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 ,לכבוד
 בנימין נתניהו  ח"כ

 ראש ממשלת ישראל 
 הליכוד מפלגתיו"ר ו

 

 להקמת הממשלה כודשל הלי הקואליציוני שא ומתןהמצוות רכב ה הנדון:
 

, לקידום השוויון בין המינים במדינת ישראל ולמיגור 1984הנשים בישראל פועלת מאז הקמתה, בשנת שדולת  .1

ות רבה בקידום זכויות נשים בחברה בשישדולה רואה חהאפליה, ההטרדה והאלימות נגד נשים בכל הזירות. ה

  שדולה בכנסת.הישראלית ופועלת לשם כך הן בזירה המשפטית והציבורית והן במסגרת חקיקה שמקדמת ה

כ יריב "ח – ארבעה גבריםד יכלול ליכואתמול פורסם כי צוות המו"מ הקואליציוני של הלאחר שך ו פונות אליאנ .2

 . ונתן אשלך , יונתן אורייועו"ד מיכאל ראבילוין, ל

שיקבע מי ישב  המו"מ הקואליציוניצוות מ ,מאוכלוסיית ישראל 50%-המהוות למעלה מ, נשיםייצוג ל העדר .3

זרחי מדינת אזרחיות ואחיי בעמדות הכוח, מה יהיו הנושאים המרכזיים שהממשלה החדשה תקדם ואיך יראו 

 . הדעתתקבל על תי מאיג ובלינו מדתית וכלכלית ה, חברבחינה ביטחוניתמישראל 

טרדות מיניות וצילום שדות על הל אשר הורחק משירות המדינה בעקבות חשום לפיו נתן אף יותר הפרסאקומם מ .4

לאחר שכבר  וספת,פעם נ וזאת ק מצוות המו"מ הקואליציונילשמש כחלאיותיהן של נשים, חוזר חצמתחת ל

 . 2015שנוהל בשנת יוני הקודם ואליצהקבמו"מ תו וחריפה על מעורבציבורית נמתחה ביקורת 

בושת פנים ריד מינית והורחק באדם שהודה כי הטעם  אש ממשלת ישראלשל ר צמוד שיתוף פעולה המשך .5

לפיו ביותר  זיקמסר מבנושאים הרגישים והעקרוניים ביותר של הרכבת הממשלה הבאה, שולח  מהשירות הציבורי

 הציבורי. אלה לסדר היום  מעין מעשים ניתן לעבור עלוכי  מה בכךעניין של הן פגיעות מיניות 

 עצום ואת הנזק המחרידהיקף השחשפה את ה _טותנועת #מיברחבי העולם עמדו בסימן יים האחרונות תהשנ .6

מחאת הנשים התקיימה ן דצמבר האחרורק ב . זאת ועוד,םוגברי מיליוני נשיםפוגעים מינית לממעשיהם של גרם הנ

 . קשותהחברתיות ה והשלכותיהמופעיה ל על כל המגדריתליה נגד האפדינה הגדולה בתולדות המ

שים מסוגו אין מקום ודא כי לאנולו למיידי כל שיתוף פעולה עם אשפן באוראות לך להפסיק ע זה אנו קועל רק .7

הבטיח ובכך ליוני יצמ הקואללצוות המו"אחת  ישהאלפחות בציבוריות הישראלית. בנוסף אנו קוראות לך לצרף 

 סביב שולחן קבלת ההחלטות.  ימגדר ייצוג

 ., נודהתך בהקדםלתשוב .8

 

 בברכה,

 

      

                                                                                                                                                                                          , עו"ד                                              מרים זלקינד          עו"ד                                    כל גרא מרגליות, מי                                                           

 מנהלת קידום מדיניות וחקיקה                 שדולת הנשים בישראל מנכ"לית                             

 


