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לכבוד				
  גב' דנה זוננקלר, מרכזת
	הועדה לקידום עורכת הדין
	לשכת עורכי הדין בישראל						
  באמצעות הדואר האלקטרוני


דנה שלום,


הנדון: השתתפותי בישיבת הועדה לקידום מעמד האישה בכנסת ביום 28.01.2004 


	בהמשך לשיחתנו הטלפונית מיום 02.02.2004, מצאתי לנכון לעדכנך בנושא שבנדון.


	בישיבת הועדה לקידום מעמד האישה בכנסת (להלן: "ועדת הכנסת"), אשר נערכה בראשותה של ח"כ גילה גמליאל ובהשתתפות ח"כ לבני וח"כ חן רשף ומוזמנים נוספים ממשרדי הממשלה ומארגוני נשים מובילים, נדונו שתי סוגיות עיקריות:


2.1	הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון) (שירות לאומי). 
	סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998, מונה רשימת 		מעשים המהווים הטרדה מינית. החוק מגדיר הטרדה מינית, בין היתר, 	כ"הצעות חוזרות בעלות אופי מיני והתייחסויות חוזרות המופנות לאדם 	המתמקדות במיניותו", ובלבד כי האדם שאליו מופנות ההצעות או 	ההתייחסויות הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או התייחסויות אלו. 
	למרות הגדרה זו, ישנן אוכלוסיות מסוימות אשר לגביהן פטור 			המוטרד/ת מלהראות למטריד כי אינו מעוניין בהצעות אלו, וביניהן 		קטינים, חסרי ישע ואנשים המשרתים בכוחות הביטחון, אך אנשים 		המשרתים בשירות לאומי אינם נכללים ביניהם. 
	מטרת הצעת החוק היא להשוות את מעמדם של המשרתים בשירות 		לאומי לאלו של המשרתים בכוחות הביטחון.
	עם תום הישיבה, עברה הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית 			במליאת הכנסת.

2.2	שילוב נשים בלימודי מקצועות ההנדסה, מדעים מדויקים וטכנולוגיה.
	בחלק זה של הישיבה נערכה סקירה ע"י נציגי צה"ל של הפרוייקטים 	הנוכחיים והעתידים אשר נערכו וייערכו במסגרת צה"ל לקידום שילוב נשים 	במדע ובטכנולוגיה בצה"ל, לרבות פרוייקט "רקיע", פרוייקט "אופקים 	טכנולוגיים", וכיו"ב.
	תקצר היריעה מלפרט את כל הפרוייקטים אשר נזכרו בדיון זה, ואולם 	מצאתי לנכון לפרט על פרוייקט "רקיע", אשר לטעמי הינו המרשים מכולם.
	פרויקט "רקיע" הוא פרוייקט ייחודי בפיקוח מה"ט במשרד התמ"ת 	המאפשר לנשים ללמוד לתואר הנדסאי במגמות חשמל, מכונות 	ואלקטרוניקה תוך דחיית הגיוס לצה"ל ובהתחייבות ל- 18 חודשי שירות 	קבע. הרעיון הוא לבנות מסלול, אטרקטיבי ככל האפשר, שיתחיל בלימודים 	טרום שירות צבאי ויימשך בשירות במקצוע במהלך השירות הצבאי. הנשים 	המתקבלות לפרוייקט לומדות 4 סמסטרים רצופים (18 חודשים) במכללות 	ונדרשות לעמוד 	בבחינות פנימיות ובבחינות ממלכתיות, וכן להגיש ולהיבחן 	על פרויקט גמר אישי. מתאימות יכולות להשתלב גם במסלולי הדרכה 	וקצונה. פרוייקט זה מהווה אלטרנטיבה נוספת לנשים אשר לא התקבלו 	לעתודה האקדמית, וברצונן לרכוש מקצוע והשכלה אקדמיים במסגרת 	צה"ל.

	אשמח לעמוד לרשותך בפרטים נוספים.



		
 
בכבוד רב,

רונית מאור קשלס, עו"ד











