
  
 

  

  2019, ארסמ                  

שים בישראל     –שדולת הנ

ימוקים למתן פרס על שם   2019לשנת  ראשת הממשלה גולדה מאיר נ

  

שים בישראל   משקפת בפעילותה חלק חשוב מהיעדים העיקריים אשר  שדולת הנ

יותה של גולדה מאיר כאדם וכמנהיגה של ישראל.  כיוונו את תפיסת עולמה ומדינ

של  מניע בפעילותה ון במעלה וכזכות אדם נעלה היוו כחהשוויון כערך חברתי ראש

ו הכללי, פעלה גודלה מאיר להחדרת השוויון גולדה מאיר.  בצד החתירה לשוויון במובנ

ושאים שהיו קרובים במיוחד לליבה.  –בשוק העבודה ובתחום הבטחון הסוציאלי  נ

ושאים אלה ממש.  שים פועלת לקידומם של נ   שדולת הנ

  

שמה לה למטרה לקדם את ערך השוויון החברתי ביחס  בישראלשדולת הנשים   

שוויון מיגדרי ביחס שבין נשים לגברים,  –שוויון ברבדים שונים  –לנשים בישראל 

שים המשתייכות לקהילות מגזריות  ובהן  חברה הישראלית,בושוויון מגזרי ביחס לנ

  והמגזר הערבי.  המגזר החרדי

  

כגוף  1984ציבורית שהוקמה בשנת  הינה עמותה בישראלשדולת הנשים   

אשר הן; מצע פעילותה ב בלתי מפלגתי, הפועל לקידום נשים בחברה הישראלית עצמאי,

וי במעמדן של קידום א של השדולה הו השוויון בחברה הישראלית באמצעות הבאת שינ

שים בישראל, חתירה לשוויון זכויותיהן לא רק להלכה אלא גם למעשה, וקידום ייצוגן  הנ

ה. בתפיסה זו, תורמת השדולה לקידומה של הדמוקרטיה ה ות במדינ ראוי בזירות השונ

המהותית בישראל, לצמצום פערים חברתיים, כלכליים ותרבותיים, ולהפיכת החברה 

   הישראלית לטובה והוגנת יותר.

  

במשפט,  –ובין היתר  ,לקידום מטרותיההשדולה פועלת בערוצים שונים   

יות הממשלה ועל חקיקת הכנסת, יע מעורבות שנועדה להשפב וך, במחקר, על מדינ בחינ

  . לנשים רבותבהסברה ובמתן סיוע פרטני 
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תן למנות את יהשנים האחרונות נ 30- מבין הישגיה הבולטים של השדולה ב  

  אלה:

במטרה לקדם שוויון זכויות הגשת עתירות לבית המשפט  –בתחום המשפט   

), אכיפת ייצוג נשים אליס מילר בג"צ(בצבא  כגון שוויון בקבלה לקורס טיס נשים

ים של חברות ציבוריות,  בחוקי הטרדה מינית במקומות  שונים תיקוניםבדירקטוריונ

נציגי השדולה  זה;נושא וה במשק ואכיפה יעילה של שכר שומתן , קידום עבודה

ממשלה, ומייעצים המשתתפים דרך קבע בהליכי חקיקה בוועדות הכנסת ובמשרדי 

  . האומות המאוחדותחברתית של - ה הכלכליתלמועצ

  

מענה  מספקתהכללי, היא - במקביל לפעילותה של השדולה במישור הציבורי  

דיבידואליים של פרטים הזקוקים לעזרה ולהגנה.  היא מקיימת קו במסגרת זו לצרכים אינ

יק מידע ויעוץ משפטי ה טלפוני פתוח וגע לזכויותהמענ , ומסייעת נשים בעבודהכלל ה נ

ייה למעסיקים ולגופים רשמיים.  היא מספקת ייצוג במידת הצורך גם באמצעות פנ

  כדי להבטיח אכיפה ראויה של זכויותיהן.  לכך נזקקותלנשים ה משפטי

  

 להן לסייעעובדות חרדיות במטרה השדולה מפעילה קו פתוח ייעודי לנשים   

במצבים של אפלייה לרעה של  סיוע זה ניתןלעמוד על זכויותיהן במקומות העבודה. 

אי העבודה ביחס לנשים חילוניות שים אלה בשכר ובתנ ועד לסייע להן לעמוד על  ,נ ונ

שים החרדיות גישה לייעוץ וסיוע משפטי, פעילות העמותה פותחת זכויותיהן.  בפני הנ

  אמצעים להגן על זכויותיהן בשוק העבודה. ומעניקה להן 

  

, הסובלות דות ערביותבופתוח לנשים ע , השדולה מפעילה קובמקביל לכך  

לאום. קשיים אלה רקע של והן על  יהן על בסיס מגדר –פלייה כפולה בשוק העבודה מא

התקדמותן קצב טים את ם הערביות וברווחתן הכלכלית, ומאפוגעים בעצמאותן של הנשי

ת ציבור הנשים הערביוהמגע עם בדרכים שונות לחיזוק השדולה פועלת בשוק העבודה. 

מרכז זכויות נשים בלוד בו ניתן מודעתן לזכויותיהן. היא מפעילה להגברת העובדות ו

יות של שוויון כן היא פועלת לקידום כמו  ייעוץ משפטי;לנשים הערביות  כלפי מדינ

תורמת השדולה תרומה ממשלה והכנסת. בפעילותה זו, הבקרב משרדי נשים ערביות 

מכל המגזרים בלא הבדל מוצא, דת  שראלבי שוויון זכויות נשיםחשובה לקידום 

  והשתייכות עדתית. 

  

בשוק התעסוקה בהקשרו הכללי,  יםהקשורמיזמים מקיימת לכך, השדולה מעבר   

זמן לנשים וגברים אמורים לאפשר דה במשק קידום הרעיון כי הסדרי העבו –לדוגמא 
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אותים לקיום חיי משפחהותנאים פנוי  לשם כך, לצד עבודתם לכלכלת המשפחה.  ,נ

ועדו להביא לאיזון ראוי יותר בין השקעת שונים מפרסמת השדולה מחקרים  שנ

  ושיות בעבודה לבין הצורך בזמן איכות במשפחה. נהתשומות הא

  

פה של השדולה ראויה לציון מיוחד על תרומתה הערכית לקידום    פעילותה הענ

עושה בפרט. היא  ,הבכלל, ולקידום הזכות לשוויון האש בחברה הישראלית ערך השוויון

של ערך זה וביישום בפועל  ,מצד אחדהשוויון בהקשר הרעיוני ערך זאת בהחדרת 

ית של גולדה מאיר, בשטח. פעילותה  משתלבת היטב בתפיסתה החברתית והמדינ

  ומביאה לכלל ביטוי פן ערכי מרכזי בחברה הישראלית. 

  

יק לשדולת הנשים העל כל אלה מצא   פרס ראשת את  בישראל ועדת הפרס להענ

  .2019ה מאיר לשנת דלהממשלה גו

  

  חברי ועדת הפרס: –על החתום 

  

  אילה פרוקצ'יה, שופטת בית המשפט העליון (בדימ') יו"ר  

                
  

  ד"ר מורן סבוראי  מר שאול רחבי    השגריר גיל השכל  און - פרופ' יערה בר

  

  

  

   2019 ארסמב 14, טהתשע" ב' רדבא ז'

  

  


