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  מבוא

–� (להל ולשוויו� מגדרי תחילת עבודתה של הוועדה לקידו  מעמד האישה מסמ� זה נכתב לקראת

 ,בישראל נשי על . במסמ� מוצגי  מידע ונתוני  כלליי  %20 הוועדה לקידו  מעמד האישה) בכנסת ה

  בפרט.  %19בכנסת העסקה בה� הוועדה שסוגיות מרכזיות בכלל וסוגיות מרכזיות  וכ�

  1רקע .1

  . דהוליו ריו�פ ,רווחהעל  נתוני  ובכלל זה ,בישראל נשי על נתוני  כלליי  כמה יוצגו זה בפרק 

חיו בישראל  . בשנה זו50.5%חלק� של הנשי  בכלל האוכלוסייה בישראל היה  2013שנת  סו(ב

בקרב  %9.4% (בהשוואה ל ומעלה 65בנות  יוה כלל הנשי מ 11.8% .ומעלה 15נשי  בנות  2,986,000

   הגברי ).

  קרב נשי .ב %83.9בקרב גברי  ו 80.3 בלידה תוחלת החיי תה יהי 2013בשנת : בלידה תוחלת חיי	

מכלל  �54% שה� כ ,נשי	 �716,000רשומות במחלקות לשירותי	 חברתיי	 כהיו  2013בשנת רווחה: 

 174בקרב גברי	 (שהוא מדול גבקרב נשי	 כי שיעור הפניות למחלקות אלו מהנתוני	 עולה . הרשומי	

הרשומות כלל בומעלה  65נשי  בנות  � שלעוד עולה כי שיעור גברי	). �1,000ל 151 נשי	 לעומת �1,000 ל

). היחס 12%לעומת  25%הכללית (חלק� באוכלוסייה שניי  מ%הוא פיבמחלקות לשירותי  חברתיי  

לפנייה של  השכיחה ביותרהסיבה  בקירוב. שלושה%פי –ומעלה  75גדול עוד יותר בקרב נשי  בנות 

) היא הפונותשי	 בקרב כלל הנ שליש מהפניות למחלקות(כ מחלקות לשירותי	 חברתיי	ה לאנשי	 

  מהפניות). %27%קנה (כיבשל ז �יותר מרבע מפניות הנשי  ה 2."תפקוד לקוי של הורי	 או ילדי	/נוער"

אישה שמספר הילדי  הממוצע מהנתוני  עולה כי נשי .  %166,560כילדו  2013בשנת  פריו� ולידה:

מהשיעור הממוצע דול ג שיעור זה .השלושהוא פריו�) הללדת במהל� חייה (שיעור עתידה בישראל 

היה  2013גיל� הממוצע של נשי  שילדו את ילד� הראשו� בשנת . 1.7שהוא  ,OECD%ב במדינות החברות

  .2003בשנת  %26.3בהשוואה ל ,27.5

; 25ל נשי  שנישאו לראשונה עמד על נשי . הגיל הממוצע ש 50,474נישאו  2012בשנת  נישואי� וגירושי�:

 23.2 –, בקרב כלות דרוזיות 25.4 –נוצריות כלות , בקרב 25.9היה הממוצע  בקרב כלות יהודיות הגיל

תגרשו עמד על הממוצע של נשי  שהזוגות. הגיל  13,685. בשנה זו התגרשו 21.9 –ובקרב כלות מוסלמיות 

38.3.  

 תעסוקת נשי	 .2

עדיי� ניכר  ,בתחומי  רבי  הכרוכי  בה, ובה  שיעורי תעסוקה ושכרו, תעסוקת נשי  היא סוגיה רחבה

שיעורי ההשתתפות בכוח כי צוי�  ,2012, שפורס  בשנת בנושא OECD%דוח הב. שוויו� בי� המיני %אי

 פי הדוח%. עלמאפייני העבודהבאחרי  פערי  מגדריי  יש עדיי� א�  ,בעברמגדולי  נשי  העבודה בקרב 

ובדר� כלל נוטות לעבוד פחות מגברי   משתכרותמתקשות יותר מגברי  למצוא עבודה ראשונה,  נשי 

                                                 

%לקט נתוני  לרגל יו  האישה הבי�א  לא צוי� אחרת, הנתוני  בפרק זה לקוחי  מתו�: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  1
 .2015במרס  4, 2015לאומי 

ובעיות  בעיות ביחסי  בי� הורי  לילדי , הא או  ר חינו� ובעיות התנהגות, תפקוד לקוי של האביתכוללת בי� הסיבה זו  2
  אישיות. 
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א  ה� רוצות  "תקרת זכוכיתתקלות ב". כמו כ�, נשי  נ"נשיי "במשרה חלקית ובמקצועות המוגדרי  

בתפקידי הניהול  ,OECD%פי נתוני ה%על .קבלת החלטותתפקידי  הכרוכי  בתפקידי ניהול ולמלא 

לגברי     בי� נשי חוקרי  העוסקי  בפערי 3עשרה גברי .כל לאישה אחת היחס הוא הבכירי  

שילוב� המלא והשוויוני של נשי  בשוק העבודה לכיו  המפריע תעסוקה סבורי  כי המכשול העיקרי ב

נשי  מכ� שופערי  אלו נובעי  בי� היתר  ,רכי המשפחהוצלרכי העבודה ובי� צליישב  הצור�הוא 

מלבד איסלנד  OECD%ות הלדוגמה, בכל מדינ 4עבודות הבית והטיפול בילדי . הנטל של נושאות בעיקר

צעדי  ה 49%25.5בנות משיעורי התעסוקה בקרב נשי  קטני  דיה שיעורי התעסוקה בקרב אימהות בוש

רכי המשפחה, ולטיפול בצחופשות  ה  בי� השארעבודה רכי הוצהמאפשרי  איזו� בי� חיי המשפחה ל

  6קייטנות.ו מעונות יו  או סבסוד הפעלת גמישות בשעות העבודה, 

 �G8ולמדינות ה �OECDלמדינות ה הבהשווא ,2014שפורס	 באפריל  י מחקר של משרד הכלכלהפ� על

ישראל מתאפיינת בפער מגדרי קט� יותר בתחו	 ההשתתפות בכוח העבודה ומת� שוויו� הזדמנויות 

 בישראל הפער 2013פי המחקר, בשנת %על פער גדול יותר בתגמול. יש בהוקידו	 בשוק העבודה, א� 

לעומת  )מסמל שוויו� מגדרי 1 0(הציו�  0.88גברי  בכוח העבודה היה לעומת ההשתתפות של נשי  בשיעור 

בשילוב כלל המדדי  הנוגעי  לשוויו� מגדרי בשוק  .G8%במדינות ה %0.83ו OECD%במדינות ה 0.82

  7המדינות שבהשוואה. 35מבי�  %17 העבודה דורגה ישראל במקו  ה

, חוק עבודת נשי	 :הקשורי  בעבודת נשי  תחומי המסדירי   כמה מ� החוקי נציי� בהקשר זה 

 ,וחוק שוויו� הזדמנויות בעבודה ,�1996, התשמ"ו, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת�1954 התשי"ד

   .(ראו הרחבה בהמש�) �1988התשמ"ח

שיעורי ראשית יוצגו  .בישראל מעט מהסוגיות המרכזיות הנוגעות לתעסוקת נשי  בפרק זה יוצגו

ובאו נתוני  על בהמש� י. בקרב נשי  בכלל ונשי  ערביות וחרדיות בפרט ומאפייני תעסוקה סוקהתע

למדיניות המאפשרת שילוב בי� חיי משפחה לעבודה ש, מאחר על כ� נוס( פערי שכר.על משלחי יד נשיי  ו

נושא דו� יילבסו(  .זהכשילוב  יסקרו מנגנוני  המאפשרי י ,יש השפעה על שיעורי התעסוקה של נשי 

  ונשי  בטיפולי פוריות.הרות פיטורי נשי  

 שיעורי תעסוקה בקרב נשי	  .2.1

מי בו נכללי  ש ,השתתפות בכוח העבודההשיעור מדדי  מרכזיי : פי כמה %נמדדי  עלשיעורי תעסוקה 

כלל האוכלוסייה ב שיעור המועסקי  בפועל – תעסוקההשיעור  ;שעובדי  ומי שמחפשי  עבודה בפועל

  .מועסקי  בכוח העבודה% שיעור הבלתי – אבטלההיעור ש ;הנמדדת

גברי . ההשתתפות של  ישני  רבות משיעורנמוכי  היו ההשתתפות של נשי  בכוח העבודה  ישיעור

 �ובמרחב מרחב המשפחתי בהתפקידי  המגדרית  חלוקתבדבר תפיסות בי� היתר ה� הסיבות לכ

להל� יוצגו שיעורי תעסוקה בקרב נשי  רבותיות. תפיסות תו תציבורי, אפליית מעסיקי  בלתי פורמליה

                                                 

3 OECD, Closing the Gender Gap: Act Now, OECD Publishing, 2012.   
  ש . 4
  ש . 5
  .2011, מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה, ה לגברי  בעול  העבודהנשי  בהשוואברמ1 ורונית הריס, %אסנת פיכטלברג 6
שרד הכלכלה, , מ: ישראל ביחס למדינות המפותחות בעול 2013פערי  מגדריי  בשוק העבודה בשנת קמר, %רעות הררי 7

 .1. להרחבה בנושא ראו נספח מס' 2014אפריל 
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מגזר מהבקרב נשי  שיעורי התעסוקה שמהמגזר החרדי. מאחר ומהמגזר הערבי נשי  קרב בו בכלל

ההמלצות ו השתלבות הנשי  בשוק העבודהבהחסמי  מגזר החרדי קטני  יחסית, יוצגו מההערבי ו

 להתמודדות ע  חסמי  אלו.

  בישראל תעסוקה בקרב נשי	ה ישיעור .2.1.1

ע  . שני  רבותזה  גברי י ההשתתפות של משיעורקטני  שיעורי ההשתתפות של נשי  בכוח העבודה 

מצא נ י  שוני מחקרב בעשורי  האחרוני . בשיעור ההשתתפות הצטמצ בי� נשי  לגברי  הפער  ,זאת

י  הולכ בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה באוכלוסייה היהודיתבי� נשי  לגברי  הפערי   כי

 ,איכותהלבעיקר למאפייני התעסוקה והפערי  העיקריי  בי� נשי  לגברי  נוגעי  כיו  ו ,ומצטמצמי 

כפי שיפורט  ,לעומת זאתובכלל זה מספר שעות העבודה השבועיות, רמת השכר ואפשרויות הקידו . 

�  8.עבודהבכוח ה בשיעור ההשתתפותשל ממש בי� נשי  לגברי  פערי  יש עדיי� , במגזר הערבי בהמש

של בכוח העבודה ההשתתפות  שיעורהיה  2014בשנת פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, %על

של נשי	 בכוח העבודה שיעור ההשתתפות  בקרב הגברי	. %5.69לעומת  ,%2.95 ומעלה 15נות בנשי	 

שיעור לה עבשני העשורי	 האחרוני	 יצוי� כי  9.בקרב הגברי	 �%85לעומת כ ,�%57היה כ 25�64נות ב

 51% – 2000, בשנת 44%היה שיעור ה %1990ב :ומעלה 15בנות  ההשתתפות בכוח העבודה של נשי	

 היה 4201בשנת  ומעלה 15נות ב כוח העבודהב מועסקות�הנשי	 הבלתישיעור  %95.10 – 4201בשנת ו

ה� בקרב  מועסקי % הבלתיר ושיעהיה  25%64בני בקרב  11., דומה לשיעור הגברי	 הבלתי מועסקי	%5.9

  . %5%כ גברי וה� בקרב  נשי 

שיעור זה עמד על  .�74.6% הגיע ל 2014שיעור האימהות הנשואות שהשתתפו בכוח העבודה בשנת 

קרב אימהות לארבעה ב %60.2%בקרב אימהות לשני ילדי  ו 78.6%בקרב אימהות לילד אחד,  77.9%

שיעור  .78.5%ת בכוח העבודה על הוריות עמד שיעור ההשתתפו%בקרב אימהות חד. ילדי  או יותר

 הוריות� בקרב אימהות חד ואילו 5.5%סקות בקרב אימהות נשואות היה בשנה זו מוע�הנשי	 הבלתי

  12.7.5%היה שיעור זה 

�כ 2014בשנת  ומעלה היה 15בנות נשי	  בקרבכלל האוכלוסייה) ב(שיעור המועסקי   שיעור התעסוקה

  13.בקרב גברי	 �%80כלעומת  ,�%71 כ – 25�64בנות רב ובק ,בקרב הגברי	 %4.56לעומת  ,%5.75

עבודה, מאפייני הבפערי  הכאמור, מלבד הפערי  המגדריי  בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה בולטי  

שיעור הנשי  אשר עבדו  2014בשנת  ,פי נתוני הלמ"ס% על. מספר שעות העבודה השבועיותובכלל זה 

 .בקרב הגברי  86.7%לעומת  ,67.3%לל המועסקות היה כבשעות ויותר בשבוע)  35במשרה מלאה (

 14,חלקית שלא מרצו�במשרה עבדו  17.3% מתוכ�ו חלקית בדר� כלל,במשרה הנשי  עבדו מ 32.7%

                                                 

דוח  – %2008החוק לעידוד של שילוב וקידו  נשי  בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשי , תשס"חמשרד הכלכלה,  8
ברמ1 ורונית % ; אסנת פיכטלברג2013, אוגוסט המלצות ליישו  החוק –המועצה הציבורית לשילוב וקידו  נשי  בעבודה 

  .2011הריס, "נשי  בהשוואה לגברי  בעול  העבודה", מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה, 
 .2015בינואר  29, 2014נתוני  מסקר כוח אד  לחודש דצמבר, לרבעו� הרביעי ולשנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  9

ה  נתוני  משורשרי ,  2012נערכו שינויי  בסקר כוח אד  של הלמ"ס, הנתוני  לשני  שלפני שנת  2012מאחר שבינואר  10
  מסקר כוח אד  לחודש נתונילפי הנחיות הלמ"ס, כדי שאפשר יהיה להשוות ביניה . להרחבה בנושא ראו: הלמ"ס, 

נשי  . הלמ"ס, %48היה השיעור  %2000, ב%41היה השיעור  %1990. הנתוני  המקוריי : ב2012במרס  29, 2012פברואר 
  .2013, מרס 132 סטטיסטיקל, 1990%2011וגברי  

  .2015בינואר  29, 2014יעי ולשנת נתוני  מסקר כוח אד  לחודש דצמבר, לרבעו� הרביסטיקה, הלשכה המרכזית לסטט 11
  .2015במרס  4, 2015לאומי %לקט נתוני  לרגל יו  האישה הבי�הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  12
  .2015בינואר  29, 2014נתוני  מסקר כוח אד  לחודש דצמבר, לרבעו� הרביעי ולשנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  13
 כלומר חיפשו עבודה במשרה מלאה או עבודה נוספת א� לא מצאו.  14
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) 20.8%( יותרושעות  50מו כ�, שיעור הגברי  שעבדו כ 15חלקית.במשרה מהגברי  שעבדו  16.4%לעומת 

  16.)6%הנשי  (שיעור שלושה מ%פיהוא יותר מ

  

 2014בשנת   .מגברי	פחות תפקידי ניהול מאיישות שנשי	 למדי  מעבודה נתוני  נוספי  על מאפייני ה

מכלל  �32%נשי	 היוו כ 2013בשנת עוד עולה כי  .32.8%כלל המנהלי	 היה בהמנהלות  שיעור

 יבהתייחס לשכירי  המקבלי  את שכר  מחברות כוח אד  עולה כ 17גברי	. �68%לעומת כ ,העצמאי	

 21,300( %50.1%חברות כוח אד  הגיע למכלל השכירי  המקבלי  את שכר  ב הנשי  שיעור 2014בשנת 

בהמש� המסמ� יוצגו  18.49%עמד על אשר  ,כלל השכירי בבהשוואה לחלק� של הנשי  השכירות  ,נשי )

  ובה  פערי שכר ומשלחי יד. ,בהרחבה פערי  מגדריי  נוספי  בשוק העבודה

 ,תעסוקת נשי שיעורי סוגיות הנוגעות לבמספר פעמי   הוועדה לקידו  מעמד האישה דנה %19בכנסת ה

אישרה את תקנות משרד הכלכלה הוועדה בי� השאר,  19.חרדיות נשי  שיעור התעסוקה בקרבובכלל זה 

ועניי� זה יוצג בהרחבה נשי  בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשי , של שילוב וקידו  של לעידוד 

 �   20המסמ�.בהמש

  בישראל תעסוקה בקרב נשי	 ערביותהשיעורי  .2.1.2

קט� במידה של הנשי  הערביות בישראל בכוח העבודה ההשתתפות  ימלמדי  כי שיעור ודוחות מחקרי 

יש לציי� כי  21בקרב נשי  במדינות מערביות.בישראל ובקרב נשי  יהודיות ההשתתפות  יניכרת משיעור

     22קהילה הבדואית הוא הקשה מכול .בצב התעסוקה מו ,בתו� החברה הערבית ג  פערי יש 

   נתוני	 כלליי	

 ומעלה 15בנות  של נשי	 ערביותדה ובבכוח העשיעור ההשתתפות  2014בשנת  ,פי נתוני הלמ"ס%על

של חקר מ 23.בקרב הגברי	 הערבי	 �64.3%בקרב הנשי	 היהודיות ו 65.5%, לעומת 27.6%היה 

שיעור ההשתתפות של הנשי	  2010�1970בשני	 ש כי א(ראה מחטיבת המחקר של בנק ישראל 

%כ(כאמור, כיו  שיעור זה עומד על  במיוחד �עדיי� נמו וא, ה�20% לכ �10%הוכפל מכהערביות בישראל 

                                                 

  .2015במרס  4, 2015לאומי %לקט נתוני  לרגל יו  האישה הבי�הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  15
 .2015בינואר  29, �2014 הרביעי ולשנת נתוני  מסקר כוח אד  לחודש דצמבר, לרבעולסטטיסטיקה,  הלשכה המרכזית 16
  .2015במרס  4, 2015לאומי %לקט נתוני  לרגל יו  האישה הבי�הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  17
  .ש  18
תקנות לעידוד של שילוב וקידו  של נשי  , 35שה ולשוויו� מגדרי, פרוטוקול מס' ראו לדוגמה: הוועדה לקידו  מעמד האי 19

בידול תעסוקתי ופערי , 66; פרוטוקול מס' 2013בספטמבר  9, %2013בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשי , התשע"ג
 12, תעסוקה, יזמות והכשרה –נשי  חרדיות בעול  העבודה , 77; פרוטוקול מס' 2014בפברואר  19, שכר בי� גברי  ונשי 

 .2014במאי 
תקנות לעידוד של שילוב וקידו  של נשי  בעבודה ושל , 35הוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי, פרוטוקול מס'  20

 .2013בספטמבר  9, %2013 התאמת מקומות עבודה לנשי , התשע"ג
%דוח הוועדה לשינוי כלכלי; 2010ביוני  3, דוח סופי –הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה  ראו לדוגמה: משרד הכלכלה, 21

נשי  ערביות בשוק העבודה ; ער� ישיב וניצה (קלינר) קסיר, 2011, אוקטובר חברתי, השקפה כללית ועיקרי המלצות
דיוק� האישה הערבייה ; משרד הכלכלה, 2012, חטיבת המחקר בבנק ישראל, מרס בישראל: מאפייני  וצעדי מדיניות

 . 2012 ,העובדת
 .2010ביוני  3, דוח סופי –הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה  משרד הכלכלה,22
  .2015בינואר  29, 2014נתוני  מסקר כוח אד  לחודש דצמבר, לרבעו� הרביעי ולשנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  23
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מזה של הנשי   אטיקצב העלייה בשיעור ההשתתפות של הנשי  הערביות היה שכמו כ�, מאחר  .)28%

   24שתי הקבוצות א( התרחב. י�היהודיות, הפער בשיעור ההשתתפות ב

 �%83כ לעומת ,�%53כ 2014בשנת  היה 25�64נות ב ערביות של נשי	בכוח העבודה שיעור ההשתתפות 

 שיעור הנשי	 25.בגילאי	 האמורי	 ערבי	 גברי	בקרב  �78%כו בגילאי	 אלובקרב נשי	 יהודיות 

בקרב  %5.7לעומת , %6.9 היה 2014בשנת  ומעלה 15בנות מועסקות בכוח העבודה �הבלתי הערביות

בקרב  מועסקי % הבלתישיעור היה  25%64בני בקרב  26.הערבי	 הגברי	 בקרב �%7יהודיות והנשי	 ה

   בקרב גברי  ערבי . %5.6בקרב נשי  יהודיות ו 4.9%לעומת  ,7.2%נשי  ערביות 

בשנת  ה היהומעל 15בנות  ערביות בקרב נשי	כלל האוכלוסייה) ב(שיעור המועסקי   שיעור התעסוקה

הוא  25�64בנות , ובקרב ערבי	 גברי	בקרב  �%8.59בקרב נשי	 יהודיות ו %61.8 לעומת ,%24.9 2014

  27.בגילאי  אלו ערבי	 בקרב גברי	 �73.5%בקרב נשי	 יהודיות ו 78.7%לעומת  ,32.3%היה 

אליעזר כדי %ב�דאז בנימי� כלכלה שר ה 2009בשנת  שהקי  ,יצוי� כי הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה

בקרב נשי	  2020המליצה לקבוע יעדי תעסוקה לשנת  ,לגבש מדיניות ממשלתית לעידוד תעסוקה

נות  נשי	 בבקרב  42%ושיעור תעסוקה של  64�25נשי	 בנות בקרב  41%שיעור תעסוקה של  :ערביות

  2010.29שנת מ 1994מס' אימצה המלצה זו בהחלטה ממשלה ה 24�20.28

 �ממחצית הנשי  הערביות שאינ� בכוח יותר מלמדי  כי  2013הסקר החברתי לשנת נתוני הלמ"ס מתו

  להיות� מחו1 לכוח העבודה היא הצור� לטפלהעיקרית העבודה א� מעוניינות לעבוד דיווחו כי הסיבה 

  30משפחה או במשק הבית.%בבני

מתבטאי  יהודיות  נשי  ערביות לנשי  עולה כי פערי התעסוקה בי� 2010לשנת  כלכלההמשרד מנתוני 

 ,43.9%הוא שיעור הנשי	 הערביות אשר עובדות במשרה חלקית  :ניהולהתפקידי בוהיק( המשרה בג  

 22.4% לעומת – עובדות במשרה חלקית שלא מרצו�� המ �61% ו ,מהנשי	 היהודיות 32.4%לעומת 

ת (ה� הערביות וה� כלל הנשי  המועסקובכמו כ�, שיעור הנשי  הערביות המנהלות  .מהנשי	 היהודיות

שיעור אחד ההסברי  האפשריי  לנציי� כי  מנהלות יהודיות. 5.4%לעומת  ,1.1% –קט� היהודיות) היה 

זמ� רב יותר דרוש לנשי	 ערביות שהוא של נשי  ערביות אשר עובדות במשרה חלקית שלא מרצו� דול הג

שכר בפערי   31.ל נשי	 יהודיותבממוצע אצ שבועות 25בממוצע, לעומת שבועות  63.2 – למצוא עבודה

  ו בהמש�.צגהעבודה יו

(לעומת  36.4הוא  דהונשי	 ערביות שאינ� בכוח העבעולה כי גיל� הממוצע של  כלכלהמנתוני משרד ה

אינ� בכוח העבודה אינ� בו שמהנשי	 הערביות  �73.5%כ על כ�, נוס(בקרב הנשי  היהודיות).  42.3

  . ל לימודי	בש – �13.6%בית ובשל היות� עקרות 

                                                 

, חטיבת המחקר בבנק נשי  ערביות בשוק העבודה בישראל: מאפייני  וצעדי מדיניותער� ישיב וניצה (קלינר) קסיר,  24
 . 2012ישראל, מרס 

 .2015בינואר  29, 2014נתוני  מסקר כוח אד  לחודש דצמבר, לרבעו� הרביעי ולשנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  25
  .2015בינואר  29, 2014נתוני  מסקר כוח אד  לחודש דצמבר, לרבעו� הרביעי ולשנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  26
  ש . 27
  .2010ביוני  3, דוח סופי –הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה  משרד הכלכלה,  28
 .2010ביולי  15, 2010%2020הצבת יעדי תעסוקה לשני  , 1994החלטת ממשלה מס'  29
  .2015בינואר  14, בנושא תעסוקה 2013לקט נתוני  מתו� הסקר החברתי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  30
  .2012, דיוק� האישה הערבייה העובדתמשרד הכלכלה,  31
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%כ) ושירותי בריאות, רווחה וסעד (34%חינו� (ה  בה  מועסקות נשי  ערביות שמשלחי היד העיקריי  

מקצועות ב) ו%13%פקידות (כב), %60%אקדמאיות ערביות עוסקות בעיקר בתחו  החינו� (כ 32).21%

   33).%11% תחו  הרפואה (כב

  ותחסמי	 בהשתלבות של נשי	 ערביות בשוק העבודה והמלצ

: טיפול בילדי  רבי  נשי  ערביותבקרב בכוח העבודה שיעורי ההשתתפות הנמוכי  ל הסברי כמה יש 

מספקת למוקדי לא השכלה וכישורי  מקצועיי  מתאימי ; נגישות תחבורתית חוסר בגיל צעיר יחסית; 

לא תית תעסוקה; מאפייני  תרבותיי ; אפליית מעסיקי  בלתי פורמלית; פערי מידע והכוונה תעסוק

נשי  לא  רובפי %לאפיינת עבעיית ההשתתפות הנמוכה מ 34אכיפת חוקי עבודה.%אימספקת; שכר נמו� ו

מספר רב של  שלה�אנגלית ומחשב, נשי  מו משכילות, נשי  שאינ� שולטות במיומנויות מתקדמות כ

בורה ציבורית תח לשנגישות  יתבעיבה  יש שילדי  קטני ), נשי  המתגוררות באזורי  בעיקר ילדי  (ו

מאששי  את  2011שנת לנתוני הלמ"ס  35מסורתית בנוגע לעבודת נשי . ת עול תפיס שיש לה�ונשי  

לה וככל שעבמידה ניכרת לה ובכוח העבודה בקרב נשי  ערביות ע שיעור ההשתתפותחשיבות ההשכלה: 

  36יותר. שני  או 16בקרב נשי  שלמדו  %67%שני  ל 12%9בקרב נשי  שלמדו  %17% מ ,ההשכלה

צעדי  שיש לנקוט כדי להתגבר על החסמי  ולהעלות את שיעור לבנוגע החוקרי  תמימי דעי  רוב 

הרחבת פעילות  של מרכזי הכוו�  עיקריות:ה הנשי  הערביות בכוח העבודה. ההמלצותשל השתתפות ה

השלמת  עידודהקצאת שוברי הכשרה מקצועית,  ,עידוד הנגישות הפיזית של מקומות עבודהתעסוקה, 

חבת החקיקה נגד אפליה סבסוד עלות הטיפול בילדי , הרהשכלה בכלל והשכלה גבוהה בפרט, 

יש לתת את הדעת על חשיבות עידוד הנגישות הפיזית של מקומות  37ת חוקי עבודה.אכיפתעסוקתית ו

לי עבודה ויצירת מוקדי עבודה בתו� יישוביי  ערביי , שכ� הגדלת שיעור העובדות הפוטנציאליות ב

תקשה של נשי  ערביות למקו  מגוריה�  סמו�לפעול להנגשת מקומות עבודה וליצירת מקומות עבודה 

ונקבעו המלצות אלו חלק מהוזכרו חברתי %בדוח הוועדה לשינוי כלכלי 38עבודה. מותשילוב� במקואת 

 4193 ', את החלטה מס2012קיבלה הממשלה, בינואר המלצות הוועדה על סמ�  39.יעדי  מספריי 

                                                 

  .12.12לוח , 65מס' , 2014שנתו� סטטיסטי לישראל הלמ"ס,  32
  .2012, דיוק� האישה הערבייה העובדתמשרד הכלכלה,  33
הוועדה לבחינת מדיניות  להרחבה בדבר החסמי  העיקריי  בשילוב נשי  ערביות בשוק העבודה ראו: משרד הכלכלה, 34

; 2011, אוקטובר חברתי, השקפה כללית ועיקרי המלצות% דוח הוועדה לשינוי כלכלי; 2010ביוני  3, דוח סופי –תעסוקה 
, חטיבת המחקר בבנק ישראל: מאפייני  וצעדי מדיניותנשי  ערביות בשוק העבודה בער� ישיב וניצה (קלינר) קסיר, 

שילוב נשי  בשוק ; משרד ראש הממשלה, הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי, 2012ישראל, מרס 
  .2013במרס  19ה: , תארי� כניסהעבודה

, חטיבת המחקר בבנק נשי  ערביות בשוק העבודה בישראל: מאפייני  וצעדי מדיניותער� ישיב וניצה (קלינר) קסיר,  35
 .2012ישראל, מרס 

 .2013, מרס 132 סטטיסטיקל, 1990%2011נשי  וגברי  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  36
; ער� ישיב וניצה (קלינר) 2010 ביוני 3, דוח סופי –הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה  להרחבה בנושא ראו: משרד הכלכלה, 37

  .2012, חטיבת המחקר בבנק ישראל, מרס נשי  ערביות בשוק העבודה בישראל: מאפייני  וצעדי מדיניותקסיר, 
%, כתבה אורלי אלמגורתעסוקה של נשי  ערביותהתוכניות ציבוריות להגדלת שיעור מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  38

 .2009בספטמבר  10לוט�, 
%כלאשר יספקו שירות במתווה עולה עד  ,2015מרכזי הכוונה ייעודיי  עד לשנת  22פריסה ארצית של מהמלצות הוועדה:  39

% ו 2015%2013שוברי  בשני   1,000במתווה עולה של  הקצאת שוברי הכשרה מקצועית; 2016וטי  בשנת בני מיע 16,250
המספקת ליווי, העצמה והכוו� תעסוקתי לנשי  מהמגזר הערבי ", אשת חיל"תוכנית ההרחבת  ;2016שוברי  בשנת  2,000

סבסוד  משתתפות חדשות בכל שנה; 1,080, כ� שתכלול יישובי  חדשי  %36 והפעלתה ב ,שאינ� משתתפות בשוק העבודה
הרחבת מספר התלמידות  ;2015ילדי  בשנת  %7,000במשרה חלקית במתווה עולה עד לכ מעונות יו  לנשי  העובדות

הפעלת תוכניות להשלמת השכלה והרחבת אכיפת תלמידות בתו� חמש שני ;  %3,000במערכת החינו� הטכנולוגי ביותר מ
חברתי, השקפה כללית %דוח הוועדה לשינוי כלכלי .שלושה% עסיקי  הנבדקי  בכל שנה יגדל פיכ� שמספר המ חוקי עבודה

 .2011, אוקטובר ועיקרי המלצות
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תו� התמקדות מהשתלבות בתעסוקה, בהאוכלוסייה הערבית  העומדי	 בפניהסרת החסמי	  שעניינה

   40.הערביותבנשי	 

הרשות לפיתוח כלכלי של  ובה  עוסקי  בהפעלת תוכניות לעידוד תעסוקת נשי  ערביות שוני גופי  

שה במשרד ראש המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי במשרד ראש הממשלה; הרשות לקידו  מעמד האי

. כמו עודתנופה בתעסוקה) ו –; משרד החינו�; ג'וינט ישראל (ובהמש� תבת הכלכלההממשלה; משרד 

  כ�, עמותות וארגוני  רבי  מפעילי  תוכניות מסוג זה. 

 עסוקה בקרב נשי	 חרדיותתהשיעורי  .2.1.3

  נתוני	 כלליי	

ויש לתת את הדעת על  41,רדיחלהגדיר לאמוד את שיעור החרדי  בכלל האוכלוסייה בשל הקושי קשה 

 �ניב אומדני  שוני  על מאפייניו של השימוש בשיטות שונות להגדרת האוכלוסייה החרדית עלול להשכ

   .בו ובכלל זה שיעורי התעסוקה 42,המגזר החרדי

לעומת  ,68%היה  64�25בנות שיעור התעסוקה בקרב נשי	 חרדיות  2013, בשנת הלמ"ס פי נתוני� על

שיעורי נעו  2011%2002בשני    43.בקרב גברי  חרדי  %56% יהודיות שאינ� חרדיות ו בקרב נשי  79%

וכאמור  ,בשיעורי התעסוקהניכרת חלה עלייה  2012, בשנת 50%סביב  התעסוקה בקרב נשי  חרדיות

 ידי�מהיעד שנקבע על שיעור זה גבוה כפי שיפורט בהמש�, . יצוי� כי68%היה שיעור זה  2013בשנת 

, המחשב המוסד לביטוח לאומיפי � על הממשלה. ידי� ואומ0 על בחינת מדיניות תעסוקההוועדה ל

שיעור התעסוקה של נשי	 חרדיות , פי מדג %ולא על נתוני כלל האוכלוסייהעל סמ� שיעורי תעסוקה 

פי נתוני הלמ"ס, כשליש מהנשי  החרדיות שאינ� בכוח % על 44.�54%ל �49% מ 2009�2005עלה בשני	 

  45ניינות לעבוד.העבודה מעו

בי� בכוח העבודה הפער בהשתתפות מלבד העלייה בשיעורי התעסוקה לאור� השני , יש הטועני  כי 

 ,לדוגמה .שלה� הילדי מספר מביאי  בחשבו� את א   עוד יותר חרדיות ללא חרדיות מצטמצ  נשי 

אותו מספר לה�  שישילדי  ויותר נוטות לעבוד יותר מנשי  לא חרדיות  חמישה שלה�נשי  חרדיות 

כמו כ�, שיעור התעסוקה של נשי  חרדיות בישראל  גיל).ו כגו� השכלהנוספי  (ומאפייני  דומי   ילדי 

   46 לעומת קהילות חרדיות בחו"ל.מעט  בוהנחשב ג

 .התעסוקה לשיעורי, ולא תעסוקת נשי	 חרדיות נוגעות למאפייני התעסוקהעל הטענות המרכזיות 

 47.מוגבל הוא מועסקות נשי	 חרדיותבה� שהעבודות  מגוו�כי היא קשר זה טענה מרכזית החוזרת בה

                                                 

  .2012בינואר  29, ור התעסוקההגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיע, 4193החלטת ממשלה מס'  40
  .2011, מרס שיטות מדידה ואמידת גודלה של האוכלוסייה החרדית בישראלהלמ"ס,  41
  .2009, מרס העצמה תו� שילוב בתעסוקה –המגזר החרדי בישראל המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה,  42
  .2015בינואר  14, בנושא תעסוקה 2013לקט נתוני  מתו� הסקר החברתי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  43
 שנילהל� למדו במוסד חרדי: אב או א , לפחות  כל תושב שלמד במוסד חרדי או שקרובי משפחתו כמפורטהוגדר כחרדי  44

הרכב . דניאל גוטליב ואסתר טולדנו, הזוג% זוג וקרובי משפחה של ב�%אחיות, ב�או  אחי  שניבנות, לפחות או  בני 
  .2011בנובמבר  7, המוסד לביטוח לאומי, %2000בוצות אוכלוסייה בישראל בשנות ההתעסוקה לפי ק

  .2015בינואר  14, בנושא תעסוקה 2013לקט נתוני  מתו� הסקר החברתי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  45
  .2009, מרס העצמה תו� שילוב בתעסוקה –המגזר החרדי בישראל המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה,  46
, תעסוקה, יזמות והכשרה –נשי  חרדיות בעול  העבודה , 77הוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי, פרוטוקול מס'  47

, העצמה תו� שילוב בתעסוקה –המגזר החרדי בישראל ראש הממשלה, ; המועצה הלאומית לכלכלה, משרד 2014במאי  12
  .2009מרס 
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פי רוב במשכורות נמוכות ובמשרות �המתאפיי� על ,בתחו	 החינו�נוטות לעבוד הנשי	 החרדיות 

מאפשרת  בתחו  זה עבודהשהנשי  החרדיות בענ( החינו� הוא של הסבר אחד להתמקדות  48.חלקיות

   49ושמירה על מצוות הדת. ,נוחה יחסית לטיפול בילדי  עבודה בתו� הקהילה, במסגרת

 50.63%של יעד תעסוקה  64%25 נותנשי  חרדיות בלהוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה המליצה לקבוע 

היעד שנקבע למגזר  ;2020מצה המלצה זו ונקבעו יעדי תעסוקה לשנת וא 1994החלטת ממשלה מס' ב

, שיעור התעסוקה 2013בשנת כאמור,  51רי  וה� לנשי .ה� לגב 63%החרדי הוא שיעור תעסוקה של 

  ., גבוה מהיעד שנקבע68%היה  64�25בקרב נשי	 חרדיות בנות 

על בו עמדה וקיימה הוועדה לקידו  מעמד האישה דיו� בנושא תעסוקת נשי  חרדיות  %19בכנסת ה

 �  52איכות התעסוקה. דגש עלב ,צעדי  לעידוד תעסוקת נשי  חרדיותלנקוט הצור

  חסמי	 בהשתלבות נשי	 חרדיות בשוק העבודה והמלצות

בעניי�  .אוכלוסייה החרדיתקרב בהנמו� בעבודה השתתפות ההגורמי  לשיעור מחקרי  שוני  עמדו על 

 ,שמירה קפדנית על מצוות הדת כגו� ,הרלוונטיי  ה� לגברי  חרדי  וה� לנשי  חרדיות צוינו גורמי זה 

חשש מחשיפה פיזית  ;כשרות מזו� מחמירה ;לגברי  בסביבת העבודה ובכלל זה הפרדה מלאה בי� נשי 

מחסור בהו�  ;הסתפקות במועט והתרחקות ממותרות ומתרבות הצריכה ;ורעיונית לחברה החילונית

הוא הרצו� העומד בפני נשי  חרדיות עיקרי החס  ה בשל מיומנויות נמוכות., בדר� כלל אנושי תעסוקתי

ומוביל אות� עבודה מקשה עליה� להשתלב ברצו� זה  ;ולדאוג לחינוכ  להקי  משפחה ברוכת ילדי 

 לשנשי  ערביות, הנגישות הפיזית שלא כמו  53.סמו� לבית�להעדי( עבודות גמישות במשרה חלקית 

  54האוכלוסייה החרדית.רוב עבור באינה חס  העבודה בדר� כלל מקומות 

ד התעסוקה של נשי	 חרדיות הוא הרחבת כלי המדיניות העיקרי לעידוהחוקרי  סוברי  כי רוב 

להשתלב במקצועות בעלי אופק לה� שיתאפשר די כ ,אפשרויות ההשכלה וההכשרה החלופית

שיתו( פעולה ע  המנהיגות התורנית בשות פעילות צריכה להיעשכל  כי יש הגורסי  נוסי( 55.תעסוקתי

   56נות.דת וחשעוינויתעוררו או החברתית בציבור החרדי, שכ� ללא שיתו( פעולה 

דגש על עידוד תעסוקת בה הוש  אומנ   .דנה א( היא בתעסוקת חרדי  חברתי%הוועדה לשינוי כלכלי

על פריסה הוועדה המליצה בי� השאר ג  לנשי  חרדיות. נוגעות א� חלק מ� ההמלצות  ,גברי  חרדי 

יות המקומיות. ארצית של מרכזי הכוו� תעסוקתיי  וייעודיי  לאוכלוסייה החרדית בשיתו( הרשו

                                                 

 ש .  48
 ;2009, מרס העצמה תו� שילוב בתעסוקה –המגזר החרדי בישראל המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה,  49

 .2005, מכו� פלורסהיימר למחקרי מדיניות, נובמבר מצוקה ותעסוקה בחברה החרדיתבצלאל כה�, 
  .2010ביוני  3, דוח סופי –הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה  משרד הכלכלה, 50
  .2010ביולי  15, 2010%2020הצבת יעדי תעסוקה לשני  , 1994החלטת ממשלה מס'  51
, תעסוקה, יזמות והכשרה –נשי  חרדיות בעול  העבודה , 77הוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי, פרוטוקול מס'  52

  .2014במאי  12
; 2009, מרס העצמה תו� שילוב בתעסוקה –המגזר החרדי בישראל המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה,  53

  .2005דיניות, נובמבר , מכו� פלורסהיימר למחקרי ממצוקה ותעסוקה בחברה החרדיתבצלאל כה�, 
 .2009, מרס העצמה תו� שילוב בתעסוקה –המגזר החרדי בישראל המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה,  54
; המועצה 2008במרס  4, כתב אליעזר שוור1,   חרדיותעידוד התעסוקה של נשימרכז המחקר והמידע של הכנסת,  55

; משרד 2009, מרס העצמה תו� שילוב בתעסוקה –המגזר החרדי בישראל הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה, 
 .2010ביוני  3, דוח סופי –הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה  הכלכלה,

 .2005מחקרי מדיניות, נובמבר , מכו� פלורסהיימר למצוקה ותעסוקה בחברה החרדיתבצלאל כה�,  56
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חרדי  בשנת  %12,000כ, שישרתו 2015%2012בשני   הכוו� הוועדה המליצה על פריסת שמונה מרכזי

כדי להקנות למגזר החרדי מיצ"ב המבחני השתתפות בהוצע לחייב את כל התלמידי  ב. כמו כ�, 2015

  57מיומנויות אשר יאפשרו לו להשתלב בשוק העבודה המודרני.

 ,הכלכלההמגזר החרדי בשוק העבודה ה  משרד אנשי  מילוב כיו  בש י וסקהע י העיקריפי  הגו

  . וצה"ל המועצה להשכלה גבוההמשרד החינו�, כ� ו ,במסגרת חברת תבת ,הג'וינט

יותר שילוב החרדי  בשוק העבודה משתתפות נשי  וד דיות לעילויפעבבדר� כלל כי  מצא המדינה מבקר

, להשלי  את אלו ותוכניות אחרות המיועדות לחרדי  תוכניות  יישולעקוב אחר  הוא מציע 58מגברי .

מביאות להפסיק תוכניות שאינ�  ,היקפ�את ולהגדיל  מועילותהערכת�, לזרז את הטמעת� של תוכניות 

  59בקרב מעסיקי . להעסקת חרדי מודעות הלפעול להגדלת ותועלת 

 פערי שכר משלחי יד "נשיי	" ו .2.2

 משלחי יד "נשיי	"

ותחומי  סיעוד וטיפול בילדי בדר� כלל  –  כי משלחי יד מסוימי  נחשבי  "נשיי " מחקרי  מראי

מקצועות הנתפסי  באשר רוב פחותי  מפי %לע. בעיסוקי  אלו תנאי השכר והקידו  ההוראה

 , מתמטיי  או יא  נשי  בוחרות ללמוד מקצועות טכנולוגיג  , OECD%ה פי נתוני%על 60"גבריי ".

נתוני הלשכה המרכזית  61גברי .ה  של סיכויימקטני  לעבוד במקצועות אלו  , סיכוייה� ימדעי

עסקו בשישה  בישראלהמועסקות  מהנשי	 �32%כ 2014בשנת  :לסטטיסטיקה מחזקי  טענות אלו

כל אחד ב 62.מזכירותו ובה	 טיפול, תחומי הוראה ,אפייני	 בשכר נמו�תהמ "נשיי	"משלחי יד 

הנחשב  ,טק% בתחו  ההיי ,לעומת זאת 63או יותר מהמועסקי .שליש  ממשלחי היד הללו היו הנשי  שני

 בה  נשי שהענפי   64.מכלל המועסקי  בתחו  זה 35.5%שיעור הנשי  היה  ,משלח יד "גברי"

בכנסת  67.ושירותי  אחרי  66חינו� ;65ה  בריאות, רווחה וסעד העצמאי מיותר ממחצית ה�  עצמאיות

 בו, ובידול תעסוקתי ופערי שכר בי� גברי  ונשי ישה דיו� בנושא הוועדה לקידו  מעמד האקיימה  %19 ה

                                                 

 .2011, אוקטובר דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי, השקפה כללית ועיקרי המלצות 57
 .2012במאי  1, 2010ולחשבונות שנת הכספי	  2011לשנת  62דוח שנתי מבקר המדינה,  58
  .ש  59
הל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה, , מיננשי  בהשוואה לגברי  בעול  העבודהברמ1 ורונית הריס, %אסנת פיכטלברג 60

2011;2012 Publishing, , OECD Closing the Gender Gap: Act NowOECD, .  
61 , OECD Publishing, 2012 Closing the Gender Gap: Act NowOECD, .  
ילדי ; עובדי מזכירות; %ספר ובגני%טפלי  סיעודיי  במשקי בית; מנהלי חשבונות; עובדי הוראה בבתיששת משלחי היד: מ 62

  .2015במרס  4, 2015מי לאו% לקט נתוני  לרגל יו  האישה הבי�מוכרי  וזבני . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
  ש . 63
 .ש  64
חולי , ייעו1 וטיפול רפואי אצל רופאי  כלליי  או מומחי  ומנתחי , רפואת שיניי , מת� טיפולי  %שירותי רפואה בבתי 65

  רפואיי  ושירותי רווחה וסעד.% פארה
  חינו� ה� במוסדות ציבוריי  וה� במוסדות פרטיי , בכל הרמות ובכל המקצועות. 66
הלשכה המרכזית  ויות של ארגוני חברי , תיקו� מחשבי , ציוד אישי וציוד לבית ושירותי  אישיי  אחרי .פעיל 67

 .2015במרס  4, 2015לאומי % לקט נתוני  לרגל יו  האישה הבי�לסטטיסטיקה, 
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(אל מול תלמידי ) למקצועות מסוימי  ובי� תחו  העבודה  הספר% בבתי של תלמידות סללהה בי� נקשר

  68.שלה� העתידי

  פערי שכר 

 ,חוק שכר שווה לעובדת ולעובדובכלל זה בי� המיני , � ושווי% למנוע אי שמטרתהעל א( חקיקה 

 ההכנסה החודשית 2013בשנת  ,פי נתוני הלמ"ס%עלנשי . לפערי שכר בי� גברי  יש  ,�1996תשמ"וה

. ש"ח 7,280 –והכנסתה של אישה  ,ש"ח 10,683יתה ימעבודה שכירה של גבר ה ברוטוהממוצעת 

בשני העשורי	 האחרוני	 הצטמצ	  ,ע  זאת 69.מהכנסת הגבר 68%תה יהכנסת האישה היכלומר 

 57%תה יהיאישה שכירה  ה שלהכנסת %90בתחילת שנות ה – בהכנסה החודשית יני	הפער בי� המ

  70.בלבדמהכנסת הגבר 

ש"ח.  7,406 –ש"ח, והכנסתה של אישה  12,440תה יההכנסה החודשית הממוצעת של גבר עצמאי הי

 71מהכנסתו של גבר עצמאי. 60% רק היאוע  זאת  ,מהכנסת אישה שכירה %1.7%הכנסה זו גבוהה ב

ההכנסה החודשית של גבר  ,רוב העצמאי	 עצמאיות ה�בה	 נשי	 ששצוינו לעיל, ג	 בענפי	 צוי� כי י

בו נשי  היו שלדוגמה, בענ( "שירותי בריאות, רווחה וסעד", של אישה.  הכנסתהמה יותר התה גבויהי

של  מההכנסה החודשית %67%יתה גבוהה ביהעצמאי  בענ(, ההכנסה החודשית של גבר ה כללמ %75%כ

  72.אישה

גברי  שכירי  . שבועבממוצע הההבדלי  במספר שעות העבודה ה  בי� השאר  פערי השכרלהגורמי  

השכר בעבור בחישוב  73.שעות 37.1עובדות  נשי  שכירותואילו  ,שעות שבועיות 45.8עובדי  בממוצע 

 85%היא שה אישל  לשעה ההכנסה :א� אינו נעל מצטמצ  מעט בי� נשי  לגברי   שעת עבודה הפער

 ש"ח 47.4 –ואישה שכירה בממוצע ש"ח לשעה  55.4הגבר (גבר שכיר מרוויח של  לשעה המהכנס

נשי  שכ�  ,ג  בקרב עצמאי  פערי השכר נובעי  בי� היתר מהבדלי  בממוצע שעות העבודה 74).בממוצע

בחישוב  .בהתאמה) ,45.7לעומת  33עצמאיות עובדות בממוצע פחות שעות בשבוע מגברי  עצמאי  (

  א� אינו נעל . מצטמצ הפער השכר בעבור שעת עבודה 

ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו  2013בשנת  עולה כי נתוני הלמ"ס, מלפערי שכר במגזר הערבי אשר

הכנסת האישה קרי,  ש"ח. 5,210 –ש"ח, והכנסתה של אישה  6,453תה ישל גבר שכיר במגזר הערבי הי

הבדלי  במספר שעות העבודה הממוצע מהנובע, בי� היתר,  ר זהפע .מהכנסת הגבר �81% כ תהיהי

בהשוואת השכר לשעה שעות בשבוע יותר מהנשי .  10.9גברי  במגזר הערבי עובדי  בממוצע שבוע: ב

                                                 

 19, בידול תעסוקתי ופערי שכר בי� גברי  ונשי , 66ולשוויו� מגדרי, פרוטוקול מס'  הוועדה לקידו  מעמד האישה 68
 .2014בפברואר 

  .2015במרס  4, 2015לאומי %אישה הבי�לקט נתוני  לרגל יו  ההלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  69
 .2013במרס  6, לאומי%לקט נתוני  לרגל יו  האישה הבי�הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  70
  .2015במרס  4, 2015לאומי %לקט נתוני  לרגל יו  האישה הבי�הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  71
 .ש  72
  .ש  73
 .ש  74
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ש"ח  37.6( �6.1%של גבר ערבי במשכרו גבוה יותר היה השכר של אישה ערבייה  2013בשנת עולה כי 

  75.תאמה)בה ,ש"ח בממוצע %35.3 ובממוצע 

 ,ואכ� 76.תלאימהוייחוד וב ,הנחשב מקו  עבודה ידידותי לנשי  ,יפערי שכר קיימי  ג  במגזר הציבור

השכר  77.64.2%כלל המשרות בשירות המדינה היה בנשי  בה� הועסקו שמשרות השיעור  2013בשנת 

 הפנסיוני השכר 2013בשנת של גברי . כ�, הממוצע השכר משל נשי  בשירות המדינה נמו� הממוצע 

עבור משרה הממוצע בהשכר הפנסיוני מ �13.5% עבור משרה מלאה של נשי	 היה נמו� בכב 78הממוצע

משרה מלאה). גבר בש"ח ל 10,366משרה מלאה לעומת לאישה בש"ח לחודש  8,962( מלאה של גברי	

ש"ח  13,813( �21%כ – פנסיוניי	 הפער בי� גברי	 לנשי	 גדול א1 יותר הכולל רכיבי	 בשכר ברוטו

רכיב השכר שעות מבי� היתר נובע  ול יותר בשכר ברוטודגההפער  גברי ).לש"ח  17,444נשי  לעומת ל

ש"ח לחודש  1,987(מחצית מזה שקיבלו גברי	 כשקיבלו הנשי	 היה הממוצע בו התשלו	 ש ,נוספות

      79גברי ).לש"ח לחודש  4,067נשי  לעומת ל

 בפערי	 בי� שכרשל ממש לא חלו שינויי	  �90הסו1 שנות  מאז עולה כי מהנתוני  המוצגי  בדוח

בי� גברי  . הפער הצטמצמורכיבי השכר כל הפערי	 בנשי	 בשירות המדינה, א	 כי שכר הלגברי	 ה

, הפער נקודות האחוז %2בשכר ברוטו הצטמצ  ב , הפערנקודות האחוז %8קט� בכשכר הפנסיוני בלנשי  

 נקודות  %20כהוצאות הצטמצ  א( הוא בהוהפער בהחזר  ות האחוזנקוד %6נוספות הצטמצ  בכהבשעות 

   80.האחוז

 �48.5% בדול גהיה  2013שיעור הנשי	 בשירות המדינה המקבלות השלמה לשכר המינימו	 בשנת 

  מהגברי ). 29.5%מהנשי  לעומת  43.8%(משיעור הגברי	 המקבלי	 השלמה 

שכר� של נשי	 ערביות נמו� משל נשי	 , ללמש. עצמה הנשי  אוכלוסיית קרבבג  פערי שכר יש 

%בבוה ג היה השכר הממוצע החודשי (ברוטו) של נשי  יהודיות 2013בשנת , הלמ"ספי נתוני %; עליהודיות

). השכר הממוצע לשעת בהתאמה ,ש"ח 5,210ש"ח לעומת  7,555משכר� של הנשי  הערביות ( 45%

 37.6לעומת  ש"ח 49משכר� של הנשי  הערביות ( %30%בכבוה גהיה עבודה (ברוטו) של נשי  יהודיות 

בי� נשי  ערביות לנשי  יהודיות בסקטור העסקי  י השכרפער ,רובפי %עליצוי� כי  81)., בהתאמהש"ח

הכנסת� הממוצעת של נשי	 חרדיות ג   82בסקטור הציבורי.האוכלוסיות שתי מפערי השכר בי� גדולי  

                                                 

  .ש  75
בי� גברי  לנשי  במגזר הציבורי: ממצאי  מתו� דוח הממונה על השכר פערי שכר מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  76

 .2011בנובמבר  13לוט�, % , כתבה אורלי אלמגור2010במשרד האוצר לשנת 
%המדינה, בגופי הביטחו� ובשירות בתידי� וחשבו� על הוצאות השכר בשירות משרד האוצר, אג( שכר והסכמי עבודה,  77

  .2014, דצמבר 2013הסוהר לשנת 
כוללי  את רכיבי השכר  ו. רכיבי  אלניכוי ולהפרשה לקופת גמל לשכירי בסיס לשמש חלק השכר המשכר פנסיוני הוא  78

 .תוספת ותקו כגו� שכר יסוד ,הקבועי  של העובד
%די� וחשבו� על הוצאות השכר בשירות המדינה, בגופי הביטחו� ובשירות בתימשרד האוצר, אג( שכר והסכמי עבודה,  79

  .2014, דצמבר 2013הסוהר לשנת 
  .ש  80
  .2015במרס  4, 2015לאומי %לקט נתוני  לרגל יו  האישה הבי�הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  81
 . 2012, דיוק� האישה הערבייה העובדתמשרד הכלכלה,  82
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 7,144ש"ח לעומת  4,976היא הייתה  2011ובשנת , רביותמשל נשי	 שאינ� חרדיות או ע שכירות נמוכה

  83.%43%פער של כ – ש"ח

משות( לנציבות שוויו� הזדמנויות בעבודה, ה ,שוות ער�פרויקט פרויקט מרכזי בנושא פערי השכר הוא 

מטרתו להביא לצמצו  של פערי השכר המגדריי  בשוק ו ",אדוה"שתי"ל, שדולת הנשי  בישראל ומרכז 

בי� הפעילויות בפרויקט נית� למנות פיתוח ידע על פערי השכר באר1 ובעול  וקידו   .ישראלהעבודה ב

 יכולות של מעסיקי המודעות והגברת הפילוח מגדרי במגזר הפרטי והציבורי; בשקיפות של נתוני שכר 

 ידי האיחוד% לצמצו  פערי שכר; הנכחה והעמקה של השיח הציבורי בנושא ועוד. הפרויקט ממומ� על

  84האירופי.

כמו כ�,  85.השוני  על היבטיודיוני  בנושא כמה  הוועדה לקידו  מעמד האישה קיימה %19בכנסת ה

לפיו מי שמוטלת עליו החובה ו ,לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד 3חוקק תיקו� מס'  �19בכנסת ה

ת למי� לפרס	 או לדווח על שכר	 של עובדי	 ונושאי משרה יכלול בפרסו	 או בדיווח התייחסו

עובדי  לאסו( נתוני  על  %100יותר ממהחוק פוצל סעי( שמטיל חובה על מעביד המעסיק  86.העובד

 ; פיצול הסעי( נעשה,ומי� ולקיי  אחת לשנה דיו� בממצאי הנתוני  רהעובדי  המועסקי  אצלו לפי שכ

ה אור�, נשיא בדיוני הוועדה סוכ  ע  צביק ,ע  זאת 87.ארגוני המעסיקי ר, בשל התנגדות יתבי� ה

צוות שיבח� את נושא פערי השכר, ינתח את הנתוני  הקיימי  ויציג  שיוק  ,התאחדות התעשייני 

  88כנית פעולה.ולוועדה ת

 שוק העבודה להורות תהתאמ .2.3

העיקרי  הקושישוויו� המגדרי הקיי  בתחו  התעסוקה סבורי  כי %חוקרי  העוסקי  בנושא האי

רכי המשפחה. וצלרכי העבודה וטמו� בקושי לשלב בי� צ העבודהבשילוב� השוויוני של נשי  בשוק 

את הקונפליקט בי� המצמצמת כדי להגביר את השוויו� המגדרי בתעסוקה יש צור� במדיניות  ,לטענת 

מדיניות ב 89בי� השניי . לצורכי המשפחה ומאפשרת, ה� לגברי  וה� לנשי , לשלב עבודההצורכי 

סבסוד מסגרות טיפול ובה   מנגנוני ,משמשי  כמה  ההורותהתאמת שוק העבודה לחיי  מאפשרתה

הגעה לעבודה שעת בילדי , חופשת לידה בתשלו , עבודה במשרה חלקית, שעות עבודה גמישות (בעיקר 

שיעורי כזאת מסייעת להעלות את מחקרי  מראי  שמדיניות ושעת סיו ) ואפשרות לעבוד מהבית. 

  ילדי  קטני . אימהות לשל עיקר ב ,נשי ה של תעסוקה

                                                 

לשעה. הנתוני  מתבססי  על עיבודי בנק ישראל וסקרי כוח אד  והכנסות של הלמ"ס. את  לא נבדק הפער בשכר הממוצע 83
תיכונית. בנק ישראל, %פי השאלה א  מוסד הלימודי  האחרו� של אחד מבני המשפחה היה ישיבה על% החרדי  מזהי  על

  .2013, מרס סוגיות במדיניות הרווחה – פרק ח', 2012די� וחשבו� 
 .2014, יולי 2013דוח חופש המידע משרד הכלכלה,  84
 –פערי שכר מגדריי  בישראל: מה השתנה ולא� פנינו , 4הוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי, פרוטוקול מס'  85

חשיפת  –בידול תעסוקתי ופערי שכר בי� גברי  ונשי  , 66; פרוטוקול מס' 2013באפריל  30, לציו� יו  השכר השווה
שנה לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד? שיתו( פעולה  50, 95; פרוטוקול מס' 2014בפברואר  19, עדכני בנושאנתוני  ומחקר 

 .2014ביולי  17, מקדמי  יחד את השוויו� בשכר –מחוקק ומעסיקי  
 .%2014 ), התשע"ד3חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקו� מס'  86
  .2014במרס  3, 122"א, ישיבה מס' , מושב שני, חוב' כ%19"דברי הכנסת", הכנסת ה 87
שנה לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד? שיתו( פעולה מחוקק  50, 95הוועדה לקידו  מעמד האישה, פרוטוקול מס'  88

  .2014ביולי  17, מקדמי  יחד את השוויו� בשכר –ומעסיקי  
דוח  – %2008החוק לעידוד של שילוב וקידו  נשי  בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשי , תשס"חמשרד הכלכלה,  89

  .2013, אוגוסט המלצות ליישו  החוק –המועצה הציבורית לשילוב וקידו  נשי  בעבודה 
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יש הטועני  כי חלק מהסדרי   ,יותר מגברי  ואל מנגנוני נשי  נוטות לנצל שלהדגיש כי מאחר חשוב 

כדי להגיע לשוויו� מגדרי ו 90,סורתית בי� גברי  לנשי אלו דווקא מחזקי  את חלוקת התפקידי  המ

לשילוב חיי עבודה יות ולנקוט מדינבשוק העבודה יש לעסוק ג	 בשינוי תפקידו של האב במשק הבית 

מדיניות אשר מקטינה את השוני בשוק  ,תפיסה זולפי  91.תחול על גברי	 ועל נשי	 כאחתשומשפחה 

, ושוויוניות בבית ליצור שוויוניות ג	 בעבודות הבית ובטיפול בילדי	לנשי	 עשויה העבודה בי� גברי	 

   92.תתרו	 לשוויוניות בשוק העבודה

נשי  בעבודה ושל התאמת  של  שילוב וקידושל שרד הכלכלה לעידוד תקנות מ זה יפורטופרק %בתת

ההיבטי   ימי חופשה.לשעות עבודה גמישות ולההסדרי  לחופשת לידה,  וכ� מקומות עבודה לנשי ,

הוועדה לקידו  בעבודת משו  שלנושא זה היה מקו  מרכזי הנוגעי  למעונות יו  יפורטו בפרק נפרד 

   .דיוני  רבי  ולייחדה והיא , מעמד האישה

בעבודה ושל התאמת מקומות  נשי	של שילוב וקידו	  של תקנות משרד הכלכלה לעידוד

  93עבודה לנשי	

לנשי	,  התאמת מקומות עבודהשל נשי	 בעבודה ו של לעידוד של שילוב וקידו	 קחוחוקק  2008בשנת 

עסקית, לעודד התאמה . החוק נועד לטפח מודעות ציבורית לקידו  ושינוי של התרבות ה�2008 תשס"ח

נשי  של לעודד קידו  ושילוב כ� הלי עבודה להורות בכלל ולנשי  בפרט וושל מקומות עבודה ושל נ

ובכלל זה הגדלת מספר הנשי  בעמדות ניהול, שילוב נשי  בתעסוקה מקבוצות ( במקומות עבודה

תגמול עבור עסקה של נשי  וההאוכלוסייה המתקשות להשתלב במקומות עבודה ושיפור תנאי ה

הוחלט בחוק על חלוקת מענקי	 ואותות הכרה למעסיקי	 שיבלטו . כדי לקד  מטרות אלו )עבודת�

התקציב  החוק קובע כי. שילוב	 השוויוני של נשי	 בפרט והורי	 בכלל בכוח העבודה הארגוני בתחו	

  להענקת המענקי  ייקבע בתוכנית נפרדת בתקציב משרד הכלכלה. 

המשפט העליו� בדימוס �בראשותה של שופטת בית ,, הוקמה מועצה ציבוריתבהתא	 להוראות החוק

היו מועצה ב .דליה דורנר, לצור� ייעו0 לשר הכלכלה בקביעת אמות המידה להענקת האותות והמענקי	

נציבת שוויו� הזדמנויות בעבודה, ראש הרשות לקידו  מעמד האישה, , ובה  נציגי  שוני חברי  

המועצה  מעסיקי  ומשרדי ממשלה.וארגוני נשי , ארגוני עובדי     שליגיחוקרי  מהאקדמיה, נצ

  . פרסמה את המלצותיה 2013ובאוגוסט  2010החלה את עבודתה באפריל 

 ,"העדפה מתקנת"ב בי� מודל ליתה כי יש לשיהתפיסה אשר הנחתה את המועצה בגיבוש ההמלצות ה

מודל בי� ו ,חינת נתוני השכרל העובדי  ובכלבנתוני  מדידי  ובה  שיעור העובדות אשר מתמקד ב

. בהתא  לכ� קבעה המועצה כי אשר עוסק בשינוי תרבותי וארגוני מעמיק ,"הגברת המודעות המגדרית"

המצליחי	 להציג נתוני	 מדידי	 על שיעורי שילוב וקידו	 נשי	 יחד  הארגוני מופת יהיו כאל, "ככלל

ודעות והצגת חשיבה ארגונית יצירתית וחדשנית בתחו	 ע	 נתוני	 אודות פעילות לתמיכה בהגברת המ

                                                 

90 OECD, Closing the Gender Gap: Act Now, OECD Publishing, 2012. 
נהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה, ברמ1 ורונית הריס, "נשי  בהשוואה לגברי  בעול  העבודה", מי% אסנת פיכטלברג 91

2011. 
92 OECD, Closing the Gender Gap: Act Now, OECD Publishing, 2012. 

החוק לעידוד של שילוב וקידו  נשי  בעבודה פרק זה לקוח מתו�: משרד הכלכלה, %א  לא צוי� אחרת, המידע בתת 93
המלצות ליישו   –וח המועצה הציבורית לשילוב וקידו  נשי  בעבודה ד – 2008והתאמת מקומות עבודה לנשי , תשס"ח, 

  . 2013, אוגוסט החוק
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. כמו כ�, בהתא  לנוסח החוק נקבע כי מענקי  כספיי  יוענקו למעסיקי  במגזר "השוויו� המגדרי

בנוס(, המועצה המליצה  להעניק ג  למגזר הציבורי.אפשר בעוד אותות הכרה יהיה  ,הפרטי בלבד

רה מעבר להצטיינות  של ארגוני , כפי שמחייב החוק, חלוקת הפרסי  ואותות ההכהיק( להרחיב את 

לצור� בחירת הזוכי , המליצה . לקידו  השוויו� המגדריג  נושאי תפקידי  בכירי  הפועלי  ולכלול 

    ותמלי1 לשר על המועמדי  לזכייה. ת המעסיקי ובקשהמועצה כי תמונה ועדה שתבח� את 

ה� הובאו , 2013, בספטמבר �19כנסת הה מהל�ב, והמלצות המועצה נוסחו תקנות לחוקבעקבות 

 אמות מידההתקנות כוללות, בי� היתר, שבע  94לאישור הוועדה לקידו	 מעמד האישה ולשוויו� מגדרי.

אמות מידה למת� אות הכרה לבעל תפקיד בכיר. להל� שבע אמות ושש   רה לארגו�כלמת� פרס ואות ה

   95המידה הארגוניות:

המעסיק לשילוב וקידו  של נשי  בעבודה ולהתאמת מקומות  מדיניות רשמית וכתובה של .א

 ;עבודה לנשי  ולהורות, וכ� לאיזו� בי� חיי עבודה לבי� משפחה אצל המעסיק

 ;שיעור פערי השכר בי� נשי  לגברי  אצל המעסיק .ב

וקידו  העסקת נשי  אצל המעסיק בדרגות השונות, לרבות בדרגות בכירות ועמדות נשי  גיוס  .ג

 ;ניהול

 ;רה, הדרכה ופיתוח מסלולי קריירה לנשי  במעסיקהכש .ד

 ;עידוד ומת� אפשרות לעובדי  ולעובדות לאיזו� עבודה ומשפחה אצל המעסיק .ה

זוג�, נשי  מיניקות ועובדי  המצויי  % המדיניות שנוקט המעסיק כלפי עובדות בהיריו� ובני .ו

עובדי  בטיפולי לפי כ ולאחריה, וכ� ,%1954 בחופשת לידה בהתא  לחוק עבודת נשי , התשי"ד

 ;זוג % פוריות או בני

  .מעסיק והוכחו כמסייעותהכניות מיוחדות בנושא קידו  תעסוקת נשי  שנוקט ופעולות ות .ז

בכל שנה וכ�  ,לכל אמת מידה ניקוד שונה נקבע חברי המועצה הציבוריתיצוי� כי בהמש� להמלצות 

   96המעסיק.בהתא  לגודל  ,ת מידה מתו� השבע הקיימותוחמש אמנבחנות 

ע	 סיו	 בחינת  ,פי הודעת המשרד�עלו ,בקשות 167הוגשו  2014פי נתוני משרד הכלכלה בשנת � על

 ,המשרדפי המופיע באתר �על 97.נה ההחלטות על הזוכי	 במענק ובתעודות ההכרהמהבקשות תתפרס

כו	 של בס כספיי	 ; עד שמונה מענקי	המעסיקי	 אותות הכרה בכל קבוצות 12יוענקו עד  בשנה זו 

מעסיקי	 המדורגי	 במקומות הראשוני	 בקבוצות שלהל�: מעסיק מהכל אחד יוענקו לש"ח  150,000

כניות לקידו	 תעסוקת נשי	 המשתייכות ומעסיק שהפעיל תו 100מעסיק גדול 99,מעסיק בינוני 98,קט�

                                                 

תקנות לעידוד של שילוב וקידו  של נשי  בעבודה ושל , 35הוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי, פרוטוקול מס  94
  .2013בספטמבר  9, %2013 התאמת מקומות עבודה לנשי , התשע"ג

  .2013בנובמבר  13, %2013 תקנות לעידוד של שילוב וקידו  של נשי  בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשי , התשע"ד 95
 .2015במאי  3� כניסה: , תאריאמות מידה לבחירת הזוכי להרחבה ראו: משרד הכלכלה, מעסיקי  בשוויו�,  96
 .2015במאי  3כניסה: תארי� , מעסיקי  בשוויו�משרד הכלכלה,  97
 עובדי . 29%6 98
  עובדי . 99%30 99

  עובדי . 499%100 100
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משאבי בעל תפקיד בכיר במעסיק (מנהל כללי ו/או מנהל ל 102,למעסיק גדול במיוחד 101.לקבוצה מיוחדת

המדורגי  במקומות הראשוני   (ג) לחוק3מעסיק שאינו מעסיק במגזר הפרטי כהגדרתו בסעי( לאנוש) ו

  103יוענקו אותות הכרה בלבד.

היה המקורי  (נטו) התקציב 2014בשנת  .התוכנית מתוקצבת בבסיס התקציב של משרד הכלכלה

   104.ש"ח 646,000עמד על  ש"ח והביצוע 1,250,000, התקציב על שינוייו היה ש"ח 1,481,000

שר הכלכלה לדווח לוועדה לקידו  מעמד האישה ולוועדת העבודה, הרווחה  עלהחוק קובע כי יצוי� כי 

  .הפעילות בנושאעל  אחת לשנה והבריאות של הכנסת

  חופשת לידה

יש ו ,רכי המשפחהורכי העבודה וצוצשל שילוב  י המאפשראמצעי  ה דאחחשבת חופשת לידה נכאמור, 

 105הגנה על מעמד� ומקומ� של אימהות בשוק העבודה.בואי  בה צעד בסיסי בהתערבות המדינה הר

נוטה להגדיל את היק( הארכת חופשת הלידה בתשלו  (עד פרק זמ� מסוי ) עולה כי  OECD%מנתוני ה

   106.התעסוקה במשרה מלאה לעומת משרה חלקית

שבועות  14	 המושבועות,  26היא 	 וכיו ,2010פי חוק הוארכה בשנת �חופשת הלידה המותרת על

. יצוי� כי שבועות) 12(טר  השינוי נמשכה חופשת הלידה  באמצעות המוסד לביטוח לאומי בתשלו	

חודשי  אצל אותו מעביד או  %12התיקו� אינו חל על עובדת שעבדה לפני יציאתה לחופשת לידה פחות מ

שבועות. כמו כ�, החוק  %14פחות מלא� לא  לקצר את חופשת הלידהיכולה מקו  עבודה. העובדת באותו 

במקרי   שבעה שבועות לכל היותר טר  הלידה.לנצל ומאפשר לעובדת לפצל את חופשת הלידה 

להארי� את חופשת הלידה בתקופה הקבועה רשאית  העובדת ,עוברית ולידת פג%לידה רבובה   ,מיוחדי 

יולדת  צי  מיועדי  ובמשפחות אומנה.מאפשר חופשת לידה ג  להורי  מאמיודגש כי החוק בחוק. 

שניה  א  , את החופשה שמעבר לששת השבועות הראשוני  הסמוכי  ללידהזוגה %לב� זכאית להעביר

אינה הא  א  הזוג זכאי לחופשת לידה מלאה % תנאי הזכאות הקבועי  בחוק. כמו כ�, ב� לעעוני  

מחקר  פי�עליצוי� כי  זקתו הבלעדית.הילד נמצא בחא  מסוגלת לטפל בילד מחמת נכות או מחלה או 

�של משרד הכלכלה, מש� חופשת הלידה בתשלו	 בישראל קצר ממש� החופשה הממוצעת במדינות ה

OECD – 21.6  במדינות ההממוצעת שבועות לער�, וממש� החופשה�G8 – 20.7 .בהקשר זה  107שבועות

כל המדינות בי� וה ביותר הגב ואה )2.91( ששיעור הילודה בישראל ג  מצאנמחקר ביצוי� כי 

                                                 

לב במקומות מרכיב ייחודי ונשי  המשתייכות אליה מתקשות להשת שיש להה יקבוצת אוכלוסי אמיוחדת הי וצהקב 101
נשי  ע  מוגבלויות או  לרבות: נשי  חרדיות, בנות מיעוטי , ,עבודה או שיעור השתתפות� בשוק העבודה נמו� מהממוצע

 .או יותר 45בנות נשי  ו הוריות, עולות חדשות%חדאימהות מיוחדי , צרכי  
 עובדי . %500 יותר מ 102
  .2015במאי  3, תארי� כניסה: מענק, אות הכרהגובה המשרד הכלכלה, מעסיקי  בשוויו�,  103
  .2015במרס  9החטיבה למידע ניהולי, דוא"ל,  –נתוני אג( החשב הכללי במשרד האוצר  104
, מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה, חופשת לידה וחזרה הדרגתית לעבודהברמ1, % קמר ואסנת פיכטלברג% רעות הררי 105

2012.  
106 OECD, Closing the Gender Gap: Act Now, OECD Publishing, 2012. 

 פערי קמר, %ידי המדינה. רעות הררי%הנתו� מתייחס למספר השבועות בתשלו  בלי קשר לשיעור הפיצוי המוגדר על 107
 .2014, משרד הכלכלה, אפריל : ישראל ביחס למדינות המפותחות בעול 2013מגדריי  בשוק העבודה בשנת 
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%ו �G8 )1.73ובמדינות ה �OECDמשיעור הילודה הממוצע במדינות ה כמוב� ג	ו ,המשתתפות בדוח

  108בהתאמה). ,1.58

 2010לדצמבר  2005נשי  אשר ילדו בי� ינואר  %400,000ממחקר שער� המוסד לביטוח לאומי בקרב כ

במהל� השנה  מהנשי  חזרו לעבוד %92%(כ תהיא זמני לידההפסקת העבודה של נשי	 לאחר עולה כי 

, לא השפיעה על 2007הארכת חופשת הלידה בתשלו	, ממאי החקיקה בדבר וכי שלאחר הלידה) 

עולה כי שיעור  הנשי   %2010ו 2006בהשוואת השני   .התנהגות התעסוקה של הנשי	 לאחר לידה

שחזרו לעבודה  ו שיעור הנשי ואיל %61%ל %71.4%שחזרו לעבודה מיד לאחר חופשת הלידה קט� מ

הגורמי	 המשפיעי	 על הסיכוי  ע	 .%19.2%ל %11.3%חודשי  לאחר הלידה גדל מ חמישה או שישה 

, , גיל האישההצעיר במשפחה ילדי	, גיל הילדהמספר  נמני	תו	 חופשת הלידה בלחזור לעבודה מיד 

ייחס לרמת ההכנסה נמצא כי בהת הכנסה מעבודה.הורמת  הזוג� עסוקה של ב�ת, מצב הסוג העבודה

ויורד  ,עד השכר הממוצע ככל שגדלה רמת ההכנסהתו  חופשת הלידה גדל בהסיכוי לחזור לעבודה מיד 

שיעור  ; ש"ח חזרו מיד לעבודה 2,000מהנשי  ששכר� החודשי ערב הלידה לא עלה על  %50%כ .לאחר מכ�

%יותר משהשתכרו . בקרב הנשי  ש"ח 9,000בקרב מי ששכר� החודשי לא עלה על  %71%זה עלה עד לכ

שכר נמו� לא חזרו לעבוד במהל� שהשתכרו מהנשי   %21% . יצוי� כי כ%68.4%ש"ח ירד השיעור ל 9,000

סקר ב 109מהנשי  ששכר� גבוה מהשכר הממוצע במשק. 3.3%לעומת  ,השנה הראשונה שלאחר הלידה

 שעבדו בשלוש השני  האחרונות 10אימהות לילדי  הצעירי  מגיל  996בקרב  שער� משרד הכלכלה

 פי�עלממצאי  דומי  לממצאי המחקר של המוסד לביטוח לאומי. עולי   ,2014ופורס  בדצמבר 

הנשי	 היא לשוב לעבודה לאחר הלידה הראשונה והשנייה בטווח של  רובהנטייה של  ,ממצאי הסקר

נ� שבות לעבודה לאחר שנה של נשי	 אישיעור נמו� מאוד . מהממצאי  עולה כי חצי שנה לאחר הלידה

שיקולי  : . בי� הסיבות העיקריות שציינו הנשי  המרואיינות לשוב� לעבודה לאחר הלידהמעת הלידה

רצו� להארכת  הביעו נשי	 שהשתתפו בסקרה רובכלכליי  והרצו� להישאר במעגל העבודה. ע  זאת, 

חופשת הלידה מש� למדי  כי ממצאי הסקר מ .פי חוק, אפילו א	 היא ללא תשלו	�חופשת הלידה על

שבועות לאחר הלידה השנייה. נשי  חרדיות  %20שבועות לאחר הלידה הראשונה ו 21עומד בממוצע על 

לעומת  ,שבועות בממוצע 17חופשת לידה שהו בשבועות בממוצע ונשי  ערביות  15ה חופשת לידשהו ב

חזרה מצאי הסקר מלמדי  כי מ נשי  יהודיות שאינ� חרדיות.מצד שבועות  23שהייה בחופשה של 

י	 בשני קצוות העבודה: נשי	 שעובדות בסטטוס ושכר נמוכי	 ונשי	 שמהירה לעבודה משותפת לנ

     110.שעובדות במשרות המאופיינות במעמד ושכר גבוהי	

המדינות רוב  בישראל, חופשת הלידהג  אחרי שהוארכה  עולה כי הכלכלהמחקר שפרס  משרד מ

עורכות המחקר  112.יותר גבוהבשיעור פיצוי כספי ופשות לידה ממושכות יותר מציעות חו 111המפותחות

חופשת הלידה (ובכלל זה חופשת לידה לא	, חופשת לידה לאב וחופשה של כל ההיבטי	 בי מצאו כ

ישראל מיישמת נמצא כי  ,לידה לא	 בנוגע לחופשת .בלבד הורית) ישראל עונה על המינימו	 הנדרש

                                                 

 .ש  108
, המוסד הארכת חופשת הלידה התנהגות התעסוקה של נשי  לאחר לידה בעקבותשנטל וסרשטיי� ואסתר טולידנו,  109

 .2014לביטוח לאומי, יולי 
בר , משרד הכלכלה, דצמאקונומיי  ודמוגרפיי %הקשר בי� מש� חופשת הלידה למאפייני  סוציואולשק, %רונית הריס 110

2014.  
 המדינות המפותחות שנכללו בהשוואה: נורבגיה, שבדיה, דנמרק, בריטניה, צרפת, הולנד, גרמניה, ארה"ב, יפ� וישראל. 111
, מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה, חופשת לידה וחזרה הדרגתית לעבודהברמ1, % קמר ואסנת פיכטלברג% רעות הררי 112

2012. 
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מהמחקר עולה כי ישראל לא אימצה עד כה את  מעבר לכ�. אול	 יות וא1 לאומ��את ההמלצות הבי

לעידוד אבות ליציאה די הצור� חופשת לידה לגבר ואינה פועלת חופשה הורית או בדבר ההמלצות 

הגברת מעורבות  של שבחשיבות היש להדגיש כי מחקרי  עמדו על  113לחופשת לידה כמותר בחוק.

לעודד חלוקה ממליOECD  1%ה 114א .של המזו  תנפרדלאב פשת לידה ידי חו%אבות בטיפול בילדי  על

אמצעי עידוד נקיטת או  לאבידי הקצאת פרק זמ� % יותר של חופשת הלידה בי� ההורי  עלמאוזנת 

בחשבו� כי הביא לאב שעומד במכסה מסוימת של חופשת לידה. יש ל מת� "חופשת בונוס"דוגמת  ,אחרי 

על כ�  ונוס(, רוב משכורת  גבוהה יותרפי %לעשכ�  ,וותר על חופשת לידהגברי  רבי  לללא תמרי1 ייטו 

   115זהו תפקיד הא .שהיא  תפיסה הרווחתה

זוגה של היולדת, א� ה� %הרחבת הזכאות לחופשת לידה לב�שעניינ� הצעות חוק  כמהו הוגש %19בכנסת ה

  לא הבשילו לכדי חקיקה.

  מוסדות חינו�ה בימי חופשלעומת במשק  שעות עבודה וימי חופשה

נשי  במשרה  ה שלקתעסוהאת שיעורי  ותגדילבילדי  אומנ  מ טיפולל איכותיות ומסובסדות מסגרות

�לשעות הלימודי	  אינ� חופפות עבודה במשרה מלאהשעות הב המדינות ובר חלקית ובמשרה מלאה, א

רונות חלופיי	 דבר מחייב את ההורי	 העובדי	 למצוא פתוה ,או לימי החופשה במוסדות החינו�

   116.שעות העבודהמספר את  לצמצ	או  לטיפול בילדי	

�ספר %בבתישעסק בימי החופשה במשק לעומת ימי החופשה  של מרכז המחקר והמידע של הכנסת במסמ

ספר (בישראל ובמדינות האחרות שנבדקו) אינ  תואמי  את ה%כי זמני ההוראה בבתי נמצא יסודיי 

הפעילות (יו  הלימודי  מסתיי   שעותהבדלי  ה� ביש פי המחקר, %עלזמני העבודה המקובלי  במשק. 

כי חופשת הקי1  המסמ� מלמדי  ממצאי 117הפעילות. בימיפי רוב מוקד  יותר מיו  העבודה) וה� %על

קי1 של תלמידי  במדינות השל התלמידי  בישראל (שמונה שבועות) אינה חריגה ביחס לחופשות 

ימי ). לעומת זאת, מספר ימי  36במהל� שנת הלימודי  גדול יחסית ( אחרות, אול  מספר ימי החופשה

לעובדי  בשנת העבודה הראשונה) הוא  עבודה חוק בישראל (עשרה ימיבהקבועי  לעובדי  החופשה 

בי� ובישראל הפער בי� מספר ימי החופשה השנתית של המועסקי	 מהנמוכי  במדינות שנבדקו. קרי, 

   118.מי	 לימודי	 גדול מהפער ברוב המדינות האחרות שנבדקומספר הימי	 שבה	 לא מתקיי

 .שעות הפעילות וימי הפעילות יש השפעה על תעסוקת נשי בי� מוסדות החינו� למשק לעניי� לפערי  

אימהות רבות לעבוד במשרה חלקית  י	מחייב בשעה מוקדמתימי לימודי	 המסתיימי	 נמצא כי 

למספר השעות  ,OECD%ה פי נתוני%. עלספר תיכוניי	�ולהמשי� בכ� א1 עד כניסת הילדי	 לבתי

                                                 

 .ש  113
, מינהל מחקר וכלכלה נות ומעסיקי לאומיי , מדי%�משפחה: ממצאי  מארגוני  בי%מדיניות שילוב עבודהמיכל פרנקל,  114

  .2011במשרד הכלכלה, נובמבר 
115 OECD, Closing the Gender Gap: Act Now, OECD Publishing, 2012. 

116
  ש .  

, כתבה אורלי סקירה משווה –ספר יסודיי  לעומת ימי חופשה במשק %ימי חופשה בבתימרכז המחקר והמידע של הכנסת,  117
  .2012בפברואר  5לוט�, %אלמגור

  .ש  118
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זמינותה במהל� להיא פועלת ובה  ששבוע בלמספר הימי  , וכ� בילדי טיפול המסגרת ל היומיות ש

  119.מתי –וא  כ�  ,א  לחזור לעבודה לאחר חופשת לידהחגי  יש השפעה על החלטת אימהות ה

ובי� זמני ההוראה במערכת החינו� באמצעות הפער בי� זמני העבודה של ההורי	  את לצמצ	אפשר 

מוב� הספר. % בתיבבימי חופשה ושעות הלימודי  לאחר  הפועלות, משלימותפורמליות הנהגת מסגרות 

 ובה�. במדינות רבות (הולמידה שבה המדינות מסייעות להורי  לשאת בהמסגרות  עלותיש חשיבות לש

� שעת סיו  הלימודי  לשעת סיו  העבודה של הסדרי  לטיפול בילדי  בפרק הזמ� שבייש ישראל) 

 צהרוני ) מסבסדת את השהות של ילדי  בכלכלהבישראל, המדינה (באמצעות משרד ה 120ההורי .

  לפי הקריטריוני  שקובע המשרד, המשתני  מעת לעת.  כלכלהידי משרד ה%שקיבלו הכרה על

מסגרות  9%3י נבליצור לילדי   משלהחברתי החליטה המ% יצוי� כי בעקבות המלצות הוועדה לשינוי כלכלי

תיוש  בהדרגה עד התוכנית  ,פי ההחלטה%על. 16:00עד השעה  ,הצהריי %לימודיות נוספות בשעות אחר

 ,2012אשר התקבלה במאי  ,4598בהחלטת ממשלה מס'  121.הוסבסודה יותנה במבח� הכנס ,2016שנת 

הוחלט  ,כמו כ�אשכולות הנמוכי . ה בשלושתהוחלט כי ההשתתפות בצהרוני  תהיה חינ  ביישובי  

, ככל שיראו 10%4בביצוע התוכנית באשכולות שינויי  ערו� להאוצר שר להסמי� את שר החינו� ו

   122.לנכו�

"ה ציל תוכניתהחלה פריסת צהרוני משרד החינו� במסגרת  2012בדצמבר בהמש� להחלטת הממשלה, 

בהמש� החלה התוכנית לפעול ג   3%1.123שכולות ספר ביישובי  בא%בתיבילדי  ו%בגני 9%3לילדי  בני 

תקציב המדינה . בעיותכמה  התעוררו התוכנית יישו מתחילת  חלפוש בשנתיי  ,ע  זאת 124בירושלי .

לא תורחב מעבר  החלתהתקציבי התוכנית במידה ניכרת, ונקבע כי בלצמצו   הביא 2014שנקבע לשנת 

מבקר  125.בלבד 8לילדי  עד גיל תיועד י היא ככלכליי  הנמוכי  ו%החברתיי  לשלושת האשכולות

העול הכספי  ומצא בי� השאר כי מה"ה ביקר בחריפות את יישוציל תוכניתבדק את יישו   המדינה אשר

 של העבודה לזמני המסגרות של הפעילות זמני בי� כי אי� חפיפהו ,לא צומצ  המוטל על הורי  עובדי 

.ההורי 
126

  

סבסוד בתחו  מטע  המדינה  לכלל הילדי  מלאה אי� הסדרה  יוכ, לחופשות במוסדות החינו� אשר

לקייטנות המתקיימות בחופשות הקי1 או בחופשות אחרות, למעט סיוע הנית� במסגרת התוכנית לעידוד 

הספר %תוכנית "בתיבמסגרת ה ג  –) 2013/14משנת הלימודי  תשע"ד (ו ,התעסוקה של הורי  יחידי 

                                                 

119 OECD, Closing the Gender Gap: Act Now, OECD Publishing, 2012. 
, כתבה אורלי סקירה משווה –ספר יסודיי  לעומת ימי חופשה במשק %ימי חופשה בבתימרכז המחקר והמידע של הכנסת,  120

  .2012בפברואר  5לוט�, %אלמגור
חברתי %ויישו  דוח הוועדה לשינוי כלכלי 2012שינוי בסדר העדיפויות בתקציב המדינה לשנת , 4088החלטת ממשלה מס'  121

  .2012בינואר  8, (ועדת טרכטנברג)
מיו   4088תיקו� החלטת הממשלה מס'  – 3%9ינו� ומעונות יו  לגילאי סבסוד מסגרות ח, 4598החלטת ממשלה מס'  122

 .2012במאי  8, (יישו  דוח ועדת טרכטנברג) 8.1.2012
סוגיות מרכזיות  –מערכת החינו� בישראל המידע בפסקה זו על תוכנית ציל"ה מתו�: מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  123

 ,  טר  פורס .2015, כתבו אתי וייסבלאי ואס( וינינגר, מאי %19נסת השנדונו בוועדת החינו�, התרבות והספורט בכ
  הרשויות עצמ�. –מקומות  ובכמהמשרד החינו�,  שלאת הצהרוני  מפעילי  זכייני  שזכו במכרז  124
 .2013במאי  13 ,התאמות בתקציב משרד החינו�, 199מס'  ממשלההחלטת משרד ראש הממשלה,  125
לדברי מר חיי  הלפרי�, מנהל היחידה . 2014, , התשע"ה2014דוחות על הביקורת בשלטו� המקומי לשנת מבקר המדינה,  126

בהפעלתה בשני  האחרונות נקט  והקשיי  ביקורת על התוכניתלתוכניות משלימות למידה במשרד החינו�, בעקבות 
חיי  הלפרי�,  תשע"ו. –משרד החינו� כמה פעולות אשר עתידות לשפר את הפעלת תוכנית ציל"ה בשנת הלימודי  הבאה 

כניות משלימות למידה, המינהל הפדגוגי, משרד החינו�, מכתב וקוב1 נתוני  בעניי� הפעלת תוכנית מנהל היחידה לתו
 .2015במרס  22ציל"ה, 
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� וחינו� הרגיל ובחינו� המיוחד הלומדי  בחינבב' –למידי כיתות א'המיועדת לת ,של החופש הגדול"

הוא פרי יוזמה מקומית, ועל הסבסוד קייטנות, אול  חלק מהרשויות המקומיות מסבסדות  127.הרשמי

כ� שיעורו והקריטריוני  לקבלתו אינ  זהי  בכל האר1 ותלויי  במידת המודעות של כל רשות מקומית 

במגזר עיקר כלית שלה. סיוע בתשלו  לקייטנות נית� ג  במקומות עבודה, ובלסוגיה זו וביכולת הכל

יצוי� כי הצהרוני  פועלי  במתכונת של יו  מלא בחלק מהחופשות של מערכת החינו�, ובכ� הציבורי. 

כיו	 הסבסוד של שהות , מגשרי  על חלק מהפער בי� חופשות ההורי  לחופשות הילדי . ע  זאת

עבור החודשי	 שבה	 מערכת החינו� פועלת, ובחודשי החופש הגדול בת� רק הילדי	 בצהרוני	 ני

על המדינה אינה משתתפת בעלות השהייה בצהרוני	, ג	 א	 ה	 ממשיכי	 לפעול ונותני	 מענה 

  128.הורי	 בזמ� שילדיה	 בחופשהצורכי ה

129העלאת גיל הפרישה .2.4
 

. את גיל הפרישה לגברי  ולנשי הקובע  ,�2004חוק גיל הפרישה, התשס"דהתקבל בכנסת  2004בשנת 

בו אד  זכאי שהוא הגיל  גיל הפרישה: המופיעות בחוק הגדרות כמהגיל הפרישה יש להבהיר לעניי� 

 אפשרהגיל שבהגיעו אליו הוא  גיל פרישת חובה ;לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל גמלה בשל פרישתו

בו זכאי אד  שהוא הגיל  הפרישה המוקדמת גיל; )67(כיו  גיל  לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו

 67כיו	 גיל הפרישה לגבר הוא  , א( בטר  הגיע לגיל הפרישה.לקבל גמלה מחמת פרישתו בשל גילו

העלאת גיל הפרישה מתבטאת . �64מתוכנ� להעלות את גיל הפרישה לנשי	 ל 2017בשנת ו, 62ולאישה 

אחת המטרות  שמותנית במבח� הכנסות.לקצבת זקנה ובדחיית גיל הזכאות לפנסיה תעסוקתית 

 להל� יוצגו נשי . בהעלאת גיל הפרישה היא הארכת מספר שנות העבודה בכלל, ובפרט שנות העבודה של

  בעד ונגד העלאת גיל הפרישה: הנשמעי  מרכזיי  הטיעוני  חלק מה

   הטיעוני	 בעד העלאת גיל הפרישה

פרישת הנשי  בגיל מוקד  יותר עשויה שכ�  ,בשוק העבודה צמצו	 הפער בי� גברי	 לנשי	 �

להשפיע על החלטות המעסיקי  ה� לעניי� העסקה או פיטורי  של עובדי  וה� לעניי� קידו  

 במקרי  רבי  נשי  מצטרפות לשוק העבודה באופ� מלא בגיל מאוחר יחסיתכמו כ�, . עובדי 

ריירה לתקופה ארוכה יותר , ולכ� דחיית גיל הפרישה תאפשר פיתוח ק)בגי� לידות וגידול ילדי (

 .וכ� תתרו  לסיכויי הקידו 

מנתוני . בהקשר זה נציי� כי ההסתברות שגברי	 ונשי	 מבוגרי	 ישתתפו בכוח העבודה הגדלת �

עולה כי  ,הכנסותהעל  וגיל הפרישה והשפעתשל  ה קודמתהעלאבדבר  2014בנק ישראל לשנת 

                                                 

21%) תואר� שנת הלימודי  במוסדות החינו� הרשמי בשלושה שבועות (2013/14משנת הלימודי  תשע"ד ( ,פי התוכנית% על 127
הורי  היא דיפרנציאלית, בהתא  של ה. עלות ההשתתפות 13:00%8:00ת ה', בשעו%ביולי). הפעילות תתקיי  בימי  א' 1

 7%5 ברשויות באשכולות  ,יעלות להוראי�  4%1ברשויות באשכולות כלכליי  של הלמ"ס (% למדד האשכולות החברתיי 
החינו�, משרד  ש"ח לכל תלמיד). 450 של תשלו  נגבה  10%8 ברשויות באשכולות ש"ח לכל תלמיד, 300 שלתשלו  נגבה 

% ליישו  התוכנית נקבע מתווה הדרגתי תלת. 2015במאי  12, תארי� כניסה: של החופש הגדול הספר% תהפעלת התוכניות בי
תורחב בהדרגה עד שתכלול בשנת תשע"ו את גילאי ג� חובה עד כיתות ה'. , ונקבע כי התוכנית תשע"ו)%תשע"דבשני  שנתי (

פי תקציב השנה שעברה, בשנת הלימודי  %טר  נקבע והמשרד פועל על 2015ע  זאת, מאחר שתקציב המדינה לשנת 
 –ראל מערכת החינו� בישב' בלבד. מרכז המחקר והמידע של הכנסת, %תשע"ה תמשי� התוכנית להיות מופעלת בכיתות א'

, 2015, כתבו אתי וייסבלאי ואס( וינינגר, מאי %19סוגיות מרכזיות שנדונו בוועדת החינו�, התרבות והספורט בכנסת ה
 טר  פורס . 

, כתבה אורלי סקירה משווה –חופשה במשק ספר יסודיי  לעומת ימי %ימי חופשה בבתימרכז המחקר והמידע של הכנסת, 128
 .2012בפברואר  5לוט�, %אלמגור

, כתב אליעזר נתוני רקע והשלכות – דחיית גיל הפרישה לנשי פרק זה מתבסס על: מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  129
   .2011במרס  28שוור1, 
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מתו�  היההגידול  יל הפרישה, א  כילאחר העלאת ג באוכלוסייה גדלשיעור השכירי   ככלל

פי סקר כוח אד  של %על ,כמו כ� 130יחסית בקרב נשי  שכירות בעלות הכנסה נמוכה וגבוהה.

חלה ירידה בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה ה� בקרב ואיל�  45מגיל  ,2012הלמ"ס לשנת 

ניכרת 	 הירידה נשיבקרב הו, 55מגמת ירידה זו בולטת עוד יותר מגיל  גברי	 וה� בקרב נשי	.

הגילאי   ה בי�הפער בשיעור הגברי  בכוח העבודה בהשווא ,. לדוגמהיותר מאשר בקרב הגברי	

נקודות  17.6ואילו בקרב נשי  עמד פער זה על  ,נקודות האחוז 10.4 היה %64%55 ל 54%45

131האחוז.
 

יותר  שמשמעותה מבחינה כלכלית מספר שני  רב ,עלייה בתוחלת החיי	ההתמודדות ע	 ה �

 בה� ההישענות הכלכלית היא על בסיס הפנסיה ולא על בסיס משכורת.ש

  .החיסכו� הפנסיוני הגדלת �

  הטיעוני	 נגד העלאת גיל הפרישה

בגיל הפרישה  עבודה לנשי ההיצע בתחו  לפנסיה ללא מת� מענה הול  דחיית גיל הזכאות  �

גיל הזכאות לפנסיה ולקצבת  ג  על, שכ� גיל הפרישה משפיע אלוע בנשי  ופגעלולה ל הנוכחי

קנה מהמוסד לביטוח לאומי, ונשי  אלו ייוותרו ג  בלי הכנסה מעבודה וג  בלי אפשרות ז

העלאת גיל הפרישה פי נתוני בנק ישראל האמורי  לעיל, % יש לציי� כי על .להכנסה חלופית

�, . כאת הכנסותיה� של השכבות המתקשות להשתלב במעגל התעסוקה בגיל מבוגר צמצמה

   132.ירדההכנסת� משכר של נשי	 בעלות הכנסה נמוכה 

טר   להבטחת אפשרויות תעסוקה לנשי  מבוגרות יחסית משלימי	 כלי	 ליצורצור� יש  �

. לדוגמה, ייתכ� שיש מקו  לתמר1 מעסיקי  להמשי� ולהעסיק עובדי  העלאת גיל הפרישה

קו  ליצירת מנגנו� שיקשה מבוגרי  באמצעות הטבות מס וכדומה. נוס( על כ�, ייתכ� שיש מ

 .את פיטוריה  של עובדי  המתקרבי  לגיל הפרישה

"ס אשר מפי נתוני הל%במשלחי יד המוגדרי  "נשיי ". על ותחלק ניכר מהנשי  עדיי� מועסק �

מהנשי  המועסקות בישראל עסקו בשישה משלחי יד "נשיי "  %32%כ 2014בשנת  ,הוזכרו לעיל

�רוב פי %על ה ספר ועוד. משלחי יד אלו %וסיעוד, הוראה בבתיטיפול : המתאפייני  בשכר נמו

השחיקה  , בשל נשי  אלו יוצאות לגמלאות בגיל מוקד  יותרלעתי  . לפיכ�, מקצועות שוחקי	

 כה בעבודת�. הרבה הכרו

, שהארכת מספר שנות העבודה תסייע להגדלת החיסכו� הפנסיוניייתכ�  מהטיעוני  עולה כי ,סיכו ל

בפועל נשי	 . ע  זאת, לשיפור מעמד� של נשי	 בשוק העבודה תתרו	 בטווח הארו�א היוייתכ� ש

בבחינת שיעורי כמו כ�,  .עלולה לפגוע בה� ולכ� דחיית גיל הפרישה מבוגרות מתקשות במציאת עבודה

ייתכ� שיש והתעסוקה וגיל הפרישה הרצוי יש מקו  לבחו� ג  את הענפי  שבה  העובדי  מועסקי , 

   .גיל הפרישה ג	 לנוכח סוג העבודה, בעיקר א	 מדובר במקצוע שוחק פיזית או נפשית לקבוע את

                                                 

  .  2015במרס  31, פרק ה': שוק העבודה, 2014די� וחשבו� בנק ישראל,  130
 .2015בפברואר  24, 1.2לוח , 2012סקרי כוח אד  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  131
    .2015במרס  31, פרק ה': שוק העבודה, 2014די� וחשבו� בנק ישראל,  132
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כי הוועדה תמשי� בו   סוכגיל הפרישה, ובקיימה הוועדה לקידו  מעמד האישה דיו�  %19בכנסת ה

   133נושא.לעסוק ב

  

  134ונשי	 בטיפולי פוריותהרות פיטורי נשי	  .2.5

לי פוריות ונשי  בחופשת לידה מעוגנות בישראל בשני ההגבלות על פיטורי נשי  הרות, נשי  בטיפו

חוק שוויו� הזדמנויות בעבודה, (להל�: חוק עבודת נשי ), ו �1954 חוק עבודת נשי	, התשי"דחוקי : 

פי ההוראות בחוקי	 האמורי	, אי� לפטר נשי	 הרות וכ� עובדי	 ועובדות �ככלל, על. �1988התשמ"ח

מאג1 ההסדרה במינהל ההסדרה ללא קבלת היתר  135או השני בטיפולי פוריות לקראת ילד	 הראשו�

יצוי� כי  .מהממונה על חוק עבודת נשי	 באג1 (להל�: הממונה) –, ובפועל הכלכלהוהאכיפה במשרד 

ותק של שישה חודשי  או שיש לה� רק לנשי   עבודת נשי ההגנה מוקנית מכוח חוק ריו�, יבמקרה של ה

סיבת תלויה בההגנה המוקנית מכוח חוק זה  פוריות יפוליובמקרה של ט ,יותר במקו  עבודת�

א  ו ,, ההגנה מוקנית לכלל העובדי היעדרות לצור� טיפולי בשל היו פיטורי  ה א הפיטורי ; 

(העובדת לא נעדרה מעבודתה בשל הטיפולי ) נדרש ותק של שישה  טיפולי קשורי  להפיטורי  היו 

עובדי  הזכאי  להגנה מפני פיטורי  מכוח חוק  כמו כ�, חודשי  במקו  העבודה לש  קבלת ההגנה.

או בהכנסת , ואי� לעשות כ� ללא  136 ה שלהמשרהמפני פגיעה בהיק( ג  זכאי  להגנה  עבודת נשי 

פיטורי עובדת או עובד בחופשת לידה, ומגביל את האפשרות ג  היתר מהממונה. חוק עבודת נשי  אוסר 

לאחר סיו  חופשת הלידה (פיטורי  כאמור מחייבי  היתר של יו   60לפטר עובדת או עובד כאמור 

  הממונה). 

 � 137ש"ח. 150,600העונש המרבי בגי� הפרת חוק עבודת נשי  הוא מאסר של שישה חודשי  או קנס בס

יצוי� כי החוק תוק� בשנת תשס"ח והוחמרה הענישה בגי� הפרתו ממאסר מרבי של חודש למאסר מרבי 

ת תיקו� זה היא שכיו  עבירה כאמור היא עבירה מסוג עוו�, ותקופת של שישה חודשי . משמעו

   ההתיישנות החלה עליה היא חמש שני  (לעומת תקופת התיישנות של שנה טר  התיקו�).

שינוי בהיק1 המשרה או בהכנסה ולבקשות של מעסיקי	 להיתרי פיטורי	  1,533התקבלו  2014בשנת 

 לסיו	 העסקה נית� היתרה זו בשנ 138).2013בשנת  1,511(לעומת ריו� או בטיפולי פוריות ישל נשי	 בה

 %10%). בכהחלטות שהתקבלו 1,216היתרי  מתו�  976( מהבקשות שניתנה בה� החלטה �80%כב

העילה השכיחה ביותר מהבקשות שניתנה בה� החלטה נית� היתר לצמצו  היק( המשרה או ההכנסה. 

 2014בשנת עולה כי  ,אשר למורות הרות 139).66%(תה מצבו הכלכלי של העסק יהי י למת� היתר

 144בה� ניתנו שלה�, ו צמצו	 משרהאו ל הרותוגננות לפיטורי מורות  החלטות בנוגע 153התקבלו 

                                                 

  .2013ביוני  3, גיל הפרישה לנשי , 16הוועדה לקידו  מעמד האישה, פרוטוקול מס'  133
עדכו� לשנת  –פיטורי נשי  הרות ונשי  בטיפולי פוריות פרק זה מתו�: מרכז המחקר והמידע של הכנסת, %המידע בתת 134

  .2012במרס  7לוט�, % , כתבה אורלי אלמגור2012
זוג קודמי  העוברי  טיפולי  לקראת ילד  הראשו� או %עובדת שה  הורי  לילדי  מבניהוראה זו חלה ג  על עובד או  135

  הזוג הנוכחי.%השני מב�
136

 .אישור בכתב מאת רופאלפי  למעט שינוי זמני בהיק( המשרה לפי בקשה שיזמו העובדת או העובד בשל מצב  הרפואי 
 .%1977 ) לחוק העונשי�, התשל"ז3(א)(61כפל הקנס הקבוע בסעי(  137
138  .� מספר הבקשות לא כולל את הבקשות שהתקבלו ממשרד החינו
  .2015, תארי� כניסה: מאי 2014סיכו  פעילות לשנת משרד הכלכלה, מינהל הסדרה ואכיפה,  139



 

   
  64מתו� 22עמוד   
   
  
  
  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

�ולצמצו	 משרה היתרי	  ארבעה, מהבקשות שניתנה בה� החלטה) �94%(כ היתרי	 לפיטורי	

  140סירובי	. חמישה

על רקע מי�, היריו�, בי� היתר ה בי� עובדי  או דורשי עבודה, פליאוסר א חוק שוויו� הזדמנויות בעבודה

קידו  , לעבודההתנאי ל ,קבלה לעבודהלגופית. ההגבלה נוגעת %הורות, טיפולי פוריות וטיפולי הפריה חו1

הטבות ותשלומי  הניתני  ול פיטורי  יפיטורי  או פיצוי, להכשרה או השתלמות מקצועית, לבעבודה

   141ש"ח. 150,600העונש על הפרת הוראה זו הוא קנס בס�  ישה מעבודה.לעובד בקשר לפר

ההגנה המוקנית לנשי  הרות מתוק( חוק זה חלה מיומ� הראשו� בעבודה, ללא דרישת ותק מינימלי. ע  

זאת, היות שמעבידי  אינ  נדרשי  לקבל היתר לצור� פיטורי נשי  אלו בחצי השנה הראשונה 

  קלות, והחוק למעשה נות� לה� סעד רק לאחר הפיטורי . להעסקת�, אפשר לפטר� ביתר

בחוק שוויו� הזדמנויות בעבודה נקבע שיש להקי  נציבות שוויו� הזדמנויות בעבודה. הנציבות ממונה, 

של אג(  והמינהלית בי� היתר, על אכיפה אזרחית של חוקי השוויו� בעבודה (לצד האכיפה הפלילית

   ).הכלכלההאכיפה וההסדרה במשרד 

הגו( הממונה על אכיפת ההגבלות על פיטורי נשי  הרות ונשי   :הרות אכיפת ההגבלות על פיטורי נשי	

. הטיפול בעניי� נחלק בי� כמה גורמי  במשרד ועשוי להיות במישור הכלכלהבטיפולי פוריות הוא משרד 

חראי לטיפול אג( האכיפה א 142נהלי.ימבמישור הג   בשני  האחרונותו ,האזרחיבמישור  או הפלילי

חוק עבודת נשי  וחוק שוויו� שלא לפי נהלי בתלונות של נשי  על פיטורי  יבמישור הפלילי והמ

עבודה מנהלת הליכי  אזרחיי  במקרה של בואילו נציבות שוויו� הזדמנויות  ,הזדמנויות בעבודה

נויות בעבודה, וזו בד בבד ע  ההלי� הפלילי או במקומו אפשר לפנות אל נציבות שוויו� הזדמפיטורי . 

  למתלוננת במישור האזרחי.  תסייעמ

ת בעבודה עולה כי קרוב למחצית מפניות הנשי  אשר הגיעו לנציבות ומנתוני נציבות שוויו� הזדמנוי

לה כי וענשי  בגי� אפליה על רקע טיפולי פוריות והורות, של  יה�פניותבצירו( ריו�. יעסקו באפליה בגי� ה

בשנת . נושאי	 של תהלי� הבאת ילדי	 וגידול	אפליה על רקע יבות עסקו במפניות הנשי	 לנצ 60%

(ה� מגברי  וה�   יותר ממחצית הפניות שהגיעו לנציבות שוויו� הזדמנויות בעבודה בגי� פיטורי 2013

ד ג  ותה שכיחה מאיריו� היי). עילת הה מהפניות בגי� פיטורי 56%ריו� (יהיו על אפליה מחמת ה מנשי )

   143עבודה).תנאי המהפניות על הרעה ב 37%ניות על רקע הרעה בתנאי העבודה (בקרב הפ

  .בשנה אלו מדי שנה בנסיבותהוועדה לקידו  מעמד האישה עוקבת אחד מספר הנשי  המפוטרות 

  

                                                 

 .ש  140
  .%1977 ) לחוק העונשי�, התשל"ז3(א)(61כפל הקנס הקבוע בסעי(  141
נועד להגביר את אכיפת  של דיני  . חוק זה%2011 חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"בהתקבל  2011בסו( שנת  142

 . ההלי� עבירות על חוק עבודת נשיובכלל� עבודה,  נהלית בעבירותימסדיר הלי� של אכיפה מוהעבודה ולייעל אותה, 
נהלי אמור לזרז את הטיפול בתלונות על הפרת חוקי עבודה, שכ� ההוכחות הנדרשות בו ה� פשוטות מאלו הנדרשות יהמ

לקבל תוספת כוח אד ,  כלכלהבהלי� הפלילי. נוס( על כ�, במסגרת יישו  החוק אמור מינהל הסדרה ואכיפה במשרד ה
נהלי חל רק כאשר יכי בכל הנוגע לפיטורי נשי  הרות, ההלי� המ יצוי� שתאפשר ג  היא טיפול מהיר יותר בתלונות.

שישה חודשי ותק בעבודת�), ואילו הטיפול  שיש לה�נשי  פיטורי  של הפיטורי  נעשו בניגוד לחוק עבודת נשי  (כלומר, 
נטל ההוכחה של אג( האכיפה בפיטורי  שה  בניגוד לחוק שוויו� הזדמנויות בעבודה נותר בהלי� הפלילי בלבד, שכ� 

 שונה ומורכב יותר. ההנדרש בתיקי  כאל
 .2013דוח שנתי נציבות שוויו� הזדמנויות בעבודה,  143
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 מעונות יו	 .3

זמינות של מסגרת הא ובהחלטת הנשי  א  לחזור לעבודה לאחר חופשת לידה החשוב גור  כאמור, 

 הכלכלהפועל במשרד  לגיל הר� מעונות יו  ומשפחתוני לאג( ה 144, גמישה ואיכותית.טיפול משתלמת

ידי סבסוד מסגרות חינוכיות %בעיקר על ,ומטרתו היא, בי� היתר, לעודד נשי  להשתלב בשוק התעסוקה

שוהי  מסגרות אלו ב ,ילדי  לאימהות עובדות לעלילדי  בגיל הר� לאימהות עובדות. יצוי� כי נוס( 

מפקח על מעונות היו   הכלכלהידי המחלקות לשירותי  חברתיי . משרד % עלאליה�   המופני  ילדי

מכיוו� שאי� בהקשר זה יוזכר כי כיו , . %1965והמשפחתוני  מתוק( חוק פיקוח על מעונות, התשכ"ה

בגיל הר� בישראל, האג1 מפקח רק על מסגרות המבקשות הכרה לילדי	 רישוי למסגרות טיפול  חובת

להעביר את הסמכות והאחריות בתחו	 מעונות היו	  חברתי המליצה%הוועדה לשינוי כלכלי. עמומט

  145לשר החינו�. כלכלהוהמשפחתוני	 לגיל הר� משר ה

מוגדרי  מסגרות המיועדות לילדי  מגיל לידה ועד גיל שלוש או  הכלכלהפיקוח משרד בש יו	המעונות 

 – 16:00%07:00מעונות פועלי  במתכונת יו  ארו� בשעות פועלת במעו� ג  כיתת ג�. הא   ,שלוש וחצי

פי דרישת ההורי  או דרישת המשרד ובימי % על 17:00מעונות מסוימי  פועלי  עד השעה  ,פי המשרד%על

המעונות מופעלי  באמצעות רשויות מקומיות, ארגוני הנשי  ועמותות מוכרות.  .13:00שישי עד השעה 

עד . בכל קבוצה יש ת לילדי  מגיל לידה ועד גיל שלושוה  מסגר לההכלכשבפיקוח משרד  משפחתוני	

הנחיה של רכזת משפחתוני . בחמישה ילדי . המשפחתו� פועל בביתה של המטפלת בפיקוח ו

 .נקבעת לה פי מתכונת ההפעלה ש%, עלימי  בשבוע חמישה או שישהפועלי  המשפחתוני  

 ;17:00%07:30או  16:30%07:00ה� עילות שעות הפבשבוע חמישה ימי  פועלי  במשפחתוני  ה

עד  –ימי שישי בו ,ה'%בימי  א'  16:00%07:00שעות הפעילות ה� שישה ימי   פועלי במשפחתוני  ה

  146. נוס( על כ�, יש מעונות המופעלי  בקיבוצי  ובמושבי  שיתופיי .12:00

ויש  של המשפחות,ומי אקונ%סוציומצב� ה בעיקרו, סבסוד שכר הלימוד נעשה על בסיס קריטריוני 

  ילדי  הלומדי  במסגרות המוכרות שהוריה  אינ  זכאי  להשתתפות בגינ .

בעקבות פעילות של הוועדה לקידו  מעמד האישה בכנסת, התקבלה החלטת ממשלה בדבר   ,2009בשנת 

והסדרת מעונות יו	, משפחתוני	  5�0 ניהתוכנית הממשלתית לעידוד תעסוקת אימהות לילדי	 ב

, להרחיב את המער� הציבורי של המסגרות לטיפול בילדי  בגיל הר�י� היתר הוחלט וב ,וני	וצהר

במסגרת התוכנית  147.ולקלוט ילדי  נוספי שכבר שוהי  בה� להעמיק את הסבסוד בעבור ילדי  

מיליו� ש"ח  30ואיל�, וכ� הוקצו  2011משנת  ש"חמיליו�  320הממשלתית הוקצתה תוספת תקציב של 

חל עיכוב ביישו	 התוכנית עקב קשיי	 ע  זאת, . 2010ינוי מעונות יו	 חדשי	 בשנת לצור� ב

וועדה לקידו  מעמד ניהלה המאז אישור התוכנית הממשלתית, בעיקר בתחו	 בינוי מעונות חדשי	. 

ליישו  התוכנית  למעונות יו  ומשפחתוני  ישיבות מעקב לבחינת היערכות האג(כמה האישה 

                                                 

144 OECD, Closing the Gender Gap: Act Now, OECD Publishing, 2012. 
  .2011 , אוקטוברחברתי, השקפה כללית ועיקרי המלצות%דוח הוועדה לשינוי כלכלי 145
  .2015באפריל  15, תארי� כניסה: מידע כללי ותדרי� לבחירת מסגרתמשרד הכלכלה, אג( תעסוקת נשי  ומעונות יו ,  146
  .2009ביולי  19, 5עד  0מהות לילדי  בגילאי יעידוד תעסוקת א, 602החלטת ממשלה מס'  147
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החליטה הממשלה  חברתי,%ה לשינוי כלכליועדהובעקבות המלצותיה של , 2012בשנת  148הממשלתית.

   149.שני  ששימש� בתהלי� שי, %30,000את מספר המקומות במעונות היו  ב להגדיל

מספר המקומות  ,פי מחקר שנער� בבנק ישראל%על ה.אי� היצע מספק של מסגרות ציבוריות כאלכיו  

ביחס קט� המקומות במעונות היו   מספרלאומית, %השוואה בי�ב במעונות היו  בישראל אינו מספיק:

    150לאימהות עובדות, כל שכ� ביחס למספר  הכולל של הילדי  בגיל הר�. למספר  של הילדי 

משרד ט יהחל ,היצע מספק של מסגרות מסוג זהמאחר שאי� והמעונות בשל התמשכות תהלי� בינוי 

. בדיו� שהתקיי  בוועדה פ� התקצוב של בניית מעונות יו	שינוי אועל , כלכלה, בשיתו( משרד האוצרה

מנגנו� על  ו, החליטוהשלטו� המקומי משרד האוצר, בשיתו( משרד הכלכלה נמסר כי 2014באוגוסט 

פי הנוהל %על .מקוצר תקצוב מסלולל ותתמיכמבח� מנוהל של  מעבראשר כולל, בי� היתר,  ,תקצוב חדש

 %400 לבנות כבאופ� שלדעת נציגי המשרדי  יאפשר  וקת הכס(,קריטריוני  לאופ� חלהחדש נקבעו 

פי לוח הזמני  של נוהל התקצוב % נמסר כי על בדיו�  .נוספי  ילדי  %30,000 ישהו בה  כש ,יו  מעונות

חודש  בכלועדה של המשרד תדו� , ו2014 החדש, רשויות יוכלו להגיש בקשה לבינוי כבר בתחילת ספטמבר

בניסיו� לבחו� את אופ� מספר ז המחקר והמידע של הכנסת פנה לאג( פעמי  מרכ 151.שיתקבלו בבקשות

 המסמ� לא התקבלה תשובה. השלמתפי הנוהל החדש, א� עד למועד %ביצוע בינוי המעונות על

. תשע"ג%"עפיקוח המשרד בשנות הלימוד תשב שפעלולהל� מספר מעונות היו  והמשפחתוני  המוכרי  

ות ונשנות למשרד הכלכלה, לא התקבלו נתוני	 עדכניי	 לשנת תשע"ד יצוי� כי על א1 פניות חוזר

ולשנת תשע"ה על מספר מעונות היו	 והמשפחתוני	 אשר פועלי	 ועל מספר הילדי	 השוהי	 

  במסגרות שבפיקוח המשרד.

  152תשע"ג�ע"תש ,מעונות יו	 ומשפחתוני	

  תשע"ג  תשע"ב  תשע"א  תש"ע  

  1,727  1,593  1,549  1,507  מעונות יו	

  3,597  3,501  3,205  3,066  153משפחתוני	

 .%17%בכ גדלומספר המשפחתוני   %14%מספר המעונות בכ גדל גתשע"% "עמהנתוני  עולה כי בשני  תש

  .%8%עלייה של כ – תשע"ג% במספר המעונות בשני  אלו היה בשני  תשע"ב העיקריהגידול 

                                                 

מעקב אחר יישו  החלטת הממשלה לעידוד תעסוקת , 18ראו לדוגמה: הוועדה לקידו  מעמד האישה, פרוטוקול מס'  148
מעקב אחר יישו  החלטת הממשלה לעידוד תעסוקת , 50פרוטוקול מס' ; 2009באוקטובר  13, 0%5מהות לילדי  בגילאי יא
מעקב אחר יישו  החלטת הממשלה לעידוד תעסוקת , 93; פרוטוקול מס' 2010ביוני  9, 0%5מהות לילדי  בגילאי יא
ת מעקב אחר יישו  החלטת הממשלה לעידוד תעסוק, 147; פרוטוקול מס' 2011במאי  23, 0%5מהות לילדי  בגילאי יא
  .2012ביוני  27, 0%5לילדי  בגילאי  מהותיא

חברתי %ויישו  דוח הוועדה לשינוי כלכלי 2012שינוי בסדר העדיפויות בתקציב המדינה לשנת , 4088החלטת ממשלה מס'  149
  .2012נואר בי 8, (ועדת טרכטנברג)

  .2012, בנק ישראל, אוגוסט עלות הטיפול בילדי  בגיל הר� והשפעתה על היצע העבודה של נשי אלה שחר,  150
תקציבי ,  –יו  % בינוי מעונות –התנאי לשינוי חברתי , 102הוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי, פרוטוקול מס'  151

  .  2014באוגוסט  13, קשיי  ומעקב אחר ביצוע ומיגו�
 .2014, 0020%2013אינדיקטורי  מרכזיי  על המעונות והמשפחתוני  המוכרי  משרד הכלכלה,  152
 פי מספר הילדי  חלקי חמישה ילדי  במשפחתו�.%הנתוני  על מספר המשפחתוני  ה  אומדני  שחושבו על 153



 

   
  64מתו� 25עמוד   
   
  
  
  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

ז תשס" בשני  ,אינדיקטורי  מרכזיי השוהי  במסגרות שבפיקוח המשרד לפי   ילדיהמספר  יוצג להל�

  תשע"ג:%תש"עו

  , מרכזיי	 מאפייני	שבפיקוח המשרד לפי  השוהי	 במסגרות	 ילדיהמספר 

  154תשע"ג�תש"עוז ס"תש

  שנה  מאפייני	

  תשע"ג  תשע"ב  תשע"א  תש"ע  תשס"ז

מספר הילדי	 במעונות 
  משפחתוני	 המוכרי	בו

סה"כ ילדי	 במעונות 
  ובמשפחתוני	 המוכרי	

93,566  101,050  100,800  105,568  110,916  

  93,560  88,520  84,200  85,159  78,143  מתוכ	: ילדי עבודה

  17,356  17,048  16,600  15,891  15,423  ילדי רווחה              

  92,967  88,064  84,700  85,718  81,534  מתוכ	: במעונות

  17,949  17,504  16,000  15,332  12,032  במשפחתוני	              

שיעור הילדי	 במעונות 
ובמשפחתוני	 המוכרי	 לפי 

  מגזר

  7.1%  6.8%  6.3%  5.1%  4.3%  שיעור ילדי	 ערבי	

  33.6%  32.7%  26.8%  %156   %155   שיעור ילדי	 חרדי	

ברשויות  157שיעור הכיסוי
  יהודיות 

25.7%  25.3%  23.9%  24.1%  24.5%  

שיעור הכיסוי ברשויות 
  ערביות

7.4%  9.2%  10.6%  11.9%  12.6%  

  20.9%  20.4%  20%  20.6%  20.2%  158ארציהכיסוי השיעור   

  

בשנת הלימודי	  �93,566 בפיקוח האג1 משבמסגרות  	ילדיהגדל מספר השני	  מהטבלה עולה כי ע	

שיעור הילדי	 הנמצאי	 במסגרות שבפיקוח האג1 מתו� ע  זאת,  .גבשנת תשע" �110,916ל זתשס"

בשנת  20.2%( שני	 לא השתנה משמעותית בשני	 אלו שלוש וחציעד  דשי	שלושה חו בניכלל הילדי	 

  בשנת תשע"ג). 20.9%תשס"ז לעומת 

. תקציב האג( מעוג� בתקציב משרד 2014%2005תקציב אג( מעונות יו  ומשפחתוני  בשני   להל�

 עידוד תעסוקת הורי  באמצעות סבסוד מעונות, משפחתוני בתוכנית ראשית הנקראת " כלכלהה

  159".וצהרוני 

  

  

                                                 

  .2014, 2000%2013שפחתוני  המוכרי  אינדיקטורי  מרכזיי  על המעונות והממשרד הכלכלה,  154
  חסרי  נתוני  על שיעור הילדי  החרדי  בשנה זו. 155
  חסרי  נתוני  על שיעור הילדי  החרדי  בשנה זו. 156
הילדי  בקבוצת הגיל שלושה  בכללי  במעונות ובמשפחתוני  מוכרי  הילדי  המתחנכ   שלשיעור הכיסוי הוא שיעור 157

  .במגזר הרלוונטי שני  שלוש וחציחודשי  עד 
כלל הילדי  בגילאי שלושה חודשי  עד שלוש וחצי שני  כולל רשויות בשיעור הילדי  במעונות ובמשפחתוני  המוכרי   158

  המוגדרות רשויות מעורבות. 
ואיל� שונה ש  התוכנית  2013. מתקציב 361422נקראה תוכנית זו "אג( לתעסוקת נשי " ומספרה היה  2013עד לשנת  159

 .364101הוא  ומספרה
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  160וני ש"ח)יבמילנטו, ( 2005�1420תקציב אג1 מעונות יו	 ומשפחתוני	, 

  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

התקציב 
  המקורי

330  402.6  476.9  562.2  554.8  714.5  1,044.3  1,064.7  1,180.8  1,371.1  

התקציב 
  על שינוייו

358.8  450.2  510.7  596.7  691.4  785.8  1,131.4  1,103.8  1,285.2  1,298.7  

ביצוע 
  התקציב

346.4  431.5  494.6  562.3  634.0  681.5  823.8  977.4  1,056.5  1,149.3  

(עלייה  חל גידול ניכר בבסיס התקציב של האג1 2012�2005בשני	 מהנתוני  שבטבלה עולה כי 

ניתנה תוספת תקציב על  ,2014שנת , למעט בכל השני	). מהטבלה עולה עוד כי %315%שמסתכמת בכ

 ,רמות הסבסוד נקבעות לפי שנות הלימודי  (בשני  עבריות)ש כ� הוא. הסבר אחד להתקציב המקורי

פער זה מצרי� עדכו� במהל� שנת ו ,שני  לועזיות)בשנת התקציב (לפי ואילו תקציב האג( נקבע 

   161התקציב.

הראשונה גדולה . התוספת ה%2011%2010 ו 2010%2009בתקציב האג( חל בעיקר בשני  ניכר הגידול ה

בשנת ניתנה והתוספת השנייה  ,פי הסכ  קואליציוני שנחת  ע  מפלגת העבודה%על 2010ניתנה בשנת 

הסדרת מעונות לו 5%0בני תוכנית הממשלתית לעידוד תעסוקת אימהות לילדי  במסגרת הכאמור,  ,2011

  162יו , משפחתוני  וצהרוני .

 מדעי	נשי	 באקדמיה וב .4

פערי  בי� גברי  לנשי  בכל הקשור לתחומי על קיומ  של מחקרי  ונתוני  מגורמי  שוני  מלמדי  

, וכפי בשני העשורי  האחרוני פערי  ג  בתחומי התעסוקה. על קיומ  של וכתוצאה מכ�  ,הלימוד

,� ע  זאת, .מכלל הסטודנטי  לתואר ראשו� ולתואר שני %50%יותר מ �ה בישראל נשי  שיפורט בהמש

הנחשבי  "נשיי ", כגו� תחומי ההוראה, ולהימנע מתחומי תחומי לימוד נשי  נוטות לבחור ג  כיו  

יש השלכה על צמצו   לימודהנשי  בתחומי  של העדפותלימוד שנתפסי  כ"גבריי ", דוגמת הנדסה. ל

יירה לפתח קר של נשי  יכולתהעל  בי� היתר משפיעות ההעדפות אל פערי  הקשורי  לתעסוקת נשי .

הסיבות לנטייה של נשי  לבחור תחומי לימוד "נשיי " קשורות ה�  .שלה� השתכרותהועל פוטנציאל 

לתפיסות תרבותיות ולסטריאוטיפי  וה� למבנה שוק העבודה במקצועות השוני . כחלק מהתפיסה 

בני  במקצוע הסטריאוטיפית, למורי  ולהורי  רבי  יש ציפייה כי בנות יבחרו במקצוע הומניסטי ו

�התפיסות בדבר הפניה והכוונה של התלמידי	 לתחומי	 אשר תואמי	 את נעשות  ,ריאלי. עקב כ

                                                 

במאי  14, תארי� כניסה: ביצוע תקציב מפורט לפי תקנותמתו�: משרד האוצר, החשב הכללי,  2013%2005נתוני השני   160
 .2015במרס  9ידי אג( החשב הכללי במשרד האוצר, החטיבה למידע ניהולי, דוא"ל, %הועברו על 2014. נתוני שנת 2015

, ה, המסחר והתעסוקהניתוח תקציב ופעילות האג( לתעסוקת נשי  במשרד התעשיימרכז המחקר והמידע של הכנסת,  161
 .2010בדצמבר  16כתב אליעזר שוור1, 

  .ש  162
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פי %עלבנוס(,  163.("הסללה") יכולת האישית של התלמידי	ה פי�עלולא  כישוריה	 של בני	 ושל בנות,

 , סיכוייה� י , מתמטיי  או מדעייא  נשי  בוחרות ללמוד מקצועות טכנולוגיג  , OECD%נתוני ה

   164גברי .ה מסיכוייקטני  לעבוד במקצועות אלו 

 על ההשכלה האקדמית של נשי  ועל מידת שילוב� בסגל האקדמי באוניברסיטאותבפרק זה יוצגו נתוני  

יסודי במסלולי  מדעיי , טכנולוגיי  % וכ� נתוני  שוני  על שיעורי ההשתתפות של בנות בחינו� העל

  והנדסיי . 

  

  ימודי נשי	 באקדמיהנתוני	 על ל .4.1

) למדו בישראל 2014/2013פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת הלימודי  תשע"ד (%על

בקרב הסטודנטי	 הלומדי	 לתואר ראשו� היו  165) מה  נשי .179,200( %57%סטודנטי , כ 312,500

ישי י	 לתואר שללומדובקרב ה ,�61% , בקרב הסטודנטי	 הלומדי	 לתואר שני ה� היו כ�56%הנשי	 כ

עוד  %50%התואר שני חצה את קו לתואר ראשו� ול  שיעור הנשי  בלימודיפי הנתוני , %על 166.�53%כ –

 168ובעשור האחרו� לא חל שינוי של ממש בשיעור הנשי  בכלל הסטודנטי  בכל התארי . 1990,167בשנת 

 %59%) נשי  היו כ2013/2012נשי  ה� רוב ג  בקרב מקבלי התארי , ולמשל בשנת הלימודי  תשע"ג (

  169מכלל המקבלי  תואר שלישי. %52%מכלל המקבלי  תואר שני ו %60% מכלל המקבלי  תואר ראשו�, כ

, נמו� משיעור� של %56%בקרב הסטודנטי  היהודי  שיעור הסטודנטיות היה בשנת תשע"ד כ

ס, בקרב פי נתוני הלמ"% . על%68% שהיה כ ,הסטודנטיות הערביות מכלל הסטודנטי  ממגזר זה

בקרב נשי   %69%סטודנטי  ערבי  נמצאו הבדלי  בשיעורי הנשי  בהתא  להשתייכות הדתית: כ

   170בקרב הדרוזי . %64%בקרב הנוצרי  וכ %63%הסטודנטי  המוסלמי , כ

מכלל הסטודנטי  לתואר ראשו� ולתואר  %50%כאמור, א( שבשני העשורי  האחרוני  נשי  ה� יותר מ

זהות תחומי לימוד שבה  שיעור הנשי  גבוה במיוחד ולעומת  תחומי לימוד שני, ג  כיו  אפשר ל

שיעור הנשי	 הלומדות ד בשנת הלימודי	 תשע". ככלל, מהנתוני	 עולה כי שבה  נוכחות הנשי  דלה

רפואיי	 ונמו� העזר העות ומקצבגבוה במיוחד בתחומי החינו� וההכשרה להוראה והיה  כל התארי	ל

שיעור  ;הנדסה ואדריכלותמדעי	 פיזיקליי	, טטיסטיקה ומדעי המחשב, מתמטיקה, ס 	בתחומי

במקצועות  %82%וכ ,%80%בתחומי הלימוד חינו� והכשרה להוראה היה כתואר ראשו� הנשי  הלומדות ל

עזר רפואיי . לעומת זאת, שיעור הנשי  הלומדות בתחומי הלימוד מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי 

בתחומי הלימוד  :המגמה דומה תואר שנידסה ואדריכלות. בלימודי  לבהנ %27%ו ,29%המחשב היה 

                                                 

 2לוט� ורועי גולדשמידט, %, כתבו אורלי אלמגורנתוני  על נשי  בלימודי הנדסהמרכז המחקר והמידע של הכנסת,  163
  .2010בנובמבר 

164 OECD, Closing the Gender Gap: Act Now, OECD Publishing, 2012. 
  .2015במרס  4, 2015לאומי %לקט נתוני  לרגל יו  האישה הבי�הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  165
  ש . 166
, חינו� והשכלה – 4פרק מס' , פערי  בי� משקי בית ומשפחות –פני החברה בישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  167

  .2011וקטובר א
 .2012בפברואר  22, כתב רועי גולדשמידט, נתוני  על נשי  באקדמיהמרכז המחקר והמידע של הכנסת,  168
, באתר האינטרנט, 8.63לוח , 2014, ספטמבר 65, מס' 2014 שנתו� סטטיסטי לישראלהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  169

 .2015באפריל  21תארי� כניסה: 
  .2015במרס  4, 2015לאומי %לקט נתוני  לרגל יו  האישה הבי�הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  170
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במקצועות עזר  %86%ו ,מכלל הסטודנטי  84%חינו� והכשרה להוראה שיעור הנשי  בשנת תשע"ד היה 

בהנדסה ואדריכלות. בקרב  %24% במתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב, וכ 28%רפואיי , לעומת 

מקצועות עזר והנשי  בתחומי הלימוד חינו� והכשרה להוראה  , שיעורלתואר שלישיהסטודנטי  

,  24%, ואילו בתחומי הלימוד מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב היה שיעור� %75%רפואיי  היה כ

  171.%32%ובתחומי הנדסה ואדריכלות היה שיעור� כ

 נשי	 בסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטאות .4.2

מכלל הסגל  �29%) נשי	 היוו כ2012/13בשנת הלימודי	 תשע"ג ( ,פי נתוני המועצה להשכלה גבוהה%על

. להל� התפלגות שיעור הנשי  בסגל האקדמי הבכיר של האקדמי הבכיר של האוניברסיטאות

  האוניברסיטאות לפי תחו  ולפי דרגה:

  172שיעור הנשי	 בסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטאות לפי תחו	 ולפי דרגה, תשע"ג

  ס� הכול  פרופסור מ� המניי�  פרופסור חבר  מרצה בכיר  מרצה  תחו	/דרגה

  38%  24%  35%  45%  46%  מדעי הרוח

  53%  44%  55%  53%  62%  חינו�

  37%  20%  38%  45%  47%  מדעי החברה

  27%  6%  22%  34%  39%  עסקי	 ומדעי הניהול

  27%  26%  18%  22%  49%  משפטי	

  35%  25%  37%  37%  61%  רפואה 

  62%  36%  55%  69%  78%  מקצועות עזר רפואיי	

  11%  6%  12%  16%  29%  מתמטיקה ומדעי המחשב

  13%  5%  14%  21%  64%  יקליי	זמדעי הטבע הפי

  30%  21%  21%  39%  73%  מדעי הטבע הביולוגיי	

  31%  13%  25%  36%  74%  חקלאות

  14%  9%  16%  17%  20%  הנדסה ואדריכלות

  24%  11%  12%  25%  45%  אחר

  29%  16%  27%  36%  49%  ס� הכול

                                                 

 ש . בנתוני  על תחומי הלימוד לא נכללי  סטודנטי  שלמדו באוניברסיטה הפתוחה.  171
  .2015במאי  11הנתוני  התקבלו מאג( תכנו� ומדיניות, המועצה להשכלה גבוהה,  172
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מהטבלה עולה כי בסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטאות נשי  ה� מיעוט כמעט בכל התחומי  למעט 

) �בה  שיעור הנשי  בסגל האקדמי נמו� שמקצועות ה). 62%) ומקצועות עזר רפואיי  (53%חינו

). 14%) והנדסה ואדריכלות (13%יקליי  (ז), מדעי הטבע הפי11%במיוחד ה  מתמטיקה ומדעי המחשב (

מגמה זו  .ככל שהדרגה האקדמית עולה, שיעור הנשי	 בסגל האקדמי יורדעוד עולה מהטבלה כי 

: אלהבולטת בהשוואת שיעור הנשי  המרצות לעומת שיעור� כפרופסוריות מ� המניי� במקצועות 

טבע נקודות האחוז), מדעי ה 59יקליי  (פער של זנקודות האחוז), מדעי הטבע הפי 61חקלאות (פער של 

  נקודות האחוז).  42ומקצועות עזר רפואיי  (פער של  )נקודות האחוז 52הביולוגיי  (פער של 

ייצוג של נשי  בסגל האקדמי הבכיר בשתי דרכי : א. בחינת שיעור הנשי  % אפשר לבחו� א  יש תת

קט�  ייצוג א  ייצוג הנשי  בסגל%תתיהיה במקרה זה  ;חלק� באוכלוסייהבסגל האקדמי הבכיר לעומת 

הפוטנציאל במידה ניכרת מחלק� באוכלוסייה; ב. בחינת שיעור הנשי  בסגל האקדמי הבכיר לעומת 

ייצוג הנשי  בסגל קט� במידה ניכרת  א ייצוג % תתיהיה במקרה זה  ;האקדמי (בעלות תואר שלישי)

ריות משיעור� בקרב בעלי תואר שלישי. לבחירת ההגדרה המשמשת למדידת ייצוג הנשי  השלכות אפש

על המדיניות בנושא; בחירה בהגדרה הראשונה (יחסית לאוכלוסייה) עשויה להוביל להתמקדות בהגדלת 

שיעור התלמידות הפונות בשלב הלימודי  התיכוניי  לתחומי  "גבריי ", ואילו בחירה בהגדרה השנייה 

בקרב בעלי תואר הנשי  בסגל לשיעור�  השוואת שיעורלהתמקדות בתוביל (יחסית לפוטנציאל האקדמי) 

   173שלישי ולהשוואת קצב קידומ� לקצב הקידו  של גברי .

ייצוג בסגל הבכיר באוניברסיטאות ה� יחסית �בישראל נשי	 ה� בתתמהנתוני  שהוצגו לעיל עולה כי 

   .לשיעור� באוכלוסייה וה� יחסית לפוטנציאל האקדמי

 כי	הנמוקומות מישראל מדורגת ב 2010לאומית של שיעור הנשי	 בסגל האקדמי לשנת ��בהשוואה בי

   174בממוצע האיחוד האירופי. 40%נשי	 בכלל הסגל האקדמי לעומת  28%ע	  ,שדורגוהמדינות  בי�

  175יסודי�מדע וטכנולוגיה בחינו� העל מקצועותבנות ב .4.3

יסודי יכולה להשפיע על תחו  הלימוד הנבחר %בחירת תחומי הלימוד המוגברי  במסגרת החינו� העל

נלמדו בתיכו� מקצועות ריאליי  מוגברי , נדרשת השלמת  לא שכ� א האקדמיי , בלימודי  

 ,מופיעי  נתוני  מגופי  שוני  2014במחקר שער� מרכז המחקר והמידע של הכנסת בינואר  176בגרויות.

שיעור הלומדי  והנבחני  בבחינות הבגרות במקצועות על  ,ובה  הלמ"ס, משר� החינו� ומכו� סאלד

הבדלי	 בי� בני	 לבנות בשיעורי הנבחני	 יש ככלל ולוגי  לפי מי�. מהנתוני  עולה כי מדעיי  וטכנ

בחינו� היהודי  ,2011פי נתוני הלמ"ס לשנת %על והטכנולוגיי	. המדעיי	 בבחינות הבגרות במקצועות

מדעית ובמגמה הטכנולוגית, א� קט� %משקל� היחסי של הבנות גדול מזה של הבני  במגמה העיונית

בהתאמה). לעומת זאת, בחינו�  ,69%לעומת  31%הבני  במגמה ההנדסית (משקל דה ניכרת מבמי

מדעית וה� במגמה ההנדסית א� %הערבי משקל� היחסי של הבנות גדול משל הבני  ה� במגמה העיונית

                                                 

, ייצוג של נשי  בסגל האקדמי: אמצעי  להתערבות שהופעלו בארה"ב ובאירופה%תתמרכז המחקר והמידע של הכנסת,  173
 .2008ביולי  3כתב יהודה טרוא�, 

, כתבה שלי נתוני  על לימודי נשי  באקדמיה ועל נשי  בסגל האקדמי % נשי  באקדמיהנסת, מרכז המחקר והמידע של הכ 174
  .2013במאי  20מזרחי סימו�, 

: מרכז המחקר אמחקר שער� מרכז המחקר והמידע בנוש פרק זה לקוחי  מתו�%א  לא צוי� אחרת, הנתוני  בתת 175
  .2014בינואר  22, כתבה נעמה טשנר, נשי  במדע: תמונת מצב עדכניתוהמידע של הכנסת, 

 2לוט� ורועי גולדשמידט, %ור, כתבו אורלי אלמגנתוני  על נשי  בלימודי הנדסהמרכז המחקר והמידע של הכנסת,  176
 .2010בנובמבר 
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בהתאמה). בשני המגזרי   ,67%לעומת  33%במגמה הטכנולוגית (ממשקל הבני  קט� במידה ניכרת 

איות לתעודות בגרות גדול משיעור הזכאי  בכל המגמות. ג  שיעור הבנות העומדות בדרישות שיעור הזכ

הס( לאוניברסיטאות גדול משיעור הבני , ובמגמה הטכנולוגית הוא א( כפול, בשני המגזרי . מנתוני 

 �הבני  והבנות הלומדי  מתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב עולה כי שיעור  ישיעורעל משרד החינו

מדעי) כמעט שווה, אול  יש פער %יחידות (מסלול עיוני 5בנות והבני  הלומדי  מתמטיקה ברמה של ה

 2001גדול בי� שיעור הלומדי  לשיעור הלומדות בפיזיקה ובמדעי המחשב. מהנתוני  עולה כי בי� שנת 

חני  שיעור הנבעל עלה שיעור הלומדות במקצועות אלו רק במעט. מנתוני מכו� סאלד  2012לשנת 

בבחינות בגרות במקצועות טכנולוגיי  ומדעיי  עולה כי שיעור הבנות גדול משיעור הבני  בכימיה, 

  טכנולוגיה, והוא כמחצית משיעור הבני  במערכות אלקטרוניקה ובקרת תהליכי .%בביולוגיה ובביו

ד הכלכלה, ובה  משרד החינו�, משר ,משרדי  וגופי  שוני  פועלי  לשילוב נשי  באקדמיה ובמדעי 

  משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל והמועצה להשכלה גבוהה.

סוכ  כי הוועדה תמשי� ותעקוב ודיוני  בנושא, כמה קיימה הוועדה לקידו  מעמד האישה  %19בכנסת ה

  177.הסוגיהאחר 

 	אלימות כלפי נשי .5

 ,היו %סדרלפי דיוני  השוטפי  בנושא ה לענוס(  .א נושא מרכזי בעבודת הוועדהיאלימות כלפי נשי  ה

על בפרק זה יוצגו נתוני   לאומי באלימות נגד נשי .% �אחת לשנה את יו  המאבק הבימציינת הוועדה 

  הטרדות מיניות. על עבריינות מי� ועל אלימות במשפחה, 

178אלימות במשפחה .5.1
 

  ותלונות נשי	נשי	 רצח 

שלוש נשי  . זוג�� ידי בני�נשי	 על תשענרצחו  (עד ספטמבר) 2014בשנת פי נתוני משטרת ישראל, %על

 2014בשנת העמי . בנוס(, %ה� נשי  מהמגזר הערבי ושלוש נשי  ה� עולות ממדינות חברהללו מהנשי  

כלל הנשי	 אשר לנתוני	 על  נשי	 על רקע משפחתי וסכסו� משפחתי. 11(עד ספטמבר) נרצחו 

 2013נשי	, בשנת  20נרצחו  (עד ספטמבר) 2014 בשנת ,זוג ואחרי	)�(בני ידי בני משפחה�שנרצחו על

 נשי	. 29נרצחו  2012נשי	 ובשנת  38נרצחו 

עבירות אלימות במשפחה כעבירות נגד הגו(, ובכלל זה עבירות מי�, לרבות ניסיו� המשטרה מגדירה 

לעבירות אלו; עבירות שבוצעו בנסיבות אלימות, לרבות ניסיו� לעבירות אלו, ובכלל� עבירות גרימת נזק 

בני זוג א( %הפרת הוראה חוקית; כל עבירה שנעברה בי�ו ה, איומי , חטיפה, כליאת שוואלרכוש, הצת

נפתחו  2014אוקטובר �בחודשי	 ינואר 179שלא בנסיבות אלימות (לדוגמה זיו(, מרמה, עיקוב, הטרדה).

) 65%תיקי	 ( 12,261תיקי	 בגי� תלונות על אלימות במשפחה, מה	  18,912במשטרת ישראל בסה"כ 

                                                 

; 2013במאי  21, נשי  באקדמיה, 12מס'  פרוטוקוללהרחבה ראו: הוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי,  177
מס'  פרוטוקול; 2013באוקטובר  21, קידו  נשי  במדע ובטכנולוגיה באקדמיה ובתעשייה הישראלית, 38פרוטוקול מס' 

קידו  נשי  ללימודי מדעי  , 88; פרוטוקול מס' 2014במאי  19, רות וסטודנטיות ללימודי מדע וטכנולוגיהעידוד נע, 79
  .2014ביוני  17, באקדמיה

, כתבה שלי 4201ריכוז נתוני  לשנת  –אלימות כלפי נשי  פרק זה לקוח מתו�: מרכז המחקר והמידע של הכנסת, %תת 178
 .2014בנובמבר  23מזרחי סימו�, 

 .2013במרס  24ידי גל יונה, לשכת השר לביטחו� פני , %זוג, הועבר על%טיפול בהפרת הוראה חוקית בי� בני –הל משטרה נו 179
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  מהותיקי  בגי� תלונות על אלימות במשפחה,  22,652נפתחו בסה"כ  2013בכל שנת  .תלונות נשי	 בגי�

   של נשי . בגי� תלונות) 64%( 14,574

מקרי	 של אלימות במשפחה ותקיפה מינית של נשי	 או  4,810 על הבריאות מערכת בדווח  2013בשנת 

תחנות לבריאות  –לי	 ותחנות טיפת חלב החו�החולי	, קופות�. דיווחי	 אלו נאספו מבתינערות

 סיבות הפגיעה השכיחות ביותר היו התעללות פיזית והתעללות נפשית.  המשפחה.

  הסוהר� נתוני שירות בתי

(לרבות  השפוטי	 בגי� עבירות של אלימות במשפחה ועצורי	 אסירי	 2,400הסוהר כלואי  כיו  %בבתי

מאסירי האלימות  �55% כעצורי  שטר  נגזר דינ .  %626ואסירי   1,774 :עבירות אלימות כלפי ילדי )

מרצי	 מאסר של חמש  �60%מוסלמי	. כ�מוגדרי	 ערבי	 �35% והעצורי	 ה	 יהודי	 וכ במשפחה

במאסר שישי ה	  27%מאסר חוזר; זהו שלישי	 מאסירי האלימות במשפחה �כשניל. שני	 או פחות

 . או יותר

 י עובדשל : טיפול פרטני טיפול באסירי אלימות במשפחהלת תוכניו כמההסוהר פועלות %בשירות בתי

מחלקות לטיפול מפגשי ; שתי  %15כהמקיימות  קבוצות טיפוליות קצרות מועד; באג( י סוציאלי

 קבוצות 32התקיימו  2013בשנת מקומות והטיפול בה� אור� כשנה.  94שבה�  במשפחה באלימות

בשתי המחלקות שהו  בשנה זורי אלימות במשפחה. אסי 899בה� השתתפו וטיפוליות קצרות מועד 

 אסירי	. 119לטיפול באסירי אלימות במשפחה 

 והשירותי	 החברתיי	 משרד הרווחה

המרכזי	 לטיפול באלימות במשפחה שמפעיל משרד הרווחה והשירותי	  �88 התקבלו ב 2013בשנת 

מהמשפחות היהודיות  19% ילדי	. �8% גברי	 ו 26%נשי	, מה	  66%מטופלי	;  11,112החברתיי	 

 14%. היו של עולי  מאתיופיה %27%כו העמי % היו של יוצאי חבר %51% כ ומה�שטופלו היו של עולי , 

 מכלל המשפחות שטופלו במרכזי  בשנה זו היו מהמגזר הערבי. 

ידי משרד הרווחה �המקלטי	 לנשי	 מוכות המתוקצבי	 על �14שהו ב) 27.10(עד  2014בשנת 

מהנשי  ששהו במקלטי  היו נשי  מהמגזר  40%. ילדי	 932נשי	 ועמ�  645חברתיי	 והשירותי	 ה

 יוצאות אתיופיה – %11%המועצות ו%ממדינות בריתהיו  17%היו נשי  דתיות וחרדיות,  32%הערבי, 

הנשי  פי רוב, % על. )קבוצה זו בכלל האוכלוסייה בישראל ה שלשיעורבמידה ניכרת מגבוה זה (שיעור 

  . אחדי ודשי  חמקלטי  בשוהות 

 2012ביולי  %1בהבטחת הכנסה. גמלת מ 25%בשיעור נשי  ששהו במקלטי  קיבלו דמי כיס  2012עד יולי 

שהייתה  אישה , אשר קובע כי�2012 ), התשע"ב39 '(תיקו� מס חוק הבטחת הכנסהתיקו� לנכנס לתוק( 

שאינה זכאית להבטחת  אישהו ,זכאית להבטחת הכנסה טר  כניסתה למקלט תמשי� לקבל קצבה זו

  . בעברחוק תמשי� לקבל דמי כיס כלפי הכנסה 

ליווי ממשי לקהילה לחיפוש דירה, , ובכלל זה עוזבות את המקלטי  עוברות הכנה לקראת יציאהשנשי  

חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות פי � עלסיוע משפטי. ומסגרות, טיפול סוציאלי בסיוע וייעו1 בהשמה 

ימי	 במקלט לנשי	  60אישה ששהתה לפחות  ,�2012במקלט לנשי	 מוכות), התשע"בלנשי	 ששהו 

 180.מוכות ואינה שבה לביתה לאחר צאתה מהמקלט זכאית, ע	 יציאתה מהמקלט, למענק הסתגלות

                                                 

  .%2012חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשי  ששהו במקלט לנשי  מוכות), התשע"ב 180
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בעבור כל ילד, א� לא יותר  ש"ח נוספי  1,000 יינתנו ש"ח וכ� 8,000החוק קובע כי המענק יעמוד על 

פי %עלבינואר בכל שנה בהתא  לעלייה בשיעורי המדד שנקבע בחוק.  %1כומי  יעודכנו בהסו, משני ילדי 

נקבע  ,טיפולית שנקבעה עבור האישה. כמו כ�%החוק, יש להשתמש במענק בהתא  לתוכנית השיקומית

 .היא אכ� זכאית להבחוק כי קבלת המענק אינה פוגעת בזכאות האישה לגמלת הבטחת הכנסה, א  

יש לתת את הדעת כי בחוק מוגדרת תקופת  .נשי	 �230כקיבלו את המענק 	 החוק מתחילת יישו

תקופה בה� ) שהו 27.10(עד  2014בעוד כמחצית מהנשי	 ששהו במקלטי	 בשנת  ,ימי	 60מינימו	 של 

  של עד חודשיי	.

, במקלטי לכ� דירות אלו משמשות נשי  ששהו קוד  : ילדיה�לדירות מעבר לנשי	 נפגעות אלימות ו

כל דירה מיועדת  .וה� נועדו ליצור עבור נשי  אלו וילדיה� מסגרת טיפולית המשכית לפני החזרה לקהילה

 �11 , ודירות מעבר 15כיו	 פועלות חודשי .  12%6לשתי נשי  וילדיה�, והשהות בה� היא לתקופה של 

שי	 מהחברה ידי המשרד. אחת מהדירות מיועדת לנ�פי סל השירותי	 שנקבע על�מתוקצבות עלמה� 

שהו בדירות  2013פי נתוני משרד העלייה והקליטה, בשנת % על הערבית ואחת לנשי	 מהחברה החרדית.

  ה.שמונה יוצאות חבר המדינות ותשע יוצאות אתיופי :)%45%עולות (כ 17, ובה� נשי  38המעבר 

  הוועדה לאלימות במשפחה� תת

שר לביטחו� הפני , שר ה בהשתתפות ההתקיי  דיו� בנושא האלימות במשפח 2014בחודש ספטמבר 

, מנכ"לי שני המשרדי , חברת הכנסת עליזה לביא (יו"ר הוועדה לקידו  והשירותי  החברתיי  הרווחה

� הקמת תתוחלט על הבדיו�  ) והגברת ורד סויד, יועצת ראש הממשלה לענייני נשי .דאז מעמד האישה

משרד הרווחה של לול בי� היתר נציגי  הוועדה תכ%פי ההחלטה, תת%. עלועדה לאלימות במשפחה

 המשנה למנכ"ל המשרד לביטחו� פני .מר אליעזר רוזנבאו , והמשרד לביטחו� פני  ויעמוד בראשה 

הוועדה נכתב כי "הוועדה תמפה את כלל נקודות החולשה במשרדי  והגופי  %בהודעה על הקמת תת

הגורמי , תו� איגו  משאבי  והקצאת כנית עבודה משותפת לכלל והעוסקי  בטיפול בנושא ותציג ת

�בדיו� בוועדה לקידו	 מעמד האישה של הכנסת אשר עסק בהקמת תת 181האמצעי  הנדרשי ".

182התקדמות הדיוני	.וח לוועדה לקידו	 מעמד האישה על תדו היאכי  הוועדה האמורה סוכ	
 

 183עבריינות מי� .5.2

  תלונות נשי	

תיקי	 בגי� תלונות על עבירות מי� נגד  3,402אל נפתחו במשטרת ישר 2014אוקטובר �בחודשי	 ינואר

 2013בכל שנת  קטינה.הייתה תיקי	 הנפגעת  �42%ובכ בגירההייתה הנפגעת  מה	 �57%בכ ;נשי	

גיל הנפגעת עניי� לופילוח  תיקי  בגי� תלונות על עבירות מי� נגד נשי ,  3,845נפתחו בסה"כ 

תיקי	 היו בגי�  249 נשי	,בגי� עבירות מי� כלפי  2014התיקי	 שנפתחו בשנת מ. דומה (בגירה/קטינה)

                                                 

, תארי� 2014בספטמבר  14, סוגיות אלימות במשפחה –דיו� שרי  בנושא למידע נוס( ראו: המשרד לביטחו� פני ,  181
אלימות במשפחה ורצח , 105מגדרי, פרוטוקול מס' ; הוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� 2014בספטמבר  21כניסה: 
ועדה לאלימות במשפחה בוועדת השרי  למאבק באלימות, בראשות המשנה למנכ"ל %חשיבה מחודשת והקמת תת – נשי 

  . 2014בספטמבר  22, המשרד לביטחו� פני 
חשיבה מחודשת  – צח נשי אלימות במשפחה ור, 105הוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי, פרוטוקול מס'  182

, ועדה לאלימות במשפחה בוועדת השרי  למאבק באלימות, בראשות המשנה למנכ"ל המשרד לביטחו� פני %והקמת תת
 .2014בספטמבר  22

, כתבה שלי 4201ריכוז נתוני  לשנת  –אלימות כלפי נשי  פרק זה לקוח מתו�: מרכז המחקר והמידע של הכנסת, %תת 183
  .2014בנובמבר  23מזרחי סימו�, 
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בנות דתות  יוהנשי  יהודיות והיתר  יומכלל הנפגעות בעבירות מי� ה 81%. עבירות מי� בתו� המשפחה

  .נפתחו בגי� מעשה מגונה בכוחנשי	 מחצית מהתיקי	 בגי� עבירות מי� כלפי  אחרות.

מה�  �87%כו פניות חדשות, 8,637עות תקיפה מינית התקבלו במרכזי הסיוע לנפגעי ולנפג 2013שנת ב

. סיבת הפנייה 	בעת הפגיעה בה י	ידוע היו קטינ 	שגיל שלישי	 מהפוני	�קרוב לשנימנשי	. היו 

פניות מדווח כי המכלל  %30%קרוב לב. יתה אונס/מעשה סדו יה י השכיחה ביותר בקרב כלל הפונ

 משפחה. %הפוגע הוא ב�

  הרהסו� שירות בתינתוני 

בני דתות ה	  �28%מה	 יהודי	 וכ �72%כ, אסירי	 בגי� עבירות מי� 990הסוהר כלואי	 כיו	 � בבתי

מהאסירי	 הכלואי	 בגי� עבירות מי� מרצי	 מאסר  �40%כמוסלמי ). %מוגדרי  ערבי  20%( אחרות

  .) השפוטי	 על עבירות מי� זהו מאסר חוזר54%מחצית מהאסירי	 (כל של עשר שני	 או יותר.

ה	 יהודי	  79%), מתוכ	 �39%מהאסירי	 הכלואי	 בגי� עבירות מי� כלואי	 בגי� גילוי עריות (כ 391

מכלל האסירי	 הכלואי	 בגי� גילוי עריות  )55%מחצית (כ. )82בני דתות אחרות ( –), והיתר 309(

  אסירי ). 215( מרצי	 מאסר של עשר שני	 ומעלה

: קבוצות טיפוליות 	 הכלואי	 בגי� עבירות מי�יפול באסיריטלתוכניות  כמה הסוהר מפעיל�שירות בתי

 2013בשנת . מקומות 134 שבה� ושלוש מחלקות טיפוליות מפגשי  15%12המקיימות  קצרות מועד

שהו  2013במהל� שנת  כמו כ�,אסירי	.  784בה� השתתפו וטיפוליות קצרות מועד  קבוצות 64התקיימו 

 רי	.אסי 145 יותטיפולההמחלקות לוש בש

  טיפול בנפגעי תקיפה מינית

  : ולשיקומ נפגעי תקיפה מינית בתוכניות לטיפול כמה משרד הרווחה והשירותי  החברתיי  מפעיל 

אשר נותני  שירותי קו חירו  ותמיכה ראשונית  ,מרכזי	 אזוריי	 לסיוע לנפגעי תקיפה מינית �

 11באר0 פועלי	 בקהילה. לנפגעי , וכ� ליווי, תיוו� והפניה לגורמי  ולשירותי  אחרי  

ידי עמותות בסיוע משרד הרווחה והשירותי  %, וה  מופעלי  עלמרכזי	 לנפגעי תקיפה מינית

 ; שנה בכלפניות חדשות  �10,000המרכזי	 מטפלי	 בכי המשרד, פהחברתיי . ל

על אשר נועדו לתת מענה  ,אזוריי	 לטיפול בנפגעות תקיפה מינית תחומיי	� רב מרכזי	 �

פיזיי , הנפשיי , הרפואיי , הפסיכיאטריי  והמשפטיי  של נפגעות תקיפה מינית, צרכי  הה

תו� הסתייעות  ,הכשרה מקצועיתו וכ� לתת שירותי מעטפת סוציאליי , כגו� תעסוקה

פעיל משרד הרווחה והשירותי	 ה 2014בשנת טיפול בנפגעות. ש  לבשירותי  בקהילה 

מרכזי	 אלו  טיפלו 2014אוקטובר �ודשי	 ינוארבחוהחברתיי	 חמישה מרכזי	 ברחבי האר0, 

 ; נשי	 �691ב

 2013במחצית השנייה של לפעול  , אשר החלולטיפול בנפגעות תקיפה מינית יחידות קטנות �

לאוכלוסיות  פתרונות טיפוליי במטרה להנגיש את הטיפול לנפגעות תקיפה מינית תו� פיתוח 

כיו	 גרת המחלקות לשירותי  חברתיי . מיוחדות. היחידות פועלות ברשויות השונות במס

 .שתי יחידות מיועדות למגזר החרדי ובה�,  יחידות לטיפול בנפגעות תקיפה מינית 12פועלות 

יחידה נוספת המיועדת למגזר הערבי, בטירה, נמצאת בשלבי הקמה. פי משרד הרווחה, %על

 ; מטופלות �90טיפלו היחידות ב 2014בשנת 
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, אשר מטרתה ית פתוחה לנערות וצעירות נפגעות תקיפה מיניתקהילה טיפול, בית אמיתי �

%הקהילה הטיפולית ממוקמת בתל .חוויה מתקנת בתו� יחסי  וקשרי  חוותל לאפשר לנערות

מיז  משות( של משרד הרווחה זו היא מסגרת  .25מיועדת לנערות וצעירות עד גיל ו אביב

   .25�18בנות צעירות  �40ת כטופלו במסגר 2014בשנת  ועמותת על"  לנוער בסיכו�.

שירות באמצעות לטיפול בעברייני מי� תוכניות מפעיל משרד הרווחה והשירותי  החברתיי   ,נוס1 על כ�

. תסקירי  ובכלל זה טיפול קבוצתי ופרטני וכ� כתיבת ,המבח� למבוגרי  ושירות המבח� לנוער

מסגרת הטיפול המתאימה בחירת ב במת� העונש לעובר העבירה ומסייעי מובאי  בחשבו� התסקירי  

   נפגע.ל

 הטרדות מיניות .5.3

שתיה� , פיזית או מילולית – הטרדה מינית היא התנהגות בעלת אופי מיני שיש בה כדי לפגוע באד  אחר

נושא  פעמית או מתמשכת.%להיות חד, ועשויה בדרגות חומרה שונותיות ההיא עשויה ל. ג  יחד

פעמי  כמה  %19בכנסת ה לקידו  מעמד האישה של הוועדהיומה %סדרעל ההטרדות המיניות עלה 

 בארגוני התקשורת, הטרדות מיניות דיוני  על הטרדות מיניותהתקיימו ובהקשרי  שוני . בוועדה 

בשירות הלאומי, במוסדות להשכלה גבוהה, הטרדות מיניות במקומות העבודה, הטרדות מיניות 

  184.והטרדות מיניות במשטרה הטרדות מיניות בצבא

אשר קובע כי "לא יטריד אד  מינית את  ,%1998תשנ"חה ,נחקק חוק למניעת הטרדה מינית 1998בשנת 

מעשי  מגוני ,  :חוק מפורטי  המעשי  המוגדרי  הטרדה מיניתל 3סעי( ב זולתו ולא יתנכל לו".

ות חוזרות סחיטה באיומי  למעשה בעל אופי מיני, התייחסויות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני והצע

, או ביחסי מרות ותלות בי� המוטרד הראה למטריד כי אינו מעוניי� בכ� בנסיבות שבה� בעלות אופי מיני,

מצויני  העונשי  בגי� כמו כ�, בחוק . הראה למטריד כי אינו מעוניי� בכ�לא הצדדי  א( א  המוטרד 

  המרבי לפיצוי ללא הוכחת ובה  העלאת הסכו חוק זהתיקוני  לכמה חוקקו  %19בכנסת ה עבירה זו.

ועובדי ציבור ואזרחי  הנזקקי  ציבור נבחרי כ� שייכללו בה יחסי המרות ההגדרה של נזק; הרחבת 

פרסו  תצלו , סרט או הקלטה של כ� שייכללו בה  הטרדה מיניתשל  ההגדרה; הרחבת לשירותיה 

ו לבזותו ולא ניתנה הסכמתו אד  המתמקד במיניותו, בנסיבות שבה� הפרסו  עלול להשפיל את האד  א

החובות החלות על המעסיק לפי החוק ג  על המפעיל והבעלי  של מפעל מוג� וכ� על מי  החלתלפרסו ; 

   ועוד. מוגבלות המוגדר כמשתק ע   שמעסיק אד  

, הכלכלהשלושה גופי : נציבות שוויו� הזדמנויות בעבודה במשרד מופקדי  יישו  החוק ואכיפתו על 

   נהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה.יומשה במשרד ראש הממשלה ידו  מעמד האהרשות לקי

בגי� תלונות נשי  על תיקי   510נפתחו  2014אוקטובר %בחודשי  ינוארעולה כי  מנתוני משטרת ישראל

  185.הטרדה מינית

                                                 

במאי  6, הטרדות מיניות בארגוני התקשורת, 7ראו לדוגמה: הוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי, פרוטוקול מס'  184
דיווח יוהל"� בנושא הטרדות מיניות ושירות , 60; פרוטוקול מס' 2013במאי  21, נשי  באקדמיה, 12מס'  פרוטוקול; 2013

; 2014במאי  27, אזרחי%הטיפול בהטרדות מיניות בשירות הלאומי, 81; פרוטוקול מס' 2014בפברואר  3, נשי  בצה"ל
  .2015בפברואר  16, ארגו� מחדש, אכיפה ונורמות –ריבוי ההטרדות המיניות וניצול מעמד במשטרה , 123פרוטוקול מס' 

בנובמבר  23תבה שלי מזרחי סימו�, , כ4201ריכוז נתוני  לשנת  –אלימות כלפי נשי  מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  185
2014. 
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� תביעות תיקי  בגי 47 הדי� לענייני עבודה� יתבב נפתחו 2014בשנת  המשפט עולה כי% הנהלת בתי מנתוני

  186.פי החוק למניעת הטרדה מינית%שהוגשו על

 %11%(כ ועבירות מי� תומיני ותתלונות בגי� הטרד 129 2014התקבלו בשנת  בנציבות שירות המדינה

%ו %11%(כ 2012בשנת תלונות  %154ו 2013בשנת תלונות  136לעומת  מכלל התלונות שהוגשו בשנה זו)

בגי� הטרדות מיניות  תובענות 13הוגשו  2014ה). בשנת בהתאמ ,מכלל התלונות באותה שנה 12%

  187הדי� למשמעת.%לבית ועבירות מי�

 בגי� הטרדות מיניות. 2013מכלל הפניות בשנת  17%היו  במרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

או  העבודה דיווחו על פגיעה מינית במקו  שפנו למרכזי הסיוע )25גיל  מעל(מהנשי  הבוגרות  28%

   188).פניות %300כ(בצבא 

ידי יועצת %על 2014אשר הוצגו בוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי בפברואר  מנתוני צה"ל

בגי� דיווחי  של גברי  ונשי   561התקבלו  2013בשנת  כי עולה יוהל"�): (להל� הרמטכ"ל לענייני נשי 

  מקרב 61% מינית בנסיבות שאינ� צבאיות. דיווחי  על פגיעה %396בנסיבות צבאיות ו הטרדה מינית

  189ביקשו שלא להגיש תלונה. הנפגעי  בנסיבות צבאיות

במאי . מספר הוועדה לקידו  מעמד האישה בנושא ההטרדות המיניות פעמי  דנה %19כאמור, בכנסת ה

, אשר %1998ח(חובות מעביד), התשנ" תקנות למניעת הטרדה מיניתל תיקו� בוועדה ( אושרא 2014

 190העוסק בחובת המוסדות המעניקי  השכלה עיונית או מקצועית לבוגרי  לנושא. 9הרחיב את סעי( 

פעולות הדרכה והסברה שעניינ� מניעת הטרדה  פע  בשנה המוסדות לקיי  על שאושרו, פי התקנות%על

 , למנותתלונהההוראות החוק ואופ� הגשת בדבר ליידע את התלמידי  והעובדי  מינית והתנכלות, 

הפעולות  שנתי על לרשות לקידו  מעמד האישה ולוועדה דוח ישלהגכ� ממוני  שיעברו השתלמות ו

  שננקטו, מספר התלונות ואופ� הטיפול בה�.

 אלימות במשפחה ואלימות מינית ינושאבהכשרות שופטי	  .5.4

בעקבות  %19אלימות במשפחה ואלימות מינית עלתה בכנסת ה ינושאבשופטי     שלת הכשרתיסוגי

תבטאויות שופטי  בתיקי  הנוגעי  לאלימות מינית. בדיו� דחו( שהתקיי  בוועדה לקידו  מעמד ה

המשפט יקבעו %שרת המשפטי  ומנהל בתי בהשתתפות שרת המשפטי , סוכ  כי האישה ולשוויו� מגדרי

� כשנה וחצי לאחר דיו 191בנושא תקיפות מיניות ואונס וכי יתקיי  דיו� מעקב. הכשרות חובה לשופטי 

על המשפט %דיווח מהנהלת בתיבו התקבל ו ,, קיימה הוועדה ישיבת מעקב בנושא2014זה, בנובמבר 

                                                 

  .2015באפריל  12המשפט, דוא"ל, %מריה צ'ירקנה, מחלקת כלכלה וסטטיסטיקה, הנהלת בתי 186
 .2015באפריל  12, תארי� כניסה: 2015בינואר  1, 2014לשנת  די� וחשבו�נציבות שירות המדינה, אג( משמעת,  187
התמודדות ע  תופעת ההטרדות המיניות בעבודה  –עבודה מטרידה איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית,  188

. 2014נובמבר ב 16ידי תו  יוגב, דוברת, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, %, התקבל על2014בישראל 
, לא בכל השיחות נמסר מידע מלא על זהות הקורב�. הנתוני  שהוצגו על אנונימיות והאפשרות לשמור בשל אופי השיחות
   המידע.בה� שיחות שנמסר ל לעיל מתייחסי 

נשי  דיווח יוהל"� בנושא הטרדות מיניות ושירות , 60הוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי, פרוטוקול מס'  189
  .2014בפברואר  3, בצה"ל

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) (תיקו�), , 80הוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי, פרוטוקול מס'  190
  .2014במאי  21, %2014התשע"ד

דיו�  –ואונס הכשרת שופטי  בנושא תקיפות מיניות , 18הוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי, פרוטוקול מס'  191
 .2013ביוני  10, דחו( בהשתתפות שרת המשפטי  ציפי לבני
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הכשרות לשופטי	 נערכות  יצוי� כי 192הכשרות שופטי  בנושאי אלימות מינית ואלימות במשפחה.

המכו�  תשובתהמשפט בדיו� האמור ומ%מדיווח הנהלת בתי .במסגרת המכו� להשתלמות שופטי	

ו שלוש מייקהת 2014בשנת מרכז המחקר והמידע עולה כי המידע של בקשת על שופטי   להשתלמות

 חובה לכל השופטי	 הפליליי	 והשתלמויות אלו הי אד	.�השתלמויות בנושא עבירות מי� וסחר בבני

כל השתלמות ארכה ארבעה ימי  רצופי  וכללה הרצאות . שופטי	 �45כ ושתתפהבכל השתלמות ו

פטני , אקדמאי , גורמי  טיפוליי  וכ� משובה   עבירות המי�,מתחו   גורמי  ופאנלי  בהשתתפות

יישו  צווי  ,עדות מול עדותבי� היתר ונושאי  שוני ,  נדונוהרצאות בעמותות שעוסקות בנושא. נציגי 

   ועוד. הגנה, חקירת ילדי , פגיעות מיניות במגזרי  שוני , התמודדות השופט בתחו  עבירות המי�

סוגיות בו  , ונדונויו	 עיו� בנושא זנות וסחר בנשי	 קיי  המכו� להכשרת שופטי  2014בשנת  ,בנוס(

קורבנות , תופעת הזנות בי� היתרונושאי  שוני , נסקרו הרצאות בשונות בנושא תופעת הזנות. 

   ועוד. המפגש של קורבנות הזנות ע  מערכת המשפט  ,זנות קטיני  ,וטראומת הזנות

השתלמות אחת בנושא עבירות מי� כי בחודש ינואר התקיימה עולה מתשובת המכו�  ,2015באשר לשנת 

בכל אחת מספר השופטי  המשתתפי   ;והשתלמות נוספת מתוכננת לחודש יוליאד  %וסחר בבני

 ,השנה השתלמות בנושא אלימות במשפחה לכלל השופטי , מתוכננת כמו כ� .%45כ הואמההשתלמויות 

  . י  מכלל המערכתשופט 45ונרשמו אליה 

יב וכל שופט שיתווס( למערכת יחו השופטי  הפליליי  השתתפו בהשתלמויות החובהפי המכו�, כל %על

   193להשתת( בהשתלמות זו.

 חזקת הגיל הר� ותשלו	 מזונות .6

 תשלו  בהליכי גירושי�: חזקת הגיל הר� ונושא לתא המשפחתיבפרק זה ייסקרו שתי סוגיות הנוגעות 

המלצות בשני  האחרונות, ובה  ני נושאי  אלו פרס  משרד המשפטי  שני דוחות שב מזונות הילדי .

דוחות בהמלצות ה ויסקריוהמצב הנוכחי בכל אחת מהסוגיות יוצג פרק זה ב. לשנות את המצב הקיי 

   .נגד השינויהמצב הקיי  והטיעוני   הטיעוני  התומכי  בשינוי ,הרלוונטיי 

 %6%(כ 17ע  ילדי  עד גיל  הוריות%משפחות חד 120,000בישראל היו  2013פי נתוני הלמ"ס, בשנת %על

הוריות ע  ילדי  עד % מהמשפחות החד %91%בראש כ .17ילדי  עד גיל  %206,000ובה� כ מכלל המשפחות)

 ;, ראש המשפחה היה גרוש/ה17הוריות ע  ילדי  עד גיל %מהמשפחות החד %58%עמדה אישה. ב 17גיל 

  194).11%אלמ�/ה ( –המשפחות יתר ברווק/ה ו – %14%באה א� חי/ה בנפרד, נשוי/ –מה�  %17%ב

 חזקת הגיל הר� .6.1

�חזקת הגיל הר� נשענת על . אחת מהסוגיות הניצבות בפתחה של הוועדה היא סוגיית חזקת הגיל הר

ולפיכ�  ,אבהיטיפול לעומת  יאימהמענה מלא יותר בטיפול נית� צורכי הילד בגיל הר� על התפיסה כי 

                                                 

תהלי� הכשרת שופטי  לנושא עבירות אלימות , 110הוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי, פרוטוקול מס'  192
 .2014בנובמבר  10, במשפחה ואלימות מינית

  .2015באפריל  27אהובה פרי, מרכזת המכו� להשתלמות שופטי , דוא"ל,  193
 .2015בפברואר  17, נתוני  לרגל יו  המשפחה –משפחות בישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  194
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פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, � על בישראל, 195שהילד יגור ע  אמו באות� שני . אויר

במחקר  .שוהי	 אצל אמ	 א	 אי� סיבות מיוחדות להורות אחרת 6עד גיל  ילדי	 ,�1962 התשכ"ב

על ילדי  בגיל ל הוראה זו משפיעה בעקיפי� לא רק שערכה הלשכה המשפטית של הכנסת עולה כי בפוע

עדר הסכ  בי� ההורי  יקובע כי בההחוק  6ילדי  מעל גיל לגבי  לא א( על כלל ילדי המשפחה.הר� א

"כפי  המשפט לקבוע%בדבר האפוטרופסות על קטי�, החזקתו והסדרי ראייה וקשר עמו, רשאי בית

  שייראה לו לטובת הקטי�".

ישראל נכנסה בקקי . נושא חזקת הגיל הר� שנוי במחלוקת בקרב הציבור, אנשי אקדמיה ומשפט ומחו

עקרונות יסוד ובה  כמה . באמנה נקבעו 1989, אמנת האו"	 בדבר זכויות הילד 1991נובמבר לתוק( ב

והגברת חובות  ההורי  שלראשו� ילד, הבטחת טובת הילד כשיקול ההאוטונומי של  והכרה במעמד

מינה שר  ת ישראל לאמנה,, בעקבות הצטרפו1997ביוני ידי הוריו. %המדינה להבטיח את טובת הילד על

 ,ועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו	 הילד והמשפט ויישומ	 בחקיקה המשפטי  דאז צחי הנגבי

לבחו� את מכלול החקיקה בישראל המסדירה את עדה הוטל על הוו .בראשות השופטת סביונה רוטלוי

פי האמנה. % תיה עללהבטיח את עמידת ישראל בהתחייבויו, כדי התייחסות הרשויות והחברה לילדי 

: דוח כללי וחמישה דוחות של ועדות דוחות השיוהגישה ש 2003הוועדה סיימה את עבודתה בשנת 

, בי� היתר, בו נבחנהומשנה בנושאי  שוני . בי� הדוחות הוגש דוח ועדת המשנה בנושא הילד ומשפחתו 

.�ציינה שלושה היבטי   א  כי ,בנושא משמעית% חד הוועדה לא נקטה עמדה 196סוגיית חזקת הגיל הר

"נקודת הכובד ראשית, הוועדה ציינה כי  בחשבו� בקבלת החלטה עתידית:שיש להביא מרכזיי  

הצורות "מגוו�  ; שנית, לדעת הוועדההמרכזית בהכרעה בעניי� זה צריכה להיות טובת הילד"

בהתאמת כיו  והשינויי  בתפקידי הא  והאב בתו� המשפחה מצריכי  בחינת הצור� המשפחתיות 

 לאחר התייחסות היהי; שלישית, הוועדה ביטאה את השאיפה כי כל שינוי החוק למציאות המשתנה"

  י, וכפי שיפורט בהמש�, הוועדה סקרה את הטיעוני  המרכזיעל כ� נוס( בנושא.למגוו� הדעות   מקיפה

   197בעד ונגד ביטול החזקה.

של  ורית לבחינת ההיבטי	 המשפטיי	ועדה ציבמינתה שרת המשפטי  דאז ציפי לבני  2005בשנת 

את  , בי� היתר,לבחו� ותבקשה חברי הוועדה .שות פרופ' ד� שניטאהאחריות ההורית בגירושי� בר

קבועי  האחריות ההורית בתקופת הגירושי� ולאחריה של החלוקה השיתו( ולעניי� ההכללי  הקיימי  

המשפט לענייני %ה הנוהגת בבתיואת יישומ  בפרקטיק ,והאפוטרופסותבחוק הכשרות המשפטית 

בדברי המבוא של הוועדה נכתב כי "הקמת הוועדה נועדה להשלי  את  הדי� הדתיי .% משפחה ובבתי

בוועדה היו   198".1989פי אמנת האו"  בדבר זכויות הילד, %הסדרת האחריות ההורית בגירושי� על

הרווחה, משרד שרד המשפטי   והדי� הדתיי , מ% משפחה, בתיענייני המשפט ל%חברי  נציגי  של בית

 ת"נעמ( ארגוני נציגי  וכ� וגישור סוציאלית עבודה, פסיכולוגיה מי תחוהמ מומחי  הדי�,%לשכת עורכי

לחוקק מחדש את  הוועדהבו הציעו חברי , ודוח ביניי	הגישה הוועדה  2008בשנת  ").שווה הורות"ו

שפטית ני  שבחוק הכשרות המהפרק העוסק ביחסי  המשפטיי  בי� הורי  לילדיה  הקטי

                                                 

במאי  20תחו  חקיקה ומחקר ומשפטי, הכנסת,  –, הלשכה המשפטית חזקת הגיל הר� בישראל ובעול עו"ד נתי פרלמ�,  195
2012. 

 ש . 196
דוח ועדת המשנה בנושא הילד משרד המשפטי , הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו  הילד והמשפט ויישומ  בחקיקה,  197

 .2003, פברואר ומשפחתו
, ספטמבר דוח משלי ) –האחריות ההורית בגירושי� (שלב ב'  הוועדה לבחינת ההיבטי  המשפטיי  שלמשרד המשפטי ,  198

2011 .  
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. התיקו� נועד, לדברי חברי הוועדה, לקיי  הסדר נורמטיבי חדש של %1962והאפוטרופסות, התשכ"ב

 כחלק מהתיקו�. באמנת האו" המובעת אחריות הורית התפיסה של  על יסוד ,יחסי הורי  וילדיה 

. א	 לא מושגת של פרידהולחתור להסכ	 הורות במקרה  גיל הר�הלבטל את חזקת הוועדה המליצה 

. המשפט לקבוע את אופ� מימוש האחריות ההורית�רשאי כל אחד מההורי	 לבקש מביתהסכמה, 

 מסוימי	, קריטריוני	התחשב בב, פי טובת הילד�המשפט יקבע הסדר הורות על�ביתבמקרה כזה, 

נכתב כי  ,ר�חזקת הגיל הפיו תבוטל %שעל ,להצעת החוק 9בדברי ההסבר לסעי(  .המפורטי	 בהצעה

פי חזקה %לגבי כל ילד בצורה פרטנית ולא על להינת�המשפט % החלטת ביתעל בהתא  לעקרו� טובת הילד 

סברו חלק מחברי הוועדה שיש לתק� את , שהתקבלו מ� הציבור לדוח הביניי	 גובותבעקבות ת כללית.

שניט המלא אשר  דוח 199אול	 הוועדה לא הגיעה להסכמה כללית בדבר התיקו� של ההצעה. ,9סעי1 

המשפט %עסק בעיקר בכלי  העומדי  לרשות בתילשר המשפטי  דאז פרופ' יעקב נאמ�  2011הוגש בשנת 

הדי� הדתיי  לש  קביעת טובת הילד בנוגע להסדרי משמורת וקשר הורי. כאמור, %למשפחה ובתי

המשפט �יתידי ב�הסדרי הורות עלהתיקוני	 לקביעת בהוועדה לא הצליחה להגיע להסכמה מלאה 

שילווה את  ,וציינה כי "ההכרעה בסוגיה החשובה ומעוררת המחלוקת דלעיל עוברת לשיח הציבורי

  200.תהלי� החקיקה לתיקונו של החוק"

, %2013, התשע"דהורי  וילדיה , הוגשה מטע  הממשלה הצעת חוק 2013, בשנת %19בכנסת ה

שולח� הכנסת לקריאה ראשונה  ההצעה הונחה עללעיל.  הוזכרהש הוועדההמתבססת על המלצות 

 ,דיו� בהצעהבלי שהתקיי   %19התפזרה הכנסת ה )2014כחודש לאחר מכ� (דצמבר , א� 2014בנובמבר 

   א� ה� לא הגיעו לכדי חקיקה. במקביל, הוגשו כמה הצעות חוק פרטיות בנושא 201והיא לא קודמה.

�ור, אנשי האקדמיה והמשפט שנוי במחלוקת בקרב הציב כפי שצוי� לעיל, נושא חזקת הגיל הר

חזקת הגיל : האלהאת הטיעוני  המרכזיי  פי רוב % עלמעלי   התומכי	 בביטול החזקהוהמחוקקי . 

 �ובחשיבות מקומו של האב בחיי הילד;  פוגעת בזכות	 של ילדי	 לקשר משמעותי ע	 הוריה	הר

כל משפחה; לחזקת לד ולכל יל החלטה באופ� המותא	 פרטניתית� משפט ל�פוגמת ביכולת בתיהחזקה 

 �ועל ההסדרי  ג  לאחר שהילדי  כבר  השפעה על ההסדרי	 הנוגעי	 לאחי	 בוגרי	 יותרהגיל הר

 �ההורי  , שכ� פוגעת בעקרו� ההסכמה בי� ההורי	 ובגיבוש הסכמי	אינ  בגיל הר�; חזקת הגיל הר

מונעת התפתחות ה המשפט; החזק%יודעי  כי כל חריגה מחזקה זו עשויה להוביל להתערבות בית

נורמה חברתית ; החזקה מבטאת משפטית התואמת את השינויי	 החברתיי	 בתפיסת האבהות

להשתת1 במידה רבה מגבילה את יכולת האב ; היא לפיה תפקיד גידול הילדי	 מוטל על הא	ומגדרית 

אפשר חוק פי ה% עלמשו  ש, ללבות התדיינות משפטית; החזקה עלולה לאחר הגירושי� ובחיי ילדייותר 

דבר עלול ליצור הקצנה בטיעוני האבות המבקשי  חזקה על והלסטות ממנה רק מסיבות מיוחדות, 

, יש הסוברי  כי יש להשאיר את חזקת הגיל הר� כפי שהיא בי� המצדדי	 בקיומה של חזקה ילדיה .

לפיה שקרי, חזקה  – העיקריכיו  ויש הטועני  כי יש להחלי( את החזקה הקיימת בחזקת ההורה 

  יהטיעוני  הכללי הזוג.%המשמורת תינת� להורה אשר נשא בעיקר נטל גידול הילדי  עד לגירושי בני

משפטית ההתדיינות ה צמצו	ראשית, שהדבר יביא ל ,ה  התומכי  בחזקה (לא בהכרח חזקה של הא )

הורי	 במצב שבו שני השהוא טיעו� נוס(  ; אשר עלולה להוביל לנזק ממשי לילדי  ,בי� ההורי	

                                                 

ר , ספטמבדוח משלי ) –הוועדה לבחינת ההיבטי  המשפטיי  של האחריות ההורית בגירושי� (שלב ב' משרד המשפטי ,  199
2011 .  

 .ש  200
 . 2015באפריל  20נועה ברודסקי, הלשכה המשפטית של הכנסת, שיחת טלפו�, עו"ד  201
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חזקה נובע מ�  המצדד בקביעתטיעו� שלישי  ;�כשירי	, אי� בידי מומחי	 כלי	 לקבוע מי עדי1 כמשמור

 גורמי	 202 ילדי  שוני . של ענייניה ב יוצרת אחידות משפטית ושוויו� בהסדרי	היא שהעובדה 

ביטול ו, �בהלי� הגירושי  המשפט הישראלי מקנה לגברי	 יתרו�טועני  כי  בחזקה של הא	התומכי	 

ישמש כלי סחטני בידי  חזקת הגיל הר� במנותק משינויי  אחרי  במערכת דיני המשפחה בישראל

  203האישה היא המטפל העיקרי בנושאת בתפקיד גידול הילדי . כי ממילא מו כ� נטע�כו הגברי 

רי; חזקת ההורה העיק �ובה ,חלופות כמהנסקרו  2003בדוח ועדת המשנה בנושא הילד ומשפחתו משנת 

פי עקרו� טובת הילד; הכללת %ביטול החזקה וקביעת כללי  מובני  להחלטה בדבר הסדרי משמורת על

פי עקרו� טובת הילד; ביטול הדרגתי של חזקת %חזקת הגיל הר� כמדד אחד במסגרת כללי  שייקבעו על

% רכתה עלהגיל הר� בהתא  לגיל הילד; השארת החזקה על כנה תו� שינוי הקריטריוני  הנוקשי  להפ

  204מידת התאמתה של כל חלופה.אשר לוותה דעתה יחלא הוועדה  ידי האב.

 ירדה קרנה של %20מאז אמצע שנות הבמחקר שערכה הלשכה המשפטית של הכנסת נמצא כי "

, שהוצגה מחקרב". בכל מקרה לגופו ניטרליות של טובת הילד דוקטרינותהגיל הר� והתחזקו  דוקטרינת

הברית, %אוסטרליה, ארצותי� המדינות ת המשמורת ההורית בגירושי� בסקירה משווה בסוגייבו 

ובחלק אינה קיימת, חזקת הגיל הר�  מצא כי במדינות אלונ ,זילנד, ספרד וקנדה%בריטניה, דנמרק, ניו

א	 כי בפועל שופטי	 רבי	 עדיי�  ,כאמור דינות יש העדפה של משמורת משותפת או א1 יש חזקהממה

  205.מהות את זכויות המשמורת על ילדי	 רכי	מעדיפי	 להעניק לאי

דיו� משות(  %19הוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי והוועדה לזכויות הילד קיימו בכנסת ה

ממשלתית) הדיו� התקיי  בעקבות הצעות חוק (פרטית ו טיעוני  השוני  שהוצגו לעיל.בו הועלו  ,בנושא

חשיבות ב עסקשל הצעות חוק אלה אלא ה� קד בסעיפימלא התשהונחו על שולח� הכנסת, א� בנושא 

שונות  מערכות ולטפח פתחבסיכו	 הדיו� נקבע כי טר	 יצירת שינוי במצב הקיי	 יש ל. הסדרת התחו 

 206.וכדומה יצירת מרכזי הורות, יצירת גישור חובה בי� הצדדי	 בטר	 הלי� משפטי :הקשורות לנושא

החוק להסדר התדיינויות אושר  %19הכנסת השל כהונת  בימי  האחרוני בהקשר זה יש לציי� כי 

זוג %"לסייע לבניהיא  ופי המופיע בחוק, מטרת%על �2014.207בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה

ולהורי  ליישב סכסו� משפחתי ביניה  בהסכמה ובדרכי שלו , ולצמצ  את הצור� בקיו  התדיינות 

   208נוגעי  לסכסו� ובטובת  של כל ילדה וילד".משפטית, מתו� התחשבות במכלול ההיבטי  ה

                                                 

דוח ועדת המשנה בנושא הילד משרד המשפטי , הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו  הילד והמשפט ויישומ  בחקיקה,  202
  .2003, פברואר ומשפחתו

מעורבות המדינה בהסדרי הורות בגירושי� נוכח הכוונה , 52הוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי, פרוטוקול מס'  203
�  .2013בדצמבר  24, דיו� משות( ע  הוועדה לזכויות הילד – לשנות את חזקת הגיל הר

דוח ועדת המשנה בנושא הילד משרד המשפטי , הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו  הילד והמשפט ויישומ  בחקיקה,  204
  .2003, פברואר ומשפחתו

במאי  20תחו  חקיקה ומחקר ומשפטי, הכנסת,  –, הלשכה המשפטית חזקת הגיל הר� בישראל ובעול תי פרלמ�, עו"ד נ 205
2012. 

הסדרי הורות בגירושי� נוכח הכוונה מעורבות המדינה ב, 52הוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי, פרוטוקול מס'  206
�  .2013בדצמבר  24, דיו� משות( ע  הוועדה לזכויות הילד – לשנות את חזקת הגיל הר

); הצעת חוק זו היא מיזוג של %885(מ %2014הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה 207
, מטע  הממשלה; הצעת חוק להסדר %2014וכי משפחה, התשע"דארבע הצעות חוק: הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכס

 ,(�); הצעת חוק 2046/19, מטע  חברי הכנסת (פ/%2014התשע"דהתדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקד  של הסכסו
); הצעת 2049/19, מטע  חברי הכנסת (פ/%2014להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקד  של הסכסו�), התשע"ד

 ). 2555/19(יישוב מוקד  של הסכסו�), מטע  חברי הכנסת (פ/ %2014 התשע"דחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, 
  . 2014בדצמבר  %8 הצעת החוק התקבלה בקריאה שנייה ושלישית ב  
 ש .  208
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209מזונות הילדי	 בישראל .6.2
 

והדי� האזרחי. סעי(  (תלוי דת) דיני המעמד האישי –מסדירות את מזונות הילדי  בישראל שתי מערכות 

מטיל על הורה חובה לשאת במזונות , �1959חוק לתיקו� דיני המשפחה (מזונות), התשי"טל(א) 3

כאשר הדי� . לפי הוראות הדי� האישי החל עליו זוגהב� והילדי	 הקטיני	 של  הילדי	 הקטיני	 שלו

האישי אינו מטיל על ההורה חובת מזונות, או שלא חל עליו די� אישי מוכר, הוא מחויב במזונות ילדיו 

 18(ב) של החוק. אשר לילדי  "בגירי " שמלאו לה  3זוגו הקטיני  בהתא  לסעי( % ובמזונות ילדי ב�

�על. 4המעוגנת בסעי(  ,חובת המזונות כלפיה  אינה נובעת מהדי� האישי כי א  מנורמה אזרחית שני ,

 רחבהחובה משפטית  במדינת ישראל מטיל על האבהדי� האישי של העדות הדתיות המוכרות פי רוב, 

   .לתשלו	 מזונותיותר מזו של הא	 

% ה ולילד תושבי ישראל שיש ביד  פסקד לסייע לאיש, נוע�1972חוק המזונות (הבטחת תשלו	), תשל"ב

פי החוק, בתנאי  %על 210די� תשלו  מזונות וה  אינ  מקבלי  את התשלו  מ� החייב במזונות.

הדי� למזונות, או %פסקבנקבע לבקש מהמוסד לביטוח לאומי תשלו  חודשי כפי שיכול מסוימי   הזוכה 

הדי� גבוהי  מ� התשלו  %פי פסק%ת על. א  דמי המזונוהשניי  בי�השיעור הנמו�  –פי התקנות %על

 ,שהאישה קיבלה מהמוסד לביטוח לאומי, והמוסד גבה מהחייב סכומי  גבוהי  מאלה ששולמו לזוכה

   211ה את ההפרש.שיאעביר ללה עליו

 2014בשנת פי מבח� הכנסה. % הזכאות לתשלו  מזונות מהמוסד לביטוח לאומי נקבעת, בי� היתר, על

מתוכ  הוא גבה וש"ח לכלל הזכאיות,  מיליו� %421מי דמי מזונות בסכו  של כשיל  המוסד לביטוח לאו

בשנה זו התשלו	  212תקופה זו.בהתשלומי  מכלל  %42%שה  כ ,ש"ח מיליו� %178בחזרה מהחייבי  כ

מ�  �75%מהשכר הממוצע במשק). כ �21% ש"ח (כ �1,878 לדמי מזונות הגיע כלנשי	 שנית� הממוצע 

קיבלו בלבד  �25%הדי� וכ� בשיעור שנקבע בפסקתשלו	  ונות בשנה זו קיבלוהנשי	 שקיבלו דמי מז

המקרי   ברוב . דהיינו,הקבוע בתקנות � קיבלו את מלוא השיעורהמ 5% את השיעור הקבוע בתקנות

הדי� היו נמוכי  מהשיעור הקבוע בתקנות. הנשי  אשר קיבלו תשלו  לפי % הסכומי  אשר נקבעו בפסקי

פי התקנות %נשי  שקיבלו את השיעור המלא עלש"ח לחודש בעוד ש 1,914מוצע הדי� קיבלו במ%פסק

השוואת  ולשני  שקדמו לה, 2013לשנת  פי נתוני המוסד לביטוח לאומי%עלכמו כ�, ש"ח.  3,254קיבלו 

� די� רבניי	 נוטי	 לפסוק דמי מזונות נמוכי	 ב�שבתיהדי� השוני  מראה %המזונות שפסקו בתיסכומי 

   213.די� האחרי	ה�מבתי 12%

בעקבות אימו1 האמנה  .1989אמנת האו"  בדבר זכויות הילד,  ישראל את אימצה 1991בשנת כאמור, 

מינה שר  2006ביוני עלה צור� בבחינה מחודשת של דיני מזונות הילדי . והדיו� הציבורי בנושא 

בראשות פרופ'  ,הוועדה לבחינת נושא מזונות הילדי	 במדינת ישראלאת חיי  רמו�  המשפטי  דאז

                                                 

, אוקטובר דוח הוועדה לבחינת נושא מזונות הילדי  בישראלא  לא צוי� אחרת, פרק זה לקוח מתו�: משרד המשפטי ,  209
  . 2012בנובמבר  22, הודעה לעיתונות –לדי  דוח הוועדה לבחינת נושא מזונות הי, ומתו�: משרד המשפטי , 2012

 .2011, פברואר הורית בביטוח הלאומי%זכויות משפחה חדהמוסד לביטוח לאומי,  210
, המוסד לביטוח לאומי, מינהל 2014נשי  המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת שנטל וסרשטיי�,  211

 .2015המחקר והתכנו�, אפריל 
י בתהליכי גביית החוב: ), עקב שינו2013בשנת  48%שיעור הגבייה מהחייבי  ירד במידה ניכרת לעומת השנה הקודמת ( 212

  הועברה גביית החוב מהחייבי  מהמוסד לביטוח לאומי לרשות האכיפה וההוצאה לפועל. 2014באוקטובר 
, המוסד לביטוח לאומי, מינהל 2014לאומי בשנת נשי  המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח שנטל וסרשטיי�,   213

  .2015המחקר והתכנו�, אפריל 
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פנחס שיפמ�. על הוועדה הוטל לבחו� את הדרכי  ליישו  אמנת האו"  לזכויות הילד בעניי� האחריות 

הדרכי  לקיי  את חובת המדינה לסייע להורי  במימוש אחריות  ולדאוג לגביית ואת  ההורית למזונות

קו� הקשיי	 הקיימי	 הוועדה התבקשה להמלי0 על התיקוני	 החקיקתיי	 הנדרשי	 לתי .המזונות

נציגי  הדי� הדתיי , נציגי רווחה,%משפטני , נציגי בתיהיו וועדה בי� חברי ה. בנושא מזונות הילדי	

הוועדה שמעה את נציגות ארגוני הנשי , את נציגות ארגוני הגברי   הדי� ועוד. כמו כ�,%לשכת עורכי

פיה גידול  של ילדי  % עלשה המגדרית יש לזנוח את התפיססברו כי  הוועדה חברי אקדמיה.מה  ונציגי

 ,זכות הילד לתמיכה כלכלית הצעת חוק את הוועדה גיבשה מוטל על נשי  וכלכלת  מוטלת על גברי .

, לפי היכולת 21עד הגיעו לגיל אשר קובעת כי בחובת התמיכה הכלכלית בילדי	 יישאו שני ההורי	 

פי ההצעה, %על. חד מה	 מעניק לילדוהכלכלית של כל אחד מה	 ובהתחשב במידת הטיפול שכל א

כמנגנו�  ויאומ1 די� אזרחי לתמיכה כלכלית בילדי . ,מזונות ילדי  לא יהיו כלולי  עוד בדי� האישי

 , שאפשר יהיה לסטותליישו  החוק המליצה הוועדה לאמ1 נוסחה מחייבת לקביעת התמיכה הכלכלית

עדה נשענת על הכנסת  היחסית של שני הנוסחה שגיבשה הוו .ממנה רק במקרי  יוצאי  מ� הכלל

המשפט למשפחה יקבע %רש  בית ,פי נוסחה זו%על ההורי  ועל ימי הטיפול שכל אחד מה  מקדיש לילד.

המשפט %יהיה לערער לביתאפשר את שיעור התמיכה הכלכלית וחלוקתה בי� ההורי . על קביעת הרש  

השלכות מסקנותיה את דש חצה לבחו� מהוועדה המלי למשפחה במקרי  חריגי  ויוצאי  מ� הכלל.

  .�בה ובמידת הצור� לשקול שינויי	 ,לאחר שנה מיו	 יישומ�

% סותר את ההיבט הבי� המצב הקיי שמלבד העובדה  להחלטת  ציינו חברי הוועדה כי דברי ההסברב

  ובה�: ,בעיות כרוכות בו כמה ,לאומי של קיו  מחויבות המדינה ליישו  האמנה

זכות הילד ולפיכ�  ,חובת המזונות נגזרת מדינו האישי של ההורהכיו   – וויו�עקרו� השבפגיעה  .1

צרכיו של ילד , שהרי פגיעה בשוויו� בי� ילדי  היא תוצאהה. דתי%למזונות תלויה בשיוכו העדתי

.�החובה שמטיל על כ�, נוס(  מוסלמי להתקיי  ולהתפתח זהי  לאלה של ילד יהודי ב� גילו ולהפ

 .א העדות הדתיות השונות על ההורי  מפלה לרעה את האב בהשוואה להדי� האישי של 

הדי� %המשפט לענייני משפחה ובתי%בי� בתי ,סמכות מקבילה יש כיו   – בי� הערכאות חוסר אחידות .2

פערי  אלו  ;לשיעור המזונותבנוגע יש פערי  ניכרי  בי� הערכאות  .לדו� במזונות ילדי  ,הדתיי 

כאמור, נתוני המוסד  אינה נשענת על קריטריוני  מבוססי  ואחידי . יוצרי  רוש  כי הפסיקה

די� %שבתימלמדי  הדי� השוני  % השוואת דמי המזונות שפסקו בתיעל לביטוח לאומי שהוצגו לעיל 

 הדי� האחרי .%מבתי %12%רבניי  נוטי  לפסוק דמי מזונות נמוכי  ב

חשש שתשלו  המזונות ישמש  ישנוכחי במצב ה – פגיעה במזונות הילד במסגרת מאבק הגירושי� .3

בהכרח טובת הילד אלא של ההורי  לא יהיו מניעי  השו קל( מיקוח בי� ההורי  בדיוני הגירושי�

 כוחות בי� ההורי  (לדוגמה סחטנות גט שמפעיל הבעל כלפי האישה). יתוצאה של מאבק

המשפט לקיי  דיו� % 1 ביתאלנעור המזונות יעדר קריטריוני  ברורי  לקביעת שיהב – חוסר יעילות .4

גבייה השיעורי כמו כ�, הליכי . הדבר מוביל לבזבוז זמ� ולהתמשכות והמלא בכל מקרה לגופו, 

בשל תחושה של חוסר צדק המשפיעה על נכונות החייבי  לשל  את חוב  וקושי  ,בי� היתר ,נמוכי 

לאומי גבה בחזרה המוסד לביטוח  2014כאמור, בשנת  אובייקטיבי לשל  סכו  מזונות גבוה.

 התשלומי  לתקופה זו.מכלל  42%מהחייבי  

אב שאינו משל  דמי מזונות בשל חוסר יכולת  – השפעה שלילית על הקשר בי� ההורי	 לילדיה	 .5

 לעמוד בה  נאל1 להסתתר מפני הרשויות ולנתק קשר ע  ילדיו.
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מרבית ומסייעת לביטול מבטיחה עקביות ויציבות, יוצרת שקיפות  הנוסחהשל חברי הוועדה, לדיד  

 ,לפיכ�שופט.  התחושה שדמי המזונות משקפי  לעתי  הכרעה המסתמכת על שיקול דעתו האישי של כל

�כלי משחק כהילדי   תשלו  המזונותהשימוש במנע את , יזמ� שיפוטי יקר נטע� כי שימוש בנוסחה יחסו

  פחית את הסבירות לסרבנות תשלו .יהורי  וה  בי�

  להגדיל את מספרלגברי   תמרי0 מלאכותיההצעה תשמש טענות. האחת היא כי  כמה כנגד ההצעה עלו

שלא  על הילדי	 מאבקשיתקיי  חשש יש וכי  בילד כדי לצמצ  את חבות  במזונותשלה  ימי הטיפול 

דיני המעמד האישי בישראל יוצרי	 חוסר שוויו� מהותי בי� ארגוני הנשי  טענו כי כמו כ�,  .בתו	 לב

בי� חברי  .נשי	 ולכ� יש להסדיר את סוגיית המזונות כחלק מרפורמה כללית בדיני	 אלהלגברי	 

יכולת לסטות מהנוסחה ה, רשות שתחשב את הנוסחה הכלכליתבעניי� ה חילוקי דעותכמה הוועדה היו 

המשפט יהיה אחראי %כי רש  ביתהייתה כאמור, דעת הרוב  הדי� הדתי בנושא המזונות.%ומעמדו של בית

יש להוציא את וכי  ת לסטייה מ� הנוסחהעילות מוגדרו קיימותפי הנוסחה, כי %שוב דמי המזונות עללחי

   עניי� מזונות הילדי  מרשימת ענייני המעמד האישי.

 בריאות נשי	 .7

, בי� בי� בריאות נשי  לבריאות גברי בשני  האחרונות מתחדדת ההבנה כי קיימי  הבדלי  מגדריי  

 מחלות ואירועי  בריאותיי של והתמותה ממחלות מסוימות, תסמיני  שוני  התחלואה לעניי� היתר 

בה� שיעור התמותה שמחלות צור� בטיפול תרופתי שונה. פרק זה יתמקד בשתי הובמקרי  מסוימי  

בריאות תחו  בשיש סוגיות מרכזיות נוספות סרט� השד ומחלות לב. יודגש  –בקרב נשי  הוא גבוה 

   ריו�, לידה ותכנו� משפחה ועוד.יר הרח , אנורקסיה, הסרט� צווא �ובההאישה 

214סרט� השד .7.1
 

במקרי בכל קבוצות האוכלוסייה, ה�  סרט� השד הוא הסרט� השכיח ביותר בקרב נשי  בישראל

נשי	 שאובחנו כחולות בסרט�  �20,300כבישראל כיו	 חיות  .מסרט� וה� כגור  תמותה ההיארעות

בישראל  אובחנו 2011ת בשנ. עדיי� מתמודדות ע  המחלהה� ש ימו אווהחל 2011–2007השד בשני	 

עיקר התחלואה והתמותה ה� בנשי   .ממחלה זו נשי	 נפטרו �1,016ו ,סרט� השדבחולות חדשות  4,626

 .50גיל מתחת למכלל הנפטרות היו  %12.5%כבקבוצות הגיל המבוגרות. 

בשיעורי ת ירידה והתייצבות וונות ניכרבשני	 האחר, 2011–1980פי נתוני משרד הבריאות לשני  %על

) של סרט� שד נפש %100,000היו שיעורי ההיארעות (מתוקנני  ל 2011בשנת . היארעות של סרט� השדה

 בהתאמה.  ,%66.8ו 92.6השיעורי  היו  2007בקרב ערביות, ובשנת  %57.1בקרב יהודיות ו 90.1חודרני 

שיעור התמותה מסרט� השד נמצא א1 הוא במגמת  ,2011–1980נתוני משרד הבריאות לשני   פי%על

, ובקרב נשי  ערביות %90הירידה בשיעור התמותה בקרב נשי  יהודיות החלה באמצע שנות ה ירידה.

 . %2000נצפתה מגמת ירידה (ע  תנודות) בתחילת שנות ה

ת מאז מיושמביותר להפחתת שיעורי התמותה מסרט� השד. בישראל היעיל גילוי מוקד  נחשב לכלי 

%עלמופעלת  זו כניתותהתוכנית הלאומית לגילוי מוקד	 של סרט� השד בבדיקת ממוגרפיה.  �90שנות ה

                                                 

 22, כתבה שלי מזרחי סימו�, נתוני , מניעה וגילוי מוקד  –סרט� השד בישראל מתו�: מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  214
  .2014באוקטובר 



 

   
  64מתו� 43עמוד   
   
  
  
  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

קבוצת ככלל,  .החולי %קופותמשרד הבריאות ובשיתו( תה, וסרט�, אשר יזמה אבהאגודה למלחמה  ידי

גרפיה אחת בדיקת ממו בה כללתנוחלות, בסיכו� ממוצע ל 74–50נשי	 בנות היעד של התוכנית היא 

  . לשנתיי	

% מ יותרנוטרו  2013הפעלת התוכנית ועד שנת יו  מ עולה כי האגודה למלחמה בסרט�שהעבירה   נתונימ

 %70%כ היה 2013נמדד בשנת ש מיליו� בדיקות הדמיית שד ביותר ממיליו� נשי  שונות. שיעור ההיענות 6

 .בקרב נשי  חרדיות %63%ביות וכבקרב נשי  יהודיות ונשי  ער

� ממוצע המשיעור הנשי	 הנבדקות בדיקת ממוגרפיה גבוהי	  בישראלמלמדי  כי  OECD%נתוני ה

OECD.  ,שיעורי ו 215,ישרדות גבוהי הבה� שיעורי הששביעית בי� המדינות דורגת ישראל מכמו כ�

ת מעל דורגבשיעורי התמותה ישראל מע  זאת,  .�OECDההישרדות בה גבוהי	 מהממוצע במדינות ה

   .תמותה גבוהי	הבה� שיעורי שי� המדינות ב , שביעית�OECDממוצע ה

, וצעדי  נדרשי  התמודדות ע  המחלהב על כמה חסמי  מצביעי  ארגוני  שוני  העוסקי  בתחו 

כ�  ,הסדרת סוגיית המומחיות לאבחו� סרט� השדת הגיל שנקבע לביצוע הבדיקה המוקדמת, יסוגיובה  

מידע נגיש ומותא  לקבוצות אוכלוסייה ייחודיות וחוסר בחוסר  שנשי  יוכלו לדעת אצל מי להיבדק;

אפשר לנשי  צעירות לדעת א  ה� שנועד ל ,נגישות של הבדיקות; זמני המתנה ארוכי  לקבלת ייעו1 גנטי

מרכזי שד הצור� בנשי  צעירות על רקע גיל�, ושל בקבוצת סיכו�; נטיית אנשי מקצוע להתעל  מתלונות 

  .ו אבחו�, טיפול ומעקבמקצועיי  שיציע%רב

בחודש אוקטובר, חודש מקיימת כ� ו מפע  לפע  הוועדה לקידו  מעמד האישה עוקבת אחר הנושא

  216המודעות לסרט� השד, דיו� מיוחד בנושא.

 לב מחלות .7.2

  רקע

 במונח "מחלות לב" נכללת קבוצה של מחלות שפוגעות ביכולתו של הלב לקבל ד  ולהזרי  ד  אל חלקי

פוגעות בעורקי  הכליליי , אשר  ,מחלות לב כליליות את אלה: ות אלו נית� למנות. בי� מחלהגו(

פי רוב, הפגיעה באה לידי ביטוי בהצרה או %על ;המובילי  חמצ� ללב עצמו ומאפשרי  את פעילותו

בחסימה של העורקי  הכליליי , הגורמת לפגיעה בהעברת ד  רווי חמצ� אל מעבר למקו  החסו . 

אוט	 חד בשריר ; וגע בתפקודו של הלב עד כדי הוצאתו מכלל פעולה של החלק הפגועהמחסור בחמצ� פ

אירוע של חסימת עורק כלילי כלשהו, שבעקבותיו הרקמה שקיבלה ד  מאותו עורק  – (התק1 לב) הלב

נמקה ומפסיקה לפעו . ככל שהעורק החסו  מרכזי יותר ההתק( חמור יותר, מכיוו� שאזור רחב יותר 

פיזי של הלב הגורמת להפסקה כוללת של פעילות %אירוע של הפרעה בתפקוד האלקטרו – לבדו	  ;נפגע

 .שריר הלב. דו  לב עלול להתרחש כפועל יוצא של התק( לב, א� יכול להתרחש ג  מסיבות אחרות

                                                 

בחנו כחולי  בסרט� השד ביחס להישרדותה שיעורי ההישרדות היחסית לחמש שני  מבטאי  את הישרדות  של מי שאו 215
 של קבוצת האוכלוסייה התואמת לה  בגיל, באותה תקופת זמ�.

מגדילי  יחד את המודעות לאבחו� וגילוי  –לסרט� השד אי� גיל , 106הוועדה לקידו  מעמד האישה, פרוטוקול מס'  216
 .2014באוקטובר  27, מוקד 
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מי גור. ה� אחד מהגורמי	 העיקריי	 לתחלואה ולתמותה במדינות המפותחות, ובה� ישראל לבמחלות 

  217תנהגותיי  העיקריי  למחלות לב ה  עישו�, תזונה לא מאוזנת והיעדר פעילות גופנית.הסיכו� הה

  נתוני	

, בישראל סיבת המוות השנייה בשכיחותה ה�מחלות לב  �90מסו1 שנות הפי נתוני משרד הבריאות, %על

ני ב 20,410נפטרו בישראל  2011�2009בשני	  כחמישית מכלל הפטירות בקרב נשי	 וגברי	.הסיבה ל

 סיבת המוות הייתהמחלת לב  2011�2009בממוצע השני	 ככלל, . נשי	) �50%(כ לב אד	 ממחלות

סיבת  אמחלת לב היומעלה  75 בנותבקרב נשי  ; נשי  10,185בשני  אלו נפטרו ו, השנייה בקרב נשי	

מוות סיבות התחת הכותרת "יצוי� כי  .היא הסיבה השנייה 74%45 בנותשי  נ בקרבו המוות הראשונה

מחלות ומצבי	 למוות ושל שרשרת האירועי	 שהביאו לסיבה המידית  של תיאורב, קרי, "המרובות

סיבת המוות הראשונה היא  אינ	 קשורי	 ישירות לשרשרת האירועי	, אחרי	 שתרמו למוות א�

להל� יוצגו שיעורי  218.מהפטירות �43%מופיעה בכהיא ו ,ה� בקרב נשי	 וה� בקרב גברי	מחלות לב 

  ):%100,000בקרב נשי  ובקרב גברי  (מתוקנני  ל 2011%2000מותה בישראל בשני  הת

  2192000�2011), נפש �100,000ובקרב גברי	 (ל נשי	 י התמותה ממחלות לב בקרבשיעור
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, כתב יובל מידע ונתוני  סטטיסטיי  על מחלות לב בקרב נשי  וגברי  בישראלמרכז המחקר והמידע של הכנסת,  217
  .2014במרס  9בוגייסקי, 

  .2014, ספטמבר 2000%2011ת מוות מובילות בישראל סיבומשרד הבריאות,  218
  . ש 219
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ה בישראל בשיעור התמותה ממחלות לב ה� בקרב נשי	 בעשור האחרו� חלה ירידהגר( נית� לראות כי מ

משיעור  התמותה בקרב גברי	 היה גבוהשיעור בשני  קודמות נית� לראות כי  ,. כמו כ�וה� בקרב גברי	

  .כמעט אינו קיי	הוא  2011הצטמצ	 ובשנת  הפער בי� המיני	זה בקרב נשי	 א	 כי 

�אחת  ACSIS(220י	 ותמותה כתוצאה מהתק1 לב (סקר אשפוזביחידות לטיפול נמר1 לב,  ,בישראל נער

התמותה מאוט  שריר  2013עולה כי בשנת  2013מאי %בחודשי  אפרילשנער�  לשנתיי . מנתוני הסקר

עוד בהתאמה. מנתוני הסקר עולה  ,3.26%לעומת  8.17% – גבוהה בנשי  מאשר בגברי  ימי   %30הלב ל

לעומת שיעור זה בקרב גברי   )6.65%קרב נשי  (כי שיעור הסיבוכי  הכוללי  תמותה היה גבוה ב

)3.42%(.221   

 מנתוני משרד הבריאות 222.נשי	 מפתחות מחלה לבבית בממוצע כעשור מאוחר יותר מהגברי	ככלל, 

שאושפזו עקב התק1 לב ומעלה  35 בני) נפש �100,000(ל הגברי	 שיעור, 2012�2010בשני	  כי עולה

בקרב  .) בגילאי	 האמורי	נפש �100,000 ל(הנשי	  שיעורתר מהיה גבוה יוכאבחנה ראשונה בשחרור 

לנשי	 בהקשר זה נציי� כי  223שני המיני  גדלה בהתמדה השכיחות להתק( לב ע  העלייה בגיל.

בדבר הסימפטומי   של הצוות הרפואי וייתכ� כי חוסר ידע 224העוברות התק1 לב סימני	 שוני	 מגברי	

שהוצגו בוועדה לקידו  מעמד האישה עולה כי  2013ות לשנת מנתוני משרד הבריא יעכב את האבחנה.

השכלה נשי	 בעלות נמצאו שיעורי תחלואה גבוהי	 יותר בקרב נשי	 בעלות השכלה נמוכה לעומת 

, בכל קבוצות הגיל, גבוה יותר משיעור זה בקרב שיעור התחלואה בקרב נשי	 ערביות גבוהה וכ� כי

   225.נשי	 יהודיות

   ת לב בקרב נשי	סוגיות בנושא מחלו

חלות לב מ. המודעות למחלה ולתסמיניה בקרב נשי	יחס למחלות לב היא סוגיה ששבה ועולה בהתי

    226.ונשי  רבות לא רואות את עצמ� בסיכו� לחלות במחלות לב ,כמחלה גבריתנתפסות ג  היו  

לאבח� אתגר משמעותי עבור הרופאי	 בניסיו� ה	   שמופיעי	 אצל נשי	הסימפטומי	 השוני	 

שהוצגו בדיו� בוועדה לקידו  מעמד  ,בישראלפי נתוני האיגוד הקרדיולוגי %על 227.בקרב�התקפי לב 

מש� הזמ� מהכניסה לחדר המיו� ועד לביצוע צנתור טיפולי היה זהה בי� גברי	  2013שנת , בהאישה

 ACSIS(229סקר אשפוזי  ותמותה כתוצאה מהתק( לב (מ ע  זאת, נתוני  228.דקות 90נשי	 ועמד על ל

                                                 

הסקר כולל רק חולי  ביחידות לטיפול נמר1 לב ולא את החולי  שהתאשפזו באבחנת אוט  חד בשריר הלב במחלקות  220
 אחרות.

 30שחלפו מעו מש "ימי  %30אוט  שריר הלב ל" .2014באוקטובר  4ד"ר אביטל (טלי) פורטר, האיגוד הקרדיולוגי, דוא"ל,  221
 ימי  ממדידת האוט  עד לתמותה.

על בקשת מידע של ש ; תשובת המרכז לבריאות לב האישה ע"ש לינדה ג'וי פולי�, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה  222
 . 2014באוקטובר  20, דוא"ל, מרכז המחקר והמידע

פיה, מרכזת בכירה (החלטות ממשלה), משרד ידי ורדה אל%ציונה חקלאי, מנהלת אג( מידע, משרד הבריאות; הועבר על 223
  .2014באוקטובר  5הבריאות, דוא"ל, 

מניעת התקפי לב בקרב נשי , בהשתתפות שרת  – הלב שלי החיי  שלי, 72הוועדה לקידו  מעמד האישה, פרוטוקול מס'  224
 .2014במרס  10, הבריאות, חברת הכנסת יעל גרמ�

 .ש עצת בריאות האישה, משרד הבריאות, דברי פרופ' נעמה קונסטנטיני, יו"ר מו 225
; תשובת המרכז לבריאות לב האישה ע"ש לינדה 2014באוקטובר  4ד"ר אביטל (טלי) פורטר, האיגוד הקרדיולוגי, דוא"ל,  226

 . 2014באוקטובר  20, דוא"ל, על בקשת מידע של מרכז המחקר והמידעג'וי פולי�, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה 
 . ש  227
מניעת  – הלב שלי החיי  שלי, 72דברי ד"ר עמית שגב, האיגוד הקרדיולוגי, בוועדה לקידו  מעמד האישה, פרוטוקול מס'  228

 .2014במרס  10, התקפי לב בקרב נשי , בהשתתפות שרת הבריאות, חברת הכנסת יעל גרמ�
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ישירות ליחידות לטיפול  ושיעור הגברי	 שהגיע כי מלמדי  2013מאי %שנער� בחודשי  אפריל

ייתכ� כי יש בנתו� זה כדי ללמד  230.נשי	שיעור הנמר0/חדר צנתורי	 (במקו	 לחדר מיו�) היה גבוה מ

  .בקרב נשי  לב התקפי על הקושי של הצוות הרפואי לאבח�

ומשו	 למחלת לב שה� סובלות מה� סימפטומי	 אינ� מקשרות בי� הי	 נש עדר מודעות,יבשל ה ,בנוס(

נשי	 מתעכבות בבית פי נתוני  שהציג האיגוד הקרדיולוגי בישראל, %על 231.לעזרהכ� מתעכבות בפנייה 

 ,דקות %265דקות ו 356( יותר מגברי	 מרגע התחלת הכאבי	 ועד לרגע הפנייה לעזרה רפואית

   232בהתאמה).

 ,והמרכז לבריאות לב האישה בהדסה ובה  האיגוד הקרדיולוגי ,גופי  שוני  מצביעי  ,נתוני  אלו בשל

ה� בקרב הרופאי  והצוותי  הכרת התסמיני  בומודעות למחלות לב בנשי  ה בהגברתצור� על ה

   233המטפלי  וה� בקרב הנשי .

המודעות ברת הגדיוני  בנושא ועמדה א( היא על חשיבות כמה הוועדה לקידו  מעמד האישה קיימה 

. הוועדה קראה ועל חשיבות שיתו( הפעולה בנושאבקרב הנשי  ובקרב הצוותי  המטפלי  לנושא 

החולי , משרד הבריאות, % קופות ,בי� היתרבה, יהיו שותפי  ש ,בנושא "קואליציה לאומית"הקמת ל

  234בריאות ועמותות נשי .  ותהאיגוד הקרדיולוגי, עמותות מקדמ

 הדרת נשי	 .8

כאשר הסכנה בתופעה זו היא מחיקת הנוכחות  ,נשי	 היא היבט מסוי	 של אפליית "הדרת נשי	

נוכחת  בוריהתופעה של הדרת נשי  מהמרחב הצי 235.הנשית מתחומי	 שלמי	 של המרחב הציבורי"

משרדי �צוות בי�להקי   , בי� היתר,החליטה הממשלה 2011בדצמבר , ובשני  האחרונות ויותר יותר

ראש ב 236.להתמודד ע	 הדרת נשי	 מ� המרחב הציבורי ופתרונות אפשריי	 שיציע לממשלה דרכי	

הצור� ההמלצות הוזכרו ובי�  ,2012הצוות הגיש את המלצותיו במרס  .הצוות עמדה השרה לימור לבנת

עלמי�, מניעת הדרת נשי  בתחבורה %המודעות הציבורית לנושא, מניעת הדרת נשי  בבתיבהגברת 

של חוקי  המונעי  הדרת התקשורת והגברת האכיפה המשטרתית %שי  בכליהציבורית, מניעת הדרת נ

    237נשי .

                                                                                                                                                      

חנת אוט  חד בשריר הלב במחלקות הסקר כולל רק חולי  ביחידות לטיפול נמר1 לב ולא כולל חולי  המתאשפזי  באב 229
 אחרות. 

  .2014באוקטובר  4ד"ר אביטל (טלי) פורטר, האיגוד הקרדיולוגי, דוא"ל,  230
על בקשת מידע של ש ; תשובת המרכז לבריאות לב האישה ע"ש לינדה ג'וי פולי�, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה  231

 . 2014באוקטובר  20 דוא"ל, ,מרכז המחקר והמידע
מניעת  – הלב שלי החיי  שלי, 72דברי ד"ר עמית שגב, האיגוד הקרדיולוגי, בוועדה לקידו  מעמד האישה, פרוטוקול מס'  232

 .2014במרס  10, התקפי לב בקרב נשי , בהשתתפות שרת הבריאות, חברת הכנסת יעל גרמ�
לבריאות לב האישה ע"ש לינדה בת המרכז ; תשו2014באוקטובר  4ד"ר אביטל (טלי) פורטר, האיגוד הקרדיולוגי, דוא"ל,  233

  .2014באוקטובר  20דוא"ל,  ,על בקשת מידע של מרכז המחקר והמידעג'וי פולי�, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה 
ביולי  23, סוגיות של בריאות נשי , בהשתתפות שרת הבריאות יעל גרמ�, 31הוועדה לקידו  מעמד האישה, פרוטוקול מס'  234

מניעת התקפי לב בקרב נשי , בהשתתפות שרת הבריאות, חברת הכנסת  – הלב שלי החיי  שלי, 72טוקול מס' ; פרו2013
  .2014במרס  10, יעל גרמ�

דברי עו"ד דינה זילבר, המשנה ליוע1 המשפטי לממשלה, בוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי, פרוטוקול מס'  235
 . 2014במאי  28, לבחינת תופעת הדרת נשי  יישו  המלצות דוח הצוות המשרדי, 100

  .2011בדצמבר  29, הדרת נשי  מ� המרחב הציבורי), 6(אשה/ 4052משרד ראש הממשלה, החלטת ממשלה מס'  236
במרס  11, משרדי למניעת הדרת נשי  במרחב הציבורי בראשות שרת התרבות והספורט לימור לבנת% המלצות הצוות הבי� 237

2012. 
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ובעיקר הדרת� מהמרחב  פלית נשי אתופעות שונות של על לאחר דיווחי  רבי  , 2012בינואר  %5ב

צוות משרדי בנושא הדרת לעתי  תו� אלימות מילולית ופיזית, מינה היוע1 המשפטי לממשלה  ,הציבורי

של כמה ביטויי    לבחו� את ההיבטי  המשפטייהוטל  , בראשות עו"ד שרית דנה,וות. על הצנשי	

 ,כמו כ�נהלי. יבמישור הפלילי וה� במישור המ עיקריי  של תופעה זו ולגבש המלצות לטיפול בה , ה�

הצוות התמקד בחוקיות אפליית  לחוות את דעתו בשאלת הצור� בתיקוני חקיקה. התבקש הצוות

: משרד הפני	, המשרד האלהמשרדי הממשלה  באחריותנמצאי	 אשר  ומי	,תח כמההנשי	 ב

. בי� ומשרד הבריאות , משרד התרבות והספורטלשירותי דת, משרד התחבורה, משרד התקשורת

גברי  בסניפי  להספד; הפרדה בי� נשי  %עלמי� ובבתי%גברי  בבתילהפרדה בי� נשי  : שנדונו הנושאי 

גברי  בקווי  מסוימי  להפרדה בי� נשי  ; במרחב הציבורי "לטי צניעותש"החולי ; הצבת % של קופות

הוועדה מצאה . 2013בחודש מרס  ליוע1 המשפטי לממשלה דוח הוועדה הוגשבתחבורה הציבורית ועוד. 

יחס ראוי  אי�וכי  כי בכל אחד מההקשרי	 שנבחנו אי� שוני רלוונטי המצדיק הפרדה בי� גברי	 ונשי	

 קבעה ה בזכויות היסוד החוקתיות ובי� מידת התועלת החברתית המושגת. לאור זאתבי� עוצמת הפגיע

להפסקת ביטויי ההפרדה במהירות הוועדה כי על כל אחת מהרשויות הציבוריות הנוגעות בדבר לפעול 

ופנה  ,הוועדה חהיוע1 המשפטי לממשלה יהודה וינשטיי� את דו אימ1 2013במאי  238.בתחו	 אחריותה

 "דעוכמו כ�,  239לש  קבלת התייחסות  טר  הפצת הנחיות אופרטיביות מטעמו. י  בדברלשרי  הנוגע

אחראית ליישו  המלצות הצוות המשרדי לבחינה של תופעת הדרת הנשי  במרחב למונתה דינה זילבר 

לפיה שרי המשרדי  הרלוונטיי  ידווחו ו 1526מס'  התקבלה החלטת ממשלה 2014 במרס %30ב הציבורי.

עוד נקבע  על פעולות שננקטו לקראת בחינה ויישו  של ההנחיות שנכללו בדוח. מי י 90ו� לממשלה ת

 �הפעולות על ידווח כל אחד משרי הממשלה  בהוימי  תתקיי  ישיבת ממשלה  120בהחלטה כי תו

מהלכי  למניעת כמה התקיימו  כי מדיווח השרי  עולה 240למניעת תופעת הדרת נשי . ומשרדבנקטו נש

  241ידי נציגי המשרדי :%הל� עיקרי הדיווחי  שנמסרו עלההדרה. ל

הוראות משרד הבריאות פרס  חוזר לגבי הדרת נשי  ובכלל זה  – החולי	� הפרדה בקופות .1

קביעת סור יאזורי המתנה נפרדי , איש בה  שהוספת אזורי המתנה מעורבי  במקומות לעניי� 

שעות קבלה קיו  נשי  ואיסור לגברי  ומבני  נפרדי  לגברי  ולכניסות נפרדות לנשי  ו

 . במרחב הציבורי "שלטי צניעות"הנחיה להסיר  ניתנה כמו כ�נפרדות לגברי  ולנשי . 

בו וחוזר מנכ"ל  המשרד לשירותי דת פרס  – ידי נשי	�הפרדה בטקסי לוויה ואיסור  הספד על .2

יש מספר  יווחפי הד%על ע  זאת, שאסור לנקוט כל הסדרי  של הפרדה בי� נשי  לגברי .נקבע 

עלה כמו כ�, מהדיווח מצומצ  של חברות קדישא אשר אינ� משתפות פעולה ע  דרישות החוזר. 

  יעדר כלי אכיפה מתאימי  בידי המשרד.הנוגע להקושי 

כי כל התוכניות דווח  – ואיסור העסקת שדרניות "קול ברמה" השמעת שידורי נשי	 ברדיו�אי .3

דווח כי הועלו נושאי   ,כ� בה משודר תוכ� תורני. כמוש ,פתוחות לנשי  מלבד שעה אחת ביו 

נוספי  הקשורי  לשילוב נשי , כגו� עידוד העסקת נשי  בתחנת הרדיו וכ� הצעות לקידו  

  מיוצגות ומוצגות בתקשורת בכלל.נשי  בו שהאופ� 

                                                 

  .2013במרס  7, דוח הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת הנשי  במרחב הציבורימשרד המשפטי ,  238
 .2013במאי  9, נותהודעה לעיתו –המלצות הצוות לבחינת תופעת הדרת הנשי  משרד המשפטי ,  239
  .2014במרס  30, "מניעת הדרת הנשי  במרחב הציבורי", 1526משרד ראש הממשלה, החלטת ממשלה  240
  .2014במרס  31, תמונת מצב בעניי� יישו  ההמלצות למיגור הדרת נשי  במרחב הציבורימשרד המשפטי ,  241
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 – ידי פתיחת דלת אחורית בקווי "מהדרי�"� ציבורית, בי� היתר עלהתחבורה ההפרדה בקווי  .4

נציגי ופחת מאז פרסו  ההמלצות,  "מהדרי�"קווי מספר  של  ממשרד התחבורה נמסר כי

המשרד התבקשו להגביר את הפיקוח על קווי  אלו ולוודא שלא מתרחשת בה  כפייה או 

   נקבע כי יש למצוא פתרו� שיבטיח את יישומו של עקרו� השוויו�. ,אלימות. כמו כ�

 דיווח עלמסרו נציגי המשרדי   2014מעמד האישה במאי  שהתקיי  בוועדה לקידו  מעקב בדיו�

 כנגד הדרת נשי	 המשרדי	 להפעולות שעל א1 בדיו� עלה כי משרד למיגור התופעה. כל  נקטשהצעדי  

. חוזרי המנכ"ל בנושא וההנחיות הקיימות ובי� המציאות בשטחפער בי�  יש עדיי� ,בהיבטי	 מסוימי	

וכ� כי , ימת תופעה של הדרת נשי עדיי� מתקי ות קדישא מעטותבחברהתקבלו בוועדה דיווחי  כי 

עדר נתוני  לא נית� לבחו� יכי בשל הנמסר . כמו כ�, בדיו� מסוימות אינ� נשמעות להנחיות חולי % קופות

שיעור הנשי  על  וכי יש לקבל נתוני  "קול ברמה"נשי  בתחנת הרדיו  � שלאת מידת השתלבות

גברי . בעניי� משרד  שיעורי  אלו בקרב י  המושמעות בתחנה לעומתהעובדות בתחנה ושיעור הנש

242.הול  פתרו�הושג נושא זה טר  בכי בוועדה עלה ו, התחבורה נקבע כי יתקיי  דיו� נפרד
 

 יש מקו	 לבחו� שתי זירות כי ,, המשנה ליוע1 המשפטי לממשלהעו"ד דינה זילבר זה ציינהבדיו� 

 גבוהההמגדרית בהשכלה הל שילוב נשי	 בצה"ל והפרדה ההשפעה של גיוס חרדי	 ע :נוספות

הוועדה נתנה את אלו תחומי  ש לדברי זילבר, .במוסדות אקדמיי	כתוצאה מהשתלבות	 של חרדי	 

לגבי זילבר כי עו"ד בנושאי  אלו ציינה צוות המקורי. ממצאי הבלא נכללו ה  דעתה עליה  א( ש

יש התייחסות הולמת מצד הצבא ויש ניסיו� לקבוע השתכנעה הוועדה שבהדרת נשי  הטיפול הצבאי 

  חו� לבדיו� ציבורי ולקיי	 נושא ההשכלה הגבוהה יש צור� ואול  ב, ולהקפיד עליה  גבולות סבירי 

  243שלא נוצרי	 מעגלי	 רחבי	 מדי של הפרדה.

קריאה ראשונה ב %19בכנסת ה שקובעת את עניי� הדרת הנשי  כעבירה עברה ממשלתית הצעת חוק

  244ה ושלישית.יהכנה לקריאה שניב של הכנסת כלכלההבוועדת דונה נו

 245נשי	 בצה"ל .9

כמה . %19פרק זה נכתב לפני כשנתיי , לקראת פעילותה של הוועדה לקידו  מעמד האישה בכנסת ה

  . ובה� שילוב נשי  לצד משרתי  דתיי בו, סוגיות עודכנו 

חלו בה� תמורות סוגיות בנושא שיוצגו כמה כ� המלצות דוח שגב ויישומ�, ולאחר מייסקרו פרק הנוכחי ב

עוד� עומדות לפתחו של הצבא: פתיחת תפקידי  בפני נשי , שירות לוחמות, שירות בשני  האחרונות ו

  נשי  במילואי  ושילוב נשי  לצד משרתי  דתיי . 

  רקע

וק שירות ביטחו� בח –וכיו  בחוק שירות הביטחו� על גלגוליו,  1949שנת אז שירות נשי  בצה"ל מעוג� מ

שהצבא הוא התפיסה הערכית שירות נשי  מבטא את  .(להל�: החוק) %1986[נוסח משולב], התשמ"ו

                                                 

יישו  המלצות דוח הצוות המשרדי לבחינת תופעת , 100הוועדה לקידו  מעמד האישה ולשוויו� מגדרי, פרוטוקול מס'  242
  . 2014במאי  28, הדרת נשי 

  .ש דינה זילבר, המשנה ליוע1 המשפטי לממשלה,  דברי עו"ד 243
הצעת חוק איסור הפליה במוצרי , בשירותי  ובכניסה למקומות בידור ולמקומות , 316ועדת הכלכלה, פרוטוקול מס'  244

  .2014ביולי  15, )809(מ/ %2013) (איסור על ביזוי או השפלה מחמת הפליה), התשע"ד4ציבוריי  (תיקו� מס' 
  ידי שלי מזרחי סימו�.%ידי נטע משה ממרכז המחקר והמידע של הכנסת ועודכ� על%ב עלפרק זה נכת 245
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 43% –וכי  נמבקרב� גיוס הונתוני  )2012ממצבת הכוח הסדיר בצה"ל ( 33%ה� נשי  "צבא הע ". 

שירות הנשי  של מיצוי על ונשי  נקודת ציו� בולטת שהשפיעה על שילוב  246מתגייסות.אינ� מהנשי  

, שקבעה כי נשי  זכאיות לשוויו� הזדמנויות פורמלי %1995בעניי� אליס מילר ב 1הייתה פסיקת בג"

ומהותי בשירות� הצבאי והובילה לפתיחת תפקידי לחימה בפני נשי . ברוח הפסיקה הועבר תיקו� לחוק 

מלא תפקיד כלשהו בשירות לכל אישה זכות שווה לזכותו של גבר לקבע כי שא), 16(סעי(  2000בשנת 

  . מהותו ואופיו של התפקידאינו אפשרי מעצ	 הצבאי, אלא א	 כ� הדבר 

  247דוח הוועדה לעיצוב שירות הנשי	 בצה"ל בראיית העשור הבא (ועדת שגב)

ראש שמינה פורס  דוח הוועדה לעיצוב שירות הנשי  בצה"ל בראיית העשור הבא,  2007בספטמבר 

ראש אכ"א לשעבר, התבקשה  ,בראשות האלו( יהודה שגבזו,  הטר�. ועדאכ"א דאז האלו( אלעזר ש

 גברי  ולגבש הצעות אופרטיביות לשילוב נשי  בצבאהשירות לעמוד על הפערי  בי� שירות הנשי  ל

נשי , שיעור  לששישה פערי  מהותיי  בשירות בצה"ל: השירות הקצר הציגה . הוועדה ולמיצוי יכולת�

יכי מיו� ושיבו1 נפרדי , שיעור מיצוי נמו� של כוח האד  הנשי, סגירת , תהלהנמו�מתגייסות ה

"האד	 הנכו� במקו	 תפקידי  בפני נשי  ומיעוט קצינות בדרגי  בכירי . הוועדה קבעה את עקרו� 

פיו "גברי  ונשי  ימוצו בשירות באופ� זהה, לפי קריטריוני  ענייניי  המשקפי  את צורכי %עלש ,הנכו�"

  צ , יכולותיה  ותכונותיה  האישיות של המתגייסי  ולא את מינ ". צה"ל, את מר

ב. איחוד  ;נשי  וגברי של עיקרי המלצות ועדת שגב: א. שינוי הדרגתי שיוביל להשוואת מש� השירות 

ג. עיגו� שישה מבחני  לקביעת  ;מער� המיו� וקביעת קריטריוני  שאינ  מגדריי  לשיבו1 בתפקיד

מנגנו� חיצוני לצבא לת פעהוכ�  ,המאפשרי  סגירת תפקידי  בפני נשי  ,תפקיד"אופיו ומהותו" של ה

ה. שינוי החוק  ;ד. הצבת יעדי  ומכסות לקידו  קצינות לדרגי  בכירי  ;שיאשר סגירת תפקידי 

  המאפשר קבלת פטור למתגייסות עקב הצהרת דת.

מש� עד כה , ההחלטות ליישו	אשר  2008.248דוח שגב בשינויי  קלי  בשנת הרמטכ"ל אישר את 

הוחלט בצבא  249;בה  נדרשת הכשרה ארוכה במיוחד לתפקידשהשירות לנשי  לא שונה אלא במקרי  

את שפר תהליכי המיו� והשיבו1 לנשי  עברו רפורמה מקיפה כדי ל ;לא לקבוע מכסות לקידו  קצינותש

נקבעו קריטריוני   לא 250;קריטריוני  מקצועיי  ולא מגדריי לפי שיבוצ� את איתור המועמדות ו

מהו "אופיו ומהותו" של תפקיד, ולא הוק  מנגנו� חיצוני לצה"ל לאישור סגירת תפקידי  בפני הקובעי  

התנאי  לקבלת פטור לנשי  עקב הצהרת דת לא שונו, ונותרו תלויי  בהצהרתה הבלעדית של  251;נשי 

משירות קיבלה פטור ש ערה דתייהנ, 2012משנת  חוקל 18מס'  בהתא  לתיקו� ע  זאת, המועמדת לגיוס.

החודשי  שלאחר מסירת התצהיר או  24לקיי  את תנאי התצהיר במהל� דת והפסיקה  מטעמיבטחו� 

                                                 

. נתוני גיוס: הוועדה לקידו  מעמד האישה, פרוטוקול 2013בינואר  9, תארי� כניסה: שירות נשי מצבת הכוח הסדיר:  246
 .2014בפברואר  3, בנושא הטרדות מיניות ושירות נשי  בצה"ל דיווח יוהל"�, 60מס' 

, תשרי תשס"ח, ספטמבר "ל בראיית העשור הבאבצהדוח הוועדה לעיצוב שירות הנשי  מבוססת על הפסקה הנוכחית  247
2007. 

ת נושא בחינ, 121מדברי האלופה אורנה ברביבאי, ראש אכ"א, בישיבת הוועדה לקידו  מעמד האישה, פרוטוקול מס'  248
 . 2011בדצמבר  27, השילוב הראוי ומגמת ההקצנה הדתית בצה"ל

 .2013באפריל  21, תמוז תשס"ט, תארי� כניסה: 2009, יולי נשי  בצה"לסקירה מיוחדת: שירות דובר צה"ל,  249
 27, בחינת נושא השילוב הראוי ומגמת ההקצנה הדתית בצה"ל, 121הוועדה לקידו  מעמד האישה, פרוטוקול מס'  250

  .2011בדצמבר 
דברי הרב הצבאי , 16ול מס' מדברי האלו( אבי זמיר, ראש אכ"א לשעבר, בישיבת הוועדה לקידו  מעמד האישה, פרוטוק 251

  .2009ביולי  22, הראשי כנגד שירות הבנות בצה"ל
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על כ� להודיע צריכה   ,)בה שלפי המועד המאוחר (לחוק  20בסעי( במהל� תקופות הקריאה הקבועות 

.עבירה פליליתמוגדרת מסירת הודעה %ללשכת הגיוס. אי
252  

  פקידי	 בפני נשי	פתיחת ת

 88%, לעומת 92%הוא יו  כו ,תדבעלייה מתמ הוא המקצועות הצבאיי  אשר פתוחי  בפני נשי  שיעור 

סגורי  בפני נשי  ה  חלק ממקצועות הלחימה, המקצועות ה 1995.253בשנת  %73%ו 2005בשנת 

קצועות המצריכי  מאפשרת את שילוב� ומאינה בה  השונות הפיזיולוגית בי� נשי  לגברי  שמקצועות 

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, "לא על פניית פי תשובת הצבא %בה , עלששירות במקומות 

מתאפשרי  בשלב זה תנאי  בסיסיי  המתחייבי  משילוב� של הנשי ". לעומת זאת, כלל התפקידי  

ה	 ג	 א	  בהסתכלות על שילוב הנשי	 בפועל, במקצועות רבי	, ואול , 254בצה"ל פתוחי  בפני גברי .

 2008בסקר שער� הצבא בשנת  ה,לדוגמ אינ	 סגורי	 בפני נשי	, יש שיעורי	 נמוכי	 מאוד של נשי	.

גברי  בלבד או בעיקר גברי , ורק בה  משובצי  ומהמקצועות ה  מקצועות גבריי   %50% נמצא כי כ

    255).64%%16%בה  הוא נשי  השיעור כלומר מהמקצועות מוגדרי  כמעורבי  ( 28%

פתיחת תפקידי  ב), בהמש�ראו בשני  האחרונות בפתיחת תפקידי לחימה (נעשו ינויי  בולטי  ש

בקורסי  מעורבי  ג  ת ינעשהכשרת נשי  לקצונה  ,כ� וכמ .התאמת הציוד לנשי בבמער� הטכני ו

הנשי  מוסמכות לרמת רובאות כלשהי המאפשרת ורוב , שונתה הטירונות לנשי  ,על כ� . נוס(1בבה"ד 

  בסדיר ובמילואי  בתפקידי  הכוללי  שמירות. הבהצ

  שילוב נשי	 במער� הלוח	 

של בג"1 בעניינה של אליס מילר. הדי� %ק, בעקבות פס1995שיבו1 נשי  בתפקידי לחימה החל בשנת 

תפקידי  ובה  חובלות, לוחמות מג"ב,  14ואחריו נפתחו בהדרגה  ,היה טיסשנפתח התפקיד הראשו� 

לוחמת רפואית מוטסת. שיעור הנשי  המשרתות כיו  בתפקידי ו ות בגדוד קרקללוחמות נ"מ, לוחמ

כלל החיילי  בשיעור הלוחמות  2012בשנת . 2001בשנת  1%, לעומת 2.2% ואה כלל הנשי בלחימה 

  256.2.8% היההמשרתי  בתפקידי לחימה בשירות חובה 

 כמושי  ובשירות מילואי  חוד 36של מקצועות הלחימה מחייבי  את הלוחמות בשירות התנדבותי רוב 

, היריו� או 38חודשי שירות לנשי  ושירות מילואי  רק בחלק מהמקצועות, ועד גיל  24לוחמי , לעומת 

למנוע  ונועדה�  מצד אחד  :כיוונית על שילוב נשי %השפעה דולדרישות הללו . , במקצועות אחרי הורות

ה�  רומצד אחת בשל אופק שירות קצר, הכשרות ארוכותשתת( באישה לא תקוד  ולא שאפשרות 

קושי בגיוס נשי  ה לעעבור המועמדות לגיוס. נוס( באטרקטיביות של מקצועות הלחימה לפגוע ב ותעלול

 רשויות הצבאדרשו נ מהמקרי  חלקב – בשילוב לוחמותקשיי  השני  תעוררו ע  לתפקידי לחימה, ה

פיזיולוגי לבחינת %צור� במחקר רפואיה: למשל ,בתהליכי למידה והטמעהעדיי�  מהמקרי  , וחלקלנושא

לחימה, ההמאמצי  הפיזיי  על לוחמות נשי  לעומת לוחמי  גברי ; התאמת אמצעי  ה שלהשפעה

                                                 

  .2015במאי  17, תארי� כניסה: מדרי� למיועדי  לשירות הביטחו�צה"ל,  252
הוועדה לקידו  מעמד ; 2012בנובמבר  5, 2012באוגוסט  16תשובות הצבא על בקשת מידע של מרכז המחקר והמידע,  253

 8 ,הא  הגענו לשוויו� בצה"ל? –עשר שני  לבג"1 אליס מילר  –לאומי % ישיבה חגיגית לציו� יו  האישה הבי�האישה, 
  . 2005במרס 

  .2008, שות האלו( יהודה שגבאדוח הוועדה לעיצוב שירות הנשי  בצה"ל בראיית העשור הבא בר 254
באפריל  21, תארי� כניסה: 2009, פברואר תמונת מצב ופעילויות מרכזיות –שירות הנשי   – 2008שנת העבודה והל"�, י 255

2013.  
באוגוסט  16רכז המחקר והמידע, ; תשובת צה"ל על פניית מ2002באוקטובר  7, 2002א לשנת 53דוח שנתי מבקר המדינה,  256

2012 . 
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סיוע לחימה ללוחמות; בחינה מחודשת של תשתיות בינוי, התאמת סביבת האישי ואמצעי הציוד ה

   257עבודה ועדכו� לוח התזונה.ה

על שירות� והוא משפיע רבה, חשיבות יש שיבו0 נשי	 במער� המילואי	 ל – שירות נשי	 במילואי	

ה� שלנוכח הקביעה  נשמטותקידומ� במער� הסדיר �כדאיות הכשרת� ואי�הסדיר. טענות בדבר אי

הבחנה בי� נשי  השייכות יש גברי ,  כמו אצל 258לשרת ולהתפתח ג	 בתו	 השירות הסדיר.ימשיכו 

משרתות ציאל שירות) לבי� הנשי  הנקראות לשירות מילואי  ולמצבת המשרתי  במילואי  (פוטנ

כלל משרתי בפועל במילואי  שירתו בשיעור הנשי  ש 2001(מיצוי שירות). בשנת  במילואי  בפועל

עלייה אומנ  זוהי . %5%עלה לששירתו במילואי  שיעור הנשי   2010שנת בהמילואי  היה אפסי. 

  בשירות מילואי . של הנשי  פוטנציאל , א� היא אינה קרובה למימוש הניכרת

 .מילואי שרת ביכולת לפי ההגדרה יש לה % עלמי ששל מיצוי הפוטנציאל %איהוא של הסוגיה היבט אחד 

שירתו  ה�מ 5%א� כאמור רק  ,13%היה מצבת המשרתי  במילואי  בשיעור הנשי   2010בשנת 

כמה לעניי� זה . מער� המילואי בות א שיבו1 חלקי בלבד של חיילוהנוס( יבט המילואי  בפועל. ב

הגבלת גיל בי� השאר מילואי  היו מער� הסיבות ההיסטוריות שהובילו להקטנת כוח הנשי  ב 259:סיבות

ירות ), שירות של נשי  בסדיר במקצועות שאינ  נחוצי  בש2000שונה בשנת עניי� זה הקריאה לנשי  (

שירות לעומת שלה� של שירות החובה הקצר המילואי  וניסיו� מועט יותר של נשי  בתפקידיה� ב

יש בה  ש והעובדה דרג המפקדי  בעבודה ע  חיילותנוספת היא חוסר ניסיו� של  הגברי . סיבה

רס"� יעל טופל מענ(  2011בשנת  כהמסיבות חברתיות או דתיות להימנע מכ�. במחקר שערשמעדיפי  

כי "מדיניות הגיוס של הנשי  לשירות אמר נ ,תחת יועצת הרמטכ"ל לענייני נשי  , הפועלמימ"ד

נו עדיי� קריטריו� תק( להחלטה ימילואי  היא לא ברורה ואקראית... במער� המילואי  מינו של אד  ה

  260.על שיבוצו, על תפקידו ועל קידומו"

  שירות נשי	 וחיילי	 דתיי	שילוב 

( לחיילי  ולחיילות "שירות משות :את פקודת השילוב הראוי, ובשמה המלא 2003צה"ל פרס  בשנת 

תכנסה ה). הפקודה נוסחה וגובשה לאחר עבודת ועדה ש33.02.07בהיבט השילוב הראוי" (פקודת מטכ"ל 

מתייחסי  בראשות מפקד זרוע היבשה האלו( יפתח רו� טל. עקרונות השילוב הראוי  2001בשנת 

ולאפשר לו להג� על חייל הדתי על צורכי הלתת מענה מטרת  שירות המשות( ושוני  של ההיבטי  ל

%פקודת השילוב הראוי יועצת הרמטכ"ל לענייני נשי , תא"ל גילה כליפידנה ב 2011זכויותיו. באפריל 

עד כדי כפיית  הבכתב העת הצה"לי "מערכות", וטענה כי הפרשנות של השילוב הראוי מחמיר ,אמיר

לדבריה,  261.ד באופ� אפקטיביביכולת� לתפקפוגעת המגבילה את הנשי  במרחב הצבאי ו ,קיצוניות דתית

היעדר בדתי, ולא לסוגיות מקצועיות ומגדריות אחרות, %רק להיבט ההלכתינוגע במצב הנוכחי השילוב 

העידה האלופה אורנה  2011פקודות נוספות העוסקות בשירות משות( של נשי  וגברי . בדצמבר 

                                                 

  .2012באוגוסט  16תשובת צה"ל על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  257
 .2013באפריל  21ה: , תארי� כניס2004, מאי 394 מערכות", נשי  במילואי סא"ל זאב לרר ורס"� ליאורה רובינשטיי�, " 258
  .2013באפריל  21, תארי� כניסה: 2011, יוני 437 מערכות, "%2011ל 2004מה השתנה בי� "רס"� יעל טופל,  259
 .ש  260
  .2013באפריל  21, תארי� כניסה: 2011, אפריל 436 מערכות", הטמעת הראייה המגדריתאמיר, "% תא"ל גילה כליפי 261
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הפקודה, בהטמעתה  רי  בהבנתפעיש כי  ,מעמד האישהוועדה לקידו  בבדיו� ברביבאי, ראש אכ"א, 

  262ובפרשנות שניתנה לה לאור� השני .

יישו  ש, העוסק בשירות חרדי  בצה"ל, העלה המבקר את החשש 2012בדוח מבקר המדינה ממאי 

שירות חרדי ) עלול לפגוע בשילוב נשי  בצה"ל. כמו כ� כתב  –מדיניות גיוס החרדי  (תוכנית שח"ר 

וצמצו  הממשק בי� חיילי  חרדי  לחיילות נעשה ללא שיתו( י� זה בעניהמבקר כי קביעת המדיניות 

    263מוני  על מאפייני שירות הנשי  בצה"ל, ובה  יועצת הרמטכ"ל לענייני נשי .מהגורמי  ה

האפשרות שמספר החיילי  נוכח ל גדלונורמות השילוב השילוב פקודות ה של הצור� בחידוד ובהטמע

, אשר חוקק %1986חוק שירות ביטחו� [נוסח משולב], התשמ"ול 19 בעקבות תיקו� מאודהחרדי  יגדל 

בתיקו� לחוק שירות  264.בצבא שילוב בוגרי ישיבות ומוסדות חינו� חרדיי מסדיר את ו %19בכנסת ה

לא ייפגע מעמדה ושילובה של יוצא צבא אישה בשירות "(כה) נקבע במפורש כי 26הביטחו� סעי( 

) 4כח(26. כמו כ�, סעי( "בות ומוסדות חינו� חרדיי	 בשירות ביטחו�ביטחו� בשל שירות	 של בוגרי ישי

יימסר דיווח לוועדה לקידו	 מעמד האישה ולשוויו� מגדרי על השפעת יישומ� של הוראות פרק קובע כי 

  265 .זה על השירות בשירות ביטחו�, לרבות בכל הנוגע למעמד� ולשילוב� של נשי	 בשירות ביטחו�

על  ג  נת� דעתוות המשרדי של משרד המשפטי  אשר עסק בנושא הדרת נשי  � לעיל, הצוכפי שצוי

הצוות וועדה לקידו  מעמד האישה דווח כי ול, בחינת ההשפעה של גיוס חרדי  על שילוב נשי  בצה"ל

  .שיש התייחסות הולמת מצד הצבא ויש הקפדה וניסיו� לקבוע גבולות סבירי  השתכנע

  

 גדרית דיו�: לקראת הטמעה של חשיבה מ .10

. לצמצו  הפער המגדרי בהטמעה של חשיבה מגדרית לט הצור�ואשר נסקרו במסמ� זה ב נושאי הברוב 

רה(ארגו�), שיפור, פיתוח והערכה של ההגדרה המקובלת של המונח "הטמעת החשיבה המגדרית" היא "

את פרספקטיבת  המעורבי	 בדר� כלל בקביעת מדיניות ישלבו שמבטיחה) שהשחקני	(תהליכי מדיניות בדר� 

לצור� הטמעה של חשיבה מגדרית יש  266."השוויו� המגדרי בכל מהלכי המדיניות בכל הרמות ובכל השלבי	

על ה� וכ� בניתוח השפעת ההחלטות המתקבלות  נתוני  המפולחי  לפי מי�במידע ובצור�, בי� היתר, 

פרט ותעסוקת נשי  בכלל, נשי  בללט בנושא פערי שכר בי� גברי  ועל נשי . צור� זה בה� גברי  ו

  בנושא שילוב נשי  בצה"ל, בנושא הדרת נשי  מהמרחב הציבורי ועוד. 

. 2014התקבלה בדצמבר  בדבר קידו	 שוויו� מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית 2331 'מס החלטת ממשלה

ו הרשות, ישונש  וכ� המבנה הארגוני של הרשות לקידו  מעמד האישה,  כיבי� היתר, בהחלטה נקבע, 

רכה הכשרה, הד נו� מדיניות המקדמת שוויו� מגדרי;תכ: האלהכ� שיהלמו את המשימות העיקריות 

                                                 

 27, בחינת נושא השילוב הראוי ומגמת ההקצנה הדתית בצה"ל ,121הוועדה לקידו  מעמד האישה, פרוטוקול מס'  262
  .2011בדצמבר 

  .2012במאי  1, 2010ת הכספי	 ולחשבונות שנ 2011לשנת  62דוח שנתי מבקר המדינה,  263
הסכ  הקואליציוני וב 2015באפריל  %29ב הסכ  הקואליציוני שנחת  בי� סיעת הליכוד לסיעת יהדות התורהיצוי� כי ב 264

, נקבע כי יש צור� לתק� את החוק %34, לש  הקמת הממשלה ה2015במאי  %4ב שנחת  בי� סיעת הליכוד לסיעת ש"ס
  באופ� שיינת� שיקול דעת לשר הביטחו� בגיוס בני ישיבות.

 .%1986חוק שירות ביטחו� [נוסח משולב], התשמ"ו 265
פילוח מגדרי בפרסומי  עתיי  ), מתו�: מרכז המחקר והמידע של הכנסת, Mieke Verlooתה של פרופ' מיקה ורלו (הגדר 266

ספקטור, נטע משה, מריה רבינובי1' וד"ר יניב % , כתבו יובל בוגייסקי, שירי בס2013תמונת מצב  –של משרדי הממשלה 
  .2014באפריל  13רונ�, 
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כמו כ�, הוחלט כי פליה והעצמת נשי . אקידו  ייצוג שוויוני, מניעת והסברה להטמעת חשיבה מגדרית; 

ות כניוי  של משרדי הממשלה לפעול להטמעת חשיבה מגדרית בתהלי� תכנו� תיעל המנהלי  הכלל

העבודה וכי על חברי הממשלה לדווח לממשלה, פע  בשנה, על אופ� קידו  השוויו� המגדרי 

  267במשרדיה .

ניתוח זה מאפשר  .משמש ג  הוא כלי להטמעת החשיבה המגדרית ניתוח מגדרי של תקציב המדינה

ני  בדיו. בהתא  לחלוקת המשאבי נשי  וגברי   ה  שלרכיוצנית� מענה על בו שלבחו� את האופ� 

עלה הצור� בניתוח ממוסד של ההיבטי   %19 בכנסת ההראשוני  של הוועדה לקידו  מעמד האישה 

ועדה לבחינה מגדרית הקי  שר האוצר דאז יאיר לפיד  2013שנת , במכ� כתוצאה .המגדריי  בתקציב

 , סגנית ראש אג( התקציבי  במשרד האוצר. מטרתהשל תקציב המדינה בישראל בראשות יעל מבור�

יתה לגבש קווי  מנחי  למדיניות המשלבת ניתוח מגדרי בתהליכי התקצוב, להמלי1 על יל הוועדה הש

שייכללו בניתוח מורחב רצוי שתחומי  כמה מה  יתחיל תהלי� הניתוח המגדרי ועל שתחומי  כמה 

הוועדה המליצה כי ביצוע  מעקב ובקרה אחר תהלי� היישו .קיו  י1 על כלי  לללהמכ� בהמש� ו

אג1 התקציבי	 בשיתו1 משרד וידי משרדי הממשלה, �יעשה עליתוח המגדרי של תקציב המדינה הני

כמו כ�, הוועדה המליצה על פרסו   .ראש הממשלה יכי� מדרי� למשרדי	 לש	 ביצוע הניתוח המגדרי

אית שכל משרד הניתוח המגדרי ה� בדברי ההסבר של התקציב ("החוברות הכחולות") וה� בחוברת עצמ

לבחינה  אימו0 המלצות הוועדה"שכותרתה  2084 'בהחלטת ממשלה מס ,2014באוקטובר  268.יפיק

�2018שני	 ב כיאימצה הממשלה את המלצות הוועדה וקבעה  ,מגדרית של תקציב המדינה בישראל"

. בהחלטה כל משרד ממשלתיל במסגרת הצעת התקציב ניתוח מגדרי בהתא	 לניתוח שיפורס	  2015

יעשה ינקבע כי  2015מתקציב המשרד. לדוגמה, בשנת  על שיעור מסוי  , יעשה בהדרגהינקבע כי הניתוח 

עד  ,וכ� הלאה מתקציב המשרד 40%ניתוח של  – 2016מתקציב המשרד, בשנת  10%ניתוח ראשוני של 

דברי ההסבר בבהצעת התקציב ו הניתוח המגדרי יפורס	. עוד נקבע כי 2018לניתוח מלא בשנת 

וכ� כי לצור� מעקב ובקרה  ,ג	 באתר הרשות לקידו	 מעמד האישה – 2017ומשנת  ,המוגשי	 לכנסת

  269.תוק  ועדת היגוי

כאמור, במקביל לבחינת ההשפעה של החלטות המתקבלות ה� על גברי  וה� על נשי  יש צור� במידע 

פתרו�   , איסו( נתוני  והצגת תמונת מצב עדכנית אינ נתוני  סטטיסטיי  המפולחי  לפי מי�. אומנבו

מדדי מגדר באר1 כמה בשני  האחרונות פותחו  270.שוויו�, א� כוח  בפוטנציאל ליצירת דיו� ציבורי%איל

בהסתמ� על נתוני  סטטיסטי  ועיבוד  לכדי תמונה כוללת של  ,השוויו� המגדרי%ובעול  לבחינת אי

ד� "הייצוג המגדרי של , מדד "שוות"מדד המגדר של ע  המדדי  הללו נמני  . יחסי גברי  ונשי  בחברה

   271ידי ארגו� האו"  ועוד.%), מדדי  שפותחו עלDun & Bradstreetישראל ( "וברדסטריט

                                                 

 .2014בדצמבר  14, קידו  שוויו� מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית, 2331משרד ראש הממשלה, החלטה מס'  267
  .2014, מאי דוח הוועדה –הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל  268
 7, אימו1 המלצות הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל, 2084משרד ראש הממשלה, החלטה מס'  269

  .2014באוקטובר 
 –פילוח מגדרי בפרסומי  עתיי  של משרדי הממשלה דברי פרופ' חנה הרצוג מתו�: מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  270

 .2014באפריל  13ספקטור, נטע משה, מריה רבינובי1' וד"ר יניב רונ�, %, כתבו יובל בוגייסקי, שירי בס2013תמונת מצב 
מצא כי  ,השוויו� המגדרי בישראל בהיבטי  שוני % אשר עוקב אחר אי ",שוות"בהקשר זה יצוי� כי מדד המגדר של  .ש  271

% אי –מדד המגדר קרצ'ר, % הגר צמרתשוויו� המגדרי בישראל. %האי לא נרש  שיפור של ממש במצב 2012%2004בשני  
 .2014, 2014שוויו� מגדרי בישראל 
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) בחוק שיווי זכויות האישה, 3(ג)(6סעי1 ב: ג  המחוקק נת� דעתו על חשיבות פילוח הנתוני  לפי מי�

מידע הנודע ליחידי	  של ככלל גו1 ציבורי העור� דר� קבע איסו1 ועיבודבע כי נק ,�1951התשי"א

ומפרסמו לציבור במסגרת פרסו	 כללי שנועד לשמש ג	 למטרות סטטיסטיות, יכלול בפעולותיו כאמור 

מו של ואשר בח� את יישממסמ� מרכז המחקר והמידע של הכנסת בהקשר זה נציי� כי  .התייחסות למי�

יש עולה כי  ,2013ל� שנת במה סעי( זה בפרסומי  עתיי  של משרדי הממשלה וגופי  רשמיי  נוספי 

חוקק  �19בכנסת ה, פי שהוזכר לעילכ  .והיקפ	 	אופי הפרסומילעניי� בי� משרדי הממשלה  הבדלי	

לפיו מי שמוטלת עליו החובה לפרס	 או לדווח על שכר	 , ולחוק שכר שווה לעובדת ולעובד 3תיקו� מס' 

מהחוק פוצל סעי( כאמור,  .למי� העובד של עובדי	 ונושאי משרה, יכלול בפרסו	 או בדיווח התייחסות

עובדי  לאסו( נתוני  על העובדי  המועסקי  אצלו לפי שכר  100שמטיל חובה על מעביד המעסיק מעל 

  ומי� ולקיי  אחת לשנה דיו� בממצאי הנתוני .

של ישראל ונודע כי לראשונה תכה� בממשלה שרה לשוויו�  %34בעת כתיבת המסמ� הושבעה הממשלה ה

   272.מגדרי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .2015במאי  15, שרי הממשלה הצהירו אמוני  במליאת הכנסתהכנסת,  272
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  שיעורי תעסוקה והפערי	 המגדריי	 בשוק על : נתוני	 השוואתיי	 1נספח מס' 

  2013273, העבודה

 OECD%בישראל, מדינות ה בנספח זה מוצגי  מדדי  מרכזיי  הנוגעי  לשוויו� מגדרי בשוק העבודה

רי המגדר השנתי . הנתוני  לקוחי  ממחקר שער� משרד הכלכלה המתבססי  על דוח פעG8%ומדינות ה

אוכלוסיית האנשי   אהאוכלוסייה הנבחנת בדוח הי .2013) לשנת WEFשל הפורו  הכלכלי העולמי (

המדינות כמו ברוב ידי המדינה המשתתפת. בישראל, %בגילאי העבודה הרשמיי  כפי שהוגדרה על

  ומעלה. 15בני אנשי  נכללי  בקבוצה זו המפותחות, 

  

 G8%ינות המד OECD%מדינות ה  ישראל  מדד

  66%  64.7%  61%  נשי   שיעורי השתתפות בכוח העבודה

  79.3%  78.8%  69%  גברי 

274נשי   אבטלהשיעורי 
 6%  8.44%  7.37%  

  7.5%  8.2%  6%  275גברי 

  28.14%  25.25%  21%  נשי   מועסקי	 במשרה חלקיתשיעור 

  5.57%  8.75%  7%  גברי 

  33%  30.7%  35%  שיעור השתתפות נשי	 במשרות בכירות

  51.8%  51.5%  52%  במשרות מקצועיות וטכניות נשי	 שיעור השתתפות

  

  

                                                 

, משרד הכלכלה, ת בעול : ישראל ביחס למדינות המפותחו2013פערי  מגדריי  בשוק העבודה בשנת קמר, % רעות הררי 273
  . 2014אפריל 

 שיעור מתו� הנשי  בכוח העבודה. 274
 שיעור מתו� הגברי  בכוח העבודה. 275
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 G8%מדינות ה OECD%מדינות ה  ישראל  276מדד

  0.83  0.82  0.88  הפער בהשתתפות של נשי	 וגברי	 בכוח העבודה

  0.60  0.61  0.55  שוויו� בשכר עבור עבודה זהה

  0.59  0.59  0.65  האישה משכרו של הגברשכר שיעור 

  0.6  0.6  0.59  תחו	 התגמולהפער ב

  0.71  0.67  0.74  הפער בשוויו� ההזדמנויות וקידו	 בשוק העבודה

  0.52  0.45  0.54  השתתפות במשרות מחוקקי	, עובדי ציבור, בכירי	 ומנהלי	

  1  1  1  277השתתפות במשרות מקצועיות וטכניות

  0.67  0.66  0.69  דירוג כולל של מידת השוויו� המגדרי בשוק העבודה

                                                 

  מייצג שוויו� מלא. %1שוויו� ו%; אפס מייצג אי1%0טווח הערכי  במדדי  אלה הוא   276
%ובמדינות ה OECD – 1.09%, ב1.08. בפועל בחישוב היחס בישראל הפער היה 1לערכי  אלו התבצע תיקו� לציו� שוויוני  277

G8 – 1.11.  
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  מקורות

  והצעות חוקוקי	 ח

  .%1954חוק עבודת נשי , התשי"ד

  .%1965חוק פיקוח על מעונות, התשכ"ה

  .%1972חוק המזונות (הבטחת תשלו ), התשל"ב

  .%1986חוק שירות ביטחו� [נוסח משולב], התשמ"ו

  . %1988 חוק שוויו� הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

  .%1996חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשמ"ו

  .%1998 תשנ"חה ,וק למניעת הטרדה מיניתח

  .%2011 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב

  .%2012), התשע"ב39 'חוק הבטחת הכנסה (תיקו� מס

  .%2012חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשי  ששהו במקלט לנשי  מוכות), התשע"ב

  %2014 "ההחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע

, %2013 תקנות לעידוד של שילוב וקידו  של נשי  בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשי , התשע"ד

  .2013בנובמבר  13

  

  החלטות ממשלה

  .2009ביולי  19, 5עד  0עידוד תעסוקת אמהות לילדי  בגילאי , 602החלטת ממשלה מס' 

  .2010ביולי  15, 2010%2020תעסוקה לשני  הצבת יעדי , 1994החלטת ממשלה מס' 

  .2011בדצמבר  29, הדרת נשי  מ� המרחב הציבורי), 6(אשה/ 4052החלטת ממשלה מס' 

ויישו  דוח הוועדה  2012שינוי בסדר העדיפויות בתקציב המדינה לשנת , 4088ה מס' ת ממשלהחלט

  .2012בינואר  8, חברתי (ועדת טרכטנברג)%לשינוי כלכלי

  .2012בינואר  29, הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור התעסוקה, 4193החלטת ממשלה מס' 

 4088תיקו� החלטת הממשלה מס'  – 3%9סבסוד מסגרות חינו� ומעונות יו  לגילאי , 4598החלטה מס' 

    .2012במאי  8, (יישו  דוח ועדת טרכטנברג) 8.1.2012מיו  

  .2013במאי  13 ,התאמות בתקציב משרד החינו�, 199מס'  החלטת ממשלה

  .2014במרס  30, מניעת הדרת הנשי  במרחב הציבורי, 1526החלטת ממשלה 

 7, ישראלאימו1 המלצות הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה ב, 2084ת ממשלה מס' החלט

  .2014באוקטובר 

  .2014בדצמבר  14, קידו  שוויו� מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית, 2331 ממשלההחלטה 
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  דברי הכנסת

  .2014במרס  3, 122כ"א, ישיבה מס' מושב שני, חוב'  , %19", הכנסת הדברי הכנסת"

 ועדות הכנסתפרוטוקולי	 של 

  :ולשוויו� מגדרי הוועדה לקידו  מעמד האישה

הא   – לריעשר שני  לבג"1 אליס מ –לאומי %�ישיבה חגיגית לציו� יו  האישה הבי ,167 'פרוטוקול מס

  .2005במרס  8 ,הגענו לשוויו� בצה"ל?

  .2009ביולי  22 ות הבנות בצה"לדברי הרב הצבאי הראשי כנגד שיר, 16פרוטוקול מס' 

 13, 0%5מהות לילדי  בגילאי ימעקב אחר יישו  החלטת הממשלה לעידוד תעסוקת א, 18פרוטוקול מס' 

  .2009באוקטובר 

 9, 0%5מהות לילדי  בגילאי ימעקב אחר יישו  החלטת הממשלה לעידוד תעסוקת א, 50פרוטוקול מס' 

   .2010ביוני 

 23, 0%5מהות לילדי  בגילאי יחר יישו  החלטת הממשלה לעידוד תעסוקת אמעקב א, 93פרוטוקול מס' 

   .2011במאי 

  .2011בדצמבר  27, בחינת נושא השילוב הראוי ומגמת ההקצנה הדתית בצה"ל ,121פרוטוקול מס' 

  .2012בפברואר  14, לציו� יו  המאבק בעוני –תעסוקת נשי  בגיל הביניי  , 129פרוטוקול מס' 

, 0%5מהות לילדי  בגילאי ימעקב אחר יישו  החלטת הממשלה לעידוד תעסוקת א, 147ס' פרוטוקול מ

  .2012ביוני  27

 30, לציו� יו  השכר השווה –פערי שכר מגדריי  בישראל: מה השתנה ולא� פנינו , 4פרוטוקול מס' 

  .2013באפריל 

  .2013במאי  6, הטרדות מיניות בארגוני התקשורת, 7פרוטוקול מס' 

  .2013במאי  21, נשי  באקדמיה, 12וקול מס' רוטפ

  .2013ביוני  3, גיל הפרישה לנשי , 16פרוטוקול מס' 

דיו� דחו( בהשתתפות שרת  –הכשרת שופטי  בנושא תקיפות מיניות ואונס , 18פרוטוקול מס' 

  .2013ביוני  10, המשפטי  ציפי לבני

  .2013ביולי  23, ת הבריאות יעל גרמ�סוגיות של בריאות נשי , בהשתתפות שר, 31פרוטוקול מס' 

נשי  בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה  תקנות לעידוד של שילוב וקידו  של, 35פרוטוקול מס' 

  .2013בספטמבר  9, %2013לנשי , התשע"ג

באוקטובר  21, קידו  נשי  במדע ובטכנולוגיה באקדמיה ובתעשייה הישראלית, 38פרוטוקול מס' 

2013;  

 – מעורבות המדינה בהסדרי הורות בגירושי� נוכח הכוונה לשנות את חזקת הגיל הר�, 52' פרוטוקול מס

  .2013בדצמבר  24, דיו� משות( ע  הוועדה לזכויות הילד

  .2014בפברואר  3, דיווח יוהל"� בנושא הטרדות מיניות ושירות נשי  בצה"ל, 60פרוטוקול מס' 
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  .2014בפברואר  19, בי� גברי  ונשי  בידול תעסוקתי ופערי שכר, 66פרוטוקול מס' 

מניעת התקפי לב בקרב נשי , בהשתתפות שרת הבריאות,  – הלב שלי החיי  שלי, 72פרוטוקול מס' 

  .2014במרס  10, חברת הכנסת יעל גרמ�

  .2014במאי  12, תעסוקה, יזמות והכשרה %נשי  חרדיות בעול  העבודה , 77פרוטוקול מס' 

  .2014במאי  19, ד נערות וסטודנטיות ללימודי מדע וטכנולוגיהעידו, 79פרוטוקול מס' 

  .2014במאי  28, יישו  המלצות דוח הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת נשי , 100פרוטוקול מס' 

  .2014במאי  21, %2014תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) (תיקו�), התשע"ד, 80פרוטוקול מס' 

  .2014במאי  27, אזרחי%ול בהטרדות מיניות בשירות הלאומיהטיפ, 81פרוטוקול מס' 

  .2014ביוני  17, קידו  נשי  ללימודי מדעי  באקדמיה, 88פרוטוקול מס' 

מקדמי   –שנה לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד? שיתו( פעולה מחוקק ומעסיקי   50, 95פרוטוקול מס' 

  .2014ביולי  17, יחד את השוויו� בשכר

תקציבי , קשיי  ומעקב אחר ביצוע  –יו  %בינוי מעונות –התנאי לשינוי חברתי , 102 פרוטוקול מס'

  .  2014באוגוסט  13, ומיגו�

ועדה לאלימות %חשיבה מחודשת והקמת תת – אלימות במשפחה ורצח נשי  ,105פרוטוקול מס' 

 22, במשפחה בוועדת השרי  למאבק באלימות, בראשות המשנה למנכ"ל המשרד לביטחו� פני 

  .2014בספטמבר 

 27, מגדילי  יחד את המודעות לאבחו� וגילוי מוקד  –לסרט� השד אי� גיל , 106פרוטוקול מס' 

 .2014באוקטובר 

 10, תהלי� הכשרת שופטי  לנושא עבירות אלימות במשפחה ואלימות מינית, 110פרוטוקול מס' 

  .2014בנובמבר 

 16, ארגו� מחדש, אכיפה ונורמות –ניצול מעמד במשטרה ריבוי ההטרדות המיניות ו, 123פרוטוקול מס' 

  .2015בפברואר 

  

  ועדת הכלכלה 

הצעת חוק איסור הפליה במוצרי , בשירותי  ובכניסה למקומות בידור ולמקומות , 316פרוטוקול מס' 

 ביולי 15, )809(מ/ %2013) (איסור על ביזוי או השפלה מחמת הפליה), התשע"ד4ציבוריי  (תיקו� מס' 

2014.  

  

  	הסכמי	 קואליציוניי

לכינו� הממשלה  2015אפריל ב %29ב הסכ  הקואליציוני שנחת  בי� סיעת הליכוד לסיעת יהדות התורהה

  .%34 ה

  .%34לכינו� הממשלה ה 2015במאי  %4ב הסכ  הקואליציוני שנחת  בי� סיעת הליכוד לסיעת ש"סה
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  מסמכי	

התמודדות ע  תופעת ההטרדות   –עבודה מטרידה איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, 

ידי תו  יוגב, דוברת, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי % על , התקבל2014המיניות בעבודה בישראל 

  .2014בנובמבר  16תקיפה מינית, 

  .2013, מרס סוגיות במדיניות הרווחה – פרק ח', 2012די� וחשבו� בנק ישראל, 

  .  2015במרס  31, פרק ה': שוק העבודה, 2014די� וחשבו� בנק ישראל, 

, המוסד %2000הרכב התעסוקה לפי קבוצות אוכלוסייה בישראל בשנות הסתר, אטולדנו גוטליב דניאל ו

  .2011בנובמבר  7לביטוח לאומי, 

, ספטמבר לו( יהודה שגבבראשות הא דוח הוועדה לעיצוב שירות הנשי  בצה"ל בראיית העשור הבא

2007. 

  .2011, אוקטובר חברתי, השקפה כללית ועיקרי המלצות%דוח הוועדה לשינוי כלכלי

  .2014, מאי דוח הוועדה –הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל 

  .2011 ס, מרודלה של האוכלוסייה החרדית בישראלשיטות מדידה ואמידת ג, מ"סהל

, אוקטובר חינו� והשכלה – 4פרק מס' , פערי  בי� משקי בית ומשפחות –פני החברה בישראל , הלמ"ס

  , באתר האינטרנט.2011

                                                                                              2נתוני  מסקר כוח אד  לחודש פברואר , הלמ"ס

  . 2012במרס  29, 012

  .8.63לוח ו 12.12לוח  ,65מס'  ,2014שנתו� סטטיסטי לישראל , הלמ"ס

  .2015בינואר  14, בנושא תעסוקה 2013י  מתו� הסקר החברתי לקט נתונ, הלמ"ס

  .2015בינואר  29, 2014נתוני  מסקר כוח אד  לחודש דצמבר, לרבעו� הרביעי ולשנת , הלמ"ס

  .2015בפברואר  17, נתוני  לרגל יו  המשפחה –משפחות בישראל , הלמ"ס

  2015בפברואר  24, 1.2לוח , 2012כוח אד  סקרי  ,הלמ"ס

 2015במרס  4, 2015לאומי % לקט נתוני  לרגל יו  האישה הבי�, הלמ"ס

  .2013במרס  6, לאומי% לקט נתוני  לרגל יו  האישה הבי�, הלמ"ס

  .2013, מרס 132 סטטיסטיקל, 1990%2011נשי  וגברי  , הלמ"ס

  .2011, פברואר הורית בביטוח הלאומי%זכויות משפחה חדהמוסד לביטוח לאומי, 

העצמה תו� שילוב  –המגזר החרדי בישראל משרד ראש הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה, 

  .2009, מרס בתעסוקה

הדרת נשי  במרחב הציבורי בראשות שרת התרבות והספורט משרדי למניעת %המלצות הצוות הבי�

  .2012במרס  11, לימור לבנת

, משרד יי הקשר בי� מש� חופשת הלידה למאפייני  סוציואקונומיי  ודמוגרפ, רונית אולשק%הריס

  .2014הכלכלה, דצמבר 
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, : ישראל ביחס למדינות המפותחות בעול 2013פערי  מגדריי  בשוק העבודה בשנת , רעות קמר%הררי

  .2014משרד הכלכלה, אפריל 

 , מינהל מחקר וכלכלהחופשת לידה וחזרה הדרגתית לעבודה, אסנת ברמ%1רעות ופיכטלברג הררי קמר

  .2012, כלכלהמשרד הב

התנהגות התעסוקה של נשי  לאחר לידה בעקבות הארכת חופשת , אסתר וטולידנו שנטל וסרשטיי�

  .2014, המוסד לביטוח לאומי, יולי הלידה

, המוסד 2014המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת נשי  וסרשטיי� שנטל, 

  .2015לביטוח לאומי, אפריל 

באפריל  21, תארי� כניסה: 2011, יוני 437 מערכות, "%2011ל 2004מה השתנה בי� " ,טופל יעלרס"� 

2013 .  

, חטיבת נשי  ערביות בשוק העבודה בישראל: מאפייני  וצעדי מדיניות, ניצה ר� ו(קלינר) קסירישיב ע

   .2012בנק ישראל, מרס ב המחקר

  .2005, מכו� פלורסהיימר למחקרי מדיניות, נובמבר מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית ,כה� בצלאל

 21, תארי� כניסה: 2011, אפריל 436 מערכות, "הטמעת הראייה המגדרית" ,אמיר גילה%תא"ל כליפי

  . 2013ריל באפ

תחו  חקיקה ומחקר ומשפטי,  –, הלשכה המשפטית חזקת הגיל הר� בישראל ובעול , נתי עו"ד פרלמ�

 .2012במאי  20הכנסת, 

, תארי� כניסה: 2004, מאי 394 מערכות, "נשי  במילואי ", ליאורה רס"� רובינשטיי�ו זאב סא"ל לרר

 . 2013באפריל  21

  .2002באוקטובר  7, 2002א לשנת 53דוח שנתי מבקר המדינה, 

  .2012במאי  1, 2010ולחשבונות שנת הכספי	  2011לשנת  62דוח שנתי , מבקר המדינה

 . 2014, התשע"ה 2014דוחות על הביקורת בשלטו� המקומי לשנת , מבקר המדינה

  .2008במרס  4שוור1, , כתב אליעזר עידוד התעסוקה של נשי  חרדיותמרכז המחקר והמידע של הכנסת, 

ייצוג של נשי  בסגל האקדמי: אמצעי  להתערבות שהופעלו %תת, מרכז המחקר והמידע של הכנסת

  .2008ביולי  3, כתב יהודה טרוא�, בארה"ב ובאירופה

, כתבה תוכניות ציבוריות להגדלת שיעור ותעסוקה של נשי  ערביות, מרכז המחקר והמידע של הכנסת

  .2009בספטמבר  10לוט�, %אורלי אלמגור

לוט� ורועי % , כתבו אורלי אלמגורנתוני  על נשי  בלימודי הנדסה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת

 .2010בנובמבר  2גולדשמידט, 

ופעילות האג( לתעסוקת נשי  במשרד התעשייה, ניתוח תקציב , מרכז המחקר והמידע של הכנסת

  . 2010בדצמבר  16, כתב אליעזר שוור1, המסחר והתעסוקה

, כתב אליעזר שוור1, נתוני רקע והשלכות%דחיית גיל הפרישה לנשי , מרכז המחקר והמידע של הכנסת

  . 2011במרס  28
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פערי שכר בי� גברי  לנשי  במגזר הציבורי: ממצאי  מתו� דוח , מרכז המחקר והמידע של הכנסת

  .2011בנובמבר  13לוט�, %, כתבה אורלי אלמגור2010הממונה על השכר במשרד האוצר לשנת 

%, כתבה: אורלי אלמגורסקירה משווה –ספר יסודיי  לעומת ימי חופשה במשק %ימי חופשה בבתי, ש 

  .2012בפברואר  5לוט�, 

  .2012בפברואר  22, כתב רועי גולדשמידט, נתוני  על נשי  באקדמיה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת

, כתבה 2012עדכו� לשנת  –פיטורי נשי  הרות ונשי  בטיפולי פוריות , והמידע של הכנסתמרכז המחקר 

  .2012במרס  7לוט�, %אורלי אלמגור

  בסגל נתוני  על לימודי נשי  באקדמיה ועל נשי %נשי  באקדמיה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת

  .2013במאי  20, כתבה שלי מזרחי סימו�, האקדמי

  .2014בינואר  22, כתבה נעמה טשנר, נשי  במדע: תמונת מצב עדכנית, מרכז המחקר והמידע של הכנסת

, מידע ונתוני  סטטיסטיי  על מחלות לב בקרב נשי  וגברי  בישראל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת

  .2014במרס  9כתב יובל בוגייסקי, 

תמונת מצב  –, פילוח מגדרי בפרסומי  עתיי  של משרדי הממשלה מרכז המחקר והמידע של הכנסת

באפריל  13ספקטור, נטע משה, מריה רבינובי1' וד"ר יניב רונ�, %יובל בוגייסקי, שירי בס, כתבו 2013
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