
מאחר ולא יכלה לגשת למיוני קורס טיס בשל  , ל"נגד משרד הביטחון ונגד צה  1994ץ בשנת "אליס מילר  עתרה לבג
 . היותה אישה

אך התהליך עדיין נמשך  . 1994קול נשי בולט והעצמה זרמו בנהר מעמדה של האישה מאז , נדמה כי הרבה דיוני מגדר
 .לפתח ולמקסם את הנוכחות וההשפעה הנשית". להעלותו על נס"ואנו מחויבות ומחויבים  להמשיך ו

ליבת הסרט עוסקת " גרשו את השטן בחזרה לגיהינום "סרט ששמו , במועצה שלנו, לפני מספר שבועות הוקרן פה
עד אשר מדינתם המוכה והחבולה , אשר שלט בהן הדיקקטורלקחו פיקוד ואתגרו את , אשר התאחדו ליביריהבנשות 

 .חכמתן וכוח שיתוף הפעולה שלהן, סרט זה הוא אנקדוטה לכוחן של נשים. הגיעה לשלום
והבסיס לקיומו של  , שוויון  הזדמנויות מגדרי הוא התשתית. פורום נשים עוסק בקידום מעמדן  של נשות אשכול

כאשר אנו יודעות ויודעים כי היכולת להשפיע טמונה  . הפורום מתמקד בנושאים שונים, כמניפה פרוסה. הפורום
 . בנוכחות נשית במוקדי פעילות ציבוריים

מכתיבה מציאות , נדה נשית במוקדי השפעה'אג, הפורום מעודד נשים להצטרף למליאת המועצה ולהנהגות ביישובים
 .  המחוברת לכוח הנשי

משפטו האלמותי של מרטין . אז פורום הנשים פועל לחינוך מגדרי החל מגיל הגן, אם ניקח לדוגמה את תחום החינוך
חזקה ותכיר בכוחה  , תחוש שווה,כי כל בת אשר מתחילה את מסעה , מהדהד בשליחותנו"  I have adream"קינג  ר'לות

 .לחולל שינוי
מהצד  . חברות פורום הנשים אשר פועלות בהתנדבות למען כל תושבות המועצה יכולות להעיד על אפקט הבומרנג שלהן

, מיפוי צרכים ,בניית תכניות עבודה שנתיות , "סדר היום"קביעת התכנים אשר עולים על , התנדבות פעילה -האחד 
ליצור  . הזכות לעשות את ההבדל  -מהצד השני. סיוע בפן התפעולי ופגישת עבודה אחת לחודשיים, הפקת אירועי שיא

 .מציאות שונה עבור הדור הצעיר ולסלול עבורן דרך קלה ומשמעותית למציאות טובה יותר
 ?  אז איך עושים את זה

כאשר אנו בונות את תכנית הפעולה שלנו אנו רוצות .  אך אנו יותר בעניין המעשים, מילים יכולות להישפך כמו יין 
" -ו"  מנהיגות את המחר"ידע ותמיכה לכן הביצוע בא לידי ביטוי בפיתוח קורסים כמו , של מצוינות" קביים"להעניק 

זוהי מקפצה לתפקיד , מוכשרות  נשים לתפקיד דירקטוריות ונושאות משרה" קורס דירקטוריות"ב" קורס דירקטוריות
אך פורום הנשים מכוון עבור  ,כל מי שהשתתפה בקורס זה תעיד על ערכו . בו הנשים הן במעמד מקבלות ההחלטות

כאשר לאחת יתאים ויעניין קורס דירקטוריות והשנייה תחוש העצמה לשמיעת סיפורי ,  אוכלוסיית נשים מגוונת
ומפגשים עם  " הרצאות נשים מעוררות השראה" לכן בבניית התכנית השנתית שלנו  תיכנסנה גם . השראה נשיים

" אירועי ספורט נשיים" "משומשוק" -הפורום יוצא גם אל הקהילה באירועי שיא כדוגמת ה. סופרות ואירועי תרבות
,  ספורט, הבריאות, ההתנהלות שלנו מאופיינת בשיתופי פעולה עם מחלקת התרבות! אנחנו לא לבד וטוב שכך. ועוד

 .יש לנו שותפים נהדרים לדרך -מרכז הצעירים ומעברים
 , אם אתן מרגישות כי הפסקה הבאה מעוררות בכן משהו

 .אתן יותר ממוזמנות ליצור קשר
 , חינוך מגדרי ושוויוני, העצמה תרבותית

 , קידום בריאות האישה ותחושת המוגנות
 יצירת  , קידום נשים במנהיגות ציבורית

 .הזדמנויות לצמחיה נשית
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