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 האמת שלי

מפלגתי המורכב מחיילים וחיילות במילואים שמטרתו לחנך על פעילות צה"ל ועל -האמת שלי' הינו ארגון א
הערכים שלאורם חייליו פועלים, בארץ ובעולם. הארגון פועל למען הוצאת האמת אודות האופן בו חיילי צה"ל 

זנת ונטולת אינטרסים פוליטיים פועלים ועל דבקותם בקוד האתי של צה"ל. הארגון שם לעצמו לשקף תמונה מאו
 על הפעילות של חיילי צה"ל בשגרה ובמלחמה. 

 

 שוברים שתיקה

אשר שירתו בשטחים מפרוץ  הינו ארגון של חיילים משוחררים האוספים עדויות מחיילים וחיילות שוברים שתיקה
ית בשטחים הכבושים האינתיפאדה השנייה ואילך. מטרת הארגון היא להעלות את המודעות למציאות היום יומ

וליצור שיח ציבורי על המחיר המוסרי שבשליטה צבאית על אוכלוסיה אזרחית, זאת על מנת להביא לסיום 
(, עדים ואף נוטלים חלק 2000חיילים המשרתים בשטחים מאז תחילת האינתיפאדה השנייה )שנת  הכיבוש.

ללות, ביזה והשחתת רכוש הפכו זה מכבר בפעילות צבאית אשר שינתה ומשנה אותם ללא היכר. מקרים של התע
על ידי המערכת הצבאית. מן העדויות עולה תמונה ” מקרים חריגים”לנורמה בשטח אך עדיין זוכים לסיווגם כ

חמורה של הידרדרות מוסרית הבאה לידי ביטוי גם באופי פקודות והוראות הפתיחה באש המקבלות הצדקה 
ל, מתנהלת בחצרה האחורית של מדינת ”המוכרת לחיילי ומפקדי צה מנימוקים ביטחוניים. בעוד מציאות זו,

 ישראל, הציבור הישראלי ממשיך לשתוק ולהכחיש את הנעשה בשמו.

 

 שלום עכשיו

שלום עכשיו היא תנועת שמאל ציונית השואפת להבטיח את המשך קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 
לצידה של  1967הקמת מדינה פלסטינית על בסיס גבולות  –ופועלת כדי לקדם את הפתרון היחיד שיאפשר זאת 

בפתרון שתי המדינות, להציב  מדינת ישראל. פעילויות שלום עכשיו נועדו לייצג את הציבור הישראלי התומך
נושאים הקשורים לסכסוך ולפתרונו בראש סדר היום הציבורי ולהפעיל לחץ על מקבלי החלטות. מגוון ערוצי 

הפעילות של התנועה כוללים הפגנות ופעילויות שטח, הרצאות וכנסים, סיורים ועבודה חינוכית, קמפיינים 
 ציבוריים והפצת חומרי הסברה. 

 

 לוחמים לשלום

 האלימות במעגל פעיל חלק לקחו אשר וישראלים, פלסטינים ידי על במשותף הוקמה "לשלום לוחמים" תנועת
 אחרי הפלסטינית. לחירות האלים המאבק מן כחלק והפלסטינים הישראלי בצבא כחיילים הישראלים :באזורינו

 ולהילחם את הנשקים, להניח החליטו ,הרובה כוונות דרך רק השני את וראו אחד אחזו בנשק, בהן רבות שנים
 ולכיבושו לשפיכות הדמים האלימות, למעגל קץ לשים ניתן משותפים בכוחות רק מאמינים כי .השלום למען

 אלימות, בדרכים העמים שני בין הסכסוך לפתרון להגיע ניתן עוד כי מאמינים איננו הפלסטיני. העם של ודיכוייו
 אחד, צד יכיר למען אלימות לא בדרכים רק פועלים .ההדדית הדם בהקזת חלק סירובם לקחת על מכריזים על כן

 הכיבוש את לסיים מנת על לפעול בה יש הדרך את ובפיוס בדיאלוג רואים האחר. הצד של בשאיפותיו הלאומיות
 .ישראל מדינת לצד ,המזרחית ירושלים שבירתה פלסטינית מדינה ולהקים מפעל ההתנחלויות, ואת הישראלי
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 נשות מחסום ווטש

היא תנועת נשים ישראליות, המתנגדת לכיבוש הישראלי ולשלילת זכותם של הפלסטינים לחיות  watchמחסום
 .ולנוע באופן חופשי על אדמתם

ותפיסות עולמה השונות, אך אנו מאוחדות בשני הנשים באות מרחבי הקשת של החברה הישראלית על דעותיה 
 :עניינים

 ;התנגדות נחרצת לשלילת זכויות האדם של הפלסטינים באזורי הכיבוש •
 .שאיפה עזה להביא לסיום הכיבוש ההרסני, הפוגע הן בחברה הפלסטינית הן בחברה הישראלית •

ההפרדה, בדרכי  , על גדרות וחומות משקיפות מדי יום במחסומי צה"ל בעומק הגדה המערבית  2001מאז ינואר 
ומתעדות בדוחות את  -עפר נידחות ובכבישים ראשיים, במשרדי הִמנהל האזרחי )מת"קים( ובבתי משפט צבאיים 

הדוחות המתפרסמים באתר בעברית ובאנגלית, חושפים את המציאות  בזמן אמת. מראה עינינו ומשמע אוזנינו
  שכופה השלטון הישראלי על האוכלוסייה הפלסטינית. הקשה והבלתי אנושית בשטחים הכבושים,

 

 פורום משפחות שכולות

משפחות. כל  600-פורום המשפחות השכולות הינו ארגון ישראלי פלסטיני משותף המונה למעלה מ -חוג ההורים 
חברי הפורום איבדו בן משפחה כתוצאה מהסכסוך הממושך. בפעילותם המשותפת הם גילו כי הפיוס בין 

האנשים ובין העמים הוא אפשרי ואת התובנה הזאת הם מנחילים לשתי החברות. יתרה מכך, הפורום הגיע 
למסקנה כי תהליך פיוס בין העמים הוא תנאי בל יעבור להשגת שלום בר קיימא, הארגון מפיץ רעיונות אלה בכל 

 .האמצעים שעומדים לרשותו: חינוכיים, ציבוריים ותקשורתיים

  
 

 שוויון עכשיו
 בלתי חלק. המובנים בכל שוויון. הישראלית בחברה השוויון ערך את לקדם למטרה לה שמה" עכשיו שוויון" תנועת

 המשותפת היוהעשי ההתחשבות, האכפתיות, הסובלנות, בישראל החברתית הסולידריות קידום הוא מכך נפרד
 .ישראל תושבי כל יחד

 למרכז הפריפריה בין כמו) החברתיים הפערים לצמצום לפעול צורך יש השוויון את לקדם כדימאמינים ש
 .בישראל שלנו המשותפים לחיים  דרך ביחד לגבש עלינו(. וכדומה
 על יחד ולהאבק להתאחד עלינו". ומשול הפרד" שיטת - בינינו וסכסוך בפלגנות רב שימוש עושים שונים גורמים
 .כאן המשותף החברתי קיומנו

 של הבולטים המפעלים בין. מטרותיה לקידום שונות פעילויות ומקיימת 1997ב שנה 17-כ לפני נוסדה התנועה
 המורכבות מנהיגות קבוצות. שונים במקומות תנועתיים סניפים .וחרדים חילונים בין מפגשים קיום - התנועה

 .ועוד. שונות קונפליקט בזירות וגישור סכסוכים למניעת פעילה מעורבות.  וחרדים דתיים, מחילונים
 

רצואם ת  
 ועלת לחיזוק ולקידום ערכי הציונות בישראל ולבניית חברה ציונית.תנועת "אם תרצו" פ

ידי אנשי -)לאחר מלחמת לבנון השנייה( על 2006"אם תרצו" הינה תנועה חוץ פרלמנטארית אשר הוקמה בשנת 
( מפעילה התנועה 2017רוח, סטודנטים ומילואימניקים בראשות רונן שובל, מייסד התנועה. נכון לשנת תשע"ז )

 ניפים באוניברסיטאות ובמכללות בכל רחבי הארץ.ס 15
מטרותיה העיקריות של תנועת "אם תרצו" הן לפעול להתחדשות השיח, ההגות והאידיאולוגיה הציונית בחברה 

ציונית -בישראל, תוך בניית אליטה ציונית. מתוך כך פועלת ויוזמת התנועה ליצירת הגות, תודעה ותקינות פוליטית
לגיטימציה של מדינת -חלק מרכזי מפעילותה של התנועה מוקדש למאבק בתופעת הדהבחברה הישראלית. 

 ישראל ולמתן מענה לתופעות פוסט ציוניֹות ואנטי ציוניֹות.
 לתנועה שני קהלי יעד מרכזיים:

 ציבור הסטודנטים בישראל •
 מוקדי הכוח בחברה הישראלית המעצבים את השיח. •
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ר העובד והלומדאיגוד מקצועי הנוע  

 וצעירים נוער בני, לילדים משפטי סיוע מעניק והלומד העובד הנוער בהסתדרות ולצעירים לנוער המקצועי האיגוד
 .עבודתם במקומות ונפגעו נוצלו אשר

 את ומבקשים הפונים וצעירה צעיר, ונערה נער לכל סיוע מעניקים ולצעירים לנוער המקצועי האיגוד מזכירי
 .בעבודה ולזכויות עבודה ליחסי הנוגע בכל עזרתנו ואת התערבותנו

 .להם המגיע את לקבל וצעירים נוער בני 1,338-ל וסייע 2013 בשנת
 .המנצלים מעסיקיהם כנגד וצעירים נוער בני עבור לעבודה הדין בבתי תביעות 200 מעל שוהגי
ח"ש 2,379,374  שנוצלו למי יבוהש  
 

 תישראל חופשי

, והמדינה הדת בין היחסים מערכת שינוי למען הפועלת, מפלגתית לא, אזרחית תנועה היא חופשית ישראל נועתת
 .העצמאות ומגילת הציונות ברוח ודמוקרטית פלורליסטית, חופשית חברה ולכינון הציבורי במרחב חופש הבטחת

 המאבק בהם רבים משמעותיים ציבוריים מאבקים התנועה מובילה, 2009 -ב הקמתה מאז, האחרונות בשנים
 ב"להט זכויות למען מאבק, נשים בהדרת המאבק, בישראל חופשית שבת למען המאבק, בנישואים הבחיר לחופש

 . פלורליזם ולמען דתית כפייה נגד שונים מקומיים ומאבקים
 חברה לקדם מנת על והארצי המקומי במישור הציבור נבחרי על ציבורי לחץ יצירת היא שלנו העבודה שיטת

 ובפאנלים בכנסים, ברחוב, בתקשורת, החברתיות ברשתות -שונות בזירות פועלים אנחנו. בישראל חופשית
 .יחודיים

 

 ההמשמרת הצעירה במפלגת העבוד

 הארץ בכל צעירים אלפי מונה המשמרת. העבודה מפלגת צעירי של הרשמי הגוף היא הצעירה המשמרת
 חברים 15,000-כ חברים במשמרת. 35 גיל עד .דמוקרטית-סוציאל, שמאלית, ציונית עולם לתפיסת המחויבים

 ותאי המרכזיים ביישובים סניפים עשרות כמה למשמרת. הארגון ופעילויות במוסדות פעילים 1000-כ מתוכם
 . מהמכללות ובחלק המחקר באוניברסיטאות סטודנטים

 מיקה נגב קרמפעל 

  !!!סגריהמפעל לא ישלמען פרו על מאבקם עובדי המפעל יס

 מרכז הלאומי להשתלותה -עדי 

 זהו. בישראל האיברים והשתלות על תרומות הממונה הבריאות במשרד יחידה הוא להשתלות הלאומי המרכז
 ניהול:מרכזיים תחומים בשלושה פועל המרכז .איברים והשתלות תרומות בנושא העוסק בישראל היחיד הגורם

 .נפטר או חי מתורם השתלה ניתוח כל בישראל ואישור להשתלה איברים הקצאת ,להשתלה הממתינים רשימת
 ההסברה ופעילות הכרטיסים הנפקת,החתימות ריכוז :איברים לתרומת אדי כרטיס על החתימה מערך ניהול

  .מקצועית ובתמיכה בעידוד התורמים משפחות ליווי.החתימה לעידוד

 שירות לאומי -שלומית
לאומי במשרד המדע והטכנולוגיה,  -עמותה ציבורית, פלורליסטית, מוכרת ומאושרת על ידי מנהלת השירות האזרחי 

ביוזמת מר עמי  1993בשנת העמותה הוקמה  כגוף שעיסוקו בהפעלת מתנדבות ומתנדבים בשירות הלאומי אזרחי.
שהייתה מנכ"ל העמותה מאז היווסדה. העמותה מנוהלת ע"י  –ברגמן המשמש כיו"ר העמותה וגב' חיה שמואל ז"ל 

חברי הוועד המנהל שהם אנשי ציבור ואנשי מעש מתחומי החינוך והרווחה שמאחוריהם שנים של פעילות ועשייה 
 החינוך והחברה.לטובת הקהילה ושבראש דאגתם פיתוח וטיפוח 

 
 


