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 לכבוד
 בðימין ðתðיהו

 ראש הממשלה המיועד
 

 שלום רב,
 

 37-מיðוי ðשים לתפקידי שרות  בממשלה ההðדון: 

אðו פוðות אליך בקריאה להביא בחשבון את סוגיית הייצוג המגדרי במסגרת הרכבת הממשלה החדשה, 

ðשים,  29ת הקרובה תמðה הכðס .37-שרות בממשלה הולמðות מספר רב ככל הðיתן של ðשים לתפקידי 

ðשים בלבד, בעוד ששתיים מן המפלגות הגדולות והמשמעותיות בקואליציה  9ובקואליציה צפויות לכהן 

 לðוכח  זאת, אðו קוראות לך לפעול להגברת ייצוג הðשים ברשות המבצעת. פועלות ללא ייצוג ðשים כלל. 

דרמטית על מדיðיות, על חקיקה וחקיקת משðה, על ההחלטות שמתקבלות לייצוג ðשים בממשלה יש השפעה 

הייצוג של -מאוכלוסיית המדיðה ותת 51%ועל חיי היום יום של כלל האזרחים והאזרחיות. ðשים מהוות 

 ðשים במוקדי קבלת ההחלטות פוגע במעמדן הכלכלי והחברתי, בזכויותיהן וחירויותיהן ובחברה כולה. 

תת הייצוג של ðשים סביב שולחן קבלת ההחלטות מביא להפחתת או הפסקת העיסוק בראש ובראשוðה, 

בתחומים בעלי חשיבות מובהקת לðשים, כגון המאבק באלימות ðגד ðשים, על כל סוגיה, פערי השכר 

. כתוצאה מכך, ðושאים בעלי חשיבות מובהקת ליותר ממחצית 1המגדריים, רפואת ðשים, כלכלת ðשים ועוד

ה ðדחקים לשולי סדר היום הפוליטי ולא מקבלים מעðה ציבורי. ההיסטוריה הישראלית מוכיחה האוכלוסיי

בתחום התעסוקה  –כי מרבית החקיקה ושיðויי המדיðיות המהווים אבðי דרך במאבק לקידום זכויות ðשים 

 ðשים בתפקידי מפתחופערי השכר, ההטרדות המיðיות, המאבק באלימות וקידום השוויון, קודמו על ידי 

 קדמת הבמה, לעיתים למול התðגדות עיקשת. במיðו בשוויון מגדרי ופעלו להציב את הðושאים האלו אשר הא

שðית, היעדר ייצוג ראוי לðשים מביא לכך שחסרים מודלים ציבוריים ופוליטיים ðשיים לðערות וילדות 

עצמו ומביא  ייצוג יוצר מלכוד המשמר אתה-צעירות המאפשרים להן לשאוף ולהגיע למוקדי כוח, וכך תת

 ייצוג מעגלי. -לתת

אðו קוראת לך למðות ðשים לתפקידי שרות כחלק מצעדי הממשלה לעבר שוויון  לðוכח כל האמור לעיל,

 מגדרי.

 

 בברכה,

 

 טל הוכמן עיðת פישר לאלו, עו"ד

 מðכ"לית

 שדולת הðשים בישראל

 מðהלת קשרי ממשל

 שדולת הðשים בישראל
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