
  



  

מה זה בכלל שישה צבעים?

 שישה צבעים זה ניסיון לחבר בין א:נשים, כדי
לתת תחושה של ביחד, של קהילה.

-שנים האחרונות:5קצת ממה שעושות ב 
”?טלויזיה קהילתית ”מה קורה
טיולים רגליים ובאופניים
קבוצות חברתיות ברחבי הארץ, פיצ' בחיפה
הדפסת היומן הקהילתי
..סמינר אסטרטגי קהילתי, קורסים, ועוד הפתעות



  

 בשישה צבעים2011

 שישה צבעים התמקדה 2011באירועי הגאווה ,
בהפצת היומן הקהילתי ובנוכחות באירועים.

 היומן סייע רבות לגיוס תרומות, הביא את העמותה
 20ממצב כספי קשה מאוד ליתרה תזרימית של כ-

אש”ח
 עם הקמת מאהל המחאה ברוטשילד, הצטרפה

שישה צבעים במלא המרץ.
 תוך מספר שבועות מצאה שישה צבעים את עצמה

במקום מרכזי במעגלי המחאה החברתית



  

אבל למה אתן שמות דגל גאווה?
מה הקשר בין דיור והקהילה?

 הדגל מסמל שכל צבע יפה ושונה, ועדיין נחייה
בשכנות טובה

הדיכוי החברתי מתקיים בכל מרחב, גם במחאה

הדגל הזה הוא הסימן שלנו, שזה מרחב בטוח
הדגל מסמן שלא נמחוק אחת את השניה בדרך

,מפתיע ודורש הוכחות, אבל לפחות לפי ברוך

) פעילות/י המחאה הןם להט”ב! 50%רוב (מעל 



  

אבל למה בתל אביב?

 ,בגלל חוסר הסובלנות והלהט”בופוביה בשאר א”י
אין למעשה עוד אופציות

 מחוץ לגוש דן, בכל ביקור במכולת מבינותים
שלעולם לא ימצאו שקט וכבוד עצמי

”קושי במציאת תעסוקה למי ש”לא עובר:ת
 פחות שכר30%נשים לט”ב מקבלות 
 מצב פשעי השנאה בישראל מעורר חרדה; גם

 שנים..3בת”א רצחו להט”ב לפני 
ובכלל יוקר המחייה מפריע לכולנו, גם ללהט”ב



  

”המאהב לדיור הוגן” - שישצ והמחאה

?אבל מה זה מאהב
 – בהשאלה מהמאבק להקמת פארק בגן ספר

הוחלט להחליף את השם מ”מאבק” שמעלה אבק, 
ו”מאהל” שזה דבר זמני – למשהו הרבה יותר 

כייפי – מאהב שמביא אהבה.
 כמו כל דבר במחאה, ההחלטה על שינוי השם היא

סמי-אנרכיסטית, ודורשת עבודת טיפוח קונצנזוס 
בכל פעם מחדש :-) 



  

”המאהב לדיור הוגן וצדק חברתי”

?מה היה התפקיד שלקחנו על עצמינו
”סיוע לניהול השוטף של מאהב ”לו הייתי רוטשילד
השאלת ציוד חשמל, קשר, הגברה, הפקה ומחנאות
סיוע בידע וניסיון בניהול שינוי חברתי, ניהול עמותות
לקיחת אחריות על איסוף כספים במהלך העצרות
לקיחת אחריות על תהליכי רכש ואפסניה
 עם המעבר לרמה הארצית, השתדלנו לתת כתף

באותה רמה גם במהלך הארצי



  

מה נשתנה בעמותה?

!!!המווווווווווון ידע ורעיונות חדשים
שידרוג מחשבתי שורשי, בנושא שילוב מאבקים
 שינוי מחשבתי שורשי, בנושא עבודה עם פעילותי

שטח ובנושא תגמול פעילותים
 המון קשרים חדשים בין העמותה לפעילותי

המחאה החברתית ברחבי הארץ
קצת יתרות מזומן ומחסן עמוס בציוד
(: הכי חשוב: המון מוטיבציה לעשות עוד מהפיכות



  

גישה לאירועי הגאווה

גאווה היא חלק אינטגרלי מהמחאה החברתית
 כל אירוע עם דגלים הוא אירוע גאווה – לא

חייבותים מצעד
:שישצ שותפה, תומכת וסולידארית, אבל
.ההחלטות הן של ההנהגה המקומית, ושלה בלבד
 איש:ה זו התחלה10קאייזן – גם מצעד של 
שכר לפעילותים מרכזיותים – ממש לא מילה גסה
 .קודם שיתוף א:נשים, קשרים אישיים שכונתיים

שיתוף ארגונים – רק אם נשאר זמן בסוף.



  

איפה?

21/3קריית שמונה – צעדנו ב

:צילמה
ג'קלין אושעיה



  

מה מתוכנן?

:נפגשנו כבר עם פעילותים
ראשל”צ – נצעד במוצאי ל”ג בעומר
חדרה – נצעד ביוני, נפגשות כל שבוע

:מקוויםות להפגש עם פעילותים לפני החג
חיפה – בשבוע הבא אסיפת עיר, מתכננות ביחד
נתניה
מכללת ספיר
(-: ?יש עוד רעיונות



  

חג חירות שמח :-)



  

בונוס אם נשאר זמן: 
קצת מספרים מהמחאה

-ק”מ נסיעות ברכב של בנצ' וברוך6000כ 
 120 א.נשי קשר חדשותים, מתוכןם 400מעל  

בתחום גיוס תרומות וניהול הכספים
40 מגפונים ”התכלו” במהלך המחאה (בעיקר 

החרמות משטרתיות)
 אש”ח שנאספו במטבעות ונספרו ידנית 200מעל 

ע”י פעילותי העמותה
5000 ש”ח רק על הדפסת פנקסי קבלות 

ומדבקות ”תודה שתרמת”



  

חג חירות שמח :-)
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