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םיכורא םיקחרמל תולמעתה
סמייט קרוי וינ | פופ-רקרפ הרט תאמ

תא תורפשמ תורגבתהה ליגב טרופסב תוקסועש תורענ יכ םיארמ םירקחמ
םישנכ ןהלש החלצהה ייוכיס
טרופס :תויגת

       

Title IX הנוכמה תילרדפה ךוניחה תינכותש רחאל םירושע העברא טעמכ
תומלואל תירבה תוצראב תוללכמב תויטנדוטסו םינוכיתב תודימלת האיבה
הרתונ תינכותל תסחייתמה תיזכרמ הלאש ,הקיטלתאה ילולסמלו טרופסה
?השא לש הייחב חווט ךורא יוניש ללוחמ טרופסב קוסיע םאה :הנעמ אלל

תוריעצ םישנו תורענ םע הביטימ תינפוג תוליעפש וארה םיבר םירקחמ
ךומנ רועיש דדמנ תועיבקב ונמאתהש תורענ ברקב ,לשמל .םיבר םירושימב
רופישל איבמ טרופסה יכ חכוה ,ףסונב .תורגבתהה ליגב ןוירה לש רתוי
אל שיא ,הנורחאל דע לבא .הרענה לש תימצעה הכרעההו תידומילה תלוכיה
תורענל אמש וא ,טרופסב קוסיעהמ תורישי םיעבונ הלאה םירופישה םא עבק
,לשמל - תוישיאו תוינפוג ,תויתרבח תונוכת אליממ שי טרופסל תוכשמנה
.םייחב חילצהל הל ועייסיש - םיכמות םירוהו חוכ ,תונתפאש

המכ םיעיצמ ,םינלכלכ ינש דרפנב וכרעש ,הנורחאל ומסרופש םירקחמ ינש
איבהל יושע םייתצובק טרופס יפנעב קוסיע ,הלאה םירקחמה יפל .תובושת
הרימש .יתקוסעתה םוחתב םגו יתואירבהו יכוניחה רושימב חווט ךורא רופישל
.םירגובה הייחב השאה לע הבוטל עיפשהל היושע רפסה תיבב רשוכה לע

םילבקמה תוללכמו רפס יתבמ השרד ,1972-ב הלחהש ,Title IX תינכות
הלאל תוהז תויביטרופס תויונמדזה תודימלתל עיצהל ,לשממהמ םיביצקת
- תונבו םינב - םידימלתהמ ןטק זוחא קר ,לכה ךסב .םינב םידימלתל תועצומש
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לבא .םינוש םיפנעב םהלש תודסומה לש טרופסה תוצובקב םירחתמ
.המישרמ התיה ןוכיתה ליגב יביטרופס ןומיאל תינכותה תלחה לש העפשהה
טרופסב תוקסועה תונבה זוחא ,לועפל הלחה תינכותהש רחאל םינש שש
.25%-ל 4%-מ הלע יתצובק

עגונה לכב תוימואל תומגמ וקדב Title IX תינכות ירחא ובקעש םירקחמה בור
תינלכלכ ,ןוסנביטס יסטב .םייביטרופס םינומיאב תודימלת לש תופתתשהל
תונידמ ןיב םילדבהב הדקמתהו המידק דעצ הכלה ,הינווליסנפ תטיסרבינואמ
לש הייחל טרופס ינומיא תפסוה לש תועמשמה המ יתקדב" .תירבה תוצראב
"?ןתניחבמ םירבדה תא הנשמ תוליעפה ךיא" .הרמא ,"הרענ

ןומיאב תופתתשהל שיש תועפשהה תא דירפהל רשפיא ןוסנביטס לש רקחמה
וא םילקאה ,רפסה תיב לדוג ומכ םירחא םייתועמשמ םינתשממ יביטרופס
תרדגהל הבר הדימב ברקתה ךכו - םמצע םיאטרופסה ןיב תוישיא ילדבה
.רגובמ ליגב םיגשיהה לע טרופסב קוסיעה לש העפשהה

העיפשה טרופסב תורענ לש תופתתשהה ףקיה תלדגה יכ האצמ ןוסנביטס
ררבתה .הקוסעתה קושב ןתחלצה לעו ןהלש הלכשהה תמר לע רישי ןפואב
40%-כ לש היילעלו הלכשהה תמרב 20%-כ לש היילעל ומרת םינומיאהש
.25-34 ליגב םישנ לש הקוסעתה ירועישב

רזוע טרופסש אלא ,טרופסב םיקסוע םייחב םיחילצמש םישנאש אל הז"
ריבס לבא ,תורענל םיסחייתמ ילש םינותנה" .הרמא איה ,"חילצהל םישנאל
."םירענל םג םימיאתמ םהש

חווטב םישנ לש ןתואירב לע Title IX תינכות העיפשה ךיא איה תרחא הלאש
קדב ,וגקישב יוניליא תטיסרבינואב הלכלכל הצרמ ,רנטסק טרבור .ךוראה
לועפל הלחה הבש הפוקתב ,70-ה תונשב ןוכיתב ודמלש םישנהמ זוחא הזיא
תוקסוע רבעשל תודימלת ןתואמ המכו רתי תנמשהמ תולבוס ,Title IX תינכות
.תינפוג תוליעפב

האיבמ םייביטרופס םינומיאב תודימלת לש תופתתשהב היילעהש אצמ אוה
.םידומילה םויס רחאל לקשמ ףדועמ לובסל ןוכיסב 7% לש רועישב הדיריל
."Evaluation Review" תעה בתכב שדוחה ומסרופ םיאצממה

םוש לבא ,רנטסק ריעה ,העונצ תיארנ ילוא הנמשהל ןוכיסב 7% לש הדירי
םירקחמ .המוד גשיהל העיגה אל רוביצה תואירב םוחתב תרחא תינכות
תולחל ןוכיסה תא תיחפהל הלוכי לקשמב הנטק הדירי וליפאש םידמלמ
.תורחא תויתואירב תויעבמ לובסל וא תרכוסב

םינב רתוי הברה שי לבא ,רבעב םעפ יאמ תונמאתמש תורענ רתוי שי םויכ"
לש תיביטרופס תוליעפ תרקוחה ,יוו-הל לוקינ הרמא ,"טרופסב םיקסועש
רשאכש רוריבב הארמ רקחמה" .הטוסנימ תטיסרבינואב םישנו תורענ
תלעות ךכמ םיקיפמ םה ,תינפוג תוליעפב םיקסוע - תונב וא םינב - םידימלת
."ןויוושל ונעגה אל ןיידע לבא .תיתואירב

ךתוא ןיינעל תויושעש תופסונ תובתכ



 

?הז תא ךל שיש בשוח
ונתיאמ לבקל ידכ קיפסמ ריהמ התא םא קודב
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טקש היהיש ינפל ,הפ רותפל דחא ךוסכסמ רתוי ונל שיש בשוח בהנש הדוהי 'פורפ

לוסיח תריכמ | יול ןועדג

תויונשרפ יתש ?ןולשיכ וא החלצה - יאבודב לוסיחה

הקירמא תא הליגש ידוהיה ,סובמולוק | עושק דייס

תרהצומ תינעזג תוינידמ | יקסבלכר יפס
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ץבש רחאל תיחומ תוליעפ םוקישל תרזוע הרמז :רקחמ

הנמטהל תלוספ תרבעה רוסאתו םלועה םע וק לארשי רשיית ,רושע ךות

םושנל םישקתמ סיזורביפ קיטסיסה ילוח

חופנו םודא | זמור ףוגהש המ תא ןיבהל

דוקימ לש הלאש - הזונפיה

םיכורא םיקחרמל תולמעתה

רבעמה ליג םע ורזעי םינומרוהה

עובשב יטסיטטס ןותנ | רפסמ חק

תרכוס ילוחל הידנבא הפורתה תא ףדמהמ דירוהל :יאקירמאה תופורתה להנמ ח"וד

רשע ירחא ,הלשממה רושיאל רחמ אבוי תויציבה תמורת תא ביחריש ינכפהמ קוח
םינויד תונש

וישכע ןוסיח

םיתוריש חתפל ידכ ,הירפירפהמ םיחטובמ רובעב לדגומ ביצקת ולבקי םילוחה תופוק

םיגפל תופורתו םילזונ ןתמל תירוניצב שומיש רסא תואירבה דרשמ

הלילב רתוי רהמ םימדרנ - םויה ךשמב תינפוג תוליעפ םישועה םידלי :רקחמ
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