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נשים  פרלמנט  של  המייעצת   הוועדה 
ובמיוחד אברט  פרידריך  לקרן   מודה 

בישראל,  הקרן  מנהל  הקסל,  ראלף  לדר' 
אשר אפשרו את ההוצאה לאור של הספר.

עם  הדוק  פעולה  בשיתוף  בישראל  פרידריך-אברט  קרן  פעלה   2010 בשנת 
פרלמנט נשים, כפי שנהגה מאז 1999.

תקופה  במשך  שנדון  רעיון  מיוחד.  באופן  מאתגרת  הייתה  האחרונה  השנה 
יצא אל הפועל. החלטנו להרחיב את מרחב הפעילות של פרלמנט  ממושכת 
נשים ולהגיע לנשים צעירות. היה צורך לפתח גישה חדשה לגמרי, שתאפשר 
ישראליות  נשים  לצרכי  נשים  פרלמנט  של  והתכנים  המתכונת  של  התאמה 

צעירות, יהודיות וערביות.

והפעילות  נשים  פרלמנט  המייעצת של  הוועדה  הרצוג, מרכזת  פרופ' אסתר 
הרבות הצליחו להצמיח רשת חדשה, הכוללת נשים צעירות בתהליכי קבלת ההחלטות ולארגן מושבים של 

פרלמנט נערות, אשר, כך אנחנו מקווים, יהיו לו חיים משל עצמו. 

נוסף  הנושא של נשים בפריפריה והאתגרים הקשים שהן מתמודדות איתם בחיי היומיום שלהן היה עניין 
במוקד שיתוף הפעולה שלנו. שני מושבים הוקדשו לסוגיה זו. פרלמנט נשים קיבל החלטה לקיים מושב מיוחד 
של סופשבוע במצפה רמון.  בהקשר זה ברצוני להודות לראש הרשות המקומית פלורה שושן, שהייתה מעורבת 

באופן פעיל באירוע זה והעניקה ברוחב לב ייעוץ רב ערך לוועדה המייעצת. 

מאז לידתו התאפיין פרלמנט נשים בגישתו הדמוקרטית הפועלת “מלמטה - למעלה“. דבר זה מסביר את הצלחתו 
הגדולה בהתחברות לקבוצות-יעד חדשות, בגיוס נשים מכל תחומי החיים כמו גם פוליטיקאיות במוקדי קבלת 

החלטות, כמו ח"כ אורית זוארץ וורד סויד, מנהלת הרשות למעמד האישה במשרד ראש הממשלה. 

המושבים בשנת 2010 הוקדשו לתחומים המשפיעים על נשים, צעירות ומבוגרות, בחיי היומיום שלהן. נושאים 
“קלסיים" כמו שוק העבודה נדונו ונושאים חדשים עלו. למשל, במושב השני של פרלמנט נערות, נדונה השאלה 
המסקרנת: האם בית ספר הוא שדה קרב או חממה עבור בנות. אירוע זה התקיים ביישוב שדרות כדי לאפשר 

לנשים צעירות מהפריפריה להשתתף בו.

ברצוני להודות לפרופ' אסתר הרצוג ולפעילות הרבות על המסירות שלהן לפרויקט, על הפתיחות שלהן לדיאלוג 
המתמשך עם קרן פרידריך-אברט ועל החשיבה. 

מסיבות אלו, פרלמנט נשים הוא שותף מרכזי למאמצינו לקדם שוויון לנשים ולמסד שוויון מגדרי בישראל.

 קרן פרידריך אברט -
שותפות רבת שנים עם פרלמנט נשים

דר' ראלף הקסל, מנהל קרן פרידריך-אברט בישראל
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הרקע והמטרות של הפרלמנט
פרלמנט נשים הוקם בנובמבר 1999, על ידי תנועת 
ש.י.ן, לשוויון ייצוג נשים, ה"ן )הרצליה נשים(, קרן 

פרידריך אברט, מכללת בית ברל ועיריית הרצליה.

במהלך אחת עשרה שנות פעילותו קיים הפרלמנט 
פרלמנט  במסגרת  היו  מהם  )שניים  מושבים   65
הרצליה,  המקומיות:  ברשויות  שנערכו  נערות(, 
קרית שמונה, באר-שבע, ירושלים, תל אביב, חיפה, 
ראש  גבעתיים,  רמת-גן,  כפר סבא,  פקיעין,  חולון, 
העין, בית חשמונאי, טירה, דליית אל-כרמל, כפר-
יונה, ראשון לציון, ג'סר אל-זרקא, שוהם, בקע'ה אל 
גרבייה, כפר סבא, גני תקווה, בת ים, מודיעין, מצפה 
רמון; במועצות אזוריות: גזר, לב השרון ומטה אשר; 
במסגרות: מכללת בית ברל, בית הסוהר לנשים נווה 
אלקאסמי  במכללת  בצריפין,  צה"ל  בסיס  תרצה, 

ובמכללת ספיר )בכנס שדרות(. 

המטרות  את  במלואן  מימשו  הפרלמנט  מושבי 
המקוריות של המקימות: 

הציבורי  בשיח  הפמיניסטי  לפן  בולטות  יצירת   •
ממגוון  נשים  של  וביקורתיות  מקוריות  ולעמדות 
הפרלמנט  מושבי  ועשייה.  השתייכות  מסגרות 
ההיבט  את  הדגישו  והם  מגוונים  בנושאים  עסקו 
הפמיניסטי בכל נושא: סוגיית תקציב המדינה, שכר 
של  סוגיות  והרווחה,  החינוך  מדיניות  המינימום, 
פשע  אלימות,  וכלכלה,  תקשורת  מלחמה,  שלום, 
בנשים  סחר  זנות  ודוגמנות,  יופי  תחרויות  וטרור, 
ופורנוגרפיה, שירות צבאי, קשרי הון ושלטון, יזמות, 
ההשכלה הגבוהה, חזקת הגיל הרך, מעמד המורות, 
המקומיות  לרשויות  בחירות  פריפריה-מרכז,  יחסי 

ולכנסת, משפחה וקריירה, תעסוקת נשים, ספורט, 
מהבית  ילדים  הוצאת  הזכוכית,  ותקרת  מנהיגות 
על ידי מוסדות השלטון, מאז פרשת ילדי תימן ועד 

היום; ונושאים נוספים.

בעלות תרומה  לנשים מוכשרות  בולטות  השגת   •
בחיים  ומקצועיים  חברתיים  והישגים  ייחודית 
הציגו  דוברות  מ-350  למעלה  בישראל.  הציבוריים 
הן  הפרלמנט.  במושבי  ופרשנויות  עדויות,  עמדות, 
ייצגו קולות של נשים בישראל, מתחומי הפרופסיות, 
האקדמיה, הפעילות החברתית והיצירה האמנותית. 
יהודיות,  ומגוונות:  רבות  מקבוצות  באו  הדוברות 
עולות  ותיקות,  אשכנזיות,  מזרחיות,  ערביות, 
חילוניות,  דתיות,  מבוגרות,  צעירות,  חדשות, 
את  ביטאו  הן  ועוד.  שמאלניות  ימניות,  לסביות, 
ויכולת  רצון  צורך,  יש  בישראל  שלנשים  העובדה 

להשמיע דעות ייחודיות ולהשפיע על המציאות.

יצירת פורום ציבורי פתוח וייחודי, המפגיש לדיון   •
והידברות קבוצות נשים שונות ומגוונות, מכל גווני 
ועיסוקים  השכלה  רמות  בעלות  הפוליטית,  הקשת 

שונים, בנות גילאים שונים וכיוצא באלה.

הפרלמנט העלה לראשונה לדיון ציבורי נושאים כמו 
סחר בנשים, זנות, פורנוגרפיה ופרסום פוגע, חזקת 
המורים  להסתדרות  נשים  מועמדות  הרך,  הגיל 
ולנשיאות המדינה, נשים וספורט ועוד. בדיונים עלו 
נקודות ראות שונות והדוברות תבעו נקיטת צעדים 
מעשיים לטיפול הרשויות ושינוי מדיניות והחלטות 
ביקורת  הובעה  שונים  במושבים  אלה.  בנושאים 
נוקבת ואמיצה נגד מוקדי ומנגנוני שליטה בישראל 
והמדיניות  האפליה  הדיכוי,  השחיתות,  והוקעו 

המשמרת מצוקה ופערים חברתיים. 

הישגי פרלמנט נשים
לכת  מרחיקות  השפעות  היו  הפרלמנט  לדיוני 

בכיוונים שונים: 

הפורנוגרפיה  בנושא  הפרלמנט  דיוני  בעקבות   •
וארגונים  נשים  ארגוני  של  קואליציה  הוקמה 
זו  פעילות  בזכות  בפורנוגרפיה.  למאבק  חברתיים 
ואף  הציבורי  היום  לסדר  הפורנוגרפיה  נושא  עלה 
עבר בכנסת חוק נגד שידורי פורנוגרפיה בטלוויזיה; 

הוצאת  על  העין  בראש  הפרלמנט  דיוני  בעקבות   •
ועד  ילדי תימן  הוריהם, מאז פרשת  ילדים מרשות 
היום, הוקמה קואליציה של ארגוני נשים וארגונים 
הממשלתית  המדיניות  לשינוי  שפעלה  חברתיים, 
בסוגייה זו ולהעברת מרכז הכובד של הטיפול ברווחת 
זו  פעילות  של  המשכה  ולקהילה.  למשפחה  הילד 
ילדים  לזכויות  עמותה  ע.ל.י.ה,  במסגרת  היא  כיום 
ח"כ  עם  בשיתוף  בכנסת  לובי  שהקימה  והורים, 
הרווחה  מדיניות  שינוי  למען  סולודקין  מרינה  דר' 

בסוגיית ילדים ונוער בסיכון; 

דיוני הפרלמנט על יחסי יהודים-ערבים הצמיחו   •
אנואר   - וערביות  יהודיות  מנהיגות,  נשים  רשת 
)"אורות", בערבית(, הפועלת לקידום נשים בישראל 
כה  עד  ארגנה  אנואר  הקבוצות.  בין  שוויון  ולמען 
בית  במכללת  בשפיים,  וכנסים משותפים  סמינרים 
בהרצליה,  בקלנסואה,  ערה,  בכפר  בפקיעין,  ברל, 
עסקו  הכנסים  אל-קאסמי.  ובמכללת  בנצרת 
החברתיות-דתיות  בקבוצות  האישה"  ב"מעמד 
בפוליטיקה,  נשים  של  במקומן  ב"נכבה",  השונות, 
זו  פעילות  במסגרת  ועוד;  השניה  לבנון  במלחמת 
נשים  רשת  ביצירת  תשס"ה(  )בשנת  אנואר  עסקה 
משותפת לאנואר ולנשים בג'סר אל-זרקא ואירגנה 
את מושב הפרלמנט על “נשים נגד נשק" אשר הוקיע 
בכפר  גברים  על-ידי  בנשק  הנרחב  השימוש  את 
בפרט ובחברה הישראלית בכלל; אנואר ליוותה את 
בתשס"ח  )שהחל  בפרדיס  נשים  העצמת  פרויקט 
ונמשך בהווה(, אשר הצמיח יזמות כלכלית וקבוצת 
לרשות  בבחירות  השפעה  בעלת  פוליטית  כוח 

המקומית;

להקמת   ,2005 בספטמבר  הוביל  נשים  פרלמנט   •
נגד  וילדים,  אמהות  למען  נשים  ארגוני  קואליציית 
ביטול “חזקת הגיל הרך", הקובע כי ילדים עד גיל 6, 
להורים מתגרשים, יישארו אצל אימם. הקואליציה 
הצליחה לעורר דיון ציבורי נרחב וביקורת קשה על 
המשפטים,  כשרת  בתפקידה  שהקימה,  לבני  ציפי 
את ועדת שניט ונתנה בידה מנדט לבטל את הסעיף. 
הקואליציה הצליחה למנוע עד כה את ביטול הסעיף. 
שניט,  ועדת  המלצות  פרסום  לקראת  אלו,  בימים 
ילדים",  למען  “אמהות  של  קואליציה  מתארגנת 
בפני  להציג  כדי  הקודמת,  לקואליציה  בהמשך 
סעיף  ביטול  של  ההרסניות  ההשלכות  את  הציבור 

חזקת הגיל הרך ולמנוע את מימוש הביטול;

קואליציית  להקמת  שותף  היה  נשים  פרלמנט   •
וערך   2006 בחירות  לקראת  פמיניסטיים  ארגונים 
“עקרונות  הקואליציה  חברות  הציגו  שבו  מושב 
חברתיים כלכליים" בפני נציגי הסיעות המתמודדות;

אישה  בחירת  למען  בקמפיין  פתח  הפרלמנט   •
שעסק  המושב  בעקבות  המדינה.  לנשיאת  ראשונה 
בנושא זה, ואשר בו הוצגה מועמדותן של שש נשים, 

הודיעה ח"כ קולט אביטל על התמודדותה; 

הראשון  הציבורי  הגוף  היה  נשים  פרלמנט   •
שהוקיע את היציאה למלחמת לבנון השניה והתריע 
על הפגיעה הקשה באוכלוסיה האזרחית משני צידי 

הגבול; 

קרא  ב-2006  שהתקיים  גינקולוגיה  על  במושב   •
דומיננטיות  השגת  בחשיבות  להכיר  נשים  פרלמנט 

של נשים בתחום הגינקולוגיה;

שהביע  היחיד  הנשים  ארגון  היה  הפרלמנט   •
הירוד  שכרם  על  המורים  במאבקי  עקבית  תמיכה 
ערב  שהתקיים  הפרלמנט,  במושב  עבודתם.  ותנאי 
הודיע  ב-2006,  המורים  להסתדרות  הבחירות 
לראשות  בן-דוד  ביפה  תמיכה  על  הפרלמנט 
במאבקי  שעסק  נוסף  במושב  המורים.  הסתדרות 
הסתדרות  כניעת  את  הפרלמנט  הוקיע  המורים 
ותמך  המורים  על  שנכפה  המבזה  להסכם  המורים 
“אופק  הסכם  קבלת  נגד  במאבקה  שניידר  בענת 

פרלמנט נשים
 במה לפוליטיקה מזוית אחרת, לדיון ביקורתי ופמיניסטי על המדיניות השלטת 

והשיח הציבורי הרווח בישראל

פרופ' אסתר הרצוג
מרכזת פרלמנט נשים
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לסייע  נשים  פרלמנט  מתגייס  אלו  בימים  חדש". 
הסתדרות  ראשות  על  בהתמודדותה  קליין  לגילה 

המורים מול יוסי וסרמן;

בנשים  בעקביות  תומך  הנשים  פרלמנט   •
המתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות ולכנסת. 
את  ציבורי  לדיון  העלה  הוא  האחרונות  בבחירות 
בין  בהרצליה  )שצמח  נשים"  “מינהל  הקמת  רעיון 
השאר בזכות פעילותן של ה"ן, הרצליה נשים וש.י.ן 
עלה  הרעיון  היישובים.  בכל  נשים(  ייצוג  לשוויון 
למשל  המקומיות,  לרשויות  הבחירות  בקמפיין 
בידי  במודיעין  מחאמיד,  איבתיסאם  בידי  בפרדיס 

אהובה קרקובר ובגני תקווה בידי ליאת ארבל;

לבני  ציפי  של  במועמדותה  תמך  נשים  פרלמנט   •
)מרץ  האחרונות  בבחירות  הממשלה  לראשות 

;)2009

פרלמנט נשים הצטרף למגוון יוזמות של ארגוני   •
במאבק  למשל  כמו  נשים,  ביזוי  נגד  במאבק  נשים 
)שהשתמש  אגדיר  רשת  של  השיווק  קמפיין  נגד 
ברשת  המועסקות  מלצריות  המציגות  בתמונות 
באופן מבזה(, במאבקים על הבטחת ייצוג של נשים 
למנות  בדרישה  למשל  )כמו  ממלכתיות  בוועדות 

נשים לוועדת טירקל( ועוד; 

עיריית  עם  בשיתוף  הקים,  נשים  פרלמנט   •
לדיון  במה  שהוא  נערות,  פרלמנט  ים,  בת 
ליצירת  בישראל,  נערות  המעסיקות  בסוגיות 
המאבק  ולעידוד  ובסביבתן  אצלן  תודעתי  שינוי 
בחברה.  נערות  של  וזכויותיהן  מעמדן   על 
של  אירועים  שני  התקיימו  ותשע"א  במהלך תש"ע 
פרלמנט נערות. הראשון התקיים בבת ים והוא עסק 

בנושא "הכוח לשנות". 

האירוע השני התקיים במסגרת כנס שדרות לחברה 
והוא עסק במציאות הבית-ספרית עבור נערות. 

הוועדה המייעצת
חברות  הפרלמנט  את  המלווה  המייעצת  בוועדה 
במישור  באקדמיה,  שונים  פעילות  מתחומי  נשים 

הציבורי-חברתי ובתחומים מקצועיים: 

חברתית,  אנתרופולוגית   - הרצוג  אסתר  •   פרופ' 
מרכזת פרלמנט נשים;

•   יעל גרמן - ראש עיריית הרצליה ויועצת פוליטית;

•   דר' לינדה עפרוני - כלכלנית ומשפטנית;

•   אילנה שמאי - עובדת סוציאלית ויזמת חברתית-
קהילתית; 

למעמד  העיר  ראש  יועצת   - שטרסבורג  •   נסיה 
האישה בכפר סבא;

- דוקטורנטית באוניברסיטת בר- דלומי  •   עירית 
אילן ופעילה חברתית;

פרויקטים  מנהלת   - לוי-ספקטור  •   אורנית 
חברתיים, דוברת פרלמנט נשים; 

ומרכזת  סוציאלית  עובדת   - מסאלחה  •   רע'דה 
תכנית הגיל הרך במכללת אלקאסמי;

•   יוכי יהל - יו"ר הארגון הארצי היציג להגנת הדייר; 

פרידריך  פרויקטים בקרן  - מנהלת  •   אניטה חביב 
אברט;

פרידריך  בקרן  חשבונות  מנהלת   - גימפל  •   רינת 
אברט;

ש.י.ן,  תנועת  של  משותפת  יו"ר   - גליקמן  •   ציפי 
לשוויון ייצוג נשים;

•   עו"ד יונה מרקוביץ' - משפטנית;

לחקר  "לראות",   עמותת  מנכ"ל   - הולנדר  •   נדין 
בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל;

מתחיל  "שלום  עמותת   - מאחמיד  •   איבתיסאם 
בפנים", ורכזת פעילות נשים בפארדיס;

למעמד  ים  בת  העיר  ראש  יועצת   - לבנת  •   ענת 
האישה;

•   מרב מיכאלי - עיתונאית;

•   גולדי קורן - מנהלת שיווק ויח"צ ב"עלה נגב";

•   רות רזניק - יו"ר עמותת ל.א, לחימה באלימות, 
ומנהלת מקלטים לנשים מוכות;

ומנהלת  בית-ספר,  מנהלת   - גרנות  ורדה  •   דר' 
מחלקת הקליטה בעיריית פתח-תקוה; 

•   איריס אברהם - סגנית ראש עיריית גבעתיים; 

במכללת  מרצה  לשון,  חוקרת   - ולדן  צביה  •   דר' 
בית ברל; 

מושבי פרלמנט נשים
ופרלמנט נערות

מושבי  של  ותיאורים  תקצירים  כרוכים  זה  בספר 
נערות, במהלך  ושל מושבי פרלמנט  נשים  פרלמנט 
שנת 2010. כנס היסוד של פרלמנט נערות התקיים 
זה תיאור  נכלל בספר  כן,  ים. כמו  ביוני 2010 בבת 
קליטה  בבסיס  נשים  פרלמנט  חברות  של  הביקור 

ומיון של צה"ל.

 2010 בשנת  נשים  פרלמנט  של  הראשון  המושב 
ים,  בבת  פיס  באשכול  פברואר,  בחודש  התקיים 
ים  בת  העיר  ראש  סגנית  פרון,  אסתר  בחסות 
המושב  נושא  בעירייה.  החינוך  תיק  ומחזיקת 
הדיון  את  הינחתה  עכשווית.  ומדיה  נערות  היה: 
העיתונאית לינוי בר גפן. הדוברות במושב היו: חנה 
בית הלחמי, יועצת אסטרטגית ומנחה; רחלי זריף-
רומנו ושני כהן, תלמידות בית ספר תיכון בבת ים; 
“לאישה". להקת הנערות  ננר, עורכת עיתון  אורנה 

המקומית “קול הים" הופיעה בכמה שירים. 
דימויים  בעיצוב  המדיה  של  במקומה  דנו  הדוברות 
לחזק  המדיה  של  בכוחה  ובעיקר  ונשים  נערות  של 
של  ומשפילים  מגמדים  סטריאוטיפיים  דימויים 
הנשים  עיתונות  של  מקומה  הודגש  צעירות.  נשים 
ביצירת מצג שווא של דמויות נשים שאינן קיימות 
נערות  של  התנהלותן  על  משפיע  אשר  במציאות, 
מזיקים.  דיאטה  למשטרי  ביחס  למשל  כמו  לפיהן, 
שהן  דמויות  להציג  ממעיטה  המדיה  כי  נאמר 
שמעלותיהן  צעירות,  נשים  עבור  לחיקוי  מודלים 
קשורות להצטיינות אישית ומקצועית. דובר גם על 
כך שאתרי האינטרנט פועלים מחד כ"חדר משלה", 
בעת  בו  אך  תומכים,  וירטואליים  קשרים  לפיתוח 
ובסיס  בנות  בין  הדדית  הרסנית  ביקורת  משרתים 

לביזוי על ידי בנים.

אפריל   בחודש  בסופשבוע  התקיים  השני  המושב 
שושן  פלורה  המועצה  ראש  בחסות  רמון,  במצפה 
היה:  המושב  נושא  חזן.  ליבנת  המועצה,  ומנכ"לית 
מבט נשי על תעסוקה ופריפריה בעשור הבא. הנחתה 
את הדיונים: העיתונאית בילי מוסקונה-לרמן. בדיון 
השתתפו  באפריל(  )ה-16  שישי  ביום  שהתקיים 

מומחית  ומשפטנית,  כלכלנית  עפרוני,  לינדה  דר' 
מנהיגת מאבק האמהות  כנפו,  ויקי  לשוק העבודה; 
ממשפחות חד-הוריות נגד קיצוץ הקצבאות; פלורה 
שושן, ראש מועצת מצפה רמון; אסמא אגבארייה-

יו"ר  זחאלקה, מראשי ארגון מע"ן; שמוליק ריפמן, 
ויו"ר מרכז המועצות  הנגב  המועצה האזורית רמת 
ראש  דהאן-כלב,  הנרייט  דר'  בדרום;  האזוריות 
התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

עסק  באפריל(,  )ה-17  שבת  ביום  שהתקיים  הדיון 
בקואופרציות ואיגודים מקצועיים של נשים. 

ידי  על  "משוגעת",  ההצגה  הועלתה  שבת  בערב 
השלום  תיכון  בי"ס  של  אמנות  מגמת  תלמידי 

במצפה רמון וכן נערך ביקור במועדון ג'אז.

בסוגיות  המשמעותיים  ההבדלים  הודגשו  בדיונים 
של שוק העבודה בין המרכז לפריפריה ובעיקר בעיות 
ואפשרויות  נאותה  בלתי  ציבורית  תחבורה  של 
על  חריפה  ביקורת  עלתה  מוגבלות.  תעסוקה 
הממשלה, המצהירה על השקעה וטיפוח הפריפריה, 
של  מציאות  ומייצרת  אותה  מזניחה  בפועל  אך 
למשל,  )כמו  תעסוקה  מדיניות  בשל  ודלות,  אפליה 
)עם  רווחה  ומדיניות  לחו"ל(  מדים  העברת תפירת 
בעלי  את  מעשירה  שהיא  בעוד  הקצבאות(,  קיצוץ 
עסקים  בהקמת  הדיון  לשלטון.  המקורבים  ההון 
למגבלות  מתאים  כמענה  וקואופרטיבים  קטנים 
ערביות  ולנשים  בפריפריה  לאוכלוסיות  בניידות 
תעסוקתיים  פרויקטים  של  המגבלות  על  הצביע 

כאלו, שמזוהים עם כלכלות נחשלות. 

באשכול  מאי,  בחודש  התקיים  השלישי  המושב 
בן- יהודה  העיר  ראש  בחסות  סבא,  בכפר  פיס 
בספורט  ונערות  נשים  היה:  המושב  נושא  חמו. 
הדיון  את  הנחתה  פוליטיקה?  או  ביולוגיה   -
במהלך  ספורט.  ושדרנית  עיתונאית  גרונלנד,  מיכל 
קונסטנטיני,  נעמה  דר'  בדיון:  השתתפו  האירוע 
ספורט  לרפואת  מרכז  ומנהלת  ספורט  רופאת 
ופיזיותרפיה; עופרה אברמוביץ', מייסדת מאמאנט; 
הנשים  סל  כדור  קבוצת  מנכ"לית  קרן-צבי,  דורית 
הליגה  מיוזמות  סיון,  מיכל  רמת-השרון;  אלקטרה 
הארצית לכדורשת וחברת הועד המנהל של המועדון 
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הישראלי לכדורשת נשים. במהלך האירוע התקיים 
צעירות  לספורטאיות  הוקרה  חלוקת תעודות  טכס 
בולטות בכפר סבא. כמו כן, נערכה הדגמת דו-קרב 
סיף בסגנון רומח, על ידי ניצן חדד, נטלי רזניק ונוי 

סילברמן. סייפות בהפועל כפר סבא.

מהותיים  הבדלים  יש  האם  בשאלה  התמקד  הדיון 
ומידת  תחומי  את  הקובעים  לנשים  גברים  בין 
עלו  הדברים  בהצגת  בספורט.  נשים  של  העיסוק 
של  מקומן  את  הדגישו  אשר  הסטוריים,  היבטים 
באשר  השוביניסטיות  והגישות  הקדומות  הדעות 
בענפי  לעסוק  נשים  בפני  הפתוחות  להזדמנויות 
פמיניסטיים,  מאבקים  כי  הובהר  שונים.  ספורט 
לשינוי  שהביאו  הם  עקשים  וקולקטיביים  אישיים 
מקרה,  בכל  נשים.  בספורט  שהושגו  ולהישגים 
הייתה הסכמה כי עוד רבה הדרך לשוויון בתקציבים, 
בחשיפה התקשורתית ובהזדמנויות הפתוחות בפני 

נערות ונשים בעולם הספורט.

ומיון  נשים בבסיס קליטה  ביקור חברות פרלמנט 
באוקטובר.  ב-25  התקיים  הביקור  השומר.  בתל 
ראש  סגנית  פתחה  הביקור  של  הראשון  חלקו  את 
כללי  ובתיאור  בברכות  ברביבאי,  אורנה  אכ"א, 
היום.  ועד  מילר  בג"ץ  מאז  בצבא  הנשים  מצב  של 
הציגה  צבאי,  קדם  ענף  ראש  זלינגר,  סיגי  סא"ל 
היא  בפרט.  נשים  של  וזה  בכלל  הגיוס  נושא  את 
את  וכן  "מיטב"  של  והמטרות  המבנה  את  פירטה 
המאמץ להגיע לשילוב והתאמה מרביים של צעירים 
וצעירות לשירות בצבא. סא"ל זלינגר תיארה גם את 
נמצאים  הם  בהן  במסגרות  לצבא,  מחוץ  הפעילות 
לנשים  הקשורים  נושאים  עלו  בדיון  הגיוס.  לפני 
בצבא:  האדם  כוח  על  האחראים  את  ומעסיקים 
טווח  הרחבת  לדתיות;  התחזות  תוך  השתמטות 
הפעילות  הרחבת  בנות;  בפני  הפתוח  התפקידים 
דיון  ועוד. התקיים  ביישובים שונים  הקדם-צבאית 
בחלק  ובחיול.  בגיוס  לנשים  הקשורים  היבטים  על 
השני של הביקור עברו חברות פרלמנט נשים לאורך 
שרשרת החיול, האזינו להסברים ועקבו באופן ישיר 

אחר שלבי הגיוס של נערים ונערות.

היגוי  ועדת  הקמת  על  הוחלט  הביקור  בעקבות 

ישתתפו  שבה  ברביבאי  אורנה  תא"ל  בראשות 
רלוונטי  מקצועי  גורם  המהוות  מאכ"א,  קצינות 
קדם  ענף  ראש  זלינגר,  סיגי  נושאים: סא"ל  במגוון 
נשים, סא"ל  רס"ן שרית חכמון; ראש מדור  צבאי; 
הרמטכ"ל  יועצת  סגנית  רובינשטיין,  ליאורה 
לענייני נשים. נסיה שטרסבורג תרכז את הפעילות 
פרלמנט  של  המייעצת  הועדה  מטעם  המשותפת 

נשים.

מושבי פרלמנט נערות
כנס היסוד של פרלמנט נערות התקיים בחודש יוני, 
סגנית  פרון,  אסתר  בחסות  ים,  בבת  פיס  באשכול 
ראש העיר. פרלמנט נערות צמח מתוך דיוני הועדה 
המייעצת של פרלמנט נשים, אשר ביקשה להרחיב 
ולקדם  נערות  בקרב  הפמיניסטי  הדיון  מעגלי  את 
בעולמן  הקשורות  בסוגיות  הפמיניסטי  השיח  את 
של נערות. פרלמנט נערות קם בזכות שיתוף פעולה 
עשייתה  אשר  ים,  בת  לעיריית  נשים  פרלמנט  בין 
העשירה בקרב נערות במסגרות הפורמליות והבלתי 
פורמליות בבת ים הצמיחו קבוצות רבות ופעילויות 

מגוונות של נערות בעיר. 

בקרב  תודעתי  שינוי  לחולל  נועד  הנערות  פרלמנט 
פרלמנט  מטרת  פועלות.  הן  בה  והסביבה  נערות 
בה  ותומכת,  פתוחה  זירה  להיות  היא  נערות 
המשתתפות מפתחות ומקדמות חשיבה ביקורתית 

ועשייה חברתית-פמיניסטית.

היה  נערות  פרלמנט  של  הראשון  המושב  נושא 
יוני  בחודש  התקיים  האירוע  לשנות".  “הכוח 
ובעקבותיה  הרצאה  נשאה  וילנאי  אורלי  ים.  בבת 
התקיימו דיונים של קבוצות נערות. הכתבה “עמוק 
במסגרת  שהוקרנה  וילנאי  אורלי  של  באדמה", 
המשטרה  של  היחס  את  הציגה  “עובדה",  התכנית 
אל הנשים הנסחרות ואת חשיבות המאבק העיקש 
התקשורת  כי  טענה  היא  והמדיניות.  היחס  לשינוי 
חשיבות  את  והדגישה  להשפיע  מצליחה  תמיד  לא 
התנאי  לשנות.  הפרט  של  היכולת  ואת  המעורבות 
בסדנאות  שהתקיימו  בדיונים  ידע.  הוא  המוקדם 
מפלה  יחס  כמו:  נערות,  שמעסיקים  נושאים  עלו 

הגבלת  הספר,  בבית  בספורט  העוסקות  לנערות 
מגוון העיסוקים הפתוחים בפני בנות )בקיץ( לעומת 

בנים והפער בשכר שהן זוכות לו.

בחודש  נערות התקיים  פרלמנט  של  השני  המושב 
נובמבר, במסגרת כנס שדרות לחברה ועסק בנושא 
“בית ספר - שדה קרב או חממה עבור בנות?" הנחתה 
דורון- חוה  בו:  והשתתפו  מיכאלי  מרב  הדיון  את 
נועה   ;4girls אתר  של  ובעלים  מייסדת  סופרמן, 
אלכסנדרוני, תלמידה מבת ים במונולוג מתוך “בובה 
על חוט"; אורטל אוז, תלמידה מבת ים; נורית אגמי, 
תלמידה מכפר סבא; יעל בכר, תלמידה מקרית אונו; 
מבאר- צעירות  קמינסקי,  ואריאל  עביר  אל  חווה 
ראש  סוויד,  ורד  הגיבו:  הנערות  דברי  על  שבע. 
הרשות למעמד האישה במשרד ראש הממשלה; ח"כ 
זוארץ; מרים שכטר, הממונה על שוויון בין  אורית 
הנהגת  יו"ר  בנימין,  אתי  החינוך;  במשרד  המינים 
ההורים הארצית; ציפי נחשון-גליק, מנהלת השרות 
למתבגרות ומתבגרים במשרד הרווחה. דברי סיכום 
הוצגו על ידי נועם פלד, חניכה במדרשה למנהיגות, 

מכינה קדם צבאית גליל עליון, סיכמה את הדיון.

שונים  ממקומות  נערות  קבוצות  זה  למושב  הגיעו 
המוגבל  המקום  בשל  ים.  מבת  מהן  רבות  בארץ, 

שהוקצה על ידי מארגני הכנס למושב פרלמנט נערות, 
נאלצו רבות מהנערות להישאר מחוץ לחדר הדיונים 
והן עברו לחדר אחר ושם התקיימו דיונים במקביל. 
בדיון עלו בעיות של נערות בבית הספר, כמו אפלייה 
של  משפיל  ויחס  בספורט  בנות  בפעילות  וזלזול 
בנים. הושמעה ביקורת על כך שפעילות כמו נמ"ש 
נערות,   להעצמת  הפועלת  שינוי(,  מובילות  )נערות 
מופעלת רק בהיקף מצומצם. מהעדות על המתרחש 
שנמנעת  מכך  הבנות  מצוקת  עלתה  הבדואי  במגזר 
ומהטרדות  ללמוד  וההזדמנות  הזכות  לעיתים  מהן 
מיניות מצד מורים. נערות שנשרו מבתי ספר ואשר 
במצוקה  )לנערות  “מנטוריות"  בפרויקט  השתלבו 
במסגרת  השהות  יתרונות  על  הצביעו  אחרות( 
חינוכית. וכן, נערות הגולשות באתר 4girls תיארו 
את התרומה הרבה שמצאו בהתחברות לאתר, בשל 
ומכך  אחרות  מנערות  זכו  שלהן  והעידוד  התמיכה 
שהאתר סיפק להם ומההזדמנות שהאתר סיפק להן 

להתבטא ללא חשש. 

וחלקן  נרגשת  הייתה  המבוגרות  הנשים  תגובת 
ביטאו צער על כך שגם הן, ולא רק נערות, שותקות. 
על כך שהן ונשים מבוגרות בכלל, לא סיפקו דוגמה 
והאפליה  הפגיעה  ולחשיפת  למאבק  מספיק  טובה 

של נשים בחברה. 
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נשות השנה של פרלמנט נשיםנשות השנה של פרלמנט נשים

 מיתר לאור 
תלמידת שכבת י' בבית ספר “רמות" בבת ים

סיימה  סבא,  כפר  ילידת  קרני,  דר' 
את שירותה הצבאי כקצינה, נישאה 
מייד לאחר מכן והחלה את לימודיה 
בבית הספר לרפואה באוניברסיטת 
הסטאז'  את  בנגב.  גוריון  בן 
ברפואה ואת ההתמחות בכירורגיה 
"שיבא",  בבי"ח  עשתה  כללית 
בכירורגיה  נשים  שבה  בתקופה 
לא  לילדים  ואמהות  מעטות  היו 
כבר  אז  היו  קרני  לדר'   - כלל  היו 

לכירורגיה  במחלקה  התמחתה  תחילה  בנות.  שתי 
כללית וילדים, ובהמשך התמקדה בכירורגיה כללית 
לקראת  ילדה  השלישית  ביתה  את  ואונקולוגיה. 
בחינות המומחיות בכירורגיה. באסף הרופא עובדת 
דר' קרני מאז 1993. ב-1996 מנהל בי"ח דאז דר' ורון 
הטיל עליה לארגן מחדש את מערך הטראומה של 
ואז הציעה להגשים תוכנית שנבנתה  בית החולים, 
והמומחיות:  ההתמחות  שנות  במהלך  בראשה 
להקים בית לנשים חולות בסרטן שד - מערך שבו 
רפואיים  מתחומים  והצוות  המרכז  היא  האישה 
שונים סובב אותה. במכון נעשות בדיקות לאבחון, 
וגם  נשים שחלו  ומעקב של סרטן שד, אצל  טיפול 
בסרטן  לחלות  מוגבר  בסיכון  הנמצאות  נשים  אצל 

שד - הכל בתחנה אחת ובמהירות האפשרית.

המכון נפתח במאי 2000 והיה דוגמא לסגנון טיפול, 
צורת עבודה וסטנדרט טיפולי למכונים רבים נוספים 
שהוקמו אח"כ בארץ. רבים מהם קיבלו מדר' תמר 
ותוכניות  המכון  תוכניות  ואת  והכוונה  ייעוץ  קרני 

זרימת העבודה בו.

האחרונות  השנים  שמונה  במהלך 
ומרכזי  פעיל  חלק  קרני  דר'  לקחה 
רפואי  מכשיר  לפיתוח  במחקר 
לזיהוי שוליים נקיים מגידול סרטני 
הגוש  להסרת  ניתוח  כדי  תוך 
המכשיר  הצלחת  מהשד.  הסרטני 
לירידה  לגרום  מיועדת  בזיהוי 
אשר  הנשים  במספר  משמעותית 

נאלצות לעבור ניתוח חוזר. 

האחרונות  השנים  תשע  במשך 
היא מכהנת כחברה בלשכת האתיקה של הרופאים 
היא  כיום  בישראל.  הרפואית  ההסתדרות   - בהר"י 
משמשת כסגנית יו"ר לשכת האתיקה של הר"י, יו"ר 
ועדת פרסום פרסומת רופאים ומנחה מורים בחוג 
הייתה  היא  רפואי באוניברסיטת תל אביב.  לחינוך 
את  שכתב  המצומצם  בצוות  מאד  פעילה  שותפה 
הקוד האתי, המשמש בהכוונת הדרך לעבודה אתית 
של הרופאים ועוזר בקבלת החלטות ותמיכה ברופא 

בעבודתו היומיומית. 

עבודתה בלשכה לאתיקה חשפה בפניה ביתר שאת 
את מצוקת הרופאים, הרוצים לספק רפואה הולמת 
ברפואה  השרות  במתן  המגבלות  תוך  פונה,  לכל 
זו הביאה אותה ללמוד תואר שני  דילמה  ציבורית. 
עסקים  למינהל  בבי"ס  בריאות  מערכות  במנהל 

באוניברסיטת תל אביב. 

הרפואי  המרכז  מנהל  דוידזון,  בני  דר'   ממליץ: 
“אסף הרופא"

 דר' תמר קרני 
כירורגית בכירה, מנהלת המכון לבריאות השד ב"אסף הרופא"

ומדריכה  חברה  לאור,  מיתר 
קצ"ב  העירונית  הנוער  בתנועת 
השתתפה  ים(,  בת  צעירי  )קבוצת 
התיאטרון  בקבוצת  שעברה  בשנה 
 "2010 נערה  “להיות  כהן  קרן  של 
היא  מאז  מדהים.  תהליך  ועברה 
של  המפגשים  בכל  חלק  לוקחת 
נערות  ופרלמנט  נשים  פרלמנט 

ומעורבת חברתית.

במסגרת מיזם “להיות נערה 2010" 
העצמה  בקבוצת  מיתר  השתתפה 
אישי  במונולוג  והופיעה  לבנות 
דיברה  במונולוג  הפסטיבל.  במסגרת 
ה"פקאצה",  הנערה  דמות  על  מיתר 
הבובה.   - המפונקת  הוורוד,  אוהבת 
עברה  ולאחריו,  הפרויקט  במסגרת 
מיתר תהליך משמעותי, בו גילתה את 

שהיא  במי  להתגאות  למדה  יכולותיה, 
ובמשפחה.  בחברה  מקומה  את  ולדרוש 

היום היא יודעת לעמוד על שלה ולא לוותר 
על הדברים החשובים לה באמת.

ח'.  כיתה  בתחילת  לתנועה  הצטרפה  מיתר 
קורס  עברה  בתנועה  חניכה  מהיותה  כחלק 

מד"צים, יצאה לסמינר מסכם של משרד החינוך, 
וכיום מדריכה 2 קבוצות חניכים במרכז הקהילתי 

ג' ו-ד'. כל קבוצה מונה למעלה  “כנרת", בכיתות 
ליצור  רב  בכישרון  מצליחה  מיתר  חניכים.  מ-20 

הורים  נוער,  בני  ילדים,  עם  משמעותיים  קשרים 

וכמובן עם צוות הרכזים והעובדים 
במתנ"ס. 

תורמת  היא  “רמות"  ספר  בבית 
בשכבה  התלמידים,  במועצת  רבות 
ועוד. מוריה מספרים שמנהיגותה 
בולטת בכל מקום בו היא נמצאת.

משרד  תוכנית  פועלת  ים  בבת 
ערך  בוחר  “הנוער  החינוך 
עוזרת  מיתר  שם  כדרך" 
שנתית  רב  תוכנית  בבחירת 
ומציעה  בעיר  הנוער  לבני 
הגיוס  לעידוד  רעיונות 
חברתית  מעורבות  לצה"ל, 
יזמות וחדשנות  נוער,  בני  של 
וגידול  בעיר  אירועים  בעיר, 
בפעילויות אחר הצהריים לבני 

הנוער. 

המפגשים  בכל  ותרמה  נכחה  מיתר 
כנס  לייסוד  תרמו  אשר  בדרך 
ים  בבת  הראשון  נערות  פרלמנט 

והשני בשדרות.

מיתר בעלת יכולת גבוהה של עבודת 
ובעלת  אחראית  מקצועית,  צוות, 

יכולות הנהגה ברורות.

ראש  יועצת  לבנת,  ענת  ממליצה: 
העיר בת ים למעמד האישה
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סדרה של צילומי שער למגזין נשים פיקטיבי
הוצג בתערוכה 'מראות ונראות' במסגרת 'להיות נערה 2010'

תערוכה המנסה לחדד את יחסי הגומלין בין המדיה לדימוי הנשי.

נשים מובילות בחברה התגייסו לפרוייקט כדי לעבוד עם הצלמות והצלם

 בשיתוף פעולה שניסה לפצח את הקוד -

איך להיות על שער מגזין נשים ולהיות אשה

בשנת  מרוקו.  ילידת  שושן  פלורה 
1956, בגיל חצי שנה, עלתה עם בני 
משפחתה לארץ. את ילדותה עשתה 
בשדרות. היא נשואה ואם לשלושה 
ילדים. הגיעה למצפה רמון בעקבות 
שם  האוויר,  בחיל  הצבאי  שירותה 
ואיתו  לעתיד  בעלה  את  הכירה 
היא  פלורה  רמון.  במצפה  נשארה 
היא  במקצועה.  חינוכית  יועצת 
בשנת  הפוליטית  דרכה  את  החלה 

נעמת  מזכירת  תפקיד  על  שהתמודדה  בעת   1977
כחברת  כיהנה  השנים  במהלך  וזכתה.  ביישוב 
היא  חברתית.  פעילה  והייתה  רמון  מצפה  מועצת 
שחולל  נשים  פורום  ובהם  שונים  פורומים  הקימה 
התרבותי  החברתי,  בתחום  הקהילה  בתוך  שינויים 
והתעסוקתי. פעילותה הציבורית התמקדה בקידום 
נשים ובהעצמתן. בשנת 2006 נבחרה לתפקיד ראש 

מועצת מצפה רמון.

אני ממליצה על פלורה שושן בשל 
עם  אישה-מנהיגה  שהיא  העובדה 
וחברתית,  פמיניסטית  מחויבות 
גם  ערכים  על  להילחם  שמוכנה 
כך  וכדאי.  פרקטי  לא  זה  כאשר 
היה, למשל, כאשר התנגדה לבניית 
מלון לעשירים על הצוק, בתמיכתה 
ועוד.  מהמתפרה  הנשים  במאבק 
הביקור  במהלך  בגדולתה  נוכחתי 
רמון,  במצפה  נשים  פרלמנט  של 
שאותו אירחה פלורה שושן ואשר היה עבורי חוויה 
בלתי נשכחת. פלורה שושן מייצגת דגם של מנהיגות 

נשית הראוייה לכל תמיכה.

 - אנואר  של  משותפת  יו"ר  קלר,  יונת  ממליצה: 
מנהיגות נשים יהודיות וערביות

דרכה  ולעוצמה.  לנחישות  דוגמה  היא  פלורה 
בשושנים.  סוגה  לא  כעת  וגם  המועצה  לראשות 
יש לה אופוזיציה גברית שחושבת שכדאי שפלורה 
מבינים.  לגברים  הפוליטית  הזירה  את  תשאיר 
לתפקיד  מינתה אישה  פלורה  לנשים.  היא מחויבת 
מזכירת המועצה ונשים לתפקידים בכירים נוספים. 

היא מקדמת נשים בתחום היזמות העסקית.

פרלמנט  דוברת  לוי-ספקטור,  אורנית  ממליצה: 
נשים

 פלורה שושן
ראש מועצת מצפה רמון

פרויקט אלומה
סדרה של צילומי שער למגזין נשים פיקטיבי. 
בין  הגומלין  יחסי  את  לחדד  המנסה  תערוכה 

המדיה לדימוי הנשי. 
לעבודה  התגייסו  בחברה  מובילות  נשים 
הקוד  את  לפצח  כדי  הצלמות,  עם  משותפת 
ולהישאר  נשים  מגזין  שער  על  להופיע  איך 

אישה.
"נערות  על  המושב  בעקבות  צמח  הפרויקט 

ומדיה"

רשימת המצולמות
ח"כ מירי רגב - תת-אלוף במיל.

דר' רוני הלפרן - מרצה בתכנית ללימודי נשים 
ומגדר, אוניברסיטת תל-אביב

ג. יפית - יו"ר קבוצת ג. יפית לתקשורת

ח"כ אורלי לוי - פעילה למען ילדים ונוער בסיכון

פרופ' אסתר הרצוג - ראש החוג לאנתרופולוגיה 
חברתית, המכללה האקדמית בית-ברל

ח"כ אורית זוארץ - יו"ר הוועדה לסחר בנשים, 
חברת הוועדה לקידום מעמד האישה

סמדר שיר-סידי - עיתונאית, סופרת, פזמונאית, 
מחזאית ומתרגמת

אילה בר - מעצבת

עירית לינור - סופרת ותסריטאית

מעין קרת - מפיקה, מרצה ודוגמנית

ירדן בר כוכבא - שחקנית

קרן ידעיה - תסריטאית ובימאית

 נורית סלטי - עובדת סוציאלית, 
מנהלת מרכז נוער "מגדלור" בבת ים

אירה אלשוילי - תלמידה, בת 14, מתעניינת 
בתיאטרון

 אנה קבלשוילי - תלמידה, בת 14, חולמת 
על חיים בגרוזיה

הדס סינדל - תלמידה, בת 11 וחצי, מצטיינת 
בחשבון, מקווה שהבנים יגיעו לגובה שלה עד 

שתהיה בת 14

צלמים
רלי אברהמי

 בוגרת מכללת הדסה. צלמת פורטרטים 
לעיתונות המגזינית, שותפה במדור )ביחד עם אבנר 

אברהמי( "מצב משפחתי" המתפרסם במוסף הארץ. 
מצלמת סדרות שנושאן תיעוד חברתי-ישראלי.

שרון ברקת
בוגרת המחלקה לצילום באקדמיה לאמנות בצלאל. 

צלמת אופנה בעברה. צילומיה הוצגו במוזיאון תל-
אביב וכן במספר תערוכות יחיד בגלריות.

גליה גור זאב
 בוגרת המחלקה לצילום באקדמיה לאמנות 

ועיצוב, בצלאל. צלמת ואוצרת תערוכות.
הציגה בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות.

צילומיה נמצאים באוסף מוזיאון ת"א לאומנות,
מוזיאון ישראל, ירושלים ובאוספים פרטיים

שלומי סינדל
פרח צילום, 14, בת ים

 מצלם במצלמת טלפון נייד, מתמחה 
בעיבוד תמונות דיגיטלי

ריאן פרויס
בוגרת מכללת הדסה. צלמת, אוצרת תערוכות

עורכת צילומים ברשת מקומוני "ידיעות תקשורת"

נשות השנה של פרלמנט נשים
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נערות ומדיה עכשווית מושב 61

 לינוי בר-גפן, מחברת בין עשייה מקצועית בתקשורת 
למחוייבות חברתית-פמיניסטית 

 נערות 
ומדיה עכשווית

מושב 61
16 בפברואר 2010

בת ים, אשכול פיס

 תערוכת פנים אל מול פנים, 
 מתוך להיות נערה - 2009 בת ים, 

בהפקת קבוצת יוצרות תרבות

ברכות:
אסתר פרון, סגנית ראש העיר 

ורד סוויד, ראש הרשות למעמד האישה במשרד 
ראש הממשלה

ענת לבנת, יועצת ראש העיר למעמד האישה
אניטה חביב, מנהלת פרויקטים בקרן פרידריך-

אברט

קטעי שירה:
להקת הנוער קול הים

דברי פתיחה:
אורנית לוי-ספקטור, הוועדה המייעצת של 

פרלמנט נשים

הצגת עמדות:
עולמן הווירטואלי של נערות בישראל 2010

חנה בית הלחמי, יועצת אסטרטגית ומנחה

נערות ומדיה עכשווית ממבטן של נערות
 קארין קאשי, ראש מועצת הנוער העירונית, 

בת ים
שני כהן, בית-ספר תיכון בית וגן, בת ים 

רחלי זריף-רומנו, בית-ספר תיכון רמות, בת ים

השפעת עיתונות נשים על תפיסת עולמן של 
נערות ונשים

אורנה ננר, עורכת עיתון לאשה

מודל היופי בתקשורת ובעולם הדוגמנות 
והשפעתו על נערות ומתבגרות בישראל

ח"כ דר' רחל אדטו

מנחת הדיון: 
לינוי בר-גפן, עיתונאית

מנחת האירוע:
גלית והבה-שאשו, מנהלת אגף תרבות ותכנון 

אסטרטגי בעיריית בת ים



אורנה ננר )מימין( ואסתר הרצוג גלית והבה-שאשו )מימין( וענת לבנת

ח"כ אורית זוארץ אורנית לוי-ספקטור

להקת "בנות הים" בת יםבקבלת הפנים בלובי היכל התרבות

מימין: אורנה ננר, ענת לבנת, ויקי יוחנן
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במבואה  באירוע.  השתתפו  ונערות  נשים  כ-250 
ב"עלית-קפה"  פעילות  נערות  ידי  על  כיבוד  הוגש 
ועל הקירות תמונות מתערוכת פנים אל מול פנים 
)מתוך להיות נערה - 2009 בת ים, בהפקת קבוצת 

יוצרות תרבות(

ברכות
של  הנפלא  הרעיון  על  מברכת  אני  פרון:  אסתר 
חשוב  נושא  נערות,  על  נשים  פרלמנט  התמקדות 
לנשים  רבות  לתרום  יכול  בו  שהעיסוק  ומשמעותי 
נ.ע.ר - מסמל  נערות, מהשורש  ומבוגרות.  צעירות 
את המעבר מהילדות אל גיל ההתבגרות, גיל שהוא 

משמעותי, חשוב ונותן תקווה לעתיד. 

יש כאן הרבה נשים מועצמות,  זוארץ:  ח"כ אורית 
שנים  כמה  כבר  שנעשית  ענפה  פעילות  בעקבות 
סוויד שמונתה לתפקיד  ורד  בעיר. אני מברכת את 
אתן,  האישה.  מעמד  לקידום  הרשות  מנכ"לית 
בכן.  יהבנו  את  שמות  אנחנו  העתיד.  דור  הנערות, 
תקרת  את  לפרוץ  צריכות  אתן  הגבול.  הם  השמים 

הזכוכית.

ברכו גם ענת לבנת, היועצת לקידום מעמד האישה 
בבת ים, ורד סוויד, מנכ"לית הרשות לקידום מעמד 
אברט,  פרידריך  קרן  נציגת  חביב  אניטה  האישה, 

אורנית לוי-ספקטור, נציגת פרלמנט נשים.

דיון
השתתפו בפאנל: אורנה ננר, עורכת עיתון “לאישה", 
ח"כ רחל אדטו, חנה בית הלחמי ושתי נערות מבת 

ים: רחלי זריף-רומנו ושני כהן.

לינוי בר גפן, עיתונאית ומנחה של תכנית אקטואליה 
ונכנסת  בדברים  הופכת  שאני  ככל  בטלוויזיה: 
הן של  אוזניהן,  לי שכדי לסבר את  נדמה  לפרטים, 
הפאנליסטיות הצעירות והן של האגף הצעיר בקהל, 
מההגדרות  שמורכב  קצר  בהסבר  שאפתח  כדאי 
תקשורת? מהי  ראשית,  שלנו.  הדיון  את   שמנחות 
ממוסדת  תקשורת  על  רק  מדברים  איננו  כלומר, 
הפורטלים  את  גם  כוללת  אני  )שבתוכה  מסחרית 
בינאישית- תקשורת  על  גם  אלא  האינטרנטיים(, 
פומבית - קרי, רשתות חברתיות, בלוגים, פורומים, 
צ'אטים וכד'. נכון שיש דברים שתקפים לתקשורת 
הבין-אישית  לתקשורת  תקפים  ואינם  הממוסדת 
ביניהן.  הפומבית, אבל כמובן שיש השפעה הדדית 
ההגדרה השניה היא: מיהו צרכן תקשורת? גם אם 
אבל  עיתונים  קורא  ולא  טלוויזיה  רואה  לא  אדם 
מפעיל עמוד בפייסבוק וקורא עמודים של אחרים, 
צרכן  של  הרחבה  ההגדרה  על  עונה  שהוא  הרי 
הצרכן  נמצא  הסקאלה  של  האחד  בקצה  תקשורת. 
הפאסיבי לחלוטין - תודעתית ומעשית. הוא צורך 
מטריד  אינו  הוא  ממוסדת,  ובלתי  ממוסדת  מדיה 
לו.  להעביר  מנסים  מסרים  אלו  בשאלה  עצמו  את 
המסרים  מעבירי  של  באינטרסים  בקיא  איננו  הוא 

נערות ומדיה עכשווית

המסר הכפול של של מגזין "לאישה": מצד אחד מעודד נשים להיות עצמאיות, קרייריסטיות ומצד שני, על 
השער דוגמנית עם מסר של מציאות אחרת, דמות מסוג הנשים שאינן קיימות במציאות. הנשים הצעירות 

מבינות שהן לא כאלה ועוברות למשטרי דיאטה ולתסכול קשה. 
בחברה המעוותת שלנו, היופי פותח דלתות. אין דגש על כריזמה, אופי, ידע. מצפים מבנות להיות “ברביות" 

ולהסכים למה שהגברים אומרים.

יש לא מעט קבוצות בפייסבוק שכל מהותן היא השמצות נגד נערות. הבנות מצטלמות בפייסבוק בבגדים 
מינימאליים, ובפוזות מיניות. אחר-כך צומחות על סמך התמונות האלה בדיחות סקסיסטיות חד-כיווניות, 

של הבנים כלפי הבנות. המסר שעובר הוא מסר של השתקה ויזואלית.

פשוט  הוא   - אותם  אוהד  או  עוין  אינו  ולכן  הללו 
נהנה לצפות/לקרוא תכנים מסוגים מסוימים. בקצה 
השני של הסקאלה מצוי צרכן התקשורת הביקורתי 
האקטיבי: הוא מודע לאינטרסים, הוא יודע לזהות 
אותם במסרים המועברים לו, הוא בוחר שלא לצרוך 
בקנה  עולים  שאינם  מסרים  שמעבירה  תקשורת 
אחד עם ערכיו ולעיתים הוא אף פעיל למען נטרולם 
של מסרים כאלה, אם בהחרמת כלי התקשורת, אם 
בהבעת עמדתו ברבים ואם בארגון פעילות חברתית 
נמצא  הסקאלה  באמצע  יותר  או  פחות  בנושא. 
צרכן התקשורת הממוצע )והשכיח(: הוא יודע שיש 
בקיא  אינו  אבל  לו  במסרים שמועברים  אינטרסים 
על  או  עליו  השפעה  להם  שיש  מאמין  הוא  בהם, 
)לרוב  מוגבלת  שהיא  מאמין  אך  שסביבו  החברה 
הוא מאמין שההשפעה עליו היא מוגבלת אבל על 
החברה היא גדולה, כי אנשים נוטים ליחס לעצמם 
יותר ממה  גדולה  לחצים  בפני  ועמידה  סלקטיביות 
שהיא באמת(. הוא איננו מחרים תכנים מסוימים, 
אבל לא בהכרח מסכים עם הנאמר לו, פה ושם הוא 
מטקבק או מדסקס עם הקרובים לו עליהם, אבל לא 
יותר מזה. בדיון פה נבדוק ממקומנו באמצע מה זה 
עושה לנו ואיך אנו מגיבות עם דגש על פעילות של 

נערות ברשת. 

הנשיות  הן הדמויות  מי  נדון:  ואלו השאלות שבהן 
לדעתן  מה  צורכות?  שהנערות  בתכנים  המובילות 
המסרים שאותן דמויות מעבירות? איזו השפעה הן 
מייחסות למסרים האלה - עליהן ועל אחרים. איפה 
הן ממקמות את עצמן על הסקאלה המתוארת של 
מה  אחרים?  ממקמות  הן  איפה  התקשורת?  צרכן 
לדעתן האחריות שלהן במזעור הנזקים או בהגדלת 
דוגלות  שאינן  בהנחה  התקשורת,  של  התועלות 
בצרכנות תקשורת פאסיבית? וכשאלת המשך: אם 
תוצאות  ראו  הן  האם   - אקטיביות  צרכניות  הן 
בניסיונותיהן להשפיע או בניסיונותיהן של אחרות 

להשפיע על צריכת המסרים הטובים והלא טובים?

שאלה לאורנה ננר עורכת עיתון “לאישה": נערות הן 
חלק מקהל הקוראות של העיתון. מה המסרים שאת 

מנסה להעביר בעיתון?

אלף  ב-600  בארץ  מופץ  "לאישה"  עיתון  אורנה: 
הוא  בעיתון.  מסרים  הפרדת  עושים  לא  עותקים. 
פונה אמנם לנשים, אבל היום יש לנו כבר 30% של 

גברים שקוראים את העיתון. 

המסרים הם רבים:

•  אישה היא שוות ערך לגבר. 
•   אנחנו מעודדים את האישה לצאת לעבודה אבל 
בבית  לשבת  שמעדיפות  לנשים  בסתירה  לא  זה 

ולגדל את ילדיהן. 
•   דגש על יחסים אישיים, שיהיו בגובה העיניים.

•   עצות לגידול ילדים. 
להיות  איך  האישה:  בבריאות  העוסקים  •   מדורים 

בריאה ולא רק מנקודת מבט של טיפול במחלה.

את  אחד  מצד  כפול?  מסר  כאן  אין  האם  לינוי: 
מעודדת את הנשים לרכוש מקצוע, להיות עצמאיות, 
דוגמנית  ומצד שני, על השער תופיע  קרייריסטיות 
אישה  של  אחרת,  מציאות  של  מסר  עם  מדהימה 
עוברת  שלה  התמונה  כלל  שבדרך  חטובה  צעירה, 
עריכה בפוטושופ והדמות שנוצרת על העטיפה היא 
אנו  במציאות.  בעצם  קיימות  שאינן  הנשים  מסוג 
כאלה  לא  שאנו  מבינות  הצעירות,  ובעיקר  הנשים 

ועוברות למשטרי דיאטה ולתסכול קשה.

הרעבה  רזון,  נגד  פרויקט  בעיתון  הובלנו  אורנה: 
עצמית ואנורקסיה. לא נשים בשער דוגמנית שהיא 
אנורקטית. הדוגמניות בשער הן חלק מהחיים בעולם 
של היום. אנחנו מציגים בעיתון מציאות שכוללת גם 
אופנה וגם נשים שהן מודל ליופי ומה לעשות? זו לא 
בדיוק האישה שברחוב. גם נשים פמיניסטיות רוצות 
להיראות יפות ואני מכירה כאלה שגם עשו ניתוחים 

פלסטיים. 

“לאישה"  עיתון  כמו  מסחרי  כלי  בכלל  האם  לינוי: 
יכול להתקיים בלי מסר כפול? 

בכל  קיים  יופי  צביעות,  שיש  חושבת  אני  אורנה: 
העולם. האדם נושא עיניים אל היופי. זה מצב נתון, 
של  תצלום  בשער  נשים  אם  מהעניין.  חלק  הוא 
גברים",  “לגרות  על מנת  זאת  נעשה  לא  בר רפאלי 
אבל מה לעשות? בר רפאלי תמיד “תגרה", כי היא 
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רוצות  כולנו  כי  זה,  עם  בשלום  חיה  אני  מיוחדת. 
להיראות יותר טוב. אני גם פמיניסטית.

לינוי: מדברים על החצנה של המיניות. מה דעתך על 
כך?

היה  שנים  הרבה  לפני  יהיה.  לא  זה  אצלנו  אורנה: 
עירומה  אישה  של  צילום  לפרסם  ב"לאישה"  נהוג 

בעמוד 3. כבר שנים שהמדור הזה לא קיים בעיתון.

למכור.  שצריך  עיתון  דבר  של  בסופו  זה  לינוי: 
ביטוי  לתת  יכולה  ולא  “מתכופפת"  את  כמה  עד 

להשקפת עולמך?

בתפקיד  שנים   10 כבר  אני  קושי,  לי  אין  אורנה: 
שהוחלט  מקרה  זוכרת  בנושא.  בעיה  כל  לי  ואין 
 ,40 כבת  ישראלית,  חוקרת  של  דמות  בשער  לשים 
היא  כיום  רחוק.  והגיעה  התקווה  בשכונת  שגדלה 
זו  נמכר.  לא  גיליון  אותו  ידועה.  מאד  פרופסורית 
יעוצב  תמיד  שער  ולכן  בשבילי.  קשה  מכה  הייתה 

כשער שחייב “למכור" את העיתון.

אתן  מסרים  של  סוג  איזה  בפאנל:  לנערות  לינוי, 
מפענחות מאמצעי התקשורת? איזה סוג של נערות 

אתן רוצות להיות?

רחלי זריף-רומנו, תלמידת כיתה י"ב, בת 17, חברה 
בת  צעירי  )קבוצת  בתנועת הנוער העירונית: קצ"ב 
גם  דלתות  פותח  זה  פסול.  דבר  לא  הוא  יופי  ים(: 
אצל גברים. אני כנערה מסתכלת על הנושא הרבה 
מעבר. אני רואה את בר רפאלי ואני חושבת שהיא 
יפהפייה אך כשאני שומעת אותה, היא נשמעת לי 
ריקה מתוכן )מחיאות כפים בקהל(. לצערי, בחברה 
דגש  אין  דלתות.  פותח  היופי  שלנו,  המעוותת 
לא  אך  טוב,  זה  יפה  להיות  ידע.  אופי,  כריזמה,  על 

מספיק.

ולהסכים  “ברביות"  להיות  מאיתנו  מצפים  שני: 
בתכנית  בטלנובלות.  כמו  אומרים.  שהגברים  למה 
איילין  הגדול",  “האח  הטלוויזיונית  הריאליטי 
זה  לדעתי  ותמימה.  כטיפשה  נתפסת  הבלונדינית 
לבטא  יודעת  ולא   19 בת  הכל  בסך  היא  נכון.  לא 
את עצמה. מנסים להעביר מסר כאילו היא טיפשה. 

מצפים ממך שלא תעני, וכשתגדלי - תביני.

הנערות  את  שמעודדים  אחרים  מסרים  יש  לינוי: 
להתפתח?

שהן  לנשים  נחשפתי  האחרונה  בתקופה  רחלי: 
מודל חיקוי מעבר למראה החיצוני. לדוגמא, אילנה 
מחנה  על  עשתה  שהיא  התוכנית  את  ראיתי  דיין. 
היא  אילנה  אותי.  ריתק  וזה  בסוביבור  ההשמדה 
מסוגלות  שנשים  למה  ודוגמא  לחיקוי  מודל  עבורי 

לעשות ולאיפה הן יכולות להגיע. 

לינוי: את מרגישה שאת במיעוט?

בראיה  כבר  מסתכלות   ,17 גילי,  בנות  רחלי: 
שמתחברות  כאלה  יש  לקופסה.  מעבר   אחרת, 

ויש שלא.

ומנחת  אסטרטגית  יועצת  הלחמי,  בית  חנה 
מתבגר  מהם  אחד  ילדים.  לשני  אמא  אני  קבוצות: 
בתצפית  אצלי  היה  הוא  הפרלמנט  לקראת   .14 בן 
ובחנתי מה קורה ברשתות החברתיות. מצאתי שם 
ולכן  עם...  מזדיינת  “נטע  ששמה  בפייסבוק  קבוצה 
היא  מהותן  שכל  קבוצות  מעט  לא  יש  זונה".  היא 
השמצות נגד נערות. באינטרנט יש אינטימיות גלויה 
אנחנו  השיחה.  את  רואים  כולם  לכולם.  וחשופה 
דיברנו בטלפון אחד על אחד. מנעד התקשורת היום 
ויזואליים,  יותר מבעבר. יש שימוש בקודים  מורכב 
אייקונים וסמלים במקום קודים מורכבים הכוללים 

טקסט, סאב טקסט וקודים מטפוריים.

גיל ההשתקה לנערות מתחיל בגיל 12. הן משתיקות 
את עצמן מהמיקום במרחב הציבורי, שהוא אינסופי. 

הן משתיקות עצמן למרות שהן צריכות לדבר.

שאלתי את עצמי מה זה עושה להן מבחינת העומס 
שנראות  נערות,  זאת.  להגדיר  קושי  לי  ויש  הרגשי 
הבחינות,  מכל  מפותחות  קטנות,  כנשים  היום 
נמצאות בעולם של גדולים. יש שם פער בלתי נסבל 
שמייצר מצב של קורבנּות. הנערות אינן מבינות את 
ריבוי  חל  מיניות.  נראות  הן  המרחב,  את  השינוי, 
להבנה  הדימוי  בין  פער  יש  פתייניים,  דימויים  של 
של הנערות את משמעותו. למשל, נוצרה בפייסבוק 

ילדי   36 אליה  ונרשמו  הזונה"  “סיגל  בשם  קבוצה 
הכיתה שלה. 

מינימאליים,  בבגדים  בפייסבוק  מצטלמות  הבנות 
זנותיות.  בהחלט  שהן  ובפוזות  סקסית  בגופיה 
אחר-כך צומחות על סמך התמונות האלה בדיחות 
הבנות.  כלפי  הבנים  של  חד-כיווניות,  סקסיסטיות 
ויזואלית,  השתקה  של  מסר  הוא  שעובר  המסר 
שהן  חושבות  הנערות  בטלפון.  ולא  תמונות  דרך 
יש  לנערות  הדיסונאנס.  יושב  ושם  במצב,  שולטות 
ענק.  הוא  הבין-דורי  והפער  הקטנה  של  הרגשה 
את  מגביר  וזה  חוגגות  הן  החברתיות  ברשתות 
האשליה. הנערות סובלות מהיעדר חינוך לריבונּות. 
היפוך  נוצר  ה"פתיינית".  והיא  גבר"  ה"גבר  הוא 
על  )גם  נתפסים  הבנות  ייצוגי  לכאורה:  תפקידים 
ידן( כפתיינות אגרסיבית, שולטות במצב, כשהמודל 
לחיקוי בבניית ייצוגים הוא פורנוגרפיה ופרסומות. 
ב-90% מהתמונות של הבנות בפייסבוק, הן לבד או 
עם חברות בתנוחות ובמצבים שונים, מבוימות או 
בסדרות. לעומתן, רוב תמונות הבנים הן תמונות של 
קבוצות בנים באירועים חברתיים )מפגש, טיול( או 
)מנגנים,  משפיע  חברתי  ומיצוב  כישורים  מייצגות 

למשל(.

תודעתית-ריבונית  התקדמות  שאין  היא  המסקנה 
לעומת העולם ה"ישן", הפער הבין-דורי בכל הנוגע 
לשימוש במרחב הווירטואלי מעניק לנערות במיוחד 
חינוך  היעדר  ויתרון.  כוח  של  אשליה  לנערים,  וגם 
המינים  שני  ייצוגי  מתוך  ניכר  ולריבונות  לשוויון 

ברשת. נדרש חינוך בכל המרחבים. 

לינוי: זה המצב בנות?

להיות  מהאישה  מצפים  כי  כן,  לפעמים  כהן:  שני 
‘כּוסית וסקסית' כי זה מה שמושך. היעד בפייסבוק 

הוא להכיר חתיכים.

לינוי: איזה תפקיד יש לכן, כמי שמייצרות וצורכות 
תקשורת?

חייבות  שלא  עצמאיות  בנות  לייצר  תפקידנו  שני: 
להיכנע לתמונות החשופות.

לינוי: איך אתן פועלות מול הבנות האלה?

שני: לא מגיבות, כי ברגע שאת מגיבה, כל החבורה 
הרווח  המסר  שלי.  אישי  עניין  זה  עלייך.  מתנפלת 
הוא שאני “שווה" אם אני “שווה" מינית. כל אחת 

רוצה לשמר את המצב שלה כדי להיראות “שווה".

בעיתון  ליצור  מאורנה  מבקשת  מהקהל  משתתפת 
על  “יפה  כדוגמת  על חשבוננו",  “חכמה  בשם  פינה 
חשבוננו", שתעודד נשים לעסוק בנושאים ערכיים 
ותציג נשים מוצלחות, לעומת המסר: “תביאי חברה 

ונעשה אותה יותר יפה". 

אורנה: רעיון לא רע.

לינוי: עד כמה אתן מתייעצות עם האמהות שלכן?

רחלי: אמא שלי אומרת: “לכי לבד לקנות בגדים, את 
כבר ילדה גדולה". ואני, לא בא לי ללכת לבד. להיפך, 
מבחינתי,  היא,  איתי.  תבוא  שלי  שאמא  רוצה  אני 
העין הבוגרת הביקורתית. לא רוצה להיכנע למודה 
העכשווית. אני לא תמיד מסכימה איתה, אבל חשוב 
הדימוי  לגבי  קשיים  לי  יש  איתי.  תבוא  שהיא  לי 
העצמי ולגבי חוויות בבית הספר. אני טיפוס פתוח 
גם  יש  אבל  מקשיבה.  וגם  מדברת  משתפת,  ולכן 

נושאים שלא מדברים עליהם עם אמא.

חוק  עכשיו  להעביר  מנסה  אני  אדטו:  רחל  ח"כ 
במסגרת(.  )ראו  הדוגמנות"  “חוק  שנקרא  בכנסת 
שבהן  בבתי-חולים  עברתי  החוק  הגשת  לקראת 
מאושפזות נערות שסובלות מאנורקסיה ומהפרעות 
אכילה ונפגשתי גם עם הורים לנערות האלו. הדבר 
הוא שכל הבנות הללו התחילו  שעובר כחוט השני 
כאלה  הם  לחיקוי  המודלים  מדיאטה.  העניין  את 

שמשדרים “תהיי רזה, תהיי יפה" ושזה טוב.

רזה  דוגמנית  של  תמונה  לראות  מספיק  לא  לינוי: 
וחטובה בכדי להגיע לאנורקסיה. תפקיד התקשורת 

כאן הוא מוגבל.

רחל: היופי זה לא הרזון. בר רפאלי היא לא שדופה 
מסוים.  ממצב  התדרדרות  היא  האנורקסיה  ורזה. 
לאנורקסיה.  תגיעו  לא  שממנה  בסיסית  נקודה  יש 
נוער,  תנועות  של  פעילות  תומכים,  הורים  צריך 
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משהו ערכי. הצעת החוק אומרת: לא תועסק אישה 
בדוגמנות אם היא מתחת למשקל מסוים. אם היא 
כל כך רזה היא לא תוכל לשדר מודל לחיקוי. אפשר 
נכון,  פוטושופ.  בתוכנת  למשל,  הכל.  היום  לשנות 
עושים  אנחנו  אבל  בעתיד,  אכיפה  בעיה של  תהיה 
הכל כדי להביא את הנושא למודעות. והנה, פרלמנט 
וחשיבותו  הנושא  לאזכור  מעולה  במה  הוא  נשים 

לצעירות.

שדוגמניות  החלטה  קיבלנו  בעיתון  אצלנו  אורנה: 
אנורקטיות לא תעלינה לדפוס.

לינוי: אני לא מאפשרת לסטייליסט להלביש אותי 
ולכן  אישה,  אני  צעיר.  נער  של  גוף  בעלת  כאישה 
אני לא מוכנה שילבישו אותי בבגדים צמודים שאני 
סטייליסט  רוצה  אני  בהם.  לנשום  יכולה  בקושי 

שיביט עליי מנקודת מבט של אישה. 

רחלי: מעבר ליופי ישנם הרבה מאוד דברים בנשים. 
אין שום סיבה אמיתית להשתמש באישה כ"חפץ" 
כמו שעושים בעיקר בתוכניות ריאליטי, בפרסומות 
באישה,  נשים.  של  גוף  דימויי  ובהצגת  בטלוויזיה 
כמו בכל אדם אחר, יש הרבה מעבר למראה החיצוני 
קרובות  לעיתים  כך.  על  דגש  לשים  צריכות  ונשים 
החיצוני,  במראה  ההשקעה  את  מקצינות  נשים 
הן  ככה  כי  באמת  לא  “מושכת",  להיראות  בניסיון 
מקוות  שהן  מפני  אלא  מאמינות,  הן  ובזה  רוצות 

להיתפש כמושכות על ידי הגברים.

על  מרכזי  דגש  שמה  שלנו,  זו  כמו  מעוותת  חברה 
החיצוניות. נוצר מצב בו כל דמות שראויה, לכאורה, 
עם  מודל",  “טופ  כמו  להיראות  חייבת  להערצה, 
- כמה שפחות  ובעיקר  ופנים מושלמות  ייצוגי  גוף 

בגדים.

כדי לשנות או לפחות לנסות להוביל מהלך שטומן 
בחובו שינוי, יש להתחיל את השינוי איתנו; לחשוף 
כה  עד  שנתפסו  תפקידים  למילוי  הנשים  את 
כ"גבריים" - עבודה פיזית, עבודות נהיגה, טכנאיות 
יכולותיהן  את  להעלות  וכך  תחומים  מיני  בכל 
לתודעה, שכן אין שום דבר שגבר יכול לעשות טוב 

מאישה. אם כבר, ההיפך הוא הנכון.

יש לזכור שהשינויים הכי גדולים מתחילים באנשים 
של  תדמיתי  שינוי  נוביל  אנחנו  אם  קטנים;  הכי 
ומזערית  קטנה  יחסית  כקבוצה  ומעמדה,  האישה 
ויתעצמו  ילכו  הרעיונות  החברתית,  בהשפעתה 
בשנים  יותר  גדול  מידה  בקנה  לשינוי  סיכוי  ויש 
הבאות, ויש שינוי בשנים האחרונות. האישה בימינו 
מכפי  ומוערכת  רחבה  יותר  הרבה  בצורה  נתפסת 
שהדברים  היא  התקווה  עשור.  לפני  נתפסה  שהיא 
והפנימי,  החיצוני  היופי,  ואידיאל  ויתקדמו  ילכו 
הנשים,  עלינו,  שיקל  שונה  חברתי  משקל  יתפוס 
לנסות להסביר את צרכינו  את העבודה הקשה של 
מהשאיפה  יותר  הרבה  שכולל  הפנימי,  ועולמנו 

להיראות כמו בר רפאלי.

מימין: רחלי זריף-רומנו )בי"ס "רמות"(, שני כהן )בי"ס 
"בית וגן"(, לינוי בר גפן, אסתר הרצוג, אורנה ננר, חנה 

בית הלחמי, ח"כ רחל אדטו

רחלי זריף-רומנו )מימין( ושני כהן

אניטה חביב

ח"כ אורית זוארץ ורד סוויד

ענת לבנת
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לא, את: מה באמת עושות הנערות באינטרנט?
לינוי בר גפן  - 16.02.10

ברשתות  נערות  של  בכרטיסים  מעלעלת  אני 
רב.  בעניין  שלהן  האישיים  ובבלוגים  חברתיות 
כשאני רואה את תמונותיהן, משורבבות שפתיים, 
בי  אוחזת  קרקפת,  ומחומצנות  ביקיני  מצומצמות 
בהלה: "אנחנו לא היינו כאלה!". אבל לצד התמונה 
החושפנית מופיע וידוי על הבחור שתקף מינית, על 
הגוף שקיבל צורה שאינן מזהות ואינן אוהבות, על 
ההורה שהזניח, ומתחת משתרשרת מסכת עצות 
ושם  פה  גילן.  בנות  גולשות  של  תמיכה  וקריאות 
גם צצה איזו אמא מפותחת רשת שנקלעה במקרה 
נמלאת  ואני  באמפתיה.  ומגיבה  האסון"  ל"אזור 
קנאה ש"אנחנו לא היינו כאלה". הרשת מאפשרת 
לילדות האלה לעולם לא להישאר לבד. בנות הדור 
הדמעות.  את  להחניק  נאלצות  אינן  לעולם  הזה 
תמיד תמצא מול מסך אחר עוד נערה, חברה ולו 
טמונה  וכאן  וירטואלי.  טישו  שתשגר  לרגע,  רק 
של  והחסרונות  היתרונות  להבנת  המפתח  מילת 
פרטיות.  חיות:  הן  שבה  התקשורתית  המציאות 
או יותר נכון - היעדרה. הזעזוע שלנו מהחושפנות 
מהעובדה  לעיתים  מתעלמת  המסוכנת  הפיזית 
לה  שיש  מילולית  חושפנות  מתקיימת  שלצידה 

אספקטים חיוביים מאין כמותם. 
בכפר  נערות  בפני  הרציתי  חודשים  כמה  לפני 
ההרצאה  בתקשורת.  נשיים  דימויים  על  סבא 
לעיכול  קשים  להיות  שעלולים  ממסרים  הורכבה 
ובוודאי שאינם נוחים לאוזן. כמה ימים לאחר מכן 
באירוע  13 שנכחה  בת  נערה  בבלוג של  נתקלתי 
הפשטת  תוך  השונות  הנקודות  את  ותמצתה 
ולו  הקונטקסט  את  לעוות  מבלי  אך  המסרים, 
החלו  חטיבה,  תלמידות  רובן  הקוראות,  במעט. 
של  אי-נכונותם  או  נכונותם  על  ביניהן  להתדיין 
ומשובצת  דלה  הייתה  העברית  נכון,  הדברים. 
שגיאות כתיב לרוב, אבל החירות המחשבתית של 
הדיון, תחושתן שגילו משהו חדש ששווה להתווכח 
עליו, הפכה את היום הזה לאחד המאושרים בחיי. 
אני כותבת את זה ללא גרם של הגזמה או ציניות: 

אחד המאושרים בחיי, לא פחות. 
אינני  מסרים,  שמעבירה  מתקשורת  כחלק 

פועלת עוד כמחט תת עורית. התקשורת איננה עוד 
אותם  מדסקסות  הן  צדדית.  חד  מסרים  מעבירת 
ביניהן, מביעות עמדות שונות, משפיעות האחת על 
המדיה  אמצעי  של  כוחם  את  הופכות  וכך  השניה 
אבל   - משמעות  חסר  לא  למוגבל.  המסורתיים 
ריבויים של המסרים  היא  הבעיה  מוגבל.  בהחלט 
הנערה  יותר.  מתוחכמים  והיותם  המנוגדים 
ובתנאי  שהיא"  כמו  עצמה  את  "לקבל  מתבקשת 
וחצי  דדיים  כבד  רזה,  הוא  הזה  שהיא"  שה"כמו 
ערום. היא מתבקשת לנווט את עתידה כך שתצליח 
כלכלית בזכות עצמה ולא בזכות גבר, אבל המודל 
ישראלית  דוגמנית  הוא  הזאת  הכלכלית  להצלחה 
התערטלות  על  נסמכת  העולמית  שתהילתה 
הוליוודי  שחקן  של  כתפו  על  ונשענת  פורנוגרפית 
מצליח. מבקשים ממנה להתנתק ממסך המחשב 
לבני  המדפים  אבל  ספר,  ולפתוח  הטלוויזיה  או 
אנחנו  עילגים.  זבלוני  מתפקעים  בחנויות  הנוער 
מוכרים חנף וגינוי בו זמנית: "יש לנו נוער מצוין!", 
מלהגים,  ממשלות  ראשי  הזמן  כל  שומעת  אני 
מעוד  המצח  להם  מתקמט  מכן  שלאחר  וברגע 
קטינים.  בצריכת האלכוהול בקרב  עליה  על  דיווח 
למצוא  עלול  נסיון  עתיר  משכיל,  בוגר,  אדם  גם 
עצמו במבוכה מול הדיכוטומיה המילולית הזו, אז 

מה לעזאזל אנחנו מצפים מתיכוניסטית? 
של  שגילן  רואות  אמנם  הן  נחמה.  גם  יש  אבל 
)וגם   45 על  עולה  אינו  לעולם  הטלוויזיה  מגישות 
הן  אבל   - שתיים(  או  אחת  יש  הזה  העליון  ברף 
לפחות רואות שיש יותר מגישות. הן אמנם שומעות 
את הוויכוח על מה נחשב להטרדה מינית ומה לא 
מותר  שבו  למצב  שהגענו  מבינות  לפחות  אבל   -
לנשים להתווכח על כבודן ולא לקבל את המציאות 
כמובנת מאליה. אמנם התכנים השיווקיים מנתבים 
מיותרים  מוצרים  על  כספן  את  להוציא  אותן 
באצטלה שבלעדיהם הן יהיו פחות נחשקות - אבל 
הביתי  המרחב  מן  לצאת  אותן  מנתבים  לפחות 
ולהרוויח ביושר את חירותן הכלכלית. יש להן חדר 
משלהן. הוא אמנם עתיר פאייטים, מקושקש, קצת 

עילג - אבל חדר.

 הצעת חוק 
“הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות"
הוגשה על ידי ח"כ דר' רחל אדטו וח"כ דני דנון, והונחה על שולחן הכנסת ה-18 

ביום י"ח בשבט התש"ע - 2.2.10

שכיחותן של הפרעות אכילה לרבות אנורקסיה, 
מצויה בשנים האחרונות במגמת עליה בחברה 
צעירות.  נערות  בקרב  בעיקר  הישראלית, 
להפרעות  הסיבות  אחת  כי  מוכיחים  מחקרים 
המדיה  השפעת  הינה  צעירות  בקרב  אכילה 
רזות  נשים  לחיקוי  כמודל  המציגים  והפרסום 
הסטנדרטים  על  משפיעים  ובכך  במיוחד, 
והפרסום  האופנה  תעשיות  הנוער.  בני  של 
בפרט יצרו מודל מעוות של דמותה של אישה 
אידיאלית, כאשר רבות מהדוגמניות המופיעות 
משקל.  תת  של  גופני  במצב  מצויות  בפרסום 
בקרב  בעיקר  לחיקוי  מודל  משמשת  זו  דמות 

נערות המנסות לרזות יתר על המידה.

מטרתה של הצעת חוק זו לצמצם את שכיחותן 
מחלת  הנוער.  בקרב  האכילה  הפרעות  של 
האנורקסיה הינה מחלה חשוכת מרפא בשלביה 
ואבר  אבר  בכל  כמעט  שפוגעת  המתקדמים, 
לפיכך  למוות.  לגרום  עלולה  ואף  החולה  בגוף 
קיימת חשיבות רבה ליישום אמצעים לצמצום 

התפשטות המחלה בקרב צעירים וצעירות.

למדדי  הגדרות  על  מתבססת  החוק  הצעת 
שהן  כפי  גובה  התפלגות  לפי  תקין  גוף  משקל 
של  גופני  מצב  לפיהן  העולם,  ברחבי  מוכרות 
הנמוך  גוף  מסת  מדד  כערך  מוגדר  משקל  תת 

מ-18.5.

דוגמנים  של  צילומים  הצגת  תיאסר  כי  מוצע 
המצויים במצב גופני של תת משקל בתשדירי 
לסוכנויות  גם  מתייחסת  ההצעה  פרסומת. 
דוגמנים  להעסיק  יוכלו  לא  אשר  הדוגמנות, 
בנוסף,  משקל.  תת  של  גופני  במצב  המצויים 
יחול איסור על שימוש בתוכנות מחשב לצורך 
בכל  דוגמנים  של  דמותם  של  היקפים  הצרת 
תמונות  פרסום  זה  ובכלל  מסחרית,  פעילות 
פרסומת  ומודעות  יומיים  עיתונים  בירחונים, 

בשלטי חוצות.

הפרעות האכילה אינן הפרעה נפשית בלבד כי 
אם מהוות איום ממשי על חיי החולה. מטרת 
הצעת חוק זו להגן על בריאות הנוער במדינת 
בתעשיית  התכנים  הגבלת  באמצעות  ישראל 

הדוגמנות והפרסום.

דברי הסבר:
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חנה בית הלחמיח"כ רחל אדטו

 לינוי בר גפן בשאלה לרחלי זריך-רומנו לינוי בר גפן
ולשני כהן

אורנה ננרגלית והבה-שאשו

קהל באירוע

קהל באירוע

משמאל: ח"כ רחל אדטו, חנה בית הלחמי, אורנה ננר

אסתר פרוןח"כ רחל אדטו
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 גילה קליין, יו"ר הסתדרות המורים באשדוד
 ללא פחד ומורא, מתמודדת על ראשות הסתדרות המורים, 

כדי לשפר את שכרן ומעמדן של המורות והגננות

 מבט נשי על תעסוקה 
ופריפריה בעשור הבא מושב 62

 מבט נשי על 
תעסוקה ופריפריה 

בעשור הבא

מושב 62
16-17 באפריל, 2010 

מצפה רמון, מתנ"ס

יום שישי, ה-16 באפריל

ברכות:
פלורה שושן, ראש מועצת מצפה רמון

ורד סוויד, ראש הרשות למעמד האישה במשרד 
ראש הממשלה

דברי פתיחה:
אורנית לוי-ספקטור, הוועדה המייעצת של 

פרלמנט נשים

הצגת עמדות:

תהליכים ומגמות בשוק העבודה בישראל 
בעשור האחרון

דר' לינדה עפרוני, מומחית לשוק העבודה

המאבק שלא נגמר על פרנסה בכבוד - 
סיפורה של אישה בפריפריה

ויקי כנפו, מנהיגת מאבק החד-הוריות נגד קיצוץ 
הקצבאות

מה עושה המדינה למען פיתוח התעסוקה 
בפריפריה בכלל ותעסוקת נשים בפרט?

פלורה שושן

כוח מאורגן של נשים בפריפריות ובמרכז: 
פורום נשים יהודיות וערביות לתעסוקה 

הוגנת, כדוגמה
אסמא אגבארייה-זחאלקה, ארגון העובדים מע"ן 

יזמות עסקית והקמת קואופרציות - העתיד 
של תעסוקת נשים בדרום

שמוליק ריפמן, יו"ר המועצה האזורית רמת נגב

מנהיגות ואחוות נשים: הסיפור של מצפה רמון
דר' הנרייט דהאן-כלב, ראש התכנית ללימודי 

מגדר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מנחת הדיון:
בילי מוסקונה-לרמן, עיתונאית

יום שבת, ה-17 באפריל
קואופרציות ואיגודים מקצועיים של נשים

מנחה: 
בילי מוסקונה לרמן

המעבר ממתפרה עצמאית לקואופרטיב 
מצפה עצמאות

אתי עזריאל

איך מתמודדים עם הכשלים הסמויים בדרכה 
של התארגנות מקצועית של נשים

דר' הנרייט דהאן-כלב 

הפוטנציאל של איגודי נשים מקצועיים והלקח 
ממאבקי שנות ה-90

דר' לינדה עפרוני



מימין: יונת קלר, פלורה שושן, אורנית לוי-ספקטור, אסתר הרצוג, נסיעה שטרסבורג

אורחות פרלמנט נשים נפגשות עם השחקנים בהצגה "משוגעת"

 )מימין(: גילה קליין, אורנית לוי-ספקטור, פלורה שושן, ציפי גליקמן, רחל מזרחי, 
ענת לבנת, נסיה שטרסבורג, אסתר חיות

אורנית לוי-ספקטור, פלורה שושן  אתנחתא במסעדת המצפה, מימין: 
דר' הנרייט דהאן-כלב, אורנית לוי-ספקטור, 

נסיה שטרסבורג

במסעדת המצפההאקורדיוניסט והאורחות מהצפון 

ביקור במצפה
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דיוני יום שישי )16 באפריל(

דברי פתיחה:
אורנית לוי-ספקטור: קוראת את השיר של אדלינה 
פלוסקוב  טלי  את  ומברכת  מפה"  מן  “איזה  קליין 

לרגל זכייתה בבחירות לראשות עיריית ערד.

איזה מן מפה

איזה מן מפה פֻרשה
בהרים אפלים 

בהירים לפרקים...
נוסעים בעקבות כבישים חסויים

וצללים של ערב
נופלים במחיצת חיות מדבר

מסתתרות בִנקרֹות
צופות בעצים מותשים מיובש

בעיקולים הפתלתלים האלה
אין לדעת את מי תפגוש

מול שכבות הטיט הצבעוני במכתשים הנטושים.

ברכות
פלורה שושן, ראש מועצת מצפה-רמון: אני מברכת 
במצפה  ה-62  הפרלמנט  את  לקיים  ההחלטה  על 
עם  ההתמודדות  נושא  את  לבחון  וקוראת  רמון 
תעסוקת נשים בישובים מרוחקים, לאור השינויים 
לי  הצבתי  לתפקיד,  כניסתי  עם  בנגב.  המתחוללים 
בכלל  התעסוקה  הזדמנויות  את  להרחיב  כמטרה 
ותעסוקת נשים בפרט, במיוחד לאור העובדה שרובן 
הגיעו למקום בעקבות תעסוקת הבעל והן קוטעות 
נמוך  שיעור  זהו  אבטלה.   13% יש  במצפה  קריירה. 
שלישים  שני  זאת,  עם  באזור.  אחרים  מיישובים 
מכלל דורשי העבודה הן נשים. אני עושה מאמצים 
שיתאימו  תעסוקתיים  פרויקטים  להביא  רבים 
להן  שיספקו  מקצועיות  הכשרות  ויוזמת  לנשים 

כלים נחוצים.

חזון מצפה-רמון הוא להיות לבירת תיירות המדבר, 
נוח,  אוויר  מזג  במקום:  המשאבים  על  בהישען 
הופכים  אלו  ואכן,  המדברי.  השקט  רמון,  מכתש 

 מבט נשי 
על תעסוקה ופריפריה בעשור הבא

ההפרטות והרפורמות בכלכלת ישראל הן ישראבלוף. במקום רפורמה בביטוח הלאומי צמצמו את הבטחת 
ההכנסה, קצבאות זקנה ודמי מזונות והעבירו את הכספים לבעלי ההון. שיעור האבטלה בקרב נשים ערביות 
עומד על 83%. לפי דוח ה-OECD מתחילת 2010 קיימת בישראל אפליה ממוסדת שמדירה את הנשים 

הערביות משוק העבודה.

ויקי: אני עובדת כל השבוע, כולל שתיים-שלוש שבתות בחודש, ולא מביאה הביתה אפילו 3,000 ₪. אני לא 
עוזבת את מצפה כי טוב לי פה. זו חממה לגידול ילדים.

פלורה: הקמת הקואופרטיב במצפה היתה הצלחה, כי הוא איפשר לנשים לצאת לעבודה וגם בגלל התחושה 
הנאיבית שההכנסה תעבור מכיסו של הקפיטליסט לידי הפועלת.

לינדה: התקשורת מציירת את הכלכלה כפי שרוצים לראות אותה: אין עוני – יש אנשים שלא רוצים לעבוד; 
אין בעיה בנמלים – עובדי הנמלים מרוויחים הרבה כסף; אין פערים כלכליים-חברתיים. לקואופרטיבים 
אין תוחלת בשנות ה-2000. מה שמתאים לקבוצות אתניות במדינות עולם שלישי, בתמיכת ממשלה, לא 

מתאים למשק שהוא חלק מהכפר הגלובלי.

לימודי מדבר, תיירות מדבר  לָמנוע מניע תעסוקה: 
וכמובן, בניית מלונות. כרגע קיימים במצפה ארבעה 
פרויקטים בתהליך, שצפויים להביא לאזור מטיילים 

רבים ולחולל שינוי משמעותי בתעסוקה באזור:
הצוק  על  שנבנה  “בראשית",  הסוויטות  מלון   •
בהשקעה פרטית של 160 מליון שקלים, יעסיק 150 

עובדים.
וחבריו  רמון  לאילן  הנצחה  מפעל   - רמון  פארק   •
ממשלתית  בהשקעה  החללית,  בהתרסקות  שנספו 

של 13 מליון שקלים.
שפת מדבר - שכונה תיירותית, חקלאות וסדנאות   •
אמנות. ניטעו כבר כרמים ראשונים והיקב הראשון 

בשלב האישורים.
רובע דרך הבשמים - ישודרג לאתר תיירותי.  •

ובל  ירוקות  ותעשיות  חקלאות  מתפתחים  באזור 
לנגב.  צה"ל  בסיסי  של  הצפוי  המעבר  את  נשכח 
למרות  תעסוקה.  מקורות  להגדיל  אמורים  אלו  כל 
נמוך.  בשכר  עונתית  היא  התעסוקה  מרבית  זאת, 
ומה מעמד הנשים בכל זה? ואיך הופכים ענפים אלו 

למצמיחי אוכלוסיה?

כ-60%  על  עומד  בפריפריה  נשים  אבטלת  שיעור 
מקרב המובטלים לעומת 51% במרכז הארץ.

התפיסה של “לתת חכות" לא תמיד אפקטיבית, כי 
לעיתים אנחנו שולחים את הנשים עם החכות לים 

בלי דגים...

תושבים   500,000 הם  הציבה  שהמדינה  היעדים 
הקרובות.  בשנים  תעסוקה  מקומות   100,000 עם 
הפרויקטים  בתוך  להשתלב  יצטרכו  הנשים  אך 
התעסוקתיים ואין כל התייחסות קונקרטית אליהן.

לחזק  יהיה  שצריך  נוספים  רבים  תחומים  קיימים 
חצי  לאזור  להעביר  רוצים  אם  תעסוקה,  מלבד 
מליון תושבים: חינוך, תרבות, בריאות וכן השלמת 
עקב  הוקפאו  שתקציביהם  פיתוח,  של  פרויקטים 
השנים.  במשך  ממשלתיים  עדיפויות  סדרי  שינוי 
התעופה  ששדה  בערך  שנים  שמונה  כבר  לדוגמה, 
שנועד לחבר את מצפה למרכז הארץ “תקוע" עקב 
הקפאת תקציבים וזאת למרות שכבר הושקעו בו 13 

מיליוני שקלים.

באזורים  מהחיים  שונים  במצפה-רמון  החיים 
לילד  אם  לדוגמה,  רבים.  במובנים  בארץ  אחרים 
נקרעו נעלי הספורט - צריך לנסוע שעה עד לבאר-

שבע כדי לקנות זוג חדש. כך גם לגבי צילום רנטגן 
ושירותים נוספים. מי שבחר לגור כאן מקריב הרבה 
הוגן  יחס  ורוצה  תעסוקתיות  אופציות  מבחינת 
אמיתיים  חלוצים  פה  גרים  המדינה.  קברניטי  מצד 
שמיישבים את הנגב. כדי ללמוד בבית-ברל, למשל, 
שה"חליפה"  כך  כיוון.  בכל  שעות  כ-4  לנסוע  צריך 
שנתפרת עבור אישה בתל-אביב ואפילו בדרום תל-

אביב, אינה מתאימה לאישה במצפה-רמון. 

שהנשים  הקריאה  תצא  הזה  שמהכנס  מקווה  אני 
במעונות- החל  משאבים,  יותר  צריכות  במצפה 

שיאפשרו  נוספים,  תמיכה  במשאבי  והמשך  יום 
תנאי מחייה הולמים במקום. הצרכים הקטנים של 
היומיום, שנפתרים רק בנסיעה של שעה עד לבאר-
שבע, עושים את ההבדל, כשצריך להשקיע בהם כל-

כך הרבה אנרגיה. יחד עם זאת, יש כאן חיי קהילה 
ברמה  שירותים  יש  הדדית.  וערבות  מעורבות  עם 
גבוהה. המקום הזה הוא הדבר הבא במדינת ישראל.

ורד סוויד, מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה 
במשרד ראש הממשלה: ההגעה שלי לכאן היא סוג 
השנה  להוציא  להצליח  מקווה  נשית.  אחווה  של 
אני  לנשים.  וכלכלה  נשים  במנהיגות  קורסים  גם 
בבחירת  חלק  ייקח  ישוב  שכל  להציע  מתכוונת 
חליפה  “לתפור"  כדי  לו,  המתאימים  התכנים 

מתאימה. 

בעולם  מתחילה  נשים  של  אמיתית  אפליה 
התעסוקה. מנתוני השכר עולה שמזה עשור יש פער 
של 35% לרעת נשים בשכר במגזר הציבורי. בימים 
אלו ועדה של “ארגון תומך משפחה" מסיימת להכין 
בשעות  שכר  להתנות  חוכמה  לא  מסקנותיה.  את 
נוספות?  יכולה להישאר שעות  נוספות. איך אישה 
אחה"צ  לעבוד  שיאפשר  פיילוט  להתחיל  כוונה  יש 
לקבל  אשמח  אני  האינטרנט.  באמצעות  מהבית 
המימוש  למען  ולפעול  נוספים  רעיונות  מנשים 

שלהם.
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דיון
שינוי  עובר  העבודה  שוק  מוסקונה-לרמן:  בילי 
התבססות  עם  כי  לחשוב  היה  אפשר  קיצוני. 
הפמיניזם אנחנו הנשים נזנק קדימה. מסתבר שלא 
זו בלבד שהדבר לא קרה - יתכן אפילו שחלה נסיגה. 
יש כוחות קונספירטיביים שמדירים אותנו, הנשים, 

משוק העבודה.

ניתוח גלובלי של כלכלות  עפרוני: אציג  לינדה  דר' 
העולם בשנים 2000-2010, לפי דיווחי התקשורת:

11 בספטמבר  כולל  עולמי,  - משבר   2000-2004  •
וכל התופעות הרעות שאירעו בעקבות נפילת בנין 

התאומים.

עליות מטאוריות  ושגשוג,  - פריחה   2004-2007  •
יש  בעולם.  הנדל"ן  ובמחירי  וההון  הכספים  בשוקי 

תחושה של יציאה לדרך חדשה.

הגדול  המשבר   -  2009 תחילת  עד   2007 סוף   •
בכלכלה. 

אקזיטים  שגשוג,  צמיחה,  של  חדש  עידן   - כיום   •
נהדרים.

מנקודת ראות של כלכלה פיננסית - יש שני משברים 
של  המשמעות  מבחינת  המציאות,  שיאים.  ושני 

הנתונים הללו, בארץ כמו בעולם, היא די עגומה: 

לעומת  מפותחות,  במדינות   10% סביב  אבטלה   •
ירידה  קצת  בישראל  יש  אמנם  בעבר.  כ-3% 
באבטלה, אך היא מדומה, מכיוון שעבודות עונתיות 
או עובדים שעתיים נכללים גם הם בנתונים ומטים 

את התמונה. 

העמקת העוני: יש כיום משפחות שבהן שני בני   •
הזוג עובדים, ובכל זאת אינם עוברים את קו העוני.

פערים חברתיים: פערים גדלים בהכנסות מעבודה   •
)לא כולל הכנסות מהון(.

תוספת  על  מצביעה  לא  הכלכלית  ההתאוששות 
מגמות,  של  בדיקה  פי  על  גם  עבודה.  במקומות 
העוני הופך להיות יותר עמוק והפערים בין שכבות 

של  מואץ  לתהליך  עדים  אנו  גדלים.  האוכלוסייה 
הפרטה. נתניהו הוא אבי החטא של הפרטת הנמלים. 
סיפרו לנו שמחירו של ק"ג סוכר יירד אם יפריטו את 
הנמלים, עקב התחרות שתיווצר בין נמל חיפה לנמל 
הנמלים,  שני  בין  תחרות  כל  אין  בפועל,  אשדוד. 
סיפרו  משלו.  נישה  יש  מהם  אחד  שלכל  מכיוון 
התעוררו  והם  ב-2020  תהיה  שההפרטה  לעובדים 

בוקר אחד וגילו שההפרטה תקרה בעוד דקה...

בנובמבר  )שהתקיים  הראשון  הפרלמנט  במושב 
לא  דבר  ושלטון.  הון  בין  הקשר  על  דיברתי   )1999
והרפורמות  ההפרטות  קיים.  עדיין  הקשר  השתנה. 
רפורמה  להכין  כדי  ישראבלוף!  הן  ישראל  בכלכלת 
ועדה שתלמד את הנושא כמו שעשה  צריך להקים 
בשוק  הרפורמה  לקראת  בשעתו  רבינוביץ  יאיר 
היתה  לאומי  בביטוח  הרפורמה  אבל  הנדל"ן. 
רמאות. ויקי כנפו גילתה את זה. נתניהו הוריד את 
ועדה,  כל  ללא  הלאומי  בביטוח  ההכנסה  הבטחת 
שום מומחים. אפילו אנשי הביטוח הלאומי לא היו 
שותפים בהכנת התכנית. זו לא היתה רפורמה, אלא 
ההסדרים,  חוק  של  בהוראות-שעה  ציני  שימוש 
תחת תקנות שעת חירום. להזכירכן, חוק ההסדרים 
נחקק בשעתו כששררה במשק אינפלציה של 400%. 
זו היתה אכן שעת חירום. השימוש בהן כיום אינו 
מוצדק. הרפורמה נועדה רק כדי להעביר כסף לבעלי 
ההון. לצמצם את הבטחת ההכנסה, קצבאות זקנה 

ודמי מזונות ולהעביר את הכספים לבעלי ההון.

הרפורמה בנמלים - נועדה רק להעביר כסף לבעלי 
זמן  הרבה  כבר  ממנו.  תשכחו   - אילת  נמל  ההון. 
האניות  את  ומעבירים  אילת  נמל  את  "מייבשים" 
דרך נמל עקבה, כדי שאפשר יהיה לומר שאין צידוק 
להפעלת נמל במקום ולהעביר את האדמות לרשות 
יושבים על  גם הם  וחיפה  נמלי אשדוד  בעלי ההון. 
והתקשורת  סיפור  סיפרו  רב.  ערך  בעלות  אדמות 
מינפה אותו כאילו תהיה רפורמה ותחרות. הנכסים 
העצומים הללו הם של כולנו. קבעו תעריפים במו"מ 
לקבוע  הדרך  זו  לא  בנמלים.  העובדים  ועדי  עם 
היא  תעריפים  לקבוע  המתוקנת  הדרך  תעריפים. 
ההפרטה  בעת  התעריפים.  בוועדות  זאת  לעשות 
שזכה  מי  נמוך.  היה  המניה  ומחיר  “טעות"  נפלה 

לקנות אותה - הרוויח כך מיליונים. אמנם התחייבו 
אך   - ב-2020  תהיה  שההפרטה  העובדים  בפני 
לבעלי ההון אצה הדרך והממשלה העבירה החלטה 
לא  תקוות  תולה  אינני  מיד.  בהפרטה  שמתחילים 
בשלטון.  מי  משנה  לא  ב"ליכוד".  ולא  ב"עבודה" 
מהמפלגות  אחת  כל  אצל  תקף  הון-שלטון  הקשר 
בשיטת  השינוי  נוכח  מתחזק  ואף  שבשלטון, 
שרוצה  מי  כל  הישירה.  לבחירה  והמעבר  הבחירות 
בעלי  אל  נחמד  להיות  חייב  ממשלה  ראש  להיות 

ההון, כדי שיתמכו בו בבחירות. 

מואץ  הפרטה  תהליך  מעגל.  היום  סוגרות  אנחנו 
שמלווה בסלוגן של רפורמה. אך הרפורמה היא לא 
אמיתית. לא התכנסה כל ועדה כדי להחליט עליה. 
פשוט חילקו את השלל בין המשולש: “הדנקנרים", 
הוועדים וההסתדרות. המשחק הפוליטי הוא משחק 
לא  אנחנו  כי  אותנו  סופרים  לא  אינטרסים.  של 
ההחלטות,  מתקבלות  שבהם  צמתים  על  יושבות 

שבהם נסגרות העסקאות.

אם התקשורת היתה ממלאת את תפקידה להעביר 
ברגע  שונה.  היה  המצב   - לציבור  ונכון  מלא  מידע 
הכלכלה  את  ולתאר  לפאר  מעדיפה  שהתקשורת 
זו   - כלכליים  מאינטרסים  וזאת  כביכול,  הצומחת 
אמריקה.  לא  אנחנו  שחיתות.  זו  פיננסית.  כלכלה 
הרעים.  הדברים  את  משם  מעתיקים  רק  אנחנו 
וארה"ב  הסוהר  בבית  מזמן  כבר  מיידוף  בארה"ב 
שלו  המרמה  מעשי  בעקבות  רכושו,  את  חילטה 
בשוק ההשקעות. אצלנו - האכיפה שונה. התקשורת 
עוד  כל  חמור.  לא  שזה  כאילו  אווירה  יוצרת 
התקשורת לא תהיה פתוחה, המצב לא ייפתר. אולי 
דברים שב"ידיעות  לכתוב  מעיזים  היום"  ב"ישראל 
אחרונות" לא מעיזים. התקשורת בישראל מציירת 

את הכלכלה כפי שרוצים לראות אותה:

אין עוני - יש אנשים שלא רוצים לעבוד.  •
מרוויחים  הנמלים  עובדי   - בנמלים  בעיה  אין   •

הרבה כסף.
השונות האוכלוסייה  שכבות  בין  פערים  אין   • 
לתקשורת  תהפוך  כשהתקשורת  יבוא  הפתרון 

אמיתית.

שמוליק ריפמן, יו"ר המועצה האזורית שער-הנגב, 
ודי  מעניין  הוא  כאן  השיח  רביבים:  קיבוץ  חבר 
דומה לשיח הגברי. יש פער בין “מדינת תל-אביב" 
לפריפריה. הדברים שונים כמעט בכל תחום: השכר 
באזורים מרוחקים יותר נמוך מהשכר במרכז הארץ 
ונוער. לכן,  ובכל סקטור: נשים, גברים  בכל תפקיד 
חלק מתושבי הפריפריה עוברים למרכז הארץ. בנגב, 
באר-שבע היא המטרופולין החשוב, שצריך לצמוח 
הקרובות.  בשנים  תושבים  ל-600,000  מ-206,000 
באר-שבע חזקה וגדולה תשפיע על הפיתוח הכלכלי 
זו  לכן,  הנגב.  בשער  נוסף  מפעל  מהקמת  יותר 
צריכה להיות התפיסה בפיתוח כלכלי, איכות חיים, 
תרבות צריכה וכו'. המרחב של רמת הנגב משתרע 
שטחה  מכלל   22% כלומר,  דונמים.   4,300,000 על 
של  כפרי-מדברי  מרחב  הוא  ישראל  מדינת  של 
מטרופולין באר-שבע ועלינו לשמור עליו ככזה. לא 
להכניס תעשיות כבדות לאזור ולא להקים בו ערים 
נוספות. אינני מוכן להכניס תעשייה כימית לאזור. 
ולעבוד  שעה לבאר-שבע  לנסוע  יכול   - שרוצה  מי 
שם בתעשייה. גם תושבי המרכז נוסעים שעה ואף 

שעה ורבע מדי בוקר לעבודה בתל-אביב.

המיקום  בזכות  המדבר  תיירות  בירת  היא  מצפה 
תתרומם  הנגב  רמת   - תתרומם  מצפה  אם  שלה. 
ביחד איתה. לדעתי, עיקר התעסוקה צריכה להיות 
ויזמויות  מהבית  עבודה  קטנים,  עסקיים  במיזמים 
השקיעה  כבר  שהמדינה  הכסף  כמות  קטנות. 
בתעשייה באזורים הללו - יכולה היתה להספיק כדי 
להקים מדינה שלמה. זה לא עובד, כשהיזמים רוצים 
דרומית  יגיעו  לא  היזמים  לחדרה.  גדרה  בין  לשבת 
יום, מי  לבאר-שבע. אני מבין אותם, כי בסופו של 

שהשקיע מכספו - ירצה גם להרוויח.

בשנים  דברים  שני  עשינו  נשים  תעסוקת  בתחום 
בן-גוריון,  ומדרשת  קורט  קרן  בעזרת  האחרונות: 
במטרה  לנשים,  עסקית  יזמות  של  קורסים  עשינו 
צילום,  לדוגמה:  ומניבים.  קטנים  עסקים  להקים 
ברוח",  “קווים  בשם  משרד  הבשמים,  דרך  גלריית 
המועצה  ועוד.  אקלימי  וייעוץ  באדריכלות  העוסק 
מספקת הכשרה, מסייעת מעט בשיווק של המיזמים 
הקטנים ובדברים כמו: רכישת מתנות לחג לעובדים, 
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באזור.   קטנים  עסקים  על-ידי  יוצרו  אם  רק 
הקימה  נשים  קבוצת  אופקים  שליד  במרחבים 
לנהל את המטבח  להן  קואופרטיב לבישול. הצעתי 
בספא “נווה מדבר". מזה שמונה חודשים הן עושות 
במתקני  משתמשות  ואף  מרובה  בהצלחה  זאת 
המקום כדי לבשל עבור גורמים נוספים. הן מצליחות 
והקואופרטיב  ומיוחד  אתני  טוב,  שלהן  האוכל  כי 
להן  שאפשרה  בכך  תרמה  המועצה  כיאות.  מתנהל 
במקום  תשלום,  ללא  המועצה  במתקני  להשתמש 

לנדוד ממקום למקום כדי לבשל.

פלורה: גם במצפה פעלנו להקמת קואופרטיב דומה 
של 22 נשים מבשלות. הן למדו בקורסים להכשרה, 
את  לרכוש  כדי  נכבד  סכום  נדרש  אך  וכו'.  לניהול 
הציוד וזו הבעיה. רק לאחרונה הסתיים קורס יזמות 
עסקית ל-22 נשים. מדי שנה נערכים לפחות שלושה 
הנשים  על  מנת לבנות עסק,  על  כאלו. אך  קורסים 

להיות חזקות ובעלות הון עצמי.

קואופ המתפרה כולל כ-60 נשים שעובדות 4 ימים 
שעה  של  נסיעה  מירוחם,  מגיעות  חלקן  בשבוע. 
תחבורה  אין  לחודש.  שקלים   2600 תמורת  וחצי, 
לדימונה.  ישיר ממצפה  אוטובוס  אין  וזמינה,  נוחה 
איפה הממשלה? כיום תופרים דגלי ישראל בתורכיה. 
תופרים את מדי צה"ל בחו"ל. למה לא מעגנים נישה 

למפעלים כאלו? 

שפרלמנט-נשים  מציעה  אני  מרקוביץ':  יונה  עו"ד 
גופים  שתחייב  חקיקה,  לשינוי  בקריאה  ייצא 
רק תוצרת כחול-לבן. המוצרים  לקנות  ממשלתיים 
הם  האמריקאי  הסיוע  כספי  באמצעות  שנרכשים 

עניין של סדרי-עדיפויות.

לראשי  המקומי,  לשלטון  גם  לפנות  כדאי  לינדה: 
ערים ומועצות מקומיות בקריאה זו.

ללימודי  התכנית  ראש  דהאן-כלב,  הנרייט  דר' 
מגדר באוניברסיטת בן גוריון בנגב: למה זה קורה? 
הסיטואציה בחוץ יותר מורכבת וקשה מכזו שנוכל 
להתמודד איתה, אפילו אם היתה בינינו סולידריות 

נשית.

חקרתי אחוות נשים )sisterhood(. חשבתי שנוכל 

אחוות  מצאתי  ולא  ומנהיגות  מנוף  תקווה,  להציע 
נשים. גיליתי בכל פעם מחדש שהיא לא קיימת. חבל 
לבזבז אנרגיות. לא ניתן לחולל שינוי על ידי יצירת 
אחוות נשים שלא מבוססת על מקור חומרי ממשי 
שבאמצעותו אפשר לצאת מהמקום שאנחנו מצויות 
בו. או במילים אחרות, גם אם נוציא מכאן עצומה 
- אם זה לא יהיה מחובר למקור חומרי ממשי - לא 

יהיה לזה ערך.

מקורות  לבין  נשים  אחוות  בין  לחבר  מבקשת  אני 
המתפרה  טרגית.  דוגמה  היא  המתפרה  חומריים. 
זהו  יותר מכסף.  נשים היא  כי תעסוקת  נסגרת  לא 
צלם  על  לשמור  יכולות  נשים  שבו  היחיד  המקום 
ללכת  סיבה  יש  בבוקר,  לקום  סיבה  להן  יש  אנוש. 
למקום-עבודה שבו עושים משהו. עבודה ותעסוקה 
הכוח  הוא  אנוש  צלם  השכר.  מאשר  יותר  הן 
שבזכותו נשים וגברים מוצאים בתוכם את היכולת 
לקום ולעשות מעשה יום-יום. כאן מדובר על גחלת. 
ואני רואה בה את התקווה. זו הגחלת שתתלקח יום 

אחד ואישה תאמר: “די!. אני לא רוצה יותר".

שמוליק,  של  לדבריו  ובהמשך  קונטקסט  ליצור  כדי 
“מרוחקים",  במילה  משתמש  “פריפריה"  שבמקום 
מוסיקה,   של  פוטנציאל  יש  שכמו שבשדרות  אוַמר 
מנהיגות-נשים.  הוא  הפוטנציאל  במצפה-רמון 
הן  אחת.  אישה  החוצה  פורצת  שנים  לכמה  אחת 
שיום-יום  אחרי  עליה,  שדיברתי  מהגחלת  פורצות 
שעה-שעה הן הולכות לאותו בית-חרושת, למקום 
העבודה שלהן. יום אחד מתלקחת הגחלת ומתחולל 
המעשה של ההתעצמות. כולנו יודעות שהמצב נואש 
ויודעות שהוא נואש עוד מימי התנ"ך, עקב מערכות 
היחסים בין נשים וגברים. אני רוצה להתמקד היום 
לסחוף  שעשויה  זו  האחת".  “המנהיגה  של  בנושא 
עם  שקרה  כמו  נשים,   40 או  אחת  אישה  אחריה 
וחבצלת  אביגיל  ועם  שושן  פלורה  עם  כנפו,  ויקי 
מהמתפרה. אבל כאן אני לא יכולה לדבר על “אחוות 
אחריה,  שהולכים  מנהיגות  של  המודל  נשים". 
שמארגן סולידריות - הוא המודל של חברת גברים. 
הפנימי,  הכוח  הגחלת.  זו   - נשים  אצל  צבא.  של 
ואז היא מגלה שיש  “די!".  שאישה אומרת לעצמה 

עוד נשים כאלו שאמרו די.

הגבוה,  הבורגני  מהמעמד  הארץ,  מצפון  אתן 
אתן   -  )manipulator ולא   facilitator( המאפשר 
נשים  אותן  את  לקלוט  מוכנות  להיות  צריכות 

שאמרו די.

התכנית  את  לסגור  עומדים  אלו  בימים  סיפור: 
הנשים  שאנו  המעט  בבית-ברל.  מגדר  ללימודי 
יכולות לעשות הוא לצאת בגילוי-דעת עם חתימות. 
אך  מזעזע,  הוא  כשלעצמו  התכנית  סגירת  רעיון 
ההתמודדות:  אופן  את  לראות  מטלטל  פחות  לא 
ז"ל  שירן  ויקי  של  שמה  הוזכר  שבו  המכתב  נוסח 
האתניים  הלימודים  בחשיבות  שעשו  והשימוש 
ופוסט-קולוניאליים, שחשוב שלא יופסקו. התכנית 
שם  הועסקו  שירן.  ויקי  ידי  על  הוקמה  בבית-ברל 
נשים שעסקו בפמיניזם מזרחי ולימדו אותו. בשנים 
התאדו.  הללו  והנושאים  שינוי  שם  חל  האחרונות 
בטענה  השימוש  אז  שירן.  ויקי  של  שמה  רק  נותר 
לשווא.  נשיאת שמה  הוא   - הזו חשובה  שהתכנית 
ואז,  העצומה.  על  חתמתי   - זו  ביקורתי  למרות 
אחת מעמיתותיי לאקדמיה אמרה שצריך גם מכתב 
מהמוסדות  מגדר  ללימודי  התכניות  ראשי  כל  של 
את  תכתוב  שמישהי  ביקשה  היא  בארץ.  השונים 
המכתב. שכן, היא עצמה אינה עומדת בראש תכנית 
שמישהו  רוצה  היא   ,facilitator-ה רק  היא  כזו. 
יעשה את העבודה המלוכלכת בשבילה. ההתכתבות 
שהיא  הראו   - הסיטואציה  של  וההדהוד  בנושא 

.manipulator

עוד  מחדש.  פעם  בכל  פרובלמטית  הסיטואציה 
בירושלים   Jerusalem Link-ה את  שהקמנו  מאז 
ולא-מזרחיות  מזרחיות  ויהודיות  חזן  נעמי  עם 
בירושלים המערבית. מי שהעמידו את התנועה על 
 manipulator שיש  הבינו  שלא  אלו  היו  הרגליים 

שמפעיל אותן.

שבו  הלב  תום  ועל  נשים  אחוות  על  הסיפור  זה 
מתוך  לפעול  באות  בפוליטיקה  ניסיון  ללא  נשים 
מכאן  נשים.  ובאחוות  נשית  בסולידריות  אמונה 
באותה  מאמינה  עדיין  אני  אבל  שלי.  הפסימיות 

גחלת, שמשאירה לי את התקווה.

בית-ברל  מכללת  שבראש  להבין  חשוב  לינדה: 

רוצה,  היתה  היא  נשיאה, תמר אריאב. אם  עומדת 
איפה  אבל  בשנייה.  נפתרת  היתה  הסיטואציה 
הסולידריות? מי שהגיעה - שוכחת. ראינו זאת גם 

עם מרים בן-פורת בבית המשפט העליון.

את  מייצגת  אני  אגברייה-זחאלקה:  אסמה 
 - בסולידריות  מאמינה  הייתי  לא  אם  האנטיתזה. 
לא הייתי מגיעה לכאן. אני מאמינה שהמצב ישתנה 
בכוחותינו אנו. ההיסטוריה מראה שדברים כל הזמן 
כדי  מעשה  לעשות  שהחליטו  שנשים  משתנים. 
שהוא  המחיר,  את  משלמות   - השינוי  את  להביא 
את  לשלם  ששווה  חושבת  אני  מאוד.  יקר  לעיתים 
המחיר, כי מדובר בחיים שלנו ואחרת אין משמעות 

לחיינו כבני-אדם. זו נקודת המוצא שלי.

ומחוסרות- עובדות  בתחילה  ארגן  מ.ע.ן  ארגון 
עבודה ערביות. כיום הארגון מארגן עובדים יהודים 
התאגדו  המשאיות  נהגי   600 למשל,  וערבים. 
היום  כאן  נמצאת  אני  אך  מ.ע.ן.  ארגון  באמצעות 
נשים ערביות. אני מדברת על  בכובע של תעסוקת 
צפון ודרום כלכלי. 83% אבטלה בקרב נשים ערביות  
בעבודות  לרוב  במשפחה,  מפרנס  אחד  כשרק 
של  השוליים  כיום,  בעוני.  מדובר   - זעום  שכר  עם 
הרבה  יש  ומתרחבים.  הולכים  בפריפריה  האבטלה 

מקום לפעולה משותפת בין המגזר הערבי ליהודי.

מרכזי  מקום  תופסת  ערביות  נשים  תעסוקת  כיום, 
הוציא   OECD ארגון  בישראל.  הציבורי  בשיח 
אפליה  בישראל  קיימת  שלפיו   2010 בתחילת  דוח 
משוק  הערביות  הנשים  את  שמדירה  ממוסדת 
מנכ"ל  של  מאמר  התפרסם  אתמול  רק  העבודה. 
להשקיע  הממשלה  תכנית  על  בדה-מרקר  מ.ע.ן 
שנים,  בחמש  הערבי  במגזר  שקלים  מליון   800
פירורים,  יישארו  דבר  של  בסופו  יישובים.  בעשרה 
זו:  בצד  זו  כלכלות  שתי  מתקיימות  בישראל  כי 
הרצליה וההיי-טק מצד אחד והכפרים הערביים עם 
האבטלה, מצד שני. ישראל מציגה תכנית כדי לרצות 
את ה-OECD, אך ברגע שישראל תצורף לארגון - 
אף אחד לא ידאג לקיים אותה. לאישה הערביה אין 
ערך. מי שלא מייצר ערך - אין לו ערך. מי שמצליחה 
אנחנו  הכבוד.  כל  לה  מגיע   - הזה  מהמעגל  לצאת 
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מציעים מודל וקוראים למדינה לאמץ אותו. ארגון 
בחקלאות.  נשים   1000 של  לשילוב  הביא  מ.ע.ן 
עושים  מינימום,  שכר  שמשתכרים  שלנו,  הפעילים 

עבודת-שטח רבה:

הנשים  את  להעסיק  המעסיקים  את  משכנעים   •
הערביות במקום פועלים תאילנדיים זולים יותר. 

של  המשפחות  את  לשכנע  כדי  לשטח  יורדים   •
אותן נשים להיאבק במסורת ולאפשר לנשים לצאת 

לעבוד.
ייבוא  את  לעצור  כדי  בכנסת  לובינג  עושים   •
סוציאלי  בטחון  להבטיח  זה  ובמקום  התאילנדים 
לעבוד בחממות  מי שמוכן  יש  כי  עבודה,  ומקומות 

ובשדות.

גורמים  יש  אבל  איתנו,  שמסכימים  כאלו   יש 
מדיניות  זו  השינוי.  את  רוצים  שלא  פוליטיים 
אלא  מגדרית,  בעיה  אין  הזה  במקרה  כלכלית! 
את  מוכרים  שבמסגרתה  קפיטליסטית,  מדיניות 
יסייעו  גורמים  אותם  ובתמורה,  המדינה  נכסי 
ברמה  הוא  הפתרון  לשלטון.  להגיע  לפוליטיקאים 

הפוליטית של גורמים בעלי אג'נדה שמאלית.

נשים שהצליחו למצוא עבודה בעזרת הארגון עברו 
ערך  ומביאה  לעבוד  יוצאת  כשאישה  עצום.  שינוי 
כלכלי - לה עצמה יש ערך. יש לה כבר מילה וזכות 
דיבור כשגם היא תורמת לכלכלת המשפחה. נשים 
חומות  אמנם  יש  גם.  ורוצות  רואות  בכפר  נוספות 
לאומיות ומצב פוליטי, אך עלינו להיאבק שהמדינה 
על  להיאבק  עלינו  אזרחיה,  ושל  החברה  של  תהיה 
זכותו של כל אזרח לחיות בשלום ובשלווה וליהנות 
את  לגנוב  שמטרתם  כאלו  במקום  כלכלי,  משגשוג 
המדינה ולהפוך אותה למכרה הזהב שלהם. הרווחה 

לפני הרווחים.

תעסוקה  למען  נשים  “פורום  להקים  החלטנו 
והנשים  הארגונים  לכל  מכאן  פונה  אני  הוגנת". 
שיתנו יד למען הפורום הזה, כי אנחנו יכולות לייצר 

תרבות אחרת.

לעתיד  ומנהלת  פונדק-רמון  מלון  מנהלת  סילבי, 
של מלון “בראשית" שעומד להיפתח במצפה-רמון: 
עבודתי הרבות בתחום המלונאות העדפתי  בשנות 

להעסיק תושבים מקומיים במלונות, כולל מוסלמים 
ודרוזים מהאזור. גם במלון החדש אנחנו מעוניינים 
ערביות  משפחות  מזמינה  אני  ערבים.  להעסיק 
לעבור לגור באזור. חברת “ישרוטל" תעסיק אותם 

וגם תממן הכשרות מקצועיות. 

ויקי כנפו: יצאתי ממקום של אישה עובדת שנפגעה. 
ותמיד עבדתי. רבים שואלים אותי מה  עובדת  אני 
איומים.  דברים  עליי  אמרו  הזה.  מהמאבק  לי  יצא 
אמרו שהבן שלי עבריין והבת שלי דוגמנית. הבן שלי 
לא עבריין. הוא מכור לסמים, למרבה הצער. והבת 
שלי תלמידה. אני עובדת. המסע שלי לא היה אמור 
להיות מאבק. הכל התחיל כשקיבלתי מכתב מביטוח 
משפחתך  ומצב  גילך  “עקב  כתוב  היה  ובו  לאומי 
לא  המשפחתי  מצבי  בקצבה".  לך  לקצץ  הוחלט 
השתנה - גרושה שפרנסתה ופרנסת שלושת ילדיה 
השלמת  מקבלת  ואני  ומתבגר  הולך  רק  גילי  עליה, 
הכנסה. הכיצד? יצאתי למסע של 200 ק"מ כי ביבי 
לא הסכים להיפגש איתי. הוא הציב בפניי כל מיני 
בזמן  אותי  שיפגוש  ואמר  בהן  שעמדתי  משימות 
שלו. כשרצה לשבור אותי אמרתי, מבלי שהתכוונתי, 
שאלך ברגל. אך לאחר שכולם אמרו לי “לא תצליחי" 
- החלטתי כמובן להראות להם. הלכתי ברגל ואחר-
מי  בירושלים.  במאהל  חודשים  שלושה  ישבתי  כך 
לא היה שם?! כולם באו להפגין סולידריות. מדינה 
שלמה היתה איתי ומצד שני - אף אחד לא היה איתי 

באמת. המסקנה שלי היא: “אישה לאישה - זאב!"

פרזיטיות. כאילו המצב  היה כתוב בעיתון שאנחנו 
על  נלחמתי  אני  המדינה.  כלכלת  את  הרס  שלנו 
הצדק ועל רשת בטחון שמגיעה לי כחד-הורית. לי 
ולאחרים. כשרציתי ללמוד - נאמר לי שאם אלמד 
לי  יופסק  וגם  הלימודים  את  לבד  לממן  אצטרך 
תשלום הבטחת ההכנסה. בנוסף, מי שמרוויח יותר 
דמי  ולקבל  להמשיך  זכאי  אינו   - המינימום  משכר 
מזונות מהמדינה. איך אפשר להתפרנס כך? בחוקים 
ולעבוד  להסתיר  לאנשים  אומרים  בעצם  האלה 
עובדים קשה  גם  נפגעים פעמיים:  כך הם  “שחור". 
ההכנסה  על  כי  עתידם,  את  מבטיחים  אינם  וגם 
גם  נפגע  כך  פנסיה.  מקבלים  אינם  הלא-מוצהרת 

כושר ההשתכרות העתידי.

הפאנל בדיוני יום ששי )מימין(: שמוליק ריפמן, דר' לינדה עפרוני, דר' הנרייט דהאן-כלב, אסמא 
אגבאריה-זחאלקה, פלורה שושן, ויקי כנפו, בילי מוסקונה-לרמן

בילי מוסקונה-לרמןפלורה שושן

דר' לינדה עפרוניורד סוויד

 ויקי כנפו
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אני עובדת כל השבוע, כולל שתיים-שלוש שבתות 
הביתה  מביאה  ולא  חדר-אוכל,  כמנהלת  בחודש, 
כי  מצפה  את  עוזבת  לא  אני  שקלים.   3,000 אפילו 
המקומות  ובין  ילדים  לגידול  זו חממה  פה.  לי  טוב 
הבודדים בארץ שיש בהם דיור ציבורי. מנהלת בית 
בירושלים  כשהייתי  לי  עזרו  שלה  והצוות  הספר 
אני  אחרים.  במקומות  דבר  כזה  אין  שלי.  במאבק 
שאין  אנשים  יש  שם  גם  בראשון-לציון.  גם  גרתי 

להם מה לאכול ואף אחד לא דופק להם בדלת.

אחרת?  נוהגת  הייתי  האם  לאחור,  במבט  היום, 
היום הייתי לוקחת את מזוודת הכסף שביבי הציע 
היום  עד  במילא  והולכת.  הפוליטי  המינוי  ואת  לי 
הייתי  - אז לפחות  אנשים חושבים שקיבלתי כסף 
וגם  מקבלת אותו. איבדתי את מקום העבודה שלי 
לחתום  יכולתי  לא  כי  הכנסה,  הבטחת  קיבלתי  לא 
 בלשכה במצפה כשהייתי באוהל המאבק בירושלים.

יחד עם זאת, עדיין לא תליתי את הנעליים שלי.

לינדה: ויקי היתה צריכה לבחור בין להמשיך באמונה 
לה  שהציעו  השוחד  את  לקחת  לבין  שלה  וביושר 
כדי שתפסיק לעשות להם בעיות. לא היה לה סיכוי 
המערכת  מול  לעמוד  יכלה  לא  והיא  מלכתחילה 

המשומנת של התקשורת ש"קרעה" אותה.

חוק  תוקן  שבשעתו  הוא  ויקי  של  לסיפור  הרקע 
של  הגבוהה  האינפלציה  בעקבות  הלאומי,  הביטוח 
לעמוד  יכלו  לא  לכך שגרושים רבים  1984, שגרמה 
בתשלומי המזונות והנשים נשארו ללא מקור תמיכה. 
המדינה חוקקה את חוק דמי המזונות, לפיו המדינה 
תשלם לנשים ואחר-כך תגבה את הכסף מהגברים 
עצום  גידול  היה  הכלכלי  המצב  עקב  שילמו.  שלא 
הצליחה  ולא  שילמה  שהמדינה  המזונות  בתשלומי 
לגבות בחזרה. הסעיף הזה תפס את עיניהם של נערי 
האוצר והם היכו מכת מוות את החוק הזה ואת חוק 

הבטחת ההכנסה, באמצעות חוק ההסדרים.

בתקופת המאבק של ויקי הוצעו לביבי אלטרנטיבות 
למימון. הוא שתק. הוקמה ועדת עזרא קמה, שישבה 
וכתבה דוח לפיו לא היתה הצדקה לבטל  חצי שנה 
את התשלומים. העיתונאית אורלי וילנאי, שעקבה 

אחר הנושא, נזרקה לבסוף מרשות השידור.

ממצפה-רמון  כאישה  שלי,  הראייה  מזווית  פלורה: 
שעמדה לצד ויקי כנפו בתקופת המאבק, ויקי היתה 
לחיות  כדי  הכנסה  פשוט  שרצתה  רגילה  אישה 
ואמרה שקבוצה של נשים חד-הוריות רוצות להקים 
מאהל בחורשה כדי להפגין. היא סחפה אחריה עוד 
קבוצת נשים וכולן עלו יחד לירושלים למשך שבוע. 
שוב  פנתה  ויקי  ואז  הביתה  חזרו  הן  שבוע  אחרי 
וביקשה הפעם גב מעמיר פרץ. רבים ביקרו את ויקי 
גב  לה  שייתן  נשי  גוף  היה  לא  אך  המאבק,  באוהל 
ויהיה איתה. אני כועסת על עצמי כיום שלא שמרתי 
עליה מספיק. לא היה שם מי שייקח את המושכות, 

למרות שהיו שם הרבה ארגונים ואיגודים שתמכו.

את  סיימה  היא  גבורה.  מעשה  עשתה  ויקי  אסמה: 
מספיק  לא  הנושא.  את  שהציפה  ברגע  תפקידה 
קולה של  זהו אמנם  נגד.  ולהפגין  ולצאת  די  להגיד 
המחאה. אך כדי להתמודד עם ביבי, עם המדיניות, 
שלמה  תרבות  התקשורת,  הכנסת,  המפלגות, 
שחושבת שלעשות כסף זה העניין - צריך יותר. אי 
אפשר לשנות את העולם על כתפיה הצרות של ויקי.

משאיות  נהגי  מ.ע.ן  לאיגוד  מצרפים  כשאנחנו 
בשלוש  פליירים  ומוציאים  וערבים  רוסים  יהודים, 
יביא  זה   - הסירה  באותה  שכולנו  ומראים  שפות 
לסולידריות. אני לא באה להטיף לסולידריות. אנחנו 
מנסים להאיר את עיני העובדים לכך שכולנו באותו 
מצב ועלינו להתארגן כדי לשנות. אך אם לא נתארגן 
כדי להחליף את ביבי בשלטון - נוכל להמשיך לצעוק 
עשוי  זה   - השלטון  בהחלפת  נאיים  אם  מחר.  עד 
להביא לשינוי יותר רציני. אנחנו צריכים לחפש את 
בינינו, האינטרסים הקיומיים של  המשותף המאגד 
כולם: גברים ונשים, ערבים ויהודים, ותיקים ועולים 

חדשים. פיזור והפרדה - רק יחלישו אותנו.

דיברתי.  עליה  הגחלת  את  מבטאת  אסמה  הנרייט: 
גם ויקי כך. מעבר לכל הפסימיות, אני נמלאת תקווה 
כשאני רואה את הבעירה הזו. אני רואה את תפקידי 
כמתמחה בעלת נסיון, שמתריעה כי מדובר ב"מחלה 
ממארת". סולידריות היא מילה חזקה עם היסטוריה 

בעלת שורשים עמוקים. אני מתריעה: “היזהרו!".

בדיוק  אך  סולידריות.  נוצרת  שבהם  מקרים  יש 

משמאל: ויקי כנפו, פלורה שושן, אסמא אגבאריה-זחאלקה

אסמא אגבאריה-זחאלקה

דר' הנרייט דהאן-כלב

שמוליק ריפמן
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מהמקום ממנו יצאו ויקי, פלורה, וגם אביגיל וחבצלת 
מהמתפרה, מהמקום של מלחמה לצדק, הן התפכחו 
והבינו שהכל פוליטיקה. לא נתאכזב מהסולידריות, 
אך עלינו ללמוד איך לא יישרפו לנו הכנפיים כשנצא 
נוטשים  הגברים  רק  לא  לפיה  התפכחות  למאבק. 
למרות  אם  אותנו.  נוטשות  נשים  גם  אלא  אותנו, 
הכל, למרות ההתפכחות, ויקי עדיין אומרת “עוד לא 
תליתי את הנעליים", גם בלי סולידריות עוד יצמח 

משהו.

אסתר הרצוג: האמירה שנשים לא מפרגנות לנשים 
היא האשמה עצמית. אני לא מקבלת אותה. העובדה 
שבאנו לכאן אין פירושה - פרגון? זו לא סולידריות? 
זו לא  לינדה, הנרייט ובילי שבאו לכאן בהתנדבות, 
סולידריות? אסמה, שהשאירה תינוק בבית, פלורה 
שעזבה את משפחתה ל-3 ימים כדי לארח אותנו, זו 

לא סולידריות?

ענת  סולידריות.  המון  שיש  לטעון  מתעקשת  אני 
נערות  עם  שעובדות  ים  מבת  מזרחי  ורחל  לבנת 
במצוקה אינן מגלות סולידריות עם נשים ומודרות? 
עושה  שאורנית  מה  סולידריות  לא  אם  זה  ומה 
בפרלמנט נשים? מה זה אם לא סולידריות כשיונת 
את  להחזיר  כדי  לחברתה,  שהפכה  לאישה  עוזרת 
משרד  ידי  על  הוצא  שאליו  מהמוסד  הביתה  בנה 
זאת  לומר  נפסיק  בואו  סולידריות!  יש  הרווחה? 
ונפנה את הכוחות למאבק בכוחות שפועלים נגדנו.

המאבק   - ויקי  של  הסיפור  את  ננתח  אם  לינדה: 
שלה הצליח! לא היה לה שום סיכוי להתמודד מול 
כי  הצליחה!  היא  זאת  ולמרות  הפוליטיים  הכוחות 
נעימה,  לא  סיטואציה  כשיש  הפוליטיים,  הכוחות 
עושים פרובוקציה בצפון ואז יש קטיושות על קרית 
שמונה והפוקוס התקשורתי עובר לשם. במקרה של 
תסיסה חברתית משתמשים אפילו באטום האירני 

כדי לשנות את השיח הציבורי.

דיון )יום שבת, 17 באפריל(
גילה קליין, יו"ר הסתדרות המורים באשדוד ומנהלת 
קוראת  אני  למינהל:  במכללה  מורים  השתלמויות 
המורים,  הסתדרות  בראש  העומדים  את  להחליף 

מתוכם  ש-93%  למרות  חברים.   120,000 המונה 
מורכבת  המורים  הסתדרות  הנהלת  כל  נשים,  הן 
צריכות  שנשים  מקצועי  איגוד  זהו  בלבד.  מגברים 
להוביל אותו. אני קוראת לפרלמנט נשים לתמוך בי 
בהתמודדות על ראשות הסתדרות המורים. יחד עם 
זאת, זהו מאבק של איגוד מקצועי שצריך לשנות את 

הפוקוס שלו ולהתמקד בעובד.

של  ההתנהלות  דרכי  את  לחשוף  ממליצה  אסתר: 
את  ולהדגיש  התקשורת,  בפני  המורים  הסתדרות 

הפן המגדרי של ארגוני המורים.

המתפרה:  של  בקואופרטיב  חברה  עזריאל,  אתי 
של  הסיפור  שנים רבות.  כבר  במתפרה  עובדת  אני 
המתפרה ארוך וסבוך. המפעל ייצר חולצות למערכת 
רצו  הבעלים   2000 בשנת  הרוויח.  ולא  הביטחון 
ועודדה  בעובדות  תמכה  ההסתדרות  אותו.  לסגור 
אותן להקים קואופרטיב שיפעיל בעצמו את המפעל 
אף  ההסתדרות  לעובדים.  ישירות  ילכו  והרווחים 
נתנה מליון שקל לעובדות כדי לעזור להן במטרה זו.

למרות השמחה הגדולה על שהמפעל לא נסגר, לאף 
הן  לילה  בן  בניהול.  רקע  היה  לא  מהעובדות  אחת 
חברות  לבעלות-הבית,  מפועלות  סטאטוס  שינו 
ליד  בעבר  לחברותייך  לומר  קל  לא  בקואופרטיב. 
אישי.  מחיר  כך  על  ששילמו  היו  לעשות.  מה  הנול 
חדשה  הנהלה  קמה  התפצל,  המקורי  הקואופרטיב 
מספר פעמים. הלקוח היחידי היה משרד הביטחון, 
שיקולי  בגלל  והצטמצם.  הלך  הטקסטיל  ענף  אבל 

עלויות - הלקוחות מעדיפים לייצר בסין.

שקל  מליון   4.5 של  ממחזור  ירדה  המתפרה  כיום, 
למחזור של 2.5 מליון שקל בלבד. העובדות עובדות 
בחודש,  שקל   2000 תמורת  בשבוע  ימים  ארבעה 
עובדות,   42 יש  במפעל  סוציאליים.  תנאים  ללא 
מתוכן שתי בדואיות מבאר-שבע, הרוב ממצפה ויש 
עובדות שמגיעות מירוחם ומדימונה. הן יודעות רק 
לתפור. אין להן עבודה אחרת בחוץ. חלק מהנשים 
הזו.  מהמשכורת  רק  משפחתן  את  מקיימות  הללו 
כגון  אחר,  תפירה  לסוג  לעבור  יכולה  לא  המתפרה 
תפירה עבור מעצבות אופנה, מכמה סיבות, ביניהן, 
המתפרה לא יכולה להתפשר על המחיר שהמעצבות 

לסגור  ייאלצו   - במחיר  יורידו  אם  לשלם.  מוכנות 
תוך חודש.

שאני  מה  את  שנים   10 לפני  יודעת  הייתי  אם 
יודעת היום - לא הייתי נכנסת לזה. מצד שני, אני 
אנחנו  הימצאותי במתפרה.  על  לרגע  לא מצטערת 
ושנשים  לשרוד  ימשיך  שהעסק  כדי  הכל  עושות 
דמי  ללא  ולהתפרנס  מהבית  לצאת  להמשיך  יוכלו 

אבטלה. אנחנו גאות לעבוד במקום הזה.

הללו  לנשים  נתנה  שההסתדרות  בשעה  הנרייט: 
את הכסף כדי להקים את הקואופרטיב - כבר ידעו 

שענף הטקסטיל ימות.

לינדה: בשנת 2000 המשק כבר היה במשבר. הכתובת 
היתה על הקיר. להתארגנות בצורת קואופרטיב אין 
תוחלת בשנות ה-2000. מה שמתאים לאינדיאנים 
קבוצות  אצל  או  אפריקה  בדרום  אמריקה,  בדרום 
אתניות במדינות עולם שלישי, בתמיכת ממשלה, לא 
מתאים למשק שהוא חלק מהכפר הגלובלי. לא יתכן 
טקסטיל  מפעלי  ורואה  בכלכלה  שמבין  שמישהו 
גדולים מתקשים - יחשוב שקואופרטיב קטן יצליח. 
אך  בהתמחות,  ייחודית,  בנישה  סיכוי  היה  אולי 

בטקסטיל - לא!

שלה.  החמצן  שרידי  על  נאבקת  רמון  מצפה  בילי: 
אולי  אנשים.  אליו  שלחה  שהממשלה  מקום  זהו 
ההסתדרות רצתה לרמוז לממשלה שיש כאן מעשה 

חלוצי ואי אפשר לחשוב רק על הפרטה כל הזמן.

בכפר  מהלכים  עושה  היתה  המדינה  אם  פלורה: 
ישראל  דגלי  תפירת  של  מהלכים  ועושה  הגלובלי 

ומדי צה"ל רק בארץ - המצב היה נראה אחרת.

כמו  ישראל,  מדינת  העצמאות,  במגילת  לינדה: 
רמת  לאזרחיה  לספק  התחייבה  ומדינה,  מדינה  כל 
בטחון בסיסית, רמת חינוך בסיסית ורמת תעסוקה 
שכל  בעצם  כיום  אומרת  הממשלה  אבל  בסיסית. 
אפילו  זאת  רואים  אנחנו  לעצמו.  ידאג  אזרח 
מהישובים  בחלק  הגענו  שבו  האזרחי,  בביטחון 
הנחיית- פה  יש  מקומיות.  משטרות  של  למצב 
עבודה ולא רק של נערי האוצר, שהמדינה לא חייבת 
לדאוג לאזרחים. ולא נשמע אף קול של מחאה מצד 

האזרחים. זאת עקב שטיפת המוח של התקשורת.

של  מהלכים  היו  בעולם,  הרווחה  מדינות  בתקופת 
קואופרטיבים במדינות רווחה מצליחות כגון שוודיה 
נכשלו,  כשמפעלים  רק  לכך  הצטרפה  ישראל  ויפן. 
למשל, חרסה והמתפרה. חרסה הצליח והוא רווחי. 
מפעל  לקחת  כמו  מפעל,  להקים  דבר  אותו  לא  זה 
שהקפיטליסטים ניצלו ו"זרקו" והפועלים לקחו. לא 
כשהמדינה  למנהל.  מפועל  בן-לילה  להפוך  פשוט 
יש  בעולם  לעזאזל.  הולך  הקואופרטיב   - נסוגה 
יוזמות בנישות: רקמה, שמן במרוקו,  דוגמאות של 
יכולות למנף, לא כמו  וכו'. מתברר שנשים  סבונים 
נשארו  עבורה  שייצרו  שהפועלות  דיין,  רות  בידי 
עניות עד היום, בעוד רות דיין מכרה לעשירות. יש 
מדינת  אחרי  אחד  צעד  אנחנו  מצליחות.  דוגמאות 
הרווחה. אי אפשר להכריח את מדינת ישראל לקנות 

כחול-לבן. אי אפשר לכופף לטייקונים את היד. 

וברמת המתפרה,  הנרייט: הכשלים ברמה הארצית 
על סמך מאמר שפרסמתי בשעתו: יזמות של קבוצות 
כאן  שצריך  היא  הבעיה  הבא.  הדבר  היא  קטנות 
אורך נשימה. הקבוצה ביישוב לקיה מצליחה לשרוד, 
דילמות  יש  נשים.  שמנצלות  נשים  שם  יש  אם  גם 
הפרטת  לדוגמה,  מקומיות.  וברמות  מדינה  ברמת 
בתי"ס היא דילמה ברמת מדינה, אך היא מטפטפת 
להיות  חייבת  האסטרטגיה  המקומית.  הרמה  עד 
להצטרף ל"רעים". לא להתעלם מהקפיטליזם. ולכן, 
ורוצים  שקל  מליון   160 עם  הון  בעלי  כשמגיעים 
ללא  זה  את  לקחת  צריך   - מלון  בבניית  להשקיע 

לבטים מוסריים. 

הרעיון של מדינה דמוקרטית הוא שלא כולם עושים 
לעצמו  יגדיר  אחד  כל  תפקידים.  חלוקת  יש  הכל. 
מתוקנת  במדינה  מסוים.  לגבול  עד  האחריות  את 
גם כותבים את הדברים הללו בחוקים, תקנות וכו'. 
אם ניכנס האחד לתחומו של השני - לא נעשה את 
תפקידנו נאמנה. בעניין הכשלים: באר שבע היא עיר 
יצרנית בצורה יוצאת מהכלל. אם היא היתה במרכז 
- היא היתה משגשגת יותר מרעננה. אם כלכלן יבוא 
לבאר-שבע ויראה שיותר מ-60% מבעלי המקצועות 
יוכל  הוא  לתל-אביב  יום-יום  נוסעים  החופשיים 

פרלמנט נשים / ספר תקצירים - מושבי תש"ע-תשע"א, 2010 43פרלמנט נשים / ספר תקצירים - מושבי תש"ע-תשע"א, 422010



פריפריה.  לעולם  תישאר  באר-שבע  מדוע  להבין 
ללילה  דולר   1000 לשלם  ומוכן  ממון  בעל  כשבא 
בחדר מלון במצפה-רמון - לפחות הוא משאיר שם 
חלק מכספו. נכון, בעלי ההון בנו על המצוק בחסות 
של  לכלכלתה  לתרום  עשוי  המלון  אך  המדינה, 

מצפה. השינוי בתודעה יתמשך על פני שנים.

אידיאליים.  אינם  פעם  אף  פתרון  וכל  יזמות  כל 
מאתרים  שאנחנו  אחרי  אבודה.  רומנטיקה  הם 
הכרה  של  מהמקום  איתם  נתמודד   - הכשלים  את 
בכשלים. לאחר מכן, נפעל להעלאת התודעה. ניתן 
להפעיל  מדיניות,  למעצבי  נגישות  לו  שיש  מי  לכל 
על  לעבוד  יש  ציבוריים.  ודיונים  ולחצים  הסברה 
השקיפות של אינטראקציות בין הון לשלטון. למשל, 
ראש  של  הפגישות  לוח  את  לפרסם  בחוק  לחייב 

הממשלה.

המתפרה  על  שכתבתי  במאמר  מקומיים:  כשלים 
בשעתו, כתבתי על המעבר מפועלת למנהלת. אמנם 
לקחו אותן מיד לקורסים, כדי ללמוד איך משווקים, 
מנהלים מו"מ וכו', אך זה לא הפך את המעבר הזה 
לפשוט. עד עתה הגברים במפעל נתנו להן פקודות 
ועכשיו, האישה שהיתה עד כה ההמשך של המכונה, 
מגלה פתאום שהיא והמכונה היו נתונות לתפעולו 
של הגבר. ומכאן, בן לילה היא צריכה להיות מנהלת 
זהו  שלה.  עמיתות  היו  אתמול  שעד  הפועלות  של 
שגם  כמו  באוניברסיטה.  לומדים  שלא  טוויסט 
של  מניפולציה  לזהות  איך  באקדמיה  לומדים  לא 
נציג  עם  מו"מ  לנהל  עליהן  אחר-כך  למשל.  קניין, 

המניה  של  הדיווידנד  את  יקבל  ומי  ההסתדרות 
מקצועי  מנהל  במקום  שיש  בזמן  זאת,  כל  וכמה. 
הגיעו  זמן קצר  תוך  זאת,  ובכל  ממונה בשכר שמן. 
שוב לגרעון של 1.5 מליון שקל. על המקום התנפלו 
כ-15 גופים שרצו לעזור וניסו להנחות את הנשים 
הסערה,  בעין  עמדו  הן  אותן.  וללמד  בקואופרטיב 
תחת זכוכית מגדלת. חבצלת נכנסה למקום הבלתי 
אפשרי של להוכיח - אנחנו נצליח. אבל לא אפשרו 
לה לצאת לקורסים או להדרכה. לא היו לנשים כלים 
לא   - למנהל  ששילמו  המוגזם  שהשכר  לדעת  כדי 

יביא רווחים.

לינדה: מסוכן ליצור ציפיות אצל העובדים שהופכים 
מתממשות  שאינן  כאלו  ציפיות  כי  לקואופרטיב, 
שזהו  לומר  עדיף  קשה.  למשבר  להביא  עלולות 

פרויקט נסיוני.

רק  ולו  הצלחה.  היתה  הקואופרטיב  הקמת  פלורה: 
אין  כי  ומקום-עבודה  בגלל שהיווה מועדון חברתי 
עבודה אחרת ואיפשר לאותן נשים לצאת לעבודה 
בגלל  וגם  ולבשל.  לנקות  בבית,  לשבת  במקום 
של  מכיסו  תעבור  שההכנסה  הנאיבית  התחושה 
שהעברת  חושבת  אני  הפועלת.  לידי  הקפיטליסט 
מליון שקל על ידי ההסתדרות באותה עת למתפרה 
רק  עזר  זה  אם  גם  אידיאליסטיים,  מטעמים  היתה 

ל-10 שנים.

המטרה החשובה בעיני, כראש מועצה, היא החינוך 
משתפת  אני  ולכן  המקום  ופיתוח  מצפה  לילדי 

ואשתף פעולה עם כל יזם שיבוא להשקיע באזור. 

מימין: ורד סוויד, שתי תושבות מצפה רמון, פלורה שושן

משמאל לימין: רחל מזרחי, ענת לבנת, אילנה שמאי, 
אסתר הרצוג, אסתר חיות, נדין הולנדר

מימין: ציפי גליקמן, רונית בוז'י, לבנת חזן

 גילה קליין )במרכז(, לינדה עפרונימשמאל: פלורה שושן, ורד סוויד, אילנה שמאי
)משמאל, מאחור(

 אורנית לוי-ספקטור,  פלורה שושן ונשים 
ממצפה רמון

 שולחן עמוס כל-טוב, כיבוד שהוכן על ידי 
נשות מצפה רמון
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המטרה  הוא  הילדים  חמשת  של  החינוך 
המשותפת המרכזית של הבית. מאחורי המטרה 
“אם  זוגה.  ובן  אתי  של  המנטרה  עומדת  הזאת 
יום  קשי  פועלים  תהיו  לא  השכלה,  לכם  תהיה 
כמונו. אולי אתם תהיו אלה שיאמרו מה לעשות 
ולא יגידו לכם מה לעשות. אולי תיחלצו מהגורל 
הקשה הזה, מהעבודה הסיזיפית הזאת, שאין לה 

תקווה". 
הם  הילדים,  חמשת  חינוך   - הזו  למטרה 
כל  ולכן  המשכורות.  משתי  שקל  כל  מכוונים 
הוצאה נשקלת ונמדדת. “הנה, עכשיו יצא סכום 
גדול על תיקון שיניים. למה? כי עדיף ללכת עם 
בגדים ישנים, אבל עם שיניים מכובדות. יש פה 
במצפה אנשים שיש להם מרצדסים, אבל שיניים 
האחרונה,  בשנה  מאלה".  לא  אנחנו  להם.  אין 
חיסכון.  תוכניות  פותחים  אנחנו  אומרת,  היא 

ועדיין, אין ביטחון תעסוקתי.
של  השקל  על  המתוכננים  החיים  גם  אבל 
הפועלות   47 שאר  של  גם  כמו  עזריאל,  אתי 
שעובדות שעות ארוכות בגב כפוף מעל מכונות 
התפירה המרעישות; גם השקדנות של התופרות 
העצמאות"  ל"מתפרת  עוזרת  לא  המסורות 
במצפה רמון להתרומם ולתת ביטחון תעסוקתי 
ציניות של  בגלל  למה?  לפועלות שלה.  וקיומי 
פוליטיקאים, בגלל הגלובליזציה לתפור בסין או 
בירדן עולה שמינית מחיר ובעיקר משום שלאף 
שלהם  האטית  מהגסיסה  אכפת  ממש  לא  אחד 

בפריפריה. 
העיניים של הפועלות במתפרה, שנלחמות על 
)וזאת לא קלישאה ריקה(,  הלחם והחלב שלהם 
אפור  שלהן  הפנים  ועור  מחרדה,  מצומצמות 
מדימונה  יום  בכל  נוסעות  נשים   48 מדאגה. 
על  מתלוננות  לא  הן  פתלתל.  בכביש  ומירוחם 
כאב בטן או כאב ראש מהנסיעה, ולא על כאבי 
מעל  הכפופה  מהישיבה  עיניים  כאבי  או  גב 
היומיומי  מהגורל  מתוסכלות  הן  אבל  המכונה, 
הזה, שמצטבר בסוף החודש לסכום שלא מגיע 

אפילו למשכורת מינימום. 
לפני חצי שנה התפטר מנהל המתפרה. בשנה 
את  בשליש  הביטחון  משרד  הפחית  האחרונה 
הפועלות  עברו  מכך  כתוצאה  שלו.  ההזמנות 
בחודש  שקל   750 “פחות  עבודה,  ימי  לארבעה 
הגיע  האלו  המכות  על  בנוסף  פועלת".  לכל 
לפני חודש צו עיקול ארנונה של 800 אלף שקל, 

ששלחה מועצת מצפה רמון למתפרה. 
48 הפועלות הן רק בנות ערובה. מי שהחליף את 

המנהל הקודם הוא איציק ברגר, מהנדס מכונות 
המקומית  המועצה  מנכ"ל  שהיה  במקצועו, 
ידי  ופוטר בשנה האחרונה על  במשך 19 שנים 
פלורה שושן, ראש המועצה. הטענה של איציק 
ברגר ושל דני שטרית, דובר ההסתדרות ותושב 
מצפה שהתמודד גם הוא מול פלורה שושן, היא 
ששושן מעקלת את הארנונה כדי לסלק את ברגר 

מהתפקיד. “שטויות", טוענת שושן. 
את  מחקה  המועצה  וברגר,  שטרית  לטענת 
חוב הארנונה של המתפרה במשך עשר השנים 
הזה  החוב  שפתאום  סיבה  שום  ואין  האחרונות 
טבלת  את  וברגר  מציגים שטרית  בנוסף,  יצוץ. 
חיובי הארנונה מהשנה האחרונה בסך 22 מיליון 
שקל מגופים כמו חברת עמידר, משטרת ישראל, 
רשות  אביב,  תל  אוניברסיטת  הביטחון,  משרד 

שמורות הטבע. 
למה  כספים,  מיליוני  חייבים  אלה  “כשכל 
לשלוח צו עיקול וסגירה למפעל היחידי שנשאר 
במצפה רמון?“, הם אומרים. איציק ברגר מראה 
לי תלוש משכורת של שקל אחד עד סוף השנה, 
הזאת  מהמתפרה  מרוויח  לא  שהוא  שאבין  כדי 

באופן מיידי. הוא רק בא להתנדב, לעזור. 
האחריות בסופו של דבר מוטלת על הממשלה

עזריאל,  את  שואלת  אני  פה,  קורה  מה  אז 
ולסיים  התפירה  למכונת  לחזור  רוצה  שרק 
שלה  התפירה  מכסת  של  הענקית  הערימה  את 
להתערב  רוצות  לא  כאן  אנחנו  “תראי,  להיום. 
שושן,  פלורה  של  חברות  אנחנו  בפוליטיקה, 
רוצות להאמין שהיא בעדנו.  ואנחנו  בה  בחרנו 
ועם זה, איציק ברגר משקיע כאן את הנשמה ולא 

לוקח מהקופה משכורת של מנכ"ל. 
אבל אסור שהדיון על העיכוב יסיט את הדיון 
הממשלה  חובת  והוא  המתפרה,  סביב  האמיתי 
לספק לנו עבודה. וכל עוד משרד האוצר מקצץ 
בתקציבים של משרד הביטחון, אנחנו מהדקות 
יותר ויותר את החגורה. אנחנו על סף התפוררות. 

ואם נתמוטט, 48 משפחות יקרסו עלינו. 
עיר  בסביבה  פה  להקים  שהולכים  שמעתי 
בה"דים. אולי הם יהפכו גם את מצפה לפרויקט 
צבאי, אולי אנחנו נהיה עיר הבה"דים שלהם. או 
סינים  פועלים  להיות  אותנו  לסירוגין, שישלחו 
להם  לתפור  נלמד  אנחנו  גם  ואז  ירדנים,  או 

חולצה בשקל לחודש". 

של  העובדות  ועד  מיו"ר  שנפרדתי  לפני  דקה 
קואופרטיב מתפרת “מצפה העצמאות" במצפה 
רמון, אתי עזריאל, שעובדת 20 שנים במתפרה 
בכל יום משבע וחצי בבוקר עד ארבע וחצי אחרי 
הצהריים, שאלתי איך היא עושה שעות נוספות. 
הביתה".  עבודה  לוקחת  אני  אומרת?  זאת  “מה 
זה איך? אני לוקחת  . “מה  “איך?", התעניינתי 
איתי מהמתפרה חולצות, מביאה הביתה ערמות, 
עוד אלף שקל  וזה מביא  מנקה אותן מהחוטים 
“במטבח,  זה?  את  עושה  את  ואיפה  בחודש". 
מצטרפים  הילדים  לפעמים  ערב.  ארוחת  אחרי 

ועוזרים". 
“מתפרת עצמאות" ממוקמת באזור התעשייה 
 2000 ביולי  נסגרה  המתפרה  רמון.  מצפה  של 
פתחו  בתגובה  רווחית.  הייתה  שלא  משום 
בני  עם  במקום  לנו  ואף  בשביתה,  העובדות 
משפחותיהן במשך שלושה חודשים. לאחר שאף 
איש עסקים לא היה מוכן לרכוש את המתפרה, 
היא נמכרה בנובמבר 2000 ל-20 עובדות והפכה 
מניה  רכשה  מהעובדות  אחת  כל  לקואופרטיב. 
ב-5,000 שקל והפכה לבעלים. המתפרה מייצרת 
הביטחון.  משרד  עבור  לצה"ל  מדים  חולצות 
במתפרה מועסקות 48 תופרות. מחזור המכירות 

השנתי מגיע לשלושה מיליון שקלים וחצי. 
חברות  מ-20  אחת  היא  עזריאל  אתי 
ההנהלה.  חברות  מארבע  ואחת  הקואופרטיב, 
יו"ר ועד העובדות. עוד אנחנו יושבות  היא גם 
משני צדי שולחן פורמייקה לבן, בין המספריים 
החאקי  חולצות  ולערמות  החוטים  לסלילי 
שהמילה “צה"ל" מודפסת עליהן, מגיעה מזכירה 
על  לחתום  מעזריאל  ומבקשת  צ'קים  פנקס  עם 
העובדות  הסעות  עבור  שקלים  עשרה  של  צ'ק 

מדימונה. עזריאל רוכנת, נאנחת וחותמת. 
“את יודעת למה אני מתגעגעת? לזמנים אחרים 
במתפרה, לפני עשר שנים, כשהיה בעל בית ואני 

הייתי באה בבוקר, הולכת אחר  דפקתי כרטיס. 
הצהריים ולא צריכה לשבור את הראש כל היום 
הכספים,  במאזן  מהבנקים,  ההלוואות  במצב 
או  ובחרדה שבסין  אחוז מההזמנות   30 בירידת 
שקלים.  בחמישה  חולצה  אותה  תופרים  בירדן 
את  מקבלת  פועלת.  פשוט  פועלת.  אז  הייתי 
באה-עובדת- התנאים,  כל  עם  שלי  המשכורת 
הולכת, והיה בעל המפעל שהיה שובר את הראש 

עם כל החשבונות והמאזנים. 
ועכשיו מה? גם התנאים שלנו יותר קשים, גם 
עלתה,  החיים  רמת  גם  נמוכה,  יותר  המשכורת 
אנחנו גם הפועלות, ובנוסף אנחנו גם אחראיות 
לניהול העסק. האחריות אם תהיה לנו עבודה או 
לא היא עלינו, האחריות אם נקבל משכורת או 
לא היא עלינו, וכל זה בשביל תלוש של 2,500 
זה  עם  תפרנסי  ולכי  בחודש.  שקל   2,800 עד 

חמישה ילדים".

מה עושים בשביל 2800 שקל
שם,  שיושבת  הזאת  האישה  את  רואה  “את 
המבוגרת?“, היא מצביעה על פועלת עם שיער 
התפירה.  מכונת  בקצה  שיושבת  מאפיר,  קצר 
את  לוקחת  היא  כאן  מסיימת  שהיא  “ברגע 
הלילה  כל  ותופרת  בבית  ויושבת  העבודה 
ל-2,800  להגיע  בשביל  בבוקר,  חוזרת  ושוב 
משפחה".  שמפרנסת   50 בת  היא   שקל. 
מתעגלות  עזריאל  אתי  של  העיניים  ואפילו 

בהערצה עצומה.
ילדים,  לחמישה  אמא   ,40 בת  עזריאל,  אתי 
נולדה וגדלה במצפה רמון, מגיל 20 עובדת יום-
על  חבר.  גם  שהוא  זוג  בן  לה  יש  במפעל.  יום 
ארוכות.  דקות  מתעכבות  אנחנו  הזאת  הנקודה 
שותף  לגידול,  שותף  לחיים,  שותף  שהוא  גבר 
לתקוות.  לחרדות,  לתכנונים,  שותף  לפרנסה, 
לגמרי  אנחנו  הזה,  המזל  יש  הנשים  לכל  לא 

מסכימות. 

nrg בילי מוסקונה-לרמן  1/1/2010 - מתוך אתר

 חובות הארנונה 
של תופרות מצפה רמון

המתפרה הדרומית היא סמל לנשים שלקחו אחריות על גורלן, השתלטו על המפעל ועברו 
לעמדת ניהול. כיום היא בסכנת סגירה נוספת
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 חלוצות בספורט נשים: מייסדות ליגת נשים בכדורשת
מימין: שיבי שדות, מיכל רוזמן, גלי ליבוביץ, רחל סלומון, עדנה צדוק, מיכל סיון, 

ניבה וינגרטן ומרב צימרמן

 נשים ונערות בספורט - 
ביולוגיה או פוליטיקה? מושב 63

פורסם באדיבות עיתון "לאישה", צילם: גל חרמוני

 נשים ונערות 
בספורט - ביולוגיה 

או פוליטיקה?

מושב 63
25 במאי 2010

כפר סבא, אשכול פיס

ברכות:
יהודה בן חמו, ראש העיר כפר סבא

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו, יו"ר מועצת הנשים
דר' ראלף הקסל, מנהל קרן פרידריך-אברט 

בישראל

דברי פתיחה:
עו"ד יונה מרקוביץ', הוועדה המייעצת של 

פרלמנט נשים

חלוקת תעודות הוקרה לספורטאיות צעירות 
בולטות, בכפר סבא

הדגמה: דו-קרב סיף בסגנון רומח 
 ניצן חדד, נטלי רזניק ונוי סילברמן 

סייפות בהפועל כפר סבא

הצגת עמדות:

סיפור אישי של ספורטאית מצטיינת, אלופת 
ישראל ב-5000 מ' בוגרות

מאור טיורי, אתלטית, חיילת

האמנם כל מה שהוא יכול לעשות גם היא 
יכולה?

דר' נעמה קונסטנטיני, רופאת ספורט ומנהלת 
מרכז לרפואת ספורט ופיזיותרפיה

ייצוג הולם ותקצוב מתקן בעולם ספורט של 
אפליית נשים

אורלי פרומן, מנכ"לית משרד המדע והספורט

מאמאנט, ליגת אמהות בכדורשת, יזמות נשים 
בספורט

עופרה אברמוביץ, מייסדת מאמאנט

כדורשת נשים בישראל - מספורט קהילתי 
לספורט מקצועי

מיכל סיון, מיוזמות הליגה הארצית לכדורשת

נערות בספורט - המלחמה על כל ילדה
דורית קרן-צבי, מנכ"לית קבוצת כדור-סל 

הנשים אלקטרה רמת השרון

מנחת הדיון: 
מיכל גרונדלנד, עיתונאית ושדרנית ספורט

מנחת האירוע: 
נסיה שטרסבורג, יועצת ראש העיר למעמד 

האישה



ברכות:
חמו, ראש העיר: אני שמח על המסורת  בן  יהודה 
של אירוח פרלמנט נשים בעיר כפר סבא מדי שנה. 
בעיר.  הנשית  למעורבות  מודה  אני  שלי,  מהמקום 
שלי  עו"ד  היו"ר,  של  בראשותה  נשים,  מועצת  גם 
בעיר  הנשים  פעילות  את  שמינפה  עמרמי-בוזגלו, 
למעמד  העיר  ראש  יועצת  שטרסבורג,  נסיה  וגם 
בפרט,  ולי  בכלל  לעיר  רבה  גאווה  מסבות  האישה, 
פרומן,  אורלי  את  בברכה  מקדם  אני  בפעילותן. 
והספורט.  המדע  משרד  מנכ"לית  העיר,  תושבת 
לפעילות ספורט בכלל  נרחב  כר  אין ספק שיש פה 

וספורט-נשים בפרט.

פרידריך-אברט  קרן  מנהל  הקסל,  ראלף  דר' 
בישראל. פרלמנט נשים מייצג פעילות מאוד חשובה 
מבחינתנו, מכיוון שאנחנו בעד קידום נושאי נשים. 

הזדמנות  מספק  בספורט  ונערות  נשים  של  הנושא 
בכלל  בחברה  נשים  של  בתפקידן  לדון  מצוינת 
ובישראל בפרט. הגענו להישגים מסוימים בגרמניה 
הגמר  משחק  שנים  במשך  לדוגמה,  הזה.  בתחום 
משחק  לפני  כ"חימום"  התקיים  נשים  כדורגל  של 
הגמר של הגברים. לפני שבועיים חל מהפך. הוחלט 
של  הארצי  הגמר  משחק  המשחקים.  בין  להפריד 
מהגמר  בנפרד  לראשונה  התקיים  נשים  כדורגל 
איש.   25,000 קהל של  בנוכחות  גברים,  כדורגל  של 

המשחק שודר בטלוויזיה.

של  המייעצת  הוועדה  חברת  מרקוביץ',  יונה  עו"ד 
באחרונה  פוטרה  קהת  חנה  דר'  נשים:  פרלמנט 
לימדה שנים, עקב עמדותיה  מהמכללה הדתית בה 
הפמיניסטיות. פרלמנט נשים היה שותף לפנייה של 
ארגוני נשים לביהמ"ש לתמיכה בחנה, כמו בנושאים 

פמיניסטיים נוספים שעלו על סדר היום.

 נשים ונערות בספורט - 
ביולוגיה או פוליטיקה?

במאה הקודמת נשים הורשו לעסוק רק בענפי ספורט שאפשרו להן להתחרות בלובשן שמלות. פייר דה-
קורבטן ב-1896: תפקיד הנשים “...למחוא כפיים... אין זה ראוי שהצופים ייאלצו לחזות בגופה של אישה 

מתנפץ מול עיניהם". רק ב-1984, באולימפיאדת לוס אנג'לס, נשים הורשו להשתתף לראשונה במרתון.

אלף  מ-30  בספורט  שעסקו  הנשים  מספר  את  הזניק  מ-1972,  בארה"ב  לנשים  הזדמנויות  שוויון  חוק 
ב-1971 לכ-100 אלף ב-1994. אך עד היום משתמרים ההבדלים: המרחק המרבי בשחייה לגברים הוא 

1500 מטר ולנשים 800 מטר. הליכה לגברים – 50 ק"מ ולנשים – 20 ק"מ.

לנשים.  עדיפות  יש  והתמדה,  רצון  כוח  סבל,  כוח  משקל,  שיווי  גמישות,  נדרשים  שבהם  ספורט  בענפי 
מבחינת זריזות, קואורדינציה ומשך התאוששות - יש שוויון בין גברים לנשים. בספורט התחרותי יש רק 
14% נשים )ובלי הכדורגל: 25%( ובענפי ספורט כמו: קראטה, שחיה, טניס, סייף, אתלטיקה קלה, נשים 

מהוות 50%. בספורט העממי – 32% נשים.

יש העדפה מתקנת בתקצוב איגודי ספורט: ספורטאית מקבלת ניקוד פי 1.5 מספורטאי, כדי לעודד איגודים 
לשתף בנות. איגוד שאין בו ייצוג הולם של נשים בהנהלתו נקנס. 

הסטריאוטיפים מושרשים כבר אצל ההורים: “ספורטאיות הן גבריות", “תהיה בעיה להיכנס להריון". מחקרים 
מוכיחים כי ארבע מתוך חמש נשים בעמדות ניהוליות עסקו בספורט בצעירותן. באמצעות הספורט לומדים 

שתוף פעולה, אסרטיביות, עמידה בזמנים ועוד.

הצגת עמדות:
בו פער  נסיה שטרסבורג: בישראל אין תחום שיש 
לשנות  ניתן  כיצד  בספורט.  כמו  לגברים  נשים  בין 

את אי השוויון?

דר' נעמה קונסטנטיני, רופאת ספורט ומנהלת מרכז 
לרפואת ספורט ופיזיותרפיה: האמנם כל מה שהוא 
יכולה? - לא! אבל גם לא כל  יכול לעשות גם היא 
מה שהיא יכולה לעשות - הוא יכול. לדוגמה, שפגט 
חשוב  להשוות.  חייבים  תמיד  לא  מסקנה:  בנות... 
להשוות רק כשיש לכך משמעות. בסקירה הסטורית 
עסקו  נשים  העתיקה  וברומא  ביוון  כי  נראה 
לעסוק  הורשו  נשים  ה-19  במאה  אך  באתלטיקה, 
שאפשרו  כאלו  מינן",  את  ש"הלמו  בענפים  רק 
חץ  פעם:  בלובשן את השמלות של  להתחרות  להן 
וקשת, גולף, טניס. לא אפשרו להן להשתתף בענפים 

תחרותיים.

המשחקים  את  חידש  כשקוברטן  ב-1896 
הנשים במשחקים  הוא אמר שתפקיד  האולימפיים 
הללו יהיה “...למחוא כפיים... אין זה ראוי שהצופים 
ייאלצו לחזות בגופה של אישה מתנפץ מול עיניהם. 
של  גופה   - קשוחה  הספורטאית  כמה  משנה  לא 
http:// בבלוג:  )ראו  זה"  לספורט  בנוי  אינו  אישה 
herstoryofwomen.blogspot.com/2010/06/
blog-post.html(. הוא קיבל הוכחה ניצחת לדבריו, 
מ'   800 בריצת  שהשתתפו  נשים  ב-1929  כאשר 
ב-1984  רק  וכך,  סמרטוט.  כמו  בסיומה  נראו   -
להשתתף  הורשו  נשים  אנג'לס  לוס  באולימפיאדת 

לראשונה במרתון.

“...התעמלות  כי:  נרשם  מ-1934  עיתון  בקטע 
מחזקת  היא  כי  לאישה  מתאימה  אינה  במכשירים 
את השלד ומייצבת אותו... האיברים הפנימיים של 
הרחם  למשל,  ממקומם.  להינתק  עלולים  האישה 

עלול להתכופף אחורנית...". 

ב-1972 נחקק חוק שוויון הזדמנויות לנשים בארה"ב 
ונשים הורשו לעסוק במלאכות שעד אז הותרו רק 
לנשים  לאפשר  נדרשו  בארה"ב  המכללות  לגברים. 
הגברים  של  לזה  שווה  במספר  בספורט  להשתתף 

הנשים  מספר  הושוו.  והתקציבים  הפרס  גובה  וגם 
שעסקו בספורט קפץ בזכות שינויים אלו מ-30 אלף 
ב-1971 לכ-100 אלף ב-1994. יחד עם זאת, עדיין 
קיימים הבדלים בין המינים במשחקים האולימפיים. 
לדוגמה, המרחק המרבי בשחייה לגברים הוא 1500 
 50  - לגברים  הליכה  מטר.   800 לנשים  ואילו  מטר 
ק"מ ולנשים - 20 ק"מ, משך סיבוב בג'ודו לגברים 

הוא 5 דקות ולנשים 4 דקות בלבד ועוד.

בהקשר זה עולות שאלות שונות: האם נשים יכולות 
להתאמן כמו גברים? האם הן צריכות להתאמן כמו 
גברים?  של  להישגים  תגענה  נשים  האם  גברים? 

האם עלול להיגרם לנשים נזק כתוצאה מאימונים?

התשובות טמונות במחקרים ובאיסוף מידע על פני 
זמן. מחקרים על ספורטאים נערכו עד לשנות ה-70 
התחיל  המגדרית  הרפואה  תחום  בלבד.  גברים  על 
להתפתח רק לאחרונה ויעברו עוד מספר שנים עד 
ממנו  להסיק  יהיה  שניתן  מידע  מספיק  שיצטבר 

מסקנות לגבי נשים.

קיימים הבדלים אנטומיים בין גברים לנשים, למשל 
במסת הגוף ובמשקל השריר הנגזר מכך. יש הבדלים 
גם בין היקפים, מרכז כובד, גמישות ועוד. לכל אלו 
בהפרדה  הגיון  יש  ולכן  הספורט  על  השפעה  יש 
עדיפות  יש  מסוימים.  בענפים  לגברים  נשים  בין 
אירובית,  יכולת  בהם  שנדרשת  בענפים  לגברים 
בתנאי  טמפרטורה  וויסות  מהירות  ושרירים,  כוח 
חום. כך, למרות שנשים התקדמו מאוד מאז הורשו 
קיים  עדיין  המרתון,  בריצת  חלק  לקחת  לראשונה 
פער של כ-10% בתוצאות לטובת הגברים. לעומת 
שיווי  גמישות,  נדרשים  ספורט שבהם  בענפי  זאת, 
יש  והתמדה,  רצון  כוח  כאב,  סף  סבל,  כוח  משקל, 
עדיפות דווקא לנשים. מבחינת זריזות, קואורדינציה 
לנשים.  גברים  בין  שוויון  יש   - התאוששות  ומשך 
אך  ביחד.  להתחרות  ניתן  למשל,  למטרה,  בקליעה 
בענף זה נקבע כי לנשים ולגברים יהיה מספר כדורים 
שונה. וכך, לא ניתן להתחרות ביחד או להשוות את 

התוצאות.

לנשים  לחימה  תפקידי  לראשונה  נפתחו  ב-1996 
האם  בשאלה  קשה  מאוד  מאבק  עדיין  יש  בצה"ל. 
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הלחימה.  תפקידי  בכל  חלק  לקחת  לנשים  לאפשר 
האם זו שאלה של פיזיולוגיה? או פוליטיקה? האם כל 
בחורה לא יכולה? האם כל בחור עם פרופיל 97 יכול 
לעשות הכל? אם נתמקד רק בממוצעים, אכן בחורה 
נבחן  יותר מבחור ממוצע. אך אם  ממוצעת חלשה 
את הפרטים לגופם - יש נשים שעולות ביכולותיהן 
הפיזיות על הגבר הממוצע. ולכן ההמלצות של ועדת 
שגב לבחינת עתיד שירות הנשים בצה"ל הן להגדיר 
של  ההתאמה  את  ולבחון  התפקיד  דרישות  את 

האדם המסוים לדרישות הללו.

פעילות גופנית טובה לנשים מכיוון שהיא מפחיתה 
מפחיתה  קדם-וסתית,  תסמונת  של  התופעות  את 
גיל המעבר, סרטן השד,  תופעות של  כאבי מחזור, 
אוסטיאופורוזיס ועוד. יחד עם זאת, נשים צריכות 
הפרעות  פציעות,  של  משכיחות  במיוחד  להיזהר 
אכילה, הפרעות במחזור ועוד. בסך הכל, היתרונות 
של פעילות גופנית לנשים עולים על הסיכונים, אך 
על  צמוד  ותזונתי  רפואי  ומעקב  לפיקוח  לדאוג  יש 
ידי אנשי מקצוע בתחום הספורט המגדרי, על מנת 
הביצוע.  יכולות  ולשיפור  ופציעות  תחלואה  למנוע 
לתחרותיות  להנאה,  חשוב  בספורט  העיסוק 

ולבריאות.

אתלטית  סבא,  כפר  תושבת  חיילת  טיורי,  מאור 
ב-5000  ישראל  ואלופת  ישראל  שיאנית  מצטיינת, 
והמורים  המשפחה  החברים,  לבוגרות:  ריצה  מטר 
קצת   - המוסדות  זאת,  לעומת  בי.  תומכים  מאד 
פחות. אין בארץ מתחרות ברמה שלי, ואין תמיכה 
בסן-פרנציסקו  למכללה  התקבלתי  מלאה.  כספית 
במלגה מלאה. שם יש מתחרות ברמתי ומימון מלא.

והספורט:  המדע  משרד  מנכ"לית  פרומן,  אורלי 
אנחנו מאבדים את מיטב הצעירים לטובת לימודים 
בחו"ל, גם על רקע ספורטיבי וגם מסיבות אחרות. 
על  גם  שאמון  החינוך,  לשר  להפנות  יש  זו  טענה 
מכללות  בארץ  נפתחו  אמנם  הגבוהה.  ההשכלה 
ורבים  לכולם  מקומות  מספיק  אין  עדיין  אך  רבות, 
שמאור  מקווה  אני  בחו"ל.  מקומם  את  מוצאים 
נוסעת רק לצמיחה והתפתחות ונראה אותה חזרה 
פה בארץ במהרה. בכל מקרה, ספורטאים ישראלים, 

נבחרת  על  נמנים  עדיין  בחו"ל,  לימודיהם  בעת  גם 
ישראל.

ביחס  נשים  ספורטאיות  מאוד  מעט  יחסית  יש 
לספורטאים גברים. 14% נשים בספורט התחרותי. 
נשים  המשוואה,  מן  הכדורגל  ענף  את  נוציא  אם 
ספורט  ענפי  ובמספר  מהספורטאים   25% מהוות 
טניס,  שחיה,  קראטה,  ביניהם:   .50% מהוות  נשים 
קרח,  על  החלקה  ברידג',  קלה,  אתלטיקה  סייף, 
נשים.   32%  - העממי  בספורט  סוסים.  על  רכיבה 
סה"כ רק כשליש מכלל האוכלוסיה עוסקים בספורט 

עממי.

אני בתפקיד רק תשעה חודשים. אולם, מאז כניסתה 
מליון שקל   20 נוספו  לתפקידה,  הספורט  של שרת 
לתקציב מינהל הספורט. מדינת ישראל משקיעה דרך 
בשנה  שקל  מליון  כ-85  והספורט  התרבות  משרד 
בספורט. אנחנו היום במהלך רציני להגדלת תקציב 
לספורט  הלאומית  המועצה  הקמת  עם  הספורט. 
שקלים  של  רבים  מיליונים  עוד  לעבור  אמורים 
ההימורים  מהסדר  ההכנסות  בנוסף,  זו.  למטרה 
בספורט מופנות גם הן לטובת מתקני-ספורט. מתוך 
ומקצועיים  ראויים  ספורט  מתקני  שדרושים  הבנה 
על מנת לקדם את הספורט בישראל, הסתיים לפני 
3 חודשים מיפוי מתקני ספורט בכל הארץ, ביוזמת 
משרד הספורט והמועצה להימורים בספורט. בימים 
אלו מסיימים הכנה של מסמך מדיניות המבוסס על 
מיפוי זה ובתוך חודש תוגש תכנית לחידוש מתקנים 

בעשור הקרוב.

הנשים  סל  כדור  קבוצת  מנכ"לית  קרן-צבי,  דורית 
סל  לכדור  הליגה  מינהלת  השרון:  רמת  “אלקטרה" 
סל  הכדור  איגוד  מיליון שקל.  קיבלה שבעה  גברים 
קיבל עבור כדור סל נשים 1.4 מיליון שקל בלבד. מהי 

תגובתך?

אורלי: לפני כחמש שנים הוקמה המועצה לספורט 
ליצור  היא  העיקריות  ממטרותיה  שאחת  נשים, 
שתעסוקנה  ונערות  ילדות  של  רחבה  תשתית 
מתקנת  העדפה  יש  כן,  כמו  תחרותי.  בספורט 
מקבלת  ספורטאית  לפיה  ספורט,  איגודי  בתקצוב 
ניקוד פי 1.5 מספורטאי כדי לעודד איגודים לשתף 

הולם  ייצוג  מבטיח  הספורט  משרד  בנוסף,  בנות. 
נקנס  שהאיגוד  כך  ידי  על  ספורט  באיגודי  לנשים 
בהפחתת תקציב אם אין ייצוג הולם לנשים בהנהלת 

האיגוד.

קבוצת  של  הניהול  את  שמייחד  מה  דורית: 
“אלקטרה" רמת השרון היא האג'נדה: לקדם נשים 
ולהעצים נשים. אנחנו נלחמות על כל ילדה. אנחנו 
מעטפת  לנו  יש  בארץ.  מקצוענית  הכי  הקבוצה 
ניהולית, מעטפת בריאות ומעטפת מקצועית - הכי 
טובות בארץ. הכדור סל עבורנו הוא רק כלי לחינוך 
יש  זו.  קבוצה  ולאג'נדה הפמיניסטית של  ולתרבות 
לנו מחלקת ילדות ונערות כבר 20 שנה והיא מגדלת 

ספורטאיות מצוינות. 

הציבור.  בקרב  כפול  סטנדרט  יש  גופנית  מבחינה 
לא.   - לאישה  לגבר,  כטוב  נחשב  ושרירי  חסון  גוף 
ההורים:  אצל  כבר  מושרשים  הסטריאוטיפים 
להיכנס  בעיה  “תהיה  גבריות",  הן  “ספורטאיות 
להפריע  “עלול  להיפצע",  “עלולים  להריון", 
ללימודים" - כל אלו טענות-נגד שמושמעות לעיתים 
על ידי הורים המתנגדים לעיסוק של בתם בספורט. 
כי  מוכיחים  שמחקרים  אומר  שמתנגדת,  לאמא 
ארבע מתוך חמש נשים בעמדות ניהוליות הן נשים 
שעסקו בספורט בצעירותן. הספורט מהווה מפתח. 
אסרטיביות,  פעולה,  שיתוף  באמצעותו  לומדים 

עמידה בזמנים ועוד.

מקבלות  נשים  של  קבוצות   - הרשויות  מבחינת 
את המגרשים הפחות טובים, בשעות פחות טובות 
)למעט קבוצת כדור סל נשים של רמת השרון(. על 
הנשים לדרוש זאת מהגורמים שמקצים את מתקני 

הספורט ברשויות המקומיות. 

ספורט  הוא  ספורט  שינוי!  לעשות  אפשר  אורלי: 
מבחינה  זהה  ונשים  נערות  ליגת  ולגברים!  לנשים 
נשים  מועצות  עם  בשיתוף  גברים.  לליגת  עירונית 

מקומיות ניתן להוביל שינוי גם בהקשר זה.

מצטיינות  ספורטאיות  ובפרסים  בשכר  גם  דורית: 
שמרוויחים  מהסכומים  עשירית  אולי  מרוויחות 
קשה  בעיה  גם  יש  הממוצעים.  הגברים  הכוכבים 

קבוצת  שנים,  כמה  לפני  נשים.  ספורט  סיקור  של 
בית  עד  להגיע  נאלצה  השרון  רמת  נשים  סל  כדור 
המשחק  את  בטלוויזיה  לשדר  בדרישה  המשפט 
בארה"ב  זאת,  לעומת  אירופה.  באליפות  שלהן 
גברים  מכדורגל  פופולארי  יותר  נשים  כדורגל 
ומשחק הגמר של המונדיאל הביא לפני תשע שנים 
90 אלף צופים אל המגרש. אולם זוהי תופעה חריגה. 
מכיוון  התקשורת.  באשמת  הוא  מכך  גדול  חלק 
שהיא זו שתורמת לספורט ולהערכה שהוא זוכה לה 
בחברה. ספורטאים הפכו כיום לסלבריטאים בזכות 

התקשורת. בספורט נשים זה לא קורה.

נשים  יזמות  מאמאנט,  מייסדת  אברמוביץ',  עפרה 
בספורט: מאמאנט היא ליגת אמהות שבה האמהות 
משחקות כדורשת והילדים באים לעודד.  הקבוצות 
לומדים.  הילדים  שבהם  הספר  בתי  את  מייצגות 
המוטו הוא שכל אחת יכולה. אין צורך בידע מוקדם. 
יש כיום בעיר מסה של אמהות שיוצאות להתאמן 
בערבים ולשחק. בעקבות זאת, מספר הילדים בבית 
הספר לכדורעף גדל מ-180 ל-400. יש קט-עף של 
ילדים בכיתות א'-ב'. באחרונה המאמאנט התרחבה 
בגנים.  לילדים  אמהות  של  קבוצות  גם  ונפתחו 
נפתחו גם אבאנט וקיד-נט. מאמאנט מעצימה את 

האמהות במשפחותיהן ובעיר.

מיכל סיון, מייסדת ליגת כדורשת לנשים: כדורשת 
נעים  משחק  זהו  תופעה.  הוא  בישראל  נשים 
משני  נמצאות  הקבוצות  שתי  אלים.  ולא  ומאתגר 
מאמאנט,  האמהות  מסגרת  את  יש  הרשת.  צידי 
המתאימה  קהילתית  ספורטיבית  מסגרת  שהיא 
משלימות,  מסגרות  התפתחו  במקביל  אחת.  לכל 
בליגה  ארצי.  בהיקף  שפועלת  כדורשת  ליגת  כגון 
 30 בגילאי  נשים  רחבי הארץ, של  מכל  קבוצות   18
פלוס. בשנה הבאה תצטרף גם קבוצה מדלית-אל-

המועדון  הדרוזי.  מהמגזר  ראשונה  קבוצה  כרמל, 
הישראלי לכדורשת נשים שואף לרכז את כל נושאי 
הכדורשת בשיתוף עם הממסד, כי אם רוצים להגיע 

גם לפריפריה - נדרש סיוע. 

הספורט  משרד  איפה  י"ב:  תלמידת  פלד,  נועם 
לאי- גורם  אי-המימון  ספורט?  פעילויות  במימון 
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 שחקניות קבוצת דליית אל-כרמל 
וקבוצת חוף הכרמל

לחיצת ידיים לפני המשחק בין שחקניות קבוצת 
דליית אל-כרמל וקבוצת חדרה

 שמחת הניצחון 
)שחקניות קבוצת דלית אל כרמל(

מתיחות וחימום

 שחקניות קבוצת חדרה מול שחקניות 
קבוצת קציר

התקפה וחסימה

מאמנת קבוצת חוף הכרמל דלית אל כרמל 
יוצאת מגדרה כשקבוצתה זוכה בנקודה

קבוצת קציר דרוכה על הספסל

שופט וראשי הקבוצות מחדרה וקציר 
בהגרלה לפני משחק.

טקס לחיצת ידיים לפני כל משחק שחקניות 
קבוצת דליית אל-כרמל וקבוצת חדרה

 הקבוצה מחוף הכרמל והמאמנת 
אנה טודרס

 השחקניות המשתתפות בליגה הצפונית- 
בטקס הפתיחה

במשחקי ליגת כדורשת נשים
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שוויון, שהרי אם אלופת ג'ודו צריכה לממן בעצמה 
את עלויות הנסיעה לתחרות קריטריון באוסטריה, 

מי שאין לה - לא תוכל להגיע להישגים. 

אזרחי  כל  את  לראות  רוצים  היינו  פרומן:  אורלי 
המדינה עוסקים בספורט כאורח חיים, כולל הילדים 
והנוער. מסכימה עם נועם שבתי הספר הם המפתח 
בתשלום  כרוכה  הספורט  בחוגי  ההשתתפות  לכך. 
מוסיקה  עבור  גם  חינם".  ארוחות  ש"אין  מכיוון 
אין  זאת,  עם  יחד  אחרים.  חוגים  גם  וכך  משלמים 
לו  שאין  במי  תומכת  שאיננה  מקומית  רשות  היום 
יכולת לשלם. משרד הספורט מתקצב את האיגודים 

והוועד האולימפי עם היחידה לספורט הישגי.

איך אנחנו מגיעים לאלפים שמתוכם נגיע לאלופים? 
יוכל  ילד  היסודיים,  הספר  בבתי  הבאה  בשנה 
להתנסות, בהמשך ליום הלימודים, בענפי הספורט 
העירוניות.  הספורט  מחלקות  בשיתוף  השונים, 
יש  בספורט.  לעסוק  עבודה  למקומות  עידוד  יינתן 
ומשרד  הבריאות  משרד  בשיתוף  לאומית  תכנית 
בתי  בכל  ובריא  פעיל  חיים  אורח  לקדם  החינוך, 

הספר במדינת ישראל.

ספורט  על  ציבורי  דיון  כמעט  אין  הרצוג:  אסתר 
בקהל  יש  הנוכחי  בפרלמנט  במקרה  לא  נשים. 
במושבי  נוכחות  שהיו  הנשים  ממספר  כמחצית 
ייתכן  סבא.  בכפר  שהתקיימו  הקודמים,  הפרלמנט 
שהסיבה למיעוט המשתתפות היא שלא מעניין את 
הנשים לדבר על ספורט, על אף שנשים רבות מאד 
זה  הוא  הפוליטי  הכוח  בספורט.  עוסקות  בישראל 
לספורט  בו  עוסקות  שנשים  הספורט  את  שיהפוך 

חשוב.

לבג"צים  ללכת  הבשורה.  את  להפיץ  עלינו  דורית: 
אלא  מסּכנּות,  של  מעמדה  באה  לא  אני  צריך.  אם 
ואני  בספורט  עסקתי  חיי  כל  ידיעה.  של  ממקום 
עליהן  יש  בספורט.  מקופחות  שנשים  יודעת 
סטיגמות. אם נצא מכאן ונילחם על זכותנו להשוות 

תנאים - עשינו את שלנו.

ויינשטוק, עיריית כפר סבא: עלינו להתייחס  נעמי 
כשהבן/ בנפרד.  תחרותי  ולספורט  עממי  לספורט 

על  לעודד אותם  עלינו  עוסקים בספורט,  בת שלנו 
רוצות  אנחנו  אם  במקום.  נוכחים  שנהיה  כך  ידי 
במשחקי  ולצפות  ללכת  עלינו  נשים  ספורט  לקדם 
כל  של  ספורט  לפעילות  קוראת  אני  נשים.  ספורט 
אחד ואחת. אם אדם, ואישה בפרט, עושה פעילות 
ספורטיבית שעושה לו טוב - זה עושה טוב לכל מי 
אין.  תקציבים  כי  האמיתית!  העשייה  זו  שסביבו. 
עלינו לקדם את הנושא בצעדים קטנים של כל אחד 
ואחת מהיושבים פה. יש איתנו גם יועצות למעמד 
שיקדמו  אלו  בוודאי  והן  נוספים  מישובים  האישה 
זאת וידחפו את הנושא במישור המקומי. מבחינה זו 
מאמאנט היא דוגמה יפהפיה כיצד הדברים צומחים 

מלמטה.

 המלחמה על הילדות
דורית קרן צבי

מאבק  שבין  הרצף  על  נעה  ילדה  כל  על  המלחמה 
שונים,  חוגים  למשל  אחרים,  בפיתויים  שגרתי 
מול  וסיזיפי  מתיש  קרב  ועד  וכו',  לימודים 

הסטריאוטיפים שמציב לילדות העיסוק בספורט.

לאישיות  הספורט  של  תרומתו  על  מחלוקת  אין 
עמידה  מנהיגות,  נרכשות  דרכו  בו.  העוסקים 
בלחצים, יכולת לשתף פעולה, טיפוח הגוף ושמירה 
על בריאותו ועוד תכונות רבות שנחשבות מוערכות 
בחברה. ולמרות זאת, ועל אף שההזמנה לשחק כדור 
עובדתית,  אחר,  לחוג  הצעה  כל  כמו  נשמעת  סל 
ברוב  הוא  סל  כדור  שמשחקים  הילדים  מספר 

המקומות פי ארבעה ויותר ממספר הילדות.

הסיבה ברורה, עיסוק בספורט נחשב לגברי, אלא אם 
מדובר בענפים המסורתיים של נשים כמו התעמלות 
אמנותית. במשחקי כדור הדבר בולט במיוחד, שכן 
הם נחשבים גבריים יותר מהענפים הקלסיים דוגמת 
אתלטיקה, שחייה, או טניס. ההיסטוריה של ספורט 
נשים  לפיו  במיתוס  שבויה  ועדיין  היתה  הנשים 
אמורות להשתמש בגוף שלהן לטובת אחרים, בעוד 

הגוף של גברים נועד עבורם.

כך התפתח דאבל סטנדרט לגבי הגוף: חסון ושרירי, 
יפה ואף רצוי אצל בנים, מכוער ולא רצוי אצל נשים. 

מוערך  לא  נשים,  אצל  ומוערך  מקובל  וצנום,  רזה 
אצל גברים. יש גוף נשי וגוף גברי, ללא קשר למינו 
של בעלי הגוף. ואם הגוף הוא כלי, שנשים ישתמשו 
ויניחו את הספורט לגברים. כשילדה  בו לדוגמנות, 
בבואה  כדאיות  שוקלת  תשע  או  שמונה  שבע,  בת 
בתחתית  הוא  שהספורט  כן  אם  ברור  חוג,  לבחור 
הרשימה. גרוע מזה, אותו סטריאוטיפ כבר מושרש 
עמוק גם אצל הוריה, ומאחר שכך, לא רק שאותה 
לא  גם  היא  מהסביבה,  תמיכה  מקבלת  לא  ילדה 

מקבלת אותה בבית. 

וזה רק השלב הראשון. בשלב הבא, אחרי שהילדה, 
והוריה, התגברו על הקושי הראשוני, מצפה לה דרך 
שלה  הגופנית  ההתפתחות  מכשולים.  של  ארוכה 
מתבגרת  שהיא  וככל  הגוף,  דימוי  עם  בעיה  יוצרת 
היא נאלצת להתמודד מול סביבה לא מתגמלת ולא 

מעריכה. 

שהיא  התנאים  נוספים  החברתיים  הקשיים  על 
מקבלת לטובת העיסוק הספורטיבי שלה, וכאן היא 
מגלה שבנים שעוסקים בספורט תמיד שווים יותר. 
הם מקבלים מגרשים או אולמות יותר טובים, שעות 
יותר נוחות, וכמובן שברמות הגבוהות גם משכורות 
על  מילה  אף  אמרנו  לא  ועוד  גבוהות.  יותר  הרבה 
הסטריאוטיפ הלסבי שמודבק כמעט אוטומטית למי 
שעוסקות בספורט בכלל ובכדור סל בפרט. לא פלא, 
גבוה לאין  בגילאי הנערות  כן, שאחוז הנשירה  אם 

שיעור מזה שאצל הנערים.

הזה.  בנושא  אופטימית  זווית  גם  יש  זאת  ובכל 
נשים  חמש  מתוך  שארבע  מראים  מחקרים 
בעמדות בכירות של ניהול, עסקו בילדותן בפעילות 
חוסר  או  הצבא  בנים  אצל  בעוד  וכך,  ספורטיבית. 
בנות  הספורטיבי,  העיסוק  את  מסיים  הכישרון 
סל,  כדור  משחקות  ועדיין   ,17-18 לגיל  שמגיעות 
מאוד  או  מוכשרות,  מאוד  או  משתיים:  אחת  הן 
חזקות. אחרי שצלחו את כל הקשיים, התגברו על כל 
לנערות  כל הסטריאוטיפים,  ושרדו את  המכשולים 
שעדיין עושות ספורט צפוי כנראה עתיד ורוד. אם 
לא בתחום העיסוק הספורטיבי שלהן, אז בכל תחום 

אחר.

 מאמאנט- ליגת אמהות בכדורשת 
עפרה אברמוביץ, יו"ר ליגת מאמאנט 

מאמאנט כוללת כ-1500 שחקניות ברחבי הארץ.

סבא,  כפר  מאמאנט:  ליגת  הוקמה  בהם  הישובים 
עמק  מ.א.  ירושלים,  העין,  ראש  מודיעין,  רעננה, 

חפר, כפר יונה ועוד.

הסיסמה שלנו: "כל אחת יכולה", ללא הבדלי גובה, 
גיל, משקל או ניסיון.

בתקנון מאמאנט אין לצעוק בוז - מותר רק לעודד. 
האוהדים  מניעת אלימות.  הוא  הליגה  מערכי  אחד 
הם הילדים שלנו, הבעלים והמשפחה הקרובה. לכל 
שופט  שלה.  לאוהדים  שילוחית  אחריות  קבוצה 
של  הגדולה  ההצלחה  לאור  משחק.  להפסיק  יכול 
בשנה  פעם  “אבאנט",  טורניר  ערכנו  מאמאנט 
האמהות  את  השנה  כל  שמלווים  האבות  משחקים 
את  פיתחנו  וגם  שופטות.  והאמהות  למשחקים, 

“קידנט" - טורניר כדורשת לילדים.

מלבד  כדורעף,  חוקי  על  מבוסס  הכדורשת  משחק 
מנחיתים.  אז  ורק  הכדור  את  שתופסים  העובדה 
המשחק הינו משחק “נקי", לא אלים, ללא מגע פיזי 
ואינו מצריך מיומנויות מקצועיות שבשלב כזה של 
החיים )משפחה, עבודה וכו'( קשה למצוא את הזמן 

לפתח אותן.

מספר  עם  וחזון  ערכים  עם  ליגה  מאמאנט,  ליגת 
היבטים: ספורטיבי, חברתי, חינוכי וקהילתי.

ההיבט הספורטיבי - אמהות מתעסקות בספורט.

אמהות בגילאים 30-45 לערך יוצאות מביתן ועושות 
ספורט. בגילאים אלו האמא לעיתים קרובות עסוקה 
ואינה מבצעת פעילות גופנית כלשהי. ליגת מאמאנט 
נותנת לה פלטפורמה ספורטיבית: חדוות הנצחונות, 
וחיזוק  קבוצתי  פעולה  שיתוף  ההפסדים,  תוגת 
הכושר הגופני והאישי, מכניסים את האם למסגרת 
של  ההשתייכות  ידי  על  אישית:  דוגמא  תחרותית. 
מועבר  ספרית  הבית  הספורט  לנבחרת  האמהות 
בתקופה  )במיוחד  בספורט  עיסוק  על  לילדים  מסר 
זו בה המחשב מהווה תחליף לתקשורת בין-אישית, 
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הילד  וכו'(.  ספרים  לקריאת  המשחקים,  למגרש 
ליגה- חולצת  ברכיות,  כדור,  עם  האמא  את  רואה 

ורוצה גם הוא.

הילדים  מספר  את  הכפיל  לכדורעף  הספר  בית 
במסגרת  האמהות  של  מהפעילות  כתוצאה  בו 
מאמאנט. לראיה, לראשונה בארץ נפתח בכפר סבא 
נפתח  החוג  א'-ב'.  בכיתות  לילדים  כדורשת  חוג 
לאור פניות מרובות של שחקניות כדורשת שביקשו 
להצטרפות  בסיס  ומהווה  לילדיהן  דומה  מסגרת 

לענף הכדורעף בעתיד.

קבוצה  נוצרת  הליגה  ומשחקי  האימונים  במהלך 
לא  פייסבוק  משותף.  מכנה  עם  חברתית  מגובשת 
הינו  קבוצה  כל  של  המשותף  המכנה  וירטואלי. 
יחידה"  “גאוות  נוצרת  הבית-ספרית.  השייכות 
שם  את  הליגה  חולצת  גב  על  נושאת  קבוצה  כל   -
בית הספר בו לומדים ילדיה - ומחויבת לו. האמא 
שעד כה באה לבית הספר ביום הורים ולשיחה עם 
המנהלת, מגיעה עכשיו כנציגת בית הספר. היא באה 
להתאמן באולם בית הספר בו מתאמנים ומשחקים 
מראה  ואין  האמהות  את  מעודדים  הילדים  ילדיה. 
מדליה  מקבלת  אמו  את  רואה  הילד  בו  מזה  נפלא 
בסוף הליגה. הילדים מגיעים לאימונים של האמהות 
בשבילם  מהווה  ספר  בית  פתאום   - הספר  בבית 
שלהן  אמא  את  ולראות  בו  להיות  חיובי  מקום 
מתאמנת. ילדים אלה גם מגיעים למשחקים לעודד 
שלהם  הספר  בית  את  מעודדים  הם  האמהות.  את 

ומרגישים שייכות ישירה וחיובית לבית הספר.

הספר.  לבית  מאמאנט  גביע  הענקת  טקס  הונהג 

בזכות הגעתן של האמהות לאימונים באולם הבית 
קּוֶלר,  הוכנס  הספר,  בתי  אולמות  שודרגו  ספרי 

רוצפה המדרכה בכניסה לאולם וכיוב'.

הורים  בין  נתק  לעיתים  נוצר  ההתבגרות  בגיל 
לילדיהם ומשחק הכדורשת מהווה חיבור מחדש של 
הקשר הורה-ילד, ילד מגיע עם אימו למשחקי הליגה 
וחוזר איתה ויש להם נושא משותף לשיחה. לדוגמה: 
באחד הימים החזרתי את בתי מחוג כדורעף ופגשתי 
הסתבר  במגרש.  בנה  עם  יחד  שז"ר  מקבוצת  אמא 
אותה  לאמן  כדי  למגרש  אותה  “סחב"  שלה  שהבן 
יותר  תשחק  שהיא  כדי  כדור,  ותפיסות  במסירות 

טוב. 

הקשור  קהילתי  היבט  גם  יש  מאמאנט  לפרויקט 
עלומים. פנימיית  ילדי  אימוץ  של  מצליח  למפעל 
הפנימייה  ילדי  אירוח  חם:  בית  בפרויקט  גם  הוחל 
בבתי משפחות מאמאנט בימי שישי, אירוח הכולל 
פעילות משותפת של הילדים עם המשפחה וארוחת 
באיסוף  האמהות  החלו  כן  כמו  משותפת.  ערב 
תרומות לילדים, לצורך חגיגת בר/בת מצווה לילדי 
הפנימייה; קירוב הילדים לילדי העיר; נטיעת עצים 

משותפת; והקמת חורשת מאמאנט/עלומים.

ברכתו  ללא  רגליו  על  עומד  היה  לא  הזה  המפעל 
ותמיכתו הישירה של ראש העיר יהודה בן חמו.

בתי הספר, שם  למנהלות  בתחילה  נעשתה  הפנייה 
הצגנו את הפרויקט וביקשנו את תמיכתן.

במקביל נערכו פגישות עם ועדי הורים בבתי הספר 
כניסה  רגליים של  עבודת  נעשתה  ולבסוף  השונים. 

תחרויות במשחקים של מאמאנט

ועל  המשחק  על  הסבר  ההורים,  באסיפות  לכיתות 
כיתות  מ-60  ללמעלה  נכנסתי  אני  משמעויותיו. 

בבתי הספר השונים - והמספרים החלו להגיע...

הקימו  רבים  ספר  בתי  גדול,  פעילות  להיקף  הגענו 
אוסישקין  ספר  בית  לעשות  הגדיל  קבוצות.  שתי 
עם 4 קבוצות! כיום יש 20 קבוצות ב-15 בתי ספר 
בעיר. לכל קבוצה יש קפטנית שעושה את תפקידה 
אחראי  הוא  הקפטנית  תפקיד  מלאה.  בהתנדבות 
טפסי  על  החתמה  האמהות,  רישום  וכולל  ומחייב, 
הכנת  כספים,  איסוף  מנהלת,  טפסי  על  בריאות, 
רשימות למשחקים, חלוקת חולצות, שליחת מיילים 
והודעות על אימונים, וכלה בגיבוש קבוצתי ובפתרון 
תובעני  הינו  התפקיד  בקבוצה.  שמתגלעות  בעיות 
ורגיש בו זמנית וכל קפטנית עושה אותו במסירות 

אין קץ והרבה השקעה.

בלתי  לכמות  בעיקרה  נזקפת  הפרויקט  הצלחת 
המאמאנט  במפעל  שרואים  מתנדבים  של  נדלית 

תרומה חברתית וקהילתית בכפר סבא:

ומאמני  שחקני  בעברם  שהיו  רבים,  -   מאמנים 
כדורעף, התנדבו לאמן את הקבוצות השונות.

-   גויס ספונסר לחולצות הליגה.

-   אורן גרומן, בן הזוג של שחקנית מבית ספר גורדון 
כתובתו:  מאמאנט.  לליגת  אתר  להקים  התנדב 

mamanet.org.il

שכלל  פרסום  במסע  יצא  פריור,  פרסום  -   משרד 
מודעות  סבא,  כפר  רחבי  בכל  חוצות  שלטי 
בעיתונות המקומית והארצית, סטיקרים, בקרוב 
המשרד ינפק כרטיסי שחקן - דבר נוסף המביא 

תחושת שייכות לפרויקט קהילתי מצליח.

מקצועניות  קבוצות  של  סטנדרטים  -   העמדנו 
דוגמת NBA, לא פחות - זה כולל תקנון כדורשת, 
איכותית  תלבושת  גביע,  משחקי  ליגה,  משחקי 

ואחידה. 

מזכירות,  רשמים,  שופטים,  עם  אולמות  -   ארגון 
לוח תוצאות, אחראי אולם, חובש.

לחלוקת  הספורט,  מחלקת  עם  בשיתוף  -   דאגנו, 
כדורים תקניים, התקנה ותליית רשתות מתוחות 

בגובה תיקני, סימון מגרשים וכיוב'.

של  ביקור  כרטיס  כיום  מהווה  הכדורשת  מפעל 
ליזמות  ומודל  דוגמא  ומשמש  סבא,  כפר  עיריית 
נשים מקומית. ישובים אחרים מעתיקים את מודל 
מאמאנט. אני רואה במפעל הזה שליחות חברתית 
אמהות  לאלפי  להגיע  הוא  שלנו  החזון  קהילתית. 

בשנה הבאה - בקצב הנוכחי אפשר לעמוד ביעד.

תחושת  בעיר  נשים  להרבה  נתן  הכדורשת  מפעל 
שייכות, גאווה, עניין והרבה כיף. רבות מהן הודו כי 
הליגה החזירה אותן 20 שנה אחורה - לתחרותיות, 
לגיבוש  פעם,  להן  שהיה  ול"אדרנלין",  להתרגשות 

משפחתי ולהרחבת המעגלים החברתיים בעיר.

המועדון הישראלי לכדורשת נשים - מפעיל הליגה 
הארצית בכדורשת 

מיכל סיון

ספורט הכדורשת מהווה מסגרת ספורטיבית לקרוב 
לאלף נשים הפעילות בו במסגרות שונות. המשחק 
“ידידותי  היותו  מעצם  עצומה  פופולריות  צבר 
גם  אבל  מאתגר,  תחרותי,  קבוצתי,  למשתמשת", 

מתון ו"אלגנטי". 

בנוסף, הענף מציע קשת רחבה של מסגרות לבחירה, 
שיוך  פי  על  לאמהות  קהילתיות  ממסגרות  החל 
)רעננהנט,  הספורט  מחלקות  בניהול  ספרי  בית 
ליגות  דרך  נוספות(,  וערים  מודיעין  מאמאנט, 
וכלה  ועוד(,  השרון  רמת  השרון,  )הוד  עירוניות 
בליגה הארצית לכדורשת נשים, אחד ממפעליו של 
המועדון הישראלי לכדורשת נשים. )בנוסף, פעילות 
בשטח קבוצות עצמאיות(. אין ספק שהענף הצעיר 
למצוא את  יכולה  וכל אשה  ללהיט  מזמן  כבר  הפך 

המסגרת המתאימה לה.

עמותה  הינו  נשים  לכדורשת  הישראלי  המועדון 
רשומה ללא מטרות רווח שמבקשת להוות מטריה 
שיתוף  )תוך  בישראל  הכדורשת  בתחום  מקצועית 
ופועלת  בשטח(,  האחרים  הפעילים  עם  פעולה 
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בזכות  הקיים  לענף  והפיכתו  הענף  מעמד  לביסוס 
עצמו על כל המשתמע מכך. זאת ועוד:

בישראל  היחידה  המסגרת  את  מפעיל  המועדון  א. 
בין  קבוע  מפגש  המאפשרת  הארצית(,  )הליגה 
מסודרת  ותחרות  בארץ,  שונות  מערים  קבוצות 
ומקצועית ביניהן, במבנה של ליגה ארצית ומשחקי 

גביע.

הליגה הארצית היא שלב מתבקש/טבעי בתהליך  ב. 
ההתפתחות של כדורשת נשים - מהספורט העממי 
תחרותי  לספורט  הקהילתיות(,  )הליגות  הקהילתי 
שתוצב  עד  זמן  של  ענין  רק  זה  היה  ומקצועי. 
מקצועי  אתגר  שתציע  משלימה,  אלטרנטיבה 
ספורט  ספורט,   - בלבד  אחת  במטרה  והתמקדות 
הליגה הארצית באופן  עיצב את  וספורט. המועדון 
גדולים  ספורטיביים  אתגרים  לשחקניות  שתציב 

יותר ותאפשר שיפור ורמת משחק גבוהה. 

המועדון  הגברי,  הניהול  שולט  בו  בתחום  ג. 
גופים  הם  הארצית  והליגה  לכדורשת  הישראלי 
חברות  כל  נשים.  ועבור  נשים  ידי  על  המנוהלים 
כולן   - והרכזות  הוועדות  ראשי  שלנו,  ההנהלה 
נשים. יחד עם זאת, גברים רבים שותפים לעשייה, 
מסייעים בוועדות השונות, מאמנים ושופטים, לצד 

השופטות והמאמנות.

רק אמהות, מכל  לא  נשים,  הן  השחקניות שלנו  ד. 
המגזרים, ובגילאים שונים!! 

בודדות  לקבוצות  מענה  נותנת  הארצית  הליגה 
ומספקת  כלשהי  עירונית  לליגה  קשורות  שאינן 
להן מסגרת תחרותית הולמת, וכאמור מהווה שלב 

כמו  הקיימות, ממש  בהיררכיית המסגרות  מתבקש 
בענפי הספורט האחרים.

וכבר  ארצית  בפריסה  פועל  המועדון  נתונים:  קצת 
בעונה השניה לפעילותו שותפות למפעל 18 קבוצות 
מהישובים הבאים: הוד השרון, כפר סבא, נס ציונה, 
חוף  אזורית  מועצה  החותרים,  קיבוץ  השרון,  רמת 
וצופית-גן  מונד  תל  חפר,  בת  הוד,  עין  הכרמל, 
שחקניות.   230 הכל:  בסך  ומודיעין.  כרכור  חיים, 
בעונה הבאה יצטרפו לשורותינו קבוצות מדלית אל 
כרמל, רעננה, כפר יונה, וראש העין - כולן השתתפו 
קבוצות   20 לפחות  הכל  בסך  שקיימנו,  בטורנירים 
 130 התקיימו  האחרונה  בעונה  שחקניות.  וכ-280 

משחקים במגרשים בכל הארץ.

ענף הכדורשת אינו ענף מוכר על ידי ארגון הספורט 
הבינלאומי ולכן נחשב “ספורט עממי", למרות זאת 
כאיגוד  מתנהל  נשים  לכדורשת  הישראלי  המועדון 
ספורט לכל דבר, יש לו ועד מנהל, ועדת ערעורים, 
ועדה מקצועית, רכזת מקצועית, רכזת שופטים וכו'. 
אנו מקפידות על ניהול שקוף ומינהל תקין ועושות 
הכל על מנת לבסס את הענף ולמצבו כענף ספורט 
הליגה  את  כוללת  המועדון  פעילות  מוכר.  נשי 
“מועדון  מקומית:  ליגה  נשים;  בכדורשת  הארצית 
מקומות  ליגת  קבוצות;  שש  חברות  בו  סבא",  כפר 
עממי.  לספורט  העמותה  של  השרון  מחוז  עבודה 

התקנון מעודד נשים לפעילות באיגוד.

על  שנבנה  אינטרנט  אתר  מפעילות  אנו 
ראו: שוטף.  באופן  ידינו  על  ומתוחזק   ידינו 

www.kadureshet.com 

של  ה-63  המושב  התקיים  שעבר  בשבוע 
פרלמנט נשים בכפר סבא, בחסות ראש העיר  
תיק  ומחזיק  העיר  ראש  סגן  בן-חמו,  יהודה 
הספורט, צביקה צרפתי, ויו"ר מועצת הנשים 
המושב  נושא  עמרמי-בוזגלו.  שלי  בעיר, 
או  בספורט-ביולוגיה  ונשים  "נערות  היה 

פוליטיקה?"

הדיון בחן סוגיות מהותיות הקשורות להבדלים 
נשים  עבור  בספורט  העיסוק  של  באפשרויות 
ההבדלים  האם  בישראל:  לגברים  ביחס 
מקומן  מאחורי  העומדים  הם  הפיזיולוגיים 
המציאות  שמא  או  בספורט  נשים  של  השולי 
הכוח  עמדות  המרב  שולטים  גברים  שבה 
בענפי הספורט השונים )כמו בתחומים אחרים( 
משאבים,  בהקצאת  נשים  של  קיפוח  מייצרת 
ובחשיפה  בספורט  להתפתח  בהזדמנויות 
את  מסביר  מה  נשים?  לספורט  תקשורתית 
הספורט  איגודי  מהנהגת  נשים  של  היעדרן 

בישראל? ועוד.
סבא  כפר  "העיר  העיר:  ראש  בן-חמו,  יהודה 
בפרט  נשים  ובספורט  בכלל  בספורט  רואה 
מנוף להעצמה אישית וקהילתית בעיר. אומרים 
עי נפש בריאה בגוף בריא, ואני גורס כי נשים 
לטפח  נמשיך  ולכן  בריאה,  בעיר  בריאות 
הספורט  בפעילויות  הקשור  בכל  ולהשקיע 

והבריאות לנשים בכפר סבא."
שלי עמרמי בוזגלו, חברת מועצת העיר ויו"ר 
בו  הבולטים  הנושאים  "אחד  הנשים:  מועצת 
מספר  הולם,  ייצוג  העדר  הוא  נתקלים  אנו 
זעום  הוא  הספורט  אגודות  בהנהלות  הנשים 
זאת  בפועל,  ולמעורבותן  למספרן  יחסי  ולא 

הספורטאים  הספורט,  אגודות  שברוב  למרות 
ומי שמלווה אותם באופן  נוער  ובנות  הם בני 

שוטף הן נשים."
התרבות  משרד  מנכ"לית  פרומן,  אורלי 
הגדיל  והספורט  התרבות  "משרד  והספורט: 
הנשים  בפורט  התמיכה  את  משמעותית 
בישראל בשנה האחרונה, ומקדיש תשומת לב 
בספורט  ונערות  נשים  להשתתפות  מיוחדת 
מתקנת  העדפה  ונותן  והעממי,  התחרותי 
של  הולם  בייצוג  וכן  לספורטאיות,  בתקצוב 
הספורט.  ארגוני  של  הניהולי  בעולם  נשים 
פעילות גופנית כאורח חיים ובגילאים הצעירים 
גם כהכנה לחיים יובילו אותנו לחברה בריאה, 

חיונית ומאושרת יותר."
בדיון השתתפו אורלי פרומן )מנכ"לית משרד 
)אלופת ישראל  המדע והספורט(, מאור טיורי 
קונסטנטיני  נעמה  דר'  מטר(,   5000 ברית 
)רופאת ספורט ומנהלת מרכז לרפואת ספורט 
)מייסדת  אברמוביץ  עפרה  ופיזיותרפיה(, 
אמהות  קהילתית של  קבוצות  רשת  מאמאנט, 
סבא,  בכפר  ובגנים  בבתי-ספר  לילדים 
המשחקות כדורשת(, מיכל סיוון )יוזמת איגוד 
ארצי של קבוצות נשים בכדורשת(, דורית קרן 
צבי )מנכ"לית קבוצת כדור סל הנשים אלקטרה 
העיתונאית  הנחתה  הדיון  את  השרון(.  רמת 

ושדרנית הספורט מיכל גרונדלנד.
פרלמנט נשים הוא במה לדיון ציבורי-ביקורתי 
על המדיניות והשיח הציבורי מזוית של נשים 

בישראל.

רז גרין - מתוך: ירוק בכפר, 4.6.10

 פרלמנט נשים בכפר סבא:
"נערות ונשים בספורט-ביולוגיה או פוליטיקה"
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 תא"ל אורנה ברביבאי, סגנית ראש אכ"א -
האם תהיה האישה הראשונה בתפקיד ראש אגף כוח אדם?

מקבלות הסברים על "שרשרת החיול"

תא"ל אורנה ברביבאי מברכת את חברות פרלמנט נשים

חברות פרלמנט נשים מתארחות בבקו"ם בתל השומר פרלמנט נשים בבסיס 
קליטה ומיון בתל השומר ביקור



זהבית אורלב וציפי גליקמן

הביקור נפתח בכניסה לבסיס תל השומר דרך שער 
גיוס  נערך  הביקור  ביום  המתגייסים.  שער  קיראון, 
בהוריהם  מלווים  וצעירות  צעירים  עשרות  לצה"ל. 
בשיירה  נסעו  נשים  פרלמנט  חברות  במקום.  היו 
קצינות  המארחות,  חיכו  בכניסה  “מיטב".  למחנה 
צעירות.  סגניות  ועד  מתת-אלוף  שונות  בדרגות 
אתר  מנהל  השומר,  תל  גיוס  לשכת  מפקד  שם  היו 
הקבוצה.  של  הקשר  ואיש  “מיטב"  של  האינטרנט 
באולם  התכנסו  הצבא  ואנשי  ונשות  האורחות 

ישיבות. 

תת-אלוף אורנה ברביבאי: אני מברכת את חברות 
פרלמנט נשים. נשים הן קבוצת התייחסות חשובה  
את  למצות  כדי  המקסימום  את  שעושה  צה"ל,  של 
כוח  במסלול  בצבא  אני  השנים  כל  הנשי.  המשאב 
)אכ"א(,  אדם  כוח  אגף  ראש  סגנית  וכיום  אדם 
ניתן  זו  מנקודה  כ"א.  אגף  מטה  כראש  ומשמשת 
כח-אדם  לנושא  נתן  שצה"ל  המענה  בין  להשוות 
זה  לנושא  נותן  שהוא  המענה  לבין  שנה   30 לפני 

כיום.
ִמשלב  בצה"ל,  כיום  ושיבוץ  במיון  נתמקד  במפגש 
המלש"ב )מועמד לשירות בטחון( ועד מועד הגיוס. 

הפרלמנט  נשים:  פרלמנט  מרכזת  הרצוג,  אסתר 
בצבא,  ונשים  גברים  בין  מלא  בשוויון  מצדד 

בזכויות כמו בחובות. יוצא מכך שגם בנות צריכות 
במילואים.  ולשרת  שנים  לשלוש  מגוייסות  להיות 
ממייסדות  נשים, שהיא  ייצוג  לשוויון  ש.י.ן  תנועת 
ה-90,  שנות  בתחילת  כבר  דרשה  נשים,  פרלמנט 
עוד כשהח"ן - חיל נשים - היה קיים, את ביטולו. 
בתקופת כהונתו של אהוד ברק כרמטכ"ל הוא ביקש 
לבטל את הח"ן אך ארגוני נשים בשיתוף קחנר"יות 
להרתיעו  הצליחו  בדימוס  ראשיות(  ח"ן  )קצינות 
כרמטכ"ל  כיהן  מופז  שאול  כאשר  רק  זה.  ממהלך 
פתיחת  ועל  ב-2002  הח"ן  ביטול  על  החליט  הוא 
שורה ארוכה של תפקידים בפני נשים. צעדים אלו 
נשים  לגיוס  בהתייחסות  משמעותי  לשינוי  הביאו 
ולשיבוצן בצבא. הצבא, כידוע, הוא לא רק מערכת 
מבחינת  ענקית  מערכת  זוהי  למלחמה.  המכוונת 
הוא  ופוליטיות.  תעסוקתיות  כלכליות,  משמעויות 
שלום:  בזמן  גם  לצעירים  מקצועי  מנוף  מהווה 
לימוד והתנסות בנושאים שונים שקשורים לחברה 
התמקצעות  הדרכה,  ופיקוד,  ניהול  כמו  האזרחית 
ועוד  וחשמל  במכונאות  בטכנולוגיה,  במחשבים, 
יותר  מהיר  קידום  מאפשר  הצבאי  הניסיון  ועוד. 
הצבא  כי  לציין  כמעט  מיותר  האזרחיים.  בחיים 
רבים  פוליטית:  לקריירה  בולט  קפיצה  קרש  מהווה 
מראשי הממשלה, שרים וחברי כנסת בישראל הגיעו 
לפוליטיקה מקריירה צבאית. לכן חשוב כל כך לשלב 
את הנשים בכל המקצועות הקיימים בצה"ל. נשים 

ביקור פרלמנט נשים בבסיס קליטה ומיון 
בתל השומר )25 באוקטובר 2010(

תא"ל אורנה ברביבאי, סגנית ראש אכ"א מארחת את חברות פרלמנט נשים
הצבא הוא לא רק מערכת המכוונת למלחמה. זוהי מערכת ענקית מבחינה כלכלית, תעסוקתית ופוליטית. 
לחברה  שקשורים  שונים  בנושאים  והתנסות  לימוד  שלום:  בזמן  גם  לצעירים  מקצועי  מנוף  מהווה  הוא 
האזרחית כמו ניהול ופיקוד, הדרכה, התמקצעות טכנולוגית ועוד. הניסיון הצבאי מאפשר קידום מהיר יותר 

בחיים האזרחיים. הצבא מהווה קרש קפיצה בולט לקריירה פוליטית.
נשים צריכות להשתלב בכל מערכות הצבא באופן מלא ושוויוני. פירוק הח"ן ובג"ץ אליס מילר היו נקודות 

ציון חשובות בפתיחת תפקידים שהיו חסומים בפני נשים ובקידום השוויון של נשים בצבא.

צריכות לשרת גם ביחידות קרביות, על כל המשתמע 
מכך.

הוגדל  האחרונות  בשנים  זלינגר:  סיגי  סגן-אלוף 
)תנאי  ת"ש  צרכי  באיתור  הטיפול  משמעותית 
שירות( כבר בלשכות הגיוס. מש"קיות ת"ש בודקות 
כבר בשלב זה, עוד בטרם הגיוס, למי ואיזה אפשרויות 
צריך "לתפור" למלש"ב לכשיתגייס. כמו כן, נפתחו 
לא  מי  בודקים  אלו  הגיוס.  בלשכות  קהילה  מדורי 
ברשויות  נוער  קידום  אנשי  עם  מדברים  התייצב, 
למתנ"סים  מגיעים  הסברה,  מספקים  המקומיות, 
יחד עם מד"נים )מדריכי נוער(, מאפשרים לכיתות 
- אחוזי  יוצא  כפועל  הגיוס.  ללשכת  להגיע  קטנות 

הגיוס בקרב כיתות אלו עלו פלאים.

מורגשת  זה.  בכיוון  דחיפה  נתן  הנוכחי  שר החינוך 
מעין תחרות בין הערים מי מגייס יותר ומי מתגייס 
לביקורים  בקשות  גם  יש  משמעותי.  יותר  לשירות 

בלשכות הגיוס מצד נציגי העיריות.

התפתחות של מכינות ושנות-שירות

המכינות מספקות הכנה מנטלית ותרומה חברתית. 
אלו  לכיוונים  שפונים  הנוער  בני  האישי,  מההיבט 
מגיעים לצבא יותר בוגרים ומנוסים, עם מיומנויות 
חיילים  מקבל  צה"ל  למיצוי.  שניתנות  ויכולות 
וכ- בנות  כ-1000  שנה  מדי  טובים.  יותר  וחיילות 

1400 בנים יוצאים לש"ש )לשנת שירות(.

שרובם  כך  שופרו,  ובנות  לבנים  המיון  תהליכי 
שציינו  האפשרויות  משלוש  אחת  את  מקבלים 
בבחינות  נבחנים  רק  לא  הם  הרישום.  בטפסי 
שקובעות את הקב"א והדפ"ר, אלא עוברים גם יום 
התנסות, “יום המא"ה )מיון, איתור, התאמה(", שבו 
נבחנים כל הבנות וחלק מהבנים )בנים ללא פרופיל 
יכולות  נבדקות  מגוונות.  עבודה  בסביבות  קרבי( 
של הדרכה, שדה, טיפול באדם, עיבוד מידע, יכולת 
נוספת  ניתנת לבנות הזדמנות  זו  וכו'. בדרך  טכנית 
להביא לידי ביטוי את יכולותיהן. מתקבל ציון נוסף 
 .1-5 של  בסקלה  תעסוקתי(  פרופיל  )ציון  צפ"ת   -
הפרופיל התעסוקתי הוא חידוש בתהליכי המיון של 
צה"ל. לדוגמה, אם בשאלון התעסוקתי ישנה שאלה 

“האם יש לך בעיה בלראות דם?", מי שיכתוב שאין 
יכול להיות מסווג לקורס חובשים. בשלב  לו בעיה, 
והמועמדת  עדיפויות  שאלון  הביתה  נשלח  הבא 
מדרגת את סוגי העבודה המועדפים עליה. בהתאם 
דפ"ר  קב"א,  ציוני  עם  ובשילוב  אלו  למאפיינים 
לאשכול  להתמיין  נשלחת  היא   - שקיבלה  וצפ"ת 
של תפקידים. יחד עם זאת, כ-5000 בנות מגויסות 
ללא מיון מוקדם, לתפקידים שאינם דורשים מיון-

המשך.

כוכבית  או,   *3529 )טל'  שירות  מרכז  יש  למיט"ב 
מענה  עמדות  ו-10  טלפוניות  עמדות   43 ובו  גיוס( 
לפניות בכתב, שעומדים לשירות המתגייסים. עיקרי 
זימונים, מילוי שאלונים,  הטיפול של המרכז: הזזת 

בירור מידע אישי, בקשות למיונים וערעורים. 

נשים מהוות בצה"ל: 

•  כ-33% מכלל חיילי חובה.

•  כ-26% מכלל הקצונה.

•  כ-18% ממערך הקבע.

היום בסך הכל 13% מהנשים משרתות כפקידות. יתר 
הנשים משובצות במגוון תפקידים, הכוללים הדרכה, 
שירות לפרט, תפקידי ניהול, חיילות ביחידות שדה 
בתפקידים שונים ומקצועות שקשורים לטכנולוגיה.

אך שיעור הנשים במקצועות הטכנולוגיים עומד על 
14% בלבד.

נשים  בקידום  ביותר  הגדול  השינוי  שאת  ספק  אין 
בפניהן  שפתח  מילר,  אליס  בג"צ  תרם  בצה"ל, 
כיום  לנשים.  חסומים  אז  עד  שהיו  רבים  תפקידים 
נשים.  בפני  פתוחים  בצה"ל  מהתפקידים  כ-90% 
גיוס אינן מתגייסות  36% מכלל הבנות בכל שנתון 
משתמטות  מתוכן   8% דת.  הצהרת  מחמת  לצה"ל, 
שביצע  פעילות  כזב.  הצהרת  באמצעות  משירות 
אגף כוח האדם, הן בתחום ההסברה והן באמצעות 
חברות חקירה אזרחיות, הביאה כ-1200 בנות בשנה 
שנתנו,  הדת  מהצהרת  בהן  לחזור  האחרונות  וחצי 
לצה"ל. במקביל משתף צה"ל פעולה עם  ולהתגייס 
עמותת “אלומה" הפועלת לגיוס ולשילוב מיטבי של 
העמותה  החלה  מאז  בצה"ל.  בשירות  דתיות  בנות 
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אלפי  התגייסו  שנים,  מספר  לפני  פעילותה,  את 
מאות  לשכנע  שהצליח,  ניסיון  עשה  הצבא  בנות. 
בנות שהצהירו בעבר על היותן דתיות וקיבלו פטור, 
לחזור בהן ולהתגייס. למרבה הצער, בג"צ לא איפשר 

לצבא לגייס את אותן בנות, למרות בקשתן.

אסתר: הפעולות של ארגוני נשים קריטיות לגבי מה 
שקורה עם נשים בתוך הצבא. אנו מציעות עזרתנו 
בהצהרה,  לצאת  היום  כבר  מוכנות  אנו  זה.  בעניין 
על  כזב  הצהרות  כנגד  צה"ל,  דובר  עם   בתיאום 

דתיּות.

החברתי  הפער  התרחבות  זלינגר:  סיגי  סא"ל 
מחייבת את צה"ל לתת פתרונות לנוער שבא ממקום 
של מצוקה, אם זו עזרה נקודתית לחייל במצוקה או 
פרויקט  גם  יש  בצבא  במצוקה.  אוכלוסיות  טיפוח 
גיוס מיוחד.  - חיילות  “נערות רפול" הנקרא חג"מ 
ידי  על  ניתנים  לב  תשומת  והרבה  רבים  משאבים 

הצבא לקידום נערות אלו.

באיוש  היא  צה"ל  של  הקשות  המצוקות  אחת 
אם  למיניהן,  לטכנולוגיות  הקשורים  תפקידים 
החינוך  מערכת  שוטפת.  באחזקה  ואם  בפיתוח 
עשרות  במשך  פתרונות.  לכך  נותנת  לא  בישראל 
ולכן  שנים נעלמו לחלוטין בתי הספר המקצועיים, 
הגדול  וההשמה  ההכשרה  למפעל  היום  הפך  צה"ל 
ההחלטות  למקבלי  ברור  אלו.  בתחומים  ביותר 
במערך  גדול.  שינוי  הזה  בתחום  להיעשות  שחייב 
מקום  כאן  ויש  נשים   14% רק  מועסקות  הטכני 

לפעול למען הגדלת מספר הנשים.

המתגייסים  בנושא  הוא  הצבא  שעשה  שינוי  עוד 

מגיע  אם  גבוהה.  להשכלה  במוסדות  שלומדים 
לא  הראשון,  התואר  מלימודי  מתגייס שסיים 50% 
והוא  הלימודים  את  לסיים  לו  ניתן  אותו.  נחסום 
יתגייס מאוחר יותר במסגרת העתודה האקדמאית. 
שלו.  הלימודים  מהלך  את  לקטוע  עניין  לנו  אין 

להיפך, לצה"ל יתגייס חייל משכיל ואחראי יותר. 

לענייני  היועצת  סגנית  רובינשטיין,  ליאורה  סא"ל 
שוויון  קידום  ענף  ראש  הרמטכ"ל,  בלשכת  נשים 
אחרי  עצמו,  את  בודק  הצבא  האם  הזדמנויות: 
שנשים התקבלו לתפקידים שהיו גבריים לחלוטין? 
האם באמת הסביבה הגברית לא דוחפת את הנשים 
החוצה? כמו למשל בקורס טייס, שם המיונים היום 

לא פוסחים על אף אחד, גם גברים וגם נשים. 

צה"ל מפעיל תכנית מיוחדת לבדיקת קליטת הבנות 
להסברה,  מקום  יש  הגברית-שוביניסטית.  בחברה 
מנסים  אנחנו  וכו'.  עמדות  לשינוי  נוספים,  לכלים 
להביא את ההסתכלות המגדרית לתוך הצבא, מתוך 
גברית.  הכרה שההתנהלות מושתתת על התנהלות 
במספר  מרשים  גידול  יש  עברו  לשנים  בהשוואה 
הנשים בדרגות אל"מ, ועוד יותר בדרגות סא"ל. אין 
ספק שיש כאן תהליך ארוך וקשה, אך עם תוצאות 

בהחלט מרשימות. 

הביקור בבסיס קליטה ומיון הסתיים בסיור במערך 
לפה  מפה  מלא  היה  יום  שבאותו  בבסיס,  הגיוס 

במתגייסים חדשים לצה"ל.

הודעה  נשים  פרלמנט  הוציא  הביקור  בסיום 
לעיתונות )ראו מסגרת(

 נסיה שטרסבורג )מימין(, אורנית לוי-ספקטור, 
אסתר הרצוג )מאחור(

 מימין: אסתר הרצוג, תא"ל אורנה ברביבאי ציפי גליקמן )עומדת( וגולדי קורן 
וסא"ל אבי זיו

חברות פרלמנט נשים בעקבות "שרשרת החיול"

פרלמנט  חברות  של  ביקור  התקיים  הבוקר 
בתל  צה"ל  של  ומיון  קליטה  בבסיס  נשים 
שבו  דיון  התקיים  הביקור  במהלך  השומר. 
ומפקדים  מפקדות  הפרלמנט,  נשות  השתתפו 
בבסיס: תא"ל אורנה ברביבאי ראש מטה אכ"א, 
סא"ל סיגי זלינגר רע"ן קדם צבאי, סא"ל אבי 
זיו, מפקד לשכת גיוס מפקד תל השומר, סא"ל 
וקצינים  היוהל"ן  סגנית  רובינשטיין  ליאורה 

נוספים.
הנוגעות  מרכזיות  סוגיות  הועלו  בדיון 
בג"צ  מאז  כי  הובהר  בצבא.  הנשים  למעמד 
אליס מילר נפתחו כ-90% מהתפקידים בצבא 
פעל  צה"ל  האחרונות  בשנים  כן  כמו  לנשים, 
כפקידות  המשמשות  הנשים  בשיעור  לירידה 

בצבא ולהכשרתן למקצועות מחייבי הכשרה.
עוד התברר כי 36% מהנשים אינן משרתות 
משתמטות  מהן  כ-8%  וכי  צבאי  שירות 
אמונה  על  כזב  הצהרת  באמצעות  מהשירות 

דתית.
נציגות  אמרו  הדברים,  להצגת  בהמשך 

פרלמנט נשים כי הן רואות בחומרה את תופעת 
ההשתמטות מהצבא של נשים, וופגיעה במעמד 

הנשים בצבא ובחברה בכלל.
פרלמנט נשים תובע מהצבא להרחיב את גיוס 
פרויקט  )כדוגמת  והחרדיות  הדתיות  הבנות 
השיבוץ  לגורמי  קורא  הפרלמנט  אלומה(. 
והמיון בצבא, לפעול להגדלה משמעותית של 
הטכנולוגי  במערך  המשובצות  הבנות  שיעורי 

בצבא )העומד היום על 14% בלבד(.
להחיל  יש  כי  נשים  פרלמנט  תפישת  לאור 
קראו  שווים,  וחובות  זכויות  וגברים  נשים  על 
יחידת  של  מקיפה  לפעולה  הפרלמנט  חברות 
הגיוס של הצבא להתייחס באופן שווה לבנות 
דרכי  מבחינת  לצבא  גיוסם  לקראת  ולבנים 
בשירות  שלהן  והשיבוץ  האיתור  ההכשרה, 

הצבאי.
מרכזת פרלמנט נשים, פרופ' אסתר הרצוג, 
את  להרחיב  אשכנזי  גבי  לרמטכ"ל  קראה 
קידום הנשים לתפקידים בכירים בצבא ולשלבן 

במטכ"ל.

יום שני 25 באוקטובר 2010

הודעה לעיתונות: 

 פרלמנט נשים מבקר 
בבסיס קליטה ומיון בתל השומר
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.1972 בינואר  ב-23  נולדה  מילר   אליס 
רישיון  ובעלת  אווירונאוטיקה  מהנדסת  היא 
טיס אזרחי. אליס מילר עלתה לישראל מדרום 
אפריקה בגיל שש וגדלה בהוד השרון, שיחקה 
כדור סל בקבוצת רמת השרון תחת המאמנת 
בעת שהייתה   ,1994 אורנה אוסטפלד. בשנת 
סטודנטית לאווירונאוטיקה בטכניון במסגרת 
העתודה האקדמית, עתרה לבג"ץ כנגד משרד 
קבלתה  אי  בעניין  צה"ל,  וכנגד  הביטחון 

למיונים לקורס טיס.

מזלזל  ביחס  מילר  נתקלה  עתירתה  בעקבות 
ושוביניסטי אפילו מנשיא המדינה, עזר ויצמן, 
פעם  ראית  את  מיידלע,  "תשמעי  לה:  שאמר 
גבר סורג גרביים? ראית פעם אישה כירורגית 
מסוגלות  לא  נשים  תזמורת?  על  מנצחת  או 

לעמוד בלחצים הדרושים מטייסי קרב".

עתירתה של מילר נתקבלה על ידי בג"ץ, אולם 
ולכן  המיונים  שלב  את  עברה  לא  עצמה  היא 

לא התקבלה לקורס הטיס.

עתירתה של מילר והשפעותיה
אחריה  שנים  ומספר  העצמאות  במלחמת 
יעל  וקישור.  תובלה  טייסות  מספר  שירתו 
רום השתתפה במבצע קדש )1956(, בין היתר 
דקוטה   DC-3 ה-  ממטוסי  באחד  כטייסת 
שהצניחו את הכוחות במעבר המיתלה. אולם, 
אוויר  צוות  לתפקידי  נשים  הוכשרו  לא  מאז 

בחיל האוויר הישראלי.

על  לבג"ץ  הוגשה  מילר  אליס  של  עתירתה 

הנשים.  ושדולת  האזרח  לזכויות  האגודה  ידי 
את  להשוות  לצה"ל  בג"ץ  הורה  בעקבותיה, 
פסיקת  גברים.  של  לאלו  נשים  של  זכויותיהן 
כוללת  היא  שכן  חשוב,  תקדים  היוותה  בג"ץ 
דיון חוקתי בדבר מהות הזכות לכבוד הכלולה 
בחן  בג"ץ  וחירותו.  האדם  כבוד  יסוד:  בחוק 
חלק  לשוויון  הזכות  מהווה  ומתי,  האם, 
מוקנה  ומתי  האם  כלומר,  לכבוד.  מהזכות 

לזכות לשוויון מעמד חוקתי.

בעקבות העתירה נפתחו בפני נשים הכשרות 
בהן  בפניהן,  סגורות  אז  עד  שהיו  שונות 
שונים  קורסים  חובלים,  קורס  טיס,  קורס 
האוויר  בחיל  הנ"מ  מערך  התותחנים,  בחיל 
לחוק  התיקון  ועוד.  הגבול  משמר  הישראלי, 
את  השלים   ,2000 מינואר  ביטחון,  שירות 
חיילת  של  זכותה  את  בעגנו  בג"ץ  פסיקת 
ידי  על  שנקבעו  לחימה,  למקצועות  להתנדב 
שר הביטחון. מאז שנתקבלה העתירה ושערי 
מספר  התקבלו  לנשים,  נפתחו  הטיס  קורס 
צוות  הגיעו לתפקידי  וחלקן אף  לקורס  נשים 
רוני  הפכה  כך,  הישראלי.  האוויר  בחיל  אוויר 

צוקרמן לטייסת הקרב הראשונה בצה"ל.

קיימים  היום  גם  ההתקדמות,  למרות  אולם, 
נשים.  בפני  שסגורים  רבים  תפקידים  בצה"ל 
יערה  הנ"מ  לוחמת  ב-2003  הגישה  כך, 
צה"ל  החלטת  נגד  לבג"ץ,  עתירה  שטולברג 
למנוע מנשים להשתלב במערך מערכת הנשק 
"מחבט". לאחר שנתיים משכה שטולברג את 
הצבאי.  שירותה  את  שסיימה  כיוון  העתירה, 

)מתוך: ויקיפדיה(

 אליס מילר
נציגת המאבק למען שוויון זכויות וחובות לנשים בצה"ל

סרין אנג'ל ומירה בר-נחום )מימין(  משמאל: ענת לבנת, תא"ל אורנה ברביבאי, 
סרין אנג'ל

 חברות הפרלמנט מקבלות הסברים 
על "שרשרת החיול"

נסיה שטרסבורג, סא"ל אבי זיו

תא"ל אורנה ברביבאי פותחת את הדיון על 
נשים בצבא )לשמאלה: אסתר הרצוג ואורנית 

לוי-ספקטור(

משמאל: גולדי קורן, ציפי גליקמן, סרין אנג'ל
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הוועדה ממליצה לקבוע כי ניתן יהיה לסגור תפקיד צבאי בפני נשים מחמת מינן אך ורק לאחר קבלת החלטה  ב. 
של ועדה מקצועית בראשות ר' אמ"ש, ובאישור הרמטכ"ל, שר הביטחון, וועדת החוץ והביטחון של הכנסת. 

נטל ההוכחה כי התפקיד הצבאי עומד במבחנים לעיל הינו על הגורם הפונה. זאת, לרבות המצאת נתונים אודות  ג. 
בדיקות שנערכו, אמצעים שננקטו בכדי לפתור סוגיות המונעות פתיחתו, ועלותם.

הוועדה ממליצה כי החל משנת 2009 כל התפקידים בצה"ל יהיו פתוחים לשירות גברים ונשים כאחד, וכי ניתן  ד. 
וועדת החוץ והביטחון כמפורט  יהיה להכריז על תפקיד כסגור מחמת אופיו ומהותו רק באישור שר הביטחון 

לעיל.

חיילות במערך הלוחם בצה"ל. לו"ז מומלץ: 2009 בדרוג עד 2015.
גורמי  ובליווי  הוועדה ממליצה כי כל החלטה בעניין שילוב חיילות במערך הלחימה, תלווה בקביעת מדדים  א. 

רפואה, אנשי מחקר ומפקד.
במקרים  נשים.  היותן  בשל  נשים  תשרתנה  לא  שבהן  בצה"ל  יחידות  תהיינה  לא  בעקרון  כי  לקבוע  מומלץ  ב. 
יהיה להדיר נשים  ניתן  והביטחון של הכנסת  וועדת החוץ  ובאישור מיוחד של שר הביטחון באישור  מיוחדים 

מיחידות מיוחדות.
הוועדה ממליצה שלא לקבוע תפקידים בהן חיילות לא תשולבנה, לרבות תפקידי סיוע, רפואה, לוגיסטיקה,  ג. 
קשר, שלישות וכדומה מרמת הגדוד ומעלה. השיבוץ לתפקידים אלה מחייב עמידה בתנאי סף הזהים לשני המינים.

שיבוץ חיילות לתפקידי לחימה וביחידות קרביות יבוצע תוך עמידה ביעדי הכשירות הנדרשים מאופי היחידה  ד. 
וכפי שייקבעו על ידי מפקדי הזרועות. לאישה כמו לגבר, תהיה אפשרות לשרת בתפקידי הלחימה השונים כל עוד 

היא עומדת בדרישות התפקידים.
הוועדה קובעת כי אין להוריד את הסטנדרטים המבצעיים בשל שילובן של חיילות ביחידות קרביות בצה"ל. ה. 

הוועדה ממליצה על שיפור תהליך המיון, ההכנה, וההכשרה של נשים ללחימה, כמפורט בגוף הדו"ח. זאת, על  ו. 
מנת להגדיל משמעותית את היקף הנשים הפונות ללחימה, להגברת כשירותן והצלחתן כלוחמות בצה"ל.

מומלץ, כי בהתאם לפוטנציאל המיון והשיבוץ של נשים המתאימות למערך הלוחם תקבע תכנית רב שנתית  ז. 
לאיוש יחידות כגון: אב"כ, מג"ב, בט"ש )קרקל(, חילוץ והצלה, מודיעין שדה, חת"ם, עוקץ, ביעד של 60%-20% 
בהתאם לאופי היחידה. מומלץ לבחון להרחיב את המסגרות הקיימות או להקים מסגרות נוספות בתחום על מנת 

להגביר את המיצוי לשירות קרבי בצה"ל.
הוועדה ממליצה על קיום הליך מדורג ומושכל, כמפורט בגוף הדוח, לשיבוץ נשים מתאימות בתפקידי לחימה  ח. 
בדרג המסתער. ההליך מבוסס על שיבוץ מרוכז של נשים העומדות בקריטריוני כשירות בגדוד קולט אחד בתוך כל 

מערך, ובהיקף שאינו פחות מרמת המסגרת הבסיסית ביחידה הרלבנטית.
צה"ל צריך לפתח מבחנים וסטנדרטים ספציפיים של כושר גופני עבור כל מגדר, זאת על מנת לקדם את הרמה  ט. 
הגבוהה ביותר של כושר כללי ביחידות צה"ל. זאת, בתנאי שלא תהיה פגיעה בתכנית ההסמכה עבור התפקיד 
הספציפי. הוועדה ממליצה על עקרון הסטנדרט הזהה כאשר הכושר הנדרש מייצג סף כשירות לביצוע התפקיד 

הצבאי.
הוועדה ממליצה באופן נחרץ כי סיכון לנפילה בשבי / בקרב – לא יהווה שיקול במערכת קבלת ההחלטות  י. 
הצבאית הן בשגרה והן בחירום, וכי נשים לא תוגבלנה מהשתתפות בפעילויות, אזורים או תפקידים על בסיס 
שיקולים כאלה. כל חיילת המתנדבת למערך הקרבי ו /או חיילת המשרתת במערך המסייע, נמצאת בסיכון מתמיד 
ועל כן השירות בצה"ל מטיבו ומטבעו הינו שירות עם פוטנציאל סיכון גבוה. על צה"ל להכריז חד משמעית על 

העמדה כלפי נשים שיש סיכון גבוה לנפילתן בקרב )למוות או לשבי(. 

סטנדרטים לקידום קצינות בצה"ל. לו"ז מומלץ: החל מ-2009
הוועדה ממליצה על קביעת יעדי קידום כמותיים רב שנתיים לקידום לדרג האל"ם והתא"ל, ומהם לגזור יעדי  א. 

קידום לזרועות ולחיילות מדרגת סא"ל ומעלה.

Gender mainstreaming )התאמה מגדרית של המערכת גם לצרכי הנשים(. לו"ז מומלץ: 2009
כי  לוודא  נועדה  אשר   )Gender Mainstreaming( GM של  כוללת  מדיניות  אימוץ  על  ממליצה  הוועדה  א. 
המערכות, סביבות העבודה, התשתיות, והאמצעים מתאימים לעובדה כי משרתים בהם גברים ונשים, ומספקים 

את התנאים לשני המינים להצליח בתפקידיהם.
הוועדה ממליצה כי GM יוטמע כחלק אינטגרלי בתהליכי קבלת ההחלטות, התכנון, היישום, והבקרה בצה"ל  ב. 

בכל התחומים.
האחריות ליישום ראיית GM, כמפורט בהמלצות, מוטלת על כל גופי צה"ל והמטה הכללי, ובריכוז ר' אמ"ש. ג. 

.GM הוועדה ממליצה כי היוהל"ן תהווה הסמכות המקצועית הצה"לית בתחום ה ד. 
.GM הוועדה ממליצה על העמדת תקציב רב שנתי יעודי לצרכי מימון פרויקטים של ה. 

הוועדה ממליצה על ניסוח, ישום והטמעת “קוד מגדרי" המגדיר במפורש ובאופן מחייב נורמות וכללי התנהגות  ו. 
המבטיחים יחס שוויוני, מכבד, וממצה לנשים וגברים בחיי היום יום בצבא.

חזון
הוועדה ממליצה לאמץ חזון לשירות הנשים כדלהלן: “צה"ל כארגון מוביל בחברה מעצב את שירות אנשיו, נשים 
וגברים כאחד, לשירות משמעותי ומכבד, המבוסס על הזדמנויות שוות על פי כישורים ויכולות, לקידום מטרות 

צה"ל ומדינת ישראל". לו"ז מומלץ: 2008.

יעדים להגשמה בעשור הקרוב. לו"ז מומלץ: עד 2018 בדרוג ראה בגוף הדוח
נשים וגברים ימוינו וישובצו במערכת אחודה, לפי קריטריונים אחידים המתאימים לשני המינים. א. 

משכי שירות של נשים וגברים יהיו שווים לפי תפקידים ומערכים ולא לפי מגדר. ב. 
מנגנוני החובה, ההתנדבות והפטור משירות יהיו זהים לנשים ולגברים ומותאמים מגדרית. ג. 

לפי  המשימות  כל  את  ולמלא  והמערכים  התפקידים  לכלל  להשתבץ  שווה  הזדמנות  תהיה  ולגברים  לנשים  ד. 
קריטריונים מיוניים מתוקפים, ותוך עמידה בסטנדרטים ודרישות כשירות מחייבות. בצה"ל לא יהיו תפקידים או 

מערכים הסגורים קטגורית לנשים או לגברים.
השירות בכל היחידות, התפקידים והמשימות יהיה משותף לגברים ולנשים ומוסדר בכללי “השילוב הראוי". ה. 

שיעור הקידום של נשים בצבא בדרג הבכיר יגבר משמעותית ויעוגן ביעדים כמותיים מחייבים. תתקיים נוכחות  ו. 
משמעותית של נשים בדרגי קבלת ההחלטות הבכירים.

את  מספקים  והתשתיות  העבודה  סביבות  המערכות,  כי  המוודאת  ומתוקצבת  אפקטיבית  מערכת  תתקיים  ז. 
התנאים לשני המינים להצליח בתפקידיהם.

ייושם ויוטמע “קוד מגדרי" המגדיר במפורש נורמות וכללי התנהגות מחייבים המבטיחים יחס שוויוני, מכבד,  ח. 
ומעצים לנשים וגברים בחיי היום יום בצבא.

מיון, אבחון ושיבוץ נשים בצה"ל. לו"ז מומלץ: החל מ-2009 ועד 2012
במקום  הנכון  “האדם  עקרון  על  המבוסס  ושיבוץ  מיון  למודל  המעבר  את  ישלים  צה"ל  כי  ממליצה  הוועדה  א. 
הנכון": גברים ונשים ימוצו בשירות באופן זהה, לפי קריטריונים ענייניים המשקפים את מרצם, יכולותיהם, 

ותכונותיהם האישיות, ולא את מינם.
הוועדה ממליצה כי השיח של מערכת כוח האדם בנוגע למיצוי נשים יעבור מהשאלות המסורתיות, כמו של  ב. 

“אלו תפקידים מתאימים לנשים?" לשאלות של “אלו נשים )וגברים( מתאימות לתפקידים השונים".
 ג.  הוועדה ממליצה על איחוד מערכות כוח האדם לנשים וגברים: 

1. נשים וגברים יוכלו להשתבץ לכלל התפקידים והמערכים ולמלא את כל המשימות לפי קריטריונים מיוניים 
 מתוקפים, ותוך עמידה בסטנדרטים ודרישות כשירות מחייבות.

2. מערכת המיון והשיבוץ תשמור על עקרון קדימות הלחימה גם לגבי גברים וגם לגבי נשים. 
הוועדה  זאת  עם  המיון.  מערכת  על  השפעה  חקיקתי,  שינוי  הטעונות  השרות,  חובת  וסוגיות  הגיוס  למערך  ד. 

ממליצה שלא לקשור בין השניים ולהתחיל ביישום מסקנותיה ובאיחוד המערכות באופן מיידי.

נורמטיביות וחובה בשירות. לו"ז מומלץ: 2008
הוועדה ממליצה לשנות את החוק המאפשר כיום למתגייסת מסלול “הימלטות" מגיוס חובה לצה"ל. כל עוד  א. 
גיוס הנשים הינו גיוס חובה, יש לצמצם את הנתיב המאפשר להצהיר על הרצון לפטור מטעמי דת ואמונה בכל 

שלבי הגיוס.
מודל  מיישום  כחלק  ורק  אך  וכפיה(  שירות,  במשכי  )בגיוס,  החובה  הגברת  בצעדי  לנקוט  ממליצה  הוועדה  ב. 
שירות שוויוני מלא כמפורט בשאר פרקי הדוח, ורק לאחר יישום הצעדים בתחום איחוד מערכות המיון והשיבוץ 
ופתיחת כלל התפקידים. הוועדה אינה רואה מקום להפעלת אמצעי הגברת החובה )למעט צעדים שנועדו לצמצם 

את היקף הפטור במרמה( שלא כחלק מיישום מודל שוויוני מלא. 

“אופיו ומהותו" והפרשנות לחוק שירות הביטחון. לו"ז מומלץ: 2008.
תכלית  כי  הנחה  על  בהתבסס  ומהותו",  “לאופיו  למבחנים  ברורים  קריטריונים  קביעת  על  ממליצה  הוועדה  א. 
החקיקה הינה שוויון בין המינים, וכי יש להימנע ככל האפשר מלעשות שימוש במנגנון זה ולשמור אותו אך ורק 

למקרים חריגים ומובהקים. 

ריכוז ההמלצות-ספטמבר 2007

 הוועדה לעיצוב שירות הנשים בצה"ל - 
בראיית העשור הבא
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