 20ינואר2015 ,

פרוטוקול הועדה לקידום מעמד האישה ושוויון בין מגדרי
מתאריך  4ינואר 2015
פרוטוקול מס'  1של הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון בין מגדרי.
הוועדה נוהלה על ידי יו"ר הוועדה חברת המועצה סיגל שיינמן
סוכם על ידי אורלי מונק.
נוכחים:
שלום בן משה  -ראש העירייה ,סיגל שיינמן -יו"ר הוועדה ומחזיקת תיק חינוך ,רויטל יהודה -יועצת
ראש העיר למעמד האישה ,אורלי מונק -יו"ר פורום נשים ,נגיסט מנגשה – מנהלת אגף חינוך ,ליאת
מוסרי – מנהלת מחלקת נוער וצעירים ,לילך טל ניר-מנהלת תכנית עיר ללא אלימות ,אסתר אורן –
יו"ר ויצו ראש העין.
נציגי הציבור :ריקי פרידמן ,עתליה תובל ,שולי גל ,זהבית לוי ,עדנה שטי ,טובה אורון ,טלי שחורי,
טליה סמולש ,יונה ברק ,אבינועם לוי ,איציק זהבי ,משה להב ,ירון ג'קסון ,אליאנה מונק ,אלדר
רוזנטל ,ליאור צברי ,גיל ארליך ,אייל חדד ,גיא הלוי ,ים רוזנבאום ,שירה ריזקאן -רצון ,עמית וייס.
סדר יום לוועדה:
 פתיחה וברכות ראש העירייה ,שלום בן משה ויו"ר הוועדה סיגל שיינמן
 שיח עם ח"כ תמר זנברג ,בנושא מגדר ועיר
 דיון בוועדה על כיווני הפעולה של הוועדה ,ציפיות של חברי הוועדה.
 קביעת תדירות המפגשים להמשך
מהלך הישיבה:
הישיבה הראשונה של הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון בין מגדרי התקיימה ב  4בינואר 2015
באולם הישיבות .כיבדה אותנו בנוכחותה ח"כ תמר זנברג.
סיגל שיינמן ,יו"ר הוועדה פתחה את הישיבה וברכה את ראש העירייה שלום בן משה ואת משתתפיה.
"אני נרגשת לראות אולם מלא בנשים ,גברים נערות ונערים ,אני מודה לכל מי שהגיע ובחר להיות
שותף בוועדה חשובה זו".
שלום בן משה ,ראש העיר דיבר על החשיבות בקידום נשים בתפקידי מפתח בעיר ובעירייה ,הוסיף
ואמר שיותר נשים צריכות להיכנס לפוליטיקה ולהשפיע.
סיגל שיינמן :על פי מדד חדש ,המאפשר בחינת של מגמות אי-שוויון מגדרי בישראל ,בין השנים 2004-
 ,2010למרות העלייה בהשכלה ,קיימת עלייה גורפת באי-השוויון בין גברים לנשים בישראל הבאה
לידי ביטוי בפערים בין נשים לגברים בשוק העבודה ,בחברה הערבית ,בפריפריה ,אלימות נגד נשים
בחברה בישראל ,בתחולת העוני ,בהיקף ההשכלה ,בתחום הפוליטי ובבריאות.
בראייתי ,הגיע הזמן לחשוב אחרת מחוץ לקופסא.
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אני מאמינה שעל מנת להוביל שינוי מערכתי ,יש להסיר את "הגדר מהמגדר" ולאפשר לשני המינים
את מקסימום ההזדמנויות ללא גבולות המגדר .זו הסיבה שפעם הראשונה הוזמנו נשים וגברים,
נערות ונערים להיות חלק מהוועדה ולהוביל ביחד את התפישה העירונית לשוויון בין מגדרי בראש
העין בתהליך של למידה ,הגדרת מטרות ויעדים מדידים ובניית תכנית עירונית ישימה.
ח"כ תמר זנברג ,הפעילה בתחומים של מגדר ועיר ,שיתפה את חברי הועדה מניסיונה כחברת מועצה
וכמחזיקת תיק מועצת הנשים בעיריית ת"א.
בראייתה ,כשראש העין נמצאת בתנופת בנייה משמעותית ,יש להסתכל על ההתפתחות העירונית גם
בעיניים מגדריות .חשוב שהנהלת העירייה תקיים כל הזמן חשיבה מגדרית ושתכיר במאפיינים
הייחודיים לנשים ונערות בעיר .בדבריה ,הדגישה מספר נושאים:






הנגשת התחבורה הציבורית לנשים -מתוך התפישה שצרכי הנשים שונים מצרכי הגברים יש
להתאים את תחנות האוטובוס וקווי הנסיעה למקומות בהן נשים נמצאות ,נגישות לעגלות,
קירבה למרכזי הקניות ,קופות החולים ,גני הילדים ועוד.
מבני הציבור החדשים -חשוב שיתוכננו ויבנו בחשיבה מגדרית ומתן מענה לאמהות צעירות
ולילדיהן ,פתיחת פעוטונים וגנ"י אשר יאפשרו את יציאת האמהות לעבודה
קידום ותמיכה בעסקים זעירים וקטנים של נשים
קידום נשים לתפקידים בכירים בעירייה.
חינוך מגדרי

במהלך השיח ובדיון שנערך בשאלה; הציפיות שלנו מעבודת הוועדה בחרנו לצטט את המשתתפים:
גבר :אני פה כדי לייצג גברים .הגברים הינם המפסידים העיקריים כשנשים לא מתקדמות .חשוב
שיהיו גברים בוועדה.
נערה :רוצה להיות ראש ממשלה .ראיתי תמונות התלויות כאן על הקיר של ראשי העיר בראש העין,
כולם גברים.
אישה :יש להתחיל בחינוך מגדרי בבית
נערה :החוויה שלי כנערה שהולכת ברחוב בערב ובלילה הינה חוויה של חוסר בטחון.
רוצה לטפל בסוגיה של לבוש נערות בבית הספר -יש התמקדות כיום באיך בנות מתלבשות ולא באיך
לחנך בני נוער (אם תתלבשי קצר ,אז יהיו הטרדות .)....לא עסוקים איך בנים מתלבשים.
נער :יש להטמיע ידע של מגדר לתוך בתי הספר .לתוך התיכון.
נער :יש לחנך בני נוער ,נערים ונערות ,למיניות בריאה .לא רק על אונס.
נער :כדאי לייצר שינוי מהשטח ,מהרחוב (כמו הקבוצה :לא מפסיקות לשתוק) ,ליצר שיח .שינוי
שמתחיל בידע ועובר לתודעה .כדאי להטמיע חינוך מגדרי בבתי הספר.
אישה :שתהא כאן נציגות של האולפנה .שיהיה כאן יצוג של הקבוצה שאותה אני מכירה (הבית
היהודי).שנוכל להעלות כאן בעיות.
אישה :שניקח נושא אחד ,נוביל אותו לקראת הטמעה (שיוויון מיגדרי)
אישה :להתחיל בנו כנשים.
אישה :ללמד ילדה מגיל גן שהיא יכולה מסוגלת ושווה.

 48036חשוב .יש לחנך ילדות בבית לא רק להיות דוגמנית ,סלב וברבי.
העיןקום הכי
זה המ
רח'הבית
גבר:
בעינייראש
שילה ,21
ראש העין,
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אישה :יש להטמיע חינוך מגדרי מגיל גן .לחנך וגם לתת כלים ומיומנויות של העצמה לילדות ונערות.
והשינוי הזה צריך להתחולל בכל אחת ואחד מאיתנו .גם ההורים ,גם המבוגרים.
אישה :יש להכשיר גננות בתחום של חינוך מגדרי.
אישה :חינוך זה רק פן אחד של הועדה .בוועדה צריך להיות ייצוג מכל העיר ,להציף בבעיות ,עידוד
נשים לפוליטיקה ,לתפקידים ,והועדה צריכה להמליץ איך לטפל בבעיות.
אישה :ריגשו אותי כאן נערות ונערים עם מודעות מגדרית .לדעתי בוועדה יש לטפל ב :חינוך מגדרי
מגיל הגן .חינוך למניעת אלימות מינית (בני נוער לומדים על מיניות מפורנוגרפיה) ,יחסים בין המינים.
אישה :הועדה צריכה לעסוק בנושאים של מיגדר ועיר -מה טוב לנשים כאן בעיר ,גם לנערות (לדוגמה:
ללכת בביטחון בערב ובלילה) .גם בחינוך מגדרי.
נער :הייתי רוצה עיר שיווינית .שהועדה תעסוק בנשים וגם בגברים ובבני נוער .גברים ונערים צריכים
להיות חלק מהשיח.
נערה :התפתחות על נערות במגמת טכנולוגיה בבית הספר -זה בא מהבית .אצלי זה בא מהבית
ומהחינוך בבית שאני שווה ויכולה .כדאי גם ללמוד על מיגדר בבית הספר בכל המקצועות כמו
'מפסיקות לשתוק' -שינוי יכול להתחיל בקטן ולהתגלגל.
נערה :כדאי לחזק נערות ונשים כדי שירצו תפקידים חשובים ובולטים.
נער :צריך לשנות את התרבות בעיר .יצירת 'תרבות עירונית של מיגדר ושיוויון.
נער :אני מצפה שהועדה גם תעסוק במקומות בילוי קרובים לבני נוער ,מפגשים בגנים הציבוריים.
דר' נגיסט מנגשה מנהלת אגף החינוך מדברת על כך שכדאי לצמצם את הפוקוס ,להתמקד ,לקבוע
יעדים ברורים ברי השגה ותוכנית עבודה.
רויטל יהודה ,יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה:
אורלי מונק מנהלת פורום נשים סיכמה :חשוב להעלות בשלב הזה צרכים מגוונים ושונים ,כל אחד
ואחת מזווית הראיה שלו ושלה וגם להקשיב לצרכים שמעלים אחרים ובוודאי זה מעורר משהו גם
אצלנו ,לחשיבה נוספת ושיחה.
מה שמתחיל להיות ברור לכולנו זה שאולי כדאי להרחיב את שם הועדה .מ :ועדה לקידום מעמד
האישה ל :ועדה לשיוויון מגדרי וחשיבה עירונית מגדרית .זוהי מטריה רחבה שיכולה להכיל קשת של
צרכים שקשורים למיגדר בעיר .שינוי שם הועדה יוביל לשינוי בתחומים בהן הועדה תעסוק.
כדאי לחשוב איך הועדה לומדת ביחד .לומדת כדי לפעול בהמשך .נשאלת השאלה ,מה סמכויות
הוועדה? האם זו ועדה מייעצת ,פועלת?.
בנוסף ,הנושא של חינוך למיניות שעולה כאן ,מציב שאלה מי ראוי שיהיה אחראי על כך :בית ,בית
ספר ,חינוך בלתי פורמלי ,אולי שילוב של כולם .זה צורך אדיר :חינוך מגדרי וחינוך למיניות.
סיגל :מודה לכולם על המפגש המשמעותי ,מגדירה את תדירות המפגשים לאחת לחודש במיוחד
בהתחלה ,על מנת להתחיל תהליכי עומק ,הגדרת החזון ,המטרות ,היעדים ותוכנית העבודה.
בכבוד רב
סיגל שיינמן
יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה
ושוויון בין מגדרי
העתקים:
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה
חברי הוועדה

ראש העין ,רח' שילה  ,21ראש העין 48036
טלפון | Tel: 03-9007210/1 :פקסFax: 03-9008801:
E-mail: meital@rosh.org.il | www.rosh-haaiyn.muni.il
Municipality of Rosh Ha'ayin, 21 Shilo St. Rosh Ha'ayin, Israel

