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. 

 יחידת לימוד  -תמונת השכר

 יחידת לימוד זו עוסקת בפערים ואי שוויון בשכר 

 בין קבוצות שונות באוכלוסייה בישראל. 

 . מרכז אדווההיחידה מתבססת על נתוני 

לא נחשוף עדיין את הנתונים בפני  בשיעור הראשון

התלמידות/ים, אלא נעלה שאלות, השערות ודעות 

 המסתמכות על הידע הקודם שיש להן/ם. 

נביא את הנתונים ונדון  בשיעור השני והשלישי

 לשם כך נדרש מהתלמידות/ים ידע בסיסי בקריאת גרפים.  במשמעותם, 

 מומלץ לקיים את השיעורים ברצף.

 1יעור ש

 הכיתה תסודר בקבוצות. כל התלמידות/ים יקבלו או יכינו לעצמם/ן מראש שני שלטים קטנים: 

 שלט אחד עם האות א ושלט אחד עם האות ב. אפשר להצמיד לעפרונות או למקלות של ארטיקים. 

 'מי מרוויח/ה יותר?'. כל הדמויות במצגת הן ישראליות. במצגתבשיעור נשתמש 

שיצטרכו למלא בזוגות לגבי כל שקף שנקרין, מי לדעתן/ם מרוויח  טבלת השוואההתלמידות/ים יקבלו 

 רק ירשמו את התשובות בנספח מבלי לשתף במליאה.  /ןהם –יותר, בשלב זה 

נקרין את השקף הראשון, התלמידות/ים יסמנו בטבלה לגבי שקף זה: בטור הימני: איזו דמות )א או ב( 

ות )א או ב( מרוויחה פחות לדעתם/ן. בכל משבצת יכתבו מרוויחה יותר לדעתן/ם ובטור השמאלי: איזו דמ

 למה לדעתן/ם דמות זו מרוויחה יותר או פחות. –נימוקים 

 כך נעבור יחד על כל השקפים 

 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
http://adva.org/he/
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/05/d79ed799-d79ed7a8d795d795d799d797-d799d795d7aad7a8.ppt
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 מי מרויח/ה פחות ולמה? מי מרויח/ה יותר ולמה? 

 1שקף 

 

 א או ב א או ב

 2שקף 

 

  א או ב

 

 א או ב

  א או ב 3שקף 

 

  א או ב

 

 
 אז מי מרוויח יותר לדעתכן/ם? דמות א או דמות ב?כעת נשאל:  

 בכיתה על כל שקף, התלמידות/ים יצביעו עם השלטים שלהן/ם. נספור את הקולות,  נערוך הצבעה

 מי עוד חושב/ת כך? למה? מי חושב/ת אחרת?לגבי כל שקף, נשאל:  ונבקש לשמוע נימוקים

שעלו לגבי התמונות : )בשלב זה סביר שיעלו הרבה  ונרשום את הנימוקים נשרטט טבלה על הלוח

 סטריאוטיפים, חשוב שנאפשר להם לעלות, ולא נשפוט אותם(. 

 מרוויח/ה פחות מרוויח/ה יותר

 

 

 

 

 

 

 מה משותף לאלו שמרוויחים יותר לדעתכן/ם? ומה משותף לאלו שמרוויחים פחות לדעתכן/ם?  נשאל:

 אז מה קובע את גובה השכר? האם אפשר לראות מגמה מסוימת במה שחשבתן/ם? איזו מגמה? 

 מה אפשר להסיק מהנימוקים שלכן/ם? האם יש קשר בין גובה השכר למאפיינים שונים של א/נשים?

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
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 לסיום נוכל לחזור למצגת: התלמידות/ים ישתפו אילו תמונות עניינו אותן/ם במיוחד ולמה. 

העומד לרשותנו נציג את התמונות ונבקש מהתלמידות/ים להמשיך ולשער: מיהי לדעתם/ן? בהתאם לזמן 

 איך קוראים לו? לה? בת כמה היא? 

נוכל כעת להביא בפני התלמידות/ים מידע על חלק מהדמויות, לאמת ולעמת אותן/ם עם ההנחות 

 המוקדמות שלהן/ם:

, ירון זליכה, אלון מזרחי, איליה ספיצרוב, ביינה גטהון, הרבנית ברוריה זבולוני, ספאא דבור, יפעת ביטון

 שיף נעמה, האלמנש זלק

 

 2שיעור 

ו כותרת שמייצגות סוג אחר של , נניח בכל עמדה תמונה אעמדות שונות בחדר 5נסדר מראש בכיתה 

באותו נושא: נשים וגברים, מזרחים ואשכנזים, יוצאי אתיופיה  (A)סדרה בשכר וגרף של נתונים ים פער

 סוגי פערים.  5סה"כ  –ויוצאי בריה"מ, ערבים ויהודים, פריפריה ומרכז 

לפי הנושאים שמעניינים אותן/ם. כל קבוצה תחקור סוג אחר של  נבקש מהתלמידות/ים לשבת בקבוצות

 ייחסות אליו.בשכר באמצעות גרף, ותענה על שאלות שמת פערים

 

 כל קבוצה תצטרך לענות על השאלות:

 .תארו את הגרף במילים: מה הפער או הפערים שעולים מן הגרף?1

 . מה אני מרגיש/ה למול פער זה?2

 . מה אני חושבת על הפער? איך ניתן להסביר אותו? 3

 

בחרנו לפתוח במניפולציה, ולתת תחילה לכל קבוצה תמונת מציאות הפוכה של הפערים.   שימו לב!

 למשל גרף שיראה שנשים מרוויחות יותר מגברים, שערבים מרוויחים יותר מיהודים וכדומה.  

 המטרה היא לאתגר את סכמות החשיבה של התלמידים/ות ולראות אילו תגובות עולות מהן/ם.  

   .מציגה את התמונה השקרית Aים סדרת הגרפבנספחים: 

   מציגה את התמונה האמיתית. Bסדרת הגרפים  

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%A2%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9F
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/haifafilmfest/1.2734192
http://www.zmz.co.il/articles/%D7%90%D7%97%D7%93_%D7%A2%D7%9C_%D7%90%D7%97%D7%93/3527/
http://megafon-news.co.il/asys/archives/108834
https://xnet.ynet.co.il/win/articles/0,14717,L-3107522,00.html
https://mekomit.co.il/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%96%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%94
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/54/ART2/323/885.html
http://www.news1.co.il/Archive/006-D-4432-00.html


 

 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

  4  

 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 ייתכן שבשלב זה יעלו כבר תגובות מהקבוצות, או זיהוי של המניפולציה שנערכה. 

 סביב השאלות:  נערוך דיון במליאהלאחר שהות של מספר דקות במצב מבלבל זה, 

 מה הפתיע אותנו בנתונים? מה זה עורר בנו? למה זה עורר בנו תגובות כאלו? 

 האם קשה לנו לחשוב למשל, שערבים מרוויחים יותר מיהודים? למה? 

כדי לעצור את החשיבה האוטומטית שלנו. נסביר לתלמידות/ים שבחרנו לפתוח עם תמונת מציאות הפוכה 

אנחנו רגילים לחשוב למשל שיהודים מרוויחים יותר מערבים, תרגיל כזה גורם לנו לחשוב: למה זה ככה? 

 למה זה כל כך מובן מאליו?

 (Bרה )סדוהפעם יעבדו עם הנתונים "הנכונים"  בשלב הבא התלמידות/ים יחזרו לעבודה בקבוצות

 ויענו על השאלות הבאות:

 .תנו כותרת לגרף שמשקפת את הפער שעולה ממנו.1

 . מה אני מרגיש/ה למול פער זה? איך הרגשתי כשהמצב היה הפוך?2

 . מה אני חושב/ת על הפער: איך ניתן להסביר אותו? 3

. 

חשוב שנדגיש כי אלו נתונים סטטיסטיים שמתייחסים לרוב האוכלוסייה, וכמובן שישנם/ן גם א/נשים 

שאצלם/ן המציאות שונה, כמו למשל נשים בעמדות בכירות שמשתכרות יותר מגברים רבים, ועוד 

 דוגמאות. 

 , נציג/ה מכל קבוצה יתאר את סוגי הפערים, נרשום על הלוח את כל סוגי הפערים: נחזור למליאה

 מזרחים.-פריפריה, אשכנזים–ותיקים, מרכז -יהודים, עולים-נשים, ערבים-גברים

מה הרגישו עכשיו )כשראו למשל שיהודים מרוויחים יותר מערבים(,  – נבקש מכמה תלמידות/ים לשתף

 הפוכה )כשחשבו שערבים מרוויחים יותר מיהודים(?  ומה הרגישו כשהתמונה היתה

מידע  בנספחים, הוספנו הם נוצרווכיצד הפערים בשכר בשלב זה יעלו בוודאי שאלות מן התלמידות/ים על 

ייע בכך, אך אין זו חובתנו כמורות/ים לדעת את כל התשובות, חשוב מאוד להעלות את השאלות, שיוכל לס

לחשוב יחד עם התלמידות/ים על הסברים אפשריים, ולהעביר את המסר שבמציאות כיום ישנם פערים 

  .אי שוויון מבני בתחומים רביםגדולים בשכר בין קבוצות שונות באוכלוסייה, פערים שמקורם ב

של השקעה כספית גבוהה יותר בחינוך באזור המרכז לעומת בפריפריה שבה יש יותר ערבים, עולים למ

 בהשקעה משפיעים על אחוז הזכאות לבגרות, על אחוז המשכילים/ות, על אפשרויות  הבדליםהומזרחים. 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KUJBKISV/לחבר%20לקטעי%20המידע
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, התחומים והמקצועות שבהם ניתן לעסוק וכן תנאי ההעסקה. אלו מביאים לפערים בהכנסה בין התעסוקה

  תושבי המרכז ובין תושבי הפריפריה.  

סיבה נוספת שיכולה להשליך על גובה השכר ולהסביר חלק מהפערים, היא קיומם של סטראוטיפים ודעות 

 נויות שוות. בפניהן הזדמ יםקדומות כלפי אוכלוסיות מסוימות שחוסמ

 

 3שיעור 

 .בצד אחד נכתוב 'שכר גבוה' ובצד השני 'שכר נמוך' .נצייר ציר על הלוח

נבקש מהתלמידות/ים למקם ולדרג על גבי הציר דמויות שונות כמו: אישה ערביה, גבר אשכנזי, גבר מזרחי, 

  . בריה"מיוצאת אתיופי, אישה ממוצא אישה אשכנזיה, גבר 

זה המקום לחשוב ולשאול על המורכבות של הפערים: האם גברים ערבים מרוויחים יותר או פחות מנשים 

 ממוצא אתיופייהודיות? האם נשים אשכנזיות מרוויחות יותר או פחות מגברים מזרחים? האם נשים 

 מרוויחות יותר או פחות מגברים ערבים?

  לפי ד"וח מכון אדוה הנתונים האמיתייםנציג לתלמידות/ים את 

: יהודים מול ערבים, בני מוצא שונים בתוך היהודים, גברים מול נשים בכל נתבונן בציר בחתכיו השונים

 המגזרים. 

 .: כאשר הציר והגרפים שראינו יהיו "הסיפור" או "הטקסט"קלפי מקלפתהשאלות של נערוך דיון בעזרת 

 : 11שבה יענו על השאלה שבקלף כחול מס'  לסיום יכתבו כל תלמיד ותלמידה פסקה אחת

 מה אני לומד/ת מהסיפור על עצמי? על הקהילה שלי? על החברה שאני חי/ה בה? 

 

 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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)קלף  הכוונה בשאלה זו 

היא  ( 7כחול מספר 

הפערים  לבדוק האם 

" עם  יםבשכר "מתכתב

בין קבוצות אלו גם   פערים

בתחומים נוספים: כמו  

תפקידים ציבוריים  וש אי

ועמדות ניהול, חינוך,  

 בריאות, ועוד

 , טקסטים י למצוא עוד עשרות מערכים/תוכל, באתר החדש של עמותת קדמה

למקצועות לימוד שונים: חגים   המתאימים במגוון נושאים וחומרים נוספים 

פתרון סכסוכים בכיתה,   וימים מיוחדים בלוח השנה, זהויות בחברה הישראלית, 

 אסיפת הורים, בריונות ברשת ועוד עוד. 

 לאתר עמותת קדמה

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
kedma-edu.org.il/kedma_material/
kedma-edu.org.il/kedma_material/
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 מי מרויח/ה יותר?  -: טבלה 1לשיעור  1נספח 

 מי מרוויח/ה פחות ולמה? מי מרוויח/ה יותר ולמה? 

 1שקף 

 

 א או ב א או ב

 2שקף 

 

  א או ב

 

 א או ב

  א או ב 3שקף 

 

  א או ב

 

  א או ב 4שקף 

 

  א או ב

 

  או ב א 5שקף 

 

  א או ב

 

  א או ב 6שקף 

 

  א או ב

 

  א או ב 7שקף 

 

  א או ב

 

  א או ב 8שקף 

 

  א או ב

 

  א או ב 9שקף 

 

  א או ב

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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http://kedma-edu.org.il/
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 A: גרפים סדרה 2לשיעור  1נספח 

 

 
 

 

   2015-2005שכר חודשי ממוצע של נשים וגברים, 

 Aסדרה 
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין
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2016, ומיןמוצאהכנסה חודשית ממוצעת ברוטו לפי 
Aסדרה 

1989עלו לארץ עד -1מזרחים דור  1989עלו לארץ עד -1אשכנזים דור 
2מזרחים דור  2אשכנזים דור 
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נשים גברים

7928
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ערבים   יהודים

 2015צעת ברוטו לשכיר/ה לפי לאום, הכנסה חודשית ממו
 Aסדרה 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 2015, לפי נפה, בשקלים שכר ממוצע לחודש לשכירים
 Aסדרה 
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפרשי שכר לפי מוצא וותק
 Aסדרה 
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 B: גרפים סדרה 2לשיעור  2נספח 

 

 

 

 2015-2005שכר חודשי ממוצע של נשים וגברים, 

 Bסדרה 

 2017תמונת מצב  -פערי שכר מגדריים בישראלמתוך המסמך : 
 מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל -פורסם באתר מרכז אדוה

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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http://adva.org/wp-content/uploads/2017/05/Gender-Gaps-2017.pdf
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 
 

 2016הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו לשכיר/ה לפי לאום,       

          Bסדרה       
  2017תמונת מצב חברתית הנתונים לקוחים מתוך המסמך:          
 מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל -פורסם באתר מרכז אדוה         
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2016, חודשית ממוצעת ברוטו לפי מוצא ומיןהכנסה 
Bסדרה 

2017תמונת מצב חברתית :מתוך המסמך
מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל–אדוהפורסם באתר מרכז 

1989עלו לארץ לפני -1אשכנזים דור  1989עלו לארץ לפני -1מזרחים דור 
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http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
http://adva.org/wp-content/uploads/2018/02/Social-Report-2017.pdf
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 2015, לפי נפה, בשקלים שכר ממוצע לחודש לשכירים       
 Bסדרה        
 The Markerכתבה באתר לקוח מתוך            
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפרשי שכר לפי מוצא וותק
 Bסדרה 

  The Markerכתבה של מגזין הגרפים לקוחים מתוך 
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 למורה: מדוע יש פערים? 

 

 

 

 

 

 

 למה א' מקבל שכר יותר גבוה מב'?  

 פערים בשכר משקפים בדרך כלל פערי כוח בין פרטים ובין קבוצות.

 בדרך כלל, זה נובע מכך שא' הוא המחזיק בכסף והוא היכול להחליט על אופן חלוקתו.  

 א' קובע.  -לעומת זאת, לא יכול לצבור כסף משל עצמו וצריך לעבוד אצל א' בתנאי שכר שב', 

שכרם של אשכנזים גבוה מזה של מזרחים כי אשכנזים הנהיגו את התנועה הציונית ומאוחר יותר את  

המדינה והם היו בעלי הגישה להון. מזרחים, לעומת זאת, לא היו בעמדות הנהגה ולא היתה להם גישה  

קורות כספיים משל עצמם והם היו צריכים לעבוד אצל מעסיקים אשכנזים תמורת שכר שמעסיקים אלה למ

 קבעו.

שכרם של יהודים גבוה מזה של ערבים כי יהודים שולטים במדינה ובכלכלה והם גם המעסיקים, בדרך כלל.  

ד אצל יהודים תמורת  לערבים לא היתה וגם כיום אין גישה למקורות כספיים משל עצמם והם צריכים לעבו

 שכר שהיהודים קובעים.

שכרם של גברים גבוה מזה של נשים כי גברים יצרו לעצמם במהלך ההיסטוריה עמדות של שליטה בתוך 

המשפחה ובקהילה, ונתפסו כ"בעלי הבית", כולל בעלות על הבית עצמו, על הקרקע של המשפחה ועל כל  

 בון בנק.המטלטלין. עד לא מכבר, לנשים לא היה כלל חש

  –הדברים הם דינמיים. הפער בין אשכנזים ומזרחים ילידי הארץ הולך וקטן. הפער בין יהודים לערבים לא 

שכר, כדוגמת רופאים. הפערים בין גברים לנשים עדיין גבוהים;  -אך ערבים החלו להיכנס לעיסוקים גבוהי

 רק בדור האחרון החלו נשים לטפס בסולם הכוח התאגידי.    

 (, המנהל האקדמי והמייסד של מרכז אדוהמה סבירסקישלד"ר )

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

אי שוויון בשכר הוא ביטוי לאי שוויון בתחומים שונים בין קבוצות בחברה הישראלית, כתוצאה של תהליכים  

 היסטוריים בעטים לכל קבוצה יש נגישות שונה לחינוך, והשלכה לפיתוח ולמקומות עבודה.  

 שתי הקבוצות בתחתית פירמידת השכר הנוכחית הם ערבים תושבי ישראל ויוצאי אתיופיה.

 פערי שכר בין ערבים ויהודים

ערבי, האוכלוסייה הערבית בישראל מצויה בפיגור אחר האוכלוסייה היהודית  -כתוצאה מהסכסוך הישראלי

ים נפרדים ומיעוטה בכמה ערים  בכל היבט של פיתוח ותעסוקה. מרבית האוכלוסייה הערבית גרה ביישוב

 מעורבות. היישובים הערבים הם העניים ביותר, במשך שנים הם הודרו מתכניות פיתוח ממשלתיות  

)למשל מההעדפות הכלכליות המוענקות ליישובים המוגדרים ב"אזורי עדיפות לאומית"( ולכן סובלים  

 מרמת תשתיות ושירותים נמוכה.  

  20%-מאז קום המדינה לא הוקם יישוב ערבי ובעוד הערבים הם כ -גורם נוסף הוא מחסור בקרקעות

 משטח היישובים במדינה.      2.5%מאוכלוסיית המדינה, שטחם של היישובים הערבים הוא רק 

 על כך ניתן להוסיף גורמים ישירם לפערי השכר בין ערבים ליהודים שעיקרם:

הישגים נמוכים יותר של תלמידיה. כתוצאה  א. אפליה מתמשכת בהשקעה במערכת החינוך הערבית ולכן 

   מכך, לצד חסמים נוספים, שיעור בעלי השכלה אקדמית נמוך בהשוואה ליהודים.

ב. מיעוט אזורי תעשיה ותעסוקה בישובים הערבים, תוצאה של מדיניות הקרקעות בישראל והשקעה  

עסוקה ומשלחי היד של  מדינתית מועטה יחסית בפיתוח אזורי תעסוקה, מגבילים מאוד את היצע הת

 עובדים ערבים.  

  כך נוצר ריכוז של אקדמאים ערבים בתחומי החינוך, הבריאות והרווחה בהם יש תעסוקה ביישובי המגורים

לצד ייצוג נמוך שלהם בענפים בהם השכר גבוה כגון היי טק ופיננסים המרוכזים ביישובים יהודים.   שלהם, 

גם בשירות המדינה ובחברות ממשלתיות שיעור המועסקים הערבים נמוך. בעלי השכלה תיכונית  

 משתלבים בעיקר כפועלים מקצועיים ולא מקצועיים בתעשייה, בבינוי, בניקיון ובמכירות.  

בשל כוח המיקוח המוגבל של עובדים ועובדות ערבים הסובלים מאפשרויות תעסוקה  -יה תעסוקתיתג. אפל

 מוגבלות לצד עמדות שליליות של יהודים רבים כלפי עובדים ערבים, הם נתונים יותר לניצול.  

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פערי שכר בין עולים מאתיופיה לותיקים

 , האשכנזיות והמזרחיות.  יוצאי אתיופיה הגיעו לישראל לאחר התבססות העליות הותיקות

מאחר והגיעו ממדינה מתפתחת, שיעור המשכילים בקרב העולים היה נמוך במיוחד ורבים גרו בכפרים ולא  

זכו אפילו ללמוד בתיכון. לכך נוסף מחסום השפה. קליטת העולים נעשתה במרכזי קליטה וסל הקליטה  

 שלהם ניתב את מרביתם לשכונות המצוקה ולעיירות הפיתוח.

השילוב של נסיבות אלה הביא לכך שמרבית העולים שהשתלבו בתעסוקה עובדים בעבודות כפיים,  

 במכירות ובענפי השירותים: עובדי ועובדות ניקיון, סייעות בגני ילדים, מוכרים ומוכרות וכיוצא בזה.  

ני ומגורים  העולים הגיעו ללא רכוש וללא השכלה, ונותרו עניים ביחס לחברה הישראלית. השילוב של עו

בשכונות מצוקה, יחד עם יחס מפלה וגזענות חריפה של החברה הישראלית כלפיהם, משפיע גם על  

הזדמנויות התעסוקה של דור ילידי הארץ. שיעור יוצאי אתיופיה בחינוך המקצועי ובפנימיות גבוה מאד, גם  

לל תנאי פתיחה קשים  רק כעשרה אחוז מהם אקדמאים, והם מתקשים מאד לפרוץ קדימה בג  2016בשנת 

 ואפליה גלויה מצד עובדים ומעסיקים.  

 דגן(-)נוגה בוזגלו

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 

 

 

  פערי שכר בין נשים לגברים בשוק העבודה

 

שוויון בחלוקת  -הינם תופעה אוניברסלית, המשקפת היבטים של אי -בשכר חודשי ובשכר שעתי פערים אלו 

 ישנן כמה סיבות לפערי שכר מגדריים.   .העבודה המגדרית בבית ובשוק העבודה כאחד

 הבולטת בהן הינה התופעה של בידול תעסוקתי והערכה שונה של עיסוקים גבריים ועיסוקים נשיים.  

הכוונה לכך שנשים וגברים מרוכזים בעיסוקים שונים, הנובעים בין היתר מדפוסי השכלה שונים, כאשר  

הן נמוכות יותר בהשוואה   -רווחה, מזכירות וטיפול  הוראה, -רמות השכר בעיסוקים בהם מרוכזות נשים 

 לרמות השכר במקצועות בהם מרוכזים גברים ובמקצועות מעורבים.  

 ש.הבידול התעסוקתי מסביר חלק ניכר מפערי השכר לשעה ולחוד

פערי השכר לחודש משקפים גם הבדלים בשעות העבודה של נשים וגברים, הנובעים במידה רבה מחלוקת   

שעות שבועיות יותר מנשים, ונשים מועסקות יותר   9-המגדרית בבית. בממוצע, גברים עובדים כהעבודה 

נשים מאפשר שילוב של עבודה עם טיפול בילדים ותחזוקת הבית,   . דפוס העבודה שלבמשרות חלקיות

 מטלות שעדיין נתפסות כמטלות נשיות בעיקרן.  

קשות על שילוב מטלות בית ועבודה. מדובר בנורמות כגון  שוק העבודה כולו מעוצב על ידי נורמות גבריות המ

 .שעות עבודה ארוכות ובלתי גמישות, קיום ישיבות וכנסים בשעות הערב ועוד

עות קדומות של  : דשני גורמים אלה נוספת אפליה והתנהגות המבוססת על סטריאוטיפים מגדריים על

; כוח מיקוח נמוך יותר של נשים בשל אחריותן  מעסיקים לגבי יכולתן ונכונותן המקצועית של נשים לעבוד

גברים נוטים   -להולדה ולגידול הילדים; דפוסי משא ומתן מגדריים שונים הנובעים מהטיות מגדריות בחינוך 

 ר.נשים נוטות להעדיף בטחון תעסוקתי בשעה שציפיות השכר שלהן נמוכות יות, לדרוש שכר גבוה

 . גברים דורש קודם כל הכרה בבעיה, וקידום שקיפות בנתוני השכרטיפול בבעיית פערי השכר בין נשים ל 

 

   2015פערי שכר מגדריים בישראל, תמונת מצב לקוח מתוך המסמך: 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
http://adva.org/wp-content/uploads/2015/12/EqualPay_2015-1.pdf

