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 תשובה למכתבך בנוגע לשלט פוגעני שכוון נגד רעיית ראש הממשלההנדון: 

אשת התייחסות מינית פוגענית כלפי עם קיבלנו את מכתבך בנוגע לתמונה של מפגין הנושא שלט 

הבחירה להשתמש באיבר מין בהקשר של אשת ראש הממשלה  שרה נתניהו. , הגב'ראש הממשלה

  היא בחירה מזעזעת, שאנחנו מגנות בכל פה.

אנו מקוות מקבלות את פנייתך, ונשמח להגיב על המקרה המדובר באופן פומבי. אנו בהמשך לכך, 

ות עם הפגיעה ומוכנות להתגייס תדע להציע לה את הכלים להתמודדשסביבת אשת ראש הממשלה 

 זאת חובתנו הראשונה. . יש לה גיבוי מארגוני הנשיםשהיא תדע כך ששניתן יחד כדי לעשות כל 

תופעת מאבק בלשותפות אמיתית לבשבילנו לקרוא לך הזדמנות מצוינת גם א והמכתב ששלחת ה

כידוע השלט המכוער שהונף בהפגנה הוא רק קצה הקרחון והמגדרית כלפי נשים. האלימות המינית 

. אנו מזמינות אותך להרים את דגל המאבק באלימות מינית ומגדרית ולפעול להגן על כל הנשים לך

 במדינת ישראל שמרגישות העדר ביטחון אישי.

 נבקש להעלות לפניך מספר צעדי מדיניות שנשמח לקדם יחדיו:

קבלת ההחלטות: נוכחותו של נתן אשל במוקדי קבלת ההחלטות  הרחקת עברייני מין ממוקדי. 1

והעובדה שהוא עודנו נושא ונתן בשם ראש הממשלה היא פגיעה מתמשכת בכל אישה שחוותה 

 אלימות מינית במקום עבודתה. נשמח לקדם הצהרה פומבית משותפת שלא ייתכן שדבר זה ימשך.

על תכנית  2017ים: החלטת הממשלה משנת תקציב התכנית הלאומית למאבק באלימות נגד נש. 2

לאומית למאבק באלימות נגד נשים לא תוקצבה ולא הוגדרו המקורות התקציביים למימוש 

באופן מצטבר, כך בשנה  ₪מיליון  50-התכנית. בכל שנה התכנית צריכה להיות מתוקצבת ב

בפועל עד כה אה. מיליון וכן הל 100, בשנה השנייה ₪הראשונה היא תתוקצב בחמישים מיליון 

עברת התקציב ה בסך הכל בפיזור על פני שלוש שנים. ₪עברו רק חמישים מיליון  2017משנת 

דחופה במיוחד בעת זו כאשר אנחנו עדות לעלייה דרמטית במספר מקרי האלימות במשפחה עקב 

 הבידוד והסגר.  ,משבר הקורונה

אנחנו שותפות בסוף המשמרת.  לאיסוף כלי נשק חם ממאבטחיםלדרישה נשמח אם תצטרפי . 3

נתונים על משמעויות הרות האסון של  בקואליציית "האקדח על שולחן המטבח", שמרכזת

הימצאות כלי נשק חם בבית והאופן שבו זה מייצר תחושת איום מתמיד ומתמשך בחייהן של נשים 

 נפגעות אלימות במשפחה.

לתקציב החינוך היא החלטה  ₪יארד מיל 4מגדרי: החלטת הממשלה להעביר לשוויון חינוך . 4

 ות לממש ולקדם חינוך מגדרי בתוך תכנית הלימודים. מבורכת ומשמעותית, אנו רואות כאן הזדמנ
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שוויון המגדרי שורשיה גם בערכים המוטמעים דרך מערכת החינוך ותפקידים מגדריים -תופעת האי

מגיל ישנה הסללה כך,  יות., וחשוב לתת כלים כבר מגיל צעיר לבחירות אמיתמוכתבים חברתית

מקצועות "צווארון ורוד" שמעמדם התעסוקתי נמוך צעיר מאוד שמתבטאת אחר כך גם בבחירה ב

שוויון -כל אלה משמרים את האי והשכר בהם נמוך משמעותית )ובזה צריך לטפל בנפרד(.מגברים, 

ופעות האלימות מעבר לכך, חינוך מגדרי דרוש בכדי להתמודד עם ת .הכלכלי בחברה הישראלית

המינית כלפי נערות וכדי לחנך את בני ובנות הנוער על מערכות יחסים בריאות. אנו מאמינות שחינוך 

 מגדרי הוא המפתח כדי למנוע תופעות כמו השלט שהונף בהפגנה.

לידינו תמונות מהמחאה בבלפור של מפגינות הנושאות שלטים על הצורך ב"מנהיגה"  והגיע. 5

יותר נשים במוקדי קבלת ההחלטות. אנו מאמינות שככל שיהיו יותר נשים במוקדי קבלת דרישה לו

לפיה לתפיסה ההחלטות כך ייטב מצבן של נשים בחברה הישראלית. אנו מאמינות שאת שותפה 

נשמח לקדם יחדיו חקיקה שתחייב את כל הוא חשוב מאד. ייצוג של נשים במוקדי קבלת החלטות 

 שוויוני ברשימות הבחירות לכנסת. המפלגות לייצוג נשים

 נשמח לשתף פעולה על מנת לקדם זכויות נשים ושוויון מגדרי במדינת ישראל.

 בברכה,

 

 

                                              
 

 מיכל גרא מרגליות, עו"ד                                  יעל מרים סיני                                              
 מנהלת קידום מדיניות וחקיקה              שדולת הנשים בישראל מנכ"לית              

 

 

 


