
מינהל נשים

סיוע משפטי

מינהל נשים בעיריית הרצליה הוא גוף ייחודי בישראל ומהווה כתובת לכל אישה 
תושבת העיר, במתן הזדמנות למיצוי יכולתיה וכישוריה ובהושטת סיוע במידת הצורך.

 
מתן  האישה,  מעמד  לסוגיית  מודעות  פיתוח  הן:  העיקריות  ומטרותיו  בשנת 2000  הוקם  המינהל 
כלים ומידע לנשים תושבות העיר להעצמתן, מיצוי יכולותיהן וכישוריהן, מתן מידע והכוונה לסיוע 
משפטי לנשים בקשר לזכויותיהן ולשירותים המוצעים להן, במסגרת העירונית ובמשרדי הממשלה.

 
נאמנות לתפישה זו, ניתן לקבל במינהל שירותי הכוונה לייעוץ משפטי בנושאי משפחה, הוצאה 
רבות  פעולות  נעשות  בנוסף,  הורים.  והדרכת  עבירה  לנפגעות  משפטי  לייעוץ  הכוונה  לפועל, 
להעצמת נשים בהיבט הכלכלי, בחינוך, בפעילויות בתוך הקהילה, בספורט, בבריאות ובנושאים 

נוספים. לקבלת סיוע משפטי יש לתאם מראש. הייעוץ הינו דיסקרטי וניתן ללא תשלום.
 

בהרצליה מספר מועדוני נשים המקיימים פעילות להעצמת הנשים. מועדוני הנשים פועלים ברחבי 
המקיימת  עירונית,  נשים  מועצת  פועלת  בעיר  עצמאי.  הורה  שהן  לנשים  מועדון  קיים  וכן,  העיר 

פעילות רציפה לאורך כל השנה.
 

לציון היום הבינלאומי למניעת אלימות החל בנובמבר, ויום האישה הבינלאומי החל 
במרץ אנו מקיימים מגוון פעילויות שונות. 

נשים מינהל  של  לפייסבוק  או  העירוני  לאתר  להיכנס  יש  הפעילות,  על  לפרטים 

החל מיום הקמתו מציע מינהל נשים לתושבות העיר הכוונה לייעוץ משפטי. 
עד היום נעזרו  בשירות חשוב זה יותר מ – 8,000 נשים. 

מדובר בין השאר בשירותי הכוונה וייעוץ לגבי סיוע משפטי של המדינה בנושאי 
אישות )מזונות, משמורת, מדור וגירושין( צו מניעה, צו הרחקה, אכיפת פסק דין 
למזונות, הוצאה לפועל אזרחיים )חובות , איחוד תיקים, צו תשלומים, חקירת 

יכולת( ופשיטת רגל. 
דין של לשכת הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מגיעה להרצליה  עורכת 
אחת לשבוע כדי לתת שירות משפטי לנשים הפונות למינהל ולתושבות העיר. 
השירות במינהל נשים הינו דיסקרטי וניתן ללא תשלום וללא כל התחייבות 

מצד הפונה. לתיאום פגישה יש ליצור קשר טלפוני עם משרדי המינהל. 

wחפשו אותנו בפייסבוק  w w. h e r z l i y a . m u n i . i l
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כנסים ואירועים 
מיצג אומנותי Frozen Moments לרגל חודש 

המודעות המשלב מופע יחיד עם עבודות צילום, ווידיאו 
ארט, אשר יחד מספרים סיפור שעוסק בשינוי  שאנו בני 

האדם עוברים בעת משברים. 
בימים 9-11 באוקטובר בניין העירייה יואר, לציון חודש 

המודעות למניעת סרטן השד 
 

October Pink
חודש המודעות 

למניעת סרטן השד

  9.10.18
  11:00

פרטים יפורסמו באתר העירייה ובפייסבוק

חודש האישה 
2019בהרצליה 

מרץ

! ך  ל י ב ש ד ב י מ ם - ת י ש ל נ ה נ י מ

אירוע שנתי לציון היום הבינלאומי למניעת אלימות 
נגד נשים. סיפורה האישי והכואב של לילך שם טוב.

בספרייה העירונית, סוקולוב 56, הרצליה
היום הבינלאומי 
למניעת אלימות

  21.11.18
  20:00

יום חמישי, 22.11.18, 20:30, יוקרן הסרט אשה עובדת )ישראל, 2018( 
דרמה משפחתית ישראלית עכשווית ורלוונטית לימינו, על אישה 

ואם צעירה ואמביציוזית בשם אורנה )לירן בן-שלוש(, הנחושה 
להצליח בעבודתה החדשה בחברת נדל״ן, מבלי לשלם את המחיר 

שהבוס שלה דורש. 
במאית: מיכל אביעד. שחקנים: לירון בן-שלוש, מנשה נוי, אושרי כהן

סינמטק הרצליה

סדרת מפגשים, עם נשים שהצליחו לשנות ולהשפיע 
בהנחיית בילי בסרגליק העיתונאית והשדרנית

בית קינן 

קבוצת השוות



2019 -2018 תכנית מינהל נשים תשע"ט 
פעילות נערות בשיתוף  מועדון הנוער הכוכב השמיני

קורס תפירה לנערות המשלב לימודי תפירה לצד עיסוק בנושאים כגון: תפור עלייך 
דימוי גוף, דימוי עצמי מגדר ועוד 

בהנחיית שרה פרץ  

מחוברות
בהנחיית  רחל לוי הרץ

הקניית כלים להעצמה והצלחה אישית, מחויבות ואחריות חברתית. בחודש 
האישה הנערות תצגנה תערוכה בהיכל אומניות הבמה

6 מפגשים, לנערות בכיתות י’-יב’

קבוצת ריצה ייחודית לנערות בכיתה ח’ –ט’ אשר מקנה כלים להעצמה, מחוברות לגוף
מנהיגות, אסרטיביות ואורח חיים בריא ומאוזן, בשילוב עשייה המחברת 

את הנערות לגופן

כנס נערות עירוניכנס נערות 
כמדי שנה יובילו הנערות המתנדבות של “מחוברות”, בשיתוף הכוכב 

השמיני ומינהל נשים, כנס נערות עירוני לשכבות ט’-י’. 
הכנס עוסק בתכנים מעצימים ובהשתתפות נשים מעוררות השראה 

כנס נערות תיכון היובל ותיכון עתיד מטירה 
במטרה לייצר במה לפוליטיקה נשית, צעירה ושוויונית, יתקיים זו השנה 

השלישית כנס לנערות יהודיות וערביות מהרצליה ומטירה. נערות פרויקט 
“מחוברות”, בשיתוף מועדון הכוכב השמיני, מינהל נשים ותיכון היובל, 

פועלים לקדם שיח שוויוני ושינוי עמדות 

פעילות בשיתוף  ויצו הרצליה

קורס ייעודי לפתיחת עסק או לבעלות עסקים,  פיתוח רעיונות, יזמות עסקית
שיווק וקידום  העסק 

12 מפגשים, 9:00-13:00, 500 ₪, ויצו רח׳ ראש פינה 12 הרצליה  

קורס דירקטוריות
בשיתוף המ״יל  החברה 

הישראלית לניהול 

הקורס נותן כלים מעשיים  לדירקטוריות, לשם שיפור תהליכי קבלת 
החלטות בדירקטוריון

12 מפגשים, 17:00-21:00, 2950 ₪, ויצו רח׳ ראש פינה 12 הרצליה  

קבוצת תמיכה לאמהות גאות עבור אוכלוסיית הלהט״ב משפחה אחרת
פרטים יינתנו בהמשך 

נשים על סף גירושין. יצירת רשת תמיכה ותווך  לנשים מול מערכת  תמיכה ממשיכות בדרך
בקהילה בינן לבין עצמן . הנגשת מידע לגבי זכויות  נשים . לימוד תכנים 

רלוונטיים להורות כשמבנה המשפחה משתנה. פרטים יינתנו בהמשך

בנות מצווה
בהנחיית  טל בורשטיין

סדנה המיועדת לאמהות ובנות בגיל המצווה. 
הסדנא עוסקת במורכבות הזהות האישית, מקומה של האמהות והבת 

בשושלת הנשית 
10 מפגשים, אם ובת - 350 ₪, ויצו רח׳ ראש פינה 12 הרצליה

סדנת הגנה עצמית  
אימהות ובנות

בהנחיית צוות מקצועי 
של מדריכות אל הלב

לימוד הגנה עצמית  ובטיחות אישית בצורה חיובית, 1.11.18
חווייתית, מעצימה ומחזקת

3 מפגשים, 17:00-18:30, 100 ₪ )אמא ובת(, בית קינן   

קורס שפת 
הסימנים המשך
בהנחיית אילנה סבן 

עמותת נגישות ישראל 

קורס המשך להכרת שפת הסימנים : 
איות וסימנים טבעיים, חיוב ושלילה , הכרות ונימוס משפחה 

צבעים , רגשות, תכונות  ועוד 
6 מפגשים, 20:00-21:30, 90 ₪, בית קינן  

קורס נומרולוגיה
בהנחיית ורד יעקב

 

לגלות את הסודות מאחורי המספרים. זמנים ועיתויים בחיים 23.12.18
משמעות השנה האישית והצלבות השנים האישיות שלנו עם 

הסביבה הקרובה
8 מפגשים, 20:00-22:00, 300 ₪, בית קינן  

NLP  סדנת
בהנחיית דיאנה בן צבי  

מנטורית להצלחה ופריצת 
  NLP דרך מוסמכת

NLP - שיטה המציעה מגוון טכניקות ומיומנויות שמטרתן יצירת 19.11.18
השפעה שינוי, מחשבות, רגשות והתנהגויות. דרך זה שינוי 

הרגלים, דפוסים ואוטומטים ורתימתם להשגת תוצאות רצויות 
5 מפגשים, 18:30-20:00, 150 ₪, בית קינן   

פרויקט עסקית
נטוורקינג

בהנחיית הדס צימרמן

פרויקט עסקית 
מאסטר מיינד

בהנחיית עדי איצקין 

מטרת הפרוייקט קידום ופיתוח יזמות נשים בישראל. 
הפרויקט מהווה מסגרת תומכת  עבור נשים יזמיות עצמאיות 

בפריצת דרך להצלחה כלכלית והגשמה עצמית ועסקית.
מפגש חודשי, 40 ₪, בית קינן )לחברות עמותה ולתושבת הרצליה 30 ₪( 

קבוצה מונחת של עצמאיות ובעלות עסקים אשר חוברות יחד 
כדי לחשוב ולמצוא פתרונות לדילמות בניהול העסק.

8 מפגשים, 160 ₪, בית קינן )לחברות עמותה ולתושבת הרצליה 120 ₪( 

נשים מלוות אמהות לפני ולאחר לידה, לחלוק חוויות 
לשתף ולהתייעץ. בשיתוף היחידה לעבודה קהילתית 

ומחלקת הבריאות

אם לאם בקהילה
מנהלת הפרוייקט 

ברוריה מירון

חופ)ב(רות 
באמצע החיים

בהנחיית 
ד״ר שרי ארליך  וחמי גלילי

24.12.18

ֵאָלה בכל אישה
בהנחיית איריס שדה 

יועצת ארגונית

מראה אישית ומודעות נשית. נלמד לזהות את האלה השלטת, 
להחליט אילו אלות כדאי לטפח ועל אילו מוטב להתגבר

5 מפגשים, 20:00-22:30, 200 ₪, בית קינן 

5.5.19

אמא מאמנת
הרצאה -  אפרת לקט

בשיתוף מחלקת 
התנדבות

אמא מאמנת לציון יום האם
מה אימהות רוצות ? אנחנו רוצות ילדים ערכיים, סבלניים, 

חברותיים, יצירתיים, משתפי פעולה, בעלי ביטחון עצמי 
והכי חשוב רוצות שילדינו יהיו מאושרים.  

20:30, 30 ₪, אשכול פיס זאב, יהודה הנשיא 92 

28.5.19

כל מפגש יתמקד במושג אחד, איך אנחנו תופסות אותו וכיצד 
הוא משפיע על החיים השוטפים שלנו כיום:

אינטואיציה, חוסן, קנאה, שיפוטיות, כעס, סליחה
6 מפגשים, 19:00-22:00, 280 ₪, בית קינן  

7.10.18

28.10.18

22.10.18


