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צילום: הדס פרוש "אנחנו רוצות לנרמל את השיח הפיננסי בקרב נשים ולשים נושאים פיננסיים על השולחן" (למצולמות אין קשר לכתבה)

קריירה

"אני מרוויחה 10,000 שקל בחודש וזה מעט מדי": מה קורה כשנשים חושפות את שכרן
כ–3,000 חברות בקבוצת הפייסבוק "עוברות ושוות" פירסמו את שכרן, ניסיונן המקצועי והכשרתן — ועוררו שיח על פערי השכר המגדריים
■ מייסדת הקבוצה: "הפוסט צבר תאוצה, וזה קשור לתנועת MeToo — לאומץ להיחשף ולהגיד: 'אני לא מתביישת לדבר על השכר שלי'"
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עקוב

"שאלה לאמיצות בלבד: מה העיסוק שלכן וכמה אתן מרוויחות בחודש?" — הפוסט הזה עורר השבוע סערה בקרב החברות בקבוצת

הפייסבוק "עוברות ושוות", המונה כ–50 אלף נשים, ויצאה גם מחוץ לגבולות הקבוצה לדיונים ברחבי הרשתות החברתיות. כ–3,000 נשים

הסכימו לחשוף את שכרן, ניסיונן המקצועי והכשרתן.

הסכומים הגבוהים היו של ההיי־טקיסטיות שמרוויחות 20–45 אלף שקל ברוטו. בתחתית הפירמידה נמצאות נשים רבות שמועסקות

במקצועות "נשיים טיפוסיים": מורות, גננות, מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת, עובדות סוציאליות, מטפלות ואחיות — המשתכרות בין

4,500 ל–12 אלף שקל ברוטו בחודש.

כשאלפי נשים הסכימו לחשוף את הנתונים הרגישים, נחשפה תמונה שהעלתה שאלות לגבי פערים מגדריים ברמות השכר, וכן נגעה

בהבדלים בין רמות השכר בתחומים שונים. "אני מתכנתת, זוהי המשרה הראשונה שלי אחרי התואר, אני משתכרת 22 אלף שקל פלוס

משכורת 13", שיתפה אחת הנשים באינסטגרם. "אני עובדת סוציאלית עם חמש שנות ותק ותואר שני ומרוויחה 7,500 נטו", שיתפה

אחרת. "אני מורה ומחנכת ב–94% משרה, עובדת בתיכון שלוש שנים ומרוויחה 6,800 נטו", "אני מנהלת אי־קומרס, מרוויחה 10,000

שקל. מעט מדי. התחלתי לחשוב על הסבה", "אני גננת ומרוויחה 6,500 שקל ברוטו".
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הנתונים הנוגעים להבדלי השכר בין גברים לנשים במשק ידועים ומפורסמים כבר שנים: השכר הממוצע של אישה בישראל נמוך ב–31%

מזה של גבר, ובקרב נשים בעלות השכלה אקדמית המצב חמור יותר, שכן הן מרוויחות 38% פחות משכרם של גברים בעלי השכלה

אקדמית דומה. אישה בישראל מרוויחה בממוצע בשעה 16% פחות משכר שעתי של גבר, לפי נתוני מרכז אדווה לשוויון וצדק חברתי

שפורסמו ב–2020.
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הפוסט בפייסבוק ובאינסטגרם חיבר בין נתוני השכר הפורמליים לבין שמות, פנים וסיפורים אישיים, ובכך התעוררו אצל הקוראות שאלות

בלתי נמנעות: למה המורות שנמצאות בקבוצה לא מצליחות לסגור את החודש? למה היו כאלה שהתנצלו שהן "רק במשרת אם" ובגלל זה

הן לא מתעקשות על העלאה? למה נשים רבות מסכימות להרוויח פחות ממה שמגיע להן?

- פרסומת -

"הפוסט צבר תאוצה וזה קשור ישירות לתנועת MeToo — לאומץ להיחשף בפנים גלויות ובלי פיקסלים ולהגיד: 'אני לא הבעיה, אני לא

אשמה, אני לא מתביישת לדבר על השכר שלי. אני לא מתנצלת על זה שדופקים אותי ואין לי מה להסתיר'", מסבירה מייסדת ומנהלת

קבוצת "עוברות ושוות", יעל וינר, מרצה לתקשורת באוניברסיטת תל אביב ובמכללה למינהל, ובעבר עיתונאית כלכלית ב"גלובס"

וב"כלכליסט".

"פערי השכר בין נשים לגברים הם מצב קיים, אבל זה עוול שנעשה לנשים במשך שנים, במיוחד במקצועות שנחשבים נשיים ומתגמלים

הרבה פחות, למרות קיומם של איגודים מקצועיים בחלק מהענפים הללו. אם עובדת סוציאלית ומורה לא מצליחות לגרד 6,000 שקל

בחודש — זו בעיה של החברה, לא אשמת אישה מסוימת.

St. Paul's

נשים בישראל: יולדות יותר, חיות יותר ומרוויחות פחות. איזה נתון דווקא מעודד?

קורבנות הטרדה מינית בעבודה משלמים ביוקר גם מבחינה כלכלית

למה לג'נגל משרה מלאה עם שני ילדים - כשאת יכולה לכבוש את העולם בחצי משרה?

חקיקת הבזק שעלולה להרוס את חייהן של נשים רבות

המרצה שנכנסה להריון ומצאה פתרון יצירתי כדי שכולם יהיו מרוצים
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"הפוסט הזה קרא לנשים לדבר באופן גלוי על שכר וכסף ולהפסיק להתנצל. זוהי גם תכלית הקבוצה. אנחנו רוצות לנרמל את השיח

הפיננסי בקרב נשים ולשים נושאים פיננסיים על השולחן. המטרה היא לעודד נשים לא להתבייש לרצות להרוויח יותר כסף, לפחות כמו

הגבר שיושב לידם, ובהתאם להשכלה ולמאמץ שלהן".

"השכר שלך נמוך להחריד"

לצד השיח הגלוי, רבות מהכותבות הרגישו צורך לנמק כיצד הבחירה שלהן מסתדרת (או לא) עם העבודה הנוספת שהן מחזיקות — בתור

אמהות במשרה מלאה שיצאו לחופשות לידה במהלך הקריירה.

"כחוויה, נשים כל הזמן עסוקות בלהתנצל — על זה שהן מרוויחות מעט מדי או על זה שהן מרוויחות יותר מדי, על זה שהן מתעסקות בכסף

ומה זה אומר עליהן, על זה שהשכר שלהן מצביע על התפקוד שלהן כאמהות או כבנות זוג ולהתנצל על הטעויות שהן אולי עשו בדרך",

מסבירה אפרת טל, שותפה ומנהלת תפעול בקבוצה, שעסקה בעבר במשרות ניהול וניהול כספים במגזר השלישי.

צילום: צילום מסך מאינסטגרם חלק מהתשובות של החברות
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"ואילו הפעם, כל אחת שחשפה את השכר שלה עשתה את זה לא רק בשביל עצמה, אלא גם מתוך תחושת שליחות ואחריות כלפי הנשים

האחרות", סבורה טל. "עלה רצון לעזור לאחרות, לתת ביטחון והשראה". חלק מהתגובות שחזרו על עצמן היו בנוסח: "מגיע לך הרבה

יותר" או "את עושה עבודת קודש והשכר שלך נמוך להחריד".

לדברי וינר, שיח כזה כנראה לא היה יכול להתרחש בקבוצה מעורבת: "נשים הרבה פחות מגיבות ומשתתפות בדיונים פיננסיים בקבוצות

מעורבות, ונמצאות יותר בעמדה של מתבוננות מהצד. מה שקורה בשיח ברשתות דומה להתנהלות בתוך משק הבית: נשים משכילות

ואקדמאיות נותנות לגבר לקחת את האחריות על ניהול הכספים ועל קבלת ההחלטות. הקבוצה שלנו אומרת: למרות העוולות החברתיות,

יש בכוחנו ובידינו האפשרות לתקן ולשפר את מצבנו הפיננסי".

האשמת הקורבן

ד"ר אפרת הרצברג, חברת סגל ומרצה בבית הספר ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב ואחת החברות בקבוצה, טענה כי לצד השיח

התומך, היו גם כאלה שבחרו בגישה אחרת: "חלק מהתגובות לפוסט היו ברוח של ״'אם תעבדי קשה תצליחי' או 'כולן יכולות, זה רק עניין

של החלטה', וזה לצערי זה לא משקף את המציאות העולה מאינספור מחקרים מרחבי העולם ומישראל, שנכתבו בעשרות השנים

האחרונות בענייני פערי שכר".

לדברי הרצברג, "מי שמחזיקה בתמה הזאת ש'הכל נמצא בידי האישה והיא יכולה לקום וללכת' קצת מזכירה את הדפוס של האשמת

הקורבן. לא רק הנשים צריכות להתעורר ולדרוש יותר ולהתאמץ יותר, לכל החברה יש אחריות — גם למעסיקים ולגברים בשוק העבודה.

הרי לכולם יש אמא או אחות או אישה או ילדה, שבמקרים רבים מגיע להן להרוויח יותר.

צילום: צילום מסך מאינסטגרם חלק מהתשובות של החברות
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"הסיבות לפערים הללו נעוצות במבנים חברתיים שקשורים למבנה שוק העבודה, למבנה מערכת ההשכלה, להבניות חברתיות לגבי

אמהות ואבהות ותפקידים של נשים בתוך הבית, וכן, גם לאפליה. כך למשל, נשים מרוויחות פחות כי המקצועות הנשיים פחות מוערכים —

למרות הערך החברתי הגבוה שיש לנשים כמו מטפלות בנעמת או עובדות סוציאליות".

לדבריה, הפתרון לא צריך להיות שכל הנשים יעברו הסבה להיי־טק או ידרשו להרוויח יותר — אלא שהחברה תשלם מלכתחילה למחנכות

ולעובדות סוציאליות כמו שמוכנים לשלם למתכנתים.

"בנוסף, נשים מרוויחות פחות כי בעיני המעסיקים זה לגיטימי להציע משרת אם ולא להציע משרת אב שמותאמת ליציאה ואיסוף של

הילדים ממוסדות החינוך, וככה ההבנייה החברתית מלכתחילה לא־שוויונית. גבר שיבקש לצאת מוקדם מהעבודה פעמיים בשבוע כדי

לאסוף את הילדים ייחשב פחות מחויב לקריירה בעוד כשאישה עושה זאת זה נתפס לגיטימי", אמרה הרצברג.

תגובה נוספת שחזרה על עצמה בפוסט ובתגובות אליו נגעה בהקלה שיש לחברות מעצם השיח שנוצר על "כסף" ועל עתידן הפיננסי.

"נשים לא מרגישות בנוח לדבר על הנושא, גם לא אחת עם השנייה", אמרה לי נ', חברה בקבוצה, שמרוויחה יותר מ–20 אלף שקל

בתפקיד ניהול, והעדיפה להישאר אנונימית.

צילום: צילום מסך מאינסטגרם חלק מהתשובות של החברות
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י', עובדת בתחום התקשורת, סיפרה: "קלטתי שאני מרוויחה מעט מדי ביחס לכמה שאני עובדת, וביחס להשכלתי ולניסיון שלי. הבנתי שזה

לא רק הסיפור שלי, התחושה הזאת של 'לא נעים לי', היא עניין מגדרי שלם, שחייב להיפסק. זה יתחיל רק אם נצא עם זה החוצה. אין לנו

במה להתבייש".
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ההתעוררות בנושא פערי השכר בעידן שבו נשים נפגעות תקיפות מיניות ואלימות במשפחה יוצאות לתקשורת ונחשפות בפנים גלויות,

אינה מקרית. ואולם בעוד קשר השתיקה בנוגע להטרדות מיניות מתחיל להיפרם, קשר השתיקה בנוגע לשכר פוגע יותר בנשים, אך חוצה

מגדרים — והמרוויחים העיקריים הם התאגידים, החברות והממשלות, שמעלימים עין מהמצב המעוות. אולי דווקא כעת יכולות הנשים

להיות מי שישברו את קשר השתיקה וידרשו מהחברות לא לראות בפוסט מהסוג הזה "שחרור קיטור רגעי בעולם הווירטואלי", אלא קריאה

אמיתית לשינוי ותיקון של פערי השכר המגדריים.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

MeToo#נשיםשכר

פרסומת:  מפתחי תוכנה של Dell Technologies מספרים על הדרייב לחדשנות

Recommended byכתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

קריירה / יש יותר עובדים ערבים

בחברות ממשלתיות – אך מספר
הדירקטורים צנח ב-50%

קריירה / נלחמים על הזכות להרוס את

התחום: לא צריך השכלה כדי לטפל
באנשים

ביטוח ישיר / הצעות מחיר לביטוח

רכב: מה צריך לדעת כשמשווים
הצעות

ממומן

חדשות השוק / הביטוח שהורג

לישראלים את הכיס: מבוטחי קופות
החולים זורקים אלפי שקלים…

ממומן

קריירה / מספר הנשים בדירקטוריונים

עולה - אבל בישראל לא נראה בהם
שוויון לפני…

קריירה / "גברים לא יעלו בדעתם

להציג מועמדות": לתופעה
ה"מבהילה" כבר יש תוצאות…

רק מה שמעניין / אם תיק ההשקעות

שלך לא מייצר לפחות 12.7%
בשנה, אתה חייב לקרוא את זה

ממומן

מדבקות גמילה של Nuubu / רופאים

מבולבלים: ישראלים יורדים במשקל
עם מדבקות ניקוי רעלים פשוטות

ממומן

קריירה / הקנס בוטל באמצע הלילה:

מובטלים כבר לא יצטרכו לוותר על
כסף כדי להשתדרג

קריירה / "היה לי ברור: עד שלא נכניס

את הגברים הביתה - כלום לא יקרה"
VOOOM מגזין / ב- 10 שיעורים

תלמדו לשחות חתירה למרחקים
וללא מאמץ, בהתחייבות!

ממומן

חדשות ראשונות / החלום של פנסיונר

הוא הסיוט של מס הכנסה – איך
מקבלים פטור ממס? בכתבה

ממומן

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר

להוספת תגובה
מזוהה

תגובה

לבחירת השםשם
ככינוי קבוע
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TheMarker משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר

7608.01.2022 617:38 בי 
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כתבה מזיקה שמנציחה אצל נשים תחושת קיפוח במקום הדרכה ליציאה מהמצב. וגם מפליא לראות שהן עדיין מתעלמות
לחלוטין מכל התשובות הטובות המוכרות למספרים והגרפים הצבעוניים. כנראה האג'נדה הפוליטית חשובה לפרנסת

המובילות.
אבל תגידו לי, איך זה, אם אכן נשים מקבלות פחות על אותה משרה ושעות, יש איזה מעסיק שלא קופץ על כל הזדמנות

להעסיק רק נשים? איזה מעסיק לא רוצה להוציא פחות על שכר?

7512.11.2021 07:24 סתם שואל
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איך השוואה בקבוצה של רק נשים מדגימה אי שיוויון?

7417.10.2021 04:53 חינוך פיננסי
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זה לא קשור רק לנשים, וגם גברים מגלים בורות, אבל יש לי הרגשה שאצל נשים זה אפילו חמור יותר. סלט שלם שלא מבחין
בין נטו לברוטו, בין עצמאית לשכירה, ומתעלם מתנאים סוציאליים.

20,000 שח ברוטו בתור פרילנסרנית עצמאית שמוציאה חשבוניות זה אולי כמו 8000 שח נטו אצל שכירה עם קביעות
והטבות כמו קרן השתלמות והנחות ועדים. המון נופלים בפח הזה, כי לא מלמדים את זה בשום מקום. במקרה הטוב, אבא

מסביר.

7303.10.2021 20:47 אישה עובדת
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מורה אישה ומורה גבר מרוויחים אותו דבר. עובד או עובדת סוציאלית מרוויחים אותו דבר. גם שוטרים וגם אנשי קבע וגם אחים
או אחיות, רופאים או רופאות. בשירות הציבורי יש כללי תקשי"ר. במקצועות כאלה הנטו הוא נמוך יחסית אבל בפנסיה ובתנאים

סוציאליים מרוויחים הרבה ויש ביטחון בקביעות. במיוחד מורים -שנת שבתון מלאה בתשלום. ימי חופשה רבים. במגזר הפרטי
הסיפור הוא שונה לחלוטין.

Trafalgar Square

The longer you stay,

the more you save

אישה עובדת 06.10.2021 14:23 נוסע רכבת

1 0

שלחו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

מהאחרונה לראשונהסדרו את התגובות
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עו"ס ועו"סית מרוויחים אותו דבר, אבל האם שיעור הנשים במשרות עו"ס זהה לנשים במשרות
רווחיות יותר? (הנהלה בכירה, מחקר,...)

אישה עובדת 08.01.2022 17:17 מורה
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שנת שבתון היא לא בתשלום!!! היא ממומנת מקרן ההשתלמות של המורה. מורה לא יכול/ה למשוך
את הקרן אלא אם הוא/ היא לוקח/ת שנה הפסקה ולומד/ת. שלא כמוך מורה לא יכולה למשוך את

הקרן שלה אחרי שש שנים.
קצת ידע לפני המקלדת .

7203.10.2021 13:42 מאוד מפתיע לראות קלינאי תקשורת ברשימה של
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המשכורות הנמוכות - כל הטיפולים שקשורים לילדים עולים הון.

מאוד מפתיע לראות קלינאי תקשורת ברשימה של 04.10.2021 00:14 יעליז
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הן מציגות את שכרן במגזר הציבורי-קופות,התפתחות,בתי ספר וגנים.כמובן שלא נוח להן לדווח כמה
הן מרוויחות באופן פרטי לשעה.שלא לדבר על ההפרטה של התפתחות הילד וחוסר המענה מכל

הנוגעים בדבר ששולח אנשים לגשת בעיקר באופן פרטי כדי להימנע מהמתנה קריטית.

מאוד מפתיע לראות קלינאי תקשורת ברשימה של 05.10.2021 19:28 ניוטון

0 2

רוב הקלינאיות עובדות בשירות הציבורי עם משכורות שהינן עלבון לזמן והמאמץ המושקע בלמידה,
בהמשך התמחות , כתיבת דוחות, שיחות עם הורים ואנשי מקצוע אחרים, השתתפות בישיבות ועוד

ועד

7103.10.2021 20,00013:02

2 8

בכותרת המקורית הופיע הסכום: 20,000 ולא 10,000.
מה קרה?

7003.10.2021 12:44 שכר המורים

2 20

כמורה אני יכולה להעיד שאין הבדל במשכורות בין גברים לנשים.
השכר נמוך וההשקעה מרובה.לתארים כמעט אין ביטוי בשכר. כמה מאות שקלים.אין כמעט אופק לקידום,וגם אז( חוץ מניהול

וסגנות) אין עליו קביעות וגם לא ביטוי בפנסיה.
אין פלא שזה בא לידי ביטוי בדרישות הנמוכות מהנרשמים למסלולי הוראה, אלא אם כן בעלך מפרנס אותך או שאת מלאך.

שכר המורים 03.10.2021 14:19 שאילתא
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נו, כמה מורה עם תואר שני + וותק של עשר שנים מרוויח?
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דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

כפוגעניהגיבו דווחו
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שכר המורים 03.10.2021 15:35 שי יצחקי
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מנהל בפנסיה: אחרי 35 שנות ותק, תואר שני : 9,000 שקל

שכר המורים 03.10.2021 15:46 ליאורה-
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אני לא יודעת לענות במדויק על שאלתך, אבל אני מורה בעלת תואר ראשון, ותק של 8 שנים, מחנכת
כיתה+רכזת מקצוע ומרוויחה 9 ברוטו.

6903.10.2021 0112:23 נועה
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השתתפתי בדיון שבפוסט וערכתי ניתוח סטטיסטי. היו לפוסט 3,000 תגובות, מתוכן כ-300 נשים שיתפו את שכרן. לא 3,000.

נועה01 08.10.2021 14:16 אני מקווה שאת מרוויחה מהסטטיסטיקה ולא עובדת בחינם
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אני מקווה שאת מרוויחה מהסטטיסטיקה ולא עובדת בחינם או בשכר נמוך משוויך.

6803.10.2021 11:51 עיתונאים חרטטנים. תבדקו באמת כמה אנשים מרוויחים.

6 2

אני עובד 5 שעות ביום מקבל 7K בחודש , מקבל משכורת 13 ו14. חחחח

עיתונאים חרטטנים. תבדקו באמת כמה אנשים מרוויחים. 03.10.2021 21:07 איטה

1 1

איפה??

6703.10.2021 11:11 גבר טיפש

3 25

לא הבנתי. ברוטו או נטו. 100% משרה או פחות? 12 משכורת או 13 משכורת? סוג המעסיק? שכר של גבר באותה משרה?
איך אפשר להשוות?
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עוד תגובות
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St. Paul's

The longer you stay,

the more you save.

הכתבות הנקראות

הרכישה השנייה בגודלה בתולדות גוגל: רוכשת את מנדיאנט ב-5.4 מיליארד דולר

https://www.themarker.com/technation/.premium-1.10661072
https://www.themarker.com/podcasts/.premium-PODCAST-1.10660844
mailto:?subject=%22%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%97%D7%94%2010,000%20%D7%A9%D7%A7%D7%9C%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%20%D7%95%D7%96%D7%94%20%D7%9E%D7%A2%D7%98%20%D7%9E%D7%93%D7%99%22:%20%D7%9E%D7%94%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%9B%D7%A9%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%20%D7%A9%D7%9B%D7%A8%D7%9F&body=https://www.themarker.com/career/.premium-1.10259031
mailto:?subject=%22%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%97%D7%94%2010,000%20%D7%A9%D7%A7%D7%9C%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%20%D7%95%D7%96%D7%94%20%D7%9E%D7%A2%D7%98%20%D7%9E%D7%93%D7%99%22:%20%D7%9E%D7%94%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%9B%D7%A9%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%20%D7%A9%D7%9B%D7%A8%D7%9F&body=https://www.themarker.com/career/.premium-1.10259031

