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 שחף מרגלית  –מתמללת 

 רוכות הבאות! ב

יחזקאל, אשר הגתה את הרעיון, -רונית: אנו פותחות את המפגש ללא השתתפותה של אסנת להט

היא כלה להגיע. בן הזוג שלה נפטר. הלוויה הייתה היום אחה"צ ואסנת לא יאבא של ולצערנו 

 יש תמלול.  -לשמחתנו נמצאת איתנו, ו

במיידי, ואנחנו נעשה  לדבר על שופינג, זה נשמע לי מגניב, לא מחובראת הרעיון  כשאסנת העלתה

במשך כמעט חודשיים ניסיתי למצוא מישהי שהיא גם מרצה, גם עם אג'נדה את החיבור. 

תנו ישת תוכן בתחום צרכנות, שתוכל לייצר אפמיניסטית, גם מכירה את הנושא של מוגבלות, גם א

אם הייתי גבר הייתי אומר שאני . היו שאמרו ש"מומחיות לא מצאתיש ווןכימקשה  מסעהיה אמירה. 

ללכת לגוב  אפילו ניסיתי "יודע לדבר על הכול, אבל נשים אם זה לא בתחום אומרות לא, חכי...

רד הכלכלה, אפילו שם לא הבינו מה אני רוצה האריות, הרמתי טלפון למועצה לצרכנות, גוף של מש

צריכים לייצר לומדה של פמיניזם הם אולי שעם המועצה לצרכנות הם אמרו  מהן. בסופה של שיחה

 .פפהוה שהם ירימו את הכומוגבלות וצרכנות. אז אני מק

כל במייל,  תיוההתכתבולמשל בסופו של דבר, כמו פעמים רבות, אמרנו יש הרבה ידע גם אצלנו, 

 .היוםאנחנו עושות וזה מה ש שיח מאוד פורה.אנו יכולות ליצור אחת עם הזווית והדעות שלה, 

 שנעשה סבב הכרות? 

מי דליה זקס, אני מאשה. בקרוב אני אהיה חלק ממי שפותחות את החוג ללימודי מוגבלות ש -

 רסיטת חיפה.באוניב

ג, משתתפת בכמה פורומים, אני לילך ביתן, פעילה בתחום אנשים עם מוגבלות, יש לי בלו -

 .הפורום של בריאות עם אסנתלמשל 

 .לי קוראים זיוי, וזה פשוט מעניין -

 אני מיקי, מאשה, ועוד מקומות, וחברה של זיוית.  -

לידס באנגליה ופעיל בתנועת רסיטת אני סטיב, עושה דוקטורט בנושא של מוגבלות באוניב -

 .אנשים עם מוגבלות

, אפילו שלא נמצאת פה בגופי הפיזי, אבל על האימיילים, אני ענת, עדיין אומרת שמאשה -

מוגבלויות, במיוחד מוגבלות שכלית. אחר כך  שורה. אני מלמדת בתחום של לימודימאוד ק

 . אני אגיד עוד כמה דברים

 אני איתי, באתי לשמוע -



 אני סימה, הנושא מאוד מעניין אותי -

וגבלות ופמניזם, הייתי מכותבות ני מאשה, אני פעילה בעיקר בתחום של מאני אורנה, א -

. יש לי בלוג. התכניות שלי זם"מוגבלות ופמינ"נשים מדברות על  :הדוח שיצא לפני שנתיים

 בשנתיים שלוש הקרובות זה להגיע לחוג של דליה

 אני רונית, מהצוות של "אשה לאשה".  -

 קלדנית ופעילה בשלל תחומים., שחף -

 

 גרינשטיין:  ענתד"ר 

. לבד. כחלק מחילופי הדברים שעלו במייל רוצות לייצר את הידע נודיבור שא כמו ששמעתם, היה

ינג, אני הבנתי כללי על צריכה נתי בדיוק שהנושא הוא ספציפית שופקודם כל אני אגיד, שאני לא הב

 וצרכנות. אני לא בטוחה שאני עונה על הקטגוריה של ממש שופינג.

נות זה לא רק דבר שמדיר נשים עם מוגבלות, אלא זה שצרכבהקשר לצרכנות מהנקודות שעלו  תאח

שזה לו גם צדדים חיוביים. אני הערתי גם אפיק שנשים משתמשות בו, אנשים משתמשים, ויש 

הניסיון ליצור  משהו שמאוד התבטא במדיניות של הממשלה הקודמת באנגליה, ממשלת ניו לייבור.

 צמיחה כלכלית.  שילוב של אנשים עם מוגבלות, כאיזשהו דרך ליצירה של

מפגש, זה קצת ואז הבנתי שאני המרצה ב אמרנו שאולי אני אדבר על זה במפגש אם אני אגיע.

הפתיע אותי... כמו שרונית אמרה, הזדהיתי, כל המרצות אמרו זה לא בדיוק התחום שלי, אני לא 

ום באים מתחש כמה רעיונות שעלו ליעל שאני אדבר, וק בתחום של צרכנות... חשבתי בדי

קסט של אנגליה שם אני נמצאת וחוקרת כרגע, אבל אני מאמינה שאנחנו יכולות לפתוח טהקונ

, זה כמה דברים, אז בכל נקודה אם יש מה להעיר, . אין לי הרצאה סדורהולקחת לאן שאנחנו רוצות

 ם, אז תתערבו.ילהתערב, לשאול, לכוון לכיוונים מסוימ

וגבלות בתוך הכלכלה. הרבה מהתיאוריות לפחות עם השאלה של המקום של נשים עם מאתחיל 

באנגליה, שמנתחות הדרה של נשים עם מוגבלות, מאוד מתייחסות לכלכלה תעשייתית, לקשיים של 

אנשים עם מוגבלות, הקבוצה הזו, הפכה להיות קבוצה מוגדרת ומודרת, בעקבות המעבר של 

בשכר, שזה היה הבסיס של המהפכה התעשייתית וחוסר היכולת להשתתף במה שנקרא עבודה 

 הכלכלה.

במדינות המערב, הכלכלה כבר לא כל כך עובדת על העניין של תעשייה וייצור. אנחנו  אבל היום,

מדינות המערב ( הכלכלה בתעשייתיהאו ) יודעות שמרבית הייצור קורה במדינות הדרום הגלובלי

לכלה של ידע, טכנולוגיה, מאוד מבוססת על שני דברים. שירותים, ומה שנקרא כלכלת ידע. כ

 מחשבים. 

בעצם הסוג של ההשתתפות בכלכלה, השתנה גם מבחינת מה שצריך כדי להפוך להיות יצרן 

במדינות המערביות האלה, בתוך כלכלת הידע וכלכלת השירותים. כבר פחות יש את הצורך למין 



ל הפעולות נית בקצב של פס ייצור ולחזור עאמעמד חסר השכלה שיכול לעשות עבודה מכ

 השגרתיות האלה.

גם הצריכה, נהיה לה מקום מאוד משמעותי בתוך הרעיון של הצמיחה הכלכלית. הייצור נהיה זול, 

 בה מאוד צריכה.ים אותו למדינות אחרות, וצריך הרמעביר

ממשלת ניו לייבור באנגליה, היום הם כבר לא  90חלק ממה שקורה בעקבות זה, לקראת סוף שנות 

ם ו לממשלה שמרנית, זה שבעצם הממשלה מבינה שכדי לדחוף את אנגליה למקוממשלה, עברנ

עובדים על נושא של הכלה חברתית, לאו דווקא של אנשים עם יותר גבוה בתור כלכלת ידע, הם 

מודרות בתוך החברה, והיה נוח שהן מודרות, כי הן אבל גם שלהם. הרבה קבוצות שהיו  מוגבלות,

 בשכר נמוך. יכלו לעשות הרבה עבודות 

ההבנה עכשיו, כדי שאנחנו נתקדם מבחינה כלכלית, צריך יותר אנשים עם השכלה יותר גבוהה, 

, זה תחומים שיכולים לתרום דרך העבודה שלהם במה שעושים, מה שמייצרים כביכול בתוך אנגליה

 של הייטק, שירותים.

ילוב בתוך חינוך, ובתוך זה זה מוביל לכמה דברים. אחד זה דחיפה מאוד מהותית של התחום של ש

מאות של הממשלה באותן שנים זה יססלות, אבל לא רק. גם החברה, אחת השל אנשים עם מוגב

 . "בריטניה רב תרבותית"

מנסים לקדם תדמית של בריטיות לא רק כמשהו לבן, וקבוצות מודרות של אחרות, אלא להביא את 

ואים באופן מפורש בשיח וטקסטים של כל זה. התפישה היא, השיח על זה שזה חשוב, אבל ר

על זה, הרעיון שככל שאנשים יותר משולבים ועם השכלה, התרומה הכלכלית  יםמדיניות שמדבר

 לא כי יפה וצריך, אלא דרך להגביר את החוסן הכלכלי.  שלהם למדינה תהיה יותר גבוהה.

סוימים של מוגבלות, המקום של אנשים עם מוגבלות בתוך זה הוא מעניין. מצד אחד, בסוגים מ

כשעבודה היא פחות פיזית ואפשר הרבה יותר לעבוד מרחוק, אז יש אפשרויות לאנשים לעבוד 

הרבה יותר וגם מבחינת המדיניות של הממשלה, הם מקציבים תקציבים מיוחדים שמנסים לאפשר 

ין אבל מה שיותר מעני לאנשים את הגישה, התאמות של קוראי מסך שיוכלו להשתלב בעבודה.

ת חברתית, שהיא מאוד ובתוך השיח, הגישה הניו ליברלית הזו, זה שיש מודל של אזרחות, השתתפ

 תפישה של יזמות. על  תמבוסס

התפישה שלנו של אינדיבידואל זה מישהו שהוא מתפקד כמפיק של החיים של עצמו, או מפיקה. 

רך החינוך, מעוניינים בבסיסם, ואם הם לא אנחנו נעשה אותם כאלה דכאלה ההנחה שאנשים הם 

לדאוג לבריאות שלהם, לדאוג לחינוך, לדאוג לאיזשהו כיוון של עליה והתקדמות בחיים, והם מוכנים 

מצד אחד להשקיע כדי להשיג את הדברים האלה, לייצר לעצמם מיומנויות, ואז, וזה חשוב, לדעת 

 למכור את המיומנויות האלה ולהשתמש בהם כדי לייצר רווחה כלכלית.

רבה מהמדיניות סביב היחס לאנשים עם מוגבלות, מאוד בונות על העניין הזה. מצד אחד יש את ה

השיח שמוריד את הרעיון של פטרנליזם, ושאנחנו נשלוט על איך אתם תקבלו את השירות, יש 

הרעיון הוא שאנחנו ניתן לכם את הכסף כדי שאתם  דחיפה לפרסונליזציה של שירותים ותקציבים.

סוג של השתתפות בכלכלה, אנשים עם מוגבלות,  ות את השירותים שאתם רוצים.תוכלו לקנ



מקבלים תקציבים, מעסיקים במשרות חלקיות שניים שלושה אנשים שעובדים, באנגליה קוראים לזה 

 בתור עוזר אישי, בארץ קוראים לזה עובד זר. מלווה.

ואין השכלה, אבל המודל של  באנגליה הרבה ממי שעושים את זה כן אנשים שעובדים בשכר נמוך

 24/7רבעה אנשים. מי שצריך טיפול של עד אמהגרי עבודה בתחום הזה לא נפוץ, בגלל זה, שניים 

 אנשים שעושים משמרות. 2-4לא מעסיק כמו בארץ אדם אחד, אלא הרבה מאוד, מעסיקים 

, היא טכנולוגיה סטרים-הרבה מהטכנולוגיה שהיא היום מייןגם השימוש בטכנולוגיה מאוד משתנה. 

חות טכנולוגית שהייתה מיועדת תשיש בה המון דברים של הנגשה ויש הרבה הצלבות בין התפ

סטרים של הקראה של מסכים, אייפדים שמשמשים כלוחות -ספציפית להנגשה, וטכנולוגיה מיין

תקשורת, לפ טופ פעם היה תעשיית נישה מאוד ספציפית, היום אפשר להשתמש בכלים מאוד 

 ם.דומי

ם עם אנשי להיכולת להתארגן, לתקשר דרך פייסבוק, אינטרנט, וזה מאוד משנה את המקום ש

סטרים. את לא חייבת לגשת פיזית לחנות, הרבה מאוד מהצריכה -מוגבלות כצרכנים בתוך המיין

 שלך זה דרך האינטרנט.

צר דחיפה של יש להם מקום של מפיקים בתוך הכלכלה הזו, שמייצרים את הצורך בשירותים, שמיי

קחי את הכסף כדי שתחיי יהכלכלה. אבל שוב, הכוונה היא באמת שאנשים יהיו יזמים, שלא סתם ת

אם יש כאבי גב כדי לישון ולקום בזמן נוח אתו ותקני לך מזרון יותר נוח כדי לישון, תקני מזרון יותר 

 זה בא עם תנאים.  לעבודה.

ה לא כל העולם, והייצור לא נעלם. להפך, הכמות במקביל צריך לזכור שאני מדברת על המערב, וז

כשאנחנו חושבות  של המוצרים שאנחנו מייצרות רק גדלה, המיקום הגיאוגרפי של הייצור משתנה.

וגבלות צרכנות, נתון מעניין במאמר של הלן מיקושה, מנתחת את המקום של מוגבלות מ ,על נשים

שנים לפני שהיא הופכת לאישה עם  5עבוד בממוצע, עובדת בסדנת יזע יכולה ל. בעולם שלישי

מוגבלות כתוצאה מהעבודה החזרתית ולא יכולה להמשיך לעבוד בסדנא, וגם הופכת לאישה עם 

 מוגבלות בהקשרים אחרים מחוץ לסדנת יזע.

לא אנחנו לא מייצרות בעולם המערבי כמעט,לא מעלים את הייצור מהעולם, וש מאוד חשוב לזכור

בניתוח של אנגליה, מדברים על התקופה הויקטוריאנית, בתי . התעשייה מעלים את התנאים של

 חרושת, עניים, התנאים האלה ואף גרועים מהם עדיין קיימים בעולם. חשוב להתייחס לזה.

זאת הייתה תקופה מעניינת באנגליה, יש על זה הרבה מאוד ביקורת, ועל הצורך להשתתף דרך 

הרעיון הזה, שכדאי לתת לאנשים עם מוגבלות כסף, כדי  הכלכלה הממוסדת ולעשות, אבל היה את

יכה זה דבר שמגדיל את הכלכלה וגם כי יכה של השירותים של עצמם גם כי צרשהם יארגנו את הצר

 הצריכה תאפשר להם לתרום אחר כך כיצרנים.

 שנים אחרונות ממשלה שמרנית, ויש שיח חדש של מה שנקרא צמצום, צנע. 5 -ב עכשיו יש לנו

השיח עכשיו מאוד משתנה, הרעיון הזה של היזמות ושל  צצים בהמון מהתקציבים האלה.מק

 ההפקה, החשיבות שלו בתוך השיח יורדת, מה שמאוד מקודם זה שיח של מה שאני קוראת לו

מאמר מאוד מעניין על "צנע", "הבלטה של מי שיכול להסתפק במעט", "המצמצמים החדשים". יש 

  הורות, ואת היחס של הורים, אני יכולה לשלוח לינק. איך מדיניות הצנע מבנה



זה בא עם נוסטלגיה, ולא בא רק מהממשלה. הרבה פעמים בא מאנשים שמתנגדים לרעיון של 

השוק, אבלן זה מאוד מתאים ומועצם על ידי השיח הממשלתי של חזרה נוסטלגית להרבה עבודות 

 צמך.יד, ולגדל את הירקות שלך, ולתקן את הגרביים של ע

סמנו שריה, הרבה חזרה נוסטלגית לימים של מלחמת העולם השנייה ואח השיח הזה, בא יחד עם

שנים אחרונות יש  5-את היכולת הבריטית להסתדר למרות הכול. גם בארץ רואים את זה המון, ב

הסמל של את  את הסמל שהיה ידוע במלחמה, ועכשיו יש על ספלים וחולצות, ראיתי גם בארץ

 אולי אני שמתי לב, כי שם אני רואה בכל מקום.. "תמשיכו"

 נדון וחזרו עם תיק ולמיקי: שני אנשים היו ב

מצד אחד בא מתרבות נגד, שיוצאת נגד הצרכנות ונגד התרבות של סמלי סטטוס. אבל היא ענת: 

מגויסת והיא מבנה את השיח הממשלתי של צנע כי אם יש את הדבר הזה והוא מוערך וטוב, אז כל 

כסף מהממשלה, הם רמה מוסרית יותר נמוכה שלא שמבקשים קצבאות ולא מספיק להם ה אלה

 מצליחים להיות מספיק צנועים כמו האידיאל שעכשיו מועלה.

רכים זה מצב מעניין, איך משתנה השיח, איך השינויים בשיח שמדברים על ערכים חברתיים, ע

ת, רעיון שלאנשים צריכה להיות שליטה זדהות, גם הכללה חברתיהלשאנחנו כפמיניסטיות יכולות 

צריכה, לעשות איך מאורגנים השירותים שלהם ולקבל תקציב, ומצד השני הרעיון של התנגדות ל

 לשוק, דברים יפים שאנחנו מזדהות אתם. בעצמנו, לחיות מחוץ

ן איך הם תמיד הולכים ביחד, ואיזה שיח מהודהד ומתגבר דרך המערכת הכלכלית ודרך ימעני

 ים של הממשלה. הצרכ

 אני רוצה לעבור לנושא טיפה שונה, אל אם אתן רוצות להמשיך..

באנגליה במשך עונות רבות, לא יודעת בדיוק כמה. רת רציתי להציג תכנית טלוויזיה, הייתה משוד

היא נקראת איך להיראות טוב בעירום. מי שלא מכירה, תכנית שיש לך מנחה, שהוא מלך 

 ים, באופן רשמי השיח של התכנית מדבר על העצמה של נשים.הסטיילינג, הוא לוקח נש

לא זוכרת איך קראו לזה,  והיה בארץ. "עברתו"ב, ואז "היה תכנית כזו גם בארץ. היה בארהאורנה: 

 אבל הוא עשה את זה מצוין, היה תכנית נהדרת. 

חלה לוקח ת, שלא אוהבות את הגוף שלהן, המנחה בהתיבדרך כלל יש נשים שמגיעות לתכנענת: 

אותן לטיפולי קוסמטיקה, איפור, עיצוב שיער, עושים קניות של הלבשה תחתונה סקסית, תכנית 

בסופו של דבר, מביא צוות צילום מקצועי, מצלם עם הלבשה תחתונה או עירום, לא  סטייל מהפך.

 מראים אותן בעירום

 עירום מרומזאורנה: 

ין לשאול איך אנחנו יטח, של העצמה. מענת שהשיח שלה הוא ברמה, על פני השניכתו זענת: 

 מרגישות מול השיח הזה.



תכניות, נקראו איך להיראות טוב בעירום עם  4-5בתוך התכנית הזו, הייתה מיני עונה, שהתמקדה, 

הבת הבדל. בתכנית עשו את כל התהליך, ללכת עם נשים, הוא ייעץ להן, אם מישהי אומרת לא או

 ץ איזה גזרה ללבוש.שרואים לי את התחת, הוא ממלי

בכסא  הייתה אחת שלא אהבה שרואים כמה הרגליים רזות כי אני בכסא, אז הוא ממליץ, זה שאת

 ל נעלי עקב... לא אומר שאת לא יכולה לנעו

 הדרך לנעול נעלי עקב ולהישאר בחייםמיקי: 

יש,  התכנית היא אותו דבר. אחד הדברים שהיו מעניינים בתכנית הזו, באמת בכל זאתענת: 

הפריימינג הוא קצת הצידה, הן לא חלק מאיך להיראות טוב בכללי, שלוקח נשים בכלל, אלא מיני 

 סדרה מיוחדת עליהן, עם הבדל...

הבדלים של הנשים האחרות אחת מהשנייה, כל אישה שונה, לא ראוי לכותרת עם הבדל, רק ההבדל 

 הזה היה תחת הכותרת.

וקראה על ה הודעה שגם התל הפסקת פרסומות, ובסיום, הימה שעוד היה מעניין בתכנית, לפני כ

, ושם היה מידע מה זה תסמונת זה, ושיתוק "לכל מידע על אביזרי הנגשה לכו לאתר" ת:קרייני ייד

, היה מפגש מאוד מעניין של שאלות של פמיניזם, העצמה וגוף, מוגבלות, איך אנחנו רוצות מוחין

האם הרעיון שאנחנו רוצות להשתלב  וצות לפתח כלפי עצמנו.להיות, איזה סוג של מודעות אנחנו ר

עצמה כשהיא בנעלי עקב, או להיות המרגישה טוב עם בתוך השיח הנורמטיבי של אשה 

 הבדל, איזה הבדל הוא המהותי.את האלטרנטיבה. גם באמת השאלה של איזה הבדל עושה 

הזו, למידע על נשים מהעיר הזו לך נות יו רואות נשים מעיר מסוימת אין לנו את הקרילמה כשאנחנ

 לאתר שלנו, למידע על בלונדיניות לך לפה.. ופה יש, זה נראה חיוני.

התכנית עצמה לא מציגה, אין בה פן רפואי, לא מדבר איך גילית שיש לך, מה קרה שנכרתה לך 

עות הרגל.. לא מתעסקים בשאלות האלה, המוגבלות לא מוצדקת בהן, לא מקבלת סיפור, אלא מופי

כנשים. אבל בכל זאת, לא הולך עד הסוף. אי אפשר להשאיר את זה ככה באוויר, בלי שאנשים 

 ."מה ראינו"יקבלו מידע רפואי מוסמך 

ן, נקודה שמפגישה את כל הפרספקטיבות האלה, משהו שאפשר יאני חושבת שזה היה מעני

 להתחיל ממנו דיון. 

ה, במחקר שערכנו בפגישות של הקבוצה, שעליהן חת את זה הלאבהתייחס לתכנית הזו, ולקאורנה: 

סקיני ג'ינס  התבסס הדוח שפרסמנו, אמרה אחת הנשים בלי המוגבלות, סיפרה שהגיעה פעם עם

רה לה שהיא נראית מאוד יפה, והיא הרגישה מאוד לא נוח, לעומת הנשים ומגפיים, ומישהי אמ

אני לא יכולה להיראות טוב בסקיני האחרות. כאילו אומר, היא יכולה להיראות טוב בסקיני, ו

ומגפיים.. בגלל שאני מוגבלת... זה תפישה של אנשים בלי מוגבלות לגבי אנשים עם מוגבלות 

שמוגבלות היא בהכרח מראה דוחה, לא יפה, ושאין זכות להיראות סקסית. איזה זכות יש לי 

 .52, להתאפר, להיראות טוב, בגיל יסהיראות סקסית, ולהתלבש סקל



זוכרת שהאמירה שלה הייתה מול הפמיניסטיות, פמיניזם, המקום שלפעמים מרגיש לא נוח עם  אני

השיפוטיות של הפמיניזם לגבי איך אנחנו בוחרות להיראות באופן שהוא ממושטר מדי לנורמת 

 .יופי הגבריתה

 אבל לא בדוגמה הזו. בדוגמה הזו, ממש נאמר, היא נראתה כל כך יפה, שיש נשים שלאדליה: 

 . יכולות להיראות ככה

 זה שאני פמיניסטית לא אומר שאני לא יכולה להיראות סקסית -ש

 אבל מה זה להיראות סקסית? -ש

אני נתקלתי בהיותי אישה עם מוגבלות בהערות כאלה ואחרות, שהתייחסו, מבטים... כאילו אורנה: 

מאוחר שנגיע לדבר על אין לך זכות להיות יפה, להיראות טוב, סקסית, למרות שיש לי.. יותר 

שופינג, מבחינה פעילה, יש לי סיפור קטן. אני לוקחת הלאה את הנושא, לעניין של שופינג, רציתי 

ת להגיד כאן, להתייחס בהתחלה, החברה בארץ לא שמה על הסצינה של אנגליה, היא הופכת להיו

קבלי קצבאות, שלא יצרנית, ועוד בהתייחס למשהו שאמרת, שמ יותר ויותר צעקנית, פחות ופחות

למרות שהצריכה גוברת וההצטרכות  מקבלים כי צריך להצטמצם, מקבלי קצבאות נדחים כל הזמן

 צריכה מבחינת הזדקקות גוברת.ב

 זה ככה גם באנגליה...ענת: 

מבחינת שופינג, לעניין של נגישות, נשים עם מוגבלות. אני הולכת, יכולה להיכנס לתא אורנה: 

ה לתאר לעצמי מה עובר על מישהי בכסא גלגלים שהולכת לעשות קניות. אני הלבשה. אני לא יכול

יודעת שכשאני רוצה לקנות מכנסיים אני צריכה כסא, אני שואלת אם יש כסא, ויש רק את זה שהן 

רת על קנייה דרך אינטרנט, בדד זוג מכנסיים שאוכל לשבת עליו. עולות עליו למדפים ואני לוקחת עו

פשר. צריך ללכת למדוד. היום אני כמעט לא הולכת לקנות דברים לבד, במיוחד חזיות למשל, אי א

שאני הולכת לקנות חזיות, סטו מתנדב לבוא לעזור לי, הוא מאוד הנה לעזור לי למדוד, אנחנו שנינו 

מנצלים את זה כדי להוציא מזה משהו מעבר לזה שאני אמצא משהו מתאים. אבל זה לוקח לי המון 

ו עם הבת שלי, היא נכנסה לתא אחד, אני לאחר, בעוד אני מודדת זוג אחד של זמן. פעם הלכנ

ים מכנסיים היא נכנסה ויצאה, כל הזמן שאלה את אבא אם זה מתאים, והוא אמר לא, זה עושה ציצ

. שמעתי את "ים לך תחת שמןשלא, המכנסיים עו", "תאיםשטוחים. נכנסה, שאלה: "אבא זה מ

 זוגות מכנסיים, אני מדדתי זוג אחד.  5או מאהב... בזמן שהיא מדדה, המוכרת שואלת אם זה אבא 

בשבילי ללכת לעשות קניות זה סיפור ארוך ומייגע. למזלי בגדים נשארים לי המון זמן אז אני לא 

חנו לא נהנות מזה. ההנאה של השופינג, יש חלק בהנאה נצריכה לעשות עם זה הרבה, לא אומר שא

ולחפצים בכלל, לא רק בגדים.  וההגבלות של הנגישות, לחנויות ולבגדיםשל זה, בגלל המוגבלות 

בכלל נגישות, אם אני יושבת בכסא גלגלים, משהו שנמצא במדף בגובה עיניים לא נגיש לי, אני 

צריכה עזרה, אני לא יכולה ללכת לבד לעשות קניות, זה דברים, טעויות שהרבה נשים עם מוגבלות 

אש כדי לצאת לשופינג. את לא יכולה סתם להחליט שיוצאת למסע קניות. צריכות לעשות תכניות מר

 להשתולל. 



את מרגישה שהאפשרויות לעשות קניות היום ברשת, אני בעצמי לא עושה, לא מכירה את רונית: 

העולם הזה, אבל יש פה פוטנציאל שיכול לשנות את חווית השופינג של נשים עם מוגבלות, בדיוק 

 החוויה אצל נשים ללא מוגבלות? כמו שהוא ישנה את

רשת. כי אני יודעת מה אני רוצה. אבל לא חזייה. בתלוי במוצר. צבעי מים אני יכולה לקנות אורנה: 

בושם שאני יודעת את המותג שאני אוהבת, אני יכולה לקנות. בגדים אני לא יכולה לקנות ברשת, 

עת שהיה לך מזרון טוב ורוצה ם את יודזרונים, אי אפשר לקנות ברשת, אלא אממזרון... דברת על 

אותו אחד. מאוד תלוי. יש לזה פוטנציאל, יכול לעזור, בקניות ברשת צריכה לדעת בדיוק מה  בדיוק

את צריכה לדעת את השם של המוצר, איפה הוא מיוצר, מידה מאוד ספציפית... זה עדיין . את רוצה

 . לוקח את החוויה של לבדוק את המבחר

 שיטוט -ש

מים אני מעדיפה לקנות הצבעי , אני רוצה את זה או זה.. גם את שיטוט, מבחר, לראותאורנה: 

בחנות כי אני רואה מה אני רוצה. זאת חוויה אחרת.  זו ברירת מחדל כזו, אם אין ברירה אחרת 

 בסדר. 

שא ונאם אני יכולה להוסיף לחלק של קנייה אינטרנטית, יש היום קבוצה שלמה שבודקת את הדליה: 

בצורה מעמיקה, כיוון שחלק גדול מהקניות ברשת לא נגישות לחלק גדול מאנשים עם מוגבלות. מה 

שקרה, חוק הנגישות לא כולל את המרחב הוירטואלי. אי אפשר לחייב את גאפ לדוגמא, לא כולל את 

את המרחב האינטרנטי. יכול להיות חנות חיפאית... זאת אומרת שאת המרחב הפיזי החוק כולל, 

 המרחב הלא ברור, שהוא באוויר ברשת האינטרנט, הוא לא כלול בחוק

 יש חוק גם לאינטרנטלילך: 

יש בעיה עם שהו, צריך להיות נגיש בכל מקום. יש, אבל לא של כל חנות. שאת מפרסמת מדליה: 

הנושא הזה, שיכול היה להקל. דברתם כרגע די הרבה, על אני רוצה לקנות, יכולה לקנות, נושא 

מאוד חשוב שנשים בכלל ונשים עם מוגבלות בעידן הזה של צרכנות עולה וגוברת, יתחילו להבין ש

. בו "נו כוחחלא תעשו בשבילי אנחנו לא נקנה ואנואם  קשיבו"ת :שהן כוח שיכול להתארגן ולהגיד

 זמנית. אנחנו מדברים לעתים קרובות על אוכלוסיה שאין לה כסף לקנות, אין לה פריבילגיה לתאר

איך היא הולכת לקנות חזיה, כי בקושי יש לה כסף לקנות אוכל. אנחנו בתקופה של צרכנות ודחיפה 

לצרכנות, צרכנות פראית, היום כבר לא מתקנים דברים, כל מה שלא עובד מיד נזרק לפח, בתקופה 

לא ה מדברים, הן הזו חלק גדול מהקבוצות המוחלשות, שחיות על קצבה, ועוד מנסים להקטין, על מ

, שמדברים על חברה צרכנית, חוץ מהנושא הירוק, וברור שאנחנו הנקודה שחשוב יכולות לקנות. זו

 מבזבזים את כל המשאבים שיש בטבע, כדי לצרוך עוד ועוד ללא גבולות.

 יש גם שורה של מוגבלויות שאינטרט לא יכול לתת מענה, כמו למשל נשים עיוורות.  -ש

 עשות מאמץיכול לתת מענה, צריך רק ל -ש

 בכל זאת יש מוגבלות -ש

 יש תוכנות הקראה במחשב -ש



 אבל איך התוכנה תקריא את הצבע של המוצר -ש

 בדרך כלל רשום מה הצבע, שמלה בצבע כחול.. -ש

 איך היא תדע איך השמלה נראית -ש

 דע, היא עיוורתהיא לא ת -ש

 טרנט לא נותן מענהאם היא הולכת לחנות היא יכולה למשש. דוגמא  למוגבלות שאינ -ש

אה שלך הייתה מאוד מעניינת בשבילי, אני מצטערת שמעט נשים הגיעו, חבל. בכלל סימה: ההרצ

תחום שלא ידעתי שמישהו אחר חוץ ממני חושב עליו, היה לי חשוב לשמוע. אני רוצה להתחבר למה 

י איזה נשים שאמרת, זה מעניין בדיוק מהצד של רתיעה מפני צרכנות מוגזמת. כשנכנסתי וראית

, משתדלת לא לקנות דברים שאני לא צריכה, 2מגיעות, הבנתי שזה הכיוון. אני קונה רק בגדים יד 

אני אוהבת לחשוב על עצמי צנועה בדרישות של דברים שלא נחוצים ומזהמים את העולם, ומיותרים. 

וך אליו, אני פועלת אני אוהבת לתקן אם אני יכולה. רציתי להגיד שזה הכיוון שאני הייתי רוצה למש

.. "איך לסדר את הגבות יפה"בכיוון הזה, והרבה פעמים אני מרגישה לבד כשנשים מאוד עסוקות ב

 יש לי חברות ערביות שמורידות שיער מהזרועות

 גם יהודיות עושות את זה.. -ש

 שתי האחיות שלי -ש

אמרתי לו לך מפה. זה זה דבר מחריד. היה לי פעם חבר שאמר תורידי שיערות מהרגליים, סימה: 

ערות ברגליים שלך אם אתה רוצה, ם להוריד אותנו, תוריד אתה את השהדרך של האנשים האחרי

 מה זה קשור אלי.

זה שאת צריכה להזדקק לפחות כי יכולת הצריכה שלך מוגבלת היא זה קשור למוגבלות שלך?  -ש

 שגורמת לך להגיע למקום האידיאלי?

יכה שלי מוגבלת. זה בא מבחירה, מבחינתי. אידיאולוגיה, הסתכלות לא אמרתי שיכולת הצרסימה: 

על העולם, דאגה לילדים, הרצון להגיד, תקשיבו, השיח לא צריך להיות על חפצים. לדעתי, אם רק 

יחסלו את רוב הקוסמטיקה בעולם הוא יהיה יותר טוב. זה השיח שהייתי רוצה להיות מעורבת 

 בקידום שלו.

י יש כתם לידה על הפנים, אני כולי מכוסה באיפור היום, הרבה שנים חוויתי למה לחסל? ללילך: 

חוויות קשות, קומסטיקה היא חלק מאורח חיי, לא חושבת שצריך לחסל. אני מאוד מכורה לקניות, 

אני בדיוק ההפך ממך. אני חושבת להתחיל מהתמכרות. יש אתר שלדעתי מאוד טוב לנשים עם 

אפשר להחליף, ולקחת משהו אחר. יש מדיניות של  םנו ולא מרוצימממוגבלות, כי אם קונים 

החלפות, מודעים לה שאנשים לא בהכרח מרוצים, רואים משהו וזה לא משהו שהם רוצים, ונותנים 

 אפשרות להחליף

 למה רק לאנשים עם מוגבלות? -ש

 תאים בגלל העניין של החלפותזה לא מיועד, אבל יכול לה -ש



 ים אפשר להחזירבכל האתרים האחר -ש

ארץ זה די טוב, אתרים בעולם אי אפשר לסמוך על דואר ב באתר הזה אני מכירה . האתריםלילך: 

 קח. יישראל, זה משהו אחר. לא יכולה לדעת כמה זמן זה י

אני אשמח לומר כמה מילים על המונחים, ההבדל בין צרכנות לשופינג. בכל התהליך של רונית: 

ה בראש את המונח צרכנות. אסנת, שהכינה את ההזמנה בחרה את המילה בניה לקראת היום, לי הי

בוש שהיה  9/11שופינג. אמרתי לעצמי, אולי זה תרגום מילולי, אבל זה הרבה מעבר. כאשר אחרי 

 אז נשיא ארצות הברית, פנה לציבור, ואמר התרופה היא לצאת ולעשות קניות

 שעות אחרי האסון 24דליה: 

לא רק שיח של צרכנות אלא זה כלכלה שלמה של צרכנות, שימוש במשאבים,  אין ספק שזהרונית: 

שימוש מוגזם במשאבים, שאלות של רווח, מי מחזיק בהון, מי התאגידים שמייצרים מוצרי צריכה בין 

נראה קמפיינים על שופינג שמראים הקמפיינים. בדרך כלל אם צריך או לא. למי מיועדים מרבת 

מוצרי  ה נשים, אבל מוצרי צריכה חיוניים יותר לפעמים נראה גם לגברים.אנשים עושים שופינג ז

אני מתחברת לשאלה של דליה, מי  חשמל הרבה פעמים מיועדים לגברים, חשמל למטבח לנשים.

שופינג, לעומת צרכנות, הולכים לצרכניה לעשות  מחזיק בהון בשביל לצרוך אותם מוצרי צריכה.

נו נעשה הרבה פעמים בקניון. לא עושים שופינג בשוק כשקונים קנייה של מצרכים, שופינג אנח

 פירות וירקות. שופינג זה אקסטרא, מותרות, ביגוד, נעליים, הנאה..

 סבל לחלקנו -ש

.. בדרך כלל, בפרסומות, נשים בסידורים, כשגברים עושים .לחלקנו, אני מאוד כזו, אין לי זמןרונית: 

ה סידורים, לא רק בנק, גם הרבה קניות. מה שצריך, הרבה מה עבודה רצינית ומרוויחים כסף. מה ז

 המונח הזה, ההבדלים במונחים, בין צרכנות לשופינג, היו לי מאוד חזקים לקראת היום. שלא צריך.

דבר נוסף, בקשר למה שאמרת דליה, שלשום או אתמול הייתה כתבה של אחד ממנהלי התאגידים 

קטנים של רשתות ההולכים ושדיבר בדאגה על הרווחים  של רשת סופרמרקטים, לא זוכרת איזה,

, 13% עד ולם יורדיםאצל כולם. שופרסל, היפר נטו, כהצריכה למיניהן. הוא דיבר על מגמה גורפת 

 . אנחנו לפני פסח, אמור להיות הפוך

 לרחם עליהם -ש

הוא עיתון הוא מבחינתו, הכתבה שאני קראתי הייתה בדה מרקר ש פסח זה חג הצרכנות..רונית: 

כלכלי מאוד ניאו ליברלי, פרו צרכנות ופערים כלכלים מתרחבים, לפעמים הוא מבקר אותם... 

מה קורה, הנה המיתון שכולם מדברים, זה את הדברים הייתה מאוד דאגנית,  הריקשסהכתבה 

ב אנחנו מבחינת נתונים רשמיים במצ הקשר בין מיתון לאבטלה שאולי תעלה בקרוב, כרגע בישראל

 . בטלה נמוך יחסית, אם מסתכלים רק על נתונים רשמייםא

 הפערים גדולים דליה:

מובטלת מוגדרת במדינה כגם אבטלה, מספיק לעבוד כמה שעות בשבוע בשביל לא להיות רונית: 

ברשתות חברתיות לקחו את הדברים של מנהל הרשת, והשיח היה אחר  אבל לא יכולה להתפרנס.



עיניים, תבין למה. כי תח את הצילו, רווחים קטנים, אלא בוקר טוב, תפלגמרי. הוא לא היה שיח של 

 ם קובעים אותו.תאת או רצון להמשיך להשתתף במשחק שיוקר מחייה אדיר, אין לנו יכול

 חלק מהמוצרים הם מיותרים, בזבזניים, היינו רוצים לראות צריכה מסוג אחר. 

 ברות שלךיש לך חברים נחמדים, השיח הוא כזה בין החסימה: 

פייסבוק הוא מאוד אישי, מאוד משקף את החברים שלך. אין ספק. כל הפורומים, הם רונית: 

אלטרנטיביים, ביקורתיים, מסתכלים על דברים ממקום אחר, בואו נשמח שהרווח של שופרסל יורד 

 והם בוכים על זה. 180-מיליון ברבעון ל 250-מ

לו אמורה להיות חוויה מרגשת שופינג, קניות, כאישובה, חווית האני חושבת שזו התחלה חמיקי: 

ושמחה לנו הנשים, משהו שעושות בחברותא ומשחרר אותה מכבלי העולם הזה, לבין היכולת שיהיו 

אני לא לגמרי יודעת על מה אנחנו מדברות היום,  לנו את הדברים שאנחנו צריכות. זה לא אותו דבר.

ק להנגשת יביסטית פמיניסטית קשה לי לעשות מאבאני חושבת שעל שני הדברים. לי באמת כאקט

להיכנס לחנות לקנות בגדים, פסח עכשיו, לי אישית, חברתית, פוליטית. חווית השופינג שהיא קשה 

 זורקים בגדים, יש מלא ברחוב, שתדעו. קוסמטיקה גם

 אני גם עושה את זה, כל פעם שאני מסדרת, מעבירה לאנשים. -ש

רכנות או צריכה לעצמאות מצד ין זה האחידות שיצרו בחברה בין צהעניאני חושבת, שחלק ממיקי: 

 אחד, ונזקקות ומוגבלות מצד שני.

אם יש מישהי שתצטרך שינקו לה את הבית כי היא לא יכולה לנקות לבד פיזית, ונקרא לזה מוגבלות 

, והבית שלהם יקחו עוזרת בית כי הם יכוליםיויבואו אנשים מביטול לאומי לבדוק... ואנשים אחרים 

ות זה סממן למרות שהם לא יכולים לבשל כי אין להם איהיה נקי וסממן לעצמאות, ואכילה בעצמ

 יכולת.

 אותה התנהגות צרכנית מסמלת שני קצוות שגם נקראים מאוד אחרת חברתית. 

אין לי פואנטה להגיד על זה. זה משהו שמשעשע אותי לפעמים, לראות את רופאת השיניים שלי, 

ליפינית עושה לה הכול, הפיליפינית הלא ימן, הפן, הרופאה לשעבר, מרוב שאין לה זלה זמ שאין

חוקית, מגדלת לה את הילד, עושה קניות... מול העוזרים האישיים של אנשים שלא יכולים, וזה 

 אותה התנהגות, ולא אותה התנהגות.

 בא ממקום אחר, אבל גם הסטטוס והעצמאות שזה מסמל היא אחרת

אותי זה מאוד לא משעשע, כי אותי דחו כשביקשתי בקשה לשירותים מיוחדים, אני נדחיתי, ה: אורנ

כי אני לא מוגבלת בכסא, ולא מרותקת למיטה. זאת אומרת שיש פה סתירה. כדי שאני אהיה 

מסוגלת לעשות דברים אני צריכה את העזרה בבית, אבל אני צריכה להיות מוגבלת לגמרי ולא 

מסף הקצבה, אני  שקל יותר גבוה 100יש הכנסה שהיא י לקבל את העזרה. ואם לעשות דברים כד

 ספרות 6לא אקבל אותה ולמה, כדי שהבכירים יוכלו לקבל משכורות 

 ובונוס שאת לא מקבלת -ש



 שלא מקבלת קצבה. זה מאוד לא משעשע אותי מישהי עודמבונוס שהם חסכו  -ש

 לא התכוונתי משעשע מצחיק... -ש

שבילי זה עניין של כבוד, המדינה לא מאפשרת לי אותו. בגלל שמבחינת הכנסות, יש לי ב -אורנה 

רמה מסוימת של הכנסות שמאפשרת לי לצרוך ברמה מסוימת, אבל כאישה מוגבלת הצרכים שלי 

גבוהים יותר, אז ההכנסות שיש לי ולאישי, כי אני נשואה, לא מאפשרים לי לקבל את הצרכים 

דברים על צרכנות.. כשאנחנו מדברים, חזרנו ליכולת צריכה, הצריכה שלי, גם הבסיסיים שלי, אם מ

צריכה. זאת עוד צריחה, היא מאוד גבוהה. ההכנסות שלי, לא מאפשרות לי לקבל את מה שאני 

 .סתירה, וגם סטירה

, שאני מאוד 2עיני, זה משהו שניסיתי לדבר, על השיח החדש הזה, של מחזור, ושימוש ביד ענת: ב

דהה אתו, וזה דברים שאני עושה ושונאת שופינג, שונאת קניות, סטיב יודע כי הוא זה שעושה לי מז

 את כל השופינג

 צריך לשאול אותו אם הוא אוהב -ש

 בערך -ש

אני מאוד מתחברת לדברים שאמרו. אני חושבת שאנחנו צריכות מאוד להיזהר בדברים דליה: 

מרגישה שקוסמטיקה  יים של אנשים ואם מישההאלה, כי כמו שאמרה, צריך לזכור מה הצרכ

מבחינתה זה צורך בסיסי ומאפשר לה לצאת לעולם ולהשתתף בחיים חברתיים, להגיד את לא 

אישה טובה כי את מתפארת, את לא פמיניסטית מספיק טובה, זה דכאני באותה מידה כמו להוריד 

 להוריד שערות ברגליים אחרת את לא אישה טובה. או את צריכה

 אני אמרתי רק הרוב... השארתי קצת -ש

אני מבינה את הקושי הזה, אני בתוך המקום הזה, אני חושבת שבאמת, זה נושא שיש לו הרבה 

 מאוד זוויות

בדיוק לגבי זה, יש לי קרוב משפחה שהיה נורא שמן, ועכשיו הוא נורא רזה. הוא היה בהודו, סימה: 

קילו. ועכשיו, הוא אומר, אני עכשיו נורא חתיך.  30 ושם יורדים במשקל, הוא נורא רזה, ירד איזה

שקל, מקבלים קצת החזר.  200,000אבל יש לי קלפי שומן, ואני רוצה לעשות ניתוח, הניתוח עולה 

אני רוצה לעשות, בגלל שאני רוצה להיראות יפה. לא רק בבגדים, אלא גם... ואני אומרת, תארו לכם 

העגלה, אולי אני אעשה ניתוח, ואתחיל ללכת ברגל, כי זה לא שאני אגיד שאני נכנסת למקומות עם 

מתקבל חברתית שאני מגיעה לכל מקום עם כיסא ואחרים ברגל... לי אין את האפשרות הזו, אני לא 

יכולה להתאפר ואז לא להיות נכה. לא אומרת כדי לנגח, אלא במידה מסוימת, זה נותן לי כוח. אני 

א יכולה להתאפר כדי להסתיר את מי שאני, ככה אני מגיעה לכל לא יכולה להיות מישהו אחר, ל

 מקום

 אני רוצה ללכת בלי איפור -ש



נכנסתי לדברים שלך... בדיוק איפה שהתייחסת לזה. אנחנו רוצים להיות מישהו אחר, סימה: 

בסדר.. יש אנשים זקנים מאוד שאומרים אבל למה אני לא מה שהייתי, אני רוצה להיות מה 

 . את רוצה ללכת, להיות יותר יפה, חכמה, אז רוצה..שהייתי..

אני רוצה ללכת בלי איפור, אבל גם יש לי חוויה, ואני מפחדת שיפגעו בי, מקומות עבודה לא לילך: 

 מקבלים אותי ככה.. זה יתריע אותם יותר לא לקבל

 גם אותי לא מקבלים -ש

לא רק זקנים. כשהייתי יותר צעירה,  אמרת אני רוצה להיות מה שהייתי אבל לא יכולה, זהאורנה: 

ת. דיברו על שופינג, לגם במוגבלות שלי, הייתי מסוגלת לעשות הרבה יותר, והיום אני יותר מוגב

הוא עושה כי אני לא יכולה... למדתי לעשות רשימות מאוד קצרות, כי הוא קונה הרבה מאוד דברים, 

א רק נשים. אבל אני תלויה בו שהוא יעשה את , זה ל2מה שאומרים על נשים שנוסעות והן קונות פי 

 הקניות, כי אני כבר לא מסוגלת

 דווקא גברים יותר לא הולכים לפי רשימה מאשר נשים. את רושמת ואז הם קונים במבצעים -ש

פה נכנסים לדיון אחר, האם אנחנו תומכות בפיתוח טכנולוגיה שתשנה את המוגבלות. מה עם דליה: 

 הזה, האיפור.. זה נושא מכובד, לפגישה הבאה, שהוא מאוד משמעותי.  שתל קוכליארי. במובן

 ה נכון. שאלות מאוד בסיסיות וכבדות. זהאם אנחנו מנסים לשנות את מי שאנחנו, איך שאנחנו, האם 

ין, הרהב דיבור על בחירות אישיות. יש ממד של ג'נדר, כי נשים וצא את זה מענאני מסטיב: 

 ם שהוא עושה הפרדה, אבל מאשים את היחיד.ל יש קפיטליזטות יותר מגברים, אבנשפ

 אם אתה עני זה אשמתך כי לא עבדת מספיק. אני מסכים בנוגע לאורח חיים בר קיימא. 

אני חושב שיש דרכים שבהם השיח של הבחירות, חיים בר קיימא, הקפיטליזם וניאו ליברליזם 

 בעלי מוגבלויות, להאשים אותם.במיוחד  משתמשים בזה נגד אנשים, משתמשים בשיח הזה.

רים שהם עולים יותר מדי. מגנים יות, אומומוגבל שיח הירוק. ראיתי דברים נגד בעלילדוגמא, ה

זה מפספס את  חירות צרכניות של אנשים. לשני הכיוונים, האם זה הבחירה לעשות משהו או לא.ב

ת לא בטוחים. גורמת הנקודה, צריך לגנות את המערכת שגורמת לאנשים שנראים אחרת ללכ

לאנשים שעולים יותר לכאורה להרגיש כמו נטל. זה המודל של מוגבלויות, זה חדש באנגליה, הרעיון 

כל . שווה להסתשזה לא היחיד, המוגבל, אלא החברה שמגבילה אנשים בזה שהיא שמה מחסומים

 על זה מנקודת מבט של צרכנות. 

יזם ומוגבלות, המחסומים שהחברה שמה במרחב דברנו על זה הרבה מאוד בשיח של פמינדליה: 

הציבורי כדי לא להכיל בו אנשים שנראים לא טוב בתוך החברה. ומעניין, הייתה לי היום שיחה עם 

מישהי שאמרה, מה זה משנה היום, כבר יש יותר מודעות, ועכשיו אני שומעת שגם באנגליה 

 בארץ, שזה עדיין קיים. מדברים על זה עדיין, על המחסומים שקיימים. שזה לא רק

 מאוד קיים.ענת: 

 אם זה קיים באנגליה, מה יש לנו להגיד. הם יצאו מפה..  דליה:



מעניין מאוד היה לראות את הקשרים שפרסת בין האג'נדות השונות של הממשלות השונות. רונית: 

וד ועבודה. הרבה פעמים בישראל אנחנו רואים שמבחינת שיח חברתי כלכלי אין הרבה הבדל בין ליכ

אולי אין הבדלים אחרים, אבל בשיח כלכלי חברתי אין הבדל. זה ממש מפתיע, לראות שיש הבדלים 

 תהומיים בין שתי האג'נדות, שתי מפלגות, שכל כך מקרינות...

קודם כל כן, המערכת הפוליטית באנגליה מאוד שונה מזו בישראל, בזה שכמעט תמיד ענת: 

אחת, עושה את ההבדלים בין הממשלות קצת יותר בולטות. פה  הממשלות הן ממשלות של מפלגה

 זה בדיוק אותם אנשים אבל מסתובבים בין התפקידים.

כשהגעתי לאנגליה, שנה לפני הבחירות, הייתי בשוק לגלות את השינויים במדיניות בכל התחומים, 

 המשמעות שלהם, משהו שלא הייתי מורגלת אליו מהארץ.

קרקע. יישום ובביצוע בההבדלים, הרבה מהם הם ברמת השיח ופחות ביחד עם זאת, בכל זאת, 

אמרת שאנחנו אומרות שאין הבדל בין עבודה וליכוד בשיח כלכלי חברתי ואולי גם פוליטי, זה די 

 דומה לשיח המדיני פוליטי בליכוד עבודה.

יה ניסיון דומה שניהם עושים מלחמות, וציונים, ויחס לפלסטינים... מה שנקרא ניו לייבור, שזה ה

למחנה הציוני, אנחנו לא ממש עבודה.. ניו לייבור והשמרנים, שניהם מקיימים מדיניות ניאו 

ים בעוניים, וקיצוצים, מגיבים לשינויים מעבר טיב תיאר, קפיטליזם שמאשים עניליברלית, כמו שס

תיים, איך הם הבדלים מאוד מהו שינויים בייצור שהם עולמיים. לפוליטיקה פנימית של אנגליה.

ממגרים את הדברים. ברמת השיח, הניו לייבור מנסה להגיד, מה שאנחנו עושים, רוצים לעשות את 

כי קצבאות לעבודה כי זה טוב חברתית, יעזור מהמדיניות, שתגרום לאנשים לעבור מלהיות נת

 לאנשים, נהיה חברה יותר מלוכדת ומאוחדת, והם ישתלבו.

ק קצבה ושיעבדו כי הם חארות שחיים על חשבוננו, אבל מה שהם השמרנים אומרים רוצים להפסי

 עושים זה דומה מאוד. דומה, אבל לא אותו דבר.

ת בו, לדרוש ולו אם זה צבוע, זה נותן משהו להיתפילאזה שמשהו קיים ברמה של השיח, ובכל זאת, 

 מפוליטיקאים.

על שלום, ושלום זה דבר רע, איפה נתניהו יכול להגיד ערבים זורמים לקלפי בהמונים, ולא חושבים 

 נבוא לדרוש את זה.

יש תחום של היכולת של אנשים לשרוד, שאפילו שינויים קלים בין המפלגות, בכל זאת יכולים 

הראש מעל המים, עכשיו להחזיק להשפיע ולהוריד משמעותי שבתקופת הניו לייבור עוד הצליחו את 

 , ולא מתכוונים לייבש את הביצה.. הורידו להם. זה דחיפה קטנה, המים אותם מים

 מנט לא מתכוון לעשות שינוי מהותי. יש ארגונים חברתיים, אבל אף אחד בפרל

המטבע, הטייקונים, סוחרים  ההשפעה של ארגון הסחר העולמי, קרןהרבה מהטרנדים הם עולמיים, 

וגם  ישראלבים, היא הרבה יותר מהותית מאדם ספציפי שהוא בראשות ממשלה, גם עולמי

 .אנגליהב

של אנשים בעולם מחזיקים ביותר הון מאשר כל העולם כולו.  1%המספרים אומרים היום, בערך  -ש

העשירים הופכים ליותר עשירים, העניים הופכים לעניים. בעולם שמעודד צרכנות, והיא גדלה, 



ר עניים. אבל היצרנים הגדולים, הם אלה שנעשים יותר ויותר עשירים, והצרכנים נעשים יותר ויות

 ממשיכים לשכנע אותם שצריכים לצרוך עוד.

 הבאתי סרטון ששמתי בפייסבוק שלנו, כמה דקות, מאוד מדבר לזה.

יש סרטון פרסומת על שני הורים שעובדים ואין מספיק כסף. באחד מהם, יש הרבה קטעים, האישה 

ה, מאוד מורכב. כי אנחנו החליטה לקנות השנה בגדים לילדים ואין כסף לאוכל לחג. הסתכלתי על ז

עומדים מול אנשים שצריכים לבחור את הרגשת הכבוד דרך לקנות בגדים לחג, שזה כאילו הדבר 

הכי חשוב בפסח, לעומת הצורך להאכיל את המשפחה בחג. וזה מאוד מעניין, כי חוזר על עצמו, 

זיה, ופתאום אני רואה מראים את זה שוב ושוב. לא יודעת של מי הסרטון. אני לא רואה כמעט טלווי

 את זה

היה כתבה על ארגונים לקראת פסח, ואחד הארגונים, דברו על זה, הרבה  2אתמול בערוץ  -רונית 

ממי שמגיעים מהיום לקחת חבילות מזון, זוג ששניהם עובדים, ומשתכרים מעל משכרות מינימום, 

 ם כאילו בסדר. זה לא ממוצע. ום, המשקל נטו, זה מעל המיני 9,000ולא מצליחים לחיות. משתכרים 

זה במסגרת המסע, משפחות של אנשים ללא מוגבלות, ואם אנחנו חושבים שאם מישהו  -ש

 במשפחה עם מוגבלות וצרכים יותר גדולים..

 סיום. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


