אז מה הספקנו לעשות בשנת ?2019
רשימת ההישגים המרכזיים
שינוי מדיניות  -נשים מקבוצות מגוונות במוקדי קבלת ההחלטות
ייצוג פוליטי לנשים חרדיות
לאחר מאבק ארוך שנים למען זכותן של הנשים החרדיות להתקבל כחברות
במפלגות החרדיות ,בחודש ינואר  2019הורה בג"ץ למפלגת אגודת ישראל
להסיר כל מניעה תקנונית לקבלתה של אישה כחברת מפלגה .בהחלטה זו נתן
בג"ץ תוקף לצעד היסטורי בדרך לייצוג נשים במפלגות החרדיות .המשמעות:
בג"ץ קובע כי אין מקום להדרת נשים ממוקדי קבלת ההחלטות גם במגזר
החרדי (בג"ץ  1823/15תמר בן-פורת נ' רשם המפלגות) .איתך מעכי ייצגה יחד
עם פרופ' נטע זיו  10ארגוני נשים שהצטרפו לעתירה שהגישה עו"ד בן פורת.
נשים בתפקידי מנכ"ליות של משרדים ממשלתיים
איתך מעכי פנתה לנציב שירות המדינה ולבג"ץ בדרישה לעצור את הנסיגה
הדרסטית בייצוג נשים בתפקידי מנכ"ליות משרדי הממשלה ,כאשר בקיץ
האחרון נותרה רק מנכ"לית אחת מתוך  )!(29משרדי ממשלה .לאחר התערבות
העמותה ,מונתה אשה נוספת לתפקיד מ"מ מנכ"ל במשרד המשפטים .דרישתנו
היא שהממשלה תבטיח שיהיה ייצוג הולם לנשים בתפקיד משמעותי זה ,על אף
שמדובר במשרת אמון.
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001299521&fid=2
הטמעת שוויון מגדרי בשלטון המקומי – תכנית "עיר לכולן"
"עיר לכולן" בחיפה
איתך מעכי הקימה בחיפה צוות מוביל מגוון ,הפועל להכנה ויישום תכנית
פעולה עירונית לשוויון מגדרי ,בהובלת היועצת לקידום מעמד האשה ועובדי/ות
עירייה בכירים/ות ,ארגוני חברה אזרחית וחברות עסקיות .התכנית זוכה לתמיכת
ראש העיר ,ד"ר עינת קליש רותם .לאחר שהצוות המוביל ערך מיפוי של נושאים
מרכזיים לתכנית הפעולה ,נערכו  5במות שיתופיות רבות משתתפים :ביטחון
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אישי לנשים בעיר ,תעסוקה ויזמות נשים ,חינוך ממבט מגדרי ,נקודת המבט של
נשים ערביות וקידום נשים לעמדות השפעה בעיריה ובעיר .מאות תושבות
ותושבים ממגוון קבוצות האוכלוסייה השתתפו באופן פעיל בבמות השיתופיות,
והעלו נושאים חשובים בהם העירייה יכולה לקדם שוויון .בעקבות פעילותנו
הוקמה ועדה לשוויון מגדרי בעיריית חיפה בהובלת חברת המועצה נעמה לזימי.
"עיר לכולן" בעכו
איתך מעכי הובילה בעכו את הקמת מועצת הנשים העירונית ,המונה  40נשים
יהודיות וערביות ,כחלק מתכנית הפעולה לקידום שוויון מגדרי ,שאושרה בסוף
השנה שעברה ,ע"י ראש העיר ,שמעון לנקרי ,ומועצת העיר .מועצת הנשים
פועלת בימים אלו להקמת פורום עסקים לנשות העיר ולמיפוי כל היוזמות
הקיימות בעכו לטובת נשות העיר.
יישום יעדי האו"ם לפיתוח גלובלי בר-קיימא לשנת )SDGs( 2030
בישראל
יעד מרכזי מבין  17יעדי האו"ם לפיתוח גלובלי ,להם מחויבת גם ישראל ,הינו
היעד של שוויון מגדרי ,המשולב גם ביעדים אחרים .איתך מעכי מובילה יחד עם
מרכז השל לקיימות ,מנהיגות אזרחית וקרן היינריך בל קואליציה של למעלה מ-
 50ארגוני החברה האזרחית ,הפועלים לקידום היעדים בישראל .השנה הגשנו
לממשלה ולאו"ם המלצות ליישום היעדים בישראל ,באופן המביא לידי ביטוי את
זכויותיהן של קבוצות מוחלשות בישראל.
http://www.itach.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/
קידום החלטה  1325של מועצת הביטחון של האו"ם  -נשים ,שלום
וביטחון
איתך מעכי הקימה ומובילה ועדת היגוי הפועלת לגיבוש כלי מדיניות חדשים
המיועדים להגברת מעורבות נשים ממגוון קבוצות ,בנושאי שלום ובטחון;
ולחיזוק ההגנה על נשים מפני סוגי האלימות השונים.
לסרטון על כנס שקיימנו בנושא עם שגרירות שבדיה ומשרד החוץ:
https://www.youtube.com/watch?v=ue5pyjCyGMQ
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במהלך הבחירות הקרובות נפעל להגנה על נשים אקטיביסטיות ,החשופות
לאיומים והטרדות ,רק כי הן מעיזות להשמיע את קולן.
לסרטון בנושא:

https://www.youtube.com/watch?v=UnXZfxhNPRY

קואליציית ארגוני נשים להגנה על שלטון החוק ובית המשפט העליון
איתך מעכי יזמה והובילה פנייה ,בשם  19ארגוני נשים ופעילות פמיניסטיות ,לכל
ראשי המפלגות המתמודדות בבחירות לכנסת ,להציב את שלטון החוק בראש
סדר העדיפויות .מטרת הפנייה הייתה לבטא הסכמה מצד כל המפלגות כי
שמירה על מעמדו וחיזוקו של בית המשפט העליון הם תנאים הכרחיים לשמירה
על הדמוקרטיה .בית המשפט העליון סייע רבות לקידום שוויון מגדרי בישראל
ולשמירה על אינטרסים של נשים בכלל ונשים מקבוצות מיעוט מוחלשות בפרט.
לסרטון של חברת הנהלה שלנו ,אסתי רידר אינדורסקי ,על חשיבות בית
המשפט העליון לנשים חרדיות:
/https://www.facebook.com/itachmaaki/videos/1196219013906503
נוהל טיפול בפגיעות מיניות במערכת הבריאות
איתך מעכי מקדמת מול משרד הבריאות נוהל לטיפול בפגיעות מיניות
שהתרחשו במערכת הבריאות .מסתבר שעדיין לא קיים נוהל מסודר בנושא,
וכתוצאה מכך הטיפול בנשים שנפגעו לוקה בחסר.
לכתבה שפורסמה בנושא:
/https://www.facebook.com/itachmaaki/videos/785709021813109
השמעת קולן של נשים מקבוצות מגוונות בערכאות שיפוטיות
מאבק בגירוש נשים מהגרות
איתך מעכי  -כחלק מקואליצית ארגוני נשים  -הגישה בקשת ידיד בית משפט
בדרישה לשחרר את ג' ,מהגרת עבודה מהפיליפינים ,שבית המשפט פסק כי
תגורש מישראל בלי ילדיה! בעקבות התערבותנו ג' שוחררה והתאחדה עם
ילדיה.
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.7845470
השוואת תנאים לסייעות בחינוך מיוחד ברשת עמל
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בסוף הליך משפטי ארוך ,בן  6שנים ,שאליו הצטרפה איתך מעכי כידידת בית
המשפט ,נתן בית הדין הארצי לעבודה תוקף של פס"ד לפשרה שהושגה עם
רשת החינוך עמל ,במסגרתה הושוו תנאי העבודה של כלל הסייעות מכסייפה,
אשר עבדו ברשת ,לתנאי הסייעות המועסקות ברשות המקומית.
.itachmaaki/photos/a/https://www.facebook.com
theater&type=3?/203943362956170/3004050469612098
העסקה קבלנית פוגענית בדואר ישראל
איתך מעכי ייצגה את הגב' מירי חבז ,אם יחידנית לארבעה ,הנתמכת בקצבאות
וחיה בדיור ציבורי ,אשר הועסקה כ"עצמאית" בדואר ישראל .חבז קיבלה את
זכויותיה כעובדת דואר ישראל ,לאחר הליך משפטי שניהלנו נגדם במשך 3
שנים בעקבות העסקתה הפוגענית.
/203943362956170.itachmaaki/photos/a/https://www.facebook.com
theater&type=3?/2809972555686558
העסקה קבלנית פוגענית ברשות העתיקות
איתך מעכי מייצגת אישה ערביה בת  ,57שהועסקה ברצף בחפירות באתרים
של רשות העתיקות במשך כ 4 -שנים באמצעות חברת כוח אדם .על אף
שהועסקה במשרה מלאה קיבלה שכר של  150ש"ח ליום ,הנמוך משמעותית
משכר המינימום .את השכר קיבלה במזומן ,ללא תלוש שכר וללא כל הפרשות
סוציאליות .בתביעה שהגשנו ביקשנו להכיר בה כעובדת רשות העתיקות מכיוון
שהועסקה מעל  9חודשים באמצעות חברת כוח אדם ,ולשלם לה את מלוא
הזכויות המגיעות לה.
העסקה פוגענית של עובדות יוצאות אתיופיה
איתך מעכי ייצגה השנה שלוש עובדות יוצאות אתיופיה אשר סבלו מפגיעה
חמורה בזכויותיהן ואשר פוטרו שלא כדין .השלוש קיבלו את זכויותיהן לאחר
הליכים משפטיים שהעמותה ניהלה בשמן כנגד  3מעסיקים שונים.
עצירת פיטורין של עובדת חרדית בהריון
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איתך מעכי ליוותה עובדת חרדית שפנתה לקו החם של העמותה ,בזמן שהופעל
נגדה נוהל לאישור פיטורין מול הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה
והרווחה .בזכות הליווי הצמוד שלנו  -נמנעו פיטוריה הלא מוצדקים!
ייצוג עובדת ניקיון ערביה שפוטרה בהריון
איתך מעכי מייצגת עובדת ניקיון ערביה שהועסקה במתחם קניות גדול פוטרה
כשנודע למעסיק שלה שהיא בהריון .על אף תחנוניה להמשיך לעבוד ,זאת
לנוכח מצבה הכלכלי הקשה ,אמר לה המעסיק שאינו מעוניין להעסיק נשים
בהריון .אנו מייצגות אותה בתביעה נגד המעסיק.
שלילת קצבת הבטחת הכנסה לאישה בדואית בשל הכנסה רעיונית
מהשכרת מרתף ביתה
איתך מעכי הגישה בקשה להצטרף כידידת בית המשפט בתביעה של אישה
בדואית אלמנה ,אם ל 9 -ילדים ,אשר המוסד לביטוח הלאומי ביקש להפחית
את הקצבה שלה משמעותית ,בטענה שיש באפשרותה להשכיר את מרתף
ביתה ולהפיק ממנו הכנסה רעיונית .בבקשה שהגשנו לבית המשפט ,הצגנו את
הפער התרבותי והמגדרי אשר בפועל מונע ממנה להשכיר את המרתף ואת
התעלמות הביטוח הלאומי מפערים אלה.
.itachmaaki/photos/a/https://www.facebook.com
theater&type=3?/203943362956170/2665846930099122
הסברה והעלאת מודעות של נשים לזכויותיהן
קורסי הכשרה בנושא עריכת דין קהילתית במשפט העבודה
תכנית חדשנית שפיתחה איתך מעכי ,בשיתוף עם המכון לאמנויות המשפט
בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ,עבור עורכות ועורכי דין ממגוון
האוכלוסיות אשר חיפשו הזדמנויות הקושרות בין עולם המשפט לעולמות השינוי
החברתי .בוגרות ובוגרי התכנית במרכז הארץ זוכים לליווי מעשי ומשפטי של
הסניף התל אביבי שלנו ,יחד עם משרד עו"ד יגאל ארנון ,ואף זכו להשתלב בקו
החם ולטפל בפניות משפטיות המגיעות לעמותה .בוגרי ובוגרות התכנית בצפון
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הארץ זוכים לליווי מעשי ומשפטי של הסניף החיפאי שלנו ,יחד עם משרד עו"ד
בן ארי ,פיש ,סבן ושות'.
.https://www.facebook.com/itachmaaki/photos/a.203943362956170/274409
8138940667/?type=3&theater
העלאת מודעות לזכויות בקרב סייעות חרדיות בירושלים
במסגרת המאבק להשוואת זכויותיהן של סייעות ,העובדות במוסדות חינוך של
המוכר שאינו רשמי ,רקמה איתך מעכי שיתוף פעולה תקדימי עם עיריית
ירושלים במסגרתו הפצנו עלון זכויות במקומון חרדי בעל תפוצה רחבה
בירושלים.
יום עיון בנושא תעסוקת נשים בקלנסווה – הזדמנויות ואתגרים
איתך מעכי יחד עם עיריית קלנסווה ,נעמ"ת ,מרכזי ריאן ומרכזי עוצמה ארגנה
יום עיון לנשים בקלנסווה ,עיר ערבית שבה אחוז הנשים המועסקות הוא
מהנמוכים בארץ והעוני הוא מהגבוהים בארץ .יום העיון התמקד בהזדמנויות
הקיימות בעיר לעידוד ולשילוב נשים בתעסוקה .לאחר יום העיון הופק סרטון
וכעת אנו ממשיכים לפעול בשיתוף אנשי עסקים ,המוכנים לבחון אפשרות
לשילוב נשים בתעסוקה.
פתיחת "מינא – מרכז לנשים" בעיר טייבה
עיריית טייבה פתחה את מרכז הזכויות לנשים מינא ,שהינו אחד מהתוצרים של
תכנית "עיר לכולן" בטייבה .בניית המרכז היתה רעיון של קבוצת נשים מהעיר
שלוותה על ידי איתך מעכי במסגרת תהליך למידה ותכנון אסטרטגי שיתופי
שנועד להפוך את טייבה לעיר שוויונית ורגישה מגדרית.
הרצאות וסדנאות ככלי להעלאת מודעות לזכויות
איתך מעכי מעניקה הרצאות לעובדות ועובדים ,לקהל הרחב ,סטודנטים,
חברות עסקיות ,רשויות מקומיות ,במטרה להעלות את המודעות הציבורית
לזכויות נשים ,לאפליית נשים ולהדרת נשים.
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