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 חוק הרשויות המקומיות )יועצת לעניני מעמד האישה( )תיקון(, 
התשס"ח-2008*

בחוק הרשויות המקומיות )יועצת לעניני מעמד האישה(, התש"ס-2000  1 )להלן - החוק 1  תיקון שם החוק
העיקרי(, בשם החוק, במקום "לעניני" יבוא "לקידום" 

בסעיף 1 לחוק העיקרי -2  תיקון סעיף 1

)1( בכל מקום, במקום "לעניני" יבוא "לקידום";

)2( בהגדרה "מועצת נשים", במקום "מועצה המייצגת" יבוא "מועצה, ועדה או גוף 
אחר המייצגים" ובסופה יבוא "או הפועלים לקידום מעמד האישה בתחום הרשות 

המקומית;";

)3( אחרי ההגדרה "רשות מקומית" יבוא: 

""רשות לקידום מעמד האישה" - הרשות כמשמעותה בחוק הרשות לקידום 
מעמד האישה, התשנ"ח-1998  2;" 

בסעיף 2 לחוק העיקרי -3  תיקון סעיף 2 

)1( בכותרת השוליים, לפני "מינוי" יבוא "חובת";

)2( בכל מקום, במקום "לעניני" יבוא "לקידום";

"ברשות  יבוא  תהא"  "אשר  במילים  החל  הסיפה  במקום  )א(,  קטן  )3( בסעיף 
המקומית";

)4( במקום סעיפים קטנים )ב( ו–)ג( יבוא: 

")ב( יועצת לקידום מעמד האישה תיבחר בדרך של מכרז ומינויה יוצג בפני 
מועצת הרשות המקומית; מונתה יועצת לקידום מעמד האישה, תודיע על כך 
הרשות המקומית לשר ולרשות לקידום מעמד האישה, ותעביר להם עותק של 

כתב המינוי 

)ב1( היקף המשרה של היועצת לקידום מעמד האישה ייקבע בהתחשב, בין 
היתר, במספר התושבים ובמספר היישובים שבתחום הרשות המקומית 

יהיו )ב2( האישה  מעמד  לקידום  היועצת  למשרת  הצמודות  )1( הדרגות 
מקבילות לדרגות הצמודות כדין למשרת מנהל אגף באותה רשות מקומית; 
זו, ברשות מקומית שאין בה עובד המכהן כדין  על אף האמור בפסקה 
בדרגה של מנהל אגף יהיו הדרגות הצמודות כאמור מקבילות לדרגות 

הצמודות כדין למשרת מנהל מחלקה באותה רשות מקומית 

)2( מונתה עובדת מקרב עובדות הרשות המקומית למלא את תפקיד 
היועצת לקידום מעמד האישה נוסף על תפקיד אחר שהיא ממלאת באותה 
רשות, תהיה דרגתה כאמור בפסקה )1( או הדרגה שהיתה צמודה כדין 

לתפקידה ערב המינוי, בתוספת דרגה אחת, לפי הגבוה  

2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )1 ביולי  התקבל בכנסת ביום כ"ח בסיוון התשס"ח   *
הכנסת - 212, מיום כ"ו באדר א' התשס"ח )3 במרס 2008(, עמ' 220 

ס"ח התש"ס, עמ' 278    1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 171    2
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)3( אין בהוראות סעיף קטן זה כדי להקנות זכאות לדרגות כאמור בו, 
במשרה אחרת, זולת אם היועצת לקידום מעמד האישה מילאה תפקיד 

זה במשך חמש שנים או יותר 

)ב3( חדלה יועצת לקידום מעמד האישה ברשות מקומית למלא את תפקידה 
דרך קבע, תפעל אותה רשות מקומית בלא דיחוי למינוי יועצת חדשה 

)ג( לא מינתה רשות מקומית יועצת חדשה לקידום מעמד האישה בתוך שלושה 
חודשים מיום שהיועצת הקודמת חדלה למלא את תפקידה, יורה השר לאותה 
רשות מקומית למנות יועצת לקידום מעמד האישה בתוך שלושה חודשים; לא 
מונתה יועצת כאמור, ימנה השר בלא דיחוי יועצת לקידום מעמד האישה לאותה 
רשות מקומית, אשר מתקיימים בה תנאי הכשירות לפי סעיף 3; היועצת לקידום 
מעמד האישה שמינה השר תכהן עד למינוי יועצת לקידום מעמד האישה בידי 

הרשות המקומית לפי הוראות סעיף זה " 

החלפת סעיף 3 
והוספת סעיף 3א

במקום סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא: 4  

"תנאי כשירות 
והכשרה מקצועית

מי 3   אלא  האישה  מעמד  לקידום  ליועצת  תמונה  )א( לא 
שנתקיימו בה כל אלה:

)1( היא בעלת תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה 
גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה 
גבוהה, התשי"ח-1958  3, או תואר אקדמי שהוא שווה 
להשכלה  מוסד  מאת  בישראל  אקדמי  לתואר  ערך 
או  במדינתו  מוכר  מוסד  שהוא  לארץ  בחוץ  גבוהה 
תעודה המעידה על סיום לימודים אחרים המוכרים 

בישראל כשווי ערך לעניין דרגת שכר אקדמית;

של  מוכח  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעלת  )2( היא 
בעיסוק  או  ציבורי  או  ניהולי  בתפקיד  שנים  שלוש 

בתחומים הנוגעים למעמד האישה  

)ב( יועצת לקידום מעמד האישה תקבל, בתוך זמן סביר 
מתחילת כהונתה, הכשרה מקצועית בתחומי הפעולה של 
התפקיד; הרשות לקידום מעמד האישה תאשר את תכנית 

ההכשרה המקצועית ותהיה אחראית לביצועה  

תפקידי היועצת 
לקידום מעמד 

האישה 

)א( תפקידיה של היועצת לקידום מעמד האישה הם לפעול 3א  
בתחום הרשות המקומית, בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית 
ועובדיה, לקידום מעמד האישה והשוויון בין המינים, לביעור 
ההפליה נגד נשים ולמניעת אלימות נגד נשים )בחוק זה - 

תחומי הפעולה של התפקיד( 

)ב( לשם ביצוע תפקידיה תנקוט היועצת לקידום מעמד 
האישה, בין השאר, פעולות אלה:

הרשות  של  המדיניות  בהתוויית  )1( מעורבות 
המקומית, בתיאום עם ראש הרשות המקומית ומועצת 
של  הפעולה  תחומי  קידום  לשם  המקומית,  הרשות 

התפקיד;

ס"ח התשי"ח, עמ' 191   3

)3( אין בהוראות סעיף קטן זה כדי להקנות זכאות לדרגות כאמור בו, 
במשרה אחרת, זולת אם היועצת לקידום מעמד האישה מילאה תפקיד 

זה במשך חמש שנים או יותר 

)ב3( חדלה יועצת לקידום מעמד האישה ברשות מקומית למלא את תפקידה 
דרך קבע, תפעל אותה רשות מקומית בלא דיחוי למינוי יועצת חדשה 

)ג( לא מינתה רשות מקומית יועצת חדשה לקידום מעמד האישה בתוך שלושה 
חודשים מיום שהיועצת הקודמת חדלה למלא את תפקידה, יורה השר לאותה 
רשות מקומית למנות יועצת לקידום מעמד האישה בתוך שלושה חודשים; לא 
מונתה יועצת כאמור, ימנה השר בלא דיחוי יועצת לקידום מעמד האישה לאותה 
רשות מקומית, אשר מתקיימים בה תנאי הכשירות לפי סעיף 3; היועצת לקידום 
מעמד האישה שמינה השר תכהן עד למינוי יועצת לקידום מעמד האישה בידי 

הרשות המקומית לפי הוראות סעיף זה " 

החלפת סעיף 3 במקום סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא: 4  
והוספת סעיף 3א

"תנאי כשירות 
והכשרה מקצועית

מי 3   אלא  האישה  מעמד  לקידום  ליועצת  תמונה  )א( לא 
שנתקיימו בה כל אלה:

)1( היא בעלת תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה 
גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה 
גבוהה, התשי"ח-1958  3, או תואר אקדמי שהוא שווה 
להשכלה  מוסד  מאת  בישראל  אקדמי  לתואר  ערך 
או  במדינתו  מוכר  מוסד  שהוא  לארץ  בחוץ  גבוהה 
תעודה המעידה על סיום לימודים אחרים המוכרים 

בישראל כשווי ערך לעניין דרגת שכר אקדמית;

של  מוכח  מעשי  או  מקצועי  ניסיון  בעלת  )2( היא 
בעיסוק  או  ציבורי  או  ניהולי  בתפקיד  שנים  שלוש 

בתחומים הנוגעים למעמד האישה  

)ב( יועצת לקידום מעמד האישה תקבל, בתוך זמן סביר 
מתחילת כהונתה, הכשרה מקצועית בתחומי הפעולה של 
התפקיד; הרשות לקידום מעמד האישה תאשר את תכנית 

ההכשרה המקצועית ותהיה אחראית לביצועה  

תפקידי היועצת 
לקידום מעמד 

האישה 

)א( תפקידיה של היועצת לקידום מעמד האישה הם לפעול 3א  
בתחום הרשות המקומית, בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית 
ועובדיה, לקידום מעמד האישה והשוויון בין המינים, לביעור 
ההפליה נגד נשים ולמניעת אלימות נגד נשים )בחוק זה - 

תחומי הפעולה של התפקיד( 

)ב( לשם ביצוע תפקידיה תנקוט היועצת לקידום מעמד 
האישה, בין השאר, פעולות אלה:

הרשות  של  המדיניות  בהתוויית  )1( מעורבות 
המקומית, בתיאום עם ראש הרשות המקומית ומועצת 
של  הפעולה  תחומי  קידום  לשם  המקומית,  הרשות 

התפקיד;
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)2( פיקוח על ביצוע המדיניות כאמור בפסקה )1( ועל 
הקצאת המשאבים לשם כך, לרבות לשם יישום הוראות 
הדין המחייבות מתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני 
המינים בקרב עובדי הרשות המקומית ועובדי חברה 
עירונית; בפסקה זו, "חברה עירונית" - חברה עירונית 
כהגדרתה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-

1985  4, שאמצעי השליטה בה כאמור בהגדרה הם בידי 
אותה רשות מקומית;

)3( בחינת ההשלכות של החלטות הרשות המקומית 
השוויון  על  התפקיד  של  הפעולה  לתחומי  הנוגעות 
ההשלכות  בדבר  דעת  חוות  והגשת  המינים,  בין 

האמורות;

)4( איתור צרכים וקבוצות אוכלוסיה ברשות המקומית 
תכניות  הכנת  לשם  התפקיד  של  הפעולה  בתחומי 

המתאימות להם;

בתחומי  קיימים  שירותים  של  ושיפור  )5( הרחבה 
הפעולה של התפקיד;

וארגונים  גופים  אנשים,  עם  פעולה  )6( שיתוף 
הפועלים בתחום הרשות המקומית בתחומי הפעולה 

של התפקיד;

)7( איסוף מידע ונתונים הנוגעים לתחומי הפעולה 
התעסוקה  לתנאי  הנוגע  בכל  לרבות  התפקיד,  של 

והשכר של נשים;

של  הפעולה  בתחומי  ציבורית  תודעה  )8( טיפוח 
התפקיד באמצעות חינוך, הדרכה והסברה "

בסעיף 4 לחוק העיקרי -5 תיקון סעיף 4 

)1( בכל מקום, במקום "לעניני" יבוא "לקידום";

)2( בסעיף קטן )ד(, המילים "לועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת," - יימחקו;

)3( אחרי סעיף קטן )ד( יבוא: 

")ה( הרשות לקידום מעמד האישה תכלול בדוח השנתי שהיא מגישה לפי 
סעיף 21 לחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998, סיכום של הדוחות 
שהוגשו על ידי היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות באותה שנה; 
בדיווח יצוינו מספר הדוחות שהוגשו באותה שנה, סיכום הפעולות של היועצות 

והממצאים העיקריים העולים מהדוחות "

בסעיף 5 לחוק העיקרי -6  תיקון סעיף 5 

)1( בכל מקום, במקום "לעניני" יבוא "לקידום";

)2( בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא "ותינתן לה הזדמנות להביע את עמדתה בעל פה או 
בכתב לפני קבלת כל החלטה הנוגעת לתחומי הפעולה של התפקיד, לתושבות הרשות 

המקומית או לעובדות הרשות המקומית ";

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   4
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)3( במקום סעיף קטן )ב( יבוא: 

")ב( היועצת לקידום מעמד האישה או עובד הרשות המקומית שהסמיכה 
לכך זכאים להשתתף בישיבות מועצת הרשות המקומית ובישיבות הוועדות 
שבהן מתקבלות החלטות הנוגעות למצבת כוח האדם ברשות המקומית, לרבות 

בוועדות מכרזים 

)ג( ביקש חבר מועצת הרשות המקומית שהיועצת לקידום מעמד האישה 
תחווה את דעתה בנושא העומד על סדר יומה של מועצת הרשות המקומית, 

תינתן ליועצת לקידום מעמד האישה הזדמנות לחוות את דעתה בעניין "

בסעיף 6 לחוק העיקרי - 7  תיקון סעיף 6 

)1( האמור בו יסומן ")א(", ובו, במקום "לעניני" יבוא "לקידום", במקום "ולאחר" יבוא 
"לאחר", ובסופו יבוא "ולאחר שניתנה לה הזדמנות לטעון את טענותיה בפני המועצה ";

)2( אחרי סעיף קטן )א( יבוא: 

")ב( הודעה על כוונה להעביר יועצת לקידום מעמד האישה מתפקידה ועל 
מועד ישיבת המועצה שבה תידון העברתה מהתפקיד תימסר לרשות לקידום 
ישיבת  מועד  לפני  שעות  מ–48  יאוחר  ולא  האפשרי  בהקדם  האישה  מעמד 

המועצה בעניין "

בסעיף 7 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "לעניני" יבוא "לקידום" 8  תיקון סעיף 7 

8 לחוק העיקרי, אחרי "והוא רשאי" יבוא "באישור הוועדה לקידום מעמד 9  תיקון סעיף 8 בסעיף 
האישה של הכנסת," 

תיקון פקודת 
העיריות 

בפקודת העיריות  5, בתוספת הרביעית, אחרי פרט 10א יבוא: 10  

"10ב  בתקציב יהיה סעיף נפרד למימון פעילות היועצת לקידום מעמד האישה "

תיקון פקודת 
המועצות המקומיות 

10א 11   10א" יבוא "וסעיפים  34, במקום "וסעיף  בפקודת המועצות המקומיות  6, בסעיף 
ו–10ב" 

תחולה והוראות 
מעבר 

רשות 12   על  יחולו  זה,  לחוק   3 בסעיף  כנוסחו  העיקרי,  לחוק  2)ג(  סעיף  )א( הוראות 
מקומית שלא מינתה יועצת לקידום מעמד האישה ערב תחילתו של חוק זה, בשינויים 
המחויבים ובשינוי זה: במקום "מיום שהיועצת הקודמת חדלה למלא את תפקידה" 
)יועצת לענייני מעמד האישה(  יקראו "מיום תחילתו של חוק הרשויות המקומיות 

)תיקון(, התשס"ח-2008 7"  

)ב( הוראות סעיף 3 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה -

)1( יחולו על יועצת לקידום מעמד האישה שמונתה מיום התחילה ואילך;

)2( יחולו, בתום ארבע שנים מיום תחילתו של חוק זה, על יועצת לענייני מעמד 
האישה שמונתה כדין ערב יום התחילה 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ת י ר ט ש ר  י א מ               
                    שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשס"ח, עמ' 522    5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ח, עמ' 215    6

ס"ח התשס"ח, עמ' 628   7

)3( במקום סעיף קטן )ב( יבוא: 

")ב( היועצת לקידום מעמד האישה או עובד הרשות המקומית שהסמיכה 
לכך זכאים להשתתף בישיבות מועצת הרשות המקומית ובישיבות הוועדות 
שבהן מתקבלות החלטות הנוגעות למצבת כוח האדם ברשות המקומית, לרבות 

בוועדות מכרזים 

)ג( ביקש חבר מועצת הרשות המקומית שהיועצת לקידום מעמד האישה 
תחווה את דעתה בנושא העומד על סדר יומה של מועצת הרשות המקומית, 

תינתן ליועצת לקידום מעמד האישה הזדמנות לחוות את דעתה בעניין "

תיקון סעיף 6 בסעיף 6 לחוק העיקרי - 7  

)1( האמור בו יסומן ")א(", ובו, במקום "לעניני" יבוא "לקידום", במקום "ולאחר" יבוא 
"לאחר", ובסופו יבוא "ולאחר שניתנה לה הזדמנות לטעון את טענותיה בפני המועצה ";

)2( אחרי סעיף קטן )א( יבוא: 

")ב( הודעה על כוונה להעביר יועצת לקידום מעמד האישה מתפקידה ועל מועד 
ישיבת המועצה שבה תידון העברתה מהתפקיד תימסר לרשות לקידום מעמד האישה 

בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ–48 שעות לפני מועד ישיבת המועצה בעניין "

תיקון סעיף 7 בסעיף 7 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "לעניני" יבוא "לקידום" 8  

8 לחוק העיקרי, אחרי "והוא רשאי" יבוא "באישור הוועדה לקידום מעמד 9   בסעיף 
האישה של הכנסת," 

תיקון סעיף 8

תיקון פקודת בפקודת העיריות  5, בתוספת הרביעית, אחרי פרט 10א יבוא: 10  
העיריות - מס' 116   

"10ב  בתקציב יהיה סעיף נפרד למימון פעילות היועצת לקידום מעמד האישה "

10א 11   10א" יבוא "וסעיפים  34, במקום "וסעיף  בפקודת המועצות המקומיות  6, בסעיף 
ו–10ב" 

תיקון פקודת 
המועצות 

המקומיות - מס' 53  

רשות 12   על  יחולו  זה,  לחוק   3 בסעיף  כנוסחו  העיקרי,  לחוק  2)ג(  סעיף  )א( הוראות 
מקומית שלא מינתה יועצת לקידום מעמד האישה ערב תחילתו של חוק זה, בשינויים 
המחויבים ובשינוי זה: במקום "מיום שהיועצת הקודמת חדלה למלא את תפקידה" 
)יועצת לעניני מעמד האישה(  יקראו "מיום תחילתו של חוק הרשויות המקומיות 

)תיקון(, התשס"ח-2008 7"  

תחולה והוראות 
מעבר 

)ב( הוראות סעיף 3 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה -

)1( יחולו על יועצת לקידום מעמד האישה שמונתה מיום התחילה ואילך;

)2( יחולו, בתום ארבע שנים מיום תחילתו של חוק זה, על יועצת לעניני מעמד 
האישה שמונתה כדין ערב יום התחילה 

אולמרט ד   אהו
ראש הממשלה

ר שטרית  מאי
שר הפנים

פרס ן   שמעו
נשיא המדינה

ק צי אי ה   דלי
יושבת ראש הכנסת

ספר החוקים 2165, ז' בתמוז התשס"ח, 2008 7 10


