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?על מה נדבר היום

*דמוגרפייםנתונים-והסביבהאליעזרקריית❖

נתוניםמיפוי❖

סקרתוצאות❖

הבעיההצגת❖

הפתרון❖

אליעזרבקרייתהנשיםמועדוןחזון❖

שבועות12-למוצעתתכנית❖

עלויותהערכת-והפעלהפעילות❖
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*נתונים דמוגרפיים-קריית אליעזר והסביבה 

.ותושבותתושבים283,700חיפהאוכלוסייתמנתה2020שנתבסוף❖

.אליעזרקרייתשכונתות/תושבין/הינם4%-כ,חיפהות/תושביסךמתוך❖

,עדותממגווןותושבותתושביםובהתרבותיתרבשכונההיאאליעזרקריית❖

.שוניםורקעיםדתות

עיריית חיפה, מרכז מחקר כלכלי חברתי*3



מיפוי נתונים
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14,563כ תושבים בקרית אליעזר והסביבה"סה
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סה"כ תושביםמין/ קבוצות אוכלוסייה
% מסך 

האוכלוסייה

6,79547%גברים

7,76853%נשים

7768
6795

נשים גברים

ניתוח מגדרי
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ניתוח לפי קבוצות וגילאים
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שטח ממשלה שטח עסקים שטח דירות ממשלה עסקים דירות

6,003 138,837 468,645 9 369 6,957

2021סוף , יחידות חיוב ארנונה לפי ייעוד

בתי ספר 

תיכוניים

בתי ספר 

חטיבות  

ביניים

בתי ספר 

יסודיים

גנים  

עירוניים

ספריות  

עירוניות

גינות  

ציבוריות

מרכזים 

קהילתיים

בתי אבות קופות  

חולים

טיפות חלב בתי כנסת מקלטים

1 1 3 14 1 6 0 1 1 1 6 6

מבני ציבור

5בממוצע –(גבוה10-נמוך 1בסולם )של האזורים הסטטיסטיים 2019מדד חברתי כלכלי 



תוצאות הסקר

אליעזרקרייתשכונתתושבותנשים80-כבקרבערכנואשרמשליםסקר

,בשכונהנשית-קהילתיתבפעילותמעוניינותאכןהןכיהעלהוהסביבה

.והערבהצהרייםאחרבשעותבעיקרשתתקיים

.2022במסגרת הקורס ״ השמיעי את קולך״ *

https://docs.google.com/forms/d/1gFGaDQUJ7jrfYi_2elrHyOLfrhrWjVXwWuewf0Ed5fM/edit#responses

9

https://docs.google.com/forms/d/1gFGaDQUJ7jrfYi_2elrHyOLfrhrWjVXwWuewf0Ed5fM/edit#responses
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הצגת הבעיה

,במרכז״״הוריםפעילות,להעשרהקורסיםכגוןלציבורפעילויותבשכונהמתקיימותכיום

.ועודוהספורטהאומנותבתחומיפעילויות

:זאתעםיחד

.הבוקרבשעותמתקיימותלנשיםהפעילויותמרבית❖

.התושבותבקרבהפעילויותלפרסוםגםהאחראימתכללגוףבשכונהחסר❖

ונמנעיםבפעילויותהנשיםשלהשתתפותןיכולתנפגעתמאלוכתוצאה

.מעצימותחוויותצבירתהמאפשרותמשמעותייםתהליכיםמהן
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הקמת מועדון נשים קהילתי בקריית אליעזר: המוצעהפתרון
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.אליעזרבקרייתלנשיםורעיוניפיזימרכזישמשהנשיםמועדון❖

עירונייםשירותיםעםמלאפעולהבשיתוףהשכונהתושבותידיעלינוהלהמועדון❖

.באזורוקבוצותארגוניםועם

.וסביבותיהאליעזרבקרייתתושבתלכלומאפשרתמעצימהתוססתמסגרתיהווה❖



מועדון הנשים בקריית אליעזרחזון
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.בשכונהנשיםשלחייהןואיכותרווחתן,בריאותן,ביטחונןלמעןיפעל❖

החברתיתמעורבותןאתויעודדלנשיםופנאיהעשרהפעילותויתכלליזום❖

.ובכללאליעזרבקרייתוהקהילתית

.וסביבותיהאליעזרבקרייתתושבתלכלוהעצמההשתייכות,גאווהמקוריהווה❖

לממשויהיהאףשניתןפעריםולצמצוםשכונתיקהילהלגיבושמודליהווה❖

.בחיפהנוספותבשכונותגםבעתיד



מטרות המועדון
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.ואיכותימעשירפנויזמןבילויולאפשרמיטיבמכילמרחבלהוות❖

.האישיתבהתפתחותןולתמוךנשיםלהעצים❖

.הקהילהאתולגבשלחזק❖

.תרבותייםביןמפגשיםליזום❖

ומתווכת,קהילתיותיוזמותמטפחת,השכונהלמעןהפועלתקבוצהלגבש❖

.העירונילממסדהתושבותצרכיאת



עקרונות לפעילות המועדון
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.מאירהוףבכיכרהעירוניבמבנההמועדוןיפעלהנראהככל❖

.כפיילוטהמועדוןיפעל,הראשוניםהחודשיםבשלושת❖

.הקורסמשתתפותידיעלבהתנדבותייעשההפיילוטבתקופתהתפעול❖

פיתוח,האישהבריאות,ויצירהאומנותכגוןבתחומיםתכניםיוצעובמועדון❖

.ועודפיננסיתהתנהלות,זכויות,וקריירהעצמי

.כישוריהןפיעלהשכונהתושבותידיעלהניתןככליונחוהמפגשים❖
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שבועות12-תכנית מוצעת ל

מנחות נושא ההרצאה מפגש

אירוע השקה 1

אורית כהן פלדנקרייז 2

אייזשטייןלובה  ומה הזכויות" כיצד לקרוא את תלוש השכר"הרצאה  3

קהילת ״נשים סורגות״  סדנת נשים סורגות 4

עבודחנאמריאן  הכנה להנקה: הרצאה 5

סופי שומר הכנת כרטיס ברכה או מעמד שולחני: סדנה 6

ענת דנה סדנת ציור אינטואיטיבי 7

אביטל מגן חוויה אישית מטיולי אקסטרים בעולם: הרצאה 8

אמנון לוין ייעוץ זוגי 9
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המשך-שבועות12-תכנית מוצעת ל

מנחות נושא ההרצאה מפגש

מרכז הזדמנות תהליך חיפוש עבודה, כתיבת קורות חיים: סדנה 10

ד יעל בן דוד ורינה בן אהרון"עו "אם אין אני לי מי לי"האישה אל מול החברה : הרצאה 11

בלינקרהדר פסח  ולבוש עסקיסטיילינג: הרצאה 12

עבודחנאמריאן  החייאת תינוקות: סדנה 13

ספיר פרידמן מיניות בריאה 14

ומאיה אזרחיטוקאןרימה  סרטן השד: הרצאה 15

החברה הישראלית לרפואה מגדרית רפואה מגדרית 16

נטשה ריקודי בטן 17

ד יעל בן דוד  "עו זה מול זהאפוטרופוסות-מתמשךכחייפוי : הרצאה 18



הערכת עלויות  -תקציב לפעילות והפעלה 
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דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינוארסוג  פעילות

סה"כ 

הוצאות 

בשנה

      16,800₪   1,400₪   1,400₪   1,400₪   1,400₪   1,400₪   1,400₪   1,400₪  1,400₪  1,400₪    1,400₪  1,400₪  1,400₪הרצאות - פעמיים בחודש

        6,000₪   3,000₪    3,000₪טיולים - פעמיים בשנה

        1,800₪      150₪      150₪      150₪      150₪      150₪      150₪      150₪     150₪     150₪       150₪     150₪     150₪חוגים - 3 פעמים בחודש

שתיה חמה, קרה, סוכר,  קפה, 

נס קפה, חלב
200₪     200₪     200₪       200₪     200₪     200₪      200₪      200₪      200₪      200₪      200₪      200₪      2,400₪        

אירועים קהילתיים )פורים, פסח, 

חג של החגים ועוד(
3,000₪  6,000₪    6,000₪  3,000₪  3,000₪   3,000₪   3,000₪   6,000₪   33,000₪      

        8,200₪      900₪      500₪      700₪      700₪      500₪      500₪      700₪     700₪     900₪       900₪     700₪     500₪פרסום ותיווך

2,250₪5,450₪11,650₪8,650₪5,450₪5,450₪סה"כ הוצאות   2,250₪  5,250₪  5,450₪  5,450₪  2,250₪  8,650₪  68,200₪   

:מקורות הכנסה
תמיכה עירונית  , שת״פ עם ארגונים, תרומות, שווה כסף והתנדבות, השתתפות עצמית



:לטובת המשך הפעילות נזדקק לסיוע בתחומים הבאים
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.שנתיתתוכניתליישוםמכןולאחרהפיילוטלפעילותתקציבהקצאת❖

.מתמשךמקצועיליווי❖

.והפצתההפעילותבפרסוםסיוע❖

.עירוניבמבנהלשימושקבועאישור❖
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הצוות
אתובילמש

הפרויקט
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קצת מהפעילויות שהתקיימו במפגשים
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