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ליאור קולודני

יצאתי לעבוד ,תכף אשוב )בעוד ארבעים-חמישים שנה(
תחושות של לח ותסכול בוודאי ליוו נשי לאור ההיסטוריה ,רבות מה קשורות למגבלות השליטה שלה
על חייה ,לפרשנות הגברית להתנהגויות נשיות ולשליטה של גברי על אמצעי החיי וחלוקת המשאבי
בבית ומחוצה לו .בשני העשורי האחרוני עומדי בפני נשי אתגרי הולכי וגדלי בתחומי הפרנסה
והכלכלה המשפחתית .בדברי אנסה לתאר חלק מה ולהזמי מעורבות נשית בחיי הכלכליי.
ראשית וידוי :אני אישה פמיניסטית שמתעניינת בכלכלה .מנעורי בבית הורי אני זוכרת את אבא שלי מנסה
להסביר דברי מסובכי במילי פשוטות .מושגי כלכליי א $פע לא נראו לי דבר קשה להבנה ,ותמיד
הרגשתי שההתרחקות מה קשורה בחוסר עניי או בתפיסות רומנטיות כאלו ואחרות שהיו לי על החיי.
בשנות בגרותי אני שומרת על קשר ע העול הכלכלי ,א כי שוב ושוב יש בי את הדח $לתת למישהו אחר
לנהל אותו עבורי או לספר לעצמי שממילא אי לי השפעה על המציאות ועדי $שאתעסק בדברי שאני
טובה בה .על הרצ $בי "חשוב ביותר" לבי "אפשר להניח לזה" אני מוצאת עצמי בזמ האחרו קוראת
ולומדת ללא הפסקה את המציאות הסבוכה שנקראת ביטחו פנסיוני ,או במילי פשוטות :ממה נחיה
כשנצא לפנסיה .הידע בא ,כמו תמיד ,ממקורות משפחתיי )אבא עדיי מסביר טוב( ,מקריאה של עיתונות
כלכלית ומאמרי וממעקב אחרי פרסומי "מרכז אדווה".
מה שהניע אותי לכתיבה הוא תסכול מתמש מהשיח על עבודת נשי ,שמנותק לגמרי מהקשרי חברתיי
ותרבותיי ,ולעתי קרובות ממציאות החיי של נשי רבות בחברה הישראלית .ולמה דווקא באגרת
נשי? כי זה הבית החשוב והפורה לרעיונות ומחשבות שנובעי מהמבט המגדרי .השיח על תעסוקת נשי
ומצב הכלכלי צרי להתפר מדי פע לשיח התרבותי ,ולהפ .לשניה יש מה להרוויח מהרחבת המבט.
הדברי שבחרתי להעלות על הכתב נוגעי לחלק מהנושאי שמשפיעי על מקומ של נשי בשוק
העבודה ,ואי לי יומרה להקי $את הנושא כולו .לא אעסוק בחוסר שוויו הזדמנויות ,פערי שכר ,עוני,
השכלה ועוד גורמי שנוגעי למצב של נשי.
אחד הגורמי המשפיעי על מקומ של נשי בעול העבודה הוא גיל היציאה לפנסיה .עליית תוחלת
החיי )שנשי "מככבות" בה( והשינויי בתפיסת הביטוח הפנסיוני שבאי בעקבותיה ,יצרו מצב שבו על
מנת להבטיח לעצמ קיו בכבוד ג אחרי סיו תקופת העבודה ,נשי צריכות ליצור לעצמ קופת פנסיה
מאד גדולה .הגורמי הללו נוגעי כמוב ג לגברי ,א ה באי לביטוי באופני אחרי בעולמ של
נשי ,וזו המוטיבציה המרכזית שלי :להאיר את הזווית המגדרית בשיח הכלכלי.
יש כמה פתרונות אפשריי לקשיי של קרנות הפנסיה לעמוד במחויבות לציבור המבוטחי .הפתרו
האחד ,שנעשה כבר לפני שני ,הוא המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת )שווה ללמוד את המושגי(.
הפתרו השני הוא הארכת שנות העבודה של נשי ודחייה הדרגתית של היציאה הפנסיה ,מגיל  60ל).62
בשני האחרונות מדובר על דחייה נוספת ל) ,67כמו הגברי .הפתרו השלישי ,שעולה לאחרונה ,ג א זה
נשמע אירוני ,הוא פתיחת קר פנסיה של הורי עבור ילדיה בראשית חייה.
המשמעות של יצירת ביטחו כלכלי בגיל השלישי היא שנשי נדרשות לעבוד שני רבות יותר ולהרוויח
יותר כס $על מנת לבנות לה קופת פנסיה משמעותית .אז מה הבעיה? הרי אנחנו חיות יותר ,ובמקרי
רבי מרגישות עצמנו חיוניות ורוצות להיות חלק ממקו עבודה ומעגל התעסוקה.
אלה חלק מהבעיות:
• נשי רבות עובדות במקצועות ההוראה ,בריאות ,סיעוד ורווחה .אלה מקצועות שוחקי מאד ,שקשה
להתמיד בה אחרי גיל מסוי או מעבר לשלושי שנות עבודה .בפועל אנחנו רואי שנשי רבות יוצאות
מה לפנסיה מוקדמת או בוחרות לפרוש ולהתחיל מסלול חדש בחייה .היומרה שנשי יעבדו במקצועות
אלה עד גיל  67נטולת כל חיבור למציאות.

• במהל שנות העבודה נשי נדרשות לקחת אחריות על גידול ילדיה והרבה פעמי ג סיוע בגידול
נכדיה .לרוב ה אלו ,שבמער השיקולי המשפחתי ,נדרשות לצמצ שעות עבודה ולהתאימ לצרכי
הבית ,לעבוד תקופות לא רצופות או לוותר על ימי עבודה.
• הקמת המשפחה ויצירת יציבות בחיי המשפחתיי ,כמו ג העזרה לילדי בטיפול בנכדי ,ה
משמעותיות וחשובות ביותר עבור נשי ,וה מממשות את עצמ במידה רבה ג ש ,ולא רק בעבודה.
• המציאות בשוק העבודה היו היא כזו ,שמגיל  40קשה להשתלב במקו עבודה חדש ,וזה הול ונהיה
קשה ככל שהגיל עולה .המשמעות של זה היא ,שבשלב הכי פנוי לפיתוח קריירה מקצועית ,או השתלבות
בעבודה )ג א אישה לא רואה עצמה אישה קרייריסטית( ,קשה מאד לעשות זאת.
• מציאות שבה נשי מתחילות את חיי המשפחה באמצע/סו $שנות ה) ,20ובגיל  40ה נחשבות ל"עובדות
מבוגרות" לא מאפשרת לה להתמודד ע יצירת הביטחו הפנסיוני שה זקוקות לו.
• בשני ארוכות של עבודה נדרשת מו-ילי.ת תעסוקתית .נשי מסיימות עבודה ומתחילות אחרת.
במקרי רבי ה צריכות לגבש לה זהות מקצועית חדשה ולרכוש כלי שטר רכשו .אלו תקופות שיש
בה חיוניות ,למידה והתחדשות ,א ג לקיחת סיכוני וחוסר יציבות כלכלית .הרבה נשי פונות בשני
האחרונות ליזמ.ת עסקית בתחומי רבי .חשוב שיהיו תנאי להצלחה ,ומציאות כלכלית שתאפשר
ליזמ.ת לפרוח ,וכמוב ,בהקשר שלנו ,ג יכולת התפרנסות והגדלה מתמדת של קר הפנסיה.
אז מה עושי?
אי פיתרונות קלי ומהירי.
אנחנו צריכות להיות בתו השיח ,ולהיות שותפות בהובלתו .כרגע מתנהל מעל ראשינו .הרבה מאד
שיקולי נבלעי בתו "המציאות האובייקטיבית" הכלכלית ומקשי על בנייה אמיתית של הכוחות
והיכולת של נשי להתמודד ע יעדי הפרנסה .ללא ספק נראה את ההשלכות של זה בעוד שני לא רבות.
השיח המגדרי צרי להביא לביטוי את הצור של נשי לנוע בהיבטי רבי ,בי תחומי ,יכולות וסביבות
מקצועיות מגוונות .חשוב לפתח שיח חברתי ,שרואה את תמונת המציאות הרחבה בהקשר החינוכי,
הפסיכולוגי והכלכלי ,על מנת ליצור מציאות חיי בריאה וטובה יותר חשוב ליצור חזו שישפיע על
המציאות ,ולא שרשרת של התנהלויות שסוחבות זו את זו ,וכולנו חשי את התוצאות שלה כמעט בכל
מישורי החיי.
במובני רבי ,נשי מובילות היו את עול ההתנדבות .התנדבות היא ביטוי אישי לרצו לתת מעצמנו
לאחרי ,להשפיע על מציאות ולהיטיב עימה .כאשר מצטמצמת התמיכה הממשלתית במערכות הרווחה,
מערכות ההתנדבות הופכות להיות משמעותיות ביותר .היכולת לגבש תפיסה רחבה נוגעת ג לראייה
הכוללת של תרומת נשי לחברה ולהבנה שעבודת ההתנדבותית היא חיונית וצרי לעודד אותה .אפשר ג
בתחו הזה לפתח יצירתיות ולתת הכרה בדרכי שונות לתרומה החברתית והכלכלית של נשי ,כפי שזה
נעשה בשירות לאומי וצבאי בראשית חיי העבודה .אי כוונתי שנשי צריכות לעבוד בהתנדבות או להיפלט
ממעגל העבודה להתנדבות .ה מתנדבות ג כשה נמצאות במלוא כוח בעבודה ,וה ממשיכות להיות ש
לאור שני רבות ג כשה יוצאות ממעגל התעסוקה הפורמאלי.
לסיו:
זו הזמנה לחשיבה מגדרית על עבודת של נשי .היא מחייבת חיבור בי תחומי שוני ,ואי אפשר לעשות
אותה מבלי להיכנס לעומק .הרבה מאד פעמי הצור בלמידה חוס ,והייתי רוצה שהמחסומי לא
יעמדו לרוע עבורנו הנשי .בעזרת המבט המגדרי ,שבוח את זהותנו במישורי רבי ,אפשר לבחו ג את
שאלות הקיו הכלכלי ,וכמוב לראות כיצד התחומי נושקי זה לזה ומשפיעי על היותנו מי שאנחנו
בעבודה ,במרחב הציבורי וכמוב במשפחה ובחיינו האישיי.
אשמח לשמוע תגובות ,שמביאות ניסיו ומחשבה על המציאות אותה תיארתי.
אני יודעת שזה היבט אחד מתו מכלול רחב של היבטי שבוני חוס כלכלי .בנקודת זמ זו ,המבט
החברתי שלי פונה לש ומאתגר אותי ברמת ההבנה ,ואולי בהמש ג ברמת ההתערבות )מושגי מעול
הקבוצות אחרי הכול אני מש(.
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