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על התכנית לשוויון מגדרי
ברשויות המקומיות
התכנית לשוויון מגדרי ברשויות המקומיות היא פרויקט משותף של מש”י (מה שנשים יכולות) –
טירת כרמל ,מרכז אדוה ,מרכז אינג‘אז -إجناز ואיגוד היועצות לקידום מעמד האישה ,במסגרתו
פועלות קבוצות נשים ברחבי הארץ ,העוסקות בהטמעת חשיבה מגדרית בתכנון הפעילויות
והתקציבים ברשויות המקומיות
התכנית מורכבת משני שלבים .ראשית ,חברות הקבוצה משתתפות בקורס הכשרה בכלכלה
חברתית ותקציב מגדרי .במסגרת הקורס נערכת למשתתפות היכרות עם המדיניות המקומית
ועם הרלוונטיות שלה לתחומי חייהן השונים .בנוסף לכך ,נלמדת שיטת תקצוב מגדרי (gender
 ,)budgetingשהינה כלי לקידום שוויון ,להגברת היעילות והשקיפות בתקציבים ולחלוקה הוגנת
של המשאבים העירוניים .תקצוב מגדרי מניח שהתקציב העירוני אינו נייטרלי אלא כלי המשקף
סדרי עדיפויות כלכליים וחברתיים ולפיכך יש לו השלכות שונות על נשים ועל גברים .ניתוח התקציב
בוחן כיצד מחולקים המשאבים ובאיזה אופן הולמת חלוקת המשאבים את הצרכים ואת סדרי
העדיפויות של נשים וגברים .לאחר הקורס הלימודי ,מגבשת הקבוצה פרויקטים לקידום של שוויון
מגדרי ,תוך ליווי מקצועי ממרכז אדוה .סוגיות אפשריות שניתן לבחון בראייה מגדרית :ייצוג נשים
בעמדות בכירות ובוועדות העירייה; בחינה מגדרית של תקציבי תכניות או שירותים עירוניים בתחומי
התשתית ,חינוך ,רווחה ,תעסוקה ,תרבות וספורט; פערי שכר ברשות.
בשלב זה פועלת התכנית ב 13-רשויות ברחבי הארץ :אור עקיבא ,באר שבע ,בקה אל-ע’רביה ,בת
ים ,חורה ,טירת כרמל ,ירכא ,כפר קאסם ,מרכז הגליל ,נתניה ,קרית גת ,שדרות ושפרעם.
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הגופים השותפים
מש”י (מה שנשים יכולות)
קבוצת נשים הפועלות בהתנדבות בטירת כרמל .הקבוצה פעילה החל משנת  2002למען קידום
וחיזוק מעמד האישה בטירת כרמל בהיבטים אישיים וחברתיים ,בתרומה לקהילה ובעידוד יוזמות של
נשים בעיר .הקבוצה מאמינה בכוחן של נשים להשפיע על סדר היום ,בוחרת לנקוט עמדה ומעצימה
נשים למעורבות חברתית בטירת הכרמל .חברות
מש״י מאמינות שדרך הזדהות ותמיכה בנשים הן
יכולות לקדם מאבק לחברה טובה יותר ,צודקת,
הגונה והוגנת יותר .האג’נדה של מש”י היא עידוד
נשים להגיע לעמדות מפתח ,למשרות בכירות
ולהתמודדות במערכות פוליטיות .מש”י מאמינה
בנשים ובכוחן להשפיע ופועלות לקידומן .חברות
מש”י מתעקשות על זכותן לפתח מודל שוויוני בין
גברים לנשים ,ומאמינות בניהול של נשים ,ביכולתן
ובחלקן החשוב בהתפתחות העיר.
מרכז אדוה
הינו מכון בלתי תלוי לחקר החברה הישראלית ולקידום רעיון השוויון והצדק החברתי .מתמקד בחקר
המדיניות החברתית בישראל וניתוחה ,ובוחן באופן ביקורתי את הצעדים הננקטים בתחומי התקציב,
המיסוי והשירותים החברתיים – חינוך ,בריאות ,שיכון ,רווחה ,תחבורה וסביבה ,וכן את השלכותיהם
של צעדים אלה על החברה הישראלית כולה ועל כל אחת מהקבוצות המרכיבות אותה.

מרכז אינג’אז -إجناز

מרכז מקצועי לקידום הרשויות הערביות בישראל .מרכז אינג’אז -إجناز פועל לקידום שלטון מקומי
ערבי בישראל אשר ייזום ויוביל תהליכים של שינוי חברתי וייצור הזדמנויות מיטביות לפיתוח כלכלי
וחברתי והעלאת השייכות והמעורבות ,אשר תעניק לתושבים תחושה של יציבות ושל רווחה.
איגוד היועצות לקידום מעמד האישה
גוף הפועל לקידום פעילותן של היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות.

הגופים התומכים
אנו מודות לגופים הבאים שללא תמיכתם ושותפותם לא ניתן היה לבצע את הפרויקט:
		
•קורדאייד
•האיחוד האירופי
		
•המועצה הלאומית של נשים יהודיות
•קרן הנשים היהודיות של ניו יורק

4

|

קורס הכשרה בכלכלה חברתית ותקציב מגדרי
קורס ההכשרה עסק בשלושה נושאים מרכזיים .ראשית ,הקורס עסק בקשר שבין כלכלה לחברה,
וביקש להקנות מונחים מרכזיים ולדון במגמות מרכזיות במדיניות הכלכלית ובהשפעתה על החברה
הישראלית כולה ועל קבוצות שונות בתוכה .שנית ,בקורס נלמדה שיטת התקצוב המגדרי (Gender
 ,)Budgetingהבודקת את תרומתם של תחומי מדיניות שונים לקידום שוויון ולמתן מענה לצרכיהם
השונים של נשים ושל גברים ,והבוחנת את השפעתם של תחומי מדיניות שונים על מצבן של נשים
מקבוצות חברתיות שונות .שלישית ,הקורס הקנה כלים לעבודה עם התקציב העירוני – כלי הביצוע
המרכזי של מדיניות הרשות המקומית ,מתוך מטרה להפוך את קריאת התקציב מידע ששמור רק
ל”מומחים” לכלי נגיש ,בעזרתו תוכלנה המשתתפות לקדם את מעמדן של נשים ואת המענה על
צרכיהן כתושבות .במסגרת הקורס
השתתפו חברות הקבוצה בכנס
“האומנם משבר – ועל חשבון מי?”,
שערך מרכז אדוה בנושא תקציב
המדינה והשלכותיו .במהלך
הקורס התקיימו סדנאות שמטרתן
יצירת חיבור בין הידע הנלמד
בקורס לבין עשייה לשינוי שתגביר
את השוויון בין גברים ונשים ובין
קבוצות שונות בעיר.
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הפרוייקטים

הפרויקט :השכלה גבוהה לנשים בגילאי 30+
חברות הקבוצה
ורד יוסף ,ורדה שוקרון ,עליזה גורצקי ,הינדה פרידלמן יו”ר מש”י
מטרת הפרויקט
הקמת קבוצת נשים שתשלים לימודי תואר אקדמי ראשון .התואר הראשון ישפר את מעמדן
התעסוקתי והחברתי של נשים בעיר ויאפשר להן לשמש כדוגמה אישית עבור ילדיהן ונכדיהן
לחשיבות של החינוך ככלי לשינוי חברתי.
הרקע /הצורך /הבעיה שמנסה הפרויקט לפתור
מרבית הנשים בקבוצה הן אימהות וחלקן גם סבתות ,שלא הגיעו לרכוש השכלה גבוהה מסיבות
כלכליות ומשפחתיות שונות .כעת שהילדים גדלו התעורר שוב הרצון לרכוש השכלה גבוהה .כניסה
ללימודים בגיל מבוגר מלווה בחששות ולעתים בקשיים .הקבוצה תהווה גורם תומך עבור כל לומדת,
ותסייע בקשיים של השיבה לספסל הלימודים ושל העמידה בדרישות הלימודים במקביל לעבודה
ולחיי המשפחה.
הפעילות להשגת מטרות הפרויקט
תחילה ,חברות הקבוצה ערכו מיפוי של מסלולי הלימוד הרלוונטיים במספר מוסדות אקדמיים בצפון
הארץ ושל תנאי הקבלה .אוניברסיטת חיפה נבחרה כמקום הלימודים המועדף .במקביל ,הקבוצה יצרה
שיתוף פעולה עם רכזת תחום ההשכלה במתנ”ס טירת כרמל ,שסייעה בקיום המו”מ מול האוניברסיטה.
בנוסף ,חברות הקבוצה ארגנו שני מפגשי חשיפה בהם נציגי האוניברסיטה הגיעו לטירת כרמל כדי
להסביר על לימודי המכינה ,לימודי התואר הראשון ותהליך הקבלה .ההזמנה למפגשי החשיפה פורסמה
בעיתונות המקומית ,נשלחה בדואר אלקטרוני ,הועלתה בפייסבוק וחברות הקבוצה אף שוחחו בטלפון
עם תושבים/ות .חברות הקבוצה ניהלו את ההרשמה והתמודדו עם חששותיהן והתלבטויותיהן של
הנרשמות .בנוסף ,חברות הקבוצה פעלו לגיוס מלגות עבור הלומדות באמצעות יצירת שיתוף פעולה עם
מרכז הצעירים ועם הפדרציה הספרדית וכתיבת בקשות תמיכה לקרנות.
תוצאות הפרויקט
 26נשים ושלושה גברים נרשמו ללימודי תואר ראשון במסלול הלימודים הכללי ( .B.Aכללי)
באוניברסיטת חיפה בסמסטר א’ תשע”ה .המכינה נפתחה בטירת כרמל ביוני  .2014במהלך הלימודים,
תלווה את הקבוצה רכזת ההשכלה של המתנ”ס .הלומדות יזכו למלגת פר”ח ולמלגה נוספת מהעירייה.
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חברות הקבוצה עם ראש העירייה ,אריה טל ועם חיה מלאך ,רכזת ההשכלה במתנ”ס

הינדה פרידלמן ,יו”ר מש”י ,מציגה את הפרויקט במפגש החשיפה

|

7

הפרויקט :הנגשת תשתיות לאימהות עם עגלות ילדים
חברות הקבוצה
סוזי זריהן ,מזל צרפתי ,חנה חדד ,ניצה סייג ,כוכבה אבואב
מטרת הפרויקט
הנגשת מדרכות וגנים ציבוריים עבור אימהות עם עגלות ילדים
הרקע /הצורך /הבעיה שמנסה הפרויקט לפתור
כיום ,רוב הנשים עדיין נושאות באחריות העיקרית לטיפול ולגידול הילדים .לפיכך ,נשים נעות
בעיר עם עגלות ילדים יותר מאשר גברים ,ולכן נגישותם של תשתיות ,מדרכות וגני שעשועים היא
נושא רלוונטי מאוד עבורן .נושא זה רלוונטי כמובן גם עבור נשים וגברים בעלי/ות מוגבלויות .בנוסף
לנגישות ,גם לתאורה ברחובות ישנו היבט מגדרי :רחובות מוארים מגדילים את תחושת הביטחון
האישי של נשים ומאפשרים להן להסתובב בביטחה בשעות החשיכה .חברות הקבוצה הן אימהות,
וחלקן גם סבתות ,אשר נתקלו במפגעים ובמכשולים בתנועתן בעיר.
הפעילות להשגת מטרות הפרויקט
ראשית ,חברות הקבוצה קיימו מספר מפגשים עם ארגון “נגישות ישראל” ועם פעילים/ות למען
בעלי/ות מוגבלויות על מנת ללמוד את נושא הנגישות .לאחר תהליך הלימוד הקבוצה בחרה
להתמקד בנושא של הנגשה עבור אימהות עם עגלות ילדים ,בשל ההיבט הפמיניסטי של נושא
זה .חברות הקבוצה ביצעו כ 10-ראיונות עם אימהות לתינוקות כדי לאתר בעיות נגישות בהן נתקלו,
וערכו מיפוי מצולם של המפגעים שאותרו בראיונות .המיפוי המצולם הוגש למהנדס העיר ,מר
בוריס טיקמן.

תמונות מתוך מיפוי המפגעים שערכו חברות הקבוצה :מדרכות וגנים בלתי נגישים
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תוצאות הפרויקט
העירייה התחייבה לתקן את מרבית המפגעים,
שכללו תיקוני תאורה והנגשת מדרכות ושבילים
בגנים ציבוריים .בנוסף ,העירייה תקיים שיתוף
ציבור עם הקבוצה בגיבוש תכנית אב בנושא
נגישות בעיר.

מיפוי המפגעים שערכו חברות הקבוצה :תאורה מקולקלת

חברות פרויקט הנגשה

חברות הקבוצה במחלקת ההנדסה של עיריית טירת כרמל
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הפרויקט :חינוך לשוויון מגדרי
חברות הקבוצה
הינדה פרידלמן – יו”ר מש”י ,סילביה כהן ,אילנה ליבוביץ ,יעל ברדה ,מגי דבי ,עליזה חיים ,שרה איקו
מטרת הפרויקט
הטמעת חינוך לשוויון מגדרי בבתי הספר ובמסגרות החינוכיות של טירת כרמל
הרקע /הצורך /הבעיה שמנסה הפרויקט לפתור
חברות הקבוצה בחרו לפעול להטמעת חינוך מגדרי בבתי הספר במטרה למנוע ולצמצם אי שוויון
וסטריאוטיפים מגדריים בקרב ילדי/ות היישוב כבר מגיל צעיר .הפעילות של מש”י עוסקת כולה
בהתמודדות עם התוצאות של אי השוויון בין גברים ונשים ,כאשר באמצעות חינוך מגדרי ניתן למנוע
או לצמצם את היווצרותו בדור העתיד.
הפעילות להשגת מטרות הפרויקט
ראשית ,חברות הקבוצה איתרו את הגורם הממשלתי האחראי על תכניות לחינוך מגדרי – היחידה
לשוויון מגדרי במשרד החינוך .חברות הקבוצה נפגשו עם עינת כהן ,מדריכה ביחידה לשוויון מגדרי
במשרד החינוך ,ולמדו על תכניות הלימוד הקיימות היום במשרד החינוך .בנוסף ,חברות הקבוצה
הזמינו את המדריכה מהיחידה לשוויון מגדרי במשרד החינוך להציג את תכניות הלימוד הקיימות
בפני פורום מנהלי בתי הספר בטירת כרמל,
המפקחת האזורית על החינוך ומחזיק תיק
החינוך בעירייה .בנוסף ,הקבוצה יצרה
שיתוף פעולה בין המרכז לפעוט והתכנית
“עיר ללא אלימות” לבין היחידה לשוויון בין
המינים במשרד החינוך .לאחר מכן ,חברות
הקבוצה ליוו את הטמעת תכניות הלימוד
בכל המוסדות הנ”ל.
חברות צוות הטמעת חינוך לשוויון מגדרי בבתי הספר

תוצאות הפרויקט

יו”ר הקבוצה – הינדה פרידלמן ועינת כהן – מדריכה ביחידה
לשוויון בין המינים במשרד החינוך ,מציגות בפני פורום מנהלי
בתי הספר של טירת כרמל
10
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בשנת תשע”ה ילמדו שני בתי ספר תכניות
של חינוך לשוויון מגדרי :בית הספר היסודי
ע”ש יגאל אלון ובית הספר העל-יסודי ע”ש
שיפמן .במרכז לפעוט אימצו תכניות לחינוך
מגדרי שיפעלו החל משנת הלימודים
הקרובה .בנוסף ,יכללו תכנים מגדריים
בתכנית “עיר ללא אלימות”.

חברות הקבוצה בכנס הארצי של התכנית לשוויון מגדרי
ברשויות המקומיות ,ביחד עם חברות מקבוצת אור עקיבא

מעורבות בתכנית לשוויון מגדרי ברשויות המקומיות
בנוסף לפרויקטים ,חברות הקבוצה גילו מעורבות בתחומים נוספים של התכנית לשוויון
מגדרי ברשויות המקומיות .נציגות מקבוצת טירת כרמל – הינדה פרידלמן ,יו”ר מש”י וורד
יוסף ,חברה בהנהלת מש”י ,התארחו בקורס ההכשרה של קבוצת נשים בחולון ,הפועלת
במסגרת תכנית להכשרת פעילים/ות בקהילה המיועדת לבני  .50+ורד והינדה סיפרו על
ניסיונן בבניית פרויקטים לקידום שוויון ברשות המקומית ועל פעילותן למען נשים בעיר.
חברות הקבוצה
השתתפו בכנס הארצי
הראשון של התכנית
לשוויון מגדרי ברשויות
המקומיות והציגו את
הפרויקטים שלהן.

חברות הקבוצה בחולון
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דבר חברות הקבוצה
הינדה פרידלמן
“כיו”ר הקבוצה ליוויתי את
שלושת הפרויקטים ודאגתי
לקשר בין כל הגורמים השותפים :חברות
הקבוצה ,מרכז אדוה ,המתנ”ס העירוני,
מחלקת החינוך של העירייה ,אוניברסיטת
חיפה ומחלקת ההנדסה .הכלים שקיבלנו
ממרכז אדוה ,ביחד עם הידע של השותפים
לעשייה והמטרה המשותפת הביאו לתוצאה
הסופית ,כיף לראות את הצלחת הפרויקטים”.
סילביה כהן
“לאחר ההרצאות שקיבלנו ממרכז אדוה הבנו
שהנושא של שוויון מגדרי מתחיל בחינוך,
ולפיכך החלטנו להביא תכניות לימוד בנושא
לבתי הספר של טירת כרמל .מה שהשתנה
אצלי זה בעצם הראייה של ילדינו ונכדינו
וכיצד אי שוויון מגדרי משפיע עליהם”.
ניצה סייג
“אני ממליצה לקבוצות אחרות לא להתייאש,
להגיע לגורמים המטפלים לאחר בדיקה של
כמה אפשרויות פעולה ולהתמיד בפנייה
אליהם עד שדברים משתנים”.

עליזה חיים
“הפרויקטים שלנו הם חדשניים ,מעולם לא
בוצעו בטירת כרמל .הבנתי שאנחנו יכולות
להשיג הכל עם שכנוע ועבודת שטח נאותה”.
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שרה איקו
“למנהלי בתי הספר היה קשה ומוזר בהתחלה
לעכל את הרעיון של חינוך מגדרי .גם כשקיבלנו
“לא” ,למדנו להכניס את ה”כן” בדרך אחרת,
באמצעות העבודה המשותפת של הקבוצה.
הרעיונות של כולן נתנו המון כוח”.
אילנה ליבוביץ
“כל הרצאה הייתה מרתקת ומפרה ושינתה
את קו המחשבה שלי בנושא .בעקבות הקורס
והפרויקט שיניתי את ההסתכלות שלי על
אי שוויון מגדרי ,חשוב להביא אותו לידיעת
התלמידים ,ההורים והגורמים הממונים על
הנושא כדי לצמצם את הפערים בחברה
הישראלית”.
יעל ברדה
“הקורס היה חוויה מדהימה ,העיניים נפקחו
ביחס לנושאים השונים עליהם שמענו
בהרצאות .אחרי הקורס ,בכל תכנית ברדיו
או בטלוויזיה ובכל כתבה שאני קוראת בעיתון
אני “מחודדת” לנושא השוויון המגדרי .כאשר
סיפרתי לסובבים אותי על הנושא של שוויון
מגדרי נידהמתי לגלות שגם אנשים בעלי
השכלה רחבה לא ידעו מה זה”.
כוכבה אבואב
“הייתי גאה לספר לסובבים אותי שאני חלק
מהפרויקט .הייתה חלוקת עבודה בינינו וממש
יצאנו לשטח לצלם ,למפות ולעשות עבודה.
בעקבות הפרויקט אני הרבה יותר עירנית
למצב של נשים בסביבה”.

חנה חדד
“בעקבות הקורס והפרויקט היה לי את האומץ
והתעוזה להיפגש עם אנשים בעלי השפעה
ביישוב ולפעול לשינוי פני העיר”.

מזל צרפתי
“עבודת הצוות הייתה נפלאה ,תוך חשיבה
משותפת בקביעת המטרות ,של כל אחת
בנפרד ושל כולנו ביחד .הפרויקט הצליח
כי הוא היה מובנה :התחלנו בעניין בנושא
הנגישות והחלטנו להתמקד בתחום של
נגישות לעגלות ילדים ,ערכנו מיפוי מצולם
של מוסדות ותשתיות והבאנו מידע מדויק
למהנדס העיר”.

עליזה גורצקי
“החלום היה לפתוח כיתת מכינה ולימודים
לתואר ראשון ביישוב ,כי נשים רבות רצו ללמוד
וכך גם להעלות את הרמה ביישוב .מסגרת
הפרויקט נתנה לי את הכלים והביטחון לפתוח
ביוזמה כזו .תוך שלושה חודשים הצלחנו
לפתוח את המכינה בטירת כרמל ,זוהי הזכות
שלי ושל הנשים האחרות המשתתפות
בפרויקט להיות חלק מההצלחה הזו”.

ורדה שוקרון
“התוודעתי לנושאים שונים וחשובים כמו
תקציבי הרשויות המקומיות וחלוקתם בין
גברים ונשים .נהניתי וגם התחזקתי מהידע
והכלים שניתנו לנו ,כמו גם מהעבודה החזקה
והמגובשת שלנו”.

סוזי זריהן
“במסגרת הפרויקט נחשפתי לנושא הכלכלי.
צברתי ביטחון לשאול שאלות בנושא ,להכיר
מושגי יסוד בכלכלה ולעשות למידה רחבה
בנושא לא מוכר”.
ורד יוסף
“הייתי שותפה לגיבוש הפרויקט מתחילתו:
זימון המתעניינות לפגישת חשיפה ,קשר
תמידי עם המתעניינות בלימודים ויצירת
שיתופי פעולה עם המתנ”ס וגורמים נוספים.
החוויה האישית היא מאוד מעצימה לראות את
הפרויקט מתממש עכשיו בזמן הלימודים”
מגי דבי
״הפרויקט בו השתתפתי חשף אותי לגודל
הבעיה ולהיקף של האי שוויון בין נשים וגברים
שקיים בשכר ,בתפקידים בכירים ובתחומים
רבים .אני כפעילה קהילתית יכולה לתרום
בכך שאעלה את הנושא על סדר היום בעיר
שלי .לפי ראייתי ,המקום הנכון לפעול לתיקון
הבעיה הוא בחינוך .לשמחתי מצאתי דלת
פתוחה מול אנשי החינוך ביישוב ,וישנה
התקדמות בהסדרת לימוד הנושא במסגרת
בתי הספר בטירת כרמל .אני
מאמינה שממערכת החינוך
יצמח השינוי העתיד לבוא.״
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דבר מלוות הקבוצה
כשחברות הקבוצה העלו את הרעיון לבנות פרויקטים בתחום ההשכלה הגבוהה ושילוב של תכניות
לימוד בנושא מגדר בבתי הספר ,הייתי זהירה .שינוי של תכניות לימוד יכול להיות תהליך ארוך ומייגע,
וגיבוש קבוצת נשים שתפרוץ את המחסומים שמציבה מערכת ההשכלה הגבוהה הוא אתגר גדול
מאוד .חשבתי שבמקרה הטוב ,העבודה על הפרויקטים תיקח קרוב לשנתיים ותוכל להתממש
בשנת הלימודים תשע”ו .שמחתי לגלות שחברות הקבוצה לא רק הציבו יעדים שאפתניים אלא
באו לעבוד .החל במיפוי השטח – שכלל יציאה ממשית לשטח במיפוי המפגעים בפרויקט הנגישות,
ראיונות עם נשים המעוניינות ללמוד בפרויקט ההשכלה הגבוהה ועם מנהלות בתי ספר בפרויקט
החינוך המגדרי וכלה במעקב ,במאמצי שכנוע ובטלפונים אינסופיים עם בעלי תפקידים ועם
נרשמות ללימודים .ההישגים של הקבוצה בטירת כרמל הם תקדימיים והם הושגו תוך חודשים
בודדים .על אף שמטרת הפרויקטים הושגה והם מסתיימים כעת ,אני מקווה מאוד שקבוצת מש”י
תמשיך לרתום את יכולותיה המרשימות לטובת הטמעת חשיבה מגדרית בתחומים מוניציפליים
נוספים ולטובת קידום שוויון בין נשים וגברים בעיר .אני רוצה להודות לחברות הקבוצה על שנת
עבודה משותפת שנתנה לי הרבה השראה ,ואשמח מאוד לראות שיתופי פעולה עתידיים בין מש”י
לבין קבוצות נשים נוספות באזור.
שירה פנחס ,מלוות הקבוצה
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