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 לכבוד

 איילת שקדועדת השרים לענייני חקיקה, השרה "ר יו

 חברות וחברי ועדת השרים לענייני חקיקה
 

 

 התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות לדיון ביום א' הקרוב הנדון:
 

 מכובדיי, ו מכובדותיי

 

שדולת הנשים בישראל פועלת מאז הקמתה לקידום השוויון בין המינים במדינת ישראל ולמיגור האפליה, ההטרדה 

והאלימות נגד נשים בכל הזירות. שדולת הנשים רואה חשיבות רבה בקידום זכויות נשים בחברה הישראלית ופועלת 

ה לדיון נהקרוב תעלראשון השדולה בכנסת ישראל. ביום  לשם כך הן בזירה המשפטית והן במסגרת חקיקה שמקדמת

 להשפיע על חייהן ומעמדן של נשים בישראל.  ןת חוק שיש בהובוועדה הצע

 

 בחוות דעתנו המצורפת.  נודה לעיונכן/ם

 בברכה,

 

 

                                                                                                                            מרים זלקינד, עו"ד                                                                                                                מיכל גרא מרגליות, עו"ד                                                                      

 מנהלת קידום מדיניות וחקיקה                 שדולת הנשים בישראל מנכ"לית                                       

 
 

 :העתקים
 סלימאן-יו"ר הועדה לקידום מעמד האישה, ח"כ עאידה תומא

 אוה מדז'יבוז'גב' יו"ר הרשות לקידום מעמד האישה, 
 יוליה מלינובסקיח"כ 

 רפאלי-כ שולי מועלםח"
 "כ מוסי רזח

 ח"כ משה גפני
 "כ יואב בן צורח

 ב מיכאליח"כ מר
 תמנו ח"כ פנינה 

 ח"כ עליזה לביא
 ח"כ בצלאל סמוטריץ'
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צעות חוק העולות לדיון ביום א' הקרוב והנוגעות לזכויותיהן ומעמדן של נשים בישראל ה

 ולקידום שוויון מגדרי: 

–פיצויי פיטורים(, התשע"ח –הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )תיקון  .1

)התייחסות לטיוטת הנוסח המעודכנת (5180של חה"כ יוליה מלינובסקי ואחרים )פ/ 2018

לקבוע את זכאותן/ם של עובדות ועובדי קבלן לפיצויי  הצעת החוק מבקשת :(819.6.1ליום 

. גם אם הוצעה להם עבודה חלופית בידי הקבלן היוצאפיטורין במקרה של חילופי קבלנים 

העסקה בשיטה קבלנית נגועה בניצול קשה ממנו סובלים רבים מעובדי ועובדות הקבלן, 

 עובדי מרבית ת שלהן/ם וחוסר ביטחון תעסוקתי.הסוציאליו והזכויות השכר פגיעה בתנאי

, סוציאלית עבודה, הוראה כגון" נשיים" מקצועות במספר המתרכזות, עובדות הן הקבלן

 שוללת שהיא בכך ייחודי באופן אלה נשים על משפיעה הקבלנית וההעסקה, וניקיון סיעוד

לעמדתנו יש . עובדות לנשים בחוק הקבועות והגנות זכויות לממש האפשרות את מהן

להפסיק את שיטת ההעסקה הקבלנית ולעבור להעסקה ישירה באופן שיקדם שוויון חברתי 

בכלל ושוויון מגדרי בפרט, ואולם עד להשגת מטרה זו, יש בהצעת החוק הנוכחית כדי 

להפחית את הפגיעה בעובדות ועובדי הקבלן ולהבהיר באופן ברור את זכויותיהם במצב 

אשר על כן, אנו מוצאות את ההצעה חשובה ומבקשות מכם ומכן לנים. הנפוץ של חילופי קב

 .לתמוך בה

סיכון(, -שעות היעדרות מעבודה לאישה בהיריון בר –הצעת חוק עבודת נשים )תיקון  .2

הצעת החוק מבקשת  – (5182רפאלי ואחרות )-של חה"כ שולי מועלם 2018–התשע"ח

לי שייפגע להגדיל את מכסת שעות ההיעדרות המוקנה לנשים המצויות בהריון בסיכון, מב

שכרן )בכפוף לאישור רפואי בכתב(. כיום רשאית כל אישה בהריון להיעדר מהעבודה לצורך 

 40 –פיקוח רפואי ובדיקות הקשורות בהריון, אם היא עובדת יותר מארבע שעות ביום 

שעות. בתיקון  20 –שעות במשך תקופת ההיריון ואם היא עובדת פחות מארבע שעות ביום 

שעות אם היא עובדת יותר  60סיכון אישה תהיה זכאית להיעדר -היריון ברמוצע לקבוע כי ב

 תיקון החוק ייתןשעות אם היא עובדת פחות מארבע שעות ביום.  30-מארבע שעות ביום ו

סיכון הנדרשות לבדיקות רבות יותר עקב מצבן. ישראל היא מדינה -מענה לנשים בהריון בר

התפיסה החברתית הרווחת בה, היא כי גידול ילדים המעודדת באופן מאסיבי ילודה ופריון ו

יש לאפשר  מהווה כלי מרכזי וחיוני במימוש העצמי של נשים. באקלים חברתי ותרבותי זה

אשר על כן, אנו מוצאות את לנשים לממש את זכותן להורות וזאת מבלי ששכרן ייפגע.  

 . ההצעה חשובה ומבקשות מכם ומכן לתמוך בה

חישוב מקדם המרה  –פיננסיים )קופות גמל( )תיקון הצעת חוק הפיקוח על שירותים  .3

 המפורטתחוות דעתנו  :(5042פ/"כ מוסי רז ואחרים )של חה 2018–לקצבה(, התשע"ח

  .ם בנפרד/נשלחה אליכן ,והצעת חוק זבהתומכת 
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הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה החרדית ברשויות ובתאגידים  .4

 הצעת :(5286של חה"כ משה גפני ואחרים )פ/ 2018–ציבוריים )תיקוני חקיקה(, התשע"ח

החוק מבקשת לבצע מספר תיקוני חקיקה ובפרט להבטיח בחוק ייצוג הולם לבני המגזר 

תיות ובפקודת העיריות. הרציונאל העומד בבסיס ההצעה החרדי בחוק החברות הממשל

הוא כי ייצוגו של המגזר החרדי בגופים ציבוריים נמוך באופן משמעותי מחלקו באוכלוסיה 

את מקומם של בני מגזר זה בזירות קבלת ההחלטות  ושיבטיח החקיק יצעד יםועל כן נדרש

באופן שישקף את  ,ת המקומיותבחברות ממשלתיות, בתאגידים שהוקמו על פי חוק וברשויו

חלקו באוכלוסיה. הצעה זו עולה בקנה אחד עם חוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה 

 . 2016-החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי )תיקוני חקיקה(, התשע"ז

הצעת החוק אכן נותנת מענה לצורך קיים בייצוג ראוי לבני המגזר החרדי ואולם יש 

לנשים ולגברים מקרב המגזר החרדי וכי  באופן שוויוניי ייצוג זה יובטח להבטיח בחוק כ

משיעור הגברים החרדים.  לא יפחתפחות כל הלשיעורן של הנשים החרדיות במוסדות אלה 

יוער, כי בשל אורח חייה של החברה החרדית, נשים חרדיות זוכות כיום להשכלה רחבה 

יישומי אין כל קושי ועל כן שיר ומגוון יותר, ניסיונן בתעסוקה ע גםיותר מגברים חרדים ו

מקרב מגזר זה. עוד יודגש, כי בעוד חוק החברות  , לכל הפחות,בהבטחת ייצוג מגדרי שוויוני

הרי שפקודת העיריות  א לחוק(18מעגן את חובת הייצוג ההולם לנשים )סעיף הממשלתיות 

ח יהבטחיוני לועל כן  ,ירייהנעדרת הוראה דומה באשר לייצוג הולם לנשים בקרב עובדי הע

ככל ו אשר על כןלצורך הבטחת שוויון מגדרי.  כמוצע, הפקודהייצוג שווה לנשים בתיקון 

בכפוף להערה בדבר עיגון מפורש לחובת ייצוג  יש לקדמהלעמדתנו , שההצעה תתקבל

 .בתיקוני החקיקה המוצעים מגדרי שווה

מזונות שלא החלו לפעול לגבייתם(,  –הצעת חוק לתיקון דיני המשפחה )מזונות( )תיקון  .5

על פסקי הצעת החוק מבקשת לקבוע כי  :(2330פ/של חה"כ יואב בן צור ) 2015–התשע"ו

 כל פסק דיןתקופת ההתיישנות בומה לשנים וזאת בד 25ן למזונות תחול התיישנות לאחר די

"מזונות שלא התחילו לפעול לגבייתם החוק לתיקון דיני המשפחה כי ום קובע כי. אחר חלוט

ך . בכתוך שנתיים לאחר התקופה שבעדה הם נפסקו, אין לגבותם אלא ברשות בית המשפט"

בין שיהוי  "יצור כלאיים" מעין הווהה בחוק תקופה של שנתיים המנקבעשה למע

לתבוע את המזונות הדיונית אפשרות הלחלוטין לא נחסמת תיים , שכן לאחר שנלהתיישנות

מזונות ם לומחייבת את הזכאיפט בית המשתו של , אולם היא תלוית החלטלפי פסק הדין

, המטילות עומס סבוכות ויקרותמשפטיות ויות להתדיינ נשים( –ב פסק הדין )לרומכוחו של 

תקן החוק מבקשת ל. הצעת כלכליים ואחריםצויות בקשיים מך, ב, גם כרומיותר על מי של

ונות לתקופת זשנות במימוש פסק דין מת תקופת ההתיימצב זה באמצעות השווא

. שנים 25 –כל פסק דין אחר לגבי  1958 –בחוק ההתיישנות, התשכ"ח ה ההתיישנות הקבוע

 חייב אותן/םמבלי ל, המגיע להן בדיןקבל את מי שזכאיות/ים למזונות לפשר לאי תיקון זה 

 התיישנותתקופת התוך וב ,ךמכ על כל המשתמע ,הגביישל בית המשפט ל את אישורול לקב

אשר על כן, אנו . בעניין מימושם של כלל פסקי הדיןנכון לקבוע אותה ראה המחוקק ל

 .מוצאות את ההצעה חשובה ומבקשות מכם ומכן לתמוך בה
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 ולמקומות בידור למקומות ובכניסה בשירותים, במוצרים הפליה איסור חוק הצעת .6

הצעת  :(125של חה"כ מרב מיכאלי )פ/ 2015–ה"התשע(, הפרדה איסור – תיקון) ציבוריים

מחמת אחת  גם על הפרדהחל  החוק מבקשת להבהיר כי איסור ההפליה הקבוע בחוק

ההצעה מגדירה מהי הפרדה ות המנויות בחוק )ובהן עילת ההפליה מחמת מין(. העיל

המהווה הפליה ובכלל זאת קביעת כניסות, תורים או הסדרי ישיבה נפרדים במתן מקום 

להבהיר כי החריגים הצעת החוק כן מבקשת . כמו ציבורי וקביעת מקום שירות נפרד

ק על בתי תפילה, מוסדות חינוך, אולמות לאיסור ההפרדה הינם מצומצמים ביותר וחלים ר

שמחה ומתקני ספורט והכל בכפוף לתנאים הקבועים בחוק לבחינת היקף ההפרדה המותרת 

ת יעוד מבקשת ההצעה לקבוע כי פרסום שירות ציבורי או תליגם במסגרת חריגים אלה. 

בחוק.  ם חזקה לפיה הופר איסור ההפליה הקבוע, מקימישלטים המורים על הפרדה אסורה

להפחית תקצוב או  יהיה לבסוף מוצע לתקן את חוק יסודות התקציב ולקבוע כי ניתן

 תמיכה של מוסד ציבורי היוצר הפרדה על בסיס מגדר. 

, מהווה איום של ממש על ההישגים ל על שלל נגזרותיהבישרא נשיםההדרת תופעת 

ם האחרונות נעשים שניבהמשמעותיים בתחום זכויות הנשים והשוויון המגדרי בישראל. 

ממרחבים ציבוריים שונים ולקבע  , להדיר אותןשל נשים ניסיונות רבים להצר את רגליהן

ההפרדה המגדרית גובה מחיר כבד נורמות מפלות ופסולות של הדרה והפרדה מגדרית. 

ופוגעת בשוויון בתחומים רבים והולכים: השכלה גבוהה, תרבות, רחובות הערים, הכשרות 

 .   ציבוריים נוספים כנסים ושירותיםמקצועיות, 

בהלכה בין אי שוויון כלכלי וסימבולי ואכן ל הפרדה על בסיס מיןקיים קשר הדוק בין 

פוגעת בזכות לשוויון ובזכות  הפרדה על בסיס מיןכי  חזקה נקבעה זה מכבר הפסוקה

פוגעת טי, התייחסות לאדם באופן שונה בשל מינו, מקום בו אין מינו של אדם רלבנ .לכבוד

, מרדדת את הפרט ממורכבותו ומייחודושכן ההפרדה ביסודה  בליבת הזכות לכבוד ולשוויון

עומדת הפרדה הקבוצתית. ביסודה של ה וומכתיבה את היחס אליו בהתאם להשתייכות

תפיסת עולם בה ניתן להתייחס לאדם באופן שונה רק בשל מינו. זוהי תפיסת עולם בה 

  וללא תלות במאפייניהם. ה אינם שווים זה לזו רק בשל מינםורי איש ואישבאופן קטג

לפיה  מפורשת הקביעה הההבהרה המוצעת בחוק לפיה הפרדה היא הפליה לכל דבר ו

, בלבד במספר זירות מצומצמותחל  ההיתר החריג הניתן בחוק לקיום שירות בהפרדה

ת ההגנה על ערכי ותבצר אתאפשר למנוע את התפשטות תופעת הדרת הנשים והפגיעה בהן 

ומבקשות מכם ומכן לתמוך  ביותר אשר על כן, אנו מוצאות את ההצעה חשובה  השוויון.

 בה.

ירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בש .7

של חה"כ פנינה  2018–הגדלת סכום הפיצוי בלא הוכחת נזק(, התשע"ח –ציבוריים )תיקון 

הצעת החוק מבקשת להגדיל את סכום הפיצוי הקבוע היום בחוק  :(5235תמנו ואחרות )פ/

כום מקסימלי בגין הפרת איסור הפליה )הפרה המהווה עוולה אזרחית( העומד כיום על ס

 ₪.  120,000ולהעמידו על ₪  50,000של 
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מהווה איום של ממש על ההישגים  , האסורה בחוק איסור הפליה,הדרת נשים

שנים האחרונות נעשים בהמשמעותיים בתחום זכויות הנשים והשוויון המגדרי בישראל. 

נים ולקבע ממרחבים ציבוריים שו , להדיר אותןשל נשים ניסיונות רבים להצר את רגליהן

חברתי מחיר  פרקטיקות אלה גובותנורמות מפלות ופסולות של הדרה והפרדה מגדרית. 

 מפתה ומסוכנת מינית, מסמנות נשים כ"מפגעי צניעות" שכל קיומן מתמצה בנוכחות כבד

בשוויון בתחומים רבים והולכים: השכלה גבוהה, תרבות, רחובות הערים,  עמוקות תוופוגע

 כנסים ושירותים ציבוריים נוספים.   הכשרות מקצועיות, 

להגביר את ההרתעה בגין גרימת הפליה  הגדלת סכום הפיצוי הקבוע כיום בחוק, תאפשר

למאבק  ותתרוםגין הפליה , תגביר את הכדאיות בתביעות בבכלל והפליה נגד נשים בפרט

ישראל יעיל בתופעה פסולה ומסוכנת זו ולהגנה על ערכי היסוד הדמוקרטיים של מדינת 

ומבקשות מכם ומכן  ביותר אשר על כן, אנו מוצאות את ההצעה חשובהוהשוויון בראשם. 

  לתמוך בה.

 ולמקומות בידור למקומות ובכניסה בשירותים, במוצרים הפליה איסור חוק הצעת .8

 כ"חה של 2017 ז"התשע(, עשה צו או מניעה צו למתן משפט בית הסמכת תיקון) ציבוריים

 בתביעה הדן משפט ביתהצעת החוק מבקשת לקבוע כי  :(9838/פ) ואחרים לביא עליזה

על  ולהורות בצ וסמךי )ככלל מדובר בבית משפט שלום( הפליה איסור מכוח אזרחית

  .הישנותה ומניעת האסורה ההפליה הפסקת

ההצעה מבקשת להתמודד עם חוסר הבהירות הקיימת כיום באשר לסמכותם העניינית של 

או צו עשה בתביעות מכוח חוק איסור הפליה. חוק איסור בתי המשפט ליתן צו מניעה 

 ש"ח 50,000זכות לפיצוי כספי בשל הפרת הוראותיו בסכום מקסימלי של מקים הפליה 

המוסמך ומשכך הסמכות העניינית בתביעות המוגשות מכוחו נתונה לבתי משפט שלום )

או צו עשה שנועדו למנוע  ואולם באשר לצו מניעה .(ש"חמיליון  2.5 לדון בתביעות עד סך של

את המשך או הישנות ההפרה מכוח החוק, קיימת אי בהירות משפטית בשאלה אם סמכות 

זו נתונה רק לבתי המשפט המחוזיים או גם לבית משפט השלום. כתוצאה מכך נוצר לעיתים 

מצב בו על התובעות/ים מכוח החוק לפצל את הסעדים המשפטיים ולתבוע פיצויים בשל 

פיצול  –בית משפט שלום ואילו את התביעה לצווים להגיש לבית המשפט המחוזי ההפרה ב

זה מקשה על הדיון ועל קבלת הסעדים הנדרשים ואף עשוי להביא לאי אחידות בפסיקה 

מניעת  –החוק לא ישיג את מטרתו  עלול להיווצר מצב בו כתוצאה מכך. באותו עניין ממש

 פליה ושמירה על ערכי השוויון. ה

פליה והדרה ובפרט נגד נשים במרחבים ציבוריים שונים, מצדיקה רות של תופעות ההתגב

את ייעול הכלים וההליכים המשפטיים שנועדו לסייע למאבק בתופעות פסולות ומזיקות 

ומבקשות מכם ומכן  ביותר אשר על כן, אנו מוצאות את ההצעה חשובהאלה, כמוצע כאן.  

 לתמוך בה.
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הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות  .9

' ריץל חה"כ בצלאל סמוטש 2015–פגיעה באמונה דתית(, התשע"ה –ציבוריים )תיקון 

דמוקרטיים של מדינת היסודות ה אתלערער  פועלתה, ת החוקהצע :(1722פ/ואחרים )

שוויון לפגוע בטרתה מו 1כיום בחוקהאסורים סוגי ההפליה את כל התיר ל, מבקשת ישראל

פגיעה  קדםול יר הדרת נשים על כל צורותיההכש, למגדריים פערים, להעמיק בין המינים

י קהילת חברות וחברב, אתניים ותרבותייםיעוטים מב, בכבודן של נשים קשהועמוקה 

 .ציבור הישראלי כולוהט"ב ובהל

בהספקת מוצר או שירות  הפליההאוסרות וע כי הוראות החוק מבקשת לקבההצעה 

רישה להפלות נובעת דכאשר ה לא יחולוציבורי, או במתן הכניסה למקום שירות ציבורי 

פלות לה, או כאשר הדרישה השירות או המוצרתית של מספק מטיעונים בדבר אמונתו הד

נות מהספקת היל תבססת על טיעונים בדבר אמונה דתית של חלק מהציבור המבקשמ

היתר מ, ההצעה מחריגה רות במקום הציבורישירות הציבורי או מקבלת שימוצר  או הה

וניים וללא חלופה חיירות או השאם המוצר במקור( ו " )כךהמדינה"את ה להפלות ף זגור

 . סבירה

מהקבוצות מנוע מנשים או יוזמה הפועלת לכל  כמעט הצעת החוק, מכשירה , למעשהבכך

במקום או קבלת שירות ם מות ציבוריילמקוכניסה  ,ופלות האחרות המוגנות בחוקהמ

 שאינהין המינים דרת נשים, הפרדה בף לתופעות של הגור ומעניקה היתריבורי צ

באופן סכן בהצעה יהיה גם כדי ל , דרישות צניעות ועוד.ביניהםזיולוגי הפירלוונטית לשוני 

את ולהכשיר  ,רות בציבוריות הישראליתזכויותיהן של קבוצות מוחלשות אח אתנרחב 

יכות השקפה מחמת השתי, השקפה פוליטיתה בשל הפליהפלייתם של בני עדות המזרח, 

 . ועוד , נטייה מיניתלאומית

דרישות  ,הפרדה מגדרית, הענקת תוקף חוקי לתופעה החמורה והמסוכנת של הדרת נשים

, ולהפכן מפלות ומדירותפרקטיקות תאפשר להכשיר אותן , כמוצע, והפליה בכלל צניעות

מוקרטיים ההצעה חותרת לפיכך תחת היסודות הד ראל.ת יש, לנורמה הנוהגת במדינחלילה

של מדינת ישראל ונוגדת מכל וכל את העקרונות של שוויון וכבוד אדם, סותרת את חוקי 

היסוד, מנוגדת לאמנות בינלאומיות עליהן חתומה ישראל ולפסיקותיו של בית המשפט 

במרקם קשה פגיעה  העליון. אם תתקבל ההצעה קיים חשש אמיתי כי התוצאה תהיה

 דחיקת ההישגים בתחום זה עשרות שנים לאחור.ו ישראלהחיים ובשוויון בין המינים ב

  להתנגד לה.ומבקשות מכם ומכן  מן ההצעה סתייגות בחריפותמאשר על כן, אנו 

ירת מין או של מתלונן בעבפרטיו של נפגע  פרסום( )חוק העונשין )תיקון מס'טיוטת  .10

ת החוק הממשלתית מבקש צעתה: (2018יוני ל 26)מיום  2018 -(, התשע"חבעבירת מין

עבירות מין ום שמן של נפגעות פרס תמתנה אהם כיום בחוק העונשין שנות את המצב הקייל

מסרבלת ומכבידה על  ,פטבהסכמה בפני בית מש, ה זוהתני. פני בית המשפטבהסכמתן ב

פרסום שמן של נפגעות החפצות בפרסום זה, ומנציחה את תחושת היעדר השליטה שהן 

 –הצעת החוק דנן, אשר מחד שומרת על פרטיותן של הנפגעות החפצות בכך  הליך.חוות ב

                                                           
פלגתית, גיל, גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מאיסור הפליה מחמת  1

 .מעמד אישי, הורות או לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה או ענידת סמליהם
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בכך שהדרישה להסכמת הנפגעת לפרסום נשארת, ומאידך מקלה על נפגעות החפצות בכך 

באמצעות מחיקת הדרישה להסכמה בפני בית משפט, יוצרת  –לתת את הסכמתן לפרסום 

עם זאת, ועל  .מהל כן אנו סבורות שיש לקדוע איזון ראוי לטעמנו בין האינטרסים השונים

קבוע לרעה של החוק, מוצע למנת להימנע מהטרדת הנפגעות בידי גורמים שונים וניצול 

תנה תוך פניות חוזרות ונשנות והטרדת הנפגע/ת לא תחשב ישנ הסכמהכי  במפורש

  2.להסכמה

ה בפני בית משפט מתייחסים לכך שביטול דרישת ההסכמדברי ההסבר בתזכיר החוק מנם א

עשוי להוביל להפעלת לחצים פסולה ובלתי הוגנת על מתלוננים ועל נפגעי עבירה ואולם 

קובעים כי הטעמים של אוטונומיית הנפגעים לקבל החלטות בעניינם מצדיקים את התיקון 

חשש זה. עוד מצוין בדברי ההסבר כי לחצים מעין אלה עשויים לאיין את ההסכמה  חרף

לחוק העונשין(,  249לות כדי עבירות פליליות נוספות, כגון הטרדת עד )סעיף ואולי אף לע

 .לחוק( 428לחוק( או סחיטה באיומים )סעיף  192איומים )סעיף 

קיומן של עבירות פליליות הנוגעות להפעלת לחצים פסולים עשוי אכן להועיל בידי נפגעי 

 כךואולם נראה כי אין ב ,ת שמםעבירה אם חלילה יופעלו עליהם לחצים מעין אלה לחשוף א

על על פרטיותם אל מול הטרדות חוזרות ונשנות.  שמורלהגן על נפגעים המבקשים לדי כדי 

לקבוע במפורש במסגרת התיקון לחוק את הסייג לפיו הסכמה שהושגה  יש כן, לעמדתנו,

אנו מוצאות את ההצעה חשובה  אשר על כןתוך הטרדת הנפגעים לא תחשב להסכמה. 

 .תנו, בכפוף להערומבקשות מכם ומכן לתמוך בה

 

 

 

                                                           
חשיפה מרצון של  –הצעת חוק העונשין )תיקון סייג זה מוצע גם בהצעת החוק הפרטית שהונחה על שולחן הכנסת בנושא זה:   2

 .(4775של חה"כ אורלי לוי אבקסיס )פ/ 2017–נפגעות ונפגעי תקיפה מינית(, התשע"ח


