
החלטה 1325        עלינו        ארגז כלים        אירועים 

אחד הצעדים הראשונים שעשתה ישראל ליישום החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם, 
היה תיקון חוק שווי זכויות האישה בשנת 2005, והוספה של מחויבות לוודא שבכל וועדה ציבורית 

שהממשלה מקימה חייב להיות "ייצוג הולם" לנשים, ממגוון קבוצות האוכלוסיה. 
יישום סעיף החוק היה לוקה בחסר ועדיין, כפי שראינו במינוי ועדת המומחים של המל"ל 

להתמודדות עם משבר הקורונה שכללה 23 מומחים בלי אף אישה אחת. ואולם, גם כאשר ממונות 
נשים למוקדי קבלת ההחלטות, ברוב הפעמים לא מדובר בנשים "ממגוון הקבוצות". 

יתרה מכך - לא מדובר בהכרח בנשים שמקדמות זכויות נשים ומביאות לשולחן הדיונים זווית 
ראייה מגדרית. 

כיצד ניתן לגשר על הפער שבין הדרישה לייצוג הולם, לבין הדרישה החוקית הבלתי מיושמת 
לייצוג "מגוון", ועל הפער הגדול עוד יותר לפסגה הנכספת של ה"ייצוג המהותי"?  

אסתי רידר אינדורסקי, מנחה
חרדית בוגרת סמינר בית יעקב, המרכז הבינתחומי בהרצליה ודוקטורנטית באוניברסיטת תל 

אביב. היא אקטיביסטית הפועלת לקידום מעמדן של נשים חרדיות למוקדי קבלת החלטות 
ולקידום השיח בין קבוצות שונות בציבוריות הישראלית. לצד עיסוקה במחקר אקדמי בתחומי 

ממשל, מגדר ורב תרבותיות היא מכהנת כמנכ"לית משותפת של ארגון "נבחרות", מרצה במכללת 
עמק יזרעאל, עוסקת בכתיבה פובליציסטית ומרבה להופיע ולדבר מול קהלים שונים כחלק 

ממחויבותה לשיתופי פעולה בין מגזרים ולאחריות חברתית רחבה.

פרופ' רות הלפרין קדרי
פרופ' חברה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, בעלת תואר שני ושלישי מביה"ס 

למשפטים של אוניברסיטת ייל וזוכת מלגת פולברייט. עומדת בראש המרכז לקידום מעמד 
האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן, בפקולטה למשפטים באוניברסטית בר אילן, אותו ייסדה ב-2001. 

חברה מזה עשור בוועדת המומחים הבינ"ל של האו"ם במסגרת האמנה לביעור אפליה נגד נשים 
(CEDAW). חוקרת ומפרסמת בכתבי-עת בארץ ובחו"ל בתחום דיני המשפחה, פלורליזם משפטי, 

.Women in Israel פמיניזם והלכה ומפרסמת הספר

עו"ד הזאר אלחאדי
אסיה איסטושינה

עו"ד ענת טהון אשכנזי 
ענת סרגוסטי

דוברותמה באירוע?

עמוד הבית

החלטה 1325

עלינו

ארגז כלים

אירועים 

תוכן הפנייה:שם פרטי:

שלח

שם משפחה:

טלפון:

אימייל:

שלח

להרשמה

שם פרטי:

שם משפחה:

טלפון:

אימייל:

מייצוג הולם, לייצוג 
מגוון, לייצוג מהותי

אירוע במסגרת סמינר מחלקתי של התוכנית ללימודי נשים 

ומגדר עם NCJW בראשות פרופ' דפנה הקר

חמישי 12.11.2020

שעה: 12:15 - 13:45

מיקום: זום

שותפים


