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...Work life balance “Isn’t just about women juggling a home and family... It’s also about 

adjusting working patterns so that everyone, regardless of age, race or gender, can find a 

rhythm that enables them more easily to combine work with their other responsibilities or 

aspirations.” (DFEE, 2000, 3). 
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 תקציר

משוק העבודה  28%-נשים מהוות כ; המגזר השלישי הוא  מעסיק מרכזי בשוק העבודה הישראלי

 42%-במגזר הציבורי והמועסקות נשים  22%לעומת ( 5102, קרן-כץ ויוגב)במגזר השלישי בישראל 

כמו , מראה כי בישראל( 5102)קרן -מחקרם של כץ ויוגב(. 5105, בוזגלו-חסון ודגן)במגזר העסקי 

אך הן , נשים אמנם מחזיקות ברוב המשרות בארגוני המגזר השלישי, במקומות אחרים בעולם

עוד עולה כי משרות . מרוויחות פחות ומחזיקות בפחות משרות ניהול בהשוואה למקבילה הגברית

הן נשים , רובן ככולן(. 5102, קרן-כץ ויוגב)ולכן פוחת הביטחון התעסוקתי , יותרבות הן חלקיות וזמנ

השילוב הזה מכונה בספרות . כגון משפחה ולימודים, שמנסות לשלב בין עבודה וחיים פרטיים

 . Work Life Balance',עבודה-איזון חיים' המחקרית

 התפיסות, במבט סוציולוגי .מושא לביקורת פמיניסטית גם הוא  Work Life Balanceהמושג

 תעסוקתית עבודה ובמדיניותה בשוק בהסדרים, חברתיות גם בהבניות קשורות נשים של והחוויות

: עם המחקר הנוכחי תנקודה זו מחברת את המחקרים שנעשו ואת הביקורת הפמיניסטי. וארגונית

, הן מועסקות בעזרת מידע מנשים שהשתתפו במחקר אודות הסביבה הארגונית והמדיניות שבה

על התפיסות של הנבדקות לא רק  ועמדתי, הן חוות את המדיניות כמבנה את מצבן בדקתי כיצד

 . אלא גם בהקשר החברתי, בהקשר האישי

וזאת על מנת להצליח להגיע אל , במתכונת של מחקר איכותני נערךמחקר זה , מבחינה מתודולוגית

, 52-48נשים בגילאי , משתתפות מעשרים וחמשורכב ההמדגם . עומק  החוויה התעסוקתית והאישית

, מנהלות פרויקטים: בארגונים חברתיים בתפקידי ריכוז שונים, העובדות במגזר השלישי בישראל

איסוף ; משולבת בדגימת כדור שלג דגימת נוחות התהישיטת הדגימה . רכזות ועוד, מנהלות תחומים

רים "על עולם המלכשופכים אור הממצאים . ניםבאמצעות ראיונות עומק חצי מובנערך הנתונים 

התבוננות רחבה ומעמיקה  מאפשרים הממצאים. ועל מקומן של נשים בו 5102בישראל נכון לשנת 

זמנית ובשכר , המאופיין כמרחב של עבודה חלקית, יותר על סוגיות מגדריות במגזר השלישי בישראל

, לשמש גשר מסוים בין האקדמיה לשדה יכולהזה עבודת התי. עבור אותן עובדות בדרג הביניים, מועט

גברים ומשפחות יתייחסו לקשת היתרונות והחסרונות שעבודה במגזר השלישי , שכן חשוב שנשים

מעסיקות ומעסיקים . אם מבחינת שותפות בחוויה ואם מבחינת שיקולים בבחירת מקצוע, מציעה

 .עובדות ולעובדיםיוכלו להשתמש במידע על מנת להציע סביבת עבודה תומכת ל

  



5 
 

 מבוא. 1

משוק העבודה  28%-נשים מהוות כ ;מעסיק מרכזי בשוק העבודה הישראלי המגזר השלישי הוא 

 42%-במגזר הציבורי והמועסקות נשים  22%לעומת ( 5102, קרן-כץ ויוגב)במגזר השלישי בישראל 

כמו , מראה כי בישראל( 5102)קרן -כץ ויוגבמחקרם של . (5105, בוזגלו-ודגן חסון)במגזר העסקי 

אך הן , רגוני המגזר השלישינשים אמנם מחזיקות ברוב המשרות בא ,במקומות אחרים בעולם

עוד עולה כי משרות . מרוויחות פחות ומחזיקות בפחות משרות ניהול בהשוואה למקבילה הגברית

הן נשים , רובן ככולן (.5102, קרן-כץ ויוגב)ולכן פוחת הביטחון התעסוקתי , רבות הן חלקיות וזמניות

השילוב הזה מכונה בספרות . דיםכגון משפחה ולימו, שמנסות לשלב בין עבודה וחיים פרטיים

 . Work Life Balance המחקרית

במגזר . במגזר העסקי וכן הציבוריבין גברים לנשים השכר  לפערי יםמתייחסקיימים מחקרים רבים ה

לתפקידי זה בהתייחס לאפשרויות הקידום של נשים במגזר , "תקרת הזכוכית"העסקי פותח המושג 

 ,Gibelman))גיבלמן  .הבכירה בארגונים סר הפרופורציה בייצוג נשי בהנהלהניהול בכירים ואל חו

היא מצאה כי : מגזר השלישיהתעסוקה בגם אל מרחב " תקרת הזכוכית" השאילה את המושג 2000

וכן כי גברים משתכרים יותר מנשים בכל , לגברים ייצוג יתר בשכבות הניהול ובעיקר בניהול הבכיר

, (Kosny, 2010)וקוסני ( Baines, 2014)ביניהם של ביינס נוספים ספורים מחקרים . הדרגים בארגון

ניכר , עם זאת. במגזר השלישי ה בקרב עובדים ועובדות סוציאלייםמספקים מידע על חווית העבוד

ובאופן ספציפי מחקר , במגזר השלישימקומו ותפקידו של המגדר אודות עדכני מחקר אקדמי החסך ב

עובדות או /ל בכיר וחווית התעסוקה במגזר השלישי בקרב נשים שאינן מחזיקות בתפקידי ניהואודות 

 .במגזר השלישי Work Life Balanceהמחקר האקדמי מיעט לעסוק במושג , כמו כן. סוציאליות

תוך , במגזר השלישי בקרב נשים עובדות בדרג הבינייםחווית התעסוקה את  למודל מבקשזה מחקר 

בהם תפקידים ה .למניעים ולהתמודדויות של נשים המועסקות במגזר השלישי, התייחסות לאתגרים

נושא זה טרם . ב"וכיורכזת פרויקט , מנהלת תחום, מנהלת תכניות ,רכזת: הינםתמקד המחקר מ

, שמתמודד עם אתגרים לא פשוטיםבמגזר השלישי דרג הביניים הוא כוח עבודה חשוב . נחקר בישראל

בהימצאותו בין , דווקא דרג הביניים. לדרג ניהוליאו לקטגוריות של עובדי ועובדות שטח שלא נכנס 

אותו למלא  את ו, זר השלישייכול להראות וללמד אותנו רבות על הנעשה במג, לבין ההנהלה" השטח"

  . בגוף הידע המחקרי הקיים "חלל ריק"

 :תמקד המחקרמבהן השאלות המרכזיות 

 בניסיון, בקרב מועסקות במגזר השלישישילוב עבודה ומשפחה החוויה הנתפסת של מהי  .0

 ?בין הספירה הפרטית לתעסוקתית, וחיים פרטייםעבודה של בין מחויבויות לאזן 

 ?הכורחוהבחירה  יםהיכן מתחבר -בארגוני מגזר שלישי  לעבודהשל נשים מהם המניעים  .5

בזכות הערכים החברתיים , מה מקורות הבחירה בעבודה בארגוני מגזר שלישי, כלומר

מגזר האם ה ?בעקבות שיקולים של מאפייני המשרהאו , מגזר זההנתפסים כמאפיינים 

  ?יתמקצועוהתקדמות  הלבנייאו מקום , משמש מרחב לעבודה זמנית וחלקית השלישי
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ומהן , מהם האתגרים המרכזיים איתן מתמודדות נשים המועסקות בארגוני המגזר השלישי .2

 ? האסטרטגיות להתמודדות עימם

איך הן חוות את ? מהי הסביבה הארגונית וסביבת המדיניות שבה מועסקות נשים אלה .4

 ?בה הן פועלותהסביבה הארגונית 

על מנת זאת , מחקר איכותני של במתכונת תבצעהוהוא , גישושי אקספלורטיבימחקר זה הינו  מחקר

, בעזרת הידע מהנשים שהתראיינו למחקר .והאישית תעסוקתיתההחוויה ומק יע אל עלהצליח להג

הסביבה הארגונית וסביבת המדיניות שבה הן מועסקות וניסיתי לעמוד על התפיסות  ניסיתי ללמוד על

 שופכים אורהממצאים . הסוציולוגי, אלא גם בהקשר החברתי, לא רק בהקשר האישי מרואיינותשל ה

התבוננות רחבה  מציעיםו, בישראל מגזר השלישיהתעסוקה של ארגוני המקומן של נשים בעולם על 

משם , בעבודה  אסקור ראשית את הספרות בתחום .על סוגיות מגדריות במגזר השלישי בישראל

לאחר מכן אציג את . אמשיך לתיאור המתודולוגיה ופרטים תיאוריים על המשתתפות במחקר

 . הממצאים ואסכם בדיון אודות הממצאים והמשמעויות שלהם
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  סקירת ספרות. 2

 מבוא 2.1

. הישראלי של ימינוהעבודה המגזר השלישי כמעסיק מרכזי בשוק  ראשיתבסקירת הספרות יוצג 

וכן אודות פערי שכר ובידול , תעסוקת נשים במגזר השלישי ייסקרו מחקרים אודותלאחר מכן 

בארגונים ללא  ים אודותיומחקרוייסקרו   Work Life Balanceהמושגיוצג  ,השניבחלק  .תעסוקתי

סוציולוגיה של עבודה לצד רקע אודות , זה פמיניסטית אודות מושגהביקורת ה כמו גם , מטרת רווח

 . ומשפחה

 הישראליהעבודה המגזר השלישי כמעסיק מרכזי בשוק  2.2

רים "תוצר המלכ 5112בשנת . העבודה המגזר השלישי בישראל של ימינו משמש מעסיק מרכזי בשוק

, ס"למ). מהמשרות במשק הישראלי 02.2%שהן , משרות שכירים 272,111עם , ג"מהתל 2.2%היווה 

כאשר , ג"מהתל 2.2%-מצביעים על ירידה ל 5101-5100בין השנים , נתונים מאוחרים יותר(. 5101

( 5112)ר וכץ ב, גדרון צייניםכפי שמ (.5105 ,ס"למ) 02.5%-אחוז המשרות מכלל המשק ירד ל

ניתן , ומכיוון שרבים מן המועסקים עובדים במשרה חלקית, משרות מלאות החישובים הם לפי

מצאו במחקרם  (5102)קרן -כץ ויוגב. סיק כי המגזר השלישי הוא מעסיקם של עובדים רבים יותרלה

ובכוח אדם  בייצוג יתר ליהודים, בייצוג יתר לנשים, המגזר השלישי מאופיין בכוח עבודה צעירכי 

( עובדים פחות משנתיים במשרה אחת 20%)את תחלופת העובדים המהירה  הם מצייניםעוד . משכיל

 . וריבוי ניכר של משרות זמניות

, סביבה ,דת, תרבות, ביניהם ארגוני חינוך, את המגזר השלישי מרכיבים ארגונים מסוגים שונים

 ,Salamon & Anheier)  סלמון ואנהיירלפי , משותפים להםההמאפיינים הבאים כאשר , סינגור ועוד

בעלי ( 4ללא חלוקת רווחים ( 2ממערכת המדינה  יםנפרד (5 יםפורמלי ניםארגו (0היותם הם , (1992

רוטשילד ומילופסקי        .לי מרכיב התנדבותי או פילנתרופיבע( 2 מנגנונים עצמאיים לקבלת החלטות

(Rothschild & Milofsky, 2006)  מתייחסים למרכזיותם של ערכים ואתיקה במגזר השלישי

 . ומגדירים אותם בתור אבני הבניין של המגזר השלישי

  במגזר השלישי תעסוקת נשים 2.2

כי  מראים( Mirvis & Hackett, 1983; Anheier, 1991 ;Almond & Kendall, 2000 )מספר  מחקרים 

מעלים , ((Mirvis & Hackett, 1983מירוויס והאקט . לנשים ייצוג יתר בעבודה במגזר השלישי

יחד עם , את המשיכה של הנשים למתן שירות ולארגונים בעלי משימה חברתית ,כהסברים לתופעה

מצאה שייצוג היתר לנשים במגזר ( Preston, 1990)פרסטון . מהות עובדותיאטרקטיביות אפשרית לא

ארגונים מעניקים תגמול רגשי על מהות : השלישי קשור לאפקט הפיצוי של הארגון ומבנה התעסוקה

מפצה על " רגשי"ה –וכך נוצר מנגנון של פיצוי , אך משלמים שכר נמוך יותר, (כתורם לחברה)התפקיד 

  . החומרי

ת העבודה מתארת א (Kosny, 2010)קוסני  .לתעסוקה במגזר השלישי מספר מאפיינים ייחודים

, על ידי חוקרים ובלתי נראית(Undervalued) מוערכת פחות שמבוצעת על ידי נשים באופן מסורתי כ
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מתחילה בספירה  "שקופה"העבודה ה. קובעי מדיניות ולעתים אף על ידי העובדות עצמן, מעסיקים

ביינס  ,בהקשר לכך .אך זולגת גם לעבודה במגזר השלישי במקצועות טיפוליים, הבית, הפרטית

(Baines, 2014)  מתייחסת לנכונותו של כוח העבודה הנשי להקריב מעצמו על מנת להעניק טיפול

משקפים , של עבודות מסוימות בעמותות" מאליה-המובנות"השקיפות וניתן לראות כי , כך. לאחרים

 .וגם ַמבנים חסרונות של העבודה

מצביעה על כך שהטבות ( Baines, 2014)ביינס  :התפקיד וחלקיות המשרה חשוביםכי , עוד עולה

במשרה חלקית הן מינימאליות בהשוואה להטבות המקבילות למשרה עובדות סוציאליות תעסוקה ל

והגדרת כותרת חשיבות , כלומר)של תפקידים שונים גדול בין הכותרות השונות תוך הבדל , מלאה

כאלה המועסקות במשרה מלאה לבין המועסקות השוותה בין עובדות סוציאליות  ביינס(. התפקיד

 ותבאופן לא פרופורציונאלי מגדל חלקיות ותבמשר ות סוציאליותעובדוזיהתה כי , במשרה חלקית

על העדפה חזקה לעבודה המאפשרת איזון בין  ותמדווח, במערכת יחסים מחייבות ותנמצא, ילדים

אלו בהשוואה לעובדות  כל, במשק הבית ות עיקריותפחות להיות מפרנס ותנוטועבודה לחיים 

, להיות חלקיות כי משרות במגזר השלישי בקרב נשים נוטות עולה גם .סוציאליות במשרה מלאה

 פעמים רבות היא זמנית, לא מספיק שהמשרה היא חלקית: כלומר, (Baines, 2011)זמניות ומפוצלות 

, ודה בשעות הבוקרלמשל עב)אף יום עבודה מפוצל ולעיתים , עבודה לפי פרויקט התחום בזמן -

מה שמקשה עוד יותר על , (הפסקה בת מספר שעות ללא תשלום ואז המשך יום העבודה עד הערב

  .במשרות אלו מועסקותהנשים ה

 ותקרת הזכוכית בידול תעסוקתי, פערי שכר 2.2

שכר לשעת הפערי . החודשי משכר הגברים 22%בממוצע עומד על שכר הנשים החודשי , בישראל

חסון , בוזגלו-דגן)משכר הגברים  82%-שכר הנשים בממוצע עומד על כמתבטאים בכך ש עבודה

גברים מרוויחים יותר בכל סוגי משלחי  מו כןוכ, דת וגיל, חוצי השכלההם הפערים (. 5104, ואופיר

כאשר , הפערים נשמרים, (5102)קרן -כץ ויוגבלפי , במגזר השלישי(. שם) םהן גבריים והן נשיי, היד

כלומר שכר הנשים החודשי , לגברים₪  2,401לנשים ושכר של ₪  2,227עמד על   5112השכר בשנת 

  . משכר הגברים 27.77%ממוצע עומד על ה

חוק שוויון הזדמנויות : בשוויון שכר בין גברים לנשיםישירות בישראל קיימים שני חוקים העוסקים 

אך נראה כי עד היום לא , (0222 -ו "התשנ)חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ו, (0288 -ח "התשמ)בעבודה 

חסון , בוזגלו-דגן)הצליחו החוקים למתן או להפחית את פערי השכר בין גברים ונשים בישראל 

ישנו קושי להוכיח קשר סיבתי בין אי , (5104)חסון ואופיר , בוזגלו-לפי דגן, עם זאת(. 5104, ואופיר

המופיע לעיתים , והאיסורחוזי עבודה אישיים , למשל, אחת הסיבות לכך הינו. דתלמין העוב השוויון

 .עם עמיתיםלדון אודות שכר העבודה  ,בחוזים

( 5112)שטייר . במדינות שונות מונהגת מדיניות לקידום השוויון בשוק העבודה בין גברים לנשים

שכר שווה לעבודה , שוויון הזדמנויות לתעסוקהמדיניות של : מציינת שלושה ביטויים למדיניות זו

 ,שמראות ( (Spain & Bianchi, 1996י'ספיין וביאנצ היא מפנה אל, עם זאת. שווה וכן העדפה מתקנת

 .  פערי השכר הם עדיין גבוהים ויציבים לאורך זמן, שלמרות המדיניות
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בהתייחס לאפשרויות הקידום , "תקרת הזכוכית"במגזר העסקי פותח המושג , לעילכפי שצוין 

של נשים לתפקידי ניהול בכירים ואל חוסר הפרופורציה בייצוג נשי בהנהלה ובהנהלה המוגבלות 

הייתה הראשונה להתייחס אל המושג גם בהקשר (Gibelman, 2000)  גיבלמן .הבכירה בארגונים

, גם אל מרחב התעסוקה במגזר השלישי" תקרת הזכוכית"השאילה את המושג היא . למגזר השלישי

רוב בעבודות השטח ובדרגי הניהול הנמוכים אבל לא ברמות  מהוותרים "כאשר גילתה שנשים במלכ

 :ורה יותר כאשר מתייחסים למשכורותהופכת בר" תקרת הזכוכית"המשמעות של . הניהול הגבוהות

ילידי שנות )המועסקים במגזר השלישי  Y-כי בקרב דור ה פתחוש, (McGinnis ,5100) מקגיניס

 פרש של נשים מרוויחות פחות מגברים בה, ב"בארה( השבעים המאוחרות עד התשעים המוקדמות

במגזר העסקי )ב "במגזר העסקי בארהאשר הוא קטן יותר מ, חשוב לציין, ההפרש. לשנהדולר  2,000

אפשר להסביר זאת גם על ידי  נראה כיאבל  ,(בין גברים לנשים לשנהדולר 9,000 של הוא הפרש ה

 לואיס ומקגיניס, אדוארדס, פולק .המשכורות הנמוכות יותר במגזר השלישי

, 2013)Faulk, Edwards, Lewis & McGinnis) שים לנלמרות שהבדלי שכר בין גברים  כי, ניםמציי

מגזר השלישי משתנים בהבדלי שכר , העסקי מגזררים לעומת ה"כלל קטנים יותר במלכ הם בדרך

כי פערי שכר בין המינים במגזר השלישי הם קטנים , העלה םמחקר. השונים ענפיםלפי הבמידה רבה 

מאשר  גדול רים בשוק"מספר המלכוכן בתעשיות בהן , יש רוב למקצועות נשייםיותר בתעשיות שבהן 

לצד תקרת  .שאין תחרות עם המגזר העסקיכלומר היכן , (באותה תעשייה)רווח עסקים למטרות ה

ביטוי , ( Booth & Frank, 2003" )הרצפה הדביקה"והוא , מוכר פחות, הזכוכית קיים ביטוי נוסף

השכר , וכבילה לתפקידים בהם התנאים, המתאר בשיח התעסוקתי התקבעות במשרות נמוכות דרג

 . והניידות נמוכים

מציינות כי פערי שכר מגדריים בשוק העבודה נובעים במידה רבה ( 5104)חסון ואופיר , בוזגלו-דגן

בידול . כלומר ריכוז בענפים ומשלחי יד שונים לגברים ולנשים -( סגרגציה מגדרית)מבידול תעסוקתי 

בוזגלו -גןממחקרן של חסון וד. העיסוקים מגווןעצם י לא קשור רק לענפים השונים אלא גם לתעסוקת

בעוד , אדמיניסטרציה וטיפול, כי העיסוקים העיקריים של נשים בישראל הם הוראה, עולה (א5102)

תחומי . עבודת כפיים ועוד, ניהול, הנדסה, מקצועות טכניים: גברים מתרכזים ביותר תחומים

ת מבוסס והתגמול הפחו, מעמד ושכר נמוכים יותר, התעסוקה בהן מרוכזות נשים מאופיינים בתנאים

: בתוך, England ,5112) "של משלחי היד הגבריים והנשיים למשק "שוויים"הערכה שונה של "על 

 (.2, ב2013,בוזגלו-חסון ודגן

היא מצביעה על מחקרים בהם . מתייחסת גם היא לסוגי המקצועות בהן מועסקות נשים( 5112)שטייר 

לצורך טיפול בילדים היא מינימלית נשים בוחרות מקצועות בהן העלות של הפסקה בתעסוקה 

(Polachek, 1987 ,שם) ,ועל מחקרים שבהם עולה שנשים , וכך נמנעות מתחרות במקצועות גבריים

ולים הכרוכה בכך היא יחסית גם אם רמת התגמ, לטיפול במשפחה" נוחים"בוחרות מקצועות שהם 

-אפשר לפתור את בעיית אי-ענת שאישטייר טו, כך או כך .(שם, (Izraeli, 1992; Stier, 1996נמוכה 

 . השוויון המתמשך ללא התייחסות לתפקידן של הנשים כמטפלות במשפחתן
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 Work Life Balanceעבודה -איזון חיים  2.2

גולדין . ביקורות ושינויים, ועבר גלגולים, נושא המתח בין מחויבויות עבודה וחיים פרטיים נחקר רבות

(0227 Goldin, 5102, ר'קרצ-צמרת: בתוך )והציעה חמישה , בדקה את המתח שבין עבודה למשפחה

מאה העשרים בקרב כל דפוס היה שכיח בתקופה מסוימת לאורך הכאשר , ל קשר ביניהןדפוסים ש

 : נשות ארצות הברית

דפוס שכיח בקרב ילידות )בחירה בעבודה או במשפחה  :"קריירה או משפחה" ,פוס ראשוןד .0

 (.02-סוף המאה ה

דפוס שכיח בקרב ( עזיבת העבודה לטובת הקמת משפחה ":עבודה ואז משפחה", דפוס שני .5

 (. ילידות שני העשורים הראשונים של המאה העשרים

שאינה , שים הקימו משפחה ואז יצאו לעבודהראשית הנ :"משפחה ואז עבודה" ,פוס שלישיד .2

דפוס שכיח בקרב ילידות העשור השלישי והרביעי של המאה )לטענת גולדין , קריירה

 .)העשרים

ר לאחעד דפוס במסגרתו נשים דחו את הקמת המשפחה  :"קריירה ואז משפחה" ,דפוס רביעי .4

 (. דפוס שכיח בקרב ילידות שנות הארבעים והחמישים של המאה העשרים( ביסוס הקריירה

דפוס שכיח (יסיון לשלב עבודה ומשפחה גם יחד היה הנ ,"ם משפחהריירה וגק" ,דפוס חמישי .2

 (.בקרב נשים ילידות שנות השישים והשבעים של המאה העשרים

שמדגישים בחירה ) שבעוד נשים הצליחו לעמוד בשלושת הדפוסים הראשונים, מסקנות המחקר היו

הותירו אותן  אשר , בלתי מושגת שאיפההיו בבחינת  שני הדפוסים האחרונים, (באחת מן השתיים

הייתה שנשים ומסקנתה , גולדין סיימה את מחקרה רחב ההיקף בשנות התשעים .בסבל ובתסכול

 .  בסוף שנות האלפיים היו מתוסכלות עקב הניסיון המר לתמרן בין קריירה למשפחה

דגש על בכלומר , Work Family Conflict של המאה הקודמת השיח נסב סביב בשנות השמוניםאם 

שבעים של המאה הקודמת בשנות ה, התפקיד המשפחתי לביןתפקיד התעסוקתי התנגשות בין הה

כלומר ניסיון להקיף את , Work Life Balanceהשיח הורחב למושג , ב"בארה 0282באנגליה ובשנת 

לוב מתייחס לשי Work Life Balanceמציינת כי המונח ( 5112)שטייר  .החיים שמחוץ לעבודה

           הזהירה קאנטר, של המאה הקודמתשמונים כבר בשנות ה. בניגוד להתמקדות בקונפליקט, אפשרי

(Kanter, 1986 )ל זה ולא כי עבודה ובית לעולם ישפיעו זה ע הטענה" )העולמות הנפרדים" מפני מיתוס

, המחקר אודות תעסוקה כי במסגרתטוענת קאנטר , כמו כן(. ובלתי תלוייםנמצאים בעולמות נפרדים 

 . מיחסי הגומלין בין משפחה לעבודה ישנה התעלמות

 יירגון טדק ומוסחוקרים כ .שניתנו להםדרך ההגדרות השונות  יםאפשר ללמוד על התפתחות המושג

Tedek & Mosier, 1990) בתוך Guest, 2002 )אודריסקול  וכן(O’Driscoll, 1996 בתוך Guest, 2002) 

-Non" )עבודה-לא"מודלים מרכזיים לשרטוט מערכת היחסים בין העבודה ל חמישה מתארים
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Work).  מודל הסגמנטציה(Segmentation) ,הם שני " עבודה-לא"מודל תיאורטי שמשער כי עבודה ו

       גרינהאוס וביוטל של( Spillover)מודל הזליגה , לעומתו ;אתרים נפרדים ושאין כל קשר ביניהם

(Greenhaus & Beutell, 1985),  כך שהמשפחה משפיעה על העבודה , ישנה זליגה דו כיווניתמשער כי

באחת חוסר מתאר את הדרך בה  (Compensation)מודל הפיצוי  .רך חיובית או שליליתדוב, או להפך

כי עשייה מניח  (Instrumental)המודל האינסטרומנטלי  ;היהספירות מביא לפיצוי בספירה השני

בו , (Conflict)הוא מודל הקונפליקט חמישי מודל ; בתחום אחד מעודדות הצלחה בתחום שניפעילה 

עומס אישי וקונפליקט פנימי אצל , ריבוי דרישות בשתי הספירות יכול להביא לקבלת החלטות קשות

 .  Work Life Balance -מכאן התפתח המודל העכשווי של איזון עבודה וחיים פרטיים . אדםה

כמשולבים  גורמים רבים בחייו של האדםאת הכשווי של איזון עבודה וחיים פרטיים רואה המודל הע

סיפוק ותפקוד טוב 'בתור  Work Life Balanceהגדיר את המונח ( Clark, 1997)קלארק . זה בזה

מגדיר את המונח  (Greenblatt, 2002) גרינבלט .'בעבודה ובבית עם מינימום קונפליקט בין התפקידים

 5115מאז . 'עבודה-היעדר רמות לא מקובלות של קונפליקט בין דרישות של עבודה לבין שאינו'בתור 

המושג נותר (  (Kalliath & Brough, 2008 וברו' קליאת לפיאך , חלו התפתחויות נוספות במושג

עבודה -ה ושאינהתפיסת האדם כי פעילויות של עבוד: "הם מציעים הגדרה משלהם. חמקמק ועמום

." עולות בקנה אחד ומקדמות את הצמיחה בהתאם לסדר העדיפויות של החיים הנוכחיים של האדם

לתפיסתו , מה שמתאים באופן ספציפי לאדם –" כאן ועכשיו"השמים דגש על  וברו' קליאת, כלומר

איזון כי  כמו כן הם מוסיפים בהגדרתם. שיכול להשתנות מתקופה לתקופה, ולסדר העדיפויות שלו

 . שינוי לטובה בחיים כפי שהם נתפסים על ידי האדםהתפתחות וכלומר  ,מוביל לצמיחה

. לאיזון מחויבויות משפחה וחיים פרטיים עוד יותרמציעה הגדרה עכשווית ( 5105)ברזילי -רנן

התפיסה : "בהתייחסותה אל הסוגיה, ברזילי משלבת תפיסה רב מימדית של האדם-הגדרתה של רנן

ם יחיים פוליטי, משפחה, כגון עבודה –הרב מימדית דוגלת בהכרה המימדים השונים בחיי האדם 

בכך שהיא מרחיבה את תחומי העניין ברזילי מחדשת -רנן". ובמתן משקל משמעותי להן, ותרבותיים

אלא מהווים מערכת מורכבת שחלקים רבים " לא עבודה"-ו" עבודה"החיים אינם מתחלקים בין  –

 . כולל יחסים חברתיים אחרים ממשפחה, לה

היטיב לנסח זאת משרד . אותי בעבודה היא הגישה העכשווית של רנן ברזילי אשר שירתהההגדרה 

 . מושגלזווית נוספת  שמציג, (DFEE, 2000, 3)החינוך הבריטי 

 …Work life balance “Isn’t just about women juggling a home and family... It’s also about 

adjusting working patterns so that everyone, regardless of age, race or gender, can find a 

rhythm that enables them more easily to combine work with their other responsibilities or 

aspirations.”  

ומתייחסת לאנשים כמנסים למצוא קצב , גזע וגיל, והיא חוצת מגדר, זוהי גישה יותר מאשר הגדרה

בהתאם לשאיפותיהם , נכון המאפשר להם לשלב בין עבודה עם תחומי חיים ואחריות נוספים

בתוך מרכז המחקר והמידע  ILO, 2011)זוהי גם הגישה שאימץ ארגון העבודה הבינלאומי  .וצרכיהם
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כאשר , "חלוקת הזמן והמאמצים בין העבודה לאספקטים אחרים של החיים: "(2, 5102, של הכנסת

ת משפחה ובין /ת בעל/בין שהעובד, אספקטים אחרים מתייחסים לחיים האישיים בהגדרתם הרחבה

 ."אם לאו

 

 בארגונים ללא מטרת רווח עבודה-איזון חיים 2.2

כמו למשל רוב ) של המגזר השלישי ייחודייםהפיינים מאהכיצד משפיעים   בודקיםמספר מחקרים 

                       גוניאה-פיט .Work-Life Balanceעל ( והשתתפות של עובדים בקבלת החלטות ניהוליות, נשי

Pitt-Gonyea, 1999)) משפחה במגזר -מדיניות תומכת ים הבודקיםבמחקר בולטמדווחת על החוסר ה

האם המגזר השלישי הינו  ,שנערך בקנדה, במחקרה שואלת( (Tremblay, 2012 טרמבליי .השלישי

קל יותר לאזן  :ועונה בחיוב, אחרים מגזריםלעומת  Work Life Balanceבסוגיות בגישתו תומך יותר 

. לייחס זאת לריבוי הנשים בסקטורלא ניתן כי  אך מציינת, בקנדה בין עבודה ומשפחה במגזר השלישי

נם סקטורים המראה כי יש, (שם, Tremblay & Genin, 2011)היא מפנה למחקר קודם , באמרה זאת

אחיות את מקצוע הדוגמה ונותנת כ, שאינם תומכים יותר מסקטורים אחריםהמכילים רוב נשי 

לבין , יותר" נשי"קשר בין היותו של הסקטור  אין, למרבה ההפתעה, כלומר .והעבודה הסוציאלית

ות /ות ושל העמיתים/היא התמיכה של הממונים, לטענתה, מה שמסביר זאת. תומך יותרהיותו 

מוסיפה את הסגנון הארגוני  טרמבליי, כמו כן .יותר במגזר השלישי גישתם התומכת בולטתש, לעבודה

כבוד הדדי , ביותר בדאגה לעובדים בכך שהוא מאופיין, של המגזר השלישי כגורם לתמיכה

 .החלטות ניהוליותקבלת והשתתפותם של העובדים ב

יציעו בסבירות נמוכה יותר ב "בארהרים "מצאה כי מלכ( (Pitt-Catsouphes, 2004קטסוף -פיט

, למרות מגבלת המשאבים במגזר השלישי, עם זאת. חופשת לידה בתשלוםכמו למשל תמיכות יזומות 

 איזוןאפשר לומר כי היוזמות בנושא , שיכולה להגביל את הפיצויים והבונוסים שמציעים הארגונים

 .רים לבין ארגונים למטרות רווח"הכל דומות בין מלכ-הן בסך עבודה-חיים

 Work Lifeאשר בדקה אסטרטגיות , ((Baines, 2011ביינס  אודות העבודה עצמה מאירה לנו

Balance שרובה דאגה , רים"היא מצאה כי העבודה במלכ; רים"בקרב נשים המועסקות במלכ

 של עבודת האישה" טבעי"נתפסת פעמים רבות כהמשך , נזקקים ואוכלוסיות מוחלשות, לנצרכים

, כרוכך מקשה על מעמד העבודה הזו מבחינת ש (2000Meyer & Storbakken ,נסמכת במאמרה על )

, במקום מודלים של עבודה קבועה. מהספירה של עבודה בשכר אל הספירה הביתית ומחזירה אותה

לעבוד )משרות מפוצלות , עבודות קבלן, מדובר בעבודות זמניות לעיתים, מאוגדת ובמשרה מלאה

ומבוססת , חלקיות לעיתים, למשמרות מחולקות, (שעות ולחזור למשמרת ערב מספרלצאת ל, בבוקר

האינטנסיביות הזו של העבודה גורמת לחוסר בטחון תעסוקתי וירידה במשכורת . על מתנדבים

העובדות מתמודדות עם מספר לקוחות הולך וגדל והלחץ הזה מתווסף לניסיון לאזן בין . ובהטבות

 .משפחה ועבודה
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 לקיות משרהוח ביקורת פמיניסטית ,ומשפחהעבודה סוציולוגיה של , פמיניזם מרקסיסטי 2.2

 Work Lifeמושגביקורת הל, לתיאוריית הפמיניזם המרקסיסטי: חלקים בחלק זה אתייחס לארבעה

Balance  ,פולמוס העבודה החלקיתלו שינויים בשוק העבודהל.  

, המרקסיסטיתעל פי התיאוריה . מגדרל מרקסיזםמחברת בין התיאוריה  היאמיניזם מרקסיסטי פ

כאשר  ,וביניהם שוררים יחסים של מאבק על אמצעי הייצור, שולט ונשלט, ישנם שני מעמדות בעולם

                           ל אנגלס ומורגןעמתבסס הפמיניזם המרקסיסטי . המעמד השולט מנצל את המעמד הנשלט

(Engels & Morgan, 1978)  אשר תיארו בספרם את המשפחה בתור היחידה הגרעינית בה קיים

כך שצד אחד מדכא את הצד השני ומגיע לרווחה בזכות אותו , הקונפליקט המעמדי הבסיסי ביותר

פמיניזם מרקסיסטי טוען שאי השוויון בין גברים לנשים נובע מניצול כוח העבודה של נשים על . דיכוי

נשים היו  ,שכן עד כניסת נשים לשוק העבודה, "ציבורי"ל" פרטי"ה בין הכאן נכנסת ההבחנ. ידי גברים

, כלומר על ייצור העבודה בספירה הפרטית, ובכלל זה על ילודה, האחראיות הבלעדיות על משק הבית

ת ועבוד, כך שהעבודה מחוץ לבית הינה בשכר, כלומר בספירה הציבורית, וגברים עבדו מחוץ לבית

בכך  ,יניצול כוח העבודה הנשל תמתייחס( Hartmann, 1976)הרטמן . א שכרוללהינה שקופה הבית 

( Hartmann, 1981) הרטמן. שנשים מאיישות משרות מתוגמלות בשכר נמוך ועובדות בנוסף גם בבית

שליטתם של גברים בכוח הבסיס הינו ו, עליו מתבססת הפטריארכיהטוענת שישנו בסיס חומרי 

 .כמו עבודה במשכורות שלא מאפשרות קיום עצמאי, למקורות פרנסההעבודה הנשי ובגישת הנשים 

בדרך שלא מביאה , דששינוי רדיקלי בחשיבה הכלכלית ובנייתה מחפמיניזם מרקסיסטי שואף ל

. עבודת הנשים הינו הכוח המניע והמאפשר את הכלכלה הקפיטליסטית ,שכן לטענתו, לדיכוי הנשים

האחת היא קולקטיביזציה של עבודות : מרכזיות לשינוי שתי הצעותהפמיניזם המרקסיסטי הציע 

מדינה תשלם על עבודת הנשים שנעשית ה היא כי היהשניההצעה ו, (בדומה לניסיון הקיבוצי)הבית 

היא כי פמיניזם מרקסיסטי אמנם מתייחס לגברים ונשים , על התיאוריההביקורת המרכזית  .בבית

 .  להםם במעגל החיים שאך מתעלם מאספקטים נוספי, כאנשים עובדים

וקדמו לו מספר הגדרות שונות , לא נוצר בחלל ריק Work Life Balanceהמושג , כפי שהראיתי קודם

, עלה וצמח שיח מחקרי ואקדמי חדש ב"בארה מסבירה כי בשנות התשעים( 5112)שטייר . ומושגים

 Work Life -וזהו ה, אשר אינו מתמקד בקונפליקט שבין עבודה ומשפחה אלא בשילוב בין השניים

Balance . 5112החל משנת ". משפחות עובדות"וכן " עבודה של משפחות"לשיח נכנסו המונחים 

 "מהלך החיים"הנובעים מגישת , ד בקריירה של פרטים ובני זוגקהמחקר הסוציולוגי באפיק זה התמ

זה על זו וזו , ההדדיות של הגבר והאישה מחברת בין ההשפעותה -שינויים באורח החיים לאורך זמן  -

 .על זה

ואינו , הוא צר ומצר את צעדי הסובייקט Work Life Balanceטוענת כי המושג ( (Warren, 2004וורן 

היא מציעה פרשנות רב מימדית למושג במקום . פרט לעבודה ומשפחהנותן מקום לאתרים נוספים 

מוסיפה ביקורת מגדרית  (5112)שטייר (. בריאות ועוד ,מקום לחברויות)לטענתה , מימדית-פרשנות דו

וקת היא כוללת ביקורת על מדיניות המעודדת תעס. )020" )מדיניות ידידותית לנשים" על המושג

מקבעת את חלוקת העבודה המגדרית ומנתקת את הנשים ממקורות בכיוון המפוכח כי היא , נשים
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במקצועות תובעניים יותר מונעת מנשים להשתלב ארוכות ומציינת כי חופשות לידה , הכוח בחברה

; Gornick & Meyers, 2003בכך גם  ותעוסק) ר הציבורילתחומים נשיים ולמגז בעיקרומנתבת אותן 

Stier & Mendel, 2003 ;מואן ורולינג , כמו כן( שם, 5114 ,דלמנ(Moen & Roehling, 2005 ) מדגישות

לטענתן מדובר בתפיסה ". עבודה"לגבי תפיסת מושג ה, כי יש לשנות את התפיסה הדומיננטית

שעות , הסבת מקצוע, חופשת לידה למשל)ר כל סטייה ממנה כאש, "גברית"מערבית של נורמת עבודה 

 . מובילה לכאורה לפגיעה בהישגים הכלכליים, (עבודה גמישות

ניתן גם  Work Life Balanceטוענות כי המושג ( (Smithson & Stokoe, 2007סטוקואו ו סון'סמית

ההשפעה השלילית שיש למושגים שנתפסים כיותר ממוגדרים  למזעורכצעד , לפרשנות פמיניסטית

שמשאירות רושם של , "הזדמנויותשוויון "ו" אפליה מתקנת"או " Family Friendly Policies"כגון 

קסטינג  .(ההסגת ההישגים אחור) Backlash-ואשר יכולים לגרום ל, העדפת נשים על פני גברים

 Workטוענות שישנן הנחות יסוד בעייתיות אשר בבסיס הביטוי  Kesting & Harris, 2009))והאריס 

Life Balance:  של אייקוף  היאמהן אחת(Eikhof et al, 2007 ,שם)  בין מלכתחילה החלוקה לגבי

 לילדיםיכול להיות מושווה לדאגה " חיים"וכן כי המושג  , כשני תחומים נפרדים "חיים"ו" עבודה"

 . מיועד בעיקר לנשים וכאן יש בעייתיות Work Life Balance-כך ש, ושנתפס כאחריות נשית

. מתיישבת עם שינויים סוציולוגיים שחלים בשוק העבודה Work Life Balance ביקורת המושג

ובודקת את השפעות , בשוק העבודה בהקשר לנשים סוקרת שינויים סוציולוגיים שחלו( 5112)שטייר 

 של המאה הקודמת מספר מאז שנות השבעים: הגומלין בין עבודה בשכר לעבודה במרחב המשפחתי

עד שכיום קבוצת האימהות , וכן חל שינוי בהרכבו, הנשים המשתתפות בשוק העבודה עולה בהתמדה

הוא מבנה של  בנה המשפחה השכיחשמכמו כן היא מתייחסת לכך  .היא רוב כוח העבודה הנשי

שטייר דנה בשאלה מדוע קיים קונפליקט בין . 1 (Dual-earner family) משפחה בת שני מפרנסים

שטייר ". קונפליקט של נשים"בתור סוציולוגית משפחה לעבודה ומדוע הוא מתואר בספרות ה

 & Hochschild)'  הוכשילד ומצונגכפי שהוגדרה על ידי  "המשמרת השנייה"מתייחסת לבעיית 

Machung, 1989 .) מאז כניסתן  עול הכפול הנופל על נשיםל תומתייחס "המשמרת השנייה"בביטוי

אחריות של מפרנסות אך לא נשים שהתווספה למאחר , הוכפל ל כתפי הנשיםעעול ה: לשוק העבודה

 .במקביל לעבודתן, ובמשק הביתבילדים , הוסרה מהן האחריות הכמעט בלעדית של טיפול במשפחה

מוסיפה כי המהפכה הפמיניסטית נכנסה לסטגנציה בגלל שבעוד ( Hochschild, 1997)הוכשילד 

 . גברים לא נכנסו לתחומים המסומנים כנשיים, כפוליטיקה ועבודה, שנשים נכנסו לתחומים גבריים

 

לוורן ( Hakim, 1999, 2000) ן האקיםמפרטת על הפולמוס בי( 5112)שטייר , בהקשר לחלקיות משרה

(Warren, 2004  .) כי נשים רבות שמעוניינות לאזן בין עבודה ומשפחה מעדיפות עבודה וענת טהאקים

כמו , כי יש לכך השלכות מרחיקות לכת שאינן תמיד הפיכותוורן לעומתה טוענת . במשרה חלקית

נמוך ואפשרויות  שבהם השכרלמקצועות ולמשרות , שוק העבודהניתוב הנשים לתחומים שוליים ב

ברזילי -רנן, מנקודת המבט הישראלית. יחד עם תלות בבן הזוג מבחינה כלכלית, הקידום מצומצמות

                                                           
1

 .כמובן שישנם עוד סוגים רבים של משפחות 
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מגבילות באופן ניכר את כושר ההשתכרות של האישה ויוצרות " משרות ֵאם"טוענת כי דווקא ( 5105)

הגישה של . ללא תגמול, תי נראותבל, ומובילות שעות עבודה נוספות, סגרגציה מגדרית בשוק העבודה

ומסמנת אותה ככזו שמשכפלת ומשעתקת את , מתנגדת למשרה החלקיתגם היא ( 5112)וי וא'ביז-פוגל

  .התפקיד של מפרנסת שניה

 

מתגבשות שלוש קבוצות , ירה של נשים לבחור באורח חייהןתארת כי מתוך יכולת הבחמהאקים 

ממוקדת עבודה וכן בה האישה משפחה , מוקדת ביתמשפחה שבה האישה מ: ת של משפחותמרכזיו

מפרנסת 'כותבת אודות עיקרון ה( 5112)וי וא'ביז-פוגל .בין השניים משלבתבה האישה משפחה 

וההבניה , היא עושה זאת במקביל למשרה מלאה של בן זוג ,כלומר שאם אישה עובדת', השניה

, ליברליזם-בהשראת הניאוובלי והגלגם בעידן . החברתית נשמרת שאישה עובדת כמפרנסת שניה

סבורה כי המתח ( 5105)ברזילי -רנן .ת השנייה הוא עיקרון מארגן בשוק העבודהסנעיקרון המפר

 פתרונותומוצעים לה , התמידי בין עבודה בשוק לבין גידול הילדים היא בעיה חברתית ולא פרטית

ישנו מודל עבודה בישראל לפיו עבודה , (5105 ,ברזילי-בתוך רנן)לפי הקר ופרנקל . ברמת החברה

, חוץ מלידה)הציפייה מהעובדים היא לשעות עבודה ארוכות . נחשקת ומתגמלת היא מרובת שעות

הקר ופרנקל מציינות כי המתח הנוצר בין משפחה ועבודה "(. קריטיים"כלומר רגעים  –' מחלה וכו

גם , דים בישראל נתפס כחלק מייעוד של האישהמכיוון שגידול היל". מועצם עוד יותר לגבי אימהות

ונתפסת כבעיה , המשימה של מציאת פתרון לקונפליקט האמור מוטלת על פי רוב על כתפי הנשים

שונים ה" פתרונות"ה( 204-202, 5105, רנן ברזילי(." )שלהן ושל בני זוגן לכל היותר או )פרטית שלהן 

משוק העבודה באופן , לרוב האם, יציאת ההורה. 0: נכללים לרוב באחת משלוש האפשרויות הבאות

הוצאתם . 2, דחייה של הבאת ילדים עד לשלב מבוסס ומאוחר בקריירה של האישה. 5, זמני אך ארוך

אשר מכונה על ) של הילדים לטיפול מסיבי של גורמים שלישיים תוך הפסד ניכר מחווית הקשר ההורי

 .יר מתח תמידי ורגשות אשםוזאת במח, "(המשמרת השלישית"ידי הוכשילד 

 מדיניות בנושא איזון חיים עבודה 2.2

צע שעות עבודה שבועיות ושנתיות ואת מושג ממו, שיעור התעסוקה אסביר בקצרה את המושגים

 שיעור התעסוקה (.5102)באמצעות נתונים שפורסמו על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת , פריוןה

ומועסק הוא מי שדיווח על לפחות שעת עבודה , ומעלה 02ה מגיל יהינו שיעור המועסקים באוכלוסי

 24ישראל מדורגת במקום התשיעי מבין , 5104לשנת  OECD-על פי נתוני ה. בודדת בשבוע הקובע

במקום , 22.7%הוא  שיעור תעסוקת הנשים בישראל. 21.4%עם שיעור תעסוקה של , מדינות מדורגות

ות עבודה שבועיות הוא מספר השעות השבועיות הממוצע לעובד ממוצע שע. מדינות 24התשיעי מתוך 

ממוצע שעות העבודה  OECD-במרבית מדינות ה(. משרה מלאה או חלקית)בעבודתו הראשית 

שעות שבועיות  22-22ובחלק ניכר מן המדינות המערביות הוא עומד על , שעות 41-השבועיות נמוך מ

הוא  מדד שעות עבודה מרובות. 41.2שבועיות הוא בישראל ממוצע שעות העבודה ה. או פחות מכך

השיעור ; שעות בשבוע או יותר מתוך כלל המועסקים 21שיעור העובדים אשר מועסקים בממוצע 

ממוצע שעות עבודה . (%08.2)ובישראל ( %58.4)במקסיקו , (%42.2)הגבוה ביותר נמדד בטורקיה 

על  OECD-עמד ממוצע מדינות ה 5104שנת כאשר ב, שנתיות בפועל לעובד כולל שכירים ועצמאיים
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לשם . 2המדינות המדורגות 25במקום העשירי מבין , שעות 0,822בישראל המספר הוא . שעות 0,771

. וכך גם במרבית מדינות אירופה( שעות שנתיות 0,782)ב המספר הינו נמוך יותר "בארה, השוואה

, (ג"תמ)ם על גובה התוצר המקומי הגולמי ואחד הגורמים שמשפיעי, הוא מדד ליעילות העבודה פריון

ישראל . ונמדד בדולר אמריקאי, ג במספר המועסקים במשק"ופריון לעובד מחושב על ידי חלוקת התמ

מה שמציב אותה , 5104דולר לשעת עבודה בשנת  27.2: נחשבת לבעלת פריון עבודה נמוך יחסית

 . דולר לשעת עבודה 48.2היה  5104לשנת  OECD-ממוצע ה. המדינות המדורגות 24בין מ 54במקום 

 

בשינויי דפוסי התעסוקה של נשים ובנוסף רים האחרונים שמקורם שוק העבודה עובר שינויים בעשו

ושינויים תפיסתיים של ארגונים ומדינות , המאפשרים עבודה מרחוק -לכך כן שינויים טכנולוגיים 

מגמה נוספת שהתפתחת בעשורים האחרונים הוא ערעור של מבנה יום העבודה . לגבי רווחת העובדים

אמנה שנועדה להגביל את שבוע העבודה ( ILO)ל "אימץ ארגון העבודה הבינ 0202בשנת . הקונבנציונלי

צרכי , למרות אימוץ האמנה על ידי מדינות רבות, מאז. שעות ועד שמונה שעות עבודה ביום 48-ל

ונורמות עבודה חדשות , פיטליזם לא תמיד עולים בקנה אחד עם אמנה זוהעולם הגלובלי והק

בו מצופה מהעובדים לעבודה שעות רבות וכן , כמו למשל בעולם ההייטק, השתרשו במגזרים מסוימים

מדינות וארגונים בינלאומיים , עם זאת .במסגרת עידן החוזה האישי, וחרותלעבוד עד שעות מא

ן בין עבודה לצרכים המשפחתיים והאישיים אימצו תכניות מדיניות התומכים בעקרונות של איזו

 Flexible Working) הסדרים לעבודה גמישהגובשו . שונות ובחלקן אף עיגנו אותן בחקיקה

Arrangements ) גמישות באחד או יותר משלושה אופנים לאשר מאפשרים לעובדים שהוגדרו כזכאים

כאשר העיקרון המנחה בחלק מההסדרים לעבודה , (5102, מרכז המחקר והמידע של הכנסת) שונים

   :גמישה הוא שיש לשמור על רמת השכר של העובד ולא לפגוע בתנאיו ובזכויותיו

למהות התפקיד וגובה , מקוריתתוך היצמדות להיקף המשרה ה, גמישות בשעות העבודה .א

עבודה , ם עבודה ללא היצמדות לשעות המקובלותדוגמאות בולטות הן תחילת וסיו. השכר

, ת/תכנון שעות ההפסקה של העובד, השלמת שעות העבודה בפחות ימים, לפי בנק שעות

 . גמישות בבחירת המשמרות ועוד

בגמישות . כלומר שינויים החורגים משינויים בשעות ההעסקה, גמישות בדפוסי העבודה .ב

ת ועל היבטים /על היקף התפוקה של העובדבדפוסי העבודה ישנם שינויים המשפיעים 

עבודה במשרה חלקית היא דוגמה נפוצה . אים סוציאלייםנתכגון שכר ו נוספיםחשובים 

ועבודה לתקופת זמן , בהסדרים אלו ניתן למצוא גם עבודה לפי פרויקט .להגמשה שכזו

": שבוע-שבוע"או עבודה במתכונת ( בעת החופש הגדול של התלמידים החופש, למשל)קצובה 

 . שבוע עבודה ואחריו שבוע מנוחה

כך שעובדים יוכלו לעבוד מביתם או מכל מקום אחר שאינו מושבו , גמישות במקום העבודה .ג

 . הפיסי של הארגון

השפעה חיובית על כי להסדרי עבודה גמישה יש , עולה( 5102)לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת 

 .לרבות השפעה כללית חיובית בהיבט של גיוס כוח אדם איכותי והישארותו לאורך זמן, המעסיק

                                                           
2

 .  בשנה זו לא נמדדו נדונים מטורקיה ומבלגיה 
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, 5111אוסטרליה וסינגפור עוגנו בחוק הסדרים החל משנת , בריטניה, הולנד, זילנד-במדינות כגון ניו

ב אין "בארה. ההמסדירים אפשרות עבודה גמישה על פי חוק בלפחות אחד משלושת האופנים של

 . חקיקה ברמה הפדרלית המסדירה הסדרים לעבודה גמישה לכלל העובדים במשק

בעוד שבראשית ימיה נחשבה ישראל פורצת דרך ומתקדמת מבחינת מדיניות " ,(5100)פרנקל לפי 

כיום היא מפגרת באופן משמעותי אחרי מרבית המדינות המפותחות , הרווחה המשפחתית שלה

והן מבחינת , משפחה-הן מבחינת ההשקעה בהסדרים לקידום שילוב עבודה, (ב ויפן"מלבד ארה)

, פרנקל." )זדמנויות מגדרי בעולם העבודה ובטיפול במשפחההשקעתה בהסברה וקידום של שוויון ה

, בקרב כל העובדים בישראל אין חקיקה המסדירה הסדרים לעבודה גמישה על פי חוק(. 4, 5100

. נראה כי הדרך להסדר מעוגן בחקיקה עוד רחוקה, עידן של מעבר מהחוזה הקיבוצי לחוזה האישיבו

" השדולה להורות ומשפחה בעידן של קריירה"ון כינוס כג, צעדים ראשונים בתחום ונצפו נצפים

  . מוקדם לומר לאן יובילואך , (5102דצמבר )

 סיכום 2.2

 בעיה אינה בעיה פרטית אלאשוק העבודה ב המגדרית הסגרגציהכי בעיית  ,עולה מסקירת הספרות

חיים פרטיים , בין חיי משפחה ,אפשריבכלל אם  , השילוב כי בישראל, עולהעוד  . רחבהחברתית 

נמצאות בעמדה חברתית  נשים בישראל. וקריירה מסתמן כקשה ומתסכל במיוחד עבור נשים

. למלא תפקידים בספירה הפרטית ובמקביל בספירה הציבורית מצופות ומעמדית נמוכה יותר ו

 שלמקומה של החוויה התעסוקתית  נעדר, שלישיהמגזר הגם זו שעוסקת בארגוני , המחקריתבספרות 

את החלל זה . אינן עובדות סוציאליותשי ובארגוני מגזר שלישהמועסקות בתפקידי דרג הביניים נשים 

 . חקר זה למלאמבקש מ
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 מתודולוגיה .2

  ערך המחקרמ 2.1

 אישיות שלחוויות הטיביות והקובייעל מנת להקיף את התפיסות הס, ערך בשיטה איכותניתנהמחקר 

, שכן לא קיימת מציאות אחת, מטרת המחקר האיכותני איננה לגלות את המציאות. מרואיינותה

 (5112)שקדי . לחקור פרשנויות שונות שלה, (5110)בן יהושע -כפי שמציעה צבר ,אלא, מוחלטת ונכונה

המחקר האיכותני מבקש לרדת לעומקו של עולם נחקריו ולחשוף את המשמעות שמאחורי "מציין כי 

כי תופעות חייהם של בני האדם , המחקר האיכותני מבוסס על ההנחה. מילים והסיפורים שלהםה

סיפוריהן  (.02, 5112, שקדי" )מילולית-והתנסותם יוצגו באופן הטוב ביותר בסיפורים ובדרך נרטיבית

כפי שבחרו לתאר אותה , ותיאוריהן המילוליים של המשתתפות במחקר הן שהרכיבו המציאות שלהן

, גבתון; 0221, בן יהושע-צבר)וריה מעוגנת בשדה בגישת תיא זהו מחקר גישוש אקספלורטיבי. פניב

אלא לגבש , כחוקרת במתודולוגיה זו אינני מבקשת לאשר השערות קודמות או להפריכןו, (5110

" עדויות ופיסות מידע, על יסוד ראיון, שלב אחר שלב"המסקנות נבנו . תפיסה עם הצטברות הנתונים

 (. 222, 5101, בן יהושע-בראיילון וצ)

 והמדגם ת המחקריאוכלוסי 2.2

המועסקות במגזר השלישי בישראל בתפקידי דרג  52-48בגילאי נשים אוכלוסיית המחקר כללה 

בארגונים , לישי בישראלגזר השהעובדות במ מרואיינותשרים וחמש מעורכב מדגם הה .הביניים

מגוון  –וקהילות  ומיםתח מנהלות ,קטיםמנהלות פרוי, רכזות: בתפקידים בדרג הבינייםחברתיים 

אשר , המשותף לתפקידים אלו הם המיקום שלהם בפירמידה הארגונית .תפקידים בדרג הביניים

ריכוז , כולל אחריות ,למשל, תפקיד הרכזת. ותחומי האחריות שלהם, מחבר בין השטח להנהלה

עבודת . וניהול של פרויקט ספציפי מגיוס הלוקחים בו חלק ועד ניהול התקציב המוקצה לפרויקט

כגון מדריכים , הרכזת כוללת אחריות על אנשי ונשות הצוות שמתנדבים או עובדים בפרויקט

שייה ספציפי מנהלות תחומים אחראיות על ענף ע. בני ובנות שירות לאומי או מתנדבים, חברתיים

ובמסגרת התפקיד מנהלות , וכדומה, מידע וזכויות, קשרי ממשל, אם זהו תחום החינוך, בארגון

 קהילתיתהרכזות ומנהלות קהילה אחראיות על הפעילות . פרויקט או מספר פרויקטים במקביל

 . במסגרת פנאי וניהול פעילות ברשתות חברתיות כגון ריכוז חוגים, בארגון

המבנה המשפחתי  .גיוון אתני לאומי וכן דתי, גיאוגרפי, גילאיעל גיוון הקפדתי ינות בבחירת המרואי

גיוון בגודל הקפדתי על , כןכמו  .אימהותנשים ללא ילדים לצד , צד נשואותרווקות ל: גם הוא מגוון

היקפי המשרות . העובדות בארגונים ותיקים ומבוססים וכן קטנים ובינונייםמרואיינות  - הארגון

 . של המדגם תיאוריים ממצאיםבטבלה הבאה נמצאים . משרות מלאות וחלקיות: גם הם מגוונים

 

אזור  השכלהמצב  גילהגדרת   פרמס

מגורים 

תחום 

הפעילות 

משרה גודל 

מלאה 
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של  גיאוגרפי משפחתי תפקיד

 הארגון

או  הארגון

 חלקית

רכזת  0

 חוגים

ארגון  מרכז תואר שני נשואה 22

 קהילתי

 מלאה בינוני

תואר  בזוגיות 52 דוברת 5

 ראשון

ארגון  ירושלים

שינוי 

 חברתי

 מלאה קטן

רכזת  2

שיתופי 

 פעולה

סטודנטית  נשואה 58

לתואר 

 שני

ארגון  מרכז

 חינוך

 חלקית קטן

מנהלת  4

 תחום

סטודנטית  נשואה 21

לתואר 

 שני

ארגון  ירושלים

 קהילתי

 מלאה בינוני

רכזת  2

 תמיכה

סטודנטית  נשואה 20

לתואר 

 שני

ארגון  צפון

סיוע 

 ילדיםל

 תחלקי קטן

רכזת  2

גיוס 

 משאבים

תלמידת  רווקה 24

 דוקטורט

ארגון  צפון

שינוי ל

 חברתי

 מלאה קטן

רכזת  7

 סיוע

ארגון  מרכז תיכונית רווקה 25

 סיוע 

 מלאה גדול

רכזת  8

 בוגרים

תואר  בזוגיות 25

 ראשון

ארגון  דרום

 חינוך

 מלאה גדול

תואר  נשואה 58 רכזת  2

 ראשון

ארגון  דרום

שינוי 

 חברתי

 חלקית גדול

מנהלת  01

 תכניות

ארגון  ירושלים תואר שני רווקה 21

 סינגור

 מלאה קטן
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תואר  רווקה 58 רכזת 00

 ראשון

ארגון  ירושלים

 חינוך

 מלאה בינוני

 +נשואה  24 רכזת 05

5  

ארגון  דרום תואר שני

 קהילתי

 מלאה בינוני

+ נשואה  22 רכזת 02

5  

תואר 

 ראשון

ארגון  דרום

 קהילתי

 חלקית קטן

מנהלת  04

 תכנית

+ נשואה  24

5  

תואר 

 ראשון

ארגון  דרום

 קהילתי

 חלקית קטן

רכזת  02

 תחום

+ נשואה  58

0 

סטודנטית 

לתואר 

 שני

ארגון  ירושלים

 חינוך

 חלקית בינוני

מזכירה  02

 ורכזת

+ נשואה   48

4  

ארגון  ירושלים תואר שני

סיוע 

 נזקקיםל

 מלאה גדול

רכזת  07

 תכניות

+ נשואה  52

5 

סטודנטית 

לתואר 

 שני

ארגון  ירושלים

 סינגור

 חלקית קטן

רכזת  08

 גיוס

+ נשואה  58

0 

סטודנטית 

לתואר 

 שני

ארגון  ירושלים

שינוי 

 חברתי

 מלאה גדול

רכזת  02

 קהילות

ארגון  ירושלים תואר שני נשואה 21

סיוע 

 לילדים

 מלאה גדול

תואר  רווקה 52 רכזת 51

 ראשון

ארגון  צפון

 סיוע

 חלקית קטן

מנהלת  50

 קהילה

תואר  רווקה 52

 ראשון

ארגון  מרכז

 סיוע

 מלאה גדול

ארגון  מרכז תואר שני בזוגיות 24 רכזת 55

שינוי ל

 חלקית קטן
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 חברתי

ארגון  מרכז תואר שני נשואה 52 רכזת 52

 חינוך

 מלאה קטן

מנהלת  54

 פרויקט

תואר  נשואה 21

 ראשון

ארגון  מרכז

 חינוך

 חלקית בינוני

מנהלת  52

 פרויקט

סטודנטית  בזוגיות 21

לתואר 

 שני

ארגון  מרכז

 קהילתי

 חלקית קטן

 שיטת הדגימה 2.2

בדגימת נוחות דוגמים את האנשים  ".שלגכדור "מת משולבת בדגי דגימת נוחות הינהשיטת הדגימה 

. עלותה לא גבוההו יתנוחה יחס, השיטה כשמה כן היא(. Available Subjects)שיש אליהם נגישות 

הגעה קלה יחסית אל מרואיינות פוטנציאליות שעמדו  שאפשרהמשום התאימה כאן שיטת הדגימה 

מרואיינות לבדוק עם חברותיהן ביקשתי מהבתום כל ראיון . בהגדרה שנבחרה לאוכלוסיית המחקר

חשוב  ".שלגכדור "וזהו השילוב עם דגימה מסוג , קרלהשתתף במח ייאותומארגונים אחרים האם 

דרך הרשת פניות רבות שלי : תי אליהן להשתתפות במחקר הסכימוכי לא כל הנשים שפני, לציין

ראיונות נדחו עם שלוש נשים ה, מצד המרואיינותעקב לוח זמנים צפוף  ,כמו כן .לא נענוהחברתית 

 . קיימוהתולבסוף לא ד מאוחר יותר ועלמ

של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית  המחקר קיבל את אישור ועדת האתיקה

 הבצעהפנייה הת. ולאחר קבלת האישור החלה הפנייה אל המרואיינות, באוניברסיטה העברית

 .('אנספח )במחקר  זמינה את הנבדקות להשתתףאשר הרתיות באמצעות מודעה כללית ברשתות החב

נקבעה איתן פגישה באמצעות , לאחר שבדקתי שהמרואיינות עומדות בהגדרת אוכלוסיית המחקר

במקום אשר נוח למשתתפת , עצמו הריאיון הטלפון או הדואר האלקטרוני והשלב השלישי היה

 הריאיוןבתחילת כל ראיון הוסבר למרואיינות כי הן יכולות לעצור את  .כנהפתוחה וומאפשר שיחה 

 .('נספח ב)ן חתמו על טופס הסכמה מדעת וה, בכל עת

 איסוף נתונים 2.2

פשרו גישה בלתי אמצעית אל אשר אי, ראיונות עומק חצי מובנים ערך באמצעותנ איסוף הנתונים

השתמשתי בשאלון שחיברתי לצרכי המחקר  (.5112 ,שקדי)החוויה הסובייקטיבית של הנבדקות 

גיל  תיאורי וכלל אתאופי שאלות המבוא היה . מנחותהמורכב משאלות מבוא ושאלות ( 'נספח ג)

והאוריינטציה המרכזית של  שם התפקיד בו היא משמשת ,מצבה המשפחתי, השכלתה, המרואיינת

, אופי העבודה בארגון עלהיו מעמיקות יותר וכללו שאלות שאלות המנחות הו, הארגון בו היא עובדת

אופי המגזר השלישי ושוק העבודה ושאיפות  ,קשיים ואסטרטגיות התמודדות, משמעות התפקיד

השאלון הורחב  ,ראשוניםהראיונות ה שלושתלאחר  .המרואיינת להמשך דרכה המקצועית והאישית
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את השאלון ; מקבלת העובדתשתמיכה בנוגע לעבודה ו ספו אליו שאלות בנוגע ליום טיפוסי שלוהו

 .'המלא ניתן למצוא בנספח ג

; לבחירתן, נות בבית קפה בקרבת מגוריהן או עבודתן של המרואיינתאת הראיו ערוךהתכנון היה ל

יום  במשרדי הארגונים בתום, לבקשתן, ב הראיונות נערכו בבתי קפה למעט שלושה שנערכוור, ואכן

איונות ארכו הר. שלהן עקב לוח הזמנים הצפוף, ןכן לבקשת-גם, תושל מרואיינ ןבבית שנייםו, העבודה

רכו ווא, לראיון הקצר ביותר דקות לבין שעתיים וחצי לראיון הארוך ביותר בין ארבעים וחמש דקות

 . הממוצע של ראיון היה שעה אחת

בשיתוף  חוויותיהן ותפיסותיהןסיפרו על המרואיינות : הפעולה בראיונות עצמם היה מלאשיתוף 

 . ופתיחות

 ניתוח הנתונים 2.2

חומרים אלו היוו . רוונשמתומללו ולאחר מכן , באישור המשתתפות וקלטוהראיונות הפרונטליים ה

וחוזרות מרכזיות  וקטגוריות זיהוי תמותבאמצעות עשה נניתוח הנתונים . במחקר בסיס הנתוניםאת 

תיאוריה מעוגנת  היוועלו מתוך הראיונות אשר  והקטגוריות התמות. שתומללמן החומר  אשר עלו

 ,Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin תיאוריה מעוגנת בשדה(. Grounded theory)  בשדה

המשתתפים שהם , תיאוריה אשר מתבססת על החוויות והתיאורים של האינפורמנטים נההי( (1990

ך ממושך ומתפתח של קידוד וניתוח התאוריה המעוגנת בשדה דורשת תהלי. מחקרוהמשתתפות ב

בניתוח הנתונים . קריאת חומרים מתוך הספרות המחקריתבמקביל לחלוקה לקטגוריות , הנתונים

פירוק , של קידודתהליך  מדגימות במאמרןאשר , (5101)בן יהושע -נעזרתי במאמרן של איילון וצבר

כאשר בשלב זה אותרו והוגדו נושאים , ראשית ביצעתי את שלב הקידוד הפתוח .וחיבור התוכן

, האישי, המימד התעסוקתי :ת חולקו לארבע קטגוריותלאחר מכן התימו(. תימות)חוזרים בראיונות 

. ניסוח הקטגוריות נעשה כך שכל תמה תתאים לקטגוריה אחת בלבד. חברתי-משפחתי והארגוני-הזוגי

ביותר  הועד הרחב (המימד התעסוקתי)מהספציפית , לאחר מכן נוצרה היררכיה בין הקטגוריות

, בין ממצאי המחקר לבין הספרות התיאורטיתלבסוף נוצר חיבור  .(חברתי-הארגוניהמימד )

 שלב זה בא לידי ביטוי; ובאמצעות תהליך זה נעשה ניסיון להגיע למסקנות כלליות ורחבות יותר

 . בפרק הדיון
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 ממצאים . 2

 הממצאים ימבוא לפרק 2.1

. ערכתי עשרים וחמישה ראיונות עם נשים המועסקות בתפקידי דרג ביניים במגזר השלישי בישראל

עצם היותה  .כי לנשים בתפקידי דרג ביניים במגזר השלישי מספר מאפיינים ייחודיים הראיונות העלו 

ממקם אותה בעמדה מיוחדת , בתפקיד דרג ביניים במגזר השלישי 52-22כלל בגילאי -בדרך, שהישל א

-ובמימד החברתי, משפחתי-במימד הזוגי, במימד האישי, במימד התעסוקתי: במספר מימדים

להקיף את החוויה התעסוקתית ניסיתי בהם , חילקתי את הפרק הממצאים למימדים אלו. יולוגיסוצ

, החוויה בתוך הארגון: אתייחס לנושאים הבאים, במימדים אלו. של אותן נשים כפי שעלתה בראיונות

אופק , חלוקת הנטל בבית, של עבודה וחיים פרטיים -או בלתי אפשרי  -חיבור ושילוב אפשרי 

אציג הממצאים ש. ועוד, יומיות-ות יוםוהתמודדוי שכר, שביעות הרצון אצל העובדת, תיתעסוק

 .תחום פעולה ומיקום גיאוגרפי, ללא הבדלי גודל בכל סוגי הארגונים במגזר השלישי נמצאו

 

 החוויה במימד התעסוקתי? "הִרצפה הדביקה"או " תקרת הזכוכית" 2.2

נשים רבות ציינו כותרת זו כמתאימה , "תקרת הזכוכית"בהקשר של , כפי שתואר בסקירת הספרות

בייחוד בהיבט של תחושת מיצוי שמגיעה תוך ; להן בהקשר של עבודה בדרג הביניים במגזר השלישי

במקביל לתהליכים אלו של . שנתיים לערך בתפקיד והיעדר אפשרויות קידום בארגון בו הן עובדות

 ,Booth & Frank) "ִרצפה דביקה"את הימצאותה של מעניין לגלות , חיפוש אחר אופק תעסוקתי

השכר , הם התנאיםוכבילה לתפקידים ב, התקבעות במשרות נמוכות דרגביטוי המתאר , ( 2003

החוויה התעסוקתית שאתאר נסמכת על אלמנטים תעסוקתיים שמקבעים וכובלים . והניידות נמוכים

אתאר את עקרון הזמניות , תמה זו במסגרת. את האישה לתפקידים שביצעה ושימשה בהם בעבר

את , ולצד זאת, את היעדר האופק התעסוקתי ואת חווית השכר הנמוך, המשרה החלקית, בתעסוקה

, כנראה, מה שמגביר, גמישות והאפשרות לצבירת הניסיון, ערכיות, היתרונות שבתפקיד בדמות סיפוק

 ". דביקותה של הרצפה"את תכונת 

, ערכיות, סיפוק: יתרונות מרכזיים -" שהעבודה שלי היא ערכית באופן כללי אני חושבת.  "א

 גמישות וניסיון תעסוקתי

המרואיינות : המגזר השלישי מציע מספר יתרונות מרכזיים לעובדות בו, כפי שעולה מהראיונות

הן מתייחסות לגמישות ; לחוויה המעצימה והמלמדת שבו, שבתפקיד מציגות חיבור עז לערכיות

 . לערכיות העבודה ולניסיון התעסוקתי הנצבר, התפקידים

הכניסה לארגון , לפי הראיונות. ורייה לצבירת ניסיוןה כקרקע פהתגל מגזר השלישיה – צבירת ניסיון

ככל , אלא מקום להתנסות בו, אם בכלל, אמנם לא אפשרויות קידום רבות ,חברתי מביאה עמה

  :לעיסוק הבא" מוכנה"על מנת להיות , הנראה



24 
 

בתור גם , יכול להיות אחלה ניסיון, זו יכולה להיות אחלה עבודה, אני חושבת שבתור עבודה ראשונה"

להבין תמיד שצריכות להיות , אבל צריך לדעת שיש לזה גבול ולא להישאר שם, עבודה שניה ושלישית

 ".זה אחלה, אבל אני לא חושבת שזה הדבר הכי רע בעולם. אופציות אחרות

  "זה היה מעצים ומלמד"

יאה עלה בבירור כי העבודה בארגונים חברתיים מב - סיפוק מהעבודה ותחושת ערכיות בעבודה

ומתבטא בחוויות טובות אשר נצברות , הוא רגשי יותר מאשר חומרי, כאמור, הסיפוק. להרבה סיפוק

זהו יתרון שעובדות רבות מרגישות , כאשר מביטים בסיפוק בפני עצמו.  עם אוכלוסיות היעד בעבודה

ותר אולי אפילו ערכית י, הן מתייחסות לעבודתן כערכית. שלא בהכרח היו מוצאות במקום אחר

נדות 'ובאג, בסיוע לאוכלוסיות מוחלשות, שכן כאן העבודה נוגעת באנשים, מאשר במגזר העסקי

חלק מן . החוויות הטובות מטעינות בכוח את העובדות ואולי מספקות משמעות לעבודתן. חינוכיות

  :המרואיינות ציינו כי מדובר במקומות עבודה ממלאים ומאפשרים

תורמת ומחליטה לאן הוא הולך או לפעמים  ,הם אני יכולה להעניקהרגעים שב, זה נורא כיף לי"

אבל מצליחים פתאום לגייס אלפיים שקל , לאיזושהי משפחה או להיאבק ולעזור, להיות מתוסכלת

אני אוכל להתקשר למשפחה , שאני יודעת שהם זקוקים לזה, למשפחה שאני בחרתי למי להמליץ

סרטי , אני מבקשת תרומה של חיתולים, זה יום של ַהיי, ולבקש את מספר חשבון הבנק שלה להעברה

לספק משהו או אפילו להקשיב לאיזו אמא במסדרון במחלקה אני יכולה , ונענים לי, לא משנה, דיוידי

 ." שעברה יום קשה

אנחנו . זה מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את העבודה שלנו בארגונים האלה, עם כל הפאתוס"

זה לא , אם אנחנו לא נשנה את זה, זה הכי פאתוס. באמת קמים בבוקר והולכים לשנות את העולם

 ."ישתנה

 

מאחר ועובדות רבות במגזר . המגזר השלישיארגוני איינות ציינו לטובה את גמישות מרו - גמישות

ומשרה בארגון שמאפשרת , הן אחראיות על לוח הזמנים שלהן, השלישי מועסקות במשרות חלקיות

 :הינה יתרון של ממש עבורן לוח הזמניםלהיות בשליטה כלשהי על 

 

הרבה עבודה מחוץ , הרבה מקום להתפתחות אישית, הרבה מקום לגמישות, מקום לגמישות[ יש"]

מאוד מאוד . זו אחת הסיבות שאני שם, אני מאוד אוהבת את זה; מאוד לא תשע עד חמש, למסגרת

 ." דינמי

 

 במובן של)לעובדת  "שחופ", "מאפשרת[ אזרחית] חברה"מילים שהשתמשו בהן המרואיינות הייתה 

תחושת , הביתיות, חשוב לזכור שדווקא החום. "דינאמיות"ו(  ולא במובן של ימי חופשה, חופש פעולה

, ביצירת תחושה של מלכודת דבש, יכול להיות גם לרועץ, העיטוף והחיבוק שחלק מהעובדות חשות

, בית, חם, נוח, מלא בעשייה ועוטף ל כךקשה לעזוב מקום שהוא כ": כמו שמספרת מרואיינת

 ."נאמידי
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 ההגעה לתפקיד ": לא כיוונתי לזה או משהו, די במקרה. "ב

ת סיפרו שביקשו לעבוד ורק שלוש מרואיינ, המרואיינות תוך עשרים וחמשמעניין לשים לב כי מ

יתר המרואיינות ציינו כי למסלול המקצועי שלהם לא . בחברה האזרחית וכי המסלול היה ברור להן

 ,"אני חושבת שהתגלגלתי לשם"". במקרה"ותיארו כי ההגעה לתפקיד הייתה , הייתה דרך מובחנת

קשרים  איינות נראיםאצל הנשים המרו" גלגול"כיצד התרחש אותו כאשר בודקים . אומרת מרואיינת

גם בקרב בעלות המסלול המובחן וגם בקרב , האקטיביזם וההתנדבות, אל עולם העשייה החברתית

אותן נשים עברו במחצית הראשונה של גילאי העשרים ". מתגלגלות לתפקיד"אלו שמצאו עצמן 

שאיפשרה להן קירבה והיכרות כלשהי עם עולם הארגונים , שלהם חווית התנדבות מספקת

 :החברתיים

אבל ביתר שאת מאז , הרבה מאוד שנים, זאת אומרת, בערך, אני מתעסקת בפעילות חברתית"

היה לי די ברור שכאילו ההמשך המקצועי או בשירות . מבחינתי זה מהלך טבעי. שהשתחררתי מהצבא

 ." בסופו של דבר, ובזה מצאתי עבודה, ציבורי או במגזר השלישי

חלקן . ושהעשייה החברתית חשובה להן, מתנדבות במסגרת זו או אחרתרוב המרואיינות ציינו שהן 

חשוב לראות , עם זאת. ציינו את ההתנדבות כדרך מובילה להגעה ראשונית לארגון ולהיכרות עמו

או ביטויים , "מקריות"ההגעה לתפקיד הרבה פעמים הייתה תוצאה של , שמבחינת רוב המרואיינות

הוא מסמל ממצא זה חשוב משום ש". ואז התקבלתי לכאן, Y-ב ולא הסתדר X-לא הסתדר ב"כגון 

 . של מיעוט אופציותוחוויה של שיוריות 

 עקרון הזמניות בתעסוקה -" אין לי ספק שהמקום הזה הוא זמני. "ג

בעמדה הקשורה הנוכחית כי רוב המשתתפות במחקר סיפרו על הימצאותן , מעניין היה לגלות

אם בהיותן במהלך חיפוש עבודה במקביל לעבודתן , אם מדובר ברצון לעזוב את העבודה: לעזיבה

ואם כבר הודיעו על עזיבה ; אם בהיותן מועסקות בתפקיד חדש לאחר שעזבו תפקיד קודם; הנוכחית

לבדוק על אלא , חשוב לראות את הדברים בהקשר יותר רחב מהרצון לעזוב בלבד, עם זאת. עתידית

מבחינה . בדינמיקה של תזוזה ממקום למקוםעקרון הזמניות בא לידי ביטוי . מה הוא נשען

הארץ "או , "המנוחה והנחלה"המשרה הנוכחית של המרואיינות בהחלט אינה , תעסוקתית

ישנם תיאורים רבים של הרצון , ניסיתי להבין מדוע מצד אחד; אפילו לא קרוב לכך, "המובטחת

, עולה. החלטות או עיסוק בהחלטות עתידיות של עזיבת מקום העבודה הנוכחי, ל מולםוא, להתקדם

ממוקמת האכזבה מחוסר היכולת  – שאיפה להתקדמות ושאיפה לעזיבה –כי בין שתי הנקודות הללו 

 : להתקדם בתוך מקום העבודה עצמו

לא , לא מקדמים אותך. עד שאת עוזבת, פשוט גורמים לך להבין שאת לא רצויה, לא מפטרים אותך"

 ." לא נותנים לך העלאה, מעלים לך אחוז משרה

, ולגלות בו אופק תעסוקתי, הן מנסות להיאחז במקום בו הן נמצאות, לפני שנשים אלו רוצות לעזוב

 אך לפני שיוצג הממצא אודות . או מעבר למשרה בכירה יותר, אפשרות להרחבת תחומי האחריות

במשרה מתוך  העבוד. להתעכב על החוויה של הזמניותכדאי , תעסוקתי של אופק( או היעדרו)קיומו 
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אך בפועל , זוהי משרה שיכולה הייתה להיות קבועה, לכאורה. חוויה פשוטה אינהחוויה של ארעיות 

גם העובדת וגם הארגון יודעים שהעובדת לא ": כולם יודעים"לכאורה זוהי איזו אמת ש. היא זמנית

על חוסר היכולת  ,הזו" אמת"להתרגל אל הצריכה עדיין אך העובדת , ותתישאר בתפקידה שנים רב

ואת חוסר היכולת של העובדת להרגיש , של התפקיד לספק תחושת קביעות ומציאת המקום הנכון

  :במקום בו היא נמצאת, בארגון, יציבות בתפקיד

זה מאוד , שליאני רוצה לעשות משהו שקשור למקצוע . אבל שבעתי קצת. העניין הוא להתפתח"

אין לי כבר . גם מציעים לי תפקיד חדש להחלפה לחופשת לידה. באמת, אני קצת אבודה. מתסכל אותי

 ."יבותכוח למקום הזה של חוסר היצ

אבל לא הרבה מעבר , אולי כשיש ילדים. זו לא עבודה לחיים. התגית של הזמניות ריחפה כל הזמן"

 ." למשרה זמנית

האפשרויות ומהו שקלול , "לא רלוונטית"עבודה הופכת למתי ". גבול" אני מנסה להבין מהו אותו

, הבנה וקבלת ההחלטה שאין יותר רצוןבין הל, אפילו קבועה, בין עבודה - העומדות בפני העובדת

כאשר , היטיבה להגדיר זאת מרואיינת. אנרגיה או מוטיבציה להמשיך למלא את תפקיד זה יותר

 : אמרה

בחודשים האחרונים אפילו . מיציתי, יכולה לא לתת ולא לקחת מהמקום הזה הגעתי לשלב שאני לא"

 ." לא היה לי כוח יותר, סחבתי את עצמי לשם

קטן "שהרבה פעמים נתפס בעיניהן כ, נראה שנדרשים כוחות גדולים על מנת להמשיך לעבוד בתפקיד

כל שיכלה מהתפקיד של מי שהפיקה כ, תיאורים של מיצוי. לאחר פרק זמן באותו מקום" עליהן

 :היו בולטים, הנוכחי

אז במידה , שליוו משפחות מתנדבים 05אז הייתי אחראית על . הייתי ראש צוות]...[ -כשהתנדבתי ב"

אבל כן הרגשתי שזה משהו . זה היה בהתנדבות אז לא באותה רמה כמו שַבארגון, לא עבדתי ,מסוימת

לנהל ולהקים , אני רוצה להתקדם. אבל אני שאפתנית; שאני רוצה לעשות, שאני אוהבת לעשות

 ." אני לא רוצה להישאר במקום הסטטי הזה. ולעשות יותר

כאשר מעטות בעלות התפקידים , חודשים בתפקיד 54-ל 08היה בין ברב המרואיינות קו פרשת המים  

חיפשו העובדות תפקידים , אחרי פרק זמן זה. בתפקידן למעלה משנתיים" החזיקו"שראיינתי ש

ולכך אתייחס , להן בתום תפקידן הנוכחי" מחכים"אילו תפקידים , כאן עולה השאלה. אחרים

 . בהמשך

 אופק תעסוקתי ": שרות להתקדם אליהןכי אין הרבה מ, הרבה פעמים את נתקלת בחסמים. "ד

זהו . הינו ההיבט שמתייחס להערכת הסיכויים של העובדת להיות מקודמת בארגון אופק תעסוקתי

, מהאפשרות להגיע למצוי היכולות האישיות, הקשור גם בשביעות רצון מהשכר, היבט סובייקטיבי

המרואיינות לא רואות אופק , ר זהבהקש. הכישורים והידע שנרכש ואשר נוגע גם לביטחון תעסוקתי
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ביטוי שחזר על עצמו רבות ) "?מה הלאה", ות את השאלה המתבקשתוהן שואל, תעסוקתי בתפקידן

רק מרואיינת . התפקיד אותו הן ממלאותכלומר שואלות את עצמן לאן הן ממשיכות מ, (בראיונות

. וזהו נתון מרשים בפני עצמו, אחת ציינה כי היא התקדמה בארגון בה עבדה למשרה בכירה יותר

חוויה של חוסר  - את המורכבות שבחוויה, במידה מסוימת, מקפלות" מה הלאה"התשובות לשאלה 

 :עשות זאתשאיפה להתקדמות תוך כדי תחושה שאי אפשר באמת ל, חוסר ביטחון תעסוקתי, יציבות

ן הרבה אופציות אז אי, כשאתה עובד במקום עבודה שהוא קטן, גם לפעמים היכולת להתקדם"

גם באמת אני . זה למצוא את עצמך בחוץ ולהתחיל מההתחלה, זאת אם אתה רוצה להתקדם, קידום

לעובדים מתחילים יש . בדרג הביניים, חושבת שנורא קשה למצוא עבודות בשלב שאני נמצאת בו

או  הרבה משרות שבאמת הם עם תנאים מאוד בסיסים ומתאימות למי שככה יצא מהאקדמיה עכשיו

אבל איפשהו , לים וניהול בכיר"ויש משרות של מנכ, לפני שנתיים שלוש שזה עבודה ראשונה או שניה

 ."באמצע אני חושבת שזה שוק מאוד קשה

היכן את רואה את עצמך חמש שנים "נשאלו המרואיינות את השאלה , איוןילקראת סיום הר

גבי העתיד לבין משחק עם המחשבה על התשובות נעו על רצף שבין חוסר ידיעה מוחלט ל". ?מעכשיו

  :מעבר למגזר אחר

מה , אם אני חושבת אולי לעבור למגזר העסקי, אין לי מושג מה יקרה, כשאני מנסה להסתכל קדימה"

 ."כי זה עובד אחרת לחלוטין בגישה, איך אני אתמודד עם שינוי תפיסתי כזה, אני אעשה בו

מתוקף המבנה , מתייחס למיעוט אפשרויות ההתקדמות לתפקידים ניהוליים" פירמידה צרה"המונח 

ובקצה העליון הדרג הניהולי יותר עובדים זוטרים " תחתית"ב, כמו בפירמידה. הארגוני של כל ארגון

ר העובדים מתחרים על פחות משרות ניהוליות ולכן נבצ, ככל שעולים לכיוון הקצה העליון; הבכיר

( ביטויים חוזרים" )תקרה"לו" פירמידה הצרה"ל ותמודע יינות היורוב המרוא. מרובם להתקדם

מעטות היו שהחליטו שמקומן הוא במגזר השלישי והן מחפשות ; מקצועות הניהול במגזר השלישיב

 :אזי הוא צר במיוחד, ואם ישנו כזה, התשובות מצביעות על היעדרו של אופק תעסוקתי. להתקדם בו

אני חושבת שיש איזושהי תקרת זכוכית בשכר שמגיעות אליה , קלאסי, אני חושבת שיש אתגר כלכלי"

אבל אני מרגישה שיש איזשהו גבול שאני מתקרבת , אני חושבת שגברים במקום אחר, מאוד מהר

אני חושבת שהרבה , גם אפשרויות קידום. וזה מאוד מתסכל, שכבר הגעתי אליו במהירות, אליו

, ומצד שני הפירמידה היא צרה ואז האפשרויות קידום הן לא רבות, ה בארגונים מאוד גדוליםפעמים ז

או לארגונים , או רוחבי בתוך הארגון שלי, ואז אני מוצאת את עצמי פשוט זזה לארגונים אחרים

 ."מאוד מתסכל. אחרים

ת הארגון ומזדהות רוב המרואיינות העידו כי הן מעריכות את מטרו, למרות הביקורת על הארגונים

כלומר מה יכול להיות עתידה " מה הלאה"בנקודת הזמן בה העובדת בודקת עם עצמה , עם זאת. עמן

כאשר . מטרות הארגון וערכיו היוו רק אחד מסדרת השיקולים, בארגון הנוכחי או בארגון אחר

ת יפה לאפשרות להביא משכור, היא שואלת שאלות שקשורות לשכר, העובדת חושבת על עתידה

 . לשחיקה אפשרית ולאפשרויות הקידום, לזכויותיה, הביתה
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 קווים לדמות העבודה של נשים בדרג הביניים במגזר השלישי? עיסוק או מקצוע .ה

והאם מדובר , היא כיצד נתפס התפקיד בעיני המרואיינת, אחת השאלות היותר קשות שנשאלו בראיון

מקצוע "רג ביניים במגזר השלישי לא נתפסים בתור התשובות השונות מראות כי תפקידי ד. במקצוע

הן שמו דגש על היות העבודה חלק ; אלא יותר בתור תפקיד שאותה מרואיינת ממלאת" של ממש

  :ממרחב של עבודה זמנית

, של כאילו אני אצבור ניסיון ואז אני אגיע למשהו, האמת שזה מרגיש לי כמו עבודה בדרך למשהו"

אז כרגע . ]...[ או יסתיים הכיבוש ואז אני אוכל לשחרר ולעשות משהו אחר. אני אלמד ואז אני אגיע

 ."זה מרגיש לי משהו מאוד זמני

והאכזבה מהתגמול ( על כך עוד בהמשך)הגדרתו הערטילאית , תפיסת התפקיד מראה שזמניּותו

השלישי את המרואיינות להתייחס לעבודה בדרג הביניים במגזר  יםמביא( גם על כך בהמשך)שבצדו 

   .אך לא כמקצוע, כאל עיסוק

התכונות שהמרואיינות . מנקודת מבטן, ניסיתי להבין מהי המשמעות של התפקיד בעיני העובדות

סבלנות וזמינות למי , אחריות רבה, יכולת לניהול זמנים, "תקתקנות"ציינו כחשובות לתפקידן היו 

או " עבודת קודש"של  אזכוריםמעט היו , באופן מפתיע. שיש להיות עימם בקשר במהלך התפקיד

ביטוי חוזר היה דווקא לגבי הזמינות של העובדת ; ואם היו אז בהיבט יותר ציני ומפוכח, "שליחות"

 כןאז מה זה . "אני לא רופאה[. לטלפון]לא יקרה שום דבר אם אני לא אענה ": שעות-לא-בשעות

 ?י דרג בינייםלשמש בתפקיד

זה כמו להיות . הייתי מקבילה את זה לתפקיד של מפיקה. מסוים במקום, זה להיות כלבויניקית"

עם הרבה אנשים  -שטחי אמנם  -להיות בקשר . מאחורי הקלעים ולדאוג שהכל יתקתק כל הזמן

 ."ולתפעל המון דברים ובלחץ של זמן

התפקידים של העובדות מורכבים בדרך כלל . היא זו שמעוררת שאלות" כלבויניקית"דווקא המילה 

לכל . ריכוז פרויקטים והפקת אירועים, ליווי, הנחיה, הדרכה, למשל גיוס כספים: לקים רביםמח

מה , שאלתי. גם אם לא אמרו לה זאת בבירור, או התמהיל שנדרש ממנה, עובדת והתמהיל שלה

 ?איך מתבצעת חפיפה? הגדרות התפקיד של העובדות

אין , אין ממש תפקיד. שר של העברת הידעבהק, לא למדתי את זה. ]...[ לא עברתי הדרכה מסודרת"

 ."בשביל לחפוף מישהו את צריכה שזה יהיה מוגדר, ממש הגדרת תפקיד

הרבה מקום לגמישות ואמון מצד אחד , תפקידים שאינם מוגדרים: התורה כולה, וכך על רגל אחת

בין משימות  מעברים, היעדר חפיפה בכניסה לתפקיד, מדיניות אמורפית. אבל חוסר בהירות מצד שני

 . וערפול לגבי מטרות הארגון ולגבי הדרך בה הארגון מתקדם לעבר מטרותיו
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 שכר -" לא נעים לי לבקש העלאה במשכורת כי אני יודעת באיזה מצב העמותה נמצאת. "ו

תגמול כספי נמוך על העבודה : אחת מאבני הבניין של תעסוקה במגזר השלישי הינה השכר הנמוך

ועם זאת רובן , שכרן מרואיינות לא נשאלו באופן ישיר לגבי במחקר . (5102, קרן-כץ ויוגב) המבוצעת

נתונים בדבר גובה השכר במגזר השלישי . גובה שכרןבאופן עצמאי ביקשו לציין כי הוא נמוך או נקבו ב

ים למרות ששיעור הנש, שכפי שהוצגו בסקירת הספרות, (5102)קרן -כץ ויוגבמגיעים ממחקרם של 

השכר הממוצע למשרות נשים עמד על  5112בשנת : הן עדיין מרוויחות פחות מגברים, 28%במגזר הוא 

 . ₪ 2,401בעוד גברים השתכרו בממוצע , ₪ 2,227

לעיתים הן מוסיפות באותה נשימה הסבר . מרואיינות מספרות בכאב על חוסר הסיפוק שלהן מהשכר

דינמיקה , חוסר נעימות לבקש העלאה, ה של הארגוןמצב קש: לשאלה מדוע השכר הנמוך הינו כזה

שכן השכר נמוך אך הסיפוק , יש שמוסיפות שמדובר באיזון כלשהו. שבה בארגון לא מדברים על כסף

  :גבוה

בעיקר מקבלת סיפוק , המשכורות לא גבוהות: בואי נשים את הדברים על השולחן, חסר כסף"

כמה את כבר יכולה לקבל העלאה , ה אצלנו בארגוןשיש איזושהי תקר, פחות מהמשכורת, מהעבודה

 ..."או משהו

מעבר לעיתים  -כבר בשלב ראשוני של בדיקת ההתאמה לעבודה מגיע החלק של ההבנה כי השכר נמוך 

שומה עליה , גם כשמטרות הארגון מתאימות בדיוק לחזון של העובדת העתידית. לגבולות הנתפס

מספרת . על משא ומתן ולקבל את התנאים המוצעים להאו לוותר , לקיים משא ומתן על שכרה

 :על הגעה למקום שחזונו התאים בדיוק לחזונה, מרואיינת

זה אחד הנושאים שהכי מרתקים , [אוכלוסייה מסוימת]במקום שעובד עם , הייתי בראיון עבודה"

אנחנו סוגרות רק , היה ברור שהיא רוצה אותי ואני רוצה להיות שם, היה ראיון מצוין. אותי בעולם

אז , שקלים לשעה 54אז היא אומרת לי , ]...[, אז שאלתי אותה על השכר, את זה שיתאים לשתינו

כי דיברנו , והיא מאוד נבהלה, תודה אבל אני לא מעוניינת במשרה, לא בתוקפנות, חייכתי אמרתי לה

אבל אולי , שזה השכרהיא אמרה אני יודעת . כי זה באמת היה הולך לשם, על תכניות ומה נעשה ביחד

היא מנהלת , אז אמרתי לה זה ממש מביך אותי שזה השכר בשבילך, שקלים 52-אוכל להעלות אותו ל

, אז אמרתי לה היית צריכה להתפטר אתמול, שקלים לשעה 52אני מקבלת , והיא אמרה, המסגרת הזו

? מה את עושה פה, שאלתיו, אני לא יכולה להציע לך יותר מזה, כי היא אמרה לי ידי כבולות! אתמול

זה , שקלים לשעה 54. אבל יש גבול, אז אני מבינה גם לי זה חשוב, אז היא אמרה לי שזה חשוב לה

 "?נשמע הגיוני למישהו

כל הנושא של הטבות . מהרגע בה התקבלה העובדת למשרה אפשר להניח ששכרה לא יעלה כמעט

 . בתפקידי דרג ביניים במגזר השלישיאו העלאות הן מחוץ לתחום בקרב נשים , בונוסים, שכר
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וכך נוצר תסכול בקרב נשים שהשקיעו מאמצים ושנים בלימודים , אין מדרגות שכר לפי תארים

גם המוטיבציה ללמוד יורדת מכיוון . גבוהים ומוצאות את עצמן באותה עמדה בה היו לפני הלימודים

 . שאין תמיכה בלימודים גבוהים

המרואיינות נוטות להסביר את הקושי שבתנאי ההעסקה דרך הפריזמה של מעניין לשים לב כי 

הן מתארות הזדהות עם הקשיים שחווה הארגון ובשל הזדהות זו לא פועלות או לא מרגישות . הארגון

  :מסוגלות לפעול לשיפור שכרן

ל גם בגל, באמת לא נעים לי לבקש העלאה במשכורת כי אני יודעת באיזה מצב העמותה נמצאת"

ומאוד לא היררכי במובנים האלה אני יודעת מה המשכורות של כל , שאנחנו ארגון מאוד מאוד קטן

אני ככה מתעסקת לפעמים עם המשכורות ודברים , יש לי גישה לחשבון הבנק של הארגון, אחד בארגון

 ."אני רואה שאין כסף אז אתה שם את עצמך בצד, כאלה

אך לא מעזות , ים על שנים הן מקבלות את אותו שכר נמוךעל מצבים שבמשך שנהמרואיינות סיפרו 

כמו חילופי , הן נתקלות בחסמים ועיכובים שונים, כאשר הן אוזרות את האומץ לבקש. לבקש העלאה

או מסרים מהסביבה , בטיפול בבקשה" סחבת", (ה העלאה כבר איננו בארגון/מי שהבטיח)כוח אדם 

העובדת בשלב מסוים . הפיננסי הקשה של אותו ארגוןבהתחשב במצב  בארגון שבקשתה לא ראויה

פתאום הנתונים . עד מצב בו היא לא מבקשת העלאה נוספת במשכורת, מפנימה את המסרים הללו

וניתן להבין את זווית הראייה , מקבלים עומק ומלאות( 5102)קרן -כץ ויוגבממחקרם של " יבשים"ה

מבינה שהיא אינה יכולה להילחם במערכת  ,של עובדת שכבר שנה וחצי מקבלת את אותו השכר

 . באותו עיסוק, אל משרה אחרת, "להמשיך הלאה"ובמקום זאת בוחרת 

 סיכום המימד התעסוקתי 

אל מול . מציפה מורכבויות שונותשל נשים בדרג הביניים במגזר השלישי ניתן לראות כי העבודה 

מסתמנת עבודה בדרג הביניים במגזר  ,כפי שהיה יכול להיות בפוטנציה, מקום של בנייה מקצועית

חוסר שביעות הרצון . במשרות חלקיות וללא ביטחון תעסוקתי, השלישי כאתר של עבודה זמנית

אין תפיסה של העבודה כמקצוע של ממש ואין צפי , מהשכר הינו נושא מרכזי בחוויה התעסוקתית

 מגזרעבודה במעותיים ללצד כל אלו קיימים יתרונות מש. להתקדמות לתפקידים בכירים יותר

  .העיסוק בערכים וצבירת הניסיון, הגמישות היחסית, שהינם הסיפוק, השלישי
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 החוויה במימד האישי 2.2

מה אומר בעיניהן לשמש בתפקיד דרג ביניים : לחוויה האישית של המרואיינותאתייחס  בחלק זה

? ולהפך, את העבודה" פוגש"מה קורה כאשר הבית ? כיצד ועם מה הן מתמודדות? במגזר השלישי

פעולת , אתייחס לגבולות בין העבודה לבית? אישית-אילו תחושות מאפיינות את החוויה התעסוקתית

 .מנת חלקן של העובדות, וכן התסכול והבדידות ,בין המשימות הטוטיהל

  בין נתק לטשטוש: עבודה ובית. א

. אחד המאפיינים הנלווים לתפקידי דרג הביניים הוא הצורך בשימת גבולותמהראיונות עולה כי 

לבין העבודה "( פנוי"זמן , משפחה, בית)הגבולות המדוברים במקרה זה הם בין החיים הפרטיים 

עניין זה של שימת (. ומשולם עליהן שכר, על חשבון זמן העבודה, במסגרת העבודהמטלות שנעשות )

ניתן להבחין בין . אחרת או אליו בדרך זו והתייחס ןוה, במחקר המרואיינות גבולות היה רלוונטי לכל

ואלו שעבורן שימת , "באה בקלות"אלו שעבורן שימת גבולות : שתי תגובות מרכזיות לנושא זה

 .בין נתק לטשטוש: או במילים אחרות, ה עבודה קשה ולא מובנת מאליההגבולות הינ

 ?איך את משלבת בין הדרישות של הבית ולבין הדרישות של מקום העבודה: ש

ממש לעתים , אבל כשאני מגיעה הביתה. אני זמינה לכל מקרה, אני עובדת -אני  באה לפה . נתק: ת

ממישהו שממש , שם ממש נדיר שאני עונה לטלפון, זהאין לי גם זמן ל.  רחוקות אני נכנסת לעבודה

כי אני לא עונה אז , לא שאני בן אדם עצבני. לא כדאי להתקשר שמונה, שבעיודעים שאחרי . דחוף

 .חבל

והיא נעשתה בדרך של תיאום ציפיות בתחילת , למרואיינת לעיל שימת הגבולות הייתה חלק מהתפקיד

יש את מי ששימת הגבולות , לעומת זאת. עובדתהיא הדרך מול הדרג הניהולי ומול האוכלוסייה עמה 

 : עולה לה במחיר אישי

יליתי שאני מאוד מאוד כשהגעתי לתפקיד הנוכחי ג. לא ממש מכבד שעות עבודהש יש לי גם בוס"

הוא , צריכה לשים לו גבולות וזה בשעות עבודה וזה דווקא הפריע ליחסי עבודה כי נוצר דיסטנס

וזה כאילו פגע ביחסים , מתי שהוא רוצה אלילהתקשר , הרגיש שהוא לא יכול להיות חופשי איתי

לחיי , ן העבודה למשפחההרגשתי שאני צריכה לאזן בי. זו בדיוק הבעיה. החבריים שהוא ניסה ליצור

אבל זה לא באופי שלי לשים את הגבולות וגם לי לא היה נוח ... אני חייבת לשים את הגבולות, הזוגיות

 ."באיזור התפקיד שלי לא רגילים לשים גבולות. זה יצר מתיחות. עם זה בכלל

ע ביחסים שהיו העובדת לא רצתה לפגו, בציטוט לעיל. היחסים בתוך הארגון: לכאן נכנס גורם נוסף

ושעות העבודה שלה התארכו , נוצרה דינמיקה שהיא זמינה אליו בכל שעה; לה עם המנהל הישיר

נעשה , מאחר והיחסים הבינאישיים הינם גורם משמעותי בחוויה התעסוקתית כולה. מעבר למצופה

לקושי  מה גורם לה, על כל עובדת, אפשר לשאול אמנם". חברתיות"ו" חברותיות"הרבה בשם אותה 

 יםמגורהסביבה הארגונית ה נוגעת במאפייניאבל נדמה שהשאלה החשובה יותר , בשימת הגבולות

 . לקושי בשימת הגבולות
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, נראה היה שעניין הגבולות ברור יותר, אמהות לילדים ןשה מרואיינותעבור , ללא תלות במצב זוגי

נראה היה ששימת הגבולות מתאפיינת , אבל כאשר העובדת אינה אם לילדים. כמעט ברור מאליו

אבל אצל רבות לא נעשתה , בתיאום ציפיות, אמנם, שימת הגבולות מתחילה. במורכבות רבה יותר

 :עם כל מקרה לגופו וישנה דינאמיקה של התמודדות, שיחה כזו מעולם

-02:11נגיד מורה מתקשרת אלי שלוש פעמים ב, נראה לי שאני מעבירה את זה בדרך לא פורמלית"

 ".נראה לי שהיא הבינה. ואני חוזרת אליה בבוקר, אני לא עונה 07:11

בחלק מהארגונים העובדות . עניין מכשיר הטלפון הנייד קיים, בנוסף לאסטרטגיה של תיאום ציפיות

ולכבות את " בלתי אפשרי"ובאופן היפותטי ניתן לעשות את ה, ו מכשיר נייד ומספר נפרדיםקיבל

בארגונים עם פחות , נייד הוא הטלפון הפרטי של העובדתטלפון האבל כאשר ה. המכשיר בסוף השבוע

 ךלכ. או לענות עליהן לפי תפיסתה את חומרת העניין, שיחות" לסנן"העובדת נדרשת , למשל, תקציב

חיים פרטיים  -כאשר הטלפון משמש את שתי הספירות , וסף פן של ערבוב בין הבית לעבודהמתו

 :בין אם המכשיר שייך לארגון או לעובדת, יש גם קונפליקטים בנושא. ותעסוקתיים

והייתי , חטפתי צרחות בטלפון על איך אני לא עונה בעשר בלילה לטלפון שלא היה דחוף בשום צורה" 

 ."מצבים אבסורדיים ממש –כאילו ! בשבעה

רכזת סיפרה שהעבודה יושבת לה . העבודה נכנסת לעולם האישי והמשפחתידרך בה זו דוגמה אחת ל

העבודה , כאן. והספק עוד לא אסף אותם בחזרה, בדמות ארגזים ששייכים לעבודה, "באמצע הסלון"

 . במובן הכי ישיר ופיזי של המטאפורה, נכנסת הביתה

כמה להיות זמינה : היא שאלת המינון בין בית לעבודה, את עצמה העובדת אחת השאלות ששואלת

 :ויש מי שזמינות תמיד, מרואיינות מספרות שהן זמינות גם בימי שישי ושבת. מיילים-לטלפונים ואי

מעולם לא ביקשו ממני להיות . שמעבר לשעות העבודה הם לא, יש מנהלים שלא. 7על  54אני זמינה "

, וקורים בתכיפות כל כך גדולה, הם כל כך גדולים, אבל משברים במקום הספציפי הזה, 7על  54זמינה 

מעלות  41אני לא אגיע לכאן עם , גם אם אני אהיה חולה. שאני לא מרשה לעצמי לא להיות זמינה

 ."אבל אני כן אהיה זמינה תמיד, חום

בהקשר לשאלה . רג בינייםבתפקידי דמגזר השלישי טשטוש הגבולות הוא תמה מרכזית אצל עובדות ב

גם כי "מסכמת מרואיינת ואומרת כי , מה בסביבה הארגונית גורם לטשטוש הגבולות, שהעליתי קודם

  ".את צריכה להציב לעצמך את הגבולות, זה עלייך, הארגון אומר הרבה פעמים

שר מצד אוכלוסיית היעד ומצד הצוות א, מצד הארגון: התוצאה היא בדיקה מתמדת של הגבולות

לעמוד במשימות , העובדת נמצאת במצב שמצד אחד האחריות כולה עליה; מולו מתבצעת העבודה

כשהרבה , "חופש מהעבודה"אך עם זאת לשמור על הפרטיות שלה ועל ה, שלה בדרך הטובה ביותר

 .  פעמים היא החוליה המקשרת בין אוכלוסיית היעד לבין הארגון
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 נוחות ותסכול": מאוד מאוד מתסכל"עד " בסך הכל נוח לי"מ .ב

עובדות בדרג הביניים במגזר השלישי מודעות לחסרונות  .רבים ראיונותבחווית הנוחות עלתה 

במשוואה הלא פשוטה . שהתפקידים מציעים אבל בודקות עם עצמן מה מתאים להן בסיכומו של דבר

, (כמו למשל משרה חלקית)יותר צצות ועולות חוויות של בחירה מודעת בתנאי עבודה מאפשרים , הזו

קריירה ותפקידים בהיבט של , על אף הידיעה שהם לא בהכרח מקדמים את העובדת בהיבט המקצועי

 :עתידיים

אבל בעצם למען הבריאות שלי ושלוות הנפש , יש פה ויתור על איזושהי הישגיות בתחום העבודה"

 ."שלי

זאת . באופן כללי נוח כי זה איזשהו קומפורט זון - בסך הכל הייתי אומרת -מבחינת כמה נוח לי "

זו  -נחסכים ממני דברים שבעולם האמיתי לא היו קורים , אפילו העניין שזה בעיקר נשים, אומרת

 -וחושבת , אני שומעת סיפורי זוועה מבן הזוג שלי והסרטונים שהם שולחים. עדיין איזושהי חממה

יש בעיות כאלה , מצד שני. ההיבט הזה שהוא חשוב אז יש את. לא הייתי שורדת יום במקום כזה

ואחרות בהתנהלות של הארגון החל ממבנה ארגוני בעייתי ובעיות בהנהלה מביא בסופו של דבר למצב 

 ."שכאילו אני לא מרגישה שאני ממצה את היכולות שלי שם

, תנאי השכר למרות הנוחות ישנם את. בקרב המרואיינות בלטו תחושות של תסכול ואכזבה, עם זאת

מביאים את אשר  ,היעדר האופק התעסוקתיכן חוסר ההתמקצעות בתפקיד ו, טשטוש הגבולות

". תקרת הזכוכית"ל תנאי השכר וסכול היו מורוב הביטויים של ת. דה של תסכולהעובדת לעמ

תנאי . סכול קשור לכך שעובדת מבינה שהיא בעמדה שבה יש בידיה  מעט מאוד קלפי מיקוחהת

  :Take it or leave itבבחינת , הם דבר נתון שלא ניתן לשינויעבודתה 

היה , לא היה באמת מרד, אז חנונים .שאנחנו רוצים יותר כסף, מרד כזהלקראת ינואר היה דיבור על "

אתם ברי , אנחנו יודעים, ובסוף הם אמרו את זה מאוד בעדינות. הרבה שיחות עם הבוס הגדול

, זה מאוד מבאס. טוב לא תעלו לנו אז נלך, מצד שני אנחנו לא יכולים להגיד, זה מבאס כאילו. החלפה

אבל . הם באמת מדהימים, יש טיולים, דהעושים מסיבות פרי, שוב זה מקום עבודה מהמם. מאוד חבל

 ."אז מישהו אחר ,אם לא את, בסוף הם אומרים

אם : מגיע זמן שבו העבודה נהיית פחות מתאימה לעובדת. ההבנה הזו יכולה להיות מאוד לא פשוטה

למשל כאשר העובדת זקוקה לאתגרים  –מבחינת ההיקף ואם מבחינת צבירת ניסיון והתמקצעות 

וכאן בדיוק מגיעים ". קטן עלי"היה , המונח המדויק בו השתמשו המרואיינות. גדולים יותר

 :בארגון הרבה פעמים אין לאן להתקדםכאשר , לפירמידה הצרה

אבל  חשבתי על זה . לפחות יש את החופשת לידה ועד שאני אחזור, אני קצת מתחבטת בזמן האחרון"

אני מבינה את . קיד נהיה קטן עליי מתחילה שהתפכי אנ, באמת בחודשיים שלושה האחרונים

 ." כמו שהוא איתגר אותי בהתחלה, הוא כבר לא מאתגר אותי, התפקיד
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עובדות בתפקידי דרג ביניים יכולות לבחור אם להישאר בתפקיד או שמא להמשיך למקום העבודה 

בו אבל לפחות יטמון בחו, לא יבטיח גדולות ונצורות מבחינת השכר, שגם הוא סביר להניח, הבא

המרואיינות מתייחסות למיעוט הצעות העבודה בתחום " פירמידה צרה"במונח . אתגרים חדשים

 . רים"המלכ

 בדידות ושאיפה לליווי מקצועי -" זה מבאס כי אני צריכה את המנטורינג. "ג

עובדות רבות . אך לא תמיד, העבודה בתפקידי דרג ביניים אמנם מתבצעת לעיתים ממטה הארגון

למשל )מגוריה של העובדת  מאזוראו אם מטה הארגון רחוק , בהיעדר משרד, תן מהביתמבצעות עבוד

עובדות מסוימות משלבות בין עבודה במטה (. רחוק ממטה הארגוןהם מסוי אזורבמקרים של ריכוז 

. בהקשר של גבולות, בסעיף הקודם כתבתי על גלגול האחריות לפתחה של העובדת. לבין עבודה מהבית

לפתרון בעיות שצצות ועולות העובדת תצטרך למצוא : את הסגנון הזה חוזר גם כאןניתן לראות 

עוד נצפה . ת שלה לא יחליפו הסתמכות עצמית חזקה/ובדרך כלל הקשרים עם המנהל, פתרון בעצמה

  :"לבד במערכה"והתוצאה היא תחושת בדידות ו; מחסור בקולגות וקשרים בין אישיים מפותחים

-אבל זה לא אינטראקציה יום, אמנם יש לי אינטראקציה עם אנשים. הלבדמתסכל זה הקטע של "

אין את הצחוקים . אין את ההווי החברתי שיש בכל ארגון נורמלי, זה גם לא עם אותם אנשים. יומית

זה . אין את זה, וצחוקים ומדברים ומשתפים, שהולכים לאכול ביחד, של אלה שעובדים ביחד במשרד

 ." שהו שמפריע ליוזה מ, די לעבוד לבד

ערכים , יש המון דברים, זאת אומרת אני לא מרגישה מחוברת לעמותה, יש אולי תחושה של בדידות"

שאני מרגישה לא , אווירה של העמותה כשאני נכנסת למשרד, מסורות של העמותה, של העמותה

 ." שותפה אליה

התשובה הייתה , בעיות שעולותכאשר שאלתי את המרואיינות עם מי הן מתייעצת וכיצד היא פותרות 

, ה/ת ישיר/כמו התייעצות מהירה עם המנהל, כמובן שיש אפשרויות שניתן למצות". לבד"בדרך כלל 

, ככלל. בלי קשרים חזקים לארגון( Floating" )מרחף"אבל התוצאה היא שהתפקיד של דרג הביניים 

, (בדרך כלל אין עם מי)ם הקשרים הבינאישיים לא חזקי: עניין הקשרים דורש בדיקה מעמיקה

ואפילו הכלה ועזרה , הכוונה, ה לא עונים על ציפיות העובדת להבנה/ת הישיר/והקשרים עם המנהל

 :במתן עצות מקצועיות

וארגונים , רווחֹות ברחבי הארץ 51, תיקים 0211, מתנדבים 511, שעות בחודש 521אני עובדת "

 ."בלי שום הכשרה מקצועית, ליווי בלי שום, בלי שום הדרכה. מסייעים ברחבי הארץ

, כאשר שאלתי את המרואיינות מה חסר להן בארגון. כיצד להקל על התחושות הללו, עולה השאלה

ליווי . תשובה שחזרה הייתה כי הן היו יכולות מאוד להיעזר במנטורינג, מה היו רוצות שישתפר

ולתת לעובדת את ההרגשה , רונותמקצועי במתכונת של שיחה שבה ניתן להציף בעיות ולחפש להן פת

 .  שהיא איננה לבדה
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 סיכום המימד האישי

שאלת האיזון בין עבודה ובית הינה נושא , נראה כי בקרב נשים בתפקידי דרג הביניים במגזר השלישי

העובדות חוות , (חלקיותבעיקר במשרות )לצד חוויה של נוחות זמנית בהיבט שעות העבודה . מרכזי

פרופורציונלית -שנובע בין השאר מתנאי השכר ומהדרישה הלא, הרנטי לעבודתןתסכול באופן אינ

ת בתחושת עלתה ביתר שאת ההזדקקות לליווי מקצועי על מנת שיפחי. לזמינות מעבר לשעות העבודה

 . הבדידות הנלווית לתפקיד
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 משפחתי-החוויה במימד הזוגי 2.2

של  אתייחס להיבטים משפחתיים וזוגיים כאן. עבודה ובית במתח ביןעסק  נותראיוחשוב בחלק 

הזליגה הזו רלוונטית לעובדת ו, זליגה משמעותית בין עבודה לבית ישנה .החוויה התעסוקתית

יש לכך השפעה גם על , כפי שאראה, יותר מכך. כלומר למשפחתה ולזוגיות שלה, ולסביבתה המיידית

 .עתידיתוחששות מתעוררים לגבי הורות , משפחתיותסות של זוגיות ותפי

 חלוקת הנטלויון ושו -" בעלי מרוויח פי שלוש ממני". א

 השוויוןאי הסתכל על אפשר ל .הזוג נימול ב שוויוניתבעמדה אי  סיפרו כי הן נמצאותרבות מרואיינות 

  .לוקת הנטל בביתחוזווית שניה הינה , בן הזוג משתכר יותר מבת הזוג, ראשונה: זוויותממספר 

וזה מה שמאפשר  ,הה מהןנשים ציינו שבן זוגן משתכר משכורת גבו ,מבחינת פערי השכר בין בני הזוג

 :בראיונות זרהח נימה של התנצלות. כלכלית" להסתדר"

אז לא הייתי יכולה להרשות לעצמי לעבוד בארגון , אם בעלי לא היה מביא משכורת טובה הביתה"-

 ".צריך להתקיים ולסגור את החודש, מספיקזה לא , חברתי

באמת ! יאבל ד, אני יכולה לחיות מהשכר שלי. בזכותו. אבל לא בגללי, אנחנו מסתדרים, 22אני בת "-

 ."זו התחושה הפנימית! די

כאשר , גם התסכול חוזר. התחושות שמתעוררות עקב כך הן בעיקר של אי נוחות וחשש מהבאות

נשים שבזוגיות סיפרו על עצמן שהן . ן גברים לא היו עובדים בשכר כזההמרואיינות מציינות שלדעת

ממשכורתו הגבוהה יותר של בן  הכלומר עיקר ההכנסה החודשית מגיע, "מפרנסת שניה"בתפקיד של 

  : ומצב זה מקשה עליהן ומתסכל, הזוג

. טק ויגדל את הילדים-מאשר שבעלי יעזוב את ההי, יותר משתלם לגדל את הילדים עם השכר שלי"...

בכיף אני , אין לי בעיה, בואי תעבדי בעבודה שלי -אין בעיה , דיברתי איתו על זה פעם והוא אמר לי

וויחה מזה את מר. את מרוויחה מזה, אני אטפל בילדים, אני אנקה, אני אסדר, אני אבשל, אשב בבית

אין , לצערנו הרב זה נכון. אז זה מה שהוא אומר, אבל זה משהו בצחוק כזה, לא נראה לי כמובן. יותר

 ."גודל שכר לגבר ואישה הן שונים, אותו מקצוע. בין לגברים לנשים שוויוןבאמת 

נשים עם ילדים ציינו שהן אלו אשר עושות את ההתאמות בלוח הזמנים , בהקשר של חלוקת הנטל

ולעסוק במטלות , לנקות, לכבס, להכין אוכל, לטפל בילדים, ובעבודה על מנת לאסוף את הילדים בזמן

  :הבית

 "?זה מתאים לך, איך זה בשבילך, משרה 72%: "ש

שגם השכר , משרה 011%ללכת על משהו יותר מאתגר שיהיה , הייתי מעדיפה לפעמים. תראי, כן: "ת

אבל אני יודעת . אני אוכל לעשות את זה אחר כך, הן יגדלו קצתאבל אני אומרת כש. יהיה יותר גבוה

כמו שאני , כי אני באופי שלי צריכה להיות בשליטה ובעניינים גם בבית, שאני לא אעשה את זה

זה . לא מדברת איתן, אני לא רוצה שהן יגדלו לאמא שמגיעה רק בערב ולא רואה אותן. בעבודה

אוספת , מיד באה, אני גם עובדת, י מתעצבנת שהכל נופל עליכי היום אנ, שהי שאיפה שקיימתואיז
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וחצי בערב ואני כבר עצבנית ואז בעלי מגיע רק בשבע . וחברות וזה, לוקחת לחוגים, מכינה להן, אותן

 ."תמיד יש את הפער הזה. אבל אני לא רוצה לוותר על זה. איכשהו

. לפערי השכר בין נשים לגברים בשוק העבודה הישראלי בהקשר ממצאים ברוריםהראיונות מעלים 

כי זמנם  שוויוניתחלוקת הנטל תישאר לא , כל עוד משכורות הנשים נמוכות משל משכורות הגברים

נשים ימשיכו להיות המבצעות העיקריות של המטלות בספירה , כלומר. יותר" שווה"של הגברים יהיה 

 .הן יישארו עמו - כאשר אחד הילדים חולה, למשלו, הביתית

 טיפול בילדיםחששות ו, בין משימות ליהטוט. ב

חשוב להשתהות .  יום שלהן-ממצא בולט במחקר היה הליהטוט התמידי של נשים בין משימות היום

המרואיינות מתייחסות לוויתורים רבים שהן . יום בחוויה התעסוקתית-על השאלה כיצד נתפס היום

  :בין אם יש ילדים בתמונה ובין אם אין, שהו שמחוץ לתחום לחלוטיןזמן פנוי הוא מ. נאלצות לעשות

בעצם הוויתור שאני מדברת . הן מאוד מאוד קשות לי, הוויתור האישי שאני עושה זה נסיעות"

אני לא עושה , או שאני לא אוכלת כמו שאני רוצה לאכול, זה שאני לא עושה ספורט, בדברים מדידים

 ... "דברים לפנאי

בעיקר בקרב נשים שאינן , המחויבות לעבודה. חיכוכים עקב היעדרו של זמן פנוי וזמן לזוגיותנוצרים 

ריבים בעקבות סוגיית הזמינות לעבודה . את עיקר הזמן ואת שעות העירות" תופסת", אמהות לילדים

. תנוחו-ים ואישעות עבודה שונות בין בני זוג מובילות לחיכוכ, כמו כן. דווחו במסגרת הראיונות

בדרך כלל מכיוון שאלו השעות , נהוג לטפל בסוגיות של עבודה גם בשעות הערב ,בארגונים חברתיים

כפי שתואר , זליגת שעות היא דבר שבשגרה, וכמובן פרט לזה)שבהן מתנדבים בדרך כלל פנויים יותר 

 (. קודם

 

הרי . ה גרידאמצופה מהאישה העובדת לעשות עוד מטלות ביתיות במקביל לעבוד, בעבודה מהבית

כך ציפיות ובקשות של הסביבה (. Kosny, 2010; Baines, 2014) לכאורה, הספירה הביתית קרובה

יוצרות מצב של חוסר הלימה בין הציפיות של העובדת לעמוד במשימותיה בעבודה מהבית , הקרובה

  :לטפל במטלות הבית( בן הזוג/מצד המשפחה)ובין הציפיות החיצוניות ממנה 

 

אז זה כן . אז היה כל החלוקה הזאת של עבודות הבית, עכשיו הן התחתנו, עם האחיות שליגרתי "

, כביסה, אז הן סמכו על זה שאני יכולה לקפוץ לדואר, אחיות שלי יש להן סדר יום מסודר, השפיע

 ."  אז יש לי פחות בעיה, עכשיו כשהן התחתנו. זה כן השפיע אז. לבנק

נוכח רק בחלק קטן , אשר בדרך כלל מגיע מעבודתו בשעות מאוחרות יותר, בן הזוגמהמחקר עולה כי 

והשילוב בין , הוא גם אתר של עבודה בלתי נגמרת. הוא לא רק בית, אם כך, הבית. מהיום עם הילדים

לפעמים זו לצד  -יכולה להיות גם חיובית וגם שלילית , כלומר אותה גמישות מדוברת, הבית לעבודה

 . זו
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לגבי כיצד יסתדרו כאשר הילדים  חששותמצא בולט הוא שנשים שמתכננות להביא ילדים הביעו מ

  :ייוולדו

אני לא . זה ילך ויעשה יותר קשה, אני מניחה שזה רק יחמיר, אבל כשיהיו לי ילדים, ואין לי ילדים"-

 "יודעת מה יהיה אז

משכנתא , בעתיד יהיו ילדים. לעת עתה ,אז זה מאזן אחד את השני, הרבה סיפוק, יש לי הרבה עניין"-

 ."טק אז-מזלי שבעלי בהיי, אולי זה לא יתאים אבל נכון לעכשיו, וכאלה

 -משקפת חוסר אמונה ביכולת ללהטט בין כל המשימות ולהסתדר עם המשכורת , החוויה בהקשר זה

, ם את הנשיםדווקא מקום שיכול היה להעצי .שני אלמנטים שיתעצמו כאשר יצטרפו ילדים למשוואה

ולא , יוצר מצב שהן נמצאות בחששות רבים, עבודה בסביבה שהיא בעיקר נשית ובארגון חברתי

 .מאמינות בכוחן להרוויח יותר

 משפחתי-סיכום המימד הזוגי

קשה לומר שיש , בקרב נשים העובדות במגזר השלישי בתפקידי דרג ביניים, מבחינה משפחתית וזוגית

ובהחלט לא , לא בזמינות לעבודה, לא בשעות העבודה. בתא המשפחתי שיוויון בין גברים לנשים

. משוני זה, ככל הנראה, שנובעות בתא המשפחתי או הזוגי דווח על חיכוכים ברמות שונות. בשכר

דווחו חששות רבים על כיצד ניתן יהיה להביא ילד לאם או , בקרב נשים שאינן אמהות לילדים

 . למשפחה שמרוויחה את השכר המוצע
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 חברתי-הארגוניהחוויה במימד  2.2

-החברתייםבהיבטים מגזר השלישי אתייחס למאפיינים של עבודה ב, בחלק זה של הממצאים

ולסביבה לתרבות , חברה האזרחיתלעמדות ותפיסות של מרואיינות בהקשר  יוצגו; סוציולוגיים שלה

 . אופן כללישוק העבודה בהארגונית במקום עבודתן ול

 ארגונית תרבותזכויות ו - שלישיהמגזר ה": את צריכה ללכת מכות על הזכויות שלך. "א

יש תנאים במגזר השלישי רק בשיעור קטן מאוד מכלל המשרות , (5102)קרן -כץ ויוגבלפי מחקרם של 

אי הפרשה , הפרת זכויות העובדת. מרואיינותחוויה זו עולה ביתר שאת בקרב ה. סוציאליים בסיסיים

  :הן רק חלק מההתמודדויות של העובדות במגזר השלישי, לפנסיה ואי קבלת שכר בזמן

בעבודה וזה שאף אחד משהו ברמה הבסיסית זה העניין של זכויות שלך , אני חושבת שהדבר הראשון"

ודברים , ומשא ומתן על משכורת, לא רוצה לתת לך אותן ושאת צריכה ללכת מכות בשביל לקבל אותן

אבל , כי אפשר שיגידו שנשים לא עושות דברים כאלה, כי די, שהייתי צריכה להכריח את עצמי לעשות

כי , ר השלישי זה מאוד קייםכי בייחוד אני חושבת במגז. זו תחושה מאוד לא נעימה, ...א  , שזה די

אם את עובדת בארגון שהמהות , ת"ובי, גורמים להרגיש כאילו עושים לך טובה שהעסיקו אותך, ף"אל

מה שמשנה , את כאילו כלי במשחק הזה, ַאְת לא משָנה, אז בכלל לא משנה, שלו היא שינוי חברתי

מה , זה לא משנה איך את מרגישה ,זה לא משנה הזכויות שלך, לא משנה השעות שלך -בסופו של דבר 

 ."להיות במאה אחוז סביב הדבר הזה, מצופה ממך לתת כל הזמן, את מרגישה

וכך , היו מרואיינות שסיפרו על סביבה ארגונית שמשדרת חוסר יציבות מבחינת מחסור במשאבים

ים מבוססים היו ארגונ, לעומת זאת. המשכורת לא הגיעה בזמן וכן הפרות נוספות של זכויות העובדת

אבל תוצאה חוצת ארגונים היא שגם בארגונים ; מבחינת המשאבים" אורך נשימה"יותר עם יותר 

. היו מקרים של אי כיבוד זכויות העובדת ותנאים סוציאליים שלא כחוק, מבוססים יותר או פחות

ם שעוסקים ארגוניואפילו  ,מכיוון שארגונים, שומה על העובדת להיות מעורה לחלוטין בזכויות שלה

 . לא ידאגו לכך עבור העובדת ,במיצוי זכויות

כך שמה שלא , "שזה כך בכל הארגונים"התפיסה הרווחת בקרב הנשים שהשתתפו במחקר הייתה 

והדבר היחיד שמשתנה בין ארגון לארגון זה , לא בהכרח ישתפר בארגון אחר, הסתדר בארגון אחד

העובדת בתחושה שמבחינת מדיניות הארגונים ההשוואה של התנאים ממקמת את . כמות המשאבים

 :במגזר השלישיאין חלופות טובות יותר בארגונים אחרים , לגבי זכויות עובדים

 –שמשלם משכורת הגונה וזכויות עובד ושעות נוספות  –שזה גם הכי אבסורד , תראי לי ארגון אחד"

 "אני עוד לא נתקלתי

יונות היא תרבות ארגונית טיירת מתוך הראהמצבארגוני המגזר השלישי התרבות הארגונית 

אין הגדרות תפקיד ". אבל גם המון בלאגן והמון חוסר ידע, המון חופש" : כדברי מרואיינת. מבולבלת

כיבוי "מעין  ,הוקית-א חפיפה מוקדמת ובצורה אדנצפים מעברים בתוך תפקידים לל, ברורות
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במצב של מחסור במשאבים כל עובדות הארגון נדרשו לעסוק באופן מיידי בגיוס  -לדוגמה , "שריפות

 .  כאשר זו לא הגדרת התפקיד שלהן וללא ידע מוקדם, משאבים

: חלק משמעותי בהבניית המצב בו העובדות מצופות לזמינות כמעט טוטאלית לעבודה לארגונים

מתייחסים לעובדיהם ומה , משמרים או לא משמרים עובדות ועובדים, בדיםהדרך שבה הארגונים עו

ועובדות ועובדים , כל אלו קובעים את רף ההתנהגויות הנדרש מעובדת בארגון -שהארגונים משדרים 

ואפשר לומר  - התוצאה הינה תרבות ארגונית שמעודדת. חשים לא בנוח לא להתיישר מול קו זה

וכל זאת , זליגה בין בית לעבודה, ר למספר השעות שהוסכם עם העובדתעבודה מעב -אפילו דורשת 

 :כמובן יחד עם השקעה רגשית מרובה

ה 'והוא רואה את החבר, הוא ציין כמה כולם מתמסרים, ל עשה אצלנו שיחה לפני שבוע"המנכ"

עקרוני קודם כל לדעתי זה באופן . וכמה זה מקסים וראוי, יושבים כאן בערב על חשבון זמנם הפרטי

, חברה אתם יודעים שיש לכם משפחות, שראוי להגיד להם, לא לעניין לשבח את התנהגות הזאת

 ".עבודה תחכה למחר

זוהי תוצאה של מסרים . בין עבודה להתנדבות בחברה האזרחית הטשטושניתן לראות כאן את 

היעדר , בנוסף. לעובדים ולעובדות היות מועברונשאלת השאלה האם זהו מסר שצריך ל, ארגוניים

עשויים להביא את העובדת להגיע עד רמה , יחד עם העבודה הלחוצה והשוחקת, התמיכה הארגונית

  :של כמעט קריסה

חלק מהעניין "לעקור מהשורש את התפיסה הזו שזה בסדר שמדי פעם עובדת קורסת וזה [ וצריך"]

הדברים , ואני לא מאחלת לאף אחד שיגיע למקום הזה, אנחנו בני אדם, לא". וככה זה בעבודות האלה

 ". יכולים להיות מנוטרים מלכתחילה

עד שהעובדת , ומשימות פתוחות רבות כל כך, הכוונה הינה להגיע לעומס עבודה כה רב, "קריסה"ב

ובעצם משלמת מחיר , "לא עומדת בעומס יותר"מרגישה שהדברים נשמטים מבין אצבעותיה ושהיא 

 . על הדרישות ממנה בעבודהנפשי -אישי

 

כמעט כל הנשים בראיונות העידו על עצמן שימליצו לנשים , עמדות כלפי החברה האזרחיתמבחינת 

בייחוד מהסיבה שקל ללמוד מהתפקיד , חברה האזרחיתארגונים בצעירות להתנסות בעבודה ב

השכר , תובענות התחום –הנשים הרחיבו גם על קשיים אפשריים . סיוןיומעבודה במגזר זה ולצבור נ

העובדה שהן ימליצו לנשים צעירות להתנסות בתחום . והקושי להתקדם לתפקידים בכירים יותר

מחפשות , ארוכהרך כלל  לאחר התנסות בד, מכך שחלקן בעצמןלא גורע , כעבודה ראשונה או שנייה

ומבקשות לעשות שינוי בתנאי , אם מהארגון הספציפי ואם מהמגזר כולו –את הדרך החוצה 

ויכול , "קשה מאוד לצאת אחר כך"חלקן הזהירו ש. גם במחיר של מעבר בין מגזרים, התעסוקה שלהן

 . שפירטתי עליה בסעיפים קודמים" דביקות"להיות שבכך הן מעידות על אותה 

 

שבאים לתת את הנשמה , אנשים טובים": יינו לטובה את האנשים שיוצא להן לעבוד איתםהעובדות צ

 ".או כי זה סתם אנשים טובים שרוצים לעשות טוב, כי הם מאמינים בארגון או איפה שהם עובדים
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מצד אחד הן דיברו על החיּות שיש . של העובדות מחווייתן התעסוקתית" עייפות"ניתן היה לחוש ב

אבל נראה שלאחר זמן מה , קטלעשות דברים מהר ולזוז מפרויקט לפרוי, "םת העוללהציל א"ב

  :ניתן לזהות איזושהי התפכחות, בתפקיד

, הם מאוד מתאבדים כאלה על העבודה, זה עוד משהו שהוא מאוד מאפיין אנשים במגזר השלישי"

ם את לא תעני לטלפון א, והרבה פעמים כאילו כנסי לפרופורציות. כאילו אתה מציל בן אדם ממוות

 ."את יכולה לחזור אליו גם מחר, הזה עכשיו זה יהיה בסדר

 משרה חלקית ומלאה": זה הרבה יותר, משרה 155%משרה זה לא  25%פעמיים . "ב

העובדות צריכות להרכיב לעצמן את לוח , יש לזכור שכאשר אנחנו מדברים על משרות חלקיות

והרי ידוע שחמישים אחוז משרה ועוד . כאשר הן מלהטטת בין מקום עבודה אחד לשני, הזמנים

משרה חלקית מאפשרת פחות זמן , מצד אחד. חמישים אחוז משרה זה תמיד יותר ממאה אחוזים

מספרות . חזות הכל אין זו, מצד שני. עם הילדים או בעיסוקים אחרים, בבית בעבודה ויותר זמן

 :מרואיינות

; של שוק העבודה הנשי, משרה חלקית זו לדעתי אחת העוולות הגדולות ביותר של שוק העבודה"-

 " במקצועות שלנו זה מאוד מורגש

 " ?יוצא לך לעבוד עם עובדות במשרות חלקיות: "ש-

אני פותחת מודעת . בגלל זה מאוד קשה למצוא עבודה חדשה, אני יודעת. קיותהמון משרות חל: "ת

לכי . ]...[ זה תמיד הרבה יותר ממשרה חלקית, זו הסיבה שאני לא הולכת לשם. ומאוד קשה, דרושים

 ." זה לא עובד ככה, "לא סיימתי את העבודה", אחרי חמש שעות, תגידי

 חלק מהנשים הראו. אחת או יותר במשרה חלקיתלישי מגזר השעובדות ב כמחצית הנשים שרואיינו

המצב של להחזיק במשרה חלקית ולשאוף לאחוזי משרה גבוהים  .חוסר שביעות רצון מאחוזי המשרה

תעסוקה שאינה במספר השעות הרצוי . היה אלמנט שחזר על עצמו בראיונות( או למשרה מלאה)יותר 

על אף שעובדות ועובדים בתנאים אלו  –( Underemployment)תעסוקה -נחשבת בעולם העבודה לתת

 : הם מתחרים על משרות פנויות ומחפשים לשפר את מעמדם התעסוקתי, לא נחשבים למובטלים

ואמרתי לה , היה לי חשוב להיות בו, עשר בלילה-זה  היה יום שבו יצאתי בשש בבוקר וחזרתי בתשע"

המזל שלי שהיא מאוד קשובה ". בשתי משרותאני עובדת , זה מעייף, אני עייפה, כן[ "למנהלת]

 011%אם אני לא חוזרת ל, האמת היא שאני לא מעוניינת לחזור אחרי חופשת הלידה", ואמרתי לה

 ."זה קשה לי -אבל אני אומרת לך בשיא הכנות , וזה לא אולטימטום זה לא מכתב פיטורים, משרה

לראות במודעות הדרושים באתרים המיועדים ניתן , לעיתים רבות. פעמי-הציטוט לעיל אינו מופע חד

כי , אך עולה; "משרה חלקית עם אפשרות להרחבה בהמשך"הצעות עבודה שמציעות , למגזר השלישי

ומתי נכנסת לתוקפה תקופת הזמן , "הרחבה"לא ברור מתי מגיעה אותה . אותו רגע מיוחל לא מגיע

  -התברר כחסר תוחלת , שהיא תגדלהעניין של לעבוד במשרה חלקית ולשאוף ". המשך"שהינה ה
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זה קשור גם להיעדר תיאום . והעובדת נותרת מאוכזבת, השאיפה מתגלה לאורך הזמן כלא ממומשת

 . ה/ת הישיר/ה או המנהל/ציפיות מול המעסיק

אלא גם כלפי עובדות , התרבות הארגונית במגזר השלישי היא תובענית לא רק כלפי משרות חלקיות

, כ בעבודה שלנו"גמישים כ, שאנחנו זמינים תמיד, פייה הזו שאני זמינה תמידהצי": במשרה מלאה

 ."היא ציפייה שלדעתי היא שוחקת

ולעיתים , לעיתים לא באופן מפורש. נראה כי ישנה ציפייה מהעובדת לעבוד מעבר לשעות העבודה שלה

 :  כמו בציטוט לעיל, בצורת אמירות שלא משתמעות לשתי פנים

אני מצפה מכם , והיא אמרה משפט שאותי מאוד מאוד הכעיס, לית של העמותה"המנכנכנסה "

את מגדירה את המאה , אמרתי שזה חוצפה מאוד גדולה בעיני, אני מאוד כעסתי. 4111%שתעבדו 

זו  4111%אבל לדרוש ממני לעבוד . או אבחר לא לעבוד כאן, תגדירי לי אותו ואני אעמוד בו, אחוז

 ."יתדרישה לא לגיטימ

דרשו  במגזר השלישימשרות מלאות , אם עבודה במשרה חלקית דרשה השקעה מרובה יותר בפועל

כלומר הרבה יותר משעות משרה מלאה כפי שמוגדרות  -" פלוס"הרבה פעמים התמסרות מלאה 

 .   את יכולת העובדת עד לקצה גבול היכולת" מותחים", במקום להגדיל את התקן. בחוק

 - "שאנחנו הולכים עם ערכים פמיניסטים אבל בפרקטיקה זה לא באמת: סתירותהיו כל מיני . "ג

 .אידאלים ארגוניים ומימושם

החברה האזרחית הינה אתר של התארגנויות וולונטריות למטרות קידום ערכים משותפים לאותן 

 ברוב הראיונות הופיעו תיאורים הקשורים לערכיות התפקיד והאידאלים המובילים את. קבוצות

היא ללא ספק יתרון , מספקת ומעשירה, האפשרות לעבוד בעבודה שבהיבטים מסוימים שלה. הארגון

 :מספרת מרואיינת. ועל פניו מהווה מוקד משיכה מרכזי לעבודה במגזר השלישי, גדול

אנשים עושים את זה באמת , מאוד חם, אני חושבת שיש משהו במגזר הזה שהוא מאוד עוטף"

 ."טריגות הן אחרות מהעולם העסקיהאינ, מאידיאולוגיה

חשוב לומר כי נראה על פי הראיונות שלאו דווקא הערכיות היא שמשכה את הנשים , עם זאת

האם , עולה השאלה, לעניינו. הן מתארות מעין גלגול מקרי לתפקידשכן , מגזר השלישילתפקידיהן ב

האם : דהיינו. כלפי פניםאת הערכים שהארגונים החברתיים מקדמים כלפי חוץ הם מיישמים גם 

מצליח להנחיל את אותם , מקדם/מכיל/פמיניסטי/פתוח/כליברלי, למשל, ארגון שמכריז על עצמו

וכיצד מרגישים אותם עובדים , כלפי צוות העובדים והעובדות, ערכים גם להתנהלותו הפנימית

ידיאלים והערכים אותם מדיווחי המרואיינות עולה כי קיימים פערים גדולים בין הא. ועובדות בארגון

 : מקדמים הארגונים לבין התנהלותם הפנימית

 

הם , בין זה שהרבה פעמים הארגונים האלה, יש דואליות מאוד גדולה, אני חושבת שיש איזו עמימות"

זה לא פשוט לא גבוה , הרבה פעמים, ובפועל הם מפרי זכויות ולא מקפידים, ארגונים של צדק חברתי
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לא יודעת אם זה בגלל העניין הכלכלי או . ]...[. לשמור על העובדים שלהם, םבסדר העדיפויות שלה

אני חושבת שבדרך כלל אנשים שיש להם להט מאוד גדול ואז הם . אבל זה מאפיין מאוד גדול, מה

העצמת " –מצד אחד מדברים איתך בכל מני סיסמאות כאלה . ]....[ מוכנים להסכים עם הדבר הזה

 ."אז זה קצת אבסורד. יש התנהלות הרבה פעמים די דורסנית כלפי מטה, ס'בתכל, אבל בפועל, "נשים

 

מה הארגון משדר , כלומר, הציטוט הבא מדגיש את ההבדל בין הרמה ההצהרתית לרמה המעשית

מסתבר . ברמה הפנים ארגונית, ומה הוא עושה בפועל, בפעילותו החוץ ארגונית, לעולם שהוא עושה

 :ברשלא בהכרח את אותו הד

אחד ברמה של פמיניסטיּות בתוך החברה . הוא בכמה רמות, כרגע האתגר לפי איך שאני רואה אותו"

זה מתחיל בתנאי . רלוונטי המעשי, מעבר לרמה ההצהרתית. ברמת הפרקטיקות והעשייה, האזרחית

, מךועד למה הציפיות מ, אם זה לגבי היקף משרה. ]...[ תפיסת העובדת, היחסים האנושיים, העסקה

כדי שתרגישי שזה לא איזשהו , כדי שתחושי הצלחה, שלא תישחקי, כדי שתוכלי לעמוד ביעדים שלך

 ". כי תמיד יש עוד מה לעשות, משהו שאת רודפת אחריו ללא תכלית

מדובר בארגון המתמקצע בסיוע ורווחה אשר המסייע לאנשים מאוכלוסיות מודרות , במקרה לעיל

. מתייחס לעובדות בחוסר כבוד ובניגוד לקוד האתי שלו, מהריאיוןאך שעל פי העולה , ומוחלשות

 :מספרת מרואיינת נוספת שעזבה את המגזר השלישי בהחלטה לסיים עם פרק זה בחייה

 "?ממה האכזבה, מאיפה הדחייה מזה:"ש

, ועל כבוד ועל פלורליזם, אם את מדברת על  קבלת האחר, הסתירות בין הערכים ובין המציאות: "ת

למשל  פעם היינו . את ככה וככה. ממש פער. לא יכולה ללעוג למישהי שהיא בגישה אחרתאת 

הם פשוט ? בגיל שלך ולא לחוץ, ואומרת לי מישהי, בפייסבוק ואני דיברתי עם מישהו והיה מאוחר

 ."וחדירה למרחב האישי, עשו את הפמיניזם כל כך שטחי

עסקה טובים לעובדים ולעובדות ולהקל על הציפיה של העובדות מהארגונים היא ליצור תנאי ה

לא בכל ארגון נצפו סתירות שכאלה אבל המסקנה של , אמנם. השחיקה שהתפקידים מביאים איתם

להתנהלות של ארגונים " סמן ימני"הייתה שהחברה האזרחית צריכה לשמש כ, מרבית המרואיינות

 ".  אחד בפה אחד בלב"וגופים ולא  בגדר 

, כלומר. עבודה בארגונים-היעדרה של מדיניות ברורה סביב איזון חייםממצא חשוב נוסף הוא 

העובדת מפרשת : משפחה ולא הצהירו על מדיניות ספציפית-הארגונים לא יזמו תכניות תומכות

ופעמים רבות , בעצמה את המדיניות הלא מוצהרת על פי המסרים הסמויים או המפורשים בארגון

ת /ה שלה והציפיות של המנהל/ת הישיר/מנהלההינה נגזרת של היחסי העובדת עם " מדיניות"ה

 . לא עלו ממצאים חד משמעיים לגבי סביבה ארגונית תומכת. מהעובדת
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 והבניות חברתיות שוק העבודה הישראלי": אין איך לנצח את המלכוד הזה". ד

בתוך . כעל חלק ממארג כלכליאלא מביטות עליו , המרואיינות מתייחסות לא רק למגזר השלישי

גם אם במידה פחותה , אבל הוא משקף, אמנם המגזר השלישי מציע יתרונות וחסרונות, המארג הזה

  :את תרבות העבודה בישראל, מאשר הסקטור העסקי

, אם אני הייתי היום שר הכלכלה או שר האוצר. אני חושבת ששוק העבודה הישראלי הוא גרוע מאוד"

 ."כל העניין הזה של שעות נוספות ולא נותנת לאף אחד לעבוד יותר משמונה שעותהייתי חותכת את 

פעמים רבות ללא תשלום , ולעבוד שעות נוספות" מכורים לעבודה"עובדים ועובדות מצופים להיות 

דווקא הקישור הרגשי לעבודה . ועיקר שעות העירות של העובדים והעובדות מושקעות בעבודה, נוסף

   :טיבציה ואם בגלל חוסר נעימותואם בזכות מ, הוא סיבה נוספת להשקעה בעבודהבמגזר השלישי 

. ]...[ שאני לא רואה את הפתרון שלו לגבי נשים, באופן כללי בשוק העבודה יש איזשהו מלכוד"

מגדר הזה הוא וה, אלו דברים שקורים רק לאחד מאיתנו ,הנקה ,לידה ,ואיכשהו כל העניין של הריון

, אישה לא יכולה להחליף  עבודה כשהיא בהריון או ממש אחריו, פגיע יותר בשוק העבודההחלק ה

וכשהיא  עושה את זה היא צריכה בשביל זה , שיש לה ילדים קטניםכוהיא גם צריכה לחשוב טוב טוב  

בשביל  לעבוד שעות נוספות  כדי להיות " לעבוד כמו גבר"אם היא רוצה , הרבה כסף לקיים את עצמה

אז היא צריכה לוותר על שעות הבית והילדים שלה ואותו דבר , אית לעבודה לקריירה לשכר הגבוהזכ

היא יותר צריכה לוותר על השאיפות שלה של הקריירה שלה לפחות , יותר להיות הורה נוכח, הפוך

צים מכים ורק רווגם כשבני הזוג שלנו מבינים ות, כוד הזהאין איך לנצח את המל. ]...[ לשנים האלה

יש פה עניין חברתי שדורש המון המון שעות , זה לא איזשהו מאבק המינים, לבלות שעות עם הילדים

לא חוויתי הבדל , ולדעתי זה לא משקף איזה מן ארגון זה, עבודה מאנשים שמועסקים בארגונים

ה כל שע פשוט שהמציאות דורשת מאיתנו לבחור איפה אנחנו ]...[, בדרישות שהתנגשו עם ההורות

 ".ושעה כי זה או פה או פה

ההתייחסות : את הבעייתיות והמורכבות של שוק העבודה בהקשר המגדרי מקפלהציטוט לעיל כמו 

מפנה את הציטוט . ת עמוקהחברתי סוגיההינה לנושא התעסוקה והפערים בין גברים לנשים כאל 

זמן עם המשפחה בין שאיפות קריירה לבין  - ולוויתורים קשות לבחירות הידרשותלתשומת הלב 

סיפרה על  תומרואיינ. עניין הבחירה חזר על עצמו בראיונות ומהווה ממצא בפני עצמו . והילדים

 :תהליך הבחירה בעבודה במגזר שלישיעמדתן לגבי 

 ."אבל זה היה לגמרי מבחירה, שהי בחירה אישית לוותר על משהוואני עשיתי איז, נכון"

חושבת על עבודה קלה  אישה מגיל עשרים, דות שהן גמישותוובעבנשים בעיקר משתלבות במקומות "

 ."והיא סוללת לעצמה דרך שלא תוכל ללכת לשום מקום אחר, שהיא תוכל להתחתן

אך גם משותפות לנשים רבות ובהקשר זה יש פה מימד , מצד אחד, ן מודעות ואישיותה הבחירות

גם  כדאי, "(אישיתבחירה )"בלבד  על נשיםלתנאי העבודה והשכר ת האשמה במקום להטיל א. ציבורי

בהקשר של הסללה מגדרית ומשרות , ומתחנכות גדלות, על המקום החברתי אליו הן נולדות להסתכל
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, וגברים להתנהג אחרת כבר מילדות הסללה מגדרית מתייחסת לכך שמצופה מנשים ".צווארון ורוד"

, הן משרות שיש בהן רוב נשי( Pink Collar)משרות צווארון ורוד  .כמו הציפיה להתחתן ולהפוך לאם

והם לרוב נחשבים , במקצועות אלו השכר ומעמד המקצוע נמוכים. הוראה וסיעוד, כגון פקידּות

בודה של נשים במגזר שלישי הינה אפשר לשאול האם ע .ורת שנייה ומוגדרים במשרה חלקיתלמשכ

בהתחשב באחוז הנשים הגבוה " צווארון ורוד"והאם היא נחשבת למשרות , ביטוי להסללה מגדרית

  :במגזר לעומת גברים

שמי שעובדות שם , זה לא יפה להגיד אבל אני חושבת שבמובן מסוים הם מנצלים את זה שיש איתם"

והם מסוגלים לדרוש יותר , שלנו על הדברים האלה ואנחנו מחוברתות פחות לעמוד על, זה נשים

 ."זו התחושה שלי. דרישות אבסורדיות שגבר לא היה מסכים להן

היוו  שהייה בספירה הביתיתכן תפקידים שונים לגבר ולאישה מבחינת תנאי שכר וטיפול בילדים ו

כך שגברים יוכלו להיות , הועלו ציפיות להשוואת התנאים בין גברים לנשים. תמה בולטת במחקר

ממצא . מעורבים יותר בטיפול בילדים ונשים תוכלנה יותר לממש את עצמן מבחינה תעסוקתית

המרואיינות ציינו את ההבניה  :משמעותי הינו נושא ההבניה החברתית וחלקה במצב המתואר

הן הצביעו על כך שנשים עוברות הבניה חברתית . ים ובתעסוקההחברתית כאחראית למצבן בארגונ

כמו כן הן ציינו את עניין פערי השכר . כדי לרצות את הסביבה וכן קשה להן להתמקח על תנאי שכר

הבולטים בין גברים לנשים באותו מקצוע ואת המשכורות הנמוכות בחברה האזרחית כמשקפות 

ו את השאלה האם השכר נמוך בגלל שעבודה בדרג העל הן. נוכחות נשית רבה יותר מאשר גברים

 . או שבגלל שזה תפקיד נשי אזי השכר נמוך, הביניים במגזר השלישי הינה תפקיד נשי

, מכבדים את העבודה שלהם, זה מסר מאוד חשוב שמעבירים לעובדים בזה שכאילו מכבדים אותם"

שים מסכנים הנעזרים בשירותי ומגיע להם לקבל עליה תגמול מעבר להערכה ערטילאית של אנ

נשים אמורות להיות מתוגמלות מעצם  –בזה כאילו מצפים  –וזה אלמנט מגדרי מאוד מובהק , הארגון

אם את טובה אז ! כאילו לא –ונותנות מחסדיהן לכל שאר מסכני העולם , ועוזרות, זה שהן מעניקות

  ."כאילו זו לא בושה, משכורת בהתאםצריכה לקבל על זה 

משהו כזה , יש תפקיד במערך החברתי, זה בדיוק זה, חושבת שבהקשר הזה המגזר השלישי אני"

משהו בזה שצריך אינטליגנציה רגשית . ]...[ בול הסטריאוטיפ הנשי. עם אנשים, טיפולי יותר

  ."זה גם משהו שמאוד קשור לנשים, וחברתית

תפקידים טיפוליים הטענה כי  .עולות כאן שתי אבחנות מעניינות שגם מתקשרות לסקירת הספרות

  . של עבודת הנשים הביתית עולה באופן בולט מן הראיונות וחברתיים הם המשך ישיר

 סוציולוגי-סיכום המימד החברתי

ים נראה כי נשים בתפקידי דרג הביניים במגזר השלישי מייחסות את המצב התעסוקתי לא רק לארגונ

להבניות חברתיות , לשוק העבודה בכללותו, חיתלחברה האזר –רחב יותר עצמם אך גם בהקשר ה

יש להן ביקורת על התרבות , ברמת הארגונים. שיש לה מקום חשוב מבחינתן, ולזווית המגדרית
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בהקשר של . ועל המסרים שמועברים בארגון התובענות לזמינות מעבר לשעות העבודה, הארגונית

 . ר השלישי מודעות להפרת זכויותיהןנראה שנשים בתפקידי דרג הביניים במגז, זכויות עובדים
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 וסיכוםדיון . 2

מטרת המחקר הייתה ללמוד ולהבין את החוויה של נשים המועסקות בתפקידי דרג הביניים במגזר 

המחקר נערך בקרב מדגם של עשרים וחמש נשים העובדות בארגונים חברתיים . השלישי בישראל

, נכללו תפקידים כגון מנהלות פרויקטים" בינייםדרג "תחת הכותרת של . במגזר השלישי בישראל

, לבדוק עם מה מתמודדות אותן נשים המחקר ביקש. מנהלות תחומים ומנהלות קהילה, רכזות

מה מניע אותן , סוציולוגי-הארגוני והחברתי, משפחתי-הזוגי, התעסוקתי, האישי: בהקשרים השונים

עסוקתית של נשים בתפקידי דרג ביניים אינן ממצאי החוויה הת .ומהן אסטרטגיות ההתמודדות שלהן

החוויה היא אמנם אישית בקרב כל אחת ; הם עמוקים ומורכבים, להפך. פשוטים או קלים לעיכול

הממצאים מ אף כי חלק .אך ניתן לסמן חוט שני שעובר בין הראיונות השונים, ואחת מהמרואיינות

ממצאי המחקר , סקירת הספרותהוצגו בשמדינות נוספות מבקנה אחד עם ממצאים  וליםבמחקר ע

 .של נשים בדרגי הביניים במגזר השלישימרחיבים את ההסתכלות על החוויה ו מחדשים

 

משפחתי והמימד -ד הזוגימהמי, המימד האישי, המימד התעסוקתי: לממצאי המחקר ארבעה היבטים

גמישות וצבירת ניסיון , ערכיות, סיפוק הם התעסוקתיבמימד המרכזיים  הממצאים. חברתי-הארגוני

, אופק תעסוקתי ואלמנט של זמניות בתפקידהיעדרו של  ,לצד הגעה לא מכוונת לתפקיד, תעסוקתי

הממצאים המרכזיים במימד האישי . לא מספקנמוך ותחושה כי מדובר בעיסוק ולא במקצוע וכן שכר 

. מדה שבין תסכול לנוחות וצורך במנטורינגמיקום בע, הם זליגה בין עבודה לבית וגבולות מטושטשים

ומיקומה , הזוג-משפחתי הממצאים המרכזיים הם חוסר שיוויון בחלוקת הנטל בין בני-במימד הזוגי

בקרב נשים ללא ילדים עלו חששות לגבי הורות לאם או . של העובדת בתפקיד של מפרנסת שניה

חברתי היו הפרה של -מימד הארגוניהממצאים המרכזיים ב. למשפחה שמרוויחה את השכר המדובר

 מדיניות של היעדר, למימושם בפועלבמגזר השלישי סתירה בין אידאלים ארגוניים , זכויות עובדים

כולל  ,ישהצגתהממצאים  .וביקורת אודות שוק העבודה הישראליעבודה  חיים לאיזון בנוגע מסודרת

סוגי  מאפיינים את כל ,תחושת ניצול וחוסר אופק, היעדר תנאים, תרבות ארגונית, גובה שכר

  . שנחקרו הארגונים במגזר השלישי

 

  :המימד התעסוקתי

, קרן-כץ ויוגב)מהעובדות במגזר השלישי הן נשים  28%: המגזר השלישי בישראל מורכב מרוב נשי

קשורה לחוויות התנדבות משמעותיות במגזר  במגזר השלישיהמניע והבחירה לעבוד אלת ש(. 5102

לעבוד במגזר השלישי הבחירה , עם זאת .שקשורה לנתינה והענקה לזולת השלישי בעברן של העובדות

מתייחסים , ((Mirvis & Hackett, 1983מירוויס והאקט . אלא כאופציה שיורית תלא נחווית כאקטיבי

סימן שאלה  הציבל ראויאבל , גונים בעלי משימה חברתיתלמשיכה של הנשים למתן שירות ולאר

, למקצועות טיפוליים וחברתיים הינה פנימית" משיכה"האם אותה ". משיכה חברתית"בנוגע לאותה 

 "נשים לטיפול ושירותים, גברים להייטק"והאם המצב של ? או מתחברת להסללה מגדרית, אורגנית

המוחלט של המשתתפות במחקר בחרו בתחום  ןרובכי מממצאי המחקר עולה ? "טבעי"הוא מצב 

 היא שאלת המניע .אחריהםובחירת תחום הלימודים קשורה לאפשרויות התעסוקה , לימודים הומני

אך גם משותפות לנשים רבות , מצד אחד, הבחירות הן מודעות ואישיות: אישית אך לא רק אמנם
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כמו בביטוי המפורסם של , הציבוריתהממצאים יוצאים מהספירה האישית אל הספירה ובהקשר זה 

מתארת עבודה שמבוצעת על  (Kosny, 2010)קוסני ". האישי הוא הפוליטי", (Hanisch, 1970)האניש 

וכי העבודה השקופה מתחילה בבית וזולגת למקצועות , כת פחותידי נשים באופן מסורתי כמוער

במגזר השלישי הינה עבודה  אפשר לשאול האם עבודה בדרג ביניים. טיפוליים במגזר השלישי

, פסיכולוגיה ועבודה סוציאליתגון במובן הצר של המילה אמנם לא מדובר במקצוע טיפולי כ: טיפולית

המקבל והנותן , אבל מאפיין חשוב של המשרות בדרג הביניים במגזר השלישי הוא האלמנט המכיל

כונות של נשים להקריב מעצמם מצביעה על הנ (Baines, 2011)ביינס . מעצמו לאחרים ולחברה כולה

כך , העובדה שיש במגזר השלישי רוב נשי קשורה להבניות חברתיות. על מנת להעניק טיפול לאחרים

לא מוסברת למגזר " משיכה"לא מדובר ב. שנשים מוסללות מגדרית לעבודה שהיא חברתית באופיה

עבודת הבית ל משך ישירה העבודה במגזר השלישי היא, ני וביינס טוענותסאלא כפי שקו, השלישי

 . השקופה מלכתחילה

 

גם כאשר מדובר בעבודות , התחושה כי העבודה הינה ארעית -עיקרון הזמניות המחקר מרחיב אודות 

תעסוקה בדרג הביניים במגזר השלישי מסתמנת . שאינן זמניות בהגדרתן וניתן לכאורה להתבסס בהן

כאשר אפשרויות הקידום , שכר נמוך מצד אחד אל מול צבירת ניסיון מצד שני: כתחנת ביניים

, במגזר השלישי עובדות נשים צעירות ומשכילות. בייםמצומצמות ושינויי התפקיד הם בעיקר רוח

בתחלופה  ןהמגזר מאופיי, במחקרםכפי שהעלו , ועדיין, (5102)קרן -בהתאמה למחקרם של כץ ויוגב

נשים בדרג הביניים ישחקו במשחק כיסאות . מהירה של תעסוקה וריבוי ניכר של משרות זמניות

שקשורה , על מיעוט תפקידים בכירים יותרומאבק ות ותוך תחרשונים תפקידי רוחב  בין יםמוזיקלי

מרואיינות רבות , זאת ועוד .כאשר כמעט ואין לאן להתקדם בארגון, של התפקידים לפירמידה הצרה

בבסיס המושג נמצא הרעיון שהניסיון אך , ניסיון תעסוקתיסיפרו על היתרון של העבודה כמעניקה 

של פירמידה צרה , במקרה זה אך". השתלם"כך שהניסיון , יביא את העובדת למקום חדש וטוב יותר

תנאי , כי ככל הנראה, במה עוזר להן אותו ניסיון תעסוקתי, נשאלת השאלה, אפשרויות קידום והיעדר

הופכת הממצאים שהוזכרה בפרק  "ריצפה דביקה"אותה . השכר אינם צפויים להשתפר בהמשך

ה יעברו בין תפקידי רוחב כאל ובמשך שנים,  כאשר נשים רבות ימשיכו לעבוד במגזר השלישי, ממשית

המשמעויות הנובעות מכך קשורות להיעדרה של  .רק מעטות מהן יזכו לקידום הנכסףו, ואחרים

כנראה לא  נשים אלושל  כאשר שכרן, של אופק תעסוקתי וכמובן לשכר היעדרול, תחושת הצלחה

 ". מפרנסת שניה"בתור במשפחה ומקומן יתבסס , יעלה באופן משמעותי

סיפוק , עבור העובדות בעבודה בדרג הביניים במגזר השלישי הינם צבירת ניסיון יתרונות מרכזיים

אין . תחושת חופש ואחריות אישית וכן גמישות בשעות, תחושת ערכיות בעבודה, דינאמיות, מהעבודה

ואף לא , לעבודה גמישה כפי שהוצע בסקירת הספרות ם המעוגנים במדיניותמדובר כאן בהסדרי

, הוקיים של הארגון-בצרכים אד מדוברעולה כי . משפחה-כמו תכניות תומכותהסדרים ארגוניים 

משפחה -מדיניות תומכתדיווחה על אף אחת מהעובדות לא . צרכים אלווגמישות התפקיד נגזרת מ

עוד לא הוטמעה בארגוני מגזר ( Gender Mainstreaming)נראה שהחשיבה המגדרית  .בראיונות

 . הםדנה ארוכה עד שמדיניות תומכת משפחה ותכניות דומות יוטמעו בהדרך עווכי  , שלישי בישראל
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אך מעניין לבדוק מאילו , "מעניקי חופש"ו" גמישים"ארגונים קל לדבר על ארגוני המגזר השלישי כעל 

ת או מצורך הארגונים /האם מטעמים של דאגה לרווחת העובד -טעמים הארגונים הפכו לכאלה 

שלפי ) עובדים ועובדות בחלקיות משרהיכול להיות שהעסקת . נלוות להוזיל הוצאות שכר והוצאות

בגמישות שתאפשר זמינות רבה יותר על ו( הממצאים תמיד דורשת יותר שעות מאשר בהגדרת המשרה

  .תקציבי-היא בכלל צורך ארגוני פני כל השבוע למרות אותה חלקיות משרה

כאשר , של קפיטליזם רגשי מצד הארגונים טקטיקההממצא של סיפוק מהעבודה יכול להצביע גם על 

השכר הנמוך מתורץ על ידי : או להפך, בדרך עקיפה בסיפוק מעבודה" מתוגמל"השכר הנמוך 

עבודה בשכר  -" אפקט הפיצוי"מכנה זאת ( Preston, 1990)פרסטון . האפשרות לקבל סיפוק מהעבודה

. לנושא זה נכנס גם המושג הפסיכולוגי של דיסוננס קוגניטיבי. נמוך תמורת תחושה של תרומה וערך

הפתרון יכול להיות טמון בדיסוננס ; חסר-במגזר השלישי העובדות והעובדים מקבלים תגמול

יכול להיות , כמו כן. ן נשארות בעבודה זוכאשר העובדות צריכות להסביר לעצמן למה ה, הקוגניטיבי

כי יש מעט מאוד , לעובדות אין ברירהשכן  -שחלק מהעניין בהקשר לסיפוק הוא בכלל רציונליזציה 

, העובדות צריכות להצדיק לעצמן מדוע הן נמצאות בעבודה זו. הישראלי מוביליות בשוק העבודה

הן נשענות על הטיעון , ופציות ממשיות אחרותבהיעדר א. בעוד אולי היו מעדיפות לעשות משהו אחר

, בעבודהשבהם תחושת הערכיות , שצוינוהיתרונות  יכול להיות כי דווקא". סיפוק מהעבודה"של 

את היכולת להציע , במקום מסוים, לארגונים מעניקיםהם אלו שתחושת החופש והאחריות האישית 

ולדרוש את זמינות העובדת מעבר לשעות ( משלל, מבחינת זכויות עובדים)תנאי עבודה שאינם הוגנים 

כאשר המטבע הוא יתרונות תמורת , בין הארגון לעובדת" סחר חליפין"מתבצע , כלומר. העבודה

, אך היא מרגישה,  מקבלת מהארגון אפשרות לעבודה בעלת יתרונות ברורים העובדת: חסרונות

הוגנים או להציב גבולות בין הבית  לדרוש תנאי שכר חוסר לגיטימציה, דווקא בשל אותם יתרונות

מוצב רף של , יםיניגם בקרב דרג הב, בשל התחרות העזה על כל תפקיד חדש במגזר השלישי. לעבודה

 .שכר נמוך עם דרישות ותנאים שמיטיבים אמנם עם הארגון אך לא עם העובדת

 

 :המימד האישי

ועל ניסיון מתמיד לשמור על , עבודה וביתזליגה משמעותית בין הספירות של מדווחות על  מרואיינותה

העבודה : מעניין לשים לב כיצד הוא מתרחש, אך כשמדברים על טשטוש גבולות. עבודה-איזון חיים

בעוד העבודה כן , לעבודה" נכנס"הבית לא , כלומר. וזהו מעבר חד כיווני, חודרת לחיים הפרטיים

וגיות המרכזיות שמעסיקות נשים בתפקידי הסמאחת נמצאה כעבודה -איזון חיים. הביתה" נכנסת"

שמדברת , Work Life Balanceאך בניגוד להגדרה הרחבה של . דרג ביניים במגזר השלישי בישראל

המשתתפות במחקר התייחסו , חיים רוחניים וזמן פנוי, בילויים, על תחומי חיים רחבים כמו חברויות

להרוויח : עבורן, ק את הבסיסי ביותרבזמן שהן מנסות להספי, אל ההגדרה היותר הצרה שלו

נראה כי ההגדרה של ". מחוץ לתחום"זמן פנוי הוא בגדר ; משכורת ולנהל חיים פרטיים בזמן שנותר

המתייחסת אל , (5102, בתוך מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ILO, 2011)ארגון העבודה הבינלאומי 

יכולה להתאים לכאן כי היא " ל החייםחלוקת הזמן והמאמצים בין העבודה לאספקטים אחרים ש"

ואצל נשים בתפקידי דרג הביניים , בהם פיזיים ורגשיים, לא מדברת רק על זמן אלא גם על מאמצים
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ואם מדובר בנשים , אם מדובר בליהטוט בין משימות הבית והטיפול בילדים: מדובר במרוץ כנגד הזמן

. חיים כאשר העבודה זולגת לתוכם ללא הרףשמנסות להבין איך לפצח את המשוואה של , ללא ילדים

והן דיווחו שלמרות הקשיים הן , לנשים עם ילדים הגבולות היו ברורים יותר מאשר לנשים ללא ילדים

 . להניח את הגבול בין תחומי האחריות השוניםיותר מצליחות 

 

, הנוחות מיוחסת ליתרונות. שנעה בין נוחות לתסכול חוויה אישיתהנשים בראיונות דיווחו על 

ועם , והתסכול נובע ממאפייני התעסוקה שהזכרתי קודם וכן מחלוקת נטל לא שווה עם בן הזוג

התהייה איך עובדת בדרג הביניים במגזר השלישי אמורה להתפרנס ולהתקיים ממשכורת במגזר 

מספיק מעל קו  החיים גבוהאיכות רת במשרה שאפילו כאשר היא מלאה היא לא מאפש, השלישי

ולא בהכרח רואות את עצמן ממשיכות , עובדות רבות לא מרוצות מהעמדה בה הן נמצאות. העוני

אין לדעת אם , חלקן יישארו בתפקידן וינסו לשפר את תנאי התעסוקה שלהן. הנוכחית ןבעבודת

. את פרק זה מאחוריהן את המגזר השלישי בתחושה שהן משאירות חלקן יעזבו ;בהצלחה מרובה

ולשאול מה המשמעות של הרצון לעזוב את , אפשר להסתכל על הממצאים הללו גם בהיבט הארגוני

גם במחיר של ויתור על אותו איזור , ואולי טובים יותר, השלישי ולהשיג תנאי עבודה אחרים המגזר

מצב נוצר . וד מאחוריהולא בתור בחירה שניתן לעמ, המגזר השלישי נתפס כאופציה שיורית: נוחות

התסכול . שבו המגזר העסקי נתפס בתור חלופה הרבה יותר מושכת מאשר בעבודה במגזר השלישי

נשים אלה נמצאות במקום שמצד אחד נוח להן בכך : והנוחות הם שני צדדים של אותו המטבע

ב אותן אבל מצד שני מצי, שמאפשר לשלב בצורה מסוימת בין עבודה לספירות האחרות של החיים

ות הן מצב של ההשלכ. ובלי אופק תעסוקתי ברור "המפרנסת השניה"בתור  בעייתיתבעמדה חברתית 

אך הן ומודעות , "איזור נוחות"נשים בדרג הביניים מגדירות את מקומן בתור ": לא כאן ולא שם"

 (5102, ר'קרצ-צמרת: בתוך ,Goldin 0227)גולדין . ומתוסכלות בגינו לחסרונות שנובעים מאותו מקום

בעודן מנסות לשלב ולאזן בין משפחה , בארצות הברית מתייחסת במחקרה לנשים בשנות האלפיים

אפשר לשאול  .של תסכולמתמדת ומראה כי הניסיונות הללו משאירים את הנשים בעמדה , לעבודה

מאמציהן  הזו יכולה לשמש כמראה על תסכולהתחושת . מאז מחקרה של גולדיןהמצב כמה השתנה 

תחושות של חוסר : וכן על תחושותיהן כלפי המגזר השלישי של נשים לשלב בין עבודה למשפחה

חשות שהן מפסידות בשל בחירתן במגזר השלישי ולא מנצלות את אשר , בקרב הנשיםשביעות רצון 

 .יכולותיהן

 

 :משפחתי-המימד הזוגי

על מנת למצוא נקודת איזון בין עבודה מאוד גזר השלישי עובדות קשה נשים בתפקידי דרג הביניים במ

זוהי בכלל המילה " איזון"זה המקום לשאול אם  .שאלה זו של איזוןועסוקות רבות ב, לחיים פרטיים

אינה בהכרח דרישה הוגנת מאותן נשים שמלהטטות בין המחויבויות  הדרישה לאיזוןשכן , המתאימה

אמנם לכל משפחה הקצב האישי  .תרבות וחיים רוחניים, עוד לפני שמזכירים פנאי, השונות של החיים

. וכוללות תשלום לצהרונים ועזרה מצד סבים וסבתות, אך אסטרטגיות ההתמודדות משותפות, שלה

 :ספיקים שני הורים על מנת לטפל ביחידה המשפחתית ולכלכל אותהלא מ, ימינונראה שבעולם של 

חלק " להוציא החוצה"ולכן חייבים , כמות העבודה עולה על היכולת והזמן של שני ההורים יחד



51 
 

כמו , ואם מדובר בעבודה ללא שכר בצידה, צהרון, אם מדובר בשכירת שירותי שמטרפות: מהעבודה

  .עזרה מהמשפחה המורחבת

 

נוצר מצב שהגברים : עולה כי אין שוויון בין גברים לנשים באספקט של חלוקת הנטלמהמחקר 

בעוד הנשים שהשתתפו במחקר גם עובדות מחוץ לבית בשכר נמוך וגם , עובדים בעבודה מכניסה יותר

. (5112, ויוא'ביז-פוגל" )המפרנסת השניה"והן ממוקמות בתפקיד , נדרש מהן לטפל במטלות הבית

טוענת כי אי השוויון נובע מאופן חלוקת , הפמיניזם המרקסיסטימזרם , (Hartmann, 1976)רטמן ה

כך שגברים יוצאים לעבודה מכניסה ושנשים מבצעות עבודה שקופה בבית , העבודה בין גברים לנשים

מתייחסות  (Hochschild & Machung1989)ונג 'הוכשילד ומצ. בשכר נמוך, ועבודה בחוץ, ובחינם

. הנטל הכפול של עבודה וטיפול במשק הבית והילדים, שהיא מנת חלקן של נשים" השניה משמרת"ל

ללא ילדים מביעות  במגזר השלישי לפיו נשים, את הממצא שעלה מן המחקרגם לאור זאת קל להבין 

 . שכר אלו חשש לגבי כיצד ניתן להביא ולגדל ילדים תחת תנאי

 

 :חברתי-המימד הארגוני

בארגוני מגזר שלישי בישראל יוצרת בקרב נשים העובדות  התרבות הארגוניתמהמחקר עולה כי 

העובדות מציינות תחושה של חוסר סדר ברמות . ואכזבה של בלבולבתפקידי דרג ביניים חוויה 

מעבר בין תפקידים היעדר חפיפה עם הכניסה לתפקיד ו. השונות של הארגון והגדרות תפקיד חסרות

משאירים את העובדת עם , "כיבוי שריפות"ללא הכנה ובמתכונת של  "מעכשיו לעכשיו"ומשימות 

העובדות מדווחות על היעדרו של ליווי  .תחושה שאי אפשר לעבוד בצורה מסודרת ולתכנן את הבאות

למשל במסגרת , ותחושת בדידות כאשר העובדת מנותקת ממטה או משרדי הארגון( מנטורינג)מקצועי 

 לה כי קיימים פעריםהמרואיינות עו יווחימד, עוד בהקשר הארגוני. ויםריכוז של איזור גיאוגרפי מס

בייחוד בהקשר של , בין האידיאלים והערכים אותם מקדמים הארגונים לבין התנהלותם הפנימית

בייחוד  תואי ההלימה הזו מתבטא, קבלת האחר ודאגה לאזרחים, הכלה, הערכים כגון פתיחות

ארגונים בחברה  .הפרשה לפנסיה ותשלום על שעות נוספות, מןבפגיעה בזכויות כמו קבלת שכר בז

אך לעיתים ישנם הבדלים בין הרצוי לבין , דוגמה ומופת להתנהלות ערכיתהאזרחית אמורים לשמש 

הציפיות מבחינת , ישנה תרבות ארגונית תובענית, בנוסף לאמור. מבחינת החוויה של העובדות, המצוי

והדרישה הסמויה או המפורשת לזמינות , השעות הנוספות שאינן משולמות, שקע בעבודהשיומאמץ ל

הדרישה לזמינות עם  אסטרטגיות התמודדותהנשים שרואיינו ציינו מספר . גם מעבר לשעות העבודה

את אסטרטגיות ההתמודדות . ועם הקשיים שמזמנת עבודה במגזר השלישי בתפקידי דרג הביניים

 להמתיק את"כאשר ביניהם מתרחשים ניסיונות , ולעזיבה מצד שני, גה מצד אחדניתן לסווג להבל

הבלגה הסתמנה בתור דרך ההתמודדות המרכזית של . גם ניסיונות לשימת גבולותכמו " הגלולה

ק התעסוקתי והיא קשורה כנראה לתסכול ולחוסר האונים המלווה את חוסר האופ, המרואיינות

או לא , לא יכוליםומתאפיינים בגמישות " מעכשיו לעכשיו"לעבוד ארגונים שרגילים  .בחווייתן

ולעיתים גם לא עתיד ברור , לא אופק תעסוקתי עבורן: יים אופקלספק לעובדות בדרג הבינ, מעוניינים

בשל חוסר היציבות , (ויעדי הצלחה כמותיים, למשל כמו מטרות הפרויקט)בתוך המשרה עצמה 

שלישי והנטייה לעבור במהירות ממשימה למשימה ללא תכנית שמאפיינת חלק מארגוני המגזר ה
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נראה כי המגזר השלישי יכול ללמוד מנורמות העבודה המושרשות במגזר העסקי . עבודה מסודרת

אחד הממצאים המשמעותיים במחקר זה נוגע בפערים בין  .תכנון לטווח ארוךא של לפחות בנוש

מה שמאיר את , ההתנהלות הפנימית שלהם הערכים אותם מקדמים הארגונים כלפי חוץ ובין

המגזר השלישי והחברה האזרחית יכולים . הארגונים באור לא חיובי בעיני העובדות באותם ארגונים

, וגם פנימה, כלפי החברה ואוכלוסיית היעד, היו להיות דוגמה לכיצד מיישמים קוד אתי גם החוצה

רות עם טעם מר שמקורו בפגיעה בזכויותיהן אך במקום זאת עובדות נשא, כלפי העובדות והעובדים

 & Rothschildשמאופיין בערכים ובאתיקה , השלישיומעלה שאלה נוקבת בדבר הערכיות של המגזר 

Milofsky, 2006))  מהדהדת מתוך הממצאים ,בישראלוהשאלה האם אכן כך הדבר    . 

 

וככזה , בשוק העבודה הישראליתעסוקה בדרג הביניים במגזר השלישי ישראל היא קודם כל תעסוקה 

ושבוע עבודה עם שעות עבודה מרובות הוא , יום-פערי שכר בין נשים לגברים הם חלק משגרת היום

נורמות העבודה הישראליות הינן של עבודה סביב . דבר מקובל שכמעט ולא שואלים שאלות אודותיו

ב "בארהאשר גבוה יותר מ ,שעות שבועיות 41.2בוע עבודה של והנתונים מצביעים על ש, השעון

 -אמנם במגזר השלישי הם ממותנים אך במעט , פערי השכרמבחינת . אירופה-וממרבית מדינות מערב

אבל לא , בישראל כולה 22%לעומת , משכר הגברים 27.77%שכר הנשים החודשי הממוצע עומד על 

נמוכות ביחס למגזרים בגלל העלאת משכורות הנשים אלא עקב העובדה שהמשכורות במגזר השלישי 

נשים בתפקידי דרג הביניים , במגזר השלישימממצאי המחקר עולה כי . (5102, קרן-כץ ויוגב) האחרים

ואין תמיד , נדרשות לעמוד על המשמר בנוגע לזכויותיהן והתנאים הסוציאליים אשר הן זכאיות להם

יים נאלצות להילחם על זכויות כך שעובדות בתפקידי דרג בינ, הלימה בין החוק לבין כיבודו בפועל

שאמנם סובל מחוסר יציבות , זוהי רעה חולה של המגזר. כמו קבלת שכר בזמן והפרשה לפנסיה

 .  אך זו איננה מצדיקה פגיעה בזכויות העובדים במגזר, כלכלית

 

-זוגיה, האישי, התעסוקתי: בנוסף לתובנות העולות ביחס לכל אחד מהממדים שהוגדרו בעבודה

ניתן להצביע על כמה תובנות כלליות נוספות ביחס למקומו של המגדר , חברתי-והארגונימשפחתי 

  :צאי המחקרמהעולות ממ, בעולם  התעסוקה של המגזר השלישי

כפי שטוענות . השוויון המגדרי קשור במידה רבה לחלוקה הממוגדרת במתח שבין עבודה למשפחה-אי

שוק  -כאשר נשים נכנסו לספירה הציבורית ( Hochschild & Machung, 1989)ונג 'הוכשילד ומצ

, כמעט ולא הופחתו מהן העומס והדרישות לתפקוד מלא גם בספירה הביתית -העבודה והפוליטיקה 

בני הזוג הסתכלות רחבה לא יכולה להתעלם ממקומם של ". המשמרת השניה"את בפועל מה שיצר 

 Work Life. וממקום החברה והממשלה, בודהבמארג המשפחתי בניסיונות לאזן בין חיים פרטיים וע

Balance אבל הדרך לפתרונה קשורה בסוגיות חברתיות ובהשלכות , סוגיה שמטרידה נשים רבות אהי

להשתתפות של בני  אפשרות, ימי חופשה ומחלה שנתיים מספר, מדיניות כגון קיצור שבוע העבודהל

מפרנס "המודל של משפחה עם ענה לפיה מצאי המחקר מחזקים את הט. ועוד, הזוג בחופשת הלידה

פמיניזם . למודל של משפחות עובדות, גם במגזר השלישי, חייב להשתנות" מפרנסת שנייה"ו" ראשי

 . שקופההכרה בעבודת הנשים הבצורך ב מרקסיסטי מתמקד
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ציבורי והמגזר -המגזר הממשלתי, עסקי-המגזר הפרטי -חלוקה הקלאסית לשלושה מגזרים ה

המגזר השלישי . ותנאי השכר בהם מאפשרת הסתכלות נפרדת על המגזר השלישי" חברתי"-השלישי

, ובהישענות על מקורות חיצוניים לשם קיום פעילות הארגונים, מתאפיין בפעילות ללא כוונות רווח

בארגוני המגזר השלישי נראה , כך. דבר המוביל פעמים רבות  לפעילות במצב מחסור כספי תמידי

והסיבה לכך היא הרצון להתחייב לכמה שפחות , הטבות שכר ובונוסים, פחות העלאות שכרב לרו

, תמיכות ממשלתיות ומכירת שירותים, המגזר השלישי מתקיים הודות לגיוס תרומות; הוצאות שכר

להם יש בדרך כלל מקורות מימון יציבים ואמינים יותר , וזאת בניגוד למגזר העסקי ולמגזר הציבורי

לפחות , הנחת יסוד זו בנוגע למקורות הקיום הכספיים של המגזר השלישי יכולה להסביר. ך זמןלאור

, "ציבורי"היות והכסף הינו . של המרואיינות גם את תנאי העבודה והחוויה התעסוקתית, באופן חלקי

ל הבוחנת את הדרכים שבהם הארגון מוציא ומנהנפוצה ההסתכלות , כלומר מקורו בתרומות ובמדינה

כי הכסף צריך , של משכורות גבוהות לעובדים ִנראּותית יש בעי, למשל . את המימון החיצוני שקיבל

ולא אל התקורה ושכר , להגיע אל האוכלוסייה המיועדת או קידום המטרה לשמה הארגון הוקם

כי לפי העולה , עוד אפשר לומר. זו סיבה אפשרית שיכולה להביא לקושי בהעלאת שכר. העובדים

. ארגונים רבים עסוקים בהישרדות כלכלית, ראיונות ולפי מצב המגזר השלישי נכון לימים אלהמה

צורך של העובדים להודות על אין ביטחון תעסוקתי ונוצרת דינמיקה של , במצב זה של חוסר יציבות

ים סוציאליים מלאים והעלאות תנא, עצם הנכונות להעסקתם בארגונים אלה מבלי לצפות לשכר הוגן

 ולכך שאנשים תורמים פחות, לכל מה שפירטתי לעיל יש להוסיף את יוקר המחיה בישראל. כרש

כך שמוצב תמיד סימן שאלה . התרומות ירדו ויציבות התרומות ירדה גם כן: לארגוני המגזר השלישי

  .אם הארגון ישרוד ויגיע לשנה הבאה

 

חוק שכר שווה . למען השוואת פערי שכר בתוך המגזר השלישי כיצד ניתן לפעול, נשאלת השאלה

אבל אי אפשר לומר שהוא השיג את , הינו אחד הפתרונות המוצעים לכך, 0222-ו"תשנ, לעובדת ולעובד

זכאים , עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעביד באותו מקום עבודה"בעוד החוק קובע כי . יעדו

קשה מאוד להגדיר עבודות ". דה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערךעבו, לשכר שווה בעד אותה עבודה

אף אם הן אינן אותן עבודות , עבודה תיראה כשוות ערך לחברתה: "גם לכך נדרש החוק". שוות ערך"

, המאמץ, בין היתר מבחינת הכישורים, אם הן בעלות משקל שווה, או עבודות השוות בעיקרן זו לזו

בנקודה  ".ם לביצוען ומבחינת התנאים הסביבתיים שבהם הן מבוצעותהמיומנות והאחריות הנדרשי

למרות , לא נמצא עד כה פתרון להשוואת פערי השכר והבידול התעסוקתי, בה מדינת ישראל נמצאת

ישנו (: כמו העבודה על קידום הרפורמה בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד)ניסיונות שנעשו בתחום 

חוזי עבודה , למשל, אחת הסיבות לכך הינו. י השוויון למין העובדתקושי להוכיח קשר סיבתי בין א

הניסיון מראה כי פעילות וולונטרית מצד . אישיים והאיסור לדון אודות שכר העבודה עם עמיתים

ברור כי החקיקה אינה מספקת ויש ; מעסיקים לצמצום הפערים היא בגדר חלומות באספמיה

  .להתמודדות עם הבעיה( קנסות או תמריצים, רכגון מחשבון שכ)להטמיע כלים חדשים 

 

ואכן הנשים שרואיינו , הצביעה על תקרת הזכוכית במגזר השלישי( Gibelman, 2000)גיבלמן 

אפשר לשאול האם אכן זוהי תקרת . החוויה התעסוקתית שלהןה לתיאור השתמשו רבות בביטוי ז
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ן לאותן עובדות דרג ביניים אפשרות כמעט אי: או שהיא פשוט ממוקמת לא גבוה במיוחד, זכוכית

ביטוי נוסף . לא מבחינת השכר ולא מבחינת אפשרויות הקידום -להתקרב לתקרת הניהול הבכיר 

כשמסתכלים על (.  Booth & Frank, 2003)שיכול לעזור בתיאור החוויה הינו הרצפה הדביקה 

לתנאי שכר והיעדר אפשרויות ניתן לראות שהן כבולות , אפשרויות הקידום המצומצמות של העובדות

, גם עבודה במשרות חלקיות. שמקבעות אותן לאותם סוגים של עבודה בדרג הביניים, קידום בארגון

ובאופן שממקם אותה במסגרת משפחתית בתור מפרנסת , מרחיקה את העובדת ממקור הכנסה נאות

נשים לתחומים נתבת שטוענת כי משרה חלקית מ(  ,5114Warren)וורן בדומה לטענתה של , שניה

ניתן לסכם ולומר כי נשים בתפקידי דרג הביניים במגזר השלישי בישראל בעת . שוליים בשוק העבודה

 . בין תקרת הזכוכית לרצפה הדביקה, בין נוחות לתסכול": בין לבין"הזו נמצאות 

רחיב את ההסתכלות על נשים בתפקידי דרג הביניים במגזר השלישי ביקש לההמחקר , לסיכום

המחקר . עד כה לא התייחס אליההקיים בישראל ובעולם שהיא קבוצה מובחנת שהמחקר , בישראל

החסרונות והאתגרים , היתרונות, קה של אותן נשיםהעסאודות תנאי ה חושף ממצאים חדשים 

דמים כלפי מה בין הערכים שהארגונים החברתיים מקההלי-המחקר מרחיב אודות תחושת אי. שבדבר

תחושת הניצול ואודות , היעדר האופק התעסוקתי, אודות תנאי השכר, חוץ ויישומם כלפי פנים

אודות תעסוקה במגזר  כמותייםה הממצאים מעמיק את מרחיב והמחקר  .התרבות הארגונית

המחקר . אקספלורטיבי-פיו האיכותניות אובזכ, (McGinnis ,5100; 5102, קרן-כץ ויוגב) השלישי

סוציולוגית ומחבר את -מזווית פמיניסטית הממצאיםכך שהוא מסתכל על בעל המחקר הקיים מחדש 

הזווית הזו מאפשרת לראות את היתרונות והחסרונות של שני . המגדר המגזר השלישי ללימודיחקר 

ולייחס את התוצאות לא רק לנשים עצמן אלא מתוך נקודת מבט שרואה , העולמות באופן ביקורתי

המהפכה , (5102)ר 'קרצ-כפי שסיכמה צמרת.  את הדברים בתוך הקשר חברתי ותעסוקתי רחב

"(. המשמרת הכפולה)"של העול הכפול הנופל על נשים הפמיניסטית נותרה במצב של סטגנציה ב

וכיצד ניתן , עולות שאלות לגבי המשך הדרך של העבודה הפמיניסטית, בסיומו של מחקר זה

" מקצועות נשיים"כיצד לערער על החלוקה הדיכוטומית ברובה בין ; מאותו מצב סטגנטי" להתעורר"

השאלה שנשארים , מבחינת המגזר השלישי. כיצד להתגבר על פערי השכרו, "מקצועות גבריים"ל

תוך התחשבות  ,איתה היא כיצד לאפשר לעובדות ולעובדים חוויה תעסוקתית חיובית יותר

" חומרי"מתחבר ל" ערכי"כך שעובדים ועובדות ירגישו שה ,רנטיים למגזר השלישיהבמאפיינים האינ

 .על חוסר ולא מהווה פיצוי

  

 המלצות לפרקטיקה

יקפידו על זכויותיהן של העובדות בארגון וחשוב שעובדים במגזר השלישי חשוב שארגונים , ראשית

אלו הם דברים שנדמים כברורים . ועובדות יהיו מודעים לאפשרות שלהן למצות את זכויותיהן

כמו כן מומלץ להוסיף לדרג הביניים ליווי מקצועי והדרכה . אך מסתבר כי לא כך הדבר, מאליהם

של קישור " צוואר בקבוק"על מנת להקל על התחושה הנלווית לכך שהתפקידים מהווים ( ורינגמנט)

אפשר לחזק את מעמדן של העובדים בדרג הביניים במגזר , עוד בהיבט הפרקטי. בין השטח להנהלה

בהיבט " עומדת על שלה"ולהפיכתן לקבוצה מובחנת שגם , השלישי על ידי התאגדות להסכם קיבוצי
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חשוב . החוזים האישייםפקטו באמצעות -אשר מתרחשת דה" הפרד ומשול"במקום שיטת ה, המעשי

, באופן יזום בשבוע העבודה הישראלי להתערבהמדינה  על: מדיניותהדיון גם בהקשר של למקם את 

, לעגן בחוק מדיניות של הסדרי עבודה גמישה ;ל לקיצורולפעוו, שמורכב משעות עבודה ארוכות

נגיע אולי , לבסוף, כך. "עבודה מעל הכל"נורמות המושרשות בארגונים של ולפעול לשינוי ה

 .עבודה-איזון חיים לנורמליזציה של

 מגבלות המחקר

שמתבקש על רקע חוסר הידע , אקספלורטיבי מגבלה ראשונה של המחקר הינה היותו מחקר גישוש

נוגעת לבחירה מגבלה שנייה . מכך נובע כי קשה יותר להגיע להכללות לגבי הנושא; הקיים בנושא

בגלל , גם כאן .על מנת לייצר תמונה רחבה וכוללת, במגוון רחב של ארגונים בעלי מאפיינים שונים

  . גבי כלל ארגוני המגזר השלישילהגיע להכללות לקשה , השונות הרבה בין ארגונים במגזר השלישי

 כיווני פעולה עתידיים

מגזרית -מחקרים לעתיד לבוא יוכלו להשוות בין החוויה התעסוקתית בדרג הביניים ברמה הבין

שכן חשוב לראות אילו ממצאים ניתן להסביר על ידי ההשתייכות , בישראל או בהשוואה בינלאומית

מחקר נוסף  .מן המבנה החברתי הקיים בכל מדינהוכן מה נובע , (שלישי/פרטי/ציבורי)למגזר מסוים 

מחקר . של עובדים ועובדות בדרג הביניים ומנהלים וכל להתמקד באיסוף וניתוח נתונים של מנהלותי

וכך לבדוק אילו ממצאים , בתעסוקת דרג הביניים נוסף יוכל להשוות בין החוויות של גברים ונשים

כיוון פעולה עתידי הוא לבדוק באמצעות מחקר אורך את . ניתן להסביר על ידי משתנה המגדר

ובמהלכו לשאול את , דרכן בדרג הביניים במגזר השלישי המסלול התעסוקתי של נשים שהתחילו את

  .האם תעסוקה בדרג הביניים במגזר השלישי הינה באמת תחנת ביניים ,השאלה
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 ביבליוגרפיה. 2

. ל, קסן: בתוך. תהליך ניתוח תוכן לפי תיאוריה מעוגנת בשדה(. 5101. )וצבר בן יהושע נ. י, איילון

אוניברסיטת בן גוריון : באר שבע .ניתוח נתונים במחקר איכותני, (עורכות. )מ, נבו-וקרומר

 . 285-222. בנגב

 –רב מימדיות והפמיניזם החברתי של מעמד הפועלות : עובדים/הורים א(. 5105. )א, רנן-ברזילי

 .225-217, ה"ל, עיוני משפט. תשתית תיאורטית לשילוב משפחה ועבודה בישראל

קאנטר וייצור הנשיות והגבריות באמצעות ' רוזאבת: נשים וגברים של הארגון(. 5117. )נ', ברקוביץ

, .ת, אלאור, .נ, ינאי. מבוא ללימודי מגדר: דרכים לחשיבה פמיניסטית: בתוך. ארגון העבודה

 .087-002. האוניברסיטה הפתוחה: רעננה. (עורכות), .ח, ונווה. א, לובין

משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובניית התיאוריה במחקר : תיאוריה המעוגנת בשדה. (5110. )ד, גבתון

           .דביר: לוד .מסורות וזרמים במחקר איכותני .( עורכת)בן יהושע -צבר. בתוך נ. איכותני

557-022. 

תל . בין מדינת רווחה לחברה אזרחית: המגזר השלישי בישראל(. 5112. )ח, וכץ. מ, בר, .ב, גדרון

 .  הקיבוץ המאוחד: אביב

 . מרכז אדוה: תל אביב .פערי שכר מגדריים בישראל(. 5104. )א, ואופיר. י, חסון, .א, בוזגלו-דגן

 .מרכז אדוה: תל אביב .פערי שכר בין נשים וגברים במגזר הציבורי(. א5102. )נ, בוזגלו-ודגן. י, חסון

 . מרכז אדוה: תל אביב .קתי ופערי שכר בין גברים ונשיםבידול תעסו(. ב5102. )נ, בוזגלו-ודגן. י, חסון

. 5111-5112נתונים ומגמות : שוק העבודה של המגזר השלישי בישראל (. 5102. )ה, קרן-ויוגב, .ח, כץ
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 מכתב הזמנה להשתתפות במחקר -' נספח א

 

 , שלום רב

עבודת . רים באוניברסיטה העברית"שמי ענבר ליבנת ואני סטודנטית לתואר מוסמך בניהול מלכ

תעסוקת נשים בתפקידי דרג הינו מחקר הבודק , רים"התזה שלי במסגרת התואר השני בניהול מלכ

, רים"בתור אשת עשייה חברתית העוסקת בתחום המלכ. ביניים בארגונים חברתיים במגזר השלישי

חשוב לי לנסות וללמוד על הסביבה הארגונית שבה נשים עובדות ועל הניסיון לאזן בין חיים פרטיים 

 . אתגרים שנשים רבות מתמודדות עימם, וקריירה

רכזות , רכזות פרוייקטיםעל מנת לעשות כן אני מבקשת לראיין נשים העובדות בארגונים חברתיים כ 

אני מאמינה כי הראיונות  יסייעו ללמוד על ; ועוד, תחום מנהלות, מנהלות מדיה חברתית, בוגרים

המחקר יוכל להעצים . ועל תעסוקת נשים במגזר השלישי בפרט, תחום התעסוקה במגזר השלישי

לשפוך אור על שיקולים בבחירת המקצוע ולהגביר את מודעות הציבור הרחב , ולתמוך בנשים אחרות

 .לנושא

 .ני אליי במייל או בטלפוןאנא פ. אני מזמינה אותך להתראיין

 . ענבר ליבנת, ותודה, מצפה לכך
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 טופס הסכמה מדעת  - 'נספח ב

 

 ,שלום לך

עבודת התזה שלי . העברית' רים באונ"שמי ענבר ליבנת ואני סטודנטית לתואר מוסמך בניהול מלכ

הינו מחקר הבודק תעסוקת נשים בתפקידי דרג ביניים , רים"במסגרת התואר השני בניהול מלכ

ובהיותי , רים"בתור אשת עשייה חברתית העוסקת בתחום המלכ. בארגונים חברתיים במגזר השלישי

חשוב לי לנסות וללמוד מכן על הסביבה הארגונית שבה , בין גברים לנשים לשוויוןשואפת אישה ה

 . אתגרים שנשים רבות מתמודדות עימם, נשים עובדות ועל הניסיון לאזן בין חיים פרטיים וקריירה

אני מאמינה כי דברייך  יסייעו ללמוד על תחום ; על מנת לעשות כן אני מבקשת לראיין אותך

המחקר יוכל להעצים ולתמוך . ועל תעסוקת נשים במגזר השלישי בפרט, במגזר השלישי התעסוקה

 .לשפוך אור על שיקולים בבחירת המקצוע ולהגביר את מודעות הציבור הרחב לנושא, בנשים אחרות

, להשתתף במחקר אם תסכימי .תוך בחירה וניתן להפסיקה בכל עתההשתתפות במחקר נעשית מ

אבקש את רשותך להקליט את הריאיון , כמו כן. איון  בזמן ובמקום הנוח לךמך להיפגש לראבקש מ

. אני מתחייבת לשמור על האינפורמציה שתיאסף בסודיות מרבית, במקביל. בכדי לתעד את דברייך

שיחתנו המוקלטת תתומלל . בעבודה לא יהיה אזכור של שמות המרואיינות או פרטים מזהים שלהן

 .  בתוצאות המחקר עם סיומואשמח לשתף אותך . לטקסט

אם במהלכו תחושי אי נוחות תוכלי לבקש לעבור לנושא הבא או להפסיק את . יארך כשעה הריאיון

 .אשמח לעמוד לרשותך לגבי שאלות והתלבטויות. איוןיהר

חתימתי מאשרת את . חתימתך מאשרת שקראת את הכתוב ואת מסכימה להשתתף במחקר

 .פרטי ההסכם שלעילהתחייבותי לסודיות ולשאר 

 ,תודה רבה

  . ענבר ליבנת
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Abstract 

 

Employment of women as mid-range managers in Israel's nonprofit sector 

organizations.  

Inbar Livnat supervised by Dr. Michal Almog-Bar  

The nonprofit sector is a major employer in the Israeli labor market. Women constitute 

68% of the labor market in Israel's nonprofit sector (Katz and Yogev-Keren, 2013; in 

Hebrew) compared to a rate of 65% in the public sector and 45% in the business sector 

(Hason and Dagan-Bouzaglo, 2012; in Hebrew). The study of Katz and Yogev-Keren, 

mentioned above, shows that in Israel, as elsewhere in the world, although women hold 

the majority of jobs in the nonprofit sector organizations, they earn less and hold fewer 

managerial positions compared to the male counterpart. According to that research, many 

jobs are part-time and temporary, and therefore decreasing job security. Women in Israel, 

as elsewhere in western modern societies, are striving to maintain a career, or to proceed 

with academic study or research, without giving up family life. This issue is referred to in 

the literature as 'Work Life Balance'. There is a conspicuous lack of recent academic 

research on the experience of nonprofit sector employment among women who do not 

hold senior management positions and/or are social workers. In addition, academic 

research rarely addresses the concept of 'Work Life Balance' in the nonprofit sector. This 

research seeks to understand the experience of women functioning as mid-range managers 

in the nonprofit sector, with reference to the challenges, motives and competitions 

involved in their work life.  

The term 'work Life Balance' is also the object of feminist criticism. From a sociological 

perspective, the perceptions and experiences of women are also related to social 

construction, labor market arrangements, employment and organizational policy. It is 

connecting existing researches with feminist criticism and with my work. By using 

information collected from women who report their own organizational environment and 

the policy of employment, which they have experienced, I checked how they perceive the 

policy as structuring their situation, and deal with their conceptions of the subject within a 

context, which is essentially social and not merely personal. 

Methodologically, this research was performed in the form of a qualitative research, in 

order to achieve a comprehensive and in-depth understanding of the occupational and 

personal experience of women in the nonprofit sector. The research sample consists of 
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twenty-five women aged 25-48, employed in social organizations at the Israeli nonprofit 

sector, and performing different mid-range roles: project managers, area directors, 

coordinators and other roles. The sampling method is a convenience oriented one, 

combined with Snowball sampling. Data collection was conducted through semi-

structured interviews. The findings could shed light on the world of nonprofit 

organizations in Israel as of 2015 and on the place of women in it. The findings enable us 

to have a broader and deeper understanding of gender issues in Israel's nonprofit sector 

which is characterized as a sphere of part time, temporary and underpaid work, as regards 

women as mid-range managers. This research aims to bridge over the gap which exists 

between academic research and field experience. All of us, not just women exclusively, 

should be aware of the whole spectrum of advantages and disadvantages that work in the 

nonprofit sector has to offer, with respect to experiencing and profession choosing 

considerations. Employers, women and men alike, will be able to use the results of this 

research to offer a more supportive work environment in the nonprofit sector for their 

employees, both women and men. 
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