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 לכבוד 

 ישראל חברות וחברי כנסת

 

 

מעמדו של הפוגעות בשוויון ומחזקות את חוק  תוהצעמסגרת בכויות נשים פגיעה בז :הנדון

 המשפט העברי

 

פונות אליכן מתוך דאגה , נציגות ארגונים לקידום שוויון מגדרי בישראל החתומים מטה, אנו

בימים אלו מקודמות בכנסת  2כנות המתרחשות לאחרונה בכנסתעמוקה לנוכח מגמות חקיקה מסו

חסר מעמד  י הענקת"ואף באופן עקיף ע, מספר יוזמות חקיקה הפוגעות בזכות לשוויון באופן ישיר

באופן  הרחבהוכוחו להשפיע על מעמדן של אוכלוסיות רבות  העצמת ,לדין הדתי בישראל תקדים

 .ייםסמכויותיהם של בתי הדין הרבנ של ניכר

המהווה למעשה את פרק המבוא , ח"הצ 2"הלאום: חוק יסוד"בראשן של הצעות אלה ניצבת הצעת 

מעגנת את כל האלמנטים היהודיים , הבנויה פרקים פרקים מחוקי היסוד שלנו, לחוקה הישראלית

 11סעיף , יתר על כן2 נשיםל כמו גם, אך אינה מבטיחה שוויון זכויות לקבוצות מיעוט, של המדינה

ראה בית המשפט : "עוסק במעמדו של המשפט העברי בשיטת המשפט בישראל וזו לשונוה להצע
בהלכה פסוקה או בדרך של , ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, שאלה משפטית הטעונה הכרעה

היושר והשלום של מורשת , הצדק, יכריע בה לאור עקרונות המשפט העברי והחירות, היקש
 2"ישראל

, ברי בחוק היסוד כמקור המשפטי הראשון המחייב במקרה של לקונה בחוקעיגון המשפט הע

ולפגוע בזכויותיהן ובמעמדן של נשים בכל  עלול להסיג את מדינת ישראל עשרות שנים לאחור

וכן להיות בעל , מעבר לפגיעה הקיימת כבר היום בתחומי הנישואין והגירושין, תחומי החיים

  .כבוד האדם וחירותו: כגון חוק יסוד, חוקי יסוד נוספיםמשמעות חוקתית פוגענית בפרשנות 

אך , לתרבות ולמסורת משקל חשוב בהשפעה על תפיסת עולמנו הערכית, אנו מאמינות כי למורשת

נשים לאור העקרונות המופיעים במסמך המכונן וזכויות דורשות שזו תעשה תוך שמירה על שוויון 

הצדק , תהא מושתת על יסודות החירות)222( מדינת ישראל " :מגילת העצמאות -של מדינת ישראל
תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי ; והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל

 2"גזע ומין, הבדל דת

באופן בחוק הלאום מצטרפות יוזמות חקיקה נוספות ברוח זו ובהן הצעה לתקן  תיקון האמורל

המבקשת להסמיך  2 (בוררות)הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים וכן  1המשפטחוק יסודות את זהה 

מוסד המדיר משורותיו נשים באופן מוחלט ופוסק על פי ההלכה  ,רבנייםאת בתי הדין ה

  2לעסוק בבוררות בהסכמה בכל עניין אזרחי, האורתודוכסית

                                                           
1
 (6262/פ) 6102–ו"התשע, (העברי המשפט עקרונות – תיקון) המשפט יסודות חוק הצעת 
2
 (0731/פ) 6102–ה"התשע, (בוררות) דתיים דין בתי שיפוט חוק הצעת 



, נשים וגברים כאחד ים/ותנבחרות ונבחרי הציבור המייצג, ם/נו קוראות לכןא, לאור האמור לעיל

למעמדן של נשים בישראל מהמגמה המסוכנת המסתמנת מהצעות חוק אלה לפעול לעצירת 

פגיעה חקיקה האמורה שמשמעותה את ה למנועו השוויון המגדרי בתחום החשוביםולהישגים 

 2בזכויות נשיםחמורה 

 

 ,בברכה                                                                    

 שדולת הנשים בישראל

 אילן בר אוניברסיטת, האשה מעמד לקדום רקמן מרכז

 תנועת נשים ציונית למען החברה בישראל – ו"ויצ

 מינית תקיפה ולנפגעי איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות

 אלימות נפגעות לנשים כלכלית העצמה -נשית רוח

 נשים ייצוג לשוויון ן2י2ש תנועת

  נשים פרלמנט

 הקול הנשי

 –ע 2נ2מ –המשרד לקידום מעמד הנשים בראשון לציון 
  מרכז זכויות נשים עירוני

 (ע״ר) אחת מתוך אחת

 

 

 


