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 מועצת נשים יישובית

ומטרותחזון:

מועצת נשים מקדמת שיווין מגדרי ופועלת  
רווחתן ואיכות חייהן , בריאותן, לקידום ביטחונן

.  של נשים במעלות תרשיחא



מועצת הנשים היישובית תפעל לקידום מדיניות  1.
.מגדר בכל תחומי החייםרגישתעירונית 

בוועדות  ,  תעודד ותקדם ייצוג הולם לנשים במועצת העיר1.
במוסדות עירוניים אחרים ובאיוש תפקידים  , העירוניות

.בכירים

תפעל להטמעת גישה מגדרית בהקצאת משאבים 2.
.  עירוניים

.תרומתן ומורשתן של נשים בעירלהנכחתתפעל 3.



מועצת הנשים היישובית תיזום פעילויות ותוכניות בתחומים שונים  1.

.המקדמות נשים בעיר

הגדלת מספר הנשים החברות במועצת הנשים תוך ייצוג לכל הקהילות בעיר1.

העלאת המודעות לפעילותה של מועצת הנשים ושל יועצת ראש העיר לענייני  2.

נשים

,  המועצה תיצור ותפרסם מאגר מידע שיכלול את כל השירותים הקהילתיים3.

.אזוריים וארציים המקדמים ומסייעים לנשים בתחומים שונים, עירוניים

 בריאות)המועצה תכין תוכנית פעילות שנתית לטובת נשות העיר לפי צרכיהן  ,
. תרבות, יזמות עסקית, תמיכה וליווי במצבי משבר, מעגל החיים



הוחלט לקדם את הפרויקטים  –במסגרת הקורס 
:שיוצגו בפניכם היום, הבאים

כיכרות ומוסדות ציבור על שמן , קריאת שמות רחובות. א
.של נשים

.יצירת מאגר מידע על שירותים ייעודים לנשים בעיר. ב



קריאת שמות רחובות וכיכרות על שמן של נשים

הנצחת נשים בזירה הציבורית מנכיחה את הצלחתן ותרומתן של נשים לאנושות 
.  לאומנות ולמדע, לתרבות, לחינוך, לפוליטיקה, להיסטוריה

,  רחובות בסה״כ270שבה , ממחקר שערכנו עולה כי במעלות תרשיחא, יחד עם זאת
אסתר  )מהרחובות הם על שם נשים 2מהרחובות קרואים על שמם של גברים ורק 44

.יתר רחובות העיר קרואים בשמות ניטרליים(. המלכה וכיכר חנה סנש

מספר הרחובות הקרואים על שמן של נשים -במעלות תרשיחא כיום, במילים אחרות
.הוא פחות מאחוז אחד



על מנת לקדם את השוויון וההוגנות במרחב הציבורי המקומי יש להגדיל  
הכיכרות ומוסדות הציבור הקרואים על שמן של נשים , את מספר הרחובות

.ומנציחים את פועלן ותרומתן בכל תחומי החיים

יקראו , העתידה להיבנות בעיר, לפיכך אנו מציעות כי בשכונת פרס החדשה
,  על שמן של לוחמות, הכיכרות12-מבני הציבור ו12, הרחובות16

.נשות רוח ותרבות, משוררות, יוצרות, אומניות

אשר ייקבעו בשיתוף  , שמות הנשים ייבחרו בהתאם לקריטריונים ייחודיים
. עם עיריית מעלות תרשיחא וועדת השמות בעיר







,לרשותהפניםמשרדלפנייתלהמתיןצורךאין,בעינינו

במרחבהמגדריתהוגנותלקדםמאשרראויואין

.ממחרכברתרשיחאבמעלותהציבורי

שלהפעולהולשיתוףהעירראששללהירתמותונשמח

לוועדתהנושאלהבאתהנוגעבכלהמקומיתהרשות

.העירבמועצתלאישורובהמשךהשמות



מאגר מידע לנשים תושבות העיר

. במעלות תרשיחא כיום יש שפע של שירותים הניתנים לנשים ונערות

המידע על שירותים אלו אינו מרוכז במקום אחד ואינו נגיש  , עם זאת

הדרכים להגעה לשירותים אינם מפורטות דיין  . לכלל נשות העיר

.  והמידע אינו זמין בשפות שונות



:כיהעלושערכנוהמיפויממצאי▪

.המידע המופיע באתר האינטרנט  של העיריה מפוזר בין האגפים השונים▪

.קבלהוזמניכתובות,טלפונים,קשראנשיאין:חסרהקייםהמידע▪

.באתרמופיעיםואינםבחירוםמענהנותניםאך,העירייהתחתשאינםשירותיםקיימים▪

נכוןהדבר.להןהמגיעיםהשירותיםאתולמצותלמידעמלהגיענשיםעלמקשיםאלוכל

,שוניםחייםבארועיותמיכהליווילסיועהזקוקותנשים,העירתושבותונערותנשיםלגבי

.חברתייםוארגוניםעסקיםבעלותכגוןענייןות\בעליוכן



עדכני ומתעדכן אשר ירכז  , נגיש, אנו מעוניינות להקים מאגר מידע מסודר, לפיכך

:את כל המידע הנוגע לשירותים הניתנים לנשים במעלות תרשיחא ויכלול

השירותתיאור▪

(קיימיםאם)לשירותסףתנאי▪

.טלפוןומספרידוא״לפרטי,כתובות,קשראנשישמות:קשרליצירתדרכים▪

.חירוםלמצבימידע▪

.ואנגליתצרפתית,קוקית,רוסית,ערבית:שונותלשפותתרגום▪



דרכי קשרתיאורתחוםשם נותן השירות

סיוע באלימות  /טיפולקווי חירום לאלימות

במשפחה

סיוע מקיף לקורבנות אלימות  

במשפחה

•118

-04-957פנייה למחלקת הרווחה : 16.00עד 8.00-מ•

8915

או  106פנייה למוקד העירוני : 8.00עד 16.00-מ•

04-957-8868לכונניות 

סיוע בהליכים  /טיפולמרכז עוצמה

שונים

נשים  שירות המיועד ל•

למיצוי  מטופלות רווחה

זכויותיהן מול גופים שונים  

מס  , ביטוח לאומי, עמידר)

('וכו, הכנסה

סדנאות העצמה  + קורס •

כלל נשי מעלות מיועדים ל

04-953-2178

:קבלת קהל•

o8.30-13.00: 'יום א

o16.00-18.00: 'יום ד

:מענה טלפוני•

o8.30-16.00: 'ה-'א

מרכז לטיפול ומניעת  

אלימות במשפחה

סיוע באלימות  /טיפול

במשפחה 

סיוע מקיף לקורבנות אלימות  

במשפחה

04-957-6307

משאירים הודעת קולית והמנהלת חוזרת אל : 24/7•

הפונים



:נשמח לשיתוף הפעולה של העירייה בתחומים הבאים, לקראת המשך המהלך

.פתיחה ושיתוף במאגרי מידע קיימים. 1

. עזרה בתיאום פגישות להצגת הפרויקט לבעלי תפקידים ומקבלי החלטות. 2

. הקצאת תקציב לתרגום המידע ופרסומו. 3

.המשך עדכון שוטף של המאגר. 4

.  הפצת המידע ותמיכה במועצת נשים כמובילת התהליכים. 5

אנו בטוחות ששיתוף הפעולה של הרשות במהלך יאפשר להניע את המיזם ולקדם  

!את בניית המאגר עבור תושבות העיר



,להוביל

,להצליח

,לשנות

, להנהיג

משנות מציאותנשים 
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