
  בעבודהחברי הכנסת ילמדו על הטרדה מינית
, כים סדנה בנושא הטרדה מינית במקום העבודה" הכנסת הודיע כי יערוך לחר"יו

 וכדי לשמש דוגמה לעוד מוסדות,  ארגוני נשיםעקב פניות של

 סדנה בנושא הטרדות מיניות במקום הכנסת תערוך לחבריה, בעקבות פניות של ארגוני נשים
נשים "בעת שקיבל לידיו את הקובץ ,  ראובן ריבליןר הכנסת"יו) 'ג(כך הודיע היום   -העבודה 

 .  החקיקה הנוגעים לנשים ולמעמדן המשפטי בישראלהמאגד בתוכו את כל דברי, "בחוק
 
 איננה רק נאה דורשת אלא הכנסת"

היא אינה מסתפקת . גם נאה מקיימת
 את אלא מיישמת, בהצהרת כוונות

אמר , "המגמות הללו הלכה למעשה
ריבלין שהסביר כי החליט לקיים את 

 את הנושא הסדנה כדי להעלות
מתוך תקווה , לסדר היום הציבורי

שמוסדות ציבור אחרים יצטרפו 
  .ליוזמה

 
ר הכנסת בירך על הוצאת הקובץ "יו

. שקיבל לידיו ועמד על חשיבותו
 ומאבקה לשוויון מעמד האשה"

ולכבוד הוא בנפשה של החברה 
הכנסת שמה לה . "אמר, "הישראלית

 להיאבק בקיפוח נשים למטרה
וקובץ זה , ולפעול להעצמת זכויותיהן

 הוא כלי עבודה חשוב המלמד על
 ". הדרך החשובה שנעשתה וממילא גם על הטעון תיקון

 חקיקה בוגרת יותר

העניקה , ש רקמן באוניברסיטת בר אילן" המרכז לקידום מעמד האישה עבהוצאת, את הקובץ
ם לביעור "המכהנת גם כסגנית נשיאת ועדת האו, קדרי-רות הלפרין' פרופ ,לריבלין ראש המרכז
ונכחו בו , במעמד ההגשה נטלו חלק מרבית חברות הכנסת מכל סיעות הבית .אפליה כנגד נשים
 . שהקובץ יוצא לאור בתרומתה, ב בישראל" ארהגם נציגי שגרירות

 
לאחר העשור של שנות ", קדר-הלפרין' אמרה פרופ, " רבההחקיקה מבָנה את המציאות במידה"

  מבחינת התשעים שהיה המשמעותי ביותר
 יותר שיש לה תכנים אופרטיביים תוך אימוץ עשור זה מתאפיין בחקיקה בוגרת, חקיקת נשים

המשתתפות הביעו ".  תקציב הינה חסרת משמעותחקיקה ללא, עם זאת. נורמות בינלאומיות
 .  בחקיקה גם בתחומי המשפחהכי בשנים הקרובות יחול שיפור, תקווה

 
אני מקווה שנגיע ליום שבו לא: "שאמרה,  נסלאה, את הממשלה ייצגה סגנית השר לענייני גמלאים

אלא נראה את הנשים באמת בתפקידים הבכירים ,  נשיםות ומחקרים על קידום''יצטרכו להציג דוח
 ". במגזר הציבורי והעסקי
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הכנסת' התמונה באדיבות לשכת יור רובי רבילין עם הלפרין קדרי
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