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תיקון חוק שירות 
המדינה )מינויים(

בחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט–1959 1, בסעיף 15א, בכל מקום, אחרי "והצ'רקסית," 1.
יבוא "של בני האוכלוסייה החרדית, של עולים חדשים" 

תיקון חוק החברות 
הממשלתיות 

בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975 2, אחרי סעיף 18א1 יבוא:2  
"ייצוג הולם לבני 

האוכלוסייה 
החרדית ולעולים 

חדשים

הולם 18א2. ביטוי  יינתן  ממשלתית  חברה  של  דירקטוריון  בהרכב 
לייצוגם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים "

קבוצות  של  לייצוגן  הולם  ביטוי  לתת  החובה 
הציבורי  במגזר  העובדים  בקרב  מסוימות  אוכלוסייה 
ייצוג  חובת  קיימת  שונים   חקיקה  בדברי  כיום  מוסדרת 
הולם של נשים, של אנשים עם מוגבלות ושל האוכלוסייה 
לחוק  15א  סעיף  והצ'רקסית   הדרוזית  לרבות  הערבית, 
הוראות  קובע  התשי"ט–1959,  )מינויים(,  המדינה  שירות 
לעניין ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה, וחוק 
הוראות  קובע  התשל"ה–1975,  הממשלתיות,  החברות 
לעניין ייצוג הולם בהרכב דירקטוריון של חברה ממשלתית 
לבני שני המינים ולאוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית 

והצ'רקסית  

החרדית  האוכלוסייה  בני  של  המועט  ייצוגם  נוכח 
להשתלב  להם  לסייע  וכדי  הציבורי,  המגזר  עובדי  בקרב 
מוצע  העבודה,  בשוק  כך  ובתוך  המדינה,  בשירות 
זו ולהחילה גם על  לקבוע חובת ייצוג הולם של קבוצה 

דירקטוריונים של חברות ממשלתיות  

כמו כן, לנוכח הקשיים שעולים חדשים מתמודדים 
מוצע  הממשלה,  ממשרדי  בחלק  הנמוך  וייצוגם  עמם, 

לקבוע חובת ייצוג הולם כאמור גם של עולים חדשים 
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