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מה רוצות הנשים )בעבודה(

למרות שרבות מהמגמות שנוצרו עוד לפני המשבר נהנות מהאצה – בהן דיגיטציה 
והעלייה בשיעור העבודה מרחוק – במגמה מסוימת נרשמת נסיגה של עשרות שנים 

לאחור. הסכנה הטמונה בשפל בהעסקת נשים היא ברורה ומוחשית. לא זו בלבד 
שמעמסה גדולה יותר הוטלה על נשים בבית, המגיפה הגלובלית השפיעה לרעה על 
תפקידים שאת רובם מאיישות נשים. ב-12 החודשים האחרונים חלו בארגונים רבים 

מהלכי דיגיטציה וטרנספורמציות נוספות במהירות ובקנה מידה מרשימים: האופן 
שבו אנשים עובדים, צורכים ומקיימים קשרים חברתיים עבר בין-לילה למתכונת 

וירטואלית. במקביל, המגיפה חוללה את השינוי הגדול ביותר בכוח העבודה מאז מלחמת 
העולם השנייה, כאשר ענפים כמו שיווק, אירוח, בידור, נסיעות ואפילו ייצור – שבכולם 

מועסקות יותר נשים – נכנסו בבת אחת לקיפאון עמוק ולעומתם בענפים אחרים 
)לדוגמה, טכנולוגיה, לוגיסטיקה, שירותי בריאות( החל להירשם ביקוש מיידי ואדיר. 

הארחה/לינה 
ושירותי מזון  

על פי הנתונים המתחילים להצטבר, 
נראה שבטווח הארוך, המשבר הכלכלי 

והחברתי יפגע במיוחד בנשים

–  כאשר יותר מ-1.5 מיליארד ילדים אינם יכולים לצאת למסגרות חינוך,1 
אימהות עובדות רבות מתמודדות עם עבודה במשרה מלאה מהבית, תוך 
כדי טיפול בילדים המרותקים לבתיהם ולומדים מרחוק. באירופה ובמרכז 

אסיה, 25% מהנשים העצמאיות איבדו את עבודתן, בהשוואה ל-21% בקרב 
הגברים.2 בארה"ב, שליש מהאימהות העובדות שקלו לעזוב את כוח העבודה 

או להקפיא את הקריירות שלהן כתוצאה ממגיפת הקורונה.3  

–  נשים ממילא אחראיות על רוב תחומי הטיפול בבית; מאז פרוץ המגיפה 
הן נאלצו לקבל על עצמן גם ללמד את ילדיהן וגם לטפל בקרובי משפחה 

מבוגרים, הכל תוך כדי עבודה מרחוק או התמודדות עם תפקידים שחייבים 
להתבצע במקום העבודה. גם גברים קיבלו על עצמם יותר תחומי אחריות 

בבית מאז פרוץ המגיפה – רק שאין להשוות את העומס המוטל עליהם 
לעומס המוטל על נשים. 

אנחנו נמצאים בנקודת מפנה. המעסיקים חייבים להיענות לקריאה לתמוך בנשים בכוח העבודה, הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית. חובה 
להקדיש יותר תשומת לב לחלוקה הוגנת יותר של האחריות לטיפול במשפחה וטיפוח הקריירה ויש להתמקד עוד יותר בשינוי הדינמיקה המגדרית 

השוררת כיום במקומות העבודה. 

 מנהיגות, מיומנויות ושפל בהעסקת נשים – 
מה השלב הבא בהתקדמות לקראת שוויון?

59% 54% 63%59% 54% 63%

מנהלה ושירותים 
עסקיים

59% 54% 63%

תפקידים 
פקידותיים

במקביל, נרשמה נסיקה בביקוש למומחי אבטחת מידע ומערכות ממוחשבות, מפתחי 
יישומים, מחסנאים ונהגים – תפקידים המאוישים באופן מובהק על-ידי גברים4

בענפים שהושפעו יותר מכל ממגיפת הקורונה מועסקות יותר נשים:

#WoManpowerGroup

1https://faculty.wcas.northwestern.edu/~mdo738/research/Alon_Doepke_Olmstead-Rumsey_Tertilt_COVID_2020.pdf   2https://www.unwomen.org/en/
news/stories/2020/9/feature-covid-19-economic-impacts-on-women  3https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/women-
in-the-workplace  4http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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 בחזרה למשרד... 
רגע, לא כל-כך מהר

בית 
עבודה

בית 
עבודה

בית 
עבודה

ההעדפה המסורתית לנוכחות על פני ביצועים 
עיכבה ומעכבת את ההתקדמות של נשים. 

החדשות הטובות הן שאנחנו נמצאים בנקודת 
מפנה, שעשויה לשנות את המצב לטובה. כיום, אמון 

הוא בעדיפות עליונה הן מבחינת העובדים והן מבחינת 
המעסיקים. בן-רגע נעלמו הימים שבהם היה חשוב מי 

מגיע ראשון למשרד או מי מגיע לפני הבוס. הם התחלפו 
במוסד האמון. הביצועים החליפו את הדבקות בנוכחות ולעובדים 

בכל מקום זה סימן טוב ומעודד. המטבע החדש הוא תרומה 
ומיומנויות.

נשים נמצאות במשרד מסיבות שונות 
מאלה של גברים:

תנו בי אמון – אני מחויבת, ועוד איך 

נשים: 
מייחסות יותר חשיבות ליציאה 
למשרד כאמצעי להפרדה בין 
חיי העבודה לחיי הבית

קרוב למחצית מהגברים )46%( שמחים לקראת החזרה למקומות העבודה אך דבר זה נכון 
רק לגבי כשליש מהנשים )35%(.

 גברים:
נוטים יותר לרצות להגיע 

למשרד לטובת נראות 
והזדמנויות קידום

עבודה מהבית - זה דבר טוב לנשים, לא? ובכן, זה מסובך. עוד לפני המגיפה, הטיפול בילדים ובקרובי משפחה מבוגרים נפל בעיקר על כתפיהן של נשים. חוסר האיזון 
בתחום זה החמיר עוד יותר בתקופת המגיפה; בארה"ב, אימהות בילו 15 שעות בשבוע יותר מאבות במשימות הקשורות במשק הבית ובחינוך.5 ושעות העבודה המקובלות 

לא תמיד מתחשבות במועדים שבהם נדרשת השגחה על ילדים. כחלק מההכנות שבהן אנו עוסקים לקראת עתיד 'היברידי', עלינו להיזהר שלא ניצור מקומות עבודה עם 
הסללה מגדרית: גברים במשרדים ונשים בבית, שם הן עלולות להפסיד הזדמנויות ליצירת קשרים ולהתפתחות.
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נשים-מנהיגות – מראש משלת ניו-זילנד 
ג'סינדה ארדרן ועד קנצלרית גרמניה אנגלה 

מרקל – זכו בשבחים רבים על האופן שבו 
 התמודדו עם משבר הקורונה. במאי 2020 

נרשם שיא של נשים העומדות בראש חברות 
Fortune 500 אך אין די בכך ונתון זה לא תמיד בא 

לידי ביטוי גם בדרגי הניהול הנמוכים יותר. 

הנתונים העולים ממחקרינו ברורים: כשמדובר 
במנהיגות, מה שנשים מחפשות אינו טובות או 
חסדים, כי אם פשוט שוויון בהזדמנויות. מצאנו 
שנשים בעמדות הנהגה מבוססות מדווחות על 

אותם מכשולים מוכרים לאורך הקריירות שלהן, 
וביניהם: העדר דמויות מופת לחיקוי, מסלולי 

קריירה תלויי-מגדר והעדר גישה לנותני חסות 
ולרשתות קשרים משפיעות.6

היזהרו מפער 
המנהיגות 

סבורות שעבודה גמישה היא המפתח 
להגדלת מספר הנשים בדרכי ניהול 

 ומנהיגות.
הגישה 'מידה בהתאמה אישית' מחייבת תרבות 

ארגונית שמוקירה ביצועים ותפוקה ומעדיפה אותם 
על נוכחות.

אומרות שהנחיות מדיניות טובות יותר 
 יצמצמו את האפליה המגדרית.

הן סבורות שהמושג 'חיים אחודים' הוא יותר 
מסתם שאיפה של בני דור המילניום. גם נשים-
מנהיגות מבינות את התועלת הנובעת ממיזוג 

בין עבודה ובית.

כששאלנו נשים בנות דור המילניום מהו הדבר החשוב ביותר שתומך בנשים 
בתפקידי מנהיגות, תשובתן הייתה 'גמישות'. במילים אחרות, תנאים 

המאפשרים להן יותר שליטה באופן ובעיתוי שבו הן עובדות. 

ManpowerGroup ESG 6 )סביבה, צדק חברתי וממשל תאגידי( שבעה שלבים להכללה מודעת

העתיד הוא איזון – מה שמתאים לנשים – 
מתאים גם לגברים.

בני דור המילניום – נשים וגברים כאחד –אופטימיים לגבי גמישותם של 
מקומות עבודה בעתיד. הם מצפים שמקומות העבודה ישרתו את הגישה 
'חיים אחודים' המשלבת בין חיי העבודה לחיי הבית, במקום המאמץ לאזן 

ביניהם. הם רואים בהתקדמות הטכנולוגית ובניתוק הקשר בין עבודה 
למיקום דבר טוב – הן לעסקים והן למשפחה. 

נוכח התארכות חיי העבודה והצפי לדחיית מועדי הפרישה מהעבודה, 
מנהיגים בעת הנוכחית מדגישים במיוחד את הצורך לתכנן ולנהל 

'גלי קריירה', לאו דווקא סולמות. בני דור המילניום מכינים את עצמם 
לאולטרה-מרתון בעולם העבודה והם מעוניינים בגמישות שתאפשר 
להם להעלות או להוריד הילוך בשלבים שונים של חייהם ולנהל 'חיים 

אחודים' שיאפשרו להם לחתור להגשמת יעדים ברמה המקצועית 
והאישית, בעיתוי שיתאים להם. בני דור המילניום ממוקדים במטרה 

שלהם ונחושים לשנות את האופן שבו עבודה מתבצעת. הם בטוחים 
שהדור שלהם יהיה זה שיחולל שינויים בדפוסי מחשבה, ישנה את 

התרבות ויגיע לשוויון.
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10 דרכים שבהן מעסיקים יכולים לסייע 
לקידום שוויון מגדרי במציאות החדשה

להכיר היטב את 
הנימוקים בעד. 

התקדמות ליעד של שוויון מגדרי במקום העבודה היא לא רק 'הדבר הנכון 
לעשותו'. הנתונים ברורים: הביצועים של חברות עם נשים בדרגים הגבוהים טובים 
יותר. יותר נשים בכוח העבודה ובעמדות מנהיגות מביא לשיפור7 בפרודוקטיביות8, 

בביצועי המניות ובתוצאות העסקיות9. 

ליצור תנאים 
להצלחתן של 

נשים.

)המשך...(

יש להכיר במכשולים ההיסטוריים המפריעים לנשים להתקדם בעבודה – העדר 
דמויות מופת לחיקוי, מסלולי קריירה תלויי-מגדר והעדר גישה לנותני חסות 

ולרשתות קשרים משפיעות – ולמצוא דרכים לסלק אותם. הכל מתחיל בהקשבה 
פעילה; המנהלים הטובים ביותר שואלים נשים מה דרוש להן כדי להצליח. 

חובה להבין שעבודה מרחוק לא מתרחשת בחלל ריק. צריך למצוא דרכים לבניית 
גמישות בתפקידים שבעבר נחשבו לקשיחים. יש לנקוט צעדים פעילים לבחינת 

ההנחות הסמויות המבוססות על תפקידים שמקובל לשייכם מבחינה מגדרית 
להורים, כדי שאותן נורמות לא ישפיעו על התפיסה של מנהלים ועמיתים ביחס 

לעבודה מרחוק שמבצעים גברים ונשים ולציפיות מאותם עובדים מרחוק. 

השאלה הנכונה 
תכנון העתודה הניהולית חייב להיות נועז יותר. במקום לומר 'חסר לה הניסיון היא 'מדוע לא?' 

הדרוש' צריך לשאול 'מה דרוש לנו כדי שזה יצליח?' לערער על הנחות מקובלות. 
אם אנחנו חושבים שמשהו אפשרי, נוכל לממש אותו.

להתייחס 
לעבודה מהבית 

כאל עבודה. 

אחד האתגרים המעצבים של זמננו יהיה הסיוע לנשים 
בשדרוג מיומנויות ובהסתגלות לעולם עבודה המשתנה 

במהירות. זה הזמן לבצע את ההתאמות הנדרשות נוכח 
המציאות החדשה ולבסס את ההתקדמות המתבקשת 

לנשות הדור הבא במקום העבודה. 

03

01
02
03
04

7https://hbr.org/2019/02/research-when-gender-diversity-makes-firms-more-productive   8https://www.cnbc.com/2019/10/14/female-leaders-may-
boost-share-price-performance-credit-suisse-says.html   9https://talentorganizationblog.accenture.com/financialservices/the-economic-case-for-
gender-balanced-leadership
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לייחס לנושא 
חשיבות 
ומשקל. 

על המנהיגים לדעת בדיוק לאן הם רוצים לקדם נשים. אין די בנתוני המאקרו. 
יש לנסח מורשת בתחום הטאלנטים: לתאר את השינויים הצפויים וכיצד 

תיראה התמונה בלוח זמנים מוגדר. יש לתכנן מהלך זה באופן שבו מנהלים 
השקעה או אסטרטגיה עסקית שחשיבותה רבה. לשינוי אמיתי נדרשים זמן, 

התמקדות ומשמעת.

להתמקד 
בתפוקה. 

שדרגו את התהליכים והמדדים שלכם להערכת ביצועים כדי להבטיח 
התמקדות בתפוקה וחשוב מכל – אל תכללו בהם הערכות מתקופות הסגר, 

כאשר מסגרות לטיפול בילדים לא היו זמינות. 

לזהות מערכי 
מיומנויות 
משיקים. 

זהו והגדירו מערכי מיומנויות משיקים לטובת תפקידים חדשים והקפידו 
להוכיח כיצד פרצים קצרים ואינטנסיביים של הכשרה ושדרוג מיומנויות יכולים 

להאיץ את קידומם של עובדים מתפקיד לתפקיד.

לזכור שהיכולת 
ללמוד היא 

מקדם השוויון 
המשמעותי. 

זה הזמן להתמקד בסיוע לעובדים בפיתוח מיומנויות טכניות במהירות ובקנה 
מידה גדול, אך במקביל, גייסו עובדים בעלי כושר למידה, כלומר אנשים בעלי 

רצון ויכולת ללמוד מיומנויות חדשות. מהלכים כאלה יכולים לחולל שינוי אמיתי 
ולתרום לעיצוב של עתיד שבו כל אחד ואחת יוכלו להיות מוכנים לקראת 

תפקידים הכרוכים בצמיחה מואצת.

גיוס בזכות 
מיומנויות 

'רכות'.

בניסיון לאתר עובדים בעלי כושר למידה, חפשו מיומנויות 'רכות' לדוגמה, 
תקשורת, שיתוף פעולה, יצירתיות, סקרנות. אלה החוזקות האנושיות 

היקרות והנדירות ביותר בשוק העבודה של ימינו ועובדים שמתברכים בהן 
הם אלה שיוכלו לעבור באופן החלק ביותר לתפקידים או למסלולי קריירה 

חדשים.

על המנהיגות 
ליטול פיקוד על 

העניין ולמדוד 
אותו. 

מחויבות גלויה לקידום נשים רבות יותר לעמדות הנהגה היא גישה שצריכה 
להתחיל בדרגים הגבוהים. יש לדרוש מהבכירים דין וחשבון בהפיכת ההתקדמות 

לדבר מדיד. 

מיומנויות רכות
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