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 תודות

נזרעו זרעי  ,אצלך שכבר במהלך לימודיי לתואר הראשוןעל כך , אבי קלוגר' ברצוני להודות לפרופ

. נטיות ליבי בבחירת נושא המחקרשבהליכה אחר החשיבות  שם היית לי למודל אודות, עבודה זו

ולייעץ בזמינות שיא , ללוות, אשר ידעה לתמוך, ר ענת גופן"ד, תודה מרכזית למנחת התזה

לנשים עמוקה תודה  .תוך אמונה מלאה בדרכנו המשותפת, והובילה אותי מחזון להגשמה

ניסו אותי אשר הכ ,זכיתי להכיר עשרים נשים חזקות ומעוררות השראה -שהשתתפו במחקר

הנכן לב  .וחלקו עמי בכנות את חזקותיהן והתלבטויותיהן, לעולמן המרתק והמורכב לשעה קלה

תודה . חלום והגשמתו -ליבו של המחקר הזה ובאמצעותכן אני מבקשת להציע לנשים אחרות

   . תודה. אחרונה למשפחתי וחבריי על התמיכה והדחיפה ברגעים הקשים

 תקציר

נשים עדיין נמצאות בתת , הדרגתית בייצוג נשים במשרות בכירות בשירות המדינה למרות עלייה

אחת הסוגיות המשמעותיות עמן מתמודדת אישה . הבכיר ביותר' בלבד בדרג א 88%ייצוג ניכר עם 

קל וחומר כאשר היא אם לילדים , בכירה היא האופן בו היא משלבת את עבודתה עם משפחתה

יח בין שני התפקידים התובעניים בעולמה של האישה הינו תהליך הגעה לשילוב מצל. קטנים

 . אשר מידת היתכנותו מוטלת בספק לא פעם בספירה המחקרית והציבורית, מורכב

משלבות בין עבודה  בשירות המדינה בתפקידים בכיריםלבחון כיצד נשים  המחקר הנוכחי מבקש

והן בעלות  צלחה בשילוב זה לסביבתןמשקפות ההן : בקיומם של שני תנאים מצטברים, למשפחה

לשילוב " אסטרטגיות על"ר מעלים תנאים מאפשרים והמחקממצאי . ילדים מתחת לגיל עשר

בן , משפחתה המורחבתים של כוללים מאפיינהתנאים המאפשרים בסביבתה של האישה . מצליח

, החלטות עקרוניות הינן עלהאסטרטגיות  שלוש. ה עצמהאישמקום עבודתה וה, ילדיה, זוגה

 כילה תתי אסטרטגיות שונותכאשר כל אחת מהן מ, שימוש ברשתות תמיכה וניהול זמן

הרקע תנאי  :הצלחהתהליך הממצאים חושפים קיומו של  .המרכיבות את פאזל חייהן של הנשים

. ומשפחהת לשלב בין קריירה בתפקיד בכיר והעקרוני הראשוניים מאפשרים את ההחלטות

כאשר קיום רשתות התמיכה , רשתות תמיכה מהוות טריגר למציאתקרוניות ההחלטות הע

 .מאפשר בפועל את ניהול הזמן בשוטף

כי נשים תומכות בעובדיהן בשילוב  ביניהן, מספר תובנות על להראותמסקנות המחקר מבקשות 

המסקנות , כמו כן. לתפקידים בכירים מקדמות נשיםבין משפחה לעבודה והנבחר על ידם 

בכדי שנשים צריכות לאהוב את עבודתן ואת העובדה המרכזית של בן הזוג את חשיבותו  מחדדות

הצורך במדידת תפוקות במקום שנות ניסיון בולט , מדיניותהת והשלכבתוך . ליצור שילוב מצליח

, כמו כן. יותר בתפקידים אלונשים להשתלב אשר יאפשרו ל, במכרזי כוח אדם בתפקידים בכירים

נשים  בהעל מנת להסדיר את המציאות , בשעות עבודה גמישות בתפקידים אלו חשוב להכיר

 .ללא הכרה פורמלית בשעות אלועובדות מהבית 
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 מבוא

. והפך להיות סוגיה מרכזית במחקרמגדר נחקר זה עשרות שנים באוניברסיטאות בעולם נושא ה

בין גברים לנשים בהיבטים השוויון  -איסוגית אחת הסוגיות הנחקרות בהיבט המגדרי הינה 

גיה בגדר סו הלא נותר סוגיה זו, יתרה מכך (.8999, יזרעאלי, למשל) העבודה ביניהם בעולם, שונים

בשוק  מעשים אקטיביים לקידום השוויון בין נשים לגברים אקדמית אלא ממשלות רבות נוקטות

לוב בין עולם העבודה לחיי שיבנוגע לוגברים שים של נ והתנהגותם תודעתםגם  .העבודה

 .עומדת בבסיסו של המחקר הנוכחיב מחקרית רבה ולתשומת לנקודה הזוכה , משתנה -המשפחה

בין העבודה  שילובההטוענות כי  בתפקידים בכיריםעדיין נשמעות מדי פעם קריאות של נשים 

מגזין מאמר בהתפרסמה ב לנושא האחרונות התייחסויותאחת ה. בלתי אפשריהוא  למשפחה

לשעבר מנהלת  ,Why Women Still Can’t Have It All"." Ann-Marie Slaughter: "אטלנטיק"

המצריכה שעות עבודה  החלהרת על כך שברגע שמדב ,בכירה באגף לתכנון מדיניות בבית הלבן

לא הצליחה לשלב בין עבודה  -עבודה ארוכות בהתאם ללוח זמנים קשיח של מישהו אחר

 הכתבהגרמה הפגיעה שחלקן תומכות וחלקן מתרעמות על , המאמר עורר תגובות רבות .למשפחה

הטענה לפיה לא ניתן לשלב באופן (. Slaughter, 2012)מאבק הפמיניסטי לשוויון בשוק העבודה ב

, "לא תפסת -תפסת מרובה" -חוקרים הדוגלים ב מוצלח בין עבודה למשפחה נשמעת גם בקרב

 לילדיהם ולחברה, נזק לעצמם תגורמקריירה  לנהלשני בני זוג הבחירה של וטוענים כי 

(Hochschild, 1997 .)בין חיי המשפחה לעולם  לשלבהדעה הרווחת כיום היא כי ניתן , עם זאת

משקפות דעות  הטוענות אחרתכי אמירות ו, (Halpern and Cheung, 2008, למשל) העבודה

 (Barnet and Rivers, 1996).קדומות בשל אי נוחות משינויים חברתיים במוסד המשפחה 

 בתפקידים בכיריםהמחקר הנוכחי מבקש להעמיק בשאלה החשובה של שילוב ומתמקד בנשים 

בשירות  בתפקידים בכיריםים כיצד נשהיא  כאשר השאלה העומדת בבסיסו, הבשירות המדינ

השילוב ם הגורמים המאפשרים את ומה מצליחות לשלב בין עבודה למשפחההמדינה בישראל 

אשר  ,בניגוד לגבריםמשקף תמונה לפיה השיח הקיים  ,בתקופה זומעניין לראות כי גם  .המוצלח

נשים עדיין חסרות  -או אפילו ראשי ממשלה, כבר מגיל צעיר חולמים להיות כבאים או שוטרים

מעבר לניסיון . בין עבודה למשפחה בתפקידים בכירים שילובדמויות לחיקוי מהן יוכלו ללמוד על 

דמויות שרטט את דמותן של אלו הראויות להיות לר המחקלהרחיב את הידוע בתחום מבקש 

מתוך המוטיבציה . חייהן בין עבודה למשפחהמצליחות לשלב בה, גם אם אנונימיות, לחיקוי

 הצלחהסיפורי ב התמקדות: בשני היבטים המחקר מקרי קיצוןבוחן דמויות לחיקוי להתמקד ב

קשה  מצליח שילובל ההגעה עבורן, קטנים ילדים עםנשים התמקדות בשל נשים אודות השילוב ו

  .עוד יותר

בין עבודה  שילוב אודותבחלק הראשון מפורטת סקירת הספרות הקיימת : חלקים ארבעהלמחקר 

וצגת בחלק השני מ. ובמגזר הציבורי בתפקידים בכיריםבקרב נשים בפרט , בקרב נשים למשפחה

, ייקטיבי בקרב המרואיינותהאיזון הסוב: יפורטו ממצאי המחקרבחלק השלישי , שיטת המחקר

ואסטרטגיות השילוב אותן הן  שילוב בין המשפחה לעבודה בחייהןתופסות את ה ןהאופן בו ה

 .השלכות מדיניות אפשריותול בממצאיםהחלק האחרון יוקדש לדיון . מיישמות
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 ספרות סקירת: 0פרק 

תחילתה . משפחה-סקירת הספרות מבקשת לבחון את הספרות הקיימת בתחום שילוב עבודה

לאחר מכן ייבחנו גישות שונות במהלך ההיסטוריה , בוחנת את הקשר בין מגדר לשוק העבודה

בחלק הבא ייבחנו התנאים המאפשרים את השילוב בין העבודה . בנוגע לאיזון בין עבודה למשפחה

בהמשך ההתפתחות ההיסטורית אודות אסטרטגיות שילוב בין עבודה למשפחה בקרב נשים ו

יים בבחינה של מחקר המתמקד תסקירת הספרות תס. למשפחה החל משנות השישים ועד היום

 . בישראל בתפקידים בכיריםבעולם ובנתונים אודות נשים  בתפקידים בכיריםבנשים 

 

 מגדר ושוק העבודה

, ובפרט של האישה, משפחה ועבודה הינם שני מרכיבים מרכזיים בחייו של האדם הבוגר

היא פעילות אינסטרומנטלית המוכוונת לספק סחורות  עבודה. הנמצאים במרכז המחקר הנוכחי

עבודה יכולה . Piotrkowski, Rapoport and Rapoport, 1987))ושירותים על מנת לתמוך בקיום 

אך עיקר תפקידה היא לספק צרכים חיצוניים , (Deci and Ryan, 1985)ם לספק צרכים פנימיי

(Locke and Latham, 1990 .)דרך נישואים, מוגדרת כאנשים הקשורים בקשר ביולוגי משפחה ,

במשך שנים . Piotrkowski, Rapoport and Rapoport, 1987))נורמות סוציאליות או אימוץ 

ורק , תפקדו בני המשפחה כיחידה כלכלית המייצרת וצורכת סחורות ושירותים, רבות בהיסטוריה

באמצעות , לאחר המהפכה התעשייתית התבצעה ההפרדה בין חיי המשפחה לעולם העבודה

" מטפלת אחת -מפרנס אחד"או , האישה למשפחה והגבר לעבודה -חלוקת תפקידים מגדרית

(Parsons and Bales, 1955) . מלחמת העולם השנייה הביאה לראשונה ליציאתן של נשים לעולם

לנשים רבות , ומצד שני, וגרמה מצד אחד לעצמאות כלכלית גדולה יותר בקרב נשים, העבודה

 -שני מפרנסים" -גם בניהול המשפחה ומשק הבית וגם במקום העבודה, "שתי משמרות"המנהלות 

 (.Hochcild, 1989" )מטפלת אחת

ובעיקר של נשים , בעקבות עלייה חדה בהשתתפותן של נשים בשוק העבודה, בשנות השמונים

 "עבודה-משפחה": מושג חדשמוש בשיח האקדמי והציבורי נכנס לשי, נשואות ואימהות לילדים

(work-family) , שפירושו תמרון בין עבודה למשפחה(Barnett, 1999) . נשים לפיה בשל העובדה

היציאה , (Duxbuty and Higgins, 1991, למשל) ם את חיי המשפחה באופן בלעדיהמשיכו לנהל ג

יותר  מעטיםות זכו לשעות שינה וזמן פנוי נשים נשואות עובד: עומס יתרהן לעבודה גרמה ל

 (Pleck, 1979).נמוכה יותר  הייתה בהשוואה לגברים נשואים עובדים וככלל איכות חייהן

, למשל) ק הולך וגדל בשוק העבודה ביחס לחלקן באוכלוסייהנשים לקחו חל, בשנות התשעים

Ezra and Deckman, 1996), נעלםטרם בשוק העבודה בין המינים  אי השוויון אולם גם .

 נשים נשארו בתפקידים זוטרים ובמשרות חלקיות ולא הצליחו להגיע למשרות בכירות ,לדוגמא

(Oakley, 2000) פרט לאי  .(8967, עפרוני, למשל) הגברים נמוך משמעותית מזה שלהיה שכרן ו

 עם הצטרפותה של האישה לשוק העבודה נוצר חלל בטיפול במשפחה, השוויון בשוק העבודה עצמו

(Lewis and Giullari, 2005) ,של הנשים לעבודה לא לוותה בהגדלת חלקו של בן זוגן  שכן כניסתן

וכך החל נושא , ינה בסיוע לנשיםהדרישה להתערבות המד הדבר הביא להגדלת. בחיי המשפחה
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תנועה רעיונית חדשה של נשים  (Barnett, 1999).עבודה לעבור לספירה הציבורית -משפחה

דגלה בתפיסה שוויונית בנוגע לצמצום הפערים בשוק העבודה , אשר צמחה בתקופה זו, וגברים

 -רב בני זוג עובדיםחדש בק מודלתנועה זו הביאה להולדתו של . וחלוקת האחריות בטיפול בילדים

האיזון באחריות כלפי המשפחה לבין מקום  הגדיל אתהמודל  ."שני מטפלים -שני מפרנסים"

 ,Rosemary ) באמצעות חלוקה שווה יותר של הטיפול בילדים, העבודה בין אימהות לאבות

1999; Nyberg, 2006 .)ני ש"כאשר התערערות המודל של , מודל זה נמצא עדיין בתהליכי הטמעה

מביאה להתמודדות עם הצורך והרצון של הנשים והגברים למציאת " מטפלת אחת -מפרנסים

דגש על נשים ב, של נשים בפרט, דרכים אלו (.8998, אייל)דרכים לשלב בין שני העולמות 

 . ייבחנו לעומק במחקר הנוכחי, בתפקידים בכירים

 

 איזון בין עבודה למשפחה

. בעל הגדרות רבות אשר התפתחו לאורך השנים, איזון בין משפחה לעבודה הינו נושא מורכב

מיקום ואופן עבודתם אל מול הגשמת צרכיהם , בבסיסו מדובר באופן בו עובדים שולטים בזמן

(. Pocock, 2005)מקום העבודה והחברה , לטובת צרכי הפרטו, הפנימיים והחיצוניים, האישיים

עמדה , אשר הגדירה את הגבר כמפרנס והאישה כעקרת הבית, ים המסורתיתחלוקת התפקיד

האחת מן שתי מערכות נפרדות אשר התייחסו למשפחה ועבודה כ, במרכז מחקרים מוקדמים

דיברה על הפרדה בין עולם " תיאורית ההתפלגות(. "Parson and Bales, 1955, למשל)השנייה 

על איזון  ראשוניםמחקרים (. Dubin, 1971)ל השני כך שהאחד אינו משפיע ע, המשפחה לעבודה

, המביאה לקונפליקט בין עבודה למשפחה, מחסורבין עבודה למשפחה אימצו פרספקטיבה של 

שכן ההנחה הייתה כי הדרישות הן מצד העבודה והן מצד המשפחה מתחרות על כמות זמן סופית 

 ,Goode, 1960 ;Katz and Kahn, 1978 ;Greenhaus and Beutell) ואנרגיה אנושית מוגבלת

1985;Barnett, 1998). Goode (8987 ) השתמש לראשונה בתיאורית המחסור וטען כי יחידים

לכן משאבים המושקעים בתחום אחד יבואו בהכרח על , חיים עם כמות מוגבלת של משאבים

כולתם להגיב הוא הניח כי המחויבויות של הפרטים לשני התפקידים יעלו על י. חשבונו של תחום

  .Kahn et al. ולכן לנורמלי, ובכך יהפכו את המתח שסביב הנושא למובנה ובלתי נמנע, אליהם

התרחשות סימולטנית של שני "המשיכו תפיסה זו והגדירו את תיאורית הקונפליקט כ( 8983)

 Greenhaus. "כך שהיענות לעולם אחד מקשה על ההיענות לעולם השני, סטים או יותר של לחץ

and Beutell (8965 ) הקונפליקט בין עבודה למשפחה  את ההגדרות הקודמות והגדירוהתבססו על

הם הגדירו שלושה קריטריונים , בנוסף. השונים התפקיד ממערכי סותרות כצורה של ציפיות

קונפליקט מבוסס זמן מתעורר כאשר זמן המוקדש . מתח והתנהגות, זמן: למדידת הקונפליקט

קונפליקט מבוסס מתח מתרחש . בזמן הנדרש לעמידה בציפיות התחום השנילתחום אחד נוגס 

קונפליקט מבוסס . כאשר מתח הנגרם על ידי תחום אחד מקשה על עמידה בציפיות התחום השני

 חומים מתנגשת בדרישות ההתנהגותהתנהגות מתרחש כאשר התנהגות אשר התפחתה באחד הת

 Kanter .ההתאמות הנדרשות במעבר בין התפקידיםכך שאדם לא מסוגל לבצע , של התפקיד השני

אלה : תיארה כיצד מוטמע הקונפליקט בהרגלי התעסוקה בתעשייה המסורתית, למשל, (8900)

אשר התחרו במחויבותם , תוכננו בהנחה שלעובדים לא היו מחויבויות משפחתיות או אישיות
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מי עבודה או לא נתנו העובדים המצטיינים נחשבו לאלה שלא הפסידו י. הראשית לעבודה

מחקרים (. Williams, 1999)למחויבויות המשפחתיות שלהם לגבור על מחויבותם לעבודה 

קונפליקט העולה מן  :כמקור של אחד משני התפקידיםהקונפליקט מאוחרים יותר בחנו את 

או קונפליקט העולה מן המשפחה ומפריע ( Family-to-Work Conflict)מפריע למשפחה והעבודה 

 ,Williams and Alliger, 1994 ;Netemeyer, Boles)  (Work-to-Family Conflict)עבודה ל

and McMurrian, 1996 ;Frone, Yardley and Markel, 1997.)  קונפליקט העולה מן העבודה

ומפריע למשפחה נגרם בעיקר על ידי גורמי מתח בעבודה ומשפיע על תוצאות התנהגותיות 

נגרם על ידי קונפליקט העולה מן המשפחה ומפריע לעבודה , זאת לעומת, ואפקטיביות במשפחה

 Frone, Yardley)גורמי מתח במשפחה המשפיעים על תוצאות התנהגותיות ואפקטיביות בעבודה 

and Markel, 1997) ,זליגה שלילית מתפקיד אחד למשנהו מקשה על ביצועו של התפקיד , כלומר

 (.  Frone, Russell and Cooper, 1992)השני 

שילוב בין עבודה בהיבטים חיוביים של  מתמקדים מחקרים החלו, החל משנות השבעים

בגישה מאוזנת יותר אשר מכירה בצדדים החיוביים שבשילוב בין עבודה מדובר . למשפחה

 ,Sieber, 1974;Marks, 1977  ;Baruch and Barnett, 1986 ;Barnett and Baruch) משפחהל

1987 ;Barnett, 1998 ;Rapoport, Bailyn, Fletcher, and Pruitt ,2002; Frone, 2003 .)

היתרונות שבקיומם  לפיהוהציעו סברה  ,תיאורית הקונפליקטלהטיל ספק בהחלו  מחקרים אלו

כך שתפקיד אחד לא רק תובע משאבים , עולים על החסרונות, עבודה ומשפחה: של שני התפקידים

לא גם יכול לייצר אותם באופן המפיק תועלת לתפקיד האחר כמו אנרגיה וזמן מתפקיד אחר א

(Sieber, 1974 ;Marks, 1979 .)היתרונות שבמספר תפקידים עולים על גורמי לחץ , זאת ועוד

הציעה לראשונה קיומה של " תיאורית הזליגה(. "Marks, 1979)העלולים להיווצר מקיומם 

ההשפעות , כלומר. פעות גומלין הדדיותבעלת הש, בין שני התפקידים מערכת חיובית פתוחה

אלו  נקודות. ת דמיון בין השנייםההדדיות של עבודה ומשפחה האחת על השנייה יוצרות נקודו

(. Stains, 1980, למשל)ערכים ומיומנויות , שביעות רצון, במצב רוח, באו לידי ביטוי למשל

כך שפרטים , ה לעבודהדיברה על קיומם של יחסים הפוכים בין משפח" תיאורית הפיצוי"

על מנת להשלים בתפקיד אחד את החסר , משקיעים באופן אקטיבי בצורה שונה בשני התפקידים

חוקרים הראו כי חוויות חיוביות בתפקיד אחד (. Burke and Greenglass, 1987)בתפקיד השני 

 Baruch and Barnett, 1986 ;Barnett and) ת על חוויות שליליות בתפקיד השנייכולות לפצו

Baruch, 1987 ;Greenhaus and Parasuraman, 1999) ,השקעות בבורסה תיקבדומה ל ,

 (.Sieber, 1974)המחולקות בין סוגי השקעות שונים להקטנת הסיכון בתנאי ואחד מהם נופל 

נשים יכולות שמצא כי  ,Friedman and Greenhaus (2777)למצוא במחקרם של  דוגמה לכך ניתן

כאשר אנרגיות ומשאבים עוברים מתפקיד , "בני ברית"לראות בשילוב בין עבודה ומשפחה 

את המוטיבציה שלהן להצליח בעבודה מתוך הרצון לשפר את הנשים שאבו , למשל, לתפקיד

 .נמצא כי מערכת העבודה והמשפחה בעלת השפעות על גורמים נוספים, בנוסף. משפחתן רווחת

משפחה יכולות המו מהעבודה חיוביות חוויותגילה כי  Barnett and Hyde (2778)חקרם של מ
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ית על משפיעות השפעה חיוב, להיות בעלות תרומה לרווחה הפיזית והפסיכולוגית של האישה

 .ואפשרויות אישיות וחברתיות אינטגרציה חברתית, הכנסה

" תיאוריית ההתפלגות", העולמותבשל כניסתן של תיאוריות המדברות על יחסי קרבה בין שני 

איבדה מנפקותה והתרכזה בחקר האופן בו אנשים מגדירים את הגבולות בין שני העולמות 

(Lambert, 1990 .) לשילוב בין עבודה  הגדרות סובייקטיביותבתקופה זו החלו להתפתח

ן של תופעה תפיסתית המאופיינת על ידי תחושה אישית של הישג משביע רצו: כגון, למשפחה

 (.Higgins, Duxbury and Johnson ,2000)מספר תביעות בעולם העבודה ובעולם מחוץ לעבודה 

Grzywacz (2772), בין עבודה למשפחה תלות הדדית חיוביתתיאוריה לפיה קיימת  הציע 

העוסקת במידה , (הגברה או זליגה חיובית בין עבודה למשפחה, פעולת סיוע: הנקראת לעיתים גם)

כישורים , ות באחד התפקידים בנפרד נעשית קלה יותר על ידי שילוב של חוויותבה השתתפ

גם כאן יכולה להיות השפעה , כמו במונחי קונפליקט. והזדמנויות אשר פותחו בתפקיד השני

מעטים , עם זאת. עבודההחיובית של עבודה על משפחה והשפעה חיובית של משפחה על 

הלכו צעד אחד  ,Halpern and Murphy (2775)(. Frone, 2003)המחקרים שעסקו בנושא זה 

פעולת " -הציעו להחליף את מטאפורת השילוב בין עבודה למשפחה במטאפורה אחרתקדימה ו

מים ליצירת תחום י פעולת גומלין בין שני התחו"אשר מדגימה את הרווח שניתן להשיג ע ,"גומלין

" משפחה -עבודה"נדה משילוב 'האגבעשור האחרון הורחבה . המשפר את שניהם, אינטגרטיבי

שילוב בין עבודה לאספקטים שונים בחיי העובד הנמצאים מחוץ , כלומר, "חיים-עבודה"לשילוב 

. זמן עם הילדים ותחביבים, התנדבות, פנאי, חיות מחמד, חברים, משפחה: לדוגמא. לעבודה

דים או בבני משפחה ההנחה החדשנית הייתה כי גם עובדים חסרי מחויבות עיקרית לטיפול ביל

, למשל)נמצאים במצב של לחץ ועומס לשלב בין עבודה לבין מחויבויות מחוץ לעבודה 

Kirchmeyer, 2000.) 

 

 תנאים המאפשרים את השילוב בין העבודה למשפחה

,  ייסקר בהמשךאשר , וק באסטרטגיותכאשר דנים ביכולת לשלב בין עבודה למשפחה פרט לעיס

, למשל)תפיסות התקופה : תנאים אלו כוללים. עוסק המחקר גם בתנאים המאפשרים שילוב זה

Blair-Loy, 2003) , מאפיינים אישיים כלליים ומאפיינים אישיים אשר באים לידי ביטוי במקום

תמיכת בני הזוג ,  (Gomez et al, 2001, למשל)חינוך מבית , (Kobasa, 1979, למשל)העבודה 

 ,.Greenhaus et al, למשל)ותמיכת מקום העבודה ( Burke, Weir and DuWors, 1980, למשל)

 . להלן ייסקרו בקצרה תנאים מאפשרים אלו(. 1987

אל מול תפקידם , הדרך בה האישה ובן זוגה מגיבים לתפקידם בחיי המשפחה -תפיסות התקופה

. (Sekaran,1986)להם מושפעת מרמת המסורתיות של הציפיות המגדריות ש, בעולם העבודה

 של הגברבעלת השכלה נמוכה מ אישה, כלומר, "לבחור למטה"גברים מעדיפים המחקר מראה כי 

בעלי ציפיות מגדריות גברים שכך  ,(Schoen and Weinick, 1993) שכר נמוך ממנו ההמרוויח

כי מראים אכן מחקרים . בעלות קריירה משכילותימים מנשים ועלולים לחוש מא, מסורתיות

 ה שלהןהעדר תמיכה של הבעל בקרייר אחת הבעיות הגדולות ביותר בקרב נשים עובדות היא
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(Gilbert, 1988; Vannoy-Hiller and Philliber, 1991 .)נשים מתחילות לבצע בחירות , עם זאת

המשיכו לבצע את ו אשר ניהלו קריירה במקביל לבעליהן נשים: המתאימות לתפיסתן המגדרית

מאשר  ,עם בעליהן רבים יותר חוו תחושת הוגנות נמוכה יותר וקונפליקטים -ביתרוב מטלות ה

ערכה מחקר , Blair-Loy(2774)  .(Mederer, 1993)שחלקו עם בני זוגן את תפקידי הבית  אלה

הבוחן בין היתר את תפיסותיהן בנוגע , בארצות הברית בתפקידים בכירים מקיף בקרב מנהלות

, מבוגרת: על פי קבוצות הגיל של הנשים מחקרה חולקו תוצאות .הלשילוב בין עבודה למשפח

 -8930נולדו בין השנים ) ,בעת המחקר 36 -33בנות , נשים מקבוצת הגיל הבינונית. בינונית וצעירה

. נכנסו לחיי הנישואין בשלב מוקדם של חייהן ולעיתים קרובות לפני שנכנסו לשוק העבודה (8958

לא הצליחו ו רובן הגיעו ללא יתרון במשא ומתן המשפחתי ולכן יחסיתנמוכה הכנסתן הייתה 

בפני נשים דלתותיהם  החלו להיפתחבתקופה זו . חיי הנישואיןלקידום תפיסות שוויוניות יותר ב

דבר שהוביל , החלו לפתח את הקריירה שלהןנשים אלו . מנהל עסקיםשל בתי ספר יוקרתיים ל

. של אשתו תסר יכולתו של הבעל להשלים עם הקריירה התובעניבשל חו, לעיתים קרובות לגירושין

היו בעלות ילדים ורק אחת מהן ניהלה חיי מקבוצת גיל זו הנשים  רק שלוש מתוך חמש עשרה

אשר הצליחו לפתח קריירה ובמקביל ללדת ילדים החזיקו בהגדרה , נשים אלו. נישואים במקביל

גילמה הגדרה זו . בקרב קבוצת הגיל הצעירהאשר הפכה פופולארית יותר , חדשה של אימהות

כפונקציה הכרחית  עם הילדים בילוי משותףל מופחת יותר זמן לפיה נדרש, תפיסה בתוכה

למרות שעות , עם זאת, רוב מטלות היום יום של הטיפול בילד הועברו לאישה אחרת. לאימהות

. (Uttal, 1996)ילדיהן בחיי " אמהות מעורבות"הגדירו עצמן הנשים כ, העבודה הרבות שלהן

ילדים  ללדתהחלו , (8956 -8952נולדו בין השנים ) 34 -40בנות , הנשים מקבוצת הגיל הצעירה

הן תשע מתוך עשרים הנשים בקבוצה זו  .בשנות השמונים המאוחרות והתשעים המוקדמות

תחילת ם אלו התחתנו בנשי. כאשר שבע מתוכן גם נמצאות במערכת יחסים יציבה, בעלות ילדים

בה לשני בני הזוג , ןתפיסה שוויונית של חיי נישואי החלה רווחת, בתקופה זו ,שנות התשעים

נשים אלו דחו את , בנוסף. (Farley, 1996) וגידול הילדים תפקידים שוויוניים בניהול משק הבית

נישואין הכך שנכנסו לחיי  ,שנים בקריירה שלהןשש עשרה הנישואין לאחר השקעה של בין שנה ל

בקבוצה זו  כל האימהות. בזוגיותשל תפיסות שוויוניות  הגשמהבמצב כלכלי אשר אפשר להן 

. ים של ילדיהןאמונות על העסקתן ובניית לוח הזמנאך נשארו , נעזרו במטפלות במשרה מלאה

עושות מעט בתחום עבודות ולפרנסת המשפחה  ותמחויב, בדומה לבעליהן ,נשים אלו, בנוסף

אשר נשארות , נשים בקבוצה זו בעלות תפיסות מאשימות כלפי נשים אחרות, אחד מצד. הבית

כאשר הן בעצם חוששות מכישלונות עצמיים אם ייבחרו , בבית בטענה כי ילדיהן תלויים בהן

בשל הפסדים בחיי  גם נשים בקבוצה זו ממשיכות להרגיש תחושות אשמה, מצד שני .בקריירה

 . בשל שאריות של תפיסות מסורתיות זאת, עבודההמשפחה אל מול כמות ההשקעה ב

 

מאפיינים אישיים שונים של האישה המשלבת בין עבודה למשפחה נחקרו  -מאפיינים אישיים

; Kobasa, 1979)בעיקר בהקשרה של השפעה על היווצרותו של קונפליקט בין עבודה למשפחה 

Rosenbaum and Cohen, 1999 ;Fassinger, 2005 .) גבוהה קשורה ברמות  עצמיתהערכה

(. Kobasa, 1979)גבוהות יותר של יכולת התמודדות עם הלחץ שבשילוב בין עבודה למשפחה 

Rosenbaum and Cohen (8999),  חוו פחות מתח  מיומנויות שליטה עצמיתמצאו כי נשים בעלות
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נה תכונת הי יעילות עצמית. מניהול מספר תפקידים מאשר נשים שהיו חסרות מיומנויות אלה

 (.Fassinger, 2005)קריירה של אישה מפתח להצלחת 

  

גדלו בסביבה חוז גבוה של נשים מצליחות מחקר שבחן מנהיגות נשית מצא כי א -חינוך מבית

 רק אלא, עם הורים אוהבים אשר בתהליך התבגרותן לא הציבו בפניהן דרישות נוקשות, תומכת

על ו ,שובה במיוחד ליצירת דמות לחיקוי עבור הנשיםהשפעתו של האב ח. ביקשו כי יהיו מאושרות

 ,לעומת זאת, האםתפקידה של . אישור וקבלה מצד האבות, מבקשות תשומת לב האופן בו הן

. (White, Cox, and Cooper, 1992)תחושת ביטחון ועידוד  שולי יותר ומסתכם בהענקת

Gomez et al (2778) ם קרובות בסיפורי הנשיםתיכי דווקא אימהות מופיעות לעי וצאיםמ .

לעבוד קשה ולבנות את הביטחון  בנותיהןקו תפקיד חשוב בהענקת השראה למהות שיחיהא

, בנוסף .להגיע לתפקידים בכירים ומשמעותיים דבר שאפשר להן, העצמי שלהן מוקדם בחיים

קיבלו חינוך  זה כל הנשים במחקר. אותו קיבלו מאפיין חשוב להצלחתן של הנשים הינו החינוך

הנשים קיבלו דחיפה . אשר בנה את הביטחון העצמי שלהן ואפשר להן את המוביליות למעלה

 . ממשפחתן לרכוש השכלה כמפתח לחיים טובים יותר או חתרו בעצמן לרכשה

של החשיבות שבתמיכת בן זוגן לשימור האיזון  מדגישים אתרבים  חוקרים -זוגהבני תמיכת 

עם קונפליקט בין  מיכת בן הזוג נמצאה כבעלת קשר שליליכך שת, הפחבין העבודה למשהנשים 

 ;Adams, King and King, 1995)עבודה למשפחה והיווצרותו של עומס באחד התפקידים 

Burke, Weir and DuWors, 1980; Orthner and Pittman, 1986; Repetti, 1987.)  לפי דברי

אך בעיקר מעניקים תמיכה נפשית , בטיפול בילדיםוהגברים לוקחים חלק בעבודות הבית , הנשים

על קיומם ו, במערכת היחסים לאורך השנים" צמחו יחדיו" הן ובני זוגן כיצד הנשים תארו. ועידוד

מחויבות לשוויון במערכת , תמיכה וקבלה הדדיים, מטרות משותפות, אחריות משותפתשל 

 Halpern and. (Blume, 2006)עיות תקשורת פתוחה והרצון לפתור יחדיו ב, הקשבה, היחסים

Cheung (2776), רים 'קואוצככמנחים ו מתארות את בעליהן נשים בכירות כי מפרטות במחקרן

לא הרגישו מאוימים על  אלה לכן .תפיסות שוויוניות בנוגע לנשיםו בעלי ביטחון עצמי גבוה :להןש

יוניות בין בני הזוג בתהליכי מחקרים הוכיחו כי שוו. בני זוגם ידי המשרות הבכירות שמילאו

 (. Lange and Worell, 1990) קבלת החלטות קשורה לרמה גבוהה של שביעות רצון מהנישואין

 

משפיע על  ,והגברים פרופורציית הנשיםובפרט  ,הרכב האנשים בארגון -מקום העבודהתמיכת 

ארגונים בעלי אחוז גבוה של נשים יצרו סביבה ארגונית , כלומר .להצליחיכולתן של הנשים 

בה קיימים , בסביבה ארגונית הנשלטת על ידי גברים (.Kanter, 1977) המאפשרת להן להתקדם

כך , מודל של נשים כמנהיגותלפתח  עובדותקשה ל, נשים בתפקידים בכירים מעט מאוד

 Davidson and)יטחון והיכולות להנהיג אינן תופסות עצמן כבעלות הב הן בארגונים אלוש

Cooper, 1992 .)אליהן הכניסה לנשים , קיימות עדיין רשתות חברתיות גבריות, בארגונים אלו

מחויבויות  לעובדות ישתר בגלל שלעתים קרובות בין הי, (Klenke, 1996)כמעט לא קיימת 

כך נמנעות מהן , להשתתף באירועים לאחר השעה ארבע שלא מאפשרות להן, משפחתיות

יזרעאלי . (Castro and Furchtgott- Roth, 1997)אינטראקציות חשובות עם מקבלי החלטות 
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של קידום אפשרויות ההשלכה רבה על במקום העבודה  לקשרים בישראל יש כי מצאה( 8990)

קריירה , אשר ברובן חשופות פחות למגוון הקשרים המתבססים על רקע פוליטי, נשים. העובד

 .ת ניהול בכירותלהתקדם לעמדובשל כך  מתקשות -או ניסיון במגוון מקומות עבודה צבאית

נמדדות באמצעות שעות תפוקת העובדים מחויבות והתפיסה כי  שונים עדיין רווחתבארגונים 

(. 8998, יזרעאלי)תפיסה הנותנת יתרון משמעותי לגברים , הם מבלים בארגון םהעבודה אות

י מעסיקיהם בארגון המשלבות בין עבודה למשפחה טוענות כ בכיריםבתפקידים נשים , מאידך

 (.Halpern and Cheung, 2008) נוטים להחשיב תוצאות עבודה ולא שעות בעבודה

נמצאה כבעלת קשר שלילי לרמת הקונפליקט בין , תמיכה מצד חברים לעבודה ומצד ההנהלה

 Greenhaus et al., 1987;Burke, 1988  ;Goff, Mount and)העבודה למשפחה בקרב העובדים 

Jamison, 1990 ;Stephens and Sommer, 1993 .) במחקר בו נשאלו זוגות עם שני מפרנסים

התשובה השנייה בתדירותה הייתה , אילו שינויים ישפרו את איכות חייהם תוך שמירה על רמתם

 (. Clark, 2000)כי הפיכת מנהלים בארגונים למקבלים יותר צרכי משפחה 

 

 אסטרטגיות לשילוב בין עבודה למשפחה

מאמצי החוקרים בתחום האסטרטגיות לשילוב בין עבודה למשפחה כוונו לניסיון לקבץ 

בין אם דרך הפחתת , זוגיות ומשפחתיות הנוגעות לשילוב זה, אישיות -אסטרטגיות סובייקטיביות

, למשל)דלת ההשפעה החיובית שבשילוב או על ידי הג( Hall, 1972, למשל)הקונפליקט 

Wiersma, 1994 .) בחלק הנוכחי אראה כיצד המחקר התקדם והתפתח כל עשור בתחום

נמצאות באחד התפקידים  סקירה זו לא דנה באסטרטגיות של נשים שאינן. אסטרטגיות אלו

רק אלא , נשים המוותרות על עבודה במשרה מלאה או על לידת ילדים, כלומר .באופן מלא

 .  באסטרטגיות של נשים העובדות במשרה מלאה ובוחרות ללדת ילדים בתקופה זו

משפחות כפולות "טבעו לראשונה את המונח  Rapoport and Rapoport (1969), בשנות השישים

כפי . והיו החלוצים בתחום המחקר הבוחן את ההשפעה ההדדית בין עבודה ומשפחה" קריירה

נבחנו בעיקר דילמות ובעיות העולות מקיומם של שני , ופה זושעולה מסקירתם על מחקרי תק

קונפליקט בין נורמות מוקדמות , סוגיות של זהות, עומס יתר: התפקידים בקרב שני בני הזוג

(. Rapoport and Rapoport, 1978)דעות מגדריות קדומות ועוד , מחסומים, לנורמות מאוחרות

נקשרו בחוויות של , אל מול עקרּות בית, במשרה מלאהגידול ילדים תוך כדי עבודה ל הדרישות ש

מחקרי תקופה זו , כלומר(. Orden and Bradburn, 1969)בעיקר עבור נשים , מתח ולחץ בזוגיות

ללא בחינת , בחנו את עצם החלטת האישה לצאת לעבודה אל מול נשים שלא יצאו לעבודה

 .ן בפן החיוביאסטרטגיות שילוב בין עבודה למשפחה הן בפן השלילי וה

 

הוויתורים , ההאשמות, המשיכו חלק מן המחקרים לעסוק בשאלת המתחיםבשנות השבעים 

 ;Epstein, 1971)והסכנות הקיימים במערכת זוגית ומשפחתית בה שני בני הזוג עובדים 

Holmstrom, 1972; Poloma, 1972 .) מחקרים אלו בדקו מדוע משפחות בוחרות בסגנון חיים

האם מדובר במודל החלטות ברור או  -בהתחשב בתוצאות הלוואי השליליות שלו, כפול קריירה
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המתחים חולקו (. Rapoport and Rapoport, 1971)סדרה של החלטות ספורדיות שיצרו מציאות 

המתעוררים , חיצוניים, העולים מתוך המשפחה -פנימיים: לשתי קטגוריות עיקריות

 (. Bebbington, 1973)מאינטראקציה עם מבנים סביבתיים 

בתקופה זו החלו לראשונה לבחון את האסטרטגיות בהן משתמשים בני הזוג להתמודדות עם 

; Hall, 1972 ;Poloma, 1972)מקורות הלחץ והעומס שבמערכת זוגית כפולת קריירה 

Holmstrom, 1972 ;Burke and Weir, 1976 ;Rapoport and Rapoport, 1978;McCubbin, 

ציפיות וערכים אישיים מעצבים את התנהגות הנשים תחילה החל המחקר להראות כיצד (. 1979

שינוי ציפיות אישי או שינוי ציפיות הסביבה , באמצעות הגשמת ציפיות הסביבה, בשני התפקידים

Hall, 1972).)Hall  (8902), ומצא שלוש' בוגרות קולג החל את המחקר בתחום כאשר חקר 

הגשמת ציפיות  אסטרטגיה ראשונה של. להפחתת הלחץ משו הנשיםאסטרטגיות בהן השת

באסטרטגיה זו תמך גם . תכנון מדוקדק וניהול לוח זמנים ברור, עבודה קשהעל ידי  הסביבה

Holmstrom (1972) ,שלהן באופן  שמצא כי נשים משתמשות בשליטה וסידור של לוח הזמנים

לחץ שבשילוב בין שני על מנת להפחית ה ,מודעות לאופן חלוקת זמנן ומאמצןמדוקדק תוך 

תעדוף משימות או שינוי ציפיות אישי והסתגלות באמצעות אסטרטגיה נוספת היא . התפקידים

שידול באמצעות , אסטרטגיה שלישית היא חתירה לשינוי ציפיות הסביבה. הנמכת סטנדרטים

טרטגיות המחקר לא מצא קשר בין שימוש באחד מסוגי אס. הסביבה לתמיכה בתפקיד

קרים נוספים הגיעו וח. ה של האישה מהשילוב בין התפקידיםההתמודדות לבין תחושת סיפוק

המחקר בתחום את המשיך  ,Poloma (8902)(. Harrison and Minor, 1878)לאותה המסקנה 

בשאיפות  וויתוריםהכוללות , ומצא אסטרטגיות שנשים מיישמות להגשמת ציפיות הסביבה

ואסטרטגיות שנשים מיישמות לשינוי ציפיות , (Epstein, 1971;Heckman et al., 1977) קריירה

ראיית משפחה כפולת  ,ראשית: תעדוף והפרדה בין התפקידים, ילובהצדקת השהכוללות , אישי

הנחקרות העידו על עצמן שהן , כלומר. קריירה כבחירה מועדפת והגדרת היתרונות שבבחירה זו

גדרת ה, שנית. מאשר היו עקרות בית יותר שהן עובדות מחוץ לביתנשים ואימהות מאושרות בגלל 

נטו , כך שבתנאי והתעורר קונפליקט בין עבודה למשפחה סדרי עדיפויות בין התפקידים נעשתה

ין תפקידי המשפחה משמעו מניעת זליגה מידור ב, שלישית .לתעדף את צרכי המשפחה ראשונים

תיאר כיצד נשים , McCubbin (8909), כמו כן .הביתיתשלילית של בעיות מהמשרד לספירה 

הורדת  ,למשל. להפחתת הלחץ בתוך כל תפקיד שינוי ציפיות אישישל  משתמשות בטכניקות

במהלכה הבעל והילדים , חלוקת אחריות מחודשת בתוך הביתבנוגע לאחזקת הבית ו סטנדרטים

. ה נהוג באופן מסורתילוקחים אחריות רבה יותר במחויבויות אחזקת הבית מאשר הי

של בני הזוג בנוגע לאירועים  אלמנטים של תכנוןאסטרטגיות נוספות של שינוי ציפיות אישי כללו 

סנכרון בין מעגלי זוגות כפולי קריירה ביצעו , דהיינו. את הלחץ על מנת להפחית, בחייהם

 וגמא לכך היאד. כך שנקודות השינוי המשמעותיות לא יתרחשו באותו הזמן, המשפחה לעבודה

 Holmstrom, 1972) ;Bebbington, 1973 ;Rapoportהשגת ביסוס תעסוקתי לפני לידת ילדים 

and Rapoport, 1976 ;Daniels and Weingarten, 1982) . 

ואת , לראשונה מערכת היחסים של שני בני הזוג בתוך תפקידם הכפול בתקופה זו נחקרה

 Burke and Weir (8908) כך זיהו, שבתמיכה רגשית מצד בן הזוג להצלחת השילובהחשיבות 
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 עידוד רגשי ותמיכה, אמפתיה, וחהתקשורת פת: ביניהם, אסטרטגיות מפחיתות לחץ בין בני זוג

קווי "המשיכו קו זה ודיברו על קיומם של  ,Rapoport and Rapoport (8906). ברגשות בן הזוג

הנשמרות ברגישות בחיי , ות המבטאות את קצה גבול היכולת של בני הזוגנקודות מוגדר -"מתח

 .  היום יום

שנות השבעים ממשיכות לתת דגש על הקונפליקט ותופעות הלוואי השליליות שבשילוב בין עבודה 

אך מתחילות לראשונה לדבר על האסטרטגיות בהן עושים בני , (Poloma, 1972, למשל)למשפחה 

: לשלושה סוגים מחולקות אסטרטגיותה. להפחתת תופעות הלוואי השליליות שימוש גהזו

 ,Hall)תעדוף משימות , (Hall, 1972)עבודה קשה יותר : למשל, הגשמת ציפיות הסביבה, ראשית

1972  ;Poloma, 1972) , ניהול לוח זמנים(Holmstrom, 1972 ) וויתור בשאיפות בקריירה

(Poloma, 1972 .)סנכרון בין נקודות משמעותיות בשני  דוגמת, יפיות אישישינוי צ ,שנית

, (Holmstrom, 1972) ;Bebbington, 1973 ;Rapoport and Rapoport, 1976התפקידים 

הגדרת היתרונות שבתפקיד , (Hall, 1972 ;McCubbin, 1979)הנמכת סטנדרטים אישיים 

וחלוקת אחריות מחודשת בתוך , (Holmstrom, 1972)מידור בין תפקידי הבית למשפחה , הכפול

שידול הסביבה לתמיכה בשילוב : כגון, שינוי ציפיות הסביבה, לבסוףו(. McCubbin, 1979)הבית 

 (.Holmstrom, 1972)החדש בין התפקידים 

 

שהיו בעיקרן אסטרטגיות , בשונה מהאסטרטגיות בהן עסקו קודם לכן, בשנות השמונים

הושם דגש על , (Lazarus, 1980, למשל)הקשורות לציפיות הסביבה בניסיון להפחית עומס ולחץ 

אסטרטגיות מוכוונות בעיה כוללות  .אסטרטגיות מוכוונות בעיה ואסטרטגיות מוכוונות רגש

, לעומת זאת .לחץ באמצעות ההתנהגות האישית של הפרטניסיונות לשנות או לבטל את מקורות ה

תגובות אשר מטרתן העיקרית היא איזון אסטרטגיות מוכוונות רגש כוללות התנהגויות או 

שיחות זוגיות , למשל .התוצאות הרגשיות של מקורות הלחץ לשמירה על איזונו הנפשי של הפרט

או , ילויות מרגיעות ותחביבים אישייםהפחתת לחץ על ידי פע, על רגשות בסיטואציות מסוימות

 ,Billings and Moss,  1981;  Lazarus)תגובות קוגניטיביות המנסות לראות את החיובי שבמצב 

 1980 .)Billings and Moos (8968), שני סוגיםהוסיפו וחילקו את האסטרטגיות הללו ל :

אקטיביים בניסיון לפתור  אסטרטגיה אקטיבית כוללת מעשים, מחד גיסא. אקטיביות ופסיביות

, מאידך גיסא. בין היתר באמצעות ראיית החיובי שבמצב או הסתמכות על ניסיון עבר, הבעיה

בין היתר באמצעות הכחשת חומרת , אסטרטגיה פאסיבית כוללת מעשים בניסיון להימנע מהבעיה

-Amatea and Fong. על גורם שלישיאלו או השלכת רגשות , הדחקת רגשות שליליים, המצב

Beyette (8960) , המשיכו המחקרים הקודמים בנושא ובנו מודל לחקר הקונפליקט שבמילוי מספר

 .כפי שמופיע בטבלה שלהלן, תפקידים בקרב נשים מקצועיות
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 מוכוונת רגש מוכוונת בעיה אסטרטגיה

העסקת עזרה , תעדוף משימות אקטיבי

 חיצונית ומשא ומתן עם אחרים

, בכל סיטואציהראיית החיובי 

 שיחות עם חברים וכושר גופני

עבודה קשה יותר וויתור על  פאסיבי

 תפקידים

מנגנונים נפשיים בדמות 

 הכחשה ועקירה, הדחקה

 

ממצאי המחקר העלו תובנה לפיה נשים נוטות להשתמש יותר באסטרטגיות אקטיביות מוכוונות 

גיה האקטיבית של העסקת עזרה מחקרים נוספים בתקופה זו הראו כי בדומה לאסטרט. בעיה

רשתות זוגות כפולי קריירה משתמשים באסטרטגיה אקטיבית מוכוונת בעיה נוספת של  -חיצונית

בין היתר , בני זוג ומשפחה מורחבת, חברים: להפחתת הקונפליקט בין העבודה למשפחה ,תמיכה

; Amatea and Fong-Beyette ,1987)על ידי חלוקת אחריות מחודשת בטיפול במשפחה ובבית 

Greenglass, Pantony and Burke, 1988 .)לראשונה נשים העידו כי הן השתמשו , כמו כן

-Amatea and Fong)לשלב בין עבודה למשפחה על מנת פעילות פנאי ותחביבים באסטרטגיה של 

Beyette ,1987). 

ת מסוימות יותר ים נוטות להשתמש באסטרטגיולראשונה על כך שנש ים דוברשנות השמונב

, תעדוף משימות: אסטרטגיות אקטיביות שתכליתן לפתור בעיההן עשו שימוש בעיקר ב. מאחרות

שימוש ברשתות תמיכה חיצוניות ומשא ומתן עם אחרים בנוגע לחלוקת האחריות על מטלות 

 Amatea and Fong-Beyette ,1987 ;Greenglass, Pantony and)הבית והטיפול בילדים 

Burke, 1988 .) 

 

קו המחקר של אסטרטגיות זוגיות ומשפחתיות לשילוב בין עבודה נמשך  שנות התשעיםב

 אלא מתוך, Wiersma, 1994), למשל)לראשונה שלא מנקודת קיומו של קונפליקט , למשפחה

 Becker, למשל)ה של העבודמקום המבקש להציב גבולות בין התפקידים בשל הדומיננטיות הרבה 

and Meon, 1999 .)Wiersma (8993) ,שלא שילוב בין עבודה למשפחה בקרב משפחות  חקר

חזקת א: תחומים דומיםמנקודת קיומו של קונפליקט וחילק לראשונה את האסטרטגיות לפי 

רובן של . לחץ חברתי ובחירות בקריירה, תחרותיות, חלוקת תפקידים, קשרים חברתיים, הבית

תפקידים ובחירות בקריירה נחקרו בעשורים חלוקת , אסטרטגיות בנוגע לאחזקת הביתה

תחרותיות ולחץ חברתי נמצאו לראשונה במחקר , אסטרטגיות בנוגע לקשרים חברתיים. הקודמים

אסטרטגיות שנצפו  .בעיקר אינטראקציה של בני הזוג עם הסביבה ועם מקום העבודה ללוזה וכ

, וש בעזרה חיצוניתשימנמצאה אסטרטגיה של  -אחזקת הבית ושאבנ :בעשורים הקודמים

ומר כל, חלוקת אחריות שוויונית בבית בדמות עוזרת בשכר או בת משפחה קרובה ואסטרטגיה של

 קיימת ,סדר עדיפויותהגדרת באסטרטגיית . כל בני המשפחה נושאים יחד בנטל עבודות הבית

 חלוקת שאבנו. ניקיון הביתנוגע לב הנמכת הסטנדרטיםועדיפות ראשונה כ משפחהבחירה ב

ילד ראשון  לידת ,כלומר, דחיית לידת ילדים לשלב מתקדם בקריירהאסטרטגיית  -תפקידים

מטלות הבית ביצוע אחריות על החלוקת אסטרטגיית  .בגיל מאוחר או החלטה על אי הבאת ילדים

האישה  בהןעיקרי בתקופות המבשל ה להיות בעלה יכול במהלכה, בהתאם לעומס בקריירה

 רילוקציה של :וויתורים הדדיים קיימת אסטרטגיית, בחירות בקריירה שאבנו. בעומס בעבודה
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 ת הבעלבחירו, למרות עבודתו של הבעל בעבודה טובה המשפחה לטובת הקריירה של האישה

המאפשרת לאישה להישאר במקום עבודתה כאשר היא , באוניברסיטה פחות טובהבלימודים 

וויתורים הדדיים של שני בני הזוג ולא  לראשונה המחקר מדבר על. משמעותיבדת בתפקיד עו

נמצאה , קשרים חברתיים שאבנו: אסטרטגיות חדשות שהוצגו. בלבד וויתורים מצד האישה

פגישות עם חברים לעבודה יחד עם שני בני  ,למשל, למשפחה עבודהבין ערבוב  אסטרטגיה של

 ומבני הזוג עם חברי זמן אישי של כל אחד ,כלומר ,זמן איכות עם חברים אסטרטגיה של .הזוג

נסיעות זוגיות ללא והקדשת זמן קבוע לזוגיות  בה קיימת, ייחוד זמן זוגיאסטרטגיית . טוביםה

שני בני הזוג כאשר בה מתחרותיות בעבודה  הימנעות אסטרטגיית, תחרותיותה שאבנו .ילדים

 או השני עושה הסבה מקצועית לתחום אחר -והאחד נחשב טוב יותר באותו התחום קריירה עליב

. השני מחליף מקום עבודה -בתנאי ואחד מקודם, ארגוןהעובדים באותו שני בני הזוג במידה ו

 החלטות, חגיגה משותפת של קידום של אחד מבני הזוג כוללתבקריירה  הדדי שיתוףאסטרטגיית 

. בהם מושכל חזקות של כל אחד ושימושהחולשות וההבנת ו צמתי קריירהבנוגע ל משותפות

תמיכת הבעל באופן פומבי  מדברת על, בנורמות חדשות תמיכה אסטרטגיית, לחץ חברתי שאבנו

 התעלמות מהערות כוללת, התעלמות מתגובות של אחרים אסטרטגיית. בקריירה של אשתו

 . או מטפל בילדים הבעל מבצע מטלות ביתאשר כ הסביבה פוגעניות של

בשל העובדה שנשים החלו למלא יותר משרות בכירות בשוק העבודה ואחוז הנשים מתוך כלל 

המחקר אודות  -(2773, למשל בישראל ראה סקירה של קראוס)המנהלים הבכירים גדל 

בעבודה , בעיקר של זמן, הצבת גבולותאסטרטגיות השילוב החל לראשונה לדבר על אסטרטגיות ל

ליצירת איזון  שלוש אסטרטגיותמצאו  ,Becker and Meon (8999) .אל מול הזמן עם המשפחה

וסחר  חלוקת אחריות במשפחה, הצבת גבולות: בין עבודה למשפחה בהן עושים שימוש בני זוג

הגבלת  :בין היתר, באמצעות משמעה הגבלת חדירת עבודה לזמן משפחה הצבת גבולות. חליפין

סירוב קבלת קידום המצריך שינוי מקום ועות רבות סירוב לקבלת עבודות עם נסי, שעות עבודה

בדגש על היותן הדדיות בין שני בני , האסטרטגיה השנייה והשלישית נחקרו קודם לכן. מגורים

, העובד לבן הזוג ,עיקריהמפרנס שהינו ה, הקרייריסטבין בן זוג  חלוקת אחריות במשפחה: הזוג

, ביתמטלות העיקרי לטיפול בילדים ובהי אחראהינו ה המפרנס המשני. שהינו המפרנס המשני

המחקר מגלה . גבוהות ילדיםבה מחויבויות הטיפול ביכול להקטין שעות עבודה בתקופה שכן הוא 

גברים קרייריסטים ונשים : בצורה מסורתית יתהפרדת התפקידים בין הגבר והאישה נעש כי לרוב

 תחלופה בין תפקידי המעמשוסחר חליפין  האסטרטגיה השלישית היא .מפרנסות משניות

בהתאם להזדמנויות בקריירה ואירועים , לאורך תקופות בחיים הקרייריסט למפרנס המשני

  .ביתמטלות האחריות בטיפול בילדים וההמשפיעים גם על תחלופת , נניםמכו

מחקרים נוספים שחקרו את האסטרטגיות הקשורות למקום העבודה של העובדת ולהגדרת 

לעבוד  ןמדובר ביכולת. גמישות בהסדרי עבודהבאסטרטגיה של  נוקטותהגבולות מצאו כי הנשים 

המאפשרת להן לשלב בין , יכולת זו. מחוץ למשרד הפיזי בחלק מהזמן ובשעות עבודה הנוחות להן

קשורה לזליגה חיובית מתפקיד אחד למשנהו , ובמשפחה מבחינת זמן ומקום מחויבויות בעבודה

 Hammer et al., 1997 ;Galinsky, Bond, and)ויעילה בהשגת איזון בריא בין עבודה למשפחה 

Friedman, 1993). בעבודה על השילוב בין עבודה למשפחה השפעתו של המנהל נחקרה , כמו כן

: מקיים את התנאים הבאים המנהל מקטינה לחץ בתנאי והמנהלנמצא כי תמיכת . בקרב עובדיו

הם חלק לגיטימי , תוך שאלה משפיעים על תפוקות בעבודה, חושב כי טיפול בענייני משפחה
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גמיש כשעולות בעיות ; מכיר המדיניות הנהוגה בארגון הנוגעת לענייני משפחה; מתפקיד העובד

שילוב בין עבודה למשפחה בקרב עובדיו בצורה של שילוב בין עבודה למשפחה ומנהל בעיות של 

 (. Galininsky and Stein, 1990 ,Wells and Major, 1996)שוויונית 

בתקופה זו ובעשור אחריה החלו מחקרים לחקור את הקשר בין איזון בין עבודה למשפחה לבין 

 Bruce and Reed 1994; Dunseath, Beehr, and King 1995; Ezra and) השירות הציבורי

Deckman 1996; Newman and  Mathews 1999; Saltzstein, Ting, and  Saltzstein 2001 .)

, לצורכיהם של הורים התאמות במקום העבודהרוב המחקרים עסקו בבחינת האופן בו , עם זאת

משפיעות על הפחתת הקונפליקט בין המשפחה לעבודה ועל , משרות אם ועוד, חדרי הנקה: כגון

; Ezra and Deckman 1996;Newman and  Mathews 1999)הנשים  של ןנרצושביעות 

Saltzstein, Ting, and  Saltzstein 2001 .)הסביבה החברתית בארגוןנחקר האופן בו , כמו כן 

 Bruce and Reed 1994;Dunseath, Beehr, and King)הציבורי מפחיתה לחצים 

1995;Wadsworth and Owens 2007 .) של נשים במגזר לא נבחנו האסטרטגיות הסובייקטיביות

 . בין עבודה למשפחה בנוגע לאופן השילוב, בתפקידים בכיריםנשים ובתוכן לא נבחנו , הציבורי

כך שבחלקן נחקרו אסטרטגיות , שנות התשעים הביאו עמן חלוקה של האסטרטגיות לפי תחומים

ויתורים ההדדיים דיברה לראשונה על וויתורים אסטרטגיות הו: למשל, עם דגש מיוחד, מוכרות

ובחלקן התגלו , (Wiersma, 1994)ולא רק כאסטרטגיה נשית , הן מצד האישה והן מצד בן זוגה

מקום העבודה הפך (. Wiersma, 1994)אסטרטגיות חדשות הנוגעות למקום העבודה ולסביבה 

כמות משמעותית  בו להשקיע בשל העובדה שנשים החלו, מחקר בתקופה זוהעיקרית של הלתמה 

נוצר הצורך בשימוש באסטרטגיות המגדירות גבולות בתוך מקום , לפיכך, של זמן ואנרגיה

 Becker)הסדרי עבודה גמישים ועוד , בין היתר באמצעות גבולות זמן, העבודה אל מול המשפחה

and Meon, 1999 ;Hammer et al., 1997 ;Galinsky, Bond, and Friedman, 1993 .) הספרות

האסטרטגיות  בחינה של תכולל ובנוסף היא אינה, המחקרית אודות המגזר הציבורי מצומצמת

 ;Bruce and Reed 1994) משות הנשים למציאת האיזון במגזר הציבוריהאישיות בהן משת

Dunseath, Beehr, and King 1995; Ezra and Deckman 1996; Newman and  Mathews 

1999; Saltzstein, Ting, and Saltzstein 2001 .) 

לשים דגש על  החלו חוקרים לראשונה, מלבד המשך המגמה הקיימת במחקר, בשנות האלפיים

 תקופה זו הביאה עמה, בנוסף. משפחהלשילוב בין עבודה ל האישההאסטרטגיות אותן מיישמת 

, למשל) בכירים משרותבאת תחילתו של מחקר אודות שילוב בין עבודה למשפחה בקרב נשים 

Halpern and Cheung, 2008 .)Drew and Murtagh (2775) ,הן , מנהלים חקרו אסטרטגיות בהן

מצא המחקר כי , בנוגע למנהלות. וב בין עבודה למשפחהשילעושים שימוש ל, נשיםהן גברים ו

והאסטרטגיה המשמעותית ביותר " השעות הארוכות"המכשול הגדול ביותר לשילוב הינה תרבות 

 47חקר , McGregor (2772) .כפי שנחקר בעבר, בהסדרי עבודה גמישיםשל הנשים הינה השימוש 

תיארו את  בכירותכלל ה. בניו זילנד מן המגזר הפרטי והציבורי בתפקידים בכיריםנשים 

. אוהבות את עבודתןקידם בראש הפירמידה וטענו כי הן התרגשות והאתגרים העולים מתפה

 -כך ש, לחלקן מקום העבודה מחזק את תחושת העצמי ולחלק אחר מעלה את הביטחון העצמי
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נשים אלו מגדירות חלק , כלומר .משמעותי בחייהןהמהנשים הגדירו את עבודתן כחלק  05%

נשים זה מסביר המחקר את המציאות שבה  באופן .ום העבודהמשמעותי מזהותן באמצעות מק

ומקום העבודה תופס חלק , נכנסות במספרים גדולים יותר לשוק העבודה בתפקידים בכירים

, אלו שילוב בין עבודה למשפחה בקרב בכירותמבחינת אסטרטגיות ה. משמעותי הולך וגדל בחייהן

. אודות זוגות כפולי קריירהרות במחקר אסטרטגיות מוכ מספר על הנשים העובדות התבססו

 בן הזוג ,שנית. סבתות תומכות וקרובי משפחה אחרים, מטפלת לילד: רשתות תמיכה ,ראשית

הנשים השתמשו ביכולותיהן , שלישית. במקרים רבים לקח את תפקיד המטפל העיקרי בבית

ולבסוף הן . טובהתעדוף ותקשורת בין היתר באמצעות , הניהוליות לארגון הספירה המשפחתית

 .בין התחומים ולשמור עליהם להגדיר גבולותניסו  אף

אפשרויות  והן את, ירה החופשיתעולם הבח את הן, הנשים עצמןמדגישה לראשונה את  תקופה זו

, בחירה: שימוש באופן זה חולקו לשלושהנשים עושות  הןבהאסטרטגיות ש. הפעולה שלהן

ת סט בחיר ,האסטרטגיה הראשונה (.Baltes and Heydens-Gahir, 2003)אופטימיזציה ופיצוי 

על מנת לפעול על פיהן , מדברת על האופן בו נשים מגדירות סט מטרות אישיות ,מטרות אישיות

זוהי . (פנימי או חיצוני)באופן יזום מונחה העדפות פנימיות או כתגובה לשינוי , בדרך מתוכננת

האסטרטגיה  .ומדברת על עולמה הפנימי של האישה לכן שלא נחקרה קודם, אסטרטגיה חדשה

מתייחסת לאמצעים הננקטים על ידי הנשים ה ,בדרך להגשמת מטרות אופטימיזציה היא השנייה

 .תזמון ואנרגיה, מודלים של הצלחות, למידה, התמדה, תוך שימוש באימון, להגשמת המטרות

באמצעים זמניים  תקעוסה זמני בעת חוסר משאבים פיצוי האסטרטגיה השלישית היא

של ביצועים במצבים של ירידה ממשית או צפויה  קבועה ואלטרנטיביים לשמירה על רמה

במחקרן של  אותן גם ניתן לראותאסטרטגיות אלו נחקרו בעבר ו ים מתוך שלוששתי. במשאבים

Halpern and Cheung (2776) , קונג וארצות -הונג, בסין בתפקידים בכיריםנשים  82 ואיינורבו

 אלו עשו שימוש נשים. ובמשטרה באקדמיה ,מנהלות במגזר הפרטי, שרות, מחוקקות: הברית

עשו הנשים , כמו כן. באמצעות לוחות זמנים ברורים ומולטיטסקינג -אופטימיזציהה תבאסטרטגי

, תיפחהמש בהיבט .מצעות אסטרטגיות מיקור חוץ שונותבא פיצויבאסטרטגיית ה גם שימוש

 פעולות אלה. קניית ארוחות מוכנות ועוד, ת ביתהעסקת עוזר: נעשה שימוש בדרכים דוגמת

גם אם , עם זאת. לנשים להתרכז רק בנושאים הקשורים ישירות בבילוי זמן עם המשפחה אפשרו

הביצוע והפיקוח  לתכלוליות אנשארות אחר נשיםה ,מטלות אלו מבוצעות על ידי גורמים חיצוניים

ר סמכויות וחלוקת אחריות ביזו: כגון נוקטות באמצעיםהנשים  ,בנוגע לתחום התעסוקתי. עליהן

, בנוסף לכך. למקסם את זמן העבודה להשגת תוצאות מרביות אפשרו פעולות אלה. לעובדים

, עבודה חלקית מהבית, השתמשו הנשים באסטרטגיית הפיצוי באמצעות לקיחת הילדים לעבודה

  .עם הילדים והקפדה על ארוחת ערב משותפתזמן המוקדש לילדים עבודה בלילות במקום ב

המחקר החל לדבר על כך שנשים מיישמות , בהמשך למחקר אודות עולמה הפנימי של האישה

אשר לעיתים קרובות , שינוי תפיסות אישיותכוללות אסטרטגיות בשילוב בין עבודה למשפחה ה

מצאו כי נשים , Halpern and Cheung (2776). אינן עולות בקנה אחד עם תפיסות מסורתיות

הן מאמינות שאם טובה צריכה להיות מעורבת , למשל, מגדירות מחדש את תפקידן כאימהות

נשים רבות מציינות . אבל אינה חייבת לבלות את כל זמנה איתם, בצורה משמעותית בחיי ילדיה

חוקים הן נאמנות ל, במציאותועל מנת ליישם זאת , כי משפחתן נמצאת במקום הראשון בשבילן

לקיחת הילדים , אכילת ארוחת ערב קבועה עם המשפחה: למשל, חדשים סטנדרטים אישייםלו
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. ועזרה בהכנת שיעורי בית כל ערב ןאי החמצת מאורעות חשובים בחיי ילדיה, לנסיעת עבודה

 ודהבמקום שעות בעב תפוקותת הן מחשיבו :מגדירות מחדש את תפקידן כמנהלותנשים גם 

הגיע לעיתים לעזוב באמצע היום כדי ל עצמןמאפשרות ל הן. עובדות בשעות עבודה גמישותו

 עובדת היותן. ערבשעות הולהשלים את העבודה ב ,לאירוע אחר הצהריים של אחד הילדים

מנהליהן  כך גםו לשלוט באופן חופשי יחסית בלוח הזמנים שלהןמאפשרת להן  במשרות בכירות

 . וקותלומדים להעריך תפ

; Jenson, 1994)לשילוב בין עבודה למשפחה אסטרטגיות טכנולוגיות נכנסו לשימוש  בעשור זה

Hill, Ferris and Martinson, 2003  ;Hill, Hawkins ,Ferris and Weitzman, 2001 .) השימוש

טוענים ואפילו יש ש, הסובבים אותנויחסינו עם בחיינו ובתופס חלק משמעותי הולך ובטכנולוגיה 

תפקידי חיים רבים  ו של הדור הנוכחי בשילובהמאפשרת את הצלחתזו כי הטכנולוגיה היא 

(Earls, 2002; Jackson,2003 .)יצירת ל הביאההכלים הטכנולוגיים  הגמישות שמאפשרים

 משפחות מתחילות לחיות חלקיםגם . יכולת עבודה מחוץ למקום העבודה": משרד הווירטואלי"ה

ם בה התקשורת המשפחתית נעשית באמצעות כלי, "אחדות מקוונת"ן במחייה הולכים וגדלים

, צדדים שליליים זו גם חוקרים הטוענים כי לגמישות ישנם, אולם(. Jackson, 2003) ייםטכנולוג

; Jones, 1997 Mirchandani, 1999)היכולת לטשטש את הגבולות בין העבודה למשפחה  : כגון

Epstein et al., 1999 ;Hill, Miller, Weiner and Colihan ,2006 ) ואף להגביר הקונפליקט בין

 הבאת העבודה הביתה הינה תופעה נפוצה, ואכן(. Batt and Valcour, 2003)העבודה למשפחה 

 שעליהם להיותמהעובדים מדווחים  07%-בארצות הברית כ, למשל .בקרב עובדים בכירים כיום

 (.Galinsky, Bond and Kim, 2001)ינם עובדים בפועל לעבודה לפחות בחלק מהזמן שאזמינים 

: למשל, בעלת מאפיינים חיוביים גם גמישותהם של חוקרים אחרים מוכיחים כי ממצאי ,אולם

; Jenson, 1994)את האיזון של העובדים בין העבודה למשפחה  מוש בכלים טכנולוגיים מגבירהשי

Hill, Ferris and Martinson, 2003 ;Hill, Hawkins ,Ferris and Weitzman, 2001) , בין היתר

הכלים (. Chelsey, Moen & Shore, 2003)על ידי הגדלת תחושת השליטה של העובדת 

 דבר זה בא לידי ביטוי. הטכנולוגיים מאפשרים לנשים שזירה עדינה בין תפקידי הבית והמשפחה

בדיקת ביצוע מטלות : דוגמת, העבודהביצוע מטלות הקשורות לבית ולטיפול בילדים בשעות ב

, ל באמצעות פקס או מייל"שיעורי בית של ילדיהן כאשר הן נמצאות בנסיעות עבודה בחו

; Jackson, 2003)ועוד  התכתבות בהודעות טקסט עם הילדים במהלך ישיבות עבודה

Mirchandani, 1999 .) 

אהבתה , נימי של האישהשנות האלפיים החלו להתמקד בעולמה הפניתן לומר כי , בקצרה

(. Baltes and Heydens-Gahir, 2003)ת סט מטרות אישיות בחירו (McGregor, 2002)לעבודתה 

, וקים וסטנדרטים מותאמיםבאמצעות ח, נשים מגדירות מחדש את תפקידן כאימהות, בנוסף

אחת האסטרטגיות (. Halpern and Cheung, 2008)באמצעות החשבת תפוקות , וכמנהלות

ת המאפשר ,אמצעים טכנולוגייםהחדשניות והמהותיות של שנות האלפיים היא כניסתן של 

לנשים לערבב בין עבודה למשפחה באמצעות קשר ממוחשב עם הבית במהלך יום העבודה ולהיפך 

(Jenson, 1994 ;Hill, Ferris and Martinson, 2003  ;Hill, Hawkins ,Ferris and 

Weitzman, 2001 .) ה אשר בחנה אסטרטגיות ומודלים בהם עושים רבלמרות קיומה של ספרות
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חסר מחקר שעוסק , משפחות הנשים והנשים עצמן לשילוב בין עבודה למשפחה, שימוש בני זוג

קל וחומר בחקר , משלבות בין עבודה למשפחה בשירות המדינה בתפקידים בכיריםבאופן בו נשים 

 . על חוסר זה ינסה לענות המחקר הנוכחי .נשים בשילוב זה של אותן" מקרי הצלחה"

 

 נשים בתפקידים בכירים

: בנשים בתפקידים בכירים במגזרים השוניםהתמקדו  ,בדומה למחקר הנוכחי, שוניםמחקרים 

בשל מיעוטו היחסי של (. Kellerman and Rhode, 2007, למשל)הציבורי והפילנטרופי , הפרטי

חלק זה מבקש לבחון , בתפקידים בכיריםמחקר אודות שילוב בין משפחה לעבודה בקרב נשים 

לבחון האם תנאים אלו  זאת בכדי. נשים למשרות בכירות אשר מאפשרים הגעת מהם התנאים

: בין היתר ייסקרו התנאים המאפשרים הבאים. יחזרו גם ביכולתן לשלב בין עבודה למשפחה

, (Davidson and Cooper, 1992, למשל)של הנשים בעמדות בכירות  מאפייני מנהיגותן

 White, Cox, and) שלבי הקריירה שלהן, ((Cantor and Bernay, 1992מאפייניהן האישיים 

Cooper, 1992 )מיישמות על מנת להצליח במקום העבודה  טגיות אותן הןוהאסטר(Rhode and 

Kellerman, 2007). 

הנשים צריכות להיות  -ח בין עבודה למשפחההמבקש לבחון שילוב מוצל, הנוכחי מחקרב

וכן  המשפחה מצליחות בניהול חיי, מנהלות מצליחות בעבודה :בכל תפקיד בנפרד מצליחות

על פי ניסוחו של , קריירה .חשוב להבין מהי אותה הצלחה בעבודה, לכן .ין התפקידיםבשילוב ב

Greenhuse (1987) ,א מערך של התנסויות הקשורות לעבודה הפרוסה לאורך שנים רבותהי :

, שאיפות: וגורמים פנימיים כגון, תפקידים והחלטות, משימות, חובות: גורמים חיצוניים כגון

בשניהם מדובר באישה ": תפקיד"או מ" פרנסה"נבדלת במחקר מ" קריירה. "ערכים וציפיות

ידת ההשקעה והמחויבות מצידה של האישה אך הם נבדלים במטרות העבודה ובמ, עובדת

.(Dancer and Gilbert, 1993; Gupta and Jenkins, 1985) מוגדרת כהישגים  הצלחה בקריירה

כאשר , (Arthur et al., 1989)אובייקטים או סובייקטיביים של האינדיבידואל בארגון או עיסוק 

פן הסובייקטיבי נמצא בהגדרה בה הצלחה בקריירה היא האפשרות הכפולה הן בנוגע לדגש נוסף 

 .(Derr, 1986)לחיות את הערכים האישיים של האדם והן לתת בכך תרומה לעולם העבודה 

Rhode and Kellerman (2770) ,אסטרטגיות אישיות בקרב נשים להצלחה  טענו כי קיימות

לאן  -החלטיות בנוגע לשאיפות אישיות ונה היאשאסטרטגיה רא: בקריירה בתפקידים בכירים

 ,Gallagher and Gallant)? מדוע הן רוצות בכך ומה הן מוכנות להקריב לשם כך, הן רוצות להגיע

: ביניהן, יכולות ניהול משמעותיותעל הנשים להראות , על מנת להשיג את מטרותיהן(. 2000

פיתוח של מערכות יחסים לא , בודהרכישת ניסיון נדרש בע, חיפוש אחר מטלות מאתגרות

על הנשים לחפש , בנוסף(. Rhode, 2002)פורמליות עם עובדים ופיתוח מוניטין של יעילות גבוהה 

 (.Ruderman and Ohlott, 2002)מתוך ומחוץ לארגון , דמויות לחיקוי ומנטוריםהנחיה של 

ים ים קרובות בנושאקשורים לעית בתפקידים בכיריםאותן בוחרות נשים  מסלולי הקריירה

משפיע ומושפע מהשילוב הנבחר על ידה בין משפחה  מסלול הקריירה הנבחר, כך. משפחתיים

 36איינו ורבו , White, Cox, and Cooper  (8992)דוגמה לכך ניתן למצוא במחקרם של .לעבודה
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עבודתן , השכלתן, ילדותןפוליטיקאיות ועובדות מנהל ציבורי בבריטניה על , יזמיות, מנהלות

 White, בהמשך לכך. וההיסטוריה המשפחתית שלהן על מנת לבדוק את מסלולי הקריירה שלהן

 הקיימת רוב הספרות המחקריתכאשר , פיתחה את מודל שלבי הקריירה של האישה, (8995)

למודל שמונה שלבים משמעותיים בקריירה של . קריירה של גבריםלגבי מסלולי מודלים ב עסקה

 : ם מצליחות המסודרים על פי גילנשי

 

 תיאור התקופה גילאים שם

בגרות 

 מוקדמת

ובחינת , מחויבות מוקדמת לעיסוק ובחינה של בחירות ראשוניות בנוגע להעדפות מגורים 25 -80

 הזהות

כניסה לעולם 

 המבוגרים

עקרת דחייה של תפקידי , פיתוח הזהות העצמית ביחד לעבודה ולפעילויות מחוץ לעבודה 25

 אשר מסתיימים במרכוז של תחום הקריירה בחייהן, פרידה מבן הזוג/  הבית

 ביסוס מוניטין אישי כבעל הישגים גבוהים, תקופת צמיחה ולמידה מהירה 44 -25 התייצבות

 מודעות גוברת לשעון הביולוגי והחלטות בנוגע לאם ללדת ילדים 45 -44 מוקדם שינוי

 שאיפה להשגת מטרות אישיות, חופשות לידה מינימליות, מהותפתרון סוגיות אי 45 תהשתקעו

התקדמות בתגובה לקיומה של , קונפליקט בין משפחה לעבודה, חרטה על אי לידת ילדים 37- 45 מאוחר שינוי

 תקרת זכוכית

מימוש , הבנת החלטות בנוגע לחוסר לידת ילדים, פתרון קונפליקט בין עבודה למשפחה 57 -37 הישגים

 פיתוח יציבות ותפיסה מאוחדת של ההישגים עד כה, אישיות מטרות

 מעגלים של התרחבות והתבססות, המשך צמיחה והצלחה +57 תחזוקה

 

התייצבות בקריירה לפני החלטה על לידת המודל מדגים את העובדה שנשים מגיעות לשלב של 

בחייהן  התחום המרכזיא רוב הנשים במחקר טענו כי הקריירה הי, בנוסף .שצוין לעילכפי , ילדים

לסוגיות של  הקיימת התייחסותהעל אף . רק באופן זה הצליחו להגיע לעמדות הבכירות בהן עבדוו

 . דרכים בהן נשים משלבות בין משפחה לעבודההלעומק  יורדהמודל לא , וניהול משפחה ההקמ

 Cantor and.נחקרו רבות בהשלכה למידת הצלחתן בקריירה תכונותיהן של נשים מנהיגות

Bernay (8992) , י ובממשל המקומי פוליטיקאיות בתפקידים בכירים בממשל הפדרל 25ראיינו

. תחומןלהצליח ב ןפיתחו יכולות מנהיגות שאפשרו לה בחנו כיצד נשים אלו ןה. בארצות הברית

תוקפנות , עצמי מגובש: החוקרות זיהו שלושה אלמנטים הכרחיים במנהיגות בקרב נשים אלו

, עצמי מגובש משמעו ידיעה וביטחון באיכויות האישיות של האישה בכל מצב. רתית וכוח נשייצי

תוקפנות , כמו כן. המאפשרות לה לקחת סיכונים ללא צורך להשתנות בהתאם לדעות הסביבה

והנינוחות האישית של הנשים , הנהגה וביטוי עצמי, יצירתית משמעה אישה בעלת יכולות יוזמה

כוח נשי משמעו שימוש , לבסוף. תחרותיות ואגרסיביות למען קידום עצמי: גוןעם תכונותיהן כ

 .בכוח על מנת להפוך החברה למקום טוב יותר

ומשליך על שילוב בין עבודה  של הנשים נבחן אף הוא בספירה הארגונית מנהיגותהסגנון 

, ישיר ותחרותי ,אגרסיבי :נשים רבות מתאימות עצמן לסגנון המנהיגות הגברי המקובל .ומשפחה

כאשר נשים מתנהגות בצורה אגרסיבית הן מתויגות , עם זאת. על מנת להשתלב בארגון

 Davidson" )מנהיגים"הם נחשבים ל, ואילו כאשר גברים מתנהגים כך, כנודניקיות ושתלטניות

and Cooper, 1992 .)סגנון  המסגלותנשים , מחד גיסאשכן , נמצאות במלכוד אלה נשים, לפיכך
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 ,אולם מאידך גיסא ,מסתכנות בלהישאר מאחור אל מול סגנון המנהיגות הגברי "נשי"מנהיגות 

 Ragins, Townsend and)הן יבוקרו על כך שאינן נשיות מספיק , אם יסגלו סגנון מנהיגות גברי

Mattis, 1998) . 

 

 עובדות בישראל נשים 

על פי התרשים ניתן . בישראלניתן לראות את השתתפותן של נשים בשוק העבודה  8בתרשים 

הן , ברם. לומר כי נשים משתתפות בצורה שוויונית למדי מבחינת ייצוג בשוק העבודה בישראל

מכלל מדגים כי שיעורן של נשים  2תרשים ש זאת למרות ,אות בתת ייצוג בעמדות ניהולנמצ

כפי שניתן לראות , למעשה(. 2782, ס"למ)נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות במשק המנהלים 

ב מגייסות נשים "גם החברות הגדולות בארה: אין מדובר בבעיה ישראלית בלבד, 2בתרשים 

 (.Barsh ,2011)אך נשים אלה לא מצליחות להתקדם , לכמעט מחצית מהמשרות ההתחלתיות
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, התנהגויות ,פרקטיקות :בין עבודה למשפחה איזוןקיימת ספרות ענפה אשר עוסקת ב, לסיכום

עם . המיושמות על ידי בני הזוג ככלל והנשים בפרט לשילוב בין עבודה למשפחה תפיסות ואמונות

אינם עוסקים רק בשילוב בין עבודה  בתפקידים בכיריםרוב המחקרים הקיימים בקרב נשים , זאת

, באופן כללי. ועוד, דרכי ניהול עובדים, דרכי התקדמות בקריירה: למשפחה אלא בשלל נושאים

עם מחויבויות  בתפקידים בכיריםמעט מן המחקר אודות איזון בין עבודה למשפחה בחן נשים 

קבוצה זו אף לא נבחנה בדגש על סיפורי (. Halpern and Cheung, 2008)טיפול משמעותיות 

בשירות  בתפקידים בכיריםהצלחה וכן לא קיים מחקר על שילוב בין עבודה למשפחה בקרב נשים 

, למשל)ומעט מאוד מחקר סקטוריאלי מתוך השירות הציבורי בארצות אחרות , הציבורי בישראל

Ezra and Deckman 1996.) 

בעלות , בשירות המדינה בישראל בתפקידים בכיריםכיצד נשים  המחקר מונחה על ידי השאלה

ומה הגורמים  מצליחות לשלב בין עבודה למשפחה, מחויבויות משפחתיות משמעותיות

להבין מהן אסטרטגיות השילוב בהן נוקטות  הנשים  בכדי. המאפשרים את אופן השילוב המוצלח

נבחרו נשים אשר סביבתן העידה עליהן שהן  -הללו על מנת להצליח לשלב בין עבודה למשפחה

השערת , בהמשך לסקירת הספרות .דמויות לחיקוי באופן בו הן משלבות בין עבודה למשפחה

תה כי האסטרטגיות בהן ישתמשו הנשים והגורמים המאפשרים אותן יכללו המחקר הכללית היי

מטרתו של המחקר הנוכחי . מקומות העבודה שלהן ותכונותיהן האישיות, את משפחתן של הנשים

בהתייחס לקבוצה  ,בין משפחה לעבודהאת ההבנה בדבר אסטרטגיות שילוב  הינה להעמיק

בשל מיעוט , דמויות לחיקוימתוך מוטיבציה לשרטט ר נושא זה נבח, בנוסף. זו של נשים מובחנת

 . נשים המהוות דמויות לחיקוי לנשים אלו
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 ת המחקרשיט: 2פרק 

 גישת המחקר

 "חקר מוקיר"הינה שימוש בגישת , מחקר הנוכחיאשר  היוותה קו מנחה ב, המסגרת הכללית

(Appreciative Inquiry).  מטרת המחקר , ע חדש בספירה הארגוניתיוצרת ידה, שיטה זועל פי

נקודות מתבונן דווקא על , החוקר המעוניין לשפר את הארגון הנבדק. לייצר שינוי בארגון היא

עליו , מתוך התבוננות זו. במקום להתמקד בחקר הקשיים כמקובל, הקיימות בארגון החוזק

ל הארגון בכלל ושל התחום למצוא את התנאים הקיימים המאפשרים את פיתוחו וצמיחתו ש

. תוך הסבת תשומת ליבם של הגורמים בארגון לתנאים אלו, הספציפי אותו הוא רוצה לשפר בפרט

, מהווים את ההתנהגויות הרצויות לארגוןה, התמקדות בתנאים אלולפיה זאת מתוך אמונה 

ך השנים נקבעו במש (.Bushe and Kassam, 2005) תוביל לשיפור הארגון ולשינויו בכיוון חיובי

בנו את , Cooperrider and Srivastva (8960). על ידי חוקרים עקרונות שונים לביצוע חקר מוקיר

תוצאות החקר יהיו ישימות . ב. של המערכת המיטבי החקר יתמקד בחלק. א: הסט הראשון

הארגון יצור ידע ומודלים משכנעים לחברי י, כלומר .החקר יהיה פרובוקטיבי. ג. בארגוןלביצוע 

 Cooperrider and. החקר ישתף את חברי הארגון בעיצוב וביצוע החקר עצמו. ד. ויעוררם לפעולה

Whitney (2778) ,התייחסות כאל ארגונים . ה: הוסיפו על הסט הראשון חמישה עקרונות נוספים

כאל מבנים חברתיים ועל כן חשוב לחבר לחקר כמה שיותר חברים בארגון ליצירת מטרות 

חקירת . ז. השינוי הארגוני מתחיל עם תחילת החקר ובאמצעותו ולא רק בסיומו. ו. ותמשותפ

הנחת היסוד של החקר היא כי מעשינו בהווה . ח. הסיפורים שמאחורי התרבות הארגונית ושפתם

שכן שינוי , בניית השאלון בפרט והחקר ככלל באופן חיובי. ט. מונחים על ידי תפיסתנו את העתיד

 .בארגון דורש אפקט חיובי מהותי ונכון

. בתפקידים בכירים משפחה בקרב נשים -שילוב עבודה הסוגיה המחקרית בה ברצוני לעסוק הינה

החלטתי : באמצעות העקרונות המנחים של גישת החקר המוקיר נבנו חלקים שונים במחקר

ירת בח. וןבשל הרצון להתמקד במקרי קיצ, להתמקד בשאלת המחקר בסיפורי הצלחה של נשים

בחירה בכלי מחקר של ראיונות חצי . נעשתה באמצעות חיפוש אחר מקרי הצלחה המרואיינות

כמו גם אופן ניהול הריאיון , יית הריאיון עצמו עשו שימוש בגישת החקר המוקירמובנים ובנ

גיבשה את הממצאים לידי אסטרטגיות ותנאים , תיאוריה המעוגנת בשדה, שיטת המחקר. בפועל

 . בשירות המדינה משפחה בקרב נשים בתפקידים בכירים -וב עבודהילמאפשרים לש

 

 שאלת המחקר

. משפחה בקרב נשים בתפקידים בכירים -הסוגיה המחקרית בה עוסק המחקר היא שילוב עבודה

שאלת המחקר בוחנת את : נעשה שימוש בגישת החקר המוקיר, כדי לגבש שאלת מחקר ספציפית

בשירות המדינה  בתפקידים בכירים נשים כיצד: העבודה למשפחהנקודות החוזק שבשילוב בין 

ומה  מצליחות לשלב בין עבודה למשפחה, בעלות מחויבויות משפחתיות משמעותיות, בישראל

תוך בחירת , בחינת המערכת שבמיטבה, כלומר? הגורמים המאפשרים את אופן השילוב המוצלח

 . מקרי הקיצון הפרובוקטיביים
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 ראוכלוסיית המחק

 מתאימים העבודה תנאי בו, במגזר הציבורי מועסקות העובדות בישראל הנשים למחצית קרוב

מהעובדים המועסקים בשירות המדינה בישראל הן  83%-כ(. 2788, לוטן-אלמגור)לאימהות  יותר

עבודה , תפקידי חינוך: באופן מסורתי "נשיים"נחשבים הבתפקידים רובן עובדות , עם זאת. נשים

בשירות המדינה חוזה בכירים אחוז הנשים המועסקות ב, זאת ועוד. בריאות ומזכירות, סוציאלית

נתונים אלו , יתרה מכך. (2782, רוזנפלד-שחל) נשים 249, כלומר, בלבד 44%עמד על  2788-ב

שלושת דרגי גם בבחינת (. 28%עמד על  2774-אחוז הנשים ב)משקפים עליה בשנים האחרונות 

 2:כפי שניתן לראות בטבלה שלהלן, הן נמצאות בתת ייצוג משמעותי 1,ול הבכיריםהניה

 

 אחוז הנשים בקרב המנהלים דרג

 84% 'א

 26% 'ב

 40% 'ג

 

תית באחוז הנשים בדרג תנוד עליהעל  מעידוהעשור האחרון מנתונים השוואתיים מציג  4תרשים 

 .(2782, רוזנפלד-שחל)' ג-ו' ועלייה הדרגתית בדרג ב, 'א

 

 
 

עד שנות , מתקופת קום המדינה "צהוהחלו תהפועל"למרות מיתוס השוויון הנפוץ בישראל על 

גברים היו המפרנסים העיקריים ונשים היו : הייתה בישראל חלוקת תפקידים מגדרית, שבעיםה

לאחר מלחמת ששת הימים הגיעה צמיחה כלכלית . והטיפול בילדים אחראיות על משק הבית

כך נשים החלו להשתלב בשוק העבודה באופן דומיננטי  ,מחסור בכוח אדם בשוק העבודהונוצר 

חוק שוויון ) בין נשים וגברים בישראל על פי חוק שוויוןהעוגן  8958בשנת (. 8997, פרידמן)  יותר

                                                      
. לים ומנהלי אגפים בכירים"תפקידים המקבילים לסמנכ -'דרג ב. לים"לים ולמשנים למנכ"תפקידים מקבילים למנכ, לים"תפקידי מנכ -'דרג א 1

 . מנהלי אגפים ומנהלי תחום בכירים -'דרג ג
  .תת הייצוג קטן, בתוספת שלהם, הנתונים לא כוללים משפטנים ופרקליטים 2
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שוויון מגדרי  -עדיין קיים אי, עולה מהסקירה מעלהאך כפי ש, (8958א "התשי, זכויות האישה

 (. 8999, יזרעאלי)פערי שכר ועוד , המתבטא במיעוט נשים בעמדות בכירות, ודה בישראלבשוק העב

 

 מחקרהמשתתפות 

 אודותבשירות המדינה  בתפקידים בכיריםהתפישה הסובייקטיבית של נשים המחקר בוחן את 

 על מנת לצמצם כמה שאפשר את ההטרוגניות בקבוצת המחקר נבחרו .בין עבודה למשפחההאיזון 

הנשים שנבחרו מכהנות  .ללא יחידות הסמך ,בלבדהשונים ממשרדי הממשלה נשים  למחקר

המחקר של אוכלוסיית (. 2788, נציבות שירות המדינה)' ג - 'א בדרגות ניהול, יםבכיר תפקידיםב

המחקר מבקש ו, ( =249n)הנשים בתפקידים בכירים בשירות המדינה אינה גדולה כשלעצמה 

 : מצומצמת יותר בעלת שני המאפיינים הללו לבדוק מתוכן קבוצה

 .בתקופת הזמן הנוכחית מחויבויות טיפול משמעותיות בילדיםנשים בעלות . 8 

 .מהוות דמויות לחיקוי לסביבתן באופן בו הן משלבות בין עבודה למשפחההנשים . 2 

הגיל המינימלי להשארת . מתחת לגיל עשרמבקש כי לנשים יהיה לפחות ילד אחד התנאי הראשון 

על פי (. 2787, וייסבלאי) 88 -6ילד ללא השגחה במדינות שונות בארצות הברית ובקנדה נע בין 

החוק בישראל הגיל המינימלי להשארת ילד ללא השגחה נמוך מהנהוג במדינות אחרות ועומד על 

ים מנסים לקדם את ארגונים שונ, עם זאת(. 2788, 59תיקון מספר , חוק העונשין)בלבד  8גיל 

לעיתים (. ארגון בטרם, למשל)לפחות  82 -9בישראל לגילאי " ההשגחה הראויה"העלאת גיל 

גם אם ציפייה זו , הציפיה הנורמטיבית הרווחת היא שהאם ממלאת את תפקיד ההשגחה, קרובות

הנחה כי מתוך , כרף העליון לגילאי ילדי הנשים נבחר 87גיל , בשל כך. מתערערת בשנים האחרונות

. שכן מצופה ממנה לבלות זמן רב עם ילדיה, בתקופה זו יש לאישה מחויבויות טיפול משמעותיות

מדווחים על , זוג עובדיםבהם שני בני ה, מחקרים מראים כי זוגות בעלי ילדים קטנים, זאת ועוד

דות כשבתוך כך נשים מעי, מאשר זוגות אחרים באופן משמעותי כמות גבוהה יותר של מתח ולחץ

 ,Bird and Ford, 1985 ;Heckman, Bryson, and Bryson)על לחץ גדול יותר מאשר גברים 

למתח ולחץ בעקבות הצורך  ביותר נבחרה קבוצת הנשים בעלת הפוטנציאל הרב, כלומר(. 1977

נשים מועסקות בעלות ילד אחד לפחות מתחת לגיל  395,983בישראל . לשלב בין עבודה למשפחה

 . קטגוריה זומהנשים בישראל הנכללות ב 25%-יותר ממדובר ב, (2788, אדם סקר כוח)עשר 

התנאי השני , ובהמשך לשימוש בשיטת חקר מוקיר, מתוך מוטיבציה להציג מודל מוצלח לחיקוי

נבחרו נשים אשר סביבתן העידה כי הן הצליחו , לכן. באיזון בין עבודה למשפחה הצלחההוא 

מקרי  ןנשים שלא היה עובד אחד שיכל לומר עליהן כי ה, מהבהתא. לשלב בין משפחה לעבודה

חשוב להדגיש כי העובדה שהקולגות של הנשים העידו עליהן  .לא נבחרו להשתתף במחקר -הצלחה

כלל המרואיינות . על תחושתן הסובייקטיבית שלהן לא בהכרח מעידה, כי הן מצליחות בשילוב

בין  מצליח איזון או שילוב בתקופה הנוכחית יש להןמרגישות כי במחקר נשאלו בראיון האם הן 

  .כךאך חלקן העידו כי בתקופה זו אינן מרגישות , עבודה למשפחה

עומד על  ממוצע גילאי הנחקרות. קשרי נישואים נשואות או בעלות בן זוג קבוע ללאהנחקרות כלל 

 בעת הלידה הראשונההגיל הממוצע . שנה 25.9עומד על  שלהן שנה וממוצע גיל הנישואים 37.0

כאשר טווח מספר הילדים נע בין ילד אחד , ילדים 2.95לנשים בממוצע . שנה 29.2עומד על 

 8.2 -ילד שלישי , 9.8 -ילד שני , שנה 88.0 -ילד ראשון: גילאי הילדים בממוצע הם. לארבעה ילדים
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 88. שבועיותעבודה שעות  54 -שנים בתפקידן הנוכחי ב 4 בממוצעעובדות הנשים . 3.8 - וילד רביעי

 .נטו₪  85,777 -87,777מרוויחות בין כאשר השאר  לחודש נטו₪  85,777וויחות מעל מר מהן

 

 כלי איסוף הנתונים

אשר מצד אחד הקנו האפשרות להנחות את  ,ראיונות עומק חצי מובניםהנתונים נאספו באמצעות 

צד שני העניקו לנשים אפשרות לספר אך מ, הנשים למענה על השאלות העומדות במרכז המחקר

תוך סטייה מן השאלה הישירה לנושאים , את סיפורן בחופשיות ובכרונולוגיה המתאימה להן

תומכים אף הם בשיטת  יםכלי איסוף הנתונים הנבחר, בנוסף .ם ולסיפורים ספציפייםיצדדי

וויותיהן בנוגע לח איסוף סיפוריםהראיונות מאפשרים : החקר המוקיר בדגש על הצלחה

בנוגע לתקופות בהן חוו את השילוב הטוב ביותר בין עבודה , כלומר, הארגון ותחברהחיוביות של 

הראיונות עצמם נועדו . בין אם מדובר בתקופה הנוכחית ובין אם בתקופה בעברן, למשפחה

שכן באמצעות סיפוריהן של הנשים יתחדדו בפניהן החלטותיהן , להתחיל את השינוי הארגוני

למרות , במהלך הראיונות, כמו כן. ה והן ידעו לשמרוהחיוביות בנוגע לשילוב שבין עבודה למשפח

היו נשים שלא חוו תחושה של הצלחה בשילוב , שסביבתן העידה עליהן שהן מקרי הצלחה

וסיפורים בנוגע לתקופות מוצלחות יותר בשילוב גרמו להן להבין מה חסר , בתקופה הנוכחית

 . בתקופתן הנוכחית

בהתבססות על מודל , (0נספח )בשיטת החקר המוקיר הם  אף ונבנ וניסוח השאלות מבנה הריאיון

עם הקווים , Kluger and Nir (2009)אותו הציעו  FFI- Feed forward Interviewראיון 

התמקדות בתקופה החיובית ביותר של שילוב , ניסוח השאלות בצורה חיובית: המנחים הבאים

בחינת הגורמים לאותו ו, חקרתהתמקדות ברגשותיה של הנ, בין עבודה למשפחה של הנחקרת

 .משפחתית ותעסוקתית ,מבחינה אישיתשילוב 

 

 המרואיינותאסטרטגיית גיוסן של 

סו המרואיינות באמצעות בוגרי בשלב הראשון גוי: בצעה בשני שלביםאסטרטגיית הגיוס הת

 המפוזרים במשרדי הממשלה השונים בעמדות מפתח, "צוערים למגזר הציבורי -עתידים"תכנית 

הבוגרים לרוב דיברו עם הנשים והסבירו להן את מטרות . וכן באמצעות היכרות אישית עם הנשים

בשלב . הן כבר ידעו במה מדובר -כך שכאשר יצרתי עמן קשר באמצעות הזמנה רשמית, המחקר

בה חבר מביא חבר להשתתף , "כדור שלג"בשיטת  גייסתי מרואיינות באמצעות שימוש, השני

מכל  ביקשתי, איוןיבסוף הר(: Goodman, 1961 ;Bryman, 2001 ,Patton, 1990)במחקר 

הנשים שרואיינו  27מתוך . רשימה של מרואיינות רלוונטיות נוספות משירות המדינה נחקרת

תשע נשים באמצעות בוגרי עתידים וגיוס , חמש נשים גויסו באמצעות היכרות אישית -במחקר

 ". השלגכדור "יתר הנשים היה תוצאה של שיטת 

 משרדים השיבש, אשר עלו במהלך מציאת המרואיינות למחקרמשרדי ממשלה שונים  85מתוך 

היה  משרדים נוספים השיבחמ. לא היו כלל נשים בעמדות בכירות העונות לשני התנאים הללו

לא מצאתי נתונים מדויקים בנוגע למספר הנשים . משרד לבכ נשים ארבע-של שלושקובץ 

למרות , עם זאת. בשירות המדינה להן לפחות ילד אחד מתחת לגיל עשר בתפקידים בכירים

היה קושי רב לאתר נשים העונות  -שימוש באסטרטגיית גיוס נרחבת למדי אשר תפורט בהמשך
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אטען כי גודל קבוצת הנשים שנבחרה לכן . לשני הקריטריונים המצטברים המפורטים מעלה

 .להבהרבה מקבוצת המחקר כו גדולהלמחקר אינה 

 

 ביצוע הראיונות

עם הנשים נוצר  הישיר הקשר. לרוב במשרדיהן של הנשים, 2782הראיונות נערכו בשנת עשרים 

 נשיםעשרים ה(. 2נספח )באמצעות מכתב הזמנה להשתתפות במחקר אשר נשלח לנשים במייל 

 עם חשש כי יהיהלרוב , נכונות להשתתף זמן קצר לאחר קבלת המייל והביע שהשתתפו במחקר

לא ענו  נוספות אליהן נעשתה פנייה נשיםמספר . הצפוף שלהן ח הזמניםקושי להשתחל ללו

, הנשים אישרו את הראיונות בעצמן .ואישה אחת ביקשה מפורשות שלא להשתתף, להזמנה כלל

לעיתים נקבע הריאיון . ולעיתים קרובות הפנו את קביעת הריאיון בפועל למנהלות הלשכה שלהן

מספר פעמים . בהתאם לעומס של המרואיינת, מה ולעתים נקבע לשבוע הקרובשבועות מספר קדי

, בשל אי אלו מקרים דחופים שהתעוררו בעבודתן, לזמן אחרמצדן של הנשים  נדחו ראיונות

אך לעתים , שעהאורך הריאיון נקבע ל. לעיתים בהשפעתו של המצב הביטחוני או הכלכלי במדינה

, כמעט כל ראיון לקח בפועל כשעה, עם זאת. קרובות נשים הגיעו מאוחר בשל פגישות קודמות

ועל כן הביעו רצון , ניכר בהן כי הן נהנות מהשיחה, שכן מרגע שנשים החלו לספר את סיפורן

 תמהלך הריאיון עצמו תמך בשיט. למצותה עד תומה גם אם הדבר דרש דחיית הפגישות הבאות

, לית במהלך הריאיון והתמקדות מלאה בסיפורה של הנחקרתאהתערבות מינימ: חקר המוקירה

מלבד שיקוף של דבריה מעת לעת לוודא כי אכן הדברים הובנו כראוי וכן כי אין לנחקרת נושאים 

, לעיתים נקטע שטף דיבורן של הנשים בעקבות טלפונים דחופים, במהלך הראיונות .נוספים

ניכר כי , זאת למרות .םדפיקות בדלת של חברים לעבודה בנושאי עבודה למיניההודעות טקסט ו

אך דווקא נטו לענות לשיחות , הנשים התאמצו לסנן הפרעות עבודה אלו למינימום הנדרש

כמו לבצע הדגמה חיה לחשיבות אותה הן מעניקות לתחום , והודעות טקסט מחברי משפחה

קיבלו שאלון סיכום בעותק קשיח או  נשיםה, איוןבסיום הרי. המשפחתי גם בתחומי העבודה

כלל  (.3נספח ) במקום או שלחו במייל מילאו ןאותו האנונימי  שאלון נתונים כלליים במייל

למרות שחלק מן הנשים  .מות של ילדים ובני זוגן של הנשיםהשמות במחקר בדויים וכן שונו ש

נכון היה לאמץ שיטה אחידה כלפי כלל הנשים , העניקו את אישורן להשתמש בשמן האמתי

 .טרם הגשת המחקר הסופיהנשים קיבלו האפשרות לקרוא החומרים המעובדים . במחקר

 

 הראיונות ניתוח

ובר בהמשכו במובן זה מד. (Grounded Theory) תיאוריה מעוגנת בשדההראיונות נותחו על פי 

 Bouskila, למשל)של קו מחקר מקובל המשלב בין חקר מוקיר לבין תיאוריה המעוגנת בשדה 

Yam and Kluger, 2011 ;Kluger and Nir, 2009 .) תוך השוואה בין מקרי הראיונות נותחו

נותח בהשוואה כל ראיון . ביות וניתוח רדוקטיביבוחן בתהליך הדדי של מסקנות אינדוקטי

לקטגוריות ראשיות ואלה נבדקים  סווגוהקודים , לנושאים קודדוהמשפטים . ת הקודמיםראיונול

, "קידוד פתוח" הצעד הראשון היה (.Glaser and Strauss, 1967)מול הספרות הקיימת בתחום 

בו אמירותיהן של הנשים קיבלו תוויות שם על פי שיוכן והושוו האחת לשנייה באופן מתמיד על 

יש לי אימא ", למשל(. Strauss and Corbin, 1994)איזו אמירה קשורה באחרת מנת להחליט 

 ."בעלי ואימא שלי, אני -אנחנו מתחלקים בימים אחרי הצהריים. מדהימה שמאוד מאוד עוזרת
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בו  ,"קידוד נושאי"הצעד השני היה . תמיכה מהמשפחה המורחבתאמירה זו שויכה לתווית 

ריות קונספטואליות ראשיות אשר שיקפו את הקשרים בין התוויות הראשוניות חוברו לקטגו

תמיכה מהמשפחה המורחבת ותוויות נוספות שמהותן הייתה חלוקת האחריות , למשל. הקודים

ברשתות  שימושעל מטלות הבית והטיפול במשפחה לגורמים נוספים נאספו לקטגוריה של 

כאשר , ית הכילה מספר תוויותכל קטגוריה ראש. שלוש קטגוריות ראשיות זוהו במחקר. תמיכה

 . כל תווית כללה מספר ציטוטי מרואיינות התומכים בה

 

 מגבלות המחקר

למציאת המרואיינות המתאימות בחרתי לפעול דרך רשת של , ראשית: למחקר מספר מגבלות

דבר שיוצר קבוצת , מכרים העובדים במשרדי הממשלה השונים ובאמצעות המרואיינות עצמן

לא , עם זאת(. Erickson, 1979)המאופיינת ביכולת הכללה מצומצמת למדי , אקראיתמחקר לא 

שדרכו יכלתי הללו  המרכז את הנתוניםשכן אין גוף , ניתן היה לדגום את האוכלוסייה באופן אחר

, ת שלי עם חלק מהמרואיינותמגבלה נוספת היא היכרות מוקדמ .ליצור קשר עם הנחקרות

עובדה זו יכלה להשפיע על  הדברים שנאמרים במהלך . שרדי הממשלהבאחד ממ במסגרת עבודתי

. והן בשל הצורך להמשיך ולקיים יחסי עבודה יהריאיון הן בשל העובדה שהמראיינת מוכרת ל

 ,יתרה מכך .הייתי פוסלת ראיונות אלו ,צת המרואיינות הייתה גדולה מספיקבתנאי וקבו

האופן בו נשים אלו משלבות בין  אודותפו רבות חשהיו משמעותיים ביותר למחקר וסיפוריהן 

פער בין התחושה  קייםלפיה בחלק מהמקרים מגבלה נוספת הינה העובדה  .עבודה למשפחה

זאת למרות , בנוגע להיותה מצליחה בשילוב הסובייקטיבית של המרואיינת לבין עדות הסביבה

 . מטרתו של המחקר לבחון סיפורי הצלחה בקרב הנשים
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 ממצאים: 3פרק 

מוצגת , בחלק הראשון. והוא כולל שלושה חלקים, בפרק זה מוצגים ממצאי ניתוח הראיונות

תחושת הסובייקטיבית של המרואיינות אודות קיומו של שילוב או איזון בין עבודה למשפחה 

מוצגים בקצרה , כמבוא לממצאים המרכזיים הנוגעים לאסטרטגיות השילוב, בחלק השני. בחייהן

התנאים המאפשרים מחולקים לפי הגוף . בין עבודה למשפחה התנאים המאפשרים שילוב מצליח

גם , התנאים מהווים גורמים שאינם נמצאים בשליטתה של האישה באופן מוחלט. המאפשר אותו

בהן עושות  "על-אסטרטגיות"מוצגות שלוש , שיבחלק השלי. אם היא בעלת השפעה עליהם

לשילוב בין  החלטות עקרוניות הנוגעות: ש לטובת שילוב בין עבודה למשפחההמרואיינות שימו

בשליטתה של  אסטרטגיות העל נמצאות .שימוש ברשתות תמיכה וניהול זמן, עבודה למשפחה

ת העל מפורטות תת לכל אחת מאסטרטגיו, לאחר תיאור קצר. האישה ונתונות להחלטתה

כך , מרואיינות העידו על שימוש משתנה באסטרטגיות השונות .האסטרטגיות אותן היא מגלמת

ובאסטרטגיות אחרות נעשה שימוש רק בחלק , שחלק מהאסטרטגיות חזרו בתדירות גבוהה יותר

 . מצומצם יותר בקרב המרואיינות

 סובייקטיבית בין עבודה למשפחהשילוב תחושת 

איזון או  מרגישות כי בתקופה הנוכחית יש להןכלל המרואיינות במחקר נשאלו בראיון האם הן 

איזון או שילוב תשע מרואיינות ענו כי הן חשות שבתקופה זו יש להן . שילוב בין עבודה למשפחה

איזון , ביניהם, המרואיינות מתארות תחושות שונות של אותו שילוב .בין עבודה למשפחה

בגלל שאני מאוזנת  -אין שיאים באיזון. מהיום שהן נולדו אני מרגישה איזון": ידיתתחושה תמכ

אני . אני כן מרגישה שאני נהנית מכל העולמות": הגעה לנקודה מספיק טובהאיזון כ ."מהתחלה

אני חושבת שהגעתי לאיזון הכי . אני כן מתייחסת לעצמי כברת מזל. לא חיה בהקרבה מתמדת

לאורך עשר השנים ": נקודת סוף בתהליך של נקודות בלתי מאוזנותאיזון כ ."טוב שאני יכולה

עבדתי משבע וחצי עד  -הנדנדה הלכה לכיוון אחד -ברגע שנולד הבן שלי. האחרונות זה היה תהליך

. זה היה שנה וחצי לפחות והבנתי שזה לא בשבילי כל הסיטואציה -כמו אימא עובדת רגילה, שלוש

ואני חושבת . זה הפך להיות נדנדה לצד השני. עבדתי בטירוף -לדה הבת שליכשנו -ואז הגעתי לאגף

 -אני כבר מספיק ותיקה בתפקיד ויכולה לעשות דברים מהר יותר -שאחרי שנולדה הבת נוצר איזון

וגם המנהל שלי וגם אני יודעים לקבל החלטות איפה חשוב  -הרבה מפגשים בערבים, מצד שני

גם היכולות . גם אני מתגמשת וגם האגף מתגמש -שאני אהיהשאני אהיה ואיפה לא חשוב 

מקום שלם עם איזון כ ."עכשיו זה מאוזן, התחדדו וגם ההבנה של הסביבה לגבי הסיטואציה

. באופן גס, בסוף בסוף אני חושבת שאני שלמה למרות המחיר": שאיפה תמידית לשיפורים

לפחות חמש . "לא הייתי עושה את זהאני כן שלמה אחרת . למרות שפה ושם הייתי רוצה לשפר

טענו בהמשך , לשאלת קיומו של איזון או שילוב בחייהן" לא"מרואיינות שבתחילת הריאיון ענו 

בסופו של ":  למשל. הריאיון כי הן חשות בכל זאת כי הן שלמות עם השילוב שהן מיישמות בחייהן

, האנשים הוא לא נראה שפוי או הגיוני בעיניי רוב. זה איזון שמתאים לי ואני בחרתי אותו. יום כן

  ".אבל זה איזון שאני שלמה אתו

שבתקופה זו בחייהן אין להן שילוב או איזון בין עבודה תשע מרואיינות נוספות טענו כי הן חשות 

עבודה בתפקיד חדש : ביניהם, הנשים מתארות סיבות שונות שגרמו להן לצאת מאיזון. למשפחה

אני מניחה שעם , כרגע אני מרגישה שאין לי איזון" :מצד האישה הדורשת השקעה משמעותית
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אני במצב של תקופה קשה ואני משקיעה מאוד . כי אני רק בתחילת התפקיד, הזמן האיזון יחזור

יש תקופה שאתה מכניס את . ואני מקבלת שיש תקופות יותר לחוצות ופחות לחוצות, בעבודה

לקחת בחשבון ו -צריכה לתמרן בין הכולאת . הראשהראש מתחת למים צולל ואחר כך מרים את 

עבודה בתפקיד תובעני  ."את שלמה עם האין ברירה. שיש פשרות שאת עושה ואת שלמה איתן

אני מאמינה שאי אפשר גם להגיע למקומות של השפעה מאוד גדולים וגם להיות ": במיוחד

אז אני מאמינה , ד הזהלא כל החיים אני אהיה בתפקי. אני לא מאמינה בזה. בארבע בבית

אני אנסה למצוא את האפשרות להשקיע , כשאני אהיה בתפקיד פחות בכיר, שאיפשהו זה יתאזן

. אין לי איזון כרגע. אתה פעם למעלה ופעם למטה, אני מאמינה בתנודתיות בחיים. יותר במשפחה

 ."את הבלנס מנסה למצוא ימא יש יותר נקיפות מצפון אבל אתנכון שכא. משקיעה יותר בעבודה

היו תקופות שהייתי יותר ": תחושת חוסר שלמות עם השילוב הנבחר בין עבודה למשפחה

הייתי מקבלת את . תר בביתהייתי הרבה יו, שלטתי לגמרי בזמן שלי -עבדתי כפרילנס -מאוזנת

, אבל מבחינת קריירה. ספרהבשעות שהם בבית , השתדלתי לעבוד יותר בלילה. בית ספרהילדים מ

הייתי  -אם הייתי יותר שלמה עם עצמי. בשלב מסוים זה התחיל להיתקע -הייתי באיזה מיצוילא 

זה שכשאני באה הביתה והבת שלי דבוקה אליי ולא רוצה שאני אלך לשום . מרגישה יותר מאוזנת

 ".וזן מייסורי המצפון שלימ גם אבל זה, לי זה ממחיש את החסר -מקום

לא מרגישות איזון בחייהן בין עבודה למשפחה כתחושה הן  שתי מרואיינות נוספות העידו כי

אחת המרואיינות מתארת את אותו מקום של חוסר איזון כנחלתם . המלווה אותן לאורך השנים

יוצאת . לא מאוזן ולא מוצלח ואני בהתמוטטות תמידית": של התפקידים הבכירים ביותר במדרג

 -כשהם היו קטנים זה היה עוד יותר קשה, זוןאף פעם לא היה לי אי. אין איזון. חדלת נשימה

, רק משתפר אבל עדיין אין איזון. היה נורא ואיום. עבדתי מאוד מאוד קשה, הייתי נראית גרוע

 -אני לא חושבת שיש איזושהי רמה של איזון בין קריירה לחיי משפחה. אני אכולת רגשות אשם

 ".את בשעות של הבכירים, גבריאם רוצים להגיע לתפקידים ממש בכירים כי את בעולם ה
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התנאים המאפשרים  
 שילוב מצליח

 חינוך ותמיכה משפחה מורחבת

 בן זוג
 תמיכה באישה

בעל שאיפה  
 להגשמה עצמית

 ילדים
 ללא קשיים

גאווה בעבודת  
 האם

סגנון מנהיגות   אישה
 נשי

 עבודה

 כיבוד גבולות

 שליטה ביומן

 סביבה תומכת

 מבחן תפוקות

 התנאים המאפשרים שילוב מצליח בין עבודה למשפחה

התנאי המקדים לכך שנשים יוכלו לעשות שימוש , כמבואה לפרק המרכזי של הממצאים

סביבתיים המאפשרים את תנאי רקע באסטרטגיות שילוב בין עבודה למשפחה הוא קיומם של 

אך , מדובר בתנאים שאינם בתחום שליטתן של הנשים ולכן אינן אסטרטגיות. השילוב הנבחר

התנאים המאפשרים חולקו לפי הגוף המאפשר . ללא קיומם לא ניתן היה להגיע לשילוב המצליח

 ופיםתחת כל אחד מהג. האישה עצמה ומקום העבודה, ילדים, בן הזוג, משפחה מורחבת: אותו

 . מפורטים תתי התנאים המאפשרים את השילוב המצליח

 

 משפחה מורחבת .0

 הגשמה עצמית ה שלמבית ההורים לחשיבות ותמיכה חינוך .8.8

כמשפיע על האופן בו בחרו לשלב  ברו על החינוך שקיבלו בבית הוריהןאחת עשרה מרואיינות די

להישגים אישיים ולהגשמה כדוחפים המרואיינות תיארו את הוריהן . בין עבודה למשפחה

הציפייה שאני אצליח היא , העובדה שגם להם זה ברור מאליו, הבית בו גדלתי": בקריירה עצמית

המרואיינות מספרות ". אם לא הייתי עושה את זה אז היו משדרים לי אכזבה -קטור הכי חזקוהו

י לא תפיסה מסורתית חינכו אות": המאמינות ביכולותיהן הגבוהותבתפיסות שוויוניות כי חונכו 

בכלל לא היה בשיח שאני מספר  -אני צריכה להגיע לאן שאני רוצה ואין מגבלות -של גבר אישה

וללכת , מהתחלה חינכו אותי להשיג הכי טוב. שתיים או שאני צריכה להקריב בשביל הבעל

ם לעיתי ".אם לא הייתי מגיעה זה היה נחשב למשהו לא הגיוני, קדימה עם מה שאני רוצה

עבורן  דוגמא אישיתהמהוות , המרואיינות גדלו בתוך משפחות עם אימהות קרייריסטיות

זה שזה ברור שאת , אני גם בת של אישה קרייריסטית" :קריירה מגשימהבחשיבות של ניהול 

 התנאים המאפשרים שילוב מצליח - 4 תרשים
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הייתי מאוד גאה . זה חינוך -צריכה להגשים את עצמך ולמצות את יכולותיך מעבר להיותך אימא

הוריהן , לעיתים. "זה תמיד מוביל אותי -יה ואבני הדרך שהיא הגיעה אליהםבהישג, באימא שלי

אבא שלי היה איש קבע והרבה ": קריירה אינה מתנגשת עם צרכי המשפחההיוו דוגמא לאופן בו 

ולמרות שהגיע לשישי שבת לא הרגשתי שהוא פחות מהותי בחיים , שנים הוא לא היה בבית בכלל

הכול מסביב הוא הדבר , היו כאלה שהזמן הוא לא הדבר המשמעותיגם המודלים שהיו לי , שלי

נשים אחרות גדלו דווקא בבתים בהן האם לא ניהלה קריירה בכירה או בחרה , עם זאת ".החשוב

יש לי אבא ": עתיד אחרכך שהחינוך שקיבלו מהאם ביקש לאפשר לבתה , להיות עקרת בית

, אז דחפו אותי לשם, מאוד מצליחה בלימודים -הייתי הבת הבכורה -קרייריסט ואימא עקרת בית

אחת  ".ושידרו ציפיות וזה היה ברור שאני הולכת קדימה ואני לא אלך להיות עקרת בית

אך מצד , בין אם הדוחפת להצלחה של ביתה מצד אחד הקושי שבדואליותהמרואיינות דיברה על 

שוויתרה הרבה מאוד בשביל , יש לי אימא מאוד משכילה": שני היא עצמה וויתרה על קריירה

מצד אחד . יש פה דואליות -אז היא רצתה מאוד שאני ואחותי נצליח, הקריירה של אבא שלי

אנחנו דחפה ושמרה על הילדים כשאנחנו היינו בעבודה אבל מצד שני היא תמיד הייתה בבית כש

 ".חזרנו

תומכים בשילוב , פיםהוריהן וקרובי משפחה נוס: מרואיינות דיברו על כך שמשפחתן המורחבתה

תמיכה מדובר ב. ובכך תומכים בנשים עצמן, הנבחר על ידי האישה בין העבודה למשפחה

גדלתי להורים שהיו בעלי דרישות גבוהות אבל גם מאוד ": אידיאולוגית בדרכה של האישה

פרגון תמיכת המשפחה המורחבת באה לידי ביטוי גם ב ".ברמה האידיאולוגיתתומכים בזה 

. באופן כללי יש לי מערך מאוד תומך. יש לי הורים מפרגנים ותומכים": ברמה הרגשיתותמיכה 

: בגאווה והערצה לעבודתה של האישה וגם ,"לא מבחינת טיפול בילדים אלא מבחינה רגשית

 ."ואפילו קצת מעריצים. וגם מאמינים בך -גאווה ותמיכה"

 בן זוג .2

 תמיכת בן הזוג בשילוב הנבחר על ידי האישה .2.8

אשר באה , כלל המרואיינות העידו על חשיבותו של בן זוגן במציאת השילוב בין העבודה למשפחה

אי אפשר "ו" בן זוג 97%שילוב נכון עם משפחה זה "אמירות כמו . לידי ביטוי באספקטים שונים

, היו שגורות בפי הנשים מספר רב של פעמים במהלך הראיונות" להגיע לשילוב ראוי מבלי בן זוג

בפרט חשיבותו של בן הזוג הובעה בנוגע לחלוקת  .בקונוטציות ספציפיות והן באופן כלליהן 

כפי שיפורט , "בלי זה לא היה קורה. שיתוף הפעולה של האב הכרחי" -האחריות לגידול הילדים

שבע עשרה מרואיינות סיפרו כי תמיכת בן זוגן בשילוב . התמיכה בהמשך תבאסטרטגית רשתו

היא אחד מהמאפיינים , ן משפחה לעבודה ככלל ובקריירה של האישה בפרטהנבחר על ידן בי

לא המרואיינות מדגישות כי . המשמעותיים ביותר המאפשרים את השילוב בין העבודה למשפחה

אני חושבת שזאת ": משפחה ללא תמיכת בן הזוגלניתן לשלב בצורה מצליחה בין עבודה 

: אמירות נוספות מפי המרואיינות כמו ".ולה להצליחאם לא היה לי פרטנר לא הייתי יכ -הנוסחה

ביטאו את " לבד זה בלתי אפשרי. לבחור בן זוג תומך, בעלי הוא זה שמאפשר את כל זה"

הייתי ממליצה למצוא בן זוג ": החשיבות הראשונה במעלה שהן רואות במציאות בן זוג תומך

 ".לדעתי זה הדבר העיקרי שעזר לי -כל עניין התמיכה -טוב

בהם בן זוגה , מנטליים ופרקטיים, התמיכה המאפשרת את השילוב מתבטאת במאפיינים רבים

בעל . בעלי תומך ברמה האישית": תמיכה מנטלית הנשים דיברו על. של האישה תומך בה
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אילולא הוא היה אחד האנשים . לגמרי. מספר אחד זה בן זוג מפרגן ותומך": פרגון, "מדהים

הוא מאוד מעורב במה שאני ": כבוד ,"ני לא יודעת אם זה היה מתאפשרא ,המפרגנים עלי אדמות

הוא מאוד ": אמונה בהצלחת האישה, "הוא רואה ומכבד מאוד את מה שאני עושה, עושה

כל " :מחויבות להצלחת האישה ,"הוא נורא מבין את הצורך שלי להשקיע -אמביציוזי לגבי

באופן . מאוד מחויבים להצלחה של האישה תןהגברים שאי -חות שאני רואה סביביהנשים המצלי

או שהיא , היא לא תצליח -חד משמעי אני יכולה לומר שבלי מחויבות של הגבר להצלחת האישה

בעל : "העצמה ,"זה מייצר עומס גדול על מחיר המשפחה -תצליח וזה יעלה לה במחיר הנישואים

: י ועזרה במקומות נדרשיםהענקת חופש אישו" רוצה שאני אתקדם, מעצים, שוויוני, תומך

. ומאפשר לו, הסיבה שאנחנו מסתדרים וטוב לנו ביחד זה שכל אחד נותן את חופש המחיה לשני"

אלא איפה אני יכול להתערב כדי , באמת תעשי ואני לא מתערב, ובאמת מאפשר במובן החיובי

שלב ב המתוארים, בוויתורים הדדיים תמערכת התמיכה של בן הזוג מתאפיינ". לעזור

אפשור אלה יוצרים . ממקום של רצון בהגשמה עצמית של שני בני הזוגמגיעים והאסטרטגיות 

מה , שיחות כאלההיו  .בשנים הראשונות אמרתי שאני אעזוב הכול ואלך לילדה": לשניהםהדדי 

והייתי , הוא אז היה בשלב שאני חשבתי שיותר נכון שאני אקח צעד אחורה .או אתהאני  -עושים

וההבנה הזאת והקבלה הזאת כשהיה ברור . ולאורך השנים למדתי, מאוד צעירה ונשארתי לטפל

 . "הוא לקח צעד אחורה וטיפל בהן -דותהוא יהיה עם היל -שכשלי יש הזדמנות להתקדם

 

  ן זוג בעל שאיפה להגשמה עצמיתב .2.2

סוגיה זו עלתה בשני . התייחסו לנושא שאיפות בן הזוג בקריירה בראיונותחצית מהנשים כמ

בעל שאיפות חמש מרואיינות העידו על כך שבן זוגן הוא . אופנים שבמידה רבה סותרים זה את זה

ארבע . ומתוך כך מזדהה עם שאיפותיהן להגשמה עצמית, הצלחההגשמה עצמית ואישיות ל

ומתוך כך נעשה , לפיה לבן הזוג שאיפות מקצועיות מעטות, התמה השנייה מרואיינות דיברו על

שבים באופן מסורתי תפקידים נחבן הזוג ממלא תפקידים ה -בין בני הזוג חילוף תפקידיםבפועל 

 .בהיותה בעלת קריירה בתפקיד בכיר ייםגבר םעושה באופן מסורתי תפקידי נשיים והאישה

: מבין את צרכיה של האישה להגשמה עצמיתה, אדם שלם יותרכ בן זוג מתואר, בתמה הראשונה

וזה עוזר כי הוא שלם עם . ומומחה בתחומו, בן זוגי בעולם שונה לחלוטין הוא אדם מאוד מצליח"

שבת שהעובדה שהוא גם אני חו. חייו גם הוא ויש לו קפסיטי לתת ולהעניק ולפרגן ולשאת בנטל

מעידות על כך שדווקא  המרואיינות ,תמה השנייהב. "ומצליח עוזר לאיזון אדם מאוד שלם

מקלה על שילוב בין עבודה , מציאת בן זוג שקריירה אינה נמצאת בראש סדר העדיפויות שלו

אם , מי שרוצה להגיע צריכה לחשוב בסופו של דבר מי הבן זוג שהיא מתחתנת אתו": למשפחה

לא יכולתי להגיד לבעלי תעצור . ירהלבן זוג יש קריירה אז אי אפשר לדרוש ממנו לוותר על הקרי

 ."יכול להיות צריך להתחתן עם בעל שהוא עקר בית. הוא עובד מאוד קשה. את הקריירה שלך

 

 ילדים .3

 ילדים ללא קשיים .4.8

חמש מרואיינות אמרו במפורש כי אחד הדברים המאפשרים את השילוב שלהן בין עבודה 

ן הנשים מחויבויות הדורשים מ, קשיים מיוחדים שלילדים שלהם אין עובדההלמשפחה היא 

, בתי המקסימה היא ילדה שהכול בסדר והכל טוב: "הן ברמה ההתפתחותית ,טיפול מיוחדות
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, "ליקוי למידה המצריך ומחייב יותר תשומת לב והשקעה ,למשל. כשיש קשיים זה עוד יותר קשה

 ."ד לבד בעולםהילדים שלך בריאים ומסוגלים לשרו: "והן ברמה הבריאותית

 גאוות הילדים בעבודת האם .4.2

חמש מרואיינות מספרות על כך שאחד הדברים המניעים אותם לשמור על אותו האיזון הוא 

מאוד . הילדים שלי מאוד גאים באימא שלהם": ותומכים מאוד שילדיהן גאים בהןהעובדה 

ם רואים אותי הכש -אני משתפת אותם, אני מדברת אתם על מה שאני עושה -מעריכים ואוהבים

ומרגישים חלק , "מפורסמת -מבחינתם אני אדם חשוב ורלוונטי -בעיתון ובטלוויזיה הם גאים

שיתפתי את ": דבר הגורם להם להבין את ההשקעה הרבה שלה בעבודתה, מעבודתה של האם

אני משוחחת איתם על  -הם מכירים, הם מאוד גאים. הילדים שלי בדברים שקורים בעבודה

הם מרגישים שהם חלק מהעניין אז יותר קל  -הייתי לוקחת אותם לאירועים חשובים. הנושאים

 ".להם כי הם מרגישים שאימא שלהם עושה משהו חשוב

 אישה .4

 סגנון מנהיגות נשי .3.8

תכונות שונות שלהן המאפשרות את השילוב בין העבודה למשפחה הנבחר על  המרואיינות ציינו

חריצות : הן, "נשי"מאפייניו של סגנון מנהיגות  -רא בשם כוללאשר יכולות להיק, תכונות אלו. ידן

יכולת להתפשר , צוענותמק, אסרטיביות וביטחון עצמי, מולטיטסקינג, הישגיות, עבודה קשהו

 .  מאפשרות כל אחת בדרכה ובמאפייניה את השילוב התכונות. וחוזק נפשי

לעיתים . ריצותמרואיינות דיברו על כך שהן עובדות קשה ובח הארבע עשר -חריצות ועבודה קשה

היום פעמיים . מוכנה לעבוד מאוד קשה. מאוד חרוצה": תכונה זו באופן ישירהנשים דיברו על 

ולעיתים , "בשבוע אני נמצאת עד מאוחר ועדיין אני עושה שעות נוספות יותר מרוב עובדי האגף

. הייתי וותיקה והתעסקתי בהמון דברים": ותיתתפקידן ניכרת השקעה משמעמתוך תיאור 

הבוס שלי היה נוסע . כשאתה מגדיל ראש אתה צובר לעצמך המון דברים שהם בתוך הנישה שלך

 כניסה לתפקידים חדשיםהנשים תיארו  ".ואני הייתי נכנסת למלא את מקומו, הרבה לחופשים

את על מנת להוכיח , עבודה קשהכנקודות בהן הייתה נדרשת מצדן מידה רבה יותר של חריצות ו

זה בפיקים , במיוחד שאתה מאוד רוצה להוכיח את עצמך אחרי שאתה נכנס לתפקיד": עצמן

הנשים דיברו על תכונה זו כתכונה חיובית  ".כשאתה נכנס לתפקיד אתה יותר נשאר בעבודה

כה את צרי -אם את באמת רוצה להצליח. צריכה להיות חרוצה": בעבודה הצלחההמאפשרת 

י שמשקיע מגיע ומי שמגיע מ": השפעהה עמה אשמבי, "אין מתנות מהשמיים. לעבוד קשה

התוצאות שיש " :ומחזקת אותן להמשיך ולעבוד קשה, תוצאות בשטח כמו גם משיגה". משפיע

 ."בשטח מהעבודה שלי זה דברים שנותנים כוח להמשיך בשילוב הזה

כלפי מעלה ולממש  שואפות להתקדםאחת עשרה מרואיינות מעידות על עצמן שהן  -הישגיות

הנשים מתארות עצמן ". מצליחות כי הן רוצות להצליח -נשים מצליחות ": הפוטנציאל האישי

חשוב לי להיות מאוד טובה בדברים שאני . חשוב לי להצליח. אני הישגית": אופי הישגכבעלות 

עשייה מעבר לתחום האופי ההישגי מתבטא ב ".יכולה להוציא מעצמילמצות את מה שאני . עושה

. בכל השנים האחרונות עשיתי יותר ממה שאני אמורה לעשות" :והגדלת ראשאחריות התפקיד 

האמביציה . עשיתי דברים מתוך ראיית הצורך. בתפקיד הקודם נכנסתי לנושא שאני לא אמורה
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אם את עושה . א הייתה קיימת כבר הרבה קודםהזאת הביאה אותי לאן שאני נמצאת בגלל שהי

גם אם ": אתגרים והתקדמותחיפוש תמידי אחר  ".קטן -אז הסיכוי שלך להגיע ליותרהכול רגיל 

צריכה  -במקום העבודה, בטייטל, אבל במעמד -זה לא שינוי דרסטי וזה לא חייב להיות בשכר

ב לך במקום עבודה ויש לך סיפוק גם כשטו -כל הזמן להתקדם. מתונה כלפי מעלה שאיפהלהיות 

. את הערך המוסף. להתחיל לחשוב ולחפש את העוד קצת ששלו-אחרי שנתיים -במקום עבודה

לסמן כמטרה ולחתור כל הזמן ": סימון מטרות וחתירה להשגתן ".בתנועה מגיעים בסוף גבוה

מחויבת , הם את טובאבל א  , זה יותר קשה, נכון -לא הגעתי לאן שהגעתי מבכיינות. הלאה

גיעי אז יכול להיות שאת לא מצליחה להגיע לכל ההזדמנויות אבל בסוף את ת -ומשקיעה

 ".להזדמנות שנכון שתגיעי אליה

כך שזמן , שילוב אחר בין עבודה למשפחהלא מתאים להן , באופייןתשע מרואיינות מציינות כי 

שזה , סוגלת להיות הפוךאני לא חושבת שהייתי מ": רב יותר באופן משמעותי יוקדש למשפחה

באופי שלי וזה נורא תלוי מי האדם , יהיה בעיקר בבית ולצאת כל יום באחת לקבל את הילדים

של  תחושת המיצוי האישימבחינת  -המרואיינות מדברות על כך מבחינות שונות ".שנמצא ממך

. זה לא הייתי אני -אם לא הייתי עושה משהו כזה": המתבטאת בתחושת סיפוק ואושר, האישה

אני מהטיפוסים שאם לא יהיה לי עיסוק ממשי משמעותי אני לא , חשוב לי קריירה, זה האופי שלי

אני קרייריסטית ואהיה  -ולכן לא הייתה יכולה להיות אלטרנטיבה אחרת. ארגיש מסופקת

רוצה לפגוש אותי כשאני אהיה ואף אחד לא , אני אהיה מתוסכלת -קרייריסטית ואם לא 

אין מצב שאני הייתי נשארת או הופכת להיות מישהי שהיא רוב הזמן בבית והעבודה . מתוסכלת

: התמקדות בנקודות החוזק שלהןמבחינת ". לא הייתי מרגישה שאני מאושרת ככה. היא משנית

האתגרים בחינת מ ".ל בתינוקנראה לי יותר בטוח לעשות משהו שאני יודעת לעשות מאשר לטפ"

ככה שזה עניין של אופי כמה זמן , לא קל להיות עם ילד בבית": בבית אל מול העבודה היומיומיים

אותי פחות מאתגר להיות עם . אני מאוד מאוד אוהבת את מה שאני עושה בעבודה. נמצאים בבית

מהעבודה  תשל תחושות חיוביו זליגהמבחינת ". שכל מה שהוא עושה זה קקי ואוכלבתקופה , ילד

בחופשת הלידה האחרונה שלי הילדים היו חוזרים ": באופן השילוב הנבחר של האישה, למשפחה

 .חיכיתי לחזור לעבודה, ירפנו אותיח, והיה נורא קשה -והנה הילדים נהנו ממני קצת, בצהריים

 ועדיף לי שאני חוזרת, צריך אופי מסוים להיות כל היום עם הילדים והרגשתי שאני עצבנית

מהעבודה מסופקת ושמחה שעשיתי דברים גדולים ומגיעה עם רצון רק לראות את הילדים ולחבק 

 ".ולנשק אותם ולא לצעוק עליהם

 

שילוב  -עשר מרואיינות מדברות על כך שהן משתמשות ביכולת של מולטיטסקינג -מולטיטסקינג

מדובר ראשית . העל מנת להצליח לשלב באופן מוצלח בין עבודה למשפח, בין משימות רבות

: במקביל -על כל מחויבויותיהן ודרישותיהן, עבודה ומשפחה: מערכותבהכרה של ניהול שתי 

הנשים  ".בסופו של דבר אני מנהלת משק בית ומנהלת בעבודה -ניהול שתי מערכות במקביל"

אני חושבת . אני מאוד אוהבת לעשות המון דברים במקביל": יכולתן לשלב בין הדברים אוהבות

 טובותוגם  "אז אני מאוד אוהבת כל מיני דברים במקביל -שזה בזבוז לעשות דבר אחד כל הזמן

המרואיינות ". במקביל להתעסק איתם וגם עם העבודה וכל מיני -אני טובה במולטיטסקינג": בזה

כאשר הן מוכנות לקבל את , ין המשימות השונותמתארות את המצב כצורך תמידי לתמרן ב

אגילינג ואתה מפחד שכדור 'זה כמו ג, זה תמיד תמרונים": בדרך נפילות יתיםהעובדה שיש לע

נניח ישיבה ענקית ולא ידעתי שבכלל חיפשו . ותמיד משהו ישתבש. ייפול לך ואיזה כדור ייפול לך
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ר 'בגלל פנצ א הייתי אז התקשרו לבעלי ולקח לו שעתיים להגיעהתקשרו למשרד ול -אותי מהגן

ההרגשה שקורה משהו לילד . אז מצאתי שכנה שהיא הביאה, כשהבן שלי חולה עם חום באוטו

 ".שלך ואת לא בשליטה היא הרגשה מאוד לא טובה

שבע מרואיינות העידו על כך שהן אסרטיביות ובעלות ביטחון  -אסרטיביות וביטחון עצמי גבוה

האסרטיביות . והן במשפחההן בעבודה , ך שלהןעצמי המאפשר להן להאמין בעצמן ובצדקת הדר

אנשים . אני יותר אסרטיבית מרוב הגברים פה": עבודה מול גורמים אחרים במשרדמתבטאת ב

יודעים שאתי לא  -אני נורא נורא נחמדה אבל כשאני צריכה להיות. יודעים שאסור להתעסק אתי

: עצמיקידום אחת המרואיינות מספרת על חשיבות האסרטיביות ל, כמו כן. "כדאי להתעסק

. כאילו עושים להם טובה שנותנים להם, הן מחכות שיתנו להן ויציעו להן -נשים מפחדות לקחת"

ואני רואה איך הגישה של נשים וגברים , אני מייעצת להמון נשים שרוצות להתקדם או לחפש

הנאמנות למקום העבודה מול ראיית העצמי . הן מאוד מזדהות עם מקום העבודה שלהן -שונה

אני חושבת על עצמי . הרבה פחות חושבות שמגיע להן. שרוצה לעבור מקום ולהתקדםכמישהו 

. כל אחת מהנשים פי אלף יותר טובה מהגברים שאני רואה. לפני חמש שנים גם אני הייתי ככה

ואני שווה ומגיע  -אני רוצה את התפקיד הזה, אני רוצה קריירה: נשים צריכות להיות הרבה יותר

חינוך האסרטיביות מתבטאת גם ב, כמו כן ".לא לפחד. אסרטיביות לדבר הזה -לי ולהילחם על זה

הילדים מאוד מקשיבים למה שאני . גם בבית. יש נטייה להקשיב לי. מאוד אסרטיבית": הילדים

אני . אני משדרת סמכותיות, הם מקשיבים לי -אין לי התמודדות של משמעת, אז זה קל, אומרת

 ."הקשוח בבית

שש . הן גם טובות במה שהן עושות, נשים מתארות כי הן לא רק עובדות קשהה -מקצוענות

מרואיינות העידו על כך כי העובדה שהן מקצועניות בתחומן תורמת ליכולתן להגיע לשילוב 

ודעים שאת סופר י. זה שאת טובה ומביאה תוצאות בעבודה": מוצלח בין עבודה למשפחה

מציבה  היא, יתנד למרות שהיא מרגישה מקצועאחת המרואיינות מתארת כיצ". מקצוענית

הרף שאני מודדת , יודעת שאני אשת מקצוע מאוד טובה": לעצמה סטנדרטים אף יותר גבוהים

אני יודעת שאני הייתי יכולה לעשות עוד אבל אני לא חושבת שמישהו פה מרגיש  -את עצמי בו

 ".מה שהטילו עליי שלא נעשתהמעולם לא הייתה משי. אין מצב כזה -שאני לא עושה את עבודתי

גם היכולת שלי לקבל ": ביכולות ניהול וקבלת החלטות בין היתר מקצוענות הנשים מתבטאת

מנהיגות וכן , "החלטות ולנהל תהליכים זה גם עוזר לך לנהל את כל זה וגם לקבל החלטות

ם גם לנהל ולגרום לאחרי, זה אומר יכולת לקבל החלטות": וסחיפת הסביבה אחר העשייה

 ."בעבודה וגם בבית להצטרף לעשייה הזאת

נוטה להתפשר ה, ניהול משולל אגומרואיינות מדברות על החשיבות שבחמש  -יכולת להתפשר

. אני אדם בלי אגו בגלל זה גם הייתי מעורבת בהמון דברים. אתה צריך לעבוד בלי אגו": ולגשר

לא אכפת לי לעשות דברים עם אני תמיד אמרתי בשביל להוציא פרויקטים לפועל ולהשפיע 

הרבה יותר עם אפשרות לגעת , ניהול נשי הוא ניהול מרוכך יותר. אחרים ולתת להם קרדיט

בשיטות הן עובדות , לעיתים קרובות בניגוד לדמויות גבריות בסביבתן של הנשים ,"באנשים

יך גברים אני רואה א -לא להתרגש משום דבר ויכולת למתן דרמות וקונפליקטים": שיתופיות

 ".הו אחר כבר היה נכנס אתו לעימותמיש. מגיעים לאגו
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חוזק ": שלוש מרואיינות דיברו על החשיבות שבחוזק הנפשי שלהן להצלחת השילוב -חוזק נפשי

 או "אז לא יותר מדי ללב, אם אתה לוקח ללב. לא להרים ידיים, לדעת להתמודד עם דברים -נפשי

יכולים להגיד לי כל . מאוד קשה לפגוע בי -געויות למיניהםלימדתי את עצמי להיות חסינה מנפ"

 ."אז לא משנה מה יגידו. מיני דברים אבל זה לא פוגע בי

 עבודה .5

 כיבוד גבולות מצד ההנהלה וסביבת העבודה .5.8

שלוש עשרה מרואיינות מדברות על כך שמקום עבודתן מכבד את גבולותיהן והן מקבלות תמיכה 

המרואיינות מציינות את החשיבות , ראשית. ין עבודה למשפחהלאופן בו הן בוחרות לשלב ב

מנהל שמבין ומאפשר ": שלהן בגבולות אותן הן מגדירות בין משפחה לעבודה שבתמיכת המנהל

, עם זהאבל צריך לדעת להתמודד . זה לא אומר שלא יהיו טאקלים -את ההסדרים שאת מבקשת

: נוטות לכבד יותר את השילוב הנבחר כמנהלותנשים הן מעידות כי ". לבלוע רוק ולהמשיך הלאה

 -היה אומר לי תסתדרי, כשהיה לי מנהל גבר הרגשתי פחות נוח. מקבלת את זה -המנהלת שלי"

 ".עם אישה יש יותר הבנה. לא היה מעניין אותו במיוחד

האישה על  חייה האישיים של הכרה בחשיבות: ביניהם, תמיכה זו מתבטאת באספקטים שונים

זה המקום של העבודה . הכרה בזה שמשרה מלאה זאת משרה מלאה ושם זה נגמר": ניהםכל גוו

 צרכיהב הכרב ".מתוך מקום מכבד ולא ממקום שסופרבחיינו ויש לנו עוד דברים לעשות בחיים 

כשאתה אומר למישהי שהילד חולה אז מקבלים את זה ": לצאת במקרי חירוםשל האישה 

אם אני צריכה  -יש לי גמישות" :עם ילדיה האישה בבילוי זמןשרואה הכרה בחשיבות ו "בודהבע

גם ". אף אחד לא עושה פרצופים, אז יש את הגמישות וההבנה, ללכת עם הילדות למשהו

: את המצב פעלו על מנת לשנותהן , במקומות בהן הנשים לא חשו בכיבוד הגבולות באופן מלא

ולי לא הייתה אפשרות להגיע , ישיבות בשבעיום אחד נכנס מנהל חדש והוא כל הזמן היה קובע "

 ."תוך דקה זה השתנה, יום אחד כתבתי לו מכתב. כי לא היה מי שייקח לי את הילדים

יהיה איזון בין עבודה למשפחה  לעובדים שלהןהמרואיינות מספרות על כך שהן דואגות כי 

יעבדו קשה אבל צה שאני רו, יש לי דאגה לחיים האישיים שלהם": ומכבדות את הגבולות שלהן

הבאלנס בין  .שיקימו משפחה ,שיבלו ,שיצאו חשוב לי. שאר עד שתיים עשרהלהי אני לא אתן להם

  ".החיים לבין העבודה חשוב

 

 שליטה ביומן .5.2

מאפשרת להן  -עשר מרואיינות מדברות על כך שהעובדה שהן בעלות שליטה בלוח הזמנים שלהן

הן מתארות כיצד הן יכולות להגיע . לשמור על השילוב הנבחר בין העבודה למשפחה להצליח

על מנת לשלב  ,ולהזיז ישיבות במקרה הצורךלקבוע ישיבות מוקדמות , מאוחר או לסיים מוקדם

אם אני רוצה להגיע יום אחד . העבודה מאפשרת בהיבט שהיא גמישה": בין עבודה למשפחה

ואני יכולה לייצר את  -שלי אני קובעת את לוח הזמנים. אני יכולה -תייםבאחת עשרה ולצאת בש

. כי בשאר הזמן אני עובדת מאוד קשה, יכולה -אם אני רוצה לנסוע לשבועיים חופש. הגמישויות

. "עצם זה שאני מנהלת לחלוטין את עצמי מאפשר לי לתת את הגמישות פה ושם מבחינת שעות

שגם העובדים  כך, ז שלהן"הן שליטה רבה יחסית בלוהמאפשר ל, תפקיד בכירהנשים הגיעו ל

: לגבולות הזמן של הנשים ,תחתיהן מתאימים את השילוב הנבחר על ידם בין עבודה למשפחה

ברמות , מרואיינות אחרות ".גם עובדים שלי מכוונים את ימי האם והאב שלהם לפי הימים שלי"
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ריך להתכוונן עבודה למשפחה כאשר צ מתארות את הקושי שבשילוב בין, ת נמוכות יותרבכירּו

תפקיד בכיר , הרצון בהורות נוכחת: השילוב של שלושת אלה": ללוח זמנים של מנהלים בכירים

 ".בהגדרה לא מאפשר איזון, ברובם גברים, והצורך להתכוונן ללוז של מנהלים בכירים

 ומשפחתית תומכתעבודה באווירה  .5.4

והדבר מאפשר להן  ,חמה ומשפחתית ,תומכתבאווירה  עשר מרואיינות דיברו על כך שהן עובדות

הדבר הכי חשוב בעבודה זה לעבוד עם אנשים שנעים לך איתם כי בלי זה לא ": את השילוב הנבחר

המרואיינות מדברות על החשיבות שבעבודה עם ". גם ברמה אישית וגם ברמה מקצועית, שווה

גם אם אינם אנשי . שהם בני אדם לעבוד אצל אנשים. זאת פריווילגיה" :אכפתייםאנשים 

הן מדברות על כך , כמו כן. "אנשים שרואים את האדם בעובד והם עצמם בני אדם. משפחה

: יעילות העבודהלתחושתן החיובית במקום העבודה וגם ל שסביבת עבודה משפחתית תורמת גם

לא ניתן להתנתק מכך שעבודת צוות וסביבת עבודה מאוד תורמת לעבודה בכלל ובטח ליעילות "

 ". וכן לרוח הדברים -העבודה

: להפיק המרב מעבודתן היא מאפשרת להן. ה אף היא למרואיינותחשוב תמיכה מהמנהל הישיר

אני יכולה לדבר . עוזר לי, מאוד מעריך אותי ומגבה אותי, פמיניסט -המנהל שלי מקום ראשון"

סומך עליי לגמרי ואני סומכת עליו לגמרי וזה נותן . יחסים טובים ובריאים, אתו לגמרי חופשי

 תמיכה מההנהלה הבכירה". כשבאמת קשה אני יכולה ללכת אליו ולדבר אתו. המון ביטחון

כשעובדת בכירה מקבלת ": מאפשרת לאישה לבנות רשתות תמיכה ולהתפתח ברמה האישית

לפתח את היחידה ולדהור . רק להתפתח יותר זה יכול להוביל אותה, ה הבכירה שלהמההנהלגיבוי 

זה דבר , גם אם לא מסכימים על כל דבר לרוב סומכים על שיקול הדעת המקצועי שלי. קדימה

 ."פרגון וסיוע כזה, תמיכה. אדיר שאני לא יודעת אם כולם זוכים בו

 

 מבחן תפוקות  .5.3

, א בשעות עבודהבמבחן תפוקות ול מקום עבודתןכך שמודדים אותן ב חמש מרואיינות דיברו על

זה הדבר , בין היתר. ועשר נוספות הדגישו את החשיבות שיש למבחן תפוקות בהצלחת השילוב

 :מהבית ובשעות עבודה גמישות עבודה ,את אחת האסטרטגיות שתיסקר בהמשך שמאפשר להן

יכלה להיות . וקטיבי צריך לשבת במשרדצריך לצאת מהקופסה שאדם בשביל להיות פרוד"

התייעלות גבוהה יותר בכל המגזר הציבורי אם לא היו בודקים את שעות העבודה אלא את 

, המגדיר את המטרה מדובר בניהול. "זה היה יכול לשנות את המבנה של הפירמידה. הפרודוקציה

התפוקות  -את השעות זה מקום שבכלל לא סופר": ומאפשר לנשים לסלול בעצמן את הדרך אליה

יש פה גמישות ועצמאות מלאה אבל אתה  -והתוצאות וזה לא מעניין אף אחד כמה שעות זה לקח

". אבל הנטל לבצע בכל מחיר הוא עליך -ובוחרים אנשים שככה רואים אנשים -מחויב למשימה

וות אני גם מנסה להנחיל לצ": לעובדות של הנשים, מחלחל גם מטההניהול , לעיתים קרובות

לא צריך . העיקר התפוקה. איפה הם עושים את זה, לא אכפת לי כמה שעות אתם עושים -שלי

. או לקחת חופש, לא צריך לקרוע את התחת אם מישהי צריכה לצאת, להישאר בעבודה שעות

מעולם לא ישבו לי על הראש  -ההבנה מחלחלת מלמעלה. שיעבדו מהבית, רוצים לעבוד מהבית

 ".וספרו לי את השעות
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 אסטרטגיות שילוב מצליח בין עבודה למשפחה

מעבר לבחינת רקע של תחושת איזון סובייקטיבית ותנאים , מבקש להתמקדהמחקר הנוכחי 

אסטרטגיות השילוב המצליח בין עבודה למשפחה בקרב נשים ב, המאפשרים את האיזון

די שלוש אשר נאספו לי, המרואיינות סיפרו על אסטרטגיות רבות. בתפקידים בכירים

של הנשים  האקטיבית מחולקות לתתי אסטרטגיות ומייצגות את פעילותןאלה ". אסטרטגיות על"

 . המצליח שילובדרך אל הב

 החלטות עקרוניות לשילוב בין תפקידי עבודה למשפחה: ה ראשונהאסטרטגי .0

עקרוניות לשילוב ההחלטות ה מאגדת אתאסטרטגיית העל הראשונה העולה מניתוח הראיונות 

האסטרטגיה מתייחסת לשורה של החלטות מהותיות חוצות חיים  .בין תפקידי עבודה למשפחה

המחברות כולן את , חמש תת אסטרטגיות כוללתזו  עלת ייאסטרטג. ביצועןלבחייה של האישה ו

סנכרון בין , בחירת עבודה משמעותית, בניית תכנית לעתיד: עולמות העבודה והמשפחה יחדיו

קבלת החלטות שוויוניות בנוגע לקריירה ומשפחה בין , סטנדרטים תאמתה, ותאבני דרך משמעותי

 . בני הזוג וקרבה גיאוגרפית בין תפקידים

 

 בניית תכנית לעתיד 8.8

, של הנשים חייהן בנוגע למסלול טווח ארוך שבתכנוןשתים עשרה מרואיינות דיברו על החשיבות 

מסלול ובחירת  כולל בחינת העדפות אישיותזה  תכנון. מבחינת קריירה והן מבחינת משפחההן 

: מטרותיהןהמרואיינות מתייחסות לצורך לחדד לעצמן את , מבחינת עבודה. התקדמות לעברן

כי בסופו של דבר המהפכה הפמיניסטית  -היא צריכה לשאול את עצמה מה המטרות שלה בחיים"

קריירה או לעבוד  -שים אם הן מסוגלות מבחינה כלכלית הן יכולות לבחורהיום היא בשלב בו נ

בבחינה זו של ". והיא צריכה לשאול את עצמה מה היא רוצה בחיים. במשהו שאינו מאוד תובעני

שתעצום  -אישה צעירה": החלום של עצמךממליצות המרואיינות ללכת הכי רחוק עם , המטרות

 החלטות עקרוניות

 תכנית לעתיד

 עבודה משמעותית

 סנכרון אבני דרך

 התאמת סטנדרטים

 החלטות משותפות

 החלטות עקרוניותאסטרטגיית  - 5תרשים  קרבה גיאוגרפית
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באופן שבו אין , "Hitch your' Wagon to a Star"או , "את העיניים ותגיד מה תפקיד חלומותיה

ישבתי עם אישה לא מזמן לעשות רשימה של כמה ": תי אפשרימחסומים ואין מקום שהוא בל

, "אבל את אני לא יכולה לעשות"והיא החלה להגיד , שהייתה רוצה לעשות, תפקידים כאלה

תשאלי את עצמך מה  -אל תחשבי על מה לא יעבוד :אז אמרתי לה -"מפריע לי זה -בתפקיד הזה"ו

נתיב עליהן לתכנן את , לאחר שהנשים הגדירו את מטרות העל שלהן". החלום שלך ותגשימי אותו

לנסות לחשוב בגיל עשרים איפה את רוצה למצוא את עצמך ": מטרות אלו לפיהקריירה שלהן 

לראות שאת הולכת , ת העבודות שיתאימו לךחור לפי זה אלב. מהם המסלולים לשם. בעתיד

, י למקומות שלא חשבתתגלגלבדרך את כנראה ת -בשבילים שיחברו אותך בסוף לאותה נקודה

צמתי אחת המרואיינות מדברת על אותה הדרך כמלאת שאלות ו. "להתוות נתיב נכוןאבל תנסי 

בכל שלב בחיים ": את בדרך הנכונהאשר בכל אחד מהם את צריכה לאשר עם עצמך כי , החלטה

בחינה המרואיינות מדברות על  ".את צריכה לעשות בחירות ולהגיד מה את צריכה לעשות יותר

תמיד אחרי שאני חוזרת מחופשת ": כמובן מאליו עבורן ואי לקיחתו של נכונות השילוב מתמדת

החוסר , עומס הזהה, את הריצות -לידה אני שואלת את עצמי למה אני צריכה את המתח הזה

לו לי השאלות האלה אבל נורא מהר התיישרתי בכל פעם ע. האחריות, ויבות הגדולהמח, שינה

נזכרתי למה אני עושה את זה ובסופו של דבר לא שיניתי את ההתנהלות ולא את ההבנה  -לעצמי

בין שעל אישה לבחור את הנתיב שלה לשילוב  מספר מרואיינות הדגישו את העובדה ".שמאחוריה

יש  .כל אחת צריכה להגיע לאיזון שלה": ללא התחשבות בדעות ובלחצי הסביבהעבודה למשפחה 

צריך להיות כל הזמן בבדיקה עם עצמך מה נכון לך . מה ההורים אומרים -המון רעשי רקע

המרואיינות לאו דווקא ממליצות לנשים , כלומר ".באימהות הזאת, בתפקיד הזה, בתקופה הזאת

אם רוצים , לעשות מה שרוצים": במה שהן מאמינות בואלא , בקריירה תובענית אחרות לבחור

אם היא רוצה את שניהם אז לא , ללכת על קריירה ואם רוצים ילדים אז לגדל ילדים -קריירה

 ". להתפשר על אף אחד מהם

  

 בחירת עבודה משמעותית 8.2

, תוך שימוש בתיאורים חיוביים ,במהלך הריאיון רבות על תפקידן בעבודהסיפרו כלל המרואיינות 

. הן בפן של תיאור התפקיד במהותו ובשגרתו והן בהסבר אודות החשיבות של התפקיד בעבורן

לעיתים המרואיינות . נרחבפרו מפיהן של המרואיינות בגאווה רבה ובפירוט תיאורי התפקיד סו

ף מוכן המתאר את שלפו דאו , את החלוקה של תחומי אחריותןהוציאו דף נייר והחלו לשרטט 

חלקן . עובדיםומספר משתנה של  תחומיםהמרואיינות מנהלות מספר רב של . התחומים השונים

הן תיארו את מוטת השליטה . מנהלות יחידים ואחרות מנהלות עשרות ואף מאות של עובדים

זה תפקיד מאוד קשה ": דבר המביא עמו מורכבות רבה לתפקיד, תחתיהן כרחבה ומשמעותית

 ."אני עושה משהו ענק. אחריות עצומות, מוטת שליטה אדירה, בומורכ

בלב  נושאים שהם": כמרכזית בשירות המדינההמרואיינות תיארו את עבודתן , לעיתים קרובות

תחושת סיפוק מאוד  -אנחנו עושים דברים בעלי ערך לאומי" או ,"סדרי העדיפויות של המדינה

שליחות ציבורית מאוד ": שליחות ציבוריתות כך שהן מרגיש, "גדולה ממה שאנחנו עושים

כל החלטה שאנחנו מחליטים , זאת עבודה ציבורית: "המוטלת בידיהן גדולה האחריות ".גבוהה

. שעות ביממה 23עבודה של ": לעיתים עד כדי חיי אדם, "יש לה השלכות למה שקורה במדינה

: כגון, חיוביים נוספים המרואיינות מתארות את עבודתן בתיאורים. "חיי אדם טעות היא
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אתה , מאוד ציונית, זאת עבודה מאוד מעניינת": מלמדת, בעלת משמעות, מאתגרת, מעניינת

את מתעסקת , לומדים מזה המון, משמעות אתה מרגיש שאתה בעל, עושה משהו שבאמת משנה

הן תיארו באופן נרחב את התחומים השונים אותם הן  ".עם הדברים החדשים והמעניינים

ם עמן הן מתמודדות ברמה הפרויקטים המשמעותיים וכן האתגרים המרכזיי, הלותמנ

, האגף שלי מגבש" :הכבדה המרוכזת בידיהןאחריות הכלכלית תוך התייחסות ל ,זאת. המקצועית

מנהלות , רובן ככולן, למרות שהמרואיינות". יוזם ומנהל תקציבים בהיקפים של מיליארדים

: הן מספרות כי הן לא מונחות ממניעים כלכליים בבחירת מקום העבודה, תקציבים של מיליונים

אם כי , "יש לי הזכות לעסוק בדברים שהייתי עושה אותם גם בהתנדבות אבל אני עושה כעבודה"

יכולתי " :הן לא מתעלמות מן החשיבות שיש בהיותן מפרנסות עיקריות או משמעותיות בבית

היתרונות ומן , כי ככה הצבתי את זה, אוד משמעותיתאבל אני גם מפרנסת מ, לוותר לעצמי

המרואיינות מדברות . "זה בהחלט הזדמנות לכל המשפחה. השכר גבוה": שבמשכורת של בכירה

את . את באה לעבודה ואוהבת את מה שאת עושה": הרב שהן מקבלות מעבודתן סיפוקעל ה

הן מתארות  ".פוק בעבודהיש בזה המון המון סי. את משפיעה על דעת הקהל. מייצרת משהו

אני אוהבת את ההתנהלות ": והמהירות המאופיינות את תפקידן הבכיר דינמיותכאוהבת את ה

עדי , "אני אוהבת את האינטראקציה עם אנשים. מעניין לי, הדינמיות, את המהירות. של העבודה

כשאני לא  ,ככה אני מאושרת, ואני אוהבת את המרוץ הזה " :אושרכדי כך שהדבר מביא עמו 

: במילוי התפקיד הגשמה עצמיתהן מדברות על ". ואני יותר בנינוחות זה לא גורם לי אושר, עושה

אחת המרואיינות תיארה כיצד העבודה מאפשרת ". אני מאוד מרגישה שאני מגשימה את עצמי"

זה מקום שבאמת מאפשר הרבה דברים מהעוצמות שיש לי ": חזקותיהלה להביא לידי ביטוי את 

בתיאורים , אוהבות את עבודתןכלל המרואיינות סיפרו כי הן  ".בוא לידי ביטוי ולממש את עצמיל

אותה אהבה מתפרשת הן בפן המהותי ". הרומן שלי עם המשרד החל לפני כעשור": רבים ומגוונים

והן בפן הפרקטי של הגעה , "אני מאוד מאוד אוהבת את מה שאני עושה": של אהבת עבודתה

זה חולני כל כך שאני אוהבת את מה שאני עושה שאני מחכה בלילה : "ודה יומיומיתלעבודה ועב

, בחלקן היה מדובר אפילו יותר מאהבת העבודה. "שיגיע הבוקר כדי להתעסק עם כל הדברים

התפקיד שלי היום הוא תפקיד שיכול . אני קוראת לעבודה דרך חיים: "עבודת חייהןב עבודה אלא

גר שעשיתי בקריירה שלי וזאת זכות לעשות את מה שעשיתי בשנים להיות התפקיד הכי מאת

יכולה להסתכל אחורה ולהתגאות  היא אחת המרואיינות מספרת כיצד כבר כעת". האחרונות

הזכות להסתכל אחורה על קריירה של חמש עשרה שנה של תפקידים שכל  יש לי": במסלול חייה

חלקן מבינות כי אין , מתיימר ממילותיהןלמרות העולם המושלם ה". אחד יותר מרתק מהשני

 :תפקיד מושלם ואחת מהן ביקשה לקבוע נוסחה ריאלית יותר למציאת מקום עבודה משמעותי

חלק  ".97%-סדר עדיפויות הגבוה ביותר שלי הוא לעשות עבודה שאני מזדהה אתה לפחות ב"

ת בהיותן נשים בתפקיד הן גאו -מהמרואיינות גם דיברו על כך שבשל החשיבות הרבה של תפקידן

 ". אני עושה כבוד למגזר": בכיר

הבחירה בעבודה משמעותית אינה מכילה בתוכה רק את החשיבות שבהגשמה העצמית של הנשים 

דיברו על החשיבות שהן רואות  אחת עשרה מרואיינות. אלא גם על ילדיהן של הנשים, עצמן

: בכך שהן נשים קרייריסטיות המגשימות את עצמן דוגמא האישית שהן נותנות לילדיהןב

בשילוב אני הרבה פעמים אומרת לעצמי שאימא שהייתה מקבלת אם הייתי נשארת בבית זאת "

בדברי המרואיינות הייתה ה המרכזית שחזרה התמ ".לא האימא שרציתי לתת לילדה שלי

כך , ינות זאת לילדיהןמבחירתן בשילוב בין עבודה למשפחה ומקרמאושרות החשיבות שבהיותן 
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וזה עושה , הם יודעים ומרגישים שאמא טוב לה": עולם מלא ושלםשהילדים מבינים כי לאמם יש 

הם יודעים לכבד את זה שיש לי את העבודה , הם מבינים שיש לי את הצרכים שלי. ליחסים בינינו

האישית מתבטאת גמא הדו, בנוסף. "והם לא מרכז העולם ,וזה לא הכול הם, והיא חשובה, שלי

אני בטוחה שלילדים שלי יהיו ": הקריירה בקרב נשים חשיבות רואות את באופן בו המרואיינות

, "יפות וגם לדאוג לבעל ולהיות עם מקצוע, הן צריכות להיות חכמות -נשים קרייריסטיות

אמא , אמא לומדת, חשוב לראות אמא עובדת": משלבות בין התפקידים השונים בחייהן

הילדים חרוצים למרות שבאופי שלהם " :עובדות קשה ,"דוגמא אישית זה הכי חשוב -משכילה

אין מה לדבר על שוויון כי : "חיות בתפיסה שוויונית, "הם עצלנים אבל הם רואים את זה בבית

בין  בחירה אמתיתבעלות ו "א אדם חזק ומשמעותי אבל שוויוניאבא הו -הם רואים שוויון בבית

ההיבט הגדול ביותר זה שחשוב לי להיות המודל של מישהו שעושה את ": אפשרויות בחיים

גם חשוב לי שזה לא יהיה , מצד שני. שאף אליהם, שהוא כיוון אליהם, הדברים שמעניינים אותו

שהערך העצמי שלנו נגזר ממה , אני חייתי בדור ועדיין חיה שזה המודל היחיד, המודל היחיד

 ."ואין את החופש הזה גם לבחור בלהישאר בבית, יםשאנחנו עושים או איך אנחנו נתפס

 

 סנכרון בין אבני דרך מרכזיות בשני התפקידים 8.4

עבודה למשפחה בנוגע להחלטות דיברו על החשיבות שבסנכרון בין  יותר ממחצית מן המרואיינות

הנשים . מושכחלק מאסטרטגיות השילוב בהן הן עושות שי, מפתח ואבני דרך מרכזיות בחייהן

אני לא רואה איך " :כחלק מתפיסה שלא ניתן לקבל את הכול יחדיו, צמתי החלטה שונים פרטו

, כלכלית, לוגיסטית, מעשית -אם אני רוצה גם עוד ילד וגם להמשיך להתקדם -אני יכולה הכול

המרואיינות מספרות על החשיבות שבשילוב בין . "זאת החלטה שבפירוש לא מתקבלת כרגע

לימודים , בחירת עבודות, אותן אבני דרך מרכזיות של לידת ילדיםהעבודה למשפחה לאורך 

 .הינו מהותי לשימור כל אחד מהם עצם השילוב בין התפקידיםכך ש, ואירועים נוספים בחייהן

. החלטה על לידת ילדים אל מול השלב בקריירהאחד מהצמתים המשמעותיים לפי דבריהן הוא 

, התחלתי לעבוד בגיל מאוד צעיר": להן בגיל מוקדםהמרואיינות מתחילות את נתיב הקריירה ש

. עד שהבנות נולדו עבדתי המון": ומפלסות את דרכן דרך עבודות רבות שעות, "עם תואר ראשון

בקריירה לפני ההחלטה על  אמצעשלב כך שהן מגיעות ל, "ארבע עבודות-עבדתי במקביל בשלוש

". וביל אותי לדרגת הביניים לפני הילדיםעשיתי את הפוש הכי גדול ומשמעותי שה": לידת ילדים

בנוגע לעיכוב בקריירה הנובע מגידול להסיר דאגה מליבן הן מעידות כי מצב זה מאפשר להן 

יש משהו נינוח בלגדל ילדים כשאתה מסתכל אחורה אחרי שאתה מבוסס יחסית ": הילדים

כאשר  29.2נה הינו גילן הממוצע של המרואיינות בעת הלידה הראשו, ואכן. "העבודהבמקום 

אחת . משמעותית גבוה מהממוצע, כלומר, (2782, ס"למ) 20.2הארצי עומד על  הממוצע

אלא גם , המרואיינות מעידה כי לא רק הנקודה בה הנשים מחליטות ללדת ילדים מהותית לשילוב

יוצרת פונקציה , אל מול הזדמנויות בקריירה, שהן מחליטות להביא לעולם מספר הילדים

הייתי אומרת לאישה צעירה לבחור את גודל המשפחה " :מורכבת של שילוב בין עבודה למשפחה

 -שלה בהתאם לאפשרויות הכלכליות שלה ולאילוצים הקרייריסטיים כי בסוף זה סוג של משוואה

ואת צריכה להחליט  -להקדיש לו וגם הרבה מאוד עלויות כלכליות כל ילד נוסף זה עוד זמן שצריך

אבן דרך חשובה נוספת . "מה חשוב לך יותר ממה ואיך מגיעים למטרה -מה פונקציית המטרה

היו עבודות ": בתקופות בהן דרישות המשפחה גברו, וויתורי קריירההיא קבלת החלטה על 
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. אבל הייתי שלמה עם זה -פאת הדרישות שלהןשהוצעו לי במהלך השנים שסירבתי לקבל אותן מ

יהיה משהו  -ון שאם לא יהיה זהלא הרגשתי שאני מחמיצה או מפספסת משהו היה לי ביטח

כך שלעיתים האישה מוותרת , וויתורי הקריירה הינם זוגייםהן גם מדברות על כך ש ".אחר

גם , ני בני הזוג להתפתחהמאפשרת לש, נקודת שווי משקל זוגיתלמציאת  עד ,ולעיתים בן זוגה

היינו מוצאים , אני לא חושבת שהיה הכרח שבעלי זה שוויתר": אם בתקופות שונות בחייהם

 ".נקודת שיווי משקל אחרת

כאשר לעיתים , ות מקום העבודה על החלטות במשפחההמרואיינות מדברות גם על השפע

אחת המרואיינות מספרת  .אחר" קצה"כשכל אישה בוחרת , המרואיינות מציגות תמות סותרות

בשל החשש להישאר , שינוי במקום עבודתה השפיע על החלטותיה בנוגע להקמת משפחהאיך 

זה שינה . כאשר התכוונתי להיכנס להיריון נכנסה בוסית חדשה ופיטרה אותי": ללא מקום עבודה

 -י הפסקהאז עצרתי את התהליך ועשית -כניסה להיריון ללא עבודה זה שונה -אצלי את התכניות

אירועים באחד  לא נכון לדחותאישה אחרת טענה דווקא כי ". חודשים 6-87-דחיתי את זה ב

לא לדחות . לא לוותר על כלום": בהנחה שלא ניתן לדעת כיצד יתגלגלו פני הדברים, התפקידים

יש לי חברות שדחו לידות . לא בעבודה ולא במשפחה שום דבר בגלל שאת אולי כאן ואת אולי כאן

  ".אחר כך את יכולה להצטער, אני לא בקטע. י הן עמדו לקבל תפקידכ

 

 הסטנדרטים  תאמתה 8.3

עקרונות , הציפיות הקשורות באמונות טנדרטים מבחינת הנשים משמעה התאמתס התאמת

שלוש עשרה . לטובת אפשור של שילוב מוצלח ,למציאות בשטח וערכים מסוימים בהם האמינו

סטנדרטים בכל הנוגע לרצונן לבלות זמן עם  מוכנות להתאים ת מדברות על כך שהןמרואיינו

, לעשות וויתורים משפחתיים בתפקידים משמעותייםשכן הן מוכנות , משפחתן לטובת העבודה

שאין הן נמצאות במקום האידיאלי מבחינתן בשילוב בין מחיר גם אם המשמעות של כך היא ה

בהכרח איזון ראוי בין חיי הפרטיים לחיי  השילוב שאני עושה היום הוא לא": העבודה למשפחה

 ".שכרגע יש לי איזוןזה לא אומר , תו בתפקיד הזהאבל זה מחיר שאני מוכנה לשלם או, בעבודה

, לידי ביטוי בדרכים שונות יםובאזמן מועט מדי המושקע במשפחה בהוויתורים מתבטאים 

אין לי זמן . ב אחרי השיעוריםלמעק, יש מחירים לילדים. שלא הייתי מעורבת ,זה מחיר" :למשל

המרואיינות מדברות על כך שלמרות שהן , עם זאת". זה מחיר קשה. לשבת וללמוד אתו למבחנים

לשלם את המחיר  מוכנה": שהן מקבלות מן המצב גדול ממנוהרווח , צריכות לשלם מחיר כלשהו

זה " : צורך עליהמדובר על ירידה ל, "של לא להיות בבית במחיר שזה נותן לך דברים אחרים

מספרות כי לעיתים החלטות אלו אינן פשוטות  המרואיינות ".וויתור לצורך קבלת דברים אחרים

כמה , אבל האמת שטוב לי -יצרתי מציאות שהיא אובייקטיבית קשה": עמן שלמותאך הן , עבורן

הם יש למרות שלעיתים קרובות הן מדברות על מקומות נוספים ב ,"שיכול להיות שיש קיטורים

אבל בקצה , אני משלמת מחיר שכנראה שהוא סביר" :תוך קבלת המחיר באופן כללי, לשפרצורך 

עם  השלמה עצמית ועשיית שלוםהן מדברות על מקום של ". אבל לא מהפך, אני כן רוצה לשפר

לקחת בחשבון ": בין עבודה למשפחה צליחכחלק מהותי מהיכולת לשלב באופן מ, אותו המקום

כל החיים זה פשרות ואף . את שלמה עם האין ברירה. שאת עושה ואת שלמה איתןשיש פשרות 

הן מדברות על כך שלא ניתן לחיות חיים של ". האויב של הטוב מאוד זה המושלם. פעם זה מושלם

, ועל מנת להצליח באיזון הנשים צריכות לדעת לעמוד מאחורי החלטתןרגשות אשם ותסכולים 



35 
 

, אני חושבת שאני שלמה למרות המחיר": אחרת לא יוכלו להתקדם בעבודה ולשמור על האיזון

לא . אין דבר כזה. אי אפשר לעשות את שניהם מושלם. אחרת לא הייתי עושה את זה, באופן גס

שתהיה מודעת לזה שיש מחיר  -תמיד משהו בא על חשבון משהו. קונה את החלומות האלה

 ".כי אחרת זה תסכול, לם את המחירושתדע שהיא מוכנה לש

הן בעבודה  ,מרואיינות דיברו על האופן שבו התאמת הסטנדרטים הכרחית להצלחת השילובעשר 

 ,שאולי לא היו נדרשות אליו, פשרות וויתורים הם חלק אינטגרלי, מבחינת משפחה. והן במשפחה

מתאפיינת לעיתים באמצעות  התאמה זו. בין שני תפקידים תובעניים ללא חייהן בעולם של שילוב

נניח עכשיו קיץ ובא לי לקחת אותם שלוש פעמים בשבוע לבריכה ואנחנו לא ": הקטנת מינונים

לבין  -בין השאיפות להיות הורה מושלם. רק בין פעם לפעמיים, מצליחים לעשות את זה

וכי לא  ,השלמה עם מציאות היעדרותןההתאמה באה לידי ביטוי באמצעות , לעיתים ".המציאות

ולא ' אתמול הייתה ישיבה לבן שלי בכיתה א": יוכלו להיות בכל מקום שיבקשו עם משפחתן

הסטנדרטים החינוכיים או קבלה כי , "ואתה עושה את הפשרות, הלכתי הייתי בעבודה עד תשע

יש הורים שלוקחים ": ניתנים לגישור באמצעים אחריםלמפגש עם המציאות ו נדרשים התגמשות

להעביר את הילד שלוש . גם ארבע זה אחרי שהילד עבר פעמיים ידיים. שלהם באחת את הילדים

הכאב הגדול שלי הוא כמות . בייחוד הילדים הקטנים, פעמיים ידיים ביום זאת פשרה עצומה

אני כאימא צריכה לתחקר כל  -הידיים שהבת שלי מחליפה בשבוע ומאבדים את המבט הכולל

הסטנדרטים באה לידי ביטוי בכך שהנשים  התאמת, בחינת ביתמ. "כדי לגבש את התמונה, אחד

גם פה ": הן לעוזרת והן לבן זוגן, בנוגע לאופן בו הבית צריך להיות מסודר ונקי משחררות שליטה

צריך לעשות , אבל שוב. בעלי דווקא לא, מאוד מאוד -עושים פשרות אני מאוד אוהבת סדר וניקיון

אז זאת  -הרצפה לא תהיה הכי נקייה שבעולם, היה מבריקסדרי עדיפויות גם אם הבית לא י

 ."פשרה שאתה עושה

 

 קבלת החלטות שוויוניות בנוגע לקריירה ומשפחה בין בני הזוג 8.5

שלוש עשרה מרואיינות דיברו על כך שקיימת ספירה זוגית שוויונית בה מתקבלות החלטות בנוגע 

בני הזוג נתפסים כאנשים עצמאיים בעלי  כך ששני, לבחירות בקריירה ובמשפחה של שני בני הזוג

מקבלת הנשים תיארו את המערכת הזוגית כ. שאיפות להגשמה עצמית ורצון להקים משפחה

מתאים לנו , מתאים לנו בית, מתאים לנו ילד -מחליטים יחד" :יחדיו לגבי שני בני הזוג החלטות

החלטות זוגית תוארה אותה מערכת ". כל היום מתייעצים על קבלת החלטות -לגור איפשהו

יש לו המון , ככל שבעלי נהיה יותר עסוק בעבודה": משני הצדדיםגמישות מרבית  כדורשת

 -אבל אין מצב שתשמעי אותי אומרת לו אל תיסע -הוא נהיה לי קרייריסט פתאום ל"ולחנסיעות 

מערכת ה אות". זה לא פשוט. אני אארגן את כל העולם ואוריד פגישות כדי לאזן את המשוואה

הנסיעה לרילוקיישן ": מצד האישהוויתורים נקודתיים מידה רבה של  החלטות זוגית גם דורשת

והציעו לו הרבה שנים וכל פעם לא רציתי והוא וויתר ואז בא , לא רציתי לעשות את זה -של בעלי

תקופת  -לי זה מאוד לא התאים מבחינה מקצועית, הרגע שהציעו לו הצעה שהוא מאוד רצה לקבל

והבנתי שאני חייבת לעשות את זה  -והייתי צריכה לקום ולעזוב את כל זה, שיא מבחינת קריירה

ויתורים על התפתחויות בקריירה הם , כמו כן. "כי אני לא יכולה כל הזמן לדחות את הרצונות שלו

 ."היו נקודות שבהם הוא יכל לקבל תפקיד חלומי והוא לא לקח אותו בגללי" :גם מכיוון הבעל

השוויונית עם בן זוגן החלה מלידת הילד קבלת ההחלטות ק מהמרואיינות מעידות על כך שחל
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ומתארות זאת כמאפיין מהותי בבן הזוג המאפשר את השילוב של הנשים בין עבודה , הראשון

כבר בתחילת הדרך וכן " להגיע להבנה עם בן הזוג איך הולכים להיות חייך"כך שחשוב , למשפחה

מרואיינות אחרות . "כתחילה את ההורות כמשהו משותף באחריות משותפתלהשתדל לעצב מל"

לבחור את הבעל אתו את " -מרחיקות לכת וטוענות כי על פי זה צריך לבחור את בן הזוג

 ". מתחתנת

 בין תפקידים קרבה גיאוגרפית 8.8

, תןאל מול מקום עבוד, מקום מגוריהןשתים עשרה מרואיינות דיברו באופן חיובי או שלילי על 

היבט זה הוזכר כתורם כאשר הוא מתקיים  .לשילוב מוצלח בין העבודה למשפחה משמעותיכ

המתגוררות בעיר , חמש מרואיינות .וכמקשה כאשר יש מרחק בין מקום המגורים למקום העבודה

יכולתן להשיג שילוב בנוגע ליתרון המשמעותי שבקרבה בין התפקידים מספרות על ה ,עבודתן

שזה משמעותי . והילדים לומדים כאן, אני ובעלי עובדים בירושלים": מוצלח בין עבודה למשפחה

ומציינות לנשים , "לא יודעת איך אנשים עושים את זה -כי כשאנשים צריכים לנסוע מחוץ לעיר 

רות ל כך שהן גשבע מרואיינות אחרות העידו ע. "שתדל לעבוד קרוב למקום המגוריםלה": אחרות

שעה . יש הרבה נסיעה תלוי בפקקים": נסיעה ממקום עבודתן המרוחקת לפחות שעת, בעיר אחרת

אנחנו גרים בתל : "על לוח הזמנים שלהן במעמסה משמעותיתודיברו על כך שמדובר , "וחצי ביום

שפחה המרחק הרב בין העבודה למ. "אני תמיד רצה -הקלישאות נכונות. נוספות הנסיעות -אביב

 ".מתיש לעבוד בירושלים ולגור בתל אביב": לחייהן של הנשים עייפותמביא עמו קושי המתבטא ב

חמש מרואיינות דיברו על כך , כך לדוגמא. קרבה גאוגרפית באה לידי ביטוי גם בהיבטים נוספים

 ים הרבים של ילדיהם למיקום הנוחלהתאים בין החוגשהן עושות מהלכים שונים על מנת 

זה אומר ששולחים את הילדים לחוגים או שקרובים לבית או שיש מישהו שיהיה איתם ": להורים

 ". כדי לעשות קארפול אחרת זה בלתי אפשרי

 

 שימוש ברשתות תמיכה  :ה שניהאסטרטגי .2

באמצעות הליך של , כך. תמיכה ברשתות שימושהיא אסטרטגיית ה, ה מרכזית נוספתאסטרטגי

המרואיינות בגורמים חיצוניים על מנת למלא  תנעזרו, או האצלת סמכויות "מיקור חוץ"

חלק . מטלות הבית כמו גם מטלות במסגרת העבודה, תפקידים שונים הקשורים בגידול הילדים

סגנון משפחתי וניהולי  וחלקם האחר מהווה, מסורתי לאישה מן התפקידים משויכים באופן

מחולקת לפי הגורם שימוש ברשתות תמיכה יית העל של אסטרטג. משתף המיושם על ידי הנשים

עזרה בתשלום או מקום , קהילה, ילדים, המשפחה המורחבת, בן הזוג: המעניק את רשת התמיכה

תת אסטרטגיות של חלוקה שוויונית של גידול הילדים ושל  כוללתבן הזוג תמיכת . העבודה

יה של תמיכה מהמשפחה טגתת האסטר כוללתמשפחה המורחבת תמיכת ה. מטלות הבית

ם תתי האסטרטגיות של סגנון ניהולי משתף והיעזרות באחי תמיכת הילדים כוללת. המורחבת

. תת אסטרטגיה של היעזרות בקהילה כוללת קהילהתמיכת ה. גדולים לשמירה על אחים קטנים

מסגרות אחר /תתי אסטרטגיות של העסקת שירותי שמרטפות כוללת עזרה בתשלוםתמיכת 

תת אסטרטגיה של  כוללת מקום העבודהתמיכת . ילדים והעסקת שירותי עוזרת ביתים להצהרי

 .משתף סגנון ניהול
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 בן הזוג 2.8

 חלוקה שוויונית של גידול הילדים עם בן הזוג 2.8.8

עם בן זוגן באחריות הטיפול  באופן שוויונישש עשרה מרואיינות דיברו על כך שהן מתחלקות 

, השוויוניות התאפיינה באספקטים שונים". יש לילדים הורות פעילה משני הילדים": בילדים

מתחלקות באופן שוויוני לתחושתה של  שונות מטלות ,ברמה הפרקטית. מהותיים ופרקטיים

מטלות אלו . נשארת בידיה יםכך שלא כל האחריות ההורית לגידול הילד, האישה בינה לבן זוגה

, פיזור ואיסוף הילדים למוסדות חינוך ולחוגים, ים'הכנת סנדוויצ, ארגון הילדים בבוקר :כוללות

, עזרה בשיעורי בית, קשר עם המורות והגננות, טיפול במשברים, מענה לטלפונים במהלך היום

ודתם וגורמים עב, החלוקה נקבעת בהתאם לנוחות שני בני הזוג. ודבילוי זמן איכות עם הילדים וע

חמש מרואיינות העידו על . זמני הבייביסיטר: כגון, נוספים המעורבים בשילוב וייסקרו בהמשך

אם את מחליטה ": ארגון הילדים והסעתם למוסדות החינוך בבקריםכך שבן זוגן אחראי על 

הן מספיקות . להיות אימא ומנהלת שפויה ולצאת יחסית מוקדם אז צריך שיהיה לך את הבקרים

ים 'הוא מכין להם את הסנדוויצ. אבל אני לא אחראית עליהן בבוקר, לראות אותי ואז אני יוצאת

אנחנו : "למשל, של בני הזוגנקודות החוזק והחולשה לעיתים החלוקה נקבעת בהתאם ל. "ומסיע

". השאר זה אחריותי, הוא יושב -כל המקצועות חוץ ממתמטיקה ואנגלית -מחלקים מקצועות

 החלוקה משתנה בהתאם לתקופות עמוסות בקריירהולעיתים , ר בחלוקה קבועהלעיתים מדוב

יש לי פרגון מלא בתקופות ": כך ששני בני הזוג גמישים לצרכי הפרטנר שלהם, של בני הזוג

אותה ". מקלח את כולם ואני יושבת ועובדת, הוא מכין ארוחות ערב -הקריטיות של עזבי הכול

גובה מחיר אישי בקריירה ם בן הזוג נדרש למעורבות אשר שותפות מתבטאת גם במקומות בה

הוא תמיד , בתקופה שהייתי צריכה להשקיע בעבודה הרבה מעבר לכל פרופורציה אפשרית: "שלו

אמר אוקי כשאת צריכה  -אז הוא לקח צעד אחד אחורה בעבודה, היה שם כדי להיות עם הילדים

מרואיינות ספורות בלבד העידו על כך , דהמבחינת חופשת לי ".אני אשקיע את הזמן, להתקדם

 . שבעליהן לקחו עמן או במקומן חופשת לידה

 רשתות תמיכה

 בן הזוג

 גידול הילדים

 מטלות הבית

 משפחה מורחבת

 גידול הילדים

 ילדים

סגנון הורות  
 משתף 

 אחים גדולים

 קהילה

 שימוש בקהילה

 עזרה בתשלום

 /שמרטפות
-מסגרות אחר
 צהריים

 עוזרת בית

 עבודה

סגנון ניהול  
 משתף

 שימוש ברשתות תמיכה אסטרטגיית  - 6 תרשים
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 -בחייהםשני מבוגרים מהותיים ניכרת תפיסה חינוכית כי הילדים זקוקים ל, ברמה המהותית

שנותנים לו פרספקטיבה שונה והתייחסות , לילד זה נכון שיש לו שני מבוגרים מהותיים בחייו"

אצלנו ": שוויונית, הנוגעות לאופן גידול הילדים, קבלת ההחלטות החינוכיותכך שגם , "שונה

ראיית "קיימת חשיבות רבה ל, כפי שהעידה מרואיינת אחת". נחנו שותפים לכל החלטות החינוךא

 -בחלוקה ניכרת תפיסת שותפות אמתית בגידול הילדים, כמו כן ".עין בעין את אופן גידול הילדים

 אשר ,"אנחנו שותפים -אני לא אימא והוא אבא" ,"ברמת החצי חצי. יםאנחנו שותפים שוו"

. מבטאת כי שני בני הזוג אחראים על גידול הילדים במידה שווה, בניגוד לתפיסות מסורתיות

כדי לראות את הילדים שלך יומיים בשבוע אתה : "נשים לא מקבלות יותר שילוב שאינו שוויוני

למה גברים צריכים להיות גרושים בשביל לראות את ! ?שמורתצריך להיות גרוש ולקבל הסדרי מ

, גמישותמידה רבה של  ןהחלוקה השוויונית מאפשרת לה !".?הילדים שלהם פעמיים בשבוע

, לפעמים אני מנסה לקחת אותו מהגן ואני לא יכולה ברגע האחרון": בעיקר אל מול צרכי עבודתן

. "עוד לא קרה שהוא אמר לי לא. פשר לי גמישותהוא מא, אני אתקשר לבן זוגי והוא ייקח אותו

יש שמסתכלות על זה ": בין בני הזוג לעיתים אינה מתקבלת באהדה בקרב הסובביםהשותפות 

המרואיינות תיארו את  ".ולוקח אותם לחוגים, על זה שבן זוגי איתם יומיים בשבוע, בעין עקומה

 -רצון אמתיאלא מתוך , בני זוגן כנדרשים לחלוקה השוויונית בטיפול בילדים שלא מתוך כורח

. "הוא נהנה להיות עם הילדים הוא שטותניק בעצמו, הוא נהנה מהחלוקה, בעלי הוא טיפוס כזה"

יש לזה ערך ": הזוגלזמן המוקדש מצד בן הזוג לטיפול בילדים יש ערך מהותי עבור בן , מעבר לכך

המרואיינות מתארות מערכות יחסים קרובות וייחודיות הנרקמות בן בני זוגן ". בשביל בן זוגי

הוא מאוד קשור ומאוהב בילדה שלו ": הן מצד בן הזוג, בעקבות אותה שותפות, לבין הילדים

, לא רק זה ".הילד שלי הרבה יותר קשור לבעלי מאשר אליי" :והן מצד הילדים, "ובמשפחה שלו

הוא ": הן גם מעידות על כך שבני זוגן בעלי יכולות גבוהות בתקשורת עם הילדים ובטיפול בהם

 ."אבא מדהים

בכל  שותף משמעותי יותרלפחות שש מהמרואיינות מוסיפות כי בתקופה הנוכחית בן זוגן הינו 

כשאתה מאוד ": םהן מתארות את בן הזוג כעוגן של הבית מבחינת הטיפול בילדי. הנוגע למשפחה

אין ספק שאני בשנים האחרונות לא , מאוד בקריירה אתה צריך שיהיה עוגן בבית עם הילדים

אלמלא ידעתי שיש כזה עוגן לא יכולתי להרשות את זה לעצמי ולהשקיע . הייתי העוגן של הבית

מים קיי, לא רק שבני זוגן חולקים עמן את האחריות לניהול המשפחה, כלומר. את מה שהשקעתי

 :בה דווקא בן הזוג הינו המטפל הראשי, מטפל ראשי ומטפל משנייחסים מורכבים יותר של 

כלל . אין מדובר בתופעה טבעית לאותן נשים". בפועל מי שנמצא שם רוב היום זה הוא"

: למשל, המרואיינות שתיארו מצב שכזה מספרות על התרחשויות מורכבות בחיי היום יום

והיא תגיד אבא אני  -אני יכולה להיות לידה. אוטומטית קוראת אבא כשהיא צריכה משהו היא"

זה ": הן מקבלות ומעודדות את היות בן זוגן המטפל הראשי, עם זאת. "זאת תחושה קשה. רעבה

  ".כי יש תחליף וזה בסדר, דד אותיזה אפילו במידה מסוימת מעו, לא מפריע לי

רמת , כלומר. תנודתימצב ולעיתים מדובר בידי היא מצב תמ לעיתים רשת התמיכה היוצר בן הזוג

אחת המרואיינות . התמיכה משתנה בהתאם לתקופות או לאירועים משמעותיים בין בני הזוג

 העובדה שבן זוגה. שרשת התמיכה מצד בן זוגה לא היה דבר מובנה בזוגיות ביניהםמספרת על כך 

דבר שהביא , ברמה הפיזית והנפשית השפיעה עליה לרעה -ולא היה חלק בגידול הילדיםכמעט 

בעלי נלחץ והחליט שהוא מקצץ  -זה עשה אצלנו שינוי ממש דרסטי" :לשינוי תפיסתו של הבעל

לאחריות  של שינויים ברמת המחויבות של בן זוגהמערכת תנודתית  אישה אחרת מתארת". שעות
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הרבה פעמים ": אודכך שבמקומות הנמוכים שלה תקשורת פתוחה ביניהם חשובה מ, השוויונית

אני  -אתה רוצה -תקשיב אני לא יכולה להמשיך בתפקיד הזה -ואמרתי לו, הרגשתי שיש לו נסיגה

אני לא אוַהב את זה ואני ארגיש שפספסתי אבל יותר חשוב לי הבית ואני לא רוצה , ארד בתפקיד

 ".והוא אמר מה פתאום וזה גרם לו להתהפך -שזה יפגע בבית

אלא גם , שוויונית דורש לא רק מהבעל הרצון והכוונה לקחת חלק פעיל מקום זה של שותפות

לפחות עשר מרואיינות דיברו על כך שעל מנת שבן הזוג יהיה . לבן זוגה לשחרר אחריותמהאישה 

 877%-בימים שהוא נמצא ב": הן מעניקות לו מרחב פעולה באותו התפקיד -חלק מהותי בחלוקה

ביום שלו זה היום שלו ותפקידים שלו זה תפקידים  -למוד לשחררגם נשים צריכות ל -ואני לא שם

נשים ול, מדובר בשחרור אחריות המאפשר לבן הזוג לקחת חלק מהותי בחלוקה השוויונית". שלו

לתת לו להיות חלק ": קבלו לשותפות כבעל חשיבה עצמית והעדפות אישיות בגידול הילדיםל

הנושא ". חררת באמתכי אז את לא מש -עושהוראות והוא לא להיות זאת שנותנת ה. באמת

אני סומכת על בעלי לסדר לבת שלי קוקיות ולהלביש את ": פרקטייםמתבטא הן בדברים 

למדתי לא לבקר את בן ": המהותיתוהן ברמה , "אני לא מכינה לו מראש את הבגדים -הילדים

אני לא  -ו שאני רוצהגם אם הוא לא חיתל כמו שנראה לי ולא מלביש את הילדים כמ, הזוג שלי

לא נמצאת ואני גם ": אותן נשים אשר מצליחות לשחרר השליטה בניהול המשפחה. "אומרת כלום

אני יכולה לסמוך ": שהכול יעבוד גם בלעדיהן סומכות על בן זוגן, "לא מתערבת כשאני לא נמצאת

בשל  רכז בעבודהרוגע ויכולת רבה יותר להתומעידות על  ,"עליו במאה אחוז והכל יהיה מתוקתק

חלק , גם כאן ".אי אפשר לעבוד כשאת בלחץ עם הבית": השקט הקיים בגזרת המשפחה

אלא היא אף לוקחת חלק משני , מהמרואיינות סיפרו כי לא רק שהאישה משחררת אחריות

אצלנו זה  -מי לוקח, סידור, מטפלת -בעיה של האישהיש הרבה משפחות שילדים זה ": בחלוקה

לפחות שש מרואיינות העידו כי  ".אלא אם כן אמרנו אחרת, שכל יום הוא לוקח זה ברור, הפוך

הנושאים בנוגע  האחריות המתכללת שומרות לעצמן את הןשחרור האחריות לבן הזוג  בתוך

כל הקטע . להיות במוניטורינג על הילדים את זה אף אחד לא לוקח ממני": הקשורים למשפחה

לעיתים מילוי אותו . "אף אחד לא עושה בבית חוץ ממני, שלי של השכל של הבית הוא כולו בבית

נובע מתפיסה מגדרית כי תפקיד האם בטיפול בילדים בלתי ניתן מקום מתכלל מצד האישה 

גם כשבעלי נותן את הגיבוי אני מרגישה , לנשים יש קטע אימהי": למילוי באמצעות גורם אחר

בשל האיכויות היא שהן לא ברות החלפה ה לכך חלק אחר העידו כי הסיב. "שזה לא כמוני בדיוק

בגלל שאני יודעת , הרבה מאוד מהאחריות של ניהול הבית הוא עלי": הגבוהות שהן מביאות עמן

אז אני מצליחה לקחת על עצמי  -מסוגלת להכין מראש, אני מאוד יעילה -איך להתארגן עם הזמן

הוא , ילדים צריכים תמיכה": התפקידלבצע  או בשל התחושה שבן זוגן לא יצליח ,"את המטלות

 ". אף אחד לא יכול להחליף אותי. לא יודע להרים באותה תמיכה שאני יודעת להרים

בן הזוג ניכרת גם בקשיים שעולים מדבריהן של חלוקה שוויונית בגידול הילדים עם החשיבות של 

ת על כך שלמרות שתי מרואיינות מעידו. חוסר תרומה מצד בן הזוגמרואיינות המעידות על 

כך , עדיין מדובר בתרומה מועטה מדי -שתרומתו של בן הזוג לטיפול בילדים גדלה עם השנים

יש אבא . היום בן הזוג שלי חולק איתי הרבה יותר": שהאישה נותרת המטפלת העיקרית בילדים

אבל  -לויש יותר תמיכה ש. יש לו את הימים שהקצו לו -יותר מעורב אבל הוא עדיין מבצע הוראות

 שתי מרואיינות נוספות מעידות כי בן זוגן אינו תורם. "באיזון הכולל של שנינו זה עדיין מעט מדי

אני בבוקר מעירה את . אני עושה הכול -אצלי אין חלוקה בין בעל לאישה". לגידול הילדים כלל

לטוס . לקחת אותם ולפזר אותם, מארגנת שלושה ילדים -קם והולך בחמש וחציהוא , הילדים
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 -'אחר כך מתחילה משמרת ב, לטוס לקחת את הילדים, לצאת בזמן, לעבוד במשרד, לעבודה

הבעל חוזר , כדי יש קצת עבודהתך , להכין אוכל, לקלח, לשבת על שיעורים, לעשות חלוקת קשב

 חוסרלביטוי בדבריהן של מרואיינות אלו בנוגע  החשיבות של אסטרטגיה זו באה לידי ."בתשע

היא , זאת המציאות של החיים שלי": קושי רבבבחייהן בתקופה זו וכי הדבר מלווה  תחושת איזון

אני אומרת לעצמי שאני לא מסוגלת  -זה רצוף משברים. היא לא הגיונית. קשה ברמות מטורפות

כל פעם שאני נופלת אני קמה יותר . פרקתואני עייפה ובסוף זה מגיע לנקודת פיצוץ ואני מת

על שלא נתמכות  מציאות זו משאירה את הנשים". המציאות גורמת לי להיות יותר חזקה -חזקה

אני על תקן חד ": פיזית ומהותית, עם מחויבויות אלומודד לבד התל בגידול הילדים ידי בן זוגן

 . ירה בתפקידים בכיריםכות לנהל קריתוך שהן ממשי ,"הורית כי הבעל שלי לא נמצא

הרוב המוחלט של המרואיינות מעידות על חשיבות השותפות המהותית של בן זוגן , לסיכום

יכולות הנשים  -כך שהן מבחינת הזמן המושקע והן מבחינה מהותית, באחריות לטיפול בילדים

הן לאפשר לעצמן לקחת חלק דומיננטי בעבודתן מבלי שהאחריות לטיפול בילדים מוטלת עלי

לוב בין מעידות על קשיים רבים בהתנהלות היומיומית בשי ,מרואיינות החסרות תמיכה זו. בלבד

 .על קשיים מנטליים בשילוב זה לאורך זמןעבודה למשפחה ו

  

 חלוקה שוויונית של ביצוע מטלות הבית עם בן הזוג 2.8.2

לעיתים קרובות אך , מטלות הביתביצוע ל בתשלום עוזרתשירותי המרואיינות משתמשות בחלק 

והמשפחה נדרשת לדאוג לתחזוקה מסוימת , העוזרת מגיעה בתדירות נמוכה יחסית -בשל העלויות

לא צריכה לחזור ולעשות  -לזכותו של בעלי יאמר שאנחנו בבית מתחלקים במטלות: "של הבית

בן תשע מרואיינות העידו על כך שהן מתחלקות באופן שוויוני בביצוע מטלות הבית עם ". כלים

סידור , ניקיון הבית: החלוקה באה לידי ביטוי במשימות כגון, בדומה למשימותיה של עוזרת. זוגן

: לעיתים חלוקת התפקידים קבועה ונשמרת לאורך שנים. הכנת אוכל ועוד, גיהוץ, כביסה, ארונות

 לשטוף, אני אחראית על הסדר והוא אחראי על הניקיון, הוא שוטף כלים -יש חלוקת תפקידים"

יש משימות שאנחנו ": במשימות אחרות מתחלקים אד הוק". גיהוצים זה רק אני. רצפה

יש משימות שעושים בהגדרה יחדיו כחלק . "אבל יש דברים שאיך שיוצא, מתחלקים בינינו

כל אישה על פי  ,"בבוקר בעלי ואני מארגנים את הבית כל אחד ניגש למשהו": מהשותפות

החלוקה מקלה על יכולתה של האישה לנהל את זמנה כך שעם . גההקונסטלציה הנוחה לה ולבן זו

 . ילדיםלהקדיש יותר מזמנה להיא יכולה , בדומה לאחזקתה של עוזרת, חזרתה הביתה

בן הזוג ניכרת גם בקשיים שעולים מדבריהן של חלוקה שוויונית במטלות הבית עם החשיבות של 

, שש נשים, מספר גבוה למדי של מרואיינות .חוסר תרומה מצד בן הזוגמרואיינות המעידות על 

בדרך כלל מדובר . מעידות על כך שאינן מקבלות כל תמיכה מבן זוגן בנוגע לביצוע מטלות הבית

: באחזקת הבית נופל במלואו על האישהוהנטל , באופן זמני או קבוע ,במצב בו אין עוזרת לבית

בבוקר מציעה את . את האמבטיותמסדרת , כשאני באה הביתה אני לפעמים מסדרת את הבית"

אני . שהבית צריך להיות מסודר ביציאה, ככה למדתי בבית. אני משלמת חשבונות. המיטות

: מטלות הביתלביצוע  הן מקדישות זמן ניכר מהזמן מחוץ לעבודה. "מסדרת כי אני חולת ניקיון

מבשלת  -רק בבית  אני בשישי שבת אני מתעסקת. מכינה את הדברים, אני מגיעה ומבשלת, בערב"

הראיה לכך שמדובר באסטרטגית שילוב חשובה נמצאת בדבריהן . "פריזרים קניות, לכל השבוע

בו בן הזוג אינו חולק באופן שוויוני את , של המרואיינות בדבר הקשיים שמביא עמו מצב זה
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וד אני מגיעה מא": מצד האישה שישות ועייפותתמדובר בתחושות של . האחריות למטלות הבית

אם לא , להכין ארוחת ערב, לארגן את הבית, ואז אני מתחילה משמרת שניה, עייפה הביתה

ום עבודה מטורף בעשר מצאתי את עצמי אחרי י. בדרך כלל אני -עניינים, כביסות, פספסתי אותה

גם עובדת כמו חמור וגם ניקיתי את הבית  -אסלות ושירותים כדי שהבית יהיה נקי בלילה מנקה

  ".בערבים

  

 משפחה מורחבת 2.2

 תמיכה מהמשפחה המורחבת בגידול הילדים 2.2.8

הכוללת את , תת אסטרטגיה נוספת של מיקור החוץ מתבטאת בתמיכה מצד המשפחה המורחבת

המשפחה המורחבת משתתפת לעיתים . ובני משפחה קרובים נוספים, הורי בן זוגה, הורי האישה

ובין אם בהשתתפות , זמן המושקע בילדים בין אם באמצעות השתתפות פיזית של, בגידול הילדים

שמונה עשר מהמרואיינות העידו על כך שהן מקבלות . מהותית של לקיחת חלק בחינוך הילדים

מדובר באחת , כך שבתחושתן של הנשים, תמיכה כלשהי מצד המשפחה המורחבת בגידול הילדים

הנשים . למשפחהבין עבודה  ות המאפשרות להן לשלב באופן מצליחהאסטרטגיות המרכזי

בלי " :היותן מנהלות בכירותעד כי היא זו המאפשרת את , מעידות על חשיבות רבה לתמיכה זו

, לא הייתי מגיעה לרמת תמיכה שמאפשרת. ההורים שלי לעולם לא הייתי מגיעה לתפקיד הזה

 ."זאת אימא שלה, הדבר הכי מרכזי באשת קריירה

יש : "כמעורבות בגידול הילדים יהן או חמן וחמותןהורהרוב המוחלט של המרואיינות תיארו את 

אנחנו מתחלקים בימים . אימא שמאוד עוזרת -לבעלי. לי אימא מדהימה שמאוד מאוד עוזרת

: התמיכה מגיעה לידי ביטוי באופנים שונים". אימא שלי, בעלי, אני -אחרי הצהריים עם הילדים

הסעת הילדים , ם במשך אחר הצהרייםבילוי זמן עם הילדי, איסוף הילדים ממסגרות החינוך

תמיכה זו מאפשרת לאישה . הכנת ארוחות לילדים ועוד, נוכחות עם הילד בזמן מחלה, לחוגים

לאורך השנים לא הייתי צריכה לקחת ימי מחלה הילד כי תמיד ": חופש פעולה רב בזמנה בעבודה

ותה פעם בשבוע מיד אחרי ההורים שלי לוקחים א": סידורים קבועיםמדובר הן ב". היה לי אותם

ה קצרה אוהן באירועים בהתר, "ההורים של בעלי יום בשבוע. הגן כדי שלא תהיה בצהרון

אימא שלי יחסית זמינה אליי אם אני ": בעיקר במקום עבודתה, גמישותהמאפשרים לאישה 

 ".להכין אוכל ודברים כאלה, מבקשת עזרה היא יכולה לבוא ולהיות עם הילדים

אימא שלי  ": םמעורבותן של משפחתן בחיי ילדיהן מהווה תחליף א  , שברמה מסוימתלמרות 

 -צריך ללוות לטיול, אם יש קריאות דחופות ילד חולה, מבשלת, אוספת בין פעם לפעמים בשבוע

הנשים מזכירות שוב ושוב את היתרונות , "ממלאה חלק מהתפקידים שאימא אמורה למלא

אי אפשר ": אל מול העסקת עזרה חיצונית, בים בגידול ילדיהןבני משפחה מעורלפיה בעובדה 

 -אתה עדיין נזקק לעזרה של ההורים, 35בן , לא משנה בן כמה אתה -להצליח בלי הורים עוזרים

אני לא הייתי יכולה שהילדים שלי יהיו , אחרת זה לא יכול היה להתקיים -יש דמות הורית בבית

 . "על רצף של מטפלות

 

 



52 
 

 ילדים 2.4

 ן הורות משתףסגנו 2.4.8

חמש עשרה מרואיינות דיברו על כך שהשילוב הנבחר על ידן בין עבודה למשפחה דורש סגנון 

המדברת על , בתפיסה חינוכיתראשית מדובר . הורות משתף המחנך ילדים לעצמאות מגיל צעיר

ילדים צריכים לפתח את ": כך שהורים לא צריכים להיות צמודים לילדיהם על מנת לפתח אותם

החשיבות שבגידול הילדים לעצמאות לא . "יהם החברתיים ולא להיות כל הזמן עם אבא ואימאחי

אלא גם מתבטא בטובתם , בא רק למטרותיה של האישה והשילוב בין העבודה למשפחה שלה

לתת לילדים את ": מנהיגות והובלההמשמעותית של הילדים שגדלים עם איכויות שונות של 

, מנהיגות, ילדה שלי אני רואה שהיא גדלה למקום של להוביל דבריםה. האפשרות להוביל בעצמם

ואני לא אומרת לה , איך היא מתנהלת מול הכיתה שלה, היא שומעת איך אנחנו מדברים בינינו

: אז היא נעמדה להגן עליה-יא מכוערתילד אחד אמר לילדה שה: למשל בכיתה שלה, איך להתנהל

אתה , הבת שלי עמדה מול כיתה שלמה -בל תתבייש לךאתה שאתה מקו, מי אתה שתגיד את זה

 . "רואה שהיא לא מפחדת להתמודד

מטלות יומיומיות ב, למשל, בני הזוג מחנכים את ילדיהן לעצמאות באופנים שונים, באופן פרקטי

היום , לפני אני הייתי מלבישה אותה -הקטנה מתלבשת לבד": הנהוגות להיעשות בעזרת ההורים

לקיחת אחריות על , "ילדה בת חמש מתחילה לפתח סטיילינג -לה לענייניםאני לא נכנסת 

אם אתה רוצה שאני אלמד אתך , השיעורים שלך זה אחריות שלך -'ילד בכיתה ז": לימודיהם

ככה הוא לא לומד בשבילי אלא . לנדנד לי ולראות שאני יושבת אתך, אתה צריך לקבוע איתי זמן

כל אחד  -זה אומר שהילדים עוזרים הרבה במטלות הבית": עזרה במטלות הבית, "בשביל עצמו

אחד לקפל , אחד אחראי לטאטא כל יום את הבית -שהוא אחראי עליהם, יש לו את המשימות שלו

שתי " :בריבוי תחומי עניין אישייםוכן , "והשני להכניס את הכלים למדיח ולהוציא, כביסה

העצמאות מתבטאת , וםבסופו של י". יום חוג אחד או שנייםכל : הילדות שלי מאוד עסוקות

הן הפכו להיות בני " :בד בביתבין היתר בשעות בהן הילדים נמצאים ל, בתחומים פרקטיים שונים

קיימים ". הן רגילות להיות בבית בלי מבוגר, הן מחממות לעצמן אוכל. אדם מאוד עצמאיים

משליכה גם על יכולת קלה יותר של הוריהם לשלב עצמאות הילדים : בין הדברים יחסים הדדיים

ברגע . אז יותר קל, בשנה האחרונה הילדה הקטנה שלי קצת יותר עצמאית": בין עבודה למשפחה

 ."שילדים קצת יותר עצמאיים זה הופך את החיים ליותר קלים

 

 היעזרות באחים גדולים לשמירה על אחים קטנים 2.4.2

אך לרבות , מתחת לגיל עשר כתנאי הכרחי להשתתפותן המרואיינות במחקר אומנם בעלות ילדים

. רמעל גיל עש לפחות ילד אחדשרה מרואיינות במחקר בעלות שתים ע. מהן גם ילדים גדולים יותר

שש . משמשים כשומרים ומלווים לאחיהם הקטנים, בהנחיית הוריהם, האחים הגדולים

פיזור : חים הקטנים במגוון פעילויותמרואיינות העידו כי לעיתים האחים הגדולים שומרים על הא

בן התשע סוחב את ": פעילויות קבועותלעיתים מדובר ב. ליווי לחוגים, ואיסוף ממוסדות החינוך

ולעיתים בפעילויות של הרגע . "חוזרים ביחד לבית ספר, הולכים ביחד לבית ספר -בת השש

המרחיב , ם חשוב לנשיםמדובר בגור ".אם אני תקועה בפקק הוא מביא אותה לחוג": האחרון

עולם חדש . הגדול עכשיו יכול להיות בייביסיטר כשאנחנו בעיר": משמעותית את טווח גמישותן

ברגשות אשם עיתים אותה היעזרות מלווה ל, עם זאת ".שבו אתה לא תלוי בחסדי הבייביסיטר
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ם גדולים ככל שהילדי": על כך שהן מטילות על האחים הגדולים תפקידים לא להם, מצד הנשים

למרות שלעיתים דווקא האחים הגדולים מבצעים את המטלה  ".ר אותם יותר'אתה מסנג

 חשוב להדגיש כי זוהי ".ור'הוא כל כך נהנה מהאחריות שהוא לא רואה בזה סינג": בשמחה

 .רק לאוכלוסיית המרואיינות בעלות ילדים גדולים יותר הרלבנטיתאסטרטגיה 

 

 קהילה 2.3

 לתמיכה בגידול הילדיםהיעזרות בקהילה  2.3.8

, בה המרואיינות עושות שימוש היא היעזרות בקהילה, תת אסטרטגיה נוספת של רשתות התמיכה

שבע . הורי חברי הילדים ועוד, שכנים, חברים: המהווה את סביבתה הקרובה של האישה ובן זוגה

צעות שיטות באמ, מרואיינות העידו על כך שהן נעזרות בקהילה הקרובה שלהן בגידול ילדיהן

לחוגים ", למשל. שמירה על הילדים ועוד, איסוף משותף של ילדים מחוגים ומבית הספר: שונות

: לעיתים מדובר בסידורים קבועים ומתוכננים מראש ".זה דבר נפלא -יש פולים של אימהות

אני תמיד . מבקשת שהם ייקחו ואני בשעות מאוחרות יותר מחזירה, להיעזר בהרבה חברות"

גמישות ולעיתים בעזרה מזדמנת המאפשרת , "על עצמי לארגן את האקסל של החלוקה לוקחת

לפעמים כשאני מאחרת לקחת את הילדים אז חברות לוקחות אותם ": בעבודתה של האישה

אך שאינה מהותית לעצם קיומו של , ה תוספתית עוזרתניכר כי מדובר בפלטפורמ ".מהחוגים

ל אמירות כים של המרואיינות המשתמשות בה והן בשהן בשל המספרים הנמו זאת. השילוב

 ".עזרה הדדית שעוזרת להתמודד": המרואיינות בנוגע לכך

 עזרה בתשלום 2.5

 מסגרות אחר הצהריים לילדים/העסקת שירותי שמרטפות 2.5.8

שימוש בשירותי שמרטפות הינו אחת האסטרטגיות בהן המרואיינות עושות שימוש באופן 

מה "מדובר בהבנה כי , כתפיסה. המאפשר להן להישאר שעות רבות יותר וגמישות יותר בעבודה

ארבע עשרה מהמרואיינות מעידות על כך שהן עושות שימוש  ".לא לטרוח -שניתן לקנות בכסף

היו לי שתי ": השימוש בשירותי שמרטפות מלוות את חיי הנשים. בשירותי שמרטפות

הבת שלי מכירה אותן מאז שהיא . שתיהן סומכת עליהן בעיניים עצומות. בייביסיטריות קבועות

, שעות ארוכות יותר בעבודהלשהות  מדובר בתמיכה המאפשרת להן". נולדה וזה נותן המון שקט

או , "כמעט כל יום הייתה לי מישהי שאוספת אותה ונמצאת עם הגדולים יותר": באופן קבוע

לארגן ארוחת ערב ולדאוג , אם אני נשארת אחרי השעה שבע אני מזמינה בייביסיטר": באופן זמני

כך שהיעדרן מביא , הנשים תלויות בשירותים אלו וסומכות עליהן ".שהם יכנסו למקלחות

ואני לא  -היא משמעותית עבור הבת שלי. זה ייאוש -כשאין לי בייביסיטרית קבועה": לתסכול

בין גידול הילדים  מותאמת לצרכיהןהשמרטפות מאפשרות לנשים לשלב בצורה ". שקטה

, די עיוותי את העולם שלה כדי שיתאים לעולם שלי, הילדה הייתה עם מטפלת פה: "לעבודתן

וגם , זה אפשר לי גם להמשיך להניק עד גיל מאוחר יחסית, רתי אותה בבית עם מטפלתהשא

הייתי מושכת אותה עד שתים עשרה כדי להיות אתה כמה , אפשר לי לשנות לה את סדר היום

מרואיינות רבות מכירות במחירים הכספיים המלווים היעזרות בשמרטפית באופן ". שעות בערב

שבחלק מהקריירה שלהן היה זה לא כלכלי , עד כדי כך ".כלכלי עצוםיש לזה גם מחיר " :קבוע

במשרדי ממשלה ": ובמשכורת שהרוויחו בהתחשב במחירי השמרטפות, לנשים לצאת לעבוד

 ".ועדיין עבדתי -היו תקופות שכל מה שהרווחתי הלך לבייביסיטר -השכר כל כך נמוך 
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בנוסף או במקום שירותי , םחלק אחר של המרואיינות משתמש במסגרות אחר הצהריי

עדיין הולך לצהרון אחרי  -'גם הבן שלי בכיתה ד, הילדים שלי במסגרות עד ארבע": שמרטפות

המאפשרות להן להאריך את זמן שהותן במחויבויות , "שרוב הילדים בגיל הזה כבר לא הולכים

יתים קרובות אך לע, מדובר במסגרת פחות גמישה לצרכי האישה. עבודה עד שעה מאוחרת יותר

 . זולה יותר וקבועה יותר

 

 העסקת שירותי עוזרת בית 2.5.2

גם במובן . העסקת עוזרת בית היא אחד משירותי מיקור החוץ האופייניים למרואיינות במחקר

אחד המפתחות לשילוב זה לקנות " :מפתח משמעותי לשילוב המרואיינות העידו על כך שזהו, זה

על מנת להצליח לשלב בין עבודה  ,ןנקת המרב מזמהפהן מגיעות מתוך תפיסה של  ".עזרה

זאת הייתה ": מוצע למיקור חוץ -כך שכל דבר שאין חשיבות להיות המבצעות שלו, למשפחה

הוצאנו  -והיה ברור שכל מה שקשור לניקיון וכביסה -החלטה אסטרטגית מה חשוב ומה לא חשוב

הן משתמשות כרגע בשירותי עוזרת שתים עשרה מרואיינות העידו על כך ש ".החוצה למיקור חוץ

לאחר שהעוזרת , בית ושתי מרואיינות נוספים העידו על כך שהן בחיפוש אחר שירותים כאלו

, העוזרת מספקת שירותים אשר קשורים בחלקם לאחזקת הבית באופן מלא. הקודמת שלהן עזבה

ירותים הקשורים גם ולעיתים מספקת ש, כביסה וגיהוץ ועוד, סידור ארונות, ניקיון הבית: כגון

לעיתים . לקחת את הילדים לחוגים ועוד, בישול ארוחות: בטיפול בילדים ובבני המשפחה כולה

המהווה גם גורם משמעותי בחייהן של ילדיהן , מדובר במערכת יחסים ארוכת שנים עם עוזרת

אחת . "יםהיחסים מאוד חמים והם מלווים אותנו הרבה שנ -היום יש לי עוזרת ובעלה": ובגידולם

המרואיינות אף העידה על החשיבות שהיא מעבירה לילדיה בהתייחסות שוויונית גם לעזרה 

ברור שאין משרת בבית אלא זה משהו מאוד  -תמיד היחס שאמרתי לילדים שלי" :החיצונית

באמצעות שימוש בעזרה חיצונית לאחזקת הבית הנשים משיגות שלווה נפשית ויכולות  ".שוויוני

אם יש , הוא מתפקד, הבית מסודר": כל זמנן הפנוי בבית לזמן איכות עם המשפחה להקדיש את

כך , "ואת יכולה נטו להקדיש לצרכים של הילד ולא ללוגיסטיקה -מישהי שמבשלת זה נפלא

לתפקד ולשלב בין תפקידי המשפחה קושי יומיומי שכאשר הנשים חסרות עוזרת הדבר ניכר ב

שבת אני מנקה וזה משהו שאני  -קשה שאין לי עוזרת ואז בשישי אני גם היום בתקופה": והעבודה

כפי , הנשים נדרשות לשחרר חלק מן הסטנדרטים שלהן בתנאים כאלה ".צריכה לאגור כוחות נפש

היא מחליטה . זה באיזשהו מובן לשחרר שליטה במקומות שפחות חשובים לי": שנסקר קודם לכן

 ".זה לא טריוויאלי. היא אחראית -תרונוהיא מסדרת את הא, איפה היא רוצה לנקות

 

 עבודה 2.8

 סגנון ניהול משתף 2.8.8

באה לידי ביטוי לא רק , חלוקת העבודה המוטלת על האישה בין גורמים שונים, על פי הראיונות

שלוש עשרה מרואיינות מעידות על כך . אלא גם במקום העבודה, בספירה הביתית והמשפחתית

כאסטרטגיה לשילוב בין העבודה , מול צוות העובדים שלהן אל סגנון ניהולי משתףשהן מיישמות 

סגנון ניהול משתף רואה את האגף או היחידה שבניהולה של האישה כיחידה שלמה . למשפחה

סגנון משתף הינו משמעותי . בעלת יעדים ותפוקות להם מחויבים כלל אנשי הצוות תחתיה, אחת

. משמעה ניהול צוות רחב של עובדים יםהגעה לתפקידים בכיר, בהקשר זה שכן במקרים רבים
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לעיתים קרובות הנבחר , המרואיינות מנהלות צוותים של החל מחמישה אנשים וכלה בכמה מאות

כממשיכות לשאת באחריות הניהולית אל מול חלוקת האחריות הנשים מתארות עצמן . על ידן

האצלת הסמכויות  ".אני מאוד מאצילה סמכויות לא מנהלת ריכוזית": עם העובדים הביצועית

הטלת משימות נקודתיות לביצוע על אנשי , מתאפיינת בחלוקת תחומים קבועה בין אנשי הצוות

מינוי ממלא מקום בהיעדרה , שליחת נציגי הצוות הרלוונטיים לישיבות הנהלה, צוות מתאימים

שאים ביצוע חשיבה של כל אנשי הצוות ביחידה בנוגע לנו, של המנהלת על פי תחומי אחריות

המאפשר להן להחליט מתי , בלוח הזמנים שלהן גמישותהדבר מעניק לנשים . מסוימים ועוד

בגן ושלחתי את אחד  הייתה מסיבת חנוכה לבת שלי" :להקדיש זמן למשפחה ומתי לעבודה

אחת המרואיינות הדגישה כי מדובר במעשה שאינו  ".הישיבה לא הייתה קריטית העובדים כי

, מאוד חזק, הבאתי למשל סגן" :פגיעה בסמכותןשכן עלולה להתפרש בו משום , מובן מאליו

כדי שהאגף , חיפשתי במפורש אדם שידעתי שיכול לייצג אותי בכל פורום שאני לא יכולה להיות

ר היה בוחר לשלם במובן הקרייריסטי זה מחיר שאני לא בטוחה שגב. יהיה מיוצג והתפקיד יעשה

על מנת שחרור שליטה המרואיינות מדברות על הצורך שב". כי אתה גם נותן מקום לעוד מישהו

כרגע אני עוד בלחץ על דברים אבל , אני אלמד לשחרר לאורך זמן": להצליח לנהל בצורה משתפת

 :מקצועיים תעדופיםגם ל אך לעיתים הנשים נדרשות, "בשלב כלשהו אני אלמד לשחרר גם את זה

צריך להחזיק את  -ל"לשכת מנכקבעת יום ויש פגישה סופר מעניינת ב -להיות חזקים עם עצמך"

כך ששחרור השליטה מתבטא בהחלטה לשלוח , "ל זה הכי חשוב"כל פגישה עם המנכלא , עצמך

ד חשובים לא להיות בדיוני מאו -אם זה מאוד חשוב לך אתה משלם לזה מחיר" :מחליף לישיבות

ממקום  -ואני עושה את זה. אבל אתה לא בא -או שיספרו לך, או אתה מפסיד -שאתה צריך להיות

ולא  -שבוע שעבר הייתה מסיבת לבן שלי": שאתה לא תמיד שםולקבל את העובדה , "לא, של די

שאתה לא תמיד , וצריך להשלים עם זה, אז לא הייתי, וזה בסדר, ציפיתי שיזיזו את הישיבה

המנהלות המרואיינות מעידות כי הן ממשיכות להיות , במקביל לסגנון הניהול המשתף". צאנמ

, ניהול של חמש עשרה עובדים בתקן, היום אני מנהלת אגף בכיר: "והמתכללות של תחום עבודתן

... ליזום תכניות בחמישה תחומים, ללוות, התפקיד הוא לקדם. ועוד עשרות יועצים חיצוניים

יש לי מנהלי אגפים ותחומים שמלווים את העבודה מולי עם צוותים חיצוניים . אגףהכול מטופל ב

  ".ר של כל הפורומים"ואני משמשת יו

כשצריך הם ": העובד קשה מאוד ומסור לעבודתו, צוות מנצחהמרואיינות מעידות על העסקת 

יש פה צוות " :צוות הוא מקצועי ומיומןפרט למסירות הרבה ה ".יעבדו גם בשעות הכי מטורפות

, "אני כמעט המבוגרת בחבורה, מאוד צעירים ,נעימים, חכמים, אנשים חושבים, מדהים במשרד

, אתה בא בכיף. יש חדוות עשייה, בעבודה יש לי צוות מדהים": ולשנות שאיפה להשפיעואף בעל 

ו באופן ומנהלות אותחזקותיו וחולשותיו הן לומדות את  ".להשגת יעדים, אתה בא מוכוון לעשייה

אני לומדת ": מיטבי כך שיאפשרו תפוקות גבוהות גם ללא ריכוזיות או נוכחות תמידית מבחינתן

הן סומכות על  ".ויודעת להאציל המון סמכויות -החזקות שלהם בעיקר -ומזהה את האנשים שלי

ובאותה ": דבר המאפשר להן לפקח על עובדיהן בצורה מאוזנת ושאינה צמודה, הצוות שלהן

האצלת  ".אני נותנת להם מספיק את חופש הפעולה והעצמאות שלא יושבים להם על הוריד, מידה

שהן לוקחות מקל על העומס ו, "לא לנסות לעשות את הכול לבד"הסמכויות לצוות מאפשר לנשים 

הבנתי שאם אני לא " :אשר נמשך לעיתים קרובות לתוך זמן המשפחה, על עצמן בזמן העבודה

, הן מדגישות, מצד שני. "יש גבול כמה אני יכולה לקחת על הכתפיים. לא ילךאשחרר אז זה פשוט 

אני בכלל ": עצמם מעצים את העובדים העובדים גם הם נשכרים שכן סגנון הניהול המשתף
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, כי אם אני רוצה לתת לאנשים את החוויה שלי הייתה, מאמינה מאוד בביזור ולא בריכוז

 ".ם ועודדה אותי ונתנה לי את כל הגב כדי לעשות דבריםכשהמנהלת שלי נתנה לי לפרוש כנפיי

 

 ניהול זמן  :ה שלישיתיאסטרטג .3

באופן בו אסטרטגיה זו עוסקת . אסטרטגיית העל השלישית היא אסטרטגיה של ניהול זמן

זמן בין עבודה למשפחה ההפרדת גבולות יינות מנהלות את הזמן וכוללת התייחסות הן לאהמרו

בין  הפרדה. בין הזמנים המוקדשים לעבודה ולמשפחהמבוקר  לערבובוהן , םשמירה עליהתוך 

הגדרת , זמן בעבודה ושמירה עליהםהגדרת גבולות : שבע תתי אסטרטגיות כוללת התפקידים

הגדרת , הגדרת זמן עם בן הזוג, זמן עם הילדים כזמן איכות, הגדרת זמן עם הילדים, זמני משפחה

לזמנים  מתייחס ערבוב מבוקר בין עבודה למשפחה. צירת סדרזמן לאישה ושימוש בעזרים לי

הדורש בקרה מתוכננת מראש לשם מניעת פגיעה בכל אחד , בין העולמותבהם קיים ערבוב 

עבודה /עבודה בשעות גמישות: אסטרטגיה זו מכילה ארבע תתי אסטרטגיות. מהתפקידים

 .ועבודה בחופשת לידה קריטיותזיהוי ונוכחות בנקודות  ,שימוש בכלים טכנולוגיים ,מהבית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפרדה בין התפקידים 4.8

 הגדרת גבולות זמן בעבודה 4.8.8

, שש עשרה מרואיינות דיברו על החשיבות שבהגדרה מראש של גבולות הזמן בין העבודה למשפחה

ימים קבועים ליציאה הגדרת גבולות הזמן מתבטאת בעיקר בהגדרת . בעיקר אל מול העבודה

של הימים קביעה מראש הנשים מדגישות את החשיבות שב. מוקדם אל מול ימים מאוחרים

זאת " :על מנת שסביבת העבודה תהיה מודעת אליהן ,"כללים חשוב מאוד לקבוע מראש": הללו

שים התנהלות קלה ותאפשר לנ, "שאיפה מוצהרת וידועה גם ללשכה של הבוס שלי וגם ללשכתי

 ".המסגרת הקבועה עוזרת לאחרים להתנהל מולי וגם לי להתנהל מול אחרים": סביבתן מול יותר

אחת המרואיינות מדברת על כך שאין לה ימים קבועים והדבר מקשה על יצירת שילוב מוצלח 

אם הייתי מגיעה . לי קל יותר אם הימים האלה היו קבועים": מבחינתה בין עבודה למשפחה

 ".אבל בפועל זה לא קורה באמת. זה היה אידיאלי -אני יוצאת בשלושלמצב בו שני וחמישי 

 ניהול זמן

הפרדה בין  
 התפקידים

גבולות  
 זמן  

שמירת  
 גבולות

זמני  
 משפחה

זמן  
 איכות

זמן  
עם בן  
 הזוג

זמן  
 לעצמי

עזרי  
 תכנון

ערבוב בין  
 התפקידים

שעות  
גמישות

/ 

עבודה  
 מהבית

כלים  
 טכנולוגיים

נקודות  
 קריטיות

עבודה  
בחופשת  

 לידה

 ניהול זמןאסטרטגיית  - 7 תרשים



50 
 

שלוש בשבוע -פעמייםרוב המרואיינות דיברו על : המינון עצמו משתנה לפי בחירתה של האישה

: ובשאר הימים יציאה מוקדמת לבלות זמן עם המשפחה ימים מאוחרים בעבודה של קביעת

בשאר  -פעמים בשבוע צאת עם הבנות לפחות ארבענמ. ר בעבודהיומיים בשבוע נשארת עד מאוח"

כך האיזון מאפשר להן לפזר את זמני המשפחה והעבודה מראש באופן ". הערבים ובסופי השבוע

על מספר מרואיינות מספרות , עם זאת ".סביר באיזוני הילדים -יום לא, יום כן": מאוזן לתחושתן

, לדוגמא. ר בתקופות פחות עמוסות בעבודהבעיק, יותר זמן עם הילדים -גבולות קיצוניים יותר

, ארבע וחצי בבית -עיקרון הברזל הקדוש אצלי -כשאין עומסים": אחת המרואיינות מספרת

". שהילדים שלך יזכו לראות אותך כל יום לכמה שעות -באובססיה ואני עושה שמיניות באוויר

יום בשבוע אני ": זמן בעבודהיותר  ברות על גבולות לפיהן הן מבלותלפחות חמש מרואיינות מד

להגיע יותר מוקדם גם אם  -עכשיו אני משתדלת לפחות יומיים בשבוע -לוקחת את הבת שלי מהגן

גבולות אלו קשים לשמירה ולעיתים נדרשת ". להגיע בחמש חמש וחצי -אני לא לוקחת אותה

ני אוספת את קבעתי כדי להגן על עצמי שפעמיים בשבוע א": למציאות העומס בעבודה םהתאמת

ארבע ". ואני שומרת עליו כמו לא יודעת מה, והיומיים האלה ירדו ליום, הילד שלי מבית הספר

שכן גם המעט הזה לא תמיד עובד אל , מרואיינות נוספות מספרות כי אין להם ימים קצרים כלל

זה  -םהשתדלתי מאוד לשמור על יום בשבוע לבוא מוקד": מול מחויבויות העבודה האינטנסיביות

 איסוף הילדיםלעיתים קרובות גבולות הזמן של הנשים מעוגנות במטלת זמן של ". לא עובד

באופן פורמלי ישנם יומיים שאני אמורה לסיים בהם מוקדם על מנת להוציא ": ממוסדות החינוך

זו ליכולת שמירה על גבולות  החשיבות שבנקודת עוגןהמרואיינות מעידות על ". את הילדה מהגן

כאשר לוח , כשהיו לי ילדות בגן ובמעון": בפרט ועל השילוב בין עבודה למשפחה ככלל הזמן

אז זה הכניס למסגרת , הזמנים היה מחייב ואת צריכה בארבע להתייצב שם לא משנה מה

על גבולות הזמן  נושא זה של שמירה". לזרוק את העיפרון ברגע שצריך. שאילצה אותי לחתוך

ללוח הזמנים של  שיתאימות כך והנקבע אף הם קוביות זמן י הילדיםחוג .יפורט בהרחבה בהמשך

את צריכה למצוא את החוג שבדיוק מתאים לך בשעה שנוח לך וביום שנוח , גם חוגים": הנשים

 ".למצוא חוג שגם טוב לו בו וגם נוח לך, וזה לא תמיד החוג שהוא רוצה... לך

 

 שמירה על גבולות הזמן 4.8.2

המרואיינות דיברו על החשיבות הגבוהה , מעבר להגדרת הגבולות בין העבודה למשפחה

אחת הדרכים לשמור , אל מול סביבתן. אל מול סביבתן ואל מול עצמן, שבשמירה על גבולות אלו

אין בעיה  -הרגלתי במשרד": בנוגע לחשיבותן לאישה להרגיל את סביבת העבודהעל הגבולות היא 

. "לא היה דבר כזה שיקבעו אצלי דיון שנגמר אחרי חמש וחצי, שש בערב-בחמששאי אפשר לפתור 

ומנהלים אחרים  קושי בשמירה על הגבולות מול מקום העבודההמרואיינות מספרות על , עם זאת

, עצם ההצהרה יש לה מחיר": הן ברמה הפרקטית והן ברמה המהותית, בשמירה על גבולות אלו

מלחמה אינסופית  -כל הזמן צריך להזכיר את זה. כבד אותהלמרות שכולם עושים מאמצים ל

לעיתים הן מסתובבות בתחושה שהגדרת הגבולות והניסיון לשמור ". ביומנים של אנשים אחרים

הקנטות והצהרות שגבר לא היה ": ועל כן התפיסות בנוגע אליה ממוגדרות נתפסת כנשיתעליהן 

שה זה כל הזמן נושא שמזכירים אותו והוא גם אצל אי -גבר היו אומרים שהוא לא יכול -מקבל

מצטער : לגבר הרבה יותר קל להגיד לא לישיבה שהיא בשמונה בערב מאשר לאישה " או ,"נשחק

אני הייתי צריכה לחשוב עשרים פעם כשיש  -לא היה לו נקיפות מצפון, יש לי רופא עור לילד
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הנה עוד פעם האישה עם  -יישמעאיך להגיד את זה כדי שלא , מסיבת סיום בחוג של הבן שלי

 ".הילדים והיא לא יכולה להגיע

 הגדרת זמני משפחה 4.8.4

בדומה , שתים עשרה מרואיינות דיברו על החשיבות שבהגדרת זמני משפחה קבועים מראש

הכוונה היא ליצירת עוגנים משמעותיים של זמן משותף בחיי , להגדרת גבולות בין משפחה לעבודה

: כזמן קבוע יומי עם המשפחה, ארוחות ערב משפחתיותת דיברו על חלק מהמרואיינו. המשפחה

גם בשבתות  ,אוכלים, מבשלים -בסופי שבוע, אנחנו משתדלים להקפיד על ארוחות משפחתיות"

הבן הקטן ": והן להורים לילדים הן מדובר בעוגן זמן משפחתי חשוב". וגם משתדלים בערבים

אצלנו ? ארוחת ערב הם לא אוכלים ביחד חבר שליאת יודעת שאצל  -שלי אמר לפני כמה ימים

ד ועוגן משפחתי חשוב מא זה  . ימצתי מאמיזה מנהג שא. אוכלים ביחד ארוחת ערב ביחד כל יום

לעיתים  ".והילדים לא מפסיקים לדבר על זה עכשיו כשהם נחשפים לבתים אחרים ד ומא

כשאני מגיעה : "כפרקי זמן קבועים המוקדשים למשפחה שעות הערבהמרואיינות דיברו על 

, אני יותר אתם בשעות הערב"או , "הביתה לא משנה באיזה שעה אני תמיד יושבת עם הילדים

 סופי שבועמרואיינות דיברו גם על . "לפני השינה כל אחד מקבל את החמש עשרה הדקות שלו

להתנתק , ת אם זה לא משהו דחוףשבת משתדל-בשישי": כזמן המוקדש באופן בלעדי למשפחה

הנתק מן המרואיינות מדברות על ". שישי ושבת רק למשפחה. לחלוטין ולהיות רק בשבילם

אי  -שישי בבוקר עד מוצאי שבת אני פול טיים בית": כמאפשר את האיזון העבודה בסוף השבוע

בר היחיד שעובד והנתק זה הד -לא קובעת פגישות, אפשר לדבר אתי על עבודה לא פותחת מיילים

פעילויות פנאי , ביניהם, הזמן המוקדש למשפחה בשישי שבת מתחלק לדברים שונים. "אצלי

אנחנו משתדלים לצאת . בעיקר כמשפחה, סופי שבוע כמובן שאנחנו בעיקר עם הילדים": וטיולים

 ,"ישיהולכים לבריכה כל יום ש -יום שישי זה יום שכיף לחזור אליו הביתה"או , "לטיולים בארץ

אני בשישי . יש את השבתות שאני יושבת ללמוד איתם למבחנים": בהכנת שיעורי בית עזרה כןו

חופשה המרואיינות מדברות גם על החשיבות שבלקחת  ".שבת אני מתעסקת רק בבית ומשפחה

חשוב לי מאוד לצאת לחופשה לקיץ של שבועיים רק ": בארץ או בחוץ לארץ ,משפחתית ארוכה

, על אף חשיבות התכנון המוקדם, עם זאת". גם כן -פסח, סוכות -בחופשות חגים. מתנתקת, איתם

תמיד ": שאינן מתוכננות שבספונטניות וניצול הזדמנויותאחת הנשים מדגימה את החשיבות 

לוקחת אותה , בשבילה זאת הפתעה מאוד נעימה. למצוא את המקומות האלה שיש הזדמנות

באה לקחת אותה והולכות קצת לטייל  -ושה לה הפתעהע, כשמתבטלת לי ישיבה מבית הספר

 ".מדי פעם אני כן לוקחת את היום חופש להיות עם הילדה"או  "ולעשות דברים ביחד

 

 איכות עם הילדיםזמן  4.8.3

אחת עשרה . המרואיינות מדברות על החשיבות שבהפיכת הזמן המשפחתי לזמן איכותי

, עושות זאת באופנים שוניםהן . מרואיינות דיברו על החשיבות שבהקדשת זמן איכותי לילדים

אני שוכבת , לפני השינה כל אחד מקבל את הרבע שעה שלו": זמן הקשבה אישי לכל ילד ,ביניהם

הזמן שיש לי "או , "הם צריכים את הזמן שלהם -א מעדכן אותי מה היהעם כל אחד במיטה והו

זמן משפחתי הנותן תשומת או , "הוא כשאני מסרקת אותם ואתה שומע מה היה לו אחד על אחד

הרי הם בנים והם לא אוהבים . תמיד בארוחת ערב כל אחד מספר על היום שלו: "לב לילדים

הבים את זה וזה ד אווהם מאו חד מספר על היום שלואבל הם חונכו שבארוחת ערב כל א, לדבר
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ללא שימוש , עם הילדיםבזמן ישיר המרואיינות מדברות על החשיבות ש ".מאוד מאוד חשוב להם

זה  -אנחנו איתם -איתםכשאנחנו  -הילדים שלי רואים מעט מאוד טלוויזיה": בעזרים חיצוניים

באיכות הזמן איינות מדברות על החשיבות שהמרו ".שאולי נמצאים יותר עם ילדים שונה מהורים

היא שעה שהיא  -אבל כל שעה שאני עם הילדים, יהיה פחות זמן עם הילדים": אל מול כמות הזמן

להיות שעה אחת "  להכיר את ילדיהן ולהבין את צרכיהןזמן האיכות מאפשרת להורים , "מנוצלת

צי עם הבת שלי בבית ספר והילדה אני הייתי השבוע שעה וח. ולשבת ולהקשיב להם ולשחק אתם

, עם זאת". לאן היא רוצה להגיע, הבנתי מה היא רוצה, הייתי אתה אחד על אחד -הייתה בעננים

ם הילדים ולא רק ע שבכמות הזמןהחשיבות  מספר מרואיינות מבקשות להדגיש דווקא את

אני משתדלת לא ": מתוקף תפקידן התובעני בוויתור הנדרשהן מבינות כי מדובר תוך ש, באיכות

אבל הם גם צריכים הרבה זמן סתם כשאתה שם והם , ילדים צריכים זמן איכות -לשקר לעצמי

  ."זה משהו שקשה לייצר בתפקיד שלי. אני רואה את זה מאוד. עסוקים בעניינים שלהם

 

 הגדרת זמן עם בן הזוג 4.8.5

. קבוע במהלך השבוע לבילוי עם בן הזוג עשר מרואיינות דיברו על החשיבות שבהקדשת זמן

בפרק זמן  מדובר, לעיתים קרובות. ללא נוכחות ילדים, מדובר בזמן המוקדש בלעדית אחד לשני

מזה  -יום שבת בבוקר זאת הפגישה השבועית שלי עם בעלי": קבוע בשבוע המוקדש לבני הזוג

חשוב מאוד לדעת לתת את . אני שומעת אותו. אנחנו מדברים ועוברים על כל השבוע. שנים

 ,"למצוא זמן בילוי זוגי, לצאת לבילוי עם הבעל": יציאה זוגיתחלקן דיברו על . "תשומת הלב

ל "אני ובעלי משתדלים לפחות פעם בשנה עושים טיול בחו": ל"חופשות בחואחרות דיברו על 

: בזוגיותרת בתקשוהן מדגישות את החשיבות ש, באותו זמן איכותי יחדיו". בלי הילדים -לבד

כדי לא להגיע למצב ": והתחבטויות במקום העבודהגם בדילמות , "חשוב לדבר גם עם בן הזוג"

כל אחד מאתנו נורא . כדי שלא ייווצרו עולמות נפרדים, מה הדילמות, לשתף גם אותו -של מידור

גם , תלנסות לחבר גם חברתי, את החיים שלו -לכל אחד מאתנו יש את המלחמות שלו -נורא עסוק

 ."את התכנים

 הגדרת זמן לעצמי 4.8.8

זמן זה יכול . שבע עשרה מרואיינות התייחסו באופן כזה או אחר לזמן אותו הן מקדישות לעצמן

שמונה מרואיינות העידו . מפגש עם חברות ועוד, קניות, ספורט: לבוא לידי ביטוי באופנים שונים

הן ". שופינג ,פעמיים בשבוע, כושר הולכת לחדר אני": כי הן מבלות זמן כלשהו המוקדש לעצמן

חשוב למצוא זמן באמצע שבוע בשביל ": שבהקדשת זמן לעצמך הרבה חשיבותעל ה מדברות

, מאז ומעולם היה לי לפחות יום אחד בשבוע שאני לא שם. יום בשבוע הייתי עושה פאוזה -לנשום

הקדשת , עומס ובלחץבמצב זה גם אם הן נמצאות ב. "או יוצאת עם חברות או יוצאת להתעמלות

: ומאפשרת להן התנתקות מתפקידיהן השונים ממלאת מצבריםהזמן לעצמן חשובה שכן היא 

אני חושבת שזה שאני לומדת מוסיף . העומס שיש עליי הוא בלתי סביר. מאוד לחוצה בימים אלו"

 זה כיף לצאת ללימודים -זה מאוד מוסיף ומרענן. לעומס אבל אני שמחה מאוד שאני לומדת

אז זה , את עושה משהו שטוב לך לנשמה ולגוף:  "לפרוק לחציםומאפשרת , "ולהתנתק מהמשרד

 ".שיש לך איפה לפרוק את הלחצים והדברים האלה, מאוד חשוב

דיברו על כך שהזמן המוקדש לעצמן נמצא , בניגוד לאלו המשקיעות זמן בעצמן, רוב המרואיינות

אני לא נמצאת כרגע ": נמוך בעדיפותו מעבודה ומשפחה, שלהן בתחתית סולם העדיפויות
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ביביהן והעדפותיהן האישיות ותח, "רזה הכי הכי בסוף התו. מבחינת הצרכים האישים שלי

הן מרגישות שבחירתן  ".אנחנו משלמות את המחיר הכי יקר": באופן הגדול ביותר נפגעים

אז , כל הזמן צריך לבחור": הן עבור עצמןשל ממצה את יכולות הבחירהבקריירה משמעותית כבר 

, הן מתארות. "וגם לשים את עצמי במרכז בהיבטים אחרים, אני לא יכולה לבחור גם קריירה

זמן , זמן שקט":  את הדברים שהפסיקו לעשות, לעיתים כמו בהיזכרות בתקופה מתוקה ונשכחת

ספורט "או  " מעט ולא קייםכ -זמן שלי יש רק עם עצמי לעשות משהו נחמד למען עצמי, לקרוא

. מגיעה מותשת ברמות כאלה מהעבודה שאין מקום לספורט, כבר לא מצליחה -אני לא עושה

ניכרת גם בקשיים שעולים מדבריהן  שבהקדשת זמן לאישה עצמההחשיבות ". ?איפה הן -חברות

על חוסר  שמונה מרואיינות המעידות. חוסר השקעת זמן בעצמןהמעידות על  ,אלו של מרואיינות

 מתח בין אם בשל תחושת, פוגע להן בהשגת שילוב מוצלחהשקעת זמן בעצמי מספרות כי המצב 

היומן שלי , היציאה מהבית זה פשוט משהו מטורף, אין לי רגע מנוחה, אין לי רגע לעצמי" :תמידי

: תשישותאו תחושת , "יש לזה מחירים והם עלי, ס תמידיאני חיה בסטר, מלא מאה אחוז

שבועות שאני . שחוקה עד דק -יכולת לשמר משהו עבור עצמי ולא עבור הזולת, תשישות שלי"

 -אם יכולתי לישון מיום שישי עד מוצאי שבת. היו כאלה למכביר -גמורה בהם ובקושי מתפקדת

ויש הרבה עייפות מצטברת בלנהל אורח חיים אינטנסיבי כל . גם פיזית וגם תשישות -הייתי ישנה

שלוש מרואיינות מעידות רק  ".שאתה מת לאיזה יום חופש, נו לפעמים חודשים כאלהיש ל. הזמן

אך תחושה זו מגיעה בתנאי  ,עם אותה תחושה של חוסר השקעה בעצמי חיות בשלוםעל כך שהן 

אני לא מרגישה , זה מתוך בחירה שאני מרגישה אתה נוח": שהן מרגישות נוח עם בחירתן זו

כי אני , אין לי דברים כאלה": בדה שהעבודה מספקת את כל צרכיהןובין אם בשל העו, "מסכנה

 . "גם לא מרגישה צורך כי כל הצרכים שלי נמצאים בעבודה

 

 שימוש בעזרים ליצירת סדר 4.8.0

בעיקר בנושאי , חמש מרואיינות מדברות על כך שהן משתמשות בעזרים ליצור סדר וארגון בחייהן

לאיזה חברים , מים מסביב"כל מיני בלת, י אוסף כל חוגיש לי קובץ עם לוז שבועי של מ": משפחה

העולם שלי מסודר . מתוכנן ומסודר. צריך להיות נורא מאורגן. הם הלכו וכל מיני כאלה

על  שליטה קלה יותרהתכנון מאפשר לנשים ". הנטייה שלי לסדר ותכנון מראש. בטבלאות

מבלי שדברים , נוספים המעורביםהמטלות השונות במשפחה ובבית יחד עם בן זוגן והגורמים ה

הכול אצלי  -הכול בראש אצלי זה בתרשימים כאלה -ברמה חולנית -מאוד מאורגנת": יפלו בדרך

אם אני יודעת שהילדים  -להתמודד עם שליפות ומשברים אלצתאז אני פחות נ, זה תכנון ארוך

, י עושה בטיפול מראשהכול אנ. ביומנים של כולם חנו מראש כותביםאז אנ, מקבלים לוח מבחנים

 ".אז הסיכוי שאני אפשל בדרך הוא יותר קטן

 התפקידיםערבוב בין  4.2

 עבודה מהבית/עבודה בשעות גמישות 4.2.8

. שלוש עשרה מרואיינות דיברו על כך שהן עובדות בשעות עבודה גמישות או עובדות מהבית

הן מבחינת , הן עובדות שעות נוספות מחוץ למשרד, אותן הן מבלות במשרדשעות ל פרט, כלומר

הנשים . בבית או במקומות אחרים מחוץ למשרד: שעות העבודה המקובלות והן מבחינת מיקום

עובדת , עובדת הרבה שעות ביום": הן במשרד והן בבית, שעות ארוכותמעידות על כך שהן עובדות 

ותמיד הם מכירים את ערמת יום ראשון  -לוקחת עבודה בשבתות אני. עשרים וארבע שעות ביממה
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העובדה שהנשים נדרשות לשעות עבודה ארוכות יכולה הייתה  ".שאני מחזירה להם ביום ראשון

: אחרי שהילדים הלכו לישון, העבודה מהבית. להתנגש עם הרצון שלהן לבלות זמן עם המשפחה

מאפשרת למרואיינות גם לבלות זמן עם , "עם מחשבאחרי שהם הולכים לישון אני מדליקה עוד פ"

ייבת בעבודה אני גומרת מה שאני ח": המשפחה וגם לעבוד את שעות העבודה הנדרשות בתפקידן

עבודה ". הרווחתי עוד שעה וחצי עם הילדים שליככה  ,הביתה -ולוקחת מה שאפשר לעבור בבית

זה שאני לא חייבת ": דה למשפחהבשילוב בין עבוגמישות משמעותית מהבית מאפשרת לנשים 

זה  -להיות בשמונה בבוקר כל יום ואני יכולה לצאת מוקדם ולהשלים את העבודה אחר כך

חלק מהמרואיינות מעידות על הצורך . "נתון להחלטתי וליומן שלי. מאפשר לי גמישות עצומה

ם המצופים לעמוד בסטנדרטיבכדי , לעבוד מהבית כפיצוי על כך שהן יוצאות מוקדם למשפחה

 -זה עניין אישי. זה המחיר שאתה משלם על יציאה מוקדם מהעבודה": מהן בתפקידים בכירים

, כי אני מכסה בימים הארוכים -אף אחד לא אומר לך תחזיר שעות, אתה לא מחויב לעשות את זה

ואתה מאבד , נשארים כל הזמן מאוחר הבכירים -שאתה תמיד נמצא בתחרות אבל יש פה עניין

הן מוסיפות ". כות והמקצועיות אם אתה לא יודע להשלים פערים בקריאה ותגובה למייליםמהסמ

והחשיבות הרבה שהן רואות בהצטיינות ממחויבותן הרבה לעבודה כי הצורך לעבוד מהבית נובע 

אני תמיד , אני תמיד זמינה, אני שם. אני לא מתחילה להיות אימא והכרכרה הופכת לדלעת": בה

 ". נמצאת שם

שהמדינה לא מכירה בשעות כלל המרואיינות המספרות על עבודה מהבית מציינות את העובדה 

יש תהליך  -לאימהות עובדות זה לא עובד. דווקא שעון הנוכחות לא מקבל את זה": גמישות

היום אין לי דרך לעבוד מהבית ולהזין . שמנסה לשנות את זה אבל לא נראה לי שזה קורה בפועל

הבוס נתן לי לעבוד ": הסדרים מיוחדים עם מנהליהןאך הנושא מתאפשר באמצעות , "להם שעות

היום אתה יכול לעשות הכול . במדינה לא מכירים בזה היום -מהבית ונתן לי המון גמישות בעבודה

לקחתי את המחשב הנייד ובמקום לעלות לירושלים עבדתי מהבית וסיימתי את מה , מהבית

 ."שהייתי צריכה

 

 בכלים טכנולוגייםשימוש  4.2.2

עבודה מהבית ושעות עבודה גמישות מתאפשרות לעיתים קרובות בשל השימוש של הנשים 

שלוש עשרה מרואיינות מדברות על השימוש בכלים טכנולוגיים לערבוב בין . בעזרים טכנולוגיים

 סוגיה. או יצירת קשר עם עבודה בזמן משפחה, יצירת קשר עם המשפחה בזמן עבודה: התפקידים

הצדדים שמונה מרואיינות מדברות על : זו עלתה בשני אופנים שבמידה רבה סותרים זה את זה

 הצדדיםמדברות על  ארבעו ,לשילוב מצליח התורמים, השבשימוש בטכנולוגי החיוביים

הנשים המתארות בצורה חיובית את השימוש בכלי הטכנולוגיה . בהשגתו הפוגעים, השליליים

פתרון ענק : "ויות רחב הרבה יותר לנשיםרים גמישות וטווח אפשרמדברות על כך שהם מאפש

בזמינות הנשים מספרות על כך שהטלפון הסלולארי מאפשר להן להיות  ".שמשפר ומקל על הכול

גם אם לא יכולה לענות אז  -יש היום מכשיר נפלא": גם במהלך העבודה לילדיהן מאוד גבוהה

המכשיר הנייד מאפשר לנשים לתת לילדיהן ". זמינהת אימא למכשיר עושה אה. מסמסים

גם אם הם  -חייבת להיות זמינה לילדים": כילדים זמינות גבוהה לצרכיהןהתחושה של 

כדי שידעו . אני אומרת סליחה ועונה לילדים שלי, אם אני יכולה, מתקשרים באמצע פגישות

חשיבות לשדר לסביבתן מסר של וכן , "שידעו שיש מישהו שעונה לי. צריכים משהו אז יש מישהו
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 –אם הבת שלי מתקשרת  -המשפחה ביי פר מעל לכל דבר אחר -כולם יודעים": המשפחה בחייהן

המכשיר הסלולארי גם מאפשר להן לתכנן  ".מראה לכולם שהמשפחה היא מעל לכל. אני עונה

 -יוםטלפונים תוך כדי ה": הקשורים לבית ולמשפחה במהלך העבודה תכנונים לוגיסטיים

צריך להרגיל את הסביבה ואת כולם לתקשר  -SMSמנסה לנהל כמה שיותר ב -מהצהרון, מטפלת

אפ עם הודעות של מי -מתקשרים רבות בוואטס": וכן להיות בקשר עם בן הזוג, "SMSאתך ב

הנשים , מבחינת הצדדים החיוביים שביצירת קשר עם העבודה בזמן משפחה ".אוסף את מי ומתי

, טלפון, מחשב נייד: באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים רבים לעבוד בביתולת מדברות על היכ

, בכל שעה שיש אני בדרך כלל עונה -טלפונים יש גם כן בערב": חיבור מרחוק למיילים ועוד, פקס

. אם יש לי משהו מאוד דחוף בעבודה אז אני מתחברת מהבית וממשיכה לעבוד. עד כמה שאפשר

כי פעם הייתי צריכה לשלוח לעצמי קבצים , המחשב מהבית זה מאוד מקלאני יכולה להתחבר עם 

מייתרת את הטכנולוגיה  ".אני יכולה לבדוק מיילים, יש לי גם חיבור בפלאפון, אני יכולה. במייל

בעבודה ממקומות שונים שאינם גמישות באופן יומיומי ומאפשרת לנשים  ההכרח בהגעה למשרד

מחשבים . עצם העובדה שאתה יכול לעבוד מהבית בימינו" :המשרד באמצעות קישור מרחוק

אתה באמת יכול , אין סיבה בעצם לבוא לעבודה כל יום. וכל הטכנולוגיה מסביב, וקישור מרחוק

הנשים מתארות את הקשר עם העבודה בזמן משפחה לרוב כהפרעות  ".לעשות הכול מהבית

יש כל כך הרבה כלים ": רת המשפחהלהמשיך בשגמינוריות להתנהלות הבית המאפשרות לנשים 

 ,"לעבודה  SMSיכולה לשלוח -כשאני מקריאה סיפור לילדים לפני השינה -טכנולוגיים היום

אתה יכול אם ": הקשורים במשפחה גמישות במקרי חירוםהטכנולוגיה מאפשרת לנשים , בנוסף

לפחות , זאת עם ".זה מאפשר. אתה תהיה אתו בבית ותוכל להמשיך לעבוד -הילד שלך חולה

היא , ראשית. בקיומה של טכנולוגיה מתקדמת זו צדדים השלילייםארבע מרואיינות דיברו על ה

רם להן בפועל להיות זמינות באופן מלא גם דבר שלעיתים גו, מאפשרת לנשים זמינות תמידית

". המצפה ממך זמינות של עשרים וארבע שעות, מאפשרת למערכת הטכנולוגיה": בזמן משפחה

, כאשר לא ניתן היה לתקשר עם העולמות שלא במיקומם הפיזי, קשה הרבה יותר מפעם, תשני

 SMSבין אם זה " :דבר שעלול לגרור לפגיעה באחד התפקידים, בין עבודה למשפחה לשים גבולות

ל ויש לך הכ -כשמישהו רוצה ממך תשובה, ל עוקב אחריך כל הזמןוהכ -דיםוכל האייפונים ואייפ

לפעמים לא ממש נמצא בבית  ולכן אתה ,קשלא נדבר על זה שאתה לא יכול לנת ,לענות ולעשות

מעדיפות לשים גבולות המונעים מהן  חלק מהמרואיינות ,כך". כשאתה בקשר עם העבודה

עכשיו השתבשו לי המיילים בפלאפון ואני שמחה . אין לי פקס בבית": שימוש בכלים טכנולוגיים

זה בלחץ  -אתה משיב לאנשים שלא התכוונת להשיב, מדי אתה עונה מהר -זה משעבד -על כך

 ".כזה

 

 זיהוי ונוכחות בנקודות קריטיות  4.2.4

תעדוף של המקרים בהם האישה מאפשרת לעבודה להתערב בחירה ומדברת על אסטרטגיה זו 

בעידן . רק בנקודות אותן היא מגדירה כקריטיות לאחד התפקידים, כלומר -זמן משפחה ולהיפךב

זה יותר : "בין עבודה למשפחה קשה הרבה יותר מפעם לשים גבולות, לים טכנולוגייםבו קיימים כ

במצב בו האישה לא הגדירה את הנקודות  ".אתה נשאב למערכת -קשה לא להיות זמין בלילה

היו ימים ": זמן משפחהלדוגמא ב, באחד התפקידים מהותית פגיעהעלולה להיגרם , הקריטיות
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. בטלפון והילדים שלי הלכו לישון בלי מקלחות ובלי ארוחת ערב שעד אחת עשרה בלילה הייתי

 ".והיו מקרים שהילדים נתלים עליי ורוצים שאני אחבק ואשחק אתם ואני לא יכולה ואני בטלפון

בעבודה בזמן שמונה מרואיינות דיברו על החשיבות שבזיהוי הנקודות הקריטיות מבחינת עיסוק 

במהלך זמן  וטיפול בהם הוי נושאים דחופים בעבודהזיהמרואיינות מדברות על . משפחה

אני מתעדפת מה יכול ": ודחיית שאר הנושאים לזמן עבודה או לזמן בו הילדים נרדמו, משפחה

מדובר , למרות הפגיעה בזמן משפחה". מה צריך להיות לפני שהן יירדמו, לחכות לכך שהן יירדמו

אני מסוגלת להיות בבית גם ביום ": בודהעוהנשים מבינות כי הן נדרשות ב במקרים דחופים

שהוא יום שהחלטתי לבוא מוקדם והגעתי בחמש וחצי ובשש התקשרו מהתקשורת ואני אסגור 

היום אני מסוגלת להתגמש ולהבין שכרגע זה מה שאני צריכה  -את הדלת ואני אתעסק בזה

של הדברים החשובים בעבודה אל מול הדברים החשובים  תעדוףהן עושות . "לעשות ולנהל את זה

 -אם יש פגישות חשובות אחרי שעות העבודה": תוך כדי ניסיון מתמיד לשמירה על הגבולות, בבית

לא אצא ביום שאני , אבל אם זה לא, אני אתאים את עצמי -אם זה קריטי, אני תמיד אהיה

תוך כדי זמן יה של נושאים שאינם דחופים קיצור או דחיוכן על " אמורה להיות עם הבנות שלי

 -משהו לא עובד. לא מורחת. אני יותר חדה -מתקשרים ואני מקצרת את השיחות: "משפחה

באופן , הקושי של הצבת הגבולות אל מול העבודההמרואיינות מעידות על  ".תתקשרו אליי מחר

זה  -יכה ולא עושה טובאני ממש צר": בו זאת תכבד את הגבולות ותפנה רק בנקודות קריטיות

הצורך . להגיד שאני עכשיו לא זמינה כמה שעות ואני אחזור להיות זמינה אחרי זה -לשים גבולות

זה המקום . זה משהו שאני צריכה לשפר, ותחושת האחריות שלי -להיות זמין ולתת מענה כל הזמן

לעיתים ". ד את זהאבל מאוד קשה להגי. יכבדו את זה, כשאני אדע להגיד את זה, שאני אומרת

יכול ": ובלתי מקצועי, כאקט נשיהקושי נובע מכך שהנשים מרגישות כי הצבת הגבולות תיתפס 

  ".להיות שבתור אימא יש מקומות שפחות מסתכלים על זה באופן לגיטימי

חמש עשרה מרואיינות דיברו על החשיבות שבזיהוי נקודות , במשפחה בזמן עבודהמבחינת עיסוק 

הן צריכות להיות מודעות  -באופן בו בתוך השילוב בין עבודתן למשפחתן, רכי הילדיםקריטיות בצ

הנשים מדברות על זיהוי הצרכים הללו בקרב ילדיהן . לאותם צרכים ולמצוא הדרכים לספקם

לדעת את הנקודות והמקומות והזמנים שחשוב ": במקומות הללו מצדןנוכחות בלתי מתפשרת ו

על מנת להבין מה הם ". ולא משנה מה המחיר שתצטרכי לשלם ,ותהיי שם, שאת תהיי שם

איך , כל הדברים האלה": והנקודות החשובות להן לחוש את ילדיהןעל הנשים , המקומות הללו

לי זה , לדעת מתי את צריכה להיות שם ולהיות -את המשפחה, לחוש את הילדים, שאת מרגישה

". לזהות את המקומות האלה ולהיות שם אבל צריך לנסות, מתי הדברים האלה, מאוד ברור

. אותה רגישות לצרכי הילדים מגיעה לעיתים קרובות בבילוי זמן בנקודות זמן חשובות עם הילדים

לא ": בחייהן של ילדיהם באירועים חגיגיים נוכחותמספר מרואיינות הזכירו את החשיבות שב

אחרת זה עושה להם , טן ומזערילא משנה כמה הוא ק -לפספס אף אירוע של הילדים בגלל עבודה

כשנגה התקשרה להגיד ": מקרי חירוםאו , "'סוף כיתה א, מסיבות חנוכה", למשל, "לא טוב

רגישות לצורך של הילד בבילוי זמן עם . "אחרת היא לא מתקשרת, אז היא חולה, שהיא חולה

כשאני , פשאחת לכמה זמן אני לוקחת ימי חו": בעת תחושת התרחקותולקיחת ימי חופש  אמו

  ".רואה שיש התרחקות כזאת אז אני עוצרת ועושה יום בנות

ניכרת גם בקשיים שעולים מדבריהן של מרואיינות  החשיבות של זיהוי הנקודות הקריטיות

 דגלי אזהרהשתי מרואיינות מספרות על . חוסר זיהוי מוצלח של נקודות אלוהמעידות על 

הילד ": במקומות בהם האימהות לא זיהו את צרכי הילד בזמן ולא סיפקו אותם, שילדיהן הניפו
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התחיל לקום בלילות ולחפש אותי ואז נדלקה לי הנורה שאין לו מספיק זמן אתי והוא מחפש אותי 

 -לא לבעלי ולא לי לא היה זמן להיות אתו. שנה שעברה הילד שלי התרסק בלימודים"או " בלילה

המרואיינות מתארות את המקומות הללו ". ספר ולא היה לנו זמן להתמודדזרקנו אותו בבית ה

הפוגעים בשילוב שלהן בין עבודה למשפחה ומחזקים את העובדה כי מדובר , להן כמקומות קשים

  . באסטרטגיה חשובה לשמירה על השילוב

 

 עבודה בחופשת לידה 4.2.3

, שעבדו לפחות בחופשת לידה אחת, אם כי לעיתים קרובות בחשש רב, שש מרואיינות העידו על כך

על אף העובדה , כשהייתי בחופשת לידה עם הקטן": כאשר על פי חוק היו מחויבות בנתק מעבודתן

אף פעם לא היו לי ": ואף באופן גורף יותר, "שהייתה חופשת לידה נכחתי בישיבות במשרד

 ,עבודה בחופשת לידה יינות מסתכלות באופן אמביוולנטי עלהמרוא". תמיד עבדתי ,חופשות לידה

לא היה ": וחשוב להן להמשיך ולקדם את הנושאים בהם טיפלו מחויבות לעבודתןהן , מצד אחד

הפגיעה הן מדברות על , מצד שני ".לי מחליף ואולי זה גם אופי שאוהב להיות בעניינים ובשליטה

ה בפעם אמרתי שאני מאריכה חופשת ליד": הנגרמת מעבודה בחופשת לידה הישירה במשפחה

אז אתה מרגיש שפספסת . זאת הפעם הראשונה שאתה לומד להעריך יותר את הילדים -הראשונה

המרואיינות שדיברו על כך שהן עובדות בחופשת לידה טוענות כי הדבר , בנוסף ".את הראשונים

להפסיק להיות הן עלולות , שכן בהיעדרן ובהיותן חלק מעולם של גברים, נעשה מחוסר ברירה

: הבכיר עליו עמלו כל כך קשה ולאבד את מקומן ,"אתה לא קיים -אם אתה לא שם": יותרלוונט

יציאה לחופשת לידה לעיתים מאיימת על . "אתה רוצה לשמור על הסטטוס שלך ועל הנישה שלך"

הייתי שבוע אחרי . שעבדתי בו זמנית כממלאת מקום, יצא המכרז": קידום ובחירה במכרזים

על מקום עבודה  אחת המרואיינות מספרת". הגיד לי שמינו מישהו אחרחופשת לידה והתקשרו ל

קידמו מישהו  -כל פעם שמישהי הייתה בחופשת לידה היא חזרה ועשו לה משהו: "אחר שהכירה

 ".כל מיני עקיפות כאלה, מתחתיה

 

תחילה הוצגה תחושתן הסובייקטיבית של הנשים בנוגע לקיומו של , הממצאיםפרק לסיכום 

הוצגו , לאחר מכן. והעובדה כי חלק ניכר מהנשים לא חשות כעת שילוב או איזון בחייהן, האיזון

תנאים המאפשרים את קיומו של השילוב בסביבתה של האישה ובפרט באמצעות משפחתה 

הוצגו שלוש , בנוסף. זרה בתשלום והאישה עצמהשימוש בע, קהילתה, ילדיה, בן זוגה, המורחבת

, החלטות עקרוניות: ה למשפחה בקרב המרואיינותאסטרטגיות על להצלחת השילוב בין העבוד

התנאים המאפשרים בונים קרקע ליכולת להשתמש . שימוש ברשתות תמיכה וניהול זמן

גם תלויות האחת  האסטרטגיות עומדות כל אחת בזכות עצמה אךואילו , באסטרטגיות השילוב

כך שכל אסטרטגיה תלויה בזאת שלפניה ומאפשרת את , בשנייה ומרכיבות תהליך מתמשך

 . השימוש בזאת שאחריה
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 דיון ומסקנות: 4פרק 

בתפקידים השאלה שעמדה בבסיס מחקר זה הייתה באילו אסטרטגיות עושות שימוש נשים 

ח בין עבודה למשפחה ומה התנאים המאפשרים אותו וב מצליבשירות המדינה לטובת שיל בכירים

אציג השוואה בין הספרות הקיימת בתחום , בהמשך לממצאי המחקר כפי שהוצגו לעיל. השילוב

 ממצאי המחקרעל  מבט מלמעלה המאפשרות "תובנות על"מוצגות , בנוסף. לבין ממצאי המחקר

ממוקדות תובנות ו ,עבודה למשפחהאודות השילוב המוצלח בין  מאקרועל מנת להגיע למסקנות 

 מועלות מספר השלכות, לבסוף. מהתנאים המאפשרים ואסטרטגיות השילוב ישירות הנובעות

 .המסתמכות על ממצאי המחקר, דיניותלמ אפשריות

 

 השוואה לספרות קיימת  .0

חי עולים בקנה אחד עם חלק מן האסטרטגיות לשילוב בין עבודה למשפחה שנסקרו במחקר הנוכ

בני זוג , עזרה בתשלום: שימוש ברשתות תמיכה, למשל. אסטרטגיות שנחקרו קודם לכן בספרות

עבודה בעבודה משמעותית ושימוש בכלי , הנמכת סטנדרטים אישיים, ומשפחה מורחבת

: למשל, מרבית התנאים המאפשרים שנמצאו במחקר זוהו במחקרים קודמים, כמו כן. טכנולוגיה

תמיכת בן הזוג בשילוב הנבחר בין העבודה למשפחה ומקום העבודה , שפעת החינוך מהביתה

: שטרם נחקרו, אסטרטגיות חדשות מספר ממצאי המחקר מעלים, עם זאת. שמודד תפוקות

, קרבה גיאוגרפית בין התפקידים, אסטרטגית שימוש באחים גדולים לשמירה על אחים קטנים

 .  סגנון הורות משתף ועבודה בחופשת לידה, עם הילדים הגדרת זמן משפחה כזמן איכות

במגזר הציבורי בהקשר לשילוב בין עבודה  בתפקידים בכיריםבספרות הקיימת לא נחקרו נשים 

באופן כללי הממצאים אודות המגזר הציבורי עולים בקנה אחד עם הממצאים , עם זאת. למשפחה

בתפקידים מכך עולה המסקנה כי נשים . אודות המגזר העסקי בכל הנוגע לאסטרטגיות השילוב

דומות למרות מאפייני עושות שימוש באסטרטגיות  במגזר העסקי ובמגזר הציבורי בכירים

ניתן לראות גם כי נשים במגזר העסקי משתמשות במספר אסטרטגיות  .עבודה הנחשבים שונים

הבאת ילדים למקום העבודה והימנעות מתחרותיות בקריירה , למשל, שלא זוהו במחקר הנוכחי

, אשיתשכן ר, ניתן להניח כי אסטרטגיות אלו פחות רלוונטיות לשירות המדינה. בין בני הזוג

כך שהורים יכולים , במשרד" חדרי ילדים"המגזר העסקי ידוע יותר מהמגזר הציבורי בהקמת 

נשים העובדות במגזר הציבורי חשות פחות , כמו כן. להעסיק את ילדיהם בזמן שהם עובדים

כנראה בשל העובדה שהמגזר העסקי נחשב תחרותי יותר בדרגות הבכירות , תחרות מול בן הזוג

נושא מעניין למחקר עתידי יהיה לבחון את ההבדלים בין נשים במגזר . הציבורי מאשר המגזר

העסקי לנשים במגזר הציבורי בנוגע לאסטרטגיות שילוב מצליח בין עבודה למשפחה ומידת תלותן 

 . במאפייני העבודה השונים

 

 על תובנות .2

היה בעלת תנאים דאגי כי סביבתך ת: לאישה מתכון הצלחהניתן לסכם את ממצאי המחקר לידי 

עשי שימוש , החליטי באופן עקרוני בנוגע לשילוב בין עבודה למשפחה, המאפשרים את השילוב

עם . ברשתות תמיכה ונהלי את זמנך הן בנקודות ההפרדה והן בנקודות השילוב בין שני התפקידים

אי תנ: תהליך ההצלחהים בתוכם את מאלא מגל, ממצאי המחקר אינם מהווים רק מתכון, זאת

. הרקע הראשוניים מאפשרים את ההחלטה העקרונית לשלב בין קריירה בתפקיד בכיר ומשפחה
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ההחלטות העקרוניות בנוגע לשילוב על רובדיהן השונים מהוות הטריגר למצוא רשתות תמיכה 

הן מבחינת הפרדה , כאשר קיום רשתות התמיכה מאפשר בפועל את ניהול הזמן בשוטף, חיצוניות

המסקנה הראשונה ואולי המשמעותית ביותר , אם כך. והן מבחינת נקודות הערבובבין התפקידים 

יכולות ממצאי המחקר מוכיחים שנשים ". Women Can Have It All" -היא בניגוד לנטען במבוא

באמצעות שימוש באסטרטגיות העל ובתנאי סביבה , בין עבודה בתפקיד בכיר לבין משפחה לשלב

  .המאפשרים להן השילוב

התובנה הראשונה היא כי קיים : מרכזיות על תובנות שלוש עולות, בחינת רוחב של הממצאיםמ

בנוגע לקיומו של שילוב בין  פער בין תחושתה הסובייקטיבית של האישה לבין תפיסת סביבתה

למרות שהמחקר חיפש אחר נשים שהסביבה אומרת לגביהן שהן הגיעו . עבודה למשפחה בחייה

הסבר אפשרי לנושא יכול  .למחצית המרואיינות לא חשו את האיזון הזה בעצמןקרוב  -לאיזון

 שאריות של תפיסות מסורתיות בנוגע לתפקיד האישה כמטפלת העיקרית בילדיםבלהיות טמון 

מדובר בסוגיה . המביאות עמן את תחושת חוסר האיזון בתנאי ואינן מתגשמות במציאות, ובבית

לעיתים קרובות הנשים . במחקר עתידיא נושא חשוב לבחינה אך הפער הו, מחקרשאינה בלב ה

בין עבודה למשפחה ודבריהן תמכו באסטרטגיות  העידו בעצמן מה חסר בחייהן לשילוב מאוזן

קושי בהגדרת גבולות זמן , חלוקה לא שוויונית עם בן הזוג בגידול הילדים ובמטלות הבית: העל

להבין כי על מנת להגיע לאיזון ולשמור עליו עליהן על הנשים , כלומר. ועוד משפחהבין עבודה ל

בתפקידים : לתקופות חיים אחרות המתאימותאסטרטגיות  .התאמות ושינויים בחייהן לעשות

מתאימים לשילוב בין עבודה בתפקיד בכיר יחד עם  אינן, יותר או ללא אחריות משפחתיתזוטרים 

 .גידול משפחה עם ילדים קטנים

של נשים  משפחתיותאל מול החלטות קריירה  ימסלולבמבט מאקרו על  התובנה השנייה מביטה

על כך שבשאיפה להגיע לאיזון מתמשך בין עבודה  המרואיינות מדברות. בתפקידים בכירים

ולהשקיע יותר  צעד אחורההן נדרשות בחלקים בקריירה שלהן לקחת , למשפחה לאורך חייהן

ממצא . בהן הן נדרשות להשקעה מוגברת בעבודה, במשפחה אל מול תקופות בכירּות אינטנסיביות

אינן נדרשות לסלילת מסלול קריירה תובעני לאורך כל  בתפקידים בכיריםכי גם נשים  זה מלמד

זוגית לעיתים קרובות בחלוקה  ,אלא בחלוקת תקופות תובעניות יותר ותובעניות פחות, חייהן

ממבט בהיסטוריה התעסוקתית , עם זאת .בתנאי והן מעוניינות להגיע לתפקידי הפסגה ,משותפת

המגזר העסקי מאפשר יותר מהמגזר הציבורי תקופות יציאה ממושכות של המרואיינות ניכר כי 

רוב המרואיינות עבדו תקופות מסוימות בקריירה שלהן במגזר העסקי . וחזרה לתפקידים בכירים

המכרזים . במקום להישאר או להיכנס מראש לתפקידים בשירות המדינה, מגזר השלישיאו ב

מקטינים את האפשרות של , ועל כן, בשירות המדינה מבוססים על שנות וותק של המתמודדים

 . נשים המבקשות להתקבל לתפקיד בכיר ללא שנים ארוכות של ניסיון בתחום

נשים : התובנה השלישית מבקשת להסתכל במבט התפתחותי על מצב הנשים בשירות המדינה

ת שיאפשרו להן את השמירה על השילוב הנבחר על ידן על הסביבה לא רק מצפובמקום העבודה 

. לשמור על השילוב הנבחר על ידם, הנשים והגברים, מאפשרות לעובדיהןאלא גם , וההנהלה

ת כמנהלות תומכות בגבולות הזמן בין העבודה למשפחה הנבחרים על הנשים הבכירו, באופן זה

ואף מעודדות את העובדים לקבוע גבולות ונקודות , ידי עובדיהן וכן בנקודות הערבוב הקריטיות

הן באמצעות העצמה , במשרדים השונים מצמיחות ומקדמות נשים אחרותנשים , בנוסף. אלו
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באמצעות מינוי נשים מוכשרות לתפקידים בכירים  והן, הנובעת מהיכרות אישית עם המנהלת

עצם כניסתן של נשים לתפקידים בכירים מהווה זרז לכניסה של נשים נוספות , כך. וזוטרים כאחד

המהוות אלטרנטיבה נגדית לרשתות הגבריות  רשתות חברתיות נשיותלתפקידים בכירים ויוצרת 

 . ןהמסורתיות אשר הדירו לעיתים קרובות נשים ממעגליה

 

אסטרטגיית  :בנות ממוקדותתואסטרטגיות השילוב עולות מספר התנאים המאפשרים ו מבחינת

המקושרת , הרשתות התומכות מדגישה כיצד דווקא בשנות האלפיים של המהפכה הפמיניסטית

היא נדרשת יותר מכל על מנת , (Cott, 2002, למשל)לעצמאותה של האישה במובנים רבים 

להיות תלויה  -להצליח לצאת לעצמאות ולשלב באופן מצליח בין עבודה בקריירה בכירה למשפחה

באופן זה ניתן לראות  .באמצעות שימוש ברשתות תמיכה חיצוניותבאופן משמעותי בסביבתה 

נשים בדבר מגבלות כיצד יצירת שילוב מצליח בין עבודה למשפחה מתאפיין בידיעה עצמית מצד ה

 They"למרות ש, "They Can't Do It All"להצלחת השילוב הן נדרשות להודות ש. הכוח והרוח

Can Have It All ."זו שקיבלה , מגלמת בתוכה את תת האסטרטגיה החשובה מכל, אסטרטגיה זו

זרו נשים ח. חשיבות תמיכתו הפרקטית והמהותית של בן הזוג -תמיכה גורפת בקרב כלל הנשים

וכי , אחת אחרי השנייה על כך שבן זוגן הוא הגורם הראשון והחשוב ביותר להצלחת השילוב שלהן

". עומד גבר תומך( בשילוב)מאחורי כל אישה מצליחה : "או, בלעדיו כל זה לא היה מתאפשר

נשים החסרות תמיכה פרקטית של המשפחה המורחבת האסטרטגיה מעלה גם את העובדה ש

הנחה שמוציאה מהמשוואה נשים רבות שמשפחתן , בין עבודה למשפחהילוב יתקשו להצליח בש

 . כלכליים ופרקטיים: המורחבת לא יכולה להעניק להם התמיכה ממניעים שונים

 

אסטרטגיית ההחלטות העקרוניות ואסטרטגיית ניהול הזמן מדגימות כיצד שילוב מצליח בין 

הנשים צריכות להחליט ראשית כי . מדוקדקיתכנן רק בתנאי וודאות של תכנון עבודה למשפחה 

לקבוע מראש כיצד הן רוצות שיראה השילוב , הן מעוניינות בשילוב בין התפקידים ולאחר מכן

הן חייבות להבין שמה . הן מבחינת לוח זמנים והן מבחינת התוכן, ולשמור על אותה חלוקה -הזה

לא יתקיים וילווה ברגשות , אישהבקיומה של עבודה תובענית ומשמעותית בחיי ה, שלא מתוכנן

תת אסטרטגיה חשובה לשילוב העולה בהקשר זה היא התייחסותה של . אשם וייסורי מצפון

תעשי רק " -מקום בו היא מגשימה את עצמה ואותו היא אוהבת: לעבודתה כאל קריירההאישה 

זאת . מקבל פה משמעות נוספת כתנאי להצלחה לשלב בין עבודה למשפחה" מה שאת אוהבת

שכן הנשים מעידות על , הגשמתה העצמית של האישה מקרינה באופן חיובי גם על סביבתה, ועוד

עותית בכירה גורמת להן להיות אימהות כך שעצם העובדה שהן מגשימות עצמן בעבודה משמ

המודדת אימהות  ,מסורתיתהאימהות המדובר בשבירתה של תפיסת . יותר לילדים שלהם טובות

אימא : "ותחילתה של תפיסת, "אימא נוכחת= טובהאימא "לדים וטוענת שבזמן המוקדש לי

הנשים לא מוותרות גם על כמות הזמן עם , עם זאת ".אימא שמגשימה את עצמה= טובה

 . בתוך השילוב המורכב, וממשיכות לנסות ולהעניק להן יותר ויותר מזמנן, הילדים

במחקר מתחתנות פחות או יותר בהתאם המרואיינות , מבחינת סנכרון בין אבני דרך מרכזיות

 ראשונים של כלות יהודיות םגיל הנישואין הממוצע בנישואיכאשר , 25.9בגיל : לממוצע הארצי

הגיל כאשר , 29.2בגיל , הן יולדות משמעותית מאוחר יותר, עם זאת. 25.0עומד על  בישראל

, כלומר(. 2782, ס"למ)שנים  20.2 -עומד על  ילדו את ילדן הראשוןנשים ש בישראל הממוצע
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הנשים דוחות את לידת הילד הראשון על מנת להתקדם לשלב בינוני בקריירה טרם קבלת 

מעניין לראות כי ממוצע הילדים של הנשים , למרות זאת. מחויבויות משמעותיות בטיפול בילדים

 בישראלודיות כאשר ממוצע ילדים לנשים יה, ילדים 2.95ועומד על   דומה מאוד לממוצע הארצי

אלא מתזמנות , גודל המשפחה ולא דוחות נישואים הן לא מוותרות על, כלומר .2.96עומד על 

 . על מנת להתקדם לשלב ביניים בקריירה, מאוחר יותר את תחילת לידת הילדים

למרות העובדה שחלק ניכר . אלמנט נוסף חשוב באסטרטגיית התכנון הוא הקדשת זמן לעצמי

הן גם מבינות עד כמה  -ל כך שהן שמות עצמן במקום אחרון בסדר העדיפויותמהנשים מעידות ע

תחביביה ועיסוקי , זמן האישי המוקדש לאישה עצמההשחיקה במצב זה גדולה ועד כמה חשוב ה

 . אישה שתוותר על עצמה לאורך זמן לא תצליח להחזיק בשילוב המוצלח. הפנאי מהם היא נהנית

 

מוכיחה כי , ולקת לנקודות הפרדה ונקודות ערבוב בין התפקידיםהמח, אסטרטגיית ניהול הזמן

תפיסות קודמות המדברות על הפרדה חד משמעית בין שני התפקידים כמתכון האידיאלי לשילוב 

חייבות לדעת מתי להפריד ומתי נשים , בפועל. אינן פוגשות את המציאות -בין עבודה למשפחה

המתנגש פרקטית , ת ומחויבות גבוהה מאוד לעבודההן נדרשות לזמינו .לערבב בין התפקידים

העובדה שהערבוב נעשה בצורה מבוקרת מאפשר , עם זאת. ברצון ובצורך לבלות זמן עם המשפחה

עבודה בשעות עבודה תת האסטרטגיה של . להן לצמצם את הפגיעה בכל אחד מהתפקידים

מצאו  -תפקידים מתנגשיםבמקום לקבל את העובדה כי מדובר בשני , נשיםמראה כיצד  גמישות

מדובר בעקיפה אלגנטית של חוקים , לעיתים קרובות. לבצע ערבוב בין העולמות דרכים יצירתיות

טוב הנשים מיישמות באופן ה, באופן זה. המאפשרת להן את יצירת השילוב, במקום העבודה

הן מודעות לכך שמדובר . הן לוקחות במקום לחכות שיתנו להן: ביותר את דבריה של אחת מהן

הן יוצרות לעצמן פרקטיקות  -בהסדרים המאפשרים את השילוב ובמקום לחכות לשינוי החוק

הן מגיעות להסדרים עם מנהליהן לעבודה , למשל. המאפשרות את השילוב, אישיות בתוך החוק

ת הנשים תת האסטרטגיה של זיהוי נקודות קריטיות לנוכחו. מחוץ למשרד, בשעות עבודה גמישות

בהנחה שהאישה לא . בחיי המשפחה ובחיי העבודה אירועים שאינם ברי וויתורמלמדת כי יש 

עליה לבחור בחוכמה את הנקודות הקריטיות , יכולה להיות בכל האירועים בשני התפקידים

 . הדורשות נוכחותה ואשר מקטינות את הנזק שבהיעדרותה מאחרים

 

 השלכות מדיניות .3

אך ניתנות , מחקר זה מותאמות לנשים בתפקידים בכירים בשירות המדינה השלכות המדיניות של

וכן לנשים בתפקידים פחות , בחלקן להתאמה לנשים בתפקידים בכירים במגזר העסקי והשלישי

שירות המדינה הוא הסביבה האפקטיבית ביותר ליישום מדיניות התומכת בשילוב . בכירים

פקידים בכירים ובהיותו אמון על זכויות עובדים מצליח בין עבודה למשפחה בקרב נשים בת

הוקמה  2776-ב. עליו להוות דוגמא למגזרים אחרים בנושא זה, ושוויון הזדמנויות בעבודה

על מנת לבחון את הדרכים להתאים את " הוועדה לבחינת מקום עבודה תומך משפחה"ל בישרא

הרשות לקידום ) מנת לקדם נשיםבפרט על , סביבת העבודה לצורכיהם של הורים בשירות המדינה

רוב השלכות המדיניות של ממצאי המחקר מוזכרות באופן כזה או אחר  .(2787, מעמד האישה

 . שמו עד היוםעל אף שמעטות מהמלצותיה יו, ה תוקףבהמלצות הוועדה ומעניקות להן משנ
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על בהנחה שהמדינה מבקשת לקדם נשים לתפקידים בכירים עליה להסתכל בראיית מאקרו 

 תאשר נותנ, במקום הסתכלות כמותית על וותק וניסיון בתחום. תהליכי מכרז בשירות המדינה

 על המדינה ,יוצאים מהמערכת להפסקות לידה או גידול ילדים לעיתים רחוקותיתרון לגברים ש

במקום לבקש , כך .בתפקידים קודמים הסתכלות תפוקתית הנוגעת לביצועי הנשיםלהשריש 

, כיח ניהול מוצלח בפרויקטים משמעותייםשנות ותק בתפקידים קודמים יתבקשו הנשים להו

 . 'יתבקשו להציג המלצות מוכחות ממעסיקים קודמים וכו

 

ועל כן הנשים לא מקבלות תגמול , שירות המדינה לא מכיר בשעות עבודה מחוץ למשרד, כיום

צריכה לאפשר להן  רוצה לקדם נשים לעמדות בכירות היא הנחה שהמדינהב. כספי על שעות אלו

ין היתר באמצעות ב ,ולתגמלן על כך בתפקידים בכירים שעות עבודה גמישותבהיכולת לעבודה 

יוכלו באופן חוקי לעבוד מכסת שעות מסוימת שלא בתוך המשרד ולא  ,בזמן זה. עבודה מהבית

לאפשר שעות "בקנה אחד עם המלצת הוועדה המלצת מדיניות זו עולה . בשעות העבודה הקבועות

והמלצת הועדה , בהיותן תורמות משמעותית לשילוב מיטבי של עבודה ומשפחה, "עבודה גמישות

פי קריטריונים שייקבעו ובאישור הגורם -על" הכרה חלקית ומתואמת של הסדר עבודה מהבית"ל

 . המוסמך

 

עלויות דה בתפקיד בכיר בעלת אסטרטגית רשתות התמיכה מראה כי מבחינה כלכלית עבו

היעזרות במסגרות אחר הצהריים לילדים והעסקת , העסקת שמרטפית קבועה .כלכליות ניכרות

כפי . המהוות נטל עבור הנשים, עוזרת בית הינן אסטרטגיות בעלות עלויות כלכליות משמעותיות

. שלום למטפלתהנשים מתארות כיצד היו תקופות בהן כל שכרן הועבר לת, שעולה מהראיונות

היא חייבת לספק באופן נרחב , בהנחה שהמדינה רוצה לעודד נשים להתקדם לתפקידים בכירים

אשר תאפשר להן מסגרות אחר הצהריים , לנשים עובדות תשתית מעונות יום וצהרונים מפוקחת

ו המלצת מדיניות ז. לילדיהן באיכות חינוכית גבוהה ובמחירי רווח אל מול יציאה לשוק העבודה

כדי ששיבוץ , "המשך הרחבת רשת המעונות והגנים"עולה בקנה אחד עם המלצת הוועדה ל

 .הילדים במסגרת חינוכית יהיה נגיש לכל משפחה בכל מקום

 

הן כלפי מטה והן מצד , הנשים בעבודתן עובדות במערכת המודדת תפוקות ולא שעות עבודה

לכן , פיק להתנהל בסביבה המודדת תפוקותהמגזר הציבורי עדיין אינו ערוך מס, עם זאת. ההנהלה

הן באמצעות שינויים של תכניות , מדידת תפוקות במקום שעות עבודהיש להנהיג במגזר הציבורי 

המלצת מדיניות זו עולה בקנה אחד עם המלצת הוועדה . הערכת עובדים וגורמים נוספים, עבודה

הסתמכות על מספר שעות עבודה במטרה לצמצם את ה, "להנהיג מדידת תפוקות ומדידת איכות"

וכן , השיטה למדידת תפוקות צריכה להיעשות באופן מקצועי ומוקפד. כמדד יחיד לביצוע עבודה

 .כדי שלא לאפשר ניצול לרעה, תוך ליווי מתמיד של בקרה

 

תתי האסטרטגיות של הגדרת גבולות זמן מול העבודה ושמירה עליהן וכן התנאי המאפשר של 

. כיבוד הגבולות מצד ההנהלה מתבטאים בצרכי האם להגדיר זמנים מוגדרים לעבודה ולמשפחה

החלטת מדיניות שיכולה לעזור לנשים לקבוע זמנים אלו ולשמור עליהן אל מול סביבת הארגון 

 בתפקידים בכיריםכי נשים , לאור העובדה. ור על השילוב בין העבודה למשפחהתעזור לנשים לשמ

יש להנהיג  -מעידות על כך שרוב הישיבות הנקבעות לשעות מאוחרות נקבעות על ידי ההנהלה
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תתאפשר רק  05:11קביעת ישיבות הנהלה ופורומים בכירים אחרי השעה הוראה מחייבת כי 

ואשר כל חריגה מהם תדרוש אישור מיוחד של הנציבה , אשבימים שייקבעו מר, יומיים בשבוע

בדומה , ייקבע יום בשבוע בו תונהג יציאה מוקדמת לכלל העובדים, בנוסף. לקידום מעמד האישה

במטרה להבטיח שעות , "להנהיג יום בשבוע של יציאה מוקדמת לכול העובדים"להמלצת הוועדה 

 .איכות של העובדים עם ילדיהם ועם בני המשפחה

 

מדובר באסטרטגיה . תת אסטרטגיה נוספת שהנשים מיישמות היא עבודה בחופשת לידה

מדובר גם בפגיעה , (8953, ד"חוק עבודת נשים התשי)שכן מעבר להיותה עבירה על חוק , בעייתית

. שכן החוק נועד לאפשר חופשה בריאותית לאישה לאחר לידתה, משמעותית ברווחתה של האישה

מדובר , למרות קיומו של החוק, עובדות בחופשת לידה -שים עושות זאת בפועלבהנחה שנ, עם זאת

היא גם פוגעת בזמן שהיא אמורה לבלות עם ילדה הרך וגם לא : בפגיעה משמעותית יותר באישה

החלטת מדיניות המאפשרת הסדרי עבודה . אין פתרון קסם לנושא. מקבלת על כך הכרה רשמית

עלולה לפגוע ברווחת נשים וליצור מצב בפועל בו  קידים בכיריםבתפכלשהם בחופשת לידה לנשים 

המלצת . גם מצב כפי שהוא היום פוגע ברווחתן, עם זאת, כולן מחויבות לעבוד בתקופות אלו

בעת חופשת , לתקופת חופשת הלידהממלא מקום זמני מדיניות זו תבקש ראשית לחייב הבאה של 

אשר מטרתה ליצור , אפשרות נוספת. עם חזרתהאשר מסיים תפקידו מיד , הלידה של הנשים

לחייב גם היא , שוויוניות בשוק העבודה בנוגע להיעדרות מחויבת של האישה בעת חופשת לידה

כך לא ייווצר מצב . של האישה לקחת חלק מחופשת הלידה במקומה או יחד עמה את בן זוגה

דרות הפוגעת באופן כלשהו היע, מובנה בשוק בו נשים בלבד מחויבות להיעדר ממקום עבודתן

 . שכן גם גברים יעדרו ממקום העבודה בעת חופשות לידה, בקריירה שלהן

 

באמצעות תנאים , הן יכולות -נשים יכולות לעשות את זה, לסיכום פרק הדיון והמסקנות

הן . ולגדל משפחה בשירות המדינה לכהן בתפקידים בכירים, באסטרטגיות מאפשרים ושימוש

הן צריכות . וכך גם עושות המרואיינות במחקר, לקחת ולא לחכות שיתנו להן צריכות ללמוד

לפתוח את ממצאי  -וברגעים בהן הן לא בטוחות איך, ולחלום גבוה להאמין בעצמן שהן יכולות

גם אם תחושתן הסובייקטיבית , המחקר ולראות כיצד נשים בתפקידים בכירים מצליחות לשלב

 .ין עבודה למשפחהבאופן מצליח ב, לא תמיד שלמה
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 איוןימבנה הר: 0נספח 

 

אני בוחנת . העברית' שמי אלכס ואני סטודנטית לתואר שני בבית הספר למדיניות ציבורית באונ

במגזר הציבורי  בתפקידים בכיריםאת האיזון שבין חיי משפחה לחיי עבודה בקרב נשים 

 .כלומר גם הקימו משפחה וגם הצליחו לפתח קרירה, שהצליחו

 ?מה שלומך בימים אלו, ראשית

 ?האם תוכלי לספר על תפקידך ומקום עבודתך .א

 ? האם תוכלי לספר על משפחתך .ב

בהן  הייתה לך מידה משתנה של איזון , אני בטוחה שבמהלך הקריירה שלך עברת תקופות שונות

 . בחלק מהתקופות חשת איזון רב יותר ובחלקן איזון מועט יותר. בין עבודה למשפחה

 ? האם את מכנה את השילוב שבין חייך המשפחתיים לחייך המקצועיים כמאוזנים .ג

 ? בין עבודה למשפחה בו את נמצאת כיום זןמתארת את השילוב המאוכיצד היית  .ד

 ?שילוב מאוזן? שינית תפישתך לגבי מהו איזוןהאם לאורך השנים  .ה

אשר הביאו אותך לשילוב בין משפחה לעבודה בו את נמצאת  אבני הדרך בחייךמהן לדעתך  .ו

תוכלי לתאר את אבני הדרך במונחים של אירועים פרטניים מעצבים המייצגים עבורך ? כיום

 .או במונחים של תקופות בתהליך, את הדרך אותה עברת

בהן הרגשת כי הינך , מספר סיטואציות משמעותיות החרוטות במיוחד בזכרונךאנא תארי  .ז

 ?יישמת שילוב מאוזן בין עבודה למשפחהמ

 ?בתקופה בה נמצאת במקום של שילוב מאוזן בין עבודה למשפחה רגע השיאמה היה  .ח

? אשר גרמו לך למצוא את האיזון הנכון בין משפחה לעבודה, הקשורים בךמה היו הגורמים  .ט

 ?החזקות שלך או מאפייניך אשר תרמו להיווצרות איזון זה, אילו דברים עשית

 ?אשר תרמו להיווצרות האיזון ,גורמים הקשורים במשפחתךה עשו מ .י

 ?אשר תרמו להיווצרות האיזון, התנאים הקשורים במקום העבודהמה היו  .יא

את רואה עצמך ממשיכה  איך? זה לשנים נוספות להמשיך ולשמר איזוןהאם היית רוצה  .יב

 ?ליישמו

אילו עקרונות ? עצת להמה היית מיי, אם היתה יושבת מולך אישה צעירה בתחילת הדרך .יג

 ?מנחים היית מציעה לה כדי שתוכל לאזן 
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 מכתב הזמנה להשתתפות במחקר: 2נספח 

  

 :לכבוד

 

בתפקידים הזמנה להשתתפות במחקר בנושא איזון בין עבודה ומשפחה בקרב נשים : הנדון

 במגזר הציבורי בכירים

שמי אלכס ריף ואני סטודנטית לתואר שני בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית 

במסגרת כתיבת . ת"המועסקת כיום במשרד התמ, "עתידים למגזר הציבורי"וכן בוגרת תכנית 

 בתפקידים בכיריםהאיזון שבין חיי משפחה לחיי עבודה בקרב נשים אני מנסה לבחון את , התזה

 .להקים משפחה ולפתח קריירה בעיקר בקרב אלו שהצליחו, ריבמגזר הציבו

בעלות ילדים , במגזר הציבורי בתפקידים בכיריםבמסגרת המחקר ערכתי חיפוש קפדני של נשים 

 .שמך עלה כמנהלת בכירה המסמלת שילוב מוצלח בין עבודה למשפחה - 7-87בגילאי 

ים המתאימה לקריטריונים אלו במגזר קבוצת הנש, שכן לצערי, הינך נמנית על קבוצה מצומצמת

 .איתך בעל ערך מהותי למחקר אותו אני עורכת ועל כן הראיון, הציבורי קטנה

ראיון חד פעמי אשר מטרתו להכיר אבקש את השתתפותך במחקר ייחודי וחשוב זה בדמות קיום 

 .יבמסגרת הקריירה שלך במגזר הציבור את האופן בו הנך משלבת בין עבודה לחיי משפחה

המידע החשוב אשר ייאסף במחקר ינסה להבין את האופן בו נשים מצליחות לכהן בתפקידים 

ובכך עשוי לאפשר לנשים נוספות להגיע לתפקידים בכירים , בכירים מבלי לוותר על חיי המשפחה

 .תוך כדי מציאת איזון עם חיי המשפחה

 . לך לראיוןאצור עמך קשר בהקדם לקביעת הזמן הנוח , במידה ואקבל הסכמתך

 

 ,בתודה מראש

 אלכס ריף
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 שאלון לסיום המחקר :3 נספח

 

 :פרטים אישיים

 ______________מצב משפחתי

 ____________גיל

 __________גיל נישואין

 ________מספר ילדים 

 ____________________גילאי ילדים 

 _____ה /הבכורבתך /גילך בעת לידת בנך

 :היסטוריה תעסוקתית

 __________הגדרת תפקיד נוכחי

 _______________ותק בתפקיד נוכחי

 _______________דרגה

השלימי את )קביעות / עובד בחוזה אישי

 (התשובה הנכונה

 _______מספר עובדים העובדים תחתייך

 ________________ממונה ישיר

 ____בשבועמספר שעות עבודה ממוצעות 

 (נטו)דרגת שכר 

 (שכר ממוצע במשק)₪  6,677עד  .א

 ₪  87,777 -6,677בין  .ב

 ₪ 85,777 -87,777בין  .ג

 ₪  85,777מעל  .ד

 :תפקידים קודמים

(8) 

 _____________ תפקיד

 ___________ מקום עבודה

 ____עד ה___ מה -תקופת עבודה

 שכר ממוצע 

 ₪  6,677עד  .א

 ₪  87,777 -6,677בין  .ב

 ₪ 85,777 -87,777בין  .ג

 ₪  85,777מעל  .ד

(2) 

 _____________ תפקיד

 ___________ מקום עבודה

 _____עד ה____ מה -תקופת עבודה

 שכר ממוצע 

 ₪  6,677עד  .א

 ₪  87,777 -6,677בין  .ב

 ₪ 85,777 -87,777בין  .ג

 ₪  85,777מעל  .ד

(4) 

 _____________ תפקיד

 ___________ מקום עבודה

 __עד ה___ מה -תקופת עבודה

 ממוצע שכר 

 ₪  6,677עד  .א

 ₪  87,777 -6,677בין  .ב

 ₪ 85,777 -87,777בין  .ג

 ₪  85,777מעל  .ד

(3) 

 _____________ תפקיד

 ___________ מקום עבודה

 ___עד ה____ מה -תקופת עבודה

 שכר ממוצע 

 ₪  6,677עד  .א

 ₪  87,777 -6,677בין  .ב

 ₪ 85,777 -87,777בין  .ג

 ₪  85,777מעל  .ד


