
 

 

 

 12.11.18          עבור

 ראש/ת מועצה אזורית

 יועצת לקידום נשים 

 חברות מליאה נבחרות

 

 ועדות המועצה האזוריתוייצוג נשים בהנדון: 
 

 א.ג.נ. שלום רב,
 

 שגשוגראשית, ברכות לתחילת הכהונה במועצה האזורית ואיחולי הצלחה מאיתנו לפיתוח ו

 בכל היבטי הפעולה של הרשות.

פעלנו רבות בבחירות  של המרחב הכפרי, יחידה לשיויון מגדריכו כעמותה המקדמת נשים

והצלחנו! שולחנות קבלת ההחלטות במועצות האזוריות,  לאיותר נשים יצטרפו שאלה כדי 

על וגדל משמעותית מספרן של חברות המליאה, וזוהי הזדמנות להיווכח בפעצות במרבית המו

 בתרומתן של יותר נשים במליאה, ובוועדות.

מעבר לעובדה כי נוכחותן של נשים בועדות חשובה כדי לייצג את צרכיהן ותפיסותיהן של  

אוכלוסיות נוספות רלבנטיות  צרכימביאות עמן ידע על גם נשים מחצית מתושבי המועצה, 

בעלי.ות צרכים מיוחדים ועל כן ההחלטות שיתקבלו יהיו / כגון: ילדים.ות / קשישים.ות 

 שטח.ב הרבים והמגוונים הצרכיםטובות ומשקפות יותר את 
 

במועצה, אנו פונות אליך כדי לוודא  – חובה ורשות –לקראת איוש הועדות השונות 

נשים בפורום,  40%מחקרים מראים כי נוכחות של  בכלל הועדות.של נשים מספק ייצוג 

 .את קולן והבנותיהןאת הצורך לעסוק ב'קידום נשים', מאחר וההחלטות כוללות כבר  תמייתר

לפנות אנו ממליצות  –במקרה שחסרות חברות מליאה כדי לאייש את כלל הועדות 

 . חברות מליאהאינן אם , גם לתושבות מתאימות כדי שיאיישו את הועדות
 

הבחירות הללו הוכיחו כי נשים מתעניינות במרחב הציבורי גם במועצות וכי חשוב להן להיות 

 נשים מישובי המועצה כנציגות ציבורמעורבות ולהשפיע. זוהי הזדמנות נפלאה לאתר 

אפשר להן י . צעד זהב עוד נשים תושבות לעשייה ציבוריתוריקסייע בשתבועדות השונות, 

 לפתח עתודה ציבורית של נשים מובילות להמשך הדרך.לכם ולהשפיע 
 

. )ע"פ צו המועצות האזוריות( רשימה של וועדות חובה שכל מועצה חייבת לבחור -רצ"ב 

 ישובי המועצה.מ .ותמליאה והשאר חברים .ותרוב הוועדות מורכבות מחצית חברי

 .ותבי בחירת חברילג תכםנוהג במועצמומלץ לברר מהו הלחברות המליאה והיועצות, 

 .זן מגדרית את הועדות השונותתאעם מודעות מגדרית פעולה , הוועדות ולפעול בהתאם
 

 בהצלחה לך במהלך חשוב זה – שישפר את תוצרי העבודה של הועדות!!!

 
 בתודה ובברכה,

  

 מזל שאול         הילית בן צבי

 נשיםכוח  –עמותת כ"ן מנכ"לית   מגדרי במרחב הכפרי מנהלת היחידה לקידום שיויון

https://drive.google.com/file/d/1chFKjTaoeOXhmA2izFQNooavcI1BqbCr/view?usp=sharing

