
    

                                                   
 
 

 . בקריית אליעזר קהילתי םנשיועדון הקמת מ

פעילויות שונותמתקי  בחיפה והפנאי.    ימות בחסות העירייה  ר, בקריית אליעזלציבור הרחב בתחומי התרבות 
,  להעשרה   קורסים  ןכגולציבור    פעילויותהיום    מתקיימות  ורקעים  , דתותשבה תושבים ותושבות ממגוון עדות

פ במרכז״,  ״הורים  והספורטפעילות  האומנות  בתחומי  כי  ועוד.  עילויות  נראה  זאת,  מחסור    עם  בשל  אם  בין 
נקודתי בפרסום הפעילות הקיימת  בפעילויות מותאמות  בשל כשל  ובשכונות   שכונהת רבות בתושבו,  ובין אם 

 . מהפעילויות המוצעותמצליחות להנות  אינן הסמוכות לה
 

  . פעילויות םאינן מונגשות מספיק לנשינה  השכו  תושבות הפעילויות הקיימות היום לשביצענו מצאנו כי    1במיפוי
למשל,   הבוקררבות  בשעות  מרבית  מתקיימות  בו  זמן  עובדות,  כי    ;הנשים  מתברר  אודות  בנוסף,  הפרסום 

את הפעילויות הפונות ומפיץ  מתכלל  הכי לא קיים היום בשכונה גוף ו  שכונהתושבות ההפעילות אינו מגיע לכלל  
בעקבות בפעילויו  אלו  לנשים.  הנשים  של  השתתפותן  יכולת  משמעותיים נו  תנפגעת  תהליכים  מהן   מנעים 

להו מעצימות.אפשרות  חוויות  של  כ  2משלים הסקר  ה  צבירה  בקרב  קריית    80  -שערכנו  שכונת  תושבות  נשים 
 .נשית בשכונה -צמאות לפעילות קהילתית אכן אליעזר והסביבה העלה כי הן

 
להקים מעוניינות  אנו  זאת  כל  נשים   לאור  מועדון  לנשים  מרכז    -בשכונה  ורעיוני  ידי  פיזי  על  ינוהל  אשר 

השכונה ו   עבודי  ,  תושבות  באזור  וקבוצות  ארגונים  ועם  עירוניים  שירותים  עם  מלא  פעולה  יהווה  בשיתוף 
תושבת תוססת    מסגרת לכל  ונעימה  מאפשרת  וסביבותיה  מעצימה,  אליעזר  למען  .  בקריית  יפעל  המועדון 

יעודד ו   םלנשי  פעילות העשרה ופנאייזום ויתכלל  ,  איכות חייהן של נשים בשכונהביטחונן, בריאותן, רווחתן ו 
 בקריית אליעזר ובכלל.  את מעורבותן החברתית והקהילתית

תשובות על  ש  הסקר  בהתבסס  הצרכים  מועל  בעלו  האחרונה   עמלנו  שטח,הנשים  את    כדי    בתקופה    להפוך 
והתוכנה לבנות את הקונספט הרעיוני  ופעלנו במטרה  וכן את המודל הכלכלי  יחלום למציאות  ,  ועדוןמשל ה  , 

לאור  משאבים  לגייס   לפעול.  יוכל  ממנו  פיזי  בית  ולמצוא  לצידנו  ךלפעילותו  עמדו  במידע    הדרך  לנו  וסייעו 
 מודי חד"ר    -עבודה קהילתיתמנהל המחלקה ל,  אלונה סולד  הגב׳  -יועצת ראש העיר למעמד האישה  ובחיבורים
 . הפעילותלטובת ב פיזי הקצתה לנו מרחשאף   ,גב׳ טלי גולדשטיין אורגיל -ומנהלת אגף קהילה תוסעיד וצוו

הפעילות   תחילת  יפעל  ועם  חודשים  כשלושה  של  פיילוט  שבכיכר הנשים  מועדון  לתקופת  העירוני  במבנה 
המועדון   ף;מאירהו באופן  מפגשי  רביעיקבוע  יתקיימו  אח  ,בימי  הצהריים.  בשעות  יציע  ר  הפיילוט  בתקופת 
וקריירה,  תכנים  המועדון עצמי  פיתוח  האישה,  בריאות  ויצירה,  אומנות  כגון  התנהלות    בתחומים  זכויות, 

תושבות השכונה  הגדול  חלקן    -על ידי נשים   כל המפגשים יונחו    .3לתשובות הסקר   בהתאםוזאת    ,פיננסית ועוד
במ  -והעיר הרואה  מתפיסה  כחלק  הנשיםוזאת  בעלות   ועדון  וחיזוק  מקומיות  נשים  של  להעצמה  פלטפורמה 

המתקיימות עבור    את כלל הפעילויותנגיש  אשר י  גורם מתכללכגם  מועדון הנשים    ישמש  בנוסף   עסקים קטנים.
 . בשכונהוהארגונים הפועלים  הקבוצותכלל  קדם שיתופי פעולה עם יו וסביבתה קריית אליעזרב נשים

הנשים  הפעלת ב  מועדון  תיעשה  הפיילוט  משתתפות  התנדבותבתקופת  ידי  קולך״.   תוכנית  על  את   ״השמיעי 
בראשה ומבקשות את שיתוף    תולעומד  חיפהאנו פונות לעיריית    ,המועדון  הפעילות השוטפת של  לצורך המשך

ובסיוע  וכן    הפעולה של העירייה; בעיקר נזדקק לעזרתה של העירייה בהקצאת תקציב לפעילות ולרכזת קבועה
  ה.והפצת הפעילות בפרסום

ובשכונות הסמוכות  שכונה  שים בלנ  יהווה פלטפורמהבקריית אליעזר    ועדון הנשים הקהילתימאנו בטוחות כי  
בהוויה החברתית והקהילתית    להשתלב עוד יותר, להתפתח, ליזום  ו מחברותא נשית, ללמוד וללמדלהנות  לה  

אליעזר קריית  שכונת  פעריםוכן  ,  של  ולצמצום  שכונתי  קהילה  לגיבוש  מודל     לממשו  יהיהאף  שניתן    יהווה 
 בחיפה. בשכונות נוספות בעתיד גם 
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https://docs.google.com/forms/d/1gFGaDQUJ7jrfYi_2elrHyOLfrhrWjVXwWuewf0Ed5fM/edit#responses 
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https://docs.google.com/forms/d/1gFGaDQUJ7jrfYi_2elrHyOLfrhrWjVXwWuewf0Ed5fM/edit#responses

