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האוצר; שר שיקבע האוצר, משרד נציג (ב)

הפנים; שר שיקבע הפנים, משרד נציג (ג)

התרבות החינוך שר שיקבע והספורט, התרבות החינוך משרד נציג (ד)
והספורט;

לאיכות הסביבה; השר שיקבע הסביבה לאיכות נציג המשרד (ה)

הביטחון; שר שיקבע ציבור, נציג (2)

הפנים; שר שיקבע מקומיות, רשויות נציגי שני (3)

הרווחה; שיקבע שר חללי פגיעות איבה, מבין משפחות נציג (4)

החייל; להנצחת הציבורית המועצה נציג (5)

לאומיים; ואתרים טבע שמורות לאומיים, לגנים המועצה נציג (6)

לבנים; יד ארגון המשפחות השכולות - נציג (7)

ויתומי צה"ל; אלמנות נציג ארגון (8)

התיישבות." ואתרי מבנים לשימור המועצה נציג (9)

ן ו שר אריאל
הממשלה ראש

ן שמחו שלום
הסביבה לאיכות השר

קצב משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי ראובן
הכנסת ראש יושב

התשס"ה―2005* ,(4 מס' (תיקון האישה זכויות שיווי חוק

העיקרי), בסעיף 6ג -  החוק התשי"א-11951 (להלן - האישה, זכויות שיווי בחוק .1
בטל; - (א1) סעיף קטן (1)

זה "(בחוק יבוא הכנסת" "של אחרי ,(5) "גוף ציבורי", בפסקה  (ג), בהגדרה בסעיף קטן  (2)
מעמד האישה)". הוועדה לקידום -

בחוק העיקרי יבוא: 6ג סעיף אחרי .2
זה - בסעיף (א) 6ג1. 

האישה, מעמד לקידום הרשות האישה" - חוק מעמד לקידום הרשות "חוק
התשנ"ח-21998;

הרשות בחוק כמשמעותה האישה מעמד לקידום הרשות - "הרשות"
האישה מעמד לקידום

ציבור; נציג שבחבריה ועדה - ציבורית" "ועדה

6ג תיקון סעיף

6ג1 הוספת סעיף

הולם "ייצוג
ציבורית בוועדה

לעיצוב ובצוות
לאומית מדיניות

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (20 ביולי 2005); התשס"ה בתמוז י"ג ביום בכנסת התקבל  *

.151 עמ' התשס"ה (17 במאי 2005), באייר ח' מיום  ,78 ― הכנסת חוק  
.528 עמ' התשס"ה, ס"ח התשי"א, עמ' 248;  1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 171.  2
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נושא בכל אחר שהוקם לשם עיצוב מדיניות לאומית או גוף ועדה - "צוות"
של פתרון ניהול או מניעה, לשם או ביטחון, או בנושאי חוץ לרבות
לקראת זה ובכלל ומתן, בין–לאומי, לרבות ניהול משא או מדיני סכסוך

על חוזה שלום. או על הסכם ביניים חתימה

שר,  ראש הממשלה, הממשלה, שמינו ובצוות בוועדה ציבורית (ב)  
ממנה), יינתן גוף (בסעיף זה - ממשלתי כללי של משרד מנהל שר או סגן

קבוצות האוכלוסיה. ממגוון נשים של לייצוגן הענין, הולם, בנסיבות ביטוי

צוות,  ציבורית או ועדה של מינוי כל על לרשות ידווח גוף ממנה (ג)  
בפעולתם; על הצוות הציבורית או הוועדה ובטרם החלו המינוי מיד לאחר
של (ד) עד (ב) קטנים סעיפים הוראות יחולו זה קטן בסעיף כאמור דיווח

המחויבים.  בשינויים האישה, מעמד לקידום הרשות 7 לחוק סעיף

בוועדה  כי וסברה (ג), קטן סעיף לפי דיווח הרשות קיבלה (ד)  
קטן בסעיף כאמור הולם לנשים, ביטוי ניתן שמונו לא בצוות או הציבורית
לגוף הרשות פנתה בנושא; עמדתה את ותפרט הממנה, לגוף מיד תפנה (ב),
תודיע כן האישה, מעמד לקידום לוועדה מיד כך על תודיע כאמור, ממנה

כאמור. פניה כל על תוצאות מעמד האישה לקידום לועדה הרשות

שנתי   וחשבון האישה דין מעמד לקידום תמסור לוועדה הרשות (ה)   
עמדתה של (ג), קטן סעיף לפי דיווח לגביהם לה שנמסר המינויים ובו יפורטו

בנושא." טיפולה ואופן לגבי כל מינוי, ההולם הייצוג בנושא הרשות

ן ו שר אריאל
הממשלה ראש

לבני פי  צי
המשפטים שרת

קצב משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי ראובן
הכנסת ראש יושב

התשס"ה―2000* ,(13 מס' (תיקון (מינויים) המדינה שירות חוק

העיקרי), בסעיף 15א -  החוק (מינויים), התשי"ט-11959 (להלן - המדינה בחוק שירות .1

יבוא והצ'רקסית" "הדרוזית ובמקום "של" יבוא "ושל" במקום (א), קטן בסעיף (1)
באתיופיה"; נולדו מהוריו שאחד או שהוא מי ושל והצ'רקסית, "הדרוזית

יבוא והצ'רקסית" "הדרוזית ובמקום "של" יבוא "ושל" במקום (ו), קטן בסעיף (2)
באתיופיה,". נולדו מהוריו אחד שהוא או מי ושל והצ'רקסית, "הדרוזית

ן ו שר אריאל
הממשלה ראש

קצב משה
המדינה נשיא

ן ריבלי ראובן
הכנסת ראש יושב

15א תיקון סעיף

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (19 ביולי 2005); התשס"ה בתמוז י"ב ביום בכנסת התקבל  *

.102 עמ' התשס"ה (16 בפברואר 2005), א' באדר ז' מיום  ,69 - הכנסת חוק  
.454 עמ' התשס"ד, ס"ח התשמ"א, עמ' 248;  1


