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 תקציר

המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית", מכון ון ליר, מדד מגדר הבוחן  –השיק "שוות  2002בנובמבר  9-ב

שוויון לאורך זמן בין נשים לגברים בתחומים שונים. -שוויון מגדרי בישראל. המדד מציג אי-מגמות בהתפתחות אי

אה מתוך המחויבות של "שוות" היוזמה לפיתוח מדד המתעד ומנטר את מצב המגדר והשינויים החלים בו ב

לרעיון של הטמעת חשיבה מגדרית כאסטרטגיה כוללת לקידום מעמדן הדמוקרטי והאזרחי של נשים מקבוצות 

השוויון המגדרי מתחום אחריותן הבלעדית של הנשים ולנסחה -שונות. עמדה זו מבקשת להוציא את סוגיית אי

רים ולנשים כאחד, ולסדרי החברה בישראל בכלל. מחדש בתור תפיסת עולם חברתית כללית הנוגעת לגב

"שוות" שם לו למטרה להפוך את המושגים של שוויון מגדרי לחלק בלתי נפרד מן החשיבה והפעולה של קובעי 

המדיניות והמתכננים בתחומי החיים השונים. הבאת המבט המגדרי לניתוח חברתי, כלכלי, פוליטי ותרבותי 

נטי המדיר נשים, ולכלול את עולמן, צורכיהן וניסיון חייהן של נשים מממגוון מבקשת לאתגר את הסדר הדומינ

 מקומות וקבוצות בסדר החברתי כחלק בלתי נפרד ממנו. 

 

נעמי חזן, הדס בן  ,(. תודות לחברותי בהנהלת "שוות"2002 ,מורחבת של מאמר המבוא של מדד המגדר )הרצוג הגרס הוא המאמר *

ולקרנות שתמכו  ליר ון למכון, המדד תוחיהערכה ותודה להגר צמרת קרצ'ר ולצוות שעבד עמה בפ .על שותפות מדהימה ,אליהו ורונה ברייר

 .בוסטון בקהילת דיותהיהו הנשים וקרן הדסה קרן, אברט פרידריך קרן, UNWOMENבפיתוח ופרסום המדד: קרן דפנה, 

 

  אי שוויוןמדד המגדר,  :מילות מפתח
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 פמיניסטית וחשיבה כוח ,ידע

 תמונת לתת המבקש כליהמגדר מציב על סדר היום החברתי את מצב המגדר. כשמו כן הוא,  מדד

 ,קיימיםהמגדרי. מדד המגדר מצטרף לשורה ארוכה של מדדים  השוויון-אי ורוחב עומק של מצב

שכן  ,ולכאורה יש מקום לשאול מדוע יש צורך בעוד מדד. אלא שדווקא שאלה זו מדגישה את חשיבותו

המדדים. מדדים רבים עוסקים בתופעות חברתיות במושגים  בא להשלים חסר בעולם מדד המגדר

מכלילים וכלליים. מדד מגדר נפרד מביא למודעות ציבורית את העובדה שחלק ניכר מהמדדים 

עדר יהקיימים הם עיוורי מגדרים. אחד הביטויים לעיוורון המגדרי ברבים מהמדדים הקיימים הוא ה

-התעלמות מהבדלים ומאי ומגדרים משמע ןגברים נשים. עיוורו –ציר המגדר  פילוח של נתונים על

 . לא ניתן לדבר על תופעה אם היא לא הוכרה, לא שוימה )ניתן לה שם( ולא תועדה.  שוויון

. ודאי (2000 ,נבו-)חקק, קסן וקרומר "החברה הישראלית כימתה את עצמה לדעת"יש הטוענים ש

מידע  –לישראל. העולם המודרני מתעד את עצמו בתהליך מתמיד של מידוע שאין זו תופעה ייחודית 

טיים. "הרצון סשל תחומי חיים רבים המתוארים ומנותחים באמצעות נתונים סטטי –ההופך למדע 

. מדע (01: 2002 ,)פוקולדעת", הרעב למידע, בלשונו של פוקו, מאפיין את החשיבה בת זמננו 

ה ומכמתות אותה לפי אפיונים שונים. יהממיינות את האוכלוסיהסטטיסטיקה מייצר קטגוריות 

קטגוריות חברתיות אלה נתפסות כעובדות חברתיות והן משפיעות על האופן שבו מוגדרות תופעות 

קטגוריות לא רק ממסגרים את התופעה ובכך מעניקים לה הייצור וחברתיות. הסימון, התיאור, המיון 

. כך הידע הסטטיסטי (0991 ,)פוקושל ניתוח  יםלאובייקט יםאלא גם הופכים את הפרט ,משמעות

, במרבית המקרים בידי קבוצות דומיננטיות. כוחה הפוליטי של הסטטיסטיקה נובע מכך חוהופך לכ

 היא הרווחת הטענה(. 2000טוענת לייבלר ) ,אישית והוגנת-שהיא נתפסת כאובייקטיבית, מדעית, לא

לניהול אוכלוסיות ופיקוח  ול והאדמיניסטרציה המשתמשים בזה נתון בעיקר בידי הממשהח וכהש

רכי קביעת מדיניות ולצ ,עורי לידה, תמותה, פריון, עוניילמשל, תוך שימוש בנתונים על ש ,עליהן

טוען  ,הסטטיסטי הידע של סטוריתיהסוקר את ההתפתחות הה ( 2000) קרמפף והקצאת משאבים.

. מספריה-הכמותניבידע  מושיאת החברה כפי שאנו מכירים אותה כיום ללא הש תארשקשה ל

טבע פוקו הובילה למחקרים רבים החושפים את כוחה של הסטטיסטיקה וכוחו שהמשוואה ידע/כוח 

(. 2000נבו -, קסן וקרומרחקקשל  בקובץ או)לדוגמאות ר של הידע ככלי בידי קבוצות דומיננטיות

כמו גם בקרב מקבלי החלטות וקובעי מדיניות, הוא  שוניםה סטטיסטייםהמגדרי הקיים במדדים  עיוורון

קטגוריות סטטיסטיות הופכות למנגנון המתעלם מנשים, מדיר אותן  בהםש לאופניםאחד הביטויים 

 . נשיםהעל  נשיםה שלואת הידע 

 המדינה בידי רק לאוי מצ חושהכ תפיסתו אתבספרה על מישל פוקו מדגישה  (2002)מילס  שרה

הוא מתקיים בחיי יומיום, ברשת של  ,אלא הוא מחלחל לכל היחסים החברתיים ,דומיננטיות קבוצות או

והם לובשים צורות שונות ובאים לידי ביטוי  ,הם מרובים חויחסים הפזורים ברחבי החברה. יחסי הכ

גם  ךהופ דומיננטיים שיחים דרך חוהכ יחסי שעתוק. שוניםהביחסים בתוך המשפחה כמו גם במוסדות 

. דכאני כגורם רק חובכ עסק לא פוקו אולם .וההשתקה השתיקה מתהליך לחלק חואת חסרי הכ
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, פרודוקטיבי גורם גם יש חושבכ טען הוא(.  11: 0991" )פוקו, התנגדות יש חוכ שישנו"היכן  לטענתו

 ומחאה התנגדות, חתרנות של שונות אסטרטגיות לפתח נתון כוח מערך בתוך אפשרות יש, משחרר

, השוליות הקבוצות. נתונה בחברה מאליהם כמובנים הנתפסים המרכיבים על ערעור גם כמו

באמצעות אתגור הידע עליהן  ,בין היתר ,חויכולות לקחת חלק במערך של ידע/כ ,המודרות, המוכפפות

 המטרה. מגדר מדד למהבה,  פתחנושויצירת ידע משלהן. ממקום זה מתבהרת התשובה לשאלה 

 לרשת המבט את את להרחיב, הנשים ניסיון מתוך הידע את לייצר, המגדרי המבט את להציע היא

בין  חוכ יחסי מתקיימים שבהם חברתיים אתרים מרחב על ולשאול החברה ברחבי הפזורים היחסים

 ,Choo and Ferreeגברים ונשים ובהצטלבויות בינם לבין מעמד, אתניות, לאום, מצב משפחתי וכד' 

2010).) 

 אנו, היאוכלוסי הוליונ לשליטה ככלי הסטטיסטיקה מדע כלפי הנשמעת הנוקבת הביקורת מול

 נעשה מושיואיזה ש ,אלא מה מקור הידע הבונה את המדע ,הבעיה הוא המדע שלא לטעון מבקשות

אלא יש לשאול מי מגדיר  ,סטטיסטיים נתונים צריך אםהיום אינה  סדר לע. השאלה שצריכה לעמוד בו

 בידי חובמקום להשאיר את הכ ,המגדר מדד. מיועדים הם מהלו למי, מטרות לוילא, נתונים לויא

טוען שנשים  ,לבדיקה נטיםווהרל האינדיקטורים ואת המדידה כלי את הקובעות הדומיננטיות הקבוצות

שבו  באופןחושף את ההטיות המגדריות  הואו 1,חייהן את למדוד כיצד לקבוע צריכותשונים  ממיקומים

 מצב את לבחון כדי וכיצד לכמת מה אחרות דרכים על לחשוב ומציעמובנות קטגוריות חברתיות 

 של פמיניסטית פילוסופיתו פמיניסטית(, Harding, 1986, 1993) הרדינג סנדרה בעקבות. המגדר

הגיונות חיים שונים  לוכלשכן הוא מאפשר ל ,חזקה אובייקטיביות מציג המגדר שמדד נטען, המדע

 .מדיניותהוקובעי  החלטותהמקבלי  בקרבומכאן  ,המדעי והממסד השיח לבב

 

  המגדר מדד של ייחודו

 מדדיםמטמונה בייחודו של מדד זה ובחדשנותו. בשונה  ,לשאלה למה מדד מגדרי הישני תשובה

בהשוואה בין מדינות ובתוך כך מתבססים על השוואה של מספר תחומים  המתמקדים קיימים מגדריים

 אינו הואבודדים, מדד המגדר  הנוכחי פניו מופנות לבדיקה מעמיקה של מצב המגדר בתוך המדינה. 

 את בהתמדה להרחיב מבקש אלא שוויון-האי מידת לבדיקת תחומים של מצומצם במספר מסתפק

 היא כאן גם המטרהוכל תחום נבחן על ידי מספר אינדיקטורים,  ,בנוסף. במדד יכללויש החיים מרחבי

 ,תוך דגש לא רק על גיוון תחומי חיים ,תחום בכל המדד את המרכיבים האינדיקטורים את להרחיב

ת ביקורתיה עמדההוזאת מתוך  ,חברתיים מיקומים במגוון המצויות נשים של חייהן סיוןיאלא גם על נ

 מולאותו יש לבחון ו ,נשיםהשל  וןּוהמג האנושי סיוןיאת הנ המגלמת אחידהוקטגוריה אחת  שאין

המתייחסים לעבר ולהווה, כמו גם  ,מתחומי חיים שונים ,נתונים של רחב מנעד. גבריםההנתונים על 
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 .יביטאלטרנ לידע כמקור איכותניים מחקרים ספק ללא נדרשים לכך  



 

 

 2002 דצמבר|  2מגדר | כתב עת למגדר ופמיניזם | גיליון 

 

 

 
  4עמוד | 

 
 

לתת  יםנתונים על קבוצות שונות של אוכלוסיות נשים ובהמשך עדכון מתמיד של הנתונים, מאפשר

מצביעה על כיוון התפתחות  ,ה על מצב המגדר. המדידה החוזרת, לאורך זמןתמונה רחבה ומעמיק

הוא יכול לשמש מצפן  ככזה .שיפורם עלש ביןו שוויוןה-בבביטויי אי היועלי החמרה עלשבין  ,המצב

 בכללםוולעמוד לרשות ארגונים אזרחיים  ,וציבוריים ממשלתיים גורמיםל, החלטותמדיניות למקבלי 

 .נשים ארגוני

 פנהומ ישראל של המגדרמדד  ,מתפתחות למדינות המופנים הקיימים מדדיםה מרביתל בניגוד

המגדירה עצמה כמדינה מפותחת. בעוד שמרבית המדדים  מדינההבתוך  השוויון-אי את ובוחן מהפני

 את להרחיב המגדר במדד מבקשות אנו, נשים לעומת גברים, מגדר של אחד למושג להתכנס נוטים

 מתקיימים שבהם חברתיים אתרים מרחב על ולשאול החברה ברחבי הפזורים היחסים לרשת המבט

לבין מעמד, אתניות, לאום, מצב  בינם (intersection)בין גברים ונשים ובהצטלבויות  חוכ יחסי

אלא  ,למרכיביהן לרדוקציה ניתנות שאינן הצטלבויות(. (Choo and Ferree, 2010משפחתי וכד' 

ויש חשיבות רבה  ,אחידה קטגוריה אינם כגברים נשים 2.מייצרות במפגש ביניהן תופעה חדשה

 שונים לתחומים ההתייחסותריה בהקשרים שונים. והשוויון ביניהם בתוך כל קטג מידת ה שלתבבחינ

אין את המבנה הממוגדר. לכן  (formative) המעצבים קטוריםיאינד כאל היא שונים ולאינדיקטורים

 לתנאים רגיש חיישן לשמשאלא  ,כוונת המדד להסתפק בקטגוריות השגורות למדידה בשיח המדדים

 .הנשים סיוןינ מתוך שצומחים חדשים אינדיקטורים על ולחשוב משתנים

 

 למדינה, העתקת האחריות לשינוי מהנשים לחברה בכללה – מגדרית חשיבה הטמעת

 מוסדותיהלו

 השוויון-אי למיגור הנדרשים הכלים מהם השאלה עם התמודדה מראשיתה הפמיניסטית התנועה

 ,התנועה הפמיניסטית הילכה ועדיין מהלכת בדרכים שונות. להתמקד יש תחומים לויובא המגדרי

 קריאהו מתקנת חקיקה דרך, תברּותביעה לשינוי בדפוסי ח   ,לנשים הצבעה זכות על מאבקמ

 מהדרכים אחת כלוכלה בביקורות רדיקליות.  ,העצמה קבוצות הקמתלהשתלבות בשוק העבודה, 

 קיימים חברתיים במערכים השתלבל נאלצו או דרשו מרביתן בפועל אולם .ושינויים להישגים הביאה

על  תהביקור .נשיםה לע הוטלהלהשתלבות  האחריותהדומיננטי  בשיח .(2000 ,רימלט ;2002 ,קמיר)

 תואזרחיה התנועות גם ,פרדוקסלי באופן הופנתה אל הנשים "שלא עושות מספיק". השתלבות-אי

 שינוילו לפעילותהאחריות  אתאחת  לא והשאיר ,קיימיםה סדריםהתיגר על  שקראו תופרלמנטרי-חוץה

המסייעת לנשים והמכוונת  חברתית עשייה תחומי ויותר ליותר נכנסוארגוני הנשים  .הנשים בידי

 .(Herzog, 2011) זו ממחויבות המדינה את, במידה רבה, שחררהההפרטה  בעידן עשייתם .לקידומן
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ולכן אפשר היה  ,מוחלשות בקבוצות דוברכש משולש או כפול דיכוי של במושגים שדיבר השיח את מאתגרת זו תפיסה  

 ואלא בצומת שב ,זה גבי לעאו בגיבוב של דיכויים זה  רוביבח מדובר לאמה השונות המוסברת על ידי כל מרכיב.  בדוקל

 .מרכיביה מסך השונה, חדשה, מורכבת תופעה, אחרת מציאות מייצר המפגשונפגשים דיכויים שונים 
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 גם, מגדרי צדק לקידום לחקיקה הדרישות את מייתרת אינה מגדרית חשיבה הטעמת של האסטרטגיה

וגם לא את תרומתה האדירה של החברה  ,החיים תחומי בכל נשים השתלבות של הציפייה את לא

הם  מיו, שינוי דורש מההאזרחית בכלל והפמיניסטית בפרט. אלא שהיא מבקשת להגדיר מחדש 

 .מגדרי שוויון לקידום האחראים

 הנשים ועידתוב לראשונה עלתה מגדרי ויוןוש לקידום כאסטרטגיה מגדרית חשיבה הטמעת

הרביעית שהתקיימה  ועידהוב הפומבית הכרתהל הזכתאולם  ,0982-ב בניירובי"ם האו של השלישית

 מצויא"ם באו תוהחבר מדינותהעל ידי על המדינות החברות באו"ם.  אומצהכשבבייג'ינג  0992-ב

 ,חקיקה של מגדרית הערכה קידום עיקרןו ,מגדרית חשיבה להטמעת המכוונות שונות פעולה כניותות

 של בסיס על נתונים סוףלא ,ומדיניות וחיוב הרשויות האחראיות לאיסוף נתונים סטטיסטיים ולניתוחם

זוהי אסטרטגיה הקושרת בין  3.שונים חברתיים בהקשרים ונשים גברים בין הבדלים לשקף כדי וגיל מין

 ביקורת ועשייה לשם שינוי.   ביןו ,לקבלת החלטות על מדיניות םאיסוף נתוני

את המושגים של שוויון מגדרי לחלק  להפוךהיא  מגדרית חשיבה הטמעת של האסטרטגיה מטרת

אסטרטגיה הנדרשת  זוהי .השונים וגווניה תחומיה על החברתית והעשייה החשיבהבלתי נפרד מן 

 במנגנונים השונות החברתיות המערכות של הכרה תובעתהלחשיפה של הסדרים בלתי שוויוניים, 

והחותרת לשינוי מערכתי ולשבירה של חסמים מגדריים פורמליים  בנשים ופוגעים מפלים, החוסמים

 המושג כאןמ)ו והתרבות החברה של המרכזי מהזרם דרישה זוהי ,כלומר .ובלתי פורמליים

 זוהי. אותן ולשנות שלו המגדריות היסוד הנחותאת  לחשוף ( gender mainstreamingבאנגלית

אך  ,םיכאוניברסלי המוצגים רתייםהחב העומק למבני ביחס תפיסתי שינויב המתמקדת אסטרטגיה

 זו אסטרטגיהמכך,  יתרהלגברים ולנשים.  נויותהזדמ שוויון מאפשרים אינםעיוורי מגדר  בהיותם

כאחד.  ריםבוג לנשים לנגישות והפיכתן חברתיות מערכות שינוי המאפשרים הסדרים יצירתל מכוונת

 שאלית החלטות וקבלת תכנון של שלב בכל שבה ,מגדר רגישת ארגונית תרבות יצירת משמעותה

השאלה האם וכיצד זה משפיע על נשים וגברים, ותינתן הדעת לפיתוח המענים המתאימים לצרכים 

 השונים כדי לקדם ולממש את התביעה לשוויון מגדרי. 

 

 ?מגדרית חשיבה להטמעת המדד תורם כיצד

המדד הוא הסימון, ההצבעה על תופעה וכיווני התפתחותה. הוא כלי שתפקידו לשרת מתכננים,  לב

 ,נתונים עדריבה.  הנמדדת בתופעה העוסקים אזרחייםמקבלי החלטות, אנשי ממשל כמו גם ארגונים 

מדד עצם קיום מכאן, ש .חסר הבסיס הראשוני להפעלת האסטרטגיה של הטמעת חשיבה מגדרית

                                                

3
המשמעויות התיאורטיות והמעשיות של הטמעת חשיבה מגדרית נתונות במשא ומתן מתמיד על משמעות ואופני מימוש   

-41: 2002 ,שטיינברג ,וכן סקירה קצרה  ;Walby, 2005; Verloo, 2006או:גם בקרב חוקרות וגם בקרב פמיניסטיות )ר

49) 
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הרחבה זו אפשרית באמצעות דרישה  .להרחבת המידע המגדריה שרז ומנוף לדריז אהונפרד 

 משרדיםהמ תביעה; נתונים לאסוף ולעבד נתונים דרך הפריזמה המגדרית םמייצריהגופים המ

המרכזי המופקד על איסוף נתונים בישראל,  הגוף ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמוממשלתיים ה

ים להבנת המצב המגדרי שעליהם כלל לא ינטוובתחומים שונים הרל שיטתיליזום איסוף נתונים 

 המדד את לפתח המדד לעורכות מאפשרת ממשלתיים מגופים נתונים לקבל התביעה. נאספים נתונים

 שקיפות של תרבות מעודדת גם היאלוואי  וכתוצאת, ככלי שיכול לשמש את גופי הממשל השונים

 .דמוקרטית בחברה תקין למנהל בסיסי תנאי שהיא

 םבפוטנציאל ליצירת דיון ציבורי. ה םהסבר, אך כוח םאינ עדכנית מצב תמונת והצגת נתונים איסוף

שוויון ה-להסביר ולהתמודד עם הסיבות והתנאים ליצירת אי ,את הצורך לחקור, להבין יםמעורר

ברגע שממדיה והתנאים לצמצומם. יתר על כן, לא ניתן לעקוב אחר תופעה אם לא מכירים בקיומה. 

 . פשריתא ההתמודדות, נחשפים והיא נמדדת ומסומנת

של כל הגופים  ,אך לא פחות מכך ,כלי לניטור של הגופים המייצרים נתוניםאפוא מדד מגדר הוא 

מדיניות ולעיצוב המצב המגדרי. לבסוף, הניטור הוא בסיס לפיתוח ההקשורים בדרכים שונות לקביעת 

מייצרים ששוויון מגדרי מאפשרת תביעה לבחינת המנגנונים -צבעה על איאסטרטגיות לשינוי.  שכן הה

 מאפשרים צמצום פערים.ה או ,שוויון ומקבעים פערים מתמשכים בין גברים ונשים-אי

 מרכיבי שלמפורטת  מדידהב מסתפק הוא שאיןהיא ייחודית וחדשנית נוספת של המדד  תרומה

. השוויון-למידת אי כולל ציוןומתבטא בכל המדדים וכל האינדיקטורים  על רחבמבט  מציע אלא ,המדד

שיטתית של הנתונים  בדיקה באמצעות המושג ,פניםמרובה  מבט מספק המדדאחרות,  במילים

 הואבזמן  בו אך, ממרכיביואחד  בכלו תחוםכיווני התפתחות בכל  לבחון כדיוהרחבתם לאורך שנים 

 על מצביע הוא. חלקיו מסך יותר הוא השלם בבחינת, השוויון-איכוללת על מצב  תמונהמצביע על 

 – מרכיביו בשני המדד .המגדר מצב של כוללת לתמונה המצטרפים הממגדרים ההגיונות עומק

מדיניות למקבלי החלטות ולגורמים  כמצפן לשמש יכול –הרב מזה והמבט המצרפי מזה  רוטיהפ

 נשים בפרט.  הציבוריים במדינת ישראל, כמו גם לחברה האזרחית בכלל וארגוני הממשלתיים וה

 

 מקומית וגלובלית פמיניסטית ועשייה חוכ ,ידע

כי ידע  ,להיות שותפות בייצור ידע חלופי נשיםהמדד חדש היא חלק מהמאמץ הקולקטיבי של  בניית

 ,Smith, 1974היומיום והניסיון האנושי )הידע הפמיניסטי מרחיב את מבט המחקר אל חיי   הוא כוח.

(. הוא מבטל את הגבולות בין ידע שנוצר באקדמיה לבין ידע הנוצר בהתנסויות היומיומיות של 1987

אנשים, והוא הופך את הניסיון האנושי למקור של ידע. התביעה לידע אחר יוצרת לא רק מציאות 

 למקבלי המוצע כלי רק אינו המדד זו עמדה מתוךאלא גם מציאות פוליטית אחרת.  ,חברתית אחרת

 נשים לארגוני עזרחשיבה מגדרית וגם כלי  להטמעתאלא הוא גם כלי  ,משאבים ומקצי החלטות

בתהליך בנייתו נעשה מאמץ מתמשך לכונן דפוסי חשיבה  ,מכך פחות לא .חברתי לשינוי ארגוניםלו
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על דרכים  הביחשב תהיה שותפהלא , אאת העשייה העשירה שבשטח ייתרתועבודה פמיניסטית שלא 

נשים והתנועה הפמיניסטית הלשיתוף פעולה והכרה בידע שנוצר באתרי הפעילות המגוונים של 

   בכללה.

 ידי על פותח עצמו המדד 4.פמיניסטית עשייה של תהליך כשלעצמו היה המדד בניית תהליך עצם

מוחות ודיאלוג  עוריס הוא בנייתו תהליך את שמייחד מה אולםמודעות פמיניסטית,  ליעבמקצוע  אנשי

שכלול ושיתוף השטח בחשיבה על האינדיקטורים נשים בשטח.  ארגוני נציגותבין אנשי מקצוע לבין 

שידע צומח מלמטה והמדד חייב לשקף את הלכי הרוח של השטח  ,נבע מתוך עמדת היוזמותהמדד 

להמשיך  היא  השאיפה ם החברתיים.שוויון מגדרי נתפס ממיקומים שונים במרחבי-והאופנים שאי

של נשים בשטח היא מקור ידע, שריבוי של  שעשייה ,בשיתוף פעולה זה כביטוי לתפיסה רחבה יותר

 וןככל שתגדל, תגּו .ארגון, נהפוך הוא שוםמייתר  ואינ –גם אם יש חפיפה ביניהם  – בשטחארגונים 

 יתרחב הידע הפמיניסטי. ,הפמיניסטית העשייה ותתרחב

נציגי הלשכה  בהםו ,בסדנה של מייצרי נתוניםלהרחיבו נדונו  והאפשרויותהשלד של המדד 

 לא היתה רהטהמ  .נשים וארגוני ,ממשלההמשרדי ב מחקר גופי של םהמרכזית לסטטיסטיקה, נציגי

ולבדוק דרכים  ,רגישי מגדר םללמוד וגם ללמד על החסר בנתוני בעיקר אלא המדד את לחשוף רק

בכמה המדד הראשון ומתקיים  דוח פרסום לאחר גם ממשיך זה מהלך .ליצירת נתונים חדשים

לבין הלשכה המרכזית  "שוות" צוותו המדד מפתחי בין פעולה ושיתוף מוחות עוריס: מקבילים מסלולים

מפגשי המשך עם  כנוןתפנים,  טחוןילסטטיסטיקה, מפגש עם גופים אחרים מייצרי ידע כמו המשרד לב

לעשייה  ,יחיד לא ודאי, דגם הם אלהה משתפיםהו לליםוכה עשייהה דפוסינציגות ארגוני נשים. 

, שונים במיקומים צומח שידע לתפיסה נאמנהוהיא  ,משתפת, תללוכפמיניסטית המבקשת להיות 

 כל זמן שהם מפנים את תשומת הלב לידע חדש ומכליל.  הידע תומקורבין  היררכיה מבטלתו

לגלובלי.  לוקליה בין קשרים ברשתמתנהלת  שהיאהוא המאפיינים של העשייה הפמיניסטית  אחד

 ,עשרה-תשעה המאה של האחרון בשליש ,ראשיתהב כבראופיינה  הפמיניסטית התנועה

 ,"םהאו של הנשים ועידותבהתארגנויות ברמה הארצית שיצרו קשרים עם ארגונים במדינות אחרות. 

 שברקוביץ ממהחלק  ןה ,מגדרית חשיבה הטמעת על ההחלטה את בלהישק נג'ייגיובכלל זה ועידת ב

משמש לטענתה, שיח השוויון והזכויות . "נשים זכויות ושל אדם זכויות של הגלובליזציה"מכנה  (2002)

אך גם דרך למסגור המציאות ומתן משמעות. הוא מפנה את תשומת לבנו  ,אמת מידה נורמטיבית

 (. 02והרחבת פערים, וקורא לפעולות לתיקון המצב )עמ'  שוויון-לתופעות חברתיות של אי

 הנשים ועידות רוח את תואמת ,המקומיים המאפיינים את גםמדדים בינלאומיים שיכילו  יצירת

 באמצעות מגדריים חוכ יחסי לשינוי מדינה בכל הפנימי המאבק את למנף המבקשות ,יותהבינלאומ

שיתוף פעולה חוצה גבולות לאך בו בזמן גם  ,והמדינה החברה לתוך המופנה פמיניסטי קול השמעת

 ובדקבתהליך בניית המדד  . בינלאומייםהמוסדות בהמטמיע את החשיבה המגדרית במנגנונים ו

                                                

4
 .מגדרי צדק לכונן החזון זה אותה שמחבר מה לאב, כוח ויחסי תחרות, הסכמות-מאי חפה שאינה עשייה  
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 SIGI – The Socialכולל מדדי מגדר הקיימים בעולם כמו מדד  ,שונות מדידה שיטותהמומחיות 

Institutions and Gender Index  של הOECD  .מקצוע אנשי חלק לקחו המדד של ההשקה בכנס 

 הבסדנ. בעולם המפותחים מדדים של נציגות וכן שונים וציבורים ארגונים של ונציגות םנציגי, בארץ

במדדים מקומיים וגלובליים.   הקשורות ומתודולוגיות תיאורטיות תשקיימנו אחרי הכנס נדונו שאלו

  SIGI, כלכלנית המובילה את מדד Gaëlle Ferrantהלמידה המשותפת היתה הדדית. האורחות ד"ר 

חוקרות  ,Andrea den Boerוד"ר  Donna Lee Bowenופרופ'  ,מתפתחות במדינות שוויון-אי הבוחן

 ,האוסף נתונים משווים על נשים במדינות העולם האמריקאי WomanStats Project שלמובילות 

 מדינותציינו שהחדשנות של המדד הישראלי היא בת המרה ל גם אך מניסיונןחלקו עמנו רעיונות 

הוא  ,אך גם רגיש למייחד את המתרחש בחברה בישראל ,כללי כמדד לפתחו המטרה בשלאחרות. 

בחשבון את התנאים הייחודיים של  הביאול לשמש מודל שיאומץ במדינות אחרות ככלי המאפשר ליכ

 אך גם מאפשר השוואה בין מדינות. ,כל מדינה

 

 בולטות מגמות – 2102המגדר  מדד

 ידי על נבדק תחום כלו ,תחומים שמונה בוחן ,2002-ב הושק שהוא כפי המדד של הראשון השלב

השתנותם נבחנת לאורך הזמן.  שמונת  אשרבסך הכול, אינדיקטורים  20, אינדיקטורים מספר

, השכלה, עוני, הערבית החברה, פריפריה מולהתחומים הם: שוק עבודה, אלימות כלפי נשים, מרכז 

 סיוןינ המדגישיםהמדד בחן היבטים  שוויון-איבתחומים המקובלים למדידת  גם .ופוליטיקה בריאות

 במשרה העובדות הנשים עורישלא רק השכר אלא  נבחן. כך למשל, בשוק העבודה נשים של חיים

 הנשים עוריש, הגדרתן פי על בית עקרות שהן מפני מועסקות הבלתי הנשים עוריש, חלקית

 לא המדדעובדות הקבלן.  עוריש(, במשק ולמוביל לנשים למיטיב)הנחשב  הההייטק בענף המועסקות

שונים למרכיביו ולא קובע היררכיה בין המרכיבים, שכן קביעת ההיררכיה  היא  יםמשקל נותן

 אתמתחיל המדד  הבשהאפס  נקודת.  שוויון-כשלעצמה כלי ממיין, משתיק, מסתיר ומכונן אי

   )כולל(. 2000 עד ודנמד הנוכחי בדוח אלהו ,2004 נתוני הםההשוואה 

 שתי בין להבחין ניתן המדידה בתקופת. לב תשומת ותחייבמה העובדותאת  לציין בחרתי כאן

שבה  היהשני תקופהוהמגדרי, ה שוויוןה-באי גידול היה בהש ,2007-ל 2004האחת בין  ,תקופות

 המגדרי השוויון-אי לצמצום עקבית מגמה אין. במילים אחרות, ירידה ומסתמנת משתנה המגמה

ולא במבט  ,המרכיבים כל תחום השונים קטוריםיהאינד על מסתכליםשכ לא, בשנים שבדק המדד

ניכרת מגמת שיפור.  2009עד  2008-מוהעמיק,  השוויון-אי 2007-2004 בשנים, כאמור המצרפי.

 שוב 2000 בשנת. 2004 ,המדידהשל  הפתיחהאלא שמגמת שיפור זו אינה עוברת את נקודת 

בשוק העבודה, באלימות כלפי נשים,  שוויון-באי העמקה ונרשמה השוויון-אי בגידול מגמה נרשמת

במקומות  גםזאת,  עם .2000-ב מועט שיפור חלונבלמה  ההרעה מגמתבמדדי העוני ובפוליטיקה. 
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בבחינת הרצפה  ,ונשים גברים בין ההבדל שיטתי באופן נשמר ,הנשים של במצבןשבהם היה שיפור 

   עולה אך גם התקרה נוסקת.

להיכנס לתחום  חרויא נשיםהשכן " ,זמן של יןיהשוויון הוא רק ענ-הטענה הרווחת שאי  נוכח

, נשיםהבשוק העבודה ורמת ההשכלה הגבוהה של  נשיםהשל  ברתההשתתפות הגו נוכחהציבורי", 

 ארגוני של פמיניסטיתה פעילותה בעיקרו ,האזרחית החברה פעילות התרחבה בהש מציאותה נוכחו

 צריך מה אלא ,השוויון-אי אתהשאלה שצריכה להישאל היא לא רק מה הם הכוחות הבולמים  ,נשיםה

 הכרחי תנאי שהם ושוויון חברתי חוסן להשיגו הנשים מצב את מהותי באופן לשפר כדי להיעשות

  .מגדרי ולצדק דמוקרטית לחברה
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