שוות היא תנועה לשינוי חברתי הפועלת
לצמצום פערי מגדר.
פעילות שוות מבוססת על מחקרים הטוענים שבין הגילאים
 8ל ,18-הביטחון העצמי של נערות וילדות צונח בכ.30%-
למרות שחל שיפור כללי בהישגים האקדמיים של נערות
בעשורים האחרונים ,ההצלחות לא מתורגמות לעלייה
בביטחון עצמי ,בעיקר בהשוואה לנערים באותו הגיל .בנוסף,
ישנו מתאם בין התמודדות עם כישלון לבין הביטחון העצמי
והאופן בו ילדות ונערות תופסות את עצמן .הפער בין בנים
ובנות בתפיסה העצמית מתבטא בכך שבנים מתאוששים
בקלות יחסית מכישלון ומפגינים חוסן יחסי בניסיון הבא,
לעומתם ,לבנות יש גישה פסימית יותר בנוגע ליכולתן
להצליח לאחר חווית כישלון .חוסר הודאות של נערות
לגבי יכולותיהן ,יחד עם החשש מכישלון משפיעים לרעה
על נערות בגיל ההתבגרות .ההשפעות תתבטאנה בחוסר
ביטחון אל מול משימות ואתגרים ,ובנטייה להימנע מעמדות
מנהיגות בילדות ,ולאחר מכן בבגרות .כל אלו מהווים גורמים
עתידיים לפערים מגדריים ולהיעדרותן היחסית של נשים
מעמדות ניהול בכירות.

על מנת לצמצם את הפער הקיים בין נשים וגברים בעמדות בכירות בשוק
העבודה ובכלל ,יש צורך בהתנסות של ילדות ונערות בחוויות מנהיגות
ובפעילויות מבססות-ביטחון.
מודל השינוי של שוות מורכב משלושה רכיבים עיקריים:
כלים פרקטיים :לחיזוק הביטחון וחשיפה לחוויות מנהיגות.
מנטורינג :נוכחות של דמות נשית נגישה כבר בשלבים מוקדמים מחזקת
ביטחון עצמי.
מודלים לחיקוי והשראה :חשיפה של נערות לנשים פורצות דרך מהעבר
וההווה ,מתוך האמונה שנערה תהיה מה שהיא תראה:
.If She Can See It – She Can Be it
(Shipman, Kay& Riley) 1
(Dahlbom et al., 2011) 2
(Dweck et al., 1980) 3
(Stattin & Meeus, 2010), (Zalk, Kerr, Branj) 4
(Archard, 2012) 5

מודל העבודה שלנו מתבסס על
עבודה תלת מגזרית בשיתוף פעולה
הדוק עם רשויות מקומיות וחברות
מובילות במגזר העסקי שמהוות
שותפות פעילות בתמיכה ובהתנדבות,
ומקדמות יחד איתנו הרצאות ,סיורים
ומפגשים לנערות ולסטודנטיות
המתנדבות בעמותה.
אנו פועלות להשגת שני יעדים
מתוך  17יעדי ה :SDGS
יעד  - 4חינוך איכותי,
והשני הוא יעד  - 5שוויון מגדרי.

חינוך תוכניות המנהיגות של שוות פועלות לאורך השנה עם נערות צעירות ,בהנחיה של קהילת
סטודנטיות מגוונת וגדולה ,ובליווי של נשים מובילות במשק .לאורך השנה הנערות של שוות
מתרגלות את ארגז הכלים של שוות ,לומדות לגלות את הכוחות שלהן ,להציב לעצמן יעדים
ולממש אותם.
מודעות שבוע הנערה הישראלית הוא אירוע השיא השנתי שמובילה שוות ,במטרה לאפשר
לעשרות אלפי נערות להיחשף לפעילות שוות ולנשים מעוררות השראה.
השפעה דוח הנערה הישראלית המתפרסם מדי שנה מכיל נתונים בלעדיים על נערות
בישראל ,שאיפותיהן ותחושת הבטחון שלהן .הדוח מופץ למקבלי ומקבלות החלטות בישראל.

במהלך השנה האחרונה שוות הרחיבה את פעילותה ל13-
רשויות מקומיות ברחבי הארץ ,לצד פתיחת תוכניות ייעודיות
חדשות במטרה להגשים את היעד שלנו ולהגיע לכל נערה
שלישית בישראל.

120 2,000 64
קבוצות
מנהיגות
ברחבי הארץ

חניכות בתוכניות
המנהיגות
והסדנאות

סטודנטיות
מלגאיות

1,500 50,000 60
מעל

קבוצות סדנאיות
ברחבי הארץ

בני ובנות נוער לקחו חלק בשבוע
הנערה הישראלית

נשים מתנדבות

שוות ביחד

תוכנית מנהיגות המשלבת
מפגשים בין בתי ספר ערבים
ויהודים.
התוכנית פעלה ברמלה
ב 6-קבוצות מעורבות,
ובתמיכת חברת אמדוקס
ופדרציית קנזס.

שוות במדע
וטכנולוגיה

תוכנית ייחודית המשלבת
את מערכי הפעילות של
שוות ,יחד עם היכרות עם
עולמות ה.STEM-
התוכנית פעלה במגדל
העמק ,יבנה וחיפה
בשותפות עם חברת ,KLA
פיליפס ומדטרוניק.

הסדנאות השוות

מודל ייחודי המאפשר
עבודה בית ספרית עם כלל
בנות השכבה ,במסגרתו
הנערות רוכשות כלים
ייחודיים להצגה עצמית,
קבלת החלטות ותכנון עתיד
מיטבי וכן לומדות להכיר את
חוזקותיהן ויכולותיהן.,
התוכנית פעלה בערים
הרצליה ,חדרה ואשקלון
וברשת אורט.

שבוע הנערה הישראלית התקיים בפעם השנייה תוך שבירת
שיא במספרי המשתתפות מהשנה הראשונה בזכות אלפי נשים
שהצטרפו למהלך שצבע את בתי הספר והרשתות החברתיות
בסגול.
מעל  80%מהמשתתפות והמשתתפים – דוברות ,בנות ובני נוער
וכן בתי ספר ביקשו לחזור ולהשתתף בשבוע הנערה הבא!

השקה מתוקשרת
בבית הנשיא

 1,500דוברות מתנדבות
בבתי הספר

בחסות

הרשות לקידום מעמד האישה
המשרד לשוויון חברתי

דו"ח הנערה הישראלית
2021

דו״ח הנערה הישראלית,
מערכי שעור לבתי הספר

קמפיין בטלוויזיה
וברשתות החברתיות

שבוע הנערה במספרים

5

ימים

17

נשים בכירות בראיונות לייב

50,000

תלמידות ותלמידים

1500

דוברות מעוררות השראה

58

ישובים מנהריה עד ערד

180
בתי ספר

בהשתתפות נשים בכירות במשק

קמפיין רשת ויראלי

תופסות את הכיסא בחברת שטראוס יום האישה הבינלאומי
יום האישה הבינלאומי בשוות הוקדש להשראה הלכה למעשה – הזמנו את בוגרות שוות
לתפוס את הכיסאות של עובדי ועובדות שטראוס ,ללמוד מהן על העבודה שלהן ,ולא
פחות חשוב – לשתף בתובנות החשובות שלהן ,כבר מגיל צעיר.
 60נערות הגיעו ל 4-אתרים שונים של חברת שטראוס והתלוו לעשרות מנהלות ומנהלים
בחטיבות ובחברות השונות ,לישיבות בנושא שיווק ,קיימות ,כספים ועוד...
התכנית תוטמע בשנה הבאה במערך הפעילות השנתית שלנו בקבוצות המנהיגות.

מפגשים עם עולם העבודה
בכל שנה מפעילות עשרות סטודנטיות את התוכניות
שלנו ,תמורת מלגת עידוד .הסטודנטיות מהוות מודל
לחיקוי עבור הנערות ומלוות אותן בפעילות קבוצתית
ואישית ,למימוש המטרות והיעדים שלהן ולחיזוק
תפיסותיהן העצמיות.
אנחנו דואגות גם להן! במהלך השנה השתתפו 120
הסטודנטיות במפגשים מקצועיים בהובלת השותפות
שלנו במטרה לחזק אותן ולאפשר להן לעשות את
הצעדים הראשונים שלהן בעולם העבודה ממקום
בטוח יותר.
המפגשים הולידו לא מעט הזדמנויות עבודה ,חיבורים
אישיים ומפגשי מנטורינג ממוקדים.
סיכמנו את שנת הפעילות עם  40%מהסטודנטיות
שביקשו להמשיך לשנת מלגה נוספת בשוות.

זאת הייתה שנה מדהימה! ולקחתי המון כלים ,גם בכל המפגשים מעולם
העבודה וכל הכייף זה לראות נשים אדירות מעוררות השראה ,מדהימות
שפשוט סוחפות אחריהן אינסוף עיניים שאפילו לא יכולות להישאר יבשות .זו
הייתה זכות גדולה ואני מאוד מודה על זה .אני לא רוצה להפרד מהתכנית ,כי
זו כבר לא מלגה זו תכנית אחת גדולה שפשוט סוחפת את כולנו וזו תכנית שכל
אחת תשמח לקחת בה חלק

חונכת בתכנית שוות
ביחד במגדל העמק

למדתי כמה כוח יש לנשים בתעשיה .תמיד כיף לראות מקרוב נשים מצליחות,
ואני רואה גם כמה זה חדר בתלמידות ,הרצון להיות נשים חזקות וזה מדהים!
זו לא רק קלישאה אלא משהו שבאמת קורה והעמותה מקדמת את זה
מאוד במיוחד בעיר בפריפריה כמו מגדל העמק ,שאני חושבת שבלי התוכנית
הנערות האלה היו נחשפות לתכנים רק בחייהם הבוגרים.

מיכל,
חונכת בתכנית שוות
ביחד ברמלה

במהלך השנה אנו מבצעות מדידה והערכה לתוכניות שלנו ,ללמידה רציפה פנימית של
עבודתנו וחתירה לשיפור מתמיד.
*המחקר מתבצע באמצעות מעריך חיצוני ,ואנו מתמקדות בפרסום הנתונים התקפים בלבד.
לפני הכל ,למדנו שחניכות שוות נהנות בפעילות שלנו! דבר המאפשר להן למידה
מעמיקה והפנמת הכלים השונים שאנו מלמדות אותן.
החניכות דירגו את תוכנית שוות בציון כללי ממוצע של  4.3מתוך .5
השפענו על תחושות ביטחון ועמדות של המשתתפות!

82%

מהמשתתפות
אמרו שלדעתן
בנות יכולות
לעשות את כל
מה שבנים
יכולים לעשות

73%

מהמשתתפות
אמרו שהן
סומכות על עצמן

63%

62%

מהמשתתפות
מהמשתתפות
אמרו שהן הרגישו
אמרו ששוות
עודדה אותן להציב שיש הרבה מה
לאהוב אצלן
לעצמן שאיפות
וחלומות

61%

מהמשתתפות
אמרו ששוות
לימדה אותן שהן
יכולות להיות כל
מה שהן רוצות

60%

מהמשתתפות
אמרו שהן הרגישו
שיש הרבה
דברים שיוכלו
להתגאות בהם

82%

זיהינו קשר מובהק בין
עוצמת מערכת היחסים של
המשתתפות והחונכות לבין
השפעה חיובית על אומדני
הערכה עצמית .נהתונים מראים
כי מבין המשתתפות שהעידו
שהן מעריצות את
החונכת שלהן.

81%

81%

אמרו שהתוכנית של
שוות עודדה אותן
להציב לעצמן שאיפות
וחלומות

אמרו שהתוכנית של
שוות לימדה אותן שהן
יכולות להיות כל מה
שהן רוצות

אמרו שהתוכנית של
שוות עזרה להן להאמין
בעצמן

75%

75%

72%

אמרו שהתוכנית של
שוות עזרה להן לדבר
מול אנשים

70%

אמרו שהתוכנית של
שוות עזרה להן להבין
את עצמן יותר

אמרו שהתוכנית של
שוות גרמה להן להרגיש
יותר טוב עם עצמן

אמרו שהתוכנית של
שוות נתנה להן ביטחון
עצמי

התוכנית של שוות היתה מדהימה,
הרגשתי שאני שייכת ואני לומדת על
חברותיי ועל עצמי דברים שלפני כן
לא ידעתי .התוכנית שינתה עבורי
חלק מתפיסת העולם שלי ואף
גיליתי על עצמי דברים חדשים,
הבטחון שלי עלה ואני עכשיו יודעת
להתחיל שיחה.
הכי אהבתי בתוכנית שאפשר לדבר
ולפרוק דברים שקשה לי לדבר
עליהם עם אחרים .הרגשתי בטחון
עם החונכות והן גרמו לי להרגיש
טוב עם עצמי
כמעט ולא יצא לי להיפגש עם בנות ערביות
לפני התוכנית בשוות והמפגש היה מדהים!
הכי אהבתי את משחקי החברה המעניינים
והתוכנית היתה מדהימה כי עשינו פעילויות
שאולי ישנו את העתיד בין ערבים ליהודים

התוכנית לימדה אותי שאני כן יכולה
להביא את עצמי יותר בדיונים וגם
להוכיח שגם בנות יכולות לעשות
הכול בדיוק כמו בנים .הכי אהבתי
את החונכות ואת זה שיכלתי לדבר
איתן על כל מה שאני רוצה

אהבתי שזה תוכנית להעצים נשים,
כי זה מראה שגם בנות יכולות
ואנחנו אפילו יותר טובות
התוכנית היתה מדהימה ,היא עודדה
אותי להציב לעצמי שאיפות וחלומות
והכי אהבתי את הפעילויות ואת
החונכות .היא חיזקה אצלי את הרצון
להתעסק במחשבים ומדעים והבנתי
שבנות יכולות לעשות הכל וגם יותר
מהבנים

בשנת הפעילות תשפ"ג ,תוכניות שוות יפעלו ב 23-רשויות מקומיות ,מבאר שבע שבדרום ועד
קריית שמונה שבצפון .כמו כן העמותה פועלת על מנת להרחיב את מגוון האוכלוסיות המקבלות
את התוכניות ובשנה הקרובה תפתח תוכנית שוות ביחד בעכו ,וביפיע.
במסגרת תוכנית החומש שאושרה בועד המנהל של העמותה בשנה החולפת הוחלט כי בשנים
הקרובות נעמיק את עבודתנו החינוכית ברשויות המקומיות ,באמצעות בניית רצף חינוכי תלת
שנתי שיכלול כניסה לפעילות כבר בסוף בית הספר היסודי שתימשך עד סיום חטיבת הביניים.
במקביל אנו פועלות לחשוף נערות וסטודנטיות תושבות האזור לאפשרויות עתידיות בתחומי
קריירה בכלל ובמקום מגוריהן בפרט תוך שיתוף פעולה עם עסקים מקומיים.

לצד הפעילות השנתית מובילה שוות אירוע שיא
שנתי – "שבוע הנערה הישראלית" – שמפגיש
תלמידי ותלמידות חטיבות ביניים ותיכונים בכל רחבי
הארץ עם אלפי נשים בכירות במשק ההופכות עבור
המשתתפים למודלים נשיים לחיקוי והשראה .שבוע
הנערה האחרון התקיים בדצמבר  2021בהשתתפות
עשרות אלפי בני ובנות נוער שהושפעו ממנו רבות
ולשמחתנו ההשפעה החיובית הגיעה גם למעגלי
הדוברות שהשתתפו באירוע ולסביבתן ,שחגגה את
תרומתן לחברה.
אנו מתכוונות להמשיך ולהרחיב את פעילות
שבוע הנערה בעזרתם של ארגונים רבים שנרתמים
לפעילות במסגרת תמיכה כספית משמעותית
והתנדבות עובדות בהיקפים גדלים והולכים.

פעילות שוות לא היתה מתאפשרת ללא התמיכה הרחבה והגיבוי המלא להם אנו
זוכות בכל יום מחדש.
אנו זוכות לעבוד עם קהילת נשים וגברים מעוררות ומעוררי השראה מכלל המגזרים והענפים
במשק ,שפותחת בפנינו אפשרויות חדשות של צמיחה והתפתחות ,ומאפשרת לנו לשאוף
גבוה ולממש יעדים שלעיתים נראים גבוהים מדי .השותפות שלנו חולקות איתנו את החזון
שלנו ,והן שותפות לדרך ,להגשמה ולהישגים הרבים.
תודות גדולות לצוות העובדותבעמותה ולסטודנטיות המלגאיות המסורות שמוצאות בשוות
בית אמיתי לעשייה חברתית והתפתחות אישית .הן הנשים הופכות את שוות למה שהיא,
בונות קשרים עמוקים ומלאי השפעה עם הנערות וזוכות להגשים את חזון שוות בכל שבוע
מחדש.
ותודה אחרונה וחשובה במיוחד לועד המנהל של שוות ,שפועל ללא הפסקה בזירות השונות
לקידום העשייה והרחבת ההשפעה בזירות השונות.
אנו גאות ומוקירות תודה על הזכות הגדולה שלנו להוביל יחד שינוי חברתי משמעותי!
להתראות בתחילת שנת הפעילות הבאה שבה אנו כבר מבטיחות שיהיו התחלות
חדשות ותוכניות מרגשות!
מעיין ארזי מלינרסקי,
מנכ״לית

רוני פוסטן קורן,
מייסדת ויו"ר הועד המנהל

השותפות לעשייה בשנת תשפ״ב

