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 מה הקשר בין משבר הקורונה למגדר?
 

ציף ה מד מגדרי מובהק. משבר הקורונה יש מ התנהלות המדינה עם נגיף הקורונהכמו בכל תהליך חברתי, גם ב
מיעוט בייצוג נשים במרחבים בהם נקבעת   ינראה כסוגיות במגוון תחומים כגון בריאות, תעסוקה, רווחה וכלכלה. 

היא תת ייצוג , לכך ועכשוויתדוגמא רלוונטית ן עוד יותר בשעות חירום ובזמני משבר. י, מקצהמדיניות בימי השגרה
תת  (לטפל בהשלכות של משבר הקורונה  שתפקידה לייעץ לראש הממשלה כיצדמובהק של נשים בוועדה 

 ).הנשים בתפקידים השונים נמוך יחסית לגברים ייצוג = ייצוג
ומחים שמונו להתמודדות ותכנון 'אסטרטגית היציאה' ממשבר הקורונה  מצוות ה - (מועצה לביטחון לאומי) המל"ל

. חוסר ייצוג הולם בלי ייצוג לחברה הערבית ללא נציגות של תחומי הרווחה, החינוך והבריאות, מכיל כמעט ורק גברים
(מנל"א),  'מועצת נשים לביטחון אזרחי' ידית של של נשים ואוכלוסיות מגוונות אחרות בוועדה, הוביל להקמתה המ

.  עמותה שבימי שגרה עוסקת בשאלת ייצוג נשים במרחבי קביעת עמותת כ"ןעל ידי ד"ר מזל שאול מנכל"ית 
מדיניות. המועצה הוקמה בכדי להציג אלטרנטיבה למועצה של המל"ל ובכדי, להציג היבטים קריטיים של טיפול 

 החברה האזרחית.     לבמשבר שנוגע לכל 
 

שוק העבודה הישראלי מדיר ומפלה נשים נעסוק באופן בו  נבחן את משבר הקורונה מזוית מגדרית:  במערך זה
רתי על חוסר הייצוג של נשים ונביט באופן ביקבשגרה והאופן בו הן נפגעו בשוק העבודה בעקבות משבר הקורונה. 

בין את הסיבות להקמתה של  מנל"א, מטרותיה וההשפעה  ונ  ,יאה'צלתכנון 'אסטרטגית היוועדה שמונתה במל"ל  ב
 שלה.   

 

 צפייה בסרטון -חלק א': פתיחה
  .בסרטון מתוך 'ארץ נהדרת'נפתח את השיעור בצפייה  

 נערוך דיון על פי השאלות הבאות:
 האישה בסרטון החוויה של מהי? 
 ?מדוע הגברים שבסרטון לא מוטרדים מניהול הבית והילדים 
 ?באיזה שעה מסתיים יום העבודה 
 ?מה לדעתכן/ם המסר שהסרטון מבקש להעביר 
 עבור נשים בין השגרה לבין תקופת הקורונההעיקרי   מה לדעתכן/ם ההבדל? 
  נשים? להפוך את שוק העבודה לשוויוני יותר עבורלדעתכן/ם כיצד ניתן 

 
 
 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.ken.org.il/
https://www.facebook.com/watch/?v=10153518609181901
https://www.facebook.com/watch/?v=10153518609181901
https://www.facebook.com/watch/?v=10153518609181901
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הוא גבוה ביחס ושעות),  43 שעות (לאחרונה קוצר מ 42נסכם את הדיון, ונדגיש כי שבוע העבודה בישראל מונה 

, אך פוגע מאוד 1. ממחקרים עולה כי שבוע עבודה ארוך לא בהכרח מעלה את פריון העבודה OECD-למדינות ה
נשים,   – הומוריסטיכפי שהסרטון מציג באופן  שאר,. בין ה2  ביכולת של נשים להשתתף בשוק העבודה באופן מלא

בשגרה יש קושי גדול עדיין מחזיקות ברוב המשימות שקשורות לניהול הבית וטיפול בילדים.  בנוסף לעבודתן בחוץ,
אימהות. ברוב המשפחות  כ עם המשימות שנדרש מהן יותר לנשים לעומת גברים לשלב את הדרישות של עבודתן 

פחות  30%פלת המרכזית בילדים. הסיבה לכך היא בין השאר, העובדה שנשים מרוויות המט בישראל האימא היא
משיקולים קרים של  –בממוצע לעומת שכרם של הגברים. כך כשיש דילמה מי יפסיד יום עבודה כאשר הילד/ה חולה 

הינו תוצאה של   בודהחוסר השוויון המגדרי בין נשים לגברים בשוק הע .רווח והפסד יוצא שלרוב תהיה זו האישה
צרכים של נשים ואימהות. בין השאר בגלל תת הייצוג של נשים במרחבי השאינה לוקחת בחשבון את  ,קביעת מדיניות

 בהמשך השיעור נתמקד בעניין הייצוג של נשים בקביעת מדיניות בשגרה ובזמן משבר הקורונה.  קבלת ההחלטות. 
 

 
 sh.comnsplau מ engin akyurtתמונה: 

 
 
 

 
 בסרטון של 'חיות כיס'להרחבה בנושא שעות העבודה ופריון כדאי לצפות 1

 נשיםהקשר שבין שעות עבודה והשתתפות של להרחבה בנושא 2 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://unsplash.com/photos/zXKTRAWIA0E
https://youtu.be/5n92Ev-wwTA
https://israel-trade.net/oecd/numbers/%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D/
https://israel-trade.net/oecd/numbers/%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D/
https://israel-trade.net/oecd/numbers/%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D/
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 ומנל"א   מל"לחלק ב': 
 כרות עם הוועדה המייעצת לטיפול בקורונהיה שלב ראשון:

  שמות חברי הוועדה עם  השקףנציג את 
 ה נשים יש בוועדה?כמ נשאל: 

 נערוך דיון קצר סביב השאלות: 
  עלולות להיות ההשלכות של חסרונן של הנשים בוועדה? לדעתכן/םמה 
 ?כיצד לדעתכן/ם זה קשור לסרטון מתחילת השיעור 
 של נשים האם בהכרח צריך נשים כדי לענות על הצורך הייחודי? 

 
לאוכלוסיות רבות בהתמקדות בעוול שנעשה לנשים  תפיסת עולם פמיניסטית מבקשת להצביע על העוול שנעשה

ן האזרחים החיים בישראל עלולה צוג.  ההשלכות של קביעת מדיניות ללא  ייצוג של נשים ושל מגוובעקבות חוסר יי
להתבטא בקבלת החלטות, שאינן מתייחסות לצרכים קונקרטיים של אוכלוסיות מגוונות.  מנל"א כמי שמחזיקה  

וועדה,  אך הרעיון המרכזי סטית, אמנם הוקמה על ידי נשים ומצביעה על חוסר הייצוג שלהן בבתפיסת עולם פמיני
בה יש לקחת בחשבון סוגיות של  –תמונה כוללת ומורכבת של המציאות שעומד מאחוריה, מתמקד בבקשה לראות  

דים ועוד.  זאת על ידי מצב סוציו אקונומי של משפחות, הורים יחידניים, ילדות/ים ומבוגרות/ים עם צרכים מיוח
, נשות טיפול ורווחה, רופאות ת, אקדמאיות אקטיביסטיותפוליטיקאיו נקודת מבטן של מגוון נשות מקצוע כגון:

 ומדעניות שיוכלו להוות אלטרנטיבה למדיניות הקיימת היום על ידי אימוץ פרספקטיבה מגדרית. 
 

 מועצת נשים לביטחון אזרחי  :  מנל"א שלב שני:
 , המתארת את ההקמה של מנל"א. סרטון של ד"ר מזל שאולהנקרין את 

 התלמידות/ים יכתבו לעצמן/ם במהלך הסרטון: 
 מהי הבעיה המוצגת? ומהו הפתרון המוצע?

 הבאות: פי השאלות על  קבוצות 3 -בשלב הבא נחלק את התלמידות/ים ל 
 רונה? בזמן משבר הקו לחזק פעילות פמיניסטית למה חשוב 
 פתר?יהאם מנל"א תמשיך לפעול גם אחרי שהמשבר יסתיים/י 
  ?האם מנל"א מצליחה להשפיע? האם קיבלה הכרה מהממסד, ממקבלי ההחלטות 

של עד דקה,  לצלם סרטון ו , לנסח את התשובותתשובות אפשרויות לשאלה שקיבלו.  על נבקש מכל קבוצה לחשוב 
 . באופן יצירתי  את התשובההמציג 

 תציג את הסרטון שלה במליאה.   כל קבוצה
 

קישור לדף , : בנספחים ניתן למצוא מגוון תשובות אפשריות להציע לתלמידות/ים אם יצטרכו עזרה בחשיבהלמורה
 .ומצגת מסכמת של הישיבה הכללית של מנל"אהפיסבוק של מנל"א, 

 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2020/05/d795d7a2d793d7aa-d794d79ed79cd79c.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2020/05/d795d7a2d793d7aa-d794d79ed79cd79c.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2020/05/d795d7a2d793d7aa-d794d79ed79cd79c.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gHjhQus_gls&feature=youtu.be
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 סיכום 
 :התלמידות/יםנערוך דיון מסכם קצר סביב דברי הסיום של ד"ר מזל שאול הפונים אל 

 אילו פעולות אתן ואתם יכולות/ים לעשות במרחבים שסביבכן/ם כדי למנוע אפלייה של נשים?
 

 תשובות אפשריות לשאלות:
שפחות נוטים  כלוסיותאו , בין השארתרמזאת או ,תמקד באוכלוסיות 'שקופות'פעילות פמיניסטית מבקשת לה .1

  בהקשר זה, למרותמענה.   עקב כך לרוב הן אינם מקבלות. םקונקרטיישיש להן צרכים  להתייחס אליהן ככאלו
המדיניות נוטה שלא לקחת בחשבון את הצרכים שלהן כבנות אדם. בנוסף לכך, יש  ,שנשים הן חצי מהאוכלוסייה

מהות יחידניות בפרט. מרחבים ציבוריים ופרטיים יל ואאימהות בכל :סוגיות ייחודיות שנוגעות לנשים כגון
גם בעניינן של תעסוק  של מנל"א, סטיתיפמינהפעילות ה בהתאם לכך,. ועוד וכנים לנשיםשעלולים להיות מס

  ת החיות בישראל.תרבויות מגוונו, ובמי נמוךאקונו אוכלוסיות שקופות אחרות כגון משפחות ממעמד סוציו
וחלשות  פוגע באופן הקשה ביותר באוכלוסיות המ ,מאחר והמשבר הכלכלי דווקא כעתהזאת חשובה  הפעילות 
אי לכך חשוב כי תקום מועצת בר. כלכליות, נפשיות ופיזיות בכדי לצלוח את המש רזרבותלו יש פחות אגם כך. ל

חינוך כאשר הדגש יהיה רווחה, אזרחי בנפגעות ונפגעי המשבר. שתיקח אחריות על הטיפול ה נשים אזרחית
 ותעסוקה לצד הטיפול הבריאותי. 

המשך עשייה גם לאחר 'סיום המשבר' הסיבות לכך הן רבות ראשית גם אם  כולל  ,של מנל"אהפעילות  תכנון .2
תוצאות אלו יכללו  יע עוד זמן רב.פשוכאשר יוצהר כי המשבר הסתיים, בפועל תוצאותיו עלולות להמשיך ולה

 והכלים הנדרשים לטיפול בבעיות  יהצהאוריינט יטחונית אין את בודה ל שהיא ביסהמל"בעיות, שלוועדת 
עומק פגיעת המשבר  בעיקר אין את הבנה של   , תעסוקתיות ובעיות הקשורות ברווחה. תוכלכלי, תויהחברת

בנוסף לכך, בזמן המשבר כוננה ממשלה חדשה הכוללת יחסית מעט   אקונומי מנוך. במשפחות ממעמד סוציו 
 היום שלה אינו חברתי.  והסדר נשים 

אנשים שיכירו את הפעילות שלה ויתמכו בה לפי  בכמות ה , בין השארתלויה  ,שאלת ההשפעה של מנל"א .3
גם תלמידי ותלמידות בית הספר יכולים לסייע למנל"א בכך שינסו לפעול כדי לתקן עוולות  . במובן זה,יכולתן/ם

/ם בלימודים, בחברה או בבית. כרגע מנל"א מתמקדת   וינהגו בסולידאריות עם חברות וחברים שקשה להן
(כגון  המהאופוזיצי  יות/ח"כ ים/כנסת שאת רובן מנהלותות בת לוועדות הרלוונטיבפעילות הכוללת הגשת דוחו

(כגון פגישתן  המהקואליציעם שרות  הוועדה לרווחה ועבודה בראשות עאידה טומא סולימן).  לצד שיתופי פעולה 
צדדי הכנסת  יטית משני יכו בפעילות פולש. נראה שאם הן יממגדרי גילה גמליאל) לשוויוןר)  עם השרה (לשעב

 לותן אם כי הדבר עשוי לקחת זמן רב.  יעוהממשלה, בסופו של דבר תהיה השפעה לפ
 
 
 
 
 
 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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   נספחים
 : מאמרים העוסקים בקורונה מפרספקטיבה מגדרית

 ת הנשים בישראל מקבץ של מאמרים בנושא קורונה ומגדר באתר של שדול  .1
 ת את מחיר המשבר קורונה ומגדר: נשים שוב משלמו .2
  הזווית המגדרית של מגפת הקורונה .3
  צוות לטיפול בקורונה בלי נשים ובלי ערבים .4
 קישור לדף הפיסבוק של מנל"א .5
 א מצגת מסכמת מהישיבה כללית של מנל" .6
 
 
 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://iwn.org.il/our-activity/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%93%D7%A2%D7%94/
https://iwn.org.il/our-activity/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%93%D7%A2%D7%94/
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