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הוספת 

 1ג6סעיף   

  : ג יבוא6אחרי סעיף , 19511–א"התשי, חוק שיווי זכויות האישהב  .1

ייצוג הולם "  

בצוות לעיצוב 

מדיניות 

  לאומית

  –בסעיף זה   )א( .1ג6

חוק –" חוק הרשות לקידום מעמד האישה"

–ח"התשנ, הרשות לקידום מעמד האישה

19982;  

ה  הרשות לקידום מעמד האיש–" הרשות"

כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד 

  ;האישה

 ועדה או גוף אחר שהוקם לשם –" צוות"

חוץ , עיצוב מדיניות לאומית בנושאי פנים

ניהול או פתרון , או לשם מניעה,  או בטחון

לרבות ניהול משא , של סכסוך בינלאומי

ובכלל זה לקראת חתימה על הסכם , ומתן

  .  ביניים או על חוזה שלום

ראש הממשלה או , בצוות שמינו הממשלה )ב(      

 גוף –בסעיף זה (] או מי מטעמם[שר 

, בנסיבות הענין, יינתן ביטוי הולם, )ממנה

ממגוון קבוצות לייצוגן של נשים 

  .האוכלוסיה

בסעיף זה הועלתה הצעה : הערה[

 ]".בנסיבות העניין"להשמיט את המילים 

                                                 
   .167' עמ, ס"התש;  248' עמ, א"ח התשי"ס 1
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גוף ממנה ידווח לרשות על כל מינוי של   )ג(      

בטרם החל הצוות , מיד לאחר המינוי, צוות

על דיווח כאמור בסעיף קטן זה ; בפעולתו

של ) ד(עד ) ב(יחולו הוראות סעיפים קטנים 

 לחוק הרשות לקידום מעמד 7סעיף 

  .בשינויים המחוייבים, האישה

, )ג(טן קיבלה הרשות דיווח לפי סעיף ק  )ד(      

, וסברה כי לא ניתן ביטוי הולם לנשים

, תפנה לגוף הממנה, )ב(כאמור בסעיף קטן 

הרשות תודיע ; ותפרט את עמדתה בנושא

לועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת 

וכן על , על כל פניה כאמור בסעיף קטן זה

  . תוצאותיה

הרשות תמסור לוועדה לקידום מעמד   )ד(      

וחשבון שנתי  על האישה של הכנסת דין 

שנמסר לה לגביהם דיווח לפי , המינויים

, לגבי כל מינוי, ובו תפורט, )ב(סעיף קטן 

, עמדתה של הרשות בנושא הייצוג ההולם

לפי חוק הרשות , ואופן טיפולה בנושא

  ."לקידום מעמד האישה

  

, משלההרשות לקידום מעמד האישה תנסה לגבש מנגנון שיהיה מוסכם על המ: הערה[

הן בנושא החובה של הגוף , אשר יאפשר אכיפה אפקטיבית של חובת הייצוג ההולם

להודיע על המינוי על מנת שתתאפשר בדיקה של ) או גורם אחר בגוף הרלוונטי(הממנה 

  .]והן בנושא הייצוג ההולם עצמו אם הסתבר שהחובה לא קויימה, הרשות
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