


 בעיה של נשים" רק"זו לא 

 :המדינה משלמת מחיר גבוה על פערי השכר המגדריים
 א"הקצאה לא יעילה של כ•
₪  מיליארד  82= ג"בתל 7%צמצום הפער יביא לעליה של •

 )  מחקר של הכלכלן הראשי(

ללא התערבות 
שנה  70הפער צפוי להסגר בעוד   



התערבויות 
מכוונת  

 מעסיקים 

התערבויות 
מכוונת  

 משפחה  

התערבויות 
 מכוונת פרט  

 כלי מדיניות לקידום שוויון מגדרי בתעסוקה 



 הפורום הרב מגזרי לתעסוקה שוויונית לנשים  



קידום פתרונות לחסמים בתחום שוויון מגדרי   :מטרת הפורום
 בתעסוקה באופן רב מגזרי  

 האקוסיסטםהמלצות למדיניות ולפעולות הן לממשלה ולכלל  -תוצרים מרכזיים

יעדי תפוקה 

  המלצות מדיניות 
וכלים מערכתיים לפתרונות יישומיים  פרקטיקות, אסטרטגיות פעולה 
תשתיות וקידום שותפויות  , משאבים, איגום ידע 
  קידום יישום המלצות הפורום

  

 
 

 



הכנה 
לפרישה  
ופנסיה

קידום  
ותפקידי  
ניהול  

השתלבות  
במקום 
עבודה  

/אקדמיה
הכשרה  
מקצועית

שנות  
השירות

מגמה  
בחטיבה 
ובתיכון

שנות בית 
הספר  
היסודי



 

 
צעירות

 תהליכי הכוונה ייעודיים

   חוויתייםמסעות 
 בעולם התעסוקה

 פייסבוקקהילת 
 

 אקוסיסטם
פיתוח והטמעת מודלי עבודה 

להכוון צעירות  יעודיים  

הטמעה בקרב   
סוכני שינוי  

הפועלים עם 
 צעירות 

השפעה 
 מערכתית

@
 



פיתוח והטמעת מודלי עבודה 
להכוון צעירות  יעודיים

 



מסעות מגלות עתידות 



שיקולים בבחירת מקצוע
...  פ המחקר"ע

עניין ומימוש עצמי 1

נוחות 2

יכולת לאזן בית עבודה 3

1 סטטוס ויוקרה

2 הכנסה

3 השפעה 

  נשים גברים



 הבחירה אפשרויותהרחבת 

עניין ומימוש עצמי 

נוחות 

יכולת לאזן בית עבודה 
סטטוס ויוקרה

הכנסה

השפעה ויכולת להתקדם  



דרכי קבלת ההחלטה

"בוער בעצמותי"1

2
על פי כיוון הרוח 

אופנות מתחלפות  
והזדמנויות 

1
קבלת החלטות 

מבוססת נתונים 

2
על פי אילוצי  

המציאות  

  נשים גברים



 כלים ותהליכים לקבלת החלטה  -זרקור
 מידע חסר

 הכרות מעמיקה עם האפשרויות בשוק העבודה •
הכרות עם מגוון ואופי העבודה במקצועות מגוונים בענפים •

 בעלי פוטנציאל הכנסה גבוה
 

 כאן ועכשיו
 ?שאני צריכה לעשות+ 1מה ה •
 ) ולא רק על המסלול הלימודי(שנים קדימה  15חשיבה •
 



...20בואי נחזור לגיל 
אזרחי/את אחרי שירות צבאי

 מתלבטת מה ואיפה ללמוד



האם היו אנשים מסביב  ? מה היו הסיבות לבחירה? איך בחרת - בתיכוןאיזה מגמה למדת  -תיכון1.
 ?שהתייעצת איתם

האם היה קשר בין הלימודים בתיכון לתוכן שבו עסקת ? מה עשית בשירות -לאומי /שירות צבאי2.
 ?השפעה של השירות הצבאי על בחירת מסלול לימודים היתההאם ? בשירות

איך נבחר  ? למה בחרת במוסד הלימודים הספציפי? איזה אפשרויות היו -הכשרה / לימודים גבוהים3.
 ?מה היו השיקולים שהנחו? החוג

האם בראש היה מסלול קריירה מסוים או שהתגלגלת במקרה ? איך הגעת לכל מקום -מקומות עבודה 4.
 ?כל התפקידים/לחלק

 ?האם סימנת לעצמך לאחר הלימודים נקודות ציון רצויות בדרך -תכנון5.

 ?מודלים לחיקוי שהשפיעו על הבחירות לאורך הדרך) ועדיין יש(האם היו  -מודלים לחיקוי6.

כאלו ששמעת לאורך הדרך וגרמו לך לחשוב על הבחירות  -משפטים וביטויים שהשפיעו7.
 ?המסוימות

 ?בוחרת אחרתהאם ישנם מקומות שבמבט לאחור היית 8.



 מבינה במה אני טובה ובמה לא

מאמינה בעצמי ויודעת שאני יכולה  
טכנולוגים  , ללמוד מקצועות מדעיים

 ופיננסים
 מוכנה לקחת סיכונים  , פורצת גבולות

 ולהתאמץ

 מקבלת החלטות מבוססת נתונים

 אין קושי כלכלי

תומכת ומשמשת  , המשפחה עוזרת
 מקפצה

 מכירה ויודעת מה האפשרויות הקיימות  
 )טכנולוגיים ופיננסיים, מקצועות מדעיים(

 חוסר הבנה לגבי יכולותיי ומגבלותיי

/  לא יכולה -"אין לי את זה"ה ש.מאמינ
,  מסוגלת ללמוד מקצועות מדעיים

 טכנולוגיים ופיננסים
 הולכת על בטוח

מקבלת החלטות על פי  
 אינטואיציה

 ישנה גישה מוגבלת למקורות כלכליים

לא מבינה, המשפחה לא מכירה  
ומהווה מכשול    

 לא מכירה ולא יודעת מה האפשרויות הקיימות 
)טכנולוגיים ופיננסיים, מקצועות מדעיים(  

5            4            3          2            1      

5            4           3           2            1      

5            4            3           2           1     

5            4            3          2            1     

5            4            3           2            1     

5            4            3           2            1     

5            4            3           2            1     



משפחה  תיכף יופיעו היגדים שקשורים למסרים שעברו ב 
ביחס לקריירה של נשים וביחס לאימהותשלך ובסביבה 

 
חשוב להשלים את ההיגדים באופן עצמאי  

לא לחשוב יותר מדי על התשובות ולרשום את המחשבה  
 הראשונה שעולה

!קדימה



 כשאישה, אצלנו במשפחה
 מקצוע כדאי  בוחרת 

...  שתחשוב על



 אבא שלי תמיד אמרו/אמא
״ ...שהבת שלי לא תהיה"



אצלנו במשפחה נשים  
....  עובדות הכי הרבה ב



במשפחה שלי נשים 
...  שנכשלות הן



במשפחה שלי לימודים 
... באקדמיה הם



 אצלנו החלומות המשפחתיים
...  של הנשים בקריירה הם



במשפחה שלי בחירה 
...  מוצלחת לאישה היא



כשמשתתפת אומרת שמה  
שחשוב לה זה להרוויח הרבה  

כסף ולעשות קריירה אני  
...  חושבת ש



כשמשתתפת אומרת שהיא  
מחפשת מקצוע עם שעות  

...  נוחות אני חושבת ש



 במשפחה שלי גבר 
...מצליח בקריירה הוא





 פעולה אחת קטנה



 לפרטים נוספים ויצירת קשר
 מוזמנות ומוזמנים לפנות  

 שרוליחס  -לענבר חורש
 מנהלת התכנית

inbarhs@itevet.org


