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רקע:

האו"ם  של  הביטחון  במועצת   1325 החלטה  נתקבלה   ,2000 לאוקטובר  ב-31 
המצהירה על המחויבות של המועצה להגן על נשים ולהבטיח את ייצוגן בתהליכי 
שלום ובפוליטיקה הבינלאומית. מדינת ישראל הייתה בין המדינות הראשונות בקרב 
חברות האו"ם, אשר הטמיעה בחוק חלק מעקרונות החלטה 1,1325 כאשר בשנת 
2005 הטמיעה הכנסת את תוכן ההחלטה בתוך החוק לשיווין זכויות האישה, סעיף 
לא  נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה,  "ייצוגן של  תכולתו:  ואף הרחיבה את  6ג1, 
רק בצוותי משא ומתן לרבות מו"מ לשלום, אלא בכל וועדה ציבורית, וועדת חקירה, 
וועדת בדיקה ממשלתית, ובכל צוות או גוף לעיצוב מדיניות לאומית בכל נושא" )20 
ביולי 2005(.2 לצד אלו, התקבלו מספר החלטות ממשלה אשר מגבות את התהליך 
וביניהן: החלטות ממשלה: 1526,  של הטמעת חשיבה מגדרית במשרדי הממשלה 

 .2331 ,2084 ,1697

על מנת להגיע להסכמות, נוסחו סעיפי החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1325 
תוכן מותאם צרכים, חברה  לרכיביהן  יוכלו לצקת  כך שמדינות שונות  באופן רחב, 

ותרבות. 

1  החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם – כללי.
2  הרשות לקידום מעמד האישה – סיכום עבודת הצוות הבין-משרדי לגיבוש תכנית פעולה כוללת לקידום שוויון מגדרי, טיוטה 8.



3

כך, בישראל אחד היישומים המשמעותיים להחלטה 1325, היא החלטת ממשלה מס' 2331 מה-14 בדצמבר 
2014. החלטה זו עוסקת בהטמעת חשיבה מגדרית בכל שלבי התכנון, הביצוע והבקרה של העשייה הממשלתית 

בדגש על מישורי הפעולה שיוצגו להלן: 

עליהן  והגנה  נשים  של  הביטחון  חיזוק 
נגדן  המופנים  שונים  אלימות  סוגי  מפני 
למאבק  השרים  ועדת  לפעולת  לב  )בשים 
באלימות ועבודת הוועדה בנושא לאלימות 

במשפחה(.

קבוצות  ממגוון  נשים  וקידום  ייצוג 
והפרטי,  הציבורי  במגזר  האוכלוסייה 
ברוח  החלטות:  קבלת  מוקדי  על  בדגש 
של  הולם  לייצוג  דגש  ניתן  זו,  החלטה 
כלל האוכלוסיות, ובעיקר לנשים ערביות, 

חרדיות ויוצאות אתיופיה. 

מתן הזדמנויות שוות לנשים בכלל תחומי 
חינוך  כלכלה,  תעסוקה,  לרבות:  החיים 

והשכלה, בריאות ורווחה.

הטמעת חשיבה מגדרית בקבלת החלטות.
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לאומית  פעולה  תכנית  לראשונה,  לנסח  האישה  מעמד  לקידום  הרשות  על  הוטל   ,2331 החלטה  במסגרת 
לשיווין מגדרי בהתאם למישורי הפעולה שהוצגו לעיל. לאורך השנים בוצעו פעולות נקודתיות רבות ליישום 
נכון למועד כתיבת שורות אלו, טרם נכתבה תכנית פעולה כוללת  ההחלטה מתוקף החלטת הממשלה, אך 

ליישומה. 

בין הפעולות שבוצעו, יש לציין כי בשנת 2015 הקימה הרשות לקידום מעמד האישה צוות בין-משרדי לטובת 
הטמעת החלטה 2331. במסגרת עבודתו של הצוות נכתב מסמך טיוטה הכולל המלצות אופרטיביות ליישום, 
יציקת תוכן למונחים 'שיווין מגדרי' ו'הטמעת חשיבה מגדרית' ומהו הרקע ההיסטורי והחוקי שלהם בישראל. 

להניח  מנת  על  פועלים  ועודם  פעלו  עשו,  האזרחית אשר  החברה  ארגוני  את  זה  בהקשר  לציין  ראוי  עוד 
תשתית לתוכנית ממשלתית. 

לבניית  מהלך  האישה  מעמד  לקידום  הרשות  הניעה   ,2021 מנובמבר  החל   ,2331 ממשלה  החלטת  מתוקף 
תכנית פעולה כוללת ליישום ההחלטה הכולל מספר פעולות שעיקרן: 

יהוו  אשר  הפעולה  בתוכנית  לכלול  שיש  לרכיבים  המלצות  לגיבוש  בין-משרדית  וועדה  הקמת 
תשתית להחלטת ממשלה בנושא ותקצובה. הוועדה הבין-משרדית כללה שלושה צוותי עבודה 
ואלו  ההחלטה,  של  אחר  בהיבט  אחד  כל  שעסקו  הצוותים(,  הרכב  את  המפרט   '1 נספח  )ר' 
קיימו ארבעה מפגשים בנושא. יש לציין כי בתום כל מפגש נשלח סיכום לצוותים והוגדר זמן 
להתייחסויות. צוות רביעי הינו צוות שעסק בנושא אלימות. צוות זה ביסס את עבודתו על תכנית 
בנושא אלימות של משרד הרווחה והביטחון החברתי שאושרה בממשלה, זיהה והגדיר תחומי 

פעילות נוספים, שטרם קיבלו מענה ואשר יכללו בתוכנית הפעולה החדשה.

'קול קורא' לשיתוף החברה האזרחית בכתיבת המלצות לרכיבים שיש לכלול בתוכנית  פרסום 
הפעולה הכוללת.

מיפוי והטמעת התכנים שהוצעו על ידי החברה האזרחית במסמך ההמלצות של הצוות הבין-
משרדי.

הכוללת,  הפעולה  בתוכנית  לכלול  שיש  לרכיבים  ההמלצות  במסמך  האזרחית  החברה  שיתוף 
עמדה  מתוך  תגובות  קבלת  ו/או  במידע  שיתוף  לטובת  הבין-משרדי,  הצוות  ידי  על  שנכתבו 

מקצועית של ארגונים אלו. 
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התקשרות עם גוף חיצוני דרך מכרז לליווי, בנייה ותכלול ההמלצות לרכיבים שיש לכלול בתוכנית 
הפעולה – צפנת מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני. במסגרת הליווי, בין היתר, נכתב ונותח על 
ידי הגוף החיצוני שאלון לגורמים רלוונטיים במשרדי הממשלה, אשר עסק ביישום יעדי החלטה 
השאלונים  ניתוח  מסמך  דומות.  ממדינות  בנצ'מארק  לצד  עתידי,  ליישום  קדימה  ומבט   2331
וגיבוש ההמלצות הסופיות של  לכתיבה  הבין-משרדי  לצוות  תוצרים  היוו  ומסמכי הבנצ'מארק 

הרכיבים שיכללו בתוכנית הפעולה הכוללת.

המלצות הוועדה הבין-משרדית לרכיבים שיכללו 
בתוכנית הפעולה הכוללת, מתוות את הצירים 

הבאים:
חיזוק הביטחון של נשים והגנה עליהן מפני סוגי אלימות שונים המופנים נגדן )בשים לב לפעולת 

ועדת השרים למאבק באלימות ועבודת הוועדה בנושא לאלימות במשפחה(.

ייצוג וקידום נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה במגזר הציבורי והפרטי, בדגש על מוקדי קבלת 
החלטות: ברוח החלטה זו, ניתן דגש לייצוג הולם של כלל האוכלוסיות, ובעיקר לנשים ערביות, 

חרדיות ויוצאות אתיופיה. 

מתן הזדמנויות שוות לנשים בכלל תחומי החיים לרבות: תעסוקה, כלכלה, חינוך והשכלה, בריאות 
ורווחה.

הטמעת חשיבה מגדרית בתהליכי קבלת החלטות.

בארבעת צירים אלו, יש התייחסות להיבט הייצוג הולם של כלל אוכלוסיות ובכלל זה: ערביות, חרדיות ויוצאות 
אתיופיה.

המלצות אלו על רכיביהן השונים, נכתבו על בסיס הניסיון המקצועי הנצבר בקרב גורמי המקצוע בממשלה 
והתייחסויות שנאספו מארגוני החברה האזרחית. המלצות אלו נועדו לייצר הערכה להיקפי הפעילות הנדרשים 
בתחומים הנ"ל, לצורך קבלת החלטות ממשלתיות שתואמות את האתגרים ובכלל זה: שינויי חקיקה, תקציב 
וכד'. מסמך ההמלצות הינו מסמך "חי" ודינאמי, אשר נוגע בתחומי פעולה שונים הנמצאים תחת אחריותם 
ועל כן, בשלב הבא, המלצות אלו ידונו לעומק עם משרדי הממשלה, יוטמעו דיוקים  של משרדים שונים 
ותיקונים והכל- לטובת גיבוש החלטת ממשלה מתוקצבת לחמש השנים הקרובות. יודגש כי ההמלצות יהיו 

נתונות לבקרה ומדידה לבחינת האפקטיביות שלהן והתאמתן למציאות משתנה. 
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המלצות הצוות הבין-משרדי:

ארבעה עקרונות כתשתית לקיומה של תכנית 
פעולה עתידית מתמשכת:

בהתאם לצירים השונים שיוצגו להלן, זיהה הצוות הבין משרדי ארבעה רכיבים אשר מהווים עקרונות בבסיס 
קיומה של תכנית פעולה עתידית מתמשכת, אשר נוגעת לכלל הצירים:

	  2331 מס'  ממשלה  החלטת  של  למקורה  בהתאם   –  1325 החלטת  ברוח  מגדרי  ושוויון  נשים  קידום 
החברה  ארגוני  של  והערותיהם  להתייחסותם  לב  ובשים   ,1325 האום  של  הביטחון  מועצת  בהחלטת 
האזרחית בנושא, מוצע להקים צוות מקצועי בראשות הרשות לקידום מעמד האישה, שיורכב מנציגי 
ובהמלצות  בהתאמות  שידון  האזרחית,  החברה  ארגוני  ונציגות  השונים  הרלוונטיים  הממשלה  משרדי 

הנדרשות לקידום נשים ושוויון מגדרי ברוח החלטת 1325.

לקידום  	 מותאם  היוועצות  מנגנון  ולפתח  להקים  יש   – האזרחית  החברה  עם  ושיח  היוועצות  מנגנון 
שיח עם החברה האזרחית בו ישתתפו מגוון נציגות ונציגי קבוצות החברה הישראלית, לבחינת התוכנית 
הלאומית ויישומה, ובכלל זה: משרדי הממשלה, שלטון מקומי, חברה אזרחית ואקדמיה. מנגנון זה יוערך 

על ידי קיומו של מפגש חצי שנתי עם גורמים אלו.

	  – המקומיות  ברשויות  האישה  מעמד  לקידום  ויועצות  הממשלה  במשרדי  מגדרי  לשוויון  ממונות 
ברור  באופן  הוגדר  דו"ח שטראובר,  ביחידות השונות. במסגרת המלצות  הן שגרירות השינוי  הממונות 
החולים  בתי  ממשלתיות,  חברות  הסמך,  יחידות  הממשלה,  במשרדי  מגדרי  שוויון  על  הממונות  תפקיד 
הממשלתיים וברשויות המקומיות, לפחות בכל הנוגע לפעולות החובה אליהן הממונות נדרשות. לצד זאת, 
היכולת לבצע פעולות אלו, תלויה פעמים רבות ברתימת התרבות הארגונית של המשרד לטובת הנושא. 
ופועלות  תפקיד",  על  "נוסף  של  במתכונת  מועסקות  ורובן  מלא,  באופן  מתוגמלות  אינן  הממונות  כיום 
בתוך המשרדים בתקציבים זעומים. יש לפעול בשלושה מישורים בנושא: ראשית, יש לבחון ולמפות את 
הצורך בשטח ולקבוע קריטריונים ברורים של היקפי העבודה, ולתרגמם לצורך שינוי במבנה הארגוני, ככל 
שיהיה כזה. שנית, יש לקבוע תקן ייעודי, ולא "נוסף על תפקיד", בהתאם למנגנונים שיקבעו על ידי הגורם 
המוסמך לכך, ובהתחשב בפרמטרים מקצועיים רלוונטיים. הגדרת התפקיד בתקן מלא תתקיים בשיח של 
השותפים הרלוונטיים. שלישית, יש לפעול לתקצוב ייעודי לפעילויות ותכני החובה )למשל, יום האישה 
הבינלאומי, יום המאבק באלימות נגד נשים, וכד'(. מדדים להערכת המלצה זו יבואו לידי ביטוי על ידי 

תיקון חקיקה/ החלטת ממשלה בדבר תקני הממונות על שוויון מגדרי.
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חיזוק והרחבת סמכויות הרשות לקידום מעמד האישה – שינוי השם "הרשות לקידום מעמד האישה",  	
ל"הרשות לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי". שינוי שם הרשות אינו רק שינוי סימבולי, אלא גם כזה 
ניצול  עבודה;  תוכניות  הגדרת  זה:  ובכלל  ביצועם,  אופן  על  ושקיפות  ברורים  יעדים  הצבת  שיאפשר 
תקציבים; מדדים, וכד'; סנכרון כלל המאמצים והגברת שיתופי הפעולה בין הגורמים השונים העוסקים 
בנושא )למשל, האגף לשוויון מגדרי בנציבות, יועצות המנכ"ל במשרדים, החברה האזרחית, ועוד(. לשם 
כך, יש לדאוג לשינוי החקיקה והרחבת סמכויות הרשות. המלצה זו תוערך על ידי השלמת הליך החקיקה 
יש להבנות מחדש את המבנה הארגוני של הרשות, כך שיהלום את  של שינוי שם הרשות. לצד זאת, 
המשימות העיקריות אותן נדרשת לבצע הרשות בהתאם לסמכויותיה. על כן, יש לדאוג ליישום החלטה 
ממשלה 2331 סעיף 2. הערכת המלצה זו תבוא לידי ביטוי על ידי קיומו של מבנה ארגוני מחודש, המותאם 

להחלטה ואיוש התקנים בהתאם. 
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המלצה 1 | חיזוק הביטחון של נשים והגנה עליהן 
 מפני סוגי אלימות שונים המופנים נגדן

)בד בבד ליישום החלטת וועדת השרים למאבק באלימות, ועבודת הוועדה בנושא לאלימות 

במשפחה(.

יש לציין כי הרכיבים המוצעים מטה הם חלק משלים לתוכנית במאבק באלימות במשפחה שאושרה על ידי 
הממשלה ואותה מוביל משרד הרווחה והביטחון החברתי.

סיוע לנשים נפגעות אלמ"ב באמצעות מקום העבודה – בשנת 2020 נפתחו במשטרת ישראל 
 87%( הללו  התיקים  ברוב  ואיומים(.  פיזית  )אלימות  זוג  בני  בין  אלימות  בגין  תיקים   20,326
נמצאים  האלימות,  במעגל  וגברים  שנשים  ההבנה  מתוך  אישה.3  הייתה  הנפגעת  מהתיקים( 
במקום העבודה באופן תדיר ומקיימים במרחב זה סדר יום נורמטיבי לכאורה, חשוב לסייע למקום 
העבודה לשמש מסגרת מאתרת ותומכת, ואף מצילת חיים עבור אותן עובדות. בהתאם, מומלץ 
וכן תתמרץ שיקום  לגבש תוכנית שתסייע למעסיקים לזהות, לאתר ולסייע לקורבנות אלימות, 

לגורמים הפוגעים. במסגרת העבודה על התוכנית, יבחן שוק העבודה לנשים נפגעות אלימות. 

אלימות מינית נגד נשים במקום העבודה - סקר ביטחון אישי 2020 לרגל יום המאבק הבין-
ידי הלמ"ס הראה כי 34.58% מהנשים שנפגעו  לאומי למניעת אלימות נגד נשים, שבוצע על 
מהטרדה מינית, נפגעו במקום עבודתן.4 אווירה אלימה, מטרידה או מתעמרת במקום עבודה, 
הינה בעלת פוטנציאל לגרום נזקים גופניים ונפשיים חמורים. על כן, מוצע, לצד המלצות הוועדה 
מעסיקים  כי  הישראלית,  בחברה  המיניות  ההטרדות  בתופעת  למאבק  לאומית  תכנית  לגיבוש 
בנוסף למחויבותם במניעה וטיפול בהטרדות מיניות, יידרשו להקנות סל כלים להתמודדות ומיגור 
התופעה באמצעות הסברה. זאת לצד, פיתוח מנגנוני עזרה וליווי לעובדות שהן נפגעות אלימות, 
בתוך מקום העבודה. כמו כן, יש לסנכרן נושא זה עם המאמץ שמובל כעת ע"י זרוע העבודה, יחד 
עם משרד המשפטים, לקידום הצטרפות ישראל לאמנת ארגון העבודה העולמי מס' 190 בנושא 

ביטול אלימות והטרדה בעבודה. 

– במסגרת זו, יש להרחיב את  התאמת פעולות היישום של אמנת איסטנבול לדין הישראלי 
המענים בישראל ולסכרן אותם עם המוצע באמנת איסטנבול. 

3  ריכוז נתונים על אלימות במשפחה בדגש על אלימות כלפי נשים, )2021(. הכנסת: מרכז המחקר והמידע.
4  נשים נפגעות עבירה - נתונים מתוך סקר ביטחון אישי 2020 לרגל יום המאבק הבין-לאומי למניעת אלימות נגד נשים.
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 הכשרת סוכני איתור לזיהוי ומתן מענה מותאם לנפגעי אלימות במשפחה, הרחבת הקיים – 
מובנות  לימודיות  מודולות  הכוללת  מסגרת,  לכל  מותאמות  הכשרה  תוכניות  בבניית  צורך  יש 
עבור בעלי תפקידים שאינם מטפלים ישירים בתחום אלמ"ב, אך עשויים לבוא במגע עם נפגעי 
האלימות. בכלל זה: סגל רפואי, יועצים חינוכיים, מטפלים זוגיים, עובדי קופות חולים, פקידי בנק, 
שוטרים, פקידי המוסד לביטוח הלאומי, ועוד. יש להכשיר גורמים אלו בהיבטים הבאים: זיהוי 
מוקדם של נפגעי האלימות במשפחה; עקרונות לקיום שיח מותאם; מתן מידע ראשוני אודות 
המסוכנות; עידוד הקשר עם הרשויות המטפלות בנושא, או/ו במקרים של מסוכנות גבוהה, דיווח 

ישיר לרשויות. המלצה זו תימדד על ידי שיעור המשתתפים בהכשרות מכלל הפוטנציאל.

הכשרות עומק לאנשי מקצוע מתחומי הרווחה, המשפט ואכיפתו בנושא אלמ"ב ועבירות מין 
הרחבת הקיים – גופי הרווחה והמשפט מקיימים הכשרות בתחומי התוכן לאלימות במשפחה 
ועבירות מין, אך אלה ספורדיות ונקודתיות, אינן רחבות מספיק או בגדר חובה. בהתאם המליץ 
הצוות לעגן בתוכנית העבודה של הגופים הרלוונטיים הכשרות עומק מקצועיות ועיתיות, שמטרתן 
להעמיק את הבנתם של העוסקים בתחומים אלה במאפיינים הייחודיים של התופעה ונפגעותיה. 
בנוסף, יש למפות תפקידים ומשרות בתחומים אלה במשרדים, אשר המשמשים בהם נמצאים 
יש  לאותם תפקידים  ביחס  חוסן.  כתפקידים המחייבים  העבירות,  נפגעי  עם  בחיכוך משמעותי 

לקיים סדנאות חוסן תדירות. 

והבטחון  חיזוק תחושת המסוגלות  לצורך   – לנשים להגנה עצמית  כלים  ומתן  מוגנות  חיזוק 
כגון:  המדינה,  במימון  מענים,  של  רחב  מערך  לבנות  מוצע  אלימות,  נפגעו  נשים  של  העצמי 
קורסים להגנה עצמית, מאגרים שיתופיים לעזרה מהסובבים אותן, מתן תמיכה והכוונה בזמן 
"אביב",  קורסי  מערך  את  להרחיב  מוצע  כן  וכד'.  גדולה",  אחות  גדול/  "אח  או  מנטור  אמת, 
ידי  זו תימדד על  כיום, בקרב האוכלוסיות המגוונות. המלצה  קורסים להגנה עצמית הפועלים 

קיומם של קורסים אלו ושיעור מספר המשתתפות.

מיגור תופעת האלימות הכלכלית נגד נשים במשפחה:

קידום תיקון חקיקה – יש להשלים את הליך החקיקה בנושא אלימות כלכלית בחוק למניעת 
אלימות  )מניעת   )18 מס'  )תיקון  במשפחה  אלימות  למניעת  חוק  הצעת  במשפחה:  אלימות 
כלכלית(, התש"ף-2020, ולהרחיבו על ידי הוספת קטגוריה של אלימות כלכלית בחוק העונשין ו/
או בחוק מניעת אלימות במשפחה ו/או הוספת חוק אלימות כלכלית במשפחה. מוצע להגדיר את 
תופעת האלימות הכלכלית באופן הבא: "התנהגות מתמשכת של אדם כלפי בן זוגו, תוך הטלת 
אימה או הפעלת כפיה או הפעלת שליטה עליו, המתבטאת בין היתר ב: )1( התנהגות המונעת 
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או מקשה על מימוש התנהגות כלכלית עצמאית של בן הזוג; )2( התנהגות המונעת או מקשה 
על שימוש בנכסים בהם יש זכות לבן הזוג או גישה אליהם; )3( התנהלות כלכלית המונעת ניהול 
סביר ותקין של חייו של בן הזוג, לרבות בדרך של שליטה על התנהלותו הכלכלית של בן הזוג 

בחיי היומיום". המלצה זו תימדד על ידי קיום חקיקה בנושא האלימות הכלכלית על כל גווניה.

איסוף מידע ומחקרים בנושא אלימות כלכלית ופסיכולוגית – אלימות או התעללות במסגרת  	
יחסי משפחה או יחסים בין בני זוג, אינה מתמצה רק בביטויים של אלימות פיסית. התעללות 
אלימות  של  הרחבה  לתופעה  בהקשר  מרכזי  מקום  תופסות  כלכלית  והתעללות  נפשית 
במשפחה. על כן, נדרש לאסוף מידע ולקיים מחקרים בנושא, בכדי להבין את היקף התופעות 
המחקרים  כמות  ידי  על  תימדד  זו  המלצה  הנשים.  שהן  הקורבנות,  עיקר  על  והשלכותיהן 

שיבוצעו בנושא. 

המלצה 2 | ייצוג וקידום נשים ממגוון קבוצות 
האוכלוסייה במגזר הציבורי והפרטי, בדגש על 

מוקדי קבלת החלטות 
הגברת שיעור נשים במשרות ותפקידים שאינם כוללים ייצוג נשי מספק – על מנת לחזק ולגוון 
בהן  הניתנים  להבטיח ששירותים  על מנת  וכן  נשי,  בייצוג  ציבוריות שאינן מאופיינות  מערכות 
ייקחו בחשבון גם היבטים מגדריים, יש לפעול להגברת הייצוג ההולם באותן מערכות. בהתאם 
לנתוני ניתוח תקציב מגדרי לשנת 2021 שהתקבל לידי הרשות ממשרד ביטחון פנים, ניכר כי יש 
לפעול להגברת ייצוגן של נשים בצה"ל, משטרה, שרות בתי הסוהר, שירותי דת, ועוד. לשם כך, 
יש לאתר את החסמים )למשל, דרישות סף לתפקיד, ניסיון, הליכי מינוי, ועוד(, ובהתאם לגבש 

תכנית פעולה בשיתוף עם הגופים הרלוונטיים. 

צמצום פערים בחברה וקידום שוויון הזדמנויות בקרב אוכלוסיות הגיוון – החברה הישראלית 
מרובת גוונים ואוכלוסיות, אשר קיימים ביניהם פערים משמעותיים. פערים אלה מייצרים מציאות 
בה נשים הנמנות על אוכלוסיות אלה סובלות מהדרה כפולה. מציאות זו מחייבת עיסוק ממוקד. 
ייחודיים של נשים  וכלים לקידום שוויון הזדמנויות, תוך מתן מענה לצרכים  ליצור תשתיות  יש 
ויוצאות  החרדית  בחברה  הערבית,  בחברה  נשים  זה:  ובכלל  הולם,  ייצוג  אוכלוסיות  ממגוון 
אתיופיה. על כן, יש לגבש תכנית עבודה לעידוד שוויון מגדרי מותאמת צרכים לנשים אלו בכלל 
תחומי החיים לרבות תעסוקה, בריאות, חינוך, השכלה, דיור ועוד. המלצה זו תימדד על ידי קיומה 

של תכנית עבודה מתוקצבת ומאושרת ליישום.
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– לייצוג נשים בפוליטיקה, לרבות  בחינת מתן תגמול כספי לחברות וחברי מועצות מקומיות 
וייצוגיות, מעניק לגיטימציה  בפוליטיקה המקומית, חשיבות רבה. הוא תואם ערכים של שוויון 
למשטר הדמוקרטי–ליברלי ומסייע להנחלת התפיסה הרואה בנשים אזרחיות שוות ערך לגברים. 
יש גם הטוענים כי פעילות פוליטית של נשים, שונה במהותה מזו של גברים — נשים בתפקידי 
מפתח מרבות לעסוק בנושאים הקשורים במצבן של נשים בחברה ולקדם אינטרסים של נשים. 
נדבך זה הינו קריטי בהליך של קידום נשים בזירה הפוליטית המקומית, וככזו אשר מקדמת שוויון 
כספי  תגמול  בתוכה  מגלמת  לא  הרשות  במועצת  החברות  בישראל,  המקרים  במרבית  מגדרי. 
)למעט במצבים של כהונה כראש רשות או של סגן ראש הרשות בשכר(, אלא מבוססת על עבודה 
התנדבותית. הדבר מהווה חסם נוסף, שייתכן שהוא משמעותי יותר עבור נשים אשר מבקשות 
להשתלב בזירה הפוליטית המקומית בדומה לגברים. לשם כך, נדרשת הבניה של התגמול הכספי 

דרך חקיקה ובתקנות המותאמות. 

שקיפות ופרסום נתונים אודות ייצוג שוויוני של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה במוקדי 
שונים,  והחלטות ממשלה  דברי חקיקה   – וברמה המקומית  ברמה הלאומית  קבלת החלטות, 
החברה  נציגות  הביעו  השונים,  הצוות  בדיוני  ההולם.  הייצוג  מתחום  חובות  הוראות  קובעים 
הן   – שונים  בתפקידים  נשים  ייצוגן של  אודות מצב  המידע  גילוי  הקושי שבאי  האזרחית את 
לכך,  בהתאם  מומחיות.  ובעלי  שירות  נותני  בגופים  והן  בוועדות  הן  הציבורי,  במגזר  במשרות 
מוצע לעמוד על יישום מלא של הוראות סעיף 6ג1 לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א 1951, 
הקובע ביטוי הולם לנשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה בוועדה ציבורית, ועדת חקירה ממלכתית, 
וצוות לעיצוב מדיניות לאומית בכל תחום שממנה ראש.ת הממשלה,  ועדת בדיקה ממשלתית 
הממשלה, שר.ה, ס.שר.ה או מנכ"ל.ית משרד ממשלתי, ולפרסם את הנתונים באופן קבוע מידי 
שנה. בנוסף, על מנת להבטיח שגם גופים חדשים המוקמים בחוק יעמדו בהוראות הייצוג ההולם 
יופיע כל גוף  מכוח סעיף 6ג1 לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א – 1951 יש להקים מאגר בו 
ציבורי החוסה תחת החוק, לצד הפילוח המגדרי והשתייכות לאחת מקבוצות אלה באוכלוסייה, 
בהתבסס על דיווח של משתתפות.י ההרכב. הערכת הכללת חובה זו תבוא לידי ביטוי בהקמת 

מאגר הפתוח לציבור. 

לרבות: שלטון  שונים,  בגופים  שוויוני  ייצוג  נתוני  של  עיתי  פרסום  חקיקה שתבטיח  לקדם  יש 
מקומי, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים, גופי תקשורת, אקדמיה, ועוד. בנוסף, חובת 

הדיווח תתייחס הן לעובדי הגוף, והן לספקים שלו, למקבלי השירותים, ועוד. 
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לצד   – הממשלה  במשרדי  קריירה  ולנהל  להתקדם  נשים  של  יכולתן  להבטחת  כלים  פיתוח 
החלטת ממשלה מס' 454 הקובעת יעד של 50%, מוצע לפתח כלים פרקטיים שיאפשרו לנשים 
להגיע למשרות בכירות בשירות הציבורי הלכה למעשה. לשם כך, יש להקים צוות בשיתוף נציבות 
שירות המדינה, שיגבש סל כלים ליישום המתווה. בין היתר, יבחנו כלים מעולם תכניות הכשרה 
ויצירת נטוורק פנים-ממשלתי; קביעת כללים לסביבת עבודה מותאמת להורים, בחינת תנאי סף 

למשרות בכירות שונות בהן נעדרת נוכחות נשית מספקת ועוד.

 יישום סעיף 8א)ב1( לחוק הממשלה, התשס"א 2001 – סעיף 8א)ב1( לחוק הממשלה קובע 
ייצוג שווה בין המינים בוועדת בדיקה ממשלתית. על מנת להבטיח עמידה בחובת הייצוג שבסעיף, 
מוצע לקדם תיקון חקיקה שיקבע חובת דיווח על הרכב המינוי לרשות לקידום מעמד האישה, 
והקפדה שמינויים אלו יהיו ממגוון קבוצות האוכלוסייה. המלצה זו תימדד על ידי תיקון חקיקה 

ויישום הדיווח לרשות. 

עבודה,  במקומות  לגיוון   – לנשים  שוויוני  ייצוג  קידום  של  התועלת  בדבר  מודעות  העלאת 
בדירקטוריונים ובהנהלות יש ערך עצמאי נוסף על הערך לחברי הקבוצה הזוכה לייצוג. יש לקדם 
אוכלוסיות  שבקידום  הכלכלי-חברתי  לערך  המודעות  בהגברת  שיסייעו  נתונים  וזיהוי  מחקרים 
בכלל, ונשים בפרט. מוצע לפעול למול משרדי הממשלה, הרשויות השונות והאקדמיה לאיתור 

הנתונים, ולגיבוש מסמך המלצות להעלאת המודעות בנושא זה. 

גיבוש תכנית תמריצים לעמידה ביעדי ייצוג שוויוני – הכללים בדבר חובות הייצוג קיימים מזה 
שנים רבות. ואולם, בפועל קיים פער שעומד בעינו בין יעדי הייצוג, ליישום בשטח. לשם צמצום 
נכון לקדם מנגנון  כך למשל,  היום.  כבר  כלים עדכניים מעבר לאלו הננקטים  לגבש  יש  הפער, 
תמריצים הדרגתי למעסיקים, לרבות הוספת תנאי לעמידה בחובות הייצוג טרם הקצאת תקנים 

ותקציבים, במטרה לעודד העסקה שוויונית של נשים המייצגות את המגזרים השונים.

יותר,  קשה  נפגעות  שנשים  מראים  שונים  מחקרים   – מגדרי  בניהול  מצוינות  עידוד  מנגנון 
ניהול  ופיטורין.  בצמצום  צורך  ויש  כלכליים  משברים  ישנם  בהן  בתקופות  לגברים,  בהשוואה 
מגדרי מצוין מחייב שיפעל במתכונת מותאמת ושווה מגדרי. לפיכך, מומלץ לגבש מנגנון/אות/ 
תו תקן למצוינות בניהול בכלל, ובהובלה נכונה של תהליכי קבלת החלטות בכל תחומי הביטחון 
הלאומי בפרט, שיכלול נושא זה. במסגרת המלצה זו הוצעו שלוש הצעות: האחת, הגדרת "מדד 
הצטיינות מגדרית" - דירוג מדד מגדרי של משרדי הממשלה. השנייה, מתן "אות/תו תקן לשוויון 
מגדרי" אחת לשנה באופן טקסי )הצעה ליום: ב- 30.10, יום החלטת 1325(. השלישית, הרחבת 
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מנגנון זה, גם לפעולות של מעסיקים מהמשק העסקי והפרטי אשר פועלים לקידום שוויון מגדרי. 
יוענק האות באירוע  ידי הענקת האות/ תו התקן ומספר הגופים שלהם  זו תימדד על  המלצה 

ציבורי.

המלצה 3 | מתן הזדמנויות שוות לנשים בכלל 
תחומי החיים לרבות: תעסוקה, כלכלה, חינוך 

והשכלה, בריאות ורווחה
לפי דו"ח של הלמ"ס מחודש דצמבר 2019, 1,911 מיליון נשים מצויות במעגל העבודה לעומת 2,068 מיליון 
ומעלה   15 בנות  נשים  בקרב  הגברים.  בקרב  לעומת 66.9%  על 59%,  עומד  העובדות  הנשים  גברים. אחוז 
דו"ח הממונה על השכר משנת 2019,  פי  שיעור התעסוקה הוא 57.1% לעומת 64.5% בקרב הגברים.5 על 
בגופים  ברור מכלל העובדים  רוב  נשים מהוות  לנשים במגזר הציבורי,  גברים  בין  לפערי השכר  הנוגע  בכל 
ובעלות שכר  יחד עם זאת על פי הנתונים, כמות הנשים הנמצאות בתפקידים בכירים  הציבוריים בישראל. 
גבוה, נמוך משליש.6 התמונה הכללית מעידה על פערי שכר של כ־34% בין גברים לנשים בשכר הממוצע בכלל 
הגופים הציבוריים. מציאות זו מחייבת את ממשלת ישראל לתת מענה ממוקד לסוגיית קידום השוויון המגדרי 

בתעסוקה ובאופן משלים גם בחינוך, בהשכלה הגבוהה, בכלכלה ועוד.

תקופת לידה והורות לאבות, הנגשה ומיצוי זכויות הוריות – בישראל אין תקופת לידה המוגדרת 
ייעודית  בתקופה  ולא  האם  בהחלפתה של  הינה  לידה,  לתקופת  האב  זכאותו של  בלבד.  לאב 
עבורו. במציאות הקיימת, האם לוקחת על פי רוב את חופשת הלידה לבדה, וגם ימי מחלת הילד 
על פי רוב ניטלים על ידה. במציאות זו, אימהות הן "עובד מסוכן" יותר עבור המעסיק, ובהתאם 
לכך שכרן נפגע )"קנס האימהות"(. על מנת לטפל במצב זה, יש לצמצם את פערי השכר ולהפוך 
אף  הורות  חופשת  לקדם  יש  המעסיקים.  של  מבטם  מנקודת  פעילים  להורים  האבות  את  גם 
לאבות, וכן לקדם מנגנונים שיצמצמו את הפערים המגדריים בהורות. בהתאם, נדרשת בחינה 
מעמיקה של המודלים המוצעים לחופשת הורות לאבות, מתוך הכרה בכך שנשים לא מעוניינות 
לוותר על זכותן לתקופה זו. ישנן שלוש פעולות שיש לבצע בנושא: ראשית, יש לקדם חקיקה 
לתקופת הורות לאבות ולהשוואת המעטפת הניתנת לאימהות גם לאבות, ככל הניתן. שנית, יש 
ליידע באופן אקטיבי את האוכלוסייה לגבי זכויות הורות, מסלולי קידום, ליווי שקיפות והנגשה 
בנוגע  יש להגביר את עבודת ההטמעה  שלישית,  דיגיטלית.  של תהליכי המיון, שימוש במדיה 
למימוש זכויות הורות )קמפיין מודעות(, מתן התייחסות ייחודית. למשפחות יחידניות, משפחות 
עם ילדים.ות בעלי.ות צרכים מיוחדים וכן, בהקשר של זכויות הורות. המלצה זו תימדד על ידי 

קיומם של קמפיין/אוגדן/הדרכה.

5  נתונים מסקר כוח אדם לחודש דצמבר, לרבעון הרביעי ולשנת 2019 )עמ' 4(, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )2019(.
6  דין וחשבון על הוצאות השכר של הגופים הציבוריים לשנת 2019, דוח #27, )2021(. אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר.
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כי 60%  2021 מראה  לשנת  – מדד המגדר  מגדרי  שוויון  בקידום  הגברים  הגברת השתתפות 
הזוג  בני  שני  כאשר  גברים,   40% לעומת  הבית,  במשק  'שקופות'  עבודות  מבצעות  מהנשים 
ושאינן  כ"עבודה"  פורמלי  באופן  מוגדרות  שאינן  עבודות  הן  שקופות"  "עבודות  מועסקים. 
נשים  של  שוויונית  להשתלבות  חסם  מהוות  אלו  כספי.7  לתגמול  או  כעבודה  להכרה  זוכות 
הממשלה,  של  המבט  נקודת  להרחבת  חשיבות  ישנה  בו.  ולקידומן  הפורמלי  העבודה  בשוק 
גם  השקופות  העבודות  של  ומשמעויותיהן  ביטוייהן  הבנת  ידי  על  בנושא,  והציבור  המעסיקים 
לעבודה,  בית  בין  והמגדרית  הבינארית  ההבחנה  שלפיה  תפיסה,  מתוך  זאת  העבודה.  בשוק 
כן,  על  המגדרי.  הפער  את  מגבירה  אשר  חברתית  הבנייה  למעשה  היא  לציבורי,  פרטי  בין 
בית-משפחה,  של  מהותי  איזון  לטובת  במשק,  העבודה  שעות  להורדת  תוכנית  לגבש  יש 
השקופות  העבודות  נטל  את  ויפחית  קריירה,  לצד  הורות  ההורים  לשני  שיאפשר  באופן 
ומדידה. מתוקצבת  תוכנית  של  גיבוש  ידי  על  תימדד  זו  המלצה  לבדן.  נשים  של  מכתפיהן 

ותקופות. היא  גיל, חוצה תרבויות  ואפליה על רקע  – תופעת הגילנות  גילנות בשוק העבודה 
דוחקת את המבוגרים לשולי החברה, ואף משפיעה על הבריאות, לאור העובדה שהשפעות מגיל 
צעיר משפיעות על אנשים גם בבגרותם. הגילנות שולחת זרועותיה לעולם התעסוקה ופוגעת, הן 
בעובדים המבוגרים והן במרקם התעסוקתי של שוק העבודה כולו, והשפעותיה על האדם ניכרות 
כבר באמצע העשור החמישי לחייו )החל מגיל 45(, ומתגברת בעשורים השישי והשביעי. הביטוי 
המיידי שלה ניכר בירידה באחוז המועסקים. מבין הנושאים שעלו במסגרת עבודת הצוות הבין-
משרדי וארגוני החברה האזרחית לגיבוש ההמלצות, עלתה סוגית הגילנות בשוק העבודה ממנה 
סובלות נשים באופן מיוחד, נוכח מערכת התפקידים הכפולה שהן מבצעות משך חייהן המבוגרים. 
תופעה זו חשובה במיוחד גם נוכח העלאת גיל הפרישה לנשים שקודם אך בשנה האחרונה. על 
כן, הומלץ בצוות לגבש תכנית פעולה למאבק בתופעה זו, אשר תעודד מעסיקים לשלב בעבודה 
נשים בגילאי +40, ותתקצב מקצועות ייעודיים לנשים בגילאים אלו ברשויות המקומיות. המלצה 
זו תימדד על ידי קיומה של תכנית פעולה בנושא. לגיבוש התוכנית ניתן ללמוד מתוכניות קיימות 

שעוסקות בנושא כגון "הפלוס בשישים", "אמצע הדרך", ועוד.

צמצום פערים בתעסוקה וכלכלה לנשים מקבוצות אוכלוסייה שונות – יש לפעול לשינוי תמונת 
וכמה  כמה  על אחת  ייצוג,  בתת  המצויות  לאוכלוסיות  הישראלי  הפרטי  גיוון המשק  של  מצב 
מהדרה  סובלות  במשק  ייצוג  בתת  המצויות  לקבוצות  השייכות  נשים  נשים.  על  מדובר  כאשר 
כפולה, ובאופן כללי משכורתן נמוכה באופן משמעותי. על כן, יש לפעול לקידום וגיבוש תכנית 
מתוקצבת עם יעדים מדידים לשדרוג תעסוקתי, לטובת צמצום הפערים בשוק העבודה והכלכלה 
הישראלית בקרב נשים מקבוצת ייצוג הולם. המלצה זו תימדד על ידי קיומה של תוכנית בנושא. 

7  הרצוג, חנה וחזן, נעמי )2021(. מדד המגדר, אי שיווין מגדרי בישראל.
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לצמצם  נשים  של  המתמשך  הצורך  לאור   – תפוקות  למדידת  עבודה  שעות  ממדידת  מעבר 
את שעות העבודה במשרדים ולצמצם את פערי השכר הנובעים מהיעדר יכולת לביצוע שעות 
נוספות, חשוב לבחון אפשרויות ישימות לאימוץ כלים למדידת תפוקות עבודה. מעבר מבחינת 
היקף שעות לבחינת ביצוע, יכול לסייע רבות בצמצום הפער וניתוק הקשר שבין שעות העבודה 
במשרד, להערכת העובדת או העובד. מדידת תפוקות שכזו יכולה להתבצע אך ורק עם הקמתן 
והטמעתן של מערכות מחשוב מתאימות, והליך הטמעה מעמיק במשרדים השונים. על כן, יש 
ממוחשב,  באופן  ועובדים  עובדות  של  תפוקות  למדידת  כלי  ולהטמיע  לאפיין  לפתח,  להמשיך 
שאינו מתבסס רק על שעות עבודה מרובות. כלי זה יותאם גם ככלי הערכה לעובדות ולעובדים, 
לקבלת החלטות, וכן, לקביעת סדרי העבודה במשרד כנגזרת מתוכנית העבודה. המלצה זו תימדד 

על ידי קיומו של כלי מדידה. 

חיזוק מקצועות הצווארון הוורוד – אחד הגורמים העיקריים לאי השוויון המגדרי במשק הוא 
בשכר,  המאופיינים  נשיים  מקצועות  של  נפרד  מעמד  שמייצרת  התעסוקתי,  הבידול  תופעת 
ויצו לשנת 2021, נמצא  ורוד" של  בתנאים ובהערכה חברתית נמוכים במיוחד. במדד "צווארון 
כי 70% מהנשים שעזבו את תחום עיסוקן, ציינו כי הסיבה העיקרית לכך נבעה משכר נמוך או 
שיקולים כלכליים באופן הבא: 34% ציינו כי הסיבה היא עומס ושעות עבודה תובעניות ו-42% 
טענו לשחיקה או לחץ נפשי. 41% מהעוסקות במקצועות אלה טענו שנשים העובדות במקצועות 
נשים,  ו-40% מסכימות במידה רבה שתנאי השכר של  יותר  הוורוד" נשחקות מהר  "הצווארון 
פחות טובים משל גברים במקצועות אלה.8 לפיכך, מומלץ לחזק מקצועות הנחשבים למקצועות 
עבודה  והוראה,  חינוך   : המקצועות  את  זה  ובכלל  יוקרתיים,  כמקצועות  אותם  ולמתג  נשיים, 
כאמור,  יש  אלו,  מקצועות  חיזוק  לטובת  הפרא-רפואי.  הטיפול  מקצועות  סיעוד/  סוציאלית, 
לגבש תכנית לתקצוב ומיתוג המקצועות כמקצועות יוקרתיים, באמצעות העלאת שכר העובדות 
והעובדים, וכן עידוד גברים להשתלב במקצועות אלה. המלצה זו תימדד על ידי קיומה של תכנית 

מתוקצבת, והעלאת שיעור המשתתפים והמשתתפות במקצועות אלה.

העסקים  בעלי  מקרב  נשים  של  שיעורן  בישראל,  וגם  המדינות  במרבית   – נשים  עסקי  עידוד 
העצמאיים הוא עד שליש, והפער המגדרי גדל ככל שמדובר בעסקים גדולים יותר. מרבית בעלי 
העסקים בישראל, נשים וגברים, הם עצמאים קטנים שאינם מעסיקים עובדים. לפי נתוני הסוכנות 
לעסקים קטנים אודות בעלות על עסקים, 14% מהבעלות על עסקים בישראל מצויה בידי נשים 
וגברים ו-69% מהעסקים נמצאים  בלבד, 17% מהעסקים נמצאים בבעלות משותפת של נשים 

בבעלות גברים בלבד.9 

8  מדד הצווארון הוורוד, נייר עמדה – יום האישה 8.3.22, ויצו, האגף לקידום מעמד האישה.
9  יזמות נשים בישראל, מחקר מאפיינים וניתוח צרכים של נשים יזמיות בישראל - ממצאי ביניים )2018(, הסוכנות לעסקים קטנים.
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עבור נשים רבות, הקמת עסק עצמאי היא הדרך המתאימה ביותר להשגת עצמאות כלכלית. עם 
זאת, בשל סיבות מגוונות, נשים עצמאיות נתקלות בחסמים רבים יותר מגברים עצמאיים. על 
כן, מומלץ לפעול בשלושה מישורים: ראשית, גיבוש תכנית המעודדת יזמות עסקית של נשים, 
הכוללת הסרת חסמים המונעים מנשים לקבל הלוואות אשראי לעסקים, הגשת הצעות למכרזי 
רכש ממשלתיים ועוד. שנית, הקמת מאגר עסקי נשים, אליו יוכלו רשויות לפנות באופן ממוקד 
בפניה להתקשרות עם ספקים חיצוניים. שלישית, מתן הקלות לנשים הזכאיות להבטחת הכנסה, 
המעוניינות להקים עסק עצמאי כדרך לצאת ממעגל העוני, אולם חוששות לאבד את הקצבה 
בתקופה הראשונה להקמת העסק. סוגיה זו בלטה באופן משמעותי בשני הגלים הראשונים של 
מגפת הקורונה, כאשר נשים עצמאיות היו הנפגעות העיקריות מכך, לאור העובדה שרובן בעלות 

עסק בינוני-קטן.

מאגר נשים מומחיות – בשנת 2021 פורסם מאגר נשים מומחיות על ידי הרשות לקידום מעמד 
האישה. במאגר כ-2,100 נשים אשר עומדות בתנאי הסף למשרות הסגל הבכיר בשירות המדינה. 
המאגר משמש את הרשות לסייע למשרדי הממשלה באיתור מועמדות לתפקידים בכירים ולחברות 
המלצות  במסגרת  האישה.  זכויות  לחוק  6ג1  לסעיף  בהתאם  וציבוריים,  ממשלתיים  בצוותים 
הצוות המשותף שהוקם בעקבות החלטת ממשלה 454 מיום 18.10.21, הומלץ על שימוש במאגר 
לשם איתור נשים לתפקידים בכירים בארגונים השונים. הצוות הבין-משרדי ממליץ להרחיב את 
השימוש במאגר ולתעל אותו לקידומן של נשים גם למשרות מחוץ לסקטור הממשלתי, למשל 
את  להטמיע  הצוות  ממליץ  כן  כמו  ועוד.  ציבוריות  בחברות  דירקטוריונים  התקשורת,  בתחומי 

השימוש במאגר בעבודתם של סמנכ"לי ההון האנושי במשרדי הממשלה.

המלצה 4 | הטמעת חשיבה מגדרית בתהליכי 
קבלת החלטות

הטמעת החשיבה המגדרית היא אמצעי לקידום את השוויון המגדרי. עיקרה של הטמעת החשיבה המגדרית 
היא קביעת מדיניות, תוך הכרה בצרכים השונים והנבדלים של נשים וגברים, ובדרכים השונות שמדיניות זהה 
עלולה להשפיע עליהם, ולפיכך גם בפיתוח מענים מותאמים לשונות הזו. הטמעת החשיבה המגדרית מעוגנת 

בחוקי מדינת ישראל, אך מעבר לכך, היא כלי שמאפשר את השגת המטרות הנעלות ביותר של החברה.

הטמעת חשיבה מגדרית במשרדי הממשלה, רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות – במסגרת 
המדריך  נכתב  מגדרית,  חשיבה  הטמעת  שוויון  קידום  בנושא   2331 מספר  ממשלה  החלטת 
מגדרי  שיווין  להשגת  אסטרטגיה  הינה   "Gender Mainstreaming".מגדרית חשיבה  להטמעת 
תקציבים  וחלוקת  תוכניות  הכנת  בעת  מדיניות,  עיצוב  בעת  מגדרית  רגישות  קידום  באמצעות 

24

25
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ומשאבים. גישה זו אומצה כבסיס למדיניות מגדרית על בסיס מצע הפעולה של בייג'ין, 1995, 
בכנס האו"ם הרביעי לנשים, והינה דרך להעמיד את האנשים, עם כל המגוון והשונות שלהם, 
ופרויקטים. תהליך זה מאפשר  ותכנון תוכניות  בלב תכנון אסטרטגי, התוויית מדיניות ציבורית 
לסוכנויות ממשלתיות ולארגונים לא ממשלתיים לעצב תוכניות שתוצאותיהן ייטיבו עם קבוצות 
מגוונות של גברים ונשים גם יחד. כחלק מהמאמצים של הרשות לקידום מעמד האישה לחתור 
לשוויון מגדרי מלא במדינת ישראל, מספק המדריך לחשיבה מגדרית הדרכה להטמעת החשיבה 
ועד להערכה. המדריך אף  והיישום,  המגדרית, מהמשגה של פרויקט או מדיניות, דרך התכנון 

מדגים כיצד ניתן ליצור מודעות לסוגיות מגדריות בכל תחומי המדיניות הציבורית:

הטמעת חשיבה מגדרית בדרגי הניהול – יש לעורר שיח מגדרי שיתמוך בהובלת הבכירים  	
את מדיניות השוויון והייצוג המגדרי במשרדיהם.ן ובארגוניהם.ן כלפי דרגי הביניים והדרגות 
יש  בהם  וארגונים  במשרדים  זאת,  לטובת  היומיומית.  בעשייה  בפירמידה,  יותר  הנמוכות 
והטמעת  המגדרי  השוויון  בתחום  וייחודיות  מותאמות  תוכניות  לעצב  יש  הדרכה,  מחלקת 
חשיבה מגדרית, לכלל העובדים, נשים וגברים כאחד. תוכניות אלו גם יקובעו כחלק אינטגרלי 
מקורסי ניהול, המהווים גם תנאי מעבר מדרג/ה לדרג/ה, משלב ניהולי אחד למשנהו. המלצה 

זו תימדד על ידי מספר סדנאות ההכשרה שתבוצענה. 

התכנון  	 זרוע  הוא  המקומי  המקומי – השלטון  לשלטון  מגדרית  חשיבה  הטמעת  הרחבת 
והביצוע מול אוכלוסיית האזרחים בכל רשות ורשות. על מנת להבטיח כי החשיבה המגדרית 
תוטמע גם במערכת שלטונית חשובה זו, יש לבצע התאמות במדריך לחשיבה מגדרית ביחס 
למבנה ולצרכים של השלטון המקומי. על כן, מוצע להקים צוות מקצועי, בהשתתפות הרשות, 
ברשויות  להטמעה  המדריך  את  להתאים  במטרה  המקומי  השלטון  ומרכז  הפנים  משרד 
המקומיות וללוות אותן בשנה הראשונה. בהמשך יהיה נכון לחשוב על סקטורים נוספים שיש 

צורך בהטמעת החשיבה המגדרית גם בהם.

יצירת סביבת עבודה מכבדת המעגנת ערכים של שוויון מגדרי – יש לפעול ליצירת סביבה  	
קביעת  ומנהלים,  עובדים  ידי סקרי  על  יחידותיה,  כל  על  עבודה מכבדת במשרדי הממשלה 
יש  וסדנאות של הטמעת חשיבה מגדרית.  דוחות אחריות, קורסים  לבדיקה, הפקת  מדדים 
לערוך את הכשרות אלה על ידי צוות שמכשיר משאבי אנוש בארגונים, או שימוש במיקור 
חוץ שקיבל תו תקן מהמשרד המוביל, ולוודא כי ההכשרה תתבצע בשיתוף הממונות על שוויון 
מגדרי ברשויות המקומיות, ובשיתוף היועצות לקידום מעמד האישה. המלצה זו תימדד על ידי 

מספר הפעילויות של כל משרד/ באיזו מידה עסק בפיתוח שוויון מגדרי.
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חינוך לשוויון מגדרי – נדרשת הטמעת חשיבה מגדרית באמצעות מערכת החינוך החל מהגיל 
הרך בגנים, לבתי הספר היסודיים והתיכוניים, בצבא ובאקדמיה:

חשיבות הטמעה מגדרית כבר מגיל הגן, ליצירת חברה שוויונית יותר, ללא הטיות מגדריות  	
– יש להרחיב את הפיילוט לשוויון מגדרי לכלל מסגרות הגיל הרך. המלצה זו תימדד על ידי 

מספר גנים ורשויות מקומיות שייקחו חלק בתוכנית.

הכשרת מורים וצוותי הוראה – יש לחייב שילוב של חינוך מגדרי בהכשרות מקצועיות של  	
המורות והמורים במהלך הקריירה והפיתוח המקצועי: הוראה רגישת מגדר, סוגיות בפערים 
מגדריים והתפתחות מגדרית. המלצה זו תימדד על ידי מספר ההכשרות ומספר המשתתפים 

שעברו את ההכשרות.

שפה יוצרת מציאות – לאור החשיבות הרבה בשימוש בשפה א-מגדרית בזירות השונות, יש  	
להקים צוות חשיבה שיגבש המלצות לשימוש בשפה שוויונית במשרדים, באקדמיה ובממשק 
והפנייה  השפה  כללי  לשינוי  עברית,  ללשון  האקדמיה  מול  שיח  קידום  תוך  הציבור,  עם 

המגדרית. המלצה זו תימדד על ידי קיומן של המלצות ליישום.

סדנאות לשוויון מגדרי בבתי הספר – יש להפעיל סדנאות בנושא שוויון מגדרי ובכלל זה:  	
סטראוטיפים, תפקידים במשפחה ובחברה, קריירה, מניעת אלימות מגדרית כדוגמת "שווה 
שיעור  ידי  על  תימדד  זו  המלצה  הביניים.  ובחטיבות  היסודיים  הספר  בבתי  ועוד,  דיבור"10 

המשתתפים והמשתתפות, לצד מספר בתי הספר ומספר הפעילויות שתבוצענה.

ניתוח תקציבי הממשלה בראייה מגדרית – החלטת ממשלה 2084 מחודש דצמבר 2014, קובעת 
כי על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך שלה, הרשויות המקומיות וגורמי תקציב המדינה, לערוך 
ניתוח מגדרי של תקציב המשרדים, ולצרפו להצעות התקציב המונחות על שולחן הכנסת. על כן, 
יש לקבוע מי הגורם האמון בכל משרד, ובכל רשות מקומית לנושא זה, לייצר הכשרות וסדנאות 
בנושא )הרחבת פיילוט הייעוץ למשרדים( ולגבש מנגנון לבקרה ומעקב. המלצה זו תימדד על ידי 
ביצוע ניתוח תקציב מגדרי של כלל המשרדים והרשויות המקומיות, וקיומו של מנגנון מעקב ובקרה.

מבחני תמיכה במחקרי מגדר – יש להעניק אות/ פרס למכוני מחקר ולתמוך במחקרים ייחודיים 
פרקטיים חדשניים )סביב נושא/ מתן אות - הכרה לגופים/ יחידות שפועלות בתחום(, בתחום 
השוויון המגדרי שיציגו את הבעיה, יחד עם מתן המלצות פרקטיות לפתרון. המלצה זו תימדד 

על ידי קיומה של החלטת ממשלה בנושא.

10  קישור לתוכנית "שווה דיבור".

26

27
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https://pop.education.gov.il/gender-and-gender-equality/teaching-materials/#pos_339488
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מאגר מידע, מחקרים וסקרים בנושא מגדר מונגש לציבור – יש להקים אתר מחקרים ומידענות 
שיהווה מאגר מידע ציבורי, על מנת להנגיש מחקרים וסקרים בנושא מגדר. המלצה זו תימדד על 
ידי קיומה של החלטת ממשלה בנושא, הקמת אתר, מידת ההנגשה שלו, ואחוז המשתמשים בו.

מיפוי תוכניות, פרויקטים וגופים הפועלים בתחום נשים ומגדר – סיפורם של ארגוני הנשים, 
הארגונים הפמיניסטים, תוכניות לקידום מעמדן של נשים והשוויון המגדרי בישראל, מתאפיין 
בהישגים גדולים, בחסמים, באתגרים רבים ובהזדמנויות מצוינות ליצירת השפעה משמעותית. 
הארגונים  כלל  של  מיפוי  לבצע  יש  האישה,  מעמד  לקידום  הרשות  של  הידע  מניהול  כחלק 
והתוכניות הקיימות בישראל בשיתוף ארגוני החברה האזרחית, אשר משפיעות על כל אוכלוסיית 
הנשים, לטובת הצפת והבנת הצרכים שבשטח. המלצה זו תימדד על ידי ביצוע המיפוי והנגשת 

המידע לציבור.

29

30
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נספח 1 | רשימת צוותי העבודה
להלן פירוט בעלי ובעלות תפקידים בחלוקה לצוותי העבודה הבין-משרדיים:

ייצוג וקידום נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה במגזר הציבורי והפרטי, בדגש על מוקדי קבלת החלטות: ברוח 
החלטה זו, ניתן דגש לייצוג הולם של כלל האוכלוסיות, ובעיקר לנשים ערביות, חרדיות ויוצאות אתיופיה. 

אביבה רז שכטר
השליחה המיוחדת ליישום החלטת

מועבי"ט 1325, משרד החוץ, יועץ )ש.מ(
משרד החוץ-בראש הקבוצה

עו"ד הילה טנא-גלעד
ייעוץ וחקיקה בינלאומי

משרד המשפטים

שלי פלדמן
ע. הממונה על שוויון מגדרי

משרד הביטחון

זוהר שקלים
יועצת משפטית למחוז מרכז

המשרד להגנת הסביבה

אפרת מניבצקי 
רמ"ח קש"ח וארב"ל

המטה לביטחון לאומי

יפה גולן
מנהלת תחום )רכש נכסים ולוגיסטיקה( ומעמד האישה

משרד האנרגיה

איריס פלורנטין
סמנכ"ל מינהל שירותים חברתיים

משרד הרווחה והביטחון החברתי

מולוגטה מהרי
מנהל תחום ייצוג הולם ותכנון אסטרטגי, אגף לשוויון 

מגדרי
נציבות שירות המדינה

לירון זהר
יועצת המנכ"ל לנושא שוויון מגדרי

משרד הבריאות

 אלה ברבי
מנהלת תחום בכיר )מערך החוץ(, אגף בכיר לניהול 

ההון האנושי למערכת הביטחון והחוץ
נציבות שירות המדינה

נועה שוקרון 
רכזת תעסוקה אגף תקציבים משרד האוצר

משרד האוצר
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עו"ד דן אורן
משרד המשפטים

עו"ד דורי שארף
יועצת נציב שירות המדינה 

נציבות שירות המדינה - בראש הקבוצה

עו"ד שקד קרפ
משרד המשפטים

ד"ר עינת רונן 
ראש תחום שיתופי פעולה בין מגזריים, אגף 

ממשל וחברה
משרד ראש הממשלה

שרית פירו
מנהלת אגף משאבי אנוש

משרד לשירותי דת

עו״ד מיראל נחול
מנהלת תחום בכיר

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

גלית וידרמן
מנהלת אגף בכיר )בקרת הון אנושי ברשומ"ק(

משרד הפנים

נועה שוקרון
רכזת תעסוקה אגף תקציבים משרד האוצר

משרד האוצר

עו"ד טל רוזנפלד
לשכה המשפטית

רשות החברות הממשלתיות

אלה בר דוד
תעסוקת  מנהל  תעסוקה,  בכיר  תחום  מנהלת 

אוכלוסיות
משרד הכלכלה והתעשייה )זרוע העבודה(

עו״ד אורית קרמר 
יועצת משפטית, מחלקת אמנות

משרד החוץ

מתן הזדמנויות שוות לנשים בכלל תחומי החיים לרבות: תעסוקה, כלכלה, חינוך והשכלה, בריאות 
ורווחה:



22

רחל רוזנברג
מנהלת תחום התנדבות ושירות לאומי

משרד הבריאות

אושרה יוסף פרידמן 
סמנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה

ראשת   – האישה  מעמד  לקידום  הרשות 
הקבוצה

לימור חודיידה
וממונה על שוויון  והוצאות  מנהלת תחום תשלומים 

מגדרי
משרד לשירותי דת

אושרה לרר-שייב
ממונה קידום שוויון בין המינים במערכת החינוך

משרד החינוך

אורנה מזרחי, משרד הכלכלה
מנהלת תחום )רווחה(

משרד הכלכלה

נועה שוקרון
רכזת תעסוקה אגף תקציבים משרד האוצר

משרד האוצר

יפית אלפנדרי
מנהלת תחום בכיר משקי בית, אגף מיקרו כלכלה

מרכזת נושא הסטטיסטיקה המגדרית
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- הלמ"ס

עו"ד ליאת בן מאיר 
מחלקה חוקתית

משרד המשפטים

מיכל יניב
רמ"ל קש"ח תודעה

המטה לביטחון לאומי

עו"ד יערה קליינברגר
ייעוץ  מחלקת  אדם,  זכויות  באשכול  עו"ד 

וחקיקה )משפט בין-לאומי(
משרד המשפטים

ניצן סניור
לתכנון  בכיר  אגף  אסטרטגי,  תכנון  תחום  מנהלת 

אסטרטגי ומדיניות
נציבות שירות המדינה

עדן פרבר 
ייעוץ  מחלקת  אדם,  זכויות  באשכול  מתמחה 

וחקיקה )משפט בין-לאומי(
משרד המשפטים

רבקה אייזנר מוספי 
יועצת  מגדרי,  שוויון  ממונה  ת"א,  מחוז  אמרכלית 

מנכ"ל לקידום נשים
משרד העלייה והקליטה

מזל פרובשטיין
מנהלת תחום מכרזים והתקשרויות, ממונה על 
שוויון מגדרי במשרד המדע, התרבות והספורט

משרד התרבות והספורט

שרון ירדני אברמוביץ
ס. מנהל מרכז ההסברה

משרד התרבות והספורט

הטמעת חשיבה מגדרית בקבלת ההחלטות:


