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נשים  פרלמנט  של  המייעצת  הוועדה 
דרור  בן  שטראוס  רעיה  לגב'  מודה 
אפשרה  אשר  הנדיבה  התרומה   על 

את ההוצאה לאור של הספר.

כזכות  זאת  רואה  אני 
"פתח  את  לכתוב  גדולה 
התקצירים  לספר  דבר" 
לשנת 2011 של פרלמנט 

נשים.

פעילות  שנות   11 לאורך 
את  כתב  נשים  פרלמנט 
קרן  מנהל  דבר"  "פתח 
בישראל,  אברט  פרידריך 
ובפעילות  בחשיבה  במימון,  הקרן שהייתה שותפה 

של פרלמנט הנשים.

נשים,  פרלמנט  לבין  אברט  קרן  בין  שהיה  בוויכוח 
החליטו בפרלמנט לדבוק בדרך אידיאולוגית, בחזון 
ונחושה  ובתמיכה אקטיבית  המוביל את הפרלמנט 
)לרבות  מנהיגות  לתפקידי  נשים  של  בבחירתן 

ארגונים כמו הסתדרות המורים(.

יש להבין כי מאבק על חזון ועל דרך גובה מחירים. 
על  המחיר  את  לשלם  מוכן  היה  נשים  פרלמנט 
הפרלמנט  את  מברכת  אני  כך  ועל  האידיאולוגיה 

ואת העומדת בראשו, פרופ' אסתר הרצוג.

הנושאים  בכל  לדון  למטרה  לו  שם  הפרלמנט 
העומדים על סדר היום הציבורי של מדינת ישראל 
ולהשמיע את קולן של הנשים בנדון. השנה אירחה 
נדון  שבו  נשים,  פרלמנט  מושב  את  הרצליה  העיר 
החינוך  במערכות  קרנות  של  מקומן  בין  הקשר 
ובאופן  במפתיע,  לא  חברתי.  שינוי  לבין  והרווחה 
סוגיה  בעבר, העלה הפרלמנט  דומה למקרים רבים 
מורכבת וקשה, שממעטים לעסוק בה, כנראה בשל 
חששות מובנים מעימות אפשרי עם קרנות התומכות 

בפעילות הארגונים. המעורבות, ההולכת ומתרחבת 
בארץ,  והרווחה  החינוך  בפעילות  אלו,  גורמים  של 
מתגלה בהדרגה כמסכנת את התשתית הממלכתית 

של שירותים אלו.

נשים  לארגוני  הסיוע  את  להתנות  האפשרות 
בהימנעות מ"תמיכה פוליטית" מבטיחה את התלות 
של הארגונים בקרנות ובכך את הנצחת ההדרה של 
נשים ממוקדי הכוח הפוליטיים והציבוריים. המענה 
פרלמנט  עצמאי.  באופן  כספים  גיוס  הוא  הנדרש 
זו  מבחינה  נמצא  שלו,  ההתנסות  בעקבות  נשים, 
מרכזי  תנאי  היא  כלכלית  עצמאות  הנכונה.  בדרך 
וגם  המגדרית  במציאות  גם  חברתי,  שינוי  להשגת 

בחברה בכלל.

ממדי  על  הקשים  הנתונים  לנוכח  הכרחי  השינוי 
האחרונה  בשנה  רק  נשים.  כלפי  והיחס  האלימות 
היו  רבות  ונשים  זוגן  בני  ע"י  נשים   23 נרצחו 
נוכחנו  השנה  מיניות.  ותקיפות  להטרדות  קורבן 
מהמרחב  אותנו  להדיר  נלאים  בלתי  בניסיונות  גם 
בהקצאת  השאר,  בין  מדובר,  הציבורי.  ומהשיח 
כלל  )בדרך  באוטובוסים  לנשים  מיוחדים  מקומות 
ושלטי  מפרסומות  נשים  תמונות  הסרת  מאחור(, 

חוצות, עזיבת מקום אירוע בעת שירת נשים ועוד.

הבלתי  במאבק  מרכזי  תפקיד  הנשים  לפרלמנט 
ולקידום הנשים בישראל. יש  פוסק לשיוויון מגדרי 
העצמאית  בפעילותו  שימשיך  לכך  רבה  חשיבות 

להאדרת מעמד האישה ושוויון זכויותיה.

של  רבות  שנים  הנשים  לפרלמנט  מאחלת  אני 
זכויות  קידום  למען  אמיצה  פמיניסטית  פעילות 

הנשים ושוויון חברתי בכלל. 

יעל גרמן
ראש עיריית הרצליה וחברת הוועדה המייעצת של פרלמנט נשים

פתח דבר
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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 שתים עשרה שנות פעילותו קיים הפרלמנט 
היו במסגרת פרלמנט  )ארבעה מתוכם  69 מושבים 
באר-שבע,  המקומיות:  ברשויות  שנערכו  נערות(, 
אל-זרקא,  ג'יסר  גבעתיים,  בת-ים,  חשמונאי,  בית 
גני תקווה, דליית אל-כרמל, הרצליה, חולון, חיפה, 
מודיעין,  כפר-סבא,  כפר-יונה,  ירושלים,  טירה, 
קרית-גת,  קצרין,  פקיעין,  פארדיס,  רמון,  מצפה 
רמת-גן,  לציון,  ראשון  העין,  ראש  קרית-שמונה, 
שוהם, תל אביב; במועצות אזוריות: גזר, לב השרון 
ומטה אשר; במסגרות: מכללת בית ברל, בית הסוהר 
במכללת  בצריפין,  צה"ל  בסיס  תרצה,  נווה  לנשים 

אלקאסמי ובמכללת ספיר )בכנס שדרות(. 

מושבי הפרלמנט מימשו את המטרות המקוריות של 
המייסדות במלואן:

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, 

מביתם  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 
עמדות,  הציגו  דוברות  כ-400  בישראל.  הציבוריים 
ייצגו  הן  הפרלמנט.  במושבי  ופרשנויות  עדויות, 
הפרופסיות,  מתחומי  בישראל,  נשים  של  קולות 
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.

הישגי פרלמנט נשים
לכת  מרחיקות  השפעות  היו  הפרלמנט  לדיוני 

בכיוונים שונים: 

נושאים  ציבורי  לדיון  לראשונה  העלה  הפרלמנט   •
פוגע,  ופרסום  פורנוגרפיה  זנות,  בנשים,  סחר  כמו 
להסתדרות  נשים  מועמדות  הרך,  הגיל  חזקת 
ועוד.  וספורט  נשים  המדינה,  ולנשיאות  המורים 
תבעו  והדוברות  שונות  ראות  נקודות  עלו  בדיונים 
ושינוי  הרשויות  לטיפול  מעשיים  צעדים  נקיטת 
מדיניות והחלטות בנושאים אלה. במושבים שונים 

פרלמנט נשים
 במה חודשית לפוליטיקה מזווית אחרת, לדיון ביקורתי ופמיניסטי

על המדיניות השלטת והשיח הציבורי הרווח בישראל

פרופ' אסתר הרצוג
מרכזת פרלמנט נשים

ומנגנוני  מוקדי  נגד  ואמיצה  נוקבת  ביקורת  הובעה 
שליטה בישראל והוקעו השחיתות, הדיכוי, האפליה 

והמדיניות המשמרת מצוקה ופערים חברתיים.

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, 
פעילות  במסגרת  ועוד;  השניה  לבנון  במלחמת 
נשים  רשת  ביצירת  )בתשס"ה(  אנואר  עסקה  זו 
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 
והתרחב השנה לג'יסר אל-זרקא ולעין אל-סהלה(, 
פוליטית  כוח  וקבוצת  כלכלית  יזמות  הצמיח  אשר 

בעלת השפעה בבחירות לרשות המקומית. 

להקמת   ,2005 בספטמבר  הוביל  נשים  פרלמנט   •
נגד  וילדים,  אמהות  למען  נשים  ארגוני  קואליצית 
ביטול “חזקת הגיל הרך", הקובע כי ילדים עד גיל 6, 
להורים מתגרשים, יישארו אצל אימם. הקואליציה 
הצליחה לעורר דיון ציבורי נרחב וביקורת קשה על 
משפטים,  כשרת  בתפקידה  שהקימה,  ליבני  ציפי 
את  לבטל  מנדט  בידה  ונתנה  שניט  ועדת  את 
את  כה,  עד  למנוע,  הצליחה  הקואליציה  הסעיף. 
ביטול הסעיף. לקראת פרסום המלצות ועדת שניט, 
ילדים",  למען  “אמהות  של  קואליציה  התארגנה 
בפני  להציג  כדי  הקודמת,  לקואליציה  בהמשך 
סעיף  ביטול  של  ההרסניות  ההשלכות  את  הציבור 
חזקת הגיל הרך, שיגרור בעקבותיו, בין היתר, ריבוי 
כדי  גירושין  של  מקרה  בכל  משפטיות  התדיינויות 
להכריע בחזקת מי מההורים יישארו הילדים ועלול 
להביא לסחטנות כספית נגד נשים שיעדיפו לוותר 
על רכוש שהן זכאיות לו, כדי להימנע מדיונים אלו 
פרלמנט  ברשותן.  הילדים  השארת  את  ולהבטיח 
נשים הוקיע במהלך המאבק נגד ביטול חזקת הגיל 
של  האלימות  את  שניט,  ועדת  הקמת  מאז  הרך, 

ארגוני הגברים נגד הפעילות הפמיניסטית בנושא.

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

נשות עין אל-סהלה באירוע לכבוד יום האישה
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גברת מג'ונדרת

יהיו  יש מפלגות בלי נשים, למה שלא  אם 
בלי מזרחים?

ועדה  של  למסקנות  יש  תוקף  איזה  וגם: 
העתיד  צופן  מה  איומים,  תחת  שפעלה 
למוסד הנישואים ואיך נראית הבטן של נשים 

אמיתיות

הרעלת מזונות
הופיע  “מעריב"  של  השבוע  סוף  במוסף 
והאלימות  האיומים  של  מצמרר  תיאור 
“ארגוני  עצמה  המכנה  החבורה  שהפעילה 
הגברים" נגד חברים וחברות בוועדת שניט, 
שאכן המליצה לבסוף, לשמחתם, על ביטול 
חזקת הגיל הרך. איומים, הפחדות, הטרדות, 
של  חלקם  מנת  היו  והתנכלויות  השמצות 
ייתכן  כי  הודו  מהם  וחלק  בוועדה,  חברים 

שאלו השפיעו על שיקול הדעת.
פרופ' אסתר הרצוג, מרכזת “פרלמנט נשים", 
ההתנהגות  הקרחון.  קצה  רק  זהו  כי  אומרת 
מאז  נמשכת  מספרת,  היא  הזאת,  הבריונית 
תחילת פעולתה של ועדת שניט לפני כשבע 
בנושא  הפרלמנט  אז  כנס שקיים  כך,  שנים. 
פנו  שהם  לאחר  פעילים.  ידי  על  הותקף  זה 
אברט,  קרן  כמו  לכנס,  השותפים  לארגונים 
בתביעה שיבטלו את תמיכתם בו, הפגינו בו 
תלייה,  עמוד  במעין  מצוידים  אלה,  גברים 
איש  בו.  והתפרעו  לאולם  נכנסו  ולבסוף 
התנועה הקיבוצית, שסיפקה למארגנות הכנס 
את האולם, נבהל מאיומיהם וברח מהמקום, 

מספרת הרצוג.
שבינתיים   - שלהם  רבים  באתרים  לדבריה, 
ראיות  מספקים  שאלו  כשהבינו  נמחקו 

הם   - שלהם  ולשנאת-הנשים  לאלימות 
השמיצו, הסיתו וביזו את הפעילות המרכזיות 
קישור  כולל  הרך,  הגיל  חזקת  ביטול  נגד 

ביניהן לבין אתרי פורנו.
לפני כמה חודשים, ממשיכה הרצוג, “נפגשנו, 
הוועדה.  בעניין  לדון  כדי  פעילות,  כמה 
קבענו דרך הרשת להיפגש בבית קפה, והדבר 
נודע להם. היינו שבע-שמונה פעילות. כ-15 
גברים באו לרחבה שמול בית הקפה והפגינו 
עם ארון קבורה ורמקולים, בצעקות וגידופים 
מוסיפה,  היא  לכך,  מוחלט  בניגוד  קשים". 
חלק מהם באים אל הפעילות, למשל בדיונים 

בכנסת, ומדברים במתק שפתיים.
לשלם  לא  הגבר  לזכויות  “התנועה  אכן, 
ולומר,  לסייג  ויש  לרגע.  נחה  לא  מזונות" 
שישנם גם אבות שבאמת ובתמים מעוניינים 
של  אמם  עם  בשיתוף  ילדיהם  את  לגדל 
הילדים, גם אם נפרדו ממנה, ואינם מונעים 
מרצון לנקום בנשים ו-או לא לשלם מזונות. 
הפועלים  גברים  אותם  אינם  אלה  אבל 

בבריונות כזאת.
הפעילות האלימה והלא-לגיטימית הזאת היא 
המלצותיה  ביטול  את  לבחון  עילה  בהחלט 
כי  שמתברר  שניט,  ועדת  של  הבעייתיות 
ראויים.  ולא  מתמידים  לחצים  תחת  פעלה 
מתוך  פעלו  בוודאי  הוועדה  חברי  אמנם 
ושקולה  מקצועית  ובצורה  טובות  כוונות 
יכלו  ולא  אדם  בני  הם  גם  אבל  מבחינתם, 
המאיימים  מהלחצים  מושפעים  להיות  שלא 
ייתכן  האם  עליהם.  שהופעלו  והברוטליים 
במדינת  ילדים  אלפי  מאות  של  שגורלם 

ישראל יוכרע בנסיבות כאלה?

גלריה, )הארץ(, צפי סער 14.02.2012

אישה  בחירת  למען  בקמפיין  פתח  הפרלמנט   •
המושב שעסק  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.

הפרלמנט היה ארגון הנשים היחיד שהביע תמיכה   •
עקבית במאבקי המורות והמורים על שכרם ותנאי 
עבודתם. במושב הפרלמנט, שהתקיים ערב הבחירות 
על  הפרלמנט  הודיע  ב-2006,  המורים  להסתדרות 
תמיכה ביפה בן-דוד לראשות הסתדרות המורים. 
הוקיע  המורים  במאבקי  שעסק  נוסף  במושב 
)שהם  המורים  הסתדרות  כניעת  את  הפרלמנט 
למעשה מורות( להסכם המבזה שנכפה על המורים 
הסכם  קבלת  נגד  במאבקה  שניידר  בענת  ותמך 
באפריל  ב-5  שהתקיימו  בבחירות  חדש".  “אופק 
קליין  לגילה  לסייע  נשים  פרלמנט  התגייס  השנה 
מול  המורים  הסתדרות  ראשות  על  בהתמודדותה 
איבד  זו  נחושה  מתמיכה  וכתוצאה  וסרמן,  יוסי 
הפרלמנט את תמיכת קרן אברט וקשריו עם הקרן 

באו אל קצם.

פרלמנט נשים תומך בעקביות בנשים המתמודדות   •
בבחירות  ולכנסת.  המקומיות  לרשויות  בבחירות 
לדיון  העלה  הוא  המקומיות  לרשויות  האחרונות 
שאותו  נשים",  “מינהל  הקמת  רעיון  את  ציבורי 
העיר  לראשות  בחירתה  עם  גרמן  יעל  הקימה 
הרצליה ב-1998 ואשר צמח גם בזכות פעילותן של 

ה"ן, הרצליה נשים וש.י.ן לשוויון ייצוג נשים. 

לבני  ציפי  של  במועמדותה  תמך  נשים  פרלמנט   •
לראשות הממשלה בבחירות האחרונות )מרץ 2009( 
ואף זכה להכרת תודתה בהופעתה בפרלמנט נשים 

שהתקיים בהרצליה לאחר נצחונה.

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  בועדות 
הפרלמנט  היה  לאחרונה  טירקל(.  בוועדת  נשים 

שותף למאבק הקואליציה נגד הדרת נשים. 

בת  עיריית  עם  ביחד  הקים,  נשים  פרלמנט   •
בסוגיות  לדיון  במה  שהוא  נערות,  פרלמנט  ים, 
תודעתי  שינוי  ליצירת  בישראל,  נערות  המעסיקות 
מעמדן  על  המאבק  ולעידוד  ובסביבתן  אצלן 
תש"ע  במהלך  בחברה.  נערות  של  וזכויותיהן 
פרלמנט  של  אירועים  חמישה  התקיימו  ותשע"א 
נערות. הראשון התקיים בבת ים והוא עסק ב"איך 
האירוע  החברתית?".  המציאות  על  להשפיע  ניתן 
והוא  לחברה  שדרות  כנס  במסגרת  התקיים  השני 
עסק במציאות הבית-ספרית עבור נערות, האירוע 
של  במקומן  התמקד  ים,  בבת  שהתקיים  השלישי, 
הרביעי,  ובאירוע  חברתי  לשינוי  במאבקים  נערות 
והמיניות.  המין  נושא  נידון  בגבעתיים,  שהתקיים 
של  קבוצה  בכנסת  ביקרה   )2011( האחרון  במרץ 
הארץ,  רחבי  מכל  וערביות  יהודיות  נערות  כ-90 
חקיקה  בהליכי  נערות  הכשרת  פרויקט  במסגרת 
חברות  עם  הנערות  נפגשו  הביקור  במהלך  בכנסת. 
כנסת, שמעו הרצאות והציגו יוזמות חקיקה שלהן. 

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 
בלשכת  פרויקטים  ומנהלת  סבא  בכפר  האישה 

המנכ"ל;

צפי סער כותבת על האלימות של ארגוני גברים נגד ה"פמיניסטיות", במאבקם לביטול חזקת הגיל הרך
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דלומי - דוקטורנטית באוניברסיטת בר- •   אירית 
אילן ופעילה חברתית;

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

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

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

לשוויון  ש.י.ן  עמותת  מנכ"לית   - גליקמן  •   ציפי 
ייצוג נשים.

ש.י.ן  בתנועת  הנהלה  חברת   - אנג'ל  •   סרין 
הרפואה  בתחומי  ומשווקת  נשים  ייצוג  לשוויון 

האלטרנטיבית;

עמותת  יו"ר  משפטנית,   - מרקוביץ'  יונה  •   עו"ד 
ה"ן, הרצליה נשים לשעבר;

•   יונת קלר - מנכ"לית משותפת בעמותת ע.ל.יה, 
למען זכויות ילדים והורים;

בעמותת  משותפת  מנכ"לית   – דיכנה  •   נחמה 
ע.ל.י.ה

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

 Women" איבתיסאם מאחמיד - מרכזת פרויקט   •
ומנהלת  ערביות  נשים  להעצמת   ,"Reborn

מחלקת נשים בעיריית פרדיס;

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

•   מרב מיכאלי - עיתונאית;

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

•   איריס אברהם - סגנית ראש עיריית גבעתיים; 

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

ספרות  חוקרת   - ברלוביץ'  יפה  •   פרופ' 
באוניברסיטת בר אילן וראש האגודה ללימודים 

פמיניסטיים.

•   אילנה שושן - מפיקת קולנוע;

•   רחל מזרחי - מנהלת פרויקטים חברתיים;

•   דר' ורדה גרנות - מחנכת וחוקרת יהדות;

•   גולדי קורן - דוברת "עלה נגב";

 מושבי פרלמנט נשים
ופרלמנט נערות

בספר זה כרוכים תקצירי הדיונים במושבי פרלמנט 
 .2011 שנת  במהלך  נערות  פרלמנט  ומושבי  נשים 
כנס היסוד של פרלמנט נערות התקיים ביוני 2010 

בבת ים.

 2011 בשנת  נשים  פרלמנט  של  הראשון  המושב 
“מראה"  בתאטרון  פברואר,  בחודש  התקיים 
העיר  ראש  מלכה,  נסים  בחסות  שמונה,  בקריית 
ובקצרין,  שמונה  בקרית  נשים  מועצות  ובשיתוף 
מנהיגות  נשים  היה:  המושב  נושא  ונעמ"ת.  מיג"ל 
סמדר  האירוע  את  הנחתה  וחברה.  מדע  חינוך, 
דהאן, מנהלת מיג"ל )פיתוח חברתי-כלכלי בגליל(. 
הדוברות במושב היו: ח"כ אורית זוארץ, דר' לינדה 
בית  מנהלת  ארליך,  לאה  קליין,  גילה  עפרוני, 
לנוער  האקדמי  המרכז  מנהלת  ששון,  עירית  ספר, 
חינוך  אגף  מנהלת  קמחי  ועידית  חי  תל  במכללת 
צדוק,  ומירב  קריק  רותי  קצרין.  במועצת  וחברה 
“נשים יוצרות מוזיקה בגליל", הופיעו בקטעי שירה. 

קרן  עם  החריף  העימות  בצל  התקיים  המושב 
וסרמן,  יוסי  של  בשליחותו  אשר  אברט,  פרידריך 
הרכב  את  לשנות  תבע  המורים,  הסתדרות  מזכ"ל 
הפאנל ולהחליף את המנחה )הח"מ(, בטענה שאינה 
את  בפרהסיה  וביטאה  מאחר  להנחות,  כשירה 
תמיכתה בגילה קליין )המועמדת לראשות הסתדרות 
המורים(. על האירוע ראו במכתבה של סמדר דהאן, 

שהייתה שותפה מרכזית בתכנונו ובארגונו. 

שמנהיגות  בכך  הבעייתיות  על  עמדו  הדוברות 
נשים  הם  עובדיו  של  המכריע  שרובם  ארגונים 
העיוות  על  דובר  מיוחד  באופן  גברים.  בידי  נתונה 
בייצוג הגברי של הסתדרות המורים, המונהגת מאז 
של  הבולט  כישלונה  בלבד.  גברים  בידי  הקמתה 
בייצוג האינטרסים של המורות  הסתדרות המורים 
בא לידי ביטוי פעם אחר פעם ברפורמות השונות, 
המתיימרות לשפר את שכר ומעמד המורות אך לא 
עושות כך בפועל אלא ההיפך. הובאו גם דוגמאות 
כאמהות  כמנהלות,  נשים  העצמת  של  אישיות 

וכתלמידות בלימודי המדעים.

... רציתי לספר מנקודת מבטי על הפרלמנט שהתקיים בקריית-שמונה.

נולדתי בה ובכל חיי הבוגרים אני עוסקת בפיתוח הגליל ובתוך כך בקידום, העצמה  אני תושבת קריית-שמונה, 
ומנהיגות של נשים בפריפריה - מטבע הדברים.

אני מברכת את פרופ' אסתר הרצוג וחברות הפרלמנט על ההחלטה לקיים את הפרלמנט כפי שתוכנן בקריית-
שמונה. היה זה ערב מקסים ומרתק שאליו הגיעו נשים מרחבי הגליל המזרחי, כדי ללמוד, להבין, לתמוך בפועלן של 
נשים ולחדד את ההבנה שעלינו הנשים מוטלת האחריות לקידומנו בראש וראשונה - כי אם אין אנו לנו- מי לנו? ואם 

לא עכשיו-אי מתי? כדברי חז"ל.

כמי שהיתה שותפה ליוזמה ולארגון הערב, אני מחזקת את ידי הנשים באשר הן המגלות אומץ, נדיבות לב ואי 
הסכמה להשתקתה- באשר היא, גם כשהדבר אינו קל כלל ועיקר בלשון המעטה. 

גילה קליין, כמו ח"כ אורית זוארץ, דר' לינדה עפרוני והנשים הנוספות בפאנל הביעו את עמדתן, את קולותיהן 
הבהירים, ומפאת האינטליגנציה והיכולת של אוכלוסיית הנשים להיות ביקורתיות היו שהסכימו והיו שחלקו על הדעות 

- הלא כך אמור להתקיים שיח חברתי במדינות דמוקרטיות - לא כן?!

תמוה בעיניי שקרנות ו/או ארגונים המצהירים על קידום נשים כחלק מהאג'נדה שלהם, דווקא כשיכול להתחולל שינוי 
אמיתי נסוגות אחורה ומפעילות מנגנוני מניעה והדרה. כך מתקדם הפמיניזם - עשרה צעדים קדימה ומאה צעדים 
אחורה בדיוק בגלל הדואליות במסרים של מי שאמורים לתמוך ולקדם באמת ובתמים נשים. אני מצירה על כך, שיותר 
אינן משתתפות מספיק בשיח האזרחי.  כזו שהן  לוקחות חלק בערבים כאלה, שהשתרשה לה תרבות  לא  מורות 
הייתי רוצה לראות את חברי הסתדרות המורים ואת חברי הקרן מגיעים להשתתף בשיח כחלק אינטגראלי מהקהל. 
מעבר למשמעות שבהשתתפות לכשעצמה היו המה מהווים מודל למורות להגיע, לנהל שיח ער ואמיתי ולא להתחפר 

בעמדות - חסרה לי כאן הדוגמה האישית והארגונית.

מאז הפגנות ההמונים באנגליה ובארה"ב בסוף המאה ה 19 ותחילת המאה ה 20 עברנו כברת דרך כנשים, ואולם 
אף פעם ההצלחה וההתקדמות אינן ברורות מאליהן. ערבים כדוגמת פרלמנט נשים מחזקים ומעודדים נשים להמשיך 

לפעול ולהתפתח. זו לא פריבילגיה - זה צו השעה בכל תקופה ובכל מקום בעולם.

את המהפכה בעולם הערבי, כך אומרים - מנהיגות נשים חזקות ברשתות האינטרנט - בעוד שכאן בישראל בעולם 
המערבי, אנשים בעלי כח ועוצמה היושבים במרכז עושים עניין כל כך גדול מערב תרבותי שיזמו נשים בקריית-שמונה 

בפריפריה...

בעיניי זהו תאטרון האבסורד של החיים ושל ארגונים המתיימרים לתמוך בנשים !!!

            בברכה, סמדר

)בעקבות העימות על מושב פרלמנט נשים בקריית שמונה(

 מכתבה של סמדר דהאן 
לקרן פרידריך אברט
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סגן  בחסות  יוני,  בחודש  התקיים  השני  המושב 
אובנטל  אבי  אשר,  מטה  האזורית  המועצה  ראש 
למעמד  המועצה  ראש  יועצת  אלון,  נילי  ובשיתוף 
הסברה  מנהלת  פרל-אולשוונג  דליה  ודר'  האישה 
היה:  המושב  נושא  הגטאות.  לוחמי  בבית  ושיווק 
מה עושים גיל ומראה לקריירה של נשים? הנחתה 
הצפון.  קול  ברדיו  שדרנית  דותן,  ענבר  הדיון  את 
דר'  מהות,  מרכז  מנהלת  דגן  מיכל  היו:  הדוברות 
רג'דה  וזוגית,  אישית  ומטפלת  סופרת  נרדי,  רבקה 
משפחה  להורים,  הארצי  המרכז  ראש  מסאלחה, 
וקהילה בחברה הערבית, במכללת אלקאסמי, נרקיס 
מנהלת  רוזן  מירה  ודר'  עברון  קיבוץ  מזכירת  רגב, 
הזמרת  הומיאופתית.  אסתטית  לרפואה  מרפאות 

דורית ראובני הופיעה בכמה משיריה הידועים.

על  מוכרים,  חלקם  קשים,  נתונים  הועלו  בדיון 
אפליית נשים בשוק העבודה המחריפה עם העלייה 
נשים  של  מצבן  קשה  מיוחד  באופן  האישה.  בגיל 
הנשים  קבוצת  בולטת  ובהן  מוחלשות,  מקבוצות 
הערביות הנפגעת הן ממגבלות המסגרת החברתית-
תרבותית והן ממגבלות היעדר הזדמנויות תעסוקה 
בקהל  וגם  הדוברות  בקרב  שירותי תחבורה.  ודלות 
התעורר ויכוח מר על המשטור והשעבוד של נשים 
הן  הצעיר,  המראה  ולתכתיבי  לסטריאוטיפים 
מבחינת  והן  התעסוקתיות  ההזדמנויות  מבחינת 
התפישות החברתיות. יחד עם זאת עלה גם הקושי 
לכאורה,  שהוא,  בקיבוץ  )אפילו  צעירות  נשים  של 

שוויוני יותר( להתקבל כמנהלות. 

המושב השלישי התקיים בחודש יולי באשכול פיס 
קרית  העיר  ראש  דהרי,  אבירם  בחסות  גת,  בקרית 
והילארי  העיר  ראש  מ"מ  איפראימוב,  יעקוב  גת, 
ותרבות  עיתונות  לענייני  יועצת  אולסין-ווינדקר, 
שולמית  ובשיתוף  בישראל;  ארה"ב  בשגרירות 
ומזל  נשים  מנהל  ויו"ר  העיר  ראש  סגנית  סהלו, 
ומעמד  הציבור  לבריאות  המחלקה  מנהלת  שניר, 
ריב  או  רב-תרבותיות  היה:  נושא המושב  האישה. 
תרבויות? חינוך ומגדר בחברת עולים. הנחתה את 
אברמוב,  אילנה  השתתפו:  בדיון  שניר.  מזל  הערב 
פעילה חברתית, סנאית בלאי - מגשרת בבתי הספר 
ופעילה חברתית, ח"כ אלכס מילר, יו"ר ועדת החינוך 

והספורט בכנסת, מפלגת ישראל ביתנו, גילה קליין, 
יו"ר סיעת נח"ל בהסתדרות המורים ושולמית סהלו. 
 - פאטמה  סטנד-אפ:  מופע  הוצג  הדיון  סיום  עם 

הסטנדאפיסטית הבדואית הראשונה.

המורכב  למפגש  הקשורות  בשאלות  עסק  הדיון 
שונה  תרבותי  רקע  בעלות  קבוצות  בין  והמרתק 
בבית  בחינוך  ובהשתקפותן  גת  קריית  בעיר  ומגוון 
ובבית הספר. עלתה בדיון ביקורת קשה על התנהלות 
גזענית כלפי עולי אתיופיה במוסדות חינוך וכן על 
המציאות רווית האלימות ההולכת ומחריפה. שאלת 
ומקפחת,  שגויה  מדיניות  או  לקוי  חינוך  ההסבר: 
המסתתרת מאחורי הסברים של הבדלים תרבותיים, 
האמהות  מצד  ציפיה  הועלתה  הערב.  במהלך  עלו 
ולחיזוק  הספר  בבית  תקיפות  ליתר  הפעילות 
ביטוי  לידי  שבאה  הציפייה  המורית".  ה"סמכות 
מצד המורים כלפי ההורים הייתה שההורים יפעלו 

להגברת הכבוד של ילדיהם כלפי המורים.

המושב הרביעי של פרלמנט נשים התקיים בחודש 
ספר  בבית  קשטן,  ע"ש  באודיטוריום  ספטמבר 
העיר,  ראש  גרמן,  יעל  בחסות  בהרצליה,  גורדון 
קדימה  סיעת  יו"ר  איציק,  דליה  ח"כ  בהשתתפות 
למעמד  העיר  ראש  יועצת  גרנות  ביריה  ובשיתוף 
האישה ואורנה סדגת-ארז ראש מנהל נשים. נושא 
המושב היה קרנות ושינוי חברתי בישראל. הנחתה 
השתתפו:  ובדיון  גבאי,  גל  העיתונאית  הדיון  את 
פרופ' נעמי חזן, נשיאת הקרן החדשה לישראל, עו"ד 
יונה מרקוביץ חברת הוועדה המייעצת של פרלמנט 
נשים, לילי בן-עמי ממנהיגות קבוצת "מתפקדות", 
של  בניצוחה  לי-רון  מקהלת  יו"ר.  אביטל,  קולט 

רונית שפירא פתחה בקטעי שירה.

של  החמורה  ההתנסות  רקע  על  התקיים  האירוע 
פרלמנט נשים, מול יוסי וסרמן מהסתדרות המורים 
ומול קרן פרידריך אברט, בעקבות תמיכת הפרלמנט 
הסתדרות  ראשות  על  בהתמודדותה  קליין  בגילה 
הביקורת  עמדו  הדיון  ברקע  כן,  כמו  המורים. 
המתחזקת מצד חוגי הימין נגד הקרן החדשה לישראל 
והמימון המגיע מארגונים בחו"ל לפעילות חברתית 
מעורבותן  היקף  על  המתרחבת  והחשיפה  בארץ, 
חברתיים  שירותים  בהגשת  ועמותות  קרנות  של 

המחירים  הודגשו  בדיון  בסיסיים.  וחינוכיים 
הכבדים לחברה ולמדינה מחדירתן של קרנות רבות 
לתוך מערך השירותים החיוניים, תוך איום גובר על 
באופן  לאזרחיה.  שירותים  למתן  המדינה  אחריות 
מיוחד דובר על המחיר שמשלם המאבק הפמיניסטי 
בישראל בשל הסתייעותו במימון של קרנות המתנות 
פוליטית",  מ"מעורבות  בהימנעות  התמיכה  את 
על  המתמודדות  בנשים  מפורשת  מתמיכה  כלומר, 
תפקידים. הובהר כי פרלמנט נשים מוכן לשלם את 
מחיר אבדן התמיכה הכלכלית אם אינו יכול לממש 
את מהות קיומו: להביא לשוויון בין נשים לגברים 

בישראל, כולל שוויון בהנהגת החברה. 

מושבי פרלמנט נערות
המושב השלישי של פרלמנט נערות התקיים בכנסת, 
הגיעו  זוארץ.  אורית  ח"כ  בחסות  במרץ,  ב-16 
כפר- בת-ים,  מהיישובים:  נערות  כ-100  לכנסת 
סבא, גבעתיים, כפר קרע, לב השרון. מטרת האירוע 
התנסות  לקראת  הדרכה  לנערות  להעניק  הייתה 
המודעות  את  אצלן  ולעורר  הצעות-חוק  בהכנת 
הנוגעת  הפוליטית  המציאות  על  להשפיע  ליכולתן 
לחייהן. במהלך היום סיירו הנערות בכנסת, ראו איך 
חברות  עם  נפגשו  הן  פרלמנטארית,  ועדה  פועלת 

כנסת ועוזרים פרלמנטריים וצפו בדיוני המליאה.

במרכז  התקיים  שאקוב  סוזנה  עם  נערות  מפגש 
נגרין בבת-ים ב-5 בספטמבר.  המבקרים של מיכל 
ים  מבת  ציבור  ופעילות  נערות  ארחה  נגרין  מיכל 
עם  למפגש  עם  למפגש  נשים  פרלמנט  חברות  וכן 
שם  שמנהלת  מארה"ב,  שאקוב  ווילפורד  סוזנה 
עמותה לקידום נערות לפוליטיקה. הקשר בין סוזנה 
לפרלמנט נשים נעשה בעזרת הלן שניצר מהמחלקה 

לקשרי תרבות בשגרירות ארה"ב.

מושב 4 של פרלמנט נערות

נערות  פרלמנט  של  הרביעי  המושב  של  כותרתו 
הייתה "חותרות לצדק חברתי" והוא התקיים ב-11 

בדצמבר באשכול פיס בבת ים. בין המברכות: אסתר 
פרון, סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק החינוך בבת 
ים, ורד סויד, מנהלת הרשות למעמד האישה במשרד 
ראש הממשלה וענת לבנת,יועצת ראש העיר למעמד 
האישה. את הדיון על צדק בעיניים מגדריות הנחתה 
לינוי בר-גפן והשתתפו בו: דר' גלית דשא, מנכ"לית 
שחקנית  הספרי,  אזולאי  חנה  הנשים,  שדולת 
ויוצרת, סתיו שפיר, ממובילות המחאה החברתית, 
איילה רז, יו"ר מועצת התלמידים בבת ים, לירי לוי, 
אגאת שמואל, יולי עמרם, תלמידות בי"ס “רמות". 
השאלה שעלתה בדיון הייתה: נשים הן הראשונות 
חותרות  הן  חרות. האם  וחוסר  שוויון  חוסר  לחוש 
זאת? משתתפות  לעשות  הדרך  ומהי  חברתי  לצדק 
הפאנל סיפרו על חוויות הדיכוי וההשתקה משנות 
וחברתית  מגדרית  למודעות  הגיעו  וכיצד  נעוריהן 

וממנה לפעילות למען שינוי חברתי. 

ושיח,  דיון  קבוצות  התקיימו  הדיון  לאחר 
מ.א לב  קרע,  כפר  מכפר סבא,  נערות  בהשתתפות 
השרון, גבעתיים, אלפי מנשה, על הנושא: כשאנחנו 

דורשות צדק חברתי למה אנחנו מתכוונות?

 טקס נשות השנה 
של פרלמנט נשים 

טקס חגיגי במיוחד של הענקת אותות "נשות השנה 
של פרלמנט נשים לשנת 2010" התקיים ב-18 במאי 
2011, בבית החולים "אסף הרופא" בחסות דר' בני 

דוידזון מנהל בית החולים. 

המייעצת  הועדה  שהוציאה  קורא  לקול  בהמשך 
לארגונים ולפעילות להציע מועמדות, נבחרו שלוש 

נשים:

בבית  קרני, מנהלת המכון לבריאות השד  דר' תמר 
החולים אסף הרופא;

פלורה שושן, ראש מועצת מצפה רמון;

מיתר לאור, תלמידת בי"ס תיכון רמות בבת ים.

פרלמנט נשים / ספר תקצירים - מושבי תשע"א-תשע"ב, 2011 11פרלמנט נשים / ספר תקצירים - מושבי תשע"א-תשע"ב, 102011



אשת השנה של פרלמנט נשים

לי קורזיץ – אישה ללא חת

היא   )1984 במרץ  ב-25  )נולדה  קורזיץ  )ִלי-ֵאל(  לי 
בולטים  בהישגים  שזכתה  ישראלית  רוח  גולשת 
בתחרויות גלישה בין-לאומיות, והיא אלופת העולם 

בגלישת רוח לשנים 2003, 2011 ו-2012.

קורזיץ נולדה במושב חופית למיכל )מיקי( ולששון, 
עברה  שבע  בת  כשהייתה  גלים.  וגולש  שחיינית 

משפחתה ליישוב מכמורת.

החורש  עין  שבקיבוץ  הספר  בבית  למדה  היא 
וכנערה התבלטה בענפי ספורט האקסטרים. קורזיץ 
 ,8 בת  כשהייתה  כבר  גלים  בגלישת  לעסוק  החלה 
את  המכשיר  המקומי  השיט  למועדון  הצטרפה  אז 
כשנתיים  לאחר  ובשיט.  בגלישה  חפר  עמק  ילדי 
עד  בג'ודו  להתאמן  והחלה  המועדון  את  עזבה 
 ,14 עד  לגילאי  בג'ודו  ישראל  באליפות  לזכייתה 
למועדון  חזרה  היא  מהענף.  פרשה  שאחריה  זכייה 
השיט והחלה לגלוש באופן תחרותי בדגם הגלשנים 

התואם את גילה.

נסיבות שנבעו מפרישתה של  בצירוף   ,2000 בשנת 
זוג  כבת  קורזיץ  צורפה  פבריקנט,  ענת  השייטת 

מהפועל  קליגר  ללינור 
תל אביב בסירה מדגם 
העוקבת  בשנה   .470
היא השיגה את המקום 
ישראל  באליפות  השני 
עם  יחד  קטמרן,  בדגם 

השייטת שני קדמי.

קורזיץ  חזרה  ב-2002 
רוח,  גלישת  לגלוש 
באימונים  והחלה 

בגלשן  פרידמן,  גל  הצמרת  גולש  עם  אינטנסיביים 
מדגם מיסטרל. פרידמן תמך בה מקצועית, ובתקופה 
זו הגיעה לתחרויות בין-לאומיות והישגיה השתפרו 
ישראל  נבחרת  עם  נמנתה  היא  לתחרות.  מתחרות 

בשיט, בקטגוריית גלישת רוח בוגרות.

קורזיץ  השתתפה   ,19 בת  כשהיא   ,2003 בשנת 
מיסטרל,  בדגם  רוח  בגלישת  העולם  באליפות 

שנערכה בקדיס שבספרד.

היא זכתה במקום הראשון והייתה לגולשת הצעירה 
ביותר שזכתה בתואר אלופת העולם. לאחר הזכייה 
בשנת  הישראלי.  האולימפי  בסגל  קורזיץ  התברגה 
אתונה,  למשחקי  בהכנות  שעסקה  בעת   ,2004
שהתקיימה  העולם  באליפות  הרביעי  במקום  זכתה 
זכתה  אולימפית  הקדם  בתחרות  גם  בטורקיה. 
הגיעה  אתונה  באולימפיאדת  הרביעי.  במקום 

למקום ה-13. 

הגולשים  מקומונת  חלק  קורזיץ  הייתה  ב-2005 
בבת גלים. היא חלקה דירה עם גולשי הרוח ארנון 
לשימור  המאבק  במוקד  ועמדה  חבנר,  ואלכס  דגן 
החוף. בשלהי 2007 הצטרפה 
המקצוענית  הגלישה  לסבב 
 Professional-ה של 
 W i n d s u r f e r s
)Association )PWA, לצדו 
דורגה  שנה  וכעבור  דגן,  של 
בעולם  החמישי  במקום 
העולמי,  הסבב  במסגרת 

בתחום גלישת רוח סָללֹום.

את  צלחה  לא  קורזיץ 

הסגל  הרכב  את  לקבוע  שנועדו  המבחן  תחרויות 

למשחקים האולימפיים בבייג'ינג ב-2008, ולמעשה 

מפעילות  לפרוש  רצונה  על  הודיעה  ב-2006  כבר 

אולימפית, על רקע סכסוך עם ראשי הענף בארץ.

סביב  ככולם  רובם  מתרכזים  קורזיץ  של  עיסוקיה 

גלישת רוח מקצוענית בקטגוריות "סללום", "ווייב" 

הקדישה   PWA-ה של   2009 סבב  לקראת  ו"פאן". 

בגראן  והתאמנה  לזכייה  לבה  תשומת  מרב  את 

קנריה ובהוואי. 

ב-1 באפריל 2009, במהלך צילומים בהוואי, נפצעה 

לא  ישראלי  כשגולש  השדרה,  לעמוד  סמוך  קורזיץ 

הבחין בה וחרטום הגלשן שלו פגע בעוצמה בגבה. 

נמרץ  בטיפול  ואושפזה  צלעות  שתי  שברה  היא 

בהוואי. לאחר שיקום בישראל שבה לגלוש.

בפולין,  שהתקיימה  אירופה  באליפות   ,2010 ביולי 

חוותה קורזיץ פציעה נוספת, כאשר גולשת צרפתייה 

התנגשה בה. קורזיץ צללה ונתקעה מתחת למפרש. 

היא חולצה על ידי אחד המאמנים כשהיא מחוסרת 

הכרה.

שבדנמרק,  בקרטמינדה  שנערכה  העולם  באליפות 

השישי,  במקום  קורזיץ  סיימה   ,2010 בספטמבר 

האחרון.  השיוט  לפני  השני  במקום  שדורגה  לאחר 

גביע  בתחרות  ארד  במדליית  זכתה   2011 ביוני 

התחרויות  את  שיארח  האתר  בוויימות',  העולם 

באולימפיאדת לונדון.

באליפות אירופה שנערכה בבורגס, בספטמבר אותה 

 2011 בדצמבר  הכסף.  במדליית  קורזיץ  זכתה  שנה, 

שנערכה  העולם  באליפות  הזהב  במדליית  זכתה 

בפרת', אוסטרליה, והייתה לספורטאית הישראלית 

בענפים  עולם  אליפויות  בשתי  שזכתה  הראשונה 

השלישית  בפעם  זכתה   2012 במרץ  אולימפיים, 

בקדיס,  שנערכה  העולם  באליפות  זהב  במדליית 

ספרד )מתוך: ויקיפדיה(.

"הבנתי שאני הולכת למות"

לעמוד  מאוד  סמוך  בגב,  בי  פגע  הגלשן  "חרטום 
לכמה  נעתקה  נשימתי  אדיר,  כאב  בום,  השדרה. 
שניות, ומיד נפלתי למים הגועשים. הגל שטף ועטף 
לשעבר  העולם  אלופת  קורזיץ,  לי  לתוכו."  אותי 
בגלישה, כותבת ל"ידיעות נתניה" איך כמעט נהרגה 
בהוואי, איך שרדה את כאבי התופת ואיך גמלה את 

עצמה ממורפיום.

לי קורזיץ 
פורסם: 21.05.09, 15:06

מיד ידעתי שאני עלולה למות מזה. מי שכל חייו הולך 
בו אני עוסקת  על הגבול הכי דק בספורט האתגרי 
המחיר.  את  לשלם  עלול  דבר  של  בסופו  חיי,  כל 
לה  מסתכל  הסכנה,  לב  אל  צלול  בראש  שנכנס  מי 
להיהרג,  יכול  יום,  יום  איתה  ומתמודד  בעיניים 
ואכן, לא מזמן זה כמעט קרה לי. בדרך כלל אומרים 
העיניים.  מול  המוות  את  רואים  האלה  שברגעים 
אני, לא רק שראיתי אותו, אלא אף הרגשתי אותו, 

מיששתי אותו, זכיתי להיכרות אישית עימו.

הים המושלם

לסבב  כשהצטרפתי  שעברה,  בשנה  התחיל  הכל 
הבינלאומי של גלישת גלים. לקראת השנה החדשה 
הגעתי, כמו שאר הגולשים הטובים בעולם, להוואי, 
בירת הגלישה העולמית. אין מה לדבר, החוף בהוואי 

הוא החוף המושלם.

את  לכלכל  כדי  בגננות  עבדתי  שם  שהותי  במהלך 
זמן  משך  את  שיותר  כמה  להאריך  כדי  וגם  עצמי 
שגרתי  עבודה  יום  אחרי  הימים,  באחד  האימונים. 

בגננות, נכנסתי למים לאימון ברכיבה על גלים.

הגלים היו גבוהים, משהו באזור החמישה מטרים. גם 
ומבחינתי היה מדובר בתנאים  הייתה חזקה,  הרוח 
ולהתמסר  למים  להיכנס  רק  ביותר.  המושלמים 

לגלים.

הים האכזר

זה היה עוד גל. לא משהו מיוחד. כבר רכבתי על גלים 
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כאלה בעבר, לא היה כאן משהו ממש חריג. הצלחתי 
היא  הבעיה  עליו.  לרכב  והתחלתי  הגל  את  לתפוס 

שבחוף הזה אתה אף פעם לא לבד.

לצידך,  גולשים  אותך,  מקיפים  גולשים  עשרות 
ואחד מהם, שנכנס  הגל התורן,  מנסים לתפוס את 
איתי למים, איבד פתאום שליטה ובמהירות אדירה 
הרגשתי  אבל  אותו,  ראיתי  לא  מאחור.  בי  התנגש 

את זה.

החרטום של הגלשן שלו פגע לי ישירות בגב, סמוך 
נשימתי  אדיר.  כאב  בום.  השדרה.  לעמוד  מאוד 
הגועשים.  למים  נפלתי  ומיד  שניות  לכמה  נעתקה 
בכלל?  אני  מי  שלי.  למצב  חשבון  עשה  לא  הטבע 
הגל שטף ועטף אותי לתוכו. הרגשתי כמו סמרטוט 
בתוך מכונת כביסה ענקית רגע לפני שלב הסחיטה. 
ניסיתי להבין מה קורה לי. הראש למעלה או למטה? 
איפה האוויר? איך יוצאים מכאן? לא היה לי מושג 

איפה אני.

בסדר.  לא  שמשהו  הרגשתי  שניות  כמה  אחרי 
למים,  מעל  הראש  את  לרגע  להוציא  הצלחתי 
שעצר  הלחץ  זה  אולי  עליי.  גדול  היה  הטבע  אבל 
מחוץ  היה  הראש  לנשום.  הצלחתי  לא  אבל  אותי, 
זה היה אחד הרגעים  נכנס.  למים, אבל האוויר לא 

המפחידים ביותר בחיי.

הזה.  בעולם  שלי  הסיפור  נגמר  כאן  שזהו,  חשבתי 
ועכשיו  שלו  הגלים  על  רכבתי  הטבע,  עם  שיחקתי 
הטבע משחק בי, רוכב עליי, לא עושה לי חשבון יותר. 
ניסיתי לצעוק שנפגעתי. קשה לי להאמין שמישהו 
והכניס  אותי  שטף  נוסף  גל  הגיע.  הוא  ואז  שמע. 
התחלתי  הטבעית.  הכביסה  למכונת  שוב  אותי 
את  שמילאו  מים  בלעתי  לנשום  בניסיון  להיחנק. 

חלל פי. הבנתי שאני הולכת למות.

אותי  ומושה  אותי  שתופסת  יד  הרגשתי  פתאום 
אותי  ראה  שכנראה  הגולשים,  אחד  מהמים. 
מפרפרת במים, קפץ לעזור לי. הוא תפס את הגלשן 
שלי, ובעזרתו צפנו. התחלנו להזיז את עצמנו לכיוון 

החוף.

עזבנו  החוף,  אל  המובילים  לסלעים  שהגענו  ברגע 

לים  הגב  עם  הייתי  לטפס.  והתחלנו  הגלשן  את 
הגיע  ענק  גל  בום.  שוב.  זה  את  הרגשתי  ופתאום 

מאחוריי, רק שהפעם לא נכנסתי למכונת הכביסה.

רחמים.  בלי  הסלעים  על  אותי  זרק  הגל  הפעם 
אלופים  של  במשחק  פינג-פונג  כדור  כמו  הרגשתי 
בתפקיד  אני  השחקנים,  הם  והסלעים  הים  סינים. 

הכדור. שיהיה להם בכיף.

עוצמת  ובגלל  הסלעים,  בין  נתפסה  שלי  הרגל 
הפגיעה של הגל, הרגשתי שהיא נפגעה בצורה קשה. 
עוד לא ידעתי מה המצב שלי, אבל הבנתי שבריאה 
אני לא יוצאת מכאן. אחרי שהגל חלף ומפלס המים 

ירד, הגיעו אליי מחלצים והוציאו אותי מהסלעים.

טיפול נמרץ

בין עירנות לעילפון, הובהלתי  בחצי הכרה, מדלגת 
לבית החולים. על פי כמות הרופאים שסבבו אותי 
הבנתי  בי,  לטפל  החלו  שבה  המהירות  סמך  ועל 
בגב  רנטגן  לצילום  נלקחתי  טוב.  לא  ממש  שמצבי 
ביד.  גדול  מזרק  עם  אח  קלטתי  דקות  כמה  ואחרי 
"אני  המשפט:  את  זה  זוכרת  שאני  האחרון  הדבר 
נותן לך כאן משהו חזק פי עשרה ממורפיום רגיל". 
נרגע,  הגוף  הכאבים.  הפסיקו  כבר  כך  אחר  שנייה 

הפחד נגמר.

ושם  למחלקה,  אותי  פינו  התאוששתי.  אט  אט 
אותי,  חבריי שבאו לבקר  את  לזהות  התחלתי  כבר 
חיזקו אותי ועזרו לי להתגבר. הרופאים נתנו לי סוג 
לווריד. מסתבר שבין  זונדה מחוברת  עם  לחצן  של 
הלחצן לווריד שלי ישבה כמות גדולה של מורפיום, 
שבכל 10 דקות לחצתי עליו. זה שיכך לי את הכאבים 

והרגיע אותי.

סיפרו  הם  הרופאים.  אצל  התעניינתי  הנזק?",  "מה 
השדרה.  לעמוד  מקבילות  צלעות  שתי  ששברתי  לי 
לדבריהם, הצלעות נכנסו פנימה ויצרו לחץ על הגוף. 
השני  מהגל  כתוצאה  ונשברה  נפגעה  שלי  הרגל  גם 

שהעיף אותי על הסלעים. 

הגמילה מהמורפיום

כבר התאוששתי במידת מה, אבל עדיין לא יכולתי 

לתרופות  מחוברת  הייתי  וחצי  במשך שבוע  ללכת. 
משככות כאב )בעיקר למורפיום, אבל לא רק( ולאט 
לאט הבנתי שזה מה שבעצם הופך אותי לסמרטוט 

בלי טיפת כוח, בלי יכולת להזיז את השרירים.

ממני  להסיר  מהאחיות  וביקשתי  קמתי  אחד  בוקר 
את המכשיר שמזריק לי מורפיום בצורה אוטומטית. 
הן התעקשו שצריך לעשות את זה בהדרגה, להוריד 
הכאב,  על  להתגבר  שאוכל  כזה  בקצב  המינון  את 
אבל לא רציתי יותר את הרעל הזה בתוך הגוף שלי.

הפסקתי עם המורפיום שנכנס ישירות לווריד, ואת 
גביע  בתוך  בוקר  כל  החבאתי  לי  שנתנו  הכדורים 
שיהיה  חשבתי  הבוקר.  לארוחת  שנתנו  היוגורט 

בסדר, אני הרי בן אדם חזק.

חם.  לי  להיות  התחיל  בצהריים  שלוש  בסביבות 
נורמאלית. הבנתי  לא  בצורה  גם רעדתי  מאוד חם. 
שזה מה שמרגיש נרקומן שנגמל מסמים. המצב שלי 
נשמתי  את  הקאתי  בטירוף.  רעדתי  והחמיר.  הלך 

באופן בלתי נשלט.

לקור  מחום  קיצוניים  טמפרטורה  שינויי  עברתי 
שלא  שחשבתי  רע  כך  כל  הרגשתי  לחום.  ובחזרה 
הראש  את  והרגשתי  לצרוח  התחלתי  בזה.  אעמוד 
שלי מתפוצץ. ברגעים האלה חשבתי שעוד רגע וזהו, 

אני מתה.

בכיתי וצעקתי בלי הפסקה, הרופאים הגיעו אליי עם 
זריקות של מורפיום. המצב היה באמת קשה, אבל 
יכול  הווריד.  לתוך  לי  להיכנס  לשום דבר  נתתי  לא 
להיות שזה היה מהלך טיפשי, לשכב בבית החולים 
ולא להקשיב לאף אחד חוץ מאשר הגוף שלי, אבל 
הייתי  לא  ולזה  אותי,  להרעיל  שמנסים  הרגשתי 

מוכנה.

אחרי יומיים של גמילה עצמית מהמורפיום התחלתי 
ללכת בכוחות עצמי. זה היה בניגוד גמור לתחזיות 
לי להתכונן לפחות לחודשיים  הרופאים. הם אמרו 
של החלמה, לפני שאוכל ללכת. מה שהם לא ידעו, 
אבל אני כן, הוא שהגוף שלי אמנם לא כל יכול, אבל 
משל  יותר  חזקים  שלי  והשרירים  ספורטאית  אני 

אדם רגיל.

התחלתי את השיקום באופן עצמאי, ושלושה ימים 
מרגע הגמילה מהמורפיום כבר יצאתי מבית החולים, 
ישר לליל הסדר. מבחינתי זה היה כמו יציאת מצרים 

הפרטית שלי.

אני לי קורזיץ וקיבלתי את החיים שלי במתנה. הדבר 
בני  שאנחנו,  העובדה  הוא  לי  כואב  שאולי  היחיד 
האדם, לומדים להעריך את החיים רק אחרי שמשהו 
לנו, אבל הלו, עדיף מאוחר מאשר  נורא כזה קורה 

לעולם לא.
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 דברים שלא אמרתי לך, 
ועכשיו מאוחר

אהובה ויזל, אחותה של ירדנה

ירדנה אחותי היקרה. יש כל כך הרבה דברים שלא 
הרבה  כל-כך  וישנם  מאוחר  ועכשיו  לך  אמרתי 
לומדת.  אני  ועכשיו  עליך  ידעתי  שלא  דברים 
 ,59 לך   לעולמך כל-כך צעירה, בטרם מלאו  הלכת 
תכנים  של  ומלואו  עולם  מאחוריך  השארת  אך 
ויצירה. בצניעותך הרבה לא סיפרת עד כמה פעילה 
ויצירתית היית בתחומים רבים. לא ידעתי עד כמה 
היצירתית,  בכתיבתך  אנשים  הרבה  כך  בכל  נגעת 
ובאמנותך.  שונים  מגזרים  קידום  למען  בפועלך 
בהווייתך ההומניסטית, במושלמות שרק את ידעת 
אותה, הצלחת להעביר שלווה, עצב או כעס, בין אם 

בכתיבה או ביצירה.

מסרים  העברת  חברתי  לצדק  הלוחמת  בכתיבתך 
שלא השתמעו לשתי פנים, הצבת את האמת במקום 
הראשון, ידעת לקרוא 'המלך הוא עירום', ביצירותיך 
של  מסרים  להעביר  הצלחת  להפליא  הצבעוניות 
עצב מהול בשמחה. עצב שהיה מנת חלקך במיוחד 
קיומית על  ומלחמה  קיומי  בשנים האחרונות. עצב 

פת לחמך.

עשית את כל הדברים מתוך אמונה שלמה ואצילות 
עוזרת  שהייתה  כספית  תמורה  לבקש  מבלי  נפש 
לעצמך  לקשור  ומבלי  בנך  עם  בכבוד  להתקיים  לך 
צרכייך  את  העמדת  תמיד  הצלחה.  של  כתרים 
הקיומיים בעדיפות שנייה על פני צרכים קהילתיים 
או חברתיים בהם האמנת, או שלמענם לחמת. קראת 

תגר על מוסכמות חברתיות באומץ ובנחישות.

בראש  דאגת  ספורים,  שימייך  לך  כשנודע  גם 
ובראשונה לשבת עם בנך היחיד והמסור לך שטרם 
מלאו לו 21 והסברת לו את מצבך. כמו תמיד פירטת 
את כל האמת, גם אם היא מרה. לא הסכמת ליפות 
אותה, לא במילים ולא בצבעים. כשנודע לך שאימנו 

חולה ושעלינו להיבדק, כתבת

שיקרה.  מה  זה  אז  לקרות,  שצריך  מה  זה  "אם  לי: 

אני לא מפחדת למות ולא מתכוונת להיאחז בחיים 
בכל מחיר". זה נכתב על ידך בפברואר 2011. בסוף 
יוני כתבת לי שהיית בבדיקה ויש חשש סביר שאת 
חולה בסרטן ובבלוג שלך "העולם כמרקחה" כתבת: 
איתכם.  שלי  האחרון  הקיץ  כנראה  זהו  כן,  “כן, 
עברתי  באיכילוב,  אושפזתי  האחרונים  בשבועות 
חליתי  כי  התגלה  שבסופה  מקיפה  בדיקות  סדרת 
ודחיתי  כימותרפי  טיפול  לי  הוצע  הריאות.  בסרטן 
כי הסוף קרב,  נראה  פניו  כן על  אותו על הסף, על 
לכל  חודשים  מספר  או  שבועות  כמה  של  עניין 
בתוך  לבלות  רוצה  אני  הנותר  הזמן  את  היותר. 
השבלול הקטן והחמים שלי, לסיים כמה עבודות לא 
גמורות, לכתוב קצת עד כמה שניתן ולהעלות את זה 
בבלוג שלי. אולי לאחר לכתי ניתן יהיה לקבץ חלק 
מן הרשימות לאסופה קטנה בספר או חוברת ביחד 
ואין  צער,  בי  אין  שלי.  העבודות  של  צילומים  עם 
לי כאב על מה שקרה, נהפוך הוא, המוות רק יביא 
איתו את השקט והשלווה והרוגע שלא תמיד היו לי 
דרכו  וזהו  החיים  היחידה, אלה  לא  אני  אבל  בחיי, 
הולכת  אני  זה באהבה.  ואני מקבלת את  עולם  של 
מרובי  מלאים,  חיים  חייתי  מרירות.  טיפת  בי  ואין 
חוויות, חלקן טובות יותר, חלקן פחות, אבל למדתי 
ליצוק לתוכן הרבה תוכן ומשמעות, כך שאני הולכת 
בתחושת מלאות וסיפוק. על כן אין צורך להצטער 

או להתאבל. לא עלי על כל פנים.

מקסימום עוד ניפגש בגלגול הבא. להתראות."

הרבים  במאמרים  ואותך,  עליך  שקראתי  ומתוך 
להיות  גאה  כך  כל  אני  לך:  להגיד  רציתי  שכתבת, 
מתוך  נפרדו  השנים  עם  כשדרכינו  גם  כן,  אחותך. 
חילוקי דעות וחוסר הסכמה, תמיד עקבתי אחריך, 
כטוקבקיסטית  האינטרנט  דפי  מעל  אותך  קראתי 
בועטת ולוחמנית. חייבת להגיד לך שברוב הפעמים 
נהניתי לקרוא ולמלמל זו אחותי הגדולה, עכשיו אני 
אחרי  עקבתי  בקול.  זה  את  לך  אמרתי  שלא  מצרה 
חיים.  ולהפיח  ליצור  ידעת  מכלום  איך  יצירותייך, 

איך בצבעוניות מלאת חיים צבעת את עבודותייך.

בציור,  כישרונות  ברוכת  צבעונית,  אישה  היית 

תולדות חייה
אביב  בתל  דגמי  וויקטור  לחנה  נולדה  ירדנה 
ב-24.10.1952. עד גיל חמש היא גדלה בצרפת, לשם 
עברו הוריה. כשחזרו לארץ היא למדה בבית הספר 
התיכון  הספר  ובבית  בתל-אביב  "ארנון"  היסודי 
"רביבים" ברמת-גן. בארץ גם נולדו שתי אחיותיה, 
דרכים.  בתאונת  לימים  נהרגה  מביניהן  שהצעירה 
בגרעין  בנח"ל,  ירדנה  עשתה  הצבאי  שרותה  את 
לביקור  נסעה  הצבאי,  השרות  לאחר  גלגל.  לקיבוץ 
אצל דודתה בפרס ולמדה שם פרסית ותוך כשלושה 

חודשים עבדה כמורה לאנגלית בבית ספר פרסי. 

אנגלית,  עברית,  דוברת  כשהיא  לארץ,  בשובה 
כבודקת  לעבודה  התקבלה  ופרסית,  צרפתית 
ביטחונית ובהמשך כדיילת בשדה התעופה. מאוחר 
יותר עברה ירדנה לעבוד במשטרת ישראל כחוקרת 
פרשה  היא  אך  לשוטרים,  הספר  בית  את  וסיימה 

מהמשטרה לטובת העיסוק באמנות.

בשנת 1994 הקימה ירדנה את קולאז', יצירת ירדנה 
אלון. היא יצרה בחימר פולימרי, ציירה וניגנה. את 
אמנים  בשוקי  למצוא  היה  ניתן  עבודותיה  מרבית 
ובגלריות אמנות ביפו, המתמחות ביודאיקה ויצירות 
אתניות המחברות בין הרוח והשורשים המזרחיים. 
היא איירה כריכות לספרים ויצרה קולאז'ים וכרטיסי 

ברכה עבור חברת פלפוט.

אביב  בתל  כשחיה  הכירה  ברק  וולף  זוגה  בן  את 
נגרות,  לעבודות  עסק  איתו  והקימה  ה-80  בשנות 
המפרץ  מלחמת  במהלך  שנים.  כמה  כעבור  שנסגר 

הראשונה ב-1991 נולד בנם היחיד אמיר. ירדנה לא 
ממנו.  נפרדה   2000 שנת  ובאמצע  זוגה  נישאה לבן 

וולף נפטר בסוף שנה זו. 

ירדנה מעולם לא עזבה את תל אביב. היא חייתה בה 
ונשמה אותה, כמו גם את העיסוק באמנות.

כאוטודידקטית היא למדה ליצור יש מאין. כל תחום 
שנגעה או עסקה בו, במחשבה, ברעיון או בכתיבה, 
יכלה  לא  שכלכלית  מכיוון  מהיסוד.  למדה  היא 
לאפשר לעצמה לימודים אקדמיים, ירדנה למדה לבד 

וחקרה, עד שהגיעה לשורשי כל נושא.

מאמרים  כתבה  ירדנה  ופמיניסטית  כיוצרת 
האישה  דמות  ועל  פמיניזם  על  פילוסופיים 
דעותיה  ממאבקה,  כחלק  המזרחית.  מהזווית 
פעילה  כחברה  הצטרפה  היא  החברתית,  ודרכה 
לקשת הדמוקרטית ובהמשך לארגון "אחותי". היא 
של  רקע  על  בעיקר  הללו  הארגונים  משני  פרשה 
פרסמה  ירדנה  ובעשייה.  בדרך  ואמון  אמונה  חוסר 
מאמרים בבלוג שלה באינטרנט "העולם כמרקחה", 

באתר קדמה, הכיוון מזרח, פרלמנט נשים ועוד. 

קצרה  תקופה  לאחר   2011 באוגוסט  נפטרה  היא 
של מחלת סרטן הריאות. היא סירבה לקבל טיפול 
ורצתה לנצל את הזמן הקצר שנותר לה בחברת בנה 
האחרונה  בקשתה  בה.  לטיפול  שהתמסר  היחיד, 
הייתה להוציא לאור אסופת מאמרים שלה ותערוכת 

ציורי נשים.

יהי זכרה ברוך.

אשת השנה של פרלמנט נשים

 ירדנה אלון ז"ל 
אמנית, פמיניסטית, מזרחית, מודרת 
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אוטודידקטית,  היית  ובעיקר  בכתיבה  בפיסול, 
חוקרת חברתית ותרבותית שלא מרפה.

אני מ ת ג ע ג ע ת אליך

עם  נשארת  שאני  ועלי  עליך,  בוכה  אותך,  אוהבת 
ולי  היקר  תחסרי לבנך  את  אחותי  והגעגוע.  הכאב 

ובעצם לכל מי שהכרת והכיר אותך.

צוואתה של ירדנה
חנה בית הלחמי

פמיניסטית  אמנית  לעולמה  הלכה   2011 באוגוסט 
צלול,  קול  עם  פמיניסטית  אלון.  ירדנה  מזרחית, 
מציאות  של  הקצוות  מאחד  כלל  בדרך  שבא  כזה 
מקוטבת: או אשה עם פריבילגיה מעמדית, או אשה 

שאין לה מה להפסיד. 

הכרתי את ירדנה ברשת והקדשתי לה טקסט בבלוג 
מהשפעות,  נקייה  נשית  לריבונות   - צוואתה  שלי. 
מושפעת מהבדלים  )sisterhood( שאינה  לאחיּות 
מחיר,  בכל  הזה  הקול  ולהשמעת  בינינו  אחרים 
ואחרים,  אחרות  בעיני  חן  נושא  אינו  כשהוא  גם 
אחיותינו  להיות  המתיימרות  מאלו  אפילו  לעיתים 

למאבק לשוויון - היא גם צוואתי.

ירדנה הייתה בת 59 במותה בטרם עת, פמיניסטית 
של  המנוע  הוא  הכעס  רבה  במידה  כי  כועסת, 
כולנו. ירדנה החליקה בין כעס לעיבודו, בין מחאה 
לאקטיביזם שבא מהאנשת האחר. היא הייתה בקצה 
כסובייקט  הגברים  ראיית  של  הסקאלה,  של  הטוב 
ומדכא בו זמנית. היא הייתה שם גם בשיח הזהויות 
כל  הייתה  והיא  כאם  כמזרחית,   – שלה  האחר 

השלבים באשה אחת.

כשאני שואלת היום פמיניסטיות צעירות ממנה מי 
הייתה ירדנה אלון, הן לא יודעות. אין להן סבלנות 
באמת:  החשובים  בדברים  עסוקות  הן  כי  לשאלה, 
לגלות מחדש את מה שהיא השאירה להן כמורשת, 

מבלי לדעת שהיא כבר הזהירה אותן מן הסכנה.

שיטתי  תיעוד  לו  אין  התפוגג.  דעך,  שלה  הסיפור 
ומסודר, מלבד כל מה שהיא נאבקה להעלות לרשת, 

והתפזר ברחבי הענן. בעצם, עכשיו יש לו. אנחנו לא 
את  מדירות  אנחנו  לנו,  שקדמו  אלו  את  מתעדות 
דור  בכל  ומתחילות  השיח  ממוקדי  השבט"  “זקנות 
היסטוריה,  אין  כאילו  מחדש.  פמיניסטית  פעילות 
יש תבונה בלהתחיל  כאילו  כלום,  למדנו  לא  כאילו 
אליו  מהמקום  להמשיך  במקום  מחדש  עשור  בכל 
"הסיפור שלה", המתעד  הגיעו קודמותינו. בהיעדר 
נשארות  אנחנו  מקודמותינו,  ולמידה  עשייה  רצף 
הקמאי  לנרטיב  אלטרנטיביים  שורשים  נטולות 
את  ומתחילות  הפטריארכאליים  מקורותינו  של 
כאילו  שלו,  הראשונית  ההתחלה  מנקודת  המאבק 
לא היו דברים מעולם. חלק ניכר מהסיבה היא דפוס 
ההכחדה של היסטוריה נשית, שנשים פמיניסטיות 
הטעמים  מכל  אותו,  מפעילות  שלעיתים  אלו  הן 
אנו  הפטריארכיה:  בנו  שהטמיעה  הדפוסיים 
המצומצם  החברתי  למעגל  עצמנו  את  משייכות 
השנייה,  אל  אחת  עצמנו  את  משייכות  שאנו  לפני 
נאמנות לסמלי זהות )בין אם זהות ארגונית, מינית, 
לנשים  נאמנות  לפני שמגלות  או אתנית(  פוליטית 
פשוט מכיוון שהן נשים ומתעדפות זכויות אדם של 
נשים בלי למצמץ או לחשוב שמדובר באותו מנגנון 

דיכוי המופעל עלינו.

זהו  בערפל.  לוט  עתידה   - היסטוריה  לה  שאין  מי 
כך  כל  האיטית  להתקדמות  מההסבר  חלק  אולי 
במאבק על זכויות האדם של נשים. זהו מאבק ללא 
רצף  ללא  דורית,  בין  אחווה  ללא  היסטורי,  עומק 
התפתחותי מסודר. כשאשה פמיניסטית מתה, מת 
איתה עולם שלם של ידע וניסיון. הקברים שלנו הם 
אדמה חרוכה. אפילו את האדמה ממציאים אחרינו 

מחדש.

)הפעילות  שרובנו  מהמקומות  צמחה  ירדנה 
הפמיניסטיות( באנו מהם: כאחת העם, ללא קשרי 
וזרם  משפחה מיוחסים, מהעיר ומהכפר, מכל עדה 
למקור  השייכת  הכפולה  מהאלמוניות  אפשריים, 
הקבוצתי שלנו ולהיותנו נשים, מתוך פגיעה שהייתה 
אינהרנטית לנשיותה, מהמקרה הפרטי שלה )האישי 
אפורה  פרטנית  מציאות  לכאורה,  הפוליטי(.  הוא 
אינה  הישגים,  ותיעוד  ביוגרפיה  מצדיקה  שאינה 
שייכת לזרמים הקנוניים בחברה ואינה נתפסת על 

ידי המנגנון החברתי הפטריארכאלי כמנהיגות. אם 
לשינוי  משם  עושות  שנשים  המסע  את  נתעד  לא 
לא  היסטוריה,  תהיה  לא  תיעוד,  יהיה  לא  חברתי, 

יהיה שינוי חברתי.

אני פֵרחה?!
ירדנה אלון

גדולה  במודעת-אבל  כמו  ה-21.8.01,  ביום שלישי, 
אחרונות:  בידיעות  הכותרת  זעקה  בדם,  טבולה 
הבלתי- "הקלות  ובהמשך:  סתם".  הרצח:  “סיבת 
קטטה  במהלך  נרצח   16 בן  האלימות.  של  נסבלת 
רק  שמא  או  חשבה  אחת  שנערה  לאחר  שפרצה 
מן  'פרחה'".  אותה  כינתה  אחרת  שנערה  חשדה 
עולה  רונן טל  “ידיעות אחרונות"  הכתבה של כתב 
בירוחם שמעה שנערה אחרת  נערה המתגוררת  כי 
מבאר-שבע כינתה אותה בכינוי הגנאי 'פרחה' והיא 
בידיד,  מלּווה  וכשהיא  כבודה,  על  להלחם  יצאה 
שסופן  הדדיות  האשמות  הוטחו  ביריבתה.  פגשה 
רצח נער. כך הפך השם התמים 'פרחה' לשם קטלני 

עד מוות.

הגבולות.  נפרצים  ובמזרחיות  במזרחים  כשמדובר 
אין דין, אבל יש אסי דיין. שיר ה"פרחה" הוא שיר 
הנושא של הסרט "שלאגר", סינרומן קולנועי שיצא 
לאקרנים ב-1979. אסי דיין, שכתב את התסריט וגם 
ביים את הסרט, הוא גם התמלילן של שיר ה"פרחה" 
האולטימטיבית,  הפרחה  דינה  של  יוצרה  והוא 
בביצועה  השיר  חזה.  עופרה  בסרט  מגלמת  אותה 
סוף  אין  להשמעות  עצומה,  לפופולאריות  זכה 
חזה  ועופרה  בלתי-מורגשת,  כמעט  ולהתנגדות 
הפכה מודל לחיקוי לכל הנערות והנשים המזרחיות 
הנידחות.  ועיירות-הפיתוח  המצוקה  משכונות 
נחתה  והשיר  הסרט  של  הצלחתם  כנפי  על  רכובה 
הזמרת אל מרכז הקונצנזוס הישראלי והפכה לסמל 

של הצלחה, לגיבורת תרבות ולמיתוס בפני עצמה.

אותן  מגישה  אני  עצמן.  בעד  מדברות  המילים 
לקורא:

שיר הפֵרחה
אין לי ראש למילים ארוכות

ואתה מן מילה ארוכה שכזאת.

צ'או ידידי וד"ש לחייך

בתקווה שתבין את הפרחה.

השמש של פרג' קורעת את הים

ואני מפליגה בתוך הכפכפים,

לאן שייקחו האורות אני שם

עם הלקה, הליפסטיק ושאר דאווין.

כי בא לי לרקוד ובא לי שטויות

בא לי לצחוק ולא בא לי עליך,

בא לי בימים ובא לי בלילות

בא לי לצעוק "אני פרחה".

פנים שלא עושות חשבון

וג'ינס בסטייל שכתוב בעיתון,

סלסול נצחי בשערות

ופוסטרים במקום קירות,

רוצה לאהוב כמו בסרטים

חתיך שיבוא באנגלית וצבעים

come on baby המטוס מחכה!

ועוד חלום שלי ממריא לו ובוכה.

פעם שיהיה לי זמן להיות גדולה,

פעם תיגמר המסיבה,

כי בסוף כל פרחה מסתתר שיכון קטן

בעל לדוגמה ואלף כיווני עשן...

עצמה:  עם  חשבון  לבוא  המזרחיּות  צריכה  וכאן 
העוני,  של  העליבות  בלב  שגדלה  שילדה  קורה  איך 
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התקווה(,  )שכונת  הישראליים  והפשע  הסמים 
הסכימה להיות משת"פית של הדימוי השוביניסטי 
על  ברצינות  עמדה  לא  פעם  ואף  הזה,  הבוטה 
סדר-היום המזרחי. מדוע הסכימה להיות שכירת-
קול  עם  התמסרה  מדוע  הזאת?  התדמית  של  חרב 
הפעמונים הנדיר באיכותו הווקאלית בקלות כזאת 

בו  להשתמש  במקום  האויב",  עם  “לשכב  והלכה 
ככלי-נשק מחאתי-חברתי, כפי שעשו אחרים שבאו 
ביחד ִאתה מאותו מקום בדיוק ובאותו זמן. זמרים 
כמו אבנר גדסי, ניסים סרוסי וזוהר ארגוב ניסו גם 
הם להתקבל למועדון, ואין לבוא אליהם בטרוניות, 
כי כל אמן זקוק לבמה. אבל הם לא הרשו לאחרים 
להגדיר את גבולות המזרחיּות שלהם. הם סימנו את 
התקבלות  במחיר  גם  שלהם  הזהותית  הטריטוריה 

לחיקו החם של הקונצנזוס. 

לא  השיר,  נכתב  שבו  ובזמן  שבמקום  להיות  יכול 
הייתה לעולם ולנו מדונה, שכן מדונה, אמנית שנויה 
הכל- ה"פרחה  של  דמותה  את  לקחה  במחלוקת, 
אמריקאית", ה"ּביְמּבו", ושמה אותה על סדר-היום 
העולמי. נכון, מדונה נמצאת מאז פריצתה לתודעה 
העולמית במרכזה של מחלוקת בין פמיניסטיות. יש 
הרואות בה כמציבה אתגר מתקדם ונועז להגמוניה 
הגברית, ויש הרואות בה ריאקציונרית ואנטי-ֵתזה 
או  מתקבלים  יוצרת  שהיא  והדימויים  לפמיניזם, 
מן  להתעלם  אפשר  אי  אבל  בשנאה,  או  בהערצה 
והיא  תרבותיים  סגנונות  מכתיבה  שהיא  העובדה 
והפכה  משפיעה. מדונה לקחה את תדמית הפרחה 
אותה להתרסה ומחאה נשית חברתית, בדרכה שלה, 
נשיות  להיות  צעירות  ונשים  נערות  לימדה  היא 
ומיניות בלי לפחד וליטול שליטה מלאה על חייהן. 
נתנה למיניות הנשית המתפרצת להיחסם  היא לא 
על-ידי “שיכון קטן, בעל לדוגמה ואלף כיווני עשן". 

היא צפצפה עליהם וקנתה לעצמה ארמונות. 

שלא  רק  לא  חזה  עופרה  של  הפרחה  זאת,  לעומת 
עד  התכתש  לא  אחד  אף  במחלוקת,  שנויה  הייתה 
הרוב  להפך,  אלא  שהעבירה,  הדימוי  עם  זוב-דם 
"עדות  כמעין  הדימוי  את  לקבל  הסכים  הגדול 
מזרחיות  ולנשים  בכלל  לנשים  כן,  אנתרופולוגית", 
אתם  למה  אז  ארוכות",  למילים  ראש  "אין  בפרט 
כפועלות-דחק,  ימיהן  את  מכלות  שהן  מתפלאים 
במפעל  הקשה  הפיסית  העבודה  עול  תחת  נאנקות 
אהבה  על  וחולמות  מעליבה  משכורת  תמורת  זניח 
באנגלית  שיבוא  ל"חתיך  מייחלות  בסרטים,  כמו 
מהעליבות  סינדרלות  כמו  אותן  ויגאל  וצבעים" 
גלולת-הרגעה  אסקפיסטית,  הזיה  היומיומית, 

החברתית  במציאות  כי  שוביניזם.  דר'  שרשם 
מהשוליים  שבאה  לבחורה  יש  מה  הישראלית, 
אותה  יגאל  מי  חלומות?  מלבד  הסוציו-אקונומיים 
מחכה"?  המטוס   ,come on baby":בקריאה
נוַלדת  אלטרנטיבה?  שיש  לה  סיפר  בכלל  מישהו 
רוצה  את  ואם  פרחה.  ותמותי  פרחה  תחיי  פרחה, 
כל.  קודם  שלך  המראה  את  תשני  זה,  את  לשנות 
כי  לך,  נסלח  שחור  עבר  עם  בלונדינית  תהיי  אם 
אם  בייחוד  המיוחד,  המאמץ  את  מעריכים  אנחנו 
מזיקה  בלתי  ָסָכרינית  בנחמדות  זה  את  תעטפי 
ומאיימת סטייל פוליאנה; ואם זה בלתי אפשרי, אז 
נא להגיש לנו את עצמך על מצע אקזוטי מסולסל, 
עם אותנטיות שאנחנו נגדיר אותה עבורך ובגבולות 

שאנחנו נציב בפנייך.

בכבלי  ושבויה  וממושמעת  צייתנית  אישה  עופרה, 
הדימוי שהזניק אותה למעלה ורחוק, נענתה לקריאה 
את  והגשימה  מחכה"  המטוס   ,come on baby"

פנטזית סינדרלה. אבל מכיוון שאין ארוחות-חינם, 
או  מבושה  מתה  היא  המחיר.  את  שילמה  גם  היא 

מאיידס, תלוי בעיניו של המתבונן. 

ואז באו מרגלית צנעני, זהבה בן ושרית חדד, וסירבו 
לב  אל  ודרכן  לחיקן,  הפרחה  את  לאמץ  בתוקף 
הקונצנזוס הייתה רצופת מאבקים של שחרור עצמי. 
“הבעל  את  ששלחה  חדד,  שרית  לעשות  הגדילה 
לדוגמה עם השיכון הקטן ואלף כיווני עשן" לעזאזל, 

ובחן כובש אמרה לו "יאללה, לך הביתה מוטי!"

זה  כל  וכבר  לטובה  הסתדר  הכל  שהנה  וחשבתי 
להזכיר  כדי  בבאר-שבע  הרצח  בא  ואז  מאחורינו, 
לנו, המזרחים בכלל והמזרחיות בפרט, שסופם של 
היושב  של  ישבנו  את  ולדקור  להתייבש  דפנה  זרי 

עליהם. 

)פורסם לראשונה ב"הכוון מזרח 3"(
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תיאטרון “מראה", קריית שמונה 

ברכות:
ניסים מלכה, ראש עיריית קריית-שמונה 

שולה עמוס, יועצת ראש העיר למעמד האישה

תכנית אמנותית: 
 נשים יוצרות מוסיקה בגליל

רותי קריק וצדוק מירב 

דברי פתיחה:
ענת לבנת, הוועדה המייעצת של פרלמנט נשים

הצגת עמדות:
המגדר מאחורי התלוש - מה בין מנהיגי 

“אופק חדש" למנהיגי “עוז לתמורה"?
דר' לינדה עפרוני, כלכלנית ומשפטנית

מנהיגה ומחנכת - היילכו שתיהן יחדיו?
ח"כ אורית זוארץ, יו"ר השדולה לקידום נשים 

ואמהות בעולם התעסוקה, מפלגת קדימה

אפליה מובנית של נשים העוסקות בהוראה
דר' יפעת שאשא-ביטון, מחזיקת תיק החינוך 

בעיריית קריית שמונה 

 107 שנים להנהגה גברית
של הסתדרות המורות

גילה קליין, ראש סניף אשדוד בהסתדרות 
המורים, מתמודדת על ראשות הסתדרות 

המורים 

בית הספר כמחולל שינוי בתפיסת תפקידי 
מנהיגות בקרב אמהות

לאה ארליך, מנהלת בי"ס תל חי

פערים בין בנים ובנות בלימודי המדעים - 
שאלה של יכולות או גישות הוראה?

 דר' עירית ששון, מנהלת המרכז האקדמי
לנוער במכללת תל-חי 

יזמות חינוכית והשפעתה על מעמד ומסוגלות 
המורה בעיני עצמה, בארגון ובקהילה

עדית קמחי, מנהלת אגף חינוך וחברה במועצה 
המקומית קצרין

מנחת הדיון: 
פרופ' אסתר הרצוג, מרכזת פרלמנט נשים

מנחת האירוע: סמדר דהאן, מנהלת פיתוח 
חברתי - כלכלי בגליל, מיג"ל

 לילי בן-עמי, חכמה ואומץ 
בהנהגת מאבק המורות והגננות על העסקה הוגנת 



ברכות
שולה עמוס, יועצת ראש העיר למעמד האישה: אנו מקדמות בברכה את פרלמנט הנשים ה-66 ושמחות על 
היוזמה לקיים אותו כאן בקרית שמונה. מפגשים מסוג זה יש בהם עוצמה והעצמה, לאמירה ולשיח שלנו יש 

חשיבות רבה, בעיקר כשמדובר בחינוך, כי הכל מתחיל בחינוך.

לחבור  משתדלות  אנו  ולכן  בתקציבים  דל  לצערי,  טובים,  ובאנשים  בנופים  העשיר  שלנו,  הגליל 
לנשים. העצמה  פעילות  לקיים  כדי  פעולה,  לשתף  רבות  ובהזדמנויות  משאבים  לאגם   יחד, 
כאן המקום להודות לחברותיי מהרשויות הסמוכות ולכל ארגוני הנשים על שותפות זו ומקווה שהיא תימשך. 
עלינו להמשיך לאחד כוחות ולהקים מועצת נשים שתהיה לה השפעה על חיינו במקום הנפלא הזה. השפעה 
על חינוך, תרבות ופנאי ועל התפתחותה של העיר. מועצת נשים כזו שתפעל בשיתוף עם הרשות, כדי לקדם 

נושאים ציבוריים, לקדם סדר יום נשי וכזו שתביא למודעות ציבורית את נושא השוויון בין המינים.

אני מודה לפרופ' אסתר הרצוג, על היוזמה, לשותפות הנפלאות, אליס יצחק יו"ר נעמ"ת, לסמדר דהאן מיג"ל, 
לרחל נמימי מקצרין. תודה על ההירתמות ועל התרומה של כולן לקיום אירוע חשוב זה כאן, בקרית שמונה 

- בגליל העליון.

עמרם שחר, מ"מ ראש העיר: אני שמח שאני כאן כדי לברך ולתת דחיפה לנושא זה. אני מדבר בשם ראש העיר 
ומדגיש בשמו שהוא מקווה למושב מוצלח ופורה. נשים צריכות להתקדם ומגיע להן. לא בחסד, אלא בזכות. 
נשים צריכות להיות הרוב ולהוביל את ההנהגה, אם בדירקטוריונים ואם בחברות ממשלתיות. אני גאה בכך 
שבקרית שמונה כל נושא החינוך מובל על ידי נשים. אני קורא לנשים לשטוף את הפריפריה. מכאן אפשר 
להצליח ולהמשיך הלאה. קחו דוגמה מגולדה מאיר וממרגרט תאצ'ר. התחלתן - המשכנה! אני נותן את קולי 

לכן! בהצלחה.

דר' אביגיל מור, ראש החוג ללימודי מגדר במכללת תל-חי: אני מברכת את פרלמנט נשים על שהגיע לקרית 
שמונה. בהזדמנות זו אני מבקשת לספר על החוג ללימודי מגדר, שעוסק בבניית המנהיגות הנשית העתידית: 
והפערים  המגדרי  השוויון  נושא  את  למודעות  ומעלה  מנהיגות  מתוכה  שמוציאה  מדהימה  תכנית  לנו  יש 

המגדריים.

אחת המהפכות הגדולות שעלינו לחולל בחברה שלנו, היא לשנות את ההערכה הנמוכה שיש בקרב הציבור 
לתפקידים הנשיים, דבר שבא לידי ביטוי בשכר נמוך ובהתייחסות מזלזלת. כיום, מדברים על הערכה שווה 
לנשים. זהו השינוי הקריטי שעלינו לחולל, מכיוון שהתפקידים שבהם יש רוב נשי בדרך כלל, כגון: מורות, 

אחיות, גננות, עו"סיות, הם התפקידים המהותיים בחברה ומגיע לנשים לקבל הערכה על כך.

התמזל מזלנו ואנו יכולות לדבר כיום באופן טבעי על מנהיגות נשים. ב-100 שנות הסטוריה קצרות עשינו 
כברת דרך מדהימה מאז אותן נשים ראשונות שהעזו לחלום על כך שנשים יכולות להיות אזרחיות בעלות 
זכויות אלמנטריות, החל מזכות הצבעה... עברנו מאז דרך ארוכה ותפקידנו להמשיך את החלום ולהגיע לחברה 

שווה מבחינה מגדרית, מבחינת זכויות ומבחינת הערך.

לימודי המגדר אצלנו מאופיינים בהקניית השילוב הקריטי כדי לקדם את המאבק לשוויון בין המינים: הקניית 

ידע אקדמי מחד והעצמה אישית מאידך. שילוב זה מאפשר לצאת אל העולם ולתרום.נשים מנהיגֹות חינוך, מדע וחברה

סמדר דהאן: מדינות ה-OECD הציבו את היעד של 40% נשים בתחומי המדע והטכנולוגיה. כיום יש 20% 
נשים בתחומים אלו. בישראל אנחנו עדיין רחוקות משיעור השתתפות כזה בתחומים אלו. שכן, אישה מדענית 
נתפשת כסופר-וומן. יש לה קשרים עם העולם והיא מצליחה לשלב קריירה עם משפחה וחברה. חינוך קשור 
חינוך  זאת,  עם  יחד  החינוך.  על  רק  האשמה  כל  את  להפיל  אפשר  אי  ובריאות.  חברה  לכלכלה,  ספק  ללא 
יגיעו  לא  המורות  אם  קהילתיות.  בפעילויות  מעורבות  יותר  להיות  צריכות  המורות  בביה"ס.  רק  נגמר  לא 

לפעילויות בקהילה, למה שהתלמידים יגיעו?

ייצור הידע צומח בחיבור שבין חלקים שונים בחברה. עלינו לשתף גם בעלי מוגבלויות, בני ובנות מיעוטים 
וכו'. עלינו לבקר ולבדוק את עצמנו כל הזמן, כי כך נחייה את מה שאנחנו עושות.

דברי פתיחה
פרופ' אסתר הרצוג, מרכזת פרלמנט נשים

קדם  מאליו.  מובן  איננו  זה  פרלמנט  הדיון:  בפתח 
יוסי  היום.  פה  האירוע  קיום  את  למנוע  ניסיון  לו 
את  אהב  לא  המורים,  הסתדרות  ראש  וסרמן, 
יש  זה.  בדיון  משתתפת  קליין  שגילה  העובדה 
ויוסי  באפריל  ב-5  המורים  להסתדרות  בחירות 
וסרמן חשב שבשל כך הפרלמנט מנוע מלשתף את 
גילה קליין בדיון. פרלמנט נשים הואשם בהתערבות 
שהופעלו  הלחצים  המורים.  להסתדרות  בבחירות 
מניסיון  החל  אפשריים,  בלתי  היו  וסרמן  ידי  על 
לבטל את הפרלמנט, דרך ניסיון להשפיע על בחירת 
המשתתפים. אני סבורה שיש לוותר על תמיכה של 
בנו  התמיכה  את  המתנים  אברט,  קרן  כמו  גופים, 
על  שמתמודדות  בנשים  נתמוך  לא  שאנחנו  בכך 

תפקידים בראשות גופים ציבוריים ופוליטיים.

ואיומים  לחצים  על  סיפורים  מאיתנו  אחת  לכל 
בוועדה  חברותיי  לכל  תודה  חייבת  אני  אלו.  מעין 
המייעצת ולחברותיי כאן בקרית שמונה, שמונעות 
הפיתוי  כי  השררה,  בעלי  את  ולרצות  לוותר  ממני 
כעלה  להיות  עלולות  בודדות,  כנשים  אנחנו,  קיים. 
ביחד  כולנו  כשאנחנו  אך  עלינו.  כשמאיימים  נידף 
- אנחנו יכולות לשבור את חומת הפחד. בלי אומץ 
ותומכות.  אמיצות  לחברות  זכיתי  מנהיגות!  אין   -
מעבר לפעילות אנחנו חברות כבר 12 שנים. התנופה 
של פעילותנו הולכת ותופסת תאוצה בשטח ועל אף 
המכשולים והקשיים אנחנו נמשיך בהובלת המאבק 

לשינוי פני החברה.

חינוך,  מנהיגות  נשים  היום,  הפרלמנט  לנושא 
“אופק  על  דיון  ברדיו  וחברה. שמעתי השבוע  מדע 
תכנית  שבהן  השנים   4 במהלך  מחקר  עשו  חדש". 
בקרב  עצומה  שחיקה  יש  כי  והתברר  מיושמת  זו 
מנכ"ל  מי שהיה  והמורים. שמואל אבוהב,  המורות 
משרד החינוך כשהתכנית עמדה על הפרק, התראיין 
המורים  ושההורים,  מדהימה  שהתכנית  ואמר 
דר'  והילדים מאוד מרוצים ממנה. אני מזמינה את 

לינדה עפרוני לספר על הרפורמות של אופק חדש.

 מה בין מנהיגי “אופק חדש" 
למנהיגי “עוז לתמורה"?

דר' לינדה עפרוני, כלכלנית ומשפטנית

המורים  הסתדרות  של  האחרונים  השכר  הסכמי 
ושל ארגון המורים בראשות רן ארז, אינם מעניקים 
שעם  כמובן  נומינליות.  שכר  תוספות  אפילו 
“הישגים" שכאלה, היה לחץ להתמודדות על ראשות 
הארגונים. התמודדות לגיטימית אותה הובילה גילה 

קליין בהסתדרות המורים.

הסתדרות המורים משתמשת במשאבים שברשותה 
ובתמיכתו של עופר עיני, כדי למנוע כניסת שחקנים 
חדשים למגרש, כי אולי לא יסכימו להמשיך ולשחק 

במשחק זה של “יד רוחצת יד".

מציעה  אני  חדש",  “אופק  התכנית  את  להבין  כדי 
שלא  לכם  ומובטח  הכסף  בעקבות  ללכת  לכולנו 

פרלמנט נשים / ספר תקצירים - מושבי תשע"א-תשע"ב, 2011 25פרלמנט נשים / ספר תקצירים - מושבי תשע"א-תשע"ב, 242011



לא  מזמן  כבר  המורים  ארגוני  הדרך.  את  תאבדו 
לאיגודים  הפכו  הם  מקצועיים.  כאיגודים  נוהגים 
פוליטיים. אנו יכולות לראות איזה מאבק ניהלו שני 
ארגוני המורים מול הָׂשרות לשעבר יולי תמיר ולימור 
בתחומי  היו  לא  שכלל  פוליטיים  מאבקים  לבנת. 
התפקיד של האיגוד המקצועי. זה פגם חמור בייצוג 
הפכו  העּובדות  איגוד.  באותו  החברים  של  ההולם 

פחות רלוונטיות.

דירוג  פערי  על  שלי  הדוקטורט  במסגרת  ב-1978, 
לגלות  הופתעתי  הציבורי,  במגזר  נשים  של  ושכר 
שבתחום אחד פערי השכר כמעט זניחים - בהוראה. 
אין אחזקת  ובדקתי... הסתבר שלמורים  התלהבתי 
רכב כרכיב בשכר ורכיב זה הוא בעל השפעה ניכרת 
על פערי השכר בקרב עובדי המדינה. כלומר, השכר 

נמוך לכל המורים. מה שנקרא “שמחת עניים"...

עבודה  הסכמי  נחתמו  עדיין  ה-90  שנות  בראשית 
להם  העניקו  אשר  ההוראה,  עובדי  עם  קיבוציים 
במגזר  מדובר  והיה  מאחר  ריאליות.  שכר  תוספות 
גדול מאוד, המונה יותר מ-140,000 עובדים, אחוזי 

תוספת השכר היו משמעותיים ביותר.

ידי ועדת עציוני, היה  בהתאם למתווה שהונהג על 
מנגנון בדיקת שחיקת שכר, שמידי שנתיים השווה 
מול  אל  ההוראה  עובדי  של  החציוני  השכר  את 
שכר המהנדסים בשירות המדינה. ארגוני המורים- 
יסודיים,  העל  המורים  וארגון  המורים  הסתדרות 
סמכו על בדיקת משרד האוצר וקיבלו את תוצאות 

השחיקה ללא ערעור. 

בייאר  שוש  את  אורן  שוש  החליפה  שאז  אלא 
השכר  על  והממונה  יסודיים,  העל  המורים  בארגון 
באוצר, שלום גרניט, החליט להביא ממצא לפיו שכר 
ואפילו  המהנדסים,  לעומת  נשחק  לא  כלל  המורים 
עלה ב- 0.17%. נתון תמוה שכזה, לעומת תוספות 
נורה  הדליק  נהוגות,  שהיו   4%-2% שבין  שחיקה 
הדין  לבית  פנייה  היתה  המורים.  בארגון  אדומה 

הארצי לעבודה בבקשה לאפשר בדיקת נתונים.

האוצר,  בהסכמת  החינוך  משרד  כבוד,  של  כמוצא 
בית ספרית בשיעור של 25%. שרת  העניק תוספת 
החינוך והתרבות הייתה שולמית אלוני, והיא ממש 

לאוצר  כי  אז,  התברר  המורים.  בארגוני  צידדה  לא 
שחיקת  תוצאות  “להמציא"  בעיה  שום  הייתה  לא 
הנתונים  מסד  בדיקת  לאפשר  ולא  להעז  ואף  שכר 

שבבסיס השוואת השכר.

כאמור, בית הדין נחלץ לטובת המורים ובפסק דין 
תקדימי קבע שיש להמציא את הנתונים המבוקשים 
הגיע  אליה  התוצאה  את  ולבדוק  לאפשר  מנת  על 

משרד האוצר.

שרת  כאשר  הסערה,  בעין  היו  חזקות  נשים  שתי 
אורן,  שוש  כנגד  יצאה  אלוני,  שולמית  החינוך, 
והפנתה עורף לציבור עובדים כה גדול, רובו נשים, 

שמשתכרות שכר נמוך.

הסכמי  שונה.  לטקטיקה  עבר  האוצר  משרד  מאז 
של  חדש"  “אופק  במסגרת  הן  האחרונים  השכר 
הסתדרות המורים בראשות יוסי וסרמן והן במסגרת 
“עוז לתמורה" של ארגון המורים בראשות רן ארז, 
אינם מעניקים תוספות שכר, אפילו לא נומינליות. 
שעות  היקף  הגדלת  דרך  היא  היחידה  התוספת 
פחת. אפילו  עבודה  לשעת  שהמחיר  כך  העבודה, 
ראשי הארגונים התפארו שבתוספת של 60% משרה 

הם השיגו 50% עליה בשכר.

לחץ  היה  שכאלה,  “הישגים"  שעם   כמובן 
וארגון  המורים  הסתדרות  ראשות  על  להתמודדות 
גילה  הובילה  אותה  לגיטימית  התמודדות  המורים. 
מחשבה  מתוך  זאת  המורים.  בהסתדרות  קליין 
אמיתי  באופן  המורים  של  לשכרם  לדאוג  שצריך 
ומקצועי, ולהפסיק לחתום הסכמי עבודה שמונעים 

מטעמים זרים.

למען גילוי נאות, שימשתי ב-1994 כיועצת לאיגוד 
המורים במאבקם על העלאת שכרם. יעצתי לאיגוד 
המורים לשתף פעולה עם הסתדרות המורים. שיתוף 
ובמצטבר  מאוד  מוצלח  היה  זה  במאבק  הפעולה 
הושגה תוספת שכר של 70%. מאז לא היה לי קשר 
עם ארגוני המורים. מדוע? יום אחד פגשתי את רן 
לארגון  הציע  האוצר  משרד  לי.  הסביר  והוא  ארז 
המורים לממן עבורם כל יועץ שיבחרו, “בתנאי שלא 

ייקחו את לינדה"...

יש מניפולציה עם  זו  ל"אופק חדש", בתכנית  אשר 
המספרים. הוסיפו למשרת המורה 60% שעות ונתנו 
המורים  כלומר,   .50% של  שכר  תוספת  בתמורה 

עובדים עכשיו תמורת שכר יותר נמוך לשעה.

על  המורים, אלא  מעמד  על  לא  הוא  כיום  המאבק 
קופת הארגון. להסתדרות המורים יש מיליונים רבים 
במשאבים  משתמשת  המורים  הסתדרות  בקופה. 
למנוע  כדי  עיני,  עופר  של  ובתמיכתו  שברשותה 
כניסת שחקנים חדשים למגרש, כי אולי לא יסכימו 
יד".  רוחצת  “יד  של  זה  במשחק  ולשחק  להמשיך 
אינני מכירה אישית את גילה קליין, אולם פרלמנט 
תפקידים.  על  שהתמודדו  נשים  קידם  תמיד  נשים 

ההתמודדות היא לב העניין.

 מנהיגה ומחנכת - 
היילכו שתיהן יחדיו?

נשים  לקידום  השדולה  יו"ר  זוארץ,  אורית  ח"כ 
ואמהות בעולם התעסוקה

ההנהגה  הרי  יחדיו!  ילכו  והנהגה  חינוך  כן,  אכן 
והגננת  המורה  אצל  כבר  קיימות  וההשפעה 
הפוגשות  הראשונות  השינוי  כסוכנות  המשמשות 
את הילד. עלינו לממש את הפוטנציאל שלנו כנשים 
ולא  זאת  לעשות  לנו  תאפשר  שהחברה  ולוודא 

תציב בפנינו חסמים. 

שזהו  הוא  נשים  פרלמנט  של  הגדול  היתרון 
ודינמי  נודד  הפרלמנט האזרחי האמיתי. הפרלמנט 
ברחבי  האזרחים  את  שמעניינות  בסוגיות  ועוסק 
באותו  שמתגורר  הקהל  עם  מתקיים  השיח  הארץ. 
שלנו  באחריות  לגעת  ארצה  היום  בדבריי  מקום. 
לממש  עלינו  ישראל.  במדינת  כאזרחיות  לגורלנו, 
שהחברה  ולוודא  כנשים.  שלנו  הפוטנציאל  את 
תאפשר לנו לעשות זאת ולא תציב בפנינו חסמים. 
יחדיו? בוודאי. הרי  והנהגה - היילכו שניהם  חינוך 
הן  הראשון,  כמודלינג  משמשות  והגננת  המורה 
מלבד  הילד,  שפוגש  הראשונות  השינוי  סוכנות 
הוריו. ההנהגה אם כן כבר קיימת. אם כך, לאן אנו 
מתעלות את הכוח הזה, העוצמה וההשפעה? קשה 
כשאנחנו  שלנו  וההשפעה  הכוח  עם  להתמודד  לנו 

יוצאות מהכיתה ולהיאבק על מקומנו כמו גילה קליין 
לדעתי,  לכך?  הסיבה  מה  ראויה.  שהיא  שהחליטה 
ואשתמש בדימוי מתחום הספורט, אנחנו משחקות 
טניס במגרש כדורגל. הכללים הם אחרים, המשחק 
ובמיומנויות  בפרקטיקות  להשתמש  צריך  שונה, 
בגיל  כבר  אותן  ורכשו  בהם  משתמשים  שהגברים 
משחקות  יסודי  ספר  בבית  ילדות  אסביר:  הרך. 
של  מונדיאל  אין  כדורגל.  משחקים  ובנים  מחניים 

מחניים. יש מונדיאל של כדורגל. שם נמצא הכסף.

מי שמשחק עם עוד עשרה חברים כדורגל - רוכש 
וחברות.  פעולה  שיתוף  של  וכישורים  מיומנויות 
בצבא.  הצוות  עם  וממשיך  בתיה"ס  דרך  נמשך  זה 
הגברים משכללים את המיומנויות הללו גם אחר-כך 
במילואים ובימי שישי אחר-הצהריים בכדורגל עם 
יוצרים כך נטוורקינג. לנו הנשים, אין  החבר'ה. הם 
הזדמנויות לתרגל את המיומנויות הללו. אבל, עלינו 
ללמוד ולשכלל אותן אצל כל אישה. בואו נחזיר את 
לידיים שלנו! אם החלטנו שהמציאות שבה  הכדור 
את  לחנך  רוצות  אנחנו  שבה  זו  איננה  חיות  אנו 

ילדינו - עלינו להימצא על המגרש.

בית הספר כמחולל שינוי בתפיסת 
תפקידי מנהיגות, בקרב אמהות

לאה ארליך, מנהלת בי"ס תל-חי בקרית שמונה

שכל  הייתה  שקיבלתי  הגדולות  המכות  אחת 
העמותות שהייתי פעילה בהן זרקו אותי כשהתחלתי 
ההשפלות  מסכת  המועצה.  ראשות  על  להתמודד 

שעברתי חיזקה את אמונתי ביכולתי. 

באופן  השתנה  לא  היום  הנשים  רוב  של  מצבן 
משמעותי, הן ממשיכות לגדל את הילדים, לנקות, 
לתפור,  להשכיב,  להאכיל,  לקנות,  לכבס,  לבשל, 

לרחוץ וגם לעבוד מחוץ לביתן.

בתי הספר מהווים שדה נרחב ביותר שבו בולטת 
הדומיננטיות הנשית ובו יש מקום מועצם לאמהות. 
ולתרגמה  הזו  העוצמה  את  להגדיל  שנדע  ככל 
למעשים – עצם המעשים ישחררו נשים ואמהות 

מתחושת העבדות המתמשכת.
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כדי  חולה,  שאני  למרות  היום,  לפרלמנט  באתי 
למנוע את השמועות שאולי אינני מגיעה כי מישהו 
חברתית  תודעה  בעלת   17 מגיל  אני  אותי.  מפחיד 
מפותחת. התמודדתי על ראשות העיר לפני 14 שנה. 
ונכנסתי  גברים  שבעה  מול  השני  למקום  הגעתי 
הייתה  שקיבלתי  הגדולות  המכות  אחת  למועצה. 
אותי  זרקו  בהן  פעילה  שהייתי  העמותות  שכל 

כשהתחלתי להתמודד על ראשות המועצה.

במשך ארבע מלחמות ניהלתי עורף אזרחי של אלפי 
וכאלו שלא היו  נכים  זקנים,  תושבים, כולל חולים, 
מסוגלים לעזוב את העיר. מכאן, שבמקום בו נשים 
הרבה  עבודה  לעשות  יכולות  הן   - ונדרשות  רוצות 
יותר טובה מזו של גברים. עברתי מסכת של השפלות, 
ברוח  אמונתי  את  חיזקו  הן  מושפלת.  לא  אני  אך 
ובכך שאיש לא ייתן לנו. אנחנו צריכות להחליט מה 
אנחנו רוצות ואת הפסגה הזו אנחנו כובשות. ככל 

שהתקדמנו, עדיין יש לנו הנשים עבודה רבה.

כי  לא משחקות מחניים.  הבנות  בבית הספר  אצלי 
בכדורגל כל השחקנים בועטים ופוגעים בכדור ואילו 

במחניים - זורקים את הכדור ופוגעים בשחקנים.

לפני שבועיים באה אליי אישה צעירה, אם לארבעה 
היא  אפשרית.  בלתי  חיים  מסכת  שתיארה  ילדים 
הביתה  כסף  להביא  כדי  רק  טוב  זוגה  שבן  אמרה 
ולישון לצידה במיטה, וציינה בגאווה גדולה שאת כל 
יתר הדברים היא עושה לבד. אמרתי לה שכמשרתת 
היא מקבלת 100. כמנהלת - אפס. כך אני מחנכת גם 

את הילדים בבית הספר.

בילדות המוקדמת שלי האבות יצאו לעבודה והנשים 
נשארו בבית. זו לא נחשבה עבודה. זה היה רק לגדל 
להאכיל,  לקנות,  לכבס,  לנקות, לבשל,  הילדים,  את 
סביב  והכל  ל...  ל...  ל...  לרחוץ,  לתפור,  להשכיב, 
שאחרי  מנוחה  וללא  מהעבודה  חזרה  ללא  השעון 

העבודה.

המשיכו  והן  לעבודה  יצאו  הנשים  גם  הזמן  ברבות 
להאכיל,  לכבס,  לבשל,  לנקות,  הילדים,  את  לגדל 

להשכיב... שוב סביב השעון, רק הרבה יותר דחוס.

ומה היום? האם מצבן של רוב הנשים השתנה באופן 

אך  שינוי,  יש  חלקן  שאצל  חושבת  אני  משמעותי? 
אצל רבות מאוד עדיין לא.

תודעת השוויון בין נשים לגברים ברורה ומובהקת 
כהנחה פילוסופית-חברתית, תרגומה המעשי רחוק 
מבינה  שאני  כפי  הצדק-החברתי,  ממונחי  עדיין 

אותו.

שנים רבות אני מנהלת בית ספר באזור פריפריאלי, 
בתקופות של שלום ומלחמה. במשך השנים ניהלתי 
והחברה  החינוך  נושאי  בחרום.  אזרחי  רובע 
חברתית  פעילה  ואני  מנעורי  עוד  אותי  מעסיקים 

בתודעה ובמעש.

לקדמת  העלה  האחרון  הקיץ  של  החברתי  המאבק 
מקום  בכל  איכויותיו.  ואת  הנשי  הכוח  את  הבמה 
של  שיח  מעגלי  התקיימו  אפשרית  זווית  ומכל 
לברר  שביקשו  חברתית,  תודעה  בעלי  אזרחים 
ולהבהיר את מהות “הצדק" אותו הם רוצים לעצמם 

ולחברה הישראלית.

אל  טבעי  באופן  סוחף  המפעפע  התודעתי  הזרם 
הקול  הזדמנויות.  ולשוויון  זכויות  לשוויון  הדרישה 
הנשי נמצא בעמדת כוח שחוצה את גבולות ומגבלות 
הגדולה  ההזדמנות  להיות  ויכול  הנשיים  הפורומים 
לשינוי המיוחל. לא עוד הצהרות אלא מפרט שיטתי 
שיתורגמו  לצדק  ורצון  כוח  תודעת  תוצאות.  של 
יהוו  בחקיקה,  ויעוגנו  ומדידים  כמותיים  להישגים 
הנשים  למאבקי  ביותר  המשמעותי  הניצחון  את 

בדורות האחרונים.

בתי הספר, שברובם מנוהלים על ידי נשים, מחזיקים 
בעוצמה נשית שעיקרה ידע ושליטה בפרטים.

אנחנו, המנהלות והמורות, שעובדות עם ציבור רחב 
הנשים  עם  ביומו  יום  מידי  ונפגשות  אמהות  של 
הנלחמות על איכות חיי ילדיהן בהיבטים הכלכליים 
הן  אנחנו  והתרבותיים.  החברתיים  בהיבטים  וגם 
המתמשך  במאבקן  הכרוך  ובכאב  בידע  שמחזיקות 
ואנחנו צריכות להירתם לתרגומם למסמך ולמפרט 

דרישות סף ולמה שייקרא “צדק חברתי".

בתי הספר מהווים מקום טבעי לזיהוי הצרכים מעצם 
היותם השדה הנרחב ביותר בו בולטת הדומיננטיות 

שנדע  ככל  לאמהות.  מועצם  מקום  יש  ובו  הנשית 
להגדיל את העוצמה הזו ולתרגמה למעשים - עצם 
המעשים ישחררו נשים ואמהות מתחושת העבדות 
לדרוש  בבואנו  מצפוננו  את  וישקיטו  המתמשכת 

“צדק חברתי".

 פערים בין בנים ובנות בלימודי 
 המדעים - שאלה של יכולות או 

גישות הוראה?

האקדמי  המרכז  בי"ס  מנהלת  ששון,  עירית  דר' 
לנוער במכללת תל-חי

המקצועות המדעיים וההנדסיים נחשבים להישגיים 
ותחרותיים, ההתמודדות בהם היא עצמאית, בעוד 
שבנות מעדיפות למידה חברתית ולמידה בקבוצות, 

המשלבת עבודת צוות ולמידה חווייתית.

יש לעצב סביבת למידה מעודדת. בנות מתפקדות 
טוב יותר בכיתות עם מודל נשי וייצוג רב של בנות. 
את  מעודדת  הכיתה  אווירת  כאשר  מצליחות  הן 
כולם להביע את דעותיהם, וכאשר המורה מעריכה 

את היכולת המדעית של בנות כמו של בנים.

עקבית  עלייה  ישנה  האחרונות  השנים   35 במהלך 
כיום  הגבוהה.  ההשכלה  במערכת  הנשים  במספר 
בישראל  גבוהה  להשכלה  במוסדות  הנשים  שיעור 
בלבד   20% מהוות  נשים  זאת,  עם  יחד   .57% הוא 
)מסר- בישראל  וטכנולוגיה  במדע  העוסקות  מכלל 
סטודנטיות  ש-71%  בעוד   .)2003 וכהנוביץ,  ירון 
 25% רק  החברה,  מדעי   63% הרוח,  מדעי  לומדות 
ונשים  תלמידות  פיסיקה.  ו-36%  הנדסה  לומדות 
הן  ובעולם  בארץ  במדע  ולעסוק  ללמוד  הבוחרות 
מקצועות  לימוד  הנשים.  לאוכלוסיית  ביחס  מיעוט 
למקצועות  קפיצה  קרש  מהווה  וטכנולוגיה  מדע 
רבים הנחשבים יוקרתיים ובעלי הכנסה גבוהה ולכן 
חברתית  למוביליות  לתרום  עשויים  אלו  תחומים 
)זוהר, 2006(. קידום נשים בתחומי מדע וטכנולוגיה 

עולה מתוך תביעה לצדק חברתי. 

בייצוג  בהבדלים  להבחין  ניתן  הספר  בבית  כבר 
המגדרי במדע. הנתונים בישראל על מספר הניגשים 
לבחינות הבגרות בפיסיקה, מחשבים ואלקטרוניקה 

מעידים על מגמה שלפיה הן ב-3 יחידות לימוד והן 
גבוה משמעותית  הבנים  מספר  לימוד  יחידות  ב-5 
יחס  )רובין, 2006(. בפיסיקה נמצא  ממספר הבנות 
תלמידים  שלושה  כל  על  אחת  תלמידה   ,3:1 של 
)Zohar & Sela, 2003(. קיימים הבדלים לא רק 
במספר הניגשים לבחינות במקצועות השונים כי אם 
גם בהישגים. במסגרת מבחנים ארציים ובינלאומיים 
תלמידי  הישגי  נבחנים  ומיצ"ב(   PISA ,TIMMS(
כך  ובנות.  בנים  בין  השוואה  ונעשית  ישראל 
PISA 2009 מראות כי בעוד  למשל תוצאות מבחן 
גבוהים  הקריאה  באוריינות  הבנות  של  שהישגיהן 
באוריינות  הבנים  הישגי  הבנים,  של  מהישגיהם 
)אתר  הבנות  מהישגי  גבוהים  ומדעית  מתמטית 

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, 2011(.

והצלחה  בבחירה  המגדריים  הפערים  נובעים  ממה 
בלימודי מדעים וטכנולוגיה?

חברתיים.  גורמים  על  מצביעים  שונים  מחקרים 
מעניקים  ומורים  גננות  כי  טוענת   )2000( שחר 
יחס שונה לבנים ובנות. בנות זוכות ליחס “מלטף" 
בהשוואה לבנים ולכן אינן משקיעות את המאמצים 
זוכים להקצאת זמן  הנדרשים למיצוי יכולתן. בנים 
תוך  דיאלוג  של  שונה  ניהול  קיים  מבנות.  גדולה 
כלפי  יותר  וסלחניים  רגישים  בביטויים  שימוש 
בנים.  כלפי  יותר  ומדרבנת  מעודדת  ובשפה  בנות 
נשים  של  רלוונטיות  בדמויות  מחסור  לכך,  בנוסף 
להציג  הנטייה  גם  עימן.  להזדהות  שניתן  מדעניות 
את המדע באמצעים כמו כלי נשק, מכוניות ומכונות 
של  הזיקה  את  מפחיתים  בנים,  יותר  המעניינים 
הבדלים  מדגישים  אחרים  מחקרים  לתחום.  בנות 
נוטים  שבנים  בעוד  ובנות.  בנים  בין  אישיותיים 
לאחרים,  וכישלון  לעצמם  לימודית  הצלחה  לייחס 
בנות נוטות להגיב הפוך. חשש מכישלון בקרב בנות 
 .)2000 )מברך,  לימוד אלו  תחומי  של  בחירה  מונע 
לשיטות ההוראה ולסביבה הלימודית השפעה ניכרת 
המדעים.  בלימודי  בנות  של  וההצלחה  הבחירה  על 
מחקרים מראים כי הפרדה בין בנים ובנות בלמידת 
 .)2006 גיא,  )בן  ההישגים  את  משפרת  מדעים 
נמצא כי תחושת תחרותיות המאפיינת את שיעורי 
הפיסיקה גורמת לבנות להימנע מלהשתתף בדיונים 
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המקצוע.  מלימוד  פרישתן  על  ומשפיעה  כיתתיים 
המדגישות  הספר,  בבתי  הרווחות  ההוראה  דרכי 
לפתרון  ואלגוריתמים  כללים  ושינון  מידע  מסירת 
בעיות, אינן מפתחות הבנה מעמיקה ואינן נותנות 
מענה הולם לסגנון הלמידה והחשיבה המועדף על ידי 
בנות )זוהר, 2006(. המקצועות המדעיים וההנדסיים 
שבהם  ותחרותיים,  הישגיים  למקצועות  נחשבים 
שבנות  בעוד  ועצמאית  אישית  היא  ההתמודדות 
בקבוצות  ולמידה  חברתית  למידה  מעדיפות 
המשלבת עבודת צוות ולמידה חווייתית. למידה כזו 
כיתתי  אקלים  ומחייבת  זמן  דורשת  בהבנה  כרוכה 
סובלני המאפשר לתלמידים לשאול שאלות, לקיים 
דיונים מעמיקים בקבוצות ולהקשיב. דפוסי הוראה 
המעודדים תחרותיות ולמידה אלגוריתמית מזיקים 
בזכותן  פוגעים  ובכך  לבנים  מאשר  יותר  לבנות 
המדע  בתחומי  שלהן  הפוטנציאל  מירב  את  לנצל 

והטכנולוגיה. 

מה אם כן ניתן לעשות?

למידה  סביבת  לעיצוב  לב  תשומת  להקדיש  יש 
עם  בכיתות  יותר  טוב  מתפקדות  בנות  מעודדת. 
כאשר  מצליחות  הן  בנות.  של  רב  וייצוג  נשי  מודל 
הכיתה  אווירת  כאשר  קונסטרוקטיבי,  משוב  יש 
וכאשר  דעותיהם,  את  להביע  כולם  את  מעודדת 
המורה מעריכה את היכולת המדעית של בנות כמו 
בסביבת  בהתמודדות  קושי  צפוי  לבנות  בנים.  של 
חדשים  עקרונות  המסביר  מורה,  ממוקדת  למידה 
הרצאה,  של  בדרך  בעיות  לפתרון  ופרוצדורות 
ולאחריה הצגת בעיות שהתלמידים צריכים לפתור 
ללמוד  בנות  עידוד  לפיכך  במהירות.  לרוב  בעצמם, 
מקצועות מדע וטכנולוגיה חייב להיות מלווה בשינוי 

משמעותי של גישות ודרכי הוראה.
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 יזמות חינוכית והשפעתה 
על מעמד ומסוגלות המורה בעיני 

עצמה, בארגון ובקהילה

במועצה  וחברה  חינוך  אגף  מנהלת  קמחי,  עדית 
המקומית קצרין

אישיות  תהיה  שמורה  רוצים  החינוך  במשרד 
לעצמה  תציב  לעוצמותיה,  מודעת  אוטונומית, 
יעדים. אך בו בזמן המערכת משדרת למורה מסר 
טוב  יודעים  השן  במגדלי  שיושבים  אנחנו  הפוך: 
נעריך  גם  אנחנו  ואיך.  תלמדי  מה  לך  ונגיד  יותר 

אותך. כך הורידו את המורות לרמה הכי נמוכה.

החלטנו לנתב את המורות להצעת יוזמות חינוכיות. 

שהרי מורה יוזמת תהיה מורה טובה יותר, מחוברת 
יותר לעוצמותיה. טיפחנו סביבה מעודדת יזמות.

מנהיגות  שהן  חושבות,  מורות  רוצים  אנחנו  אם 
קהילת לומדים, הרי שעלינו להתייחס אליהן כך.

כשעליתי לארץ ב-1973 כנערה, שיכנו אותנו בבת-
ים. בימי שישי הנוער בעיקר ישב על הברזלים ולא 
היה לנו מה לעשות. החלטתי להקים ארגון שמארגן 
לנוער ערבי שישי עם תוכן. הייתי תלמידת כיתה י'. 
ניגשתי למנהל מחלקת תרבות בעירייה. פרסתי את 
ופרסום  המפגשים  לקיום  מקום  וביקשתי  תכניתי 
אחת  וקיבלתי.  העירוניים  המודעות  לוחות  על 
לשבועיים, התקיים ערב כזה, הצגנו תערוכת בולים, 
סרט  הרצאה,  הייתה  אחריו  וכו',  ציורים  תערוכת 

וכו' ואח"כ מסיבה. כיבוד הבאנו מהבית.

30 שנה אחרי - אני מנהלת אגף החינוך בקצרין. איך 
משנים את המצב? את הדימוי של מורה בעיני עצמה? 
איך היא תהפוך בעיני עצמה למנהיגה של קהילה? 
)שהרי הילדים והוריהם הם קהילה(. במשרד החינוך 
מודעת  אוטונומית,  אישיות  תהיה  שמורה  רוצים 
בטעות,  להודות  לעוצמותיה,  שלה,  לתגובתיות 
יעדים, לתת לעצמה  גבולות, להציב לעצמה  להציב 
דין וחשבון. אך בו זמנית, המערכת משדרת למורה 
יודעים  השן,  במגדלי  שיושבים  אנחנו,  הפוך:  מסר 
טוב יותר ונגיד לך מה תלמדי ואיך. אנחנו גם נעריך 
נמוכה.  הכי  לרמה  המורות  את  הורידו  כך  אותך. 
החלטנו לנתב את המורות להצעת יוזמות חינוכיות. 
שהרי מורה יוזמת תהיה מורה טובה יותר. היא תהיה 
תחום  עם  תזוהה  שהרי  לכוחותיה,  יותר  מחוברת 
ויצפו ממנה. טיפחנו סביבה מעודדת  היזמות שלה 
יזמות. בתחילה נשמעו כל מיני סטריאוטיפים: “לא 
כדאי להתבלט"; “אני לא שפוטה של אף אחד"; “לא 
"אני עושה את  להיות מזוהה עם המערכת";  רוצה 
קטן  “אגיש משהו  אותי";  שיתמרצו  מבלי  העבודה 
- כי חשוב לי להיות בסדר"; “אגיש רק אם מישהו 

יעזור לי לכתוב את הבקשה".

הוגשו  הראשונה  בשנה  לדרך.  יצאנו  זאת  בכל 
שבע יוזמות. בשנה השניה - היו 12 יוזמות. בשנה 
השלישית - המספר עלה ל-15, כולל יוזמות מבית 

בתוקף  הסתייג  לבן  שקודם  ממלכתי-דתי,  ספר 
יוזמות  ל-25  הגענו  הרביעית  בשנה  מהמהלך. 
בשלב  מראש.  לאישור  מוגשת  יוזמה  כל  חינוכיות. 
השנה  ובסוף  היוזמה  את  מתארת  המורה  ההגשה 

עליה לתאר מה קרה ולמה.

באמצעות  מתמטיקה  לימוד  ליוזמות:  דוגמאות 
שולחנות  ייצור   - בי"ס  של  בית  אב  יוזמת  בישול; 
עץ בנגרות עם נערי ביה"ס; ליגת כדורשת של בנות 
מ"ברנקו  בנות  של  כדורשת  קבוצת  מבני-עקיבא; 

וייס"; בי"ס לתלמידים על סף נשירה מהמערכת. 

ישנה אמרה שהתחנכנו עליה “כל המציל נפש אחת, 
אותה  מפרשים  ואנו  ומלואו"1  עולם  הציל  כאילו 
ברוח של... הנה אנחנו )המושיעים( הולכים להציל 
מוטיבציה  אחוז  האדם  את  )דמיינו  אחר  מישהו 
“נו,  “מטופל"...  איזה  על  להתנפל  המחפש  ועזוז 
להציל?"(,  הולך  שאני  הזו  הנפש  איפה  איפה, 
הנפש  הוא  אחד  שכל  הוא  העניין  בעצם,  כאשר 
האחת שעליו להציל, את נפשו שלו, ובעניין הדגש 
המגדרי: את נפשה שלה עצמה. אנחנו רוצים לראות 
מורה שהיא אדם אוטונומי. דהיינו, אישה המציבה 
מודעת  ערכים,  סולם  לה  מגבשת  יעדים,  לעצמה 
מפתחת  עצמה,  של  לתגובתיות  ערה  לחולשותיה, 
ומייצרת לעצמה כלים הגונים, מקצועיים לנתב את 
דרכה. אנחנו רוצים לראות בית ספר שיש בו אווירה 
וכך  בו  שחיים  הערכים  את  מפתח  אחד  שכל  כזו 
נוצר הכוון הכללי, ואולי אפילו הפלורליסטי, במובן 
חייהם  פי  על  ערכים  סט  מובילים  שונים  שאנשים 
והילד סופג את הסינתיזה של כל הערכים. מכאן גם 
שהמילה “מחנכת" היא בעייתית, מאחר שהיא יוצרת 
ליצור  במקום  לחנך  אמורים  שאנו  במי  התמקדות 
את המיקוד בעובדה שהמחנכת כמו כל אדם בעמדה 
ניהולית, בעבודה עם בני אדם אחרים, אמורה קודם 
ארגון  בכל  כמו  שלנו,  הרצון  עצמה.  על  לעבוד  כל 
לראות  הוא  אנשיו,  עוצמת  על  המושתת  מתקדם 
קבוצת אנשים שעובדים על עצמם, אשר ביחד בונים 
מקום, בונים תהליך, בונים ארגון ומטפחים אווירה. 
איננו  האבסורדי:  למצב  לב  לשים  שעלינו  אלא 

המאבד  “כל  הוא:  הפסוק  הרמב"ם  מאת  סנהדרין  במסכת   .1
נפש אחת, מעלין עליו כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש 

אחת, מעלין עליו כאילו קיים עולם מלא".
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המורה  של  המקצועית  הגאווה  את  להחזיר  יכולים 
בעוד אנו ממשיכים להגיד לה מה לעשות וממשיכים 
לחשוב בשבילה מה טוב. אנחנו - האנשים החכמים, 
במשרדי  או  החינוך  במשרד  או  באקדמיה  יושבים 
כותבים תוכניות עבורך   - ייעוץ או עושים עסקים 
בשטח, שאת המבצעת שלהן, את המורה, המוציאה 
בראמ"ה,  החכמים  האנשים  אנחנו,  שלהן.  לפועל 
אותך,  יעריך  המנהל  איך  אותך,  נעריך  איך  נחליט 
איך נעריך את הישגי התלמידים. דהיינו, את, המורה 
בכיתה, פועלת בפס הייצור התעשייתי של החברה. 
אנחנו דורשים ומצפים ממך להיות אדם אוטונומי 
אך מתייחסים אליך כאל אדם תלוי לחלוטין, כאל 
עושים.  ומתי  איך  מה,  הנחיות  שמקבלת  פקידה 
במרכז  מישהו  לשים  רוצים  שכאשר  להבין  עלינו 
מרחב  בתוך  לפעול  האוטונומיה  את  לו  לתת  צריך 
עצמאי. אלה אמנם מילים גדולות אבל הן אומרות 
תקציב  למורה  יש  האם  למשל,  מעשיים.  דברים 
השנה?  במהלך  יבצע  הוא  פעולות  איזה  להחליט 
את  יפגשו  מקצוע  אנשי  איזה  המחנך  יחליט  האם 

הילדים, מתי, באיזה נושאים?

כלומר, אפשר לשים כותרות שונות “המורה במרכז" 
קונקרטי  ביטוי  אין  אם  אבל  במרכז"  ה"אדם  או 
לו/ה  להגיד  שווה  מה  המורה,  של  לאוטונומיה 

ששמים אותו/ה במרכז? 

מחוברים  אינם  במלאכה  העושים  אם  בנוסף, 
לתכנים מתוך אמונה ומחויבות, אז שום תכנית לא 
תצליח לאורך זמן. פשוט, לא תהיה המוטיבציה או 
המחסומים שבדרך,  על  להתגבר  מנת  על  האנרגיה 
או  שמרן  מפקח  צועק,  הורה  בדמות  יהיו,  שתמיד 
חוזר מנכ"ל. איננו רוצים לדלג על המורים כדי להגיע 
וגיבשה  לפני ארבע שנים  ישבה  אל הילדים. קצרין 
 - האבנים"  “מתווה שבע  שלה  החינוכי  החזון  את 
האבן השנייה מתוך השבע: אבן היוזמה. ישבה ועדה 
מנהלים,  מורות,  קהילה,  ציבור,  אנשי  של  נרחבת 
מערכת  של  שהבוגר  והחליטה  הורים  רשות,  אנשי 
פרו-אקטיבי  שיהיה  מוטב  ה-21  במאה  החינוך 
ולא רה-אקטיבי, שיהיו לו הכלים והאנרגיה ליצור, 
להגיב  לא  לו.  שיעשו  לחכות  לא  מאין.  יש  לעשות 
חיובית,  לחשוב  אלא  אחר,  מישהו  של  לאג'נדה 

כזה  יהיה  שהבוגר  כדי  ולהגשים.  לחלום  לתכנן, 
מורות  רוצים  אנחנו  אם  כזו.  להיות  צריכה  המורה 
חושבות, שהן מנהיגות קהילת לומדים, הרי שעלינו 

להתייחס אליהן כך.

חדשות  לאמרות  הצעה  בקריצה  מוגשת  לסיום, 
היזמות  ברוח  קיימות(  אימרות  של  )ריפריימינג 

החינוכית:

חירות  בעל  גבר  ישנו  מנהיגה  אישה  כל  מאחורי 
פנימית.

אתה יפה כשאתה בוכה.

לא על הפוטושופ תחיה המנהיגה.

גבר הוא מי ששולט ביצריו.

מאחורי כל שינוי ישנה אישה שיודעת מה היא רוצה.

יזמית חינוכית משמע מנהיגה חברתית.

107 שנים להנהגה גברית של 
הסתדרות המורות

גילה קליין, ראש סניף אשדוד בהסתדרות המורים, 
מתמודדת על ראשות הסתדרות המורים

את  ליוויתי  באשדוד  המורים  הסתדרות  כיו"ר 
המאבק לשינוי של אופק חדש, אך אחרי זמן קצר 
האיגוד  האם  לעבדים.  הפכו  שחברותיי  גיליתי 
המקצועי שכח את תפקידו? קיבלתי החלטה לשנות 
אלטרנטיבית  חדשה  הנהגה  העמדתי  האיגוד.  את 

בתוך תקופה קצרה.

ואנטי  תחמנית  מרושתת,  מערכת  מול  התמודדתי 
דמוקרטית, שביקשה לעשות הכל כדי שאני וחברי 
הסתדרות  המורים.  הסתדרות  להנהגת  נגיע  לא 
בוטה  דוגמא  מהווים  בראשה  והעומד  המורים 
המאמצים  כל  אף  על  הדמוקרטיה.  רמיסת  של 
להכניס  הצלחנו  הוגנת  התמודדות  מאיתנו  למנוע 
את הסיעה השלישית בגודלה להסתדרות המורים 
ולהקטין משמעותית את הסיעה של וסרמן. אנחנו 

נשים חזקות. יכולות להנהיג ולא צריכות לפחוד. 

התחלתי את המסע שלי עם פרלמנט נשים באפריל 

2010 במצפה רמון. 

גברים.  בידי  נשלטת  המורים  הסתדרות   1903 מאז 
הם שולטים בברזים. בכסף. למה הם מפחדים? אני 
כמעט חצי שנה במסע, בשליחות גדולה, כדי לשנות 
את פני המערכת. כיו"ר הסתדרות המורים באשדוד 
ליוויתי את המאבק לשינוי של אופק חדש. אך אחרי 
הפכו  שחברותיי  גיליתי  חודשים  חמישה  ארבעה, 
שכח  האיגוד  המקצועי?  האיגוד  ואיפה  לעבדים. 
לשנות  פשוטה.  לא  החלטה  קיבלתי  תפקידו?  את 
את האיגוד הזה מבחינה מקצועית. העמדתי הנהגה 
הייתי  קצרה.  תקופה  בתוך  אלטרנטיבית  חדשה 
חלק  לבחירות.  מועמדים  רשימות  לסגור  צריכה 

מהמועמדים חששו ופרשו.

ועידה  חברי  מרכז,  חברי  יש  המורים  בהסתדרות 
כ-80%  חברים.   401 מונה  הוועידה  הנהלה.  וחברי 
מהם אינם נמצאים במערכת כבר 30 שנה. הגיל של 

חלק מהם נע בין 68-80.

אנחנו נשים חזקות, יכולות להנהיג ולהוביל. לא צריך 
לפחד. למה שאנחנו לא נהיה אלו שישלטו על הברז? 
למה הייתי מאוד טובה כדי להיות הסגנית שלו אך 
אינני ראויה להכתיב לאן ילך הכסף? להיות מזכ"ל? 
שיאפשר  לי  יש  ניסיון  איזה  שואלים  וסרמן  אנשי 
לי להיות מזכ"ל הסתדרות המורים. הקמתי תנועה 
הצלחתי  הארץ.  ברחבי  סניפים   21 ולה  נח"ל  בשם 
תוך חודש לחבק נשים חזקות שהולכות איתי למהפך 
הזה. הוכחנו שאנחנו יכולות לעשות זאת. כל אחת 
מרושתת עם חברות טובות ברחבי הארץ. הפיצו את 
הבשורה. זהו מבחן השעה שלנו. אנחנו מפרגנות זו 

לזו. אני מאמינה בנשים ובחוזקות שלהן.

 הרהורים ותובנות שלאחר הבחירות 
להסתדרות המורים

הבחירות להסתדרות המורים התקיימו ב-5 באפריל 
כמו  מגופים  שקיבלתי  והחיזוקים  העוצמה   ,2011
שאני  לי  הבהירו  כ'ן,  תנועת  ויצ"ו,  נשים,  פרלמנט 
לא לבד במערכה. התמודדתי מול מערכת מרושתת 
הכל  לעשות  שביקשה  דמוקרטית,  ואנטי  תחמנית 
הסתדרות  לספסלי  יגיעו  לא  וחבריה  שקליין  כדי 
המורים. איך זה שאישה מעיזה לקום, אחרי שקיבלה 

מצד  ולתפקידים  למעמד  הבטחות  הרבה  כך  כל 
המזכ"ל ויוצאת נגדו???

המורים  בהסתדרות  פועלת  אני  שנים   27 מזה 
החינוך  על  כממונה  דורש  לכל  סייעתי  בהתנדבות. 
העל-יסודי בדרום, כמנהלת ויועצת לעובדי הוראה 
אשדוד,  סניף  וכיו"ר  הארץ  בכל  שבתון  בשנת 
הוא  בתפקיד,  כיהנתי  בהם  השנים  חמש  שבמהלך 
ונותני  הטובים  המקצועיים  מהסניפים  לאחד  הפך 
השירות מבוקר עד ערב. איך זה קרה שמצאתי את 
והכפשות,  הפחדות  של  שנאה,  של  בבחירות  עצמי 
תקשורתיים  גופים  עם  בשיתוף  הפועל  מנגנון  מול 
לשידור,  שהוקלטו  כתבות  העלאת  דרך  בכל  ומונע 
ומנהלים  הוראה  לעובדי  הפונים  פיקוח  גורמי  מול 
ומול  נחל  מרשימת  שמם  את  להסיר  באיומים 
של  למינהל  במכללה  כמנהלת  בפרנסתי  הפגיעה 

ההסתדרות הכללית?!

כך עובדת השיטה, שבה אין דין ואין דיין. הסתדרות 
של  בוטה  דוגמא  מהווים  בראשה  והעומד  המורים 

רמיסת הדמוקרטיה:

צעדי  את  מצרים  הבחירות  לפני  חודשים  1. מספר 
המזכ"ל  כיו"ר.  מלפעול  ממני  ומונעים  סניף  כיו"ר 
שולח מכתב למשרד החינוך ולרשות המקומית שלא 

להזמין אותי כיו"ר סניף למכרזים.

2. מכניסים למשרדי את אנשי וסרמן, מחליפים ציוד 
שולחנות, רוכשים פקס ומכונה צילום חדשה - על 
חשבון המורים כמובן וללא צורך. הכל כדי להראות 

מי שולט, כח, כח ואיומים.

מודעות  הוראה  עובדי  חשבון  על  מפרסמים   .3
בעיתוני אשדוד.

ההוראה  עובדי  של  רשימות  במאגר  משתמשים   .4
ומוציאים כתבה באינטרנט בה הוכפשתי כיו"ר סניף 

)התלוננתי במשטרה ונשקלת הגשת תביעה דיבה(.

5. מאיימים על עובדי הוראה ותובעים מהם לעזוב 
תפקידים  להם  מבטיחים  בזמן  ובו  רשימתי,  את 

וקידום. מאיימים על מנהלים. הכל מתועד בסיעה.

6. מאיימים על פרלמנט נשים ומנסים לחבל באירוע 
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המאורגן על ידו, שבו אני אמורה להשתתף.

לקבל  נח"ל  מסיעת  מונעים   - הבחירות  בשבוע   .7
מאגרי מידע של חברי הסתדרות המורים למשלוח 
חומרים. כמידי בחירות מוציאה הסתדרות המורים 
מזכ"ל  שלהם.  והמצע  המתמודדים  כל  עם  חוברת 
שלפי  נראה  פרסומו.  את  מונע  המורים  הסתדרות 
בסקרים  כובשת  קליין  שגילה  הבין  שקיבל  המידע 
ולכן יש למנוע חשיפתה למורים, לגננות ולגמלאים. 

וכך ציבור גדול לא יודע מי מתמודד, כיצד בוחרים.

ניהול בחירות חשאיות, מונעים שמירה  מונעים   .8
על קלפיות. יש בידי הסיעה חומר רב על התנהלות 
שונים  במקומות  היו  לא  נחל  פתקי  תרמיות.  של 
בארץ. כל חברי ועדת הבחירות הם בעלי תפקידים 
במערכת. כך גם היושבים בבית הדין של הסתדרות 

המורים הם נציגי הסיעות.

ב-15%.  בבחירות  נח"ל  זכתה  הקשיים  כל  למרות 
שונות,  מפלגות  המאחדת  אמ"י  וסרמן  של  סיעתו 

מרצ, עבודה, ליכוד, ויפה בן דוד זכו ב-30% בלבד.

הסניפים  בכל  מאד  גדול  מהפך  עשתה  נח"ל  סיעת 
לכן  כולם  על  זו מהווה איום עתידי  בארץ. הצלחה 
ממשיכים לפגוע בי ובסיעה. סיעת נח"ל בראשותי 
בגודלה  השלישית  הסיעה  את  היום  מהווה 
לא  שוב  היא  ההתנהלות  המורים.  בהסתדרות 
הסיעה.  את  למחוק  כדי  הכל  ועושים  דמוקרטית 
היא  להם  הבחירות  כספי  את  לסיעה  משלמים  לא 
זכאית. אני שילמתי מכספי קרוב ל-200,000 ₪, על 
מנת לכסות תשלומי ספקים. על-פי חוקת הסתדרות 
המורים, היה עליה להעביר לסיעה את הכסף. יועצי 
ועדת הבחירות המרכזית, אלה שמנעו כניסת נציגי 
מהכובע  שפנים  שלפו  הארץ,  בכל  ספר  לבתי  נחל 

והציגו מסמכים שונים ומשונים, שהם פסולים. 

נח"ל,  סיעת  את  למחוק  הוא  העכשווי  המהלך 
למנוע ממנה לפעול בסניפים, למנוע ממנה להנהיג 
באשדוד,  הקולות,  ברוב  זכתה  בהם  בסניפים 
אין  ועוד....  ים,  בבת  דן,  בגוש  בשרון,  בראשל"צ, 
התנדבו  הסיעה  חברי  תקציבים.  לסיעה  מעבירים 
וגייסו עו"ד שייצג אותה מול חבורת  לגייס כספים 

ראשי הסתדרות המורים. 

להעברת  הסיעה  תביעת  נידונה  אלה  בימים 
התשלומים המגיעים לה בדין מול השופטת בדימוס, 
המחוזי  המשפט  בית  הוראת  פי  על  פריש,  שרה 
ולא  בדימוס  שופטת  למנות  המורים  להסתדרות 

אישיות פוליטית.

בית  של  והוגנות  צדק  למען  משפט  מתנהל  כיום 
הסתדרות המורים. כולנו מקווים ומתפללים שיבואו 
על  להגן  שתפקידו  הזה,  לבית  יותר  טובים  ימים 

עובדיו ולא לאיים עליהם.

הנשים  ארגוני  הדיון:  סיכום  הרצוג,  אסתר 
שלא  מבטיחה  הגברית  ההגמוניה  כי  מנוטרלים, 
יוכלו לשנות את יחסי הכוחות. השלטון נותן להם 
כסף בתנאי שיטפלו בילדים, בקשישים, במוגבלים. 
בתנאי שלא ישלחו את היד לכסף. הארגונים הללו 
מנוטרלים באופן מכוון ולא מקרי. הם אינם יכולים 
תפקיד  על  שמתמודד  במי  או  במאבקים  לתמוך 
והממסד.  הקרנות  כספי  את  יפסידו  אז  כי  פוליטי, 
כך למדנו גם מעדותה של לאה ארליך על התנכרות 
על  להתמודד  ביקשה  כאשר  ממנה  הנשים  ארגוני 
מסיפור  וגם  המקומיות  בבחירות  במועצה  חברות 

קרן פרידריך אברט ופרלמנט נשים.

זכויות לאיש  כגן, שחוקקה את חוק שיווי  גם רחל 
שיווי  חוק  בעד  הצביעה  לא  עצמה  היא  ולאישה, 
זכויות לאיש ולאישה שהיא יזמה, מכיוון שבן גוריון 
לרשויות  האישות  דיני  על  המונופול  את  "מכר" 
ויצ"ו  את  הוציאה  העולמית  ויצ"ו  אח"כ  הדתיות. 
הארגון  את  והפכה  מהפוליטיקה  הישראלית 
התמיכה  בעזרת  הכל  למימסד,  וכנוע  לממושמע 
הכספית. היתה התניה ברורה: אסור לתמוך בנשים 

בפוליטיקה.

בואו נזכור, יש לנו כסף! עם הכסף שלנו נוכל לעשות 
דברים ולהסתדר גם בלי כספי קרנות וארגוני מימסד.

יודעות  אנחנו  בנתינה!  הוא  שלנו  העיקרי  הכוח 
את  לשנות  שנוכל  כדי  לעצמנו  ניתן  בואו  לתת. 
החברה. נתרום גם את הפעילות ההתנדבותית וגם 

את הכסף שלנו. 

תמונות ממושב פרלמנט נשים ה-66 בקריית שמונה 
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הניצחון הקטן של המורים

בית המשפט של הסתדרות המורים פסק פסק 
דין כנגד הסתדרות המורים, והנשיאה רמזה 
שהתקיימו  בבחירות  קלוקלת  התנהלות  על 
לאחרונה. לא רק שביהמ"ש קבע שהסתדרות 
המימון  את  נח"ל  מסיעת  מנעה  המורים 
דברים  גם  נכתבו  הדין  בפסק  לה,  שמגיעה 
קשים על תהליך הבחירות ועל היחס שניתן 
וסרמן.  יוסי  נגד  שהתמודדה  נח"ל  לסיעת 
והחזיר  צדק,  מעט  המשפט  בית  עשה  כעת 
בחירות  יהיו  מהימים  שביום  התקווה  את 

דמוקרטיות הוגנות בהסתדרות
פס"ד: תיק 110/1 סיעת נח"ל נגד הסתדרות 

המורים ואח'
אבל  מתדרדר,  בישראל  המורים  של  מצבם 
את  לייצג  שאמורה  המורים  הסתדרות 
ומנהלי  תפקידה,  את  ממלאת  לא  המורים 
ההסתדרות הפכו למשתפי פעולה עם משרד 
הזכויות  ברמיסת  האוצר  ומשרד  החינוך 
של עובדי ההוראה. רבות נכתב על הפרטת 
מורים  ויותר  יותר  כאשר  החינוך,  מערכת 
זכויות,  בלי  קבלן  כמורי  היום  עובדים 
מעבר  עלובות.  ממשכורות  לחיות  ונאלצים 
הייתה  שאמורה  חדש"  "אופק  רפורמת  לכך 
להיטיב עם המורים, רק פגעה במעמדם ולא 
שבה  נסבלת  הבלתי  המציאות  את  שינתה 
של  להבטחות  בניגוד  לתפקד.  צריכים  הם 
המורים  של  משכורתם  המורים,  הסתדרות 
משמעותית,  בצורה  השתפרה  לא  בישראל 
ואפילו  השתפרו,  לא  שלהם  העבודה  תנאי 
לכיתות  לדאוג  האלמנטרית  ההבטחה 
קטנות יותר לא קוימה. לטענת גילה קליין, 
בגודלה  השלישית  הסיעה  נח"ל,  סיעת  יו"ר 
בהסתדרות המורים, הבעיה היא שההסתדרות 
נשלטת על-ידי עסקנים שלא אפשרו בחירות 
הוגנות, ופגעו קשה בטוהר הבחירות. השבוע 
נעשה קצת צדק בבית המשפט של הסתדרות, 
פריש  שרה  השופטת  כאשר  קליין,  טוענת 

המורים  הסתדרות  של  הדין  בית  נשיאת 
סיעת  של  המשפטית  התביעה  את  קיבלה 
נח"ל נגד הנהגת ההסתדרות. קליין, מתארת 
מסע מתוכנן ומתוזמן של נקמה כלפיה וכלפי 
סיעת נח"ל, כשהמטרה של ראשי ההסתדרות 
הייתה לחסל כל אופוזיציה לסיעתו של וסרמן, 
ששולט על ההסתדרות כבר למעלה מעשור. 
הסתדרות  על-ידי  הופעלו  קליין  לטענת 
שלה,  בפרנסה  לפגוע  כדי  לחצים  המורים 
פעולה  שיתפו  רבים  גופים  לטענתה  כאשר 
עם וסרמן "כדי לחסל את גילה קליין". קליין 
טוענת שהיא איבדה את העבודה שלה והיא 
מציינת שגם אחרי הבחירות שבהן היא זכתה 
הניסיון  המורים,  מקולות  אחוז  עשר  ב-15 
לטענת  נמשכו.  נח"ל  ובסיעת  בה  לפגוע 
מסרים  העבירה  ההסתדרות  הנהגת  קליין, 
השלישית  הסיעה  שהיא  נח"ל  של  לנציגים 
בגודלה בהסתדרות המורים, שהם מתכוונים 
לחסל את נח"ל תוך שלושה חודשים. לטענת 
הנהגת  הזה  החיסול  ממסע  כחלק  קליין 
ההסתדרות סירבה להעביר לסיעת נח"ל את 
הכספים שהגיעו לה כחלק ממימון בחירות, 
וכן את הכספים השוטפים שמגיעים לסיעה 
כדי שתוכל לתפקד, דבר שפגע קשה במצבה 
הכלכלי של קליין ואילץ אותה לצבור חובות 

שבהם היא התקשתה לעמוד.
פסק הדין - ניצחון של כלל המורים 

החלטת בית המשפט של ההסתדרות מה-14 
לפברואר שופכת קצת אור על ההתנהלות של 
הסתדרות המורים, כאשר נשיאת בית המשפט 
בעצמה קיבלה את טענות סיעת נח"ל לגבי 
נגד  בחריפות  והתבטאה  הבחירות  הגינות 
הפגיעה הלא מידתית בסיעת נח"ל. השופטת 
כתבה בפסק הדין "מתוקף זאת היה על סיעת 
נח"ל, מפלגה חדשה ללא תקציב, להתמודד 
לבדה עם רפורמת החוקה אשר הוכנסה ערב 

זאת  וכל  השלכותיה  עם  גם  כמו  הבחירות, 
המורים  הסתדרות  של  פשוט  לא  יחס  תוך 
חלשה  סיעה  הינה  אשר  נח"ל  סיעת  כלפי 
יותר, כפי העולה מן העתירות". אמירה זאת 
הן  השופטת  של  הנחת  חוסר  את  מבטאת 
ממסע הרדיפה כלפי קליין וסיעת נח"ל והן 
הבחירות  התקיימו  שבו  צודק  הלא  מהאופן 
נשיאת  המורים.  להסתדרות  האחרונות 
דין שעל  פסק  באותו  החליטה  בית המשפט 
לסיעת  מידי  באופן  להעביר  ההסתדרות 
נח"ל את כל הכספים שנגרעו ממנה ומגילה 
כלפי  שהופעלו  שהסנקציות  וקבע  קליין, 
גילה קליין אינן עומדות בקנה אחד עם חוקי 
הדין  פסק  הצדק.  עם  או  המורים  הסתדרות 
המורים,  כלל  של  ניצחון  ספק  ללא  מהווה 
ההליך  את  לתקן  כדי  פעל  המשפט  בית  כי 
הדמוקרטי שנפגע קשות עקב ההתנהלות של 

כדי  הוקמה  נח"ל  סיעת  ההסתדרות.  הנהגת 
יותר  הולם  ייצוג  למורים שנרמסים  להעניק 
ותקווה לעתיד טוב יותר, ולכן אין סיבה שלא 
יתאפשר לסיעה זאת להתמודד בהליך הוגן. 
גילה קליין טוענת שכאישה שנמצאת שנים 
כל  את  מכירה  היא  החינוך  במערכת  רבות 
"מתחייבת  והיא  החינוך,  במערכת  העוולות 
להמשיך להילחם" כדי לשנות את הסתדרות 
לכל  יותר  גדול  ייצוג  ולהעניק  המורים 
אותם מורות ומורים שעובדים קשה בתנאים 
סיעת  נאבקת  אלה  בימים  נסבלים.  בלתי 
מורים  על  הכפייה  כנגד  עיקש  מאבק  נח"ל 
עצומה(,  )ראה  נוכחות  בשעון  להשתמש 
וחשוב לגילה קליין לקרוא לכל המורים לא 
להתייאש ולהצטרף לסיעת נח"ל כדי לקדם 

מאבק על זכויות המורים.
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 )מימין( חברות הוועדה המייעצת של פרלמנט נשים עם גילה קליין )שלישית משמאל(: אירית דלומי, ענת לבנת, 
אסתר הרצוג, סרין אנג'ל, רחל מזרחי 
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ברכות: דר' בני דוידזון, מנהל ביה"ח

חלוקת תעודות הוקרה לנשות השנה:

דר' תמר קרני, מנהלת המכון לבריאות 
 השד באסף הרופא

מידי: יעל מעוז

 פלורה שושן, ראש מועצת מצפה רמון
מידי: אורנית לוי ספקטור

 מיתר לאור, תלמידת תיכון "רמות" בת ים
מידי: ענת לבנת

הרצאה: רות רזניק: תרומת נשים לחברה

טקס נשות השנה של פרלמנט נשים
יום רביעי 18.5.2011, בית החולים אסף הרופא

מימין: יעל מעוז, רחל מלכה, אנג'י אגאג'ני, דר' תמר קרני, ענת לבנת

דר' תמר קרני, מיתר לאור )מימין לשלט( ופלורה שושן )משמאל(

לינוי בר גפן, מנחת הטקס

רות רזניק עם דר' תמר קרני דר' בני דוידזון מנהל ביה"ח אסף הרופא, מברך בטקס

בנות מגמת המוסיקה בתיכון רמות בבת ים חבורת הזמר מרכז רפואי אסף הרופא
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לא  האנושית  החברה 
להתקיים  יכולה  הייתה 
אלמלא נשים שהיוו מוקד 
וחינוכי.  תרבותי  חברתי, 
ספר  את  ניקח  אם 
הדתות  ושלוש  התנ"ך 
 , ת ו י ט ס י א י ת ו נ ו מ ה
זה,  ספר  על  המתבססות 
ניווכח כי בספר בראשית 
מוזכר פעמיים כי אלוהים 
ברא  ונקבה  זכר  ובדמותו,  בצלמו  האדם  את  ברא 
ויקרא את שמם  היבראם  ביום  אותם  ויברך  אותם 
אדם  המונח  כי  מגלות  אנו  לאט  לאט  אולם  אדם. 
ממין  האדם  האלוהית,  הישות  למחצית  מתייחס 
זכר בלבד ואילו הישות האלוהית אדם ממין נקבה, 
נאה,  - אישה  זכר  הפכה לאחד מחפציו של האדם 
דירה נאה וכלים נאים מרחיבים את דעתו של האדם 

)ממין זכר, כמובן(. 

היהודית,  האומה  אבי  אברהם:  של  לסיפורו  נחזור 
הפסלים  תרח.  אביו  בבית  הפסלים  כל  את  שניתץ 
שאינן  בדתות  כנהוג   - וזכריים  נקביים  היו 
מונותיאיסטיות. אולם, בעצם הניתוץ הזה ובקביעה 
חדשה  מציאות  נוצרה  זכר,  ממין  הוא  האלוהים  כי 

של אדנות הגבר.

מיילדות,  הם:  בתנ"ך  המוזכרים  נשיים  מקצועות 
הארחה  בתי  בעלות  זונות,  משרתות,  מיניקות, 
ומכשפות. בצו אלוהי היה צורך להרוג את המכשפות 
המזרח  בתרבויות  המכשפות  תחיון(.  לא  )מכשפה 
כמנהיגות  שימשו  אחרות  בתרבויות  וכן  תיכוניות 
הידע  שרביט  את  כמעבירות  כקוסמות,  קהילתיות, 
מדור אחד של נשים לדור הבא אחריו. הן היוו מוקד 
כוח ומידע היסטורי ועצם קיומן איים על התרבות 
הפטריארכלית החדשה. פה ושם, אנו רואים סימנים 

רב  המון  המובילות  נשים  של  ולעצמאות  למרד 
רבנו,  משה  של  אחותו  הנביאה,  מרים  אחריהן: 
פרעה  בת  ודאית;  מטביעה  משה  את  הצילה  אשר 
לוט  בנות  הדחויה;  הכת  בן  ילד,  ואימצה  שלקחה 
ותמר אשת ער, כלתו של יהודה, שניסו להמשיך את 
ו/ הקיום כאמהות וכממשיכות השושלת האנושית 

או המשפחתית. 

רחל  הערצה:  המעוררות  נוספות  תנ"כיות  דמויות 
את  עימה  ולקחה  יעקב  בעלה  פי  את  שהמרתה 
הפסלים האהובים מבית אביה; דבורה הנביאה; ויעל 
אשת חבר הקייני. אלה דמויות של נשים המונצחות 
וכגיבורות  חברתיות  כמובילות  הזה  היום  עצם  עד 
תרבות. כמובן שאנו מעלות על נס את הספק גיורת, 
לה  שהורתה  נעמי,  חותנתה  ואת  המואביה  רות 
כיצד לנהוג בתרבות החדשה על מנת להפוך לאשת 
פאה  המלקטת  ענייה  שפחה  במקום  חוקית,  איש 
ושיכחה. היא הייתה לאם אמו של שושלת בית דוד.
אין ספק כי מעמדן של נשים אלו לא נקנה בזכותו 
בן הזוג אלא בזכות עשייתן ותרומתן האישית  של 
למחוק  אפשר  אי  הספרים  בספר  גם  והקהילתית. 
איך  נשים שידעו  ותבונתן של  לחלוטין את מקומן 

לשרוד במציאות בה הן חיו.

אם נרשה לעצמנו לדלג מאות רבות של שנים נגלה 
כי מעמדן של נשים נשואות היה כשל שפחה חרופה 
שיכלו  והאחים,  האב  בידי  בתחילה  האדון.  בבית 
להשיאה לכל המרבה במחירן או כל מי שיכול לקדם 
בידי  מכן  ולאחר  וכלכלית  פוליטית  מבחינה  אותם 
בן הזוג. יחד עם זאת, נשים תמיד מצאו את הדרך 
ליצור  ובכך  פעולה  בשיתוף  ולפעול  להתקבץ  כיצד 
הדדית,  לתמיכה  שפעלה  סמויה  תרבות  מעין  להן 
אל  נשלחו  נערות  ולשידוכים.  לרכילות  לחיזוקים, 
המעיין או אל הבאר להביא מים וכך לפגוש בחתנים 
הלכו  נשים  חברותיהן.  עם  ולהיפגש  עתידיים 

תרומת נשים לחברה? החברה היא הנשים!

רות רזניק
הרצאה בטקס נשות השנה של פרלמנט נשים

בישלו  בצוותא,  היניקו  בנחל.  כבסים  לרחוץ  יחד 
מגלים  שאנו  כפי  שונות,  במלאכות  עסקו  בצוותא, 
שישי. ערב  מידי  והמושר  הידוע  חייל"   ב"אשת 
בבישול,  באריגה,  בטוויה,  ברוקחות,  עסקו  נשים 
בחקלאות וכמובן בגידול בעלי החיים מסביב הבית, 
ובעיקר בגידול ילדים. נשים היוו את המוקד סביבו 
נשים  ותרבותיים.  חינוכיים  דתיים,  מרכזים  הוקמו 
העבדות  למיגור  המאבק  בראש  שעמדו  אלו  הן 
את  הסיעוד,  מקצוע  את  ויזמו  הקימו  בארה"ב, 
המאבק באלכוהוליזם. נשים נאבקו על זכותן ללמוד. 
גילינו רק לאחרונה כי הדרך לדכא נשים באפגניסטן 
ולרכוש  ספר  לבית  ללכת  מנשים  למנוע  הייתה 

השכלה אלמנטארית.

זכותן  על  נאבקו  נשים  ה-19  המאה  באמצע  כבר 
הראשונות  והרופאות  באוניברסיטאות  ללמוד 
בסקוטלנד ובאנגליה זכו לנידוי וביזוי בידי המרצים 
על  מדברות  אנו  הלימודים.  לספסל  והחברים 
קול,  להן  היה  שלא  בתקופה  נשים  של  מאבקים 
מועמדות  להציג  או  להצביע  זכות  להן  הייתה  לא 
סופרות  להיות  נאבקו  נשים  כאשר  לבחירה, 
דוגמת  גברי,  בשם  להשתמש  נאלצו  ולעיתים 
האחיות  דוגמת  רווקות,  להישאר  או  סאנד,  ג'ורג' 
עליהן  לאסור  היה  יכול  זוג  שבן  מאחר  ברונטה, 
אמנם  ובאמנות.  במוסיקה  גם  כך  בכתיבה.  לעסוק 
פסנתר  על  לפרוט  למדו  אמידות  למשפחות  בנות 
הולם  שידוך  למציאת  כלים  היו  אולם אלה  ולצייר, 
היו  בצרפת  ה-18  במאה  כבר  במקצוע.  עיסוק  ולא 
חוגי בית שבהן נשים וגברים החלו לדבר על זכויות 
בתה  בלידת  שנפטרה  וולסטונקראפט  מארי  נשים, 
הצורך  על  שכתבה  ומורה,  סופרת  הייתה   ,35 בגיל 
של נשים בעצמאות כלכלית ובאי- תלות בבן הזוג. 
הסיעוד  מקצוע  את  שהקימה  נייטינגייל,  פלורנס 
הצבא  בקרב  מחקרים  ערכה  מכן  ולאחר  המודרני 
תברואה  ותנאי  לסניטציה  בדרישתה  הבריטי. 
שנים  נאבקו  נשים  ממוות.  חיילים  אלפי  הצילה 
לאחר  רק  אולם  הסופרג'סטיות,  במסגרות  רבות 
מלחמת העולם הראשונה, ב-1919 ובעקבות מאבקן 
הבחירה  זכות  את  קיבלו  במערב  נשים  המתמשך, 
בניו  סנגר  מרגרט  דר'  למשל,  כך,  להיבחר.  והזכות 
יורק נאסרה על שהפיצה מידע בדבר תכנון משפחה, 

את  לנשים  אפשרה  המאבק  הצלחת  נשים.  בקרב 
הזינוק לעצמאות ולהוקרה חברתית בהמשך, במאה 
את  שגילתה  קירי,  מאדאם  כמו  אישה  וכך  ה-20. 
לנה  כמו  נשים  נובל.  בפרס  פעמיים  זכתה  הרנטגן, 
קיכלר שהצילה מאות ילדים אחרי השואה והביאה 
את  שהביאה  כגן  הלנה  ודר'  מבטחים  לחוף  אותם 
את  הקימה  ואחר-כך  לישראל  המודרנית  הרפואה 
אמא  הנזירה  הנוער.  עליית  של  המדהים  המפעל 
תרזה טיפלה בחמלה רבה בחולים, בעניים המרודים 
 40 במהלך  הקימו  נשים  אלפי  שבהודו.  בכלכותה 
תקיפה  לקורבנות  סיוע  מרכזי  האחרונות  השנים 
מינית ומקלטים לנשים מוכות ברחבי העולם, ובכך 
נשים  של  מצוקתן  ולחשיפת  חברתי  לשינוי  הביאו 
האקדמיה  בעולם  נשים  המשפחה.  בתוך  וילדים 
ללימודי  הדרך  את  ובמאבקיהן  בעקשנותן  פתחו 
ומגדר ברחבי העולם. נשים פרצו וסללו דרך  נשים 
לבאות אחריהן לעסוק בתעופה, במדע, במשפטים 
נשים  ויצרו מציאות אחרת למאה ה-21.  וברפואה 
שימור  על  שלום,  על  במאבקים  במקומן  בולטות 
בשנות  בבריטניה  נשים  למשל  כמו  הסביבה, 
הקמת  ומנעו  צבא  בסיסי  ליד  שהתנחלו  השבעים 
הרצוג  אסתר  פרופסור  כמו  נשים  גרעיניים.  כורים 
המביאה  הנשים,  פרלמנט  את  והקימה  יזמה  אשר 
מכלול נושאים חברתיים לדיון רב תרבותי לקהילת 
הפמיניסטית  התנועה  המדינה.  רחבי  בכל  הנשים 
הטביעה את המונח: האישי הוא הפוליטי. אנו באות 
ניסיוננו  עם המטען האידיאולוגי האישי שלנו, עם 
שלנו,  במיניות  ובהשלכותיו,  הוסת  בגילוי  האישי 
בהריונות, בבעיות פוריות ובהפלות. אנו מגיעות עם 
הציפיות והתקוות של הורינו אולם מעוצבות במידה 
רבה על ידי התרבות אותה ינקנו בילדותנו. הספרות, 
הקולנוע והטלוויזיה מעצבות דור של נשים וגברים 
שגורלם ועתידם יהיה שונה מזה של הוריהם. בידינו 
מובילות  ולהיות  פעיל  חלק  לקחת  היכולת  הנשים 
פחות,  אלימה  יותר,  שוויונית  חברה  בעיצוב 
ממארג  כחלק  האחר  והזולת  השונה  את  המקבלת 

החיים המודרניים העומדים בפתחנו.

והשמים   - וביכולותינו  בכוחותינו  להאמין   עלינו 
הם הגבול.
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ענת לבנת )מימין( ומיתר לאור

אורנית לוי-ספקטור עם פלורה שושן

משמאל: דר' אוסנת לב ציון קורח, דר' בני דוידזון, אילן יפתח, רות רזניק, פלורה שושן

יעל מעוז )מימין( ודר' תמר קרני
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אודיטוריום בית לוחמי הגטאות 
בגליל המערבי

ברכות:
אבי אובנטל, סגן יו"ר מועצת מטה אשר

נילי אלון, יועצת ראש המועצה למעמד האישה
דר' דליה פרל-אולשוונג, מנהלת הסברה ושיווק, 

בית לוחמי הגטאות

קטעי שירה:
הזמרת דורית ראובני

דברי פתיחה: 
ציפי גליקמן, חברת הוועדה המייעצת של 

פרלמנט נשים

הצגת עמדות: 
נשים בין גיל לתעסוקה - תמונת מצב

מיכל דגן, מנהלת מרכז מהות

על שקיפות של גיל ומראה אצל נשים
דר' רבקה נרדי, מטפלת אישית וזוגית

הגיל והתרבות - איך הם משפיעים על קריירה 
מקצועית של נשים בחברה הערבית? 

רג'דה מסאלחה, ראש המרכז הארצי להורים 
בחברה הערבית, מכללת אלקאסמי

איך קשורים גיל ומגדר למנהיגות בקיבוץ?
נרקיס רגב, מזכירת קיבוץ עברון

את לא חייבת, אז למה את עושה את זה?
דר' מירה רוזן, מנהלת מרפאות לרפואה 

אסתטית הומיאופתית

לשרוד את הגיל והתקשורת ולהצליח כזמרת 
ותיקה

דורית ראובני, זמרת ומורה לפיתוח קול

מנחת הדיון: ענבר דותן, שדרנית ברדיו חיפה 

מנחת האירוע: נילי אלון

נילי אלון, יועצת למעמד האישה במועצה האזורית מטה אשר - 
קריירה פמיניסטית בהעצמת נשים בכל גיל



ברכות
אבי אובנטל, סגן יו"ר מועצת מטה אשר: זה עונג והתרגשות גדולה עבורי להיות כאן בבית לוחמי הגטאות. 
כבן להורים ניצולי שואה, כל כניסה שלי לכאן מלווה בהתרגשות. מועצה אזורית “מטה אשר" היא בין הגדולות 
בקרב 54 מועצות אזוריות בארץ. מונה כיום כמעט 24 אלף תושבים. המועצה משתרעת מקיבוץ אפק דרך ראש 
הנקרה, אילון, יסעור ואחיהוד, 32 ישובים, מתוכם 19 קיבוצים )אחד מהם עדיין שיתופי(, שמונה מושבים, 
ילדים.  כ-6,400  במועצה  וערב-אל-ארמשה.  דנון  שייח'  ערביים:  ישובים  ושני  קהילתיים,  ישובים  שלושה 
חלק נכבד מהתקציב מוקצה לחינוך ולא מעט תשומת לב מוקדשת לתעסוקה, שהיא נושא כבד-משקל באזור 
פריפריאלי. במועצה 34 חברי מליאה, מתוכם שתי נשים בלבד. הגיע הזמן להכפיל או לשלש את מספרן של 

הנשים חברות המליאה.

דברי פתיחה
נילי אלון, יועצת ראש המועצה האזורית מטה אשר למעמד האישה: 

בחרנו לעסוק היום, במסגרת הפרלמנט, בנושא שנוגע ופוגע בנשים רבות. אותן נשים שעושות את כל הדרך 
למעלה, בונות לעצמן קריירה, משקיעות בלימודים, מקדישות שנים רבות במקומות עבודה, כל זאת בנוסף 
להיותן רעיות, אמהות, בנות שעול הטיפול במשפחה נופל על כתפיהן. הן מוצאות את עצמן לא פעם, נפלטות 
ממעגל העבודה בגיל צעיר יחסית. בשעה שהילדים גדלו ועזבו את הבית, כשהן פנויות יותר וצברו ניסיון רב 

לאורך השנים, דווקא אז הן מוצאות את עצמן מידפקות על דלתות שנסגרות בפניהן...

 נשים בין גיל לתעסוקה - מה עושים גיל ומראה לקריירה של נשים?
תמונת מצב

מיכל דגן, מנהלת מרכז מהות

או   )ageism( אייג'יזם   – גיל  רקע  על  האפליה 
ולמרות  חוק  פי  על  אסורה   - בעברית  גילנות 
זאת היא הרווחת ביותר בשוק העבודה הישראלי. 
מקבוצות  ובפרט   ,40 מגיל  כבר  נשים  אפליית 

מוחלשות, הולכת ומתרחבת.

מדינת ישראל חייבת לתת עדיפות לאומית לפיתוח 
רקע  על  הפערים  ולצמצום  רב-גילאית  תעסוקה 

מגדר וגיל בשוק העבודה.

מתבגרת.  העולם  אוכלוסיית  עולה.  החיים  תוחלת 
מעידים  מישראל  וגם  העולם  מרחבי  הנתונים  אך 
כי עם העלייה בגיל חלה ירידה בשיעורי השתתפות 
בכוח העבודה, האבטלה מעמיקה ומדווחת תחושת 
שהולך  ובאופן   ,40 מגיל  כבר  יותר.  גבוהה  אפליה 
ומדיר  מפלה  יחס  מתגלה  השנים,  עם  ומקצין 
קשה  זו  מציאות  התעסוקתי.  המסלול  שלבי  בכל 
במיוחד עבור נשים, בשל הפערים המגדריים בשוק 
במיוחד  חמור  הגיל.  עם  המחריפים  התעסוקה 
אוכלוסייה  לקבוצות  המשתייכות  נשים  של  מצבן 
עם  חייהן  כל  מתמודדות  אלו  נשים  מוחלשות. 
מגדר,  רקע  על  רב-ממדית  תעסוקתית  פגיעּות 
קשה  כלכלי  מצב  מודרות,  לאוכלוסיות  השתייכות 
ובהשכלה המותאמות  במיומנויות  וחוסר  ומתמשך 
לשוק התעסוקה העכשווי. עם השנים מתווספת לכך 

גם אפליה על רקע גיל. 

גילאי 64-55 בשוק העבודה

גבריםנשים

53.0%72.0%השתתפות בכוח העבודה

57.7%87.3%תעסוקה מלאה

42.2%12.7%תעסוקה חלקית

מעל גיל 55 מעל גיל 44 צניחה לעומק אבטלה

אפליה על רקע גיל - אייג'יזם )ageism( או גילנות 
שוויון  חוק  פי  על  אסורה  שהיא  אף   - בעברית 
ביותר  הרווחת  האפליה  היא  בעבודה,  הזדמנויות 
בשוק העבודה הישראלי. על כך מעידים גם סקרים 
שנערכו בשנים האחרונות על ידי משרד התמ"ת, הן 
אפליה  מעסיקים.  בקרב  והן  עבודה  מחפשי  בקרב 
תרבות  וחיים,  חיות  כולנו  בה  לתרבות  קשורה  זו 
התעסוקה  בשוק  צעיר.  וגיל  נעורים  המקדשת 
רבים,  במישורים  חברתית  בבואה  המשמש 
מוטמעים סטריאוטיפים רבים הקשורים לגיל ואשר 
מהווים בסיס לאפליה קשה ומתמשכת. התייחסות 
למראה  דרישה  )“לּוקיזם"(,  חיצוני  מראה  גילאית, 
וכו', היא הגדרה מכובסת  בלי קמטים  ורענן,  צעיר 
הזדמנויות  שוויון  נציבות  גיל.  בסיס  על  לאפליה 
להגדיר  ניתן  אם  בשאלה  דנה  ב-2008  שהוקמה 
לוקיזם כבסיס לאפליה, אך עד היום הוא אינו מוגדר 
כך. האישי הוא הפוליטי! זה שאישה צריכה להיות 
לפני  ליפסטיק  ולשים  שווה  להיות  כדי  בלונדינית 
ראיון עבודה - איננו צריכות לשתף פעולה עם זה. זו 
החלטה פוליטית להיות מפלה. תפקידן של היושבות 
אם  באייג'יזם.  להיאבק  באפליה,  להיאבק  הוא  פה 
רשאית  את   - עבודה  בראיון  גילך  מה  שואלים 

לתבוע בבימ"ש וגם תזכי במשפט.

נשים  למניעת הדרת  פעילות מרכז מהות  במסגרת 
בגילאי +40 מעולם העבודה, הגיע אלינו ראיון עם 
ובו  הלאומי  הביטוח  מנכ"לית  דומיניסיני,  אסתר 
ואף   ,60 גילאי  כלפי  מחפיר  באופן  מתבטאת  היא 
מיידעת שהיא פיטרה על רקע גיל עובדים/ות רבים/

ות בביטוח הלאומי.

להדרה ולאפליה תעסוקתית על רקע גיל מבוגר יש 
השוויון  חוסר  נשים.  על  במיוחד  קשות  השלכות 
נשים  הביניים.  בגיל  מקצין  בתעסוקה  המגדרי 
בהשוואה  יותר  צעיר  בגיל  אבטלה  לעומק  צונחות 
גברים  לעומת  לחייהן  הארבעים  גילאי   - לגברים 
הצונחים לעומק אבטלה בגילאי החמישים לחייהם. 
הגיל.  עם  עולים  נשים  אצל  חלקית  העסקה  דפוסי 
הנתונים מצביעים על כך שפערי ההכנסות בין גברים 
על  להצביע  ניתן  הגיל.  עם  גדלים בהתמדה  לנשים 

נילי אלון מברכת את משתתפות הכנס אבי אובנטל, סגן ראש מועצת מטה אשר
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על גיל ושקיפות בגיל המבוגר

דר' רבקה נרדי, מטפלת אישית וזוגית, מחברת הספר 
“את לא נראית בכלל" )“הדים", 2011(

נשים נמדדות לפי פרמטרים שמתכלים על פני ציר 
הזמן: גיל ופוריות ואילו גברים נמדדים לפי נכסים 
מצטברים: כסף, מעמד, כוח. הדבר יוצר ייאוש. גם 
אם יש לנו הישגים אינטלקטואליים, אנחנו עדיין 
להיות  הופכת  הגיל  אימת  במראה.  עסוקות 
בכלל?  אותי  ירצה  מי   - הנשיות  של  הסיוט 
את  להסתיר  לומדות  נשים  מקמטים.  הבושה 

מה שהחברה אומרת להן שזו בושה.

איך  “המבוגרות"  לנו  מציעים  הנשים  עיתוני 
קרמים  בשמים,  בעזרת  גילנו  על  “להערים" 
המערבית  החברה  שיסתירו.  סקסיים  ובגדים 
כלומר,  בטבע,  מוחלטת  שליטה  מבקשת 
בגורלנו האנושי להזדקן ובסופו של דבר למות. 

אנחנו מפחדים מהזקנה ונגעלים ממנה.

משמעות  יש  נראית...,  לא  את  ספרי:  של  בשמו 
כפולה, גם מחמאה וגם “את שקופה, לא נספרת..". 
את  נותנים  וחברּות  אהבה  חום,  עושים?  מה  אז 
הטעם לחיים. עלינו לומר לעצמנו: “את יפה בכל 

גיל כמו שאת והזמן הוא שלך".

1. על חווית השקיפות

הבכורה  בתי  עם  למעדנייה  נכנסתי  כשנתיים  לפני 
גבר  הזבן,  בביתנו.  למסיבה  מצרכים  כמה  לקנות 
הם  להזמנה.  ממתין  אליה  פנה  וסימפאטי  צעיר 
העומדת  אני  כלומר  “היא",  מה  על  בדיאלוג  פתחו 
ממש לידם, רוצה למסיבה שלי! כך זה נמשך כדקה 
שהתעשתי  עד  נכלמת  כילדה  עמדתי  דקתיים.  או 
ובחיוך ציני קטן “הזכרתי" לשני הצעירים שמדובר 
ואני  הקונה  אני  הרי  איתי.  לדבר  ו"בבקשה  בי 
הזבן  התנצל  מבוכה  של  רגע  לאחר  המשלמת". 
העלבון  אך  אלי.  ישירות  שאלותיו  כל  את  והפנה 
הקטן נשאר איתי. הבנתי שמעתה ואילך עלי לעמוד 

על משמרתי. 

אך  שכחתי,  ההיא  התקרית  את  מיד.  קרה  לא  זה 
דברים קטנים, שטותיים לכאורה הזכירו לי את מצבי 
שהחוויות  כנראה  עליו.  שליטה  לי  שאין  המתבגר 
המצטברות הללו חלחלו לתוכי ופרצו לפתע, מ"שום 
מקום" בחופשה בכפר קטן, פונדטה בטרנסילבניה, 
זוגי  ובן  אני  בילינו  שם   ,2007 באוקטובר  רומניה, 
חן. מבלי שהתכוונתי נולד לו לאיטו ספרי “את לא 
בסיפורים  שהתחיל   )2011 )“הדים",  בכלל"  נראית 
גיבורה  על  דמיוני  לסיפור  וצמח  קטנים  אישיים 
ושם  פה  כביכול  “פוגשת"  אני  אותה  חנה,  ושמה 
והסתעפה,  שהלכה  עלילה  המייצרים  במפגשים 

כמעט כנגד רצוני.

2. כתם הזיקנה

שרואה  אחת  אאוטסיידרית,  שונה,  אישה  חנה 
הכול. חיה לצד בעל שאינו רואה אותה וגם היא לא 
רואה אותו. הם מנוכרים זה לזו. אישה יפה, עדינה, 
מופנמת, כואבת ועקרה. היותה מי שהיא מאפשר לי 

לומר דרכה דברים. בואו נאזין לה:

דירת  של  והמוזנח  הצר  במטבח  עמדתי 
אחייניתי הצעירה שהיא לי כמו בת ומצאתי 
שליטה  ללא  דמעות  מטפטפת  עצמי  את 
היישר לתוך הכיור. לא יכולתי שלא להמשיך 
ולנעוץ מבט מהופנט בשתי כפות ידי שאחזו 
כפות  לי.  שהכינה  התפל  הקפה  בכוס  בכוח 
מקומטות  כהים,  כתמים  זרועות  אדומות 
אמי  של  ידיה  כפות  כמו  כמעט  ומכוערות 
שמתה.  עד  מופלג  לגיל  שהגיעה  הזקנה 
דווקא  ולמה  אני?  גם  ממתי  אני?  ואילו 

עכשיו ולמה היום מכל הימים? 

הילדה נכנסה בצעדים מהירים למטבח ונעצה 
בי מבט מהיר שהיה בו קורטוב של הפתעה 
אותן,  ניגבתי  סלידה.  מעט  עם  מעורבת 
והמיותרות  העלובות  החמות,  דמעותי  את 
היא  הדלוח.  הקפה  את  לשתות  והמשכתי 
בעווית  פניה  את  ועיוותה  מבט  בי  נעצה 
בי  סנטה  בוכה',  שאת  רואה  ‘אני  גועל.  של 
להתאפק.  ניסיתי  קרה?'  כבר  ‘מה  הקטנה. 

מספר מגמות מרכזיות הדוחקות נשים באופן מלא 
או חלקי משוק התעסוקה כבר בגיל הביניים:

•   אפקט מצטבר - של דפוסי העסקה קודמים מקצין 

)נשים  שכר  פערי  לגברים:  נשים  בין  הפער  את 
כקבוצה מרוויחות 64% לעומת גברים(; ייצוג יתר 
רציפים  בלתי  זמניים,  חלקיים,  העסקה  בדפוסי 
ובלתי ישירים; קושי לאזן בין בית לעבודה הפוגע 

בהתקדמות הקריירה של נשים.

לנשים  ביחס  הגיל  תפישת   - סקסיסטית  •   גישה 

הדרישה  סקסיסטית.  בהתייחסות  מעורבת 
להופעה ייצוגית )Lookism( מופנית בעיקר כלפי 

נשים. 

•   ייצוג חסר של נשים במשרות ניהול - גיל מבוגר 

ניהול.  בתפקידי  יתרון  להוות  יכול  או  מהווה 
לעמדות  מתקדמות  נשים  של  שמיעוט  לעובדה 
בכירות )נשים מהוות 30% מהמנהלים במשק ורק 
כ-10% מבין המנהלים הבכירים( יש השפעה על 
לגיל  הנכסים התעסוקתיים איתם מגיעות נשים 

הביניים. נכסים אלו חיוניים במיוחד כדי שאישה 
תוכל להתקבל כמועמדת אטרקטיבית למשרה גם 

אחרי גיל 45-50.

פיתוח מדיניות תעסוקה רב-גילאית: 

תיתן  ישראל  שמדינת  לכך  רבה  חשיבות  קיימת 
רב-גילאית  תעסוקה  לפיתוח  לאומית  עדיפות 
ולצמצום הפערים על רקע מגדר וגיל בשוק העבודה. 
אנו פונות בקריאה לגבש מתווה תעסוקתי המנסח 
בתעסוקה  מגדריים  פערים  לצמצום  דרכים 
פעולה  נדרשת  בהם  הכוונים  בין  הפרישה.  ולאחר 
מבוגר  גיל  רקע  על  באפליה  מאבק  אינטנסיבית: 
בעבודה;  הזדמנויות  שוויון  חוק  ואכיפת  ומגדר 
להשתלבות  חסמים  להסרת  תוכניות  פיתוח 
להכשרה  הנחוצים  המשאבים  הקצאת  בתעסוקה; 
מקצועית מעודכנת; יצירת סביבת עבודה ידידותית 
בטווח  ויכולות  כישורים  מיצוי  המאפשרת 
ומיגור  מודעות  להעלאת  תוכניות  רחב;  גילאים 
מגוונת  להעסקה  כלים  והטמעת  סטריאוטיפים; 

ורב-גילאית.

עמותה המקדמת נשים מעוטות הכנסה מאוכלוסיות מוחלשות בגיל הביניים לעצמאות כלכלית 
באמצעות השתלבות והתפתחות בתעסוקה. המרכז פועל בשני כיווני פעולה משלימים: תוכניות 
העצמה, פיתוח השכלה, השמה ומוביליות תעסוקתית המיועדות למחפשות עבודה בגיל הביניים 
)40 פלוס ועד גיל פרישה(; ותכניות שמטרתן קידום שוק תעסוקה הוגן וחופשי מאפליה ומחסמים 

אחרים. 

מרכז מהות מוביל חזון של שוק תעסוקה רב-גילאי המכיר ביתרונות ובחשיבות של העסקה רב-
גילאית, משלב ִמגוון קבוצות גיל, מעודד קליטה של עובדות ועובדים בגיל המבוגר ומבטיח שוויון 

הזדמנויות לכל.

mahut@mahutcenter.org ;04-8554542 :'למידע נוסף נא להתקשר עם מיכל דגן טל

מרכז מהות
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ניסיתי. לא יאה לי לבכות על זקנתי הקופצת 
עלי כמו חית יער מרושעת ועוד בפני אישה 
אלי  מתחצפים  ויופייה  שנעוריה  צעירה 
ללא חמלה. ‘תפסיקי כבר, חנה, די, די. למה 
לא', חשבתי  ‘למה היא לא מבינה?  עכשיו?' 

לעצמי ‘היא לא תבין עד שתגיע'. 

‘קשה לי', אמרתי והצלחתי להוציא מפי יבבה 
של תינוקת מסכנה. ‘קשה לי פיזית... אני לא 
שלא  בזרם  הדמעות  נזלו  והן  שהייתי',  מה 
אותו.  לעצור  רציתי  לא  כבר  ואולי  יכולתי 
היפות  ועיניה  הקטנה  אלי  רכנה  היא  ואז 
עד ששנאתי את  גדולים  ברחמים  בי  הביטו 
עצמי ואמרה בנזיפה אוהבת: ‘חנהל'ה, דודה 
חייבת  את  אוהבת,  כל-כך  שאני  שלי  יקרה 

לקבל את עצמך'. 

לעצמי  וחשבתי  במסכנות  ראשי  הנהנתי 
ענקית  הבטחה  איזו   - עצמי'  את  ‘לקבל   -
מונחת בפקודה הזו - פקודת הנפש - קבלי 
את עצמך, אחרת... אבל אני לא מקבלת את 

עצמי...' 

רוצה  כמו  אותי  ובדקה  ראשה  הרימה  חנה 
רגע  ולאחר  להמשיך.  טעם  יש  האם  לדעת 
את  מקבלת  לא  אני  “אבל  בכעס:  המשיכה 
שאני  במקום  להיות  רוצה  לא  אני  כי  עצמי 
להיות  רוצה  אני  מבוגרת.  אישה   - נמצאת 
צעירה! שומעת? צעירה, חטובה, חלקה עם 

הבטחה גדולה לעתיד. אני רוצה!!!" 

)“את לא נראית בכלל", עמ' 15-16(.

3. אימת הגיל

האימה הזו, אימת הגיל שהופכת להיות הסיוט של 
לי להציע?  יש  ירצה אותי בכלל? מה  - מי  הנשיות 
הבושה מקמטים. צריך להסתיר מהר. נשים לומדות 
בושה.  שזו  להן  אומרת  שהחברה  מה  את  להסתיר 
אמר  רם"  בקול  גילך  את  לומר  חייבת  לא  “את 
פעם אדם מכובד לאישה בעלת תואר אקדמי גבוה 

באוניברסיטה ידועה. למה לך?

מסוים"  ב"גיל  מתחילה  הזו  האימה  האם 
ההפתעה  הנה  מוקדם?  יותר  הרבה  שמא  או 
שחכתה לי מבתי בת השלושים. לקראת השקת 
אם  בין  שיחה   - מופע  ואני  בתי  יצרנו  הספר 
על  גיל,  על  שוחחנו  הספר.  בהשראת  ובת 
אימהות  זוגיות,  על  ותשוקה,  אהבה  על  התבגרות, 
הגיל  על  גם  כמובן  ושוחחנו  קריירה.  וחלומות 
לרגשותיי  תגיב  שהיא  לתומי  חשבתי  שלנו. 
תשובתה  את  לשמוע  והופתעתי  גילי  בגין 

האישית כל כך. וכך סיפרה לי:

שאפשר  למשקל  הגעתי   29 בגיל  סוף  סוף 
את  להרעיב  בלי  ממנו  מרוצה  שאני  לומר 
עצמי ובלי לחשוב מה אני מכניסה לפה שלי 
אפילו  מזה  להנות  הספקתי  לא  שנייה.  כל 
סוף  סוף  במראה  שהסתכלתי  איך  כי  יום 
מרוצה מעצמי פתאום הבחנתי בצלוליטיס. 
לגלות  למחשב  רצתי  למות!!!  רציתי  אמא! 
הזה  הנוראי  לדבר  היום  יש  טיפולים  איזה 
אליו  שנכנסתי  הזה  שהמרוץ  הבנתי  ואז 
ממרוץ  ומסוכן  אכזרי  יותר  הרבה  עכשיו 
לא  פשוט  יכולה  אני  בדיאטה  הדיאטה. 
הגיל אני צריכה  בי. במרוץ  זה תלוי  לאכול. 
ועוד,  עוד  כסף  להוציא  לחסוך,  לשלם, 
הזמן  כל  אני  התוצאות.  על  שליטה  לי  ואין 
אותנו  מכינים  שהחיים  לעצמי  אומרת 
זאת  אומרת  שאני  פעם  וכל  הזה  לתהליך 
לא  שזה  מתריע  בתוכי  עמוק  משהו  לעצמי 
שיום  כזה  גדול  פחד  מין  לי  יש  ככה.  בדיוק 
אחד אביט במראה ואתחרפן. חוסר האונים 
שלי  שהפנים  איתו,  להשלים  שאאלץ  הזה 
להשתנות  הולך  שהכול  להשתנות,  הולכות 
לי  אין  לעשות.  יכולה  שאני  דבר  שום  ואין 
שום שליטה. את יודעת אמא, תמיד חשבתי 
עם  אחוז  במאה  כנה  להיות  חייב  אדם  שבן 
עצמו, כלומר אם הוא שמן לומר - אני שמן, 
אם הוא פישל - להגיד שהוא פישל. אבל יש 
גבול בין כנות עצמית להלקאה עצמית. אני 
עם  עצמי  עם  בכנות  לחיות  שאוכל  מקווה 

הרבה חמלה. 

איך  “המבוגרות"  לנו  מציעים  הנשים  עיתוני 
“להערים", על גילנו בעזרת בשמים, קרמים ובגדים 
נתגלה  לא  שרק  שיסתירו.  מיוחדים  סקסיים 
במערומינו. אבל בל נאשים רק את עיתוני הנשים. 
המערבית,  החברה  במיוחד  החברה,  אנחנו,  זה 
בגורלנו  כלומר,  בטבע,  מוחלטת  שליטה  המבקשת 
לא  אנחנו  למות.  דבר  של  ובסופו  להזדקן  האנושי 
אנחנו  ממנה.  נגעלים  אנחנו  מהזקנה,  מפחדים  רק 
רק  לראות סביבנו  מעדיפים  אנחנו  ממנה.  בורחים 
ורוצים  לנעורים  סוגדים  אנחנו  והצעיר.  היפה  את 
מהזקנה  והסלידה  הפחד  מחיר.  בכל  בהם  להחזיק 
אך  כאחד,  וגברים  נשים   - הכול  ידי  על  מופנמים 
הופך  המבוגר  שגילן  נשים  של  הוא  הגדול  הסיוט 

אצל רבות להיות בושתן. 

בואו נקשיב שוב לחנה המתארת סיוט קטן שעברה 
בחדר השינה הפרטי שלה:

המבט  ליום  מיום  אפילו  אולי  לשנה  משנה 
שלו עליי נהיה יותר ויותר רע. תארי לעצמך 
יראה  שלא  ידו  על  להתלבש  נמנעת  שאני 
כמעט  הלילות,  באחד  במערומיי.  אותי 
התפשטתי  לשינה,  עצמי  הכנתי  חצות, 
בחדר  שהוא  ידעתי  למקלחת.  כניסתי  לפני 
לחדר.  נכנס  אותו  שמעתי  לא  עבודתו. 
בדיוק פשטתי את חזייתי. הסתובבתי ללכת 
בי  נעץ  הוא  אותו.  וראיתי  המקלחת  לכיוון 
לפניו,  עמדתי  כך  בודק.  מבט  חודר,  מבט 
כמו  ושקופה  סחורה  כמו  גלויה  במערומי, 
לא הייתי. עיניו אמרו סלידה וגועל. כיסיתי 
המיטה  על  מונח  שהיה  בחלוק  מיד  עצמי 
מתחת  עמדתי  למקלחת.  להיכנס  ומיהרתי 
מבטו  את  לשטוף  מנסה  הלוהטים  למים 
הרע מגופי. דמעות העלבון שלי, דמעות של 
נמהלו  בושתה,  להיות  הופך  שגופה  אישה 
במים הזורמים. באותו לילה החלטתי שהוא 
לא.  לעולם  עירומה.  אותי  יראה  לא  לעולם 
הפך  בתוכי  שהתנחל  הקבוע  הכעס  ומאז 

כלפיו לשנאה יוקדת." 

)“את לא נראית בכלל", עמ' 107-108(

4. למה “אימת הגיל"?

המגדירות  המדויקות-אכזריות  ההבחנות  אחת 
אישה  של  ערכה  גבר לבין  של  ערכו  בין  הפער  את 
ב"שוק" מתארת את הנכסים שלו מול הנכסים שלה.

ערך  כשוות  מוגדרות  היו  נשים  הדורות  לאורך 
ופוריות.  נעורים   - ביולוגיות  מידה  אמות  פי  על 
יצור  כל  )כמו  אישה  מתכלים".  “נכסים  כידוע  אלו 
אישיותה,  חוכמתה,  חייה,  ניסיון  מתבגרת.  אנוש( 
חיים  משנות  כתוצאה  שצברה  מה  וכל  השכלתה 
ארוכות לא נחשבים לטובתה - על פי אמות מידה 
סטריאוטיפיות )כמובן(, אך לא נוכל להכחיש שהן 
עצם  עד  ונשים  גברים   - בנפשנו  וקיימות  שרירות 

היום הזה.

הגברים נמדדים על פי ה"נכסים המצטברים" שלהם 
הניסיון,   - אצלנו  נחשב  פחות  שהרבה  מה  כל   -
להצטבר  שיכול  מה  כל   - הרכוש  הכסף,  המעמד, 
בזכות הגיל. כלומר, כדאי להם להיות יותר מבוגרים 

כי כך הסיכוי לצבירת נכסים גדל.

חלה  בשנים האחרונות.  קרה  מה  שימו לב  ובנוסף, 
להיות  הפך  היופי  מיתוס  כאשר  בהישגינו  נסיגה 
אפשריות  בלתי  מידה  אמות  המגדיר  שלנו,  העריץ 
בספרי  זה  נושא  בדקתי  עצמי.  ולערך  לנשיות 
והזדעזעתי   ,)2007 )פרדס,  מנוח"  חסרות  “נשים 
הגילאים  בכל  שנשים  פלא  אין  מהממצאים. 
אותנו  מפתה  היופי  תעשיית  ומוטרפות.  דואגות 
גילנו  את  להסתיר  מחיר,  בכל  נעורינו  על  לשמור 
היופי  טרור  לנו.  להזיק  העלול  נתון  בושה,  שהוא 
במידה רבה את  ומנטרל  בזמן  אותנו אחורה  לוקח 
כאשר  החיים.  תחומי  בשאר  המרשימים  הישגינו 
גם  אלא  שלה  מהמראה  רק  לא  מודאגת  אישה 
מעמדה,  ירידת  את  וחשה  המבוגר  מגילה  ובעיקר 
את  ו"שוכחת"  העצמי  בטחונה  את  מאבדת  היא 

ההישגים שצברה ברוב עמל במהלך חייה.

5. האם יש לנו תשובה?

אימת הגיל וההזדקנות חוצה מגדר ותרבות. תורות 
מתשובות  תשובות  החלוף  בני  לנו  מציעות  רבות 
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צילומים: ירון רוזן צילומים: ירון רוזן

מימין: ענת לבנת, אסתר הרצוג, רחל מזרחי

מלפנים: ענבר דותן ואבי אובנטלדורית ראובני

מימין: רג'דה מסאלחה, דר' מירה רוזן ודר' רבקה נרדידר' רבקה נרדי ודר' מירה רוזן

 דורית ראובני מופיעה בקטעי שירה. מימין לה: דר' רבקה נרדי, 
דר' מירה רוזן, רג'דה מסאלחה ונרקיס רגב
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כולנו  החיים.  עובדות  את  לקבל  ללמוד  כדי  שונות 
את  נבין  שבעזרתה  רוחנית,  למודעות  זקוקים 
משמעות המעבר מנעורים לבגרות, ובעיקר המעבר 
המוקדמות,  בגרותנו  בשנות  מאוחרת.  לבגרות 
המגיעות לשיאן בשלב אמצע החיים אנחנו צוברים 
משפחה,  בית,  הכוללים  ממשיים  חומריים  נכסים 
ערך  המייצגים  סימנים  מעמד.  קריירה,  ילדים, 
רבים  עבור  מהווה  החיים  אמצע  שלב  אגו.  עצמי, 
ראשון  משבר  לעתים  ציון,  נקודת  וגברים  נשים   -
 - הטוב(  )במקרה  חדשה  התבוננות  עימו  המביא 
מחדש  המוגדר  הפנימי,  באני  התבוננות  פנימה. 
בעזרת שינויים המביאים תובנות רוחניות שלצידן 
כוח   - הפנימי-רוחני שלנו  בכוח  ערכים המעוגנים 
על חלק  הוויתור  כוח  כוח החמלה,  קבלת הדברים, 
הזה  המעבר  את  צולח  לא  חלקנו  האגו.  מצורכי 
וממשיך להתרפק בנואשות על מה שהיה ולא יהיה 
התשובות  את  הלאה  המחפשים  מאיתנו  אלו  עוד. 
יודעים שחדוות החיים  גילם הנוכחי  ההולמות את 
שלהם תלויה ברמת סקרנותם לדעת עוד על העולם 
ועוד. הם  ויכולתם להמציא את עצמם מחדש, עוד 
הצנועה  התבונה  של  כוחה  את  לגלות  עשויים  גם 
כולם  הנעורים.  אובדן  על  המפצים  והאנושיות, 
לתמיכה  האנושי,  לחיבור  תחליף  שאין  יודעים 

ואהבת אדם בגיל המבוגר בעיקר.

כולנו  אך  אוניברסאליים.  כלליים  דברים  כאן  עד 
יודעים ויודעות שנשים וגברים נעים במעגל החיים 
התפתחותם  על  גם  המשפיעים  שונים  במסלולים 

הרוחנית בגיל המבוגר.

קדומות  דעות  ביותר  רצופה  נשים  של  דרכן 
המקרקעת את חלקן במחצית הראשונה של חייהן 
או כופה עליהן כפל תפקידים שוחק. אך לצערנו אין 
להקשיב  עלינו  לכן  בגרו.  ילדינו  זה מסתיים כאשר 
וללמוד מחוכמת הפמיניזם שהתפתחה בעמל רב עד 

שפרצה לתודעתן של מיליוני נשים בעולם. 

האישה  של  לפתחה  האורבות  הסכנות  אחת 
הנשיים  לתפקידים  ולהישאב  לחזור  הוא  המבוגרת 
לסביבה  ולתת  סבתא(  זה  )עכשיו  המסורתיים 
להחזיר אותה לתפקידי שירות. אכן, כמעט כל אישה 
שבנתה משפחה, רוצה ושמחה להיות מעורבת בחיי 

לעצמה  להזכיר  עליה  אך  ונכדיה,  הבוגרים  ילדיה 
יותר  זכאית  היא  מבוגרת,  כשהיא  עכשיו,  שדווקא 
- לא פחות  בזכות עצמה  מאי פעם לחיות כאישה 

ואולי אף הרבה יותר מאישה צעירה.

אסיים בסיפור קטן שקצת טלטל אותי:

במכוניתי,  ישבתי  לפגישה.  נסעתי  מה  זמן  לפני 
במיוחד,  שאהבתי  לדיסק  בהאזנה  ושקועה  נינוחה 
במעבר  קלטו  עיני  ועצרתי.  אדום  לרמזור  והגעתי 
ילדים  שני  תלויים  היו  עליה  צעירה  החצייה אישה 
אפורות  היו  פניה  לכביש.  להתפרץ  שניסו  קטנים 
ממאמץ. היא החזיקה בהם בכוח, ראיתי את הפחד 
והלחץ על פניה. היא הייתה מוכרת לי. לפתע חוויתי 
אותה כמו הייתה היא - אני, לפני שנים רבות. לרגע 
ואלגנטית  נינוחה  היושבת  בי,  להביט  עיני  חזרו 
אותה  לחבק  רציתי  אליה.  חזרו  ומיד  במכונית, 

ולהרגיע אותה: הם יגדלו...

והעייפות  המבוגרות  לנשים  נדדו  מחשבותיי 
שוב  עצמן  את  ושוכחות  ולטפל  לטפל  הממשיכות 

ושוב...

אני  אולי,  חוזרת.  החמצה  לאותה  אוי  ונעצבתי. 
להיות  עלינו  המבוגר,  בגיל  עכשיו,  דווקא  חושבת, 
נחושות יותר מאי פעם ולהכריז על “מרד קטן" בסדר 
המקובל של הדברים. להזכיר לעצמנו שעכשיו, ממש 
לחיות במיטבנו הנשי- זו ההזדמנות שלנו,  עכשיו, 
אירוטי. שהרי אין סכנה שנשכח את מחויבויותינו 
לעצמנו  ונזכיר  נזכור  רק  ניבהל.  בל  המשפחתיות. 

וחברותינו - זה הזמן שלנו.

נכון, את לא חייבת, אז למה את 
עושה את זה?! 

לרפואה  מרפאות  ומנהלת  בעלים  רוזן,  מירה  דר' 
אסתטית והומיאופתית

הייתכן שתעשיית היופי, שההזרקות הן חלק נכבד 
אותן  ומכניעה  הנשים  את  רק מפלה  אינה  ממנה, 

לתכתיבים, אלא אפילו מעצימה אותן? אותנו?

גבולות ההתערבות שלה  כל אישה לבחור מה  על 
שיער  ומריטת  שיער  בצביעת  החל  בסממני הגיל, 

ועד לרפואה אסתטית. המחקר מצביע על קשר בין 
שביעות הרצון של אישה מהופעתה החיצונית לבין 

ההתנהלות שלה בחיים.

ועוסקת  ילדים  לשלושה  אמא  רעיה,  אישה,  אני 
פי  על  הומיאופתיה.  בשילוב  אסתטית  ברפואה 
מחקר משנת 2006, שנערך באוניברסיטת הרווארד, 
)משקל,  החיצונית  מהופעתה  מרוצה  שאישה  ככל 
ההערכה  גדלה  כך  וגובה(,  פנים  מראה  חיטוב, 

העצמית שלה. 

המחקר מצביע גם על קשר בין שביעות הרצון של 
שלה  ההתנהלות  לבין  החיצונית  מהופעתה  אישה 

בחיים: 

נמנעות  מהופעתן  מרוצות  שאינן  מהנשים   25%   •
מללכת לאירועים חברתיים

•   17% נמנעות מללכת לראיונות עבודה

•   16% נמנעות מלפגוש בני זוג בדייטים

•   16% נמנעות מלהביע את דעתן בפומבי 

הטיפולים  כל  את  כוללת  האסתטית  הרפואה 
והעור  הפנים  מראה  שיפור  שמטרתם  הרפואיים 
על  מבוססת  האסתטית  הרפואה  ניתוחים.  ללא 
הזרקות של חומרים שונים - בוטוקס, חומרי מילוי, 
ויטמינים וחומרים פעילים, וכן טכניקות שונות כמו 
לייזר ואחרות. מדובר על טיפולים פשוטים מניתוח, 
זולים יותר ואף מסוכנים פחות, אך נדרשת תחזוקה 

שוטפת.

למבוגרים  וגברים,  לנשים  מיועדים  הטיפולים 
קמטים,  והעלמת  טשטוש  וכוללים  ולצעירים, 
שפתיים,  ומילוי  עיצוב  גבות,  הרמת  מצח,  מתיחת 
עיצוב לחיים, הצערת עור הפנים, הצוואר והמחשוף, 
ועוד.  אקנה  צלקות  העלמת  הידיים,  כפות  הצערת 
טבעי  במראה  שינוי  על  מדובר  כי  לציין  חשוב 

לחלוטין והפיך.

של  הראשון  בביקור  הפתיחה  משפט  מניסיוני, 
רוצה  “אני  הוא:  קצרה,  היכרות  לאחר  המטופלים, 
להעלים את הקמטים האלה". נשים שיודעות בדיוק 
ולשם מה. שאלתן השנייה היא: “מה אני  לאן באו 

האמיתי  המסע  מתחיל  וכאן  לעשות?".  צריכה 
לחיפוש התשובה לשאלה: “נכון, את לא חייבת, אז 

למה את רוצה את זה?"

)והשיבה  שערי  את  צבעתי  לא  עוד  נאות:  גילוי 
בניתי  לא  עוד  העשרה...(,  מגיל  עוד  בו  פשטה 
ציפורניים )ואני נלחמת כל יום בלק המתקלף..(, וכן, 
אני מודה: עוד לא הזרקתי אף לא מזרקון אחד קטן 

בפניי )ולא שאין לי קמטים...(.

 25 מגיל  החל  אישה  בכל  לטפל  אפשר  יודעת,  אני 
דברים  הרבה  ועוד  מילוי  חומרי  בוטוקס,  בזריקות 
להקשיב  מאוד  חשוב  אבל  מזיקים  ולא  טובים 
לאישה. בברנז'ה הרפואית מקובל לקרוא לזה “ראיון 
לרופא  שיאפשר  ציפיות",  תיאום  אנמנזה,  רפואי, 
לדעת בדיוק מה המטופל מעוניין להשיג ויבהיר לו 

עד כמה ניתן להגיע לתוצאה המיוחלת.

שכבר  כמו  כי  למטופלות  להקשיב  אוהבת  אני 
ילדים  לשלושה  אמא  רעיה,  אישה,  אני  הזכרתי, 

ורופאה.

אני אוהבת להקשיב כדי להבין מהו המקור הראשוני 
את  שמביאה  הסיבה  במראה,  משהו  לשנות  לרצון 
צעירה  להיראות  לה  לגרום  מנת  על  אליי,  האישה 
רעננה,  מקומטת,  לא  כעת,  נראית  שהיא  מכפי 
במראה  לחזור  רוצה  שאישה  הסיבה  מה  ובעצם 

החיצוני שלה כמה שנים אחורה?

טיפולים  האם  בדעתי  חוככת  עצמי  מוצאת  אני 
של  נחלתן  בעיקר  שהינם  הזרקות,  כמו  אסתטיים, 
לתכתיבי  כניעה  ו/או  אפלייה  על  מלמדים  נשים, 
הרבות,  הסיבות  מתוך  גברים.  ע"י  שהוכתבו  יופי 
שלא  מצאתי  מטופלות,  על-ידי  בפניי  שהושמעו 
לעצמן  מרשות  הן  שכאשר  הרגישו  מהן  רבות   -
הוא  השינוי  ולעתים  רצו  שכה  השינוי  את  לעשות 
כה עדין ובמראה טבעי כך שרק האישה רואה אותו 
עיניהם...  את  שמאירה  לאחר  רק  והאחרים  ממש, 
מחויכות.  והופכות  המראה  מול  בבוקר  שמחות  הן 
שביעות הרצון היא זו שמובילה להתייחסות נעימה 

לילדים ולבעל בבית ולקולגות בעבודה. 

שההזרקות  היופי,  שתעשיית  ייתכן  האם  כך,  אם 
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הנשים  את  מפלה  רק  אינה  ממנה,  נכבד  חלק  הן 
ומכניעה אותן לתכתיבים אלא ייתכן שאולי אפילו 

מעצימה אותן? אותנו?

אם אני נראית ממש כמו לפני עשר שנים, זה נותן לי 
מוטיבציה לפעול בכל התחומים כאילו הייתי צעירה 
את  לעצב  האפשרות  את  לך  יש  אם  ובכלל,  יותר? 
שנים  עשר  ולהשיל  הקמטים  את  ולהעלים  הפנים 
ממראה פנייך, בטיפול קצר, לא כואב והכי חשוב - 

הפיך, אז למה לא?!

טיפולים  עברה  כבר  מי   - מסביבך  היטב  תסתכלי 
אלו?...

שלה  ההתערבות  גבולות  מה  לבחור  אישה  כל  על 
שיער  ומריטת  שיער  בצביעת  החל  הגיל,  בסממני 
אחת  וכל  קיים  ההיצע  אסתטית.  לרפואה  ועבור 
בראיון  שכן,  בו.  השימוש  היקף  את  לבחור  יכולה 
לתפקד  יכולה  “אני  לשדר  יותר  קל  יהיה  עבודה, 
כצעירה יותר", אם תעלים קמטים ותיראה 10 שנים 

צעירה יותר.

הגיל והתרבות - איך הם משפיעים 
על קריירה מקצועית של נשים 

בחברה הערבית?

להורים,  הארצי  המרכז  ראש  מסאלחה,  רג'דה 
אל- מכללת  הערבית,  בחברה  וקהילה  משפחה 

קסאמי

ב-2008 22% מהנשים הערביות עבדו, 40% מתוכן 
במשרה חלקית. אישה ערביה שמחליטה להשתלב 
כלל  בדרך  ההחלטה  את  מקבלת  העבודה  בשוק 
בדרך- לומדות  ערביות  נשים  התיכון.  סיום  עם 

כלל חינוך, סיעוד, רווחה, בריאות ומסחר. אין לנו 
אפשרויות בחירה. בוחרים בשבילנו.

המרכז  מאזור  ערביות  נשים  סקרים,  פי  על 
משתלבות בשוק העבודה יותר מיתר הנשים בחברה 
ל-2008  נכון  ממוסלמיות.  יותר  נוצריות  הערבית. 
22% מהנשים הערביות עבדו, 40% מתוכן במשרה 

בשוק  להשתלב  שמחליטה  ערביה  אישה  חלקית. 
העבודה מקבלת את ההחלטה בדרך כלל בגיל צעיר, 
חינוך,  לומדות  הנשים  רוב  התיכון.  סיום  עם  מייד 
זאת  לקשר  אפשר  ומסחר.  בריאות  רווחה,  סיעוד, 
עוסקות  הערביות  מהנשים  גדול  חלק  לתרבות. 
שכר  כידוע,  נוחות.  העבודה  שעות  כי  בחינוך 
יורד  אליו  נכנסות  שהנשים  תחום  בכל  העבודה 
וכך שכרן של הנשים נמוך יחסית. האם קל לנשים 
באמת  הן  האם  העבודה?  בשוק  להשתלב  ערביות 

בוחרות מה ללמוד ובמה לעבוד?

אין לנו אפשרויות בחירה. בוחרים בשבילנו. מכוונים 
כאם  לעבוד  קל  יותר  שבהם  למקצועות  אותנו 
בגיל  ההחלטה  את  מקבלות  אנחנו  בית.  וכעקרת 
אני אישית  בוחרים בשבילנו.  עדיין  צעיר מדי שבו 
התיכון.  אחרי  תיכף  ללמוד  להתחיל  הסכמתי  לא 
התקבלתי  שנתיים.  במשך  קודם  לעבוד  בחרתי 
למשפטים, כלכלה ועבודה סוציאלית. היה מוזר לבני 
משפחתי שבחרתי ללמוד דווקא עבודה סוציאלית, 
אני שמחה  וכלכלה.  למרות שהתקבלתי למשפטים 
בבחירה שלי ושמחה שבחרתי לאחר מכן לעזוב את 
ואני מסייעת  סוציאלית  בעבודה  הפורמלי  העיסוק 
מקצועית.  קריירה  בבחירת  אחרות  לנשים  כיום 
חושבת  בדרך-כלל  היא  עיסוק  בוחרת  כשאישה 
עליו כעל עבודה ולא כעל קריירה. יש מקום להקדיש 
מקצוע  לרכוש  שמנסות  נשים  זה.  לעניין  מחשבה 
גדלו,  שהילדים  לאחר  העבודה  בשוק  להשתלב  או 
נתקלות בקושי רב: לא קיימות אפשרויות בסביבה. 
לא קיימים מודלים מתאימים. נשים רבות מעל גיל 
30 בחרו לפתוח משפחתונים, פשוט מחוסר ברירה. 
בתכנית  נעזרו  לאקדמיה,  ללכת  שבחרו  אחרות, 
שהותוותה על ידי, בגיבויה של פרופ' אסתר הרצוג, 
לשילוב נשים ערביות באקדמיה דרך האוניברסיטה 
סיימו  כשהנשים  אברט.  קרן  של  במימון  הפתוחה 
בבעיה  נתקלו  הן   ,35-40 גיל  בסביבות  את התואר 
נוספת, הן לא מצאו עבודה: ההזדמנויות דלות, הן 
התחרו על התפקיד עם נשים צעירות יותר ויש סדרי 

עדיפויות. ההעצמה האמיתית היא ביכולת לבחור.

איך קשורים גיל ומגדר למנהיגות 
בקיבוץ?

נרקיס רגב גביש, מזכירת קיבוץ עברון

כמזכירת  שאיתם התמודדתי  מהקשיים  ניכר  חלק 
קיבוץ צעירה נבעו מהיותי אישה ומהיותי צעירה. 
על  היו  לי  עשו  קיבוצי  שחברי  המנהיגות  מבחני 
את  להוכיח  נאלצתי  קיבוץ  שיחת  בכל  זה.  רקע 
צדקת דברי באמצעות נבירה בספרים וציטוט מהם.

אני מבקשת להתייחס לקשר בין גיל ומגדר מהכיוון 
השני, של צעירה בתפקיד בכיר. אני אם לארבע בנות 
ארבע  מזה  ליאיר.  ונשואה  ו-3   ,5  ,8  ,15 בגילאים 
שנים, אני ממלאת את תפקיד מזכירת קיבוץ עברון 
ובשנה האחרונה גם חברה בצוות ההיגוי של מרכז 
האישה במועצה האזורית מטה אשר, מטעם הקיבוץ 
להוביל  במטרה  המזכירה  תפקיד  את  קיבלתי  שלי. 
כשנכנסתי  בקיבוץ.  החיים  באורחות  השינוי  את 
לתפקיד הייתי אז צעירה, בת 41. בכל שיחת קיבוץ 
נאלצתי להוכיח את צדקת דברי באמצעות פתיחת 

ממני  שדרש  דבר  ידע,  ממקורות  וציטוט  ספרים 
מאמץ. 

העובדה  וגם  אישה  שהיותי  מראה  שלי  הניסיון 
הראשונות,  בשנים  עליי,  הקשו  צעירה,  שהייתי 
לבסס את הסמכות שלי. נכון שהגעתי לתפקיד ללא 
רקע ניהולי, אבל היתה מאחוריי כבר תקופת ניסיון 
לא  שלי.  בקיבוץ  ציבורית  בפעילות  שנים  כמה  של 
עשיתי מחקר אקדמי, אבל תחושת הבטן שלי היתה 
חזקה, שחלק ניכר מהקשיים שבדרך וחלק ממבחני 
מהיותי  נבעו  לי,  עשו  קיבוצי  שחברי  המנהיגות 

אישה ומהיותי צעירה.

במסגרת הדילמות שהיו לי איך לבסס את הסמכות 
)שיכול  הנשי  המנהיגות  סגנון  על  לוותר  ולא  שלי 
רציונאליות(,  כחוסר  או  כחולשה  להתפרש  בטעות 
תמיד נמצאת מחשבה, לעיתים מודעת, לעיתים חצי 
מודעת לגבי אופן שידור המסרים המתאים ביותר. 

מתוך העיתון “זה אשר", גיליון 74: אמא

 מימין: ענבר דותן )מנחת הדיון(, נרקיס רגב, רג'דה מסאלחה, דר' מירה רוזן, 
דר' רבקה נרדי
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התקיים  נשים  פרלמנט  של  ה-67  המושב 
בבוקר יום שישי, 10 ביוני 2011, באודיטוריום 
בית לוחמי הגטאות. פרלמנט נשים הוא פורום 
המתכנס מספר פעמים בשנה, במקומות שונים 
בארץ, לדיון פמיניסטי וביקורתי על המדיניות 

השלטת והשיח הציבורי הרווח בישראל.
נשים,  מספר  השתתפו  ה-67  המושב  בדיוני 
עקרוניות  ועמדות  מצב  תמונת  שהציגו 
גיל  שבין  במעגל  נשים  בנושא  ומקצועיות 

לתעסוקה. 
אבי  אשר,  מטה  האזורית  המועצה  ראש  סגן 
אשר  "מטה  הכנס:  למשתתפות  אמר  אובנטל, 
מציבה את קידום מעמד האישה בסדר עדיפות 
בתחום  הרציני  והטיפול  ההישגים  את  גבוה. 
מעמד  לקידום  ליועצת  לזקוף  יש  זה  חשוב 
האישה במועצה, נילי אלון. היא פועלת במרץ 
ראוי לציון, אך מבין כל הפעילויות, נראה לי 
שיעור  הגדלת  הוא  ביותר,  החשוב  שהמהלך 
האזור.  ובהנהגת  היישובים  בהנהגת  הנשים 
של  בפורומים  נשים  מדי  פחות  יש  לטעמי, 
ישתנה  שהדבר  מקווה  ואני  ההחלטות  מקבלי 
והן  היישובי  במישור  הן  הקרובות,  בשנים 

במליאת המועצה," סיכם אובנטל.
מיכל דגן, מנהלת מרכז מהות החיפאי, המספק 
הציגה  עבודה,  בנושא  לנשים  והדרכה  מידע 
עובדות ומספרים על השפעת גיל ומראה אצל 

נשים, על אפשרויות התעסוקה שלהן. 
דר' רבקה נרדי, מטפלת אישית וזוגית, דיברה 

על ספרה "את לא נראית בכלל".
להורים,  הארצי  המרכז  ראש  רג'דה מסאלחה, 
ממכללת  הערבית,  בחברה  וקהילה  משפחה 
אלקאסמי, דיברה על הגיל והתרבות ועל איך 
נשים  קריירה מקצועית של  הם משפיעים על 

בחברה הערבית. 
נרקיס רגב, מזכירת קיבוץ עברון, חברת צוות 
ענתה  אשר,  במטה  האישה  מרכז  של  ההיגוי 
על השאלה איך קשורים גיל ומגדר למנהיגות 

בקיבוץ.
דר' מירה רוזן, מנהלת מרפאה לרפואה אסתטית 
תחת  עמדותיה  הציגה  בנהריה,  והומאופטית 
עושה  את  למה  אז  חייבת,  לא  "את  הכותרת 
מראה  לשיפור  לטיפולים  בהתייחס  זה?",  את 

הפנים.
קול,  לפיתוח  ומורה  זמרת  ראובני,  דורית 

הנעימה בשיריה המוכרים מזה שנים.
היו  הפרלמנט,  במסגרת  שהתפתח  בדיון 
חילופי דברים נוקבים בשאלה אם טיפולי יופי 
חלק  או  שלילי  עניין  הם  לנשים  ואסתטיקה 
הצלחתה,  למען  אישה,  של  הבחירה  מזכות 
בתחומים  סיכויה  ושיפור  האישי  ביטחונה 

אישיים ומקצועיים.

שלמה אברמוביץ' - 19.06.2011 

 המושב ה-67 של פרלמנט נשים 
התכנס בבית לוחמי הגטאות

ענבר דותן

מימין: רג'דה מסאלחה, דר' מירה רוזן ודר' רבקה נרדי

דר' מירה רוזן מימין: נרקיס רגב ורג'דה מסאלחה

צילומים: ירון רוזן
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רב-תרבותיות או 
 ריב תרבויות? 
 חינוך ומגדר 
בחברת עולים

מושב 68
17 ביולי 2011

קרית גת, אשכול פיס

ברכות: 
אבירם דהרי, ראש העיר קרית גת
יעקוב איפראימוב, מ"מ ראש העיר

שולמית סהלו, סגנית ראש העיר ויו"ר מנהל 
נשים

הילארי אולסין-ווינדקר, יועצת לענייני עתונות 
ותרבות בשגרירות ארה"ב בישראל

דברי פתיחה: פרופ' אסתר הרצוג, מרכזת 
פרלמנט נשים

הצגת עמדות:
תרבות בלי כבוד למורים ולהורים – מה קרה 

לסמכות ההורית והמורית?
אילנה אברמוב, פעילה חברתית

סנאית בלאי, מגשרת בבתי הספר ופעילה 
חברתית

תרומתה וחשיבותה של חקיקה בהתמודדות 
עם מפגש של קבוצות בקונפליקט בחברה 

ובמערכת החינוך בפרט 
ח"כ אלכס מילר, יו"ר ועדת החינוך והספורט 

בכנסת, מפלגת ישראל ביתנו

תכניות משלבות ומדיניות ויסות – מענים 
לשונות הרבה בעיר קולטת עלייה 

זהבה גור, מנהלת אגף החינוך בעיריית קרית גת

איך משלבים ילדים עם קשיי נגישות וצרכים 
מיוחדים במערכת החינוך?! 

אתי ואזנה, חברת מועצה ממונה על צרכים 
מיוחדים ונגישות

איך להתמודד עם התנהגות אלימה בכיתה 
שבה תלמידים ממגוון רקעים?

גילה קליין, יו"ר סיעת נח"ל בהסתדרות המורים

מנחת האירוע: מזל שניר, מנהלת המחלקה 
לבריאות הציבור ומעמד האישה

תכנית אמנותית: פאטמה – הסטנדאפיסטית 
הבדואית הראשונה

 רחל עזריה, מופת לאומץ לב במלחמת התרבויות בירושלים: 
 עתרה לבג"ץ נגד ההפרדה בין נשים לגברים במאה שערים ופוטרה 

על ידי ראש עיריית ירושלים מתיקים באחריותה

צילם: בילאל חסדיה



ברכות
יעקב איפראימוב, מ"מ וסגן ראש העיר, הממונה על קליטת עליה: אני מברך את באות הפרלמנט ומזמין את 

תושבי העיר לפנות אלי בכל שאלה ובקשה.

שולמית סהלו, סגנית ראש העיר ויו"ר מינהל נשים: בכתבה של דן אבן ב"הארץ" מה-2 ליוני דווח כי צוותי 
בתי החולים עוברים הכשרה כמתורגמנים רפואיים. בכתבה נכתב כי "בעשור האחרון עלתה במדינות המערב 
מתרבויות  למטופלים  רופאים  בין  התקשורת  לשיפור  רפואית,  במתורגמנות  צוותים  להכשרת  המודעות 
שונות. גם במערכת הבריאות בישראל, ארץ קולטת עלייה, החלו באחרונה להפעיל תוכנית הכשרה ייעודית... 
עד פברואר 2013 יידרשו כל המוסדות במערכת הבריאות לאפשר שירותי תרגום רפואי למטופלים באמצעות 
העסקת  זרות...".  שפות  דוברי  צוות  אנשי  העסקת  או  תרבותיים  מגשרים  העסקת  מקצועי,  טלפוני  מוקד 
המתורגמנים מיועדת למניעת מקרים כמו אלו שקרו, בהם אי-הבנה גרמה למצבי סיכון ואף לאובדן חיים. 
במקרה שתואר בכתבה, השופט קבע שביה"ח לא עמד בחובה לספק מידע רפואי באופן שיובן למטופל. שכן, 
המידע נמסר בעברית, בעוד הפציינטית דוברת ערבית בלבד. בעקבות זאת נגרם אובדן חיים עקב רשלנות. כל 
הנושא של רגישות תרבותית, שפה והבנה של השונה, האחר, עומד בבסיס המפגש היום. קרית-גת היא עיר 
קולטת עלייה עם עולים חדשים וותיקים. שוני תרבותי נשאר לעתים גם 30 שנה לאחר העלייה ארצה. הנושא 
חשוב. כשלא מבינים את הצרכים של הילד והוריו בבית הספר, יש לכך השלכות של צלקות נפשיות שעלולות 
להשפיע גם על העתיד של הילד ושל משפחתו. בעיריית קריית-גת, בכל המחלקות ובמתנ"ס, יש טיפול יוצא 
מן הכלל ורגיש. ניתן ללמוד ממנו כיצד להכיל קהילות ממוצאים שונים. ראש העיר שלנו מצליח להכיל את 
כולם, בין אם הם מיוצגים במועצת העיר ובין אם לא. בתוך מערכת החינוך צריך לגלות רגישות-יתר. מטרתנו, 

שבעקבות הכנס היום, תיעשה עבודה בשטח לתיקון נושאים אלו.

בפרשת השבוע אתמול קראנו על הנשים הדעתניות/פמיניסטיות הראשונות - בנות צלופחד, שהתעקשו על 
זכויותיהן בירושה וזכו. להן היה קשר ישיר לקב"ה. בימינו, אנחנו צריכות לעבור דרך שליחים רבים, אבל עלינו 

להמשיך ולהתעקש.

אבירם דהרי, ראש העיר קריית גת: אני שמח לארח את פרלמנט נשים בקרית-גת ולראות את האולם העולה 
על גדותיו עם למעלה מ-250 נשים. עוד ועוד נשים מצטרפות לעשייה הציבורית בקרית-גת ואני מברך על 
כך. בעיר יש ייצוג רב לנשים בתפקידי ציבור ובעירייה: יו"ר המתנ"ס, יו"ר תאגיד המים, יו"ר החברה הכלכלית 
- כולן נשים. מנהלת אגף החינוך, מנהלת אגף הכספים, מנהלת אגף משאבי אנוש, מנהלת האגף לביטחון 
אישי - נשים. אשמח אם המעגל ילך ויתרחב. כמו שבנות צלופחד סללו את הדרך לירושת נשים - אני מאחל 
לכן להמשיך ולפרוח ולהתעצם ושהכנס הבא יהיה באמפיתאטרון, כדי שיהיה מקום לכולן, נשים ובנותיהן. 

יישר כוח, עלו והצליחו.

הילארי אולסין-ווינדקר, יועצת לענייני עיתונות ותרבות בשגרירות ארה"ב בישראל: אני מברכת על העבודה 
היום  סדר  שעל  בסוגיות  נשים  של  קולן  השמעת  למען  עבודתכן  בישראל.  מגדרי  שוויון  לקידום  החשובה 
הציבורי  בשיח  נשים  של  חלקן  להגדיל את  במאבק  אנחנו משתתפות  בארה"ב  גם  ביותר.  הציבורי חשובה 
ובתפקידים ציבוריים. גם ארה"ב, כמו ישראל, היא ארץ קולטת מהגרים מארצות רבות. יש כאן אתגרים רבים, 
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במיוחד בחינוך, שהוא נושא הדיון הערב. זהו נושא שנקבע על ידי הנשיא אובמה כנושא קריטי במאה ה-21. 
זוהי אחריות של כולנו, הורים, מורים, מנהלי בתי"ס, מפקחים, בעלי תפקידים ופעילים, לוודא שתלמידים 

מארצות-מוצא שונות ירגישו מוערכים בכיתה.

לשגרירות ארה"ב בישראל יש מספר תכניות לקירוב בין תלמידים מתרבויות שונות: יש לנו תכנית שמספקת  
לישראלים  וגם  וערבים  בדואים  רוסיה,  מאתיופיה,  בעיקר  תיכון,  תלמידי  מ-2000  ליותר  אנגלית  שיעורי 
שונים  מרקעים  תלמידים  להפגיש  מאפשרת  וכן  שונה  תרבות  ללמוד  מאפשרת  שונה  שפה  לימוד  ותיקים. 
ולקרב ביניהם. אנו שותפים גם לתכנית בשם “יא סאלאם", יחד עם קרן אברהם, שמלמדת תלמידים ישראלים 
ערבית ותלמידים ערביים עברית. אנו מממנים סיורים לימודיים של ישראלים בארה"ב: נכון לעכשיו, חמישה 
יועצים חינוכיים מבקרים בארה"ב כדי ללמוד איך מגשרים בארה"ב על מוצאים שונים. יש לנו תכנית מנהיגות 
לתלמידים וכן תכנית קיץ של 15 סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב עם 15 סטודנטים פלשתיניים מירושלים.

דברי פתיחה: שאלה של 
פער תרבותי או של מדיניות 

מפרידה?
פרופ' אסתר הרצוג: אחד הבולטים בהישגי פרלמנט 
הרך  הגיל  חזקת  סעיף  ביטול  מניעת  הוא  נשים 
הכנסת  של  שולחנה  על  מונחת  אלו  בימים  בחוק. 
הצעת חוק הקוראת לבטל את חזקת הגיל הרך. בשם 
ולחברי  לחברות  מפה  קוראת  אני  נשים  פרלמנט 
השלכותיו  יבוטל.  לא  שהחוק  להבטיח  הכנסת 
כלכלית  פגיעה  הן  החוק  ביטול  של  הפוטנציאליות 
ונפשית בילדים ובנשים. הפגיעה תהיה קשה באופן 
מוחלשות,  מקבוצות  ואמהות  ילדים  עבור  מיוחד 
רק  לנהל מאבקים בבתי משפט,  כסף  בידיהן  שאין 
ולעיתים  העיקריות  המטפלות  שהן  להוכיח  כדי 
קרובות הבלעדיות של ילדים בגיל הרך. כולנו יודעות 
היטב שהאמהות הן אלו שעובדות בחלקיות משרה, 
הלימודים  ליום  המתאימים  בעיסוקים  משתלבות 
של הילדים ואף נמנעות מיציאה לשוק העבודה, כדי 
להיות עם ילדיהן בשנותיהם הראשונות. אני קוראת 
לכולכן לתבוע מהנבחרים שלנו, בשם הילדים ובשם 

האמהות שלא לבטל את חזקת הגיל הרך. 

ריב  או  רב-תרבותיות  הוא:  הערב  הדיון  נושא 
תרבויות? חינוך ומגדר בחברת עולים.

כשנפגשנו לראשונה עם שולמית, מזל, לאה, אילנה 
את  הפעילות  העלו  נוספות,  חברתיות  ופעילות 
עם  הספר  בבית  ומלוות  בבית  חוות  שהן  הקשיים 
תרבות אחרת",  יש  ש"פה  כך  על  דיברו  הן  ילדיהן. 

מה שהיה  לא  וזה  ולהורים  למורים  כבוד  פה  שאין 
האם  תהיתי  ואני  מהעבר.  להם  המוכרת  בתרבות 
ספרית,  הבית  בתרבות  שונה  משהו  יש  באמת 
מבוגרים  כלפי  שלהם  וביחס  ילדים  של  בהתנהגות 
יש  האם  בעבר?  היה  שלא  היום,  סמכות  ובעלי 
הבדלים מובהקים בין ילדים שבאו מבית של עולים 
מטורקיה, מרוקו, רוסיה, אוקראינה, אתיופיה? האם 
משהו  מסבירים  שלהם  והמוצא  התרבותי  הרקע 
פוגשים  שהם  התרבות  האם  שלהם?  בהתנהגות 
בבית הספר הישראלי העכשווי שונה באופן מהותי 
כפמיניסטית  מוצאם?  מארצות  זוכרים  שהם  מזו 
הבוחנת כל סוגייה חברתית גם כאישה תהיתי אם 
בנים לבנות שמתגלה בכל הקבוצות?  בין  יש הבדל 
ממושמעות  פחות  כבר  שבנות  לומר  ניתן  האם 
מעבר  ובבית,  בכיתה  מבעבר  היום  מרדניות  ויותר 
או  תרבותית?  עדתית,  הקבוצתית,  להשתייכות 
בקבוצות  בנות  של  בהתנהגות  הבדל  יש  שמא 
יכול  כיצד  הבנתי  לא  שתהיתי  ככל  שונות.  מוצא 
תרבותית/עדתית/דתית/גיאוגרפית  לקבוצה  שיוך 
עולים,  ילדים  של  ההשתלבות  קשיי  את  להסביר 
הבית-ספרית  המציאות  את  או  ישנים,  או  חדשים 
של  האישי  הביטחון  מבחינת  ומחריפה  ההולכת 

תלמידים וגם של מורים. 

תוך כדי התמודדות עם סוגיות אלו ונוספות, ראיתי 
דיווחים  בו  היו  האחרון.  ששי  יום  של  העיתון  את 
בבית  תלמידים   294 שמתוך  כך  על  מטרידים 
אתיופי.  איננו  אחד  רק  תקווה  בפתח  יסודי  ספר 
עלה  כך  קרא,  אתיופיה  יוצאי  מטה  בעמותת  פעיל 
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שיש  הגטאות  “כל  את  שיפרק  למאבק  מהדיווח, 
ואז  באשדוד".  ברמלה,  בלוד,  בנתניה,   - בישראל 
עלתה בי השאלה: איך מתיישבים המושגים של פעם, 
ושילוב  היטמעות  של  ההיתוך",  “כור  שנקרא  מה 
משותפת,  ישראלית  בהוויה  הגלויות  מכל  עולים 
עם  תרבותיות",  “רב  הפופולרי  העכשווי  והמושג 
ממש  קיצוניים?  כך  כל  וניכור  הפרדה  של  מציאות 
 400 על  נוספת  כתבה  הייתה  בעיתון  עמוד  באותו 
תלמידות ספרדיות שלא שובצו בסמינרים החרדיים 

האשכנזיים לקראת שנת הלימודים הבאה. 

אז אולי הבעיה שלנו היא גזענות שהולכת ומשתלטת 
על כל חלקי החברה, גזענות על בסיס צבע, עדה, דת, 
לאום, מוגבלות פיזית, מגדר ועוד? ואם כן, למה זה 
קורה? ויותר חשוב: איך משנים מציאות ותהליכים 

אלו? 

המחקר  מאז  הגדולה  השאלה  עולה  האקדמי  בדיון 
ועד  ה-50  בשנות  אפריקה  צפון  עולי  קליטת  של 
משנות  אתיופיה  עולי  קליטת  על  במחקר  ימינו, 
הקליטה  לקשיי  המרכזי  ההסבר  מהו  וה-90:  ה-80 
מה  או  השונה,  התרבות  האם  בישראל?  עולים  של 
או  תרבותיים"?  “הבדלים  תרבותי"  “פער  שנקרא 
לשולי  וניתוב  גטאות  המייצרת  קליטה  מדיניות 
חדשים  עולים  נרחבות,  אוכלוסיות  של  החברה 

ואחרים בעלי משאבים כלכליים מוגבלים?

ובשוני  בגיוון  התרבותי,  ברקע  הבעיה?  איפה  אז 
את  המרכיבות  הרבות  הקבוצות  של  התרבותי 
ישראל?  מדינת  הקמת  מאז  הישראלית  החברה 
כדי  המדינה  שמייצרת  ובמבנים  בכלים  אולי  או 
הקבוצות?  כל  בין  המורכב  המפגש  עם  להתמודד 
האם המפגש הבעייתי הזה מיוחד לחברת עולים או 
ולאו  ופרטים  קבוצות  אין-ספור  בין  מפגש  שהוא 
ייחודי? ואולי מדובר  דווקא בין בעלי רקע תרבותי 
להבטיח  לדורותיה  המדינה  הנהגת  של  בכישלונה 
ועוינות? אלו הן חלק  ניכור  ולמנוע הפרדה,  שילוב 
אני  היום.  הדיון  יעסוק  והסוגיות שבהן  מהשאלות 
על  פוריה  וחשיבה  מעניין  ערב  לכולנו  מאחלת 

הנושא שעל הפרק.

תרבות בלי כבוד למורים ולהורים – 
מה קרה לסמכות ההורית והמורית? 

אילנה אברמוב, פעילה חברתית: 

אני מתרשמת שיש אלימות בבתי הספר ואין כבוד 
ומהתלמידים.  מההורים  חוששים  המורים  למורים. 
בבתי  לימי-הורים  מגיעים  לא  שכלל  הורים  יש 
הספר, כי הם מעדיפים לא לשמוע את מה שיש לבית 
יותר מדי זמן  יושבים  הספר להגיד. הילדים בימינו 
מפותחים,  הם  אחד  מצד  והפייסבוק.  המחשב  מול 
אך מצד שני אין להם קשר עם החוץ, עם הסביבה 
הילדים  בני אדם.  בין  והטבע. הטכנולוגיה מפרידה 
בודדים, אגואיסטיים וסגורים. אינם יוצאים מספיק 
מהבית ואינם מפתחים כישורים חברתיים ולכן זה 
מקשה עליהם להשתלב בחברה. הם מפתחים זלזול 
צריך  במחשבים.  כמוהם  מבינים  שאינם  בהורים 
לבין  האישית  ההתפתחות  בין  איזון  על  לשמור 
היחסים בחברה. לדעתי, יש צורך בהיצע גדול יותר 

של חוגים במחירים השווים לכל נפש. 

העיר  ראש  כסגנית  מדברת  אני  סהלו,  שולמית 
וכאם לילד על כל נושא הרב-תרבותיות, על אמהות 
שמגיעות מתרבויות חינוך שונות, מבוכרה, מהודו, 
מארגנטינה ועוד, ואומרות ששם היה נהוג לכבד את 
פחות  יש  פתוח.  הוא  הקשר  בישראל,  כאן  המורה. 
בין מה  כבוד למורים. קשה להורים להסתגל לפער 
שהתרגלו לו שם לבין הנהוג כאן. בישראל יש שיטת 
פרק  בתוך  להסתגל  צריך  העולה  מערבית.  חינוך 
זמן קצר לשוני הזה. לקהילה האתיופית יש ריכוזים 
יישובים   15 רק  יש  מדינה,  החלטת  פי  על  בארץ. 
שבהם אתיופים רשאים לגור בהם וכמו כן בארבע 
השנים הראשונות שלהם בארץ, הם רשאים לשלוח 
לעיתים  נוצרות  כך  הדתי.  לחינוך  רק  ילדיהם  את 
כיתות שכוללות רק תלמידים אתיופיים. מנהלי בתי 
צריך  בריא.  לא  הזה  ובצדק, שהמצב  אומרים,  ספר 
באתיופיה  מהכפר  שהגיע  ילד  תרבויות.  של  עירוב 
לא תמיד מגיע עם הכלים ללמידה והוא זקוק לתגבור 
ולשיעורי עברית שיסייעו לו לגשר על הפער של שפה, 
חינוך וחברה. כיתות קלט אינן שיטה יעילה. המדינה 
לא יודעת להתמודד עם השונה. בכובע הקודם שלי 

טיפלתי באלימות נגד נשים וגיליתי שמשרד הרווחה 
עולים  של  התרבותי  השוני  עם  להתמודד  יודע  לא 
 - לכלא  גבר מכה  וכיוב'. הכנסת  מקווקז, אתיופיה 
אינה פותרת את הבעיה. צריך לטפל בשוני התרבותי 
ולסייע להסתגלות. צריך שמנהלת בית ספר לפחות 
לחנך  נהגו  ואיך  שלה  התלמיד  הגיע  מאיפה  תלמד 

בארצות המוצא השונות. 

תרומתה וחשיבותה של חקיקה 
בהתמודדות עם מפגש של קבוצות 

בקונפליקט בחברה ובמערכת החינוך 
בפרט 

והספורט  החינוך  ועדת  יו"ר  מילר,  אלכס  ח"כ 
בכנסת, ממפלגת ישראל ביתנו, 

לפי נתוני מחקרים, שנערכו באוניברסיטאות, הנשים 
הזוטר  בסגל  גם  מהדוקטורטים.   50% בעלות  הן 
באוניברסיטאות חלקן הוא 50%. אולם כשמגיעים 
לסגל הבכיר, חלקן של הנשים בקרב בעלי הקביעות 

יורד ל-25% בלבד. הכיצד? אני ממליץ לבחון זאת.

מהן  לתרבויות  והקשר  ספר  בבתי  עולים  שילוב 
משרד  בחקיקה.  מוגדר  להיות  אמור  היה  הגיעו, 
וגם  שעות  בהקצאת  דרמטי  שינוי  עשה  החינוך 
לדעתה של שולמית סהלו,  בניגוד  מורים.  בהדרכת 
ספר  בית  מנהלת  של  מתפקידה  זה  אין  לדעתי 
להכיר את התרבויות של כל תלמידיה. זהו תפקידם 
רק  אלו.  תלמידים  של  השילוב  על  האחראים  של 
אי-שילוב  של  הבעיה  בכנסת  טופלה  לאחרונה 
בקריאה  ועבר  שונות  חינוך  במערכות  עולים  של 
שלישית האיסור על אפליית תלמידים על רקע של  
משלבת  חינוך  למערכת  רבה  חשיבות  יש  מוצא. 
וחשוב להקצות שעות לימוד עברית לעולים, על מנת 
גם  בחשבון  להביא  יש  במהירות.  להשתלב  שיוכלו 
את הדרך לשילוב הילדים וכן הקניית ידע במקצועות 
בית  אחרי  בחיים  להסתדר  ליכולתם  הקשורים 
כל  לא  הן  כיום, כשכמויות העולים  הספר. במיוחד 
כך גדולות כפי שהיו בשנות ה-90. אגב, גם הילדים 
ללכת  ממשיכים  האתיופי  מהמגזר  בארץ  שנולדים 
תרבות  כאן  התפתחה  שכבר  כנראה  הדתי.  לחינוך 
ספר  בתי  לאותם  נשלחים  הילדים  לפיה  מסוימת 

בהם למדו האחים וההורים שלהם. בנוסף לפעילות 
הממשלתית, יש השפעה גדולה מאוד של המועצות 
המקומיות על השילוב בכל ישוב. שילוב כוחות בין 
מערכות החינוך ברמה המקומית והארצית - עשוי 
להוביל להצלחה. אסור לנו להכליל ולומר שכל ילדי 
בסדר.  לא  ישראל  מורי  כל  או  בסדר,  לא  ישראל 
במערכת  להיות  צריכים  אינם  מורים  כמה  אם  גם 
מורים  הגיעו  העליות  עם  להכליל!  אסור   - החינוך 
מוצאם.  מארצות  בהוראה  וותק  ניסיון  עם  רבים 
החינוך  משרד  אותם.  לנצל  יודעת  אינה  המערכת 
מוצאם  במדינות  שצברו  בוותק  להתחשב  מוכן  לא 
ומעדיף לקלוט מורים צעירים מקומיים חסרי נסיון.

 איך להתמודד עם
התנהגות אלימה בכיתה שבה 

תלמידים ממגוון רקעים? 

גילה קליין, יו"ר סיעת נח"ל בהסתדרות המורים

ראשית, אני פונה להורים לחזק את המורים ומעמדם 
יצרו  לדוגמה,  מרוסיה,  העולים  הילדים.  בעיני 
פתרונות חינוך משל עצמם ופתחו חוגים ומתנ"סים 
לא  האתיופים  לעולים  גם  קוראת  אני  משלהם. 
לימוד שמחוץ  במוסדות  מעוניינים  הם  ואם  לוותר 
לדרוש מהעירייה   - גרים  היישוב שבו הם  לתחומי 
אשר  לשם.  הילדים  את  ולשלוח  להסעות  לדאוג 
אינו  אם  גם  מורה,  כל  לדעתי  מורים:  להכשרות 
מורה לחינוך מיוחד, צריך הכשרה להתמודדות עם 
מכל  אחד  שכיום  מכיוון  למידה,  לקויי  תלמידים 
שישה תלמידים סובל מלקות למידה כזו או אחרת. 
הכשרה של המורה רק במקצועות הלימוד לא תעזור 
לו, מכיוון שעליו לאפשר קודם כל מצב של למידה 
להקטין  צריך  מאוד.  גדולות  הן  והכיתות  בכיתה 
את מספר התלמידים בכיתות וצריך להוסיף מורים 
זאת  לדרוש  להורים  קוראת  אני  לכיתות.  והדרכה 
ממשרד החינוך, שמוציא הון על דברים לא נחוצים. 
את  רואים  שאינם  השן  במגדל  תפקידים  בעלי  יש 

הצרכים האמיתיים בשטח. 

שמורה  סבורה  אני  הספר,  בבתי  לאלימות  אשר 
תשתית  לפתח  כדי  הכיתה  את  להכיר  צריך  ומחנך 
היכרות  ויותר  הוראה  שעות  פחות  חברתית. 
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התרבות  עם  ויכולותיו,  צרכיו  עם  התלמיד,  עם 
אנטי  בלי  לתיכון  יגיעו  הילדים  כך  שלו.  וההורים 
נוקט  החינוך  משרד  אחר.  ממוצא  תלמידים  נגד 
בצעדים שונים! בבתי הספר פועלים על מנת למנוע 
פעילות  הפסקות  יש  מהתלמידים.  אלימות  אירועי 
את  מציגה  קהילה  כל  שבהם  קהילתיים  ואירועים 
העולים  את  מחזק  זה  ותרבותה.  חגיה  מאכליה, 
החדשים ומסייע לפתרון בעיית האלימות; תכניות 
לפיתוח כישורי חיים ומעורבות חברתית, הכוללות 
פיתוח דימוי עצמי חיובי, דרכי התמודדות עם לחץ 
למשטרה.  חלון  בטוח,  ספר  בית  תקשורת,  חברתי, 
כל אלו נועדו לחזק את התלמיד במערכת. בכיתות 
כללי  גיבוש  באמצעות  הנושא  עם  מתמודדים 
את  שמחזקים  טקסים,  וארגון  בכיתה,  התנהגות 

הלכידות ותחושת הביחד.

בית הספר הוא ראי החברה הישראלית. 

תמונה  משקפת  היום,  חיים  אנו  שבה  המציאות 
הגואה,  האלימות  שונים:  בהיבטים  שלילית 
הכלכליים  הפערים  הישראלית,  בחברה  הקוטביות 
מערכת  לפתח  מעמידים  אלו  כל  והתרבותיים, 

החינוך בישראל אתגרים רבים ומשמעותיים.

האלימות לסוגיה הרבים הינה תוצר של התפתחות 
לכיוון  דילמה  במצבי  המכריעה  תת-תרבות  של 
הם:  בה  המודגשים  הערכים  החוק.  על  עבירה  של 
חוזק, חוסן, ערמומיות ונקמה. ישנם גורמים שונים 
הסיבות  אחת  החינוך,  במערכת  אלימות  לביטויי 
לביטויי אלימות היא מגוון התרבויות הקיים בבתי 
לפתח  יכולה  הספר  בבית  מיעוט"  “קבוצת  הספר. 
לביטוי  רצון  של  תחושה  וניכור,  זרות  של  תחושה 

התרבות החברתית ממנה הם מגיעים.

תחושת  לפתח  היא  החינוך  מערכת  של  המטרה 
שייכות, ערך, כבוד ומסוגלות של בית הספר.

דרכים להתמודד עם האלימות:

•   פיתוח אקלים בטוח לצד טיפול באירועי אלימות. 
נפשית  לרווחה  בסיס   - מיטבי  חינוכי  אקלים 
מושפעת  נפשית  רווחה  תקינה.  והתפתחות 

מנתונים אישיים ומנתוני הסביבה. 

•   מניעה באמצעות יצירת תנאים ואווירה נעימה.

טיפול  חברתית.  ומעורבות  חיים  כישורי  •   פיתוח 
שליטה  השונה,  קבלת  חברתי,  לחץ  בנושאים: 
מיומנויות  העצמי,  הדימוי  פיתוח  עצמית, 

תקשורת. 

•   שיתוף עם מחלק הנוער והשיטור הקהילתי ארגון 
מצילה. 

“חלון  הבטוח",  “בית-הספר  התכנית  •   הפעלת 
למשטרה" - אוזן קשבת.

•   הפעלת תכנית למניעת אלימות.

סמכויות   - הספר  בית  וצוות  המנהל  •   אחריות 
למנהל והובלת תהליכים חינוכיים-חברתיים על 

ידו.

•   הקמת ועדה בית-ספרית לבניית תכנית היקפית 
למניעת אלימות.

•   הגברת הפיקוח וההשגחה בהפסקות ובהסעות.

•   גיבוש מערכת כללי התנהגות בכיתה.

•   טקסים קהילתיים המחזקים את תחושת השייכות

בכיתה  חינוך  בשעות  חינוכית  פעילות  •   מיקוד 
ומחוצה לה.

•   חיזוק הקשר האישי בין הצוות החינוכי לתלמידים 
ובין הצוות החינוכי להורים.

•   אסטרטגיה מערכתית מתוכננת, עקבית וארוכת 
טווח.

•   סטנדרטים אחידים לכל בתי-הספר.

המנהל  בין  פעולה  שיתוף   - מערכתית  •   עבודה 
והצוות.

•   סמכות המורה - מחנך.

•   הקמת מערך מסייע של יועצים ופסיכולוגים.

•   טיפול בהפחתת אלימות ובהתנהגויות סיכון.

•   הנהגת הפסקה פעילה ובטוחה.

•   ארגון משחקים וירטואליים.

אסתר הרצוג, דברי סיכום: אין רע בכך שהדוברות 
קשורים  הדברים  שונים.  לכיוונים  הדיון  את  לקחו 
לילדים  לקבוצתי.  מאשר  האישי  למימד  יותר 
כקבוצה.  מאשר  יותר  האישית  ברמה  בעיות  יש 
מקום  הפרט.  על  דגש  יותר  לשים  המערכת  על 
ההתערבות של המדינה הוא קריטי ויש לה השפעה 
כך  הספר.  בבית  לתלמידים  שקורה  מה  על  עצומה 
חייבים  שאתיופים  קובעת  המדינה  שכאשר  קורה 
כשהמדינה  וכך  מסוים,  זרם  של  ספר  בבתי  ללמוד 

קובעת את מספר התלמידים המרבי בכיתות. לגודל 
מכרעת.  משמעות  יש  קבעה  שהמדינה  הכיתה 
שהמדינה  לכלים  מופנה  להיות  צריך  המאבק  ולכן 
הפרדה  תהיה  כמה  עד  שקובעים  אלו  מייצרת, 
ולמעשה מייצרים אותה. במקום שנהיה רק האמהות 
של הילדים, הגיע הזמן שנהיה 50% בכנסת ולא רק 
20% כמו היום. עלינו להימצא במקומות של השפעה 
המקומית  במועצה  להיות  עלינו  החלטות.  וקבלת 
לכולנו  קוראת  אני  ההחלטות.  קבלת  על  ולהשפיע 
הנשים,  מצב  על  ולהשפיע  לפוליטיקה  להצטרף 

הילדים, החינוך והחברה בכלל.

 מימין: ציפי גליקמן, ח"כ אלכס מילר, 
פרופ' אסתר הרצוג

הילארי אולסין-ווינדקר ואסתר הרצוגשולמית סהלו
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פרלמנט  של  ה-68  המושב  התקיים  השבוע 
אסתר  הפרופ'  בהובלת  גת  בקרית  הנשים 
הרצוג, כאשר הפאנל הראשי התמקד בנושא 
והמשתתפים  עולים  בחברת  ומגדר  חינוך 
 - פאטמה  של  אפ  סטנד  במופע  קינחו 

הסטנדאפיסטית הבדואית.

התקיים  הנשים  פרלמנט  של  ה-68  המושב 
השבוע באשכול הפייס בקרית גת. סגנית ראש 
המחלקה  מנהלת  סהלו,  שולמית  הגב'  העיר 
למעמד האישה מזל שניר והפרופ' אסתר הרצוג 
מובילת פרלמנט הנשים, יזמו את האירוע בעיר 
במסגרתו התנהל פאנל בנושא: רב-תרבותיות 
או ריב תרבויות? חינוך ומגדר בחברת עולים.

הפעילות  על  ברך  דהרי  אבירם  העיר  ראש 
כיבד  העירוני.  הנשים  מנהל  של  העניפה 
בנוכחותו את הכנס חה"כ אלכס מילר שהשתתף 
הערב  בהמשך  תרבותיות.  רב  בנושא  בפאנל 
התקיים פאנל בנושא זה בהשתתפות שולמית 
סהלו, חה"כ מילר, נציגת מנהל הנשים בקרית 
גת אילנה אברמוב, וגילה קליין יו"ר סיעת נחל 

בהסתדרות המורים. 
בסיום הערב הועלה המופע המצליח “פאטמה" 
הראשונה  הבדואית  הסטנדאפיסטית  ידי  על 

בישראל. 
רב  בעניין  המשתתפים  דנו  הפאנל  במסגרת 
החינוך  בנושא  ובעיקר  בישראל  התרבותיות 
את  סהלו  שולמית  הביאה  כך  עולים.  בחברת 
נושא הבעייתיות בחוסר יכולת תרגום שהביא 
בעבר לסיטואציות רפואיות המובילות לאובדן 
חיים, כמו בכתבה שציטטה מעיתון “הארץ" בו 
הובא מקרה המתאר קביעת שופט שבית חולים 
באופן  רפואי  מידע  לספק  בחובה  עמד  לא 
בעברית,  נמסר  המידע  שכן,  למטופל.  שיובן 
“כל  בלבד.  ערבית  דוברת  הפציינטית  בעוד 

הנושא של רגישות תרבותית, שפה והבנה של 
היום"  המפגש  בבסיס  עומד  האחר,  השונה, 

ציינה סהלו.
המקומית:  בזיקתו  הנושא  את  הציגה  סהלו 
עולים  עם  עלייה  קולטת  עיר  היא  “קרית-גת 
לעתים  נשאר  תרבותי  שוני  וותיקים.  חדשים 
הנושא  ארצה.  העלייה  לאחר  שנה   30 גם 
הילד  של  הצרכים  את  מבינים  כשלא  חשוב. 
צלקות  של  השלכות  לכך  יש  בביה"ס,  והוריו 
נפשיות שעלולות להשפיע גם על העתיד של 
בכל  קרית-גת,  בעיריית  ושל משפחתו.  הילד 
המחלקות ובמתנ"ס, יש טיפול יוצא מן הכלל 
ורגיש. ניתן ללמוד ממנו כיצד להכיל קהילות 
הכנס  שבעקבות  שונים...מטרתנו,  ממוצאים 
נושאים  לתיקון  בשטח  עבודה  תיעשה  היום, 

אלו". 
את  הציגה  חברתית,  פעילה  אברמוב,  אילנה 
 - ולהורים  למורים  כבוד  בלי  התרבות  נושא 
מה קרה לסמכות ההורית והמורית?"...הילדים 
המחשב  מול  זמן  מדי  יותר  יושבים  בימינו 
והפייסבוק. מצד אחד הם מפותחים, אך מצד 
הסביבה  עם  החוץ,  עם  קשר  להם  אין  שני 
אדם.  בני  בין  מפרידה  הטכנולוגיה  והטבע. 
אינם  וסגורים.  אגואיסטיים  בודדים,  הילדים 
יוצאים מספיק מהבית ואינם מפתחים כישורים 
להשתלב  עליהם  מקשה  זה  ולכן  חברתיים 

בחברה". 
שולמית סהלו בתגובה ציינה את השוני בכבוד 
למורים - בין מה שהיה בארצות אחרות לבין 
מה שקיים בישראל: “כאן בישראל, הקשר הוא 
פתוח. יש פחות רספקט. קשה להורים להסתגל 
לפער בין מה שהתרגלו לו שם לבין הנהוג כאן. 
בישראל יש שיטת חינוך מערבית. העולה צריך 
להסתגל בתוך פרק זמן קצר לשוני הזה... צריך 
להסתגלות.  ולסייע  התרבותי  בשוני  לטפל 

אביטל רוזנברג 

פרלמנט הנשים הגיע לקרית גת
מאיפה  תלמד  לפחות  בי"ס  שמנהלת  צריך 
נהגו לחנך בארצות  ואיך  הגיע התלמיד שלה 

המוצא השונות". 
ח"כ אלכס מילר, יו"ר ועדת החינוך והספורט 
בכנסת, ממפלגת ישראל ביתנו, ציין כי לדעתו 
להכיר  בי"ס  מנהלת  של  מתפקידה  זה  אין 
זהו תפקידם  כל תלמידיה.  את התרבויות של 
של האחראים על השילוב של תלמידים אלו. 
אי  של  הבעיה  בכנסת  טופלה  לאחרונה  רק 
שילוב של עולים במערכות חינוך שונות ועבר 
בקריאה שלישית האיסור על אפליית תלמידים 
על רקע של מוצא. יש חשיבות רבה למערכת 
לימוד  שעות  להקצות  וחשוב  משלבת  חינוך 
להשתלב  שיוכלו  מנת  על  לעולים,  עברית 
יש  הממשלתית,  לפעילות  בנוסף  במהירות... 
השפעה גדולה מאוד של המועצות המקומיות 
בין  כוחות  שילוב  ישוב.  בכל  השילוב  על 

 - והארצית  המקומית  ברמה  החינוך  מערכות 
עשויה להוביל להצלחה. 

ישראל  ילדי  שכל  ולומר  להכליל  לנו  “אסור 
גם  בסדר.  לא  ישראל  מורי  כל  או  בסדר,  לא 
אם כמה מורים אינם צריכים להיות במערכת 
“עם  מילר.  סיכם  להכליל!"  אסור   - החינוך 
וותק  נסיון  עם  רבים  מורים  הגיעו  העליות 
בהוראה מארצות מוצאם. המערכת אינה יודעת 
לנצל אותם. משרד החינוך לא מוכן להתחשב 
בוותק שצברו במדינות מוצאם ומעדיף לקלוט 

מורים צעירים מקומיים חסרי נסיון".
בהסתדרות  נח"ל  סיעת  יו"ר  קליין,  גילה 
המורים, פנתה להורים בקהל בקריאה לחזק את 
המורים ומעמדם בעיני הילדים. ונתנה דוגמה 
חינוך  פתרונות  שהקימו  מרוסיה  העולים  של 

משל עצמם ויצרו חוגים ומתנ"סים משלהם.

קרית גתים - המגזין האינטראקטיבי הראשון של קרית גת, 19 ביולי

 מימין: אילנה אברמוב, ח"כ אלכס מילר, שולמית סהלו, 
גילה קליין

סיגלית סרור ונשים מקריית גת באירוע
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אודיטוריום ע"ש קשטן, הרצליה

ברכות: 
יעל גרמן, ראש העיר הרצליה

ח"כ דליה איציק, יו"ר סיעת קדימה
ביריה גרנות, יועצת ראש העיר למעמד האישה 

ונציבת תלונות הציבור

קטעי שירה:
מקהלת לי-רון, מנצחת רונית שפירא

דברי פתיחה: 
זהבית אורלב, מנהלת אתר פרלמנט נשים

הצגת עמדות: 
קרן הידידות - למי?

רות רזניק, מנכל"ית עמותת ל.א - לחימה 
באלימות נגד נשים וחברת מועצת עיריית 

הרצליה

 שליטה או תמיכה? 
ההתנסות של פרלמנט נשים

עו"ד יונה מרקוביץ', חברת הוועדה המייעצת של 
פרלמנט נשים

 תרומת הקרנות והבעייתיות של 
“התערבות פוליטית"

 קולט אביטל, מנהלת המרכז הרעיוני בקרן 
ברל כצנלסון

מה ההשלכות של עזרת הקרנות והעמותות 
על החינוך הציבורי? 

לילי בן עמי, המטה למען העסקה הוגנת של 
מורות ומורים; מתפקדות - הלובי לשוויון בין 

המינים

תפקיד הקרנות בהגנה על הדמוקרטיה
פרופ' נעמי חזן, נשיאת הקרן החדשה לישראל

מנחת הדיון: גל גבאי, עיתונאית

מנחת האירוע: אורנה סדגת-ארז, ראש מינהל 
נשים בעיריית הרצליה עו"ד יונה מרקוביץ, מורת דרך במנהיגות נשים - מוקיעה קשרי 

הון ושלטון ותומכת בכל לב בנשים המתמודדות על עמדות פוליטיות



ברכות
יעל גרמן, ראש העיר הרצליה: אני שמחה לארח שוב את פרלמנט נשים בהרצליה. פעילות הקרנות בישראל 
היא נושא רגיש. נכון ל-2007 הקרנות “גלגלו" סכומים של כ-5-6 מיליארד ₪. הן תומכות כמעט בכל תחומי 
חיינו: חברתי, פוליטי, רפואי וכמעט בכל המגזר השלישי. אין ספק שאנו זקוקים לקרנות. אך זה לא אומר שלא 
ניתן לבקר אותן. מכיוון שמדובר בקרנות פילנתרופיות שתומכות בכל-כך הרבה תחומים - כמעט לא נשמעת 

מילת ביקורת. פרלמנט נשים החליט באומץ לפתוח את הנושא הזה לדיון ציבורי וזה המקום לברכו על כך.

בהרצליה פעלה קרן הרצליה. החלטתי לסגור אותה. זו הייתה קרן שעסקה בעיקר בגמילות חסדים. כל הפעילים 
עבדו בה בהתנדבות. אך בשלב מסוים הרגשתי חוסר נוחות וחשתי שיש ניגוד עניינים בכך שהקרן, המזוהה 
עם העירייה, מצד אחד מחויבת לעירייה ומצד שני מגייסת כספים עבורה. אם עובדים דרך קרנות אחרות ניתן 
לבדוק ולוודא שכל שקל מושקע במטרה שלשמה הוא נתרם. אך אם אותו גוף שתומך בקרן הוא גם זה שנהנה 

מהקרן עלול להיות כאן לכאורה ניגוד אינטרסים. לכן סגרתי את הקרן ונמשיך לעבוד דרך קרנות אחרות.

ח"כ דליה איציק, יו"ר סיעת קדימה: אני באה ממשפחה קשת-יום עם שמונה ילדים, עם אמא שנלחמה כמו 
לביאה. לא נולדתי פמיניסטית. השתניתי מאוד בשנים האלו ואתן הרוח החיה הדוחפת עם המון טקט ועם 

שכל בלב. הפמיניזם שלכן לא מעצבן. עשינו כברת דרך ארוכה וטובה. באתי להגיד תודה ולברך.

קרנות ושינוי חברתי בישראל

דברי פתיחה
המושב  את  לפתוח  שמחה  אני  סדגת-ארז:  אורנה 

ה-69 של פרלמנט הנשים בישראל.  

להפליא  הולם  חברתי  ושינוי  קרנות  המושב,  נושא 
את המהפכה החברתית המתחוללת כעת בישראל.  

האחרון, שבמסגרתה  הקיץ  של  החברתית  המחאה 
הקריאה  כי  מוכיחה  העגלות",  "צעדת  גם  נערכה 
של  תסכולו  את  רק  מבטאת  אינה  חברתי"  ל"צדק 
להשמעת  ערוץ  פתחה  היא  אלא  הביניים,  מעמד 
קולן של כל האוכלוסיות המודרות, שאין להן יכולת 
קבוצת  ביניהן  בישראל,  נורמאלי  באופן  לחיות 

ה"נשים".   

אמנם, קשה לקרוא למגזר שחבריו מהווים למעלה 
היא,  עובדה  אך  "קבוצה",  מהאוכלוסייה  מ-50% 
שהאפליה על רקע מגדרי לא נעלמה עדיין מהחברה 

בישראל, ואפליה זו חוצה את כל השסעים האחרים 
קיפוח  לגורמי  ומצטרפת  הישראלית,  בחברה 
והדרה אחרים הקשורים לחלוקה מגזרית, כלכלית, 
חילוניים- מרכז-פריפריה,  מעמדית,  תרבותית, 
תהום  קיימת  עדיין  לצערנו,  עדתי.  ושיוך  דתיים, 
מוסריים  ערכים  של  הכתובה  ההגדרה  בין  עמוקה 
באמנות  מופיעים  שהם  כפי  נורמטיביים  ועקרונות 
יחסית  המתקדמת  בחקיקה  ואפילו  בינלאומיות, 

בישראל, לבין היישום שלהן ברמה הפרקטית.   

השכבות  מכל  בישראל,  הנשים  רבות  כי  מסתבר, 
כדי  בארגונים  להיעזר  שנאלצות  המגזרים,  ומכל 
לזכות ברמת שוויון בסיסית בתחום ההשכלה, תנאי 
העבודה וההשתכרות, זכויות האדם, המעמד האישי 

והגנה מפני אלימות והטרדה.   

העיר הרצליה היתה הראשונה בארץ להקים מינהל 
של  קיפוחן  רקע  על  הוקמה  אשר  מחלקה   – נשים 
נשים ונועדה לתת להן מענה עירוני בקשת רחבה של 

וייצוגן.  זכויותיהן  מעמדן,  את  לשפר  כדי  נושאים, 
ראש  ע"י  התקבלה  המינהל  הקמת  על  ההחלטה 
הראשונה.  בקדנציה  כבר  גרמן,  יעל  גב'  העירייה, 
מאז ועד היום ראש העירייה מקדמת ותומכת בכל 

פעילות המינהל. 

הצגת עמדות
גבאי, עתונאית, מנחה את הפאנל: הנושא הוא  גל 
הישראלית  החברה  של  בקרנות,  התלות  נפיץ. 
עמוקה  היא  מופלות,  כקבוצות  שלנו  ובעיקר 
ועצומה. לכן הדיון בה כל כך משמעותי. כשאומרים 
פילנתרופיה, הלב יוצא אל הנותנים. אך אליה וקוץ 
את  משבשת  שמא  או  מבססת  זו  נתינה  האם  בה. 
המציאות?  הקרנות משנות את  האם  הדמוקרטיה? 
לנו.  התכווצה  המדינה  כי  כאן,  הן  אותה?  מקבעות 

אך עם מי נישאר אחרי הקרנות?

קרן הידידות למי?

רות רזניק, מנכ"לית עמותת ל.א - לחימה באלימות 
נגד נשים וחברת מועצת העיר הרצליה

המייסדת  בקבוצה  הייתי  אני  נאות,  גילוי  למען 
נפגעת  מאוד  ואני  לישראל  החדשה  הקרן  של 
ארגונים  על  יודעת  אני  הקרן.  על  מה"עליהום" 
הזו  הקרן  לולא  קיימים  היו  שלא  ביותר  חשובים 
שנות  כ-30  במהלך  דולרים  מיליוני  שתרמה מאות 
פעילותה בארץ. קרן הידידות - קרן תקווה לישראל 
נוסדה ב-1983 על ידי הרב יחיאל אקשטיין. זו קרן 
העוסקת ברווחה והיא אולי מגדולי התורמים בארץ 
חברתית  והשתלבות  עליה  קליטת  של  לפרויקטים 
וגם ליהודים במדינות מצוקה. הקרן עוסקת בעזרה 
בנסיון  וענייה  חלשה  לאוכלוסיה  תורמת  לזולת. 
בשעת  העורף  הגנת  העוני;  ממעגל  להוציאה 
חירום; חיזוק החוסן החברתי; עזרה לילדים בסיכון 
ותמיכה ב"עיר ללא אלימות" במספר יישובים; עזרה 
מליוני  )כ-12.5  ירושלים  לעיריית  מרובה  כספית 
₪( ועוד... הסוכנות היהודית עומדת לשלב נוצרים 
לא  זו  האם  בישראל.  הנהלה  כחברי  אוונגליסטים 

קרן מופלאה? 

חשוב שנדע מאיפה מגיע הכסף: הקרן הוקמה בידי 
זו,  תנועה  בארה"ב.  בעיקר  אוונגליסטים,  נוצרים 
ישראל  אוהבת  תנועה  היא  חברים,  מליוני  המונה 
מאמינים  הם  ציונית.  תנועה  לעצמה  שקוראת 
בארצם,  יתקבצו  שהיהודים  לאחר  אחד,  שיום 
ככתוב  ומגוג,  גוג  נוראה,  קטסטרופה  עלינו  תבוא 
במקורות, ולאחר מכן, היהודים הנותרים יבינו את 
טעותם ויאמצו את האמונה בישו. כמו כן, התנועה 
תמכה בבוש, חבריה מתנגדים למפלגה הדמוקרטית 
בארה"ב ולקידום זכויות נשים. הם פעילים נגד זכות 
והלסביות  ההומואים  זכויות  נגד  גופה,  על  האישה 

לשוויון בחברה ועוד. חובתנו להפיץ מידע זה.

חשוב  זה  מה  ריח.  אין  שלכסף  אומרים  גבאי:  גל 
מאיפה בא הכסף? את מי זה מעניין?

שליטה או תמיכה? ההתנסות של 
פרלמנט נשים

של  המייעצת  הוועדה  חברת  מרקוביץ',  יונה  עו"ד 
פרלמנט נשים

אין  “לכסף  המשפט  את  טבע  אספסיאנוס  הקיסר 
כשבנו  בצרפת.  המשתנות  על  מס  כשהטיל  ריח", 
טיטוס התרעם על מקור הכסף, הוא נתן לו להריח 
מטבע ואמר: “אתה רואה? לכסף אין ריח". כשהייתי 
היועצת המשפטית של קרן הרצליה, המלצתי לעתים 
לא לקבל תרומות. השאלה היא עד כמה התורם דורש 
להחיל את דעתו או לכוון לאג'נדה שלו. קרנות רבות 
עומדות על כך שבהנהלה יישבו נציגי התורמים והם 
ביותר  הטוב  הפתרון  המטרות.  את  שמתווים  אלו 
מקור  התורמים,  שמות  של  פרסום  בשקיפות.  הוא 
הכספים, שמות חברי ההנהלה, למה הארגון מחויב 

ומה מטרותיו, איך מחלקים את העוגה ולמי.

והמדינה  למדינה  יילך  שהכסף  עדיף  לא  גבאי:  גל 
הקרנות  לדעתי,  הצרכים?  לפי  הכסף  את  תחלק 
שהן  מכיוון  הדמוקרטיים,  העקרונות  את  שומטות 

אינן הריבון. הריבון הוא העם.
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תפקיד הקרנות בהגנה על 
הדמוקרטיה

פרופ' נעמי חזן, נשיאת הקרן החדשה לישראל

מאשר  האזרחית  לחברה  מעצים  יותר  גורם  אין 
הקרנות. חייבים ביקורת וחייבים לבחון את הקרנות 

מקרוב, אך אסור לשפוך את התינוק עם המים.

הדמוקרטיה  את  דגלן  על  חורטות  הקרנות  א. 
האזרחית.  החברה  פיתוח  באמצעות  בישראל, 
לישראל  החדשה  הקרן  בראש  בגאווה  עומדת  אני 
מ-800  למעלה  להקים  עזרה  קיומה  שנות  שב-33 
נשים,  ארגוני  האזרחית:  החברה  של  ארגונים 
ישראל,  ערביי  הומו-לסבית,  קהילה  עולים,  ארגוני 
הייתה  הישראלית  החברה  והאזרח.  האדם  זכויות 
לישראל. החדשה  הקרן  ללא  אחרת   נראית 
המטרה של הרבה ארגונים היא לחזק את הדמוקרטיה 
הענקת  באמצעות  ונשים.  אנשים  חיזוק  באמצעות 
תלות  יש  אם  חופשיים  אזרחים  אין  אוטונומיה. 

מוחלטת במימון גורמים ממשלתיים.

להביא  רוצה  היא  ליברלית.  היא  החדשה  הקרן  ב. 
לשוויון, לפתיחות, לפלורליזם חברתי ודתי. לקרן יש 
תמיכה.  בקשות  להגשת  ביחס  ופרמטרים  דרישות 
קרן  אין  תקין.  מינהל  כוללות  היתר  בין  דרישותינו 
זרה אירופאית או צפון אמריקאית שיכולה לתרום 
הפטור  את  מאבדות  היו  הן  כי  פוליטיות  למטרות 
הקרן  סירוב.  זכות  לקרנות  יש  ולכן  הכנסה  ממס 
שלא  ממי  תרומות  ולתת  לקבל  מסרבת  החדשה 
זכות  יש  לכל עמותה  גם  בקריטריונים שלנו.  עומד 

כזו.

ג. שקיפות. כל קרן צריכה להיות שקופה כל הזמן. 
תיכנסו לאתר שלנו ותראו את שמות כל התורמים. 

השקיפות היא חיונית.

לחסל  למטרה  להם  ששמו  בישראל  גורמים  יש  ד. 
ארגונים,  של  מסוימים  סוגים  שיטתית  בצורה 
ביניהם ארגוני זכויות אדם ואזרח. הם מנהלים מסע 
בחברה  וארגונים  פרוגרסיביות  קרנות  נגד  שיטתי 

האזרחית וארגוני שינוי חברתי.

את  מסכן  אינו  הקרנות  שתופסות  הגדול  המקום 

לתמוך.  במה  בוחרות  שהן  למרות  הדמוקרטיה, 
החברה  של  בעצמאות  תומכות  הקרנות  להיפך. 
של  והפתיחות  היצירתיות  מקור  וזה  האזרחית 

החברה הישראלית.

חלק גדול מהעבודה שלי ושל הקרנות הוא להכריח 
שירותים  של  ההפרטה  את  להפסיק  המדינה  את 
שחברה חייבת לספק לאזרחיה. אני לא ישנה בלילה 
מקורות  למצוא  מנסה  שאני  משום  שנתיים  כבר 
לעוד ארגונים. על כל בקשה למענק יש ארבע-חמש 
מטרות ראויות שהממשלה לעולם לא תתמוך בהן. 
האחרונה?  בפעם  השפתיים  על  חיוך  לנו  היה  מתי 
האחרון  בקיץ  החברתית  המחאה  צעירי  כשקמו 

להילחם על עקרונות חיינו.

מה ההשלכות של עזרת הקרנות 
והעמותות על החינוך הציבורי?

לילי בן עמי, המטה למען העסקה הוגנת של מורות 
ומורים

לחברה  הקרנות  של  החשובה  לתרומתן  ערה  אני 
האזרחית, אך יש שירותי יסוד שאין מקום לספקם 
קאסן,  רנה  עמותת  ידי  על  מועסקת  אני  זו.  בדרך 
בתיכון ממלכתי רשמי ומוכר ואף על פי כן בבית-
ירושלים  באזור  בתי"ס  מ-90  ובלמעלה  זה  ספר 
גורמים  ידי  על  מועסקים  חינוך  אנשי  הארץ,  ובכל 
רבדים,  בשני  בעייתית  היא  זו  העסקה  מתווכים. 
מהקרנות  רבות  המציאותי:  ומציאותי.  עקרוני 
עמותת  למשל,  כלכליים.  בקשיים  נתונות  הללו 
הפנסיה  בכספי  והיא משתמשת  בגרעון  רנה קאסן 
שלנו הן בחלק המעביד והן בחלק העובד, לצרכיה. 
גם  כך  קבלן.  עובדי  של  במעמד  מועסקות  המורות 
האחיות לבריאות התלמיד מועסקות על ידי קרנות. 
יש כאן בעיה  כזו היא פוגענית.  בדרך כלל העסקה 
להיות  צריך  החינוך  במערכת  שעובד  מי  עקרונית. 
לקחת  שצריכה  זו  היא  המדינה  שכן  מדינה.  עובד 
אחריות על הצוות, על התכנים. נוצר כאן ריק על ידי 

המדינה שהתמלא על ידי הקרנות.

גרמן: לב לבייב רצה להכניס את התכנים שלו  יעל 
אולם  סירבה.  העירייה  להרצליה.  קרנות  באמצעות 

לסרב  היכולת  ואת  הכוח  את  יש  אחד  לכל  לא 
לקרנות.

רות רזניק: ראש הממשלה מפריט את עצמנו לדעת. 
יש נושאים שמדינה חייבת לספק לעם שלה. ואם לא 

הממשלה - העיר צריכה לספק זאת.

כך  על  דיברה  חזן  פרופ'  מרקוביץ':  יונה  עו"ד 
שהקרנות מבקשות להביא שינוי חברתי. אני רוצה 
דווקא  הקרנות  לפיה  הפוכה,  לנקודה  להתייחס 
הקרנות  דווקא  ושלטון.  הון  בין  בקשר  תומכות 
חוץ  ארגונים  של  בפעילותם  התומכות  הזרות, 
הסדר  לשינוי  להביא  המבקשים  פרלמנטאריים, 
דגלן  על  חורטות  לכאורה  ואשר  השולט,  החברתי 
אלו  הן  הדמוקרטיה,  וחשיבות  הביטוי  חופש  את 
הארגונים  של  פעילותם  את  מסרסות  שלעיתים 
השינוי  כאשר  הדבר  כך  לשינוי.  להביא  המבקשים 
קרן.  אותה  של  הפוליטיים  לשותפיה  מתאים  אינו 
שמדובר  הוא  מציגות  הקרנות  שאותו  הנימוק 
יש  התורמות  לקרנות  אסורה...  פוליטית  בפעילות 
כמאמר  ולהכתיב.  לקבוע  אותו  מנצלות  והן  כוח 
הביטוי, אם אין כסף - אין תורה ובעל המאה הוא 

בעל הדעה. 

קרנות  שבו  האופן  על  דוגמה  להביא  מבקשת  אני 
מסרסות את מאבק הכוח המגדרי תוך טענה שאינן 
צבועה  טענה  זוהי  לדעתי  ב"פוליטיקה".  מתערבות 
ומתחסדת, שהרי כל פעילות שמתבצעת - קשורה 

לפוליטיקה בהגדרה!

לאחרונה פרלמנט נשים חש זאת על בשרו, כאשר 
נכווה קשות מקרן פרידריך אברט, אותה קרן, שמאז 
את  ומימנה  בו  תמכה  הנשים  פרלמנט  של  ייסודו 
גרמנית  קרן  הינה  אברט  פרידריך  קרן  פעילותו. 
דמוקרטית.  הסוציאל  המפלגה  ידי  על  שהוקמה 
הסתדרות  )יו"ר  הקרן  של  פוליטי  שותף  כאשר 
מוכנה  הקרן  היתה   - נפגע  עצמו  חש  המורים( 
בטענה  נשים  פרלמנט  של  הפעילות  את  להקריב 
הקשורה  פעילות  כל  בעקיפין  לממן  עליה  שנאסר 

לפוליטיקה ולתמיכה במועמד זה או אחר...

שעסק   2006 בינואר  הפרלמנט  מושב  קדם  לכך 
הפרלמנט   החלטת  דברת.  ובדו"ח  המורה  במעמד 

במועמדותה  לתמוך  כוונה  מתוך  התקבלה  לקיימו 
של אישה, יפה בן דויד, להנהגת הסתדרות המורים. 
העובדה  לאור  חשיבות  משנה  קיבלה  זו  תמיכה 
בלעדי  כמעט  באופן  המייצג  זה,  ארגון  שבראש 
הקמתו  מאז  עמדה  לא  מ-90%(,  )למעלה  נשים 
לפני 107 שנים אישה! יו"ר הארגון יוסי וסרמן דרש 
מהקרן נותנת החסות לדחות את האירוע עד לאחר 
הבחירות להסתדרות המורים, וזאת בטענה שהארוע 
בבחירות  התערבות  מהווה  הנשים  פרלמנט  של 
ומעמד  דברת  “דוח  על  הפרלמנט  מושב  פנימיות. 
הפוטנציאלית  העוצמה  את  היטב  המחיש  המורה" 
ראשי  )למשל,  הממסד  עם  פעולה  שיתוף  שמשדר 
בעיני ראשי הסתדרות  איום  כדי הצבת  עד  ערים(, 
פוליטיים,  לחצים  בהפעלת  הגיבו  אלו  המורים. 
מושב  של  פוטנציאל השפעתו  את  לעקר  שהצליחו 

הפרלמנט.

הוא  המאה  בעל  האם  בסוגיה,  המכריע  העימות 
המושב  של  קיומו  לקראת  התרחש  הדעה,  בעל  גם 
נשים  בהנהגת  שעסק  נשים,  פרלמנט  של  ה-66 
מאחר  שמונה.  בקריית  התקיים  ואשר  בחינוך, 
ובארוע השתתפה הגב' גילה קליין, מנהיגה אמיצה 
ומוכשרת שהתמודדה על ראשות הארגון, פנה יוסי 
האירוע,  את  לבטל  בדרישה  אברט  לקרן  וסרמן 
הנשים  פרלמנט  של  הארוע  בקיום  שיש  בטענה 
הסתדרות  ראשות  על  בבחירות  התערבות  משום 
המורים, העומדות להתקיים כחודשיים לאחר מכן. 
לראשות  קליין,  גילה  של  האמיצה  התמודדותה 
הסתדרות המורים ועמידתה מול האמצעים שננקטו 
נגדה בניסיון למנוע ממנה להתמודד ולהבחר, זכתה 
של  פומבית  ולתמיכה  הנשים,  פרלמנט  לתמיכת 
אולם   הפרלמנט.  פעילות  ושל  הרצוג  אסתר  פרופ' 
קרן אברט טענה כי תמיכת הפרלמנט בגילה קליין 
מהווה  המורים  הסתדרות  ראשות  על  בהתמודדות 
שעליה  טענה  הקרן  כן  ועל  פוליטית".  “פעילות 
בהם  שמשתתפת  באירועים  ממעורבות  להימנע 
שיזם  פגישה  בעקבות  קרובות.  בבחירות  מועמדת 
וסרמן עם הנהלת הקרן, נדרשה פרופ' אסתר הרצוג  
מאנשי  שניים  בפאנל  לשבץ  הקרן  הנהלת  ידי  על 
וסרמן, אחד שיעסוק בפן המקצועי )מול דר' לינדה 
גילה  )מול  הפוליטי  בפן  שיעסוק  והאחר  עפרוני( 
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ונעשית  ההולכת  בישראל,  ההפרטה  מדיניות 
מרכזית ודומיננטית בכל תחום ותחום, תופסת 
של  זו  מגמה  החינוך.  במערכת  גם  מקומה  את 
התנערות משרד החינוך מאחריותו הישירה על 
ניכרת בתחומים שונים  המתרחש בבתי הספר 
עמותות  שתופסים  המרכזי  מהמקום  החל   –
היום  סדר  את  המכתיבים  חיצוניים  וארגונים 
צוותי  של  ישירה  לאי-העסקה  ועד  החינוכי, 
על- והעסקתם  הספר,  בבתי  והחינוך  ההוראה 

כוח  חברות  של  בתנאים  מתווכים  גופים  ידי 
אדם.

החינוך  במערכת  והמורות  המורים  מן  כשליש 
העל יסודית, כלומר, כ- 15,000 מורים ומורות, 
אינם מועסקים כיום באופן ישיר על ידי מערכת 
ידי עמותות שונות, שהגדולה  על  החינוך אלא 
מביניהן היא אגודת “רנה קאסן" הפועלת בכ-

90 בתי ספר בירושלים לבדה. 

שכונה  במה  הוא  זו  העסקה  שיטת  של  מקורה 
הקיימת  נוספת(  לימודים  )תוכנית  תל"ן  מורי 
משנות השמונים. במקור היו רעיונות חינוכיים 
חיובים מאחורי הרעיון של שעות התל"ן. מדובר 
מכספה  להגדיל  למשל  עירייה  של  באפשרות 
)או מכספי הורים( את סל החינוך, לפצל כיתות 
הנוספים  יחודיים,  לימוד  מקצועות  ולהוסיף 
קולנוע,  )כגון  הקיימים  הליבה  מקצועות  על 
שהועסקו  והמורים  המורות  וכד'(.  מחשבים 
מורות  המקרים  ברוב  היו  תל"ן  שעות  תחת 
ומורים ללא תואר או תעודת הוראה והועסקו 
במסגרות כגון קרן קר"ב ותוכנית היל"ה - ללא 
הקיבוצי  ההסכם  ע"פ  ולא  סוציאליות  זכויות 

ללא  ותק,  צבירת  ללא  שנה,  מדי  )פיטורין 
שבתון, ללא תשלום בחופשות וכו'(.

לאורך הזמן, כחלק ממגמת ההפרטה בכל הארץ, 
החלו בעיריות לנצל את שעות התל"ן להעסקה 
של מורות מן המניין, בעלות תארים ותעודות 
אותן  בפני  ליבה.  מקצועות  המלמדות  הוראה 
מורות כיום לא עומדת אפשרות העסקה אחרת 
העסקה  בתנאי  מועסקות  עצמן  מוצאות  והן 
זו  מציאות  מתווכים.  גופים  ע"י  פוגעניים 
מורות  ישנן  מורות  חדר  באותו  בו  מצב  יצרה 
אחרות  ומורות  מתווך  גוף  ע"י  המועסקות 
המועסקות ע"י משרד החינוך. על אף שהמורות 
מלמדות את אותם המקצועות, באותן הכיתות 
קיימת   - המקצועיות  התעודות  אותן  ובעלות 
איפה ואיפה במעמדן ובתנאי העסקתן. כל זאת 
רק בגלל שהן לא התחילו לעבוד באותו הזמן או 

באותו המקום.

דרך  כיום  המועסקים  והמורות  המורים 
זכויותיהם  למלוא  זוכים  אינם  העמותות 
חופשה,  בימי  פגיעה  חווים  וכן  הסוציאליות, 
או  השתלמות  לקרן  הפרשות  שבתון,  שנת 
“רנה  דרך  ההעסקה  ועוד.  קביעות  פנסיה,  קרן 
עצומה.  בפגיעה  כרוכה  מיוחד  באופן  קאסן" 
פעם,  אחר  פעם  מולן  והמורים  המורות  שכר 
הם מוסיפים להיות מועסקים על חשבון שעות 
קרנות  תקניות,  שעות  חשבון  על  ולא  תל"ן 
)דבר  בזמן  נפתחות  אינן  שלהם  ההשתלמות 
פיטורין  במועד(,  לשנת שבתון  ביציאה  הפוגע 
וזכויות  קביעות  קבלת  המונעים  שנה  מדי 
מורות  הקיבוציים,  להסכמים  בהתאם  אחרות 

לילי בן עמי ונעה ולדן 20.11.11

למי שייך החינוך ה"פרטי" הזה? 
על הפרטת החינוך הציבורי בישראל

העסקתן  עקב  שנה  מדי  מס  תיאומי  העורכות 
ועוד.  אחד  בי"ס  בתוך  בעלויות  מספר  ע"י 
שנה  מדי  משלמים  אלו  ומורים  שמורות  יצוין 
כ-900 ₪ )לעיתים רבע ממשכורתם( עבור ועדי 
לוודא  שמטרתם  גופים  מורים,  וועדי  עובדים 
שזכויותיהם יישמרו - דבר שכאמור אינו נעשה. 

של  המחקר  יחידת  ידי  על  שנערך  במחקר 
כי  החינוך  משרד  טען   2006 בשנת  הכנסת 
הגדיל  אף  המשרד  לו.  מוכרת  אינה  התופעה 
שעיקר  שונות  מערכות  מפעיל  הוא  כי  וטען 
מטרתן היא למנוע תופעות כגון אלו, וכי כמות 
של  להפרה  בנוגע  אליו  המגיעות  התלונות 
המחקר  ממצאי  אפסית.  הינה  מורים  זכויות 
החינוך  בכירים במשרד  כי  זאת,  לעומת  הראו, 
ובשלטון המקומי )כגון צבי חקק, מנהל מחלקת 
ארגוני  וכן  ירושלים(  חינוך  מנהל  של  הכספים 
המורים מכירים את התופעה היטב, וברור להם 
כי מדובר במורים העוסקים בהוראת מקצועות 

הליבה.

עובדה זו ממחישה את הנתק החמור הקיים בין 
משרד החינוך לבין העיריות וארגוני העובדים.

ומשרד  ברל  בבית  בחינוך  ליזמות  המכון  סקר 
בישראל  בתיה"ס  ברוב  כי  מצביע  החינוך 
תוכניות  תשע  עד  שלוש  זמנית  בו  פועלות 

אזרחיים  ואירגונים  עמותות  מטעם  חיצוניות 
עצם  על  במילים  להכביר  צורך  אין  ואחרים. 
בין   - הבעייתיות בעובדה שעמותות חיצוניות 
שונים  דת  ארגוני  הון,  בעלי  בבעלות  הן  אם 
בעלי  אחרים  חברתיים  ארגונים  אם  ובין 
זו או אחרת - מפעילות בתוך מערכת  אג'נדה 
פדגוגיות.  לימודים  תוכניות  הציבורית  החינוך 
במגמה  שמדובר  כך  על  מצביעים  אנליסטים 
ארצית ברורה שהולכת ומתרחבת של הפרטת 
להסיר  במטרה  בישראל  הציבוריות  המערכות 
כמה שיותר אחריות מהמשרדים הממשלתיים 
המערכת  “ייעול  של  באמתלה  במדינה, 
חובטת  זו  מציאות  של  ההשלכות  הציבורית". 
העסקה  בצורת  אם  בין  רחם,  ללא  באזרחים 
נצלנית ותופעת “מורות קבלן" ובין עם מערכת 
חינוך שמקיאה מתוכה תלמידות/ים, מורות/ים 

והורים שאינם שבעי רצון בלשון המעטה.

ומורים  מורות  של  הוגנת  להעסקה  המטה 
החינוך  וממשרד  ישראל  מממשלת  דורש 
בישראל  הציבורי  החינוך  על  אחריות  לקחת 
ולעצור לאלתר את ההפרטה הדורסנית. בראש 
ובראשונה יש להעביר את כלל המורות והמורים 
להעסקה  בישראל  הציבורי  בחינוך  המועסקים 
והרשויות  החינוך  משרד  על-ידי  ישירה 

המקומיות. 

מקורות 

מיכאלי ניר. 2010. “מגמות הפרטה במערכת החינוך בישראל", המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש 
יעקב חזן, מכון ון-ליר בירושלים.

וינהבר בת חן, בן נון רינת ושיפמן איתן. 2008. “סקר מעורבות עמותות, קרנות ופילנתרופיה עסקית 
במערכת החינוך", משרד החינוך והמכון ליזמות בחינוך בית ברל.
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קליין( ובנוסף נדרשה פרופ' הרצוג שלא להנחות את 
“מקצועית"  מנחה  במקומה  למנות  ונדרשה  הדיון, 
ו"נייטרלית". חברות הוועדה המייעצת של פרלמנט 
הנשים, אשר הזדעזעו מהתכתיבים, סרבו לוותר על 
והודיעו  המתמודדות,  בנשים  תמיכה  של  העיקרון 
תנאים  לקבל  נשים  פרלמנט  של  סירובו  על  לקרן 
אלה. כתוצאה מכך, קרן אברט ביטלה את חסותה 
ואת השתתפותה הכספית באירוע, ובהמשך הודיעה 
בפרלמנט  התמיכה  והפסקת  הקשר  ניתוק  על 
הרצוג  ופרופ' אסתר  כגוף  הנשים  פרלמנט  הנשים. 
הקרן  ידי  על  שנשלח  בפרסום  הושמצו  אף  אישית 

אל כל הגופים הקשורים אליה.

חברתי  לשינוי  שהקרנות  לכך  בולטת  דוגמא  זוהי 
וכך  בחברה  והמערך  הסדר  שינוי  נגד  פועלות 
אנחנו  זה  נגד  הגברית.  ההגמוניה  את  מבטיחות 
לעשות  לנו  מרשה  הגברית  ההגמוניה  כאן.  יוצאות 
רק  אך   - ודיונים  פאנלים  השתלמויות,  קורסים, 
כל עוד לא נעז להוות איום עליהם. וזה מה שגילה 
קליין  גילה  כי  הוא  הסיפור  של  סופו  קליין עשתה. 
והן מקצועי  שילמה ומשלמת מחיר כבד, הן כלכלי 
הפרטי.  מכספה  שקלים  אלפי  מאות  כולל  ואישי, 
על  לאיים  שמנסה  מי  של  רמיסה  של  שיטות  אלו 

ההגמוניה הגברית השולטת. 

הוזמנתי  כצנלסון:  ברל  קרן  מנהלת  אביטל,  קולט 
הראות  נקודת  את  מעט  להסביר  לנסות  כדי  לכאן 
של קרן אברט הגרמנית. אני עצמי מנהלת קרן וערה 
לקשיים שיש בניסיון לשמור על נקודת האיזון מבלי 
עומדת  שאני  כצנלסון,  ברל  קרן  הקו.  את  לחצות 
בניסיון  העבודה  מפלגת  ידי  על  הוקמה  בראשה, 
של  הסוציאל-דמוקרטיים  הערכים  את  להנחיל 
אפשר  פוליטית.  מעורבות  ללא  העבודה  מפלגת 

לעשות קורסים - אסור לעסוק בפוליטיקה.

עוד  כמו  בגרמניה,  שנים  לפני  הוקמה  אברט  קרן 
שלוש-ארבע קרנות גרמניות שכל אחת מהן קשורה 
פעילות  לפתח  מעוניינת  כזו  קרן  כל  למפלגה. 
שמתאימה לקו הפוליטי שלה, אך לא במישרין וללא 
מרגע  המדוברת,  לפרשה  אשר  פוליטית.  מעורבות 
לעשות  הציעה  הקרן  בחירות,  קמפיין  על  שדובר 
הייתה  הקרן  אם  המועמדים.  שני  בין  התמודדות 

לקמפיין  כתרומה  להיחשב  שיכול  אירוע  מממנת 
פוליטי של מועמדת - מאותו רגע יכלה הסתדרות 

המורים להגיד שהקרן מעורבת בבחירות.

אילנה שושן: מדובר בנושא עקרוני. כשעמותת ש.י.ן 
חורתת על דגלה שוויון בייצוג נשים, יש לאפשר להן 
ריבוניים  יש כאן התערבות בנושאים  לעשות זאת. 
בחברה הישראלית. הקרנות הזרות הללו מתערבות 
וזו הסכנה שעלינו לשים לב אליה. יש כאן התערבות 

והשפעה לטווח ארוך.

שנים  לפני מספר  נעמ"ת:  יו"ר  סגנית  ביטי,  אורלי 
ישבתי בהנהלה של ארגון פמיניסטי שנתמך על ידי 
העיקרית  התזה  ראויות.  נשים  כולן  החדשה,  הקרן 
מנותקות  להיות  חייבות  שאנו  הייתה  הארגון  של 
מאז  חודשים  ארבעה  עברו  לא  ממשלתי.  מכסף 
נכנסתי לארגון וסניף חיפה של הארגון הסתבך עם 
פעל  לא  הוא  חברותיו  שלטענת  משום  העיר  ראש 
למען נושאים פמיניסטיים. זמן קצר לאחר מכן ראש 
הסניף החיפאי הציעה לקיים טקס ולהעניק לאותו 
ראש עיר פרס. הדבר היה קשור לקשר של הארגון 

עם גיטה שרובר.

היא  גישתי  לפרויקטים.  כסף  מגייסת  נעמ"ת 
הידברות  להיות  חייבת  פרטנרים.  הם  שתורמים 
שארגונים  הוא  הלקח  שלהם.  לצרכים  ורגישות 
חייבים לגוון את מקורות התמיכה שלהם. כל פרטנר 
שלי מקבל את הכבוד הראוי ויודע שיש לי תורמים 

נוספים.

אדם  מדרשת  מנהלת  מרושק-קלארמן,  אוקי 
ברורה  חלוקה  לעשות  עלינו  ושלום:  לדמוקרטיה 

לקטגוריות:

ברגע  חסד.  מעמותות  בנוי   - האזרחי  המרחב 
שמדינה פוטרת את עצמה מדאגה לזכויות אזרחיות 

- פגענו בזכויות האזרח בצורה קשה.

המרחב הכלכלי - בהקשר לבתי"ס. האם מי ששייך 
ספר?  בבתי  שירותים  לתת  יכול  כלכליות  לחברות 
ביחס  שונה  ספר  בבתי  הפרטה  עושים  האם  הדיון 

לחברה כלכלית ולעמותה. 

של  הלגיטימציה  שאלת   - חברתי  לשינוי  עמותות 

יש  לגמרי.  שונה  היא  בעמותות  שתומכות  קרנות 
יהיה  אם  בין  שלטון,  כל  השלטון,  מובנה:  פרדוקס 
אותו.  שישנו  רוצה  לא  אחר,  או  ממסדי/חברתי 
לגיטימציה  לקבל  רוצים  בעצם  השינוי  בפעולת 
מבעל הכוח לשנות אותו. ולמה שירצה בכך? אז איך 
אפשר לשנות אותו? לדוגמה, מדרשת אדם עוסקת 
בחינוך לדמוקרטיה ושלום. אף מפלגה בישראל לא 
התכוונה שהחינוך יעסוק בשלום. יש לי שני ערוצים 
לחנך  רוצה  אינו  איש   - הפוליטי  בערוץ  לעבודה: 

לשלום.

הממשלה?  או  העם  הריבון,  מיהו  השאלה  נשאלת 
הובס  בשלטון.  רק  לא  הוא  הריבונות  של  הביטוי 
חושבים  אנחנו  השלטון.  היא  שהריבונות  חשב 
איך  היא  הדילמה  והפרלמנט.  השלטון  הוא  שהעם 
אשתמש כאזרחית בכוח שלי כדי לייצר את השינוי. 
ובפרדוקס הזה  יש פרדוקס מובנה  בשינוי החברתי 
את  לשנות  כדי  הכוח  בעלי  מול  להשתמש  חייבים 
שלטון הכוח. היום הכוח הוא נגדנו מבפנים ומבחוץ 
הגלובליזציה. מצד אחד, אני שותפה במדינה  בגלל 
שלי ומצד שני יש לי חברים בכל העולם ששותפים 
הצעירים  האדם.  זכויות  על  בהגנה  שלי  לפעילות 
במדינות ערב הם שותפים שלנו. עלינו ליצור איתם 
בעניין  בינינו  המשותף  את  להריץ  ולהתחיל  קשר 

זכויות האדם.

אנג'ל, חברת תנועת ש.י.ן: לקרנות התורמות  סרין 
אברט  קרן  של  התרומה  ולהכתיב.  לקבוע  כוח  יש 
שעשה.  מה  את  לעשות  נשים  לפרלמנט  סייעה 
כעת, עם סיום הקשר עם הקרן, אני פונה לכל אחת 
ולתרום  שיקים  פנקסי  לשלוף  בקריאה  מהנוכחות 

למימון המשך הפעילות של הפרלמנט. 

זכויות אדם אין דמוקרטיה  חזן: ללא ארגוני  נעמי 
דמוקרטית.  חברה  של  היסוד  מאבני  זה  מהותית. 
אם מתחילים לערער על או להדיר חלקים מהמרחב 
החברה  יסודות  את  מערערים   - הזה  המגוון 
זו  מגוונת  אזרחית  חברה  כשיש  הדמוקרטית. 

האינדיקציה הטובה ביותר לקיומה של דמוקרטיה.

של  אדירה  יציאה  יש  אחרת.  היא  היום  הבעיה 
קרן  יהודיות.  קרנות  בעיקר  מהארץ,  זרות  קרנות 

קרן  גם  כך  ישראל,  ממדינת  לצאת  עומדת  קרב 
מכיוון  היתר  בין  עוזבות  הן  כהנוב.  וקרן  גולדמן 
שהן כל הזמן נתונות ללחצים. הקרנות עוזרות לנו 
לפעול. גם כפמיניסטיות. וזה נאמר בהערכה ענקית 

לפרלמנט נשים. 

רות רזניק: אם אין כסף - אין תורה. לא נוכל לקדם 
אסור  כסף.  בלי  וחברתיות  אידיאולוגיות  מטרות 
להרחיב  צריך  אחת.  קרן  או  ארגון  על  רק  להישען 
וגם מפרטים  לגייס גם מגופים בחו"ל  את היריעה, 

בארץ.

שעושות  הקרנות  בעבודת  תומכת  בן-עמי:  לילי 
היסוד שקרנות  יש את שירותי  אך  עבודה חשובה. 
נכנסות אליהם באופן שאין לו מקום וזה לא יעלה 

על הדעת.

יונה מרקוביץ: אני מבקשת להצביע על כך שהקרנות 
מסרסות את המאבק לשינוי יחסי הכוח המגדריים 
כל  בפוליטיקה.  מתערבות  אינן  שהן  טענה  תוך 
פעולה קשורה לפוליטיקה, בהגדרה. הקרנות לשינוי 
בחברה  והמערך  הסדר  שינוי  נגד  פועלות  חברתי 
וכך מבטיחות את ההגמוניה הגברית. נגד זה אנחנו 

יוצאות כאן.

קולט אביטל: מעמדה של מדינת ישראל היום בעולם 
לא  היום  יהודים שמעדיפים  יש הרבה  אינו מזהיר. 
לתת כסף למדינת ישראל. המדינה לא דואגת לצרכי 
החברה האזרחית וללא העמותות והארגונים מצבה 
של המדינה היה רע. כולם פונים לאותן קרנות. יש 
הצדקה לקרנות להיות שותפות לשינויים חברתיים. 
זו מדינה דמוקרטית ועל כולנו להבין מה הגבול. אף 
אחד לא חייב לתת לנו. קרן אברט עזרה במימון כמה 
לנשים  להקנות  במטרה  נשים  למנהיגות  קורסים 
ערכים וכלים ולא הסתכלה מאיזה מפלגה הן הגיעו. 
מכריח  לא  אחד  אף  בשותפות.  זאת  עושים  אנחנו 
אף אחד. הקרן לא חייבת לתת לנו כסף. בואו לפחות 

נהיה אסירי תודה על הכסף שנתנו לנו.

חשוב  דבר  אמרת  מרושק,  אּוקי  הרצוג:  אסתר 
בדברייך. מי שיש לו כוח לא רוצה שייקחו לו אותו 
ויעשה הכל נגד אובדן השליטה. דברים אלו נכונים 
אולי יותר לגבי נשים. אנו מובלות, מונהגות, למרות 

פרלמנט נשים / ספר תקצירים - מושבי תשע"א-תשע"ב, 2011 79פרלמנט נשים / ספר תקצירים - מושבי תשע"א-תשע"ב, 782011



שאנו מהוות יותר מ-50% מהאוכלוסיה. אנחנו לא 
לנו  מרשה  הגברית  ההגמוניה  הכוח.  ממערך  חלק 
בנות",  של  “דברים  השתלמויות,  קורסים,  לעשות 
אך עד כאן. ושלא נעז לאיים עליהם. וזה מה שגילה 
קליין עשתה כאשר התמודדה על ראשות הסתדרות 
ההגמוניה,  של  הדורסני  כוחה  את  וגילתה  המורים 
וביחד איתה גם פרלמנט נשים שתמך בהתמודדותה 
לקרן  רץ  ווסרמן  אורכה.  ולכל  דרכה  מתחילת 
גופים  מול  במיוחד  רגיש,  במקום  שנמצאת  אברט, 
כוחניים כמו הסתדרות המורים. אבל אנחנו רוצות 
נוכל  לא  ולכן  הזו  במדינה  שקורה  מה  את  לשנות 
לעבוד איתם. העדפנו לפיכך לעבוד בלעדיהם ובלי 
הכסף שלהם ולא להיכנע לתכתיבים המוצדקים או 
הלא-מוצדקים שלהם. לנשים יש כוח אדיר. גברים 
מנצחים בעזרת נשים. הן “מכינות הסנדוויצ'ים" של 

הקמפיינים שלהם. 

נשים  בשביל  נעבוד  הנשים  שאנחנו  הזמן  הגיע 
גם  מוכנות  להיות  ועלינו  גברים,  של  כעוזרות  ולא 
בהתמודדות  גרמן  ביעל  כשתמכנו  מחירים.  לשלם 
אלי  באה  הרצליה,  העיר  ראשות  על  ב-1998  שלה 
באחת  בולט  במקום  מועמדת  שהייתה  אבני,  שוש 
ואמרה:  העיר  ראשות  על  שהתמודדו  הרשימות 
בהיותי  לכן  עזרתי  אני  ביעל?  תומכות  אתן  איך 
נשים,  מנהיגות  של  קורסים  לעשות  מועצה,  חברת 
פתחתי למענכן מתנ"סים שמהם גויסו הנשים ובהם 
עצמה  היא  שאם  לה  אמרתי  הקורסים...  התקיימו 
היתה מתמודדת על ראשות העיר, היינו תומכות בה. 
אך יעל גרמן היא שהתמודדה ולכן מובן היה בעינינו 
שוב  ומזכירה  גרמן שבה  יעל  ביעל.  לתמוך  שעלינו 
ואני מאוד מעריכה  להיבחר  לה  עזרו  ושוב שנשים 
בערך  מכירה  כזו  בתמיכה  שזוכה  מי  כל  לא  זאת. 
התמיכה ומוקירה אותה. שום שינוי ביחסי הכוח בין 
המינים לא יתרחש אם לא תהיה תמיכה של נשים 
בנשים. חסימת תמיכה כזו על ידי קרנות היא ערובה 
לכישלון המאבק הפמיניסטי. כשתמכנו במועמדות 
הייתה  יכולה  המדינה,  לנשיאות  אביטל  קולט  של 
אז  היו  פוליטית.  התערבות  שזו  לטעון  אברט  קרן 
מועמד  היה  פרס  שמעון  גם  נוספים.  מועמדים 

משום  גם  בקולט,  תמכנו  אנחנו  אך  לנשיאות.  אז 
שהיתה מתמודדת ראויה, אך קודם כל מכיוון שהיא 
אישה. הקרן לא מנעה זאת אז. גם כשתמכנו בציפי 
כי  אולי  בה.  לתמוך  עלינו  אסרה  לא  הקרן  לבני 
בשני המקרים הללו המתמודדים לא התלוננו אצל 
קרן  עם  פעולה  שיתפנו  בהן  השנים  במשך  הקרן. 
אברט עשינו הרבה דברים ראויים ביחד ועל כך יש 
בי גם הערכה וגם הכרת תודה. אך בהתנסות שלנו 
בעניין התמיכה בגילה קליין פעלה הקרן באופן לא 
ראוי כלפי באופן אישי וכלפי הוועדה המייעצת של 
של  קשייה  את  להבין  נוכל  אם  גם  נשים.  פרלמנט 
הקרן ואת הצורך שלה בזהירות יתר לא ניתן להבין 
רוצות  אנחנו  אם  מקום,  מכל  מעשיה.  את  ולקבל 
להיות  שעלינו  הדבר  פירוש  פוליטי  שינוי  לעשות 
מוכנות לשלם מחירים. ופרלמנט נשים גם שילם וגם 

ימשיך לשלם ככל שיידרש.

גילה קליין התנסתה בנחת זרועם של מנגנוני החושך 
אלפי  מאות  כולל  אדיר,  מחיר  לשלם  נאלצת  והיא 
שקלים מכספה הפרטי. מדובר בשיטות של רמיסת 
זאת  נדע  אך,  ההגמוניה.  על  לאיים  שמנסה  מי  כל 
כולנו ויידעו גם בעלי הזרוע בארגונים דורסניים, כי 
אם נתאחד יש לכולנו ביחד כוח עצום, כפי שראינו 
במחאה החברתית. על אפם וחמתם של המדכאים 
לא  הוא  ומגדרי  חברתי  ושוויון  יבוא,  בוא  השינוי 

חזיון שווא.

אנחנו, בפרלמנט נשים, כמו בארגונים פמיניסטיים 
בכלל.  אם  כסף,  מאד  מעט  עם  פועלות  נוספים, 

הנתינה שלנו, שווה הרבה יותר מכסף. 

לסיכום, אני מציעה לכל הארגונים והקרנות, שראו 
ליזום  שלנו,  לדיון  מאי-הזמנתם  נפגעים  עצמם 
שירבו  וככל  אותם  מבינים  שהם  כפי  רבים  דיונים 
כמו  ארגונים  יזמינו  לא  שהם  מניחה  אני  ייטב.  כן 
את  או  עקרונותיהם  את  המבקרים  נשים,  פרלמנט 
דרכי פעילותם. שהרי מי שיש לו את המאה והעוצמה 
הנפגעים  את  ומ"הצלחת"  מהדיון  להרחיק  דואג 

מכוחו, ומלין תמיד כקוזק הנגזל על הפגיעה בו. 

יעל גרמןזהבית אורלב

ח"כ דליה איציק
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בהתקפה החמורה של הימין על קרנות בחו"ל, 
התומכות בשמאל הישראלי עלו בהבלטה רבה 
הציונית-יהודית.  הישות  על  והאיום  הפגיעה 
הצליחה  היא  כי  יעילה,  מאד  הייתה  ההתקפה 
את  ולהפוך  השמאל  ארגוני  את  להפחיד 
אימפוטנציה,  כמעט  כדי  עד  לזהירות  הקרנות 
אך  באשמה".  “הודאה  מעין  לבטא  כך  ותוך 
קרנות  של  לפעילותן  הקשורה  הקשה,  הבעיה 
היא  חברתי",  לשינוי  במאבקים  ה"תומכות 
פועלות  הקרנות  הימין.  מטענת  הפוכה  דווקא 
למעשה נגד שינוי הסדר ומערך הכוח בחברה. הן 
מבטיחות שבעלי הכוח ימשיכו לשלוט בחברה 
מרב  גם  הצביעה  דומה  תובנה  על  ובמשאביה. 
בפברואר,  מה-16  )בהארץ,  במאמר  מיכאלי 
שבו היא טוענת כי, בעקיפין, הארגונים לשינוי 
חברתי הם חלק מהמערכת שמחזקת את בעלי 

השלטון וההון(. 

לשינוי  במאבק  ביותר  הקשה  שהפגיעה  נראה 
חברתי קשורה לקרנות התומכות בארגוני נשים. 
קרנות אלו מתנות את תמיכתן בכך שהארגונים 
למשל,  כך,  בפוליטיקה".  “מעורבים  יהיו  לא 
עם  נשים,  ייצוג  לשוויון  ש.י.ן  תנועת  למדה 
הקמתה, כאשר נאמר לה על ידי הקרן החדשה 
בפעילות  לתמוך  יכולה  לא  שהיא  לישראל 
לארגוני  נאמר  יותר  מפורש  באופן  פוליטית... 
נשים שהם מנועים מלעסוק בפעילות הקשורה 
לעיתים  התומכות,  קרנות  כלומר,  ל"בחירות". 
בעזרת משאבים נדיבים, בפעילות למען קידום 
השוויון בין המינים וזכויות נשים, אוסרות על 
ציבורית  תמיכה  לבטא  הנתמכים  הארגונים 
הכרוך  פוליטי,  לתפקיד  המועמדת  באישה, 
בחירות(.  במסע  )כלומר  עליו  בהתמודדות 

תביעה אולטימטיבית זו בדיוק היא שמבטיחה 
את שימור מערך יחסי הכוח המגדריים בחברה, 

כלומר, את ההגמוניה הגברית. 

הסתדרות  לראשות  הבחירות  את  למשל  קחו 
אפריל.  בחודש  להתקיים  העומדות  המורים, 
המזכ"ל  תפקיד  על  מתמודדת  קליין  גילה 
למעלה  זה  בתפקיד  המכהן  וסרמן,  יוסי  מול 
היום  מייצגת  המורים  הסתדרות  שנים.  מ-9 
הן  מהם  וכ-90%  וגננות,  מורים  כ-120,000 
נשים. יתר על כן, מאז הקמת הסתדרות המורים 
לפני 107 שנים לא עמדה אישה בראש הארגון. 
חד- מתמיכה  ומתבקש  מובן  להיות  יכול  מה 
משמעית וציבורית בגילה קליין? מה יותר נכון 
והכרחי עבור ארגוני נשים, המבקשים לשנות 
את מערך הכוח המגדרי בישראל, והמחויבים 
את  מלבקר  הנהגה,  לעמדות  נשים  לקידום 
המונופול הגברי על הנהגת הסתדרות המורים 
זאת  עושה  כאשר  אך,  ביטולו?  את  ולתבוע 
מתמיכתן  מסתלקות  הקרנות  נשים,  ארגון 
נשים  נוכחנו, פעילות פרלמנט  בכך  בפעילות. 
תבע  וסרמן  יוסי  כאשר   ,2006 בינואר  כבר 
על  ציבורי  דיון  לקיים  שלא  נשים  מפרלמנט 
בן  יפה  של  השתתפותה  בשל  דברת",  "ועדת 
הסתדרות  ראשות  על  אז  שהתמודדה  דוד, 
שהייתה  אברט,  פרידריך  קרן  המורים. 
את  ביטלה  נשים,  פרלמנט  של  השותפה 
תמיכתה באירוע. במאמציו למנוע את האירוע 
פנה וסרמן גם לראש עיריית רעננה, העיר שבה 
החינוך  שרת  את  גם  לכך  וגייס  התקיים,  הוא 
יולי תמיר. לאחרונה קיים פרלמנט נשים דיון 
מנהיגות  “נשים  הנושא  על  שמונה  בקרית 
מועצת  בהשתתפות  ומדע",  חברה  חינוך, 

אסתר הרצוג

קרנות בשירות הפטריארכיה
ביישוב,  בולטות  פעילות  ונשים  בעיר  הנשים 
וסרמן  יוסי  של  מאמציו  דהאן.  סמדר  כמו 
השתתפותה  בשל  האירוע,  קיום  את  למנוע 
את  לבטל  לקרן  פנייה  כללו  קליין,  גילה  של 
הרכב  את  לקבוע  ניסה  נענה  ומשלא  האירוע 
הפאנל והנחייתו. בנוסף, הוא תבע, באמצעות 
קליין  בגילה  התמיכה  דברי  את  להסיר  הקרן, 
ואת הביקורת על וסרמן, שפורסמו בפייסבוק 
של פרלמנט נשים. לאחר דחיית דרישותיו של 
ולתמיכתה  לקשריה  קץ  הקרן  שמה  וסרמן, 
ביותר  החשובה  הנקודה  נשים.  בפרלמנט 
במשל זה היא שחברות פרלמנט נשים הודיעו 
מצידן כי אין להן עניין בכסף של הקרן ובקשר 
קיומו  מטרת  בסירוס  כרוך  הדבר  אם  איתה, 
של פרלמנט נשים: להביא לשינוי מערך הכוח 
באמצעות תמיכה גלויה וחד-משמעית בנשים 
פוליטיים  הנהגה  תפקידי  על  המתמודדות 

)ואחרים( בחברה.    

בכלל,  חברתי  לשינוי  וארגונים  נשים  ארגוני 
חייבים להתעשת, גם במחיר של אבדן תמיכה 
“לשבור את הכלים של האדון"  כספית. עלינו 
בפני  להציב  עלינו  שוויון.  של  כלים  ולפתח 
הקרנות את התנאים שלנו ולהבהיר להן שלא 
לעמוד  נוכל  לא  אם  שלהן  הכסף  את  נקבל 
לתפקידי  מועמדות  מאחורי  ובגלוי  במפורש 
הנהגה המתמודדות מול בריתות דורסניות של 
ההגמוניה הגברית. יש לנו, כפעילות וכפעילים 
חברתיים מתנדבים, שאינם תלויים לפרנסתם 
גם  לפגוע  אינן מהססות  כי אלו  )אם  בקרנות 
קו"  “מיישרים  איננו  כאשר  עבודתנו  במקום 
עם דרישותיהם(, את כוח הנתינה ללא תנאי, 
את אהבת חוה ואדם והמחויבות ללא פשרות 
ולסולידריות  לשוויון  שיביא  חברתי  לשינוי 

חברתית.
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הנשים,  פרלמנט  את  הרצליה  תארח  ב-20.9 
שרבות מנשות הרצליה היו שותפות להקמתו.

איזה יום זה יהיה! פרלמנט הנשים ה 69 מגיע 
שלישי  יום   ,20.9 ה-  הגורלי  ביום  להרצליה 
שאנחנו  רק  לא  כי  גורלי  כותבת  אני  הבא. 
באו"ם,  הזה  היום  יוליד  מה  לראות  מחכים 
בהצבעה על מדינה פלסטינית, אלא זה בדיוק 
נכנסת  שאני  לי  )וסלחו  נולדתי  בו  היום  גם 

לקטנות(.

הפרלמנט הנשי, שנודד בדרך כלל בארץ, הוא 
במקור ובהתחלה פרי יוזמה של נשות הרצליה. 
בית  של  באודיטוריום  יתארח  הוא  הפעם 
עמל  בנווה  שדה  יצחק  ברחוב  גורדון  הספר 
האירוע  מוזמנים.  וכולם   18:00 בשעה  ויחל 
יערך בחסות יעל גרמן, דליה איציק יו"ר סיעת 
קדימה, בירייה גרנות יועצת ראש העיר למעמד 
שמרכזת  הפרלמנט  את  נשים.  ומנהל  האשה 
אסתר הרצוג הלוחמת הוותיקה, שהגתה אותו 
מרקוביץ  יונה  עו"ד  גרמן,  יעל  עם  יחד  בזמנו 
מהרצליה דר' לינדה עפרוני ופעילות חברתיות 
דר'  וגם  קורן.  גולדי  כמו:  מהרצליה  נוספות 
צביה ולדן, מירב מיכאלי ונשים שצמחו בתוך 
מנסה  בהרצליה,  נשים  מנהיגות  של  הפרויקט 

להעלות סוגיות חשובות לנשים וליצור שיח. 

בעיתוי  הוא  הנוכחי  הפרלמנט  של  הכותרת 
בישראל".  חברתי  ושינוי  "הקרנות  מושלם 
ומישראל  מחו"ל  קרנות  של  "המקום  הרצוג: 
ובמסגרות  שונים  בתחומים  התורמות 

חברתיות הוא מאוד מרכזי". 

ימיני  דרור  בן  רזניק,  רות  ישתתפו:  בפרלמנט 
עיתונאי ממעריב, נעמי חזן. לילי בן עמי תדבר 
החינוך  על  הקרנות  עזרת  של  ההשלכות  על 
הצעירות  מהנשים  היא  עמי  בן  לילי  הציבורי. 
שבמחאה הזו דיברו ונאבקו וייצגו את הפגיעה 
תדבר  מרקוביץ,  יונה  עו"ד  המורות.  במעמד 
לארגונים  לסייע  באות  קרנות  האופן שבו  על 
שקרובים  "ברגע  נשים.  לארגוני  זה  במקרה 
של  "במשבצת  הרצוג  אומרת  שינוי",  לאיזה 
להכניס נשים למרכזי כוח, אז נשים מרגישות 
ורואות שהקרנות מנטרלות את ארגוני הנשים, 
שהם  בגלל  שמתמודדת  באשה  לתמוך  למשל 
בפוליטיקה.  מלהתערב  מנועים  שהם  טוענים 
הקרנות מסרסות את אירגוני הנשים במאבקן 

להביא שינוי במערך הכוח המגדרי בחברה". 

נשים  עבור  בעיקר  ותיקה,  לוחמת  הרצוג, 
היא אנתרופולוגית חברתית, מרצה  ולטובתן, 
בירוקרטיה  מגדר,  עליה,  בתחומי  וחוקרת 
ורווחה. "אני רוצה לראות צדק ושוויון בין בני 
את  ישנה  לנשים  ששוויון  מאמינה  אני  אדם. 
החברה כולה", היא אומרת. אם אתם בענייני 
אני  להקשיב.  לכו  הנשים  בתחום  גם  שינוי 

אחגוג לי יום הולדת.

משפט השבוע שלי אליכם: "רפורמה חברתית 
תתאפשר רק לנוכח שינוי אישי, כן ואמיתי של 
התיקון  הוא  היחיד  התיקון של  יחידים רבים. 

של החברה". מהאטמה גנדי.

http://www.local.co.il/herzliya/87427/
article.htm

בילי בסרגליק, LOCAL 15.09.2011 הרצליה

הכוח הנשי

מקהלת לי-רון מהרצליה

משמאל: פרופ' נעמי חזן, גל גבאי, רות רזניק, לילי בן-עמי
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פרלמנט נערות

פרלמנט נערות בכנסת פרלמנט נערות מושב 3
בכנסת

בחסות ח"כ אורית 
זוארץ

16 במרץ 2011

 ענת לבנת, מובילת פרלמנט נערות - כריזמה בהתגלמותה, 
חיבור של מעוף, יוזמה, ביצוע, טוב לב וחברות



ב-16 במרץ 2011 הגיעו לכנסת כ-100 נערות מכל רחבי הארץ, מהיישובים: בת-ים, כפר-סבא, גבעתיים, כפר 
קרע, לב השרון, במסגרת “פרלמנט נערות", בשיתוף עם ח"כ אורית זוארץ, ליום של פעילות מרתקת בכנסת! 

מטרת האירוע הייתה לאפשר לנערות התנסות בהכנת הצעות-חוק ולעודד אותן להוביל שינויים בעתיד.

ועוזרים  נפגשו עם חברות כנסת  ועדה פרלמנטארית,  במהלך היום סיירו הנערות בכנסת, ראו איך פועלת 
פרלמנטריים וצפו בדיוני המליאה. הנערות נפגשו עם ח"כ אורית זוארץ, שלקחה תחת חסותה את הפרויקט 
“פרלמנט נערות". היא פתחה בפני הנערות את כל השערים, בצורה מקצועית והדריכה כל קבוצה בצעדים 
שעליה לעשות על מנת לקדם את הצעת החוק שלה. ורד סויד, ראש הרשות לקידום מעמד האישה, עודדה את 

הנערות בהצגת דוגמה אישית.

שיאו של היום היה בהשתתפות הנערות בפאנל והצגת הרעיונות להצעות חקיקה בנושאים הקרובים לליבן, 
שגיבשו לקראת מפגש זה.

פרלמנט נערות בכנסת

נערות פועלות לקידום חקיקה מגדרית:

את  שמלמדים  ספר  בתי  פמיניסטית:  פדגוגיה  המקדמים  חוקים  ליזום  צורך  יש  ים:  מבת   נערות 
מקצוע המגדר יזכו לתמיכה תקציבית

נערות מגבעתיים: לעגן בחוק את החינוך לשוויון הזדמנויות
עצמי,  דימוי  מנהיגות,  מגדר:  לימודי  תוכנית  של  הליבה  לחומרי  להכניס  מכפר-סבא:   נערות 
כלים להגדרה עצמית, כלים להגנה מפני ניצול פיזי ומיני, דימויים של בנים ובנות, סטריאוטיפים, יחסים 

בין המינים וכו'
נערות מלב השרון: יש לקדם חקיקה להפסקת האלימות הפיזית והמילולית בבתי ספר, שתבטיח כבוד הדדי, 

ביטחון עצמי, כבוד לגוף שלי ולגוף של מי שמולי.  כבר בגיל הגן.

בנות מובילות בקהילה – גבעתיים

מרכזת: מימי סימבליסטה

קבוצת  ב-2011.  פעילותה  את  התחילה  הקבוצה 
לשבוע  אחת  נפגשת  אשר  י'-יב',  בכיתות  נערות 
האישה  של  מקומה  מגוונים:  בנושאים  ועוסקת 
כחלק  ועוד.  וטיפוח  יופי  קריירה,  פיתוח  בחברה, 
המאבק  ביום  ערכנו  לקבוצה  הבנות  מגיוס 
צילום של  נשים תערוכת  נגד  הבינלאומי לאלימות 
נערות בנושא “זווית אישית לאהבה" ובנוסף, ערכנו 

הרצאה לנערות בנושא אלימות נגד נשים. 

נערה",  “פסטיבל  קיימנו  הנוער  שבוע  במסגרת 

נציגות  מגוונות.  סדנאות  עברו  הנערות  במהלכו 
“פרלמנט  של  ההכנה  במפגש  השתתפו  הקבוצה 
השרון.  לב  אזורית  במועצה  שהתקיים  נערות", 
שהתקיים  הפרלמנט  מפגש  את  הכינו  הנערות 
גבעתיים  של  הנערות  קבוצת  מרץ.  בחודש  בכנסת 
הצטרפה לכ-100 נערות מכל קצוות הארץ. נפגשנו 
שנולד  נערות,  פרלמנט  פרויקט  במסגרת  בכנסת 
ביוזמת פרלמנט נשים בראשות פרופ' אסתר הרצוג 
וענת ליבנת יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה 
בן-שחר,  ראובן  מר  גבעתיים,  העיר  ים. ראש  בבת 
התומך במעמד האישה בכלל והעצמת נערות בפרט, 
בירך וחיזק את הנערות לפני יציאתן לכנסת. לנערות 

העיר  ראש  יועצת  שמואל,  אורה  הצטרפו  בכנסת 
לקידום מעמד האישה ועוסקת בקידומן של הנערות 
נוער  רכזת מעורבות התנדבות  סימבליסטה,  ומימי 

ומלוות הקבוצה.

הנערות נפגשו עם ח"כ אורית זוארץ, שלקחה תחת 
חסותה את הפרויקט “פרלמנט נערות". היא פתחה 
והדריכה  מקצועית  בצורה  הדלתות  כל  את  בפניהן 
כל קבוצה במהלכים הנדרשים בתהליך קידום הצעת 
החוק שלהן. ורד סויד, ראש הרשות לקידום מעמד 

האישה, עודדה את הנערות בדוגמא אישית. 

הנערות הציגו בפני הפרלמנט וחברות הכנסת הצעת 
הזדמנויות"  לשוויון  “חינוך  להביא  שמטרתה  חוק 

כבר בגיל הגן.

ונערכת  בימים אלו מתכנסת קבוצת הנערות בעיר 
נארח  היתר  בין  הנוכחית.  לשנה  פעילות  לקראת 
בעירנו   )2012( ינואר  בחודש  נערות  פרלמנט  את 
לקידום  והרצאות  לקיים סדנאות  ונמשיך  גבעתיים 

והעצמת הנערות בעיר. 

מנהיגות נערות – בת ים

מרכזת: רינת גבאי

בהמשך לאמנה הבינ"ל בדבר ביעור אפליה נגד נשים 
לצורותיה, שישראל חתומה עליה, שבה נכתב: “כדי 
לשנות את דפוסי ההתנהגות החברתית והתרבותית 
ביעורם  את  להשיג  במגמה  ונשים,  גברים  של 
ואחרים  מקובלים  ומנהגים  קדומות  דעות  של 
המבוססים על רעיון נחיתותו או עליונותו של אחד 
לגברים  סטריאוטיפיים  תפקידים  על  או  המינים, 
ולנשים", יש צורך ליזום חוקים המקדמים פדגוגיה 
מקצוע  את  שמלמדים  ספר  בתי  פמיניסטית: 
המגדר, כגון פנימיית אשל הנשיא בנגב או בית ספר 
ראשונים בהרצליה, ו/או מכניסים את האג'נדה של 
העצמת נערות כחלק מרכזי בבית הספר, כגון העיר 
ים, מדרשיית הרטמן בירושלים, בית ספר פלך  בת 
הוקרה  ואותות  תקציבית  לתמיכה  יזכו  בירושלים, 

מטעם הוועדה לקידום מעמד האישה. 

יש צורך לעגן בחקיקה את חוזר המנכ"ל בדבר חינוך 

לשוויון מגדרי במוסדות החינוך.

הכנסת לימודים של הגנה עצמית בתוך בתי הספר 
כחלק מתכנית הלימודים. חינוך הנערים ליחס הוגן 
ומכבד כלפי נשים ושינוי העמדות שלהם כלפי נשים, 
בחינוך  הצורך  מינית.  והטרדה  פגיעה  על  בדגש 

למניעת פגיעה מינית ולכבוד בין המינים.

הצעת החוק של נערות בת ים:

מיניות  אמירות  בו  מצב  יוצרת  הספר  בית  אווירת 
אלו  בעצם  אך  בצחוק,  “רק"  נערות  כלפי  מופנות 
פסטיבל  של  מהפעילות  כחלק  פוגעניות.  אמירות 
נערה למדנו שההתנהגות שלנו מושפעת מהחברה, 
הקבוצה  חינוך.  ידי  על  משנים  ומסרים  והתנהגות 
מעמד  לקידום  ליועצות  הכנסת,  לחברות  קוראת 
תיקי  למחזיקות  המקומיות,  ברשויות  האישה 
הספר,  בתי  ומנהלי  ולמנהלות  בעיריות  החינוך 
בין  לשוויון  חינוך  תכניות  הטמעת  את  להבטיח 
כחלק  הספר,  בבתי  מינית,  פגיעה  ומניעת  המינים 

מהתוכנית החינוכית. 

בתקנה, בחוק, או בתוכנית יושם דגש על:

א. התנהגות מכבדת של נערים כלפי נערות

ב. הגנה עצמית לנערות כחלק משיעורי חינוך גופני

ג. חינוך לאסרטיביות אצל הנערות

ד. תעדוף של תוכניות כאלה על פני תוכניות אחרות

נמ"ש )נערות מובילות שינוי( כפר 
סבא בפרלמנט נערות בכנסת 

מרכזת: רחל לוי-הרץ 

בכנסת  שהתקיים  ארצי  נערות  פרלמנט  באירוע 
בתיכון  י-יא  משכבה  נמ"ש  קבוצת  השתתפה 
י"א,  משכבה  הבוגרות  קבוצת  סבא  בכפר  כצנלסון 
שסיימה את התהליך בשנה שעברה, פועלת להקמת 
לוי-הרץ  רחל  סבא.  בכפר  עירונית  נערות  מועצת 
ומנהיגות  העצמה  תהליך  הקבוצות  את  מעבירה 
האישי.  האימון  מעולם  כלים  שילוב  תוך  נשית, 
נציגת הקבוצה, ג'ודי עדיני, הציגה את הצעת החוק, 

פרלמנט נשים / ספר תקצירים - מושבי תשע"א-תשע"ב, 2011 89פרלמנט נשים / ספר תקצירים - מושבי תשע"א-תשע"ב, 882011



של  ותמיכתה  בעידודה  לקדם  ביקשה  שהקבוצה 
חברת הכנסת אורית זוארץ. 

מטרת הצעת החוק היא להכניס לחומרי הליבה של 
מגדר,  ללימודי  רב-שנתית  תוכנית  החינוך  משרד 
כלים  להגדרה עצמית,  כלים  עצמי,  דימוי  מנהיגות, 
בנים  של  דימויים  ומיני,  פיזי  ניצול  מפני  להגנה 

ובנות, סטריאוטיפים, יחסים בין המינים וכו'. 

הקשורים  בנושאים  יוכשרו  ומורות  גננות 
בסטריאוטיפים ומגדר. את התוכנית יעברו תלמידי 
והתכנים  י"ב  כיתה  ועד  חובה  מגן  החינוך  מערכת 
יותאמו לגילאים השונים. התוכנית תתמקד בתכנים 
חיוביים ובעידוד תפישות מגדריות חדשות שמטרתן 
שרק  אמונה  מתוך  העצמי,  הביטחון  את  להעצים 
באמצעות חינוך מגיל צעיר ניתן ליצור שפה חדשה 
לפתח  יאפשרו  אלו  ומיטיבה.  שוויונית  ומציאות 
חברה דמוקרטית אמיתית המושתתת על ערכים של 

שוויון איכותי, ללא הבדלי גזע ומין. 

נערות פעילות בלב השרון 

 נציגות: הדס לרנר, נטע תמיר, טל קינן 
מנחות: רותם עמוס, ולוטם כהן 

ועם פרופ' אסתר  לוי-ספקטור  נפגשנו עם אורנית 
הרצוג, במועצה אזורית לב השרון בכדי לשמוע אודות 

פרלמנט נערות. בהמשך אירחנו בחדר הישיבות של 
המועצה האזורית שלנו נערות מיישובים המעורבים 
נערות  שפרלמנט  המעוניינים  ומכאלו  בתוכנית, 
יתקיים ביישוביהם. החלפנו רשמים, העלינו סוגיות 

המעסיקות אותנו ו"יצאנו לדרך"...

לנו  חשוב  מה  שחשבנו  לאחר  לכנסת  נסענו 
זו הייתה ההצעה שגיבשנו:  לשנות. בסופו של דבר 
להעברת  בבית-הספר  לב  כלל  שמים  לא  להבנתנו, 
מעבר  שהם  חינוכיים-חברתיים,  ומסרים  ערכים 
דגש  לשים  לדעתנו,  יש,  הלימודים.  לתוכנית 
ביטחון  הענקת  לשני,  אחד  כבוד  על  יותר  רב 
לפעול  שמולי,  מי  של  ולגוף  שלי  לגוף  כבוד  עצמי, 
כמו  ועוד.  והמילולית  הפיזית  האלימות  להפסקת 
וחגי  ציונות  של  ערכים  להקנות  לדעתנו  יש  כן, 
וחגינו. מדינתנו  של  במשמעות  ולדון   ישראל 
חקיקה:  יוזמות  המחייבות  הצעות  שלוש  העלינו 
כשטחיות.  נשים  לרוב  מציגות  ריאליטי  תוכניות 
בוחרים להראות בהן לרוב את השיחות וההתנהגות 
לכך.  מעבר  ולא  יופי  והמדגישות  הולמות  הפחות 
שיגבירו  חינוכיים  אמצעים  לקדם  מבקשות  אנחנו 
את הביקורת הציבורית על תכניות אלו; צבא: אנו 
שיפור  חל  אומנם  שוות.  זכויות  לקבל  מעוניינות 
יותר, אנו  זאת אף  ניתן לשפר  במעמדנו בצבא אך 
שווה  עבודה  שכר  יותר;  למדינתנו  לתרום  יכולות 

לגברים ונשים, שלא תהיה אפליה בשכר.

פרלמנט נערות בכנסת
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פרלמנט נערות בבת ים
חותרות לצדק חברתי פרלמנט נערותמושב 4

מושב 4

 חותרות לצדק 
חברתי

11 בדצמבר 2011

בת ים, אשכול פיס 

ברכות:
אסתר פרון, סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק 

החינוך בבת ים
ורד סויד, מנהלת הרשות למעמד האישה 

במשרד ראש הממשלה
פרופ' אסתר הרצוג, מרכזת פרלמנט נשים

ענת לבנת, יועצת ראש העיר למעמד האישה 

דיון: 
צדק חברתי בעיניים מגדריות, בהנחיית לינוי בר 

גפן 

משתתפות:
דר' גלית דשא, מנכ"לית שדולת הנשים

חנה אזולאי הספרי, שחקנית ויוצרת
סתיו שפיר, ממובילות המחאה החברתית
איילה רז, יו"ר מועצת התלמידים בבת ים

לירי לוי, אגאת שמואל, יולי עמרם, תלמידות 
בי"ס “רמות"

קבוצות דיון ושיח: כשאנחנו דורשות צדק 
חברתי למה אנחנו מתכוונות?

 דפני ליף וסתיו שפיר, נשים צעירות מובילות שינוי 
ומייצגות דפוס חדש של מאבקים ושיח חברתי 

צילם: רוני שיצר



פרלמנט נערות בבת ים

ברכות
אסתר פרון, סגנית ראש העיר: חשבתי רבות על הערב ועל הסיסמה שלו "חותרות לצדק חברתי". הקיץ עבר 
עלינו בהפגנות והסיסמה היתה "העם דורש צדק חברתי" ואני הייתי רוצה שהסיסמה תהיה "העם עושה צדק 
חברתי". אני מברכת את הנערות הצעירות שהגיעו ממקומות שונים בארץ כדי לדבר על צדק ובעיקר לחתור 

לצדק חברתי ולעשות צדק. 

איילה רז, יו"ר מועצת הנוער בבת-ים: אני גאה להיות נערה, לייצג, להשפיע ולהיות מי שאני. רצון וכוחות 
באים ממקור פנימי. כולנו רוצות להשפיע. אני פעילה כבר 12 שנים. ב-1969 נבחרה גולדה מאיר לראשות 
הממשלה. היא היתה האישה הראשונה והיחידה שהגיעה לתפקיד כה בכיר. כיום ניתן לראות עוד ועוד נשים, 
בו. מרגע שנחשפתי למועצת הנוער  ועלינו לדעת להשתמש  כוח  לנו  יש  אך הרשימה אינה ארוכה מספיק. 
המקומית ידעתי שאעמוד בראשו. נערות הן יותר אחראיות, מסודרות ומורגלות לתקתק עניינים. אני מחויבת 
היה  שלא  מה  לפולין,  נסיעה  פרויקט  הנהגתי  שעברה  בשנה  לעצמי.  ובעיקר  שלי  לכיתה  שלי,  הספר  לבית 
נהוג עד אז בבית ספרי. שלחתי מכתבים לח"כים, לליהי ויאיר לפיד. חלק מהח"כים חזרו אלי ורצו לעזור וגם 
שאליהם  מהגורמים  מחלק  טלפוניות  פניות  שלי  הספר  הגיעו לבית  מאמצים  של  חודש  לאחר  מהמפלגות. 
תהססו  אחד. אל  לכל   ₪  2300 של  מלגות  וקיבלנו  תלמידים   20 של  משלחת  יצאה  דבר  של  בסופו  פניתי. 
לעשות! בחרנו לעזור לילדים בעלי מוגבלויות בעיר. הבנתי שנוער עם צרכים שונים לא מקבל את הזכויות 
המגיעות לו. במועצת הנוער השנה יהיה ייצוג לארבעה בני נוער עם מוגבלויות. מי אם לא הם יודעים מה 
יותר שיטור  רוצות  אנחנו  לפעול. אם  עלינו  רוצות שיקרה משהו,  אנחנו  יקרות, אם  בנות  הצרכים שלהם. 
קהילתי, שיגביר את ביטחוננו ברחובות, או סדנאות בנושאים שונים, אנחנו צריכות לפעול. מי יודע, אולי 

ניפגש כולנו יום אחד בכנסת.

לנו יש יותר כוח. לגברים ולחלק מהנשים עדיין יש את הסטיגמה שאישה שיש לה כוח היא יותר גברית.

נשים היו חוד החנית של המחאה החברתית בקיץ. דפני וסתיו שבו אותנו בגלל הדרך שבה הן דיברו. התוכן 
היה אינטליגנטי ואסרטיבי, אך בשילוב עם המון רגש. זה אחד מגורמי ההצלחה של המאבק בקיץ.

חושבות  שפמיניסטיות  הוא  לפעמים  שמקבלים  המסר  אך  הגברים.  מיכולות  נופלות  לא  הנשים  יכולות 
שנשים נעלות מגברים.

הנושא  את  בחרו  בגלריה"  "הפוך  קבוצת  בנות 
בחרה  הקבוצה  דמוקרטית.  בהחלטה  לתערוכה 
בנושא זה מכיוון שאלו נושאים שעימם מתמודדים 
בני הנוער יום-יום, שעה-שעה. בנוסף, אלו נושאים 
והפרסום  הבידור  תעשיית  שכיום,  מכיוון  חשובים 
חושפת את בני הנוער לעולם לא ריאלי ולא מציאותי 
המשפיע באופן מעוות על הדרך שבה הם רואים את 
עצמם. כיום, המראה החיצוני, הדימוי העצמי והדרך 
שבה האדם רואה את עצמו הינם דברים המשפיעים 
של  תוצר  להיות  עלול  עצמי  הרס  חיינו.  על  רבות 
דימוי עצמי שלילי והתוצאה עלולה להיות הרסנית.

הקבוצה  עברה  לתערוכה,  הנושא  שנבחר  לאחר 
מטרה  מתוך  לנושא  הקשורות  שונות  פעילויות 

לנושא  נערה  כל  של  האישי  החיבור  את  למצוא 
עם  פעמיים  הקבוצה  נפגשה  בנוסף,  זה.  משמעותי 
את  ליוותה  עברו  בשנים  )אשר  אישית  מאמנת 
סייעה במיקוד המטרות  הקבוצה בהתנדבות( אשר 
פתיחת  לאירוע  מותאם  זמנים  לוח  וביצירת 

התערוכה.

כל ההכנות לתערוכה נעשו על-ידי חברות הקבוצה, 
פרסום  הזמנה,  בעיצוב  החל  המנחות,  של  בליווי 
פתיחת התערוכה ברשתות החברתיות דרך חלוקת 
באוצרות  וכלה  רלוונטיים  במוקדים  הזמנות 
התערוכה בחלל "הפוך על הפוך". אוצרת התערוכה: 

עתר גלדמן.

  "דימוי עצמי-הרס עצמי", תערוכת קבוצת "הפוך בגלריה", 
מאזור כפר סבא והשרון, במסגרת פרלמנט נערות בבת ים

אוצרת התערוכה: עתר גלדמן
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נוער  קבוצת  הינה  בגלריה"  "הפוך  קבוצת 
הפוך"  על  "הפוך  במסגרת  הפעילה  מתנדב 
באזור כפר סבא והשרון - מרכז מידע וייעוץ 
קפה.  כבית  המעוצב  עלם  עמותת  של  לנוער 
בוגרים  ומתנדבים  עובדים  פועלים  במקום 
ומסייעים  הנוער  בני  עם  קשר  יוצרים  אשר 

להם להתמודד עם הקשיים בחייהם.

שנים  חמש  מזה  פועלת  בגלריה  הפוך  קבוצת 
אחת  שנפגשו  נערות  תשע  מנתה  והשנה 
באמצעות  עצמן  את  לבטא  מנת  על  לשבוע 
אמנות. את הקבוצה מנחות מתנדבת ועובדת 

של  המורכב  בתהליך  אותן  המלוות  בהפוך 
הקמת תערוכה. 

מטרות הקבוצה הן:

באמצעות  וקידומם  נוער  בני  •  העצמת 
אומנות באזור כפר סבא והשרון.

בני  החושפות  מתחלפות  תערוכות  •  הפקת 
נוער לאומנות כדרך ייחודית לביטוי עצמי.

•  הפיכת הקבוצה לבית עבור אומנים צעירים 
יומיומי  באופן  המגיעים  נוער  בני  חלקם 

למרכז "הפוך על הפוך".

על קבוצת "הפוך בגלריה" 
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דיון בפאנל
לינוי בר-גפן, מנחה: "אין צדק בלי שוויון. אין צדק 
בלי חרות. נשים הן הראשונות לחוש חוסר שוויון 
חברתי?  לצדק  חותרות  נשים  האם  חרות.  וחוסר 
לבחון  נרצה  זאת  את  זאת?  לעשות  הדרך  ומהי 

בפאנל.

ילדה  בתור  הייתי  איך  אספר  הספרי:  אזולאי  חנה 
כך  כל  הזה  הערב  למה  ותבינו  נערה  בתור  ואח"כ 
מרגש אותי. גדלתי כילדה בשכונה עניה, שכונה ד' 
תלמידים  מועצת  ויו"ר  בולטת  הייתי  שבע.  בבאר 
למצטיינים  לתיכון  ונשלחתי  היסודי  הספר  בבית 
שווה  שאני  מייד  הרגשתי  שם  בירושלים.  "בויאר" 
חברתית.  פעילה  להיות  והפסקתי  מאחרים  פחות 
מנערה בעלת "ראש גדול", הפסקתי להנהיג והפכתי 
להיות מתאהבת סדרתית. בקיצור, נערה מטומטמת 

לחלוטין.

גלית דשא, מנכ"ל שדולת הנשים: אני בת 42. עובדת 
עם נערות 20 שנה ונורא מתרגשת להיות כאן. זהו 
הקהל הכי חשוב בעיני. בתור נערה הייתי בעייתית. 
בנווה  בחיפה  גדלתי  בצופים.  פעילה  מאוד  הייתי 
שאנן בשנות ה-80 ואח"כ בירושלים. הייתי בעיקר 
בינונית  תלמידה  הייתי  בהרקדות.  וקצת  בצופים 
שלמדה בבית ספר מאוד יוקרתי. הבית שבו גדלתי 
שהיתה  אמא  פמיניסטית,  מבחינה  מורכב  היה 
ללמוד  היה שצריך  והמסר  קריירה  ובעלת  בפלמ"ח 
ולהתפתח, אבל 'תיזהרי כי לא מקבלים טוב אישה 
דעתנית ומצליחה'. המסר היה מבלבל. אני משתדלת 
לא  בנותיי.  לשלוש  כזה  מבלבל  מסר  להעביר  לא 
או  גדול  פה  בעלת  להיות  שמסוכן  להן  להסביר 

מישהי שיש לה מה להגיד.

סתיו שפיר, ממובילות המחאה החברתית של קיץ 
2011: אני בת 26. במדינות מסוימות זה עדיין נחשב 
לנערה. היו לי ציונים טובים אבל לא סבלתי את בית 
הספר. הרגשתי שמכריחים אותי ללמוד דברים לא 
מה  לי לבחור  נותנים  שלא  והתקוממתי  רלוונטיים 
כתבתי  אז  התאבדויות,  גל  לנו  היה  למשל,  ללמוד. 
מכתב והצעתי להכניס את זה לתכנית הלימודים, אז 
שלחו לי פסיכולוג. כך שרוב הזמן הברזתי וביליתי 

רק  לשיעורים  נכנסתי  באוניברסיטה  גם  בים. 
בנושאים שעניינו אותי. תמיד עשיתי המון פעילות 
בשנה  אחת.  שנה  העובד  בנוער  הדרכתי  חברתית. 
השנייה הייתה לי בעיה עם המהות, עם המדים, כי 
אני לא אוהבת מדים. הנהגתי מרד ובסופו של דבר 

לא אפשרו לי להמשיך להדריך ונשרתי מהתנועה.

זיהיתן מה לא הגיוני  לינוי: שלושתכן, גם כנערות, 
ושלושתכן בחרתן לפעול ולא לחכות שמישהו יעשה 

בשבילכן. 

נדרש,  משהו  אינן  שדעותיי  שהבנתי  ברגע  חנה: 
הפכתי ליפהפיה נרדמת שרק מתאהבת ונאהבת. אני 
וחזרתי  שנים   10 אחרי  הזו  מהנרדמות  התעוררתי 
לחנה האמיתית האקטיביסטית שיש לה מה להגיד. 

לינוי: זה בעצם סוג של אלחוש, לא? האלחוש הוא 
אולי הכרחי...

ממני  צעירה  שהיא  גלית,  פלוס.   51 בת  אני  חנה: 
בעשור, התחילה קצת לבעבע מוקדם יותר ולסתיו, 
שעליה  ברור  היה  כבר  נוסף,  בעשור  צעירה  שהיא 

לצעוק ולמרוד.

לינוי, לנערות: האם אמרו לכן לא לדבר יותר מדי?

אגאת שמואל, תלמידת תיכון: להיפך. הסביבה שלי 
מנסה להגביר את ההכרה שלי ביכולותיי ולספק לי 
אמצעים לממש אותן. אנחנו הדור של המימוש. לא 
אומרים לי 'תיזהרי ואל תממשי את עצמך'. אני לא 
חושבת שהשינוי יחול בן לילה, אבל החברה משתנה 

ואנחנו נעזור לה.

לירי לוי, תלמידת תיכון: לנו יש יותר כוח. לגברים 
שאישה  הסטיגמה  את  יש  עדיין  מהנשים  ולחלק 
שיש לה כוח היא יותר גברית. כשסיפרתי שאשתתף 
בפרלמנט הזה הגיבו בזלזול, 'מה, את פמיניסטית?', 
כי לא טוב שיש לבנות כוח, שפירושו שהיא גברית, 

שהיא מנסה להילחם.

אגאת: אני בטוחה בעצמי שיש לי יכולות לממש את 
עצמי. מאמינה שיכולות הנשים לא נופלות מיכולות 
הגברים ואני דוגלת בשוויון בין נשים לגברים. המסר 
חושבות  שפמיניסטיות  הוא  לפעמים  שמקבלים 

נערות מכפר קרע בקבוצת דיון

מלפנים: לילא יחייה בין בנות כפר קרע

בנות כפר קרע עם בנות כפר סבא ובת ים

 מימין: ענת לבנת, אסתר הרצוג, לילא יחייה, 
ציפי גליקמן

נערות מגבעתיים ומכפר סבא בקבוצת דיון

צילומים: הדיל יחייא
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האחרון אלו נשים פלוס שמולי.

חנה: נשים הן יותר חזקות מבחינת הרגש. אותי שבו 
היה  דיברו. התוכן  הן  הדרך שבה  בגלל  וסתיו  דפני 
רגש.  המון  עם  בשילוב  אך  ואסרטיבי,  אינטליגנטי 
כי כשאת פונה אל הלב של אדם שאת רוצה שייצא 
אחד  זה  שעובד.  זה  הוא  הרגש   - למאבק  איתך 

מגורמי ההצלחה של המאבק בקיץ.

כשאמרת  התכוונת  למה  תסבירי  גלית,  לינוי: 
שהנשים מובילות עד שהעסק מתבסס ואז מתברגים 

שם הגברים.

גלית: התכוונתי לכך שבשלב ההתבססות מתחילים 
לחלק משרות. נהיה יותר צפוף בצמרת ואז נכנסים 
יותר מנדטים  יקבל  היועצים שמתחילים לבדוק מי 
ופתאום נשארים עם רשימת גברים ו"אישה במקום 
הרביעי". האם אתן רואות עצמכן כנשים מובילות 

מאבק חברתי?

אגאת: אני בטוחה בזה.

ואצור  במאבקים  חלק  שאקח  בטוחה  אני  לירי: 
מאבקים. לדוגמה, בנושא תפקידים בצבא, יש המון 

תפקידים שחסומים לנשים.

הכל  לי אעשה  יציק  כמובן שאם משהו ממש  יולי: 
נשים  בין  האפליה  בתחום  במיוחד  לשנותו,  כדי 

לגברים. לא להיות ראש קטן.

לינוי: מה עלול לחסום את דרכך אם תרצי להיאבק 
על שוויון?

רק  אם  בעיקר  זה  אותי  לחסום  שעלול  מה  יולי: 
הנושא  את  להריץ  אתקשה  בדעתי.  יתמכו  מעטים 

קדימה.

או  לינוי: אם תגלי שבמקום עבודה תרוויחי פחות 
משמעות  רואה  את  בנות,  של  אפליה  תראי  בצבא 

לגיוס של נשים נוספות לאותו מאבק?

יולי: ברור שכן. אין סיבה לאפליה בין נשים לגברים 
בתפקידים.

חנה: יש דברים שאנחנו לא יכולות לעשות מבחינה 
פיזית. עלינו להיאבק על שוויון מתוך מודעות לשוני 

הפיזי.

עצה במשפט אחד:

אגוצנטרי.  מאוד  למעשה  הוא  אקטיביזם  חנה: 
התרומה הכי גדולה תהיה לעצמכן. החיים שלכן יהיו 
בעלי משמעות והרבה יותר מעניינים. כל מה שיצמח 

מלקיחת אחריות.

לא  זה  כי  ניסיון,  בעלות  לנשים  להקשיב  לא  גלית: 
מפלס דרך באמת! עשו את הדרך שלכן ותלמדו את 
בוקר: אני  כל  להגיד לעצמכן  השיעור שלכן. עליכן 

הכי טובה ומה שאני רוצה הוא שיהיה.

סתיו: לפני הצבא היתה לי תחושה כמו שלכן ולכן 
הלכתי להירשם לקורס טיס והגעתי לשם בלי יכולות 
פיזיות כלשהן. לא היה לי כושר גופני והדבר היחיד 
 25 שם  שהיו  כך  על  כעס  היה  לשם  אותי  שהוביל 
דברים  לעשות  לא  היא  עצתי  בנים.  ו-1000  בנות 
לראות  שלווה.  של  ממקום  לעשות  עצבים.  מתוך 
את הדברים, לראות את חוסר השוויון ובשלווה הכי 

גדולה - פשוט להמשיך בעשייה.

שנשים נעלות מגברים.

האחרון.  הקיץ  בסימן  עומד  כאן  הערב  כל  לינוי: 
בקיץ  היו חוד החנית של המחאה החברתית  נשים 

האחרון. הייתי רוצה להבין למה.

גלית: יש כאן סיבות טובות וגם "מזל", כי היה רצף 
בסגנון  שנשים  חושבת  אני  לכך.  שהוביל  אירועים 
אקטיביסטיות.  להיות  פעמים  המון  חייבות  חייהן 
התכנונים  עם  משהו  לעשות  יודעות  כשאנחנו 
שלנו אנחנו מגלות שאנו מאוד חזקות בכך. העולם 
בגלל  אולי  נשי.  עולם  הוא  בישראל  החברתי 
לנו  נותנים  שלא  בגלל  אולי  הנמוכות,  המשכורות 
מרבות  שנשים  בגלל  ואולי  בפוליטיקה  להתברג 
שנשים  הראה  האחרון  הקיץ  בהתנדבות.  לעסוק 
בזירה  משמעותיים  דברים  הרבה  לעשות  יכולות 

הציבורית-חברתית.

את  מפעילות  שאנחנו  נוח  מאוד  בישראל  לחברה 
המערכת. אבל כשאנחנו עומדות על הבמה, יש להם 
מה להגיד על איך אנחנו נראות ועושות ומהר מאד 
ודפני  שסתיו  מה  הבמה.  בקדמת  לעמוד  גבר  מגיע 

חטפו בקיץ הזה עלה על הכל.

לינוי: אני יודעת שאת לא אוהבת לזהות את המאבק 
החברתי של הקיץ עם נשים...

לגישתי,  כי  הזה  השיח  את  אוהבת  לא  אני  סתיו: 
בדרך לעשיית שינוי, אם אני רוצה להגיע לאן שהוא, 
לבכות  ולא  זאת  ולעשות  לשם  לפנות  צריכה  אני 
גורלי. תמיד מצחיק אותי כשכותבים עלינו  על מר 
ולי  "שמולי"  המשפחה  בשם  מכנים  אותו  בעיתון, 
ולדפני קוראים בשמות הפרטיים. כן חורה לי למצוא 
את עצמי בסביבה גברית בתכיפות כל-כך רבה, אם 
או  גברים,  היו  בוועדות  שישב  מי  כשכל  בכנסת, 
בפאנלים בתקשורת, כשכולם גברים חוץ ממני. כך 
נשים  עוד  כמה  לעסקים.  ישראל  בוועידת  מחר  גם 
יהיו שם? ברור שזה מעצבן. השאלה אם אני רוצה 
להתעכב על זה או פשוט להמשיך כי אני לא פחות 
בתקרת  מאמינה  לא  ואני  הללו  מהגברים  שווה 

הזכוכית. אני אמשיך ללכת בדרך שלי.

שלה  החשיבה  צורת  אישה  עוד  איתך  כשיש  חנה: 

כאן  יש  שפה.  באותה  מדברות  אתן  לך.  עוזרת 
סולידריות מאוד מסוימת. לכן בד בבד עם המאבק 
שתהיה  להיאבק  צריכה  את  מטרותייך,  את  להשיג 

לצידך עוד אישה שחושבת באופן פמיניסטי

סתיו: אולי בגלל שגדלתי בסביבת בנים השפה שלי 
היא אחרת?!

לירי: במועצת התלמידים יש מספר שווה של בנים 
ובנות, אולי קצת יותר בנות. אני מסכימה עם סתיו 

ואלך בדרכי בלי לעצור.

יולי: אם תהיה איתי עוד מישהי זה ייתן יותר כוח, 
אבל גם לבד אפשר לעשות דברים.

אגאת: אנחנו מדברות על הכוח שלנו לעשות דברים. 
אנחנו יכולות להיות עצמאיות ולהגיע בזכות עצמנו. 
סתיו, כשפתחת במחאה ולא חשבת 'אני אישה ומה 
'מה  יגידו', עברת לשלב היישום. לא עצרת לחשוב 

יגידו עליי כאישה...'.

שבאה  מישהי  עוד  סתיו  עם  היתה  זאת  בכל  יולי: 
באותו ראש ובאותו כיוון.

לפני  הכרתי  שלא  דפני  לצד  עבדתי  אמנם  סתיו: 
המחאה, אך מי שנתן לי את התמיכה היה דווקא בן, 
ידיד ותיק שלי. יש יתרון גדול בלהיות אישה ואנחנו 
מחאות  הרבה  כי  העולם,  בכל  עכשיו  זאת  רואים 
חברתיות מובלות ע"י נשים. בעמדות כוח יש גברים 
שלא מתייחסים אלינו ברצינות ואז הרבה יותר קל 
לבלבל את בעלי הכוח. כשאנחנו ביקשנו לשנות את 
מערכת הכוח בקיץ, זה שנראינו כל-כך לא מזיקות, 

דווקא הקל עלינו לפלס את הדרך.

האחרון  בקיץ  נכבדת  תרומה  לכן  היתה  לינוי: 
בשינוי השיח. לו עמדו בראש המחאה הזו, במקום 
סיירת  יוצאי  כמה  ליברליים,  וגברים  וסתיו  דפני 
'גבר-גבר' - האם ההישגים היו יותר מהירים, יותר 
היה  המחאה  סביב  הקונצנזוס  והאם  משמעותיים 

יותר גדול?

גלית: גברים יוצאי סיירת עמדו בראש מחאות בעבר 
בישראל. אמנם ניסו לדחוק את הנשים אחורה, אבל 
הקיץ  של  מהמחאה  שזוכרים  מי  דבר,  של  בסופו 
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משתתפות: הילארי אולסין-ווינדקר, יועצת לענייני 
אלן  בישראל,  ארה"ב  בשגרירות  ותרבות  עיתונות 
שניצר, עובדת במחלקת התרבות בשגרירות ארה"ב, 
קבוצת נערות מבת ים, ענת לבנת, רחל מזרחי, ציפי 

גליקמן, אסתר הרצוג.

סוזנה: מרגש להגיע לישראל בתקופה זו של המאבק 
החברתי. בארה"ב צעירים אינם עוסקים במחאה. 

ואילו  נשים  הן  מהפוליטיקאים   17% רק  בארה"ב 
שיעור  את  להגדיל  שואפת  אני   .20% בישראל 
ההשתתפות של נשים בפוליטיקה, מכיוון שהבנתי 
יגיעו  הן  אם  רק  יישמעו  נשים  של  שהצרכים 
יותר  הן  בפוליטיקה  שנשים  מסתבר  לפוליטיקה. 
מבוגרות. הן מצטרפות לפעילות פוליטית רק אחרי 

שילדו ואחרי שהשיגו מעמד במקום-העבודה. 

לעודד  כדי  תיכון  תלמידות  עם  לעבוד  התחלתי 
להתחיל  שיש  חשבתי  פוליטיקה.  על  לחשוב  אותן 
להגדיל  כדי   ,17 בגיל  בפוליטיקה  המעורבות  את 
את הסיכוי שהן יבחרו לעסוק בפוליטיקה בבגרותן.  
מטרתי היא לשכנע את הנערות שזה חשוב ולהבהיר 

להן מה יוכלו להשיג אם ייבחרו לתפקיד פוליטי. 

נושאים  על  תילחמו  בפוליטיקה  תהיו  "אם 
פרספקטיבה  יש  לגברים  חייכן.  על  שמשפיעים 
משלהם על מה שחשוב בחיים. הם לא מבינים את 
גילה  את  בארץ  כאן  פגשתי  כמונו".  הנשים  צרכי 
גמליאל. היא פוליטיקאית בשנות ה-30 שלה והרבה 
נושאים שהיא עוסקת בהם הם נשיים: סטודנטים, 

זכויות נשים בעבודה וכו'.

מה צריך כדי להיות מנהיגה? מוטיבציה, חזון, תעוזה 
וכישורים מעשיים.

נשים אמריקאיות צריכות שיגידו להן שעליהן לרוץ 

לבחירות. הן לא יגידו את זה לעצמן, בעוד שגברים 
בארה"ב כן אומרים זאת לעצמם.

 14-18 בנות  נערות  מביאות  אנחנו  שלנו  בפרויקט 
אימון  להן  נותנות  ושם  לוושינגטון  בקיץ  לשבוע 

וכישורים שנדרשים כדי להיות מנהיגות.

את  שלך,  הכישורים  עם  נוח  מרגישה  את  "אם 
מקבלת אומץ. צריך להרגיש נוח לתקשר, לדבר בקול 
הרעיונות  את  להעביר  לשכנע,  לקהל,  ולהסביר  רם 

שלך".

בתכנית  המשתתפות  הנערות  מול  מציבות  אנחנו 
שלנו מצלמת טלוויזיה ענקית ומאיימת, מיקרופונים 
אנחנו  שאלות.  אותן  ושואלים  ופרוז'קטורים 
מה  אותן,  מעניין  מה  מיהן,  הנערות  את  שואלים 
הן רוצות לעשות בחיים ועוד. זהו אימון מצוין כדי 
בכך  יש  דומות.  מסיטואציות  בעתיד  יחששו  שלא 
נפש כשמציבים מולך  התנסות בשמירה על שלוות 

מיקרופון.

אנחנו בעיקר מקנות כלים כדי להצליח בחיים. למשל, 
גיוס תרומות. מי שרוצה לרוץ לבחירות חייבת לגייס 
הרבה כסף. נשים מגייסות בקלות כסף עבור אחרים 
זה  עם  להרגיש  ללמוד  צריך  עצמן.  עבור  לא  אבל 
נוח. אנחנו מלמדות את הנערות באמצעות משחק 
זוכה  כסף  הרבה  הכי  ש"מגייסת"  מי  תפקידים. 
בפרס, זה רק משחק. ובכל זאת, בהתחלה בנות קצת 
מתקשות לעשות זאת. ככל שמתרגלים יותר הדבר 
יותר. ברגע שהנערות מבינות שזה קשה  קל  נעשה 

לכולן, זה נעשה להן קל יותר.

אנחנו מפגישות אותן עם אנשים מצליחים, מספקות 
והן לומדות להבין את חשיבות  להן כרטיסי ביקור 
בניית רשתות קשר ומתנסות בכך. אחרי התכנית הן 

מרגישות יותר בטוחות בכישורי המנהיגות שלהן.

מפגש נערות עם סוזנה שאקוב

 יוזמת פרויקטים לקידום נערות בפעילות פוליטית בארה"ב, 
מפגש עם נערות בחנות המפעל של מיכל נגרין בבת ים )5.9.11(

צעירות  נשים  של  הרצאות  גם  להן  מביאות  אנחנו 
יכולות לשאול  שכבר נמצאות בפוליטיקה, כך שהן 

אותן שאלות וללמוד הרבה מניסיונן. 

אנו מדברות בתכנית גם על איך אנחנו נראות: אם 
את בטוחה בעצמך - את תיראי טוב. כמו כן, אנחנו 
מקצועית'.  'להיראות  של  החשיבות  את  מדגישות 
אם  עליו  להקפיד  שצריך  לבוש  קוד  יש  בארה"ב 
מכנסיים,  קצר,  שיער  בפוליטיקה:  "לעבור"  רוצים 
נעליים שטוחות. אנחנו מנחות את הנערות להיות 

הן עצמן, לא להיכנע לקו הזה של חזות גברית.

לשנות  מוכנה  להיות  גם  פירושו  מנהיגה  להיות 
להיות  קשה  טובה.  סיבה  לכך  יש  אם  דעותייך  את 
על  הרבה  לדעת  חייבים  כי  בפוליטיקה,  מנהיגה 
הרבה תחומים. אבל זה תפקיד מתגמל, כי יש בכך 
לדברים  ולגרום  אמיתיים  שינויים  לבצע  הזדמנות 

להשתנות במדינה.

לדבר  רציתי  לא  מעולם  מאוד.  ביישן  כאדם  גדלתי 
את  שעשיתי  אחרי  בכיתה.  יד  להרים  או  בציבור 
העבודה והאימון הללו הרגשתי שאולי אני כן יכולה 
אותי  שואלים  היו  אם  בציבור.  ולהופיע  להתבטא 
כשהייתי בגילכן אם ארצה להיות בפוליטיקה, הייתי 
אומרת: אין סיכוי. דעתי השתנתה כשראיתי נשים 
ככל  וגם כשהבנתי שהסיכויים משתפרים  מנהיגות 

שמתרבים הכישורים הרלוונטיים.

יותר  מכך  ונרתעות  מכשלון  חוששות  יותר  נשים 
מגברים. אבל לנשים שניסו - גם אם הפסידו - יש 
רווח מכך שאנשים נחשפו לדעותיהן והכירו אותן. 
את  מכירים  אותן.  מזהים  אנשים  "במשחק".  הן 
טובים  ג'ובים  להשיג  יכולות  והן  שלהן  היכולות 

יותר.

יש ארבע סיבות לאי-כניסת נשים לפוליטיקה:

ביותר  המתאימות  שהן  מאמינות  אינן  1.  נשים 
לתפקיד

2. יש להן ילדים בבית

3. אין להן מספיק כסף

4. הרישות העדיף של חבורות הגברים

יודע  לא  אחד  שאף  לנערות  מראה  אני  בתכנית 
בכל  סיירתי  בעצמן.  להאמין  שעליהן  מספיק. 
העולם וראיתי שנשים מעדיפות להישאר ברקע. הן 
שאפשר  טובות  הכי  להיות  חייבות  שהן  מרגישות 

לפני שיחליטו שהן מוכנות.

נערות  רק  השתתפו  שלנו  המקורית  בתכנית 
נערות   24 גם  לתכנית  צירפנו  השנה  אמריקאיות. 
הנערות  עם  ביחד  שנמצאות  העולם  מרחבי 
ולומדות  בדיפלומטיה  הן מתמקדות  האמריקאיות. 
לומדות  ביחד,  נטוורקינג  עושות  פוליטיקה.  על  גם 
מפגש  גם  יש  ועוד.  ממשלתיים  לא  ארגונים  על 
והנערות מחו"ל  מעניין שבו הנערות האמריקאיות 

זוכות להכיר זו את זו.

בתכנית:  המשתתפות  את  בוחרות  אנחנו  כך 
הן  מה  ולהסביר  מאמר  לכתוב  צריכות  המועמדות 
רוצות לשנות ואיך היו עושות זאת. למשל, קיבלנו 
להומלסים  לעזור  שרצתה  מאלבאמה  מנערה  פניה 
ועבדה כשמרטפית כדי לאסוף כסף ולחלק חבילות 
לנצרכים. זה מראה שהיא ראתה את הבעיה וחשבה 

איך לשנות את המצב. היא חשבה "אני יכולה".
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מפגש נערות ונשים עם סוזנה שאקוב במרכז מיכל נגרין

במרכז מיכל נגרין

נערות מבת ים משתתפות במפגש עם סוזנה שאקוב

 משמאל: ענת לבנת, מיכל נגרין, סוזנה שאקוב, 
אסתר הרצוג

נערות מבת ים

 מימין: סוזנה שאקוב, מיכל נגרין, ענת לבנת 
ואסתר הרצוג

במרכז: הלן שניצר, סוזנה שאקוב והילארי אולסין-
ווינדקר בצילום עם כל המשתתפות

 מימין: אסתר הרצוג, סוזנה שאקוב, ענת לבנת, 
רחל מזרחי

מימין: רחל מזרחי, סוזנה שאקוב, מיכל נגרין, עובדת 
המרכז וענת לבנת

מימין: סוזנה שאקוב, מיכל נגרין, הלן שניצר, ענת לבנת, 
אסתר הרצוג, ציפי גליקמן, כורעת: זהבית אורלב

משמאל: ענת לבנת, הלן שניצר, סוזנה שאקוב

סוזנה שאקוב
 משמאל: רחל מזרחי, ציפי גליקמן, ענת לבנת, 

אסתר הרצוג
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Celebrating the event of  
Women Parliament's Women of the Year

In an exciting and special event the Women's 
Parliament celebrated the announcement of 
its "Women of the Year in 2010". The event 
took place in Assaf Harofe Hospital in May 
16 and was hosted by Dr. Benny Davidzon, 
the general director of the hospital.  

The steering committee of the Women's 
Parliament chose three women as the 

outstanding women of the year: 

Dr. Tamar Karni, head of the institute for the 
breast's health, in Assaf Harofe Hospital;

Flora Shushan, head of the local municipality 
of Mitzpe Ramon;

Meitar Laor, a student in Ramot High School 
in Bat Yam

The main issue of the discussion stemmed 
from the argument that women are the first 
to suffer from inequality and lack of freedom. 
Does this fact, so it was asked, bares any 
impact on their commitment to struggle for 
social justice and if so, in what ways are 
they involved in these struggles? The adult 
panelists described their experiences of 
being silenced and oppressed when they 
were younger and how they arrived at 
gender and social awareness and from there 
to being activists for social change. The 
young panelists expressed their eagerness 
to fight discrimination in the army and in any 
other sphere of life, emphasizing the need to 
have friends who take part in the struggles.  

In the discussion groups that were held after 
the panel in the auditorium, high school girls 

from Kfar Saba, Kfar Kara, Lev Hasharon, 
Givayayim, Alfei Menashe, participated. 
They related to the question: what do we 
mean when we talk about social justice? 

A meeting of Girls and adult women 
from Bat Yam women's council and Women 
Parliament's steering committee, with 
Susannah Wellford Shakow, took place 
in September, in Michal Negreen's Jewelry  
visitors' center in Bat Yam. Susana Shakow, 
a guest of the American embassy in Israel, 
founded a program to inspire young women 
and girls to pursue political leadership. She 
told the audience about her experience and 
insights and responded to the girls' and 
women's questions and comments.

Meital Laor and Anat Livnat Prof. Esther Hertzog with Women of the year: 
Flora Shushan and Dr. Tamar Karni

Dr. Tamar Karni and Flora Shushan

High school girls from Kfar Kara in the reception 
of the Young Women's Parliament in Bat Yam
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debate arose among the speakers and 
in the audience with regard to women's 
suppression by stereotypes and dictates 
of young look, which are revealed in 
employment options. Similarly, even young 
women in the Kibbutz, which is perceived 
as relatively more equal from the gender 
perspective, face difficulties when they 
assume leading positions. 

The third session focused on the subject: 
Multiculturalism or conflicting cultures? 
Education and gender in a society of 
immigrants. It took place in Kiryat Gat in 
July and was hosted by Ya'akov Iframov, vice 
mayor of Kiryat Gat. Hillary Olsin-Windeker, 
an advisor of the American embassy in 
Israel on press and culture was the guest 
of honor. The event was organized with the 
cooperation of Shulamit Sahalo, vice mayor 
and head of the women's division and 
Mazal Snir, head of the health and women's 
departments. The latter convened the event 
and the speakers were: MP Alex Miller 
(head of sports committee in the Knesset), 
Gila Klein and Shulamit Sahalo. A stand-up 
show was performed by "Fatma" when the 
discussion was over.  

Several issues, concerning the "melting pot" 
of divergent migrant-groups that live in Kiryat 
Gat, and their reflection in the education 
system came up in the discussion. The 
spreading of racism toward the Ethiopian 
immigrants' children and of violent incidents 
in schools were emphasized and criticized. 
Two possible explanations were suggested 
in the discussion for the worsening situation: 
poor education at home or in school and 
a discriminating policy, hiding behind 
cultural explanations. Mother-activists in 

the audience expressed their expectations 
from teachers to be more decisive and exert 
"teacher's authority". Teachers expressed 
their expectation from parents to encourage 
their children's respect to them. 

The forth session dealt with the issue of 
foundations and social change in Israel. 
The session took place in September in 
Hertzliya, and was hosted by Yael German, 
the mayor, and was attended by MP Daliah 
Itzik, head of Kadima party in the Knesset. 
Birya Granot, mayor's advisor on women's 
issues and Orna Sadgat-Erez, head of the 
women's division, cooperated in organizing 
the event. Gal Gabay, a journalist, convened 
the discussion and the panelists were: Prof. 
Naomi Hazan, Adv. Yona Markowitz, Lili Ben 
Ami and Kolette Avital. Liron choir offered a 
musical performance. 

This session took place on the background of 
the Women Parliament's grave experience 
with the Friedrich Ebert foundation, following 
its support in Gila Klein (in the teachers 
union's elections in April). The growing 
criticism of right wing groups against the 
New Foundation for Israel and against funds 
from overseas organizations also stirred the 
heated gathering.

The heavy prices paid by the Israeli society, 
as a result of the wide infiltration of many 
foundations' into crucial social services, 
were described. Some of the speakers 
pointed to the growing threat on the state's 
responsibility for providing services to its 
citizens. Women's struggles for political 
representation, so it was argued, pay 
a heavy price in terms of their ability to 
support women-candidates for political 
positions. The funds' condition for funding 

women's organizations is that they will not 
be involved in political campaigns. It was 
clarified that Women's Parliament is ready 
to pay the price of loosing financial support 
if it is prevented from realizing its raison 
d'etre: to enhance gender equality, in the 
political sphere as in any other.   

Young Women  
Parliament's sessions
The first event of the Young Women's 
Parliament in 2011 (and the third since its 
beginning in June 2010), took place in the 
Knesset in March, under the auspices of MP 
Orit Zuaretz. About 100 girls participated. 
They came from: Bat Yam, Kfar Saba, 
Givayayim, Kfar Kara, Lev Hasharon. The 
aims of the event were to provide the girls 
with some information about the legislation 
process, to offer them a preliminary 
experience with initiating a law proposal and 
to raise awareness of their ability to influence 
the political reality that touches their lives. 

During the girls' visit in the Knesset they 
saw how a parliamentarian committee 
works, they met with women MPs and 
Parliamentarian assistants and watched the 
debates in the plenary. 

The second event of the Young Women's 
Parliament discussed the topic: Girls 
pursue social justice. It took place in Bat 
Yam, in December. Welcome greetings 
and opening remarks were made by Esther 
Peron, vice mayor in Bat Yam, Vered Swid, 
director of the prime minister's authority for 
women's affairs and Anat Livnat, the mayor's 
advisor on women's affairs. The debate 
was conducted by Linoy Bar-Geffen and 
the panelists were: Dr. Galit Deshe, Hanna 

Azulai-Haspari, Stav Shafir, Ayala Raz, Liri 
Levi, Agat Shmuel and Yuli Amram (the last 
four are students of Ramot high school in 
Bat Yam).

MP Orit Zuaretz hosting the  
Young Women's Parliament
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Summary of the debates, February 
2011 – November 2011
The book holds abstracts and summaries 
of the Women Parliament's and the Young 
Women Parliament's sessions in 2011. It also 
includes the ceremony of the Parliament's 
women of the year, which took place in Assaf 
Harofe hospital, and the meeting of girls and 
adult women with Susana Shakow, in Michal 
Negreen's Jewelry center in Bat Yam.

Women Parliament's sessions
The first session in 2011 focused on 
Women, leadership, education, science 
and society. It took place in February in 
Kiryat Shmona, and was hosted by Nissim 
Malka, mayor of Kiryat Shmona. It was 
organized with the cooperation of women's 
councils in town and in Katzrin, and with 
Migel (socio-economic development of 
the Galilee) and Naamat. Smadar Dahan, 
Migel's director, convened the event. The 
panelists were: Dr. Linda Efroni, Gila Klein, 
Leah Erlich, Irit Sasson, Idit Kimchi. Ruti Krik 
and Meira Tsadok performed a few songs. 

The event took place on the background 
of a severe conflict between the Women's 
Parliament and Friedrich Ebert Foundation, 
following Yossi Wasserman's (head of the 
teachers' union) intervention, blaming the 
Parliament for publicly supporting Gila Klein 
in the elections for teachers' union, that 
were about to take place. The Parliament 
was demanded to add Wasserman's 
representatives to the panel and to replace 
the convener. 

The speakers emphasized the irritating 
situation, in which although more than 

90% of the teachers are women the heads 
and directors of their union are men. This 
unbearable phenomenon is particularly 
conspicuous in the teachers' union, which 
was never headed by a woman since its 
foundation some 107 years ago. The failure 
of the union, so it was suggested, was 
reflected time after time in reforms that are 
assumed to improve teachers' wages and 
working conditions while doing the opposite. 
Women's empowerment also came up, 
through personal examples, in relation to 
school principals, mothers and science 
students.

The second session discussed the 
question: How do age and look influence 
women's careers? The event took place 
in June and was hosted by Avi Ovental, the 
vice mayor of Mate Asher regional council. 
It was organized with the cooperation of 
Nili Alon, the mayor's advisor on women's 
issues, Dr. Daliah Perl-Ulshvang, marketing 
director of Lochamei Hagetaot Museum. 
Inbar Dotan, journalist from Kol Hatzafon 
radio convened the discussion and the 
panelists were: Michal Dagan, Dr. Rivka 
Nardi, Ragda Masalcha, Narkis Regev and 
Dr. Mira Rozen. Dorit Reuveni sang some of 
her well known songs.  

The discussion brought up some disturbing 
data about women's discrimination in 
the labor market, which deteriorates as 
age increases. The situation of women 
from disadvantaged groups is particularly 
difficult. The Arab women are the most 
conspicuous discriminated group, as 
they are blocked by traditional-cultural 
limitations, lack of employment opportunities 
and poor transportation services. A heated 

of the need to establish budgeted women's 
divisions in the local municipalities (the 
first and only one has been established in 
Hertzliya, to which Hen and Shin contributed 
significantly).

• Women's Parliament has supported Zipi 
Livni (who won the elections) in her elections' 
campaign to become the prime minister and 
in the recent primaries in Kadima.

• Women's Parliament founded, in 
cooperation with Bat Yam municipality the 
Young Women's Parliament. It offers girls 
a platform for discussing issues that are 
crucial from their point of view; It strives 
to enhance girls' awareness concerning 
gender inequality in Israel; it empowers girls 
and young women in their struggles over 
their rights and position in immediate and 
wider circles of their lives.

The steering committee
●  Prof. Esther Hertzog – coordinator of 

Women's Parliament;

● Yael German – mayor of Hertzliya;

●  Anat Livant – mayors' advisor on women's 
issues in Bat Yam;

●  Tsipi Glickman – CEO of Shin;

●  Dr. Linda Efroni – economist and 
advocate;

●  Oranit Levy-Spektor – director of social 
projects;

●  Nessia Shtrasburg – mayors' advisor on 
women's issues in Kfar Saba;

●  Ilana Shamay – social worker and social 
activist;

●  Irit Dalumi – lecturer at the Arab Academic 
College in Haifa;

●  Nadin Holander – director of "lir'ot" ("to 
see") association

● Adv. Yonna Markovitz; 

●  Ruth Reznik – head of L.O – NO to 
violence, director of women’s shelters; 

●  Ibtissam Mahamid – head of "Women 
Reborn" (empowerment project in 
Faradis); 

●  Yochi Yahel – head of the association for 
tenants' protection; 

●  Ragda Masalha – director of tender age 
center at El-Kasami College;

●  Goldy Koren – spokeswoman of "Aleh 
Negev" and social activist; 

● Merav Michaeli – journalist, 

● Iris Avraham – vice mayor in Giv’atayim; 

● Rachel Mizrachi – social projects' director;

●  Sarin Angel – co-chair of Shin, The 
Israeli movement for Women's equal 
representation;

●  Prof. Yaffa Berlowitz – Literature 
specialist and head of the women's 
studies association;

●  Yonat Klar – co-chair of ALIYA, association 
for children's and parents' rights.

● Nechama Dichne – co-chair of Aliya; 

● Ilana Shushan – film maker;

● Dr. Tzvia Walden – linguistic researcher;

● Dr. Varda Granot – educator;
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various backgrounds: the academia, the 
media, the arts and field activism. They 
were religious and secular, Jewish and 
Arabs, veterans and immigrants, from the 
right and from the left, etc. All conveyed the 
message that Israeli women can offer unique 
interpretations for political, economic, social 
and other issues that are on the public 
agenda and that they strive to influence the 
prevailing policies.

The Women Parliament's 
achievements and impact
The debates in the Women’s Parliament 
sessions contributed significantly to raising 
public awareness with regard to crucial 
social issues and succeeded to put into 
motion feminist initiatives. Among these 
were the following:

• Founding the coalition against 
pornography, which exposed the connection 
between prostitution, trafficking in women 
and pornography and succeeded to pass 
the law against pornography broadcasts 
on public television. Recently the Women's 
Parliament announced its support 
for Orit Zuaretz's initiative to 
pass a law against prostitutes' 
clients; 

• Founding Anwar, Jewish-
Arab women's leadership 
group which aims at 
advancing gender equality 
and peace. Anwar carried 
out many workshops in 
which gender, social 
and national issues 
were brought up. It 
also initiated mutual 

feminist activities in places like Gisser El-
Zarka and Faradis; 

• Establishing women's organizations' 
coalition for women and children that 
succeeded to prevent the abolishment of the 
law on tender-age custody. 

• Initiating the campaign of women's 
candidacy for presidency which resulted 
in Colette Avital's announcement of her 
candidacy for presidency. 
• The Women's Parliament was the only 
women's organization that expressed 
continuous support of the teachers' (most of 
whom are women) struggles to improve their 
working conditions and salaries. It supported 
Yafa Ben David, the woman candidate for 
the teachers organization's leadership in 
the 2006 elections of the teachers' union. 
The Women's Parliament supported Anat 
Shneider's struggle against Ofek Chadash's 
working agreement. In the last elections of 
the Teachers' Union, that took place last 
April, Women's Parliament supported and 
assisted Gila Klein in her campaign for 
leading the organization, opposing Yossi 

Wasserman. As a result of this decisive 
support the relationships with 

Friedrich Ebert Foundation ended 
(as the steering committee was 
not ready to give up this support 
and position).

• Women's Parliament 
is continuously involved 

in supporting women's 
campaigns to be elected 
for political positions on 
the local and national 
level. It has promoted 
the public recognition 

Background and aims

The Israeli Women’s Parliament is a platform 
for critical and feminist debates on the 
prevailing policies and discourse in Israel. 
The Women’s Parliament was founded 
in 1999 by Shin – the Israeli Movement 
for Equal Representation of Women; The 
Friedrich Ebert Stiftung; Beit Berl Academic 
College; and Hen - Hertzliya Women. 
Since its foundation in November 1999 the 
Parliament conducted 69 sessions (four of 
which were sessions of the Young Women's 
Parliament). Over 10,000 women from 
diverse backgrounds attended the sessions.

The Parliament's sessions were were 
organized with the cooperation of mayors' 
advisors on women’s issues, all over the 
country: Hertzliya, Kiryat Shmona, Beer-
Sheba, Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, Holon, 
Peki’in, Kfar-Saba, Tira, Ramat-Gan, Jiser 
El-Zarka, Giv’atayim, Daliat El-Carmel, 
Shoham, Bak'a El-Garbia, Kfar Yona, Rosh 
Ha’ayin, Katzrin, Rishon Lezion, Ra'anana, 
Rechovot, Kalansua, Modi'in, Ganei Tikva, 
Mitzpe Ramon, Bat Yam, Sderot. Some 
of the sessions took place in the regional 
councils of Gezer and Lev Hasharon, 
Mate Asher and a few were organized in 
institutions: Beit Berl Academic College, an 
Army base, Neve Tirza - women’s prison, El-
Kassami College, Sapir College. 

The Women Parliament's  
main goals
• Enhancing the conspicuousness of 
feminist perspectives in the public discourse 
and of original-critical view-points of 
women from divergent backgrounds. The 
Women Parliament's sessions brought up 
a wide range of topics and discussed them 
from both the general and the feminist 
perspectives. Among these were: the state 
budget; minimal wage; welfare, educational 
and absorption policies; peace negotiations 
and processes; wars; media coverage; 
economics; violence; crime and terror; 
beauty contests; prostitution, pornography 
and trafficking in women; military service; 
political corruption; high education; children's 
custody and parental rights; teachers' status 
and working conditions; center-periphery 
relationships; gender in local and national 
elections; ecology; elections; sports; the 
labor market; girls in school, etc.

• Enhancing the conspicuousness of 
prominent women with unique professional 
and social contribution to public life and 
social issues in Israel. More than 350 
women speakers (and a few men) presented 
their profound knowledge, insightful 
interpretations, moving testimonies and 
impressive professional experience, at 
the Women Parliament’s debates. They 
represented Israeli women's voices from 

Prof. Esther Hertzog 
Coordinator of Women’s Parliament

Women's Parliament
Platform for Politics from Another Perspective
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I feel privileged to write the foreword for the Women Parliament's book 
of abstracts. In the previous books it was written by the head of the 
Friedrich Ebert Foundation, which was for almost eleven years the 
Parliament's partner. In terms of funding, planning and activity.
In the discussion that occurred between the Ebert Foundation and the 
Women's Parliament, the Parliament's steering committee decided to 
stick to its ideology of unequivocal support of women who compete 
over leadership positions. Women's Parliament was ready to pay the 
price for its ideology, and therefore I congratulate the Parliament and 

its head, Prof. Esther Hertzog.
The Women's Parliament aims at dealing with all issues that are there on the Israeli public 
agenda and to serve as a platform for women's voices. In relation to them. This year, Hertzliya 
hosted a session of the Women's Parliament which discussed the relationship between the 
role of funding organizations in education/welfare systems and social change. Unsurprisingly, 
and similar to many times in the past, the Women's Parliament has brought up a complicated 
and difficult issue, which is scarcely discussed, probably because of understandable fears 
of social organizations from potential conflict with supporting foundations. The expanding 
intervention of these bodies in educational and welfare activity in Israel is gradually exposed 
as jeopardizing the national infrastructures of these services. Funding women's organizations 
under the condition of abstaining from political involvement promises the organizations' 
dependence on the foundations and, consequently, the preservation of women's exclusion 
from political and public power centers. The required solution is to raise funds independently. 
Following its experience the Women's Parliament is on the right track: economic independence 
is the main condition for achieving social change, in the gender context as well as in the 
general. 
The extent of violence against women makes social and gender change crucial. Last year 
23 women were murdered by their spouses and many women were sexually abused or 
attacked. This year we have witnessed repetitive attempts to exclude women from the public 
discourse and space, pushing them to back seats in busses, removing women's pictures from 
advertisements, banning public events in which women sing and more.
Women's Parliament has a major role in the never-ending struggle for gender equality 
and for women's advancement in Israel. It is very important that it will continue its ongoing 
independent activity of strengthening women's status and equal rights. I wish the Women's 
Parliament many more years of brave feminist activity for the sake of promoting women's 
rights and social justice at large. 

Yael German 
mayor of Hertzliya and member of the Women Parliament's steering committee
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Mrs. Raya Strauss Bendror for 
her generous contribution, which 
enabled the publication of this book.
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