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  �  בעיריית כפר סבאיישו� חוקי�

 יועצת לענייני מעמד האישה •

 חוק למניעת הטרדה מינית •

  

 :יועצת לענייני מעמד האישה. 1

 כללי  1.1

יועצת לענייני ( אושר בכנסת חוק הרשויות המקומיות 2000אוגוסט חודש ב

  .2000ס " התש )מעמד האישה

  .ו� מעמד האישההחוק האמור מחייב רשויות מקומיות למנות יועצת לקיד

 כי מינוי זה יפתח בפני נשי� אפשרויות לקבל ההייתהשאיפה של המחוקק 

לפעול לקידו� מעמד  ברשות המקומית בפרט ובחברה ולעבד אותו , מידע

  .בכלל

  

           ונכנס ) 2000 באוגוסט 2( ס "באב התש' תקבל בכנסת ביו� אההחוק    1.1.1

  .13.8.2000לתוק$ בתארי#      

  

1.1.2    �          מבקר העירייה החליט לבדוק את האופ  שבו נערכה העירייה ליישו

           ,כיצד היא פועלת בחלו$ שלוש שני� מאז כניסת החוק לתוק$והחוק           

  .ליישומו          

   בדקה מסמכי� הקשורי� לעבודת ,הביקורת סקרה את הוראות החוק           

                ,  כמו כ .עצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה וערכה פגישה עימהיו           

   , בעת כתיבת דוח הביקורת. ר מועצת נשי�"הביקורת  קיימה פגישה ע� יו  

תקופה בה כיהנה הדוח האמור מתייחס ל, לפיכ#. ר מועצת נשי�"התחלפה יו  

  . היוצאתנשי� הר מועצת "יו   

  

  .2002'2003  לשני�ת מתייחסת הביקור           
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          ס "התש) יועצת לענייני מעמד האישה(להל  חוק הרשויות המקומיות    1.1.3

          2000:  

   –בחוק זה  . 1הגדרות      "

   –" יועצת לענייני מעמד האישה                       " 

  ; יועצת לענייני מעמד האישה                          מי שמונתה לפי חוק זה להיות

  -"מועצת נשים  "               

  ;מועצה המייצגת את מי שפועלים לקידום מעמד האישה בתחום הרשות המקומית            

  ; עיריה או מועצה מקומית –" רשות מקומית       "    

  . שר הפנים–" השר            "

  ה יועצת לענייני מעמד האישה אשר תהא רשות מקומית תמנ) א( . 2    מינוי יועצת

       עובדת הרשות המקומית באחת מארבע הדרגות הגבוהות בדירוג       מעמד לעניני

  . באותה רשותוהנהוג     שאליו תהא שייכת              האישה

  מילוי תפקיד היועצת ) ד (-ו) א(כפוף להוראות סעיפים קטנים ) ב(   

  האישה יכול שיהיה נוסף על תפקיד אחר שהיא לענייני מעמד          

  ובלבד שלא יהיה בכך כדי להפריע למילוי  ,   ממלאת באותה רשות      

   אין בהוראות סעיף קטן זה ; תפקידיה כיועצת לענייני מעמד האישה         

     בכדי למנוע מרשות מקומית להעסיק יועצת לענייני מעמד האישה          

העסקתה כאמור תוקצבה במסגרת התקציב  שובלבד , בלבדבתפקיד זה         

  .המאושר של הרשות המקומית         

   ראה השר כי רשות מקומית אינה ממנה יועצת לענייני מעמד  )ג(  

  כי תמנה יועצת כאמור בתוך , רשאי הוא לדרוש ממנה בצו ,    האישה    

  קומית אחר הצו בתוך הזמן לא מילאה רשות מ :הזמן הנקוב בצו        

  .רשאי השר למנות יועצת לענייני מעמד האישה במקומה ,    האמור    

  וכהונתה של היועצת לענייני מעמד האישה ברשות ה י על מינו )ד(  

  .המקומית יחולו ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית        

   שהיא בעלת רקע שירה להיות יועצת לענייני מעמד האישה מיכ  .3

  לפחות בתחומים  אקדמי או ניסיון מקצועי או מעשי של שנתיים                           

  .  הנוגעים למעמד האישה                        

    

תנאי 

 כשירות



 110

  תהיה היועצת  ,במילוי תפקידיה כיועצת לענייני מעמד האישה) א( . 4                    

  .        כפופה במישרין לראש הרשות המקומית                       

  תקיים היועצת לענייני מעמד , פעלה ברשות מקומית מועצת נשים) ב                    (      

                        האישה את הקשר בין מועצת הנשים לבין הרשות המקומית וראש           

  .                  הרשות              

  היועצת לענייני מעמד האישה תפעל בתיאום עם ראש הרשות   ) ג         (                 

  להתוויית מדיניות לקידום מעמד האישה בתחום ,המקומית                               

   פעלה ברשות ;לביצועה ולהקצאת משאבים לשם כך,הרשות                               

  תפעל היועצת לענייני מעמד האישה כאמור  ,המקומית מועצת נשים                               

  .יחד עם מועצת הנשים                               

  

     היועצת לענייני מעמד האישה תוזמן לכל ישיבה של מועצת הרשות   ) א( . 5             

  .ועדותיהועדה מוהמקומית ושל כל                            

           תינתן לה הזדמנות , בישיבה מעמד האישהנכחה היועצת לענייני    )ב(

   דעתה לפני קבלת כל החלטה שיש לה נגיעה לענייני  אתלהשמיע   

   .האישה מעמד  

       

  אלא על פי החלטת  ,לא תועבר היועצת לענייני מעמד האישה מתפקידה  . 6     

  ולאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי , שות המקומיתמועצת הר            

  .המועצה שדבר העברתה מהתפקיד יידון באותה ישיבה            

  

  בתוך חמישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה תמנה הרשות   . 7     

   לא ;המקומית יועצת לענייני מעמד האישה בהתאם להוראות חוק זה           

  יחולו , הרשות המקומית יועצת לענייני מעמד האישה כאמורמינתה            

  ).ג(2הוראות סעיף            

  

  שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל   .8     

  ."והנוגע לביצוע           

  

סמכות ,כפיפות
 ודיווח

חובת הזמנה 
 לישיבות

העברת 
היועצת 

 מתפקידה

  ביצוע 
 ותקנות
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  פעילות ופעולות 1.2

 ,2001יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה מונתה לתפקידה בפברואר 

י ראש העיר ל ידהמינוי נעשה ע. שישה חודשי� לאחר החלת החוקכ

ר "ג� כיו אשר כיהנה ,מ ראש העיר באותה תקופה"בהמלצת סגנית ומ

  .מועצת נשי� בעיר

 ג� כסגנית ,כיהנה כאמוראשר באותה תקופה ר מועצת נשי� "לדברי יו

היא ג� זו . 2001מועצת הנשי� קמה ביוזמתה בנובמבר  ,מ ראש העיר"ומ

 הרכב ופעילות מועצת הנשי� .לדבריה, שמינתה את החברות במועצה זו

 אינה מוכתבת ואינה אחידה בכל הרשויות ופעילותה נקבעת תהוולונטרי

  .באופ  פרטני על ידי חברות המועצה

 גו$ שחברות בו חברות מועצה ויושבות ראש ההינבכפר סבא נשי� המועצת 

  .פהארגוני נשי� בעיר ואשר מתכנס אחת לתקו

 , כי לפני מינויהיועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישהלביקורת נמסר מפי 

  . זניחהההייתהפעילות לקידו� מעמד האישה ברמת הרשות  ,לדעתה

מנהלת ,  היא עובדת עירייה בכירהיועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה

ובעלת השכלה  באג$ הרווחה בעירייה) התנדבות(המחלקה למשאבי קהילה 

  .כנדרש בחוק ,ית רלוונטיתאקדמ

 עברה לאחר מינויה השתלמות יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה

לאור# תקופה של שנה מטע� הרשות לקידו� מעמד האישה במשרד ראש 

  . הממשלה

שוק  הבנת ,ווקי ש,לימודי מגדר, בי  השאר, לדבריה ההשתלמות כללה

  .ב"העבודה וכיו

  

ר לקידו� מעמד האישה לא הוזמנה מעול� הביקורת מצאה כי יועצת ראש העי

   . וזאת בניגוד למתחייב בחוקעדותיהלישיבות המועצה או לאחת מישיבות ו

יועצת ראש העיר יש להקפיד במילוי דרישות החוק ולזמ� את , לדעת הביקורת

בהתא� לנושאי .  לכל ישיבות מועצת העיר וועדותיהלקידו� מעמד האישה

 לאיזה ישיבה חשוב העיר לקידו� מעמד האישהיועצת ראש הישיבות תחליט 

הביקורת ממליצה כי מזכירות העירייה תדאג ליידע את כל יושבי ראשי . שתגיע

 יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישהוועדות העירייה על חובת� להזמי� את 

  .לכל הישיבות
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היא , לדבריה . כפופה לראש העיריועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה

יועצת ראש העיר לקידו� מעמד   .ל� לא הוזמנה לפגישת עבודה עימומעו

ג� אשר שימשה , מ ראש העיר באותה תקופה" עבדה מול סגנית ומהאישה

  .ר מועצת נשי� בעיר"כיו

מ ראש העיר היא זו שדיווחה לראש העיר על הפעילויות "סגנית ומ ,לדבריה

 מועצת נשי� מסרה ר" יו.השונות שנעשו בתחו� קידו� מעמד האישה בעיר

מעמד האישה בעיר אכ  נמסרו קידו� כי סיכומי פעילות בנושא , לביקורת

פגישת עבודה עימו א$  קויימהאול� לא ,  בכתב ובעל פהלראש העיר על ידה

   .בנושא

  

  :ר מועצת נשי� ויועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה נכתב"בתגובת יו

קומו להוביל יחד עם ראש העיר הסמיך את סגניתו וממלאת מ. א"

ר "יו. יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה את הפעילות בעיר

מועצת נשים ריכזה את הנושא ועבדה ביחד עם יועצת ראש העיר 

ראש העיר היה .  על פי הוראת ראש העירלקידום מעמד האישה

גם בכתב וגם בעל פה ונתן חסותו , מעודכן על ידנו באשר לפעילות

 .לכל הפעילויות

סוכם עם יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה שהיא תוזמן . ב

מאחר . לישיבות מועצה במידה ועל סדר היום יעמוד נושא הנוגע לנשים

 .ולא התקיים אף דיון בתחום במועצה היא לא הוזמנה

הרכב ופעילות מועצת הנשים אינה מוכתבת ואינה אחידה בכל . ג

נשים ויועצת ראש העיר ר מועצת "הרשויות אלא נבנית על ידי יו

  ."לקידום מעמד האישה ביחד עם חברות מועצת נשים

 

ר המועצה "יו, י�יחד ע� הערכתה לפעילויות הברוכות שנעשו על ידי מועצת הנש

הביקורת שבה ומדגישה את סעיפי , ויועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה

  :החוק הרלבנטיי� לנושא זה

  תהיה היועצת  ,מילוי תפקידיה כיועצת לענייני מעמד האישהב) א( . 4     "              

  .                            כפופה במישרין לראש הרשות המקומית   

....                                  
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   ראש הרשות   היועצת לענייני מעמד האישה תפעל בתיאום עם) ג(                             

  להתוויית מדיניות לקידום מעמד האישה בתחום ,המקומית                               

   פעלה ברשות ;לביצועה ולהקצאת משאבים לשם כך,הרשות                               

   כאמור תפעל היועצת לענייני מעמד האישה ,המקומית מועצת נשים                               

  ".יחד עם מועצת הנשים                               

  

 ולדעתה עקב  בחוקאמור על האי הקפדה מלאה ממצא זה בהביקורת רואה 

 יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה על ,חשיבות הנושא ועל פי הקבוע בחוק

 ,ת מדיניות לקידו� מעמד האישהייוואו� ע� ראש הרשות להתילפעול בת

  .צועה ולהקצאת משאבי� לכ!לבי

  

בי� ראש העיר , אחת לתקופה, הביקורת ממליצה על קיו� פגישת עבודה, על כ�

בפגישות אלה יתוו מדיניות כוללת . לקידו� מעמד האישהיועצת ראש העיר לבי� 

בפגישות אלה ג� . תוכניות פעולה בנושאחלט על בנושא קידו� מעמד האישה ויו

ראש העיר הביקורת א" ממליצה כי יועצת .  השוטפתיעודכ� ראש העיר בפעילות

לקידו� מעמד האישה תעדכ� ג� את מועצת העיר בפעילויות השונות הנעשות 

  . בתחו�

  

לקידו�   מעבירה לרשותיועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה, פע� בשנה

הרשות היא . ח סיכו� פעילות שנתית"מעמד האישה במשרד ראש הממשלה דו

  .בכנסת לוועדה לקידו� מעמד האישה ,סיכו� זהזו שמעבירה 

וכ  הוצגו מסמכי� , 2002 לשנתח סיכו� פעילות "הוצג דו, בפני הביקורת

 הוקדשה בעיקרה 2001שנת העבודה . 2003שוני� הנוגעי� לפעילות בשנת 

כ# שעיקר  , בנושאיועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישהלהשתלמות 

  . ואיל2002#משנת העבודה החלה 

  

מו אחת עשרה פעילויות הקשורות בקידו� מעמד ייקת ה2002בשנת העבודה 

ר " ויויועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה של   ובקידומ ביוזמת ,האישה

  .מועצת נשי� בעיר

  

  :ארבע מתוכ  היו אירועי� המוניי� הפתוחי� לקהל
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  .הצגה לציו  יו� האישה הבינלאומי .1

ות כלפי נשי� לציו  יו� מודעות  שד  בנושא אלימפאנל אנשי מקצוע .2

 . נשי�נגדלאלימות 

3. � .יו� בריאות האישה שכלל הרצאות ואבחוני� בריאותיי

 יו� ספורט לנשי� בספורטק בכפר –" נשי� ממשיכות ללכת רחוק" .4

 .סבא שכלל מגוו  פעילויות ספורטיביות

  

לנשות העיר כגו   מספר פעילויות קויימו הביקורת מצאה כי ,כמו כ 

  .ת בעניי  דיני משפחה ושוק העבודההרצאו

 הביקורת מצאה שנפתחו שני מחזורי� של קורס יזמות 2002בשנת העבודה 

ביוזמתה של ,  רעננה)מרכז טיפוח יזמות(י .ט. מתו$עסקית לנשי� בשי

  .יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה

  

בכפר סבא נער# ביקור בבית חולי� מאיר נמסר לביקורת כי , בנוס$

  .נשות ציבורלקת גניקולוגיה ומיילדות לחברות מועצת הנשי� ובמחל

  

  ארבע פעילויות הקשורות במעמד האישהקויימו, 2003בשנת העבודה 

  :נשאו אופי של אירועי� המוניי� כדלהל ש

  .ציו  יו� האישה הבינלאומי .1

  .יו� בריאות האישה .2

  .לציו  מאה שני� להיווסדה של כפר סבא" אישה כמוני"מופע  .3

  .  יו� למניעת אלימות נגד נשי�ציו  .4

 

י� קורס לאמהות חד הוריות בנושא יקהתמצאה הביקורת כי , כמו כ  

. יזמות עסקית והתנדבות לקהילה במימו  הסוכנות היהודית, העצמה אישית

  .  סדנת מפגשי� לדיאלוג בי  נשי� דתיות וחילוניותקויימה, בנוס$

  

 ובו מידע חיוני לנשות כפר סבא "מבט נשי" הופק העלו  2003בשנת העבודה 

, ארגוני נשי�, חוקי� לקידו� מעמד האישה בישראל: בתחומי� שוני� כגו 

הפקת העלו  מומנה על ידי  .י� פורצי דר# בחברה הישראלית ועוד"בגצ

  .מודעות הפרסו� שבו
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מעמד קידו� נעשה ניסיו  מטע� יועצת ראש העיר ל, 2003 'עבודה הבשנת 

 קורס זה היה אמור ,"התקרבות בי� מגדרית"ס שייקרא האישה לבנות קור

� .להיות בנוי מסדרה של הרצאות שונות שיסייעו להתקרבות בי  המיני

 כי הקורס יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישהי ל ידלביקורת נמסר ע

 .ה לדברי, בשל העובדה שלא נית  לו פרסו� ראויבעיקר, בוטל מחוסר עניי 

 תקציב לפרסו� וה  משו� שדוברת העירייה לא פרסמה ה  מחוסר הדבר נבע

חר$   זאת,כראוי את עובדת קיומו של הקורס בחוברת המידע החודשית

  .לדבריה, בקשתה

יועצת ראש העיר לקידו� בתגובה לדברי ,  מסרה לביקורת,דוברת העירייה

 ללא מספר טלפו  2003 כי הקורס פורס� בתחילת אוקטובר ,מעמד האישה

 יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישהי� עקב הגהה לקויה של למתעניינ

 לא נית  , בחודש נובמבר, לדבריה.בחודש דצמבר באופ  נאותפורסמה שוב ו

עקב פרסו� רב לצעדת כפר , אודות הקורס האמורהיה לפרס� בחוברת 

 יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה כי א� ,עוד מסרה הדוברת. סבא

מבעוד מועד בבקשה לסיוע בפרסו� באפיקי� נוספי�  פונה אליה ההיית

 כפי שהיא ,כדי להשיג חסות לפרסו� נרחב יותר ,ככל הנית  , עושהההיית

   .עושה ליחידות אחרות בעירייה

הביקורת מביעה תמיהה על כ! שחוברת שלמה יוחדה לצעדת כפר סבא 

זה מעיד על מצב , לדעת הביקורת. מבלי שנמצא מקו� לפרסו� הקורס

  .מעמד האישה לשוליי�קידו� סימפטו� של דחיקת נושא 

 

 שיתו" פעולה ע� גופי� העוסקי� בקידו� מעמד האישה  1.3

  

ר " בנוס$ ליו,שמורכבת משבע חברות בעיר פועלת מועצת נשי� , כאמור

יועצת ראש העיר לקידו� מעמד . וליועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה

עוד מסרה .  הישיבותכמעט בכלמשתתפת מסרה לביקורת כי היא  האישה

לביקורת כי אי  כניסה של נשי�  יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה

 של חברות תמינימאלייש היענות היא טענה כי , כמו כ . חדשות למועצה

מועצה בעיר לנושא וכתוצאה מכ# קיימות היעדרויות תכופות של החברות 

 קידו� מעמד האישהיועצת ראש העיר לעוד מסרה . מישיבות המועצה

. לביקורת כי א$ אחת מחברות מועצת הנשי� לא מרכזת נושא ספציפי
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ר מועצת הנשי� " ליויועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישהבקשה של 

   .לדבריה, נענתה בשלילה, להחלפת הרכב המועצה

  

אשר נמסרו למבקרי� במהל! הביקורת על ידי יועצת , למרות דברי� אלה

, בתגובת המבוקרות לממצאי הביקורת,  מעמד האישהראש העיר לקידו�

ר מועצת נשי� ויועצת ראש העיר לקידו� "אשר נמסרה במשות" על ידי יו

  :מעמד האישה נכתב

לאירועים שונים צורפו נשים בהתאם לכישוריהן הרלבנטיים .ד""""

חולקו תפקידים לכל פעילות בקרב נשות , כמו כן, לאירוע

 ...מועצת הנשים

 .כל עניין בשינוי הרכב מועצת נשיםלא היה . ה

 מדי היעדרןחברות מועצת נשים פועלות בהתנדבות ולמרות . ו

זה לא פגע בקיום האירועים והפעילויות למען , פעם מהישיבות

 הפעילות בוצעה בהתאם 2003בשנת . נשים שהוחלטו במועצה

  ."לתכנית העבודה שנקבעה

 

ה מועצת נשי� עשרה  קיימ ,2002הביקורת מצאה כי בשנת העבודה 

הינ� הישג  ,בשנהקיומ� של עשרה מפגשי� , לדעת הביקורת. מפגשי�

מבור! והפעילות למע� נשי� כתוצאה מכ! תורמת רבות להעלאת המודעות 

  . לקידו� מעמד האישה

הביקורת מעירה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברות מועצת נשי� 

  ) להל�טבלהפירוט ב (.56%עמד על  2002בישיבותיה בשנת 

בנוכחות יתר של נשות מועצת הנשי� בעיר נית� לקד�  ,לדעת הביקורת

  .  באופ� יותר אפקטיבי,וליזו� מהלכי�

  

 ירידה של  ,קיימה מועצת נשי� רק ארבעה מפגשי�, 2003בשנת העבודה  

בשנת אחוז הנוכחות הממוצע . מהשנה הקודמתבכמות המפגשי�  60%

  ) להל�להטבפירוט ב (.55%עמד על  2003

יחד ע� אחוז נוכחות נמו!  ,קיו� כה נמו! של מפגשי�מציינת כי הביקורת 

   .ת בעבודתה של מועצת הנשי�אפקטיביומביא לחוסר , של חברות המועצה

  

  :2002�2003להל� טבלאות נוכחות של ישיבות מועצת הנשי� בשני� 
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  2002ישיבות מועצת נשי� שנת 

  

  ז נוכחותאחו  נוכחות  מספר ישיבות  ש� החברה

  רינה פז 

  ר מועצת נשי�"יו 

  

10  

  

9  

  

90%  

 סימה ב� שמואל 

יועצת ראש העיר 

  לקידו� מעמד האישה

  

10  

  

9  

  

90%  

  70%  7  10  צפי עלמני

  60%  6  10  ורדה ספוקויני

  60%  6  10  ,"נירה כ

  60%  6  10  מרי� ארז

  40%  4  10  אילנה בכר

  30%  3  10  נחמה אמונה

  10%  1  10  נינה סאקס

  

  2003יבות מועצת נשי� שנת יש

   

  אחוז נוכחות  נוכחות  מספר ישיבות  ש� החברה

  רינה פז 

  ר מועצת נשי�"יו 

  

4  

  

4  

  

100%  

 סימה ב� שמואל 

יועצת ראש העיר 

  לקידו� מעמד האישה

  

4  

  

3  

  

75%  

  75%  3  4  ורדה ספוקויני

  75%  3  4  נחמה אמונה

  50%  2  4  ,"נירה כ

  50%  2  4  אילנה בכר

  50%  2  4  מרי� ארז

  25%  1  4  צפי עלמני

  0%  0  4  נינה סאקס
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 לא ביקורת כישאלת ה לענתה יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה

הטרדה מינית בגי  תלונות בקיימי� קשרי עבודה ע� האחראית לטיפול 

 ,מיוזמתה , פנתה לדבריהיועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה. בעירייה

לגבי בבירור  ,הטרדה מינית בעירייהבגי  תלונות בלטיפול  אל האחראית

א#  ,בגי  הטרדה מיניתבטיפול בתלונות  אחראיתה פניות שהתקבלו אצל

  ) בדוח זה2פרק בפירוט . ( בנושא האמור, כלל פניות אליהנענתה כי לא היו

  

כי אחת ,  לקידו� מעמד האישהיועצת ראש העיר י ל ידלביקורת נמסר ע

 לקידו� מעמד י� העריות$ לכל יועצות ראשלרבעו  מתקיי� יו� עיו  מש

י הרשות לקידו� מעמד האישה במשרד ל ידיו� העיו  מאורג  ע. האישה

  .ראש הממשלה

 ,לביקורת כי לאחרונהלקידו� מעמד האישה  יועצת ראש העיר מסרה דעו

הפורו� מנסה . ק� פורו� של יועצות יהודיות ערביות לקידו� מעמד האישה

  . בי  היועצות היהודיות והערביות באזור השרו להביא לשיתו$ פעולה

 

 תקציב  1.4

 2000 –ס "התש) יועצת לענייני מעמד האישה(בחוק הרשויות המקומיות 

היועצת למעמד האישה תפעל בתיאום עם ראש הרשות ":  נקבע כדלהל )ג (4סעי$ ב

קצאת לביצועה ולה, בתחום הרשות לקידום מעמד האישה תלהתוויית מדיניו, המקומית

  ".משאבים לשם כך

נקבע סעי$ תקציבי נפרד בתקציב  הביקורת מצאה כי לא , האמור בחוק א$על

 �  .חוקאמור בכמשתמע מה, קידו� מעמד האישההעירייה לפעילות בתחו

מ "בי  סגנית ומ" חד פעמיתהושגה הסכמה ", 2002בשנת הביקורת מצאה כי 

 לבי  גזבר , מועצת נשי�ר"ג� כיו, כאמורששימשה  ,ראש העיר באותה תקופה

 לשכת  מתקציב,זאת + 20,000בס# של   חד שנתיתהעירייה למימו  פעילות 

הסכו� האמור נקבע על ידי יועצת ראש העיר ). 'ב' ו' אי�נספח(העיר  ראש

נשי� ויש בו ביטוי להערכת הר מועצת "יויחד ע� לקידו� מעמד האישה 

  .וני�ש �אירועי של הפקת ,שנערכה על יד , עלויות

  . 2002 מומנו מספר אירועי� המוניי� לקידו� מעמד האישה בשנת סכו� זהמ

ר "ר$ ההבנות בי  יוח ,לא הוקצה סעי$ תקציבי מיוחד לנושא, 2003ג� בשנת 

מ "כפי שהתבטא במסמ# בחתימת סגנית ומ ,מועצת הנשי� וגזבר העירייה
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שנת ב" :כדלהל ראש העיר שהופנה לעוזרת בכירה לראש העיר ובו נקבע 

  . )'נספח א( ..."התקציב הבאה יטופל בהוספת סעיף וכהקצאת תקציב בהתאם 

מסרה , כאמורמ ראש העיר "שכיהנה כסגנית ומ ,ר מועצת נשי�"יו

 היא הצליחה להשיג בועדת 2003כי בדיוני� על קביעת תקציב , לביקורת

 אול�, סעי" תקציבי לפעילות בנושא קידו� מעמד האישהאישור לכספי� 

, לדעת הביקורת ,הבנות אלה עלולות ,2003עדר אישור התקציב לשנת יבה

  .לטמיו�לרדת 

  

ר מועצת נשי� ושל יועצת ראש העיר לקידו� מעמד "בתגובה המשותפת של יו

  :האישה נכתב כלכל�

 

סגנית ראש העיר וממלאת מקומו טיפלה בנושא קבלת מימון . ז"

ם יועצת ראש העיר לפעילות יחד עם ראש העיר והגזבר בתיאום ע

ואכן . לקידום מעמד האישה ופעלה להקצות סעיף תקציבי בהתאם

אין שום סיבה שהבנה זו . 2003אושר סעיף תקציבי בדיוני התקציב בשנת 

 בתיאום ההייתכל הפעילות כולל בקשה לאישור תקציבי . תרד לטמיון

ר מועצת נשים ויועצת ראש העיר לקידום מעמד "והסכמה בין יו

  ."האישה

  זאת ועוד

 אלא לשכת ראש התקציבים לא נלקחו מתקציב לשכת ראש העיר. 1"

העיר היוותה צינור מעבר עד לאישור הסעיף התקציבי שנקבע בדיון 

 .מסודר אצל ראש העיר בהשתתפות הגזבר

  לנושא התקציבי היות וגם להיקף הפעילויות לא היה כל קשר . 2

ות היו על טהרת כל הפעילוי.  לא היה תקציב לנושא2002–ב

 ."ההתנדבות

  

הביקורת חוזרת ומדגישה כי עובדתית אושרה הוצאה חד פעמית מתקציב לשכת 

, 2003עובדה היא שבשנת . ראש העיר לפעילות שיועדה לקידו� מעמד האישה

לא היה תקציב מאושר לעירייה וממילא לא נקבע סעי" במסגרת , בסופו של דבר

 לא היה 2002עובדתית ג� בשנת .  האישהתקציבית כלשהי לנושא קידו� מעמד

תקציב מאושר לעיריית כפר סבא וממילא לא היה קיי� סעי" תקציבי לקידו� 
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  .מעמד האישה

  

 למע� ,סעי" תקציבי לנושא קידו� מעמד האישה ישנו צור! לקבוע ,לדעת הביקורת

אי� בהעברת כספי� חד .  מדי שנה,פעילות שוטפת אפקטיבית וראויהקיו� 

כזו או אחרת להוות בסיס תקציבי קבוע ומסגרת לפעילות שוטפת  פעמית

הביקורת מברכת את המאמצי� . ומתמשכת במיוחד שמדובר בנושר כה חשוב

ר מועצת נשי� ויועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה בהשגת "שנעשו על ידי יו

משאבי� ובגיוס מתנדבי� על מנת להבטיח פעילות ראויה בנושא קידו� מעמד 

א! אי� בכ! די ולכ� היה על הרשות לקבוע משאבי� אשר יסייעו לפעילות , שההאי

  .זו

  

כי כל הבקשות למימו  , י�בקרמ מסרה ליועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה

  .ר מועצת הנשי� בעיר"נעשו על ידי יו ,עירייההאירועי� באמצעות כספי 

כמשתמע  ,מעמד האישהאי קביעת סעי$ תקציבי מיוחד עבור נושא קידו� , לטענתה

 ,אור זאתל .למימו  עבור כל בקשה "להתחנ " הביא למצב בו צרי# חוקאמור במה

ר מועצת " החליטה להשאיר את הנושא ליויועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה

  .מ ראש העיר"נשי� בעיר שבאותה תקופה שימשה ג� כסגנית ומ

חלה לפעול מיוזמתה  היועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה, זאתעל א$ 

� $ 10,000בקשה לגיוס כספי� בס#  הגישה ,כ# למשל. למציאת תקציבי� חלופיי

בעת עריכת .  ישראלי– ארגו  נשי� אמריקאי Woman to Womanמארגו  

יועצת ראש העיר לקידו� מעמד  ,יתר על כ  . טר� התקבל, סיוע זה, הביקורת

  .ימו  זוג תורמי�לנשי� חד הוריות במ ייסדה קר  מלגות האישה

  

 יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישההביקורת מציינת לטובה את יוזמתה של 

, יחד ע� זאת. את הנושאי� שבאחריותהלמציאת משאבי� חלופיי� על מנת לקד� 

 מוטלת האחריות על פי יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישההביקורת על לדעת 

יקורת על הרמת  הידיי� ומסירת חלק  חוק לקידו� מעמד האישה ולכ� תמהה הב

מ " שבאותה תקופה שימשה כסגנית ומ,ר מועצת נשי� בעיר"מסמכויותיה ליו

 חסר יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישההדבר מוכיח כי תפקיד . ראש העיר

 על מנת לקד� את ,)נבחרת ציבור (,ר מועצת נשי�"נזקקה ליו לכ�ו כל מעמד

  .הענייני� שבאחריותה



 121

ליזו� , להתוות מדיניות, צור! לקיי� ישיבות קבועות ע� ראש העיר, על כ�יש 

  .כל זאת תו! קביעת סעי" תקציבי ראוי לקידו� מעמד האישה, פעולות

  

 מסרה לביקורת כי ברצונה לבצע קורסי� יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה

נערות  (ש" קורס נמ, לדבריה,  כ# למשל.וסדנאות בנושא של מנהיגות צעירה

מחשבי�  ,מתמטיקה ,בו תלמדנה נערות לימודי פוליטיקה) מובילות שינוי

ביא לצמצו� ת שוכזמנהיגות , ליצור דור עתידי של מנהיגות נשית על מנת ,ומנהיגות

, פעילות כגו  זו ,כאמור לעיל ,אול� בהיעדר תקציב .ני�אמיתי בפערי� בי  המי

  .לבדנשארת על הנייר ב

   

מעמד האישה מצריכה פעילויות המוניות קידו� פעילות ל , לדעת הביקורת

. פתוחות לציבור הרחב על מנת להביא למודעות בנושאי� שוני� החשובי� לנשי�

 לקבוצות �ייחודיילדעת הביקורת חשוב ג� לקיי� סדנאות וקורסי� , יתר על כ�

החוק האמור  ,מעמד האישהקידו� היעדר תקציב מיוחד לנושא ב ,אול�. נשי�

, עיקרב אש העיר לקידו� מעמד האישה מתמצהפעילות יועצת רתרוק� מתוכ� ומ

  . המוניי� ובקיו� מועט עוד יותר של פעילויות נוספותאירועי�בהפקה מועטת של 

  

הביקורת שבה ומדגישה את הנחיצות במיסוד תקציב קבוע  , האמור לעיללאור

 בדיקתי על סמ!  כ,ביקורתה מוסיפהעוד  .וראוי לנושא קידו� מעמד האישה

,  ר מועצת נשי�"ויוראש העיר לקידו� מעמד האישה יועצת  ת שנערכו על ידייועלו

 זניח במושגי� ינוהש סכו� , מסתכ�  בעשרות בודדות של אלפי שקלי�,הזתקציב 

  . בעיראול� השפעתו תהיה רבה ואפקטיבית לקידו� מעמד האישה ,עירוניי�

  

  

  �)ת המעבידבוחו(חוק למניעת הטרדה מינית  .2

  :בתלונות בגי� הטרדה מיניתהאחראית לטיפול     

  

 כללי  2.1

) חובות מעביד(נכנס לתוקפו חוק למניעת הטרדה מינית  1998ספטמבר חודש ב

 לאסור על הטרדה מינית בכלל ובמקו� ההייתמטרת החוק . 1998 –ח "התשנ

 הצדדי� שבה אחד ,הטרדה מינית היא פעולה בעלת אופי מיני .העבודה בפרט

מעשה  :המעשי� הנחשבי� להטרדה מינית ה� בי  השאר. אינו מסכי� לה
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התייחסות מבזה או , סחיטת אד� לביצוע מעשה בעל אופי מיני ,מגונה

ניצול יחסיי מרות בעבודה לקבלת  ,או נטייתו המינית של אד�משפילה למינו 

  .טובת הנאה מינית ועוד

ק החובה לנקוט במספר צעדי� על מנת בהוראות החוק הוטלה על המעסי         

 � על פי חובות המעסיקפירוט להל   .של הטרדה מיניתכגו  אלה למנוע מקרי

  :הקבוע בחוק

 את האיסור על הטרדה  ,להביא לידיעת כל ממונה ולידיעת כל עובד )א(

 .מינית לפי חוק

להבהיר לכל ממונה ולכל עובד את חובות העירייה לפי החוק   )ב(

 .והתקנות

ל ממונה ומכל עובד להימנע מהטרדה מינית ומהתנכלות לדרוש מכ  )ג(

כלפי כל אד� במסגרת יחסי העבודה ולנקוט כל אמצעי למניעת 

 .מעשי� כאמור

 למניעת הטרדה מינית ,תקנותבשפורס�  ,לפרס� את התקנו   )ד(

 . במקו� בולט לעי ,המותא� למעסיק

  : היו יותפקידי למניעת הטרדה מינית שלמנות אחראי מטעמו )ה(

המעסיק חייב להביא  .בירור  ומת  יעו. והדרכה ,תלונותקבלת 

 .לידיעת כל עובד את ש� האחראי ופרטי� הדרושי� לש� פנייה אליו

לערו# פעילות הדרכה והסברה לעובדי� במש# שעות העבודה שעניינ    )ו(

 .בתכיפות סבירה, לעובדמניעת הטרדה מינית והתנכלות 

  

יועצת לענייני מעמד ( רשויות מקומיות במסגרת הביקורת לגבי יישו� חוק   2.1.1

 לבדוק ג� את , מצא לנכו ,מבקר העירייה, שממצאיה פורטו לעיל ,)האישה

זאת בכדי ללמוד על  ,)חובות מעביד(יישו� החוק למניעת הטרדה מינית 

קשרי העבודה המשותפי� של יועצת ראש העיר למעמד האישה והאחראית 

  .לטיפול בתלונות בגי  הטרדה מינית

  

טיפול ת בערכה פגישה ע� האחראי ,הביקורת סקרה את הוראות החוק    2.1.2

 בעת . הטרדה מינית ובדקה מסמכי� הקשורי� בעבודתהבגי בתלונות 

.  התחלפה האחראית בטיפול בתלונות בגי  הטרדה מינית,עריכת הביקורת

ל האחראית בטיפול בתלונות בגי  הביקורת מתייחסת לתקופת פעילותה ש

  .צאתויהדה מינית הטר
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  פעילות ופעולות  2.2

הטרדה מינית מונתה על ידי ראש העיר בגי  האחראית לטיפול בתלונות 

העבירה ,  הביקורת מצאה כי ע� כניסתה לתפקיד.24.9.98 – ב  לתפקידה

 לכל מנהלי האגפי� ,האחראית בטיפול בתלונות בגי  הטרדה מינית

יעת הטרדה מינית על מנת שאלו  את עיקרי החוק למנ,והמחלקות בעירייה

�  .יידעו את כל העובדי

, י המרכז לשלטו  מקומיל ידשהוצא ע, הועבר תקנו  מפורטלאחר זמ  קצר 

האחראית בטיפול בתלונות בגי   יצאה ,במקביל .כמתחייב מדרישות החוק

  .מרכז לשלטו  מקומיה להשתלמות בנושא מטע� ,הטרדה מינית

  

 אחראית בטיפול בתלונות בגי  הטרדה מיניתהביוזמת , 2000בראשית שנת 

�מרכז אזורי לפיתוח המנהל בשלטו  המקומי של משרד  (ובשיתו$ מפע

�הסדנא כללה .  בקבוצות לכל עובדי העירייה הדרכהנערכו סדנאות ,)הפני

�הסברה והדרכה לגבי יישומי החוק  ,היכרות ע� החוק והתקנות הקיימי

. לי� למניעת הטרדה מינית בארגו בחיי הארגו  והגברת המודעות והכ

  .פע�תקציב מהסדנאות מומנו מתקציב ראש העיר ומ

  

 כלאצלה לא התקבלה , האחראית בטיפול בתלונות בגי  הטרדה מיניתלדברי 

  .מאז שמונתה לתפקידה ,בגי  הטרדה מיניתתלונה 

  

עובדי העירייה מודעי�  ,האחראית בטיפול בתלונות בגי  הטרדה מיניתלדברי 

שמה של האחראית  .הטרדה מיניתבגי  פקידה כאחראית לטיפול בתלונות לת

 היו מצויי� בחוזר שהעבירה למנהלי ,ופרטי� הדרושי� לש� פנייה אליה

  .ע� כניסתה לתפקידהאגפי� והמחלקות 

לא נעשה על ידה  ,מאז פרסו� החוזר האמורהביקורת מצאה כי  ,יחד ע� זאת         

  .ולא היו תזכורות תקופתיות בנושא, פרסו� נוס" בדבר תפקידה

  

 , שני�ארבעכ  זאת משו� שעברה תקופה של,הביקורת רואה בממצא זה ליקוי

 לדעת ,יש חשיבות, כמו כ�ו התקבלו עובדי� חדשי� ,במהלכ�, מאז מונתה לתפקיד

האחראית שתיקבע כפי , באופ� קבוע אחת לתקופת זמ� , לרענו� הנושא,הביקורת

הביקורת ממליצה כי עובדי� חדשי� , בנוס" .גי� הטרדה מיניתבטיפול בתלונות ב
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מניעת אד� בנושא �כחבמחלקת  יעברו הדרכה ,לעירייהויתקבלו תקבלו הש

  .הטרדה מינית

ניסיונות מצידה  היו האחראית בטיפול בתלונות בגי  הטרדה מיניתלדברי             

הטרדה ניעת מלערו# סדנאות הסברה נוספות בנושא הגברת המודעות ל

 . עקב מחסור בתקציב,א# ניסיונות אלו לא צלחו לדבריה ,מינית

 

כפי , מאז כניסתה לתפקיד נערכה רק סדרה אחת של סדנאות הסברה ,בפועל

 לדעת ,חשיבות הנושא מצריכה .הביקורת רואה ליקוי בממצא זה . לעילי�שצוי

בפעילות עובדי� הי השתתפות ל ידזאת ע ,הנושא לכלל העובדי� רענו� ,הביקורת

  .כמתחייב בחוק, הסברה

  

אי  שיתו$ פעולה ע� , הטרדה מיניתבגי  תלונות  בטיפולבלדברי האחראית 

 �  .העומדת בראשהויועצת ראש העיר למעמד האישה וע� מועצת הנשי

 היא לא קיבלה כל ,האחראית בטיפול בתלונות בגי  הטרדה מיניתלדברי 

   ל העירייה "בעל פה ממנכ,  לדבריהעל א$ שביקשה, תחו�טיפול בתקציב ל

השיב לה כי עקב מצוקה תקציבית אי  אפשרות לקבוע  ,לדבריהאשר 

 סיור לעובדי מתזו יההיית היא ,א� היה נית  לה תקציב ,לדבריה. תקציב

  .העירייה במעו  לנשי� מוכות

 רואה חשיבות ג� ,האחראית בטיפול בתלונות בגי  הטרדה מינית ,זאת ועוד

 לא נית  להפריד בי  נושא הטרדה ,לדעתה .באלימות במשפחהבטיפול 

  .בתו# המשפחהאלימות לבי  מינית בעבודה 

�עדר י ה, כמו ג�,עדר נושא האלימות במשפחה בהגדרת תפקידהיה ,אול

יועצת  לבי  האחראית בטיפול בתלונות בגי  הטרדה מיניתשיתו$ פעולה בי  

� לכ#  הביאו,וס$ לחוסר תקציב בנ,ראש העיר למעמד האישה ומועצת הנשי

 לא פעלה בתחו� האלימות ,האחראית בטיפול בתלונות בגי  הטרדה מיניתש

  .במשפחה

  

, לדעת הביקורת היה על האחראית בטיפול בתלונות בגי� הטרדה מינית

בכתב בבקשה שיתערב בנושא קביעת תקציב לפעילות , לפנות לראש העיר

  .כאמור, לא תוקצב כללבתחו� אחריותה ומשלא עשתה כ� הנושא 

  

קשה על פעילות שוטפת של כל  תקציב מעדריהביקורת שבה ומדגישה כי ה

מניעת  תקציב לפעילות בנושא יש לקבועהביקורת לדעת , כ� לעוארגו� 
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  .הטרדות מיניות בעבודה

  

אשר שימשה בעת עריכת , מ מנהלת משאבי אנוש"להל� תגובת סגנית ומ

  : בגי� הטרדה מיניתהדוח כאחראית לטיפול בתלונות

קיבלנו את הערותיך בדוח הביקורת בנושא יישום החוק למניעת """"

  .הטרדה מינית ואת המלצותיך

הטיפול ביישום חוק זה הועבר , 2004היות והחל מחודש ינואר 

אין באפשרותי ליישם את מרבית , לעובדת אחרת בעירייה

יש באפשרותי ליישם רק את ההמלצות הקשורות . המלצותיך

לכל העובדים החדשים שייקלטו , העברת התקנון בנושאב

זאת , בתיאום עם הממונה החדשה על יישום החוק, בעירייה

  ."בתוקף שייכותי לאגף משאבי אנוש

  

  ותמלצמסקנות וה. 3

)  יועצת לענייני מעמד האישה( חוק הרשויות המקומיות ,בעיריית כפר סבא .1

ייה אמנ� עמדה בחובתה העיר. 2001פברואר חודש מיוש� מ, 2000ס "התש

אול� לא , מעמד האישהקידו�  למנות יועצת לראש העיר בנושא ,הבסיסית

  .בכדי שזו תוכל לפעול ביעילות , לדעת הביקורת,עשתה די

לא אושר סעי" תקציבי מיוחד לפעילות שוטפת בנושא קידו� מעמד            .2

קידו� בנושא פעילויות  .זאת בניגוד למשתמע מהאמור בחוק ,האישה

הדבר  .לקחו מתקציב לשכת ראש העירנש י�תקציבמעמד האישה מומנו מ

ר מועצת הנשי� בעיר וגזבר "הסתייע הודות להבנות שהושגו בי� יו

   . בדיו� מסודר על קביעת התקציב כמקובל נקבעו ולאהעירייה

  ) בדוח1.4 ;1.2 סעי"(

י� השני� עדר תקציב הביא לירידה משמעותית בהיק" הפעילויות בעיר ביה

הרי  , היו אחת עשרה פעילויות2002 בעוד שבשנת העבודה .2003�2002

 העדר תקציב מונע פעילות . פעילויות שש היו רק2003שבשנת העבודה 

  .בתחו� ההסברה והחינו!



 126

את תפקידה של יועצת ראש אי הקצאת משאבי� כספיי� מרוקנת מתוכ�  

וסר ההתייחסות את ח, למעשה , ומוכיחההעיר לקידו� מעמד האישה

   . מעמד האישה כ,כה חשובעירייה לנושא של ההנאותה 

 לנושא קידו� מעמד ראוירת ממליצה על קביעת סעי" תקציבי והביק

 להפיק יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה תוכל בתקציב זה .האישה

נאות לקידו� מעמד ד להקמת ס, בעיקר לפעולאול�, אירועי� המוניי�

ארגו�  ,לתיאו�לשירותי משרד החיוניי�   ג� ישמש זה תקציב.האישה

  .בתחו�נעשית ופרסו� לפני כל פעילות ש

 , לקידו� מעמד האישה בעיר, כאמור לעיל, הסכו� הנחו,,לדעת הביקורת

כסעי" תקציבי בתקציב אול� קביעתו  , ביחס לתקציב העירייה הכולל,זניח

וב להדגיש כי חש ,אתיתירה מז .י� ערו! את הנושאאתקד� להעירייה 

לנושא קידו� מעמד האישה  �מעניקה , כאמורקביעת סעי" תקציבי מיוחד 

בכ! העירייה והעומד בראשה  . נורמטיבי ודקלרטיבימימד �בעיר 

  .כי נושא קידו� מעמד האישה ראוי ובעל חשיבות רבה ,מצהירי� למעשה

      לא הוזמנה יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה ,חר" הוראות החוק .3

  .  לא" אחת מישיבות המועצה או לישיבות ועדותיה השונותמעול�      

 ) בדוח1.2סעי" (       

 תוזמ� לכל יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישההביקורת ממליצה כי 

הביקורת ממליצה כי מזכירות העירייה תדאג , כמו כ�. ישיבות המועצה

יועצת ת� להזמי� את ליידע את כל יושבי ראשי ועדות העירייה על חוב

 בהתא� .כמתחייב בחוק,  לכל הישיבותראש העיר לקידו� מעמד האישה

 תקבע יועצת ראש העיר למעמד ,המפורטי� בהזמנות, לנושאי הדיוני�

   . באיזה ישיבות עליה להיות נוכחת,האישה

 כפופה לראש העיר, ראש העיר לקידו� מעמד האישה שיועצת ,א" על פי .4

בשה ילא ג ,קל וחומר , פגישת עבודה,לדבריה, ה עימוהיא מעול� לא קיימ

 .כמתחייב בחוק ,עימו מדיניות לקידו� מעמד האישה והקצאת משאבי�

 ) בדוח1.2 סעי"(

בי�  ,לכל הפחות ,אחת לרבעו�ביקורת ממליצה על קיו� פגישת עבודה ה

בפגישות אלו יגבשו  .העיר לקידו� מעמד האישהראש ראש העיר ליועצת 
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וו תכנית וכ� ית ניות כוללת לנושא קידו� מעמד האישה בעירמדי, יחד

בפגישות אלה יעודכ� ראש העיר בפעילות  ,כמו כ�. לפעילות שנתית

   .השוטפת הנעשית בעיר בנושא זה

 תוזמ� יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישהכי , לדעת הביקורת, ג�רצוי 

 מועצת בפניה ופורומי� שוני� של העירייפני ג� בלדווח על פעילותה 

 .העירייה

 מתוק" חוק � הטרדה מיניתבגי� אחראית לטיפול בתלונות  בעירייה פועלת  .5

 .�1998ח"התשנ) חובת מעביד(למניעת הטרדה מינית 

 עמדה  בטיפול בתלונות בגי� הטרדה מיניתהאחראיתהביקורת מצאה כי 

פרסמה  ,ע� כניסתה לתפקיד .בהתחייבויותיה הבסיסיות הנדרשות בחוק

תקנו� מפורט בנושא הטרדה מינית וציינה בחוזר מיוחד את שמה ופרטי� 

  .יה אליהיהדרושי� לש� פנ

  .  בנושא, א" יזמה סדנת הסברה לכל עובדי העירייה2000בראשית שנת 

א ל .להגברת המודעות לחוק ,לדעת הביקורת ,דינעשה מעט מ ,על א" זאת

� בה� שבי�  פורסמו חוזריהתקיימו סדנאות הסברה נוספות ולא

בגי� ומסבירי� את תקנות החוק ואת תפקיד האחראית בטיפול בתלונות 

  ) בדוח2.2סעי" ( .הטרדה מינית בעירייה

חשיבות הנושא מצריכה רענו� תקנות אחת לתקופה וזאת  ,לדעת הביקורת

 ממליצה הביקורת לפרס� את ,כמו כ�. על ידי השתתפות בפעילות הסברה

 בתלוש השכר של ,הטרדה מיניתגי� תלונות בשמה של האחראית בטיפול ב

רות לעובדי� יכחלק מרענו� נהלי� וכש, אחת לתקופה ,עובדי העירייה

הביקורת ג� ממליצה כי עובדי� חדשי� שיתקבלו לעבודה , כמו כ� .חדשי�

  .בעירייה יעברו הדרכה בכח אד� ג� בנושא הטרדה מינית בעבודה

מעמד האישה לבי� קידו� העיר ללא קיימי� קשרי עבודה בי� יועצת ראש  .6

   .הטרדה מינית בעירייהבגי� האחראית בטיפול בתלונות 

 ) בדוח2.2 ;1.3סעי" (

יש חשיבות גדולה בהשתתת קשרי עבודה בי� יועצת ראש , לדעת הביקורת

הטרדה מינית בגי� העיר למעמד האישה לבי� האחראית בטיפול בתלונות 

הינה תת , ונת בעיקרה נגד נשי�המכו, הטרדה מינית בעבודה. בעירייה
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 היא להטרדה מיניתאחת הפרשנויות . קטגוריה של אלימות נגד נשי�

ביעור תופעת ההטרדות , לפיכ!. ת הנשי� כאובייקט מיני ותו לאסתפי

ג� , ומכא� המיניות בעבודה הוא שלב הכרחי לקידו� במעמד� של נשי�

י� האחראית חשיבות הקשר שבי� יועצת ראש העיר למעמד האישה לב

 . הטרדה מינית בעירייהבגי� בטיפול בתלונות 

בעיר פועלת מועצת נשי� א! היעדרויות תכופות של חברותיה הופכות את  .7

 התכנסה מועצת הנשי� רק 2003 בשנת העבודה .הגו" לבלתי אפקטיבי

ממוצע הנוכחות . 2002ארבע פעמי� לעומת עשרה מפגשי� בשנת העבודה 

ר מועצת הנשי� היא זו "יו .55% �כעמד על של חברות מועצת נשי� 

שקיימה את הקשר בי� יועצת ראש העיר למעמד האישה לבי� העירייה 

יועצת ראש העיר זאת בניגוד להוראות החוק הקובעות כי  ,והעומד בראשה

 ) בדוח1.3סעי"  (.צריכה לקיי� קשר זההיא ה לקידו� מעמד האישה

ורת ממליצה על הקמת גו" שירכז הביק, שלעיל 6�7לאור האמור בסעיפי�   .8

בראש גו"  .את כל הפעילות המתקיימת בתחו� קידו� מעמד האישה בעיר

 נוהל קבעלגו" זה י .מעמד האישהקידו� זה תעמוד יועצת ראש העיר ל

וקשרי העבודה בי� הסמכויות  ,אשר יסדיר את חלוקת התפקידי� ,עבודה

 ראש העיר לקידו� ועצתי .כל האמוני� על נושא קידו� מעמד האישה בעיר

תהיה החוליה  ,כעומדת בראש גו" זה וכמתחייב בחוק ,מעמד האישה

לבי� הפעילות בנושא קידו� מעמד  ,המקשרת בי� העירייה והעומד בראשה

  .האישה בעיר

   הראתה , זורה כחוט השני לאור! כל ממצאי הביקורתתמונת המצב שהיתה ש

 הדבר בלט . ידו� מעמד האישה בעיר של העירייה בנושא קחוסר עניי� אמיתי

 אי הקצאת משאבי� ואי התווית תוכניות � כלהל�בשני תחומי� עיקריי�

  . פעולה לנושא

הקמת גו" שירכז את כל פעילות קידו� מעמד  האישה בעיר , לדעת הביקורת

איחוד , ראשיתמעותי בנושא משתי סיבות עיקריות עשויה להביא לקידו� מש

  העירייה תתקשה ,שנית. מצב בו השל� גדול מס! חלקיוכוחות עשוי להביא ל

 . בנושא כה חשוב,הגדולקבוצה  של הלהתעל� מצרכי
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