תהליך לבניית מדד מגדרי (נתוני )2019
 .1מטרה
מדד המגדר מציב את מצב המגדר על סדר היום החברתי .כשמו כן הוא ,כלי לסרטוט תמונת
מצב של עומקו ורוחבו של האי-שוויון המגדרי.
המדד מאפשר למדוד את רמת האי שוויון בכל תחום בנפרד ובו בזמן להציע תמונה כוללת של
מצב האי-שוויון המגדרי.
מדד מגדר מטרתו לקדם חשיבה אסטרטגית לצמצום אי שוויון בארגון ובעיר ולטפח מודעות
ציבורית להטיה זו.
 .2הגדרות
 2.1מגדר :מונח במדעי החברה המתייחס להבחנות בין הגבר לאישה שהן תלויות חברה
ותרבות .זהו למעשה התרגום הפסיכולוגי חברתי-תרבותי למונח זוויג ( )sexלתיאור
הנקבה או הזכר ,על-פי מאפיינים פיזיולוגיים ואנטומיים
 2.2מדידה :התהליך בו נתקבל המידע הגולמי אודות התכונה המבוקשת ,בעזרת כלי
מדידה המאפשר את קבלת הנתונים
 2.3פרמטר :ערך עבור שדה מדידה
 2.4תמה :רעיון מרכזי הנמצא בבסיס
 2.5ממד :ערך מספרי המתאים לאובייקט מופשט ,להלן תחומים המחברים כמה פרמטרים
 2.6מדד המגדר :הוא כלי לבחינת רמת האי-שוויון בין גברים לבין נשים בישראל לאורך זמן
 2.7יעד :מטרה שנודעה מראש ,שעבורו מוגדר ערך מצופה (במספר)
 2.8שיעור עמידה ביעד :אחוז הצלחת השגת יעד מוגדר (בטווח של  100% - 0%ומעלה)
 .3מתודולוגיה
 3.1נבחרו שתי תמות למדידה; ארגוני ועירוני הבאות לידי ביטוי במדידת תחומים שונים
כגון; חינוך ,תרבות ,ספורט ,קהילה ,השכלה ,ייצוגיות ,העסקה ועוד.
הוגדרו שדות המדידה (הפרמטרים) בכל אחת מהתמות.
נאספו נתונים מהיחידות השונות ,אשר נותחו ועובדו לטובת הצגת תמונת מצב מגדרית
בארגון ובעיר.
 3.2שיטת החישוב:
• כלל הפרמטרים שהוכנסו למדידה סווגו לשני ממדים
• לכל אחד מהפרמטרים הוגדר ערך המייצג את שיעור הנשים וערך המייצג את
שיעור הגברים ,על פיהם חושב היחס בין נשים לגברים
• ככל שהערך ביחס של נשים גברים גבוה יותר ,כך הוא מעיד על השתתפות הנשים
בשיעור גבוה יותר
• יחס נשים לסה"כ גברים ל ( 2019שיעור הנשים מתוך סך נשים וגברים)
• שיעור מגדרי במצב שוויון הינו ( 50%לכלל הפרמטרים) ,למעט ייצוג בוועדות חובה
ורשות (שם הוגדר יעד  33%בתאימות למצב הקיים) .לפיכך יעד ממוצע כללי = .48%
• שיעור מגדרי  2019ביחס לשוויון (יחס נשים מתוך שיעור מגדרי במצב שוויון)
• בשלב זה ,לא ניתנו משקלות לפרמטרים השונים
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הוחלט לחשב ממוצע ייצוג מגדרי בוועדות חובה וממוצע ייצוג מגדרי בוועדות רשות
המבוסס על מכלול הפרמטרים המרכזים אותם ( 21בוועדות חובה 16 ,בוועדות
רשות)
יו"ר וועדת חובה ויו"ר וועדת רשות הושארו בפני עצמם (לא חלק ממוצע הוועדות)
לאור חשיבות הפרמטר
הממד השני חולק ל  3תמות :חינוך ,ספורט וגיוס לצה"ל
נתונים דמ וגרפיים (ממרשם האוכלוסין) של יחסי ייצוג נשים וגברים בעיר לא הוכנסו
למדד המגדרי ,בשל היותם נתונים חיצוניים ,ללא יכולת השפעה על יחסי המגדר.
תמונת ממד דמוגרפי מוצגת שלא כחלק מהמדד.

3.2.1

מכלול פרמטרים בממד פנים ארגוני:
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3.2.2

מכלול פרמטרים בממד חינוך ,תרבות ,ספורט ,קהילה וחברה:
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 3.3ממצאים
בתמונה הכוללת הייצוג המגדרי בכלל הממדים עומד על  40%בין נשים לגברים ,בעוד המצב הרצוי
הינו שוויון ( )48%ועל כן סך העמידה במדד הינה .83%
בממד הפנים ארגוני יחס מגדרי ב 2019 -הינו  ,43%שהינו  93%בעמידה ביעד למצב שיוון מגדרי.
בממד החינוך/ספורט/גיוס לצה"ל ,יחס מגדרי ל 2019הינו  ,37%שהינו  74%ביחס לשוויון מגדרי.
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ממצאים בממד פנים ארגוני
יחס מגדרי כולל ב 2019 -הינו  ,43%שהינו  93%בעמידה ביעד למצב שיוון מגדרי ()46%

*בוועדות חובה ובוועדות רשות עירוניות ,היעד הינו  33%בהתאם ליחס של חברות מועצה

ההיבטים הגבוהים בייצוג נשים:
 .1ייצוג נשים בוועדות רשות עירוניות 49% :ייצוג המהווים  149%עמידה ביעד (של )33%
 .2שיעור נשים גבוה ( 65%ייצוג המהווה  130%עמידה ביעד) בקרב כלל העובדים בעירייה
ללא סקטורים הנחשבים מגדריים :סייעות (משלבות  /פדגוגיות  /גני ילדים) ,מחלקת רכב,
מחלקת עבודות ציבוריות ,מחלקת בינוי ופיתוח מוסדות ,מחלקת תפעול ואחזקת מבנים
ומחלקת ביוב
 .3בקרב מנהלי/ות מחלקה ומעלה ,שיעור נשים גבוה ( 59%ייצוג 118% ,ביחס למצב שוויון).

ההיבטים הנמוכים בייצוג נשים:
 .1יו"ר וועדות חובה 14% :נשים 42% ,ביחס ליעד
 .2בוועדות מכרז כ"א ( 34%נשים 69% ,עמידה ביעד)
 .3מועצת העיר ( 33%נשים 67% ,עמידה ביעד)
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פירוט יחסי נשים בוועדות חובה

פירוט יחסי נשים בוועדות רשות
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ממצאים בממד החינוך/ספורט/גיוס לצה"ל
יחס מגדרי ל  2019בתחומי חינוך ,ספורט וגיוס לצה"ל הינו  ,40%שהינו  80%בעמידה ביעד למצב
שוויון מגדרי.
חינוך 40% :יחס מגדרי –  80%ביחס לשוויון

ההיבטים הגבוהים בייצוג נשים:
 .1מקבלי מלגות השכלה ( ,68%המהווים  136%ביחס למצב שוויון)
 .2תלמידים ותלמידות ללא מגמה ( 56%המהווים  112%ביחס למצב שוויון) – לשים לב
ששיעור גבוה משמעותו פחות טובה לנשים
נשים בייצוג חסר במגמות הנדסה ומחוננים
ספורט 30% :יחס מגדרי –  59%ביחס לשוויון
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נשים בייצוג חסר בפעילויות ספורט שונות ,ובמיוחד בהשתתפות בחוגי כדורגל עירוניים ( 2%נשים)
גיוס לצה"ל 41% :יחס מגדרי –  82%ביחס לשוויון

גיוס לקורסים בצה"ל שיעור נשים גבוה ( 79%ייצוג המהווה  158%עמידה ביעד ,מעבר לשוויון)
ייצוג חסר של נשים בקרב לוחמים ולוחמות בצה"ל ( 18%נשים 36% ,עמידה ביעד) ובגיוס טכני
לצה"ל ( 24%נשים 47% ,עמידה ביעד).
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ההיבט דמוגרפי לשנת  :2019עפ"י מרשם האוכלוסין
נשים בייצוג גבוה מגברים בקרב כלל התושבים ()106%
נשים

מרשם האוכלוסין2019 :

גברים

יחס

יחס נשים גברים תושבי העיר

56,981

53,945

106%

יחס נשים גברים תושבי העיר+60 -

15,224

12,295

124%

יחס נשים גברים תושבי העיר40-59 -

13,777

13,678

101%

יחס נשים גברים תושבי העיר18-40 -

13,933

13,334

104%

3,280

3,405

5,771

6,083

4,996

5,150

5,181

3,224

4,017

935

יחס נשים גברים תושבי העיר13-17 -
יחס נשים גברים תושבי העיר6-12 -
יחס נשים גברים תושבי העיר0-5 -
יחס נשים גברים גרושים תושבי העיר
יחס נשים גברים אלמנים תושבי העיר
יחס נשים גברים המהווים הורים עצמאים שעומדים
בראש משפחה

2,447

1,232

סה"כ

12,561

11,328
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96%
95%
97%
161%
430%
199%
151%

 3.4המלצות
3.4.1

פרמטרים שהוגדרו כחיוניים בתהליך ולא הוכנסו למדד המגדרי בשל היעדר
נתונים :תתבצע בדיקה לאיתור הנתונים .ביניהם :שימוש בכספי תמיכות,
השתתפות בחוגים מדעיים ,מסיימי בגרות טכנולוגית וציונם ,פילוח של פניות
תושבים לפי מגדר ,השתתפות באירועים באולמות עירוניים ,השתתפות
במועצת נוער וקבוצות מנהיגות ,מרכזי נוער ,השתתפות נוער בטקסים
ובעיתון בית ספרי ,ייצוג בקרב אזרחים ותיקים-פעילויות ופרמטרים נוספים.
 3.4.2יש לבצע העמקה בנתוני שכר ומשא (כגון; הטיה מגדרית לפי תפקידים ,ותק
לפי מגדר ,פער שכר שעתי ,מקבלי שכר גבוה ,לפי תפקיד וכדומה) ,בחשיבה
מהו ה  Bench Markהרצוי
 3.4.3ממד חינוך ,ספורט ,תרבות קהילה וחברה כיום מוצג כממד אחד :יש
להמשיך ולפתח לממדים נפרדים על בסיס  DATAכפי שיוגדר לשנת .2020
 3.4.4בנושא ייצוג נשים בוועדות (חובה ורשות) ,חשוב לייצר מנגנון שמירת
המידע מדי חודש ,לשם תחזוקה שוטפת של המדידה
 3.4.5קידום נושא תקציב מגדרי
 3.4.6בכדי לשקף מגמות ביחסי המגדר לאורך זמן ,יש לקדם הטמעת המדידה
במערכת  BIעד סוף שנת  ,2020כולל בחינה של קישוריות בין מערכות
בנושא המגדר.
 3.4.7בשלב זה ניתן משקל דומה לכל הממדים והפרמטרים .יש לבצע חשיבה
משותפת עם בעליי העניין (משקל גורף או פרטני).
 3.4.8יש להגדיר את יחסי השוויון/ייצוג הרצויים/מצופים בכל פרמטר.
 3.4.9ישנה חשיבות לתיקוף המדד באמצעות השוואה לנתוני  – BMיחסי מגדר
נוספים (עירוניים או אחרים) -מתקיים תהליך עם סדנא לידע ציבורי ומכון ואן
ליר.
 3.4.10יש לבצע חשיבה משותפת לגבי דו"חות שוטפים וצורת הדיווח.
 3.4.11יש לקיים מפגש עם כלל בעליי העניין להצגת המדד.
 3.4.12השלב הבא הינו הצגת מסקנות הנובעות מן הנתונים לגבי מצב מגדרי ומתן
המלצות לתוכנית עבודה  2020לשיפור יחס מגדרי בעיר ובארגון.

 .4אחריות
 4.1יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה
 4.2תכנון אסטרטגי ושיתופיות
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