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בשם ארגוני הנשים וארגוני החברה האזרחית החתומים מטה, הרינו לפנות אליך בנושא הנדון כדלקמן:

אנו פונות אליכם בעקבות הפרסום אודות הרכב "צוות המומחים במינוי המל"ל להתמודדות עם מגפת הקורונה" 
)סימוכין: צוות המומחים למערכה בקורונה 0009-04-2020(. לפי פרסום זה אין בצוות ייצוג הולם לנשים ואין ייצוג
לנשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה, כנדרש בחוק ובפסיקת בג"ץ. מתוך 31 מומחים יש שתי נשים בתפקידי עוזרות 

מחקר ואין ולו מומחית אחת. יצוין כי בצוות אין גם נציג/ה של החברה הערבית, אף זאת בניגוד לדין.

מצער לגלות שבשנת 2020, מוקם צוות בנושא כל-כך מרכזי ללא נציגות שוויונית לנשים ממגוון קבוצות האוכלוסיה: 
ישראל עומדת בפני משבר אזרחי ולא ייתכן שחצי מהאוכלוסיה מודרת מחשיבה על הטיפול במשבר.

החובה להקפיד על ייצוג של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה הינה מכוח סעיף 6ג1)ב( לחוק שיווי זכויות האישה, 
התשי"א-1951 )להלן: "החוק"( הקובע כי: 

"... בוועדה ציבורית ובצוות שמינו הממשלה, ראש הממשלה, שר, סגן שר או מנהל כללי של משרד ממשלתי )בסעיף 
זה – גוף ממנה(, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגן של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסיה."

סעיף החוק מגדיר כי: "צוות" הינו "ועדה או גוף אחר שהוקם לשם עיצוב מדיניות לאומית בכל נושא"..."ועדה ציבורית" 
כלשון החוק הינה "ועדה שבחבריה נציג ציבור".

המועצה לביטחון לאומי פועלת מכוח חוק המטה לביטחון לאומי, תשס"ח-2008. בהתאם לסעיף 1 לחוק "ראש 
הממשלה יפעיל את המטה לביטחון לאומי" ובהתאם לסעיף 9 "המטה לביטחון לאומי יהיה יחידת סמך במשרד ראש 

הממשלה". לפי כך, הצוות הנזכר לעיל שמטרתו לסייע בעיצוב מדיניות לאומית בנושא הקורונה ומונה על ידי מנהל 
כללי של יחידת סמך במשרד ראש הממשלה הינו צוות הנופל בגדרי סעיף 6ג1)ב( לחוק שיווי זכויות האשה.

יתרה מכך, אנו רואות לנכון להדגיש בפניך את החובה האקטיבית לכלול בהרכב הוועדה נציגות של נשים מקבוצות 
אוכלוסייה מגוונות, כולל נשים מהפריפריה החברתית-כלכלית-גיאוגרפית ונשים מקבוצות מיעוט באוכלוסיה )זאת 

בהתאם לפסיקות בג"ץ בהן: בג"ץ 5890/11 עמותת איתך-מעכי ואח' נגד ראש-הממשלה ואח' בעקבותיו מונתה אישה 
ערבייה להרכב הוועדה, בג"ץ 2475/09 עמותת איתך-מעכי משפטניות למען צדק חברתי ואח' נ' שר הפנים ואח'; בג"ץ 

5660/10 עמותת איתך-מעכי משפטניות למען צדק חברתי ואח' נ' ראש הממשלה; ועוד(.

נבקש להדגיש כי יישום הדרישות לייצוג הולם לנשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה בהרכב המליאה ישרת את
מטרותיה של הוועדה ויגשים את השאיפה לקבלת החלטות ראויה יותר לכלל הקבוצות בחברה.
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מאיר בן שבת
ראש המטה לביטחון לאומי )המל"ל(



התמודדות עם משבר הקורונה דורשת ראייה רחבה של הצרכים של קבוצות אוכלוסייה רבות בחברה הישראלית.
ההשלכות של המשבר על נשים בכלל, ועל נשים מאוכלוסיות מוחלשות במיוחד, הן מרחיקות לכת1, וגם מסיבה זו 

ייצוג שוויוני לנשים ממגוון האוכלוסיות בצוות הוא הכרחי. מומחיות בתחומים הרלוונטיים עם היכרות של צרכים של 
נשים מאוכלוסיות מגוונות במסגרת המשבר מצויות בשפע.

עוד יצויין כי תחומי המומחיות, כפי שמשתקפים ברשימת המומחים, ובעיקר ייצוג היתר לפיזיקאים ולכלכלנים מעלים 
תהיות קשות מדוע לא נכללו תחומי מומחיות הקשורים להיבטים נוספים ליציאה מהמשבר, כמו רווחה, חינוך,

ובריאות אשר הנם בעלי חשיבות מכרעת בפרט לנשים. בכלל זה נדגיש את חשיבות ההיוועצות בארגוני החברה
האזרחית -כבר משלב גיבוש הדו"חות ועבודת הצוות נשוא פנייה זו. 

אנו רואות לנכון להביא בפניכם את הנחייתו של מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, מיום 9 באפריל, לכל חברות האו"ם 
לשים נשים במרכז ההתמודדות עם משבר הקורונה העולמי - כבר ברמת הייצוג של נשים במוקדי קבלת החלטות 

בניהול מדיניות המשבר2.

לאור ההתנהלות הדחופה והצרכים הבהולים הרבים העולים מן השטח – נבקש את התייחסותכם הדחופה. באם לא 
תענה דרישתנו למינוי נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה באופן מיידי נאלץ לפנות לערכאות. 

1. איתך מעכי משפטניות למען צדק חברתי
2. מרכז רקמן לקידום מעמד האשה, אוניברסיטת בר אילן

3. האגודה לזכויות האזרח בישראל
4. אשה לאשה - מרכז פמיניסטי חיפה

5. שדולת הנשים בישראל
6. ויצו ישראל

7. שוות לקידום נשים בזירה הציבורית, מכון ון ליר 
8. הממגדרת, מיזם מגדר פרקטי, ד"ר גל הרמט

9. עמותת כ"ן - כוח נשים
10. מרכז רותם, צעירות פרקטיקה מחקר 

11. עמותת ארגמן - ארגון א.נשים עובדות בתעשיית המין
12. הקואליציה להעסקה ישירה

בכבוד רב,

המטה הפמיניסטי לשעת חירום 
املقر النسوي لساعة الطوارئ

1 פרופ' דפנה הקר, "אתגרי הקורונה בעדשה מגדרית", התפרצות 1 )2020(, בקישור:

https://humanities.tau.ac.il/gender/news/about2_9831

https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/put-women-and-girls-centre-efforts-recover-covid-19  2

13. סופרסונס
14. מכון קיברשטיין

15. מרכז אדוה
16. נזו"ז - נשים זקנות וזועמות

17. מדרשת אדם
18. באשר תלכי

19. אנו עושים שינוי
20. אני אשה أنا امرأة

21. נשים עושות שלום
22. עמותת אד'אר, הפורום המקצועי למאבק 

בפשעי רצח נשים 
23. רצות ומשפיעות

נטע לוי, עו"ד
איתך מעכי משפטניות

למען צדק חברתי

בשם הארגונים החתומים:

קרן הורוביץ, עו"ד
מרכז רקמן לקידום מעמד האישה,

אוניברסיטת בר אילן
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135. ענת בן דוד

136. מרים קליינברגר-אתר
137. תמר פאר

138. דניאל ברונשטיין
139. ליאת בירון
140. אילת אפק

141. עו״ד הדס רקח-דביר
142. עו"ד קרן אגוזי

143. גבי ג'ופי
144. חנה ליה דגני

145. חיה ארז
146. דורית גינאה
147. רונית קורן 

148. חיה עבו
149. נועה ריץ

150. ח'וזאמה חלבי
151. נירית אורן שטרנברג

152.  ג׳ולט קהואג׳י
153. ד"ר מרונה לורברבלט 

154. מיטל פינטו
155. לארה גאנם חטיב
156. עו״ד טליה סולומון

157. נסמאת שאמי
      נסראלדין

158. ורד איל-סלדינגר
159. ד"ר גלית וידמן ששון

160. טל רונן
161. עופרה פרל דקל

162. מירנדה שמש
163. וורדה סעדה

164. דבורלה אורבוך
165. רוני יבין

166. הדסה נווה
167. עטרה לוי
168. דבי חיים

169. נעמה ברק וולפמן
170. נעמי רגב

171. נילי גולדפיין
172. לאה ברג

173.  נאוה רוזנוסר
174. עו"ד ריקי שפירא רוזז

נברג 
175. אביב יהלום

176. שני אלדן-חיימי
177. רבקה שחף
178. סתיו ארנון

179. אביבה שמש
180. סו לוינשטיין

181. עידית שני אדום
182. מירי רוזי
183. נועה רגב

184. מאיה פונר 
185. פרופ' הילה שמיר

186. עירית סער סגל
187. גלי תמיר

188. ד''ר יחיאל קמחי
189. מרלה הייבר

190. נורית בשן
191. רותי קוסטא

בשם החותמות:



192. תמר סם-אש
193. תלי קטריבס
194. אילנה אולוס
195. תלי קטריבס

196. לאה אופיר-פפרמן
197. אולג קומליק

198. תמר רביב
199. טניה הרכבי

200. חלי פרידמן 
201. נעמי אורי

202. חגית שמאי
203. פרופ' דיצה צחור

204. עטר עדות
205. חגית צחי
206. שרה בוני

207. עידית צימרמן
208. דורית ראב

209. מיכל פנט פלג
210. פרופ׳ לימור

       אהרנסון דניאל
211. ורדית קפלן 

212. נגה קרונפלד - שור
213. עידית שחר
214. טלי מרקוס

215. טל עודד
216. שירה בנקיר

217. תמר גורה
218. רונית פנקס-קרמרסקי

219. מאיה רגב 
220. ענת רוזנברג 

221. שלמה איל
222. נועה לוי

223. ורה קוניס
224. חינה קורן

225. לי-את אספיר
226. פרופ' סימון שמאי צורי

227. עו"ד רחל בנזימן
228. חיה ליפסקי

229. פרופ' אירית עקירב
230. ברוריה לקנר

231. עו"ד מיטל בן בסט
232. מונא מארון

233. עו"ד סיון רמות
234. עו"ד רותי ויסנביק 

שאולי
235. עו"ד רחלי גורן קבלירו

236. עו"ד מעין שניר
237. עו"ד מאיה צברי

238. לאה אליגל 
239. חן וייט

240. פסקל חן

241. קרן מימון סנדלר
242. עו"ד ברוריה לקנר

243. ודי טלמור
244. רונית עיר-שי

245. צח אדם
246. גליה רגב

247. עירית דותן
248. נורית יעקובוביץ׳

249. כרמלה וולקומירסקי
250. אורלי אליגל
251. חנה בן יוסף

252. דבי אילון
253. יצחק וורגפט

254. רותם הדרי
255. עו"ד לימור לוי

256. תמר ויטל
257. אסתר עילם
258. רחל סויסה

259. ד"ר איילת בן-ישי
260. עדה נעמני

261. ד״ר חוה סרוקה
262. מורן גנון

263. ירדן מורנו
264. יערה בן נחום

265. פרופ' שלומית פז
266. נורית אניב גר 

267. ד״ר תרצה יואלס 
268. עו"ד מאיה לנקר ירדני

269. רומי שפירא
270. ענת אידלסון
271. ליאורה ניאזוב
272. עדי ברקן-לב
273. אסנת ברתור

274. טליה טרון
275. עו"ד נועה טלבי 

276. עו"ד ורד פרי
277. גלית צור

278. סער פאר
279. לימור אילני 
280. בתיה בראף

281. נטע הימן מינה
282. עו"ד שיר-אל נקדימון

283. עו"ד פנינה גיא
284. קלודיה גודיץ'-אברם

285. ד"ר אביבה מימוני 
בלוך 

286. שירלי כהן לוי
287. אהובה גול

288. ענת בירן
289. דנה נוף

290. שרי אילן

291. עו"ד דקלה לביא פישר
292. נאוה פרס

293. ליוי גוראל אפל
294. נעמי גלאור

295. סמדר הרפז סעד
296. אפרת איזנברג
297. שלי רפופורט

298. ד"ר לימור זר-גוטמן
299. ד״ר נאוה מיכאל-צברי

300. שרון שימקוביץ
301. מדי לוי

302. מיכל גור
303. פנינה גיא

304. הדס אוקון-זינגר
305. יאיר אשל כהנסקי

306. תמר בסן
307. אורנה אדורם

308. עו"ד תמי יקירה
309. רוזרה פרנק

310. תמר להמן
311. עו"ד שירלי דהן

312. חנאן אלקרינאוי
313. אפרת פריימן

314. תמר מרומי-כהן
315. ד"ר אסתי שטיין

316. סיון פרנק
317. שני בן שטרית

318. פרופ' דנה פוגץ'
319. תמר ורך אהרוני

320. תמר וייל
321. הדס ארד דן

322. רותם רגב
323. שוש אופיר

324. עדי בראז
325. רונית כהן

326. דבורה ברק
327. זהרה שלו
328. רות שריג

329. אברהם גל
330. ענת מלצר

331. ענת לוי
332. עו"ד רונה גינת

333. דפנה אלכסנדר
334. פנינה דובו
335. חמוטל בנו
336. רבקה עיני

337. שושי קסטנבוים
338. עו"ד אילת אטיאס סיון

339. פרופ׳ קרין נהון
340. תגית חן

341. עו״ד נועה יניב

342. יעל זימלר
343. עו"ד ריקי שפירא

       רוזנברג
344. חני שקג

345. עו"ד עדי יוגב
346. נירה שמואלי

347. עו"ד רבקה הינמן
348. שרית בלום

349. עו"ד בתאל וולנטיין  
בלאיש סולטניק
350. ריקי-חן יהונתן

351. אורלי קנת
352. נטע קנת פורטל

353. סיגל שפרן תקוה
354. אסתר הרצוג
355. ד"ר מיכל רום
356. הילי שפירא 
357. עו"ד בשאיר

       פאהום-ג'יוסי
358. גייל עציון

359. אורה המר
360. שרה קוולר

361. עו"ד שרון פרס בן-
חיים

362. ירונה עוזר
363. אליה טלבר רזנחק

364. ליאורה גלבוע
365. מיכל בן מאיר

366. לילך מרקמן
367. יעל שלח מושונוב

368. אראלה שליטא
369. יונה ארזי

370. אתיה פרידמן צ'סלר 
371. נטע דולן

372. עו״ד דבורה חן
373. עופרה ארז גורן

374. אורלי כהן
375. נגה פומרנץ

376. מרב 
377. איריס סינטרה

378. חגית גוז
379. רקפת גינסברג

380. הילה ליבנה
381. עו״ד אמירה אמרה

382. מרים ליבוביץ' אשרף 
383. טלי שושני

384. מריאל הוברמן
385. יפעת אשכנזי

386. ויקטור וייס
387. מיכל ויניק

388. רונית שרקני



389. שלי ליבמן ברק
390. יהודית גל
391. רונית צור

392. ענת אורבך

393. עליזה זן-דור
394. יסמין ויסמן

395. ד״ר שימי מזרחי

396. צביה כפיר
397. דלית סלע-דוננפלד

398. עו״ד יעל סגל מקליס

399. מוריה שלומות
400. איילת לר

401. קובי ישראל שדה
       פלדבוי
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