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תקציר מנהלים

משמעותיתנמוךנשיםע"שהרחובותמספרזאתעםיחדלכולנו,השייךמשאבהינוהציבוריהמרחב
אולםברחובותיהן,לשינויפועלותנקודותיבאופןמקומיותרשויותגברים.ע"שהרחובותממספר

השוויוןחוסרעםלהתמודדכדי.OECD-הבמדינותגםשונהלאהמצבמשמעותי.שיפורחללא
רשותשלמקומיתביוזמהתלויולאמרכזימערכתילשינוישיובילוחלופותהצענומערכתי,באופן

לערךמעברהמקומיות.ברשויותמערכתיבאופןשינוילהובילהפניםלמשרדנציעכןועלספציפית.
לפעולהנוספותנשיםמקדםנשיםפועלותבהןלמרחביםשחשיפהמראיםמחקריםבמרחב,השוויון

באותם המרחבים.

מבוא

ומרכזימגוריםשכונותרחובות,בניינים,בתים,כוללא.נשיםומתנהליםותחייםותשבוהמרחב
התכנוןשלו.האישיתהזהותועלהפרטעלמשפיעהציבוריבמרחבשפתיבייצוגהשימושערים.

שתאפשרסביבהליצורהשארביןותכליתובמרחב,שנעשיםהשימושיםתמהילאתקובעהעירוני
לכל פרט באוכלוסייה להשיג איכות חיים גבוהה ככל האפשר.

חברתית,משמעותבעלכמקוםהציבוריהמרחבהאםולבחוןהציבורי,המרחבאתלחקורבחרנו
עליווחללכולנוהשייךמשאבהינוכאחד,וקולקטיבפרטיםשלסוציו-פוליטיתתודעההמעצב

חלוקתי,צדקכעקרוןמשמשזהולעניין2העצמאותבמגילתהמופיעהשוויוןעיקרון.1השוויוןעקרון
מתבצעתבובאופןביטוילידיבאחלוקתיצדקבעולם.רבותובמדינותבישראללשלטוןהבסיסהוא

חלוקת משאבים, כגון: קרקעות, סיוע כספי ורווחים ממשאבים טבעיים.

וטקסטיםנשיים,טקסטיםלעומתגברייםטקסטיםכוללת:הציבוריבמרחבהשפתיהייצוגבחינת
מוסדותרחובות,שמותשלטים,תמרורים,כוללים:אלהטקסטיםבערבית.טקסטיםלעומתבעברית

והיסטורית,אידיאולוגיתחברתית,תודעההמייצריםרחובותבשמותהתמקדנוזובעבודהועוד.
שייךלהנצחה,רחובותבשמות"השימושהעיר:שלסיפורהאתהמספרכטקסטומשמשים

.3לגיאופוליטיקה של הזיכרון הציבורי"

הלקוחה

מועצות123עיריות,78מתוכן:מקומיות,רשויות257ממורכבבישראלהעירוניהציבוריהמרחב
תעשייתיות.מקומיותמועצותהןהנותרותוהשתייםאזוריות,מועצות54מקומיות,

עלובקרהלפיקוחהקשורבכלמדיניותויישוםבקידוםהממשלתיהגורםאתמהווההפנים"משרד
להובילבמטרהוזאתולחיזוקן,לפיתוחןגםכמובישראלהמקומיותוהרשויותהמקומיהשלטון

פועלמכך,כנגזרתלהם.הניתןהשירותושיפורהמדינהתושבישלהחייםבאיכותמשמעותילשינוי

3 https://www.jstor.org/stable/23718007

2 https://m.knesset.gov.il/about/occasion/pages/declaration.aspx

1https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/596ecddb-8e32-e811-80de-00155d0a0235/2_596ecddb-8e32-e811-80
de-00155d0a0235_11_7966.pdf



והעצמתחלוקתיצדקקידוםכלכלית,התייעלותבאמצעותחסמים,והתרתפעריםלצמצוםהמשרד
.4ההון האנושי."

השלטוןבנושאילאומיתמדיניותתכנוןהואעליוואחראימובילהפניםשמשרדהתחומיםאחד
עלאחראיתהפניםשרתהנוכחיתבקדנציהבנוסף,המקומיות.הרשויותשלוהכוונההמקומי,וליווי

ועדת תכנון ובנייה המתווה את תפיסת המרחב הציבורי העתידי.

הרשויותע"יהמוגשותתוכניותשלאישורןעלהאמוןברשויות,תכנוןאגףפועלהפניםבמשרד
ע"פהיאהמקומיותברשויותהשמותועדתשלעבודתהרחובות.שיוםכוללביצוען,לפניהמקומיות

בבואהמאודרחבפעולהחופשהשיוםלוועדתישלכןחברתיים,אומדניםללאבעיקרו,טכניחוק
לקבוע שמות רחובות.

צריכהוהפעולההרשויות,לכלמשותפיםמכניםפיעללפעולישהארצית,ברמהשינוילייצרמנתעל
חוקיםבאמצעותהרשויותלכלישירותהפניםממשרדמתכלל,גורםע"ילמטהמלמעלהלהתבצע

אחידים.

לאור זאת בחרנו את ה"לקוחה" שלנו , איילת שקד שרת הפנים.

מארנונהוהכנסותתקבוליםכגון:חלוקתי,צדקשלבזירהפעילההנוכחיתבקדנציההשרהכימצאנו
נוספותרשויותלתשעמעתהיחולקותמרהאזוריתהמועצהברשותממפעליםהשבחהוהיטלי
חלוקתיצדקכילחשובאותנוהביא.הדבר6הכרמלחוףאזוריתמועצהעבורובדומה,5הדרומיבמרחב

ושוויון במרחב הציבורי יושב על סדר יומה של השרה.
מקורמהווההציבוריהמרחבעללהשפיעשלההיכולתוביןהשרהשלהאישיתהאג'נדהביןהחיבור

הזדמנות לשינוי בחברה הישראלית .

התופעה הבלתי רצויה

רקע

.7ושיוויוניניטרלימרחבבולראותנטייהוישחברתית,משמעותבעלמקוםהואהציבוריהמרחב
החוקריםהשתמשוערכיה,ואתהתרבותאתלבחוןהיתהשמטרתועריםכמהשלמקיףבמחקר
שםשלשוניםמאפייניםומדדו",streetonomics"המונחאתטבעוהםכךלשם.8רחובותבשמות
כלכלההעיר,כגון:ערכיאתלמדודמנתעלועודלרחובהשםניתןבוהזמןמקצוע,מגדר,כגון:הרחוב

כטקסטרחובותבשמותהשתמשאוטו-פרליאסמגדרי.ושוויוןלזריםפתיחותמידתיצירתית,
להשתמשבחרנואלהמסיבות.9וזהותההחברהערכיאתחשףודרכותרבותי-חברתי,מידעהמקודד

בשמות רחובות ככלי מדידה לשוויון במרחב הציבורי בישראל.

9 Oto-Peralías, Daniel, “What do street names tell us? The ‘city-text’ as socio-cultural data” , Journal of Economic
Geography, Volume 18, Issue 1, January 2018

8 Bancihon et al, Streetonomics: Quantifying culture using street names, PLOS ONE, June 30, 2021

7 Habermas, Jürgen. 1962. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of
Bourgeois Society. Cambridge, MA: MIT

6 https://www.gov.il/he/departments/news/news-20-2-22

5 https://www.gov.il/he/departments/news/news-11-11-21-2

4 https://www.gov.il/he/Departments/about/about-ministry-of-interior



עלנתוניםבעודהממשלתיים,המידעבמאגרימתועדיםרחובותששמותהיא,זולבחירהנוספתסיבה
שונהאלהשמותשלהבחירהמנגנוןכן,כמואינם.ועודתחנותגשרים,מבנים,פארקים,שמות

עלותללאהינםרחובותשמותמתרומה,חלקלהיותעשוייםשהראשוניםבעודרחובות:משמות
ושיום רחובות הוא מנגנון המעוגן בחוק.

דתי-יהודיאופיבעלותמעורבות,ערים:5בבחרנוהרחובותשמותדפוסאתלבחוןמנתעל
1תרשיםא):(נספחהנתוניםסיכוםלהלןומהפריפריה,

כ-שלבשיעורעומדברחובותייצוגןמהאוכלוסייה,50%כמהוותשנשיםבעודמהטבלה,שעולהכפי
בעריםמהאוכלוסיה,20%מהוויםשהםבעודייצוג,מתתסובלתהיאגםהערביתהחברה.2%

.17%הוארחובותבשמותייצוגםמעורבות

הייצוגבמימדהציבורי.במרחבנשיםבייצוגשוויוןאישליותרהחמורהבתופעהלהתמקדבחרנו
השפתי במרחב הציבורי ניכרת הדרת נשים ואי צדק בחלוקת המרחב הציבורי כמשאב ששייך לכולם.

נתונים והיקף התופעה

קייםא.נשיםשםעלרחובותבשמותבהתפלגותשווה,היאונקבותזכריםביןהאוכלוסייההתפלגות
פער, נשים מיוצגות באחוזים בודדים כפי שניתן לראות בגרפים (אדום-נשים וכחול-גברים):

210תרשים

10 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4509478,00.html



המצב בעולם

כתום-ירוק-נשים,(אפור-גברים,באירופהמעריםדוגמאותלהלןשונה,אינהבעולםהמצבתמונת
311תרשיםנייטרלי):

עומק הפגיעה

מזאת,יתרהמלא.לשוויוןבזכותןפוגעתוהיאנשים,שלבאוטונומיהפגיעהמשמעהנשיםהדרת
אולאחורהנשיםאתלדחוקנוטותהןשכןלכבוד,נשיםשלבזכותןפוגעותנשיםהדרתשלפרקטיקות

השפעתעלממחקרים.12מגבריםנחותותנשיםשלפיומסרלשדרובכךקולן,אתולהשתיקהצידה
שלפעולתןעלחיוביתהשפעהישנשיםשללשוויוןכיעולהעצמן,נשיםעלבמרחבנשיםשלייצוגן

נשים באותו מרחב ולשוויון זה יש השפעה השפעה גם על המרחב כולו :

המסוגלותתפיסתעלבנותשלהפעולהבמרחבשפתיייצוגשלישירהלהשפעהדוגמא-שפתימרחב
קירעללתלותהחליטסבאבכפרקונסרבטוריון:14.2.2022מגדרילשיוויוןבועדההוצגשלהן

היהשנהבאותהנגינה.לשיעוריבדרךבנותפניועלשחלפוקירמלחינות,שלתמונותגםהמלחינים
.13לראשונה שוויון במספר המשתתפים והמשתתפות ובמספר השופטים והשופטות בתחרות נושפים

לצמצוםהביאמקומיותבמועצותנשיםשלנוכחותןשעצםהראהמקיףמחקר-פוליטימרחב
במועצותנשיםייצוגעלאחרמחקר.14האישיותבשאיפותנעריםלנערותביןבפערמשמעותי
המגדר,תפקידילגביהסטריאוטיפיםאתמחלישלמנהיגהחשיפהכיהוכיחבהודומקומיות

בקרב נשים וגברים.15ומבטלת את ההטייה השלילית ביעילותה של מנהיגות נשית

במרחבשפועלותנשיםעלחיוביתהשפעהלוישכערך,הציבוריבמרחבמגדרילשוויוןשמעברמכאן,
זה.

15 Beaman et al, Powerful Women: Does Exposure Reduce Bias?, https://economics.mit.edu/files/3122

14 Beaman et al, Female Leadership Raises Aspirations and Educational Attainment for Girls: A Policy Experiment
in India
, Science, Vol 335, Issue 6068, 582-586, 12 Jan 2012

13 https://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press14022022K.aspx

2020בישראל,הנשיםשדולתמאבק,שלעשורבישראל-נשיםהדרתמרים,זלקינד,עו"ד12

11 Rusu, Mihai, 2021, Street Names through Sociological Lenses. Part I: Functionalism and Conflict Theory,
Sciendo, vol 18



הגדרת הבעייה

הסבר בעיית השורש

ותקנותעזרחוקילקבוערשאיתעירייהכל.16העיריותתקנותעפ"ימתבצעתרחובותשמותקביעת
מצומצםהינוהציבוריהמשאבשברשותה.המוניציפליבשטחהרחובותשמותנקבעיםשבאמצעותם

הרחובותשמותבחירתעלהמשפיעותכחוקבוצותהוועדותשלהפעולהחופשדורשים.הרבהויש
) יוצרים אי שוויון במרחב הציבורי.17(לדוגמא בית שמש

שמות,בבחירתאותןומכווינהעצמאותןאתהמגבילהרגולציהוהעדרהשיוםועדותשלזועצמאות
היא בעיית השורש.

הוכחות ועדויות

העומדשכאשרונוכחנוב),(נספחהמקומיותברשויותשיוםועדותשלפרוטוקוליםעשרותסקרנו
הםהציבורי,במרחבהשוויוןאיאתלצמצםמעונייניםהמועצה,ראשאוהשיוםועדתבראש

מצליחים לקדם שינוי ברמה המקומית. דוגמאות מהארץ ומהעולם:

שפהעקרוןהואזושיטהשלהעקרונותאחדמגדרית.חשיבהעםעירלהיותדגלהעלחרטהוינה
השפתי,שהשילוטהיאהכוונהחברתית.תודעהמעצבתששפהתפיסהמתוךלמגדר,רגישה

כוללבמרחב,הכתוביםהטקסטיםכלעלחלזהכללמגדרית.רגישיהיהאייקוני,אוטקסטואלי
.18שמות רחובות. בעקבות תפיסה זו הוקמה שכונה שכל שמות הרחובות בה הם ע"ש נשים

Cent"פרויקטקידמובז'נבה Elles"נשים.ע"שהםבעירהרחובותמשמות7%שרקשזיהולאחר
עםבשיתוףנשים,בשמותניטרלייםקיימיםרחובותשמות100להחליףהיהבחרושהםהפתרון

.19ארגוני נשים שהציעו את שמות הרחובות

רחובותשמותפרויקטהמקומיותהמועצותראשיקידמושבע,ובבארבתיהבמזכרתלמשלבארץ,
-שליהעולםמתפיסתחלק"זהאמר:דנילוביץ'מרב"ש,העירראשחדשות.בשכונותנשיםע"ש

שבע,בבארהרחובותבשמותאדיריםפעריםשישלכךכשנחשפתימפתח…ולכןבתפקידינשיםלשילוב
.20שינוי"לעשותהחלטנוגברים,שלשמותנושאיםמהם90%וש־

עריםבאותןרחובותשמותלשיוםתקנותשקבעופתרונותהםבישראל,והןבעולםהןהפתרונות,
ותלוייםמקומיים,שהםהיאאלהפתרונותשלהמגבלהאךשוויוני.ציבורימרחבשלתפיסהמתוך

ברמההתב"ראתלפתורמבקשותלהציערוצותשאנוהחלופותמקומית.רשותראששלביוזמה
הארצית, שתאפשר מנגנון מרכזי ולכן בחרנו ברגולציה ובמשרד הפנים כגורם מתכלל.

פסילת אלטרנטיבות

הגדרות בעיה חלופיות שנפסלו הן מבנה הכוח וחינוך ומודעות.

20 https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-577507

19 https://100elles.ch/

18 https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/principles/five-principles.html

17 https://www.israelhayom.co.il/article/803669 שמשביתבעירייתפשרה

16 https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p182_041.htm

https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/principles/five-principles.html
https://www.israelhayom.co.il/article/803669


זהיחס).14(הנשיהמיעוטלעומתהגבריםבארץהרשויותראשיביןביחסהןמשתקףהכוחמבנה
לחשובהיהאפשרהאישהמעמדשיוויחוקבסיסעלב).(נספחהשיוםועדותרובבתוךגםנשמר
וראשיפוליטי,נושאהוארחובותשמותשהראנו,כפיכך.לאאולםשונה,יהיההועדותשמצב

הואהכוחבמבנההשינויאותם.המשרתותואידיאולוגיותפוליטיותאג'נדותדרכםמקדמיםרשויות
עמוק יותר, וגם חקיקה שתבטיח את מספרן של הנשים בתוך ועדות השיום אינו מספיק.

במרחבשוויוןלאימודעותהעדרוהיאומודעותחינוךממשפחתהיאששקלנונוספתבעייההגדרת
הציבורועלנשיםעלשלהולהשפעהשלהלהיקףרחובות,בשמותביטוילידיבאשהואכפיהציבורי

ובמרחבבכללעירוניבתכנוןהכרחיתהיאמגדררגישלתכנוןמודעותשוויון.מחוסרהנפגעבכלל
ללאהרחובותבשיוםמתבטאשהדברכפינמוכה,היאלנושאהיוםהמודעותבפרט.הציבורי

הציבורי.במרחבהמגדריהשוויוןאתגםבתוכוכוללשאינומגדרישוויוןובמדדמגדרית,התייחסות
ההסברהההכשרה,בתחוםעומקתהליכידורשתהייתהאלהמעולמותבעיההגדרתשלבחירה

בהיקףשינוילבצעכדישונים,מערכתייםגורמיםומשלביםגבוהותבעלויותכרוכיםשהיווהחינוך,
דורששהואמשוםמורכבהואהחינוך,מערכתבמסגרתארצי,בהיקףפתרוןארוך.ולטווחרחב

הסכמה והתגייסות של שחקנים רבים, ולכן מרחיק אותנו מפתרון זמין ומהיר יחסית.

הציבוריבמרחבמגדרישוויוןאיכימצאנוהרחובות,בשמותהפעריםשלבחינהלאחרלסיכום,
עםזו.סוגיהעםלהתמודדשבחרושונותועריםרשויותישנןכימצאנוביותר.הגדולהפעראתמהווה

השוויוןאיאתמצמצמותאינםהציבוריבמרחבהפערלצמצוםאלושפעולותהיאהמציאותזאת
לקבלמנתעללארציתהמקומיתמהרמההנושאאתלהעלותרצינוזאתהארצית.לאורברמה

התייחסות וטיפול בהיבט רחב לתופעה.

החלופות

ברשותרחובשםאישורתהליךשלקיימיםמנגנוניםעלנשענותלהלןהמפורטותהחלופותשלוש
במידתביניהןשונותהחלופותריכוזיות,שלטווחלייצרבכדיהפנים.במשרדמכןולאחרהמקומית

העצמאות שהן מותירות לועדות השיום.

ולהנגישהנדרש,בשינויהשיוםועדותאתלעדכןמטרתםוהטמעה.הדרכהאירועינדרשיםבחלופות
ע"ימנוהלזה(מאגרישראלברחובותמונצחותלהיותשראויותנשיםשמותשלמידעמאגריעבורם

).21פרויקט "רחוב משלה"

הציבוריבמרחבהמגדריהשוויוןמדד:1חלופה

מגדרית,בעיןהתקציבלבחינתובדומה,23הגאווהומדד22הנגישותמדדכגוןאחרים,למדדיםבדומה
חלוקתואתלמדודשניתןציבורימוצרהואהציבוריהציבורי.המרחבבמרחבהשוויוןאתנמדוד

גינותוגשרים,תחבורהתחנותכיכרות,מבנים,שמותומרכזיותם,רחובותשמותע"י:המגדרית
ופארקים ציבוריים, שילוט, תכנון תחבורה, שטחים ציבוריים עם שימוש פונקציונלי,, תאורה ועוד.

23 https://www.lgbt.org.il/madadnew

22 https://www.negishut.co/

21 https://herstreet.wordpress.com/



משוםזאתנשיםע"שרחובותלשמותא.נשיםע"שרחובותשמותכיחסמוגדרהמדדזובחלופה
מרכזיותלרמתהמדדשלהתייחסותלהוסיףיהיהניתןבהמשך,יחסית.נגישהרלוונטישהמידע
ציבורית,תחבורהתחנותציבוריים,גניםכיכרות,שמותגםשתכלולהתייחסותלהוסיףוכןהרחוב,

פסלים ועוד, מידע זה אינו מעוגן בנתוני הלמ"ס או כדוגמתם ולכן פחות נגיש למדד.

בנתונילאוגםהפניםבמשרדהמקומיות,ברשויותבנמצאאינוההרחובשםשלהמגדרעלמידע
בהתאםנוסףמידעהקייםהמידעעללהוסיףישמחושב,להיותיוכלשהמדדמנתעלהלמ"ס.

לנוסחת המדד, גם עבור מידע קיים וגם עבור שמות רחובות עתידיים.

האפליקציההפנים.ומשרדהשיוםועדותלרשותשתעמודאפליקציהתפותחזו,חלופהבמסגרתלכן,
אתלאשרהפניםולמשרדהפנים,משרדלאישורהרחובותשמותאתלהעבירהשיוםלועדותתאפשר

גםיתווסףלאישור,הרחובשםעלמהפרטיםכחלקהקיים.התהליךאתלשמרהרחובות,שמות
המגדרמדדאתותציגתחשבהאפליקציההמדד.בנוסחתשיכללונוספיםפרטיםובהמשךהמגדר

במרחב הציבורי באותה רשות, ותעדכן אותו בהתאם לשמות הרחובות המובאים לאישור.

במרחבהמגדריהשוויוןמדדלפיהמקומיותהמועצותמדרגאתשלובאתריפרסםהפניםמשרד
הציבורי.

תחלהמדדפרסוםחובתלמשתמשיה,רקחשוףיהיההמדדלאפליקציההראשונההשנהבמהלך
עדשנהכחציהיאהאפליקציהפיתוחזמןהערכתהאמורה.האפליקציהפיתוחמסיוםכשנתיים

שנה.

האפליקציה.פיתוחמתוםשנהחציבתוךוהטמעההדרכהאירועישנייהיוזוחלופהבמסגרת
השימושאופןהמדד,חישובפירוטהשינוי,מטרתעלהסברהאירועמשתתפייקבלובמהלכם

באפליקציה וכן חשיפה למאגר שמות נשים הכולל את תמצית סיפור חייהן.

ביצוע)(תקן2:2030-30%חלופה

המקומיות.לרשויותומדידיםברוריםיעדיםהצבתע"יהרחובותשיוםבתהליךמתערבתזוחלופה
רחובותמשמות30%שלביעדלעמודהמקומיותהרשויותאתתקנותבאמצעותיחייבהפניםמשרד

כיצדוהבחירההפעולהחופשאתישהמקומיותלרשויות.2030לשנתעדנשיםע"שיהיוא.נשיםע"ש
להגיע ליעד זה, בין אם ע"י שמות רחובות חדשים, שינוי שמות קיימים או אחר.

המקומיתהרשותשמגישההרחובותלשמותאישורמתןע"יאלהיעדיםהשגתעליפקחהפניםמשרד
אך ורק כאשר הם מקדמים יעד זה.

הרשויותאתלרתוםבמטרה2030לשנתעדוהטמעההדרכהאירועיכמהיהיוזו,חלופהבמסגרת
המקומיות ולהנגיש עבורן נשים ראויות להנצחה במרחב הציבורי.

תהליך)(תקןנשיםיותרנשים:3חלופה

מוחלטפעולהחופשהיהלרשויותכהעדאםהרחובות.שיוםאישורבתהליךשינוימבצעתזוחלופה
דרשוא.נשיםע"שורחובותטרוריסטיםלמעטרחובותשמותנדחו(לאלרחובותשמותבבחירת

יחייבהפניםמשרדריכוזי.הואהרחובותשיוםתהליךזובחלופההמונצחים),ממשפחותאישורים
נשים.ע"שיהיומתוכם75%שכךרחובותשמותלאישורולהגישתקינהבאמצעותהשיוםועדותאת

עדיישמרזהנוהלקיימים.לרחובותחדשיםשמותאוחדשיםרחובותשמותלהיותיכוליםהשמות



שמותיאשרלאהפניםמשרדנשים.תהיינההציבוריבמרחבהמונצחיםא.נשיםמשמות50%אשר
רחובות אשר אינם מקדמים החלטה זו.

אתלרתוםבמטרה2030לשנתעדוהטמעההדרכהאירועייהיוזובחלופהגם,2לחלופהבדומה
זושבחלופהכיווןהציבורי.במרחבלהנצחהראויותנשיםעבורןולהנגישהמקומיותהרשויות

המאורגנותהחשיפותמספראתלצמצםשאפשרלנכוןמצאנואישורבכלהרחובותשמותנבחנים
באירועים משום שהללו יקרו כבר בעת דחיית או קבלת שמות הרחובות.

הערכת חלופות

משתקףשהואכפיספציפיתהציבורי,במרחבהמגדריהשוויוןאיצמצוםהואהחלופותשלהמטרה
בחרנונשים.ע"שרחובותשמותלביןאנשיםע"שרחובותשמותביןבפערהשפתיתברמה

הסיבות.10%חיצוניותוהשפעות25%עלות,25%ישימות,40%תועלתהמשקלות:אתלקריטריונים
לכך הן:

חיוביותמשניותהשפעותמזהותשאנומשוםיחסיתנמוךהקריטריוןשלמשקלועקיפות:השפעות.1
ושליליות.

מבחינתמהמשותףשישמכיווןזאתעםיחדחלופה,בבחירתמשמעותיקריטריוןהיאעלותעלות:.2
המשאבים הנדרשים, הערכנו שלא יהיו פערים משמעותיים בעלויות.

שמנוולכןהתב"ר,בצמצוםמשמעותובעלהחלופותלקידוםמשמעותיהואזהקריטריוןישימות:.3
עליו משקל שווה לקריטריון העלות.

משמעותימשקללתתלנכוןמצאנולכןזמן.ידרושצמצומוהרחובות,בשמותהפערבהנתןתועלת:.4
לתועלת, על מנת להביא לצמצום התב"ר גם במימד הזמן.

.1נמוכה-,2חלשה-,3בינונית-,4טובה-,5גבוהה-בסרגל:השתמשנומילוליתהערכהעבור

השפעות עקיפות

בשוויוןחלקירצואחריםמגדרים)(ובכללםמגזריםשגםהיא,להיותשיכולהחיוביתעקיפההשפעה
יקדמוובכךהציבוריבמרחבלשוויוןלקריאהיצטרפובשינוי,יתמכואלהגורמיםהציבורי.במרחב

לפייפעלולאלשינוי,יתנגדומקומיותשרשויותהיאלהתרחשהעלולהשליליתעקיפההשפעהאותו.
אכיפתוגורמיהמרכזיהשלטוןוביןבינםלחיכוכיםייגררוהחוק,שלטוןעליערערוובכךהתקנות

החוק, ועלולה להיווצר תנועה המתנגדת למהלך. נתנו לחלופות ציון המשקלל את שתי התופעות:

השפעות
נשיםיותרנשים:2חלופה3:20.30חלופה:חיצוניות

שוויוןמדד:1חלופה
במרחב

גבוההחלשהחלשההציון

ההנמקה

גם תומכים במהלך עלולים להתנגד לחלופה זו, וייתכן
בסבירות גבוהה שרשויות מקומיות שונות כגון אלו

בעלי מאפיינים מסורתיים ודתיים יפרו את התקנות.

המדד יכול להשפיע
לחיוב וכן אינו צפוי

לעורר התנגדות חריפה.



עלות

שקלנו.24ועלותםהפתרוןמרכיביאתכוללותלהלןבטבלהמהחלופותאחתכלעבורהעלותחישובי
צורךאיןולטענתוהפניםמשרדמנכ"לעםהתייעצנוהחלופות.ליישוםהפניםבמשרדתקןלהוסיף

בתקנים נוספים.

מדד שוויון במרחבנשים יותר נשים20.30מרכיב העלות
אירוע הדרכה והטמעה

לועדות השיום ברשויות
המקומיות

,2026ב2023,3ב3
2028ב3

,2025ב2023,3ב3
2029ב2027,3ב3

פיתוחבתוםהדרכות2יהיו
האפליקציה

25אירוע הדרכה

שח80,000

2023:233,016ב
שח

2025:219,624ב
שח

שח2027:207,024ב
שח2029:201,000ב

2023:233,016ב
שח

2026:213,240ב
שח

2028:201,000ב
שח2024:150,816בשח

שח26200,000פיתוח האפליקציה

תחזוקת האפליקציה
בסה"כלשנה,שח20,000כ

שח2030102,124עד
שח452,940שח860,664שח647,256

ישימות

המוצעותהחלופותהמגדרי.השוויוןגםוכךבאידיאולגיהטעוןפוליטינושאהוארחובותשיום
כלהמקומיות,הרשויותאתוהשניהפוליטיתהמערכתאתהאחדמשקל,בעליגורמיםשנימערבות

בדרגישימותביןהבחנהעשינולכן,המקומי.השלטוןמרכזבאמצעותיחדוגםעצמהבפנירשות
הכוונההשרהדרגישימות.50:50הואביניהןהמשקלכאשרהביצוע,בדרגישימותלביןהשרה

הכוונההביצועדרגבישימותהנבחרת,לחלופהותקציביםתקינהלהעבירהפניםשרתשלליכולת
ליכולת ולמידת הביצוע של הרשויות המקומיות.

ישימות דרג השר.ה

בנושאיםאולם,סמכויות.ביזורשלאג'נדהמקדםהנוכחיתוהשרההאחרונותבשניםהפניםמשרד
המקומיותלרשויותמשאירהולאריכוזיתגישהנוקטתשהממשלהפעמיםיששוויון,כמועקרוניים,

הפניםששרתייתכןלכן,הנגישות.וחוק27הארנונההכנסותבחלוקתההתערבותלמשל,עצמאות,
השרהישימותמבחינתהחלופות,מביןריכוזית.חלופהבאמצעותהתב"רלצמצוםלהתערבתרצה
בעצמאותמתערבתואינהמצפן,שמהשהיאמשוםגבוהה,ישימותישהמדדשלחלופתנראה

ועדתשלהפעולהחופשמצטמצם"20.30"בחלופתהרחובות.שמותבקביעתהמקומיותהרשויות
שלמיקומםואתבחירות)לפני(לאהזמןאתלבחורהרשותלראשמאפשרתהיאאך,השיום

27 https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_119.htm

ניגשנו לשתי חברות פיתוח תוכנה: גליל סופטוור ווואנקוד עם מפרט לאפליקציה וקבלנו הצעות מחיר דומות26

שלמידעמתוךשח80,000כעלההמקומיותהמועצותעבורהפניםמשרדעישנערךנשיספורטלקידוםדומהאירןע25
משרד הפנים.

https://www.icalc.co.ilבאתרוהשתמשנו3%שלריביתבחשבוןלקחנוהעלותלחשובי24



שלהפוליטיתשהישימותמעריכותאנולכןהתנגדות).להתעוררעלולהבהןבשכונות(לאהרחובות
שהשרהמשוםחלשה,היא"נשיםיותרנשים"החלופהשלהישימותבינונית.היא"20.30"חלופה

תעדיף להימנע מעימותים עם ראשי המועצות המקומיות.
ישימות דרג הביצוע

אלאהשיום,ועדותפעולותאתמהותיבאופןמשנהשאינהמשוםגבוההישימותהמדדלחלופת
יגרוםמהרשויותובחלקלנושאמודעותיעוררבציבורהמדדשלופרסומוהמדידהמדידה.מוסיפה

לא.נשים לפעול לקידום שמות רחובות ע"ש נשים.
נגישותכגון:תהליך,תקןעלהתבססיישומןלשוויון,הנוגעותאחרותרפורמותעלבהתבסס
לאשהרשויותביצועכתקןהחלההנגישותרפורמתהדתיות.המועצותורפורמתציבורייםלמוסדות

לראשיתסייענשים"יותרנשים"חלופהוקנסות.אכיפהעםתהליךלתקןעודכנההיאביצעו,
לעמודלכאורהחייבהמקומיתהרשותשראשמשוםהבוחריםוציבורהשפעהקבוצותמולהערים

מביצועאלקטורליתפחותיושפעוהעריםראשיוכךייתכןהממשלה.החלטתאתוליישםבתקינה,
שזאת הנחיה מלמעלה (משרד הפנים).) מכיוון28הרפורמה (לעומת מקרה שמות רחובות בבית שמש

מהתושביםחלקבקרבהתנגדותלעורריכולנשיםע"שרחובותשמותלקרואהרעיוןזאת,עםיחד
הישימותאתהערכנולכןלתקנות.ציותאישתגרורבראשן,העומדכוללמקומיותברשויות

כנמוכה."20.30ו"כחלשהנשים"יותר"נשיםהחלופותשלהביצועית

תועלת, צמצום התב"ר

ניתחנו.700~עלעמדלאישוררחובותשמותשלהחודשיהממוצעהממשלתייםהמידעמאגריע"פ
ע"ש50%וניטרלייםשמותעםרחובות50%שוראינובארץערים5בהרחובותשמותהתפלגותאת

חישובנשים.ע"שרחובותהם2.5%כא.נשיםע"שהרחובותמתוךלהיות.ימשיךשכךהנחנוא.נשים,
התועלת:

חודשכלא.נשיםע"שרחובות350~מתוךנשיםע"שחדשיםרחובותשמותאחוזהצבת.1
בהתאם לחלופה

החלופההחלתמתחילתמצטבר1בסעיףחישובסמךעלנשיםע"שרחובותמספרחישוב.2

2חישובתוצאתעםנשיםע"שרחובותמספרחיבור.3

הרחובותכללמתוך3מסעיףהרחובותמספראחוזחישוב.4

הבסיס לחישוב התועלת:

הערכה12.20195.2022
5.2030

מספר רחובות
חדשים בממוצע

בחודש

29118807140512209968723.5מספר רחובות בארץ

50%50%50%אחוז רחובות ע"ש א.נשים

29 https://data.gov.il/dataset/321

28 https://www.israelhayom.co.il/news/local/article/7665519



אחוז רחובות ע"ש נשים מתוך
רחובות ע"ש א.נשים

3%3%

התוצאה2שלב1שלבהחלופה

מדד שוויון
במרחב

8במהלך1%שלעלייה,4%
שנים. ע"פ דוח המגדר

שינויים במדדים מתרחשים
30לאט

נשים4%

נשים יותר
נשים

75%75%X8 שנים X 12 חודשים X נשים35026%

ל2030בלהגיעמנתעל,20.3085%
משמות85%ללקרואיש30%

הרחובות לאישור ע"ש נשים.

85%X8 שנים X 12 חודשים X נשים35030%

טבלת החלופות

להלן טבלת החלופות במונחים טבעיים:

מדד שוויון במרחב נשים יותר נשים 20.30

4% 26% 30% 2030תועלת

שח452,940 שח647,256 שח860,664 עלות

גבוהה חלשה בינונית ישימות פוליטית

גבוהה נמוכה נמוכה ישימות ביצועית

גבוהה חלשה חלשה השפעות חיצוניות

להלן טבלת החלופות במונחים יחסיים:

מדד שוויון במרחב נשים יותר נשים 20.30

1)0.4( 4.3846)1.7538( 5)2( )40%תועלת(

30 2020לשנתהמגדרמדדדוח
https://www.vanleer.org.il/wp-content/uploads/2020/12/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%9
E%D7%92%D7%93%D7%A8-2020-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%A7%D7%
A8%D7%99%D7%90%D7%94.pdf

https://www.vanleer.org.il/wp-content/uploads/2020/12/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-2020-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94.pdf
https://www.vanleer.org.il/wp-content/uploads/2020/12/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-2020-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94.pdf
https://www.vanleer.org.il/wp-content/uploads/2020/12/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-2020-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94.pdf


5)1.25( 3.0936)0.7734( 1)0.25( )25%עלות(

5)1.25( 1.5)0.375( 2)0.5( )25%ישימות(

5)0.5( 2)0.2( 2)0.2( )10%עקיפות(השפעות

3.4 3.1022 2.95 משוקלל

המלצת מדיניות

העלות,מבחינתיתרונותישזולחלופהבמרחב",שוויון"מדדהיאהשקלוללפיהמועדפתהחלופה
הישימות וההשפעות העקיפות.

ונצמצם50%להתועלתאתנעלהאםשערכנורגישותממבחניבמעט,נמוךציוןקבלה"20.30"חלופת
בתועלת.שלההיתרוןבגללהמובילההחלופהתיהיה"20.30"חלופתוהישימות,העלותאת

40%עלות,30%התועלתכאשרקש,חלופתאיננהנשים"יותר"נשיםשחלופתלוודאמנתעל
באופןקטןאינוזוחלופהשלהתועלתהמובילה.החלופההיאזושחלופההרי20%היאוהישימות
רלוונטית.חלופהשהיאלחשובמקוםישולכןיותר,נמוכהוהעלות"20.30"מתועלתמשמעותי

למשרדהרחובות,בשמותהשוויוןאיאתלתקןזמןשייקחהיאהנתוניםמניתוחשלנוהמסקנה
חלקבקרבבהתנגדותלהתקלעלולהואאולםהארציתברמהזאתלצמצםיכולותישהפנים

מהרשויות המקומיות, הן על בסיס תרבות מקומית והן על בסיס השאיפה של הרשויות לעצמאות.

העומדהשראוהמשרדמנכ"לבולהזדמנותומתאיםייתכןכזהפוליטיבמחירהאג'נדהקידום
לערוךוניתןייתכן,לתיקון.הזדמנותזוועבורובפרטומגדריבכללשוויוןשלאג'נדהמקדםבראשותו
לתחנותלתתדגלה,עלחרוטמגדריששוויוןהנוכחית,התחבורהלשרתולאפשרלחלופותהתאמות
ומספרהרחובשםאתהיוםמקבלאלותחנותשלרובןרובשהרינשים,ע"ששמותציבוריתתחבורה

ייחודי מזהה.
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