
 ראלמנולוגיה של כוח בקרב נשים בשדות מוסדיים שונים בישופנ
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 תקציר 

כעס וסלידה. תגובות מהסוג הזה רווחות גם כיום נשים שמפעילות כוח מעוררות לעיתים קרובות 

משתמע( של נשים שמפעילות כוח במיניות בישיר או באופן )חברתית והן משתקפות בהאשמתן ה

(, ברוע, במפלצתיות או בשיגעון. גם בעידן מיניות בהיעדרלחילופין, מתפרצת ומשובשת )או 

עמדות בשל נשים  בהשתלבות    שחלה  ולמרות ההתקדמות העצומה  ,"התקינות הפוליטית" העכשווי

 –ממשית ומדומיינת  –עדיין ישנה הפרדה תרבותית רדיקלית  ,כוח בשוק העבודה ובפוליטיקה

 בין נשים וכוח. ברורה 

 שמוצבות נשיםפנומנולוגיה של בכיצד תפישות תרבותיות אלה משתקפות  בוחן זה מחקר

 הצבאית הזירה. ממשלהה ומשרדי צבאה – בישראל מרכזיות ממוסדות זירות בשתי כוח בעמדות

פוליטיקה, , באלימות רוויהוכזירה ש, ופומבי קיצוני באופן ממוגדרתארגונית  כסביבת נתפשת

 נתפסת,  זאת  לעומת  (,הציבורית  האדמיניסטרציה:  או)  הממשלה  משרדי  של  הזירה.  ומיניות  יצריות

 על. ומיניות גוףכוח, ב הנקשרים מרכיבים ומסווה שדוחק מגדרי-אליברלי -אוינ בירוקרטי כשדה

 כוח לעמדות שמגיעות נשים כיצד שואל זה מחקר, הללו והמבניים התרבותיים המאפיינים רקע

 כיצד,  אותוושופטות    מבינות  הן איך,  ן וכוחם של אחריםכוח  על  מדברות  הממשלה ובמשרדי  בצבא

 . אליו ביחס טוות הן ופרשנויות סיפורים, נרטיבים ואילו, הכוח מושג את מבנות הן

 הצד את שמשלים) נסתרהפנומנולוגי ה בצד מתמקד הנוכחית בעבודה המחקרי המבט

 היבט סמוי זה מציע הסבר נוסף לשאלת. העבודה בעולם המגדרי השוויון-אי של( מבני-המטריאלי

מגדריות ההיררכיות השל , המשכיותהעיקשות ו, קרי ה("the puzzle of persistence"העמידות )

 .Cotter et al. 2009; Gerson 2010; England 2010; Jeanes et al) ובשוק העבודה בפרט ,בחברה

2011; Fotaki 2011; Harding 2013) .בצבא שמועסקות נשים 67 עם עומק ראיונות בסיס על 

אני מעלה הסבר אפשרי לבעיה מרכזית שאיתה מתמודד הפמיניזם העכשווי,  ,הממשלה ובמשרדי

השלמת המהפכה המגדרית בעולם העבודה, וטוענת כי בעיה זו נעוצה, בין השאר, -זו שנוגעת לאי

 מאבקיםבמבני כוח סימבוליים ממוגדרים וסמויים מן העין. מבנים אלה משתקפים, כפי שאראה, ב

. הממוגדרותמוסדיות ה זירותרך ולגיטימציה שמאפיינים את הע, הכרה קבלתיומיים ל-יום



 הפינות את להאיר מאפשרות המרואיינות של סיפוריהן שבחרתי לניתוח הפרשניות העדשות

 . בימינו הממוגדר הארגון של, החבויותו החמקמקות

-בין תיאוריות פמיניסטיות פוסט פרשני-תיאורטי חיבורזה אני מציעה  במחקר

( לבין McNay 2008; Allen 2008a,b, 2010; Butler 1997, 2004, 2005כוח ) לשות סטרוקטוראלי

 Fraser and Honneth 2003; Honnethפוליטיקה של ערך והכרה )שעוסקת ב  סוציולוגיה תרבותית

Lamont 2019 ;2018 Sherman ;2014 ;Lamont et al. 2012 ;2014של התיאורטיות (. העדשות 

 בין לכרוךהמאפשרים , פוליטיים גם כמו, תרבותיים-אנליטיים כלים עבורימהוות  וערך הכרה

. בישראל מרכזיות עבודה סביבות בשתי לכוח נותנות שנשים והמנוגדות המתחרות המשמעויות

, האינהרנטית המורכבות ואת הפרשנות את להעמיקמסייעות לי  אלה תיאורטיות גישות

 . כוח בעמדות נשים של הכוח פישותבתות שגלומ, לעיתים הפרדוכסלית

 תיאורטי חלל ממלאת, זה במחקר שמוצעת כפי, הכוח של הפנומנולוגיה אחר ההתחקות

 נשים בין למתח לעתים להתייחס נוטה הפמיניסטי שהשיח בעוד. כוח על העדכני הפמיניסטי בשיח

 בהתאם,  שונים  באופניםומתממש    מתארגן  הזה  המתחטוען כי    זה  מחקר,  כללי  תרבותי  כמתח  וכוח

 .ובהתאם למיקומים החברתיים השונים של המרואיינות אותו שמקיפים המוסדיים להקשרים

 אתמבקשות להבנות ונורמטיביים  מוסדיים לציוויים נענות השונים הארגוניים בשדות השחקניות

יה מקשה עשו אינה זו הבניה אולם. בארגון הממוגדרים הכוח יחסי מארג בתוך כסובייקט עצמן

 מרחב בכל שונה המרואיינות באופן ידי-על מיושמים הממוגדרים הנורמטיביים התסריטים. אחת

 קהל של המבט מול אלמודלים שונים של נשיות , לשחזר גם ולעתים, ליצור מנת על זאת. ארגוני

המאבקים המתמשכים של המרואיינות לכינון הכרה וערך מלמדים עד כמה מורכב .  מסוים  מדומיין

לכונן חוויה של טבעיּות או רגילּות, תחושת זכאות סביבו או אפילו חווית שקיפות ביחס לכוח.   עבורן

קשורה הדוקות ביכולתן של נשים לאייש מיקומים ארגוניים פריבילגיים גם סביב כוח מורכבות זו 

 בימינו.

עוסק  ,: עבודת מוסר כפרקטיקה מרפאתבמרחב הצבאיקול המצפון  ,פרק הראשוןה 

 Goffmanגופמן ) בעקבותבצבא. נשים ששירתו כקצינות מוסרי בקרב  ה העצמית של ערךבהבני

 לשעבר מתמודדותקצינות  ןבאמצעותש האסטרטגיות השיחניותבפרק זה על  אני מצביעה, (1971

בפרק זה אטען שקצינות לשעבר . כבעלות מוסריות פגומההווירטואלית התרבותית  ןהאשמתעם 

כדי כנשים וכמפקדות,  מופנות נגדןשאת ההאשמות  רכךכדי ל נוקטות באסטרטגיות שיחניות

( moral sense of worth) מוסרית תחושת ערך מוסריות ממוגדרות וכדי לשמר מהכתמותלהיטהר 

 ים. אל-גברי והיפר-בארגון היפר



ארבע מנת לכונן לעצמן ערך באמצעות -על מתקנת בעבודה נוקטותהמרואיינות 

 דרך. "אישה חזקה, לא כוחנית": האסטרטגיה הראשונה היא שיחניות עיקריות אסטרטגיות

ומבקשות כלא מוסרי,  סנתפמשום שהוא כוח לעצמן,  לשייךמ נמנעות המרואיינותאסטרטגיה זו 

סימבוליים היררכיים מול היא סימון גבולות  האסטרטגיה השנייה לאחרים בשדה הצבאי. לייחסו

הסביבה הצבאית שתוארה כ"מקולקלת" מבחינה מוסרית ובתוכה גברים ונשים יחד. אסטרטגיה 

'עשייה של אותנטיות' כדרך לכינון או בדברי המרואיינות היא 'מופעי אותנטיות'  גיליתישלישית ש

( מהווה דרך accountabilityההישענות על שיח של מוסר ואחריותיות ) סגרת זו,במערך סמלי. 

( התנצלות כאקט של פיצוי מול -היא )אי האסטרטגיה הרביעית, ולבסוףלכינון סובייקטיביות. 

המרואיינות חוזרות אראה כי בפרק זה  כי עליהן להתנצל על הכוח שלהן. ווירטואלית האשמה

ומדגישות הצדקות של אתיקה ומוסר בתוך משטר ההצדקה התרבותי המבוסס על תוכחה מוסרית 

מול נשים המפעילות כוח. במובנים הללו, אטען כי סוגיות של מוסר מהוות חלק מהבעיה עמה 

כוח את המחדש  מתמודדות נשים בעמדות כוח בצבא והן גם חלק מהפתרון שהן מאמצות כדי לנכס  

 אליהן.  

בפוליטיקה תעלולנית: אסטרטגיות ניכוס ועקיפה של הכוח הארגוני הפרק השני עוסק 

. פרק זה דן באופנים שבאמצעותם המרואיינות "עושות" כוח, ובוחן את הפרקטיקות שהן בצבא

מפתחות סביב כוח פוליטי בצבא כדי לשוות לעצמן ערך והכרה. מסיפורי המרואיינות עולה שהן 

זאת   ;ת מתוך התפישה שלפיה האישה האידיאלית לא מחזיקה בכוח, ובמיוחד לא בכוח אליםפועלו

למרות שהן מילאו עמדה ארגונית פורמלית כמפקדות וקצינות בצבא. כתוצאה מכך, הן מתמרנות 

בין ההידמות למי שהן תופשות כבעלי הכוח בצבא לבין היבחנות ממה שעלול להכתים או לסמן 

ות ולא ראויות. לטענתי, התנועה השיחנית הקשורה בתמרונים, עיקופים והסתרה גברי-אותן כנשים

 .הצבאי היא עול המאפיין את התהליך הסיזיפי של כינון הסובייקטיביות שלהן בארגון

בפרק זה אני טוענת כי לצד שיח של הפרדה והיבדלות מהפוליטיקה הארגונית המקולקלת 

, לעצמן בפוליטיקה זו גם ככלי מרכזי ליצירת הכרה וערךלתפישתן, המרואיינות משתמשות 

וכמנגנון המאפשר להן לערער על מבנים ומנגנוני כוח ארגוניים מסורתיים בצבא. בדומה לאופן שבו 

המרואיינות מיצבו את עצמן מבחינה מוסרית, כך הן מתארות את העבודה הפוליטית הדקדקנית 

ל אחרות ואחרים, ובמיוחד על עמיתים או מפקדים שלהן כאמצעי להשגת עליונות אסטרטגית ע

 של סטריאוטיפים מגדריים.  יםזמני-גברים, זאת לעיתים קרובות תוך אתגור ושחזור בו

 במשחקיות קשור הזה בהקשר המרואיינות של בסיפורים שהתגלה נוסף מרכזי היבט

 כעשייה  ממשיגה  אני  אותה,  בצבא  הכוח  של  הפומבית  הפוליטיקה  של  המשמעותי  ובמקום  פוליטית



 מרחב בתוך המרואיינות של הפוליטיות הפעולות. סטריאוטיפית נשיות של אסטרטגית הפגנה או

 אלא,  כוח  של  צדדית-חד  ככפייה  אסטרטגיה  להבין  נכון  שלא  כך  על  מלמדות  גברי-והיפר  אלים-היפר

 הןש שמעת גורסת אני, כלומר. שלה בצורות ומגוונת דיפוזית, יצרנית שהיא כפעולה לפרשה יש

 הפוליטי הכוח. בתוכן לפעול כוח להן יש בצבא עובדות הכוח שכבות כיצד לפענח מצליחות

 בפרגמטיות, הזמן לאורך לעצמן סיגלו שהן ההתנהלותי בידע טמון המרואיינות של האסטרטגי

 ולדעת,  בצבא  הממוגדר הכוח  שכבות  של  כיווניות-הרב  את  לזהות  ביכולת,  הבינאישית  יומית-היום

 . ומשתנה דינמי באופן בתוכן לפעול

 בישיבות פתקים של העברה – יומי-יוםארגוני ניתוח של ריטואל כוח פרק זה מסתיים ב

ת א הופכים( כאחד נשים וגברים) הצבאי בארגון אנשים זה ריטואל באמצעות, לטענתי. מקצועיות

מציעה לכנות אותו "ריטואל ממוגדר של עמימות פומבית" עצמם לנראים במרחב הארגוני, ולכן אני  

(gendered rituals of public ambiguity בהמשך לכך, אני טוענת שהעמימות הפומבית של הכוח .)

הפוליטיקה הארגונית שלהן, כדי שירות  הממוגדר, היא אחת מהדרכים אותן מגייסות נשים בצבא ל

 ובמידה רבה גם של ערך והכרה.ג'נסי אלכונן לעצמן מרחבים של פעולה ו

 נשים של" אידיאלי" ערך כינון: שיודעת אחת להיות: היא השלישי הפרק של כותרתו

 שמועסקות נשים של הכוח חוויות את מנתחת אני זה בפרק. הישראלית בבירוקרטיה מומחיות

 פוליטיקה  באמצעות  מקצועי  סובייקטיבי  ערך  מכוננות  אלה  נשים  כי  טוענת  אני.  הממשלה  במשרדי

 בארגון המרואיינות נוקטות שבה הכוח של הפומבית לפוליטיקה בהשוואה זאת. הכוח ריסון של

 הריסון של הפוליטיקה, בצבא שהתגלו מסורתית נשיות של הפומביים לייצוגים בניגוד. הצבאי

. נחותה מעמדית-אתנו זהות עם או נשיות עם זיהוי לייצר שעשויים סממנים  באיון מתבטאת

 כינון טכניקות מפעילות הממשלה במשרדי נשים, פוסקים בלתי ממוגדרים כוח מאבקי במסגרת

 ההערכה מנגנוני. מומחיות של ומאופקים מרוסנים זהותיים מופעים שמאפשרות ערך

 מומחיות תלויי ובעיקר פוליטיים-א, פרסונליים-א, כאובייקטיבים נתפשים בבירוקרטיות

 ובמרחבים מדינה בארגוני שוויון של החיצונית והנראות הלוגי שהרציונל נראה אולם. מקצועית

 מנגנוני בתוך המשוקעים מעמדיים-והאתנו המגדריים הכוח יחסי את ממסכים הבירוקרטים

 . הללו ההערכה

 את  החושפים הארגוניים הקולות את מציגה אני זה פרק של הממצאים חלק בראשית

 הדופן  יוצאי,  הייחודיים  לקולות  היא  בכך  כוונתי.  בסביבות העבודה במשרדי הממשלה  הכוח  מנגנוני

 מעמדיים-והאתנו הגופניים, המגדריים, הנעלמים הכוח צירי את המאירים המרואיינות בקרב

 שהמרואיינות  ההיבחנות  בעבודת  עוסקת  אני,  כך  בתוך.  הממשלה  במשרדי  הנשים  של  הכוח  בחווית

, המינית או היצרית האישה כדמות שנתפשת מי את לגישתי המגלמות מזכירות נשים מול עושות



-היפר ארגוני כמרחב התקציבים באגף זה בחלק מתמקדת אני. הזה העבודה במרחב מרוסנת הלא

 השגור ממוגדר כוח על המרוסן השיח את בדבריהן מסוימת במידה שיבשו בו שהמרואיינות, גברי

 על  שונה  לרטוריקה  שמביא  הוא  התקציבים  אגף  של  המגדור, לטענתי.  הממשלה  משרדי  של  במרחב

 .ממוגדר כוח על יותר וגדוש רפלקסיבי לשיח ולעיתים, כוח

בחלקו השני של הפרק, אני עוסקת בכוחות הארגוניים המסווים את מנגנוני הכוח במשרדי 

מכנה אותם כוחות ארגוניים מסווים משום שהם מלמדים הממשלה שהראיתי בחלק הקודם. אני 

על מנגנונים ארגוניים שונים של הפחתות ערך שבגינם מרבית המרואיינות במרחב זה פיתחו 

אסטרטגיות פוליטיות של איפוק וריסון. בתוך מאבקי הערך הממוגדרים שעלו בפרק זה, אני מציגה 

ל הריסון" כאסטרטגית התמודדות עם המתחים את המושג המרכזי העומד בבסיסו, "הפוליטיקה ש

 סביב החיבור בין כוח לבין הכרה ולגיטימיות מקצועית כמומחיות.

 ארגוניים ערך משטרי על משווה מבט שמציע מסכם פרק הוא הרביעי הפרק

(organizational regimes of worth) .מתוך אינדוקטיבית שצמחה מושגית מערכת באמצעות 

 כוח של שונות לוגיקות כי טוענת אני, ממוגדרים עבודה מרחבי שני על המשווה המחקרי המבט

 ערך יצירת של פוליטיות טכניקות וכי, שונים מסוגים סובייקטים של להבניה תורמות ארגוני

 השוואתי אנליטי מודל מציעה אני, זה בפרק. נבדלים ארגוניים במרחבים שונה באופן מתעצבות

 מודל. הממשלה ומשרדי הצבא, הארגוניים המרחבים בשני הכרה ומאבקי כוח של חוויות לניתוח

 זה בפרק המודל. עבודה בארגוני המגדרי השוויון-אי שעתוק להבנת חדשה אנליטית גישה מציע זה

 : עיקריים צירים ארבעה בין הזיקה על מבוסס

 מופגנת ומיניות אלימות, גבריות היפר - הציר הראשון עוסק בבסיסי הכוח הארגוניים

 אלימות, כוח בין החיבור. הממשלה במשרדי מוסווית ומיניות אלימות, מקצועי ידע לעומת בצבא

 והוא ונשים גברים בין המגדריים הכוח יחסי ואת יומית-היום הפוליטיקה את מזין בצבא ומיניות

הדימוי המקובל של הצבא כפירמידה רש של הכוח במרחב זה. במקום  והמפו  הגלוי,  המרכזי  הבסיס

בירוקרטית והיררכית, מסיפורי המרואיינות מתקבל דימוי של ג'ונגל, כמעין רשת סבוכה יצרית של 

יחסי כוח ממוגדרים. בהשוואה לצבא, דומה כי משרדי ממשלה מסמלים טריטוריית קיום אחרת 

י השטח( שבה שולטים בסיסים עבור נשים, לכאורה נורמלית ואולי אף בטוחה יותר )לפחות על פנ

ארגוניים והגיונות כוח אחרים. בניגוד לתרבות הצבאית, התרבות של משרדי הממשלה התגלתה 

כבירוקרטית במובנים ווברייאנים. הגיונות הכוח במשרדי הממשלה כרוכים בתפישות של מומחיות 

 פרסונלית, דחיקת הגוף ועמעום המיניות.-א



 המומחית מול בצבא הראויה האישה - ים מדומייניםהציר השני עוסק במודלים מנח

 המודל,  קיצוני  באופן  ממוגדרים  בצבא  הארגוניים  הכוח  שבסיסי  משום.  הממשלה  במשרדי  הראויה

 האישה היא מי בשאלה קרובות לעיתים כרוך המרואיינות מתמודדות עמו המדומיין המנחה

 המפגינה כאישה המרואיינות ידי-על הוצגה הראויה האישה, בצבא. זה במרחב הנכונה או הראויה

. המרואיינות תפשו את מושכל אך מרומז באופן במיניותה המשתמשת אישהוכ למפקדה נאמנות

 אמא של דמות שמשחקת כמי, שלה היצריות את ולהבליט לרסן שצריכה מיכ האישה הראויה

 שכבות בין פוליטית להתנהל כיצד היטב שיודעת וכמי עין למראית כוח כחסרת, זמן באותו ומפתה

בשאלה מי רוב הזמן לעומת הצבא, במשרדי הממשלה נראה שהמרואיינות עוסקות . בצבא הכוח

היא המומחית הראויה. ההקשר הארגוני הבירוקרטי מייצר תחושת ערך באופן שונה מההקשר 

ל המדומיין גופני. אך המוד-לכאורה אין למומחיות במרחב הבירוקרטי עוגן חומרימשום שהצבאי,  

כרוכה במשרדי הממשלה של המומחיות מופשט רק לכאורה. החוויה הדומיננטית של המומחיות 

בריסון הרגש, ריסון היבטים גופניים של נשיות או מיניות ושל אלימות מפורשת המופנית נגד 

 המרואיינות.

 את עושות המרואיינות מי מול היא כשהשאלה – גבולות בעבודת מתמקד השלישי הציר

 לעומת ונשים גברים מול גבול מוסרית עבודתב נוקטותבצבא המרואיינות . גבולות עבודת

 רצוי הלא הכוח. נשים מול מעמדית-אתנו גבול עבודתב נוקטותהמרואיינות במשרדי הממשלה ש

, ופומבי גחמני, תאוותני ככוח ידן-על מתואר מוסרית להיבחן מבקשות בצבא המרואיינות שממנו

 כי דומה, הסימבולית ההיבחנות בפעולת. גבריהשרירותי ה כוחהוא ה, נוכחותו את להפגין שנועד

. הצבאי במרחב וכמפקדות כנשים עליהן המוטלות המוסריות למחויבויות היטב מודעות הן

 הפיקודי  לכוח  ביחס  הצבאי  המוסד  של  העל  לנרטיב  קשורה  מוסריים  גבולות  סימון  של  זו  פרקטיקה

" הלבנה" מעין הזמן רוב נעשית הממשלה במשרדי, זאת לעומת. מוסרית כמשחית שנתפש האלים

 לגיטימציה מנגנון הוא, הפרופסיונלי הידע. ורציונליות ידע על הישענות דרך הממוגדר הכוח של

. לתחזק ושוב שוב נאבקות שהן השביר המשאב גם הוא הידע אך, זה במרחב המרואיינות עבור

 גברים מול גבולות של הסוואה על דווקא מתעקשות המרואיינות כי נראה, הממשלה במשרדי

 שלהן הפרופסיונלי הידע של והקרבה הדמיון את להדגיש מנסות הן ובכך, מנהלים או עמיתים

-וא גופנית-א מומחית להיות המוסדית לדרישה נענות שהן מכך כתולדה. גופן ריסון דרך, אליהם

 מרחב  באותו  אחרות  נשים  מול  דווקא  אלא,  גברים  מול  לרוב  נעשית  לא  שלהן  הגבולות  עבודת,  מינית

 ממקמות הן. ואינטלקטואלית רגשית, מעמדית-אתנו, מגדרית כנחות ידן-על מסומן שגופן, עבודה

 שבהתגלמות( מזרחיות רובן) מזכירות מול ובעיקר נשים מול שלהן הגופנית הגבול עבודת את



 בשל  זאת.  מידי  ומסורתית,  עצלה,  בזויה  נשיּות  לתפישתן  מסמנות  שלהן  מעמדית-והאתנו  המגדרית

 הבלתי הממוגדר הגופני הזיהוי ובשל, פרופסיונלי מידע הזה הסוג מן נשיּות של הנתפש הריחוק

 .(לכאורה) שלה מרוסן

 - ם השוניםיבמרחבים הארגוניהציר הרביעי דן בהתפתחותה של רפלקסיביות מגדרית 

. לטענתי בצבא, צורות במשרדי ממשלה ליברלית-לעומת תודעה ניאובצבא פוליטיקה ארגונית 

הכוח הממוגדרות והאלימות הגלויות מאפשרות למרואיינות להתעמת עם הכוח באופן ישיר, לדבר 

לעומת זאת בשיח ולחשוב עליו ברמה מדוקדקת, מודעת ומפוכחת, כמעט טרנסצנדנטית לעיתים. 

של המרואיינות במשרדי הממשלה, בולטת שפה מוסדית שיוצרת כל הזמן מיסוך של הכוח 

הממוגדר. התוצאה היא מעין השתקה או צמצום של הרפלקסיביות המונחת ביסוד מושג הסובייקט 

ליברלית של משרדי -בפרק זה אראה כיצד בתוך הסביבה הניאובמרחב של  משרדי הממשלה. 

פוליטיזציה ואז לא רק -או בתוך סביבה של שוויון לכאורה, הכוח הממוגדר עובר דההממשלה 

, השיח הארגוני לא נותן משאבים לקרוא את המפה על כוח שהרבה יותר קשה לייצר רפלקסיה

 של השדהומעמיקה    מורכבת  הפוליטיזציה של הכוח מאפשרת קריאה. בצבא,  בנוגע לכוח  הפוליטית

 . הארגוני

כולל, הכוח האנליטי של מודל משטרי הערך הארגוניים מתבטא בהשוואה בין במבט 

. השוואה זו סייעה לחשוף מרכיבי שונים  חוויות של כוח ומאבקי ערך במרחבים ארגוניים ממוגדרים

להוציא אותם משקיפותם וכך לייצר המשגה שיטתית שניתן להעבירה ושוויון מגדריים נעלמים  -אי

 מארגון לארגון. 

-ההסתכלות התיאורטית והאמפירית על תצורות עכשוויות של איאת ר זה מרחיב מחק

כוח בקרב ה בתפישותשוויון מגדרי בסביבות עבודה דרך בחינת חסמים סובייקטיביים שהתגלו 

המרואיינות. המחקר מלמד על הפנומנולוגיה של הכוח שמתעצבת בקרב נשים בזירות ארגוניות 

 התרומהשמוטמעות בהם.    הממוגדרות  הארגוניים עצמם ועל לוגיקות הכוחשונות, וכן על המבנים  

 לבין נשים בקרב הכוח של הפנומנולוגיה בין האנליטי בחיבור נעוצה הנוכחי המחקר של המרכזית

 בין הדדי היזון מתקיים כי מציעה אני. שונים מרחבים בשני שמתעצבים הארגוניים הערך משטרי

 של  המזו  ברמת  מבני  שוויון-אי  לבין  המיקרו  ברמת  סובייקטיביות  לכינון מאבקים, סמליים  מבנים

 בעצמן ומייצרות כוח יחסי מבטאות כוח בעמדות הנשים של הערך תפישות כאשר, עבודה מרחבי

מסייעים  במחקר זההמושגים החדשים שהצעתי המסגרת התיאורטית ו כך, .ממוגדרים כוח יחסי

 . העבודה בשוק מגדרי שוויון אי של התמשכותושאלת  בפענוח
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