
!  תראו אותנו
,שוותאיך גרמנו לאלפי נערות ונשים להרגיש 
!בקמפיין אחד ששרף את הרשת



,  אנחנו בעמותת שוות מאמינות שלכל נערה ישנן איכויות
יכולות ופוטנציאל להגשים את כל החלומות והשאיפות שלה



. הבעיה היא שהנערות בעצמן לא מספיק מאמינות בכך

מחקרים מראים שבגיל ההתבגרות
30%-בהבטחון העצמי של נערות צונח



מונעתהיאמאתגרותמשימותלקיחתעללוותרנוטהכשהנערה
.שלההפוטנציאלמימושאתמעצמה

להתפתחותחסםלהוותגבוההבסבירותעלוליםאלהדפוסים
הקייםהמגדריהפעראתלשמרובכךשלהןהשאיפותוהגשמת
.ועודשכר,אקדמיה,תעסוקהבתחומי



עמותת שוות נוסדה מתוך אמונה שכדי לצמצם  

יש צורך , את הפער הקיים היום בין נשים וגברים

בהתנסות של ילדות ונערות בחוויות מנהיגות  

.  חיוביות ובפעילויות מבססות ביטחון וערך עצמי

תוכניות העמותה מסייעות לנערות לפתח  

דרך הערכה עצמית חיובית לטווח הרחוק 

מישוב עצמי  , התנסות מוקדמת בהצבת מטרות

אפקטיבי והיכרות עם נשים מעוררות השראה

נולדנו שוות



במטרה לעודד נערות ישראליות להכיר בערך עצמן ולהגשים את 
שאיפותיהן ובמקביל לפעילות השוטפת שהעמותה מקדמת בכל רחבי  

ריכזנו מאמצים לשבוע שיא אחד שיוקדש כולו  , הארץ לאורך השנה
:תחת קונספט מקורי שיצרנו, לנערות



החלטנו לשאוף גבוה

 15,000-נפגשנו בזום עם כ2020בעוד שבשנת •
הפעם ביקשנו לייצר  , תלמידות ותלמידים

בני 30,000-אימפקט שאפתני וכפול ולהגיע ל
ובנות נוער

2פי –נשים 800היעד לגיוס נשים עמד על •
נשים  400-בה השתתפו כ, מהשנה הקודמת

בזום ולא באופן  , ממעגלים קרובים של העמותה
פרונטלי

2021יעד 2020
בנות ובני  ' מס

הנוער בפריסה  
ארצית

15,00030,000

הדוברות  ' מס
המתנדבות

380800



You can't be, what you can't see

"אותךתראי"–המובילבמסרלווההמהלך
לנשיםגםמכךפחותלאאך,לנערותשכוון

המסראתלהעבירוביקש,המתנדבות
הןנערהבכלהקיימותוהתכונותשהיכולות
נערותולעודד,שלהלהצלחההתשתית

צעירמגילכברשלהןוביכולותבעצמןלהאמין



?איך עשינו את זה



השקה רשמית -#1
חגיגית בבית הנשיא  

"  שבוע הנערה הישראלית"את 
השקנו בטקס חגיגי בבית  

במעמד הגברת  , הנשיא
מיכל הרצוג שאירחה , הראשונה

נערות  , את צוות העמותה
חניכות בשוות ושותפות תומכות  

בשבוע הנערה



קול קורא–#2
ערכנו מהלך מקדים של חבירה לארגונים 

שהוציאו קול קורא פנימי , מובילים במשק
לעובדות בארגון בו הציגו את שבוע הנערה  
ועודדו את המנהלות והעובדות לקחת חלק 

.  בפעילות
הוצאנו קול קורא ברשתות החברתיות  , במקביל

והזמנו אותן להתנדב  , לקהל הנשים הרחב
האתגרים והתובנות  , הניסיון, ולשתף מהדרך

.שצברו לאורך השנים



הפצה אורגנית ברשתות החברתיות–#3

ממותגפוסטעיצבנוהפעילותהשקתלקראת
,תמונתהעםשנרשמהדוברתכלעבורואישי
ברשתותלשיתוףוהסבריםהנחיותובליווי

לשבועשיצרנוהאשטגיםשניעם,החברתיות
שבועהנערההישראלית#-ותראיאותך#:זה



צ  "יח–#4

התקשורתי ואת השיח סביב  הבאזזעל מנת לחזק את 
נשים המייצגות תחומי עשייה 17גייסנו , השבוע

שהתראיינו  , מגוונים מפוליטיקה ועד הייטק ויזמות
ושיתפו על הקשר בין תכונותיהן ושאיפותיהן  

,  האישיות כנערות להישגים שלהן כנשים בוגרות
–כשהמראיינות שלהן היו נערות בגילאי העשרה 

.  חניכות בתוכניות שוות
ובעמודי הדוברותבפייסבוקהראיונות שודרו בלייב 



קמפיין –#5
שבוע  "מספר ימים לפני השקת 

עלינו בקמפיין  " הנערה
השראתי ומעצים תחת המסר  

הסרטון עלה פרו  ". תראי אותך"
בונו במגוון פלטפורמות בתפוצה  

רחבה מאד לשני קהלי היעד 
וכחלק  , שהוגדרו מראש

מהשותפות עם חברת מטא  
בישראל בשבוע זה

https://www.youtube.com/watch?v=gfOkYTk6K7s

https://www.youtube.com/watch?v=gfOkYTk6K7s


מעמותה עלומה לשחקנית מובילה

ובולטת בשדה החברתי



!צבענו את הרשת בסגול



למרות היעדים האגרסיביים שהצבנו  
!!!  לעצמינו הצלחנו לנסוק גבוה מעליהם

בנות ובני נוער לקחו חלק  )!!!( 50,000
! יישובים ברחבי הארץ60-בכ, בפעילות



בסקרים פנימיים שבוצעו על ידי העמותה  

העידו בני ובנות הנוער שהשתתפו  

המפגשים היו מעניינים  בפעילות כי 

(.70%)ומעשירים במידה גבוהה מאד 

מהמשיבים לסקר העידו כי ירצו  60%מעל 

לשמוע עוד על נושא שוויון מגדרי

2021סקרי שביעות רצון שבוצעו על ידי העמותה בדצמבר 



!תראו אותנו

נשים נרתמו להרצאות בבתי  1,500
מהיעד  2כמעט פי ! ספר בכל הארץ

המקורי

הוויראליות הביאה להצפה של פניות מצד 

בכירות רבות נוספות שביקשו לקחת חלק



צפיות בראיונות  35,000|חשיפות ייחודיות לקמפיין 1,000,000|צפיות בסרט 3,300,000

!!!ללא השקעה של שקל אחד במדיה–כזכור , וכל זאת

:החברתיותהרשתותובכלבמדיהדרךפורצותלתוצאותהביאהמהלך



כ פורסמו  "בהובלת דבי תקשורת גיבש ידיעות על המהלך ובסהצ"היחמערך 

טלוויזיה ועיתונות, ברדיו, אייטמים חינמיים במהלך שבוע אחד18-כ



בפרס אשת , מלינרסקי-מעיין ארזי, לית העמותה"המהלך זיכה את מנכ

מטעם איגוד השיווק2022, השיווק של חודש מרץ



לחזק , להעצים נערות, עמותת שוות תמשיך למנף את המומנטום שנוצר

לשאוף ולהגשים  , את הביטחון העצמי שלהן ולעודד אותן להאמין בעצמן

מתוך הבנה כי זהו מפתח לשינוי חברתי  , את היעדים השאפתניים ביותר

!שוותעד שנהיה –אמיתי 

...וזו רק ההתחלה


