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לכבוד :חה"כ מוחמד ברכה
יו"ר מפלגת חד"ש

הנדון :פרק במצע המפלגה בבחירות  2013בנושא הדרת נשים
שלום רב,
בשנה החולפת זעזעו את הציבור הישראלי מספר אירועים אשר במהלכן נשים הודרו ,בוזו ונפגעו
מאלימות פיזית ומילולית על רקע דתי קיצוני .אירועים אלו אומנם הציפו על פני השטח את נושא
הדרת הנשים מהמרחב הציבורי בישראל וגררו תגובות נזעמות ,עניין תקשורתי ואף עצרת
בהשתתפות אלפים שהגיעו לעיר בית שמש על מנת למחות ,אולם מתחת לפני השטח אירועים מסוג
זה מתקיימים בישראל על בסיס קבוע ובאין מפריע כבר שנים מספר.
בתגובה לאירועים מינתה הממשלה צוות בינמשרדי הכלל מספר משרדי ממשלה ורשויות שלטון
שהציע לטפל בבעיה בדרכים שונות .בנוסף ,עשרות ארגונים שונים משלל צבעי הקשת הפוליטית של
החברה האזרחית הקימו את הקואליציה נגד הדרת נשים שעמלה במשך כשנה על הוצאת דו"ח
המפרט את אופן הטיפול הנדרש ,לטעמנו ,בסוגיית הדרת הנשים כאשר מטרתו היא עקירת התופעה
מהשורש.
בניגוד לדעה הרווחת לא מדובר ב"מלחמות דת" בין דתיים וחילונים אלא מאבק של הרוב השפוי )דתי
וחילוני כאחד( כנגד קבוצות שוליים קיצוניות המנצלות טעמים דתיים לצורך צבירת כוח באמצעות
אלימות .לכן ,את הסוגיה ניתן לפתור בהסכמה נרחבת ובאמצעות חקיקה ואכיפת החוק והמדיניות
שתקבע.
לאור הבחירות הקרובות אנו רואים חשיבות מרבית בהעלאת הסוגיה לסדר היום הציבורי ולכן נפעל
לפעילות בנושא שתכלול קמפיין והתגייסות של הציבור הרחב .אנו פונים אליך על מנת לשלב את
הנושא במצע מפלגתך.
לפניה זאת מצורפת הצעה קונקרטית של הקואליציה נגד הדרת נשים הכוללת מספר נקודות מפתח
לטיפול בנושא .נשמח אם מפלגתך תאמץ את ההצעה במצעה לקראת הבחירות הקרבות.

בכבוד רב,
הקואליציה נגד הדרת נשים*

* הארגונים החברים בקואליציה :אג'נדה -המרכז הישראלי לאסטרטגיה תקשורתית | איגוד מרכזי הסיוע
לנפגעות תקיפה מינית | אלול | אנשים -התנועה לקידום שוויון בישראל | האגודה לזכויות האזרח בישראל | בינה |
הלל באוניברסיטה העברית בירושלים | התנועה הרפורמית | ויצו | מרכז לקידום נשים מכון ון ליר | חידו"ש לחופש
דת ושוויון | י"ב בחשון | תנועת ירושלמים | ישראל חופשית | כן -כח נשים | מבוי סתום | מכון שלום הרטמן | ממזרח
שמש | מרחב -מועצת רבנים חילוניים בישראל | מרכז רקמן | מתפקדות -הלובי לשוויון בין המינים | נשות הכותל |
פועלות ברשת | פרלמנט נשים | קולך -פורום נשים דתיות | שי"ן -התנועה לשוויון ייצוג נשים | שתיל | תודעה-
העמותה למען נפגעות תעשיית המין | תמורה -המרכז המשפטי למניעת אפלייה | תמורה -יהדות ישראלית

סעיפים למצע המפלגות:

•

המפלגה רואה בהדרת נשים ,השתקת קולן או מחיקת דמויות נשים מהמרחב הציבורי
הפרה של עקרון השוויון וסכנה למשטר הדמוקרטי בישראל .המפלגה תפעל לקביעת איסור
על העברת מימון ציבורי לגופים המדירים או מפלים נשים בניגוד לחוק ,בין אם המדובר
בעמותות המקבלות תמיכות מהמדינה ובין אם המדובר ברשויות מקומיות המקבלות
תקציבים ממשלתיים.

•

המפלגה תפעל לכך שעיריות ורשויות מקומיות לא יקיימו אירועים בהם מתקיימת הפרדה
בין נשים וגברים ,או שהם לגברים בלבד ,או בהם מתקיימת הדרת נשים; ויהיו מחויבות
למנוע קיומם של אירועים המדירים נשים .מרכז השלטון המקומי והרשויות המקומיות
יהיו מחויבים לפעול למניעת הדרת נשים במרחב הציבורי דוגמת הפרדה במדרכות
ציבוריות ועסקים פרטיים.

•

המפלגה תפעל לכך שכלל משרדי הממשלה יפרסמו חוזרי מנכ"ל המבהירים את האיסור
על הדרת נשים ,לרבות הפרדה בין נשים וגברים במרחב הציבורי ,איסור השמעת נשים,
קיום אירועים וכנסים לגברים בלבד ,והדרת נשים מפורומים של קבלת החלטות .חוזרי
המנכ"ל יפרטו את האיסורים הכלולים בחוק איסור הפליה ואת המקרים החריגים בהם
הפרדה אינה מהווה הפליה )כמו מקומות המיועדים לתפילה ,בריכות שחיה ,חופי רחצה או
שירותים ציבוריים( .במסגרת זו ייקבע כי תליית שלטים המחלקים את המרחב הציבורי
המשותף לגברים ולנשים ואינם כלולים בחריג )כגון בבתי עלמין( הנם אסורים.

•

המפלגה תפעל להקמת גוף מטה בממשלה שירכז ויפקח על המאבק בהדרת נשים בישראל.
לגוף זה יינתנו סמכויות אכיפה ותקציבים שיאפשרו פעולה יעילה למיגור תופעת הדרת
הנשים.

