
 
 
 

9.8.18 

 : לכבוד

 ית נשיא לשכת רואי חשבוןסגנ - רו"ח איריס שטרק

 

 1993-הנדון: תיקון לחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, תשנ"ג

ואת לקוחותיכם לקראת הבחירות ברשויות המקומיות באוקטובר הקרוב, ברצוננו ליידע אתכם 

 . התיקון1993-לחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, תשנ"געל תיקון   במרחב המוניציפאלי

סיעה או רשימה שלפחות שליש מבין חברי המועצה שנבחרו ומכהנים מטעמה הם קובע כי 

  נוספים מהמימון לו היא זכאית. 15%נשים תקבל 

ביידוע ראשי הרשימות בהקדם, מאחר ובימים אלה ממש  אנו מבקשות את עזרתכם

שמקנה תמריץ כספי  –מתגבשות הרשימות ולראשונה יופעל התיקון לחוק 

, באמצעות עידוד לשיויון לרשימות ומאפשר את שיפור ההנהגה בשלטון המקומי

 נבחרי/ות הציבור.מגדרי של 

שיעורן של נשים  בישראל: במרחב המוניציפליבולט שוויון מגדרי -התקבל בעקבות איקון זה תי

ישראל רק שש ראשי רשויות המכהנים ב 257כיום, מתוך מוסדות השלטון המקומי נמוך ביותר. ב

. שיעור נמוך של נשים נשמר גם בשאר התפקידים הבכירים (בלבד 2.3%-שיעור של כהן נשים )

רשויות, בהן  98ב מכלל חברי המועצה בישראל. 14%כאשר נשים מהוות רק  ,המקומיבשלטון 

למותר לציין, כי ייצוג נמוך זה של נשים  מליון תושבים, אין כלל נשים במועצת העיר! 2חיים 

בשלטון המקומי, רחוק מלשקף את שיעורן באוכלוסייה, ואין חולק כי לא חסרות נשים 

 בחרות ציבור ולהוביל את העשייה הציבורית ברשויות המקומיות.המוכשרות וראויות לכהן כנ

הניסיון והמידע המצטבר מעידים כי הגדלת שיעור הנשים המכהנות בשלטון המקומי, מוביל 

ייצוג הולם לנשים איננו רק בגדר הכרח  .התושביםלשינוי חיובי ברשויות המקומיות, עבור כלל 

 הנשים מביאנוכחות מוגדלת של סרי ממדרגה ראשונה. מכוח הדין, כי אם גם הכרח ציבורי ומו

לשולחן קבלת ההחלטות שיח פתוח, נקי ושקוף, ראיה אסטרטגית מקיפה והוליסטית ומשפרות 

 . 10%ביותר מ   את התוצאות הארגוניות

למתמודדים בבחירות לקבל תוספת  יאפשרברשימות,  ריאלייםשילוב של נשים במקומות  -נדגיש 

 הקל על ההוצאות הכספיות שלהם במערכת הבחירות. מימון ובכך ל

כגוף המייצג את רואי החשבון בישראל, אנו מניחות שאתם ערים לחשיבות הקיימת בכניסתן של 

ע"י ידוע ראשי  -נשים רבות יותר לגופי השלטון המקומי, ויש לכם הזדמנות לקדם זאת כעת 

  לראשונה בבחירות אלה.הרשימות עמם אתם עובדים בתיקון לחוק שיופעל 

ראו למתמודדים שאתם מייצגים. לעיונכם, מצ"ב התיקון לחוק. נודה לכם על הפצת מידע זה 

  (.3)א( ) 7סעיף 

 

 בתודה מראש ובברכת שוויון מגדרי, 

 דר' מזל שאול, 

 . כוח נשים –עמותת כ"ן מנכ"לית 

 ' לשיפור ייצוג הנשים בבחירות המקומיות.2018ית 'מקומיות יהעמותה מובילה את קואליצ
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