נשים
הבית היהודי

אין התייחסות לזכויות נשים.

מרצ

התייחסויות רבות במצע .דוגמאות:
נפעל לביטול המונופול הדתי-אורתודוקסי המפלה לרעה נשים,
יהודים חילוניים ,ויהודים בעלי גישות דתיות פלורליסטיות ותבטיח
את שוויון מעמדם של כל הזרמים הדתיים בכל תחומי החיים.
נפעל בנחרצות נגד תופעות של הדרת נשים מן המרחב הציבורי,
לביטול קווי אוטובוסים המפרידים בין גברים לנשים ולהטלת
סנקציות כלפי המדירים נשים .נדאג לכך שנשים יוכלו להתפלל
באתרים מקודשים ,ובכלל זה בכותל המערבי ,על בסיס שוויוני.

ליכוד

אין מצע כלל.

המחנה הציוני

התייחסויות רבות במצע .דוגמאות:
השוויון בין נשים וגברים הינו זכות יסוד וערך חיוני בכל
דמוקרטיה .זכות זאת חייבת להיות מעוגנת בחקיקה ומיושמת
ביעילות בכל תחומי החיים :פוליטיקה ,כלכלה ,חברה ותרבות.
נפעל למען מניעת כל סממן של הדרת נשים במרחב הציבורי בישראל.
נפעל לקידום ייצוגן של נשים ברשויות השלטון והציבור על
כל אגפיהן ,זרועותיהן ופעילויותיהן ,תוך חתירה לייצוג שוויוני,
לרבות באמצעות חקיקה ,קביעת מדיניות מחייבת והגדרת יעדים
רב שנתיים מחייבים.

יהדות התורה

“נמשיך להאבק נגד גיוס נשים ו”שרות לאומי” בכל צורה שהיא.
התנגדנו לשירות נשים מאז ומתמיד ,ונתמיד במאבק להדוף כל
נסיון ,מצד כל גורם שהוא ,לחייב את בנותינו למסגרת כל שהיא
מחוץ לחומותיה של היהדות החרדית”.

יש עתיד

התייחסויות רבות במצע .דוגמאות:
“’יש עתיד’ ,מאמינה כי המדינה אחראית לקידום מעמד האישה
ולהשגת שוויון מלא בין נשים וגברים .אנו רואים חשיבות
רבה בקידום ייצוגן של נשים בגופים ציבוריים ובמוקדי קבלת
ההחלטות ופועלים לעגן זאת בחקיקה .נפעל למיגור התופעה
המכוערת של הדרת והפליית נשים ולתיקון אי השוויון המובנה
בדיני המשפחה בישראל.
נפעל לקידום זכויות הנשים בתחומי המעמד האישי ,הבריאות,
החינוך ,העולם הדתי;
הבטחת ייצוג הולם לנשים במועצות הדתיות ,זכויות נשים בתחום
המעמד האישי ,החמרת הענישה על סרבני גט ,חלוקת רחבת
הכותל בצורה שוויונית ,תקצוב לימוד תורה לנשים ועוד”.

ש”ס

אין מצע כלל.

ישראל ביתנו

אין התייחסות לזכויות נשים.

כולנו

התייחסויות רבות במצע .דוגמאות:
“אנחנו נפעל לקידום ושוויון הזדמנויות לנשים.
על נשים לקחת חלק פעיל בעיצוב מדיניות ויש לראותן חלק
בלתי נפרד מכל תהליך קבלת החלטות בזירה הציבורית.
נפעל למניעת הדרת נשים במרחב הציבורי ,במטרה לחתור
לשוויון מגדרי בכל תחומי החיים .נפעל להתאמת מקומות עבודה
לנשים חרדיות ולפיתוח מסגרות לימוד להכשרת נשים חרדיות”.

יחד

אין התייחסות לזכויות נשים.

