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   : כרמית גיא

בשבועות האחרונים אני . ברוכים הבאים או הבאות למכון הישראלי לדמוקרטיה. ערב טוב  

הפרשיות מאוד שמחה לשוחח איתה על  הייתי. מוצאת את עצמי חושבת לא מעט על דפנה יזרעאלי

ותר רחבות ועל המשמעויות הי ,פרשיית הנשיא משה קצב וחבר הכנסת חיים רמון, שמעסיקות אותנו

אבל  ,אנו הנשים, רק מדגישות כמה נדמה לנו שהתקדמנוהאלה כי יש תחושה שהפרשיות . שלהן

, תחושה שקשה להתעלם ממנה לייש  .במקום ותאחורה או עומדרבות אנחנו הולכות בעצם פעמים 

. הרבה יותר ממה שנדמהעמוקים יש השתקפות של שינויים תרבותיים וחברתיים  שבפרשיות האלה

מתכנסים  אנחנו  .אי אפשר להתעלם מהןודאי בואבל  ,להתנהל בתי משפט ותלא צריכ ןאולי ה

הישראלי  כתב העת שיוצא מטעם המכון ,צאת הכרך העשירי של תרבות דמוקרטיתהערב לרגל 

שמוקדש הפעם למגדר חברה בישראל  ומוקדש לזכרה של  ,לדמוקרטיה ולאוניברסיטת בר אילן

לשרטט תמונת מצב על בהזדמנות זו ננסה . שנים שלוששהלכה לעולמה לפני  ,דפנה יזרעאלי' פרופ

אחת  ,אילן-מאוניברסיטת בר טובה כהן' אל פרופ נפנהתחילה  .שונים תחומיםמעמד האישה ב

  . ונבקש ממנה לומר כמה מילים על דפנה יזרעאלי, כתב העת האורחות של- רכותהעו

  

  : טובה כהן' פרופ
היא  ,כשהתחלנו לעבוד עליה. החוברת לא היתה אמורה להיות לזכרה של דפנהמלכתחילה   

, אבל היא נפטרה תוך כדי מהלך העבודה, מח אותההיתה עדיין בחיים ורצינו להוציא חוברת שתשַ 

ולכן זו  ,בחוברת הכיר אותה היטב ואהב אותה כמעט כל הכותבים. לזכרה חוברת היאשה וכך קרה

החוברת הזאת היא עדות לתרומה העצומה שלה להתפתחות הדיון , מעבר לכך. חוברת של אהבה

 הפשוט מדהים כמ ,המאמריםבסקירה של . פמיניזם בארץול, מגדרבתחום ה האקדמי בישראל

המחקרים  .לא שייכים לתחום ההתעניינות שלהלכאורה גם במאמרים ש יש למאמרים שלהאיזכורים 

אבל . על נשים בצבא ועל נשים בישוב הם אבני יסוד שאי אפשר בלעדיהם ,שלה על נשים בעבודה

אלא על אישה שעסקה גם בפעילות ציבורית , איננו מדברים רק על פרופסור ללימודי מגדר באקדמיה

  . עניפה

     

  : כרמית גיא
עד אז . היתה שייכת לקבוצה שהביאה את השיח הפמיניסטי לארץ מארצות הברית היא  

  . השפה הזאת כלל לא היתה ידועה בארץ

  

  : טובה כהן' פרופ
  . כל התפתחות הפמיניזם בארץ נעשתה בהשפעה גדולה של נשים חזקות מארצות הברית  

  

  : כרמית גיא
גם את שותפה , אילן-יטת ברמהפקולטה למשפטים באוניברס, קדרי-ר רות הלפרין"ד  

הייתי רוצה תחילה להתייחס לדברים שאמרת בראיון לאתר . לעריכה של קובץ המאמרים הזה



  

 

של קצב ורמון  –אמרת שהפרשיות האחרונות . האינטרנט של המכון לדמוקרטיה לקראת הערב הזה

  ? ותששוב אנחנו אשמ, מה זאת אומרת. חושפות דווקא את החולשה של  ארגוני הנשים –

  

  : קדרי-ר רות הלפרין"ד
. זו שאלה אחרת לחלוטין. ואשמה מצד אחר, חולשה מצד אחד. צריך להבחין בין שני דברים  

תקשורתיות -היינו צריכות להיות מוכנות עם תגובות עיתונאיות. נחשפה חולשה   בכמה מובנים

כל פעלנו . נו מוכנותלא הייאבל . חוקרת מבחוץכת מבפנים ולא מדבראני . להתפחויות האפשריות

כל ארגון ברמה ו האינדיבידואלימישור אחת בכל  –כולנו , נוסף על כך. עצמולוכל ארגון  האחת לעצמ

, הישרדות ארגוניתהישרדות אישית ו, שקועות עד מעל הראש במאבקי הישרדותכולנו  –הארגונית 

הרת גורל עבור כל , ה יומיומיתבעשיי, היאבקות יומיומיתנתונות בכולנו . הישרדות של קשיי יום יום

נדרשת יכולת  ,אירוע כזה מתרחשוכש. אחת ואחת מאתנו ועבור כל ארגון וארגון שאנחנו חלק ממנו

  . ואין לנו הכלים לכך, מהירותלהתארגן ב

  

  : כרמית גיא
  ? היינו צריכות לנחש מה יהיה? מה זאת אומרת היינו צריכות להיות מוכנות  

  

   :קדרי-ר רות הלפרין"ד
שאני , יהיו שיגידו. ארגונית להגיב-ןבי, יכולת ארגונית משותפתאנחנו זקוקות ל. לא, לא  

, אבל בכל זאת .כמובן לא אפשרימה ש, נדה פמיניסטית כללית משותפת לכל הארגונים'לאגחותרת 

כל שראינו בשטח , והתוצאה היתה. תגובה הרבה יותר מהירה ומיידיתלהיינו צריכות להיות מוכנות 

  . אפילו מארגוני נשיםיצאו חלקם ש, לא טובים ואפילו שליליים בהם, יני כיווניםמ

  

  : כרמית גיא
שמוטב למתלוננת נגד  ארגוני נשים שמציגות את עצמן כפמיניסטיות ואמרוהיו גם . בדיוק  

  . שתלך הביתה ותבכה על כתפי אמה, חיים רמון

  

  :קדרי-ר רות הלפרין "ד
כששאלת אם אנחנו אשמות במצב מזדהה עם התגובה שלך  אני .גם זה סוג של חולשה  

האם , או בשמנו, ומדברות במקומנו,ומציגות את עצמן כפמיניסטיותבאות נשים , גם בעניין זה. שנוצר

צריכות שתהיה לנו היכולת להיות שם שאנחנו  ,אבל יש לנו אחריות במובן זה .לא? זו האחריות שלנו

  .להשמיע את קולנוו

  

   :כרמית גיא
אבל בשטח אנחנו , מאודיש חוקים  מתקדמים ש, כי המצב הוא. לשחק בזירה הפוליטית  

  . במצב של דורות לאחור

  



  

 

  : קדרי-ר רות הלפרין"ד
שאין הפנמה של המחוייבות מצד  ,מדברת על כך שלי בקובץ אניבמאמר . מאוד נכון  

אכיפת על ו על יישוםשאמונים , קובעי המדיניות, מצד מקבלי ההחלטות, משל או המחוקקיהמ

כל אלה אין לנו מחויבות של ממש מצד  – על  הקצאת המשאבים, על חלוקת המשאבים, החוקים

אין , אין הפנמה שאכן קיימת בעיה. שאין הפנמהבין השאר , הדבר נובע. לקידום נשים בישראל

על מקבלי  במידה רבה נופלתאין הפנמה  שהאחריות , הפנמה שצריך לעשות משהו כדי לפתור אותה

מה שראינו לאחרונה זה אותו חוסר תגובה מצד ארגוני ו .הפוליטיקאים, מדיניותההחלטות וקובעי ה

אין עדיין הפנמה מלאה  ,בארגונים שלנו, גם על כך שגם אצלנו בביתשאולי מצביע , הנשים בהחלט

יים זה חלק מאותה חולשה של הפמיניזם הישראלי ושל הארגונים הפמיניסט. של המצב הזה

  . שדיברתי עליה

  

  : כרמית גיא
ושני  ,ים להםנדרששינויים ששני הצדדים בבתהליכים חברתיים ותרבותיים וובר אולי מד  

  . את התהליכים האלההצדדים עדיין לא תופסים 

  

  : קדרי-ר רות הלפרין"ד
שאני , של הפוליטיקאיםהעדר ההפנמה וחוסר המחויבות . אני אשמח לשמוע. יכול להיות  

אצלנו בתנועה שונה לגמרי מהעדר ההפנמה או מהחששות וחוסר הביטחון  , םת עליהמדבר

  . אבל יש כאן סממנים משותפים, מדובר בתופעות בשתי רמות שונות. הפמיניסטי

  

  : כרמית גיא
מדובר פה בתופעות אולי באמת , מהחוג למשפטים באוניברסיטה העבריתאורית  קמיר  ר"ד  

   .הראוי לעסוק בהןהמקום איננו המשפט  שבית ,חברתיות ותרבותיות

  

  : ר אורית קמיר"ד
, ההשתנות של אנשים בישראללדבר על מה שקורה בימים האחרונים אני מעדיפה בקשר ל  

, מה שרואים היום על פני השטח. אני מתחילה להבין אותו רק בזמן האחרוןש, הפער שהולך ונוצרעל 

. ון של חלקים בציבור הישראליבעלנפילת הקיד מאונגד חזקה -היא תגובת, הסערה המשתוללת

אי אפשר תמיד לראות בעין את . מה שהם קולטיםהם צודקים בונדמה לי  ש ,משהו באמת השתנה

מה יותר מאבל אני חושבת שהוא חזק  .מתחת לפני השטחמתרחש כי הרבה מאד , מה שהשתנה

וגם אם הוא  .חושב אחרתש, דשדור חכאן גדל כבר שנים רבות נדמה לי ש. ברגע הראשוןשחשבתי 

הוא מוכן לקבל כמובן מאליו שאנחנו  .לקבל יש דברים שנוח לו ,ניסטיפמיעדיין לא מוכן לקרוא לעצמו 

היום לא מקבלת אני עד ואילו , הםמאלי מקבל כמובנים דור הזהויש דברים שה .כולנו בעלות מילה

וזה הרבה בזכות , שונותכבר  ,בנות הדור החדש הזה, הנשים האלה. אותם כמובנים מאליהם

אני . מצליח לעורר פאניקה ואאט אט את אותותיו עד כדי כך שהנותן השינוי החברתי  .העבודה שלנו



  

 

ם נתוניהדברים  .שרוד את הפאניקה הזאתנאני לא יודעת איך , זה חזקהשינוי הלא יודעת עד כמה 

  . אלא גם להשתתף בו ,שצריך לא רק לעקוב אחריו ,במבחן

  

  : מית גיאכר
חייבת בהכרח להתקבל הכרעה שבו  ,הנושא הזה לבית המשפט תאולי דווקא דחיקאבל   

  . אולי האווירה המשפטית היא לא האווירה שבה הדבר הזה צריך להתנהל. בעייתית, לצד זה או אחר

  

  : ר אורית קמיר"ד
. מקום זה קורה כל, אטים באינטרנט'בצ, בתקשורתאלא , זה לא קורה רק בבית המשפט  

אבל החוק למניעת הטרדה מינית בא . החקיקה לא יכולה לבוא יש מאין. זה לא מקרי. בכל הארץ

. ולכן הוא יכול היה לעשות בגדול תהליך שהיה על סף התממשות ,בזמן שהקרקע היתה פורייה

שהתקשורת נתנה להם את  ,כל אחד מהסיפורים הגדולים .כךשהחקיקה בהחלט רלבנטית ל, מכאן

, בדרךקצב ורמון יהיו שתי תחנות נוספות , בעוד כמה שנים. עשה צעד גדול בחינוך הציבור, המקום

ולא  ,שאני מתחילה לזהות אט אט מתוך ההתרגשות הציבורית ככל. במקום אחריהיה ציבור כבר וה

  .ולהתלונן, לקחת סיכון אדיר לחיים שלהןיש היום נשים  שמוכנות יותר ויותר  ,המשפטית

  

  : אכרמית גי
  . בעצם אין פה מישהי שלא עברה חוויה כזאת או אחרת  

  

  : ר אורית קמיר"ד
. ומי ימשוך חזק יותר , כמה גדול הפער .קצבההשאלה היא האם הדברים מתקדמים באותו   

יש ו, ה רבה הרה גורלדבמי, מאודופורה מאוד חשוב , מאוד במקום מענייןנמצאים היום אנחנו  ,לדעתי

ולא לתת לזה , תתף בדבר הזהלהש ,אלה שלא יושבות כאןליושבות כאן והכל ל ,לנו חובה ציבורית

  .לברוח

  

  : כרמית גיא
 ,הקול הנשי שנשמע בשיח הציבורי בעניין הזה, ההשתתפות. עד עכשיו  זה לא ממש קרה  

  . מאוד מגומגם

  

  : ר אורית קמיר"ד
  . רוצים לשמועלא הם ומה , הם יודעים מה הם רוצים. התקשורת בוחרת למי לפנות  

  

  

  

  :ר עליזה לביא"ד



  

 

שהיא חיברה  ,מגדרהראשוניות  של לימודי ב, הכירה בכוחות של האקדמיה יזרעאלי דפנה  

מה שלצערי . משותףמההרבה לנו ובזכות דפנה הכרנו הרבה דברים והיה  ,למדנו להיות ביחד. אותם

אני מדברת על משהו . ראיתי יושבות פה נשים יקרות שמזמן לא. הרב אני לא יכולה  להגיד היום

. לא ראינו עמידה על רגליים במצבים אחרים. האחריות הנשית לא קיימת במדינת ישראל. נקודתי

ניסו באופן אינטנסיבי היו נשים שאני יודעת ש. ו בשיחשתתפנשים לא ה ,אפילו בקיץ של ההתנתקות

  .המודפסתת בעיתונות המקוונת ובעיתונוכך גם . ולא הצליחו, לדיוניםלהיכנס 

  

  : כרמית גיא
. אבל זה בכלל מעיד על חולשת השיח האזרחי ,הדרה של נשים בתקשורתמדברת על את   

  . השיח האזרחי בכללחולשת אבל יש תחושה של , בתופעה הזאתנשים אולי הן הגורם היותר בולט 

  

  : ר עליזה לביא"ד
אנשים המי  ,את השיח מי מפרש, השאלה היאאבל  .המלחמה תהוא בא לידי ביטוי בתקופ  

, היו אחרותגם השאלות , ייתכן שאילו היו אנשים אחרים .מי שואל את השאלות, שמרחיבים אותו

ים כך היה מכל מקום בשנ, בארגונים השונים יש אולי כעסים ומתחים. לא בכדיו, הקרזה לא . מגוונות

הזהות . ות משותפותאין במ. היום במותכעסים ובמתחים האלה אין ון ביאבל גם לד ,קודמות

  . מובהק וזה סממן ישראלי, הנשיתהאידיאולוגית חותכת את האחריות , הפוליטית

  

  : כרמית גיא
  . להמשך העלאת הסוגיות  האלה השולחן העגולאז אני מציעה את פורום   

  

  : ר עליזה לביא"ד
. ידיעהה' בה ,בעידן של התנועההיום אנחנו כבר לא . יש לי גישה אחרת לכל הנושא הזה  

יש המון היום . עם הרבה כעסים וכאבים ומחלוקות, עברנו כברת דרך ארוכה. אני רואה את זה בחיובו

ההצלחה . וטוב שכך ,יש ויכוחים. זה לא מתחבר לארגון אחד גדול. ויש המון פעילויות, נכונות לקבל

אבל , ]אחרונותעל הפרשיות ה[התגובות שהגיעו כל לא  הייתי מאושרת מ. הרבה מקומות ממגיעה 

לא  אוליהרבה מאד פורומים ש והתנהלו, הרבה אנשים רצו לדבר על זה. הנושא היה על הפרק

כל . עצם הויכוח אומר שיש על מה לדבר. זה הפורום האזרחי. הם חשוביםלטעמי אבל  ,נחשבים

ם תומכת בפרויקטישקרן דפנה יזרעאלי כמו . מסתכלות על התנועה המאורגנת הזאתאנחנו הזמן 

 .בעבר לא היו יכולים  להישמעכאלה דברים . אתיופיותהנשים הבפרויקטים מיוחדים כמו , חברתיים

שמעתי בכלי התקשורת גברים  .לא פחות מכך הגברים. זה לא היה בכלל על סדר היום הפמיניסטי

  . חוק למניעת הטרדה מיניתדיון בבעצם הטריגר ל היההמשפט ו. אומרים דברים שלא אמרו מעולם

  

  
  : כרמית גיא



  

 

אני חשבתי . יש כאן תחושת כוח. מאוד שהאופטימיות פה מפתיעה אותי ,לומראני מוכרחה   

  . אני קולטת פה כוח שלא חשבתי שאשמע אותוו, שפיפותשזה יהיה דיון של 

  

  : ר חנה הרצוג"ד
 ,דיברנו ממקום של קורבנותרבות שנים . זה אחד השינויים הגדולים בתנועה הפמיניסטית   

 את ".יש המון דברים לשיפורו, יש קשיים , יש בעיה", מעמדה של הצהרהאנחנו מדברות היום ו

ויש , סטודנטיםמאה כיתה של , אני נכנסת לכיתה. לסטודנטיות שליגם מעבירה אני העמדה הזאת 

אנחנו קצרות . המהפכה עמוקה. ואני אומרת להם את זה. לא רק הומואים, גבריםעשרים ביניהם גם 

אלא גם , קולהוא לא רק משמיע , כשיש קול אחיד ומאורגן .רוצות לראות את התוצאות ,מהנשי

שאין לנו קול על כך , להיות נכונות לשלם את המחיר לכן אנחנו צריכות. משתיק המון קולות אחרים

  . ה המחיר שאנחנו לא משתיקיםז .אחד חזק ואחיד

  

  : כרמית גיא
  ? ת אומרת על זהמה א, ר חנה ספרן ממכללת יזרעאל"ד

  

  : ספרןר חנה "ד
מתפרנסת וגם אני  ,כי אנחנו יושבים כאן  בפורום אקדמי ,תדהמה טובה. אני קצת בתדהמה  

   ...לא רואה את עצמי כשייכת להלמרות שאני , מהאקדמיה

  

  : כרמית גיא
אחוז  מהמרצים באוניברסיטאות  43.3: נשים באקדמיההאני מחזיקה פה מחקר על מעמד   

, אחוז 9.3באוניברסיטת בן גוריון . אחוז 11.9 -ברמה הגבוהה ו ,הנמוכה ביותר הן נשים ברמה

  . המצב רע. אחוז 32.7בחיפה 

  

  : ספרןר חנה "ד
ן ימ ושז ,והיא לא היתה רבה כי אני הייתי בחיפה, עם דפנה יזרעאלימההיכרות שלי   

בר בין האקדמיה לחהיכולת  ההיתמה שראיתי אצל דפנה , פרובינציה רחוקה לעומת מרכז הארץ

. הדיון הוא אקדמי. על התנועה הפמיניסטית , על הפמיניזם ,הוא על השטחהדיון פה גם . לשטח

אף שדברים  שקורים, ולהעביר באימיילים, אנחנו צריכות להיכנס לכיתה ולהעביר לסטודנטים שלנו

סיוע למרכז מהחבורה  תהיה. הם היו כאן .אבל הם קיימים בעולם האמיתי, אחד לא מדווח עליהם

מחאה ביצאה לילה אחד וכיסתה את כל תל אביב בגרפיטי , שבאה להזדהות] לנפגעי תקיפה מינית[

 למחרת שלחו פקסים גם  בקשר לאונס.  אלה שידעועל , עליועל מי שמגינים , מעשי הנשיא על

יש בארץ , כלומר. כסימוםמימי מחבוש  שלושיםבלו ישאנשים ק במחאה על כך, בבסיס חיל האוויר

ואנחנו חייבות   .מושתקבסך הכול והקול שלנו .  חבורות של נשים במקומות שונים שעושות דברים

זו הבעיה של .  כי אתן נשים שתקועות באקדמיה ,זה לא קל. למצוא את הדרכים לשתף פעולה

  . למרות הקשיים אנחנו חייבות לשתף פעולה. ושל הפמיניזם שלנו ,האקדמיה שלנו



  

 

לחפש את הנשים אנחנו חייבות . במקום של פריבילגיהנמצאות לו רק  בגלל שאנחנו ו, ליכן החובהע

אם יש שאול לשבת ולרק אז נוכל . לא כדי לראיין אותן ולשאול שאלות, לחקור אותןכדי לא  ,האחרות

מכון ות הבזכ, בזכות הספר, אירוע מהסוג שקורה היוםגם . אם יש תנועות ועוד, תנועה או אין תנועה

וחייבות להביא נשים שיעמדו , אנחנו חייבות להיפגש ולדבר .חייבים להיעשות כל הזמן, לדמוקרטיה

הפמיניזם של שנות מדברים על . שיהיו לנו דברים שיחצו גדרות וגבולותכדי . מול תושבי המדינה

, עם המקום והתרבות המקומית שלה, מהמקורות שלה, מהמקום שלה כל אחת באה .השבעים

מחוץ לאקדמיה שהפמיניסטית שהפעילות , אסורלנו גם לשכוח. המון המון מקוריותוהתוצאה היתה 

  . ואסור להתעלם מזה ,כספים שבאים מארצות  הבריתנהנית מ

  

  : כרמית גיא
את עסקת . אל המאמר שאת כתבת פה  על הפער שבין ההלכה למעשה, בנימין אורליר "ד  

יך מה שקורה בשוק העבודה מדגיש את הפער הזה שבין ההלכה בעיקר בעניין של שוק העבודה וא

  . המאד יפה לבין המציאות בשטח שהיא הרבה יותר בעייתית

  

  :י בנימיןאורלר "ד
  

וגם , דרכי המקצועיתהיתה לה השפעה משמעותית על  .זכרה של דפנה יזרעאלי מאד יקר לי  

בדרכה והולכים של דפנה  החרופועלות ב ,דבריה של חנהכ, הייתי שמחה מאד אם היינואני 

ולא להיות במקום  ,בריתות שיאפשרו לנו להיות בשטח תוך כדי העבודה האקדמית שלנו מחפשותו

  . מאמר ופעולה, אלא כמו דפנה ,או פעולהאו מאמר  –הדיכוטומי 

שיח הו ,שיח הציבוריב, פתחנו את הערב, אןאנחנו כגם . משעמםיו אני מדברת עלהנושא ש  

הם נושא  ,עסקה בעבודההבמיוחד תנאי ה ,העבודה. ישראל נצבע בצבעי הצבא והמשפטהציבורי ב

הכותרת  ,למשל. מספר כותרותבאני רוצה להתחיל . אנחנו שומעים עליו מעט מאד. שנשאר בשוליים

ובנוסף . בכירי העובדים בבנק ישראל נהנים ממענקי פרישה נדיבים ביותר" ":הארץ"ק בשל מוטי בסו

האם אישה , כמה זמן הוא עובד במקום ,יש לו פנסיהמי  – נושא הפנסיה". ית שמנהפנסיה חודש

 .נושא שאנחנו ממעיטות מדי לדון בוהוא  –לפנסיה  זכויותעובדת במקום עבודה שיאפשר לה לצבור 

 ,דרה מספר אחד ביחס לנשיםהמנגנון האת בעולם היום הרבה מאד חוקרות רואות בנושא הפנסיה 

שכדי לצבור זכויות , )גם מהמאמר של דב פלג(אנחנו יודעות . בקבוצות מוחלשותים וגם ביחס לגבר

לפי מחקרים של ש ,ואתן יודעות. את צריכה להיות מועסקת לאורך זמן ולא במשרה חלקית ,לפנסיה

אחוז הן  77 ,2005 -2003בין השנים למשק מתוך כלל המשרות החדשות שנוספו " ,אדווה"מכון 

משמעות , משמעות  אדירהיש לדבר . בהן אין סיכוי לנשים לצבור זכויות לפנסיהש ,משרות חלקיות

יודעים ואנחנו  –תהיה נסמכת על שולחנו של בעלה  ,מי שלא תהיה לה פנסיה .של עוני ידוע מראש

חיים גיורא . צבת  הרווחה והבטחת ההכנסהיעל שולחנה הלא נדיב של קאו  –משמעות הדבר מה 

שיצאו לפנסיה מוקדמת " ביקור חולים"שעובדי בית החולים  ,במרס השנה 29-ב" הארץ"במספר 

ואנחנו צריכות להסתכל טוב טוב על  . חלקנו חולים ורעבים, נותרו ללא תשלומי פנסיה והם אומרים

וחשובה מעניינת מאוד האישה הזאת  .והתעלפה, הירשזון, ישה עם שר האוצרהגברת שהלכה לפג



  

 

יומנות מקצועית מ, מוגבלת מה שמאפיין אותה זו רמת השכלה. בארץ לנו מאד מבחינת הפמיניזם

למרות מצב , מדינת ישראל חשבה שלמרות המוגבלות הזאתש, היו ימיםובכל זאת , מוגבלת

 ,היום משרד האוצר ממהר להתנער מאחריותו. צריך לאפשר לה לחסוך לפנסיה, למחצה-מיומנותה

  . לפנסיהזכויות יכלו לצבור  ,גם בתפקידים כאלה ,שנשיםהיו ימים אבל 

האם אנחנו שואלות את עצמנו מה קורה לעובדות קבלן  שמנקות את ? מה קורה היום  

 4-שב ,מספרים לנו? אותו קבלןשל מה קורה לעובדות ? מסדרונות האדמיניסטרציה הציבורית

הפרשה של   לא היתה, וראו זה פלא. של עובדי אבטחה וניקיון באוגוסט נעשתה בדיקת תלושי השכר

יפה מאד . ולרוב העובדים לא שילמו עבור שעות נוספות ,לא שילמו דמי הבראה. המעביד לקרן פנסיה

לא היה צורך לעשות את  ,במיוחד החשב הכללי ,אבל במשרד האוצר ,שעושים בדיקות כאלה

שרד מ, 92שכבר מסוף שנות השבעים ומאז חוק המכרזים בשנת משום ? מדוע. הבדיקה הזאת

בדרך זו . ביותר פי המחיר הנמוך-לעשמכרזים נבחרים , כךב הכללי עובד בצורה שיטתית החש

, משרד האוצר והחשב מאיצים את המרוץ לתחתית ולמעשה יוצרים מצב שבו העסקה ללא פנסיה

לסקטור הפרטי וגם מועסקת גם שמועברת  ,ללא תנאים וללא תשלום עבור שעות נוספות היא נורמה

  . על ידו

  

  : גיא כרמית
  . והסובלים העיקריים מזה הן נשים  

      

  : אורלי בנימין
, אנחנו צריכות לזכוראבל , יש גם עובדות אבטחה. בדרך כלל נשים םניקיון הה יעובד  

לנו  מספרתנקו 'צמיולי חרו. מבחינת אופציות תעסוקתיות של נשים, נישות נשיותשבעיקר מדובר ב

חברות כוח אדם , בבתי ספר באמצעות עמותות מורים תועל מורות שמועסק, ביולי 2-ב" הארץ"ב

ללא הפרשה , פי שעות לימוד נטו להן מקבלים שכר ע. ותחופשעבור ללא תשלום . ואגודות חינוך

סיכוי ולהוראה היא אחד המסלולים המסורתיים ביותר להשתלבות של נשים בשוק העבודה . לפנסיה

בשנות  עובדי הניקיוןאת אותו תהליך שעברו ההוראה עוברת היום . של נשים לפרנס את עצמן

יולי  .בעניין זה משום שיש לנו כמעט תחרות בין הרשויות המקומיות, מאודהנקודה חשובה . השבעים

אבל , במסגרות כאלהשל העסקת מורים ביותר ההיקף הגדול  יששבירושלים  ,נקו אומרת'צמחרו

ת כמו  נוב- הרבה שנים חברותב יש כבר תל אביב. למעשה תל אביב היא המפורסמת  בשיטה הזאת

  . מועסקות רוב עובדות העירייה ןודרכ ,"מוסדות חינוך"ו" עזרה וביצרון"

ס באופקים "שהמתנ, מספרת מיכל גרינברגבאוקטובר  23-ב.  עיריית אופקיםכך גם ב

ס "למה המתנ. שמועסקים בעירייה 200לעומת  ,עובדים 250 -שנים יותר מ משבעכבר יותר מעסיק 

אנחנו פוגעים בזכויות כך " :מסביר מזכיר העירייה? מעסיק גדול כמו הרשות  המקומיתצריך להיות 

במשך מי אפשר להפסיק להעסיק את . הקיץ חודשילהפסיק העסקה בזה מאפשר ". הסוציאליות

 ,למזכירות בתי ספר, העסקה בקיץ אפשר להפסיק לעוזרות גננות. לא? עובדי ניקיון ברחובות? הקיץ

בהם אפשר לא להשתמש ש,  "מקצועות הצווארון הוורוד"מה שאנחנו מכנים , לכל המקצועיים הנשיים

נשים שמועסקות במשרות נשיות אין אפשרות לחסוך ל, נשים מוחלשות בישראל. במשך הקיץ



  

 

מעובדי  1,280הידיעה שמשרד האוצר רוצה לפטר  ,סדרה הזאתבאחרון חביב אחרון ו. לפנסיה

אחרים לקבלן שירותים את שירותי המחשב ולהעביר משרד האוצר דורש , כלומר? יהביטוח הלאומ

יגאל בן ? את הבכירים של הביטוח הלאומי? אז את מי מהעובדים של הביטוח הלאומי יפטרו.  פרטי

, את אלה שפוגשות את הקהל, ו את הפקידותביריע. לא? שלום יעבור מתפקידו ויעסיקו במקומו קבלן

שמסתיר למעשה , שיח נייטרליל, שפה נייטרליתזו עוד דוגמה ל. ות את הנתוניםאת אלה שמקליד

  . פיטורי נשים ופגיעה בזכויות שלהן

איזה בריתות אנחנו יכולות לקשור . שאלת הבריתות, שפתחנו בהשאלה מה שמחזיר אותי ל  

ניסיתי ים לפני שנה או שנתי, ואני אומרת לכן בצורה כנה? כדי לקדם משהו במציאות הישראלית

. בקנדהבכנס הייתי בקיץ . נכשלתי בגלל העדר בריתותו, תובעניתההעסקה הלקדם יוזמה בנושא 

. )ארצות הבריתמזכירה את לא במקרה אני לא ( מקנדה, מניו זילנד, שמעתי פמיניסטיות מאוסטרליה

שהוא  ,םלמשל נושא חוק המכרזי. אי ניגודים מקצועיים. בריתות? ומה הבשורה שהן מביאות אתן

ד בגילאים חחייב ,בטן הרכה שלהןבנפגעות רבות המוסדי העיקרי שבאמצעותו נשים הגורם 

מכו , פגיעה בסוגיות סביבתיותלגם  אלא, פגיעה בנשיםללא רק גורם חוק המכרזים . מאוחרים יותר

ר כשהוא משדל את פקידות האוצ ,הרי חוק המכרזים. חומרים מסוכניםאו השימוש ב בטיחות בעבודה

לקבל את כשהוא משדל את פקידות האוצר , שאחראית על בחירת זוכי המכרזים לכל המשרדים

יכולים להיות לנו  .שפוגעים בעובדיםזולים יותר שימוש בחומרים גם מזמין , ביותרההצעה הזולה 

לחשוב אנחנו חייבות , אסור לנו להישאר אדישות. י ברית ראויים במלחמה לשינוי חוק המכרזיםעלב

  . יניסטיתזו לא סוגיה פמ ,שאם גם גברים נפגעים ,כלכלית ופוליטית ולהפסיק לחשוב בודה בצורהבע

  

  :ט דהאן כלבר הנריי"ד
נאמרו כאן דברים רציניים שדרושים התייחסות רצינית ואני לא חושבת שאני רוצה להתייחס   

חלקן , ברים שלהאת הד חלקן מקבלות ,לי יש לי עמדותרחלק מהדברים שאמרה אובנוגע ל. לזה

ואני חושבת שזה לא רציני להציג כאן  ,הנשיאבפרשת כך גם לגבי עמדות שהוצגו כאן , עליהחולקות 

  . עמדות 

  

  : כרמית גיא
וכל אחת מוציאה , ארוכיםיושבים שבועות בו במקום סמינר שהדיון הכללי הזה לא בא   

טל גם את האפשרות להתבטא בדיון צריך לבאבל לא  ,יכול להיות שזה רעיון. מעצמה את המכסימום

  .כזה

  

  : ר הנרייט דהאן כלב"ד
. קצב בהתייחסות לפרשתדווקא בגלל שאנחנו במכון הישראלי  לדמוקרטיה אני רוצה לפתוח   

אין לי הרבה מה להוסיף מנקודת המבט ו, אורית לחלוטין הציגהאני כמובן מסכימה עם העמדה ש

זה לא ? מי צריך את המוסד הזה. אימוסד הנשגעת להנואבל יש לי מה להוסיף בשאלה  ,הזאת

היקף מה ? האם צריך את המוסד, שאפשר לשאולאבל נראה לי  ,פמיניזםלישירות מתייחס לנשים ו

לדעתי זאת הזדמנות מצוינת שהפרשה ? מה התכנים שלו? מה הוא באמת מסמל? הטקסיות שלו



  

 

בשאלה האם אנחנו רוצים לא רק  ,כנשים ,וזאת הזדמנות מצוינת גם לנו ,הזאת הניחה על שולחננו

מבחינת הרעיון המוסד מה תורם לנו , אבל אפשר לשאול? נשיא-גבר נשיאה במקום-אישה

איזה סוג ? אחדות כמו שזה היה אמור למלאהבאמת ממלא את הפונקציה של  ואהאם ה? הדמוקרטי

אבל בתוך החברה הכל כך  מסוכסכת  .זה המובן החיובי של המילה ,בתוך הפלורליזם?  של אחדות

יש להם , ידי בני אדם בשר ודםבבעצם מוסד הנשיאות מאויש  .אני לא   בטוחה, שלנומקוטבת ו

לראות מן הנשיא נוכל , היו כאן בעברואם נסתכל אחורה על כל הנשיאים ש ,יש להם דחפים, יצרים

בתפקיד כל . את זה צריך ללמוד. זיכמה יצרים שיחקו שם תפקיד פוליטי  מרכ ,הראשון ועד האחרון

דווקא שם צריך ללמוד את הכוחות של היצרים , שמסמל את הממלכתיות של מדינת ישראל, כך טקסי

אני רוצה להפנות אתכם לסדרת נשיאים . והדחפים והתשוקות שמפעילים את האנשים שפועלים שם

 תשוקות פסולותאלה היו זה במקרה ה. שכשלו בלשונם וכשלו בגופם והיה ידוע על המעשים שלהם

כדאי לראות את זה בתור קונטקסט שראוי לבדק . הם ישלטו בהןשכדי צריך למצוא מנגנונים  .מאוד

  . לא פיגורה מסוימת. בית

  

  : כרמית גיא
תקיפה מינית או , מינית במקום העבודהההטרדה ה תאז את מציעה לא לדבר על תופע  

  ? ותמוסד הנשיאלעסוק באלא  ,במקום העבודה

  

  : ר הנרייט דהאן כלב"ד
מינית צריך למצות עד הסוף בהקשר של תקיפה הטיפול בתקיפה שאת ה, אני אומרת, לא  

, אחרים של התופעה היבטיםם לדון באנחנו יכולים ג, המסויים הזהאבל כיוון שזה קרה במקום . מינית

  . תפקיד הממלכתי הגבוה ביותרהבייחוד  ,של מילוי תפקידי שרד

אני רוצה . עניין הבריתותבהבעת תקוות ושאיפות , רצון, פה הרבה מאד תשוקה שמעתי  

כולנו , כולנו התחברנו עם הטרגדיה .יצרה אצלנו רגע אחד של סולידריותש, יקי כנפוולחזור לו

באו  ".היא מהפכנית וכולם מתחברים. כאן תהיה מהפכה, הנה", כולנו אמרנו, התחברנו למאבק שלה

. לנשים יתבאו אליה ארגונים אחרים וקואליצי, באו אליה אנשים מן הקטמונים, יםאליה ארגוני הנכ

וויקי כנפו  ".הולכים עכשיו להתאחד ביחד, הנה" ,והיה רגע אחד שאפשר היה לחשוב ,באו אליה כולם

אני . החד הוריותהבעייה של ק שלי על אבהמהצד אני רוצה את  .אני חד הורית. אני לא רוצה", אמרה

היא נאבקה על  ".ברית עם הנכים או עם אחריםעם צה שיטשטשו את הסוגיה של החד הוריות לא רו

אבל . או לא, הצליחאפשר להתווכח ע המאבק שלה . היום הייחודי הציבורי שלה המובהקות של סדר

עם ההיבטים  ,אני חושבת שהעובדה שהיא רצתה להציג  על סדר היום את הפרשה הספציפית  שלה

לגייס שרצו שים לנ, אפשר לחזור להיסטוריה. בעיני היה לו טעם חשוב, המיוחדים שלה והאיפיונים

כי ברגע שתהיה  ,בעצם אין צורך, לא", תגובת המרכסיסטים היתה. הןאת המרכסיסטים למאבק של

כולנו יודעים שלא מדובר בסדר יום  ".שוותהן כל  הנשים תהיינה גם  ,וכולנו נהיה שווים ,מהפכה

 .שטחיתו פשטניתאני מדברת כאן בצורה , כאמור. כאן רים עליהןהסוג של בריתות שמדבמ, רציני

את  תשאיפה לבריתות מטשטשהאבל אני חושבת ש, כאן שנאמרמה יחס לאולי אני חוטאת ב

קואליציות "יל הראבן קראה ישג מהאפשר לדבר על . השונות המובהקות של סדר היום של הקבוצות



  

 

י גם חושבת שעניין האחריות הנשית צריך לתת מקום לקבוצות כאלה בלי אנ.  "לפרק  זמן מסוים

  . לגנות חוסר רצון לפתח סולידריות

  

  : ר עליזה לביא"ד
. או לפחות לשים את הקול הזה על השולחן ,בנקודת זמן מסוימת לא יכולנו לדבר בקול אחד  

ימים צריך לאגד ינים מסוזמבו בראבל בנקודות מש ,ת היא בריאה ותורמתוהשונּו ,אנחנו שונות

ואם אין אפילו התחלה של  .תהליכים לאורך זמןמדובר בכי  ,ביום אחד ןתוא בנותלא נוכל ל .כוחות

, לתקשורתשמי שמגיע לרוב , לכן נוצר מצב. ביע עמדהבשעת משבר ולהלבוא אי אפשר  ,בריתות

, והדעות ידועות ,עליויש בנק שמות שחוזרים . רשימת ההפקהכלול בומכירה מי  שהתקשורת הוא 

 ,מאבקצורך אנחנו נמצאות פה ל. מקוםהלאותו מה שמחזיר אותנו  ,דעות שמשרתות את השיח

זה . לנהל אותוולא יכולה להיות דרך אחת  ,ואין לנו דרך אחת ,עמוק ביותר של החברה, אדירלשינוי 

אז  .ר לעשות את זהאי אפש. שאותה אנחנו רוצים לבנות ממחיצות ,דומה למסע בספינה בים סוער

 ,במבט לאחור אנחנו יכולים להגיד .אין לנו דרך אחת .יהיאנחנו באמת בבע. מחליטים על משהו אחר

  . אבל הטוב ביותר הוא המבט לעתיד ,מה עשינו

  

  : ר הנרייט דהאן כלב"ד
לא הבחנת  –בניגוד לפעמים קודמות  –הפעם שטוב עשית , בנימיןאני רוצה להגיד לאורלי    

בתוך  את קבוצות הנשים האלה תאני חושבת שהפוליטיקה של הזהות נועל .הקבוצות על פי זהותבין 

נשים  –השונות של הנשים בחברה הישראלית  הפוליטיקה של הזהויות שמה את הקבוצות. עצמן

ההחלטה  :מחייב בשני מובניםוזה , בצד זה או אחר –אבל בעצם כל קבוצות הזהות השונות  ,בכלל

ואם אני לא רוצה  ;או לא ,האתיופיות או הרוסיות ,המזרחיות תקבוצשייכת לוצה להיות האם אני ר

כי  ,שלנו כחוקרות היבטהשני הוא ה היבטה ?מה אני רוצה עם זה? מה זה אומר, שייכת להלהיות 

אני . וקשה להן לצאת משם ,אנחנו מסמנות את הנשים ,ות את החקירה של זהויותרככשאנחנו עו

אבל צריך מאד להיזהר מלכלול בתוכה , זהויות טובה באופן אינסטרומנטליהיטיקה של פולהחושבת ש

  . את הקטגוריות הנחקרות

  

  :  כרמית גיא
  ? אתה מרגיש פה מנותק, אריק כרמון  

  

  

  :אריק כרמון ר"ד
 תיש משהו קצת מאכזב בתחושש, אני חייב להודות. אני הולך לשים את נפשי בכפי עכשיו  

מה לגבי הקואליציה  ,ואני שואל את עצמי ,ן מדברות על בריתות ועל קואליציותאת. הזאת דרההה

חלקם "ש ,חנה ,גברים בקורסים שלך עשריםזה מאד יפה שיש   ?קואליציה עם שכמותי, האפקטיבית

, ברשותכן, במסגרת של סיכום אישי, להציגתרשו לי  ,של רצינות ברגעאבל  ."אפילו לא הומואים

שנות , קרי, תופעה של עשרות השנים האחרונותשמדובר ב, איזה תפיסה כדי להפריךסיפור 



  

 

עם אימא שהניחה את היסוד לפתיחת דרך החמישים אני גדלתי בבית בשנות  :והאלפייםהתשעים 

ובאווירה  ,י בירושלים"היא ריכזה את מחלקת החברות של מפא. פריצת דרך לנשים בפוליטיקהלו

שלצערי הסתלקה  ,היא עבדה יחד עם קולגה שלכן. מחירל כך עהזאת אני גדלתי ואפילו שילמתי 

אני הייתי אז  .1974 -דורית הגיעה לאוניברסיטת ויסקונסין ב. דורית חזן , מעולמנו מוקדם מדי

דיון של יום אחד היא הזמינה אותי ל. חברה של אימאושמחתי שהגיעה לשם , הייתי לבד, שם סטודנט

לא  "?מה דעתך על מצב הנשים בישראל", פנתה אלי ושאלה היאנכנסתי פנימה ו .פמיניסטיות

אני מסתכל על תבנית אחת . לא חשובשם מה שאמרתי  ,התכוננתי ולא ידעתי מאיפה זה  בא לי

אני . באופן הפורמלי ביותר , בכנסת, ייצוגיות הנשית בפוליטיקהה תשאל, עיסוקים שלנומיגוון הב

קואליציות ביצירת  –בהצלחה שברו את המדיניות הזאת  איך ,בקיא ויודע מה קרה במדינות אחרות

אני לא מתייחס . אלא קואליציות אפקטיביות שאיפשרו את הפריצה הזאת ,לא רק בתוך המגדר עצמו

 ,ביחס לפרשיות האחרונות, יש כמה  דברים, אני אישית מזדהה עם רוב הדברים שנאמרו .לשיח כאן

רוצה לחלוק ני מסתכל באופן קונסטרוקטיבי על תחום אחד ואבל א. אני הרבה יותר קיצוני מכןבהם ש

להתחיל כדאי ונדמה לי ש, בעלי ברית אמיתיים. יש בעלי ברית. י מתוך השיחה כאןבתחושות שעולות 

אני מדבר בתחום מסוים אחד , שוב. לחשוב על קואליציה אפקטיבית למען השגת מטרה ראויה ונכונה

  . מים נוספים שאפשר גם בהם להרחיב ולחפש את הקואליציותמן הסתם ישנם תחו. שבו אני עוסק

  

  : ךבלו-קמלי פולישו
  ? ברית בנושא שינוי חוק המכרזים האם אתה מועמד כבעל  

  

  : אריק כרמון ר"ד
  . אבל אני מוכן לבדוק ,אני אפילו לא יודע במה מדובר  

  

  : ךבלו-מלי פולישוק
י עללמצוא ב, הזכרתמתוך הגישה הזאת ש לפגישה, הייתי פה פעם ראשונה בחיי לפני שבוע  

שלדעתי גרוע , בתחום מעמד האישהלמה רציתי למצוא שותף לעשייה או לשינוי המצב  . ברית

. תת דעת הקהל הישראליאניסיון לשנות , בשורה, מהבית הזה תצא אמירהחשבתי שמשום ש? מאוד

אבל , דבר חשוב ,יתהמקום הזה באמת רוצה לעשות שינויים מהותיים בדמוקרטיה הישראל

. ברא אותנו האלוהים ךכ .נשיםבחצייה מבנויה  ,כמו האוכלוסייה הישראלית ,הדמוקרטיה הישראלית

שיש אלא רק לעובדה , אני לא כל  כך מתייחסת למרכיבים השונים שלה ,כשאני מתייחסת לאוכלוסייה

  . בנים ובנות. חצי גברי וחצי נשי

גם בקרב הנשים וגם בקרב , אישהאת ההציבור  תפיסתוד במהפכה גדולה מאאנחנו עוברים   

 כךועל , בחקיקהבתפיסה ו, השינוי מהותי. ד תמיכה בקרב גבריםויש לנו הרבה מא, ונכון ,הגברים

 –מעמד האישה בלא הגענו לשינוי התפיסתי  אבל עדיין. יבורכו כל ארגוני הנשים שעשו עבודה גדולה

,  חשיבהלה יש , אלא בתפיסה שלאישה יש דעה, הציבורי לא המשפטי אפילו לא, החוקילא המעמד 

זה לא בא לידי ביטוי רק  .ע על תהליכי קבלת ההחלטות במדינהרצון ויכולת להשפילה יש 

אבל זה בא לידי ביטוי גם בכנסים שמארגן , מני רביםהפוליטיקה היא ודאי כלי אחד . בפוליטיקה



  

 

בהשתתפות ראש הממשלה ועוד  הישראלי לניהול כנס של המרכזהיום התקיים . המכון לדמוקרטיה

איך משנים היא השאלה . ספרתי. נשים שלושדוברים גברים ו ארבעים ושלושהיש . הרבה מאד גברים

. אני בעיקר פונה אליך כי אתה כאן באמת בעל הבית. איך יוצרים פה דרך אחרת, את הנושא הזה

 איך, אבל גם לראות ,השנים האחרונות ריםבעשצריך לראות את הצדדים החיוביים שעברנו  ,ודאי

להטרדה מינית במקום  אחרי  ששינו את החוק, עכשיוהדבר המרכזי שאנחנו צריכות ? הולכים קדימה

מרדכי כבר יודע  איציק  – ואפילו כללי המשחק השתנו, כל מה שאמרנואחרי שאמרנו את , העבודה

את זה אנחנו  – ששינו את כללי המשחק, ודעיםי קצב משהרמון וחיים את זה ועכשיו ידעו את זה גם 

עכשיו אנחנו צריכות לעשות מעשה אחד משותף . ציבורי אלאוהמבחן הוא לא משפטי  ,כבר יודעים

והן  ,שיש לנשים דעה, גברים ונשים ,של החברה הישראלית כולה, כדי להביא לידי מודעות של כולם

גם . נחנו נעלמנוהעובדה שאהבליטה את רק המלחמה שעברנו עכשיו בקיץ . יכולות להביע אותה

נאמר כפי ש. כי אנחנו לא בתקשורת? המל .אנחנו לא בציבור .שאנחנו נעלמנו הקצב הוכיחפרשת 

  . לא הפנימה שחלה כאן מהפכה ייןהתקשורת עד, לפני

  

  : אריק כרמון ר"ד
קתי שלנו המסמך החומאחורי  :אני לא רוצה לחזור על מה שאמרתי באוניברסיטת בר אילן  

אחד המסמכים הראשונים שהוציא המכון הזה . אחוז נשים ארבעיםאיש שמתוכו  מאהעומד גוף של 

ניסיון ללמוד ממה שהיה  זה היה ,שנים היה בשיתוף עם כמה ארגוני נשים עשרה-שתיםלפני כ

 אבל בהחלט הצענו את ,היינו אז קטנים ולא יכולנו יותר .עם המלצות פרקטיות ,במערב אירופה

במקומות מעמדן של הנשים  חיזוקכדי שהן יאמצו את  ,רות הטוב שלנו בהתמודדות מול מפלגותיהש

אני , עניין של רצון טוברק זה לא ו, לי לא נותר אלא רק לחזור  ולומר.  ברשימות לכנסת ריאליים

ת אני רואה א, אני חייב לומר. חושב שיש כאן בסיס מצוין לפחות ליצירת איזה שהוא שיח אחר

, על משקל מה שנהג לומר ישראל גלילי באסיפות. הקשיים שיש לנו בשיח מול מיעוטים אחרים

כאשר יש התארגנות ש, הואכל מה שאני מנסה לומר , בכל מקרה, חברות יקרות וחברים קצת פחות

 ,דברים שלא קורים מהיום למחר אלה. תהליך נוצר ,של גוף עם זהות או זהויות כלפי קבוצות אחרות

לי לא קל לשבת ולשמוע . קל איננוי ברית מסוג אחר עלל אני באמת חושב שהצורך להתחבר לבאב

  . אבל אין שום אפשרות אחרת ,את הדברים האלה

  

  : ר חנה  ספרן"ד
  ? לא מקובל? אמרנו משהו לא בסדר, רגע  

  

  : כרמית גיא
  . טענות כלפי המכון מדובר על, חנה  

  

  : אריק כרמון ר"ד
התחושה  ,ו בראשית השיח שלכןעלהנושאים ש. רים בצורה די מובהקתהגדרתי את הדב  

לשקול לכן מציע  אלא, אני לא חושב שאני זר שטועה מדינתו .זה שיח פנימיבשלב הזה שלי היא ש



  

 

כל מה שרציתי  זה. על כל מה שכרוך בו ,להרחיב את מעגל השיח, דרכים להרחיב את השיח הזה

  .יב ללכת עכשיוואני מתנצל על כך שאני חי, לומר

  

  : ךבלו-קמלי פולישו
   ?קיסריה הבא יהיו חצי נשים דוברותשבכנס   ,תיקח לך כמשימהאולי   

  

  : אריק כרמון ר"ד
הסיפור . פה מתחילה הבעיה. אני מקווה שבמגזר העסקי תהיינה מיוצגות הרבה יותר נשים  

  . הוא הרבה יותר מורכב, לא כל כך פשטני

  

  : כרמית  גיא
אנחנו עוד מעט גם . י רוצה לחזור לחנה שעוסקת בעניין של שיח נשים בפוליטיקהאני היית  

  ניתן אפשרות לקהל להגיב 

  

  : ךבלו-קמלי פולישו
ואני רוצה להגיד לכם שאני מתכוונת  ,שאין שותפים ואין שיח משותףעל כך כאן הרבה  דובר  

י פועלת ממש בימים אלה אבל אנ ,לא בכנסת כברו ,אני אמנם לא באקדמיה. להרים את הכפפה

ה הנשית עמדאת המישהו יקדם ש. כדי שיקום גוף שיחבר את כולם יחד ,להרים את הכפפה

   . יצטרפו לקול אדיר אחד, כל הגופים שפועליםו, והחשיבה הנשית

  

  : כרמית גיא
הנשים על , ובעצם לתחום העיסוק המחקרי שלך, חנה הרצוג, מה שמביא אותי למאמר שלך  

אז למה  שיחשבו , לא קיימות שם הנשים. המקום שבו מתקבלות ההחלטות, בישראל בפוליטיקה

  ? עליהן

  

  :ר חנה הרצוג"ד
בתהליך של קבלת החלטות כדי . אני חושבת שהפוליטיקה הפורמלית היא מקום מאד חשוב  

  . שיישמע קולן של  הנשים גם

  

  : כרמית גיא
יותר את הטקסטים פשר לשאת שאי א? רותקליט שבשאת נשמעת כמו את לא מרגישה   

  ?האלה שחוזרים על עצמם שוב ושוב

  

  :ר חנה הרצוג"ד
החברה "אבל לא פחות חשוב מה שאנחנו קוראים  ,לא צריך לוותר על המאבק הזה  

בזה עוד לא ", תמיד יהיו קבוצות שיגידו. שכוח הבעירה הוא רדיקלי ,אני תמיד אומרת. "האזרחית



  

 

שהיא  פיכ ,לא החברה האזרחית. גדולחברה האזרחית יש כוח ל ".את זה עוד לא עשיתן, טיפלתן

לא רק ריבוי  יאהחברה האזרחית העבורי . במישור המשפטי ובמישור החברתי, מפורשת בליברליזם

הרבה פעמים אנחנו מבזבזים את כוחנו לריק בל א. או התחרות אחד בשני ,כל אחד לנפשו ,הגופים

כל וכ ,חברה האזרחיתיש חשיבות רבה מאוד ל ,מבחינתי. רגוניםבניסיונות להבין ולהתפזר להרבה א

ביום  ,אבל בכל זאת .כל מלחמה מחזירה אותנו אחורנית. יבורך ,יותר נושאים על סדר היוםשנעלה 

  . התארגנוהן הרבה  זמן עד שעבר ובמלחמת לבנון הראשונה , נגד המלחמהנשים יצאו כיפור לא 

  

  : כרמית גיא
  . ל הזה יצא  ופרץ את החוגים הסגורים האלהזמן עד שהקו עבר  

    

  : פרןר חנה ס"ד
  .אבל היתה פעילות רבה, במלחמה האחרונהוכך גם , התארגנו ןהעבר זמן עד ש  

  

  : כרמית גיא
מי . אחת הזירות היותר מרתקות של הפמיניזם הישראלי זאת הזירה האורתודוכסית  

 ניםן דברים שהחילוניות כבר מקבלות כמובשהמו ,שיש ממש מהפכה ,ה מבחוץ מתרשםישמסתכל על

   .והם פשוט מרתקים ,מתרחשים שם עכשיו ,הםמאלי

  

  : טובה כהן' פרופ
הפמיניזם עושה את המהפכות שהמקום שבו , הרבה חברות לא דתיותמשמעתי . נכון  

אני , ה דברים שכבר מובנים מאליהםאלאני לא יודעת אם . באמת בחוגים האלההוא הגדולות היום 

ה לא דברים מובנים אלש ,אבל הסביבה כל כך אחרת. הזאתלא בטוחה שאני אוהבת את ההגדרה 

 כך. אינה מרשה אפליה של נשים ,לפחות באופן רשמי וחוקי ,הסביבה החילונית ,למשל. מאליהם

אי אפשר יותר לומר שלא מקדמים אישה בגלל באופן רשמי וחוקי  ,אוניברסיטהב, שוק העבודהב

 ,ד דבריםובתחום הדתי  יש הרבה מא. לעשות כל מיני דברים מתחת לשולחןאפשר . אישהשהיא 

זאת אומרת . ה לא תהיה רב בחברה האורתודוכסיתאיש. לומר אותםאפשר שבאופן רשמי עדיין 

, שזו חברה מסורתית העובדהמתוך . תרסים שמזמן מזמן לא קיימים  בכללימשמתפקידנו להרוס 

ולכן גם המאבק נעשה הרבה יותר  ,מיני דבריםנובעים , מעבר לאנושישל גורם שמקבלת אוטוריטה 

כשאת נאבקת  נגד חברה  . את נאבקת רק נגד בני אדם ,כשאת נאבקת בחברה חילונית. מסובך

תירוצים , אבל יש להם הסברים ,נגד כל מיני דברי הבל אנושיים לחלוטיןהוא שלך המאבק  ,דתית

ואז הכל נעשה . תלויים בסמכות שמעבר לך ולוהם , כלומר ,ואילנות להיתלות בהם שהם דתיים

אם  . לצאת נגדוהרבה יותר קשה  ,שאמר שצריך לעשות כך וכך ,אם זה קול האל. הרבה יותר מסובך

. לפרש אותו פרשנות אנושיתצריך  ,אבל אם המחוקק הוא האל .אפשר לשנות חוק ,זה קול המחוקק

במקביל למה מתרחשת והמהפכה הגדולה ביותר  ,פלאיםבתוך כל התסבוכת הזאת נעשים דברים נ

 . בתחומים החילונייםאת המהפכה גם החברה הדתית עברה ו, כבר מזמןשהחברה החילונית עברה 

-והחברה הדתית, אבל בצורה אחרת, שבה מתחוללים דברים, אני מבדילה בין החברה החרדית



  

 

כי , ושם בעצם אין בעייה, וקונסרבטיביתשגם אותה אני רואה כדתית אבל היא רפורמית , המודרנית

החברה שלנו איננה כמו החברה הקונסרבטיבית שיכולה לוותר . היא מקבלת את השיוויון באופן חוקי

הנחות ש, שאומרת ,החברה החרדיתוגם לא כמו , מצד אחד, על כל הדברים שלא מוצאים חן בעיניה

נוצרת חברה שיש לה שני  כך. האות המטרידהשוויוניות לא , האות ותהיסוד הדמוקרטיות לא מטריד

והמישור , מחד גיסארצון האל שעוסק ב, המישור הדתי המסורתי :בו זמניים מישורי תודעה

, בחברה החילונית המהפכה הגדולה ביותר היא המהפכה של הידע. מאידך גיסא הדמוקרטי השוויוני

אני לא חושבת שיש , עם החילוניותהנשים הדתיות קיבלו את ההשכלה  החילונית יחד . של ההשכלה

ם של רבעי השלושמכניסה למנועות לחלוטין אבל עד לפני זמן לא רב הן היו . בעניין זההרבה הבדל 

מחסום . נובעכי משם הכל  ,היא לעולם הידע הדתישלהן הפריצה העצומה  .מרכזי הידע הדתיים

זה ייקח אולי . נקודת אל חזורו להגענשם . כמו עולם הרפואה ועולם המשפטים ,הוא עולם הקידום

  . מוחלטשנשים יגיעו לשוויון , אבל זו אופטימיות שיש סיכוי ,הרבה זמן

  

  

  : הלפרין-קדרי ר רות"ד
מעמד הנשים מובילים להנקודת אל חזור בתהליכים וחושבת שאכן הגענו לאופטימית גם אני   

נגד נשים אפליה לם שבהם יש אבל באותם תחומי. מתי זה יקרההיא רק השאלה ו, בחברה הדתית

ולא רק  ,ההשלכה המשמעותית ביותר על חייהן של כלל הנשים במדינת ישראלולהדרה שלהן 

ובה , מאד פסימיתהתפיסה שלי  – אומרת את זה בכאב לבואני  –באותם תחומים ממש , יותדתה

שניים קדימה  ולא, קדימה ושניים אחורהאחד צעד עושות אנחנו ו מהיעד אנחנו מאד מאד רחוקות

שהדבר נובע מההתחזקות , ו יגידוינת שבינהאופטימיֹו. לבתי הדין הרבניים הכוונה: ואחד אחורה

בפועל אנחנו אלא ש. אז שולפים את הנשק הזה כנגדנו, מה שהופך אותנו לגורם מאיים, הגדולה שלנו

בעצם מוכרת ר ואש, במכון, נעשה עוול גם בנוסח החוקה בהסכמה שגובשה כאןפה . לא מתקדמות

, על כנומשאירים את הסטטוס קוו הזה אם , בטלים למעשהכל הערכים שבחוקה . שוב את הנשים

מחוץ לתחום של אותם  ,משאירים את נושא הנישואים והגירושין ודיני המשפחה בחסינות מלאהו

  . ערכים של השוויון

  

  : כרמית גיא
  . בקהל מסביבהייתי רוצה לפתוח את הדיון לחברות ש  

  

  : שאלה
  ? יש לו סיכוי. על חוק הפנסיהמוכן להרחיב את הדיבור אולי מישהו   

  

  : אורלי בנימיןר "ד
אבל הבעיה  ,אני כמובן מברכת על היוזמה הזאת. לואומרים שתקום ועדה לדיון בפנסיה לכ  

, במקום עבודהחודשים  שלושהאיך יארגנו פנסיה לאישה שעובדת  :ההתקשרותהבסיסית היא בעיית 

, מאודהבעיות גדולות  .הזאתהעבודה גם את חודשים  ועוזבת את  שמונהעובדת עוד , וזבת אותוע



  

 

הצורך שלהן משבר קרנות הפנסיה ו היאהעיקרית של המדינה  ת המוצאשבעצם נקוד ,ואנחנו יודעים

גם הפנסיה . אני רחוקה מלהיות אופטימית להשיג את המטרה הזאת בלי לחץ ציבורי. לעמוד במחיר

ת הבעיה היא שאנחנו מגדירים את קיצב. פנסיה שמבטיחה את העוני שלנושולמת היום זו שמ

בתהליך שאנחנו קוראים לו . שאותה תקבלי אם לא תהיה לך פנסיה אחרת ,צבהילאומי כקהביטוח ה

לאזרחיה בתקופות שבהן  הד את אחריותויכולה להרשות לעצמה לצמצם מאהמדינה , תמחור מחדש

 ,הדבר  בא לידי ביטוי גם בצמצום בוטה של הקצבאות. מכור את כוח העבודה שלהםלא יכולים ל םה

, כתנועת נשים, אם אנחנו, השאלה היא. תמיכה בפנסיהשבהם אין וגם בהרחבת הסקטורים בשוק 

  ."פנסיה זה  סוגיה שאנחנו רוצות לקדם", נקום ונרים את הדגל ונגיד

  

  : מיכל קונן
י מנהלת תוכנית שעוסקת בקידום   והיום אנקטורט לפני חצי שנה סיימתי דו,  שמי מיכל קונן  

משפט שמתמקד בתחומי ההתייחסת לשיח הציבורי . וינט ישראל'נערות במצוקה בשיתוף עם ג

אין פה אף , מקומן של מורות במרחב הציבורישקשור אולי ל, ועוד דבר. גם שם אין ביטוי נשי ,וכלכלה

יש פה מקום להרבה . מאוד עבודה עם נערות ונערים חשובהה, ילמרות שלדעת, אחת מתחום החינוך

  . מאד עשייה

  

  : דנה
שהחינוך אני מאמינה . דבריה של מיכלואני רוצה להתחבר ל, בבית ספר תיכוןאני מורה   

מרגע שהילד , להתחיל אפילו בבית הספר היסודי ,פירושו של דבר. צריך להתחיל הרבה יותר למטה

מכניסים תוכניות  אבל עכשיו . ת התודעהאהמקום לשנות הגיל הצעיר הוא ום שמש. לומד קרוא וכתוב

כי לא ממש  ,קצה קצהו של קרחוןאבל זה , לא פורמליותתכנית פורמליות ו, בלי סוףלימודים  

כל מה  ,ברגע שאין מקצוע לימודו, כולל בנושאי המגדראין מקצוע לימוד כך נוסף ל. מעמיקים בדברים

מע וגם אם תלמיד ש. אנחנו מכירים את הראש של הנוער. את הכבוד הראוי לושנעשה לא מקבל 

  . הוא לא מפנים אותם, דברים כאלה ואחרים

  

  

  : טובה כהן' פרופ
אני לא חושבת אבל . אני חושבת  שצריך להתחיל מאד מוקדםגם . אני חושבת בדיוק כמוך  

אני הייתי  .זה ייכשל, ת זה כמקצועלמד  אכי אם נ, שצריך להכניס את לימודי המגדר לבתי הספר

בלימודי  ,למשל. זאת בזמנו  ניסינו לעשות. רוצה להכניס אקטיביות של מגדר בכל מקצוע ומקצוע

וצריך , באוניברסיטאות אנחנו אלה שמלמדים את המורים.  וכיוצא באלהמקרא , היסטוריה, ספרות

  . המוריםלהרחיב את ההוראה בקרב 

  

  : דוברת
אם להכניס את ההיבט המגדרי לכלל מקצועות הלימודים או ללמד את זה הויכוח הזה   

זה גם לא . ארצות הבריתבאירופה ובתחילת לימודי הנשים שתחילתו ב, ויכוח עתיק ואכתחום ידע ה



  

 

תוכנית שלנו יש בבית הספר  .כתבתי יחד עם דנה תוכנית לימודים. כל כך חד משמעי לכאן או לכאן

התוכנית  תהגעתי לכתיב .שתי יחידותעם , מדעי החברהתחום בתוך  במגדרלימודים ייחודית 

להגיע לחינוך לתודעה פמיניסטית דרך תחום  במטרה, תחום הידע הזה מתוךולהחלטה לבצע אותה 

כל לם אבעולם אוטופי זה יהיה פשוט נפלא . נכון לעכשיו זאת הדרך הכי טובה .הידע של מגדר

הם . קרוב אליהמשהו ו יכולת לנסח תודעה פמיניסטית או המורות והמורים שלנו יהיה מושג א

  . אבל זה יהיה נכון לעשות ,יש לנו עבודה מאד קשה לעשות. רחוקים מאד מאד מהמקום הזה

  

  : שרית רוטשילד
, מתראיינת ומדברת בשיח הפרטישכל אחת הוא שחיוני לכולנו לדעתי הדבר היחידי ש  

 ,השכלהכאלא  ,פמיניזם לא תחביב או חוג מקרמההל עהדגש  המרכזי תשים את ' הציבורי וכו

, ד"עו[רובינשטיין ענבל אחת כמו תוכל לבוא לא  ,אם אנחנו ניתן את הדגש הזה .השכלה  עמוקה

הדברים שלה באים כי  ,שצריך לתת חינוך לנשים ולילדות ,שתאמר] הסניגורית הציבורית הארצית

. כך גם בתחום הזה .סתם כך משום שמתחשק לו ,הרי לא כל אחד יכול לדבר על כלכלה. מבורות

  . לא כל אחד יוכל לדבר כאוות נפשו ,ואם נעשה את זה ,אנחנו צריכות להעביר מהלך

  

  :צביה ולדן
שפועל לקידום ארגונים בסיוע [על -יש ארגון. ומים שלה ובדרך שלהכל קבוצה עוסקת בתח  

ויש לו אתר  ,בדרך כלל בחנוכה, מקיים כנספעם בשנה הוא  ."פנים"והארגון נקרא , ]משפטי וייעוץ

  .ל הארגוניםששם מיוצגים כ

  

  : כרמית גיא
  . זה יכול להיות מודל לארגון גג של עמותות הנשים  

  

  : ברברה שור
אני כל הזמן . קרוב לאלף עסקים של נשיםויש בו , לי יש אתר בתחום של נשים בעסקים  

 ואוה ,זה תחום שלא קיים בכלל. נשים בעסקים אנחנו מעודדות. מחפשת מידע ונתונים על נשים

  . מוביל לעצמאות ועצמאות כלכלית

  

  : חנה הרצוג' פרופ
כל אחת  מאתנו עוסקת בעשייה פוליטית במובן . ואני קוראת לזה פוליטיקה ,יש המון עשייה

פגש יהרכזת הפמיניסטית של לימודי המגדר באוניברסיטת תל אביב מארגנת מ. החברהשל שירות 

וכמה שלא  ,יש לעשות את השינוי. יש הרבה. ארגוני שטחנציגות של לשם גם  ותובא ,תחומי-ןיב

אנחנו צריכים לדבר על . נכון שצריכים להיות עוד ערוצי תקשורת. זה עדיין לא יהיה מספיק ,נעשה

  . החברה בישראל כי אין לנו חברה אחרת

  

  : הנרייט דהאן כלבר "ד



  

 

ויקי והתייחסתי ל. נבחרה פלורה שושן ליושבת ראש המועצהבמצפה רמון . עוד הערה אחת  

מצפה רמון מייצרת  ,כמו ששדרות מייצרת מוסיקאים .כולן ממצפה רמון. כנפו ולחבצלת ענבר

  . גם אתן תדענה ,אבל כשאני אדע, בתוראני עוד לא יודעת מי תהיה הבאה . תמנהיגֹו

  

  : כרמית גיא
  .להתראות. אני רוצה מאד להודות לכן  


