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הקדמה

מחקר זה הזה הוא אבן דרך חשובה בתהליך שמטרתו לחזק את השדה הפמיניסטי ואת 
ההשפעה של נשים בירושלים. כאשר מלינדה ג׳ונס, מייסדת מכון קיברשטיין, הפקידה 
בידינו את המשימה לזהות צרכים וסוגיות שנוכל לתת להם מענה, פנינו תחילה אל ״חוכמת 
הרבות״. ראיינו נשים חכמות מכל רחבי העיר ושאלנו אותן מה נדרש כדי לחזק ולמנף את 
העשייה החשובה והמגוונת של מוסדות, ארגוני חברה אזרחית ופעילות במרחב העירוני, 
וכיצד נוכל לתרום את חלקנו. במהלך השיחות שבו ועלו נושא הבחירות להנהלות הִמנהלים 
הקהילתיים והצורך להגדיל את הייצוג לנשים, שעמד לפני סבבי הבחירות האחרונים על 

14% בלבד. החלטנו להיענות לאתגר הזה ויצאנו לדרך.

מוצקה  שינוי  תיאוריית  לפיתוח  הראשון  ברור שהצעד  לנו  היה  ופעולה,  חשיבה  כמכון 
לפרויקט הוא ללמוד את הנושא: להבין לעומק את המודל הייחודי של הִמנהלים הקהילתיים 
והשפעתם ולזהות את החסמים המרכזיים להשגת ייצוג שוויוני לנשים בהנהלות הנבחרות 
שלהם. ועוד היה לנו ברור, שאם נדרש מחקר בנושא, הרי שמכון ירושלים הוא השותף 

הטבעי והטוב ביותר לכך.

למדנו רבות מתהליך המחקר, ואנו מאמינות שדו״ח המחקר הזה ישיא תרומה משמעותית 
להגברת הייצוג לנשים בהנהלות הִמנהלים בפרט ולחיזוק ההשפעה וההובלה של נשים 
לנו הן לרתום  יסייעו  והתובנות העולים מהמחקר  במרחב העירוני בכלל. המידע, הידע 
באשר  הרחב  בציבור  מודעות  לעורר  הן  האזרחית  ובחברה  בעירייה  שותפים  לעשייה 

לחשיבותם של הִמנהלים הקהילתיים כמרחב השפעה.

ובייחוד  הדרך,  כל  לאורך  השותפות  על  המכון  לצוות  לב  מקרב  להודות  מבקשות  אנו 
למנכ״ל המכון, ליאור שילת, לגלית רז־דרור, סמנכ״לית תיאום ופיתוח, לד״ר שרית בן 

שמחון־פלג, סמנכ״לית מחקר, ולאלישבע מיליקובסקי, החוקרת ומחברת הדו״ח. 

תודה מיוחדת לחברות ועדת ההיגוי של הפרויקט — ד״ר לורה ורטון, חברת מועצת העיר, 
היוצאת  היו״ר  לבציון־נדן,  נגה  בקעה,  הקהילתי  הִמנהל  הנהלת  חברת  מופקדי,  ענת 
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מכון  של  הדיגיטלית  המדיה  יועצת  אופנהיים,  ויסכה  הכרם,  בית  הקהילתי  הִמנהל  של 
קיברשטיין — על התמיכה, הליווי והעצות החכמות והטובות לאורך כל הדרך.

בתודה ובהוקרה,
פיטה ג׳ונס פלח וחמוטל גורי

עמיתות בכירות
מכון קיברשטיין
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תקציר

הִמנהלים הקהילתיים בירושלים הם מודל ירושלמי ייחודי שמאפשר ניהול של חיי הקהילה 
את  ביטוי  לידי  להביא  שואפים  הִמנהלים  התושבים.  מעורבות  תוך  בשכונה  והחברה 
בין התושבים  והם כלי לחיזוק הקשר  והעשייה של כלל הזרועות העירוניות,  המדיניות 
על  ירושלים  לתושבי  וקהילתיים  חברתיים  ושירותים  תרבות  שירותי  ולהענקת  לעירייה 

שכונותיה השונות. 

בירושלים יש כיום 31 ִמנהלים קהילתיים, ובראש כל ִמנהל עומדת הנהלה ציבורית המונה 
15 חברים. ההנהלה אחראית לגיבוש החזון המקצועי, לקביעת המדיניות ותוכנית העבודה 
הציבורית  ההנהלה  העירוניים.  הגורמים  בפני  התושבים  ולייצוג  הקהילתי  הִמנהל  של 
מורכבת מתשעה נבחרי ונבחרות ציבור שמייצגים את תושבי השכונה, ומשישה נציגים 

ונציגות נוספים הממונים מטעם העירייה והחברה למתנ״סים.

להנהלות  בחירות  לקיים   2020 בשנת  הוחלט  בחירות,  בו  התקיימו  שלא  עשור  לאחר 
הִמנהלים הקהילתיים. בשל מורכבות מערך הבחירות הן חולקו לשלושה סבבים, ובכל סבב 
מתקיימות בחירות בחלק מהִמנהלים. בשל משמעותם הגדולה של הִמנהלים הקהילתיים 
וההשפעה שיש להם על חיי כלל התושבים בירושלים, יש חשיבות רבה לכך שבהנהלות 

הִמנהלים הקהילתיים יהיה ייצוג לכל חלקי האוכלוסייה. 

ערך השוויון עומד בבסיסה של הדמוקרטיה, ומחויבותה של מדינת ישראל לשוויון בכלל 
ולשוויון מגדרי בפרט נוסחה כבר בעת ההכרזה על מגילת העצמאות, ועוגנה בחוק שיווי 
זכויות האישה תשי״א-1951. מאז ועד היום עוגנה זכות יסוד זו בשורה של חוקים, פסיקות 
משפטיות, נהלים ותקנות. בשנת 1991 הצטרפה מדינת ישראל לשורת המדינות שחתמו 
על האמנה הבין־לאומית בדבר ביטול אפליית נשים. בעקבות החתימה על האמנה הוקמה 

רשות סטטוטורית שתפקידה לפעול לקידום מעמד האישה וליישום האמנה.

בעשורים האחרונים חל גידול משמעותי, בעולם כולו וגם במדינת ישראל, במספרן של 
זאת,  למרות  והמקומית.  הארצית  ברמה  וציבורית  פוליטית  בפעילות  הנשים המעורבות 
נשים עדיין סובלות מתת־ייצוג משמעותי בזירות הפוליטיות הארציות והמקומיות, במוקדי 

קבלת ההחלטות ובתפקידים הבכירים במגזר הציבורי והעסקי.
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המחקר הנוכחי נערך בתמיכת מכון קיברשטיין כחלק מתהליך שמטרתו לחזק את השדה 
הפמיניסטי ואת ההשפעה של נשים בירושלים. במחקר בחנו את ייצוגן של נשים בהנהלות 

הִמנהלים הקהילתיים, תוך התמקדות במספר שאלות:

האם קיים אי־שוויון מגדרי בהנהלות הִמנהלים הקהילתיים בירושלים? מהו ביטויו  	

הכמותי?

הקהילתיים  לִמנהלים  ולהיבחר  להתמודד  נשים  על  שמקשים  החסמים  מהם  	

בירושלים?

באילו אופנים ניתן לתמוך בהנהגה נשית בִמנהלים הקהילתיים ולצמצם את אי־השוויון  	

בין גברים ונשים בהנהלות הִמנהלים הקהילתיים?

בשנים 2021-2020 נערכו שלושה סבבי בחירות לִמנהלים הקהילתיים בירושלים. הסבב 
הראשון נערך בדצמבר 2020, השני ביוני 2021, והשלישי מיועד להתקיים עד סוף שנת 
ולפני  2021 — לאחר סבב הבחירות הראשון  נערך בתחילת שנת  הנוכחי  2021. המחקר 

הסבב השני — והנתונים המובאים בו מעודכנים נכון למועד זה.

מהמחקר עולה כי כמו במסגרות הפוליטיות הארציות והמקומיות, גם בהנהלות הִמנהלים 
הקהילתיים נשים אינן מיוצגות באופן שוויוני. עד לתחילתם של סבבי הבחירות הנוכחיים 
מתוך  הראשון  הבחירות  בסבב  כ־14%.  על  הציבור  נבחרי  כלל  מתוך  הנשים  אחוז  עמד 
השלושה, שהתקיים בדצמבר 2020, 40 נשים הגישו מועמדות מתוך 161 מועמדים, כך 
13 נשים, ועוד שלוש חתמו על  שסך המועמדות עמד על כ־25%. בסבב נבחרו לתפקיד 
הסכמי רוטציה והן אמורות להיכנס לתפקיד בהמשך. אחוז הנשים הכללי עמד על כ־22% 
מתוך 72 נציגי ונציגות ציבור שנבחרו בסבב זה. ארבע נשים בלבד )כ־13%( מכהנות כרגע 

בתפקיד יושבת ראש ההנהלה.

אחוז המועמדות הנמוך מצביע על חסמים מרכזיים שנמצאים בשלב הגשת המועמדות. 
משמעות הנתונים מתעצמת לנוכח המציאות שהשתקפה ברבים מהראיונות, עת התברר 
כי ישנו אחוז גבוה ביותר של נשים הפעילות באופן קבוע בִמנהלים הקהילתיים בפרט 
בִמנהלים  הפוליטיים  התפקידים  בכלל.  וקהילתיות  שכונתיות  וביוזמות  ובהתארגנויות 
הקהילתיים הם המשך ישיר לפעילויות מקומיות וקהילתיות, המתאפיינות במעורבות נשית 
גבוהה. בשל כך, היה מקום להניח כי נפגוש נשים רבות יותר המגיעות לתפקידי הנהגה 
נבחרים, אולם המציאות משקפת תמונת מצב שונה. מיעוט הנשים בהנהלות הִמנהלים 
הקהילתיים מחייב אותנו לנסות להבין מהם החסמים שמקשים על נשים ואף מונעים 

מהן להשתלב במוקד השפעה זה.
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במבט ראשון נראה כי הדלת פתוחה בפני נשים, הרי אין שום מגבלה פורמלית שמונעת 
מנשים להגיש מועמדות להנהלות של הִמנהלים הקהילתיים. נראה, אם כך, שישנם חסמים 
לא פורמליים שמקשים על נשים, ובמצבים מסוימים אף מונעים מהן להתמודד לתפקידים 

פוליטיים וציבוריים ולהיכנס למוקדי קבלת ההחלטות. 

במחקר נמצאו מספר חסמים מרכזיים המקשים על השגת ייצוג שוויוני לנשים בהנהלות 
הִמנהלים הקהילתיים:

חסמים חברתיים 
ותרבותיים

חסמים פוליטיים 
ומבניים

תפיסות הנוגעות להתאמתן 
היעדר מידע של נשים לעמדות הנהגה

מעורבות של פוליטיקה פער בביטחון העצמי
ארצית

תרבות פוליטית בעייתיתקושי בשיווק עצמי

איזון חיי משפחה ופעילות 
פוליטית וציבורית

מחסור במשאבים 
כלכליים

מיעוט נשים בהנהלות 
מחסור בהון חברתי ובפוליטיקה

בשל האופי המקומי והשכונתי של פעילות הִמנהל והיכולת של תושבי ותושבות השכונות 
להשפיע באופן ישיר על זהותם של חברי ההנהלה, ומאחר שנשים רבות פעילות במיזמים 
קהילתיים ושכונתיים, ניתן להסיק כי הרחבה משמעותית של ההנהגה הנשית המקומית 
שתצמח מהשטח, תגיע לעמדות ההנהלה בִמנהלים הקהילתיים ואולי אף תתפתח מעבר 
לכך, אפשרית ונמצאת בהישג יד. תפקידם החשוב של הִמנהלים בהבאת קולם של תושבי 
ותושבות ירושלים לדיאלוג מול העירייה מדגיש את החשיבות בייצוג שוויוני של נשים 

בהנהלות.

חסמים לשוויון מגדרי
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במסגרת המחקר נערכו 32 ראיונות עם נשים שהתמודדו לתפקידי הנהלה בִמנהלים, עם 
הגורמים הרלוונטיים בעירייה ובחברה למתנ״סים וכן עם פעילות ירושלמיות ועם מומחיות 
סייע  המחקר  בספרות  ומקצועי  תאורטי  ידע  בשילוב  בראיונות  שנאסף  המידע  בנושא. 

לגיבוש המלצות שמטרתן קידום שוויון מגדרי בהנהלות הִמנהלים הקהילתיים.

בהמלצה  להסתפק  ניתן  לא  וכי  אחד,  בגורם  תלוי  אינו  המצב  שינוי  כי  להדגיש  חשוב 
שתציב יעד כזה או אחר. מעשה אחד לא ישנה את המצב ולא יסיר את החסמים הגלויים 
והסמויים, ואין בו כדי להבטיח ייצוג הולם וגיוון. כדי ליצור שינוי יש לפעול באופן רב־

ממדי במערכות הרלוונטיות ולפעול במספר מישורים במקביל. בבסיסן של ההמלצות 
עומדת ההבנה כי ישנה חשיבות מרבית להכרה בבעיה ולהגברת המודעות לנושא בקרב 

גורמי המקצוע ומקבלי ההחלטות.

להלן עיקרי ההמלצות שעלו מן המחקר:

המלצות לשינוי ההסדרים המבניים הפורמליים הנוגעים למערך הבחירות לִמנהלים הקהילתיים

שריון לייצוג הולם לנציגות ציבור בהנהלות הִמנהלים הקהילתיים לשלוש נשים לפחות  	

בכל הנהלה.

שמירה על קיום בחירות במועדים קבועים וברורים כפי שמופיע בתקנון. 	

הודעה על מועד קיום הבחירות לפחות חצי שנה לפני מועדן. 	

בדיקת אפשרות לקיום בחירות אלקטרוניות כדי להעלות את אחוז ההצבעה. 	

המלצות שנועדו להשפיע על ההסדרים הלא פורמליים הנוגעים לתפיסות חברתיות ותרבותיות

פנייה יזומה לנשים כדי לעודד אותן להגיש מועמדות. 	

המשך פעילויות הכשרה, תמיכה ומנטורינג לנשים המתמודדות להנהלה. 	

פיתוח הכשרה, תמיכה וליווי לנשים החברות בהנהלות גם לאחר הבחירות.  	

קידום ועידוד של מנהיגות נשית במסגרת הִמנהלים הקהילתיים לאורך כל השנה דרך  	

תוכניות הכשרה ייעודיות.

בזירה  נשים  על  המקשים  והחסמים  מגדרי  שוויון  בנושא  המקצוע  לאנשי  הכשרה  	

הציבורית והפוליטית.

בִמנהלים  מגדרי  שוויון  לקידום  רב־מגזרי  פעולה  לשיתוף  פלטפורמה  יצירת  	

הקהילתיים.
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מבוא

הִמנהלים הקהילתיים בירושלים הם מודל ירושלמי ייחודי המאפשר ניהול של חיי הקהילה 
את  ביטוי  לידי  להביא  שואפים  הִמנהלים  התושבים.  מעורבות  תוך  בשכונה  והחברה 
בין התושבים  והם כלי לחיזוק הקשר  והעשייה של כלל הזרועות העירוניות,  המדיניות 
לעירייה. הִמנהלים הקהילתיים הוקמו בראשית שנות ה־90 מתוך מטרה להביא לייצוג של 
התושבים בפני העירייה וכן לסייע לעירייה לנהל את העיר הצומחת במהירות. מטרתם היא 
גם להעניק שירותי תרבות ושירותים חברתיים וקהילתיים לתושבי ירושלים על שכונותיה 

השונות.

בירושלים פעילים כיום 31 ִמנהלים קהילתיים, ובראש כל ִמנהל עומדת הנהלה ציבורית 
המונה 15 חברים. ההנהלה אחראית לגיבוש החזון המקצועי, לקביעת המדיניות ותוכנית 
העבודה של הִמנהל הקהילתי ולייצוג התושבים בפני הגורמים העירוניים. היא גם אחראית 
להרחיב את מעגלי התושבים סביב שולחנות מקבלי ההחלטות בִמנהל ולחזק את התהליכים 
הדמוקרטיים של שיתוף תושבים ופיתוח מנהיגות. ההנהלה הציבורית מורכבת מתשעה 
נוספים  ונציגות  נציגים  ומשישה  השכונה  תושבי  את  שמייצגים  ציבור  ונבחרות  נבחרי 

הממונים מטעם העירייה והחברה למתנ״סים.

לאחר עשור ללא בחירות הוחלט בשנת 2020 לקיים בחירות להנהלות הִמנהלים הקהילתיים. 
בשל מורכבות מערך הבחירות הן חולקו לשלושה סבבים, ובכל סבב מתקיימות בחירות 
ביולי  קהילתיים,  ִמנהלים  בשמונה  בחירות  התקיימו   2020 בדצמבר  מהִמנהלים.  בחלק 
2021 התקיימו בחירות בשמונה נוספים, והבחירות בִמנהלים הנותרים צפויות להתקיים 

לקראת סוף שנת 2021.

בשל משמעותם הגדולה של הִמנהלים הקהילתיים וההשפעה שיש להם על חיי כלל התושבים 
בירושלים, ישנה חשיבות רבה לכך שבהנהלות הִמנהלים הקהילתיים יהיה ייצוג לכל חלקי 

האוכלוסייה. מחקר זה מתמקד בייצוגן של נשים בהנהלות הִמנהלים הקהילתיים. 

ערך השוויון עומד בבסיסה של הדמוקרטיה, ומחויבותה של מדינת ישראל לשוויון בכלל 
ולשוויון מגדרי בפרט נוסחה כבר בעת ההכרזה על מגילת העצמאות, ועוגנה בחוק שיווי 
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חוקים,  של  בשורה  זו  יסוד  זכות  עוגנה  היום  ועד  מאז  תשי״א-1951 1.  האישה,  זכויות 
פסיקות משפטיות, נהלים ותקנות. בשנת 1991 הצטרפה מדינת ישראל לשורת המדינות 
שחתמו על האמנה הבין־לאומית בדבר ביטול אפליית נשים. בעקבות החתימה על האמנה 

הוקמה רשות סטטוטורית שתפקידה לפעול לקידום מעמד האישה וליישום האמנה.

בעשורים האחרונים חל גידול משמעותי, בעולם כולו וגם במדינת ישראל, במספרן של 
הנשים המעורבות בפעילות פוליטית וציבורית ברמה הארצית והמקומית. עם זאת, נשים 
במוקדי  והמקומיות,  הארציות  הפוליטיות  בזירות  משמעותי  מתת־ייצוג  סובלות  עדיין 

קבלת ההחלטות ובתפקידים הבכירים במגזר הציבורי והִעסקי.

במסגרת מחקר זה נבקש לענות על השאלות:

האם קיים אי־שוויון מגדרי בהנהלות הִמנהלים הקהילתיים בירושלים? מהו ביטויו  	

הכמותי?

מהם החסמים שמקשים על נשים להתמודד ולהיבחר לִמנהלים הקהילתיים בירושלים? 	

באילו אופנים ניתן לתמוך בהנהגה נשית בִמנהלים הקהילתיים ולצמצם את אי־השוויון  	

בין גברים ונשים בהנהלות הִמנהלים הקהילתיים?
 

נציג את הנתונים הכמותיים על אודות מצב השוויון המגדרי בהנהלות  בהמשך המחקר 
הִמנהלים הקהילתיים בירושלים ונדון בחסמים המרכזיים שמקשים על נשים ואף מונעים 
שייחודו בהשתתפות  מודל  הם  הירושלמיים  הִמנהלים  כי  העובדה  לאור  להתמודד.  מהן 
פעילה של תושבים ותושבות, נראה כי ישנה הזדמנות משמעותית לפעול לקידום שוויון 
מגדרי בהנהלות של הִמנהלים. לפיכך, נבחן מהם המענים האפשריים לחסמים הקיימים, 
חיבור  תוך  ובעולם  בארץ  זה  בתחום  הנעשה  על  המבוססות  יישומיות  המלצות  ונציג 

למציאות הירושלמית הייחודית. 

המחקר מתבסס על סקירת ספרות מקצועית, ונערכו במסגרתו גם 32 ראיונות. הִמנהלים 
הקהילתיים הם ממשק המשלב בתוכו גורמים שונים: העירייה, החברה למתנ״סים, פעילים 
ופעילות חברתיים ועוד. בהתאם לכך, הראיונות התקיימו עם מגוון הגורמים כדי לקבל 
תמונת מצב ולאסוף מידע מהשטח. הראיונות התקיימו בזום, בשיחות טלפון ופנים אל פנים, 
עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים בעירייה, עם מנהלי ומנהלות ִמנהלים קהילתיים, עם 
יושבות ראש וחברות הנהלה של ִמנהלים קהילתיים, עם מועמדות מסבב הבחירות האחרון 

וכן עם פעילות ירושלמיות ועם מומחיות לנושא קידום שוויון מגדרי.

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/317_004.htm  1951-1 חוק שיווי זכויות האשה, תשי״א

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/317_004.htm
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הִמנהלים הקהילתיים בירושלים

הִמנהלים הקהילתיים בירושלים הם מודל ירושלמי ייחודי שמאפשר ניהול של חיי הקהילה 
והחברה בשכונה בשיתוף פעיל של התושבים. הִמנהלים שואפים להביא לידי ביטוי את 
המדיניות והעשייה של כלל הזרועות העירוניות, ומשמשים כלי לחיזוק הקשר בין התושבים 
לעירייה. הִמנהלים הקהילתיים הוקמו בראשית שנות ה־90 2 מתוך מטרה להביא לייצוג 
של התושבים בפני העירייה וכן לסייע לעירייה לנהל את העיר הצומחת במהירות. נוסף 
על כך, מטרתם היא גם להעניק שירותי תרבות ושירותים חברתיים וקהילתיים לתושבי 

ירושלים על שכונותיה השונות )שמיד, 1997(.

לִמנהל הקהילתי שלושה תפקידים מרכזיים:

התכנון  התרבות,  הפנאי,  בתחומי  שכונתיים־מקומיים  שירותים  לתושבים  לספק   .1
העירוני ועוד בהתאם למדיניות העירונית. השירותים כוללים פעילויות של חינוך בלתי 
פורמלי, חוגים ופעילויות לאוכלוסיות מיוחדות. כמו כן, לִמנהל יש תפקיד משמעותי 

בפיתוח הפיזי של השכונה תוך שיתוף הציבור בתהליכי תכנון.

פעולה  שיתוף  ליצור  כדי  השכונה  תושבי  לבין  העירייה  בין  המקשר  הגורם  להיות   .2
מוצלח עבור תושבי השכונה.

קהילתיות  וליזמות  להתארגנות  פלטפורמה  להוות  בשכונה,  הקהילה  חיי  את  לפתח   .3
ולהצמיח מנהיגות מקומית מובילה ומשפיעה.

בירושלים יש כיום 31 ִמנהלים קהילתיים בשכונות העיר. בראש כל ִמנהל קהילתי עומדת 
לקביעת  המקצועי,  החזון  לגיבוש  אחראית  ההנהלה  חברים.   15 המונה  ציבורית  הנהלה 
הגורמים  בפני  התושבים  ולייצוג  הקהילתי  הִמנהל  של  העבודה  ותוכנית  המדיניות 
המקצועי  לצוות  לסייע  ותפקידה  המשפטית,  הסמכות  בעלת  היא  ההנהלה  העירוניים. 
ביישום המדיניות. תפקיד נוסף וחיוני של הנהלת הִמנהל הוא להרחיב את מעגלי התושבים 
סביב שולחנות מקבלי ההחלטות בִמנהל ולחזק את התהליכים הדמוקרטיים של שיתוף 

תושבים ופיתוח מנהיגות.

2 הִמנהלים הם איחוד של גופים שנקראו ״ִמנהלות שכונתיות״ ומתנ״סים שהיו קיימים בשכונות העיר 

השונות.



1213

ם
לי

ש
רו

בי
ם 

תיי
יל

ה
ק

ה
ם 

לי
ה

ִמנ
ה

ההנהלה מורכבת מתשעה נציגי ונציגות ציבור שאמורים להיבחר בבחירות דמוקרטיות 
והחברה  מינויים מטעם העירייה  נוספים הם  ונציגות  נציגים  אחת למספר שנים. שישה 
למתנ״סים. ההנהלה אחראית להקמת ועדות נוספות שעוסקות במגוון התחומים והנושאים 
הנמצאים באחריות הִמנהל: כספים, חינוך, תרבות, פנאי, נוער, קשישים ועוד. הוועדה 
לשכונה  הנוגעים  תכנון  בנושאי  עוסקת  והיא  המשמעותיות,  הוועדות  בין  היא  הפיזית 
ופועלת בשיתוף מתכנן עירוני שהוא חלק מהצוות המקצועי של הִמנהל. אל חברי ההנהלה 
את  מובילים  הם  המקצוע  אנשי  עם  ויחד  השונות,  בוועדות  נוספים  תושבים  מצטרפים 
פיתוח הנושא. תקנון הבחירות קובע כי יושבי הראש של הנהלות הִמנהלים הקהילתיים 
וממלאי מקומם ייבחרו על ידי נציגי השכונות החברים בהנהלה, כלומר, על ידי תשעת 

החברים הנבחרים ולא על ידי הנציגים הממונים מהממסד.

הצוות המקצועי של הִמנהלים הקהילתיים כולל את מנהל הִמנהל וכן רכזים ורכזות שונים 
האחראים על ניהול הפעילות השוטפות בִמנהל. הצוות המקצועי לרוב כולל: רכז נוער, 
על  שאחראי  עירוני  מתכנן  גם  יש  ִמנהל  בכל  ועוד.  תרבות  רכז  קהילתית,  עבודה  רכז 
הפיתוח העירוני של השכונה. הנהלת הִמנהל והצוות המקצועי עובדים בשיתוף פעולה כדי 
להוציא לפועל את החזון ותוכניות העבודה ולפעול למען מתן שירותים ושיפור איכות חיי 

התושבים.

להלן תרשים המציג את המבנה הארגוני של ִמנהל קהילתי:

מקור: עיריית ירושלים3

https://bit.ly/2YeZBlc 3 מצגת ִמנהלים קהילתיים, מתוך אתר הבחירות לִמנהלים הקהילתיים

https://bit.ly/2YeZBlc
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עצמיות  מהכנסות  מהעירייה,  המתקבלים  מתקציבים  מורכב  הקהילתי  הִמנהל  תקציב 
המבוססות על שירותים שניתנים בִמנהל וכן ממימון של החברה למתנ״סים. גיבוש סדרי 
העדיפויות הנוגעים למדיניות בכלל וכן להקצאת המשאבים בפרט נעשה בשיתוף פעולה 

בין הצוות המקצועי להנהלת הִמנהל. 

מערכת היחסים בין העירייה לבין הִמנהל היא מערכת יחסים בעלת צדדים שונים. מצד 
אחד, הִמנהלים הם זרוע ביצועית של העירייה, שגם מממנת חלק גדול מהפעילות. מצד 
שני, חלק מרכזי מתפקידם של הִמנהלים הוא לייצג את עמדת התושבים. התושבים יכולים 
לעיתים לחלוק על פעולות העירייה ולהתנגד להן, והדבר עלול לגרום לקונפליקטים בין 
הִמנהל, ובעיקר הנהלת הִמנהל, לבין גורמי מקצוע בעירייה )רוזנוסר, 1997(. מורכבות 
ברור:  באופן  מוגדרת  אינה  לִמנהל  העירייה  בין  היחסים  שמערכת  מכך  נובעת  נוספת 
בכל  ובעיקר עם חברי ההנהלה  הִמנהל  להתייעץ עם  ברמה העקרונית, העירייה אמורה 
הנוגע להחלטות משמעותיות הנוגעות לשכונה. לדוגמה, אם מנח״י )ִמנהל חינוך( מחליט 
התושבים  בשיתוף  להתקבל  צריכה  ההחלטה  מסוים,  יעד  לקהל  חדש  ספר  בית  לפתוח 
שמיוצגים על ידי הנהלת הִמנהל. במקרים רבים הדבר אכן מתרחש באופן זה, אולם נראה 
ובאופן תפקוד ההנהלה.  כי הדבר תלוי בעיקר בטיב היחסים של העירייה עם ההנהלה 
היו מקרים שהעירייה התרשמה כי ההנהלה לא מייצגת באופן מספק את תושבי השכונה 
בהחלטות.  אותה  לשתף  כדי  בִמנהל(  פעילה  )שאינה  עצמאית  תושבים  לקבוצת  ופנתה 
אולם ככלל, הנהלת הִמנהל היא גורם חשוב בעל פוטנציאל משמעותי בכל הנוגע לייצוג 

התושבים אל מול העירייה. 

ירושלים, העיר הגדולה בארץ, מורכבת ממגוון של קהילות בעלות שונות גדולה, החיות זו 
לצד זו. השכונות בירושלים רבגוניות, ומספר התושבים בהן רב. ישנן שכונות שמשתוות 
בגודלן ובמגוון החברתי שבהן לערים אחרות בארץ. הגיוון והשונות בין השכונות השונות 
באים לידי ביטוי גם בִמנהלים. במסגרת המחקר נערכו ראיונות עם גורמים מִמנהלים שונים 
ברחבי העיר, ונראה כי אין ִמנהל אחד דומה למשנהו. לכל ִמנהל האופי הייחודי שלו המושפע 
מההיסטוריה, מהצוות המקצועי וכמובן גם מההנהלה ומאופן תפקודה. המורכבות הבין־

קהילתית בירושלים, ובעיקר המורכבות הנוגעת ליחסים בין הקהילות החרדיות, הדתיות, 
החילוניות והערביות, באה לידי ביטוי גם במארג המורכב של הִמנהלים הקהילתיים. ישנם 
ִמנהלים קהילתיים שנותנים מענה לקהילה מובחנת )הדבר נכון לגבי ִמנהלים הממוקמים 
בשכונות החרדיות ובשכונות המזרח ירושלמיות(, אולם בשכונות הנחשבות ״מעורבות״ 
לתת  אמורים  הִמנהלים  וחילוניות(  דתיות  חרדיות,  אוכלוסיות  בהן  )כלומר שמתגוררות 
מענה לאוכלוסיות השונות. המתיחות הקיימות בין מגזרים שונים, ובעיקר בין חרדים ולא 
חרדים, משפיעה גם על התנהלות הִמנהלים הקהילתיים ועל האתגרים שעומדים בפניהם.
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הבחירות לִמנהלים הקהילתיים

הבחירות לִמנהלים הקהילתיים מתקיימות במודל ייחודי שמטרתו לעודד מעורבות ישירה 
להנהלה,  נציגיהם  את  התושבים  בוחרים  בבחירות  חייהם.  סביבת  בעיצוב  תושבים  של 
ובכך יש להם הזדמנות להוביל שינויים ושיפורים בשכונות ולהצמיח מנהיגות קהילתית 

פעילה.

הִמנהל אחת לארבע שנים,  לקיים בחירות להנהלת  יש  הִמנהל הקהילתי4,  פי תקנון  על 
אך בפועל הבחירות האחרונות נערכו במספר סבבים בין השנים 2012-2010, ולאחר מכן 

במספר סבבים בשנים 2021-2020. 

במחקר הנוכחי נתמקד בסבבי הבחירות של 2021-2020. בחירות סבב א׳ התקיימו ב־12 
בדצמבר 2020 )לאחר מספר דחיות בעקבות משבר הקורונה(. ההנהלה התחלפה בשמונה 
ִמנהלים קהילתיים: פסגת זאב, בקעה רבתי, גוננים, חומת שמואל, גינות העיר, בית וגן, 
הוגשו מועמדויות של  וגן(  ובית  )אשכולות  ואשכולות. בשניים מהִמנהלים  בית צפאפא 
תשעה מועמדים בלבד, ובשל כך בוטלו הבחירות. מצב זה מוגדר על פי העירייה בתור 
על  להסכמה  הגיעו  העיר  גינות  הִמנהל הקהילתי  ״הסכמה״. בחלק מאזורי הבחירה של 

רוטציה, והבחירות התבטלו. בשאר השכונות התקיימו בחירות.

2021 בשמונה ִמנהלים קהילתיים: בית הכרם,  סבב ב׳ של הבחירות התקיים ב־6 ביולי 
בשלושה  ורוממה.  באהר  צור  חנינא,  בית  מזרח,  תלפיות  יעקב,  נווה  נוף,  הר  יובלים, 
מתוכם )בית חנינא, צור באהר ורוממה( הגיעו ל״הסכמות״, ולא התקיימו בחירות בפועל. 

סבב ג׳ מתוכנן להתקיים עד סוף שנת 2021 ביתר הִמנהלים.

באגף  הקהילתיים  הִמנהלים  מטה  ידי  על  מנוהל  הקהילתיים  לִמנהלים  הבחירות  מערך 
ועדות  מוקמות  לה  ונוסף  המרכזית,  הבחירות  ועדת  מפקחת  הבחירות  הליך  על  חברה. 
בחירות מקומיות בכל ִמנהל שמתנהלות בו בחירות. הוועדה המרכזית ממונה על ידי ראש 
העיר ומאושרת על ידי מועצת העיר, ותפקידה לפקח על ניהול הבחירות בשכונות ולשמש 

https://www.jerusalem.muni.il/he/ ירושלים  עיריית  באתר  הקהילתיים  הִמנהלים  תקנון  ראו   4

residents/community-in-jerusalem/communitycenters/

https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/community-in-jerusalem/communitycenters/
https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/community-in-jerusalem/communitycenters/
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ועירייה,  ציבור  מנציגי  שמורכבת  מקומית  ועדה  מוקמת  ִמנהל  לכל  עליונה.  ערר  ועדת 
על  אחראית  הוועדה  הִמנהל.  באותו  לבחירות  הנוגעות  שונות  החלטות  לקבל  ותפקידה 

קביעת אזורי הבחירה, שריונים, מיקומי הקלפיות ועוד.

דמוקרטיה  של  מתקדמת  תפיסה  ביטוי  לידי  מביאות  הקהילתיים  לִמנהלים  הבחירות 
בתהליך  הגלומים  היתרונות  לצד  זאת,  עם  פעילה.  תושבים  מעורבות  ושל  השתתפותית 
הדמוקרטי, הבחירות מעלות גם מספר אתגרים. בחירות מטבען הן אירוע מורכב שעלול 
ממד  מתווסף  הקהילתיים  בִמנהלים  בבחירות  השונים.  המתמודדים  בין  מתחים  לעורר 
קהילה.  באותה  וחברות  חברים  ושכנות,  שכנים  בין  היא  ההתמודדות  כי  לעניין,  אישי 
בירושלים. בשכונות מסוימות  הבין־קהילתית הקיימת  נוספת המורכבת  זו  אל מורכבות 
הבחירות העצימו את המתיחות הזו והעלו על פני השטח את המאבקים המתקיימים בין 
האוכלוסיות בירושלים. בחלק מן השכונות המאבקים הובילו אף להתערבות של מפלגות 

וחברי כנסת במהלך הבחירות, דבר שאסור על פי תקנון הבחירות.

במובנים רבים התרחשויות מסוג זה נוגדות חלק מרכזי ממהותם של הִמנהלים הקהילתיים, 
שמטרה מרכזית שלהם היא בניית קהילה. ככל הנראה, האתגרים הללו הם חלק מהסיבות 
שהובילו לכך שלא התקיימו בחירות בעשור האחרון. אולם אי־קיום בחירות אינו הפתרון, 

ונראה כי כדאי למצוא דרכי התמודדות אחרות עם האתגרים.

לתוצאות  המביא  דבר  הנמוך,  ההשתתפות  שיעור  היא  הבחירות  בתהליך  נוספת  בעיה 
הבחירות  כה  עד  השכונות.  של  האוכלוסיות  הרכב  את  נאמנה  מייצגות  שאינן  שייתכן 
לא הצליחו לעורר מספיק עניין ומעורבות. הדבר נובע בחלקו מחוסר המודעות לתפקיד 

ולמשמעות של הִמנהלים הקהילתיים ושל ההנהלות העומדות בראשם. 
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שוויון מגדרי

במהלך העשורים האחרונים חל בעולם כולו וגם במדינת ישראל גידול משמעותי במספרן 
והמקומית, בעשייה הציבורית, במוקדי  של נשים המעורבות בזירה הפוליטית הארצית 

קבלת ההחלטות וכן בפעילות העסקית )עקירב ובן־חורין נאות, 2015(.

של  תת־ייצוג  השונות.  בזירות  מתת־ייצוג  סובלות  עדיין  נשים  זה  גידול  למרות 
בדמוקרטיה  בסיסי  לעיקרון  מנוגד  ההחלטות  ומקבלי  הציבור  נבחרי  בקרב  נשים 
המודרנית, שעל פיו מקבלי ההחלטות צריכים להיות דומים במידה סבירה לאוכלוסייה 
גם  ההחלטות  קבלת  במוקדי  נשים  היעדר  רבים,  חוקרים  לפי  תיאורית״(.  )״ייצוגיות 
פוגע בייצוג הממשי של האינטרסים של נשים בזירות אלה )״ייצוגיות מהותית״(, וזאת 
בהתבסס על ההנחה שנשים מייצגות טוב יותר מגברים נקודות מבט, צרכים ואינטרסים 
של נשים אחרות, ומכך שנוכחתן במוקדי קבלת ההחלטות הכרחית כדי להצליח לתת 
מענה לכלל האוכלוסייה )עקירב ובן־חורין נאות, 2015; שפירא ואחרים, 2013; שפירא 

ופרידברג, 2021(.

כך מתייחסת נציבות שירות המדינה לנוכחותן החיונית של נשים בתפקידים בכירים:

״מעורבותן )של נשים( בתהליכי קבלת החלטות תבטיח מתן שירותים אופטימליים 
לכלל האוכלוסייה. הטמעת חשיבה מגדרית משמעותה יצירת תרבות ארגונית רגישת 
זה  וכיצד  האם  השאלה  תישאל  החלטות  וקבלת  תכנון  של  שלב  בכל  שבה  מגדר, 
גברים  לפיתוח המענים המתאימים של  ותינתן הדעת  גברים,  ועל  נשים  על  משפיע 

ונשים ממיקומים חברתיים שונים״5.

נוכחות דלילה של נשים במוקדי קבלת ההחלטות גם מנוגדת לעקרון השוויון. היא 
פורמליים, המונעים מנשים  כיום אינם חסמים  גם אם רבים מהם  מלמדת שיש חסמים, 
להגיע לזירות אלה — כלומר לממש את זכותן לשוויון פוליטי. ערך מוסף בשיעור גבוה 
של נשים במוקדי קבלת ההחלטות הוא העלאת הנִראּות לנשים, שמובילה לקידום מעמדן 

5 הנחיות ליישום החלטת ממשלה בעניין דו״ח ועדת שטאובר לקידום נשים בשירות המדינה, אתר נציבות 

https://www.gov.il/he/departments/policies/guidelines_  2021 במרץ   4 המדינה,  שירות 
stauber_report_for_the_advancement_of_women_civil_service

https://www.gov.il/he/departments/policies/guidelines_stauber_report_for_the_advancement_of_women_civil_service
https://www.gov.il/he/departments/policies/guidelines_stauber_report_for_the_advancement_of_women_civil_service
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בחברה בכלל. נראות גבוהה של נשים יכולה לעודד נשים נוספות לשאוף ולהתקדם בזירה 
הפוליטית )שפירא ופרידברג, 2021(.

ייצוגיות של נשים במוקדי קבלת ההחלטות גם מסייעת לתחושת האמון של נשים אחרות 
)תירוש  יותר  רבות  נשים  של  פעילה  אזרחית  להשתתפות  ותורמת  הנקבעת,  במדיניות 
וטהון אשכנזי, 2013(. מחקרים שנערכו בשנים האחרונות בעולם מלמדים על ההשפעה 
הישירה שיש להשתלבות מיטבית של נשים בשדה הכלכלי על קידום החינוך והבריאות 
בחברה, על ההצלחה העסקית של חברות ועל הגידול בתוצר הלאומי. מתווספים אליהם גם 
מחקרים המעידים שהימצאותן של נשים בדירקטוריונים של חברות וארגונים מגבירה את 
 Woetzel ;2019 ,השקיפות, מחזקת את המבנה הארגוני ומעלה את ההכנסות )בן יהודה

.)et al., 2015; World Bank Group ,2012

חוקרים, משפטנים, אנשי רוח וגופים העוסקים בזכויות מדגישים כי מעבר לקיומן של 
של  מימושן  את  גם  במהותו  כולל  השוויון  עקרון  ולנשים,  לגברים  שוות  חוקיות  זכויות 
זו, השיעור הנמוך של נשים בקרב מקבלי ההחלטות  הזכויות באופן שווה. לפי תפיסה 
מלמד על פערים במימוש הזכויות בין גברים ונשים, על פגיעה בערך השוויון ועל קיומם 

של חסמים בלתי פורמליים המונעים מנשים לממש את זכויותיהן.

מגפת הקורונה והמשבר הכלכלי־חברתי שנוצר בעקבותיה וטלטל את העולם כולו, המחישו 
את החשיבות של נוכחות נשים במוקדי קבלת ההחלטות. בשיח הציבורי בישראל הועלתה 
ביקורת רבה כאשר פעם אחר פעם התקבלו החלטות ונקבעה מדיניות בפורומים שנשים 
הודרו מהם לחלוטין או כמעט לחלוטין6. ההחלטות והמדיניות שנקבעו בתקופת הקורונה 
נותנות מענה מספק בסוגיות בוערות הנוגעות להתנהלות  נתפסו בציבור ככאלה שאינן 
המדינה בעת הסגרים ובהשפעות המשבר על מערכות החינוך, הרווחה והבריאות ועל חיי 

היום־יום בצל המגפה.

ביקורת זו אף הועצמה כאשר הסתבר שהמשבר פוגע באופן קשה יותר בנשים בעולם כולו 
וגם בישראל, למשל: יותר נשים מגברים איבדו את מקום העבודה שלהן או הוצאו לחל״ת 

חרותי־ למשל:  ראו  החברתית.  ובמדיה  השונים  התקשורת  בערוצי  נשמעה  הציבורית  הביקורת   6

מארקר  דה  ערבים.  ובלי  נשים  בלי  המל״ל:  של  המומחים  צוות   .)2020 באפריל   11( ט׳  סבר, 
נשים   .)2020 באפריל   12( ר׳  אדטו,   ;https://www.themarker.com/coronavirus/1.8759071
https://www.globes.co.il/ גלובס  הקורונה.  ממשבר  היציאה  אסטרטגיית  בדיוני  להיות  חייבות 
news/article.aspx?did=1001325208; שניידר, ט׳ )19 באפריל 2020(. עתירה לבג״ץ נגד הממשלה: 
https://www.globes.co.il/news/article. גלובס  הקורונה.  משבר  בצוות  נשים  שולבו  לא  מדוע 

aspx?did=1001325809; רגלוסקי־כריסי, ה׳ )27 ביולי 2020(. נשים ברשת מרימות רמזור אדום נגד 
.https://www.onlife.co.il/news/politics/264360 Onlife .ראש הממשלה

https://www.themarker.com/coronavirus/1.8759071
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001325208
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001325208
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001325809
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001325809
https://www.onlife.co.il/news/politics/264360
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במהלך המשבר; חלה עלייה בדיווחים של נשים על אלימות במשפחה; העובדה כי מערכת 
בימי שגרה  נשים, שגם  על  יותר  רב  עומס  יצרה  ארוכות  סגורה תקופות  הייתה  החינוך 
ולעבודות משק הבית7. בשל ההשפעה  בילדים  לטיפול  הנוגע  בכל  ברוב הנטל  נושאות 
ברחבי  לממשלות  גוטרש,  אנטוניו  האו״ם,  מזכ״ל  קרא  נשים  על  המשבר  של  הגדולה 
מהמגפה.  התאוששות  עם  להתמודדות  המאמצים  במרכז  וילדות  נשים  להעמיד  העולם 
המאמצים מתחילים, כפי שציין גוטרש, בהצבת נשים כמנהיגות ובייצוג שוויוני במוקדי 
יש  כי  והעצימו את ההבנה  ועוד הדגישו  אלה  כל   .)Guterres, n.d.( קבלת ההחלטות 
צורך ממשי במעורבותן של נשים בקביעת מדיניות ובקבלת החלטות כדי לתת מענה מספק 

ומותאם לציבור כולו )אבגר, 2021; אגמון־גונן, 2021, אוקסנברג, 2020; קידר, 2020(.

7 לפי נתוני הלמ״ס משנת 2019: בשני שלישים מהמשפחות בישראל שבהן שני בני הזוג עובדים האישה 

אחראית בלעדית על מטלות הכביסה, בקרוב ל־60% מהמשפחות האישה אחראית בלעדית להכנת אוכל, 
וביותר ממחצית מהמשפחות היא האחראית הבלעדית למטלות הניקיון. 
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הבסיס החוקי לשוויון מגדרי

שלוש שנים לאחר הקמתה של מדינת ישראל נחקק חוק שיווי זכויות האשה, תשי״א-1951 8, 
המעגן את זכויותיהן השוות של נשים ואת הפעולות שעל המדינה לנקוט כדי לשמור על 
6ג)א( כי יש לתת ביטוי הולם לנשים בגופים  שוויון זכויות מגדרי. החוק קובע בסעיף 

ציבוריים ובקרב העובדים, ההנהלה, הדירקטוריון והמועצה.

לאורך השנים נחקקה שורה של חוקים נוספים והתקבלו החלטות ממשלה שמטרתם לקדם 
15א)א( לחוק שירות  שוויון מגדרי בגופים ציבוריים ובמוסדות השלטון. לדוגמה, סעיף 
בכלל  המדינה,  בשירות  העובדים  ״בקרב  כי  קובע  תשי״ט-1959 9,  )מינויים(,  המדינה 
הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידת סמך, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, 
לייצוגם של בני שני המינים״. סעיף 18א לחוק החברות הממשלתיות, תשל״ה-1975 10, 
קובע כי ״עד להשגת ביטוי הולם לייצוג כאמור, ימנו השרים, ככל שניתן בנסיבות העניין, 

דירקטורים בני המין שאינו מיוצג באופן הולם באותה עת בדירקטוריון החברה״.

אקטיבי  באופן  לפעול  יש  כי  קבעו  אשר  ממשלה  החלטות  כמה  התקבלו  השנים  לאורך 
כי  נקבע   28.4.1985 מיום  לדוגמה, בהחלטת הממשלה מס׳ 548  להשגת שוויון מגדרי. 
איזון  ליתר  החותרת  פעולה  מדיניות  יאמצו  להם  הכפופות  והרשויות  הממשלה  משרדי 
בייצוגן של נשים בתפקידים בכירים, בוועדות ממשלתיות ובגופים מייעצים, ועל חברי 
הממשלה הוטלה האחריות ליישם מדיניות זו במשרדים, בחברות וברשויות )סימון, 2015(. 
גם החלטת ממשלה מס׳ 2331 מיום 14.12.2014 קבעה כי יש לפעול לקידום ייצוג שוויוני 

במגזר הפרטי והציבורי11.

8  חוק שיווי זכויות האשה, תשי״א-1951

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/317_004.htm
9  חוק שירות המדינה )מינויים(, תשי״ט-1959

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p221k1_001.htm
10  חוק החברות הממשלתיות, תשל״ה-1975

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/139_032.htm
11 החלטת ממשלה 2331 — קידום שוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית, 14.12.2014

https://www.gov.il/he/departments/policies/2014_des2331

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/317_004.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p221k1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/139_032.htm
https://www.gov.il/he/departments/policies/2014_des2331
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בשנת 2014 פורסם דו״ח הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה )ועדת שטאובר(, והחלטת 
ממשלה מס׳ 1697 מיום 8.6.2014 אימצה את המלצות הדו״ח ואת המתווה שהוצע ליישומן12. 
גם היועץ המשפטי לממשלה כתב במסגרת הנחיות לייצוג הולם למגזרים מסוימים )הנחיות 
היועץ המשפטי לממשלה, 2003 13( כי עקרון השוויון אינו מתמצה באיסור אפליה, אלא 

מטיל חובה לנקוט במקרה הצורך פעולה אקטיבית להשגת שוויון מהותי.

בית המשפט העליון הדגיש במספר פסיקות14 את החשיבות בייצוג מגדרי הולם בתפקידים 
ציבוריים שונים. בית המשפט קבע כי חובת הייצוג ההולם מחייבת מתן ייצוג שוויוני לשני 
המינים, וכי יש להיזהר מהתפיסה כי מתן ייצוג כלשהו עשוי להיחשב כייצוג מספק. כמו 
כן, בית המשפט הדגיש כי יש לעשות מאמצים ולפעול באופן אקטיבי לאיתור מועמדות 

מתאימות כדי למלא את החובה בחוק לייצוג הולם.

נוסף לחקיקה, לפסיקה ולהחלטות ממשלה, הצטרפה מדינת ישראל בשנת 1991 לשורת 
המדינות שחתמו על האמנה הבין־לאומית בדבר ביטול אפליית נשים לדורותיה. בעקבות 
האישה  מעמד  לקידום  לפעול  שתפקידה  סטטוטורית  רשות  הוקמה  לאמנה  ההצטרפות 
)הלפרין־קדרי,  אפליה  למניעת  פעילותה  על  לאו״ם  מדווחת  והמדינה  האמנה,  וליישום 

.)2006

4631 15 אימצה ממשלת ישראל את היעדים העולמיים  כמו כן, במסגרת החלטת ממשלה 
2030(, שאחד מהם הוא שוויון מגדרי. המטרות  לפיתוח בר־קיימא של האו״ם )אג׳נדה 
והמדדים ליעד זה כוללים ייצוג שוויוני לנשים במוקדי קבלת ההחלטות, תוך שימת דגש 
2019 הדגישה הממשלה את מחויבותה  על תפקידי ניהול. בדו״ח שהגישה לאו״ם ביולי 

לסגירת הפערים בייצוג נשים במוקדי קבלת ההחלטות )אגמון־גונן, 2021(.

12 החלטת ממשלה 1697 — קידום ושילוב נשים בשירות המדינה, 8.6.2014

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_dec1697
13 ההנחיות התפרסמו לראשונה בשנת 2003 והעדכון האחרון שלהן נעשה ב־2015. 

נשים  של  הולם  באי־ייצוג  שעסק  ישראל  ממשלת  נ׳  הנשים  שדולת   453/94 בג״צ  לדוגמה:  ראו   14

שדולת   2671/98 ובג״צ  בע״מ,  לנפט  הזיקוק  בתי  ובחברת  והרכבות  הנמלים  ברשות  בדירקטוריונים 
הנשים נ׳ שר העבודה ורווחה שעסק באי־ייצוג הולם במוסד לביטוח לאומי.

15 החלטה ממשלה 4631 — שילוב יעדי הפיתוח של האו״ם לשיפור המשילות ותהליכי תכנון אסטרטגי 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4631_2019 14.7.2019 ,בממשלה

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_dec1697
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4631_2019
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שוויון מגדרי בישראל

העשורים האחרונים בארץ ובעולם מאופיינים בקידום מעמדן של נשים ובחשיבות ההבנה 
את  ותפניות משמעותיות ששיפרו  רבים  שינויים  חלו  אלה  בעשורים  מגדרי.  שוויון  של 
מצבן של הנשים. בניגוד לעבר, במקומות רבים בעולם, לרבות בישראל, הדלת פתוחה 
ולהתקדם  להתפתח  השכלה,  לרכוש  פוליטיים,  לתפקידים  ולהיבחר  לבחור  נשים  בפני 
ומזרחי  )בניטה  והעסקי  הציבורי  במגזר  בכירים  ובתפקידים  באקדמיה  העבודה,  בשוק 

סימון, 2018; שנהב, 2016(.

למרות ההתקדמות בנושא, מנתונים שהתפרסמו בשנים האחרונות אנו לומדים כי ייצוגן 
של נשים בקרב מקבלי ההחלטות, בעלי עמדות בכירות במגזר הציבורי והעסקי ונבחרי 
ציבור, נמוך באופן משמעותי מאשר אחוזן באוכלוסייה. מספר דוגמאות כמותיות ממחישות 

זאת:

שרים   33 מתוך  שרות  שבע  כיהנו  ה־35(  )הממשלה  האחרונה  בממשלה  בממשלה:  	

בממשלה, שהן 21% 16. הממשלה החדשה )הממשלה ה־36( שהושבעה זה מכבר מונה 
תשע שרות, שהן שליש משרי הממשלה, מספר שיא בייצוג נשים בממשלה17.

בכנסת: עם השבעת הכנסת ה־24 באפריל 2021, 25% מכלל חברי הכנסת היו נשים18.  	

לאחר הקמת הממשלה החדשה ובהתאם לחוק הנורווגי התפטרו חברי כנסת שמונו 
 28.33% ,34 הוא  כך שמספר חברות הכנסת כעת  ונכנסו חדשים במקומם,  לשרים, 

מכלל חברי הכנסת. 

ואחוז   ,17.6% הוא  המקומיות  ברשויות  הנבחרות  הנשים  אחוז  המקומי:  בשלטון  	

הנשים המכהנות כראש רשות מקומית הוא 5.4% בלבד.

16 רשימת שרי ושרות הממשלה ה־35 באתר הכנסת:

https://main.knesset.gov.il/mk/government/pages/governments.aspx?govId=35
מונתה  חוטובלי  ציפי  התיישבות  לענייני  השרה  אולם  שרות,  שבע  הושבעו  הממשלה  השבעת  בעת 

באוגוסט 2020 לשגרירת ישראל בבריטניה, כך שמאז היו בממשלה רק שש שרות. 
17 רשימת שרי ושרות הממשלה ה־36 באתר הכנסת: 

https://main.knesset.gov.il/mk/government/Pages/governments.aspx
18 רשימת חברי וחברות הכנסת ה־24 באתר הכנסת:

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/current.aspx?pg=mklist

https://main.knesset.gov.il/mk/government/pages/governments.aspx?govId=35
https://main.knesset.gov.il/mk/government/Pages/governments.aspx
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/current.aspx?pg=mklist
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רק 21% מקרב בעלי המקצוע בתפקידים הבכירים ברשויות המקומיות הם נשים )כ״ן   
למנהיגות נשים, 2020(.

בעיריית ירושלים: מתוך 31 חברי וחברות מועצה יש חמש נשים בלבד19, כ־16%. 	

בשירות הציבורי: במסמך של מרכז המידע והמחקר של הכנסת משנת 2019 נכתב כי  	

אף על פי ש־63% מתוך כ־76,000 עובדי המדינה הן נשים, שיעורן יורד ככל שהתפקיד 
בכיר יותר. רק 36% מהסמנכ״לים הן נשים, ומקרב המנכ״לים )או תפקידים מקבילים 
למנכ״לים( שיעורן עומד על 19% בלבד )אבגר, 2019(. אין בנמצא נתונים עדכניים 
על אודות שיעור הנשים בתפקידים הבכירים בשירות הציבורי בכללו, אולם יש לציין 
תשע  נבחרו  ה־36(  )הממשלה  החדשה  הממשלה  שרי  שעשו  המינויים  במסגרת  כי 
מנכ״ליות חדשות לעמוד בראש משרד ממשלתי )לעומת ארבע מנכ״ליות בממשלה 
בתפקידים  מגדרי  שוויון  עבר  אל  משמעותית  התקדמות  הוא  זה  מספר  היוצאת(. 

הבכירים בשירות הציבורי. 

ייצוג הנשים  להגדיל את  כדי  נעשו בישראל מספר צעדים משמעותיים  בעשור האחרון 
במוקדי קבלת ההחלטות. אחד המשמעותיים שבהם הוא תיקון מספר 12 לחוק הרשויות 
בפוליטיקה  נשים  של  הייצוג  שיעור  את  להעלות  שנועד  בחירות(,  )מימון  המקומיות 
המקומית באמצעות מתן תמריץ כלכלי לשילוב נשים במקומות ריאליים ברשימות הסיעות. 
התיקון קובע כי סיעות ברשויות המקומיות שלפחות שליש מחבריהן נשים, יקבלו מימון 
מימון  15% מסכום  של  תוספת בשיעור  כזו תקבל  סיעה  התיקון,  פי  על  מוגדל.  בחירות 
הבחירות שהיא זכאית לו לפי החוק. הוראה זו חלה החל מהבחירות המקומיות שהתקיימו 
ב־2018. בבחירות אלה גדל אחוז הנשים שנבחרו למועצות הרשויות המקומיות ועמד על 

16.2% מכלל הנבחרים, לעומת 13.5% בבחירות שהתקיימו בשנת 2013 )אבגר, 2019(.

19 בבחירות האחרונות שהתקיימו ב־2018 נבחרו שש נשים, אולם אחת מהן התפטרה במהלך הקדנציה 

ונכנס גבר במקומה.



24

שלים
שלך: ייצוג מגדרי בִמנהלים הקהילתיים בירו

ִמנָהל מ

25

שוויון מגדרי בִמנהלים הקהילתיים 
בירושלים: תמונת מצב

בשנים 2021-2020 נערכו שלושה סבבי בחירות לִמנהלים הקהילתיים בירושלים. הסבב 
הראשון נערך בדצמבר 2020, השני ביוני 2021 והשלישי מיועד להתקיים עד סוף שנת 
ולפני  2021 — לאחר סבב הבחירות הראשון  נערך בתחילת שנת  הנוכחי  2021. המחקר 

הסבב השני — ותמונת המצב שתוצג להלן מעודכנת נכון למועד זה.

כל הנתונים המובאים בפרק התקבלו ממטה הִמנהלים הקהילתיים באגף חברה בעיריית 
ירושלים וכן מהוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי בעיריית ירושלים.

עד לתחילת סבבי הבחירות הנוכחיים )2021-2020( כיהנו 36 נשים כנציגות ציבור בקרב 
ההנהלות של הִמנהלים הקהילתיים בירושלים. המספר הכולל של נציגי הציבור בהנהלות 
עמד על 252, כך שאחוז הנשים מתוך כלל נבחרי הציבור עמד על כ־14%. נוסף על נציגות 
הציבור, מונו 91 נשים כנציגות העירייה והחברה למתנ״סים, ויחד איתן עלה אחוז הנשים 
שהיו חברות בהנהלות הִמנהלים הקהילתיים לכ־30%. כלומר, גם לאחר המינויים הנוספים 

של נשים שאינן נציגות, אחוז הנשים נותר נמוך ואינו מתקרב למצב של שוויון מגדרי.

התפלגות מגדרית בקרב נציגי הנהלות הִמנהלים הקהילתיים — לפני סבבי הבחירות 
של 2021-2020

30%

14%

70%

86%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

נציגי ציבור בהנהלות הִמנהלים

כלל חברי הנהלות הִמנהלים (נציגי ציבור + 
נציגי עירייה והחברה למתנ“סים)

נשים גברים
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הגישו  ִמנהלים קהילתיים. בסבב  2020 בשמונה  נערך בדצמבר  סבב הבחירות הראשון 
מועמדות 40 נשים מתוך 161 מועמדים, כך שחלקן של הנשים מקרב המועמדים עמד על 
25%. 13 נשים נבחרו לתפקיד, ועוד שלוש נשים חתמו על הסכמי רוטציה ואמורות להיכנס 
72 נציגי ונציגות ציבור  לתפקיד בהמשך. סך הכול אחוז הנשים עומד על כ־22% מתוך 
שנבחרו בסבב זה. בשניים מתוך שמונת הִמנהלים הקהילתיים לא התקיימו בחירות. מדובר 
בִמנהלים חרדיים, שהיו בהם רק תשעה מועמדים בהתאם להוראת הרבנים בשכונות אלה, 
ולפיכך הבחירות התבטלו והם מונו כנציגי התושבים. אם בוחנים את הנתונים רק בקרב 

הִמנהלים שהתקיימו בהם בפועל בחירות, אחוז הנשים שנבחרו עולה ל־24%.

התפלגות מגדרית בקרב המועמדים והנבחרים להנהלת הִמנהלים הקהילתיים — 
סבב הבחירות הראשון, דצמבר 2020

גם כאן, נוסף על נציגות התושבים, לכל הנהלה מונו נציגות מטעם העירייה או החברה 
חברי  מכלל  כ־35%  והן   ,42 על  עומד  בהנהלות  הנשים  של  הכולל  מספרן  למתנ״סים. 

ההנהלה החדשים שנכנסו לתפקידם בדצמבר 2020.

נשים  רק ארבע   ,2021 לתחילת שנת  נכון  היו״ר:  לתפקיד  נוגע  ביותר  נוסף חשוב  נתון 
)כ־14%( מכהנות בתפקיד יושבת ראש הנהלת ִמנהל קהילתי.

25%

22%

75%

נציגי ציבור בהנהלות הִמנהלים — 78%
אחרי בחירות סבב א‘

נשים גברים

0% 20% 40% 60% 80% 100%

כלל המועמדים לתפקיד חבר הנהלה — 
בחירות סבב א‘
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התפלגות מגדרית בקרב יו״ר הנהלת הִמנהלים הקהילתיים, יוני 2021

כאמור, הנתונים לגבי סבבי הבחירות של 2021-2020 אומנם חלקיים ביותר, אך מניתוח 
בהנהלות  הציבור  נבחרות  של  במספרן  כ־6%  של  עלייה  חלה  כי  לראות  ניתן  ראשוני 
הִמנהלים הקהילתיים מאז הבחירות האחרונות שנערכו לפני כעשור. את העלייה הזו ניתן 
להסביר בין השאר בפעילות עקבית ומאומצת לקידום שוויון מגדרי בירושלים. הפעילות 
ידי  ועל  ירושלים  ידי האגף לקידום מעמד האישה בעיריית  נעשתה בעשור האחרון על 
גורמים נוספים בחברה האזרחית, והיא משקפת את ההבנה ההולכת והגוברת בארץ ובעולם 

בחשיבות נוכחתן של נשים במוקדי קבלת ההחלטות ובעמדות השפעה.

תורמים  למתנ״סים  והחברה  העירייה  מטעם  הנהלה  חברות  של  המינויים  כי  ספק  אין 
אינן  האלה  בתפקידים  שהנשים  לזכור  חשוב  אולם  בהנהלות,  המגדרי  הייצוג  להגדלת 

נציגות ציבור על כל המאפיינים הייחודיים שכלולים בתפקיד משמעותי זה. 

הנתונים  המועמדות.  הגשת  קיומם של חסמים בשלב  על  מעיד  הנמוך  המועמדות  אחוז 
מתעצמים לנוכח המציאות שהשתקפה ברבים מהראיונות, עת התברר כי ישנו אחוז גבוה 
ביותר של נשים הפעילות באופן קבוע בִמנהלים הקהילתיים בפרט ובהתארגנויות וביוזמות 
מנשים  המונעים  החסמים  מהם  לשאול  מתחייב  כך,  מתוך  בכלל.  וקהילתיות  שכונתיות 
לעשות צעד נוסף ולהפוך את מעורבותן הקבועה בנעשה בשכונתן להתמודדות פוליטית 

ולמעורבות רשמית בהנהלת הִמנהל. 

14% 86%

נשים גברים

0% 20% 40% 60% 80% 100%

יו“ר הנהלת הִמנהלים הקהילתיים
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החסמים לשוויון מגדרי

מהתבוננות בנתונים שהובאו בפרק הקודם ניתן לראות באופן ברור כי כיום לא קיים 
שוויון מגדרי בנוכחותן של נציגות ציבור בהנהלות הִמנהלים הקהילתיים בירושלים. 
ייצוג  של  לנתונים  דומים  הקהילתיים  בִמנהלים  נשים  של  תת־ייצוג  אודות  על  הנתונים 
נשים במקומות אחרים בפוליטיקה הישראלית. אולם דווקא בִמנהלים הקהילתיים, מקום 
רבות  שנשים  וקהילתיות  מקומיות  לפעילויות  ישיר  המשך  הם  הפוליטיים  שהתפקידים 
הנהגה  לתפקידי  המגיעות  יותר  רבות  נשים  נפגוש  כי  להניח  מקום  היה  בהן,  פעילות 
נבחרים. מיעוט הנשים בהנהלות הִמנהלים הקהילתיים מחייב אותנו לנסות להבין מהם 

החסמים המקשים על נשים ואף מונעים מהן להשתלב במוקד השפעה זה. 

במבט ראשון נראה כי הדלת פתוחה בפני נשים. אין שום מגבלה פורמלית שמונעת מנשים 
להגיש מועמדות להנהלות של הִמנהלים הקהילתיים. גם בהסתכלות רחבה יותר, במשטרים 
דמוקרטיים בעולם נשים יכולות להגיש מועמדות לתפקידים פוליטיים וציבוריים. אולם, 
שוויון  אין  התוצאה  במבחן  כי  ומהעובדה  הכמותיים  מהנתונים  להתעלם  ניתן  לא 
מגדרי ונשים עדיין סובלות מתת־ייצוג משמעותי. מציאות זו נכונה הן במקרה הייחודי 
נוספות  פוליטיות  הן במסגרות  זה,  בירושלים שנידון במסמך  הִמנהלים הקהילתיים  של 

ובמוקדי קבלת החלטות בארץ ובעולם.

חשוב להדגיש כי החסמים הלא פורמליים לרוב סמויים מהעין, ומהמחקר עולה כי ישנה 
מודעות נמוכה לקיומם, דבר המדגיש את החשיבות בהפניית תשומת הלב אליהם. בפרק 
זה ננסה לאפיין את החסמים על בסיס המידע שעלה מהספרות המקצועית ומהראיונות 

שערכנו במסגרת המחקר.

חסמים תרבותיים וחברתיים

תפיסות הנוגעות להתאמתן של נשים לעמדות הנהגה 

התפיסה  רווחת  עדיין  האחרונים,  בעשורים  האישה  במעמד  שחלה  ההתקדמות  למרות 
שתפקידים פוליטיים הם גבריים במהותם ובאופיים. בפועל, רוב הפוליטיקאים במוסדות 
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השלטון הארצי והמקומי וכן רוב המנהלים הבכירים במגזר הציבורי והעסקי הם גברים. 
כמנהיגות  עצמן  את  לתפוס  מנשים  מונע  הקיימת,  התפיסה  את  ומשמר  מחזק  זה  מצב 
פוליטיות, ומונע מהציבור לראות בנשים מנהיגות פוטנציאליות ולהצביע להן בבחירות 
 ;McGregor and Clover, 2011  ;2013 ואחרים,  שפירא   ;2015 ובן־חורין,  )עקירב 

.)OECD, 2016

חסם זה רלוונטי לגבי כלל הִמנהלים הקהילתיים, אולם בחלק מהִמנהלים הוא משמעותי 
במיוחד.

בתור  נשים שנבחרות  אין  לחלוטין,  כמעט  חרדיות  בִמנהלים שממוקמים בשכונות שהן 
נציגות ציבור. בִמנהלים אלה הדבר נובע מעמדה שמרנית, דתית ותרבותית, שלפיה נשים 
אינן יכולות להיבחר. בחלק מהם לא מתקיימות בחירות דמוקרטיות: רשימת המועמדים 
כוללת תשעה מועמדים שיש לגביהם הסכמה בקרב רבני הקהילות, והבחירות הפומביות 
מהמגזר  תושבים  שבהן  )שכונות  מעורבות  בשכונות  הממוקמים  בִמנהלים  מתבטלות. 
המועמדים  רוב  כה  עד  אך  פומביות,  בחירות  מתקיימות  לרוב  והחילוני(  הדתי  החרדי, 
מוגבל  הנבחרות  הנשים  שיעור  מראש  ולכן  גברים,  היו  החרדי  המגזר  את  שמייצגים 

ומצומצם.

גם בִמנהלים הממוקמים במזרח ירושלים ונותנים מענה לאוכלוסייה הפלסטינית, החסמים 
התרבותיים משמעותיים במיוחד. בקהילות אלה, המאופיינות בשמרנות ובדתיות, התפיסה 
התרבותית הרווחת היא שנשים אינן צריכות לכהן בתפקידי ציבור והנהגה. עם זאת, אנו 
עדים לשינוי במגמה: בבחירות שהתקיימו בדצמבר 2020 בִמנהל הקהילתי בית צפאפא, 
על  מעיד  הדבר  להנהלה.  נשים  שתי  נבחרו  נשים,  לקדם  ממוקד  מאמץ  שנעשה  לאחר 
אוכלוסיות  גם  הכוללות  ירושלמיות,  המזרח  בשכונות  הקיימת  הגדולה  ההטרוגניות 

ליברליות יותר, וכן על שינוי מגמה, על פתיחות ועל הבנת החשיבות שבייצוג נשים.

והנהגה, אינו קיים רק בקרב  החסם התרבותי המונע מנשים להתקדם לעמדות השפעה 
בערך  ושדוגלים  כליברליים,  שנתפסים  הקהלים  את  גם  מאפיין  הוא  שמרניות.  קהילות 
קיימות  עדיין  הן  אך  פחות,  ומשפיעות  יותר  סמויות  אלה  תפיסות  שם  אומנם  השוויון. 
ובעלות השפעה על יכולתן של נשים להתמקם בעמדות השפעה. נראה כי דווקא כאשר 
לכן  המתאימים.  הפתרונות  את  ולספק  עימו  להתמודד  יותר  קשה  לעיתים  סמוי,  החסם 
חשוב להדגיש כי תפיסות תרבותיות ולפיהן נשים אינן מתאימות להנהגה, קיימות בכל 
המגזרים. כך, לדוגמה, אמרה אחת מהמועמדות שהתמודדה בִמנהל קהילתי במערב העיר 

בשכונה שאינה חרדית:
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הייתה  הראשונה  התגובה  להתמודד,  מתכננת  שאני  מהשכונה  לחברים  "כשסיפרתי 
הפתעה, למרות שכולם יודעים שאני פעילה מאוד בוועדים של בית הספר, בקהילה 
הרבה  גם  היה  כולם...  את  ומפעילה  זאת שמארגנת  תמיד  אני  הכנסת,  בבית  שלנו 
פרגון כמובן, אבל אנשים אמרו לי למה לך להיכנס לזה, זה פוליטיקה, זה כוחני... 
אחד מהחברים שאל אותי אם אני בטוחה שיש לי את מה שצריך כדי להתעקש על מה 

שצריך מול העירייה..."

פער בביטחון העצמי 

במחקרים שונים נמצא כי בשל הבניה חברתית מתמשכת הנוגעת לתפקידן בחברה, נשים 
נוטות להערכת חסר של יכולותיהן וביצועיהן וסובלות מביטחון עצמי נמוך. נשים נוטות 
להצניע את עצמן, את יכולותיהן ואת הישגיהן, לנבא חוסר הצלחה ואף לצפות לכישלון 
)בניטה ומזרחי סימון, Kay and Shipman, 2014 ;2018(. בראיונות שערכנו במסגרת 
הִמנהלים  בהנהלות  מגדרי  שוויון  בפני  ביותר  מרכזי  כחסם  זה  פער  התבלט  המחקר 
הקהילתיים בירושלים. נשים רבות העידו כי למרות שהן פעילות ברמה הקהילתית, הן לא 
ראו את עצמן כראויות להתמודד להנהלת הִמנהל: הן חששו שלא יצליחו להיבחר והתקשו 

להגיש מועמדות. 

"כשהתקשרו אליי מהִמנהל וסיפרו לי שיש בחירות ושאולי אגיש מועמדות להנהלה, 
בשכונה,  יוזמות  מיני  בכל  ומעורבת  פעילה  שאני  נכון  זה  בהתחלה.  צחקתי  ממש 
אבל להיות בהנהלה זה כבר משהו אחר. לא חשבתי שזה מתאים לי להיות במקום 
הזה שמקבל החלטות, וגם לא חשבתי שיבחרו בי... לקח זמן והרבה שיחות שכנוע 

מהסביבה עד שהגשתי מועמדות"

קושי בשיווק העצמי הכרוך בקמפיין בחירות 

הקושי  ברור  באופן  עלה  האחרון  הבחירות  בסבב  מתמודדות  עם  שערכנו  מהראיונות 
מהחסם  בחלקו  נובע  זה  קושי  בבחירות.  הצלחה  למען  כהכרחי  שנתפס  עצמי,  בשיווק 
הקודם שתואר, הנוגע לפער בביטחון העצמי. כמעט כל הנשים שרואיינו אמרו כי הצורך 
ביותר  הגדולים  היה אחד מהאתגרים  עבורן  ולבקש מאנשים שיצביעו  לשווק את עצמן 

שלהן, וסיפרו על נשים אחרות שלא התמודדו בגלל אתגר זה.
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"בהתחלה אני לא הייתי מסוגלת לעשות את זה, פשוטו כמשמעו, לשים את עצמי על 
פלייר ולחלק לאנשים? להגיד שצריך לבחור בי? לפרסם פוסטים על עצמי בפייסבוק? 
מה זה הדבר הזה? אני רוצה לתרום לשכונה ולפעול לשיפור כל מיני בעיות, בשביל 
מה אני צריכה את זה? אם לא היו אנשים שדחפו אותי ועזרו לי לעשות את זה, אין 

מצב שהייתי מתמודדת"

חשש מהקושי לאזן בין חיי משפחה ופעילות פוליטית וציבורית 

מועצם  הדבר  הבית20.  במשק  לטיפול  הנוגע  בכל  יותר  גדול  בנטל  נושאות  רבות  נשים 
בחברות מסורתיות, ובא לידי ביטוי במיוחד אצל נשים שיש להן ילדים קטנים. הספרות 
בין  לשלב  שהקושי  כך  על  מעידים  המחקר  במסגרת  שנערכו  הראיונות  וכן  המקצועית 
המשמעותיים  החסמים  אחד  הוא  פוליטית  פעילות  לבין  ולמשפחה  לבית  המחויבויות 
העומדים בפני נשים שרוצות להשתלב בתפקידי הנהגה וקבלת החלטות )בניטה ומזרחי 

.)Shames, 2015 ;2018 ,סימון

כמי שהילדים שלה  זה  את  אומרת  ואני  המרכזית,  ההתלבטות  הייתה  זו  "מבחינתי 
כבר לא כל כך קטנים. לפני כמה שנים אין מצב שהייתי עושה את זה... דיברתי עם 
חברות הנהלה שהיו בהנהלה הקודמת, והבנתי מהן שזה המון ישיבות בערב ובכלל 
המון עבודה. נכון שגם ככה אני פעילה בכל מיני יוזמות אבל כאן יש מחויבות יותר 
רצינית, ויש הרבה דברים שלא תלויים רק במתי יש לי זמן להשקיע, וזה גם להרבה 
שנים... החלטתי בסוף לעשות את זה רק כי בעלי מאוד תמך ועודד. אם לא הייתה לי 

התמיכה הזאת, אני מניחה שלא הייתי מתמודדת"

"אין לי ספק שהעובדה שאני עובדת במשרה מלאה פלוס אמא לארבעה ילדים קטנים 
פגעה בקמפיין שלי וביכולת לקבל מספיק קולות בבחירות. בעלי תומך מאוד ולוקח 
בערב,  לצאת  מאוד  קשה  לי  היה  עדיין  אבל  ובילדים,  בבית  בטיפול  מרכזי  חלק 
לפגוש אנשים מהשכונה ולשכנע אותם להצביע לי. אני יודעת שחלק מהמתמודדים 
שהתמודדו באזור הבחירה שלי השקיעו המון שעות אחרי העבודה בלפגוש אנשים, 

ולי פשוט לא הייתה אפשרות, לא היה לי זמן"

במרץ   7( ט׳  חרותי־סובר,  של  בכתבה  מובאים  כפי שהם  הלמ״ס  של  עדכניים  נתונים  לדוגמה  ראו   20

2021(. מי עושה כביסה, מי מטפל בכסף: נשים עדיין נושאות בעיקר הנטל במשק הבית. דה מארקר
https://www.themarker.com/career/.premium-1.9597346

https://www.themarker.com/career/.premium-1.9597346
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מיעוט נשים בהנהלות הקיימות, ובתפקידים פוליטיים בכלל 

במצב הנתון, שבו יש מיעוט של נשים נבחרות ציבור בִמנהלים הקהילתיים, קשה יותר 
להיות  החשש  וכן  חיובית  דוגמה  שמהוות  בנשים  המחסור  ולהתמודד.  להיבחר  לנשים 

האישה היחידה בהנהלה מונע מנשים מלהגיש מועמדות. 

שיש  כשהבנתי  אבל  מועמדות,  להציג  חשבתי  גם  עשור  לפני  הקודמות  "בבחירות 
כל כך מעט נשים ויתרתי על זה... יצא לי כבר לשבת בשולחנות שבהם הייתי אישה 
לבד וממש לא התכוונתי לחזור לזה. כשהרוב המוחלט הם גברים, בדרך כלל נוצרת 
למי  פחות מתאים  וזה  ולדחוף,  להידחף  צריך  איתה,  לי להתמודד  דינמיקה שקשה 

שאני"

חסמים מבניים ופוליטיים

היעדר מידע 

)כולל  מתת־ייצוג  הסובלות  חברתיות  לקבוצות  כי  מלמדים  בעולם  שנערכו  מחקרים 
ופוליטיים,  ציבוריים  לתפקידים  להתמודדויות  הנוגע  למידע  נגישות  פחות  יש  נשים( 
 .)Maguire, 2018( אלה  בתפקידים  המעוניינות  לנשים  מסייע  ומוגדר  ברור  מידע  וכי 
מסיבות שונות במשך כעשור לא התנהלו בחירות לִמנהלים הקהילתיים בירושלים. מצב 
זה יצר חוסר מודעות באשר לתפקידי ההנהלה ולעצם קיומן של הבחירות. אומנם האגפים 
הרלוונטיים בעירייה, מטה הִמנהלים הקהילתיים באגף חברה והאגף לקידום נשים יחד עם 
החברה למתנ״סים ניסו להעביר מידע מסודר על אודות הבחירות והאפשרות להתמודד, 
אולם התהליך הזה החל רק חודשים ספורים לפני הבחירות. נשים רבות העידו כי היעדר 
המידע ִהקשה עליהן להתמודד. קושי נוסף נבע מכך שאין הגדרת תפקיד ברורה לתפקיד 
הנהלת הִמנהל הקהילתי. ייתכן כי היעדר הגדרת התפקיד נובע מאופיו הייחודי של כל 
ִמנהל וִמנהל, אך הראיונות העידו שהמחסור במידע ובהבנה של מהות התפקיד מקשה על 

ההחלטה להתמודד.

״ידעתי על הבחירות ממש ברגע האחרון ודי במקרה, לא בדיוק ידעתי למה אני נכנסת. 
לא ממש הבנתי מראש מה זה התפקיד הזה...״
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מעורבות של פוליטיקה ארצית בבחירות לִמנהלים 

אף על פי שחל איסור על כך, בחלק מן הִמנהלים הייתה מעורבות של מפלגות וחברי כנסת. 
המעורבות הזאת הגיעה בעיקר ממפלגות שתומכות במועמדים גברים בלבד, וכך נפגעו 

נשים שהתמודדו באותן שכונות.

"הייתי די בשוק ממה שקרה, גם לפני הבחירות, גם ביום הבחירות עצמו. הייתה כאן 
מעורבות רבה של חברי כנסת ממפלגות שונות. הם פרסמו רשימות של מועמדים, 

ובעקבות כך נבחרו בעיקר גברים, חלקם מעולם לא היו פעילים בִמנהל הקהילתי"

תרבות פוליטית בעייתית 

הדבר  שלילי.  פוליטי  ובשיח  כוחנית  פוליטית  בהתנהלות  מאופיינת  הנוכחית  התקופה 
נכון בפרט בתקופות של קמפיינים פוליטיים. החשש מההתנהלות האגרסיבית, מעימותים 
ומהכפשות מרחיק אנשים מהתמודדות פוליטית, והדבר משפיע על נשים באופן מיוחד 
2020 היו  )Shames, 2014, 2015(. בחלק מהשכונות שהתקיימו בהן בחירות בדצמבר 
ההתמודדות  מועמדים.  בין  ועימותים  הכפשות  גם  שכללו  מתוחים  פוליטיים  קמפיינים 
לתפקיד ההנהלה בִמנהלים הקהילתיים נושאת בתוכה מורכבת ייחודית, שכן ההתמודדות 

היא מול שכנים וחברים, ויש חשש מעימותים ומפגיעה ביחסי שכנות. 

"צריך להיות עם עור של פיל ושלא יהיה אכפת, כי יש הכפשות"

נעים  לא  זה מצב מאוד  זאת  בכל  גדולות, אבל  מדי  דרמות  היה  לא  "בִמנהל שלנו 
כשאת מתמודדת מול נשים שהן שכנות שלך, את רואה אותן בכל יציאה לגן שעשועים 
עם הילדים. זה די חבל לי שזה כך, אני חושבת שהבחירות היו יכולות להיות אחרות 
ככה  וזה  וכוחני,  יהיו משהו תחרותי  לא הכרחי שבחירות  אני חושבת שזה  לגמרי. 

לדעתי כי זו הקונוטציה של בחירות כשהן מתנהלות במישור הארצי והעירוני"

מחסור במשאבים כלכליים 

קמפיינים פוליטיים דורשים משאבים, והדבר בא לידי ביטוי במיוחד בפוליטיקה הארצית 
והעירונית, שהקמפיינים בה דורשים משאבים כלכליים. לנשים, באופן כללי, יש פחות 
אמצעים כלכליים מאשר לגברים )בשל פערי שכר ועוד( ופחות קשרים עם גורמים שיכולים 
לתמוך כלכלית בקמפיינים )Shames, 2015(. במקרה של הִמנהלים הקהילתיים אומנם לא 
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מדובר בהשקעה רבה של כסף, אולם במקרים מסוימים ההתמודדות כוללת השקעה כספית 
ולכן שכבות באוכלוסייה שיש להן  זמן היא משאב,  גם השקעת  כך,  נוסף על  מסוימת. 

פחות אמצעים כלכליים יתמודדו פחות לתפקידים הדורשים משאבי זמן וכסף. 

אני  וכאלה.  פליירים  שלהם  הפרטי  מהכסף  שהדפיסו  ומתמודדות  מתמודדים  "היו 
כבר  אני  הזו.  ההתמודדות  על  שלי  מהכיס  כסף  מוציאה  לא  שאני  מראש  החלטתי 
מכירה את זה שתמיד כשאני מתנדבת, בסוף זה עולה לי כסף, והפעם ממש לא הייתי 

מוכנה שזה יקרה שוב"

מחסור בהון חברתי 

המושג הון חברתי בא לתאר את סך המשאבים הבלתי חומריים העומדים לרשות אנשים 
וקבוצות. הוא מתייחס לקשרים שבין יחידים לרשתות חברתיות, ולנורמות ההדדיות ולאמון 
הנובעים מתוכן )Putnam, 1995(. מחקרים מצאו כי לנשים הון חברתי נמוך יותר משל 
לידי ביטוי ביכולת להיבחר לתפקידים ציבוריים בעלי השפעה  וכי דבר זה בא  גברים, 

 .)Lawlees and Fox, 2010( פוליטית

למען  פעלו  בהכרח  לא  הם  מוכרים.  מאוד  היו  מהמתמודדים  חלק  שלנו  "בשכונה 
יותר מאחרים, אלא הם פשוט אנשים מאוד חברותיים שהמון מכירים. אז  הקהילה 
כשהם הודיעו שהם מתמודדים, זה היה לכולם מובן מאליו שהם ייבחרו. הייתה לי 
תחושה שאחד מהגורמים שהשפיעו על מי נבחר ומי לא, זה מי מוכר בשכונה, ולא מי 

פועל למען השכונה"
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קידום שוויון מגדרי בִמנהלים הקהילתיים

״עקרון השוויון הוא עיקרון יסוד במשפט הישראלי. עיקרון זה אינו מתמצה באיסור 
שוויון  להשגת  אקטיבית  פעולה  הצורך,  במקרה  לנקוט,  חובה  מטיל  אלא  אפליה, 
מהותי. ההעדפה המתקנת אינה חריג לעקרון השוויון, אלא נגזרת הכרחית ממנו ואחת 

הערובות המרכזיות להגשמתו״.

כך כתב היועץ המשפטי לממשלה בהנחיות שפורסמו בקשר לייצוג הולם למגזרים מסוימים 
המחויבות  כי  לומדים  אנו  אלה  מדבריו   .)2003 לממשלה,  המשפטי  היועץ  )הנחיות 

והאחריות לפעול לשוויון, ובתוכו גם לשוויון מגדרי, מחייבת פעולה אקטיבית.

בארץ ובעולם נעשים ניסיונות לפעול לקידום שוויון מגדרי בזירות הפוליטיות השונות 
בזירות  נשים  לקידום  לפעול  מאמצים  נעשים  בירושלים  גם  החלטות.  קבלת  ובמוקדי 
הציבוריות בכלל ובהנהלות הִמנהלים הקהילתיים בפרט. בהמשך פרק זה נבחן מהם הכלים 

שניתן לחזק והמענים שניתן ליישם בהקשר הייחודי הנידון במסמך זה. 

חשוב לזכור — שינוי המצב אינו תלוי בגורם אחד. לא ניתן להסתפק בהמלצה שתציב יעד 
כזה או אחר, כי מעשה אחד לא ישנה את המצב ולא יסיר את החסמים הגלויים והסמויים, 
וגיוון. כדי ליצור שינוי יש לפעול באופן רב־ממדי  ייצוג הולם  בו כדי להבטיח  ואין 

במערכות השונות הרלוונטיות ולפעול במספר מישורים במקביל.

כאשר מתבוננים במערכות חברתיות, מקובל להתייחס לשתי קבוצות של הסדרים שרווחים 
בחברה המודרנית: הסדרים מבניים פורמליים — חקיקה או קביעת תקנות ונהלים; הסדרים 
בלתי פורמליים — הנורמות החברתיות, האמונות, הערכים והקודים החברתיים שמרכיבים 
עם  להתמודד  כדי   .)2013 ואחרים,  שפירא   ;2015 נאות,  ובן־חורין  )עקירב  החברה  את 
האתגר הגדול של קידום שוויון מגדרי בהנהלות הִמנהלים יש צורך לערוך שינויים בשני 
נשים  לקידום  הנוגעות  יישומיות  המלצות  נציג  זה  בפרק  הללו.  ההסדרים  של  הסוגים 
בִמנהלים הקהילתיים בירושלים. ההמלצות גובשו מתוך העיון בספרות המקצועית ובחיבור 

להמלצות שהועלו במסגרת הראיונות במהלך המחקר.
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שינויים בהסדרים המבניים פורמליים 

בהקשר של הִמנהלים הקהילתיים בירושלים, אין צורך בחקיקה אלא בשינוי תקנון הבחירות 
ובקביעת תקנות פורמליות או בהוצאת הנחיות מחייבות נוספות שיסייעו לקידום שוויון 

מגדרי.

שריון לייצוג הולם לנשים במוקדי קבלת החלטות

בשנים האחרונות החלו מדינות ברחבי העולם, ובעיקר באירופה, לאמץ חקיקה הקובעת 
מכסות ייצוג לנשים במוסדות פוליטיים, בהנהלות של חברות בבעלות ממשלתית ובחברות 
ציבוריות )בן יהודה, 2019; שפירא ואחרים, 2013(. מכסות ייצוג לנשים הן כלי מרכזי 
להעלאת ייצוג הנשים במוסדות הפוליטיים השונים. לרוב, המכסות מתייחסות למספר או 
לשיעור של נשים שיש לכלול ברשימת המועמדים או למספר המושבים שחייבים לשריין 
בעבורן. מטרתן של המכסות היא להשוות את תנאי המשחק הפוליטיים של גברים ונשים 
ולהתגבר על חלק מהחסמים העומדים בפני נשים וצוינו לעיל. המכסות בזירה הפוליטית 

יכולות להיקבע בכל המישורים, ובכלל זה גם במישור המוניציפלי.

ההנחה העומדת בבסיס קביעת המכסות היא שיחס שוויוני לגברים ולנשים בעולם הפוליטי 
אינו מספיק כדי להגיע לתוצאה שוויונית, ולכן כדי להתגבר על החסמים המבניים שנשים 
יש צורך  ולהגיע לתוצאה המשקפת שוויון בין המינים  נתקלות בהם בתהליכי הבחירות 
נתונה  לנשים  כי  טוענים  מכסות  בקביעת  המצדדים  ברורים.  מספריים  יעדים  בקביעת 
חסמים  על  להתגבר  להן  מאפשרות  המכסות  וכי  הפוליטי,  בעולם  שווה  לייצוג  הזכות 
שעומדים בפניהן בניסיונן להשתלב בפוליטיקה. המתנגדים למכסות טוענים, בין היתר, כי 
הן פוגעות בשוויון ההזדמנויות בכך שהן נותנות העדפה לנשים, וכי פוליטיקאים נבחרים 
ונפוץ  הן מנגנון מקובל  כישוריהם. על אף ההתנגדות, המכסות  לפי  מינם אלא  לפי  לא 
לייצוג נשים במישורים הפוליטיים  נהוגות מכסות  וכיום בלמעלה ממאה מדינות  למדי, 

השונים )בניטה ומזרחי סימון, 2018(.

לפי נתוני האיגוד הבין־פרלמנטרי )IPU(, בשנת 2019 נקבעו מכסות לייצוג נשים ב־130 
הצליחו  הזה  באופן  שפעלו  מדינות  כי  מצאו  מחקרים   .)2021 ופידלמן,  )אבגר  מדינות 
להגדיל את הייצוג הנשי בפרלמנטים ובשלטון המקומי )De Paola et al., 2010(. בישראל 
קיימת חובה הקבועה בחוק לייצוג הולם של נשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, 
ונשים מהוות כ־43% מחברי הדירקטוריונים. אחוז זה כפול מאחוז הנשים בדירקטוריונים 
של חברות ציבוריות, שהחובה לייצוג הולם בהם אינה מעוגנת בחקיקה ברורה )שדולת 

הנשים, 2020(.
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הקהילתיים  לִמנהלים  הבחירות  עבור  הנהלים  את  שקובע  העירוני  הבחירות  בתקנון 
שיתקיימו ביולי 2021 מופיע הסעיף הבא בקשר לייצוג נשים21:

״בהנהלת הִמנהל הקהילתי יהיה ייצוג הולם לנשים בהתאם לחוק שיווי זכויות האשה, 
התשי״א-1951. ועדת הבחירות המרכזית תהיה רשאית לקבוע שריון לנשים בהנהלת 

הִמנהל הקהילתי״ )סעיף 5.4 בתקנון(.

לכך.  חובה  אין  אולם  לנשים,  לשריין מקום  לוועדת הבחירות  כאן רשות  ניתנת  כלומר, 
השריונים  מספר  את  לקבוע  המקומיות  הוועדות  את  הסמיכה  המרכזית  הבחירות  ועדת 
חלק   ,2020 בדצמבר  שהתקיים  הקהילתיים  לִמנהלים  הבחירות  של  א׳  בסבב  לנשים. 
מהוועדות המקומיות בחרו לשריין מקום לאישה אחת, חלק בחרו שריון למספר רב יותר 
של נשים, והיו ועדות שבחרו לא לשריין מקום לנשים בהנהלות. במקרים מסוימים השריון 

אכן הופעל, ובלעדיו לא היו נשים נציגות ציבור בהנהלות אלה. 

בהמשך קובע התקנון כי במקרה שלא ייבחרו נשים להנהלת הִמנהל הקהילתי מקרב ציבור 
התושבים, יובטח הייצוג ההולם לנשים מקרב נציגי העירייה או החברה למתנ״סים בהנהלת 
אינן  והחברה למתנ״סים  נציגות העירייה  כי  זאת, חשוב להדגיש  הִמנהל הקהילתי. עם 
תושבות השכונות הרלוונטיות, ומכאן שאינן יכולות לייצג את תושבי ותושבות השכונה. 
חלק מהותי מהייחוד של הִמנהלים הקהילתיים נובע מכך שחברי ההנהלה הם נציגי ציבור, 
ואמורים להשמיע את קולם של התושבים והתושבות ולהוות גשר בין הגורמים המקצועיים 

והפוליטיים בעירייה לבין התושבים.

מהספרות המקצועית וגם מהראיונות במהלך המחקר עלה כי שריון של אישה אחת אינו 
מספיק, לא רק מבחינה מספרית של הייצוג הנשי המועט, אלא גם כי שריון בודד מקשה 
על האישה האחת להרגיש בנוח ולהשמיע את קולה במרחב שהוא גברי כולו )אגמון־גונן, 

.)2021

המלצה לעיריית ירושלים

שריון הוא אחד מהכלים המשמעותיים להשגת שוויון מגדרי. אנו ממליצים לעיריית  	

נשים  שלוש  של  שריון  להיות  צריכה  הנורמה  כי  העירוני  בתקנון  לקבוע  ירושלים 
לפחות בכל הנהלה. ההחלטה לא לשריין מקום לנשים צריכה להיות החריג היוצא 

מן הכלל ולא אפשרות הנובעת מהתקנון.

לִמנהלים  2021 מופיע באתר הבחירות  ִמנהל קהילתי  נציגי ציבור להנהלת  21 תקנון בחירות אחיד של 

https://bit.ly/2YeZBlc :הקהילתיים

https://bit.ly/2YeZBlc
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הסדרת מועד קיום הבחירות ומשך כהונת ההנהלה

במחקר נמצא כי מערך בחירות שאינו מאורגן דיו פוגע ביכולתן של נשים להגיש מועמדות 
ולהתמודד על מקום בהנהלת הִמנהל. ההחלטה על התמודדות לתפקיד אינה פשוטה וכוללת 
בתוכה שיקולים שונים, ויש לאפשר זמן להתלבטות ולהתארגנות. נוסף על כך, העובדה 
כי הבחירות האחרונות התקיימו לפני עשור יצרה חשש אצל נשים שההתמודדות והבחירה 
יהפכו למחויבות ארוכה מאוד. לפיכך, ההקפדה והשמירה על התקנון, ובתוך כך השמירה 
על קיום הבחירות במועדים קבועים, היא חיונית. קביעת תאריך לבחירות והודעה על כך 
באופן שיאפשר לנשים ולגברים זמן מספק להחלטה על התמודדות ולהתארגנות לקמפיין, 

יסייעו להגדלת מספר הנשים בהנהלות.

המלצות לעיריית ירושלים

שמירה על קיום הבחירות במועדים קבועים מראש אחת לארבע שנים. 	

קביעת מועד הבחירות והודעה עליו לפחות חצי שנה מראש. 	

העלאת שיעור ההצבעה

דבר  ביותר,  נמוכים  הקהילתיים  לִמנהלים  ההצבעה  אחוזי  שנעשו,  המאמצים  למרות 
הפוגע בייצוגיות של ההנהלה. יש להשקיע משאבים נוספים בקמפיינים לעידוד ההצבעה 
יחד עם פעולות להעלאת המודעות לתפקידם המשמעותי של הִמנהלים לאורך כל השנה 
ביום הבחירות  יש לחפש דרכים להקל על ההצבעה  כן,  כמו  ולא רק לקראת הבחירות. 
אלקטרונית  להצבעה  מעבר  של  תהליך  מתחיל  בעולם  מסוימות  בערים  לדוגמה,  עצמו. 
קיום  על  שמירה  עם  יחד  כזה,  הצבעה  סוג  כי  לשער  ניתן  מקומיות.  בחירות  במסגרת 
וחיזוק הקמפיינים שמטרתם העלאת המודעות לחשיבותם  לִמנהלים  סדיר של הבחירות 

של הִמנהלים, יכולים להביא לעלייה באחוז ההצבעה. 

המלצות לעיריית ירושלים

הִמנהלים  של  לתפקידם  המודעות  להעלאת  השנה  לאורך  מתמשכת  פעילות  	

הקהילתיים.

חיזוק הקמפיין לעידוד הצבעה.   

בדיקת אפשרות לבחירות אלקטרוניות לִמנהלים הקהילתיים.  
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שינוים בהסדרים הלא פורמליים

חסמים לא פורמליים קשים יותר לשינוי משום שהם דורשים תהליך מעמיק. כדי לשנות 
תפיסות חברתיות אין די בשינוי חקיקה או בניסוח הנחיה, ויש צורך בעבודה מתמשכת 
לאורך שנים. אנו מציעים מספר דרכי התמודדות שיכולות לשנות את אי־השוויון המגדרי 

בִמנהלים הקהילתיים.

פנייה יזומה לנשים כדי לעודד אותן להגיש מועמדות

כמעט כל המועמדות שראיינו במסגרת המחקר ציינו כי ההחלטה להגיש מועמדות התקבלה 
קרוב  והעידוד  הפנייה  הבקשה,  ללא  כי  ציינו  הן  מהן.  זאת  וביקשו  אליהן  לאחר שפנו 
לוודאי שהן לא היו מתמודדות. הבקשה הגיעה מחברים בקהילה, מנשים פעילות בירושלים 
או מגורמים המעורבים בִמנהל עצמו. האגף לקידום מעמד האישה, החברה למתנ״סים, 
מכון קיברשטיין22 ועובדים קהילתיים מהִמנהלים העידו כי אכן אחת מהפעולות שנעשו 
במסגרת הפעילות לקידום שוויון מגדרי בסבב א׳ של הבחירות הייתה איתור של נשים 

פעילות ופנייה אליהן. הצעד התברר כחיוני, ומומלץ מאוד להמשיכו.

המלצה לאגף לקידום מעמד האישה בעיריית ירושלים, לִמנהלים הקהילתיים ולחברה האזרחית

בהמשך לנעשה עד כה, להמשיך באיתור נשים פעילות ולעודד אותן להגיש מועמדות  	

להנהלת הִמנהל.

הכשרה ותמיכה לנשים מתמודדות ונבחרות

מחקרים מראים כי רשתות תמיכה והקניית ידע מסייעות לנשים בהתמודדויות פוליטיות 
ובהתקדמות אל עבר עמדות השפעה ציבוריות )OECD, 2016 ;Shames, 2015(. כהכנה 
לבחירות, האגף לקידום מעמד האישה בעיריית ירושלים הפעיל תוכנית הכשרה ומנטורינג 
בשיתוף עמותת כ״ן23 כדי ללוות, להקנות ידע וכלים ולתמוך במתמודדות. התוכנית הייתה 
מוצלחת. היא העניקה לנשים כלים חיוניים להתמודדות בבחירות, וסייעה להן להתמודד 
עם האתגרים הרבים במהלך הקמפיין. הכשרה ותמיכה חשובות גם לאחר הבחירות כדי 

להקל על הנשים שנבחרו להתמודד עם האתגרים הצפויים להן בהמשך הדרך. 

22 מכון קיברשטיין הוא מכון הפועל לקידום נשים בירושלים.

23 עמותת כ״ן )כוח לנשים( היא עמותה הפועלת לקידום הנהגה נשית, בעיקר בזירה המקומית. 
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המלצות לאגף לקידום מעמד האישה בעיריית ירושלים, לִמנהלים הקהילתיים ולחברה האזרחית

להמשיך את תוכניות ההכשרה והתמיכה לפני הבחירות. 	

לפתח תוכניות הכשרה ותמיכה לליווי נשים החברות בהנהלות הִמנהלים הקהילתיים  	

גם לאחר הבחירות. 

קידום ועידוד של מנהיגות נשית לאורך כל השנה

אחוז הנשים הנמוך בקרב המועמדים להנהלת הִמנהלים הקהילתיים מלמד כי חסם מרכזי 
לשוויון מגדרי טמון בשלב המקדים לתקופת הבחירות. לפיכך, יש הכרח לפעול לקידום 
ולעידוד של הנהגה נשית, לא רק לפני הבחירות אלא באופן שוטף ולאורך זמן. תוכניות 
בפעילות  הנשים שמשתלבות בהמשך  אחוז  ככאלה שמעלות את  הוכחו  מנהיגות  פיתוח 
בעיריית  האישה  מעמד  לקידום  האגף   .)2015 חורין,  ובן  )עקירב  וציבורית  פוליטית 
אותן.  ולהרחיב  לפתח  ואף  להמשיכן  ויש  מגוונות,  מנהיגות  תוכניות  מפעיל  ירושלים 

חשיבות מיוחדת קיימת בהפעלת תוכניות מנהיגות נשית בתוך הִמנהלים עצמם. 

המלצה לעיריית ירושלים, לחברה למתנ״סים, למנהלי ִמנהלים קהילתיים ולעובדים הקהילתיים

להמשיך את הקיים ולפתח תוכניות הכשרה ייעודיות נוספות לנשים שמטרתן להצמיח   
הנהגה נשית ולתמוך בה במשך כל השנה ולא רק לקראת הבחירות.

העלאת המודעות לבעיה והעברת הכשרות בנושא שוויון מגדרי לגורמי המקצוע 
הרלוונטיים

הנתונים הכמותיים מלמדים כי למרות שחלה התקדמות מסוימת בשוויון המגדרי בִמנהלים 
רבים מהחסמים העומדים  כי  עדיין ארוכה הדרך. מהראיונות במחקר עלה  הקהילתיים, 
ואין מודעות לסיבות המובילות למצב של תת־ייצוג של נשים  בפני נשים הם שקופים, 

במוקדי השפעה בכלל ובהנהלות הִמנהלים הקהילתיים בפרט.

המלצה לעיריית ירושלים ולחברה למתנ״סים

לקיים הכשרות בנושא מגדר למנַהלי ִמנהלים, לעובדים הקהילתיים ולעובדי האגפים   
השונים בעירייה.
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יצירת פלטפורמות לשיתוף פעולה לקידום שוויון מגדרי

ליצור שיתוף פעולה חוצה מגזרים. על  יש  כדי להצליח לחולל שינוי משמעותי בנושא 
למתנ״סים,  החברה  להם,  חשוב  שהנושא  המועצה  חברי  בעירייה,  הרלוונטיים  האגפים 
פעילֹות בִמנהלים הקהילתיים ופעילֹות ירושלמיות בכלל לפעול במשותף באופן רב־ממדי 

כדי להביא לקידומן של נשים בִמנהלים הקהילתיים בפרט ובירושלים בכלל.

המלצה לעיריית ירושלים

הקמת פורום לשיתוף פעולה בין־מגזרי, לקידום שוויון מגדרי ולפיתוח הנהגה נשית  	

בירושלים.

המלצה לחברה האזרחית

לתמוך  כדי  בירושלים  הפמיניסטי  במרחב  הפועלים  הכוחות  כל  את  ולגייס  לנסות  	

במועמדֹות לִמנהלים הקהילתיים.
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סיכום והמלצות

יש  לעין  נראות  תוצאות  להשיג  כדי  ובהצהרות.  טובות  בכוונות  מושג  לא  ״שוויון 
ושיטתי  יזום  באופן  ולפעול  נשים  בפני  העומדים  הרבים  החסמים  עם  להתמודד 
ייצוגן  יזומות ומבוקרות יש לבצע עד להשגת המציאות הרצויה:  להסרתם. פעולות 
השוויוני של נשים בכל הדרגות ובכל התפקידים ובכלל זה בדרגי הניהול הבכירים.... 
בולטות  בכירים  בתפקידים  המכהנות  נשים  בכישוריהן.  מגברים  נופלות  אינן  נשים 
מוצהרת  מדיניות  היעדר  אך  ולארגון.  לתפקיד  ובמסירותן  במחויבותן  במצוינותן, 
וברשתות  במבנים  המעוגנת  ארגונית  תרבות  למעשה,  הלכה  ומופעלת  המנוהלת 
נעדרי מודעות מגדרית — כל אלה חוברים יחד למניעת כניסה של נשים במינון הראוי 

לתפקידים בכירים״ )דו״ח הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה, 2014(.

ערך השוויון עומד בבסיסה של הדמוקרטיה. מחויבותה של מדינת ישראל לשוויון בכלל 
ולשוויון מגדרי בפרט נוסחה כבר בעת ההכרזה על מגילת העצמאות, ועוגנה בחוק שיווי 
זכויות האישה, תשי״א-1951. מאז ועד היום התעצבה זכות יסוד זו בשורה של חוקים, 
פסיקות משפטיות, נהלים ותקנות. בשנת 1991 הצטרפה מדינת ישראל לשורת המדינות 
רשות  והוקמה  לדורותיה,  נשים  אפליית  ביטול  בדבר  הבין־לאומית  האמנה  על  שחתמו 
למרות  זאת,  עם  וליישום האמנה.  לקידום מעמד האישה  לפעול  סטטוטורית שתפקידה 
ההתקדמות המשמעותית שחלה בעשורים האחרונים במעמדן של נשים, הן עדיין סובלות 

מתת־ייצוג משמעותי במוקדי קבלת החלטות ובעמדות השפעה.

תת־ייצוג זה נכון אומנם לזירות הפוליטיות השונות בארץ, אולם במחקר התמקדנו בייצוגן 
של נשים בהנהלות הִמנהלים הקהילתיים בירושלים. דווקא במודל ייחודי, השם דגש על 
מעורבות אזרחית ועל השתתפות תושבים ותושבות בניהול חיי השכונה והעיר, נראה כי 
ישנה הזדמנות משמעותית להשפעה רבה יותר על האפשרות לקדם ייצוג שוויוני לנשים. 

קהילתיים  במיזמים  פעילות  רבות  ונשים  והשכונתית,  המקומית  בזירה  פועל  הִמנהל 
ושכונתיים ובחברה האזרחית בכלל בירושלים. אנו לומדים מכך כי הפוטנציאל לקידום 
הנהגה נשית מקומית שתצמח מהשטח, תגיע לעמדות ההנהלה בִמנהלים הקהילתיים ואולי 
אף תתפתח אל מעבר לכך, אפשרי ונמצא בהישג יד. תפקידם החשוב של הִמנהלים בהבאת 
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קולם של התושבים והתושבות של ירושלים לדיאלוג מול העירייה מדגיש את החשיבות 
בייצוג שוויוני של נשים בהנהלות כדי לייצג את כלל הציבור, נשים וגברים. 

ועם  בִמנהלים  הנהלה  לתפקידי  שהתמודדו  נשים  עם  ראיונות  נערכו  המחקר  במסגרת 
הגורמים הרלוונטיים בעירייה ובחברה למתנ״סים וכן עם פעילות ירושלמיות ועם מומחיות 
והמידע  בראיונות  שעלו  המלצות  ובשילוב  המקצועית  בספרות  העיון  מתוך  בנושא. 
שנאסף מהשטח גיבשנו מספר המלצות כדי לקדם שוויון מגדרי בהנהלות הִמנהלים 

הקהילתיים.

בבסיס ההמלצות עומדת ההבנה כי ישנה חשיבות מרבית להכרה בבעיה ולהגברת המודעות 
לנושא בקרב גורמי המקצוע ומקבלי ההחלטות.

המלצות לשינוי ההסדרים המבניים הפורמליים הנוגעים למערך הבחירות לִמנהלים 
הקהילתיים

שריון לייצוג הולם לנציגות ציבור בהנהלות הִמנהלים הקהילתיים של לפחות שלוש  	

נשים בכל הנהלה.

שמירה על קיום בחירות במועדים קבועים וברורים כפי שמופיע בתקנון. 	

הודעה על מועד קיום הבחירות לפחות חצי שנה לפני מועדן. 	

בדיקת אפשרות לקיום בחירות אלקטרוניות כדי להעלאות את אחוז ההצבעה. 	

המלצות שנועדו להשפיע על ההסדרים הלא פורמליים הנוגעים לתפיסות חברתיות 
ותרבותיות

פנייה יזומה לנשים כדי לעודד אותן להגיש מועמדות. 	

המשך פעילויות הכשרה, תמיכה ומנטורינג לנשים המתמודדות להנהלה.  

פיתוח הכשרה, תמיכה וליווי לנשים החברות בהנהלות גם לאחר הבחירות.   

השנה  כל  לאורך  הקהילתיים  הִמנהלים  במסגרת  נשית  מנהיגות  של  ועידוד  קידום   
באמצעות תוכניות הכשרה ייעודיות.

בזירה  נשים  על  המקשים  והחסמים  מגדרי  שוויון  בנושא  המקצוע  לאנשי  הכשרה   
הציבורית והפוליטית.

בִמנהלים  מגדרי  שוויון  לקידום  רב־מגזרי  פעולה  לשיתוף  פלטפורמה  יצירת   
הקהילתיים.
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פרופ׳ חנוך גוטפרויד

רענן דינור
ד״ר אריאל הלפרין

רות חשין
סלי מרידור

תהלה פרידמן
ד״ר נעמי פרל

ענת צור
גיל ריבוש

ליאור שילת, מנכ״ל המכון
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הִמנהלים הקהילתיים בירושלים הם מודל ירושלמי ייחודי המאפשר את ניהול חיי הקהילה והחברה 
בשכונה תוך מעורבות התושבים. הִמנהלים שואפים להביא לידי ביטוי את המדיניות והעשייה של כלל 
הזרועות העירוניות, והם כלי לחיזוק הקשר בין התושבים לעירייה ולהענקת שירותי תרבות ושירותים 

חברתיים וקהילתיים לתושבי ירושלים על שכונותיה השונות.

בעשורים האחרונים חל גידול משמעותי במספר הנשים המעורבות בפעילות פוליטית וציבורית. למרות 
זאת, נשים עדיין סובלות מתת-ייצוג משמעותי בזירות הפוליטיות הארציות והמקומיות, במוקדי קבלת 

ההחלטות ובתפקידים הבכירים במגזר הציבורי והעסקי.

המחקר הנוכחי עומד על הפערים בייצוג המגדרי בהנהלות בִמנהלים הקהילתיים בירושלים, בוחן את 
החסמים המקשים על נשים להתמודד ולהיבחר כנציגות בִמנהלים הקהילתיים, ומציג המלצות לתמיכה 

בהנהגה נשית בירושלים ולצמצום אי-השוויון.

המחקר נערך בתמיכת מכון קיברשטיין.

אלישבע מיליקובסקי, עובדת סוציאלית בהכשרתה, מתמחה בחקר תהליכי שינוי ועיצוב מדיניות, 
ועוסקת בממשקים שבין רווחה, חינוך וקהילה. 

מכון ירושלים למחקרי מדיניות, הוא מכון מחקר וחשיבה המוציא מירושלים תורה חברתית, כלכלית 
ומרחבית בת קיימא. המכון, שהוקם בשנת 1978, הוא הכתובת שאליה פונים מעצבי מדיניות לבירור, 
קידום והגדרת סוגיות מרכזיות בחקר ירושלים ומדינת ישראל. מחקריו ופעילותו של המכון מסייעים 

למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניות חדשנית ואפקטיבית. ירושלים מהווה עבור המכון מקור השראה, 
שדה מחקר, מעבדה ומרחב יעד להשפעה. פיתוח העיר לטובת מגוון תושביה, אוהביה ומאמיניה וחיזוק 

מעמדה הגלובלי עומדים בראש סדר היום של המכון.


