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 סדר יום לישיבת הועדה

 ינ"השל ב מעמד האישהל

 

 

 על סדר היום:

 

כוכבה קניסטר, הצגת המצב ודיון  –נושא מטפלות לקשישים  .0

 בקשיים

"מדד המגדר", מדד חדש שיכול לשמש ככלי לקביעת מדיניות,  .3

 הוכן ע"י מכון וון ליר

 עדכונים .3

 שונות .4
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 שונות

   בסדר היום( 4)סעיף 

  

כולן קודם כל אני רוצה להזכיר ל , יו"ר:ישראלה בן אשר

ולכולם שהיום אנחנו סוגרים שנה.  

לפני שנה התחלנו את הישיבה הראשונה, אי לכך הבאתי לכם 

 שוקולדים,

 

 )מחיאות כפיים(

 

 אז תעבירו ביניכם. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

חושבת על כל דבר. מה זה שנה  :חברות

 לועדה? 

 

 -שנה, בדקתי גם עם נחום, התחלנו ב ישראלה בן אשר, יו"ר:

לנובמבר לפני שנה, אמרתי הזכרון  4 

 שלי טוב, אז תעבירו ביניכם את השוקולדים.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

: בנובמבר הצהרת  3 -, ה-אני חושבת ש שרי שילון

. ו 4בלפור,   . .  ,32 -בנובמבר 
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אנחנו תמיד עושות את הישיבות  שראלה בן אשר, יו"ר:י

בל קודם כל בתאריכים מיוחדים, א 

 אמרתי בואו נתחיל בזה.

 

עכשיו כיוון שזאת שנה, זה המקום להגיד שאני מאוד שמחה על הדרך 

שהועדה הזאת מתנהלת ועל שיתוף הפעולה והדברים שנעשים פה, וגם 

על האווירה, כי תראו אווירה היא מאוד משמעותית, היא גם מדרבנת 

ל אחת ואחת מכן והיא גם תורמת, ואני חושבת שהברכות מגיעות לכ

 על העבודה.

 

עכשיו אני מאחלת לכולנו שהועדה תמשיך כך. סגרנו שנה, זאת אומרת 

 אנחנו כבר ותיקות וותיקים ואין לנו תירוצים יותר, זהו.

 

 )צלצול טלפון( בואו חברות את הפלאפונים נסגור.

 

אני רוצה לעבור הלאה, אנחנו נציין עוד תאריך אחד, למרות שזה מחר, 

בנובמבר, וזה יום הרצחו של ראש הממשלה  4תאריך הלועזי של וזה ה

, ואני חושבת שנכון יהיה לציין את העובדה שחלפו   01שלנו יצחק רבין

שנה, זה נראה כמו אתמול, אני זוכרת בדיוק את אותו ערב, ואני מאוד 

לא נולדו, הרי מקווה שנמשיך ונזכור, והילדים שלנו, שיש כאלה ש

עיתון שיש דור שלם שכבר לא יודע על מה מדברים, בדיוק היה כתוב ב

 וזה חבל. אבל אנחנו נציין את זה כאן בועדה, אנחנו מתכנסים היום.

 

 .  בוא, מוזמן

 

.  )מיכאל כוכבי הצטרף לישיבה(
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 יו"ר הועדה לאיגוד מקצועי. נחום אסד:

 

וטוב שהצטרפת אלינו, יש לנו נושא  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 תו, בעצם שניים.שחשוב שתשמע או 

אני רוצה רגע לעבור לשרי, שביקשנו ממנה בפעם הקודמת להכין לנו 

כמה מילים על נשים, נשים פורצות דרך, אם אתם זוכרים דיברנו על 

זה שבתחילת כל ישיבה נזכיר איזושהי אשה שאנחנו לא מכירות אותה 

אבל היא היתה שם, ושרי לקחה את זה על עצמה, אז נשמח ששרי 

 בזה. תתחיל

 

:  אנחנו לא מברכות קודם פורצת דרך? שרי שילון

 

נכון, במסגרת הברכות אז הבנו שיש  ישראלה בן אשר, יו"ר:

לנו פה חברת מועצה טריה, כוכבה,  

 ואנחנו מאחלות לך הרבה הצלחה והרבה עשיה, בקרית אונו, נכון?

 

 בקרית אונו. כוכבה קניסטר:

 

 נו.מועצת קרית או ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 מזל טוב. נחום אסד:

 

 כל הכבוד. :חברה
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ואני שמעתי שיש גם חברות מועצה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 חדשה מקרב בנות נעמ"ת מה שנקרא. 

 

:  תזיש את ויקי אלקבץ שהיא הרכ שרי שילון

, ויקי אלקבץ   הקהילתית שלנו בצפון

 היא חברת מפלגת העבודה, והיא רצה בצפת והיא עשתה,

 

 בצפת, זה באמת פריצת דרך. אשר, יו"ר: ישראלה בן

 

: היא עשתה פריצת דרך ממשית, כי  שרי שילון

מעולם לא היתה חברת מועצה אשה  

 בצפת,

 

 ממש ממש. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

: . ולא רק  שרי שילון ' שהיא מתחרדת וחרדית וכו

שויקי אלקבץ נכנסה, אלא, וזאת פעם  

כה אחריה עוד אחד, והוא ראשונה שיש אשה במועצה, אלא היא מש

 אתיופי, שגם כן מעולם לא היה.

 

 יפה, יפה. :חברות

 

: כלומר למפלגת העבודה יש ייצוג של  שרי שילון

 אשה ואתיופי. 
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ומי עוד היה, מי עוד אמרו לי  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 שמנעמ"ת נבחרה לחברת מועצה? 

 

:  מי עוד? שרי שילון

 

 ות, יהודית,אה, בשדר ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

: , יהודית אוליאל. שרי שילון  כן

 

 .יהודית, חברת מועצה בשדרות ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

היא ממשיכה כבר, היא כמה שנים  מרים פרקש:

 שם. 

 

 למועצת העיר. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 אבל אם הם לא בקואליציה הם, נחום אסד:

 

 בסדר, אבל תשמע, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 זה תואר. סד:נחום א

 

:  מרינט גם. שרי שילון

 

 מרינט בדימונה? ישראלה בן אשר, יו"ר:
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:  לא, שרי שילון

 

 היא לא נכנסה, :חברות

 

 היא היתה סגנית, מיסם ג'לגוליה:

 

היא היתה סגנית ראש העיר שלא  כוכבה קניסטר:

 נבחר. 

 

אבל ראש העיר זה כבר לא ראש העיר  :חברה

 שלה. 

 

 אוקי. ר:ישראלה בן אשר, יו"

 

 אז היא לא נכנסה בכלל? מרים פרקש:

 

:  .אני חושבת שהיא נכנסה שרי שילון

 

 לא, לא. :חברה

 

 היא לא נכנסה? טוב, בכל מקרה, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 יהודית אלימלך נכנסה? מרים פרקש:

 

 יהודית ברור לי שהיא נכנסה. ישראלה בן אשר, יו"ר:
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:  .יהודית אוליאל נכנסה שרי שילון

 

 בכל אופן מכאן שלוחה ברכה לחברת  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 המועצה שנמצאת אתנו, לכוכבה. 

 

 תודה רבה. כוכבה קניסטר:

 

אחר כך כוכבה תדבר על הנושא  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 ,המרכזי 

 

 שבסדר היום. כוכבה קניסטר:

 

בדיוק. אבל ידענו שהיא תבחר, לכן  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 דר היום, מה קרה?היא בס 

 

 תודה רבה. כוכבה קניסטר:

 

. ושרי. ישראלה בן אשר, יו"ר:  אז אנחנו מברכות את כולן

 

: ביקשו ממני לספר על אלידה גרא,  שרי שילון

אלידה גרא היא האשה, הבמאית של  

  סרט ארוך הראשונה בארץ, במדינת ישראל.

 

שני דברים,  אלידה, ברגע שככה התחלתי להתעניין, בעקבות זה עשיתי

חוץ מאשר לקרוא את תולדותיה גם הלכתי לראות את הסרט, אני 

 יסודית מאוד. 
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: הסרט נקרא "לפני מחר". אלידה היא  שרי שילון

 ילידת ארה"ב, זה בסינמטק, 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 שניה, לא שומעים אותך. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

: ת ארה"ב. מה שהרשים אותי,  היא יליד שרי שילון

אני מוכרחה להגיד, בקריירה שלה, זה  

הוורסטיליות, אני מאוד מעריכה נשים שמשנות כל הזמן את העיסוקים 

 שלהן ופונות להמון המון שטחים, ולא קבעון במקום אחד.

 

י הוא  יצ' י גרא, צ' יצ' היא למדה בארה"ב הנדסה, ואז היא הכירה את צ'

הוא היה, אחר כך גם בארץ, הוא תפאורן  ישראלי שעבד בארה"ב,

וגרפיקאי מאוד ידוע היה, ז"ל, ובעקבות זה היא הלכה ללמוד גרפיקה 

 ואחר כך היא הלכה ללמוד ריקוד,

 

 זה הכי חשוב. שלמה קלדרון:

 

: וליארד. וכשהיא באה לארץ אז  שרי שילון בג'

היא למדה גם קולנוע, גם גרפיקה, גם  

באה לארץ היא עסקה בצדדים השונים של הנדסה וגם מחול, וכשהיא 

סרטי, סרטים בעצם קצרים, סרטים דוקומנטריים, ואז היא עשתה את 

, לראשונה, ב92 -ב הסרט הארוך ' זה יצא, אני אספר לכם קצת על 92 -'

 דרך אגב, פגשתי אותה גם. .הסרט
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: , צלולה, מקסימה, בגני 13היא בת  שרי שילון

נכדים יהודה. צלולה, מקסימה, כל ה 

היו סביבה. היא ממשפחה טובה. אם אתם יודעים מי זו מאירה גרא, 

מאירה גרא היתה מנהלת קרן שרת, והכלה שלה זו אלה גרא, עו"ד אלה 

גרא משדולת הנשים. משפחה מאוד ידועה בארץ. כולם היו שם, כולם 

 היו סביבה.

 

היא קצת הולכת, קשה לה קצת להתנהל, אני לא יודעת גם היא שברה 

בעזרת מקל, אבל היא צלולה  ירך או משהו כזה, לא התעניינתי,

 ומקסימה.

 

, ובחורה אחת בשם ישראלה, לא 92 -הסרט, את הסרט היא עשתה ב '

זוכרת את שמה המלא, חוקרת קולנוע באוניברסיטה, מצאה את הסרט 

, וזה היה לפני שלוש שנים, ואמרה צריך לקחת את 92 -שנעשה ב '

 , , וזה הרבה כסף. אתם מתארים לכם העותק, לחדש אותו לעדכן אותו

 ',92מה קורה לעותק משנת 

 

 זה היה במסגרת הפסטיבל? ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

: לא, זה במסגרת עבודתה  שרי שילון

 באוניברסיטה. 

 

לא, אבל עכשיו הוצג במסגרת  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 פסטיבל הנשים. 
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: ר שנים עכשיו אחרי שלוש שנים, עש שרי שילון

לפסטיבל סרטי הנשים, זה הסרט  

שנעל, המשפחה תרמה כסף והם עשו חידוש של הסרט, כולו מושלם. 

 קצת הסאונד כזה מפספס פה ושם.קצת שרוט, 

 

הסרט בעצם בנוי משני סרטים, הסרט הראשון הוא נקרא אביב, בקושי 

, ישראל פוליאקוב, ואשתו הראשונה רינה  יש שם טקסט, וזה פולי

 הם משחקים בסרט. הסרט הוא,מנור, 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

: הסרט הוא קצת נאיבי כזה, זה סרט  שרי שילון

סטודנטים של זוג שלא מדבר, והם  

רצים בנוף ומתנשקים, ורצים על שפת הים, זה סרט לא ארוך, וזה 

 נקרא אביב, כאילו אהבת הנעורים, בסרט על אביב. לא משהו יוצא

 דופן.

 

הסרט השני הוא נורא חמוד, השחקנית היא הריס והשחקן הוא אליאס, 

זה סרט על מוכר פלאפל ויקית, שני מבוגרים, שניהם באים משני 

עולמות שונים, אבל הם פחות או יותר באותה שכונה גרים, כלומר היא 

עם העיתון והוא פותח את דוכן הפלאפל, יורדת לשתות קפה כל בוקר 

, ייקית כזה עם כפפות,  ונוצר קשר ' למרות ההבדל התרבותי ביניהם וכו

ואיש זה, והסרט עם הומור ונחמד, ונורא יפה לראות איך דברים נעשו 

.92 -ב ' 
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: ' הקולנוע בעולם כבר היה מאוד 92 -ב שרי שילון

מפותח, אני לא צריכה לספר לכם,  

ואיך הסרט שהיא עשתה הוא סרט בעצם עם השקעה כל כך קטנה, 

. הוא זכה להרבה הצלחה אז ב-בשחור , מינורי ,92 -לבן ' 

 

 אבל הוא נשכח. :חברה

 

: טעם לדבר. , זהו, עכשיו פה זה גם -ו שרי שילון

דרך אגב, האשה הזו הפסיקה לעשות  

סרטים, ההבטחה הגדולה לא מומשה, היא עברה למחול, היא הקימה 

הכרתי  את אגף המחול באומנות לעם, היו שם תלמידות, אני פשוט

חלק מהן, תלמידות שלה היו בהקרנה, תלמידות למחול שלה, היא 

היתה מורה למחול כל השנים, זאת אומרת היא התרכזה בשנים 

 האחרונות במחול ולא בקולנוע.

 

למה באמת אין קולנוע נשים בארץ, איך מתייחסים יש טעם אולי לדבר 

חשובים  לקולנוע בכלל, מה הסרטים שעושים גברים, באיזה נושאים

 מתעסקים גברים, והנשים מתעסקות בנושאים שוליים של רגש,

 

 כאילו שולי, סליחה, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

:  כאילו. שרי שילון

 

 איפה המרכאות? איפה המרכאות? ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

:  לא, בסדר. שרי שילון
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 היא עשתה. כוכבה קניסטר:

 

 ד()חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביח

 

 את עושה קצת עיוות לנשים. נחום אסד:

 

:  לא, אני עושה את זה ככה,  שרי שילון

 

 פשוט לא ראינו את המרכאות. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

: העניין הוא שתסתכלו גם היום כמה  שרי שילון

במאיות יש לנו, אין לנו. במאיות של  

ח סרטים ארוכים אין. עשר שנים אחרי שהיא הוציאה את הסרט לק

 למיכל בת אדם לעשות את הסרט הראשון,

 

היא קיבלה עכשיו דרך אגב פרס  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 מפעל חיים בפסטיבל. 

 

: היום גם חנה אזולאי אספרי עושה  שרי שילון

, אין כמעט במאיות,   סרטים, אבל אין

 הן בטלות בשישים. גם בעולם אני רואה שסרטים, סרטי מלחמה,

 

ל הן לקחו תפקיד חשוב שרי, אב נחום אסד:

בבימוי. שרי, את מסתירה את החלק  

 החזק של הנשים. 
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 נחום, כל הכבוד. :חברה

 

 הוא מסודר. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

הם לקחו את החלק שהוא גם  נחום אסד:

  , , גם נותן את הפן האישי משמעותי

, והן צועדות על השטיח האדום.  גם את הכלכלי

 

: יוצא דופן, אפילו  טפמיניסאתה  שרי שילון

הפמיניסטיות לא מאמינות למה  

 שאתה אומר.

 

קודם כל שרי אני חושבת שמהדרך  ישראלה בן אשר, יו"ר:

שאת סיפרת את נהנית, רק תגידי לנו,  

 אמת שנהנית?

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

: רק שתדענה שאת הסרט השני, את  שרי שילון

עם יורם  התסריט היא כתבה יחד 

 קניוק. היא היתה אדם שהיה מעורה בסביבה היצירתית.

 

אז קודם כל תודה, וככה אנחנו נמשיך  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 בכוון.
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לפני שעוברים לסדר היום אני רוצה  מרים פרקש:

לציין גם משהו שכאילו ידוע לכולם,  

. כי לא הלכתי לראות סרט, אלא משהו שקשור גם לנשים וגאווה שלנו

לפני חודש כשישבנו פה בישיבה, עוד לא היה נגיד או נגידה במדינת 

ישראל, אז אני חושבת שיש לנו את הכבוד שנבחרה נגידה, ובמיוחד 

לאחר ששלושת הבנקים הגדולים, מנכ"ל הבנק היא גם אשה. אני 

חושבת שאיזה משהו התקדם במדינת ישראל, שגם שלושת הבנקים 

 מנכ"לית, וגם נגידת הבנק, הגדולים, מנכ"לית, מנכ"ל, 

 

אז  וגם בארה"ב נגידת הבנק העולמי מרים פרקש:

גם אשה נבחרה, אז יש לנו בכל אופן  

 איזה הישג.

 

בואו נתחיל לבקש אנחנו שוויון  נחום אסד:

 זכויות. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 מעמד הגבר. תשאירו לנו משהו. :בנלולולאון 

 

רציתי לספר לכם משהו שהוא מאוד  ן:שרי שילו

 30 -נשי, שביום חמישי האחרון ה 

 לחודש היה כנס גדול,

 

 תסתכלי על הרכב השולחן היום. מיסם ג'לגוליה:
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:  היה, היה, שרי שילון

 

 את שמה לב? נחום אסד:

 

 הוא מרגיש בטוח את אומרת? ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 י חיזוק.חיזוק, יש חיזוק, שחקנ מיסם ג'לגוליה:

 

:  היה כנס גדול בנושא, שרי שילון

 

 )מדברות ביחד(

 

. לשלוח במקומו גבר אני ביקשתי מ ישראלה בן אשר, יו"ר: . .

, כי הוא לא רוצה להיות בכל הועדות 

.. אבל הוא חייב לנוהוא לא יבוא,  . 

 

 )מדברות ביחד(

 

 , החלטת,03.31 ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 )מדברות ביחד(

 

 , לא, לא הבנו.רגע :חברות

 

 אני רוצה לשמוע. חברה:
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:  ביום, ביום, שרי שילון

 

 רגע, ששש, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

, לא שומעים. מרים פרקש:  לא שומעים, די

 

: ביום חמישי האחרון היה כנס גדול  שרי שילון

 של נשים, 

 

 )מדברים ביחד(

 

. שמפריעים לך. :חבר . . 

 

:  בנושא, שרי שילון

 

 אל תפריע. אז באמת :חברה

 

: , 3111החלטת מועצת הבטחון משנת  שרי שילון

מצווה, -שנה, בר 03זה בדיוק  

נוסחה ע"י נשים באו"ם, בראשן שרת  03.31. החלטה 03.31להחלטה 

ביה, והיא אומרת שצריך להסתכל על סכסוכים מנקודת החוץ של נמי

מבט מגדרית, צריך לראות שנשים סובלות מסכסוכים אלימים יותר 

שר גברים, וצריך שנשים תשתתפנה בכל המו"מ שעוסק בנושא מא

 אלימות.
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: אחר כך באו חברות הכנסת אתי לבני  שרי שילון

כתוספת ויולי תמיר והכניסו את זה  

ון זכויות הנשים, על כך שחייב להיות ייצוג הולם, על זה  לחוק לשווי

בייצוג, כל פעם פונים לבג"ץ, ועדת טירקל, ועדת פרי וזה, אין נשים 

 וחובה, ובעיקר בסכסוכים.

 

אנחנו נעצור פה, כי נחום צריך לצאת  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 ואנחנו רוצים להתקדם. 

 

: רק שתדעו שזה היה מאוד חשוב, היו  שרי שילון

מכל העולם, כי זה נושא נשי, שלנו,  

 שתהיו מודעות לזה.

 

תודה. מה שאני מבקשת, אם יש  ישראלה בן אשר, יו"ר:

מתנדבת למפגש הבא, כי אנחנו  

נעשה, בכל מפגש נציין אשה עלומת שם שבעצם עשתה איזשהו מעשה 

 שראוי להזכיר אותו.

 

אז אם יש איזושהי מתנדבת למפגש הבא, עד סוף הישיבה אנא תגשו 

 אלי ותאמרו לי.
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 עדכונים

 בסדר היום( 3)סעיף 

 

אני רוצה לעבור לחלקים של  ישראלה בן אשר, יו"ר:

כונים, אז אנחנו הופכים את זה כי עד 

נחום פשוט צריך ללכת. אנחנו בישיבה הקודמת, מעבר לזה שקבענו 

את התאריכים למפגשים הבאים, אנחנו נתנו מעין משימות לכל מפגש 

 ומפגש, ומאוד חשוב העדכונים כרגע.

 

לי חשוב קודם כל להתחיל את העדכון של החודש הבא, שאנחנו אמרנו 

ם את הנושא של אלימות. האם מי שלקחה את זה על שאנחנו מצייני

 עצמה קידמה את זה במשהו? מישהי עשתה משהו?

 

מי לקחה את זה על עצמה? אני לא  מרים פרקש:

 זוכרת. 

 

אני מזכירה לכן, האמת שאני לא  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 הבאתי את הדף חלוקה. 

 

כוכבה היתה צריכה לתת לנו איזושהי  נחום אסד:

 ה,הרצא 

 

 להיום, זה להיום. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 זה יש. כוכבה קניסטר:
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 מסודרת, מה זה? מרים פרקש:

 

אבל סיכמנו שלפגישה שעל אלימות  ישראלה בן אשר, יו"ר:

שאנחנו עושה במסגרת הרבה יותר  

 רחבה, אמרו שיש,

 

 יום אלימות נגד נשים.בעקבות  מרים פרקש:

 

זה היה  –אחת היו כמה משימות,  נחום אסד:

 זו היתה הרצאה. –סיור. שתיים  

 

 הסיור זה אחר כך. :חברות

 

תעדכנו. והסיכום שאנחנו מביאים  נחום אסד:

לכאן מרצה אורחת, דיברו על צופית  

 גרנט או על אישיות אחרת נוספת.

 

, לכן אני אומרת, אבל אני לא  ישראלה בן אשר, יו"ר: כן

זוכרת מי לקחה את זה על עצמה,  

 ני כרגע,וא

 

 יפה, יפה. כוכבה קניסטר:

 

 אבל היא לא פה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 אבל גם יחד עם יו"ר נעמ"ת, מרים פרקש:
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 בואו רגע נעצור, יש פה פרוטוקול. נחום אסד:

 

 יו"ר נעמ"ת, מרים פרקש:

 

 לא, לא, נחום אסד:

 

 ם, תקשיבו,אם יש לכ מרים פרקש:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, :חברה  עמותה לקידום חברתי

 

רגע, רק שניה, יש, אם אתה רוצה, או  כוכבה קניסטר:

ישראלה, לגבי צופית גרנט, יש לי  

 קשר טוב איתה, אמא שלה היתה אצלי בבית אבות,

 

 דיברנו על זה באותה ישיבה. נחום אסד:

 

 ני ברצון אעזור ואתווך.א כוכבה קניסטר:

 

אז תיכף נראה, אני פשוט לא זוכרת  ישראלה בן אשר, יו"ר:

מי לקחה את זה על עצמה, אבל בכל  

 מקרה,
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. :נוכחים  יפה בן גיגי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

. לא יכול להיות, אני  נחום אסד: יפה בן גיגי

אומר לכם בוודאות, יפה לקחה את  

 ן הזה,העניי

 

 יפה לקחה. כוכבה קניסטר:

 

חגית לקחה את העניין של הסיור  נחום אסד:

 בדרום, 

 

 חגית, זהו. מרים פרקש:

 

 חגית אבל לא לקחה את זה, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 לא את זה. נחום אסד:

 

 חגית לקחה את נושא המטפלות איתי. כוכבה קניסטר:

 

ם, ביחד, ועם סיור בדרום ליום של נחום אסד:

 מלא, 

 

, נכון. :חברות  נכון
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ושתיכן לקחתן על עצמכן את הסיור  נחום אסד:

, וכוכבה אמרה שהיא היום באה   לצפון

 לכאן והיא נותנת את ההרצאה שלה,

 

 אז היום היא באה, היא מסודרת. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 בסדר? נחום אסד:

 

 אוקי, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

, נחום אסד:  זה מה שנסגר. אז זה העניין

 

טוב, אז אם ככה, אני רוצה לעלות  ישראלה בן אשר, יו"ר:

כאן אפשרות נוספת, ואני אשמח אם  

. ישנה הצגה שהיא יצאה כרגע חדשה בנושא הזה  מישהי תצטרף אלי

של אלימות כלפי נשים, שבעצם מנסה להציג את הפן של הגבר, איך 

ת כל הסיפור מעטפת. בעצם מגיעים למצב הזה, איך גברים מגיעים, וא

בנובמבר יש הצגה שאפשר לראות אותה כדי לקבל החלטה אם  01 -ב

היינו רוצים להביא ולפתוח באמת את הדיון בעקבות ההצגה הזאת. 

אני אשמח אם מישהי או אפילו שתיים תרצינה להצטרף אלי לראות 

 את זה כדי לקבל החלטה אם אנחנו רוצים להביא את זה.

 

קשר בינתיים עם יפה לראות אם היא עשתה משהו, אני באמת אהיה ב

 ואיתך לראות אם אנחנו צריכים את צופית, בסדר?

 

 ברצון. כוכבה קניסטר:
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 אז מי היה רוצה להצטרף? ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

:  איפה זה, בתמונה? שרי שילון

 

כן, בתיאטרון תמונה בת"א, איפה זה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

צינו, אבל אני לא אני לא זוכרת. שונ 

יודעת איפה זה בדיוק, אבל לא משנה. השאלה אם יש מישהי שרוצה 

 בנובמבר. 01 -להצטרף לראות את ההצגה ב

 

:  תרשמי אותי. שרי שילון

 

 אז שרי? ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

: , אין לי פה את היומן, אבל נראה  שרי שילון כן

 .  לי שכן

 

 רגע,אז בואו נעבור  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

:  מתי, בשמונה בערב? שרי שילון

 

 ההצגה, אני אשלח לך הודעה בדיוק, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

:  אפשר להיכנס לתיאטרון תמונה. שרי שילון
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לא, אני רוצה גם להודיע שאנחנו  ישראלה בן אשר, יו"ר:

מגיעים שתיים או שלוש, ואז לפי זה  

 מחכים לנו כרטיסים.

 

 לגבי הסיור.אז בואו תעדכנו אותנו 

 

, אז לגבי הסיור, אנחנו מיסם ג'לגוליה: אוקי

מתכננות את זה ואנחנו בקשר  עכשיו 

כפי שתכננו עם כמה גורמים. מה שעדיף הוא סיור לא צפונה צפונה 

בהתחלה לאזור נצרת, כי גם מבחינת הזמן והתכנון מתי לצאת ומתי 

 לחזור זה קצת, זה מאוד צפוף.

 

דווקא בוואדי ערה ובאזור אום אל פחם, אז אנחנו מתכננים לבקר 

ששם יש תנופה מאוד גדולה של תעסוקת נשים, ויש מרכז הכוון 

 תעסוקתי שהוא ליד משרד ראש הממשלה שמתפקד שם.

 

 אתן גרות באום אל פחם? כוכבה קניסטר:

 

בכלל יהודיה, לא גרה היא לא. לילי  מיסם ג'לגוליה:

 באום אל פחם. 

 

 גרה? לא, את כוכבה קניסטר:

 

 לא, גם לא, לא. מיסם ג'לגוליה:

 

 איפה אתן גרות? כוכבה קניסטר:
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אני גרה בטירה, במשולש הדרומי ליד  מיסם ג'לגוליה:

 סבא.-כפר 

 

לא, כי יש לי אח שעובד איתי מאום  כוכבה קניסטר:

 אל פחם. 

 

: אפשר יהיה להביא, לצרף גם אולי את  שרי שילון

 פטמה. 

 

, כן מיסם ג'לגוליה:  , אנחנו נעשה את הכל.כן

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

. שהוא היועץ לראש הממשלה  מיסם ג'לגוליה: . .

לענייני החברה הערבית, והוא יעזור  

 לנו ביום הזה, הוא אמר שכן יעזור, 

 

 למתי זה מתוכנן? מרים פרקש:

 

יש ואנחנו מתכננים, כשהסיום יהיה,  מיסם ג'לגוליה:

מאוד יפה באום אל פחם,  גלריה 

 גלריה לאומנות, שאנחנו נעשה את הסיום שם בגלריה,

 

 מאוד יפה, באמת. מרים פרקש:
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כן, מפורסמת, ומאוד, אפילו יוקו  מיסם ג'לגוליה:

ון לנון היתה שם ו   ,-אונו אשתו של ג'

 

 גלריה חובה, חובה. :חברה

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

ל . גוליה:מיסם ג' . .  נעשה לנו תוכנית 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 מתי? נחום אסד:

 

 למתי זה מתוכנן? מרים פרקש:

 

האמת היא שקצת התעכבנו עם כל  ליליאן סופר:

זה, חשבנו כבר שנציג באמת טיוטה  

יותר קונקרטית של מסגרת, אבל נתקענו עם הבחירות לרשויות 

תוך שבוע נוכל נחנו מקווים שעכשיו באמת והחגים וזה, אז א

 להתמקד.

 

אנחנו רוצים לקיים את זה ביום, אלא אם כן פה תהיה החלטה אחרת, 

, כי אז כולם יודעים שימי ראשון  ביום שהועדה מתכנסת, ימי ראשון

 זה,

 

 זהו. מרים פרקש:
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 פשוט זה חלק מהזה. ליליאן סופר:

 

על התאריך של יום את יכולה ללכת  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 ראשון שנקבע לאותו חודש. 

 

, זה הכי טוב. מרים פרקש:  נכון

 

, כן, פשוט זאת הדרך היחידה, אבל  ליליאן סופר:  כן

אנחנו באמת רוצים לסגור עם ראש  

 רשות שיקבל וכל זה.

 

 מתי? תאריך. נחום אסד:

 

 בינואר. מיסם ג'לגוליה:

 

 בינואר. ליליאן סופר:

 

 סביר משהו, תקשיבו,אני א נחום אסד:

 

, כי יש תיאום מראש. מרים פרקש:  נכון

 

 ,-יש לנו את ה נחום אסד:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 



 
 
 

  3.00.3103למעמד האישה                                                           ישיבת הועדה
 
 

30 

 ששש. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

יש לנו, אתם איתי? יש לנו את חודש  נחום אסד:

נובמבר שהוא כבר עמוס, יש לנו את  

הסתדרות, שאנחנו צריכים, יש דצמבר שיש לנו גם תקציב, תקציב ל

 עדיין עוד כמה פעולות שאנחנו צריכים לעשות. 

 

לחודש, לנובמבר,  01 -יש, אם אני כבר מדבר, אז בהזדמנות הזאת, ב

 , בשעה, אביגדור,שר הרווחה נמצא פה אצלנו בועדת הרווחה

 

 . באחת הוא מתחיל בדיוק.03:41 אביגדור יפת:

 

אצלו אין הרבה באחת הוא מתחיל, ו נחום אסד:

, זאת אומרת יש לו זמנים כי יש   זמן

 אז כולם מוזמנים. לו גם לו"ז.

 

 . באחת בדיוק הוא מתחיל.03:41 אביגדור יפת:

 

כן, מתחיל, בסדר, אוקי. תהיו בזמן  נחום אסד:

 פה. 

 

 להיות פה. אביגדור יפת:

 

 איפה, פה? בחדר כאן? :חברה

 

. נחום אסד: , כן  כן
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 ם זה?באיזה פורו :חברה

 

 בחדר הזה. נחום אסד:

 

 ועדת רווחה. אביגדור יפת:

 

ו, בנוסף לזה ועדה  נחום אסד: לאיגוד עכשי

מקצועי יוצאת לסיור מרחב חיפה,  

 -כולל סקירה במרחב, כולל בעוד כמה מקומות שהיא תבקר, יוצאת ב

. זאת אומרת חבר'ה, הכל עמוס, אבל אם אתם מתחילים לסגור, 31

ר, אני רוצה לו"ז, כי בפברואר אנחנו יוצאים, תחילת ינואר, סגו

יוצאים לנגב, יש לנו שם יום מרתק, ארוך אבל מרתק, יש בו גם 

, אז אנא מכם תזדרזו, עדיין יש לוגיסטיקה לא  תכנים, גם מסר וגם פן

 מעטה סביב העניין הזה .

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ?31 -מה יש ב כוכבה קניסטר:

 

זה ועדה לאיגוד מקצועי. את חברה  נחום אסד:

 בועדה הזאת? 

 

 של תיאום וביצוע? כוכבה קניסטר:
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. נחום אסד: בכל מקרה הועדה,  לא, איגוד מקצועי

, היא יוצאת.   זו הועדה של כוכבי

ועדת בטיחות יצאה כבר, ועדת רווחה תצא עוד, וועדת כספים כבר 

 יצאה, אנחנו מוציאים,

 

 בין הנוכחים, מדברים ביחד()חילופי דברים 

 

הכוונה היא להביא את כל הועדות  נחום אסד:

. לא מקשיבים.  .  ל.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

הכוונה היא להביא אתכם לכל  נחום אסד:

המרחבים, למכסימום במרחבים,  

לחשיפה עוד הרבה יותר רחבה על פעילות ההסתדרות והפעילות 

צעים במקום מגוריהם על מנת שלא נשב רק פה, נשמע, שהמרחבים מב

 נקבל דיווח ונעביר, אלא נעשה את זה.

 

,  ישראלה בן אשר, יו"ר: בואו נסגור שאנחנו מקווים אז אוקי

שבינואר באמת יתאפשר הסיור, לילי  

 ומיסם,

 

כבר מתי זה נחום, אתה יודע  :חברה

 בפברואר? שנוכל לרשום. 

 

 יע לכם.לא, אני אוד נחום אסד:
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מיסם, לילי, אנחנו באמת הולכים על  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 ינואר, בסדר? 

 

, ביום  מיסם ג'לגוליה: , ינואר, יום ראשון אוקי

 שהועדה מתקיימת. 

 

כן, התאריך של הועדה, עד כמה שזה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 .  אפשרי

 

עשינו חברות וחברים, אני מבקשת לעבור על מה שעוד שני עדכונים, 

במפגש הקודם, בפרוטוקול, אז ככה, אתם תראו בסדר היום צירפתי 

לכם כאן חומר, ככה, צירפתי לכם על מעגלים, אתם זוכרים שהעליתם 

, אז יש לכם פה דף  ' את הנושא של קרן מעגלים? הסבה מקצועית וכו

אחד כדי שכולם ידעו על מה אנחנו מדברים. אנחנו נדבר על זה הרבה 

נעסוק בנושא, אבל זה היה כדי לסגור את הישיבה יותר לעומק ש

 הקודמת.

 

שוב כדי לסגור את הישיבה הקודמת, יש כאן דו"ח מעקב על נושא 

סייעות גני ילדים, ואני רוצה פה להעלות בעיה שאני כרגע נתקלתי בה 

 ולכן אני מאוד שמחתי שכוכבי הגיע.

 

לחן עגול אם אתם זוכרים, אני עדכנתי שנשארנו בשלב שמתקיים שו

 34 -בין הסייעות לבין האגף לאיגוד מקצועי, המפגש אכן יהיה ב

בנובמבר, אני ציינתי את התאריך. איפה אני נתקלתי אבל בבעיה? ואני 

 .אשמח לקבל את עזרתכם
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כשאנחנו עשינו את המפגש הקודם  ישראלה בן אשר, יו"ר:

של הסייעות עם אלי טרבלסי וכוכבי  

ה היה בעצם המפגש הראשון להתניע את ואני היינו נוכחים, שז

המהלך, סוכם לבדוק אופציה שבה תבחן האפשרות, או מה זה אומר 

הסייעות מההגדרה של דירוג  מבחינה פרקטית ניסיון להעביר את

ו, ומכאן יוצאת כל הבעיה של השעות  מנהלי, שכרגע הן יושבות עלי

, ולנסות לבדוק את המשמעות של מה זה דירוג עובדי  הוראה. וכו'

 

דירוג עובדי הוראה, מי שיודעת ומי שלא, זה בעצם איזשהו סוג 

כלבויניק אחר שמדבר לא על מורים, כי המורים יש להם את הדירוג 

 שלהם, אבל כל האחרים האלה שעוסקים במקצועות,

 

 מעיין סייעות עזר. כוכבה קניסטר:

 

בדיוק, במקצועות החינוך הלא  ישראלה בן אשר, יו"ר:

לי, הם יושבים על התקן הזה, פורמא 

. ' ' וכו  ושם יש כל מיני הגדרות, כולל השעות וכו

 

ו, כשנפרדנו אמרנו שאנחנו צריכים לעשות איזושהי בדיקה מה  עכשי

המשמעות הממשית, כלומר לעשות טבלה של מה זה דירוג עובדי 

הוראה, התנאים שלהם, מול מה שיש להם היום, ולהציע איזושהי 

 תוכנית מסודרת.
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, ככה לסבר את  ישראלה בן אשר, יו"ר: אני פניתי באופן

האוזן, מה תהיה עלות של כזה דבר,  

אם תהיה בדיקה, פניתי לעורכת דין שעוסקת בדיני עבודה, היא נתנה 

, אוקי? זה לא חייב להיות, וכאן אני צריכה את  לי איזשהו אומדן

הציע איזושהי שקל כדי ל 1,111 -עזרתכם, כי בעצם האומדן מדבר על כ

הצעה ראשונית, או הצעה בכלל, על הנושא של אם נעביר ואלה ואלה 

התנאים, ואלה ואלה הדרישות, זאת העלות הכספית שהמהלך הזה 

 מוביל, כי הרי הכל בסופו של דבר הוא פונקציה של מהלך כספי.

 

אני רוצה לשאול שאלה תמוהה,  כוכבה קניסטר:

עות פשוט, לא ברורה לי הסיבה, הסיי 

 ,הן שייכות להסתדרות המעו"ף

 

 אמרנו לדירוג המנהלי.   ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

מה ההתערבות שלנו בכלל בנושא?  כוכבה קניסטר:

 הרי יש הסכם קיבוצי שהוא כוללני, 

 

אני חושבת שגם בפעם שעברה עניתי  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 לך, 

 

אני  תרשי לי רגע, רק דקה, האמיני לי כוכבה קניסטר:

 שוחה בנושא הזה, 

 

 לא אמרתי שלא. ישראלה בן אשר, יו"ר:
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עם כל הכבוד לועדה שלנו, אבל  כוכבה קניסטר:

באיזשהו מקום אנחנו פותחים שיהיה  

לעצמו ויתחיל להתברג פה בלגאן, שערוריה אחת גדולה, כל אחד יקח 

מההסכם הקיבוצי שלו ויעבור להסכמים נפרדים, קחו את זה בחשבון, 

אני לא מאמינה בכל מאודי שהאיגוד המקצועי ירצה לקבל את זה.  כי

 זו הצעה שלי אליכם.

 

 אוקי. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

רק רקע לגבי סייעות, בזמנו קראו  :בנלולולאון 

להן עוזרות גננות, ואז כבר היתה  

 ההסתדרות עשתה איזשהו תיקון והפכנו את התקן שלהן לסייעות.

 

 עות, נכון.סיי כוכבה קניסטר:

 

 וכבר אז הן קיבלו איזשהן הטבות. :בנלולולאון 

 

 נכון. כוכבה קניסטר:

 

לא הטבות כאלה גרנדיוזיות, אבל  :בנלולולאון 

 קיבלו איזשהן הטבות. 

 

 נכון. כוכבה קניסטר:

 

יכול להיות שבהתערבות שלנו אולי  :בנלולולאון 

 נגרם נזק. 
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 בדיוק מה אני פוחדת. כוכבה קניסטר:

 

 אז כדי לעשות, שראלה בן אשר, יו"ר:י

 

הוראה הם אני חושבת בשביל דירוג  בתיה צדקה:

צריכים גם כן בכל זאת לסיים  

.. .  השכלה, אני מכירה את זה אצלנו בבתי חולים, 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ששש, רגע, רגע, רגע, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

. מי שאין לה משרד החי כוכבה קניסטר: . נוך יכנס ל.

 00 . . .  שנה לא תוכל 

 

 )מדברות ביחד(

 

. לא רק  בתיה צדקה: . נכון  .00סליחה, נכון

 

 כוכבה, תקשיבו רגע, אני רוצה לכן ישראלה בן אשר, יו"ר:

 לכל מי שהצטרף,  

 

 חייב להיות מקצוע. בתיה צדקה:
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די רגע, אז אני לחזור טיפה אחורנית כ ישראלה בן אשר, יו"ר:

לספר עוד פעם ולעדכן את כל  

התהליך שאתם כרגע מדברים עליו. שהסייעות הגיעו אלינו לראשונה 

לועדה הטענה שלהן היתה לא כספית במובן של, הן לא אומרות שהן 

לא קיבלו את התוספת, אבל איפה הבעיה? כעובדות עירייה הן אמורות 

צב בשטח הוא שעות, והמ 40.1שעות, בגן הן לא עובדות  40.1לעבוד 

ומשהו שעות, תמיד אומרים  31שעות או  31 -עובדות רק את השכשהן 

להן אתן לא סיימתן את המכסה, עשינו לכן טובה שאתן לא עובדות 

שעות, לכן את צריכה לבוא עכשיו אחה"צ, את צריכה לבוא עכשיו  40.1

 בקיץ, משלימים להן את השעות.

 

נו מגיעות בשבע וחצי, אנחנו אנח –עכשיו הן באות וטוענות כזה דבר 

נמצאות לבד עם שלושים ומשהו ילדים, האחריות היא כולה עלינו, 

 מטילים עלינו עוד ועוד ועוד משימות, אנחנו לא מסוגלות לעמוד בזה. 

 

הגננת מגיעה בשעה שמונה, התנאים שלה פר עבודה בחינוך, כי יש להן 

, בכלל לא מוחל על סייעת תנאים  מסוימים, כי היא את הסקטור שלהן

 עובדת באותו פורום ובאותו מקום,

 

 שנים את המקצוע. 4גננת למדה  :בנלולולאון 

 

לא משנה, רגע, אבל אנחנו מדברים  ישראלה בן אשר, יו"ר:

על המציאות בשטח, עכשיו הוסיפו  

, כי לעיריות אין 3גיל  , ואין לשם כוח עזר נוסף, או כוח עזר חלקי

 כסף.
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בעצם נוצר מצב של איזושהי  יו"ר:ישראלה בן אשר, 

התנגשות בין הדרישות מצד אחד לבין  

 אותם הסכמים שנעשו מתי שנעשו.

 

 לא, גם פתחו את האופק החדש, כוכבה קניסטר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

עכשיו מה שהסייעות באות ואומרות  ישראלה בן אשר, יו"ר:

סו אנחנו מבקשות בואו תתייח – 

בעצם למה דרישות המקצוע באמת ולא למה היה פעם או לא היה פעם. 

שקל, למרות שכל שינוי  311שקל,  311שקל,  011והן לא מדברות על 

 שיעשה הוא פונקציה כספית.

 

 כלכלית. כוכבה קניסטר:

 

והן באות ואומרות אנחנו רוצות שאת  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 הצרכים שלנו אנחנו נייצג בעצמנו 

דברים ונקבעים דברים במשרד  Xולא הגננות או ארגון המורים דורש 

החינוך וזה נופל עלינו מבלי שמישהו בכלל התייחס למה אנחנו 

 צריכים.

 

זאת הסיבה שיצרנו את השולחן העגול של ההידברות בין הסייעות 

לאיגוד המקצועי של ההסתדרות, כי הוא המייצג אותן בפורומים 

 א מייצגות את עצמן. השונים. הן עצמן ל
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אבל כדי שהן תעלינה את הצרכים,  ישראלה בן אשר, יו"ר:

את הבעיות, את הקשיים, איפה,  

באיזה מקום מתחילים להכניס גננות של כוח עזר, של חברות אדם וכל 

 הדברים האלה, הן רוצות את השולחן העגול, אז את זה הצלחנו, אוקי?

 תבנובמבר, ואח 34 -רוב יהיה באז יש היום פורום, אמרתי המפגש הק

 למספר חודשים תהיה פגישה. 

 

אבל הבעיה המרכזית שהן העלו זה שאין התאמה בין מה שדורשים מהן 

בפועל לבין מה שבאמת המקצוע שלהן מצריך, והן מדברות, אני 

, אני רואה שהן מדברות על זה  , אני נמצאת בפורום שלהן נכנסתי

ים שונים, בגלל ההפרש בשעות בין שעיריות שונות דורשות מהן דבר

בפועל לבין מה שהן נדרשות, הרי אין אחידות כי כל אחת שייכת לועד 

 אחר.

 

 כרגע מי מייצג אותן? כוכבה קניסטר:

 

 כרגע הן מיוצגות ע"י ועדים מקומיים ישראלה בן אשר, יו"ר:

-בכל רשות. שימו לב מה קרה בבאר 

, והיתה ש ביתה, השבתה של השרות, שבע, שהועד המקומי ייצג אותן

יכול להיות מקום אחר עם אותה בעיה, סתם דוגמה, שועד העובדים 

 מחליט אני לא, אוקי?

 

זאת אומרת הן נמצאות היום, למרות המכנה המשותף בכל הארץ, הן 

נמצאות בעצם כקבוצות בודדות, כל אחת בתוך הרשות שלה עפ"י איך 

כוללת, משרד החינוך שהרשות שלה מתנהלת, מצד שני הדרישה היא 

 והוא לא שאל את אף אחד, 3מחליט היום על גילאי 
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המדינה החליטה, הן רק מקבלות את  ישראלה בן אשר, יו"ר:

התצורה הסופית. עכשיו אני יודעת  

, אני מניחה שאתן יודעות ממקומות אחרים, יש המון קשיים  מראשון

שהן כוח אדם,  עם הגני ילדים כי התחילו להכניס כוח עזר שהן, חברות

בעצם מקבלות את השכר הלא מתאים, והן לכאורה אומרות: רגע, את 

 לא רוצה לעבוד? לא צריך, יש לי תחליף בשבילך. 

 

כל הדברים האלה מתעוררים, היום בשטח יש תהודה, ירושלים 

שהתחילה והיתה תהודה גדולה. לכן אמרנו בואו נעשה בדיקה נוספת, 

 בואו נבדוק אופציות אחרות.

 

, עובדי הוראה צריכות השכלה. חלק ניכר  עכשיו, אתן אומרות שנכון

של הסייעות לומדות היום, הן כן יוצאות ללימודים, זה כבר לא הדור 

, וזה בדיוק מה שקורה שבעצם הן אומרות: רגע, אנחנו גם  הראשון

לומדות, אנחנו גם עושות, אז מגיע לנו, בואו. ומה שהכי מפריע להן 

 זה שלמשל,

 

 מה הן לומדות? לומדות סייעות. :בנלולואון ל

 

הן לא, יש כאלה שלומדות תואר  ישראלה בן אשר, יו"ר:

, זה לא משנה.  '  ראשון וכו

 

יש כאלה גם בגרויות עושות, השלמה  כוכבה קניסטר:

 לבגרויות. 
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שהן  אבל מה שמפריע להן יותר ישראלה בן אשר, יו"ר:

תלויות ברשות המקומית שכל הזמן  

אה, את תבואי עכשיו אחה"צ, הגננת מקבלת על זה  –מרת להן או

תוספת שעות, את ממילא לא עשית את השעות שלך לכאורה. אז הן 

 רוצות איכשהו למצוא איזה פתרון.

 

בקיצור מה שהתגלגל כי מאצלנו זה עלה לאיגוד המקצועי, לועדה, וכל 

לא חייב בואו נעשה בדיקה. אנחנו בודקים.  –התהליך הזה בעצם בא 

לקרות, אבל בואו קודם כל נבדוק. ולכן אמרתי אנחנו היום בשלב 

הבדיקה, שאם אנחנו רוצים לעשות בדיקה כזאת זה בעצם ישנה עלות 

כספית, ואני פותחת את זה כאן אם יש רעיונות של איך אנחנו עושים 

, או הנה  את זה. יכול להיות שנבוא ונגיד להם חברות זה לא הפתרון

 ד המקצועי זאת אופציה.קחו לאיגו

 

סליחה ישראלה, האם הצוות שהוקם  כוכבה קניסטר:

 הוא צוות מכל מקום? 

 

 מה זאת אומרת מכל מקום? ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

שלא יווצר מצב שבבאר שבע ישלמו  כוכבה קניסטר:

 ובאופקים או בקרית אונו לא ישלמו. 

 

 אז כרגע יש נציגות, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 האם חייבת להיות נציגות, בה קניסטר:כוכ

 



 
 
 

  3.00.3103למעמד האישה                                                           ישיבת הועדה
 
 

44 

 יש. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

של כל עיר בתוך הועדה הזאת שכל  כוכבה קניסטר:

 אחד יביע, 

 

 אז אני אסביר לך איך זה הולך. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 בבקשה. כוכבה קניסטר:

 

 319אנחנו הרי לא יכולים להכיל  ישראלה בן אשר, יו"ר:

רשויות, זה  319ש היום רשויות, הרי י 

 ועדים עם נציגויות כאלה ואחרות. 319בעצם 

 

, אולי יקימו כל צעקה, כוכבה קניסטר:  מצוין

 

 31 -אז כרגע ישנה קבוצה של בערך כ ישראלה בן אשר, יו"ר:

סייעות מכל מיני מקומות בארץ, שהן  

בעצם המובילות ומוכרות גם בשטח כמובילות את הנושא הזה, הן 

יחד עם אלי טרבלסי שהוא מטעם האיגוד המקצועי פה יושבות 

, ואנחנו מלווים כוכבי ואני -הבהסתדרות שקיבל את  אוקי לעבוד מולן

, יגידו איפה  מאחורנית, כדי שבכל זאת הן יצליחו להביע את דעתן

הצרכים, איפה הקשיים, מה קורה, ולראות איך אנחנו מתקדמים עם זה 

 הלאה, אוקי?

 

 נמצא אצלכם, הוא גם יוכנס כמובן לאתר.  דו"ח המעקב בעצם

 



 
 
 

  3.00.3103למעמד האישה                                                           ישיבת הועדה
 
 

45 

כאן המקום לשאול אם הצוות השני  ישראלה בן אשר, יו"ר:

הביא לנו את הדו"ח מעקב שלו, זה  

לילי ושלמה, הצוות השני שהיה צריך להביא אלינו דו"ח מעקב על 

 הפעילות.

 

 לא היתה הרבה התפתחות. ליליאן סופר:

 

דברת על התפתחות. אני אני לא מ ישראלה בן אשר, יו"ר:

צריכה ככה, את זה, כולל, גם לי  

ן עוד התפתחות, גם אצלי יש כל פעם דברים נוספים.  עדיין אי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

אז אני חוזרת עוד פעם, אנחנו סיכמנו בפגישה הקודמת שייצא דו"ח, 

 מונה.אנחנו רוצים דו"ח כתוב כדי שההסתדרות גם תהיה בת

 

 אוקי. ליליאן סופר:

 

אז אני מאוד מבקשת בימים  ישראלה בן אשר, יו"ר:

הקרובים, כי אני לא רוצה לחכות עוד  

חודש עד הישיבה הבאה, אם אתם יכולים להעביר אלי את הדו"ח 

 שיוכנס לאתר שלנו.

 

, אני רוצה לעבור לכוכבה שהכינה לנו היום את ה  ,-אוקי

 

 לדווח על משהו. הייתי רוצה שלמה קלדרון:
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 אוקי. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 זה הזמן? שלמה קלדרון:

 

אין בעיה, אם אתה רוצה דיווח,  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 בבקשה. 

 

, זה הזמן? אנחנו לקחנו על עצמנו  שלמה קלדרון: כן

שני דברים, אז כשאני אומר אנחנו זה  

. היה דיון בישיבה הקודמת בעניין  להעסקת ושר החוק שאלילי ואני

 נשים, נכון?

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 אתם זוכרים? את זוכרת? שלמה קלדרון:

 

 הכשרה מקצועית? ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 לא. ליליאן סופר:

 

 אז מה? ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

אתם בישיבה הקודמת אתם הצגתם  ליליאן סופר:

 חוק, 

 

 , אני מדברת,לא ישראלה בן אשר, יו"ר:
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את זוכרת? ובכן לקחנו על עצמנו,  שלמה קלדרון:

מה היה? אולי נרענן את הזכרון,  

 החוק הזה הוא נעדר,

 

 על החוק לעידוד שילוב נשים. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

הוא נהדר, אבל הוא כזה וולונטרי,  שלמה קלדרון:

שאם מעסיק לוקח נשים הוא יוכל  

 לקבל מענק,

 

 ים בין הנוכחים, מדברים ביחד()חילופי דבר

 

בנות. הוא יוכל לקבל מענק וככה הוא  שלמה קלדרון:

יעסיק נשים, ואם הוא לא יעסיק  

בדיוק, יקחו ממנו. כל הסיפור הזה הוא כאילו כלום. בחיים לא יקרה 

 שום דבר.

 

 לא תקצבו אותו. :חברה

 

אנחנו דיברנו על זה שתהיה איזה מין  שלמה קלדרון:

 עניין הזה.אכיפה ב 

 

, ואתה היית אמור להכין הצעה. ישראלה בן אשר, יו"ר:  כן
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ולא משהו מעין וולונטרי שאתה  שלמה קלדרון:

תקבל פרס אם תחליט אתה המעסיק  

 להעסיק כמה נשים תקבל איזה פרס כספי.

 

 אוקי. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

עד היום לא קרה שום דבר, מאז  שלמה קלדרון:

ה לא קרה שום דבר שחוקק החוק הז 

בעניין הזה, ויש לקונה בחוק הזה. צריך לאכוף על מעסיקים, כמו ניקח 

את נכי צה"ל וכל מיני מקומות כאלה או אחרים שמחייבים מעסיק, 

 ביחוד בגופים ציבוריים להעסיק כאלה, ואולי גם נשים.

 

אז קיבלנו פה מנדט מהועדה להתייעץ עם היועמ"ש של ההסתדרות על 

ש איזשהם כוונים בחוק שיצביעו על כך שהחוק הזה יהיה בעל לגבמנת 

שיניים שאפשר יהיה לבוא לאיזה מעסיק ולומר לו תשמע לא העסקת, 

שאומר לך אתה חייב לעשות את זה, כי אחרת  יש איזשהו משהו בחוק

 החוק לא שווה שום דבר.

 

נכונות נפגשנו עם היועמ"ש של ההסתדרות, התקבלנו בסבר פנים יפה ו

בלתי רגילה באמת לגבש איזשהם תיקונים לחוק הזה ולהציע את זה 

לאחד מחברי הכנסת, ואולי ישר כהצעת חוק ממשלתית, תיקון, הצעת 

 תיקון ממשלתית לנושא הזה.

 

סוכם שהוא יגבש יחד עם היועמ"ש שלו, עם עורכי הדין שלו איזשהן 

 נוסחאות שיתקבלו על דעתנו, אנחנו נביא אותן לפה, 
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ומצד שני נתבקשתי לעזור בכוון של  קלדרון: שלמה

שלושה  –לקבל איזה חוו"ד של שניים  

חברי כנסת חברתיים שאולי גם להם יש איזשהם רעיונות מה לתקן 

 באמת מעסיקים אכן יעסיקו נשים.בחוק הזה, על מנת להביא לכך ש

 

אני לקחתי על עצמי  להיפגש עם כמה חברי כנסת, אני פעמיים בשבוע 

, ויש לי לובי אחר. אנחנו ניקח איזה בכנס ת, יש לי את הלובי שלי

, יחיאל  הצעה אחת או שתיים, נביא את זה לבחור הנחמד שפגשתי

 שמיר, בחור נהדר, 

 

. ליליאן סופר:  יחיאל שמיר, מקסים. חילי

 

נביא לו את ההצעות של חברי  שלמה קלדרון:

 הכנסת, 

 

 הוא כל כך בעד. ליליאן סופר:

 

 ביחד עם ההצעות שהם מגבשים. ון:שלמה קלדר

 

 יחיאל זה היועץ המשפטי? ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

, הוא עובד שנתיים בהסתדרות.  שלמה קלדרון: , כן כן

ואני מקווה שבעזרת השם אנחנו  

 נביא לכלל תיקון החוק הזה שיעשה משהו. זה דווח מספר אחד.
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 מנים?הוא נתן לך איזשהם לוחות ז ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

כשאני יושב על הצוואר של מישהו,  שלמה קלדרון:

על הוריד שלו, עורק שלו, אז אין לי  

 פה סיפורים כאלה.

 

:  אני רוצה רק לפרוטוקול, שרי שילון

 

 יש לי דווח נוסף. שלמה קלדרון:

 

: סליחה, רק לפרוטוקול, בנושא הזה,  שרי שילון

זה חוק שחוקק ע"י אמירה דותן,  

 "ת. הבעיה היא אולי שאין שם עונשים.ביוזמה של נעמ

 

 קוראים לזה סנקציות.  שלמה קלדרון:

 

: זה לא אכיפה, אין עונש. זה לא אם  שרי שילון

אתה עושה זה. זה חוק שכולו עידוד,  

 חוק מאוד בונה, לא חוק שאם אתה לא תעשה את זה אתה תיענש.

 

 אני רוצה להשלים. שלמה קלדרון:

 

 כחים, מדברים ביחד()חילופי דברים בין הנו

 

 לאחרונה זה כן תוקצב. אורלי ביטי:
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את כאן מדברת משהו, מדברת נפלא,  שלמה קלדרון:

את מדברת והחיים לא עובדים ככה.  

החיים לא עובדים ככה, את יודעת מה זה מעסיק שלוקח על עצמו 

להתחיל להעסיק נשים כאלו ותמורת איזשהו סכום של כסף הוא 

 מתחייב להעסיק,

 

:  מה זה כאלו? שרי שילון

 

לא כדאי לו. למה לא כדאי לו? למה  שלמה קלדרון:

 –לא כדאי לו, להיכנס ליחסי עובד  

 מעביד,

 

ון. כוכבה קניסטר:  כי היא צריכה ללדת, להיכנס להירי

 

הנה כוכי יכולה להגיד את הדברים  שלמה קלדרון:

אצלנו בתעשיה האלה. בחיים לא.  

 האווירית,

 

אני חושבת אבל שאתם מפספסים את  שר, יו"ר:ישראלה בן א

החוק כי זה לא מה שהחוק אומר. זה  

 לא מה שהחוק אומר.

 

 אתם רוצים תשאירו את זה ככה. שלמה קלדרון:

 

 לא, אני מנסה, ישראלה בן אשר, יו"ר:
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 תקצבו את זה עכשיו לאחרונה. אורלי ביטי:

 

כת דין, תיכף אולי תתייחס לזה כעור ישראלה בן אשר, יו"ר:

 החוק לא מדבר על העסקת נשים, 

 

 אלא? שלמה קלדרון:

 

 כקבוצה יחודית, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 אלא? שלמה קלדרון:

 

אלא מדבר על עידוד והתאמת מקום  ישראלה בן אשר, יו"ר:

העבודה כך שהצרכים של נשים, או  

. זאת אומרת האשה כבר עובדת  של בכלל של הורים יבואו לידי ביטוי

מקום העבודה, זה לא שבוא תעסיק מישהי חדשה, אבל אני אתן ב

 לאורלי היא תעשה את זה הרבה יותר מסודר.

 

: לא, לא, את מערבבת שני חוקים, את  שרי שילון

מערבבת הורות, התאמת עולם  

 העבודה להורות, ואת מערבבת את זה עם זה. זה כן,

 

 כי זה מוזכר כרגע בחוק. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 של נשים,זה כן עידוד  רי שילון:ש

 

. ישראלה בן אשר, יו"ר:  שילוב נשים, נכון
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: עידוד של מעסיקים, ואורלי תסביר,  שרי שילון

 להכניס נשים לעבודה. 

 

אין הרבה מה להסביר, כי זה עידוד  אורלי ביטי:

של מעסיקים, החוק הזה במקור  

לעודד אף אמת שזה קשקוש, זה לא יכול בשקל,  0,111,111 -תוקצב ב

אחד, ואני באופן אישי הגם שהחוק הזה נחקק ביוזמת טליה לבני או 

על  בחיםנעמ"ת הקודמת, אני חושבת שהוא קשקוש, למה, כי אנחנו נו

, אין בעיה של עבודת נשים במדינת ישראל.   העץ הלא נכון

 

שיעור ההשתתפות של נשים בשוק העבודה בישראל, למעט נשים 

, אולי לא מתאים, אולי לא נכון, ערביות, שעכשיו נע שה מאמץ מצוין

אותן, לשלב אותן בשוק העבודה או לעודד אולי לא ממוקד, כדי לעודד 

אותן לצאת לעבודה, אין, במדינת ישראל שיעור ההשתתפות של נשים 

אנחנו , oecd -בשוק העבודה הוא דומה לכל מדינות מערב אירופה, ל

 לגמרי,

 

בר על זה בשלב של המדד, יש פה נד ישראלה בן אשר, יו"ר:

 את הנתונים. 

 

אלא מה, החוק הזה במקור, וזה  אורלי ביטי:

לדעתי לא בא לידי ביטוי פה, החוק  

הזה במקור היה מספיק גמיש כדי להגיד אוקי עכשיו אנחנו רוצים 

  ,11לעודד בחמש שנים הקרובות העסקה של נשים מעל גיל 
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ים לעשות דברים או עכשיו אנחנו רוצ אורלי ביטי:

כאלה. זה לא נעשה כי זה לא לשון  

 החוק ולא בדקו וגם לא תקצבו אותו מספיק.

 

: זה לא קשקוש, אבל זו היתה הכוונה,  שרי שילון

 .11עסיק נשים מעל גיל נהיה  

 

אם אנחנו בתור הועדה למעמד האשה  אורלי ביטי:

של בינ"ה רוצים להתחיל להסתכל על  

העבודה, אז אני מציעה להתחיל לנבוח על  בשוקהשתתפות של נשים 

, והעץ הנכון זה פערי שכר, והעץ הנכון הוא תקרת הזכוכית, העץ הנ כון

 והעץ הנכון זה ייצוג במוקדי קבלת החלטות.

 

כי החוק הזה, את המקומות האלה החוק הזה קשה מאוד שהוא יכסה, 

אלא אם כן תתכנס הועדה ותגיד שהיא עכשיו נותנת את הפרס 

 עסיק,למ

 

:  אותות ומענקים, שרי שילון

 

את הפרס למעסיק שלא יהיו אצלו  אורלי ביטי:

 הפרשי שכר, יכול להיות, אוקי? 

 

אז זו גם אפשרות של המלצה לקביעת  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 קריטריונים שאולי אין אותם. 
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אני לצורך המשל ישבתי בפגישה  אורלי ביטי:

 עם,ת שהיה אז, כזאת אצל שר התמ" 

 

 עם מי, עם שמחון? שלמה קלדרון:

 

לא, זה היה עוד לפני שמחון. התחילו  אורלי ביטי:

לדבר על החוק הזה, ואמרתי להם:  

 חברים יקרים,

 

 פואד. :חברה

 

אתם רוצים לקדם העדר פערי שכר,  אורלי ביטי:

פשוט מאוד אני מציעה שתכניסו  

ות הון את כקריטריון לחוק לפיתוח התעשיה וחוק לעידוד השקע

הקריטריון של פערי שכר. תראי מיד איך החברות שמקבלות הון עתק 

עושות בלי פער שכר, וזה לא עולה שקל, המדינה לא צריכה מהמדינה 

 כלום חוץ מאשר להתאים את הדוחות.

 

 אוקי, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

: אני רק רוצה שניה לדייק. החוק  שרי שילון

שטליה לבני באותו זמן חוקקה זה  

 היה כן להעסיק נשים, זה לא היה, פערי שכר וזה אין אכיפה, יש חוק.

 

 זה לא היה, לא היה לזה. אורלי ביטי:
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: יש חוקים שלא אוכפים אותם בנושא  שרי שילון

, מוצאים כל   ' הזה של פערי שכר וכו

קידמה היתה, מירה דותן עוונה של החוק הזה שמיני דרכים עקיפות. הכ

הכוונה היתה אך ורק לעודד נשים, או יותר נכון מעסיקים, להעסיק 

 .41 -. היום אולי זה כבר ירד ל11נשים אחרי גיל 

 

 זה לא בא לידי ביטוי בחוק. :חברה

 

 )מדברות ביחד(

 

 לא, לא כתוב שם. מיסם ג'לגוליה:

 

 דברים ביחד()חילופי דברים בין הנוכחים, מ

 

: רק לזה. אז אני אומרת לכם שזו  שרי שילון

 היתה הכוונה. הכוונה היתה לעודד 

 

אוקי, אנחנו אבל לא עוסקים בכוונות  ישראלה בן אשר, יו"ר:

כי החוק ישנו כבר, החוק ישנו והוא  

 לא עוסק בזה.

 

:  יש את התרנגולת והביצה, זה מין, שרי שילון

 

 )מדברות ביחד(
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בסדר, לא משנה, אנחנו לא רוצים  אשר, יו"ר: ישראלה בן

לעסוק בהיסטוריה כי זה לא עוזר  

 לנו. החוק ישנו.

 

לא, אבל צריך במסגרת התיקונים  אורלי ביטי:

 לשים את הדגש על זה. 

 

 אז זה מה שאנחנו רוצים. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

לשים את הדגש על העסקה של נשים  :חברה

 בגיל, שמפטרים אותן, מפוטרות 

 

 שלמה, נתנו לך פה כמה רעיונות. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

שיהיה מובן, אם אתם תחליטו שיש  שלמה קלדרון:

פה איזה שינוי מכוונת החוק וזה,  

תחסכו לי עבודה ויהיה בכיף שישאר החוק הזה, שישאר ככה, לא יקרה 

 איתו כלום.

 

:  לא, לא, לא, אנחנו בעד. שרי שילון

 

 לא הבנתי איך הגעת למסקנה הזאת. , יו"ר:ישראלה בן אשר

 

 הבנתי פעם וכל הדברים האלה,  שלמה קלדרון:

 

 לא, אז לכן, ישראלה בן אשר, יו"ר:
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הרעיון הוא לתקן בחוק הזה שבאמת  שלמה קלדרון:

 זה יתבצע ויתממש. 

 

 נכון, שיהיה ריאלי. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

. שיתממש 011, 21, 71, 11ולא משנה  שלמה קלדרון:

שאליה  החוק הזה וישיג את המטרה 

 הוא חוקק.

 

 שיבוא לידי סוף. מרים פרקש:

 

עברנו על החוק הזה יחד עם  שלמה קלדרון:

 היועמ"ש, 

 

טוב, אז הוא יצטרך לתת את דעתו  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 למה אפשר לעשות, 

 

 בוודאי. שלמה קלדרון:

 

, זו היתה מטרת הפ ליליאן סופר:  גישה.בוודאי

 

אנחנו במפגש הבא נשמע מה עוד  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 קרה. 
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שלושה חברי כנסת  –גם אותם שניים  שלמה קלדרון:

יביאו רעיונות איך הופכים את זה  

 של איזה מעסיק למשהו שאפשר באמת ליישם. מעידוד רצוני וולונטרי

 

, כוכי את שומעת? , אוקי  דבר שני רצינו לדווח לילי ואני

 

 כן, בבקשה. כבה קניסטר:כו

 

אנחנו התחלנו באיזה רעיון שנולד  שלמה קלדרון:

כתוצאה מהביקור שלנו באלעד, אם  

 שים חרדיות, ואמרנואתן זוכרות, טיילנו שם, ראינו איך שמועסקות נ

אולי ניקח היכן שלומדים ביקורת במדינה, ביקורת פנימית, ללמד נשים 

 וערים,י למה? במועצות דתיות, חרדיות ביקורת פנימית וציבורית. כ

דתיים, חרדיים, כל הדברים האלה, לא ממנים מבקרים? למה? כי אין 

מה שנקרא מבקרים חרדיים. ואותם גופים היו רוצים כאלה שבאים, 

מבינים אותם, מתוך הקהילה שלהם וכל זה. אז הם עוברים על החוק 

 ולא ממנים.

 

להיסטוריה, נפגשנו קצת חוזר אמרנו נעניין נשים חרדיות. נפגשנו, אני 

עם עדינה בר שלום, היא התלהבה מאוד, נפגשנו עם פרופ' פוגל 

בקמפוס החרדי בקרית אונו, ועניינו אותם, התמקדתי יותר במכללה 

החרדית שזה הגוף הגדול עם עדינה בר שלום בתו של הרב עובדיה 

כי  יוסף, היא היתה צריכה לקבל אישור מאוניברסיטת בר אילן, למה?

 הם מלמדים ת.פ. אוניברסיטת בר אילן.

 

 שלוחה. כוכבה קניסטר:
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כן, מבחינת כל התוכניות שלהם,  שלמה קלדרון:

. בר אילן   האקדמיה, זה בר אילן

מלמדת ביקורת פנימית, אנחנו מלמדים שם, צריך היה לקבל את 

עדינה בר שלום קיבלה את האישור שלהם, זה היה קשה, היא קיבלה, 

 האישור.

 

כל התהליך הזה נפסק בגלל האבא שנפטר, והם היו בשבעה ושלושים 

 עוד מעט וכל השאר.

 

אבל אנחנו כרגע עכשיו אנחנו בתנופה נוספת, יכול להיות שלקראת 

פנימית וציבורית הסמסטר הבא אולי כבר נלמד נשים חרדיות ביקורת 

במסלול של תואר ראשון במשפטים, ראיית חשבון וכל השאר. לילי 

זרת לי המון בנושא הזה, במפגשים. אנחנו מנסים לקבל מענק עו

לנשים האלו, כי אין להן כסף, הבעל לא עובד, לומד בישיבה, והאשה 

 עובדת.

 

נקווה גם לעזור לעדינה בר שלום לאיזשהו סכום של מלגות לנשים 

 האלה. נדווח על המשך ונתקדם. זה בתהליך.
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 , הצגת המצב ודיון בקשייםכוכבה קניסטר –נושא מטפלות לקשישים 

 בסדר היום( 0)סעיף 

 

 טוב, כוכבה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 קודם כל אני מקדמת, כוכבה קניסטר:

 

 קודם כל מזל טוב לכוכבה. אורלי ביטי:

 

 אורלי אמרנו בהתחלה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, יש ל שלמה קלדרון:  ך מה להוסיף על הדווח?לילי

 

 לא. ליליאן סופר:

 

ו. ישראלה בן אשר, יו"ר:  כוכבה עכשי

 

טוב, נביא את זה לידיעתכם, לועדה,  כוכבה קניסטר:

דיברנו בפעמים קודמות על הנושא  

כוחות עזר והן מטפלות , של חוסר השגה של מטפלות, הן השכרשל 

 במעונות יום.
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בים לקלוט עובדות יש קשיים מאוד ר כוכבה קניסטר:

או סייעות או מטפלות, איך שהן  

מוגדרות, לטפל בחסרי ישע בשני מישורים, הן בקשיש חסר ישע והן 

, אני  ילד שזקוק באמת גם הוא חסר ישע, ואני רואה קורלציה בין

גרם,  211עבדתי עם פגים ותינוקות כאחות, הייתי מביאה פגים של 

לי איזה מעגל של פתיח וסיום,  קילו, ועכשיו אני עם זקנים שסוגרים

 ואני רוצה לומר לכם,

 

 זה גם הגיל הרך. מרים פרקש:

 

לא, אל תשווי אותם לגיל הרך, כי  כוכבה קניסטר:

התהליך שלהם הוא שונה, התהליך של  

גאווה, של שמירת הכבוד של החסר ישע. ילד את יכולה לנווט אותו, 

אותו בשום גיל, ובשביל  אבל זקן יכול ללמד אותו, את לא יכולה לחנך

 זה אנחנו שם.

 

 זה נכון. שלמה קלדרון:

 

אני חושבת ניחנו באוכלוסיה שצריכה  כוכבה קניסטר:

שתי נשמות, שתי נשמות כדי לעסוק  

בשתי האוכלוסיות האלה, יד מלטפת, לב חם ואוזן קשבת. ולצערי הרב 

אנשים נשחקים, אנשים כבר כבד להם, הם עוסקים שנים רבות של 

כבר עם  עשיה, אם זה להרים ילד שיהיה בריא במשקל גדול שהגב שלה

דפוקה, אז היא בעצמה חולה והוא צריך לטפל בה,  L4 -ו L5חוליה 

 וכלה בקשיש שהאשה נתנה את מיטב שנותיה היפות,
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 צודקת, צודקת, שלמה קלדרון:

 

ורגליה כשלו מלכת, והיא סוחבת את  כוכבה קניסטר:

קו, לפעמים אני אותו דייר שאם תצח 

, אני אומרת להן עוד מעט הוא יקום  , בחיוך, הומור ציני צוחקת עליהן

אוי כוכבה, אנחנו כבר כשלו ויסחב אתכן בעגלה, תזוזו קצת. 

 כוחותינו.

 

 קשה, מה. שלמה קלדרון:

 

זה כואב, זה דבר שצריך אני חושבת  כוכבה קניסטר:

לתת את הדעת. ואני בחנתי את  

כוחות עזר, מטפלים ומטפלות, שזה  079ען יש ההיבטים, לי במש

 43תקנים. שעות העבודה שלנו, של המטפלות, כוחות עזר,  032מהווה 

-כל התפקוד מממש לאבחן את  adlשעות בשבוע. הגדרת המקצוע הזה 

 א' עד ת' של אותו קשיש.

 

ו, לנו יש שתי דרכים לתגמול, של דור א' שהוא הדור הישן,  עכשי

ל. לצערי הרב ההסתדרות הכניסה את המכת בכורות הוותיק, המתוגמ

 .  שנקראת דור ב'

 

דור ב' היום זה סבל נוראי לעובדות ולעובדים החדשים באשר הם, אם 

זה אחיות, רופאים, עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, מטפלות. זה 

ממש הרגשה. אבל מה שהצלחתי לעשות זה שלדור ב' שמתקרבים 

 שקל למשכורת,  311סיפה להם גם לכמעט דור א' אני מו
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ואני מעבירה אותם בדרגה כל שנה,  כוכבה קניסטר:

שהם מגיעים לדרגה, אצלי דרגה  

, דרגה תחילית של עובד חדש ז , 1ה דרגה תחילית, שזה בהיסטוריה אין

, בתיה,   ?9, 1, 4מה שאצל חברותי

 

, אנחנו 4לא, אצלנו זה לא הולך  בתיה צדקה:

כר של עובדי צמודים לטבלת הש 

  .03המדינה, ואצלנו מתחילים דרגה 

 

, דרגה של 03 על לא, אני לא מדברת כוכבה קניסטר:

 את מכניסה? 03עובדים חדשים.  

 

, על עובדים חדשים. בתיה צדקה: , כן , כן .  כן . .

 שכר מינימום,  

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 שכר מינימום, כוכבה קניסטר:

 

 ות ביחד()מדבר

 

 ?03מה זה  :חברה

 

 זה שכר, 03 כוכבה קניסטר:

 

, דירוג מינהלי, בתיה צדקה:  מינהלי
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 זה שכר מינימום. בתיה צדקה:

 

זה שכר מינימום, השלמה, ואם  03גם  כוכבה קניסטר:

יש תרגיל פסיכולוגי שעושים  

מוחקת אותם, כבר הוא נהנה  הנהלות, מכניסים את ההשלמה,

, הוא  מההשלמה אבל מס הכנסה דופקת לו את החיים. איך שלא תגדירי

פצוע, מוכה, חבול, הוא בא יום יום בלי מוטיבציה, קשה יום, והוא 

 פשוט עם זה לא יכול ללכת לאיציק מהמכולת.

 

לפעמים כותבות המשפחות מכתבי הערכה, מכתבי תודה. אז המכולת 

ובות, כסף, לא תביא כסף אין לך לא מעניין א ותם מכתב, הוא רוצה ג'

 אוכל.

 

אחד הדברים שאני הקמתי באמת לתת להם את השי לחגים שזה קצת 

שקל בראש השנה, פסח  711שקל, זה שי  3,311ידרבן אותם, בסביבות 

₪,  111יום המשפחה , עשיתי להם יום משפחה, לא יום האשה, 711

ט, כל זה, כל מיני דברים טעימים לילדים בשב-ואני מביאה בפורים, טו

 כדי לשמח אותם ולעשות להם קצת טוב על הלב.

 

עכשיו, מה שחשוב פה, יש להם למטפלות ולכוחות עזר את התוספות 

יום חופשי פלוס  311%בשבת,  311%מהשעה חמש בערב,  071%של 

, כמו בבתי חולים, עובדים שבתות, חגים, ערבי 311%  בימי חג. כי אצלי

, ערבי חג.  עכשיו, שישי
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אנחנו צמודים לחוק שעות נוספות  בתיה צדקה:

במשמרות, אצלכם אני רואה שזה לא  

 אותו דבר.

 

לא, יש לי בדרך אחרת, התגמול שלי  כוכבה קניסטר:

הם הוא תגמול משמעותי, מה שאין ל 

 .311 -ב

 

, ה בתיה צדקה: הם נבלעים בתוך שכר  311 -תגידי

 המינימום? 

 

 בחיים לא. קניסטר: כוכבה

 

 מעל שכר המינימום? בתיה צדקה:

 

 זה מעל השכר. כוכבה קניסטר:

 

זאת אומרת היום כל תוספת היא מעל  בתיה צדקה:

 .  שכר המינימום, אוקי

 

אני הכנסתי להם תרגיל, תרגיל  כוכבה קניסטר:

 אריתמי, שהם לא יכולים לעבוד עלי. 

 

, לא, גם התוספות שהם בתיה צדקה:  מצוין

 מקבלים. 
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עכשיו, מה שחשוב שאני מדרבנת  כוכבה קניסטר:

אותם כדי שלא ינטשו אותי ויעזבו  

באמת כי את משקיעה במטפלת ופתאום לוקחת רגליים, ההוא  אותנו

 שקל לשעה, למה שהיא תבוא אלי?  41משלם לה 

 

וינט  מה שחשוב, עשינו את זה, קיימנו קורס מטפלות דרך אשל, דה ג'

וד מכירים, מוקירים ומכירים את הנושא של הזקנה, , הם מאואשל

דרמטולוגיה וגריאטריה, אנחנו מתחברים אליהם והם עושים לנו 

 קורסים מדהימים.

 

קודם כל הכנתי את הצוות שלא ילמד בתוך המסגרת הביתית, לצאת 

החוצה, כבר המחויבות שלו היא שונה. הוא חותם לי למשך שנה, 

לעבוד אצלנו כי תרמנו לו את הקורס,  שנתיים, שלוש, שהוא ממשיך

את ימי העבודה, את שעות העבודה, את הנסיעות, אוטובוס לוקח 

אותו, עשינו את כל הווריאציות כדי שיהיה לו קל, כדי קודם כל 

להקנות לו את הגמול השתלמות על ידי הכשרה של הוספת שעות 

,111לימוד, אוגרים  . גמול ב'  , יש להם גמול א'

 

, אני בכל זאת, סליחה  ה:בתיה צדק שאלה, גמול א'

 שאני, 

 

 בבקשה, כוכבה קניסטר:
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הגמולים אצלנו הם נבלעים גם בתוך  בתיה צדקה:

שכר המינימום, איך הגמולים אצלכם  

 מעל שכר המינימום?הם 

 

 מעל השכר מינימום. כוכבה קניסטר:

 

לנו אפילו לא כדאי בכלל לשלוח  בתיה צדקה:

 שנות וותק, 03ת אותם עד שאין לפחו 

 

 , לא, אצלי לא,111, רק 111רק  כוכבה קניסטר:

 

 מה עם גמול ב'? שלמה קלדרון:

 

 בטוח? בתיה צדקה:

 

 בטוח. כוכבה קניסטר:

 

 מה עם גמול ב'? שלמה קלדרון:

 

שקל, אה,  311גמול ב' אנחנו נותנים  כוכבה קניסטר:

, רק   גמול ב' לגבי הזה? לא, לנו אין

, ואני הולכת להלחם על זה, שכל לעיריות. עכשיו  מה שאני הבנתי

עובדי המינהל והמשק יקבלו את התוספת הזאת ונלחם עליה, אנחנו 

 לא בנים חורגים, לא רק בעיריות הם צריכים לקבל את הדבר הזה.

 

 למה מינהל ומשק? יותר למטפלים. שלמה קלדרון:
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לא, אז זה המטפלים, אצלי דרך  כוכבה קניסטר:

 ק, בוודאי.מינהל ומש 

 

 כן? אוקי. שלמה קלדרון:

 

. ואנחנו האחיות יש להן את  כוכבה קניסטר: בוודאי

, עובדים סוציאליים,   הסקטור שלהן

רופאים, הכל עשיתי הפרדה. לקחתי את אילנה כהן, את ההסכם שלה, 

עשיתי לאחיות. לקחתי עובדים סוציאליים, משען הולכת כל הזמן 

שאנחנו ההסכם הקיבוצי לא יכולים כואבת ודואבת, מתפוצצת מזה 

 לחיות איתו. אני לא רוצה לדבר על תנאי שכרם כך שבאמת,

 

כוכבה, כמה נשים וכמה גברים? כי  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 את אמרת, 

 

עובדים,  0,311נשים מתוך  911יש לי  כוכבה קניסטר:

 חצי כמעט. -חצי  

 

. -חצי  שלמה קלדרון:  חצי כן

 

י לי, מהעובדים מה יש לך? תגיד בתיה צדקה:

כוחות העזר כמה נשים כמה גברים?  

 מעניין.
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רובן מטפלות, בודדים גברים, כי זה  כוכבה קניסטר:

לא, כי גבר לא יכול להביא משכורת  

 כזאת הביתה.

 

למה? אצלנו יש היום המון כוחות  בתיה צדקה:

עזר גברים, יש לי הרבה, בבתי חולים  

.. .  וגם 

 

 ()מדברות ביחד

 

אצלי לא, כי אני אגיד לך, קשה מאוד,  כוכבה קניסטר:

והייתי מעדיפה שיהיה גבר, למרות  

שהכנסתי להם עכשיו את המנופים, אני כבר אתייחס לזה, אני כדי 

להקל עליהן גם הכנסתי מנוף. פעם היינו מרימים את החולים לרחצה 

ו, עם ערסל, היום ראינו את החרדות שיש לדייר כשאת מרימה אות

לעת זקנה, או ככלות כוחי אל אל תשליכני  עם פחד, אנחנו נאחזים

, זה לא סיסמה, זה לא קלישאה,  תעזבני

 

 את צודקת. שלמה קלדרון:

 

אנחנו צריכים להיערך. אז קנינו,  כוכבה קניסטר:

נלחמתי באמת בכל רמ"ח אבריי  

 להביא להם את המנופים עומדים,

 

 המנופים האלה כן. שלמה קלדרון:
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ככה אדם יגן על עצמו, על חגורת  כוכבה קניסטר:

בטחון, אחת אחראית חותמת על זה  

 שהיא הקושרת, שחלילה וחס דייר לא יתפרע, לא ייפול,

 

, כן. שלמה קלדרון:  נכון

 

 .כי גם אותו צריך להרים כוכבה קניסטר:

 

אז רגע, מרימים אותו לתוך  מרים פרקש:

 האמבטיה? 

 

בטיה, בעמידה, בשטיפה, לתוך האמ כוכבה קניסטר:

מושיבים אותו, יש כיסא כזה מיוחד,  

ואחות מטפלת, אותה כוח עזר חותמת שהיא רחצה את החולה. חלילה 

 וחס גורמת מכה, חבלה, שריטה, אני יודעת לאן לפנות.

 

 אמת. שלמה קלדרון:

 

, יש שם, כאילו יש  ישראלה בן אשר, יו"ר: אני רוצה להבין

 ת אומרת.אחיות ויש כוח עזר א 

 

 נכון. כוכבה קניסטר:

 

 כמה עובדים יש לך במשען? אורלי ביטי:

 

 .0,311 כוכבה קניסטר:
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, וכמה יש לנו מטפלות? ישראלה בן אשר, יו"ר:  אוקי

 

 079מטפלות יש לי, אמרתי לכם,  כוכבה קניסטר:

 מטפלות. 

 

 סה"כ? 079כוחות עזר זה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

. כוכבה קניסטר:  כן

 

 לרוב זה נשים או גברים? ראלה בן אשר, יו"ר:יש

 

 . אחיות,41 – 91 כוכבה קניסטר:

 

היא אמרה שהרוב נשים, אני שאלתי  בתיה צדקה:

 אותה את השאלה הזאת. 

 

 נשים. נשים. כוכבה קניסטר:

 

בכוח העזר הרוב הוא נשים. עכשיו  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 יש לנו אחיות, 

 

 אחיות כן, כוכבה קניסטר:

 

 שם גם רובן נשים? ישראלה בן אשר, יו"ר:
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. היום במגזר הערבי דווקא, ואני  כוכבה קניסטר: נכון

נורא שמחה לבשר לכם שיש היענות  

, וגם כאחיות  גם של מטפלות ערביות שהכנסתי לתוך הקהילה שלי

 ואחים,

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

חולים באמת אני הולכת לבית ה כוכבה קניסטר:

 ומשווקת את משען, ואני צדה אותם. 

 

 ,-בי"ס דינה ב :חברה

 

, דינה ובתל השומר, כוכבה קניסטר:  כן

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

היום גם משען פתחה דירות ריקות  כוכבה קניסטר:

 שקל, 0,111שבנויות לסטודנטים, עם  

 

, היה ישראלה בן אשר, יו"ר: , נכון . כן  כתוב בעיתון

 

 היה על זה כתבה. :חברה

 

שקל להקל על ההורים, כדי  0,111 כוכבה קניסטר:

 שעות חודשיות, 9שייתן  
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, היה כתוב על זה. ישראלה בן אשר, יו"ר:  יפה, כן

 

 ישבנו עם ההנהלה, כוכבה קניסטר:

 

 זה רעיון מצוין. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

מה בחודש כדי שעות לתת תרו 9צריך  כוכבה קניסטר:

 לא להכביד על אותו סטודנט. 

 

שעות  9 -מה הוא צריך לעשות ב :חברה

 האלה? 

 

הוא ילך לספר סיפור, ילמד אותם  כוכבה קניסטר:

, יקח אותם   מחשב, יקריא עיתון

 לקניה,

 

 איזה יופי. שלמה קלדרון:

 

שומת לב. מישהו קודם כל התמדהים.  :חברות

 שמתייחס. 

 

גם הקורלציה, שהם לא נדחים ע"י זה  כוכבה קניסטר:

 הקהילה. 

 

 זה גם חינוך מאוד טוב לדור הצעיר. ישראלה בן אשר, יו"ר:
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זה גם חינוך לדור הצעיר. אני יודעת,  כוכבה קניסטר:

אני אזכיר לכם משהו, הבן שלי לפני  

שהוא התגייס עשו איזה השתוללות בביה"ס, והייתי יו"ר ועד ההורים 

הם אתם לא תגשו לבחינת בגרות אם לא תקבלו של התיכון, אמרו ל

עונש. באתי למנהל אמרתי לו אתה מעניש אותנו, בוא נמצא להם 

, ניקח הענשה חינוכית, את כל הילדים שעשו את הבלגאן נביא  פתרון

אותם, יצבעו ספסלים, יאכילו קשישים, יטיילו איתם עם כסאות 

 גלגלים, שיתנו חודש אחה"צ זה תרומה לקהילה.

 

 עבודת קודש. למה קלדרון:ש

 

, עד היום אני מאמצת את זה.  כוכבה קניסטר: רבותי

בי"ס בן צבי מאומץ ע"י אפעל, אני  

לוקחת אותם ואני מחתימה כרטיס, הם מחתימים כרטיס, מראים לי, 

אני אומרת להם זה שאתה בא זה לא מספיק, אני צריכה לראות את 

. וזה עד היום הם בקשר הכרטיס אם נתת את השעות, עלי לא עובדים

איתי, הם אחרי צבא, הם קצינים, ילדים לתפארת מדינת ישראל. הם 

 באים לבקר את אותם דיירים שהם טיפלו בהם, זה מחזה מדהים.

 

 כוכבה, את גדולה. שלמה קלדרון:

 

 יפה. מרים פרקש:

 

 זה הסיפור שלי. כוכבה קניסטר:

 

 כוכבה, זה ממש מרגש. מרים פרקש:
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שההסכם אני אומרת שמשען אומרת  סטר:כוכבה קני

, אני לא   הקיבוצי, אמרתי: רבותי

על, אני לא תעשיה אווירית, אני לא שום דבר, אני -תנובה, אני לא אל

הון אנושי אני צריכה את הליטוף ואת היד, אני שולחת אותם לבתי 

חולים מגולחים, יש לי אפטר שייב של בעלי פה והבושם שלי פה, 

בית חולים הם מריחים, גם רופא ששם עליהם שולחת אותם ל

 סטטוסקופ יודע שהם באו ממשען, ממשען נקיים. ד"ר ג'קי מאור,

 

 אין עליה, אין עליה. שלמה קלדרון:

 

, כוכבה קניסטר:  ג'קי מאור הוא אומר לי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 הוא נבחר לועד. :חברה

 

 י: כוכבה,הוא אומר ל כוכבה קניסטר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

כוכבה, קודם כל זה נורא מרגש, שימי  ישראלה בן אשר, יו"ר:

לב להתלהבות פה. אנחנו נשמח לבוא  

 לסיור.

 

 עלי עם ארוחת צהריים. כוכבה קניסטר:
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 שווה סיור.אני חושבת ש :חברה

 

 עלי עם ארוחת צהריים. כוכבה קניסטר:

 

 דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד()חילופי 

 

אנחנו מזמינים את עצמנו כועדה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 לבוא לבקר, בבקשה תתאמי לנו. 

 

 אני אתאם, נקבע. כוכבה קניסטר:

 

אני חושבת שזה ילמד אותנו לא  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 פחות. 

 

 מאוד יפה. בתיה צדקה:

 

 לכוכבה להמשיך. אז בואו ניתן ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

ו, אנחנו עשינו הנפקת אג"ח,  כוכבה קניסטר: עכשי

, בניין יפהפה 9מחלקות או  1פתחנו  

שאפילו בעולם אין את אותו בניין לטיפול בחולה הסיעודי, תשוש 

הנפש, התשוש באפעל, תשוש, תשוש נפש ושלוש סיעודיות, כולל 

 מחלקה של פיזיותרפיה ומין מקום לרוגע,

 

 ה זה?איפ :חברה
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 ברמת אפעל. כוכבה קניסטר:

 

 בצפון אין כלום? :חברה

 

בצפון יש לנו בית אבות הכרמל  כוכבה קניסטר:

 בחיפה. 

 

כמה  תגידי כמה עולה למטופל כזה? בתיה צדקה:

 אתם גובים? 

 

 למשען יש גם בצפון תל אביב. :חברה

 

אני רוצה לא להתייחס לכסף כי אני  כוכבה קניסטר:

עוסקת בטיפול, הכסף לא רוצה, אני  

 הוא,

 

איך אפשר יהיה להגיע? מי יכול  בתיה צדקה:

 להגיע לשם? 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

חברות, יש הקלטה, יש הקלטה ולא  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 שומעים שום דבר. 

 

 סליחה, צפון תל אביב אין לכם? :חברה
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, כוכבה קניסטר:  -רודצדקי, רמת יש לי שלוש, פיכמן

 אביב, אפקה. 

 

, בואו ניתן לכוכבה להמשיך כי  ישראלה בן אשר, יו"ר: אוקי

 יש לנו עוד נושא אחד. 

 

עכשיו מה שחשוב שהקורסים שאנחנו  כוכבה קניסטר:

מקנים להם הם ארגז כלים  

בהתמודדות בטיפול הישיר, וכן מניעת שחיקה של הצוות המטפל. כוח 

י לצורך מילוי התפקיד שלו, לדעת מה מותר, עזר הוא בעל ידע מקצוע

ז הן מתחילות , אinמה אסור. ישנה גישה שמטפלות רוצות להיות 

להדליף אינפורמציה. חל איסור מוחלט למסור אינפורמציה על מצבו, 

בכלל, אדם צריך לשמור על כבוד האדם ועל האמונה שלו, אם הוא 

, לא משנה מה, צריך לכבד  אותו באשר הוא, כי דתי, אם הוא חילוני

הוא אדם שנכנס למסגרת הזאת. אתם תרגישו את זה בסיור, אני 

 אשמח מאוד לעשות את זה.

 

עכשיו, מה שחשוב, שבמקצוע הזה יש הרבה סיכונים ביולוגיים, סכנה 

לחלות במחלה מדבקת, העברה ישירה, כי אנחנו מטפלים בחולים, הם 

תעלים עלינו, אנחנו או גם מנשקים אותנו, גם יורקים עלינו, גם מש

שמחושלים או שלפעמים גם חולים, מה לעשות, אבל זאת העבודה 

 שלנו, אין לנו דרך אחרת.

 

, פתוגניים, הנמצאים בתוך נוזלי אורגניזםעכשיו, החשיפה למיקרו 

 הגוף, למשל בדקירות מחט,
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 סקביאס. בתיה צדקה:

 

סקביאס חוזרים מבתי חולים, אצלי  כוכבה קניסטר:

, לא ברו  ן לי , אי ך השם אנחנו אין לי

 יהיה לי גם.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

זה בדבר הזה, בשמיכות של בתי  כוכבה קניסטר:

חולים. אני רוצה לומר לכם המחטים  

שאנחנו לוקחות האחיות דמים, או עירוי שאנחנו מחדירים, אנחנו 

ים. אותו צוות סיעודי, חסכנו למשען הרבה כספים מהעברה לבתי חול

אותן המטפלות, אנחנו כדי להגביר להן את האגו לימדנו אותן לקחת 

לחץ דם, דופק, שקית ולרשום, זה כל כך מרים להן את הרמה, הן 

 שייכות, הן חשובות, הן לא סתם. 

 

אני לא נותנת לאף אחות לתת הוראה למטפלת תעשי לבד, בשום אופן. 

שהיא תרגיש שהיא שייכת למחלקה. לא  מטפלת, אחות. אחות, מטפלת.

כל מי שיש לו תואר או מי שעושה, כולם רוצים להיות מנהלות, לא 

רוצים לבוא במגע עם החולה, בכל המישורים. לא, אין אצלי דבר כזה, 

אותה אחות היא תרחץ את החולה, כי אני לא מרשה להן לבד, כי נופל 

ם מרימים אותו בכבוד, להן דייר ואחר כך התביעה היא קשה, אז שניי

מרימים אותו, מאכילים, מנגבים לו את הפה, לא צריך לראות את הריר 

שיורד לו, לא רוצה את זה, לא יהיה. אצלי במשען לא תראו את זה, 

 ואתם תבחנו אותי בביקורים שלכם, אני אשמח מאוד שעוד עין,
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אנחנו לא באות לבחון, אנחנו באות  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 ות, לא לבחון.לרא 

 

, לראות  כוכבה קניסטר: לא, גם לראות את זה אותנטי

  , . כי תשמעו  שנה מחיי 33את זה חי

. אני חושבת שזה, אני לא  33אני בטיפול הישיר הזה.  שנה סגרתי

 אוותר על זה אפילו שאפרוש לפנסיה.

 

, די, אל תשימי עין תהיי לנו בריאה שלמה קלדרון:

 רעה, 

 

היא אוהבת את מה  היא אוהבת, :חברה

 שהיא עושה. 

 

 עכשיו ככה, כוכבה קניסטר:

 

 את שמה עין רעה בדברים האלה. שלמה קלדרון:

 

אני אוהבת. עכשיו בעיות  כוכבה קניסטר:

 ארגונומיות ותחושת עייפות, 

 

 חמשה, חמשה. שלמה קלדרון:

 

כאבי גב תחתון, הרמת חולים כבדים,  כוכבה קניסטר:

לה של עובדי שחיקה, גם יש את המח 

 לילה, הרי יש לנו הרבה מטפלות שהן עובדות לילה, ואחיות, תשמעו,
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זה שינוי, את הלילה הופכים ליום,  כוכבה קניסטר:

את היום ללילה, זה שחיקה שאין  

תגמול, כשאת שמה את הראש על הכר ואת לא יכולה להירדם אחרי 

, והיא לילה, קשה לה, וגם המעסיק לא נותן את הדעת וגם המדינה

. יווצר מצב שהחולה יטפל באותה אחות 91, 94דורשת שאשה תעבוד 

 או אותה מטפלת, את זה הם צריכים לתת את הדעת. 

 

כי אם אחת אומרת גיוועלד אני לא יכולה יותר, אני כבר עד לפה, אין 

סבלנות לנכדי, למערכת היחסים בזוגיות עם הבעל שלי, קשה לי, לי 

נשחקת. אז אנחנו צריכים לדעת איך להיערך היא מודה ומתוודה, היא 

כדי למנוע את הדבר הזה, כדי לגרות את הצעירות יותר לעסוק בעבודה 

 הזאת, להן יש יותר כוח, הן יכולות לתרום יותר.

 

איך באמת ההצטרפות של דור צעיר?  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 כמה? 

 

אני אגיד לך יש תחרות היום והם  כוכבה קניסטר:

, הם נכנסים לתוך המוסדות מפתים 

 וגונבים לנו את העובדות.

 

היתה כתבה בעיתון על זה שיש  ישראלה בן אשר, יו"ר:

עכשיו פריחה בבתי הספר המכשירים  

 לסיעוד דווקא נשים שכבר יש להן מקצוע אחר והן עושות הסבה.

 

 הסבה אקדמאית. כוכבה קניסטר:
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 הסבה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

הסבה אקדמאית גם כן שוב אני  :כוכבה קניסטר

חוזרת הולך אדם שהוא למד מהנדס  

, אז  ברוסיה, והוא הולך להתקבל להיות אח מוסמך עם תואר ראשון

. לא לגעת, אנחנו  הוא ישר יילך לכוון המכשירים, טיפול נמרץ, רנטגן

 מתרחקים מהמגע הזה, וזה אוכל לי את הלב.

 

מספרת בעצם על זאת אומרת שאת  ישראלה בן אשר, יו"ר:

מצב שלמרות שיש פריחה קשה לכם  

 להשיג כוח אדם.

 

,  קשה, קשה, קשה. כוכבה קניסטר: עכשיו, מה שכן

העובדים מקבלים הבראה, ביגוד,  

פנסיה, גמול השכלה, קרן זהב, מטמון חסכון, שי לחגים, השתתפות 

 הנהלה בביטוח רפואי סיעודי,

 

 מה זה מטמון חסכון? בתיה צדקה:

 

, 21אני את זה להם בשנת  ה קניסטר:כוכב '3% 

 מהמשכורת, 

 

הן משפרות עכשיו את התנאים אחת  :חברה

הן מנצלות, זה טוב, זה טוב.  לשניה. 

 עושים מקצה שיפורים.
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 זה מטרת הועדה, זאת המטרה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

שכר המינימום המשולב יש לוודא כי  כוכבה קניסטר:

מורכב משכר העבודה והרכיבים  

הקבועים, ואילו שאר התוספות כמו הוצאות נסיעה משולמות בנוסף 

הכנסנו. רכיבי השכר נכללים בחישוב מספר שעות העבודה במשרה 

מלאה. שכר מינימום משולם על כל שעת עבודה של העובד כולל שעה 

 שעות נוספות בנוסף לשכר. נוספת עבור השעות הנוספות. זכאי לגמול

 

עכשיו רכיבים שלא נכללו בחישוב, תוספת משפחה, תוספת של 

, אדם שלא נעדר, כדי לעודד אותו לא 01%פרמיית אי היעדרות של 

אנחנו נותנים לכוחות עזר. קוראים לזה פרמיה  01%להיות חולה, 

קבוצתית, פעם היתה פרטנית, הפכתי את זה לקבוצתי, למה? אם את 

באה כולם עובדים במקומך, לא מוסיפים לי כוח אדם, אז מאותה לא 

פרמיה יהנו כולם. אז ההיא תחשוב פעמיים, ההיא נפגעת כבר, אני לא 

 אהיה חולה. אז ככה אני מצמצמת את ימי המחלה של העובדים.

 

 מה שנקרא אחריות קבוצתית. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

. כוכבה קניסטר:  כן

 

ו יש את זה בסופר פארם דרך אגב, הם  "ר:ישראלה בן אשר, י

 עושים את אותו דבר. 
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. לכל  כוכבה קניסטר: מטפלת במשען יש כתב נכון

מינוי, מסמך, ובו תאריך התחלת  

עבודה, הדרגה, תנאי שכר, שעות עבודה, ימי עבודה. ההנהלה וועד 

, להולדת נכד, נכדה, בר  העובדים היציג דואג למתן שי ליום נישואין

שנים, השתתפות בשכר ילדי  1, כניסה לדירה חדשה למשך מצווה

תוספת ילד בצבא, ₪,  3,111עובדים בלימודים גבוהים עד תקרה של 

תוספת יוקר, מענק יובל, השתתפות בלימודי עובד, שי לעובד ותיק, שי 

לפורשים, השתתפות במעונות ילדים והשתלמות והנעלה וביגוד. ואני 

 מודה לכם עבור ההקשבה.

 

 מחיאות כפיים()

 

 כל הכבוד, זה משפחה. ליליאן סופר:

 

 מתי הסיור? מרים פרקש:

 

היא תודיע לנו. קודם כל תודה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

  .  כוכבה, היה מאוד מעניין

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

קודם כל תודה, אני חושבת שזה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

וע על כל מיני מעניין להכיר ולשמ 

 תחומים שאנחנו ככה, זה לידינו בעצם.

 

 נכון. כוכבה קניסטר:
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אני חושבת שהרעיון של העבודה עם  ישראלה בן אשר, יו"ר:

הגילאים הצעירים עם הדור המבוגר  

זה מאוד חשוב בריאותית גם למבוגרים וגם לילדים בעצם כי הקשר 

 הוא, כמו שאנחנו רואים הנכדים עם הסבים,

 

אני מציעה שאת הישיבה הבאה נעשה  בה קניסטר:כוכ

 .  אצלי

 

את לא יכולה, כי אנחנו עושים את  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 האלימות בחודש הבא. 

 

,  כוכבה קניסטר:  לא עכשיו, מתי שתגידו

 

 בסדר, אנחנו, תהיי איתי בקשר, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

אנחנו נעשה את הישיבה, יש לי  כוכבה קניסטר:

ולם, תביאו את ההקלטה, נעשה א 

 סיור.

 

 אין בעיה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 תראו איך אנחנו עובדים. כוכבה קניסטר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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"מדד המגדר", מדד חדש שיכול לשמש ככלי לקביעת מדיניות, הוכן ע"י 

 מכון וון ליר"

 בסדר היום( 3)סעיף 

 

אני רוצה להקדיש את הדקות שעוד  יו"ר: ישראלה בן אשר,

נשארו לנו לסיום, איך אומרים,  

במשהו שהוא פחות מלהיב, אבל שאני חושבת שהוא חשוב לכולנו, 

 ואני רוצה פשוט להביא לידיעת כולם ותוכלו גם לראות את כל הדו"ח.

 

אני צירפתי לכם לתוך הסדר יום רק את המקטע שמדבר על נשים 

, זאת  ותעסוקה, אפרופו למה שדיברנו קודם, וזה מבוסס, תראו כאן

החוברת, זה נקרא מדד המגדר, וישראל מתהדרת במדד חדש, שהוא 

לדעתי מדד מאוד חשוב ומאוד משמעותי, תוכלו, מי שמעניין אותו 

ון ליר, להכנס למכון ולהוריד את כל להוריד את החוברת הזאת ממכון ו

 החוברת.

 

זה, ואתם תוכלו לראות את החומר אני רוצה כמה דקות לדבר על 

 שצירפתי לכם.

 

קודם כל למה זה חשוב לנו? אחת הנקודות שחשוב לנו לזכור זה 

שנשים במדינת ישראל מתקדמות, גם אתן פתחתן היום את הישיבה 

ש נגידה ויש לנו ואמרתן שימו לב יש לנו נגידה, מרים היא אמרה י

 ת, אבל כבודדות.מנכ"לית שלישית, כלומר נשים בישראל מתקדמו

 

 נכון. מרים פרקש:
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ואיך אנחנו רואות את זה? שימו לב  ישראלה בן אשר, יו"ר:

מה קרה, נתמנתה להיות מנכ"לית  

, שהיא היתה , לילך אשר טופליסקי43דיסקונט, בחורה צעירה, בת 

. במקומה מונה  ' ' וכו מנהלת בכירה בבנק הפועלים, היתה סמנכ"לית וכו

אז יש שתי למה במקומה ממונה גבר?  –השאלה גבר. עכשיו נשאלת 

שאומרים לנו, הרבה מאוד זורקים  –אופציות אפשריות, אופציה אחת 

לנו לנשים את זה, אין מועמדות ראויות, או אין מספיק נשים 

 מועמדות.

 

אז שימו לב, יש את ענת לוין שהיא סמנכ"לית בבנק הפועלים, לדוגמה, 

אחרים, אבל מי שהתמנה, והודיעו ובוודאי יש עוד נשים במקומות 

, היה דווקא גבר. אז זאת תשובה אחת שאנחנו  מהר מאוד על החילופין

.  –מקבלות  '  אין מספיק נשים וכו

 

אבל זה מוביל לסיבה השניה, שבעצם החברה בכלל, וגם החברה 

עדיין חיה וניזונה מהמון סטריאוטיפים והמון גישות במדינת ישראל 

 הביצה או התרנגולת?  –, איך אומרים -את ה מוטעות, שיוצרות גם

 

היום בדיוק היתה כתבה בעיתון שמבחינת מתמטיקה בנים ובנות אין 

שום הבדל בבסיס, כל פעם מזכירים את זה, ואנחנו עדיין לא מפנימים 

את זה. ומצד שני עובדה שיש פחות בנות, ואחר כך נשים או צעירות 

ם למיניהם, ומטבע הדברים יש במקצועות המדעיים למיניהם, ההנדסיי

 פחות, אז פחות נשים נמצאות שם במקומות שצריך להיות, אז ככה,

 

 יש המון נשים בתחום הזה. זהבה תנא:
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, ובכל זאת. זאת אומרת  ישראלה בן אשר, יו"ר: , יש המון כן

שמה שקורה זה שנשים במדינת  

 שגישראל מתקדמות כיחידות, אבל לא כקטגוריה. אני משתמשת במו

קטגוריה ולא קבוצה, כי בתוך הקטגוריה יש לנו תת קבוצות, שבעצם 

 נשים הן לא מקשה אחת כשאנחנו מדברים על נשים.

 

, אני אגיד לך, בתחום, אם  זהבה תנא: זה תלוי

היא עובדת עם פרופסור שהוא  

 מתקדם לרמות גבוהות והיא מתקדמת יחד איתו, אז הוא ממליץ עליה.

 

 אוקי, ר:, יו"ישראלה בן אשר

 

 עדיין המספרים מדברים בעד עצמם. אורלי ביטי:

 

 כן, בסדר. זהבה תנא:

 

עדיין יש לנו את הפערים המאוד  ישראלה בן אשר, יו"ר:

מאוד גדולים. עכשיו דבר נוסף  

שאנחנו כבר היום מבינות, שחקיקה, ובמדינת ישראל יש חוקים, זה לא 

ות את השינוי שאנחנו שאין חוקים, אבל החקיקה לא מספיקה כדי לעש

ו, ולכן חקיקה לחוד, יישום לחוד, זה מה שדיברנו גם  מדברות עלי

 קודם, ועד כמה זה משנה לנו את כל הסביבה.

 

ואז בעצם אנחנו שומעות ושומעים בשנים האחרונות כל הזמן על 

, של שינוי החשיבה או הנושא הזה, וגם פה בועדה העלינו את הנושא

 ית, או ג'נדר מיינסטרים, התייחסות לחשיבה מגדר
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עם כל המילים האלה שאנחנו  ישראלה בן אשר, יו"ר:

, וזה איזשהו תהליך   שומעות אותן

שהוא יותר אסטרטגי לעשות איזשהו שינוי בחשיבה, שבו אנחנו 

בודקות את הצרכים של הקטגוריה של הגברים, את הקטגוריה של 

 לעשות כדי. הנשים, והניסיון שלנו לקחת ולהפנים את מה צריך

 

של מדדים או סטטיסטיקה התחום הזה בעצם עכשיו מה שקרה זה ש

נותן לנו את הכלים, את העובדות ואת המפה. אם אתם תסתכלו גם 

במה שאני צילמתי לכם, יש שם התייחסות אל עולם העבודה, אל נשים 

. זאת אומרת אנחנו לא  בעולם העבודה, שאנחנו מתייחסות לאורך זמן

, ואז ניתן לוקחות שנה  מסוימת, אלא לוקחות על פני טווח של זמן

מגמות, יש שנים שזה עולה, יש שנים שזה יורד, שזה מצטמצם לראות 

הפער או גודל הפער, זאת אומרת כל הדברים האלה מאוד מעניין בעצם 

את קובעי המדיניות בעתיד וגם בהווה לראות תהליכים, לראות מה 

 פה הצרכים.קורה, ודרך זה ללמוד ולראות אי

 

עכשיו יותר מזה, המדד מדבר על שמונה פרמטרים, כלומר אנחנו לא 

מתייחסות על פרמטר יחיד ובודד, אלא על שמונה. כשעולם העבודה 

הוא אחד הפרמטרים המרכזיים הדומיננטיים, ולכן בעצם מה שצילמתי 

לכם, כי בזה הועדה שלנו עוסקת, זה הנושא של נשים בעולם 

 התעסוקה.

 

שם גם על אלימות כלפי נשים כפרמטר, ויכול להיות ספק שמדובר אין 

 שאנחנו, אני אצרף לכם את הפרק הזה למפגש הבא שנעסוק באלימות.

 

 של דצמבר, כן. מרים פרקש:
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יש כמובן ממדים שעוסקים בהבדל  ישראלה בן אשר, יו"ר:

בין פריפריה למרכז, כי אנחנו כבר  

ם על הנושא של עולם התעסוקה יודעות היום שיש שוני ומהות. וג

במגזר הערבי, שגם זה נושא שיעלה כאן לדיון בועדה. כלומר שימו לב 

שבעצם מתוך כל הפרמטרים, שמונת הפרמטרים האלה, אנחנו ניגע או 

 נוגעות בכמעט כולם לאורך המפגשים שלנו.

 

עכשיו מה שכן מעניין בתחום הזה של נשים בעולם התעסוקה, אני 

 רפרוף,עוברת אתכם ב

 

את יודעת מה ישראלה, אני אומרת  בתיה צדקה:

מניסיון בהרבה גם מקומות ובבתי  

חולים, כשאת באה ואת שואלת עכשיו מישהי פורשת, שאלתי שם סתם 

ות, אומרות אנחנו רוצות גבר שיהיה מנהל, לא רוצים, עדיף את העובד

לא לנו לעבוד עם זה ורק לא אשה, ושמעתי את זה מהמון נשים שהן 

 מפרגנות לנשים, וזה אחד הדברים שהם לא נותנים דחיפה.

 

, זה אמרנו, זה החלק החינוכי  ישראלה בן אשר, יו"ר: אוקי

 שלנו. 

 

הם מעדיפים שיהיה יותר קל לי  בתיה צדקה:

להתמודד דווקא עם גבר יותר מאשר  

 עם אשה שהיא תהיה הבוסית שלי.

 

 זה עצוב אבל זה נכון. מרים פרקש:
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זה עצוב אבל אני אומרת לך זה קיים,  דקה:בתיה צ

 זה עדיין קיים. 

 

 מאותם סטריאוטיפים, זה חלק עדיין ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

: ואני שומעת את זה, לא סתם, גם  שרי שילון

מעורכות דין שעוסקות בדברים  

כאלה, הן אומרות לי גבר שמטפס בסולם שולח את היד ומרים את 

פסת בסולם דורכת על הידיים של זאת החבר שלו אליו, אשה שמט

 אני לא נתקלתי בזה, אבל זו האווירה. שמתחתיה.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, לא  ישראלה בן אשר, יו"ר: קודם כל יש בזה כנראה, תראי

אומרים דברים סתם, יש בזה, נתקלים  

 בעקרון, בזה. אבל בואו נראה הלאה.

 

אני אביא לכם קוריוז מצחיק, אפילו  מרים פרקש:

 שהייתי באיזה אירוע אז מישהי אמרה  

 לי, שמנהלת המחלקה שלה היא אשה, בבנק,

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

ששש, חברות. חברות, אנחנו ממש  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 דקה לפני הסיום. 
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אנחנו לא נשבענו שאנחנו לא נעשה  :חברה

 אף אחד.דבר כזה ל 

 

, אז בקיצור סיפרה לי מישהי  מרים פרקש: אוקי

שהיא עובדת בבנק, מנהלת המחלקה  

שלה היא אשה, ואז היא אומרת לי שיש לה ילדים קטנים והיא באה 

ואמרה לאשה אני צריכה לקחת יומיים חופש כי הילדים חולים. אז 

  היא אמרה עוד פעם הילדים חולים? אשה. אתם מבינים?

 

, דיברנו על נושא מעמד האשה, כשהתחלף, -ת שהתחלף ההיא אומר

האשה התחלפה ובא גבר, אז אחרי כמה שנים, היא היתה צריכה היה 

ו, אז הוא אמר לה: נו טוב אז  לה איזה אירוע במשפחה, היא באה אלי

, אז הוא אמר לה תשלימי במשך השבוע. הוא לא אמר לה עוד  תשלימי

ות. כי אפשר בבנק להישאר עוד פעם הילדים חולים. אז תעשי השלמ

 שעתיים, תשלימי במשך השבוע. –שעה 

 

, זהבה תנא:  זה ההבדל כאילו בין

 

כאילו אז היא באה לבכות לי,  מרים פרקש:

להראות את כל הזמן מדברת על  

מעמד האשה, ואני מראה לך דוגמה אישית, וזה נורא כאב לי לשמוע. 

קדם את הנשים, זה כאב זה אנטי תזה למה שאנחנו אומרות שצריך ל

 לי מאוד.

 

זו. ישראלה בן אשר, יו"ר:  נכון, אבל מסתבר שהמציאות היא 
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

ששש, רגע, אני רואה שאתם כבר  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 הקשב שלכם נגמר, כולם מדברים שם. 

 

: לא, כולם זוכרים איזה סיפורים  שרי שילון

 ם.אישיי 

 

, נכון. ישראלה בן אשר, יו"ר:  נכון

 

: בת דודתי איבדה את אביה ואת בעלה  שרי שילון

בתוך חודש ימים, קצינה במשטרה,  

פרקליטה, תובעת, באה חזרה לעבודה, אמרה לה הבוסית שלה: היית 

 ,בחופש, עכשיו

 

 סליחה, מה? :חברות

 

: היית בחופש היא אמרה. טיפלה בשני  שרי שילון

, איבדה אותם תוך אנשים חו  לי סרטן

ו, אז עכשיו  חודש. הבוסית שלה במשטרה אמרה לה היית בחופש עכשי

 תתחילי לעבוד.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 קלדרון, אתה מפריע לנו. ישראלה בן אשר, יו"ר:



 
 
 

  3.00.3103למעמד האישה                                                           ישיבת הועדה
 
 

95 

 

זה בדיוק מה שאנחנו מדברות פה,  מרים פרקש:

 עצוב מאוד, זה עצוב מאוד. 

 

 נכון. שניה, לה בן אשר, יו"ר:ישרא

 

חברים, אני מציעה שזאת לא תהיה  אורלי ביטי:

 הרוח והמסקנה בדיונים האלה, 

 

 לא, לא, אנחנו מתקדמים הלאה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 יש נשים טובות ויש נשים נורא רעות,  אורלי ביטי:

 

 )מדברות ביחד(

 

 אנחנו פה בגלל שאנחנו מפרגנות, זהבה תנא:

 

יש גברים טובים ויש גברים חראים,  ורלי ביטי:א

 .  בואו, זה לא העניין

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 לא יפה, לא יפה. שלמה קלדרון:

 

 )מדברים ביחד(
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אורלי, אנחנו כאן מתוך מטרה לקדם  זהבה תנא:

 .. .  את כל מי שמפרגנת לאשה 

 

 יחד()חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ב

 

 בסדר, לא חראים, נהדרים, אורלי ביטי:

 

 ששש, חברות, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 לא, לא טובים, תגידי לא טובים. שלמה קלדרון:

 

יש גם נשים טובות, יש בוסיות  אורלי ביטי:

טובות ויש בוסיות רעות. יש בוסים  

 טובים ויש בוסים,

 

 לא, לא רעות, לא, שלמה קלדרון:

 

 א, לא טובים, בואו, אני לא רוצה,ל אורלי ביטי:

 

 שלא נעשה את זה בתור מכלול. מרים פרקש:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 בואו, אני לא רוצה שזה יהיה, אורלי ביטי:

 

 אני מבקשת, די, ששש, ישראלה בן אשר, יו"ר:
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 נכון, את צודקת. מרים פרקש:

 

תן לי לדבר.  טוב, הבנו. די, עכשיו אורלי ביטי:

 אני לא רוצה, 

 

 למה את צועקת? שלמה קלדרון:

 

כי אני באמצע, באמת, זה נורא קשה  אורלי ביטי:

 ככה. 

 

 לא עשיתי לך שום דבר. שלמה קלדרון:

 

 זה נורא קשה. אורלי ביטי:

 

 הוא איש טוב, :חבר

 

 הוא איש נפלא. אורלי ביטי:

 

 ,אני לא איש טובמה עשיתי לך?  שלמה קלדרון:

 

 אתה איש נפלא. אורלי ביטי:

 

 טוב, חבר'ה, חבר'ה, זה כבר גלש. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 אני לא יודע למה. שלמה קלדרון:
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 אני אסביר לך אחר כך בצד. אורלי ביטי:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, נרגענו? ישראלה בן אשר, יו"ר: , די  די

 

ה לעשות איזשהו באמת אני לא רוצ אורלי ביטי:

מין דיבור כזה, הבעיות העיקריות  

בשוק העבודה לא מתחילות מאיך נשים מתנהגות ואיך גברים 

יות האלה בפער שבין ההפרשים מתנהגים. יש בעיות, את רואה את הבע

. , יש הרבה בעיות, צריך לטפל בהן  בשכר, שעתי בשכר, חודשי

 

יכול להיות שהן נשים אומרות לך אצלך בתיה שהן מעדיפות גבר? 

, לי היו בוסיות נשים, בוסים  מעדיפות גבר, זה עניין אינדיבידואלי

, בדרך כלל  הגעתי גברים, אני לא מנסה להגיד מי היה יותר טוב מהשני

ויוונדי . שהם לא מדווחים לי ואני לא מדווחת להם איתם לאיזה מודוס 

, זאת לא חברים, בואו, זאת המדיניות, להגיד נשים ככה או נשים ככה

 מדיניות, ואנחנו עוסקים במדיניות.

 

 טוב, ככה, היות, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

, לילך אבל עוד דבר אחד אורלי ביטי: , נכון , תראו

מונתה ובמקומה בא גבר, אז נכון  

 שאנחנו מרגישות רע בזה שעמדה, שטח משוחרר לא יוחזר, 
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ון  אורלי ביטי: אז אבל אם אנחנו מדברות על שווי

אנחנו צריכות להיות ערוכות לזה  

 שבתפקידים, שגם בתפקידים גדולים כאלה, רציניים כאלה,

 

 יש עוד שיקולים. מרים פרקש:

 

יהיו עוד דברים, מה לעשות? אנחנו  אורלי ביטי:

לא מנסים להדיר גברים מכל  

 המקומות האלה, יש גם גברים טובים.

 

 אוקי, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

: שלא  –יה בעיקר שאני רואה הבע שרי שילון

יעוור את עינינו זה שיש שלוש  

 מנהלות בנקים,

 

 זה מה שהיא אמרה בדבריה, בדיוק. מרים פרקש:

 

:  עוד ארוכה הדרך. שרי שילון

 

 נכון. אורלי ביטי:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 זה מה שאני אמרתי בתחילת הדברים. מרים פרקש:
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: ה מראה מה שאמרת שארוכה הדרך, ז שרי שילון

והבעיה היא דווקא בשכבות הנמוכות.  

נכון שיש כאלה שאפשר לשאוף אליהן, הבעיה היא שבעמדות של 

 הכרעות בדרגים היותר נמוכים חסרות נשים.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

אני אשלח לך ואני צריכה אותך לדקה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 י זה.אחר 

 

: , עדיין מספר הנשים הוא קטן. שרי שילון  עדיין

 

אז קודם כל הנימה צריכה להיות  ישראלה בן אשר, יו"ר:

באמת מאוזנת, יש לנו כאלה ויש לנו  

 כאלה,

 

. של וון ישראלה, את העברת את  אורלי ביטי: . ה.

 ליר, אני מציעה, 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ששש. אשר, יו"ר:ישראלה בן 

 

, יש את  אורלי ביטי: שלישיבה הבאה תעבירי

שנשלחה  0331תוכנית הפעולה של  

 בשבוע שעבר, 
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היא מעניינת ומפורטת, מאוד  אורלי ביטי:

אופרטיבית, אולי שווה שאנחנו  

 נסתכל עליה.

 

אין שום בעיה, אני חושבת שזה יכול  ישראלה בן אשר, יו"ר:

במפגש הבא גם להתקשר לנושא שלנו  

 שהוא קשור לאלימות בכלל, זה סוג של אלימות.

 

אני פשוט היה לי חשוב שתדעו שהמדד הזה יצא, פורסם, יש בו נתונים 

שלדעתי הם מאוד מעניינים כאן ולכן היה חשוב לי לצרף לכם את 

החומר, ולהסב את תשומת לבכם, ואני מציעה שנושאים שנעלה תוכלו 

פרט, כמו שאמרתי, מספר נושאים שאנחנו לגבות ע"י המדד, כי המדד מ

 נוגעות בהם, אוקי?

 

 תודה רבה. :חברים

 

, ותודה ליו"ר  ישראלה בן אשר, יו"ר: אז תודה לכם ולכן

 שהגיעו. 

 

 

 הישיבה     נעולה
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 החלטות שנתקבלו בישיבת הועדה 

 של בינ"ה למעמד האישה

 3103 בנובמבר 3בישיבתה בתאריך 

 

 

 שונות .0

 בסדר היום( 4)סעיף  

יו"ר הועדה, הגב' ישראל בן אשר, בירכה בשמה ובשם חברי  

היבחרה כחברת מועצת  עםהועדה את החברה כוכבה קניסטר 

הרבה הצלחה חברי הועדה איחלו לכוכבה העיר קרית אונו. 

 .עשיהו

 

הבמאית  שהיתהעל אלידה גרא, סיפרה החברה שרי שילון  

 . '92כבר בשנת  ,של סרט ארוך במדינת ישראלהראשונה 

הדרך המקצועית שאלידה גרא עברה בחייה, שרי סיפרה על  

פועלה במשך השנים, ועל כך שבשנים האחרונות היא על 

הקימה את אגף המחול באומנות  ואף מחולתחום העברה ל

 לעם.

 

 עדכונים .3

 בסדר היום( 3)סעיף  

 סיור בצפון 

, בצפון סיורעדכנה על התוכניות ל מיסם ג'לגוליההחברה  

לבקר בוואדי ערה ובאזור אום אל פחם, שם יש מתוכנן 

תנופה מאוד גדולה של תעסוקת נשים, ויש מרכז הכוון 

  תעסוקתי שהוא ליד משרד ראש הממשלה שמתפקד שם.
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מועד הסיור יתואם, ככל הנראה, ליום ראשון בחודש ינואר,  

 ביום בו אמורה להתקיים ישיבת הועדה.
 
 

 יםסייעות בגני ילד 

של ן נבעניייו"ר הועדה, הגב' ישראלה בן אשר, עדכנה  

סייעות  31 -ישנה קבוצה של ככיום ודיווחה כי  הסייעות

הן המשמיעות את קולן של הסייעות בארץ,  ,רחבי הארץמ

היא , כשיושבות יחד עם אלי טרבלסי מטעם האיגוד המקצועי

 שלבדיקת הצרכים לצורך תהליך המיכאל כוכבי מלווים את ו

  . בעניינן וכיצד ניתן לקדםהסייעות ומה 
 
 

  החוק לעידוד ושילוב נשים בעבודה 

עדכן על הפעולות שנעשות על ידו וע"י החברה לילי שלמה קלדרון החבר  

החוק לעידוד ושילוב נשים בדיקה לשיפור/שינוי סופר בעניין 

 .בעבודה

 אשר יבחןעם היועמ"ש של ההסתדרות, שלמה ולילי נפגשו  

שלמה לקח הנושא יחד עם הצוות המקצועי שלו. בנוסף, את 

שלושה חברי כנסת חברתיים  –שניים על עצמו להיפגש עם 

 .לתקן בחוקניתן מה יעלו רעיונות שאולי 

 
 

  לימוד נשים חרדיות ביקורת פנימית וציבורית 

המכללה שהגב' עדינה בר שלום עומדת בראשה, שלמה עדכן ש 

נשים חרדיות טת בר אילן ללמד קיבלה את אישור אוניברסי

במסלול של תואר ראשון ביקורת פנימית וציבורית 

 במשפטים, ראיית חשבון וכל השאר. 
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כוכבה קניסטר, הצגת המצב ודיון  –נושא מטפלות לקשישים  .3

 בקשיים

 בסדר היום( 0)סעיף  

הגב' כוכבה קניסטר החברה י ניתנה סקירה רחבה ומקיפה ע" 

רשת משען, בהתייחס למצבת העובדים, בנושא כוח האדם ב

הדרך תנאי השכר ודרך עבודתם, תוך מתן דגש על חשיבות 

ל : "אהחשיבות לאת  , תוך שציינההטיפול בקשישומתן 

 ."כלות כוחי אל תעזבניכ" -ל" ותשליכני לעת זקנה

)לימודים,  כוכבה ציינה את הצורך באחזקת וטיפוח העובדים 

) '  של הקהילהוהתרומה הפעולה וכן את שיתוף  מתנות וכו

.  )תלמידי בי"ס וסטודנטים(

 

הועדה ביקשו לערוך סיור, כוכבה נענתה ברצון, מועד חברי  

 הסיור יתואם בהמשך.

 

"מדד המגדר", מדד חדש שיכול לשמש ככלי לקביעת מדיניות,  .4

 הוכן ע"י מכון וון ליר"

 בסדר היום( 3)סעיף  

עפ"י כתבה נה כי יו"ר הועדה, הגב' ישראלה בן אשר, ציי

, אין שום הבדל בבסיס )במבחן מתמטיקה( שפורסמה בעיתון

ן יחד עם זאת בין בנים לבנות,  החברה במדינת ישראל עדיי

חיה וניזונה מהמון סטריאוטיפים והמון לא הפנימה זאת, ו

 .גישות מוטעות

לא וישראלה ציינה שנשים שמתקדמות, מתקדמות כיחידות 

 כקטגוריה. 
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ו/או ישומה, לא החקיקה להיום  שראלה נכוןלדעתה של י

 המיוחל.לעשות את השינוי מספיקים על מנת 

 

מביא בפני קובעי המדיניות דדים או סטטיסטיקה המתחום 

ולראות את העובדות והתהליכים, על מנת שניתן יהיה ללמוד 

 מהם הצרכים אותם יש לקדם.

 


