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  הרצל יוסף, שי שמואלי: צילומים// שרון דינר, מאיר-עודד בר: מאת

  

לרגל יום האישה הבינלאומי שבע נשים שמשמשות בתפקידי מפתח בנגב מספרות 

  ם בין גברים לנשיםוההבדלי* ההישגים האישיים * על העשייה למען הנשים 

  ולי צוויקל'ג' פרופ: שם

  56: גיל

מייסדת ומנהלת המרכז לחקר , גוריון-פרופסור מן המניין באוניברסיטת בן: תפקיד

  .גוריון-וקידום בריאות האישה באוניברסיטת בן

עוסקת במחקר ובהוראה , אני מנהלת שני פרויקטים קהילתיים: "מהות העשייה

 ליווי של מתנדבות התומכות בנשים -'אם לאם'סקת בפרויקט אני עו. ובפעילות ציבורית

 מרכז ייעוץ -'שלה-אישה ב'פרויקט נוסף הוא . יולדות בשנה הראשונה שלאחר הלידה

במסגרת הפרויקט . המעניק שירות לנשים בקהילה, הראשון מסוגו עבור נשים מהנגב

  ".זוכות הנשים לטיפול פסיכותרפי שאמור לתת מענה לבעיותיהן

צריך לאפשר לנשים לתת את התרומה הייחודית שלהן בכל התחומים בהם : "ני מאמינהא

אני מאוד . וליצור חברה יותר מתקדמת ויותר צודקת, יש עשייה בחברה הישראלית

  ".זה ניתן וזה רצוי. מאמינה בלעבוד ביחד בכל המגזרים ובכל העדות

להיות יעילה בפעילות , להכיר טוב את עצמה ולאהוב את עצמה: "מה אישה צריכה בחיים

  ".מקצועית וחברתית, משפחתית

אם . כמו בנושאי שכר ותעסוקה, יש פערים רציניים בין נשים לגברים: " נשים מול גברים

 .אז הפער היה מצטמצם, היו מכירים בתרומת האישה בגידול הילדים ובניהול משק הבית

אבל אני בעד שכל אחד ואחת יביעו , אני לא בעד שוויון המינים. כךזה עדיין לא , לצערנו

הפתרון הוא להכיר ולהעריך את . את יכולותיהם בתחום בו הוא או היא הכי טובים

  ".תרומת כל אחד ואחת לבניית החברה שלנו

. עצם העובדה שאני אם לשבעה ילדים וסבתא לחמישה נכדים, קודם כל: "ההישג שלי

כאשר הזירה הזו אינה בנויה במיוחד ,  גם פרופסור מן המניין באקדמיהבנוסף לכך אני

גם ספר . זה הישג למה שהגעתי בזירה הזו. הזירה הזו בנויה על סטנדרטים גבריים. לנשים

נחשב אצלי כהישג בלתי , ראשון מסוגו בארץ, שפרסמתי בנושא אפידמיולוגיה חברתית

שהוקם לפני כעשר שנים והוא הראשון , אני גם גאה בהישגי המרכז בניהולי. מבוטל

 ".העוסק בתחום בריאות האישה, והיחיד עד כה בארץ

  


