
2020סיכום 
מחלקה לקידום מעמד  -

האישה



על קצה המזלג2020

.בהצלחה01/2020בבוצע,נשים50בהשתתפותבאילתלנשיםהעצמהכנס.א

בחצרות בתים  , בוצע במתכונת של זום ובהקרנה ברחבי העיר" נשים ופופקורן"מועדון הסרט הטוב . ב

.ובקאנטרי

.הרצאה לנשים וקמפיין פרסומי להעלאת המודעות לסרטן השד. ג

ביצענו מתן  : למען אזרחים ותיקים וקשישי אופקים-קבוצת מועצת נשים יחד עם ארגוני המתנדבים. ד

חלוקת זרי פרחים בערב יום הזיכרון  , שיחות הפגה ובדיקת צרכים, שיחות עם קשישים, מענה טלפוני

.למשפחות שכולות בשיתוף ראש העיר



על קצה המזלג2020

באמצעות שיתופי פעולה עם  -פעילות לציון יום המאבק באלימות כנגד נשים ברמה העירונית. ה

,  "תפהסתמי "אגף הרווחה והמשטרה לתושבים ולעובדים עם ההצגה , מנהלת עיר ללא אלימות

תערוכת גברים בתחנות אוטובוסים ברחבי העיר , תערוכת תמונות של הגורמים המטפלים באלימות

,  ס ונשים שעברו התעללות"הרצאות בזום ועדויות של עו, הדורשים הפסקת אלימות כלפי נשים

.הצלחה גדולה לכל השותפים שנטלו חלק

בשל הקורונה לא בוצעו חלק מהתוכניות הדורשות התקהלות כגון האירוע לציון יום האישה . ו

.2021הבינלאומי וכן קורסים וסדנאות שהועברו לביצוע לשנת 





:מבט קדימה לעבר



2021תוכנית עבודה 
:עיקרי המשימות המרכזיות לשנה זו

...סדנאות ועוד, הרצאות, י מתן כלים הנחייה"שימור וקידום קבוצת מועצת נשים ע•

.  02/2021פתיחה ב , קורס דירקטוריות לנשות אופקים•

.י המנחה גאולה חיים"לאחר הקורונה ע" צעדים5ב " "ממינוס לפלוס"קורס התנהלות כלכלית נכונה •

.לנשים בשיתוף מערך ההתנדבות לביצוע פעילויות של נשים למען אזרחים וותיקים" הנדי וומן"קורס •

,  קידום בריאות, לקבוצות נשים ומגזרים2021קידום אירועים לציון יום האישה הבינלאומי לשנת •

בכפוף להנחיות משרד  , העצמת נשים בעסקים, תדמית וסטייל, הורות שוויונית, מסלול הליכה

.הבריאות

.ב"תזונה  וכיו, אוסטאופורוזיס, סרטן השד: הרצאות על רפואה מגדרית לנשים בנושאים•

.יצוין בכל השנה ולא רק בחודש נובמבר, פעילויות לציון יום המאבק באלימות כנגד נשים•

,    מנהלת עיר ללא אלימות, ס לאלימות במשפחה"עו, אנחנו פועלות במשותף עם אגף הרווחה

והמשטרה להקמת קבוצה מקרב התושבים שיפעלו להעלאת המודעות לאלימות כלפי נשים בגופים 

.ובקהילה וכן לביצוע אירועים ופעילויות

.בכפוף להנחיות, מטבח קהילתי, הרצאות, אירועים לנשים ימי כייף•

.ס"סדנא לנערות להגנה עצמית בשיתוף יחידת הנוער ומנהלת הספורט במתנ•



2021תקציבים 

אחוז ביחס לשנה  2021תקציב 

שעברה  

אחוז  

התייעלות  

ח"ש55,000

?  האם קיים צפי לגידול בתקציב לצורך מסוים

135,000בשנים קודמות היה קול קורא של המשרד לשוויון מגדרי בסכום של 

מנת להוציא  -ס וגורמים נוספים על"פ עם המתנ"השנה נרחיב את השת, ₪

.לפועל את התוכניות



תודה על  

שיתוף  

הפעולה


