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 16 2018, 2013נספח: שיעור הנשים במועצת הרשות בכל רשות, 

 

 

 

 ותרשימים איוריםרשימת 

 6 2018: מתמודדים ונבחרים לראשות רשות מקומית )כולל מועצות אזוריות(, 1איור 

 7 2018, המקומית: מתמודדים ונבחרים למועצת הרשות 2איור 

 8 2018, 2013נשים מקרב כלל חברי המועצה, ה: שיעור 3איור 

 9 2018, 2013הרשויות המקומיות לפי שיעור הנשים במועצת הרשות,  מספר: 1תרשים 

 9 2018–2013הנשים במועצת הרשות, : מגמת השינוי בשיעור 2תרשים 

 10 2018, 2013כלכלי, -לפי אשכול חברתי בכלל חברי מועצת הרשות: שיעור הנשים 3תרשים 

 11 2018, 2013לפי קבוצת אוכלוסייה,  כלל חברי מועצת הרשות: שיעור הנשים ב4תרשים 

חרדיות לפי אשכול -ברשויות יהודיות לא בכלל חברי מועצת הרשות: שיעור הנשים 5תרשים 

 8201כלכלי, -חברתי

12 

כלל הסיעות לפי קבוצת אוכלוסייה, ב: שיעור הסיעות שלפחות שליש מחבריהן נשים 6תרשים 

2013 ,2018 

13 

ריאליים למועצת המועמדים המועמדים למועצת הרשות והנשים בקרב השיעור : 7תרשים 

 2018כלכלי, -הרשות, לפי אשכול חברתי

14 

ריאליים למועצת המועמדים והמועמדים למועצת הרשות הנשים בקרב השיעור : 8תרשים 

 2018ושיעור הרשימות בראשות אישה, לפי קבוצת אוכלוסייה,  ,הרשות

14 
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 תמצית

ומוצגים בו נתונים בדבר ייצוג הנשים בקרב נבחרי  לקראת יום האישה הבינלאומימסמך זה נכתב 

 .2018אוקטובר הציבור ברשויות המקומיות בעקבות הבחירות שנערכו בהן ב

 עיקרי הנתונים במסמך:  

  כולל מכלל ראשי הרשויות,  6%נשים לכהן בראש רשות מקומית ) 14נבחרו  2018בבחירות

רי המועצות בחמכלל  16%ת במועצת הרשות )נבחרו לכהן כחברונשים  431-מועצות אזוריות(, ו

שיעור הנשים במועצות הרשויות המקומיות גדל בין בחירות  הרשויות, ללא מועצות אזוריות(. של

 סטטיסטית., גידול מובהק נקודות האחוז 3-בקרוב ל 2018לבחירות  2013

 אין כלל ייצוג נשי במועצת 2018הרשויות המקומיות שהשתתפו בבחירות  196-ביותר משליש מ 

הדבר מהווה  ( הן רשויות ערביות או חרדיות.96%הרשות. כמעט כל הרשויות ללא ייצוג נשי )

הרשויות שהשתתפו בבחירות לא היה  191-מ 45%-, אז ב2013שיפור לעומת המצב לאחר בחירות 

רק בשלוש רשויות ייצוג הנשים עולה על מחצית חברי המועצה,  2018לאחר בחירות ייצוג נשי כלל. 

 .2013שתי רשויות בהן לפחות מחצית חברי המועצה היו נשים לאחר בחירות  לעומת

 מובהק בין קבוצת האוכלוסייה המתגוררת ברשות ובין שיעור  בבדיקת רגרסיה נמצא קשר

: ברשויות חרדיות )רשויות שיותר ממחצית תושביהן חרדים( אין כלל נשים הנשים במועצה

; ברשויות היהודיות שאינן 2% –הנשים נמוך מאוד  במועצת הרשות; ברשויות הערביות שיעור

  היו נשים. 2018חרדיות רבע מחברי המועצה שנבחרו בבחירות 

  כלכלי של הרשות לבין שיעור הנשים -חיובי מובהק בין הדירוג החברתיכמו כן, נמצא קשר

ב שיעור הנשים בקר –כלכלית של הרשות גבוהה יותר -ככל שהרמה החברתיתבמועצת הרשות: 

כלכלי של הרשות לבין שיעור הנשים -הקשר בין הדירוג החברתי .חברי המועצה גבוה יותר

בחלוקה גסה רק ברשויות יהודיות לא חרדיות.  שהתמקדה בדיקהבגם נשמר במועצת הרשות 

כלכליים הנמוכים -חרדיות המשתייכות לאשכולות החברתיים-שברשויות יהודיות לא ,ניתן לומר

 ( שיעור נשים במועצה הוא 7–5המועצה הן נשים, באשכולות הבינוניים ) מחברי 15%-( כ4–2)

 .30%-( שיעור זה מגיע לכ10–8, ובאשכולות הגבוהים )25%-כ

  לכל סיעה  מימון בחירות מוגדלקבע הענקת  לחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( 12תיקון

במועד הגשת דוח חיובי של מבקר המדינה על ניהול חשבונות הסיעה במועצת הרשות המקומית ש

חודשים לאחר מועד  10)ככלל, עד . המועד לקביעת הזכאות לפחות שליש מחבריה נשים

רק בחמישית מהסיעות בכלל הרשויות המקומיות  – 2019טרם חל, אך נכון לינואר הבחירות( 

חרדיות שיעור זה -. ברשויות היהודיות הלאותראו ימגיע לכדי שליש מחברי הסיעה  שיעור הנשים

 גדול יותר ומגיע למעט יותר משליש מהסיעות.

 אולם, הנבחריםהיה גבוה יותר משיעורן בקרב  2018בבחירות  המתמודדיםהנשים בקרב  שיעור 

מהמתמודדים לראשות מועצות מקומיות  9%: באוכלוסייה משיעורן משמעותית נמוך עדיין

)לא כולל מועצות  מהמועמדים למועצות הרשויות המקומיות 23%-(, ואזוריותכולל מועצות )

לא הפער בין שיעור הנשים בקרב המתמודדים ושיעורן בקרב הנבחרים מצביע על כך ש .אזוריות(

סיכוייהן להיבחר נמוכים מאלו אלא שגם רק שנשים מהוות מיעוט מקרב המועמדים בבחירות, 

הגדלת  –שם הגדלת ייצוג הנשים יש להתמודד עם שתי משוכות . כלומר, לשל מועמדים גברים

ייצוג הנשים בקרב המתמודדים והגדלת סיכויי ההיבחרות שלהן באמצעות הצבתן במקומות 

 ת המתמודדים.וריאליים ברשימ
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  מספר המועמדים הריאליים בכל רשימה הוגדר כמספר הנבחרים בפועל בתוספת לצורך מסמך זה

נשים התמודדו על  700בסיס הגדרה זו, מבין המועמדות למועצת הרשות,  על מועמד אחד נוסף.

מתמודדות עמדו בראש רשימה  135מכלל המתמודדים במקום ריאלי.  18% –מקום ריאלי 

מכלל הרשימות. בדומה לנתוני הנבחרות גם כאן נמצאו הבדלים ניכרים בין  7% –למועצה 

  כלכלית של הרשות.-בהתאם לרמה החברתיתהרשויות בהתאם לאוכלוסייה המתגוררת בהן, ו

  ,העובדה שברוב הרשויות הסיעות במועצה הן  לצדהשיעור הנמוך של הרשימות שבראשן אישה

להסביר, ולו במידה מסוימת, את סיכויי ההיבחרות הנמוכים של נשים  יםבדרך כלל קטנות, עשוי

 ביחס לגברים, כאמור לעיל.
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 מבוא .1

 במוקדים שונים שלעלייה בשיעור הנשים המשתלבות במדינות רבות בעשורים האחרונים חלה למרות ש

ינות פערי בחלק מהמדהארצית והמקומית.  וג בפוליטיקהייצ-נשים עדיין נמצאות בתת, קבלת החלטות

 2018באוקטובר  .בזירה הארציתמאלו ש משמעותייםאף בפוליטיקה המקומית הייצוג בין גברים לנשים 

מועצות  121ערים,  75: (רשויות עם תושבים 255מקומיות )מתוך רשויות  250-בחירות בבישראל  ערכונ

מסמך זה מציג את הנתונים המעודכנים אודות ייצוג נשים ברשויות  1מועצות אזוריות. 54-ו מקומיות

לדיון נרחב בסוגיה של ייצוג נשים בשלטון המקומי, כולל סקירת כלים המקומות לאחר בחירות אלו. 

להעלאת ייצוג הנשים בפוליטיקה, וכן לנתונים על ייצוג נשים ברשויות המקומיות בארץ )אחרי בחירות 

צוג הולם לנשים יינות בעולם, ראו מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא ( ובמדינות שו2013

 2018.2שנכתב במרס  ,תמונת מצב בישראל ומבט משווה: בשלטון המקומי

 הרשימובחירת  הרשותראש כוללות בחירה ישירה של  המקומיות במועצותו בעריםככלל, הבחירות 

כל אחד ועד המקומי בוהבחירת ת הבחירות את וכולל האזוריות במועצותרשות המקומית. ה תמועצל

ובחירת  בתחומה הוא ממוקםמועצה האזורית ישוב ליכל בחירת נציג , ים המרכיבים את המועצהיישובמה

  .ם בחירתו הופך ראש המועצה האזורית גם לחבר המועצהע .ראש המועצה בבחירות ישירות

נקבע חברים. מספר החברים בכל רשות מקומית  31–7 מונה מועצת הרשות מועצות המקומיותבערים וב

ת נבחר לרוב נציג אחד במועצות האזוריו 3.על פי מספר התושבים ברשות, מבעוד מועד לפי מפתח אחיד

ולא ממספר התושבים  שוב ועל כן מספר חברי המועצה מושפע ממספר היישובים במועצה האזוריתילכל י

 .)אם כי ליישובים גדולים עשוי להיות יותר מנציג אחד במועצה(

נועד , 2014התקבל בשנת , ש1993–תשנ"ג(, החוק הרשויות המקומיות )מימון בחירותל 12תיקון מספר 

עות מתן תמריץ כלכלי לשילוב נשים להעלות את שיעור הייצוג של נשים בפוליטיקה המקומית, באמצ

. אינו חל במועצות האזוריות( התיקון) בערים ומועצות מקומיות ת הסיעותבמקומות ריאליים ברשימו

קבל מימון בחירות תרשות המקומית שלפחות שליש מחבריה נשים ה במועצת ההתיקון קובע כי סיע

מסכום מימון הבחירות שהיא זכאית לו  15%מוגדל. על פי התיקון, סיעה כזו תקבל תוספת בשיעור של 

הוא  בסיעההמועד הקובע לבחינת שיעור הנשים  כאשר ,2018בחירות חל החל מתיקון החוק לפי החוק. 

מועד זה  ,. ככללסיעהשמבקר המדינה הגיש ליושב ראש הכנסת דין וחשבון חיובי בדבר חשבונות ה לאחר

במועד כתיבת המסמך משרד הפנים טרם  לפיכך, 4.יחול לא יאוחר מתום עשרה חודשים אחרי הבחירות

                                                 

 .תל מונדו מסעדה, טייבה, ג'ת, גרביה-באקה אלהבחירות לא נערכו ברשויות:  1
, מרכז המחקר והמידע תמונת מצב בישראל ומבט משווה: לטון המקומיייצוג הולם לנשים בש, רינת בניטה ושלי מזרחי סימון 2

 .2018מרס ב 5של הכנסת, 

 . 2018ביוני  21, חברי המועצה בעיריות ובמועצות המקומיותהודעת שר הפנים בדבר קביעת מספר משרד הפנים,  3
 .1993–תשנ"ג(, החוק הרשויות המקומיות )מימון בחירותל)א( 23-( ו2)ב()7(, 3)א()7סעיפים  4

בדבר חשבונות מבקר הלהארכת מועד הגשת דוח אישרה ועדת הפנים את בקשת מבקר המדינה  2019יצוין, כי בפברואר  
אם -סיעות 10. הבקשה נבעה מבקשות שהגישו 2020במאי  13-ל האם והרשימות המשותפות שהשתתפו בבחירות-סיעות

. 21-נה על רקע עומס שנוצר כתוצאה מהקדמת הבחירות לכנסת הלדחיית הגשת הדוחות הכספיים שלהן למבקר המדי
משמעות הדבר היא כי המועד הקובע למתן תוספת המימון לסיעות ששליש מחבריהן נשים, בסיעות שיגישו את הדוחות 

בקשת מבקר המדינה להארכת מועד , 788, ועדת הפנים והגנת הסביבה, פרוטוקול 20-באיחור, ידחה גם הוא. הכנסת ה
להגשת דו"ח מבקר המדינה בדבר חשבונות סיעות האם והרשימות המשותפות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות 

 .2019בפברואר  25, 2018באוקטובר 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=5da04119-6cf0-e711-80de-00155d0a0235&businessType=1
https://m.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=5da04119-6cf0-e711-80de-00155d0a0235&businessType=1
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000553
https://m.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=5da04119-6cf0-e711-80de-00155d0a0235&businessType=1
http://www.moin.gov.il/NationalSupervision/Documents/%D7%94%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8%20%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000553
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. בהמשך המסמך תוצג תמונת המצב מוגדלקבע אילו רשימות עומדות בדרישות החוק וזכאיות למימון 

 .במועד זה בהתאם לנתונים הקיימים

במסמך הנוכחי מוצגים נתוני המועמדים והנבחרים למועצות הרשויות המקומיות ולראשות המועצות 

 ,. הנתונים מוצגים, בין השאר2013גם נתוני בחירות לשם השוואה . במקרים רבים מובאים 2018בבחירות 

חשוב  .אשכולות השלהן, תוך חלוקתן לעשר כלכלי-חברתיהדירוג הבפילוח הרשויות המקומיות לפי 

חלוקת  , וכיכערך רציף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהכלכלי מחושב -המדד החברתיכי  ,להבהיר

ת בשיטת ניתוח אשכולות, אשר יוצרת קבוצות הומוגניות ינעש אשכולות ההרשויות המקומיות לעשר

אשר בו נכללות  10סוגיה זו חשובה במיוחד בכל הנוגע לאשכול  – 5לא שוות בגודלןמבחינת מאפייניהן אך 

חשוב לציין  בלבד ועל כן יש לנקוט משנה זהירות בהסקת מסקנות גורפות על סמך מאפייניהן. שתי רשויות

הרשויות שהשתתפו כלכלי של חלק מהרשויות: -בין שתי מערכות הבחירות חל שינוי בדירוג החברתיש

, המדד העדכני ביותר שפורסם 2015כלכלי -מדד החברתיבמסמך זה על פי דירוגן במוצגות  2018בבחירות 

, 2013כלכלי -מדד החברתימוצגות על פי דירוגן ב 2013, ואילו הרשויות שהשתתפו בבחירות 2018בסוף 

, בכל אשכול עשויות להיות רשויות שונות בכל אחת מהשנים ,. לכןהקודמות הרלוונטי למועד הבחירות

שיעור הנשים מובא בנספח בסוף המסמך  .חת זאת בחשבון כאשר משווים בין נתוני שתי השניםויש לק

 .2018בחירות אחרי ו 2013בכל רשות אחרי בחירות 

, חולקו הערים והמועצות המקומיות לשלוש כלכלי-לצד הצגת הנתונים בפילוח לפי הדירוג החברתי

רשויות מועצות מקומיות(,  67-ערים ו 10) ביותרשויות ער: ןהמתגוררת בה קבוצות לפי האוכלוסייה

רשויות ו 6)ארבע ערים ושלוש מועצות מקומיות(, חרדים הןתושבי מחציתת שלפחות יורשוקרי,  –  חרדיות

 מועצות מקומיות(. 51-ערים ו 61כולל רשויות מעורבות ) ,חרדיות-יהודיות לא

בעיריות ובמועצות המקומיות )בעיקר היותן  היות ששיטת הבחירות במועצות האזוריות שונה מזו הנהוגה

פי מאפייניהן )שכן יש -, וכן היות שלא ניתן לפלח את המועצות האזוריות עלבחירות אזוריות ולא יחסיות(

הנתונים שיוצגו להלן אינם כוללים את נתוני המועצות  רובבהן יישובים שונים בעלי מאפיינים שונים(, 

. במקרים בהם "רשויות מקומיותהכללי "ח עדיין נעשה שימוש במונח האזוריות, אך לשם פשטות הניסו

  הנתונים כוללים את הרשויות האזוריות הדבר מצוין מפורשות.

שהוכנו במשרד  2018-ו 2013הנתונים המוצגים במסמך מקורם בקבצי המועמדים והנבחרים בבחירות 

לידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת  ממנו, וחלקם הועברוונלקחו חלקם פורסמו באתר המשרד  הפנים.

נתוני המועמדים כוללים את המועמדים התקינים בלבד )ללא מועמדים שנפסלו או פרשו(.  7לבקשתו.

 ,במועד זה טיוב הנתונים על ידי משרד הפנים טרם הסתיים; היות ו2019הנתונים נכונים לתחילת ינואר 

 אינם סופיים לגמרי. הנתונים

 

                                                 

ערכי המדד בתוך האשכולות תהיה מינימלית ככל האפשר, ושונות ערכי בשונות שיטת ניתוח האשכולות יוצרת מצב שבו ה 5
אפיון יחידות גאוגרפיות הודעה לתקשורת: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  מקסימלית. המדד בין האשכולות תהיה
 .2018בנובמבר  28, 5201כלכלית של האוכלוסייה בשנת -וסיווגן לפי הרמה החברתית

נתונים על דמוגרפיה ותעסוקה של חרדים : מתן שחק, יעור האוכלוסייה החרדית ברשויות המקומיותבדבר ש מקור הנתונים 6
 . 2015-והם נכונים ל ד"ר לי כהנר. הנתונים מבוססים על אומדן שערכה 2017ביולי  16, בערים הגדולות

; 2019בינואר  1, תאריך כניסה: רשימת נבחרים במועצות אזוריות, רשימת נבחרים בעיריות ובמועצות מקומיותמשרד הפנים,  7
בינואר  2כהן, סגנית המפקחת הארצית על הבחירות, דוא"ל במענה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, -מאיה שרון

רשויות המקומיות במשרד הפנים, דוא"ל במענה על פניית מרכז ; שלומית גולדשטיין, מנהלת תחום תפעול בחירות ב2019
 .2017בנובמבר  28המחקר והמידע של הכנסת, 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2018/351/24_18_351b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2018/351/24_18_351b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2018/351/24_18_351b.pdf
http://m.knesset.gov.il/Activity/Info/mmm/Pages/document.aspx?docId=afe5e8c2-435a-e711-80d5-00155d0a6d26&businessType=1
http://m.knesset.gov.il/Activity/Info/mmm/Pages/document.aspx?docId=afe5e8c2-435a-e711-80d5-00155d0a6d26&businessType=1
http://www.moin.gov.il/NationalSupervision/Pages/council-members-list-1.aspx
http://www.moin.gov.il/NationalSupervision/Pages/council-members-list.aspx
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 )כולל מועצות אזוריות( אשי רשויותרייצוג נשים בקרב  .2

נשים בראש רשות מקומית )עירייה, מועצה מקומית או  ששהאחרונות כיהנו המוניציפליות לפני הבחירות 

ראשי  250-מ 6%, אשר מהוות 14-אחרי הבחירות עלה מספר העומדות בראש רשות למועצה אזורית(. 

באיור הבא  .חרדיות-מכהנות ברשויות יהודיות לא הרשות ראשות כל. 2018הרשויות שנבחרו בבחירות 

 .הרשויותת לראשות ובבחירוהנבחרים מוצגים נתוני המועמדים 

 

כי  ,עולה 2018ות בבחיר לתפקיד זהנתוני משרד הפנים על המתמודדים לראשות הרשויות והנבחרים מ

הראשונה  המשוכה – רשות בראש לעמוד להיבחר בכדי לעבור נשים שעל משוכותשתי  שקיימות נראה

השנייה היא המשוכה היו נשים.  2018-בת יורשוה ותמהמתמודדים לראש 9%רק  – עצם ההתמודדותהיא 

הסיכויים של מתמודדת אישה להיבחר נמוכים מהסיכויים של שהנתונים מלמדים  – ההיבחרות

ועמדות מהמ רק חמישיתהגברים נבחרו למשרה,  כמעט שליש מהמתמודדיםשמתמודד גבר: בעוד 

, נמוך משיעורן בקרב כלל בלבד 6%שיעור הנשים בקרב ראשי הרשויות הוא כאמור מכך  תוצאהכ .נבחרו

 .המתמודדים

רשויות(, בהן שתי מועצות מקומיות  250מתוך  63ברבע מהרשויות )עוד עולה מנתוני משרד הפנים, כי 

 .ערביות, הייתה לפחות מתמודדת אחת על ראשות הרשות



 

 
   

  18 מתוך 7 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 8המקומית מועצת הרשותבייצוג נשים  .3

 16.2% נשים, אשר מהוות 431 הערים והמועצות המקומיותנבחרו לכהן במועצות  2018לאחר בחירות 

 2013נקודות האחוז משיעור הנשים במועצות לאחר בחירות  3-, גידול של קרוב למכלל חברי המועצה

  .מכלל חברי המועצה הנבחרים 19% –חברות מועצה  216בבחירות במועצות האזוריות נבחרו . (13.5%)

למועצת הרשות המקומית )ללא מועצות  2018בבחירות והנבחרים באיור הבא מוצגים נתוני המועמדים 

 אזוריות(.

 

שיעור הנשים  הרשות, מועצתגם בבחירות ל –הרשויות  ראשותבדומה לבחירות ל כי ,ולהמנתוני התרשים ע

מהמועמדים הגברים הצליחו  %17-שבעוד ; (%16) הנבחריםבקרב  שיעורןמגבוה ( %23) המועמדיםבקרב 

 מקרב מיעוט מהוות שנשים רק שלא היא הדבר משמעות מהמועמדות נבחרו. 11%, רק למועצה להיבחר

כלומר, בדומה למצב  .גברים מועמדים של מאלו נמוכים להיבחר סיכוייהן, בבחירות המועמדים

לשם הגדלת ייצוג הנשים יש  – בבחירות למועצת הרשותגם כך בהתמודדות לתפקיד ראש ראשות, 

 –רב המתמודדים והגדלת סיכויי ההיבחרות שלהן קהגדלת ייצוג הנשים ב :להתמודד עם שתי משוכות

בהקשר זה חשוב לציין שסיעה ממוצעת  .זאת באמצעות הצבתן במקומות ריאליים ברשימת המתמודדים

                                                 

בערים ובמועצות מקומיות עליהם  –במניין חברי מועצת הרשות נספרים גם ראשי רשויות המהווים חלק ממועצת הרשות  8
 להיבחר בנפרד לשני התפקידים, ואילו במועצות אזוריות ראש המועצה הנבחר הופך עם היבחרו לחבר מועצה.



 

 
   

  18 מתוך 8 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

כרבע מהסיעות הן סיעות יחיד; יותר ממחצית הסיעות מונות שני חברים.  1.8ברשויות המקומיות כוללת 

כלומר, אם אישה אינה עומדת . חברים או פחות; רק כחמישית מהסיעות מונות יותר מארבעה חברים

למידע נוסף על סיכוייה להיבחר כחברת מועצה נמוכים.  –בראש רשימה או מוצבת במקום השני ברשימה 

ראו מסמך מרכז המחקר  ,על כלים להעלאת ייצוג נשים בפוליטיקה בכללו ,מכסות ייצוג לנשים בפרט

  9.נת מצב בישראל ומבט משווהתמו: צוג הולם לנשים בשלטון המקומיייוהמידע של הכנסת בנושא 

 

 100-גדל מספר הנשים במועצות הרשויות ב 2018-והן ב 2013-רות הן ביהרשויות בהן נערכו בח 190-ב

(. אך, כאמור, 2018נשים לאחר בחירות  2013-ביחס למספר הנשים ברשויות אלו ב 31%)גידול בשיעור של 

שיעור בבלבד נקודות האחוז  2.7גידול של ת הגידול המספרי היא משמעווכפי שניתן לראות בתרשים לעיל, 

-ל 2013-ב 13.5%-ברשויות שהשתתפו בכל אחת ממערכות הבחירות )גידול מ הנשים מקרב חברי המועצה

  10יצויין כי הבדל זה נמצא מובהק. (.2018-ב %16.2

                                                 

, מרכז המחקר והמידע תמונת מצב בישראל ומבט משווה: ייצוג הולם לנשים בשלטון המקומי, רינת בניטה ושלי מזרחי סימון 9
 .2018מרס ב 5של הכנסת, 

ושיעור הנשים לאחר  3201רציות בין שיעור הנשים חברות המועצה לאחר בחירות ובדיקת השערות להפרש הפרופנערכה  10
  .p<0.01ברמת מובהקת של כי ההבדל מובהק בדיקה העלתה . ה2018בחירות 

חדוה קפלינסקי, כלכלנית במחלקה לפיקוח תקציבי במרכז המחקר  ידי-ת במסמך בוצעו עלוסטטיסטיההסקה הניתוחי  
 והמידע של הכנסת.

https://m.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=5da04119-6cf0-e711-80de-00155d0a0235&businessType=1
https://m.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=5da04119-6cf0-e711-80de-00155d0a0235&businessType=1
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

אין כלל ייצוג  2018בבחירות הרשויות המקומיות שהשתתפו  196-מ 37%-בתרשים, כפי שעולה מנתוני ה

הדבר מהווה ( הן רשויות ערביות או חרדיות. 96%. כמעט כל הרשויות ללא ייצוג נשי )במועצת הרשות נשי

הרשויות שהשתתפו בבחירות לא היה ייצוג  191-מ 45%-ב, אז 2013שיפור לעומת המצב לאחר בחירות 

לעומת  ,הנשים עולה על מחצית חברי המועצהבשלוש רשויות ייצוג רק  2018לאחר בחירות  .נשי כלל

 .2013יות בהן לפחות מחצית חברי המועצה היו נשים לאחר בחירות רשושתי 
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

כי שיעור הנשים במועצת הרשות עלה  ,מעלה 2018ובחירות  2013בחינת השינוי בייצוג הנשים בין בחירות 

 16%-וירד ב מהרשויות 44%-שינוי במהרשויות בהן נערכו בחירות בשתי השנים, נותר ללא  40%-ב

התמנו נשים למועצת הרשות בבחירות  2013רשויות בהן לא היה ייצוג נשי לאחר בחירות  17-ברשויות. מה

לא התמנתה אף אישה בבחירות  2013. לעומת זאת, בחמש רשויות בהן היה ייצוג נשי לאחר בחירות 2018

 מובא בנספח בסוף המסמך. 2018בחירות אחרי ו 2013שיעור הנשים בכל רשות אחרי בחירות  .2018

 

שיעור  –גבוהה יותר  הרשותכלכלית של -הרמה החברתיתשככל כי  ,מהנתונים המוצגים בתרשים עולה

ועל כן יש לנקוט  בלבד נכללות שתי רשויות 10כאמור, באשכול  .הנשים בקרב חברי המועצה גבוה יותר

  .משנה זהירות בהסקת מסקנות גורפות על סמך מאפייניהן

. השיפור  2018אחרי בחירות  כמעט בכל האשכולות חל שיפור במידת הייצוג של נשים במועצת הרשות

 .נקודות האחוז 6-בעלה במועצה שיעור הנשים , בהם 7–6אשכולות בחל  )בנקודות האחוז( הגדול ביותר

שחל שינוי בדירוג חלק מהרשויות בין מערכת בחירות אחת לשנייה, האשכולות לא כוללים  כאמור, היות

 בהכרח את אותן רשויות בכל אחת מהשנים.
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

מעלה הבדלים ניכרים בשיעור הנשים המתגוררות ברשויות  יהיהאוכלוסבחינת הנתונים לפי קבוצות 

אין כלל נשים  (, כאמורממחצית תושביהן חרדיםיותר רשויות שחרדיות )קרי ברשויות  –במועצת הרשות 

 ;2018ברשויות הערביות שיעור הנשים נמוך מאוד, אם כי הוא עלה לאחר בחירות  ;במועצת הרשות

 21%)לעומת  נשים יוה 2018בחירות שנבחרו ברבע מחברי המועצה ברשויות היהודיות שאינן חרדיות 

 .(2013אחרי בחירות 

 2018במועצת הרשות לאחר בחירות  שיעור הנשיםשבחנה את רגרסיה קת לצורך מסמך זה נערכה בדי

של  ; קבוצת האוכלוסייהשל הרשות כלכלי-כפונקציה של מספר משתנים מסבירים: דירוג חברתי

2R ;0.696=) מודל הרגרסיה נמצא מובהקממוצע במועצת הרשות. הסיעה הגודל ו הרשות

𝐹191
4 =109.088; p<0.01 )כלכלי -לדירוג החברתי :קשר מובהק לשיעור הנשיםנמצאו עם כל המשתנים ו

קשר  אוכלוסייה חרדית וערביתלקבוצת ; (β=0.412; p<0.01שיעור הנשים במועצת הרשות )לקשר חיובי 

ממוצע סיעה ; לגודל (β(Arab)=-0.472; β(Haredi)=-0.191; p<0.01) שלילי לשיעור הנשים במועצת הרשות

קשר של המשתנים האחרים יחסית לם במועצת הרשות, אם כי קשר זה חלש קשר חיובי לשיעור הנשי

(β=0.087; p<0.05) . כאמור קיימות הוכנס למודל הרגרסיה על רקע ההבנה שסיעה ממוצע המשתנה גודל

, ושיכולת ההיבחרות היבחרותוהתמודדות  – למועצת הרשותשתי משוכות שעל נשים לעבור בכדי להיבחר 

מרשימות המועמדים  7%. היות שכפי שיוצג בהמשך, רק ברשימת המתמודדיםתלויה במיקום המועמדת 

כך יגדלו  -תהיה גדולה יותר שסיעה במועצה היו בראשות אישה, ההנחה הייתה שככל  2018בבחירות 

בשיעור חברות המועצה הסיכויים שהיא תכלול גם נשים. כאמור, תרומת משתנה זה להסבר השונּות 

הרשויות השונות: רק  ביןסיעה הממוצע תכן שהדבר נובע מהשונּות הקטנה בגודל הימועטה יחסית, וי

 .יותרשלושה חברים או רשויות( סיעה ממוצעת במועצה מונה  27בשישית מהרשויות )

-צב כלכליומקבוצת אוכלוסייה תמונת המצב העולה מהתרשים לעיל, ולאור הקשר המוכר בין נוכח 

רשויות תוך קבוצת הבכלכליים גם -בחלוקה לפי אשכולות חברתייםחברתי, נבחן שיעור חברות המועצה 

 ., כפי שמוצג בתרשים הבאהיהודיות שאינן חרדיות
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 – חרדיות ככלל, גם כאשר ממקדים את הבדיקה ברשויות יהודיות שאינןכי  נראהמנתוני התרשים 

לומר בחלוקה גסה, ניתן  גבוהה שיעור הייצוג של נשים גבוה יותר.כלכלית -ברשויות ברמה חברתית

 15%-כ (4–2הנמוכים ) כלכליים-חרדיות המשתייכות לאשכולות החברתיים-שברשויות יהודיות לא

, ובאשכולות 25%-נשים במועצה הוא כה( שיעור 7–5מחברי המועצה הן נשים, באשכולות הבינוניים )

לאחר בחירות בדיקת רגרסיה שבחנה את שיעור הנשים נערכה  .30%-יע לכ( שיעור זה מג10–8הגבוהים )

 סיעהכלכלי של הרשות ושל גודל ה-הדירוג החברתיכפונקציה של חרדיות -ברשויות היהודיות הלא 2018

p<0.01𝐹109 ;21.206=) . מודל הרגרסיה נמצא מובהקהממוצע במועצת הרשות
2=0.28; 2R) ושני ,

לשיעור הנשים  חיוביקשר  כלכלי-לדירוג החברתי מובהק לשיעור הנשים: המשתנים נמצאו עם קשר

הממוצע נמצא גם כן קשר חיובי לשיעור הנשים הסיעה ; לגודל (β=0. 488; p<0.01) במועצת הרשות

 (.β=0.186; p<0.05במועצת הרשות )

סיעה  לכל ת מוגדלהענקת מימון בחירולחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( קבע  12כאמור, תיקון 

ככלל, ) הגשת דוח חיובי של מבקר המדינה על ניהול חשבונות הסיעהבמועד במועצת הרשות המקומית ש

טרם  לקביעת הזכאות. למרות שהמועד לפחות שליש מחבריה נשים (11חודשים לאחר מועד הבחירות 10עד 

כי הקביעה  ,יודגש. 2019לינואר , נכון שלפחות שליש מחבריהן נשיםחל, נציג להלן את שיעור הסיעות 

דוח מבקר המדינה על ניהול הסופית לגבי הזכאות למימון מוגדל תעשה במשרד הפנים רק במועד הגשת 

 , ובהתאם לשיעור הנשים בסיעה במועד זה.חשבונות הסיעה

                                                 

 .2020נדחה מועד הגשת דוח המבקר בעניינן למאי האם והרשימות המשותפות -סיעותכאמור, עבור חלק מ 11
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ם שיעור הנשי בכלל הרשויות המקומיות חמישית מהסיעותברק  2018לאחר בחירות כי  ,מהתרשים עולה

(. ברשויות היהודיות 2013נקודות האחוז מבחירות  שליש מחברי הסיעה לפחות )עליה של שלושמגיע לכדי 

)עליה של שש נקודות האחוז  מהסיעות יותר משלישמעט יע לגמזה גדול יותר וחרדיות שיעור -הלא

 .(2013מבחירות 

 ת ברשויות המקומיותלמועצת הרשו מועמדים .3.1

ברשויות המקומיות שהוצגו לעיל, ביקשנו לבדוק גם את שיעור הנשים  הנבחריםלצד נתוני הנשים בקרב 

שיעור הנשים בקרב המועמדים לבין שיעורן בקרב בשל הפער המשמעותי בין בבחירות.  המועמדיםבקרב 

ברשימת  ריאלי מקוםבשיעור המועמדות שהוצבו  –הגדרנו משתנה נוסף , לעיל( 2)שהוצג באיור  הנבחרים

בתוספת הוגדר כמספר הנבחרים בפועל בכל רשימה  מספר המועמדים הריאליים ,. לצורך כךהמועמדים

כי מעבר לעובדה שמשתנה זה קשור במישרין למשתנה של חברי  ,בהקשר זה חשוב לציין מועמד אחד נוסף.

משנה של סיעות קטנות )שכן כל סיעה, לא  משקלןהמועצה הנבחרים שכן הוא נגזר ממנו, הוא מגדיל את 

מה גודלה, מקבלת תוספת זהה של מועמד אחד(, ומתעלם מרשימות שלא הצליחו להכניס אף מועמד 

 לאור כל זאת יש להתייחס למשתנה זה במשנה זהירות. 12למועצה.

 700-מכלל המתמודדים(. כ 23%נשים על מושב במועצת הרשות ) 4,000-התמודדו קרוב ל 2018בבחירות 

מתמודדות עמדו בראש  135מכלל המתמודדים הריאליים(.  18%אלי )מתוכן התמודדו על מקום רי

להלן, נמצאו הבדלים בין הרשויות בהתאם  7 תרשיםכפי שמוצג במכלל הרשימות(.  7%הרשימה למועצה )

 כלכלי אליו הן משתייכות.-לאשכול החברתי

                                                 

בהקשר זה יצוין כי נערכה בדיקה הכוללת את הרשימות שלא נכנסו למועצה וזו העלתה נתונים דומים לאלו שיוצגו להלן  12
 )שיעור נשים מעט נמוך יותר(.
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בקרב המועמדים  מנתוני התרשים עולה, כי בדומה לנתוני הנבחרים, הן בקרב כלל המועמדים והן

 כלכלית של הרשות גבוה יותר.-הריאליים שיעור הנשים עולה ככל שרמתה החברתית

 להלן. 8כפי שמוצג בתרשים  המתגוררת בהן. ההתאם לאוכלוסיינמצאו גם ברשויות הבין  הבדלים ניכרים
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בבחירות  ,החרדיותברשויות לא היו כלל נשים שהתמודדו למועצת הרשות  2018בבחירות בעוד ש, כי יצוין

מכלל המועמדים ברשויות אלו(, אחת  4%נשים על מקום במועצה ברשויות חרדיות ) 16התמודדו  2013

  .לכהן במועצת הרשות אף אחת מהמתמודדות לא נבחרה מהן אף עמדה בראש רשימה.

 בדרך הן במועצה הסיעות הרשויות שברוב העובדה עם יחד, אישה שבראשן הרשימות של הנמוך השיעור

 יםעשוי (יותר ממחצית הסיעות מונות שני חברים או פחותחברים;  1.8סיעה ממוצעת מונה ) קטנות כלל

-: כאמור, בעוד שלהסביר, ולו במידה מסוימת, את סיכויי ההיבחרות הנמוכים של נשים ביחס לגברים

בהקשר זה יוזכר מהמועמדות הנשים נבחרו.  11%מהמועמדים הגברים נבחרו למועצת הרשות, רק  17%

  נמצא קשר חיובי ומובהק לשיעור הנשים במועצת הרשות.ברשות הממוצע סיעה שלגודל ה
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 2018, 2013בכל רשות, במועצת הרשות  נספח: שיעור הנשים
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