
 

 
 

 2102 אוגוסטב 2
 לכבוד

 השרה לשוויון חברתי
 גילה גמליאלח"כ 

            שלום רב,   
 12-2607156 בפקס:דוא"ל ו                                                                                                           

ggamliel@knesset.gov.il 
 

 וכינוס הוועדה המייעצת של הרשותמנהלת לרשות לשוויון מגדרי  יוינלמקריאה : הנדון
  

 :כדלקמן הנדון בנושא יךאל לפנות נוהרי ,הארגונים החתומים מטה בשם
 

ומרכזי בקידום חשוב לשוויון מגדרי כגוף  הרשותהינה הרצון המשותף לשמר ולקדם את פנייתנו מהות  .0
 . מטרה זאתהפוטנציאל הגלום בה בקידום ולאור  השוויון

 
לשוויון מגדרי, מעוגנת בחוק הרשות לקידום מעמד האשה, כגוף חזק ומוביל חשיבותה של הרשות,  .2

שוויון בין נשים וגברים בישראל, להביא לתיאום בין  לקדם" הקובע כי על הרשות ,("החוק") 0991-תשנ"ח
ים המטפלים במעמד האשה בישראל, לקדם את החינוך, החקיקה והאכיפה בתחומים אלה, להבטיח הגופ

כי בהליכי החקיקה ייבחנו השלכות החקיקה המוצעת על השוויון בין נשים לגברים, לקדם פעילות למניעת 
  אלימות נגד נשים, להעמיד לרשות הממשלה את הכלים והמידע הנדרשים להשגת המטרות האמורות".

 
, הרשות הינה אחד מאורגניו של המשרד לשוויון 2106במאי  22מיום  52מס' בהתאם להחלטת ממשלה  .5

על . יחד עם זאת, ועל כן מימוש הסמכות למנות מנהלת לרשות הינו תחת סמכותה של כבוד השרה חברתי
יותיה בחוק אף חשיבותה של הרשות, זה מספר חודשים לא מונתה לרשות מנהלת ולמעשה מרבית מסמכו

כך לדוגמה, לא ניתן לקדם את החלטת . עדר איוש התפקידים הקבועים בחוקיבה ,ברות מימושאינן כיום 
קידום תכנית ל, הנוגעת בין היתר לשינוי סמכויות הרשות וכן 2100בדצמבר  00מיום  2550הממשלה מס' 

 פעולה לשוויון מגדרי. 
 
 בהתאם לקבוע בסעיף קונה את סמכותהה ,מייעצת של הרשותהוועדה הזה זמן רב לא כונסה בנוסף לכך,  .0

הרשות והגשמת מטרותיה עבודת מינוי הוועדה ועבודתה התקינה והתדירה, יסייעו גם כן בקידום  .לחוק 9
לא למותר  ,בתוך כך תחת כנפי המשרד לשוויון חברתי.מינוי וכינוס הוועדה גם הם באופן מלא ונרחב. 

ישנה חשיבות מיוחדת ליישום ובהינתן הצורך גם שינוי הרכבה,  ,ועדה המייעצתבכינוסה של הולציין כי 
ייצוג הולם לנשים ל 0960התשי"א לחוק שיווי זכויות האישה  0ג'2סעיף הקבועות ב ותחובמלא של ה

 .בהרכב הוועדה ממגוון קבוצות האוכלוסייה
 
פועל יוצא של עבודה מרובת שנים של  הינוחוק הרשות לקידום מעמד האשה --להשלמת התמונה יוזכר כי  .6

בגוף שהינו אורגן ת פמיניסטיות, הנובעת מתוך ההכרה בצורך ארגוני נשים ופעילו  חברות כנסת, מגוון 
חוט מקשר להוות ועבודת הממשלה ויון מגדרי בתוך וקדם שלולהטמיע  תפקידוומתוך משרדי הממשלה 

  .מהחברה האזרחית לבין ארגוני הנשיםהשונים הממשלה משרדי ומגשר בין 
 
חשיבות עליונה במינוי מנהלת לרשות אשר תוכל לקדם את מטרות הרשות ולהוות ערוץ לפיכך, אנו רואות  . 2

משמעותי להשמעת קולות מגוונים של נשים ממגוון הקבוצות האוכלוסיה והדהודם במוקדי קבלת 
למנות ו להפחת רוח חיים מחודשת בגוף חשוב זהלפעול לך קוראות אנו  החלטות בממשל. ברוח זאת

למעלה מן הצורך נציין כי על מינוי להיעשות על ידי ועדת איתור מקצועית, שקופה בהקדם מנהלת לרשות. 
בהמשך לכך אנו קוראות לאיוש כל התקנים הקבועים ברשות ומיצוי מלוא הפוטנציאל הגלום  ומגוונת.
 בגוף זה.

 
סייע בליווי תוכל לר ש, אהוועדה המייעצתמחודש של מינוי לפעול לאנו קוראות בפנייתנו זאת כמו כן  .7

, בהתאם לתפקידי הוועדה הקבועים בחוק בהמשך ללוות את הרשות בעבודתה החשובהוהמינוי הליך 
יה המחודש של הוועדה המייעצת, יש לכנס לאלתר את חברות יעד למינו. הרשות לקידום מעמד האישה

 וכחית, על מנת לאפשר לסייע בהליך המינוי.וחברי הוועדה הנ
 
 

 על החתום הארגונים הבאים:
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 איגוד היועצות למעמד האישה ברשויות המקומיות
 איתך מעכי משפטניות למען צדק חברתי

 למען נשים בישראל -  אחותי
 פולה ארגון מעונות יום בנצרתוטלא

 ויצ"ו 
 רוח נשית

 המרכז להעצמה כלכלית
  אשה ע"ש רות ועמנואל רקמןהד המרכז לקידום מעמ

 מרכז זכויות נשים עירוני בעיריית ראשון לציון –מנ"ע 
 מרכז אדוה

 נעמ"ת
 בישראלשדולת הנשים 

 המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר –שוות 
 
 

  : העתק
     aidat@knesset.gov.il  ןאסלימא , ח"כ עאידה תומשל הכנסתושוויון מגדרי  ועדה לקידום מעמד האישהויו"ר ה

 ושוויון מגדרי של הכנסת: לקידום מעמד האישהחברי הוועדה 
 bbeni@knesset.gov.ilח"כ זאב בנימין בגין 

 bmerav@knesset.gov.il ארי–ח"כ מירב בן 
 igilon@knesset.gov.il ח"כ אילן גילאון

 jzhalka@knesset.gov.il ח"כ ג'מאל זחאלקה
 alavie@knesset.gov.il ח"כ עליזה לביא
 smoalemr@knesset.gov.il רפאלי-ח"כ שולי מועלם
  aperetz@knesset.gov.il  ח"כ עמיר פרץ

  nshai@knesset.gov.il ח"כ נחמן שי
   12-2715591מספר פקס:  רמנכ"ל משרד ראש הממשלה, אלי גרונ
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