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כ' בחשון תשע"ג
 5בנובמבר 2012
לכבוד
________________
(חבר/ת הוועדה)
א.ג.נ,.
הנדון :סיכום הוועדה לקידום מעמד האישה מיום 23/9/2012
נכחו:
מועצת העירייה:

משה סיני  -ראש העירייה מספר דקות במחצית הישיבה
שרי סלע  -יו"ר הוועדה
מרגי עוזר  -חברת מועצה
סיגל שיינמן  -חברת וועדה

עובדות עירייה/מתנ"ס :אירית נתן  -מנכ"לית העירייה (דקות ספורות מתוך הישיבה)
רויטל יהודה  -יועצת ר' העיר למעמד האישה
ציפי עורקבי  -מנהלת המח' לשירותים חברתיים\
עדית בוקאי  -מנהלת רשת המתנ"סים
נציגות ציבור:

אורלי מונק  -יו"ר פורום נשים
יונה היזמי  -יו"ר ארגון אמונה
אריאלה חיימי
אורלי זהבי-פיש  -עיר ידידותית לנשים
ברכה הלוי  -עיר ידידותית לנשים
ריקי פרידמן  -עיר ידידותית לנשים
רות רזגור
אורלי חבקין
דבורה אזולאי  -נציגת ארגון ויצו

אורחת:

טלי מהל  -מנהלת זירה ארצית ,עמותת כ"ן  -כח נשים

נעדרו:

מתי יצחק  -חבר מועצה
שולי חרבי
אורנה צאיג
דלית בינשטוק
אורלי אבנר
שולמית צרפתי
אביבה שמש
בת שחר אשואל
אסתר אורן
טובה אורון
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.1סבב הכרות והגדרת ציפיות (תמצית הדברים):
הח"מ ,יו"ר הוועדה  -מאמינה כי איכות החיים של תושבי העיר תשתפר ביום שייצוגן של הנשים
סביב שולחן מועצת העיר ישווה לאחוז הימצאותן באוכלוסייה ,קרי  50אחוז.
מבקשת לאחד תחת קורת גג אחת את כל ארגוני הנשים הפועלות בעיר למציאת המשותף והמשלים
בפעילות השוטפת למען הנשים ולהעצמתן.
שואפת להרחיב את מעגל פורום הנשים כך שכל תושבות העיר תשתייכנה לקבוצה.
רואה בוועדה הזדמנות להשפיע ולייצור את התנאים אשר יעזרו לקידום מטרה זו.
רויטל יהודה  -הוועדה צריכה לפעול לאיגום המשאבים ולאיגודם כל הארגונים.
אריאלה חיימי  -רואה חשיבות רבה בהתייחסות למעמדן של הנשים כבר מנקודת התחלה של מעמד
הנשים העובדות במחלקות העירייה השונות ובגופים הציבוריים בכלל
יונה היזמי  -מזכירה לכולן שנשים "עושות קצת אחרת" ויש לנשים חוזקות ומעמד בקהילה גם אם
לא תתייצבנה בראש ההנהגה ומבקשת לקחת בחשבון בכל פעילות גם את המגזר הדתי
אורלי מונק  -שהוועדה תהיה "וועדה עובדת" ,נושכת ,תשמש קול לכל ארגוני הנשים .כל הארגונים
ביחד יכולות לעשות לטובת העיר משהו שלם .שהוועדה תפעל ותביא לשולחן מועצת העיר את
המודעות המגדרית והפעילות בפועל .שהוועדה תפעל להגברת המודעות לחשיבה ושפה במועצת
העירייה תוך מודעות גוברת למקומה ומעמדה של האישה.
אורלי זהבי-פיש  -מקווה שפעילות הוועדה לא תיעצר בישיבה זו .מצפה שימצא הגבר שירצה להיות
שותף וחבר בוועדה .שואפת שכל הסיעות המרכיבות את המועצה תורכבנה גם מנשים ,שמחה
שעמותת כ"ן שותפה לתהליך .זוכרת את הפגישה עם מיכל יודין לפני כ -שמונה שנים.
ברכה הלוי  -משיתוף הפעולה ,הפעילות תצמח ותתחזק והקהילה כולה תרוויח.
ריקי פרידמן  -רואה בהתכנסות הוועדה – התחלה של תהליך .ההמשכיות חשובה (גם אם לא יולדו
פרויקטים רבים) .חייבת לדעתה להיות נציגות נשית במוקדי קבלת החלטות .מבקשת שיושם דגש
לספר התקציב העירוני – ושתהיה נראות בכל הקשור לתקציבים למגדר.
רות רזגור  -באה ללמוד ולשמוע ותגבש את עמדתה בהמשך.
אורלי חבקין-אהרון  -רואה בפמיניזם סוג של סטרטאפ .חייבים להשקיע מחשבה לפני גיבוש פרוגרמה
לביצוע .ממליצה להשאיר כרגע את ההחלטות ולחשוב ביחד מהו המודל אותו אנו רוצות עבור נשות
ראש העין
דבורה אזולאי בשמה של אסתר אותן  -ציינה בכלליות את היקף הפעילות של נשות ויצ'ו מול נשות
העיר ,את החיבור התמידי שלהן לנערות ולנשים בעיר .תשמחנה לקחת חלק בכל פעילות שהיא.
סיגל שיינמן  -מברכת על כינוס הוועדה .ביקשה שהוועדה תרחיב את פעילותה תוך ראייה מרחבית
כוללת והקשבה מלאה :למה נשות העיר רוצות .ממליצה לקיים סקר בקרב הנשים והנערות .ממליצה
לגלוש גם לתחומים כמו שכר ,מעמד בעבודה וכד'.
ציפי עורקבי  -דיווחה בקצרה על פעולות האגף לקידום נשים במחלקות השונות .הטיפול שהאגף נותן
נעשה באופן פרטני ובקבוצות – בהתאם לצרכים .באווירת החממה בה מתנהלת פעילות הוועדה ,יש
הזדמנות להשקיף על כלל הפעילות והצרכים ברמת מקרו ולבחון את כלל הצרכים הנדרשים ברמת
המיקרו .המטרה – לחזק ולקדם נשים בכל אמצעי שרק ניתן ומתאפשר.
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מרגי עוזר  -ציינה בין היתר כי הצלחתה של הוועדה תהייה כשלא נזדקק לה יותר .קובעת כי האחריות
לניהול הנושא מוטלת עלינו הנשים .אסור להמתין ויש לקחת את האחריות .באין מנוס ,כדי להגיע
להישגים – יש להילחם.
עדית בוקאי  -עדכנה על פעילות המתנ"ס לקהילת הנשים בעיר .הזהירה כי יש מצבים בהם חברותא
של נשים מייצרת אנרגיות חיוביות ולעיתים ,חברותא נשית מייצרת לוחמנות .מבקשת שבאמצעות
הוועדה "נעלה"  10,000רגל ויותר לראות את התמונה הכוללת של מצבן האמיתי של הנשים ובעיקר
של הצרכים .להעלות את המודעות והפרסום  -שיש כתובת לצרכים.
טלי מהל  -סקרה בקצרה את הפעילות העכשווית של עמותת כ"ן לקידום נשים לפוליטיקה :קורסים
כהכנה לחברות כנסת ,קורסי מנהיגות קהילתית ,מדרשה לפוליטיקה בשיתוף מרכז השלטון המקומי,
ערבי הסברה ,קידום חקיקה ועוד .ספרה על המדד התאגידי שפיתחו יחד עם חב' דן אנד ברדסטריט.
הגיעה לפג ישה על מנת להציע לוועדה את קורס המנהיגות פוליטית/ציבורית/אזרחית אשר העמותה
חושבת כי מתאימה לנשות העיר ואשר מתקיים בו זמנית במספר רשויות ברחבי הארץ.
 .2סקירה על פעילות פורום נשים תוך התמקדות והצגת עיר ידידותית לנשים
פורום נשים ראש העין הינו גוף וולונטרי ,שהוקם ב 2003 -ביוזמה עצמית של נשים בעיר .הפורום מונה
כיום מעל  1500נשים רשומות ,בגילאים שונים (החל מנערות ועד הגיל השלישי) ,מקבוצות חברתיות
וכלכליות מגוונות ,מהשכונות השונות בעיר והוא הגדול מסוגו בארץ.
במשך השנים הפורום מתמקד בפיתוח וקידום נשים בתחומי החיים השונים – באמצעות פעילויות
חברתיות והדרכתיות מגוונות ,קבוצתיות וקהילתיות ,שנועדו לאפשר לנשות העיר להשמיע קולן
ולפתח עצמן בתחום האישי ,החברתי ,הבריאותי ,התעסוקתי-עסקי והציבורי.
כמי שפועלות כבר שנים בקרב נשים וקידום מרחבי נשים בקהילה ,חיפשנו רעיון מארגן ,שתחתיו
אפשר יהיה להכליל את מגוון הפעילויות שאנו מקיימות ,וכן להרחיב ולהעמיק אותן ,תוך שיתוף פעיל
יותר של גורמי הרשות המקומית ושל ארגונים אחרים בעלי עניין בעיר.
הרעיון של 'עיר ידידותית לנשים' הינו חדשני ופותח לראשונה לפני כ 4-שנים על-ידי אחת מוועדות
האו"ם המתמקדת בקידום נשים במרחב הציבורי – העסקי והחברתי .המטרה הכוללת של הפיכת
ראש העין ל'עיר ידידותית לנשים' הינה להטמיע בקרב
מקבלי ההחלטות בעיר פרספקטיבת התבוננות הרואה בעיר כסביבה תפקודית המותאמת לצרכים
הייחודיים של נערות ונשים בתחומי תפקוד שונים :התפתחות משפחתית ,חינוך ,בריאות ,תעסוקה
וכלכלה ,מרחב ציבורי ,פעילות תרבות ופנאי .סביבה שכזו אמורה לאפשר לנשים תפקוד יומיומי נוח
וזורם ,להעניק להן תחושת בטחון ,לספק להן עניין ,תחושת שייכות וזהות ולאפשר להן הגשמת
פוטנציאל והזדמנויות תעסוקה.
הנחת היסוד שעליה ביססנו את התהליך הינה ששינוי שכזה צריך להתחיל מלמטה ,דרך ובאמצעות
קבוצת נשים מובילה מהעיר ,שפועלות בשיתוף פעולה הדוק עם הרשות המקומית ומקבלי ההחלטות.
לצורך כך הקמנו ועדת היגוי עירונית ,בראשות ראש העיר ומנכ"לית העירייה ובהשתתפות יועצת ראש
העיר למעמד האישה .כמו כן ,גיבשנו קבוצת נשים מובילות שקיימה שתי הכשרות בנות כחצי שנה כל
אחת .בהכשרה הראשונה למדנו על מגדר ועיר ולהרכיב משקפיים מגדריות במרחב העירוני .בשלב
השני עסקנו בתשאולים עירוניים .המטרה היתה לחפש קולות אותנטיים של נערות ונשים עם נקודות
מבט אישיות וייחודיות .בעזרת ריבוי נקודות המבט יצרנו 'ספארי' של רעיונות יצירתיים ,שעזרו
לזהות את האופן בו פרקטיקות עירוניות נתפסות כמשמעותיות בקרב כל אחת מקבוצות הנשים
בקהילה .בסיום שלב זה הוגדרו התמות המרכזיות בהן אנו רוצות לפעול ולהתניע פרויקטים לתחילתו
של שינוי מגדרי במרחב העירוני :שונות תרבותית -נערות לומדות לקראת אוניברסיטה; בריאות-
השירותים שלי; זהות ,שייכות והנכחה במרחב העירוני -רחובות על שם נשים יוצרות ומנהיגות;
תחבורה -הסעה מותאמת גיל וצרכים; תעסוקה -יש לי להציע.
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 .3סיכום:
א .הוועדה תשאף להתכנס אחת לחודשיים.
ב .הוועדה תשמש ארגון גג לכל ארגוני הנשים בעיר ותפעל להעצמה ,קידום מעמדן וחיזוק
מנהיגותן של הנשים בקהילה.
ג .הוועדה באמצעות דוברות העירייה תפנה לכלל נשות העיר ותיידע אותן בדבר הפעילות,
האפשרויות ההזדמנויות ותזמין את כל המעוניינות להצטרף או/ו להשפיע באמצעות הצעות
רעיונות ,דרכים לפעולה וכד'.
ד .וועדת משנה תקדם קורס למנהיגות קהילתית-חברתית-פוליטית בשיתוף עם נציגת עמותת כ"ן,
כך שמבנה הקורס יותאם וישתלב בפעילות הענפה שהתקיימה עד כה בנושא ולצרכים ולאופי
הפעילות הקיימת בעיר.
ה .הוועדה תורכב מ :אורלי אהרון ,אורלי זהבי-פיש ,ברכה הלוי ,ריקי פרידמן ,אורלי מונק ,אסתר
אורן ,הח"מ ,רויטל יהודה ,עדית בוקאי.
ו .הוועדה תפעל לחשיפת הפרויקטים של "עיר ידידותית לנשים" ולמימושם בפועל לטובת נשות
ראש העין.
ז .הוועדה תעקוב אחר חלוקת התקציב השוויונית המגדרית בתקציב העירוני
ח .מועד הישיבה הבאה 2 :דצמבר ,שעה 18:00

רשמה :שרי סלע

בכבוד רב
שרי סלע
יו"ר הוועדה
לקידום מעמד האישה
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