שם הארגון

עמותת
אל הלב

רוח נשית

ויצו

שווה מבט

פעילויות לארגונים עסקיים בנושא אלימות מגדרית
במשפחה
 5עקרונות 5 ,סיפורים -ליצור קהילה בטוחה
מה באמת קורה כשאישה אומרת "לא!"? האם נערה מסוגלת להגן על
עצמה? כיצד ילדים יכולים להימנע מפגיעה? ואיך כל זה קשור לחיי
היומיום של כולנו?
לאחר מפגש עם עשרות אלפי נשים ,נערות וילדים ,עמותת אל הלב
משתפת בהרצאה בלתי שגרתית  5סיפורים אמיתיים בהם בעזרת
שימוש באחד או יותר מ  5העקרונות של שיטת " ESDהגנה עצמית
מעצימה" נחלצו אנשים ממצבי חציית גבולות ,הטרדה וסיכון .ההרצאה
מנגישה את הכלים לקהל באמצעות שיח רגיש ונוגע ללב ,וכוללת
התנסות חווייתית תוך גילוי עולם חדש של יכולת ועוצמה .המפגש
מעורר מחשבה ,מנפץ מיתוסים רבים ומעודד נשים וגברים כאחד לחיות
חיים בטוחים יותר ולסייע למניעה וצמצום אלימות בסביבה הקרובה לנו
ובחברה בכלל.
הרצאות:
" .1האם העובדת שלך יכולה לסמוך עליך?"  -זיהוי סימני אלימות
ומתן מענה מיטבי עבור מנהלות ומנהלים ,והרצאה מותאמת
לעובדות ולעובדים.
 .2אלימות כלכלית  -הסימנים הכחולים שבחשבון הבנק.
" .3יחד נשנה את כיוון הרוח"  -כיצד נוכל להפוך לשגרירי שינוי -
במשפחה ,במקום העבודה ובקהילה.
" .4שלוש משלוש"  -סיפורים אישיים של נשים אשר נחלצו ממעגל
האלימות והתחילו בחיים חדשים.
הסדנאות  -בנויות מחלק עיוני של הרצאה ,וחלק מעשי של תרגול
באמצעות סימולציות בהנחיה מקצועית.
בואו נדבר על אלימות במשפחה ,הרצאות ,ימי עיון ,סדנאות והכשרות
בישראל כלואים במעגל האלימות לפחות מיליון גברים ,נשים ױלדים.
לאור זאת ,האגף לקידום מעמד האשה בױצו ישראל מציע תכניות
מניעה והכשרה בפלטפורמות שונות  -פרונטליות  /קפסולות,
היברידיות ומקװנות בהתאם להנחיות משרד הבריאות והחינוך.
לרגל ה 25/11/2021-בו יצוין היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד
נשים נערכנו בויצו לסייע לחברות וארגונים לציין את היום.
צוות "מניעת אלימות  "360יעבוד אתכן/ם באופן פרטני על האופן בו
תרצו להכניס תכנית אלו לארגון-הרצאה ,עדות אישית +סרט ,סדנאות
לעובדות/ים ,הכשרות למנהלות/ים ועוד .הנושאים יבחרו על ידכן:
 נשים נפגעות אלימות
" לצאת מהצל" גברים והמאבק באלימות
 ילדים חשופים לאלימות
 מתבגרים חשופים לאלימות בזוגיות צעירה.
בנוסף ,צוות המומחיות שלנו ייתן תמיכה מרחוק לכל מידע שיידרש או
מענה לפניה לעזרה שתצוף בעקבות הפעילות.
שווֶה מבט' (*)  -מגדר ברחוב האינטרנטי .פעילות 'אחרת' לארגונים
להגברת המודעות המגדרית באמצעות מיצג או במרחב הוירטואלי עם
חומרים מרהיבים שעושים חשק להיכנס לנושא מורכב כמו מגדר
בצורה קלילה ,מהנה ו'בגובה העיניים'.

שם אשת קשר
לרכישת הפעילות

יודפת בלוך050-215-6606 ,
yodfat@elhalev.org

שלומית בנימין 050-7252123 -
shlomit@ruach-nashit.org.il -

צרו קשר...
sheliveraksheli@wizo.org
yeladimedim@wizo.org
052-6463840 | 052-9453123
ליצירת קשר והרשמה >

לפרטים נוספים ,לחצו כאן או התקשרו :רוני
–  052-9212270אריאל – 052-9463217

איתך
מעכי

החצר
הנשית

אשה לאשה
מרכז
פמיניסטי
חיפה

ליגת
פמיניסטיות
דוברות
רוסית

מכון אדלר

עמותת
אסל״י

נעמת

סדנאות והרצאות בנושאים מגוונים –
 אלימות מגדרית ,אקלים ופיתוח כלכלי? על היעדים הגלובליים של
האו"ם לשנת .2030
 עיר לכולן  -מניעת אלימות מגדרית במרחב המקומי.
 אתגר הכיסא  -על הקשר בין ייצוג למגוון נשים ,הטמעת חשיבה
מגדרית ומניעת אלימות.
 שוליות כפולה  -על אלימות כלפי נשים בחברה הבדואית.
 אלימות על רקע מגדרי  -מבט עולמי ומקומי על התופעה
הרצאות מיוחדות:
 .1מה זה אומר להוביל ארגון פמיניסטי חברתי? מהאישי לחברתי
וחזרה.
 .2חיי כגיבורת על -על שבירת תקרות זכוכית עם נערות וצעירות
בהתמודדות עם מצבי סיכון בחצר הנשית.״
 .3בואי כמו שאת  -וובינר הרצאות טד של נשים מובילות בקידום
שוויון מגדרי בזירות שונות בהנחיית לירז צ׳רכי ,במיוחד ליום
האישה.
עלות כרטיס  55שח.
הרצאות בנושאים:
אלימות מגדרית בתקופת הקורונה ,התנועה הפמיניסטית בישראל-
היסטוריה ,מה צריך לעשות עם גברים אלימים
הרצאות וסדנאות בנושאים של מגדר ,אלימות במשפחה ,תקשורת לא
אלימה ,רב תרבותיות ומגדר ,היבטים פסיכולוגיים וסוציאולוגיים של
אלימות ומגדר

אנחנו מסתכלות על הבנות שלנו .על דור ההמשך.
הבנות הנבונות ,היפות והמופלאות הללו שיצאו מבטננו ואנו בפליאה
ובדאגה -איך נוכל להכין אותן לעולם החדש.
העולם הזה שעמוס בגירויים ודימויים -איך נכון להיות ,איך נכון להראות,
כמה חשוב להיות "מתוקות" ו"יפות" ו"עדינות" .ואנחנו יודעות שיש
יותר והן צריכות יותר ומגיע להן יותר .איך נוכל לחזק אצלן את שרירי
ההיגיון ,להתמודד עם טעויות ,לאהוב את הדרך ולא לפחד מעוצמתן
הפנימית.
אני מזמינה אתכן/ם להרצאה בה נדבר על גידול בנות ועל התפקיד
הכ"כ משמעותי שלנו ההורים בהשפעה על הזהות שלהן -הביטחון,
הדימוי העצמי ,הבחירות והאהבה העצמית.
על המרצה :רות דפני MA ,ייעוץ חינוכי ,מרצה ומנחת הורים מוסמכת
מכון אדלר.
תפקידם של גברים במאבק נגד אלימות כלפי נשים
מפגש בן שעה וחצי בו נחשוב מהי אלימות של גברים כלפי נשים ,מה
הקשר בין אלימות "יומיומית" לאלימות קשה ,מה גברים יכולים לעשות
כדי למנוע אלימות סביבם ,ואיך נגדל בנים לא אלימים.
מרכז נעמת למשפחה מספק מעטפת שירותים טיפוליים המוצעים לכל
המשפחה ולכל סוגי המשפחות .אנו מציעים שירותים מגוונים לכלל
האוכלוסייה ,המספקים מענה מקצועי להתמודדות עם מורכבות
ואתגרים בתחומים של הורות ,זוגיות ,נישואין ,פרידה וגירושין.
טיפול רגשי  -טיפול ביחידים ובזוגות
 *9201קו חם – קבלת מענה אנושי ולא צרכים להשאיר הודעה.
מרכז "אבא"  -מיועד לאבות לילדים בכל הגילאים הזקוקים להכוונה
וייעוץ.
מקלט לנשים נפגעות אלימות וילדיהן

mail@itach.org.il

 052-6463840 | 052-9453123לינק
לרישום ולפרטים:
https://www.eventim4u.co.il/THE/WOMENS-COURTYARD

ליצירת קשר והרשמה

אלה ברצ'אנסקי ,אסיה איסטושינה ,אנה
תליסמן

רות דפני
מנהלת קהילה ושיתופי פעולה
מכון אדלר,
054-4900262
ruth@m-adler.com

ארן רונדל 054-4710219 -

לפרטים נוספים ולהזמנות :רות עוזרי,
מנהלת מרכז נעמת למשפחה
טלפון03-6492469 :
או נייד050-648277 :
לזהות את הסימנים
נעמת – הבית למשפחה

ייעוץ משפטי
מערך ההדרכה המקצועית  -הרצאות במקומות עבודה ובקהילה.

עמותת
נעם -נשים
ערביות
במרכז

הרצאה בנושא אלימות מגדרית בחברה הערבית ,נשים ערביות בערים
מעורבות ובסביבת עבודה מעורבת ערבית יהודית.

אשת קשר :סמאח סלאימה.
מייסדת ומנהלת העמותה
0549792389 Samah44@gmail.com

מרכז
י.נ.ר.

 בן הזוג הטורף –זיהוי מערכות יחסים הרסניות ואלימות נפשית,
עו"ד סופי כהן
 סוגי אלימות ,ואלימות רוחנית במגזר הדתי והחרדי – זיהוי
והתמודדות ,דר' ניקול דהן
הרצאות 90( :דקות ,עם אפשרות לזום)
 .1אלימות על כלל אופניה -פיסית ,כלכלית ,נפשית ,מילולית ועוד.
 .2פגיעות מיניות בחברה הערבית ,מאפיינים וייחודיות.
 .3חוק מניעת הטרדות מיניות במקומות העבודה.
הערה :ההרצאות מותאמות לחברה הערבית ,ויועברו בשפה הערבית
(יש אפשרות בעברית גם).
הרצאה
עמותת בת מלך ,מפעילה מקלטים לנשים נפגעות אלימות במשפחה
בקרב הציבור הדתי והחרדי ,ופועלת בתחום ההסברה והמניעה מול
כלל האוכלוסייה.
את ההרצאה תעביר יו"ר בת מלך עו"ד צילית יעקבסון או אחת מנשות
הצוות הבכירות בעמותה בהתאם לזמינות.
ההרצאה תיגע במגוון נושאים הקשורים לאלימות במשפחה:
• סוגי האלימויות
• סימני אזהרה
• הסברה ומניעה
• החיים במקלט ותהליך השיקום
• טיפול בילדים שנמצאים במעגל האלימות
• נתונים סטטיסטיים
בנוסף ישנה אפשרות לבדוק הוספת עדות אישית של יוצאת מקלט.
"תמרורי אזהרה בזוגיות :סיפורה של מיכל סלה ז"ל"
תיאור :עו"ס מיכל סלה ז"ל נרצחה באכזריות בגיל  32בביתה .הרוצח
הוא האיש שלה ואבי בתה.
מיכל לא ידעה שהיא בסכנת חיים .מדוע היא שתקה? מה עבר עליה?
מדוע נרצחה? האם אפשר היה להציל את חייה? בהרצאה אנו נשתף
את סיפורה של מיכל ,ננגיש את תמרורי האזהרה בזוגיות אשר כרוכה
בקנאה אובססיבית (באלימות שאיננה פיזית) ונציג גישה חדשנית
לניבוי אלימות באמצעות חשיבה חדשנית וכלים טכנולוגים ,בדומה
ללוחמה בטרור

אשת קשר :טל נחום  -מנהלת תכניות
הכשרה ולימודים,
054-8119588 02-6321601
tal@ynrcollege.org

עמותת
נשים נגד
אלימות

עמותת
בת מלך

פורום
מיכל סלה

ג'דיר ביאטרה-כנאנה
04-6462138
0526462630
social@wavo.org

לתיאום הרצאות :אורלי טובולסקי-חדד,
סמנכ"לית קשרי קהילה בת מלך
orlytoha@gmail.com 052-3525309

להזמנת הרצאה:
https://www.michalsela.org.il/lectures

עמותה /ארגונים נוספים המעוניינים להצטרף לרשימה ולהציע הרצאות מוזמנים ליצור קשר עם shelly@bri.org.il :

