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רקע
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 2020-2021גיבוש החלטת הממשלה
בהיעדר חשיבה מגדרית שיטתית ומעמיקה

24.10.21אישור החלטת הממשלה ב
  שיח  ארגוני חברה אזרחית לגבי החלטת

החומש והתרומה שלה לצמצום פערים  
מגדריים  

  החלטה להקים וועדה מייעצת בהיבטים
2022ינואר -מגדריים בתוכנית החומש

  מינוי חברות וחברי הוועדה
  ריכוז  הוועדה מטעם הרשות לפיתוח כלכלי

של מגזר המיעוטים



550היבטים מגדריים מסורתיים בהחלטת הממשלה 

בריאות

בריאות האישה  •

דגש על השנים הראשונות של ילדים•

רווחה
במשפחה  מענים בנושא אלימות •

תעסוקה

הגדלת שיעורי התעסוקה וקביעת יעדים מותאמים לגברים  •
ונשים 



מטרות  
הוועדה 
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 שיתוף ציבור ובחינת תכנית החומש
במשקפיים מגדריים

  סיוע בגיבוש נקודת מבט ביחס לצרכים
והאתגרים העומדים בפני נשים בחברה  

הערבית בתחומי העשייה השונים

  סיוע לגורמי הממשלה  ביצירת
לטובת , התאמות בתוכניות העבודה

נשים בחברה הערבית



אופן 
הפעולה 
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חברות8)הערביתמהחברהמומחיותצוותמינוי
,תקשורת,אקדמיה;שוניםמתחומים(אחדוחבר

נוספיםאזרחיתחברהוארגונינשיםארגוני

פעולהדרכיקביעת,ציפיותלתיאוםראשוןמפגש,
תוצריםעלוהחלטהשיעלוהמרכזייםהמוקדים

לקחתוהזמנתםהוועדההקמתעלהמשרדיםידוע
בוועדהחלק

המשדריםשלתוכניותהצגתשכולליםמפגשים
מפרספקטיבהלתכניםהמומחיותצוותוהתייחסות

מגדרית



דוגמאות על התאמות נדרשות שעלו בוועדה 

בריאות

פערים בנושא בדיקות סקר •
חסמים שקשורים : למיניהן

,  בנגישות גיאוגרפית לבדיקות
מחסר באמצעים ובמכשירים 

חסמים תרבותיים  , הרלוונטיים
י רופאות "והעדפה לבדיקות ע

ומחסור ברופאות נשים , נשים
בפריפריה לביצוע בדיקות אלו 

חוסר , פערים במתן שירותים•
צורך , נגישות למרכזי בריאות

בשילוב של מרכזי בריאות ניידים   
לצד מרכזים קבועים

פיתוח  /תעסוקה 

תשתיות
, מקומות עבודהבהנגשתצורך •

אזורי תעסוקה ואזורי תעשייה  
ביישובים

העבודה מהבית בהנגשתצורך •
אינטרניטדרך בניית תשתיות 

מתאימות

צורך בבניית מעונות יום נוספים•

שיקום תשתיות במרקם הוותיק  •
ותחושת ביטחון בתנועת נשים  

במרחב הציבורי

תחבורה/תעסוקה

צורך בהגברת התחבורה  •
הציבורית

שיפור פני התחנות ביישובים•

עידוד נשים להשתלב כנהגות  •
בתחבורה הציבורית



דוגמאות על התאמות נדרשות שעלו בוועדה 

רווחה

לחינוך מיני תוכניותתיאום בין •
מניעת תוכניתבבתי הספר לבין 

אלימות במשפחה ברווחה

חיבור לתוכנית מיגור אלימות  •
,  ופשיעה בחברה הערבית
והגברת האימון במשטרה

חיבור למרכזי צעירים ושילוב  •
הדרכות לחיי הנישואין

זרוע  /חינוך

העבודה  

נשים אקדמיות ערביות  42%•
רובן בוגרות )מובטלות 

,  לרוב נשואות עם ילדים(הוראה
צורך בהסבות שמותאמות  

חיבור עם זרוע  , לנשים אקדמיות
ריאןהעבודה ומרכזי 

שלטון  /תעסוקה

מקומי
נשים אקדמיות בתפקידי  שילוב•

מפתח ברשויות המקומיות

פיתוח ההון האנושי בתוך •
הרשויות המקומיות עם דגש על 

סייעות  



תנועה על צירים
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הכוונה
התערבות 

מקצועית

העברת ידע  
ונתונים  

שיתוף  
והיוועצות  



תובנות בעקבות 
הוועדה  
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שיטתיבאופןמגדריתחשיבהשילוב
והיישוםהתכנוןבמנגנוני

הנשיםביןולבדליםלשוניהתייחסות
נשיםשלומהותיהולםייצוגהבטחת

קבלתובמוקדיוהיישוםהתכנוןבשלבי
החלטות

היעדקהליעםציבורשיתוףמנגנוןקביעת
,שטחארגוניועם(נשיםעלדגשעם)

.ואקדמיהמקצועאנשי
וטיפולוהסתכלותמשרדיתביןעבודה

מגדרייםבנושאיםהוליסטי


