
  2018לשנת  דו"ח פעילות יועצת לקידום מעמד האשה והשיוויון המגדרי -מועצה אזורית אלונה 

 היועצת: נאוה גלעד שלומוביץ שם 

 

 מגזרים לקידום דיאלוג רב תרבותיהעצמת מגדרית בין 

 . חביבה גבעת מגדרי לשוויון היחידה יזמת מרתק חוויתי פרוייקט -" שלום מבשלות נשים".1

 ריחות כשברקע, מכילה באווירה זו עם זו נפגשות קרע ומכפר אלונה אזורית ממועצה נשים עשר

', וכד החיתוך, הקילוף במלאכת עוסקות כשידיהן, מגרים ותבלינים טעמים, הכיריים על תבשילים

 .לזו זו מתקרבות ואנו הלבבות נפתחים

 וערביות יהודיות חברות מקרוב להכיר  שרוצות, ערביות נשים 5-ו יהודיות נשים 5 – היעד אוכלוסיית

 מנהגים, תרבות על ולמידה אישית הכרות באמצעות כאן שלנו קיום-ולדו לשותפות צעד ולעשות חדשות

 . וחגים

 בין שעות 3-כ צ"אחה שני בימי התקיימה לשבועיים אחת מפגשים 10 בת הסדנא: הסדנא מהלך

 הנשים 10 את מזמינה משתתפת כשכל המשתתפות בבתי התקיימו המפגשים. 16:00-19:00 השעות

 . ולסעוד לשולחן מסביב ביחד לשבת כ"ואח עליה האהוב התבשיל את ביחד להכין והמנחה

 . חביבה גבעת מגדרי לשיוויון היחידה מטעם מקצועית מנחה של הנחייה לצד זאת כל

 ארוח למעט למשתתפות עלות ללא בסדנה ההשתתפות. משותף מתכונים ספר הופק האחרון במפגש

 . ולסעודה המשותף לבישול הנדרשים המצרכים כל והכנת בביתן הקבוצה כל

  2018יוני  -2017חודשים דצמ'  6התכנית התקיימה במהלך 

 

 העצמה מגדרית להתפתחות אישית וכלכלית 

 6 בת סדנה. מהראש להחליט, מהלב לדבר, לנשמה להקשיב נשים העצמת -" חלומות מגשימות. "2

 להתפנות ומבקשות העמוסה היומיומית בשגרה כך כל העסוקות גילאים ממגוון אלונה לנשות מפגשים

 להשקיע, זמן לכך לפנות מאפשרת בלאושטיין מיכל בהנחיית הסדנה... לשנות, לשאוף, לבקש, לחלום

 בדרך החסמים כל את להזיז כדי ולהעז בנו הפועם החלום את להרגיש כדי וריכוז בזיכוך מאמץ

 ידי על מומן והשאר היועצת מתקציב מומן ח"ש 1,500. )ח"ש 4,500 הסדנה עלות. למימושו

  18.12.18 -16.10.18תאריכים הסדנה התקיימה בין ה.( בסדנה המשתתפות

 להקריא בחרתי 2018 האשה יום לרגל סיפור בשעת" , שווה ספרות" בקהילה  מגדרית חשיבה הטמעת

 הייתה רבה ומה, מוחה בן ברייר טל שכתבה" לביאת" והמיוחד הנפלא הספר את נכדתי אורי עם יחד

 ולחבק והאריות הלביאות כל עם ביחד לשאוג, במפגש" נסתרת" כאורחת הסופרת את לפגוש השמחה

 ".לביאת" בובת את

 העלאת המודעות למניעת אלימות נגד נשים 

 25.11.18 ראשון ביום ובמשפחה נשים נגד אלימות למניעת הבינלאומי המאבק יום  ציינו באלונה.  3

 שיח למפגש  ארחנו. כאחד וגברים לנשים פתוח היה האירוע. י"ניל בגבעת  במועדון,  19:30 בשעה

 להתבוננות צוהר הפותח והמרגש הכואב חייה סיפור את המשתפת, סקורניק ניצה הסופרת את מרתק

 השתתפו .גדולה בתקווה השיח את הסוגר" יותר שותקת לא" הסרט הוקרן במפגש. הנושא על נוספת

 .( למשתתפים עלות ללא. ) היועצת מתקציב ח"ש 2,500 עלות. נוער ובני גברים נשים במפגש

 נשות בכל ותומכת ומאפשרת נשים נגד אלימות למניעת למאבק הצטרפה אלונה אזורית מועצה, כן כמו

 לממשלת לקריאה  הצטרפנו אנו.  4.12.18 -ב" שובתת אני אשה אני" המאבק ביום השובתות המועצה

 .נשים נגד אלימות למניעת חירום לתכנית ₪ מיליון 250 תקציב את לממש ישראל


