
 

 

 02-6752689 טלפון:
 02-5635840 פקס:

 9195016, ירושלים  2פלן ק כתובת:
 www.klita.gov.il אתר:

 

2017דצמבר18

ל'כסלותשע"ח

14467סימוכין:



 לכבוד
 ד"ר אילה אליהו

 מרכז המחקר והמידע 
 הכנסת

 
 

 שלום רב,
 

 הנדון: בקשת נתונים על ההרכב המגדרי של ועדות ציבוריות
 

 משרד העלייה והקליטה: בשהוקמו  ציבוריות נתונים על ועדות, להלן 30.11.2017במענה לפנייתכם מתאיך 
 ך:מגן השרה עבור הפעילות פורצת דר ועדה ציבורית לבחירת עולים המקבלים .1

  2017לראשונה ב הוקמה .1.1

 דורית גולנדר –יו"ר הוועדה הרכב הועדה:  .1.2

 חברי הוועדה: יעל ארד, אבשלום קור         
 

פרס לעולים יוצרים על  -ועדת שיפוט לבחירת זוכים בפרס השרה לעולים יוצרים ע"ש יורי שטרן  .2

 .לום, מוזיקהספרות, שירה, זמר, ציהצטיינות והישגים בתחומי האומנות שונים, כגון תיאטרון, 

 2009הוקמה ב 2.1     

 הרכב הועדה עם פירוט לפי שנים, תפקידים בוועדה וייצוג אוכלוסיות:  2.2     

 

 שמות חברי הוועדה שנת הוועדה

 עולה - יו"ר הוועדה -דמיטרי אפרצב  2017
 אמנות פלסטיתועדה בתחום ת הוחבר  –  להמן-מאירה פרי

 פיסולועדה בתחום ת הוחבר –קמיאן -עדינה קשדן
 , עולהאמנות פלסטיתחבר ועדה בתחום  –אלכס לוין 

 מוסיקהחבר ועדה בתחום  - יענקלה רוטבליט
 יוצא אתיופיהמוסיקה, עולה חבר ועדה בתחום   – אבטה בריהון

 עולה - מוסיקהועדה בתחום ת הוחבר –ילנה סוקולובסקי 
 עולה - תיאטרוןחבר ועדה בתחום  –ולדימיר פרידמן 

 צילוםחבר ועדה בתחום  -יו קורן ז
 70-עלתה בשנות ה; ספרות ושירהועדה בתחום ת הוחבר –סבטלנה שנברון 
 עולה, ספרותבתחום  ועדהת הוחבר –אורנה סטוליאר 

 , עולהקולנועחבר ועדה בתחום  –יוחנן ולר 
 , עולהמחולבתחום  ועדהת הוחבר –נינה גרשמן 

 
 ייצוג מגדרי: 

 גברים 7
 נשים 6
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 שמות חברי הוועדה שנת הוועדה

 עולה -יו"ר הועדה  –דימי אפרצב  2015-2016
 עולה -חבר ועדה בתחום מוסיקה )הלחנה(  –לאוניד פטשקה 

 חבר ועדה בתחום מוסיקה )ביצוע( –קובי אשרת 
 חברת ועדה בתחום מוסיקה )זמר( –סי היימן 

 עולה -חברת ועדה אמנות פלסטית )פיסול(  –סטלה פליט 
 עולה -פלסטית )ציור( חברת ועדה אמנות  –אנה זרניצקי 

 עולה -חברת ועדה תחום מחול  –נדיה טימופייבה 
 עולה -חבר ועדה תחום שירה  –אלכס טארן 
 עולה -חבר ועדה תחום ספרות  –מרק זייציק 

 חבר ועדה תחום קולנוע –יגאל חיו 
 עולה -חבר ועדה תחום תיאטרון  –מיכאל טפליצקי 

 עולה –ום חבר ועדה תחום ציל –חורחה נובומינסקי 
 ייצוג מגדרי: 

 גברים 8
 נשים 4

  ועדהויו"ר ה -ארנון מנטבר  2014
 , עולהמחול –ועדה בתחום ת הוחבר –נדיה טימופייבה 

 צילוםועדה בתחום ת הוחבר –ורדי כהנא 
 אמנות פלסטיתחבר ועדה בתחום  –יובל קידר 

 70העלתה בשנות , אמנות פלסטית חברת הוועדה בתחום –דיאנה פומרנץ 
 אמנות פלסטיתבתחום  חברת הוועדה –להמן -מאירה פרי

 70-עלה בשנות ה ,קולנוע בתחום חברת הוועדה -–דובר קוסשוילי 
 , עולהתיאטרוןחבר ועדה בתחום  –ולדימיר פרידמן 
 , עולהספרות ושירהחבר ועדה בתחום  –איגור ביאלסקי 

 עולה, ספרות ושירהחבר הועדה בתחום  –מרק גלסניק 
 , עולה יוצא אתיופיהתיאטרוןחבר הועדה בתחום  –ואסה  יוסי

 מוסיקהחבר הועדה בתחום  -אריאל זילבר 
 מוסיקהחבר הועדה בתחום  –מוטי שמיט 

 ייצוג מגדרי: 
 גברים 9
 נשים 4

 יו"ר הוועדה –יצחק לקס  2013
 , עולהקולנוע חבר ועדה בתחום –ולדימיר פרידמן 
 מוסיקה חבר ועדה בתחום -אלכסנדר תמיר 
 , עולהמוסיקה חבר ועדה בתחום –לאוניד פטשקה 

 תיאטרון ועדה בתחוםת הוחבר –יונה אליאן 
 מחול חבר ועדה בתחום -יאיר ורדי 

 70-עולה בשנות ה, ספרות ושירה חבר ועדה בתחום –ניקודא זינגר 
 יוצא אתיופיה , עולה ספרות ושירה חבר ועדה בתחום –אברהם אדגה 

 70-עולה בשנות ה, ספרות ושירהועדה בתחום ת הוחבר –רינה לוינזון 
 70-עלתה בשנות ה, אמנות פלסטיתחברת הוועדה בתחום   -דיאנה פומרנץ 

 , עולהאמנות פלסטיתחבר ועדה בתחום  –איליה בוגדנובסקי 
 אמנות פלסטיתחברת הוועדה בתחום  –רננה קישון 
 צילוםחבר ועדה בתחום  -אלכס ליבק 

 ייצוג מגדרי:
 גברים 9

 נשים 4
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 5-לא פנינו בלה הנוגעת למאגר המועמדות המתאימות להתמנות לוועדות התשובה היא שאשלבמענה  .3

 שנים האחרונות למאגר הרשות לקידום מעמד האישה כי לא היה צורך בכך.
 

 
 בכבוד רב,         
 גורביץ-יוליה אוספובט         
 יועצת מנכ"ל         
 והקליטהמשרד העלייה          



העתקים:

מנהלהכללי–אלכסקושניר

סמנכ"לבכירלדיור,מינהלומשאביאנוש–חביבקצב


