
    לרגל יום האשה הבינלאומי בחרתי לשתף אתכם 
בסיפורי האישי. הסיפור מוקדש לכל אותן נשים 
שמשהו בוער בהן, אך הן חוששות לעשות שינוי ולבני 
זוגם, על מנת שיבינו כמה חשוב להקשיב ולתמוך.

2008, הייתי אם צעירה  לפני עשר שנים, בשנת 
ליואב בן החמש ונטע בת השנה. 

באותה תקופה עבדתי בחברת “טבע” בתפקיד 
מרתק. ניהלתי את תהליך ההעברה של תכשירים 
חדשים מפיתוח לייצור ואת ההשקות ברחבי העולם 

ממפעל הטבליות בכפר סבא.

חזרתי מחופשת הלידה וגיליתי שהאנשים השתנו 
וגם האווירה השתנתה. יכול להיות שחלק מזה בכלל 
בא ממני. נשים ודאי יבינו אותי, כשאומר איך כל 

לידה משנה אותנו.

החלפתי תפקיד ועברתי לתפקיד ניהולי אחר, מאתגר 
לא פחות, אבל לא יכולתי לעצור את התחושה שכבר 
לא טוב לי שם כמו פעם. התחלתי לחפש עבודה 
פרויקטים. מדובר בתחום  בניהול  במקום אחר 
שאהבתי והיה לי בו ניסיון רב. תוך כדי חיפוש הבנתי 
שבתחום הבנייה יש ביקוש רב לניהול פרויקטים. 
הדברים התחברו עם האהבה שלי לתכנון, ליצירה 
וליופי. אחרי שקראתי על תוכן הלימודים ושוחחתי 
עם כמה מעצבות פנים, הבנתי שעיצוב פנים זה 

בדיוק זה וגם אם לא, אני אקח את זה לשם.

נרשמתי למסלול לימודים של קרוב לשלוש שנים. 
במספר  בקלות  התחרה  הלימוד  שעות  מספר 
השעות שנדרשו ממני במהלך הלימודים לתואר 
שני במנהל עסקים. נרשמתי למסלול ערב והמשכתי 

לעבוד במשרה מלאה בחברת “טבע”.

זו אינני מסכנת דבר, לא את  הרגשתי שבדרך 
המשכורת ולא את העבודה הקיימת, עד שאדע 

שזה באמת השינוי שאני רוצה בו. 

אמנם לא סיכנתי את המשרה שבה עבדתי, אבל 
בלי הבנה ותמיכה של הורי ושל אסף, זה לעולם לא 
היה קורה. פעמיים בשבוע לא ראיתי את הילדים. 
מהעבודה נסעתי ללימודים וחזרתי בעשר בלילה.

כל סמסטר הגשנו פרויקט, מטלה הכרוכה בלחץ 
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 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

אז זהו, שלא תמיד 
הייתי מעצבת פנים

אדיר והמון עבודה. מכיוון שכאמור, המשכתי כל אותו 
זמן לעבוד, יכולתי ללמוד בעיקר בסופי שבוע. אסף 
היה לוקח את הילדים לדביר לסוף שבוע שלם. הם 

היו עדיין קטנים וזה לא היה פשוט בכלל. 

עוד במהלך הלימודים, בסמסטר החמישי, קיבלתי 
הזדמנות מדהימה לתכנן ולעצב להורי דופלקס 
שרכשו. קפצתי למים עמוקים. גם כיום, בראיה 
המורכבים  הפרויקטים  אחד  היה  זה  לאחור, 
שנתקלתי בהם. הבסיס שקיבלתי ללימודים היה 
מעולה ואפשר לי לעשות זאת. כמובן התייעצתי 
עם המרצים שלי בכל הזדמנות. לא אשכח את 
הליווי המדהים של האדריכל עדי סמט, שזכיתי בו 
כמרצה וזו ההזדמנות לומר לו תודה גדולה. זמן קצר 
לאחר מכן קיבלתי לידי את הפרויקט הראשון שלי 
בתשלום – תכנון ועיצוב מחדש לדירה בפרויקט 

בהוד השרון. 

אני אדם מאורגן מאוד ומתוכנן מאוד  גם המעבר  
מ”טבע” לעסק עצמאי של עיצוב פנים תוכנן בקפידה. 
הראל, ילדנו השלישי, היה חלק מהתוכנית. הוא 
אפשר לי חופשת לידה בת שנה, עדיין ב”טבע”, 

ובמקביל לכך עשיתי את השינוי בצורה רשמית.

מרגע שהתקבלה ההחלטה, הכל הסתדר לטובתי.

בדרך כלשהי, כנראה לא במקרה, בדיוק מכרו 
מגרשים לבנייה בדביר.

אבטלה,  דמי  לקבל  לי  אפשר  דרומה  המעבר 
שאפשרו לי להתניע את העסק ונתנו לי הזדמנות 
נוספת לתכנן בית, את ביתי שלי. המעבר ליישוב 
קהילתי כשלנו הוליד מייד פניות ובקשות לפרויקטים 
נוספים של עיצוב פנים. ומאז ועד היום הזרם נמשך.
אם יש בך תשוקה בוערת, אל תכבי אותה מייד 
במחשבות וחששות. אני מאמינה שתמיד יש דרך 
לעשות את הדברים. גם אם יש תקופה קשה ועמוסה 
- כלכלית, רגשית ומשפחתית, זכרי תמיד שאם את 
תהיי מאושרת, כולם סביבך יהיו מאושרים. ואתה, 
תמוך בה! אל תחשוב על הקושי הרגעי, הנקודתי. 

בת זוגך תודה לך לעד.

ואיזה מזל שעזבתי את “טבע” בזמן...
שלכם, 

שירלי

 מקומפגש לביטוח / עמליה פולק דגן

נשים, הערך 
הכלכלי וביטוח

עמליה פולק דגן
פולק דגן ביטוח ותכנון פיננסי

טלפון: 054-2902262
דוא"ל:

Amalia@polackdagan.co.il

כשהתבקשתי לכתוב הפעם לגיליון שמוקדש כולו 
ליום האשה, קפצה מיד לראשי הכותרת: "נשים 
וביטוח". אני עוסקת בתחום כבר כ-20 שנה )ןואו! 
זה מסגיר קצת את גילי...( ובמהלך השנים הגעתי 
למספר הבנות, תובנות ומסקנות בנושא נשים 

וביטוח.

מהניסיון שלי, רוב הנשים אינן מעריכות במידה 
מספקת את הערך הכלכלי שלהן. הערך הכלכלי 
שלנו אינו נגזר רק מההכנסה החודשית, הנטו 
שאני מכניסה כשכר לתא המשפחתי שלנו. בעיני, 
הערך הכלכלי של אשה הוא נגזרת של ההכנסה 
החודשית, ניהול הבית, ילדים, חוגים וכד'. ניתן, כמובן, 
לומר זאת גם על גברים, אך עדיין, למרות השינוי 
החיובי במגמה של שיתוף וחלוקת כמעט שווה של 
מטלות בין הנשים לגברים, עיקר המטלות בניהול 

הבית מוטל עדיין על הנשים.

המטלות הנוספות בהחלט מוסיפות לא מעט לערך 
הכלכלי. חישבו לרגע מה היה קורה אם לא הייתן 
בבית )וסילחו לי מראש, כשמדברים על ביטוח 
פעמים רבות מדברים על אם או מה יקרה אם 
חלילה... בראייה שלי, החשיבה והשיחה מאפשרות  
שקט נפשי, כי אז אני יודעת שגם אם לא אהיה, 
הקרובים והיקרים לי יהיו מסודרים לפחות מבחינה 
כלכלית, מה שבעיני מאפשר התמודדות טובה יותר 
עם החלק הנפשי(. האם יהיה על בן הזוג לקחת 
עזרה בטיפול במשימות הבית? או לחילופין, האם 
יהיה עליו לעבוד פחות שעות, כדי לפנות זמן נוסף 
למטלות שעד אז לא עשה אותן כלל, או עשה 
אותן במסגרת חלקית, מה שבהכרח יביא לירידה 

בהכנסה?

במסגרת העבודה שלי ובעיקר כשהפכתי להיות 
עצמאית, אני פוגשת יותר עצמאים ו"הבטן הרכה" 
שלי היא דווקא בפגישות עם עצמאיות. כשאני 
מדברת על ביטוח, אני שומעת פעמים רבות את 
המשפטים הבאים: "אני בטוחה שבעלי עשה את 
מה שצריך", "מי שמתעסק בבית בנושאים האלה 
זה בעלי. אני לא יודעת ולא מבינה בנושאים הללו 

ואני סומכת עליו."

סופ״ש של אומנות פסח תשע״ח
16-17/3/2018 

שישי 10:00-14:00, שבת 10:00-19:00

בתים
פתוחים

עומר

גם אם קבעתם ביניכם שהדאגה לנושא הביטוח 
היא תפקידו של בן הזוג, אני מצפה שתדעי מה 
כולל הכיסוי, מה קורה חו"ח במקרה פטירה של בן 
הזוג או שלך ואיך הבית ממשיך להתנהל מבחינה 
כלכלית. מה קורה במקרה של מחלה קשה או 
תאונה שגורמת לאי יכולת עבודה  של בן הזוג או 
שלך? מי הוא סוכן הביטוח שלכם? אל מי פונים? 

חיסכון לגיל פרישה: נכון  להיום, קצבת הזקנה 
המשולמת ע"י הביטוח הלאומי היא בסך 2,300₪.  
היא זהה ואחידה לכולם ואינה תלויה ברמת ההכנסה 
או בתשלומים השוטפים ששולמו לביטוח הלאומי 
ואנחנו, כעצמאיות, בהחלט משלמות! האם אפשר 

לחיות היום מ-2,300 ₪ לחודש? ברור שאם את 
לא תדאגי לחיסכון, איש לא ידאג לך. האחריות 
היא שלנו ושלנו בלבד )ופה אני בהחלט מתכוונת 
לעצמאיות ועצמאים, בשונה משכירים. בעקבות חוק 
פנסיה חובה לשכירים מ-2008, האחריות היא על 
המעסיק והעובד גם יחד, אך חלק גדול מההפקדה 
לחיסכון חל על המעסיק. יש לציין, כי החל מינואר 
2017 נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה לעצמאים, 

אך שם החובה היא של העצמאי בלבד(.

לסיכום: קחו אחריות על החיסכון והביטוח שלכן. 
איש, כנראה, לא יעשה זאת עבורכן, בטח לא טוב 

כמו שאתן הייתן עושות. 
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