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 השפעת סגירת רשות השידור על עובדות הרשות: הנדון

 

בימים אלה בהם מתכנסת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי ועובדת על הכנת חוק השידור הציבורי 

ת. ברצוננו לקרוא לוועדה לדון בהשלכות המגדריות של סגירת רשות השידור במתכונתה הנוכחי, שניה ושלישיתלקריאה 

ן, והחשש הממשי לפגיעה בשוויון ההזדמנויות שלה, זאת נוכח ההשלכות הקשות הצפויות לציבור עובדות רבות השידור

 ן. כפי שנסביר להל ,ובבטחון הפנסיוני שלהן בבטחונן התעסוקתי

על פי הערכות שונות , עובדים ברשות כולה  0,777-0,677עובדות מבין  077-ברשות השידור במתכונתה הנוכחית מועסקות כ

לצד מבקר המדינה  ואנור קיימות לא מעט בעיות בכל הנוגע לקידום הנשים ברשות השידו) ועדת לנדס "חכעולה מדו

המאפשר להן , ל אותן נשים מדובר במקום עבודה בטוח יחסיתאולם עבור כת. מתריעות על כך לא אח וחוקרים באקדמיה

הסובלות ממילא מאפליה ם, פיטורי כל העובדים ובהן העובדות יביא לפגיעה קשה במיוחד בציבור הנשית(. יציבות כלכלי

ם צעירות נשי, לפי נתוני נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה. העסקה פוגענית ומסטריאוטיפים וסטיגמות, מבשוק העבודה

 ל.בעוד שהנשים המבוגרות סובלות מאפליה קשה על רקע גי, סובלות לא אחת מאפליה על רקע הריון ואמהות

מוך בלבד, נ 55%על  0772עמד בשנת  66-55 הנתונים מראים כי שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי של נשים בנות

חצי , משתתפות בכוח העבודה 65 מהנשים מעל גיל 6.5%. רק משמעותית משיעור התעסוקה של גברים בגילאים אלה

ונשים רבות כאלה ייפגעו אנושות  57 נתונים אלה משקפת אבטלה קשה ועמוקה של נשים מעל גיל. ממספר הגברים בגיל זה

 לכל הפחות יבטיחור, היה ויעב, יש לוודא כי החוק . היה ויעבור החוק במתכונתנו הנוכחית ותפוטרנה כל עובדות הרשות

 ן.העסקה מחודשת של נשים מקבוצות אוכלוסיה שונות ללא קשר לגיל

חוק ך הליך פיטורין גדול כפי שצפוי ברשות השידור אף מעורר את החשש כי תיפגענה נשים הזוכות כיום להגנה משפטית דר

אמהות מיועדות , ותנשים העוברות טיפולי פורי, נשים לאחר חופשת לידה, ובהן נשים בהריון, 0256-עבודת נשים, התשי"ד

גם . נשים אלה זוכות כיום להגנה על עבודתן בתקופה המוגנת וכדי לפטרן נדרש אישור של משרד הכלכלה. לאימוץ ועוד

בהקשר זה יש לוודא כי הרצון לזרז את סגירת הרשות ולייעל את הליכי החקיקה לא בא על חשבון שמירה קפדנית על 

 .ת להגנה המלאה המוקנית להן בחקיקת המגןזכויותיהן של הנשים העובדות הזכאיו

שלו קובע כי את החובה  0ג6 בסעיף 0250-, התשי"אוק שיווי זכויות האישהח זה המקום להזכיר כי, לבסוף וחשוב לא פחות

חוות דעת מגדרית זו . לעיין בחוות דעת מגדרית על דבר חקיקה בעת קיום דיון של ועדה מוועדות הכנסת בהליך החקיקה

אך גם בהקשרים  ,אלא גם נחוצה במיוחד לדעתנו בנסיבות המיוחדות הנוכחיות כמפורט לעיל, מתחייבת מן החוק לא רק

 .רחבים יותר

 

  ה:על החתומ

 שדולת הנשים בישראל

 אוניברסיטת תל אביב ,ר יופי תירוש"ד

 , אוניברסיטת תל אביבד"ר מרב אלוש לברון

 , המכללה האקדמית תל חיד"ר אביגיל מור

 המסלול האקדמי –ד"ר צבי טריגר, המכללה למינהל 

 פורום נשים דתיות –קולך 

 צפירה שטרן

 נזו"ז, נשים זקנות וזועמות –אסתר עילם 

 המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר -שוות 



 מתפקדות הלובי לשוויון בין המינים

 'מרכז מדיה נשים בארגון 'אנו

 מרכז פמיניסטי חיפה - אשה לאשה

 למען נשים בישראל -אחותי 

 משפטניות למען צדק חברתי –איתך מעכי 

 


