
 - 2018בחירות נשים ברשויות המקומיות אחרי 
 

 ראשי רשויות

 עומדות בראש רשויות מקומיות  נשים  14

כפר , מונוסון-יהוד, אור יהודה, בית שמש, נתניה, חיפה)נשים עומדות בראש ערים  6

 (יונה

,  גני תקווה, צורן-קדימה, כרכור-פרדס חנה)נשים עומדות בראש מועצות מקומיות  4

 (ירוחם

 (יואב, גזר, דרום השרון, עמק חפר)אזוריות נשים עומדות בראש מועצות  4

 

 בראש רשות מקומיתנשים  6עמדו רק  2018ערב בחירות 

 אזוריתראשות מועצה  2, ראש מועצה מקומית 1, ראשות עיר 3

 



 - 2018נשים ברשויות המקומיות אחרי בחירות 
 

 חברות מועצה

  2013-ב 327-הייצוג הנשי במועצות הערים והמועצות המקומיות גדל מ•

 .426-ל

מכלל   16.6%-ל 13.5%-מ: במונחים יחסיים מדובר בעלייה מתונה•

 .  חברי המועצות

 .קרית טבעון ואבן יהודה: בשני ישובים בלבד יש רוב נשי במועצה•



 הגדולותהערים  40שיעור הנשים במועצות 

 %(-ב, 2018לאחר בחירות )



 הערים הגדולות 15מספר הנשים במועצות 
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 2018אחרי בחירות  2013אחרי בחירות 



 ?האם התמריץ עבד –ניתוח לפי סיעות 

 (הערים הגדולות 50)

 !(סיעות לעיר 8.4ממוצע של )סיעות  418נבחרו בסך הכול •

ועל כן זכו למימון  , לפחות שליש מהחברים הן נשים( 31%)מתוכן  130-ב•

 (35%-ללא הערים הערביות והחרדיות מדובר ב)מוגדל 

 :מקרים של סיעות על טהרת הנשים 23יש •

 סיעות יחיד 18•

 סיעות של שתי חברות מועצה 5•

 מרצ וישראל ביתנו בולטות בייצוג הנשי שלהן•

 ערים יש לסיעות מרצ ייצוג נשי של שליש ומעלה 14-ב•

 ייצוג נשי של שליש ומעלה" ביתנו"ערים יש לסיעות  10-ב•

 ערים יש לסיעות הבית היהודי ייצוג נשי של שליש ומעלה 7-ב•



 -נשים לא רק מבחינה כספית משתלם לשלב 

 זה קלף אלקטורלי מנצח

הערים שנבחנו יש בסיעות של ראשי העיר הנבחרים לפחות שליש  50מתוך  26-ב

 (42מתוך  26-ללא הערים הערביות והחרדיות מדובר ב) נשים

 

 מקרים יש רוב נשי בסיעה 3-ב

 4מתוך  3: חיפה

 3מתוך  2: אשקלון ורמת השרון

 מקרים יש שוויון בסיעה 6-ב

 16מתוך  8: באר שבע

 6מתוך  3: ביאליקוקריית טבריה 

 4מתוך  2: הרצליה ונס ציונה

 2מתוך  1: גתוקריית בית שמש 

 

 



 הקשר בין חוזק העיר לנוכחות נשית 


