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חדשות
ח"כ ד"ר עליזה לביא מ"יש עתיד" בראיון ל"אנדקס העמק והגליל"

"מקווה שבבחירות הבאות יותר נשים
תהיינה במועצת העיר עפולה"

היא הפנים היפות של הכנסת ,איכותית ,דעתנית ,לא מייצרת כותרות שימוגו בעיתון למחרת ,מעמיקה
ויסודית .ח"כ ד"ר עליזה לביא בביקורה בעפולה משרטטת את פניו החדשות של הישראלי היפה שעושה
ולא רק מקטר .מתקנת עולם.
בסוף השבוע האחרון הגיע לעפולה
ח"כ ד"ר עליזה לביא מ"יש עתיד»
יו"ר הועדה לענייני נשים ונפגשה
עם יו"ר סניף עמקים שמואל בר
תור ופעילי "יש עתיד" ,ד"ר לביא
נפגשה גם עם יוסי גושן שערך לה היכרות עם
הבית לנערות במצוקה "בית רות" בניר העמק
וכן עם לימור הרשקוביץ יועצת ראש העיר
לענייני נשים ומי שהיייתה אמורה לשמש כח –
ברת מועצת העיר היחידה בעיריית עפולה .ד"ר
לביא ,בשיחה עם כתבנו הרעיפה מחמאות על
הרשקוביץ אך לא פחות מכך על רב העיר עפו –
לה שמואל דוד שהעז ויצא להגנת שירות בנות
דתיות בצה"ל" .היום הזה בו אנו נפגשים הוא
לא רק יום היסטורי הוא יום חג ,אומרת ד"ר
לביא.
בבוקר בו תמונותיו של יו"ר המפלגה שלה יאיר
לפיד מתנוסס בעמודים בראשונים בכל העי –
תונים עם התחלת הפעלת תיק שיוויון בנטל.
"אין לי דבר נגד החרדים ,נגד עולם התורה אני
מאוד רוצה שילמדו תורה ,בני לומד בישיבת
הסדר שנה ואחרי כן יתגייס לשירות מלא ,זו
זכות לשרת את המדינה ולהיכנס לעולם הע –
בודה ,העסקנים וקומץ קיצוני מתנגדים למהלך
אבל רוב החרדים הצעירים רוצים לצאת מהמ –
עגל בו הם נמצאים ותפקידי לעזור להם בכך"
אומרת ד"ר ח"כ עליזה לביא אשר מביעה את
מורת רוחה מהתקפה על בני ישיבות ההסדר
כפי שנעשות בתקופה האחרונה" .בני ישיבות

ההסדר הם המעולים שבחברה ,הם עושים שי –
רות מילואים איכותי במהלך כל השנה ,לבוא
היום ולתקוף אותם זה פסול בעיניי".
ד"ר לביא היא תוצר של חינוך הוריה אך תח –
נות חייה שזורות בעולמה של הציונות הדתית,
חניות תנועת הנוער "בני עקיבא ,בוגרת התיכון
הדתי היוקרתי "בר אילן" בנתניה ,מורה חיילת
בצה"ל ,קצינת ת"ש ,אם לארבעה הנשואה
לעו"ד צוריאל לביא.
ד"ר עליזה לביא עוסקת רבות בסוגיות המג –
זר ,בר תרבותיות ובמקומן של הנשים ביהדות.
הספר שכתבה "תפילת נשים" היה לרב מכר
נחשב בארץ ותורגם לאנגלית ואיטלקית.
כשאני מספר לד"ר לביא על רב העיר עפולה
שמואל דוד שיצא והעז לתמוך בבנות דתיות
המשרתות בצה"ל אומרת ד"ר לביא" :הרב
דוד הוא רב נועז ,אמיץ ,לצערי הרב בתי ספר
דתיים ואולפנות סוגרות את שעריהן בפני נצי –
גות צה"ל שיבואו להסביר באופן אובייקטיבי
את משמעות גיוס הבנות הדתיות לצבא ,את
התפקידים המיוחדים ,הצבא ערך שינויים מש –
מעותיים ,בנה מסגרת מיוחדת ואיכותית מאות
לבנות דתיותף ככל שהיו מאפשרים לצבא לה –
כנס לאולפנות כך הפחד והחשש היה מתמוגג.
אלא שכעת זהו גורם מכשול כשנועלים דלתות
האלפונות בפני הצבא.
 25%מהבנות המתגייסות לצבא מהאולפנות לא
יודעת על האלטרנטיבות שיכלו בהחלט להקל
על השתלבותן בצבא וכל זאת בגלל אותה קבו –

צת רבנים שסוגרת תאת השערים ומגלה בכך
חוסר אחריות משווע ,זו לא ההנהגה הרוחנית
לה אני מייחלת".
ד"ר לביא סבורה כי לא ירחק היום וכבר
בבחירות הבאות תהיינה יותר נשים סביב שו–
לחן מועצת העיר גם בעפולה ,גם במועצות
הדתיות מאז בג"צ לאה שקרציאל יש כבר 20
נשים אבל זה לא מספיק נשים ,אומרת ד"ר
לביא" ,נשים יכולות להנהיג ומעולה ,אומרת
ד"ר לביא ,אין שום מניעה שתהיינה בועדה לב–
חירת דיינים ,כמו שפעלתי והובלתי ,אין בעיה
שתהיינה במועצה הדתית ,תראו למשל את סו–
גיית הבלניות במקוואות.
הרי זו שערורייה ,הבלניות מקבלות משכורת
עלובה ,מעבירים אותן ממקווה למקווה שלא
תהיה להן קביעות זו שערוריה ואין מי שיגן
עליהן.
אומרת ד"ר לביא אשר מאז כניסתה לרבנות
כבר הוכיחה כי מדובר בפרלמנטרית חרוצה,
יסודית ,איכותית ,לא מרודפי הגימיקים ומפי–
צי חוקי כותרת בעיתון .שלושה חוקים לתיקון
עולם כבר חוקקה ועוד חוקים בדרך.
ד"ר לביא גם בעד רב ראשי אחד לישראל ,בעד
לימוד תורה לנשים ורואה בכותל המערבי את
"פעימת הרגש שביהדות מאז ועד היום".
ד"ר לביא ,ח"כית טריה מלאת עזוז ורצון
להוביל לתיקון עולם .החברים מקיבוץ טירת
צבי שבעמק המעיינות מבקשים לשמוע את
הגותה.

ח"כ ד"ר עליזה לביא :בעד גיוס בנות לצה"ל ,נגד
שכר עלוב לבלניות ,מחוקקת איכותית.

