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הזדמנויותשוויוןכיהיאכיוםהעבודההנחת

חסמיםלביטולבעיקרוהמתייחספורמלי,

היושבעברבתפקידיםנשיםושילובמבניים

להביאמנת:עלמספיקאינובפניהן,סגורים

כדיאלו.בתפקידיםהנשיםשללהשתלבותן

גםכמולנשים,בתפקידהצלחהלאפשר

המתאימההסביבהאתלייצרישלגברים,

מהותי.באופןגםשכזוהכרהלחלחולולגרום

במדינותהאחרוןבעשורמוטמעתזוהבנה

באוייםהחברותובמדינותהאירופיהאיחוד

 , Gender Mainstreamingה-באסטרטגיית

חשובהמינים.ביןהשוויוןאתלקדםבמטרה

אושרוואימוצההאסטרטגיהעקרונותכילציין,

ישכיוהונחה , 2וססבינוארהרמטכ"לידי:על

מטכ"לית.כתוכניתלשלבה

אסטרטגייתתתוארזהמאמרבמסגרת

דרךותוצ:ע " Gender Mainstreaming ·ה-

ככליצהיילביחידותמגדריתראייהלבחינת

הארגוניים.היועציםשללשימושםאיבחוני

תמונתלשקףהיאארגוניאבחוןשלמטרתו

מולאלתרבותיותנורמותשלקיימתמצב

קבלתלשםועתידייםעכשווייםארגונייםצרכים

מתמקדבצבאארגוניאבחוןלרוב,החלטות.

פיקודלחימה,נורמותכגוןנושאיםבחשיפת

הרגליעבודה,ממשקיעבודה,נורמותומנהיגות,

אתהמלוויםיסודוהנחותערכיםהתנהגות,

שגרותלצמצםניתןהאבחוןבעזרת .היחידה

חלופיות.פעולהדרכיולמצוארצויותבלתי

בכללההתנהגותמדנויאנשישלתפקידם

למערכתלשקףהואבפרט,ארגונייםויועצים

ולייצרוידועים,מוכריםהפחותהחלקיםאת

הנושאיםאתלראותשתאפשרמצבתמונת

מורגלים.הםאליומזהשונהבאופןהשגרתיים

קיוםבנותהמגדריהממדהוספתלפיכך,

חסמיםבביטולרקלאתסיי:עארגוניאבחון

לקידוםהמתאימהסביבהוביצירתמבניים

למפותכדיגםאלאהמינים,ביןשוויון

נראיםופחותמדובריםבלתיתהליכים

ומשפינויםתרבותהאתהמעצביםביחידה,

לשפרתסיי:עחשיפתםההחלטות.קבלת:על

ותאפשרמח,דהארגוניתהאפקטיביותאת

מאידך.הזדמנויותשוויון

זה.מאמרבכתיבתהנחייתןבול ,ן"ביוהלמחקרדיירמ ,טופליבולןייולרסן,"ביוהלךיימימן·רבו ,טמירירונל·לסאמודההכותבת *
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בארגונים,מגדרחוקרת ,) Acker , 1990 (אקרש'כלשיטתה

כעיקרוןהמגדרטמוןחברתייםומוסדותארגוניםש'כובמהותםביסודם

'כפיה,ומארגן.מבנהמנחה,

בוחבויותארגוןהקמתבעת

ובאמצעותןשדרכןתבניות

נשיותביןהבחנותמתרחשות

כניצולהכוחיחסיכמווגבריות,

משמעויותפעולות,ושליטה),

 _ןנ;:_ךך~. 1.! .ד~~~.רנ. J .ג: .ו.rו.~ J ~.ו:r ..ו J~רג ..נר Pק. J! ..:ג.~נר
ו~:ג.ר.~ונר. ..ו.rו.י w .נ. נ.י.ג:. 1.!.ה:ג.זר~ד.נך J ~וr.ר . וr.ו;r .. 1.!1 .ד~~.נ:ז~.ב.ו.

משמעויותפעולותושליטה),(ניצולהכוחיחסיכמו  . .................ז ..............................................................

 Jד~-~ינר. iJJ .. וד~.י.~ J! .נ:ז. דר~.~. ~ו.r.ד~..וירד.ק P .~נ;:~ J.הה.יונך J .רi.ז.ו ..

במצבמגדרי.מהקשרומתעלמיםהרלוונטיותהקבוצותמהןבוחנים'כא

מגדרי""עיוורון .) 2007('כהב,הגבריםקבוצתבאמצעותיאופייןהכ'כ'כזה

ודחיקההדרהואי-נראות,שקיפותוהעלמה,הנכחהש'כפרקטיקותיוצר

גבריםבין :קרי ,) 2002כ'כב,כדהאן'כאחרתאחתקבוצהבין'כשו'כיים

 .'כחיי'כותחייליםבין'כנשים,

נתפסמגדרי""עיוורון'כעיתים

פמיניסטי.'כ'כיבר'כיזםבטעות

מבוא

ב'כתי'כח'כקההופכיםוזהויות

והווייתו.מהארגוןנפרד

 ) gender blindnessכ·הפמיניסטיתבתיאוריה(מוכרמגדרי""עיוורון
ביןהבחנהמתקיימתו'כאשקופיםנםיהמגדרייםהבדליםשבומצבהינו

מוצגיםותהליכיםחוויותהשפעות, ,שא'כות .החלטותקב'כתבעתםיהמינ

כמענההניתניםוהשירותיםהפעילויותשבפועלכךהכ'כ'כ,ע'ככמשפיעים

המיניםביןאי-הבחנהקרי:

בפוע'כשוויון.כמקדמתנתפסת

משעתקהמגדרי"ה"עיוורון

ביןהשזוריםהתעלמותדפוסי

ש'כלקיומהמודעיםאינםבמלאכהוהעוסקיםההחלטותמקבלי .המינים

במה'כךהורגלוא'כיהןהחשיבהולתבניותלשגרותנמשכיםה'כ'כו .זותופעה

א'כא'כזה'כבשמים'כא :ושיטתיממוסדהואמגדריעיוורוןזה,במובןם.יהשנ

מוכוגלותומסותיכולישהאשלאהוזובתפיסההעיקריהרעיון-פמיניסטיליברליזם 1
 ~ .המינמשוםרקשוניםעשייהיבתחומחלקלקחתהממנלמנועויאוגברשל
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כפרט.עליךמשפיעזהכןאם

השוויוןחוסררביםםיבמקר

לעיןנראהואיננו"שקוף"הינו

ומובןכטבעינתפסשהואכיוון

לראותניתןלמשלכךמאליו.

הרובאותמדרגהגבלתאת

ובמידהלאחרונהעדרחבהבצורהבצה"לנהוגשהיה .נשיםבפני

שגםהאוטומטית.העבודהחלוקתאתלחלופיןאו .היוםעדמסוימת

מטבחלעבודותהולכותנשיםפיהעלרבים.בבסיסיםנהוגהעדייןהיא

אשרהיח"ש,במערךביטוילידיבאהנוספתדוגמהלשמירה.וגברים

ייצוגמחוסרמסויימתבמידהסובלאךהדרגים.בכלנשיםברובמאופיין

ל"עיוורוןמובהקתדוגמהעוד .וקידוםבכיריםתקניםהקצאת .בתמריצים

נראיםוהפחותמדובריםהבלתיהתהליכיםמיפוי ........................................................................... 

ומשפיעיםתרבותהאתהמעצביםאלוהםביחידה

~ונד. Jדונ~ r.ה נ.ו.~וו~. ו.ז.~~~_קךiו. ד1:י~ Jה~רג ..

במחקרןלמצואניתןמגדרי"

 ,) 2010 (וישפהטופלשל

נשיםשלהשירותחווייתעל

השתיים .במילואיםהמשרתות

חשובעיקרוןעלזרקורהאירו

 .דנד~~.י.~ק·~·~ר! .. ר.ו.~~~. ,ו.ז.~~~י.~י 11 . ו.ז.~~וי.i! .r . ו.r.ק:ג.ל .. ו.~ ..

המילואים.מערכתבנויהעליו

זהעיקרוןמתקייםבהם .והקבעהחובהמערכימולאלהוותק.עיקרוןוהוא

מקבלהמילואיםבמערךנוספים.םיופרמטרהמקצועיותעיקרוןמולבמתח

אלוהקיודם.ההשמה .השיבוץהקריאה.בשיקוליבלעדיותהוותקעיקרון

בכלעצמואתמוכיחאכןהזההעיקרוןהאםלשאול:ניתןזהממצאמול

כאןאיןהאםבימינו?המילואיםממערךהדרישותמולאלוהקשרעיסוק

באופןחוק.פיעליותרארוךשירותםשמשךלגבריםאוטומטיתהעדפה



מאידך?מיצויןאיבשלהיחידהבאפקטיביותופוגעמח,דנשיםהמפלה

מבנייםחסמיםבביטולתסייעהמגדריהממדעלגםהתבוננות

המתאימהסביבהוביצירתהחיילות)בפניוהערבהשכם(העומדים

נראיםוהפחותמדובריםהבלתיהתהליכיםמיפויהמינים.ביןשוויוןלקידום

החלטותקבלתעלומשפיעיםתרבותהאתהמעצביםאלוהםביחידה

כדיהזדמנויות.שוויוןוהקנייתהארגוניתהאפקטיביותשיפורענייניות.

הסביבהאתלייצרישלגברים.גםכמולנשים.בתפקידהצלחהלאפשר

מהותי.באופןגםשכדוהכרהלחלחולולגרוםהמתאימה

ובצה"לבכללבארגוניםמדוברתלאיסודהנחתהואמגדרי""עיוורון

היסודהנחותאתלחפשההתנהגותמדעיאיששלמתפקידובפרט.

הבלתיחלקיואתלארגוןלשקףמוסתרים.מבניםלחשוףמדוברות.הבלתי

הנחות~תגורתוךמשמעותבעלתמצבתמונתולייצרםימודעאומוכרים

שקייםכפיהשפעהאותהקיימתמגדרי"ל"עיוורון .חשיבהונורמותיסוד

"עיוורוןלהמשגתהמפתח .מודברותשאינןאחרותיסודהנחותבקרב

(להלן " Gender Mainstreaming "·האסטרטגייתאימוץהינומגדרי"

GM ( במדינותהאירופי.האיחודבמדינותהאחרוןבעשורהמוטמעת

במטכ"ל'.גםהאחרונהובשנהבאו"םהחברות

 ? Gender Mainstreamingמהו

האיחודשלוהשנייההאו"םשלאחתמקובלות,הגדרותשתיקיימות

אסטרטגיההינההאו"ם,לפי Gender Mainstreamingהאירופי.

בלתילמימןכאחדוגבריםנשיםשלוענייניהםצורכיהםהפיכתשמטרתה

בכלוהתוכניותהמדיניותשלוההערכההפיקוחהיישום.מהתכנון.נפרד

ירוויחווגבריםשנשיםכךוהחברתיים,הכלכלייםהפוליטיים,התחומים

 .) Ecosoc . 1997 (יונצחלאשוויוןושחוסרשווהבאופן

שיפור.מחדש.ארגוןמאפשר GMכימוסיףהאירופיהאיחוד

שוויוןשלהמבטשנקודתכךמדיניות.כייתהלשלוהערכהפיתוח

השלביםובכלהרמותבכלהמדיניות.מהלכיבכלמשולבתמגדרי

מדיניותקביעתעלכללבדרךאמוניםאשרה"שחקנים",ידיעל

) 15 : 1998 . Council ofEurope (. 

בסיסעלמגדרישוויוןהמקדמתראייהממחישותאלוהגדרות

הבדליםשלשוויוניתוהערכהקבלהקרי:המינים.ביןהשונותקבלת

בחברה.ממלאיםשהםהמגווניםוהתפקידיםלנשיםגבריםבין

כמוהפרטיתבספירההמיניםשנישלשווהובהשתתפותבהעצמה,

נקודתהתרומה.להבאתמכווןהמאמץחייהם'.שלהציבוריתגם

התוכניתבעקבותל"צהבפניהעומדיםגדרייםהמהאתגריםודותאלהרחבה 2

ראה: "למגדרממגזר"לית"המטכ
ן."יוהלבחון.א-למגדרממגזר-ל"בצהנשים . 2009ר. ,טמיר

שוויוןלקידוםל"בצהחדשהאסטרטגיההמגדרית:הראייההטמעת . 2011ג. ,כליפי.אמיר

 .-28 35 : 436מערכות:הזדמנויות.
אייההרהטמעת"כלעברית Gender Mainstreamingלתרגםניתןזומסיבה 3

 ."המגדרית
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הלבתשומתלמרכזגבריםשלגםכמונשיםשלוההעדפותהמבט

 .ואחרותנוספותמטרותהשגתאחריהתגרוראשרבדירות.

המושגעללתתמתיימרתשהיאהדגשהיא GMה-תפיסתמהות

כקבוצתונשיותבנשיםמהעיסוקהמבטנקודתאתלהזידובכך"מגדר",

סוציולוגית.מבחינהוגבריםנשיםשלתרבותיבייצוגלעיסוקמין

החברתי.הסדרעללהשפיעהיא GMה·מטרתפעולהכאסטרטגיית

היררכיותלמוססשואףהואכךבתוךמודלים.למגווןולהתאימולעצבו

אחר.אוזהיןמבנישלתיוגהמקבלותפעולותאולהתנהגויותהמיוחסות

החיונייםהאלמנטיםזיהויהוא GMלקידוםמדיניותפיתוחבעתמכךיוצאפועל

תמיכההמעניקהסביבהיצירתוכןארגוניים.ומבניםמשאביםכגוןלתהליך.

שהרעיוןלהביןחשוב .) Bennett. Booth & Yeandle . 1998 (לתהליך

העשייהמתוךלהישאלצריכותמגדרשלששאלותהוא GMמאחורי

שעשוימהאתלהביאמנתעל .) Charlesworth . 2005 (הארגוןשלהמרכזית

בארגוןההחלטותקבלתתהליכימרכזואלהענייניםמרכזאלכשולילהיראות

) www.Unifem.org (. מבניםמתוךהמיקודהעברתשלתהליךלמעשהזהו

עבוריותרוצודקיםשוויונייםמבניםלכדישוויונייםבלתיומוסדייםחברתיים

המערכתכללשלהיא GMה-אסטרטגייתליישוםהאחריותונשים.גברים

אללהתייחסיש .) Ecosoc , 1997 (ביותרהגבוהותהסמכויותבידיונמצאת

מהפרקטיקותכאחתההזדמנויותשוויוןתהליךואלכאסטרטגיה GMה·

זו.אסטרטגיההמקדמות

יסודהנחות

וגבריםנשיםמודעבאופןמנתביםאומייעדיםאינםאזרחייםארגונים

עיקרוןהואהמגדראלובארגוניםכינראהכןעלנפרדים.לעיסוקים

מוצהרפורמלי.גלוי.הואזהעיקרוןשבצבאבעודמהעין.הנסתרארגוני

) 1997 , lzraeli ( הואבכךמטרותיו.להשגתהמגדרבשםומשתמש

 .) Enloe . 2000 (מגדרשלוהיררכיותדיכוטומיותתפיסותומחזקמשכפל

אתהצבאמעציםממוגדרותהבחנותשלמורכבתמערכתבאמצעות

לגיטימציההמעניקיםמגדרייםהבדליםמבנהובכךהמגדר,חשיבות

במערכתמופיעיםאלוביטויים .) 1999כיזרעאל•.המיניםביןלאי-השוויון

בייעודולגברים.לנשיםשוניםהסללהבמסלוליהמינים.לשנינפרדתמיון

באורךלחיילות.ועורפייםתומכ"לותפקידילחייליםלחימהתפקידי

ועוד.המילואיםבשירותהפטור,במנגנוןהשירות,

שוויון"של"תעתועים[כדוגמתביוהל"ןשנערכומצבותמונותמחקרים

 ;) 2006כץ.(עמרםלהילחם""נלחמות ;) 2006ושמר.כץעמרם(לרר,

(טופלבמילואים"המשרתותנשיםשלהשירותחוויותלהיות:או"להיות

הטבועיםמגדרייםפעריםעלהצביעוהשניםבמשךועוד] ;) 2010וישפה.

אינםשהללועדהצבאית.המערכתשלהיום-יומיתבאינטראקציהעמוק

ומאידךמח.דבהםלהבחיןניתןאיךאדמקום.בכלונמצאיםלעינינונגלים

זה:פערעלהעוניםיסודהנחותמנחים/עקרונות GMל-אותםולצמצם

>במקשהעשויותאינןהגברים.קבוצתגםכמוהנשיםקבוצתראשית.
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ןיאכיבכךומכירהוגיווןשונותבחשבוןלוקחתהמגדריתהראייה .אחת

אשרהמגדרי.השוויוןרעיוןאתלהטמיעהיאהכוונהאחד.יהגמונמודל

ההבדליםאתומעריךמקבלאלאלנשיםגבריםביןדמיוןעלמבוססאינו

סוציורקענפשי.מבנהפידי,מבנה :רביםבמובנים ) True , 2003 (ביניהם

לוקחתהמגדריתהראייה .וצרכיםפיותיציכולות,וערכים.תפיסותאקונומי.

לאכיומניחההמינים.ביןשונותגםכמון.יהמקבוצתבתוךשונותבחשבון

 Booth (להתכוונןלםוכיםכצריואליניוהגמוירנגדאחלודמהיהישנכון
2002 . Bennett &(. 

החותריםכאח.דולגבריםלנשיםמשותףעיסוקהינו GMה-שנית,

שלהכלהשיאפשרכךהארגוני " mainstreamה"אתלהרחיב

ולפיכךמפחית,אומפלהשאינומכב.דבאופןהטרוגניתאוכלוסייה

נשיםמוכוונתאיננההאסטרטגיה .יותרטובהבצורהממצהבהכרח

בו-בדמןשלהוהמושאיםהפעולהכנשאילגבריםגםמוכוונתאלאבלב.ד

 Booth & Bennett, 2002; Hedman, Perucci & ; 2010כגילה,
1996 . Sundstorm (. 

קדומותדעותשלמהיבטיםמשוחררתהחברתיתבשונותהכרהשלישית,

לקבוצהספציפיתיכולתאותכונהלסווגניתןהםיפעל(סטריאוטיפים)

העבודה,במקוםמוגדריםמגדרייםיחסיםבוהאופןכינראהלעיתיםבכללותה.

סטריאוטיפים.עלהמבוססתהמסורתיתהעבודהחלוקתאתמשקפים

ונחשבותבשניםמאותהקיימותםואמונותשיטותעלמותאםבאופןויושבת

 .). Commission for gender equality, n.d ("נורמליות"
מגדר,מושתתתלותיפעהינהארגוניתחברתיתפעילותכלרביעית,

 ,קריטריוניםשלסוגיותלמשלכךהמקובל:ההגמוניבמודלנטועההיאשכן

מקבלשלוצרכיםמידותלפינתפרוכולם-ועודפרקטיקות ,סטנדרטים

כולליםכושרמבחני :(לדוגמהגברהמקריםברובשהיהההחלטות,

אתלזהותיהכרחזהבאופן ."גמישות".")ולאידיים""חוזקשלפרמטר

חוסרמשמריםאשרוערכיםותיחברתנורמותבחידוקהמדיניותתפקיד

 .) European Commission . 2007 (שוויון
ארגוניתפעילותבכל "ארגונייםב"משקפייםמושיש ,חמישית

תוךהאוכלוסייה.כללעבורמתאימהופעילותתכנוןחשיבה, :יאפשר

התאמתעבודה,תוכניות :(למשלהקיימיםהארגוןבמנגנונימושיש

מחדשלעיצובדרכיםלדהותיש .ועוד)חינוךפעילויות ,תקצובהתנאים.

מגדרישוויוןעלניטרליתאושליליתהשפעהלהםאשראלו,בנושאים

) 2007 , Bennett et al .. 1998; European Commission (. 
"שחקנים"/מגווןשללקולםביטויתןינשבוכתהליךנתפס GMשישית.

 Rai . 2003 ;(החלטותקבלתבתהליכינכללולאבעבראשרמשתתפים
2004 . Rai (. הראייהלקידוםהכרחימהלךהינוהחלטותמקבליןיבגיוון

הבכירותבדרגותנשיםשלהייצוגהגברתלמשלכך .תחוםבכלהמגדרית

 .) Booth & Bennett , 2002 (קימספלאכיאםאפוא,הכרחיתנאיהינה
מערכתית-הוליסטיתלהיותחייבתהפעולהאסטרטגיית .ולבסוף

ובו·הארגונית.החברתית/הפעילותשלתחומיםלמכלולונוגעת

(גברים.המערכתחלקימשתניםבואבולוציוני.שינויהינויהשינובדמן

חברתייםמבניםכך.דמן.לאורךעצמההמערכתובהתאמהנשים)

בשינויהצורךאתומעליםתהליך.כדיתוךומתגמשיםמשתנים

 .) Walby, 200sכמגדרישוויוןלבססמנתעלמוסדיאוארגוני

הפרספקטיבה yאימו

 4בצהיילהמגדרית

לוישבהםרבדיםשלושהלצה"ל .משוקענושאהואבצה"להמגדור

 .מגדריתהשפעה

מטביעצה"לשראלית,יההחברהעלמשפיעבהיותוהלאומית.ברמה

ונשיםגבריםגיוסבאמצעותהישראליתבחברהממוגדריםדפוסים

 ;מינוידיעללרובנקבעאחדכלשלהשירותאורךחובה;לשירותכאחד

ובאמצעות ;לאזרחותסהיכנכסףהצבאיהשירותשלתיהסמלהחשיבות

 .ה"ש"בשעתהמילואיםיאנשעלהישענות

הצבאיתלמערכתכניסתםבעתהמיניםילשנהארגונית,ברמה

 ,מסלילהבצה"להמיוןמערכתאךחדשות,להתנסויותהדדמנותיש

ונשיםללחימהגברים :אחריםלאתריםהמיניםאתומייעדתמנתבת

סעיףשלהיווספותולמרותועורפיים.לחימהתומכילעיסוקיםבעיקר

שללזכותושווהדכותלאישההמאפשרהביטחון.שירותבחוקא' 16

ממהותומתחייבהדברכןאם(אלאבצבאכלשהותפקידלמלאהגבר

נותןובכךהאדםכוחשלנכוןמיצוילמעשהאין ,התפקיד)שלומאופיו

שאת.ביתרחלקואתהצבא

הנובעיםהמשימותחלוקתשלשוניםאופניםקיימים ,היחידהברמת

בדפוסיהואלכךהביטוי .לגבריםנשיםביןשוויונייםבלתימגדרמיחסי

בחברהחברתייםתפקידיםמילויבעתהשוניםוהאחריותהמעורבות

 .בפרטובצבאבכלל

הגברתאוהמגדריתחשיבהבאימוץצה"לשליתרונוכיהיאההנחה

לרשותוהעומדהכישרונותמאגרהגדלתהמבצעית.האפקטיביות

הארגוןאורחותעלתוהמשפיעמדוברותבלתייסודהנחותפתיוחש

 .מודעשאינובאופן

היכולתאתלקדםיכולה Gender Mainstreamingה·אסטרטגיית

הנחהתוך ,המערכתאתהמעצביםהשוניםהמתחיםאתלהכילהצה"לית

צה"ליתכללאינטגרטיביתומדיניותתפיסהלפיתוחליתובזואסטרטגיהכי

ותביאואימונים.ח"אמלתשתיות. ,אדםכוחפיתוחשלהיבטיםשתכלול

 .) 2009כטמיר,בו-בזמןמגדריהדדמנויותושוויוןצה"לשלהתכליתלקידום

אךהקיימת,ניותיהמדאתולהעריךלפתחלשפר.לארגן.צורךישלפיכך.

המבניוהצביוןהגבריתההטיההחשיבה,ב~תגורצורךישדאתעםיחד

 (Final report ofthe group ofהחברהאתמאפייניםאשרמכך.הנובע
1999 , specialized on mainstreaming (. 

 ) Gender Mainstreamingכתיהמגדרהאייהרהטמעתליוזמותודותאחבהרהל 4
 . 1ספרמנספחהארםולבע
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בהם.

שונות,תרבותיותרמותשלשיקוףהארגוןמקבלתהליךשלבסופו

התופעותלרמתועדהערכיםמרמתהחלבוהמתנהלותוגלויות,סמויות

 .הקיימיםוהמסורותהמסגרותהמבנים,דרךהיום-יומיות,

מגדריתחשיבהליישםניתןכיצד
האורגנית?היחידהברמת

בעלתמצבתמונתוייצורמודעיםאוםימוכרבלתיחלקיםשיקוף

מתפיסתחלקהםחשיבה,תוונורמיסודהנחותתגור 1:1תוךמשמעות

ונורמותיסודהנחותמגדריים,םיחסמחשיפתכודגמתביחידתו,

ליכולתיתרמווהיחידה,המפקדאתמנחיםאשרמגדריות,חשיבה

וחסמיםעקבותוללאולמטרותלמציאותמותאםבאופןמחדשלחשוב

 .בכללהיחידהולאפקטיביותמודעיםבלתימגדריים
הנבחןהמודלשליכולתואתתחזקלאבחוןהמגדריהמימדהוספת

לארגוןומשמעותיתעמוקהמצבתמונתלשקףהיועץשליכולתוואת

מגדריתראייהלהטמיעניתןשבוהאופןאתאציגבוחןכאבן .ולמפקד

 Six Box: Organizationalהמודלבאמצעותאבחוניבתהליך
Model 1976 (וויסבורדשל , Weisbord (','. 

עבורלשימושהנוחיםהמודליםכאחדנתפסשהואמהסיבהנבחרזהמודל 5
 :המודלאודותלהרחבה .נייםארגוועציםי

aces to Look for וDiagnosis: Six P וWeisbord, M.R. 1976. Organizationa 
 Troubו e with or without a Theory. Group and Organizationaו Studies Voו

430-447 :) 4 ( 1 . 
המפתחתחומיעלרחבהפרספקטיבהביצירתמתאפיין Six Boxה·מודל 6

ביושילובאפשרמ .רגוניתאהטיביותאפקהעלוהשפעתםניתארגוהבפעילות
 ,בארגוןהמתרחשיםתהליכיםבהבנתלסייעמטרתו .ומאקרומיקרוסוגיות

דרכיבחינתאתזובעקבות ,רגוןאבנשיםאוההארגוניתהפעילותעלהשלכותיהם
שקורהמהייביופערקייםכמהבעדדןהמודלושינוי.להתערבותמומלצותפעולה
>בויובהסביבהלדרישותרגוןאהביוההתאמה- "רגוןאבלהיותאמורמהיילכיו "בפועל
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המודל:

Purposes 
/"עוד)(תכלית

Structure 
(מבנה)

Leadership 
(מנהיגות)

Rewards 
(תגמול•סןמוט•בציה)

Relationships 
•חסים) / D(קשד'

Helpful Mechanisms 
סיוע)(מנגנוני

 Environmentפו/.
חיצונית)(סביבה

 Weisbordשל Six Boxה·מודל
שינויכלומר,מדה.דהמנותקיםאיגםהמפתחתחומיכיממחיש Six Boxה·מודל

כיהמודלממחישעודאחרים.בתחומיםהשלכותגורריםהתחומיםבאחדופעולה

בתחוםהמצוייםגורמיםשלתוצרהםאחדבתחוםהמופיעיםסימפטומיםלעיתים

פעילותלביצועהאפשרייםההקשריםאתלעצביכולהארגוניהמבנהלמשל,אחר.

תגמולים/מערךלמשללייצריכולותבהירותלאארגוניותמטרותוכן ,מסוימת

יחידההבתוךהנדרשותוההתאמותהאידוןנקודותבאיתורצורךישברור.לאפידבקים

ייבדקהארגוןוניהולתפקודדה,מודללפי .) 2007 ,(גבובסביבההחליםשינוייםלמול

סיועי Jו Jג Jמתגמולים,יחסים,קשרים/מבנה,(תכלית,מפתחתחומישישהבאמצעות

חשיבהבפועלמתחברתאיךהחיצונית.הסביבהעםהקשרובאמצעותומנהיגות)

לשלביכוליםארגונייםיועציםואיך ? Weisbordשל Six Boxה·מודלעם GMשל

ביחידתם?ארגונייםאבחוניםביצועבעתמגדריתראייהפרגמטיבאופן

(כדוגמתשונים'בהיבטיםהיחידהשלמצבתמונתיצירתבעת

שלארגוניתחשיבהתיתכןכךלנסתר.הגלויביו .פורמלילבלתיהפורמלי
Gender Mainstreaming שלחשיבתועםWeisbord . 

אליההרזולוציהרמתאתמראשלהגדירישביחידההמגדריתהבחינהבתהליך 7
שעוליםככלאידך.ממדיספציפיתלאגםאךמחדמדיכוללניתתהיהשלאכך .יורדים

"קלט

שיבוץהכשרה,ארגונית,תרבותהטמעה,תהליכיאוכלוסיות,בחינת

עבודתוארגון.תכנוןתקינה,ותמריצים,קידוםהתפקיד,מילויוהשמה,

החלטות,קבלתמחנה,שגרתיוזמות,בעיות,פתרוןכישורים,צוות,

נושאיםגםהנוכחיבמודללשלבניתןוניוצב'),הפיקודאחדות

בכלדוגמאותבאמצעותזאתאמחישמגדרית.לראייההקשורים

המודל.מתאיאחד

Purposes -תכלית

ידע,והנחיותגיבושהארגון.יעדיבחזון,הקשוריםבנושאיםעיסוק

בסיסעל .) 2007(נבו,וכדומההיחידהמטרותפעולה,תוכניותגיבוש

והחיילותהחייליםבפניהמציביםיעדיםנגזריםומטרותיוהארגוןחזון

 .מדידיםאתגרים

אתוסאוארגונייםערכיםעלמגדריותהגחותשלהשפעהלדהותניתןהאם.

ביחידה?כלשהו

היחידה?ביעדימופיעהמגדרנושאהאם.

 .ההחלטותמרוכזותשםכי .ברורהיותרהמגדריתהתמונההנבדקהדרגברמת
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Structure -מבנה

והיחסיםהתפקידיםהסמכות,במדרגהקשוריםבנושאיםעיסוקעיקרו

ומשמשהלגיטימיתהסמכותאתמשקףהמבנה .הארגוןבתוךהפורמליים

 .) 2007(נכו,המטרותלהשגתפורמליתכמתודה

וקיודמםהתפתחותםאתמעכביםאותומכיםהארגונייםהמנגנוניםהאם •

מסלולניתוחלמשל:למעשה?הלכהשווהבמידההמיניםשנישל

המינים.לשנימעשיבאופןוקידוםהתפתחותהמאפשר

מגדרית?מבחינותאלותכונותוהאםביחידה,מוערכותתכונותאיזה.

Relationships -קשרים

אנשיםארגוניות,יחידותביןבהקשריםהקשוריםבנושאיםעיסוק

השונים,הגורמיםביןההדדיתהתלותמידתהקשרים,איכות .וטכנולוגיה

 .) 2007(נכו,וכדומהוניהולםקונפליקטיםשלקיומם

ישהאםתפקיד?לכלהדרושיםאישייםערכיםידע,כישורים,זוהוהאם •

 ?מגדריותהטיותבהם
תפקידיםקיימיםהאם •

המבחיניםפורמלייםלא

אחראימילמשלמגדרית?

ההולדתימיאתלהזכיר

אתכותבמיביחידה?

לאהשלישאם ?הברכות

לכתוביתבקשמינמצא

הדיוןדאת

התפקיד?במילויזהיםהינםולחיילותלחייליםההצלחהסיכוייהאם •

קושי?בעללחיילותוליוויהסבר ,סיועתגבור,חיזוק.ניתןהאם

נובעהפתרוןשתהליךחשיםקונפליקטבעתהמעורביםהצדדיםהאם.

ולחיילותלחייליםשווהסיכוימעניקהפתרוןהאםמגדרי?שיקולמתון

מגדריים?משיקוליםנקיהשיפוטתהליךהאםלמשל,בנושא?המעורבים

לשניזהיםוהשלילייםהחיובייםהחיזוקיםעבירה,קיוםבעתהאם

המינים?

מועברהאםמגדרית?הבחנהמבוססי"חפיפה"תהליכימתבצעיםהאם.

המינים?לשניזההבאופןבתפקידהצלחהלשםהדרושהידעכל

אפליהשוויון/שלמעשייםביטוייםמזהיםהארגוןאנשיהאם •

מגדרית?

 ?'מכבדמגדריאקליםוהשטחהמפקדיםמדיניותברמתקייםהאם •

בצורהתוהקיימתוהגוינוהתשיחצורות ,תוסיכתפגדרוממכבדימגדרםיקלא 8

םימהפרטחדאכלכלפיומכבדתנוחהוירהאותוצרייוהמ ,חידהיהבחיינורמטיבית
 .חראפרטכלואדרגתו ,ניותוימ ,תפקידו ,תפקודו ,יכולותיו ,למינוקשרללאםיהמשרת

שלנגדויותאהתבט ,הסברהמצעותאבאלותופעותושוללמגנהמכבדמגדריקליםא
 .וענישהכיפהאמצעותאובמפקדים

זותירמ ,תוחיבד ,השמצות ,םצינייםיימויד ,תוקדומתעודליכהללולעמטרידםיקלא
קליםאצרוליידהיחיהייבחתיבינורמטורהצבמותייקתוהילותולעלןה .דומהכוותימינ
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שוויוןשלתפיסותבותומכיםמיםימסכמכירים.הארגוןאנשיהאם •

 ?ימגדר

Rewards -תגמולים/מוטיבציה

עלמתוגמליםהארגוןאנשישבובאופןהקשוריםבנושאיםעיסוקעיקרו

 .בארגוןועבודתםפעילותם
וןגבארהתגמוליםמערכתהאם ,תגמוליםמערכתשקיימתבמידה •

בארגון?מחולקיםתמריציםאיןלמשל-מגדרית?מבחינה

Helpful Mechanisms -סיו:צמנגנוני

 .וטיפולןבעיותניטור ,שוטפתבפעילותהקשוריםבנושאיםעיסוק

ידע,ניהולנהלים, ,מדיניותכדוגמתשינויים,עםבהתמודדותגמישות

(נכו,ועודאד-הוקפתרונותומדידה,בקרהמנגנוניתקצוב,שיבות,י

2007 ( . 

תפקידיםישהאם •

ולגבריםלנשיםהמוגדרים

האםלא,אםבלבד?

עלרקהואבפועלאיושם

ולמה?גברים?נשים/ידי

שנתבתוכניתהאם •

חלוקתבעתעבודה,

הופעלההמשאבים

שיקולים מערכת

מגדרית?

האםמגדריושוויוןדוםיבקמאמץהשקיעוהיחידהמפקדיהאם •

ימגדרותיהזדמנולשוויוןמחויבותםאתומביעיםביטאוהמפקדים

בנושא?דיוניםהתקיימוהאםמכבד?מגדריאקליםוליצירת

הנובעותהחלטותקיימותוהחיילותהחייליםבתחושתהאם •

שלמעשייםביטוייםמזהיםהיחידהאנשיהאםמגדריים?משיקולים

 ?תימגדראפליהשוויון/
 ?םיימגדרשיקוליםבחשבוןלוקחהלו"זניהולהאם •

להתבטא?בנוחחשותנשיםהאםשוויוני?הישיבותמהלןהאם •

נושאים?באילו

האםהשוטףדהניהולמתפיסתכחלקמועליםמגדרייםפעריםהאם •

אימונים?בעתולחיילותלחייליםשונהמאמציםבסרגלביחידהמשתמשים

נמצאיםל)"שק(כדוגמתמשותפיםומרחביםהחייליםמועדוןהאם •

המינים?לשנינגיששהינובמקוםבבסיס

והאמל"חושירותים)מקלחותם,י(מגורוהחיילותהחייליםמגוריהאם.

המינים?לשניזהיםםיתנאיבעלהינם

 .השונותיןהמצותוקבלחסיבליליש ~
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Leadership -סיכוםמנהיגות

ואנשיוהארגוןאתהמובילההארגוןבהנהגתהקשוריםבנושאיםעיסוק

יתרוניהולזוןיאבוויסות,חשובמרכיבומהווההארגוניותהמטרותלהשגת

 .) 2007(נבו,התחומים

כאחד?ולגבריםלנשיםמיםיכמתאנתפסיםדקויהפתפקידיהאם •

 ?מגדריתמעורבותהמטהישיבותבפועלהאם •

האםלמשל,מגדרית?הבחנהמבוססותהמפקדיםשלהחלטותיהםהאם •

הבחנהבסיסעלשהןאוהרובאותלרמתבהתאםמחולקותבבסיסהתורנויות

מהבחנההנובעתוחיילותחייליםבקרבסמויהאבטלהקיימתהאםמגדרית?

החייליםהאםמגדרית?

במקצועמועסקיםוהחיילות

השיקולים?מהםלא.ואם

שיקוליםהופעלוהאם •

בעתעניינייםמגדריים

החלטות?קבלתתהליכי

סיכוםביצועבעתלמשל,

האם-חוו"דמתןאוריאיון

שיקוליםהפעילהמפקד

מגדר?רגישי

מדיניותמתייקהאם •

שוויוןשלמגדרית

מכבד?ואקליםיותוהזדמנ

היחידהוחיילותחייליהאם

כתובתשללקיומהמודעים

מיניות?בהטרדותלטיפול

ביחידההמפקדיםהאם

פעולותויוזמיםמתבטאים

שירותלהעניקהצורךאתהעלוהישראליתבחברההעובריםשינויים

תהליכיםוהאיצובצה"להמשרתותהנשיםעבורוממצהמשמעותי

 .בצבאמגדרישוויוןבקידוםהקשורים

צומצמובצה"להקיימיםהמבנייםמהחסמיםהרבה 2009שנתעד

רמספבעינםנותרועדייןזאת,עם .ראשונהממעלהשינויבאמצעות

בפניהסגוריםליבהמקצועותהשירות,(אורךמשמעותייםמבנייםחסמים

 .מבוטליםלאתרבותייםוחסמיםועוד)המילואיםמערךנשים,
שמכתיבזהוהואחובהגיוסשלמודלהואצה"למתבססעליוהגיוסמודל

היאהישראליתהחברהואחרים.כלכלייםתרבותיים,חברתיים,היבטים

העיקריהכוחמשאב

צריכהכןועלצה"לשל

הזדמנותשלשפהלהיות

פיהשעל ,ושותפות

(שביט·ופועליםחושבים

 . ) 1999אליהו,ובןןיפרדק

המוסדותאחדהואצה"ל

הואביותר,המשפיעים

לחברהראימהווה

מודלגםאךהישראלית

הקשרחיזוק .לחיקוי

הזדמנויותשוויוןשבין

הארגוניתלאפקטיביות

כלפיצה"לוחובת

יסייעתיהישראלהחברה

 .חברתיתלמוביליות

 Genderמשמשכיום
Mainstreaming מקור

התהליכיםלהבנתמרכזי
אתהעלוהישראליתבחברההעובריםשינויים

·········································································· 
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אקליםשלקיומולמען

מכבד?

ביטאוהמפקדיםהאם •

מחויבותםאתומביאים

מגדריהזדמנויותוןילשוו

בנושא?םידיונהתקיימוהאםביחידה?מכבדמגדריאקליםוליצירת

רלוונטיות?פיקודיותבהחלטותמגדרייםשיקוליםהופעלוהאם.

עוברשצה"להארגוניים

ולפירוקםהמגדריבפן

 .המבנייםהחסמיםשל
המנחההעיקרון ,כאמור

ההופךמהותישינוישנייה.ממעלהשינויהואהמגדריתהחשיבהאת

התכנון.מתהליכינפרדבלתיחלקלהיותונשיםגבריםשלהצרכיםאת

יכולהזואסטרטגיה .תחוםבכלהתהליכיםוהערכתהפיקוח ,היישום

תוךהצבאית,המערכתאתהמעצביםהשוניםהמתחיםאתלהכיל

צה"לית.כללאינטגרטיביתומדיניותתפיסהלפיתוחתובילהיאכיהנחה

ארגוני,לאבחוןמודלאימוץבאמצעותהואאלויעדיםלהשגתעזרכלי

כדוגמתתוכןתחומישלוניהולםתפקודםאופןאתלבדוקהמציע

 ,והשמהבוץישהכשרה,ארגונית,תרבותהטמעה,תהליכי ,אוכלוסיות

Environment -חיצוניתסביבה

ביןהבחנההיוצרתוההשפעות,הקשריםבמערכתהקשוריםבנושאיםעיסוק

הואשבולהקשרתורמתגםאךעצמו,בפניכמבנהכגוף.הארגוןשלקיומו

 .) 2007כננו,והשפעותיההסביבהמבחינתמתקיים



צוות,עבודתוארגון.תכנוןתקינה,ותמריצים,קידוםהתפקי.דמילוי

אחדותהחלטות,קבלתמחנה,שגרתיוזמות,בעיות,פתרוןכישורים,

מגדרית.בראייההארגוןבתוךועודהפיקוד

היועץשלאפשריעבודהתהליךלהמשךבסיסמהווהזותשתית

אבחוניםידיעלנוספתמגדריתהסתכלותפיתוחביחידתו.הארגוני

הגורמיםהבנתעלאורישפכוהארגוניהיועץבעבודתהשגוריםומודלים

גבריםשבהבדרךיכירווכןביחידתו,מגדרישוויוןומקדמיםהמעכבים

תרומתם.ובאופןעובדיםונשים

עלמצביעובחינתה)המגדריתהראייה(הטמעתשכזהמנגנוןמיסוד

באמצעותתהליכים.וקידוםלשיפור!אףו·מאפשרתשונהלעשייהנכונות

תפקידואתגםימלאאלאמסוגלותו,אתרקיעציםלאצה"לזו,גישה

זה.במאמרהנדוןבהקשרהחברתי

ובפרקטיקה.בתיאוריהמגדריתחשיבההטמעתבנושאמרכזייםממצאים .) 2010 (ח.גילה,

הרצוג.תנהפרופיבהנחייתוחברהמגדרהקשריפרויקטבמסגרתבינייםסיכום

אביב.חדאוניברסיטת

פוליטיותבתאוריותמגדריעיוורוןםנותשדות: .) 2002 (ה.כזב,והאן

 . 265-287 :) 2 ( 4ישראליתסוציולוגיהמזרחיות,נשיםשדושקיפותן

בשפהעיוניםמגדר:עדהשיחשדגלגולועדביקורתימבטהזמן"במנתן 2009ח.הרצוג.

 . 10-30עם' :) 1 ( 2וחברה
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והמידע.המחקר
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