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 הנחיות להוראת המצגת

 "מנהיגות נשית"

 2018 בישראל מקומיותלרשויות הבחירות בעקבות ה

 

 ט-וכיתות  קהל היעד:

 

 דקות 45 משך השיעור:

 

 רקע: 

נרשם הישג נוסף למנהיגות הנשית בישראל:  2018בבחירות לרשויות המקומיות שנערכו באוקטובר 

נשים בלבד  6מתוכן נבחרו לתפקיד )לעומת  14-, ונשים התמודדו לתפקיד ראשות הערים 58

ה במספר הנשים שהתמודדו למועצות: (. עלייה דרמטית נוספת נרשמ2013בבחירות שנערכו בשנת 

 750 –)רבע מכלל המתמודדים לרשויות(  4,000-מספר הנשים שהתמודדו בכלל הרשימות עמד על כ

כי מספר הנשים שנבחרו למועצות  ררנשים יותר מאשר בבחירות הקודמות. לאחר הבחירות התב

נשים נבחרו לכהן כחברות מועצה,  426נשים ) 100-הערים ולמועצות המקומיות בישראל גדל בכ

 (.  2013שכיהנו במועצות שנבחרו בשנת  327לעומת 

 

נשים ערביות שובצו ברשימות  340-גם במגזר הערבי הנשים עשו היסטוריה בבחירות האחרונות: כ

מתוכן עמדו בראש רשימה )לעומת אישה אחת בלבד שעמדה בראש רשימה בבחירות  12המקומיות, 

 נשים ערביות נבחרו כחברות מועצה ברשויות המקומיות.  26-הקודמות(; ו

 

שלפיו רשימות עם  2014ההסבר לעלייה במספר המועמדות טמון, בין היתר, בתיקון לחוק משנת 

בגובה יזכו במימון מוגדל )תוספת  (,הם נשים מועצהב ם שלהןנבחריהשלפחות שליש מייצוג לנשים )

15%.)    

 

סוגיית הייצוג של נשים בפוליטיקה הישראלית, הן בזירה המדינית והן בזירה המוניציפאלית, 

החל  – נשים להיכנס לזירה הפוליטית עודדניסיונות ל יששנים רבות בדיון הציבורי. כבר נמצאת 

וכלה בתשדירי רדיו  ,חוקים שיחייבו אחוז מסוים של נשים בכל רשימה פוליטית מחקיקת

בשנים האחרונות יש מגמה ברורה של עלייה כאמור, שקוראים לנשים להתמודד לראשות העיר. 

אולם אחוז הנשים הנמצאות בתפקידים פוליטיים או  ,בייצוג הנשי בכנסת וברשימות המקומיות

 ודע הדרך לשוויון מגדרי במערכת הפוליטיתוים הללו עדיין קטן, מתמודדות בבחירות לתפקיד

 .ארוכה

 

 מטרות:

 נבחרו להנהיג את הרשויות המקומיות. שהתלמידים והתלמידות יכירו את הישגיהן של נשים  .1

 הייצוג הנשי בפוליטיקה הישראלית. -פתחו מודעות לתתי  התלמידים והתלמידות  .2

 הייצוג הפוליטי.-הסיבות לתתהתלמידים והתלמידות יבחנו את  .3

מצב הנשים בפוליטיקה הישראלית על התלמידים והתלמידות ירכשו כלים לחשיבה ביקורתית  .4

  .לשיפורו דרכיםידונו בו
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 מהלך הפעילות

 

 מנהיגות נשית: 1שקופית 

שקופית זו פותחת את נושא השיעור והמצגת. אפשר 

הבחירות לרשויות לומר לתלמידים שהיום נדבר על 

באוקטובר  30-המקומיות שהתקיימו בישראל ב

, ועל ייצוג של נשים במערכת הפוליטית 2018

בישראל. ניתן לשאול את התלמידים אם הם יודעים 

כמה נשים נבחרו להיות ראשות ערים/מועצות 

 .מקומיות ואזוריות

 

 

 

 סיפורי הצלחה – ת: הבחירות המקומיו2שקופית 

כל תמונה ב .תמונות בשקופית זו מופיעות ארבע

אישה אחרת שנבחרה לראשות עיר או לחברת 

 מועצה במקומות שונים בארץ:

 ראשת עיריית חיפה – רותם-ד"ר עינת קליש .1

 עיריית בית שמש תראש – ד"ר עליזה בלוך .2

חברה במועצה המקומית  – זינב חסן אבו סוויד .3

 כעביה 

 מקומית ירוחםהמועצה ת הראש – טל אוחנה .4

 

 בררו עם התלמידים את התשובות לשאלות הבאות: , ארבע הנשיםלאחר קריאת סיפורן של 

 הנשים הללו? מה היה ידוע לכם עליהן?על האם שמעתם  .1

 האם אתם מסכימים עם ההגדרה כי הנשים הללו "עשו היסטוריה"? באיזה אופן? .2

לו? לשותפים לכל הנשים המ שעשויים להיותהאם אתם יכולים לחשוב על תכונות או מאפיינים  .3

 ?אילו

 

 : הידעת?3שקופית 

המציאות  להבין את היא שקופית זוהמטרה של 

ברשויות המקומיות בכל הנוגע לייצוג נשים. 

בשקופית תוכלו למצוא נתונים מהבחירות 

לעומת הנתונים מהבחירות  2013שהתקיימו בשנת 

. לחצו על השנים 2018שהתקיימו לאחרונה, בשנת 

בציר הזמן, ותארו לתלמידים את המציאות כפי 

  שהיא נשקפת מהנתונים הללו. 
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יש  ,למשל ,ישראל בהשוואה למדינות אחרות בעולם. בשוודיהעל ר לתלמידים להרחיב ולספכדאי 

(. לעומת 50%ובקנדה ובצרפת מכהנות ממשלות עם שוויון מגדרי ) ,(52%כיום רוב נשי בממשלה )

הייצוג הנמוך ביותר של נשים )שתי נמצא זאת, בקבינט שהרכיב דונלד טראמפ בארצות הברית 

  .(חברי קבינט 15נשים מתוך 

 

 " ושאלו את התלמידים: מכן, לחצו על כפתור "שאלות לאחר

 מתמודדות על תפקידים פוליטיים?מעטות כל כך נשים  מדוע לדעתכם .1

 נבחרות לתפקידים פוליטיים?מעטות כל כך נשים מדוע לדעתכם  .2

 

 האם יש הבדל בין מנהיג למנהיגה? :4שקופית 

כל אחת על גבי השקופית, תוכלו לראות שתי נערות, 

מייצגת עמדה שונה בנוגע לשאלה שבראש המסך. 

בקשו משתי תלמידות להקריא כל אחת עמדה שונה, 

ובקשו מהתלמידים לקבוע עם איזו עמדה הם יותר 

 מסכימים.

 

" ושאלו את לחצו על כפתור "שאלותבסיום הסקר, 

 התלמידים: 

 מה אפשר ללמוד מתוצאות הסקר בכיתה שלנו?

 ? האם תוכלו לנמק את בחירתכם?אתדמות הזדוע בחרתם דווקא במ .1

שמשפיעים על אופן  ומאפיינים שוניםתכונות לטעון כי לגברים ולנשים יש אפשר האם באמת  .2

 מנהיגותם? מה למשל?

 

  פעילות להרחבה:

אחד שהצביע בעד חשיבות הנושא ואחד שהצביע נגד. בקשו מכל אחד  –בחרו שני נציגים מהכיתה 

 יל זאת לדקה של דיבור(. לאחר מכןשלו לפני הכיתה )אפשר להגבמהנציגים לנמק את הבחירה 

 אפשר לערוך את הסקר שוב כדי לראות אם הדוברים הצליחו לשכנע בטיעוניהם את חברי הכיתה.

 

דרישות התפקיד של ל תכונות שמתאימות יותריש  לגבריםשעשויים לומר התלמידים שימו לב! 

ם משויכים מבחינתם היש לברר עימם מה המאפיינים הללו ומדוע  אם כן, .מועצהאו  ראש עיר

לדבר על הטיפוס הנשי לעומת הטיפוס הגברי כפי שהוא בא לידי אפשר דווקא לגברים ולא לנשים. 

כעדינות יותר, לעומת גברים  יכולות להיתפסנשים מנהיגות כך למשל,  – ביטוי בסטריאוטיפים

להביא לבקש מהתלמידים  אפשריותר. ואסרטיביים  ייםככל הנראה ככוחנשייתפסו מנהיגים 

לכך שנשים יכולות להיות אסרטיביות ובעלות כושר מנהיגות לא פחות מגברים ולמלא דוגמאות 

 את תפקידן על הצד הטוב ביותר.

 

 

 

 



4 
 

  מה זה חשוב?ל   – ייצוג נשי: 5שקופית 

בשקופית זו נבקש מהתלמידים לחשוב על סיבות 

חשוב כי יהיה ייצוג שווה לנשים שבעטיין 

 ריבועיםבפוליטיקה. בתוך השקופית ישנם מספר 

כתבו את תשובות התלמידים בתוך  – ריקים

הריבועים הללו. ניתן לבקש מתלמידים שונים לגשת 

 למחשב, ולכתוב את הסיבות שלהם בעצמם. 

 

, וקראו כפתור "הצעות משלנו"לאחר מכן לחצו על 

 פשריות נוספות לשאלה.עם התלמידים תשובות א

 

 בתום השיח, שאלו את התלמידים: 

 האם אתם מסכימים עם כל ההצעות שהועלו? האם יש הצעות שאינכם מסכימים איתן? .1

 גם לגברים שיהיה ייצוג שווה לנשים בפוליטיקה? מדוע? כדאיהאם  .2

 

 ומה קורה אצלנו?: 6שקופית 

שאלו את התלמידים את השאלה המופיעה 

כשאתם ניגשים לבחור נציגות למועצת בשקופית: 

תלמידים, האם המין של המועמד משפיע על ה

 הבחירה שלכם או שהוא לא מהווה שיקול?

 

ניתן לקיים את הדיון בצורה אינטראקטיבית 

סלולר בכיתה.  –חווייתית על ידי שימוש בסל"ב 

השאלה שיש  אתלחיצה על אייקון הסל"ב תפתח 

לבחור נציגות כשאתם ניגשים להשיב עליה: "

 ?"למועצת התלמידים, האם המין של המועמד משפיע על הבחירה שלכם או שהוא לא מהווה שיקול

 

 לאחר שהתלמידים ישיבו לשאלה, בררו עימם: 

 .רעיונותהעלו  ?למועצת התלמידיםבנות להציע את עצמן  לעודדכדי ם אפשר לעשות מה לדעתכ .1

עירייה ראשות ל ,נשים להציע את מועמדותן לכנסתיותר לעודד  כדימה לדעתכם אפשר לעשות  .2

 חברות עירייה?לו


