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פרוטוקול הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון בין מגדרי
מתאריך  27בינואר 2016
נוכחים:
סיגל שיינמן -יו"ר הוועדה ומחזיקת תיק חינוך ,ארז בכר  -כיתה י' צופים ,טליה כהן – צופי
רה"ע ,אוסנת פישר – תושבת ,זוהר שלום – עו"ס באגף לשירותים חברתיים ,יעקב פישר – סיירת
הורים ,בת אל יפת  -עו"ס קהילתית ,מירב חתוכה – מועדון אביב ,מוריה שרעבי – מועדון נשים
אביב ,נעמי חדד – פורום נשים ,עדנה שאטי – חברת ועדה ,רעות גולדמן – ע .מנכ"ל העירייה,
טובה אורון – פורום נשים ,עדנה הירש – פורום נשים מושיטות יד ,איריס חביב – מכון אדלר,
סיגל טל הלוי – ויצ"ו ,עתליה תובל – מושיטות יד ,אורלי מונק – יו"ר פורום נשים ,אורן פיינגולד
– תושב חדש ,מיכל זכריה – חברה משרד החינוך ,רויטל יהודה – יועצת ראש העיר.
מטרות הישיבה:
 .1לראות מה יש לנו בעיר ,יש ארגונים שכדאי שנכיר אותם שעוסקים עם נשים.
 .2טליה תיתן הרצאה בנושא מגדר שמכאן נראה איך אנחנו ממשיכים הלאה.
יעקב פישר  -צורך של בני נוער ללימודי מגדר בבתי הספר.
סיגל טל הלוי  -ארגון בינלאומי של נשים ציוניות התנועה הוקמה לפני  95שנה באנגליה שי 50
סניפים בישראל כולל ראש העין.
החזון  -להקים חב' ציונות המוניסטית שמבוססת על:
 .1שוויון נשים בחברה.
 .2צמצום פערים חברתיים.
סניף ויצ"ו הוקם בראש העין בשנת  400 ,2000חברות  80מתנדבות פעילות.
פעילות הסניף.
ביגודיות  -חנות לבגדים יד שנה ,הכספים האלה הם מקור המימון העיקרי של הפעילויות שלנו,
כולן בויצ"ו מתנדבות.

פרויקט פעמונים ,חוגי מדע והוראה מתקנת ,חוג לגיל הבכיר מפגש מידי שבועיים במועדון
קתרוס.
חוגים וסדנאות שפותחים לפי הצורך .סדנת תום להורים גרושים ,סדנה להורים עוצמה צעירה
לנערות על סף סיכון ,לאחים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים ,סדנאות העצמה לנשים ,הכשרת
נשים לחזור למעגל העבודה.
יש לשכה משפטית עם עו"ד מתנדבות העלות היא מינימאלית .ייעוץ זוגי ומשפחתי יש
פסיכולוגיות ומטפלות בהתנדבות.
סדנת הרצאות טיולים מהכורסא ,עכשיו פותחים שתי סדנאות:
 .1מאובדן לצמיחה לאלמנות ואלמנים.
 .2סדנת העצמה לנשים על אם הדרך מסע נשי חוויתי.
אנו שותפים באירועים עירוניים יום האישה הבינלאומי ויום האלימות.
מועדון נשים אביב
מוריה שרעבי -הוועדה העלה כצורך של השכונה לפני  8שנים כדי לתת העשרה וקידום נשים.
הוועד מונה  4נשים החזון לקדם נשים ולתת להם הזדמנות לדוגמא נשים בעלות עסקים סדנאות
וצרכים שעולות מנשים .עכשיו מסתיימת סדנה לשיפור זיכרון סדנה להתמודדות עם לחצים,
התמקדנו גם בנושא בריאות.
בשנתיים האחרונות אנחנו עושות פרסום כלל עירוני לגבי שיתופי פעולה ,אנו יושבים גם בשני
האירועים המרכזיים יום האישה ויום האלימות.
 300נשים מקבלות דוור על הפעילות לפעמים אנו נאלצות להתקשר וליידע ,אנו עושות סבב
ותולות מודעות ,כי לא כולם מחוברים טכנולוגית.
בתאל יפת  -הוועד עבר כברת דרך מדהימה ,בשנה האחרונה הם עברו תהליך להתנהלות עצמאית,
הם עושות עבודה מדהימה.
סיגל  -אני מאוד מתרגשת כי אני הבאתי את מוטב יחדיו וזה חגיגה לשמוע איפה אתם היום ,זה
מרגש.
נורית מלאכי  -גם פסטיבל אימהות ותינוקות ,אנחנו חלוצים מעגל אימהות  -אנחנו רוצות
להיות שותפים לכל מה שקורה בעיר.
המטרות המרכזיות – שת"פ עם כל הארגונים בעיר .ניסינו לעשות שת"פ עם טיפות חלב מאוד
קשה לשתף איתם פעולה קשור למשרד הבריאות שלא מכניס כל גוף.
מטרה נוספת ,בית לאימהות ותינוקות יש לנו שת"פ עם פורום נשים ומקום בלב ,אולי אפשר
למצוא בית לכל הארגונים של כל המתנדבים.

סיגל  -אנחנו בונות אשכולות של גנים ,אשפר לבנות קומה שניה ולעשות אותו בית לאימהות
ותינו קות .זה נמצא בחשיבה שראש העיר אימץ אותה והמנכ"ל ,זה נמצא בשכונות החדשות,
עשינו פרויקט אימהות ועגלות ,הרצאות לאימהות בעיר במקום בלב ,אנחנו רוצים לגדול ,חסר
קורסים של הכנה ללידה אין בראש העין .הקבוצה בפייסבוק מונה  800נשים.
יעקב פישר  -אני חבר בקהילה נגישה ,אנחנו חזקים בהנגשה פיזית ואנו מטפלים במדרכות.
בתאל יפת  -אני מתכללת את נושא הנשים במחלקת משאבי קהילה.
נשים ותעסוקה  -קורסי יזמות עסקית.
מנהיגות נשים  -מועדון נשים אביב ,קפה אביב וקפה אפק ,הכל מושתת על נשים פעילות
מתנדבות ,פעילויות במרכזים קהילתיים  ______ -טיולים ,הווי חברתי.
תמיכה וליווי  -תכנית אם לאם
משפחות עצמאיות חד הוריות  -קואליציה להבטחת תשלום מזונות ילדים.
האח הגדול  -חונכות אישיות במסגרת מחויבות אישית.
שיעורי עזר ע"י סטודנטים.
תהליכי אימון אישי בשיתוף שי"ל.
סדנאות בשוטף של התפתחות אישית.
זוהר תכנית מאם לאם תכנית ארצית בראש העין התכנית קיימת  6שנים המטרה לתמוך בנשים
בייעוץ הכוונה הם יוצרות קשר אישי קרוב אישה לאישה ,יש לנו  25נשים מתנדבות ,האימהות הם
מכלל האוכלוסייה בעיר ולא משנה מה המצב הכלכלי שלהן .הקשר נמשך שנה ואז עושים הערכת
מצב ,אני מלווה את המתנדבות באופן שוטף .אנחנו עושים סדנאות במרכז אביבית.
בר סבר  -השבט שלנו שם לעצמו מטרה לדאוג לבית לבני נוער בעיר .בשנים האחרונות לקחנו צעד
קדימה לתוך הקהילה ,מרכז אביב ,הרש"ש ,ההוסטלים ,תכנית צבע יש צוותים של כיתות ט' –
יב' שמתנדבים בקהילה .השבט קיים  20שנה בעיר קרוב ל 17 -שנה קיימת בו קבוצה של צרכים
מיוחדים.
אנחנו מתמקדים גם בשוויון המגדרי והמוני פעילויות של בנות ובנים ביחד .מכיתה ו' ומעלה יש
תכנים שעוסקים במיניות ומגדר.
י' – יב' עוסקים בחינוך נכון על מיניות ומגדר.
נשמח לשלוח הצעות לשיתופי פעולה.
ארז בכר -במועצת נוער אנחנו שמים דגש על יום הנערה ,אנו מביאים הרצאות .המטרה להעצים
את הנערות פעילויות של דימוי עצמי ,לינור אברג'יל .אנחנו נשמח שביום הנערה הקרוב יבואו
גופים וידברו זה יתרום לנערות הרבה.
אורלי מונק  -גלית מקבוצת שוות  -ארגון וירטואלי שפועל במרכב של הפייסבוק ,זה נקרא השוות
של ראש העין ,הם מנהלות דיאלוג פורה ופרקטי.

פורום נשים ויועצת ראש העיר צועדות יד ביד .הפורום הוקם ב 2003 -הוא מונה כ 2000 -נשים
שמקבלות ניוזלטר באופן קבוע.
המטרה גם להכניס פעילות של נשים בעיר.
החזון או המטרה  -אחת המטרות הכי חזקות היא לחזק עי בחשיבה מגדרית ולהסתכל על העיר
בעניים מגדריות וזה טוב לנשים ולגברים.
יצאו פרויקטים מדהימים מעיר ידידותית ,נכיר אחד הפרויקטים רחובות ע"ש נשים פרויקט אחר
– פרויקט השירותים בתיכון .בשנה האחרונה נולדו שתי פרויקטים – נשים מושיטות יד ופרויקט
שני סלון עסקי נשי לצידי עומדת הנהגת נשים מפורום נשים.
טובה אורון  -נשים שמושיטות יד לנשים בנושאים מגוונים כולל אוזן קשבת ,יש רכזת לתכנית וכל
יום מצטרפות נשים חדשות .הפרויקט הולך וגדל ואנו זקוקות לעוד נשים .זה בנוי על אימון
וסודיות.
סיגל  -יש הרבה עשיה למ ען נשים בעיר .יש לנו כל כך הרבה כוח ואם יכולנו לעשות את ____
הטוב ביותר והנכון ביותר כדי ליצור שיתופיות זה אחד התוצרים שיכולים לצאת מהוועדה הזאת.
הוועדה לא באה להחליף את אחד הגופים.
מיכל זכריה  -השירותים הם המקום הראשון לאלימות וכשהמקום לא נראה טוב זה מזמן
אלימות .צריך לחשוב איך מטפחים את זה וליצור שירותים שנראים כמו בבית ,שיהיה מקום
נעים.
לגבש מנהיגות של נוער לטפח כל מיני פינות בבית הספר ותנועות הנוער כמו פינות עישון.
אכיפה לא שוויונית של תלבושת ,אם יהיה כתוב שזה יהיה רשום על אכיפה שוויונית זה יועיל.
סיגל  -אסור לבנות להגיע עם מכנס קצר ולבנים מרשים להגיע עם מכנס קצר .הבי"ס אמר
לכולם להגיע עם מכנס עד הברך אבל האכיפה לא שוויונית.
אורלי מונק  -קבוצת עבודה.
עדנה שאטי  -מהו תפקיד הוועדה?
ד"ר עתיה תובל  -אני יועצת ארגונית ,אני מרצה באקדמיה וחוקרת.
סיגל  -עבודת הוועדה לבדוק את הנקודות למחשבה ולעשות סדרי עדיפויות.
מוריה שרעבי  -שתי הצעות  )1 -אפשר לארגן עלון על כל הפעילות בעיר ולפרסם זאת ברמה
עירונית.
 )2לאגד את כל הפעילות של כל הארגונים _______ חודשי ולפרסם.
יעקב פישר  -כל אישה שמגיעה לעיר ,לארגן חוברת עם טלפונים וכל זוג שורשים יקבל חוברת
להפצה.

מוריה שרעבי  -לגבי בריאות ,הנושא לא מפותח אך מקבלים כוועדה מיפוי על שירותי הבריאות
לנשים.
סיגל שיינמן  -הייתה לי שיחה עם ראש העיר בנושא זה .זה חלק מעיר לידידותית ונשים

בכבוד רב
סיגל שיינמן
יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה
ושוויון בין מגדרי
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