
 סתדרות העובדים הכללית החדשהה

 

 בית נבחרי ההסתדרות

 

 למעמד האישה של בינ"הה ועדהישיבת 

 

 

 

 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל

 

 הועדה למעמד האישה של בינ"הישיבת 

 

 6ישיבה מספר 

 

 אביב, בית הוועד הפועל-תל

 

 3102 באוקטובר 6 – דתשע" בחשון ב' ,ראשון וםי

 

 

 נוכחים:

 

ו  "רישראלה בן אשר, י

 נחום אסד, מזכיר בינ"ה

 ליליאן סופר, חברה

 , חברהשרי שילון

 כוכבה קניסטר, חברה
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 מרים פרקש, חברה

 אסתר קורדובה, חברה

 שלמה קלדרון

 אביגדור יפת

 חגית פאר

 יפה בן גיגי

 מיסם ג'לגוליה

 עמרם ששון
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 סדר יום לישיבת הועדה

 של בינ"ה מעמד האישהל

 

 

 על סדר היום:

 

 לות בשנה קודמת )סייעות גני ילדים(.עדכונים על הפעי .0

 תכנון ואישור סדר הישיבות. –תוכנית עבודה תשע"ד  .3

 .3112דיון בחוק לעידוד ושילוב נשים בעבודה,  .2

)יוצגו מספר נושאים( ביניהם התייחסות לנושא  .4  41שונות 

 .שנה למלחמת יום כיפור

 שונות. .5
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שנה  41ות לנושא שונות )יוצגו מספר נושאים( ביניהם התייחס

 למלחמת יום כיפור

 בסדר היום( 4)סעיף 

  

אנחנו נתחיל ומי שתצטרף אלינו,  , יו"ר:ישראלה בן אשר

 יצטרף אלינו, אנחנו נקבל בברכה. 

 

אחרי  SMSמי שלא, יקבל הודעת  נחום אסד:

 הישיבה שהוא לא היה וזה יספר לו. 

 

 נוטוב, אז חברות וחברים, אנח ישראלה בן אשר, יו"ר:

, איך -נתחיל, קודם כל אני חושבת ש 

, מיולי,לילי אמרה, שמחת הפגישה,   אנחנו ככה לא נפגשנו מעט זמן

 

אפשר לפרוטוקול רק להוסיף  :שרי שילון

 ,זהבה השתתפותנו באבלה של 

 

כן, אנחנו תיכף נגיד גם את זה, נגיד  ישראלה בן אשר, יו"ר:

את זה בצורה מסודרת. חברת הועדה  

א יושבת שבעה על מות אמה, אנחנו שולחים לה מכאן זהבה תנ

תנחומים. זה היה גם במייל של כולם, מי שרוצה יכול לשלוח באופן 

 אישי.

 

 דיברתי איתה אישית. :אסתר קורדובה
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, אנחנו איך דיברת איתה, מצוין ישראלה בן אשר, יו"ר:

אומרים אלה בשורות לא טובות אבל  

 גם זה קורה לנו.

 

אי אפשר לעצור את הזמן, אבל אפשר  נחום אסד:

 להשתמש בזמן יותר נכון כשחיים. 

 

 זה דרכו של עולם. :חברה

 

ולא, והיא, וזהבה היא תמיד מקפידה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

מתקיימת הישיבה? אני  – לשאול 

 מגיעה, היא נורא מסודרת.

 

, טוב, קודם כל אנחנו מקיימים היום את הישיבה בתאריך מאוד תאריכי

באוקטובר, שזה בעצם בדיוק היום בו פרצה מלחמת יום כיפור,  6

ין את זה, ולטובת  וחשבתי שלא נוכל לעבור לסדר היום בלי לצי

, לצורך העניין החלטתי שאני רוצה להזכיר כאן.  העניין

 

היתה במלחמת יום כיפור חיילת אחת שנפלה, אחת, היה משדר 

יודעות שנשים במלחמה זה  בטלויזיה שדיבר על נשים במלחמה, ואנחנו

לא רק החיילות שנלחמות, כי נשים הן גם האמהות וגם האלמנות וגם 

 האחיות והחברות והרעיות והדודות והסבתות וכל המכלול הזה.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, תוך כדי דבריה(

 

 קורדובה, מה היא אמרה עכשיו? נחום אסד:
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 בריאותו. אני מתנצלת, שמרתי על :אסתר קורדובה

 

 לא יפה. נחום אסד:

 

 מתנצלת. :אסתר קורדובה

 

והוציאו סרט שנקרא "המלחמה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

והיא  שלהן" ושם מרואיינת האמא, 

החיילת היחידה שנפלה ואיש לא מכיר ואיש לא יודע ואיש  –אומרת 

לא מזכיר. זאת אומרת מופיע ביזכור, יש אתם יודעים אחרי המלחמה 

את שמות כל החללים וזה, אבל ברמה של שיח, ברמה של איגדו 

להזכיר היא פשוט נעלמה, והאמא אומרת זה הדבר שהכי כואב לי, 

 שבעצם זה לא עוד אחת מיני אלפי, אחת יחידה ובודדה.

 

אז אני החלטתי להזכיר אותה, קוראים לה רב"ט ניבה שאול, היא 

בת קיבוץ משמר  והיא שירתה בחיל הקשר. היא היתה 0551 -נולדה ב

. היא השתלמה במקצוע 62הנגב וגויסה לצה"ל בתחילת דצמבר  '

הפקידות וסיימה קורס למפעילי טלפרינטר, והוצבה בחיל האוויר בתור 

 מזכירה של מפקד כנף בחצרים.

 

לאחר שחרורה מהשרות הסדיר בצה"ל היא יצאה לעיר הגדולה, היא 

שהיא הכירה במהלך עבדה בכל מיני מקומות ועמדה להינשא לבחור 

 השרות הצבאי.
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במלחמת יום הכיפורים נקראה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

לשרות מילואים בחיל הקשר לשם  

, והצטרפה לשיירה  גויסה בתום שרותה בצה"ל, כבעלת מקצוע חיוני

 צבאית שירדה דרומה.

 

"ג, בעת שחנתה במחנה ל, י"ב בתשרי תש0592באוקטובר  2ביום 

, נ קלעה להפצצה של מטוסים מצריים ונהרגה מפגיעה רפידים בסיני

ניבה הובאה למנוחות עולמים בקיבוץ, השאירה אחריה הורים  ישירה.

ושתי אחיות, ולאחר הנפילה הועלתה לדרגת רב"ט. ההורים ובני 

 קרן ניבה. –הקיבוץ לזכרה קרן מלגות קבועה 

 

 מילה,אז אני חושבת שמן הראוי ביום הזה להזכיר אותה, אין אפילו 

 

למה לא מעלים את זה? אפשר  חגית פאר:

להעלות את זה בפייסבוק, להעלות,  

 להפיץ את זה.

 

אפשר להפיץ את זה, כרגע  –אז א'  ישראלה בן אשר, יו"ר:

זה מופיע גם בפרוטוקול, ואני  

 חושבת, יש פה את הפרטים, זה באמת מתוך היזכור.

 

 ת., דוברת נעמאני יכולה לתת לכרמל :שרי שילון

 

 אתם יודעים איפה המשפחה גרה? נחום אסד:

 

 בקיבוץ. ישראלה בן אשר, יו"ר:
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אז אני מציע שבסיום הישיבה הועדה  נחום אסד:

 תוציא מכתב למשפחה, 

 

 )חברה הצטרפה לישיבה, חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

ביום המיוחד הזה, עם התייחסות של  נחום אסד:

אפילו עם דברי הועדה, ואם תרצי  

 הפרוטוקול, ונעביר את זה למשפחה.

 

 אנחנו נעשה את זה על דף לוגו, כן. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 כן. מקובל על הועדה? נחום אסד:

 

 מקובל. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

. :חברים , כן  כן

 

ותביאו לי בבקשה את מה שעכשיו  נחום אסד:

 אתם חילקתם, 

 

 אז חכי, שרי, רגע, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 )חברה הצטרפה לישיבה, חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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ה במייל, אני אף פיצאת אמרת שאת מ :חברה

פעם לא קיבלתי מייל, אז אני מציעה  

 שתעדכני את המייל שלי אצלך.

 

אז אנחנו נעדכן גם את המייל שלך,  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 אבל את מנחום מקבלת הודעות? 

 

 ממנו. :חברה

 

 יפה, אז זה כבר טוב. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 הצטרפות חברות נוספות לישיבה, התארגנות()

 

לכולם יש סדר יום. אנחנו הזכרנו  ישראלה בן אשר, יו"ר:

כאן את החיילת שנפלה במלחמת יום  

הכיפורים, החיילת היחידה שנפלה במלחמה, אני חושבת שהיום שזה 

 הראוי להזכיר אותה.  שנה למלחמה מן 41

 

אני חושבת שההצעה של נחום היא בהחלט מתקבלת, לשלוח למשפחה 

ולקיבוץ את העובדה שאנחנו התייחסנו. נעלה את זה לאתר האינטרנט, 

 ובדרך זו גם נעשה מעשה של הנצחה.

 

אני מציעה בעקבות הפתיחה הזאת לאמץ אולי מנהג שהועדה, וכל פעם 

י אשמח שהיא תעשה את זה, שתוכל מישהי אחרת מתוך הועדה אנ

 למצוא דברים מהסוג הזה, 
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נשים שהן איפה שהוא התחבאו לנו  ישראלה בן אשר, יו"ר:

ן הימים וכאן זה   בין השורות ובי

המקום אולי להזכיר אותן ולהוציא את זה החוצה, אני חושבת שזה 

תפקידה של ועדה מהסוג הזה. אז אני אשמח אחר כך אם מישהי 

 –פעם הבאה ונוכל לעשות מעין רשימה שכל פעם מישהי תדע תתנדב ל

ויש לנו הרבה    ,העלומותאני זאת שמביאה הפעם את דבר הנשים 

 כאלה.

 

, בהקשר למלחמה, אז גם הסתכלתי ובדקתי הנושא של דרך אגב

צל"שים, אנחנו מדברות על צל"שים שמתקבלים באמת אחרי מעשי 

שים או שבע נשים ידועות עם גבורה ושוב יש לנו בקושי שבעה צל"

צל"שים במהלך הקרובות, ויש כאלה שמות שגם כן הלכו ונעלמו עם 

, אז אלה סוג נוסף של לעלות החוצה ולציין  השנים ולא מכירים אותן

 את זה.

 

 )אביגדור הצטרף לישיבה, חילופי דברים בין הנוכחים(

 

תעבירו בבקשה לאביגדור את הסדר  ישראלה בן אשר, יו"ר:

  ום.י 
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  תכנון ואישור סדר הישיבות –תוכנית עבודה תשע"ד 

 בסדר היום( 3)סעיף 

 

הנושא הבא שאני רוצה לעבור, זה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

כבר בעצם הישיבה הראשונה לסבב  

, וכרגע אנחנו פותחים את השנה  הנוכחי, אנחנו סוגרים שנה הרי ביולי

. יש לכם בסדר יום בדף האחרון טבלה שבה אני למעשה  לסבב הנוכחי

מציעה את תאריכי הישיבות ומספר נושאים אפשריים לדיון בועדה, 

כשאני מאוד אשמח שתתייחסו אם זה לסדר, אם זה לתאריכים, האם 

אני יודעת שאורלי העלתה את  יש איזושהי בעיה עם יום ראשון.

, היא לא נמצאת פה, אבל אני אעלה את זה, שימי  הבעיה, אורלי ביטי

ן למעשה היא צריכה להגיע לעוד ישיבה של נעמ"ת ולכן איכשהו ראשו

 זה מתנגש לה.

 

יש לנו כל יום ראשון בשעה שתיים  :שרי שילון

ישיבת הנהלה של נעמ"ת, כל יום  

 ראשון.

 

זאת אומרת שאם אחת לחודש לא  ישראלה בן אשר, יו"ר:

תהיו בישיבת הנהלה זה לא קריטי כל  

 כך,

 

 .03:11את הישיבה לשעה  או שנקדים נחום אסד:

 

 לא להקדים. עמרם ששון:
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 -לא, היום למשל הקדימו אצלנו ל :שרי שילון

 , לכן היום זה בסדר.01:21 

 

זאת אומרת שהיום בכלל לא היתה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 לה בעיה להגיע. 

 

לא, היא נמצאת באיזה השתלמות,  מרים פרקש:

 איזה פתיחת קורס או משהו. 

 

, :וןשרי שיל  יש, לא, היא בבית שאן

 

היא אמרה לי שהיא צריכה להיות  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 שם, בסדר. 

 

 יש פתיחת קורס. :שרי שילון

 

 כן, משהו שם. מרים פרקש:

 

בסדר, טוב, אז אם ככה הישיבות  ישראלה בן אשר, יו"ר:

ממשיכות להישאר בימי ראשון בשעה  

 שתיים, בקומה ארבע, באולם הנוכחי.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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, אז בואו תסתכלו, יש פה  ישראלה בן אשר, יו"ר: אז אוקי

תאריכים של הישיבות הבאות, על ימי  

ראשון כמובן, עם נושאים מסוימים שאני מציעה אותם לדיון במהלך 

השנה, אם יש לכם נושא אחר או נוסף שהייתן רוצות להעלות, 

אים האלה מקובלים עליכם אז אנחנו נפעל לפי בשמחה. אם הנוש

 הרשימה הזאת.

 

ביום שישי האחרון, זאת אומרת לפני  :שרי שילון

יומיים, היתה כתבה מאלפת בנושא  

 הזנות, ומכיוון שזו הצעת חוק שמונחת על שולחנה של הכנסת,

 

 מיסוד הזנות, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

חמה היפך, המלללא מיסוד, אלא  :שרי שילון

הם  ,בזנות, עפ"י החוק השבדי וכו' 

 מבקשים שהם יהיו במעמד של

 

 )מדברות ביחד(

 

. פלילי, :אסתר קורדובה . . 

 

ולא המשגרים,  ולא הזונות ן,כ פלילי :שרי שילון

, ויש   ' אלא המשתמשים בשרותיהן וכו

, איך כל אלה שרוצים למסד את הזנות, כי עכשיו מלחמה שלמה  שאין

, אי אפשר להלחם הדבר העתיק ביותרזה  ,מקצוע? הם אומרים את זה

 בזה,
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האיגוד המקצועי ישמח לטפל בזה,  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 .)צוחקת( לא? 

 

זו היתה כתבה טובה מאוד. אני  :שרי שילון

חושבת שזה גם מתאים לנושא של  

הסחר בנשים, כי כל דבר שהוא זנות זה בעצם פגיעה בנשים, פגיעה 

וזה קשור גם לסחר כיוון שזה גם מעורבות בסחר  עליונה בנשים,

 בנשים.

 

, אז, ישראלה בן אשר, יו"ר:  אוקי

 

אז כדאי אולי להכניס גם את הנושא  :שרי שילון

הזה של מה שעומד על שולחנה של  

 הכנסת, כי זה נורא, הקמפיין הזה,

 

איך זה מסתדר עם ההחלטה של  נחום אסד:

 בימ"ש היום שקבע שגם זונה תשלם 

 מס הכנסה? 

 

 זה נורא. :שרי שילון

 

כי את אומרת מעצם הקביעה  נחום אסד:

בתשלום מס הכנסה הוא נותן לזה  

 לגיטימציה,
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 זה הופך את זה למקצוע, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 ., זה מיסודזה מיסוד, בוודאי :שרי שילון

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 זה מקצוע. :חברה

 

, היום. אז  ynet -היום, תכנסי ב אסד: נחום תראי

 איך הדבר הזה מסתדר? 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 מטורף, זה מזעזע. :שרי שילון

 

רגע, רגע, לא שומעים אותך, יפה,  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 חבל. 

 

אבל בטח יהיה על זה ערעור, אל  :שרי שילון

 תסחף. 

 

 נסחף, אני רק מעדכן. אני לא נחום אסד:

 

 יתחיל על זה דיון מאוד מאוד גורף. :שרי שילון

 

 ואת חושבת שאנחנו יכולים להשפיע? נחום אסד:
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 חובה עלינו להשפיע. :שרי שילון

 

: ו. יפה בן גיגי  זה בדיוק מה ששאלתי עכשי

 

, תמיד -מה אנחנו נגיד? אנחנו נגיד ש :שרי שילון

טו חוסך שבהרביצו לילדים, נכון?  

 שונא בנו, אז מה, מכיוון שזה תמיד אז אנחנו מסכימים לזה?

 

לא, אתם כועדה של בית נבחרי  נחום אסד:

ההסתדרות, שמטפלת בנושאים  

המקצועיים ובמעמד האשה כאשה עובדת, את חושבת שזו הנישה, אולי 

, זה בסדר, אבל להוציא מפה החלטה,  ון  אם את רוצה לקיים דיון כדי

 

:  מה היכולת שלנו להשפיע? יפה בן גיגי

 

 איך תוציאי מפה החלטה? נחום אסד:

 

:  מה היכולת לעשות, יפה בן גיגי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

. בנושא סחר בנשים? חגית פאר: . . 

 

 לא, רגע, חגית אומרת פה משהו, נחום אסד:
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אבל יפה רצתה קודם, זה בסדר?  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 ?מתאים 

 

. חגית פאר:  כן

 

: נביא דיון כאן, מה היכולת שלנו  יפה בן גיגי

 להשפיע, 

 

אם את רוצה לקיים דיון זה משהו  נחום אסד:

 אחר. 

 

: או לשנות משהו, כשזה לא עלה על  יפה בן גיגי

סדר היום בכנסת, בועדה, במשרד  

הרווחה, כאילו משהו, מה הכוח שלנו להשפיע פה מעבר לדיון 

 מה? .שמודעים לזה

 

 אפשר. אפשר, שלמה קלדרון:

 

קודם כל העלאה למודעות זה כבר  :שרי שילון

את העלית  –דבר מאוד חשוב, שנית  

 היום הבינלאומי למניעת אלימות, 2103 -ב

 

לדצמבר  0 -פלוס סחר בנשים, כי ב ישראלה בן אשר, יו"ר:

 מציינים את היום הבינלאומי, 

 

 )מדברות ביחד(
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 בר.בנובמ 32 -ב :חברה

 

בדצמבר  0זה מניעת אלימות,  35לא,  ישראלה בן אשר, יו"ר:

.זה סחר בנשים, אני   . כי  את שניהם. .

בנובמבר, אז אמרתי וואללה שמחה ועוד  32 -חנוכה נופל לנו השנה ב

 שמחה ועוד שמחה, אז עשיתי את זה,

 

כל הנושא של זנות קשור בדיוק  :שרי שילון

 בדברים האלה. 

 

 בואי תתייחסי לעניין הזה.אז  נחום אסד:

 

בדיוק באלימות, זה כאילו, אין לך  :שרי שילון

אלימות גדולה יותר נגד נשים מאשר  

. .  זנות, ואין לך סחר בנשים ש.

 

 )מדברות ביחד(

 

אביגדור, האם אנחנו יכולים לעשות  ישראלה בן אשר, יו"ר:

איזושהי ישיבה משותפת של רווחה  

 זנות, סחר בנשים, אלימות? הזו בנושא שליחד עם הועדה 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, היה צריך להופיע, אביגדור יפת:  קודם כל לידיעתכן

 



 
 
 

  6.01.3102ישיבת הועדה למעמד האישה                                                          
 
 

09 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 שניה, חברות. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 05 -היה צריך להופיע בפני הועדה ב אביגדור יפת:

ברגע האחרון  לחודש שר הרווחה, 

הודיעה לי ביום חמישי המזכירה שלו שהוא נקרא ביום הזה, בתאריך 

לנובמבר. אז  04 -הזה למשרד ראש הממשלה, ולכן נדחתה הישיבה ל

אפשר, יכול להיות שנעשה שילוב בעניין הזה, בהזדמנות שנמצא פה 

 השר.

 

 בנובמבר, 04אה, לא, זה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 .כן אביגדור יפת:

 

בנובמבר,  2 -הישיבה שלנו היא ב ישראלה בן אשר, יו"ר:

 אנחנו איפשהו, 

 

מה זה משנה? אבל בישיבה כזאת  אביגדור יפת:

חשובה עם השר אפשר גם להעלות  

 את הנושא הזה.

 

 אפשר להשתתף בועדה שם. שלמה קלדרון:

 

 כן. אביגדור יפת:
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במבר בנו 04 -שרגע, אז אתה אומר  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 כבר קבוע? 

 

.  אביגדור יפת:  , נכון נחום?04כן

 

 כמו שאני זוכר כן. נחום אסד:

 

 בנובמבר, כן. 04 אביגדור יפת:

 

 טוב מאוד. שלמה קלדרון:

 

 איזה יום זה יוצא? 04 ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 שני. אביגדור יפת:

 

 שני, אתה מבין איפה הבעיה? ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 בשעה אחת וחצי. אביגדור יפת:

 

 חריג. שלמה קלדרון:

 

אני לא רואה בזה שום בעיה, אני  נחום אסד:

 ,-חושב ש 

 

 לא בעיה, אביגדור יפת:
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

קודם כל נקיים את הישיבה שלנו,  מרים פרקש:

, ואז מי ואולי נכין גם  , נדבר שרי

 ת.שרוצה מהועדה יבוא לישיבה המשותפ

 

, ותגידו לי  נחום אסד: אני מציע, שרי, תקשיבי

 מה אתן אומרות, 

 

, זה לא, מרים פרקש:  לדעתי

 

 זה נושא משותף, כן. אביגדור יפת:

 

בתאריך הזה נקיים את הישיבה, זה  נחום אסד:

הנושא, בסדר? אנחנו מקיימים דיון  

כאן בועדה. אני מציע להזמין גם את הנהלת נעמ"ת לעניין הזה, 

. אני מציע להוציא גם הזמנה ליושבות ראש,לי  שיבה הזו כאן

 

 ?2103 -אתה מתכוון ל :שרי שילון

 

כן. שתצא הזמנה גם להנהלת נעמ"ת  נחום אסד:

ויו"ר נעמ"ת, ואני מציע גם שנזמין  

את יו"ר נעמ"ת במרחבים, ומי שתשתתף ותרצה לבוא, בבקשה, ואז 

, בסוף הדיון מן הסתם תיאמר אי ון זושהי אמירה, לאן לקיים די

 שנצטרך לנווט אותה ננווט אותה ובעצם שם מסתיים תפקידנו.
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: אני הייתי גם מזמינה איזושהי דמות  יפה בן גיגי

 מוכרת, 

 

אז אני רשמתי פה הרצאה אורחת,  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 .  אני עוד לא יודעת מי

 

:  בדיוק. יפה בן גיגי

 

 ?את מי את מציעה ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

: , כרגע אני והיא  יפה בן גיגי יש את אודליה כרמון

דיברנו, שהיתה בבית הנשיא, אבל פה  

 זה הטרדה, יש את צופית גרנט שהיא נתנה,

 

היא בעצמה היתה היא בעצמה,  :אסתר קורדובה

 קורבן. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 הסרט היה פשוט מזעזע. :חברה

 

: , אני נותנת דוגמה שהיא נתנה או יפה בן גיגי קי

את התוכנית האחרונה של אבודים,  

 שזה היה סחר בנשים, שזה היה מדהים.

 

 נורא. מרים פרקש:
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. כוכבה קניסטר: .  אפשר להביא את אורלי וילנאי ש.

 

 )צלצול טלפון, מדברות ביחד(

 

: , כל, בואו תראו, כל אלה זה  יפה בן גיגי תראי

אני  אפשר, –הכל כסף, השאלה  

 יכולה לדבר עם אחת מהן,

 

 כמה זה עולה? נחום אסד:

 

:  יש לי מחירים רשמיים להרצאות, יפה בן גיגי

 

? כמה זה 3,111? 0,111כמה, כמה?  נחום אסד:

 עולה? 

 

: לא, אם אתה מדבר על הרצאה שאני  יפה בן גיגי

 מזמינה אותה לכנס וזה, 

 

 מה זה כנס? אנחנו מדברים על, נחום אסד:

 

:יפה ב  ,-לא, לפה אנחנו נדבר שזה מיועד ל ן גיגי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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בואו ניתן ליפה לחזור אלינו עם  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 תשובה. 

 

:  שזה חצי התנדבות. יפה בן גיגי

 

יפה, את יכולה לבדוק ולהחזיר לנו  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 תשובה? 

 

:  ה תאריך.אני רוצ יפה בן גיגי

 

 בדצמבר. 2 ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

, יש לך ממני למשהו כמו  נחום אסד: תקשיבי

 שקל לפני מע"מ. 3,111שעתיים  

 

 יפה מאוד. אביגדור יפת:

 

:  אוקי. יפה בן גיגי

 

 -אני רוצה להציע בלי כסף את חברת שלמה קלדרון:

כנסת שהיא אחראית על מעמד האשה  

 .בלי כסף בכנסת, היא תבוא

 

 את לביא? ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

, ולה יש השפעה. שלמה קלדרון:  בוודאי
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ולה יש השפעה, לא סתם. שלמה קלדרון:

 

אנחנו, תיכף תראו שאני רשמתי פה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

ביקור בכנסת, אנחנו רוצות לבוא  

..לועדה שלה, להתארח, אז לא ניק .  ח אותה 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 תחליטו ביניכם. :נחום אסד

 

 קודם כל אנחנו שילמנו למרצים, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 לא צריך לשלם, שלמה קלדרון:

 

 בסדר, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, אבל לא כולם ביחד, גם ששש. רגע ישראלה בן אשר, יו"ר:

 זה מפריע להקלטה, גם לא שומעים. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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אם משהו מסוים יסכימו, אבל אני  :שרי שילון

רית כשאני חמדברת איתם בצורה מס 

, זה משהו אחר.  מזמינה אותם לכנסים שלי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, בדיוק :יסטרכוכבה קנ  נכון

 

לא מציע לשים כסף  נחום, אני שלמה קלדרון:

 בדברים כאלו, באמת. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

לא מסכימה, אם אנחנו מחליטים  מיסם ג'לגוליה:

משהו, לא, שנעשה את זה מקצועי,  

לא נזמין איזה עיתונאית או איזה מישהי שעשתה סרט, אנחנו לא 

. נעשה . . מישהו מהאקדמיה, ויש המון נשים, יש המון מרצות  פה 

מהאקדמיה שעשו, שעסקו, אני לא מזמן קראתי מאמר מאוד חשוב, לא 

זוכרת איזה דוקטור עשתה את זה, אבל הנושא של מיסוד הזנות 

ון יהיה ברמה  , אז הדי ון בישראל, זה מאוד חשוב, אנחנו נעשה די

ומי שיש לו ממצאים לגבי גבוהה, ברמה של מי שעשה את החקר 

 case study שלהנושאים האלה, שאנחנו נחכים, זה לא עניין של קטע 

  שאנחנו עושים על מישהי שעשתה כתבה על הנושא.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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לא, בהמשך לכתבה היא עשתה  :יפה בן גיגי

 דברים, 

 

שנדע, לנו  לנו כועדה חשובנכון, אבל  מיסם ג'לגוליה:

חשובה האינפורמציה ככה  כועדה 

 שנוכל אחר כך לעשות עם זה משהו.

 

 מה פתאום, לא רץ לאשר כסף. שלמה קלדרון:

 

 אני רוצה להתייחס, נחום, :כוכבה קניסטר

 

בואו רגע נדע את כל חילוקי הדעות,  :נחום אסד

יש לכם יו"ר ועדה, כל אחת שתבוא  

לפנינו שנה שלמה, אנחנו יכולים  תציע את ההצעה, תסגרו בבקשה. יש

אתם רוצים, תגידו מי  נחנולהזמין לא פעם ולא פעמיים את מי שא

, אם יש בעיה שלנו כספית אני אשלם אותה, רוצים ליום הספציפי הזה

נתתי לך גם את המסגרת שהיא מסגרת שאנחנו פה יודעים לחיות 

רת, שהיא איתה ואין לנו עניין איתה. ואם תחליטו למצוא מישהי אח

 מתנדבת, אז בשמחה רבה.

 

אני מציע לגבי המוזמנים, הועדה וגם ועדת הרווחה, להזמין את 

הנהלת נעמ"ת ואת יו"ר נעמ"ת במרחבים לכאן לישיבה המיוחדת 

 הזאת, אבל אנא מבעוד מועד.

 

טוב, אנחנו כבר יצאנו לדרך, יפה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 בודקת, 



 
 
 

  6.01.3102ישיבת הועדה למעמד האישה                                                          
 
 

28 

 

הישיבה של ועדת רגע, מה לגבי  מרים פרקש:

 הרווחה, 

 

. :נחום אסד  זה משהו אחר לגמרי

 

זה שני דברים שונים, אפשר להגיע  ישראלה בן אשר, יו"ר:

לישיבת הועדה, בדיוק כמו שאביגדור  

 בנובמבר לישיבה בלי קשר. 04 -נמצא פה את יכולה להגיע ב

 

 אתן תקבלו גם הזמנה. אביגדור יפת:

 

 תשלח לנו הזמנה. מרים פרקש:

 

. ישראלה בן אשר, יו"ר:  כן

 

 תקבלו, תקבלו הזמנות. אביגדור יפת:

 

 אין שום בעיה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 תקבלנה הזמנות, זה בסדר. אביגדור יפת:

 

אז כרגע אני מחכה למידע מיפה,  ישראלה בן אשר, יו"ר:

ממיסם ושרי, אם יש לכן אפשרות  

 לשלוח לי גם מידע.

 



 
 
 

  6.01.3102ישיבת הועדה למעמד האישה                                                          
 
 

29 

 כחים, מדברים ביחד()חילופי דברים בין הנו

 

, אני רוצה לענות לה,  :יפה בן גיגי אם תרשי לי

שהיא אמרה איזושהי עיתונאי עושה.  

לא, בעקבות הכתבה של צופית גרנט נעשו דברים, היא עצמה יש לה 

הרצאה כנגד כל הסיכויים, היא ילדה שהוזנחה בימי ילדותה בגיל 

 חמש,

 

, בגיל חמש, נכון. מרים פרקש:  כן

 

 -ובעקבות זה היא הלכה לאמנון בן :ן גיגייפה ב

עמי שהוא מנכ"ל רשות האוכלוסין,  

, עוד הרצאה של סלב, היא קיבלה אישורים לכל -זה מעבר למה ש

, ון  הנשים המוכות ואלה עם רישי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

לזה התכוונתי, בעקבות זה חלו  :יפה בן גיגי

לה לתת לנו כלים שינויים והיא יכו 

 איך לעשות את זה כל אחד בסביבה הקרובה שלו.

 

ון. אביגדור יפת:  היא בעלת ניסי

 

מיסם מתכוונת מעבר לזה, מיסם  :שרי שילון

 .. .  מתכוונת למישהו שעושה מחקר 
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ששש. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

ואיך מתנהל  איך מתנהל בהולנד :שרי שילון

 בנורבגיה ואיך מתנהל בשבדיה, 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

. בסביבה הקרובה שלנו. חברה . . 

 

 שניה, חברות, אחת אחת. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 אני רוצה, :נחום אסד

 

 אני רוצה להתייחס. :כוכבה קניסטר

 

, רק יש שם בסוף  :נחום אסד בנות, הנושא מעניין

מקליטות, הן לא שומעות כלום, בסוף  

דיברו ביחד. אתן לא תראו את הפרוטוקול,  –תהיה לי שורה אחת 

 נכון?

 

 נכון. :המקליט

 

 אז הנה קיבלתן תשובה. :נחום אסד
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אני רוצה להתייחס. אני חושבת  :כוכבה קניסטר

שצופית גרנט היא לא רק מהווה את  

לסרט, המעבר האישי מהות הסרט, ההמשך של הכנת, טרום הכנתית 

שלה, הטרגדיה האישית שלה, ליוותה אותה לכל הגורמים, ויש לה את 

 כל האסמכתאות להמשיך לטפל בבעיות האלה,

 

 והיא מטפלת, :חבר

 

ועד היום. ואני אומרת לך אמא שלה  :כוכבה קניסטר

, והאשה הזאת   היתה אצלי בדיור מוגן

 , שאמא שלה חלתה ואז אשה מדהימה. אני אתן רק פרדוכס מצחיק קטן

באתי לעשות ביקור בית, ואז אני אומרת, והיא היתה כזאת מציאותית, 

אמא, היא  –אני היה לי מאוד קשה, אז היא שואלת את אמא שלה 

אומרת אני הולכת למות, לא טוב לי. אחרי הרבה שנים של נתק. אז 

, ומועדון של קלפים.  היא אומרת לה, והאמא שיחקה קלפים, רמי

אמא, תגידי באיזה שעה  –אני שומעת את צופית אומרת לה  פתאום

את רוצה שאני אעשה לך את הלוויה שלך? באיזה הומור, באיזה הכנה 

אז אני אומרת לה נפשית. והיא באמת היתה חולה, האשה היתה חולה. 

צופית, איך? היא אומרת לי: לא, היא צריכה לדעת. היא אומרת לה:  –

כי המועדון סגור, תעשי את זה בארבע  לא, אל תעשי בשעה שתיים

 שכולם יוכלו לבוא. 

 

אני אומרת לכם המציאות שלה, והיא סיפרה לה לידה את כל מה שהיא 

עברה. היה לה אומץ, אומץ עז מאוד, איך התחברתי לטרגדיה אני 

 קוראת לזה, כי היה לי מאוד קשה, היא מספרת ואני בוכה, 
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יך לדעת שיש והיא אומרת לי צר :כוכבה קניסטר

כמוני עוד הרבה שאתם לא יודעים  

, נשים, שהן חוששות להתבטא, שאין להן כתובת, אני הכתובת  עליהן

 , ואני נענית לזה.שלהן היא אומרת, פונות אלי מכל הרבדים

 

אוקי, אנחנו נקבל, יפה, אז תודה,  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 אנחנו, תעבירו, 

 

גם מישהו  אתם יודעים מה, אולי :נחום אסד

שימנף אתכם תקשורתית עם הועדה  

 הזאת, תחשבו על זה.

 

 צופית גרנט זה רעיון טוב, לא, באמת. אסתר קורדובה:

 

 אני חושבת, אני חושבת, מרים פרקש:

 

 לא, באמת, אסתר קורדובה:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ששש. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 ה לדבר רגע משהו?אני יכול מרים פרקש:

 

. ישראלה בן אשר, יו"ר:  כן
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יש לי רעיון מה שנקרא אומפרומיסי  מרים פרקש:

כזה, מכיוון שהמטרה היא לעשות את  

מין כנס, להזמין את כל הכנס הזה לא לועדה, אלא להפוך את זה ל

היו"ריות ואת הנהלת נעמ"ת, כל הדברים, אז אני חושבת שאפשר 

את הקטע של צופית שבכל אופן היא י יש לשקול להזמין גם וגם. כ

איזה מין סלב שקצת מושך מבחינת לבוא ולשמוע אותה, והיא תביא 

גם את הניסיון האישי שלה וגם סיפור, ואני קונה גם את הרעיון שלך 

 להביא מישהי שתתן לנו סקירה מסודרת. 

 

אם זה הולך להיות, איך אומרים, משהו מאוד רחב, כנס, אפשר להביא 

 יים.שת

 

 מרים, הבעיה היא, :נחום אסד

 

 רוצים כסף. שלמה קלדרון:

 

 לא, לא, :נחום אסד

 

 לא, לא, לא. אסתר קורדובה:

 

 לא, לא, לא, אה, מרים פרקש:

 

 לא מדובר בכסף. אסתר קורדובה:
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מרים, את יודעת, ברגע שאתה מקיים  :נחום אסד

ישיבה יותר משעה ורבע, שעה וחצי,  

 .אנשים מאבדים עניין

 

כל אחת תקבל על עצמה לדבר לא  מרים פרקש:

 יותר מחצי שעה. 

 

לא, לא, את תראי כמה זמן אנחנו פה,  :נחום אסד

כבר חצי שעה, עוד לא התחלנו.  

 כשאתה שומע הרצאה ואתה רוצה להתמקד,

 

 אתה רוצה לשמוע אותה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 ואתה רוצה גם להיות שותף. אחת.  :נחום אסד

 

 אז תחליטו אתם. ם פרקש:מרי

 

 אין לי בעיה, :נחום אסד

 

 כי בעיה, גם זה טוב וגם זה טוב. מרים פרקש:

 

אז אני אסביר, אז לא מוותרים על  :נחום אסד

שום דבר טוב, אז בואו נתחיל עם  

 משהו, ואם נראה שיש מקום להמשך נביא גם את האנשים הנוספים.
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או נתונים כדי שנוכל אז קודם כל תבי ישראלה בן אשר, יו"ר:

לעשות את החיבור מה אנחנו יכולות  

 לקבל.

 

קודם כל צריך יהיה להחליט באופן  :שרי שילון

ון.   מסודר מה המסגרת של אותו די

 

 אז המסגרת כבר היא נאמרה, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

לא, אבל תביאו לה את ההצעות  מרים פרקש:

 קודם, 

 

סגרת היא אותה מסגרת, שניה, המ ישראלה בן אשר, יו"ר:

זאת ישיבה שמתחילה בשתיים  

ומסתיימת בארבע, מכסימום תגלוש לארבע וחצי אם אנחנו כל כך 

 נהיה,

 

והדיון בה עוסק בסחר בנשים,  :שרי שילון

 בבעיית אלימות? 

 

הדיון בה יעסוק, זה התאריך שיש לנו  ישראלה בן אשר, יו"ר:

אותו וזה הנושא שאנחנו רוצים  

אנחנו לא יכולים הרבה לגעת בזה, כי אין לנו את הזמן ואין  להעלות.

לנו גם את המנדט, אנחנו יכולים פשוט להתייחס כי זה יום שאנחנו 

 לא רוצות לעבור עליו.
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אני יכולה רק לציין נקודה, שבוקי  :כוכבה קניסטר

נאה, תעשו לנו לסיום את הסיור  

 שהוא עושה.

 

 ה?אתן מוכנות לבוא בליל :נחום אסד

 

. :חברות  כן

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ששש. טוב, בואו נתקדם. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 חברות, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

שעות, אני עשיתי  9 – 6זה סיור של  מרים פרקש:

 אותו. עשיתי אותו. 

 

חברות, אני רוצה להמשיך הלאה כי  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 אנחנו נעצרנו. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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 3112דיון בחוק לעידוד ושילוב נשים בעבודה, 

 לסדר היום( 2)סעיף 

 

טוב, חברות, ההתלהבות נהדרת, בואו  ישראלה בן אשר, יו"ר:

נמשיך הלאה. אם אתן זוכרות,  

ותעסוקה בעולם החרדי, אמרנו שאנחנו  כשעבדנו על הנושא של נשים

, ואני חושבת שהשנה  רוצות להתייחס גם לנושא של המגזר הערבי

 נעסוק בזה. 

 

בפברואר, אבל אני  3 -בינואר ו 5אני נתתי לזה שני מפגשים אפשריים: 

 רוצה בבקשה מספר חברות או חברים שיקחו את זה על עצמם, 

 

 אני, מיסם ג'לגוליה:

 

אז מיסם, מיסם ולילי? כדי ששוב  , יו"ר:ישראלה בן אשר

מה  םאני אוכל לשמוע מכ .נוכל 

 קורה, שלמה?

 

אם תקצי לנו זמן אנחנו נדווח על  שלמה קלדרון:

הפעילות שעשינו להעסקת נשים  

, לילי ואני,   במגזר החרדי

 

 אז רק שניה, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

, אני, שלמה קלדרון:  תתני לי זמן
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 רק שניה, זה עומד על הפרק. ר, יו"ר:ישראלה בן אש

 

 אז אני אדווח. שלמה קלדרון:

 

. ישראלה בן אשר, יו"ר:  יופי

 

 זהו, שלא, מרים פרקש:

 

יהיה דיווח. רגע, קודם מאוד חשובה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

לי התוכנית כדי שתדעו על מה אתן  

 מוזמנות השנה.

 

. לעשות. חגית פאר: . . , יש פה   נכון

 

, אני בדיוק אמרתי ללילי  בן אשר, יו"ר:ישראלה  אז חשוב לי

שאנחנו נשמח לשמוע. עכשיו שימו  

במרץ, אני נתתי פה תאריך לישיבה שהוא מתרחש בסמיכות  3 -לב שב

 ,ליום האשה הבינלאומי

 

זו בעיה. זו בעיה מבחינתנו, כי אנחנו  חגית פאר:

גם בנעמ"ת יש לנו המון פעילויות  

, זו בעיה.במרחבים, ויש פעילו  יות בנעמ"ת כאן

 

, ה ישראלה בן אשר, יו"ר:  במרץ אחד, 2במרץ הוא  2 -אוקי

 

 נכון, חגית פאר:
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במרץ, כי זה  3 -והישיבה שלנו היא ב ישראלה בן אשר, יו"ר:

, יחד עם זאת אני לא   יום ראשון

קבעתי נושא ולא קבעתי עדיין שום דבר, אז כך שזה פתוח להצעות 

, ויכול להיו ת שאפשר לעשות חיבורים עם השטח, אז תחשבי על שלכן

 זה, תארחי אותנו.

 

 אוקי, בשמחה. חגית פאר:

 

 במרץ? 3אז רגע, רגע,  :נחום אסד

 

. ישראלה בן אשר, יו"ר:  כן

 

אז אני רוצה ללכת עם זה קצת יותר  :נחום אסד

 רחוק אם אפשר. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ששש. יו"ר: ישראלה בן אשר,

 

מאחר ואנחנו מדברים על יום האשה  :נחום אסד

  ,  הבינלאומי

 

, כן, אה ישראלה בן אשר, יו"ר:  אה.-כן
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ואם אנחנו מדברים על משהו, על  :נחום אסד

, אז בואו ניקח אותו   בינלאומי

בינלאומי של בינ"ה ונתייחס לכל יתרת הנשים שנמצאות בבינ"ה, 

 הזה, ונביא אותן ונצרף אותן ליום

 

 יפה. שלמה קלדרון:

 

. :חברות  כן

 

כי יש לא מעט נשים שנמצאות  :נחום אסד

 בועדות אחרות, 

 

 נכון. מרים פרקש:

 

 ונזמין אותן כאורחות של הועדה, :נחום אסד

 

ון גדול. שלמה קלדרון:  יפה מאוד, רעי

 

 ומפה נלך קדימה. :נחום אסד

 

שעברה אנחנו עשינו את זה בשנה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 לכל המליאה אם אתה זוכר. 

 

אבל אני אמרתי לך, את חושבת שאני  :נחום אסד

 לא קראתי את הספר "המח הנשי"? 
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חברות, אתן לא יודעות איזה שיעורי  ישראלה בן אשר, יו"ר:

בית הוא קיבל לקיץ והוא לקח את זה  

 ברצינות.

 

אבל אני לא ידעתי שאני צריך להבין  :נחום אסד

 כל ההורמונים. ולהכיר את 

 

. דרך אגב  ישראלה בן אשר, יו"ר: העיקר עשינו משהו חיובי

לחבר אולי ולנסות להגיע האופציה  

לועדה למעמד האשה בכנסת בתאריך הזה, אז זאת גם אופציה ליום 

 האשה.

 

אבל הם יהיו עסוקים שם מן הסתם  :נחום אסד

הם ירצו את הפאן שלהם ואת  

 התקשורת שלהם.

 

 נכון. ן:שלמה קלדרו

 

לא יודעת, אנחנו עוד צריכים לבדוק  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 את זה. נבדוק את זה. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

. מה מתכננים בנעמ"ת השנה ליום  :חברה . .

הזה, כל אחת מתכננת לעצמה  

 במרחב.
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 אז יש איזה אירוע מרכזי. מרים פרקש:

 

בדרך כלל יש ואנחנו נרצה לבדוק אם  ישראלה בן אשר, יו"ר:

אנחנו יכולות להצטרף לאירוע  

 בכנסת.

 

אז יש לנו שתי אפשרויות,  ישראלה, :ליליאן סופר

. או עם ההצעה לצרף נשים   . . או עם 

 נוספות.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 כן, תקשיבו, אז ככה, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

, :נחום אסד אם אנחנו נוסעים ביום  תקשיבו

הזה, ולא איכפת לי לקחת גם  

אוטובוס, בסדר? חגית הולכת לבדוק עכשיו כבר את התאריך ולנסות 

לשריין אותו, אם כן, אנחנו נבנה תוכנית עבודה מלאה ליום הזה, ולא 

באוטובוס ולרדת ולממן את היום הזה. אנחנו  51איכפת לי לקחת 

היות, ובפינלה נעשה אותו בפאן הכי נעשה אותו הכי מקצועי שיכול ל

 שיכול להיות,כייפי 

 

 שבע?-רגע, לאן לרדת? לבאר מרים פרקש:

 

 לאיזשהו דרום, ישראלה בן אשר, יו"ר:
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 שבע,-לא רק לבאר :נחום אסד

 

 לאיזשהו דרום. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

לא, לא, תקשיבו, הנגב הוא לא אותו  :נחום אסד

ה כבר נגב נגב שהיה לפני שנתיים, ז 

 אחר.

 

 לא, יש מה לראות. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

אז כמו שאנחנו הולכים למגזר הערבי,  :נחום אסד

אז אנחנו לא נשאר תקועים במרכז,  

 אנחנו נלך גם דרומה ונלך גם צפונה.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

במקביל כדאי לבדוק מה הועדה  מרים פרקש:

 האשה בכנסת עושה,ד לקידום מעמ 

 

 אז אנחנו נבדוק את שתי האופציות, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 וגם נעמ"ת, מה התוכניות של נעמ"ת. :שרי שילון
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את תסגרי לך את התאריך, תראי  :נחום אסד

איפה אנחנו נמצאים, זה יוצא יום  

 ראשון,

 

, אז חגית, את בודקת? ישראלה בן אשר, יו"ר:  אוקי

 

 י בודקת וחוזרת אליכם.אנ חגית פאר:

 

ואני בודקת את הנושא של הועדה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 בכנסת, ואז נראה מה. 

 

אם זה נסגר אז את רוצה שאנחנו  :נחום אסד

נתכנן סיור יום שלם ונבנה אותו  

 נכון?

 

 בשמחה. בשמחה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 אין בעיה. :נחום אסד

 

 ? לביא?מי היו"ר בכנסת אביגדור יפת:

 

 דליה לביא, ד"ר דליה לביא. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 ד"ר עליזה לביא. אסתר קורדובה:

 

 עליזה, סליחה. ישראלה בן אשר, יו"ר:
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

אני מאוד חברות, אנחנו ממשיכות,  ישראלה בן אשר, יו"ר:

סיעור שמחה שאנחנו עושים את ה 

 כי  תראה איזה יופי דברים יוצאים, אתה זוכר? מוחות הזה,

 

למה את עושה לי ככה כאילו אני לא  :נחום אסד

 האמנתי? 

 

לא, כי אמרת לי תביאי משהו, כאילו  ישראלה בן אשר, יו"ר:

לא הבאתי כלום לישיבה. הוא כל  

 הזמן יש לו חרדות שאין בשר לישיבה.

 

 הוא פרפקציוניסט. :חברה

 

 באפריל, 6ואני גם. זו בעיה. חברות,  ו"ר:ישראלה בן אשר, י

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, הישיבה של ה ישראלה בן אשר, יו"ר: באפריל אני  6 -אוקי

רשמתי אותה, אבל זאת אופציה  

שאנחנו לא נקיים אותה כי זה ממש לפני הפסח, והמח הנשי אומר 

 שלפני החג נשים לא פנויות לישיבות.

 

 נכון. :וכבה קניסטרכ
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 בסדר? זה בלי לקרוא את הספר. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

עזבו, זה עוד תפיסת עולם מעוותת,  :נחום אסד

 מי שעושה חלונות בבית זה אני, 

 

 אבל הן צריכות לפקח, רגע. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

הולכות לפדיקור מדיקור ואנחנו  :נחום אסד

מוצאים את עצמנו עם חתכים  

 אצבעות.ב

 

 סליחה, מי צריכה לפקח עליך? ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 מאיפה אבל? מהפדיקור? :נחום אסד

 

ו, אני הצעתי לעשות השנה, ישראלה בן אשר, יו"ר:  עכשי

 

 נחום, אתה מתעלה על עצמך היום. שלמה קלדרון:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

אז שהתחלתי ל אני חייב להגיד לך, מ :נחום אסד

חשוב ופחות לעבוד זה יוצא לי יותר  

 טוב.
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

טוב, חברות, אני הצעתי את הנושא  ישראלה בן אשר, יו"ר:

של, לעסוק בנושא של גיל פרישה  

ויוני, אם זה מקובל עליכם?  ונשים, בחודשים מאי 

 

לתי משהו, קיב רוצה להגיד לכם :נחום אסד

הזמנה היום בנושא הזה של הארגון  

הבינלאומי שבמקרה יוסף קרא הוא גם הנציג של ההסתדרות, ונדמה לי 

 שהחודש הם מקיימים יומיים כאלה,

 

 לחודש. 5 -זה השבוע, ב :שרי שילון

 

השבוע, צודקת, השבוע מקיימים כזה  :נחום אסד

 דבר, פה בת"א, נכון? 

 

 בנושא הזה? :חברה

 

נושא הזה. לא רק של נשים, אלא ב :נחום אסד

בכלל גיל הפרישה, אז אם מישהו  

רוצה להצטרף אז תגידו לי אני אנסה לארגן לכם הזמנה ותגשו, יש 

 יומיים מרתקים.

 

אם יש מישהי או מישהו שהולך לשם,  ישראלה בן אשר, יו"ר:

נא להביא חומרים, אנחנו נעסוק  

 בנושא הזה.
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 לאן? מרים פרקש:

 

אני אשמח להשתתף כי אני בדיוק  :רליליאן סופ

 התבקשתי, 

 

, אני אשלח אותך לשם,  :נחום אסד , תגידי לי לילי

, אני אתן לך את ההזמנה   אל תדאגי

 שלי.

 

 לאן זה? סליחה, לא שמעתי. מרים פרקש:

 

 לפלאזה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 פה בת"א. :נחום אסד

 

ה כי אני למעשה בועדה של, יש שדול :ליליאן סופר

בכנסת עכשיו שקמה לנושא של גיל  

הפרישה, ואני חברה שם, ואני גם מכינה חומרים, אז אני חושבת 

שבסוף הכל יתחבר, זה נושא מאוד חשוב, התארכות גיל תוחלת 

 החיים,

 

 אז האם הנושא נראה לכם לעסוק בו? ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 45אין מקומות עבודה לאנשים בגיל  :ליליאן סופר

 מינוס. פלוס 
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, אוקי, ישראלה בן אשר, יו"ר:  נכון

 

ובסטטיסטיקה כרגיל הנשים ניזוקות  :ליליאן סופר

 ראשונות. 

 

גם מקצועות, צריך להתייחס  חגית פאר:

למקצועות שהם שוחקים, שהם  

עמידה על הרגליים. כל הנושא של סייעות, אחיות, מטפלות, כל 

 הנושאים האלה זה נושא מאוד מאוד חשוב,

 

 אחיות, מטפלות, כוחות עזר. :כבה קניסטרכו

 

הן לא יכולות לפרוש בגיל כזה, הן לא  חגית פאר:

 . . .  יכולות לעבוד 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 רק שניה, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

העניין הוא לא רק שהנשים, זה לא  :שרי שילון

רק שהנשים ניזוקות ראשונות, אלא  

לוקח את החלק הזה, את הפלח הזה שהוא הכי חלש ובו הוא שהממסד 

..פוגע ראשון .  , זה כמו הניסיון להעלות את גיל הפרישה דווקא 

 

 )מדברות ביחד(
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יפה רוצה לדבר, אבל אני רוצה רגע  ישראלה בן אשר, יו"ר:

, עד   לעדכן אתכן שקראתי לא מזמן

נשים נעמדנו על עכשיו דיברו באמת על העלאת גיל הפרישה, ואנחנו, ה

הרגליים. ואחת הטענות שלנו היתה שבעצם נשים לא יכולות מצד אחד 

שיעלו להן את גיל הפרישה, ומצד שני אנחנו רואים שהשוק מוציא 

זמן למעשה ללא הכנסה  Xאותן ראשונות החוצה והן נשארות 

מוסיף בעצם לתנאי העוני שנשים חיות, ויש היום מספיקה, וזה 

.דיווחים סטטיסטי '  ים על זה שנשים הן הרבה יותר עניות וכו' וכו

 

קראתי לאחרונה איזשהו מאמר שפעם ראשונה מתחילים להבין את מה 

שאנחנו אומרות, שלא מספיק לעלות את הגיל מבלי לעשות שינויים 

בשטח, ואני חושבת שזאת מגמה שאנחנו נרצה אולי לנסות להוביל 

הפרישה אנחנו לא ולדחוף אותה, שאם רוצים להעלות את גיל 

מתנגדות סתם כי בא לנו להתנגד לכל מה שאומרים, וזה גם נכון מצד 

, זה זרקו לנו תמיד, אבל נשים גם ככה הן לא משתכרות מספיק  שני

ואין להן מספיק כסף, אז להיפך, אם הן ישארו יותר זמן בעבודה תהיה 

 להם פנסיה יותר גדולה, כי נשים,

 

 ?באיזה מקצוע אבל :נחום אסד

 

לא, רגע, שניה, עכשיו, אם הסכימו  ישראלה בן אשר, יו"ר:

סוף סוף לדבר על הניואנסים ועל  

, שזה לא שחור ולבן וזה לא מיקשה אחת, זה -הווריאציות ועל ה

, ואני מקווה שאת תעלי את הדברים האלה בועדה  המקום שלנו לדעתי

 אבל תעדכני אותנו.
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 יפה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 אני אבל, :דנחום אס

 

 לא קשור אולי כל כך לנושא, אבל :יפה בן גיגי

מאוד חשוב, אני חושבת שלכם זה  

 קרן מעגלים, אם מישהו יודע מה זה.יעניין כנעמ"ת, פנו אלי מ

 

 מה זה? ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

: זה קרן של, השר החדש נפתלי בנט  יפה בן גיגי

ון  61נתן לזה פוש מאוד גדול עם   מילי

והם מוכנים להשקיע כל סכום שלא יהיה בלקדם אנשים  שקל,

, לא משנה 51 – 45שעובדים במקצועות שוחקים, שזה אומר מגיל 

שהוא סתם עובד במינהל ומשק בבתי חולים, כמו אצלך, יכולים לתת 

 לו קורס שנה, סתם לדוגמה,

 

 לנפש. :כוכבה קניסטר

 

:  בניית ציפורניים. יפה בן גיגי

 

 וד הכנסה, הכנסה אלטרנטיבית.לא, ע חגית פאר:
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: לתת לו באנגלית, לתת לו לדימוי  יפה בן גיגי

, וזה לא משנה שזה לא   העצמי שלו

 קשור למקצוע שלו והוא לא משלם כלום, זה רק לתת לו העצמה.

 

 מה הקריטריונים? :חברה

 

: שאנשים שעובדים במקצועות  יפה בן גיגי

 , סייעות במעונות,51שוחקים, מגיל  

 

 כוחות עזר, עובדי מטבח, :כבה קניסטרכו

 

: . יפה בן גיגי . .  בדיוק, אבל 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

בטח יש באינטרנט את הפרטים, אולי  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 יש איזה טופס. 

 

: יש לי את כל הפרטים, אני מוכנה  יפה בן גיגי

להביא את הגברת אליכם, היא תעשה  

גת. אני לדוגמה לוקחת אותה, יש לי כבר אלפיים איש של כל לכם מצ

 מינהל ומשק בבתי חולים, לתשומת לבכם, אם תרצו.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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אז יפה, קודם כל נשמח, שניה,  ישראלה בן אשר, יו"ר:

חברות, חברים, אז יפה, קודם כל  

נו גם ננסה להיכנס לנושא הזה אנחנו נשמח שהיא תגיע, אנח

 לאינטרנט ולהביא חומרים,

 

זה יהיה חלק בלתי נפרד, זה גם עולה  :ליליאן סופר

 בשדולה, 

 

 אוקי. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 כל מה שיפה אמרה, :ליליאן סופר

 

: , זה פשוט, יפה בן גיגי  כדאי

 

הבעיה היא כרגע שהקרן הזאת בעצם  :ליליאן סופר

תרון היא מיועדת, היא נותנת פ 

, רק לתעשיינים,  לסקטור הפרטי בלבד ולא לציבורי

 

:  לא, יפה בן גיגי

 

 בעיקר לפרטי, :ליליאן סופר

 

צריך להיכנס לאינטרנט לראות מה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 כתוב בדיוק. 

 

 , יש,כן :ליליאן סופר
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:  מעגלים, קרן מעגלים. יפה בן גיגי

 

 בסדר. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 ויש חומרים, :ליליאן סופר

 

 זה התחיל לעבוד? נחום אסד:

 

 זה התחיל, התחיל עכשיו לעבוד. :ליליאן סופר

 

: , כבר אנחנו הולכים על זה,  יפה בן גיגי , כן בוודאי

 מינהל ומשק בתי חולים. 

 

, אז כבר עשינו גם  ישראלה בן אשר, יו"ר: , יופי , אוקי אוקי

 -את השלב הזה. וכפי שאתם רואים, ב 

 את הישיבה האחרונה,ביולי ז 6

 

אני לא יודעת עד כמה זה טוב דרך  מיסם ג'לגוליה:

 אגב, 

 

 שמה? נחום אסד:

 

זה לא טוב, כאילו יש כאן ניסיון גם  מיסם ג'לגוליה:

של אתה יודע להפיל את האחריות על  

 העובדת עצמה, שאת, זהו, יש לך עוד, 



 
 
 

  6.01.3102ישיבת הועדה למעמד האישה                                                          
 
 

55 

כאילו אנחנו ניתן לך אופציה של עוד,  מיסם ג'לגוליה:

עוד מקצוע, או עוד משהו שתעשי,  

 ואז את אחראית על עצמך, אבל אנחנו לא,

 

:  ממש לא, יפה בן גיגי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

אז בואו לא נפתח את הדיון על זה כי  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 אנחנו לא מכירים בדיוק. 

 

: ון נותנים  יפה בן גיגי לה גם אם היא עובדת בניקי

ללמוד אנגלית, מה הקטע של אחריות  

פה? נותנים לה העצמה אישית, נותנים לה כלים למה שהיא לא יכלה 

 להגיע לבד.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

כדאי להזמין את היו"ר של הקרן עם  :ליליאן סופר

, למה,   מצגת מסודרת, למי

 

:  בוודאי. יפה בן גיגי

 

 קריטריונים מאוד מפורטים  03שם יש  :ליליאן סופר

 מי עומד, מה עומד,  
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 )מדברות ביחד(

 

:  בלי שום קשר לאחריות. יפה בן גיגי

 

 אני אגיד לכם למה מיסם התכוונה, :שרי שילון

 

 יש לך את החומר? נחום אסד:

 

. :ליליאן סופר  כן

 

 את יכולה לשלוח לי אותו במייל? נחום אסד:

 

, כן, בטח. :ליליאן סופר  כן

 

 גם לי בבקשה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

תעבירי את המייל, נעביר בין כולנו  נחום אסד:

 ויאללה בואו נראה מה זה. 

 

אפשר להגיד לכם למה מיסם  :שרי שילון

 התכוונה? 

 

 אני אעביר את זה אליכם, אין בעיה. :ליליאן סופר
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יסם התכוונה, לשקיפות, משרד למה מ :שרי שילון

התמ"ת יש לו את מה שנקרא מרכז  

ן גוף שלא שייך לשום גוף אחר ההשתלמויות, ההדרכה,  והם עכשיו מי

 במשרד התמ"ת, הכלכלה,

 

 הם לבד, לבד. שלמה קלדרון:

 

הם לבדם פועלים בשטח, וזה פוגע  :שרי שילון

למשל שהם נותנים כסף למיזם כזה  

כמו מעגלים, אבל לעומת זאת את התקציב הוא קיצץ מכך שבתוך 

המעונות, למשל לנעמ"ת הוא לא נותן כסף למטפלות שצריך להכשיר 

זה  אותן בתוך השטח. הוא נורא נחמש כדי לתת לזה, ומונע מאחרים.

, רק שתדעו את זה.לא הולך גם זה וגם זה,   זה הולך על חשבון

 

 תמיד זה ככה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

, אני מתביישת להגיד לך שהיום  :כוכבה קניסטר שרי

לצערי הרב לא כוחות עזר, לא  

מטפלות, יכולים לעבוד בסכומים האלה ובתנאי שכר, לא בנעמ"ת עם 

 כל הכבוד בתנאי שכר מחפירים.

 

 זוועתיים. נחום אסד:

 

 מכפישים. אף אחד לא רוצה. :בה קניסטרכוכ
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 61 -אז למה הוא לא נותן את ה :שרי שילון

 מיליון האלה כדי להעלות את השכר? 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 שיעלה את השכר. :שרי שילון

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

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

 

 אבל הכסף הזה קיים, מה זה קשור? :חברה

 

חברות, ביקשנו שוב, לא כולם בבת  ישראלה בן אשר, יו"ר:

אחת, נורא טוב שאתן מתרגשות, אי  

 אפשר להקליט. כן.

 

אנחנו נרכז את החומרים בצורה  :ליליאן סופר

מסודרת, וכן נציג את כל מה  

 שהממשלה עושה בנושא הזה,

 

 אוקי, יו"ר: ישראלה בן אשר,

 

ואת כל הכלים שיש, כדי שנצטרף  :ליליאן סופר

למה שיש, ואיפה שחסר אנחנו נציע  

 את ההצעות.
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 יפה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 יש לי שאלה, חגית פאר:

 

, אז רגע, בואו, אנחנו רוצות לסיים  ישראלה בן אשר, יו"ר: כן

 את הפרק הזה ואנחנו נתקדם הלאה. 

 

 י הנושא של מאבקים,רק לגב חגית פאר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 מרים, מרים וכוכבה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

האם אנחנו מוציאות מכאן גם אמירה  חגית פאר:

של שותפות במאבקים נדרשים  

שקשורים לנשים, כמו למשל השכר של העובדות במעונות? למה אנחנו 

ועדה לקידום מעמד האשה, ונפנה לא נרים את הדגל הזה, בתור ה

לממשלה, ונפנה לשר התמ"ת, סליחה, הכלכלה, ונפנה לכל הגורמים, 

בואו נרים מאבק שקשור לועדה הזו, אני חושבת שזה חלק מהתפקיד 

 שלנו.

 

 היה נגיד את המאבק של הסייעות, מרים פרקש:

 

זה עדיין, המאבק זה לא היה, זה  :שרי שילון

 ,  עדיין
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, תיכף נעדכן. שר, יו"ר:ישראלה בן א  תיכף נעדכן

 

זה עדיין, המאבק של הסייעות זה  :שרי שילון

 מאבק, 

 

באו לפה שלוש נשים והציגו, מאוד  מרים פרקש:

 מכובד. 

 

אז בעצם חגית שואלת האם הועדה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 הזו, 

 

 יכולה להרים להנחתה. מרים פרקש:

 

להמשיך בקו שהתחלנו  יכולה למעשה ישראלה בן אשר, יו"ר:

 בו, 

 

 נכון. מרים פרקש:

 

וברגע שיעלו בפנינו נושאים, לכן  ישראלה בן אשר, יו"ר:

אמרתי אני רוצה מכם מידע ונושאים,  

 אם במקרה הזה נגיד כוכבה, למפגש הבא,

 

 אוקי, :כוכבה קניסטר
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בנובמבר, תביא לנו מידע,  2 -שזה ב ישראלה בן אשר, יו"ר:

ת או מי שרוצה, על או יחד עם חגי 

 הנושא הזה, אנחנו נקיים על זה דיון,

 

 אין בעיה. :כוכבה קניסטר

 

 ונוכל להמשיך הלאה ולצאת עם, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

להביא נתונים מסודרים, כי לשלוף זה  מרים פרקש:

 לא עובד. 

 

 כי היתה פניה אלי, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 ים ביחד()חילופי דברים בין הנוכחים, מדבר

 

 לא, אבל היתה פניה, ששש. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

, התלושים מביעים את עצמם גם ככה :כוכבה קניסטר

 .אי אפשר לברוח מזה 

 

נדמה לי  שניה, כי היתה, היתה פניה ישראלה בן אשר, יו"ר:

דרך אידית בנושא הזה של המטפלות  

א יכולה לדון במעונות לקשישים, וביקשתי חומר ולא הגיע. אז אני ל

בנובמבר, שתיכן  2בשום נושא אם אין לי נתונים. אז למפגש הבא, 

 מוזמנות להביא, אני רושמת חגית וכוכבה.
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חגית, למה אמרתי את זה? זה נשמע  מרים פרקש:

אולי מצחיק, אבל כל פעם שאני  

מעלה את זה אז אומרים לי תביאי תלושים, אני אומרת להם אני לא 

 ,י יודעת. אבל לא כל אחת פה יודעתצריכה תלושים אנ

 

:  לא, זה ברור שנביא חומרים, יפה בן גיגי

 

את מבינה? אני באופן אישי גם  מרים פרקש:

 יודעת, אבל לא כל אחד יודע. 

 

ששש. מה יהיה? מרים. טוב, אני  ישראלה בן אשר, יו"ר:

רוצה רגע להתקדם, שימו לב  

לפני היציאה לפגרת , זה המפגש שהמפגש האחרון שמתוכנן ליולי

הקיץ, השארתי אותו בכוונה פתוחה, אני חושבת שהמתכונת שהיתה 

לפני שנה שעשינו את זה כישיבה של כל הועדות היא בהחלט נכונה. 

, בינתיים זה  רעיונות, נושאים, מה שתרצו ותחליטו, אנא להעביר אלי

ון. תחשבו מה הייתן  נשאר פתוח. אנחנו לא נקיים על זה כרגע די

 צות שיהיה במפגש האחרון שישאר איך אומרים להמשך.רו
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 עדכונים על הפעילות בשנה קודמת )סייעות גני ילדים(

 לסדר היום( 0)סעיף 

 

אני רוצה לעבור לעדכונים, כי יש לנו  ישראלה בן אשר, יו"ר:

כאן שני נושאים מרכזיים שהעלינו  

 איתן.בשנה שעברה, הנושא של סייעות לגני ילדים, אני אתחיל 

 

בעקבות מפגש משותף שהיה לנו של הועדה ואחר כך יחד עם הועדה 

לאיגוד מקצועי, התקבלה החלטה שבה המלצנו לאיגוד המקצועי לאמץ 

את בקשת הסייעות לקיום שולחן עגול, דהיינו שנציגות של הסייעות 

יגיעו אחת למספר חודשים למפגש עם נציג האיגוד המקצועי על מנת 

, ולשמוע כמובן לשטוח את בעיות יהן, את צורכיהן, את דרישותיהן

 מנגד מה לאיגוד המקצועי יש לומר.

 

, יו"ר הועדה לאיגוד מקצועי,  לאחר עבודה משותפת שלי ושל כוכבי

הצלחנו לקבל את אלי טרבלסי כנציג האיגוד המקצועי שאמור לטפל 

 בנושא הזה,

 

 בעיריות. :חברה

 

, בעיריות,  ישראלה בן אשר, יו"ר: יש כמה, אבל הוא כן

הסכים להיות האיש שמקשר את  

 ההסתדרות עם הסייעות.
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בחודש אוגוסט קיימנו ישיבה או  ישראלה בן אשר, יו"ר:

מפגש ראשון שאני וכוכבי היינו  

נוכחים במפגש הזה, כמובן שכל צד אמר את שלו, איך אומרים, 

תי התחלה, התחלה. אני העליתי שם שאלה ואופציה שלא כל כך שמע

שמישהו התנדב לתת לי מידע, אבל אני אעלה אותה כאן כי אני פועלת 

באופן פרטי לקבל את המידע, אני שאלתי למה סייעות לא יכולות 

דירוג עובדי הוראה הוא לעבור לדירוג עובדי הוראה, שאלה. בהנחה ש

דירוג אחר והוא יכול לתת להן אולי מענה כזה או אחר לחלק 

. אז הת לא, אי אפשר, הן  –שובה מצד אחד היתה מהדרישות שלהן

כמובן לא יודעות. אמרתי אני רוצה נתונים בשביל להחליט למה אפשר 

או למה אי אפשר. אז בקטע הזה לא זכיתי לשיתוף פעולה של קבלת 

 נתונים.

 

מה אני הייתי רוצה? זה שמי שמתמצא אנחנו היינו רוצים, בעצם 

וראה, סולם שכר ותנאים לפי יעשה לי סולם שכר ותנאים לפי עובדי ה

סייעות, מה אפשר, מה אי אפשר, להציג תמונה ולראות אם הסייעות 

 מוכנות. 

 

אחד הדברים שטרבלסי העלה היה שזה יחייב למשל הגדרה של השכלה, 

יכול להיות שהסייעות בשיח משותף יגידו אנחנו מוכנות לתנאים 

ם והתמקצע, האלה, אנחנו מוכנות, וחלקן הגדול כבר עשה קורסי

 כלומר ישנה,

 

אולי גם זה ידרבן אותן להרחיב את  מרים פרקש:

 ההשכלה שלהן, להעשיר אותה. 
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 אז אנחנו כרגע בשלב, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

השאלה מאיזה שכר הן יכולות  :שרי שילון

 להרחיב את ההשכלה שלהן? 

 

 זה מעבר לשכר, זה גם מעבר לשכר. ו"ר:ישראלה בן אשר, י

 

 הסטטוס שלהן שקצת ישתנה, :כוכבה קניסטר

 

 זה מעבר לזה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 הסטטוס ברמה מאוד נמוכה. :כוכבה קניסטר

 

זה לא רק הסטטוס וזה לא רק השכר,  ישראלה בן אשר, יו"ר:

זה גם תנאי העבודה מסביב, שטוענות  

היתה שביתה לשעה, הן  –למשל דוגמה מצוינת לשעות עבודה, עכשיו 

הגיעו כרגיל והן נאלצו להיות עם שלושים ומשהו ילדים, אם יש הורה, 

אם אין הורה, לא יודעת מה. זה חלק מהבעיות שהן מעלות כל הזמן, 

וזה מאוד נוח למשרד החינוך שכשיש שביתה אז פעם אחת הגננות לא 

את סייעות תשבותנה אז יש באות, אז יש לפחות את הסייעות, אם ה

 הגננות, בקיצור זאת וריאציה שמתאימה לכל,

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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אני רוצה, סליחה על השאלה, אתם  :כוכבה קניסטר

פשוט מערבבים, משרד החינוך  

והסתדרות המורים זה שונה, כאשר הדירוגים הם דירוגים של האיגוד 

. לעולם את ל א יכולה להשוות את התנאים הפיזיים או בכלל המקצועי

התעסוקה של אותה עובדת שהיא עם אותה גננת, כי אותה גננת יש לה 

 שעות עבודה מוגדרות ונתינה,

 

אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 את זה, אנחנו לא רוצים להשוות. 

 

והם  אבל אי אפשר להפוך את העולם, :כוכבה קניסטר

 בהסתדרות המעו"ף. ןמגבים אות 

 

ו, ישראלה בן אשר, יו"ר:  עכשי

 

 מי צריך לאגד אותן? :כוכבה קניסטר

 

 הן רוצות לפרוש מההסתדרות. חגית פאר:

 

 עכשיו כרגע, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 לאן ילכו? :כוכבה קניסטר

 

 ששש, כרגע, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 מי יקח אותן? :כוכבה קניסטר
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 כשבעצם, שראלה בן אשר, יו"ר:י

 

 מי יקח את מי? חגית פאר:

 

 הסייעות, מי יקח אותן? :כוכבה קניסטר

 

 ששש, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 הכוח לעובדים יקח, חגית פאר:

 

 כוכבה, את יודעת כמה הם במספר? נחום אסד:

 

 אני מכירה. :כוכבה קניסטר

 

 כמה? :חברה

 

 .21,111 נחום אסד:

 

 .21,111אני מכירה,  :רכוכבה קניסט

 

, זה יותר מכל מה שיש 21,111 נחום אסד:

 בהסתדרות הלאומית, 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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 נכון. שלמה קלדרון:

 

 ותקשיבי, נחום אסד:

 

איך הן סייעות בשלושים, תסלח לי,  :כוכבה קניסטר

 שנה בהסתדרות. 43אני  

 

 פרים.יש לנו את זה במס נחום אסד:

 

בוא, עזוב אותי מהסטטיסטיקות  :כוכבה קניסטר

 שלכם,  

 

 לא סטטיסטיקות, נחום אסד:

 

 תקשיב טוב, :כוכבה קניסטר

 

 זה לא רק סייעות בגנים, זה גנים, נחום אסד:

 

 אז אני אגיד לך, :כוכבה קניסטר

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 אבל גם בגנים יש הרבה מאוד :חברה

 סייעות. 
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זה גנים, זה בתי ספר, זה בחינוך  נחום אסד:

 המיוחד, על מה את מדברת? 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

אני מסבירה לך, כל הסייעות הן תחת  :כוכבה קניסטר

כיפת ועדים מקומיים שלהם, הועדים  

. המקומיים. האלה הם בונים את ההסכמים הקיבוציים . . 

 

 דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד( )חילופי

 

שניה, אני רוצה לעצור אותך כוכבה,  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 כי את חוזרת על דברים שאנחנו, 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

חברות, נורא קשה. מיסם, אני לא  ישראלה בן אשר, יו"ר:

יודעת, לי מאוד קשה לנהל את  

 וד.הישיבה, עם כל הכב

 

כוכבה, את לא היית כאן, אנחנו כבר דנו בזה, אנחנו כבר יודעים את 

 הנושא הזה שהן שייכות,

 

 נו? :כוכבה קניסטר
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ואנחנו התקדמנו הלאה. מה שאני  ישראלה בן אשר, יו"ר:

עושה עכשיו אני פשוט מעדכנת את  

 –התוצר של השולחן העגול הראשון, שנשארנו במצב של סימן השאלה 

 ל יש אפשרות כזו או אין אפשרות כזו,האם בכל

 

 אה, אוקי. :כוכבה קניסטר

 

כרגע היות ולא קיבלתי מענה מפה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

שטרבלסי ישיג לי את הנתונים או  

, אני מקווה לקבל את התמונה הזו.  מישהו, אני פניתי לעו"ד חיצוני

 

של  נכון להיום נציגות הסייעות אמורות לקבוע את המפגש הבא

השולחן העגול, כלומר אנחנו ממשיכים באותו קו. זאת היתה הבקשה 

שלכם, זאת היתה ההמלצה של שתי הועדות, ואנחנו נמשיך ונבדוק 

שאכן האיגוד המקצועי מקבל את ההנחיה הזאת ועושה את השיתופי 

שיח הזה -פעולה ומעלים את הנושאים, את הבעיות, את הקשיים, הדו

 הוא מאוד משמעותי.

 

כם נתונים, אני יודעת שבנתונים מקומיים שיש ני אשמח אם יהיו לא

פניה ספציפית במקום מסוים האיגוד המקצועי מתערב לטובת 

שבע היה בכותרות, והיה שם גיבוי מלא של -הסייעות, הסיפור של באר

 ההסתדרות ושל המרחב ושל כל המקומות. 

 

, כולל הנושא של כוח  מצד שני יש הרבה מאוד שאלות שעולות כל הזמן

 אדם מחברות כוח אדם, שכרגע נכנס בדלתות אחוריות,
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, אני כתבתי בפייסבוק מי  ישראלה בן אשר, יו"ר: כגון

שרואה, אבל למשל בראשון ראש  

, כנראה גילאי  העיר , הוא פחד לפרסם 2הודיע שעד חנוכה יש לכל גן

 –תו איזה גנים, יש סייעת נוספת. אז אני עליתי על הזה ושאלתי או

למה עד חנוכה? מה קורה בחנוכה, הילדים מתנדפים? כמובן שלא 

 זכיתי לתשובה.

 

 יש בחירות. נחום אסד:

 

לא, עזוב אותי מבחירות, הם עכשיו  ישראלה בן אשר, יו"ר:

בבחירות. ואז גם שאלתי מי הן אותן  

, לא הוא, אבל  סייעות שניות? מי הן? אז בעצם התחילו לענות לי

 לי שזה בעצם מי שעושה את הצהרונים,התחילו לענות 

 

 עובדות קבלן. אסתר קורדובה:

 

שהן עובדות חברות כוח אדם. זאת  ישראלה בן אשר, יו"ר:

אומרת אנחנו רואים שהתופעה של  

 חברות כוח אדם הולכת ונכנסת בכל מיני דרכים.

 

מעמיקה, מעמיקה, במקום למגר  מרים פרקש:

 אותה. 

 

הוא מאוד  כן השולחן העגול הזהל ישראלה בן אשר, יו"ר:

משמעותי לסייעות ואנחנו נמשיך  

 ונעקוב אחרי זה. זה העדכון.
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היום אם תקחי את הרשויות  מיסם ג'לגוליה:

ון,   המקומיות, תלכי לעובדות הניקי

 עובדות ניקיון שהן לא עובדות,היום כמעט ואין 

 

, עובדות של המערכת. :כוכבה קניסטר  נכון

 

 שהן עובדות של המערכת.  :מיסם ג'לגוליה

 

 נכון. :כוכבה קניסטר

 

שנה כמעט היו כולן  05שלפני  מיסם ג'לגוליה:

 עובדות של המערכת. 

 

 נכון. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

והפחד שזה מה שיקרה גם עם  מיסם ג'לגוליה:

 הסייעות. 

 

אז לכן אנחנו מנסים למנוע את  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 ל.הדברים ולנסות לתפע 

 

בהרבה מקומות באמת כל העניין של  מיסם ג'לגוליה:

 אחרי הצהריים, התוכנית הזו של, 

 

 של הצהרונים, ישראלה בן אשר, יו"ר:
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של הצהרונים, אז כמעט ברוב  מיסם ג'לגוליה:

 המקומות זה דרך חברות כוח אדם. 

 

. ואז לוקחים אותן בבוקר,  ישראלה בן אשר, יו"ר: , נכון נכון

צם אמרו, לוקחים אותן זה מה שבע 

בבוקר, נותנים להן כביכול עוד שעות, והן הכוח עזר הנוסף שיש 

יש  כל השנה,על פני את זה  ותלסייעת, אוקי? אז יש רשויות שעוש

רשויות שעושות את זה רק עד חנוכה כי הילדים פתאום כבר לא בגן 

 או משהו. 

 

 אנחנו קידמנו זהו, אז בקיצור העדכון הוא שהועדות ממשיכות לעקוב,

  חלק, ואנחנו נמשיך לקדם.

 

 אתם רציתם לעדכן אותנו לגבי הנושא של התעסוקה בעולם החרדי?

 

 אתה רוצה, שלמה? :ליליאן סופר

 

 כן, תמשיכי. שלמה קלדרון:

 

 לא, לא, זה בסדר. :ליליאן סופר

 

.  שלמה קלדרון: אם נזכור את הישיבה הראשונה, כן

כנו את הסיור שער או יותר נכון 

באלעד, ושם מה שראינו ראינו, וגם הגשנו, ראיינו, הזמינו אותנו 

 , פוגל, פרופ' פוגלמנהל הקמפוס החרדי באור יהודה של קרית אונו, 
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אז עלה בי הרעיון לעניין את המגזר  שלמה קלדרון:

החרדי הזה במקצוע, המגזר החרדי  

שויות לוקה בחסר מבחינת הארגונים שהוא שייך אליהם. יש הרבה ר

רשויות מקומיות, ביניהן אלעד, קרית ספר, עמנואל,  364 -מקומיות, כ

 לא חסר. 

 

ו, בכל רשות מקומית יש מועצה דתית ויש ארגונים חרדיים רבים.  עכשי

כל אלה עפ"י חוק הביקורת הפנימית במדינת ישראל חייבים בביקורת 

 פנימית.

 

, ביקשת ממני, עשתה גם סקר בעניין הזה, כדי  לחזק את מה שאני לילי

יודע על המגזר הזה, ומצאנו שאכן ואמנם המגזר הזה כולו חסר 

במבקרי פנים, מבקרות פנים. הם לא לוקחים מבקרים 1 מבקרות פנים 

חילוניים, והחרדים כמבקרי פנים ממש בטלים בשישים, ממש מספר 

 אנשים מצומצם.

 

ת או יותר אני נשיא כבוד של לשכת המבקרים הפנימיים ואני יודע פחו

את חלוקת המבקרים במגזרים השונים. כל מגזר ציבורי מחויב עפ"י 

, והמגזר הזה ים ביקורת פנימית בתוך הארגון שלו עפ"י חוקהחוק לקי

 את החוק. נכון הוא חייב, אבל אין לנו חרדים. לא מקיים

 

התקדמנו בעניין הזה כאשר ישראלה הזמינה את עדינה בר שלום, הבת 

 ה יוסף,של הרב עובדי

 

 בסיועו של אביגדור פה, ישראלה בן אשר, יו"ר:
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

ובכן נפגשנו איתה, ומסרתי לה את  שלמה קלדרון:

 – מה שאני מוסר לכם מבחינת העצה 

עפ"י חוק. כל גוף  ,תלמדו נשים חרדיות מקצוע שנקרא ביקורת פנימית

 , , ביחוד, גם חרדי חייב בביקורת פנימית. העצה הזו של מבקרות חיצוני

פנימיות הוא יכול לספק את הדרישה וגם לקיים את החוק בצורה כזו 

 שתלמדנה.

 

ואגב, הרבנית הזו, הבת של הרב עובדיה יוסף, היא מנהלת את 

 המכללה החרדית בירושלים.

 

 )מדברים ביחד(

 

. היא מנהלת מכללה. :חברה . .  גם אשתו של 

 

יא נתנה לנו על זה סקירה מאוד ה מרים פרקש:

 מעניינת. 

 

, נפגשנו איתה, היא התלהבה, היא  שלמה קלדרון: כן

מה שנקרא אימצה את הרעיון הזה,  

אילן, שתחת -הצלחנו להשיג עבורה את הרשות של אוניברסיטת בר

אילן היא מתפקדת שם כמכללה חרדית -החסות של אוניברסיטת בר

, ועוד אקדמית, מלמדים שם ראיית חשבו ן, משפטים, לתואר ראשון

 ועוד.
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אז הצעתי לה את מה שאנחנו כבר  שלמה קלדרון:

 כלל הציבור ,מקיימים עבור כל 

אילן, מלמדים לתואר שני השנה -במדינה, מלמדים לתואר שני בבר

מרכז ישראלי לניהול, ובבקשה נא  –באריאל, יש לימודי תעודה במי"ל 

ו, אריאל גם לימודי תואר להצטרף לתוכניות האלה, גם ללימו די, עכשי

וניהול, תואר ראשון עם ביקורת  ראשון בביקורת, הנדסה תעשיה

פנימית, ועוד ועוד, וגם אצלה, היא התלהבה מאוד, ואנחנו התקדמנו, 

כמו שאמרתי השגנו לה את האישור העקרוני, שאם בר אילן לא היתה 

ה יכולה מסכימה לתת את החסות ללימודים האלה שם היא לא הית

 לקיים את זה.

 

ושא הזה של עדינה בר שלום כרגע אנחנו בשלב של עצירה קטנה בנ

עקב המצב של אבא שלה. לילי תיכף תדווח על הקטע הזה של 

 ההתקשרות האחרונה עם עדינה.

 

בקמפוס החרדי באור יהודה, , זה פרופ' פוגל שאנושא נוסף באותו נו

שנים,   2חרדי שם לומדים גם הוא התלהב מאוד מאוד, הקמפוס שלו ה

ימים בשבוע נשים, ועניינתי אותו גם בגברים  2ימים בשבוע גברים,  2

גם בגברים חרדיים. המבקר של אלעד חרדיים, לא רק בנשים חרדיות, 

 הוא איש חרדי שאני הצלחתי להביא,

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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שגם פוגל, אני מקווה, אני מקווה  שלמה קלדרון:

ור אמנהל המכללה החרדית הזו ב 

יהודה נכנס לרעיון במלוא הכוחות שלו לשכנע את הבעלים שלו נגיד, 

קרית אונו, מכללת קרית אונו, לתת לו את האישור ללמד חרדים 

 בקמפוס באור יהודה.

 

וידינו עוד נטויה בקטע הזה של המקצוע הזה של ביקורת פנימית, זה 

דם כל השוויון בנטל שמדברים על זה כל כך יפתור כמה בעיות, קו

הרבה שהחרדים לא נכנסים וכן נכנסים, אז הנה עוד מקצוע מאוד 

. נכבד ונדרש עפ"י החוק ונוכל לקדם.  ליליאן

 

אני חושבת ששלמה באמת תמצת את  :ליליאן סופר

כל הזה, אני חושבת שכולם, כל מי  

וכאן ששון יושב שהשתתף בסיור, הסיור היה מרתק ומעניין באלעד, 

 פה איתנו,

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 נו מה יהיה? ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

לנו את כל מקומות בעצם ארגן  :ליליאן סופר

, למי שלא מכיר, הוא   העבודה. ששון

עוזר של, יועץ וראש עיריית אלעד, ובאמת סייע לנו רבות שם בכל 

 הסיור,

 

 ך כדי דבריה()צלצול טלפון תו
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ואני חושבת שמעבר להיכרות  :ליליאן סופר

ולחוויה של כולנו להיכנס מה  

שנקרא, כי באופן שוטף בואו נודה אף אחד מאתנו לא נוסע באופן 

 שוטף לאלעד, או צריכה להיות סיבה כדי להיכנס וללמוד,

 

 את יודעת שסוגרים להם את זה עד  :שרי שילון

.?דצמבר את המוקד של מענה   .  ל.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ראינו, ראינו. שלמה קלדרון:

 

 לא, סוגרים את זה. :שרי שילון

 

. שלך הם נותנים למגזר  עמרם ששון: . את ה.

 הערבי. 

 

 נכון. :שרי שילון

 

 אין בעיה במגזר הערבי. שלמה קלדרון:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

רגע, רגע, במגזר הערבי אין בעיה, יש  דרון:שלמה קל

 הרבה, 
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 שניה, שלמה קלדרון:

 

 ששש. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

הבנות במגזר הערבי אין בעיה,  שלמה קלדרון:

הערביות והבנים הערבים משולבים  

ל הציבור, בתוכניות של הלימודים האלה שאנחנו מקיימים עבור כ

וכמעט בכל מועצה מקומית ערבית יש מבקר פנימי. אם הוא שייך 

לחמולה כזו או אחרת, זה סיפור אחר, אבל לא בעיה במגזר הערבי 

 מבחינת המקצוע הזה.

 

אני אגיד לסיכום שבאמת הם הודו  :ליליאן סופר

לנו מאוד, כלומר הם הודו לנו על  

הזאת בכלל לחשוף אותה, אני הועדה, על כל היוזמה. אביגדור, ליוזמה 

חושבת שהיא היתה די עמומה מבחינת הרצון שלנו לשמוע ולהבין וגם 

, ואני חושבת שהמס ערך מוסף פה זה לא שאנחנו ניתן לנסות לסייע

להם עצה מה לעשות או מה זה, או באמת החשיפה וההתקרבות של 

את הקטע של איזה כלים אנחנו חושבים שיכולים איך אומרים לשדרג 

השכר ולא להשאיר אותם בשכר הנמוך, אני חושבת שפה היתרון, 

, וזה והיתרון  של שלמה שהוא בא עם הניסיון והידע מהגוף שלו

  בהחלט חיבר, ויש לנו קשר מצוין עד עכשיו ואני מקווה שנתקדם.
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אוקי, אבל אני אשמח אם אפשר יהיה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

כום, לקבל איזשהו תמצית, איזשהו סי 

 ,-כדי שזה יהיה חלק מפעילות הועדה ולא שיעמוד ככה ב

 

 את כל הזכות אני נותן לועדה הזו. שלמה קלדרון:

 

אני לא צריכה זכויות, לא, לא קשור,  ישראלה בן אשר, יו"ר:

אני מדברת שהיות וזו תוצאה, אני  

רוצה שיהיה איזשהו סיכום פגישה, איזשהו מכתב מצדם או משהו, כדי 

 ,-נראה שיש את ה שאנחנו

 

 בסדר. שלמה קלדרון:

 

אתה מביא לה את זה בנייר, למחרת  נחום אסד:

 זה נמצא באתר. 

 

 בדיוק, שיש, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

חבל, חבל, אתה יודע ברגע שאתה  נחום אסד:

עושה ואתה לא מפרסם לא עשית. יש  

התקבלו, גם הדיווח שלך, ברגע שהיא מוציאה את פה מלא החלטות ש

הדיווח הזה, לא בפרוטוקול, כי אנשים לא אוהבים לקרוא ארבעים 

 עמודים,
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 באתר. שלמה קלדרון:

 

בבקשה, תמצות של החלטות מה  נחום אסד:

התבצע, לאן התקדמנו, אתה  

, תן לי  התקדמת, כנשיא כבוד של לשכת המבקרים קידמת במגזר החרדי

 את זה. לעלות

 

, אנחנו נלחמים בדיוק, זה מאוד חשוב ישראלה בן אשר, יו"ר:

 ,-על ה 

 

 לילי מכינה את החומר. שלמה קלדרון:

 

 )מדברים ביחד(

 

 על הנראות של הועדה. :חברה

 

בדיוק, מאוד חשובה לנו הנראות של  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 הועדה. 

 

, אז אני מצפה ממך ל ישראלה בן אשר, יו"ר:  סיכום.אוקי

 

מרגרט תאצ'ר אמרה שכשאתה רוצה  נחום אסד:

שמשהו יאמר תגיד לגבר, כשאתה  

רוצה שמשהו יעשה תגיד לאשה. יש לי הרגשה שפה הפכנו את היוצרות 

 היום.
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תראה אנחנו לא סתם שלחנו אותך  ישראלה בן אשר, יו"ר:

לקיץ עם ספר מאוד מיוחד, לא סתם,  

 מה נראה לך?
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 3112ושילוב נשים בעבודה, דיון בחוק לעידוד 

 לסדר היום( 2)סעיף 

 

שהוא אני רוצה לעבור לנושא הבא,  ישראלה בן אשר, יו"ר:

בעצם הנושא שמסיים לנו גם את  

יש  הישיבה, ואם אנחנו נתקדם אז הישיבה ככה תזרום כמו שצריך.

של שילוב לכם בסדר יום, תדפדפו פנימה, חוק שנקרא "חוק לעידוד 

 .3112עבודה, של התאמת מקומות עבודה לנשים, משנת וקידום נשים ב

 

 מי היוזם? שלמה קלדרון:

 

. :שרי שילון  נעמ"ת. מי המחוקקת? עמירה דותן

 

, כל הכבוד. שלמה קלדרון:  יופי

 

 דותן. החוק הזה ישנו בחבילה שלכם,  ישראלה בן אשר, יו"ר:

וכאן המקום, כמו ששרי אומרת, יוזמי  

יתה בעצם נעמ"ת, אז יש לנו כאן הכבוד החוק או יוזמות החוק ה

 ה.להיות שותפים ליוזמ

 

 זו הצעת חוק פרטית אני מבין. שלמה קלדרון:

 

, דאז, היום  ישראלה בן אשר, יו"ר: חברת הכנסת עמירה דותן

היא כבר לא נמצאת בכנסת, קידמה  

שנים, החוק  5, דהיינו 3102ועד  3112 -מאוד את החוק הזה. אבל מ

ן לה הופכין.ישב כאבן שא  י
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 אין כסף. :שרי שילון

 

 כי זה עולה כסף. שלמה קלדרון:

 

לא, זה לא היה בגלל הכסף, זה היה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

, כי צריכים   איזשהו תהליך בירוקרטי

, והם התמהמהו עם הועדה. ' ' וכו  להקים איזושהי ועדה וכו

 

ה, החוק סוף אני רוצה לציין קודם כל, ולכן צירפתי לכם את החוק הז

סוף מיושם החל מהשנה, כשהשר בנט, שר הכלכלה, ויו"ר הועדה 

 5 -ד"ר לביא, קיימו על זה ישיבה מיוחדת ב –לקידום מעמד האשה 

 בספטמבר, והוציאו הודעה על יישומו של החוק.

 

 עכשיו אני רוצה לנסות לעשות שני דברים,

 

 החוק פורסם? אושר בכנסת? שלמה קלדרון:

 

 החוק מפורסם,  אשר, יו"ר:ישראלה בן 

 

 .3112 -ב מרים פרקש:

 

, אבל הוא לא 3112 -מאושר מהוא  ישראלה בן אשר, יו"ר:

בוצע. יש לנו הרבה חוקים כאלה  

 ששוכבים.
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 רע מאוד. שלמה קלדרון:

 

אבל למה חשוב החוק הזה? אתם  ישראלה בן אשר, יו"ר:

תקראו אותו בבית בזמנכם החופשי.  

, אני מצרפ ת פה טיוטא של מכתב שאני חושבת שהועדה צריכה לדעתי

לשלוח כברכה גם לד"ר לביא וגם לשר בנט על עצם קיום וביצוע 

 החוק, כי אני חושבת שהוא חוק מאוד חשוב לנו לפחות לנשים.

 

לפנות לעיני כיו"ר ההסתדרות, שצריך  – הייתי רוצה להציע הצעה

 העובדים באשר הם,להיות לו אינטרס ליידע ולקדם ולבקש מכל ועדי 

 

 שילחצו על המעסיקים שלהם. מרים פרקש:

 

בדיוק, שהחוק יובא לידיעתם, אבל  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 לא רק לידיעתם, 

 

 שיאכפו את החוק. מרים פרקש:

 

 לביצועו של החוק במקומות העבודה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 שיאכפו את זה. מרים פרקש:

 

מכתב משותף עם יו"ר זה צריך להיות  חגית פאר:

נעמ"ת, כי זה אחד הדגלים שנעמ"ת  

 חרטה בתוכנית העבודה שלה,
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, שאני רוצה  ישראלה בן אשר, יו"ר: אז זה היה המשפט שלי

אני  –פה, אם אתם, כאילו, א'  

חושבת שכל יו"ר המרחבים צריכות לדאוג לזה לא פחות באופן אישי 

, זאת עוד משימה היום שלד עתי היא מאוד בתוך המרחב שלהן

משמעותית, לכן צירפתי את החוק, שיהיה לכם אותו ביד, לא תחפשו 

 אותו,

 

 בנושא הזה. אני מבקש להעיר שלמה קלדרון:

 

רק דקה. אני אפנה לגליה כדי שהיא  ישראלה בן אשר, יו"ר:

תצטרף למכתב הזה, אני פה נתתי  

השגות טיוטא כדי שתוכלו לקרוא ולראות למה הכוונה, ואם אין לכם 

אז אני אפנה את זה לגליה כדי לצרף גם אותה לתוך הזה, והפניה לעיני 

מכתב בשמו לכל הועדים על מנת לממש כיו"ר ההסתדרות שיוציא אולי 

 ולחזק את הנושא הזה.

 

 אני רוצה להעיר, תראו בנות, שלמה קלדרון:

 

 הבנות? נשים. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 הבנות, הנשים, שלמה קלדרון:

 

 חברות, חברות. שראלה בן אשר, יו"ר:י
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החברות והכל, למה הצטרפתי? כדי  שלמה קלדרון:

באמת לראות את הנשים בפעולה.  

סתם. החוקים, לאור הניסיון הנצבר שלי, חוק שאין בו סנקציות לא 

 שווה שום דבר. יש כאלה חוקים, כל כך הרבה חוקים,

 

 יש פה כסף, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 ביחד( )מדברים

 

 יש פה תקבולים. :חברה

 

 יש פה תקבולים, לא סנקציות. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 בואו, בואו, שלמה קלדרון:

 

מקום עבודה מקבל כסף אם הוא  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 עושה את זה. 

 

לא, אבל אם הוא לא עושה את זה,  מרים פרקש:

 הוא צודק. 

 

מור ואז תעשו לי טובה, תנו לי לג שלמה קלדרון:

 תבינו אותי, 

 

, הוא צודק. מרים פרקש:  נכון
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יכול להיות שאני לא אסביר את עצמי  שלמה קלדרון:

טוב, אבל קודם תבינו מה אני רוצה  

לומר. חוק שאין בו סנקציות של הפעלת החוק לא שווה כלום. אני 

, אין אכיפה אין שום דבר.  מכיר הרבה חוקים כאלה, אין דין ואין דיין

ה בחוק צריכה להיות מלווה או מוקנית בתוך, מעוגנת בתוך האכיפ

הצעת חוק או החוק שאושר. ללא סנקציות שום חוק לא עובד. אז 

תהיה הוראה של עיני ותהיה בקשה שלך ושלנו ושל זה, זה שום דבר. 

אני יכול להראות לך ככה ערימה של חוקים שלא מבוצעים. אז השמחה 

 אני לא יודע מתי והוא ישנו,שהחוק הזה אושר  היא מוקדמת,

 

 .3112 ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 ולא מיושם, אז מה זה שווה?  שלמה קלדרון:

 

 טוב, אז, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

מה שאני מציע פה לעשות, אם אנחנו  שלמה קלדרון:

רוצים באמת לראות התקדמות במובן  

ה שנקרא הזה, לדרוש מיזמי החוק, יוזמי החוק, להכניס סעיף של מ

אם לא אכיפה, איזה עונשים יש לתת לכאלה שלא מיישמים את החוק, 

 זה נייר שלא שווה את הנייר שכתוב.

 

אז אני רוצה רגע גם לענות וגם  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 להסביר, 
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רגע, שניה, מותר לי רק להוסיף עוד  :שרי שילון

 הערה קטנה? 

 

.  ישראלה בן אשר, יו"ר:  כן

 

של שילוב החוק נקרא חוק לעידוד  :שרי שילון

וקידום של נשים בעבודה ושל  

מקומות התאמת מקומות עבודה לנשים. במשפט הראשון בחוק כתוב: 

עבודה לנשים וכן להורות. אני הייתי מבקשת אולי שיתקנו גם 

 בכותרת, ויוסיפו את המילה הורות גם בכותרת. זה חלק מהנושא הזה.

 

, אז אני רוצה לחלק את אוקי ישראלה בן אשר, יו"ר:

גם למה ששרי אומרת. מה  התשובה 

 שגם שלמה מציע וגם מה שאת מציעה זה בעצם לעשות תיקוני חקיקה.

 

 נכון. שלמה קלדרון:

 

כדי לעשות תיקוני חקיקה אנחנו  ישראלה בן אשר, יו"ר:

צריכים לפנות לתהליך ארוך לתוך  

ים לועדה למעמד הכנסת, ואין שום מניעה שאנחנו נציע את התיקונ

האשה, שהיא  תוביל את התיקונים. אבל עד אז בואו נסתכל על הצד 

האחר של החוק. החוק מטרתו בעצם לעשות איזשהו שינוי כמו שאתם 

אומרים, לעשות שינוי בתרבות העסקית ולטפח מודעות ציבורית כדי 

 לעודד שילוב נשים. 
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יות אני החוק בא ואמר במקום סנקצ ישראלה בן אשר, יו"ר:

נותן הטבה, כלומר מקום עבודה  

שמממש הוא יזכה בהטבה כספית, זה תמריץ. כלומר השינוי חשיבה 

 נו, אוי ואבוי,-נו-הוא במקום נו

 

 לא שווה. שלמה קלדרון:

 

 שלמה,  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 מענק וגביע. :שרי שילון

 

 שלמה, אנחנו לא בויכוח, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

ון, ון:שלמה קלדר  לאור הניסי

 

 זה החוק, אני מנסה להסביר. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 ומהו התמריץ? מהו התמריץ? שלמה קלדרון:

 

. ישראלה בן אשר, יו"ר:  התמריץ הוא כספי

 

משמעותי? לא משמעותי? כמה  שלמה קלדרון:

 שקלים בודדים זה לא קונה. 

 

 התמריץ הוא משמעותי, שניה, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 ,  התמריץ הוא משמעותי
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אפשר במקביל, אפשר במקביל לבקש  שלמה קלדרון:

 שיאכפו את החוק, אני לא מתנגד. 

 

אז אני אומרת כדי לעשות את השינוי  ישראלה בן אשר, יו"ר:

שאתה מייעץ, אנחנו ננסח פניה  

 לועדה.

 

 בדיוק, אפשר במקביל, אוקי? שלמה קלדרון:

 

 , אוקי, אבל כרגע, געאבל כר ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 בנוסף. מרים פרקש:

 

כרגע חשוב לי לנסות לקחת את  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 הקיים ולהפעיל אותו, 

 

 )מדברות ביחד(

 

 את מה שיש. :חברה

 

 אין בעיה. שלמה קלדרון:

 

ו, למעביד ולהפעיל אותו, אוקי?  ישראלה בן אשר, יו"ר: עכשי

זה תמריץ כי הוא מקבל על זה כסף  

 הוא מקבל על זה פרסום, זה דרך של שיווק של מקום עבודה,ו
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לדעתי הרבה מעסיקים משלמים המון  ישראלה בן אשר, יו"ר:

כסף לפרסם את עצמם, ופה זאת  

 הזדמנות.

 

שלמה יכול להיות רגוע, כי עפ"י  :שרי שילון

 -בחוק זה לא יתבצע גם ב 5סעיף  

 , ראית איזה מועצה צריך להקים?3139

 

 י דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד()חילופ

 

 המועצה קיימת, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 אהה, בבקשה, בבקשה. שלמה קלדרון:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

שרי,  המועצה עכשיו קיימת. ששש, ישראלה בן אשר, יו"ר:

את לא שומעת לי, המועצה קיימת.  

 יש כבר כסף שהוקדש לנושא.

 

 יש הרבה כסף. ה קלדרון:שלמ

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 יש מועצה, יש מועצה, שניה, ישראלה בן אשר, יו"ר:
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 לא יוצא מהכיס של האוצר, לא יוצא. שלמה קלדרון:

 

חברות, חברים, אני עשיתי שיעורי  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 בית, 

 

 יש מועצה? :שרי שילון

 

ויש את הטפסים להגיש, יש מועצה  יו"ר:ישראלה בן אשר, 

 הטפסים כבר קיימים. 

 

 צריך לעבוד על זה ולא להתייאש. שלמה קלדרון:

 

יש פה קריטריונים, שימו לב, אם זה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

 מעניין אתכם, 

 

, כן, מעניין מאוד. מרים פרקש:  כן

 

 קודם כל, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

. חגית פאר:  ביי

 

 חגית, תהיי בקשר בבקשה. בן אשר, יו"ר: ישראלה

 

 אני אהיה אתכם בקשר. חגית פאר:

 

 )חגית פאר עזבה(



 
 
 

  6.01.3102ישיבת הועדה למעמד האישה                                                          
 
 

94 

 

אני רוצה לומר לכם מי שרוצה להכנס  ישראלה בן אשר, יו"ר:

לאתר האינטרנט אתם תראו כאן  

שכבר ישנו שאלון עם קריטריונים למעסיק, הדברים כבר מבוצעים 

, דהי ינו צריך לקבל את הטפסים בשטח, הוקדש לזה סכום כספי

' יקבל את הפרס. ' וכו  מהמעסיקים, הועדה תשב ותחליט מי וכו

 

 שתהיה ועדה נראה. שלמה קלדרון:

 

 הועדה ישנה, אתם לא מקשיבים. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 היא קיימת? שלמה קלדרון:

 

 היא קיימת, לכן זה פורסם כבר. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 ברשומות?פורסם  שלמה קלדרון:

 

 בוודאי. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 ברשומות פורסם? שלמה קלדרון:

 

 הכל פורסם. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 הכל. נתקדם. מרים פרקש:
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אני יכול רגע להגיד משהו בעניין  נחום אסד:

 הזה?  

 

 בטח שאתה יכול. שלמה קלדרון:

 

 אפשר רק רגע, שניה, מרים פרקש:

 

 ,אני אגיד לך נחום אסד:

 

רגע, אני רוצה להוסיף משהו למכתב,  מרים פרקש:

 אפשר לכתוב גם לכל חברי הועדה? 

 

 בחתימה? ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

בחתימה, יו"ר הועדה וכל חברי  מרים פרקש:

הועדה, להראות שזה יוזמה מבורכת,  

 יוזמה שלך,

 

 אוקי, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

)מדברות ביחד(    

 

 של הכל. :חברה

 

 של כולם ביחד,בדיוק,  פרקש: מרים
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. ישראלה בן אשר, יו"ר:  מצוין

 

מכתב מכל חברי הועדה, זה נראה  מרים פרקש:

 .. .  יותר 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 כל חברי הועדה. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 סיימת את הישיבה? נחום אסד:

 

וצה לדבר, מה אני לא סיימתי, אתה ר ישראלה בן אשר, יו"ר:

 זה סיימתי? 

 

 אני רק רוצה משפט אחד, נחום אסד:

 

 חברות וחברי. מרים פרקש:

 

1 -כתבתי, אל תדאגי, אצלי זה כבר ה ישראלה בן אשר, יו"ר:

 אוטומטית. 

 

 נכון, שזה לא רק נשים. מרים פרקש:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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, ישראלה בן אשר, יו"ר: אז רגע, נחום רוצה   ששש, אוקי

 לדבר, 

 

אני  -אז אולי נחליף את הנוסח, את ה :חברה

. -ב   אנו

 

 וברצוננו. מרים פרקש:

 

 אנו, בסדר. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 הכל ברבים. מרים פרקש:

 

 אוקי, הכל נחליף לרבים. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 ישראלה תשים לב לזה. :חברה

 

 דברים ביחד()חילופי דברים בין הנוכחים, מ

 

נחום עוד רוצה להגיד, אנחנו למעשה  ישראלה בן אשר, יו"ר:

מסכמים כרגע את הישיבה הזו  

שאנחנו מוציאים את המכתב, אני אפנה לגליה שתצטרף אלי, אנחנו 

מוציאות את המכתב לשר וליו"ר הועדה ומכתב לעיני בבקשה לפנות 

, דרך איפה שהוא   במקביל, רוצה.לכל הועדים, דרך האיגוד המקצועי

 

 להכניס תיקון. שלמה קלדרון:
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 אם אתה מוכן לנסח את, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

, אני רוצה להגיד  נחום אסד: רגע, אבל לפני

 משהו בעניין הזה. 

 

.  ישראלה בן אשר, יו"ר: , לפני  אוקי

 

 בבקשה, בבקשה. שלמה קלדרון:

 

, זו פעם ראשונה שאני  נחום אסד: תראה, אם אני

 את זה ואני קראתי מהר, רואה 

 

 גם אני. שלמה קלדרון:

 

אם אני קורא נכון ומנסה להבין את  נחום אסד:

 רוח המחוקק, 

 

ו, רציו. שלמה קלדרון:  רצי

 

אז הוא מתכוון, החוק הזה לא נועד  נחום אסד:

לסנקציה אלא הוא מתייחס לזה  

מזוית אחרת, אבל הוא חוק שהיה חייב לעבור את שלוש הקריאות 

 יוון שמוציאים פה כסף, ואי אפשר להוציא כסף ללא חוק.מכ

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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על כל חוק צריך לעבור שלוש  מרים פרקש:

 קריאות. 

 

 אוקי, שלמה קלדרון:

 

ו, רגע, שניה. עכשיו, אם יכניסו  נחום אסד: עכשי

את זה כסנקציה יכול להיות שזה  

 יין הנשי מאחר ואני לא בדיוק,יחזור לנו כבומרנג בענ

 

 לא נכון. שלמה קלדרון:

 

 תקרא את החוק, תקרא. :שרי שילון

 

 תקשיב, נחום אסד:

 

 לא נכון. שלמה קלדרון:

 

רגע, מותר לך, תחשוב מה שאתה  נחום אסד:

. אני   רוצה, אני רק מביע את עמדתי

חוק לעידוד. אין פה חובה,  –אומר שהחוק הזה, ותראו את הכותרת 

 אין פה רצון ליצור כפיה. כי אם הייתי רוצה,

 

יש חוק הביקורת הפנימית, חוק  שלמה קלדרון:

עידוד הביקורת הפנימית, אנשים לא  

 מיישמים. אין סנקציות. עזוב.

 



 
 
 

  6.01.3102ישיבת הועדה למעמד האישה                                                          
 
 

011 

הגישה היא בסדר, אבל במקרה הזה  נחום אסד:

 אחרת,  

 

 למה? הרגולציה לא עוזבת אותך. :כוכבה קניסטר

 

זה היא גישה חיובית, היא במקרה ה נחום אסד:

גישה של במקום להטיל עליך  

אם אתה תקיים את מה שיש פה אני אתן לך, זה לא שאני  סנקציה,

 אבקש ממך,

 

לא נראה לי שנראה אותם נותנים,  שלמה קלדרון:

 אני עוד לא רואה אותם נותנים. 

 

 בסדר, אוקי, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 זה דבר אחר. נחום אסד:

 

 דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד( )חילופי

 

, אז מה שאני מבקשת, אני לא  ישראלה בן אשר, יו"ר: אוקי

זוכרת כמה, אבל יש סכום. שלמה,  

אם אתה מוכן, אתה תקרא את החוק, תנסח את הדברים שאתה חושב 

 לנכון,

 

 אני אלך ללשכה המשפטית פה, שלמה קלדרון:
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. נחום אסד:  מצוין, מצוין

 

 יחד עם הלשכה המשפטית. ן:שלמה קלדרו

 

. נחום אסד:  מצוין

 

 אז אנחנו נקבל למפגש הבא? ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 אני אלך לשם. שלמה קלדרון:

 

לפני שנסיים, אנחנו, את יודעת הרי  מיסם ג'לגוליה:

יש בחירות לרשויות המקומיות, ואני  

 צריכות גם להתייחס לזה, חושבת שאנחנו כועדה 

 

 אוקי, ר, יו"ר:ישראלה בן אש

 

ולאחל, לפחות, אני לא יודעת,  מיסם ג'לגוליה:

 להוציא, 

 

-אני מועמדת למועצת עיריית קרית :כוכבה קניסטר

 אונו. 

 

 בהצלחה. מיסם ג'לגוליה:

 

 איזה למועצה? ישראלה בן אשר, יו"ר:
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 קרית אונו. :כוכבה קניסטר

 

אז אני חושבת שאנחנו כועדה לפרסם  מיסם ג'לגוליה:

, הועדה באתר של ההסתדרות גם 

 למעמד האשה, איחולי הצלחה לנשים שמועמדות.

 

: זה להביע עמדה פוליטית. זה להביע  יפה בן גיגי

 עמדה לפוליטית. 

 

 בבקשה, בבקשה, נחום אסד:

 

 עד פה הוא אומר, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

. נחום אסד:  עד כאן

 

:  בדיוק, זה להביע עמדה פוליטית. יפה בן גיגי

 

 לא, לא, לא כעמדה פוליטית. יסם ג'לגוליה:מ

 

 לא, לא, נחום אסד:

 

מה שמעודד את הנשים להתמודד  מיסם ג'לגוליה:

 בבחירות. 
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אז אני רוצה להסביר, אנחנו לא שם,  נחום אסד:

אני לא אעלה מילה אחת באתר של  

ההסתדרות, בטח לא באתר שלנו של בינ"ה בנושא בחירות 

הן בחירות פוליטיות, אישיות, כי המנדט הוא  מוניציפליות, הבחירות

 מנדט אישי בסוף של כל אחת ואחת, גם אם הוא הולך ברשימה. 

 

אנחנו לא עושים את זה, אני אגיד לך גם למה, יש שיקול נוסף, למה 

ההסתדרות גם לא מעודדת את העניין של הריצה במועצות המקומיות 

מחברי הערים הם והאזוריות והעיריות? מכיוון שאחר כך חלק 

עם האגף לאיגוד מקצועי סביב נושא העובדים שנמצאים. בהתנקשות 

כי יכול להיות שאת תקבלי תפקיד של מנהלת מחלקת החינוך בעיריה, 

ואת בהתנגשות מוחלטת מול האגף לאיגוד מקצועי, אז אנחנו 

כהסתדרות לא נוגעים בזה, לא מונעים מאף אחד מלהתמודד, אבל גם 

 לא דוחפים.

 

 ,-אי אפשר לציין שאנחנו שמחים ש :שרי שילון

 

 נחום, שכחת, יש לך זכרון קצר, :כוכבה קניסטר

 

, נחום אסד:  אז אני מציע, אז תקשיבי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ששש. ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 עשינו את זה, נחום אסד:
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 הזכרון שלך מאוד קצר. :כוכבה קניסטר

 

 בפרוטוקול זה משנה אם זה מוזכר? ה בן אשר, יו"ר:ישראל

 

 אבל לא, אני אגיד לך, נחום אסד:

 

 מה קרה לך, אתה שכחת? :כוכבה קניסטר

 

היתה מתקפת התמודדות,  3112 -ב נחום אסד:

אחרי זה הבינו את המשמעות ועצרו  

עם זה. אפשר לקבל את מה שאת מבקשת אחרי שתבחרנה תשלחי להן 

ר אי אפשר להגיש מועמדות, כבר גמרו את הרשימות, ברכה. היום כב

 הגישו כבר את הרשימות.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

תעודדי אותן להתמודד לוועדי  נחום אסד:

 עובדים, זה פי אלף יותר חשוב. 

 

אצלי שתדע לך המרחב היחיד שיש בו  מיסם ג'לגוליה:

 שלוש נשים שהן יו"ריות של וועדי 

. עובדים  ברשויות המקומיות זה אצלי

 

 כל הכבוד. :כוכבה קניסטר
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. ישראלה בן אשר, יו"ר:  מצוין

 

 תזמיני אותן לועדה. נחום אסד:

 

ואני הייתי הראשונה ואני דחפתי את  מיסם ג'לגוליה:

 כולן. 

 

 תזמיני אותן לועדה.  נחום אסד:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

חברות, רק עוד מילה אחת, אני רוצה  אשר, יו"ר: ישראלה בן

, זאת אומרת מצד אחד   להזכיר לכן

אני באמת חושבת שהבחירות האלה דרך אגב יש ריבוי של נשים שהן 

 מתמודדות גם כחברות מועצה וגם לרשויות.

 

היתה כתבה בדה מרקר, נחום, היתה  מיסם ג'לגוליה:

 כתבה עליהן בדה מרקר. 

 

 מברך,אני  נחום אסד:

 

 רגע, רגע, ישראלה בן אשר, יו"ר:

 

 לא כתבה של ההסתדרות. נחום אסד:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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, ששש. אבל, אבל אני כל הזמן רוצה ישראלה בן אשר, יו"ר:

מעבר למה שנחום אומר, להזכיר  

שהועדה הזו היא איננה הועדה למעמד האשה הכללית, אלא אנחנו 

תוך ההסתדרות, אנחנו מייצגות בצורה זו או אחרת את ועדה ב

המדיניות של ההסתדרות, ולטובת העניין אני מברכת, אבל אנחנו לא 

 נפרסם.

 

 כל הכבוד. נחום אסד:

 

 יפה מאוד. שלמה קלדרון:

 

 

 הישיבה     נעולה
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 החלטות שנתקבלו בישיבת הועדה 

 של בינ"ה למעמד האישה

 3102 באוקטובר 6 בישיבתה בתאריך

 

 

 41)יוצגו מספר נושאים( ביניהם התייחסות לנושא  שונות .0

 שנה למלחמת יום כיפור.

 סדר היום(ב 4)סעיף  

יו"ר הועדה, הגב' ישראלה בן אשר ציינה וסיפרה על החיילת  

, ז"ל רב"ט ניבה שאולכיפור, היחידה שנפלה במלחמת יום 

 הנגב. בוץ משמרבת קי, ושירתה בחיל הקשר 0551 -נולדה בש

 

ולקיבוץ, אליו יצורף החלק  להוציא מכתב למשפחה הוחלט 

בנוסף, להעלות את החומר שנאסף הרלוונטי של הפרוטוקול. 

 .של ניבה שאול ז"ל לאתר האינטרנט, כחלק מהנצחתה

 

אספו חומר המתייחס הוחלט לאמץ מנהג לפיו חברות הועדה י

 בפני הועדה.ציגו יאותו  ,לנשים

 

 שונות .3

 בסדר היום( 5סעיף )

חברי הועדה שולחים תנחומיהם לחברת הועדה זהבה תנא על  

 מות אמה ז"ל.
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 תכנון ואישור סדר הישיבות  –תוכנית עבודה תשע"ד  .2

 בסדר היום( 3)סעיף 

בימי ראשון בשעה שתיים, בקומה ארבע, יתקיימו הישיבות  

 באולם הנוכחי.

 

סוכם שחברי  במגמה להעמיק ולהעשיר את מטרות הועדה, 

גורמים ונושאים בהם יש לטפל ו1או ויציעו הועדה יבחנו 

 לשתף. 

 

 עדכונים על הפעילות בשנה קודמת )סייעות גני ילדים( .4

 סדר היום(ב 0סעיף )

חברי הועדה יו"ר הועדה, הגב' ישראלה בן אשר עדכנה את 

חלק מהדברים קודמו, שהועדות ממשיכות לעקוב,  על כך

 נושאים אשר עומדים על הפרק.וממשיכים לקדם את ה

 

עדכון בנושא השתלבות נשים חרדיות בעבודה, הכשרת נשים  .5

 בתחומים אקדמיים

מר שלמה קלדרון וגב' ליליאן סופר ציינו בפני חברי הועדה 

במגזר נבדק ונמצא שבין היתר  לקידום הנושא.את פעילותם 

 החרדי חסרים מבקרי ומבקרות פנים. 

 

, מנהלת מכללה חרדית שלום-ינה ברנעשתה פניה אל הגב' עד

, והושגה רשות -ואל אוניברסיטת בר אקדמית אילן

 1 ליתן חסות למכללה בעניין לימודי מבקרותהאוניברסיטה 

 מבקרי פנים. 
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נעשתה פניה אל פרופ' פוגל, מנהל המכללה החרדית בנוסף, 

ובעצם ימים אלה נבדקת האפשרות לקבלת באור יהודה, 

אונו, ללמד חרדים בקמפוס באור מכללת קרית אישור מ

 .לימודי מבקרות1מבקרי פנים יהודה

 

בניסיון ליצור  הועדהפעילות חברי לילי הביעה את חשיבות 

 חשיפה ומתן כלים לנשים במטרה לשדרג את שכרן.

 

לילי ושלמה נתבקשו להעביר תמצות הפעולות שהתבצעו על  

 ידם.

 

 2311דיון בחוק לעידוד ושילוב נשים בעבודה,  .6

 לסדר היום( 2)סעיף 

מטעם הוחלט להוציא מכתב  .החוקחשיבות נערך דיון בנושא 

לביא יו"ר עליזה לד"ר , ההסתדרות, חברי הועדה ונעמ"ת

בנט על עצם קיום וביצוע נפתלי ולשר הוועדה לקידום האשה 

 .החוק

 

הוחלט להוציא מכתב ליו"ר ההסתדרות, מר עופר בנוסף, 

, לפנות לכל הו , בבקשהעיני או עדים, דרך האיגוד המקצועי

יפעלו מקומות העבודה לכל גורם שימצא לנכון, במטרה ש

 בהתאם לאמור בחוק.

 
 
 
 


