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שיעור  - 1איך תרגיש אם יורידו לך
שליש?
בתחילת השיעור נחלק פתקים משני צבעים :צבע אחד לבנות וצבע אחר לבנים ,נבקש
מכל תלמיד/ה לכתוב על הפתק ללא שם – כמה תרצי/ה להשתכר בחודש בבגרותך?
)הכוונה היא לסכום נטו ביד( ,נשמור את הפתקים לשיעור הבא.
נבשר לכיתה על הנחייה חדשה שהוציא משרד החינוך :מעכשיו בנות יקבלו אוטומטית
בכל מבחן  5נקודות יותר מבנים ,כלומר על כל מבחן שבת ובן קבלו אותו ציון ,נפחית 5
נקודות מהציון של הבן .סביר שההודעה תעורר רעש רב ,התמרמרות ,תהיות ,כעס ,נניח
לתלמידות/ים להישאר עם התחושות האלו כמה דקות.
נשאל :מה מרגישות הבנות? מה מרגישים הבנים? האם במציאות יש שוויון בין נשים
וגברים? נאפשר לכל הקולות לעלות ,נבקש נימוקים ודוגמאות.
נציג גרף נתונים  1בו ניתן לראות ששכר הנשים )בירוק( לאורך השנים נמוך משכר
הגברים )בתכלת( ,ובשנת  2015עמד השכר הממוצע של נשים בישראל על 68%
משכרם הממוצע של גברים.

מתוך :פערי שכר מגדריים בישראל :תמונת מצב  ,2017מרכז אדוה

נאפשר לבטא רגשות ומחשבות ,ייתכן שחלק מהתלמידות/ים חושבות/ים שיש שוויון בין
נשים וגברים ,ויתנגדו לנתונים.
לסיום נקרין את הסרטון )נעמ"ת( – "איך תרגיש אם יורידו לך שליש?" )הפיצה(.

 1דגן-בוזגלו נוגה וחסון יעל" ,פערי שכר מגדריים בישראל :תמונת מצב  ,"2017מרכז אדוה) ,2017 ,מקוון(
)(pdf
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על מקומות עבודה שמקדמים נשים
חשוב לדעת ,שישנם מקומות עבודה שבהם השכר שוויוני כחלק מהאג'נדה של הארגון,
ונעשים בהם צעדים שונים לקידום נשים ולרווחתן:
בכתבה לציון יום האישה  2פורסמה רשימת ארגונים שהם מקומות עבודה שמקדמים
אג'נדה של העסקה שוויונית ומעודדים קידום של הנשים ,שעובדות בהם .נציג כמה
דוגמאות:
קבוצת רוביקון )כ 40-חברות המתמחות בהשבחת עסקים בצמיחה ,השקעות ,מימון
וביטוח( 40% .מכלל העובדים בחברות הן נשים ,ובתפקידי הניהול אחוז הנשים אפילו
עולה ועומד על  .50%החברה מצהירה על פתיחות לגישות שונות של ניהול ,ומדגישה
כי היא מודעת ליתרונות האובייקטיביים של ניהול וביצוע נשיים .החברה מקפידה על
שיוון מלא בין גברים ונשים ,גם בשכר ,בכל התפקידים ,ומעניקה לנשים העובדות בה
כלים להתמודדות עם דילמות בנושא השילוב בין הקריירה לחיי המשפחה.
סלקום  -החוק הישראלי מחייב מעסיקים לתת לעובדות "שעת הנקה" )קיצור יום
העבודה בשעה אחת על חשבון המעסיק ,מבלי לפגוע במשכורתה של העובדת( למשך
ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה ,בסלקום מעניקים לעובדות שנה שלמה של ימים
מקוצרים .וועד העובדים של סלקום ,עיגן את ההטבה המשמעותית לעובדות החברה
בהסכם הקיבוצי שנחתם לאחרונה.
נס טכנולוגיות  -מאמינה שקידום נשים תורם בהכרח לשגשוג והצלחה .בחברה פועל
פורום מיוחד שעניינו הוא קידום נשים והתאמה של סביבת העבודה לנשים .בין
פעולותיו ,הפורום תומך בנשים בתהליך הגשת מועמדות לכל משרה ניהולית חדשה
שנפתחת בחברה.
 2שגב רוני" ,יום האישה  – 2015באילו חברות כדאי לך לעבוד?" ,מאקו) ,8.3.2015 ,מקוון( )(pdf
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שיעור  - 2למה נשים מרוויחות פחות?
נחלק לשתי קבוצות :בנות ובנים.

פעילות בקבוצות
נבקש מכל זוג תלמידות/ים לכתוב תשובה משלהן/ם לשאלה – למה נשים מרוויחות
פחות מגברים?
התשובות ייכתבו על רצועות בריסטול .כל קבוצה בנפרד תנהל דיון פנימי סביב
התשובות ,במטרה להסכים על  2התשובות שמסבירות את פערי השכר באופן הטוב
ביותר .מידי פעם נצלצל בפעמון ,ונציג/ה מכל קבוצה יבואו ויקבלו מאתנו רצועות
בריסטול עם תשובות נוספות שהכנו מראש.

דוגמאות לתשובות שאפשר לבחור מתוכן:
 כי יש לנו איברים שונים.
 נשים לא צריכות להרוויח הרבה כסף ,כי הן יבזבזו אותו על קניות.
 מי שעושה את המחקרים הן נשים פמיניסטיות ,זו לא האמת.
 נשים פחות משכילות מגברים.
 גברים לא אוהבים שנשים מרוויחות יותר מהם.
 גברים מספיקים יותר מנשים בשעת עבודה.
 כי גברים חושבים שנשים שוות פחות.
 לגברים מגיע להרוויח יותר ,כי הם עושים יותר צבא.
 אם נשים ירוויחו כמו גברים הן גם יתחילו להיות גבריות.






אם נשים ירוויחו הרבה כסף ,הן יזניחו את המשפחה.
נשים עובדות במקצועות פחות "נחשבים".
גברים הם המנהלים ,לכן הם מרוויחים יותר.
נשים לא דורשות את מה שמגיע להן.

במליאה
קבוצת הבנים וקבוצת הבנות יציגו כל אחת את התשובות שהסכימו עליהן.
אם היו הבדלים בין התשובות ,נשאל :מה היה קורה אם היו יושבות/ים בקבוצות
מעורבות? האם לבנים ולבנות יש עמדות דומות או שונות בנושא? ומדוע?
נבחר חלק מהתשובות שהתלמידות/ים כתבו והתשובות שאנחנו הכנו – נדון בהן עם
התלמידות/ים ,נציב סימני שאלה לגביהן ,וננסה לערער עליהן ,למשל הנתונים הם
שנשים משכילות יותר מגברים ,ובכל זאת הן מרוויחות פחות  3או :סקר גאלופ עולמי
מוכיח מדי שנה בשנה ,שגברים מבזבזים יותר כסף מנשים ) 11דולר בחודש בממוצע(
על דברים שהם עצמם מגדירים כמיותרים .4

 3הלמ"ס" ,נשים וגברים  ,"2016סטטיסטיקל ) ,166מקוון((pdf) ,
 3זילברברג דניאל" ,יחסי אהבה שנאה :נשים וכסף ,אלכסון) ,מקוון((pdf) ,
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בלוז תלושי המשכורת | מיטל
על קהילות נשים מתכנתות
ידוע שבמקצועות ההייטק השכר הממוצע הוא גבוה יחסית  ,5ידוע גם שמיעוט נשים
מועסקות במקצועות ההייטק .6
; she codesהיא קהילה ישראלית שיזמה והקימה רות פולצ'אק .הקהילה מונה יותר מ-
 20,000מתכנתות ,מהנדסות ,יזמיות ,נשות הייטק ותוכנה .הקהילה שמה לעצמה
כמטרה לשלב כמה שיותר נשים בתעשיית ההייטק ,ומבחינה מספרית להגיע ל50%-
שילוב של נשים בהיי-טק בתוך עשור .הפעילות כוללת הרצאות מפי נשים בתעשייה,
סדרות לימוד ,ערבי כתיבת קוד ,ובעיקר מתן תמיכה לנשים בארץ המתעניינות בתחום
ורוצות להשתלב בהיי-טק.

ניסים 7

ַּב ִּמ ְסעָ ָדה הַ זֹּאת ׁ ֶשהָ י ְָתה ּ ַפעַ ם ִמ ְסעָ ָדה י ּ ָָפנִית ,וְלִ ְפנֵי כֵ ן ִּפיצֶ ִריָּה ,וְלִ ְפנֵי לִ ְפנֵי כֵ ן
ִמ ְסעָ ָדה ִסינִית עַ ל הַ דֶּ לְ ּ ֵפק ׁ ֶשבּ ֹו קָ לְ טו ּ הַ זְ מָ נ ֹות ׁשו ּק לְ ַראֲ וַת הַ ּלָק ֹוח ֹותִ ,מינֵי י ְָרק ֹות
ִ ּבצְ בָעִ יםֶ ׁ ,ש ְּמ ַד ִּמים י ֹ ִפי ְמלָאכו ִּתי ,ו ּמֵ עֲ לֵיהֶ ם ָּבחו ּר ְ ּב ִסינ ֹור ַל ַ ּצוָּאר ,מו ּזִ יקָ ה צָ ְרפָ ִתית
ו ּכְ מֵ ִהיןִ .הזְ מַ ּנו ּ ׁ ְש ּ ֵתי אֲ רו ּח ֹות עִ ְס ִקי ּ ֹותֶ ׁ ,שהֻ ְּג ׁשו ּ עַ ל מֵ עֵ ין קֶ ֶר ׁש חִ ּתו ְּך ,עָ נָף ׁ ֶשל ר ֹוזְ מָ ִרין
הָ יָה ּ ָתקו ּעַ ְ ּבק ֹונ ְִפי ׁשו ּם ,הַ ּבָטָ ט ֹות הָ יו ּ ְמסֻ דָּ ר ֹות אַ חַ ת עַ ל ַ ּג ֵּבי הַ ׁ ּ ְש ִניָּה ְויָצְ רו ּ מַ ְראֶ ה ׁ ֶשל
ִמגְ דָּ ל ,וְגַ ם ָּבהֶ ן הָ יָה ּ ָתקו ּעַ ְ ּב ּ ָפאלִ יּו ּת עָ נָף יָרֹק ׁ ֶשל ר ֹוזְ מָ ִרין .הַ ּ ֶמלְ צָ ִרית אָ ְמ ָרה ׁ ֶשהֵ ן
אֲ פו ּי ֹות עַ ל הַ ְּפ ַלנְצָ 'ה .אָ כַ לְ נו ּ .אֲ נִי ז ֹוכֶ ֶרת ׁ ֶש ּ ֵפרו ֵּרי הַ ּלֶחֶ ם הַ י ּ ּ ָָפ ִניִּים לֹא נ ְִד ְ ּבקו ּ הֵ יטֵ ב
אשנו ּ ְ ּכבָ ר ו ּ ִַת ְרנו ּ עַ ל הָ ַרעְ י ֹון לִ ְס ּגֹר אֶ ת
לַחֲ זֵה הָ עֵ גֶ לְ .מ ַרק הַ ׁ ּ ְשעו ּעִ ית הָ יָה ְ ּבסֵ ֶדר .ו ּבְ ר ֹ ׁ ֵ
הַ ִּמינו ּס ,ו ּפָ עַ לְ נו ּ ִמ ּת ֹו ְך נ ּ ִָסי ֹון לִ חְ י ֹות ט ֹוב ִמ ְ ּבלִ י לְ קַ ֵּבל טֶ לֶפ ֹון מֵ הַ ַּבנְק .הֶ חְ ל ְַטנו ּ ׁ ֶש ָּכל
אֶ חָ ד מֵ ִא ּ ָתנו ּ י ְִמצָ א עֲ ב ֹו ָדה נ ֹוסֶ פֶ ת .וְכָ ְך אֱ יָל ִה ְתחִ יל לַעֲ בֹד ַ ּגם ַּב ִּמ ְט ָּבח ׁ ֶשל הַ ּק ֹולְ נ ֹועַ ,
גֶטים לְ טַ ּבָע ֹות לֶחֶ ם ְ ּבצַ ּלָח ֹות דֶּ ק ֹו ָר ִטיבִ י ּ ֹות לְ ט ֹובַ ת
ׁ ָשם הו ּא ח ֹו ֵת ְך י ְָרק ֹות לְ ֻק ִ ּבי ּ ֹותָּ ,ב ִ
לָק ֹוח ֹות וִי אַ י ִּפי ,וַאֲ נִי ִה ְתחַ לְ ִּתי לַעֲ בֹד ְ ּכע ֹוז ֶֶרת ה ֹו ָראָ ה ַּב ִּמכְ ָללָה .מ ֹור ֹותֶ ׁ ,שאֲ נִי
ּת ֹופֶ סֶ ת ִא ּ ָתן ְט ֶר ְמ ּפ אָ ְמרו ּ לִ יֶ ׁ ,שזּ ֹו לֹא צו ָּרהֶ ׁ ,שאֵ יזֶה ִמין זו ּגִ יּו ּת ז ֹו ׁ ֶש ָּבהּ אֲ נַחְ נו ּ לֹא
נ ְִפ ָ ּג ׁ ִשים ִ ּבכְ לָל ,ו ּבִ כְ לָל אִ ם ּכָכָ הּ ִ ,ב ׁ ְשבִ יל מַ ה ִמ ְתחַ ְּתנִים ,הֵ ן ׁ ָשאֲ לו ּ א ֹו ִתי .וַאֲ נִי אָ מַ ְר ִּתי
ימיּו ּת ׁ ֶשל ׁ ֻש ּ ָתפו ּת ּג ֹו ָרלֶ ׁ ,של
יס ִטי י ֵׁש ִאינ ְִט ִ
ׁ ֶש ֶּכסֶ ף זֶה חָ ׁשו ּבֶ ׁ ,ש ּגַם ּבָעִ דָּ ן הַ ָּק ִּפיטָ לִ ְ
יתי ָּבזֹאת ,יָכֹלְ ִּתי לִ ְמצֹא ִסדּ ו ּר ּכַלְ ָּכלִ י ט ֹוב י ֹו ֵתר .יָכֹלְ ִּתי
הַ ִה ּ ָשׂ ְרדו ּת הַ ּכַלְ ָּכלִ ית .לו ּ ָרצִ ִ
לְ הַ ּנִיחַ עַ ל סֵ ֶדר הַ י ּ ֹום ׁ ֶש ִ ּלי ָּבחו ּר ׁ ֶש ּ ַמ ְרוִיחַ י ֹו ֵתר .לְ חַ ְפצֵ ן א ֹות ֹוּ ְ ,בעִ ָּקר לִ ְרא ֹות מַ ה הו ּא
נ ֹו ֵתןָּ ,ב ְר ׁ ִשימ ֹות ׁ ֶש ּנ ְִפרֹשׂ אֶ חָ ד מו ּל הַ ׁ ּ ֵשנִיַּ ,ב ּפ ֹוטֶ נְצְ יָאל ׁ ֶשעַ ל הַ ְ ּניָרּ ִ .בזְ מַ ן הָ ַרוָּקו ּת
ישהו ּ ָּכזֶה הָ יָה ְמעֻ ְניָן ִ ּבי לִ ְתקו ּפָ ה ְמסֻ יֶּמֶ ת .הו ּא ר ֹואֵ ה־חֶ ׁ ְשבּ ֹון; הַ הַ ְמחָ אָ ה ִּת ְהיֶה
ִמ ׁ ֶ
ׁ ְשמֵ נָה ְ ּבס ֹוף הַ ח ֹ ֶד ׁש .זֶה יָכ ֹול הָ יָה לִ ְפ ּ ֹ
תר א ֹו ִתי ִמ ָּכל הָ עִ יּו ּן הַ זֶּה ִ ּב ְתלו ּׁש הַ ּ ַמ ְשׂכּ ֹ ֶרת.

 5מנלה מעין" ,השכר הממוצע בהייטק הוא  24,160שקל בחודש" ,כלכליסט) ,24.1.2017 ,מקוון((pdf) ,

 6אורבך מאיר" ,נשים מהוות רק  26%מתעשיית ההייטק הישראלית" ,כלכליסט) ,6.3.2016 ,מקוון((pdf) ,
 7מתוך" :מורה עובדת קבלן" ,הוצאת פרדס.2016 ,
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אשי ִמילְ י ֹון ּ ַפעַ ם ל ְַּמנַהֶ לֶת ׁ ֶש ִ ּלי ְּפלו ּס
ִיתי ְמהַ נְהֶ נֶת ְ ּבר ֹ ׁ ִ
ִיתי ע ֹובֶ ֶדת? הַ ִאם הָ י ִ
הַ ִאם הָ י ִ
ְ
ִיתי ׁש ֹוקַ עַ ת ְ ּבמֶ חְ קָ רּ ְ ,במַ חְ ׁ ָשב ֹות עַ ל
חִ יּו ְּך מַ ְק ִסיםַּ ,בדֶּ ֶרך ל ְַּקבִ יע ֹות? אֶ ְפ ׁ ָשר ׁ ֶשהָ י ִ
ִיתי מ ֹוצֵ את ׁ ְשלִ ׁיש ִמ ְשׂ ָרה ְ ּכע ֹוז ֶֶרת ה ֹו ָראָ ה,
הָ אָ קָ ֶד ְמיָהַּ .כ ּ ָמה נ ֹוחַ  .ו ּלְ עֵ ת ְמצ ֹוא ,הָ י ִ
מַ כְ ִּתיבָ ה לְ עַ צְ ִמי אֶ ת הַ ּ ַת ְס ִריט הַ ּט ֹוב ,לֹא י ֹו ֶרקֶ ת דָּ ם .אֲ בָ ל הַ ּלַהַ ט ׁ ֶשחִ ּ ַפ ְשׂ ִּתי,
הַ פַ נְטַ ְסיָה ,הַ ּ ַמהֲ ל ְָך הַ ׁ ּ ָשלֵם ׁ ֶשל ִה ְתאַ הֲ בו ּתֶ ׁ ,ש ּמ ֹובִ ילָה לְ מַ עֲ ֶרכֶת יְחָ ִסים לֹא הָ י ְָתה
ׁ ָשם .הָ ר ֹומַ נ ְִטיקָ ה הַ זּו ִהיא לְ גַ ְמ ֵרי הַ ּ ֵמאָ ה הַ ־ ,19וְהָ ר ֹומַ נ ְִטיקָ ה הַ חֲ ָד ׁ ָשה ִהיא מַ ה
ׁ ּ ֶש ָּכתו ּב עַ ל הַ ְ ּניָר וְהַ ּפ ֹוטֶ נְצְ יָאל הָ עֲ ִת ִידי ׁ ֶשל מַ ה ׁ ּ ֶש ָּכתו ּב עַ ל הַ ְ ּניָרַּ .באֲ רו ּחַ ת ׁ ִש ׁ ּ ִשי אֵ צֶ ל
מַ ָּכ ִרים ְמלֻ ּ ָמ ִדים לִ ְפנֵי ּכ ּ ַָמה ׁ ָשנִים ׁ ָשאַ לְ ִּתי ְ ּבק ֹול ָרם הַ ִאם ְ ּבב ֹו ִאי לִ בְ חֹר ֶּבן זו ּג חָ ׁשו ּב
ׁ ֶשאֶ ְס ּ ַת ֵּכל ל ֹו עַ ל ְּתלו ּׁש הַ ּ ַמ ְ ׂ
שכּ ֹ ֶרת ,וְכֵ ן עַ ל הָ אֶ ְפ ׁ ָשרו ּת ׁ ֶש ּל ֹו לְ ִה ׁ ְש ּ ַת ּנ ֹות לְ ט ֹובָ ה .סָ פַ גְ ִּתי
מֵ הַ ְּסטו ֶּדנ ְִטים מַ ּב ִָטים ְּתמו ִּהים .הַ ׁ ּ ְשאֵ לָה הֲ כִ י ְּפ ׁשו ּטָ ה ,מַ ה ׁ ֶשהֵ ם י ְִק ְראו ּ ל ֹו זְ נו ּת,
יתי ,נ ְִראֶ ה לָהֶ ם ְ ּכמ ֹו ִ ּב ּצו ּעַ ּ ֶפ ׁ ַשע ׁ ֶשאֵ ין
אַ הֲ בָ ה וְכֶ סֶ ף יָד ְ ּביָד עַ ל הַ ִּמ ְד ָרכָ ה הַ ְּקר ֹובָ ה לְ בֵ ִ
יתי ל ֹומַ ר לָהֶ םֶ ׁ ,ש ְ ּכבָר ִסילְ בִ יָה ְּפלַאת
עָ לָיו ַּכ ּ ָפ ָרהּ ְ ,כמ ֹו אַ חֲ ר ֹונֵי הָ ר ֹומַ נ ְִטיקָ נִים .ו ְָרצִ ִ
ָּכ ְתבָ ה ִ ּב ׁ ְשנ ֹות הַ ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשים ׁ ֶשהַ ּנֵר ֹות הֵ ם הָ ר ֹומַ נ ְִטיקָ נִים הָ אַ חֲ ר ֹונִים ,ו ׁ ְֶשי ּ ֵׁש לָאֲ ִמ ָירה הַ זֹּאת
יס ִטית ,וְגַ ם אָ מַ ְר ִּתי ׁ ֶש ַּבחו ָּרה צְ ִריכָה לִ ְדאֹג לְ עַ צְ מָ הּ
אֲ חִ יזָה ּב ְַּמצִ יאו ּת הַ ָּק ִּפיטָ לִ ְ
ִמ ְ ּבחִ ינָה ַּכלְ ָּכלִ ית ,ו ְִאם לְ הַ ִ ּכיר ַּב ְּמצִ יאו ּת ,עִ ם לִ ּמו ֵּדי הַ ִּס ְפרו ּת אֲ ִני לֹא אַ ִּגיעַ ָרח ֹוק.
ישה עִ ם הַ ְּסטו ֶּדנ ְִטי ּ ֹותֶ ׁ ,ש ְ ּלאַ חַ ר חֲ לֻ ַּקת הַ ִ ּציּוּנִים
זֶה לֹא הַ יְטֶ קּ .בָעֲ ב ֹו ָדה הַ חֲ ָד ׁ ָשה ,הַ ְּפגִ ׁ ָ

ְ ּב ִמ ְק ֶרה א ֹו ׁ ֶש ּלֹא ְ ּב ִמ ְק ֶרה ,מַ כְ ׁ ִשיל א ֹו ִתי מֵ ר ֹ ׁ
אשִ .היא ִה ְמ ׁ ִשיכָה וְאָ ְמ ָרה ׁ ֶש ַּבדִּ יּו ּן
)שע ֹוד לֹא קַ יָּם ִ ּבכְ לָל( מַ עֲ ִמיד
הָ עֲ ִת ִידי עַ ל א ֹוד ֹות הֶ ְמ ׁ ֵש ְך ּ ַתעֲ סו ּקָ ִתי עִ ְניַן הַ הֵ ָרי ֹון ׁ ֶ
ְסבִ יבִ י ִסימַ ן ׁ ְשאֵ לָה .הֲ ֵרי ׁ ֶש ִאם אֶ ָּכנֵס לְ הֵ ָרי ֹון ּבֶעָ ִתיד ,עַ ל ִּפי חֹק י ְִהיֶה עַ ל הָ ִא ְר ּגו ּן
לְ הַ עֲ נִיק לִ י ְקבִ יעו ּת ַּב ּ ַמעֲ ֶרכֶ תּ ,ת ֹו ְך הֲ סָ ַרת הָ אֶ ְפ ׁ ָשרו ּת ׁ ֶש ּלָהּ לְ ִה ְתל ַּבֵט לְ גַ ַּביְ ,וזֹאת
ִמ ְ ּבלִ י ׁ ֶש ִהיא ל ֹוקַ חַ ת ְ ּבחֶ ׁ ְשבּ ֹון ְ ּבעָ י ֹות ּפ ֹו ִריּו ּתֶ ׁ ,שעֲ שׂו ּי ֹות לְ ַשׂחֵ ק לְ ט ֹובָ ִתי.

עָ ְשׂ ָתה ִ ּבי ׁ ַש ּמ ֹות .זְ כו ָּרה לִ י ִ ּב ְמיֻחָ ד ְסטו ֶּדנ ְִטית אַ חַ ת ׁ ֶש ָרצְ ָתה ל ַָדעַ ת לְ אָ ן נֶעֶ לְ מו ּ ׁ ֵש ׁש
נ ְֻקדּ ֹות ,הַ ּ ַמ ְפ ִריד ֹות ֵּבינָהּ לְ בֵ ין הַ ִ ּציּו ּן הַ ּ ַמ ְק ִסימָ לִ י .ו ּבְ ִמ ִ ּלים ְקטו ּע ֹותּ ְ ,כ ִמי ׁ ֶשאֵ ינָהּ
ישה
ִיתי ׁ ֶש ָּכ ְך הֶ ע ֱַרכְ ִּתי אֶ ת מַ ה ׁ ּ ֶש ִהיא ּכ ְָתבָ ה ,וְכִ י הַ דְּ ִר ׁ ָ
ְ ּבטו ּחָ ה ַּב ִּקיּו ּם ׁ ֶשל עַ צְ מָ הּ  ,עָ נ ִ
ידה אֶ ת הַ ׁ ּ ֵש ׁש נ ְֻקדּ ֹות הַ ּלָלו ּ ְקצָ ת מוּזָרה ְ ּבעֵ ינַי,
לְ הַ צְ ִ ּביעַ עַ ל הַ ּ ָמק ֹום ׁ ֶשבּ ֹו ִהיא ִה ְפ ִס ָ
יס ִטיקָ ה .לְ מָ חֳ ָרת ְ ּכבָ ר סָ בַ לְ ִּתי מֵ הֶ ְתקֵ ף
נֹכַ ח הָ עֻ בְ דָּ ה ׁ ֶשאֵ ין ְמ ֻד ָּבר ְ ּב ַת ְר ִּגיל ִ ּב ְסטָ ִט ְ
חֲ ָר ָדהֶ ׁ ,ש ּ ָמא ְ ּבקָ ר ֹוב אֲ אַ ֵּבד אֶ ת הָ עֲ ב ֹו ָדה הַ ׁ ּ ְש ִניָּה? אֲ נִי לֹא עַ ל ַ ּגג הָ ע ֹולָם ִ ּב ְתחו ִּמי.
יפו ִּסית עִ ם
יפים לְ קַ ּבֵעַ א ֹו ִתי ְ ּבגֶ בֶ ס לְ ַתבְ נִית ׁ ֶשל הַ ּמ ֹו ָרה הַ ִּט ּ
ְ ּבבֵ ית הַ ּ ֵספֶ ר הָ יו ּ מַ עֲ ִד ִ
תאַ ר ִר ׁ
ֹּ
אש ֹון ,לִ ְתקֹעַ א ֹו ִתי ,לְ ׁ ַש ּלֵם לִ י ּ ָפח ֹותְ .וי ֵׁש ָלזֶה אֲ חִ יזָה ַּב ְּמצִ יאו ּת ִמ ִ ּכוּו ּן לֹא צָ פו ּי,
ַר ֶּכזֶת הַ ִּמ ְקצ ֹועַ ִהבְ ִה ָירה לִ י ׁ ֶשעֶ צֶ ם הֱ י ֹו ִתי ַּבחו ָּרה צְ עִ ָירה ,הַ ּמו ּעֶ ֶדת לְ ִה ָּכנֵס לְ הֵ ָרי ֹון,
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שיעור  – 3על מגדר ושכר
נחזור אל הפתקים שכתבו הבנות והבנים בשיעור הראשון :נחלק את הלוח לבנות
ולבנים ,ונשווה בין הסכומים שכתבו שירצו להשתכר .האם יש הבדלים בין הבנים
לבנות בגובה השכר המבוקש? אפשר לחשב את השכר הממוצע שבנים רצו לעומת
השכר הממוצע שבנות רצו.
אם יש הבדלים ,נשאל :ממה נובעים ההבדלים לדעתכם/ן? מדוע לבנות ולבנים יש
ציפיות שכר שונות? ייתכן גם שההבדלים נובעים מהקושי להעריך את סכומי השכר
המקובלים במשק )וגם כאן זה מעניין אם בנים ובנות מתמצאות/ים באותו אופן או באופן
שונה בנושא(.
נציג כותרת של כתבה בעיתון" :נשים מרוויחות פחות  -וזה גם באשמתן"

8

נציב סימן שאלה על הכותרת ,ונעורר על כך דיון.

על איסלנד – המדינה הראשונה בעולם שמחייבת שכר
שווה לגברים ולנשים
באיסלנד ,כל חברה שיש בה יותר מ 25-עובדים ,חייבת להוכיח שהיא משלמת שכר שווה
לעובדים ולעובדות ,ללא קשר למגדר ,מוצא אתני ,העדפה מינית או לאום.
איסלנד ,שהציבה לעצמה יעד להשגת שוויון מלא בשכר בין גברים לנשים עד ,2022
נחשבת לאחת מהמדינות הפעילות ביותר בתחום השוויון המגדרי .ב 24-באוקטובר
 1975פתחו הנשים במדינה בשביתה במחאה על ייצוגן הנמוך בפרלמנט ,כעבור חמש
שנים נבחרה אשה לתפקיד הנשיאה .באוקטובר  2017יצאו הנשים במדינה מהעבודה
9
בשעה מוקדמת במחאה על שכרן הנמוך.

נקרין את הסרטון )אורלי וגיא( – "למה נשים מרוויחות פחות מגברים?"
נבקש מהתלמידות/ים להגיב על עמדות הילדות/ים שבסרטון.
חשוב להדגיש שאלו מסרים שילדים וילדות קולטים מהחברה שסביבם/ן כבר בגיל
צעיר ,מסרים שיוצרים מציאות ,שמעצבים את מה שהם/ן ואנחנו חושבות/ים .כדי
לשנות את המציאות חשוב לשנות את המסרים.
לסיום ,נחלק את הכיתה לזוגות :בן ובת ,ונבקש לכתוב ולעצב מסרים חדשים שיעצבו
את המציאות באופן אחר .נתלה את המסרים בכיתה.

 8פרנקל בילי" ,נשים מרוויחות פחות – וזה גם באשמתן") ,08.03.2016 ,ynet ,מקוון( )(pdf

 9דה מרקר" ,איסלנד  -המדינה הראשונה בעולם שמחייבת חברות להוכיח שוויון בשכר" ,דה מרקר,
) ,9.3.2017מקוון((pdf) ,
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אמא | איריס אליה כהן
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ִא ּ ָמא הָ י ְָתה מַ ׁ ְש ִ ּכימָ הְ ,מעַ ְרסֶ לֶת,
מַ חֲ לִ יפָ ה,
ְמחַ ֶתלֶת,
ְמכַ ֶּבסֶ תּ ,ת ֹולָה,
ר ֹוחֶ צֶ תׁ ,ש ֹוטֶ פֶ ת ,ח ֹופֶ פֶ תְ ,מי ֶַּב ׁ ֶשתְ ,מקַ ְרצֶ פֶ ת,
בַשלֶת,
ְמגַ הֶ צֶ תְ ,מקַ ּ ֶפלֶת ,א ֹופָ הְ ,מ ׁ ּ ֶ
ְמקַ ּלֶפֶ ת ,ק ֹוטֶ פֶ תְ ,מאַ דָּ ה ,מַ ְר ִּתיחָ ה,
מַ ְמלִ יחָ ה ,מַ ְמ ִּתיקָ הְ ,ממַ יֶ ּנֶתּ ,פ ֹולָה,
ק ֹוצֶ צֶ ת ,צ ֹולָה,
ו ְׁשו ּב
ְמנ ַָּקה,
ֵּבין לְ בֵ ין מֵ ינִ יקָ ה .עַ ד ִּגיל ׁ ְשנ ַָתיִם .פתח סוגריים :חמישה ילדים.
סגור סוגריים.
ע ֹולָה
אָ צָ ה ,ה ֹולֶכֶ תָ ,רצָ ה ,ח ֹוז ֶֶרת ,לֹא נָחָ ה ֶרגַע.
י ֹו ֶר ֶדת,
לֹא י ֹו ׁ ֶשבֶ תָּ ,כל הַ י ּ ֹום עַ ל הָ ַרגְ ַליִם .ע ֹומֶ ֶדת.
ו ּבְ כָ ל זֹאתּ ְ ,כ ׁ ֶשהָ יו ּ ׁש ֹואֲ לִ ים א ֹו ִתי מָ ה הַ ה ֹו ִרים ׁ ֶש ּל ְָך ע ֹו ִשׂים
ִיתי ע ֹונָה :אַ ָּבא קַ ְ ּבלָן.
הָ י ִ
ו ְִא ּ ָמא לֹא ע ֹובֶ ֶדת.

10

מתוך" :שחרחורת" ,הוצאה עצמית.2014 ,
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שיעור  – 4יש לך מושג למה נשים
מרוויחות פחות?

בסיום חלק זה של השיעור נשוב למליאה ,נכתוב במרכז הלוח' :למה נשים מרוויחות
פחות?' .נמתח קווים מהשאלה אל המושגים השונים ,נבקש מכל תלמיד/ה או זוג
תלמידות/ים לענות על השאלה בעזרת אחד או יותר מהמושגים שלמדו.

מומלץ לקיים שיעור זה לאחר שהתלמידות/ים התנסו כבר בשיעורים הקודמים בנושא:
'למה נשים מרוויחות פחות?' השיעור מתאים לתלמידות/י חט"ב והתיכון .לקראת
השיעור נכין מראש הגדרות של מושגים על גזרי נייר )מצורפים בהמשך המערך נספח
 .1ניתן לבחור מתוכם או להוסיף מושגים אחרים(.

ספיד דייט מושגים
נחלק את הכיתה לזוגות ,כל זוג תלמידות/ים יקבל מושג אחד עם ההגדרה הנתונה.
בשלב ראשון הזוג ילמד ויבין את המושג ,בעזרת השאלות הבאות ,שיהיו כתובות על
הלוח:
 .1כיצד מושג זה מעיד על אפליית נשים?
 .2חשבו על דוגמה או מקרה שממחיש את המושג.
 .3לפי מושג זה  -למה נשים מרוויחות פחות?
בשלב הבא כל זוג יצא להיפגש עם זוג אחר ,במפגש של הרביעייה יחשבו וידונו בשאלות:
 .1מה הקשר בין שני המושגים?
 .2כיצד הם מסבירים ביחד  -למה נשים מרוויחות פחות?
בסיום הדיון ברביעייה יחליפו שני הזוגות ביניהם את המושגים המקוריים )נספח (1
שקיבלו .כל זוג יצא ליצור רביעייה חדשה עם זוג נוסף ,והרביעייה תחזור ותדון באותן
שאלות עם המושגים החדשים .ניתן לחזור על כך מספר פעמים.
כל זוג יהיה מצויד גם בדף )נספח  (2עם רשימת המושגים עליו ,במהלך השיעור יסמן
את כל המושגים שפגש בשיעור .המטרה היא לדבר על כמה שיותר מושגים עם כמה
שיותר זוגות ,וכך ליצור רשת של מושגים שנקשרים זה לזה.
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על הטמעת חשיבה מגדרית ותקצוב מגדרי
בנושא של שוויון מגדרי ישנן בארץ התפתחויות שקורות ברמה המדינית והמוניציפלית,
במקביל לפעילות של ארגונים חברתיים ובהשפעתה .12 11
באוקטובר  2014החליטה הממשלה לאמץ באופן הדרגתי ניתוח מגדרי של תקציב
המדינה ,כך שבשנת  2018יתבצע ניתוח מגדרי מלא של כל תקציבי משרדי הממשלה.
החלטת הממשלה על תקצוב מגדרי באה בעקבות פעילות של מרכז אדוה בנושא
והצגת מודלים קיימים מחו"ל.
פריצת דרך זו מקדמת הטמעת חשיבה מגדרית ברמה הארצית .תקצוב מגדרי הוא
אמצעי החושף דפוסים של אי שוויון בחלוקת המשאבים ,זהו כלי המאפשר לבצע
הקצאה יעילה יותר של כספים לשירותים ציבוריים וגם כלי המגביר את השקיפות
בתהליכי התקצוב .הטמעת חשיבה מגדרית היא אסטרטגיה לצמצום אי השוויון
המגדרי באמצעות קידום של מודעות ורגישות מגדרית בזמן קביעת המדיניות וחלוקת
המשאבים והתקציבים .זו השנה השלישית שמשרדי הממשלה מציגים הצעות תקציב
רשמיות הכוללות ניתוח מגדרי  -ומציעים תוכניות לצמצום הפערים.
הטמעת חשיבה מגדרית אינה המצאה ישראלית .היא פותחה באוסטרליה ובבריטניה
בשנות ה– 80של המאה הקודמת ,לאחר שמפתחיה הבינו כי חקיקה מתקדמת ושריון
מקומות לנשים ברשימות פוליטיות אינם מביאים את השוויון המגדרי המיוחל .כיום

 11סבירסקי ברברה" ,התקציב המגדרי משנה את חיינו" ,דה מרקר) ,7.3.2018 ,מקוון((pdf) ,
12

חסון יעל ודגן-בוזגלו נוגה" ,בידול תעסוקתי ופערי שכר בין גברים ונשים" ,שוות ערך – לקידום שכר

שווה ,מרכז אדוה ,דצמבר ) ,2013מקוון( )(pdf
 13צוריאל הררי קרן" ,רחוב ִמ ֶשּׁלָּ ְך :איך מתכננים ערים פמיניסטיות" ,כלכליסט) ,9.8.2018 ,מקוון((pdf) ,

האסטרטגיה מופעלת במגוון צורות בכ– 40מדינות .הבולטות שבהן הן ספרד ,גרמניה,
בלגיה ,אוסטריה ושוודיה.
וינה למשל ,היא העיר המובילה בעולם מבחינת הטמעת חשיבה מגדרית בתכנון
המרחב העירוני .תכנון העיר אינו ניאטראלי מבחינה מגדרית ,ערים תוכננו בידי גברים
ועבור גברים .במסגרת המגמה הגלובאלית של הטמעת חשיבה מגדרית ,החלו נשים
לתבוע את חלקן בתכנון העיר ,ודורשות שיתייחס גם לצרכים שלהן .בעקבות סקרים
שערכה ,שפרה עיריית וינה את המדרכות שבהן אמהות הולכות עם עגלות ילדים :היא
הרחיבה אותן ,הוסיפה רמפות רחבות במקום מדרגות והסירה עוד מכשולים .נוסף על
כך ,המעבר בין אוטובוסים לרכבות נתפר באופן מדויק יותר ,ובאזורים חשוכים הותקנה
תאורה כדי להעניק לנשים תחושת ביטחון  -בעיה נפוצה שחוות נשים רבות .בעקבות
13
וינה יזמו ערים רבות בעולם פרויקטים של תכנון עירוני שמתמודד עם פערי מגדר.
ומה ברמה המקומית? בשנה האחרונה הוביל מרכז אדוה עשייה מקומית שבה השתתפו
קבוצות נשים משש רשויות' :פורום תושבות ברשויות המקומיות' ,בשיתוף נעמת מרחב
מרכז הגליל ובתמיכת  .Aviv Tel Embassy USהפורום פועל להטמעת חשיבה מגדרית
במספר רשויות מקומיות .תחילה למדו הנשים את האסטרטגיה של הטמעת חשיבה
מגדרית ובהמשך יישמו אותה .במסגרת תכנית זו נרשמו הישגים רבים למשל ,פרויקט
קידום השכלה גבוהה לנשים מעל גיל  30בערים רחובות וטירת הכרמל; הטמעת
שיקולים מגדריים בקורסי הכשרה לתעסוקה בבאר שבע; התאמת שירותי היכל
התרבות לגברים ונשים תושבי/ות אור עקיבא; הקמת מועצת נשים כגורם מייעץ לראש
העיר בשפרעם ועוד 14 .תוכלו לצפות בסרטון) ,מרכז אדוה( " -שוויון מגדרי ברשויות
המקומיות" ,המביא דוגמאות לניתוח מגדרי של תקציבים מקומיים ,הודות ליוזמתן
ולפעילותן של תושבות.

 14יקוט זיני אוריה ,הווארי ערין ,חמדאן נאדיה ,סייגלשיפר ולריה" ,יוזמות והישגים של פורום תושבות ברמה
המקומית והארצית" ,נשים מקדמות שוויון מגדרי ,מרכז אדוה ,פברואר ) .2018מקוון((pdf) ,
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15

)(1
ֶ ּגבֶ רְ -מנַהֵ ל אָ סֶ ְר ִטיבִ י
ִא ׁ ּ ָשהְ -מהַ נְדֶּ סֶ ת חַ ְס ַרת סַ בְ לָנו ּת
ָ ּגבַ רְ -מנַהֵ ל בּ ֹוחֵ ן אֶ ְפ ׁ ָש ֻרי ּ ֹות
ִא ׁ ּ ָשהְ -מהַ נְדֶּ סֶ ת ִמ ׁ ְש ּ ַתהָ ה
ֶ ּגבֶ רְ -מנַהֵ ל עָ מו ּס ,עַ ל ֵּכן ע ֹונֶה לְ מֵ ילִ ים ח ֹ ֶד ׁש אַ חַ ר ׁ ֶש ּנ ׁ ְִשלְ חו ּ
ִא ׁ ּ ָשהְ -מהַ נְדֶּ סֶ ת ִא ִּטית ,עַ ל ֵּכן ע ֹונָה לְ מֵ ילִ ים חָ מֵ ׁש דַּ ּק ֹות אַ חַ ר ׁ ֶש ּנ ׁ ְִשלְ חו ּ
ֶ ּגבֶ רְ -מנַהֵ ל עָ סו ּק ַּבי ּ ׁ ְִשיב ֹות הַ ּק ֹו ְדמ ֹותְ ,מאַ חֵ ר ַּבחֲ צִ י ׁ ָשעָ ה ַלי ּ ׁ ְִשיבָ ה ׁ ֶש ָּקבַע
עִ ם ִא ׁ ּ ָשהְ -מהַ נְדֶּ סֶ ת
ִא ׁ ּ ָשהְ -מהַ נְדֶּ סֶ ת מַ ְמ ִּתינָה חֲ צִ י ׁ ָשעָ ה לְ גֶ בֶ רְ -מנַהֵ ל
ּפ ֹו ֶר ׁ ֶשת ְ ּב ֹ
תם הַ הַ ְמ ּ ָתנָה ְו ִנ ְנזֶפֶ ת
ִ ּכי ֶ ּגבֶ רְ -מנַהֵ ל ִה ִּגיעַ ַלי ּ ׁ ְִשיבָ ה ְ ּב ַד ָּקה הַ ׁ ּ ְשל ֹו ׁ ִשים וְחָ מֵ ׁש
ֶ ּגבֶ ר ְמנַהֵ ל
ִא ׁ ּ ָשה ְמהַ נְדֶּ סֶ ת
)(2
ׁ
ׁ
ֹ
לְ ֶרגַע אֶ חָ ד הֵ ַר ְמ ְּת אֶ ת הָ ראש וְחָ ַשבְ ְּת
אשךְ
ׁ ֶשאֵ ּלֶה ׁ ָשמַ יִם ְ ּכחֻ ִ ּלים ָ ּגב ֹו ַּה מֵ עַ ל ר ֹ ׁ ֵ
אַ ְך הָ י ְָתה ז ֹו ִּת ְק ַרת זְ כו ּכִ ית
ְ ּבצֶ בַע ָּכחֹל עִ ם ִמ ּלָה ל ֹועֲ זִ ית
ַּבת חָ מֵ ׁש א ֹו ִתי ּ ֹות
ְ ּבת ֹו ְך ִסימַ ן ְ ּכרו ּכִ ית

)(3
ֹ
ו ּכְ לָל לא דִּ ַּב ְר ִּתי עַ ל
ּ ַפעֲ ֵרי הַ ּ ָ ׂ
שכָ ר

 15קוגן ריטה" ,שמיני במרץ" ,הארץ ,מוסף תרבות וספרות) 6.3.2018 ,מקוון(
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מושגים 16

תקרת הזכוכית המושג מתייחס לחסמים העומדים בפני התקדמות של נשים
בשוק העבודה לדרגים גבוהים .החוק אמנם אוסר מחסום גלוי ,כלומר אוסר
אפליה מטעמי מין ,מגדר ,דת ,לאום ומוצא ,אך למרות זאת ניכרים הבדלים
בולטים בין נשים וגברים בשוק העבודה הבאים לידי ביטוי בשכר ,בקידום,
בדרגות ועוד.

פמיניזציה של מקצועות  -כאשר מקצועות בעלי רוב גברי קולטים נשים עד
שהם הופכים לבעלי רוב נשי ,כפי שאירע למשל במקצועות הפקידות וההוראה,
שבעבר היו מאוישים על ידי גברים .תהליך זה מכונה "פמיניזציה של
מקצועות" .המעמד המקצועי של המקצועות שעברו פמיניזציה ,ורמות השכר
בהם יורדים כשנשים נכנסות אליהם.

מפרנסת שנייה  -בשוק העבודה קיימת עדיין חלוקה שהיא לכאורה מובנת
מאליה בין "האב המפרנס" ו"האם המפרנסת השנייה" .נשים עדיין מצופות על
ידי החברה לתת עדיפות למשפחה על פני הקריירה שלהן בשוק העבודה.
תפיסה זו "מחזקת" העסקת נשים במשרות חלקיות ובשכר נמוך.

מקצועות צווארון ורוד  -אלו מקצועות שרוב המועסקים בהם הן נשים,
מקצועות שהם בתחום של נותני שירות .במקצועות אלה השכר המשולם
בדרך-כלל נמוך ,ומעמדם נמוך יותר .המקצועות הנחשבים ל"נשיים" ,משום
שנשים מהוות בהם יותר ממחצית העובדים ,הם עבודות פקידות ,מזכירות,
הוראה ,טיפול בילדים ובקשישים ,מכירות ושירותים ,אחיות ,מלצריות ובישול.

בידול תעסוקתי )הפרדת עיסוקים מגדרית(  -נשים בשוק העבודה מרוכזות
לרוב בענפים ובמקצועות נבדלים משל גברים ומתוגמלים פחות מאלה של
גברים .מקצועות בהם מרוכזות נשים מאופיינים במעמד ,תנאים ושכר נמוכים
יותר .התיגמול הנמוך מבוסס על הערכה פחותה של השווי של ענפי התעסוקה
"הנשיים" למשק.

16

זאת בניגוד למקצועות הנחשבים "גבריים" כמו ניהול ועובדים מקצועיים
בתעשייה ,מקצועות שהשכר בהם גבוה יותר .מעל לשני שלישים מן הנשים
העובדות בישראל מרוכזות בארבעת המקצועות ה"נשיים" המסורתיים:
פקידות ,אחיות ,מטפלות ומורות.

סנוף-פילפול אורפה ,זאבי מיכל "לקסיקון מגדר" ,עורכת :ד"ר סמדר שיפמן ,התכנית ללימודי נשים

ומגדר ,אוניברסיטת תל-אביב) ,מקוון((pdf) ,
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הבנייה חברתית  -לפיה ההבדלים במעמדם של גברים ונשים בחברה ,או
תכונות שמוגדרות "נשיות" או "גבריות" ,אינן דבר טבעי ומולד ,אלא זאת
תפיסה ופרשנות חברתית ותרבותית שהתקבעה .למשל רוך ועדינות אינן
תכונות נשיות מולדות ,אלא תפיסות חברתיות ותרבותיות שקושרות תכונות
אלו לנשים דווקא.

אפליה היא העדפה שניתנת למישהו אחד על פני מישהו אחר בצורה לא הוגנת
או אפילו לא חוקית .העדפה שכזו יכולה להיות בכל תחום שהוא בין אם בשוק
העבודה בקבלה לעבודה בקידום ובשכר ,במקומות בילוי בהם מתקבלת
החלטה מי ייכנס למועדון ומי לא וכדומה .אלו שנפגעים ונפגעות הן/ם חברי/ות
הקבוצות בעלי/ות המעמד הנמוך בחברה ,והיא נובעת מסטראוטיפים שליליים
שמיוחסים לקבוצות אלו.

הדרה חברתית  -מצב בו מישהו איננו נכלל בפעילות או בקבוצה כלשהי או
מורחק ממנה .למשל אירוע שנשים אינן מורשות להשתתף בו ,או כנס שרק
גברים מדברים בו .אלא שהדרה איננה חייבת להתבטא רק בהרחקה פיזית ,גם
כאשר תכנית לימודים באמנות איננה כוללת בתוכה אזכור של אמניות שהן
נשים ,גם זו צורה של הדרה חברתית.

פערי שכר מגדריים הם תופעה אוניברסאלית של אי שוויון בשכר בין נשים
וגברים .ב ,2015-השכר החודשי הממוצע של אישה בישראל עמד על 68%
משכרו של גבר באותה רמת השכלה .פערי השכר החודשיים מצטמצמים ,אך
לאט מאוד.

הסללה הוא מושג שמיוחס למנגנונים חברתיים שונים שמכוונים קבוצות

העדפה מתקנת הוא אחד המנגנונים שפותח כדי להתמודד עם אפליה .לפי

מסוימות למסלול מסוים וקבוצות אחרות למסלול אחר על סמך מעמד ,מגדר,
דת ,מוצא או לאום .הדוגמה הבולטת להסללה מגדרית במערכת החינוך היא
התמיכה והעידוד שמקבלים בנים לפנות ללימודי מדע וטכנולוגיה ,לעומת
בנות שמעודדות לפנות למדעי הרוח והחברה .הסללה שונה זו משפיעה לא רק
על אי שוויון בהשכלה גבוהה ,אלא גם על יכולת השתכרות שונה ועל מכלול של
פערים חברתיים ואי שוויון הזדמנויות שנגזרים מההסללה.

מנגנון זה ,שאחד מהשימושים המרכזיים שלו הוא בשוק העבודה ,כאשר ישנם
שני מועמדים לעבודה ,זהים ביכולותיהם ,והם מקבוצות שונות :אישה מול גבר,
ערבי/ה מול יהודי/ה ,מזרחי/ת מול אשכנזי/ה ,תינתן עדיפות בקבלה לחבר/ת
הקבוצה מהמעמד החברתי הנמוך יותר.
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חלוקת תפקידים מגדרית  -תפיסה חברתית סטריאוטיפית לפיה לנשים
ולגברים יש מאפיינים שונים ותכונות שונות ומכאן שגם התפקידים החברתיים
שמיועדים להם צריכים להיות שונים .כך ,נשים מצופות להיות אימהות ,לטפל
בילדיהן ולעסוק במקצועות של חינוך ,טיפול ,סיעוד ומתן שירותים שנחשבים
מקצועות "נשיים" ,בעוד שגברים מצופים להיות המפרנסים הראשיים
במשפחה ולעסוק במדע ,טכנולוגיה ,כלכלה ופוליטיקה ,שנחשבים מקצועות
"גבריים".

מגדר  -נהוג לזהות מין :נקבה/זכר כקטגוריה ביולוגית ,ואילו מגדר :אישה/גבר
כקטגוריה חברתית המתייחסת לאבחנה חברתית ותרבותית שנעשית בין
גברים לבין נשים במסגרתה לכל הגברים מיוחסות תכונות ,מאפיינים
והתנהגויות מסוימות למשל :רציונליים ,חזקים ,תחרותיים ,אלימים ועוד ,ולכל
הנשים מיוחסות תכונות ,מאפיינים והתנהגויות אחרות :רגשניות ,חלשות,
פועלות בשיתוף פעולה ,עדינות ועוד.

פמיניזם הוא שם כולל לאידיאולוגיות ,תנועות פוליטיות חברתיות ותיאוריות
שמטרתן להשיג ולמסד זכויות לנשים ולשפר את מצבן ומעמדן .בכלל גישות
אלה כלולים המאבק לשוויון על פי חוק ,המאבק לשוויון הזדמנויות בחינוך
ותעסוקה והמאבק נגד אלימות כלפי נשים .בראשית דרכו התמקד הפמיניזם
בהשגת זכויות בסיסיות ,כגון זכות ההצבעה לנשים .הפמיניזם כולל זרמים
שונים ,המשותף לכולם הוא ביציאה נגד אפליית נשים ,נגד הדרתן של נשים
ממוקדי הכוח הפוליטיים והחברתיים ,ובמאבק נגד תפיסת העולם המציבה את
הגבר במרכז ואת האישה בשוליים.

סטריאוטיפים מגדריים  -סטריאוטיפ הוא הכללה על מאפיינים של קבוצה
חברתית ,שמייחסת מאפיינים אלה על כל חבר או חברה באותה קבוצה.
סטריאוטיפים מגדריים הם תבניות חשיבה נוקשות וכוללניות המייחסות לגבר
או לאישה מאפיינים ,תכונות והתנהגויות בשל מינם מבלי לבחון אותן מול
המציאות .דוגמאות לסטריאוטיפים מגדריים היא הנטייה לראות נשים
כרגשניות ומכילות וגברים כשכלתניים וכתקיפים.

השכלת נשים  -נשים משכילות יותר מגברים ,בישראל ובעולם כולו :מבין בעלי
תואר ראשון בישראל ,כמו בעולם 60 ,אחוזים הן נשים .בקבוצת הגיל  25עד 34
 38אחוז מהגברים בישראל הם בעלי השכלה אקדמית ,בדומה לממוצע
בעולם .לעומת זאת ,באותה קבוצת גיל 58 ,אחוז מהנשים בישראל הן בעלות
השכלה אקדמית  -עשרים אחוז יותר מהגברים ,ועשרה אחוז יותר מממוצע
הנשים בעולם.

זכויות נשים הוא מונח המתייחס לתביעה של נשים לזכויות אזרחיות וחרויות
בסיסיות אשר נשללו מהן בעבר ,או נשללות מהן בהווה ,על ידי החברה
הפטריארכלית במהותה .זכויות נשים ונערות שונות מזכויות אדם אחרות משום
ההטיה ההיסטורית והמסורתית בחברות רבות ברחבי העולם לטובת גברים
ונערים .המונח זכויות נשים מתייחס למעמדן בחברה וזכויותיהן של נערות
ונשים בכל גיל .זכויות הנשים בלב המאבק הן :הזכות לעצמאות ,הזכות לרכוש,
הזכות לבחור ולהיבחר ,הזכות לחינוך והזכות לרבייה.

42

קדמה – לשוויון בחינוך ובחברה בישראל

מי למעלה? מי למטה? מערכי שיעור בנושא שוויון ואי שוויון | יחידה  – 2על מגדר ושכר

חברה פטריארכלית  -פטריארכיה בהגדרה המילונית היא "שלטון האב בתא
המשפחתי" .בהגדרתה הפמיניסטית הנרחבת היא חברה שבה הסמכויות
מרוכזות בידיו של גבר ,והשליטה במוסדות החברתיים נמצאת ,ברובה או כולה,
בידיהם של גברים ,המעבירים את השלטון ביניהם .הכוח נשאר ונשמר תמיד
בידי הגברים נותני הטון ,כולל השתלטות על הנשים והן השתלטות על כל
הקשור בנושאים הבאים :דת ,כלכלה ,פוליטיקה ,שפה ותרבות ,אומנות,
משפט ,מדע ,רוחניות ואידיאולוגיה.

האישי הוא פוליטי הביטוי מערער על ההפרדה בין מה שנחשב "אישי" ,ביתי
ומשפחתי ,כמו :יחסי מין ,הפלות ,מראה חיצוני ,מערכת יחסים זוגית וכדומה,
לבין מה שמוגדר כשייך למרחב הציבורי ,התעסוקתי ,הפוליטי .משמעותו של
הביטוי היא שהמצבים שנחשבים "פרטיים" או "אישיים" למעשה מושפעים
ומעוצבים על-ידי נורמות וציפיות חברתיות ופוליטיות ,כך למשל אלימות
במשפחה אינה מקרה פרטי ,אלא תופעה הקשורה קשר הדוק ליחסי הכוח בין
גברים ונשים בחברה.
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נספח  – 2רשימת מושגים לסימון
תקרת הזכוכית

אפליה

מפרנסת שניה

פערי שכר מגדריים

בידול תעסוקתי

העדפה מתקנת

פמיניזציה של מקצועות

חלוקת תפקידים מגדרית

מקצועות צווארון ורוד

מגדר

הבנייה חברתית

פמיניזם

הדרה חברתית

סטריאוטיפים מגדריים

הסללה

השכלת נשים

זכויות נשים

חברה פטריארכלית

האישי הוא פוליטי
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