
חיימי-אלדןשני 

ן  "עמותת כ, מנהלת פיתוח והדרכה

טובה  עיר : 'עיר בראייה מגדרית'

נשים.לאעיר טובה = לנשים 

בכנסתדיון בוועדה לקידום מעמד האשה 

19.6.18

ן"עמותת כ, מנהלת פיתוח והדרכה-חיימי -שני אלדן





Gender Mainstreaming

כאסטרטגיה לשינוי במדיניות  

העירונית



  מרחב ציבורי אשר בו נשים ונערות יכולות להיות
פיזיתמבלי החשש לפגיעה בטוחות

 כלפי נשים הן במרחב הציבורי  לא מתקיימת אלימות
אשר בו מתרחשות מרבית הפגיעות  במרחב הביתי והן 

ונערותנגד נשים 

 בכל התחומים כולל פוליטיאינן מופלות לרעה נשים  ,
שלהןכלכלי ואשר בה נשמרות כל הזכויות , תעסוקתי

 אשר משפיעות על  בקבלת החלטות נשים משתתפות
כולההקהילה והעיר 

  הממשל המקומי והמשטרה לוקחת חלק פעיל ואקטיבי
על מנת לדאוג לכך שנשים לא יסבלו מאלימות ולאפשר  

הוגןומשפט צדקלנשים ונערות לזכות ל

עיר ידידותית  , (2010)ם "הגדרות האו
:בהלנשים היא עיר 



הטעמת עקרונות פמיניסטיים במדיניות  
תכנון עירוני

תקציב עירוני
ייצוג שווה  

במוקדי קבלת 
ההחלטות

תכנון הנדסי
תחושת בטחון 
והכלה לנשים 
במרחב הציבורי

בטחון כלכלי  
תעסוקתי

תחבורה 
ציבורית

עיר מותאמת  
משפחה



דוגמאות של עשייה בערים שונות  

הכרה שווה

ועדת •
תמיכות

שמות •
רחובות

יקירת  •
העיר

דוברות  
בכנסים 
עירוניים

שפה  
–מגדרית 

רפואה על '
'הבר

שפה  
משקפת 

שיויון
הזדמנויות

יעד 
2019  :

תקציב 
מגדרי

נהלים 
המחייבים 

שיויונייצוג

בטחון 
כלכלי  

תעסוקתי

/ תחבורה 
ספורט  
בראיה  
מגדרית 

ניהול 
מודע 
מגדר 
בעירייה

עתודת 
מנהיגות  
נשים בעיר

בטחון אישי במרחב  
הציבורי

חינוך מודע 
מגדר

מרכזים התומכים 
בצרכי נשים



דוגמאות מהעולם

:העולםמודל שהוטמע גם בערים נוספות ברחבי 

,  דלהיניו ;טנזניה, סאלאם;ארגנטינה, רוסריו

.רוסיה, ופטרוזבוסק;הודו





נשים במוקדי קבלת החלטות  ייצוג 
אפקטיבית ליצירת עיר טובה  כדרך 

ן.לכולם

עמותת  לית "מנכ–ר מזל שאול "ד

כח נשים–ן "כ



הפער המגדרי במוקדי קבלת החלטות  
בישראל

מתוך  34)20-חברות כנסת ה
120 )

28.3
%

נבחרות ציבור ברשויות  
14%המקומיות

2%ראשות רשות מקומית

של חברות דירקטוריוניות
18%ציבוריות

0%ליות בחברות ממשלתיות "מנכ



מדד המגדר בשלטון המקומי

נתונים ותמונת מצב



תפקידים סטטוטוריים בכירים ברשויות
על פי נתוני משרד הפנים לכלל הרשויות בישראל  



סיכום נתונים



השלכות של ייצוג חסר
חסרה פרספקטיבה של נשים בעת  

קבלת החלטות  

השלכות אפשריות על  
נשים אינן נבדקות

מדיניות ושירותים  

שאינם מותאמים  

+לנשים 
ם.כולןהשפעה רוחבית על 



= עיר בראייה מגדרית 

מאוזנים מגדריתההחלטות קבלת כאשר מוקדי 

40%
ומעלה



תנאים שמקדמים עיר בראייה מגדרית

שיקוף  –מיפוי 
תמונת המצב  

.העירונית

'  מלמטה'עבודה 
מעורבות של -

תושבות ככח  
.מניע

-' מלמעלה'עבודה 
שותפות רחבה עירונית  

.  לצד הפוליטיקה, וארצית
רתימת ראש הרשות  

.וחברי מועצה
מעורבות היועצת 

–לקידום נשים בעיריה 
ככתובת מקומית בעלת 

.מודעות ויכולת לקדם

לשאול את 
נערות / הנשים 

מה נשים –
???צריכות

הכשרות 
ומנטורינג לנשים 

.בעמדות הובלה

הטמעת ראייה מגדרית 
בתכנית העבודה 
בעירייה ובתכנית 

. התקציבית

לדברר את המהלכים  
בדרך קונקרטית  
.וממחישה לציבור



דוגמאות לעבודה על ייצוג נשים בערים

קבוצת  'יצירת 
של נשים  ' השפעה

מנהיגות בעיר

הכשרות עבור 
נשים לניהול בכיר 

במגזר הציבורי

'  ניהול מודע מגדר'
בהובלת  –בעיריות 

ראשי ערים

הכשרות נשים לפוליטיקה
יותר נשים במקומות  : מהלך שטח

ריאליים בכלל הרשימות



המלצות לקידום הועדה בתחום ייצוג

!  כעת
קידום 
קמפיין 
שמיידע  
בתיקון  
לחוק  

הבחירות  

-בחקיקה 
ייצוג 
שיוויוני

בדירקטוריונים  
, עירוניים

בתפקידים 
סטטוטוריים 

, בכירים

ליות  "באיוש מנכ
בתאגידים  

קידום 
מדיניות  

המחייבת  
רשויות  

בהטמעת 
שיויון

מגדרי  
בכל  

ההיבטים 
כולל  )

חיזוק 
המעמד  

הסטטוטורי  
והשפעתה  

היועצת  של 
לקידום  
מעמד 
.האשה

הכרה 
בוועדה  
לשוויון  
מגדרי  
–בעירייה 
כאחת  
מועדות 

.העיר



על  ם.לכןתודה רבה 

!ההקשבה




