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 בס"ד
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 גתשע" כסלו בכ

 לכבוד

 עו"ד יהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה

 02-6467001באמצעות פקס: 

 

 

 מינוי נשים לאסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים לישראלהנדון: 

 

 בשם הארגונים המפורטים להלן:ץ המשפטי לממשלה אנו מתכבדות לפנות לכבוד היוע .1

 

-רפקולטה למשפטים באוניברסיטת בב מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמןהמרכז לקידום  •

תומך מרכז רקמן  ם ולחיזוק מעמדן בחברה הישראלית.אילן, פועל לביעור אפליה נגד נשי

של , ובייצוגן ההולם דיני המשפחהתחום של בפרט ב ,בשוויון זכויות מלא בין גברים לנשים

  .בכלל ובמוקדי קבלת החלטותבגופים ציבוריים נשים 

הינה עמותה ללא כוונות רווח הפועלת לקידום צדק לנשים בכלל ולקידום  מרכז צדק לנשים •

 תי הדין הרבניים בפרט.במעמד הנשים בבתי המשפט וב

מפלגתית של נשים, העושות עבודתן בהתנדבות, המקדישה את -הינה תנועה בינלאומית א ויצו •

ן קידום וחיזוק מעמדן של הנשים בישראל ולהשגת שוויון זכויות פעילותה לאורך השנים למע

 בין המינים ולרווחת מגזרים שונים בחברה בישראל.

תה לקדם את מעמד האשה בישראל ולהביא לשינוי המדיניות תנועה שמטר היאנעמ"ת  •

 החברתית לקראת שוויון בין המינים במשפחה, בעבודה, בחברה ובכלכלה.

רגון ארצי המייצג נשים מסורבות גט ועגונות באמצעות טוענות רבניות א הוא או"ת יד לאשה •

 ועורכות דין.

 של בחיזוקה, והרווחה החינוך בתחומי פועלת ת,לאומי הדתית האשה תנועתהיא  אמונה •

 מתוך, החיים מערכות בכל בישראל נשים של ושילובן מעמדן ובקידום היהודית המשפחה

 .רשתהולמו ישראל לתורת מוצהרת נאמנות

 

כמי שאמון על הנחיית ממשלת ישראל בסוגיות משפטיות שונות וביניהן בהפעלת סמכותה בנוגע  .2

בנושא הרכב האסיפה עץ המשפטי לממשלה, היו ו,כבודאנו פונות ל למינוי נציגים לגופים ציבוריים,

 הבוחרת את הרבנים הראשיים לישראל.
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הרבנים הראשיים לישראל הלן: חוק הרבנות( )ל 1980 -ל, תש"םאעל פי חוק הרבנות הראשית לישר .3

 80כם נציגים שמתו 150-המורכב מ נבחרים אחת לעשר שנים, על ידי גוף המכונה "האסיפה הבוחרת"

 .נציגי ציבור 70-ו רבנים 

 

 :מפתח הבאעל פי הנבחרים אסיפה הבוחרת ל לחוק הרבנות( 7הרבנים )סעיף  .4

 

 ם הגדולותראשי הערים הגדולות רבני עיר מן הערי 30 .א

 רבני עיר מן המועצות המקומיות הגדולות 14 .ב

 רבנים אזוריים אחד מכל אחת משתי המועצות האזוריות הגדולות 2 .ג

 היישובים הגדולים 8-רבני יישוב מכל אחד מ 8 .ד

 רים הגדולותרב שכונה הוותיק מכל אחת מארבע הע .ה

 הדיינים הוותיקים ביותר 10 .ו

 הרב הצבאי הראשי וסגנו .ז

 הרבנים הראשיים לישראל בהתייעצות עם השר ובאישור הממשלה.  רבנים שימנו 10 .ח

 

 :מפתח הבאעל פי המתמנים אסיפה הבוחרת ללחוק הרבנות(  8)סעיף נציגי הציבור      

  

 ראשי הערים הגדולות 25 .א

 ראשי המועצות המקומיות הגדולות 6 .ב

 ראשי המועצות האזוריות הגדולות 4 .ג

 דולותראש המועצות הדתיות של הערים הג 14 .ד

 ראשי המועצות הדתיות של המועצות המקומיות הגדולות 4 .ה

 שרים שתבחר הממשלה 2 .ו

 חברי הכנסת שתבחר הכנסת או ועדה מוועדותיה שהסמיכה לכך 5 .ז

 אנשי ציבור שימנה השר, בהתייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל ובאישור הממשלה. 10 .ח

 

בעל תפקיד חשוב ומכריע בחייהם של  תתפיםרב מש גוף ציבורי, ויצר 1980 שנתחוק הרבנות נחקק ב .5

ייצוג  תמאפשר האינו כמעט אשר הגדרתו בחוקכ , נשים וגברים כאחד,נהאזרחיה היהודים של המדי

חתמה מדינת ישראל על האמנה בדבר ביעור אפליה נגד  באותה שנה. , לא כל שכן ייצוג הולםלנשים

שקפתנו, לא היה מקום לחוקקו באופן זה בשעתו לה (.170, 31, כרך 1035ה )כתבי אמנה נשים לצורותי

ואף אין זה מתקבל על הדעת כי לו היה נחקק היום, לאחר חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 

 ולאור הפסיקה הענפה בנושא עקרון השוויון, היה מעגן מבנה מפלה שכזה לאסיפה הבוחרת. 

 

שכן רק ) מעצם הגדרתם ינים לגבריםמשוריבאסיפה הבוחרת מהמקומות  80 האמור על פי החוק .6

( חלה דרישה 8)8( ו8)7על מינויים לפי סעיפים . בתוך כך, גברים כשירים להיות מוסמכים כרבנים(

לכאורה, אין צורך בהוראה  .כל שריון עבור נשים אין ולעומת זאת לייצוג שווה של ספרדים ואשכנזים

)להלן: חוק  1951-יווי זכויות האשה, התשי"אחוק שומאחר המשריינת את נציגותן של נשים באסיפה 

מטרתנו במכתב זה הינה להסב את ואולם,  .בגופים מסוג זה ייצוג הולם לנשים מחייבשיווי זכויות( 
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)ולראיה מספרן הזעום של הנשים הנציגות  לכך שהוראות אלה לא יושמו עד כהו תשומת הלב של כבוד

והמוסרית להבטיח כי ייושמו לקראת התכנסותה  באסיפה הקודמת( ולהדגיש את החובה המשפטית

  של האסיפה הבוחרת הבאה בחודשים הקרובים.

 

מתמנים מתוקף תפקידם הציבורי של הנציגים  מכריעה םבמבנה הנוכחי של האסיפה הבוחרת, רוב .7

 (, יכולים להיות7. כמחציתם, כאמור לעיל )מכוח סעיף שאליו נבחרו וזהותם קבועה וידועה מראש

, גם שם רובם הינם גברים, נוכח המציאות הפוליטית 8לגבי המינויים מכוח סעיף  .בלבד גברים

המצערת בה הרוב המכריע של ראשי רשויות בישראל הינם גברים, וגם ראשי מועצות דתיות הינם 

 ((7)8)סעיף  הכנסת, ((6)8)סעיף  הממשלה ידי-על במספר, מתמנים אד הוק 71מיעוט הנציגים, גברים. 

 לחוק הרבנות. 1ראל, בהתאם לסעיף . "השר", בענייננו הוא ראש ממשלת יש((8)8)סעיף  רוהש

 חלה דרישה למתן ביטוי הולם לייצוגן של נשיםללא כל ספק אלה אחרונים על מינויים  לשיטתנו,

את להחיל  וראוי ניתןבנוסף,  לחוק שיווי זכויות. 1ג6-ג ו6סעיפים לפי לאור כל האמור לעיל ווזאת 

 הרבנים הראשיים רבנים המתמנים על ידי 10יים של ורישת הייצוג הולם לנשים גם על מינד

לפרש את המונח "רב" באופן יש ולקבוע כי  ((8)7סעיף לפי ) שר ובאישור הממשלהבהתייעצות עם ה

טוענות רבניות, יועצות הלכה, מנהיגות נשים העוסקות בדת והלכה דוגמת  רחב הכולל בתוכו גם

 . הרלוונטי המצב המשפטינציג בתמצית את להלן . רוחניות ועוד

 

 ייצוג הולם לנשים בגוף ציבורי

 

לחוק שיווי זכויות, שכותרתו "ייצוג הולם" מורה על מתן ביטוי הולם לייצוגן של נשים  )א(ג6סעיף  .8

ציבורי" בין היתר מגדיר "גוף  4ג)ג(6גוף ציבורי". סעיף "בגוף ציבורי ובועדות המכרזים והמינויים של 

 מכוח חוקגם כ"תאגיד או גוף ציבורי אחר שהוקם בחוק". בענייננו, האסיפה הבוחרת היא גוף שקם 

מדובר ב"גוף ציבורי" כי  ברי לפיכך. חשובתפקיד ציבורי אנשים ללמנות הרבנות הראשית ומטרתו 

 הדרישה לייצוג הולם.האמורה שעליו חלה בהתאם להגדרה 

  

. כפי הדרישה לייצוג הולםמפטור חל  במקרים מסוימים כיקובע  לחוק שיווי זכויות)ב( ג6סעיף  .9

 . לחוק הרבנות (8)8-(6)8 (,8)7 ביחס למינויים על פי סעיפיםאינו חל  שנסביר, פטור זה

 

נציגי גופים המנויים ב עוסקתשיווי זכויות( חוק ( ל1ג)ב()6סעיף )המעניקה פטור חלופה הראשונה ה .10

מדובר בנציגי גופים המנויים בחוק )הממשלה והכנסת  (7)8-(6)8 אמנם, במינויים לפי סעיפיםבחוק. 

  .הפטור( סיפא, במקרה כזה לא חל 1ג)ב()6לפי ס .יותר מנציג אחדלהם אך בהתאמה( 

 

חברים "ינוי של מעוסקת ב ( לחוק שיווי זכויות(2ג)ב()6סעיף )המעניקה פטור  יהיחלופה השנה .11

עשרת מאחר ו . זאתף היא אינה רלוונטית לענייננווא המכהנים בגוף בתוקף היותם נבחרי ציבור"

 ;שרי הממשלה מתמנים לאסיפה הבוחרת על ידי הממשלההרבנים מתמנים על ידי הרבנים הראשיים; 

ר מתמנים על ידי נציגי הציבו; וחברי הכנסת מתמנים על ידי על ידי "הכנסת או ועדה מוועדותיה" 

 .נבחר ציבורראש הממשלה. אף אחד מן המינויים הללו לא נעשה מתוקף היות אחד מהם 

 
 

 

 טעמים נוספים
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 17מתוקף מתפקידם, מכהנים הרבנים ראשיים לישראל גם כנשיאי בית הדין הרבני הגדול )ראה סעיף  .12

של בתי הדין הרבניים, הינן  מי שכפופים ומחויבים לשיפוטםמ לפחות מחציתלחוק הרבנות הראשית(. 

. כמו כן, הרבנים הראשיים מופקדים על נושאים נוספים המשפיעים על חייהן של נשים, נשים יהודיות

הבוחר  לפיכך, הגוףומתווים מדיניות הלכתית בנוגע למקוואות וכיו"ב.  היתרי נישואין וענייני גיור כגון

במהלכן צפויים הם לקבל הרות גורל בנוגע לכהונה של עשר שנים  את הרבנים הראשיים לישראל

  להכיל ייצוג הולם לנשים.חייב  – לחייהן של נשים רבות

 

נובעת ממחויבותה של מדינת דרישה זו, לייצוגן ההולם של נשים בגופים דוגמת האסיפה הבוחרת,  .13

יקת בית בפסגם מעוגנת האמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשים לצורותיה שהוזכרה לעיל וישראל על פי 

משפטניות למען צדק נ' ראש ממשלת  –עמותת איתך  5660/10המשפט העליון )ראו לדוגמא בגץ 

טרם , )ארן נ' ממשלת ישראל 5755/08בג"צ לפסק הדין( ו 13( )פסקה 22.8.2010)טרם פורסם,  ,ישראל

יתרה מכך, רק לאחרונה העיר בית . ((לפסק דינו של השופט א' א' לוי 6פסקה )( 20.4.2009פורסם, 

ייצוג הולם לנשים בוועדה למינוי דיינים, כי בעתירה הדורשת המשפט העליון, בהחלטת ביניים שניתנה 

ת כלילת נשים )במקרה זה בועדה למינוי דיינים( הינו עניין ראוי "גם בהתחשב בכך שבעולם הדיינו

( והדברים יפים 26.11.2012מיום  933/12ובג"ץ  8670/11עצמו אין מכהנות נשים" )ראו החלטה בג"ץ 

 גם לענייננו.

 
 

 סיכום

 

להפעיל סמכותם ושיקול מן האמור עולה בברור כי חלה על הממשלה, הכנסת וראש הממשלה חובה  .14

ינוי לידי ביטוי במ אוי שתבוארעל מנת להבטיח ייצוג הולם לנשים באסיפה הבוחרת. חובתם זו  דעתם

 וכן כנציגות של העולם הדתי ההלכתי.  כנציגות ציבורנשים כנציגות הממשלה והכנסת, 

 

שנה הקרובה כולל היצוין כי למיטב ידיעתנו, הרכב האסיפה הבוחרת אשר צפויה להתכנס במהלך חצי  .15

איכר וראש עיריית -פיירברגראש עיריית נתניה גב' מרים  והן (150)מתוך  שתי נשים בלבדלעת עתה 

את  וכן) שקיים בחוק לגבריםהנרחב השריון במידת האפשר את על מנת לאזן  הרצליה גב' יעל גרמן.

שיש למנות את גברים( הרי  בפועל ממונים מתוקף תפקידם הינםההעובדה שמרבית נבחרי הציבורי 

ובר בגוף דתי, אשר מדיר דווקא בגלל שמד .האפשרי של נשים לאסיפה הבוחרת יהמספר המקסימאל

ומתפקידים ציבוריים קיימת חשיבות רבה להבטיח את נציגותן באסיפה נשים ממוקדי קבלת החלטות 

 הבוחרת את ראשי אותו גוף.

 

 

 

 

 

מטרת פנייתנו היא להבהיר את המצב המשפטי האמור ולוודא כי הגופים האמונים על כך אכן מודעים  .16

רית למנות נשים לאסיפה הבוחרת. על אף שבימים אלה נערכים והמוס , החברתיתלמחויבותם החוקית

 ,היועץ המשפטי לממשלה כבודו,הגופים הרלוונטיים לבחירות, מצאנו לנכון להביא דברים אלה בפני 

 ונבקש את התייחסותו להם.  כבר בעת הזו 
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 : משלוחכתובת ל 

 המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן 

 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן  

 52900רמת גן,  

                      הארגונים החתומים:

         

 

 

 

 העתקים:

 02-6753495 באמצעות פקס: ,עו"ד אייל ינון היועץ המשפטי לכנסת

  02-6705464עו"ד שלומית ברנע, באמצעות פקס:  למשרד רוה"מ תהיועצת המשפטי
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 – בפח נס

רשימת חברי האסיפה הבוחרת 

.2013לשנת   
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 – גפח נס

.13.5.2018פנית הארגונים מיום   
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13.5.2018  
 כ"כ באייר תע"ח

 לכבוד
 ד"ר אביחי מנדלבליט 

 היועץ המשפטי לממשלה
 משרד המשפטים

 ירושלים
 02-6467001באמצעות פקס: 

 
 שלום רב,

 
 והרבנים הראשייםמינוי נשים לאסיפה הבוחרת את מועצת הרבנות הראשית הנדון: 

 

, בבקשה כי תפעל להנחות את הממשלההארגונים החתומים מטה אנו פונות אליך בשם  .1

למנות נשים לאסיפה הבוחרת את מועצת  הכנסת, הרבניים הראשיים וראש הממשלה

הרבנות הראשית, בכדי לאזן ולו במעט, את ההרכב הגברי המובהק שגוזר חוק הרבנות 

"(.  בשים לב לסמכויות מועצת חוק הרבנות)להלן: " 1980 -הראשית לישראל, תש"ם

 הרבנות הראשית מחד, ולשורת דברי חקיקה המדגישים את שיווי זכויות הנשים ועל מנת

שלא תצא שגגה בעת מינוי האסיפה הבוחרת, חיוני כי יצאו מלשכתך מסר והנחיה 

 ברורים שיביאו לתיקון מועט בהרכב הלא שוויוני הקבוע בחוק, הכל כמפורט להלן: 

עתידות להתקיים בחירות למועצת הרבנות הראשית. על פי חוק הרבנות,  2018באוקטובר  .2

 רבנים 80נציגים, מתוכם  150-רת המורכבת ממועצת הרבנות נבחרת על ידי אסיפה בוח

 המקומות המשורינים לרבנים כוללים בתוכם  80נציגי ציבור. חשוב להדגיש כי  70 -ו

, רבני עיר, רבנים אזוריים, רבני שכונות, דיינים ורבנים שימנו הרבנים הראשיים לישראל

 .כך שמדובר בשיוך גברי מובהק.

 לחוק קובע כי 8עיף סשנציגי הציבור, הרי  70-באשר ל .3

 –נציגי הציבור באסיפה הבוחרת יהיו     .8

 ראשי הערים הגדולות; 25   (1)

 ראשי המועצות המקומיות הגדולות; 6   (2)

 ראשי המועצות האזוריות הגדולות; 4   (3)

 ראשי המועצות הדתיות של הערים הגדולות; 14   (4)

 המקומיות הגדולות;ראשי המועצות הדתיות של המועצות  4   (5)

 שרים שתבחר הממשלה; 2   (6)

 חברי הכנסת שתבחר הכנסת או ועדה מוועדותיה שהסמיכה לכך; 5   (7)
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אנשי ציבור שימנה השר, בהתייעצות עם הרבנים הראשיים  10   (8)
 לישראל ובאישור הממשלה.

ות המכהנים כיום כראשי ערים וראשי מועצבדיקה פשוטה מעלה כי נציגי הציבור  .4

משמעות  הם גברים )למעט ראשת עיריית נתניה(. ( 1-5מקומיות, אזוריות ודתיות )ס"ק 

עתידים נציגים ה 17( קיימים רק 6-8הדברים היא כי מבין יתרת נציגי הציבור )ס"ק 

גם לו יצוייר  . (10) והשר לשירותי דת ( 5) , הכנסת(2) ידי הממשלה-להתמנות אד הוק על

ינה נשים, עדיין אין ספק כי מדובר בייצוג זעום במכלול נציגי נציגים אלו תה 17וכל 

 בלבד(. 11%האסיפה הבוחרת )

בשים לב למצב זה נבקש ממך להנחות את הממשלה והכנסת למנות נשים בלבד ליתרת  .5

נשים העוסקות בדת  10המינויים. כן נבקש ממך להנחות את הרבנים הראשיים למנות 

שות הלכה, מנהיגות רוחניות ועוד יועצות הלכה, נדוגמת טוענות רבניות, ובהלכה 

( לחוק 8)7המינוי הנתון לרבנים הראשיים מכוח סעיף  במסגרתלאסיפה הבוחרת וזאת 

 הרבנות.  ובכך לאזן ולו במעט את ההטיה הגברית הקיימת על פי המצב החוקי הנוכחי.

"(, מורה י הזכויותחוק שיוו)להלן " 1951-ג)א( לחוק שיווי זכויות האשה, תשי"א6סעיף  .6

על מתן ביטוי הולם לייצוגן של נשים "בגוף ציבורי ובועדות המכרזים והמינויים של גוף 

לחוק זה מגדיר "גוף ציבורי", בין היתר, כ"תאגיד או גוף ציבורי  4ג)ג(6ציבורי". סעיף 

אחר שהוקם בחוק". מבלי לקבוע מסמרות אם האסיפה הבוחרת היא גוף שקם מכוח 

ות ולפיכך נופל הוא בהגדרת החוק לגופים בהם נדרש ייצוג הולם, אין חולק על חוק הרבנ

 השלכתו של חוק זה על ענייננו.

חוק שיווי הזכויות לא קבע מהו השיעור המינימלי הנדרש בכדי לעמוד בדרישת הייצוג  .7

ההולם. אך במשך השנים מאז חקיקת הסעיף, הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת 

ייצוג הולם משמעות מעשית. כך לדוגמה ביחס לדירקטוריון של חברה נתנו לביטוי 

כי שיעור הייצוג הנדרש הינו  2007ממרס  1362ממשלתית נקבע בהחלטת ממשלה מס' 

50%  . 

מקומות לנשים  4, כך ששורינו 1955-תוקן חוק הדיינים, תשט"ו 2013כך גם בשנת  .8

תוקן גם  2014עדה הינן נשים. בשנת מחברי הוו 36%בוועדה לבחירת דיינים, כך שלפחות 

חברים  9נשים מתוך  4ונקבע שריון של  1984-חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, תשמ"ד

. 44%בוועדה לבחירת שופטים, כך שהייצוג המינימלי של נשים בוועדה עומד כיום על 

 2007-תוקנו תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, תשס"ז 2014בנוסף, בשנת 

 31%כך שבאסיפה הבוחרת, שהיא הגוף הבוחר של רבני ערים, יהיה ייצוג מינימלי של 

הוק ימונו -נשים. מהדוגמאות שהובאו לעיל עולה כי גם אם כלל הנציגים שנבחרים אד

 .18%-נשים, עדיין לא נגיע לרף המינימלי של ייצוג הולם, אלא לכל היותר ל

ה את החוק כך שיאפשר ייצוג הולם לנשים. אך לשיטתנו ראוי היה שכנסת ישראל תשנ .9

כל עוד לא שונה החוק, לכל הפחות יש חובה לפעול לייצוג מקסימלי של נשים במסגרת 

 החוק. 

רבנים המתמנים על ידי הרבנים  10הוק כלולים -המינויים שנעשים אד 27במסגרת  .10

((. לשיטתנו, לאור 8)7הראשיים בהתייעצות עם השר ובאישור הממשלה )לפי סעיף 

העקרונות אשר נקבעו בפסיקת בית המשפט העליון יש לפרש את המונח "רב" באופן רחב 
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וגמת טוענות רבניות, יועצות הלכה, נשות הכולל בתוכו גם נשים העוסקות בדת והלכה ד

 הלכה, מנהיגות רוחניות ועוד. 

הנציגים הנבחרים לאסיפה הבוחרת אינם ממלאים תפקיד דתי אלא תפקיד ציבורי.  .11

המחוקק הבחין בין נציגי ציבור מהעולם הדתי לכאלה שאין להם נגיעה לעולם הדתי 

, יה כהנא דרור נ' השר לשירותי דתבת 8213/14ומייצגים ציבור מכל רחבי הארץ. בבג"ץ 

נקבע כי  (15.8.2017פס' כג לפסק דינו של המשנה לנשיאה הש' רובינשטיין )פורסם בנבו,

כאשר אין מדובר בתפקיד דתי יש לפרש את המונח "רב" באופן רחב, לאור עקרון השוויון 

ר גם ג לחוק שווי הזכויות, באופן שמאפש6בשיטת המשפט הישראלית והצווי בסעיף 

מינוין של נשים. מכאן ניתן להסיק כי גם בענייננו יש לפרש את המונח "רב" בחוק 

הרבנות ככולל בתוכו גם נשים העוסקות בדת ובהלכה, כמי שיכולות להתמנות כנציגי 

 ציבור בחלק שיוחד לנציגי ומנהיגי הציבור הדתי בישראל. 

אסיפה הבוחרת מתוקף יתרה מכך, נזכיר כי הרבנים הראשיים הנבחרים על ידי ה .12

לחוק הרבנות  17מתפקידם, מכהנים גם כנשיאי בית הדין הרבני הגדול )ראה סעיף 

ממי שכפופות ומחויבות לשיפוטם של בתי הדין הרבניים, הינן  כמחציתהראשית(. כידוע, 

נשים יהודיות. כמו כן, הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות הראשית מופקדים על נושאים 

יעים על חייהן של נשים, כגון היתרי נישואין, ענייני גיור, מקוואות וכיו"ב.  נוספים המשפ

כל אלה מדגישים ביתר שאת את ההכרח כי הגוף הבוחר את הרבנים הראשיים לישראל 

ואת מועצת הרבנות הראשית יהיה מורכב גם מנשים, בשיעור שעונה על דרישת הייצוג 

 ההולם. 

ים בגופים דוגמת האסיפה הבוחרת, נובעת אף דרישה זו, לייצוגן ההולם של נש .13

ממחויבותה הבינלאומית של מדינת ישראל על פי האמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשים 

. 3.10.1991ואושררה  17.7.1980אשר נחתמה על ידי מדינת ישראל ביום  1לצורותיה

 התחייבה מדינת ישראל: 7בסעיף 

המתאימים כדי לבטל אפליה " המדינות שהן צד באמנה ינקטו את האמצעים 

 נגד נשים בחיים המדיניים והציבוריים של הארץ".

 סיכום

 

מן האמור עולה בברור כי חלה על הממשלה, הכנסת, הרבניים הראשיים וראש הממשלה,  .14

חובה להפעיל סמכותם ושיקול דעתם על מנת להבטיח ייצוג הולם לנשים באסיפה 

 במינוי נשים כנציגותיהם באסיפה הבוחרת.  הבוחרת. חובתם זו ראוי שתבוא לידי ביטוי

מטרת פנייתנו היא לבקש את התערבותך בהנחיית הגורמים הנזכרים לעיל למחויבותם  .15

החוקית, החברתית והמוסרית למנות נשים לאסיפה הבוחרת. מצאנו לנכון להביא דברים 

מתאימה  אלה בפני כבודו, היועץ המשפטי לממשלה, כבר בעת זו, על מנת לאפשר הערכות

 , ונבקש את התייחסותו להם.  2018עד הבחירות הצפויות באוקטובר 

 

                                                 
 170, 31, כרך 1035כתבי אמנה  1
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 בכבוד רב,

 

 הארגונים החתומים:      

 מרכז רקמן לקידום מעמד האשה, אוניברסיטת בר אילן               

 נאמני תורה ועבודה, ע.ר.

 עיתים

 תנועת האשה הדתית לאומית -אמונה

 יד לאשה

 פורום נשים דתיות – קולך

 מרכז צדק לנשים

 

 

 העתקים:

 חה"כ בנימין נתניהו ראש  הממשלה,

 השר לשירותי דת, הרב דוד אזולאי

 שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד

 "כ גילה גמליאלההשרה לשיוויון חברתי, ח

 היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד אייל ינון
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 – דפח נס

מענה נציג היועמ"ש מיום 

בצירוף הנחיית   18.6.2018
 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

.13.6.2018מיום   
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 מדינת ישראל
 משרד המשפטים

 yigael-amp@justice.gov.il , 02-6467031 02-6466542 91490 ירושלים, 49029. ד.ת, 29 דין-א צלאח' רח 
 

 מחלקת יעוץ וחקיקה (אזרחי) 

 ירושלים 
 תשע"חה' תמוז ה'

 2018 יוני 18
 

 לכבוד
 לקידום מעמד האשה, רקמןמרכז 

 אוניברסיטת בר אילן
 5290002רמת גן, 

 
 שלום רב,

 

 
 
 

 הראשיים והרבנים הראשית הרבנות מועצת את הבוחרת לאסיפה נשים מינוי הנדון:
 2018 מאי  13  מיום כןמכתב: סמך                                   
 

אנו מודים לכן על פנייתכן שבסימוכין ליועץ המשפטי לממשלה בשם הארגונים שהועברה 

 לטיפולנו.

 במענה לפנייתכן, הרינו להשיבכן כדלקמן:

בפסיקה. חוק שיווי זכויות עיקרון הייצוג ההולם לשני המינים מעוגן הן בחקיקה והן  .1

קובע, בין היתר, כי בגוף ציבורי יינתן ביטוי הולם בנסיבות העניין  1951-האישה, התשי"א

לייצוג של נשים בסוגי המשרות ובדירוגים השונים בקרב העובדים, ההנהלה, 

הדירקטוריון והמועצה. מתוך ההגדרה של "גוף ציבורי" לעניין חוק זה, רלבנטית לענייננו 

"תאגיד או גוף ציבורי אחר שהוקם בחוק". לענייננו, האסיפה הבוחרת היא גוף  -תיבה ה

 ציבורי שהוקם בחוק.
 

לצד חוק שיווי זכויות האישה, התפתחה במשך השנים בבית המשפט העליון דוקטרינה  .2

 2671/98פסיקתית המחייבת ייצוג הולם אף בגופים עליהם החוק לא חל, למשל בג"ץ 

בג"ץ שדולת הנשים)  -(להלן 63) 3, נב (בישראל נ' שר העבודה והרווחהשדולת הנשים 

 בג"ץ דורון).  -(פורסם בנבו) (להלן חמי דורון נ' השר לענייני דתות 7068\10וכן בג"ץ 

 

בבואנו לבחון האם העיקרון הפסיקתי מחייב ייצוג הולם בגוף מסוים, יש להביא בחשבון  .3

בנטיות שלו כלפי הקבוצה הזכאית לייצוג הולם. את אופיו של הגוף הנדון ומידת הרל

בענייננו, מועצת הרבנות הראשית היא גוף שלפסיקותיו והחלטותיו יש השפעה 

 משמעותית גם על ציבור הנשים בישראל.

 

יפים לעניין זה דבריו של השופט רובינשטיין בבג"ץ דורון לעניין מינוי נשים בהרכבי  .4

 מועצות דתיות:
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2 

 

 3מתוך  2עמוד 
 

 yigael-amp@justice.gov.il , 02-6467031 02-6466542 91490 ירושלים, 49029. ד.ת, 29 דין-א צלאח' רח
 

במבט לעתיד, כי הואיל ובכל מקרה בסופו של יום  "..אך נביע דעתנו

אין המדובר בגוף  -ברי כי ייצוגיות המועצה הדתית היא חלקית בלבד 

והואיל ונשים הן בבירור חלק חשוב ומרכזי בציבור הנזקק  -נבחר 

לשירותי הדת, ראוי כי בכל מועצה דתית שתורכב מכאן ואילך, על 

ם לשקוד על מינוי נשים. השר לשירותי דת ושאר הגופים הממני

לאה  153/87נושא זה, מכבר אין חולק על מצב היתכנותו (בג"ץ 

); וכיום לא יתכן חולק 221) 2שקדיאל נ' השר לענייני דתות, פ"ד מב(

 על היותו ראוי, נחוץ והולם".

 

 למינוי סבירה בשקידה לפעול בממשלה הגורמים שעל היא נוכח האמור לעיל, עמדתנו .5

 לשני, החוק במגבלות שניתן כמה עד, ביטוי שייתן באופן הבוחרת האסיפה לחברי נשים

 .הבוחרת באסיפה המינים

 

להווה ידוע, כי בבחירות למועצת הרבנים הראשית ולרבנים הראשיים שהתקיימו בשנת  .6

, מינה השר לשירותי דת, לאחר התייעצות עם הרבנים הראשיים ובאישור הממשלה, 2013

 –(להלן  1980-) לחוק הרבנות הראשית התש"ם8(8נשים כנציגות ציבור לפי סעיף  10

נציגי הציבור  10ות הקרובות ייעשה מאמץ שכל ). לטעמנו, מן הראוי שגם בבחירהחוק

 יהיו נשים, וכי ייעשה מאמץ לאתר נשים מתאימות לכך.

 

) לחוק, אנו סבורים כי יש לבחור 6(8גם ביחס לשרים החברים באסיפה הבוחרת לפי סעיף  .7

 שרות מבין חברי הממשלה כדי לתת יותר ביטוי לשני המינים בהרכב האסיפה הבוחרת.
 

, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי), עו"ד ארז קמיניץ, הנחה את בהתאם לאמור .8

הגורמים הרלבנטיים בממשלה לפעול בהתאם לאמור לעיל למינוי נשים בהרכב האסיפה 

הבוחרת את מועצת הרבנות הראשית (מצ"ב מכתבו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

 ).13.6.2018מיום 
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 3מתוך  3עמוד 
 

 yigael-amp@justice.gov.il , 02-6467031 02-6466542 91490 ירושלים, 49029. ד.ת, 29 דין-א צלאח' רח
 

תבקש בפנייה אף להנחות את הכנסת למנות חברות נציין כי היועץ המשפטי לממשלה ה .9

) לחוק, אולם היועץ המשפטי לממשלה 7(8כנסת להרכב האסיפה הבוחרת בהתאם לסעיף 

 ממכתבנו העתק, זאת עם לא מנחה את הכנסת בעניין ולכנסת יש יועץ משפטי נפרד.

 .לכנסת המשפטי ליועץ ועברה

 

 

 

 

 

 בברכה,

 עו"ד איגי פז

 אזרחי, יעוץ וחקיקההמחלקה למשפט 

 

 

 העתק:

 היועץ המשפטי לכנסת

 עו"ד ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי)

 עו"ד רני נויבואר, ראש תחום, המחלקה למשפט אזרחי, ייעוץ וחקיקה 

 עו"ד ישראל פת היועץ המשפטי, המשרד לשירותי דת

 עו"ד הראל גולדברג, היועץ המשפטי, הרבנות הראשית
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  02-6466544 ,  02-6462740    9149001 מיקוד , ירושלים49029 "ד, ת29דין -ח' צלאח אר

 מדינת ישראל
 משרד המשפטים

 
 

  

 משנה ליועץ המשפטי לממשלה 

 ל' סיוון תשע"חירושלים:  
 2018יוני  13    

 803-98-2013-000138תיקנו:  
 803-99-2018-047211סימוכין: 

 

 

     , השר לשירותי דתח"כ דוד אזולאיאל:  

 מר צחי ברוורמן, מזכיר הממשלה       

 

 

 שלום רב,

 

 ים לאסיפה הבוחרת את מועצת הרבנות הראשיתמינוי נש: הנדון

  13.5.2018 מיום מכתב ארגונים החברתייםסימוכין: 

 

בבקשה להנחות נו מספר ארגונים חברתיים ליועץ המשפטי לממשלה פ 13.5.2018ביום  .1

את הגורמים הרלבנטיים בממשלה לפעול לבחירתן של נשים לחברות האסיפה הבוחרת 

 את מועצת הרבנות הראשית.

 

להווה ידוע, כי הבחירות למועצת הרבנות הראשית צפויות להתקיים בחודש אוקטובר  .2

. הרכב האסיפה הבוחרת את מועצת הרבנות הראשית והרבנים הראשיים קבוע 2018

 80-. האסיפה הבוחרת מורכבת מ(החוק –)להלן  1980-בחוק הרבנות הראשית התש"ם

 לחוק: 7-8יפים סעהקבוע ב לפי ההרכבנציגי ציבור  70-רבנים ו

 

 –רבנים שבאסיפה הבוחרת יהיו ה .7

 רבני עיר מן הערים הגדולות; 30 (1)

 רבני עיר מן המועצות המקומיות הגדולות; 14 (2)

רבנים אזוריים אחד מכל אחת משתי המועצות  2 (3)

האזוריות הגדולות; היה יותר מרב אזורי אחד במועצה אזורית 

הקשיש  –לי ותק שווה הוותיק שבהם, ואם היו בע –אחת 

מי שנבחר או שנתמנה באישור השר לרב  –רב אזורי" "שבהם; 

 של מועצה אזורית;

היישובים הגדולים; "רב  8-רבני יישוב מכל אחד מ 8 (4)

רב של מושב, קיבוץ או יישוב אחר שאינו רשות  –יישוב" 

 מקומית שנבחר או נתמנה באישור השר;
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-הערים ירושלים, תל רב שכונה הוותיק בכל אחת מן (5)

הקשיש שבהם;  –יפו, חיפה ובאר שבע, ובבעלי ותק שווה -אביב

מי שנתמנה לרב שכונה בידי המועצה הדתית  –"רב שכונה" 

 באישור השר;

 –הדיינים הוותיקים ביותר, ומבעלי ותק שווה  10 (6)

 הקשיש שבהם;

הרב הצבאי  –אי הראשי וסגנו, ואם אין סגן בהרב הצ (7)

 –גה הצבאית הגבוהה ביותר, ומבעלי אותה דרגה בעל הדר

 הוותיק שבהם בשירות הרבנות הצבאית;

רבנים שימנו הרבנים הראשיים לישראל,  10 (8)

 בהתייעצות עם השר ובאישור הממשלה.

 
 

 –יו הציגי הציבור באסיפה הבוחרת ינ .8

 ראשי הערים הגדולות; 25 (1)

 ראשי המועצות המקומיות הגדולות; 6 (2)

 ת;ראשי המועצות האזוריות הגדולו 4 (3)

 ראשי המועצות הדתיות של הערים הגדולות; 14 (4)

ראשי המועצות הדתיות של המועצות המקומיות  4 (5)

 הגדולות;

 שרים שתבחר הממשלה; 2 (6)

נסת או ועדה מוועדותיה כחברי הכנסת שתבחר ה 5 (7)

 שהסמיכה לכך;

אנשי ציבור שימנה השר, בהתייעצות עם הרבנים  10 (8)

 שור הממשלה.הראשיים לישראל ובאי
 

 

 לחברי האסיפה הבוחרת הם גברים.לחוק  7לפי סעיף הרבנים שמתמנים  80כידוע, כל  .3

 

הם בעלי  חברי קבוצה זונבחרי הציבור, הרוב המכריע של  70ביחס לקבוצה האחרת של  .4

אופיציו( כגון ראשי ערים, ראשי מועצות -בחוק )אקס שנקבעו במפורשתפקידים 

ולכן לא קיים שיקול דעת לגבי בחירתם.   ,יות וכיוצא באלהמקומיות, ראשי מועצות דת

בין בעלי תפקידים אלה כמעט ולא מכהנות נשים. יוצא אפוא, שקיימת מיצוין כי 

, כיוון ששיקול אפשרות למינוי נשים רק ביחס לחלק קטן מבין חברי האסיפה הבוחרת

 .  לחוק 8( בסעיף 8)-(6הדעת קיים רק לגבי נציגי הציבור שבפסקאות )
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חוק שיווי זכויות הייצוג ההולם לשני המינים מעוגן הן בחקיקה והן בפסיקה. עיקרון  .5

קובע, בין היתר, כי בגוף ציבורי יינתן ביטוי הולם בנסיבות  1951-התשי"א, האישה

וגי המשרות ובדירוגים השונים בקרב העובדים, ההנהלה, העניין לייצוג של נשים בס

הדירקטוריון והמועצה. מתוך ההגדרה של "גוף ציבורי" לעניין חוק זה, רלבנטית לענייננו 

. לענייננו, האסיפה הבוחרת היא גוף "תאגיד או גוף ציבורי אחר שהוקם בחוק" -התיבה 

 ציבורי שהוקם בחוק.

 

התפתחה במשך השנים בבית המשפט העליון דוקטרינה  לצד חוק שיווי זכויות האישה, .6

 2671/98פסיקתית המחייבת ייצוג הולם אף בגופים עליהם החוק לא חל, למשל בג"ץ 

בג"ץ שדולת הנשים(  -)להלן 63( 3, נב )שדולת הנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחה

  בג"ץ דורון(. -להלן)פורסם בנבו( ) חמי דורון נ' השר לענייני דתות 7068\10וכן בג"ץ 

 

 

יש להביא בחשבון  ,בבואנו לבחון האם העיקרון הפסיקתי מחייב ייצוג הולם בגוף מסוים .7

 את אופיו של הגוף הנדון ומידת הרלבנטיות שלו כלפי הקבוצה הזכאית לייצוג הולם.

בענייננו, מועצת הרבנות הראשית היא גוף שלפסיקותיו והחלטותיו יש השפעה 

 .בישראל ל ציבור הנשיםעגם משמעותית 

 

יפים לעניין זה דבריו של השופט רובינשטיין בבג"ץ דורון לעניין מינוי נשים בהרכבי  .8

 מועצות דתיות:

 

אך נביע דעתנו במבט לעתיד, כי הואיל ובכל מקרה בסופו של יום "..

אין המדובר  -ברי כי ייצוגיות המועצה הדתית היא חלקית בלבד 

ים הן בבירור חלק חשוב ומרכזי בציבור והואיל ונש -בגוף נבחר 

הנזקק לשירותי הדת, ראוי כי בכל מועצה דתית שתורכב מכאן 

ואילך, על השר לשירותי דת ושאר הגופים הממנים לשקוד על מינוי 

 153/87נשים. נושא זה, מכבר אין חולק על מצב היתכנותו )בג"ץ 

כיום לא יתכן (; ו221( 2לאה שקדיאל נ' השר לענייני דתות, פ"ד מב)

 חולק על היותו ראוי, נחוץ והולם".

 

נוכח האמור, עמדתנו היא כי על הגורמים בממשלה לפעול בשקידה סבירה למינוי נשים  .9

, לשני במגבלות החוק כמה שניתןעד לחברי האסיפה הבוחרת באופן שייתן ביטוי, 

 המינים באסיפה הבוחרת.

 

שית ולרבנים הראשיים שהתקיימו בשנת להווה ידוע, כי בבחירות למועצת הרבנות הרא .10

, מינה השר לשירותי דת, לאחר התייעצות עם הרבנים הראשיים ובאישור 2013

גם בבחירות מן הראוי שלטעמנו, ( לחוק. 8)8נשים כנציגות ציבור לפי סעיף  10הממשלה, 

נציגי הציבור יהיו נשים, וכי ייעשה מאמץ לאתר נשים  10שכל  הקרובות ייעשה מאמץ

 תאימות לכך.מ
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תפעל ( לחוק, ראוי כי הממשלה 6)8גם ביחס לשרים החברים באסיפה הבוחרת לפי סעיף  .11

כדי לתת יותר ביטוי לשני המינים בהרכב האסיפה  מבין חברי הממשלה שרות לבחור

 הבוחרת. 

 

אף להנחות את הכנסת למנות חברות בפנייה  היועץ המשפטי לממשלה התבקשנציין כי  .12

( לחוק, אולם הבהרנו שהיועץ המשפטי 7)8סיפה הבוחרת לפי סעיף כנסת להרכב הא

עם זאת, מובן כי  .ולכנסת יש ייעוץ משפטי נפרד ענייןבלממשלה לא מנחה את הכנסת 

 העתק מכתבנו זה יועבר ליועץ המשפטי לכנסת.

 

 

 

 

 

 

 העתק:

 לממשלההיועץ המשפטי 

 היועץ המשפטי לכנסת

  עו"ד רני נויבואר, ראש תחום, המחלקה למשפט אזרחי, ייעוץ וחקיקה

 חוקתי, ייעוץ וחקיקה-עו"ד דן אורן, ממונה בכיר, המחלקה למשפט ציבורי

 עו"ד ישראל פת היועץ המשפטי, המשרד לשירותי דת

 עו"ד הראל גולדברג, היועץ המשפטי, הרבנות הראשית

 פז, המחלקה למשפט אזרחי, ייעוץ וחקיקהעו"ד איגי 
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 – הפח נס

 2.7.2018מיום  יםפניית העותר
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2.7.2018 

 ט תמוז תשע"ח"י
 

 לכבוד
  עו"ד איגי פז

 המחלקה למשפט אזרחי, יועץ וחקיקה
 משרד המשפטים

 ירושלים
 מיילבאמצעות 

 
 שלום רב,

 
 הראשייםמינוי נשים לאסיפה הבוחרת את מועצת הרבנות הראשית והרבנים הנדון: 

 18.6.18, מכתבכם מיום 13.5.18סימוכין: מכתבנו מיום 
 

ביחס לנושא שבנדון ומברכים על  13.5.18המענה למכתבנו מיום  על מודים לךאנו  .1

לפעול בשקידה ראויה  ,ולמזכיר הממשלה ההנחיה שיצאה בעקבותיו לשר הדתות

 הרבנות הראשית.ת מועצת אלמינויים של נציגות ציבור ושרות לאסיפה הבוחרת 

לא התייחס כלל לאפשרות של מינוי נשים לגוף הרבני  18.6.18מכתבך מיום  ,יחד עם זאת .2

נזכיר כי במכתבנו ביקשנו שתצא הנחייה במכתבנו.  שביקשנושל האסיפה הבוחרת, כפי 

נשים העוסקות בדת  10 יהרבנים הראשיים למנו מאת היועץ המשפטי לממשלה אל

לאסיפה  ,דוגמת טוענות רבניות, יועצות הלכה, נשות הלכה, מנהיגות רוחניות ,ובהלכה

 ,( לחוק הרבנות8)7המינוי הנתון לרבנים הראשיים מכוח סעיף  במסגרתהבוחרת וזאת 

 ובכך לאזן ולו במעט את ההטיה הגברית הקיימת על פי המצב החוקי הנוכחי.

, פס' כג לפסק ר נ' השר לשירותי דתבתיה כהנא דרו 8213/14בג"ץ בקשה זו התבססה על  .3

נקבע כי בו  ,(15.8.2017הש' רובינשטיין )פורסם בנבו,)בדימוס( דינו של המשנה לנשיאה 

אין  באופן אינהרנטי )כדוגמת דייני בית הדין הרבני( כאשר אין מדובר בתפקיד דתי

יש לפרש את המונח "רב" ו האשה לחוק שווי זכויות )ג(7 ףיעהקבוע בס את החריג ללהחי

ג לחוק שווי 6והצווי בסעיף  באופן רחב, לאור עקרון השוויון בשיטת המשפט הישראלית

הנציגים החברים באסיפה , באופן שמאפשר גם מינוין של נשים. בענייננו האשה זכויות

יש לפרש את המונח "רב" בחוק הרבנות ככולל הבוחרת אינם ממלאים תפקיד דתי ולכן 

בתוכו גם נשים העוסקות בדת ובהלכה, כמי שיכולות להתמנות כנציגי ציבור בחלק 

 שיוחד לנציגי ומנהיגי הציבור הדתי בישראל. 

האפשרי,  ציגות ציבור, שרות וחברות כנסת באופן המקסימלינ 10 ויומונו במקרהגם  .4

. שיעור 11%ייצוג הנשים באסיפה הבוחרת יעמוד על בהתאם להנחיה שיצאה ממשרדכם, 

 ללא עוררין לא יכול להיחשב כייצוג הולם לנשים. נמוך אשר 

 .התייחסות, נושא זה עלה כבר במכתבנו הקודם, אך הוא לא זכה לכל כאמור לעיל .5

לרבנים הראשיים בדבר החובה לפעול בשקידה מפורשת  כי תצא הנחיה נשוב ונבקש לכן .6

 .לחלק המוקדש לרבנים באסיפה הבוחרת ,ראויה למינוי נשים
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אך למותר הוא כי ככל שלא ייעשה כן בזמן הקרוב, ולאור כך שהאסיפה הבוחרת עתידה  .7

 , נאלץ לפנות לערכאות בעניין האמור. 2018 אוקטוברלהתכנס ב

 

 בכבוד רב,

 

 מרכז רקמן לקידום מעמד האשה, אוניברסיטת בר אילן               

 נאמני תורה ועבודה, ע.ר.

 

 העתקים:

 הרבניים הראשיים
 השר לשירותי דת, הרב דוד אזולאי

 "כ איילת שקדהשרת המשפטים, ח
 "כ גילה גמליאלההשרה לשיוויון חברתי, ח

 מנדלבליטהיועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי 
 ארז קמניץ , עו"דהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה

 הראשית, עו"ד הראל גולדברגהיועץ המשפטי של הרבנות 
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 – ופח נס

 8.7.2018מיום  יםפניית העותר
מכתב ליועץ המשפטי לכנסת ו

 םמיו המשפטי לכנסת ץהיוע

8.7.2018 
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8.7.2018 

 תמוז תשע"ח כ"ה
 

 לכבוד
 כנסתיועץ המשפטי להאיל ינון, עו"ד 
 כנסת

 מיילבאמצעות 
 

 שלום רב,
 

 הראשיים מינוי נשים לאסיפה הבוחרת את מועצת הרבנות הראשית והרבניםהנדון: 

ת שיהיו  חברים חברי הכנס 5ועדת הכנסת לבחור את  הסמיכה הכנסת את 2018ביולי  4ביום  .1

וק ח)להלן: " 1980-תש"םוחרת לפי חוק הרבנות הראשית לישראל בבאסיפה ה מטעמה

 4זוהר מיום דעת יו"ר ועדת הכנסת, חה"כ מיקי )מכלוף( בהתאם להו. "(הרבנות הראשית

  .2018ביולי  18הבחירות צפויות להתקיים ביום  ,2018ביולי 

על האסיפה הבוחרת את מועצת הרבנות  מובהקגברי הרכב גוזר חוק הרבנות הראשית  .2

נציגי  70 -ו רבנים 80נציגים, מתוכם  150-מורכבת מ הראשית והרבניים הראשים. האסיפה

. ות מקומיות, אזוריות ודתיותראשי מועצ ,ראשי עריםהינם  . חלק נכבד מנציגי הציבורציבור

 .  )למעט ראשת עיריית נתניה(מכהנים כיום גברים  תפקידים בהם

והשר לשירותי  ( 5) , הכנסת(2) ידי הממשלה-עתידים להתמנות אד הוק עלנציגים מה 17רק  .3

מדובר בייצוג זעום במכלול  יהיהינה נשים, עדיין נציגים אלו תה 17וכל  יצוירגם לו  . (10) דת

 בלבד(. 11%נציגי האסיפה הבוחרת )

, יועץ המשפטי לממשלההמשנה לעל ידי  2018יוני ב 13ביום הנחיה  יצאה ה לבקשה שלנוכמענ .4

שרות מבין חברי הממשלה בממשלה לפעול לבחירת  םהרלוונטיילגורמים  עו"ד ארז קמיניץ,

מסגרת עד כמה שניתן ב ,טויוזאת על מנת לתת בי משלה באסיפה הבוחרתכנציגות המ

 .לשני המינים ,מגבלות החוק

לפעול לבחירת חברות  ,לחברי ועדת הכנסת ,לזו הנזכרת לעיל ך להוציא הנחיה דומהנבקש .5

 .כנסת מבין חברי וחברות הכנסת כנציגות הכנסת לאסיפה הבוחרת

 

 בכבוד רב,  

 

 מרכז רקמן לקידום מעמד האשה, אוניברסיטת בר אילן               

 רה ועבודה, ע.ר.נאמני תו

 

 העתקים:

 ועדת הכנסת ה"כ מיקי )מכלוף( זוהר, יו"רח
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ועץ המשפטי לכנסת  הי

 
 02831418סימוכין:

 תמוז תשע"חב"ה כ ירושלים,
 2018ביולי  8

 
 
 
 

 לכבוד
 חברי הכנסת

 
 
 

 שלום רב,
 
 
 

 בחירת נציגי הכנסת לאסיפה הבוחרת את מועצת הרבנות הראשיתהנדון: 
 

חור את חמשת נציגי ( הסמיכה הכנסת את ועדת הכנסת לב4.7.2018)ביום רביעי האחרון כידוע, 

לחוק הרבנות  8הכנסת לאסיפה הבוחרת את מועצת הרבנות הראשית, וזאת בהתאם לסעיף 

יו"ר ועדת הכנסת במכתב לחברי  באותו היום הודיע. כמו כן, 1980-הראשית לישראל, התש"ם

ביעי וכי ניתן להגיש מועמדויות עד ליום ר ,18.7.2018 ,הכנסת כי מועד הבחירה יהיה ביום רביעי

 . (11.7.2018הקרוב )

, אני מבקש להסב את תשומת לבכם לשני עניינים שנשאלתי לגביהם ושמתעוררים אגב לאור זאת

 לאסיפה הבוחרת: הליך בחירת נציגי הכנסת

 

כידוע, האסיפה  – בקרב נציגי הכנסת לאסיפה הבוחרת הנושא הראשון עניינו ייצוג הולם לנשים

נציגי ציבור, בהתאם לפירוט  70-רבנים ו 80-ית מורכבת מהבוחרת את מועצת הרבנות הראש

 וכך גם הרבנים שמתמנים לאסיפה הבוחרת הם גברים 80שנקבע בחוק הרבנות הראשית. כל 

(, כגון ex officioהם בעלי תפקידים שנקבעו במפורש בחוק )שי הציבור ציגנ 70הרוב המכריע של 

שהאסיפה  ,יוצא אפוא .ות דתיות וכיוצא באלהראשי ערים, ראשי מועצות מקומיות, ראשי מועצ

מצטמצמת אפשרות למינוי נשים נשים וכי באופן מעשי ה לשייצוג מובנה -הבוחרת סובלת מתת

 לחלק קטן מחברי האסיפה הבוחרת ובתוכם נציגי הכנסת. 

 

בל ביטוי יקשהמשפט הישראלי  תהוא עיקרון מרכזי בשיטעיקרון הייצוג ההולם לשני המינים 

ובחירת נציגיה לגופים אינו חל באופן ישיר על הכנסת ב בחקיקה ובפסיקה. אכן, עיקרון זה נרח

, 1955-( לחוק הדיינים, התשט"ו1)א6שונים אלא במקום שהדבר נאמר במפורש )ראו למשל סעיף 

הקובע כי לפחות אחד מנציגי הכנסת לוועדה לבחירת דיינים תהיה , הקודמתשתוקן בכנסת 

של והחריג המובנה הייצוג -, ובמיוחד על רקע תתזהנוכח חשיבותו של עיקרון ואולם, אישה(. 

ת הכנסת בבואם לבחור את נציגי נשים באסיפה הבוחרת שתואר לעיל, מן הראוי שחברי ועד

כי בהליך הבחירה הקודם, אזכיר בהקשר זה  .ולנגזר ממנו האמורלעיקרון דעתם הכנסת יתנו את 
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 הבוחרת הכנסת לאסיפה כנציגות, בחרה ועדת הכנסת שלוש חברות כנסת 2013שנערך בשנת 

 .)מתוך חמישה נציגים(

 

 הנושא השני, הוא שאלת הצורך במתן ייצוג לסיעות האופוזיציה בקרב נציגי הכנסת באסיפה

 .הכנסת לוועדה לבחירת שופטיםסוגיה זו התעוררה לאחרונה בהקשר דומה של נציגי  – הבוחרת

בעקבות הצטרפות של סיעת אופוזיציה לקואליציה נוצר מצב שבו אין ייצוג לסיעות האופוזיציה 

 ת, שכן אחד מחברי הוועדה מטעם הכנסת שנמנה בעבקרב נציגי הכנסת לוועדה לבחירת שופטים

  .בחירתו על סיעות האופוזיציה עבר עם סיעתו לקואליציה

 

בית  אך (המשפטיםאבירם נ' שרת  9029/16בג"ץ שה בענין זה אמנם נדחתה )עתירה שהוג

היה ותחליט הכנסת בבחירות הבאות לוועדה לבחירת שופטים שלא למנות "כי ציין המשפט 

עמוד בפניה משוכה משפטית ת – מטעמה בעת הבחירות לוועדה נציג מסיעות האופוזיציה

נוהג שהתפתח בכנסת לאורך שנים ך קיומו של הרבה בהמשבית המשפט ראה חשיבות  ".רצינית

רבות לפיו במקרים של בחירת נציגי הכנסת לגופים חיצוניים, ניתן ייצוג גם לסיעות האופוזיציה. 

ואכן, מבדיקה שערכנו ביחס לשני הליכי הבחירה האחרונים עולה כי בשני המקרים )הן בשנת 

בוועדת הכנסת( כאשר הבחירה היתה  2013במליאת הכנסת והן בשנת כאשר הבחירה היתה  2008

, אני סבור כי נוכח האמורניתן ייצוג לסיעות האופוזיציה בקרב נציגי הכנסת לאסיפה הבוחרת. 

בעת בחירת נציגי הכנסת על ידי חברי ועדת הכנסת שגם עניין זה יובא בחשבון  נכון יהיה

 .לאסיפה הבוחרת

 

 

 
 
 

 בברכה,
 
 

 איל ינון         
 
 
 
 
 

  יו"ר הכנסת, חה"כ יולי יואל אדלשטיין :העתק
  יו"ר ועדת הכנסת, מכלוף מיקי זוהרחה"כ  
 , יו"ר הקואליציהדודי אמסלםחה"כ  
  , מרכז סיעות האופוזיציהחה"כ יואל חסון 
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