הטמעת שוויון מגדרי
בתקציבי הרשויות המקומיות
הכשרה וליווי קבוצות עבודה ברשות המקומית

מטרות:
•לעודד נשים להיות שותפות פעילות
בעיצוב המדיניות העירונית;
•לאפשר לנשים להכיר מקרוב את
תהליך עיצוב התקציב ואת דרכי
קביעת המדיניות;
•לעודד נשים להיות סוכנות של שוויון
בקהילותיהן.

מה זה תקציב מגדרי?
תקצוב מגדרי ()gender budgeting
הוא כלי לקידום שוויון ,להגברת היעילות
והשקיפות בתקציבים ולחלוקה הוגנת של
המשאבים העירוניים .תקצוב מגדרי מניח
שהתקציב העירוני אינו נייטרלי אלא כלי
המשקף סדרי עדיפויות כלכליים וחברתיים
ולפיכך יש לו השלכות שונות על נשים
ועל גברים .ניתוח התקציב בוחן כיצד
מחולקים המשאבים ובאיזה אופן הולמת
חלוקת המשאבים את הצרכים ואת סדרי
העדיפויות של נשים וגברים.

קהל היעד
נשים וגברים תושבי רשויות מקומיות ,פעילות ופעילים קהילתיים ,עובדי/ות עירייה

מתכונת התכנית:
במסגרת התכנית יוקמו קבוצות עבודה ברשויות מקומיות ברחבי הארץ ,אשר
יעסקו בהטמעת חשיבה מגדרית בתכנון הפעילויות והתקציבים ברשויות המקומיות.
פעולתה של כל קבוצה במסגרת התכנית תהיה מורכבת משני שלבים:
הכשרה ובניית פרויקט קהילתי להתערבות במדיניות הרשות המקומית.

הכשרה:
מטרת ההכשרה היא להעניק לחברי/ות
הקבוצה כלים לקריאה וניתוח של התקציב
המקומי בראייה מגדרית ,על מנת לפעול
לשילוב מגדר בתכניות ,פרויקטים
והקצאות משאבים .ההכשרה תתבסס
על תחומי העניין של כל קבוצה ותיבנה
בהתאם לצרכיה.
מבנה ההכשרה :סדרת הרצאות וסדנאות
שיותאמו לצרכיה של כל קבוצה.

תכנית ההכשרה

(דוגמא)*

מפגש 1
מושגים בסיסיים בכלכלה חברתית:
על תל”ג ,תמ”ג וחיות אחרות
מפגש 2
תקציב ומגדר:
ההשלכות השונות של
התקציב על נשים וגברים
מפגש 3
הטמעת חשיבה מגדרית
במדיניות הרשות המקומית:
דוגמאות מהעולם

בניית פרויקט
התערבות קהילתי
במדיניות העירונית:

מפגש 4
סדנת ביניים מעשית:
איך מתחילים/ות לפעול?
תעדוף ובחירת נושאים לפרויקט

לאחר ההכשרה ,חברי/ות הקבוצה יבחרו נושא
אותו הם/ן מעוניינים/ות לקדם ויגבשו תוכנית
עבודה בהתאם .סוגיות אפשריות שניתן לבחון
בראייה מגדרית :פערי שכר ברשות; ייצוג
נשים בעמדות בכירות ובוועדות העירייה;
בחינה מגדרית של תקציבי תכניות או שירותים
עירוניים בתחומי התשתית ,חינוך ,רווחה,
תרבות וספורט .צוות מרכז אדוה ינחה ,ילווה
וידריך את הקבוצה מתחילת הפרויקט ולאורך
תהליך יישומו.

מפגש 5
זרקור על תקציב העירייה:
מה צריך לדעת כדי להבין אותו
מפגש 6
סדנה מעשית:
מתן כלים לקריאה ביקורתית
של תקציב העירייה
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מפגש 8
סדנה מעשית:
כלים לבניית פרויקט קהילתי
להתערבות במדיניות העירונית

*התכנית ניתנת לשינוי ולהתאמה
לצרכי הקבוצות המשתתפות בתכנית

ליצירת קשר :שירה פנחס | טל | 03-560881 .פקס | 03-5602205 .דוא"ל pinhashira@gmail.com
מרכז אדוה | www.adva.org :נשים לתקציב הוגןwww.wbf.org.il :

סטודיו נעם תמרי

התכנית נערכת בשיתוף עם:

legislation

מפגש 7
הטמעת חשיבה מגדרית:
איך עושים/ות את זה? הצגת מודלים
לניתוח מגדרי של התקציב המקומי

