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הקדמה
חברות יקרות,
אנו מביאות לפניכן את הדו"ח השנתי של פרופיל חדש לשנת  .2010העמודים הבאים כוללים את
הפעולות הפמינסטית אנטי מילטריסטית שנקטנו במטרה להגשים את שאיפתנו ולהביא לחברה אזרחית
בישראל.
הטיוטה הראשונה שנכתבה להקדמה זו הייתה מלאת עליצות .הנערות והנערים שזה עתה סיימו את
מחנה הקייץ האלטרנטיבי לנוער ומשתתפות קבוצות הנוער ,יחד עם רבות מאיתנו ורבבות שאינן חלק
מהתנועה ,מצאו את עצמן נסחפות במחאה אזרחית למהדרין .למעלה משלוש מאות אלף בני אדם עמדו יחד
בתל אביב והאזינו לרצף של נשים דוברות שקראו לממשלה להפסיק להשקיע עוד ועוד משאבים בצבא
ולהבין שביטחון אמיתי יושג רק דרך חיזוק מערכת החינוך ,הבריאות והרווחה.
תחושת האופוריה הזאת נחלשה במקצת .הקייץ תם ,וסופו סימן את שובן של הרוחות הרעות :במצרים
מפגינים נשרפו חיים ברחובות ,בסוריה אזרחים נרצחים מדי יום ,ואצלנו – בדמות עוד ועוד חקיקה
דכאנית ,איומה ,המאיימת לסתום את הגולל סופית על השרידים הפריכים של הדמוקרטיה בישראל .מקום
כבוד לפרופיל חדש בקרב המוקצות והמוקצים :שר החוץ ,אביגדור ליברמן ,מקפיד לציין את פרופיל חדש
כחלק מהעמותות המכונות בפיו "סייעני טרור" .הביקורת סביבנו מסמנת לנו עד כמה אנו מצליחות לגעת
בנושאי הליבה הבעייתים של החברה הישראלית ,ובזאת אנו מתכוונות להתמקד גם להבא.
אך כעת נתנתק מאירועי ההווה ונחזור אחורה בזמן .שנת  2010הייתה שנה מאתגרת לא פחות עבורנו.
הייתה זו שנה שעמדה בסימן ההחלמה מסערות  ,2009ביניהן החקירה הפלילית נגד פרופיל חדש,
שהסתיימה כמובן בלא כלום ובמחיקת התיקים הפלילים שנפתחו לחברותינו ,וההתמודדות עם תוצאות
"מבצע עופרת יצוקה" ובפרט עם דו"ח גולדסטון ,כמפורט בהמשך ,ועם שינויים במבנה התנועה שלנו .ניתן
לומר ש 2010-עמדה בסימן הסתגלות לשינוי וחזרה לשגרה.
כמדי שנה ,גם ב 2010-הוספנו להיות כתובת יחידה מסוגה לשואלות ,למטילות הספק ולסקרניות ,מכל
גיל ,מגדר ,לאום ודת .אנחנו שמחות להמשיך בדיונים ובשיתופי הפעולה שלנו עם חוקרים וחוקרות ,עם
התקשורת המקומית והעולמית ,וכמובן גם עם פעילות ופעילים ובכלל עם כל אחד ואחת שמתענינת,
כמקור מידע לנושאים אלו .אנחנו מאושרות להמשיך ולגלות בעלות ברית ותומכות בכל מקום.
אנחנו מעוניינות לנצל הזדמנות זו להודות לכן על קריאת שורות אלה ועל תמיכתכן .כל דבר שאנחנו
עושות היה אובד בחלל הריק אלמלא תמיכה זו שלכן ,ומקבל את משמעותו רק ממנה.
פעילות פרופיל חדש ,דצמבר .2011
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תומכות בסירוב
כאירגון אנטי מילטריסטי ,אנחנו עושות כל שביכולתנו כדי לתמוך במי שמסרבות לשתף פעולה עם הצבא
ועם הגיוס ,במי שמחליטים לסרב ,להימנע ,לעזוב – לדבוק בערכי המוסר שלהם .הנה מקצת הדרכים בהן
אנו פועלות בנושא זה.

רשת הליווי לסרבנים\ות ונמנעות\ים משירות צבאי
המתנדבות ברשת הליווי של פרופיל חדש מוכיחות יום יום שעל החברה הישראלית חל מה שכתב אריך
קסטנר בשירו "הידעת את הארץ שם פורחי התותחים?"" ,שם אין אדם אשר נולד אזרח" – וזאת על שום
המגוון העצום )מבחינת גיל ,מעמד ודעה( של אזרחים הפונים אלינו מדי יום כדי שנעזור להם בהתקשרות
מול הצבא .יש בהם סרבניות מצפון צעירות ,רובן פונות אלינו כשהן עדיין בתיכון .יש בהם נשים בנות
שלושים שנקראות לראשונה לשירות מילואים .בשנת  2010ראינו גם צמיחה משמעותית במספר הפניות
מבנים ובנות לישראלים שעברו לחו"ל ,אך בהגיעם לגיל  18הם חייבים בגיוס וצפויים להישפט כעריקים
ברגע שינסו להגיע לישראל.
מדי יום ,עשרים המתנדבות והמתנדבים המרכיבים את הרשת יחד עם שתי רכזות בתשלום מסייעים
לרבים שאינם יכולים להרשת לעצמם להיות חיילים" .אימא שלי חולה ואין אף אחד שידאג למשפחה שלי"
הוא משפט שחוזר פעמים רבות בשיחות אלו .אנו חשות כי הסיוע למי שמרגיש שאינו רוצה לתרום למדינה
שהזניחה אותו הוא חיוני לא פחות מאשר סיוע לסרבן מצפון כלוא ,כמו הסרבן הדרוזי אג'ואד זידאן,
שפרופיל חדש ליוותה אותו על פני שבע תקופות כליאה.
לכל אלו ורבות אחרות רשת הליווי של פרופיל חדש היא כתובת יחידה לסיוע ,למידע ,להבנה .הידע
שיש לנו בנושאים של התמודדות עם הצבא הוא תולדה של יותר מעשור בו הרשת קיימת .כל אחת שאנו
מלוות מלמדת אותנו איך לסייע לאחרות .כל אחד שמחליט ,מכל סיבה שהיא ,שלא להמשיך לשתף פעולה
עם המיליטריזם מערער את הקונצזוס-לכאורה סביב גיוס החובה ,ולפיכך הוא בן בריתנו .רבים ממתנדבי
רשת הליווי נעזרו בעצמם ברשת בשלב מוקדם יותר .מתנדבים חדשים חייבים להשתתף בימי עיון של
מידע בסיסי ,ארבעה ימים כאלה אורגנו ב .2010-בנוסף ,אורגנו גם שלושה ימים למתנדבים מנוסים ,אשר
בהם הדגש אינו על העברת מידע ,אלא על שיתוף הדדי במחשבות ,בקשיים ובהישגים שלנו.
אנו מקבלות פניות לרשת הליווי דרך התא הקולי והדוא"ל של פרופיל חדש .רבים אחרים מעדיפים את
האנונימיות שמציע הפורום שלנו המתוחזק בידי מתנדבי רשת הליווי .אחרות מסתפקות במידע המוצע
באתר האינטרנט שלנו.
כ 450-אנשים יצרו קשר ישיר עם פרופיל חדש ב 2010-דרך הדוא"ל והתא הקולי .אנו מעריכות
שכאלף נוספים נעזרו בפורום שלנו .המספר של אלו שיצרו קשר עם מתנדבים שלנו באופן פרטי לקבלת
מידע או נעזרו באתר שלנו מבלי ליצור איתנו קשר איננו ידוע ,אך אנו מעריכות שכאלפיים בני אדם נעזרו
ברשת הליווי של פרופיל חדש בשנה זו.
אתר רשת הליווי.http://livuy.newprofile.org :
הפורום.http://www.newprofile.org/forum/viewforum.php?f=2 :

רשת הסיוע המשפטי
רשת הסיוע המשפטי מהווה יסוד משמעותי בתמיכה בסרבנות .הרשת מורכבת מחברות פרופיל חדש
וממספר משרדים לעריכת דין ,ומספקת יעוץ משפטי ותמיכה לסרבני גיוס ומשפחותיהם .רשת הסיוע
המשפטי היא אחד הפרוייקטים היקרים והחשובים של פרופיל חדש.
הרשת אחראית על תיאום ביקורים בכלא הצבאי – עורכי דין בלבד יכולים לבקר בכלא הצבאי בכל
עת – וייעוץ במהלך תהליך הסירוב לפני הכליאה .תפקיד משמעותי נוסף של הרשת הוא לעמוד בקשר עם
משפחת הסרבן ולהסביר לה את התהליך ,שכן פעמים רבות בני המשפחה מבוהלים ולחוצים לא פחות
מהסרבנים עצמם.
בסך הכל ב 2010רשת הסיוע המשפטי תמכה בכעשרים סרבנים וסרבניות .עורכות הדין שלנו ערכו 17
ביקורים בכלא אצל שתיים עשרה סרבניות כלואות.
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במסגרת הייעוץ המשפטי שעורכות הדין מטעם פרופיל חדש מספקות הן מסייעות בהתקשרות עם
וועדות השיחרור השונות :ועדת המצפון ,ועדת אי התאמה והועדה למתן פטור על אורח חיים דתי .כמו כן
אנו גם מסייעות בהתקשרות מול רשויות הכלא הצבאי במקרה הצורך .עורכות הדין שלנו ניהלו ב2010-
התכתבויות עם רשויות הצבא בנוגע למצב מיוחד אצל תשעה גברים ונשים ,ובכלל זה עתירות לפרקליטות
הצבאית בעניינם של שלושה סרבנים שסבלו מאלימות והצקות בהיותם כלואים.
בדו"ח הקודם תיארנו את תמיכתנו בסרבן המצפון יונתן שפירא ,שפוטר מעבודתו על רקע חתימתו על
הצהרת הסירוב הידועה בכינוי "מכתב הטייסטים" ,ואת המשפט שהוא ניהל נגד מעסיקו לשעבר בבית הדין
לעבודה .לצערנו ,ההחלטה במשפט הייתה נגדו .יונתן הגיש ערעור על החלטה זו לבית הדין הארצי
לעבודה ,והדיון הראשון בערעור נקבע ,נכון לעכשיו ,לחודש מאי .2012
באוקטובר האחרון חל שינוי משמעותי ברשת עת הרכזת בשנים האחרונות ,רותי דיבון ,סיימה את
עבודתה ,לפי כללי הרוטציה הנהוגים בתפקידים בשכר בפרופיל חדש ,ואת מקומה תפס הרכז החדש ,יותם
שלמה.

התראת סרבנים כלואים
מעשה הסירוב מאבד ממשמעותו אם הוא נעשה בחלל ריק ,מבלי לעודד אחרות לשקול את צעדיהן .מתוך
אמונה זו פרופיל חדש נוהגת לשלוח התראות ברגע שהסרבן או הסרבנית נכלאים .ההתראות ,המופצות
דרך דואר אלקטרוני לרשימות תפוצה נרחבות ,כוללות הצהרה מפי הסרבנית ,את מספר ימי הכליאה
ורשימת כתובות של רשויות הצבא והמדינה אליהן ניתן לפנות במחאה על עצם כליאתה.
במפגשי המליאה של פרופיל חדש )ראו תחת מבנה אירגוני( אנו ממלאות גלויות של תמיכה ומעבירות
אותן דרך עורכות הדין אל הסרבניות הכלואות .גלויות אלה מצטרפות למכתבי תמיכה רבים שמגיעים
לסרבנים וסרבניות כלואים בישראל בזכות ההתראות שפרופיל חדש מפיצה.

חינוך ולמידה משותפת
מצד אחד ,כפי שניסח זאת יאנוש קורצ'אק" ,לתקן את העולם פירושו לתקן את החינוך" .מצד שני ,דיאלוג
אמיתי מתחיל בלמידה אחת של האחרת .מתוך שתי אמונות אלו צומחים הפרוייקטים המתוארים להלן.

קבוצות הנוער
קבוצות הנוער של פפרופיל חדש הן מקום מפגש ולמידה ,המהווה אלטרנטיבה לתנועות הנוער הנפוצות
בישראל ,אשר בהן לבישת מדים ,ביצוע תרגילי סדר ושאיפה לשירות צבאי הם ערכים בסיסיים.
תקופת הפעילות של קבוצות הנוער נמשכת במקביל לשנת הלימודים .כך ,בראשית  2010היינו
בעיצומה של שנת הפעילות עם ארבע קבוצות פעילות – תל אביב ,ירושלים ,חיפה וקבוצת תיאטרון
שנפגשה ביפו .הקבוצות יצאו להפסקה במהלך חופשת הקייץ של בתי הספר ,ובספטמבר  2010התחילו
שתי רכזות פרויקט קבוצות הנוער באיתור משתתפות לקבוצות החדשות .האיתור כולל קידום הקבוצות
בדרכים שונות ,ובכלל זה הזמנות דרך אתר האינטרנט שלנו ,יצירת קשר עם אנשים שפנו אלינו במהלך
השנה וכן הלאה .במהלך שנת הלימודים  2010/11פעלו שלוש קבוצות :בירושלים ,בתל אביב ובחיפה.
הניסיונות להקים קבצה רביעית לא צלחו.
בסך הכל כארבעים בני נוער ברחבי ישראל השתתפו בפעילות קבוצות הנוער של פרופיל חדש ב-
 . 2010אחד עשר מדריכים ומדריכות פעלו בשנת הפעילות  ,2010–2009רובם כאלו שעבדו איתנו גם
בעבר וחלקם השתתפו בשנים קודמות בקבוצות הנוער או במחנה הקיץ של פרופיל חדש .בשנת הפעילות
 2011–2010פעלו שש מדריכות ומדריכים .במהלך  2010ערכו רכזות הפרוייקט שבעה מפגשי לימוד הדדי
בין מדריכות הקבוצות.
במהלך השנה עבד צוות קבוצות הנוער גם על עידכון החומרים מאתר האינטרנט הקודם של הפרויקט
לקראת המעבר הצפוי של פרופיל חדש לאתר אינטרנט חדש )ראו תחת אתר האינטרנט(.
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מחנה קייץ
מחנה הקיץ האלטרנטיבי לנוער ,שהתקיים בפעם השישית ב ,2010-נערך באדממה ,חווה אקולוגית במושב
ניר משה .במחנה השתתפו  65משתתפים ומשתתפות ,בגילאים .19–15
כמדי שנה ,גם ב 2010-תוכנן המחנה באופן לא היררכי בידי צוות של מחנכים ואקטיביסטיות שנפגש
החל מפברואר .המחנה היה אמור להימשך שבוע ,וכך תוכנן ,אך ברגע האחרון התברר כי בעיות
ביורוקרטיה מנעו את קבלת האישורים הנדרשים כדי שיימשך שבוע .לו המחנה היה מתקיים במתכונתו
המקורית לא היו הפעילויות בו זוכות לכיסוי של חברת הביטוח ,ולכן החליט הצוות המארגן בצער רב
לקצר אותו לסמינר בן יומיים שיוכל להיות מבוטח .הודענו למשתתפות המחנה ועמלנו על גיבוש לוח
זמנים קצרצר ומהודק .הפעילות הורכבה בעיקרה מסדנאות שהועברו בידי מנחות אורחות בנושאים
מגוונים ,כגון :חינוך ,מיליטריזם בחברה הישראלית ,כלכלה ,מגדר ומיניות .נושאים אחרים שנידונו במהלך
המחנה היו אקולוגיה ,עובדים זרים ופליטים בישראל והכיבוש הישראלי .בכל רגע נתון ,למעט הפסקות
וארוחות טבעוניות ,התקיימו במקביל שלוש סדנאות ,כך שלמשתתפות ניתנה האפשרות לשמוע וללמוד
בכל פעם רק על מה שהכי מעניין אותן .מטרתנו הייתה לפתח יכולת ביקורתית ומודעות חברתית-פוליטית
בקשר לנושא הנידון בכל סדנא ,תוך שאנו מעודדות את המשתתפות לחלוק מניסיונן ומהידע האישי שלהן.
בערב נערכו סדנאות מבדרות יותר ,כגון תיפוף עם להקת "קסמבה" המורכבת ממתופפים פעילים
פוליטית ,סדנת כתיבה יוצרת וסדנאות "עשי זאת בעצמך" ,כמו למשל סדנת צביעה על חולצות .כמו כן,
משתתפות המחנה הוזמנו ליצור סדנאות משלהן ולהעביר לאחרות.
בין הסדנאות המשתתפים נפגשו פעמיים ביום בקבוצות קטנות ואינטימיות יותר" ,קבוצות הבית",
שהונחו בידי שתי חברות מהצוות .בקבוצת הבית דיברנו על רגשות ומחשבות שעלו בנו במהלך הסדנאות,
וכמו בחמש השנים הקודמות ,קבוצות אלו הוכיחו את עצמן כמרכזיות בתחושת השייכות של המשתתפות.
למעט אכזבתנו הקלה מהכורח לצמצם את המחנה לימויים בלבד ,הנאת הצוות והמשתתפות ממנו
הייתה שלמה .רבים מהמשתתפים במחנה הצטרפו מאוחר יותר לקבוצות הנוער של פרופיל חדש בעוד
אחרות בחרו בפעילות פוליטית אחרת.

משתתפות ומשתתפי מחנה הקיץ האלטרנטיבי לנוער 2010
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תערוכת פרופיל חדש" :ולא ילמדו עוד מלחמה…"
כאזרחיות החיות בישראל ,אנו מוקפות במסרים צבאיים מיום היוולדנו .מגן הילדים ועד הבגרות ,כמעט
בכל חומר כתוב או מצולם ,בכל מסר מוקלט או מוקרא ,משתקפים ערכים צבאיים :בחינוך ,בתרבות,
במקומות הבילוי ואפילו באתרי התיירות .התערוכה של פרופיל חדש מנסה לחשוף את אותם אמצעים
ויזואליים ,שבאמצעותם נקבעת תודעה של לוחמה ,תודעה שאיננה מסוגלת כלל לדמיין מצב של שלום.
התערוכה נוצרה במקור בשנת  2001לקראת כנס שנקרא "מילטריזם בחינוך :מבט ביקורתי" ,שפרופיל
חדש יזמה וארגנה בשיתוף עם בית הספר לחינוך והמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה
העברית בירושלים והמרכז לפדגוגיה ביקורתית במכללת סמינר הקיבוצים .בעשר השנים האחרונות
התערוכה עברה עידכון והעמקה .התערוכה הוצגה במגוון רחב של מקומות ברחבי הארץ והעולם ,ושימשה
נקודת מוצא לאינספור שיחות ,סדנאות והרצאות של חברות פרופיל חדש .בכל פעם שאנו מציגות את
התערוכה אנו מאמתות את הקלישאה כי תמונה אחת שווה אלף מילים .ניתן לצפות בתערוכה גם באתר
האינטרנט של פרופיל חדש ,בכתובתhttp://www.newprofile.org/images/exhibition/exhibition- :
.extracts-hebrew.pdf
בשנת  2010התערוכה הוצגה בין היתר בערים שונות במדינת קליפורניה שבארה"ב ,במכללת עמק
יזרעאל ,במפגש לימוד בעכו ,במחנה הקייץ האלטנרטיבי לנוער ובמקומות רבים נוספים.

תערוכת פרופיל חדש מוצגת במחנה הקיץ האלטרנטיבי לנוער

הרצאות וסדנאות
כמדי שנה ,גם ב 2010ערכו חברות פרופיל חדש הרצאות וסדנאות למגוון רחב של קהלים ברחבי ישראל.
קהל היעד שלנו מורכב הן מאלו שמכירים את פעילות פרופיל חדש ומעוניינים בהמשך הדיאלוג ,והן לאלו
שלחלוטין אינן מסכימות עם דעתנו וזו להן פגישה ראשונה איתנו.
אנו מאמינות כי עצם העובדה שבסדנאות של פרופיל חדש נוצר מקום בטוח שבו ניתן לדון בנושאים
כגון פמיניזם והיחס בין מילטריזם לחברה האזרחית ,מובילה לשינוי ,ביודענו כמה הנושאים הללו נחשבים
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רגישים וכמה מעט הם מדוברים .כפי שצויין גם בדו"ח הקודם ,חיזוק לתחושה זו קיבלנו בראשית ,2010
לאחר שפרזנטציה קצרה שהעבירה אחת מחברות פרופיל חדש הביאה את שר החינוך גדעון סער לאסור
על כניסתנו לתיכונים )למיטב ידיעתנו ,בכך הפכה פרופיל חדש לארגון הראשון והיחיד בישראל שכניסתו
לבתי ספר נאסרה רשמית( .אם מצגת קצרצרה מאיימת כל כך על אדם כמו סער ,נראה שיש לה עוצמה
רבה מששיערנו.
רוב ההרצאות והסדנאות של פרופיל חדש נוצרות ומועברות בידי צמד מפעילוֹת התנועה ,כחלק
מהאמונה העזה שלנו בעיקרון חלוקת הכוח ושאיפתנו לייצוג הולם .ב 2010-פרופיל חדש הוזמנה להעביר
סדנאות או הרצאות בכמה מכללות בישראל )ביניהן המכללה למנהל ,מכללת תל חי ומכללת עמק
יזרעאל( ,בסמינרים לנוער ,במפגש של צופי ים ,בפניי משלחות מאירגונים אחרים בישראל ובחו"ל ,ואפילו
במכינה קדם צבאית.
בכל אחד מהמקומות הנזכרים לעיל הצלחנו להביא לדיון משמעותי .כך למשל ,אחרי סדנא במפגש של
צופי ים ,ניגשו החניכות הצעירות לפעילה שלנו והחלו בעזרתה דיון על מעמד הנשים בתוך השבט שלהן.
אחרי ההרצאה במכינה קדם צבאית ,ניגש אלינו אחד מהמשתתפים בקהל וביקש סיוע שכן הוא רוצה להיות
סרבן מצפון .אירועים אלו ממלאים אותנו בגאווה גדולה.

סדנאות פנימיות
מראשית ימיה של פרופיל חדש ,השתמשו פעילוֹת התנועה בסדנאות ומעגלי לימוד כדרך לחלוק ביניהן
ידע ולהתפתח כיחידות וכחלק מאירגון.
ב 2010-יצרנו סדנאות מסוג חדש .במהלך השנה הזאת ,אחת מפעילוֹת פרופיל חדש ,שעבדה במקביל
באירגון קרוב אלינו עמו היו לנו שיתופי פעולה הדוקים ,הוטרדה מינית בידי המנהל שלה .לאחר שניסתה
להתעמת איתו ונדחתה באופן מעליב ,היא ביקשה מחברותיה לעבודה שיתייצבו לצידה וייסייעו לה
להתמודד מולו ,אך לשווא .משהבינה כי אף אחת בתוך האירגון אינה מוכנה לקבל את מה שקרה לה
כהטרדה מינית ,החליטה להתפטר .גם לאחר התפטרותה ,העוול נמשך ,כשהנהלת האירגון החליטה שלא
להעניק לה פיצויי פיטורין.
בראותנו כי אחת מאיתנו נפגעה רגשית ,כלכלית וחברתית בשל החלטתה שלא להשלים עם התנהגות
פוגענית מצד הבוס שלה ,החלטנו שראשית עלינו להקפיא כל שיתוף פעולה בין פרופיל חדש לבין האירגון
השני .לקח לנו זמן מה להחליט על הצעד הבא שלנו .בסופו של דיון ,הגענו למסקנה שבחברה
פטריארכלית אין סיבה להאמין שניתן להימנע לגמרי מסכנה של הטרדה מינית בשום מקום ,ולצערנו ,גם
לא באירגונים לזכויות אדם .החלטנו ,כי הדרך הנבונה ביותר להתמודד עם המצב תהיה ליצור רצף של
סדנאות בנושא ההטרדה המינית ,הפתוחות לאירגוני שמאל וזכויות אדם ,ובפרט לאותו אירגון בו אירעה
ההטרדה ,כדי למנוע הישנות של מקרים דומים .לא הופתענו לגלות כי אותו אירגון דחה את הזמנתנו ,ולכן
ערכנו את הסדנאות כקבוצת לימוד פנימית שלנו ,הפתוחה לפעילוֹת אירגוני זכויות אדם ושינוי חברתי
אחרים המעוניינות להצטרף .הסדנאות עצמן נערכו כבר במהלך  ,2011בנוכחות  10-15משתתפות כל
אחת.

מבנה אירגוני
פרופיל חדש היא תנועה שחלק ממהותה הוא הניסיון המתמיד לבנות את עצמה כאירגון שפועל באופן לא
היררכי ,שהכוח בו מבוזר ואין בו מעמדות – ובקצרה ,אירגון פמינסטי .כדי לשמור על מטרות אלו נדרש
מאיתנו ,פעילוֹת התנועה ,מאמץ בלתי פוסק ומודעות לדרך שבה אנחנו מתנהלות אחת כלפי השנייה
ובקבוצה .שנת  2010הייתה שנת מבחן לניסיון זה ,שבה עלה על הפרק במלוא חריפותו המצב שבו פרופיל
חדש כתנועה מעסיקה חלק מחברותייה בתשלום ,בעוד אחרות אינן מקבלות תשלום .השנה עמדה בסימן
הניסיון למפות את יחסי הכוחות הנובעים מכך.
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הדיון על שכר בפרופיל חדש
כפי שמצויין בדו"ח הקודם ,לקראת סוף  2009עלתה דרישה להסדיר את מעמד העובדות בתוך פרופיל
חדש .ארבע שנים לפני כן הוחלט ששלושה מבין הפרוייקטים הבולטים שלנו – הרשת המשפטית ,רשת
הליווי וקבוצות הנוער – ירוכזו בידי פעילות בשכר ,ועוד לפני כן הועסקו פעילות פרופיל חדש לטווח
קצר יותר במסגרת פרויקטים שונים ,אך במשך שנים פרופיל חדש לא הגדירה את המצב כהעסקה במלוא
מובן המילה ,וכפועל יוצא מכך גם לא שילמה לעובדותיה זכויות סוציאליות .בחרנו להתייחס לשכר
כתגמול חד-פעמי שאנו נותנות לחברות כדי שיוכלו להמשיך לקדם את הפרוייקטים ,אך למעשה התעלמנו
מנושא הזכויות הסוציאליות שלא שולמו על ידינו.
החל מינואר  ,2010התקבלה ההחלטה לעבור למודל שמכיר בהעסקת עובדות בפרופיל חדש כהעסקה
במלוא מובן המילה ,כולל תשלום פנסיה ,ביטוח לאומי וכן הלאה .החלטנו ,שכל עוד אנחנו מעסיקות,
עלינו לשאוף להיות המעסיקות הטובות ביותר שאפשר .יחד עם זאת ,כל תפקיד בתשלום בפרופיל חדש
יכול להיעשות למשך תקופה של שנתיים לכל היותר .השמירה על רוטציה מאפשרת לנו להמשיך בביזור
הכוח.
אך המורכבות נותרה על כנה .עם הסדרת היחסים של פרופיל חדש עם העובדות המועסקות בתנועה,
נותרה עדיין שאלת היחסים בין המועסקות למתנדבות .התהליך בנושא הזה היה ארוך וקשה לא פחות ,וכדי
לעבור אותו השתתפו פעילוֹת פרופיל חדש בין היתר בסדנה של סוף שבוע שבנינו בסיוע חברת ס.י.ט
המתמחה בין היתר בייעוץ אירגוני .במהלך הדיונים התבררו לנו יותר הצרכים שלנו כפעילוֹת ,ומתוך הבנה
זו בנינו מודל אירגוני שמאפשר לתגמל כל מתנדבת וכל צוות ,בין אם באמצעות שכר )במידת האפשר
מבחינה כספית( ,בין אם באמצעות תמורה אחרת כלשהי ,ובעיקר באמצעות הכרה מפורשת בכמות
העבודה שפעילוֹת התנועה משקיעות כמתנדבות.
התהליך היה ארוך ולעתים לא נעים .אך באופן כללי ניתן לסכם ולומר שהשנה פרופיל חדש הצליחה,
לפחות לעת עתה ,לעבור מכשול ממנו ניסינו להתחמק במשך שנים ,לפתח דרך משלנו למחשבה אירגונית
ולדאוג לאינטרסים שלנו הן כקבוצה והן כיחידות.

מליאות חודשיות
פגישות המליאה של פרופיל חדש ,המתקיימות פעם בחודש ,הן עמוד השדרה של התנועה מראשיתה.
במליאות אנחנו מקבלות החלטות אירגוניות ,מנהלות דיונים עקרוניים ובעיקר נמצאות ביחד ,חוויה מאוד
משמעותית באירגון כמו שלנו שבו כל אחת משתתפת בפרוייקט או בצוות שונה .המליאות מאפשרות
להתעדכן בנעשה בפרוייקטים ובצוותים אחרים ולקבל תמיכה מהחברות לאירגון .מיותר לציין כי
המליאות פתוחות בפניי כל אחת ,ללא קשר לתפקידה או לוותק שלה בפרופיל חדש ,ואף בפני מתעניינות
ומצטרפות חדשות .עובדה זו היא משמעותית בין היתר משום שפרופיל חדש מאמינה בקבלת החלטות
בקונצזוס – כך שכל אחת מהמשתתפות יכולה להשפיע השפעה מכרעת על כל נושא שעומד לדיון.
בכל מליאה יש שתי מנחות המתחלפות ברוטציה .מיקום המליאות והנושאים שעל סדר היום משתנים
בהתאם לאופי המנחות ולצרכי הארגון באותו החודש.
רבות מההחלטות הנוגעות לענייני דיומא ונושאים שוטפים מתקבלות לאחר דיון וירטואלי ברשימת
הדיוור הפנימית של פרופיל חדש ,ואחרות ,בעיקר כאלה הנוגעות לעבודתם של פרויקטים ספציפיים,
מתקבלות בתוך צוותי העבודה הרלוונטיים.

הארכיון:
מ 2009-ועד תחילת  ,2011פרופיל חדש החזיקה חלל קטן בתוך המתחם של סלון מזל – מרכז להפצת
מידע לשינוי חברתי ,שבו ספרייה בנושאי פמינזם ,זכויות בעלי חיים ,איכות הסביבה ,ומתקיימות בו
הרצאות וסדנאות בנושאים אלו .שיתוף הפעולה עם סלון מזל נמשך שנים ארוכות ,וכשחיפשנו מקום
לאכסן בו את ארכיון פרופיל חדש ,הכולל מכתבי מצפון של סרבנים וסרבניות מכל השנים ,מאגר של
ספרים הקשורים למיליטריזם ודה-מיליטריזציה ,לפמיניזם ולמה שביניהם ,וכן חומרים כתובים שהופקו
על ידי פרופיל חדש או שמתעדים את פעילותה – סלון מזל היה בחירה מתבקשת )ב 2011-ארכיון פרופיל
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חדש דירה שוב ,הפעם למשרדי קואליציית הנשים לשלום( .הארכיון נועד לשרת חוקרות ,נשות אקדמיה
ועיתונאיות ,וכל אחת אחרת הרוצה ללמוד עוד בנושאים אלו.

פונות החוצה
פרופיל חדש קשובה לקולות אחרים ומנסה לנהל דיאלוג בלתי פוסק ,מתווך ,בין הרעיונות שבתוך הקבוצה
שלנו לרעיונות של קבוצות ואינדיבדואליות אחרות .הנה מקצת הדרכים בהן אנו פועלות למען מטרה זו.

תגובה לדו"ח גולדסטון
דו"ח צוות הבדיקה של האו"ם בנושא העימות בעזה )באנגליתThe United Nations Fact-Finding :
 (Mission on the Gaza Conflictהידוע בשם דו"ח גולדסטון ,שפורסם בספטמבר  2009התמקד בעיקר
במעשי צה"ל וממשלת ישראל ברצועה ,אך עם זאת ,עמד גם על השתקת ההתנגדות בתוך ישראל עצמה.
הוא תיעד שימוש לרעה שיטתי בכוח השלטון ,שניצל את מערכת המשפט והמשטרה להשתקת מחאה
אזרחית .על פי הדו"ח ,מפגינות ומפגינים רבים שמחו ללא אלימות על פעולות הצבא בעזה ,הוחזקו במעצר
ללא ערבות עד תום ההליכים ,הוצגו כסכנה לשלום הציבור והואשמו בפשעים חמורים במקום סעיפי
העבירה הקלים שבהם הואשמו מי שהתנגדו ומחו כנגד פעולות השלטון בישראל במקרים דומים בעבר.
כפי שצוין גם בדו"ח הפעילות שלנו לשנת  ,2009תנועת פרופיל חדש ואירגון שוברים שתיקה אוזכרו
מפורשות בדו"ח כשני אירגונים שנרדפו שיטתית בשל תמיכתם בשיח ביקורתי בישראל.
כאירגון הזועק נגד הפגיעה של המיליטריזם בחברה ,הרגשנו שמתפקידנו לפנות לעצרת הכללית
ולמועצת הביטחון של האו"ם לקראת הדיון במוסדות אלה בהצעה לקרוא לישראל ולחמאס לנהל חקירה
פנימית בעקבות הדו"ח ,שנקבע לתאריך  26בפברואר  ,2010להביא את עדותנו ,ולקרוא לאימוץ מסקנות
הדו"ח .מכתב הפנייה של פרופיל חדש התייחס בין היתר לרדיפה שמתנהלת נגד התנועה שלנו ,כולל מידע
על כך שנאסר על חברות פרופיל חדש להיכנס לבתי הספר )ראו סעיף סדנאות והרצאות לעיל( ועל
החקירה נגדנו במשטרה .טענתנו במכתב הייתה שהמנגנונים המילטריסטיים בישראל הם חובקי כל וימנעו
בהכרח מיישום ובדיקה כנים של מסקנות צוות הבדיקה .במכתבנו קראנו לעצרת הכללית ולמועצת
הביטחון לא להסתמך על המגנונים הפנימיים במדינה אלא לפעול מבחוץ על מנת לעצור את המשך
הסלמת האלימות והדיכוי והפרת זכויות האדם בישראל ,ובכך ליישם באמת את מסקנות הדו"ח.

בדיקת הדואר האלקטרוני והתא הקולי של פרופיל חדש
תיבת הדוא"ל והתא הקולי של פרופיל חדש הן שתי הדרכים המרכזיות ליצור קשר עם התנועה .אחת
מפעילות הארגון מתפעלת את תא הדוא"ל ,מרכזת את הפניות וההודעות שאנו מקבלות מאירגונים אחרים,
סרבנים במצוקה וכלי תקשורת ישראליים ובינלאומיים המבקשים את תגובתנו לנושאים שונים ודואגת
שכמויות הדואר הגדולות שאנו מקבלות יטופלו ויגיעו ליעדן .אחרת בודקת את הפניות המתקבלת בתא
הקולי.

פרופיל חדש מחוץ לישראל
מכיוון שפרופיל חדש היא תנועה יחידה במינה באיזורנו ,נציגות פרופיל חדש מוזמנות לעתים קרובות
להרצות או להעביר סדנאות ברחבי תבל ,לפניי אירגונים אחרים או בכנסים מסוגים שונים .בשל העובדה
שפרופיל חדש מורכבות מפעילוֹת רבות בעלות ניסיון חיים ,השכלה ודעות שונות – כל אחת מהן מציגה
רובד אחר של התנועה ,וכן מתוך עיקרון חלוקת הכוח העומד בבסיס כל פעולותינו ,פרופיל חדש משתדלת
להיות מיוצגת על ידי מגוון רחב ככל הניתן מפעילוֹתינו ,בין היתר גם בכל הנוגע להזמנות לדבר בחו"ל.
צוות של שתי נשים אחראיות על תיאום הנסיעות ,אך בעיקר על הכנת הנציגות שלנו ,על מנת שכל
אחת תוכל לדבר בקולה האישי בצורה הטובה ביותר.
בנסיעות אלו ,פעילוֹת התנועה חוות חוויה מרעננת ומעצימה ,מעצם הפגישה עם קהל אוהד – חוויה
שאיננה שכיחה במקומותינו ,וחוזרות ממוקדות יותר אל שגרת האירגון .כמובן ,הרעיונות ,המסרים ודרכי
הפעולה שאנחנו לומדות במפגש עם אירגונים ואנשים אחרים – אלה מהדהדים לאחר מכן בפעילותנו.
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בשנת  ,2010נציגות פרופיל חדש ביקרו בפראגוואי ,שבדיה ,הודו ,נורבגיה ובסיור ארוך במיוחד
בארה"ב מטעם "רשת התמיכה בסרבנים" ו"-מרכז למידע בנושאי אי אלימות ,סנטה קרוז" .הרעיון
שמאחורי הסיור היה לפנות דווקא לתושבי ערים קטנות בחוף המערבי של ארה"ב – סנטה קרוז ,מונטריי,
ונטורה ,טאוסנד אוקס ,פרזנו ,מודסטו ,סטוקטון ,דייויס ,סאניוויל ,וולנאט קריק .הדיונים התקיימו
בכנסיות ,בקולג'ים ובבתי ספר תיכוניים ,בין השאר עם אוכלוסיות של בני מהגרים משכבות עניות.
משהגיע הסיור אל אוניברסיטת קליפורניה בסנטה קרוז הייתה התנגדות מצד הקהילה הישראלית בעיר,
שראתה את ההרצאה כמוטה מראש נגד ישראל .מקום ההרצאה הוחלף לכנסייה לותרנית בעיר ,וכצפוי,
הסקנדל הכפיל את כמות המשתתפות באירוע.

הופעות בתקשורת
לפרופיל חדש פנים רבות ,ולכן אין לתנועה דוברת רשמית .בכל פעם שאנו מוזמנות להתראיין לעיתון,
לרדיו או לטלוויזיה ,אנו שולחות פעילה אחרת ,וזאת כפועל יוצא של תפישת העולם הפמינסטית המנחה
את התנועה ,הדוגלת בפיזור סמכויות .בשנת  2010חברותינו התראיינו למספר נרחב של כלי תקשורת –
מהטלוויזיה הסינית והקטלונית ועד למקומונים בישראל.
שתיים מחברות פרופיל חדש מקטלגות את איזכורי פרופיל חדש ,חברותיה ופעולות שבהן תמכנו
בתקשורת .רבות מאיתנו כותבות מאמרי דעה המתפרסמים בתקשורת הישראלית והעולמית גם יחד.

אתר האינטרנט של פרופיל חדש
אתר האינטרנט של פרופיל חדש הוא מקור מידע חשוב בנוגע לשירות צבאי ,סירוב ,הימנעות ודה
מילטריזציה ,וכמובן מהווה אמצעי תקשורת משמעותי בין התנועה לבין הציבור .בנוסף למידע ,האתר
כולל גם פורומים לדיונים בנושאים בהם פרופיל חדש עוסקת ופורום ייעוץ של רשת הליווי שבו כמות
גדולה של מבקרים חד פעמיים וקבועים ,שאינם לוקחים בהכרח חלק בשאר הפעילויות של פרופיל חדש.
בסך הכל ביקרו באתר האינטרנט שלנו ב 2010-כתשעים אלף מבקרים ,שבילו בממוצע כארבע דקות
בקריאת מסמכים באתר .בשל נסיבות טכניות שונות נאלצנו ב 2009-להחליף אתאתר האינטרנט הקודם של
התנועה באתר "ממלא מקום" מצומצם יותר ,המכיל מידע חיוני בלבד .עם זאת ,פרופיל חדש עובדת במרץ
על בניית אתר חדש ומקיף יותר .העבודה על האתר החדש נמצאת ,בעת כתיבת שורות אלה ,לקראת סופה,
והשקתו צפויה בתחילת  .2012כולכן מוזמנות.http://www.newprofile.org :

רשימת הדיוור שלנו
רשימת הדיוור הבין לאומית של פרופיל חדש ,המתנהלת באנגלית ,מנוהלת על ידי פעילות בתנועה
בישראל ומחוצה לה .מטרתה הראשית של רשימה זו היא הפצת מידע הנוגע לפעולות של פרופיל ,למשל
עידכוני סרבנים כלואים )ראו ערך( .אך יחד עם מידע על פעילות התנועה ,הרשימה היא גם מקור להפצת
מידע אלטרנטיבי הנוגע למצב בישראל ובפלסטין .ברשימת הדיוור כ 2000-מכותבים ומכותבות ברחבי
העולם.

שיתופי פעולה עם אירגונים אחרים
פרופיל חדש חברה במספר אירגוני גג .בישראל פרופיל חדש הייתה בין החברות המייסדות של קואליציית
הנשים לשלום ,שבמסגרתה אנו מקיימות קשרים קרובים עם אירגונים נוספים ,כגון נשים בשחור ,בת
שלום ,מחסום  ,Watchתנד"י ,האם החמישית) WILPF ,ליגת נשים נגד אלימות—ישראל( וכתב העת
הפמיניסטי נוגה .אנחנו חברות גם בשתי רשתות פעילות בינלאומיותWar Resisters’ International :
) (WRIו.International Action Network on Small Arms (IANSA)-
נוסף לכך ,פרופיל חדש חברה בפורום הפתוח ,שמארגנת הקרן השוויצית הקס/אפר .תכליתו של פורום
זה הוא בניית עבודה משותפת בין שורה של אירגונים מישראל ומפלסטין .לחברות הפורום מטרות
משותפות אשר בתורן מובילות להקמת פרוייקטים משותפים הנבחרים ומעוצבים בתוך הפורום .בין
הארגונים החברים בפורום אף נבנים פרוייקטים קטנים יותר במשותף .במהלך  2010פרופיל חדש קיימה
במסגרת זאת פרויקט למידה משותפת עם ארגון אדריד ,ועד העקורים הפלסטינים בישראל.
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 אנו משתפות פעולה באופן קבוע עם אירגונים נוספים כגון,נוסף על האירגונים שכבר הוזכרו בדו"ח זה
 אישה, אנרכיסטים נגד גדרות,סדאקה- רעות, שוברים שתיקה, יש גבול, גוש שלום,ועד היוזמה הדרוזי
.לאישה וארגונים רבים נוספים
:בין האירגונים הנוספים מחוץ לישראל שפרופיל חדש עומדת אתם בקשר ניתן למנות את
American Friends Service Committee, The Fellowship of Reconciliation (USA), Jewish
Peace Fellowship, International Fellowship of Reconciliation and Women Peacemakers
Program, SweFOR (Sweden), the Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, DAM –
Dialogues Against Militarism (US), Connection e.V. (Germany), Jews with a Different
Voice (EU), Not in my Name (Italy), Jewish Voice for Peace (USA), Jewish Peace News
(USA), Peace House (UK), The Quakers UN Office in Geneva, Responding to Conflict
(UK), Resource Center for Non Violence, (Santa Cruz, CA, USA), Refusers Solidarity
Network (USA), Trop c’est Trop (France), Defence for Children International – Palestine,
Women to Women for Peace (UK), Ecumenical Accompaniment Program in Palestine and
Israel (EAPPI), the World Council of Churches (WCC), Interfaith Peace Builders, Sabeel.

תורמים עיקריים
:בין תורמינו העיקריים ניתן למנות את
Brot für die Welt (Germany), HEKS/EPER (Switzerland), Refusers Solidarity Network
(USA), Quakers UK, SIVMO (the Netherlands), the Rachel Corrie Foundation (Germany),
Tikva Grassroots Empowerment Fund (USA).
.פלסטין ומחוצה לה- מישראל,וכן תורמים פרטיים
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