
 ניתוח מדדים ופרמטרים -המדד המוניציפלי 

נשים ברשויות   – 2013בחירות 

 המקומיות



 תקציר

  ייצוג הנשים ברשויות המקומיות השתפר קלות בבחירות

 –אך ברמה הארצית עדיין מדובר על ייצוג בחסר , האחרונות

 .מחברי המועצה ברשויות 12%-13%נשים מהוות 

  במידה ומבצעים פילוחים שמוציאים את הרשויות הערביות

המצב של ייצוג נשים ברשויות משתפר , והחרדיות מהתמונה

.  מהמועצות ברשויות 20%מהוות כמעט נשים , משמעותית

 מצב זה עדיין רחוק מהשאיפה לייצוג שווה

 מבחינה סטטיסטית הרכב המועצה יכלול יותר נשים ככל

אחוז , המשפחות יותר קטנות, שתושבי הרשות יותר מבוגרים

האוכלוסיה יותר יהודית והאשכול  , העולים באוכלוסיה יותר גדול

 הסוציואקונומי של הרשות יותר גבוה

 

 



 תוכן הסקירה

 2013-ברמה הארצית מבחירות בתוצאות 

 2013ובחירות  2008ניתוח השוואתי בין בחירות 

 .2008-ברשויות מקומיות שהוגדרו כערים ב

נספח נתונים 

הערות על בסיס הנתונים ומגבלותיו 

טבלאות נתונים 



רחוקות מלהיות   2013-תוצאות ברמה הארצית בבחירות ב

 מבחינת הייצוג הנשי" אידיאליות"

 

 

 

 התייחסות לגבי ייצוג נשי ברשויות הערביות בהמשך•

 אך זה אינו משנה את השורה התחתונה לגבי ייצוג נשי( נשים~ 50)בנתונים  2%ייתכן וקיימת שגיאה של עד •

יש נציגת  , (לפחות)נשים  50%-כמתוכה  ,מיליון 7.7באוכלוסיה של 
 .גברים 1,808נשים לעומת נציג מועצה לכל  12,440מועצה לכל 



 רקע להשוואה בערים הנבחרות

 

 

 

 13,000-איכלסו יותר מ 2008קבוצת המדגם מכילה ערים שבשנת 

 חברות מועצה/תושבים וקיים לגביהן מידע על מספר חברי

שגרה   מהאוכלוסיה 83%-מהוות כערים המהוות  69-המדגם מכיל כ

מספר חברי המועצה בערים אלה  (. 2013נתוני )ברשויות המקומיות 

 .2013מסך חברי המועצה שנבחרו בבחירות ~ 50%-כ, 1,227הוא 

מסך הנשים   60%-מספר חברות המועצה בערים אלה מהווה כ

הפער בין החלק היחסי באוכלוסיה וחלק היחסי בנשים  . שנבחרו

וקטנות קיים ייצוג נשי  " חדשות"מעיד בעיקר כי בערים  הנבחרות

 17%מהנשים על  40%)גדול יותר ביחס לגודל האוכלוסיה 

מהנשים   40%)אך לא ביחס למספר חברי המועצה , (מהאוכלוסיה

 (.ממספר חברי המועצה 50%על 

הערים בהשוואה מפורטות בסוף המצגת. 



 בערים נבחרות 2013-ו 2008השוואה בין בחירות 

 

 

 

2013לבחירות  2008בין בחירות  30% -הייצוג הנשים עלה ב 

 

 2013 2008 כלל הערים

 ** 6,400 * 5,339 (אלפים)גודל האוכלוסיה ברשויות שנבדקו 

  1,227  1,202 (גברים ונשים)כ חברי מועצה "סה

  185  143 כ נשים נבחרות"סה

 14.7% 11.2% אחוז נשים במועצה

 2008ס לשנת "על פי נתוני ההלמ -* 

 2013על פי נתוני משרד הפנים לאוקטובר  -** 



לאשכול הסוציואקונומי של הרשות השפעה משמעותית על 

 ייצוג הנשים במועצת הרשות

 

 

 

 

-השתנה הדירוג הסוציואקונומי של מספר ערים ולכן חלק מהאשכולות ב 2013-ל 2008בין 

 2013-מכילים ערים שונות ב 2008



ברשויות עם אוכלוסיה מבוגרת יותר ומעוטת ילדים קיים ייצוג  

 נשי גדול יותר

 

 

 



כך הייצוג הנשי  +( 1990)ככל שבאוכלוסיה יש יותר עולים 

 גדול יותר

 

 

 

מקדמת נשים , אשר פעילה ברשויות עם אוכלוסיות גדולות של עולים, מפלגת ישראל ביתינו

 (2008-בולט בעיקר ב)בזכות זה אחוז לא מבוטל מהנשים במועצות הן עולות , באופן מובהק



 ברשויות יהודיות הייצוג הנשי גדול יותר

 

 

 



 נספח נתונים



 (1)הערות על בסיס הנתונים ומגבלותיו 

 

 

 

ס ומאתר משרד הפנים"מההלמ כל הנתונים ששימשו לניתוח נלקחו .
מיפוי הרשימות שנכנסו למועצות ומספר חברי המועצה מכל סיעה 

בהתאם  , י חישוב שהופעל על כלל הנתונים באופן אחיד"בוצע ע
 .י משרד הפנים"לתוצאות הבחירות כפי שדווחו ע

נתוני משרד הפנים הן התוצאות לפני קולות תוצאות הבחירות מ
בוצעו  . ספירת קולות החיילים ואינן מתייחסות להסכמי עודפים
  Cityelectתיקונים לפי הסכמי עודפים לרשויות המופיעות באתר 

שימוש בנתונים אלה יכול להוביל למצב . י משרד הפנים"שמופעל ע
שבו נשים שנכנסו למועצות לא נספרו ונשים שלא נכנסו למועצות כן 

 .נספרו

 כבר  –נתוני הבחירות של משרד הפנים מכילים לא פעם טעויות
כ הקולות "יש פער בין סה, אבו גוש, ברשות הראשונה ברשימה

בוצע ...(. קולות 1,000פער של )הכשרים ובין ההצבעות לכל סיעה 
 כאשר אלה התגלו, חישוב לתיקון הטעויות



 (2)הערות על בסיס הנתונים ומגבלותיו 

 

 

 

 לשחרר נתונים בפורמט " מתעקש"משרד הפניםPDF   סרוק או

קיימות שגיאות  . שאינו ידידותי למשתמש EXCELלחילופין בפורמט 

 כתוצאה מעבודה ידנית של ספירת הנשים שנבחרו למועצה

  במועצות הערביות לא נספרו נשים מכיוון שלא הייתה אפשרות

משרד הפנים לא מבצע את  )להבחין בין נשים וגברים ברשימות 

 (.ההבחנה

 שמותUnisex  נלקחו לרוב כנשים ולכן קיימת ' וכו" טל", "מורן"כגון 

בתוך כלל  " הנשים הנבחרות"גודל אוכלוסיית , למרות השגיאות

-קטן מספיק כך שגם טעות של כ" הנבחרים למועצה"אוכלוסיית 

בחלקה   2%בספירת גודל האוכלוסיה מובילה לשגיאה של  20%

 ".הנבחרים למועצה"היחסי בתוך כלל האוכלוסיה של 

ל תהיה יותר משמעותית ככל שקבוצת המדגם קטנה"השגיאה הנ 

 



 לרשויות המקומיות 2013נתוני בחירות 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 אשכול סוציואקונומי

 19% 20% 14% 15% 10% 11% 2% 0% 0% 2008אחוז נשים במועצה 

 33% 30% 19% 12% 19% 9% 2% 0% 0% 2013אחוז נשים במועצה 

"ללא ערבים" ישובים מעורבים "ללא יהודים"   (40%-4%_מעורב  

 17.3% 0.0% 12.7% 2008אחוז נשים במועצה 

 14.7% 0.0% 16.6% 2013אחוז נשים במועצה 

 גיל הבוחרים

אוכלוסיה מבוגרת  

  65בני  15%מעל )

 ומעלה

אוכלוסיה צעירה  

בני   10%-מתחת ל)

 ומעלה 65

אוכלוסיה מעוטת  

-פחות מ)ילדים 

 (ומטה 17בני  25%

אוכלוסיה מרובת  

  40%-מעל ל)ילדים 

 (ומטה 17בני 

 4.1% 16.5% 8.6% 15.5% 2008אחוז נשים במועצה 

 4.3% 23.7% 8.4% 24.6% 2013אחוז נשים במועצה 

 אחוז עולים באוכלוסיה

פחות  )מיעוט עולים 

 30%-20% 20%-10% (10%-מ
מעל  )ריבוי עולים 

30%) 

 10.2% 14.2% 14.0% 8.1% 2008אחוז נשים במועצה 

 20.9% 17.7% 14.7% 11.4% 2013אחוז נשים במועצה 

 2013 2008 כלל הערים

  6,400                           5,339                          (אלפים)גודל האוכלוסיה ברשויות שנבדקו 

  1,227                           1,202                          (גברים ונשים)כ חברי מועצה "סה

  185                               143                              כ נשים נבחרות"סה

 14.7% 11.2% אחוז נשים במועצה



 לרשויות המקומיות 2013נתוני בחירות 
  2013בחירות 

  
ספירה  

 כללית

אחוז נשים  

 במועצה

כמה נשים מייצגת כל  

 *חברת מועצה

כמה גברים מייצג כל  

 *חבר מועצה

       2443 כ חברי מועצה"סה

     12.69% 310 כ נשים במועצות"סה

 1808 12440   7712.9 (אלפים)כ אוכלוסיה "סה

       718 כ חברי מועצה לא יהודיים"סה

     0.00% 0 כ נשים במועצות לא יהודיות"סה

 N/A 617   886 כ אוכלוסיה לא יהודית"סה

       161 ש"כ חברי מועצה באיו"סה

     16.15% 26 ש"כ נשים במועצות באיו"סה

 872 4527   235.4 ש"כ אוכלוסיה באיו"סה

       72 כ חברי מועצה חרדים"סה

     0.00% 0 כ נשים במועצות חרדיות"סה

 N/A 2271   327 כ אוכלוסיה חרדית"סה

       1653 כ חברי מועצה ללא רשויות ערביות וחרדיות"סה

כ נשים במועצות ללא רשויות ערביות  "סה

     18.75% 310 וחרדיות

 2420 10484   6499.9 כ האוכלוסיה ללא רשויות ערביות וחרדיות"סה

,  ערביותכ חברי מועצה במועצות שאינן "סה

       1492 ש"חרדיות או באיו

     19.03% 284 כ נשים בשאר המועצות"סה

 2593 11029   6264.5 כ שאר האוכלוסיה"סה



 2013-ל 2008הערים בניתוח ההשוואתי בין 
-אום אל

 אשקלון אשדוד אריאל אלעד אילת אור עקיבא אור יהודה פחם

 בת ים בני ברק בית שמש בית שאן באר שבע

גבעת 

 דימונה גבעתיים שמואל

 טירה טבריה חיפה חולון חדרה הרצלייה הוד השרון

טירת  

 כרמל

 יהוד יבנה טמרה

יקנעם 

 כפר סבא ירושלים עילית

כפר 

 כרמיאל קאסם

מגדל 

 העמק

מודיעין  

 עילית

-מכבים-מודיעין

 *רעות

מעלה  

 אדומים

-מעלות

 נצרת נס ציונה נהרייה תרשיחא

נצרת  

 עפולה עכו נין'סח נתניה נתיבות נשר עילית

פתח 

 תקווה

 קריית ים קריית גת קריית ביאליק קריית אתא קריית אונו קלנסווה צפת

קריית  

 מוצקין

קריית  

 מלאכי

קריית  

 רמת גן רמלה רחובות רהט ראשון לציון ראש העין שמונה

רמת  

       יפו-תל אביב  שפרעם שדרות רעננה השרון


