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 תקציר 

 פרלמנטרי שיעסוק �מסמ& זה נכתב לקראת נסיעת משלחת חברי כנסת לכנס של האיגוד הבי3 

להציג את חשיבות : מטרות המסמ&. בתפקיד החינו& והשתתפות של נשי; וגברי; בפוליטיקה

להציג את מידת ההתקדמות בישראל ,תפות של נשי; בפוליטיקההחינו& והשפעתו על מידת ההשת

י3 'ביישו; הפרק העוסק בחינו& במסגרת מצע הפעולה לקידו; נשי; בפוליטיקה שנוסח בביג

ולהציג את תמונת המצב בישראל במידת ההשתתפות של נשי; במערכת הפוליטית , 1995בשנת 

 . הרשמית
בהתא; לכ& הצפייה היא שהשתתפות נשי; .  הפוליטימאפיי3 המי3 אינו אמור להשפיע על המעמד

אלא שהשיו& המגדרי הפ& חס; לכניסה לפוליטיקה . בפוליטיקה תהיה דומה לזו של גברי;

 .  ולייצוגיות ובשל היות מאפיי3 המי3 קבוע יש בחס; זה משו; הפרה של עיקרו3 היצוגיות
, הסבר מבני, הסבר ביולוגי: טיקהקיימי; מספר הסברי; תיאורטיי; לעניי3 ייצוג הנשי; בפולי

מעניקי; ) ההסבר המצבי והסבר החיברות הפוליטי(ההסברי; הסביבתיי; . והסבר סביבתי

האחד טוע3 כי מיקו; הנשי; . לחינו& משקל משמעותי בהבנת תת הייצוג של הנשי; בפוליטיקה

 טוע3 כי הנשי;  תעסוקתי מקשה עליה3 להשתלב בפוליטיקה והשני�במבנה ההזדמנויות החינוכי 

 . מפנימות בתהלי& החיברות כי זהו תחו; גברי ולכ3 לא יפנו לעסוק בו
חשיבות החינו& נובעת מכ& שההשכלה מהווה תנאי מסייע להצלחה פוליטית ואת תהלי& 

 . החיברות נית3 לעצב באופ3 שיסיר חסמי; נורמטיביי; לקדו; נשי; בפוליטיקה
. שנושאה מעמד האישה, ;"ית הרביעית של האו התכנסה הוועידה העולמ1995בספטמבר 

בוועידה נוסחה הצהרה למצע לפעולה במטרה לקד; את מעמד הנשי; בעול; בתחו; הפוליטיקה 

, בניה; בריאות, במצע הוגדרו תחומי פעילות חשובי; שמילויי; יסייעה לקידו; מעמד הנשי;. 

ה להל3 מוצגי; עיקרי תוכנית בסקיר. נשי; בתקשורת ועוד, חינו&, מניעת אלימות נגד נשי;

הסקירה נועדה לבדוק את מידת היישו; בישראל של . י3 בתחו; החינו&'הפעולה שהתקבלה בביג

 . י3'עקרונות הפעולה והמטרות שנוסחו בביג

 

בישראל כמעט לכל  א& .בתחו; החינו& היסודי לא נסגר הפער בי3 נשי; לגברי; •

נו& יסודי וכ3 מעל שמוני; אחוזי; מה; יש נגישות לחי, גברי; ונשי;, האוכלוסייה

 . מסיימי; בית ספר יסודי

ט "ט השתפר מצב הנשי; ובשנת תשנ"ו לתשנ"בהשכלה הגבוהה בי3 שנת הלימודי; תשנ •

א& בחלוקה למקצועות נראה כי ג; בשני; שלאחר . הנשי; הפכו לרוב בכל דרגות התואר

צועות בה; הייתה דומיננטיות י3 נשמר הרוב המכריע של הגברי; ברוב המק'תוכנית ביג

בכל האוניברסיטאות בישראל קיימות תוכניות ). למעט חקלאות(של גברי; מלכתחילה 

 . לימודי מגדר א; כתוכנית לתואר כחטיבה או כהיצע קורסי; בלבד

בתחו; ההוראה במערכת החינו& שבאחריות משרד החינו& נשמר הרוב הנשי הגדול ג;  •

סגל האקדמי באוניברסיטאות הנשי; ה3 מיעוט בכל הדרגות ב. י3'בשני; שלאחר מצע ביג

על א= שכמעט בכל דרגה ומקצוע חל צימצו; מסויי; בפער בי3 נשי; . ובכל במקצועות

 .  המרחק לשוויו3 גדול עדיי90,3 1לגברי; במחצית השניה של שנות ה



 22 מתו& 3מוד ע
 

 

חלה התקדמות מסוימת ,  היחידה לקידו; נשי; בספורט1994מאז שהוקמה בשנת  •

במסגרת התאחדות , עלה מספר הקבוצות של תלמידות. חו; החינו& הגופני לנשי;בת

י3 וכיו; הוא א= גדול משל מספר 'במהל& השני; שלאחר מצע ביג, ספורט בתי הספר

הוקמה .  דרור�הוגדר שוויו3 בתקצוב ספורט נשי; על ידי ועדת ב3 . קבוצות התלמידי;

. הוקמה עמותה לנשי; בספורט ועוד,  נשי;נבחרת לאומית לכדורגל נשי; וליגת כדורסל

 חלה עליה מועטה בלבד באחוז הנשי; בהנהלות התאגדויות 98 � 94אול; בי3 השני; 

 . הספורט ונשי; ספורטאיות

בתחו; פיתוח תוכניות לימודי; ישנה הקפדה על פיתוח ספרי לימוד נטולי סטריאוטיפי;  •

לעובדי הוראה בנושא שויו3 בי3 המיני; כמו כ3 בימי; אלו נמצא בפיתוח מדרי& . מיניי;

במקביל להשתלמויות בנושא ועידוד המכללות למורי; לייחד זמ3 לנושא במסגרת 

 .במסגרת בתי הספר יוקמו קבוצות למנהיגות נשי;.  תוכנית הלימודי;

. אחוז הנשי; בכנסת היה נמו& באופ3 משמעותי מאחוז הגברי;, מקו; המדינה עד היו; •

 15 �באופ3 מסורתי עד הכנסת ה . סת הנוכחית הוא הגבוה ביותר שהיהמספר הנשי; בכנ

 .רוב הנשי; בכנסת השתייכו למפלגות השמאל

 עלה מספר הנשי; 1998 לשנת 1993בי3 מערכות הבחירות לרשויות המקומיות בשנת  •

. א& בגלל עליית מספר הנבחרי; הכללי ירד למעשה אחוז הנשי; הנבחרות, הנבחרות

המועצות המקומיות בה3 כיהנו נשי; ירד למרות עלייה במספר הרשויות אחוז , בהתא;

הוא העלייה ' 98 לבחירות 80 �השינוי הבולט ביותר בי3 שנות ה . בה3 מכהנות נשי;

 .החדה במספר הנשי; שנבחרו מתו& רשימות עצמאיות

ככלל בישראל מספר הנשי; בממשלה נמו& מאד ולעיתי; קמו ממשלות ללא אישה אחת  •

המספר הרב ביותר . בממשלה הנוכחית מכהנות שלוש שרות ושתי סגניות. הנת בה3המכ

 .        של נשי; בממשלה מאז קו; המדינה
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 1 השתתפות נשי1 בפוליטיקה;הקדמה .1 
 

הדמוקרטיה מגלמת בחובה את העיקרו3 בו העדפות האזרחי; אמורות לבוא לידי ביטוי 

ו3 זה על כלל האזרחי; חלה זכות לבחור ובכלל זה השתתפות על פי עיקר. בתהליכי; הפוליטיי;

לעומת השוויו3 בבחירה ההיבחרות בהקשר של ייצוגיות נשי; אינה דבר . נשי; בתהלי& הבחירות

 .  העולה באופ3 ברור מעקרונות הייצוגיות הדמוקרטית
, האזרחי;מתו& כלל , הייצוגיות כעיקרו3 דמוקרטי דורשת כי למשקלה היחסי של אוכלוסייה

אול; עיקרו3 זה אינו מחייב כי הגו= המייצג יהיה זהה בהרכבו היחסי לגו= . יהיה ביטוי בפרלמנט

לכ3 אי3 בעיקרו3 הייצוגיות משו; הכרח להיק= ייצוג נשי; בפרלמנט ובממשלה באופ3  . הבוחר

 .זהה לזה שבאוכלוסייה 
ה3 . לת סטאטוס שיוכי מובהקהנשי; ה3 קבוצה בע, בשונה  מקבוצות הבוחרי; שהוזכרו לעיל

 . אינ3 יכולות לשנות את שיוכ3 המגדרי ולרכוש תכונות מגדריות כשל הנציגי; הגברי;
עקרונית המי3 אינו אמור להשפיע על המעמד הפוליטי והתכונה המבחינה בניה3 לגברי; אינה 

דומה לזו בהתא; לכ& הצפייה היא שהשתתפות נשי; בפוליטיקה תהיה . צריכה להיות רלוונטית

אלא שמגדר הפ& חס; לכניסה לפוליטיקה ולייצוגיות ובגלל שמאפיי3 המי3 קבוע יש . של גברי;

 .   בחס; זה משו; הפרה של עיקרו3 היצוגיות
אלא ג; , השתתפות נשי; בפוליטיקה אינה באה לידי ביטוי רק בייצוג במוסדות רשמיי;

הרבה מעבר לייצוג3 , ל יש לנשי; ייצוג רבלמרות שבתנועות השלו; בישרא. בארגוני; וולונטריי;

, הכנסת: מסמ& זה עוסק בייצוג נשי; בארגוני; פוליטיי; רשמיי; בישראל, במסגרות רשמיות

מה , לכנסת ולממשלה חשיבות דומיננטית במערכת דמורקטית. והרשויות המקומיות, הממשלה

בהתא; לכ& יש . לחוקיהשהנשי; כאזרחיות מחוייבות , ג; שזו המערכת המרכיבה את המדינה

 . חשיבות סמלית ומעשית לייצוג3 ושיתופ3 של הנשי; בניהול ענייני המדינה

 2הסברי1 תיאורטיי1:  ייצוג נשי1 בפוליטיקה �תת . 2

 3 הסברי1 מבניי2.21
על פי הסברי; אלו הגברי; יצרו את המערכות הפוליטיות וקבעו את כללי המשחק בה3 באופ3 

איתור המחסומי; העומדי; בפני נשי; . י; לפוליטיקה באופ3 שוויוניהחוס; את נגישות הנש

 . המבקשות להיכנס למערכת הפוליטית ה; נשוא ההסברי; המבניי;
בעבר . חסמי; משפטיי; וחסמי; לא פורמליי;: חסמי; אלו נחלקי; לשני סוגי; עיקריי;

 כיו; תופסי; את היו רבי; יחסית, ג; בדמוקרטיות המערביות, החסמי; הפורמליי; לנשי;

                                                 
' עמ, 1998, תל אביב:הוצאת הקיבו5 המאוחד , ת לייצוג נשי1 בפוליטיקה"מחכו. שרק1נקרדניאלה ש, גדעו3 דורו3 1
15118 ,54. 

הוצאת , גיורא רוז3:עור&, מי, מגדר ופוליטיקה:בתו&; "על פמיניז; נשיות וכוח של נשי; בישראל. "פרידמ3, אריאלה
 .43' עמ, 1999,  אביב�תל : הקיבו5 המאוחד

 
' עמ, 1998, תל אביב:הוצאת הקיבו5 המאוחד , ת לייצוג נשי1 בפוליטיקה"מחכו. שרק1לה שנקרדניא,  גדעו3 דורו23  

811 113. 
הוצאת הקיבו5 , גיורא רוז3:עור&, מי, מגדר ופוליטיקה:בתו&;"נשי; בפוליטיקה ופוליטיקה של נשי;. "הרצוג, חנה

 .3161331' עמ, 1999,  אביב�תל : המאוחד
 
לפיה; הצור& בשלטו3 הוא תוצאה של הבדלי; ביולוגיי; בי3 המיני; , הסברי; פיסיולוגיי; בעבר היו מקובלי; ג;  3

 .המיוחסת להורמו3 הגברי טסטוסטרו3, ברמת האגרסיביות והאסרטיביות
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, התרבות המפלגתית הפוליטית, מבנה המערכת המפלגתית: מקומ; החסמי; הלא פורמליי;

 .            שיטת הבחירות ועוד
  הסברי1 חברתיי2.31

ההסברי; החברתיי; לתת הייצוג של הנשי; בפוליטיקה מתבססי; על הטיעו3 כי המצב הנוכחי 

בדלי; בי3 המיני; ה; תוצאה של הבניה חברתית ולא וה. הוא תוצר של אינטראקציות חברתיות

 . נובעת מהבדלי; ביולוגיי; בי3 המיני;
בהסברי; החברתיי; הסביבה , בשונה מההסברי; הביולוגיי; בה; המי3 הוא המשתנה המסביר

 . היא המשתנה המסביר את ההבדלי; בי3 המיני;
 .הסברי; מצביי;. 1:במסגרת הסברי; אלו ישנ3 שתי גישות 

 .חיברות פוליטית. 2
 ההסברי; המצביי; טועני; כי זיהו מספר גורמי; סביבתיי; המשפיעי; ביותר על מידת ייצוג3  

 .מצב משפחתי של האישה. א: של הנשי; בפוליטיקה
 .יציאה של האישה לעבודה מחו5 לבית.                       ב
   . תעסוקתי;נוכימיקו1 במבנה ההזדמנויות החי.                        ג

הסברי החיברות הפוליטית טועני; כי תת הייצוג הנשי בפוליטיקה נובע מתהלי& החיברות 

הסוציולוגי; משתמשי; במונח חיברות כדי לבטא את התהלי& באמצעותו נלמדי; . הפוליטי

למידת התפקיד , לפיכ3. ונטמעי; בי3 היתר התפקידי; החברתיי; ובכלל זה תפקידי המי3

 .  ג1 באמצעות החיברות הפוליטי מהווה חלק חשוב בהתפתחות האישית בעתידהמגדרי 
הגישה כי ישנה חשיבות לחינו& ולהשכלה באיזו3 ייצוג נשי; בפוליטיקה מקורה בשתי גישות 

 . תיאורטיות אלו

 חשיבות החינו3 והשפעתו על ייצוג נשי1 בפוליטיקה. 3

 4 חשיבות ההשכלה3.1
.  תעסוקתי משפיע על מידת ייצוג הנשי; בפוליטיקה�ויות החינוכי מיקו; הנשי; במבנה ההזדמנ

כשירות , טענה זו מתבססת על ההנחה כי הבחירה במועמדי; פוליטיי; נובעת מכשירות; להיבחר

 . זו נקבעת על ידי המוסדות הפוליטיי; עצמ;
ללי; בדר& מאפייני; אלו כו. מוסדות אלו קובעי; על פי מאפייני; מסוימי; מיהו מועמד כשיר

בהתא; לכ& מיקומ3 הנמו& של . ובישראל ובמקרי; רבי; ג; ניסיו3 צבאי, מקצוע, כלל השכלה

מגביל ) בישראל ג; החוסר במשאב הניסיו3 הצבאי( תעסוקתי �נשי; במבנה ההזדמנויות החינוכי 

 .  את יכולת3 להתברג באליטה הפוליטית
לעיתי; רמת ההשכלה ותחו; הלימוד . ההשכלה היא משאב חשוב בחיי; בכלל וג; בפוליטיקה

, באופ3 מסורתי הייתה נגישות3 של נשי; להשכלה. משמשי; כרטיס כניסה לאליטה הפוליטית

אול; בחברות מערביות נמצא כי נשי; . נמוכה יותר מאשר אצל גברי;, בעיקר ההשכלה הגבוהה

 ייתכ3 שמשאב .שעסקו בפוליטיקה ה3 משכילות יותר מאשר הגברי; ששרתו באותו התפקיד

ההשכלה חשוב יותר לנשי; מאשר לגברי; משו; שהוא מפצה על חוסר האיזו3 במשאבי; אחרי; 

      .כגו3 הניסיו3 הצבאי

                                                 
' עמ, 1998, תל אביב:הוצאת הקיבו5 המאוחד , ת לייצוג נשי1 בפוליטיקה"מחכו. שרק1דניאלה שנקר,  גדעו3 דורו3 4

87197. 
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נשי; לרוב . השוני בהשכלת פוליטיקאי; ופוליטיקאיות בא לידי ביטוי בתחו; ההשכלה שרכשו

יחסית כגו3 מדעי הרוח לומדות תחומי; אשר איכות; כמשאב המשמש בחיי; הפוליטיי; נמו& 

מסתבר שבישראל לימודי משפטי; ה; השכיחי; ביותר בי3 חברי . והחברה או חינו& והוראה

 ).     משפטני;44 היו 14 1בכנסת ה(הכנסת 
. לציי, כי רמת ההשכלה אינה מהווה גור1 מרכזי בקביעת כשירותו הפוליטית של מועמד יש

אלא תנאי מסייע , ספיק להצלחה הפוליטיתהשכלה גבוהה אינה משמשת תנאי הכרחי או מ

 .בלבד
 5 חשיבות החיברות3.2

על פי תיאוריית הלמידה החברתית אישיות האד; ותפקודו המגדרי  נרכשי; תו& אינטראקציה 

בתהלי& זה מופנמי; ערכי; הנחשבי; בחברה כנכוני; . מתמדת של הפרט ע; סביבתו החברתית

כחלק . די; כיצד עליה; להתנהג בחברה בה ה; חיי;גברי; ונשי; כאחד לומ. או לא נכוני;

 . מתהלי& זה ה; מפנימי; את ההתנהגות הפוליטית הרצויה בחברת;
התרבות מספקת את המרש; להתנהגות . תהלי& החיברות ניזו3 מהתרבות בה הוא מתקיי;

בתקופת הינקות ממלאות . בדר& כלל בנות רוכשות ניסיו3 שונה מאשר בני;. חברתית רצויה

המסרי; המופני; כלפי שני . הציפיות השונות מילדי; וילדות תפקיד מכריע בהתפתחות הילד

המיני; מחזקי; את תפיסת העול; הסטריאוטיפית המחלקת את העול; לתחו; הפרטי והציבורי 

בו מקו; האישה בתחו; הפרטי ולא בעול; הפוליטי ומקו; הגבר בתחו; הציבורי ובכללו התחו; 

 אלו מתורגמי; לשפת מעשה וכתוצאה מכ& הילדות והנשי; הבוגרות מגלות מסרי;.  הפוליטי

 .     זהו המפתח לתת הייצוג הנשי בפוליטיקה. פחות עניי3 בפוליטיקה
נית, לכוונו כ3 , א1 אכ, תהלי3 החיברות משפיע על התנהגות עתידית כבר בשלב הילדות

 החסמי1 הנורמטיביי1 לקדו1 שהשפעתו המאוחרת תניע נשי1 לבחור בקריירה פוליטית וכ,

 . נשי1 בפוליטיקה יחלשו
 6 מגדר במערכת החינו3 והבניית העול1 הפוליטי 3.3

, בי3 סוכני החיברות המשפחה. בתהלי& החיברות ממלאי; מוסדות ואנשי; שוני; תפקיד חשוב

סוכ3 החיברות החשוב ביותר לאחר בית ההורי; היא מערכת . תקשורת ההמוני; ועוד, החברי;

שני; רבות נמצאי; הילדי; במערכות חינוכיות ועוצמת3 של מערכות אלו בעיצוב עתיד .  החינו&

 .הילדי; והילדות ברורה
מדיניות . מערכת החינו& היא אחד הגשרי; בי3 המשפחה  לעול; החיצוני אליו גדלי; הילדי;

הציבורי החינו& מהווה התערבות בחיי המשפחה וחינו& הילדי; והיא משקפת את האינטרס 

במערכת החינו& קיימות זירות פעילות המעבירות מסרי; . להכשרת הילדי; כאזרחי המחר

 :חלק מזירות אלו גלויות וחלק3 סמויות כגו3. המבחיני; בי3 המיני;
ספרי הלימוד ותוכנית הלימודי; מעבירי; מסרי; שוני; לגבי מקומ; של כל אחד מהמיני; . 1

). למשל עיסוקי הנשי;  והגברי;(יעה בצורה סטריאוטיפית דמות הנשי; והגברי; מופ. בחברה

 . כמו כ3 בספרי ההיסטוריה חלק3 של הנשי; מוצנע יותר

                                                 
 .971103' עמ, ש1 5
, כ ענת מאור"ח. עורכת,  הכוח העולה;נשי1: בתו&; "נדר במערכת החינו& והבניית עול; העבודה'ג."למד3,  אראלה 6

 .1771189' עמ, 1997, קיבו5 דליה: ספריית פועלי;
, נסקישמחה שלו: בעריכת , מיניות ומגדר בחינו3: בתו&; "תהליכי; של הבניית מגדר בבית הספר. "קליי3, אסתר

 .1131134' עמ, 2000, אביב1תל' בית הספר לחינו& והוצאת רמות אונ
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בישראל  רק . לימודי מתמטיקה מהווי; מסננת מרכזית לקראת לימודי; מדעיי; וטכנולוגיי;. 2

 המשמשי; כ& הלימודי;. חצי מהבנות בהשוואה לבני; ניגשות לבגרות חמש יחידות במתמטיקה

כמו ג; בכניסה לאקדמיה במקצועות אלו , קרש קפיצה למקצועות מתגמלי; בשוק העבודה

 . נחסמי; בפני חלק לא מבוטל מס& הנשי;
התמקדות . תוכנית הלימודי; בגיל הר& מאמנת יותר את הבני; בתחומי; שחסרי; לה;. 3

; יותר אצל הבני; וביצירת משחק דרמטי מפתחי; תחומי; החסרי, בהבנת הנקרא, בקריאה

 .    בעוד הבנות זקוקות יותר לפעילויות מוטוריות גדולות
הבניית המגדר בבית הספר מתרחשת יו; יו; בזירות רבות של הפעילות במסגרת מערכת החינו& 

דרכי ההוראה , המבנה הארגוני: הזירות שהוזכרו לעיל ה3 רק חלק מ3 המכלול המכיל ג; את

וכ3 , שיבו5 במסלולי לימוד, ציוני; והערכות,  בשפה מסוימתהשימוש, והסביבה הלימודית

 .אינטראקציות בי3 המורי; לתלמידי; והתלמידי; בינ; לבי3 עצמ; ועוד
בית הספר הוא , לכ3. הצפייה מבית הספר היא שיקנה לתלמידי; כלי; להשתלב כבוגר בעול;

הבדלי; בי3 המיני; ג; בתחו; כיוו3 שבבית הספר מובני; ה. סוכ3 מרכזי בפיתוח ובתכנו3 קריירה

 .מחוברתי; התלמידי; באופ3 דיפרנציאלי על פי מינ; למקצועות גבריי; ונשיי;, פיתוח הקריירה
. וכוחני, תחרותי, מסתבר כי גברי; לומדי; להתכוונ3 למקצועות שמשרתי; דימוי עצמי רציונלי

טריאוטיפי; לכ3 ג; החברה מצידה נוטה לתגמל נטיות קונפורמיות ולא כאלו המתנגדות לס

 . בחירת המקצוע ברוב המקרי; תהיה בהתא; לסטריאוטיפ שלו
לכ, מוכוונות התלמידות לעיסוק זה ) או לא נשי( הפוליטיקה נחשבת לעיסוק כוחני ותחרותי 

ייתכ, וזו אחת ההשפעות  של בית הספר על תת הייצוג של נשי1 . היא נמוכה מלכתחילה

 .   בפוליטיקה

  במערכת החינו3 בישראל קידו1 נשי1. 4
  לאומיות לקידו1 נשי1 בפוליטיקה � הצהרות בי, 4.1

 פרלמנטרי תוכנית לתיקו3 חוסר האיזו3 הקיי; בהשתתפות נשי; 1 אימ5 האיגוד הבי3 1994במר5 

, ;" התכנסה הוועידה העולמית הרביעית של האו1995בספטמבר . וגברי; בחיי; הפוליטיי;

דה נוסחה הצהרה למצע לפעולה במטרה לקד; את מעמד הנשי; בוועי. בנושא מעמד האישה

בניה; , במצע הוגדרו תחומי פעילות חשובי; שמילויי; יסייע לקידו; מעמד הנשי;. בעול;

 .     נשי; בתקשורת ועוד, חינו&, מניעת אלימות נגד נשי;, בריאות
 � נציגי; מ 500רי אימצו כ  פרלמנט�אותו ארג3 האיגוד הבי3 , 1995 בספטמבר 7י3 ב 'בכינוס בביג

. י3 לא יישאר על הכתב בלבד' מדינות הצהרה האמורה לוודא כי המצע לפעולה שהתקבל בביג102

במחקר . י3' פרלמנטרי מבצע מעקב אחר מילוי מצע הפעולה שהתקבל בביג�כמו כ3 האיגוד הבי3 

ניה3 ישראל ששלחה  מדינות ב60ח המעקב " פרלמנטרי השתתפו בדו�אחרו3 שבצע האיגוד הבי3 

 . י3'חמש שני; לאחר ביג, נתוני; על קידו;  מעמד האישה בישראל
בכל היבט . י3 בתחו; החינו&'בסקירה להל3 מוצגי; עיקרי תוכנית הפעולה שהתקבלה בביג

הקשור בתחו; החינו& מוצגי; הנתוני; הרלוונטיי; המצביעי; על התפתחויות במעמד נשי; 

הסקירה נועדה לבדוק .  90 1י3 ועד סו= שנות ה'3 ניסוח מסמ& ביגבמערכת החינו& בישראל מזמ

 . י3'את מידת היישו; בישראל של עקרונות הפעולה והמטרות שנוסחו בביג
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  נגישות לחינו3 4.2

 י,'מצע לפעולה ביג

 .   יש לאפשר גישה לחינו3 לכל חלקי האוכלוסייה2000עד שנת  •

 .למידי1 המסיימי1 בית ספר יסודיסגירת הפער בי, מספר התלמידות למספר הת •

 . מהתלמידי1 מסיימי בית ספר יסודי80%לפחות  •
במדינת ישראל ישנו חוק חינו& חובה חינ; החל על כל האוכלוסייה נשי; וגברי; כאחד ומחייב 

 במקו; 314 נחקק חוק המוריד את גיל חינו& החובה ל 1999בשנת .  לפחות16לימודי; עד גיל 

 כל האוכלוסייה זוכה להכנס למערכת החינו& ולרכוש  לכל הפחות השכלה אי לכ&  כמעט.  חמש

 ומעלה ובכ& מונע מצב בו נשי; נישאות 17כמו כ3 החוק הישראלי מתיר נישואי3 רק מגיל . יסודית

 . בגיל צעיר דבר העלול למנוע מה; השכלה

 
 7נגישות להשכלה באחוזי1 מס3 האוכלוסייה לפי מי,

1999 
                    גברי1נשי1           

1995 
 נשי1                              גברי1

 נגישות להשכלה

 כניסה למערכת החינו& 97.9%                          94.2%    98.2%                          95.4%
 שנות 9(השכלה יסודית ומעלה  83.4%                           78.9%   86%                              82.6%

 )לימוד לפחות

 

מ3 הטבלה נית3 לראות כי בישראל כמעט כל האוכלוסייה ה3 אצל הגברי; וה3 אצל הנשי; זוכה 

שנכנסו למערכת , למרות העליה באחוז האנשי; מכלל האוכלוסייה. לנגישות למערכת החינו&

 הפער הקט3 בי3 גברי; לנשי;  בכניסה למערכת נותר כמעט 1999 ל 1995בי3 השני; , החינו&

 .בעינו
י3 'אותו הציבה תוכנית ביג,  האחוזי;80גבוה ועומד מעל קו , אחוז מסיימי בית ספר יסודי לפחות

אול; אחוז הנשי; שסיימו , ניכרת עליה באחוז המסיימי; ה3 אצל הגברי; וה3 אצל הנשי;. כיעד

לעומת זאת המטרה אותה הציבה תכנית .  צה קו זה רק בשני; האחרונותלפחות בית ספר יסודי ח

הפער בי3 תלמידי; . לא הושגה עדיי3) סגירת הפער בי3 המיני; בסיו; בית ספר יסודי(י3 'ביג

 . ותלמידות מסימי בית הספר היסודי הצטמצ; א& לא נסגר

 

  נשי1 בהשכלה הגבוהה4.3
 

 י,'מצע לפעולה ביג

 .1 בכלל ההשכלה הגבוההשוויו, בי, המיני •

                                                 
 .22.3 ו 22.1'  טבלאות מס2000 ו 1996שנתוני; סטטיסטיי; ,  עיבוד מתו& נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 7
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, מדעי1: דגש על קידו1 נשי1 במקצועות בה1 ישנה דומיננטיות מסורתית של גברי1 •

 .מחקר בחקלאות ועוד, מתמטיקה, הנדסה

 . פיתוח תוכניות לימודי מגדר •

 
  8 תלמידי האוניברסיטאות באחוזי1 לפי סוג תואר ומי,

 
 ט"תשנ

 נשי1                              גברי1
 ו"שנת

 נשי1                              גברי1
 סוג תואר אוניברסיטאי

 ראשו3  43.5%                            56.5% 43.4%                            56.6%
 שני 43.6%                            56.4% 42.3%                            57.7%
 שלישי 52.2%                            47.8% 49.7%                            50.3%

  
מ3 הטבלה נראה כי בכלל ההשכלה הגבוהה בישראל לא קיימת בעיה של אי שוויו3 נשי; 

. בכל רמות הלימוד ה3 מהוות אחוז משמעותי מכלל הסטודנטי;. כסטודנטיות באוניברסיטאות

 .ט הפכו הסטודנטיות לרוב בכל סוגי התארי;"עד שנת הלימודי; תשנ, זאת ועוד

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מקבלי תארי1 מ, האוניברסיטאות באחוזי1 לפי תחו1 לימוד ומי,
 

                                                 
 .  22.34'  טבלה מס2000 עיבוד מתו& נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנתו3סטטיסטי  8
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 מבוסס על הערכה או בעל טעות דגימה גבוהה יחסית* 

בשני; שלאחר . יי; בי3 גברי; לנשי;על פי הטבלה בחלוקה למקצועות מתגלי; פערי; משמעות

י3 קידו; נשי; במקצועות בה; הייתה דומיננטיות של גברי; מראה על מגמה 'תוכנית ביג

ברוב המקצועות בה3 הייתה דומיננטיות מסורתית של גברי; היא נשמרה ג; לאור& .  מעורבת

& ובתוארי; ראשו3 ח חל מהפ"עד שנת תשנ, בעוד בתחו; החקלאות, י3'השני; שלאחר תוכנית ביג

נשמרה , למרות שאחוז הסטודנטיות עלה במקצת, בתחו; ההנדסה. ושני הפכו הנשי; לרוב

ובתחו; מדעי הטבע והמתמטיקה א= חלה ירידה במספר , ח"דומיננטיות הגברי; ג; בתשנ

 .  הסטודנטיות
ודרגת בכל חמשת האוניברסיטאות הגדולות בישראל ישנ; לימודי מגדר אול; היק= הלימודי; 

 . תוכנית לימודי מגדר לתואר שני� איל3 �בר . 1: התואר משתנות
 .  היצע קורסי;� מרכז לייפר החטיבה  להבדלי; בי3 המיני; �האוניברסיטה העברית . 2
 . תוכנית לימודי; לתואר ראשו�3 אביב �אוניברסיטת תל . 3
 . חטיבת לימודי; לתואר ראשו�3אוניברסיטת ב3 גוריו3 . 4
 . חטיבת לימודי;�יברסיטת חיפה אונ. 5
 

 
  נשי1 בתחומי ההוראה והמנהלה4.4

 י,'מצע לפעולה ביג

 .להבטיח שוויו, בי, גברי1 ונשי1 מורי1 ופרופסורי1 •

כגו, מקצועות (מת, דגש על מקצועות בה1 יש דומיננטיות מסורתית של גברי1  •

 ).טכנולוגיי1 ומדעיי1

 .וכית וקבלת החלטותהשתתפות מלאה של נשי1 באדמיניסטרציה חינ •

 
 11מורי1 בחינו3 היסודי והעל יסודי לפי מי,

 

                                                 
 .22.39'   טבלה מס2000י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנתו3  נתונ 9
 .22.46'  טבלה מס1995 נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנתו3  10
 טבלה 2000 ו 22.26'   טבלה מס1998 עיבוד מתו& השנתוני; הסטטיסטיי; של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  11
 . 22.28' מס

 9ח"תשנ
 נשי1                             גברי1

 10ג"תשנ
 נשי1                             גברי1

 תחו1 לימוד

 
44.1%                                     55.9% 
48.5%                                     51.5% 
40.2%                                     59.8% 

 
52.7%                                      47.7%  
47.4%                                      52.6% 
40.7%                                      59.3%   

 מדעי הטבע ומתמטיקה
 תואר ראשו3

 תואר שני
 תואר שלישי

 
51.6%                                     48.4% 

 55.2% *                                *44.8%   
111111                                       1111111 

 
49.1%                                      50.9% 
38.6%*                                  *61.4% 
1111111 

 חקלאות
 תואר ראשו3

 תואר שני
 תואר שלישי

 
18.8%                                     81.2% 
22.8%                                     77.2% 
19.4%*                                  *80.6% 

 
16.4%                                     83.6% 
17.6%                                     82.4%  
17.2%*                                 * 82.8% 

 הנדסה 
 תואר ראשו3

 תואר שני
 תואר שלישי
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 ח"תשנ
 נשי1                              גברי1

 ג"תשנ
 נשי1                            גברי1

 סוג בית הספר

 יסודי 26.4%                           83.6% 26.6%                           83.4%
 על יסודי 37.8%                           62.2%   32.2%                           67.8%

 כ"סה 26.3%                           73.7% 23.85%                       76.15%

 

נשמר הפער , י3'במהל& השני; לאחר תוכנית ביג.  תחו; ההוראה בישראל הוא מקצוע נשי מובהק

 .  שבאחריות משרד החינו&, במערכת החינו&,  גברי; לנשי;הגדול בי3
 12לפי תחומי לימוד) תקציב רגיל(אחוז נשי1 בסגל אקדמי הבכיר

 תחו1 לימודי1 ב"תשנ ח"תשנ
 מדעי החברה 17.8 21.9
 חקלאות *8 *10

 הנדסה 7.6 9.4
 מתמטיקה ומדעי המחשב *5 6*
 המדעי; הפיסיקליי; 6* *5
 יולוגיי;המדעי; הב 15* 17*

  .הערכה על פי התרשי;* 

 אחוז הנשי; . מ3 הטבלה נראה כי בכל המקצועות האקדמיי; ישנו מיעוט של נשי; בסגל הבכיר
 .א& הנשי; ה3 מיעוט קט3 בקרב הסגל ג; במקצועות אלו

למעט מדעי; (בכל המקצועות , ח"עד שנת הלימודי; תשנ, י3'בשני; שלאחר תוכנית ביג

קדמות מסוימת לקראת שוויו3 בי3 המיני; כולל מקצועות בה; קיימת חלה הת) פיסיקליי;

א& ההתקדמות מצומצמת , )המקצועות הטכנולוגיי; והמדעיי;(דומיננטיות מסורתית של גברי; 

 ).  לרוב בי3 אחוז לשניי;(למדי 
 )13תקציב רגיל(אחוז נשי1 בסגל האקדמי באוניברסיטאות  לפי דרגה 

 דרגה ה"תשנ ט"תשנ
 מ, המניי, ' פרופ 7.8% 8.9%
 חבר' פרופ 16% 19.9%
 מרצה בכיר 30.8% 32.2%
 מרצה 34.7% 39.5%
 כ"סה 20.4% 22.4%

 נתוני; לא סופיי;* 

 

 

                                                 
 .36'  עמ3' תרשי; מס , ש1 12
  .36'  עמ1' לוח מס, 2000יוני  , אקדמיה; "נשי; בסגל הבכיר באוניברסיטאות. "הרשקובי5, ה שלמ 13



 21 מתו& 12מוד ע
 

 

בהשוואה ע; טבלת מקבלי התארי; בכלל ההשכלה הגבוהה  ישנו פער משמעותי ביחס בי3 אחוז 

היחס לעיתי; הוא פי שלוש (ר הנשי; המקבלות תארי; מתקדמי; לאחוז שלה3 בקרב הסגל הבכי

 ). יותר מקבלות תואר
ובשנת הלימודי; , י3 חל מהפ& באחוז  מקבלי התואר השלישי'בעוד בשני; שלאחר תוכנית ביג

לא תורג; שינוי זה בפועל למשרות בסגל האקדמי , ט היה רוב של נשי; בי3 מקבלי התואר"תשנ

 . הבכיר
נשי; שסיימו את התואר .  נשי; להתברג בסגל הבכירל מהווי; מחסו; בפני"ייתכ3 ולימודי; בחו

דבר שעלול , )בגלל הקמת משפחה וגידול הילדי;(ל "השני והשלישי מתקשות לצאת ללימודי; בחו

 14.להגביל את הקידו; שלה3
בשני; שלאחר פרסו; , נית3 לראות כי אחוז הנשי; בסגל האקדמי הבכיר גדל במעט בכל הדרגות

 . נשי; בסגל גבוה יותר ככל שהדירוג נמו& יותראחוז ה. י3'תוכנית ביג
ייתכ3 ונתוני הטבלה מספקי; הסבר נוס= לפער בי3 אחוז הנשי; מסיימות תואר שלישי לאחוז 

בדר& כלל עובר זמ3 רב עד שאיש אקדמיה מתקבל  לסגל הבכיר בדרגות . שלה3 בסגל הבכיר

. ג; לפי הדירוג הפנימי בסגל הבכירייתכ3 וזו הסיבה שרואי; מדרג ברור באחוז הנשי; , גבוהות

לעלייה ,מוקד; עדיי3 לבדוק הא; מתורגמת עליית אחוז הנשי; בעלות תואר שלישי, לפיכ&

 .באחוז שלה3 בסגל הבכיר ויש לבדוק את נתוני הסגל הבכיר בעוד מספר שני;
ר נית3 לראות מהטבלה כי הפערי; המשמעותיי; ביותר באחוז הנשי; בסגל ה; בי3 מרצה בכי

אלו הדרגות הבכירות ביותר בסגל האקדמי והמעבר . מ3 המניי3' ומש; לעליה לדרגת פרופ' לפרופ

נית3 לראות את הטבלה , לפיכ&. אליה3 הוא המשמעותי ביותר בקידו; המקצועי האקדמי

המסננת הקשה ביותר למעבר לנשי; היא בי3 שתי . ' מרצה ופרופ1כמחולקת לשתי דרגות עיקריות 

 אחוז הנשי; במעבר בניה3 יורד במחצית וחלק ניכר של  הנשי; לא עובר בניה3 בעוד .דרגות אלו

נמו& ' אחוז הנשי; בדרגות הפרופ(אחוז הגברי; עולה ככל שהדירוג המקצועי האקדמי עולה

 ).    ביותר
 בעוד בדרגות המרצה אחוז הנשי; גבוה יחסית ובי3 דרגת מרצה למרצה בכיר אי3 פער גדול 

 ). בער& פי שניי;( מ3 המניי3 משמעותיי; ' ולדרגת פרופ'  דרגת מרצה בכיר לפרופהפערי; בי3

 
 15 נשי1 בחינו3 הגופני4.5

 
 י,'מצע לפעולה ביג

פיתוח תוכניות לימודי1 לקידו1 נשי1 בספורט ואתלטיקה כולל אימו, אדמיניסטרציה  •

 .ועוד
, צב הנשי; בספורט בישראלשהוקמו על מנת לבחו3 את מ, בישראל הוקמו שתי ועדות ציבוריות

 הוקמה היחידה 1994בשנת . ועדות אלו המליצו על שינוי במבנה ותקצוב הספורט בישראל

גיוס והכשרת נשי; לעמדות מפתח בי3 מקבלי : בי3 מטרות היחידה. לקידו; נשי; בספורט

הבטחת הקצאה שוויונית של משאבי; לספורט נשי; , ההחלטות בארגוני הספורט השוני;

                                                 
 .43' עמ, ש1 14
במשרד המדע התרבות והספורט ,המחלקה לספורט נשי; וספורט עממי, נתוני פרק זה התקבלו ממנהל הספורט 15

 .18.3.2001בתארי& 
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פיתוח הפעילות , הרחבת המודעות והגישה של מעצבי מדיניות והתקשורת לספורט נשי;. י;וגבר

 .הגופנית בקרב נשי; בכל שכבות האוכלוסייה
אשר שמה לה למטרה פיתוח תשתית רחבה בקרב , במקביל הוקמה התאחדות ספורט בתי הספר

לת קבוצה תחרותית אשר מחייבת הפע, בתקנו3 ההתאחדות ישנה תקנה.  בספורטילדות וילדי;

הדבר . מועדו3 ספורט לא יקבל הכרה א; לא יעמוד בתנאי זה. אחת לתלמידי; ואחת לתלמידות

בנוס= פותחו תוכניות ייחודיות ).   ראה טבלה(הביא להקמת קבוצות ספורט רבות לתלמידות 

 .  לטיפוח נערות וילדות בספורט תחרותי
 התאחדות ספורט בתי הספרמספר הקבוצות של תלמידי1 ותלמידות במסגרת 

 
  ה"תשנ ח"תשנ ס"תש

 תלמידי1 314 461 483
 תלמידות 271 547 582

   
נראה מהטבלה כי ישנה התקדמות משמעותית באיזו3 בי3 מספר קבוצות התלמידי; לקבוצות 

מספר קבוצות התלמידות א= עלה על מספר קבוצות התלמידי; והוא במגמת עליה . התלמידות

בתחו; זה השיגה התאחדות הספורט . י3 קבוצות התלמידות לקבוצות התלמידי;והגדלת הפער ב

 . י3 וא= יותר מכ&'בבתי הספר את המטרה אליה שאפה תוכנית ביג
 שיעור נשי1 בספורט באחוזי1 

תפקיד בוועדי1  מאמני1 ספורטאי1

 והנהלות
 

20 11111 8 1994 
24 10 10 1998 

 
 א& 194 98מת בשילוב נשי; בספורט בישראל בי3 השני;  מהטבלה נראה כי חלה התקדמות מסוי

הנשי; מהוות פחות מרבע מס& האנשי; הפעילי; בתחו; בכל . הדר& לשוויו3 ארוכה עדיי3

 . הדרגות מספורטאי; פעילי; ועד להנהלה

 

להל3 מספר השגי; עיקריי; מתו& אלו שאליה; הגיעו תוכניות קידו; ספורט הנשי; בישראל בי3 

  : 2000 � 1995השני; 
1995 

לתקצוב כספי המועצה ,  דרור קבעה קריטריוני; חדשי; ושוויוניי; בי3 נשי; וגברי;�ועדת ב3 . 1

 . להסדר ההימורי; בספורט
הוכנסו שינויי; בתקנו3 האיגודי; העצמאיי; ולפיה; לפחות אישה אחת חייבת לכה3 בהנהלת . 2

 )י; אחר התקנו3ראוי לציי3 כי לא כל האיגודי; ממלא. (כל איגוד
 .הפעלת קורסי; לנשי; בנושא פיתוח מנהיגות בקרב נשי; בספורט. 3

1996 

 .וטניס, ודו'ג,  סל �כדור : הוקמו ועדות נשי; במספר איגודי; כגו3  .1

הוקמה ועדה רפואית מיוחדת לטיפול בצרכי; השוני; של נשי; העוסקות בספורט בכל  .2

 . הרמות
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1997 

 .גל לנשי; ולנערותהוקמו נבחרות לאומיות בכדור .1

 .הוקמה העמותה לנשי; בספורט בישראל .2
1998 

 אחוזי; 15% בוועד האולימפי הישראלי �חל שינוי באחוז הנשי; בהנהלות האיגודי;  .1

במספר איגודי; נוספי; ישנה נציגה אחת או שתיי; א& בחלק מהאיגודי; אי3 ) 5%בעבר (

 . כלל נציגה

 .הוקמה ליגת נשי; בכדורגל .2
2000  

 .פרוייקט לאומי בכדורע= נשי;נוסד  .1

 .  לאומיי; בתחו; ספורט הנשי; ברמה העולמית וברמה האירופאית�ייצוג בכנסי; בי3  .2

 
 16 פיתוח תוכניות לימודי1 שוויוניות4.6

 
 י,'מצע לפעולה ביג

 .פיתוח ספרי לימוד נטולי סטריאוטיפי1 מיניי1 בכל רמות הלימוד •
חידה לאישור ספרי; מקפידי; על סוגייה אג= תוכניות לימודי; במשרד החינו& והי

אול; ישנ; מקרי; בה; מוסדות חינו& משתמשי; בספרי; שלא אושרו על ידי . זו

 . היחידה לאישור ספרי;

 .פיתוח תוכניות לימודי1 ואמצעי עזר למורי1 המעלי1 את המודעות לשוויו, בי, המיני1 •
א& יש הקפדה על התייחסות . אי3 תוכנית לימודית מיוחדת לנושא שוויו3 בי3 המיני;

 . מתאימה בכל מקצועות וספרי הלימוד

פיתוח תוכניות לימודי1 בהכשרת מורי1 המעלי1 למודעות1 את תפקיד1 בתהלי3  •

 .החינוכי ומת, כלי1 לימודיי1 בעלי רגישות מגדרית
בנושא שוויו3 בי3 המיני; בו , בימי; אלו נמצא בתהלי& פיתוח מדרי& לעובדי הוראה.א

 .עקרונות והמלצות ליישו; במוסדות החינו&, יעדי;יוצעו 
כולל ,  במקביל מתקיימות השתלמויות רבות בכל רחבי האר5 לכל רמות הגיל.ב

, להעלאת המודעות ליצירת שינוי וליישו; חינוכי ה3 בהוויה הבית ספרית, במכללות

 . בדרכי ההוראה ובתכני הלימוד, באקלי; החינוכי
על השוויו3 בי3 המיני; בחינו& מעודדי; מכללות ליחד זמ3 אג= המכללות והממונה . ג

  . מספר המכללות הלוקחות חלק בתוכנית הול& וגדל. לימוד בנושא בתוכנית הלימודי;

 .פיתוח תוכניות לימודי1 המעודדות מנהיגות נשי1 בבית הספר וכאזרחיות •
       ב יפתחו במספר בתי ספר על יסודיי; קבוצות"לקראת שנת הלימודי; תשס

 .'מנהיגות לבנות כיתות י

המעבירות מסר של חשיבות , פיתוח תוכניות לימודי1 ומידע בשיתו> תקשורת ההמוני1 •

 .אי האפליה בי, המיני1

                                                 
 .19.3.2001. מרי; שכטר' & הגב ד= מידע מהממונה על השוויו3 בי3 המיני; בחינו 16
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בהשתלמויות לעובדי הוראה אנו עוסקי; ביחידה של צפייה ביקורתית בכלי 

 .אי אפליה בי3 המיני;/ התקשורת ובפרסומות ומודעות לאפליה

 .ניות לימודי1 על זכויות אד1 המכילות בי, היתר שוויו, בי, המיני1פיתוח תוכ •
כיו; נלמדי; נושאי השוויו3 בי3 המיני; ומעמד האישה כחלק מהיחידה בנושא זכויות 

כמו כ3 מתקיי; דיו3  לגבי הרחבת נושא השוויו3 בי3 המיני; . אד; במקצוע האזרחות

 .   במסגרת לימודי זכויות אד;

 

  תמונת מצב�ת הפוליטית  הרשמית בישראל נשי1 במערכ. 5

 
  נשי1 בכנסת5.1
 

  1517 ;1 נשי1 נבחרות לכנסת מספרי1 מוחלטי1 ואחוזי1 כנסות 
 

 כנסת' מס שנת בחירות נבחרות' מס אחוז נבחרות
9.1 11 1949 1 
9.1 11 1951 2 
9.1 11 1955 3 
7.5 9 1959 4 
8.3 10 1961 5 
7.5 9 1965 6 
6.6 8 1969 7 
6.6 8 1973 8 
6.6 8 1977 9 
7.5 9 1981 10 
7.5 9 1984 11 
5.8 7* 1988 12 
9.1 11 1992 13 
7.5 9 1996 14 
12.5 15 1999 15 

  . נוספה חברת כנסת אחת12 �שנה לאחר הבחירות לכנסת ה *
 

3 מ3 הלוח נראה כי מקו; המדינה ועד היו; בכל הכנסות אחוז הנשי; בכנסת היה נמו& באופ

אחוז הנשי; היה גבוה יחסית בשלושת הכנסות הראשונות ולאחריה3 . משמעותי ממספר הגברי;

מספר הנשי; בכנסת הנוכחית הוא הגבוה ביותר מכל הכנסות . חלה ירידה בייצוג הנשי; בכנסת

 . שקדמו לה ועלה בפע; הראשונה מעל  לעשרה אחוזי;

 

                                                 
,  אביב�תל : הוצאת הקיבו5 המאוחד;  נשי1 בפוליטיקה�ת לייצוג "מחכו.  שרק1דניאלה שנקר,   גדעו3 דורו3 17

 . 54' עמ, 1998
  . il.gov.knesset.www מתו& אתר הכנסת 15 �הנתוני; על הכנסת ה 
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 18 15;1 כנסות  נשי1 נבחרות לכנסת לפי מיקו1 על מפת המפלגות
 

מפלגות הימי,  מפלגות השמאל כ"סה
 והמרכז

 כנסת' מס

11 8 3 1 
11 8 3 2 
11 10 2 3 
9 7 2 4 
10 7 3 5 
9 7 2 6 
8 6 2 7 
8 9 1 8 
8 5 3 9 
9 5 3 10 
9 7 3 11 
7* 5 2 12 
11 8 3 13 
9 6 3 14* 
15 6 9 *15 

 . ה מפלגות ימי3 ומרכזמפלגות ישראל בעליה ושינוי הוכללו בקטגורי* 
 
 

בה רוב הנשי; בכנסת משתייכות למפלגות המרכז , מ3 הלוח נראה כי מלבד בכנסת הנוכחית

עד הכנסת .  באופ3 מסורתי רוב הנשי; שכיהנו כחברות כנסת השתייכו למפלגות  השמאל , והימי3

הגיע לתשע   מספר הנשי; במפלגות הימי3 המרכז לא עלה על שלוש א& מספר3 הושלש ו15 �ה 

 .   14 1במעבר מהכנסת ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18  A Decade of Progress – The Israeli National Report to the Fourth World Conference on 
Women – Beijing – 1995  ;  Table 10 p. 54. 

  il.gov.knesset.www � נלקחו מאתר הכנסת 15 � וה 14 �הנתוני; על הכנסות ה 
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  נשי1 ברשויות המקומיות5.2
   19ייצוג נשי1 ברשויות המקומיות

 שנה 1993 1998

 ס3 כל הנבחרי1 1,396 2,363

 מספר נשי1 נבחרות 153 240

 אחוז נשי1 מכלל הנבחרי1 10.9 10.2

מספר המועצות בה, התקיימו  106 170

 בחירות 

פר מועצות בה, כיהנו מס 73 97

 נשי1

אחוז המועצות בה, כיהנו  67.9 57.1

 נשי1

 *ממוצע נבחרות למועצה 2.1 2.47

 .ממוצע של נשי; נבחרות למועצה שכבר מכהנות בה נשי;* 

 

 עלה מספר הנשי; הנבחרות 1998 לשנת 1993בי3 מערכות הבחירות לרשויות המקומיות  של שנת 

לכ3 נית3 לראות . י; ומספר הרשויות המקומיות בה3 נערכו בחירותא& במקביל עלה ס& כל  הנבחר

לעומת בחירות ' 98כי אחוז הנשי; הנבחרות מכלל הנבחרי; לכנסת ירד למעשה במעט בבחירות 

אחוז המועצות , 1998 לשנת 1993למרות שמספר המועצות בה3 כיהנו נשי; עלה מ , בהתא;. '93

).   אחוזי; בקירוב10 �כ (משמעותי המקומיות בה3 כיהנו נשי; ירד באופ3 

                                                 
המכו3 הישראלי למחקר ;  1998 בחירות �נשי1 נבחרות לרשויות המקומיות . אירנה קוג3, תנזו3רובי נ, חנה הרצוג19 

 .5'  עמ1נתוני; מתו& לוח , 1999 אביב מר5 �תל , כלכלי וחברתי
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  20 פי גושי1 מפלגתיי�1התפלגות באחוזי1 של נבחרות לרשויות המקומיות על 

 

 
1998 

 ;שנות ה
80 

המפלגה או 
 הרשימה

רשימות  28.5 43
עצמאיות ועל 
 מפלגתיות

)חירות(ליכוד 19 10
 

17 44 
 

מפלגת 
 העבודה

 
 � שינוי �רצ   12

 מר=
ישראל בעליה 7 8
רשימות  ; 2

 עולי1
ציוני1  ; ;

 כלליי1
רשימות  ; 2

 דתיות
רשימות  0.5 3

 צעירי1
 גשר ; 1
 קומוניסטי1 ; ;
רשימות נשי1 0.5 ;

 י"רפ 0.5 ;
בחירות  ; ;

 אישיות
 ירוקי1 ; 0.5

 ; 0.5 גימלי1
 

מפלגות  ; 1
 ערביות

 ס3 הכל 100 100
 
 

 הוא העליה החדה בנשי; שנבחרו 1998בחירות בשנת  ל80 1השינוי הבולט ביותר בי3 שנות ה

 44%הירידה המשמעותית ביותר הייתה במפלגת העבודה מ  . 43% ל28.5%מ , ברשימות עצמאיות

במקביל חלה ג; ירידה משמעותית בייצוג נשי; במפלגת הליכוד שהייתה בעלת ייצוג . 17% �ל 

 לבחירות 80 1בי3 שנות  ה.  80 1בשנות הנשי; נמו& באופ3 משמעותי בהשוואה למפלגת עבודה ג; 

) י"רשימות נשי; ורפ( נעלמו מהמפה הפוליטית של הרשויות המקומיות  שתי מפלגות 1998בשנת 

 .והופיעו שבע רשימות קטנות חדשות

                                                 
 .7'  עמ2לוח . ש1 20
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  נשי1 בממשלה 5.3

  21ייצוג נשי1 בממשלה

 ממשלה' מס נשי1 בממשלה' מס סגניות שרי1 ' מס

0 1 1 � 12 

0 0 13 

0 1* 14 �17 

0 0 18 

1 1 19 

1 1 20 

1 0 21  

0 1 22 

0 0 23 

1 0 24 

1 2 25 

1 2 26 

0 1 27 

1 2 28 

2 3 29 

 . ראש הממשלה16 � 14בממשלות * 

. ככלל בישראל מספר הנשי; בממשלה נמו& מאד וא= לעיתי; נשי; נעדרו לחלוטי3 מהממשלה

המספר הרב ביותר של נשי; . ניות שרי;בממשלה הנוכחית מכהנות שלוש שרות ושתי סג

יש לציי3 כי ממשלה זו היא מהגדולות .  מקו; המדינה ועד היו;, ה3 שרות וה3 סגניות, בממשלה

 שרי; ולא מונתה 26 מנתה ג; היא  1988בתולדות המדינה א& הממשלה שהוקמה לאחר בחירות 

 .  בה א= אישה לתפקיד שר

                                                 
  il.gov.knesset.www  � הנתוני; מתו& אתר הכנסת 21 
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 סיכו;. 6 
ה חס; בייצוג נשי; בפוליטיקה ובכ& ישנה פגיעה בעיקרו3 הדמוקרטי ככלל תכונת המגדר מהוו

בכנסת . בישראל קיי; אי שוויו3 בולט בהשתתפות נשי; במערכת הפוליטית הרשמית. של ייצוגיות

בממשלות . הפער בי3 מספר הנשי; לגברי; גדול והנשי; היוו תמיד מיעוט קט3 בקרב חברי הכנסת

ראוי לציי3 כי הממשלה . יותר לעיתי; לא היה כלל ייצוג נשי;ישראל  ייצוג הנשי; קט3 עוד 

בממשלה הנוכחית מכהנות שלוש (הנוכחית היא בעלת ייצוג הנשי; הגבוה ביותר מקו; המדינה 

ברשויות המקומיות הנשי; היוו מאז ומתמיד ). נשי; בתפקידי שר ושתיי; בתפקיד סגניות שרי;

. 90 � לסו= שנות ה80 �ת אחוז הנשי; ירד בי3 שנות ה מיעוט ולמרות עליה במספר הנשי; הנבחרו

רוב הנשי; הגיעו ממפלגות השמאל ולגבי הרשויות המקומיות השינוי המשמעותי , ככלל בכנסת

. שינוי זה אפשר את עליית כוח3 של המפלגות העצמאיות. ביותר הוא היחלשות המפלגות הגדולות

ת ברשויות המקומיות מאחר וקרוב למחצית ייתכ3 והדבר סייע לעליית מספר הנשי; הנבחרו

 .      משתייכות למפלגות עצמאיות1998מהנשי; בבחירות 
 ייצוג הנשי; בפוליטיקה טועני; כי החינו& הינו גור; כבד משקל במצב �חלק מההסברי; לתת 

י3 'בבחינת התקדמות השוויו3 בי3 המיני; בחינו& על בסיס מצע הפעולה בביג.  הקיי; ובהנצחתו

על א= מספר ,  השתפר המצב בישראל1995ית3 לומר כי באופ3 כללי משנת פרסו; התוכנית בשנת נ

 . היבטי; שנשארו עדיי3 ללא התקדמות משמעותית
בתחו; ההשכלה היסודית מספר התלמידות גבוה ובהשכלה הגבוהה א= עולה מספר הסטודנטיות 

אול; בחינו& היסודי לא נסגר . ט השתפר המצב"ה לתשנ"על מספר הסטודנטי; ובי3 השני; תשנ

הפער בי3 התלמידי; לתלמידות ובהשכלה הגבוהה במקצועות בה; הייתה דומיננטיות של גברי; 

 .  היא נשמרה
 א& ה3 מיעוט בכל דרגה ומקצוע 90 �בסגל האקדמי עלה אמנ; אחוז הנשי; מאמצע שנות ה 

 .באקדמיה
. ל קידו; משמעותי במצב הנשי; בספורטח, עת קמה היחידה לקידו; נשי; בספורט, 1994משנת 

 ה3 הוו עדיי3 1994 ה3 הרוב לאחר שבשנת 1998בספורט בבתי הספר קבוצות התלמידות בשנת 

אול; הנשי; ה3 עדיי3 מיעוט בקרב . כמו כ3 הובטח שוויו3 בתקצוב נשי; בספורט, מיעוט

 . והנהלות הספורט, המאמני;, הספורטאי;
דה על פיתוח ספרי; ותוכניות לימודי; המעלי; למודעות את נושא בתוכניות הלימודי; ישנה הקפ

  .  השוויו3 בי3 המיני; ופיתוח מנהיגות לנשי;
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