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נוכחים:
סיגל שיינמן -יו"ר הוועדה ומחזיקת תיק חינוך ,עומר שכטר – מחזיק תיק נוער וצעירים רזיאל אחרק – חבר
מועצת העיר ,אביבה שקד – חברת מועצת העיר ,רויטל יהודה – יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה,
אורלי מונק -יו"ר פורום נשים ,בת אל יפת – עו"ס במח' קהילה ,עדנה שאטי – נציגת ציבור ,ד"ר יונה ברק-
נציגת ציבור ,מרגלית – מקיבוץ עינת מתנדבת בויצו ,עטליה תובל – מתנדבת במושיטות יד ,נעמי חדד-
מתנדבת במושיטות יד ,סיירת הורים ,טלי זורע – נציגת ציבור ,תומר בר לבב – יו"ר מועצת הנוער העירונית,
אלומה אפל ,נועם הרמן – פעיל בנוער העובד ,עופרי אלקבץ– מרכזת שכבה בנוער העובד והלומד ,עמית וויס-
מועצת נוער עירונית

מהלך הישיבה:
 .1סיגל שיינמן הציגה את תמצית הישיבה הראשונה שבה התבקשו חברי הוועדה להעלות נושאים שלדעתם חשוב
שהוועדה תעסוק בהם;







בני הנוער העלו את הצורך בחינוך למיניות בבתי הספר והעלאת תחושת המוגנות במרחב הציבורי.
העמקת השוויון בין נשים לגברים
חינוך מגדרי מגיל הגן והכשרת הסגל הפדגוגי בנושא
קידום נערות בתחומי המתמטיקה והמדעים
עידוד נשים לפוליטיקה ולתפקידים בכירים
יצירת תרבות עירונית של מגדר ושוויון

 .2אורלי מונק יו"ר פורום נשים הציגה בפני הוועדה סקר שנערך ע"י חברות הפורום בקרב נשים בעיר ,בו נשאלה
השאלה" :מה הדבר הבא שנשים בראש העין צריכות?" להלן חלק מהממצאים:







נראות של נשים במרחבי השפעה
קבלת החלטות קהילתיות מכוונות נשים בבנייה החדשה
העלאת המודעות של נערות בנושאי מגדר ,העלאת הנוכחות שלהן במקומות השפעה והובלה
העלאת תחושת הביטחון במרחב הציבורי
העלאת המודעות בנושא המגדרי בקרב הדברים והמנהיגות ברשות המקומית
שיתוף גברים בוועדה לקידום מעמד האישה
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הגברת הכוח הפוליטי של נשים
דריסת רגל רחבה יותר של נשים בשירותי דת(רבות ,שליחות ציבור ,דיינות)....
תמיכה ומינוף עסקים קטנים לנשים
העמקת נושא הבריאות לנשים-מרפאת נשים
חיבורים עם גופים שונים עם מכוונות לפעילויות לנשים ,העצמת תרבות נשית
איחוד כוחות נשי גורף :וותיקה –חדשה-חילונית-דתית
עזרה לנשים במצבי משבר
ועוד( .הסקר המלא יפורסם)

במהלך הדיון בעקבות הממצאים התייחסו חברי הוועדה והביעו את עמדתם;













בני הנוער העלו שוב את הסוגיות של שוויון בין מגדרי ,שאינו קיים בבתי הספר שבא לידי ביטוי באי
אכיפה שוויונית של תלבושת ביה"ס לבנים ולבנות בעוד ,שקיימת הקפדה שבנות לא תגענה עם מכנסיים
קצרים לביה"ס ,אין אוכפים את התקנה על הבנים.
ד"ר יונה ברק  -העלתה את הסוגיה שתיכון בגין נקרא ע"ש עליזה בגין והתיכון הפך להיות ע"ש מנחם
בגין .יש להחזיר עטרה ליושנה .בנוסף ,קיימת קבוצת נשים שמגדלות ילדים בבית ונותנות חינוך ,יש
לאפשר לאוכלוסייה זו להשמיע את קולה.
עדנה שאטי  -הביעה תרעומת על כך שהוועדה לא יצאה נגד תחרות מלכת היופי.
רזיאל אחרק " -כולנו שווים אבל לכל אחד יש יכולת פיזיות כאלה ואחרות ,פיזית ,אני לא יכול ללדת,
אני מדבר על תחרות מלכת היופי ,אישה זה דבר יפה ,אני מצייר תמונת מצב בואו ננהל את זה נוסיף את
הבחורה החכמה ,תחרות מלכת יופי זה לא מקום זול".
נועם (נער) " -אני חושב שהנוער היום מאוד סקסיסטי ,אנחנו צריכים לעבוד דרך תנועות הנוער ,לבנות
תוכנית ומערכי הדרכה בנושא הפמיניזם .בנוסף ,מציע לקחת שבוע מסוים במהלך השנה ולהכריז עליו
כשבוע ל"שוויון מגדרי" להעלאת המודעות לתוכניות הקיימות בעיר".
ד"ר יונה ברק  -חשוב ליזום פרויקט עירוני ולא רק לדבר על מודעות לנושא .דרך פרויקט שוזרים את
החשיבות המגדרית והתחושה שלי תהיה יותר טובה שלא רק חשבתי אלא עשיתי משהו.
רויטל יהודה  -מחקרים מראים שבנות מובילות ביסודי ובחטיבה במקצועות ראליים ומדעיים ובתיכון
מתהפכת המגמה .יש ליצור תכניות לבנות כבר בחטיבה ע"י שיחות אישיות ,קבוצתיות ,איתור נקודת
חוזק ומצוינות של בנות והעלאת הביטחון העצמי.
אביבה שקד  -תומכת ביצירת פרויקט שיביא לשינוי ,מבקשת תמונת מצב של כלל הגורמים הפועלים
בנושא נשים בעיר ,מפת עשייה של כל הפרויקטים – המיפוי יכול לקדם אותנו.מציעה להתחיל בתרבות
עירייה כסוג של מודלינג ,איך ראש העין מתנהלת בקידום נערות בתחומי המתמטיקה והמדעים ,איך
עוזרים לנשים – העירייה כמודל.
אורלי מונק  -לוקח זמן לממש פרויקט במרחבי העירוני .כדאי להרחיב את החשיבה והדיון לבחירת
הנושאים בהם נרצה לפעול ולקדם.
רועי (נער)  -בבי"ס בגין יש הרבה הרצאות על הצבא ב 90% -מהמקרים המרצה הוא גבר וכאשר מדברים
על קרבי מדברים רק אל הבנים.
רזיאל אחרק  -אין נוכחות של הגיל השלישי ,השולחן הזה צריף לשקף את כולם ,איך הופכים זאת
לפרקטיקה ,תשימו פוקוס על האישה ותעצימו את היכולות שלהן ,צריך להתחיל בהעצמה ,לעשות פרויקט
עם גברים ,יש לרתום את הגברים לתהליך ,צריך לקיים ישיבת מועצה בנושא.
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עטליה  -הוויכוח הזה ממחיש את השאלה מהו שוויון מגדרי? יש להגדיר בתחילה את המה ולאן הולכים,
כשתהיה הסכמה על "המה" יהיה נכון להגדיר את ה"איך".
בנוסף ,יש להבין מה עושה את השינוי בין בנות ובנים שניתן לראות אותו גם באוניברסיטה .יש חלוקה
ברורה בין מי שלומד מדעי ההתנהגות ומנהל עסקים כולל חברי הסגל.

סיכום והמלצות:
סיגל שיינמן  -לאור הדיון הפורה וההבנה שקיים חוסר בהירות בהבנת נושא השוויון המגדרי ,נפעל במספר
מישורים עד לבחירת הנושאים אותם נרצה לקדם בעיר;
 .1זימון הגופים הפועלים עם נשים ונערות בעיר להצגה בפני הוועדה
 .2הבניית שפה משותפת לחברי הוועדה :להגדיר מהו מגדר ומהו שוויון מגדרי.
 .3על בסיס מיפוי הקיים והבניית השפה המשותפת נצא לבחירת הנושאים אותם נרצה לקדם ואיך.
 .4קיום מפגשים אחת לחודש במידת האפשר לקידום הנושא.

בכבוד רב
סיגל שיינמן
יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה
ושוויון בין מגדרי

העתקים:
מר שלום בן משה  -ראש העירייה
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה
חברי הוועדה
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