
לכבוד 

מר יצחק הרצוג

נשיא המדינה 

הנדון: ייצוג שוויוני לנשים במתווה הנשיא

שלום רב,

אנו פונות אליך בשם שורת ארגונים מכל שדרות החברה הישראלית, הפועלים לקידום שוויון מגדרי וזכויות 

נשים.

כפי שרבות מאתנו כבר התריעו, השינויים המוצעים במערכת המשפט בישראל העומדים כרגע בלב המחלוקת 

הציבורית מאיימים באופן ממשי על מצבן ומעמדן של נשים בישראל. לאורך השנים מערכת המשפט, ובאופן 

מיוחד בג״צ, היא זו שסייעה לבסס וליישם את עקרון השוויון המגדרי בתחומי חיים רבים  בישראל: במינויים 

בשירות הציבורי, בצה״ל, בדיני המשפחה, מול הממסד הדתי, בעולם העבודה, ועוד. 

ומדיניות  חקיקה  ליוזמות  התחייבויות  אינספור  כלולות  הקואליציוניים  לכך שבהסכמים  להתכחש  ניתן  לא 

הפוגעות ישירות בנשים. החלשת ביקורת בג״ץ על חקיקה הפוגעת בזכויות נשים וצמצום יכולת התערבותו 

בפרקטיקות המפלות נשים בעת הזו תוביל לנסיגה משמעותית במעמדן. כבר עכשיו ייצוג הנשים בממשלה 

משקל  ומתן  מוחלטת  פוליטיזציה  הדמוקרטיה.  יסודות  על  שמערער  היסטורי  בשפל  בכירים  ובתפקידים 

מכריע לממשלה בהליך מינוי שופטים יחלישו את עצמאותם ואת יכולת בית-המשפט בכלל, ובית המשפט 

העליון בפרט, לשמש מגן זכויות נשים. הישגים שהושגו בעמל רב נתונים בסכנה מיידית.

והאופוזיציה  בין הקואליציה  ימים הצגת בפני הציבור הרחב מתווה פשרה כבסיס להידברות  לפני מספר 

חסרה  לצערנו,  שופטים.  מינוי  להליך  באשר  כולל  המשפט,  במערכת  המוצעים  המרכזיים  לשינויים  ביחס 

במתווה כל התייחסות לנושא השוויון המגדרי, ייצוג שוויוני לנשים במוקדי קבלת ההחלטות ומניעת פגיעה 

בהן, וזאת על אף שהרפורמה המוצעת כוללת צמצום משמעותי של הייצוג לנשים בוועדה למינוי שופטים. 

כאמור, דווקא בעת הזו, כאשר כלל השינויים המוצעים מאיימים באופן ישיר על מעמדן של נשים, מתווה 

פשרה חייב לכלול התייחסות גם לעקרון השוויון בין כל קבוצות ומגזרי החברה הישראלית, והשוויון המגדרי 

בפרט, כעקרון-על בדמוקרטיה, וכן להתייחס לעניין מקומן של הנשים בשולחן קבלת החלטות בכלל, וביחס 

לבחירת שופטים בפרט.

כידוע, סעיף 6ג1 לחוק שיווי זכויות האשה מחייב מתן ביטוי הולם לייצוגן של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסיה 

בוועדות ציבוריות ובצוותים לעיצוב מדיניות לאומית. אנו מצפות שבכל צוות שיקדם הידברות ופשרה לגבי 

מערכת המשפט תינתן הדעת לייצוג שוויוני לנשים ממגוון קבוצות האוכלוסיה שהשינויים במערכת המשפט 

ישפיעו עליהן. 

אף מהבחינה המהותית, אנו מבקשות ממך כי תכלול בכל שיח עתידי על מתווה פשרה התייחסות להיבטים 

למינוי  בוועדה  לנשים  השוויוני  הייצוג  סוגיית  זאת  ובכלל  מגדרי,  שוויון  וקידום  נשים  זכויות  על  הגנה  של 

שופטים. 

נודה להתייחסותך בהקדם.

בכבוד רב:

19 בפברואר 2023
כ״ח בשבט תשפ״ג



מרכז רקמן, אוניברסיטת בר-אילן

קולך

PROWOMAN

דירקטוריות מובילות שינוי

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר

נבחרות

עבודה שווה

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

לא עומדות מנגד - מסייעות לנשים במעגל הזנות

מרכז צדק לנשים

מיזם 5050 שותפות ושוויון מגדרי 

מבוי סתום למען עגונות ומסורבות הגט

נשים לגופן

אני אישה

נשות הכותל 

עמותת כ״ן 

עמותת כ״ן 

החצר הנשית

אישה לאישה- למען נשים נפגעות אלימות וילדיהן:

רוח נשית

ַקְדמה - התנועה לקידום נשים במוזיקה

פורום דבורה 

ַקידום שיוויון מגדרי התנועה הקיבוצית

קידום שיוויון מגדרי תנועת המושבים

סופרסונס

רוח נשית

איתך ككك )מעכי( - משפטניות למען צדק חברתי 

נעמת- תנועת הנשים של ישראל

הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית 

IWF -פורום הנשים הבינלאומי- הפורום הישראלי

פורום נ.ח.מ.ה- נשים חרדיות מדניות השפעה

הקליניקה למשפט, מגדר ושינוי חברתי, מרכז משנה, המכללה למינהל

נשים עושות שלום

שדולת הנשים בישראל

בת קול- נשים דתיות לטב״קיות 

אל הלב- יוצרות קהילה בטוחה

מרכז יעוץ לאשה 

ויצו

בונות אלטרנטיבה 

שוות לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר

ליגה פמיניסטיות דוברות רוסית

מכון דבורה

המטה למאבק בסחר בנשים

קרן הורוביץ

שרון בריק-דשן

לימור שופמן גוטמן

נאוה סברסקי סופר

טובה בנסקי

אסתי שושן

מיכל מטס ליטמנוביץ

אורית סוליציאנו

ניצן כספי שילוני

יעל יחיאלי 

אורית להב

דנה וינברג

ענת ניר 

יוכי רפפורט 

ד״ר מזל מזי אבידוב שאול 

ד״ר עו״ד אורית רישפי לביא 

עו״ד עדי עזוז

נעמי שניידרמן 

תמר שוורץ

עמית אמיתי

עפרה אש

הילית בן צבי

הילית בן צבי

ליאת שקד

תמר שוורץ

אלה אלון

חגית פאר

פרופ' נויה רימלט ופרופ' שולמית אלמוג

אל״מ )מיל( עו״ד פנינה שרביט ברוך

ד״ר אסתי רידר-אינדורסקי

עו״ד מרים זלקינד

ד״ר יעל ברוידא-בהט ואורנה שרגאי

הדס דניאלי ילין

תהילה אטיאס בסה

עדי וימר

יעל לוין 

אניטה פרידמן

מורן זר קצנשטיין

הדס בן אליהו

אלה ברצאנסקי,אסיה איסטושינה, אנה טליסמן

ד״ר כוכב אלקיים לוי

אור אבו

מנכ״לית

מנכ״לית

יו״ר

יו״ר משותפת

חברת הנהלה

מנכ״לית

יו״ר ומנכ״לית שותפה

מנכ״לית

מנהלת משפטית

מייסדת

מנכ״לית

מנכ״לית 

יו״ר שותפה 

מנכ״לית 

מנכ״לית 

יו״ר 

מנכלית

מנכ״לית

מנכ״לית

יו״ר

מנכ״לית 

מנהלת היחידה

מנהלת היחידה

מנכ״לית

מנכ״לית

מנכ״לית

יו״ר 

מנהלות משותפות של הפורום

יו״ר הנהלה

מייסדת

מנהלת

מנהלות משותפות

מנכ״לית

מנכ״לית

מנכ''לית

מנהלת קלינית 

יו״ר ויצו העולמית

מייסדת בונות אלטרנטיבה

מנהלת יודעת - מרכז ידע נשים ומגדר

מייסדות ליגה

ראשת המכון

מנהלת


