
 

 

 

 2018י  לביו 1                                  לכבוד

 לחקיקהועדת השרים 

  

 הרחבת הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה החרדית  הנדון:

הצעת חוק להרחבת לחקיקה השרים בוועדת  לעלות לדיון ה, אמור1.7.2018, היום

ריים )תיקוני הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה החרדית ברשויות ובתאגידים ציבו

של הייצוג את חובת בחקיקה מבקשת לעגן  זו. הצעה 2018–חקיקה(, התשע"ח

יודגש  .המקומיותוברשויות  בחברות הממשלתיותם בקרב העובדי האוכלוסייה החרדית

של הייצוג ההולם הבטחת לטובת לכת מרחיקי  מהלכיםבנקיטת אנו תומכים כי 

 תיקוןהכי מבקשים  אך חקיקהתיקוני  באמצעותהאוכלוסייה החרדית, בין היתר גם 

 : להלן פורטויש מהסיבותזאת . האוכלוסייה הערבית ביגל גם שיוחל כך יורחבהמוצע 

 בנדוןהחקיקה הקודמים מהליכי הדרה היסטוריה של 

והחברות  רשויות המקומיותהעובדי קרב בסובלת מתת ייצוג האוכלוסייה הערבית 

)לרבות  3%פחות מ על עומד המעודכנים, פי הנתונים שיעורם, על שם  הממשלתיות

. בנדוןהחקיקה שנעשו מתיקוני בהדרתם  ,נעוצה, בין היתר. הסיבה לכך העדה הדרוזית(

ים והגנת לקראת דיון בוועדת הפנ, 2008בשנת והרי סיפור המעשה, בקליפת אגוז. 

פרסם מרכז  בקרב עובדי העירייהלייצוג הולם  הסביבה של הכנסת בהצעת החוק

הערים המעורבות  ברובכיצד  , בין היתרהדגיםש המחקר והמידע של הכנסת דו"ח

 ה לוקה בחסר. בישראל, ייצוגם של הערבים בקרב עובדי העיריי

חרף תת הייצוג החמור שהשתקף מהדו"ח, הצעת החוק לא עברה בסופו של יום. עברו 

 כמה שנים, הצעת החוק לייצוג הולם בקרב עובדי העירייה פשטה ולבשה צורה חדשה

. ות הממשלתיותברהחגם בקרב עובדי הרשויות המקומיות ובקרב עובדי ייצוג גם  וכללה

עברה  2011בשנת  ,וכך .הצעות החוקבנכללה כבר לא האוכלוסייה הערבית אלא מאי? 

להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי )תיקוני  ההצע

חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני לאחר מכן עברה הצעת שנה ו 2011-חקיקה(, תשע"א

  .2012-העדה הדרוזית בשירות הציבורי )תיקוני חקיקה(, תשע"ב
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 הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

הותרת האוכלוסייה , כפי שפורט לעיל בנדון שיטתית מהליכי החקיקהה תםהדר לאור

חוק יסוד: כבוד המנוגדת לרק טעם לפגם אלא אפליה  האיננ הערבית מחוץ לתיקון זה

מחייבת את  בחוק היסודמהזכות לכבוד הנגזרת , שוויוןל זכותודוק. ה .האדם וחירותו

 קידום של זה מהלך .לקדמו וגם המדינה אזרחי בין השוויון על להגן והכנסת הממשלה

 מבלי , אחרי שנעשו מהלכים דומים לקידום ייצוג של אתיופים ודרוזים,חרדיםל ייצוג

קשה שלא להתרשם שהצטברות . זו חובה נוגד ערבים של ייצוג מקודם שבמקביל

היא  ,לך דומה ביחס למיעוט הגדול ביותר במדינההצעדים האלה, תוך אי נקיטת מה

 ערכי את סותרתה ראויה בלתי תכליתהינה שכזו אפליה דומה כי מדיניות של הדרה. 

 .ודמוקרטית יהודית כמדינה המדינה

 סיכום

לסוחר, מטבע עובר ם אינ לקיימובכדי להקצות  המדינה עלוהמשאבים ש ההולםהייצוג 

. ישוויונלהחילו באופן אשר יש חשוב, עיקרון  זהו .םיניקואליציוהסכמיים  למימושכלי 

לאוכלוסייה הערבית, לצד זו גם הולם בגדרה חובת ייצוג לכלול החוק הצעת על , לפיכך

  החרדית.

  בכבוד רב ובברכה, 

  

 

 

 פרופ' יובל שני                                                          פרופ' מרדכי קרמניצר

    

 

 עו"ד עודד רון                                               יחיא -נסרין חדאד חאג' 

 



 

 

 


