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 ?תכניות נפרדות או משולבות: תכניות התערבות לנשים וגברים
 )וינט ישראל'ג(ת "תבבהזמנת  – 2012לינואר  30 -גל זהר 

 
נשים בשהתמקדו , תכניות רבות )בעיקר באירופה(בעולם  הופעלובמהלך שנות השמונים והתשעים 

הדיון אודות הצורך , אף על פי שחלק מתכניות אלו בוטלו לקראת סוף המילניום. בנפרד גבריםבו

אינו מתמקד בשאלה האם הדיון היום , עם זאת. עולה כל מספר שניםבתכניות משולבות או נפרדות 

סקירה , בהתאם לכך. אלא מתי ובאיזה אופן צריך להפעיל ולפתח תכניות אלו, צריך תכניות נפרדות

ביתרונות ובחסרונות תוך התמקדות , ההשפעה של תכניות נפרדות או משולבותזו בוחנת את 

חשוב לדעת כי מרבית המחקרים בתחום התמקדו בהשפעה . של כל אחד מהמסלוליםהמשמעותיים 

רבות , אי לכך. גברית-מגדריתנשלטות על ידי דומיננטיות עקב הטענה כי תכניות מעורבות , על נשים

 –וגם בישראל  –בשטח אף על פי שהניסיון , מתייחסות בעיקר לנשים מההמלצות שמופיעות כאן

 . שלעתים גם גברים יכולים להרוויח מתכניות נפרדותמראה כי 

  שילוב או הפרדהשילוב או הפרדה  ––תכניות התערבות במבט היסטורי תכניות התערבות במבט היסטורי   ..11
 

תכניות לנשים בלבד החלו לצוץ במסגרת האמנה לשוויון נשים באיגודי עובדים לקראת סוף שנות 

התכניות התבססו על ההנחה  .הקורסים המעורביםמכינות כשלב מקדים לפני עם הפעלת , השמונים

. נשים לשוק העבודהמונעת את כניסתן של היא זו שהדומיננטיות של גברים בתכניות המעורבות כי 

שנועדה לסייע לנשים , הכשרה לנשים בלבד היא חלק ממדיניות של העדפה מתקנתתכניות , על כן

 .)Brew & Garavan, 1995a(להשיג בתכניות מעורבות אותם התקשו או כישורים /לצבור בטחון ו

ותכניות  התכניות הנפרדות המשיכו להוות מרכיב עיקרי בפעילות של איגודי עובדים

 ומימונןתכניות הסתיימו ומרבית הבמהלך שנות שמונים ובתחילת שנות התשעים אולם ממשלתיות 

מרכזים שהפעילו תכניות נפרדות , לדוגמא. )Greene & Kirton, 2002( נפסק לקראת סוף המילניום

 Rommes, Faulkner, & Van(מוזגו לתוך מרכזים משולבים ) נספח' ר(בהולנד ובסקוטלנד 

Slooten, 2005( . בהם היו נפרדים המשיכו להתקיים אך התמקדו בעיקר בסקטורים קורסים

 ).עבור גבריםובניין עבור נשים אדמיניסטרציה , לדוגמא(לגברים או לנשים שליטה דומיננטית 

דיון מחודש אודות הרלוונטיות של תכניות במהלך השנים האחרונות התפתח , על אף זאת

לדעתן . הצדיקו את ההפרדה בין הקבוצותבנסיבות מיוחדות שתוך התמקדות , משולבות או נפרדות

יש צורך בתכניות , כל עוד נשים נמצאות בפיגור כלשהו, )Rommes et al., 2005(של רומס ואחרות 

הספרות , מאותה סיבה .שיצרו סביבת עבודה נפרדת שתעצים את הגברים והנשים כאחד -נפרדות 

מעט מחקרים  .של התכניות הנפרדות עבור הנשיםנשים ובהשפעות עיקר בבהמקצועית התמקדה 

מטבען "הרבה בגלל הטענה כי התכניות המעורבות  -במאפיינים הייחודיים של גברים התמקדו 

 .(Interview with Prof. Gil Kirton 2011)" לגברים שבהן הנשים כלל לא נוכחותהמיועדות תכניות 

  .נתנה מקום גם לתכניות ייעודיות לגבריםלנשים בלבד ייעודיות הפתיחות כלפי תכניות , על אף זאת

כפי שאפשר , כיום מופעלות תכניות התערבות רבות המיועדות לנשים או לגברים בלבדגם 

עם . )EAEA, 2007(שם כשליש ממרכזי ההכשרה מציעים קורסים עבור נשים בלבד , לראות בשוויץ

 . הפעלתן של סדנאות נפרדות כחלק מתכנית כוללת ומשותפת לשני המינים שכיחה לא פחות, זאת
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  בסיס תיאורטיבסיס תיאורטי  ..22
 

איתה  הבעיה החברתיתהיא תוצאה של , ההחלטה האם להפעיל תכנית משותפת או תכנית נפרדת

  :עיקריות הדגישו שתי בעיות )Brew & Garavan, 1995a(בראו וגראבן . רוצים להתמודד

 רביםבסקטורים . ברים ובין נשיםהמקצועות בין גחלוקת : (Horizontal)הפרדה אופקית  .1

המאופיין על ידי לתחום מסוים הופנו בעיקר /ונשים פנו "ניזציה של המקצועיפמ" הנוצר

  0F1.שכר נמוך

הדבר בא . שמתקדמים ברמת הניהול ירידה בשיעור הנשים ככל: (Vertical)הפרדה אנכית  .2

 .לידי ביטוי בהנהלות של ארגונים או בדירקטוריונים
 

 מודלים של שילובשלושה 
יש לבחון את סוגי  ,על מנת להחליט מתי ובאיזה אופן יש לקדם את הפעלתן של תכניות נפרדות

 :)Andrews, 2004(ניתן לגזור את תכניות ההתערבות המתאימות  המדיניות מהם

-אפיין את אירופה במהלך שנות המודל ש: (Equal Treatment)מודל שוויון ההזדמנויות  .א

אף אדם אינו זכאי לפחות זכויות או הזדמנויות יותר מאשר ", לפי המודל. 80-וה 70

 .)Rees, 1998(" אחרים

הבטחת השוויון לנשים באמצעות הכרה בתפקידן : (Positive Action)" העדפה מתקנת" .ב

 על בסיס זה פותחו תכניות הכשרה נפרדות לגברים ולנשים  –הייחודי 

שנות השמונים במדיניות שהוכרה ה: (Gender Mainstreaming)מגדר במיינסטרים  .ג

, לפי הגישה. על ידי האיחוד האירופאי בתחילת שנות האלפייםכמדיניות רשמית ואומצה 

 . שוויון מגדרי צריך להתקיים במסלולים הנורמטיביים וכחלק מהמדיניות הכללית

  תוצאותתוצאות  ..33
 

רומס , לדוגמא. של תכניות נפרדות או של תכניות מעורבות בנפרדמספר מחקרים בחנו את התוצאות 

)Rommes et al., 2005(  מצאה כי תכניות נפרדות הצליחו להחזיר נשים לשוק העבודה)80% 

אף כי מרבית העבודות היו  – המתאימיםכישורים הוסייעו למעסיקים לקלוט נשים עם  1F2)השמה

לא ברור עד כמה קורסים נפרדים אכן סייעו , כמו כן. מועטות אפשרויות קידוםבשכר נמוך עם 

, מחקר אחר הראה כיצד קבוצות נפרדות של נשים. )Lewis & Fagenson, 1995(לנשים להתקדם 

סייעו לבנייה של הבטחון העצמי שהשפיע על אפשרויות , בעיקר בשלבים הראשונים של ההכשרה

 .)NIACE, 2011(כל זאת בתנאי שבהמשך יופעלו תכניות משולבות  –הקידום 

מרבית המחקרים שבחנו את ההשפעה השונה על גברים ונשים התמקדו בתכניות המעורבות 

)Card, Kluve, & Weber, 2010( . אותם מחקרים הראו כי נשים מצליחות פחות בתכניות

אף על פי שישנם חוקרים שהצביעו על ההשפעה , )Moffatt, 1997( לעומת תכניות נפרדות המעורבות

                                                
 .לתוך מסגרת מצומצמת במקצועות כגון שרברבותהנכנסים , ברמת השכלה נמוכהכך גם לגבי גברים  1
 .אין פירוט על סוג ההשמה ולפי אילו הגדרות 2
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ההשפעות  Kalb, 2003(.2F3(החיובית של תכניות הכשרה על נשים צעירות לעומת גברים צעירים 

השונות על גברים ונשים נחקרו לעומק במחקרים רבים והם יכולים לסייע למנהלי התכניות בפיתוח 

 . תכניות המותאמות לקהלי היעד השונים

לא ידוע על מחקרים שבחנו באופן מערכתי את ההשפעה של קורסים מעורבים  או , עם זאת

ים מהחוקרות המרכזיות בתחום הדגישו זאת וטענו כי אינן ישת. )Willis & Daisley, 1997(נפרדים 

במיוחד בכל הנוגע  - מכירות מחקרים הבוחנים את ההשפעות השונות של תכנית נפרדות ומשולבות

 (Rommes)ר רומס "כפי שהציגה זאת ד ,ההתמדה והקידום, ת על שיעורי ההשמהלהשפעו

' פרופ. (Phone call with Prof. Rommes, November 25 2011)מאוניברסיטת ניימיכן בהולנד 

מנהלת מכון המחקר לשוויון וגיוון תעסוקתי בבית הספר למנהל עסקים , (Kirton)קירטון 

כי חווית המשתתפים בקורסים היא לכשעצמה הסבר מספק על הצורך  הדגישה, באוניברסיטת לונדון

 .  (Phone call with Prof. Gil Kirton, December 20, 2011)בתכניות נפרדות

אחד המחקרים הנרחבים בתחום התמקד בחוויה של אלפי נשים שהשתתפו , בהמשך לכך

 & Willis(וויליס ודייסלי  אותו ביצעו, במחקר. נפרדים ברחבי בריטניהובקורסים מעורבים 

Daisley, 1997( , מהנשים הביעו עמדה חיובית על הקורסים הנפרדים לפני תחילת  55%נמצא כי

 .מהנשים על הפעלתם של קורסים נפרדים 87%אך עם סופו המליצו , הקורס

  של התכניות הנפרדותשל התכניות הנפרדות  יתרונות וחסרונותיתרונות וחסרונות  ..44
התכניות המשותפות התוצאות של אף על פי שכמעט ואין מחקרים שבחנו באופן מערכתי את 

 .אלו התערבותשל תכניות התמקדו ביתרונות ובחסרונות מספר מחקרים , נפרדות לנשים ולגבריםוה

 

 יתרונות
דרכי עבודה היתרון המרכזי של תכניות הכשרה נפרדות הוא חיזוק הבטחון העצמי בקרב נשים ו

, )Rommes et al., 2005(טוענות רומס וולקנר וסלוטן , חיזוק הבטחון העצמי. שונות עבור גברים

שילוב מוצלח בשוק העבודה של המקשר בין רכישת כישורים מקצועיים ובין  ,הציר המרכזיהוא 

 . או חיו תחת נסיבות לא פשוטות/נשים שהיו מחוץ לשוק העבודה לתקופה ארוכה ו

, )Salminen-karlsson, 2002( קארלסון-סאלמינןתוצאות דומות התקבלו גם במחקר של 

נשים שעברו הכשרה נפרדת של שנתיים ולאחר ועקבה אחר , לימודי הנדסה בשבדיהאת אשר בחנה 

תכנית ההכשרה המוקדמת , לפי מחקר זה. במשך שלוש שנים השתתפו בתכניות מעורבותמכן 

העקרון , אף על פי שמדובר בתכניות הכשרה ארוכות. הביאה להגדלת הבטחון העצמי של הנשים

 .  קארלסון רלוונטי גם לתכניות קצרות טווח-אותו מדגישה סאלמינן

הוא תוצאה ) מוךאך גם עבור גברים להם בטחון עצמי נ(חיזוק הבטחון העצמי עבור נשים 

עידוד ותמיכה בין המשתתפים והשפעות , כגון סביבת עבודה חופשית, עיקריים גורמיםמספר של 

 : )Rommes et al., 2005( חיוביות של מודלים לחיקוי

 

                                                
 .מחקר זה מציג השפעות שונות על גברים ונשים 3
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  סביבת עבודה חופשית יותרסביבת עבודה חופשית יותר
כמעט כל המחקרים , )Rommes et al., 2005(אף על פי שפרקטיקות העבודה לא נחקרו לעומק 

טחון ילהגדלת הבגורם המסייע כעבודה בה ניתן להתבטא בחופשיות קיומה של סביבת מדגישים את 

על להתייעץ עם עמיתיהן בתדירות גבוהה ) אך פחות לגברים(סביבה נפרדת אפשרה לנשים . העצמי

תכניות נפרדות מאפשרות לנשים . )Greene & Kirton, 2002; Jenson, 2003(נושאים רבים יותר 

 & Davies(להביע עצמן באופן טוב יותר ולהתנתק במקצת ממשחקי כוח שאפיינו תכניות משולבות 

Gunawardena, 1992; Leach et al., 2000( 

נדרשו לכך והראו כיצד נשים מרגישות נוח יותר  )Brew & Garavan, 1995b(בראו וגארבן 

לעומת . לוב בין בית ועבודהכמו השי, להודות בקשיי למידה ודנות בסוגיות שרלוונטיות יותר למצבן

ההשפעה של נשים , על כן –בסביבת למידה משולבת הנשים העדיפו ליצור קשר עם גברים , זאת

  .)Kirton & Healy, 2004(הייתה מוגבלת ומתווכת באותם קורסים אחרות 

 

  מודלים לחיקוימודלים לחיקוי
חשיבות זו באה לביטוי ביתר שאת . מודלים לחיקוי מהווים כמובן בסיס בכל תכניות התעסוקה

3Fכגון קורס הפעלת מלגזות או מדריכות ספורט, במסגרת תכניות עבור נשים בתחומים ייחודיים

4 ,

, מצד שני. )Bloomfield & Bokhari, 2007( תיהןולהאמין מחדש ביכולכיוון שהיא אפשרה לנשים 

תפות לחזק את תחושת המסוגלות אצל המשתהשילוב של מדריכות בתכניות המעורבות יכול גם 

  .בקורסים

 
  ))NNeettwwoorrkkiinngg((רישות רישות 

אך אלו נשארו , יתרון נוסף נעוץ בהון החברתי וברשתות שמאפשרות קידום ומעבר בין עבודות

מנעה את  הדומיננטיות של גברים בתכניות המעורבות. בתקופות ארוכות נחלתם של גברים בלבד

יכלו להשתמש על ) אך גם אוכלוסיות חלשות אחרות(בהן הנשים , רשתות חלופיותהתפתחותן של 

יצירת הוא אחד היתרונות המרכזיים של תכניות לנשים בלבד , על כן. מנת להתקדם בשוק העבודה

ובכך לסייע להתקדמותן בשוק העבודה  ההכשרהיכלו הנשים להשתמש לאחר סיום בהן , רשתות

)Greene & Kirton, 2002( . 

 
 חסרונות

 ההפרדה בין גברים ונשים טומנת בחובה גם חסרונות, על אף היתרונות של התכניות הנפרדות

מהפעלה של תכניות מקור הבעייה נובע . של נשים למקצועות שולייםהמשך הדחיקה ובעיקר את 

 – בעיקר בשוליים של שוק העבודה -קר לתחומי עבודה מסורתיים לנשים וגברים שכוונו בעי, נפרדות

התכניות הנפרדות , בפועל). אדמיניסטרציה עבור נשים, לדוגמא(המשיכו את האפליה הקיימת ובכך 

משתתפות  .)Greene & Kirton, 2002(ם מעורבים ילתת לנשים יתרון בתחומ בהכרח לא הצליחו

 .בין נשים וגברים פרדההקורסים הנפרדים מהווים המשך של ההגרסו כי בקורסים חיזקו טענה זו ו

תכניות משותפות הן חשובות כיוון שהן מדמות את המציאות ומכינות את הגברים , לעומת זאת

 .(Davies & Gunawardena, 1992)ודה האמיתי והנשים לשוק העב

                                                
במרכזי יום והתמקדה בנשים אליהן לא הצליחו  (Agender DP - TP WINGS)במסגרת תכנית שהופעלה בברמינגהם  4

 ).בעיקר מקבוצות של מיעוטים(להגיע במסגרות אחרות 
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, כגון גיל ,כיוון שהפעילות לנשים או גברים בלבד מושפעת ממאפיינים נוספים, כמו כן

, לדוגמא. אותן תכונות התעצמו בסביבת למידה ועבודה נפרדת, חתיאתניות או מצב משפ, מעמד

הדומיננטיות של נשים לבנות התחזקה לעומת , ב"במסגרת קורסים של איגודים מקצועיים בארה

 .)Greene & Kirton, 2002(אמריקאיות -הדחקה גדולה יותר של נשים אפריקאיות

  המלצותהמלצות  ..55
 

תלויה רבות במטרות של מפעילי , האם להפעיל תכניות נפרדות או תכניות משולבותההחלטה 

או יותר נכון מרכיבים נפרדים בתוך , תכניות נפרדות. )לכל החלטה יש יתרונות וחסרונות( התכנית

חון יש לב, בעיקר – אל מול המטרות של התכניתבחיזוק מעמדן של נשים לסייע ות יכול ,התכניות

 .התכניות אינן מחזקות את ההפרדה הקיימת גם כך בין נשים וגברים בשוק העבודההאם 

 
 תכניות נפרדות כחלק מתכניות משולבות 

עם . תכניות נפרדות עדיין מהוות חלק חשוב ויכולות לתרום לקידום של נשים וגברים כאחד, כאמור

 שתדגיש את עולם העבודה האמיתי, רתכניות אלו צריכות להיות מוצגות במסגרת כללית יות, זאת

תכניות , על כן. )בהתאם למדיניות של האיחוד האירופאי" (המיינסטרים"ותסייע לנשים לחדור לתוך 

 .)DTI, 2003; Fonda, 1986(נפרדות לגברים ולנשים חייבות להיות רק שלב אחד בתכניות השונות 

הוקמו מספר קבוצות נפרדות  (BT)חברת בריטיש טלקום של תכניות הכשרה במסגרת , לדוגמא

המעבר מקבוצות נפרדות  .)Brew & Garavan, 1995b( ההכשרה תחילת תכניתכשלב מקדים לפני 

 .)NIACE, 2011(לקבוצות משולבות הוא אחד השלבים החשובים בהצלחת התכניות 

 
 בתכניות הנפרדותמרכזיים המודגשים עקרונות התערבות 

כפי שבהם באים לידי ביטוי בתכניות , מימדים בולטיםתכניות נפרדות צריכות לכלול מספר 

מרבית ההמלצות מכוונות כלפי תכניות לנשים בלבד אף על פי , כאמור. וגברים מוצלחות עבור נשים

במסגרת התכניות הנפרדות מודגש . שמדובר בהבחנה מגדרית וחלק מההמלצות מכוונות גם לגברים

 החוויתיתוהלמידה  הדגשת ההישגים, שומת הלב לפיתוח האישית, הצורך בחיזוק תמיכת העמיתים

התרומה , )Kirton & Healy, 2004(לפי קירטון והיליא . )Herman, 2001(לנשים שאפיינה קורסים 

אליהם הוספתי את ההבחנה בין , מימדים עיקרייםשל הקורסים הנפרדים לנשים בולטת בשלושה 

 :כישורים רכים לכישורים בסיסיים ומקצועיים
 

מאפשרת הלמידה במסגרת הנפרדת , באופן כללי: (Safe Space)סביבת עבודה בטוחה  .א

עם קונפליקטים דרך כישורים ובטחון ולהתמודד , סביבה בטוחה יותר שבה אפשר לפתח ידע

הבטחון העצמי  העלאת .)Kirton & Healy, 2004(וגיות דומות עמיתים שמתמודדים עם ס

, זמןבעיקר סביב ניהול  –מהווה מרכיב חשוב שיאפשר לנשים לשלוט בקריירה שלהן 

הבטחון העצמי הוא מרכיב קריטי בהתקדמות של , לכן. התנהגות אסרטיבית ותכנון קריירה

באופן זה הנשים לומדות על הקשיים הקיימים בשוק העבודה . הנשים בשוק העבודה

 . )Brew & Garavan, 1995a(והתהליכים שמונעים מהן להתקדם 
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ה היא אחד הגורמים המשמעותיים יותר להצלחה נפרדת נשים דיווחו כי הפתיחות בסדנ

)Makela & Hulkko, 1999(.  היצירה של שפה משותפת אפשרה לנשים לדבר באופן חופשי

סביבת למידה לא תחרותית ותומכת סייעה . יותר ולאפשר להן להתנסות בדיבור מול קהל

, מתוך כך .)NIACE, 2011; Rommes et al., 2005(לנשים לצבור בטחון עצמי רב יותר 

שעבודה , לחלק מהנשים (Train-first)ייתכן כי יש צורך בתכניות הכשרה מוקדמות 

ועל כן יש  זוהי הבחנה מגדרית בלבדתחושת המסוגלות אך אף עלולה לפגוע במוקדמת 

 .לקחת המלצות אלו בזהירות
 

הזהות הנשית והגברית ממלאת תפקיד מרכזי יותר : העלאת הסוגיה המגדרית על השולחן .ב

שהצליחו להשיג , תשומת הלב העיקרית הופנתה כלפי נשים, גם כאן. בתכניות הנפרדות

והצליחו להעלות סוגיות חדשות לתוך  ניראות גדולה יותר בסביבות העבודה המשולבות

  . עבודה חסמים שמונעים את ההתקדמות של נשים במקום, לדוגמא .השיח הארגוני
 

דרכי הלימוד בקבוצות נפרדות של נשים וגברים כללו : (Shared Learning)דרכי הלמידה  .ג

ובתכניות נפרדות , באופן חוויתי ומפורט יותר מאשר גבריםלומדות נשים . מאפיינים שונים

 .)Kirton & Healy, 2004( נוצרו קשרים קבוצתיים ואישיים רבים יותר בין המשתתפות

נשים מרגישות חופשי יותר להודות  (single-sex setting)בסביבה של מין אחד 

הנשים נטו  .המעורביםשכמעט ואינן עולות בקורסים , בקשיים שלהם ולהתמודד עם סוגיות

הן מחפשות יותר קונצנזוס מאשר התרבות  -לתמוך יותר אחת בשנייה בסביה נפרדת 

גברים מעדיפים סביבת , מצד שני. )Fonda, 1986(התחרותית בסביבה גברית או מעורבות 

 .)Turney, 1994(מחלוקות קונפליקטים ועבודה המדמה מצב של 
 

הכישורים בחיזוק הקורסים שהופעלו כלפי נשים כללו בעיקר את הצורך : כישורים רכים .ד

תוך התמקדות בחיזוק הבטחון העצמי ובאוריינטציה של נשים כלפי פיתוח קריירה , הרכים

)Brew & Garavan, 1995a( .להתמקד בכישורים בסיסיים הגברים העדיפו , לעומתם

, אף על פי שחיזוק הכישורים הרכים, )EAEA, 2007(ומקצועיים על פני כישורים רכים 

 . ות ההתערבותהוא חלק חשוב בתכני, חלקם דומים וחלקם שונים מאלו של הנשים
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  נספחיםנספחים
 )Rommes et al., 2005(תכניות הכשרה מקצועיות בסקטולנד ובהולנד 

 
    VVrroouuwweennvvaakksscchhoolleenn  ((VVVVSS))::הולנדהולנד

במטרה ליצור זדמנויות , על ידי סניף הנשים של איגוד העובדים ההולנדי 1984דו בשנת המרכזים נוס

הדגש המקורי היה . חינוכיות עבור נשים שההכשרה שלהם הייתה לא מתאימה או אנכרוניסטית

כאשר המימון , 2002בשנת ). כאלו נשלטו על ידי גברים(להכניס נשים לתוך סקטורים לא מסורתיים 

, היום. המרכז מוזג לתוך מרכזים אחרים שהציגו תכניות מעורבות, נית נפסקהממשלתי לתכ

הקורסים הללו מוגבלים ומרבית הקורסים לנשים בלבד ממוקדים לסקטורים שבהם יש רוב מוחלט 

 .לנשים כמו קורסי מזכירות

 
 

  EEddiinnbbuurrgghh  WWoommeenn’’ss  TTrraaiinniinngg  CCoouurrssee  ((EEWWTTCC)): : סקוטלנדסקוטלנד
במטרה לאפשר  1986בשנת ) ובמימון של האיחוד האירופאי(ומיות המרכז נוצר על ידי הרשויות המק

לנשים תנאים טובים יותר שיאפשרו להם להיכנס בקלות גדול יותר למקצועות לא מסורתיים בתוך 

קשיי המימון שגברו במהלך שנות התשעים והדגש החדש שניתן . תעשיית טכנולוגית המידע

 .ועיות למגזרים שבהם היתה דומיננטיות לנשיםלתוך הכשרות מקצ) תוכנה וחומרה(ממחשבים 
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