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בית טייבר - מרכז חדשני
לצעירים וצעירות בגבעתיים

קהילת האקטיביסטיות בחצר
הנשית בחיפה 

תובנות קורונה בחצר 

חדשות, עדכונים ותמונות

תוח  פי ו ם  י נ ו מהמנכ"ליתעדכ מכתב 

ובברכת שנה טובה
לירון אזולאי 

חברות וחברים יקרות.ים
עברה עלינו שנה מאתגרת בכל מובן אפשרי. השינויים התכופים, ואי הוודאות
אילצה אותנו לסגל גמישות, יצירתיות ובעיקר לשים על עצמינו משקפיים
אחרים כדי לשרוד את המציאות המורכבת הזו. ובתוך כל הבלאגן הזה
הנערות והצעירות שלנו שחוו את הבדידות, הקושי והבלבול לגבי ההווה שלא
לומר העתיד, יותר מתמיד. את המחסור והצורך ביד מכוונת ותומכת. החיבור
של אלה עם האתגרים שהן נאלצות להתמודד איתם באופן רגיל יצרו קשיים

עמוקים ומורכבים יותר לרובן. 
עם כל הבידודים, האימותים, השינויים היינו שם איתן. היינו שם כדי לסייע
להן עם כל האתגרים של הקורונה: ארוחות חמות, פינות מחשב לעבודה,
מרחב לרגיעה, פעילויות להפגת בדידות, מיצוי זכויות ועוד. והכי חשוב לא

השארנו אף אחד לבד. 
הקורונה אילצה אותנו לאמץ יותר גמישות ויצירתיות. 

לא אחת נשות הצוות נכנסו לבידודים, התמודדו עם משברים אישיים,
והמשיכו לסייע לצעירות שלנו תוך כדי. 

לא עשינו זאת לבד, הייתם איתנו לתמוך, לתרום , לייעץ, לתת יד.
בפרוס השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה דיה, שנוכל
להמשיך להיות שם בשביל הנערות והצעירות שלנו ולהתפתח עבורן ואיתן.
מאחלת שהשינויים שאנו עוברות יעזרו לנו לקחת איתנו למסע רק את מה

שטוב לנו. שתהיה שנה של שינוי לטובה עבור נשים בחברה בישראל. 
מאחלת לנו המשך עשייה טובה ושותפות פורייה.

 
 



קהילת האקטיביסיות בחצר הנשית בחיפה היא חלק ממיזם

ארצי של ביטוח לאומי וקרן גנדיר שמטרתו לשלב קהילות של

נשים צעירות בעולם האקטיביזם החברתי מתוך דגש על מגדר

ושייכות. הקהילה בחצר הנשית בחיפה פועלת מזה שנתיים

ומעלה על פני השטח שיח ופעולות בנושאים: שווין מגדרי, צדק

והתמודדות עם טראומה, אלימות נגד נשים, רב תרבותיות

ומפגש בים צעירות ערביות ויהודיותו ועוד. באוגוסט האחרון

התקיים כנס חגיגי לרגל ציון שלוש שנים למיזם. בכנס העברנו

(אן, רכזת הקהילה, וצעירות הקהילה) מושב מקצועי בנושא

אתגרים וכוחות של צעירות על רצף הסיכון בעולם האקטיביזם.

הדגש יהיה על התבוננות בפריבילגיות שלנו ובהבדלים ביניהן. 

בעקבות הצלחתנו בכנס הוזמנו לפגישה ושיח עם נציגות

הביטוח הלאומי וקרן גנדיר לחשיבה משותפת על מקומן של

צעירות בהדרה בעולם האקטיביזם. לקחנו חלק במחקר אודות

המיזם ואפילו הזמינו אותנו להרצות במרכזי התנדבדות ארציים!

קהילת האקטיביסטיות-
חצר חיפה 

אן לוי- ענטר 

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

עמותת החצר הנשית מרחיבה את המענים לצעירות וגם

ים לצעירים, ועובדת בימים אלה על הקמה של מרכז צעירות.

חדש בעיר גבעתיים. המרכז שיפתח הוא הוא פרי לשיתוף פעולה

מקסים בין הג׳וינט, יתד- התוכנית הלאומית לצעירים בסיכון

במשרד הרווחה ,עיריית גבעתיים ומשפחת טייבר שתרמה את

מבנה המשפחה לטובת הצעירים. במבנה ייחודי השוכן בלב

העיר גבעתיים ומוקף חצר קסומה.

החצר הנשית נבחרה להפעיל ולפתח את המודל המקצועי של

המרכז לטובת צעירי וצעירות גבעתיים רמת גן והסביבה .

המרכז החדש, יתן מענה בשלל נושאים לצעירות וצעירים

סדנאות בנושאים מגוונים ומעניינים, יינתנו מענים בנושאי מיצוי

זכויות, ייעוץ לחיילים משוחררים, קורס פסיכומטרי, הכוונה

 תעסוקתית, מרחב לצעירות ולצעירים, ועוד ועוד

  המרכז מתוכנן להיפתח אחרי החגים ויפעל משעות הצהריים עד

 הערב

בחודש יוני מונתה אור סמיונוב לנהל את המרכז
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P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

כשהתלבטתי איך לתאר את התובנות מהשנה האחרונה חשבתי על ין ויאנג - כוחות מנוגדים אך

משלימים המצויים בכל הדברים ביקום. חווינו השנה פערים הולכים וגדלים ולצד זה גם כוחות

אדירים אישיים, קבוצתיים וקהילתיים שמתערבים ומנסים לחולל שינוי ולהקל על כאב .

יותר ויותר צעירות ומשפחות שנותרו ללא הכנסה קבועה ולצד זה תמיכות חומריות של ארגונים

ורשויות שעשו מאמצים להתאים את המענים לאוכלוסיות השונות. ישנה עליה משמעותית

בכמות ההריונות והלידות בקרב הצעירות שלנו ומתקיים שיח משמעותי על בחירה ועל

החששות לצד הכמיהה לתיקון ולתקווה בחייהן . 

בהיבט המשפחתי והזוגי ראינו עלייה בדיווחים על אלימות ומתחים במערכת המשפחתית וכן

 יותר פניות לטיפול ביחס לשנים קודמות

 

בהיבט החינוכי בלטו הפערים בין אלו שיש להן גישה למחשב ואינטרנט ואלו שלא, בין אלו

שמסוגלות ללמוד לבד לאלו הזקוקות להתאמות. עבור רוב הבנות עמן אנו עובדות היה זה חופש

גדול מאוד שרק הגביר את הפערים הלימודיים והחברתיים שחוות. בהתאם לצורך הממשי שעלה

הופעלו מרחבי הלמידה בחצרות אשר משמשים את הבנות הן ללמידה מקוונת והן לתגבור

בעקבות פערים לימודיים שגדלו

 

תקופה זו הביאה עמה נטייה להתכנסות, תחושות בדידות, שעמום, התנהגויות מסכנות, חרדות

והחמרה של מצבים נפשיים. כתוצר ישיר – גם כמות ההפניות לחצרות עלתה, בייחוד של

צעירות במצבי סיכון חירומיים

 

.. היות והחצר מאז ומתמיד עובדת במצבי חוסר וודאות, גם מגפה עולמית לא ובהקשר שלנו.

עצרה את עבודתנו, רק הכריחה אותנו להיות יותר גמישות ויצירתיות. לשמחתנו יש לנו שותפים

ושותפות לדרך שעזרו לנו להמשיך בעבודה השוטפת ולצד זה לממש רעיונות חדשים. אנחנו

מצפות ומקוות להנגיש את השירות שלנו לעוד ועוד נערות וצעירות שיוכלו לקבל אצלנו מקום,

חיבוק, אוזן קשבת ובעיקר את התחושה שהן לא לבד ושיש להן גב

 

החצר מסכמת שנת קורונה
רחל בנר - מנהלת חצר חיפה 

באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של העמותה,  
דרך האתר או ישירות לחשבון ה

 
בנק הפועלים - סניף יפו מס' 611
ח-ן 156700 ע"ש החצר הנשית

תרמו לחצר הנשית 

hatzer.org.il paypal



פרס ע"ש לונדון יפה יערי
בחודש יוני שמחנו לקחת חלק בטקס קבלת הפרס ע״ש לונדון יפה יערי בטקס חגיגי שהתקיים

עם נציגי הקרן המשפחתית. הפרס ניתן לנו בתקופת הסגרים הראשונה בקורונה, במטרה

להוקיר את הפעילות שאנחנו עושות בחצר הנשית בחיפה למען נערות וצעירות יהודיות וערביות

למניעת אלימות וליציאה ממצבים של אלימות. וגם במטרה לסייע לנו להמשיך ולקיים פעילות זו

בתקופה שבה פרצה הקורונה לחיינו ושבשה את השגרה לנו כארגון, לצעירות שלנו. 

שמחנו לקבל את הפרס.

 

 

קמפיין "רוצי כמו שאת" - רצות עם החצר הנשית 
 

 

 

תלבשי מי שאת- יריד המעצבות הכי שווה בעיר
ביולי ערכנו יריד מעצבות בחצר יפו בו נמכרו פרטי לבוש חדשים של מיטב המעצבות והמעצבים.

על הפקת היריד היתה אמונה אורית טייר, סמנכ"לית החצר. 

 

 
במהלך חודש מאי יצאנו לקמפיין ריצה, בשיתוף

המחלקה לתקשורת במכללת ספיר, שמטרתו

העלאת מודעות לצעירות ונערות המתמודדות

עם מצבי סיכון ומצוקה בחיי היום יום שלהן.

השתתפו בקמפיין קבוצות רבות שעזרו לנו

להשיג את המטרה. 

מי שליוו אותנו מטעם המחלקה היו: שיר כהן,

מאי ביטון, דניאל בייניש וענת יודוב.

 



חברות הנהלת הוועד
  החצר הנשית 

 

יו"ר אורנה לוי

 

טלי ירון אלדר

עירית לבנה

נעמה טל

הדס לייבוביץ

נועה בר

הדס זימרמן 

אור רכלבסקי

רויטל דאבקין

ניצן כהנא

 

מבקרת העמותה: שרית חמצני 

 

המלאכיות של החצר הנשית ביפו
שמחנו להשתתף בפרויקט גדרות מחייכות ביפו. מטרת הפרויקט המקסים

הזה, היא לייפות את שד' ירושלים בציורים של אמנים שונים ולהפוך את
גדרות הברזל שחוסמים את השדרה בשל עבודות הרכבת הקלה, למוקד

.משיכה עבור תושבי העיר ובכלל
הציור שלנו הוא פרי תהליך שעברו צעירות בחצר הנשית יחד עם הצייר אבי

לוין בסדנא שהעביר בחצר הנשית. הצעירות נשאלו מה זו בשבילן החצר
.הנשית, וכיצד תירצנה לצייר את החוויה שלהן בחצר הנשית

לא בכדי, הן בחרו להתמקד דווקא בכוחות העל שלהן ולהיות מיוצגות כמו
,״המלאכיות של צ׳רלי״

.וכמי שיכולות להתמודד עם כל אתגר שיגיע
הקשיים איתן הן מתמודדות בדרכן לחיים בוגרים ועצמאיים הם רבים, והן

.בוחרות להתמודד מולם עם המון כוחות
.הצעירות בחצר הנשית הן ללא ספק גיבורות על

:השתתפו בתהליך היצירה והחשיבה
מילנה, ספיר, ניצן, יסמין,מעיין, שיראל, מיכל

,(ליווה את התהליך האמן אבי לוין (1973
.'בוגר המחלקה לצילום ב'בצלאל

 
 
 

נילי חומן, מנהלת החצר הנשית בנתניה
זכתה בפרס הראשון למצוינות, חדשנות ויזמות המקדמת

את קהילת יוצאי אתיופיה בטקס  של עיריית נתניה 
 שהתקיים באוגוסט האחרון. 

כרמית הולצמן, רכזת מיצוי זכויות וקשרי קהילה בחצר
חיפה, נבחרה לאחת מ-16 הנשים מעוררות ההשראה

בעיר חיפה. 



פעילות קיץ - 
רכיבה על סוסים

מנכ"לית העמותה לירון אזולאי
סמנכ"לית העמותה, אורית טייר

בטקס הענקת פרס יפה לונדון יערי

שותפות  ושותפים בהקמת 
"ביית טייבר"

תודה לכל השותפות.ים שלנו על האמון שאתם נותנים בנו מידי שנה
 למשרד הרווחה והביטחון החברתי, לעיריית נתניה, 

 עיריית חיפה עיריית בת ים עיריית תל-אביב-יפו ,ו עיריית גבעתיים 
ג'וינט אשלים ותכנית יתד.

לכל הקרנות המלוות אותנו: 
קרן ויינברג, קרן גנדיר, קרן ההזדמנות, קרנות הביטוח הלאומי

קרן ארקין, קרן טראמפ, קרן קסירר, קרן סובל, קרן לונדון ויפה יערי. 
חברת מובילאי, צ'ק פוינט, עמותת בת עמי, עמותת עמינדב, עמותת מקום, חברת פריטי בלרין, אולה, טורנובסקי כרטיסי ברכה,

מונסון ביטוח, שמו מתוקים, ועוד ועוד
גופים העסקיים התורמים ותורמים פרטיים על כל המחוות הגדולות והקטנות שממלאות את לב הצעירות והנערות בשמחה

ובחום. 
תודה למתנדבות.ים שמגיעות לחצרות, מבשלות, מקשיבות מלוות ופשוט נמצאות שם איתנו. 

תודה מיוחדת לצוות העובדות שלנו, המסורות, האוהבות, המכילות, והקיימות.
תודה לחברות הועד המנהל היקרות העוטפות ומחבקות אותנו.

שתהה לכולנו שנה מתגמלת, כפולה ומכופלת.

https://hatzer.org.il/shop/?
fbclid=IwAR385BHoLMk0K77aCRHYo1TVM5e24NIhbMSCt7gAuku6od121h_lkMS9hk8


