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טורקיהאוריעו"ד
החוק”לפישלט:
העובדיםבלהחדש

דו"חמהמעסיקיקבלו

הממוצעהשברעל

שאליהבמחלקה

ואשרמשתייכיםהם

השברפעריאתיפרט

לנשים”גבריםבין

והעובדים?העובדותפרטיותתישמראיך
וכאמורכמובן,ייחשפולאהעובדים"שמות

מסוימת.במחלקההמשכורותממוצערקיפורסם

עםלשחקיכולשהמעסיקלעובדהמודעיםאנחנו

בצורהלפלחהפער,אתלהקטיןכדיהנתונים

מח־כלולהפוךמחלקותלפצלאיתו,שמיטיבה

לקה
$TS1$מחלקה$TS1$

$DN2$מחלקה$DN2$דבר,שלבסופואבל,עובדים.שניעםלכזו
מאמיניםאנחנושיפוטית.לביקורתנתוןהכל

המחוקק".שלהכלליםלפייעבדושמעסיקים
בינונייםעבודהמקומותאותםכלעםמה

הזה?החשובמהחוקשחמקווקטנים

משמח.באזזהתחילעברהזהשהחוק"מרגע

מקומותשלחדשסטנדרטשיירקםמאמיניםאנחנו

חללאהואאםגםבחוק,לעמודשירצועבודה

הייטקמחברותמעסיקיםלוויצופנוכברעליהם.

הדוח".אתלהכיןאיךללמודשביקשוקטנות

עבו־לדינימומחיתמרגליות,רביןשרוןפרופ׳

דה,

$TS1$,עבודה$TS1$

$DN2$,עבודה$DN2$באוניברסיטת"רייכמן",למשפטיםהפקולטה
מגד־שכרפערישיציגועבודה"במקומותמנבאת:

ריים

$TS1$מגדריים$TS1$

$DN2$מגדריים$DN2$,בהגשתקפיצהשנראהצופהאנימשמעותיים

עובדות".אותןשלייצוגיותתביעות
חשובלתוקפו,נכנסשהחוקלפנירגעאבל

פחותמרוויחותשנשיםלכךהסיבותמהןלבדוק

מהמסקנותללמודיכולהמאיתנואחתכלומה

שלה:האישיתההתנהלותעל

פח1תמרוויחותנשים

ללנ71דב1חר1תלאסבןכי

מסיקיםמדעים

המ־עללדברחשובהשכר,לפערי"בהקשר

נגנונים

$TS1$המנגנונים$TS1$

$DN2$המנגנונים$DN2$שלשונותקריירהבבחירותשקשורים

מהמחלקהפניגר,יריבפרופ׳אומרונשים",גברים
משמעותי"חלקבן־גוריון.באוניברסיטתלחינוך

שו־לימודבתחומימבחירהנובעהשכרמפערי

נים.

$TS1$.שונים$TS1$

$DN2$.שונים$DN2$שלהבחירותבתיכון.במגמותעודמתחילזה

בתעודתלהרחיבומהללכתמגמהלאיזונערות

בחירתעלגםדברשלבסופומשפיעותהבגרות

השכר.ועלבהמשךהקריירה

ממייותרירוויחמחשבים,ללמודשבוחר"מי

המחשבלמדעיבפקולטותעדיין,הוראה.שלומד

בלי־גםזהיםוהנתוניםגברים,70%שלרוביש

מודי

$TS1$בלימודי$TS1$

$DN2$בלימודי$DN2$.כמונמוכה,הכנסהבעליבתחומיםההנדסה

נשי.הואהרובסוציאלית,ועבודהסיעודחינוך,

אתלבדוקמבקשיםאנחנושלנו"במחקר

פניו,עלכיהחברתי,בהקשרהקריירהבחירות

שנ־יודעיםאנחנושנים,עשרותבניממחקרים

שים

$TS1$שנשים$TS1$

$DN2$שנשים$DN2$יותרהןמגברים.יותרבלימודיםמצליחות

בעיותפחותלהןישהמערכת,עםקונפורמיות

ועדיין,יותר.גבוהיםציוניםמשיגותוהןמשמעת,
במג־בניםיותררואיםאנחנוזה,נתוןלמרות

מות

$TS1$במגמות$TS1$

$DN2$במגמות$DN2$בענייןשמדוברלאזהאזבתיכון.מחשבים

למסלולמוכשריםיותרבניםכאילוקוגניטיבי,

יותר".עמוקותבסיבותאלאריאלי,

פרופ׳עם)יחדפניגרפרופ׳שערךבמחקר

נע־ביןהשוואהנערכהצ׳רלס(,ופרופ׳פינסון

רות

$TS1$נערות$TS1$

$DN2$נערות$DN2$לימודמקצועותבבחירתליהודיותערביות

הואמאוד",מענייןדבר"גילינובתיכון.מוגברים

מהבנות30%רקיהודי,תיכוןספר"בביתאומר.

50%ערביים,ספרבבתיפיזיקה.במגמתילמדו

בכיתתפיזיקה.ילמדויותר,ואפילומהנערות,

הנתוניםניתוחרוב.הןהבנותברהטפיזיקה

בי־היהודיתהחברהכמושפע,שבחברותהעלה

שראל,
$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$מעודדיםהמבוססים,ביישוביםבמיוחד

בנותאותן.שמענייןבמהלבחורהתלמידותאת

מעביריםוההוריםשהמערכתהמסראתמפנימות

בדרךאותן.שממלאמקצועללמודובוחרותלהן
אמנותכמוהומנייםמקצועותיהיואלהכלל

המסראזורים,באותםאגב,לבנים,ופסיכולוגיה.

עיקרי.מפרנסשיהיהזהשאתהתשכחאלהוא
לאהובאמוריםבניםשלפיוהסטריאוטיפגםישנו

פחות".ובנותומחשבים,פיזיקה

פניגר:יריבפרופ׳

הגבוהה”ההכנסה

היאנשיםבקרבביותר

בריה"מיוצאותשל

לארץשהגיעולשעבר,
ביטויזהבילדותן.

גבוההלמוטיבציה

מוביליותלהשגת

ותעסוקתית”חברתית

פחומרוויחותנשים

פרסקסבגלל
השפעחברת

ממוקדותיותררובבחברתמיעוט"קבוצות
מדגישותעסוקתית",השכלתיתבמוביליות

רצוןישכאחדונערות"לנעריםפניגר,פרופ׳

ההסתכלותערבייםספרבבתיבהתאם,להתקדם.

רק׳תעשילאהואהמסראינסטרומנטלית.יותר
אלאאותך',שמענייןמהאואוהבתשאתמה

שלהןשההישגיםנערותההישגים׳.לפי׳תלכי
למג־יופנו,100-90הםהריאלייםבמקצועות
מות

$TS1$למגמות$TS1$
$DN2$למגמות$DN2$למגמות90-80וציוניםומחשבים,פיזיקה

בסעיףשנאמרלמהחוזרזהוביולוגיה.כימיה

יותר,גבוהיםציוניםמקבלותDN2$$נערותTS1$$DN2$$נערותTS1$$נערותהקודם
שלומדותבנותשליפיםמספריםקיבלנווככה

הריאליים.המקצועותאת

מגדרייםפעריםעלשעשינונוסף"במחקר

האגודהשלבכנסכחודשלפנישהוצגועדתיים,

ברד"רעם)יחדבדקנוהישראלית,הסוציולוגית

הבדליםאיילון(ופרופ׳גורודזייסקיפרופ׳חיים,

אחרימגדר.שלבמבטיהודיותמוצאקבוצותבין

מכללותנפתחוהגבוההההשכלהשלהרפורמה

פערים
במספרים

1sgil
*I

הזדמנויותשוויוןנציבותמפרסמתשנהמדי

אתתל־אביב(ואוג׳הלמ"סעם)יחדבעבודה

נסקרו2021ממאיהאחרוןבמדדהגיוון.מדד
מבחינתהתעסוקהשוקאתשמייצגיםענפים22

הממשלהמשרדיהמקומיות,ברשויותגיוון

נשים,הןשנבדקוהגיווןקבוצותהפרטי.ובשוק

ומעלה.45ובניחרדיםאתיופיה,יוצאיערבים,

הציבוריבמגזרלנשים

גבוהיםייצוגציונייש

נשיםישכלומרמאוד,

במגזרשמועסקותרבות

לאשכרןאבלהציבורי,

משכר78%עלעולה

הגברים.

ישהציבוריבמגזר

בנותלנשיםיתרייצוג

משיעורן)כפולומעלה45

הןאךהעבודה(,בשוק
עד60%מרוויחות

מגבריםפחות75%
גיל.קבוצתבאותה

הערה




ליטמנוביץ:מטסמיכל
בערךממעיטות”נשים

בשאתשלהן.התפוקה

שעות,פחותעובדת

יותר,הרבהיעילהאת

השעותאתגםויש

שבהןהשקופות,
עבודהמשלימהאת

בבית”בערב

הדורבדיוקוזהלהשכלה,אפשרויותיותרשנתנו

לאשהפעריםוראינואפשרויותיותרלושהיו
צומצמו.באמת

הג־ההכנסהאתישלמי"כשמסתכלים

בוהה

$TS1$הגבוהה$TS1$

$DN2$הגבוהה$DN2$שבקרבהיאהתשובהנשים,בקרבביותר
לארץשהגיעולשעברברית־המועצותיוצאות
מבטאבעצםזהפהגם.1.5דורבנותבילדותן,

ותע־חברתיתלמוביליותגבוההמוטיבציה

סוקתית.

$TS1$.ותעסוקתית$TS1$

$DN2$.ותעסוקתית$DN2$כלומרקבוצה,אותהבתוךבהשוואה

הןלשעבר,ברית־המועצותילידיגבריםשל
מדב־שאנחנוהפערלאזהפחותמרוויחות

רים

$TS1$מדברים$TS1$

$DN2$מדברים$DN2$שכר".פעריישעדייןאבל,30%שלעליו

במחקר?גיליתםעודמה
ישעדייןאשכנזיםשלגבריםרואים"אנחנו

ברית־המועצות.יוצאיגבריםעלבשכריתרון

מרוויחותזאת,לעומתברית־המועצות,יוצאות

מקצועבוחרותמהגרותאשכנזיות.מנשיםיותר
לנוישכלומר,ובטוחה.טובהלפרנסהשיוביל

אי־שוויוןשמייצרתמגדרישוויוןעםמדינה
ובקריירה".בלימודיםמגדרי

כלומר?
מבפקיסטן,מגדרישוויוןיותריש"בישראל

בתחומינשיםיותרתמצאיבפקיסטןאבללמשל,

מקבלהשפעהברתפרדוקסבדיוקכאןההנדסה.

מולמזרחיותאצלקורהמהכשבדקנוביטוי.

גילינוזהה,סוציו־אקונומירקעעםאשכנזיות

מכוונותהןכימדוע?יותר.ירוויחושמזרחיות

אצלגבוהה.להכנסהשמוביליםלימודלתחומי

כפול.מאי־שוויוןסובלותשהןגילינואתיופיות

ליוצאותבניגודאבלמוחלש,מרקעבאותהן

המערכותמזרחיות,ולנשיםברית־המועצות

לידיבאותואלהנמוכות,ציפיותלהןמשדרות

הקריירה".בבחירתביטוי

פחותמרוויחותנשים

נתפסותהןכי

שנייה”כ”משכ1רת

התופ־הקורונהשלהסגריםבתקופת

עה

$TS1$התופעה$TS1$

$DN2$התופעה$DN2$אוהוצאונשיםבמיוחד:בולטתהייתה

בת־הילדים.עםולהיותלחל"תלצאתבחרו

קופת

$TS1$בתקופת$TS1$

$DN2$בתקופת$DN2$הנ־שובהחינוך,במערכתהבירורים

שים

$TS1$הנשים$TS1$

$DN2$הנשים$DN2$אםהילדים.עםבביתשנשארואלההיו

השני,מהיוםמשלמתהמדינהילדמחלתעל
הראשון.ביוםנשארפחותשמרוויחמיאז
בניהולמומחיתליטמנוביץ,מטסמיכללדברי

"הזד־ומנכ"ליתחברתיתויזמותעסקיושיווק

מנות

$TS1$הזדמנות"$TS1$

$DN2$הזדמנות"$DN2$"לקידוםהציבורלתועלתחברהשווה
המעסיקים"גםהתעסוקה,בשוקמגדרישוויון
כמש־נשיםעבודתתופסיםעצמןהנשיםוגם

כורת

$TS1$כמשכורת$TS1$

$DN2$כמשכורת$DN2$.המרוויחהואהעובדתשלהזוגבןשנייה

לבחורפריבילגיהבעלתכביכול,והיא,הראשי,

זואבלשעות.פחותשדורשתיותרנוחהעבודה

יכולהגברהזושבחלוקהמכיווןדבש,מלכודת

עבודהשעותעםמתגמליותרבמקצועלבחור

מישהוכישמוותרתזוהיאהאישהיותר.ארוכות

הילדים".עםלהיותצריך

אומרהמעסיקלריאיון,מגיעהסשאישהאז

פחות"?לשלםהזדמנות"הנהלעצמו

פחותיציעהואמודעת.דווקאלאומחשבה"זו

ככלהמרואיינת,גםמחשבה.לזהלהקדישבלי

'בכללעצמה,אומרתהיאפחות.תבקשהנראה,

בארבעחולים,יהיוכשהילדיםאעדראנימקרה

שהואטובהליעושההואבעבודה.לאכבראני

אותי׳".מעסיק

טעות.כמובןוזו
כשאתשלהן.התפוקהבערךממעיטות"נשים

הרבהוממוקדתיעילהאתשעות,פחותעובדת

משלי־נשיםהשקופות.השעותאתגםישיותר.

מות

$TS1$משלימות$TS1$

$DN2$משלימות$DN2$לישון.הולכיםשהילדיםאחריעבודהשעות
להיותמנסותכשנשיםנוסף:היבטלזה"ויש

פר1אקט1ר:יעלד"ר

שמעברמצא”מחקר

ממצבחברהשל

נשיםייצוגבהשאין

למצבבבירותבעמדות

ייצוג30%יששבו

אלה,בעמדותנשי
15שללעלייההביא

החברה”ברווחיות

מוקדםיותרלחתוךכדיהעבודהביוםאפקטיביות

הואשקורהמהלהפסקות.זמןלהןאיןהביתה,

שיחותואתהמסדרוןשיחותאתמפסידותשהן

הפנים־אר־הפוליטיקהקוריתששםהקפה,פינת

גונית.

$TS1$.הפניםארגונית$TS1$

$DN2$.הפניםארגונית$DN2$אתאותך,ושומעיםאותךרואיםכשפחות

לקדם".מיאתכשחושביםבחשבוןבאהפחות

פח1תמרוויחותנשים

נשאבותלאהןכי

התחרותילמשחק

בסביבהטובותפחותשנשיםמראים"מחקרים

משח־לא"הןליטמנוביץ.מטסאומרתתחרותית",

קות

$TS1$משחקות$TS1$

$DN2$משחקות$DN2$בהר־לעבודיותרנוטותאלאהזההמשחקאת

מוניה.

$TS1$.בהרמוניה$TS1$

$DN2$.בהרמוניה$DN2$התנדבו־לפרויקטיםלהתנדבהראשונותהן

תיים

$TS1$התנדבותיים$TS1$

$DN2$התנדבותיים$DN2$לנשיםמההסללה,חלקזההעבודה.מקוםשל

רקלאזוכלומר,תמורה.ללאמעצמןלתתנוח
מהן.באגםזהלהתנדב.מהןהמעסיקשלהציפייה
בהישגיהןלהתפארנוטותפחותגם"נשים

משרהיפרסםהעבודהמקוםאםגברים.לעומת

TS1$$שעוסTS1$$שעו־מהמועמדות.יגישופחותנשיםנחשקת,

$DN2$שעוס$DN2$ לעצמן,יגידושנשיםהואהענייןבבסיסמד

נשים,שלשכרןהפרטיבשוקנשיםגם
ולאאקדמאיותרקעעללרעהמופלות

במגזראקדמאיות,בענףלדוגמה,כךשכר.

עולהלאהפרטיהטקסטילובענףהביטוח
79%עלענףבשוםשכרןלנשים,וההלבשה

הגברים.משכרמשכר55%עלעומד
הגברים.

בתוך)זרועבעבודההזדמנויותשוויוןנציבותלדעת:חשוב
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