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קול קוראת למחזור השני של מתחברות להשפעה 
במאבק באלימות נגד נשים 

מתחברות להשפעה, תוכנית משותפת של המועצה 
ות והתוכנית ללימודי מגדר  הלאומית לנשים יהודי
באוניברסיטת תל אביב. הוקמה בשנת 2018, במטרה 

להעצים את ההשפעה של השדה הפמיניסטי בישראל.  
זאת, בהמשך לממצאי מחקר שהצביעו על החיוניות של 
יצירת פלטפורמות לחיבורים ושיתופי פעולה, למידה 
משותפת ברמה הארצית והבינלאומית ופיתוח יכולות בקרב 

מנהלות ומנהיגות.

1. התפתחות אישית ומקצועית.

3. יצירת ידע תיאורטי ומעשי חדש. 

2. חיזוק מנהלות הארגונים הפמיניסטיים בישראל ופיתוח 
יכולות ארגוניות. 

4. יצירת חיבורים והעצמת ההשפעה של השדה 
הפמיניסטי בישראל. 

           יעדי התוכנית: 

בתחום מניעת אלימות נגד נשים על כל ביטוייה 
וטיפול בנשים נפגעות אלימות. 

המחזור השני מיועד למנהלות ארגונים 

כשנוצרה ההזדמנות במסגרת מתחברות להשפעה 
לקחת חלק בהקמת המטה הפמנסטי בעת משבר 
הקורונה, הלכתי על זה בכל הכוח מתוך אמונה 
שכדי לייצר שינוי משמעותי חייבות לבנות כוח נשי. 

ברגעים קשים ודילמות למדתי לא לעזוב את השולחן”.

פידא נערא, מנכלית שותפה ארגון מהפך

"מתחברות להשפעה בשבילי 
הייתה ההזדמנות לבנות 

שותפויות וחיבורים עבורי אישית 
ועבור ארגון מהפך תע׳ייר. 

כפעילה פמיניסטית פלסטינית 
יכולתי להביא את עצמי עם כל המורכבויות ובנוסף 

ללמוד ולהיחשף סוגיות נוספות בשדה.

4. תיאוריות ומודלים לשינוי חברתי 
5. קיימות 

           תכנים מרכזיים בהם תעסוק התוכנית:

6. מפגשים עם מומחיות בתחום מחו"ל 

1. תיאוריות וידע אמפירי בשדה הפמיניסטי בארץ ובעולם 
2. פרקטיקות מיטביות במיגור אלימות נגד נשים 

3. כלי מנהיגות וניהול במגזר השלישי . 

ّ نتواصل مع محاور التأثیر - تعزیز الحقل النسوي في إسرائیل



   3 מפגשים של יומיים , כולל לינה.

   המפגשים יתקיימו באוניברסיטת תל אביב וכן ברחבי 
הארץ במסגרת ביקור בארגונים מהן מגיעות המשתתפות.

   השתתפות בכנס/מפגשים בינלאומיים און ליין. 

   במידה ולא יהיה ניתן להיפגש פנים אל פנים, נקיים את 
המפגשים בזום. 

מחזור 02 יפתח בסוף אוקטובר, יימשך עד מרץ 2022  
ויכלול:

   13 מפגשים של יום אחד

לירון פלג הדומי, נציגת NCJW בישראל
טלפון: 054-7712862 

lpeleg-hadomi@ncjw.org :מייל

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות אל:
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עלות ההשתתפות בתוכנית למשתפות עצמן הנה סמלית- 
על סך 350 ש"ח בלבד. התשלום יבוצע בעת ההרשמה 

לתוכנית. 

התחייבות ועלות התוכנית:

על מנת לקחת חלק באופן פעיל ואפקטיבי בתוכנית, על 
המשתתפות להתחייב לקחת חלק בכל המפגשים.

2. עניין ותשוקה ללמידה משותפת, חיבורים ויצירת שינוי 
חברתי בשדה הפמיניסטי.

4. עניין להוביל מהלך משמעותי בשדה הפמיניסטי בישראל 
בשנים הקרובות. 

1. המחזור השני מיועד למנהלות ארגוני חברה אזרחית  
הפועלות בתחום המניעה והטיפול בתופעת האלימות נגד 

נשים בישראל וכן בתחום הטיפול בנערות ונשים בסיכון.

קריטריונים להגשת מועמדות : 

3. פניות לקחת חלק בכל מרכיבי התוכנית.

ובעיקר המון המון השראה וזכות גדולה להימנות על 
בנות המשפחה הזו"                                                                           

 תמר שוורץ, מנכלית רוח נשית

"מתחברות להשפעה בשבילי זה 
בית, על כל משמעויותיו: תמיכה, 

חום, חיבוק, עושר ומגוון של תפיסות  
ורעיונות, דיונים וויכוחים חשובים 

ונוקבים !!!! 

"מתחברות להשפעה בשבילי היתה 
הזדמנות פז להכיר חלק 

מהארגונים שקיימים בשדה 
הפמיניסטי בישראל, ויותר מזה - 

להכיר את השיח בארצות הברית 
ולהיוודע לנושאים שכמעט לא הכרתי את חשיבותם 

קודם לכן. 

ליאור אלפנט, יו"ר פורום הקולנועניות ויוצרות 
הטלוויזיה בישראל, ממקימות "פוליטיקלי קוראת"

להגשת מועמדות אנא מלאי את הטופס 

7-8 בספטמבר (הראיונות יתקיימו בזום). 

בלינקהמופיע  עד לתאריך 24.8.2020

מועמדות מתאימות יוזמנו לראיונות לתוכנית בתאריכים

https://forms.gle/ei4zdGzvK8zmr7P97
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