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מהי אמנת "תרבות שוויונית"?
מטרת האמנה לקדם ולעודד שוויון מגדרי בייצוג 
ובתוכן בתרבות. אנו מאמינות ומאמינים כי חלה 
עלינו האחריות והחובה לתקן את המצב הקיים, 
המשמר פערים בין גברים לנשים, ולקדם חברה 
מתוקנת ושוויונית, המאפשרת לכל אחת ואחד בה 
למצות את הפוטנציאל האישי שלה ושלו בכל תחומי 
החיים בכלל, ובתחום התרבות בפרט. אנו שואפות 
ושואפים לייצר נורמות תרבויות שוויוניות בתחומי 

היצירה והתוכן, למען הדורות הבאים.  

הרקע ליוזמת האמנה
אמנת "תרבות שוויונית" נכתבה לאחר בדיקה 
מעמיקה שנעשתה בעיר כפר סבא בפרט ובמדינת 

ישראל בכלל, ממנה עולים נתונים המשקפים פערים 
מגדריים מובהקים בתחומי היצירה והביצוע בתחומי 
התרבות השונים. הפער קיים במופעי יום העצמאות, 
בבחירת האומניות המופיעות )או אי בחירתן(, 
ביצירות המוצגות בתערוכות ובתוכניהן, בשירים 
ובסיפורים, בשימור סטריאוטיפים פוגעניים כלפי 
נשים בתכני תרבות שונים, בהדרת נשים מיצירות 
המושמעות ברדיו ועוד. נראה שהתרבות הישראלית 
כולה לוקה בחוסר איזון מגדרי, אותו אנו מבקשות 

ומבקשים לתקן.
אמונתנו היא, כי התרבות מבטאת את רוחה של 
החברה בה היא פועלת וממנה היא צומחת ומהווה 
את נשמת אפה. התרבות היא סוכן מהותי של 
חברות ושינוי, ומאפשרת לתקן באמצעותה עוולות 
חברתיות. עלינו לוודא כי תרבותנו פועלת בהלימה 

אמנת
 

     לקידום שוויון מגדרי בתרבות
לרגל חודש האישה הבין-לאומי, עיריית כפר סבא גאה להשיק מיזם ארצי פורץ דרך 
לקידום תרבות שוויונית בשדה התרבות והאומנות, בשותפות עם 20 מהארגונים 
הגדולים במדינת ישראל בתחום. טקס החתימה על האמנה יתקיים בנוכחות 
כבוד ראש העיר רפי סער ועו״ד עדי לוי סקופ, חברת מועצת העיר, מחזיקת תיק 

התרבות ויו״ר מועצת נשים.

התרבות היא מה שנשאר 
אחרי ששכחנו את כל מה שלמדנו

)סלמה לאגרלאף, האישה הראשונה שקיבלה פרס נובל לספרות, 1909(

בחתימתנו על אמנה זו, אנו מתחייבות ומתחייבים לפעול במסגרת סמכותנו, להשגת תרבות 
שוויונית - לקידום שוויון מגדרי בתרבות במרחב הרשות.

 ״תרבות שוויונית״ ״תרבות שוויונית״ ״תרבות שוויונית״



לערכים שלנו, בד בבד עם שמירה תוך חרדת קודש 
על חירות היצירה, הביקורת והמחאה. 

 
עקרונות האמנה של "תרבות שוויונית"

שוויון בין נשים וגברים הוא זכות יסוד וערך 	 
חיוני לכל דמוקרטיה. על מנת להשיגה, זכות 
זאת חייבת להיות מעוגנת לא רק בחקיקה, אלא 
להיות מיושמת ביעילות בכל תחומי החיים בכלל 

ובתחום התרבות והאמנות בפרט.
השתתפות שוויונית של גברים ונשים בדרג 	 

מקבלות ומקבלי ההחלטות בעניין אירועי 
תרבות לסוגיהם השונים.

ייצוג מאוזן ושוויון הזדמנויות במכלול 	 
התפקידים בתחומי ניהול, ביצוע ותוכן ביצירה 
התרבותית - דרישה בסיסית ויסודית בתרבות 

שוויונית.
מחויבות פומבית לשוויון מגדרי בתרבות: 	 

הרשות המקומית מתחייבת להצהיר באופן 
פומבי על מחוייבותה לשוויון מגדרי בתרבות 
ולאמץ את האמנה. הרשות מתחייבת לדווח 
באופן פומבי ובשקיפות על יישום תכנית 

הפעולה להשגת שוויון זה.
הרשות תבטיח נגישות שווה לגברים ולנשים, 	 

לילדות ולילדים לתרבות, לנגזרותיה בפעילויות 
הפנאי, ולתפקידים בעולם התרבות, לרבות אלו 

המוגדרים "גבריים" ו"נשיים".

עיקרי האמנה של "תרבות שוויונית"
ההנהגה העירונית תהיה רתומה ומחוייבת 	 

לנושא התרבות השוויונית ותוביל אותו כיעד 
של הרשות 

ייצוג מגדרי שווה בתחום אירועי תרבות: הקפדה 	 
על בחירת אומניות, מרצות ומבצעות בתחומים 
השונים, לרבות הצגות, מופעים, תערוכות, 
קונצרטים, הרצאות, פסטיבלים וכל אירוע 
תרבותי המתקיים ברשות ובמרכזי התרבות 
הכפופים לאחריותה )היכלי תרבות, גלריות, 

קונסרבטוריון, ספריות וכו'(.
ייצוג מגדרי שווה בבחירה ובהעסקת ראשות 	 

גופים המקבלים החלטות ומנהלות גופים 
ברשות, המנגישים את התרבות ביישוב: 

מנהלות אגפים ומחלקות בתחום 
התרבות ובחברות העירוניות הפועלות 
בתחומים אלו: מנהלות היכלות, גלריות, 
תזמורות, ספריות, קתדרות ודומיהם.

ייצוג מגדרי שווה בהעסקת גורמים חיצוניים: 	 
מפיקות, בעלות מקצועות שונים בכל תחומי 
התרבות - תיאטרון, מוזיקה, קולנוע, ספרות, 
מחול ואומנות פלסטית, תוך שימת לב מיוחדת 
לתחומים ולתפקידים בהם קיים שיוך מגדרי 

בולט ולא שוויוני.
שכר שווה לעבודה שווה: על מנת לקדם שוויון 	 

ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר 
או לגמול אחר תמורת עבודה.

בחירת תכני תרבות תוך מודעות לשוויון מגדרי, 	 
מניעת אלימות נגד נשים והיעדר סטריאוטיפים 
מגדריים לרבות תשומת לב לתחומים כגון: 
חתירה לשוויון בין נשים וגברים כדמויות 
עיקריות, דימוי גוף, אופי והתנהגות הדמויות 
מאתגרות סטריאוטיפים, קשת גוונים ומגוון 
ייצוגים של האוכלוסייה ושפה מגדרית שווה.

קידום אומניות שתחום יצירתן נוגע לתוכן 	 
מודע מגדר. 

קידום פרויקטים, פסטיבלים וכל פעילות 	 
ברשות המעודדים ומובילים לשוויון מגדרי.

הקפדה על תקשורת ושפה שוויונית בפרסומים, 	 
בטפסים וביצירה.

עיקרי העמידה באמנת
"תרבות שוויונית"

אנו החתומות והחתומים על האמנה - רשויות, גופי 
תרבות וגופים ציבוריים הדוגלות ודוגלים בחברה 
שווה - מאמינות ומאמינים כי הקפדה על שוויון 
מגדרי בתרבות תצמצם פערים על רקע זה ובכך 
תשפיע על עולם התרבות והאומנות כולו באמצעות 
יצירת ביקוש לפעולות תרבות ואומנות המתאימות 
להגדרה זו, ותעודד יצירה ותכנים המייצגים ומקדמים 

שוויון מגדרי.

1. עיקרי האמנה מנוסחים בלשון אישה, אך פונים לכל המגדרים

2. מתוך מדד מנהיגותה לספרות ותרבות שווה שפותח ונוסח על ידי טל 
ברייר בן מוחה, מייסדת מנהיגותה.



תערוכת האומנות ״מגדר בג׳ינס״ היא 
מיזם שמטרתו לעורר שיח ציבורי 
בנושא דמות האישה בת זמננו וליצור 

זירה לשיח וביטוי רעיוני.
הג׳ינס, ששימושו החל בבגדי עבודה 
גבריים, הודר ממוסדות ואירועים 
רשמיים, אך אומץ על ידי הכלל כבגד 

לכל: נשים, גברים וטף. 
הג׳ינס הפך עם הזמן לפריט קלאסי, 
נצחי ואופנתי. עובדת היותו של 
הג׳ינס יוניסקס, מייצגת את ערכי 
השוויון המגדרי המובילים לחשיבה 
המכבדת את שני המינים ומאפשרת 
שוויון זכויות מלא, כיבוד, הכלת השוני 

והבטחת שוויון הזדמנויות.

עיריית כפר סבא בשיתוף עמותת ״פנים חדשות״ - פרלמנט נשים ישראליות מנהיגות )ע״ר(. 

האירוע ישודר לייב 
בפייסבוק העירייה

בשעה 19:30  - תחילת הטקס | באודיטוריום ספיר
יום ב׳ 8/3 | בשעה 18:30  - פתיחת דלתות

להסדרי נגישות יש לפנות לבית תרבות 
רייזל, בטל׳: 09-7649303/4 

Yifatf@ksaba.co.il או למייל

עמותת

)ע״ר(

חתימה על "אמנת תרבות שוויונית" 
ופתיחת תערוכת "מגדר בג'ינס"

במעמד ראש העיר מר רפי סער, 
עו"ד עדי לוי סקופ מחזיקת תיק התרבות 

ויו"ר ומייסדת עמותת פנ"ים חדשות, הגב' חלי פרידמן 
אוצרות התערוכה: אורה בן יורם, אורנה לבבי

מיצג מתוך התערוכה מגדר בג׳ינס



טקס חשיפת קיר המלחינות
קונסרבטוריון כפר סבא מוציא לאור 

את המלחינות האבודות

מימין: פאני ססיליה הנזל מנדלסון ברתולדי 
משמאל: אליזבת קלוד ז׳אקה

פאני מנדלסון, קלרה שומן, פאולין ויארדו, 
פלורנס פרייס ומלחינות נוספות, כולן הלחינו 
לאורך השנים, אך הוסתרו ונעלמו מדפי 

ההיסטוריה.

קונסרבטוריון כפר סבא בחר להוציא אותן לאור 
ומקדיש להן קיר ייחודי - ״קיר המלחינות״.

 
טקס הפתיחה של חודש האישה הבין-לאומי 
יתקיים השנה בסימן השיוויון המגדרי בתרבות.

האירוע במעמד ראש העיר רפי סער, מחזיקת 
תיק התרבות עו״ד עדי לוי סקופ ובהשתתפות 
המוזיקולוגית - סופרת וחוקרת ד״ר אדית זק, 

ובוגרת הקונסרבטוריון, המנצחת בר אבני.

בתוכנית:
חשיפת קיר ״תמונות המלחינות המשפיעות 

בהיסטוריה של המוזיקה״.
במהלך האירוע ינוגנו יצירות מאת המלחינות, 
בביצוע תלמידות הקונסרבטוריון, ויבוצעו 

קטעי מחול ושירה.
}האירוע בלבוש רשמי{. 

הטקס ישודר לייב 
בפייסבוק העירייה

יום ב׳ 8/3 | בשעה 17:00 | בקונסרבטוריון
האירוע ישודר לייב 

בפייסבוק העירייה

להסדרי נגישות יש לפנות לקונסרבטוריון, 
כפר סבא בטל׳: 09-7640740/1 

conservatory@ksaba.co.il או למייל



ההצגה "חצאית כאן קודקוד" - יצירתן של 
חן לוגסי, קרן שפט ועדי דרורי. ההצגה היא 
בעצם קברט סאטירי סוחף ובועט, אשר 
חושף את האמת המטרידה מאחורי מזמורי 
המורל העכשוויים והנוסטלגיים. 
דרך חוויותיהן האישיות, בהרבה 

הומור ובשיתוף הקהל, מעלות היוצרות שאלות 
נוקבות על האופן בו עוצבו והתקבעו מערכות 
היחסים בין גברים לנשים בחברה הישראלית, 
ומוכיחות כמה כוח יש למילים להשפיע על 

התודעה ולברוא מציאות. 

יוצרות ההצגה "חצאית כאן קודקוד״

יום ה׳ 11/3 | בשעה 20:00 
אודיטוריום ספיר

הצגה:הצגה:״חצאית כאן קודקוד״

* כל השירים והטקסטים במופע מתבססים על שירי הלהקות הצבאיות ועל שירי מורל שנאספו מהשטח.

רכישת כרטיסים באתר ההיכל | הפעילות ע״פ ההנחיות
להסדרי נגישות יש לפנות למשרד לקידום מעמד 

simonam@ksaba.co.il |09-7949381 :האישה



אידה פריבר, מאשה סקיבין, חנה 
זטלר וד"ר לבובה, הטביעו את חותמן 
בתקופה שבה נשים היו צריכות 
להשקיע מאמץ רב בשביל להתבלט 

מול קהילה שהובלה על ידי גברים.
בימינו, נשים כשלי עמרמי ז"ל, טובה 
גלר, עפרה אברמוביץ וזהר גבאי, 
הובילו את הקהילה בשנים בהן הפכה 
כפר-סבא לעיר גדולה, ואף פרצו דרך 

אל מחוץ לכפר-סבא.

הסיור, פרי שיתוף פעולה בין מועצת 
הנשים של כפר-סבא ומוזאון כפר-
סבא, במסגרת אירועי חודש האישה 

הבין-לאומי.

"חלוצות מקומיות"
סיור בהדרכת מוזאון כפר-סבא בתחנות מרכזיות ברחבי העיר 
בעקבותיהן של הנשים הגדולות שחיו, פעלו ופיתחו את העיר

אידה פריבר

ד״ר פניה לבובהחנה זלטר

מאשה סקיבין

משך הסיור כשעה וחצי. 
הסיור בתשלום סמלי של 15 ₪.

פרטים והרשמה באתר מוזאון כפר-סבא
 kfar-saba-museum.org

להסדרי נגישות יש לפנות למוזאון, בטל׳: 09-7640867/8/0 
ksmuseum@ksaba.co.il :או למייל

בשעה 13:00יום ו׳ 12/3 בשעה 11:00
סיור לבנות המצווה והוריהןסיור לקהל הרחב

*קיום הסיור מותנה ברישום מינימום של משתתפות ומשתתפים.



מרצה: זיו אלכסנדרוני
 המאה ה-20 הביאה עימה שינוי דרמטי במעמדה של האישה בעולם 

המערבי ובאה לידי ביטוי גם על המסך הגדול בקולנוע. 
לראשונה בהיסטוריה האנושית, מצליחות הנשים להשתחרר 
מהשליטה הגברית ולבסס לעצמן מעמד עצמאי וכוח פוליטי. מי 
הן הנשים אשר עשו את השינוי הגדול? וכיצד מתבוננים הגברים 

על התהליך הדרמתי הזה?

כרזת הסרט ״סופרג'יסטיות״

הרצאה 
חווייתית 
בשילוב הקרנת 

קטעים מתוך 
סרטים

המהפכה שהצליחה

יום ג׳ 9/3 | בשעה 19:00 
באודיטוריום ספיר

להסדרי נגישות יש לפנות למחלקת תרבות בטל׳: *6775 
kupaks@ksaba.co.il :שלוחה 2 או למייל

מחיר כרטיס: 20 ₪, 
ניתן לרכוש באתר 

היכל התרבות



מרצה: גלית רוייכמן 
לפני 30 שנה עלה על מסכי הקולנוע הסרט ״הנסיכה הקסומה״ 

ומיד שבה בקסמו המוני צופים צעירים ומבוגרים.
ממרחק הזמן, נבחן את הסרט, נלמד מהי קריאה מגדרית 
ונעשה השוואה בין הנסיכה של פעם ל״וונדרוומן״ של ימינו. 

מפגש 
קולנוע חווייתי 

לילדות ולילדים 
בשילוב הקרנת 

קטעים מתוך 
סרטים

משמאל: גל גדות בכרזת הסרט ״וונדרוומן״, 
מימין: כוכבי הסרט ״הנסיכה הקסומה״

על נסיכות קסומות

הרשמה להרצאה בזום 
באתר היכל התרבות

להסדרי נגישות יש לפנות למחלקת תרבות, 
בטל׳: *6775 שלוחה 2 או למייל:
kupaks@ksaba.co.il

בשעה 17:00 | 
יום ד׳ 10/3 



היכל התרבות של כפר סבא יקיים ״שבתרבות״ - תוכנית האקטואליה 
והתרבות שתוקדש לאירועי חודש האישה. 

בהנחיית: רינה מצליח, עיתונאית ופרשנית מדינית.
ובהשתתפות חברות הכנסת 

מירב מיכאלי – יו״ר מפלגת העבודה	 
אורנה ברביבאי – מפלגת יש עתיד	 
מירי ואיתי וכסלר – אתנחתה מוזיקלית ואורחים נוספים.	 

״שבתתרבות״ עם רינה מצליח

כוחה של מילה בספרות ובמוזיקה
הספרייה העירונית שמחה להזמין את תושבות ותושבי העיר למפגש חגיגי.

נארח את הסופרת לילך סיגן ואת המוזיקאית מרב סימן טוב. 

לילך סיגן ומרב סימן טוב, צילום: יורם אשהיים

להסדרי נגישות יש לפנות לספרייה 
העירונית, בטל׳: 09-7640839 

Sifriya@ksaba.co.il :או למייל
ההרצאה תשודר לייב בפייסבוק 

YouTube-העירייה וב

יום א׳ 14/3 | בשעה 19:00 | באודיטוריום ספיר

להסדרי נגישות יש לפנות למחלקת תרבות, בטל׳: *6775 שלוחה 2 
kupaks@ksaba.co.il :או למייל

שבת 13/3 | בשעה 11:00 | באודיטוריום ספיר
}מחיר כרטיס 20 ₪, ניתן לרכוש כרטיסים באתר היכל התרבות{



יום ה׳ 18/3 | 22:00-16:30 
במרכז העיר

ההרצאה תשודר לייב בפייסבוק 
YouTube-העירייה וב

לפרטים נוספים ולהרשמה היכנסו 
לאתר העירייה, או חפשו אותנו 

בפייסבוק - ארט קיימא

ויצמן אומנותי בסימן חודש האישה
הפנינג אומנות רב תחומית במרכז העיר בסימן חודש האישה לאורך רחוב ויצמן 

ובקריית ספיר, ובשיתוף המדרשה לאומנות בית ברל
שלל סדנאות למגוון גילים, צעירים ובוגרים, הפעלות ותחנות יצירה לילדות ולילדים בגילים 

שונים, מייצגי אומנות לכל המשפחה ועוד.

יום ו׳ 19/3 | 13:00-10:00 
ברחוב ויצמן

מחזירות את הצלילים והשמחה לרחוב ויצמן: חמישה 
מוקדים של מופעים מוזיקליים לאורך רחוב ויצמן, 
בהם צמדים מוזיקליים מקומיים ומובילים, אשר 

ינעימו את כניסת השבת.                
* הפעילות תתקיים בהתאם להנחיות התו הסגול

שרות ויצמן

להסדרי נגישות יש לפנות לארט קיימא 
בטל׳: 09-7604186 או למייל:
sagih2@ksaba.co.il



בתערוכת היחידה החדשה שלה, ״מה שצריך״, 
הופכת האומנית הצעירה סתיו פורגס את חלל 
הגלריה העירונית בכפר-סבא לבית זמני. תוך 
חיבור של רהיטים אקלקטיים, עציצים, וילונות, 
יצירות של אומנים אורחים ודשא סינתטי, היא 
מייצרת חלל של אירוח, שיחה ואינטימיות, 
שהמבקרים בתערוכה יוזמנו לקחת בו חלק. את 
ההשראה לפעולות האלו קיבלה פורגס מהאווירה 
הביתית שבה גדלה לצד סבתה ודודותיה. מערכת 
הקשרים ההדוקה בין בנות המשפחה, כמו גם 
השיחות והמפגשים ביניהן אשר ליוו את חייה, 

הפכו למוטיב מרכזי בתהליך היצירה שלה. 
מתוך הרקע האישי והפרטי הזה, פורגס מזמינה 
את הקהל המבקר בתערוכה לשיחות ומפגשים 
אשר יתמודדו עם שאלות החיים הגדולות: מהו 
העכשיו? מהו הבית? מהי האומנות? איך הם חיים 
זה לצד זה? השיחות בתערוכה יוקלטו וישודרו 

בשידור חי בעמוד האינסטגרם של האומנית.

יום ב׳ 15/3 | בשעה 20:00 | הגלריה העירונית

סתיו פורגס, ״מה שצריך״
תערוכה:תערוכה:

אוצרת התערוכה: הגר רבן

שיח גלריה עם האומנית והאוצרת

להסדרי נגישות יש לפנות לבית תרבות רייזל, בטל':
Yifatf@ksaba.co.il :09-7649303/4 או למייל

אם אין אם אין 
אני ליאני לי

גלריה עירונית כפר סבא גאה להציג: 
״מה שצריך״ - תערוכתה של האומנית סתיו פורגס



במפגש יוצא דופן, נארח את יעל שרר, מנכ״לית 
הלובי למלחמה באלימות מינית, פעילה חברתית, 
יוצרת ובמאית דוקומנטרית, עיתונאית וסופרת 

ישראלית. 
המפגש בהנחיית רחלי לושי-ברקת וימית דהרי, 
ובו תספר יעל את סיפור חייה המרתק ועל הדרך 
אל מוקדי ההשפעה החשובים בהם היא מובילה 

היום. אל תחמיצו!

תרבות פורצת דרך
קהילת מועדון נשות העסקים 

במפגש בסימן תרבות שווה

״הפנינג יולדות״
הפנינג מיוחד לרגל חודש האישה - קהילות המשפחה 

של מועצת נשים - החזרה לג׳ינס

יום ה׳ 11/3 | החל משעה 09:30 
ברחבת קריית ספיר

יום ד׳ 10/3 | בשעה 20:00 
מיקום יפורסם בהמשך

הרשמה באתר העירוני 
מומלץ להגיע עם מחצלת אישית 

להסדרי נגישות יש לפנות למשרד לקידום מעמד האישה, בטל׳: 09-7949381 
simonam@ksaba.co.il :או למייל

הפנינג שכולו מוקדש לאתגרים לאחר הלידה. במסגרת ההפנינג ייהנו האימהות והתינוקות 
מיום מעשיר ומיוחד, אשר במהלכו יתקיימו מספר מעגלי שיח והרצאות בשיתוף קהילות 

המשפחה של מועצת נשים ואגף שח״ק - המחלקה לעבודה קהילתית.
בתוכנית:

09:30 - שיח: ״האם הרצון לחזור לג׳ינס לאחר לידה משפיע על הבחירה שלנו להניק״?  	 
        בהנחיית: עדי גרינברגר מובילת קהילת ״מועדון הנקה״.

10:00 - הרצאה: ״החזרה לג׳ינס״ בהיבט התזונתי והתמודדות עם אכילה רגשית. 	 
         בהנחיית: אורלי קובר.

10:30 - שיח רגשי בנושא ה״חזרה לג׳ינס״ לאחר לידה, בהנחיית: פז רענן, מובילת קהילת             	 
        ״אם לדרך״.

10:30 – 12:00 - ביקור בתערוכה ״מגדר בג׳ינס״ )בקפסולות של 10 משתתפות(.	 



״על תרבות והורות בעידן קורונה״

יום ג׳ 16/3 | בשעה 20:30
רחל לוי הרץ

יום ד׳ 17/3 | בשעה 20:30

להרשמה באתר העירוני

בזום או פרונטלי | בהתאם להנחיות
הרשמה באתר העירוני | להסדרי נגישות יש לפנות 
למשרד לקידום מעמד האישה, בטל׳: 09-7949381 

simonam@ksaba.co.il :או למייל

במפגש מיוחד שנועד בדיוק בשביל זה - נעשה דרמה 
בלי חשבון, ננוע בחופשיות, נביט בעיניים ונתרגש, 
נאלתר ונצחק בקול. המפגש בהנחיית: סיגל קונרד, 

מנחת סדנאות ומופעי אילתור ופלייבק.

סיגל קונרד

תקופת הקורונה הביאה איתה המון אתגרים, במיוחד בחשיפה של הילדים 
והילדות שלנו למסרים רבים במדיה וברשתות. איך נוכל להשפיע ולתווך את 
המסרים השונים? ומה התפקיד שלנו כהורים בתקופה המבלבלת הזאת? 
הרצאה עם רחל לוי הרץ, מרצה וחוקרת מגדר, מיניות וגיל ההתבגרות.
קהילת הורות לשוויון בשיתוף מרכז ההורים, הרשות למניעת אלימות 

ומועצת נשים.

הצטרפו לעמוד הקהילה 
בפייסבוק - קהילת הורות לשוויון

הרצאה:הרצאה:

מופע:מופע:
החממה לשכירות ומנהלות של מועצת נשים 

מארחת מופע אלתור "נשי חופשי", בסימן
"תרבות שוויונית"



הג'ינס ששימושו החל בבגדי עבודה גבריים, הודר ממוסדות 
ואירועים רשמיים, אך אומץ על ידי הכלל כבגד לכל: נשים, 
גברים וטף והפך עם הזמן לפריט קלאסי, נצחי ואופנתי. 
עובדת היותו של הג'ינס יוניסקס ואל-גילי, מייצגת את ערכי 
השוויון המגדרי ומזמינה חשיבה המסתייגת מגילנות ומכבדת 
את שני המינים באופן שוויוני. מובילה לחשיבה המכבדת את 
שני המינים ומאפשרת שוויון זכויות מלא, כיבוד, הכלת המגוון 
והבטחת שוויון הזדמנויות. מוזמנות להצטרף נשים בגיל 55+  

ההשקה המחודשת של קהילת החמישישיות!
התערוכה בשיתוף עמותת ״פנים חדשות״.

סיור ושיח גלריה בתערוכה מגדר בג'ינס - 
קהילת החמישישיות של מועצת נשים

יום ד׳ 24/3 | בשעה 11:00 | אכסדרת היכל התרבות

מיצג אומנותי בתערוכת מגדר בג׳ינס 
של קהילת

לרגל חודש האישה 
בסימן ״תרבות שווה״

אכסדרת היכל התרבות קהילת השדות נשים המתמודדות ומחלימות 
מסרטן השד של מועצת הנשים, יצרה מיצג 
בשיתוף פעולה עם ״מרכז קיפוד" ובליווי 

האומנית והיוצרת יפעת לביא.

מיצג בתערוכה מגדר בג׳ינס

בהתאם להנחיות | הרשמה באתר העירוני 
להסדרי נגישות יש לפנות למשרד לקידום 

מעמד האישה, בטל׳: 09-7949381 או למייל:
simonam@ksaba.co.il



WORK WORK

״נושמות עשייה - מרימות קריירה״

יום ב׳ 8/3 | בשעה 20:00

מרכז צעירים 

MyRole וחברת

הרצאה בנושא שוק 

התעסוקה של צעירות.

להסדרי נגישות יש לפנות למרכז צעירים, בטל': 09-7640720 
tzeirim@ksaba.co.il :או למייל

נמ״ש )נערות מובילות שינוי( מארחות
״הנסיכות של דיסני - לא מה שחשבת...״

הרצאה לנערות כפר -סבא על הנסיכות של דיסני ומה הן מלמדות אותנו 
במבט לאחור – המעבר מתפיסת יופי לתפיסת אופי.

הרצאה מרתקת על אחד המותגים האהובים, החזקים והמובילים בעולם שכולנו 
גדלנו עליו. 

המרצה: קרן סער, מנהלת חטיבת סחר וקימעונאות ב״דיסני״ ישראל. 
נמ״ש בשיתוף מועצת נשים, יועצת רה״ע לקידום מעמד האישה, החברה הסוכנותית 

ע״ש שושנה ופנחס ספיר, אגף קהילה וחברה - המחלקה לנוער והתנדבות.

לגיל חטיבה ותיכון |יום א׳ 14/3 | בשעה 18:30
קרן סער

לפרטים והסדרי נגישות יש לפנות לאגף קהילה וחברה, 
המחלקה לנוער, בטל': 054-755754 

להרשמה לחצו כאן



כושר נשי
״שייפ פארק״ - 

מסלול של
2.5 ק״מ השוזר 

בתוכו 15 תחנות 
כושר גופני תחת 

כיפת השמיים

יום ג׳ 16/3 | בפארק 80 

ההרשמה מוגבלת ע"פ  הנחיות משרד הבריאות | רישום באתר העירוני - 
לשונית ספורט | לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות ניתן לפנות לרשות הספורט, 

 davidg@ksaba.co.il :בטל׳: 09-7640838 או במייל

נקודת מפגש: פארק 80 רח' אנגל 45
ניתן לבחור את אחת מהפעילויות הבאות

19:30 - פילאטיס	 
20:00 - אימון תחנות במסלול	 
20:30 - אימון ריצה למתחילות	 

}עלות השתתפות: 10 ₪{



אירוע שתילת עצים בסימן 
המאבק באלימות נגד נשים

מועצת הנוער העירונית 
תקיים נטיעת עצים

לזכר 25 נשים שנרצחו השנה 

יום ב׳ 08/3
בשעה 16:00



אמנת ״תרבות שוויונית״ 
בשיתוף הארגונים

עמותת

)ע״ר(

 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙Â·¯˙ ÈÏ‰Ó „Â‚È‡
®µ∏∞≥¥∂±∏π∏ Æ¯ÆÚ©

S
ahar

S
ahar


