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תוכן העניינים جدول محتويات  



על התכנית להטמעת שוויון מגדרי ברשויות המקומיות
התכנית להטמעת שוויון מגדרי ברשויות המקומיות היא פרויקט משותף של מרכז אדוה, מרכז אינג’אז 
ואיגוד היועצות לקידום מעמד האישה, במסגרתו פועלות קבוצות נשים ברחבי הארץ, העוסקות בהטמעת 

חשיבה מגדרית בתכנון הפעילויות והתקציבים ברשויות המקומיות. 
חברתית  בכלכלה  הכשרה  בקורס  משתתפות  הקבוצה  חברות  ראשית,  שלבים:  משני  מורכבת  התכנית 
הרלוונטיות  ועם  המקומית  המדיניות  עם  היכרות  למשתתפות  נערכת  הקורס  במסגרת  מגדרי.  ותקציב 

שלה לתחומי חייהן השונים. בנוסף לכך, נלמדת שיטת התקצוב המגדרי )gender budgeting(, שהינה כלי 
לקידום שוויון, להגברת היעילות והשקיפות בתקציבים ולחלוקה הוגנת של המשאבים העירוניים. התקצוב 
המגדרי מניח שהתקציב העירוני אינו נייטרלי אלא כלי המשקף סדרי עדיפויות כלכליים וחברתיים ולפיכך יש 
לו השלכות שונות על נשים ועל גברים. ניתוח התקציב בוחן כיצד מחולקים המשאבים ובאיזה אופן הולמת 
חלוקת המשאבים את הצרכים ואת סדרי העדיפויות של נשים וגברים. בחלק השני, לאחר הקורס הלימודי, 
מגבשות חברות הקבוצה פרויקטים לקידום של שוויון מגדרי, תוך ליווי מקצועי ממרכז אדוה. סוגיות אפשריות 
בחינה מגדרית של תקציבי  העירייה;  ובוועדות  בכירות  נשים בעמדות  ייצוג  בראייה מגדרית:  לבחון  שניתן 

תכניות או שירותים עירוניים בתחומי התשתית, חינוך, רווחה, תעסוקה, תרבות וספורט; פערי שכר ברשות.
עד היום פעלה התכנית ב-21 רשויות ברחבי הארץ: אבו סנאן, אור עקיבא, אשקלון, באר שבע, בית ג’ן, בקה 
אל-ע’רביה, בת ים, דימונה, טורעאן, טירת כרמל, ירכא, כפר קאסם, נתניה, ערה וערערה, פסוטה, פקיעין, 

קרית גת, רחובות, שדרות ושפרעם.

حول البرنامج من اجل غرس املساواة اجلندرية في السلطات احمللية
ان البرنامج من اجل غرس املساواة اجلندرية في السلطات احمللية عبارة عن مشروع مشترك يضم كل من مركز 
ادفا, مركز اجناز واحتاد مستشارات النهوض مبكانة املرأة,  تعمل في نطاقه مجموعات من النساء في كل انحاء 
البالد وتسعى من خالل نشاطاتها الى غرس الفكر والتوجه اجلندري ليؤخذ باالعتبار عند تخطيط النشاطات 

ووضع امليزانيات في السلطات احمللية. 
يتكون البرنامج من مرحلتني. في االولى, تشارك مجموعة النساء في دورة تدريبية في موضوعي االقتصاد 
االجتماعي وامليزانية اجلندرية. يتم تعريف النساء املشاركات في اطار هذه الدورة بالسياسة احمللية وبعالقتها 
 gender( اجلندرية   امليزانية  اسلوب  بدراسة  ذلك  جانب  الى  النساء  تقوم  حياتهن.  مجاالت  مبختلف 
budgeting(, والذي يعتبر اداة ميكن ان توظف لتعزيز املساواة والتأكيد على النجاعة والشفافية في ما يتعلق 
بامليزانيات لكي يتم توزيع املوارد التي تخص اهل البلد بشكل منصف. تفترض امليزانية اجلندرية بان ميزانية 
البلد ليست حيادية بل انها اداة تعكس سلم اولويات اقتصادية واجتماعية ولذلك فان للميزانية اسقاطات 
مختلفة على النساء والرجال على حد سواء. ان حتليل امليزانية ميكننا من فحص الطريقة التي مت من خاللها 
توزيع املوارد وما اذا تالءم توزيع هذه  املوارد مع االحتياجات ومع سلم اولويات النساء والرجال. في املرحلة 
ألثانية, تقوم مجموعة النساء بعد االنتهاء من الدورة التعليمية ببلورة برامج تعنى بالنهوض باملساواة اجلندرية 
حيث يوفر مركز ادفا املرافقة املهنية الالزمة لذلك. من القضايا املطروحة والتي ميكن فحصها من منطلقات 
جندرية: متثيل النساء في املناصب العليا وفي جلان البلدية; فحص جندري مليزانيات برامج او خدمات بلدية 

في مجال البنى التحتية, التعليم, الرفاه, التشغيل, الثقافة والرياضة  وتفاوت اجور العاملني في السلطة احمللية.
لقد مت تنفذ هذا البرنامج حتى اليوم في- 21 سلطة محلية في مختلف انحاء البالد: ابو سنان, ام الفحم, اور 
عكيفا, اشكلون, بئر السبع, بيت جن, باقه الغربية, بات-يام, دميونه, طرعان, طيرة الكرمل, يركا, كفر قاسم, 

نتانيا, عاره- عرعره, فسوطه, البقيعه, كريات جات, رحوفوت, شدروت وشفاعمرو.  
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מרכז אדוה   مركز ادفا
הינו מכון בלתי תלוי לחקר החברה הישראלית ולקידום רעיון השוויון והצדק החברתי. מרכז אדוה מתמקד 
בחקר המדיניות החברתית בישראל וניתוחה, ובוחן באופן ביקורתי את הצעדים הננקטים בתחומי התקציב, 
וכן את השלכותיהם של  וסביבה,  רווחה, תחבורה  – חינוך, בריאות, שיכון,  והשירותים החברתיים  המיסוי 

צעדים אלה על החברה הישראלית כולה ועל כל אחת מהקבוצות המרכיבות אותה.
هو معهد مستقل لألبحاث في موضوع املجتمع االسرائيلي ويعمل على تعزيز فكرة املساواة والعدل االجتماعي. 
يركز على دراسة السياسة االجتماعية في اسرائيل وعلى حتليلها ويقوم بفحص نقدي للخطوات التي اتخذت في 
مجاالت امليزانية, فرض الضرائب واخلدمات االجتماعية, ألتعليم, ألصحة, ألسكن, الرفاه, املواصالت والبيئة كما 
ويدرس اسقاطات هذه اخلطوات على املجتمع االسرائيلي ككل وعلى كل واحدة من املجموعات التي يتكون منها. 

נעמת  نعمت
נעמת, תנועת שטח פוליטית רב מפלגתית של נשים מתנדבות ועובדות, חברות ההסתדרות. נעמת פרושה 
בכל הארץ - מדן ועד אילת - באמצעות 30 מרחבים. נעמת הצעירה היא קבוצת נשים צעירות הפועלת 
בזיקה לנעמת, שמטרותיה לקדם את מעמד האישה בישראל, ולהביא לשינוי המדיניות החברתית לקראת 

השגת שוויון בין המינים במשפחה, בעבודה, בחברה ובכלכלה.
لواء مركز اجلليل  حركة سياسية تعمل في أمليدان, متعددة االنتماءات احلزبية تضم نساء متطوعات وعامالت 
من عضوات الهستدروت. تنتشر نعمت في كل انحاء البالد- من دان وحتى ايالت- وتعمل ضمن 30 لواء. 
نعمت الشابه هي مجموعة نساء شابات يرتبط نشاطهن بنعمت وقد وضعن امام اعينهن النهوض مبكانه املرأه 
في اسرائيل هدفا, كما ويسعني الى احداث التغيير في السياسة االجتماعية متهيدا لبلوغ املساواة بني اجلنسني 

في العائلة وفي العمل وفي املجتمع واالقتصاد. 
מרכז אינג’אז   مركز إجناز

מרכז מקצועי לקידום הרשויות הערביות בישראל. מרכז אינג’אז פועל לקידום שלטון מקומי ערבי בישראל 
והעלאת  וחברתי  כלכלי  לפיתוח  מיטביות  הזדמנויות  וייצור  חברתי  שינוי  של  תהליכים  ויוביל  ייזום  אשר 

השייכות והמעורבות, אשר תעניק לתושבים תחושה של יציבות ושל רווחה.
هو مركز مهني لتطوير السلطات احمللية العربية في اسرائيل. يعمل مركز اجناز من اجل تطوير سلطة محلية عربية 
في اسرائيل بامكانها املبادرة وقيادة عمليات تسعى الى التغيير االجتماعي وتعمل على خلق الفرص التي من 
شأنها املساهمة في التطوير االقتصادي واالجتماعي واملساهمة في رفع مستوى االحساس باالنتماء واملشاركة 

والتي ستمنح املواطنني احساسا باالستقرار والرفاهية.
איגוד היועצות לקידום מעמד האישה  احتاد مستشارات النهوض مبكانة املرأة

גוף הפועל לקידום פעילותן של היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות. 
وهي هيئة تعمل على تعزيز النشاطات التي تقوم بها مستشارات النهوض مبكانة املرأة في السلطات احمللية.

הגופים השותפים الشركاء

 This project is funded
by the European Union

המועצה הלאומית االحتاد االوروبيהאיחוד האירופיكوردايدקורדאייד
للنساء اليهوديات املجلس الوطني של נשים יהודיות

من نيو- يوركصندوق النساء اليهوديات קרן הנשים היהודיות של ניו יורק
من شيكاغوصندوق النساء اليهوديات קרן הנשים היהודיות של שיקגו

הגופים התומכים املؤسسات الداعمه
نتقدم بالشكر الى املؤسسات التالية والتي لوال دعمها ومشاركتها ملا كان مبقدورنا تنفيذ هذا املشروع  

אנו מודות לגופים הבאים שללא תמיכתם ושותפותם לא ניתן היה לבצע את הפרויקט:
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קורס הכשרה בכלכלה חברתית ותקצוב מגדרי
دورة تدريبية في موضوعي االقتصاد االجتماعي وامليزانية اجلندرية

קורס ההכשרה נפתח בהקנייה של מושגי יסוד בכלכלה, במטרה להבהיר את הרלוונטיות והחשיבות של 
המדיניות הכלכלית לחיים היומיומיים של נשים בישראל. בנוסף, נלמדה בקורס שיטת התקצוב המגדרי 

מענה  ולמתן  שוויון  לקידום  שונים  מדיניות  תחומי  של  תרומתם  את  הבודקת   ,)Gender Budgeting(
לצרכיהם השונים של נשים ושל גברים מקבוצות חברתיות שונות. כמו כן, הקורס הקנה כלים לעבודה 
עם תקציב המועצה המקומית – כלי הביצוע המרכזי של מדיניות הרשות המקומית, מתוך מטרה להפוך 
את קריאת התקציב לכלי נגיש, בעזרתו תוכלנה המשתתפות לקדם את מעמדן של נשים ואת המענה 
על צרכיהן כתושבות. הקורס כלל גם הרצאות שעסקו בשוק התעסוקה ובמערכת השירותים החברתיים 
יצירת  ובחנו את מעמדן של נשים בתחומים אלה. במהלך הקורס התקיימו סדנאות שמטרתן  בישראל 
חיבור בין הידע הנלמד בקורס לבין עשייה לשינוי שתגביר את השוויון בין גברים ונשים ובין קבוצות שונות 
בכפרים. במסגרת שיתוף הפעולה עם נעמת, שולב קורס ההכשרה עם הקורס למנהיגות נשים של נעמת 
הצעירה, בהנחייתה של נורית חג’אג’, בתמיכתה של מנהלת הפרויקטים של נעמת, אורלי ביטי וביוזמתה 

של יו”ר נעמת במרחב, נאדיה חמדאן.

استهلت الدورة التعليمية بداية بالتعريف مبصطلحات اساسية في املجال االقتصادي وذلك بهدف توضيح 
الدورة  للنساء في اسرائيل. كما ومت خالل  اليومية  السياسة االقتصادية في احلياة  عالقتها باحلياة وأهمية 
املجاالت  مساهمة  فحص  اجراء  ميكن  مما   ,)Gender Budgeting( اجلندرية  امليزانية  اسلوب  تدريس 
للنساء  املختلفة  لالحتياجات  واالستجابة  باملساواة  النهوض  قضية  في  انواعها  اختالف  على  السياسية 
وللرجال من مختلف الشرائح االجتماعية. باإلضافة الى ذلك, وفرت الدورة للمشاركات ادوات تساعدهن 
لتوجيه  احمللية  السلطة  التي تستخدمها  املركزية  التنفيذية  االداة  احمللي-  املجلس  ميزانية  مع  التعامل  على 
سياساتها من كل هذا بهدف حتويل مهمة قراءة امليزانية الى عملية متاحة تتمكن املشاركات عن طريقها 
من النهوض مبكانة النساء وتقدمي االجابة على متطلباتهن واحتياجاتهن كمواطنات. كما واشتملت الدورة 
على محاضرات خاضت في موضوع سوق العمل وأجهزة اخلدمات االجتماعية في إسرائيل وبحثت موضوع 
مكانة النساء في هذه املجاالت. وقد عقدت خالل الدورة ورشات عمل كان الهدف منها انشاء الربط بني 
املعرفة التي اكتسبت خالل الدورة وبني العمل على احداث التغيير والذي من شأنه تعزيز املساواة بني الرجال 
والنساء وبني مجموعات مختلفة في القرى. وقد مت في اطار التعاون مع نعمت دمج هذه الدورة التدريبية 
مع دورة القيادات النسوية التابعه لنعمت الشابه, بتوجيه من نوريت حجاج ودعم مديرة مشروع نعمت- 
اورلي بيطيو ,ويذكر ان كل ذلك جاء نتيجة مبادرة قامت بها مديرة نعمت العامة في اللواء- نادية حمدان.
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املشاريع הפרויקטים
הפרויקט: קידום תעסוקת נשים בכפרים פקיעין ובית ג’ן
املشروع: تطوير قضية عمل النساء في قريتي – البقيعه وبيت جن

מטרת הפרויקט

נשות הכפרים בית ג’ן ופקיעין בחרו לפעול בתחום זכויות נשים בעבודה, על מנת להתמודד עם תופעות של 
אפליה בעבודה והעסקה פוגענית אשר מהוות חסמים משמעותיים עבור נשים בחברה הדרוזית לשילוב 

בשוק התעסוקה. 

רקע 

הנושא של קידום תעסוקת נשים נבחר מתוך המציאות התעסוקתית הקשה של נשים ערביות בישראל. רק 
כ-26% מהנשים הערביות בנות 15 ומעלה נמצאות בכוח העבודה, זאת לעומת כ-65% מהנשים היהודיות 
)מתוך: “10 עובדות על נשים בישראל”, מרכז אדוה, 2014(, ומתוך התפיסה של נושא התעסוקה כמהותי 
ככלי  והן  התעסוקה,  שוק  הציבורי-  למרחב  הבית,  הפרטי-  מהמרחב  ליציאה  כדרך  הן  האישה,  למעמד 
תנועת  במסגרת  פועלת  שהקבוצה  מכיוון  בנוסף,  כלכלית.  מבחינה  בגברים  נשים  של  התלות  להפחתת 

הנשים ‘נעמת’, נושא עבודת נשים הוא מכנה משותף של הנשים ומרחב טבעי לפעולה ולשינוי. 
חסמים רבים עומדים בפני נשים המעוניינות לצאת לעבודה, ובהם: היעדר שליטה מלאה ובטחון בשימוש 
בשפה העברית; תלות בהסעות מחוץ לכפר כפתרון לנשים שאינן יכולות לנהוג מטעמים דתיים, או שאין 
ברשותן רכב )הבעייתיות כפולה - עקב הניתוק הגיאוגרפי של בית ג’ן מאזורי תעשייה ומסחר, מעסיקים אינם 
משקיעים בהסעות וכאשר הם כבר מוכנים לכך, ישנו קושי נוסף, כיוון שההסעות עוברות במספר תחנות, 
הנסיעה אורכת זמן רב והנשים נאלצות לצאת מוקדם מאוד או לשוב מאוחר מאוד, ולכן מוותרות(; אין מספיק 
משרות חלקיות המאפשרות לנשים לשלב בין מחויבויות הבית ובין העבודה בשכר. נוסף על כל אלה, העסקה 
פוגענית של נשים הרווחת בתוך הכפרים ומחוצה להם, יוצרת מצב בו נשים עובדות בתנאים רעים מאוד 
ולעיתים מוותרות על תעסוקה בשל כך. בעיה חמורה ואולי העיקרית היא, היעדר היצע תעסוקתי לנשים 
ובכלל באזור. בתוך כל אלה, היעדר מודעות לנושא זכויות נשים בעבודה וזכויות עובדים בכלל, מהווה חסם 
משמעותי, מעבר לחסמים הנובעים ממדיניות ממשלתית של העדר פיתוח. מלבד הנורמות הרווחות של 

תשלום זעום עבור שעות עבודה והתעלמות מזכויות סוציאליות, קיים חוסר נגישות למידע בנושא זה.

הפעילות להשגת מטרות הפרויקט

תחילה אספו נשות הקבוצה מידע מלשכות התעסוקה בכרמיאל ובמעלות. נמצא שלמרות הקושי הרב 
של נשים בכפרים להשתלב בשוק התעסוקה, נתוני דורשות העבודה אינם משקפים את היקפה בפועל 
של האבטלה שלא מרצון, בקרב נשות הכפרים. לפיכך פנו למרכז ‘ריאן’- להכוון תעסוקתי ולמדו מרכזת 

ההשמה את הנתונים שברשותה על החסמים העומדים בפני נשים אלה בתחום התעסוקה.
נמצא כי גורם שלו השפעה רבה על תעסוקת נשים נמצא דווקא בתוך הכפרים והוא - העסקה פוגענית. 
חלק ניכר מן העסקים המקומיים )תיירות, חקלאות, ממכר ותעשייה זעירה( מעסיקים עובדים/ות בתנאים 
שאינם הולמים את דרישות החוק. לכן בחרו חברות הקבוצה לפעול לחינוך והסברה ביישוב ככלי להעלאת 
מודעות של נשים לזכויותיהן וכדרך להתחיל ולעורר דיון ציבורי סביב סוגיה מורכבת זו. עם זאת, היה חשוב 
לנשות הקבוצה לקדם גם מיזם תעסוקתי של ממש, גם כדי ליצור הזדמנות לתעסוקה, שחסרונה הוא החסם 
הראשון של נשות הכפר בפני כניסתן לעולם העבודה בשכר וכן, בכדי לייצר מודל להעסקה המותאם לנשים 
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אלה. לאחר איסוף המידע, נקבעה פגישה עם מנהל ‘ריאן’- מרכז להכוון תעסוקתי אזורי. בפגישה הציגו 
חברות הקבוצה את הפרויקט ומטרותיו והועלתה בקשה להטמיע בתוך הכשרות המרכז את נושא זכויות 
ברצון את הצעתן  קיבל  ריאן  מנהל  פוגענית.  כנגד העסקה  מודעות  להעלאת  כחלק ממהלך  העובד/ת 
של הנשים להטמעת הנושא בהכשרות שמקיים המרכז ואף הפנה לגורמים נוספים המקיימים הכשרות 
מעין אלה מול קהלי יעד נוספים. בהמשך נפגשו נציגות הקבוצה עם נציבת מחוז צפון לשוויון הזדמנויות 
ובחנו אפשרויות לשיתוף פעולה  בעבודה, עו”ד מארים כבהא, ממנה שמעו על מניעת אפליה בעבודה 

בנושא העלאת מודעות ומניעת העסקה פוגענית בכפרים. 
כמו כן, נפגשו נשות בית ג’ן עם היועצת החדשה שמינה ראש המועצה, לקידום מעמד האישה בכפרן, 
והוחלט על שיתוף פעולה בין הקבוצה ליועצת ועל הקמתה של מועצת נשים בכפר שתפעל בין היתר, 
לקידום תעסוקת נשים. בנוסף, הוחלט להקדיש את כנס יום האישה הקרוב לנושא זכויות נשים בעבודה 
ומניעת העסקה פוגענית, בארגון משותף של היועצת ונשות הקבוצה ונשים מקבוצות נוספות בכפר כגון 

קבוצת ‘אשת חיל-ריאדיה’ הפועלות במסגרת מועדון תעסוקתי של עמותת בעצמי והג’וינט.

נשות פקיעין נפגשו עם מנהל המתנ”ס ובנו תכנית להכשרת נשות הכפר בנושא זכויות נשים בעבודה, אשר 
הוגשה ליועצת לקידום מעמד האישה ולראש המועצה.

اهداف املشروع
لقد اختارت نساء القرى من بيت جن والبقيعه العمل في موضوع حقوق النساء في العمل كسبيل للتعامل 
مع ظواهر التمييز في العمل واالستغالل في التشغيل والتي تشكل حواجز جدية بالنسبة للنساء في املجتمع 

الدرزي عند محاولتهن االندماج في سوق العماله. 
اخللفية 

لقد مت اختيار موضوع تطوير عمل النساء من منطلق واقع مجال العمل الصعب الذي تعاني منه النساء العربيات 
في اسرائيل. ان نسبة النساء العربيات االتي يشاركن في قوة العمل ال تتجاوز ال 26% تقريبا ممن تصل اعمارهن 
ال- 15 عاما او تزيد, وذلك مقارنة بحوالي- 65% من النساء اليهوديات. )املعطيات من كراسة »عشر حقائق 
حول النساء في إسرائيل « مركز ادفا, 2014(. ومن منطلق التوجه الى موضوع العمل كموضوع جوهري في مسالة 
مكانة املرأة سواء كان ذلك كطريق للخروج من احليز ألشخصي - البيتي الى احليز ألعام - سوق العمل, او كأداه 
للتخفيف من تبعية النساء للرجال من الناحية االقتصادية. باإلضافة ان حقيقة كون نشاط املجموعة يتم في اطار 
حركة النساء, نعمت, جتعل عمل النساء يشكل قاسما مشتركا للنساء وحيزا طبيعيا لعملهن من اجل التغيير.  
ثمة حواجز وعقبات تعترض طريق النساء الراغبات في اخلروج الى العمل, من بينها: انعدام التحكم بشكل كامل 
باللغة العبرية والثقة بالنفس عند استخدامها, التعلق بالسفريات الى خارج القرية كحل للنساء الالتي ال ميكنهن 
القيادة ألسباب دينية او ألنهن ال ميلكن سيارات )هذه اشكالية مزدوجة – بسبب االنعزال اجلغرافي والبعد بني بيت 
 جن واملناطق التجارية والصناعية فان املشغلني ال يستثمرون في موضوع املواصالت للنساء وحتى عندما يفعلون 
ذلك فإنهم يواجهون صعوبة اضافية لكون هذه املواصالت متر عبر عدة محطات مما يستغرق وقتا طويال يضطر 
النساء الى اخلروج في ساعة مبكرة جدا او العودة في وقت متأخر جدا وقد يؤدي بهن هذا الى التنازل(, ال شك في 
ان الوظائف اجلزئية تتيح للنساء الدمج بني االلتزامات املنزلية والعمل مقابل اجر. باإلضافة الى كل ذلك, فان العمل 
في ظروف استغاللية ومسيئة للنساء هو امر شائع في داخل القرى وخارجها, مما ينتج وضعا يجعل النساء امام احد 
خيارين اما ان يقبلن بالعمل في ظروف سيئة جدا او ان يتنازلن عنه بسبب سوء الظروف. تكمن املشكلة االشد 
بل رمبا املبدئية في انعدام فرص العمل املتاحة في املنطقة بشكل عام وامام النساء بشكل خاص. ويضاف الى كل 
ذلك, انعدام الوعي بالنسبة ملوضوع حقوق النساء في العمل وحقوق العاملني بشكل عام فال شك ان هذا يشكل 
عائقا جديا, عدا عن العوائق املنبثقة عن السياسة احلكومية املتمثلة بانعدام التطوير, الى جانب العادات السائدة 
املنتشرة كاألجر الضئيل الذي يدفع مقابل ساعات العمل والتغاضي عن احلقوق أالجتماعية,  ويذكر ان هنالك 

نقص في اتاحة املعلومات في هذا الشأن.
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النشاط من اجل حتقيق اهداف املشروع
قامت مجموعة النساء في البداية بجمع املعلومات من مكاتب العمل في كرميئيل ومعلوت. تبني انه رغم الصعوبة 
البالغة التي توجهها النساء في القرى في الطريق لالندماج في سوق العمل فان املعطيات حول طالبات العمل ال تعكس 
احلجم احلقيقي للبطالة التي لم تكن باختيار نساء القرى. لذلك توجهت نساء املجموعة الى مركز »ريان« للتشغيل 

والتوجيه املهني وسمعت من مركزة التشغيل حول املعيقات واحلواجز التي تعترض طريق النساء في مجال العمل.
تبني ان العامل الذي يؤثر بشكل كبير على قضية عمل النساء كان في داخل القرى نفسها, أال وهو التشغيل املسئ. 
جزء ملحوظ من املصالح احمللية )سياحة, زراعه, بيع وشراء وصناعات صغيرة( تقوم بتشغيل عمال وعامالت 
بظروف ال تتالءم مع متطلبات القانون. لذلك اختارت مجموعة النساء العمل على التثقيف واإلعالم في داخل 
البلد كأداة ميكن من خاللها رفع وعي النساء حلقوقهن وكطريقة إلثارة نقاش عام حول هذه القضية املعقده. 
باإلضافة الى ذلك كان من املهم لدى مجموعة النساء العمل على تطوير مبادرة تشغيل حقيقيه من اجل خلق 
فرص للعمل اذ ان  النقص فيها يعتبر السبب االول الذي يقف حاجزا امام نساء القرية ويحول دون دخولهن الى 

عالم العمل مدفوع األجر, وكذلك من اجل انتاج منوذج متت مالءمته لهؤالء النسوة. 
بعد عملية جمع املعلومات, مت ترتيب لقاء مع مدير »ريان« مركز التشغيل والتوجيه املهني في املنطقة. عرضت 
مجموعة النساء خالل هذا اللقاء املشروع وأهدافه وطرحت طلبها تضمني برامج التأهيل والتدريب التي يقدمها 
أملركز موضوع حقوق العامالت والعاملني كجزء من عملية رفع الوعي ملناهضة التشغيل املسيئ. وقد رحب مدير ريان 
باالقتراح الذي تقدمت به النساء بخصوص ادخال املوضوع ضمن التدريبات التي يجريها املركز بل وقام بالتوجه بهذا 

الشأن الى اطراف اخرى جتري مثل هذه الدورات التدريبية جلماهير هدف اخرى.  
التقت مندوبات عن املجموعة, الحقا, مع مفوض لواء الشمال, احملامية مرمي كبها, فسمعن منها عن حظر التمييز في 

العمل وقمن بفحص امكانيات التعاون في مجالي رفع الوعي ومنع التشغيل املسيئ في القرى. 
باإلضافة الى ذلك, التقت نساء بيت جن باملستشارة اجلديدة التي عينت من قبل رئيس املجلس احمللي للنهوض 
مبكانة املرأة في قريتهن, وقد تقرر على اثر هذا اللقاء التعاون بني املجموعة واملستشارة اجلديدة وإنشاء مجلس 
نسائي في القرية يعمل من ضمن نشاطاته على تطوير عمل النساء. كما وتقرر ايضا تخصيص مؤمتر يوم 
املرأة الوشيك ملوضوع حقوق النساء في العمل ومناهضة التشغيل املسيئ, كنشاط مشترك تقوم به املستشارة 
ومجموعة النساء ونساء من مجموعات اخرى في القرية مثل مجموعه »ايشت حايل«- رياديه, والتي تعمل 

في اطار نادي تشغيلي تابع جلمعيتي »بعتصمي« و«اجلوينت«.

التقت نساء البقيعه مع مدير املركز اجلماهيري وتعاونت معه على بناء برنامج لتدريب نساء القرية في موضوع 
حقوق النساء في العمل وقد قدم البرنامج الى املستشارة للنهوض مبكانة املرأة والى رئيس املجلس.

בתמונה: נשות הקבוצה בפגישת תכנון לכנס לציון יום האישה עם היועצת לקידום מעמד האישה, היבא סלאלחה.
في ألصوره: نساء املجموعة خالل لقاء للتخطيط ملؤمتر يوم املرأة مع املستشارة للنهوض مبكانه املرآة هبه صالحله.
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תוצאות הפרויקט 
בבית ג’ן 

שיתוף פעולה עם יועצת ראש המועצה למעמד האישה, היבא סלאלחה, אשר אימצה את הנושא שהציגה 
בפניה קבוצת הנשים של נעמת מרכז הגליל והכניסה אותו לתכנית העבודה שלה להקמת מועצת הנשים, 

לראשונה בכפר, והזמינה את נשות הקבוצה להיות שותפות למהלך חשוב זה.
האישה  חודש  אירועי  במסגרת  כנס,  הנשים  ארגנו  היועצת  עם  הפעולה  ושיתוף  העבודה  מתכנית  כחלק 
וזכויות נשים בעבודה. הכנס התקיים בחודש מרץ  בכפר, להעלאת מודעות נגד העסקה פוגענית, אפליה 
2015 והשתתפו בו כ-100 נשות הכפר ואורחות מכפרים נוספים בסביבה. כנס זה סימן את תחילתה של עשייה 
רשמית בכפר של נשים למען נשים, בזירה הציבורית. הכנס נפתח בהכרזת היועצת על הקמת מועצת הנשים 
כבודקות  בכפר,  לנשים  מיזם תעסוקתי  לקידום  לפעילות המועצה  התייחס  ראש המועצה אשר  ובברכת 
חומרה. נציגת הקבוצה, נג’וא גאנם הציגה את התכנית לשוויון מגדרי ברשויות המקומיות ותהליך העבודה של 
הקבוצה. בנוסף, כללה תכנית הכנס הרצאה של נציבת מחוז צפון לשוויון הזדמנויות בעבודה, עו”ד מארים 
- בביטוח הלאומי, חוק  ועבודה  נשים  זכויות,  דיון בהדרכת נשות הכפר בנושאים הבאים:   וקבוצות  כבהא 
העסקת נשים - זכויות האישה העובדת, הכוון תעסוקתי - כתיבת קורות חיים וחיפוש עבודה, העצמת נשים 
- התגברות על חסמים אישיים ביציאה לעבודה, תנאים סוציאליים וקריאת תלוש משכורת.  בהמשך, בסוף 
חודש מאי החלה לפעול מועצת הנשים והיא מונה כ-45 נשים המייצגות את הקבוצות השונות בכפר. הנשים 
עברו הכשרה בנושאים של קידום שוויון מגדרי ואף החלו לפעול מול מליאת המועצה בתחום תקצוב מגדרי.

בפקיעין
נבנתה הצעה לתכנית במטרה להעלות מודעות נגד העסקה פוגענית ולגבי זכויות בעבודה. 

זכויות מגן  וחצי כל אחד, ומתעתדת לעסוק בנושאים:  4 מפגשים, בני שעה  התכנית כוללת סדרה של 
חסמים  פנסיוני;  לחיסכון  והפרשות  משכורת  תלוש  קריאת  סוציאליות,  זכויות  אפליה;  ומניעת  בעבודה 

בתעסוקה לנשים; העסקה פוגענית – מה עושות עם זה? 
קהל היעד של התכנית: נשים עובדות, דורשות עבודה, סטודנטיות ומסיימות יב’ ומתעניינות. 

מטרה נוספת לתכנית, לגבש קבוצת נשים בכפר שתרחיב ותפעל בנושא זה ובנושאים נוספים הקשורים 
למדיניות מקדמת שוויון מגדרי ברשות המקומית.          

ברמה האזורית 
הטמעת נושא זכויות בעבודה בהכשרות הכוון תעסוקתי של מרכז ריאן; שיתוף פעולה בין נציבות שוויון 

הזדמנויות בעבודה במחוז צפון לנשות הכפרים והיועצות למעמד האישה.

نتائج املشروع 
في بيت جن: 

نتج عن التعاون مع املستشارة من اجل النهوض مبكانه املرأة, هبه صالحله تبنيها املوضوع الذي قدمته لها 
مجموعة نساء نعمت- مركز اجلليل وأدخلته الى برنامج عملها على اقامة مجلس نسائي للمرة االولى في القرية 

فقامت بدعوة نساء املجموعة للمشاركة في هذه العملية الهامة.
 نظمت النساء من خالل برنامج العمل والتعاون مع املستشارة مؤمترا يندرج في اطار نشاطات شهر املرأة في 
القرية, ركز املؤمتر على رفع الوعي ملناهضة التشغيل املسيئ والتمييز وعلى حقوق النساء في العمل. عقد املؤمتر 
في شهر آذار 2015 وقد شاركت فيه حوالي  100 امرأة من نساء القرية الى جانب ضيفات من قرى اخرى في 

املنطقه وكان مؤشرا النطالقه رسمية لعمل النساء من اجل النساء في احليز العام. 
افتتح املؤمتر بإعالن املستشارة عن اقامة مجلس نسائي وبتحية رئيس املجلس الذي تطرق الى عمل املجلس 
للنهوض مبشروع تشغيلي لنساء القرية في مجال فحص اجهزة احلاسوب. وقد قامت ممثلة املجموعة جنوان غامن, 
بعرض البرنامج من اجل املساواة اجلندرية في السلطات احمللية وسيرورة عمل املجموعة. كما وأشتمل برنامج املؤمتر 
على محاضرة قدمتها مفّوضة تكافؤ الفرص في العمل في لواء الشمال, احملامية مرمي كبها وعلى مجموعات حوار 
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وجهتها نساء القرية في املواضيع التالية: حقوق النساء والعمل- في التامني الوطني, قانون تشغيل النساء- حقوق 
املرأة العاملة, توجيه مهني- صياغة السيرة الذاتية والبحث عن العمل, متكني النساء- التغلب على املعيقات 

واحلواجز في طريق اخلروج الى العمل, شروط الضمان االجتماعي وقراءة قسيمة الراتب. 
في مرحلة الحقة, في نهاية شهر ايار بدا املجلس النسائي بالعمل وهو يضم حوالي-45 امرأة متثل مختلف 
املجموعات في القرية. مرت النساء بدورة تعليمية في املواضيع املتعلقة بتعزيز املساواة اجلندرية حتى انها بدأت 

بالعمل في نطاق جلسات املجلس احمللي في مجال امليزانية اجلندرية .
البقيعه

بني اقتراح لبرنامج يهدف الى رفع الوعي للعمل ضد التشغيل املسيئ ومن اجل تطبيق احلقوق في العمل. 
الى اخلوض في  لقاءات مدة كل واحد منها ساعة ونصف وتسعى  البرنامج سلسلة مكونة من 4  يتضمن 
املواضيع التالية : حقوق احلماية في العمل وحظر التمييز; احلقوق\الضمانات االجتماعية, قراءة قسيمة الراتب 
واالستقطاعات للتوفير التقاعدي; معيقات في عمل النساء; تشغيل مسيئ– ما العمل بهذا الشأن. جمهور 
هدف هذا البرنامج يتكون من : نساء عامالت, نساء يبحثن عن عمل, طالبات جامعيات وفتيات انهني الصف 
الثاني عشر, نساء اخريات مهتمات باملوضوع وكل ذلك بهدف تشكيل مجموعة كبيره من نساء القرية لتوسيع 
النشاط في هذا املوضوع وفي مواضيع اخرى مرتبطة بسياسة تعزز املساواة اجلندرية في السلطة احمللية.          

على مستوى املنطقة 
ترسيخ موضوع احلقوق في العمل بواسطة دورات تدريبية للتوجيه املهني التابع ملركز ريان; تعاون بني مفّوضية 

تكافؤ الفرص في العمل في لواء الشمال ونساء القرى واملستشارة للنهوض مبكانة املرأة.
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صور من مؤمتر يوم املرأه في بيت جن  תמונות מכנס יום האישה בבית ג’ן )آذار מרץ, 2015(
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 הפרויקט: ספריה קהילתית להורים ולילדי הגיל הרך 
וראשית בית הספר בפסוטה

 املشروع: مكتبة محلية عامة لألهالي وألطفال احلضانات وأطفال 
صفوف بداية املدرسة في فسوطه 

מטרת הפרויקט
הקמת ספרייה קהילתית להורים ולילדים )0-9( בכפר

הרקע
כיום בפסוטה לכ-500 ילדי/ות הגיל הרך וראשית בית הספר )שני שליש מהם עד כיתה א’ ושליש בכיתות 
מי  ציבורי.  פארק  או  שעשועים  גני  בכפר  אין  שכן  פנאי  לפעילות  מרחב  או  מסגרת  כל  אין  הנמוכות( 
שיכולה להרשות לעצמה לוקחת את ילדיה מחוץ לכפר, למשחקייה בכפר ורדים, לגני שעשועים וג’מבורי 
במעלות תרשיחא ובכרמיאל. נשות פסוטה בחרו בהקמת ספריה קהילתית שתהווה מקום למפגש בין 
הורים )ואמהות בפרט( בכפר ותאפשר זמן איכות להורים וילדיהם הצעירים, קידום האוריינות בגיל הרך, 

קידום נושא תרבות הפנאי המתפתח בכפר, כחלק ממדיניות של המועצה המקומית. 

הפעילות להשגת מטרות הפרויקט 
עם כניסתו לתפקיד, נערכה פגישת היכרות עם ראש המועצה החדש, על מנת לקבל את ברכתו לדרך. 
לאחר מכן ערכו הנשים פגישה עם רכזת העמותה לחינוך, תרבות וספורט בפסוטה, על מנת להכיר את 
ולמדו  ביקורי שטח במספר משחקיות באזור  פעילות העמותה בכפר בצורה מסודרת. במקביל ערכו 
מודלים שונים של משחקיות וספריות קהילתיות. בהמשך לכך, ערכו סקר למיפוי צרכים בנושא פעילות 
פנאי בקרב הורים במשפחתונים, בגנים, בכיתות ראשית בית הספר, בצהרוני הרווחה, בחוגי העמותה 
ובין חברות ומשפחות בכפר. על בסיס המידע שנאסף כתבו הנשים תכנית עבודה להקמת הספרייה 
רכזת  ולתקצוב הפעילות, באמצעות  הגישו בקשה למועצה להקצאת מבנה  ולהפעלתה. לאחר מכן, 
לשיתוף  אפשרות  נבחנה  עוד  העבודה.  תכנית  את  לו  והציגו  המועצה  ראש  עם  נפגשו  ואף  העמותה 

פעולה עם מועדון גיל הזהב לשילוב זקנים/ות בהפעלת “שעת סיפור” במסגרת הספרייה. 
בהמשך יקיימו הנשים אסיפת הורים לצורך גיוס ראשוני של ציוד ותמיכה מהקהילה ופתיחת הפעילות 

באופן רשמי. 

תוצאות הפרויקט 
תכנית העבודה להקמת ספרייה קהילתית הוצגה לראש המועצה אשר נתן את ברכתו לנציגות מועדון 
מבנה  בתוך  מקום  להקצאת  למועצה  בקשה  הוגשה  כן,  כמו  פעולה.  ושיתוף  סיוע  והבטיח  הנשים 

המתנ”ס להפעלת הספרייה. 
פתיחת  אירוע  ועל  מהקהילה  משאבים  וגיוס  הורים  אסיפת  כינוס  על  הנשים  שוקדות  אלה  בימים 

הפעילות הרשמית של הספרייה.
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اهداف املشروع
 اقامة مكتبة عامة لألهالي واألطفال )0-9( في القرية 

اخللفية
حاليا, هنالك حوالي  500 طفل وطفله في احلضانات وفي صفوف بداية املدرسة )من بينهم ثلثني حتى الصف 
االول والثلث االخير في الصفوف االصغر( ال يوجد لهؤالء اي اطار او حيز للقيام بنشاطات ترفيهية ألنه ال 
يوجد في املدينة  ساحات لعب او حديقة عامة. تأخذ االم القادرة على ذلك اوالدها للهو في مالعب خارج 
القرية - في كفار فردمي او في ساحات اللعب واجلمبوري في معالوت ترشيحا وفي كرميئيل. وقد اختارت 
نساء فسوطه اقامة مكتبة عامة لتصبح ملتقى يجمع بني االهالي )االمهات بشكل خاص( في القرية ولتتيح 
وقتا نوعيا يقضيه االهل مع اطفالهم ألصغار ولتشجيع القراءة في الصغر, تعزيز موضوع ثقافة اوقات الفراغ الذي 

تطور في القرية و كجزء من سياسة السلطة احمللية. 
النشاط من اجل حتقيق اهداف املشروع 

لقد عقدت جلسة تعارف مع رئيس املجلس اجلديد مبجرد تسلمه ملهامه وذلك من اجل احلصول على مباركته 
للمشروع. وفي اعقاب هذا اللقاء اجرت النساء لقاء مع مركزة عمل اجلمعية من اجل التعليم والثقافة والرياضة 
في فسوطه بهدف التعرف على نشاطات اجلمعية في القرية بشكل مرتب. وقامت النساء بالتوازي مع هذه 
اللقاءات بإجراء زيارات ميدانية الى عدة ساحات للعب االطفال في املنطقة ودرست مناذج مختلفة لساحات 
للتعرف  النساء استمرارا ملا سلف بإجراء مسح ميداني  لعب األطفال وملكتبات عامة محلية. كما وقامت 
على االحتياجات اخلاصة لتمضية االهالي اوقات الفراغ في ساحات اللعب, احلدائق, صفوف بداية املرحلة 
الدراسية, نويديات الظهيرة التابعة ملكتب الرفاة, دورات اجلمعية والصداقات والعائالت في القرية. اعتمادا على 
املعلومات التي جمعت حضرت النساء برنامج العمل إلقامة املكتبة وتشغيلها عن طريق مركزة عمل أجلمعية, 
حتى انهن التقني مع رئيس املجلس وعرضن علية برنامجهن. كما وُفحصت امكانية التعاون مع نادي اجليل 
الذهبي بغرض دمج كبار السن في فعالية "ساعة ألقصه" في اطار املكتبة.  ستقوم النساء الحقا بالدعوة الى 

اجتماع اهالي بغرض جتنيد مستلزمات اولي وضمان الدعم من املجتمع والفتتاح الفعالية رسميا. 
نتائج املشروع 

متت كتابة برنامج عمل إلقامة مكتبة محلية عرض على رئيس املجلس الذي منح بركته ملندوبات نادي النساء 
ووعدهن باملساعدة والتعاون. وقد ُقدم طلبا لتخصيص مكان لتشغيل املكتبة في داخل املركز أجلماهيري. 

تكد النساء في هذه االيام على التحضير لعقد اجتماع اهالي وجتنيد املوارد من املجتمع وعلى اقامة حفل 
افتتاح رسمي للمكتبة.
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מעורבות בתכנית לשוויון מגדרי ברשויות המקומיות
املشاركة في البرنامج من اجل املساواة اجلندرية في السلطات احمللية 

בנוסף לפרויקטים, גילו הנשים מעורבות בתחומים נוספים של התכנית לשוויון מגדרי ברשויות 
המקומיות. חברות הקבוצה השתתפו בכנסים הארציים השנתיים של התכנית לשוויון מגדרי 

ברשויות המקומיות והציגו את הפרויקטים שלהן. 

املساواة  اجل  من  البرنامج  يشملها  اخرى  مبواضيع  اهتماما  النساء  اظهرت  املشاريع,  الى  اضافة 
اجلندرية في السلطات احمللية. فشاركت مجموعة النساء في املؤمترات القطرية السنوية املنضوية 

في اطار البرنامج من اجل املساواة اجلندرية في السلطات احمللية وعرضن مشاريعهن هناك. 

בכנס הארצי ה-1 של התכנית לשוויון 
מגדרי, יוני 2014 

في املؤمتر القطري االول لبرنامج 
املساواة اجلندرية, حزيران 2014

 | 14 



דבר חברות הקבוצה
اقوال عضوات من املجموعه 

נאדיה חמדאן,  نادية حمدان   
יו”ר נעמת מרחב מרכז הגליל رئيسة نعمت لواء مركز اجلليل

התכנית לשוויון מגדרי ברשויות מקומיות תרמה לי באופן אישי ומקצועי. כאישה שפעילה ציבורית ופוליטית.
החשיפה לנושא התקצוב המגדרי פתחה בפניי ערוצים ודרכי פעולה שהיו חסרים לי. זה דבר שהפך להיות 
דרך חיים. בכל תחום שאני עוסקת בו, מלוות אותי השאלות לגבי כיצד מתחלקים המשאבים, הצרכים של 
מי נלקחו בחשבון? השפה שלי הפכה להיות שפה מגדרית. אני שמה לב למי אני פונה ואיך. כיצד פונים 
ופונות אליי, כאישה. משם התחיל גם השינוי באופן הפעילות שלי בקרב הנשים בחברה שלנו. הנושא הפך 
להיות אבן יסוד שלנו כנשים שרוצות לעשות שינוי בחברה - לכל אישה שרוצה להימצא במוקדי השפעה 

על חייה שלה עצמה ועל החברה באופן כללי. 
בעקבות הקבוצה הזו ארגנתי קבוצות נוספות של נשים ברשויות נוספות, אשר קיבלו הכשרה וליווי ממרכז 
אינג’אז במסגרת התכנית. הקורס והפרויקטים נתנו לי רעיונות רבים, ובהם קורס הכשרה בראייה מגדרית-רב 
תרבותית לפיתוח מנהיגות ציבורית ופוליטית. הנשים בקבוצה עבדו קשה. לא פשוט להביא רעיונות של שינוי 
לבעלי תפקידים ונבחרי ציבור שאינם רגילים לעבוד מול נשים ולשמוע את מה שיש לנשים לומר. אני גאה בהן 
שהן לא ויתרו וגם ממשיכות הלאה. הפרויקט מדבר בעד עצמו. היכולת של התכנית להיות רלוונטית לנושאים 

שמעסיקים אותנו ולהתאים לצרכים שהעלו, הנשים היא לב ליבה של השותפות עם מרכז אדוה.

لقد استفدت شخصيا ومهنيا من البرنامج من اجل املساواة اجلندرية في السلطات احمللية, كامرأة ناشطة في احلياة 
العامة وعلى الصعيد السياسي, اذ ان االنكشاف على موضوع امليزانية اجلندرية فتح امامي قنوات وأساليب عمل 
كنت افتقدها. وقد حتول االمر ليصبح منط حياه في اي مجال اتعامل معه, حيث صارت ترافقني اسئلة مثل كيف 
يتم توزيع املوارد؟ اية مصالح اخذت بعني االعتبار؟. حتولت لغتي الى لغة جندرية, انتبه اآلن ملن اتوجه وكيف. 
كيف يتوجهون ويتوجهن الي كامرأة.كانت هذه نقطة التحول في منط نشاطاتي في اوساط نساء مجتمعنا. ترسخ 
االمر ليصبح حجر اساس بالنسبة الينا نحن النساء الالتي يرغنب بإحداث تغير في املجتمع. بل لكل امرأة تريد 

التواجد في مراكز التاثير على حياتها الشخصية وعلى املجتمع بشكل عام. 
بعد االنتهاء من هذه املجموعة قمت بتنظيم مجموعات نسائية اضافية في سلطات محلية اخرى, فحصلت 
افكارا  املشاريع  بعدها  الدورة ومن  البرنامج. منحتني  اطار  اجناز في  على دورة تدريسية ومرافقة من مركز 
جديدة من ضمنها دورة تدريبية من وجهة نظر جندرية- متعددة الثقافات من اجل تطوير قيادات جماهيرية 
وسياسية. بذلت نساء املجموعة جهدا كبيرا. اذ انه ليس من السهل جلب افكار التغيير ملوظفني ومنتخبي 
جمهور, اذ انهم لم يعتادوا العمل مع النساء وسماع ما لديهن من اقوال. انا فخورة بهن ولكونهن لم يستسلمن 
وواصلن قدما. ان اهمية املشروع واضحه ومثبته, كونه قادرا على التخاطب مع املواضيع التي تشغلنا ومالءم 

لالستجابة لالحتياجات التي طرحتها ألنساء. هذا هو جوهر الشراكة مع ركز ادفا. 
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דבר חברות מועצת נשים

עו”ד אילנה גורן בן שושן, יועצת ראש העירייה לקידום מעמד האישה

יותר הכשרות  ניזום  באופן אישי, התהליך הזה לימד אותי, שידע ומידע הינם כוח. ככל שאנו, כעירייה, 
ותהליכים כאלה, לכמה שיותר נשים, נצליח ליצור סוכנות שינוי רבות יותר, בדומה לפורום שהקמנו. כך 

יותר ויותר נשים ירכשו השכלה וכלים לצמיחה אישית וחברתית, לעצמאות כלכלית.
את עיקר הרושם שהותיר בי התהליך הזה אני זוקפת לזכות הנשים החברות במועצת הנשים, שעשו דרך 
מפתיחת הקורס להכשרה לפוליטיקה ותפקידים ציבוריים, הקמת מועצת הנשים וכלה בהקמת פורום 
‘נשים מובילות עיר’. אין ספק, שעברנו תהליך. מעניין לראות את ההתפתחות של הנשים לאור התכנים 

שקיבלו ולקחו איתן, וכיצד למדו להשתמש בכלים אלה.
ובראשונה הודות לראש העירייה, הגב’ מרים פיירברג איכר, שמעניקה את  כל זאת, התאפשר בראש 
למיטל  חביבות:  ואחרונות  הדרך,  את  התחלנו  עימה  כ”ן  לעמותת  להתרחש,  כאלה  לקסמים  המרחב 
סטרול וללירון אישגור ממרכז אדוה שליוו, תמכו, הדריכו והובילו את כל התהליך הזה במקצועיות, חוכמה 
וכישרון רב. כשרואות את התוצרים אי אפשר שלא להתפעל, ועל כך נתונה להן תודתנו העמוקה. העבודה 
בעיר  רבות  ונשים  להתגאות  הרבה  במה  יש  שלנתניה  בוודאות,  מוכיחה  הייצוג  צוות  של  המבריקה 
יותר מהרבה רשויות אחרות בארץ. שיתוף הפעולה של  מכהנות בתפקידים בכירים ובעמדות מפתח, 
צוות הבריאות עם אגף רובעים ושכונות ומינהל ההנדסה, לתכנון שבילי הליכה מוארים ובטוחים לנשים, 
הוא צעד גדול בדרך להטמעת חשיבה מגדרית נכונה. אני גאה בכן על כך. לא אסיים מבלי להודות גם 
לשותפתי לפרויקט, גב’ אורנה רגי’ניאנו, על חלקה הדומיננטי בפרויקט ועל מעורבותה האישית והתומכת.

אינס דבור, בית ג’ן   إيناس دبور, بيت جن
אני מסיימת את הקורס עם העצמה לאישה שבתוכי בכל מובני המילה. התהליך שעברנו בפרויקט עודד 
מיעוט,  מקבוצת  אישה  להיות  לשתוק.  לא  ובעיקר,  שלנו  המצב  את  לראות  העיניים,  את  לפקוח  אותי 
בפריפריה, זו לא מגבלה אישית, אבל ברור שלמדיניות יש השפעה על החיים שלי ושל נשים אחרות. לכן 
בחרנו את הנושא של תעסוקת נשים. המטרה הגדולה שלנו היא להביא ליציאת הנשים לעבודה או להביא 
עבודה לנשים, לכפרים. יש לנו עדיין הרבה מה לעשות ואנחנו רחוקות מהשגת המטרה הזו, אבל התחלנו 
דרך מעניינת ומאתגרת. הבנו שבתור התחלה אנחנו צריכות לדרוש ולהיות שותפות בקבלת ההחלטות, 
לייצג את עצמנו ואת הצרכים שלנו, לחלוק ידע עם נשים אחרות. היום אנחנו אפילו מדברות על עצמנו 

ב-ות, כי מגיע לנו ייצוג גם בשפת היום יום! 

انهي هذه الدورة وقد تعززت قدرات املرأة في داخلي بكل معنى الكلمة. شجعتني السيرورة التي مررنا بها 
خالل املشروع على فتح عيوني ورؤية وضعنا ودفعتني باالخص الى عدم السكوت. ان تكوني امرأة تنتمي 
الى مجموعة اقلية من الضواحي ال يعتبر قصورا شخصيا بل من الواضح ان هنالك تأثير للسياسة على حياتي 
وحياة نساء اخريات. لذلك اخترنا موضوع عمل النساء. ان هدفنا االسمى هو ان نؤدي الى خروج النساء الى 
العمل او ان جنلب العمل الى ألنساء في القرى. ما زال امامنا الكثير من العمل والهدف الذي نبتغيه بعيد عن 
املنال ولكننا بدأنا بطريق مثير لالهتمام ومليء بالتحديات. فهمنا انه منذ البداية علينا ان نطالب وان نشارك 
في عملية اتخاذ ألقرارات, ان منثل انفسنا واحتياجاتنا وان نشارك النساء االخريات باملعلومات. نتحدث اليوم 

عن انفسنا بنون النسوة ألننا نستحق احلضور في اللغة العادية اليومية!

הנאא מסעוד, בית ג’ן  هناء مسعود  بيت جن 

להגיע למפגשי הקבוצה לא היה לי פשוט. תמיד יש עוד הרבה מחויבויות - בבית, סידורים עם הילדים, 
אירועים משפחתיים, ובכל זאת באתי. היה חשוב לי להתמיד, לפגוש את הנשים שמגיעות מהכפר ומחוץ 
ועידוד  מוטיבציה  לי  נתן  זה  אביב.  מתל  שבאו  והמנחות  והמרצות  מהגולן  והגיעו  שטרחו  נשים  לכפר, 
לי, משותפים  גיליתי שהרבה מהחסמים שיש  הזו.  לבד במערבולת  לא  זיהיתי שאני  בקבוצה  להמשיך. 
לכולן. תמיד רציתי שינוי חברתי, לפתוח דלתות שהרגשתי שסגורות בפניי. בקורס קיבלתי הרבה חיזוקים 
למה שאני, לזכות שלי לקבל מענה לצרכים שלי, להתקדם וליזום. נתתי הרבה כוח לאחרות וקיבלתי גם 
בחזרה. בעקבות התהליך שעברתי בקורס החלטתי לגשת למכרז לתפקיד יועצת לקידום מעמד האישה, 
שנפתח בכפר. נתקלתי בחסם, שלא מאפשר לי לקדם עצמי – הדרישה לתואר, להשכלה גבוהה. החלטתי 
לשנות את המצב הזה. אני עכשיו כבר סטודנטית שנה ב’ בפסיכולוגיה ומדעי התנהגות במכללה האקדמית 
צפת, ורוצה להמשיך לתואר שני. מעבר להצלחה האישית, אני מובילה תכנית ללימודי תואר באוניברסיטה 

הפתוחה לנשים מעל גיל 30, שאספתי בכפר. המטרה שלנו להתגבר על החסמים ויחד לפרוץ דרך. 

בעיני, אחד ההישגים החשובים שלנו כקבוצה, הוא הקמת מועצת נשים בצמוד למועצה הראשית של 
לנשים שמתחילות להעצים את  אני מאחלת הצלחה  היועצת לקידום מעמד האישה.  ביחד עם  הכפר, 
עצמן ולפתח תודעה ושאיפות לשוויון מגדרי בכל התחומים – תעסוקה, נגישות, פיתוח הסביבה, מימוש 
ידי כך שאנו מזהות את  כולה. אנחנו מקדמות שינוי בכל התחומים, על  ובכך גם לתרום לחברה  עצמי, 

החסמים ופועלות יחד כדי להתגבר עליהם. אנו בוחרות להיות מעורבות.

لم يكن سهال علي الوصول الى لقاءات املجموعة. هنالك الكثير من الاللتزامات دائما – في البيت ولتنظيم 
امور االوالد واملناسبات ألعائلية ورغم كل ذلك اتيت. كان من املهم لدي ان اواظب وان التقي بالنساء القادمات 
من القرية ومن خارجها, نساء بذلن جهدا وأتني من اجلوالن واحملاضرات واملوجهات االتي حضرن من تل ابيب. 
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אורנה רג’יניאנו, מנהלת אגף רובעים ושכונות

העבודה שלי ושל שותפתי, אילנה גורן בן שושן, יועצת ראש העירייה לקידום מעמד האישה עם מועצת 
נשים, החלה עם קורס ‘נשים מנהיגות את המחר’ בשיתוף עמותת כ”ן והמשיכה בהכשרה ובליווי המועיל 
של מרכז אדוה בהטמעת שוויון מגדרי במדיניות העירונית. במסגרת זו, התקיים תהליך ארוך של עבודה 
ואיתרו  בדקו  הציבורי,  למרחב  יצאו  נשות המועצה  הנשים.  בחרו  אותם  נושאים  סביב  הפרויקטים  על 
והעלו הצעות לשיפור;  זיהו פערים  צרכים של נשים הצועדות למען בריאותן במסלולי ההליכה בעיר, 

ביצעו מיפוי ופילוח מגדרי, ניתחו את הנתונים וגיבשו אסטרטגיות לקידום והגברת ייצוג והשפעת נשים.
מטרת פורום “נשים מובילות עיר”, אשר יצא לדרך בסוף המחצית הראשונה של 2015, הינה שילוב זרועות 
להטמעת שוויון מגדרי, כמו גם הגדלת מספר הנשים בעמדות מפתח, בזירות שונות בעיר. נשות הפורום 
דנו בדרכים להובלת שוויון מגדרי במסגרת הפעילות העירונית להעצמת נשים, עם רוח גבית של היחידה 
העירונית לקידום מעמד האישה, אגף רבעים ושכונות ומועצת נשים נתניה. בגיבוי ראש העיר, הגב’ מרים 
פיירברג, מלוות את התהליך והפורום פורץ הדרך והמכובד, סגנית ראש העיר הד”ר אביטל לאופר, חברות 
המועצה - שושנה )צ’וצ’י( זילברברג ושירי חגואל-סיידון, ראש הרשות לקידום מעמד האישה ורד סוויד, 
סמנכ”לית העירייה וראש המינהל הכללי חיה שניידר, ראש מינהל החינוך טובה דולב, ונשים מובילות 

נוספות ממגוון תחומי עשייה. 
לעיר  משמעותית  קבוצה  ובהתהוות  בחיזוק  זה  תהליך  בהובלת  חלק  להיות  אישי  באופן  אותי  מרגש 
ולקהילה ואני גאה ושמחה על נשים חרוצות, שותפות שצמחו וחברו אלינו בדרך. הנושא של שינוי חברתי, 
שהוא לב ליבה של התכנית לשוויון מגדרי, מוביל אותי עכשיו בכל רמות העשייה. תמיד האמנתי שצריך 
לעבוד עם השטח, עם התושבים והתושבות, גם עם המתנגדים והמתנגדות. היום אני מודעת שחינוך 
איכותי הוא תלוי מדיניות ולא יכול להיות מנותק, או נייטרלי. לא ניתן לקדם ולחנך ללא שיתוף הציבור. 
התהליך של הטמעת שוויון מגדרי בשיתוף מועצת נשים, הוא דוגמא לשיתוף ציבור בו תושבות הן לא 
רק לקוחות, או קבוצת מיקוד ליוזמות עירוניות, אלא שותפות מלאות בחשיבה, בביצוע ובמשוב חוזר על 

התאמת שירותים חברתיים לצרכיהן וחלוקה יעילה יותר של משאבים עירוניים.

لقد امدني ذلك بالدافعية لالستمرار واملواصلة. تعرفت من خالل املجموعة على أنني لست وحيدة فى هذه 
الدوامة. اكتشفت بان الكثير من املعيقات التي اعترضت طريقي مشتركة لنا جميعا. أردت دائما التغيير 
االجتماعي ورغبت بفتح االبواب التي شعرت بأنها مقفلة في وجهي. منحتني الدورة تعزيزا ملا انا عليه, ووعيا 
حلقي في احلصول على تلبية الحتياجاتي وللتقدم واملبادرة. منحت الكثير من القوه لألخريات وتلقيت مثلها. 
على اثر التجربة التي خضتها في الدورة قررت التقدم الى العطاء الذي طرح لوظيفة مستشارة للنهوض مبكانة 
املرأة في القرية. صادفني حاجز لم ميكنني من تطوير نفسي- مطلب تعليم وشهادة جامعية. قررت ان اغير هذا 
الوضع. انا أآلن طالبة جامعية في ا السنة الثانية ملوضوع علم النفس والعلوم السلوكية في الكلية االكادميية - 
صفد, وانوي املواصلة للحصول على املاجستير. عدا عن النجاح الشخصي فأنني اقود برنامجا لتعلم البكلوريا 
في اجلامعة املفتوحة لنساء جمعتهن من القرية وهن ممن جتاوزن سن ال 30 كان الهدف من ذلك التغلب على 

احلواجز واالنطالق سوية. 
ان احد اهم اجنازاتنا كمجموعه بحسب رأيي هو اقامة مجلس نسائي الى جانب املجلس احمللي للقرية, مبعية 
املستشارة للنهوض مبكانة املرأة. امتنى النجاح للنساء االتي بدأن خطواتهن لتعزيز قدراتهن ولتطوير والوعي 
والسعي الى املساواه اجلندرية في كل أملجاالت – ألعمل, املتناولية, تطوير البيئة, حتقيق ألذات, بحيث يسهمن 
بذلك في تطوير املجتمع ككل. اننا نسعى الى التغيير في كل املجاالت عن طريق التعرف على املعيقات اوال 

ومن ثم العمل املشترك للتغلب عليها. اخترنا ان نكون شريكات. 

ר’זאלה חמזה , בית ג’ן  غزاله حمزه,  بيت جن

הכרתי נשים מדהימות, הנס הזה שקורה כשנשים זרות, בגיל, רקע ועיסוק שונים יוצרות אחווה, גרם לי לקחת 
נשימה של נתינת אמון ביקום ובנשים, בתקווה שנגיע לשינוי הרצוי. אני בטוחה שהצמיחה שהייתי חלק ממנה 
ועדה לה, השפיעה עלי בהרבה דרכים ותלווה אותי בדרכים רבות בעולם שלי. המסגרת של מחויבות לשינוי 
נושאים  בהרבה  האישית  להסתכלות  תרם  הקורס  ולעשות.  לחשוב  לקרוא,  להתבונן,  אותי  חייבה  חברתי 

ובמיוחד באופן ההסתכלות על תקציבים. היום אני יודעת לקרוא תקציבים באופן ביקורתי יותר מעבר. 

נשים  הזכויות שלהן. הרבה  הן  יודעות מה  נשים בכפר  הוא הכנס שערכנו. עכשיו  ההישג החשוב שלנו 
מתקשרות אלי ושואלות שאלות בקשר לתלוש שלהן וחוקי עבודה. הגברת המודעות היא דבר מאוד חשוב 
ובמיוחד הגברת המודעות לזכויות שלנו כנשים. כל אישה שבוחרת להשתתף בפרויקט בעיני היא אישה 
מנהיגה, ובסופו של דבר אדם שבוחר את בחירותיו. כל אישה מביאה את הקול שלה ויכולותיה הייחודיות 
לתרום  שיכולה  שונה,  דרך הסתכלות  יש  ואחת מאיתנו  לכל אחת  על החברה.  ולהשפעה  לשינוי  בדרך 

ולהעצים נשים אחרות.

تعرفت على نساء مدهشات, حتدث هذه املعجزة عندما تلتقي نساء غريبات الواحدة عن االخرى, من اجيال 
مختلفة وخلفيات ومجاالت عمل مختلفة فتجمع بينهن أخوه, لقد مدني ذلك بنفس ميكنني من الثقة بالعالم 
وبالنساء وباألمل بأننا سنصل الى التغيير املنشود. كلي ثقة بان النمو الذي ساهمت فيه وشهدته يحدث 
سينعكس علي بطرق كثيرة في عاملي اخلاص. ان اطار االلتزام بالتغيير االجتماعي دعاني الى التمعن والقراءة 
والتفكير والعمل. ساهمت الدورة في جعلي اعيد النظر في الكثير من املواضيع وخاصة فيما يتعلق بالنظرة الى 

امليزانيات. صرت اعرف االن كيف تقرا امليزانيات بشكل نقدي اكثر مما كنت علية سابقا. 
ان االجناز االهم بالنسبة الينا كان املؤمتر الذي عقدناه. االن تعرف نساء القرية ما هي حقوقهن, تتصل بي الكثير 
من النساء ويطرحن اسئلة تتعلق بقسيمة الراتب اخلاصة بهن وبحقوق العمل. رفع الوعي هو امر مهم جدا 
وخاصة بالنسبة حلقوقنا نحن كنساء. انني اعتبر كل امرأة تقرر املشاركة في املشروع قائدة وشخص يحدد 
خياراته اخلاصة بنفسه . جتلب كل امرأة صوتها وقدراتها املميزه في مسيرة التغيير والتأثير على املجتمع. متلك 
كل واحدة وواحدة طريقتها اخلاصة املختلفة في النظر الى االمور والتي من شانها املساهمة في متكني نساء 

اخريات. 
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נזהה טאפש , בית ג’ן  نزهه طافش,  بيت جن 

זכויותינו, לחזק את הביטחון  ידע על  ולהוסיף  ואמיצות. ללמוד  יפות  לי הכבוד להכיר קבוצת נשים  היה 
העצמי, לשבת בפני קבוצה ולדבר, לחפש דרכים חדשות לפעול לטובת הנשים בכפר ובסביבה. עכשיו 
אנחנו מובילות בנייה של מועצת נשים, שאני מאמינה בהצלחתה בקידום ועידוד נשים בכפר. המטרה שלנו 
לדאוג שהצרכים של נשים יילקחו בחשבון, לחזק את שיתוף הפעולה בין נשים למען נשים, מעין מהפכה 

לקידום זכויותיהן של נשים. אני מאד שמחה להיות חלק, לתרום ולעזור לזה לקרות. 

يشرفني اني تعرفت الى نساء جميالت وشجاعات. وتعلمت املزيد من املعلومات بالنسبة الى حقوقنا وعززت 
من ثقتي بنفسي., تعلمت كيف احتدث وأنا اجلس امام مجموعه وان ابحث عن طرق جديدة للعمل ملصلحة 
النساء في القرية ومحيطها  نعمل االن على اقامة مجلس نسائي, انني اثق بأنه سينجح بالنهوض بنساء القرية 
وسيشجعهن. هدفنا هو احلرص على ان تؤخذ احتياجات النساء باحلسبان وان يتعزز التعاون بني النساء من اجل 
ألنساء, ان هذا مبثابة ثورة من اجل النهوض بحقوق النساء. يسرني جدا ان اكون جزءا مما يحدث وان اساهم 

وأساعد على حتقيق ذلك. 

חנאן עטילה, בית ג’ן  حنان عطيله,  بيت جن 

השתתפתי בקבוצת נשים לשוויון מגדרי ברשויות המקומיות של נעמת מרחב מרכז הגליל, בזכותה של 
לצורת  להיחשף  מעניין  ממש  היה  הדרוזית.  מהחברה  נשים  ולקדם  לתמוך  בכדי  הכל  שעושה  נאדיה, 
ההסתכלות המגדרית. זה משהו שחלחל בי ושבעקבותיו התחלתי השנה לימודי תואר ראשון במגדר, בבית 

ברל. אני גאה להיות חלק מהתכנית הזאת ומודה לכל מי שהדריכה אותנו. 

شاركت في مجموعة النساء من اجل املساواة اجلندرية في السلطات احمللية التي نظمتها نعمت لواء مركز اجلليل, 
وذلك بفضل نادية التي تعمل جاهدة من اجل دعم وتعزيز النساء في املجتمع الدرزي. لقد كان االنكشاف على 
طريقة النظر من منطلق جندري مثيرا لالهتمام. لقد تغلغل ذلك في داخلي وعلى اثرة بدأت هذه السنة دراستي 
لدرجة البكلوريا في موضوع اجلندر في بيت بيرل. انا فخورة بكوني جزءا من هذا البرنامج واشكر كل من وجهتنا.

סמאהר נג’ם טאפש, בית ג’ן   سماهر جنم طافش, بيت جن  

להנהיג  עבודה  וכלי  השראה  מקורות  לנו  נתן  שלנו,  המנהיגותית  האישיות  את  לבסס  לנו  תרם  הקורס 
נשים,   25 שמונה  הנשים  מועצת  להקים  הצלחנו  כנשים.  שלנו,  וההשפעה  העשייה  יכולת  את  ולהגדיל 
דרך  מובילות  ולהיות  שלנו  הכוח  את  למקסם  היא  נשים  מועצת  של  המטרה  הקבוצה.  חברות  מרביתן 

בסביבה בה אנו פועלות. כולי תקווה שנוביל את החברה והנשים למקומות רצויים וטובים יותר.

لقد ساعدتنا الدوره على تأسيس شخصياتنا ألقيادية ومنحتنا مصادر الهام وأدوات عمل تعيننا كنساء على 
القيادة وعلى تنمية قدراتنا على العمل والتأثير. جنحنا بإقامة مجلس نسائي من 25 امراه معظمهن من نساء 
املجموعة. يهدف املجلس النسائي الى استخالص احلد االقصى من قوتنا لنصبح رائدات في محيط نشاطاتنا. 

كلي امل في ان نتمكن من قيادة املجتمع والنساء الى اماكن منشودة افضل. 

אמירה ח’יר, פקיעין  اميرة خير, البقيعه 

חוויתי קבוצה מאוד ייחודית, נשים מעדות שונות, מדהימות וחזקות. הוכחנו שיחד זה כוח. כל אחת העבירה 
וקיבלה המון עידוד תמיכה והקשבה! ההישגים מהחשובים של הפרויקט, הם הצעדים שמטרתם לספק יותר 
הזדמנויות עבודה ותעסוקה לנשים והעלאת המודעות בקרבן על זכויותיהן בעבודה וזכותן להיות חלק פעיל 

בלתי נפרד בכל מקום.
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נג’אח עלי, פקיעין  جناح علي,  البقيعه  

הקורס שעברנו היה מאתגר והעניק לנו הרבה ידע הקשור לחיים היום יומיים שלנו ומה שמתרחש סביבנו 
מבחינה חברתית, מבחינת מדיניות של שלטון מקומי וממסדי באופן כללי. במסגרת התכנית עודדו אותנו 
ליזום פרויקטים חיוניים לחברה בכלל ולנו כנשים בפרט, ואכן בחרנו נושא שנוגע לחיים של כולנו – תעסוקת 
נשים. למדנו על החסמים העומדים בפני נשים, ונשים דרוזיות במיוחד, בעולם התעסוקה וחשבנו באיזה 
וייתן  יצא לאור בקרוב  ובטוחה שהפרויקט שלנו  ניתן להתמודד עימם. כולי תקווה שנמשיך הלאה  אופן 

מענה לנשים בכפר, יקדם ויעודד יוזמות נוספות, חברתיות ועסקיות כאחת. 

وضعت الدورة التي مررنا بها التحديات امامنا ومنحتنا الكثير من املعلومات املتعلقة بحياتنا اليومية ومبا يحدث 
من حولنا من الناحية االجتماعية ومن ناحية سياسات احلكم احمللي واملؤسساتي بشكل عام. شجعونا من خالل 
البرنامج على املبادرة ملشاريع حيوية للمجتمع ولنا بشكل خاص, وقمنا فعال باختيار موضوع مرتبط بحياتنا 
جميعا - عمل النساء. تعملنا عن احلواجز التي تعترض طريق النساء وخاصة الدرزيات منهن في عالم العمل 
وفحصنا بأي طريقة ميكن التعامل معها. كلنا امل بان نتمكن من االستمرار قدما وكلي ثقة بان مشروعنا 
سينطلق قريبا وسيستجيب الحتياجات نساء القرية وسيعزز ويشجع مبادرات اضافية في املجاالت االجتماعية 

والتشغيلية على حد سواء.

לילה אברהים, מג’דל שמס  ليلى ابراهيم, مجدل شمس

شكلت الدورة بالنسبة الي جتربة اخوضها ألول مرة في حياتي حينما كنت جزء من مجموعة نسائية. ان نتحدث 
عن ألنساء, عن ما يهم النساء وعن انعدام املساواة بني النساء والرجال. لم افكر في حياتي بهذه االمور قبل 
مشاركتي في الدورة. كانت هذه خطوتي االولى في عالم النساء وقد غيرت مسيرة احلياة التي اتخذتها لنفسي 
بشكل جذري, هذه امور نتجت عن اللقاءات عدا عن التعلم والعالقات التي يسودها االهتمام واالكتراث. انا 
فخورة بنفسي لكوني تشجعت على تغيير طريقي وعلى التعرف على نساء ُيسمعن اصواتهن امام مجتمعهن 
ومحيطهن. املس االن التغيير الذي حصل عندي في تصرفاتي اجتاه النساء, صرت ادافع عنهن, احافظ على 
حقوقهن, اناضل من اجل اي شأن يخصهن الن في هذا نضال من اجلي شخصيا في الواقع. كانت مبادرتي إلنشاء 
برنامج للشابات في القرى الدرزية وفي هضبة اجلوالن حلما حتقق بعد مشاركتي في الدورة والدعم الذي حظيت 
به من قبل النساء. تعلمت في دورة لتوجيه املجموعات واعمل في هذه االيام مع مجموعة من الفتيات في املدرسة 
الثانوية االقليمية. شكرا للموجهات ولنساء اجلليل على استقبالهن لنا. شرفني ان اتعرف وأتعلم وان ان انطلق 

معكن والى جانبكن في هذه املسيرة من خالل املرأة في داخلي. 
הקורס היה למעשה החוויה הראשונה שלי בחיים של להיות חלק מקבוצת נשים. לדבר על נשים, על מה שמעניין 
נשים, על אי השוויון בין נשים לגברים. אף פעם לא חשבתי על הדברים האלה לפני השתתפותי בקורס. זה היה 
צעד ראשון שלי בעולם הנשים ששינה באופן דרסטי את הדרך שלקחתי לי להמשך החיים. מעבר ללמידה 
נוצרו יחסים של דאגה ואכפתיות. אני גאה בעצמי על האומץ שלי לשנות דרכי ולהכיר נשים שמשמיעות את 
הקול שלהן לחברה ולסביבה שלהן. היום אני רואה את השוני בהתנהגותי כלפי נשים, מגינה עליהן, שומרת על 
זכיותיהן, נאבקת בכל עניין שנוגע להן, כי זה בעצם המאבק למען עצמי. היוזמה שלי להקים תכנית לנערות 
בכפרים הדרוזים ברמת הגולן היה חלום שהתגשם. לאחר השתתפותי בקורס ותמיכת הנשים, למדתי קורס 
הנחיית קבוצות ובימים אלה אני עובדת עם קבוצת נערות בבית ספר התיכון האזורי. תודה למנחות ולנשות הגליל 

שקבלתן אותנו. היה לי לכבוד להכיר, ללמוד ולצאת לצידכן למסע הזה, דרך האישה שבתוכי.

اختبرت مجموعة غاية في ألتميز, نساء من طوائف مختلفة رائعات وقويات. اثبتنا ان في اجلماعة قوة. قدمت كل 
واحدة وحصلت على الكثير من التشجيع والدعم واإلصغاء! من بني اجنازات املشروع أملهمة, توفير املزيد من فرص 
العمل للنساء ورفع وعيهن ملوضوع حقوقهن في العمل وحقهن في ان يكن جزءا ال يتجزأ من اي نشاط في اي مكان. 
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הודא אבו עואד, בוקעאתא   هدى ابو عواد,  بقعاتا

הגעתי למפגש השלישי של הקורס כאורחת ופשוט התלהבתי מהנושאים שעלו במפגש ורציתי להיות חלק 
מהקבוצה. מאז ועד הסיום לא פספסתי אף מפגש. באופן אישי עברתי תהליך משמעותי מבחינה נפשית 
ומעשית. המשתתפות והמנחות הפכו לקבוצת תמיכה עבורי ופתחו בפני אופציות שלא חשבתי עליהן לפני 
כן. המידע שקיבלנו על אופן התפקוד של הרשויות המקומיות והשיח שנוצר בקבוצה עורר אצלי את תחושת 
האחריות האישית והרצון להיות מעורבת ומשפיעה בחברה. באותה תקופה הייתי בלי עבודה תקופה ארוכה, 
למרות שיש לי תואר ותעודה וכן, אני מגיעה מהגולן, שזה מרוחק יותר. לא ידעתי איך להשתלב בפעילות 
חברתית ואיך לתרום, בעוד שאני עצמי הייתי צריכה חיזוק ותמיכה. בקורס שיניתי כיוון, הבנתי שיש לי מה 
נוסף  כלי  לי  כדי שיהיה  כדי התכנית התחלתי ללמוד הנחיית קבוצות,  יכולת להשפיע. תוך  לי  ויש  לתרום 
שישרת את מטרותיי. אני מקווה שבהמשך נוכל, אני והשותפה שלי לפרויקט, להוציא אותו לפועל מול הרשויות 
המקומיות באזור שלנו. אני מאוד מודה על ההזדמנות שקיבלתי להיות חלק מקבוצה ייחודית ומגוונת וזכיתי 

לשתי מנחות מהממות מעולמות שונים שהצליחו לתרום לקבוצה בצורה מאד יעילה.

حضرت الى اللقاء الثالث كضيفة ولكن املواضيع التي طرحت اثارت حماسي ورغب في ان اكون جزء من 
املجموعة. من ذلك احلني وحتى النهاية لم افوت اي لقاء. مررت شخصيا بعملية مهمة من الناحيتني النفسية 
والعملية. حتولت النساء املشاركات واملوجهات الى مجموعة دعم بالنسبة الي وفتحت امامي خيارات لم 
افكر فيها قبال. ان املعلومات التي حصلت عليها حول قيام السلطات احمللية مبهامها واخلطاب الذي ساد في 
املجموعه اثارا لدي االحساس باملسؤولية الشخصية والرغبة في ان اصبح شريكة ومؤثرة في املجتمع. كنت في 
تلك الفترة عاطلة عن العمل منذ مدة طويلة رغم انني احمل شهادة أكادميية وصحيح بأنني قدمت من اجلوالن 
وهو مكان ابعد. لم اعرف كيفية االندماج في نشاطات اجتماعية وكيف ميكنني ان اساهم في حني كنت انا 
نفسي بحاجة الى املعاضدة والدعم. غيرت اجتاهي خالل ألدورة فهمت بان لدي شيئا اساهم فيه واني قادرة 
على التأثير. بدأت خالل الدرة بتعلم موضوع توجيه املجموعات الكتساب اداة اضافية تخدم االهداف التي 
وضعتها لنفسي. آمل بان نستطيع الحقا, انا وشريكتي في املشروع ان نطبقه ازاء السلطات احمللية في منطقتنا. 
شكري اجلزيل على الفرصة التي منحت لي ألكون جزء من مجموعة مميزة ومتنوعة فلقدحظيت مبوجهتني 

مدهشتني من عاملني مختلفني وقد جنحن باملساهمة بخبرتهن بشكل فعال جدا. 

חנאן עאסי, רכזת מועדון נשים פסוטה  حنان عاصي,  مركزة نادي نساء فسوطه 

למדנו הרבה מהסדנא הזו וגם מהפרויקט, מכל הנשים וממיטל, המנחה. אני ממשיכה ללמוד כל הזמן, 
גם מיומנויות אישיות וגם על הזירה הציבורית והפוליטית, כדי לקדם את המטרות שלנו, הנשים. בפרויקט 
למדנו איך לקדם את השירותים שאנחנו מרגישות שחסר או שצריך לשפר עבורנו ועבור הילדים שלנו. 
עשינו הרבה עבודה, כל אחת תרמה את חלקה. אני דיברתי עם ההורים, ביקשנו שימלאו את השאלונים 
כדי שנדע האם רואים צורך בספרייה בכפר ומה רוצים שיהיה בה. גילינו שיש תמיכה רחבה לנושא, שהורים 
חושבים שזה חשוב וטוב ומוכנים גם לתרום ולהתגייס להקמת הספרייה. אני מקווה שנצליח להוציא את 

הפרויקט הזה לפועל בהקדם, ושנקבל מענה חיובי מהמועצה.

تعلمنا الكثير من االيام الدراسية وكذلك من املشروع, من جميع النساء ومن ميطال املوجهه. انا اواصل التعلم 
طوال الوقت,اتعلم مهارات شخصية وفي املجاالت العامة والسياسية من اجل بلوغ اهدافنا نحن النساء. تعلمنا 
من خالل املشروع كيف نطور اخلدمات التي نشعر بأنها تنقصنا او انه يجب حتسينها من اجلنا ومن اجل اوالدنا. 
قمنا بالكثير من العمل الذي ساهمت كل منا بجزء منه. حتدثت انا مع األهالي طلبنا ان يعبئوا استمارات لنعرف 
بواسطتها اذا ما كانوا يرون حاجة إلقامة مكتبة في القرية وما الذي يرغبون ان يكون فيها. وجدنا بان هناك دعما 
واسعا للموضوع وان االهالي يعتقدون بان االمر مهم وجيد وحتى انهم مستعدون للتبرع والتجند إلقامة املكتبه. 

آمل ان ننجح في تنفيذ هذا املشروع بأقرب وقت وان نحصل على رد ايجابي من املجلس احمللي. 
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רימא ח’ורי, חברת מועדון נשים פסוטה   رميا خوري,  عضوة نادي نساء فسوطه 

בעקבות הקורס אני קודם כל מבינה מה זה מגדר ומהו שוויון מגדרי, במיקרו ובמקרו, ומודעת יותר לכוחי 
ובטוחה יותר בזכות הידע שרכשתי. הידע הזה הבהיר את המעומעם והאיר את הדרך לעשייה והצלחה. 
אלו מבחינתי תבליני החיים. המטרה היום אצלי זה לא איך לחיות, אלא בשביל מה לחיות ויש... אני מתחילה 

בימים אלה תואר שני במגדר באוניברסיטת בר אילן. 

כשסיימנו את הקורס והתחלנו לעבוד על הפרויקט, ידענו שאנחנו רוצות להקים בכפר ספריה עירונית לגיל 
הרך. זה היה מעבר מחלום לעשייה במציאות. הרעיון החל לקבל חיים דרך העשייה שלנו. ככל שדיברנו 
על הנושא של שוויון מגדרי ועל הפרויקט בכל פורום אפשרי, ראינו שאנו מעירות את האנשים ובמיוחד את 
הנשים מתרדמת. חוויית הפרויקט מאוד חיובית, אך גם מלאת קשיים חלקם פוליטיים וחלקם ביורוקרטיים. 

גם מהקשיים אנחנו לומדות. נקווה להצלחה ולהישגים בהקדם האפשרי.

بعد هذه الدورة صرت افهم اوال ما هو اجلندر وما هي املساواة اجلندرية على املستويني الواسع والضيق انا اكثر وعيا 
ملدى قوتي وأكثر ثقة بفضل املعلومات التي اكتسبتها. وضحت هذه املعلومات االمور املشوشة وأضاءت طريق 
العمل والنجاح. تعتبر هذه بالنسبة الي بهارات احلياة. صار هدفي اليوم ليس كيف اعيش بل ما  الذي من اجله 

اعيش وهنالك ما اعيش الجله... سأبدأ قريبا دراستي للماجستير في موضوع اجلندر في جامعة بار ايالن. 
القرية,  بعد ان انهينا الدورة بدأنا بالعمل على أملشروع, عرفنا بأننا نريد انشاء مكتبة بلدية لألطفال في 
شكل هذا حتوال من احللم الى العمل على ارض الواقع. وقد بدأت الفكرة باالنبعاث عن طريق عملنا. كلما 
حتدثنا اكثر عن موضوع املساواة اجلندرية وحول املشروع كلما سنحت ألفرصة, الحظنا بأننا نصحي الناس 
والنساء بشكل خاص من نومهم العميق. خوض جتربة املشروع ايجابية جدا ولكنها محفوفة بالصعوبات 
أيضا, قسم منها سياسية وقسم آخر بيروقراطي. نحن نتعلم من الصعوبات أيضا, نأمل بان نحظى بالنجاح  

في حتقيق بأسرع ما ميكن. 

 סיהאם סמעאן, חברת מועדון נשים פסוטה 
سهام سمعان,  عضوة نادي نساء فسوطه 

ולא  צריכות להמשיך  זה הביצוע של הפרויקט. אנחנו  הייתה עשר אבל המבחן האמיתי שלנו,  התכנית 
אני מכירה את ראש  ושיכירו בספרייה באופן רשמי.  וציוד  לוותר, לשבת עם ראש המועצה, לקבל חדר 
המועצה ויודעת שהוא רוצה לקדם את הכפר ולפתח את החינוך והתרבות. היו לנו הרבה עיכובים מצד 
המועצה והעמותה וגם מצידנו, מועדון הנשים. כולנו עסוקות, יש לכל אחת עבודה והרבה מחויבויות והכי 
קל לנו לשכוח ולשים בצד את הצרכים שלנו. השקענו הרבה וזה חבל. אם נהיה כולן יד אחת אנחנו יכולות 

להשיג את המטרה הזו. לתת מקום לספרייה זה גם לתת מקום לצרכים שלנו, כנשים בכפר.

املواصلة وعدم  املشروع. علينا  تنفيذ  امتحاننا احلقيقي يكمن في  البرنامج عشرة على عشرة ولكن  كان 
أالستسالم. االجتماع برئيس املجلس, احلصول على غرفة ومعدات وعلى االعتراف باملكتبة بشكل رسمي. 
انا اعرف رئيس املجلس واعرف بأنه يريد تقدم القرية وتطوير التربية والتعليم. عانينا الكثير من املعيقات 
من جانب السلطة واجلمعية ومن جانبنا. ايضا جميعنا مشغوالت, لكل منا عمل والكثير من االلتزامات 
وما اسهل ان ننسى ونضع جانبا احتياجاتنا اخلاصة. سبق واستثمرنا الكثير فخسارة  ان نتوقف. اذا احتدنا 
ان مينح مكان الحتياجاتنا  يعني  للمكتبة  ان مينح مكان  الهدف.  بلوغ هذا  باستطاعتنا  جميعا سيكون 

كنساء في القرية. 
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אימאן ח’ורי, חברת מועדון נשים פסוטה  اميان خوري, عضوة نادي نساء فسوطه

היינו  לא  נשים שבצורה אחרת  טוב, הכרנו  היה  חיובי, השיתוף פעולה  זה דבר  הזו שיצרנו,  עצם הקבוצה 
מכירות, למשל מדתות אחרות. זה גם פתח לנו דלתות, ליצור קשרים עם נשים דרוזיות באזור שלנו. למדנו 
יחד על המיקום שלנו בחברה, על המצב הכלכלי, על שוק העבודה. המפגש והעבודה המשותפת מחזקים 
אותנו, מעצם הקשר הטוב, האפשרות לחשוב יחד על העתיד, וגם מבחינת השפה – אני מרגישה שזה נתן לי 
אומץ לדבר ולהשתמש בעברית. אני חושבת שכולנו צריכות את השוויון והשלום, זה מה שעושה את החיים 

שלנו שלמים. 

והנכדים שלנו.  הפרויקט שלנו עוסק גם הוא בעתיד. הספרייה היא משהו שאנחנו עושות בשביל הילדים 
השקענו הרבה מחשבה ועבודה והלוואי שזה יצא כבר לפועל. הקושי הוא שכל אחד מפיל את האחריות על 

מישהו אחר, אבל יש לנו כח לעשות את זה ואנחנו דורשות שיתאמצו, אין ברירה אחרת.

ٍان مجرد تشكيل هذه املجموعة امر إيجابي, كان التعاون جيدا تعرفنا على نساء لم نكن لنتعرف عليهن بطريقة 
اخرى كنساء من ديانات اخرى. فتح االمر ابوابا امامنا خللق العالقات مع نساء درزيات في منطقتنا. تعلمنا 
سوية عن مكانتنا في أملجتمع, عن الوضع أالقتصادي وعن سوق العمل. يقوينا اللقاء والعمل أملشترك من 
مجرد العالقات احلسنة وامكانية التفكير باملستقبل معا ومن ناحية اللغة ايضا – اشعر بان هذا مدني بالشجاعة 

للحديث واستخدام اللغة العبرية. اعتقد بأننا جميعا بحاجة الى املساواة والسالم فهكذا تكتمل حياتنا. 
يتعامل مشروعنا ايضا مع املستقبل. املكتبة هي شيء نقوم به من اجل اوالدنا وأحفادنا. بذلنا الكثير من 
التفكير والعمل ويا ليت التنفيذ يبدأ. تكمن الصعوبة في القاء كل واحد املسؤولية على شخص آخر ولكننا 

منلك القوة لفعل ذلك ونحن نطالبهم ببذل أجلهود, ال مفر آخر. 

عضوات اضافيات: رمي دكور, عضوة نادي نساء فسوطه; صديقة زين الدين, البقيعه; اعتدال قيس, بيت 
جن; عساله عزه, بيت جن; اميمه حمود, بيت جن. 

חברות נוספות: רים דקואר, חברת מועדון נשים פסוטה; סדיקה זין אלדין, פקיעין; אעתדאל קיס, בית ג’ן; 
עסאלה עזה, בית ג’ן; אומימה חמוד, בית ג’ן.
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דבר מלוות הקבוצה  كلمة مرافقات املجموعه 

ההיכרות שלנו נבנתה תוך לימוד אלה על עולמן של אלה, בניית אמון ושפה משותפת. מצאנו את המשותף 
ביננו, קבוצה מגוונת של נשים, בעולם מושגים חדש, דרכו למדנו למקם את עצמנו במציאות החברתית 
והכלכלית, ולהבין את הפוליטי שמאחורי מה שכל אחת מכירה כסיפור האישי שלה. בהמשך, בחרתן נושאים 
המידע  איסוף  המקומית.  במדיניות  מגדרי  שוויון  הטמעת  במסגרת  שלכן,  בקהילות  לקדם  לנכון  שראיתן 
והמפגשים עם הגורמים השונים האמונים על תחום התעסוקה ועל תחום תרבות הפנאי, חידדו את המסר 
שהבאתן עמכן. מסר של דאגה לכלל ושל תיעדוף צרכיהן של נשים וילדיהן, אשר נוטים לרוב, להדחק הצידה 
באין להם ייצוג במוקדי קבלת ההחלטות. השמעתן את קולכן באופן ברור, מול בעלי תפקידים ומול נשות 
הכפרים, ובכך הייתן למודל בעבורן. אני מאמינה בכל ליבי, שהיחד והנחישות שלכן, ימשיכו להוביל ולייצר 
כוח של נשים, שותפות ומנהיגות שינוי, בכפרים ומחוצה להם. תודה על הזכות ללוות אתכן בדרך הזו, ועל 

השותפות שאתן. 

بنينا تعارفنا اثناء تعلم هؤالء عن عالم أالئك من خالل بناء ثقة ولغة مشتركة. وجدنا املشترك بيننا كمجموعة 
نساء متنوعة, في عالم جديد من أملصطلحات تعلمنا من خالله حتديد مكاننا في الواقع االجتماعي واالقتصادي, 
وفهم السياسي من خلف ما تعتقد كل واحدة بأنه قصتها الشخصية. الحقا, اخترتن مواضيع تعتقدن بأنه 
من املجدي والصحيح تطويرها في مجتمعاتكن, وذلك في اطار غرس املساواة اجلندرية في السياسة احمللية. 
جمع املعلومات واللقاءات مع االطراف املختلفة املسؤولة عن مجال التشغيل وعن مجال ثقافة اوقات الفراغ, 
اضحت الرسالة التي جلبتنها معكن. حملنت ايضا رسالة االهتمام باألمور العامة وايالء االفضلية الحتياجات 
النساء وأوالدهن, وهي الشرائح التي غالبا ما مييلون الى دفعها جانبا وذلك الن هؤالء ال يحظون بالتمثيل في 
مراكز اتخاذ القرارات. رفعنت اصواتكن بشكل جلي امام متقلدي املناصب وإزاء نساء القرى, وبذلك قدمنت 
لهن منوذجا ايجابيا. اومن من صميم قلبي بأنه بوحدتكن وإصراركن ستواصلن القيادة وإنتاج قوة نسويه, قوة 
نساء شريكات ويقدن تغيرا في داخل القرى وخارجها. شكرا على منحي فرصة مرافقتكن في هذا الطريق 

وعلى ما متثلنه كشريكات. 
ميطال سطرول מיטל סטרול, 
مركزة مجتمعية في مركز ادفا רכזת קהילתית במרכז אדוה
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