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מדד המגדר
מדד המגדר של מרכז שוות הוא כלי חדשני ופורץ דרך למדידה
רחבת היקף של אי-השוויון בין נשים לגברים בישראל.
בשנת  2012יצר שוות ,המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית
במכון ון ליר בירושלים ,את מדד המגדר במטרה לשפוך
אור על אי-השוויון המגדרי בחברה הישראלית .מדד המגדר
מציג תמונה מפורטת של מצב אי-השוויון בין גברים לנשים
בתחומי חיים שונים ,ובהם :שוק העבודה ,השכלה ,עוני,
בריאות ועוצמה כלכלית ופוליטית.

בתוך שנתיים בלבד הצליח מדד המגדר ,המבוסס על נתונים
החל משנת  ,2004להציג ממצאים החושפים אי-שוויון עקבי
ומתמשך בין נשים לגברים בישראל זה למעלה מעשור,
וכן לגבש המלצות למדיניות הדרושה כדי להתמודד עם
המציאות הקיימת ולשנותה.
מדד המגדר הוא כלי שימושי וחיוני .הממשלה ,הכנסת ,מכוני
מחקר וארגוני חברה אזרחית נמצאים בדיאלוג עם מרכז
שוות להתייעצות ולקבלת מידע .כלי זה מאפשר יצירת
מדיניות אפקטיבית להגברת השוויון המגדרי בכל התחומים
ופיקוח על יישומה .מדד המגדר מתעדכן מדי שנה ומציג
נושאי מחקר חדשים אשר תורמים להרחבת הידע ולהבנת
דפוסי העומק של אי-השוויון המגדרי.

פרויקט של מכון ון ליר בירושלים

המציאות כיום
אי-שוויון מגדרי פוגע ביכולתן של נשים להשתלב באופן
מלא בחיים הציבוריים .במובן זה השגת שוויון מגדרי
מהותית לחיזוק הדמוקרטיה בישראל .אי-שוויון מגדרי
משפיע גם על פיתוח ,על צמיחה כלכלית ועל עוני,
ומגביל את האפשרויות של גברים ושל נשים לממש את
מלוא הפוטנציאל שלהם בבית ובעבודה .המדינה מצהירה
על מחויבותה לשוויון מגדרי ,אך יש פער בין הצהרה זו
ובין המציאות .למרות הישגיהן של נשים בכל הרמות
עדיין קיימים פערי מגדר משמעותיים בשכר ,בעמדות
כוח וביכולת להשפיע על עתיד החברה והמדינה .שוויון
הזדמנויות וייצוג פוליטי רחוקים מלהיות משביעי רצון,
ואימהות מתמודדות עם קשיים רבים בשוק העבודה.
בכנסת נשים הן  22%בלבד מכלל חברי הכנסת ,ו 4-נשים
בלבד מכהנות כחברות ממשלה מתוך  22חברים .במגזר
הציבורי שכרן השעתי של נשים הוא רק  83%מזה של
גברים ,ונשים מאכלסות לא יותר מ 12%-מקטגוריות
השכר הגבוהות ביותר .נתונים אלו ממשיכים להתקיים,
למרות התקדמותן העקבית של נשים באקדמיה ובעולם
ההשכלה הגבוהה.

הפתרון
מדד המגדר הוא כלי החושף את אי-השוויון המגדרי
המתמשך בישראל .מרכז שוות במכון ון ליר הוא הארגון
היחיד בישראל שפיתח כלי מחקרי מקיף וישים שנועד
לסייע לקובעי מדיניות ולמקבלי החלטות לקדם שוויון
מגדרי.

רקע
מכון ון ליר בירושלים מגשר על הפער בין מחקר אקדמי
ובין פעילות חברתית ,תוך טיפול באתגרים משמעותיים
בתחומים :חברה אזרחית ישראלית ודמוקרטיה בישראל,
תרבות וזהות יהודית ,לימודים מתקדמים במדעי הרוח
והחברה ,דיאלוג ושלום אזורי ,חינוך ,פיתוח כלכלי ושוויון
חברתי ומגדרי.

פיתוח ופרסום מדד המגדר התאפשרו הודות לתרומותיהן הנדיבות של הקרנות הבאות:

להשתתפות ולהשפעה על הסביבה בה אנו חיים,
להתנדבות ,לתרומה או לקבלת מידע נוסף צור קשר:
דנאי מרקס ,טל' 972-2-5605280 :או support@vanleer.org.il
מכון ון ליר בירושלים
רח' ז'בוטינסקי  ,43ירושלים ,ישראל
www.vanleer.org.il

