סיכום פעילות שנת  – 2019יועצת לקידום מעמד האשה ושיוויון מגדרי מ.א .אלונה
רשמה נאוה גלעד – בתפקיד היועצת (בהתנדבות )
-

-

-

-

-
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העצמה מגדרית בין מגזרים לקידום דיאלוג רב תרבותי:
✓ מחזור שני של תכנית " נשים מבשלות שלום" נשים מאלונה וג'סר אל זרקא.
✓ התקיימו גם  2מפגשים משותפים של משתתפות התכנית מאלונה ,כפר קרע וג'סר
אל זרקא.
העלאת המודעות למניעת אלימות במשפחה:
✓ הרצאה של לילך שם טוב " לעוף בניגוד לחוקי טבע"  4.11.19בשיתוף עם מח'
חינוך והספריה
✓ מיזם פוסטר " די לאלימות במשפחה  ,לא מרימים ידיים" באלונה .
✓ השתתפות בהפגנה בתל אביב למאבק באלימות נגד נשים אוק' 2019
ארועי יום האשה הבינלאומי  2019בשיתוף עם מועצת בנימינה -גבעת עדה:
✓ הצגה " אני רוצה ג'יפ אדום " טלי ורד קפלן 30.3.19
✓ הקרנת הסרט :סיקרט סופרסטאר" 15.3.19
ייצוג מ .א .אלונה והשתתפות בימי עיון וכנסים :
✓ משלחת מרכז המועצות האזוריות לסיור לימודי בוינה בנושא מגדר ופיתוח עסקי
במרחב הכפרי (ספטמבר  2019במימון עצמי)
✓ השתתפות ב 2 -ימי עיון לקידום נשים ברשות שווה – יועצות לקידום שיוויון מגדרי
במועצות האזוריות  4.6.19בתל אביב ובמ.א מנשה .
✓ כנס שנתי של איגוד היועצות לקידום מעמד האשה בבאר שבע 11-13.6.19
✓ חתימה על עצומה "אש חיה" בכנס נשים מובילות שינוי חברתי" בגבעת חביבה
 ( 12.12.19בנושאי :אלימות נגד נשים ,שיוויון בשכר ,חינוך מגדרי ,ייצוג הולם,
הדרה)
✓ מפגש חברות מועצה עם מנכל"ית הרשות לקידום מעמד האשה – שולחן עגול
אפריל 2019
✓ כנס נשים לעסקים – תכנית מעברים של מ.א מנשה וחוף כרמל 19.12.19
דיווח פעילות היועצת במ.א .אלונה:
✓ דיווח פעילות שנתי לרשות לקידום מעמד האשה ( דו"ח שנת  2018ביוני ) 2019
✓ דו"ח פעילות  2018באתר המועצה .

יעדים לשנת 2020
הגברת המודעות למאבק באלימות במשפחה ומתן במה להעצמת נשים ביום האשה.
הקמת פורום נשות עסקים באלונה
הערכות להצטרפות המועצה לתכנית "מעברים" של משרד הרווחה והשירותים החברתיים
ומעוף המתקיימת במ.א .מנשה וחוף כרמל .תכנית אזורית שנועדה לתת פתרונות לצורכי
התעסוקה ופיתוח כלכלי קהילתי במגזר הכפרי .
המשך פעילות העצמה מגדרית בין תרבותית " נשים מבשלות שלום" והרחבה לסיורים
משותפים במוקדי עניין באלונה ,כפר קרע ,ג'סר אל זרקא.
" מועצה שווה" -בהובלת ראש המועצה והיועצת לקידום מעמד האשה ושיוויון מגדרי במועצה
 oבחירת  8נשים פורצות דרך לשנת  2020בשיתוף הציבור באלונה  ,הפקת פוסטר
לחלוקה במוסדות ציבור ומוסדות חינוך.
 oקורס "הורות מודעת מגדר" לתושבות ותושבי אלונה
הערכות לשילוב חינוך מגדרי בגני הילדים באלונה בשנת הלימודים תשפ"א.
ייצוג מ.א .אלונה בימי עיון וכנסים של יועצות לקידום מעמד האשה והשיוויון החברתי

