ייצוג הול של מגוו נשי בגופי לעיצוב מדיניות לאומית
בעקבות תיקו מס'  4לחוק שיווי זכויות האשה והחלטה 1325
של מועצת הביטחו

יופי תירוש* וענת טהו

אשכנזי**

מאמר זה מנתח את הוראות תיקו מס'  4לחוק שיווי זכויות האשה,
התשי"א– .1951המאמר בוח את המסגרת המושגית התקדימית
שהתיקו מבוסס עליה ,ואת האתגרי ביישומו .תיקו מס'  ,4שנחקק
בשנת  ,2005קובע חובה לתת ביטוי הול לייצוג של נשי ממגוו
קבוצות האוכלוסייה בגופי המעצבי מדיניות לאומית ,תו שימת
דגש מיוחד בשילוב נשי ממגוו קבוצות האוכלוסייה בכל התחומי,
ובפרט ביישוב סכסוכי מזויני ובשיחות שלו .התיקו נחקק בעקבות
החלטה  1325של מועצת הביטחו של האו" משנת  ,2000הודות
למאמ משות של ארגוני נשי וחברותכנסת לקלוט את ההחלטה אל
המשפט הישראלי .החלטה זו קראה למדינות העול ולמוסדות הבי
לאומיי להכיר בפוטנציאל החשוב הטמו בהשתתפות של נשי
ביישוב סכסוכי מזויני ,וכ לשקול שיקולי מגדריי ולהקדיש
תשומתלב ומשאבי להגנה על נשי בעת סכסוכי כאלה .תיקו מס' 4
נבח במאמר במישור המקומי ובמישור הגלובלי ,תו מיקומו בהקשר
הכולל של דוקטרינת הייצוג ההול במשפט הישראלי ,ועל רקע הידע
המחקרי הקיי בנוגע להשפעת נשי על אופני פעולת של גופי
ומוסדות .נוס על כ המאמר בוח את הנסיונות להביא לידי יישו

_____________________________________

* מרצה בכירה בפקולטה למשפטי של אוניברסיטת תלאביב.
** עורכתדי ,מובילה את יישו החלטה  1325בישראל מטע עמותת איתמעי ,וייצגה את
עמותת איתמעי בכל עתירות העמותה המוזכרות במאמר זה.
המחברות מבקשות להודות לרונית דוניקידר ולניר קידר על העידוד בכתיבת המאמר ,לרות
הלפריקדרי על הערותיה לטיוטה מוקדמת של מאמר זה ,לחברותינו ושותפותינו לחזו
ולאקטיביז בעמותת איתמעי ,לקר היינרי בל על התמיכה הנדיבה והצמודה בפרויקט,
למשתתפי הפנל בכנס "דיני דמוקרטיה" של כתבהעת  ,(2011) ËÙ˘Ó ÈÂÈÚלמשתתפי הפנל
בכנס של האגודה הישראלית למשפט וחברה ) ,(2011וכ לתמי יקירה ולד לרגמ על עזרת
המחקר המעולה.
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התיקו בישראל ,ומציע אמותמידה ליישו אפקטיבי יותר ,תו
הקדשת תשומתלב מיוחדת לדרישת התיקו לחתור לייצוג נשי ממגוו
קבוצות האוכלוסייה ,ולא לייצוג כקטגוריה הומוגנית.

 .1 :1951–‡"È˘˙‰ ,‰˘‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÈÂÂÈ˘ ˜ÂÁÏ 4 'ÒÓ ÔÂ˜È˙ .‡ .‰Ó„˜‰הרקע הבי לאומי
לתיקו :החלטה  1325של מועצת הביטחו של האו";  .2הרקע בישראל :חובת ייצוג
הול של נשי בדי המקומי;  .3חדשנותו של התיקוÏ„ÂÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈË¯Â‡È˙ ˙Â˜„ˆ‰ .· .
˘˙ .1 :‰ÂÂ˙Ó 4 'ÒÓ ÔÂ˜Èהצדקות מהתיאוריה הפמיניסטית;  .2המתח האינהרנטי של תיקו
מס'  :4בי מומחית לבי זהת .1 :4 'ÒÓ ÔÂ˜È˙Ó ‰ÏÂÚ‰ ÌÏÂ‰‰ ‚ÂˆÈÈ‰ ˙È¯Ë˜Â„ .‚ .מדוע
להבטיח ייצוג הול של נשי דווקא?  .2כיצד תיקו מס'  4משתלב בדוקטרינת הייצוג
ההול במשפט הישראלי?  .3ייצוג מגוו נשי כתנאי ליצירת "מסה קריטית";  .4מודל
קבלת ההחלטות שהתיקו מתווה – ההיבט היישומי.1 :4 'ÒÓ ÔÂ˜È˙· ÔÂÂ‚Ó‰ ·ÈÎ¯ .„ .
אתגר המהותנות;  .2מומחית מגדרית;  .3הא מוב מאליו שנשי מקבוצות מודרות
מעוניינות להיות מיוצגות?  .4ארגוני נשי והדילמה של עבודה ע הממסד.ÌÂÎÈÒ .‰ .

הקדמה
בשנת  2005התקבל תיקו מס'  4לחוק שיווי זכויות האשה ,התשי"א–) 1951התיקו להל:
תיקו מס'  4או התיקו; החוק להל :חוק שיווי זכויות האשה או החוק( .תיקו זה ,המוסי
את סעי 6ג 1לחוק ,קובע כי בגופי ציבוריי יינת ביטוי הול לייצוג של נשי ממגוו
קבוצות האוכלוסייה .התיקו נחקק בהשראת החלטה  1325של מועצת הביטחו של האו"
משנת  ,2000תו אימו חלק מעקרונותיה וא הרחבתה בכמה היבטי מאתגרי וחדשניי.
למ שנת  2005הונחו לפתחו של בג" כמה עתירות שעניינ הפירוש שיש לתת לתיקו מס'
 ,4ובג" החל לפתח דוקטרינה באשר ליישומו הראוי של התיקו .העתירות הוגשו ביוזמת
אית َ َ ِ
ְ
עמותת
 1:משפטניות למע צדק חברתי )להל :עמותת אית מע!י( .עמותה זו,
שהוקמה בשנת  ,2001שמה לה למטרה לחתור ליישו תיקו מס'  ,4כחלק מחזונה לפעול
למע נשי מקבוצות מוחלשות כלכלית וחברתית ולקד סדר יו שוויוני מבחינה מגדרית
במדיניות הציבורית בישראל.
מאמר זה מבקש להניח תשתית תיאורטית ויישומית לדרכי הראויות להבנת תכליתו של
תיקו מס'  ,4המודל המונח ביסודו והדילמות שהוא מעלה .הכותבות מעורבות במאמצי
ליישו התיקו במסגרת פעילות באית מע!י ,ועל כ הניתוח התיאורטי הנורמטיבי מוז
מנסיונ המעשי ביישו התיקו.
_____________________________________

1

אית.
ְ
תרגו מערבית:
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חלק א של המאמר מציג את תיקו מס'  4לחוק שיווי זכויות האשה .התיקו מבוסס
כאמור על החלטה  1325של מועצת הביטחו של האו" ,שהכירה בפוטנציאל של שיתו
נשי ביישוב סכסוכי אלימי ובצור לתת את הדעת לצורות המיוחדות של פגיעה בנשי
במסגרת סכסוכי כאלה .נסקור את השפעתה של ההחלטה על המשפט והממשל של
מדינות רבות בעול ,את הרקע לאימו החלטה  1325בחקיקה הישראלית ,ואת מאפייניו
של התיקו לחוק שיווי זכויות האשה שקלט את ההחלטה לדי הישראלי.
חלק ב סוקר את הרציונלי של התיקו מזווית תיאורטית – ה של תיאוריה פמיניסטית
וה של תיאוריות של ִמנהל ציבורי .ניתוחנו מעלה כי נית למצוא בתיקו ביטוי למגוו של
עמדות פמיניסטיות ,מהפמיניז הליברלי עד הפמיניז הרב תרבותי ,וכי בהיבט של ִמנהל
תקי יש לייצוג חשיבות מבחינת הלגיטימציה הציבורית של השלטו וחיזוק יכולת
המשילות שלו .הדרישה לתת ביטוי הול לייצוג של נשי במוקדי קבלת החלטות מציפה
מתח בי כישוריה של חברי הגופי מעצבי המדיניות לבי זהות המגדרית ,או במילי
אחרות ,בי מומחית לבי זהת .דיוננו במתח זה מעלה כי א שמדובר בסוגיה מורכבת,
במקרי שקיי בה מתח נית על פי רוב ליישבו על ידי בחירת מומחי$ת שיציגו
פרספקטיבה ממוגדרת – כזו שאינה זוכה בדר כלל בביטוי בצומתי כוח.
חלק ג מנתח את דוקטרינת הייצוג ההול העולה מתיקו מס'  ,4וד בהשתלבותו של
המודל בדוקטרינת הייצוג ההול במשפט הישראלי ובהיבט היישומי של התיקו .ראשית,
נטע כי המשפט הישראלי מעניק קדימות להעדפת המתקנת של נשי על קבוצות אחרות.
לאחר מכ נדו בצור לפרש את תיקו מס'  4לאור הדוקטרינות שהתגבשו במשפט
הישראלי לגבי ייצוג הול והעדפה מתקנת – למשל ,באשר לשאלה כיצד יש לפרש את
התואר "הול" בהקשר של ייצוג ,באשר לחובת של בעלי סמכות המינוי לאתר באופ
פעיל מועמדות ראויות ,באשר לצור לנטרל משתני מוטי מגדרית כאשר בוחני את
כישוריה של המועמדי והמועמדות ועוד .אחד המושגי המושרשי בשיח על העדפה
מתקנת הוא הרעיו שלפיו ראוי להגיע ל"מסה קריטית" של נשי בגו נתו על מנת לשנות
את דרכי התנהלותו ולקד את השוויו המגדרי .נדו ביתרונותיו של המושג "מגוו" כחלק
מהתהוות "המסה הקריטית" .אנו חותמות את חלק ג בדיו באתגרי המעשיי הכרוכי
ביישו מוצלח של תיקו מס'  ,4אשר מחייבי היערכות ונכונת שונה מזו הקיימת כיו
מצד הממשלה והגופי האחרי שהתיקו חל עליה .כ ,למשל ,נדו בשאלה א נכו
להקי מאגר של מומחי$ת בתחומי שוני ,כקבוע כיו בחוק בעקבות תיקו מאוחר יותר
לחוק שיווי זכויות האשה.
תיקו מס'  4מכיל הוראה לא רק בדבר ייצוג הול של נשי ככלל ,אלא ג בדבר ייצוג
נשי ממגוו קבוצות האוכלוסייה .בהתא ,חלק ד עוסק ברכיב המגוו בחוק ,תו בחינת
הדילמות שרכיב זה מעלה – סכנת המהותנות ,השאלה א על הנשי הנבחרות לייצג זווית
מגדרית שתגול אל תו עבודת של הגופי שתיקו מס'  4חל עליה ,והדו ער!ית של
נשי מקבוצות מודרות ביחס לפעולה ממסדית.
טענתנו המרכזית במאמר זה היא כי בתיקו מס'  4טמו פוטנציאל דרמטי לשינוי
התרבות השלטונית בישראל – ה בהיבט של קידו השוויו וה בהיבט של שיפור
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המשילות .על א מורכבותו ,יש מספיק כלי מושגיי בדוקטרינת הייצוג ההול בישראל
ליישומו המיטבי של התיקו .בדיו שלהל נסביר את חשיבותו של התיקו ,ונמפה את ארגז
הכלי היסודי הדרוש לצור יישומו המוצלח.

א .תיקו מס'  4לחוק שיווי זכויות האשה ,התשי"א–1951
בשנת  2005תוק חוק שיווי זכויות האשה ,התשי"א– 2.1951סעי 6ג)1ב( ,שהוס לחוק,
קובע:
בוועדה ציבורית ובצוות שמינו הממשלה ,ראש הממשלה ,שר ,סג שר או
מנהל כללי של משרד ממשלתי )בסעי זה – גו ממנה( יינת ביטוי הול,
בנסיבות העני ,לייצוג של נשי ממגוו קבוצות האוכלוסיה3.
בסעי הוגדר:
"צוות" – ועדה או גו אחר שהוק לש עיצוב מדיניות לאומית בכל נושא
לרבות בנושאי חו או ביטחו ,או לש מניעה ,ניהול או פתרו של סכסו
מדיני או בי לאומי ,לרבות ניהול משא ומת ,ובכלל זה לקראת חתימה על
הסכ ביניי או על חוזה שלו.
"ועדה ציבורית" – ועדה שבחבריה נציג ציבור.
על פניו התיקו נראה רק כמרחיב את החובה הקיימת ממילא במשפט הישראלי לייצוג הול
של נשי בשירות הציבורי ובמועצות ציבוריות שונות 4.אול כפי שנראה בהמש ,תיקו זה
מהווה פריצת דר של ממש בדוקטרינת הייצוג ההול במשפט הישראלי .זאת ,משני
טעמי :ראשית ,הוא משנה את היק התפרשותה של חובת הייצוג ההול – א עד התיקו
חלה חובת הייצוג ההול של בני שני המיני בעיקר על עובדי ,תיקו מס'  4מחיל חובה זו
ג על גופי מעצבי מדיניות; שנית ,התיקו משנה את טיב החובה – הוא עובר מדוקטרינה
של ייצוג נשי לדוקטרינה של ייצוג נשי ממגוו קבוצות באוכלוסייה.
_____________________________________

2
3
4

חוק שיווי זכויות האישה )תיקו מס'  ,(4התשס"ה– ,2005ס"ח .717
הנוסח המצוטט לעיל הינו הנוסח המקורי של התיקו .נוסח זה השתנה בפברואר ,2011
בעקבות הרחבת הסעי שנערכה בתיקו מס'  9לחוק .הנוסח החדש יידו להל בחלק ב.2
חובה זו עוגנה עובר לתיקו בדברי חקיקה שוני העוסקי בגופי ספציפיי ,כגו
דירקטוריוני של חברות ממשלתיות ,עובדי שירות המדינה ועוד .חובה זו ג הוכרה כחלק
מעקרו השוויו במשפט הישראלי .ראו בג" ¯˘ ' Ï‡¯˘È· ÌÈ˘‰ ˙ÏÂ„˘ 2671/98
 ,‰ÁÂÂ¯‰Â ‰„Â·Ú‰פ"ד נב)) (1998) 630 (3להל :עניי ˘„.(È˘‰ ÌÈ˘‰ ˙ÏÂ
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Ì"Â‡‰ Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰ ˙ˆÚÂÓ Ï˘ 1325 ‰ËÏÁ‰ :ÔÂ˜È˙Ï ÈÓÂ‡Ï-ÔÈ·‰ Ú˜¯‰ .1
באוגוסט  ,2004כשנה לפני אישור התיקו בכנסת ,נער מפגש בי ארגוני נשי לבי אחת
ממובילות היוזמה לתיקו החוק ,חברת הכנסת )דאז( יולי תמיר 5.במהל המפגש הציגה
תמיר טיוטה של הצעת חוק לייצוג הול של נשי בהליכי מדיניי:
בצוות השות לתהליכי קבלת החלטות הנוגעות למניעת ,ניהול ופתרו
משברי לאומיי ,כמו ג בכל תהליכי קבלת החלטות ,ניהול משא ומת
ופתרו משברי במהל פעילות מדינית לקראת הסדר קבע ושלו בר קיימא
יינת ביטוי הול לייצוג של נשי ,ובלבד שייצוג לא יפחת מ 25%
מהצוות המייצג של מדינת ישראל או מטעמה.
לדברי תמיר ,ההצעה לתיקו החוק נכתבה "ברוח החלטה  ,"1325קרי ,ברוח החלטה 1325
של מועצת הביטחו של האו" ,אשר התקבלה ב  31באוקטובר ) 2000להל :החלטה
 6.(1325החלטה זו היוותה בעבור תמיר ושותפתה להצעת החוק ,חברת הכנסת )דאז( אתי
לבני ,מקור השראה לקידו עקרונות דומי בישראל .נוס על עדות זו של חברות הכנסת7,
ונוס על עמדתו של משרד המשפטי שלפיה תיקו מס'  4לחוק הינו תולדה של החלטה
_____________________________________

5

6
7

המפגש נער בתלאביב ביו  17באוגוסט  ,2004ונכחו בו נציג!ת מהארגוני הבאי :אשה
לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה ,מחסו  ,Watchבת שלו ,איגוד מרכז הסיוע ,שדולת הנשי,
איתמעי ,משפטניות למע צדק חברתי ,מרכז ייעו לאישה ,קול האישה ,קל" .פרוטוקול
המפגש נכתב עלידי שרי אהרוני ונמצא בידי הכותבות.
S.C. Res. 1325, ¶ 8, U.N. Doc. S/RES/1325 (Oct. 31, 2000), available at http://www.un.
).org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325 (2000

בישיבה משותפת של ועדת החו והביטחו ושל הוועדה לקידו מעמד האישה ,לציו עשור
להחלטה  ,1325התייחסה חברתהכנסת לשעבר אתי לבני לקשר בי החלטה  1325לבי תיקו
החוק .להל קטע מפרוטוקול ישיבה מס'  59של הוועדה לקידו מעמד האישה ,הכנסת ה,18
" :(1.11.2010) 12החוק הזה נולד בארגוני האזרחיי של השני ואני רוצה לציי את ארגו
אישה לאישה שבעצ התחיל לגלגל את זה .אנחנו היינו מודעי באופ כללי על החלטה 1325
שניתנה באו" בשנת  2000והיינו חשופי ,אני לפחות הכרתי את זה דר פעילות בארצות
הברית וכשהתחילו הארגוני ,באו אלינו ואמרו – בואו נחוקק את החקיקה הזאת ,באו אלי
ואל יולי תמיר ,בואו ננסה לקד את החקיקה .היינו די סקפטיות ,כי בשו מקו בעול,
הנושא הזה לא נחקק כחוק מדינה ,היו החלטות ,היו הצהרות ,זה היה די חדשני והיינו צריכי
לחנ את חברי הכנסת ,את חברות הכנסת ,בנושא הזה .וכשעברנו את התהלי ע הארגוני
ואני מאוד רוצה לציי פה את החשיבות של הארגוני האזרחיי וארגוני נשי ומחויבות של
נשי לנושאי האלה ,שתרמה באמת באופ יוצא מ הכלל לנושאי רבי .התחלנו להתחיל
בחקיקה של החוק וכמו שאת רואי כשאת קוראי את זה ,אמנ יש כא החלטה ,1325
אבל כשהתחלנו לחוקק ,חשבנו שזאת פלטפורמה מאוד נחמדה להרחיב בכלל את ייצוג
הנשי .העדפה מתקנת ,אני כיושבתראש מעמד האישה ,את היית לפניי ,חשבתי שאיפה
שאפשר להרחיב את זה ,מה טוב .ולכ הכנסנו ועדי וצוותי וכל מיני ,אני מצטערת שלא
הוספתי עוד ,לא עלה בדעתי".
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 8,1325נית למצוא ביטוי משמעותי לעובדה שהחלטה  1325אכ עמדה בתשתית תיקונו
של החוק במחקר המקי שער מרכז מחקר ומידע של הכנסת על אודות שילוב נשי
בתהליכי שלו 9.מחקר זה נעשה בנובמבר  2004לבקשת הוועדה לקידו מעמד האישה
בכנסת ,כחלק מעבודת ההכנה לתיקו החוק .המחקר ד באופ מקי בעקרונותיה של
החלטה  1325ובפרשנות שניתנה לה במדינות שונות בעול )הפיליפיני ,סרי לנקה,
אוסטרליה ועוד( ,מתו הכרה בהחלטה כתשתית אפשרית לחקיקת חוק המחייב השתתפות
נשי בתהליכי משא ומת לשלו בפרט ובכל סוגיה הקשורה למדיניות של שלו וביטחו
בכלל.
החלטה  1325היוותה א כ מנו פוליטי ומשפטי בעבור חברות הכנסת וארגוני הנשי
שקידמו את התיקו 10.תהלי קבלת התיקו מהווה א כ ביטוי מקומי למאמ המשמעותי
של ארגוני נשי ופעילות פמיניסטיות ברחבי העול לקידו החלטה  1325ולהטמעת
עקרונותיה .הרקע הגלובלי והמקומי לתיקו מלמד ,להבנתנו ,על האופ שבו יש לפרשו.
ייאמר כבר כעת כי ה ההחלטה וה אופני יישומה אינ נטולי חסרונות ובעיות .כמו כ,
כפי שנפרט בהמש ,ההכרה במרכזיותה של ההחלטה במסגרת הרקע שהוביל לתיקו החוק
אינה מבטלת היבטי נוספי שהשפיעו על תיקו החוק ועל אופ עיצובו בהקשר הישראלי.
אול לנוכח חשיבותה של ההחלטה ,נבקש לתאר בהרחבה את הרקע לקבלתה ,את
משמעותה ואת האופ שבו היא השפיעה במקומות שוני בעול.
לא תהא זו מליצה לקבוע כי ב  31באוקטובר  2000נשמע משק כנפי ההיסטוריה
בתנועה הפמיניסטית העולמית ,כאשר בטקס חגיגי במועצת הביטחו של האו" התקבלה
_____________________________________

8

9
10

בתשובתה של מדינתישראל ,מנובמבר  ,2010לשאלה השלישית שנשאלה בנוגע לדוחות
התקופתיי הרביעי והחמישי שהגישה לוועדה לביעור ההפליה נגד נשי ) (CEDAWנאמר כי
יישו החלטה  1325בישראל בא לידי ביטוי בתיקו זה של חוק שיווי זכויות האשה ,ובתו כ
הכללת החובה למנות נשי מכל קבוצות האוכלוסייה בהליכי משאומת לשלוState of :
Israel, Ministry of Justice & Ministry of Foreign Affairs, List of issues to be taken up in
connection with the Consideration of Israel’s Fourth and Fifth Periodic Reports of
Israel (Nov. 2010), http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/898A7D08-2738-4A3D.8E2C-BE75689D7EF2/28810/IsraelsrepliestoCEDAWLOI61211.pdf

אפרת קאולגרנות וליאור ב דוד "שילוב נשי בתהליכי שלו" )הכנסת – מרכז מחקר ומידע,
.www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m00941.pdf (8.11.2004
מריאיו טלפוני ע אילנה אפללופר ,עורכתדי שהובילה את היוזמה לתיקו החוק מטע
ארגו "אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה" ) ,(18.7.2012עולה כי החלטה  1325היוותה
מקור השראה משמעותי לתיקו החוק .לדבריה ,הקשר בי תיקו החוק לבי ההחלטה ברור עד
כדי כ שאיאפשר להפריד ביניה – "להפריד בי תיקו החוק להחלטה יהיה כמו להפריד
בי יו ולילה" .תמיכה נוספת לקשר ההדוק בי החלטה  1325לבי תיקו החוק נית למצוא
במחקר פורהדר שפורס בשנת  2005עלידי ארגו "אשה לאשה" עלאודות הקשר בי
הסכסו הישראלי–פלסטיני לבי החלטה  1325בתקופה שבה חוקק התיקו .דליה זק"ש,
עמליה סער ,שרי אהרוני ודנה מרטנבאו ÈÈËÒÏÙ-ÈÏ‡¯˘È‰ ÍÂÒÎÒ· ÌÈ˘ :˙ÓÏÈ‡ ˙Â„Ú
).www.isha.org.il/upload/File/edut%20ilemet.pdf (2005
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החלטה  .1325לאחר חמישי וחמש שנות פעילות ,הצהירה מועצת הביטחו על ההכרח
במעורבות של נשי בהליכי משא ומת להשכנת שלו בר קיימא ,תו הכרה בצורות
הייחודיות של פגיעה בנשי ובנערות במסגרת מאבקי אלימי ,וכ ביכולת הפוטנציאלית
של נשי ושל פרספקטיבות מגדריות לתרו להשכנת שלו 11.בכ נוצרה לראשונה מסגרת
משפטית ופוליטית שבאמצעותה נשי מכל העול יכולות לדרוש את שילוב קול ,צורכיה
ונקודות מבט בענייני של שלו וביטחו 12.מסגרת זו ,לדעת רבות ,הגדירה מחדש את
מעמד המשפטי הבי לאומי של נשי במאבקי אלימי ,וביססה את החובה לייצג
בהליכי לסיומ 13.כ מתארת החוקרת אייסלינג סוויי את חשיבותה של ההחלטה:
Resolution 1325 (SCR 1325) introduced a new dialogue into the
discourse of the most powerful multilateral security institution in the
world. The concept of gender equality and the role of women in peace
and security were rarely methodically incorporated in the narrative of the
’Security Council prior to the first debate on ‘women, peace and security
that took place in 2000.14

כפי שעולה מ האמנות המוזכרות בתחילתה של החלטה  ,1325היא לא התקבלה בחלל ריק.
במש השני הכירה הקהילייה הבי לאומית בצורכיה הייחודיי של נשי ונערות באזורי
סכסו ובנקודת מבט הייחודית על העימות ועל דרכי שונות להשכנת שלו .הכרה זו
באה לידי ביטוי באמנות שונות שבה הוכרה החובה לשת נשי בזירה הציבורית כמו ג
בהליכי קבלת החלטות בתחומי הבטחוני והמדיני .כ ,האמנה לביעור כל צורות ההפליה
נגד נשי ,משנת  15,1979קבעה כי על המדינות החברות באו" לכלול את עקרו השוויו
בי המיני בחוקותיה ובחוקיה ,וכי עליה להבטיח ,באמצעות חקיקה ובאמצעי אחרי,
את יישומו המעשי של עיקרו זה .צעד משמעותי נוס נרש בכנס האו" הרביעי על נשי,
שנער בבייג'י בספטמבר  ,1995אשר פרק  Eבמצע הפעולה שלו ) Beijing Platform for
 (Actionמתמקד בהשפעת הייחודית של מלחמות על נשי ,וא מציי כי נשי הינ סוכנות
_____________________________________

11
12
13
14
15

Aisling Swaine, Assessing the Potential of National Action Plans to Advance
Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325, 12 Y.B. INT’L
).HUM. L. 403, 404 (2009
SANAM N. ANDERLINI, WOMEN BUILDING PEACE: WHAT THEY DO, WHY IT MATTERS 7
).(2007
 ,Swaineלעיל ה"ש  ,11בעמ' .405

ש ,בעמ' .403
אמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשי לצורותיה ,כ"א ) 179 ,31נפתחה לחתימה ב,1979
אושררה ונכנסה לתוק ב.(1991
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שלו 16.במצע הפעולה נדונו מקומ ההכרחי של נשי באזורי סכסו ונחיצות בהליכי
קבלת החלטות בממשל .כמו כ הוצגו שורה של צעדי שיש לנקוט בזירה המדינית ובזירה
הבי לאומית על מנת לקד את מעמד של נשי ,כל זאת מתו תפיסה ששוויו מגדרי הינו
חלק מזכויות האד ומהווה תנאי לצדק חברתי .בי הצעדי שהוצגו כמחייבי את המדינות
השונות נית למצוא ,לדוגמה ,את הפעולות הבאות :לפעול למיגור האלימות כלפי נשי
ונערות; 17לפעול לשיתו נשי רבות יותר במוקדי קבלת החלטות בכל רמות הממשל;18
לשאו לכ שלפני נקיטת מדיניות מסוימת תיבח השפעתה על נשי; ולהטמיע בגופי
המחוקקי את החובה לבחו השקפה מגדרית בכל חקיקה וקביעת מדיניות 19.נוס על כ,
לצד ההכרה בחשיבות הכללת עמדת של נשי במוקדי קבלת החלטות ,נית במצע הפעולה
ביטוי לעובדה שקבוצת הנשי אינה עשויה מקשה אחת ,וכי יש לאפשר ביטוי לקולות
מגוני של קבוצות נשי ומנקודות מבט שונות .עובדה זו ,כפי שנראה בהמש ,רלוונטית
ביותר למציאות הישראלית .כ ,בלשונה של הצהרת בייג'י:
Acknowledging the voices of all women everywhere and taking note of
the diversity of women and their roles and circumstances, honouring the
women who paved the way and inspired by the hope present in the
world’s youth.20

נקודת ציו משמעותית נוספת בגיבוש העמדה הבי לאומית בדבר מקומ ההכרחי של נשי
במוקדי הכרעה בענייני שלו וביטחו נרשמה בכנס שנער במאי  2000בנמיביה,
שבמסגרתו פורסמה הצהרת וינדהוק ) ,(Windhoek Declarationאשר קוראת ,בי היתר,
להשתתפות מלאה ושוויונית של נשי בהליכי משא ומת לשלו21.
יודגש כי האמנות הבי לאומיות שנוסחו במש השני ביטאו את המשאלה לשילוב
נשי לא רק מתו אמונה כי נשי יכולות להשפיע .ה התבססו ג על תקדימי שבה
נשי ברחבי העול אכ תרמו בפועל לפריצת דר לעבר סיו הסכסו האלי במדינת.
_____________________________________

16
17
18
19
20
21

U.N. Women, The Fourth World Conference on Women – Beijing Declaration and
Platform for Action (Sep. 15, 1995), http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/
) BDPfA%20E.pdfלהל ,בהתא להקשר :הצהרת בייג'י או מצע הפעולה של כנס בייג'י(.

ש ,ס' .29
ש ,ס' .144
ש ,ס' .2014
ש ,ס' .4

Windhoek Declaration on the Tenth Anniversary of the United Nations Transition
Assistance Group & Namibia Plan of Action on Mainstreaming a Gender Perspective in
Multidimensional Peace Support Operations, in letter dated July 12, 2000 from the
Permanent Rep. of Namib. to the United Nations, addressed to the Secretary-General,
).U.N. Doc. S/2000/693 (July 14, 2000
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אחת הדוגמאות לתרומת של נשי לקידו תהלי שלו בר קיימא נית למצוא בפעילותה
של קואליציית הנשי של צפו אירלנד )– (NIWC – Northern Ireland Women’s Coalition
קבוצה של נשי מקהילות וממפלגות פוליטיות שונות אשר התאחדו למע העברת מסר
מאוחד של התנגדות לשימוש באלימות מכל צד .קואליציית הנשי סחפה במערכת
הבחירות אלפי נשי שעד אז לא השתתפו בפעילות פוליטית ,ובמצעה שולבה הדרישה
לכלול נקודות מבט נשיות בהלי המשא ומת על עתידה של צפו אירלנד .לימי היו
הנציגות הנבחרות של הקואליציה שותפות לניסוח "הסכ יו שישי הטוב" משנת ,1998
שהסדיר את סיו הסכסו בצפו אירלנד .מלבד תרומת לכינו ההסכ ,נית להצביע על
כמה מרכיבי בהסכ המשקפי את הנושאי שקואליציית הנשי ביקשה לקד :הכרה
בסבל של קורבנות האלימות במסגרת תהלי הפיוס בצפו אירלנד ,הכרה בזכות של נשי
לשיתו מלא ושווה בהליכי פוליטיי ,והכרה בחשיבותו של החינו לפיוס ובחשיבותה
של תשתית קהילתית כדי להתגבר על הדרה חברתית22.
23
האמנות ,ההסכמי והיוזמות של נשי במדינות שונות בעול ,וכנגד המציאות שבה
נשי נעדרות כמעט כליל מתהליכי שלו 24,היוו רקע לבשורה המשמעותית שיצאה
באוקטובר  2000מאולמה של מועצת הביטחו – אותו גו שתואר על ידי נשיא מועצת
_____________________________________

22

23

24

Marie Abbott, Keynote Speech: Women’s Political Role in the Northern Ireland Peace
Process, in INTERNATIONAL SEMINAR: PARTICIPATION OF WOMEN IN THE PREVENTION
AND RESOLUTION OF CONFLICTS 11 (2001), available at http://www.coe.int/t/dghl/
standardsetting/equality/03themes/conflict-prevention-peacebuilding/EG-SEM-PEACE
.(2001)9_en.pdf

כדוגמה נוספת לעניי זה נית לציי את תרומת המכרעת של נשי מניקרגואה לשינוי
משמעותי בתפיסת המשטרה ,תו העלאת מספר הנשי במשטרת ניקרגואה והכללת נקודת
מבט מגדרית במדיניות המשטרה .מדיניות זו שינתה לגמרי ,בתו שני אחדות ,את יכולתה
של המשטרה לספק הגנה לנשי בניקרגואה ואת האפקטיביות של פעולותיה למניעת אלימות
מגדרית .נכו לשנת  ,2008נשי מהוות  26%מכוחות השיטור בניקרגואה ,וזהו אחוז הנשי
הגבוה בעול בכוח משטרתי .מהפכה זו הובילה לטיפול איכותי יותר בנשי ובצורכיה ,וכ
לתפיסת המשטרה כאמינה וכלגיטימית יותר בעיני כלל הציבור .ראו KRISTIN VALASEK,
) .SECURITY SECTOR REFORM AND GENDER 3 (2008ג תנועת הנשי בישראל תרמה
ותורמת בצורה משמעותית בסוגיות הנוגעות בסיו הסכסוכי באזור .ראו ,למשל ,חדוה ישכר
 ;(2009) Ï‡¯˘È· ÈËÒÈÈÓÙ‰ Ï‡Ó˘‰ Ï˘ „‚‰ ˙Â·¯˙Ó ÌÈÓÂ˘È¯ :˙ÂÈ˙ÓÂÚÏנגה וינר ˜¯‰‡È
) "˙Â‰Ó‡ Ú·¯‡" ˙ÚÂ˙ Ï˘ ‰˙‡ÁÓ· ˙ÂÈ‡·ˆÂ ˙ÂÁ¯Ê‡ ,˙Â‰ÓÈ‡ Ï˘ ˙˘„ÂÁÓעבודת תזה,
אוניברסיטת בגוריו בנגב – המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.(2004 ,
מחקר שנעשה עלידי קר האו" לפיתוח למע נשי ) (UNIFEMופורס בשנת  2010מצביע
על העובדה שרק  2.4%מ החותמי על ההסכמי השוני שהושגו ב 24הליכי משאומת
לשלו היו נשיUNIFEM, Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections :
between Presence and Influence (2010), available at http://www.unifem.org/
.attachments/products/0302_WomensParticipationInPeaceNegotiations_en.pdf
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הביטחו של האו" דאז ,השגריר  ,Anwarul K. Chowdhuryכ"מועדו סגור" עד אז בכל
הקשור לנושאי מגדר25.
26
לראשונה הצהירה המועצה על הטמעת ההיבט המגדרי בניתוח סכסוכי אלימי ,תו
הכרה בזווית הראייה השונה שיש לנשי ולנערות החיות באזורי סכסו 27.כ ,בלשו
ההחלטה:
בהביעה דאגה מכ שרוב הנפגעי בסכסוכי מזויני ה אזרחי ,במיוחד
נשי וילדי ...ובהכירה בהשלכותיו של מצב ענייני זה על הסיכויי
להשגת שלו בר קיימא;
באשרה פע נוספת את תפקיד החשוב של נשי במניעת של סכסוכי
ובחתירה לפתרונ בדרכי שלו ,ובהדגישה את החשיבות שבשותפות
השווה ובמעורבות המלאה בכל מאמ להשכנת שלו וביטחו ,ואת הצור
להרחיב את מעורבות בתהליכי קבלת ההחלטות בכל הקשור למניעת
סכסוכי ולחתירה לסיומ;
באשרה פע נוספת ג את הצור להקפיד על אכיפת המלאה של חוקי
זכויות אד בי לאומיי המגיני על זכויותיה של נשי ונערות במהל
סכסוכי ולאחריה ...בהכירה בצור הדחו להכניס את נקודת ההשקפה
המגדרית לשיח המרכזי של פעולות למע השלו28...
בבחינת ההחלטה על שלל היבטיה נית לזהות שלושה מרכיבי עיקריי·ÈÎ¯Ó‰ 29.
 ÔÂ˘‡¯‰עוסק בקידו ייצוג של נשי ,ומדגיש את חשיבות השתתפות ומעורבות המלאה
של נשי בתהליכי קבלת החלטות הנוגעי ביישוב סכסוכי ובמאמצי להשכנת שלו
וביטחו .ההחלטה קוראת למדינות לפעול להבטחת ייצוג של נשי בכל הרמות של קבלת
ההחלטות במוסדות ובמנגנוני הלאומיי .בכ בא לידי ביטוי הרצו לשבור את מחסו
_____________________________________

25
26
27
28
29

Sanam N. Anderlini, What the Women Say: Participation and UNSCR 1325 – A Case
Study Assessment (MIT Center for International Studies, 2010), http://www.
.peacewomen.org/assets/file/Resources/Academic/part_womenreport_10_2010.pdf
Amy Barrow, UN Security Council Resolutions 1325 and 1820: Constructing Gender in
Armed Conflict and International Humanitarian Law, 92 INT’L REV. RED CROSS 221,
).229 (2010

על זוויתהראייה השונה של נשי בישראל נית ללמוד מ הדוח ˘˙ÂÏÂ˜ :ÌÂÏ˘‰ ÏÂÓ Ï‡ ÌÈ
) 7 Ï‡¯˘ÈÓענת סרגוסטי ,גליה לימור ונורית חג'אג' עורכות.(2009 ,
החלטה  ,1325לעיל ה"ש ) 6בתרגומה של דפנה רוזנבליט ,בשינויי נוסח קלי(.
נעמי חז "אסטרטגיות לשילוב נשי בהליכי יישוב סכסוכי" ‡˙ËÏÁ‰ ?ÔÏÂÎ ÌÈ˘‰ ‰ÙÈ
) 48 ÈÈËÒÏÙ-ÈÏ‡¯˘È‰ ÍÂÒÎÒ‰ Ï˘ ÌÈÈ¯„‚Ó ÌÈË·È‰ :1325 ÔÂÁËÈ·‰ ˙ˆÚÂÓשרי אהרוני
ורולא דיב עורכות.(2004 ,
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המגדר ,אשר נכו לתחילת המאה העשרי ואחת נותר עדיי על כנו בהקשר של פעולות
למע כינו שלו ושמירה עליו.
 È˘‰ ·ÈÎ¯Ó‰של ההחלטה עוסק בצור בהגנה על נשי ,ומצביע על העובדה שרוב
הנפגעי בסכסוכי אלימי ובמלחמות ה אזרחי ,במיוחד נשי וילדי .מתו כ עולה
בהחלטה התביעה להגנה מוגברת על נשי וילדי בזמ סכסו אלי ,ולאכיפת המלאה
של חוקי זכויות אד בי לאומיי המגיני על זכויותיה של נשי ונערות במהל סכסוכי
ולאחריה.
שילוב של שני המרכיבי הללו תחת מניפה אחת הינו אחד החידושי המשמעותיי
הטמוני בהחלטה; העובדה שההחלטה לא רק מכירה בנשי כקורבנות ,אלא ג מבטאת
דרישה לשילוב בהליכי מדיניי להשגת שלו ,פורצת דר בשיח הקיי ,המזהה בעיקר
את ההיבט הקורבני בחוויותיה של נשי במלחמה 30.ייחודיותה של ההחלטה טמונה א
כ ,בי היתר ,בהכרה כי בהבנת השפעותיה של סכסוכי אלימי על נשי ונערות,
ובהנהגת הסדרי מוסדיי יעילי להבטחת שלומ והשתתפות המלאה בתהליכי קבלת
החלטות ,יש פוטנציאל של ממש לקידו השלו והביטחו ולשמירה עליה בעבור כלל
האוכלוסייה.
 È˘ÈÏ˘‰ ·ÈÎ¯Ó‰בהחלטה מדגיש את חובת של המדינות לפעול למניעת אלימות כלפי
נשי ,ובמיוחד למניעת אלימות על בסיס מגדר .ראוי להדגיש כי נדב משמעותי ברכיב זה
הוא ההכרה בעובדה שאלימות כלפי נשי בתו החברה יכולה להוות סימ אזהרה מפני
התפרצות קרובה של סכסו אלי )לעיתי פני מדינתי( ,ועל כ מניעת אלימות כלפי נשי
יכולה להוות כלי משמעותי למניעת התפרצות סכסו כזה31.
בליבה של ההחלטה עומדת ג הדרישה לאמ השקפה מגדרית )gender
 32,(mainstreamingהכוללת התייחסות לצורכיה המיוחדי של נשי ונערות במהל
סכסוכי .כנדב ביישו העיקרו של הכללת השקפות מגדריות ,ההחלטה קוראת לפעול
להעצמת ולעידוד של נשי להשמיע את קול ,וכ לכלול ארגוני נשי מקומיי בהליכי
קבלת החלטות .לקריאה לשילוב של ארגוני נשי מקומיי בהליכי השכנת שלו יש
חשיבות היסטורית ,שכ לראשונה נית מעמד לשחק לא מדינתי כגור שיכול ליטול חלק
במשא ומת לשלו 33.בכ מבטאת החלטה  1325השקפה חדשנית במשפט הבי לאומי,
המכירה בפרטי ובארגוני מקומיי המושפעי מהסכסו האלי כמקור כוח לשינוי
מבני חברתיי ,לצד גורמי ממשל .יודגש כי לצד הביקורת שנשמעה במש השני בדבר
_____________________________________

30
31
32
33

קאולגרנות וב דוד ,לעיל ה"ש  ,Barrow ;9לעיל ה"ש  ,26בעמ' .230
 ,ANDERLINIלעיל ה"ש  ,12בעמ' .28
 ,Swaineלעיל ה"ש  ,11בעמ' .420
Felicity Hill, Keynote Speech, in INTERNATIONAL SEMINAR: PARTICIPATION OF WOMEN IN
 ,THE PREVENTION AND RESOLUTION OF CONFLICTSלעיל ה"ש  ,14 ,22בעמ' ;15
 ,ANDERLINIלעיל ה"ש  ,12בעמ' .72
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 יש הסכמה כי היבט זה, כפי שיתואר בקצרה בהמש,1325 חוסר האפקטיביות של החלטה
:בהחלטה הינו דרמטי ופור דר בעבור ארגוני חברה אזרחית
On the surface, Resolution 1325 may seem like merely more empty words
that may or may not be implemented, but for women’s groups involved in
peace building in conflict zones worldwide, it is a historic statement with
significant implications that can be quoted and used in all related
contexts. Moreover, as a Security Council resolution, it is binding
international law that for the first time, officially endorses the inclusion of
civil society groups, notably women, in peace processes and the
implementation of peace agreements.34

חלק מאוצר המילי החדש שההחלטה מבססת גלו בקריאה לגופי האו" לאמ עקרונות
 יש הרואי בהחלטה ערו, לנוכח קריאה זו35.של שוויו מגדרי כחלק מקידו מטרותיה
משמעותי לביסוסו ולחיזוקו של הקשר בי גופי האו" לבי גופי חברה אזרחית המבקשי
 המחשה של יישו ההחלטה במישור זה נית לראות בעובדה36.להיות חלק מתהליכי שלו
37. לפגוש ארגוני נשי, מכוח ההחלטה,שמשלחת האו" בקוסובו חויבה
 ולאופ יישומה באה לידי1325 מחויבותה של מועצת הביטחו של האו" להחלטה
 שבה אשררה המועצה את ההחלטה ושבה וקראה למדינות38ביטוי בהחלטות עוקבות
 שבה המועצה2009  בשנת, לדוגמה, כ.החברות להטמיעה ולייש את עקרונותיה
 תו התייחסות,1325  על מחויבותה לעקרונות של החלטה,1889  בהחלטה,והכריזה
מיוחדת לחשיבות המכרעת של ייצוג נשי בהליכי קבלת החלטות ובחשיבה על יישוב
39.סכסוכי
_____________________________________

.15 ' בעמ, ש,Hill
.11  לעיל ה"ש,Swaine
.70 ' בעמ,12  לעיל ה"ש,ANDERLINI
.406 ' בעמ,11  לעיל ה"ש,Swaine
S.C. Res. 1820, U.N. Doc. S/RES/1820 (June 19, 2008), available at http://www.un.org/
S.C. Res. ;(1820  החלטה: )להלga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820(2008)
1888, U.N. Doc. S/RES/1888 (Sept. 30, 2009), available at http://www.un.org/ga/
S.C. Res. 1889, ;(1888  החלטה: )להלsearch/view_doc.asp?symbol=S/RES/1888(2009)
U.N. Doc. S/RES/1889 (Oct. 5, 2009), available at http://www.un.org/ga/search/view_
S.C. Res. 1960, U.N. Doc. ;(1889  החלטה: )להלdoc.asp?symbol=S/RES/1889(2009)
S/RES/1960 (Dec. 16, 2010), available at http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?
.symbol=S/RES/1960(2010)
“Reiterating the need for the full, equal and effective : בלשו ההחלטה. ש,1889 החלטה
participation of women at all stages of peace processes given their vital role in the
prevention and resolution of conflict and peacebuilding, reaffirming the key role women

34
35
36
37
38

39
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עקרונותיה של החלטה  1325הכו גלי במדינות רבות ברחבי העול ,כמו ג בגופי
בי לאומיי שוני .כ ,למשל ,בשנת  2008הצהיר מזכ"ל מועצת האיחוד האירופי דאז,
חבייר סולאנה ,על מחויבותו של האיחוד האירופי להחלטה ולשאיפה ליישומה בקרב
המדינות החברות באיחוד האירופי .הצהרתו של סולאנה לא נותרה סמלית בלבד .כפי
שעולה מהחלטות הפרלמנט האירופי בדבר מחויבותו של הפרלמנט להשתתפות נשי
בהליכי משא ומת לשלו ובדבר תפקיד החשוב של נשי בהליכי שיקו לאחר קונפליקט
אלי ,האיחוד האירופי אכ נרת להטמעת עקרונות ההחלטה 40.דוח מסכ שהופק לציו
עשור להחלטה מונה פעילויות של האיחוד האירופי בהקשר זה ברחבי העול – למשל,
בנפאל ,בסומליה ,בפקיסט ,ברשות הפלסטינית וכ במסגרת פעילות משותפת של אירלנד,
מזרח טימור ,ליבריה וסיירה לאונה41.
מדינות רבות ראו את יישו החלטה  1325כיעד חשוב שלה .נית להבחי בשתי
אסטרטגיות שונות ליישו עקרונות ההחלטה (1) :הטמעת עקרונות ההחלטה או חלק מה
על ידי אימוצ בתו מדיניות קיימת ,לרבות בחקיקה )כ בחרה מדינת ישראל ,וכ בחרו
ג מדינות נוספות ,כגו פיג'י וקולומביה(; ) (2פיתוח תוכנית פעולה לאומית ) – NAP
 42,(National Action Planהמתרגמת את עקרונות ההחלטה לכלל תוכנית ממשלתית
הוליסטית )לרוב בשיתו ע החברה האזרחית( ,הכוללת הגדרת יעדי ,שימוש בכלי
שוני למימוש – חקיקה ,יצירה ושינוי של נהלי ,הכשרות ,פעילות להעלאת מודעות
ציבורית ,הקצאת משאבי וקביעת לוח זמני מוגדר – וכ מדדי מדויקי לבחינת
הגשמת של היעדי43.
ייחודיות של תוכניות הפעולה בנושא החלטה  ,1325בהשוואה לתוכניות מגדריות
בנושאי שוני שפותחו ברחבי העול ,טמונה בפיתוח של אות מדדי )אינדיקטורי(
מפורטי היוצקי תוכ לבחינת מידת מימוש של היעדי השוני 37 44.מדינות ברחבי
_____________________________________

40
41

42
43
44

can play in re-establishing the fabric of recovering society and stressing the need for
their involvement in the development and implementation of post-conflict strategies in
”.order to take into account their perspectives and needs...
.Eur. Par. Doc. (0245) (2006), http://www.un1325.de/data/EP-resolution-women-06.pdf
Working Party on Human Rights, Report on the EU-indicators for the Comprehensive
Approach to the EU implementation of the UN Security Council UNSCRs 1325 & 1820
on Women, Peace and Security (Council of European Union Doc. 9990/11, May 11,
.2011), available at http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st09/st09990.en11.pdf
 ,Swaineלעיל ה"ש  ,11בעמ' .410 ,403
KRISTIN VALASEK & KAITLIN NELSON, SECURING EQUALITY, ENGENDERING PEACE: A
)GUIDE TO POLICY AND PLANNING ON WOMEN, PEACE AND SECURITY (UN SCR 1325
).(2006
Nat’l Defence College & U.N. Instraw, The Role of the Armed Forces in the
Implementation of UNSCR 1325: Discussion Summary (2010), available at http://www.
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העול אימצו תוכניות פעולה לאומיות בקשר להחלטה  45.1325בי המדינות הללו נית
לציי ,לדוגמה ,את ארצות הברית ,איטליה ,ספרד ,נורווגיה ושוויי ,וכ מדינות שבה
אימו תוכנית הפעולה נכלל כחלק מתהלי ייסוד ,כגו בוסניה ,סרביה וליבריה .את
המדינות השונות שאימצו תוכנית פעולה כפלטפורמה לקידו עקרונותיה של החלטה 1325
נית לחלק לשני סוגי :מדינות שעיקר הרלוונטיות של עקרונות ההחלטה לגביה היא
הטמעת העקרונות בקרב צוותי הפועלי מטעמ ברחבי העול במסגרת משימות שלו;
ומדינות אשר חוו או חוות קונפליקט אלי ,ועל כ עקרונות החלטה  1325רלוונטיי לה
ביותר 46.ע זאת ,ניכר כי עקרונות ההחלטה רלוונטיי )במידה משתנה( לכל המדינות.
לצד ההכרה בחלוציותה ובחשיבותה של ההחלטה ,נמתחה עליה במש השני ג
ביקורת לא מועטה .הביקורת נסבה סביב חמש טענות עיקריות47:
א .הדגש שההחלטה שמה בקורבניות של נשי מבליט את חולשת ומחזק סטריאוטיפי
בדבר אי יכולת של נשי להנהיג .הדבר מקטי את הסבירות שה יסתמנו כמנהיגות,
ופוגע ביתר שאת בסבירות להכרה ביכולת להציע פתרונות בעלי ער בנושאי חו
וביטחו.
ב .מאחר שההחלטה לא התקבלה מכוח הסמכות הקבועה בפרק  7של מגילת האו" ,היא
אינה מקנה למועצת הביטחו סמכות לפעול נגד מדינה אשר אינה פועלת ליישומה.
בהעדר סנקציות ברורות ,ולנוכח השימוש בביטויי רכי )"מדגישה"" ,מבקשת" ועוד(,
ההחלטה נותרת בגדר "חוק ר" שקשה לאוכפו48.
ג .העובדה שרק לאחר חמש שני מיו קבלת ההחלטה פרס האו" תוכנית פעולה
ליישומה היוותה אכזבה לגבי מדינות רבות 49.חמורה מכל ,מבחינת חלק מהמדינות,
היא העובדה שגופי האו" עצמ התקשו – ועוד מתקשי – לעמוד ביעדי ההחלטה,
וכושלי לעיתי בייצוג הנשי בתוכ ה.
ד .החלטת מועצת הביטחו של האו" אינה רגישה דייה מבחינה תרבותית ,ועל כ אינה
רלוונטית למציאות המקומית בכל אחת מ המדינות השונות ,לרבות ישראל .ראוי לציי
_____________________________________

45

_peacewomen.org/assets/file/Resources/UN/1325_armedforcedimplementation1325
.instraw_aug2010.pdf
לסקירת היישו במדינות השונות ראו http://www.peacewomen.org/pages/about-1325/
.national-action-plans-naps#NAPs_Map

47

HAYNES & NAOMI CAHN, ON THE FRONTLINES: GENDER, WAR, AND THE POST-CONFLICT
).PROCESS (2011
התמודדות ע חלק מהביקורות האמורות נית לראות בכתובת _http://www.usip.org/gender
.peacebuilding/about_UNSCR_1325#What_is_U.N._Security_Council_Resolution_1325
 ,Swaineלעיל ה"ש  ,11בעמ' .409

46

48
49

לדיו מעמיק וביקורתי בהיבט המגדרי של תהלי בניית מחדש של מדינות לאחר קונפליקט
מזוי ,ובתפקידה של החלטה  1325בהקשר זה ,ראו FIONNUALA N. AOLÁIN, DINA F.

ש ,בעמ' .414
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כי ביקורת זו נשמעת על א העובדה שנשי רבות מרחבי העול היו שותפות לגיבוש
ההחלטה.
ה .תוכניות פעולה ליישו ההחלטה שהממשל מתכנ ללא שיתו החברה האזרחית
מדירות מגוו של קולות ואוכלוסיות ,ולעיתי א אינ מבטאות די הצור עקרונות של
שוויו מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית .זאת ,בי היתר ,כאשר הגור העיקרי המניע את
הממשל לפתח את התוכנית הוא לא הרצו לקד שוויו מגדרי ולייש את החלטה
 ,1325אלא השאיפה הפוליטית לשפר את מעמדה של המדינה בזירה הבי לאומית50.

ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÈ„· ÌÈ˘ Ï˘ ÌÏÂ‰ ‚ÂˆÈÈ ˙·ÂÁ :Ï‡¯˘È· Ú˜¯‰ .2
בעת ההכרזה על החלטה  1325היו תכניה רלוונטיי מאוד למציאות בישראל :מחד גיסא,
אזרחי ואזרחיות נחשפו )ועוד חשופי( להתקפות ולאיומי בטחוניי חדשות לבקרי;
ומאיד גיסא ,נשי ,המהוות רוב באוכלוסייה ,הודרו )ועוד מודרות( באופ מוחלט כמעט
ממוקדי קבלת ההחלטות הלאומיות על כל גוניה ,לרבות החלטות בנושאי חו וביטחו.
במציאות זו לא נשמע כמעט קול של נשי בגופי פוליטיי נבחרי ,כמו ג בגופי
מקצועיי הממוני על ידי הדרג הפוליטי ,שבמסגרת מתקבלות החלטות המשפיעות על
עיצוב המדיניות הלאומית ה בהיבט הבטחוני וה בהיבט החברתי הכלכלי.
מציאות זו ,שבחלקה נכונה ג כיו ,מלמדת כי לנשי לא נית ייצוג ראוי במוקדי קבלת
ההחלטות על א חקיקה ופסיקה משמעותית של בג" במהל שנות התשעי בנושא ייצוג
נשי 51.א מאמצי דוגמת הקמת הרשות לקידו מעמד האישה בשנת 52,1998
ופרקטיקות מנהליות נוספות שביקשו לקד נקודות השקפה מגדריות בנושאי מדיניות ,טר
הניבו תוצאות משביעות רצו ,בוודאי במועד קבלתה של החלטה  .1325הכשלי בייצוג
הנשי באותה עת באו לידי ביטוי בשלושה אופני מרכזיי:
א .תת ייצוג בוטה במגזר הציבורי ובפוליטיקה – מק המדינה ועד הכנסת החמש עשרה
)אשר החלה את כהונתה בשנת  (1999היוו הנשי בממוצע  8.3%מכלל חברי
הכנסת; 53ייצוג של הנשי בממשלות ישראל נע בי העדר ייצוג ל  6%מתו כלל חברי
_____________________________________

50
51
52
53

ש ,בעמ' .418–417
בג"  ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ' Ï‡¯˘È· ÌÈ˘‰ ˙ÏÂ„˘ 454/94פ"ד מח)) (1994) 501 (5להל:
עניי ˘„ ;(ÔÂ˘‡¯‰ ÌÈ˘‰ ˙ÏÂעניי ˘„ ,È˘‰ ÌÈ˘‰ ˙ÏÂלעיל ה"ש .4
ראו ס'  4ו 5לחוק הרשות לקידו מעמד האשה ,התשנ"ח– ,1998הקובעי כי הרשות ,בי
יתר תפקידיה ,מחויבת לשלב את הזווית המגדרית בפעולות השלטוניות ,מתו אמונה ששילוב
כזה יוביל להחלטות ראויות ושוויוניות יותר.
משרד ראש הממשלה ,הרשות לקידו מעמד האישה "נתוני ייצוג לפי נשי וגברי בממשל
הישראלי" www.women.gov.il/NR/rdonlyres/FD1C2EC6-DB49-40B4-A01D-379CA
.F0115D1/0/yezug2009.doc
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הממשלה; ושיעור של הנשי העומדות בראשות עיר נע במש השני בי  1%ל 2%
מכלל ראשי הערי .אי נתוני סטטיסטיי המלמדי באופ ישיר על ייצוג הנשי
בגופי שתיקו מס'  4עוסק בה ,קרי ,ועדות ציבוריות וצוותי לעיצוב מדיניות
לאומית )לרבות צוותי משא ומת לשלו( .ע זאת ,בחינת הרכב של ועדות מרכזיות
בשנות התשעי מלמדת על ייצוג זעו של נשי בגופי הללו54.
ב .העדר ייצוג של נשי מקבוצות מודרות – די בסקירה שטחית של זהת הנשי הממונות
על גופי קבלת החלטות ללמד כי הייצוג הינו מנת חלק של נשי מקבוצות הגמוניות
בלבד )יהודיות ,אשכנזיות ,חילוניות ,ממעמד חברתי כלכלי בינוני ומעלה( .מוב שאי
להלי על מינוי ,א יש להצביע על אי ייצוג של נשי מקבוצות שמודרות בחברה
באופ תדיר בשל השתייכות אתנית ,לאומית ,כלכלית ועוד.
ג .אי הטמעת עקרונות של חשיבה מגדרית כחלק מהליכי קבלת ההחלטות – גישת ה
 gender mainstreamingמחייבת שילוב של פרספקטיבת השוויו המגדרי בכל הרמות
והשלבי של קביעת המדיניות55.

ÔÂ˜È˙‰ Ï˘ Â˙Â˘„Á .3
על רקע האמור לעיל ,היווה תיקו מס'  4לחוק בשורה של ממש .אחד ההסברי לחדשנותו
של התיקו נעו בעובדה שניסוחו היה פרי עבודה משותפת של חברות כנסת וארגוני
נשי 56.אומנ ,כאמור לעיל ,סעיפי חוק הקובעי את חובת הייצוג ההול במגזר הציבורי
כבר נכללו בספר החוקי 57והוכרו בפסיקה .אול נוסח התיקו מושא דיוננו היווה בכל
זאת פריצת דר בשני מובני:
א – ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙ÂˆÂ·˜ ÔÂÂ‚ÓÓ ÌÈ˘ Ï˘ ÌÏÂ‰‰ ‚ÂˆÈÈ‰ ˙·ÂÁ ˙ÏÏÎ‰ .לראשונה
הוכרה בחקיקה העובדה שהנשי בישראל אינ בגדר קבוצה הומוגנית בעלת קול אחיד ,כי
א אוס של קבוצות בעלות קולות ,צרכי ועמדות שוני ,הנבדלות זו מזו לא רק
_____________________________________

54

55

56
57

בכל הגופי הבאי לא היה ייצוג לנשי :ועדת החקירה לעניי הטבח במערת המכפלה
בחברו ,בראשות הנשיא )בדימוס( מאיר שמגר; ועדת החקירה לעניי רצח רבי ,א היא
בראשות הנשיא )בדימוס( מאיר שמגר; #ועדת החקירה לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת
הבריאות בישראל ,בראשות השופטת )בדימוס( שושנה נתניהו )אשר מנתה אישה אחת בלבד
– יושבתראש הוועדה(.
לדיו בעקרונות ה gender mainstreamingראו פנינה שטינברג ˙ÚÓË‰Ï ÌÈ˘ ÌÂ„È˜Ó
–46 ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ‰˘‡‰ „ÓÚÓ ÌÂ„È˜ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ „È˜Ù˙· ˙Â¯ÂÓ˙ :˙È¯„‚Ó ‰·È˘Á
) 49שוות – המרכז לקידו נשי בזירה הציבורית ,מכו ו לירwww.vanleer.org. (2012 ,
.il/he/node/1801/
חברותהכנסת לשעבר עו"ד אתי לבני ופרופ' יולי תמיר .הארגו המוביל בהלי חקיקה זה היה
ארגו "אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה".
ס' 6ג לחוק שיווי זכויות האשה.
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במאפייניה ,אלא ג בקשיי ובחסמי הניצבי בדרכ לעבר מוקדי קבלת החלטות 58.כ,
לדוגמה ,וכפי שעולה ג מהדיוני בהצעת החוק ,הוכר כי בעוד נשי המשתייכות
להגמוניה חברתית כלכלית נתקלות רק בתקרת הזכוכית בהיות נשי ,נשי המשתייכות
לקבוצות שמודרות על רקע אתני ,לאומי ,כלכלי ,חברתי ועוד סובלות מהפליה כפולה,
ונתקלות בחסמי נוספי ולעיתי שוני .חברת הכנסת )דאז( יולי תמיר תיארה בדיוני
הוועדה את תכליתו של התיקו לחוק בעניי זה:
המטרה היא ,שימנו אישה ערבייה ,אישה מזרחית או אישה מהפריפריה ,על
מנת שלא כל הזמ יפנו לאותו מאגר מצומצ של נשי ...א תעשי בדיקה
סטטיסטית ,תראי שבסו מי שנהנה מהפתיחות שקיימת במקומות מסוימי,
אלה בדיוק אות נשי כל הזמ .יש בזה טע לפג .הנשי צריכות לראות
את הזירה הנשית בצורה יותר מגוונת ויותר מדויקת ,כדי שנוכל להכניס ג
נשי אחרות למעגל מקבלי ההחלטות .אחרת ,אנחנו נשארי בהדרה מסוג
כזה או אחר ,ואני לא חושבת שזה נכו .הרי אי לממשלה עניי לקחת רק
נשי מקבוצה אחת59.
בנסחו את חובת הייצוג ההול של נשי ממגוו קבוצות האוכלוסייה ,התייחס המחוקק
לראשונה לא רק להיבט המספרי של חובת הייצוג השוויוני של בני שני המיני ,אלא ג
לצור להכיר בחסמי המבניי וביחסי הכוחות השיטתיי הקיימי ·˙ ÍÂקבוצות שונות
באוכלוסייה ,ולשאו למימושה של חובת הייצוג ג בקרב הקבוצות הללו .ביטוי להעדרה
של חובת ייצוג של נשי מקבוצות שונות עד לחוק זה נית למצוא בפסיקתו של נשיא בית
המשפט העליו השופט ברק בעתירתה של עמותת עדאלה נגד ראש הממשלה בדרישה
למינוי נשי ערביות לדירקטוריוני ממשלתיי 60.העתירה טענה נגד אי מילויה של החובה
להבטיח ייצוג הול של נשי וייצוג הול של ערבי בחברות ממשלתיות ,ובמקרה
_____________________________________

58

59
60

נכו למועד כתיבת של שורות אלה ,רכיב המגוו מופיע בספר החוקי הישראלי רק בתיקו
מס'  ,4אול נתקלנו בהצעת חוק פרטית המבקשת להוסי את הדרישה לייצוג מגוו נשי ג
לס' 18א לחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה– ,1975העוסק בחובה להבטיח ייצוג הול של
נשי בדירקטוריוני של חברות ממשלתיות .ראו הצעת חוק החברות הממשלתיות )תיקו –
ייצוג הול( ,התשס"ט– ,2009פ) 865/18/שהוגשה עלידי חברהכנסת דב חני ואחרי(.
בדברי ההסבר להצעה נאמר ,בי היתר ,כי "בתו הנשי קיימות קבוצות שונות אשר אינ
זוכות לייצוג הול על א העובדה כי הייצוג ההול נוגע ג אליה; בי הקבוצות הללו נשי
ערביות ,דרוזיות ,צ'רקסיות ,אתיופיות ,חרדיות ונשי ממוצא מזרחי; על כ ,התיקו בא לתת
ביטוי לייצוג הול לקבוצות השונות בתו הנשי על מנת להגיע לייצוג הול אמיתי של
הנשי".
פרוטוקול ישיבה מס'  196של הוועדה לקידו מעמד האישה ,הכנסת ה.(12.7.2005) 4–3 ,16
בג" ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ-˘‡¯ ' È·¯Ú‰ ËÂÚÈÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÈËÙ˘Ó‰ ÊÎ¯Ó‰ ‰Ï‡„Ú 10026/01
פ"ד נז).(2003) 31 (3
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הספציפי – במועצת ִמנהל מקרקעי ישראל .הנשיא ברק דחה את העתירה בנימוקי שוני,
ביניה העדרה של חובת ייצוג הול של נשי ערביות כקבוצה נפרדת המובחנת מקבוצת
הנשי או מקבוצת הערבי 61.מכא שהטמעתה של דרישת המגוו בחוק הישראלי ,לצד
הפוטנציאל הטמו בה בכל הנוגע בקידו ייצוג של נשי מאוכלוסיות שונות בחברה
הישראלית ,הובילה להכרה בחשיבות קידומ של תת קבוצות בתו קבוצת הנשי ,והיוותה
התקדמות תודעתית לעבר הכרה בחשיבות הטמונה בכ שהקבוצות הללו ייטלו חלק
בעיצוב החברה הישראלית – תפקיד אשר עד לחקיקת התיקו לחוק ה לא מילאו כמעט.
חשוב להזכיר כי הדרישה לכלול בחובת הייצוג מגוו קבוצות – ובתו כ אוכלוסיות
שונות – מתו קבוצת הנשי עולה באופ מרומז בהחלטה ) 1325הדרישה להשמיע קולות
של "ארגוני מקומיי"( ,ובאופ נחר וברור במצע הפעולה של כנס בייג'י ,שבו עלתה
קריאה להשמיע את מגוו קולותיה של נשי בצומתי הכרעה לאומיי.
סקירה בי לאומית מלמדת כי רכיב המגוו בנורמות המחייבות ייצוג הול של נשי
אינו מופיע כמעט בחקיקה בעול 62.חריג בולט הוא סעי  (c)11למגילת הזכויות של נשי
בפיליפיני )” ,(“The Magna Carta of Womenאשר אומצה בחקיקה בשנת Republic ) 2009
 .(Act No. 9710הסעי קובע כי יש להבטיח ייצוג של קבוצות נשי בגופי קבלת החלטות
ברמה הלאומית וברמה המקומית 63.נדגיש כי להכרה במגוו קבוצות האוכלוסייה במגילת
הזכויות )כפי שהיא באה לידי ביטוי ג בסעי  3למגילה( יש קשר ישיר למצע הפעולה של
כנס בייג'י 64.השפעה דומה של החלטה  1325על הטמעת עקרו הייצוג המגו ניכרת ג
_____________________________________
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62

63
64

כלשו פסקהדי )ש ,בעמ' " :(47אי אנו נדרשי לבחו בעתירה זו א מכוח שילוב סעיפי
18א ו18א 1לחוק מוטלת על המשיבי החובה לפעול להשגת ייצוג הול של קבוצת הנשי
הערביות כקבוצה נפרדת ועצמאית מקבוצת הנשי ,מחד ,וקבוצת בני האוכלוסיה הערבית,
מאיד .שאלת שילוב חובות העדפה מתקנת לכדי יצירת חובה חדשה ועצמאית ,שעניינה
קידו האוכלוסיה המתקבלת מחיתו האוכלוסיות העומדות במרכז החובות ששולבו ,הינה
שאלה סבוכה ...אנו יכולי להותיר שאלה זו בצרי עיו לעת עתה ."...א א תיקו מס' 4
אינו חל על דיריקטוריוני ,לאחר חקיקתו יש לראות בו ,לדעתנו ,אינדיקציה חשובה לפרשנות
שלפיה עקרו הייצוג ההול במשפט הישראלי אכ כולל חובת ייצוג נפרדת לגבי נשי
ערביות.
במדינות רבות קיימי רכיבי חקיקה המחייבי ייצוג של מיעוטי .בקרואטיה ,למשל ,יש
מכסות בביתהמחוקקי השמורות ליוצאי הונגריה ,ליוצאי איטליה ועוד .מכסות לקבוצות
דומות נשמרות בביתהמחוקקי בסלובניה ,ואילו בירד נשמרי מקומות לנוצרי
ולצ'רקסי .אול אי במדינות אלה התייחסות להבטחת ייצוג נשי בקרב הנציגי מקבוצות
המיעוטי או לחלופי דרישה לייצוג מגוו נשי כחלק מחובת הייצוג ההול של נשי.
PHILIPPINE COMMISSION ON WOMEN, REPUBLIC ACT NO. 9710 – THE MAGNA CARTA OF
WOMEN: IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS (2010), available at http://www.coa.
.gov.ph/gad/downloads/RA_Circular/RA_9710_with_IRR.pdf
Teresita Sylvia M. Salud, Deputy Exec. Dir., Phil. Comm’n on Women, Philippine
Magna Carta of Women: The “Bill of Rights” of Filipino Women (presentation at the

188
z:\books\mishpat umimshal\2013\2013-06-20\04-תירוש וטהו אשכנזי10/21/2013 11:06:00 AM .doc

משפט וממשל טו תשע"ג

ייצוג הול של מגוו נשי בגופי לעיצוב מדיניות לאומית

בתוכנית הפעולה הלאומית של הפיליפיני ליישו ההחלטה ,שבה נכללה התייחסות
ספציפית לייצוג קבוצות נשי שונות בחברה במוקדי קבלת החלטות ,כחלק מיעדי
התוכנית65.
התייחסות לייצוג נשי ממגוו קבוצות האוכלוסייה ,כחלק מיישו החלטה ,1325
נכללת א בתוכנית הפעולה הלאומית של ארצות הברית 66.סעי  2.1מונה את הסוכנויות
הממשלתיות שראוי לפעול בה על מנת לשלב בתפקידי הנהגה נשי ממיעוטי שוני
ומקבוצות אשר בעבר נדחקו לשוליי.
ב – Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ÌÏÂ‰‰ ‚ÂˆÈÈ‰ ˙·ÂÁ˘ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ‰·Á¯ ‰¯„‚‰ .תיקו מס'  4מחיל
את חובת הייצוג ההול על כל צוות או ועדה העוסקי בעיצוב מדיניות לאומית" ,לרבות
ניהול משא ומת ,ובכלל זה לקראת חתימה על הסכ ביניי או על חוזה שלו" .חשוב
לציי כי הצעת החוק המקורית לתיקו סעי 6ג 1לחוק שיווי זכויות האשה ביקשה לתחו
את התיקו לצוותי העוסקי בהלי המדיני 67.עובדה זו משקפת באופ מובהק את
ההשפעה המכרעת שהייתה להחלטה  1325על חקיקת החוק .אול מאחר שהמחוקק ביקש
לא להסתפק בהגדרה זו ,הוספה התיבה "לרבות" ,המגדירה את דרישת הייצוג ההול
בצוותי משא ומת לשלו כחלק מדרישת הייצוג בכל צוות לעיצוב מדיניות לאומית ,בכל
תחו .זאת ,כביטוי להכרה בחשיבות המכרעת שיש לית לייצוג נשי ,בהיות רוב
באוכלוסייה ,וכ בתרומתה הייחודית של העמדה המגדרית ,הקיימת לדעת המחוקקות בכל
תחו ותחו68.
לטעמנו ,מהרחבת הנושאי שבה מתחייב ייצוג הול של נשי נגזרת משמעות נוספת,
והיא ההכרה בכ שאי אפשר להפריד בי נושאי חברתיי כלכליי לבי נושאי שיכולי
להשפיע על בטחונ של נשי ,בהינת שפרשנות רחבה של המושג "ביטחו" ,מנקודת מבט
מגדרית ,תכיר במצב הבטחוני של נשי כנגזר ג ממצב החברתי הכלכלי.
_____________________________________

65
66
67
68

International Workshop: Gender Equality and Progress in Societies, Mar. 12, 2010),
.available at http://www.oecd.org/dev/poverty/44847597.pdf
The Philippine National Action Plan on UNSCRs 1325 & 1820: 2010–2016,
.http://www.oecd.org/dev/poverty/44847597.pdf
ראו _http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/email-files/US_National_Action
.Plan_on_Women_Peace_and_Security.pdf

הצעת חוק שיווי זכויות האישה )תיקו – ייצוג הול בתהליכי מדיניי( ,התשס"ד–,2004
פ) 2518/שהוגשה עלידי חברותהכנסת יולי תמיר ואתי לבני(.
א שאי בחוק אמירה מפורשת המחייבת לכלול עמדה מגדרית ,התייחסות לכ נית למצוא
בדבריה של חברתהכנסת יולי תמיר בפרוטוקול ישיבה מס'  187של הוועדה לקידו מעמד
האישה ,הכנסת ה" :(21.6.2005) 2 ,16כשמסבירי את כוונת החוק צרי להצביע על
החשיבות שתשותפנה נשי ממגזרי שוני ואת החשיבות שהדיו לא רק ישת נשי אלא
יקיי דיו ג מנקודת מבט מיגדרית".
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ניכר א כ שתיקו מס'  4לחוק ביקש לחולל שינוי עמוק בכל הנוגע בייצוג נשי בגופי
ממשל .אול המציאות נותרה הרחק מאחורי לשו החוק .הגורמי המופקדי על יישו
החוק – קרי ,ראש הממשלה ,שרי ,סגניה ומנכ"לי של משרדי ממשלה – פשוט לא
יישמו אותו .חוסר המודעות והעדר היישו עוררו חשש בקרב ארגוני נשי שהחוק ייהפ
להצהרה בלבד ,וכ ייוותר השינוי המיוחל בגדר משאלת לב בלבד .עובדה זו הייתה הבסיס
להחלטה לפעול למע יישו החוק.

ב .הצדקות תיאורטיות של המודל שתיקו מס'  4מתווה
˙ÈËÒÈÈÓÙ‰ ‰È¯Â‡È˙‰Ó ˙Â˜„ˆ‰ .1
הא מדרישתו של תיקו מס'  4לתת ביטוי לייצוג של נשי ממגוו קבוצות האוכלוסייה
משתמע מודל של הרכבי ועדות מגזריי ,שבה כל חבר וחברה "מושכי" לכיוו
האינטרסי של קבוצת ההשתייכות שלה? אנו מבקשות לקבוע נחרצות כי לא זו הפרשנות
הנכונה לתיקו .כבר מסוגי הפורומי שבה נדרש ייצוג הול – ועדות בדיקה ממשלתיות,
ועדות חקירה ממלכתיות ,ועדות ציבוריות וכ צוותי שמינתה הממשלה לש עיצוב
מדיניות לאומית – עולה כי לא סביר שהמחוקק שא להרכבי שבה כל חבר פועל בש
אינטרסי מגזריי .התשובה הראויה בעינינו לשאלה מהו מודל הפעולה שצרי להנחות את
הגופי שתיקו מס'  4חל עליה היא שעל חברי גופי אלה לפעול במקצועיות וביושרה,
המגלמות את השאיפה להגשי את תכלית פעולתו של הגו שבו ה מכהני מתו ראייה
של מכלול השיקולי של הטוב הכללי.
א תשובה זו גוררת מייד את השאלה מדוע ,א כ ,יש חשיבות למינ של החברי
בוועדה או לקבוצה שה משתייכי אליה .א החברי צריכי ממילא לייצג עמדה כוללת,
מה חשיבות יש לזהת הקונקרטית?
התשובה לשאלה זו מחולקת לשני נדבכי .הנדב הראשו הוא כללי ,ועניינו בתובנה
שלפיה אי כמעט עניי שלזווית המגדרית אי תרומה משמעותית בו .במילי אחרות,
מבחינה היסטורית ,ג תפיסת הטוב הכללי התעצבה בפועל באופ מוטה מבחינה מגדרית,
תו מת משקל יתר לקידו האינטרסי של קבוצת בעלי הכוח בחברה .לכ דווקא מת
תשומת לב מיוחדת לזווית המגדרית של סוגיות מדינית צפוי ליצור תמונה מאוזנת
שתבטיח את האינטרסי שנזנחו באופ מסורתי .לפיכ ,להשקפתנו ,אי סתירה בי עקרו
הטוב הכללי לבי הבטחת ייצוג של האינטרסי המגדריי הספציפיי והגנה עליה.
נרחיב את הדיו בסוגיה זו בהמש 69.הנדב השני תלוי במידה רבה במודל הפמיניסטי
_____________________________________

69

ראו חלק ד 2להל.
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שדרכו יפורש תיקו מס'  .4לפי הבנתנו ,נית לקרוא אל תו התיקו כמה תפיסות
פמיניסטיות .נפרט.
לפי תפיסה ליברלית בכלל ,ו ˙ÈÏ¯·ÈÏ ˙ÈËÒÈÈÓÙבפרט ,יש להבטיח שוויו הזדמנויות
ובחינה עניינית של כישוריה של נשי בכל משרה ומינוי .זהו טיעו שלפיו ההגינות
והרציונליות מחייבות התערבות חקיקתית :מכיוו שהכלי הרגילי של איסור הפליה אינ
חלי על המינויי לאות גופי שהתיקו לחוק מונה )ומכיוו שג במקומות שבה חוקי
איסור ההפליה חלי ,כגו מקו העבודה ,ה מתגלי פעמי רבות כבעלי יכולת מוגבלת
בלבד להוביל לשוויו הזדמנויות ממשי( 70,הדרישה לייצוג הול היא כלי שעשוי להבטיח
מריטוקרטיה אמיתית והזדמנות לשוויו מהותי של נשי .סטנדרט המריטוקרטיה תק,
כמוב ,ג לגברי ולנשי המשתייכי לקבוצות אשר מופלות באופ מסורתי 71.תפיסה זו
תבוא א כ על סיפוקה בכ שהמועמדי והמועמדות ייבחנו באופ הוג ונטול פניות,
ושבמקרה של כישורי דומי יינת במינוי ביטוי לב המי שאינו מיוצג) 72הניסיו מלמד
שברוב המקרי יהיו אלה נשי( .החלטה  1325נותנת ביטוי לתפיסת הפמיניז הליברלי
כאשר היא מדגישה "את החשיבות שבשותפות השווה ובמעורבות המלאה ]של נשי[
בכל מאמ להשכנת שלו וביטחו ,ואת הצור להרחיב את מעורבות בתהליכי קבלת
ההחלטות בכל הקשור למניעת סכסוכי ולחתירה לסיומ" 73.תפיסה זו אינה מצפה
שהנשי הממונות ְיַיצגו עמדה ספציפית כלשהי במסגרת עבודת בוועדה או בצוות.
יתרונה של פרשנות זו טמו בכ שהיא הקלה ביותר להגנה ולהצדקה במסגרת
דמוקרטיה ליברלית ,הרואה בשוויו ההזדמנויות עיקרו ראוי להגנה שאינו שנוי במחלוקת,
כפי שעולה משורה ארוכה של פסקי די המבטאי עיקרו זה ואוכפי אותו ,מעניי 74ÔÈÊÁ
ועד עניי  75.¯ÏÈÓחסרונה של גישת הפמיניז הליברלי ,בהשוואה לגישות האחרות
שייסקרו להל ,נעו בכ שהיא אינה מייחסת ייחוד לתרומת של נשי לעבודת הגופי
שתיקו מס'  4חל עליה ,ובכ היא משמרת את ההנחה שעל מנת לזכות ביחס שווה ,נשי
_____________________________________
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גיא מונדלק "הא דיני איסור האפליה בעבודה 'עושי את העבודה'?" ?·Â˘Á ËÙ˘Ó‰ Ì‡‰
) 223דפנה הקר ונטע זיו עורכות.(2010 ,
על ניסוח קלסי של פמיניז ליברלי המכיר ג בריבוי הזהויות שבתו הקטגוריה "אישה" ראו
יופי תירוש וזהר כוכבי "הקדמה" ג'ו סטיוארט מיל ˘) 27–26 ‰˘È‡‰ „Â·Úשונמית ליפשי
מתרגמת.(2009 ,
זהו הסטנדרט הרווח בחקיקת הייצוג ההול הישראלית .ראו יופי תירוש "ייצוג הול לבני שני
המיני בשירות המדינה"  ÌÈËÙ˘Óל .(1999) 214–204 ,183
החלטה  ,1325לעיל ה"ש ) 6בתרגומה של דפנה רוזנבליט ,בשינויי נוסח קלי(.
דב"ע )ארצי( לג ,ÔÈÊÁ – ¯ÈÂ‡ ÈÏÈÈ„ ˙ÂÂˆ È˘‡ „ÚÂ 325/פד"ע ד .(1973) 365
בג"  ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ' ¯ÏÈÓ 4541/94פ"ד מט) .(1995) 94 (4לדיו בפסקידי אלה ואחרי
המעגני את עקרו שוויו ההזדמנויות ראו פרנסס רדאי "על השוויו" ‰¯·Á· ‰˘‡‰ „ÓÚÓ
) 41 ,19 ËÙ˘Ó·Âפרנסס רדאי ,כרמל שלו ומיכל ליבקובי עורכות.(1995 ,
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צריכות להיות דומות לגברי בתכונותיה ובפרספקטיבות שלה 76.בניסוח אחר ,סביר
להניח שגישה זו תכיר ביכולותיה ובכשירות של נשי ככל שה יהיו דומות יותר לגברי
הנחשבי כשירי לכה בוועדות )כלומר ,ככל שה יעמדו באמות המידה הקיימות ,אשר
נתפרו לפי מידותיה של גברי(77.
הדרישה לביטוי הול לייצוג של נשי יכולה להתפרש ג כמייצגת תפיסה של ÌÊÈÈÓÙ
˙¯· ,È˙Âהמייחס לנשי סוג שונה וייחודי של אתיקה ושל פוליטיקה ,והבדל בצורות
החשיבה ובסוג הפרשנות שניתנת למצבי נתוני ,ובמיוחד למצבי קונפליקט )בי שמדובר
בהבדל שמקורו בטבע ובי שמדובר בהבדל שמקורו בהבניה חברתית ,בכישורי הנדרשי
מאימהות ,למשל ,או בקשב ובדאגה שנשי אמורות לגלות( 78.לפי תפיסה זו ,נשי יביאו
אל שולח הדיוני קול אחר ,צורות חשיבה אחרות ,דפוסי הידברות שוני ופתרונות
חדשי .החלטה  1325מבטאת את התפיסה התרבותית כאשר היא מאשרת "את תפקיד
החשוב של נשי במניעת של סכסוכי ובחתירה לפתרונ בדרכי שלו" 79.בעקבות
ההחלטה ,ג תיקו מס'  4מונה במפורש את הצור לתת ביטוי הול לנשי "בנושאי חו
או ביטחו ,או לש מניעה ,ניהול או פתרו של סכסו מדיני או בי לאומי ,לרבות ניהול
משא ומת ,ובכלל זה לקראת חתימה על הסכ ביניי או על חוזה שלו" .פרשנות
מנקודת המבט של הפמיניז התרבותי תטע בזכות יכולת של נשי לזהות את נקודות
המבט של האחר ,אפילו א הוא שונה ,לעומתי ומחזיק בעמדות שנויות במחלוקת .נשי,
לפי התפיסה התרבותית ,ג מייחסות ער רב יותר להידברות ולשיתו פעולה של
השחקני מאשר לעימות ,קל וחומר עימות אלי .נשי נתפסות לפיכ כמי שעשויות לסלול
שבילי להידברות קונסטרוקטיבית שתקד יישוב סכסוכי בי מדינות ,וא במישור
הפני מדינתי בי קבוצות עניי או מגזרי .כפי שכתב רוברט סרי ,נציג מזכ"ל האו"
בתהלי השלו במזרח התיכו ,במלאת עשור להחלטה " :1325תושיבו נשי ליד השולח
ותגלו שנושאי מסוימי ייראו אחרת 80".הפמיניז התרבותי ידגיש א כ ה את היתרו
התהליכי של נשי ,כמי שמסוגלות להתוות דר אל פתרונות שוני מאלה שסביר להניח
שצוות משא ומת או גו מעצב מדיניות על טהרת הגברי יגיעו אליה ,וה יתרו
_____________________________________

76
77
78
79
80

ראו טל טמיר ˘ ,(2007) 270 ˙Â‡ÈˆÓÏ ‰È¯Â‡È˙ ÔÈ· – 2006 Ï‡¯˘È· ÌÈשמצאה כי החוק
המחייב ייצוג הול של נשי בדירקטוריוני של חברות ממשלתיות לא הנביט "קול שונה"
בגופי אלה.
אורית קמיר .(2002) 66–64 ËÙ˘ÓÂ ˙ÂÈÂÎÊ ,ÌÊÈÈÓÙ
לניסוח עכשווי ורהוט של תפיסה פמיניסטית תרבותית בהקשר הישראלי ראו נויה רימלט
˙Âˆ¯‡·Â Ï‡¯˘È· ÌÈÈÓ‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘Ï ˜·‡Ó‰ – ‰˘ÚÓÏ ‰È¯Â‡È˙Ó ÈËÙ˘Ó‰ ÌÊÈÈÓÙ‰
.(2010) ˙È¯·‰
החלטה  ,1325לעיל ה"ש ) 6בתרגומה של דפנה רוזנבליט ,בשינויי נוסח קלי(.
רוברט סרי "תושיבו נשי ליד השולח" www.haaretz.co.il/ 31.10.2010 ˙ÂÚ„ – ı¯‡‰
.opinions/1.1227608
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סובסטנטיבי תוכני שלה ,כמי שמביאות עימ תפיסות של שיתו פעולה ,אחריות הדדית
ופעולה בדרכי לא אלימות.
יתרונותיה של גישת הפמיניז התרבותי ה ג חסרונותיה :זוהי גישה הנותנת הכרה
חשובה לגישות ,לערכי ולדפוסי פעולה אשר לעיתי קרובות נתפסי על ידי הממסד כלא
רציניי ,כלא מפוכחי או כקשי לעיכול בשל שונות ונדירות .בה בעת גישה כזו עשויה
להוביל לדטרמיניז מיני ,דהיינו ,לתפיסה מהותנית המייחסת לנשי – מעצ היות בנות
"המי האחר" – תכונות ויכולות מסוימות .נוס על כ ,כפי שניסחה בחדות קתרי מקינו,
תפיסה זו מעלה על נס תכונות שנשי אימצו בלית בררה בחברות פטריארכליות ,כגו
התחשבות ,רגישות והסגת רצונ מפני רצונ של אחרי81.
פרשנות מנקודת המבט של  ÈÏ˜È„¯‰ ÌÊÈÈÓÙ‰לעקרונות הקבועי בתיקו מס'  4תדגיש
את הצורות השונות שבה מיקומ החברתי ותנאי החיי של נשי הופכי אות לחשופות
לפגיעות מסוגי ספציפיי ,כגו אונס ,אלימות בי בני זוג ,הטרדה מינית ,כניסה להיריו
לא רצוי ,העדר אפשרות פיזית או חוקית לעשות הפלה ,הידבקות במחלות מי או באיידס
כתוצאה ממי כפוי או לא מוג בניגוד לרצונה של האישה ,הגבלת חופש התנועה ,הגבלת
חירות הלבוש ,תלות כלכלית בב הזוג או בגברי אחרי במשפחת האישה ,רצח המכונה
"על רקע כבוד המשפחה" או זה הקרוי "על רקע רומנטי" ועוד .פרשנות כזו תעמוד על
הכשל של המשפט בהכרה בצורות הסבל והפגיעות של נשי ובהגנה מפניה ,ותדגיש את
הצור לבחו בפרספקטיבה ממוגדרת סוגיות של מדיניות אשר ממבט ראשו נראות
ניטרליות מבחינה מגדרית 82.כ ,למשל ,מושג דוגמת "ביטחו" מקבל פרשנות שונה א
בוחני אותו מזווית ממוגדרת ,שכ מזווית זו הוא כולל ג ביטחו פיזי ונפשי בתו
המשפחה והקהילה ,ולא רק ביטחו מפני איומי של צבאות זרי או מפני פעולות טרור83.
החלטה  1325נותנת ביטוי לגישה הרדיקלית כמה פעמי ,בי היתר "בהביעה דאגה מכ
שרוב הנפגעי בסכסוכי מזויני ה אזרחי ,במיוחד נשי וילדי ,אשר נהפכי לפליטי
או נעקרי מבית בתו ארצותיה ,תו שה משמשי מטרה לפעילות עוינת מצד הצדדי
_____________________________________

81
82

קתרי מקינו "שוני ושליטה :על אפליה מינית" 23 ‰˜ÈË˜¯Ù·Â ‰È¯Â‡È˙· ÈËÙ˘Ó ÌÊÈÈÓÙ
)דפנה ברקארז עורכת ,עידית שורר מתרגמת) (2005 ,להל :מקינו "שוני ושליטה"(.
ראו Robin West, The Difference in Women’s Hedonic Lives: A Phenomenological
Critique of Feminist Legal Theory, 15 WIS. WOMEN’S L.J. 149, 153 (2000): “The
blanket dismissal of women’s gender-specific suffering by the legal culture may be
(partly) a reflection of the extent to which the pain women feel is not understood, and
that it is not understood may be because it is itself different, and not just a product of our
”difference. Thus, it may be that women suffer more because we suffer differently

83

)ההדגשות הושמטו(.
·) ÔÂÁËÈ· ÏÚ ˙ÂÈËÒÈÈÓÙ ˙ÂÒÈÙ˙ ?ÈÓÏ – ÔÒÂÁÂ ÔÂÁËÈאמאני דעיי ,דורית אברמובי'
וחדוה אייל עורכותwww.isha.org.il/upload/File/security%20for%20who(1).pdf (2007 ,
)להל.(ÔÂÁËÈ· ÏÚ ˙ÂÈËÒÈÈÓÙ ˙ÂÒÈÙ˙ :
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הלוחמי וגורמי חמושי אחרי"" ,בהכירה בצור הדחו להכניס את נקודת ההשקפה
המגדרית לשיח המרכזי של פעולות למע השלו" ובקריאתה "לכל הצדדי המעורבי
בסכסו מזוי לנקוט אמצעי מיוחדי על מנת להג על נשי ונערות מפני אלימות בעלת
אופי מגדרי ,במיוחד מפני מעשי אונס וצורות אחרות של התעללות מינית" 84.דוגמה
ליישו של גישה זו נית לראות בהכרזתה של מזכירת המדינה הילרי קלינטו ,במלאת עשור
להחלטה  ,1325כי ארצות הברית תשקיע  14מיליו דולר ביוזמה לשיפור הגישה למי
נקיי בקרב פליטי בעול .גישה למי נקיי חיונית אומנ לגברי ולנשי כאחד ,א
מסתבר שמי שהול לחפש מי ה נערות ונשי )מכיוו שפעילות זו נתפסת בחברות
מסורתיות רבות כפוגעת בכבודו של הגבר( 85,ושחיפוש המי הרחק ממחנה הפליטי הוא
המצב שבו הנשי והנערות הכי חשופות לתקיפות מיניות 86.גישה למי נקיי צפויה על כ
להפחית את רמת האלימות המינית במחנות הפליטי .לפי הגישה הרדיקלית ,א כ ,הנשי
שימונו צריכות להיות מסוגלות לייצג ולייצר פרספקטיבה מגדרית לסוגיות הנדונות בגופי
שתיקו מס'  4חל עליה.
סקירת הגישות השונות לתיקו התייחסה עד כא לנשי כאילו מדובר בקבוצה
הומוגנית ,ומיקמה את מרכז הכובד בהבדל בי נשי לגברי ,ולא בהבדלי בי נשי לבי
עצמ .א כזכור ,תיקו מס'  4אינו מסתפק בקביעה כי יינת ביטוי הול לייצוג של נשי,
אלא נוקט את הנוסח "נשי ממגוו קבוצות האוכלוסיה" .דרישת המגוו מבטאת את
התובנה – אשר נוסחה באופ נוקב בתיאוריה הפמיניסטית הקרויה לעיתי "Ï˘ ÌÊÈÈÓÙ
ˆ "È˙Â·¯˙-·¯ ÌÊÈÈÓÙ" ,"ÌÈ˙Óאו " – "È¯„ÂÓ-ËÒÂÙ ÌÊÈÈÓÙשלפיה לא נית כמעט ,וא
לא נכו ולא לגיטימי ,לנסח תובנות על ניסיו נשי אוניוורסלי ,קרי ,על נסיונה של האישה
בה"א הידיעה 87.כ ,למשל ,נסיונה של אישה שחורה בארצות הברית מעוצב על ידי גזע*
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86
87

החלטה  ,1325לעיל ה"ש ) 6בתרגומה של דפנה רוזנבליט ,בשינויי נוסח קלי( .גישת
הפמיניז הרדיקלי באה לידי ביטוי ספציפי ג בהחלטות מאוחרות יותר של מועצת הביטחו
הקוראות לייש את החלטה  1325בתחומי ספציפיי .ראו במיוחד החלטה  ,1820לעיל ה"ש
 ,38פס'  ;4החלטה  ,1888לעיל ה"ש  ,38פס' .6
ראו EVA RATHGEBER, DRY TAPS... GENDER AND POVERTY IN WATER RESOURCE
MANAGEMENT (2003), available at http://www.fao.org/DOCREP/005/AC855E/AC855
E00.HTM; Farhana Sultana, Fluid Lives: Subjectivities, Gender, and Water in Rural
).Bangladesh, 16 GENDER, PLACE & CULTURE 427 (2009

ראו את הודעתה של הילרי קלינטו באו" במלאת עשר שני להצהרה על החלטה 1325
).http://www.state.gov/secretary/rm/2010/10/150010.htm (26.10.2010
לדיו בבעייתיות שבהתייחסות ל"נסיונ של נשי" כאל חוויה הומוגנית ויציבה ראו
).Katherine T. Bartlett, Feminist Legal Methods, 103 HARV. L. REV. 829, 834–836 (1990
למאמרי מכונני המנסחי ביקורת זו ראו Kimberlé Crenshaw, Demarginalizing the
Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine,
Feminist Theory, and Antiracist Politics, 1989 U. CHI. LEGAL F. 139, 139–168; Angela
–Harris, Race and Essentialism in Feminist Legal Theory, 42 STAN. L. REV. 581, 586
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לא פחות מאשר על ידי מינה .יתרה מזו ,אי אפשר להפריד בי השניי :הפרספקטיבה
השחורה ה"כללית" )שבדר כלל משמעותה למעשה הפרספקטיבה הגברית ,מכיוו
שהתפיסות והפרקטיקות הפטריארכליות לא פסחו על החברה השחורה( אינה מייצגת את
נקודת המבט ,האתגרי והחוויות של היות אישה שחורה .השל – הגזע והמי – שונה
מסכו חלקיו ,כ שאי אפשר לחבר את נקודת המבט הנשית )הלבנה( ע נקודת המבט
סכימה ,את חווייתה של האישה השחורה .בטקסט קלסי
הגזעית )הגברית( ולקבל ,על דר ִ
המבטא תפיסה זו שאלה סוג'ורנר טרות' ) ,(Sojourner Truthאישה שחורה ,ה את הנשי
הלבנות וה את הגברי השחורי "הא אינני אישה?" ,כשהיא עומדת על כ שהיא אינה
זוכה באות גינוני נימוסי שנשי לבנות זוכות בה ,ובה בעת ג מושתק קולה
באקטיביז של הקהילה השחורה ,המתאפיי בדומיננטיות גברית 88.בהקשר הישראלי
משמעותה של מודעות למגוו תהיה כלילת זווית הראייה של נשי ערביות 89,מזרחיות90,
עניות 91,קוויריות ,דתיות 92,נשי ע מוגבלות 93ועוד.
_____________________________________
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89

90

91

601, 608–616 (1990); Kimberlé Crenshaw, Mapping the Margins: Intersectionality,
;)Identity Politics, and Violence Against Women of Color, 43 STAN. L. REV. 1241 (1991
Leti Volpp, (Mis)Identifying Culture: Asian Women and the “Cultural Defense”, 17
) .HARV. WOMEN’S L.J. 57 (1994ראו ג Floya Anthias & Nira Y. Davis, Contextualizing
).Feminism: Gender, Ethnic and Class Divisions, 15 FEMINIST REV. 62 (1983

"הגבר הזה ש ...אומר שנשי צריכות שיעזרו לה לטפס על כרכרות ושיסחבו אות מעל
לתעלות ושצרי תמיד לתת לה ת'מקו הכי טוב .א אחד א פע לא עזר לי לעלות על
כרכרה ,או לעבור שלולית בו ,או נת לי ת'מקו הכי טוב! אז מה ,אני לא אשה?" ראו
סוג'ורנר טרות' "אני לא אשה?" האגודה הישראלית ללימודי פמיניסטיי ולחקר המגדר
) 37 ,37 ‰‡¯˜Ó :ÌÊÈÈÓÙ „ÂÓÏÏדלית באו ואח' עורכות.(2006 ,
ראו ,למשל ,נאדירה שלהובקבורקיא "על מי מגיני? ילדות פלשתיניות בישראל ומדיניות
הגנת הילד" ) 553 ÌÂ˘ÈÈÂ ˙ÂÈÈ„Ó ,‰È¯Â‡È˙ :‰È‚ÂÏÂÈÓÈ¯˜· ˙ÂÓ‚Óמאיר חובב ,לסלי סבה
ומנח אמיר עורכי ,התשס"ג(; מנאר חס "הפוליטיקה של הכבוד :הפטריארכיה ,המדינה
ורצח נשי בש כבוד המשפחה" דפנה יזרעאלי ,אריאלה פרידמ ,הנרייט דהאכלב ,חנה
הרצוג ,מנאר חס ,חנה נוה וסילביה פוגלביז'אוי –289 ,280–267 ,267 ‰˜ÈËÈÏÂÙ ¯„‚ÈÓ ÔÈÓ
 ;(1999) 305סראב אבורביעהקווידר "מתמודדות מתו שוליות :שלושה דורות של נשי
בדואיות בנגב" ˘) 86 ¯„‚ÈÓ ,‰È¯ÙÈ¯Ù ,·Á¯Ó :ÌÂ¯„· ÌÈהנרייט דהאכלב ,ניצה ינאי וניצה
ברקובי עורכות.(2005 ,
לדיו בחשיבותה של הקטגוריה האפיסטמולוגית "אישה מזרחית" ראו ,למשל ,הנרייט דהא
כלב "נשי מזרחיות :זהות של עדה ומגדר בחינו" 205–193 ,193 ÍÂÈÁ· ¯„‚ÓÂ ˙ÂÈÈÓ
)שמחה שלסקי עור ;(2000 ,הנרייט דהאכלב "פמיניז בי מזרחיות לאשכנזיות" דפנה
יזרעאלי ,אריאלה פרידמ ,הנרייט דהאכלב ,חנה הרצוג ,מנאר חס ,חנה נוה וסילביה פוגל
ביז'אוי  ;(1999) 257–256 ,247–217 ,217 ‰˜ÈËÈÏÂÙ ¯„‚ÈÓ ÔÈÓוכ ,בהקשר של החלטה
 ,1325אירית דלומי "קריאה מזרחית של החלטת מועצת הביטחו ‰˜ÈËÈÏÂÙ ,È˙ÂÁ‡Ï "1325
) 335 ˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈËÒÈÈÓÙשלומית ליר עורכת.(2007 ,
ראו ,למשל ,קלריס חרבו "השתכנות מתקנת :סיפור של נשי המתקנות עוול היסטורי"
) 413 ÌÊÈÈÓÙÂ ¯„‚Ó ,ËÙ˘Ó· ÌÈÂÈÚדפנה ברקארז ,שלומית יניסקירביד ,יפעת ביטו ודנה
פוג' עורכות.(2007 ,
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סקרנו ארבע פרשנויות אפשריות של הקביעה בתיקו מס'  4כי יש לתת ביטוי הול
לנשי ממגוו קבוצות האוכלוסייה בגופי לעיצוב מדיניות לאומית .כפי שהראינו ,לכל
אחת מהפרשנויות יש נקודות חוזק ונקודות תורפה .לדעתנו ,הפרשנויות השונות אינ
מוציאות זו את זו .כפי שהראינו ,לכל אחת משלוש הפרשנויות הראשונות נית ביטוי
בהחלטה  ,1325והחוק הישראלי מוסי במפורש את דרישת המגוו ,אשר אינה קיימת
בהחלטה .1325
ברצוננו לעמוד על רציונל נוס ,שאינו מגיע מעול התיאוריות הפמיניסטיות ,אלא
מתיאוריות של מדע המדינה ,והוא הרציונל הרפובליקאי 94.במחקרו המרתק על מאבקו של
ב גוריו למינוי שופט "ספרדי" לבית המשפט העליו ,מזכיר ניר קידר את הטע המרכזי
בבסיס מאמציו של ב גוריו לייצוג ספרדי בבית המשפט העליו ,והוא שתהיה "הרגשה
של ע" 95.במילי אחרות ,לב גוריו היה ברור שאי זה בריא לחברה שחלקי שלמי
ממנה ייעדרו באופ עקבי וגור ממוקדי קבלת ההחלטות ,שכ הדבר יפגע בלגיטימציה של
הממסד .באופ דומה נית לטעו כי הדרה שיטתית של נשי ממוקדי קבלת ההחלטות
פוגעת בתחושת ההשתייכות האזרחית ובלגיטימיות של פעולות הממשל96.

_____________________________________
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ראו ,למשל ,לאה שקדיאל "נשות הכותל :פמיניז רדיקלי כהזמנה לשיח ישראלי חדש?"
) 277 Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÂÏÈÁ·Â ˙ÂÈ˙„· È˙¯Â˜È· ÔÂÈ„ :˙ÂÈÂ‰Ê‰ ˙ÏÂ·¯ÚÓיוסי יונה ויהודה גודמ
עורכי ;(2004 ,רונ שמיר ,מיכל שטראי ונלי אליאס "שליחות ,פמיניז ופרופסיונליז:
טוענות רבניות בקהילה הדתיתאורתודוקסית"  ˙ÂÓ‚Óלח .(1997) 348–313 ,313
ראו ,למשל ,נילי ברויאר ˘‡.(2003) Ï‡¯˘È· ‰˘È‡‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ ˙Â˘È‚ :‰˘È‚ Ï˘ ‰Ï
על רפובליקאי#ת בהקשר של תפקיד וקול של קבוצות מוחלשות בישראל ראו ניצה ברקובי'
"אזרח#ת ואימה#ת :מעמד של הנשי בישראל" ?˙ÈÁ¯Ê‡ ‰¯·ÁÏ ˙ÒÈÂ‚Ó ‰¯·ÁÓ :Ï‡¯˘È
) 206יואב פלד ועדי אופיר עורכי ;(2001 ,יואב פלד "זרי באוטופיה :מעמד האזרחי של
הפלסטיני בישראל" ˙.(1993) 21 ,3 ˙¯Â˜È·Â ‰È¯Â‡È
ראו ניר קידר "בגוריו והמאבק למינוי שופט ממוצא ספרדי לביתהמשפט העליו" È¯˜ÁÓ
 ËÙ˘Óיט .(2003) 528 ,515
דבריו של אלי ולד על הצור במגוו במקצוע המשפטי בארצותהברית יפי ג לגופי
לעיצוב מדיניות לאומית“[A] commitment to diversity in terms of access to lawyers is :
not entirely a utilitarian argument about the quality of representation. Rather, the very
essence of a just legal system is reflected not only in the content of its rules and their fair
enforcement but also in the identity of the legal actors who make and enforce them. The
very legitimacy of a legal system is challenged when its application features systematic
”.under-representation of minorities who are expected to buy into and respect the law
ראו Eli Wald, A Primer on Diversity, Discrimination, and Equality in the Legal
Profession or Who is Responsible for Pursuing Diversity and Why, 24 GEO. J. LEGAL
).ETHICS 1079, 1103 (2011
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˙e‰Ê ÔÈ·Ï ˙eÈÁÓÂÓ ÔÈ· :4 'ÒÓ ÔÂ˜È˙ Ï˘ ÈË¯‰È‡‰ Á˙Ó‰ .2
בהקשר זה יש לעמוד על מתח אינהרנטי הגלו בתיקו מס'  ,4הנוגע בשאלה כיצד יש
להערי את התאמת וכישוריה של הנשי המועמדות לכה בוועדות ובגופי שהתיקו חל
עליה .במילי אחרות ,ענייננו במתח המגול בתיקו בי הרלוונטיות של  ˙eÈÁÓÂÓלבי
הרלוונטיות של .˙e‰Ê
מחד גיסא ,אי ספק שלגופי דוגמת ועדות חקירה או ועדות לבחינת מדיניות ציבורית
יש למנות אנשי ונשי בעלי מומחית וכישורי להשתת בדיוני ,לתרו לה באופ
משמעותי ,לעצב את השאלות ולנסח מסקנות .א מאיד גיסא ,אי ספק ג שדרישת
המומחית מקטינה את הסיכוי שהנשי )והגברי( שימונו יגיעו מעמדות חו ממסדיות
הרחוקות ממוקדי ההשפעה ,מכיוו שנשי כאלה יהיו מצוידות בניסיו ובכישורי שקשה
לממסד להכיר בערכ .במילי אחרות ,סביר להניח שהנשי שיימצאו ראויות יגיעו "מ
המרכז" ,וככאלה ,סביר ג להניח שה לא יגיעו מקבוצות אשר באופ מסורתי מודרות
ומופלות .החשש הוא שספק א תהיה לנשי כאלה מודעות לצורכיה המיוחדי של נשי
בכלל ולצורכיה של נשי מ השוליי בפרט .הגישות הפמיניסטיות שנסקרו לעיל ייתנו
מענה שונה לדילמה זו .לכאורה ,לפי גישת הפמיניז הליברלי ,אי חשיבות לשאלה ‡ÂÏÈ
˘ ÌÈימונו לוועדות ,ואי בעיה בכ שימונו ככל הנראה נשי שהגיעו לעמדות השפעה
בתו הממסד )א שהדבר עלול כאמור לגבות מחיר של אימו דפוסי חשיבה ופעולה
קיימי ,ולאו דווקא ביקורתיי ,חלופיי או פמיניסטיי( .א נראה לנו כי זוהי פרשנות
משטיחה לגישת הפמיניז הליברלי .דוגמה להכרה של הפמיניז הליברלי בשונת שבי
נשי נית לשאוב מטקסט קנוני שהניח את היסודות לגישת הפמיניז הליברלי – ˘„Â·Ú
 ‰˘È‡‰לג'ו סטיוארט מיל .כפי שהראתה אחת מאיתנו בהקדמה למהדורה העברית של
ספר זה:
מיל מדגיש את העובדה שלא כל הנשי זהות ,ומזהיר מפני הסקת מסקנות
לגבי כלל הנשי מדיבור ע הנשי הקרובות והזמינות לקוראיו .אי
בשיחות כאלה כדי ללמד דבר על נשי ממעמדות אחרי ,מארצות אחרות,
או מתקופות אחרות בהיסטוריה97.
לפי גישת הפמיניז התרבותי ,נראה שתהיה העדפה לנשי הבאות מחו לממסד ,על מנת
שיובא אל שולח הדיוני "קול שונה" .לפי הגישה הרדיקלית ,על הנשי הממונות להיות
בעלות מודעות לצורכיה של נשי ולסוגי הייחודיי של פגיעת ,כ שייתכ שנדרשת
מומחית בנושאי מגדריי .לפי גישת הצמתי ,יש חשיבות לרקע שהנשי היושבות סביב
שולח קבלת ההחלטות באות ממנו ,וההעדפה היא לנשי שמשתייכות לקבוצות שקול לא
_____________________________________

97

תירוש וכוכבי ,לעיל ה"ש  ,71בעמ' .27–26
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נשמע בדר כלל בשל היסטוריה של הפליה והדרה .בעינינו ,כאמור ,מדובר במתח שמובנה
בתיקו ,ואי דר קלה לפתור אותו .נציי בהקשר זה שתי נקודות.
¯‡˘ ,˙Èמתח זה היה אחד הגורמי המכריעי בהחלטתו של הארגו הפמיניסטי
החיפאי "אשה לאשה" לחדול ממאמציו להביא לידי מינוי נשי לוועדות שהתיקו חל
עליה" .אשה לאשה" היה הארגו הראשו שפעל ליישומה של החלטה  1325בישראל,
והוא מילא תפקיד מרכזי ביצירת שדולה לש חקיקתו של תיקו מס'  .4אחת היוזמות
שקיד הארגו בהקשר זה הייתה פרסומו של ספרו שאס ופירט את כישוריה ונסיונ של
נשי בעלות מומחית בתחומי רבי ומגוני ,כגו צבא וביטחו ,מדעי ,מדיניות
ציבורית ועוד .המחשבה מאחורי הספרו הייתה ,במישור הסמלי ,להדגי כי לא חסרות
נשי כשירות וראויות לכה בוועדות בכל התחומי ,ובמישור המעשי – לסייע למעצבי
המדיניות באיתור של נשי כאלה .א נשות "אשה לאשה" גילו כי השאלה מי ראויה
להיכנס למאגר המומחי$ת ומי אינה ראויה להיכלל בו יצרה ִמדרג ופילוג בי נשי ,באופ
ששחזר דפוסי של הדרת נשי שאינ בזר המרכזי .כ ,אותה הדרה עצמה שנגדה נלח
"אשה לאשה" בהתעקשות ,בי היתר באמצעות השדולה שגייס להכנסת דרישת המגוו
לתיקו מס'  ,4שוחזרה על ידי הספרו האמור .דבר זה הוביל את הארגו לזניחת אפיקי
הפעולה הממסדיי ולהתרכזות בפעולות שורשיות ) ,(grassrootsכגו כתיבת דוחות
חלופיי העוסקי בסוגיות דוגמת משמעותו של ביטחו לגבי נשי ,תפיסות פמיניסטיות
של תהלי שלו אזרחי ועוד 98.תהלי דומה ,שבמרכזו ההחלטה לא ליצור הדרה על ידי
ארגוני נשי ,נית לזהות בדיו הפנימי שנער בעמותת אית מע!י ,כאשר נדרשה העמותה
לשאלה – במהל הדיוני בעתירתה נגד העדר נשי בוועדת טירקל – א היא יכולה
להמלי על מועמדות ראויות :על א הסיכו שהיה כרו בכ ,שלפיו הגורמי הממני לא
ימצאו אישה שתוגדר כראויה ,כפי שבסופו של יו אכ קרה 99,החליטו חברות העמותה כי
לא יהא זה נכו לקבוע דפוס פעולה שעלול להוביל למסקנה שהאחריות לאיתור נשי
ראויות מוטלת על ארגוני הנשי .מתח זה עולה ג מתיקו מס'  9לחוק שיווי זכויות האשה,
אשר הוסי לסעיפי הנוגעי בייצוג הול של נשי את הקמתו של מאגר נשי על ידי
הרשות לקידו מעמד האישה .בדומה לספרו שהוציא "אשה לאשה" ,מאגר זה אמור להקל
על הממני לוועדות ולגופי השוני את מלאכת איתור של נשי מתאימות ,אול הוא
מפקיד את תהלי המיו והסינו של הנשי בידי גופי העוסקי בקידו מעמד האישה ,ולא
בידי משרדי הממשלה השוני שבמסגרת מוקמי ועדות וצוותי100.
_____________________________________

 98לדוחות של "אשה לאשה" בהקשר של החלטה  1325ראו .www.isha.org.il/docs/P167/
 99על השתלשלות הענייני שהובילה לכ שבסופו של דבר לא מונתה אישה לוועדת טירקל ראו
להל ה"ש .110
 100לדיו בבעייתיות העולה ממודל זה של מאגר נשי ראו חלק ג 4להל.
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˘ ,˙Èאיננו רואות סתירה בי יסוד המומחית ליסוד הייצוג .עמדתה של המדינה
בתשובותיה לעתירות של אית מע!י היא כי מקו שנדרשת מומחית ,דרישת הייצוג
ההול נסוגה .כ ,למשל ,בתשובה לעתירה בעניי ועדת החקירה לבחינת איחוד הרשויות
המקומיות רמלה לוד נכתב:
בשי לב לתפקידה של ועדת החקירה כגו מקצועי אשר נדרש לבחו
סוגיות רבות הנוגעות ומשיקות לקבלת החלטה בכל הנוגע לתחומי השיפוט,
ועדת החקירה הינה ועדה מקצועית .חברי הועדה ממוני לתפקיד על יסוד
הידע ,הניסיו והמומחיות שצברו לאור שנות עבודת בתחומי
הרלוונטיי ...ועדת החקירה ,בשי לב לתכלית הקמתה ,אינה גו שנכו
שהרכבו יהיה ייצוגי או מגזרי ואי המדובר בוועדה מייצגת אלא בגו
מקצועי101.
עמדה דומה מובעת בנוהל שעיצב משרד הפני לאור פסיקת בג" בעתירה בעניי ‡„ÂÁÈ
¯ .„ÂÏ-‰ÏÓכ ,למשל ,נכתב בנוהל כי –
ועדות החקירה אינ גו מייצג אלא גו מקצועי אשר נדרש ומחוייב לפעול
על בסיס הידע והניסיו של חבריו ולא על בסיס איזו בי נציגי המייצגי
מגזרי שוני102.
בעינינו השקפה זו שגויה ,שכ היא מעוותת ומפשטת יתר על המידה את הרציונל של תיקו
מס'  4ואת המודל שבבסיסו .יש לפרש את תיקו מס'  4כהוראה המגלמת את הצור
להושיב לשולח קבלת ההחלטות מומחי ,א כאלה שיוכלו לגל פרספקטיבות רחבות,
ובכלל זה של קבוצות באוכלוסייה שקול לא נשמע בדר כלל ואשר האינטרסי שלה
אינ מיוצגי ברגיל103.
_____________________________________

 101בג" ) ÌÈÙ‰ ¯˘ ' È˙¯·Á ˜„ˆ ÔÚÓÏ ˙ÂÈËÙ˘Ó Í˙È‡ ˙˙ÂÓÚ 2475/09פורס בתקדי,
) (21.1.2010להל :עניי ‡) („ÂÏ-‰ÏÓ¯ „ÂÁÈהודעה משלימה מטע המשיבי(.
 102ראו משרד הפני "נוהל מינוי בני שני המיני בועדות חקירה לבדיקת תחומי שיפוט"
 .www.moin.gov.il/Subjects/LocalGovernmentMap/Pages/nohalequl.aspxיוער ג כי
בנוהל זה נאמר כי "במסגרת הרכבת ועדות החקירה ,יפעל המשרד ,ככל הנית למינוי של
לפחות אשה אחת לוועדה" .על כ יש להביא את אזהרתו של השופט מצא "מפני השתרשותה
של תפיסה הגורסת כי מת ייצוג כלשהו לנשי עשוי להיחשב כמת ביטוי הול לייצוג" .ראו
עניי ˘„ ,ÔÂ˘‡¯‰ ÌÈ˘‰ ˙ÏÂלעיל ה"ש  ,51פס'  27לפסקדינו של השופט מצא.
 103מבחינת לשו החוק ,קיימת אפשרות לסייג את תחולתה של חובת הייצוג ההול ,וזאת
באמצעות הסייג "בנסיבות העני" )כזכור ,הסעי קובע כי בגופי שהתיקו חל עליה "יינת
ביטוי הול ,בנסיבות העני ,לייצוג של נשי .("...סייג זה קיי ג בסעיפי חוק אחרי
העוסקי בייצוג הול ,כגו ס' 15א לחוק שירות המדינה )מינויי( ,התשי"ט– .1959בהקשר
זה כתב השופט מצא כי יש לפרש את הסייג באופ צר" :יש לזכור ,כי חובת ההעדפה בשיקולי
המינוי היא כללית ,בעוד שהסייג )המשחרר את השר הממנה מ החובה האמורה( עשוי לחול
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יש להבחי כי דרישת המומחית משמשת לעיתי קרובות כסות )ג א לא מודעת ולא
מכונת( לבחירת חברי מ הקבוצה ההגמונית ,ולשימור מוקדי הכוח באופ של בחירת
מועמדי שקל לזהות ככשירי בשל הדמיו שלה למודל הניטרלי לכאורה של מומחה.
כ טענה בנושא זה פרופ' רות ב ישראל:
יש להתייחס בספקנות לעצ העלאת הטיעו שהשימוש בהעדפה מתקנת
עלול לפגוע בצור להתחשב בכישורי )להל :נורמת הראית( ,שהרי
במצב האפליה בוודאי לא התקיימה אותה נורמת ראית .טיעו הראית
הפו :האפליה היא שמונעת את הראויי מלהתקבל ,ואילו ההעדפה
המתקנת היא שמאפשרת דווקא לראויי המופלי להתקבל .הטיעו הנכו
הוא שדווקא ההתעלמות מבני קבוצת היעד ,במסגרת האפליה ,יש בה
משו עלבו לראית104.
דוגמה מתחו אחר של ייצוג הול – היסטורי א ג רלוונטי לימינו – תמחיש את עמדתנו.
במסגרת מאבקו ,שכבר הוזכר לעיל ,למינוי שופט "ספרדי" בעשור הראשו לקיומה של
מדינת ישראל ,ביקש דוד ב גוריו ,כפי שמתאר ניר קידר במחקרו ההיסטורי" ,להוכיח
למשפטני שלמרות יומרת לפעול בצורה אובייקטיבית ,שוויונית וכללית ,ה מתנהגי
במקרה זה כמגזר או כקהילה סגורה הפועלת על סמ אמות מידה סובייקטיביות,
המתעלמות לעיתי רבות מאינטרסי לגיטימיי ומערכי של קהילות אחרות" 105.ב
גוריו תק את שר המשפטי באומרו" :אתה מחפש שופטי ]רק[ בי האנשי שאתה מכיר
אות ,אתה יודע מה באפשרות 106".בדבריו הנוקבי שיק ב גוריו את אי הנחת שלו
מ הנטייה לזהות כישורי רק בקרב אלה הדומי למחזיקי הנוכחיי בעמדות ההשפעה.

_____________________________________

רק במקרי חריגי ,בה קיו החובה אינו אפשרי" .ראו עניי ˘„ ,ÔÂ˘‡¯‰ ÌÈ˘‰ ˙ÏÂלעיל
ה"ש  ,51פס'  29לפסקדינו של השופט מצא .סייג מקביל במהותו קיי ג בחוקי איסור
הפליה אחרי ,כגו ס'  2לחוק שוויו ההזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח– ,1988ס"ח  ,38הקובע
בסעי קט )ג( כי "אי רואי הפליה לפי סעי זה כאשר היא מתחייבת מאפיי או ממהות
של התפקיד או המשרה" .בתיהדי לעבודה קבעו כי יש לפרש סייג זה באופ צר ,ובית
המשפט העליו אישר זאת .ראו ,למשל ,בג" ' Ó"Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ¯ÈÂ‡ È·È˙ ÏÚ-Ï‡ 721/94
„ ,ıÈ·ÂÏÈפ"ד מח)) (1994) 764 ,749 (5ההצדקה לטיפול לאשוויוני צריכה להיות מטעמי
כבדימשקל(; דנג"  ,‰„Â·ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰-˙È· ' Ë˜¯ 4191/97פ"ד נד)347 ,330 (5
)) (2000טיפול לאשוויוני יימצא מוצדק רק א הוא נבע מ התפקיד השונה(.
 104רות בישראל "העדפה מתקנת בראי השוויו והצדק :הצגת הטענות המועלות בוויכוח
הציבורי" ) 46 ,33 Ï‡¯˘È· ‚ÂˆÈÈ ˙ÁË·‰Â ˙˜˙Ó ‰Ù„Ú‰ענת מאור עורכת.(2004 ,
 105קידר ,לעיל ה"ש  ,95בעמ' .530
 106ש.
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ברוח דומה ,וקרובה יותר לענייננו ולימינו ,בבואו לפרש את התיבות "ככל שנית
בנסיבות העני" המופיעות בסעי 18א לחוק החברות הממשלתיות בהקשר של החובה לתת
ייצוג הול לבני שני המיני ,כתב השופט מצא בעניי ˘„:ÔÂ˘‡¯‰ ÌÈ˘‰ ˙ÏÂ
פשיטא שא לכהונה מסוימת אי א מועמדת המקיימת את תנאי הכשירות
ההכרחיי ,קל יהיה לקבוע כי מתקיימי תנאי הסייג ,לאמור ,שמינויה של
אישה איננו אפשרי בנסיבות העניי .א מה הדי ,כשה המועמדי וה
המועמדות לכהונה פלונית ניחני בכל הכישורי ההכרחיי ,אלא
שכישוריה של א אחת מ המועמדות אינ מגיעי לרמת כישוריו של אחד
המועמדי? כלו ג במקרה כזה נית יהיה לקבוע ,שאי מנוס מפני
העדפתו של המועמד ,שביחס לכל שאר המועמדי והמועמדות הינו הטוב
ביותר? יצוי שבאת כוח העותרת הציעה להשיב לשאלה זו בחיוב .העדפה
מתקנת לנשי – טענה – אי משמעה אלא זאת ,שבתנאי של שוויו
מוחלט בכל יתר הנתוני ,יש להעדי מינוי של אישה על פני מינוי של גבר.
א ,כשלעצמי ,מבכר הייתי לאמ מבח גמיש יותר ,התולה את ההכרעה
בנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה נתו ,תו בחינת הרלוואנטיות שיש
בהקשר האמור ליתרונו היחסי של המועמד ,על רקע ההכרה במרכזיותו של
עקרו ההעדפה המתקנת .כ ,למשל ,א יתרונו של מועמד על פני מועמדת
מתחרה ,נובע מהיותו בעל ניסיו מעשי עשיר במיוחד בכהונה
בדירקטוריוני שוני ,נוטה הייתי להכשיר את ההתחשבות בניסיונו של
המועמד ,כבשיקול המצדיק את העדפתו ,רק א היה מוכח כי ,בנסיבות
העניי ,ניסיונו העשיר של המועמד מהווה שיקול רלוואנטי בעל משקל
מיוחד; כגו ,שבהרכב הקיי של הדירקטוריו מכהני דירקטורי מנוסי
מעטי ומטע זה נודעת חשיבות מיוחדת לצירופו של דירקטור שהוא עתיר
ניסיו .שא לא אלה פני הדברי ,ראוי לכאורה לבחור במועמדת ,חר
היותה מנוסה פחות .טע הדבר נובע מעקרו ההעדפה המתקנת; שכ,
במציאות חברתית שבה הופלו נשי יהיה זה א טבעי שיימצאו יותר גברי
מנשי שהינ בעלי ניסיו ניהולי .העדפת של מועמדי ,על פני מועמדות,
בשל היות בעלי ניסיו מעשי רב ומגוו יותר ,עלולה לקיי בעינ לאור
ימי ושני אות מודלי של הפליית נשי ,שסעי 18א נועד להעביר מ
העול .לא למותר להוסי כי אות שיקולי עצמ עשויי להעמיד במבח
ג את הגדרת הכישורי ,שעל פיה יחליט שר כי בנסיבות העניי לא נית
למנות אישה .לאמור :א יימצא שתנאי הכשירות ,שעל פיה החליט השר
להעדי מינויו של גבר ,אינ רלוואנטיי למילויה של הכהונה המסוימת,
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אפשר וראוי שייקבע כי הסייג אינו חל ושהופרה החובה להעדי מינוי של
אישה107.
בדבריו אלה מדגיש א כ השופט מצא את הצור לבחו כשירות והתאמה באופ דווקני,
מתו שאיפה לצמצ ככל האפשר קביעת אמות מידה לא רלוונטיות שינציחו את בחירת
המועמדי הדומי ,אשר קל לזהות ככשירי בשל הרגלי ההסתכלות שלנו ,המשחזרי
סימני הצטיינות וכשירות שה לאו דווקא רלוונטיי ,אלא פשוט נפוצי בקרב חברי
הקבוצה הדומיננטית108.
באופ דומה ,בפרשה מאוחרת יותר ,כתב השופט לוי:
בד בבד ,מצפה היית מ הגור הממנה ,מצפה וא דורש ,כי בבואו להעניק
משקל לתכונותיה הטרומיות של המועמדי ,יית הוא את דעתו לשאלה
כלו פער בקורות החיי או בכישורי המקצועיי שהציג מועמד פלוני,
מקורו העיקרי הוא מגדרי .בעני זה תיתכנה שלוש אפשרויות של עיקר:
האחת ,כי אי מקורו של הפער במי המועמד ,ומשכ לשאלת המגדר לא
נודעת ולא ראוי שתיוודע השלכה על הערכת כישוריו .אפשרות שנייה היא,
כי המרכיב המגדרי הוא יסוד מוסד בטיב המשרה המוצעת – היינו כי על פי
טיבה רק גבר או רק אשה כשירי לביצועה ,ואז – א מוב הוא כי מי
המועמד ראוי שישפיע על מידת התאמתו .חלופה שלישית ,והיא המורכבת
ביותר ,מצויה במקו שבו לפער בקורות החיי שהציגו שני מועמדי – גבר
ואשה ,יש מקור מגדרי ואול למגדר לכשעצמו אי כל חשיבות בקביעת
של כישורי המשרה .טלו ,לדוגמה ,תפקיד הדורש ניסיו בניהול של
מסגרות רחבות היק ,מ הסוג שעשויי לרכוש ,למשל ,בעלי תפקידי
בכירי בצה"ל במהל שירות הצבאי ,או בזכותו .במציאות של ימינו,

_____________________________________

 107עניי ˘„ ,ÔÂ˘‡¯‰ ÌÈ˘‰ ˙ÏÂלעיל ה"ש  ,51פס'  28לפסקדינו של השופט מצא.
 108לא למותר לציי כי זו אמתהמידה ג לעניי שוויו ההזדמנויות ואיסור ההפליה בעבודה,
כלומר ,עוד לפני שנכנסי למתח ההעדפה המתקנת .ראו ,למשל ,בש"א )אזורי י(
) ÌÈÈ·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰‰ – ÌÈ˘Ï ˜„ˆ ÊÎ¯Ó ˙˙ÂÓÚ 2007/08פורס בנבו,(26.11.2008 ,
ש עומד ביתהדי האזורי לעבודה על הצור להגדיר באופ ענייני את דרישות התפקיד
במכרז לעוזרי משפטיי לדייני בבתיהדי הרבניי .דרישת סמיכה לרבנות בתנאי המכרז
חוסמת באופ גור את אפשרות של נשי להתחרות על התפקיד ,בעוד דרישה של ידע רחב
היק בתחו המשפט העברי היא דרישה מדויקת יותר ,שאינה חוסמת נשי באופ אוטומטי.
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ומקל וחומר בזו שנהגה בשירות הצבאי בתקופות מוקדמות יותר ,פשיטא כי
פחות נשי יוכלו ,למרבה הצער ,לענות על דרישה זו של התפקיד109.
לסיכו נקודה זו ,אי לראות בדרישת המגוו דרישה מגזרית שבאה במקו דרישת
המומחית .כפי שכתב השופט פוגלמ בעניי העתירה נגד העדר נשי בוועדת טירקל:
אי לנו אלא לתהות :האמנ לא נמצאה בכל תחומיה של מדינת ישראל ,על
שלל תחומי העשייה והמחקר המתקיימי בה ,ולו מועמדת אחת נוספת,
בעלת כישורי ומידות ,שאליה נית היה לפנות על מנת לבחו את נכונותה
לשמש כחברה בוועדה ובהמש לשקול את מועמדותה? מבחינתנו ,למצער,
התשובה לשאלה זו ברורה110.
יש להדגיש כי לפי המודל שתיקו מס'  4מתווה ,אי להסתפק בשמיעת עדויות של נשי
ובקבלת חוות דעת על נושאי הנוגעי בנשי ,אלא יש להקצות לה מקומות ליד שולח
קבלת ההחלטות .מדובר במודל של קבלת החלטות ‡ ,Ô˙Èולא 111.Ô‰ÈÏÚ
_____________________________________

 109בג"  ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ' Ô¯‡ 5755/08פס'  10לפסקדינו של השופט לוי )פורס בנבו,
) (20.4.2009להל :פרשת ‡¯ .(Ôעל עתירה זו הוגשה בקשת בזיו ביתמשפט ,שהניבה פסק
די נוס :בג" ) Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ' Ô¯‡ 5158/09פורס בנבו.(7.1.2010 ,
 110בג"  ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ˘‡¯ ' ˜„ˆ ÔÚÓÏ ˙ÂÈËÙ˘Ó – Í˙È‡ ˙˙ÂÓÚ 5660/10פס'  17לפסק
דינו של השופט פוגלמ )פורס בנבו) (22.8.2010 ,להל :עניי  .(Ï˜¯ÈË ˙„ÚÂא אפילו
אמירותיו הנוקבות של בג" בפסקהדי הנ"ל בדבר הצור לייש את תיקו מס'  4כרוחו
וכלשונו ,וקבלת העתירה בהוצאת צו מוחלט ,לא הובילו למינוי נשי לוועדת טירקל .זאת,
לדעתנו ,ובכל הכבוד ,משו שבג" ניסח את הצו המוחלט בעתירה זו באופ חלש .הצו הורה
לממשלה לדו בתו שבועיי מיו הוצאתו בצירו אישה אחת לפחות ,שאותה תמצא
הממשלה ראויה לכ ,כחברה נוספת בוועדה .א עד למועד זה יוצע המינוי לחמש נשי
שהתפקיד לא הוצע לה עד כה ,וכול לא יסכימו לקבלו ,תצא הממשלה בכ ידי חובתה לפי
חוק שיווי זכויות האשה ,והצו המוחלט יבוטל .ימי ספורי לאחר מת הצו המוחלט התבטאו
השופט בדימוס טירקל ושר המשפטי נאמ כלפי פסקהדי באמירות חמורות שלפיה אי
מקו לאישה בוועדה ,ובג" טעה בפסקדינו .לנוכח הפגנה זו של זלזול בתרומת
הפוטנציאלית של נשי לעבודת הוועדה ,אי זה מפתיע בעינינו שכל הנשי שאליה פנתה
הממשלה סירבו להתמנות אליה .לביקורת נוספת על מדיניותו של בג" בהוצאת צוויביניי
וצווי מוחלטי בעתירות על ייצוג הול ראו יופי תירוש "בג" ,צווי ביניי ,וייצוג הול"
·.yofizohar.wordpress.com/2010/10/09 9.10.2010 ÈÈ·Ï ÈÈ
 111הגישה של קבלת החלטות תו שיתופו של הציבור שההחלטה רלוונטית לגביו הולכת
ומשתרשת בשני האחרונות ה במשפט הבילאומי וה בזה הפנימי .ראו ,למשל ,ס' 12
לאמנה בדבר זכויות הילד ,כ"א ) 221 ,31נפתחה לחתימה ב ,1989אושררה ונכנסה לתוק ב
 ,(1991המחייב מדינות להבטיח לכל ילד את הזכות להביע דעה בחופשיות בכל עניי הנוגע
בו ,ולתת משקל ראוי לדעותיו ,בהתא לגילו ולמידת בגרותו .כ ראו Convention on the
) Rights of Persons with Disabilities, art. 3(a), Dec. 13, 2006, 2515 U.N.T.S. 3הקובע כי
אחד מעקרונות האמנה הוא כבוד לחירות של אנשי ע מוגבלות לבחור בעבור עצמ(.
גישה זו זכתה בביטוי בסיסמה ” .“Nothing About Us Without Usראו שגית מור "שוויו
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לסיכו התייחסותנו אל המתח )ולשיטתנו – אל העדר המתח( בי השאיפה למקצועיות
לבי זהת החברי באות גופי שהתיקו חל עליה ,נדגיש כי דווקא הרצו למקס את
מקצועיותו של הגו הציבורי הממונה ולוודא כי הנושאי המונחי על שולחנו יידונו
ביסודיות אמור להוביל ,לדעתנו ,להכרה בעובדה ש ÛÂ‚‰ Ï˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ושל חבריו ˆ¯‰ÎÈ
 Â· ˙ÂÂ„‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ Ï˘ È¯„‚Ó‰ Ë·È‰Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡Â·Ïובייצוג
ההיבטי והאינטרסי המגדריי בהלי קבלת ההחלטות.

ג .דוקטרינת הייצוג ההול העולה מתיקו מס' 4
?‡˜ÂÂ„ ÌÈ˘ Ï˘ ÌÏÂ‰ ‚ÂˆÈÈ ÁÈË·‰Ï ÚÂ„Ó .1
אחת השאלות המקדמיות ביחס לנורמה הקובעת ייצוג הול של נשי היא מדוע חקיקה כזו
מעניקה קדימות קטגורית לייצוג נשי דווקא ,ואינה מעגנת ג את הצור לייצג קבוצות
אחרות ,כגו ערבי ,חרדי ,הומוסקסואלי או עולי חדשי .שאלה זו מנוסחת לעיתי
באופ ציני יותר ,המבקש לקעקע את עצ הלגיטימיות של נורמות של ייצוג הול ,על ידי
 .reductio ad absurdumהטיעו הוא שנורמות ייצוג הול יובילו לפרגמנטציה אינסופית
כמעט ומסוכנת של קבוצות באוכלוסייה )באחת מתוכניות האקטואליה שסיקרו את העתירה
נגד ועדת טירקל שאל בגיחו אחד המגישי" :ומה ע גמדי? וטרנסווסטי?"(112.
אנו מציעות שלוש תשובות לשאלה זו ,˙È˘‡¯ .הקטגוריה של נשי שונה משאר
הקטגוריות המנויות לעיל מכיוו שהיא קטגוריית רוחב :אותה מחצית נשית של כלל
האוכלוסייה אינה בגדר קבוצה נפרדת ,אלא קטגוריה השלובה בכל מגזר ,בכל יישוב ובכל
הח ֶסר בייצוגה המוסדי בעמדות של עיצוב החיי הקולקטיביי הוא ֶח ֶסר
משפחה .ככזאתֶ ,
בעל אופי שונה ,עמוק וחמור יותר מאשר חסרי בייצוג של קבוצות אחרות.

_____________________________________

זכויות לאנשי ע מוגבלויות בתעסוקה – מתיקו הפרט לתיקו החברה"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚלה 97
).(2012
 112ראו ג  ,Bartlettלעיל ה"ש  ,87בעמ' “The category of woman includes innumerable :848
other categories, and the mention of any of these categories will leave unmentioned
many others... Any category, no matter how narrowly defined, makes assumptions about
the remaining characteristics of the group that fail to take account of members of the
group who do not have those characteristics... [T]his is tricky business that requires great
sensitivity to multiple, invisible forms of exclusion that many people face. The
privileged who attempt this business must recognize the ever-present risks of solipsism
”.without succumbing to a paralyzing paranoia about those risks
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˘ ,˙Èנראה לנו כי מבחינה מושגית ,בוודאי במשפט הישראלי ,הפליה מחמת מי היא
המקרה הגנרי של הפליה 113,והבנת מנגנוני ההפליה המינית סוללת את הדר הרעיונית
להבנת מנגנוני הפליית של קבוצות אחרות ולפיתוח דרכי למניעת .אינדיקציה לטענתנו זו
נית למצוא בכ שבראשית דרכה קבעה חקיקת ההעדפה המתקנת במשפט הישראלי את
חובת הייצוג ההול לגבי נשי בלבד )כ בחוק החברות הממשלתיות לגבי נשי
בדירקטוריוני 114,וכ בחוק שירות המדינה )מינויי( לגבי נשי בשירות הציבורי( 115.רק
בהמש הוספו לחקיקת ההעדפה המתקנת קבוצות אחרות ,כגו ערבי ,אנשי ע מוגבלות
או יוצאי אתיופיה .התפתחות זו נכונה ג להיסטוריה החקיקתית של חוק שוויו
ההזדמנויות בעבודה ,אשר בתחילה אסר רק הפליה מחמת מי ,ובהדרגה התפתח לעילות
הפליה נוספות 116.ג בשדה המשפט הכללי ,במנותק מהמשפט הישראלי ,אי חולק כי
התיאוריות של הפמיניז המשפטי סללו את הדר הרעיונית לגישות כגו Critical Race
 Disability Legal Studies ,Theoryועוד.
˘ ,˙È˘ÈÏלעניי אותו ֶח ֶסר בייצוג של קבוצות אחרות מלבד נשי ,אנו סבורות שאכ
ראוי כי במשטר דמוקרטי יינת ביטוי לנקודות מבט מגונות בגופי המעצבי מדיניות –
ה כאשר מדובר בגברי וה כאשר מדובר בנשי.

?ÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó· ÌÏÂ‰‰ ‚ÂˆÈÈ‰ ˙È¯Ë˜Â„· ·Ï˙˘Ó 4 'ÒÓ ÔÂ˜È˙ „ˆÈÎ .2
בשני העשורי האחרוני השתרשה בחקיקה הישראלית דוקטרינת הייצוג ההול של בני
שני המיני .א בעוד שסעיפי הייצוג ההול שהיו קיימי עד לחקיקת תיקו מס'  4התרכזו
בעובדי )בעיקר בשירות הציבורי ,א לגבי אנשי ע מוגבלות ג במגזר הפרטי( ,בדרג
_____________________________________

113
114

115

116

לדיו בהפליה גנרית ראו עניי ˘„ ,È˘‰ ÌÈ˘‰ ˙ÏÂלעיל ה"ש  ,4פס'  38לפסקדינו של
השופט חשי.
ס' 18א לחוק החברות הממשלתיות ,שהוס בחוק החברות הממשלתיות )תיקו מס' (6
)מינויי( ,התשנ"ג– ,1993ס"ח  .92מאוחר יותר הית!ספו ס' 18א ,1הקובע חובת ייצוג הול
של ערבי ,דרוזי וצ'רקסי )חוק החברות הממשלתיות )תיקו מס'  ,(11התש"ס– ,2000ס"ח
 ,(207וס' 50א ו50ב ,הקובעי חובת ייצוג הול של בני העדה האתיופית )נוספו בס'  1לחוק
להרחבת הייצוג ההול של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי )תיקוני חקיקה( ,התשע"א–
 ,2011ס"ח ) 734תיקו עקי לחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה–.((1975
ס' 15א לחוק שירות המדינה )מינויי( ,שהוס בחוק שירות המדינה )מינויי( )תיקו מס' ,(7
התשנ"ה– ,1995ס"ח  .500מאוחר יותר נוספה לסעי התייחסות לאנשי ע מוגבלות )ס' 28
לחוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות ,התשנ"ח– ,1998ס"ח ) 157 ,152תיקו עקי לחוק
שירות המדינה )מינויי( ,התשי"ט– (1959וכ לאוכלוסייה הערבית ,הדרוזית והצ'רקסית )חוק
שירות המדינה )מינויי( )תיקו מס'  ,(11התשס"א– ,2000ס"ח .(78
ס' )2א( וס' 2א לחוק שוויו ההזדמנויות בעבודה .הסעי המקורי הורחב פעמי מספר ,וכיו
הוא מתייחס למי ,לנטייה מינית ,למעמד אישי ,להיריו ,לטיפולי פוריות ,לגיל ,לגזע ,לדת
ועוד.
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הדירקטוריו בתאגידי ציבוריי ,ובמקרי ספציפיי ג במועצות ציבוריות ,כגו מועצת
הספורט או המועצה הציבורית לענייני האזרחי הוותיקי ,תיקו מס'  4מחיל בפע
הראשונה את חובת הייצוג ההול של נשי ג על גופי ממשל המוקמי אד הוק )כגו
ועדות חקירה ,ועדות בדיקה ,ועדות שבי חבריה יש נציגי ציבור ,צוותי לעיצוב מדיניות
לאומית או צוותי משא ומת מדיני( .בכ התיקו "מכסה" טריטוריה חשובה נוספת של
פעילות שלטונית ,אשר לפני חקיקת התיקו היה אפשר לומר כי חלה עליה רק החובה
החלשה ,מכוח המשפט המקובל הישראלי ,לשקול את שיקול הייצוג ההול כחלק מחובת
השוויו ,כפי שקבע בג" בעניי ˘„ 117.È˘‰ ÌÈ˘‰ ˙ÏÂלאחר חקיקת התיקו חלה על
הממשלה ,ועל כל גור הממנה ועדה שבי חבריה יש נציגי ציבור ,החובה לתת ביטוי הול
בנסיבות העניי לייצוג של נשי ממגוו קבוצות האוכלוסייה.
הטכניקות שבה השתמש המחוקק הישראלי להבטחת ייצוג של נשי ה מגונות.
במקרי מסוימי דברי חקיקה המקימי גופי מגופי שוני קובעי במפורש חובות
לייצוג הול של בני שני המיני או א חובות מדויקות יותר ,כגו שיעור מינימלי לייצוג
של כל אחד מ המיני 118,ולעיתי א נוקבי מספרי או אחוזי מפורשי לייצוגו של כל
מי 119.בחוקי מעטי – א כאלה שהיק התפרשות רחב ,כגו שירות המדינה הגרעיני
– א נקבעה חובת ייצוג הול של קבוצות נוספות ,כגו ערבי ,עולי מאתיופיה או
צאצאיה ,ואנשי ע מוגבלות 120.הוראת סעי 6ג לחוק שיווי זכויות האשה )שהוספה
בשנת  (2000מטילה חובת ייצוג הול של נשי באופ גור על כל "גו ציבורי" )משרד
ממשלתי ,רשות מקומית ,תאגיד סטטוטורי ,חברה עירונית או חברה ממשלתית( ועל כל
ועדת מכרזי של גו ציבורי .דוקטרינה זו זכתה בפרשנות מעמיקה של בג" ,אשר התווה
קווי יסוד להפעלתה המושכלת .בג" א הכיר בהיותה של דוקטרינת הייצוג ההול של בני
שני המיני עקרו יסוד במשפט הישראלי ,הנגזר מעקרו השוויו121.
_____________________________________

117
118
119
120
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עניי ˘„ ,È˘‰ ÌÈ˘‰ ˙ÏÂלעיל ה"ש .4
ראו ,למשל ,ס' )16ג( לחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ,התשנ"ז– ,1997הקובע כי
מחצית מחברי הוועדה המייעצת יהיו נשי; ס'  9לחוק הרשות לקידו מעמד האשה ,הקובע
כי בוועדה המייעצת של הרשות יזכה כל אחד מהמיני בייצוג של  40%מההרכב לפחות.
ראו ס'  13לחוק המאבק הלאומי בתאונות דרכי ,התשנ"ז– ,1997הקובע כי במועצה
המייעצת ,המונה  21חברי 11 ,חברי לפחות יהיו נשי.
ראו ס' 15א לחוק שירות המדינה )מינויי( ,הקובע את החובה לתת ביטוי הול "לייצוג של
בני שני המיני ,של אנשי ע מוגבלות ,של בני האוכלוסיה הערבית ,לרבות הדרוזית
והצ'רקסית ,ושל מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה"; ס' 18א 1לחוק החברות
הממשלתיות ,הקובע חובת ייצוג הול של בני האוכלוסייה הערבית; ס'  9לחוק שוויו זכויות
לאנשי ע מוגבלות ,הקובע חובת ייצוג הול של אנשי ע מוגבלות א במקומות עבודה
פרטיי ,ובלבד שמספר עובדיה עולה על  25עובדי.
ראו עניי ˘„ ,È˘‰ ÌÈ˘‰ ˙ÏÂלעיל ה"ש  ,4פס'  41לפסקדינו של השופט חשי; פרשת ‡¯,Ô
לעיל ה"ש  ,109פס'  10לפסקדינו של השופט לוי.
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ככלל ,חקיקת ההעדפה המתקנת בישראל דוחה את מודל השרי או המכסות )קווטות(,
למעט במקרי חריגי 122,ומעדיפה עליו את המודל הבוח כל מינוי לפי כשירות של
המועמדי ,ואז ,במקרה של תת ייצוג ,נבחר מבי הכשירי לתפקיד אד המשתיי לקבוצה
הסובלת מתת ייצוג .אומנ חלק מהרשימות לכנסת משריינות מקומות לנשי ולקבוצות
אחרות ,א בניגוד למדינות אחרות ,בישראל אי )עדיי?( חקיקה המחייבת רשימות לשריי
מקומות .לגישתנו ,מודל המכסות אכ אינו הול את תכליתו של תיקו מס'  ,4העוסק לרוב
בגופי שמספר החברי בה קט מכדי שמודל השרי או המכסות יפעל.
השאיפה להרמוניה חקיקתית ניכרת בתיקו מס'  ,4הנוקט את הנוסח "יינת ביטוי הול,
בנסיבות העני ,לייצוג של נשי ."...נוסח דומה מצוי בדברי חקיקה רבי אחרי העוסקי
בייצוג הול של בני שני המיני 123.יש לראות את התיקו כחוליה נוספת בשרשרת הוראות
החוק העוסקות בייצוג הול של בני שני המיני ,ולכ ראוי לשאוב את פרשנותו מפסיקת
בג" בדבר הפרשנות הראויה להוראות אלה .א בטר נפנה לפרשנות הראויה של התיקו,
נוסי כי על א האופ המרשי והרחב שבו פירש בג" את הוראות הייצוג ההול במשפט
הישראלי ,המציאות מוכיחה כי הדר עוד רחוקה עד שישתרשו נורמות הייצוג ההול
בפעולת של רשויות הציבור בישראל ,וכי אכיפת של הנורמות הללו היא אתגר מורכב .כ,
למשל ,יש פער בי ההנמקה החזקה של פסקי הדי ,התומכת בחשיבותו של ייצוג הול,
לבי הסעדי שניתני בעתירות .רק בעתירתה הראשונה של שדולת הנשי בעניי ייצוג
הול פסל בג" את המינויי שבה לא נשקל תת ייצוג של הנשי 124.על א נצחונ של
העותרות ג בבג" ˘„ 125,È˘‰ ÌÈ˘‰ ˙ÏÂבפרשת ‡¯ 126Ôוא בעניי 127,Ï˜¯ÈË ˙„ÚÂ
בכל אות מקרי לא הביאו פסקי הדי לידי מינוי של נשי לגופי שנדונו בעתירות128.
עניי זה ,כמו ג נושאי נוספי )למשל ,התופעות הרווחות בשירות הציבורי של מכרזי
_____________________________________
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כ ,למשל ,נציב שירות המדינה מוסמ להכריז מפע לפע על מכרזי הפתוחי רק
לפרקליטי ערבי או רק לעובדי סוציאליי יוצאי אתיופיה ,וזאת עלמנת להגשי את
דרישת הייצוג ההול שבסעי 15א לחוק שירות המדינה )מינויי(.
ראו ,למשל ,ס' 15א לחוק שירות המדינה )מינויי(; ס' )4ד( לפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח
חדש[ ,התשל"ב– ;1972ס' 18א לחוק החברות הממשלתיות; ס' )11ג( לחוק המאבק הלאומי
בתאונות דרכי; ס' 9א לחוק הספורט ,התשמ"ח– ;1988ס' )63א() (3לחוק תאגידי מי וביוב,
התשס"א– ;2001ס' )12ג( לחוק תרומת ביציות ,התש"ע– .2010לדיו בחריג "בנסיבות העני"
ראו לעיל ה"ש .103
ראו עניי ˘„ ,ÔÂ˘‡¯‰ ÌÈ˘‰ ˙ÏÂלעיל ה"ש .51
עניי ˘„ ,È˘‰ ÌÈ˘‰ ˙ÏÂלעיל ה"ש .4
פרשת ‡¯ ,Ôלעיל ה"ש .109
עניי  ,Ï˜¯ÈË ˙„ÚÂלעיל ה"ש .110
אומנ ,ג לאחר העתירה שהוגשה לבג" בעניי הוועדה לשינוי כלכלי חברתי בראשות פרופ'
טרכטנברג – בג" ˙Ï˘ÓÓ ˘‡¯ ' È˙¯·Á ˜„ˆ ÔÚÓÏ ˙ÂÈËÙ˘Ó Í˙È‡ ˙˙ÂÓÚ 5980/11
) Ï‡¯˘Èפורס בנבו) (28.8.2011 ,להל :עניי  – (‚¯·ËÎ¯Ë ˙„ÚÂמונתה לוועדה אישה
ערבייה ,אול זאת בעקבות הודעה מצידו של ראש הממשלה ,ולא בעקבות צו ביתמשפט.
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תפורי ומינויי פוליטיי( 129,ממשיכי להוות אתגר ג בכל הקשור ליישומו של תיקו
מס' .4
כ ,למשל ,כאשר מדובר בשאלה מתי ייחשב ייצוג כהול ,מזהיר השופט מצא בעניי
˘„ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÈ˘‰ ˙ÏÂכי –
המדובר במת ייצוג יחסי לכל אחד מ המיני ,ששיעורו הראוי צרי
להיקבע על פי אופיו ,מטרותיו וצרכיו המיוחדי של התאגיד ,הממשלתי או
הסטטוטורי ,שעניינו עומד על הפרק ,ועל פי ההתפלגות של המועמדי
המצויי ,מבני שני המיני ,המתאימי לכהונה הספציפית המבוקשת.
אפשר שהמסקנה הנגזרת מנקודת מוצא זו הינה ,שבהיעדר נסיבות מוכחות
המצדיקות מת משקל יתר לבני אחד המיני ,יש לפרש "ביטוי הול"
כמחייב מת ייצוג שווה לגברי ולנשי .א ,ככלל ובמיוחד ,יש להיזהר
מפני השתרשותה של תפיסה הגורסת כי מת ייצוג כלשהו לנשי עשוי
להיחשב כמת ביטוי הול לייצוג130.
באופ דומה ,יש לשי לב כי בג" פירש את ההוראה לפעול לייצוג ההול של נשי
וגברי ככוללת חובה אקטיבית על הממנה לפעול לאיתור של בני המי שאינו מיוצג .על
מנת להרי את נטל ההוכחה כי לא היה אפשר למנות מועמדות ,על הממנה "לנקוט אמצעי
סבירי לאיתורה של מועמדת מתאימה" ,ובדיקתו "חייבת ...להתייחס למיגזרי האוכלוסיה
שבקרב עשויה להימצא המועמדת הנאותה" 131.דברי אלה ,שכתב השופט מצא בהקשר
של מינוי נשי לדירקטוריוני של חברות ממשלתיות ,יפי ג לעניי יישומו של תיקו מס'
 .4ומוסי השופט מצא כי השר הממנה –
לא ייצא ידי חובתו בעריכת חיפוש "פורמאלי" אחר מועמדת כלשהי .לש
מילוי חובתו כיאות עליו לנקוט אמצעי סבירי שמטרת להביא לאיתורה
ולמינויה של מועמדת ראויה .לש כ אי זה מ הנמנע שהשר יסתייע ,לא
רק בעוזריו וביועציו ,אלא ג בגופי ציבור חיצוניי )כהתאחדויות של
עוסקי ,לשכות והסתדרויות של בעלי מקצועות חופשיי ,איגודי
מקצועיי ,האוניברסיטאות ,עמותות של נשי וכדומה( וכ בגורמי
מקצועיי )כדוגמת היועצת למעמד האישה במשרד ראש הממשלה( ,שיש

_____________________________________

 129ראו יופי תירוש "ייצוג הול במשפט הישראלי – סיכו ביניי ריאליסטי" ÔÈ˘Á Ï‡˘ÈÓ ¯ÙÒ
) (2009) 669להל :תירוש "סיכו ביניי ריאליסטי"(.
 130עניי ˘„ ,ÔÂ˘‡¯‰ ÌÈ˘‰ ˙ÏÂלעיל ה"ש  ,51פס'  27לפסקדינו של השופט מצא.
 131ש ,פס'  30לפסקדינו של השופט מצא.
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ביד המידע הרלוואנטי הדרוש לו והעשויי להציע מועמדות שהינ בעלות
הכישורי הדרושי למינויי כאלה ואחרי132.
ראוי להדגיש קביעה זו בדבר חובתו של הגור הממנה להיעזר בארגוני חיצוניי לש
איתור מועמדות ראויות .אי לפרש חובה זו של השר כאילו היא מטילה על ארגוני נשי ,או
על הרשות לקידו מעמד האישה ,את החובה המשלימה להציע לממנה נשי ראויות .זאת,
במיוחד בהקשר של תיקו מס'  ,4שלגביו יש חשיבות מיוחדת לשאלה כיצד מתמני חברי
הצוותי והוועדות שעליה הוא חל .נסביר .כאשר מדובר בחובת ייצוג הול בקרב עובדי
המדינה או בדירקטוריוני של חברות ממשלתיות ,דרכי המינוי לגופי אלה קבועות בחוק:
לגבי מינוי עובדי בשירות הציבורי חלה חובת מכרז 133,ואילו לגבי מינוי חברי דירקטוריו
בחברה ממשלתית חלה על השר הממנה חובה להיווע ע הוועדה לבדיקת מינויי134.
הליכי אלה מאפשרי ביקורת שיפוטית על הלי המינוי :בית המשפט יכול ,להלכה
לפחות 135,לבחו את ההלי ולהכריע א הגופי הממני הביאו בחשבו את שיקול הייצוג
ההול .לעומת זאת ,כאשר ראש הממשלה ,שר או נושא משרה אחר מקימי צוות או ועדה
כלשהי ,התהלי של בחירת המועמדי ואיוש הצוות או הוועדה נותר על פי רוב סמוי מ
העי .עובדה זו מסכלת את האפשרות לקיי ביקורת שיפוטית לגבי מידת שקילתו של
שיקול הייצוג ההול ,כמו ג את האפשרות הדיונית לתקו מבחינה משפטית ועדות
וצוותי שאינ מקיימי את דרישתו של תיקו מס'  .4נרחיב בנקודה זו בהמש.

"˙ÈËÈ¯˜ ‰ÒÓ" ˙¯ÈˆÈÏ È‡˙Î ÌÈ˘ ÔÂÂ‚Ó ‚ÂˆÈÈ .3
אחת ההצדקות לקביעת החובה להבטיח ייצוג הול של נשי היא ההנחה שנשי בהרכבי
גופי ציבוריי יפעלו ליצירת מדיניות אשר תיטיב ע נשי ,בתנאי שמספר היחסי באותו
גו יהווה משקל של ממש )ג א לא רוב( ביחס למספר הגברי .מחקרי שבדקו את מידת
החשיבות של שיעור הנשי בגו נתו הצביעו על חשיבותה של "מסה קריטית" של נשי
כתנאי ליצירת סביבה המאפשרת לנשי להותיר חות .מחקרי אלה מצאו כי כאשר מושגת
"מסה קריטית" של נשי בגו ,מתחולל שינוי בתרבות הפוליטית שלו ,פוחתי

_____________________________________

132
133
134
135

ש.
ראו ס'  19לחוק שירות המדינה )מינויי(.
ראו ס'  18ו18ב לחוק החברות הממשלתיות.
בפרקטיקה ,לצערנו ,השתרשו דרכי רבות לעקו את דר המינוי במכרז ,באופ שמסכל ,בי
היתר ,את האפשרות לייש נורמות של ייצוג הול .תירוש "סיכו ביניי ריאליסטי" ,לעיל
ה"ש .129
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הסטריאוטיפי נגד יכולת המנהיגת של נשי ,ומתאפשר לחברות באותו גו להתלכד
ולפעול במשות לטובת יצירת מדיניות תומכת נשי136.
אול במש השני החלה להישמע ביקורת על אופ יישומה של תיאוריית "המסה
הקריטית" .אחת השאלות שנותרו ללא מענה היא מהי נוסחת הקס למציאת אותו יחס
מספרי בי נשי לגברי שיהווה "מסה קריטית" 137.ביקורת מהותית נוספת נעוצה בטענה
כי ג המחקרי אשר טבעו מונח זה הכירו במשתני נוספי שמשפיעי בצורה משמעותית
על ייצוג של נשי ,מלבד המשתנה המספרי .כ ,א שהמחקרי שבדקו את תיאוריית
"המסה הקריטית" עמדו על כמה תנאי נלווי שהכרחיי להפיכת המסה המספרית של
הנשי למשמעותית ,אימצו בתי מחוקקי במדינות שונות רק את ההיבט המספרי ,והסתפקו
בקביעת מכסות כדר להשגת ייצוג שוויוני של נשי בגופי פוליטיי 138.ביקורת זו טוענת
כי אי בכוח של מכסות מספריות בלבד להוביל לייצוג מהותי של נשי .יתרה מזו ,הוכח כי
לעיתי דווקא ייצוג מספרי גדול של נשי גר לריאקציה ) (backlashולהתנגדות רבה יותר
מצד גברי ,אשר ביקשו לשמר את יתרונ ביחסי הכוחות .עובדה זו יכולה להסביר באופ
חלקי את המחקרי המוכיחי כי במקרי מסוימי דווקא מיעוט קט של נשי מצליח
ליצור מדיניות לטובת נשי ,א מעבר למספר היחסי 139.כמוב ,בהתייחסנו למחקרי
הללו אי בכוונתנו לרמז כי אי לשאו להגיע לייצוג מספרי שווה של נשי לגברי ,אלא
א להדגיש כי הניסיו מלמד שהתמקדות בהגדלת שיעור הנשי אינה מספיקה כאסטרטגיה
יחידה ,ויש להמשי לבחו מה התנאי הנוספי ליצירת אותה "מסה קריטית" .מחקרי
הבוחני את התנאי להתהוות "המסה הקריטית" מציעי דרכי שונות לעיצוב תנאי
מיטביי שיאפשרו לנשי לפעול לטובת מדיניות תומכת נשי .דוגמאות לתנאי
המאפשרי יצירת מדיניות לטובת נשי ה שיתו פעולה של נשי מכמה קבוצות וכ

_____________________________________
Drude Dahlerup, From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics, 136
) ,11 SCANDINAVIAN POL. STUD. 275 (1988המבוסס על המאמרRosabeth M. Kanter, :
Some Effects of Proportions on Group Life: Skewed Sex Ratios and Responses to Token
).Women, 82 AM. J. SOCIOL. 965 (1977
REPRESENTING WOMEN IN PARLIAMENT: A COMPARATIVE STUDY 20 (Marian Sawer, 137
).Manon Tremblay & Linda Trimble eds., 2008
Sarah Childs & Mona L. Krook, Critical Mass Theory and Women’s Political 138
) .Representation, 56 POL. STUD. 725, 734 (2008נכו לשנת  ,2005יותר מ 40מדינות כללו

בחוקיה מכסות לטובת נשי .עוד על ההיבט ההשוואתי של אימו סוגי שוני של מכסות

לנשי ראו Drude Dahlerup, Increasing Women’s Political Representation: New Trends
in Gender Quotas, in WOMEN IN PARLIAMENT: BEYOND NUMBERS 141 (rev. ed., Julie
).Ballington & Azza Karam eds., 2005
.Jocelyn E. Crowley, When Tokens Matter, 29 RUTGERS LEGIS. STUD. Q. 109 (2004) 139
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קבוצות וכ הגדרה עצמית של הנשי הרלוונטיות כנשי הפועלות למע נשי או
כפמיניסטיות 140.אחד המחקרי א מציע לשנות את המיקוד ולבחו את התנאי
להיווצרות שחקניות ושחקני בעלי השפעה141.
נבקש להציע בהקשר זה כי שמירה על עקרו המגוו – כלומר ,פעולה לייצוג של נשי
ממגוו של זהויות ,עמדות ואינטרסי – היא אחד התנאי להתהוותה של אותה "מסה
קריטית" .אכ ,בהקשר של בתי מחוקקי הוכח כי קואליציה של נשי היא אפקטיבית יותר
כאשר חוברות אליה נשי מכמה מפלגות 142.בהתא לכ ,בחבירת נשי ממגוו קבוצות
טמו פוטנציאל ליצירת אותה "מסה קריטית" שיכולה להוביל לשינוי התרבות הפוליטית
וליצירת יחסי כוחות השוני מיחסי הכוחות המקובלי בי גברי לנשי בחברה .כפי
שיתואר בהמש ,בעת חקיקתו של תיקו מס'  4הוחלט לוותר על הדרישה לכלול בו מכסה
מספרית )כפי שהופיעה בהצעת החוק המקורית( ותחת זאת לכלול חובה להבטיח ייצוג
נשי ממגוו קבוצות האוכלוסייה .אי בכוונתנו לגרוע מהתרומה שהייתה יכולה להוסי
מכסה מספרית בחוק ,אול נציע כי הכללתה של דרישת המגוו מהווה רכיב משמעותי
ובלתי נית להפרדה משאלת הייצוג המספרי.

ÈÓÂ˘ÈÈ‰ Ë·È‰‰ – ‰ÂÂ˙Ó ÔÂ˜È˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ Ï„ÂÓ .4
כיצד נית להפעיל ביקורת שיפוטית על פעולתה של רשות מנהלית לגבי מינויי לא
שקופי ,שאינ נעשי במכרז ,דוגמת המינויי לצוותי לעיצוב מדיניות לאומית? אחד
המחסומי הפרוצדורליי שבה נתקלה אית מע!י שוב ושוב בנסיונה לתקו משפטית
גופי שתיקו מס'  4חל עליה ואשר לא עמדו בחובת הייצוג ההול הייתה טענת השיהוי
שטענה המדינה חזור וטעו בתשובתה לעתירות .המדינה טענה כי הוועדה או הצוות
הנתקפי על כ שלא כללו נשי כבר החלו את פעולת )ולעיתי א נמצאי קרוב לסיו
משימת( ,ולא יהיה זה ראוי בשלב זה להתערב בהרכב .הבעיה של עותרות ציבוריות
המבקשות לתקו את אי מילויה של דרישת תיקו מס'  4היא בעיה מבנית ,לנוכח הלי
המינוי הסמוי מ העי :בהעדר הלי מינוי שקו ,גלוי ומסודר ,ובהינת שהחלטת ממשלה
בדבר מינוי כזה כבר כוללת לרוב הרכב ממונה ,אי לגור שאינו חלק מהלי קבלת
ההחלטה כל אפשרות – זולת קריאה מקרית בעיתו או בילקוט הפרסומי על מינויו של
_____________________________________
Linda Trimble, When Do Women Count? Substantive Representation of Women in 140
Canadian Legislatures, in REPRESENTING WOMEN IN PARLIAMENT: A COMPARATIVE
).STUDY 120, 126–128 (Marian Sawer, Manon Tremblay & Linda Trimble eds., 2008
 ,Childs & Krook 141לעיל ה"ש  ,138בעמ' .734
 ,Trimble 142לעיל ה"ש .140
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צוות כלשהו – לדעת על קיומו של הצוות לפני שזה מונה ,ולרוב א לא לפני שהצוות כבר
החל את פעולתו143.
בחינת הלי החקיקה של תיקו מס'  4מעלה כי המחוקקות היו ערות להכרח לכלול
בתיקו ג מנגנו ליישו החובות הקבועות בו 144.בהתא לכ ,התיקו קובע חובת דיווח
לרשות לקידו מעמד האישה על כל הקמה של צוות או ועדה העוני על אמות המידה
הקבועות בהוראות החוק .על הדיווח להיעשות מייד לאחר המינוי ובטר החל הגו לפעול.
כמו כ נקבע בחוק כי הוועדה לקידו מעמד האישה בכנסת תפקח על מילוי הוראותיו ,וכי
על הרשות לקידו מעמד האישה לדווח לוועדה אחת לשנה על פעילותה ליישו החוק145.
הוראות אלה מבקשות ליצור הזדמנות להתריע על אי קיומה של חובת הייצוג ההול.
לצערנו ,ג רכיב זה של תיקו מס'  4אינו מיוש במלואו ,על א השיפור המסוי שחל
במספר הדיווחי לאחר פסק הדי בעניי  146,Ï˜¯ÈË ˙„ÚÂכפי שעולה מדיווחי הרשות
לקידו מעמד האישה 147.בקרב גופי השלטו המקימי גופי ציבוריי טר השתרשה
הנורמה של דיווח לרשות על הצוותי והוועדות הממוני ,ובוודאי לא דיווח על אודות
מילוי דרישת החוק לייצוג מגוו נשי .ייתכ שיהיה מקו לתקו בבג" ג את המחדל
הזה במילוי אחר דרישות התיקו.
יש להוסי כי סמכויות הניטור המסורות בידיה של הרשות לקידו מעמד האישה אינ
כוללות בציד סמכות לנקיטת אמצעי כלשה לאכיפת חובת הדיווח.
כלי נוס שעוצב על מנת לתמר את הגורמי הממני לפנות לרשות בטר הסתיי
הלי המינוי הוס בפברואר ) 2011בעקבות פסק הדי בעניי  148.(Ï˜¯ÈË ˙„ÚÂבסעי
6ג)1ב (1לחוק שיווי זכויות האשה נקבע:
)ב (1) (1במטרה לקד את מימוש חובת הייצוג ההול של נשי בוועדות
כאמור בסעי זה ,תקי הרשות מאגר שיכלול פרטי של נשי שנתנו
את הסכמת לכ כאמור בפסקה ) (4ואשר מתאימות על פי כישוריה,
_____________________________________

143
144
145
146
147

148

משיחות לאפורמליות שערכו נציג!ת איתמעי ע גורמי בכירי במשרדי הממשלה
השוני עולה כי פעמי רבות ג ה&קיד#ת הבכירה בתו המשרד אינה יודעת על מינויי
שנעשי בתחומי פעילותו של המשרד.
פרוטוקול ישיבה מס'  187של הוועדה לקידו מעמד האישה ,הכנסת ה.(21.6.2005) 2 ,16
ראו ס' 6ג)1ג(–)ד( לחוק שיווי זכויות האשה.
עניי  ,Ï˜¯ÈË ˙„ÚÂלעיל ה"ש .110
הרשות לקידו מעמד האישה 1951–‡"È˘˙‰ ,‰˘‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÈÂÂÈ˘ ˜ÂÁÏ 1‚6 ÛÈÚÒ ÌÂ˘ÈÈ
) 2010 ˙˘Ïדוח שהוגש לוועדה לקידו מעמד האישה ביו  ;28.2.2011עותק מצוי
במערכת( )להל .(‰˘È‡‰ „ÓÚÓ ÌÂ„È˜Ï ˙Â˘¯‰ ÁÂ„ :חיזוק לכ נית למצוא א בדוח של
אורלי אלמגורלוט "ייצוג הול לנשי :חקיקה אל מול המציאות" )הכנסת – מרכז המחקר
והמידע.www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02819.pdf (6.3.2011 ,
כ עולה מדברי ההסבר להצעת חוק להרחבת הייצוג ההול לנשי )תיקוני חקיקה(,
התשע"א– ,2011ה"ח הכנסת .102
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לדעת מנהלת הרשות או מי שהסמיכה לכ ,להיות מועמדות
להתמנות לאות ועדות )בסעי זה – המאגר(; הרשות תפרס הודעה
בדבר הקמת המאגר והתנאי להיכלל בו;
) (2במאגר ייכללו פרטי על פי סיווגי אלה :ש ,תחומי מומחיות,
השכלה ,הכשרה ,ניסיו;
) (3אישה הרואה את עצמה מתאימה להיכלל במאגר ,רשאית להגיש
בקשה שבה יפורטו השכלתה ,הכשרתה וניסיונה; הרשות רשאית
לפנות ביוזמתה לנשי בבקשה להכליל במאגר;
...
)) (5א( לא איתר גו ממנה אישה שתמונה כחברה בוועדה כאמור
בסעי קט )ב( ,יבקש מהרשות לקבל את פרטי המאגר הנוגעי
לתחו המינוי והרשות תעביר לו את הפרטי כאמור;
על הרשות הוטלה המשימה להקי מאגר של נשי שכישוריה מתאימי למינוי לגופי
ציבוריי ,ועל הגו הממנה להיעזר במאגר מקו שלא הצליח לאתר בעצמו נשי
מתאימות .בהמש דברינו נציע ביקורת על הקמת מאגר נשי במתכונת זו .בהקשר הנוכחי,
על כל פני ,יש לציי לחיוב כי מסעי 6ג)1ב)(5)(1א( עולה כי גורמי ממני אשר לא יפנו
לרשות לפני המינוי יתקשו לטעו כי אי מינוי נשי בהתא לדרישות החוק נופל במקרה
שלה תחת רכיב השסתו "בנסיבות העני" ,הקבוע בסעי 6ג)1ב( .במילי אחרות ,המודל
שנקבע בתיקו מס'  9מחייב פרשנות צרה לחריג "בנסיבות העני" כאשר הגו הממנה לא
הסתייע במאגר של הרשות לקידו מעמד האישה .חשיבות נוספת של מנגנו זה נעוצה
בעצ הטלת החובה על הממני לתת את דעת להרכב הוועדה ולפעול ביחס להרכבה עוד
לפני הקמתה .בכ ,לטעמנו ,נית לראות בתוספת זו חיזוק למנגנו הקבוע בחוק ,ומת פתח
נוס לאפשרות לביקורת שיפוטית כאשר הוראות החוק אינ מתקיימות.
ע זאת ,למודל של מאגר נשי במתכונתו הנוכחית יש ג חסרונות משמעותיי .זאת,
מארבעה טעמי ÔÂ˘‡¯‰ ÌÚË‰ .הוא שמנגנו כזה עלול ,מ ההיבט המעשי ,להסיט את
האחריות לייצוג ההול של נשי ,אשר חלה על משרדי הממשלה השוני ,אל הרשות
למעמד האישה .בכ עלול לעבור מסר מוטעה למשרדי הממשלה ולגורמי הממני בתוכ
כי האחריות לאיתור מועמדות ראויות לגופי המוקמי היא של הרשות לקידו מעמד
האישה .אומנ ,הרשות למעמד האישה היא חלק מ הממשלה ,ולכ מבחינה רשמית אי
כא הסטה של האחריות ,א ריכוז עניי השוויו המגדרי ליחידה אחת מבטא גישה ארכאית
שהשיח בתחו נטש לפני עשור לפחות .נזכיר כי עקרונות ה gender mainstreaming
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שואפי להטמעת גישה מגדרית בכל פרוצדורה של ניתוח וגיבוש מדיניות 149.החקיקה
שלפיה הרשות לקידו מעמד האישה היא הגו המופקד על יצירת מאגר נשי ,להבדיל
מהטלת אחריות על כל גור ממנה לאתר נשי )בי על ידי יצירת מאגר ובי בדרכי
אחרות( ,עלולה להעביר את המסר כי איתור נשי הוא עניי למוסדות המטפלי בנשי.
החשש הוא שבקרב הגורמי הממני לא יופנ העיקרו שלפיו מינוי נשי ממגוו קבוצות
האוכלוסייה הינו חלק בלתי נפרד מיצירת גו ציבורי ראוי יותר ,ולא "עניי נשי" בלבד.
 È˘‰ ÌÚË‰לחשש מהרעיו של הקמת מאגר של מועמדות הוא הבעייתיות שביצירת
מאגר של מועמדות באופ שמנותק מתכלית ספציפית ,דהיינו ,לצרכיו של גו ציבורי
המתמקד בתחו פלוני .כאשר בוחני כישורי לצור כהונה בגו ציבורי מסוי ,על
הכישורי לעמוד בזיקה לאופי פעילותו של הגו .לא ייתכנו אמות מידה מסננות שיהיו
רלוונטיות לכל סוגי הגופי הציבוריי המוקמי במשרדי הממשלה השוני .כ ,עלול
להיווצר מצב שבו נשי ראויות ומתאימות לגופי ציבוריי מסוימי לא ייכללו במאגר
בשל אמות מידה כלליות ,כגו השכלה או ניסיו ,אשר אינ רלוונטיות בהכרח לגו ציבורי
כזה או אחר .בהעדר אמות מידה ענייניות וממוקדות ,לא תוכל אישה שלא התקבלה למאגר
לתקו את ההחלטה בהלי מנהלי .א במאגרי עסקינ ,כי אז נראה שמודל עדי הוא שכל
משרד ממשלתי יקי מאגר של נשי על פי אמות המידה הרלוונטיות לו ולתחומי עיסוקו.
 È˘ÈÏ˘‰ ÌÚË‰נעו בחשש שאותו כלי אשר נועד להביא לידי ייצוג ההול של נשי
יסכל את ייצוג של נשי ממגוו של קבוצות ורקעי .זאת ,כאשר דווקא על המוסד המופקד
על קידומ והעצמת של נשי תהא מוטלת המשימה למיי ולסנ נשי בתבניות כלליות,
דוגמת מידת השכלה וניסיו .כ ,ייתכ שהלי הסינו יותיר שוב את הנשי מקבוצות
מודרות מחו לאותו מאגר ,ויכלול בו בעיקר נשי מאות קבוצות אשר ממילא נהנות
מגישה נוחה יותר אל מוקדי הכוח .עלול א כ להיווצר מצב שבו דווקא הרשות לקידו
מעמד האישה תפגע במאמציה של נשי מקבוצות פריפריאליות לפרו את מחסו הגישה
לגופי ציבוריי.
 ÈÚÈ·¯‰ ÌÚË‰הוא שהטלת סמכות על הרשות לקידו מעמד האישה עלולה להוביל
למתח בי ארגוני נשי המעונייני לנקוט אמצעי משפטיי נגד גורמי ממני אשר לא
מילאו אחר דרישות החוק לבי הרשות לקידו מעמד האישה .מתח זה מעורר תחושת אי
נוחות בקרב הארגוני ,הרואי ברשות מקור לתמיכה ולהטמעת ערכיה בקרב הממשל.

_____________________________________
Olena Hankivsky, Gender vs. Diversity Mainstreaming: A Preliminary Examination of 149
the Role and Transformative Potential of Feminist Theory, 38 CAN. J. POL. SCI. 977, 980
).(2005
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עד כה הצגנו את הקשיי הכרוכי במעקב אחר מילוי הדרישות המופיעות בתיקו מס'
 150.4נפנה עתה לעסוק באחד הקשיי המהותיי בפרשנותו – שאלת משמעותו של רכיב
המגוו הקבוע בו.

ד .רכיב המגוו בתיקו מס' 4
הצגנו לעיל את ההצדקות התיאורטיות לדרישה המופיעה בתיקו מס'  4כי ימונו נשי
"ממגוו קבוצות האוכלוסיה" .כזכור ,רכיב זה מבטא את התובנה שנשי אינ מקשה אחת,
ושנשי רבות מודרות ממוקדי קבלת ההחלטות בשל השתייכות אתנית ,לאומית ,גיאוגרפית,
תרבותית או כלכלית .אבל כיצד ראוי לייש את דרישת המגוו בפרקטיקה? איזה מוב
קונקרטי יש לצקת לתוכה? לדעתנו ,זהו הרכיב המאתגר ביותר של התיקו – ה מבחינה
מושגית וה במישור המעשי.
יש לציי כי זהו ביטוי חדש בחקיקה הישראלית ,אשר טר זכה בפרשנות משפטית
כלשהי .כמו כ יש לזכור כי הצעת החוק המקורית של תיקו מס'  4לא כללה ביטוי זה151,
וכי הוא הוס רק לאחר דיוני רבי ובעקבות לח מסיבי של ארגוני הנשי שקידמו את
התיקו )ובראש ארגו "אשה לאשה"( ,אשר הסכימו לוותר על רכיב מספרי של ייצוג
שנכלל בנוסח המקורי )מינימו  25%נשי( ,א עמדו על הכללת רכיב המגוו152.
חלק מעתירותיה של אית מע!י )בשיתו ע ארגוני נשי נוספי( ליישו תיקו מס' 4
מדגימות כי לעיתי התשובה לשאלה זו היא פשוטה מכפי שנדמה בתחילה .כ ,למשל,
בעת הגשת העתירה נגד העדר של נשי בוועדת גולדברג – ועדה שבחנה את סוגיית
_____________________________________

 150סטריינר וסב מתארי מנגנו נוס ,הקיי בקנדה ,ליישו רכיב המגוו בגופי עסקיי .עלפי
מנגנו זה ,על המעסיק לערו "סקר אפיו עצמי" בי עובדיו ,שבו יציינו העובדי א ה
משתייכי לאחת הקבוצות המוגנות הנקובות בחוק ההגינות בתעסוקה ) Employment Equity
 .(Act, 1995על המעסיק להשוות בי תוצאות הסקר הפנימי לבי הנתוני הדמוגרפיי
באוכלוסייה ,וא מתגלה פער שלילי ,עליו לפעול לתיקונו .מנגנו זה מאפשר בחינה קבועה
של ייצוג בני קבוצות לאמיוצגות עלפי הגדרת העצמית ,ויכול להוות כלי נוס ליישו
דרישת המגוו .ראו סקוט סטריינר ואיל סב "קנדה – על שני סוגי של 'ייצוג הול'
והשוואה ראשונית לישראל" ) 164–163 ,149 Ï‡¯˘È· ‚ÂˆÈÈ ˙ÁË·‰Â ˙˜˙Ó ‰Ù„Ú‰ענת
מאור עורכת.(2004 ,
 151הצעת חוק שיווי זכויות האישה )תיקו מס' ) (4ייצוג הול בעיצוב מדיניות לאומית(,
התשס"ה– ,2005ה"ח הכנסת  .151בהצעה שהוגשה לקריאה ראשונה הופיעה רק הדרישה כי
"יינת ביטוי הול ,בנסיבות העני ,לייצוג של נשי" .בנוסח שהוגש לקריאות השנייה
והשלישית נכללו ג התיבות "ממגוו קבוצות האוכלוסיה".
 152ראו תמליל ריאיו של ענת יערי ,בזמנו סטודנטית למשפטי שהתנדבה באיתמעי ,ע עו"ד
אילנה אפללופר ,רכזת פרויקט  1325בארגו "אשה לאשה" בשני  2006–2005ומובילת
המאבק לחקיקת החוק )) (19.9.2007עותק מצוי בידי המחברות(.
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קרקעות הבדווי בנגב – נעדרו בדוויות מהרכב הוועדה; 153ובעת הגשת העתירה נגד
הוועדה שבחנה את סוגיית איחוד של הערי המעורבות רמלה ולוד ,לא היו בהרכב
הוועדה ערבי או ערביות 154.הרכב החסר של ועדות אלה מדגי כי יש פג יסודי בנוהג
השלטוני בדבר קביעת הרכב של ועדות .פג זה נוגע לא רק בייצוג של נשי ,אלא ג
בנורמות של דמוקרטיה איתנה ,שבה ראוי כי לא יחליטו "על" הקבוצות ,אלא "ע"
הקבוצות שההחלטות מעצבות את גורל .אי ספק שבשני המקרי שלעיל היה על הממשלה
למנות בדוויות לוועדה הראשונה וערבי וערביות לוועדה השנייה.
תובנה זו מסייעת להשיב על השאלה כיצד ראוי לפרש את הוראת המגוו בתיקו מס' .4
התיקו בא להבטיח שג במצב אידיאלי ,שבו ימונו נשי לוועדה דוגמת ועדת גולדברג ,לא
תסתיי בכ המלאכה .התיקו מבהיר כי כאשר עוסקי בקרקעות של האוכלוסייה הבדווית,
לדוגמה ,ברור – או צרי להיות ברור – כי מינוי אישה יהודייה לא ימלא אחר דרישת
המגוו; וברור – או צרי להיות ברור – כי ג מינוי של גבר בדווי לא יספק דרישה זו
)לוועדת גולדברג מונו שני גברי מ המגזר הבדווי( .בהקשר של תיקו מס'  4ברור – או
צרי להיות ברור – לאלה המרכיבי ועדה כזו כי לנשי בדוויות יש צרכי משלה וצורות
פגיעה פוטנציאליות ייחודיות ,וכי זווית הראייה שלה שונה באופ מובהק ה מזו של נשי
יהודיות וה מזו של גברי בדווי .כלשו העתירה:
כ יוצא שמתו שמונה חברי ועדה ועל א מטרותיה ,רק חברה אחת הינה
אישה ,יהודיה ,ואילו קול של כלל אוכלוסיית הנשי הבדואיות אינו נשמע
בה .שכ ,אי לה נציגות שיזעקו את בעיותיה ומצוקותיה הייחודיות ,זאת
חר אופייה ומהותה של הוועדה וחר העובדה כי לנשי הבדואיות בנגב
בעיות בעלות מאפייני השוני במהות ה מבעיותיה של הגברי
הבדואי וא לא פחות חשוב מכ ,השונות מבעיותיה של נשי ממגזרי
אחרי .הנה כי כ ,המציאות הקשה של האישה הבדואית מגיעה ג לפתחה
של הרכב ועדה זו; חייה הסדירי נתוני להגמוניה מוחלטת של הגברי
במשפחתה ,אביה ,אחיה ,ב זוגה ואחיו .הגמוניה זו מלווה לעתי בנישול
מוחלט של זכויותיה ,לעתי א תחת אלימות ואיומי .והנה הגמוניה זו
באה לידי ביטוי ג בהרכב הועדה ,כאשר בעיות הנשי נדונות על ידי

_____________________________________

 153בג" ) Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ' È˙¯·Á ˜„ˆ ÔÚÓÏ ˙ÂÈËÙ˘Ó – Í˙È‡ ˙˙ÂÓÚ 3974/08פורס בנבו,
) (2.6.2008להל :עניי .(‚¯·„ÏÂ‚ ˙„ÚÂ
 154עניי ‡ ,„ÂÏ-‰ÏÓ¯ „ÂÁÈלעיל ה"ש  .101שאלה דומה התעוררה ג בעתירה שנגעה בהרכב
ועדה שבחנה את תעסוקת הנשי במגזר הערבי :בג" ˙ÂÈËÙ˘Ó – Í˙È‡ ˙˙ÂÓÚ 10038/09
 ,‰ÈÈ˘Ú˙‰Â ¯ÁÒÓ‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯˘ ' ˜„ˆ ÔÚÓÏדיני עליו .1180 (35)2010
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נציגות גברית ,שאיננה ערה למצוקות ולחוויות של הנשי ככלל והבדואיות
בפרט155.
כ ג לעניי כלילתה של אישה ערבייה בוועדה לבחינת איחוד של שתי ערי מעורבות,
יהודיות ערביות .תהא אשר תהא הדר שבה יפורש המונח "מגוו" ,ברור כי הדגש צרי
להיות בייצוג של קבוצות שבדר כלל נדחקות לשוליי ה מבחינת יכולת השתתפות
בדיוני ציבוריי והשפעת עליה וה מבחינת מעורבות בהחלטות הנוגעות בגורל.
ההנחה היא כי דרישת המגוו לא נועדה להבטיח את ייצוג של נשי שדרכי הגישה שלה
למוקדי ההשפעה ממילא סלולות יותר ,דוגמת נשי המגיעות מקבוצות חזקות בחברה
הישראלית .כ ,למשל ,נשי מ המרכז הגיאוגרפי )גוש ד וירושלי בהקשר הישראלי( ,מ
המרכז הדתי )חילוניות או דתיות לאומיות( ,מ המרכז הלאומי )יהודיות ,להבדיל מערביות(
או מ המרכז המעמדי )משכילות ,בנות המעמד הבינוני( צריכות פחות את עזרתה של
דרישת המגוו בניתוב דרכ אל מוקדי קבלת ההחלטות.
השאלה נהפכת לקשה יותר כאשר מדובר בהרכבי ועדות שאינ עוסקות בענייני שיש
לה נגיעה מיוחדת במגזרי מסוימי )כגו הבדווי בנגב או תושבי ערי מעורבות( ,כי א
בסוגיות כלליות .כיצד יש לפרש את הדרישה למגוו של נשי בהקשר של ועדת טירקל או
של ועדת טרכטנברג ,למשל? הא ראוי במקרי אלה לשאו לייצוג של קבוצות מודרות
שאי אפשר ליצור קשר ישיר בינ לבי הנושא הנבח בוועדה )לדוגמה ,ייצוג נשי מ
הפריפריה בהרכב של צוות משא ומת לשלו(? הא במסגרת דרישה כזאת עלולות שוב
להידחק לשולי השוליי קבוצות אשר טר הוכרו ככאלה בשיח המשפטי )א לא לאחר
כלילת של הגברי המשתייכי אליה( ,כגו נשי מזרחיות 156,נשי החיות בפריפריה
ועוד?
קשה לנסח תשובה נחרצת לשאלה זו .עד כמה שדרישת המגוו חשובה בעינינו ,נראה
לנו כי יהיה נכו להימנע מקביעת עמדות נחרצות בדמות כללי משפטיי מדויקי בסוגיה
זו ,ולהתייחס אל דרישת המגוו כאל עיקרו ,ולא כאל כלל 157.זאת ,בשל שלושה
"מלכודי תיאורטיי" העולי מרכיב המגוו בתיקו מס' .4
המלכוד  ÔÂ˘‡¯‰הוא מלכוד המהותנות .מדרישה לייצג מגוו נשי משתמעת הנחה
מובלעת של הלימה בי זהת לבי נקודת מבט .לעיתי קרובות אכ יש הלימה כזאת .סביר
להניח ,למשל ,שנשי מזרחיות רבות יהיו מודעות יותר להפליה האתנית בישראל )ובמיוחד
להפליית של נשי מזרחיות( ,ושמודעות זו א תחדד אולי את ערנות ורגישות לצורות
_____________________________________

 155עתירה למת צועלתנאי וצוביניי בבג" ˜„ˆ ÔÚÓÏ ˙ÂÈËÙ˘Ó – Í˙È‡ ˙˙ÂÓÚ 3974/08
.www.itach.org.il/poelet/links/goldberg.doc ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ' È˙¯·Á
 156יפעת ביטו "מזרחי במשפט :ה'אי' כ'יש'"  ÌÈËÙ˘Óמא .(2011) 455
 157על ההבדל בי כללי לעקרונות ראו RONALD DWORKIN, A MATTER OF PRINCIPLE 33–71
).(1985
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הפליה והדרה אחרות .א השקפה שלפיה אישה מזרחית תהיה בהכרח בעלת מודעות
לצורות הייחודיות של הפליית נשי מזרחיות ולצורכיה של נשי כאלה היא השקפה
שטוחה ומשטיחה של זהת .כש שיש נשי בעלות השקפות סקסיסטיות ,כ יש נשי
מזרחיות שאינ רואות את ציר המוצא האתני בישראל כציר משמעותי לניתוח החברה
הישראלית ,ואינ רואות את זהות המזרחית כציר מרכזי שמסביר ומארג את נסיונ
וחוויותיה שלה .החשש הוא שפרשנות של התיקו כאילו אפשר "לסמ וי" על זוויות
ראייה מסוימות על ידי מינוי נשי ממגזרי מסוימי תשריש ותקבע תפיסות מהותניות.
נרחיב את הדיו באתגר המהותנות בתת פרק הבא.
המלכוד  È˘‰הוא הסכנה של פרגמנטציה אינסופית של זהויות ותת זהויות של נשי.
כ ,למשל ,ייתכ שמינוי אישה ערבייה ממוצא פלסטיני לא יספק ,בעיני מא דהוא ,את
הצור לייצג את נקודת המבט של נשי דרוזיות ,צ'רקסיות או בדוויות .כפי שהדגמנו לעיל
)בדיו על העתירות בעניי  ‚¯·„ÏÂ‚ ˙„ÚÂובעניי ‡ ,(„ÂÏ-‰ÏÓ¯ „ÂÁÈיהיו מקרי שבה
אכ יהיה מקו לפיצול כזה של זהויות ערביות בישראל )לדוגמה ,מינוי דרוזית לוועדת
גולדברג ,העוסקת בבדווי ,לא יספק לדעתנו את דרישת המגוו( ,ויהיו מקרי שבה
התביעה לפצל זהויות תהיה מיותרת ומשתקת .באופ דומה ,מינוי ֵא יחידנית ממרכז האר
עשוי להיתפס כלא מבטא די הצור את זווית הראייה של אימהות יחידניות מ הפריפריה.
החשש הוא מפיצול זהויות  ,ad infinitumאשר יקשה את יישו התיקו 158.אול בפרשנות
של דרישת המגוו יש לשי דגש לא בייצוג של מגוו קבוצות סת ,אלא בייצוג של
קבוצות אשר בדר כלל מודרות מ הזר המרכזי – מאות אליטות הנוטלות חלק בעיצוב
זירות דוגמת זו המשפטית ,הפוליטית ,הכלכלית או התרבותית .הניסיו מלמד כי מדי פע
נעשי נסיונות למנ ,באמצעות נורמות של ייצוג הול ,קבוצות חזקות שאי כל צור
לקדמ על ידי כלי זה .כ ,למשל ,הוגשו ע השני הצעות חוק לקביעת חובת ייצוג הול
בשירות הציבורי של אזרחי ששירתו בצה"ל או בשירות לאומי ,ושל עולי חדשי לפי
חוק השבות שנמנעה מה האפשרות לשרת שירות צבאי 159,או להגמיש את דרישות
הכשירות מבעלי הסמכה לרבנות או מקציני גבוהי בצה"ל בעת שקילת מועמדות למינוי
_____________________________________

 158ג'יי מנסברידג' מדגימה את הקושי להתמודד ע פיצול הזהויות כאשר היא שואלת א ג
הקבוצה של איטרי יד ימי זכאי לייצוג עלפי זהות זו .בתשובה לכ היא מציעה כי תוכר
חשיבות הייצוג של קבוצות זה#ת במקרי שבה הפרספקטיבה שלה רלוונטית .כלומר ,ג
איטרי יד ימי יהיו זכאי לייצוג עלפי זהות זו א יימצא כי נקודתמבט של איטרי יד ימי
רלוונטית ותורמת לקבלת החלטה ראויה יותר .ראו Jane Mansbridge, Women Represent
).Women? A Contingent "Yes", 61 J. POL., 628, 634 (1999
 159ראו תירוש "סיכו ביניי ריאליסטי" ,לעיל ה"ש  ,129בעמ'  ,721ליד הערה  .78כ ראו
אבירמה גול "העדפה מקלקלת" www.haaretz.co.il/opinions/ 25.5.2011 ˙ÂÚ„ – ı¯‡‰
) 1.1175090דיו ביקורתי בהצעת חוק למת העדפה ליוצאי צבא בקבלה לשירות הציבורי(.
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לדירקטוריוני של חברות ממשלתיות 160.לכ לא יהיה נכו וראוי לייש את דרישות
המגוו על עולי חדשי מארצות הברית ,לדוגמה ,או על בעלי הסמכה לרבנות.
המלכוד  È˘ÈÏ˘‰הוא מלכוד שנית לכנותו "מלכוד המקרתיז" .בהמש לשני
המלכודי הקודמי ,א נאמר ,לדוגמה ,כי לא כל אישה ממוצא מזרחי יכולה לייצג את
זווית הראייה של נשי מזרחיות ,ונחפש אחר אישה בעלת רקורד מוכח של פעילות למע
נשי מזרחיות ,אנו עלולי להידרדר עד מהרה לחיטוט בציציותיה של נשי באופ
שדווקא יחליש אות כפרטי וכקהילה במקו להעצימ .החשש הוא מחלוקת ציוני
ומיצירת דירוגי מסוכני בי נשי .מלבד זאת ,ברמה המקדמית ,קיימות זהויות )כגו זהת
מזרחית או זהת לסבית( שאינ ברורות לעי כל ,והסכנה היא שהבירור בדבר זהותה
האתנית או המינית של מועמדת נתונה יוביל לפגיעות קשות בפרטיותה וכ לשיח משטיח
על אודות משמעותה והיקפה של מחויבות אקטיביסטית.
בעתירותיה לבג" בעניי תיקו מס'  ,4נדרשה עמותת אית מע!י להתמודד ע קשיי
מושגיי אלה .האסטרטגיה שנקטה העמותה הייתה הימנעות מקביעת מסמרות פרשניי
בעניי דרישת המגוו והתקדמות הדרגתית בפיתוח ההלכה .כ ,למשל ,בעתירה בעניי
 Ï˜¯ÈË ˙„ÚÂבחרה העותרת להתרכז בדרישה למינוי נשי לוועדה ,ואילו את דרישת המגוו
היא פירשה במקרה זה כמחייבת את הוועדה למנות נשי ומומחית למגדר באזורי סכסו,
בהתא לנושא הנדו בוועדה .הייתה זו בחירה אסטרטגית מושכלת :בהבינ כי אי עדיי
תקדי משפטי "עבה" אשר קובע כי יש לאכו את תיקו מס'  4במר ובתו כ מפרש את
התיקו ,ובהכיר בכ שמדובר בוועדה העוסקת בתחומי הנתפסי כגבריי במיוחד
)נושאי בטחוניי ונושאי חו וביטחו( ,סברו חברות העמותה כי מוטב ראשית לבסס
תקדי משפטי המכיר בצור למנות נשי לגופי העוסקי בעיצוב מדיניות מדינית
בטחונית ,ולא לעמוד בעת ובעונה אחת ג על חובת הייצוג ההול של ˘ ÌÈוג על חובת
הייצוג ההול של  ÔÂÂ‚Óנשי .לעומת זאת ,בעתירה בעניי  ‚¯·ËÎ¯Ë ˙„ÚÂנתק עניי
המגוו ישירות .בעת הגשת העתירה כבר כיהנו  5נשי בוועדה )מתו  14חברי בס הכל(,
א נעדרו ממנה נשי ערביות ,חרדיות או מומחי$ת למגדר .ע זאת ,כאשר הודיעה המדינה
בתשובתה לעתירה כי היא ממנה אישה ערבייה לוועדה ,הוחלט באית מע!י להסכי
למחיקת העתירה )בכפו לתנאי אחרי שאינ מענייננו כרגע( .ההחלטה למשו את
העתירה ,ולא להתעקש על מינוי נשי נוספות לוועדה ,מסמלת בעינינו את הקושי לגבש
פרשנות מדויקת וסגורה לדרישת המגוו ,ומצביעה על התייחסות לדרישה זו כאל ÔÂ¯˜ÈÚ
שעל הממני גופי ועדות להשתדל ליישמו "בלב פתוח ובנפש חפצה" ,ולא כאל ÏÏÎ
משפטי שיש לו פרשנות חד משמעית .כ ,לא נראה לנו נכו לפרש את הסכמתה של אית
מע!י למחיקת העתירה כמבטאת השקפה שלפיה דרישת המגוו מסתכמת בדרישה שבכל
ועדה או צוות שהתיקו חל עליה ישולבו נשי ערביות ותו לא.
_____________________________________

 160ראו תירוש "סיכו ביניי ריאליסטי" ,לעיל ה"ש  ,129בעמ' .730–729
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להשקפתנו ,המשמעות של התייחסות לדרישת המגוו כאל עיקרו ,ולא כאל כלל ,היא
שהממני ועדות וגופי שתיקו מס'  4חל עליה צריכי לשקול את כלילת של נשי
בהרכב ˙ ,ÔÂÂ‚Ó‰ ˙˘È¯„Ï ˙Â¯ÚÂ ˙ÂÚ„ÂÓ ÍÂולעשות מאמ לבטא במינויי ייצוג רחב ככל
האפשר של שכבות ,קבוצות ומגזרי שוני של האוכלוסייה בישראל ,תו שימת דגש
בקבוצות שקול אינו נשמע בדר כלל .כפי שנכתב בעניי :Á¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰
השאלה מה דורשת החובה לתת ייצוג הול ,מקו שמוטלת חובה כזאת,
'היא שאלה קשה' ,והתשובה תלויה במידה רבה בהקשר ,ובכלל זה הוראות
החוק ,זהות הגו ,במהות תפקידו ובנסיבות אחרות של המקרה הנדו161.
אי להסיק מ הדיו הנוכחי כי אי חשיבות או תוק לדרישת המגוו .אדרבה ,ריבוי דעות
ופרספקטיבות מזוהה כיו כיעיל וכמניב תוצאות טובות יותר א בהקשר של תחרות
עסקית תאגידית ,ומאומ כדבר שיש לשאו אליו 162.לייצוג מגוו יש א כ ג חשיבות
אינסטרומנטלית ,המתבטאת בהגדלת התועלת הנובעת מריבוי פרספקטיבות ,וג חשיבות
סמלית ,באשר סביר שגו אינקלוסיבי ומגו יעורר הזדהות בקרב קבוצות רבות יותר
באוכלוסייה ,ויעמיק את הלגיטימציה של הוועדה או הצוות הנתוני163.

˙Â˙Â‰Ó‰ ¯‚˙‡ .1
עד כא התנהל הדיו על בסיס ההנחה הבלתי מוצהרת כאילו כל אישה מכל מגזר מסוגלת
לייצג ,מעוניינת לייצג ואכ תצליח לייצג נאמנה את "פרספקטיבת הזהת" שלה ,את המגזר
שאליו היא משתייכת .א מודל הייצוג ההול המגדרי בכלל ,ומודל המגוו בפרט ,מעלה
שאלות קשות בדבר התמונה המהותנית שהוא עלול ליצור באשר לקשר בי זהת שמוגדרת
על ידי משתני חיצוניי )זהת לאומית ,מינית ,מעמדית וכולי( לבי השקפות ,ערכי
והעדפות .אי ספק שמינויה של אישה אינו מבטיח ,באופ מוחלט ,שהיא תייצג זווית רגישה
מבחינה מגדרית או כזו המודעת להבדלי בי נשי ולצור לגל אות אל תו המדיניות
שהיא שותפה בהתווייתה164.
_____________________________________

161
162
163
164

בג"  ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ' Ï‡¯˘È· Á¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰ 6924/98פ"ד נה) ,15 (5פס' 12
לפסקדינו של השופט זמיר ).(2001
ראו ה"ש  171להל.
איל בנבנשתי וגיא שגיא "שיתו הציבור בהלי המנהלי" ,ËÙ˘Ó ÏÚ – ¯ÈÓÊ ˜ÁˆÈ ¯ÙÒ
) 119 ‰¯·ÁÂ Ï˘ÓÓיואב דות ואריאל בנדור עורכי.(2005 ,
ראו ,לדוגמה ,את הדיו באחת מפושעותהמלחמה המחרידות ביותר ברואנדה – אישה
שעשתה מעשי רצחנייMark A. Drumbl, “She Makes Me Ashamed to Be a Woman”: :
The Genocide Conviction of Pauline Nyriamasuhuko, 2011, MICH. J. INT’L L.
).(forthcoming 2013
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ראשית ,יש להבחי כי הדילמה של פירוק לזהויות היא דילמה שמלווה כל כלל של אי
הפליה או כל הצהרה של שוויו שעולה ברמת הפירוט שלה מעבר לרמה האוניוורסלית של
"כל בני האד נולדו שווי" .כאשר הכרזת העצמאות קובעת ,לדוגמה ,כי מדינת ישראל
"תקיי שויו זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע ומי" ,היא מכירה
בעובדה שקיימי הבדלי בי הדתות ,הגזעי והמיני ,המובילי להפליה ולהדרה .א
בה בעת ,ג א מבלי משי ומתו כוונה טובה ,היא מקבעת ומעצימה הבדלי אלה ,ול
לצור עיגונו של עקרו השוויו בי קבוצות הזהת שהיא מונה.
התשובה לשאלה זו מורכבת ,והיא נעוצה ,לדעתנו ,בתיאוריה של social
 165.positionalityלפי תיאוריה זו" ,עמדה משו מקו" ,אובייקטיבית וניטרלית לכאורה,
אינה אפשרית לאיש – ג לא לבני הקבוצות ה"בלתי מסומנות" )בתמונה קריקטורית
בהקשר הישראלי :לגבר היהודי ,האשכנזי ,החילוני והסטרייט( .כל אד מעוצב במידה
משמעותית על ידי האופ שבו הוא ממוק ,על ציר חייו ,ברשתות האופקיות והאנכיות של
קטגוריות חברתיות ,ומיקו זה מנביע אפיסטמולוגיה מסוימת ,אופ ראייה מסוי של
הדברי ,פרספקטיבה מסוימת .אי מדובר בדטרמיניז מהותני 166של זהת .המציאות
האנושית היא מורכבת ,כמוב .נית ,כידוע ,לאמ עמדות שאינ נובעות לכאורה מ המיקו
והניסיו האישיי )להיות ,למשל ,אישה שוביניסטית ,או בהקשר האמריקאי – הומוסקסואל
או שחור רפובליקאי( .אפשר ג לשנות עמדות במהל החיי ולכפור ,למשל ,בהשקפה
הפוליטית ששלטה בבית הורינו .למרבה המזל ,בני אנוש ה יצורי מורכבי וחושבי,
ויהיה זה רדוקציוניסטי לכלוא אות בתבניות פשטניות המייחסות קשר חד חד ערכי בי
זהת להשקפה167.
א על א כל ההסתייגויות שלעיל ,נראה כי החלטה  ,1325ותיקו מס'  4שבא
בעקבותיה ,מציעי להשתמש במי )ובחוק הישראלי – ג בצירי אחרי של זהת(
כפרוקסי )א כי חלקי ,זהיר ומסויג( לפרספקטיבה .ה מניחי ,לדוגמה ,שההתהלכות
בעול כאישה – ע ההתנסויות ,המכשולי ,היתרונות והחוויות שנובעי מעובדת הנשית
_____________________________________
 165מייצגת בולטת של גישה זו היא בנחביב .ראו SEYLA BENHABIB, SITUATING THE SELF:
GENDER, COMMUNITY, AND POSTMODERNISM IN CONTEMPORARY ETHICS 8 (1992): “My
goal is to situate reason and the moral self more decisively in contexts of gender and
community, while insisting upon the discursive power of individuals to challenge such
situatedness in the name of universalistic principles, future identities and as yet
”.undiscovered communities

 166ע זאת ,כפי שמציינת דיא פס ,הפחד ממהותנות עלול לעיתי לשתק בדיקה שאפתנית יותר
של הבדליDIANA FUSS, ESSENTIALLY SPEAKING: FEMINISM, NATURE & DIFFERENCE 1 .
).(1989
 167ראו ,למשל ,את התפיסה הדיאלקטית של זה#ת שניסח ריצ'רד ג'נקינס .תפיסה זו רואה
בהתנגדות ובפריצת ההגדרות הקטגוריאליות חלק אינהרנטי מהבנת המושג "זה#ת"RICHARD :
).JENKINS, SOCIAL IDENTITY (1996
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– מביאה אל חזית התודעה דברי שגברי עשויי להיות מודעי אליה פחות ,לראות
אות פחות .נדגי נקודה זו ביתר פירוט בהמש 168.כש שסביר להניח שאשכנזי יהיה
מודע להפליה העדתית בישראל פחות מאשר מזרחי 169,וא ייתכ שתהיה לו זווית ראייה
שונה בשאלות מגונות ,כגו חלוקת העוגה התקציבית )כמה יש להשקיע בדיור ציבורי או
מה ראוי להיכנס לקטגוריה "תרבות" לצור הקצבות ממשלתיות ל"סל התרבות"( 170,כ
סביר שאישה ע מוגבלות תהיה לא רק מודעת יותר לשאלות של נגישות כאשר היא יושבת
בוועדה לתכנו עיר ,אלא א רגישה יותר לצירי אחרי של דיכוי חברתי ולצור לשמוע
עמדות שאינ בזר המרכזי.
התפיסה העולה מ התיקו היא א כ שעבודת של חברי הוועדה כאשר ה שוקדי
על שאלות קולקטיביות וכלליות ˙e‰Ê È¯ÈˆÏ ‰È¯·Á Ï˘ Ì˙ÂÎÈÈ˙˘‰Ó Ú‚ÙÈ˙ ‡Ï˘ ˜¯ ‡Ï
˘ .‰Ê ÔÂe‚Ó ÈÂ·È¯Ó ˙¯Î˘ ‡ˆ˙ Û‡ ‡Ï‡ ,˙ÂÂ˘ ˙ÂˆÂ·˜ÏÂ ÌÈÂריבוי דעות ופרספקטיבות
מזוהה כיו כיעיל וכמניב תוצאות טובות יותר א בהקשר של תחרות עסקית תאגידית,
ומאומ כדבר שיש לשאו אליו171.
לדעתנו ,על א הסכנה שבקיבוע תפיסות מהותניות ,יתרונותיו של מודל שמכיר במינ
ובזהות של הממוני לגופי ציבוריי עולי על חסרונותיו.

˙È¯„‚Ó ˙eÈÁÓÂÓ .2
אחת השאלות המאתגרות העולות ממודל הייצוג ההול שתיקו מס'  4יוצר היא מה החזו
שעולה ממנו בדבר הצור להכניס לעבודת של הוועדות קובעות המדיניות את המומחית
_____________________________________

 168ראו חלק ד 2להל.

 169ראו ביטו ,לעיל ה"ש  ,156וכMARTHA MINOW, NOT ONLY FOR MYSELF: IDENTITY, :
) .POLITICS, AND LAW 21 (1997לפי  ,MINOWהמכנה המשות בי קמבודית קתולית עיוורת

הגרה במיניאפוליס לבי אפריקאיתאמריקאית לסבית הגרה בלוסאנג'לס וילדה סינית
המאומצת עלידי זוג יהודי באוהיו הוא שבסוגיות עקרוניות סביר שלכל אלה לא יהיו
תפיסות זהות לאלה של גבר לב נוצרי הטרוסקסואלי.
המעלה כי נושאי המזוהי ע תרבות
ֶ
 170ראו ,למשל ,ניתוח של הקצבות הממשלה לתרבות
מזרחית או פלסטינית סובלי מתתתקצוב :שירה אוחיו ˙˜ˆÁ"Â„ :˙Â·¯˙‰ „¯˘Ó ·È
˙) Ï‡¯˘È· ‰È·‡˘ÓÂ ˙Â·¯˙‰ È·Èˆ˜˙ ˙˜ÂÏÁ – ÌÈÂקואליציית הארגוני ,היוצרות
והיוצרי לחלוקה שוויונית של תקציבי התרבות ,מיסודה של תנועת אחותי – למע נשי
בישראל.(2009 ,
 171ראו ,למשלAaron A. Dhir, Towards a Race and Gender-Conscious Conception of the :

Firm: Canadian Corporate Governance, Law, and Diversity, 35 QUEEN’S L.J. 569
(2010); JEFFERSON P. MARQUIS ET AL., MANAGING DIVERSITY IN CORPORATE AMERICA
(2008); Quinetta M. Roberson & Hyeon Jeong Park, Examining the Link Between
Diversity and Firm Performance: The Effects of Diversity Reputation and Leader Racial
Diversity (CAHRS Working Paper No. 06-02, 2006), available at http://www.
.digitalcommons.ilr.cornell.edu/cahrswp/402
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המגדרית .כלומר ,מעבר לדרישה לכלול נשי בתהליכי קבלת ההחלטות ,השאלה היא א
יש לפרש את התיקו כמכיל דרישה שהגופי מקבלי ההחלטות ילמדו וישקלו את האופ
שבו ישפיעו החלטותיה על נשי ואת האינטרסי והרצונות המיוחדי של נשי ביחס
לנושא הנדו.
מצד אחד ,אי בתיקו כל התייחסות מפורשת לצור של הנשי הממונות להביא אית
לעבודת של הצוותי והוועדות תשומות הקשורות למגדר .מצד אחר ,כפי שהראינו,
הרציונל של החלטה  1325אינו רק כלילת נשי כתיקו להפליית ,אלא ג הצור לתת את
הדעת לצורות הייחודיות של פגיעה בנשי ובנערות ולצרכי השוני שלה ,והאמונה כי
בפרספקטיבה המגדרית טמו פוטנציאל לשיפור ההליכי והמנגנוני המובילי לקבלת
החלטות המשפיעות על עיצוב החברה 172.קתרי ברטלט כינתה מתודולוגיה זו בש ההול
”’ .“Asking the ‘Woman Questionהצבת השאלה בנוגע לנשי נועדה ,במילותיה של
ברטלט:
to identify the gender implications of rules and practices which might
otherwise appear to be neutral or objective.173

הצבת השאלה בנוגע לנשי ,ממשיכה ברטלט ,מחייבת ג לבחו א נשי נשמטו מ
השיקולי ,וא כ – כיצד ,וכיצד נית לתק השמטה זו.
קשה מאוד להעלות על הדעת נושא שאי לו זווית מגדרית .כאשר דני באיחוד ערי,
למשל ,עולות שאלות של תכנו מוניציפלי הנוגעות בנשי ,מתוק היות עדיי ההורה
העיקרי ברוב המשפחות בחברה הישראלית .כ ,למשל ,יש לשקול את הזווית המגדרית
כאשר דני בפיזור הגיאוגרפי של מערכת החינו והגני ,של שירותי הרפואה ,של השטחי
המוקצי לפארקי ולגני ציבוריי ,של מערכת התחבורה הציבורית )שרוב המשתמשי
בה ה נשי( ,וכ שאלות פרוזאיות א משמעותיות דוגמת בניית שפות מדרכה משופעות,
המאפשרות טיול ע עגלת תינוק 174.באופ דומה ,כאשר בוחני רפורמה בהסדרי פנסיה או
דני בסוגיות כגו א על המשקיעי המוסדיי לאשר לטייקו "תספורת" )דהיינו ,מחיקת
חובות( או מהו גיל הפרישה הראוי בישראל ,ברור שוב כי התשובות לשאלות אלה מתפלגות
באופ שונה בי גברי לנשי ,מפאת המבנה הממוגדר של שוק העבודה ,מפאת פונקציות
הרבייה והאימהת של נשי ,המשפיעות על הקריירה שלה ,מפאת תוחלת החיי השונה
של נשי וגברי ,ועוד .כפי שהדגמנו לעיל ,ג סוגיות שה ניטרליות לכאורה מבחינה
_____________________________________

 172במיוחד בהליכי לכינו שלו ,כאמור ב Strategic Objective E.4במצע הפעולה של כנס
בייג'י משנת  ,1995לעיל ה"ש .16
 ,Bartlett 173לעיל ה"ש  ,87בעמ' .837
 174הכתיבה בנושאי אלה רחבה מאוד .ראו ,לדוגמה ,טובי פנסטר "מיגדר וכוח :ידע מקומי וידע
עולמי בתיכנו עיירות הבדואי בנגב" ˘) 69 ¯„‚ÈÓ ,‰È¯ÙÈ¯Ù ,·Á¯Ó :ÌÂ¯„· ÌÈהנרייט
דהאכלב ,ניצה ינאי וניצה ברקובי עורכות.(2005 ,
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מגדרית ,דוגמת השאלה א יהיה ברז מי נקיי במחנה הפליטי 175,עשויות להיות סוגיות
שמשפיעות באופ דרמטי על חייה של נשי ,להבדיל מגברי.
בעוד תיקו מס'  4עצמו אינו מכיל באופ מפורש את הדרישה לשלב זווית מגדרית
בעבודת של הגופי שהוא חל עליה ,חוק שיווי זכויות האשה כבר כולל בתוכו מודל
העוסק בחוות דעת מגדרית .תיקו מס'  6לחוק ,שהוס בשנת  ,2007הוסי את סעי 6ג,2
אשר זו לשונו:
הועברה לוועדה מוועדות הכנסת )בסעי זה – הוועדה( הצעת חוק ,לרבות
הצעת חוק תקציב שנתי ,או הובאה לאישור הוועדה או להתייעצות עמה
חקיקת משנה ,אשר יש לה השלכות על השוויו בי נשי לגברי או
הנוגעות לתחו מתחומי פעולתה של הרשות ]לקידו מעמד האישה[ ,תגיש
הרשות לוועדה חוות דעת בדבר ההשלכות האמורות )בסעי זה – חוות
דעת מגדרית(; חוות הדעת המגדרית תונח על שולח הוועדה לקראת הדיו
בעניי.
סעי זה יוצר ,א כ ,מנגנו מפורש שלפיו בהליכי חקיקה יש לגל אל תו תהלי עיצוב
החוק את הידע וההבנה לגבי השפעתו השונה של החוק הנדו על גברי ועל נשי .זהו
סעי חשוב ,א הוא אינו מושל ונטול בעיות .נציי שתיי מה ˙Á‡ ‰ÈÚ· .היא שהסעי
תוח מראש את הצעות החוק שאמורות להגיע אליו ,כ שרק כאלה שיש לה השלכות על
השוויו המגדרי יחייבו חוות דעת מגדרית .כאמור ,בעינינו ,המקרי שבה לא זה יהיה
המצב יהיו לא רבי ,ובכל מקרה ,לעיתי קרובות קשה עד בלתי אפשרי להעלות על הדעת
מה יכולות להיות ההשלכות המגדריות של חוק כל עוד הדבר לא נבדק לעומק .אנחנו –
כולנו – מורגלי ומחונכי לחשוב על בעיות של מדיניות חברתית דר הקטגוריה הכללית
של השפעת המדיניות על בני אד בכלל ,ללא הבדל מי .א לרוב ,כאשר הדיו אינו
ממוגדר ,הוא בעצ לא כוללני כפי שהוא מתיימר להיות ,מכיוו ש"האד" הניטרלי שאת
טובתו שוקלי יצוק למעשה ,על פי רוב ,בתבנית דמותו של גבר .כ ,א קובעי המדיניות
שוקלי הפסדי ורווחי פוטנציאליי ממבצע צבאי כלשהו ,לרוב מה שה מביאי
בחשבו הוא שיעור ֵ
האבדות הפוטנציאליות בנפש ,בקרקע ,בתחמושת ובכס .מה שאי ה
מביאי בחשבו הוא האיו על שלמות הנפשית של חברי הקהילה המצויי בעור ,אשר
חווי לא פע טראומות ג א ה אינ נפגעי בגופ .אזרחי הנקראי להיכנס לחדרי
מוגני כל אימת שנשמעת אזעקה – ויותר מכ ,להכניס את ילדיה לחדרי כאלה תו
ניסיו לשמור על שלמות הנפשית ולחסו מה חרדות קשות ותסמיני פוסט טראומטיי
– ה ג חלק מהמשוואה .האחריות לשלומ של ילדי אלה ,לבריאות המשפחה וללכידת
הקהילה נופלת פעמי רבות על הנשי שבעור ,בשכונה ובבית .במילי אחרות ,תפיסת
_____________________________________

 175ראו דיו לעיל ליד ה"ש .85
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הספרה הציבורית )אשר
הביטחו שעולה מדיוני על מלחמה מחברת את הביטחו ע ֵ
משויכת באופ מסורתי לגברי ,בשל המבנה החברתי הפטריארכלי( ,וזונחת את הביטחו
בספרה הפרטית ,אלא
בספרה הפרטית .לא רק שלעיתי המלחמה מאיימת על הביטחו ג ֵ
ֵ
שמחשבה רדיקלית יותר תזהה ג איומי ממקורות אחרי על בטחונ של נשי ונערות
בתו בית כבעיה בטחונית 176.המציאות מלמדת כי אכ רוב חו$ת הדעת שהוגשו על ידי
הרשות לקידו מעמד האישה בשנת  2010הינ בנושאי "מגדריי" מובהקי ,כגו חוקי
העוסקי בייצוג הול של נשי177.
 ‰ÈÈ˘‰ ‰ÈÚ·‰היא שהסעי מטיל את החובה להגיש חוות דעת מגדרית על הרשות
לקידו מעמד האישה ,ואינו קובע כל מנגנו אכיפה או סנקציה למקרה שהסעי לא ימומש.
לדעתנו ,החובה להשיג את הידע המגדרי צריכה לחול על ועדות הכנסת עצמ ,ועליה
לוודא שה מקבלות את המידע הרצוי ,בי שמקורו ישירות ברשות לקידו מעמד האישה
ובי שמקורו בגורמי אחרי ,כגו ארגוני אזרחיי ,אקדמיה או מרכז המחקר והמידע של
הכנסת .העדר תקצוב להשגת הידע הזה הוא היבט בעייתי נוס של העדר המנגנו האכיפתי
בסעי178.
על א חסרונות אלה ,נראה לנו שראוי ונית להחיל את תכליתו של תיקו מס'  ,6ואת
המודל שהוא מציע ,ג על גופי שתיקו מס'  4חל עליה .במילי אחרות ,בעינינו,
פרשנות תכליתית של תיקו מס'  4תקרא לתוכו ג דרישה שהגופי מקבלי ההחלטות יפעלו
על מנת לקבל נתוני הקשורי להיבט המגדרי של תחומי פעולת ושל ההמלצות שה
שוקלי .נית לעג את הפרשנות המוצעת כא בשתי הוראות נורמטיביות" :מלמעלה"
מצויה החלטה  ,1325שהיוותה את ההשראה לתיקו מס'  ,4והיא כוללת במפורש את
החובה לכלול פרספקטיבה מגדרית בקבלת החלטות הנוגעות בסכסוכי מזויני ובמשא
ומת ליישוב; ו"מלמטה" ,או "בסמיכות" ,מצוי תיקו מס'  ,6המבטא את התובנה
שבעיצוב נורמות יש לשקול את האופ שבו ה ישפיעו על נשי .נית לטעו כי יש מקו
_____________________________________

 176לדיו נוקב ורהוט בתפיסה זו ראו דליה זק"ש ונבילה אספניולי "הרצאת פתיחה" ˙˙ÂÒÈÙ
 ,ÔÂÁËÈ· ÏÚ ˙ÂÈËÒÈÈÓÙלעיל ה"ש  ,83בעמ' .11
 177הצעת חוק ייצוג הול של נשי בוועדות ברשויות המקומיות )תיקוני חקיקה( ,התש"ע–,2010
פ) 18/2555/שהוגשה עלידי חברתהכנסת אורית זואר(; הצעת חוק להרחבת הייצוג ההול
לנשי )תיקוני חקיקה( ,התשע"א– ,2011ה"ח הכנסת .102
 178נית להקשות על הלגיטימיות של סעי זה ,ולשאול מדוע רק הזווית המגדרית מקבלת
תשומתלב מיוחדת ,להבדיל מזוויות חשובות אחרות ,כגו השפעת החקיקה המוצעת על
עניי ,על הסביבה או על ערבי .על כ נעיר שני דברי :ראשית ,אנו מבקשות להפנות לדיו
שקיימנו קוד לכ בנוגע להבדל בי מי לבי קטגוריות זה#ת אחרות במשפט הישראלי )ראו
חלק ג 1לעיל(; שנית ,הוראות חוק דומות קיימות ג בהקשרי אחרי .ראו חוק לציו מידע
בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד ,התשס"ב– ;2002חוק הכנסת ,התשנ"ד– ,1994שקבע
בסעי  (1)32כי נציב הדורות הבאי יחווה את דעתו על הצעות חוק הנדונות בכנסת שהוא
מצא בה עניי מיוחד לדורות הבאי )סעי זה בוטל בשנת  ,2010בחוק הכנסת )תיקו מס'
 ,(29התשע"א– ,2010ס"ח .(94
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לתיקו חקיקתי בחוק שיווי זכויות האשה ,אשר ירחיב את תחולתו של תיקו מס'  6לא רק
לחקיקה ,אלא ג לתקנות מנהליות ,לקביעת מדיניות ,לוועדות חקירה ולשאר פעולותיה
של הגופי שתיקו מס'  4חל עליה .א נראה לנו כי שינוי חקיקתי מפורש כזה אינו חיוני
לנוכח המסגרת הפרשנית שהצענו.
זאת הייתה עמדתה של אית מע!י בחוות הדעת שהגישה לוועדת טירקל .מלבד
העתירה נגד העדר של נשי בהרכב הוועדה ,הגישה העמותה ג חוות דעת משפטית
המבהירה לוועדה כי זו האחרונה מחויבת ,ה מתוק המשפט הבי לאומי וה מכוחו של
תיקו מס'  ,4לאסו ולבחו את המידע הקשור להיבטי המגדריי ה של המשט לעזה וה
של המצור על עזה .חובה זו כללה ,בעינינו ,את הצור לכלול במסגרת הלי החקירה והסקת
המסקנות עדויות וחו$ת דעת מארגוני נשי אשר יוכלו להאיר את הזוויות המגדריות של
הסוגיות השונות ,ובתו כ לתור אחר מידע על מצב של נשי בעזה תחת הסגר ,כמו ג
על השפעת של התקפות הטילי על נשי מאזור הדרו במדינת ישראל.

?˙Â‚ˆÂÈÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÈÈÂÚÓ ˙Â¯„ÂÓ ˙ÂˆÂ·˜Ó ÌÈ˘˘ ÂÈÏ‡Ó Ô·ÂÓ Ì‡‰ .3
דילמה נוספת העומדת בבסיס אופ יישומה של דרישת המגוו שבחוק הינה מנקודת מבט
של הנשי המשתייכות לקבוצות מודרות בחברה הישראלית .לדרישה לייצוג נשי על רקע
השתייכות לקבוצת זהת מסוימת ,במיוחד כאשר מדובר בקבוצה שמודרת על רקע כלכלי,
חברתי ,לאומי או אתני ,יש השלכה לא רק על כל אחת מאות נשי כפרט ,אלא ג על
תהלי הגדרתה של אותה קבוצה בתו החברה הישראלית.
לדידנו ,מודל ההעדפה המתקנת העולה מתיקו מס'  4מדגי את ההבחנה שעליה
הצביעו סטריינר וסב ,שלפיה קיימי שני סוגי של העדפה מתקנת .הסוג האחד הוא
ההעדפה המתקנת ה"קלסית" ,המבקשת לתק עוולות חברתיות ולהגדיל את הלכידת
החברתית באמצעות סילוק של סטריאוטיפי וחסמי נוספי הפועלי על בני קבוצות
מודרות ותורמי להפליית המתמשכת .העדפה מתקנת זו הינה בעיקרה בעלת אופי זמני,
ומופעלת לטובת בני קהילת המיעוט ללא תיווכה של הקהילה שאליה ה משתייכי .לצד
העדפה זו קיימת העדפה מתקנת המשתייכת לעולמ של הזכויות הקיבוציות .מדובר
בהעדפה מתקנת הנושאת אופי קהילתי מובהק ,שבמסגרתו נית משקל לא רק לעצ
השתייכותו הקבוצתית של אד לקהילת מיעוט ,אלא ג לעמדתה של הקהילה כלפי אותו
נציג מטעמה 179.במקרה זה תרגומה של הזהת הקבוצתית למונחי של מדיניות ויעדי
יכול להוביל חברי וחברות מקבוצת מיעוט לשאו לבדל את עצמ מקבוצת הרוב ולהדיר
את רגליה ממוסדות הרוב ,מתו תחושת ניכור משמעותית מזווית הראייה של הממסד
_____________________________________

 179סטריינר וסב ,לעיל ה"ש .150
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ומדפוסי הפעולה שלו 180.דוגמה לכ היא הדו ער!ית של החברות הערביות באית מע!י
ביחס לדרישה לכלול נשי בוועדת טירקל .לתחושת ,הגדרת סמכותה של הוועדה לבחו
את המצור על עזה ואת חוקיות המשט לפי פרשנותה של מדינת ישראל בדבר מחויבויותיה
לפי המשפט הבי לאומי נועדה במידה רבה להכשיר פעולות אלה מתו אידיאולוגיה
לאומית שה אינ יכולות להרגיש שותפות לה.
כ ,ייתכ שהשאיפה הגלומה בחוק למנות נשי ממגוו קבוצות באוכלוסייה ,וההכרה
בצור למנות נשי הסובלות מהדרת ה בשל קבוצת השתייכות וה בשל היות נשי ,לא
יעלו בקנה אחד ע השקפת העול של קבוצת מיעוט המבקשת להגדיר את עצמה באופ
נבדל מהממסד השלטוני .במקרי אלה ייאלצו נשי אשר זהות )וא במידה רבה הפליית(
נבנית ה מהיות נשי וה מהיות חלק מקבוצת מיעוט לבחור א ה מייצגות את האינטרס
של קבוצת השתייכות ,וא קהילת תהא מוכנה להכיר בה כנציגתה בגו שלטוני ,אשר
לעיתי מעורר חשדנות רבה בקרב קהילת המודרת.
ביטוי מובהק לדילמה זו עלה ג בעתירתה של אית מע!י נגד ועדת גולדברג :לאחר
הפרסומי בדבר מינוי הוועדה עלו קולות בתו הנהגת הכפרי הבלתי מוכרי בנגב אשר
דרשו לא לשת פעולה ע הוועדה הממשלתית ,ותחת זאת להקי גו צללי אשר יציב
חלופה לוועדה ולמסקנותיה .על רקע זה ,דרישת הייצוג בעתירה למינוי נשי בדוויות מתו
הכפרי הבלתי מוכרי לא הייתה מובנת מאליה .עלה החשש שדרישה זו אינה עולה בקנה
אחד ע עמדת הקהילה כלפי הוועדה ,וכי מי שתמונה לוועדה תתקבל בעי לא יפה בקרב
הנהגת קהילתה .יתרה מזו ,החשש התעצ מתו ההבנה כי עצ הדרישה למינוי נשי
בדוויות מתו הכפרי הבלתי מוכרי כחברות בוועדה )ג א דרישה זו תידחה( עלולה
להוביל דווקא להכרה בלגיטימיות של הוועדה .זאת ,מכיוו שא מתגבשת מתו מנהיגת
הקהילה דרישה להיות חלק מהוועדה ,אזי נשמטת הקרקע מתחת לטענה אפשרית עתידית
של ההנהגה הבדווית כי היא אינה מכירה בלגיטימיות של הוועדה.
אול המתח בי רצונ של הנשי להציב עמדה מגדרית ברורה מטעמ לבי חשש
שדרישות אלה לא יתקבלו באהדה על ידי הקהילה הוביל במקרה זה לבחירה להצטר
לעתירתה של עמותת אית מע!י .ראוי לציי כי עובדת הצטרפות של שני גברי בדווי
לוועדה היוותה בהחלט משקל משמעותי בהחלטה זו )ה בשל ההכרה בנחיצות יתר של
הצגת עמדה מגדרית מנקודת מבט של בדווית ,מפאת הפער האפשרי בהשקפות בי גברי
בדווי לבי נשי בדוויות ,וה מתו ההבנה כי מאחר שגברי בדווי ממילא מיוצגי
בוועדה ,לא חברות של בדוויות בוועדה היא שתוביל ,כשלעצמה ,להכרה בלגיטימיות
שלה(.
_____________________________________

 180נטע זיו "עריכת די למע מטרה ציבורית – מיהו הציבור? מהי המטרה? דילמות אתיות בייצוג
משפטי של קבוצות מיעוט בישראל"  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óו .(2001) 129
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דילמה זו עלתה א ערב הגשת העתירה נגד ועדת טרכטנברג ,לנוכח העובדה שבוועדה
לא הייתה כל נציגת לחברה הערבית .במהל ההתלבטות א להגיש עתירה לבג" נשמעו
קולות רבי מתו החברה הערבית שטענו כי המחאה החברתית ,שבעקבותיה הוקמה ועדת
טרכטנברג ,אינה מייצגת כלל את האינטרסי והקולות בקרב החברה הערבית ,ועל כ
לנציגי ולנציגות של החברה הערבית אי מקו בוועדה .חר זאת בחרו ארגוני נשי
ערביות להצטר לדרישתה של עמותת אית מע!י למנות נשי ערביות לוועדה.
חשוב לציי כי ִמסגר הדילמה המתוארת לעיל כדילמה בי דרישת של הנשי
המשתייכות לקבוצות מופלות להיות מיוצגות לבי האינטרסי של קבוצת השתייכות עלול
להיות מטעה מעט ,שכ אי להתעל מ העובדה שפעמי רבות הנשי בתו הקבוצה אינ
שותפות שוות להגדרה הקולקטיבית של האינטרסי של הקבוצה .על כ נית לטעו כי אי
להעמיד את דרישת השוויו של הנשי ואת חתירת לייצוג במוקדי קבלת ההחלטות ,ג
במישור המדינתי ,כמנוגדות לזהת התרבותית ,האתנית או הלאומית .אי ספק שעצ הצבת
האינטרסי הללו זה מול זה ,ובוודאי הבחירה לוותר על הדרישה לייצוג נשי מתו ראיית
האינטרסי של הקבוצה המודרת ,הינ בעייתיות 181.יתרה מזו ,במקרי רבי דרישת של
נשי בקבוצות מיעוט להיות מיוצגות תיתפס כלא לגיטימית בעיני הקבוצה לא רק בשל
ראייתה כסוג של שיתו פעולה ע ההגמוניה ,אלא ג בשל ראייתה כניסיו לנסח מחדש
את ערכי הקהילה עצמה ,ותהלי זה עלול לעורר התנגדות182.
לסיכו ,על עורכות הדי המגדירות את הדרישה למינוי נשי מתו קבוצה מסוימת
מוטלת אחריות לבחו ,יחד ע הקבוצה ובשיתו ע ארגוני הנשי הפועלי בה ,מה מידת
הזדהותה של הקבוצה ע דרישה זו183.

„ÒÓÓ‰ ÌÚ ‰„Â·Ú Ï˘ ‰ÓÏÈ„‰Â ÌÈ˘ ÈÂ‚¯‡ .4
שאלת הייצוג במוקדי קבלת החלטות מעלה שאלות של זהת והזדהות ג בקרב פעילות
פמיניסטיות וארגוני נשי פמיניסטיי ,אשר פועלי מתו אידיאולוגיה ביקורתית כלפי
זרועות השלטו .אחת מהנחות המוצא של הביקורת הפמיניסטית הרדיקלית היא
שפוליטיקה ממסדית ,הנשלטת ברובה על ידי גברי ,יוצרת מבני שלטוניי ,כמו ג
עושה שימוש במערכות המשפט ,אשר במידה רבה אחראי ליצירת ולשימור של
ההפליה וחוסר השוויו של נשי 184.במצב דברי זה יש הסוברי כי רק ביקורת חו
_____________________________________

181
182
183
184

קתרי מקינו "התרבות של מי? הערה על פסק די מרטינז נגד פואבלו סנטה קלרה" ÌÊÈÈÓÙ
) 40–35 ,35 ‰˜ÈË˜¯Ù·Â ‰È¯Â‡È˙· ÈËÙ˘Óדפנה ברקארז עורכת ,עידית שורר מתרגמת,
.(2005
הודא רוחאנא "על פמיניז וזהות לאומית/דתית" .(1999) 21 ,1 ‰Ï‡„Ú ˙Â¯·ÁÓ
זיו ,לעיל ה"ש  ,180בעמ' .144
מקינו "שוני ושליטה" ,לעיל ה"ש  ,81בעמ' .34–30
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ממסדית יכולה להוביל לשינוי עמוק ושורשי בסדרי השלטו והמשפט ולעיצוב מחדש של
תפיסת המציאות הרווחת.
עולה לדיו בקרב ארגוני נשי ופעילות פמיניסטיות השאלה א
אכ ,פעמי רבות ָ
לעמוד מנגד ולא להיכלל בגופי ובמוסדות השלטוניי המוכרי או שמא לנסות להשפיע
כחברות באות גופי .כ ,לדוגמה ,בהקשר של תרומת של נשי בהליכי משא ומת ,יש
ארגוני נשי אשר תומכי בנקיטת אסטרטגיה של "דיפלומטיה מהדלת האחורית" – כלומר,
יצירת פורומי חלופיי בלתי רשמיי של נשי שיפעלו לצד ההליכי הפורמליי – ואינ
דורשי מינוי נשי מקרב בהליכי המדיניי .נקודת המוצא של אסטרטגיה זו היא כי
בעוד שדרישה לייצוג נשי בהליכי פורמליי תיטיב לרוב ע נשי מקבוצות חזקות
בחברה ,בהליכי לא פורמליי טמו פוטנציאל לכלילת נשי מרקע הטרגוני ונרחב185.
מבנה חלופי מעי זה עשוי לאפשר לנשי לגבש בתנאי מוגני עמדות השונות מהתפיסות
ההגמוניות ,ולהביע עמדה ביקורתית מבנית הממסגרת באופ שונה את תפיסת המציאות
הקיימת .כ ,א נמשי לבחו את הדוגמה של משא ומת לשלו ,פורו חלופי יאפשר
לשרטט הגדרה חדשה של המונח "ביטחו" 186.ברוח זו א הפנו כמה ארגוני נשי ביקורת
כלפי עתירתה של עמותת אית מע!י למינוי נשי בוועדת טירקל .הטענה העיקרית נסבה
סביב הספק בדבר יכולתה של אישה להשפיע בוועדה על דפוסי חשיבה ומונחי יסוד בתחו
המדיני הבטחוני ,ונשאלה השאלה א אי מדובר בייצוג סמלי של קבוצות הגמוניות בלבד,
אשר לא יביא לידי ביטוי כלל את דרישת המגוו ותפיסות הטרוגניות של קבוצות
מודרות 187.מענה מסוי לביקורת זו הוא העובדה שפסק הדי בעניי  Ï˜¯ÈË ˙„ÚÂהוביל
לשינוי משמעותי בתמונת ייצוג של נשי בגופי ציבוריי 188,וייתכ ששינוי זה יהווה
נדב נוס בהשפעה על שינוי תפיסתי עתידי בתו המערכת הממסדית.
זאת ועוד ,א שהדילמה בקרב ארגוני הנשי א לפעול לייצוג תו ממסדי או
באסטרטגיה של "דיפלומטיה מהדלת האחורית" נותרת בעינה ,יש לציי כי ג א מכירי
ביתרונות הטמוני ביצירת מסגרת בערוצי לא פורמליי ,כל עוד אי לערוצי אלה יכולת
להשפיע על פעולות השלטו ,ה עלולי להיוותר נטולי השפעה ממשית .לכ נראה כי על
מנת להשיג השפעה רחבה על מערכות השלטו הקיימות ,יהיה נכו לנקוט את שתי
האסטרטגיות בד בבד ,בהתא להקשר .כ ,לדוגמה ,עמותת אית מע!י הגישה עתירה
_____________________________________

 185חז ,לעיל ה"ש  ,29בעמ' .50

Sarai Aharoni, Implementing SCR 1325: Lessons from Israel, http://www.open 186
.democracy.net/5050/sarai-arahoni/implementing-scr-1325-lessons-from-israel

 187דורית אברמובי' ‡¯‚˙ÂÓ‚ÓÂ ÌÈÈÈÙ‡Ó :Ï‡¯˘È· ÌÈÈËÒÏÙ-ÌÈ„Â‰ÈÂ ÌÈ„Â‰È ÌÈËÒÈÈÓÙ ÌÈÂ
) 23רומי שפירא עורכת.(2008 ,
 ,‰˘È‡‰ „ÓÚÓ ÌÂ„È˜Ï ˙Â˘¯‰ ÁÂ„ 188לעיל ה"ש .147
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לבג" נגד ועדת טרכטנברג בדרישה למינוי נשי ערביות לוועדה ,ובמקביל הייתה חברה
בוועדות המומחי החלופיות שהוקמו על ידי המוחי189.
פתרו אפשרי נוס לדילמה זו נית למצוא בייצוג של ארגוני הנשי בגופי
ממשלתיי המכירי במקומ של ארגוני החברה האזרחית )להבדיל מייצוג על ידי נשי
יחידות המכהנות כחברות בגו כזה( .כ ,למשל ,נית למצוא חובת ייצוג לארגוני נשי
בהרכבי גופי כגו הוועדה המייעצת לרשות לקידו מעמד האישה 190או המועצה
הציבורית לשילוב וקידו של נשי בעבודה 191.פתרו זה מאפשר לארגוני הנשי לשמור
על עצמאות ,ובמקביל להשפיע על הלי קבלת ההחלטות כחלק בלתי נפרד ממנו .נוס
על כ ,יש בפתרו זה מוצא מ השאלה – המוצגת לעיל בפרק הד במומחית מגדרית –
בדבר האופ שבו ראוי לשלב מומחית מגדרית בהרכבי ציבוריי .כלילת נציג$ת של
ארגוני החברה האזרחית יכולה להוות אמצעי נוס לייצוג מגוו של אוכלוסיות ועמדות.
אול חשוב לומר כי פתרו זה אינו גורע מ ההכרח למנות נשי כפי שהחוק דורש ,ובוודאי
אינו מבטיח את מילוי החובה להבטיח ייצוג של נשי ממגוו קבוצות האוכלוסייה .מלכודת
נוספת שיש להימנע ממנה היא ההנחה כי יש להסתפק במומחית המגדרית שיביאו עימ
נציג$ת הארגוני .מומחית זו צריכה להיות בבחינת תוספת למומחית שיש לפתח בתו
משרדי הממשלה השוני ,לפי עקרונות ה  .gender mainstreamingחשש נוס משילוב
נציג$ת של ארגוני נשי בתו הרכבי ציבוריי הוא שארגוני אלה יחושו כי עליה לגזור
על עצמ צנזורה עצמית א ברצונ לזכות במינוי לגו ציבורי.

ה .סיכו
במאמר זה ביקשנו לזרות אור על החלטה  1325של מועצת הביטחו ועל תיקו מס'  4לחוק
שיווי זכויות האשה ,שהעיסוק בה נעדר עד כה מ השיח האקדמי המשפטי בישראל .דנו
בהבטחה שהוראות אלה טומנות בחוב ,כמו ג באתגרי המושגיי והמעשיי שה
מציבות .מדובר בהוראות אשר ממשיכות ומפתחות את החקיקה ואת ההלכה שלפיה הייצוג
ההול מהווה חלק בלתי נפרד מעקרו השוויו במשפט הישראלי ,ובד בבד מרחיבות את
_____________________________________

 189ראו דוח המסכ את עבודת של צוותי המומחי שהוקמו במסגרת המחאה החברתית¯˘Ù‡ :
‚) 2012–2011 ˙È˙¯·Á‰ ‰‡ÁÓ‰ – ˙˜Â˙Ó ‰¯·Á Ï˘ ‰ÂÈÎÏ ‰ÂÂ˙Ó :˙¯Á‡ Ìיוסי יונה
ואביה ספיבק עורכי.(2012 ,
 190הרכב הרשות מוסדר בחוק הרשות לקידו מעמד האשה ,אשר קובע ,בס' )9ב() (4לחוק ,כי 13
מתו  35חברי/ות הוועדה המייעצת יהיו נציגי/ות מקרב ארגוני לאממשלתיי.
 191הרכב המועצה הציבורית לשילוב וקידו של נשי בעבודה מוגדר בס'  5לחוק לעידוד של
שילוב וקידו של נשי בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשי ,התשס"ח– .2008ס'
)5ב() (6לחוק קובע כי  2מתו  11חברי/ות המועצה יהיו נציג!ת של ארגוני העוסקי
בזכויות נשי.
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משפט וממשל טו תשע"ג

ייצוג הול של מגוו נשי בגופי לעיצוב מדיניות לאומית

הייצוג ההול לגופי מעי פוליטיי .באופ חדשני וחשוב ,הוראות אלה קובעות את
הצור בייצוג לא של נשי בכלל ,אלא של נשי ממגוו קבוצות האוכלוסייה .ככאלה ,ה
נורמות מורכבות אשר מגלמות בתוכ איזוני עדיני ומצריכות בעת ובעונה אחת מחשבה
מעמיקה ודבקות ביישומ.
שאלות רבות נותרו פתוחות ,ויש לקוות שה יקבלו תשובות קונקרטיות ע פיתוח של
דפוסי מנהליי ופסיקתיי ליישו ההוראות הנדונות .אחד הצעדי העשויי להוביל
לפיתוח נורמות אלה ,תו חשיבה אסטרטגית הוליסטית בדבר האופ שבו ראוי למזג את
הערכי הפמיניסטיי אל תו עול המשפט ,הוא עיצוב תוכנית פעולה לאומית ),(NAP
אשר תושתת על ערכיה של החלטה  1325בהיפגש ע המציאות הישראלית .בעת כתיבת
המאמר החלה עמותת אית מע!י להוביל מהל כזה ,אשר כבר ע השקתו מעורר דיו
סוער בדילמות ובפתרונות שהוצעו כא .אנו מקוות שהשקת התוכנית תהווה פלטפורמה
לליבו העמדות השונות ,ותפתח דרכי נוספות להטמעה ולהפנמה של עקרונות הייצוג
ההול והראוי לכלל הנשי בחברה הישראלית – ייצוג שיטמיע במוקדי קבלת ההחלטות
עמדות וגישות אשר ייטיבו ע החברה בישראל.
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