מדינת ישראל
הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב

לכל מען דבעי
הנדון> המלצה לקבלת פרס ראש הממשלה
המרכז לעיצוב חיים מציע סדנאות וקורסים להתמדת היכולות של הפרט והארגון ,בתחומים שונים וחשובים
כגון :מנהיגות ,תקשורת אפקטיבית ,חינוך למצוינות ,אתיקה ועוד.
בנוסף ,המרכז לעיצוב חיים שם לו למטרה לעסוק בקידום נשים בישראל ומציע מגוון רחב של פעילויות
בתחום.
המרכז מעסיק כ 51-מנחים מובילים בתחומם בישראל ויוזם פרוייקטים יחודיים בתחום החינוך ,אתיקה,
מנהיגות ועוד.
כעובדת מסורה של המרכז אני מבקש להמליץ בזה על הגב' גלית תגורי משה כעל מועמדת לפרס ראש
הממשלה בתחום נשים יזמיות.
גלית היא מנהלת של "התמרה -תהליכים בעיצוב חיים" ושל המרכז לעיצוב חיים אשר נמצא במלון מעלה
החמישה.
המרכז לעיצוב חיים מציע סדנאות וקורסים להתמרת היכולות של הפרט והארגון ,בתחומים שונים וחשובים
כגון – מנהיגות ,תקשורת אפקטיבית ,חינוך למצוינות ,אתיקה ועוד.
בנוסף ,המרכז לעיצוב חיים שם לו למטרה לעסוק בקידום נשים בישראל ומציע מגוון רחב של פעילויות
בתחום.
המרכז מעסיק כ 51 -מנחים מובילים בתחומם בישראל ויוזם פרויקטים ייחודיים בתחום חינוך ,אתיקה,
מנהיגות ועוד.
גלית יצרה עם הרשות לפיתוח ההתישבות הבדואית בנגב שיתוף פעולה לקידום נשים בדואיות והציגה תוכנית
יסודית ומעמיקה לחולל שינוי מהותי במצבן של נשות המגזר הבדואי.
התוכנית מקיפה ומעוגנת במחקרים עדכניים ,ונותנת מענה לצרכים הייחודיים והמורכבים לחברה זו וביניהם-
מספר ילדים גדול ,קשיי תחבורה ,פוליגמיה ,עוני חמור ועוד.
בתוכנית נכלל שיתופן של נשים כמנחות וכמפעילות מגוון מהתכנים,לצד העברה הדרגתית של כלים לצמיחה
של נשים ,זאת תוך כיבוד המסורת הבדואית וגיוס גברים ואנשי דת לשיתוף פעולה ,והכל למען שלומן של
הנשים והצלחה מיטבית של התכנית.
אין לי ספק שתוכנית כזו יכולה לחולל תמורות רבות מאוד בקרב הנשים הבדואיות שישליכו על החברה
ועיצובה במובנים החיוביים.
בברכה,.
פייצל אלהוזייל
מ"מ אגף חברה וקהילה
הרשות לבדואים
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