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 תקציר מנהלים  

"אין לך גורם הרסני יותר לחברה מאשר תחושת בניה ובנותיה, כי נוהגים בהם איפה ואיפה. תחושת חוסר  

שבתחושות. היא פוגעת בכוחות המאחדים את החברה. היא פוגעת בזהותו העצמית השוויון היא מהקשות 

 1.של האדם"

מירב כהן, השרה   בישראל ומוגש לגב' המקומיתנשי בפוליטיקה הייצוג  התת  תי ימדיניות עוסק בבע המסמך 

המינים  לשוויון חברתי, שאמונה על הרשות למעמד האישה, רשות שהוקמה במטרה לקדם שוויון בין  

  2. בישראל

נשים בישראל, כמו ברוב המדיניות המערביות בעולם, אינן מוגבלות בחוק מלרוץ לרשות המקומית ועדיין  

תופעה זו גורמת לארבעה סוגי נזקים עיקריים   3המועצות.מחברי  16.2%מהוות  נשי כאשר הן קיים תת ייצוג 

יעה בתפיסת מעמדן של הנשים  בערכים )שוויון(, פג   של פגיעה ברווחה: אי קידום של נושאים "נשיים", פגיעה

 קבלת ההחלטות. הליך ופגיעה ב  "גברית"(נתפסת  הבתפיסת המנהיגות ) , בחברה

בפוליטיקה המקומית היא זו הגורמת לתופעה הבלתי רצויה של תת   יםהעדר מודלים נשיש במסמך נטען

 .משלוש החלופות שיוצגו מענה באמצעות אחתלה  הייצוג ובהתאמה לפגיעה ברווחה, אשר יש לתת 

"מנטורינג   ,חלופה המועדפתה  המבחני המדיניות, נבחר שלהחלופות ולאחר הצגת הניתוח   בסיום בחינת

את המענה המשמעותי ביותר לצמצום הבעיה הבלתי רצויה ותוביל   עניק ת החלופה אשר  ברשות מקומית".

 בישראל.  בשלטון המקומיצוג ילהגדלת הי 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 332, 309( 2יפו נ' מועצת עיריית תל אביב יפו, מב)-אביב-סיעת העבודה בעירית תל 953/87בבג"ץ   1
 . 1998-ות לקידום מעמד האשה, תשנ"ח חוק הרש  2
 . 5.3.2019", מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2018עדו אבגר, "ייצוג נשים בשלטון המקומי, ריכוז נתונים לאחר הבחירות המקומיות  3
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 לתופעה רקע 

הייצוג תת  בבעיית  יעסוק  המדיניות  בפוליטיקה    נייר  לעסוק    המקומיתהנשי  בחרנו  משתי    בסוגיהבישראל, 

כאשר אימוץ נייר המדיניות    2023סיבות עיקריות: הראשונה, הקרבה למועד הבחירות שיתקיימו באוקטובר  

, יכול להוביל לשינוי משמעותי בייצוג הנשי ברשויות. השניה, היקף ההשפעה  זה, מספיק זמן לפני הבחירותבשלב  

על כל תחומי    שפעההה  ותננטי ברשות ובעל דומי ף  הגו  המועצות הןעל חיי התושבים, כאשר    של השלטון המקומי

  4.חינוך, רווחה, ניקיון, תרבות, ביטחון וכו' -החיים 

בישראל, כמו שאר המדיניות המערביות, אין חוק המגביל התמודדות נשים ברשויות המקומיות. יתרה מכך,  

ו תמריץ כלכלי לשילוב  ישנ  5, , בעקבות תיקון לחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(2018החל מהבחירות  

הן נשים )הכוונה למכהנות בפועל( תקבל מענק כספי    מנבחריה  1/3לפחות  שם ברשימות. התיקון קבע שסיעה  נשי

  13.5%-נבחרו כ  2013-כאשר ב  לך סייע במעט להגדלת הייצוג הנשילמימון. נראה שהמה  15%מהמדינה, תוספת  

 נמוך בהרבה ביחס לגודלן של הנשים באוכלוסייה.    ועדיין הייצוג הנשי 6, 2018-ב  16.2%נשים לעומת 

ארגוני    29  ת  הקמת קואליצילטפל בסוגיה, הבולטים: שינוי החקיקה שהוזכר לעיל,  ניסיונות  מספר    בוצעובעבר  

וקידום קמפיין "תתמודדי"    ,לעודד נשים להתמודד בבחירות",במסגרתה פעלו הארגונים  2018"מקומיות    נשים

 7משפיעה. טל שוורץ המהווה דמות מוכרת והרשות למעמד האישה עם הפרזנטורית לי שהופק ע"י

שאחראית על הרשות למעמד האישה, רשות ממשלתית שהוקמה    ,מירב כהן,  הלקוחה היא השרה לשוויון חברתי

חוק שוויון  8, מכוח  לקדם  הינה כדי  הנושא  הגורם המרכז    . הרשות  להעמיד  במשאת  ותפקידה  רדי הממשלה 

המקומית    פוליטיקהבוויון בין המינים. השרה צמחה  את הכלים והמידע הנדרשים לקידום הש  הממשלה   לרשות

ולכן מכירהוררות תנועת "התעב  כחברת מועצה ותהיה רתומה    הנושאשל קידום    את האתגרים והחשיבות  " 

   .לכך

 

 

 

 

 

 

 
מלכה, "ייצוג נשים בפוליטיקה, ישראל במבט השוואתי", המכון הישראלי לדמוקרטיה,  - אסף שפירא, עופר קניג, חן פרידברג, רעות איצקוביץ'  4

 .  2013אוגוסט 
 1993החוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, תשנ"ג  5
 . 5.3.2019כנסת, ", מרכז המחקר והמידע של ה 2018הבחירות המקומיות עדו אבגר, "ייצוג נשים בשלטון המקומי, ריכוז נתונים לאחר  6
7 https://www.youtube.com/watch?v=L00aQvAIWHI   
 . 1998-חוק הרשות לקידום מעמד האשה, תשנ"ח  8

https://www.youtube.com/watch?v=L00aQvAIWHI
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 , תת ייצוג של נשים בפוליטיקה המקומית בלתי רצויההתופעה ה

 ייצוג נשי ברשויות בישראל תמונות מצב:

תוצאות  מהוות  2018בחירות    לפי  נשים  מתוך    16.2%,  המקומיות;  הרשויות  מקומיות    196מחברי  רשויות 

נשים; ורק בשלוש    30%-רשויות( יש פחות מ   79)   40%-רשויות( אין כלל ייצוג נשי במועצה; ב   72)   37%-בישראל, ב

  2018ומיות בבחירות  שיעור הנשים מקרב המתמודדים לתפקידים ברשויות המק  9.50%רשויות יש ייצוג של מעל  

 10במועצות האזוריות מכלל המתמודדים לתפקיד חבר המועצה.  25%-בעיריות וכ 23%- היה כ

  ג ממוצע שיעור הייצו   .מציג את אחוז הנשים במועצות מקומיות במדינות אירופאיות שונות  טהגרף המוצע מה

ייצוג של    עם שיעורמהסוף  ישראל נמצאת במקום הרביעי  ו  29.11%הינו    2018כון לשנת  הנשי במדינות אלה, נ

באירופה ואינה    הקיימת במדינות רבות חבה ייצוג נשי ברשויות המקומיות הינה תופעה ר  . כלומר, העדר16.2%

והן    29.11%, הן ביחס לממוצע העולמי  להשגת ייצוג הולםעד    ארוכה  דרךלישראל  מנגד  ,  ייחודית רק לישראל

 נשים באוכלוסייה.  ביחס לגודלן של ה 

 European Institute for Gender Equality, 2018מקור: 

 חשיבות הייצוג הנשי בפוליטיקה בכלל ובשלטון המקומי בפרט:

בפוליטיקה תואם ערכים של שוויון וייצוגיות, מעניק לגיטימציה לשלטון דמוקרטי השואף    ראשית, ייצוג נשי

בנוסף    11יבוש תפיסת העולם הרואה בנשים כאזרחיות שוות לגברים. לייצג הולם של כלל בוחריו ומשמעותי לג

  מוביל למצב בו הגברים מקבלים החלטות עבור הנשים, החלטות שמשפיעות עליהן באופן ישיר   אי ייצוג נשי

 ציבור החרדי בו נשים לא מהוות חלק מהמשחק הפוליטי.  דוגמא לכך היא ה 12ומבלי שהן משמיעות את קולן. 

 
 .  5.3.2019כנסת, ", מרכז המחקר והמידע של ה 2018נתונים לאחר הבחירות המקומיות עדו אבגר, "ייצוג נשים בשלטון המקומי, ריכוז  9

 . 26.12.2018ה, ד"ר אסף שפירא, פרופסור עופר קניג, ייצוג נשים ברשויות המקומיות, המכון הישראלי לדמוקרטי 10
ticles/25472https://www.idi.org.il/ar 

 .  26.12.2018ד"ר אסף שפירא, פרופסור עופר קניג, ייצוג נשים ברשויות המקומיות, המכון הישראלי לדמוקרטיה,  11
https://www.idi.org.il/articles/25472 

,  מלכה, "ייצוג נשים בפוליטיקה, ישראל במבט השוואתי", המכון הישראלי לדמוקרטיה -אסף שפירא, עופר קניג, חן פרידברג, רעות איצקוביץ'  12
 .  2013אוגוסט 

https://www.idi.org.il/articles/25472
https://www.idi.org.il/articles/25472
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יוון שהשלטון המקומי נחשב לאפיק  כ  "כיות ח  לש  משפיע על מספרןברשויות המקומית  נשי  ייצוג  שנית, תת  

כיהנו    ,2018לינואר  נכון    39כמעט שליש מהח"כים,    . םחיים הפוליטיי"כים וכצעד ראשון בלחגיוס השכיח  ה

 13בעבר ברשויות המקומיות. 

תנאי לייצוג "מהותי", קידום אינטרסים  וא  שלישית, ייצוג "תאורתי", שיעור גבוה של נשים בזירה הפוליטית, ה

בנושאים הקשורים  נשים בתפקידי מפשונושאים הנוגעים לנשים. מחקרים מראים     ב מצלתח מרבות לעסוק 

רתן מהמגרש הפוליטי תפגע בהמשך המאבק ליצירת שיוון בין  הד  14. הןשים בחברה ולקדם אינטרסים שלנה

ובמאמצים הישראלית  בחברה  המציאות   המינים  בנוסף  שינוי.  לכך  ש  להוביל  מובילה  מיוצגות  אינן  נשים 

 15. שנושאים הקשורים אליהן נדחקים הצידה, לא מהווים חלק מסדר היום ולא מוקדמים כנדרש

פערים בין נשים  נסת הצליח להוכיח באופן מובהק  נשים לעומת גברים בכבחן את דפוסי החקיקה של  מחקר ה

,  2012, נכון לינואר 18-כנסת המחקר זה ניתן לראות שבחס לנושאים "נשיים" אל מול "לא נשיים". בוגברים בי 

ו  בתחום נשים, ילדים, משפחה, חינוך ותרבות, בריאות ורווחה, הח"כיות הגיש   בנושאים "נשיים", כלומר הצ"ח

לעומת    64% החוק  ע" ש   36%מהצעות  שהוגשו  נשיים"  "לא  בנושאים  ח"כים.  בתחום  י  חוק  כהצעות  הוגדרו 

 16הח"כיות.  41%לעומת    59% הקטגוריה "אחר", הח"כים הובילו עםהכלכלה, חקלאות, נושאים פיסקליים ו

 

 

בתחומים    היות ממשל היא המבצעת העיקרית של מדינ  הנבחריםהעובדה שהרשות המקומית באמצעות  רביעית,  

היום חיי  את  המעצבים  והרווחה,  החינוך  בראשם  הויו- מרכזיים,  התושבים  של  הייצוג  ם  סוגיית  את  פכת 

 
המכון הישראלי לדמוקרטיה.   29.1.2018נתיבי הקריירה של חברי הכנסת, פרופסור עופר קינג,  13

https://www.idi.org.il/parliaments/20652/20653 
מלכה, "ייצוג נשים בפוליטיקה, ישראל במבט השוואתי", המכון הישראלי לדמוקרטיה,  -אסף שפירא, עופר קניג, חן פרידברג, רעות איצקוביץ'  14

 . 2013אוגוסט 
כון הישראלי לדמוקרטיה,  מלכה, "ייצוג נשים בפוליטיקה, ישראל במבט השוואתי", המ-אסף שפירא, עופר קניג, חן פרידברג, רעות איצקוביץ'  15

 . 2013אוגוסט 
מלכה, "ייצוג נשים בפוליטיקה, ישראל במבט השוואתי", המכון הישראלי לדמוקרטיה,  -אסף שפירא, עופר קניג, חן פרידברג, רעות איצקוביץ'  16

 . 2013אוגוסט 
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יותר. חברי   נבחרי הצלקריטית  לנבחרים בהמועצה הם  בניגוד  ביותר לתושב,  כנסת  יבור עם הממשק הגבוה 

 בים "מרוחקים יותר". שנחש

 ייצוג ברשויות המקומיותתת  -התופעה הבלתי רצויה )תב"ר(

תו מ שקיימת  למדים  אנו  שהוצגו  תופעה  הנתונים  המקומיות,  במועצות  לנשי  ייצוג  תת  של  רצויה  בלתי  פעה 

 גורמת לארבעה סוגי נזקים עיקריים של פגיעה ברווחה: ה

שים  נשים מקדמות יותר נושאים נשים ופועלות לשינוי מעמדן וכוחן של נ   -קידום של נושאים "נשיים"א. אי 

 בחברה.  

 בין המינים בחברה.  ן תת ייצוג גורמת לפגיעה בעקרון הדמוקרטיה ובשיווי -יעה בערכים )שוויון( ב. פג

בר גורר השפעה על תפיסת  כ"גברית" בהעדר נוכחות נשית מייצגת. בנוסף הדנתפסת  -ג. תפיסת המנהיגות

 . תקדם לתפקידים בכיריםהוביכולת ל בכל תחומי החייםהנשים בחברה כנמוך יותר מגברים מעמד 

כך לא מיוצג קולן,  נן נמצאות בשולחן קבלת ההחלטות ונשים אי - בהליך קבלת ההחלטות ובתוצאות ד. פגיעה

 מקבלים את ההחלטות עבורן.  רכים שלהן. בפועל הגברים דעתן והצ

 

רשויות, המשפיעות   257-ייצוג הקיים במדובר בהיקף רחב של פגיעה ברווחה ולאורך זמן כאשר מדובר בתת  

 . באופן רחב על חיי התושבים
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 : העדר חשיפה למודלים "נשיים". הגדרת הבעיה

                                                     מונעים מנשים להתמודד בפוליטיקה:                                                                                               י להבין מהי הגדרת הבעיה בחרנו לבחון את החסמים הכד

וכן   18, חתיתביטחון ותמיכה משפחוסר ו 17רתיעה מפוליטיקה שמזוהה  בעיקר עם גברים  -חסמים פנימיים

חסם נוסף אך לא   19. מניעה להתקדם בגלל תחושת אחריות כלפי המשפחה, קושי באיזון בין הקריירה למשפחה

נמוכה יותר אצל נשים בהתמודדות  הוכח שמשפיע במיוחד בהקשר הפוליטי הוא תחושת המסוגלות ש

סתפקים  מלעומת גברים שמדרישות המשרה כדי להתמודד,   100%עליהן לעמוד בלתפקידים. נשים סבורות ש

                                                                                                          20מחקרים. , כך לפי 60%בהרבה פחות 

, עבודה ומשרה פוליטית. הנשים נוטות לקחת חלק  קושי ביכולת לאזן בין חיי משפחה - חסמים מבניים

לא  התמסרות מלאה לתפקיד ושעות העולם הפוליטי דורש  ו 21תר בגידול הילדים ומטלות הבית, משמעותי יו

 23. א שכרללגם חסם עבור נשים להתמודד, בגיוס כספים וכיוון שהתפקיד   מהווה הנושא הכלכלי  22שגרתיות. 

ירות עבור נשים  למימון בח 24בשנה האחרונה נעשה ניסיון להסיר חסם זה באופן חלקי באמצעות הצעת חוק 

                                                                                                                                   .  המתמודדות לראשות

בותית עם  התפקיד הפוליטי והיכולת להנהיג כמצריכים תכונות אופי המזוהות תר  תתפיס -חסמים תרבותיים

הייצוג עולה  כמו במגזר החרדי והערבי. לא בכדי ותיים" להיות חלק או לחילופין איסורים "תרב 25גברים 

ישובים בהם קיימת אוכלוסייה יותר    ,כלכלית- מבחינה חברתית ,בהלימה עם חוזק אוכלוסיית היישוב

דירוג אשכול למ"ס של  מצ"ב שקף המסביר את התפלגות הייצוג נשי לפי  26. ליברלית ופחות מסורתית

 :הרשויות

 

 
.  3.3.21בס, שרית אביטן כהן, "למה אין מספיק נשים בפוליטיקה ומה צריך לקרות כדי שזה ישתנה, גלו 17

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001362731 
נסת,  והמחקר של הכרינת בניטה ושלי מזרחי סימון, "ייצוג הולם לנשים בשלטון המקומי, תמונת מצב בישראל ומשפט משווה", מרכז המידע  18

5.3.2018 . 
19 imposed barriers that delay or deny career aspirations to be an -McGee, M, (2010) To climb or not to climb:the probing of self

administrator in a public-school system: Forum on public policy 
20ply For Jobs Unless They’re 100% Qualified ,August 25 2014Tara Sophia Moh, Why Women Don’t Ap 
 . 8.3.2020", מרכז אדוה, 2020בוזגלו, יעל חסון "פערי שכר מגדריים בישראל: תמונת מצב -נוגה דגן 21
  3.3.21שרית אביטן כהן, "למה אין מספיק נשים בפוליטיקה ומה צריך לקרות כדי שזה ישתנה, גלובס,  22

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001362731 
צוג הולם לנשים בשלטון המקומי, תמונת מצב בישראל ומשפט משווה", מרכז המידע והמחקר של הכנסת,  רינת בניטה ושלי מזרחי סימון, "יי 23

5.3.2018.  
 .2022 -עידוד התמודדות נשים לראשות רשות מקומית או מועצה אזורית(, התשפ"ב –הצעת חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( )תיקון   24
  3.3.21נשים בפוליטיקה ומה צריך לקרות כדי שזה ישתנה, גלובס, שרית אביטן כהן, "למה אין מספיק  25

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001362731   
 . 5.3.2019", מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2018הבחירות המקומיות עדו אבגר, "ייצוג נשים בשלטון המקומי, ריכוז נתונים לאחר  26

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001362731
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001362731
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001362731
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  מצליחות משפיעה עליהן ועל תפיסת המנהיגות שלהן נשיים  חשיפת נשים למודלים  שמראים  המחקרים  לאור  

אלה.    רבן אותן להתמודד, החלטנו להתמקד בחסמיםד ואף ל  מים פנימיים ומבנייםחסלהסיר  ולמעשה בכוחה  

יש לחולל בו  מעלה" ע"י גופים ממשלתיים ו זאת בניגוד לחסם התרבותי שיהיה קשה יותר לתת לו מענה "מל 

 שינוי פנימי מתוך החברה עצמה.

יג היא חלשה יותר  נערך בקרב האוכלוסייה הערבית, חברה בה תפיסת המנהיגות והמסוגלות להנה שמחקר  ב

מ  נשים  גילה  הבקרב  הכללי,  קשרשציבור  תחושת    קיים  לבין  הנשים  פגשו  אותן  הנשיים  המודלים  בין  ישיר 

נשים   ממומש,  לא  פוטנציאל  בעלות  מודלים  הצגת  המחקר  לפי  להנהיג.  שלהן  על  שהמסוגלות  לוותר  נאלצו 

כולת שלהן להנהיג.  את עצמן ואת הי   הןהקריירה שלהן לטובת הפוטנציאל המנהיגותי, השפיעה על התפיסה של

זה   ובאוכלוסיות המיעוט בפרטאת ת  מסביר עניין  נשים בישראל  קבע    .ת הייצוג בקרב  גם  חשיפה  שהמחקר 

משפיעה על התפיסה שלהן את עצמן, יכולת ההובלה וההנהגה שלהן    ,נמצאות בעמדת הנהגהה לדמויות חיוביות  

תדרבן אותן להתמודד על עמדות הנהגה. כלומר חשיפה למודלים נשים משפיעה על חסמים    מעין זווחשיפה  

סבורים   אנו  לכן  הנהגה.  לעמדות  להגיע  אותן  ומדרבנת  ובטחון  מסוגלת  תחושת  להם  יוצרת  יש  שהפנימים, 

קידום מודלים לחיקויי נשים  שנטען    OECDבנוסף בדוח של    27מענה לחסמים אלה. ולתת  בעיה זו  בלהתמקד  

  28. וגוכתוצאה הקטנת תת הייצ בחיים הציבורית יכולה לגרום לפיתוח מנהיגות, חונכות, יצירת רשתות 

הבעיה   שהגדרת  במכאן  מצליחים  עוסקת  נשיים  למודלים  והמודעות(חשיפה  החינוך  כדי    שכן,  )משפחת 

מודלים נשיים, דבר שישפיע על תחושת המסוגלות שלהן  נשים צריכות להיות חשופות ל  ,להתגבר על החסמים

  עודדו י, ו תחושת מסוגלות, יצרו  הערכה עצמית  , יגבירו אתהמנהיגות יהוו השראה  וידרבן אותן להתמודד. בנוסף

כל שנשים חשופות יותר לדמויות  כ  29להגדלת הייצוג.   שיסייעו   גברים בקידום שוויון מגדרי  מעורבות פעילה של

אף  רות  יפה מוקדמת של נשים לנבחחש  30הן נוטות פחות להתנהג בהתאם לחסמים המאפיינים נשים.   מנהיגות

 31. דרימשפרת את התפיסה של יעילות המנהיגות הנשית ומחלישה סטריאוטיפים קיימים על תפקידן המג

 

 

 

 
 , אוניברסיטת חיפה 2020השפעת מודלים לחיקוי על תפיסת הנשים הערביות כמנהיגות, סירין בראנסה, בהנחיית: ג'ני קורמן,  27
28 -www.oecd.org/daf/ca/OECDParis. Conference on improving women’s access to leadership Background Report 8 march, 
   Report.pdf-2016-Leadership-Women 

29  in behavior women's empower leaders female Successful (2013). D. Bombari, & J., Lammers, M., , Mast Schmid L., Latu,
448.–444 49, psychology, social experimental of Journal tasks. leadership 

30 women leaders and its effect on the  Seeing is believing: Exposure to counterstereotypic (2004). Dasgupta, N. & Asgari, S.
malleability of automatic gender stereotyping. Journal Of Experimental Social Psychology , 40, 642-658. 

31 bias?”  Beaman, L., Chattopadhyay, R., Duflo, E., Pande, R., & Topalova, P. (2009). “powerful women: does exposure reduce
. Quarterly journal of economics, 124, 1497–1540 

http://www.oecd.org/daf/ca/OECD-Women-Leadership-2016-Report.pdf
http://www.oecd.org/daf/ca/OECD-Women-Leadership-2016-Report.pdf
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 במסגרת העבודה על נייר המדיניות נבחנו על ידינו גם שתי הגדרות בעיה נוספות:

  ברשויות המקומיות אלה כיום אין בחקיקה מכסות לנשים    - חקיקה מחייבת ייצוג )משפחת החקיקה והרגולציה(

בחרנו שלא לעסוק בהגדרת בעיה זו שכן התמריץ נקבע לאחרונה והיה רלוונטי רק למערכת בחירות    .תמריץ  רק

זמן  כלומר  אחת. לאורך  זאת  לבחון  צורך  ויש  השפעותיו  על  ללמוד  עדיין  ניתן  שלא  נציין  מראים  .  מחקרים 

 32. בעולם כאפקטיבית שקביעת מכנסות הוכחה

ייצוג   )זכויות ותשתיות(  גברי עודף  היום ברוב הרשימות רשימות אין    - בפוליטיקה בדגש על ראשי הרשימות 

אך הבעיה אינה מיוחדת לשלטון  הם גברים.    ,והאם יתמודדומי שקובע את הרשימה, מיקומם    כך"פריימריז".  

 המקומי ואף יותר משמעותית בשלטון המרכזי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
עדליא ייעוץ כלכלי בע"מ וד"ר איתי בארי, מעמד האישה ברשויות המקומיות, משרד הפנים המינהל לשלטון מקומי אגף בכיר למינהל   32

 2014מוניציפאלי אגף מחקר ומידע, פברואר 
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 תיאור החלופות  

 חלופה א: "מנטורית ברשות המקומית" 

עם   הנשים  לשבוע  יפגשו אחת  )במועצות  ו חברבמסגרת החלופה  מועצה  בכירה  ללאת  מנהלת  תיבחר    (,נשים 

של מודלים    על היעדר החשיפה הקיימת כיום  כדי לפצותו  מקרוב לדמויות נשיות משפיעותבמטרה לחשוף אותן  

זו, כפי שנטען בנייר, תגביר את תחושת המסוגלות שלהן, תסייע להן בהתמודד עם החסמים    נשיים. חשיפה 

לתהליך אישי  לווי  להן  ותעניק  התוכניתהאישיים  הפוליטית    .  בזירה  להתמודד  ספציפית  מכוונת  במהותה 

 המקומית ומדרבנת אותן להתמודדות כחברות מועצה או ראשות עיר.  

ון בחלופה זו הוא הקשר האישי של הנשים לחברות המועצה, המאפשר לווי אישי, הצפת סוגיות ספציפיות  היתר

מקדמת את    מצליחות  תוכניות מנטורינג  דומות בין הנשים למנטוריות. לפי מחקרים  ת והזדהות עם התמודדויו

ו חלק מהזירה הפוליטית  יהי  המשתתפות בתוכניתסבורים כי לאחר כמה שנים  אנו    33. הקריירה של המשתתפות

  צפוי לעלותשהייצוג הנשי  וכך גם את    לדמויות נשיות משפיעות  ויגדילו את החשיפההמקומית, יהוו השראה  

 רשויות המקומיות.  ב

השתתפות בישיבות  בסדר יומה,    "חברת המועצה"ותכלול פגישות אישיות לצד לווי של  שנתית    הינה  תוכניתה

לקמפיין  הצצה    . בשנתיים לפני הבחירות המפגשים יאפשרולצורת הניהול והאתגריםוחשיפה    מועצה/דיונים

היועצת לקידום  הבחירות של המועמדת והנושאים הנלווים לניהולו. מנהלת התוכנית ברמה המקומית תהיה  

 בכל רשות וברמה הארצית תמונה מנהלת ארצית שתפעל מול הרשויות ותוודא ביצוע.  מעמד האישה

ה  ית השנת  עלות ה מורכבת  של  חומרי₪    72,000הארצית  מנהלת  השכר  מתוכנית  הפקת  פרסום  )  ם והוצאות 

 .  ₪ ₪172,000, סה"כ   100,00בעלות של  (והדרכה

 חלופה ב : "נבחרת מנהיגות נשית" 

תיבחר ע"י וועדת איתור של הרשות לקידום מעמד האישה  שמנהיגות נשית  של  חלופה תורכב נבחרת  הבמסגרת  

. הנבחרת תשתלב באירועים קיימים ברחבי הרשות לצד אירועים  על התוכנית בשיתוף הרשויותותהיה אחראית  

שיקודמו על ידי התוכנית בשת"פ עם ארגונים שונים ומוסדות להשכלה גבוה. נוכחות הנשים באירועים תגביר  

על תפקידי  את החשיפה בקרב נשים למודלים נשיים וכתוצאה מכך תגביר גם את תחושת המסוגלות להתמודד 

 הובלה. 

לכמה    על מנת להגיע  נשים שפועלות בזירה הפוליטית המקומית, מכל המגזרים, וזאת  100-הנבחרת תורכב מ

בכירות   נשים  יבחרו  ייצוג  שאין  ברשויות  ייצוג.  אין  בהם  וערים  למגזרים  גם  מענה  ולתת  יעד  קהלי  שיותר 

פשר השתתפות של הנבחרת באירועים קיימים  אלה או רשויות בהם לא תתא  ברשויותמתחומים אחרים. בנוסף  

 לאור חסמים תרבותיים, יקודמו אירועים מיוחדים בהן תשתתף הנבחרת.  

 
33  ty: an instrumental case study of strategic collaboration. Journal Wasburn, M. (2007). Mentoring women facul

Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning , 15, 57-72 
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עם    ת"פהפקת אירועים ושאחראית על הקמת הנבחרת ופעילותה כגון:   ,מנהלת תוכנית  -העלות השנתית כוללת

מימון הוצאות  ו  ליווי מקצועי לנבחרתלות נוספת היא של  . עומעקב ובקרה על התוכנית  ליווי הנבחרת  ארגונים,

 ₪.  900,000 -סה"כ כ. באירועים ההשתתפות

 חלופה ג: "קמפיין תקשורתי"

קידום קמפיין תקשורתי רחב בצמוד לבחירות הבאות לרשויות המקומיות ובזמן מספק להתארגן להתמודדות,  

הקשב   לנצל  כדי  והתעניינווזאת  הגבוה  זה.    ת הציבורי  בזמן  להגדיל  מטרת הפוליטית  היא  חשיפה    הקמפיין 

בפוליטיקה בכלל ובשלטון המקומי בפרט כדי לחזק את תחושת המסוגלות של הנשים    לדמויות נשיות משפיעות

חברות    מכל העולם וכן סרטונים של   מצליחות   . בכל שבוע יפורסמו סיפורים אישיים של נשיםולדרבן אותן לרוץ

 התגברותן על המשוכה המגדרית.  ואת מועצה המספרות את סיפורן 

ופרסום בתקשורת    קידום ממומן וייעודי לנשים ברשתות החברתיות, מספר רב של ערוצי הפצהיכלול הקמפיין  

. פרסום  הגביר דרמטית את החשיפה לכלל הנשים בישראל מכל המגזרים, וזאת על מנת להכללית והמגזרית

אשר לא נחשפים    פרסום בעיתונות וברדיו למגזר החרדיו זמני רייטינג גבוהים במיוחדבה בכל השפות ובטלוויזי

ולאור  .  לטלוויזיה והמגזרים  המגזרים  בכלל  החברה  דפוסי  את  לשנות  כדי  לגברים  פניה  גם  יכלול  הפרסום 

   העובדה כי ישנו גם החסם התרבותי ולא רק החסם הפנימי.

וכוללת פרסום הקמפיין בערוצי התקשורת והרשתות  ₪  מיליון    1.135  -ומוערכת ב  כולםהיקרה מזו החלופה  

 אותו.  תנהל את הקמפיין ותפיק ש "צהעסקת חברת יח ,החברתיות

 נציין כי כלל החלופות הן מתקציב הרשות למעמד האישה.

 קריטריונים להערכת החלופות 

)  תועלת ● התב"ר  המקומיות  שהמידה    -(45%לצמצום  ברשויות  יותר  גבוה  נשי  לייצוג  תביא  החלופה 

לקריטריון זה שכן הוא משקף את מידת האפקטיביות  ולייצוג מהותי גבוה לנשים. המשקל הגבוה ביותר  

 צמצום התב"ר. של החלופה ב

יכולים להשפיע על    משמעותיים בעלויותפערים  .  החלופה העלות השנתית של    -(30%עלות תקציבית ) ●

ה וכן מקבלי  גבוהות    החלטות  על עלויות  וויתור  לרוב  אחרות  משמעותן  לכן  פעילויות  המשרד,    של 

   .קריטריון זה קיבלת את המשקל השני בגודלו

● ( פוליטית  את    -(15%ישימות  קיבל  זה  קריטריון  לחלופות.  פוליטיים  שחקנים  של  צפויה  התנגדות 

חלופות ובמידה ויהיו קיימות אין הבדל  המשקל השלישי בגודלו מכיוון שלא צפויים התנגדויות רבות ל

 משמעותי בין ההתנגדות הצפויה בין החלופות.    
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מידת הקושי והמורכבות בהוצאה לפועל של החלופה מבחינה לוגיסטית, מאחר    - (10%ישימות ארגונית )  ●

  , שימותביצוע ואנו לא צופים קושי בי  ותכל החלופות הינן בר .  והחלופות שונות במורכבות ואופי הניהול

  קריטריון קיבל את המשקל הנמוך ביותר. הלכן 

 קריטריונים לפיהערכת החלופות 

 תועלת לצמצום התב"ר 

שצפוי להשפיע באופן דרמטי על תחושת    בנויה על מפגש אישי  התוכנית"מנטורית ברשות המקומית":  , חלופה א  

החסמים.   עם  להתמודדות  כלים  ולתת  עם  המסוגלות  תחל  מנטוריותשנשים    100התוכנית    100ל  ישמשו 

חלופה קיבלה את  ה .  40%- לנבחרות ברשויות המקומיות, כ  יהפכושתתפת  הממ  ואנו צופים שרבות  משתתפות

 שאר החלופות.  ל וג ביחסמשמעותית את הייצבצורה שיגדיל  הציון הגבוה ביותר

  הנשיםותגביר דרמטית את החשיפה שכן מספר    חלופה ב, "נבחרת מנהיגות נשית": הנבחרת תשתתף באירועים 

יתאפשר גם מפגש אישי לחלק מהנשים בסיום    שיחשפו יהיה גבוה ויפגוש מספר רחב ומגוון של מודלים נשיים.

ותר )משך האירוע( מהחלופה הקודמת, המשלבת יחס אישי  האירוע. מנגד ההשפעה היא קטנה יותר, ולזמן קצר י

קיבלה את הציון הבינוני מבין    אך פחות מקודמת ולכן  חלופה זו צפויה לצמצם את התב"ר  וחשיפה למודל נשי.

 החלופות.  

דיגטלית ולא פרונטאלית, קבוצתית או אישית מידת   ג, "קמפיין תקשורתי": מאחר ומדובר בחשיפה  חלופה 

 של חלופה זו נמוכה ביחס לשאר החלופות וקיבלה את הציון הנמוך ביותר. האפקטביות 

 עלות תקציבית 

לצד עלויות הפקת חומרים. הנשים שישתתפו בתוכנית יסייעו למנטוריות    לתוכנית תוקצבה מנהלת:  חלופה א

מוכות ביחס  לחלופה עלויות מאוד נ   בין השאר במשימות ולווי, כך שזה יסייע להם ויהיה שווה ערך לתמריץ.

 לאחרות ולכן קיבלה את הציון הגבוה ביותר. 

,  נבחרתלתקצוב מנהלת תוכנית, פיתוח מערך הדרכה וליווי    :חלופה מורכבת ממגוון רחב של עלויותה  :חלופה ב

ולכן קיבלה ציון    החלופה היא יקרה יותר מהקודמתעלויות הפקת אירועים והוצאות שוטפות של המשתתפות.  

 . בינוני

, מימון של התכנים  ומגוונים  בערוצי תקשורת שונים   גבוהות מאוד  חלופה מורכבת מעלויות פרסום ה:  חלופה ג

היקרה ביותר ולכן קיבלה את הציון  חלופה  ה  רת יח"צ., הפקת סרטונים חומרי פרסום והסכם עם חבברשויות

 . הנמוך
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 ישימות פוליטית 

 .המרבי הציון עם  חלופה ,התנגדויותות חלופה א: לא צפוי 

בעקבות קיום אירועים שמכוונים לנשים במיוחד במועצות בהן אין ייצוג נשי בפוליטיקה המקומית   חלופה ב:

צפויה להיות התנגדות של השחקנים הפוליטיים והם עלולים להביע התנגדות לכן חלופה זו קיבלה את הציון  

 הנמוך. 

 . המרבי חלופה קיבלה את הציוןה ,התנגדויות ותלא צפוי  :חלופה ג

 ישימות ארגונית 

א:   ולוגיסטיקה  נדרשת  חלופה  ארגון  ועבודת  לתוכנית  ומעקב  בהכנה  יחסית  בקרה  קלה  לכן  בהמשך  בלבד 

 לתפעול וקיבלה ציון בינוני. 

נשים מכל רחבי   100מאחר והתוכנית כוללת ניהול נבחרת של . עבודת ארגון ולוגיסטיקה רבה נדרשתחלופה ב: 

 נים ומגוונים. חלופה זו קיבלה את הציון הנמוך ביותר. הארץ וקיום אירועים שו 

  יח"צ חברת פרסום ו אך מופעלת באמצעות  כנית רחבת היקפים ופועלת במגוון ערוצי תקשורת יחד  והת:  חלופה ג

 . לכן קיבלה את הציון הגבוהה ביותרו
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 טבלת הערכת חלופות במונחים יחסיים : 

 

 

 

 

ישימות   עלות  חלופה  

  ארגונית 

מידת התועלת  

 ר "לצמצום התב 

ישימות  

  פוליטית 

ציון  

 משוקלל 

   15% 45% 10% 30%  משקל

ברשות  מנטורית

 המקומית

5 4 5 5   

מנהיגות  נבחרת

 נשית

3 2 4 3   

 קמפיין

   תקשורתי

1 5 3 5   

            

            

ברשות  מנטורית

 המקומית

1.5 0.4 2.25 0.75 4.9 

מנהיגות  נבחרת

 נשית

0.9 0.2 1.8 0.45 3.35 

 קמפיין

   תקשורתי

0.3 0.5 1.35 0.75 2.9 
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 המלצת מדיניות 

קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר. היא  שהחלופה הנבחרת היא חלופה א, "מנטורית ברשות המקומית",  

הגבוהים   ההשפעה  אחוזי  ובעלת  לתפעול  קלה  התנגדות,  מעוררת  לא  ביותר,  לחיים  הזולה  כניסה  על  ביותר 

 .הפוליטיים על אף היקף החשיפה המצומצם יותר ביחס לאחרות

במסגרת התוכנית יתקיים מפגש שבועי ואישי בין המנטוריות והנשים שיקדמו את תחושת המסוגלות שלהן,  

ות  יסייעו מול החסמים האישיים וידרבנו אותן להתמודד. לאורך השנים אנחנו צופים שהתוכנית תתרחב לכמ 

שיקדמו ויגדילו את    גדולה יותר של משתתפות כשבכל מחזור שלה נראה משתתפות שנכנסות לעשייה הציבורית 

 הייצוג. 

כצעד ראשון ליישום החלופה יש לאייש את תפקיד מנהלת התוכנית, גיבוש תוכנית עבודה והנעת שיתופי פעולה  

חשיפה   היועצות.  עם  האישה  מעמד  לקידום  הרשות  חשוב  מטעם  הוחלק  גם  מועמדות  ואיתור  לתוכנית 

 .ומשמעותי למחזור הראשון שיפיע לאחר מכן על שאר התוכניות

  לאחר בחירתן ש  למשתתפות עם אתגרים  סייעת למעין קהילת בוגרים שתאת הפעילו בעתיד ניתן יהיה להרחיב  

 .לציבור שלהןלהרחבת החשיפה  משותפותוליצירת פעילות 

היכולים להשפיע    ,ביצענו ניתוח רגישות של חוסר יציבות פוליטית ואי אישור תקציבבמסגרת ניתוח החלופות  

הת"בר   לצמצום  התועלת  חשבון  על  הפוליטית  הישימות  משקל  את  העלנו  לכן  לפועל,  התוכנית  הוצאת  על 

 .והעלות. נציין שגם במקרה זה חלופה א' קיבלה את הציון המשוקלל הגבוהה מבין החלופות
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 נספחים

 

 

 

 

 

 

 

 ניתוח רגישות  ': א נספח 

ר  "במבחן הרגישות בשל חוסר יציבות פוליטית העולה מדד הישימות פוליטית על חשבון תועלת לצמצום התב

 גם המקרה זה החלופה המועדפת היא "מנטורינג ברשויות מקומיות" . והעלות . 

מידת  ישימות ארגונית  עלות החלופה  

התועלת  

לצמצום  

 התב"ר

ישימות  

 פוליטית 

ציון  

 משוקלל

 10% 20% 40% 30% 100% 

תוכנית  

 מנטורינג לנשים 

5 4 5 5   

נבחרת מנהיגות 

 נשית 

3 2 4 3   
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קמפיין 

 תקשורתי  

1 5 3 5   

           

תוכנית  

 מנטורינג לנשים 

0.5 0.8 2.25 1.25 4.8 

נבחרת מנהיגות 

 נשית 

0.3 0.4 1.8 0.75 3.25 

קמפיין 

 תקשורתי 

0.1 1 1.35 1.25 3.7 

 

 : נספח ב' טבלת עלויות 

 חישוב עלויות חלופות

  'מס סכום  
 חודשים 

מנטורית ברשות   סה"כ 
 המקומית 

 72000 12 6,000 העסקת עובד במשרת סטודנט  

 100000 1 100000 הפקת חומרי פרסום והדרכה לתוכנית

 ש"ח   172000     כ הוצאות  " סה 

  
    

  'מס סכום    
ם / חודשי

מס'  
 פעמים  

נבחרת מנהיגות   סה"כ 
 נשית 

 144000 12 12000 העסקת מנהלת תוכנית  

 15000 1 15000 פיתוח מערך הדרכה ולווי מקצועי 

אירועים לנשים )מיועד   100הפקת 
 לרשויות בהם יש ישימות נמוכה(  

5000 100 500000 

הוצאות שוטפות עבור השתתפות  
 בכנסים, ימי עיון וסיורים 

20000 12 240000 

 ש"ח   899000     כ הוצאות  " סה 
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  'מס סכום    
 חודשים 

  קמפיין דיגיטל סה"כ 
)הקמפיין יוצא 

לקראת הבחירות 
וזה לא תוכנית  
שנתית בניגוד 

 לשאר החלופות (  

 15000 1 15000 הסכם מול חברת יח"צ ופרסום   

קידום חודשי בפייסבוק ואינסטרגרם  
 ורשתות 

100000 1 100000 

 50000 1 50000 הפקת סרטונים וחומרים פרסומיים 

 100000 1 100000 פרסום בעיתונות 

 70000 1 70000 פרסום ברדיו 

פרסום בטלויזיה )בוצע עפ"י נתוני פרסום 
 (  2018של תתמודי משנת 

800000 1 800000 

 ש"ח   1135000     כ הוצאות  " סה 

 

 

 

 

 

 

  


