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 2022, רינואב  2                                      לכבוד

 , עו"דמר אבי חימי
               בישראל  הדין עורכי לשכת"ר יו

 
 

 מכובדינו שלום רב,  
 

 גיבוש ופרסום נהלים לייצוג שוויוני בכנסים מטעם לשכת עורכי הדין בישראלהנדון: 
 

בקשר לצורך בגיבוש ופרסום נהלים מטעם לשכת עורכי הדין,  בנושא ייצוג שוויוני של נשים  הרינו לפנות אליך   .1

 ימי עיון ואירועים אחרים של הלשכה. , בכנסים

  13.02.22  ביוםפנייתינו זו באה, בעת הזו, על רקע פרסום של לשכת עורכי הדין שהגיע לידינו, ממנו עולה כי,   .2

מהפרסום עולה כי הייצוג    .גט  וסרבנות  עגינות   בנושא   עיון   ערב  בירושלים   הדין   עורכי  בלשכת   להתקיים  מתוכנן

של הנשים הדוברות בערב העיון לוקה בחסר וכי מתוך תשעה דוברים סה"כ, משתתפות שתי נשים בלבד, עו"ד  

 דרור ועו"ד דבורה בריסק.   -בתיה כהנא

 פרסום ערב העיון מצורף למכתב כנספח.  -

גם השתתפותן של שתי דוברות אלו הינו שינוי שהושג בעקבות פניות שהועברו ליו"ר    בהקשר זה יש לציין, כי .3

המחוז לאחר פרסום סדר היום במקור, אשר היה כמעט כולו על טהרת הגברים הדוברים, מלבד נציגות נשית  

 תה לחלוק הרצאתה עם דובר אחר.יק, שאף היא אמורה הי סאחת, טו"ר עו"ד דבורה ברי 

 העיון בנוסחו המקורי מצורף למכתב כנספח.פרסום ערב   -

וראשונה   .4 ידוע כי, הסוגייה הכואבת של סרבנות גט היא תופעה מגדרית בעיקרה, ממנה סובלות בראש  להווי 

לפיכך, דומה כי מתבקש שערב עיון בנושא זה,  נשים, והינה בעלת השלכות קשות ומחירים כבדים בעיקר עבורן.  

 ד, יורכב בעיקרו מדוברות נשים ולמצער, שנשים יזכו בו לייצוג שוויוני.מטעם גוף משמעותי כלשכת עוה"

נותנת לנשים מקום שווה בין הדוברים.  .5   לצערנו, הכנס האמור אינו מקרה בודד בו לשכת עורכי הדין איננה 

די אם  היעדר ייצוג שוויוני לנשים בא לידי ביטוי בכנסים, ימי עיון ואירועים רבים של הלשכה, בכלל התחומים.  

  השתלמות  מתוך שלמים מפגשים -  נזכיר בהקשר זה, דוגמאות שונות מכנסים הנוגעים בסוגיות מדיני המשפחה

  העיון   יום  תכנית  את  וכן,  בלבד  גברים  הינם  הדוברים  בהם ,  וירושה  משפחה  דיני  בנושא"המדרשה"    של  העומק

  .הדוברים  מכלל כרבע רק מהוות נשים בו , ירושלים מחוז  של " המשפחתי בתא  והסכמים"הסכמות  בנושא

לעגן את עקרון הייצוג השוויוני לנשים בכנסים, ימי עיון ואירועים  לעיל, אנו סבורות כי הגיעה העת    האמור  נוכח .6

. הטמעת הדרישה לייצוג  מטעמה של הלשכהנהלים ברורים  בהנחיות ואחרים שעורכת לשכת עורכי הדין, ב

  את האירועים תשקף את רוח החקיקה והפסיקה ותתווה למארגני  פומביים וברוריםבנהלים  נשיםשוויוני של 

 .הראויותהנורמות 

נהלים שוויוניים כאמור נדרשים גם נוכח העובדה שכמחצית מחברות לשכת עורכי הדין כיום הן נשים. למותר   .7

בעמדות מפתח ובמשרות  ת  עורכות דין מובילות רבות, לרבולציין, כי לנוכח העובדה כי פועלות כיום בישראל  

בכירות, המחזיקות בידע מקצועי נרחב בתחומן, לא יקשה על הלשכה ומחוזותיה למצוא מועמדות מתאימות  

 להשתתפות בכנסי הלשכה. 
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צעד זה יעלה בקנה אחד גם עם פעילותה של הלשכה עצמה, שרק לאחרונה עתרה ביוזמתה לבג"צ  יתרה מכך,   .8

נשים בקבינט הקורונה, ואף קידמה אמנה לקידום שוויון הזדמנויות בתעסוקה,  כנגד היעדר ייצוג הולם של  

 ובכלל זה קראה לשאוף לשוויון וייצוג מגדרי הולם בכל הדרגים והמשרות.

 להתייחסותכם בהקדם נודה.  .9

 

 , בברכה         

 

 שרעבי, עו"ד-הדס ארנון                             , עו"דזינגר  גלי      עינת פישר לאלו, עו"ד                                          

 מנהלת מחקר ומדיניות                 מנהלת המחלקה המשפטיתמנכ"לית                                                              

 שדולת הנשים בישראל                       שדולת הנשים בישראל             דולת הנשים בישראל ש                  

   

 

 

 : העתק

 אקסלרד עו"ד אשר  יו"ר ועד לשכת עורכי הדין, מחוז ירושלים


