
 2019דוח יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 

 תקציר מנהלות ומנהלים

. 2019סבא לשנת -הפעילות לקידום נשים ושוויון מגדרי בעיר כפר נבקש להציג אתבדוח זה 

 הפעילות כוללת התייחסות לארבעה תחומים עיקריים: מדיניות, חינוך, תקשורת וקהילה.

אוטיפים, בהסללות יבסטרמבוססת על תפיסת מציאות המכירה  של שוויון מגדרי מדיניות

 בין אם במודע ובין אם לאו - קבלת ההחלטותהמרקם החברתי ועל ובהשלכות שיש למגדר על 

ועל הצורך לתקן פערים אלה באמצעות קידום החלטות בשדרת הניהול העירונית. מדיניות  –

ות ארוכות טווח ושורשיות, המעגנות ערכים של שוויון ידי פעול-מודעת מגדר מקודמת על

 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 

ם בוועדות העירוניות, חתמנו על "חזון הרשות השווה", עודדנו אי הפרדה מגדרית בחוגי הנשי

 הספורט והיינו הרשות הראשונה בשרון שאימצה את פרויקט "לילה טוב".

מורכבת ממאות , מועצההפורצת דרך.  קהילההיא  ,באס-מועצת הנשים של כפרקהילת 

ומלאות בנתינה, פועלות לילות כימים , חדורות באמונה לשינוי והשפעה מתנדבות מוכשרות

השנה פעלנו כדי שהחיים של כולנו יהיו מחוברים יותר. מועצת הנשים יוצרת לנו את היחד. 

להקמת חמש קהילות נשים חדשות: החמישישיות, מועדון הנקה, מטפסות למעלה, רצות 

ראש העיר, הן מצטרפות לקהילות הוותיקות:  להצלחה הדירקטוריות ואבירות השולחן סביב

אם לדרך, סירי לידה, בית לנשים בחופשת לידה, השדות, מועדון נשות העסקים, החממה 

 לשכירות ולמנהלות, ומתן ייעוץ משפטי חינמי לנשים. 

סבא. הסביבה והאקלים החינוכיים קריטיים לפיתוח -כפרעיר , ובמיוחד בהעשייה הוא לב חינוך

במערכות בצורה ניכרת פעלנו  2019כל תלמידה ותלמיד, לרווחתם ולאושרם. בשנת  האישי של

מתוך הבנת החשיבות ויכולת ההשפעה ת ובכל שכבות הגיל, החינוך הפורמלית והבלתי פורמלי

 על דור העתיד. 

הפעולות העיקריות שקידמנו בתחום החינוך היו הכשרות "חינוך מאפשר" בקרב הצוותים 

מובילות  225העירייה ושל החברה לתרבות ופנאי לגיל הרך, אותן עברו מעל החינוכיים של 

גנים, סייעות מעונות וסייעות יול"א. בנוסף המשכנו להפעיל את סדנאות "יחד בהסכמה" של 

השרון, המקדמות שוויון מגדרי וחינוך למיניות  –מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 

ונערים מחטיבות ותיכונים בעיר. הענקנו ליווי  תתתפו אלפי נערובריאה ומיטיבה. בסדנאות הש

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 



" המקדם ערכים של שוויון, התנסויות, הזדמנויות, את הקיט "אפשרי בריא בתנועה שווה

 בריאות ואומץ בגני הילדות והילדים.

מאפשרת לנו לעצב את המציאות מחדש, בצורה הוגנת ושוויונית יותר, ולקחת  תקשורת

בחשבון מי שלא נראו עד כה. השנה פעלנו להעלאת מודעות לפרסום שוויני, שפה שוויונית 

 450-בי העיר. קידמנו פנייה שוויונית בטופסי הארנונה וביותר מונראות של יותר נשים ברח

טפסים עירוניים, וכן ערכנו הדרכה על יצירת פרסום שוויוני לעובדות ועובדי העירייה. בנוסף, 

 לקחנו חלק בקמפיין למניעת אלימות נגד נשים שפורסם ברחבי העיר.

צאות לקהל הרחב, המקדמות נשים כמו כן התקיימו בעיר שלל אירועים, מפגשים, סדנאות והר

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. 

 

 חזון

בהיבטים החינוכיים, הפוליטיים, הכלכליים, החברתיים בכל היבטי החיים:  עיר שווה מגדרית

 והבריאותיים. 

הזדמנות שווה , חירות, שוויון, בטחון, הגשמה כבוד, כל תושבת ותושב יוכלו לחיות בעיר בה 

 ורווחה, ללא קשר למין או למגדר. 

 .עיר המהווה מודל מגדרי שוויוני ברמה הארצית

 זון מחודש.מתגבש תהליך ח 2020הערה: במהלך שנת 

 

 

 פתח דבר

ברמה העירונית, המדינית והבינלאומית. נשים בארץ ובכל  השנה החולפת הייתה היסטורית

העולם פעלו ללא לאות לשיפור מצבן החברתי, הכלכלי, הבטחוני והמשפחתי, ולא היו מוכנות 

בין גברים המודעות הציבורית לאי השוויון לקבל עוד מציאות חיים אלימה, מפלה ופוגענית. 

הפערים והתארגנויות רבות ברשת ומחוצה לה, העלו על סדר היום הציבורי את  ,עלתהלנשים 

 ואת הצורך בקידום שוויון מגדרי, יחד עם הסוגיות הכרוכות בקידומו. 

-וכפר צברה תאוצה, הפעילות למען חברה שוויונית ומאפשרת יותר, בישראלכמו בעולם גם 

ההפך, המשיכה לפעול כעיר פורצת דרך ומובילה בתחום. בשנה סבא לא נותרה מאחור, אלא 



שזכו להדים רבים בקרב  שפע ועושר עשייה,זו קידמנו בעיר נשים בפרט ושוויון מגדרי בכלל, ב

 תושבות ותושבי העיר, ומחוצה לה.

 ר"ויו העיר מועצת חברת ,סער רפי העיר ראשומובילות  ליםמובי ותההחדשה א המדיניות

י בכל מגדרשוויון  לחיזוק וקידום, ישכיל אורית סגניתה עם סקופ לוי עדי ד"עו נשים מועצת

 ל"מנכ של ראשותו, בההנהלה בשדרות המוטמעים הערכיםתחומי החיים, משפיעה על 

 סביבה של את העיר והעירייה לקדמת הבמה בהטמעה אנו מובילים. יחד, רצח העירייה איתי

"מדיניות מודעת  פועלת לקידוםה, חדשה וטובה יותר מציאותו נה, ויצרומצמיח מאפשרת

ה, ובעיקר במערכת החינוך. להעלאת המודעות לשוויון המגדרי, האחרונ בשנה מגדר"

להרחבת מעגלי ההשפעה והפעילויות, וליצירת שותפויות חדשות המקדמות את השיח 

 והעשייה בקרב כלל הקהלים, החברות והאוכלוסיות בעיר. 

 ומובילות מועצת נשיםקהילות 

 סקופ עו"ד עדי לוי חברת מועצת העיר ויו"ר מועצת נשים, ✓

 אורית ישכילסגנית יו"ר מועצת נשים,  ✓

נועה . מובילות יוצאות: שירה ברונפמן ", בהובלתהבית לנשים בחופשת לידה" ✓

 מאיה פולקוקרן לביא אברהם  ,שני וודוואקר ,שקולניק

. מובילות חנית פסקלרויטל רז ו, עדי רכטמןתמרה אברהמי,  בהובלת ",סירי לידה" ✓

 נופר אביטל )פינקלשטיין(ורעות לונברג יוצאות: 

בשיתוף המחלקה לעבודה קהילתית והתנדבות באגף ו פז רענן", בהובלת "אם לדרך ✓

 שח"ק

 עדי גרינברגרה", בהובלת מועדון הנק" ✓

 הדס וילף ", בהובלתמועדון נשות העסקים" ✓

 איילת פרץ וציפי כהן ,מיה מילרכירות ולמנהלות", בהובלת לש החממה" ✓

 דגן-שלי ידידיה ,קרן הלפרין ,ענת שוקרון ", בהובלתהשדות" ✓

 איריס מנדלוביץ'ו מיכל גרשון ,יעל תמרין, ענת קראוז"החמישישיות", בהובלת  ✓

 שיתוף רשות הספורט העירוניתוב טלי שפינר קזולה"מטפסות למעלה", בהובלת  ✓

 בשיתוף רשות הספורט העירוניתו אנה חייט, בהובלת להצלחה""רצות  ✓



-רחלי לושיוחלי פרידמן אבירות השולחן ליד ראש העיר", בהובלת הדירקטוריות ו" ✓

 ובשיתוף החברה לתרבות ופנאי ברקת

 עו"ד איריס אלקבץ ללא עלות, בהובלתייעוץ משפטי  ✓

כנותית והחברה הסיתוף ובש רחל לוי הרץנערות מובילות שינוי", בהובלת  -"נמ"ש  ✓

 נוער צעירים וקהילה אגףע"ש ספיר ו

 

 

 צוות עירוני

 טלי רונהיועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה, שוויון מגדרי ושיתוף ציבור,  ✓

 ניצן סניור שניאוררכזת מגדר ומיניות,  ✓

 סימונה לויעוזרת יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה,  ✓

 רשל גדעוניאם בית ואחראית בית מועצת נשים, 

 שותפויות עירוניות

 חזות העיראגף  ✓

 אגף החינוך ומוסדותיו ✓

 אגף הנדסה ✓

 העירייה מזכירות ✓

 עובדיםעובדות וועד  ✓

 אגף מערכות מידע ✓

 קהילתייםואגף שירותים חברתיים  ✓

 אגף קיימות וחדשנות ✓

 קהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספירהמרכז החברת  ✓

 העיר לשכת ראש ✓

 לשכת מנכ"ל העירייה ✓

  התנהגויות סיכוניותהרשות למניעת  ✓

 מרכז הורים עירוני ✓

 המחלקה לתכנון אסטרטגי ושיתופיות ✓

 החברה לתרבות ופנאי ✓

 חוסן עירונילבריאות ול המחלקה ✓

 חברה העירונית מרכזים קהילתיים ב ✓



 והסברה דוברות אגף ✓

 מורשת ישראלהמחלקה ל ✓

 אגף גזברות והכנסות ✓

 אירועיםמחלקת  ✓

 מרכז הצעירות והצעירים העירוני ✓

 הייעוץ המשפטי ✓

 השירות הפסיכולוגי החינוכי ✓

 אגף משאבי אנוש ✓

 רשות הספורט העירונית ✓

 העירונית לבטיחות בדרכים הרשות ✓

 אגף שירות לתושב ✓

 אגף מחשוב ✓

 

 שותפויות חוץ עירוניות

 הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי ✓

 הרשות לקידום מעמד האישה ✓

 אוה מדז'יבוז'מנכ"לית הרשות,  ✓

 אושרה פרידמן, לית הרשות"סמנכ ✓

 תנועת נשים עובדות ומתנדבות –נעמ"ת  ✓

 איגוד היועצות לקידום מעמד האישה בישראל ✓

 מילים משחקות מגדר" 20,000" ✓

 משפחת עמרמי ✓

 מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית השרון ✓

 מנכ"לית המרכז, בטי מרטין קורן ✓

 , יואב סלעחינוך והסברהמנהל מחלקת  ✓

 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 ✓

 וק "הורים במודעות מגדרית"דפנה פייזר, מומחית למגדר ומנהלת קבוצת הפייסב ✓



 מרכז אדווה וד"ר ולריה סייגלשיפר ✓

 הרץ, מנחה מובילה וחוקרת מגדר-רחל לוי ✓

 טל ברייר בר מוחא, מייסדת "מנהיגותה" ✓

 ל שאול ועמותת כ"ן זד"ר מ ✓

מגדר ושיוון בין המינים בחינוך,  -לרר, משרד החינוך, המנהל הפדגוגי -ד"ר אושרה שייב ✓

 ידההממונה על היחבהובלת 

 מדריכה מטעם היחידה לשוויון בין המינים במשרד חינוךל, צילה פתא ✓

 של משרד החינוך, ורד גבאי מחוז מרכזבנושא מגדר ושוויון בין המינים במפקחת ייעוץ  ✓

אליהו וד"ר זאביק לרר, חוקרי מגדר וכותבי המדריך לארגונים לקידום שוויון -ד"ר הדס בן ✓

 מגדרי

 ליר-מכון ון ✓

מנהלת תחום בכיר משקי בית, אגף מיקרו כלכלה מרכזת נושא הסטטיסטיקה , יפית אלפנדרי ✓

 בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המגדרית

 לינור דדון, מנהלת השיווק קניון ערים ✓
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