
ጥልፍ - ְטְלף

רוקמות חוויות ביחד

"  השמיעי את קולך"מיזם חברתי במסגרת פרויקט 

.רחובות2022נובמבר –מחזור מאי 



מתקיימות בחסות העירייה , עיר המדע והתרבות, ברחובות
אוכלוסיית הנשים בעיר נהנית כיום . פעילויות רבות לציבור הרחב

,  קידום להשכלה גבוהה, ממגוון פעילויות כגון קורסים להעשרה
.מנהיגות נשית ועוד 

,  בכלל35-55לצד זאת קיים בעיר מחסור בפעילויות לנשים בגילאי 
.ובפרט לנשים מהקהילה האתיופית

:אוכלוסיות שמקבלות מענה ייעודי מהעירייה

עמותת עלה                     +                                        55גילאי 

הפלטפורמה לצעירי רחובות  18-35גילאי 



שערכנו נמצא כי הפעילויות הקיימות היום לנשות הקהילה  * במיפוי
לא נגישות ואינן מונגשות  , אינן עקביות, האתיופית בעיר הן זמניות בלבד

מצאנו כי רוב הפעילויות אשר מוצעות  , יתרה מזאת. מספיק לנשים
. לנשים אינן מותאמות לצרכיהן

הדברים משפיעים על יכולת ההשתתפות ועל הפקת תהליכים  
.משמעותיים  ואף מערערים את אמונן של הנשים במערכת העירונית

https://docs.google.com/forms/d/1QI3VNjiLDQNu9ewlOJwbcW2OeCs-pvXMcWsosQ2EG1Y/edit#responses

https://docs.google.com/forms/d/1QI3VNjiLDQNu9ewlOJwbcW2OeCs-pvXMcWsosQ2EG1Y/edit#responses


ההקשר התרבותי לפתרון הבעיה  

,  באתיופיה התקיימה באופן קבוע חברותא נשית: עוגן תרבותי
.יוזמה ועזרה הדדית, שאפשרה לנשים להיפגש לצורך שיח

במיפוי שערכנו דיווחו הנשים כי הן כמהות להחזיר את המרחב  
.הנשי שאבד להן עם העלייה לארץ



:  הפתרון
 ጥልፍְטְלף*קהילתי -הקמת מרחב נשי 

,  המרחב יאפשר הזדהות וחיבור לתרבות האתיופית
יהווה מסגרת  , באמצעות פעילויות העשרה ופנאי

בטוחה ונעימה לכל תושבת רחובות  , מאפשרת 
ויעודד את מעורבותן החברתית , באשר היא

.והקהילתית בעיר 

.ְטְלף״ הינה המילה בשפה האמהרית שמשמעותה ״רקמה״*"



פעלנו  , בהתבסס על תשובותיהן של משתתפות הסקר

:כדי לבנות את הקונספט הרעיוני ותוכני של המרחב

*



" טלף"יפעל , לעת עתה ולתקופת פיילוט של כשלושה חודשים
.במרכז גישור קהילתי רחובות

המפגשים יתקיימו בכל יום שלישי בשעות הערב ויכללו תכנים אשר  
.עלו על ידי הנשים כצורך

יינתן דגש על מנחות ומרצות מהקהילה ומהעיר וזאת כחלק 
פלטפורמה להעצמה של נשים מקומיות " ְטְלף"במתפיסת הרואה 

.ובעלות עסקים קטנים

:בתקופת הפיילוט ጥልፍְטְלף*קהילתי -מרחב נשי 



מנחותנושא ההרצאהתאריךמפגש

הצגת התוכנית ורישום27.12.22השקה

קסהטגואדהביטוי עצמי באמצעות יצירה–מפגש היכרות 103.01.23
נדאולמלם

(מהקורס)

קסהטגואדהביטוי עצמי באמצעות יצירה210.01.23
נדאולמלם

(מהקורס)

טסמהנאוה ן"משכנתאות ונדל, כלכלת המשפחה–השכלה פיננסית 317.01.23

טסמהנאוה ן"משכנתאות ונדל, כלכלת המשפחה–השכלה פיננסית 424.01.23

ביינסאיסליי למידה בעידן הדיגיטלי–פיתוח קריירה 531.01.23

אתי מלקובריאות נשים607.02.23

אתי מלקובריאות נשים714.02.23

דסהאסמרו הדרכת הורים821.02.23

דסהאסמרו הדרכת הורים928.02.23

(מהקורס)ויקטוריה גוז זכרמן תקשורת זוגית ומיניות נשית1007.05.23

תמר אלפה וענבל , נדאולמלםצמיחה מתוך משבר–סיפורי עלייה 1114.03.23
(מהקורס)רדה 

תמר אלפה וענבל , נדאולמלםסיפורי עלייה וקליטה וסיכום1221.03.23
(מהקורס)רדה 

סילבוס לתקופת הפיילוט



:בתקופת הפיילוט ጥልፍְטְלףתפעול 

אחריות ותפעול שוטף
,  ילוו את המשתתפות ויתפעלו את פעילות הפיילוט" השמיעי את קולך"פעילות 

.בהתנדבות ובתורנות שתיקבע מראש

: גיוס ושיווק
.באמצעות צוות מתנדבות אשר אמון על רישום ועל הפצת התוכנית בקהילה

:תקציב
,  5,000₪תקציב של " ְטְלף"לעת עתה ולתקופת הפיילוט עומד לרשות .1

.אביבה חלבי והמחלקה לקידום מעמד האישה בעירייה' באדיבות הגב

.למפגש30₪סך ההשתתפות העצמית בפעילות יעמוד על , בנוסף. 2



נשמח  ,  ጥልፍלטובת המשך פעילותו השוטפת של ְטְלף
: לשיתוף הפעולה של העיריה בתחומים הבאים 

.הקצאת מקום קבע לפעילות

.סיוע בהשגת מקורות מימון נוספים

.הקצאת תקציב לרכזת קבועה

.המשך הפעילות תוך התחשבות בצורכי הנשים בנוגע לתכנים



קהילתי  -אנו סמוכות ובטוחות כי מרחב נשי
,  יהווה פלטפורמה לכל תושבות העיר ጥልፍְטְלף

להנות מחברותא נשית ומחיבור אותנטי  
להתבטא  , לתרבות האתיופית היפה והעשירה

לבנות בשותפות , ללמוד וללמד, בחופשיות
.ולרקום יחדיו חוויות מעצימות
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