
 2022ותוכנית עבודה  2021סיכום שנת 
באלונה  שה ושוויון מגדריית לקידום מעמד האציועח"מ ו -נאוה גלעד

 )בהתנדבות( 
 

 :8/2009שה עפ"י חוזר מנכ"כל משרד הפנים ייועצת לקידום מעמד הא
 תחומי הפעולה של היועצת

 שה ושוויון מגדרי יקידום מעמד הא .1
 ביעור ההפליה נגד נשים  .2
 מניעת אלימות נגד נשים ובמשפחה  .3

 תפקידי היועצת:
 מעורבות בהתווית המדיניות של הרשות המקומית   -
 פיקוח על ביצוע המדיניות האמורה ועל הקצאת משאבים   -
 הרחבה ושיפור של שירותים רלוונטיים -
 טיפוח מודעות באמצעות חינוך והסברה -
 שיתוף פעולה עם אנשים וגופים הפועלים בתחום הרשות המקומית  -

 איסוף מידע ונתונים בתחום מעמד האישה  -

 
 (בתשפ"-"א) תשפ 2021שנת ב פעילותהסיכום 

 וויון מגדרי עצה והיועצת לקידום מעמד האשה ושבהובלת ראש המו -" מועצה שווה"

   הסברה וחינוך מודע מגדר -
בעלי  להטמעת מודעות לשוויון בין המינים יחד עם " שולחן עגולהובלת " -

לתי פורמלי ומחלקת הרווחה במועצה, עם הפיקוח תפקידים בחינוך הפורמלי והב

על הגנים ובית הספר ועם הממונה הארצית על היחידה לשוויון בין המינים 

 הארצית. 

          וצוותי החינוך  " לתושבות ותושבי אלונה הורות מודעת מגדר" יקורסקיום  -

( ע"י טל ברייר בן 2021פברואר  –, ינואר  2020 אוקטובר -ספטמברבמהלך )

 מוחה מייסדת מנהיגותה. 

" בספריה הציבורית באלונה בשיתוף מח' תרבות ספרות שווההשקת מדור " -

 ( 2021) בשבוע הספר יוני  ספרנית המועצה, ובהשתתפות יוצרי ספרות באלונהו

בשנת  אלונהתל"י  בבית ספרהחלה  ושוויון בין המיניםמודע מגדר חינוך  תכנית -

בתיאום עם ( בשיתוף מחלקת חינוך במועצה,  2021)ספטמבר  הלימודים תשפ"ב

 חינוכי  צוותושל המנהלת , הכשרה ושילוב ליווי מנחה מחוזיתבהפיקוח במשרה"ח, 

  .ש"ש תקן להפעלת התכנית 2ביה"ס, הוקצו ב

"חינוך מודע מגדר ושוויון בפיילוט  קורא בקשה ותכנית עבודה לקולהגשת  -

ל הגנים, התכנית גובשה  יחד עם מנהלת אשכו מגדרי" בגני ילדים באלונה.

 בתיאום עם הפיקוח.  מנהלת מח' חינוך ותרבות והיועצת לקידום שוויון מגדרי ו

 באופן שוויוני לתושבות ולתושבים בשפה רב מגדריתפרסומי המועצה נכתבים  -

 .קברט סאטירי עוקצני 7.3.21,  "חצאית כאן קודקוד" –אשה הבינלאומי ציון יום ה -

  .ילותיאחבל יה מקוונת. מימון בשיתוף עם מ.א. יהצגה בצפ

השתתפות המועצה בקמפיין ארצי  להגברת המודעות לגילוי מוקדם של סרטן  -

 2021בחזית מבנה המועצה במהלך כל חודש אוקטובר "שבי רגע"  מיצג שד.

  הוארה בוורוד.והמועצה 

קבוצת הנשים נפגשת כל  " "סורגות קהילה באלונהעידוד התנדבות בקהילה:  -

כל התוצרים נתרמים לקהילה ולמטרות ראויות בחברה ) שי ליולדת עבור שבוע,

( , שטיחים לספריה הציבורית, לספרית אשכול 2021בן/בת שחולק בחנוכה )נוב' 

גית, "תמנונים לפגים" וכו'( רכזת הגנים, מועדונים, כובעים למח' האונקולו

 הפעילות: דינה הדר , מימון חומרים ע"י המועצה. 



 

 למאבק באלימות במשפחה ונגד נשים. הגברת המודעות -
על אלימות כלפי נשים ובמשפחה, חאה השתתפות המועצה בקמפיין ארצי במ -

 " בפוסטרים ביישובים ובכל אמצעי המדיה. מניעת אלימות #זה_העסק_שלי"

, מבנה המועצה הואר באדום להגברת המודעות ( 2021) במהלך חודש נובמבר 

 והזדהות עם נפגעות ונפגעי אלימות במשפחה

של שוטרת לשעבר רויטל הרצאה לקהילה לציון יום הבינלאומי למאבק באלימות  -

 נוב( 17),. "מזירת הפשע לזירת חיי" שיתפה את סיפורה האישי כהן 

גיא מדריכת לנערות ולנשים באלונה בהדרכת  "הגנה עצמיתקיום סדנת " -

אומנויות לחימה. בשיתוף מח' תרבות ומח' רווחה ושירותים חברתיים במועצה ) 

 ( 2021יולי 

 בועדות בחינה ובועדות המועצה השתתפות היועצת -

קידום מעמד האשה ייצוג מ.א. אלונה בימי עיון וכנסים של יועצות לוהכשרת היועצת  -

 ושיוויון החברתי.

 ₪ 10,000היה:  2021תקציב היועצת לקידום מעמד האשה  בשנת  -

 

 2021שלא יצאו לפועל בשנת עבודה תכניות 
 הקמת פורום נשות עסקים באלונה -

" של משרד הרווחה והשירותים מעבריםבחינת  הצטרפות המועצה לתכנית " -

תכנית אזורית שנועדה החברתיים ומעוף המתקיימת במ.א. מנשה וחוף כרמל. 

  . פתרונות לצורכי התעסוקה ופיתוח כלכלי קהילתי במגזר הכפרי לתת

גזבר ומנהלת מח' רווחה יצרו קשר עם ראשי מ.א. -ראש המועצה, מזכיר

מנשה וחוף כרמל ליצירת שת"פ אולם נדרשו עלויות גבוהות להשתתפות 

מנת לקדם נושא תעסוקתי חשוב  "מאמץ" נוסף עלמבקשת שיעשה המועצה. 

 זה במרחב הכפרי של אלונה. 

" תכנית ארצית יוזמת תנועת ש.י.ן ) שיוויון ייצוג לנשים( פרלמנט נערותהתנעת " -

 ואיגוד היועצות לקידום מעמד האשה. 

 התכנית לא "המריאה" באלונה עקב אילוצי קורונה ופרישת הרכזת.  

 

 2022לשנת אשה  יועצת לקידום מעמד ה -תכנית עבודה 

  -מועצה שווה"אלונה "  -

o  כתיבת תכנית כולל במועצה אזורית אלונה,  חתימה על האמנה לשיוויון מגדרילקדם

 בעלי תפקידים. עם מותאמת למועצה בשיתוף 

o בקהילת אלונה לבחינת תקציב מגדרי בכל פעולות המועצה איסוף מידע ומיפוי צרכים 

 והקהילה:חינוך מודע מגדר בשיתוף הציבור  -

o  בהנחה שהבקשה לגני הילדים הפיילוט תכנית השתתפות ומעקב אחר התקדמות(

תל"י אלונה, קידום תכניות בית הספר התכנית הפועלת בו( 2022תאושר בשנת 

 בחינוך הבלתי פורמלי, ושיתוף הקהילה. 

o  הכנת אוגדן "ספרות שווה " של כל הספרים המוצעים בספריה הציבורית בחתך גלאים

 ה לצוותי החינוך בגנים , בבית הספר, בקהילה .והפצ

 קידום קריירה ועסקים באלונה ושיתופי פעולה איזוריים.  -

  המשך פעילות בין תרבותית עם החברה הערבית באיזור  -

 של איגוד היועצות , מש"מ ומש"אהכשרת היועצת והשתתפות בימי עיון וכנסים  -

 ש"ח  13,500    :2022תקציב נדרש לשנת 


