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הןאגו,אין״לנשים

משברלנהליודעות

הלב״עםגם
מזופחותהלאאמביציהעםובחורהעמלהתיכונייםהספרבתירשתמנכ״לדום,רויתאתתכירו

בזיתיםועוףחינוךפמיניזם,עלעיניעופרההסתדרותיו״רהצמוד,הזוגבןשל

חןיובלצילום:קורןג.איה חןיובלצילום:ווקורןגאיה

מתהפכת,שלההבטןמתוחה.דוםחית

שהיאעראבלמיגרנה,מטפסתלראשה

שמשהולגלותאי־אפשרבכךתודהלא

$1$1STנולב$$1STבלונ־גםאישה,גםכשאתעליה.עובר

$2ND$1$2נולבND$ההסתדרותיו״רשלזוגובתוגםדינית

המשפיעיםהאנשיםאחרעיניעופר^^^^^^^

מכלאשולחטוףשרהלמשפטלעמודרגילהאתבמדינה

כך.אחרתצחקהיאמנשים״,גםמגברים,רק״לאהכיוונים.

הפרגון״.בחוסרמתבטאהואשוויון,יששאם״גיליתי

מקנאים?כולם

יכולשליהעשייהאתאואותימכירשלאמירקכולם,״לא

מהאמת.רחוקכךכלזהמבינה.אניומהשהוצנחתילהגיד

עולהזהההפך.אתלהוכיחעמלהאניעמלרשתכמנכ״לית

יותרלעשותצריכהשאנימרגישהאניאבלבבריאות,לי

מקבל״.היהגברמנכ״לשכלההכרהאתלקבלכדימאחרים

וכמאהעוברים000,4תלמידים,000,04כ־עלחולשתדום

לפנילתפקיד,מונתהמאזטכנולוגיות.ומכללותמפרבתי

במטרהאדםכוחוהחליפהרה־ארגוןעשתהוחצי,כשנתיים

הציבור.בעיניהרשתשלתדמיתהאתולשפרלייעל

רקעלךשאיןהיאכלפייךשנשמעותהםיקורותאחת

בחינוך

לרשתנכנסתימערכת.מנהלתאניחינוך,אשתלא״אני

הפנימיהניהולהשם,המעמד,מבחינתחבוטהיהכשהארגון

ולרעתחזוןצריךאתהזה.אתושיניתיהחיצונית,וההכרה

תהליכיםליצורתקציבים,לנהלאנשים,לנהלאותו,ליישם

ליצורהספרבתימנהליאתמחנכתאניאדם.כוחולגייס

אתמיישמיםכברוחלקםעצמאית,וחינוכיתכלכליתיחידה

זה״.

בתיכוןולמדהפועלים,למעמדבתבגבעתיים,גדלהדום

ראשוןתוארסיימההיאעיונית.במגמהבן־צבישמעוןע״ש

תוארללמודוהחלהרמת־גןהאקדמיתבמכללהבמשפטים

קריית־אונו.במכללתבמימוןהתמחותעםעסקיםבמינהלשני

הלידהלאחראךהיריון,שמירתבגללהופסקוהלימודים

כש־ללימודים״חזרתיהתואר.אתוסיימהשבה

ראיתי

$TS1$כשראיתי$TS1$

$DN2$כשראיתי$DN2$שלי״,העתיראתלקדםצריכהשאני

קריירהעםילדותשתי״לגדלאומרת.היא

הייתילאאדיר.קושיזהלתוארוללמוד

בעבורה,תגמוללקבלכדיתוארצריכה

לניהול״.כליםלקבלכריאלא

טובהלמנהלתאותךהפכוהלימודים

לדעתך?

תוךעצמם.בערמדברים״הנתונים

גירעוןצימצמתילתפקידמכניסתישנה

שקל,מיליוןל־שקלמיליון17של

שקלמיליוןל־צימצמתישנהכעבור

משקיעיםהבאתימאוזן.בתקציבאניוהיום

אוני־איידיגיטל,בשיתוףאפלכמוובעולםבארץמהתעשייה

ברסיטת

$TS1$אוניברסיטת$TS1$

$DN2$אוניברסיטת$DN2$mit,שיתופילנוישהרווארד.אוניברסיטתמבוסטון

תקציבמנהלתאניויצמן.מכוןועםהטכניוןעםגםפעולה

יודעכשאתהזהאתלעשותיכולואתהשקל,מיליון670של

זהבתזרים,שקלמיליון10כ־שלשיפורחלמערכת.לנהל

דרמטי״.שיפור

שגררמההצוות,רובאתהחליפהלתפקידכשנכנסה

אוהבתלא״אניאחרת.דרךאיןכיטוענתדוםאולםביקורת,

בכיריםעובריםעםמערכתקיבלתיאבלמהפכה,המילהאת

והרכבתילשטח,מחובריםשלאלשני,אחדמחובריםשלא

יחד״.לעבודשיודעצוות

כמקוםלאמקצועי,ספרכביתהציבורבעינינתפסעמל

בהכרח.לחנךשבא

בתיכוללתעמלרשתנכונה.לאוממשמיושנתתפיסה״זו

מדעי,עיוני,מקיף,חינוךניתןשבהםומכללותתיכונייםספר

בכלפרוסיםהספרובתיהמכללותלנוער.ומקצועיטכנולוגי

בדרךמשאביםפחותיששםכיבעיקר,בפריפריותהארץ,

טכנו־חממותולהנדסאים,לטכנאיםמכללותלנוישכלל.

לוגיות

$TS1$טכנולוגיות$TS1$

$DN2$טכנולוגיות$DN2$ותיכונייםמקיפיםספרובתי

אמנותיותמדעיות,עיוניות,במגמות

ועוד״.

אין׳עמל׳שלבדימוישדווקאנדמה

שיפור.

הדימויהאחרונותוחצי״בשנה

סיםקוטבע,כמוחברותמשתנה.

שייצורשינוילחוללעומדותואינטל

כדוגמאאותנוולקחוצעירהמנהיגות

ספרבתימתקדם.טכנולוגילחינוך

שבעובבארבדימונהאביב,בתלשלנו

בתיבסקרהראשוניםלמקומותנבחרו

החינוך,במשרדוערהשלערכייםספר

החינוךבפרסזכהצפתעמלספרבית

ארוכה״.עודוהרשימההארצי,

שלאמקצועייםספרבתיגםלכםיש

כגרות.נותנים

לוארמקצועותבהםשנלמדיםמקצועייםספרבתי19״יש

״ידייםעםילדיםישמנהלים,להיותיכוליםכולםלאטק.

תעודתעםיוצאיםרלוונטיים,מקצועותשלומדיםחכמות״,

בתעשייה״.לעבורויכוליםמקצועיתגמר

הואוהעתידזהאחרבזהנסגריםהמפעליםתעשייה?איזו

חכמות.בידייםלאברובוטיקה,

לה־משתדליםאנחנוולכןכואבת,בעיהזוצודקת.״את

תאים

$TS1$להתאים$TS1$

$DN2$להתאים$DN2$התא־עםפועליםאנחנוהמשתנה.למציאותעצמנואת

חדות

$TS1$התאחדות$TS1$

$DN2$התאחדות$DN2$ומכווניםלרלוונטייםהמקצועותאתלהפוךהתעשיינים

סיאנרבסיהרכבת,במקצועותולעבודלצאתהתלמידיםאת

הופכיםחלקםבנצרת,במלונאותג״ק(,בעץ)עבודותבתפן

גבוהות,מאודמשכורותשםישמיזוג.ולאנשילחשמלאים

רע״.לאזההדרךבתחילתברוטושקל000,9

itdit hYמהבגרויות״כלום

והבגרויותהמיצ״בשמבחניסבורהדוםגםפירון,שיכמו

ודקהבבחינותהחומראתמקיאים״ילדיםהדרך.אתאיבדו

מסכימהשאנירק״לאקובלת.היאכלום״,זוכריםלאזהאחרי

לבטלצריךלאלה.מטיפהאניפירון,שישלמשנתועם

התהליך.אתושכחנובתוצאההתמקדנואבלהמבחנים,את

היאוהתשובהשלי,מהבגרויותזוכרתאנימהאותיתשאלי

כלום״.

בעמל?לבגרותזכאיםתלמידיםכמה

הניגשיםאחוזבעמלבישראל,לבגרויותניגשים%05

שלהןברשת,הבגרויותשלבציוניםשיפורויש%66הוא

בדרךמלמדיםאנחנוכיקורהזהההיי־טק.שלוהןהלואו־טק

וחוקרתאותולומדתכשאתרקמשהוזוכרתואתיצירתית

בך,מוטמעוהחומרמשקיעהאתנהניתכשאתומתעניינת.

הואנכוןחינוךבעיניי,תוכי.כמולשנןצריכהלאכבראת

שימושיכליםארגזלילדיםשנותןכזה

לחיים,אותםלהכיןצריךויצירתי.

מנהיגותמוטיבציה,צוות,מעבורת

פרזנטציות.הכנתועדבעיות,ופתרון

לךישהאמיתיים?בחייםקורהמההרי

שווה״.שאתהלהוכיחדקותחמש

אתולייעללחנךהרצוןבמסגרת

פרויקטיםעלרוםשוקדתהבא,הדור

העתידספר.ביתכלעלשהלוואי

ומ־הסייבר,במקצועותהואמבחינתה

פתיע

$TS1$ומפתיע$TS1$

$DN2$ומפתיע$DN2$פרו־איןלהשדווקאלשמוע

פיל

$TS1$פרופיל$TS1$

$DN2$פרופיל$DN2$לא״אניאינםטגרם.אובפייםבוק

היאזה״,אתצריכהשאנימרגישה

האמיתי,לעולםמחוברת״אנימסבירה.

הווירטואלי״.לא

סטטוסים,עלהזמןאתלבזבזבמקום

גבוהטכנולוגיפיתוחמרכזדוםהקימה

בבתיהתמחויותכוללוביו־טקרפואהלומדיםשבובצפת,

ילדיםבפייםבוק,להיות״במקוםמחקריים.ובמוסדותחולים

במשק,מובילותחברותעםעסקיםמינהללומדים41-61בני

מעטפתלהםוישעסקית,והיתכנותשוקסקרלעשותלומדים

אקדמיה״.של

טוב.נשמע

מחסורשישכשהבנתיהזהלצורךהגעתימדהים.באמת״זה

כךבלואו-טק.עובדותובידייםההיי־טקבתעשייתבעובדים

בביתלחדשנות.שלנובבשורהשהאמינולאפל,הגעתיגם

באייפר.נעשההלימודכללמשל,תל־אביב,בררוםהולץספר

התאמבנהאתולראותביולוגיהללמודזהמהיודעתאת

יכוליםכולם"לא

ישמנהלים,להיות

'ידייםעםילדים

שלומדיםחכמות/

רלוונטיים,מקצועות

תעודתעםיוצאים

לעבודויכוליםגמד

בתעשייה״



קשורמאוד״עופרדום.

שלו,הקסנהשללילדות

עלשומרת14בתשהיא

הקסנותשל

פלוגקרנית"למה

מספיקלהיותיכלה

אבלכסגנית,טובה

זהכיכנגידה?לא

הזדמנויותללאעולם

עדייןהעולםשוות.

לנשיםבשללא

גברים"שינהיגו

שלכבודואפל,עםהראשוןהמיזםשלנו,המגדלורזהבאייפר?

בתילעשרהתוכניתליישבלונדון.להשתלמותמוריםשלחנו

ובאיימקים״.באייפדיםבהםשילמדוספר

לא?למורים,גפמחדשחינוךלעשותצריך

מוריםעםבקשריהיוהםובעתידמיוחדותהכשרותלנו״יש

אבלבשבילםקללאזהביחד.למידהתוכניותויעשובלונדון

חייביםאנחנורלוונטית.יותרבצורהללמדאותםמכווןזה

להיותהולךתל־אביבבדרוםמופתבשבחחדשניים.להיות

ואחה״צתכנותילמדוהילדיםבבוקרלסייבהפתוחמרכז

״.8200כמובסייבר,שמתמחותחברותעםאותםנחבר

האלה?במיזמיםבנותיש

שיהיוהבניםאתמכווניםצעירבגיללטעמי.מספיק,״לא

מוריםריאליים.למקצועותאותםומכווניםשאפתנייםיותר

חושביםהמוריםכיזכר,בלשון׳רופא׳,׳פיזיקאי',אומרים

גורםוזהשאפתניות,מספיקלאושהןלפחותמסוגלותשבנות

שיששיבינוברגעבחינוךמתחילהכלפחות.להצליחלבנות

ישתנה.המצבכשוות,אליהןויתייחסוריאליותיותרבנות

בנותלהעצמתתוכניתמקדמיםאנחנובפריפריהעריםבחמש

להןלתתלאלוותר,לאבהן,להאמיןמוריםוהכשרנובמדעים,

27שמתוךוראינובכיתהילדותעםניסויעשינוהקלות.

ז׳״.לכתהכשעלובמרעיםבחרו24בנות,

היית?תלמידהאיזו

מטרות.ליהיועצמיאתזוכרתשאניומאזטובה״מאוד

במשרדעברההיאכימשפט,לבתיאותילקחהאמיבגיל

דיןעורכתהייתירוצה.שאנימהשזהוידעתידין,עורכי

עוול״.מעשילראותליקשההיוםוערומגשרת,

התמו־מעטלאלךסיפקהההסתדרותהזו,מהבחינה

דדויות.

״אראה,

$TS1$,התמו״אראה$TS1$

$DN2$,התמו״אראה$DN2$למדתילפשרות.ספרביתהייתהההסתדרות

הראשונותבשניםלמחר.להשיגכריהיוםעללוותרשחשוב

כדיקורסיםלקחתילמדתי,הזמןכלהעיניים,אתהרמתילא

מערכת,לנהלואיךומנהיגותתקציביםעללמדתילהבין,

למדתיובעיקראותן,מתערפיםואיךאג׳נדותמקדמיםאיך

להתפשר״.

מיבית.באותוטיטאניםשניועיני,אתפשרות,אפרופו

הזבל?אתמוריד

כלאצלכמווסכסוכים,ויתוריםפשרות,ישבבית״גם

וביחסיבחברותמתחילהכלחשוב,הכיזההדדיכבודאחד.

לאבכללעופרצועקים.לאהכל,עלמדבריםאנחנואמון.

ואניקליר,אנדלאודאותושומעיםהקול,אתלהריםצריך

בשקט״.מדברתתמיד

עבודה?עלמדבריםאתםכמה

שאםברורעבודה.עלובקושיהמון,מדברים״אנחנו

אפללמשרדיהנסיעהכמואותי,שמרגשתהליךעושהאני

אתאשתףאניאצלנו,למידהתהליךלהטמיעכדיבלונדון

אתזהמשתפיםלאאנחנוהיומיומיתהרגילהבעבודהעופר.

לצחוק,עליהם,לשוחחאחריםדבריםהרבהכךכלישכיזו,

מהם״.ליהנות

שלעבודתואתליוותההיאשנה.13כ־מכיריםועינירום

והיאהמדינהעובדיהסתדרותכיו״רכשכיהן90ה־שנותבסוף

המ־החבורהעםנמנתההיאיותרמאוחרשלו.היועצתהייתה

צומצמת

$TS1$המצומצמת$TS1$

$DN2$המצומצמת$DN2$המטהראשיושבתמתפקידוקודמהסודו,אנשישל

המקצועייםהספרבתירשתמנכ״לשלהמכובדלתפקידשלו

ההסתדרות.בבעלותהנמצאתעמל,

כבד"אישימחיר"שילמנו

כךהמינוי.אחריהתחילהבכללביניהםשהזוגיותטוענתדום

שממשיכהפומבית,זוגיותמנהליםהםהאחרונהבשנהכך,או

להיותכשהחלטנוכבדמחיר״שילמנוושם.פהחציםלספוג

היינולאטוביםחבריםכאלההיינולא״אםמודה.היאבקשר״,

הרבהעומק,הרבהבווישממוסדמאורשלנוהקשרשורדים.

ורגשית.שכלתניתגםנכוניםהכיהמרכיביםכלואתחוזק,

14בתשהיאשלו,הקטנהשלי.לילדותקשורמאודעופר

ומקפידיםמשפחתייםמאוראנחנושלי.הקטנותעלשומרת

מאוד״.לנוחשובשישישולחןמשפחתית,ארוחהעל

מבשל?מי

העוףאתתטעמישלאעדהםו־שף.ואניהשףעופר״שנינו.

שהםתבשיליםישבמטבח.טובהואכמהתבינילאהזיתיםעם

שמו״.עלשלו,

בשקט,40ה־גילמשבראתלחוותהחלההאחרונהבתקופה

לע־לההמליצההקואצ׳ריתרגילה.שהיאכמומופנם,באופן

שות

$TS1$לעשות$TS1$

$DN2$לעשות$DN2$,תנשמיליאמרה״היאהצליחה.לאדוםאבלמדיטציה

אומ־מתעצבנת״,אנילהירגעובמקוםפנימה,תסתכליעמוק,

רת

$TS1$אומרת$TS1$

$DN2$אומרת$DN2$.להוציאלרוץ,לצאתבוקס,טאילעשותמעדיפה״אנידום

זמן״.ליאיןכןלפניכיבלילה,בעשררקקורהזהמרץ.

שעלולבקצבלמקצועייםהאישייםהחייםביןמג׳נגלתדום

וחייםקריירהלנהל״קשהמנוסים.פעלולניםגםלהתיש

ומע־להתקדםרוצהשלאמישהישופטתלאואניאישיים,

דיפה

$TS1$ומעדיפה$TS1$

$DN2$ומעדיפה$DN2$אתלרצות״צריךאומרת.היאהביתה״,בארבעלחזור

הכלועשיתירחוקשאגיעידעתיתמירשליבמקרהמאוד.זה

השקעתיגבוה,מחירשילמתיהמון,עלויתרתילהגיע,כדי

אמאעםהרבההייתההגדולההילדהבהסתדרות,ולילותימים

הייתיוכלכלי,אישימחירשילמתיובייביסיטר.מטפלתשלי,

מטרהליהייתהעקבית,הייתיאבלהנאות,עלויתרתיבםטרם,

להתמקצע״.חייבתוהייתי

בכיר?ניהוליכתפקידמאישהנדרשיםכישוריםאילו

עבו־סמכויות,האצלתטוטאליות,שלכישוריםיש״לנשים

דת

$TS1$עבודת$TS1$

$DN2$עבודת$DN2$,שלאמבינותהןאגו,איןלנשיםרגשית.אינטליגנציהצוות

הלב״.עםגםמשבריםלנהלויודעותולבןשחורזההכל

מפתח.כתפקידיגבריםיותרישזאתובכל

חושביםהםאותם.שמשרתלקוימציאותמבחןיש״לגברים

הםאזשכר,העלאתלקבללהםשמגיעלהתקדם,להםשמגיע

500מתוךגברים,שלבעולםחייםאנחנוומקבלים.דורשים

העולםבכלמנכ״ליות.הןנשים24רקבמדינהמובילותחברות

אותנומחנכיםאפסשמגילמפנימנהלות,נשים%5מ־פחותיש

תבלטי׳אםליאמרועמדהשנקטתיפעםבכלנגררות.להיות

ולגבריםבעצמןמאמינותלאנשיםבעל׳.תמצאילאכך,כל

הייתהפלוגקרניתהתוצאה.זואזנשית,סמכותלקבלקשה

כנגירה,לאאבלכסגנית,כמשנה,טובהמספיקלהיותיכולה

לנשיםבשללאעדייןהעולםשוות.הזדמנויותללאעולםזהכי

גברים״.שינהיגו

מדכא.

אתיכבשושנשיםישתנה,שזהחשבתידרכי״בתחילת

מטפסותכשנשיםהשתנה.לאשהמצברואהאניוהיוםהצמרת,

הואשליהמזלאסרטיביות.ביצ׳יות,שהןאומריםלמעלה

שצריךאותילימרהשליאמאבעצמי,להאמיןאותישחינכו

ישמגיעים.גםאזומשקיעיםחולמיםואםחלומותלהגשים

אתלנהלליומאפשרכוחלינותןוזהבישתומךזוגבןלי

עללבואיכולהלאשעבודההבנתיאישיים.חייםלצדהקריירה

אלאהילדות,עםאיכותזמןרקלאליישוכיוםהבית,חשבון

חייבתלאטובהמנהלתעופר.עםב׳לפרקזמןכוללאליהן,זמן

12ערבעבודהלהיותצריךלאהאישיים.החייםעללוותר

לתעדףלדעתסמכויות,להאצילבמקביל,לנהלאפשרבלילה,

כמנהללצידהשיעברוטוביםאנשיםלגייסלרעתוגםנושאים

ברבריםנמדדחופשאבלאמיתי,חופשלקחתיכוללאאתה

אצלנו״.חזקהמאודשהיאמשפחתיותכמוהקטנים,

ברך?כרעכברעופראז?

עכשיו?״רוצהאתהסקופיםכל״אתוצוחקת:מסמיקה

ההסתדרות?יו״רלהיותתרצי

יותרהרבההחינוךשרתלהיותאותי.מענייןפחות״זה

חברה״.למנכלאשמחואניאותימעניין
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