האגף לקידום
מעמד האישה
תוכניות

שלום לך,
האגף לקידום מעמד האישה פיתח מגוון תכניות לקידום נשים,
המכוונות לנשים בקהילה המקומית ,שבה פועל הסניף שבראשותך.
תכניות אלו תואמות את הערכים אותם אנו שואפות להנחיל בקרב נשים.
אנו מזמינות אותך להכיר את התוכניות ולבחור את אלו שמתאימות לפעול בסניף שלך.
קיימת חשיבות רבה להפעלת תכניות אלו שכן ,הן אלו שיהפכו את הסניף לגורם
משמעותי ומשפיע.
צוות האגף לקידום מעמד האישה יעמוד לרשותך על מנת לייעץ וללוות אותך בתהליך.
את מוזמנת לפנות אליהן בכל עניין.
מאחלת לך
שנת פעילות מעצימה,
בברכה,

גילה אשרת

יו"ר ויצו ישראל

"חזון -ללא מעשה ,הוא חלום,
מעשה ללא חזון ,רק מעביר את הזמן.
חזון עם מעשה ,משנה את העולם !"
בואי לעשות מעשה ,לאתגר את עצמך ,להגשים ,להתחדש ולהרחיב אופקים ,להגדיל
מעורבותך בקהילה ובחברה.
צוות האגף לקידום מעמד האישה שבראשותי ,פיתח תכניות חדשות וייחודיות לויצו
המיועדות לנשים באשר הן.
את מוזמנת לבחור ממגוון התכניות ובשותפות מלאה אתנו להוציאן לפועל.
תכניות אלו תזמנה לתוך הסניפים נשים בצמתים שונים של חייהן שעמן אנו יכולות להטיב
ובהמשך לגייס לעשייה למען נשים נוספות בקהילה.

אתי בורקין

יו"ר האגף לקידום מעמד האישה

ויצו  -תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל

שד' דוד המלך  ,38תל אביב  | 6423711טל' | 03-6923791 :פקס | 03-6923801 :דוא"לmichalh@wizo.org :

תוכניות לקידום מנהיגות נשים והכשרות

מנהלת התוכניות תמר פאר tamarp@wizo.org 03-6923898

תוכניות לקידום מנהיגות נשים והכשרות

תוכנית מנהיגות ״סדר חברתי חדש״
שומעת חדשות?
רוצה להשפיע ולא רק להיות מושפעת?
הבטן שלך מתהפכת?
מרגישה ויודעת שאפשר וצריך לעשות אחרת?
האגף לקידום מעמד האישה בויצו ישראל פותח מחזור נוסף של תוכנית מנהיגות
ייחודית ,לנשים שרוצות להתקדם ,לנקוט עמדה ולהיות מעורבות בזירה הציבוריות,
הפוליטית ,הכלכלית והחברתית.
השנה ,במסגרת תוכניות המנהיגות נתמקד ,בהגדלת מעורבות נשים ,תושבות העיר והאזור,
בעיצוב חיי הקהילה ,באמצעות שילובן בעולם העשייה החברתית וכניסתן לעולם הפוליטי בו
מתקבלות ההחלטות המשמעותיות הלכה למעשה.
בתכניות המנהיגות שעתידות להיפתח בסוף שנת  ,2016נקיים חלק של למידה ליצירת
שפה משותפת בתחומי מנהיגות והובלה חברתית ,חשיבה ביקורתית בעין מגדרית ,חברה
אזרחית אקטיביסטית ,פרקטיקות לשינוי חברתי ועוד...
בנוסף לתכנית הלימודים המשותפת ,תתנסנה המשתתפות באחד משלושת המסלולים
הבאים:
מסלול פוליטי מוניציפאלי כהכנה לנשים המעוניינות להתמודד בבחירות לרשויות
המקומיות הצפויות בעוד שנתיים
מסלול מאבק באלימות  -מסלול התנסות במניעה וטיפול באלימות בשירותים
המקצועיים של ויצו בעיר
מסלול מנהיגות חברתית מגדרית בקהילה  -לנשים שרואות עצמן פעילות חברתיות
ורוצות להוביל פרויקטים ייחודיים לנשים.
במהלך המפגשים יערכו הרצאות וסדנאות המשלבות הקניית ידע תיאורטי ,כלים מעשיים
ומפגשים עם אקטיביסטיות חברתיות  -מובילות בישראל
התוכנית תופעל בשנת  2016-2017כתוכנית אזורית לתושבות הערים והישובים
הסמוכים ב :אשדוד ,אילת ,תל אביב וירושלים.
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קורס דירקטוריות
בשנת הפעילות הקרובה עתידים להיפתח מספר קורסי דירקטוריות בסניפי ויצו
השונים ,בשיתוף פעולה עם הגורמים המובילים בשוק ,בתמיכת מנהלי הנשים
של העיריות ובמחיר מסובסד ואטרקטיבי.
תיקוני חקיקה ורגולציה עדכנית בתחומים השונים ,הרחיבו את היקף האחריות
האישית והחובות המוטלות על דירקטורים ונושאי משרה בחברות.
לאור האמור ,הללו מחויבים היום ,יותר מאי פעם ,בהיכרות עם הדין והפרקטיקה,
בהבנת מכלול השיקולים הרלוונטיים (משפטיים ,פיננסיים ועסקיים) ובשימוש
בכלים משוכללים לשם מילוי תפקידם על הצד הטוב ביותר ,תוך נטרול החשיפה
המשפטית הטמונה בתפקיד.
במטרה לקדם ולעודד את השתלבותן של נשים בעמדות ניהול וקבלת
החלטות בחברות ציבוריות ,פרטיות וממשלתיות ,חברו ויצו ,המרכז הישראלי
לניהול (המי"ל) והמרכז להשתלמויות של בר-אילן ,להפעלת תוכנית להכשרת
דירקטוריות.
במסגרת התוכנית תיחשפנה המשתתפות לעבודתם של בכירים במשק ,על
מנת ללמוד ולהכיר מקרוב את חשיבות תפקידו של הדירקטור ,בדגש על
חשיבות הייצוג הנשי בתפקידים אלו.
הסניפים בהם עתידים להיפתח קורסים בחודשים הקרובים:
סניף ויצו מודיעין  -מרכז ההשתלמויות של בר אילן
סניפי ויצו בהרצליה ,רמת השרון ,רעננה ותל אביב – המרכז הישראלי לניהול.
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תוכניות הכשרה לקידום מנהיגות נשים
איליס – האגודה הישראלית לגישור ויישוב סכסוכים
 .1קורס גישור בסיסי
קורס גישור בסיסי ,העומד בתקן של וועדת גדות ,ומעניק לבוגרים תעודת מגשר.
הקורס משלב לימוד תיאורטי ,ניתוחי מקרה ,תרגולים ,סרטי הדרכה ומשחקי תפקידים
(סימולציות).
משך הקורס 60 :שעות אקדמיות (פגישה שבועית ,למשך  10שבועות).
 .2קורס גישור במשפחה – גירושין
הקורס מיועד לבוגרי קורס גישור בסיסי
בקורס יילמדו יסודות הליך הגישור המשפחתי וההדגשים הניתנים במצבים שונים .הקורס
משלב הכשרה תיאורטית ,משפטית ,פסיכולוגית ומעשית ,ניתוחי מקרה ,תרגולים ,סרטי
הדרכה ומשחקי תפקידים (סימולציות) כולל הכנת הסכמי פרידה במסגרת הגירושין.
משך הקורס 45 :שעות אקדמיות (פגישה שבועית ,למשך  9שבועות)
לאור העובדה שקיימים מגשרים רבים המעוניינים לעבוד בתחום ,אולם אין בידם הכשרה
מעשית מספקת ,איליס מציעה הכשרות מקצועיות ע"י מומחים ,ליווי מקצועי ופרקטיקה.
מערכת זו מבטיחה מגשרים איכותיים ומקצועיים שעומדים בתנאי הרגולציה העצמית
של האגודה.
איליס פועלת רבות ליצירת שיתופי-פעולה המניבים תעסוקה בתשלום למגשרים הן
בהליכי גישור והן בהנחיה והדרכה.
לאיליס שיתופי-פעולה עם ויצו ישראל (כ  17מרכזי גישור ברחבי הארץ),
המרכז הישראלי לאפוטרופסות ,איגוד ד.א.ת.א של ההסתדרות ועוד.
איליס  -האגודה הישראלית לגישור ויישוב סכסוכים
Israeli Association for Mediation and Conflict Resolution - IAM
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יחסי ציבור עשו זאת בעצמכם לעצמכם!
אין אדם שיכול להאמין בעסקים ובעשייה שלכן כמוכן!
 ,I-FACTORבית ספר נודד למוטיבציה ולתקשורת ,מציע קורסים והדרכות ליחסי ציבור
עצמאיים ,המשלבים הרצאות פרונטליות עם חומרי עזר ידידותיים ,להמשך עבודה מקצועית
ועצמאית.
למי מתאים הקורס? לעצמאיות ,בעלות עסקים ,יזמיות ,עמותות ועסקים חברתיים
המעוניינים לקדם מודעות ,תדמית ויחסי ציבור מוצלחים לעסקים שלהם.
מנחה מובילה
לימור אטד :יועצת תקשורת ומרצה מומחית למוטיבציה בקריירה ובעסקים ,הבעלים של
אטד תקשורת ,וזוכת  5פרסי האריה השואג של איגוד יועצי התקשורת בישראל.

משך הקורס 5 :מפגשים ,בני  3שעות כל אחד.
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המרכז הישראלי לניהול  -סדנאות Nuggets
המי"ל הנה החברה המובילה להכשרת מנהלים בישראל.
סדנאות  – Nuggetsסדנאות קצרות וממוקדות בתחומי עניין הרלוונטיים למנהלים,
עובדים ולכל אחת ואחד.
כל הסדנאות הן התנסותיות ,מעשיות ומקנות כלים וידע פרקטי.
משך כל סדנה 8 - 4 :שעות אקדמיות.
בין הסדנאות המוצעות:
 ?Is there a boxהכלים ליישום חשיבה יצירתית ופורצת גבולות
הסדנה מקנה את היכולת "לחשוב מחוץ לקופסא" .במסגרתה תחשפו לטכניקות
לחשיבה אחרת ברובד המקצועי והאישי כאחד זאת במטרה להעצים את היכולת בייצור
רעיונות ובפתרון בעיות.
מי גנב את הזמן שלי ? התנהלות אישית במישור הזמן
בסדנה יינתנו כלים להגברת האפקטיביות ,לשינוי הרגלי עבודה גוזלי זמן ורתימת
טכנולוגיות מוכרות לטובת ניצול גבוה יותר ברמה האישית ,המחלקתית והארגונית.
מעבר לשיא הכלים להצלחה במשא ומתן
בסדנה זו ניחשף אל הסודות שמאחורי הקלעים בתהליך ניהול המשא ומתן – עקרונות,
טכניקות וכלים שיסייעו לנו לנתח את הסיטואציה בבהירות ולהשתמש בטקטיקה הנכונה
כדי להשפיע על התוצאה ולמקסם את ההישגים.
אמנות ה Networking -ומיומנויות השפעה
הסדנה מקנה את היכולת ליצור מעגלי השפעה לבנות שיתופי פעולה עם עמיתים
הכלים הנלמדים יאפשרו לך לשפר את מעמדך בארגון ובסביבה העסקית והאישית
ולקדם במהירות וביעילות נושאים שונים בהתאם לצרכי הארגון ולצרכיייך.
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תוכנית "בעושר ובכושר"
מדי יום אנחנו פוגשות נשים וגברים הרוצים לעשות שינוי אבל לא מצליחים:
משקיעים ונרשמים לחדר כושר אבל מפסיקים ללכת אחרי חודשיים...
מבטיחים לעצמם כל חודש להתחיל לחסוך ,אבל הכסף אף פעם לא מספיק...
התחילו דיאטה ,אבל למי יש זמן להשקיע באוכל בריא עם כל העומס הזה....
קיבלו מענק מהעבודה וכל הכסף נבלע בתוך המינוס...
נשמע לך מוכר?
"בעושר ובכושר" תעסוק בשני תחומים מרכזיים בחיים  -אורח חיים בריא וכלכלת משפחה.
מטרת התוכנית הינה שיפור הבריאות והיציבות הפיננסית של המשתתפים ומשפחותיהם.
בתוכנית יוצגו כלים מעשיים ויוטמעו הרגלים חדשים לאורח חיים ולניהול כלכלי נכון.
בכלים פשוטים ובהתנהלות כלכלית נכונה ,גם אתם יכולים:

להפסיק לשרוד ולהתחיל לחיות נכון!

מה אמרו משתתפי התוכנית:
"התוכנית היתה מצויינת ונהניתי מאוד מכל מפגש .כלכלה ,חיסכון ,מטרה ,השגת המטרה"
"כל המפגשים היו מעניינים ומשכילים וכבר התחלתי לעשות שינוי בחיים"
"היה מדהים ,הייתי שמחה לעוד מפגשים"
"אתן מקצועיות ונהדרות ויודעות לשלב בין החומר הכלכלי של ענת למצרכים הבריאים של
יעל"
מנחות התוכנית
יעל ענבר :מאמנת אישית ומנחת קבוצות לאורח חיים בריא
ענת צלניקר :מומחית בניהול כלכלת המשפחה

משך הסדנא 4 :מפגשים
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קורס בלוגריות  -הכשרה להקמת בלוגים
הכשרה לנשים המעוניינות להקים בלוג (אישי ,עסקי ,חברתי).
בהכשרה יועבר ידע תיאורטי ומעשי על בלוגים :סוגי בלוגים ,סוגי תכנים אפשריים,
פלטפורמות שונות והיתרונות וחסרונות של כל אחת ,כיצד מתחילים ,מציאת השפה
הייחודית ,בניית תכנית עבודה לבלוג ,מודלים להכנסות מבלוגים ,קידום הבלוג ,הפצת
הבלוג ברשתות חברתיות ,רעיונות לכתיבה ועוד.
מנחת הקורס
גיל מרטנס :תושבת תל אביב ,בלוגרית מזה  5שנים ,בעלת הבלוג המקומי "רובע צפון
מזרח" .מנהלת ,כותבת ומתחזקת ארבעה בלוגים .מכשירה נשים להקמת בלוגים
מקומיים עסקיים ואישיים .בוגרת קורס "סדר חברתי חדש" של ויצו להכשרת נשים
לתפקידי מנהיגות.

משך הקורס 4 :מפגשים ,בני שעתיים כל אחד

ויצו  -תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל
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תוכניות לקידום מנהיגות נשים והכשרות

קורס מו"מ – שקלא טריא  -מיכאל צור
מוטב ללמוד לנהל את הקונפליקט מאשר לאפשר לו לנהל אותך.
ניהול ותיהלוך קונפליקטים היא מתודולוגיה יישומית המאפשרת שימוש מושכל
בקונפליקטים עוד בטרם מתגלע סכסוך.
מטרת הקורס היא להבטיח תהליכי משא ומתן יעילים ומועילים על בסיס המציאות
המשפחתית ,העסקית והארגונית של המשתתפות/ים.
תוכנית הקורס מבוססת על פתוח מחקרי של התכנית לניהול מקצועות המו"מ  -בבית
הספר "שקלא וטריא" על פי שיטת מיכאל צור.
בקורס משלובים מתודות ,גישות וכלים מהמתקדמים והמעודכנים ביותר בעולם בתחומי
המו"מ ,תהליכי שכנוע ,תיהלוך קונפליקטים ,צמצום פערים ויישוב סכסוכים.
הקורס הינו אינטראקטיבי ומשלב הפעלות וסימולציות המותאמות למציאות היום-
יומית ,הארגונית והניהולית של המשתתפות/ים.
משך הקורס 8 :מפגשים ,בני  5שעות אקדמיות כל אחד.
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קדימה ובחזרה לעצמך

"קדימה ובחזרה לעצמך"

תוכניות האגף לקידום מעמד האישה בויצו ישראל
לקידום נשים במעגלי החיים השונים
כל אישה לאורך חייה מתמודדת עם אתגרים בצמתי החיים השונים .האגף לקידום
מעמד האישה גאה להשיק מבחר תוכניות לנשים בגילאים שונים.
התוכניות מיועדות לנשים באשר הן ,ללא קשר למצבן המשפחתי או ליכולותיהן
הכלכליות.
אנו מבקשות להעשיר ולהעצים .מקוות לפגוש נשים במקום בו הן נמצאות ובסופו
של תהליך להעשיר ולגוון גם את הסניפים שלנו ברחבי הארץ ,כך שמשתתפות
בקורסים ובסדנאות יהפכו לחברות הסניף ופעילות חברתיות בתחומים שונים .אנו
שולחות את לחמנו על פני המים ויודעות כי ברב הימים נמצאנו...

"קודם אמא"
סדרת מפגשים לאימהות בחופשת לידה ראשונה .יצירת מרחב נעים ,נינוח ובטוח
לאימהות ולילדיהן יחד .סדנא תהליכית ,ממוקדת באימהות הצעירות ובצרכיהן.
בחלקו הראשון של כל מפגש ייהנו האימהות מארוחת בוקר מזינה ומשותפת ,הזדמנות
להחלפת דעות ושיחה באווירה מקבלת ותומכת .לאורך ארוחת הבוקר יוכלו האימהות
גם להאכיל את התינוקות ולארגנם .אחרי ארוחת הבוקר ,יתפנו הנשים לעסוק בענייני
אימהות ומהות .באמצעים שונים ,אומנותיים ואחרים יתמקדו האימהות בסוגיות
שמעסיקות אותן ,בשינוי הדרמטי שחל בחייהן ובעולמן ,יתמכו זו בזו וירכשו כלים מגוונים
להתמודדות .בזמן זה ישמרו על התינוקות הרכים מתנדבות מיומנות שהוכשרו במיוחד
לשם כך במרחב קרוב אך נפרד ,רך ומפנק....
בהמשך ולכשעה נוספת ייהנו האימהות מפעילות משותפת עם התינוקות יחד .תהיה
זו שעה בה יפגשו האימהות יחד עם התינוקות ,אנשי מקצוע מתחומים שונים שיעבירו
סדנאות כגון  -צילום בטלפון החכם ,ייעוץ לגבי נשיאת התינוק וכאבי הגב ,עיסוי תינוקות
ושנת תינוקות ,איך נכון לספר סיפור ואיך להשתמש במוסיקה ,התעמלות עם תינוקות,
תזונה בריאה ועוד ועוד.....

משך התוכנית 12 :מפגשים שבועיים.

ויצו  -תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל
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"לא מפחדת מתקציב"
 80%ממשקי הבית בישראל מוטרדים מהנושא הכלכלי .דאגה בנושא כסף גובה
מהאנשים מחיר רגשי כבד ותחושות לחץ ,חוסר ביטחון ,בעיות בריאות ואף קשיים בזוגיות.
חיים נטולי דאגות כלכליות ,לא מצריכים יותר כסף ,אלא שליטה וניהול של הכסף הקיים.
ניהול נכון של התקציב הביתי ,מעניקים לנו תחושה של שליטה ,חוזק וביטחון.
בשנים האחרונות ,גדלה המודעות לכך שהקניית כלים להתנהלות כלכלית הם אינטרס
של כל משפחה .אנו מציעות תוכנית להקניית כלים מעשיים לניהול יציב של כלכלת
המשפחה ,תוכנית בת ארבעה מפגשים לנשים בגילאים שונים בהנחיית הגב' איה תמרי,
יועצת ומאמנת לכלכלת המשפחה .על חלומות ומציאות ,על תקציב והישרדות ,על
הכנסות והוצאות ,על סדרי עדיפויות ,על ניהול סיכונים ,על כסף וילדים ....נבין מושגי יסוד
בכלכלת משפחה ,ננתח את תמונת ההכנסות וההוצאות של משק הבית ,נלמד על
עקרונות לקביעת סדרי עדיפויות בהוצאת כסף ,נבנה תקציב יעיל אשר יביא לאיזון ,נלמד
איך לערוך בקרה שבועית וחודשית על הוצאות והכנסות ,נלמד איך להגדיל את מרכיב
החיסכון של המשפחה ,נבנה תוכנית עם יעדים ארוכי טווח ונלמד איך מנהלים שיח
במשפחה סביב עניין הכסף.

משך התוכנית 4 :מפגשים שבועיים.

ויצו  -תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל
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"פורשות כנפיים"
תוכנית לנשים לפני כניסתן לגמלאות .המעבר מעולם העבודה לעולם של פנאי,
הדורש מכל אחת מאתנו תכנון אחר של סדר היום ומציאת איזונים חדשים ,מחייב
היערכות אחרת של המרחב האישי והכנה פיזית ונפשית שלנו ושל כל בני המשפחה.
פרישת נשים מעולם העבודה שונה מפרישתם של גברים וצרכיהן שונים .אנחנו מכוונות
לשוני הזה .מדובר במעבר מלא בהזדמנויות חדשות אך כזה המלווה בחששות וחרדות
מפני הלא נודע .בדיוק כמו שנדרשת לנו הכשרה לתפקידים בעולם העבודה ,נדרשת
הכשרה לשנות הפנסיה .אנו מציעות תוכנית ייחודית למתן כלים מעשיים בהתמודדות
עם תנאי החיים החדשים על היבטיהם השונים ,לאחר הפרישה מעולם העבודה .בין
הנושאים בהם נעסוק ,נשיות וזוגיות ,בריאות ותזונה ,תכנון פיננסי לשנים הקרובות
ולאחר  ,120ילדים ,נכדים ,סבתאות וגבולות ,מיצוי זכויות כלכליות ואחרות ,תרבות
הפנאי ,שימור יכולות הזיכרון ,התנדבות ,מעורבות חברתית ועוד...

משך התוכנית :אחת לשבוע ,ישתנה בהתאם לאופי הקבוצה.
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"רוקמות סיפור"
חוויה מרגשת של מפגש רב תרבותי ,מעניין ומרתק .הזכרות ,שיתוף ,הכרות של חברות
חדשות וסיפוריהן הייחודיים .הזדמנות לפגוש נשים אחרות שונות ודומות ולחלוק איתן
סיפורים וזיכרונות ילדות .נספר על נוף ילדות ,על ההורים ,סבים וסבתות ,משחקי ילדות,
אחים ואחיות ,שבתות וחגים ,זוגיות ועוד ...תוכנית בת חמישה עשר מפגשים במבט רב
תרבותי ובהנחייתה של הגב' עדי שוח ,יועצת חינוכית ,מגשרת ,וסוציולוגית בהתמחות של
מגדר וקהילות .מנחת קבוצות בכירה ומרצה בנושאים מגוונים מתחום מדעי ההתנהגות.
בסופו של התהליך כותבת כל משתתפת ספר אישי המגולל את סיפור חייה .עלות
הסדנה כוללת עותק אחד של הספר האישי.

״ ...בעצם אני קוראת לשדות שלנו נוף הילדות שלי .אהבתי לשבת ולהתבונן ביבול הרב .היה לו מראה
מדהים .במיוחד בעונת החורף ,כאשר יורד גשם רב היבול גדול וטוב .קרוב לביתנו היה נהר גדול
שקוראים לו גרומבבה .אהבתי לצפות בו מתמלא בשטפי מים לאחר הגשמים .כשהנהר זרם בעוצמה,
זה היה אפילו מפחיד"...
סיפור זה נכתב על ידי אילנה בסדנה שהתקיימה בעבר.

משך התוכנית 12-15 :מפגשים שבועיים.

"סבתא גיבורת על"
"סבתא גיבורת על" היא סדרת מפגשים שתעסוק בדילמות המשותפות לסבתות בעידן
המודרני והפוסט מודרני נעסוק בתקשורת בין אישית – נכיר טיפוסים וסגנונות במשפחה
המורחבת ,מה קבוע ומה משתנה? נעסוק בסבתא משמעותית  -נדבר על ערכים
ותפקידים ,על מעורבות והתערבות ועל טעויות נפוצות בסבתאות .נשאל מה אני רוצה
בשביל עצמי ,ואיך אני משלבת את זה בתקשורת ובקשר עם הנכדים והוריהם .הסדנה
נותנת כלים להתמודדות עם האתגרים המשותפים לכולנו כסבתות ולהתמודדויות
האישיות של כל אחת.

משך התוכנית 8 :מפגשים שבועיים.

ויצו  -תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל

שד' דוד המלך  ,38תל אביב  | 6423711טל' | 03-6923791 :פקס | 03-6923801 :דוא"לmichalh@wizo.org :

קדימה ובחזרה לעצמך
מנהלת התוכניות עו"ס מיכל אוריון שגיא

michalo@wizo.org 03-6923788

קדימה ובחזרה לעצמך

"במחשבה צלולה"
להגיד ,להתכוון ,לעשות .אימון אישי בקבוצה .תוכנית בת חמישה מפגשים בהנחיית
הגב' עדי שוח .סדרת מפגשים חווייתית העוסקת במודעות עצמית והעצמה אישית.
על התעוזה שבחלום ,על בניית תוכנית ,הגדרת מטרות ,התגברות על מחסומים
ופרידה מתירוצים ,כל אחת בדרכה לדרכה....

"לבד ביחד"
מגוון תוכניות לקבוצות נשים חד הוריות ויחידניות (רווקות ,גרושות ואלמנות) .התוכניות
ייתפרו על פי מידה בעבור כל קבוצה בנפרד ,על פי צרכי הקבוצה ורצונותיה .תהיינה
אלה קבוצות שיפגשו על בסיס שבועי .במפגשים נעסוק גם בתכנים שונים מעולמות
מגוונים וגם בתהליך שמטרתו ליצור קבוצת תמיכה ועזרה הדדית עבור המשתתפות.
צוות האגף לקידום מעמד האישה עומד לרשות הסניפים בעזרה ,תמיכה וליווי
בהקמת הקבוצות ,קביעת התכנים וההנחיה שלהן.

משך התוכנית 12-15 :מפגשים בהתאם לאופי הקבוצה.

"חוגגות עצמאות"
מגוון תוכניות בדגש על השתלבות בעולם העבודה והעצמה תעסוקתית .מיועד לנשים
שלא עובדות או שמעוניינות לשפר ולשדרג את עולמן המקצועי ,לעשות מהפך
בקריירה שלהן או לפתוח עסק משלהן במקביל לעבודה הקודמת.
התוכנית תספק ייעוץ והכוונה אישיים למשתתפות ,החל מהתמודדות עם שינויים ,עבור
למיומנויות תקשורת בכלל ובשוק העבודה בפרט ,תכנון קריירה ,כתיבת קורות חיים,
בניית חזון תעסוקתי ,שיווק עצמי ומיומנויות נדרשות בראיונות עבודה וכלה בחיפוש
עבודה מעשי.

משך התוכנית 12-15 :מפגשים.
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"פרי החיים"
תוכניות חווייתיות ומלמדות לנשים בשלבים שונים של הריונן ולקראת לידה .התוכניות
יצרו מרחב נשי שיאפשר מקום לאישי ולקבוצתי .מקום שבו אפשר לשאול יחד
שאלות ולהביע תהיות באשר להריון עצמו ,ליחסים שלי עם בן הזוג – איך הופכים
מזוג לשלישיה? ליחסים שלי עם הגוף המשתנה שלי ,חששות מהלידה המתקרבת
ומהשבועות הראשונים שאחריה.
במפגש עם קבוצות של עולות חדשות ,השיח מייחד מקום גם להבדלים התרבותיים
בין האופן בו נהוג ללדת בארץ המוצא והאופן בו מתנהלת לידה שגרתית בבתי
החולים בארץ.
את תוכניות "פרי החיים" הגתה ומנחה מריסה וצלר ,מדריכת הכנה ללידה ,דולה
התומכת בלידה ואחריה ,מטפלת ברפואה הוליסטית גוף – נפש.

משך התוכניות 6-8 :מפגשים בהתאם לאופי הקבוצה

ויצו  -תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל
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