוכניתהגרמניהחוץמשרדידיעלמוצגת"R+D3"תוכנית
כשנשאלה33".נשיםעבורנשיםידיעל"מדיניותרקואיננהכולם,שלהעסקהיאפמיניסטיתחוץשמדיניות

להיפך."לא,בארבוק:השרהאמרההחוץ,במשרדמילהתהיהלנשיםרקואילךמעתההאם2022במרץ
אלאקולות,פחותלשמועשלשאלהלאזואנשים.הכללתאלאהדרה,לאהיאפמיניסטיתחוץמדיניות

34!"מרוויחיםכולנוכינשים.של"ענייןאינהפמיניסטיתחוץומדיניותהחברה.שלהקולותכל-קולותיותר

קידמההיא)2019-2020(האו"םשלהביטחוןבמועצתמתחלפתכנשיאהגרמניהשלכהונתהבתקופת
אלימותקורבנותעלבהגנההעוסקת2467החלטהאתוהובילהוביטחון,שלוםלנשים,הקשוריםנושאים

35מינית באזורי סכסוך.

לוקסמבורג,כמונוספותבמדינותקיימותפמיניסטית,חוץמדיניותשלשוניםדגמיםלאימוץדומותתוכניות
הנושאאתמכניסותהעולםברחביפוליטיותמפלגותועודעודבמקביל,לוב.ואפילוספרד,מקסיקו,צרפת,
בארה"בגםלאחרונה,36הללו.העקרונותאתלאמץכוונתןעלמצהירותוממשלותשלהן,הבחירותלמצע

,Scheyerלמשל:ראו36 Victoria, and Marina Kumskova. (2019). "Feminist Foreign Policy," Journal of
International Affairs. 72.2: 57-76; Thompson, Lyric, Spogmay Ahmed, and Tanya Khokhar. (2021). "Defining

a feminist foreign policy," International Center for Research on Women. ICRW.

אלימותבקרבנותעוסקתגרמניה,שלנשיאותהתחת2019ב-שהתקבלה,האו"םשלהביטחוןמועצתשל2467החלטה35
טרורשלפשעיםהמבצעיםוארגוניםמדינותעלסנקציותלהטילהבינלאומיתלקהיליהקוראתההחלטהסכסוך.באיזורימינית

מיני, ולקדם את הטיפול בניצולים, כחלק מכל מו"מ לסיום הסכסוך.

.אתר משרד החוץ הגרמניתרגום חופשי מתוך34
33 Ibid.

32 Scheyer, Victoria, and Marina Kumskova. (2019). "Feminist Foreign Policy," Journal of International
Affairs. 72.2. P. 64.

31 Ibid.

30 Gill-Akerman, Liz, and Joanna Pradela. (2021) "Germany had declared a Feminist Foreign Policy – So
what happens next?" Australian institute for international affairs. Online.

29 Thompson, Lyric, Spogmay Ahmed, and Tanya Khokhar. (2021). "Defining a feminist foreign policy,"
International Center for Research on Women. ICRW. Online.

https://www.icrw.org/publications/defining-feminist-foreign-policy/
https://www.icrw.org/publications/defining-feminist-foreign-policy/
https://www.icrw.org/publications/defining-feminist-foreign-policy/
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/feministische-aussenpolitik
https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/germany-has-declared-a-feminist-foreign-policy-so-what-happens-next/
https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/germany-has-declared-a-feminist-foreign-policy-so-what-happens-next/
https://www.icrw.org/publications/defining-feminist-foreign-policy/
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מדיניותבאימוץהחשיבותעל2021ב-הצהירהנבחריםוביתהאזרחית,החברהמתוךכאלהקולותעולים
37חוץ פמיניסטית.

עשורים.מזההדמוקרטיהבתפיסתמרכזימרכיבהואמגדרישוויוןהמערב,ובמדינותהאו"םבמוסדות
עליושישקונצנזוסהואובממשלההציבוריבשירותהחלטותקבלתבצמתינשיםייצוגהגדלתשלהחזון

החוץ,מדיניותליעדיבאשרפוליטייםדעותחילוקיישכאשרגםומפלגות.ממשלותיבשות,חוצתהסכמה
לשוויוןלשאוףרקלאצריךהחוץ,במערךהניהוליותהשדרותבכלההחלטותמקבלישבקרבהסכמהישנה

מגדרי, אלא גם ליזום את יישומו.

ד. מדיניות חוץ מכלילה בישראל – מבט מגדרי

כמהלבחוןישישראלשלהחוץבמדיניותההחלטותקבלתבמוקדינשיםשלשילובןאתלבחוןכדי
התחזקותשלתהליךראינוהאחרונותבשניםבישראל.המגדריהשוויוןסוגייתאתשמאפייניםמהמרכיבים

שלשיאמספרעםבנט-לפיד,בממשלתלשיאושהגיעתהליךהמדינה,בהנהגתנשיםלשילובהמודעות
לאודתי,שמרנייוםסדרשמובילההנוכחית,שהממשלהאלאהממשלה.משרדישלמנכ"ליותושלשרות

השניםשלההישגיםאתלאחורשמסיגיםהפוכיםצעדיםלקידוםפועלתאלאמגדרי,שוויוןמקדמתשלארק
מרשימיםתהליכיםלנוכחגםבולטהפוליטיבדרגהזההכשלוזכויותיהן.הנשיםבמעמדופוגעיםהאחרונות

לתפקידיםנשיםמינוישלהחוץ,במשרדובעיקרהחוץ,מערךבגופיהמקצועיבדרגהאחרונותבשנים
בכירים וקידום שוויון מגדרי.

וחקיקהתקנות-בישראלמגדרישוויוון.1

האו"ם,שלהביטחוןמועצתשל1325החלטהאימוץעלשהכריזההראשונותהמדינותביןהיתהישראל
שוויוןלחוקתיקוןהכנסתהעבירה2005בשנתהמקומית.החקיקהבתוךבינלאומיותנורמותהטמעתועל

לקביעתלאומייםובצוותיםציבוריותבוועדותנשיםשלהולםייצוגהמחייב1951משנתנשיםזכויות
שהוגדרוכפישלוםבתהליכינשיםלתפקידיציבוריתמודעותליצורבמטרהנוסחהתיקון38מדיניות.

39מדיני.ומתןמשאבתהליכיהאוכלוסייהקבוצותממגווןלנשיםהולםייצוגחובתוקבע1325בהחלטה

עלמתמשךציבוריללחץנשיםארגוניהובילהמאי-מימושווהאכזבהבלבד,הניירעלנשארהתיקון
ממשלתיתפעולהתוכניתלגיבושצוותלהקים2014בדצמברהממשלההחליטהבעקבותיוהממשלה,

נשיםושילובלקידוםמחויבותהעל(שוב)הממשלההצהירהבהחלטתה40האו"ם.של1325החלטהליישום
לשוויוןלחתור"היא:ההחלטהמטרתכיוקבעההציבוריבמרחבנשיםהדרתמניעתהמדינה,בשירות

תקצובתכנון,בתהליכילרבותהממשלתיתבעשייהמגדריתחשיבהולהטמיעהחייםתחומיבכלמגדרי
שמשמעותהמגדרית,חשיבההטמעתהואזוהחלטהע"פמגדרי,שוויוןלקידוםהאמצעי".מדיניותוקביעת

להיותשעשויותהשונותובהשפעותוגבריםנשיםשלהנבדליםבצרכיםהכרהתוךמדיניות,קביעת"היא
41ו".למדיניות עליהם, ופיתוח מענים מותאמים לצרכים אל

משרדאתרמתוךמגדרית.חשיבהוהטמעתמגדרישוויוןקידום–2014דצמבר14מיוםהממשלהשל2331החלטהראו41
.ראש הממשלה

במסגרתמדיניותניירהישראלי,"בהקשרהבטחוןמועצתשל1325החלטה:ובטחוןשלוםנשים")2015(שרי.אהרוני,40
.מכון ון לירהסדרה שוות – קידום נשים בזירה הציבורית,

מדיניותניירהישראלי,"בהקשרהבטחוןמועצתשל1325החלטה:ובטחוןשלוםנשים")2015(שרי.אהרוני,למשל:ראו39
החלטותוביטחון:שלוםנשים,")2020(מירבכהנא-דגן;לירוןמכוןהציבורית,בזירהנשיםקידום–שוותהסדרהבמסגרת

מאמר דעה, מכון מיתווים.",והצהרות לחוד ומציאות לחוד

ובצוותיםוציבוריות,ממשלתיותבוועדותההולםהייצוגחובתאתקבע,1951–תשי"אהאשהזכויותשיוויחוקבג'6סעיף38
לעיצוב מדיניות לאומית.

37 Thompson, Lyric, Gayatri Patel, Gawain Kripke, and Megan O’Donnell, (2020). "Toward a Feminist Foreign
Policy in the United States" Washington, DC: International Center for Research on Women. (Retrieved June
16, 2021).

https://www.gov.il/he/departments/policies/2014_des2331
https://www.vanleer.org.il/publication/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-1325-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95/
https://www.vanleer.org.il/publication/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-1325-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95/
https://mitvim.org.il/publication/women-peace-and-security/
https://mitvim.org.il/publication/women-peace-and-security/
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/317_004.htm
https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2020/05/FFP-USA_v11-spreads.pdf
https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2020/05/FFP-USA_v11-spreads.pdf
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454מס'הממשלההחלטתהיאהאשה,מעמדלקידוםהרשותהובילהאותהנוספת,ממשלההחלטת
כשהיעדהממשלה,ביחידותמובילבכירסגלבתפקידיהנשיםאחוזאתלהעלותישלפיה,2020מאוקטובר

שירותנציבותפרסמהזוהחלטהבעקבותבכירים.בתפקידיםנשיםשלאחוזים50-מגדרישוויוןהוא
להעלותמנתעלמשרותייעודשלבכלילהשתמשהממשלהמשרדיעלכיוקבעהחדשותהנחיותהמדינה

42את אחוז הנשים בסגל הבכיר.

ברעיוןלאאפילובפועל,ביטוילידיבאוממשלאהשניםלאורךוההצהרותההחלטות,שהתיקונים,אלא
לשלום.ומתןמשאבתהליכימגדריתפרספקטיבהואימוץנשיםשילוב-האו"םשל1325החלטהשלהדגל

להשגתהסיכויאתמעלהאלובתהליכיםנשיםששילובמראיםההיסטוריוהנסיוןהמדעיתשהספרותאףעל
הישראליומתןהמשאצוותמחבריאחוזים5רקהפלסטיניםעםהשיחותסבבילאורך43ויציבותם,הסכמים

עםומתןהמשאאתשהובילההחוץ,שרתאזלבני,ציפילמעט–זוטריםבתפקידיםרובןנשים,היו
הקמתה,מאזישראלאתשמלווההמיליטריסטיתהתפיסהלמעשה,2007-2008.44בשניםהפלסטינים

הובילה לכך שלמערכת הביטחון יש תפקיד מרכזי גם בענייני שלום.

והנשיםומתן,המשאמתהליכינעדרונשים,2020ב-נתניהוממשלתידיעלשכוננואברהםבהסכמיגם
מכך,יתרהנתניהו.ושרהטראמפמלניה-של""הנשיםהיוהלבןבביתהחתימהבטקסשצולמוהיחידות

שחיזקמהדת,עלדגשהושםבהסכמים-להיפךאלאבחשבון,נלקחהשלארקלאמגדריתפרספקטיבה
אברהםהסכמימדינותהציגוהחתימה,לאחרשנה,2021בספטמברזאת,עם45שמרניות.מגמותדווקא
שילובןלחיזוקומרוקו)בחרייןהאמירויות,איחוד(ישראל,המדינותנציגיקראובהבאו"ם,משותפתיוזמה

שלוםובתהליכיבדיפלומטיהנשיםשילובשלולהבטחהאלימיםסכסוכיםובמניעתשלוםבתהליכינשיםשל
1325.46החלטהבסיסעל

,2022באוקטוברלבנוןעםהימיהגבולהסכםעלבחתימהביטוילידיבאההללומהכשליםהלקחיםהפקת
זונשים.היוההסכמיםאתוניסחהמגעיםאתשהובילהצוותמחברימחציתבנט-לפיד:ממשלתבתקופת

הממסדשלליכולתגםאלאההחלטות,מקבליעלהאזרחיתהחברהלארגונישישלהשפעהרקלאדוגמא
הפוליטי והציבורי להוביל שינוי תפיסתי ומעשי בהגדלת הייצוג והנראות של נשים בתפקידי מפתח.

בישראלהנשיםמעמדכמהעדשמשקפתהנוכחית,הממשלהמולנסדקתהזוהאופטימיתשהמגמהאלא
באופןנשיםשמדירותחרדיותמפלגותרקלאמובילותהממשלהאתושמרניות.דתיותממגמותמושפע
הציבוריבמרחבמגדריתהפרדהומקדמותשוויון,שלמהערךשמתעלמותכאלהגםאלאמוצהר,

בחייליםהתחשבותמתוךבצה"לשונותמפעילויותנשיםלהדרתקריאותהיובעבראםהגבוהה.ובהשכלה
47(היוהל"ם).מגדרלענייניהרמטכ"ליועצתתפקידאתלבטלקריאותישכברהזאתבממשלההדתיים,

אישות,בנושאיהרבניםהדיןלבתיהמנדטוהענקתלמדינהדתביןהפרדההעדרלצדאלה,מגמות
להשגתמאמציםועלזכויותיהןעלשמאיימותודתיות,פטריארכליותשמרניות,לתפיסותנשיםמכפיפים

.26.11.22כיפה,אתרמתוך"בצבאהיוהל"םיחידתאתנבטלמעוז:ביא"47
שם.46

נייר,"ההדרהומחיריבשותפותהתועלתפורמליים:שלוםבתהליכינשיםשלשלוםארגוני").2022(שירי.לוינס,למשל:ראו45
;דייויס ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העבריתמכון מיתווים ומכוןמדיניות במסגרת פרוייקט "השחקנים" של

Aharoni, Sarai B. (2020). "No Entry: How Israeli Women Were Barred from Peacemaking." Palestine-Israel
Journal of Politics, Economics, and Culture 25.3/4: 70-75 .

מיתווים.מכוןדעה,מאמר",לחודומציאותלחודוהצהרותהחלטותוביטחון:שלוםנשים,")2020(מירבכהנא-דגן44

מדיניותנייר,"ההדרהומחיריבשותפותהתועלתפורמליים:שלוםבתהליכינשיםשלשלוםארגוני").2022(שירי.לוינס,43
.ליחסים בינלאומייםמכון מיתווים ומכון דייויסבמסגרת פרוייקט "השחקנים" של

.12עמ'המדינה,שירותנציבותבאתר2021המדינהבשירותהמגדריהשוויוןדוחראו42

https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99/1146229-0/
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2022/08/Shiri-Levinas-Woman-Organization-in-Formal-Peace-Processes-Hebrew.pdf
https://www.proquest.com/docview/2487477335/fulltext/52B2A7C51F2F4BBAPQ/1?accountid=14546
https://mitvim.org.il/publication/women-peace-and-security/
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2022/08/Shiri-Levinas-Woman-Organization-in-Formal-Peace-Processes-Hebrew.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/gender-equality-report-csc-2021/he/gender-equality-report-csc-2021.pdf
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נשיםזכויותעלשמירהשלעוגןשהיווה–בג"צועלהמשפטמערכתעלהפוליטיותלמתקפה48מגדרי.שוויון
– עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת על מעמד הנשים בישראל.

ובכנסתבממשלהנשיםשילוב.2

שיא–בישראלהמגדריתהזכוכיתתקרתבניפוץשיאיםכמהנשברוהקודמתהממשלהשלכהונתהבמהלך
בתפקידאשה–בישראללראשונה–כוללהממשלה,משרדימנכ"ליותבמספרשיאהשרות,במספר

המשפטיתהיועצתלתפקידבהרב-מיארה)(גליאישהומינוישולץ),(נעמההממשלהראשמשרדמנכ"לית
היוהלשכהאנשי11מביןשמונהכאשרנשית,כוורתעםרה"מלמשרדהגיעלפידיאיר49לממשלה.

מחובתמתעלמתבפועלאבלנשים,נגדשהיאמצהירהלאאוליזאת,לעומתהנוכחית,הממשלה50נשים.
מצמרתהדרתןאתדווקאלמעשה,ומקדמת,51האשהזכויותשוויוןבחוקג6בסעיףהמעוגנתההולםהייצוג
מונתהאחתאשהלאאף–הקואליציהשלוהשמרניהדתיהרכבהשלתולדההואמכךחלקהמדינה.ניהול

52נשים.עומדותשתייםבראשרקהקבועות,הכנסתוועדות19ומתוךממשלתי,משרדלמנכ"לית

מלאחברתילשוויוןתפעלהממשלה"ולאקונית:קצרהשורהשלההיסודבקוויהכניסהלפיד,בנטממשלת
בנוסף,53).33(מתוך30סעיףאלנדחקהשהיאהגםמאד,חשובהכוונותהצהרת".וגבריםנשיםבין

בראשותמגדרילשוויוןשריםועדתהקמתעלהוסכםעתידלישהעבודהמפלגתביןהקואליציוניבהסכם
לתיאוםתפעל-נשיםהיומחבריהשמחצית–הוועדהכינקבעבהסכםמיכאלי.מרבהעבודהמפלגתיו"ר

כינקבעעודגברים.וביןנשיםביןמלאשוויוןיצירתבדברהיסודקוויהסכמותוליישוםהממשלהפעולות
54הרשות לקידום מעמד האשה תציג אחת לשנה דוח שיציג תמונת מצב מעודכנת ויפקח על עמידה ביעדים.

שאוסרתהקיימתבחקיקהשינוייםעלסוכםהנוכחית,בממשלההקואליציונייםבהסכמיםזאת,לעומת
שלהצטרפותאיעלסוכםבנוסף,כזאת.בהפרדהתומכתהממשלה–כלומרהציבורי,במרחבנשיםהדרת
עליהבמשפחה,ואלימותנשיםנגדבאלימותומאבקלמניעהבינלאומיתאמנה-איסטנבוללאמנתישראל

הליךבנט-לפיד,ממשלתהקודמת,בממשלהגםכילציין,הראוימן55מדינות.40מ-יותרחתומות
לאישורהובאלאאךסער,גדעוןולאחריהשקדאילתהמשפטיםשריידיעלאושרכברההצטרפות

סעיפיםלכמהשמתנגדיםשמרנים,וארגוניםמהימיןכנסתחברישלפוליטייםלחציםבעקבותהממשלה
ההסכמיםבמסגרת56המדינה.שלהיהודיבצביונהיפגעושאלהבנימוקבהגירה,העוסקיםבאמנה

הממשלתיות,החברותשלהדירקטוריםנבחרתאתלבטלהתחייבהגםהנוכחיתהממשלההקואליציוניים
57נשים.אחוז50כוללתשכיום

שיעור–לנשיםייצוגאחוז25עלישראלאתשמציבמהבלבד,כנסתחברות30מכהנות25ה-בכנסת
הבינלאומיהמדדהקואליציה.ממפלגותהןמהן9רק–מכךיתרההמערב.מדינותלרוביחסיתמאדנמוך

17.1.23וואלה,הממשלה".ניהולמצמרתונעדרותמהאוכלוסייהמחציתהןנשים–בייצוגאפס")2023(טלשלו,57

.לדמוקרטיההישראליהמכון?".איסטנבולאמנתלמתנגדימפריעבאמתמה",18.5.22גיטלמן,שפרןעידיתד"ר56

הישראליהמכון".איסטנבוללאמנתלהצטרףסירוב:37ה-הממשלהשלהקואליציונייםההסכמים")2023(ענתטהון-אשכנזי,55
לדמוקרטיה.

אתר הכנסת.בין מפלגת העבודה ליש עתיד. מתוךההסכם הקואליציוני54
הכנסת.אתרמתוך,36ה-הממשלהשלהיסודקווי53
.17.1.23וואלה,הממשלה".ניהולמצמרתונעדרותמהאוכלוסייהמחציתהןנשים–בייצוגאפס")2023(טלשלו,52

ובצוותיםוציבוריות,ממשלתיותבוועדותההולםהייצוגחובתאתקבע,1951–תשי"אהאשהזכויותשיוויחוקבג'6סעיף51
לעיצוב מדיניות לאומית.

YNET".לתפקידהכניסהלפניהרצוגעםוהמפגשלפיד,שלהנשיתהכוורת".30.6.22צימוקי,וטובהאיתמר,אייכנר,50

גלובס.".החדשהבממשלההמגדריהשינוינראהכךשרות:תשעמנכ"ליות,תשע".30.6.21שירית,אביטן-כהן49

כהןוטובהדפנהיזרעאלי,בתוך".בישראלהאשהמעמדשלמעצבכגורםהדת").2002(רות.הלפרין-קדרי,למשל:ראו48
דיונים, אוניברסיטת בר-אילן.) האשה ביהדות - אתגר הפמיניזם בישראל. סדרת(עורכות

https://news.walla.co.il/item/3552270
https://www.idi.org.il/articles/38927
https://www.idi.org.il/articles/46922
https://www.labor.org.il/downloads/labor-org-il_havoda-36th-government-accord-110621.pdf
https://main.knesset.gov.il/mk/government/documents/CA36-KaveiYesod.pdf
https://news.walla.co.il/item/3552270
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/317_004.htm
https://www.ynet.co.il/news/article/hk1rqmi5c
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001376509
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4062048
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IPUבכנסת58מדינות.186מתוךבפרלמנטנשיםבייצוג98ה-במקום2023בינוארישראל,אתדירג
עשורהשוואה,(לשםלישראליחסיתהרבהלמערב,יחסיתמעטכנסת.חברות36כיהנו24ה-הקודמת,

חברי120בקרבהנשיםייצוגכןשלפניהעשוריםחמשתובכלכנסת,חברות27כיהנו2011ב-לכן,קודם
השיפורתהליךאתעצרהכאמורהנוכחית,שהכנסתאלא59בלבד).חד-ספרתייםבמספריםהיההכנסת

שונה.תהיההתמונה2023באוקטוברהמוניציפליותשבבחירותלקוותישהזה.

דו"חהמדינה.בשירותהמקצועייםבדרגיםגםביטוילידיבאהישראליתבפוליטיקהנשיםבייצוגהחסר
אךכללית,שיפורמגמתעלהצביעהמדינהשירותנציבותשל2021לשנתהמדינהבשירותהמגדריהשוויון
הבכיריםבדרגיםנשי,רובואפילומגדרישוויוןישהציבוריבמגזרהזוטריםהניהולשבדרגישבעודהראה

60עדיין יש רוב גברי מובהק.

בישראלהחוץבמערךנשיםשילוב.3

חוץמדיניותלאימוץלאומיתתוכניתאיןקודם,הזכרנואותןרבותמערביותממדיניותבשונהלישראל,
מערךבגופיגםכמוהציבורי,בשירותזאת,עם61האו"ם.של1325החלטהשלבפועלליישוםאומכלילה

לאורךהתפתחהישראליהחוץמערךהמקצועיים.בדרגיםהמגדריהייצוגלקידוםפעולותנעשוהחוץ,
מדיניותעיצובעלהאחראיםוציבוריים,פרלמנטרייםממשלתיים,וגופיםממשלהמשרדישלכשילובהשנים
שלושתבינלאומיים.ארגוניםועםאחרותמדינותעםקשריהוניהולהבינלאומית,בזירההמדינהייצוגהחוץ,

הממשלהראשמשרדהחוץ,משרדהםישראלשלהחוץמדיניותאתשמוביליםהמרכזייםהמטהגופי
עודהבין-לאומיתבזירהפועליםלצידםהממשלה.ראשממשרדחלקשהוא(המל"ל)לאומילביטחוןוהמטה
וגורמיםממשלתיים,גופיםועוד),והכלכלההאנרגיהמשרדיאיזורי,לשת"פ(המשרדממשלהמשרדי

אתשמוביליםהמרכזייםוהפרלמנטריםהממשלתייםבגופיםנתמקדזובסקירהרבים.וכלכלייםאזרחיים
עיצוב מדיניות החוץ של ישראל.

משרד החוץ

החוץשרשפירסםנתוניםתפקידים.במגווןנשיםבייצוגגידולשלמשמעותיתמגמהניכרתהחוץבמשרד
בכיריםבתפקידיםהמכהנותנשיםיותרעלמצביעיםשלוהטוויטרבחשבון2022בקיץלפידלשעבר
70נציגות;ראשי105מתוך-)2021ב-21(לעומתנציגותכראשותכיהנונשים26קודמות):שנים(לעומת

חטיבהראשות21ו-)19(מתוךסמנכ"ליותתשעהיו);2021ב-52(נשיםהןמחלקותמנהלי130מתוך
מראיםהנתוניםאךהחוץ",במשרדמגדרי"שוויוןהיאציוץבאותולפידהתגאהבההכותרת).39(מתוך

62נשים.היואחוזים24רקבעולםישראלנציגויותראשיבקרבעדייןמהתפקידים.לחלקרקנכוןשזה

2022במאינוןבןעליזההשגרירהשלמינויההיההחוץבמשרדהמגדריהייצוגבחיזוקנוסףחשובצעד
הםהללוהתהליכיםזה.בתפקידאי-פעםהראשונההאשההחוץ.במשרדהמדיני-אסטרטגיהמערךלראש

2020בסוףמונתהזובמסגרתהחוץ.בשירותנשיםשלשילובלחזקהחוץמשרדשלממאמץחלק
פירסםהזה,המינוילצדהאו"ם.של1325החלטהליישוםמיוחדתכשליחהרז-שכטראביבההשגרירה

.17.6.22לפיד,יאירהחוץשרשלטוויטרהחשבוןמתוך62

61Aharoni, Sarai B. (2020). "No Entry: How Israeli Women Were Barred from Peacemaking." Palestine-Israel
Journal of Politics, Economics, and Culture 25.3/4: 70-75 .

.4-5עמ'המדינה,שירותנציבותבאתר2021המדינהבשירותהמגדריהשוויוןדוחראו60

י,"השוואתבמבט-ישראלבפוליטיקהנשיםייצוג").2013(איצקוביץ‘־מלכה.ורעותפרידברג,חןקניג,עופראסף,שפירא,59
.המכון הישראלי לדמוקרטיהמחקר מדיניות,

58IPU Parline6ב-רקזהמדדלפיהעולם.ברחביבפרלמנטיםנשיםשלהייצוגאתחודשמדישמדרגהשוואתימדדהוא
מדינות יש רוב נשי, או שוויון מגדרי בבית המחוקקים.

Monthly ranking of women in national parliaments | Parline: the IPU’s Open Data Platform

https://twitter.com/yairlapid/status/1537756426998845443/photo/1
https://www.proquest.com/docview/2487477335/fulltext/52B2A7C51F2F4BBAPQ/1?accountid=14546
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/gender-equality-report-csc-2021/he/gender-equality-report-csc-2021.pdf
https://www.idi.org.il/media/3317/99.pdf
https://data.ipu.org/women-ranking?month=5&year=2022
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.1325להחלטהשנים20ציוןלרגלמגדרילשיוויוןעקרונותהצהרתאושפיז,אלוןדאז,המשרדמנכ"ל
אפליהלמנוערקלאהמשרדמתחייבבמסגרתההממשלתי,במגזרמסוגהראשונהבהצהרהמדובר

לצדקריירה,עםהורותשלושילובבית-עבודהאיזוןשלתהליכיםלקדםגםאלאנשים,ייצוגולקדםמגדרית
63הבינלאומית.בזירהנשיםוהעצמתהמשרדשלהעבודהתוכניותגיבושבתהליכימגדריתחשיבההטמעת

שחיקתהיאלכךהסיבהכישיטענו(ישלנשיםרובישהאחרונותבשניםהצועריםבקורסילכך,בנוסף
השכר והירידה במעמדם של אנשי שירות החוץ).

המל"ל

שניתןכפיאךישראל,מדינתשלוהביטחוןהחוץבעניינימרכזימטהכגוףמוגדרלאומילביטחוןהמטה
מסורתיתמאוישיםהיובוהבכיריםמהתפקידיםרביםככזה,ביטחון.בענייניבעיקרמתמקדמשמו,להבין

החסר-מכךויותרבמל"להנשיהייצוגהיעדרגברים.–בעיקרשהםהביטחון,כוחותיוצאיידיעל
המומחיםבצוותכאשרנרחב,ציבוריזעםועוררוהקורונהבתקופתלכותרותעלומגדרית,בפרספקטיבה

רק–המחקרעוזרישמונהומביןגבריםהיוהמומחים23כלהמגפה,עםלהתמודדותהמל"לשהקים
מייעצתציבוריתועדה2021באפריללמנותשבת,בןמאירהמל"לראשאתהביאזה64נשים.היושתיים

התמקדאמנםהדו"חלאומית.למדיניותהמלצותגיבושבעתמגדריתחשיבההטמעתשלהסוגייהלבחינת
הציבורי,השירותלכללמתאימות,2022ביונישפורסמומסקנותיו,אךחירום,במצבילאומיותבאסטרטגיות

במוקדילנשיםההולםהייצוגאתבחקיקהלעגןהיאהדו"חשלהמרכזיתההמלצההחוץ.מערךזהובכלל
כוללאלו,בגופיםנשיםשלאחוזים33לפחותשלייצוגבחוקולהגדירהלאומית,ברמהההחלטותקבלת

המדיני(הקבינטלאומיביטחוןלענייניהשריםבוועדתמהשריםשליששלפחותחוקפיעלמחוייבות
65קבועה.לוועדהמגדרישוויוןלענייניהשריםוועדתאתלהפוךהדו"חהמליץכןכמושרות.יהיוביטחוני)

לקידוםהוועדהיו"רבראשותצוותומינתההדו"ח,מסקנותאתלאמץהממשלההחליטה2022בספטמבר
הצעדיםלאור66ההמלצות.ליישוםהדרכיםאתלבחוןהממשלה,ראשמשרדומנכ"ליתהאשה,מעמד
עליישארואחרים,תהליכיםהרבהכמוהללו,שההמלצותחששישהחדשה,הממשלהשלמגדרייםהאנטי

הנייר בלבד.

למשל,כך,הביטחון.במערכתגםהאחרונהבשנהלראותאפשרנשיםלייצוגבמודעותעלייהשלניצנים
נשיאשלהצבאיתהמזכירהלתפקידרוזן-גרימברגנעמהת"אלאשה,לראשונה2022ביולימונתה

בחילסא"לבדרגותנשיםאחוזי30שליעדהציבחליווהאהרוןהאלוףאמ"ןראשאחרת,בגיזרה67המדינה.
נשיםשילובלנושאכולושהוקדשמקיףמחקרבעקבותהגיעההזוההכרזה.2022שנתסוףעדהמודיעין
אחוזים50שכ־למרותכינמצאקופרווסר,יוסיבמילואיםתא"להובילאותובמחקר,אמ"ן.ביחידות

בקרבנמצאהפערשיאקצינות.פחותישהדרגותבסולםשמתקדמיםככל–חיילותהןלחילמהמתגייסים
68" כהגדרת הדו"ח.קיצונית ביחס לפוטנציאלחסרי פרופורציההקצונה הבכירה – שם מדובר על נתונים "

מנהלתראש-במוסדבכיריםבתפקידיםנשיםשתימכהנותלראשונהכיפורסםאף2022באוגוסט
העיסוק(זירתאיראןמערכתוראשבצה"ל),המודיעיןאגףלראשהמקביל(תפקידבארגון,המודיעין
(מתוךהארגוןשלהבכירהפיקודבדרגנשיםארבעכיוםמכהנותהכלבסךכיום).הארגוןשלהמרכזית

דופן:יוצאתפומביתלהתבטאותברנע,דדיהמוסד,ראשאתהביאוהללוהמינויים).18

.ישראלזמן",השנהסוףעדסא"לבתפקידינשים33%באמ"ן:היעד".17.7.22טל.שניידר,68
.וואלההמדינה,נשיאשלהצבאיתלמזכירהמונתהצה"לקצינתלראשונה:.31.7.22טל.שלו,67
הממשלה.ראשמשרדאתרמתוך.4.9.22מיוםהממשלהמזכירהודעת66

הוועדהשלוחשבוןדין"שוניםחירוםבמצביהמל"לידיעללאומיתלמדיניותהמלצותגיבושבעתמגדריתחשיבההטמעת"65
.36עמ,הממשלה.ראשמשרדאתרמתוך.2022יוניהתשפ"ב,סיווןהמייעצת,

ענת.טהון-אשכנזי,דה-מארקר;".ערביםובלינשיםבליהמל"ל:שלהמומחיםצוות",11.4.2020טלי.חרותי-סבר,למשל:ראו64
דה-מארקר.".מהבעיהחלקרקהואבמל"לנשיםבייצוגהכשל."12.5.2020

.החוץמשרדאתרמתוך,2020דצמבר,החוץבמשרדהמגדריהשוויוןעקרונותהצהרת63

https://www.zman.co.il/326257/popup/
https://news.walla.co.il/item/3521535
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/gov_mes040922
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/nsc_report/he/nsc_report.pdf
https://www.themarker.com/coronavirus/2020-04-11/ty-article/0000017f-e5cb-dc7e-adff-f5ef5b6a0000
https://www.themarker.com/opinion/2020-05-16/ty-article-opinion/.premium/0000017f-e553-d7b2-a77f-e757192a0000
https://www.gov.il/he/departments/policies/statement_of_principles_of_gender_equality_in_the_mfa
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בכלמשרתותמאודרבותנשיםלגברים.נשיםביןמלאשוויוןקייםהארגוןבשעריהכניסהמרגע"
המבצעיתהעשייהבליבתומשתלבותסוכניםוכמפעילותכלוחמותהמבצעיים,התפקידים

ביותרהבכיריםהפיקודלדרגיעדלהתקדמותהדלתובתושיה.במקצועיותבכישרון,והמודיעינית
69".פתוחה לנשים ולגברים כאחד, על פי התאמתם וכישוריהם

תהליכיםשלתוצאההןהבכיריםבדרגיםנשיםשלוהנראותהמספריהייצוגהגדלתשלאלהמגמות
רעיונותשלבמכלולאחדמרכיברקהואהמספריהייצוגכילזכורחשובאולםהשנים,לאורךהדרגתיים

שלושתגישתהמכלילה.החוץמדיניותאתשמרכיביםמעשייםוצעדיםתרבותייםשינוייםשליותררחבים
שלחיונייםכמרכיביםהמשאביםהקצאתואתנשיםזכויותעלהשמירהאתגםמדגישהכאן,שהוצגה-Rה

תהליכיבהובלתגםכמוהללו,הצעדיםבקידוםחשובתפקידישהייצוגלהגדלתפמיניסטית.חוץמדיניות
בתוך–וחלקי–ראשוןכצעדאותםלראותצריךאבלחוץ,מדיניותבעיצובמגדריתחשיבהשלהטמעה

תהליך רחב ומורכב הרבה יותר של שינויים תפיסתיים ותרבותיים.

.
ה. הצעות והמלצות לקידום מדיניות חוץ מכלילה בישראל

שורהעדייןיש-החוץבמשרדבעיקר–שאומצומבורכיםתהליכיםלצדכאן,שהוצגהמהסקירהשעולהכפי
מתחילזהבישראל.מכלילהחוץמדיניותהטמעתבפנימכשוליםשמציביםותרבותיים,מבנייםחסמיםשל

האזרחייםבגופיםמיליטריסטיתארגוניתבתרבותממשיךאויבים,מוקפתכמדינההקמתהשלבהיסטוריה
מובנהקישורדרךועוברבכירים,לתפקידיםלשעברקציניםמינויוהעדפתוביטחון,חוץבנושאישעוסקים

ומגמותחולשה,בפמיניזםשרואותתרבותיותתפיסותלצדאלה,מאפייניםביטחון.לענייניחוץענייניבין
מוביליםאלהכלחשוב,כערךמגדרילשוויוןמתייחסותולאמהפוליטיקה,נשיםשמדירותושמרניותדתיות
המדינית.בעשייהמגדריתחשיבהבהטמעתולכשליםההחלטות,קבלתבמוקדינשיםשלחסרלייצוג
באימוץהיתרונותעלולהצביעהציבורי,היוםלסדרהנושאאתלהעלותמתמיד,יותרכעת,חשובלפיכך

הדיוןאתלמקםהזדמנותהיאהממשלהמהלכימולהנוכחיתהחברתיתהמחאהמכלילה.חוץמדיניות
תפיסתייםשינוייםשלתהליכיםולקדםהציבורי,השיחבלבמהותי,דמוקרטיכערךהמגדרי,השוויוןבנושא

חוץמדיניותשלמרכיביםאימוץלקדםשיכוליםותהליכיםאפשרייםשינויכיוונימספרלהלןותרבותיים.
במציאותישימותלאאולימההמלצותחלקישראל.שלהחוץמדיניותאתשמעצביםבגופיםמכלילה

יכולתהליכיםאילוולבחוןהארוך,בטווחגםלקידומןולשאוףאותןלהכירחשובאבלהנוכחית,הפוליטית
–הגרועובמקרההטוב,במקרההמגדרימהשוויוןמתעלםהפוליטיכשהדרגגםלקדם,המקצועיהדרג

מקדם מדיניות שפוגעת במעמד הנשים.

וחינוךמודעותהעלאת.1

לשינוי.להביאכדילפעולשצריךוהבנהבעייה,שישלכךמודעותהואשינוישלתהליךלכלהראשוןהצעד
הרחב,לציבורועדהבכירות,בהנהלותעבורהפוליטי,בדרגהחל–הדרגיםבכלהמודעותהעלאתנדרשת
תהליךהיאמודעותהעלאתמכלילה.חוץמדיניותשלנורמותאימוץשלולחשיבותהמגדרי,הייצוגלפערי
הניהוליהדרגשלהמודעותהעלאתהואהראשוןמקבילים.מישוריםבשנילהתבצעשצריךומתמשך,ארוך

הםשאותובארגוןהקיימיםהמגדריבייצוגולכשליםהפמיניסטיתהחוץמדיניותלעקרונותוהזוטרהבכיר
במחאהלראותאפשרזה,ובמובןהרחב,לציבורוחשיבותוהנושאהנגשתהואהשניהמישורמנהלים.

צביונהעלהמאבקהמודעות.להעלאתחשובההזדמנותהממשלהשלהחוקתיתהמהפכהנגדהציבורית

.וואלה",בכיריםמפתחבתפקידימכהנותנשיםשתיהמוסד:בתולדותלראשונה".18.8.22ברק.רביד,69

https://news.walla.co.il/item/3525098
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אלהנשיםארגונישלהמצומצמותמהקהילותמגדריבשוויוןהדיוןאתהוציאישראלשלוהליברליהדמוקרטי
נשיםשלהייצוגיבכשללבעייתיותמודעהיהלאהציבורשלהגדולהרובכהעדאםהציבורי.המרחב

במוקדי קבלת ההחלטות והיה אדיש לחשיבותו, המחאה ממצבת את השוויון המגדרי כערך דמוקרטי מרכזי.
הייצוגעלהמאבקולכן,המדיניות.בעיצובוהמיעוטיםהקולותכלאתלשלבשואפתמכלילהחוץמדיניות

מחינוךחלקאלא–ובליבןבדמןשהנושאנשיםקומץשלנחלתןרקלהיותצריךלאהמגדריתוהחשיבה
שלוקולותיהןהחרדי,הערבי,הקולייצוגעלבמאבקגםכרוךהמגדריהמאבקודמוקרטיה.לאזרחות

-אחראוכזהפוליטימחנהשלולאנשים,שלרקבעייהלאהואושוויוןייצוגהיעדרנוספות.מודרותקבוצות
אלא של החברה כולה.

אישיתודוגמאמחוייבות.2

שלהאישיתלמחויבותהשבדי,במקרהשהוכחכפימכרעת,חשיבותישמתמדת,חינוכיתעשייהלצד
בהצהרותרקלאביטוילידילבואצריךזההנושא.לקידוםוהשריםהממשלהראש-המדינההנהגת

ביטחוניים,בגופיםבממשלה,בכיריםלתפקידיםנשיםמינויבעשייה:בעיקראלאמפזרים,שהםוהבטחות
כחלקמגדריתפרספקטיבההטמעתעלשמבוססתלאומיתתוכניתאימוץיהיההאידיאלהחוץ,ובמערך
הנוכחית,שבממשלהאלאאזרחית.חברהוארגוניממשלתייםגופיםשלמשותףומאמץלאומיתמתוכנית
היוםמסדרחלקאיננההמגדריהשוויוןלקידוםהבכיריםוהשריםהממשלהראששלאישיתמחוייבות
החברהובתמיכתהמקצועייםבדרגיםהנושאאתולקדםעוקפים,מסלוליםלמצואצורךישלפיכך,הפוליטי.

הייצוגבחשיבותהציבוריהענייןבמקביל,ותפיסתיים.תרבותייםמוסדיים,שינוייםבאמצעותהאזרחית
כלשלהמודעותאתלחזקהזדמנותהואהנוכחית,בממשלהמפתחבתפקידינשיםמיעוטלנוכחהמגדרי

ראשי המפלגות לנושא, כדי שבבחירות הבאות זה כבר יהיה חלק ממצע הבחירות שלהן.

הארגוניתבתרבותשינוי.3

עקרונותואימוץמהותיבשינוימלווהלהיותצריכהההחלטותקבלתבמוקדימגדרילשוויוןהמודעותהעלאת
להתחילצריכיםכאלהמהלכיםהחוץ.מערךאתהמוביליםבגופיםמגדררגישתארגוניתתרבותשל

הזה.היעדאתלקדםשנועדוצעדיםהובלתלצדמגדרי,לשוויוןהמערכתבכירישלממחויבות–מלמעלה
המנהליםההחלטות,קבלתבתהליכימגדריתחשיבהולהטמיעמגדררגישתארגוניתתרבותלהובילכדי

שלהמשמעותמהלהביןכליםלהםשיתנוייעודייםהכשרהתהליכילעבורצריכיםהדרגיםבכלוהמנהלות
לקידוםהרשותבאחריותלהיותיכולותאלההכשרותאותה.לקדםניתןואיךמגדר,רגישתארגוניתתרבות
להתנותמקוםישדבורה).פורום(דוגמתהנושאאתשמוביליםאזרחיתחברהארגוניאוהאשה,מעמד
בהליכישינויגםלכלולצריכיםארגונייםשינוייםכזו.הכשרהבהשלמתבכירניהולילתפקידמועמדיםמינוי
תמיכהרשתותפיתוחנשים,ושלגבריםשלהשוניםבצרכיםהתחשבותתוךעובדיםוקידוםגיוס

ההתמודדותאתנשיםעלשיקלומשפחה-עבודה,איזוןכמונושאיםוהדגשתנשית,להעצמהפנים-ארגוניות
ותיקותביןשמחברותמובנות,חניכהתוכניותגםלכלוליכולותכאלהתמיכהרשתותבכירים.תפקידיםעל

ולעודדבמערכת,להשתלבלנשיםלסייעיכולכזהליווידרכן.בתחילתצעירותנשיםלביןהציבוריהשירות
שלההחלטההן"מלמעלה"אישיתלמחוייבותמוצלחותדוגמאותבכירים.תפקידיםעללהתמודדאותן

החלטהליישוםמיוחדתשגרירהולמנותמגדרילשוויוןעקרונותלנסחאושפיזאלוןהחוץמשרדמנכ"ל
כליםלקבלכדיבדיקהוועדתלהקיםבן-שבתמאירהמל"לראששלההחלטהוכןהחוץ,במשרד1325

ארגוניתתרבותשלעקרונותלאמץהאחרונותבשניםהתחילגםהחוץמשרדהכשלים.עםלהתמודד
רגישת מגדר, ויש לקוות כי היא תמשך, וכי גם ארגונים כמו המל"ל יאמצו אותה.
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תפיסתישינוי.4

האחדהלצדצבאי,כנושאביטחוןשלמסורתיתתפיסההיסטוריבאופןישד',בפרקשסקרנוכפיבישראל,
שעוסקיםמאלהגםאלאבביטחון,שעוסקיםמהגופיםרקלאנשיםהדירההזוהמציאותלביטחון.חוץבין

ההגדרותאתהיתרביןהכולליםומרכיביםמישוריםבכמהתפיסתישינוינדרשלפיכךחוץ.במדיניות
צבאביטחון,עלשדיוניםההכרהואתלביטחון,חוץסוגיותביןהנחוצהההפרדהאתלאומי,לביטחון

צריכותנשיםשגםהחלטותשלרחביותרהרבהמנעדאלאבגבול,כוחותהזזתעלרקלאהםומלחמות
לקחת חלק בקבלתן.

לאהואלאומיביטחון,21ה-במאהלאומי"."ביטחוןהמושגעלשונההסתכלותהואראשוןתפיסתישינוי
נזכיראםדיאזרחיים.איומיםשלגדולמגווןגםאלאטרור,אומלחמותהגבולות,לאורךצבאייםאיומיםרק
המדינהאזרחיאתלסכןשעלוליםאיומיםאלההאקלים.משבראתאוהאדמהרעידותהקורונה,מגיפתאת

החוסןעלהשמירהעלמופקדיםלהיותצריכיםגנרליםרקלאמשמע,צבאיים.אינםוהםבשלומם,ולפגוע
בענייניהחלטותשקבלתהתפיסהגםבמקביל,אזרחיים.מתחומיםומומחיםמומחיותגםאלאהלאומי,
גםבובעידןרלוונטיתאיננהאקסלוסיביתגבריתטריטוריההיא–צבאייםנושאיםהיינו,–מסורתייםביטחון
הלוחמיםעלרקלאהשפעהישצבאיתהחלטהלכל–מכךיתרהצבאיים.בנושאיםומומחיותידעישלנשים

בחזית, אלא גם על האזרחים בעורף, שמחציתם הם נשים.

בהמשך לשינוי התפיסתי של הגדרת תפיסת הביטחון, נדרש שינוי גם בתפיסה של מהם הנושאים של
מדיניות החוץ ומה המשמעות של קידום האינטרסים הלאומיים. הקישור בין "חוץ" ל"ביטחון" לא צריך להיות
אוטומטי. יש לבחון היכן החיבור הזה נחוץ ומשרת את המטרה, והיכן לא. הרעיון להפריד בין קבינט לענייני

ביטחון לקבינט לענייני חוץ, או בין ועדת החוץ של הכנסת לוועדת הביטחון של הכנסת עלה בעבר כמה
פעמים. אבל השינוי צריך להיות תפיסתי יותר מאשר טכני. יש לוודא שגם בגופים האלה, החשיבה על

מדיניות החוץ תהיה מפרספקטיבה פוליטית, ולא בהכרח מפרספקטיבה צבאית-ביטחונית. כל עוד הגופים
המובילים את מדיניות החוץ של ישראל הם גם אלה שמובילים את אסטרטגיית הביטחון שלה, וכל עוד

תפיסת החוסן הלאומי מתמקדת באיומים צבאיים,  הפרופיל של מקבלי ההחלטות גם במדיניות החוץ הוא
פרופיל צבאי – בכירי צבא לשעבר שהשתלבו במגזר הציבורי, מסלול שבאופן מסורתי – ולא מוצדק - הדיר
נשים מתפקידים אלה. שינוי בתפיסה של מדיניות החוץ מכזו שמוכתבת על ידי אינטרסים ביטחוניים, לכזו

שמתמקדת באתגרים אזרחיים גלובלים, ירחיב את קשת נושאי המומחיות של מדיניות החוץ לתחומים כמו
כלכלה, אקלים, בריאות, חינוך, חקלאות, זכויות אדם, ועוד, ויאפשר לא רק את הגדלת מספר הנשים בין

מעצבי המדיניות, אלא גם הטמעה של חשיבה מגדרית.
.

וחברתיתרבותישינוי.5

היווסדהמיוםישראלאתהמלווההמיליטריסטיתהתרבותתרבותי.שינויהיאתפיסתישינוישלנוספתזווית
נתפסתפמיניסטיתחשיבהפמיניזם,למונחאהדהשאיןרקלאפמיניסטי.יוםסדרקידוםעלמקשה

הציבורית(המחאהבזלזולואפילובאדישות,בציבורהתקבלוכללבדרךפמיניסטייםומאבקיםכחולשה,
בשלום,כעוסקותהרחבבציבורמזוהותהיוכללבדרךנשיםהזו).התפיסהלשינויטובההזדמנותהיאכיום
שחשיבהבכךההכרההואהתפיסתימהשינויחלקביטחון.בעניינילאבטחחוץ.במדיניותולא"רך",בכח

ודרכיעדיפויותסדרישינוישמשמעותוותרבותיחברתישינויאלאנשים,עלחשיבהלאהיאמגדרית
ביטחוניים.אינטרסיםעלמראששמוותרתכזוולאנשים,עבורנשיםשמובילותמדיניותלאזוהחשיבה.

פלטפורמהלהוותיכולהציבורייםובגופיםבכנסת,בממשלה,בכיריםבתפקידיםנשיםשלהייצוגהגדלת
כדיהמיליטריסטית.הפרדיגמהשלושבירהנשים,שלמקומןבתפיסתיותרעמוקיםתרבותייםלשינויים

בגופיםדווקאנשיםשלבולטייצוגשלוסימבוליהצהרתימשינוילהתחילצריךכזהתרבותישינוילקדם
הנלוותהוועדותוכלהמל"לוהביטחון,החוץוועדתבטחוני,המדיניהקבינטדוגמתבביטחון,העוסקים

(צבא"גבריים"שנתפסיםבנושאיםהחלטותקבלתבגופיבכיריםלתפקידיםנשיםמינויאלה.לגופים
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חדשות.מבטונקודותמגוונות,עולםתפיסותעםאותהיחזקלהיפך,אלאהמדיניותאתיחלישלאוביטחון),
ביטוילאהםביטחונייםבדיוניםאדם,זכויותעלוהגנהלחלשיםדאגהחמלה,כמוחברתייםערכיםשילוב

לחולשה אלא לחוזק, והם הצהרה נורמטיבית שיכולה לקדם שינויים תפיסתיים ותרבותיים רחבים יותר.

חקיקה.6

המליץלפיד,ממשלתאימצהאותוהמל"ל,דו"חחקיקה.היאהייצוגהגדלתאתלהבטיחהדרכיםאחת
אחוזים33ל-הלאומית,ברמהההחלטותקבלתבמוקדינשיםשלההולםהייצוגאתבחקיקהלהסדיר
של454החלטהשקבעהכפיאחוזים,50ל-בהדרגהיתרחבאחוזים33שלשהיעדהיאהשאיפהלפחות.

להעלותמנתעלמשרותייעודשלבכלילהשתמשהממשלהמשרדיעל(לפיה,2020מאוקטוברהממשלה
חקיקהלקדםימשיכובממשלהכשרותכיוםשמכהנותהנשיםכילקוותישהבכיר).בסגלהנשיםאחוזאת

כזו, יידרשו את יישומן של ההחלטות שכבר התקבלו, ויקבעו לוחות זמנים להשגת היעד הזה.

מכלילהחוץמדיניותלקידוםמשאביםהקצאת.7

מדיניותעקרונותמשאבים.הקצאתשלהנושאהואיישומואתתגבילכנראההנוכחיתשהממשלהנושאעוד
–וגםזכויות,ייצוג,–)Rה(שלושתמרכזייםהכרחייםמרכיביםבשלושהמתמקדיםהפמיניסטיתהחוץ

נדרשתארגוני.אותרבותיתפיסתי,שינוילקדםאפשרותאיןייעודייםמשאביםהקצאתללאמשאבים.
והכשרתחינוךלתוכניותמשאביםתקצהגםאלאהייצוג,הגדלתאתבחקיקהתעגןרקשלאלאומיתתוכנית

המדינהתקציבתכנוןהציבורי.במגזרבכיריםלתפקידיםוהכשרתןנשיםלהעצמתתוכניותלצדמנהלים,
להקצותצורךישבמקביל,אישורו.ועדהתקציבתכנוןבשלביכברמגדרישוויוןעלחשיבהלכלולצריך

לקידוםופועליםמגדרייםנושאיםשמקדמיםאזרחיתחברהבארגוניראויהתקציביתלתמיכהמשאבים
יצטרכונשיםלקידוםשפועליםהאזרחיתהחברהארגוניממשלתית,השקעהבהעדרהציבורי.במגזרנשים

להמשיך להתבסס על תרומות מגורמים פרטיים.

האזרחיתהחברהחיזוק.8

זכויותעלנלחמיםמגדרי,שוויוןשמקדמיםאזרחיתחברהגופיבחיזוקחשיבותישהקודם,לסעיףבהמשך
חשובתפקידישכאלהלארגוניםההחלטות.קבלתבמוקדינשיםשלוהנראותהייצוגלהגדלתופועליםנשים

תפקידלהםישלקדם.רוצהלאאומצליחהלאפוליטיות,מסיבותשהממשלה,ומהלכיםנושאיםבקידום
נשיםובעידודההחלטות,יישוםאחריומעקבבפיקוחהציבורי,היוםסדרעלהנושאשלבשמירהחשוב

הוועדהשללהרכבהנשיםארגונישלתגובתםהיאביותרהטובההדוגמאבכירים.תפקידיםעללהתמודד
אשה,אףהייתהלאבוועדהשישבוהמומחים23שביןהעובדהבקורונה:למאבקהמל"לשמינההמייעצת

נשים,בייצוגהארגונילכשלמודעיםהיושלא–גבריםכולם–המל"לראשישלהעוורוןנקודתאתשיקפה
הוועדהאתהמל"לראשהקיםזומחאהבעקבותנשים.ארגוניהובילואותהציבוריתלמחאהוהובילה

לקידוםנשיםארגונישללפעילותםגדולהחשיבותישבמקביל,לפיד.ממשלתידיעלאומצושמסקנותיה
המחוייבותרך,וכחשלוםעםרקנשיםהמזהההתפיסהאתלהנציחעלוליםאלהשארגוניםהגםשלום.
החלטותקבלתבתהליכימגדריתפרספקטיבהבאימוץמרכזיחלקהיאהציבוריהיוםסדרלשינוישלהם

הביטחוניבשדהרךבכוחשהשתמשאמהות","ארבעארגוןהיאלכך,מוצלחתהכיהדוגמהחוץ.במדיניות
והצליח להוביל למדיניות שאומצה על ידי כל שרשרת הפיקוד הצבאית, ולהוציא את צה"ל מלבנון.

המודעותבהעלאתמאדגדולצעדעשתההמשטריתהמהפכהנגדהחברתיתהמחאהזה,בהקשר
מרכיבהםמפתחבתפקידינשיםושילובמגדריששוויוןמדגישההנשיםארגוניקואליצייתלנושא.הציבורית

יהיההקרובהבתקופההאזרחיתהחברהשלהמאמץישראל.שלהליברלית-דמוקרטיתבדמותהמרכזי
אחר,אוכזהפוליטילמחנהששייךמאבקלאזההפוליטיים.מהשסעיםמגדרילשוויוןהמאבקאתלנתק



17 2023מרץלבני,אורנימכלילה,חוץמדיניות

שלהמאבקאתיותר.ושוויוניתצודקתבחברהלחיותששואפיםוגבריםנשיםשלתרבותימאבקאלא
בכלנשיםשילובעללהקפידשישכשםגברים.גםאלאלהוביל,צריכותנשיםרקלאהאזרחיתהחברה

הדיונים,הכנסים,הפאנלים,בכלגבריםשלשילובלקדםמקוםישכך–שהואנושאבכלדיוןאוכנספאנל,
המאבקים והמחאות על שוויון מגדרי.

הבינלאומיתהקהילהתפקיד.9

צעדיםעשולאאולםהאו"ם,של1325החלטהאימוץעלהשניםלאורךהצהירוישראלממשלות
מערביות,מדינותשלוהולךגדלמספרהמבוא,בפרקשסקרנוכפיעקרונותיה.להטמעתאופרטיביים

שהמציאותהגםפמיניסטית/מכלילה.חוץלמדיניותלאומיתתוכניתאימצווגרמניה,קנדהשבדיה,ובראשון
הפרקטיקותאתולאמץמנסיונן,ללמודיכולהישראלאלה,מדינותשלמזושונהבישראלהגיאופוליטית

להטמעתשבדיהשלהאסטרטגיהמכלילה.חוץמדיניותשלההטמעהבתהליכיהובילומדינותשאותן
שיבטיחוגיוסואסטרטגיותמגדריתקצובהכולליםותמיכה,הדרכהמנגנונישלמקיףמערךכללההשינוי

המוצאנקודתבגרמניהגםמגדרי.לשוויוןכולוהחוץמערךשלומחוייבותהדרגות,בכלהאדםבכחמגוון
הקואליציוניים.מההסכמיםחלקשהיההנושא,לקידוםהנכנסתהחוץשרתשלהמחוייבותהייתהלשינוי

בשיתוףהתייעצותבתהליכילווההגרמניתהחוץבמדיניותמהותישינוילהובילהמפלגותשלהמחוייבות
אחתלמודעות.הנושאבהעלאתגםהיאהבינלאומיתהקהיליהשלההשפעהאזרחית.חברהגופי

העירהביקורהבמהלך.2018באוקטוברבישראלמרקלאנגלהשלבביקורההיהלכךהבולטותהדוגמאות
נשים.השתתפולאהעסקיתוהצמרתהממשלהעםשבפגישותיהכךעלנתניהוהממשלהלראשמרקל
שללמחאותאזהובילוהחדשנות,במפגשבחליפותבגבריםמוקפתשלהוהצילוםמרקל,שלזוהערה

רבין.בכיכרמרקלשלקרטוןדמותלצדאלטרנטיביצילוםארגנוהייטקויזמיותפוליטיקאיותנשים.ארגונים
כקאנצלרית,תפקידהסיוםלקראתפרידהלביקורמרקלהגיעה,2021באוקטוברכך,אחרשניםשלוש

ונציגותבכירותשרותגםבנטהממשלהראשלצדהשתתפו,הפגישותבכלשונה:היתהכברוהתמונה
גםלהיותיכולהבינלאומיתלקהילהבישראל,הנוכחיתהפוליטיתבמציאותוהטכנולוגי.העסקימהמגזר

בזכויותזהובכללהדמוקרטייםבעקרונותהפגיעהתהליכינוכחלממשלהאזהרהתמרוריבהצבתתפקיד
שמרניותממשלותגםליברליות,שמאלממשלותרקלאהמערב.במדינותקונצנזוסהואמגדרישוויוןנשים.

מקפידות על ייצוג נאות של נשים בממשלה ובגופים הממשלתיים.

בישראלהנשיםומעמדהחוקשלטוןחיזוק.10

הזאתהעתהמכלילה,החוץמדיניותעקרונותשלואופרטיביתרבותיתפיסתי,שינוילקידוםמהלכיםלצד
שהוצגוהתהליכיםהנוכחית,הפוליטיתבאווירהבישראל.הנשיםמעמדעלומתמשךעקרונימאבקמחייבת

בשניםהציבוריובמגזרבממשלהבכנסת,נשיםשלהייצוגבהגדלתשיפורשלמגמהשהראוכאן,
עלושמירההחוקשלטוןחיזוקעלמאבקהיא2023ראשיתשלהמחאההפוליטי.בדרגנבלמיםהאחרונות,

דתיותעולםתפיסותמולאלנשיםזכויותעלומגיניםמגדרישוויוןהיתרביןשמקדמיםליברלייםעקרונות
עלבשמירהעוגןתמידשהיוותההמשפט,מערכתעללהגןהאתגרהשוויון.אתשמצמצמותושמרניות,

שוויון זכויות, הוא ללא ספק מאבק שיש לו חשיבות מכרעת גם בהיבט המגדרי.

ו. סיכום

בתהליכימגווניםשיקוליםמשלבתרקלאעולם,והשקפותדעותלמגווןייצוגבהשישמכלילה,חוץמדיניות
בעיצובוערכיםנורמותשלשילובמקדמתגםאלאלמדינה,שטובמהאתיותרנכוןומייצגתהחלטותקבלת

ואימוץהחלטותקבלתבגופינשיםייצוגהגדלתלאומיים.אינטרסיםוקידוםשמירהלצדהחוץ,מדיניות
להפוךפוטנציאלבהםשישמשוםהאזרחים,כלשלאלאנשים,שלרקנושאלאהםמגדריתפרספקטיבה
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חוצותמטרותהןנשיםזכויותעלושמירהמגדרישוויוןקידוםיותר.לטוביםישראלשלהחוץיחסיאת
לקדם-תרצהלאגםוכנראה–תוכללאהחדשההממשלההמיידיבטווחאםגםפוליטיים.ומחנותמגזרים
וגברים,נשיםוערבים,חרדיםודתיים,חילוניםשלמשותפתהתגייסותתהיהאםמכלילה,חוץמדיניות
סיכויישלהם,חשובהמגדרישהשוויוןהאזרחיתהחברהואנשיפוליטיקאיםשמאל,ומצביעיימיןמצביעי
חוץמדיניותשלוהפרקטיקותהעקרונותשלהאימוץבתהליכילהמשיךהתנאיםיבשילוהארוךשבטווח
אתשמציבתודעתישינוישללתחילתוהזדמנותהיאהממשלהפעולותנגדהמחאהבישראל.מכלילה
בשאלהרקלאיעסקוהללושהתהליכיםחשובזאת,עםבדמוקרטיה.חשובכערךהמגדריהשוויון

הנושאיםמהם–יותרהמהותיתבשאלהגםאלאהדיונים,שולחןסביביושבותנשיםכמה–המספרית
שבהם דנים סביב אותו שולחן, ואיזה ערכים מובילים את קבלת ההחלטות.


