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"על ההורים להתעורר.
אסורלנו להשלים עם
המקרים של
התגברות
וניצול מיני
פגיעה

ברת הכנסת

הנתנייתית ד״ר
עליזה

לביא מודאגת.לביא,
עתיד ,המשמשתיו״ר הוועדהלקי־
$TS1$לקידום$TS1$
ולשוויון מגדרי,
$DN2$לקידום $DN2$מעמד האשה
דום
מסיעת יש

הצעת חוק

הגישה באחרונה

בנושא

ההטרדות

המיניות שמטרתולהפוך את בית הספרלמקום
מוגן,להדריך מוריםותלמידים
וליצור מעור־
$TS1$מעורבות$TS1$
במציאות
$DN2$מעורבות $DN2$של ההורים שיסייעו לטפל
בות
בקרב קטיניםוקטינות".
הילדים בעת הזאת.
הקשהאליה חשופים
רו״כ ד״ר עליזה לביא
"על ההורים
להתעורר .אסורלנולהשלים עם
למאבק כדי
יוצאת
וניצול מיני בקרב
התגברות המקרים של פגיעה
להגן את הילדים
קטיניםוקטינות״ ,אמרה ד״רלביאבפאנל״שבוע
חתי ברמן עמ' 22
פוליטי״ באוניברסיטת תל אביב שבו השתתפה.
״עלינולהתגייס
ולמנוע את המשך התופעה
המדאיגה .אסורלנו לטאטא את הנושא מתחת
לשטיח .חדשותלבקרים אנחנו נחשפיםלאירר
עים של
ניצול מיני של קטין או קטינה חסרי ישע
ואלימות כלפי קטינות חסרות ישע ,זה הפך
למכת מדינה .אבות ואמהות ,בואונחזיר את האח־
$TS1$האחריות$TS1$
השתנתה
שלנו .המציאות
לידיים
$DN2$האחריות $DN2$ההורית
ריות
ואנו חייבים וחייבותלהתאים אתעצמנו .הוואט־
$TS1$הוואטספ$TS1$,
הטלוויזיה והמדיה המקור
$DN2$הוואטספ $DN2$,הפייסבוק ,שידורי
ספ,
נת משפיעים על חוסר הבקרהשלנו .האחריות
ההוריתשלנו התפוגגה ,יותר ויותר הורים סומ־
$TS1$סומכים$TS1$
הרגולטור שיקבע עבורם האם התכנים
כים
$DN2$סומכים $DN2$על
שהילדים שלהם צורכים מתאימיםוראויים .אנו
לפעוללהעלאת המודעותלהטרדות ופ־
$TS1$ופגיעות$TS1$
חייבים
$DN2$ופגיעות $DN2$מיניות בסביבה החינוכית,בקהילה ובמ־
$TS1$ובמשפחה$TS1$
גיעות
ולדאוג למרחב ציבורי נקי על ידי
$DN2$ובמשפחה $DN2$כאחד
שפחה
הוגן״.
סיקור תקשורתי

אשה

על

המשמר

ח״כ ד״ר לביא

$DN2$מיניות $DN2$,וכך
ות,
חברה בוועדת

משמשת גם

הכספיםובוועדת חוץוביטחון .בשנים
נות

היאפעלהמול

האחרר

הכנסתבניסיון לקדם מגוון

נושאים ,גם בוועדות

השונות

וגם מול

כנסת ושרים .עכשיו היא עושה

חברי

את זה מתוך

rrnp pK

ההכשרה

הראשונה צפויה

לצאת לדרך
המשפט
להרחיב הכשרות אלה לכל מערכת
ולתחומים אחרים ,בין היתר בתחומיאלימות
בחודש פברואר

הקרוב .אנונפעל

במשפחה וסחר בבני אדם״.

מד! היד!פועלך בעניץ מעמדן של
הכנסת.
גצה״ל?
״כשהתמניתיליו״ר הוועדהלקידום מעמד
לסוגיית השוויון בנטל
״אני מקדישה זמן רב
שאדרשלנושא של הטרדות
האשה ,לא חשבתי
$TS1$״אולם $TS1$,ולהשפעתה על שירות נשיםבצה״ל .שיתוף
מיניות בתדירות רבה כלכך״ ,היא מספרת,״או־
$DN2$״אולם $DN2$,מאז ועדעכשיו,הגיעו לפתחה שלהוועדה פעולה פורה שלהוועדהלקידום מעמד האשה
לם,
ההטרדות המיניות

בשוק

לנו להשלים
של פגיעהוניצול
עם

נשימ

התקשורת ,פניות

ההווים

צריכים

עםיו״ר ועדת פרי ,שר המדע יעקב פרי,

התגברות
מיני

המקרים
בקרב

קטינים וקטינות.עלינו להתגייס
התופעה
המשך
ולמנוע את
המדאיגה .אסורלנו לטאטא
חדשות
מתחת לשטיח.
הנושא

את

ושרת

התרבות והספורטלימורלבנת,
מהתאחדות הסטודנטים בדבר הטרדות מיניות
חשובהלחוק שירות הביטחון .תוספתזו מחייבת
באקדמיה ,פניות בנושא מהשלטון המקומי,
את שר הביטחוןלהגן על מעמדןוזכויותיהן של
התבטאויות קשות במערכת המשפט ופרסומות
בצה״ל .בנוסף,הוחלט כיצה״ל
נשים המשרתות
פוגעניות בתקשורת .כינסתי את הוועדה בכל
לוועדהלקידום
יחויב להגיש דוח ציבורי שנתי
אחד מהנושאיםהללו ,ואנו ממשיכות לטפל,
בצה״ל .מדובר
מעמד האשה עלשילוב הנשים
ולעקוב אחר יישום המסקנות .שמחנו
לקדם
בשינוי היסטורי ,שישמור על מעמדן של הנשים
המשפט
מנשיא בית
בוועדה לקבל
העליון,
בצה״ל ויאפשר קידום והתפתחות במגוון תפקי־
$TS1$תפקידים$TS1$
כבוד השופט אשר גרוניס ,התייחסות חשובה
דים
וחד משמעיתלמחויבות מערכת המשפטלהג־
$TS1$להגנה$TS1$
$DN2$תפקידים$DN2$בצה״ל .הוועדהלקידום מעמד האשה תע־
$TS1$תעמוד$TS1$
$DN2$תעמוד $DN2$על המשמר ,תבחןלעומק את ההשלכות
מוד
ולאופןהטיפול הראוי בת־
$TS1$בתלונות$TS1$.
$DN2$להגנה $DN2$מפני עבירות מין
נה
של גיוס החרדים על הנשיםבצה״ל ותוודא כי
המשפטים
$DN2$בתלונות $DN2$.בריח שקיימנוהוחלט ששרת
לונות.
המשרתות.
גיוס החרדים אינו פוגע בנשים
נוהל,לפיו יחויבו
והשופט גרוניס יגבשו יחד
מעברלהחלטות ועדת פרי וחוק הגיוס החדש,
לעבור הכשרה בנושא הטרדות מיני־
$TS1$מיניות$TS1$,
השופטים
הניב

להתעורר.

אסור

תוספת

לבקרים
ונחשפות לאירועים של ניצול
אנחנו

של

קטין או

שוב

קטינה

נחשפים

חסרי

מיני

ישע
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עדיין ישנה עבודה רבהבצה״ל בכלהנוגעלשי־
$TS1$לשילוב$TS1$
לוב $DN2$נשים .טוב עשה הצבא שפתח  92אחוזים
לוב
דום
$DN2$שקידום $DN2$נשים זו הדרך להתקדמות החברהכולה.
מהתפקידיםלנשים ,אךעדיין הבנות לא מגי־
$TS1$מגיעות$TS1$
חובהלמצוא שיתופיפעולה עם גברים .לבד לא
יעות $DN2$ומאיישות אותם ובמרב היחידותהטכנולר
יתאפשרו שינוייעומק .בארצות הברית יש היום
עות
גיות והמיוחדות נראהלרובגברים״.
רגרסיה .ההשכלה לבדה לא מבטיחהשוויון.
השאלה המרכזית היא האיש לאמץשריון ,חקי־
$TS1$חקיקה$TS1$
מדברים
קה
$DN2$חקיקה $DN2$ותקנות שיאפשרו לנשיםלהיות שותפות
המחוק־
$TS1$המחוקקים$TS1$
הכנסת
מחברי
אחת
היא
לביא
ח׳׳כ
ובכךליצור אתהשווית או
לעודד העצמהוחי־
$TS1$וחינוך$TS1$
נוך
$DN2$וחינוך$DN2$
וקקים $DN2$ביותר .עד כה העבירהבמלואם ארבעה חר
קים
ולהמתין עד שהשינוי יתרחש?״.

למינוי דיינים יכהנו
החוקקובע ,כי בוועדה

החדש ,״שעות התייחדות" ,היא

מתוך  11חבריהוועדה .״מדובר

צריך
היהודי״.
$DN2$הראוי $DN2$בארון הספרים
אוי
לעוררמודעות,לחנךולפתח הבנה שקי־
$TS1$שקידום$TS1$

קים

בכנסת.

היא

הגישה הצעות חוק

רבות

על

ספרה

לביא

היא

הראשונה מחברי

הנוכחיתשהצליחה
להעביר
בנושא דת ומדינה ,חוק

של מדינתישראל,
מועלםרפאלי

הכנסת

בכנסת

הצעת חוק

פרטית

שנכנס לספר

יחד עם חברת

החוקים

הכנסתשולי

מהביתהיהודי.

צעד
ארבע

ראשון

נשים

בהישגגדול.
אומרת:״לאחר מסע בן עשר שנים .אני שמחה
בנושאים שונים ,יזמה עשרות דיוניםבוועדה,
סיורי שטח ,כנסים כדוגמת הכנס נגדאלימות להחזיר ספר שכמעט הלך
דומה אך ללאהצלחה .מינוי נשים הוא צעד רא־
$TS1$ראשון$TS1$
לאיבוד.לפני כ־ 150
לקיימו בכלאנווה תרצה ואת יום
נשים שבחרה
$DN2$ראשון $DN2$בתיקוןהאפליה הקיימת היום במערכת בתי
שון
שנה כתבה פאני נוידא ,רבניתמשכילה ,כביש־
$TS1$כבישתן$TS1$
$DN2$כבישתן $DN2$נדיר ומתוך דאגה לנשים
תן
הבינלאומי שעסק בהעצמה הכלכלית
האשה
הדין הרבניים.גיוון התמהיל האנושי של חברי
ולנערות סביבה
מהפעילות שלי מת־
$TS1$מתבססת$TS1$
למינוים של דיינים מתונים יותר,
יוביל
ספרתפילות לנשים בשפה הגרמנית .בתקופ־
$TS1$בתקופתה$TS1$,
של נשיםועוד" .לא מעט
הוועדה
$מתבססת $DN2$על פניות שמגיעות מהשטח ,מאירות את
תה,
בססת
קשובים יותר ומעורים יותר בחברה הישרא־
$TS1$הישראעל$TS1$
$DN2$בתקופתה $DN2$,הנשים בסביבתה החלו ללכת לראשונה
לאוניברסיטה,לאופרה לית״.
עיני ,וקוראותלפעולה בנושאים רבים" ,היא בתולדות העם היהודי
אומרת.
$DN2$הישראעל$DN2$שולחנה של לביא נושאים רבים אותם
ואף ללמוד שפות .אלא שבעברית לא חשקו
על
באחרונה היא השתתפה בכנס oecdלקי־
$TS1$לקידום$TS1$
היא תקדם במושב הבא :מרוץ הסמכויות שיביא
והקשר עם היהדותנחלש .רק לאחר שהתאלמ־
$TS1$שהתאלמנה$TS1$
דום
לרפורמה בגירושים ,נושא הגיור והגיורות בו
נה
$DN2$שהתאלמנה$DN2$בגיל צעיר יחסית היא אזרה אומץ לפרסם
קידום $DN2$נשים מנהיגות במרחב הציבורי .יחד עם
סוויד,
וורד
הכנסת,
מזכירת
מאהלר,
ירדנה
היאפועלת שנים רבות ,שיתוף נשים ברשימות
אותו בהוצאה היהודית המכובדת ביותר .הספר
יוע־
$TS1$יועצת$TS1$
ועצת $DN2$ראש הממשלהלמעמד האשה" .ישנה הסכ־
$TS1$הסכמה$TS1$
צת
המוניציפאליות,מקלטי נשים מוכות,
הפך במהרה לרב מכר .על אף  28המהדורות לבחירות
שמו
שיצאו,
המשתתפים
בקרב
ומדינות
תרבויות
חוצת
מה
סכמה$DN2$
התמודדות מערכתית עםהאלימות בכלל וכמ־
$TS1$וכמריה$TS1$
ממדפי ההיסטוריה .אני
נעלם
להשיבו
ונרגשת
שמחה
וכי
מספיקה
איננה
חקיקה
כי
והמשתתפות,
ריה
למקומו הר־
$TS1$הראוי$TS1$
עד דמעות
$DN2$וכמריה $DN2$החברתית בפרטועוד.
חמש

שנים ניסינולהעביר

חוק
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ברברה
השקת

אירוע
נתניה
התקיימה בשבוע

בהיכל

נשים

מועצת

שעבר

התרבות העירוני

בהנחייתה של עו״ד אילנה בן־
$TS1$בןשושן$TS1$

ןשושן $DN2$גורן .בין
שושן

סגנית ומ״מ

המברכות היו:

ראש העירייה ד׳׳ר

אביטל לאופר ,יו״ר הוועדה
האשה ח״כ ד״ר
לקידום מעמד
עליזה לביא ,יועצת

הממשלה

בנושאי

ורד מוויד.

ראש

חברה

בתוכנית

ורווחה
האמנותית:

צוטית גרנט במופע "דלתות
מסתובבות״ ולהקת נעורים של
חבצלות נתניה .בתחילת הערב
הוצבו בלובי של ההיכל דוכנים
של נשים יוצרות מנתניה .גורן
מפרטת :״זה התחיל בקורס
׳מנהיגות את המחר׳
עמותת כ״ן .זו

איכותית
מה

לתרום

בהמשך״.

שיש

בשיתוף

קבוצת

לה

ואת זה

נשים

אמירה ויש
נראה

לה

מתחככת

בהשקת

מועצת

r-media.co.il

הנשים
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