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על התכנית לשוויון מגדרי
ברשויות המקומיות
התכנית להטמעת שוויון מגדרי ברשויות המקומיות היא פרויקט משותף של 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 התקצוב המגדרי (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.
בשלב זה פועלת התכנית ב 21-רשויות ברחבי הארץ :אבו סנאן ,אום אל-פחם ,אור עקיבא ,אשקלון,
באר שבע ,בית ג’ן ,בקה אל-ע’רביה ,בת ים ,דימונה ,טורעאן ,טירת כרמל ,ירכא ,כפר קאסם ,נתניה,
ערה-ערערה ,פסוטה ,פקיעין ,קרית גת ,רחובות ,שדרות ושפרעם.
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הגופים השותפים
מרכז אדוה
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.
עיריית אשקלון – בחסות ובתמיכה של ראש העיר ,איתמר שמעוני.
עו”ד תמר יוספי – יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ויו”ר מועצת הנשים של העיר אשקלון.
יש לציין כי החל מינואר  ,2013בעיריית אשקלון מכהנת יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה
במשרה סטטוטורית ,מלאה ונפרדת ,בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד
האישה).
מועצת הנשים
מורכבת מיועצת רה”ע לקידום נשים ,מהגב’ מיריי אלטיט – חברת מועצת העיר הממונה על תחום
קידום נשים ,מנשים מתנדבות ,מבוגרות קורסים וסדנאות ומנציגות של ארגוני נשים .המועצה
פועלת לקידום מעמד האישה בעיר אשקלון במגוון תחומים לרבות מנהיגות חברתית ,תעסוקת
נשים ,הכנה למכרזים ,מורשת בהיבט נשי ,קידום אורח חיים בריא ,חודש האישה הבינ”ל ,מניעת
אלימות כנגד נשים ונערות ,נשות עסקים וקריירה ,איזון בין קריירה להורות ,אימהות משמעותית
ועוד .מועצת הנשים פועלת בהובלתה של עו”ד תמר יוספי ,יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה,
יחד עם חברת מועצת העיר הממונה – הגב’ מיריי אלטיט ,בחסות ראש העיר ,איתמר שמעוני.

מרכז אינג’אז -إجناز
הוא 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
This project is funded
by the European Union
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המועצה הלאומית
של נשים יהודיות

JEWISH WOMEN’S FOUNDATION
OF METROPOLITAN CHICAGO

קרן הנשים היהודיות
של ניו יורק

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
 ,)mainstreamingהבודקת 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 .במהלך הקורס התקיימו סדנאות שמטרתן יצירת חיבור בין הידע
הנלמד בקורס לבין עשייה לשינוי שתגביר את השוויון בין גברים ונשים ובין קבוצות שונות בעיר.
המשתתפות בקורס כללו את יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ,נשים ממגוון המקצועות,
מגילאים שונים ,מהקהילות השונות ,אימהות ,סבתות ,נשים עובדות – שכירות ואף עצמאיות
וגימלאיות .עם סיום הקורס פיתחו המשתתפות שלושה פרוייקטים קבוצתיים ,בהתאם לנושאים
שנלמדו ,תוך כדי דינמיקה קבוצתית ומתוך צרכים של המשתתפות ומעגלי הנשים שבחייהן.
בשנה השנייה -המשתתפות נפגשו ופעלו לקידום וליישום הפרוייקטים .הקורס והפרויקטים
התקיימו בהנחייה ,המקצועית והמסורה ,של הגב’ שירה פנחס ,מהצוות של מרכז אדווה ,ובליווי
המקצועי והאישי של עו”ד תמר יוספי.
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הפרוייקטים
מטרת הפרויקט :קידום תעסוקת נשים בגיל פרישה
הרקע /הצורך /הבעיה שמנסה הפרויקט לפתור
נשים מבוגרות סובלות מאפליה בשוק העבודה .נשים רבות מועסקות במשרות חלקיות ובשכר נמוך,
ורבות נפלטות משוק העבודה לפני הגיען לגיל הזכאות לקצבת זקנה ולפנסיה .בנוסף ,פערי שכר
מגדריים והבדלים בדפוסי ההעסקה בין גברים ונשים מביאים לכך שהחסכון הפנסיוני של נשים הינו
לרוב קטן יותר מהחסכון הפנסיוני של גברים .קידום אפשרויות התעסוקה של נשים ,בגיל פרישה ,בא
אם כן לתת מענה לבעיות אלה .פרויקט זה מתבסס על הצורך להמשיך ולהשתכר בכבוד כדי לשמור
על רמת חיים נאותה ,במיוחד לאור הגידול המתמשך בתוחלת החיים בישראל .בנוסף ,נשים רבות
לאחר פרישה ,מוצאות עצמן במלוא כוחן ,עם ניסיון חיים ומקצועי עשיר ויכולות גבוהות .הן מרגישות
חיוניות ועצמאיות עם אורח חיים גמיש מבעבר.
הפעילות להשגת מטרות הפרויקט
בתחילת העבודה ערכה הקבוצה סקר צרכים בקרב נשים בגיל פרישה ,או העומדות לקראת גיל
פרישה בעיר .הצורך המרכזי אשר עלה מן הסקר הוא צורך בסיוע לחזרה לשוק העבודה ובמיצוי
אפשרויות התעסוקה וההשתכרות .במקביל ,חברות הקבוצה מיפו את הארגונים והשירותים
הממשלתיים והעירוניים אשר עוסקים בקידום תעסוקה לגיל השלישי .מבין גורמים אלה ,בחרה
הקבוצה ליצור שיתוף פעולה עם האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים לזקן בישראל (אש”ל) של הג’וינט.
תחילה היו שיחות ואף פגישה עם הגב’ יהודית גליק ,מנהלת בכירה במערך שירותים קהילתיים ,ג’וינט
ישראל-אשל .לאחר מכן ,בחודש יולי ערכה הקבוצה שולחן עגול בעיריית אשקלון בהובלת עו”ד תמר
יוספי – היועצת לקידום מעמד האישה ,ובהשתתפות ראש העיר ,איתמר שמעוני ,חברת מועצת העיר
הגב’ מיריי אלטיט ,הגב’ ברברה סבירסקי מנהלת מרכז אדווה ,הגב’ שירה פנחס – מנחת הקורס
והפרויקטים ,משתתפות הקורס ,נציגי אש”ל ,אגף הרווחה ושירות התעסוקה.
בשולחן העגול הוחלט לקיים קורס הכוון תעסוקתי לנשים ,תושבות העיר מגילאי  55ומעלה .בקורס
תינתן עדיפות להעסקת מרצות תושבות העיר ,ובעת הגיוס יושם דגש על הגעה לנשים ממגוון
שכונות ורקעים ,תוך בחינת התאמתן למטרת הקורס ולייעודו.
לאחר מכן התקיים כנס חשיפה של הפרויקט לכלל תושבות העיר ,בהובלה של עו”ד תמר יוספי –
היועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ,ובהשתתפות מר אפי מור ,מ”מ ראש העיר.
תוצאות הפרויקט
קורס הכוון תעסוקתי לנשים בגילאי פרישה נפתח בדצמבר  ,2015בהשתתפות כ 25-נשים תושבות
העיר .הקורס מועבר ע”י “מכון שיפור” – מטעם הג’וינט והמשרד לקידום מעמד האישה ,בעיריית
אשקלון .הקורס מהווה רתימה של משאבים ,ממשלתיים ועירוניים ,לטובת קידום מעמדן הכלכלי
והחברתי של נשים בעיר.
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בתמונה :שולחן עגול בהשתתפות חברות הקבוצה ביחד עם ראש העיר ,איתמר שמעוני
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מטרת הפרויקט:
הגדלת שיעור הנשים המיוצגות
במוקדי קבלת ההחלטות של העירייה
הרקע /הצורך /הבעיה שמנסה הפרויקט לפתור
חברות הקבוצה בחרו לקדם ייצוג נשי במועצת העיר ,בוועדות העירייה ,בתפקידים בכירים בעירייה
ובדירקטוריונים של חברות עירוניות .תחום הייצוג נבחר מאחר ושיעור הייצוג של נשים במוסדות
קבלת החלטות ובתפקידים בכירים הוא גורם חשוב המשפיע על יכולתן של נשים להשפיע על
התוויית המדיניות העירונית ועל החלוקה של המשאבים הציבוריים בעיר.
הפעילות להשגת מטרות הפרויקט
תחילה ,ערכו חברות הקבוצה מיפוי של הרכב ועדות העירייה ,הרכב הדירקטוריונים העירוניים,
הרכב בעלי/ות התפקידים הבכירים בעירייה והרכב חברי/ות מועצת העיר .הקבוצה נפגשה עם עו”ד
אילנה מרכוס ,סגנית היועץ המשפטי של העירייה (דאז) ,ללמידה על תפקידן ,סמכויותיהן ופעילותן
של ועדות העירייה ,וכיצד תושבות יכולות להשתתף ולהשפיע על פעילותן של וועדות אלה .חברות
הקבוצה אף ראיינו מספר חברות מועצה ,על מנת להבין אילו חסמים עומדים בפני הגדלת ייצוגן של
נשים במוסדות הפוליטיים העירוניים.
המיפוי שערכה הקבוצה העלה כי ישנו ייצוג חסר לנשים בוועדות העירייה ובמועצת העיר .לעומת
זאת ,במרבית הדירקטוריונים של חברות עירוניות נמצא ייצוג שוויוני לנשים .כמו כן ,נמצא כי
בשנתיים האחרונות ישנה עלייה במספר הנשים המכהנות בתפקידים בכירים בעיריית אשקלון .לא
זו אף זו ,לראשונה מכהנת אישה בתפקיד של גזברית העירייה ,היועצת המשפטית ודוברת העירייה.
 .1ייצוג נשים במועצת העיר
במועצת העיר אשקלון מכהנות ארבע חברות מועצה מתוך  23חברי מועצה בסך הכול .שיעור
הנשים מבין חברי המועצה עומד אם כן על .17.4%
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.2ייצוג נשים בוועדות העירייה
שם הועדה
וועדות חובה
כספים
מכרזים
משנה תמיכות
ביטחון
בטיחות בדרכים ותחבורה
הנחות
קליטה ועליה
איכות הסביבה
שמות
ביקורת
חינוך
קידום מעמד הילד
וועדות רשות
רווחה
תיירות
שימור אתרים
תעסוקה
תעשייה

מספר גברים

מספר נשים

נשים באחוזים

6
11
3
3
2
3
6
5
2
1
4
3

2
3
1
1
0
1
1
1
0
1
2
2

25%
27.3%
25%
25%
0
25%
14.9%
16.7%
0
50%
33.3%
40%

2
4
2
2
2

1
0
0
1
0

33.3%
0
0
33.3%
0

* ביחס לוועדות נוספות ,כגון ועדת משנה לתכנון ובנייה ,ועדת הנחות לאגרות שילוט ,ועדת בחירת עובדים בכירים ועוד לא
התקבלו נתונים.

 .3ייצוג נשים בדירקטוריונים של חברות עירוניות
דירקטוריון
החברה לתרבות פנאי וספורט
החברה הכלכלית
חברת מוסדות חינוך
חברת מתנ"ס וולדנברג

מספר גברים
5
6
5
4

מספר נשים
4
4
3
4

נשים באחוזים
44%
40%
37.5%
50%

 .4שיעור הנשים בקרב בעלי תפקידים בכירים בעירייה
מנהלי אגפים
גברים
נשים
סה״כ

2000
15
3
18

2003
14
3
17

2007
14
3
17

2011
15
5
20

2012
16
6
22

2013
15
6
21

2014
18
6
24
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מנהלי מחלקות
גברים
נשים
סה״כ

2000
29
16
46

2003
29
20
49

2007
30
23
53

2011
29
24
53

2012
29
28
57

2013
25
27
52

2014
31
33
64

מנהלי יחידות
גברים
נשים
סה״כ

2000
15
9
24

2003
22
13
35

2007
35
16
51

2011
41
20
61

2012
41
26
67

2013
41
27
68

2014
41
27
68

התפלגות אחוזי משרה לעובד לפי מין
אחוזי משרה
פחות מ50%-
50-74%
75-99%
100%
סה״כ

גברים
0
10
1
367
378

נשים
4
56
79
530
669

מספר העובדים
4
66
80
897
1047

*נתונים אלה אינם כוללים את תחום המים ,ארנונה ופניות מכיוון שפילוח לפי מגדר בתחומים אלה אינו קיים במערכת.

החל משנת  2000ניכרת עלייה קבועה בשיעור הנשים המכהנות בתפקידים בכירים בעירייה .נכון
לשנת  ,2014נשים מהוות  39.7%מבין מנהלי היחידות 51.6% ,מבין מנהלי המחלקות ו 25%-מבין
מנהלי האגפים .שיעורן של נשים בקרב העובדים משרה חלקית הינו גבוה :נשים מהוות 100%
מהעובדים בחמישים אחוזי משרה ומטה ,ו 92.5%-מהעובדים באחוזי משרה בגובה  51-99אחוזים.
תוצאות הפרויקט:
התוצאה המרכזית של הפרויקט היא איסוף ,פרסום והנגשת המידע בנוגע לשיעור ייצוגן של נשים
בכל מוקדי קבלת ההחלטות העירוניים .בנוסף ,העירייה פרסמה באתר האינטרנט שלה את הרכב
ועדות העירייה ,כך שכיום המידע נגיש לכל תושב ותושבת המתעניינים בכך .בנוסף ,מועצת הנשים
ממליצה להנהלת העירייה להגדיל את מספר הנשים בוועדות העירוניות ,ממגוון השכונות והקהילות.
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מטרת הפרויקט:
הטמעת חינוך לשוויון מגדרי בבתי הספר
ובמסגרות החינוכיות של אשקלון
הרקע /הצורך /הבעיה שמנסה הפרויקט לפתור
רבות מחברות הקבוצה הן נשות חינוך במקצוען ,לכן התגבשה בקבוצה ההכרה בחשיבות של
חינוך ,מנקודת מוצא של שוויון מגדרי ובשילוב של מגדר בחומרי הלימוד לגילאי היסודי והתיכון.
הפעילות להשגת מטרות הפרויקט
עו”ד יוספי נפגשה בהשתלמות מקצועית עם הגב’ אושרה לרר ,המנהלת הארצית של היחידה
לקידום שוויון בין המינים במשרד החינוך ,ושם שמעה הרצאה שלה אודות חינוך מגדרי במערכת
החינוך .בנוסף ,חברות הקבוצה יחד עם עו”ד תמר יוספי נפגשו עם הגב’ מיכל שרף ,מנהלת
היחידה לקידום שוויון בין המינים במשרד החינוך במחוז דרום ,ולמדו על תכניות הלימוד הקיימות
היום במשרד החינוך .בהמשך זומנה מיכל שרף למפגש עם משתתפות הקורס ,שם העבירה
הרצאה מעניינת ומעורר השראה בתחום זה .לאחר מכן ,חברות הקבוצה קיימו פגישות ושיחות עם
המנהלות/ים והצוות החינוכי של ארבעה בתי ספר בעיר :ממ”ד אור חיים ,ממ”ד-ברנע ,בית יחזקאל
ונווה דקלים .בנוסף ,בפגישה עם מר אבי קמינסקי ,ראש מינהל החינוך בעיריית אשקלון ,הוחלט כי
מינהל החינוך יפעל ,יחד עם המשרד לקידום מעמד האישה ,ליידע את כל בתי הספר בעיר ,לגבי
האפשרויות השונות לשילוב תכניות לחינוך מגדרי עבור תלמידיהם/ן.
תוצאות הפרויקט
בשנת הלימודים תשע”ו ישלבו ארבעה בתי ספר תכנים העוסקים בחינוך מגדרי במסגרת תכניות
הלימודים שלהם .התכנים המגדריים ישולבו בהיסטוריה ,ביהדות ,עבודות חקר ובתכנית לבנות
המצווה .בנוסף ,חברות הקבוצה קישרו בין מיכל שרף לבין מנהלות בית הספר לאומנויות באשקלון,
המאמץ בשנת תשע”ו תכנית לקידום שוויון מגדרי בשם “שוות דיבור” הן בחטיבה הצעירה (כיתות ז’)
והן בחטיבה העליונה (כיתות ט’) .כמו כן ,מורה מבית הספר לאומנויות תעבור הכשרה והשתלמות
מקצועית של תוכנית זו במרכז פסגה באשדוד ,והיא תלווה את יישום התוכנית בבית ספרה .קבוצת
הנשים ממשיכה לפעול כדי להגדיל את מספר בתי הספר ,הכוללים תכניות לחינוך מגדרי ,במסגרת
תכנית הלימודים .יש שאיפה ,בשלב מסוים ,לשלב תכניות מגדריות גם בגני הילדים ,בתוכניות
להורים ובהכשרות לסייעות ולצוות החינוכי .יעד נוסף הוא לפתוח בעתיד מסלול לבחירה בבגרות
במגדר ,לתלמידי תיכון בכיתות י’.
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מעורבות בתכנית לשוויון מגדרי ברשויות המקומיות
חברות הקבוצה השתתפו בכנס הארצי השני של התכנית לשוויון מגדרי ברשויות המקומיות
והציגו את הפרויקטים שלהן.
בתמונה :חברות הקבוצה במהלך הכנס הארצי של התכנית לשוויון מגדרי ברשויות המקומיות,
יחד עם עו”ד תמר יוספי ,עם הגב’ שירה פנחס ועם הגב’ ורד סוויד – מנהלת הרשות לקידום
מעמד האישה במשרד ראש הממשלה.
בנוסף ,עם הכניסה לתפקידה ,עו”ד תמר יוספי הצטרפה אל פורום יועצות הנגב ,המתקיים
בהובלת מרכז אדווה ועו”ס עדנה סבג-קריבוי ,יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה
בעיריית באר שבע.

12

|

בס"ד

דבר ראש העיר ,איתמר שמעוני
העיר אשקלון נמצאת בהתפתחות מתמדת ,במגוון תחומים ,והיא נהנית מנתונים טבעיים שאין לאף
עיר אחרת בישראל .יש לנו את אחת מרצועות החוף היפות והארוכות ביותר בארץ ,הנמתחת לאורך
כ 12-ק"מ ,יש לנו היסטוריה בת אלפי שנים ,יש לנו פארק לאומי ,אתרים וממצאים ארכיאולוגים.
בשנים האחרונות הפכה אשקלון לגורם משמעותי בשוק הנדל"ן בישראל ,עם היקפי בנייה גדולים
וביקושים ברמה גבוהה .אשקלון נחשבת לעיר אטרקטיבית ויש אליה הגירה חיובית ,של זוגות
צעירים ,שהולכת וגדלה.
אשקלון ניצבת כיום בנקודת זינוק משמעותית .לאחרונה ,חתמנו על הסכם גג היסטורי .זהו הסכם
הגג הגדול במדינה .הוא יוליד אלפי מקומות עבודה ,מקומות תעסוקה ייחודיים ,פארק תעשיה
והייטק ,פיתוח רצועת החוף ,ישפר תשתיות תחבורה ,התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות
והקמת מתחמי בילוי ,תרבות ותיירות.
בחזון שלי אני רואה את העיר אשקלון נשענת על שלוש רגליים איתנות :חינוך ,תעסוקה ותיירות.
לכל ההתפתחות הענפה הזו יש השלכות מגדריות ,ותרומה חשובה לקידום נשים בתעסוקה,
במעגל העבודה המודרני ,בתיירות ,במוקדי ההשפעה ובהשכלה הגבוהה.
בשנתיים האחרונות יש תחושה אמיתית באוויר -שמשהו טוב קורה באשקלון ,גם בתחום של קידום
מעמד האישה .יותר ויותר תושבות לוקחות חלק פעיל בפעילות הענפה של המשרד לקידום מעמד
האישה ,בעיריית אשקלון .וזאת במגוון תחומים – מנהיגות ,כלכלה חברתית ,הכנה למכרזים ,קידום
בתעסוקה ,העצמה אישית ,נשות עסקים וקריירה ,איזון בין קריירה למשפחה ,מניעת אלימות כנגד
נשים ונערות ועוד.
אני רואה בתושבות העיר שותפות בהתפתחות ובשגשוג של אשקלון .אני מחזק את ידן ומאמין
בכישורים שלהן .לאחרונה -מספר הנשים המכהנות בתפקידים בכירים ,בעיריית אשקלון גדל.
בנוסף ,לראשונה בעירייה מכהנת אישה בתפקיד -גזברית ,יועצת משפטית ודוברת .מאז כניסתי
לתפקיד ראש העיר ,אני מוביל מהפכה של ממש בתחום החינוך .יש לכך השפעה מכרעת על
החברה שלנו ,והיבטים שונים .היבט אחד הינו במובן של שוויון זכויות וחופש כלכלי .אחד המהלכים
שביצעתי הינו פתיחת צהרונים וקייטנות בחגים ובחופשת הקיץ ,במחירים מוזלים ומסובסדים .זהו
מהלך שתורם להעצמה הכלכלית והתעסוקתית של נשים ואימהות .שהרי ,באופן זה ,אימהות רבות
יותר יכולות כעת לעבוד במשרה מלאה ,להוסיף שעות נוספות ולרכוש השכלה גבוהה.
אני גאה לראות את שיתוף הפעולה ההדוק בין מרכז אדווה ,לבין המשרד לקידום מעמד האישה
בעירייה ,יחד עם תושבות פעילות בעיר.
אני מברך את כל העוסקות במלאכה חברתית חשובה זו .אני גאה לראות את כברת הדרך שעברתן,
את העלאת המודעות לנושאים מגדריים ,וכן את הפרוייקטים החשובים ,שהן תוצר של הקורס
בכלכלה חברתית ותקציב מגדרי ,ברשויות המקומיות.
כל הכבוד ויישר כח!
אני מאחל לכולנו -המשך עשייה מוצלחת ופורייה!
איתמר שמעוני
ראש העיר
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בס”ד

דבר עו”ד תמר יוספי ,יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה
במסגרת תפקידי כיועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה בעיריית אשקלון אני פועלת מתוך ערכים
חברתיים ,ציבוריים וכלכליים כאחד .לתפקיד שני מישורים ,והם שלובים זה בזה .האחד – מישור
ההסברה והעלאת המודעות .המישור השני – עשייה אקטיבית וממשית .העשייה בתחום המגדרי הינה
עבורי ,זכות ואתגר כאחד .אני רואה בכך שליחות בעלת השפעה חשובה על החברה כולה .בינואר 2013
התחלתי את תפקידי בעירייה .לפני כן ,שימשתי כעורכת דין במגזר הפרטי ,המתמחה בזכויות נשים,
בדיני משפחה ,בליטיגציה בבתי משפט ובבתי דין רבניים .תוך שילוב הכשרות מקצועיות כמגשרת,
וכמאמנת המתמחה בהעצמת נשים .הפעילות שלנו ענפה והיא כוללת מגוון נושאים – מנהיגות,
כלכלה חברתית ,תקציב מגדרי ,קידום בתעסוקה והכנה למכרזים ,איזון בין קריירה להורות ,אימון
אישי למינוף החוזקות ,נשות עסקים וקריירה ,מניעת אלימות כנגד נשים ונערות ,קידום אורח חיים
בריא ועוד .פעילות עשירה זו מקבלת השראה מחזון ראש העיר ,מר איתמר שמעוני ,וכן מהחלטת
ממשלה מס’  2084מיום  7-10-14לפיה יש לבצע ניתוח מגדרי של התקציב במשרדים הממשלתיים,
כאשר המגמה להמשיך זאת אל הרשויות המקומיות .השראה נוספת נשאבת מהקמת משרד חדש
בממשלה הנוכחית – המשרד לשוויון חברתי ,בראשות השרה גילה גמליאל .מרכז אדוה הינו שותף
מרכזי בפעילות של המשרד לקידום מעמד האישה .יחדיו הובלנו את הקורס בכלכלה חברתית
ותקציב מגדרי .בחוברת זו מוגש לעיונכם סיכום אודות הפרוייקטים של בוגרות הקורס בכלכלה
חברתית ותקציב מגדרי.
העשייה ,הלמידה והמפגש עם מרכז אדוה והצוות המקצועי פתחו בפניי צוהר אל עולם ניהולי וחברתי
מרתק .זכיתי להרחיב ולהעמיק את הידיעות שלי בתחום של מגדר ,כלכלה חברתית והטמעת חשיבה
מגדרית בעשייה הציבורית ,בשימוש בתקציב העירוני ואף בבניית תכניות עבודה .רכשתי שפה ניהולית
מקדמת ואיכותית .כל זאת מתווסף אל ארגז הכלים המקצועי שבאמתחתי .ארגז כלים אשר משמש
אותי בהגדרת החזון ,היעדים ובעיצוב תכנית העבודה.
יחדיו ,גיבשנו קבוצת נשים דינמית ,ערכית ,יצירתית ובעלת מעורבות חברתית וציבורית .הקבוצה
עברה כברת דרך משמעותית והיא סיימה בהצלחה רבה את הקורס בכלכלה חברתית ותקציב מגדרי.
כל אחת מבוגרות הקורס רכשה התבוננות חדשה ,ידע וכלים שילוו אותה בכל תחומי חייה ,והתבוננות
שתכוון לחתור לשוויון חברתי .בוגרות הקורס בנו שלושה פרוייקטים .הראשון – הכוון תעסוקתי לנשים
לאחר פרישה ,בשיתוף ג’וינט ישראל -אש”ל .זהו פרוייקט ייחודי שמטרתו להעניק הכוון תעסוקתי
והעשרת ארגז הכלים ,לנשים בגילאי  55שנה ומעלה ,המעוניינות לחזור למעגל העבודה המודרני.
בדצמבר  2015נפתח קורס זה .התוכנית שלו מתבססת על הצורך האמיתי ,הנובע מהגידול המתמשך
בתוחלת החיים בישראל מחד ,ועל הצורך להמשיך ולהשתכר בכבוד ,על מנת לשמור על רמת חיים
נאותה וטובה ,ולא להסתמך רק על פנסיה מלאה או חלקית או על קצבאות המל”ל מאידך .בנוסף,
נשים רבות מוצאות עצמן ,לאחר הפרישה ,במלוא כוחן ,עם ניסיון חיים עשיר ,כישורים רבים ,מקצועיות
וגמישות בשעות העבודה .הפרויקט השני – העלאת מודעות להגדלת הייצוג הנשי ,במוקדי קבלת
ההחלטות ,ובפרט בוועדות העירוניות .נשים מביאות “קול אחר” אל שולחן קבלת ההחלטות .הן
מביאות אינטואיציה מפותחת ,יצירתיות ,וחוכמה נשית .כל זאת מהווה תרומה נכבדת ומשמעותית
לארגונים ולרשויות .הפרויקט השלישי – שילוב חינוך מגדרי בבתי הספר היסודיים ,בליווי המקצועי
והפדגוגי של היחידה לקידום שוויון בין המינים במשרד החינוך .כדי להוביל לשינוי משמעותי בחברה,
וכדי לקדם וליישם שוויון חברתי ,יש להתחיל את התהליך כבר מהגיל הרך ,בתוכניות לימודיות,
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בהכשרות מקצועיות לצוות החינוכי ואף בהרצאות להורים.
בנוסף ,בתחום הפנים-ארגוני ,מתחילה הטמעת חשיבה מגדרית ,בשימוש בתקציב ובתכנון המשימות
השנתיות באגפים שונים ,לרבות בתחום החינוך ,איכות הסביבה ,אירועים ,תרבות תורנית ובאגף
השרות .אנו נמשיך להטמיע התבוננות מגדרית בעיר ,על ידי הליך של לימוד הצרכים של נשות העיר,
ומתן מענה ממוקד עליהם .בעשור האחרון ,אנו עדים להתקדמות בתחום המגדרי ,ובכל העולם
מציינים את ההישגים הכלכליים ,הציבוריים ,התרבותיים והמדעיים של נשים .יחד עם זאת ,עדיין
קיימים פערים מגדריים בין נשים לגברים ,לרבות בשכר ,במוקדי ההשפעה ובמעגל התעסוקה .על כן,
מרכז אדוה פועל ,יחד עם גופים ארציים נוספים ,כדי לצמצם את הפערים ,להעניק כלים פרקטיים,
לקדם רגולציה מגדרית וכיוצ”ב.
בשנים האחרונות הולכת ומתחדדת ההכרה בכך ,שהגברת השוויון בין נשים לגברים היא לא רק
מטרה חברתית ראויה בפני עצמה ,אלא אמצעי להשגת צמיחה כלכלית .כתבי עת מקצועיים אף
המציאו מילה חדשה  - womenomicsשהיא שילוב בין המילים נשים וכלכלה ,כמושג המתאר את
קשרי הגומלין החזקים ,המתקיימים בין שני התחומים הללו .הקשר בין שוויון מגדרי לצמיחה כלכלית
הינו פשוט :ככל שהחברה שוויונית יותר ,כך נשים משתתפות יותר בכוח העבודה ,במעגל התעסוקה
ובעסקים .בכך הן מגדילות את סך ההכנסות במשק ,היינו את התוצר הלאומי הגולמי .ציבור הנשים
מהווה מנוע לצמיחה כלכלית ,חברתית ותרבותית .קידום נשים ונערות מהווה צורך לאומי.
ראש העיר ,איתמר שמעוני דוגל בהגדלת שילוב נשים בעשייה ובמוקדי הניהול .והראייה ,שבשנתיים
האחרונות ,מספר הנשים המכהנות בתפקידים בכירים בעירייה גדל .בנוסף ,לראשונה בעיריית
אשקלון ,אישה משמשת בתפקיד גזברית ,יועצת משפטית ודוברת.
תודות!
לראש העיר ,מר איתמר שמעוני – על החזון ,על האמונה ,על התמיכה ועל העשייה המבורכת לטובת
העיר אשקלון ולרווחת כלל תושביה – נשים וגברים כאחד!
לגב’ מיריי אלטיט ,חברת מועצת העיר הממונה על קידום מעמד האישה ,החינוך הבלתי פורמלי
והעסקים הקטנים – על שיתוף הפעולה והעשייה המקדמת.
לכל צוות מרכז אדוה ,בניהולה של הגב’ ברברה סבירסקי.
לגב’ שירה פנחס – מנחת הקבוצה המקצועית והמסורה.
ולכן בוגרות הקורס היקרות – תודה על הלמידה הרצינית והמסורה ,על הפקת הפירות – שיפיצו זרעים
רבי-השפעה ,על החברה כולה ,במדינת ישראל.
לסיכום :להעצמת נשים יש אפקט חברתי מתמשך ,נשים הן סוכנות שינוי ,הן אלה המעבירות ערכים
וקודים חברתיים מדור לדור .נשים הן מעוררות השראה ומהוות מודל לחיקוי במשפחה ,ועבור הסובבים
אותן .במסגרת תפקידי ,אני דוגלת בהשבחת ההון האנושי .אני מאמינה בכוחם של אנשים בכלל,
ובעוצמתן של נשים בפרט .וכפי שאמר הוגה הדעות בנימין ד’יזרעלי:
“אם אתה רוצה שנה אחת של שגשוג – גדל חיטה.
אם אתה רוצה  100שנים של שגשוג – גדל אנשים”
אני מאחלת לכולנו המשך עשייה פורייה ומוצלחת,
עו”ד תמר יוספי
יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה
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דבר חברות הקבוצה
כרמלה עופרי

אירית בויטום

בקורס הייתה חוויה של הנעה ,וצורך עז בשינוי.
הייתה אנרגיה נשית עוצמתית מבורכת .הייתה
למידה ,העצמה ורכישת כלים .הגדלתי את
מעגל החברות ,והכרתי תחומי עיסוק שונים
של המשתתפות.

תמיד ידעתי שקיימת אפליה ביחס לנשים
בעיקר בתחום השכר ,בייצוג נשים בתפקידים
ציבוריים ,בכנסת וכו׳ ,אך הפרוייקט תרם לי ידע
אובייקטיבי בדרך לגיבוש ראייה רחבה ומדוייקת
יותר על מצב הנשים בישראל ובעולם ,תחומי
אי השוויון ,ההסטוריה של המגדר ועוד .בנוסף,
נהנתי לפגוש את חברותי לקבוצה שבינהן
נשים חזקות ועצמאיות ,ולפעול לשיפור כלכלי
ולשיפור באיכות החיים של נשים.

יהודית אברמוביץ
שיתופי הפעולה עם נשות הפרויקט ,העשרת
הידע והכלים שקיבלנו הביאו לפתיחת דלתות
שבעבר לא היו ידועות לנו .מרכז אדוה העשיר
והאיר את עיני לגבי המגדר הנשי ,היום בהרבה
תחומים אני מחפשת היכן מוצב המגדר הנשי,
דבר שבעבר לא נתתי את דעתי עליו .בנוסף,
המוסדות העירוניים למדו להכיר את פעילותו
של פורום הנשים ולכך יש חשיבות גדולה מאוד.

ליזה זגורי
במסגרת השתתפותי בפרוייקט נחשפתי
לצורך להשקיע בפעולות נוספות לשיוויון מגדרי
ולפעול לשותפות ביצירת חברה שוויונית,
בה נשים זוכות לייצוג הולם ולכבוד .היציאה
לדרך בפעולות אקטיביות ליישום הפרויקטים,
השיתוף של הגורמים העירוניים ,המפגשים של
סיעור המוחות ,היו משמעותיים.

אורה לוי
ההרצאות בתחילת הפרויקט ,מצד אחד
פתחו לי צוהר לעולם חדש ומצד שני הבהילו
אותי .הרבה מידע והרבה מושגים מופשטים.
אך התמדתי להגיע ,וחוויתי חוויה נפלאה ,של
תהליך לימודי ויישומי חשוב ,בקבוצת נשים
אשקלוניות ובתחושה של ביחד .הדיונים,
התחקירים ,האומץ להעלות שאלות ולהטיל
ספקות ,למדנו לחלק את העבודה בינינו ותמיד
לחזור למליאה לדיווח ,למשובים ולעזרה
ושיתוף .למדתי להנות מהתהליך ולא רק
מתוצאה סופית .בפרוייקט של הקבוצה שלי,
לא הגענו לתוצאה סופית ,רצויה ,עדיין ,אבל
למדנו דרכים רבות ומגוונות להשגת מידע
מהרשות ולהנעת תהליכי שינוי ברשות.

ענת קפ
מדובר בקורס חשוב ביותר שסיפק ראייה והבנה רחבה לעניין השוויון המגדרי .ככל שהעמקנו
בסקירת השטח התגבשה בנו ההבנה עד כמה הפער עצום ויש צורך להביא למודעות וליזום שינויים
הלכה למעשה .כחלק מהשתתפותי הרגשתי שליחות גדולה מאוד לסייע ,לעשות ואף לנסות
ולגרום לשינויים .ככל שהנושא עלה לתודעה הציבורית הרגשתי כי עלינו לפעול יותר וכי יש לזה גיבוי
ציבורי .הדבר החשוב ביותר מבחינתי הוא שיש להמשיך ולפעול למען שוויון מגדרי שכן כפי שציינתי
הפערים עצומים ויש צורך מיידי לצמצמם .עד כה קיבלתי את הפערים הללו כ”גזירה משמים” ברם,
שיניתי את ההסתכלות שלי לכוון של הצורך להילחם למען שינוי.
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נתנאלה ויס
ההשתתפות בקורס הייתה מאוד מעשירה מבחינת תכנים ,היה חשוב לקחת חלק במעגל של נשים
שיכולות להשפיע על העיר .הייתה חוויה נהדרת .חשוב שנשים שונות מתחומים שונים יצרו קשרים
שיכולים להועיל גם לפעילות בהמשך לקידום נשים בעיר.

מרגלית שחר
כשנרשמתי לקורס הכרתי את שמו ואולם לא ידעתי בדיוק מה יהיו הנושאים בו .ואכן ,נחשפתי
לנושאים ,למצבים ולעובדות אשר חידדו את מחשבותיי והיוו מנוף לפרוייקט בו אני שותפה .פיתחתי
מודעות לנושא זה .נחשפתי למושגי יסוד בכלכלה חברתית ופיתחתי התבוננות וההסתכלות ביקורתית
במדיניות כלכלית בכלל ובמיוחד במדיניות המוניציפאלית .ההישגים של הפרויקטים צמחו מתוך
הצורך ,מתוך הדיונים ,מתוך המצב המצוי ומתוך הקשר האישי שלנו אל התחומים האלה.

תקוה ברזילי

שושנה כהן

נחשפתי לדברים שלא הייתי מודעת אליהם
כמו ההסתכלות על השוויון מהגדרי והשקיפות
במשרדי העירייה ,והכרתי והרחבתי את מעגל
מכריי .ההשתתפות בפרויקט והמעורבות
החברתית חשובה לכלל החברה ולילדנו
הקטנים והבוגרים כאחד.

השינוי הגדול לדעתי הוא בעצם שינוי תפישות
חברתיות ,למשל באמצעות קידום החינוך
בראיה מגדרית ,פיתוח מודעות מגדרית אצל
מורות ,גננות והורים ,חשיפת הילדים לכל
האפשרויות כך שבנות ובנים יוכלו לבחור את
האפשרויות המתאימות להם ,לקדם בנות
במתמטיקה ומדעים ,ולעורר מודעות כדי
לאפשר גם לבנים להביע את רגשותיהם.
הראייה שלי בכל תחום היא ראייה יותר
מגדרית ,בכל תחום שבו אני פועלת אני
מסתכלת עליו עכשיו גם מבחינה מגדרית.

יעל פלאו
חוויה נעימה בה נפגשנו נשים באופן קבוע
ללמידה קבוצתית על הנושא המגדרי .נושא
בו הייתי מקובעת בעברי והוא שינה את
דעותיי האישיות .הדעות שלי בנושא תפקידים
מגדריים ,גם בגיל הרך ,השתנו .ההישג הכי
חשוב של התכנית הוא נתינת כלים לנשים
שפורשות או פרשו מהעבודה .זה דבר חשוב
לכל אחת לבטא את עצמה בתחום שהיא
יכולה.

יפה טבג’ה
היתה לי חוויה גדולה להיות חלק מקבוצה,
הדיונים כללו שיח מאוד פלורליסטי ,העלנו
רעיונות ,והרגשתי חלק משמעותי בתוך
הקבוצה .למדתי שקבוצה קטנה של אנשים
באמת יכולה להביא לשינויים .שיניתי את
הסתכלות בעקבות הקורס על יכולותי ,שכולנו
יכולות להגיע לכל מקום אשר נרצה.
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טעימות מצולמות
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