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שלחו להדפסה

השר גבאי :אתקשה להשתתף בכנס שבו ייצוג חסר לנשים
ב"פורום נשים בסביבה" פנו לשר להגנת הסביבה בנוגע למיעוט הנשים שישתתפו בכנס
קלינטק בחודש הבא .השר גבאי הגיב" :אני יכול להעיד שמדובר בענף שבו שיעור גבוה של
נשים בעמדות מפתח ,הן במשרד ,הן בחברות והן בעמותות השונות ,וראוי שיהיה להן ייצוג של
ממש בכנס"
אילנה קוריאל

לחצו כאן להגדיל
הטקסט

אחרי הדיון על מיעוט הנשים בפאנלים בכלי התקשורת השונים ,סוגיית תת ייצוג הנשים מגיע גם
לתחום איכות הסביבה :השר להגנת הסביבה אבי גבאי נוקט בעמדה פמיניסטית ומצהיר כי יהיה לו קשה
להשתתף בכנס שבו אין ייצוג מספק לנשים.
"פורום נשים בסביבה" שלח מכתב למארגני כנס קלינטק ,שצפוי להתקיים בתחילת חודש אפריל ,ובו קבלו על תת
ייצוג של נשים בכנס" .סדר היום מעלה כשל מהותי בארגון הכנס שעיקרו ייצוג מביש של נשים  פחות מ !"10%
נכתב .אתר הוועידה ,מציינות נשות "פורום נשים בסביבה" ,מצהיר כי הוועידה מפגישה את  3,000מקבלי ההחלטות
ומובילי דעה בישראל" .להזכירכם ,השנה היא שנת  .2016נשים הנן  51%מאוכלוסיית ישראל .על פי הפרסומים לכנס
הציבור אותו אתם רואים לנגד עינכם הינו ציבור הגברים )מקבלי החלטות ,יזמים ומובילי דעה( בלבד" .הכותבות
מציינות כי גם הפרסומים על הכנס הצפוי מנוסחים בלשון זכר בלבד.

"יקשה עליי מאוד להשתתף בכנס שבו ייצוג חסר כל כך של נשים" .השר גבאי )צילום:
יובל הנדלר(
"בקהילת מומחי הסביבה נמצאות נשים רבות ,בעמדות ניהול ,בחזית המחקר ,בעסקים ובתחומי ייעוץ רבים .נשים אלו
יכולות ,רוצות וראויות להיות במרכז הבמה או לכל הפחות יעד לפרסום" ,כתבו ב"פורום נשים בסביבה"" .פרסום
הכנס לגברים בלבד ,מיעוט הדוברות בו והמסר המשתמע מכך אינם ראויים ואינם מכבשים את מארגני הכס ,נותני
החסויות והמשתתפים".
השר להגנת הסביבה אבי גבאי ,החליט לנקוט עמדה ושלח מכתב למארגני הכנס ,חיים אלוש מחברת "משוב" ואנדריי
אוזן נשיא תערוכת "קלינטק" ,מסר" :אני יכול להעיד שמדובר בענף שבו שיעור גבוה של נשים בעמדות מפתח ,הן
במשרד ,הן בחברות והן בעמותות השונות ,וראוי שיהיה להן ייצוג של ממש בכנס" .הוא ביקש כי יערכו בכנס את
השינויים הנדרשים" .אין לי ספק שזה רק ישביח את איכות הכנס .יקשה עליי מאוד להשתתף בכנס שבו ייצוג חסר כל
כך של נשים".
"משמח לראות שהשר לקח את הנושא קדימה" ,אמרה רוני בריל ,יועצת סביבה ושמאית מקרקעין" ,בתחום איכות
הסביבה יש מאות נשות מקצוע ,מנהלות ,יועצות ומקבלות החלטות .אני רואה פעם אחר פעם כנסים לא שיווניים עם
רוב לגברים .ובקלינטק יש  90%ייצוג לגברים .זה קומם אותי מאוד" .הקבוצה של "פורום נשים בסביבה" קמה
בפייסבוק ומהווה קהילה לנשים שתחום העיסוק שלהם הוא איכות סביבה" .יש לנו כבר  320חברות בקבוצה .אני
רוצה שיפסיקו לומר לנו 'לא מצאנו נשים' .זה מרגיז לראות כנס כל כך לא שיוויני".
מהנהלת כנס "קלינטק" נמסר" :נשים היו ותהיינה נדבך חשוב מוועידת וממורשת ועידת קלינטק .אין ולא הייתה כוונה
ליצור חוסר ייצוג של נשים .להפך.
בכנס השנה מוזמנות לנאום ולהשתתף מעל  15נשים .לצערנו מספר נשים שהזמנו לוועידה ליטול חלק פעיל לא אישרו
את השתתפותן בשל סיבות שונות .פנינו אל כבוד השר להגנת הסביבה ,מר אבי גבאי ,במכתב והבהרנו את עמדתנו
זאת ,אשר אינה משתמעת לשתי פנים .נשים היו ויהיו חלק בלתי נפרד מוועידת קלינטק ,מתוך כבוד ובעיקר הערכה".
מארגני התערוכה ,שתתקיים בירושלים בתחילת החודש הבא ,מסבירים כי התערוכה תביא עמה חידושים וחדשנות
בתחומים
שבהם היא תובעת מהממשלה להחיש את צעדיה

ולצעוד עם המתקדמות במדינות העולם  של שימוש בטכנולוגיות חדשות להטמעה משמעותית הרבה יותר של
האנרגיה המתחדשת ,כדי למנוע זיהום משאבי כדור הארץ ,מניעת מחלות וכמובן חיסכון באנרגיה.
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