
  
  

  בית המשפט העליון
THE SUPREME COURT OF ISRAEL  

 

  PRESIDENT’S CHAMBERS                                                              ה נ ש י א ה    ת כ ש ל
 

 
___________________________________________________________________________ 

   9195001גוריון, ירושלים -רחוב שערי משפט, קריית דוד בן
Shaarey Mishpat St., Kiryat David Ben-Gurion, Jerusalem 9195001, Israel  

  :Fax 074-7480703:  פקס                      :Tel   074-7480701לפון: ט                      

  
  

  תש"ףהכ"ב באב 
 2020באוגוסט  12

4700-2007-2020-168392  
  

  לכבוד
  עו"ד מיכל גרא מרגליות

  מנכ"לית שדולת הנשים בישראל
  legal@iwn.org.ilבאמצעות דוא"ל 

  

  שלום רב,

  

  בעניין הוועדה הציבורית לבדיקת כשירותם והתאמתם של  10.8.2020מיום ך מכתב  הנדון:
  מועמדים למשרת היועץ המשפטי לכנסת

  
  

שבנדון שהועברה לעיון כב' הנשיאה ובשמה נבקש להודות  ךהריני לאשר קבלת פניית  . 1

  על הפניית תשומת ליבנו לסוגיה.  ךל

  

מקובל על הנשיאה כי גם מקום שבו, כבענייננו, אין החוק קובע הוראות כלשהן בדבר   .2

  מינוי נשים לתפקיד, מינוי כזה בוועדות ציבוריות הוא חשוב וראוי.

  

יועץ המשפטי ירותם והתאמתם של מועמדים למשרת ההוועדה הציבורית לבדיקת כש  . 3

מתוכם ממנה נשיאת בית המשפט העליון חבר אחד בלבד שיכהן כיושב  חברים. 7לכנסת כוללת 

  ). 1994-) לחוק הכנסת, התשנ"ד1(ב)(20ראש (סעיף 

  

מינתה הנשיאה את נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אשר דן  21.7.2020ביום   . 4

מינויו של יושב ראש , כיושב ראש הוועדה לאחר שהסכים ליטול על עצמו משימה זו. גרוניס

בלא תיאום פנה יושב ראש הכנסת בעניין זה אל הנשיאה ו 20.7.2020לאחר שביום הוועדה נעשה 

  שלא יהיה ייצוג נשי בוועדה. המינוי משכך לא ניתן היה לדעת בעת  .מול שאר הגורמים בוועדה
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בנסיבות אלה, ומבלי לגרוע מחשיבות  .ספק כי מדובר במינוי ראוי איןמכל מקום, 

ההקפדה על מינוי נשים לתפקידים בוועדות איתור (גם אם לא חלה חובה חוקית לעשות כן), אין 

  בכוונת הנשיאה להחליף את הנשיא (בדימוס) גרוניס. 

  

  

    בברכה,

  

  אורי הראל, עו"ד                                     

  ראש מטה הנשיאה                                                 

  

  
  

  :  יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יריב לויןהעתק
  נציב שירות המדינה, פרופסור דניאל הרשקוביץ  
  מנהל בתי המשפט, השופט ד"ר יגאל מרזל  
  יושב ראש לשכת עורכי הדין, עורך הדין אבי חימי  

  

  

  

  

  


