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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברת הכנסת מטעם הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת:

הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים )תיקוני חקיקה(, התשע"א–2011*

 
תיקון חוק 
הממשלה

בחוק הממשלה, התשס"א–2001 1, בסעיף 8א, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:1 

בהרכב ועדת בדיקה ממשלתית יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים " ")ב1( 
תיקון חוק ועדות 

חקירה
בחוק ועדות חקירה, התשכ"ט–1968 2, בסעיף 4)א(, בסופו יבוא "בהרכב הוועדה יינתן ביטוי 2 

הולם לייצוגם של בני שני המינים "
תיקון חוק שיווי 

זכויות האישה
בחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951 3, בסעיף 6ג1 –3 

ממשלתית,  בדיקה  "בוועדת  יבוא  הולם"  "ייצוג  אחרי  השוליים,  בכותרת   )1(
בוועדת חקירה,";

בסעיף קטן )א(, אחרי ההגדרה "הרשות" יבוא:  )2(

הממשלה,  חוק  לפי  ממשלתית  בדיקה  ועדת   – ממשלתית"  בדיקה  ""ועדת 
התשס"א–2001;

"ועדת חקירה" – ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט–1968;";

בסעיף קטן )ב(, לפני "בוועדה ציבורית" יבוא "בוועדת בדיקה ממשלתית,";  )3(

צוות  או  ועדה  "של  יבוא  צוות"  או  ציבורית  ועדה  "של  במקום  )ג(,  קטן  בסעיף   )4(
כאמור בסעיף קטן )ב(", ובמקום "החלו הוועדה הציבורית או הצוות" יבוא "החלו הוועדה 

או הצוות";

בסעיף קטן )ד(, במקום "בוועדה הציבורית או בצוות שמונו" יבוא "במינוי";  )5(

בהחלטה מס' 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם, 
המחויבות  על  הוצהר   ,2000 באוקטובר  שהתקבלה 
ובפוליטיקה  שלום  בתהליכי  הנשים  ייצוג  את  להבטיח 
הבין־לאומית  בעקבות החלטה זו נוסף לחוק שיווי זכויות 
האישה, התשי"א–1951 )להלן – חוק שיווי זכויות האישה(, 
ובצוות  ציבורית  בוועדה  הולם  ייצוג  שעניינו  6ג1,  סעיף 

לעיצוב מדיניות לאומית  

בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע להוסיף לחובת 
הייצוג ההולם על פי הסעיף האמור ייצוג הולם בוועדות 
חקירה ובוועדות בדיקה ממשלתיות  להשתתפות של נשים 
של  הציבורי  מההיבט  הן  רבה,  חשיבות  אלה  בוועדות 
לעבודת  הנשים  תרומת  מבחינת  והן  המינים,  בין  שוויון 
בהכרעה  חלק  ליטול  נשים  של  והאפשרות  הוועדה 
בנושאים הקשורים למדיניות הלאומית ונדונים לא אחת 

בוועדות מעין אלה  נוכח הדרת נשים מאותן ועדות, מוצע 
לתקן כמה חוקים שעל פיהם מוסדרת הקמתן 

הממשלה, לחוק  8א  סעיף  את  לתקן   מוצע 
התשס"א–2001, שעניינו סמכויות לוועדת בדיקה ממשלתית, 
כך שתהיה חובה לתת ביטוי הולם לייצוג בני שני המינים 
בהרכב ועדת בדיקה ממשלתית )סעיף 1(  לפי סעיף 4 לחוק 
ועדות חקירה, התשכ"ט–1968, נשיא בית המשפט העליון 
ממנה את חברי ועדת החקירה  מוצע לקבוע גם בסעיף זה 
בוועדות  המינים  שני  בני  לייצוג  הולם  ביטוי  ליתן  חובה 
אלה )סעיף 2(  בהתאם לתיקונים האמורים, מוצע להוסיף 
לסעיף 6ג1 לחוק שיווי זכויות האישה, הקובע חובת ייצוג 
הולם בוועדה ציבורית ובצוות לעיצוב מדיניות לאומית, 
ממשלתית  בדיקה  בוועדת  המינים  שני  לבני  הולם  ייצוג 

ובוועדת חקירה )סעיף 3( 

הצעת חוק מס' פ/2651/18; הועברה לוועדה ביום ט"ו בטבת התשע"א )22 בדצמבר 2011(   *

ס"ח התשס"א, עמ' 168; התשס"ח, עמ' 837    1

ס"ח התשכ"ט, עמ' 28; התשס"ה, עמ' 110   2

ס"ח התשי"א, עמ' 248; התשס"ח, עמ' 645   3
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אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  )6(

הוראות סעיף קטן )ב( יחולו גם על ועדת חקירה שנשיא בית המשפט העליון  ")ו( 
ממנה את חבריה "

 בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
השלישית תדון הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת 
)להלן – הוועדה( באפשרות לקבוע כי דיווח לרשות לקידום 
מעמד האישה על ידי גוף הממנה ועדה או צוות לפי סעיף 
6ג1 לחוק שיווי זכויות האישה, הן כקבוע כיום והן כמוצע, 
כדי  מכן,  לאחר  ולא  הוועדה,  חברי  מינוי  בטרם  ייעשה 
שהרשות תוכל להציע רשימת מועמדות אם הגוף הממנה 
לא איתר נשים כאמור  הצורך בתיקון זה ייבחן נוכח המשך 

ההדרה של נשים מצוותי משא ומתן ומוועדות ציבוריות 
חשובות )לדוגמה, בג"ץ 5660/10 עמותת איתך – משפטניות 
 22 ביום  )ניתן  ישראל  נ' ראש ממשלת  למען צדק חברתי 

באוגוסט 2010(  

הולם,  לייצוג  החוק  דרישת  אי־מילוי  נוכח  כן,  כמו 
חובת  יישום  את  שיבטיח  מנגנון  קביעת  הוועדה  תבחן 
הייצוג ההולם, בין היתר באמצעות קביעת מכסה מזערית 

של מינויים שעמידה בה תיחשב כקיום החובה 

חברת הכנסת דליה איציק

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  )6(

הוראות סעיף קטן )ב( יחולו גם על ועדת חקירה שנשיא בית המשפט העליון  ")ו( 
ממנה את חבריה "
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

 הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל )תיקון מס' 4( )חברות הרב הצבאי הראשי במועצה(, 
התשע"א–2011 *

 
בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980 1, בסעיף 4)א(, אחרי פסקה )3( יבוא:1 תיקון סעיף 4

הרב הצבאי הראשי, ובלבד שבידו אישור בכתב מאת המועצה שהוא רב בישראל "  )4("

הרב הצבאי הראשי עומד בראש הרבנות הצבאית, 
לו  ויש  לישראל,  הגנה  בצבא  הדת  לשירותי  האחראית 
השפעה רבה על שירותי הדת במדינת ישראל כולה, בשל 
של  המגוונים  ותפקידיה  הצבאית  המערכת  של  גודלה 
הרבנות הצבאית בתוכה, ובין היתר פעולות בנושא גיור 

והשגחת כשרות 

בין  הנדרש  התיאום  את  לשפר  וכדי  זאת,  נוכח 
הרבנות הצבאית לרבנות הראשית לישראל, מוצע לקבוע 
כי הרב הצבאי הראשי יהיה חבר מועצת הרבנות הראשית 

לישראל )להלן – המועצה(, נוסף על חברותו כיום באספה 
הבוחרת לפי חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980 

)להלן – החוק(  

מועצת  חברי  של  הרבה  ההשפעה  נוכח  כן,  כמו 
הרבנות הראשית על שירותי הדת הניתנים במדינה, וכיוון 
שאין הוראות בחוק לעניין תנאי הכשירות הנדרשים מרב 
חבר  יהיה  הראשי  הצבאי  הרב  כי  לקבוע  מוצע  צבאי, 

המועצה רק אם המועצה אישרה שהוא רב בישראל  

הצעת חוק מס' פ/2711/18; הועברה לוועדה ביום ז' בשבט התשע"א )12 בינואר 2011(   *

ס"ח התש"ם, עמ' 90; התשס"ח, עמ' 430   1

 חברי הכנסת: אורי אריאל, אורי אורבך, זאב בילסקי, אורית זוארץ, עתניאל שנלר, רוברט אילטוב,
ציפי חוטובלי, מאיר שטרית
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