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פתח דבר

בשנים 2010–2014 פעלו במסגרת מכון ון ליר שתי קבוצות מחקר שמטרתן הייתה 
רגיש  מחקרי  יום  סדר  ולנסח  בישראל  הפוליטיקה  של  מגדריים  היבטים  להבין 
וממנה  ופוליטיקה,  מגדר  של  הכללית  בשאלה  עסקה  הראשונה  הקבוצה  מגדרית. 
התגבש הרעיון לקבוצה השנייה, שדנה בפער מגדרי בהצבעה - נושא שטרם נחקר 
בינתחומית  בישראל. הקובץ המונח לפניכן.ם הוא פרי עבודתה של קבוצת מחקר 
זו ומטרתו להאיר פנים סמויות של פערים מגדריים וִמגדורים פוליטיים ולהעלותם 
לסדר היום המחקרי ולדיון ציבורי. החוקרות והחוקרים התורמים לספר באים מתחומי 
ומשתמשות.ים  מגדר,  ולימודי  ואנתרופולוגיה, תקשורת  סוציולוגיה  מדע המדינה, 

במגוון פרספקטיבות מחקר ובמגוון נתונים ושיטות ניתוח. 
הלאומית  ולקרן  ליר  ון  למכון  ליר,  ון  במכון  "שוות"  למרכז  מודות  העורכות 
למדע על תמיכתם במחקר ובהוצאת קובץ זה. מענק מחקר מס' 1438/10 של הקרן 
הלאומית למדע למיכל שמיר ִאפשר את עריכת סקר הבחירות 2013 ובניית מודולה 
)סדרת שאלות( על מגדר ופוליטיקה שנכללה בו לראשונה; המאמרים בשני החלקים 
הראשונים של הקובץ מתבססים על נתונים אלו. מרכז "שוות" במכון ון ליר תמך 
אינטלקטואלי  בית  והעניק  הרחבתו  את  שאפשר  באופן  הבחירות  בסקר  הוא  אף 
ונבטו לתחום מחקרי מגובש  נזרעו הזרעים  מאתגר לקבוצת המחקר שבמסגרתה 
ומרתק, שקובץ זה, כך אנו מקוות, הוא רק נציג ראשון שלו. תודות גם לקתדרה 
שמיר  שמיכל  אביב,  תל  אוניברסיטת  רובינשטיין,  ז'  אלווין  ע"ש  המדינה  למדע 
בכנס  שתמכה  לוקסמבורג,  רוזה  ולקרן  לפרויקט;  תרומתה  על  עליה,  מופקדת 

הראשון סביב ממצאי המחקר שהתקיים באוקטובר 2014.
פרופ' ניצה ברקוביץ הייתה המעריכה של כתב היד, ואנו אסירות תודה על קריאתה 
המעמיקה ועל ההצעות מאירות העיניים והמועילות. תודות לדן גלזרמן שטרח על 
האחדת הספר ועל עבודתו הקפדנית בעריכת ההפניות הביבליוגרפיות. תודה חמה 
היד  שכתב  עד  הראשונה  מההגשה  היד  כתב  את  מדעית  שליוותה  טפיירו  לרונית 
לנו  תרמו  והקפדניות  המקצועיות  והצעותיה  החשובות  הערותיה  לפרסום.  התקבל 
רבות. תודה מקרב לב לאיילת קמאי על העריכה הקפדנית של פרקי הספר והעבודה 
המקצועית והמעשירה; תודה ללידר ארצי שהשלימה במסירות את מלאכת העריכה. 
יונה רצון, המפיקה האחראית, טיפלה במסירות בכל הקשור בהפקת הספר ובדרכי 
הנועם שלה תרמה לסיומו המוצלח של הפרויקט. תודה לחברותינו הדס בן אליהו 
פער  על  בכנסים  והמשתתפים  המשתתפות  ולכל  איתנו,  היו  שתמיד  ברייר  ורונה 

מגדרי במכון ון ליר.
תודה מיוחדת לד"ר טל כוכבי, העורכת הראשית וראש הוצאת מכון ון ליר, על 
האמון בנו ובחשיבות הספר, על העצות המועילות, על העידוד והתמיכה לאורך כל 

הדרך. תבורכו כולן.ם.


