
שם: ד"ר עינת וילף
גיל: 41
מצב משפחתי: נשואה 1+
סיעה: עצמאות. נבחרה במסגרת 
סיעת העבודה ופרשה במהלך 
הקדנציה יחד עם אהוד ברק. 
קדנציה בכנסת: ראשונה 
סיכויים להיבחר: 30-40 אחוזים. 
מפלגת העצמאות עוד לא 
קבעה את רשימתה לכנסת. 
הרשימה תיבחר על ידי חמשת 
חברי הסיעה, כך שכולם יהיו 
בפנים, אבל לא ברור אם וילף 
תשתלב בשלישייה הפותחת. 
היא תיכנס לכנסת רק אם 
תשולב בשלישייה הראשונה 
ואם המפלגה תעבור את אחוז 
החסימה. 
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#  תפקיד בכנסת היוצאת:

 יו"ר ועדת משנה של ועדת העלייה והקליטה 
ליחסי ישראל והעם היהודי. בחודשים האחרונים 

כיהנה כיו"ר ועדת החינוך. 
#  הישגייך בכנסת היוצאת: 

"הפכתי את ועדת החינוך לבית של מורים. בכל 
שבוע הוזמנה אלינו מורה, שדיווחה לנו מה קורה 
בתוך המערכת. הוועדה פעלה מתוך הנחה שאם 

רוצים לשפר את מערכת החינוך, חייבים לשתף את 
המורים. במקביל, שמתי על סדר היום את הצורך 

להחזיר לבתי הספר את המשמעת. לצערי, הקדמת 
הבחירות קטעה את עבודתי בוועדה". 

#  מה עוד עשית?

"הפכתי את המאבק בריכוזיות למדיניות רשמית 
של ממשלת ישראל. יזמתי והובלתי את הצעת 

החוק להגברת התחרותיות במשק".
#  ההצעה אושרה?

"טרם, אבל היוזמה הובילה להקמת ועדה 
ממשלתית למאבק בריכוזיות והצעת חוק 

ממשלתית. כמו כן, עסקתי בהסברה ופעלתי בחו"ל 
נגד הדה-לגיטימציה של מדינת ישראל". 

#  מה היה הקושי הגדול שלך בכנסת היוצאת?

"שהתקשורת לא מכסה את מי שלא עושה 
גימיקים. אני לא עושה שטויות ואני לא מדברת 

שטויות ועל כן אני לא מספקת מספיק עניין. 
 העדפתי לאורך כל הדרך להתמקד בעשייה".  

#  יש לך ילד בן שנתיים. איך משתלבת הקריירה 

והמשפחה?
"האמת היא שזה הולך מצוין! בפוליטיקה יש 

גמישות. יש מיילים, טלפונים והרבה דברים אחרים 
שאפשר לעשות מהבית". 

#  איך היה ללדת במהלך הקדנציה בכנסת?

"נחמד. כולם היו נחמדים אליי. בכלל, זו כנסת 
עם הרבה תינוקות. לי, לאורלי לוי, לאנסטסיה 

ושניים לגילה גמליאל". 
#  אפשר לפתוח מעון.

"ניסיתי לפתוח מעון משותף למשרד ראש 
הממשלה והכנסת, אבל התעוררו בעיות 

בירוקרטיות. אמרו לנו שיהיה ביקוש גדול מדי 
להכניס תינוקות למעון כזה, ועדיף לוותר".  

#  מה עשית לפני שנבחרת לכנסת?

"במשך כמה שנים הייתי בעולם העסקים, 
שימשתי יועצת אסטרטגית וגם שימשתי כיועצת 

מדינית של שמעון פרס כשכיהן כמשנה לראש 
הממשלה. לפני כן, הייתי קצת גם באקדמיה". 

#  מה תעשי אם לא תהיי פוליטיקאית?

 "מבחינתי זו לא אופציה".
#  בחירות זה בחירות, את יודעת.

"כל חיי רציתי לעסוק בתחום הציבורי. גם אם לא 
אהיה חברת כנסת, אעסוק בשירות הציבורי". 

#  מה את רוצה להיות בכנסת הבאה?

"אשמח לחזור בהקדם לתפקיד יו"ר ועדת 
החינוך".

#  ליד מי היית רוצה לשבת בכנסת הבאה?

"בכנסת הזאת ישבנו יחד שורת בנות. אורלי, אני, 
גילה וציפי חוטובלי. אשמח לשבת איתן גם בכנסת 

הבאה, ובכלל אני מקווה שיהיו בה הרבה יותר 
נשים".   0

התקשורת לא מכסה את מי שלא עושה גימיקים, טוענת 
 ח"כ עינת וילף, שבטוחה שתיכנס גם לכנסת הבאה 

סופיה רון-מוריה 

"לידה בכנסת זה כיף"


