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 בהול -ח"כ מירב כהן
השרה לשוויון חברתי

שלום רב,
הנדון :העברה מיידית של  10מיליון ש"ח לתכנית הלאומית למאבק בהטרדות מיניות
הרינו לפנות אליכם באופן דחוף בדרישה להעביר באופן מיידי את  10מיליון הש"ח שהובטחו לצורך יישום
התכנית הלאומית למאבק בתופעת ההטרדות המיניות בחברה הישראלית ,כדלקמן:
.1

.2

.3

.4

.5

.6

שלשום 19.8.2020 ,היה יום שחור לחברה הישראלית .יום שבו נודע כי לפי החשדות ילדה בת  16נאנסה
בידי  30גברים .זהו מקרה קשה ושובר לב שזועק טיפול מיידי וחד משמעי .למרבה הצער ,אין מדובר
במקרה יחיד .אין כמעט יום שעובר מבלי שאישה או נערה בישראל לא חוות אלימות או הטרדה מגדרית
או מינית כלשהי ,רק בגלל היותה אישה או נערה .אלימות זו היא בעלת מופעים שונים ומתקיימת בכל
אזורי החיים – בבית ,בלימודים ,ברחוב ואולי במקום הנפוץ ביותר – בעבודה .בכל צורותיה ,אלימות
מגדרית ומינית מהווה הפרה חמורה של זכויות האדם של נשים ,ומאיימת על חירותן וחייהן .מעבר
לפגיעה האישית ,אלימות והטרדה כלפי נשים נושאות עימן מחיר כלכלי ומוסרי קשה לחברה כולה.
כידוע לכם ,על רקע ההבנה כי יש לנקוט בצעדים על מנת להתמודד עם התופעה הקשה ,בין היתר,
התקבלה ביום  7.12.2017החלטת ממשלה מס'  3229שנתנה תוקף להחלטת ועדת השרים לשוויון מגדרי
בראשות השרה גילה גמליאל ,לגיבוש תכנית לאומית למאבק בתופעת ההטרדות המיניות בחברה
הישראלית .במסגרת החלטת הממשלה ולצורך יישום התכנית הוקצו  10מיליון ש"ח לשנים ,2020-2018
מתוך תקציב המשרד לשוויון חברתי.
בהתאם להחלטה ,הרשות לקידום מעמד האישה יזמה הקמת ועדה לגיבוש תכנית ,אשר לאחר עבודה
נרחבת ,פרסמה בינואר  2019המלצותיה .הוועדה בחרה לשים דגש על הטרדה במקומות העבודה לאחר
שסקר שערכה הרשות לקידום מעמד האישה העלה כי מקומות העבודה הם הכר הפורה להטרדות
מיניות בישראל ,ונוכח ההכרה כי הטרדה מינית בעבודה פוגעת פגיעה אקוטית בחייה של עובדת,
בבריאותה ,באפשרויות הקידום שלה ,ביכולתה להתפרנס ולחיות בכבוד .שדולת הנשים הופיעה בפני
הוועדה והציגה הצעות מתוך ניסיון רב שנצבר אצלה בטיפול בנושא וליווי נשים במסגרת הקו הפתוח
לסיוע משפטי .הוועדה גיבשה תכנית יישומית ממוקדת בהיקף התקציבי שנקבע לה במטרה לנסות
ולמגר את התופעה הקשה.
למעלה משנה וחצי לאחר פרסום ההמלצות ולמרות שהובטח התקציב ,נודע לנו לאחרונה ,לתדהמתנו,
כי  10מיליון הש"ח אינם .כל יום שחולף מבלי שהכסף מועבר ליישום התכנית משמעו עוד יום שבו
ממשלת ישראל מתעלמת ממחצית מהאוכלוסייה שלה ,מעוד אישה ועוד נערה שההטרדה או האלימות
שעברו וצילקו אותן לכל החיים יכולות היו להימנע.
שלשום נודע על נערה בת  16בבילוי במלון באילת ,אבל בכל יום ישנן עובדות זוטרות ובכירות שנכפה
עליהן מגע ,התייחסות או צילום מיני ,נעשה בהן מעשה מגונה ,והן מבוזות ומושפלות .בעוד שחייהן
מתרסקים ,המטרידים ממשיכים הלאה לקרבן הבא ,בחברה שבה התייחסות לאישה ככלי מיני ותו לו
הפכה לגיטימית.
אשר על כל האמור ,אנו דורשות כי הכספים שהובטחו ליישום התכנית הלאומית כאמור יועברו ללא
דיחוי ליישומה .מדובר בצעד ראשון מתחייב כחלק מאימוץ מדיניות ברורה ומקיפה של אפס סבלנות
לאלימות ולהטרדות נגד נשים ונערות .אנו מקוות כי אתם שותפים לחשש הכבד למוסריותה של החברה
הישראלית וכי תפעלו במהרה כדי להגן על הנשים והנערות שלה.
בכבוד רב,
מיכל גרא מרגליות ,עו"ד
מנכ"לית שדולת הנשים בישראל

שי אוקסנברג ,עו"ד
מנהלת קידום מדיניות וחקיקה
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