שלום רב,
מצעד הדגלים הבריוני שחווינו השבוע בירושלים הראה לנו שוב שישראל היא דמוקרטית
ליהודים ויהודית לערבים .כשיהודים מניפים את דגלם ,גם אם זה נעשה בהתרסה
ואלימות בתוך אוכלוסיה פלסטינית  המשטרה לא עושה להם דבר .כשפלסטינים מניפים
את דגלם ,כמו למשל בהלווית העיתונאית הפלסטינית שירין אבו עאקלה  השוטרים
משתוללים .במקביל ,הכנסת תדון השבוע בהצעת חוק לאיסור על הנפת דגל פלסטין
באונברסיטאות ,כי באמת לא היה לנו מספיק ליבוי שנאה לאחרונה.
על פי נייר מדיניות שפרסמנו החודש ,קיימת הוראה בחוק שמאפשרת למשטרה למנוע
הנפת דגל  אך ההוראה נאכפת בצורה בררנית נגד פלסטינים במזרח ירושלים .ניסחנו
עבור ח"כ מוסי רז )מרצ( הצעת חוק לביטול הסעיף והיא הונחה על שולחן הכנסת.
במאמר במדור הדעות של וואלה ,השגריר בדימוס וחבר הוועד המנהל של זולת ,אילן
ברוך ,מסביר למה יש לתמוך בהצעה הזו .לחצו על התמונה לקריאת המאמר המלא.

לקריאת נייר המדיניות של זולת" :אכיפה בררנית :ביטול האיסור על הנפת דגל"
המאמר של אילן ברוך בתרגום לשפה העברית באתר "כל אלערב"

די לאלימות נגד נשים :אומרות "כן" לאמנת איסטנבול
החודש פרסמנו נייר מדיניות על אמנת איסטנבול למאבק באלימות נגד נשים ועל
החשיבות העצומה בכך שישראל תחתום על האמנה .שר המשפטים גדעון סער החל
בהליכים לצירוף ישראל לאמנה אבל בעקבות התנגדות של שרת הפנים איילת שקד ,הוא
דחה את ההצבעה על האמנה עד לסוף יולי.
שיגרנו לשר המשפטים מכתב ,עליו חתומים מייסדות ומייסדי זולת ,בקריאה שיעשה את

דחה את ההצבעה על האמנה עד לסוף יולי.
שיגרנו לשר המשפטים מכתב ,עליו חתומים מייסדות ומייסדי זולת ,בקריאה שיעשה את
הדבר הנכון .אם אנחנו רוצות להיות חלק ממשפחת העמים ,עלינו להתגייס למאבק
החשוב הזה ולא להתפס בהפחדות של שרת הפנים שלא הייתה בכלל מגיעה להיות
שרה אלמלא המאבק הפמיניסטי שהיא כל כך נאבקת בו.
בתמונה :כל המדינות באירופה שכבר הצטרפו לאמנה.

לקריאת נייר המדיניות" :מאבק באלימות נגד נשים :תמיכה בחתימה של ישראל על
אמנת איסטנבול"
כתבה על אמנת איסטנבול והמכתב של זולת ב"הארץ"
"איילת שקד ,את מוזמנת לחזור למטבח"  נשיאת זולת זהבה גלאון
ראיון עם נשיאת זולת זהבה גלאון על הנושא בגל"צ

חוק יסוד זכויות בהליך הפלילי :עיגון עקרון השוויון
כפי שעדכנתי אתכם בעבר ,משרד המשפטים מקדם חוק יסוד חדש  "חוק יסוד :זכויות
בהליך הפלילי" .ההצעה של משרד המשפטים עברה בקריאה ראשונה וכעת מכינים
אותה לקריאות שנייה ושלישית .נציגי מכון זולת השתתפו בדיון שנערך בנושא בוועדת
החוקה של הכנסת ,בו הגשנו את נייר העמדה שלנו לגבי עיגון עקרון השוויון בנוסח החוק.
"חוק יסוד :זכויות בהליך הפלילי" עוסק בין היתר בהליך הוגן ,ייצוג משפטי ,זכויות עצורים 
נושאים שבהם יש חשיבות עצומה לעיגון עקרון השוויון .בהליכים פליליים מטבעם קיימים
פערי כוחות אינהרנטיים בין המדינה לבין הנאשם או החשוד; ולכן יש לוודא כי הזכויות של
החשודים נשמרות ללא אפליה.
נייר העמדה של מכון זולת גובש על ידי צוות היגוי שכלל את ד"ר ראויה אבורביעה,
פרופ' אייל גרוס ,פרופ' נעמי חזן ,פרופ' פרנסס רדאי וד"ר אדם שנער ,וההצעות
לתיקוני החקיקה בו נוסחו על ידי עו"ד איתי מק.
לקריאת נייר העמדה של זולת" :זכויות בהליך הפלילי :הבטחת עקרון השוויון בהצעת
חוק יסוד של משרד המשפטים"

פייק ניוז ומשבר האמון
נשיאת זולת זהבה גלאון ,השתתפה בפאנל "לא מאמינים לכם!" שהוקדש למשבר
האמון בישראל ,בב"ס לתקשורת של אוניברסיטת רייכמן.
"רשתות הן כר נרחב למניפולציות" ,אמרה בארוע" ,יש מי שמבין שהוא יכול להנדס אותן
ולקחת עובדות ונרטיבים ולעשות בהם שימוש כדי לקדם אג'נדות .המנהיג שעשה ועדיין
עושה שימוש בפייק ניוז כדי לקדם אג'נדה פולטית ולסמן אויבים ,הוא בנימין נתניהו .הוא
שכלל את השימוש בפייק ניוז כדי לקדם הסתה ,דיבה והשחרה .זה נעשה באופן מכוון
וזדוני ,כאשר אדם צריך לקבל החלטות בתקופת בחירות ומקבל עובדות שקריות עם
מניפולציות".
לחצו על התמונה כדי לצפות בדבריה במלואם:

לקריאת הדוח של זולת" :פייק ניוז והפגיעה בזכויות אדם :אתגרים ודרכי התמודדות"
לצפייה בארוע במלואו

עוד מאיתנו בתקשורת
" 50שנה לצדיקים בסדום"  נשיאת זולת זהבה גלאון על יובל לאגודה לזכויות האזרח,
"הארץ"
"עלינו לייצר הרתעה מול כל מי שמעז להרים יד על עיתונאי שממלא את תפקידו" 
רכז התוכן בערבית של זולת ,יאסר אבו ערישה" ,העין השביעית"

פספסתם את אחד הניוזלטרים הקודמים? כולם כאן

אנחנו צריכים אתכן ואתכם כדי להמשיך
לא היינו כאן בלי התמיכה שלכם ברשתות ,בכנסים ובמפגשים .הרוח הגבית שאתם

אנחנו צריכים אתכן ואתכם כדי להמשיך
לא היינו כאן בלי התמיכה שלכם ברשתות ,בכנסים ובמפגשים .הרוח הגבית שאתם
נותנים לזולת מאפשרת לנו להשפיע על מקבלי ההחלטות ועכשיו הזמן לעזור לנו בכל
הכוח .תרמו לנו כדי שנוכל להמשיך ולקצור הישגים.

שלכן ושלכם,
עינת עובדיה
מנכ"לית זולת לשוויון וזכויות אדם

הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלנו !
לעדכונים שוטפים על פעילויות זולת בקרו בפייסבוק ,בטוויטר ,בערוץ היוטיוב וכמובן באתר שלנו











