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 הספורט במועצה אזורית מטה אשרניתוח מגדרי של תקציבי 

 2016לשנת דוח 

 
 ולריה סייגלשיפר ויעל חסון

 2017, יוני

 רקע

 לשוהוא תוצר  2013 החל במועצה אזורית מטה אשר בשנתשל תקציב הספורט ניתוח המגדרי התהליך 

מחלקת פורום הנשים במועצה, גב' נילי אלון,  –שיתוף פעולה בין היועצת למעמד האישה ולשוויון מגדרי 

, ומרכז אדוה. הניתוח נערך השנה בפעם השנייה ר, רכז ספורט מר רועי זיוהספורט ובראשה מר גל מנצו

, ולהשקיע משאבים בקידום נשים דוח הראשוןההמתנ"ס לאמץ חלק מהמלצות  הנהלתבעקבות החלטת 

  .ועדה לקידום ילדות, נערות ונשים בספורטבספורט. בנוסף בהתאם להמלצות הדוח, קמה 

שפותח במרכז  בתכניות ובשירותים מוניציפליים תהליך מבוסס על מודל להטמעת חשיבה מגדריתה

והניתוח נעשה על ידי צוות מומחיות  הנתונים עצמם נאספו על ידי מחלקת הספורט במטה אשר. 1אדוה

 במרכז אדוה.  ימגדרלתקצוב 

 מגדרי של המשתתפים בחוגי הספורטפילוח  : ממצאים .1
 

 כללי: .א

 ,במועצה אזורית מטה אשר בפעילויות הספורטהוכפל מספרם של כלל המשתתפים/ות  2016בשנת 

 לעומת וגברים נשים 3,283 של המועצה ורטספההשתתפו בחוגי  2016-ב. 2015בהשוואה לשנת 

 2"זוזו"ו "פרחי ספורט"הוספת תכניות בעיקר מנובעת יה משמעותית זו היא עלי. 2015בשנת  1,572

, 2016העלייה במספר המשתתפים מתבטאת גם בהתפלגות המגדרית. בשנת בבתי ספר היסודיים. 

                                                           
 /http://genderlocal.org/guide ראו מדריך לניתוח מגדרי של תקציבים מוניציפליים: 1

 
והתאחדות  של מנהל הספורטבמימון  שמחלקת הספורט מפעילהמיוחדות הן תכניות " זוזו"ו ספורט" פרחי" 2

הספורט לבתי הספר אשר מטרתן לחשוף את התלמידים ואת התלמידות למגוון ענפי ספורט. בתי ספר המשתתפים 
 נוספת לחינוך גופני.  שבועית שעה ממאמני מחלקת הספורטבתכניות מקבלים 
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 2016בשנת . 61%-כ, עלייה של 2015בשנת  527-בהשוואה ל בפעילויות ספורט נשים 1,372 השתתפו

 הנשים  , בה היוו2015נת בהשוואה לש 8.5%, עלייה של מהכלל המשתתפים 42%-כהיוו  נשים

 עלה  שהשתתפו בפעילויות ספורט הגברים ם המוחלט שלגם מספר .מכלל המשתתפים 33.5%-כ

כלל בקרב  שיעורם מהמשתתפים.  58%והם היוו  2016בשנת  1,911-ל 2015בשנת  1,045-מ

 פר המשתתפות.  סהמשתתפים ירד כתוצאה מהעלייה החדה במ

מתרכזים בענפי  עדין גברים ונשים :תמבהשוואה לשנה הקוד שינוי משמעותילא חל , ענפים פי על ניתוחב

ענפי כדורעף. ום הגברים הם: כדורגל, כדורסל ספורט שונים. ענפי הספורט העיקריים בהם מתרכזי

 התעמלות )קרקע ומכשירים(. הספורט ה"נשיים" הם כדורשת ו

-לה ירידה ב, חמשתתפים(מכלל ה 43% אז נשים היווענף מעורב ) 2015שהיה בשנת  הטניסענף ב

כלל מ 34%-במספרים המוחלטים של שחקני/ות הטניס ועמה גם ירידה בשיעור הנשים ל 2016

כריזמטי שמאמן ך בכ ות/ירידה במספר המשתתפיםהירים את במחלקת הספורט מסב. הטניסשחקני/ות 

עם תכונות  נמצא לו מחליףלא ועזב את עבודתו  ,בפרט ונשיםשהצליח לגייס משתתפים רבים בכלל 

  דומות. 

שבה נשים , לעומת השנה הקודמת בנות 15 משחקות בליגה חל שינוי משמעותי והשנה ,הכדורסל בענף

המשתתפות בבית )בגילאי יסודי, חטיבה ותיכון(  הבנותכמו כן, חלה עלייה במספר  .לא שיחקו בליגה כלל

  .46%עלייה של  ,2016בשנת  50-ל 2015בשנת  27-ספר לכדורסל, מה

חלה ירידה במספר הנערות המשתתפות במועדונים הבית ספריים, ואין אף נערה  הכדורעף בענף

היא מצוינות בכדורעף הקבוצת  ,בדומה לשנה שעברה(. 2015-נערות ששיחקו ב 17שמשחקת )לעומת 

 .  וינות לבנותצקבוצה של בנים ואין קבוצת מ

בבית משתתפות בנות  13, 2016ובשנת  במספר המשתתפות שיפור, חל , ענף גבריהכדורגל בענף

בליגת הכדורגל לא חל שינוי ואין בה  .שבה לא היו בנות כלללשנה הקודמת הספר לכדורגל בהשוואה 

 בנות כלל.

  160-ל 2015-ב 60-: מחלה עלייה משמעותית במספר הנשיםקרקע ומכשירים  התעמלות בענף

 . 2016-ב
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 מגדרי של משתתפי חוגי הספורט במועצה אזורית מטה אשרניתוח  :1לוח 

 2015-2016השוואה בין השנים  

שיעור הנשים 
2016 

גברים 
2016 

נשים 
2016 

שיעור 
הנשים 
2015 

גברים 
2015 

נשים 
2015 

 פעילות

35% 138 73 %43  טניס 109 144 

%17  250 50 %10  ביה"ס לכדורסל 27 252 

%8  כדורסלליגת  0 140 0 15 165 

 כדורגל  ליגה 0 100 0 0 165 -

%5  כדורגל ביה"ס 0 215 0 13 255 

%92  13 160 %86  10 60 
התעמלות 

 קרקע ומכשירים

%100  0 80 %100  0 70 
התעמלות 
 אומנותית

%100  0 120 %100  כדורשת 120 0 

%100  0 52 %100  זומבה 40 0 

%100  0 16 %93  פילאטיס 13 1 

%71  10 25 - - - TRX 

- 75 0 %18  77 17 
מועדון בית 

ספרי לכדורעף 
 + נוער

54% 65 75 %50  70 70 
העשרה ביה"ס 

 כדורעף

 מצוינות כדורעף 0 23 0 0 18 -

%13  9 4 %7  קפוארה 1 13 

 קרטה - - - 23 89 21%

 ריו-טו-דאי - - - 0 5 -

%50  654 666 - - - 
זוזו ופרחי 

 ספורט

%42  1,911 1, 372 %33.5  סה"כ 527 1,045 
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 חלוקה גילאית ופילוח מגדרי של חוגים  .ב

 על פי קבוצות גיל מעלה כי:של השתתפות בחוגי ספורט ניתוח מגדרי 

 בנים(.  1,492בנות לעומת  1,157מהמשתתפות ) 44%-כמהוות הבנות  בגילאי הגן והיסודי 

תעמלות קרקע החוגי מהן ב 21%-ו בבתי הספר 3"זוזו"ו "פרחי ספורט" תכניותמהן במסגרת  58%-כ

 מכשירים והתעמלות אמנויות. ו

במסגרת תכניות "פרחי ספורט"  44%מהמשתתפים. מהם,  56%-כבגילאים אלו מהווים הבנים 

  עוסקים בכדורסל, כדורגל וכדורעף. נוספים  43% . בבתי הספר ו"זוזו"

תתפות חוגי ממש 100%שתתפות מחוג קרטה ומ 21%יס, ממשתתפות חוגי הטנ 37%ות בנות מהו

 20%-ממשתתפות בית הספר ו 15%בענפים גבריים כגון כדורסל, בנות מהוות . זומבה

 ליגה.ב מבית הספר ואין בנות כלל 6%גל, בנות מהוות כ בענף הכדורמהמשתתפות הליגה. 

 משתתפות  28-, חלה עלייה במספר המשתתפות הן בבית הספר לכדורסל )מבענף הכדורסל

ליגת . 2016בשנת  15-ל 2015בשנת  0-בליגה מ( והן 2016משתתפות בשנת  40-ל 2015-ב

לא יכלה לפעול מכיוון שלא נמצא לה מקום להתאמן, התחילה לפעול  2015כדורסל בנות שבשנת 

 ומתאמנת באולם חדש בגשר הזיו.  2016בשנת 

תוצאה מנכונות של מחלקת ד', כ-קבוצות של "פרחי ספורט" לבנות בכיתות ג' שלושבנוסף, נפתחו 

הספורט להשקיע בקבוצות של בנות. המהלך, שנעשה ללא תמיכת המועצה, הוכתר כהצלחה בבית 

הספר ובליגה. מתוך רצון להגדיל את מספר הנשים בענף הכדורסל במחלקת הספורט הוחלט 

 להעניק סבסוד פנימי לקבוצת הבנות ונקבע שמחיר חוג קט סל בנות יהיה

 מחירו עבור קבוצות הבנים.   -₪  450במקום ₪  370

 מהוות  הן, בגילאים אלה בנות משתתפות רק בפעילות העשרה בבית הספר ובענף הכדורעף

 מהמשתתפות.  54% -כ

. 2016בשנת  13-ל 2015בשנת  0-ספר מה, עלה מספר הילדות המשתתפות בבית בענף הכדורגל

 עלה מספרם  2016שנת בנים בבית הספר לכדורגל וב 214השתתפו  2015בשנת 

 .220 -ל

                                                           
לקחת חלק בפעילויות ספורט, בתקווה  ותים/ילדשל תכניות "זוזו" ו"פרחי ספורט" היא לעודד ת והמטרראוי לציין שאחת  3

 ימשיכו לעסוק בספורט גם בגילאים מבוגרים יותר.  ןם/שה
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בשנת  60-, חלה עלייה משמעותית במספר הילדות המשתתפות מבענף התעמלות קרקע ומכשירים

קיבוצים כברי . הסבר לעלייה זו טמון בפתיחתן של שתי קבוצות חדשות ב2016בשנת  160-ל 2015

 גשר הזיו.ו

 משמעותית ירידה ניכרת 2016-ב גם, הקודמת לשנה בדומה ,בגילאי חטיבת הביניים והתיכון 

נערות לעומת  54) בלבד 12%-כ על עומד והוא הספורט בחוגי המשתתפות הנערות של בשיעורן

בית משתתפות מ 29%-ממשתתפות חוגי טניס וכ 45%-כמהוות  בגילאים אלו נערות .נערים( 383

 100%-נערות( ו 15) TRXממשתתפות חוג  75%-כרות מהוות נע ,ספר לכדורסל. כמו כןה

 נערות(.  10זומבה )החוג ממשתתפות 

, קבוצת המצוינות הקיימת 2015. בדומה לשנת נעריםרוב המשתתפים הם בנים/ בענף הכדורעף

חלה ירידה במספר  2016בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים היא קבוצת בנים. בנוסף, בשנת 

ששיחקו במועדון  17לעומת ) משחקות בו נערות לאוכיום המשתתפות במועדון בית הספר לכדורעף 

המתרחשת  כלל,מחוגי הספורט ב בהיקף נרחב של נערות פרישהב לכך טמון. ההסבר (2015-ב

הבנות שהייתה שם  תקבוצובגשר הזיו ספר  בביתנסגר מועדון  2016 בשנתהחל מכיתה ט'. בנוסף 

 לשחק.  להמשיך לאש החליטה

 להוות רוב בקרב המשתתפים/ות בחוגי הספורט העממי ובחוגים נשים ממשיכות , בקרב הבוגרים

 .2015בשנת  93%-כ, לעומת גברים( 36-נשים ו 161) 82%-כהן הוו  2016לשעות הפנאי. בשנת 

 36-ם של הגברים המשתתפים בחוגים אלו לבמספרים המוחלטי 2016-ב השינוי נובע מעלייה

 ( בחוג טניס. 27( משתתפות בכדורשת ורוב הגברים )120רוב הנשים ). שנה הקודמתב 15 לעומת

 

 2015-2016, גילקבוצות פילוח מגדרי של משתתפים/ות בחוגי ספורט לפי : 2לוח 

 גן  ויסודי 2015ילדים  2015ילדות  2015 ילדות % 2016ילדים  2016ילדות  2016 ילדות %

44% 1,157 1,492 26% 280 812  

 חט"ב ותיכון 2015נערים  2015נערות  2015 נערות % 2016נערים  2016נערות  2016 נערות %

12% 54 383 12% 43 325  

 מבוגרים/ות 2015מבוגרים  2015מבוגרות  2015נשים  % 2016מבוגרים  2016מבוגרות  2016נשים  %

82% 161 36 93% 194 15  
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 ניתוח מגדרי של תקציבי הספורט .2
 

 כללי .א

סך כל בפעילויות הספורט,  מכלל המשתתפים 42%-נשים היוו ככללי ניתן לומר שעל אף ש באופן

כך שלמרות העלייה הדבר נובע מ. 29%המופנים לחוגי ספורט לנשים עומד על הציבוריים המשאבים 

 עלה. לאבורי לפעילויות הספורט החדה במספר המשתתפות בחוגי הספורט התקציב הצי

 
  2016, ספורט לנשים ולגבריםחלוקת סך כל תקציב הציבורי 

 באחוזים
 

 
 

 מקורות התקציב לפעילויות הספורט: .ב

שבים ממשיכים תשלומי התו. ₪ 3,055,432 על 6201הספורט עמד בשנת  פעילויותסך כל תקציב 

)ללא התקציב. התקציב הציבורי מ 81%-כ ומהוויםתקציב פעילויות הספורט להיות החלק העיקרי ב

 .מתקציב פעילויות הספורט 19%-כ ומהווה ₪ 578,893עומד על תשלומי תושבים( 

  2015-ב ₪ 84,000-מ 2016 בשנתעלה בצורה משמעותית  הספורט מחלקת תקציב אמנם

אלא  הכולל בתקציב ליתאירעלייה לעלייה זו אינה תוצאה אך , 51.5% של עלייה ,2016-ב ₪ 173,400-ל

קבוצת הבוגרים בכדורעף עברה  2016בשנת  ה.קלאחריות המחל קבוצה הבוגרת בכדורעףמהעברת ה

-ל 2015בשנת ₪  157,000-לניהול מחלקת הספורט ולכן חלה ירידה בהשתתפות איגודי הספורט )מ

 ₪(.  135,000-ל 2015בשנת ₪  54,000-( ועלייה בהשתתפות המועצה מ2016בשנת ₪  79,333

 

29%

71%

נשים

גברים
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פעילות הכדורעף  2016התשלום עבור פעילות כדורעף נעשה ישירות לבתי הספר, בשנת  2015בשנת 

בענף הכדורעף תשלומי  2016-ב ,לכןת המועדונים וגובה תשלום עבורם. עברה למתנ"ס אשר מפעיל א

 . 2015התושבים התווספו כמקור תקציבי, מה שלא היה בשנת 

 

 2016 ,פעילותתקציב פעילות הספורט לשנת : 3לוח 
 בש"ח, במחירים שוטפים

 

 

 

 

 

 הפעילות סוג

 תקציב מקור

 תקציב כ"סה
 תושב תשלום

 רומותת
 ואחרים

 העברות
 מהרשות

 420,250 16,700 9,250 394,300 טניס

 806,674 16,700 36,000 753,974  כדורסל

 302,899 135,000 79,333 88,566  כדורעף

 43,000 - 40,000 3,000 מצוינות כדורעף

קרקע  התעמלות
 ומכשירים

151,146 - - 151,146 

התעמלות 
 אמנותית

92,944 - - 92,944 

–מקדם בריאות 
, זומבה, כדורשת

 TRXפילאטס ו 
 

184,154 16,270 5,000 205,424 

אמנויות לחימה 
 )קראטה(

146,613 - - 146,613 

  ביה"ס –כדורגל 
 

222,061 - - 222,061 

 ליגה –כדורגל 
 

335,859 56,140 - 391,999 

 זוזו/פרחי ספורט
 

103,922 168,500  272,422 

 3,055,432 173,400 405,493 2,476,539  סה"כ
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 ות/לספורטאים ממוצע תקציב .ג

ענף הכדורעף ממשיך להיות הענף המתוקצב ביותר במשאבים ציבוריים. קבוצת המצוינות בכדורעף 

התקציב הציבורי ₪.  2,222, תקציב של לספורטי/ת ביותרמתוקצבת בהשקעה הציבורית הגבוהה 

  .ת/לספורטאי₪  587ספר והעשרה הוא השני בגודלו ועומד על הבענף למועדון בית הממוצע 

חינת היקף ההשקעה הציבורית בליגת הכדורגל שבה משחקים רק בנים, היא השלישית בגודלה מ

 ₪ . 340עומדת על וספורטאי, ל

התעמלות קרקע ומכשירים והתעמלות אמנותית, שני ענפים נשיים מובהקים לא קיבלו  2016גם בשנת 

 מימון ציבורי וכל תקציבם מבוסס על תשלומי המשתתפות.  

. TRXתחת הסעיף "מקדם בריאות" מתוקצבת פעילות ספורט עממית כגון, כדורשת, זומבה, פילאטס, ו

. ראוי  2016בשנת  ₪ 21,270-ל 2015בשנת ₪  10,000-זו מ חלה עלייה בתקצוב הציבורי לפעילות

ת /לציין שנשים הן רוב המשתתפות בספורט העממי. בשנה זו עומד סך כל תקציב הציבורי לספורטאי

. העלייה ת/לספורטאי₪  68שקעה בשנה הקודמת: עליה ביחס לה -₪  107בסעיף מקדם בריאות על 

ענף זה ממשיך להיות ממומן ענף שבו משחקות נשים בלבד.  – בתקציב נובעת מהשגת חסויות לכדורשת

 לתמיכה בפעילות.₪  10,000מבחינה ציבורית על ידי המחלקה לקידום מעמד האישה אשר מעבירה 
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 2016, ומגדר ענפים לפית /לספורטאיממוצע  ציבורי תקציב: 4לוח 

 ענף
 

סך כל 
 התקציב

ממוצע 
תקציב 

 לספורטאי/ת

 גברים
)מספרים 
 מוחלטים(

סה"כ 
תקציב 
 לגברים

נשים 
)מספרים 
 מוחלטים(

סה"כ תקציב 
 לנשים

98,97 73 16,974 138 123 25,950 טניס  

כדורסל )בי"ס 
 + ליגה(

52,700 110 415 45,650 65 7,150 

התעמלות 
קרקע מכשירים 

 ואמנותית
0 0 13 0 240 0 

 0 0 56,140 165 340 56,140 כדורגל  ליגה

 0 13 0 255 0 0 כדורגל ב"ס

קדם בריאות: 
, TRXכדורשת, 

 ס,זומבהיפילאט
21,270 107 10 1,074 188 20,195 

כדורעף מועדון 
 והעשרה בי"ס

214,333 587 290 170,230 75 44,025 

כדורעף 
 מצוינות

40,000 2,222 18 40,000 0 0 

אמנויות לחימה 
 )קראטה(

0 0 89 0 23 0 

פרחי ספורט 
 וזוזו

168,500 127 654 83,484 666 85,014 

 578,893 סה"כ
  

413,552 
 

36165,3  
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 מאמנים ומאמנות .ד

מסך  34%-מאמנות, המהוות כ 29, מתוכם ות/מאמנים 86עבדו במטה אשר  2016בשנת 

לאור  נשים. –, כרבע מהם מאמנים 60שבה עבדו  2015שנת מדובר בעלייה יחסית להמאמנים. 

נקלטו מאמנים  ות בחוגי ספורט/מספר המשתתפיםולהגדיל את המאמצים לפתוח קבוצות חדשות 

  ומאמנות חדשות. 

הם כדורגל וכדורסל, ענפים  הגבוה ביותר מאמניםהשני הענפים עם מספר  ,2015בדומה לשנת 

 ות/מאמנים 17 גבריים בהם גם מספר המשתתפים הוא הגבוה ביותר. בענף הכדורסל מועסקים

 כולם גברים.  - מאמנים 17בענף הכדורגל מועסקים  מתוכם מאמנת אחת.

 מאמנים.  5-מאמנות ו 11, מתוכם ות/מאמנים 16בענף הכדורשת מועסקים 

 בהתאמה.  4לעומת  7 :מאמניםאשר יש יותר מאמנות מ "וזוז"ו "פרחי ספורטתכניות "ב

 

 2016מאמנות ומאמני ספורט במועצה אזורית מטה אשר, : 5לוח 

 מאמנים מאמנות סוג הפעילות

 5 0 טניס 

 16 1 כדורסל 

 11 0 כדורגל  ליגה

 6 0 כדורגל ביה"ס

 1 4 התעמלות

 0 4 התעמלות אומנותית

מקדם 
 בריאות/כדורשת 

11 5 

 6 1 כדורעף

אומנויות 
 לחימה)קראטה(

1 3 

 4 7 פרחי ספורט וזוזו

 57 29 סה"כ
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 בספורט פעולות שנעשו במטה אשר לקידום שוויון מגדרי .3
 

זוהי כאמור, מועצה האזורית במטה אשר ובמחלקת הספורט נושא השוויון המגדרי בספורט אומץ על ידי 

תהליך מתמשך פעולות הספורט. הניתוח הוא חלק מתקצוב ה שבה נערך ניתוח מגדרי של יהשנה השני

לתחומי  ילדות וילדים ,מאפשר מעקב אחר מגמות בחלוקת משאבי הספורט ובנגישות של נשים וגבריםה

ננקטו ואכן, כפי שיוצג להלן,  ם פעולות מתקנותהספורט השונים במועצה. תוצאות הניתוח מאפשרות לקד

 בספורט שעוסקותהנשים והילדות  של במספריהן לעליה שהביאומשמעותיות  פעולות מספרבמועצה 

 . בספורט וילדות לנשים המשאבים בהקצאת שיפורול

 ועדה לקידום ילדות, נערות ונשים קמה  להמלצותיו ובהתאם 2015 לשנת הדוח ממצאי לאור

מר  ;: גב' נילי אלון, היועצת לקידום מעמד האישה המשמשת כיו"ר הוועדה. בוועדה חבריםבספורט

טניס רכז ו, מר רועי זי ;מר מתן נחמיאס, רכז ענפי ספורט; מנהל מחלקת הספורט גל מנצור,

נורית ברקאי, ; גב' יעקוביאן, חברת מליאהג'וזיאן גב'  ;כזת כדורשתרגב' ליאת רום,  ;ופרויקטים

בוחנת   ,4פעמים בשנה ארבעהוועדה נפגשת  ענבל קליין, נציגת ציבור )בן עמי(.  גב' ;חברת מליאה

ודרכים להגדלת התקציבים שיסייעו לנשים  רחבת והעצמת ספורט הנשים במועצהדרכים לה

  להשתתף בפעילויות הספורט.

  לה נמצא לא לכן שקודם הנשים קבוצת עבור כדורסל אולם אותר  ותשתיות מתקנים הנגשתבתחום 

 ;להתאמן מקום

 חסויות השגת באמצעות זאת. , הוגדלובו עוסקות רבות שנשים עממי ספורט – לכדורשת משאביםה; 

 תג מחיר נמוך ומסובסד לחוגי הכדורסל לבנות במטרה לעודד ילדות ונערות  נקבעענף הכדורסל ב

 להשתתף בהם; 

 זאת באמצעות פתיחת קבוצות ספורט ד אקטיבי של ילדות לעסוק בספורט, עידונעשו פעולות ל

 נוספות לבנות ובאמצעות תכניות "פרחי ספורט" ו"זוזו".

  לקידום ספורט נשים ונערות החל משנת  ₪ 20,000התקבלה החלטה בהנהלת המועצה להוסיף

. הוחלט שתוספת התקציב תועבר ליועצת למעמד האישה כדי להבטיח שהיא תממן אך ורק 2017

 פעילויות ספורט עבור נשים.  

  

                                                           
 . 2017עד למועד כתיבת הדוח הוועדה התכנסה פעמיים, בינואר ובמאי  4
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 המלצות להמשך .4
 

יש להמשיך בעבודת הניתוח המגדרי כחלק מהעבודה השוטפת של תקצוב פעילויות הספורט. רצוי  .1

 ;וות במחלקה שיהיה אמון על ניתוח זה ויבצע אותו בפועללקדם הכשרה של צ

ידום ילדות, נערות ונשים בספורט על מנת לעקוב אחר הנושא עבודת הוועדה לקאת ך יהמשיש ל .2

 את השוויון המגדרי בתחום;ר שפלולהמשיך 

רט הקריטריונים להקצאות אולמות ומתקנים לאימון לקבוצות ספו את יש להמשיך ולבחון באופן שוטף .3

 וגברים כמו גם שעות אימון והסעות;של נשים 

מודעות של נערות )גילאי חטיבת הביניים והתיכון( לעיסוק בספורט הבהעלאת  יש להתמקד .4

 ;ולהרחבת האפשרויות העומדות בפניהן תוך הבאה בחשבון של צרכיהן ורצונותיהן

גם השנה בעיקר לענפים מקצועיים ותחרותיים שבנים וגברים עוסקים בהם מוענקים תקציבי הספורט  .5

יותר. על מנת לקדם איזון מגדרי בחלוקת התקציבים יש לפעול להעדפה מתקנת בתקצוב ענפי 

ספורט מקצועיים שבנות עוסקות בהם )למשל התעמלות(. כמו כן יש להמשיך ולהרחיב את 

 רת פנאי כפי שנעשה בענף הכדורשת.המשאבים המושקעים בפעילויות ספורט למט

  לאורך זמן: ב אחר השינוייםשיאפשרו מעקמומלץ לקבוע יעדים מדידים  .6

o  מספר המשתתפות בפעילויות החוגים השונים והגדלתבשיפור; 

o  נשים ספורטהתקציב שמיועד ל והגדלתבשיפור; 

o  ספורט מעורבים ולנשים במיוחד. ימספר המשתתפות באירוע והגדלתבשיפור 

 


