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דו"ח יועצת ראש העיר
לקידום מעמד האישה
ושוויון מגדרי
כפר-סבא 2019

דוח קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי לשנת 2019
תקציר מנהלות ומנהלים
בדוח זה נבקש להציג את הפעילות לקידום נשים ושוויון מגדרי בעיר כפר-סבא לשנת  .2019הפעילות כוללת
התייחסות לארבעה תחומים עיקריים :מדיניות ,חינוך ,תקשורת וקהילה.
מדיניות של שוויון מגדרי מבוססת על תפיסת מציאות המכירה בסטריאוטיפים ,בהסללות ובהשלכות שיש למגדר
על המרקם החברתי ועל קבלת ההחלטות  -בין אם במודע ובין אם לאו – ועל הצורך לתקן פערים אלה באמצעות
קידום החלטות בשדרת הניהול העירונית .מדיניות מודעת מגדר מקודמת על-ידי פעולות ארוכות טווח ושורשיות,
המעגנות ערכים של שוויון הזדמנויות ,צדק חברתי ,סולידריות והוגנות.
הפעולות העיקריות שקידמנו בתחום המדיניות היו יצירת מדדי מגדר באגפי העירייה השונים ,המהווים בסיס
לתקציב מגדרי וחיזוק זירת השקיפות המגדרית .בנוסף פעלנו להגדלת כמות הנשים בוועדות העירוניות ,חתמנו
על "חזון הרשות השווה" ,עודדנו אי הפרדה מגדרית בחוגי הספורט והיינו הרשות הראשונה בשרון שאימצה את
פרויקט "לילה טוב".
קהילת מועצת הנשים של כפר-סבא ,היא קהילה פורצת דרך .המועצה ,מורכבת ממאות מתנדבות מוכשרות,
חדורות באמונה לשינוי והשפעה ומלאות בנתינה ,פועלות לילות כימים כדי שהחיים של כולנו יהיו מחוברים יותר.
מועצת הנשים יוצרת לנו את היחד .השנה פעלנו להקמת חמש קהילות נשים חדשות :החמישישיות ,מועדון
הנקה ,מטפסות למעלה ,רצות להצלחה הדירקטוריות ואבירות השולחן סביב ראש העיר ,הן מצטרפות לקהילות
הוותיקות :אם לדרך ,סירי לידה ,בית לנשים בחופשת לידה ,השדות ,מועדון נשות העסקים ,החממה לשכירות
ולמנהלות ,ומתן ייעוץ משפטי חינמי לנשים.
חינוך הוא לב העשייה ,ובמיוחד בעיר כפר-סבא .הסביבה והאקלים החינוכיים קריטיים לפיתוח האישי של כל
תלמידה ותלמיד ,לרווחתם ולאושרם .בשנת  2019פעלנו בצורה ניכרת במערכות החינוך הפורמלית והבלתי
פורמלית ובכל שכבות הגיל ,מתוך הבנת החשיבות ויכולת ההשפעה על דור העתיד.
הפעולות העיקריות שקידמנו בתחום החינוך היו הכשרות "חינוך מאפשר" בקרב הצוותים החינוכיים של העירייה
ושל החברה לתרבות ופנאי לגיל הרך ,אותן עברו מעל  225מובילות גנים ,סייעות מעונות וסייעות יול"א .בנוסף
המשכנו להפעיל את סדנאות "יחד בהסכמה" של מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית – השרון,
המקדמות שוויון מגדרי וחינוך למיניות בריאה ומיטיבה .בסדנאות השתתפו אלפי נערות ונערים מחטיבות
ותיכונים בעיר .הענקנו ליווי ולמידה מקצועית לצוותים החינוכיים מהגיל הרך ועד התיכון בנושאי מגדר ,מיניות
בריאה ,קידום שוויון הלכה למעשה וחיזוק מיוחד ניתן לנערות בתוכניות העצמה מגוונות .בנוסף יצרנו את הקיט
"אפשרי בריא בתנועה שווה" המקדם ערכים של שוויון ,התנסויות ,הזדמנויות ,בריאות ואומץ בגני הילדות
והילדים.

כמו כן התקיימו בעיר שלל אירועים ,מפגשים ,סדנאות והרצאות לקהל הרחב ,המקדמות נשים למרכז הבמה,
מחזקות את נוכחותן וקולן ,פותחות בפניהן אפשרויות צמיחה ושגשוג חדשות ומחזקות את המסר ,הלכה
למעשה ,כי כוח נשי מביא עימו הרבה אהבה וטוב משותף.

עמוד1

תקשורת מאפשרת לנו לעצב את המציאות מחדש ,בצורה הוגנת ושוויונית יותר ,ולקחת בחשבון מי שלא נראו
עד כה .השנה פעלנו להעלאת מודעות לפרסום שוויני ,שפה שוויונית ונראות של יותר נשים ברחבי העיר .קידמנו
פנייה שוויונית בטופסי הארנונה וביותר מ 450-טפסים עירוניים ,וכן ערכנו הדרכה על יצירת פרסום שוויוני
לעובדות ועובדי העירייה .בנוסף ,לקחנו חלק בקמפיין למניעת אלימות נגד נשים שפורסם ברחבי העיר.

חזון
עיר שווה מגדרית בכל היבטי החיים :בהיבטים החינוכיים ,הפוליטיים ,הכלכליים ,החברתיים והבריאותיים.
עיר בה כל תושבת ותושב יוכלו לחיות בכבוד ,חירות ,שוויון ,בטחון ,הגשמה  ,הזדמנות שווה ורווחה ,ללא
קשר למין או למגדר.
עיר המהווה מודל מגדרי שוויוני ברמה הארצית.

הערה :במהלך שנת  2020מתגבש תהליך חזון מחודש.

פתח דבר
השנה החולפת הייתה היסטורית ברמה העירונית ,המדינית והבינלאומית .נשים בארץ ובכל העולם פעלו ללא
לאות לשיפור מצבן החברתי ,הכלכלי ,הבטחוני והמשפחתי ,ולא היו מוכנות לקבל עוד מציאות חיים אלימה,
מפלה ופוגענית .המודעות הציבורית לאי השוויון בין גברים לנשים עלתה ,והתארגנויות רבות ברשת ומחוצה לה,
העלו על סדר היום הציבורי את הפערים ואת הצורך בקידום שוויון מגדרי ,יחד עם הסוגיות הכרוכות בקידומו.
כמו בעולם גם בישראל ,הפעילות למען חברה שוויונית ומאפשרת יותר צברה תאוצה ,וכפר-סבא לא נותרה
מאחור ,אלא ההפך ,המשיכה לפעול כעיר פורצת דרך ומובילה בתחום .בשנה זו קידמנו בעיר נשים בפרט ושוויון
מגדרי בכלל ,בשפע ועושר עשייה ,שזכו להדים רבים בקרב תושבות ותושבי העיר ,ומחוצה לה.

עמוד2

המדיניות החדשה אותה מובילים ומובילות ראש העיר רפי סער ,חברת מועצת העיר ויו"ר מועצת נשים
עו"ד עדי לוי סקופ עם סגניתה אורית ישכיל ,לחיזוק וקידום שוויון מגדרי בכל תחומי החיים ,משפיעה על
הערכים המוטמעים בשדרות ההנהלה ,בראשותו של מנכ"ל העירייה איתי צחר .יחד ,אנו מובילים את העיר
והעירייה לקדמת הבמה בהטמעה של סביבה מאפשרת ומצמיחה ,ויצרנו מציאות חדשה וטובה יותר ,הפועלת
לקידום "מדיניות מודעת מגדר" בשנה האחרונה ,ובעיקר במערכת החינוך .להעלאת המודעות לשוויון המגדרי,
להרחבת מעגלי ההשפעה והפעילויות ,וליצירת שותפויות חדשות המקדמות את השיח והעשייה בקרב כלל
הקהלים ,החברות והאוכלוסיות בעיר.

קהילות ומובילות מועצת נשים
✓ חברת מועצת העיר ויו"ר מועצת נשים ,עו"ד עדי לוי סקופ
✓ סגנית יו"ר מועצת נשים ,אורית ישכיל
✓ "הבית לנשים בחופשת לידה" ,בהובלת שירה ברונפמן .מובילות יוצאות :נועה שקולניק ,שני וודוואקר,
קרן לביא אברהם ומאיה פולק
✓ "סירי לידה" ,בהובלת תמרה אברהמי ,עדי רכטמן ,רויטל רז וחנית פסקל .מובילות יוצאות :רעות לונברג
ונופר אביטל (פינקלשטיין)
✓ "אם לדרך" ,בהובלת פז רענן ובשיתוף המחלקה לעבודה קהילתית והתנדבות באגף שח"ק
✓ "מועדון הנקה" ,בהובלת עדי גרינברגר
✓ "מועדון נשות העסקים" ,בהובלת הדס וילף
✓ "החממה לשכירות ולמנהלות" ,בהובלת מיה מילר ,איילת פרץ וציפי כהן
✓ "השדות" ,בהובלת ענת שוקרון ,קרן הלפרין ,שלי ידידיה-דגן
✓ "החמישישיות" ,בהובלת ענת קראוז ,יעל תמרין ,מיכל גרשון ואיריס מנדלוביץ'
✓ "מטפסות למעלה" ,בהובלת טלי שפינר קזולה ובשיתוף רשות הספורט העירונית
✓ "רצות להצלחה" ,בהובלת אנה חייט ובשיתוף רשות הספורט העירונית
✓ "הדירקטוריות ואבירות השולחן ליד ראש העיר" ,בהובלת חלי פרידמן ורחלי לושי-ברקת ובשיתוף
החברה לתרבות ופנאי
✓ ייעוץ משפטי ללא עלות ,בהובלת עו"ד איריס אלקבץ
✓ "נמ"ש  -נערות מובילות שינוי" ,בהובלת רחל לוי הרץ ובשיתוף החברה הסוכנותית ע"ש ספיר ואגף
נוער צעירים וקהילה

צוות עירוני

עמוד3

✓
✓
✓
✓

יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ,שוויון מגדרי ושיתוף ציבור ,טלי רונה
רכזת מגדר ומיניות ,ניצן סניור שניאור
עוזרת יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ,סימונה לוי
אם בית ואחראית בית מועצת נשים ,רשל גדעוני

שותפויות עירוניות
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

אגף חזות העיר
אגף החינוך ומוסדותיו
אגף הנדסה
מזכירות העירייה
ועד עובדות ועובדים
אגף מערכות מידע
אגף שירותים חברתיים
וקהילתיים
אגף קיימות וחדשנות
חברת המרכז הקהילתי
ע"ש שושנה ופנחס
ספיר
לשכת ראש העיר
לשכת מנכ"ל העירייה

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

הרשות למניעת
התנהגויות סיכוניות
מרכז הורים עירוני
המחלקה לתכנון
אסטרטגי ושיתופיות
החברה לתרבות ופנאי
המחלקה לבריאות
ולחוסן עירוני
מרכזים קהילתיים
בחברה העירונית
אגף דוברות והסברה
המחלקה למורשת
ישראל
אגף גזברות והכנסות

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

מחלקת אירועים
מרכז הצעירות
והצעירים העירוני
הייעוץ המשפטי
השירות הפסיכולוגי
החינוכי
אגף משאבי אנוש
רשות הספורט
העירונית
הרשות העירונית
לבטיחות בדרכים
אגף שירות לתושב
אגף מחשוב

שותפויות חוץ עירוניות

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

עמוד4

✓
✓
✓
✓
✓
✓

הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
הרשות לקידום מעמד האישה
מנכ"לית הרשות ,אוה מדז'יבוז'
סמנכ"לית הרשות ,אושרה פרידמן
נעמ"ת – תנועת נשים עובדות ומתנדבות
איגוד היועצות לקידום מעמד האישה
בישראל
" 20,000מילים משחקות מגדר"
משפחת עמרמי
מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
השרון
מנכ"לית המרכז ,בטי מרטין קורן
מנהל מחלקת חינוך והסברה ,יואב סלע
טל ברגרין ,מומחית לשוויון מגדרי
הנהגת הורים עירונית
ועד ההורים העירוני
שירותי בריאות כללית
שרותי בריאות מכבי
קופת חולים לאומית
שולה אגמי ,יועצת לקידום מעמד האישה
במרכז השלטון המקומי בישראל

✓

דפנה פייזר ,מומחית למגדר ומנהלת קבוצת
הפייסבוק "הורים במודעות מגדרית"
מרכז אדווה וד"ר ולריה סייגלשיפר
רחל לוי-הרץ ,מנחה מובילה וחוקרת מגדר
טל ברייר בר מוחא ,מייסדת "מנהיגותה"
ד"ר מזל שאול ועמותת כ"ן
ד"ר אושרה שייב-לרר ,משרד החינוך ,המנהל
הפדגוגי  -מגדר ושיוון בין המינים בחינוך,
בהובלת הממונה על היחידה
צילה פתאל ,מדריכה מטעם היחידה לשוויון
בין המינים במשרד חינוך
מפקחת ייעוץ בנושא מגדר ושוויון בין המינים
במחוז מרכז של משרד החינוך ,ורד גבאי
ד"ר הדס בן-אליהו וד"ר זאביק לרר ,חוקרי
מגדר וכותבי המדריך לארגונים לקידום שוויון
מגדרי
מכון ון-ליר
יפית אלפנדרי ,מנהלת תחום בכיר משקי
בית ,אגף מיקרו כלכלה מרכזת נושא
הסטטיסטיקה המגדרית בלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה
לינור דדון ,מנהלת השיווק קניון ערים

מדיניות
מדיניות של שוויון מגדרי מבוססת על תפיסת מציאות המכירה בסטריאוטיפים ,בהסללות ובהשלכות שיש למגדר
על המרקם החברתי ועל קבלת ההחלטות  -בין אם במודע ובין אם לאו – ועל הצורך לתקן פערים אלה באמצעות
קידום החלטות בשדרת הניהול העירונית.
מדיניות מודעת מגדר מקודמת על-ידי פעולות ארוכות טווח ושורשיות ,המעגנות ערכים של שוויון הזדמנויות,
צדק חברתי ,סולידריות והוגנות.

פרויקט הדגל בתחום המדיניות :מדדי מגדר עירוניים ושקיפות המגדרית
על-בסיס החזון העירוני לשוויון הזדמנויות וכבוד האדם ,בהובלת ראש העיר רפי סער ,יו"ר מועצת הנשים העירונית
עו"ד עדי לוי סקופ ,יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ,מנכ"ל העירייה ומחלקת אסטרטגיה ושיתופיות יצאנו
למהלך של הגדרה ,מדידה והערכה של אגפי העירייה – מזווית מגדרית.
השותפים העיקריים לתהליך היו רשות הספורט העירונית ,אגף משאבי אנוש ,אגף החינוך ,מחלקת רכש ,אגף התרבות,
אגף חברה וקהילה ולשכת המנכ"ל .יחד ,נקבעו מדדים לבחינה מגדרית של פעילות האגפים ,כאשר באמצעות מדדי
המגדר ניתן לאמוד את הפערים המגדריים באופן כמותי.
מדדי המגדר מבטאים את ערך השקיפות ,נדבך מרכזי בתרבות הארגונית שלנו בעיריית כפר-סבא .ערך זה ניתן
להתבוננות גם מזווית פמיניסטית ,בכך שמנגיש מידע ומקרב קהלים שלא תמיד מעורבים בזירה הציבורית  -לראייה
אחוזן הנמוך של נשים במוקדי קבלת ההחלטות – ובכך מדיניות של דלת פתוחה לנתונים עירוניים ,יכולה לייצר היכרות
וביטחון גדול יותר של נשים להיות מעורבות.
תוצאה נוספת של המדד המגדרי היא היכולת לבחינה מגדרית של התקציב העירוני .בחינה זו היא אחד הכלים
המשמעותיים העשויים לתרום לצמצום פערים חברתיים וכלכליים בין נשים וגברים ,ולקידום השוויון המגדרי .תקצוב
מגדרי מוגדר כיישום של  Gender Mainstreaming – GMבהליך התקצוב ,כלומר הערכה מבוססת מגדר של
תקציבים ,שילוב נקודת מבט מגדרית בכל רמות הליך התקצוב וארגון מחדש של ההכנסות וההוצאות .זוהי השתקפות
המדיניות הכלכלית וסדר העדיפויות העירוני ,וכאשר מתגלים פערים תקצוביים בין נשים לגברים ,ניתן לצמצמם ולקדם
הוגנות ושוויון.

תהליך בניית המדד המגדרי – נתוני 2019
מטרות
.1
.2
.3
.4
.5

לשרטט את תמונת המצב העדכנית של עומקו ורוחבו של אי השוויון המגדרי.
למדוד את רמת אי השוויון המגדרי בכל תחום ותחום.
למדוד את רמת אי השוויון המגדרי ברמה הארגונית הכוללת.
לקדם חשיבה אסטרטגית לצמצום אי השוויון בארגון והעיר.
לטפח מודעות ציבורית להטיות המגדריות ,שרובן אינן מודעות.

הגדרות
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מגדר :מונח במדעי החברה המתייחס להבחנות בין הגבר לאישה שהן תלויות חברה ותרבות .התרגום
הפסיכולוגי חברתי-תרבותי למונח זוויג ( )sexלתיאור הנקבה או הזכר ,על-פי מאפיינים פיזיולוגיים
ואנטומיים
מדידה :התהליך בו נתקבל המידע הגולמי אודות התכונה המבוקשת ,בעזרת כלי מדידה המאפשר את
קבלת הנתונים
פרמטר :ערך עבור שדה מדידה
תמה :רעיון מרכזי הנמצא בבסיס
ממד :ערך מספרי המתאים לאובייקט מופשט ,להלן תחומים המחברים כמה פרמטרים
מדד המגדר :הוא כלי לבחינת רמת האי-שוויון בין גברים לבין נשים בישראל לאורך זמן
יעד :מטרה שנודעה מראש ,שעבורו מוגדר ערך מצופה (במספר)
שיעור עמידה ביעד :אחוז הצלחת השגת יעד מוגדר (בטווח של  100% - 0%ומעלה

מתודולוגיה – שיטת הפעולה
.1
.2
.3
.4

הגדרנו שתי תמות למדידה – ארגונית ועירונית .התמות באות לידי ביטוי במדידת התחומים השונים כגון
חינוך ,תרבות ,ספורט ,קהילה ,השכלה ועוד.
הגדרנו את שדות המדידה (הפרמטרים) ,בכל אחת מהתמות.
אספנו את הנתונים מהיחידות השונות.
עיבדנו ,ניתחנו והצגנו את הנתונים ,כך שיעניקו תמונת מצב מגדרית מקיפה ככל הניתן – הן בעירייה והן
בעיר.

שיטת החישוב
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

כלל הפרמטרים שהוכנסו למדידה סווגו לשני ממדים.
לכל אחד מהפרמטרים הוגדר ערך המייצג את שיעור הנשים וערך המייצג את שיעור הגברים ,על פיהם
חושב היחס בין נשים לגברים.
ככל שהערך ביחס של נשים גברים גבוה יותר ,כך הוא מעיד על השתתפות הנשים בשיעור גבוה יותר.
יחס נשים לסה"כ גברים ל( 2019-שיעור הנשים מתוך סך נשים וגברים)
שיעור מגדרי במצב שוויון הינו ( 50%לכלל הפרמטרים)
שיעור מגדרי  2019ביחס לשוויון (יחס נשים מתוך שיעור מגדרי במצב שוויון)
בשלב זה ,לא ניתנו משקלות לפרמטרים השונים
נתונים דמוגרפיים (ממרשם האוכלוסין) של יחסי ייצוג נשים וגברים בעיר לא הוכנסו למדד המגדרי ,בשל
היותם נתונים חיצוניים ,ללא יכולת השפעה על יחסי המגדר .תמונת ממד דמוגרפי מוצגת שלא כחל
מהממד.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

פרמטרים בהיבט ארגוני :איוש תפקידים ,שכר ,חברות בוועדות ובדירקטוריונים
יחס נשים/גברים בתפקידים בכירים – מנהלי ומנהלות אגף ומעלה
תפקידים בכירים – מנהלות ומנהלי אגפים ומעלה
יחס נשים/גברים בתפקידים בכירים
כלל העובדות והעובדים
יחס נשים/גברים בתפקידי מנהלי ומנהלות מחלקה ומעלה
מנהלי ומנהלות מחלקה ומעלה
יחס נשים/גברים המשתתפים במכרזי העירייה לתפקיד מנהלי/ות מחלקה
מועמדות ומועמדים לניהול מחלקה
ומעלה
יחס נשים/גברים בוועדות כוח אדם
חברות וחברי וועדת מכרזי כוח אדם
מקבלות ומקבלי שכר גבוהה – כלל העובדות יחס נשים/גברים – ממוצע שכר ברוטו ,לא בכירות ובכירים  -כלל העובדות
והעובדים
והעובדים
יחס נשים/גברים – ממוצע שכר חודשי ברוטו בכירות ובכירים
פערי שכר ברוטו – בכירות ובכירים
יחס נשים/גברים – ממוצע הפרשות לקופות
פער שכר – הפרשות לקופות
יחס נשים/גברים – ממוצע שכר שעתי ברוטו בכירות ובכירים
פער שכר – שעתי בכירות ובכירים
יחס נשים/גברים בדירקטוריונים
דירקטוריון חברה עירונית
יחס נשים/גברים בדירקטוריונים
דירקטוריון חברה כלכלית
יחס ייצוג נשים/גברים במועצת העיר
מועצת עיר
יחס ייצוג נשים/גברים בחברות בוועדה
ועדות חובה עירוניות
יחס נשים/גברים בחברות בוועדה
ועדות רשות עירוניות

הוחלט לחשב ממוצע ייצוג מגדרי בוועדות חובה וממוצע ייצוג מגדרי בוועדות רשות ,המבוסס על מכלול הפרמטרים
המרכזים אותם ( 22בוועדות חובה 17 ,בוועדות רשות)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

יחס נערות/נערים במגמות הנדסה
תלמידות ותלמידים במגמת הנדסה
יחס נערות/נערים במגמות מחוננות ומחוננים
תלמידות ותלמידים במגמת מחוננות ומחוננים
יחס נערות/נערים ללא מגמה
תלמידות ותלמידים ללא מגמה
יחס השתתפות נשים/גברים בפעילות ספורט במתקנים עירוניים
השתתפות בחוגי ספורט ופעילות ספורט עירונית
יחס השתתפות נשים/גברים בפעילות ספורט  -כדורגל
השתתפות בחוגי כדורגל עירוניים
יחס השתתפות נשים/גברים במרוץ כפר-סבא
השתתפות במרוץ כפר-סבא
יחס השתתפות נשים/גברים במרוץ הלילה
השתתפות במרוץ הלילה
יחס השתתפות נשים/גברים בטריאתלון
השתתפות בטריאתלון
יחס נשים/גברים המתגייסים/ות לצה"ל
גיוס כללי לצה"ל
יחס נשים/גברים המתגייסים/ות לתפקידי לחימה
גיוס לתפקידי לחימה בצה"ל
יחס נשים/גברים המתגייסים/ות לתפקידי עתודה
גיוס לתפקידי עתודה בצה"ל
יחס נשים/גברים המתגייסים/ות לתפקידים טכניים
גיוס לתפקידים טכניים בצה"ל
יחס נשים/גברים המתגייסים/ות לקורסים
גיוס לקורסים בצה"ל
יחס נשים/גברים המתגייסים/ות לתפקידי נהיגה ומנהלה
גיוס לתפקידי נהיגה ומנהלה בצה"ל
יחס נשים/גברים המתגייסים/ות לתפקידי קצונה
גיוס לתפקידי קצונה
יחס נערים/נערות המקבלים/ות ייעוץ בתיכונים וייעוץ פרטני כהכנה לצה"ל
קבלת ייעוץ פרטני כהכנה לגיוס לצה"ל
יחס נשים/גברים המקבלים/ות מלגות צעירים/ות בסכום מצטבר
קבלת מלגות סיוע להשכלה גבוהה
פרמטרים בהיבט עירוני :חינוך ,תרבות ,ספורט ,קהילה וחברה

ממצאים
בתמונה הכוללת הייצוג המגדרי בכלל הממדים עומד על  43%בין נשים לגברים ,בעוד המצב הרצוי הינו
שוויון ( )50%ועל כן סך העמידה במדד הינה .85%
בממד הפנים ארגוני יחס מגדרי ב 2019 -הינו  ,45%שהינו  91%בעמידה ביעד למצב שיוון מגדרי.
בממד החינוך/תרבות/ספורט/קהילה וחברה ,יחס מגדרי ל 2019הינו  ,40%שהינו  80%בעמידה ביעד
למצב שוויון מגדרי.

ממצאים בממד פנים ארגוני
יחס מגדרי כולל ב 2019 -הינו  ,43%שהינו  93%בעמידה ביעד למצב שיוון מגדרי ()46%

*בוועדות חובה עירוניות היעד הינו  33%בהתאם ליחס של חברות מועצה

ההיבטים הגבוהים בייצוג נשים:
 .1ייצוג נשים בוועדות רשות עירוניות 49% :ייצוג המהווים  149%עמידה ביעד (של )33%
 .2שיעור נשים גבוה ( 65%ייצוג המהווה  130%עמידה ביעד) בקרב כלל העובדים בעירייה ללא
סקטורים הנחשבים מגדריים :סייעות (משלבות  /פדגוגיות  /גני ילדים) ,מחלקת רכב ,מחלקת
עבודות ציבוריות ,מחלקת בינוי ופיתוח מוסדות ,מחלקת תפעול ואחזקת מבנים ומחלקת ביוב
 .3בקרב מנהלי/ות מחלקה ומעלה ,שיעור נשים גבוה ( 59%ייצוג 118% ,ביחס למצב שוויון).

ההיבטים הנמוכים בייצוג נשים:
בוועדות מכרז כ"א ( 34%נשים 69% ,עמידה ביעד)
מועצת העיר ( 33%נשים 67% ,עמידה ביעד)

פירוט יחסי נשים בוועדות חובה

פירוט יחסי נשים בוועדות רשות

ממצאים בממד החינוך/תרבות/ספורט/קהילה וחברה
יחס מגדרי ל 2019הינו  ,40%שהינו  80%בעמידה ביעד למצב שוויון מגדרי.

ההיבטים הגבוהים בייצוג נשים:
גיוס לקורסים בצה"ל שיעור נשים גבוה ( 79%ייצוג המהווה  158%עמידה ביעד ,מעבר לשוויון).
גיוס למנהלה בצה"ל שיעור נשים גבוה ( 69%ייצוג ,המהווה  138%ביחס למצב שוויון).
מקבלי מלגות השכלה ( ,68%המהווים  136%ביחס למצב שוויון).

ההיבטים הנמוכים בייצוג נשים:
השתתפות בחוגי כדורגל עירוניים ( 2%נשים ,מדובר באחוז עמידה ביעד ביחס לשאיפה שיהיו )50%
לוחמים ולוחמות ( 18%נשים 36% ,עמידה ביעד)
צה"ל  -גיוס טכני ( 24%נשים 47% ,עמידה ביעד)

ההיבט דמוגרפי לשנת  :2019עפ"י מרשם האוכלוסין
נשים בייצוג גבוה מגברים בקרב כלל התושבים ()106%
מרשם האוכלוסין2019 :

נשים

גברים

יחס

יחס נשים גברים תושבי העיר

56,981

53,945

106%

יחס נשים גברים תושבי העיר+60 -

15,224

12,295

124%

יחס נשים גברים תושבי העיר40-59 -

13,777

13,678

101%

יחס נשים גברים תושבי העיר18-40 -

13,933

13,334

104%

3,280

3,405

5,771

6,083

4,996

5,150

5,181

3,224

4,017

935

יחס נשים גברים תושבי העיר13-17 -
יחס נשים גברים תושבי העיר6-12 -
יחס נשים גברים תושבי העיר0-5 -
יחס נשים גברים גרושים תושבי העיר
יחס נשים גברים אלמנים תושבי העיר
יחס נשים גברים המהווים הורים עצמאים שעומדים
בראש משפחה

2,447

1,232

סה"כ

12,561

11,328

96%
95%
97%
161%
430%
199%
151%

המלצות
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

פרמטרים שהוגדרו כחיוניים בתהליך ולא הוכנסו למדד המגדרי בשל היעדר נתונים :תתבצע בדיקה לאיתור
הנתונים .ביניהם :שימוש בכספי תמיכות ,עשרת מקבלי השכר הגבוה בארגון ,השתתפות בחוגים מדעיים,
מסיימי בגרות טכנולוגית וציונם ,פילוח של פניות תושבים לפי מגדר ,השתתפות באירועים באולמות עירוניים,
השתתפות במועצת נוער וקבוצות מנהיגות ,מרכזי נוער ,השתתפות נוער בטקסים ובעיתון בית ספרי ,ייצוג
בקרב אזרחים ותיקים-פעילויות ופרמטרים נוספים.
ממד חינוך ,ספורט ,תרבות קהילה וחברה כיום מוצג כממד אחד .יש להמשיך ולפתח לממדים נפרדים על
בסיס נתונים ,כפי שיוגדר לשנת .2020
כדי לשקף מגמות ביחסי המגדר לאורך זמן ,יש לקדם הטמעת המדידה במערכת  BIעד סוף שנת  ,2020כולל
בחינה של קישוריות בין מערכות בנושא המגדר.
בשלב זה ניתן משקל דומה לכל הממדים והפרמטרים .יש לבצע חשיבה משותפת עם בעליי העניין (משקל
גורף או פרטני).
יש להגדיר את יחסי השוויון/ייצוג הרצויים/מצופים בכל פרמטר (בשלב זה הוגדרו יחסי שוויון כיעד מצופה
.)50%-50%
ישנה חשיבות לתיקוף המדד באמצעות השוואה לנתוני  – BMיחסי מגדר נוספים (עירוניים או אחרים) -
מתקיים תהליך עם סדנא לידע ציבורי ומכון ון ליר.
יש לבצע חשיבה משותפת לגבי דו"חות שוטפים וצורת הדיווח.
יש לקיים מפגש עם כלל בעלות ובעלי העניין להצגת המדד.
השלב הבא הינו הצגת מסקנות הנובעות מן הנתונים לגבי מצב מגדרי ומתן המלצות לתוכנית עבודה 2020
לשיפור יחס מגדרי בעיר ובארגון.

אחריות
.10תכנון אסטרטגי ושיתופיות
.11יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה
קישור לשקיפות מגדרית באתר העירייהhttps://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=3368 -
יוזמות נוספות לקידום מדיניות מודעת מגדר בעיר ובעירייה
✓
✓
✓

✓

✓
✓

יוזמת ראש העיר רפי סער ויו"ר מועצת נשים עו"ד עדי לוי סקופ ,לפתיחת בחירת הוועדות העירונית מחדש
וקול קורא לנשים .מהלך זה השפיע על יצירת ועדות עירוניות ששיעור ייצוג הנשים בהן עומד על כ 50-אחוז.
יוזמת יו"ר מועצת נשים ,עו"ד עדי לוי סקופ לחתימת ראש העיר רפי סער על "חזון הרשות השווה" בהובלת
עמותת כ"ן – כוח נשים ,המקדמת מנהיגות נשים למוקדי קבלת ההחלטות בזירה הציבורית והפוליטית.
יוזמת יו"ר מועצת נשים ,עו"ד עדי לוי סקופ לפנייה לכל מפעילי ומפעילות חוגי הספורט בבקשה להכיר
בפערים המגדריים ולצמצם את הפרדה המגדרית בחוגים ,כמו גם להשתמש בשפה שוויונית הפונה לכל
המגדרים בפרסומי החוגים.
חוות דעת יועצת לקידום מעמד האישה לנושא וועדות העירייה והנהלות התאגידים העירוניים אשר בהן יהיה
ייצוג של לפחות שליש נשים ,בשאיפה לייצוג נשים בכמות של מחצית מחברי הוועדות והנהלות התאגידים
העירוניים.
השתתפות יועצת ראש העיר בקורס יועצות ארצי
פרויקט "לילה טוב – לבלות בלי הטרדות" בהובלת ראש העיר רפי סער ,המופעל על-ידי מרכז הסיוע לנפגעות
ונפגעי תקיפה מינית השרון ,בשיתוף הרשות העירונית למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול ,הרשות העירונית
לבטיחות בדרכים ,מרכזי הבילוי העירוניים ובגיבוי משטרת כפר-סבא .פרויקט המקדם מדיניות של "אפס
סובלנות להטרדות מיניות" במקומות הבילוי בעיר.

חינוך
החינוך הוא לב העשייה ,ובמיוחד בעיר כפר-סבא .הסביבה והאקלים החינוכיים קריטיים לפיתוח האישי של כל
תלמידה ותלמיד ,לרווחתם ולאושרם .בשנת  2019פעלנו בצורה ניכרת במערכות החינוך הפורמלית והבלתי
פורמלית ובכל שכבות הגיל ,מתוך הבנת החשיבות ויכולת ההשפעה על דור העתיד.

פרויקט הדגל בתחום החינוך :הכשרת "חינוך מאפשר" לצוותי הגיל הרך
יותר מ 225-מנהלות גנים מובילות ,מובילות מעונות וסייעות בגני הילדות והילדים בעיר ,נהנו מהשנה מתוכנית "20,000
מילים – משחקות מגדר" בהנחיית שלי רפופורט והילה די קסטרו .מטרת ההכשרה הייתה להעניק לכל נשות הצוות
החינוכי ,ידע וכלים שיאפשרו להן להימנע בפעילותן משימוש סטראוטיפים מגדריים מגבילים ,ולקדם בגנים ובצהרונים
אקלים חינוכי של ביטוי עצמי ,בחירה ומגוון אפשרויות.
בחרנו לקרוא להכשרה "חינוך מאפשר" ,שכן זו התוצאה הרצויה – הגדלת עושר האפשרויות ,המצטמצמות כאשר
המגדר משחק תפקיד מרכזי בהתנהלות בגן .את הכשרות "חינוך מאפשר" יזמו יו"ר מועצת נשים ,עו"ד עדי לוי סקופ
בתמיכה מלאה של ראש העיר ,רפי סער ,ובשיתוף פעולה הדוק עם מחלקת גני ילדים בניהולה של אביבה מורדקוביץ'
באגף החינוך העירוני אותו מנהל ד"ר אורי ארבל ,מנהלת אגף הגיל הרך בחברה העירונית לתרבות ופנאי ,ורד קופלוביץ,
יחד עם מורן פפולר המדריכה הפדגוגית לאגף הגיל הרך בחברה העירונית לתרבות ופנאי ,ושרון פז ,מנכ"לית החברה
העירונית לתרבות ופנאי.
הלימוד כלל הכרת מושגי יסוד במגדר ,תיאוריות חינוכיות והקשר שלהן למגדר ,ראייה ביקורתית ומודעות להסללות
מגדריות ,עם התייחסות ל"אוטומטים" ולהטיות הסמויות המובילות את התנהגותנו ,כשבנוסף נחשפו הסייעות להכרות
עם מודלי מנהיגות נשיים לצד גבריים ,כדי לפתוח את אפשרות הבחירה המגוונת בפני הבנות והבנים גם יחד .התוכנית
ראשונית ופורצת דרך ברמה הארצית ,ומהווה מודל לעיריות רבות ,שמקדמות כעת גם הן חינוך מודע מגדר בגיל הרך.
יוזמות נוספות לקידום חינוך מודע מגדר בעיר
✓
✓
✓
✓

ליווי מקצועי למורן פפולר ,המדריכה הפדגוגית באגף הגיל הרך של החברה לתרבות ופנאי ,על-ידי טל ברגרין ,מומחית
להטמעת שוויון מגדרי במערכת החינוך ובמיוחד בגיל הרך.
הרצאות של טל ברייר בר-מוחא ,מומחית לחינוך מודע מגדר ומייסדת "מנהיגותה" ו"ספרות שווה" ,בימי היערכות
לשנת תש"ף – ליותר מ 360-גננות וסייעות.
הרצאות של שירלי שלום כהן בימי היערכות של סייעות היול"א של החברה לתרבות ופנאי ,ליותר מ 280-סייעות.
הרצאות אלה אפשרו "קבלה רכה" של הנושא המגדרי ,כהעצמה נשית והתגברות על מכשולים.
הרצאות של דפנה פייזר ,מומחית למגדר המתמחה בהטמעת הנושא בקרב צוותים חינוכיים ליסודיים ולחטיבות
הביניים ,ומייסדת קבוצת "הורים במודעות מגדרית" ,ליותר מ 30-נשות חינוך.

תוכנית עירונית לקידום מיניות בריאה במערכת החינוך' :יחד בהסכמה' ו'הכי בטוח בשבילי'
תוכניות "יחד בהסכמה" ו"הכי בטוח בשבילי" ,מבקשות לקדם חינוך לשוויון מגדרי ולמיניות בריאה ומיטיבה ,בקרב
נערות ונערים בכיתות ו-י"ב .הסדנאות המקצועיות הועברו ע"י צוות "מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית -
השרון" והגיעו לאלפי נערות ונערים בחטיבות הביניים :שרת ,שזר ,אלון ,בר-לב ,רמון ,גוונים ,בית הספר הדמוקרטי,
ובתיכונים :גלילי ,הרצוג ,כצנלסון ,רבין ,אורט שפירא ואורט שמיר.
שיטת העבודה הייחודית של מחלקת החינוך במרכז הסיוע עם נוער מתבססת על סדנאות פסיכו-חינוכיות ,אשר
מתקיימות במעגלים אינטימיים וחווייתיים של שיח המעודדים שיתוף ,למידה וצמיחה .התהליך מורכב מ 3 -סדנאות
בנות  90דקות לכיתה .הסדנאות מותאמות לכל גיל על מאפייניו הייחודיים ומתקיימות תוך הקשבה מלאה לצרכים של
כל בית ספר וכל כיתה  -כולל מענה מותאם ומקצועי לכיתות תקשורת וחינוך מיוחד.
המפגשים מקדמים שוויון בין המינים תוך פיתוח מודעות וחשיבה ביקורתית כלפי ההסללה המגדרית והאופן בו היא
מעצבת את המיניות ומייצרת יחסי כוחות ,קידום מיניות בריאה ,בטוחה ומכבדת אשר מבוססת על הסכמה חופשית,
הדדיות ,אמפתיה ותקשורת ,צמצום אלימות מינית ומתן ידע וכלים לזיהוי אלימות מינית על כל רבדיה ,חיזוק הביטחון
העצמי וגיבוש הזהות האישית ,המינית והמגדרית ,קידום חשיבה עצמאית ואיתנה ויכולת להתמודד עם אתגרים
חברתיים ואישיים בתהליך ההתבגרות.

ערכת "אפשרי-בריא" בתנועה שווה לגני הילדות והילדים
ערכת "אפשרי בריא בתנועה שווה" – היא ערכת משחקים וחוויה ,לכל גני הילדות והילדים ותחולק במהלך חודש
אוגוסט  .2020הערכה נוצרה בהובלת המחלקה לבריאות ולחוסן עירוני בהובלת שרון ג'ורג'י ,צוות "אתנה" במשרד
החינוך ,טל ברגרין ושותפות ושותפים נוספים .מטרתה קידום אורח חיים בריא ,מגוון ,מאפשר ושוויוני – הכולל טיפוח
הגוף והנפש ,ובכלל זה חירותה ,עבור כל ילדות וילדי העיר .הערכה כוללת את הבוב "ּבֹוּב" ,הספר "הילדה שניסתה"
של מאירה גולדברג ברנע ,משחק "מילון התיאבון" ,משחק "שווה בתנועה" וערכת "יוגי" – קלפי יוגה לילדות ולילדים.

קידום נערות  -חיזוק הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות
✓
✓
✓
✓

"יום הנערה" – אירוע שנתי בהובלת תנועת הנוער העובד והלומד ומועצת נשים ,במטרה לקדם מודעות מגדרית במרחב
החינוכי הבלתי פורמלי ,וקיום שיח חיובי על דימוי גוף ,ביטחון עצמי ,זהות אישית ,הסללות חברתיות ,תקשורת ועוד.
"נמש – נערות עושות שינוי" – קהילת נערות מנהיגות ,המעודדת אקטיביזם ומעורבות חברתית ,ליצירת שיפור פני
החברה וקידום שוויון בין המינים .בשיתוף החברה הסוכנותית ע"ש ספיר ואגף חברה וקהילה.
"בנות מצווה" – ריכוז ופרסום עשרות הרצאות ,סדנאות והפעלות לאימהות ובנות מצווה ,בשנה המשמעותית
להתבגרותן ,ומעברן מילדות ,לנערות.
"חזקות ורציניות" – תמיכה בפעילות נעות מחט"ב שז"ר ,שלומדות מגדר ומקדמות בבית הספר פעילויות לחיזוק נערות
ושוויון מגדרי .הפעילות בתמיכת המלגה ע"ש שלי עמרמי ז"ל.

תקשורת
"את לא יכולה להיות מה שאת לא רואה" ,וכמה חשוב מה שאנחנו רואות .ושומעות .ומרגישות .וחוות .המציאות
שלנו מתעצבת מהמסרים שאנו מקבלות ומקבלים סביבנו ,ולכן אין להקל ראש בקידום שוויון מגדרי בתקשורת.
השנה פעלנו להעלאת מודעות לפרסום שוויני ,שפה שוויונית ונראות של יותר נשים ברחבי העיר.

פרויקט הדגל בתקשורת :פנייה שוויונית בטופס הארנונה וביותר מ 450-טפסים עירוניים
בשנה החולפת קידמנו הנפקת טופס ארנונה בפנייה שוויונית ,כמו גם  450טפסים אחרים ,המדגישים את המסר כי
עיריית כפר-סבא פונה לגברים ולנשים בצורה שווה ,מתוך היכרות עם המגבלות של השפה העברית.

יוזמות נוספות לקידום תקשורת שוויונית ונראות לנשים במרחב העירוני
בנוסף לכך וכדי להגביר את הפנייה השוויונית ,קיימנו הדרכה ל 30-עובדות ועובדי עירייה ,בה ניתנו כלים ליצירת פרסום
שוויוני בהנחיית דפנה פייזר .בנוסף נכתבו כללים ליישום שווה רגיש מגדר לפרסום .נשמח להציג כמה מההצעות:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

גוף ראשון יחיד :הגעתי ,העדפתי ,בניתי
שני המינים :ילדות וילדים ,תלמידות ותלמידים ,גבירותי ורבותי
סימני פיסוק :לוכסן או נקודה  -תלמיד/ה ,דרושים/ות ,יכול.ה
הפקת גרסאות שונות לזכר ולנקבה :פשוט להדפיס כפול
שם הפועל :ניתן לפנות ל (במקום :יכולים לפנות) ,להרשמה (במקום :הירשמו),
ללא ניקוד ,ללא מגדר :בחרת ,העדפת ,עשית ,בשבילך ,אני רוצה
פעם כך ופעם כך :כתיבה בזכר ואז בנקבה

בנוסף ,יש לבדוק:
✓
✓
✓
✓

נוכחות :האם יש נוכחות שווה של בנים ובנות  /גברים ונשים?
סטריאוטיפים מגדריים :מומלץ לחפש תמונות ששוברות את הסטריאוטיפים הקיימים והמגבילים ,ומציגות את
ההיפך מהמקובל .למשל ,בנות משחקות כדורגל ,בנים מציירים.
מגוון :האם בתמונה יש גיוון של הדמויות? למשל צבעי עור שונים ,מראה גוף ,תסרוקת )למשל ילדה עם
תלתלים) ועוד .יש לשאוף לתמונה המציגה מגוון חברתי רחב ככל האפשר.
תמונה מופשטת :אם אין בנמצא תמונה שמעבירה מסרים שאינם סטריאוטיפיים ,כדאי לבחון בחירת תמונה
מופשטת ללא דמויות ,שמעבירה תחושה ואווירה.

קהילה
כמו רבות מהפעולות שלנו ,מועצת הנשים של כפר-סבא ,היא מועצה פורצת דרך .מועצה המורכבת ממאות
מתנדבות מוכשרות ,חדורות באמונה לשינוי והשפעה ומלאות בנתינה ,שפועלות לילות כימים כדי שהחיים של
כולנו יהיו מחוברים יותר .מועצת הנשים יוצרת לנו את היחד.

פרויקט הדגל בחיזוק הקהילה :הקמת חמש קהילות חדשות -ב 2020שמנו יעד להקים  2קהילות חדשות נוספות
בשנה החולפת חלה תנופה משמעותית בהיקף הפעילות וארבע קהילות חדשות הצטרפו לאלה הקיימות.
✓

✓

✓

✓

✓

"החמישישיות" :קהילה לנשים בגילאי  55פלוס מכפר-סבא והסביבה .מטרת הקהילה לשמש מרחב למפגשי
שיח ,העשרה וכיף עבור בנושאים המעניינים אותנו ,בשלב זה של החיים בהנחיית מובילות הקהילה .מפגשים
חודשיים .כ  100נשות קהילה לקחו חלק במפגש השקת הקהילה אשר התקיים בדצמבר .2019
"מועדון ההנקה" :קהילה לאימהות ותינוקות המאפשרת מרחב להיפגש ,להתייעץ ,לשאול ,לקבל הדרכה,
לקבל עידוד ותמיכה ,לשתף ,לאוורר ולהתאוורר בהדרכת מדריכה מוסמכת .כ 4מפגשים חודשיים נערכו החל
מאוקטובר בהן לקחו חלק כ 80נשים.
"מטפסות למעלה" :קבוצת ספורט אתגרי לנשים במטרה לשפר חוסן מנטלי ,הגדלת הכוח ,ההנעה וההתמדה
בהנחיית מדריכה מוסמכת בשיתוף רשות הספורט העירונית .כ 16אימונים דו שבועיים נערכו במהלך נובמבר
דצמבר  ,בהם לקחו חלק כ  12משתתפות.
"רצות להצלחה" :קהילת הכנה פיזית ומנטלית לריצה לקראת מרוץ כפר-סבא ומרוץ הלילה העירוני ,בהדרכת
מדריכה מוסמכת בשיתוף רשות הספורט העירונית .הקבוצה לקראת מרוץ כפ"ס לקחו חלק כ  20נשים ב10
אימונים דו שבועיים וכקבוצה השתתפו במרוץ כפ"ס .קבוצת ההכנה למרוץ הלילה ערכה כ 8אימונים  ,בהם
לקחו חלק  10נשים אשר השתתפו במרוץ הלילה במקצים השונים.
"דירקטוריות ואבירות השולחן סביב ראש העיר" 55 :נשים סיימו בהצלחה במהלך השנה קורס דירקטוריות
בשני מחזורים ,כמו גם  13נשים סיימו קורס דירקטוריות בכירות ,מתוכן מונתה בוגרת אחת לדירקטוריון
עירוני וחלקן בונות מיזם קהילתי אשר מתגבש להצטרפות פעילות הקהילתית של מועצת נשים.

פעילות עשירה של הקהילות הוותיקות
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

"אם לדרך" :קהילת ליווי ותמיכה לאימהות לתינוקות עד גיל חצי שנה ע"י מתנדבות בבית היולדת בהדרכת
מדריכה מוסמכת ובשיתוף אגף שירותים קהילתיים 12 .הדרכות שנתיות ל 32מתנדבות 2 ,מפגשי פאנל
שנתיים של יולדות ומתנדבות ,אינטק לכל יולדת ,התאמת מתנדבת והדרכה שוטפת של המתנדבת למשך כל
תקופת הליווי של כ שלושה חודשים ,עבור כ 100יולדות בשנה ושלוש פעילויות שנתיות של שימור והעשרה
למתנדבות.
"סירי לידה" :קהילה תומכת של מתנדבות אשר מטרתה לספק ארוחות בריאות ליולדות ובני ביתן בהנחיית
מובילות קהילה .כ 400ארוחות ביתיות סופקו ע"י כ 30מתנדבות עבור כ 50יולדות.
"בית לנשים בחופשת לידה" :קהילת נשים בחופשת לידה הנפגשת להרצאות ,היכרויות וסדנאות במרחב
מאפשר בסביבה קשובה .כ 658משתתפות לקחו חלק ב 42מפגשים שבועיים ,הפעילות הועשרה ב 2פעילויות
למפגש החל מאמצע השנה אותן הנחו כ  52מרצות.
"השדות" :קהילה המהווה בית חם ,תומך ומכיל לעשרות נשים המחלימות ומתמודדות עם סרטן השד ,לכל
היבטיו והשלכותיו .הקהילה פועלת להעלאת המודעות לסרטן השד וחשיבות הגילוי המוקדם
כ 200 -נשים מתמודדות ומחלימות מסרטן השד לקחו חלק באירועים ובמפגשים דו חודשיים שהתקיימו במהלך
השנה ,אשר הועברו ע"י כ 30 -מרצים ,מנחים ואומנים מתנדבים.
ייעוץ משפטי ראשוני :קהילה תומכת במטרה לקדם מודעות לזכויות ואמצעים למצותן עבור נשות העיר
בהנחיית מובילת קהילה .המענה מוענק מהפנייה ישירה של אגף שירותים קהילתיים חברתיים ,וכן פניות
יזומות מהמדיות השונות.
במהלך  2019נערך יעוץ משפטי פרטני עבור  9פונות.
"מועדון נשות העסקים" :קהילת נשות עסקים הנפגשות להיכרות ,שיתופי פעולה ,למידה והרצאות בתחומים
השונים הנוגעים לעולם העסקים הקטנים.
כ  300נשים השתתפות ב  12המפגשים החודשיים.
"החממה לשכירות ולמנהלות" :קהילת נשים שכירות ומנהלות המעמיקות ידע בעולם התעסוקה ,רישות
והיכרות ביניהן וקידום קריירה .כ 660משתתפות נכחו ב 11מפגשים חודשיים במהלך השנה ע"י כ 18
מרצות.
"נמ"ש" :קהילת המנהיגות נערות מובילות שינוי פועלת במטרה לעודד אקטיביזם ,מנהיגות עבור תלמידות
תיכון ,עשייה חברתית בנושאים הקשורים למגדר ושוויון בין המינים בשיתוף החברה הסוכנותית ע"ש ספיר
ואגף נוער צעירים וקהילה .כ  120משתתפות ומשתתפים לקחו חלק בפעילות הפורמאלית והבלתי פורמאלית,
הפעילות כללה כ 30מפגשים בבתי הספר התיכוניים כצנלסון וגלילי וכ  40מפגשי הנחיית קבוצת המתנדבות
ופעילות שיא שנתית.

פעילויות נוספות
במהלך השנה קידמנו פעילויות נוספות ומשמעותיות ,המשפיעות על המרקם החברתי בעיר ועל הערכים
המובילים אותה .מועצת נשים כפר-סבא נחשבת לשם דבר באזור השרון ,לא מעט בזכות הפרישה הקהילתית
הרחבה והאיכותית שלנו.
✓ יום המאבק בסרטן השד וקידום בריאות מודעת מגדר :במהלך "פסטיבל האוכל" השנתי ,בוצעה הסברה
חסרת תקדים בנושא גילוי מוקדם של סרטן השד ,אשר כללה גם פתיחת יומני שירותי הבריאות בעיר לטובת
בדיקות גילוי מוקדם בשיתוף המחלקה לקידום בריאות והחוסן העירוני ,אגף חברה וקהילה ,מחלקת אירועים,
המחלקה למורשת ישראל וקהילת השדות של מועצת נשים.

✓ עידוד קהילה ושיח מגדרי :אירוע יום האישה העירוני כלל מופע מרכזי של רותם אבוהב בשיח על חוויה נשית
בהיענות קהילתית גבוהה.
✓ מודעות לאלימות מגדרית :התקיים אירוע ביום המאבק באלימות נגד נשים בשם "דלתות מסתובבות" בהנחיית
צופית גרנט .בנוסף ,עלה קמפיין עירוני נרחב בהשתתפות מנהלות מהעירייה בהובלת הרשות העירונית
למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול ,מחלקת בריאות וחוסן עירוני ,אגף משאבי אנוש ,אגף חברה וקהילה ,כמו גם
וועדה עירונית בנושא בהובלת הרשות העירונית למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול.
✓ חודש הגאווה :אירוע הקרנת הסרט "רוקטמן" המספר את סיפורו האישי של אלטון ג'ון וראיון אישי עם דורון
מדלי ועמית צור בשיתוף הקהילה.
✓ לבנות ביטחון :הרצאה על התנהלות כלכלית ובניית ביטחון כלכלי למשפחות שבראשון עומד הורה עצמאי
בשיתוף אגף שירותים קהילתיים חברתיים.
✓ אירוע "יפה בשנייה" :אירוע מכירת בגדים יד  2שכל הכנסותיו קודש למרכז סיוע נפגעות ונפגעי תקיפה מינית
השרון בשיתוף אגף הקיימות והחדשות ומתנדבות מועצת נשים.
✓ תיאטרון נשים קהילתי :הצגה "בונה עם חלב" ,תיאטרון קהילתי בהובלת מרכז הורים ,אגף חברה וקהילה,
החברה הסוכנותית ספיר וקליטה ועלייה.
✓ תוכנית לזכרה של שלי עמרמי ז"ל :תכנית מנהיגות לנערות בהנחיית מלגאית התוכנית בהובלת אגף
צעירים ,נוער וקהילה.
✓ מתחברות :סדנה לנשים בתהליכי פרידה וגירושין בהנחיית מדריכה מוסמכת.
✓ סדנאות להורים :הורות הג'וב של החיים  -סדנת אדלר בהובלת מנחות קהילה.
✓ שלישי נשי :הרצאות חודשיות של נשות עסקים כפר סבאיות ממועדון נשות העסקים של מועצת נשים במטרה
להגביר חשיפתן בקהילה ולהעניק ידע עבור קהילת הנשים המשתתפות ,הפעילות מתקיימת בקפה אוגוסט
בשיתוף קניון ערים ,מועדון נשות העסקים וקפה אוגוסט.

בנימה אישית שביננדה אמר והפכתי ללשון נקבה:
"אישה זורעת מחשבה וקוצרת פעולה ,זורעת פעולה וקוצרת הרגל ,זורעת הרגל וקוצרת אופי ,זורעת אופי
וקוצרת גורל"
נהיה כולנו קובעות וקובעי הגורלות של המחר

טלי רונה,
יועצת ראש העיר למעמד האישה ,שוויון מגדרי ושיתוף ציבור.
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