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חברותיי -נשות "פני"ם חדשות" -פרלמנט נשים ישראליות מנהיגות
ובוגרות הקורסים לדירקטוריות שלום רב,
קודם על חג חנוכה שמח לכם ולבני משפחותיכן !!! חג החנוכה -חג
האור -הוא הזדמנות לנס גדול שיהיה פה!!! אז הנה זה קורה -אתן
יכולות להיות דירקטוריות בלי קשרים ובלי פוליטיקה

בימים אלה נרתמתי לקמפיין שמנהל שר האוצר יאיר לפיד למען הקמת
נבחרת דירקטורים בלתי תלויה ,שתאפשר לכל הראויים והעומדים
בתנאי הסף להגיש מועמדות ,ללא קשרים פוליטיים וללא "קומבינות".
נרתמתי כי פנו אליי מלישכתו של שר האוצר ,כאשר התוודעו לכמות
הגדולה של נשים בכירות אקדמאיות שעברו ב"יהל" הכשרה
לדירקטוריונים ,וכאשר התאכזבו מהכמות הקטנה יחסית של נשים
מועמדויות.
השר יאיר לפיד שוחח עימי ארוכות בטלפון השבוע ,ביקשה להביע תודה
והערכה לנבחרת הנשים שלנו ,ולעשייתי למען קידום הגשת מועמדות.
בהזדמנות זו אף הזמנתיו להיפגש עימנו במפגש נפרד שייוחד להיכרות
בינינו והוא הביע רצונו הכן והאמיתי לפתח איתנו דיון אמיתי ולהכירנו.
(בקרוב אודיעכן על מועד)

אתן מוזמנות להעלות ולשתף את כל הנשים הראויות שאתן מכירות
בסרטון שהפקתי והעליתי ליוטיוב וכן לפייסבוק ,ולהקשיב לראיון
בתוכניתה של יעל דן בגל"צ השבוע ,בו רואיינתי לעניין הגשת
המועמדות של נשים לכהונה בדירקטוריונים( .הראיון בקובץ המצ"ב-
פיתחו והקשיבו)

http://www.youtube.com/watch?v=JqryHb8V4es&feat
ure=youtu.be
במיילים ששלחתי אליכן בשבועיים האחרונים קראתי לכן להגיש
מועמדות .לא להתעצל -להתמודד עם הטופס המקוון -להקדיש זמן
ולשלוח!!!

אני חייבת לחלוק עימכן גאוותי הרבה על כי מאות מהבוגרות
של "יהל" שלחו טפסים .התייעצו עימי ,תיקנתי קורות חיים,
עודדתי והנה זה קורה!

שר האוצר כאמור שוחח עימי וביקשני לעודד אתכן לעשות זאת .זה
כמובן תחום ההתמחות שלי במהלך  4השנים האחרונות -ואך טבעי
שאעשה זאת!
אז מה קורה עכשיו בתקשורת?
בוחשים ובוחשים...
למה?
כי הגישו סה"כ  2,6,6מועמדים ,מתוכם  1,4,1נשים בלבד שהן פחות מ
!!! 6,%
השר לפיד שוחח איתי וציין מפורשות כי הייצוג יהיה שווה לגברים ונשים
!!! ואני מאמינה לו!
ועכשיו -מתעסקים עם השאלה -איפה נכשלנו????
אז בא גבר אחד ,פוליטיקאי ,מאמין שאפשר לשנות -וסוף סוף מתניע
תהליך הוגן ,צודק ,בנחישות וברצינות -ויש מי שיחפשו איפה הוא טועה..
ובעצם ירצו לקבור מראש את התהליך ...ויעסקו בכשלון העתידי -איך
יגיבו השרים? כיצד יוותרו על מוטת השליטה שלהם ועל חלוקת
הג'ובים?
אז אם רוצים באמת להתאכזב -האכזבה העיקרית היא מעצם
ההתעסקות בראייה שלילית" .בהמתנה" לכשלון התהליך.....

אני לגמרי מרוצה .כל יום עולה מספר הנשים שמגישות .כל יום כותבות
לי עשרות נשים שלנו שהגישו" ,ועשו את זה" ודילגו על המחסום שמנע
מהן לעשות זאת עד כה .ונעזרו בי והתעצמו ובחדווה "מרגישות שוות"
!!!
אז אני מאלה שאומרות "למה כן" ולא "למה לא"!!!
בואו נפרגן לגבר היחיד שקם ועשה מעשה ונחזק אותו -את שר האוצר-
שבא ממקום טוב ,אמיתי ואמיץ !
בואנה תהיינה שגרירות של הדיון הזה ,אבל ממקום חיובי וממקום שיוצר
מציאות וכאשר ישאלו אתכן למה רק  6,%נשים הגישו מועמדות-
תאמרו שאתן חלק משמעותי מתוך ה  6,%הללו ואתן גאות על כך! כי
המגמה בגידול וכי מדובר בתהליך !! תהליך שייקח זמן אבל ניצניו
נראים בשטח!!
עלינו לחזק את התהליך ולהבין אותו -כל אחת ממקום שלה ,וכמי שזהו
תחום התמחותה  ,וכמי שמכירה את השטח ,ואתן -כמי שמובילות
בהתנדבות את רעיון הצבת נשים במוקדי השפעה בואנה נסכים ונסביר
את העניין -:
למה עדיין אין מספיק נשים שמגישות מועמדות לדירקטוריונים?
קודם כל -נשים כן רוצות להגיש מועמדות .רוצות -ובודקות ...רוצות-
ועושות חשיבה ...רוצות -ולא מספיקות ....רוצות -ומתלבטות...
נשים בד"כ מעמיקות יותר ,לומדות יותר -ותמיד חושבות שהן עדיין לא
מספיק ראויות .למה? כי זה סטריאוטיפ עתיק שהשתרש בחברה
הישראלית .כדי לעקור אותו דרוש זמן ודרוש קמפיין הסברתי .אם
נתבדל ונדבר בינינו (נשים בינן לבין עצמן) אולי נסכים ,אולי נמצא
כתף ,אולי נתנחם זו בזו ואפילו נתעצם -וכך יהיו סיבות טובות להקים
עוד ועוד ארגוני נשים ....אבל אם נחפוץ בפתרונות -או אז נבקש
מהגברים -שהם האחים/הבעלים/בני
הזוג/החברים/הבנים/השכנים/הקולוגות שלנו (ולא אוייבנו) להקשיב,
לקחת חלק בשיח ולפעול ...למען שינוי אמיתי -ועכשיו -שהשינוי בא-
ויאיר לפיד מביא אותו -קשה לקבל ...להאמין – ....זה ייקח זמן אבל זה
יקרה!
ניהול זמן-קונפליקט קריירה משפחה -נשים בכירות ,כאלה שהולמות
את דרישות תפקיד הדירקטורית הן נשים עסוקות .המשק עדיין לא
מספיק קשוב לסוגייה זו מבחינת פתרונות הולמים .החשיבה על עיסוק
נוסף כמו כהונה בדירקטוריון מאוד מפתה מחד ,ומאידך דורש משאבי
זמן נוספים ,ומעל הכל -אחריות אישית כבדה ,ידע והעמקה .נשים
בוחנות היטב מידת יכולתן לעמוד בכל אלה .כי נשים מחוייבות יותר,
מתנהלות בעולמות רבים בו זמנית  ,וגם ליכולת חלוקת הביצועים
המוכחת שלהן יש מגבלות שהן בוחרות להציב .ולא חסרים כאלה
שיודעים "להפחיד" אתכן לעניין האחריות האישית .ונכון -יש אחריות
אישית וגם פלילית .וכולכן -שמכהנות בתפקידים מובילים -לא נושאות

באחריות? – אין סיבה לפחד!!! כולכן ראויות ונושאות באחריות כבדה
יום יום הן במקומות עבודתכן והן כלפי אהובנו -משפחותינו ,הורינו,
חברינו .אז -אל פחד!! את יכולות ועוד איך!!!
פוליטיקה -דירקטוריונים הינם מוקדי כוח פוליטיים .נשים מסתייגות
מכך .הן חושבות כי פוליטיקה היא "עסק מלוכלך" -הן מביאות ידע
וכישורים ,הן לומדות ומתעצמות והן מביאות הצלחות .הן חותרות
למצוינות אישית ולהצטיינות ,אך מסתייגות מפוליטיקה .לכן אין לנו
מספיק נשים בעמדות בכירות -והנה -באה השעה -אז -עכשיו אתן
נדרשות להתעלות עצמית ,לקחת את ההזדמנות ולזכור -שהזדמנויות
לא עושות ביקורי בית ....ואם לא עכשיו -אימתי? -אל לנו להלין אם לא
נרים כעת את הכפפה!! זו בהחלט הזדמנות חד פעמית (אז סורה
חושך) ....
ידע והתנהלות בזירה הציבורית – תמיד נשים תחשובנה שהן לא למדו
מספיק .חסר להן ידע .בעיקר בפיננסים ....אז כולכן הלכתן מרצונכן
ולמדתם והעשרתן עצמכן באופן ממוקד ועברתן הכשרה
לדירקטוריונים .ונכון שאין דרישה כזו בתנאי הסף -ואת זה יש לתקן.
אתן הלכתן ללמוד כי רציתן להכשיר עצמכן -לא כגמול השתלמות ולא
כי מימנו לכן את הקורס ממקום העבודה .אלא באופן פרטי -כחלק
ממסלול הצמיחה המקצועית שלכן .והקורס שעברתן כלל גם תכנים
שאינם קיימים כלל בקורסים אחרים -הוא כלל תכנים להתנהלות
פוליטית ,ותכנים לקבלת החלטות ומפגש עם אישי ציבור ואנשי מפתח-
ואחריו בחרתן ללכת להתנדב והקמנו עמותה הפועלת לקידום נשים
בכירות ואקדמאיות -והיום כולכן בזירה הציבורית ואתן כבר מכירות
והייתן בכנסת ואתן מובילות עשייה בשדולות ומול גופים ציבוריים-
אז -יש לכן יתרון על פני כולן -ידע +ניסיון ציבורי +עשייה חברתית -אז-
מי שמיכן טרם הגישה מועמדות -אנא -עשו זאת מייד!!!
רק ב"יהל" הוכשרו  1,411נשים אקדמאיות ,בכירות  ,איכותיות -ביניהן
כיתה שלמה של נשים ערביות (ואף אחת מהן עדיין לא הגישה
מועמדות ...וכן כיתה שלמה מטעם לישכת עורכי הדין (ואף אחת מהן

כן

הגישו מועמדות ואני
גם לא הגישה מועמדות )...אבל מאות מיכן
בטוחה שבקרוב גם עליהן תהיה גאוותנו בדירקטוריונים -ואליהן עינינו
נשואות
וכאשר ישאלו אתכן מדוע נשים לא מגישות מועמדות -תציעו חשיבה
חיובית -תראו כמה נשים כן הגישו מועמדות ואיך כל יום עולה מספרן,
ואחרי שהמהפכה הזאת תוכיח את עצמה ואתן תכהנה בדירקטוריונים-
תבואנה עוד ועוד נשים -והחזון יפרוץ במלוא עוצמתו !
ונגשים!!!!
קדימה -להיכנס לאתר רשות החברות הממשלתיות ולהגיש מועמדות-
עכשיו!!!!!!!!!!!!!

מי שעדיין לא הגישה -זהו -זה תכף מסתיים -אז
במהלך סוף השבוע אנא עשו זאת -אנחנו צריכות
לשמש דוגמא!!
ובהצלחה!!!
היום יותר מאי פעם יש לנו הזדמנות אמיתית לדבוק
בחזון שלנו הקורא להצבת נשים במוקדי השפעה!!!

הנה העליתי פוסט לפייסבוק לדף של יאיר לפיד והוא גם הגיב ברוח
הימים הללו  :אני ואתה נשנה את העולם"-:
יאיר

לפיד Heli Friedman Yair Lapid -
· November 27 at 5:11pm

השר יאיר לפיד היקר -חג חנוכה שמח לך ולבני משפחתך! יש לך חלק כעת בחוללות נס גדול
שעוד יהיה פה! נס ביטול הקומבינות והמקורבים! אנו נשות עמותת "פני"ם חדשות" ובוגרות הקורסים
להכשרת דירקטוריות של "יהל" בשיתוף אוניברסיטת בר אילן אומרות תודה! תודה על אומץ הלב
והנחישות ליצירת הזדמנות לאנשים מוכשרים ,בעלי מוטיבציה ואוריינטציה ציבורית ,ששאפו תמיד לקחת
חלק ולהשפיע -וכעת החלום עומד על סף הגשמה -בזכותך!
אנחנו יודעות שזה לא עומד להיות קל ....פירוק מוטת השליטה של מי שחפצים ביקרה....
אבל זו בשורה לכל מי מאיתנו שחולמים  ...ויש להם תקווה -יש להם תקווה שהטוב והראוי ינצח ..יש להם
תקווה שיהיה כאן יום אחד שלטון משתף ולא מקפח ...יש להם תקווה שנגרש את החושך ...יש להם
תקווה היום במיוחד ש"אני ואתה נשנה את העולם" ....אז -אנו מושיטות יד ,ותומכות ומודות לך על היוזמה
הברוכה .ובקול גדול וברור אומרות כי לא יעזור להם -למלעיזים ,לאלה שמתייחסים ליוזמה הזו כתמימה...
כי הנשים שלנו הגישו מועמדות ,והן רוצות ויכולות וראויות לשבת בדירקטוריונים  ,וגם אם ישמי שרוצים
סיפוקים מיידיים -יואילו להבין כי מדובר בתהליך ..ועל ציר הזמן תבואנה עוד ועוד נשים  -והן תאמנה כי
נס גדול היה פה!!! בהצלחה וחג מלא אור לכולנו!



o
o

חלי יקירה ,המון תודה וביחד נשנה את העולם .יאיר

לפיד Yair Lapid -

Unlike · Reply · 4 · November 27 at 6:29pm

o

לשמוע אותך בגלי צהל ,בדבור רהוט ,עם אנרגיות ונחישות ועם עברית מפוארת ,הייתי גאה!!! יעל פרידמן
Unlike · Reply · 4 · November 27 at 5:52pm

o
חלי ,יפה כתבת .אני מאחל לך הצלחה Gidi Goren
Unlike · Reply · 1 · November 27 at 9:41pm via mobile

ברכת חג שמח ומלא אור לכן ולבני ביתכן
חלי פרידמן

יו"ר "פני"ם חדשות"

