
סוציאלי,וביטחוןאחריותרוצותנשים

ויוקרהעצמאותרוציםגברים
אמנםנשיםהעבודה:בשוקלפעריםבנוגעוטובותרעותבשורותמביאשנה20במשךהעבריתבאוניברסיטהשנערךמחקר

שמנחיםהשיקוליםאךטכנייםמקצועותמעדיפיםוגבריםלהדרכה,אולטיפולהקשוריםבתפקידיםלבחורעדייןנוטות

שנשיםבכךבעיה״איןושכרקריירהעצמי,מימושגםאלאפרנסה,רקמחפשותלאכברהןהשתנו:המקצועבבחירתנשים

הנשיים״למקצועותשניתןהנמוךהחברתיבתגמולהיאהבעיהלאחרים.וגבריםמסוימים,למקצועותנוטות

מחפשותנשיםמה

בוחרותכשהן

מקצוע?

28ויסברגהילה

ויסברגהילה ויסברגהילה

קצ־ישראליותנשים>>

%%

$TS1$%%קצ$TS1$

$DN2$%%קצ$DN2$בשוקרביםהישגיםרו

האחרו־השכים20ב-העבודה

נות:

$TS1$:האחרונות$TS1$

$DN2$:האחרונות$DN2$כיהוללעמדותהתקדמוהן

שי־את%03ב-הגדילובכירות,

עור

$TS1$שיעור$TS1$

$DN2$שיעור$DN2$העבודהבשוקהשתתפותן

הסטודנטיםבקרבלרובוכהפבו

הןזאת,עםולרפואה.למשפטים

הנחשביםלעיסוקיםפוכותעדיין

חי־בהםלנשיים,מסורתיבאופן

נוך

$TS1$חינוך$TS1$

$DN2$חינוך$DN2$,בממוצעומשתכרותורווחה

בעתידהאםמגברים.פחות%43

יותר?מאוזןעבודהשוקנראה

פרץומאיהגתיאיתמרפרופ׳

באוניברסיטהלפסיכולוגיהמהחוג

השוואתימחקרשביצעוהעברית,

וג־נשיםשלהמקצועבחירתעל

ברים,

$TS1$,וגברים$TS1$

$DN2$,וגברים$DN2$לכךהתשובהכימעריכים

ביןשהשווההמחקר,חיובית.

נשיםשלהמקצועיותההעדפות

מצא2010וב-1990ב-וגברים

הצט־הפעריםרביםשבתחומים

מצמו

$TS1$הצטמצמו$TS1$

$DN2$הצטמצמו$DN2$נמחקו.ואףניכרת,במידה

הע־ניתוחעלהתבססהמחקר

רפותיהם

$TS1$הערפותיהם$TS1$

$DN2$הערפותיהם$DN2$בניצעיריםאלף37של

העדפותיהםאתשדידגו81-03

למק־רלוונטייםשיקולים31לפי

צוע

$TS1$למקצוע$TS1$

$DN2$למקצוע$DN2$מהשוואתעדשלבסולם

עםהעדכנייםההעדפותדירוגי

1990ב-צעיריםבידישניתנואלה

מש־כיוםנותנותנשיםכיעולה

קל

$TS1$משקל$TS1$

$DN2$משקל$DN2$שנחשבולשיקוליםיותרגדול

כמובקריטריוניםגבריים.בעבר

עםעבודהשכר,אחריות,עצמאות,

יוקרהקידום,אפשרויותמחשבים,

הנשיםשנתנוהדירוגוסמכותיות,

גבריםאצלבעוד%05%7-1ב-עלה

אויותר,נמוךהיההעלייהשיעור

מכךנובעהדברכיייתכןירד.אף

לאלהלשיקוליםהעניקושגברים

אתמתאימות״נשיםץ;מאיה

הןולמציאות.למקצועשלהןהציפיות

זולשכר.ביחסציפיותמנמיכותמראש

המצב"שלמדוברתבלתיהבנהאיזו

מלכתחילה.גבוהדירוג

סמ־אחריות,כמובשיקולים

כותיות,

$TS1$,סמכותיות$TS1$

$DN2$,סמכותיות$DN2$,והשאיפהניהולהכנסה

נשיםביןהפעריםבעבודה,לגיוון

לחצי.הצטמצמואונעלמולגברים

הפעריםשבהםנוספיםשיקולים

ומתןמשאניהולהםהצטמצמו

לנשיםגבריםבין%82של)פער

%13(מ-ופיקוחניהול),%71ל-ירד

ביכולתלהשתמשרצון),%71ל-

וביכולת%85ל-%27>מ-טכנית

).%73ל-%75(מ-מספרית

מצמ־נשיםכימראה״המחקר

צמות

$TS1$מצמצמות$TS1$

$DN2$מצמצמות$DN2$בהעדפותגבריםמולפערים

מח־זוובצורהשלהן,המקצועיות

זקות

$TS1$מחזקות$TS1$

$DN2$מחזקות$DN2$העבודה״,בשוקמעמדןאת

נטוונשים״גבריםגתי.מסביר

ערכיםהמבטאיםשיקוליםלהעדיף

עצ־והגשמהאינדיבידואליזםשל

מית,

$TS1$,עצמית$TS1$

$DN2$,עצמית$DN2$גדולהעלייההראונשיםאבל

שיקוליםבהעדפתמגבריםיותר

הש־עללהצביעשיכולמהאלה,

תחררותו

$TS1$השתחררותו$TS1$

$DN2$השתחררותו$DN2$חברתייםמסטריאוטיפים

מקצועלבחורונכונותןמסוימים

פיעלולאאותנטית,העדפהלפי

מוכיחהמחקרחברתיות.מוסכמות

בע־כבעברמסתפקותלאנשיםכי

בורה

$TS1$בעבורה$TS1$

$DN2$בעבורה$DN2$רוצותאלאפרנסה,לצורכי

עצמןאתולהביאקריירהלפתח

בשטח,נראיתהמגמהביטוי.לידי

המנכ״ליםמרביתשכיוםוהעובדה

גםוכךנשים,הםהגדוליםבבנקים

להער־תעציםישראל,בנקנגידת

כתי

$TS1$להערכתי$TS1$

$DN2$להערכתי$DN2$התופעה״.את

שה־גםמראההמחקרזאת,עם

פערים

$TS1$שהפערים$TS1$

$DN2$שהפערים$DN2$המק־בבחירותהמסורתיים

צועיות

$TS1$המקצועיות$TS1$

$DN2$המקצועיות$DN2$.גבריםלמשל,כך,נשמרים

ביכו־שימושיותרמעדיפיםעדיין

לת

$TS1$ביכולת$TS1$

$DN2$ביכולת$DN2$,רמתמספרית,יכולתטכנית

במחשבים,שימוש(שכר),הכנסה

ניהולובחומרים,במכשיריםשימוש

קי־אפשרויותומתן,משאופיקוח,

דום

$TS1$קידום$TS1$

$DN2$קידום$DN2$,מעדיפותנשיםואילוועצמאות

נפשיטיפולמתןשליכולותיותר

ושימושאדםבבניגופניטיפולאו

אמנותית.ביכולת

נשיםמתמקחות

13נלשפתות

הקובעיםמהשיקוליםבכמה

מהפךחלהמקצועבחירתאת

למשל,כךהאחרונות.השנים20ב-

מנ־יותרהעדיפוגברים1990ב-

שים

$TS1$מנשים$TS1$

$DN2$מנשים$DN2$ואילוגמישות,עבודהשעות

אפש־״סיבההפוכה.התמונהכיום

רית

$TS1$אפשרית$TS1$

$DN2$אפשרית$DN2$עבדונשים1990שב-היאלכך

מצומ־אוחלקיותבמשרותממילא

צמות

$TS1$מצומצמות$TS1$

$DN2$מצומצמות$DN2$,היתהגמישהועבודהיחסית

החוקרים.מסביריםנדיר״,דימצדך

בעבודהגיווןשלבשיקוליםגם

מה־חלארגוניתביכולתושימוש

פך

$TS1$מהפך$TS1$

$DN2$מהפך$DN2$נותנותוהןנשים,שללטובתן

האלהלשיקוליםיותרגדולמשקל

גברים.לעומת

מקצועלבחירתהשיקולים

הםגדלהמיניםביןהפערשבהם

%31של)פערוהדרכההוראה

שירותיםמתןנשים(,לטובת

ביכולתשימוש(,%04בקהילה

תעסוקתיביטחון),%21מילולית

במחקר)מוגדרסוציאלייםותנאים

%61שלפערסוציאלי;כביטחון

גברים).%13קהלעםועבורה

נסי־),%81יוקרהמעדיפיםעדיין

עות

$TS1$נסיעות$TS1$

$DN2$נסיעות$DN2$בשעותעבורה),%91מרובות

ושימוש%22קונוונציונליותלא

).%51אנליטיתביכולת

בכירהמרצהפרנקל,מיכלד״ר

ואנתרופולו־לסוציולוגיהבמחלקה

גיה

$TS1$ואנתרופולוגיה$TS1$

$DN2$ואנתרופולוגיה$DN2$מסכימההעברית,באוניברסיטה

האחרונותבשניםהרחיבושנשים

שלהן,התעסוקתיותההעדפותאת

שנשיםבכךבעיה״איןלדעתהאבל

וגבריםמסוימים,למקצועותנוטות

היאהבעיהלאחרים.

החברתיבתגמול

למ־שניתןהנמוך

קצועות

$TS1$למקצועות$TS1$

$DN2$למקצועות$DN2$.הנשיים

חושבתלאאני

היאשהשאיפה

נשיםשלשהבחירות

זהות,יהיוגבריםושל

תעריךשהחברהאלא

סו־שניאתותתגמל

גי

$TS1$סוגי$TS1$

$DN2$סוגי$DN2$באותההמקצועות

מידה״.

קוק,רוניתר״ר

ואר־למגדרמומחית

גונים

$TS1$וארגונים$TS1$

$DN2$וארגונים$DN2$ברבאוניברסיטת

שנ־שהעובדהמוסיפהאילן,

שים

$TS1$שנשים$TS1$

$DN2$שנשים$DN2$במ־להתברגמעוניינות

קצועות

$TS1$במקצועות$TS1$

$DN2$במקצועות$DN2$לאלגכרייםהנחשבים

אוהתקדמותעלמעירהבהכרח

כךעלאלאפערים,צמצוםעל

המקצועותשאלהמבינותשנשים

לומרנהגו״בקיבוציםהמתגמלים.

הקיבוץשלביותרהיקרשהמוצר

כשהקי־אז,אבלהילדים,הוא

בוצים

$TS1$כשהקיבוצים$TS1$

$DN2$כשהקיבוצים$DN2$,השתכרההגננתהופרטו

היאהמפעל״,ממנהלפחותהרבה

מעו־נשיםשגם״מכיווןאומרת.

ניינות

$TS1$מעוניינות$TS1$

$DN2$מעוניינות$DN2$יוקרהלושנלוויםבמקצוע

עו־לאמץנוטותהןמכובד,ושכר

לם

$TS1$עולם$TS1$

$DN2$עולם$DN2$הב־לגברים.המיוחםערכים

עיה

$TS1$הבעיה$TS1$

$DN2$הבעיה$DN2$לאיזונפתרת.לאהמהותית

אופסיכולוגכלאםניהפךחברה

הכיווןעליוותרבפוטנציהמורה

מציעלאשהואמכיווןרקהזה

שנ־היאהשאיפהסביר?תגמול

ראה

$TS1$שנראה$TS1$

$DN2$שנראה$DN2$מאוזןעבורהשוקבעתיד

יתקרבונשיםרקלאשבויותר,

להפך״.גםאלאלגברים

מצ־המגדריהפערזאת,בבל

טמצם

$TS1$מצטמצם$TS1$

$DN2$מצטמצם$DN2$התעסוקתיותבהעדפות

גבריים.לשיקוליםהמיוחסות

זאת?להסכירניתןכיצד

ראוצעירות״נשיםפרנקל:

שראומאלהבביתשוניםמודלים

מודללאעדייןזהשלהן.האמהות

מסו־פחותהואאבלשוויוני,לגמרי

רתי

$TS1$מסורתי$TS1$

$DN2$מסורתי$DN2$התקשורת,גםלו.מהקודמים

אתמשקפיםוהקולנועהטלוויזיה

בעמ־נשיםומציגיםהזאתהמגמה

דות

$TS1$בעמדות$TS1$

$DN2$בעמדות$DN2$,צנועותבהכרחשאינןבכירות

כלפיהןאיןכלומרביצ׳יותאו

האלההמודליםחברתית.ענישה

מחלחלים״.

עמוד 1



שלבהעדפותההבדליםחרף

חפיפהמצאהמחקרונשים,גברים

שקיב-השיקוליםחמשתביןגבוהה

יריעלביותרהגבוההדירוגאתלו

במקומותשדורגואלהלביןנשים

השיקוליםגברים.ביריהראשונים

גבריםאצלוהשניהראשוןבמקום

ואפ־הכנסהרמתהםכאחרונשים

שרויות

$TS1$ואפשרויות$TS1$

$DN2$ואפשרויות$DN2$למקוםבמקצוע.התקדמות

ביטחוןהגיעהנשיבדירוגהשלישי

השיקולגבריםאצלבעורסוציאלי,

מופי־ולאחריויוקרה,הואהשלישי

עים

$TS1$מופיעים$TS1$

$DN2$מופיעים$DN2$נשיםאצלואחריות.עצמאות

הרביעיבמקוםמדורגתהאחריות

שי־גיוון.הואהחמישיוהשיקול

קולים

$TS1$שיקולים$TS1$

$DN2$שיקולים$DN2$גבוהדירוגקיבלומסוימים

למשל.שכרגבריםאצליותר

אתהיטבמבטאהזה״הפער

לומרנהגו"בקיבוציםקרק:רונית

הקיבוץשלביותרהיקרשהמוצר

כשהקיבוציםאז,אבלהילדים.הוא

פחותהרבההשתכרההגננתהופרטו,

המפעל"ממנהל

לגבריםשישהשונהההתייחסות

פרץ.מסבירהלכסף״,ולנשים

הציפיותאתמתאימות"נשים

הןולמציאות.למקצועשלהן

ביחסציפיותמנמיכותמראש

בלתיהבנהאיזוזולשכר.

המצב״.שלמדוברת

שנשיםמצאהמחקר

מעוכייכותפחותגם

משאלכיהוללהידרש

העתידיתבעבודהומתן

כיתןגברים.לעומתשלהן

מתמק־פחותגםשהןלהסיק

חות

$TS1$מתמקחות$TS1$

$DN2$מתמקחות$DN2$שכרן.על

מחקרים״כן,פרץ:

שנשיםמראיםרבים

תושכר,עלמתמקחותפחות

השכר״.לפעריהסיבותאחת

המחקרבמפתיע,שלא

מש־נותנותשנשיםמצא

קל

$TS1$משקל$TS1$

$DN2$משקל$DN2$כמולפרמטריםיותרגרול

עבורהושעותתעסוקתיביטחון

גםלגברים.בהשוואהגמישות

נשיםעלפרנקלשערכהמחקר

העלהעשורלפניכברבהיי־טק

בחי־ביןוקישרתמות,תוצאות

רת

$TS1$בחירת$TS1$

$DN2$בחירת$DN2$אמהות.לביןנוחהמשרה

שהתפו־אחרינערךהמחקר

צצה

$TS1$שהתפוצצה$TS1$

$DN2$שהתפוצצה$DN2$אזונשיםההיי־טק,בועת

במשרותמעוניינותשהןריווחו

נוסףתעסוקתי.ביטחוןהמקנות

חשיבותייחסואמהותכך,על

המא־לפרמטריםיותרגרולה

פשרים

$TS1$המאפשרים$TS1$

$DN2$המאפשרים$DN2$קריירהביןלשלבלהן

שעותלבית,קרבהכמולאמהות,

מהביתועבורהגמישותעבורה

דירגואמהותשאינןנשיםבעור

נמוכהבעדיפותאלהפרמטרים

יותר.

שקדטובהשערכה״במחקר

זו־עלבר־אילןמאוניברסיטת

גות

$TS1$זוגות$TS1$

$DN2$זוגות$DN2$נמצאילדים,ללאמשכילים

הקריירהאתמתאימותשנשים

וגבריםשלהן,העתידיתלאמהות

שאבהותכךעלחושביםלאכלל

העתידית״,הקריירהעלתשפיע

נשים״כלומר,פרנקל.מוסיפה

אמהותן,אתבחשבוןמביאות

בעורהפוטנציאלית,אוהקיימת

דומהתפקידמשחקתאינהאבהות

עושותאמנםנשיםגברים.בעבור

מהאמהותפחותהבמידהכיוםזאת

דומי־עדייןהמוטיבאבלשלהן,

ננטי.

$TS1$.דומיננטי$TS1$

$DN2$.דומיננטי$DN2$מוות־נשיםמקום,באיזשהו

רות

$TS1$מוותרות$TS1$

$DN2$מוותרות$DN2$.מראש״

לכסףנשיםשליחסןעל

היציבות״חוסרפרנקל:אומרת

בשניםוגדלשהלךהכלכלית

כיוםשנשיםלכךהביאהאחרונות

להןחשובוהשכרלעבור,חייבות

הח־שלהמסראבלמבעבר,יותר

ברה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$כשהןכפול:נותרכלפיהן

להביאמהןמצפיםלאנשואות,

שלבמצבאבלהגדול,הכסףאת

מצפיםרווקותשלאוגירושים

הדיסו־גברים.כמולעבורמהן

ננס

$TS1$הדיסוננס$TS1$

$DN2$הדיסוננס$DN2$,הכלכליים,הקשייםלצדהזה

מייחמותנשיםשבולמצבמביאים

זואבללכסף,חשיבותיותר

שגבריםחשיבותאותהלאעדיין

לכסף״.מייחסים

לאמצביעיםהמחקרממצאי

המגד־בהעדפותהבדליםעלרק

ריות,

$TS1$,המגדריות$TS1$

$DN2$,המגדריות$DN2$שחלושינוייםעלגםאלא

וכישוריםמקצועותשלבמעמדם

כךהאחרונות.השנים20ב-שונים

התחזקוהידעמקצועותלמשל,

המ־בעוריותר,לנחשקיםונהפכו

קצועות

$TS1$המקצועות$TS1$

$DN2$המקצועות$DN2$,תחומיגםכמוהפיסיים

למקצו־ההעדפהנחלשו.הייעוץ,

עות

$TS1$למקצועות$TS1$

$DN2$למקצועות$DN2$הדרכהייעוץ,במתןהכרוכים

(אצלפחתהצוותועבודתוהוראה

נשים),אצלמאשריותרגברים

כמולשיקוליםההעדפהואילו

הכנסהאחריות,עצמאות,יוקרה,

בע־עלתהמקצועיתוהתקדמות

שרות

$TS1$בעשרות$TS1$

$DN2$בעשרות$DN2$.אחוזים

מעו־נשיםוגםגברים״גם

ניינים

$TS1$מעוניינים$TS1$

$DN2$מעוניינים$DN2$שלאניהולייםבמקצועות

ארוכההכשרהבעבורםנדרשת

מקצועיתהתקדמותושמציעים

״והנטייהגתי,אומרמהירה״,

הלי־בהעדפותמשתקפתהזאת

מודים

$TS1$הלימודים$TS1$

$DN2$הלימודים$DN2$צעיריםהאחרונות.בשנים

ות־עסקיםמינהלללמודרוצים

חומים

$TS1$ותחומים$TS1$

$DN2$ותחומים$DN2$מימוןשיווק,כמומשיקים

למקצועותהביקושבעורופרסום,

המדויקים,והמדעיםהטבעמרעי

פוחת״.הרוח,מרעיגםכמו

השנים20ב-שחל״השינוי

המקצועיותבהעדפותהאחרונות

השינוייםאתמבטאצעיריםשל

הישרא־בחברהשחלוהערכיים

לית,

$TS1$,הישראלית$TS1$

$DN2$,הישראלית$DN2$לקפיטליסטיתשנהפכה

״גםקרק.מסכמתיותר״,הרבה

אתמאמציםנשיםוגםגברים

הת־שמשמעותםהאלה,הערכים

רכזות

$TS1$התרכזות$TS1$

$DN2$התרכזות$DN2$המשפחה,חשבוןעלבעצמי

אומרכשמישהוהאחר.החברה,

לאבשעותלעבורמעונייןשהוא

מרובתבעבודהאוקונוונציונליות

שככלבחשבוןמביאהואנסיעות,

עםהרבהיבלהלאהואהנראה

בשורותאלוהאםשלו.המשפחה

שלא״.כנראהטובות?

hila.weissberg@themarker.com

עמוד 2


