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 הצגת הסוגיה
 

"האם עדיף תכניות נפרדות או משולבות?" 
 )שנות התשעים והעשור האחרון, שנות השמונים(תקופות שונות ◦

 
 
 
 
 התכנית מושפעת מהבעיה בה רוצים לטפל◦
 (Gender Policy)חלק ממדיניות המגדר ◦

 

הנושא בתיאוריה ובשטח: 
 ")תכניות של גברים("התמקדות בנשים לעומת תכניות משולבות ◦

 (ALMP)התמקדות בתכניות אקטיבציה קצרות ◦

 התאמה למציאות הישראלית –אנשי שטח ומחקר , האוכלוסייה: מקורות ◦
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 מתי ובאיזה אופן צריך  "
 "?תכניות התערבות נפרדות לגברים ולנשים

 
 ?באיזה אופן ומתי צריך תכניות נפרדות



 בסיס תיאורטי וכחלק ממדיניות כוללת

 

הגדרת הבעיה: 
 (Horizontal)הפרדה אופקית ◦
 (Vertical)הפרדה אנכית ◦
 
 

 
תכניות האקטיבציה כחלק ממדיניות המגדר 

 (Equal Treatment) "שוויון הזדמנויות"◦

 (Positive Action) "העדפה מתקנת"◦

      (Gender Mainstreaming) "מגדר במיינסטרים"◦
(Andrews, 2004) 
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 גברים נשים

)Brew & Garavan, 1995a( 



 מסקנות עיקריות

תוצאות של תכניות נפרדות ותכניות מעורבות 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

מיעוט במחקרים השוואתיים בין תכניות מעורבות ומשולבות 
 (Rommes, 2011; Kirton, 2011) מחקריםאין  –התמדה וקידום ◦

 

הסקת מסקנות על אף המחקרים החסרים 
 (Kirton)חווית המשתתפים היא לכשעצמה הסבר מספק ◦
 הפקת מסקנות דרך מחקרים קיימים בישראל ובעולם◦
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 : תכניות נפרדות◦
תוצאות מעורבות 
שיעורי השמה גבוהים 
עבודות בשכר נמוך 

                  חיזוק הבטחון העצמי
 )מסייע לקידום(

 תכניות משולבות ◦
 פחות הצלחה

 לנשים בתכניות

  יעיל עבור אלו עם
 בטחון עצמי



יתרונות 
 (Rommes)חיזוק הבטחון העצמי ◦
 כישורים מקצועיים לשילוב בשוק העבודהמחבר בין 

 סביבת עבודה חופשית ותומכת◦

 (networking)רישות ◦

 ;  מודלים לחיקוי◦
 

חסרונות 
 דחיקת הקבוצות לתוך מקצועות שוליים◦

נשים(וספרות ) גברים(שרברבות , לדוגמא( 
 לא מכין את הקבוצות לעולם האמיתי◦
 הבלטת קונפליקטים אחרים◦

 :תכניות נפרדות 5
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 עקרונות מרכזיים: המלצות

תלוי מטרות 
 קידום אופקי או אנכי◦
 תכניות לשילוב בעבודה או תכניות לקידום◦

 

הפעלת פרויקטים בתחומים מרכזיים 
 (Gender Mainstreaming)לא רק בשוליים ◦

 

פרויקטים נפרדים כחלק מתוך תכנית משולבת 
 שילוב בין מסלולים כמוקד עיקרי להצלחה◦
 חיזוק הבטחון עצמי כהכשרה מוקדמת◦
 תכניות המעבר ממסגרת נפרדת למשולבת כמרכיב עיקרי◦
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 דרכי התערבות מרכזיים: המלצות
 7 )בדרך כלל עבור תכניות נפרדות לנשים(
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 סביבת עבודה בטוחה
  (Safe Space) 

חיזוק  – בטחון עצמי•
,  הכלים לניהול זמן

התנהגות אסרטיבית  
 .ותכנון קריירה

 .פחות תחרותית•

 .פתיחות•

פתיחות להעלאת 
 נושאים אחרים

העלאת סוגיות  •
קשר בין   – אחרות

קריירה לעבודה  
חודר גם למקומות  (

 )העבודה

 צריך לזכור כי אלו בדרך כלל הבחנות מגדריות* 



 דרכי התערבות מרכזיים: המלצות
 8  -המשך  -

 דרכי למידה
(Shared learning) 

למידה  ; קונצנזוס•
 )נשים(חווייתית 

סביבה המדמה  •
קונפליקטים  

גברים  (בלמידה 
 )ותכניות מעורבות

 כישורים רכים

חיזוק בטחון עצמי  •
ואוריינטציה  

לפיתוח קריירה  
 )נשים(
רצון להרחיב את  •

כישורים בסיסיים  
 )גברים(
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