מערך הסיוע המשפטי
וקידום חקיקה

האגף לקידום
מעמד האישה

האגף לקידום מעמד האישה בויצו ישראל פועל
ליצירת חברה שוויונית באמצעות זיהוי צרכיהן
הייחודיים של נשים במגוון תחומי חיים ומתן
פתרונות יצירתיים ועדכניים הן ברמת האישה
הפרטית והן ברמת החברה כולה
מטרות האגף
הגברת שליטתן של נשים על חייהן באמצעות מתן ידע
וייעוץ משפטי.
קידום שוויון וזכויות של נשים בזירות חיים שונות ,בין
היתר באמצעות חקיקה וייצוג בערכאות משפטיות.
שותפות מלאה ושוויונית של נשים במוקדי כוח והשפעה
בחברה הישראלית.
צמצום תופעות של אלימות במשפחה כנגד נשים וילדים
בחברה הישראלית.
חינוך והכשרת נשים למנהיגות פוליטית ,חברתית
וקהילתית.
יצירת רשתות וקהילות תמיכה עבור נשים בצמתי החיים
השונים.

מנהיגות נשים למעורבות
חברתית בעין מגדרית
״לעולם אל תטילו ספק בכך שקבוצה
קטנה של אזרחיות מודאגות ואכפתיות
יכולה לשנות את העולם.
זה הדבר היחיד שאי פעם הביא לשינוי״

“לקח לי הרבה זמן למצוא
את הקול שלי,
ועכשיו שיש לי אותו -
אני לא מתכוונת לשתוק"

חשבנו שתרצו לדעת:
תכניות המנהיגות שלנו פרצו דרך באופן ייחודי במגזר
הדרוזי ,החרדי ובמסגרות הצבאיות.
בוגרות התכניות שלנו נמצאות היום בתפקידי מפתח
בשירות הציבורי ,בפוליטיקה המקומית והארצית ,וכן
בעולם העסקים והעמותות החברתיות.
מדי שנה מוביל האגף כנס לציון יום האישה הבינלאומי
העוסק בסוגיות חברתיות שונות הנוגעות למעמדן של
נשים.

״אף פעם לא תדעי כמה את חזקה -
עד שלהיות חזקה תהיה הברירה היחידה״

( מדליין אולברייט (
מערך הסיוע המשפטי כולל  30לשכות משפטיות ברחבי
הארץ וקו ייעוץ לזכויות נשים בעבודה .אנו עוסקות
בקידום מדיניות ושינוי חקיקה לטובת נשים בישראל .בין
היתר ,אנו פועלות לקידום חקיקה בתחום המאבק
באלימות המחייבת טיפול רגשי לגברים אלימים ופיקוח
אלקטרוני עליהם ובתחום של שוויון נשים בשוק העבודה
לצמצום הפרשי שכר ,הסדרי עבודה גמישים וזכויות נשים
עובדות .בנוסף אנו פועלות לקידום חוק מזונות אזרחי,
מאבק בהדרת נשים ועוד .כ 250-המתנדבות והמתנדבים
שלנו ,ביניהם עורכות דין ,עובדות סוציאליות ומגשרות -
מעניקות ייעוץ ותמיכה רגשית.
חשבנו שתרצו לדעת:
בשנת  2018עבר בכנסת חוק ביוזמת ויצו המעניק לנשים
העוברות טיפולי פוריות  40שעות היעדרות מהעבודה
בתשלום.
אנו משתפות פעולה עם קהילות נשים בולטות בפייסבוק,
בהן אנו מעניקות ייעוץ משפטי חינמי לחברות הקהילה.
מערך הסיוע המשפטי הפיק זכותונים עדכניים עבור
נשים בהליכי גירושין ונשים בשוק העבודה במטרה להנגיש
ידע לציבור הנשים.
בשנים האחרונות ,הקמנו פורום מומחים בתחום נשים
אחרי לידה ,הפועל לקידום מדיניות ,זכויות ושירותים עבור
נשים בתחומים מגוונים.

מאבק באלימות נגד נשים
)טיפול ומניעה(
"גם האגרוף היה פעם
יד פתוחה ואצבעות”

( יהודה עמיחי (

( מרגרט מיד (
על סף  ,2020נשים עדיין מהוות מיעוט במרחב הציבורי-
פוליטי  -חברתי ,על אף היותן  50%מהאוכלוסייה.
מטרתנו לעודד נשים להובלה חברתית ,אקטיביזם אזרחי
ופוליטי והרחבת מעגלי ההשפעה שלהן  -ע״י שינוי
תפיסתי והעלאת המודעות המגדרית .אנו מפעילות תכניות
מנהיגות נשים ,תכניות המותאמות למגזרים שונים,
תוכניות לוקאליות לשינוי קהילתי-מקומי ותכניות הכשרה
מקצועיות כקורס דירקטוריות .בנוסף אנו מקיימות כנסים,
אירועים ומפגשים מעוררי השראה .התוכניות מועברות ע״י
מיטב המרצות והמרצים ,וכוללות סיורים ומפגשים עם
נשים פורצות דרך .מה הסוד שלנו? הרכבת המשקפיים
המגדריים  -מהיום ,תתחלנה לחשוב אחרת!

תכניות לקידום נשים
במעגלי החיים

כמיליון נשים ,ילדים וגברים כלואים בישראל במעגל
האלימות .אנו באגף נאבקות בתופעות האלימות במשפחה
באמצעים שונים :טיפול פרטני בנשים נפגעות אלימות,
באמצעות מקלטים לנשים מוכות ומרכזים למניעת
אלימות ,קו סיוע ייחודי מסוגו לגברים במעגל האלימות
לרבות גברים אלימים ,תכניות מניעה והעלאת מודעות
לנושא וקידום מדיניות וחקיקה ,בין היתר בנוגע לאיזוק
אלקטרוני ,הבטחת הכנסה לנשים במקלטים ,קידום פיתוח
מענה טיפולי בגברים וילדים בקהילה ועוד.
חשבנו שתרצו לדעת:
תכנית "ילדים חשופים לאלימות" :כ 600,000-ילדים
חשופים לאלימות מדי שנה במדינת ישראל – מתוכם
מטופלים ע"י משרד הרווחה רק  1976ילדים ,פחות מחצי
אחוז .מטרת התוכנית להפוך את הילדים הללו מ"שקופים"
לנוכחים ונשמעים ,להרחיב את מיומנויות הזיהוי והאיתור
ולהתאים את מסגרות הטיפול בילדים לצרכיהם ולמצב
המשפחתי המורכב בו הם גדלים .התוכנית כוללת הקרנת
סרט תיעודי ראשון מסוגו בישראל "מאחורי דלתות סגורות"
בליווי הרצאות ,עדויות ,רב שיח וכנסים לאנשי מקצוע.
הפעילות מסובסדת מתרומת ויצו ארה"ב.
תכנית "שלי ורק שלי"  -סדנא לבני נוער ולצעירים
למניעת יחסים אלימים ויצירת זוגיות בריאה )גילאי -16
 .(26מפגשים המשלבים בין צפייה מודרכת בסרט "שלי ורק
שלי" שהופק במיוחד למען התכנית ובין ידע תיאורטי,
התנסויות חווייתיות וכלים מעשיים.

אנו מציעות תכניות ייחודיות המפגישות קבוצות נשים
בצמתים משמעותיים בחייהן — אימהות אחרי לידה
ראשונה ,נשים בתהליכי פרידה וגירושין ,נשים שהתאלמנו
לא מכבר ואף סבתות ״בעולם החדש״ .אנו מלוות נשים
בדרכן החדשה ומעניקות כלים להתמודדות עם אתגרי
החיים הבלתי נגמרים ,כל זאת בקבוצות אינטימיות
ובהנחיה מקצועית אשר מאפשרת לכל אחת מחברות
הקבוצה לממש את הפוטנציאל הטמון בה.
חשבנו שתרצו לדעת:
תכנית קודם אמא מספקת מרחב בטוח ונוח  -מעטפת
תומכת לאימהות אחרי לידה ראשונה.
תכנית ממשיכות בדרך מסייעת לנשים בתהליכי פרידה
להתמודד גם עם האתגרים הנפשיים וגם עם ההליך המשפט
והכלכלי.
תכנית ביחד איתך היא קבוצת תמיכה לנשים שהתאלמנו
לא מכבר ומבקשות לצמוח יחד מהמשבר.
תכנית סבתא גיבורת על מכנסת יחדיו סבתות הרוצות
להבין איך להיות סבתא בלי לאבד את עצמך בדרך.
תכנית הילדים התגרשו מספקת כלים ומשאבים רגשיים
לאימהות שילדיהן חוו משבר בזוגיות וגירושין.

מטרות התוכנית “שלי ורק שלי” :מניעת אלימות בזוגיות
באמצעות הרחבת השפה והמודעות של בני נוער
וצעירים/ות למצבים בריאים ואלימים במערכות יחסים
זוגיות .קידום שיח על יחסים בין המינים ממקום של
שוויוניות ורגישות מגדרית .העמקת הידע בתהליכי הסללה
מגדריים ומגוון הגורמים המשפיעים על בחירת בן/בת זוג
ועל היכולת להיות בקשר המבוסס על קרבה ואהבה,
אותנטיות וביטחון .לימוד כלים בסיסיים לתחילת קשר זוגי,
תוך התייחסות למציאות ולאתגרי התקופה הנוכחית .את
הסדנא מנחות ומנחים נשות ואנשי טיפול בתחומים של
אלימות זוגית וצעירים ,בהפרדה מגדרית בין המינים.
פעילות זו מסובסדת מתרומת "קרן וינברג"" ,קבוצת אלון"
וויצו ומלווה במחקר שאושר ע"י המדען הראשי במשרד
החינוך.
ויצו ערכה מחקר איכותני בקרב גברים הנוקטים באלימות
בשיתוף בר-אילן ומשרד הרווחה .תוצאות המחקר משמשות
את רשויות המדינה לצורך חשיבה מחודשת על אופי
הטיפול בגברים אלימים.
ויצו עורכת מדי שנה כנס שנתי לציון יום המאבק
באלימות נגד נשים ומאירה סוגיות חברתיות רלוונטיות
לנושא.
שיתופי פעולה ושותפויות בולטות:
משרדי ממשלה ,מערכת החינוך ,צה”ל
עיריות ,מועצות מקומיות -חיפה ,מודיעין ,הרצליה,
רמת השרון ,גבעתיים ועוד
מוסדות אקדמיים ,קופות החולים ,המרכז הישראלי
לניהול -המי"ל ,מרכז ההשתלמויות של אונ’ בר אילן
שגרירות ארה"ב
דור אלון
קהילות ברשת :סופרגירל זה אופי ,נשים בתעשייה,
יפותלאביביות ,הצודקת ,אמהות באקדמיה ,הרטרס-
עבור מטופלות פוריות ועוד
אתר ”“SALOONA
האגף לקידום מעמד האישה
שדרות דוד המלך  38תל אביב מזכירות האגף03-6923791 :
ויצו  -קידום מעמד האישה michalh@wizo.org

