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 רדיגמותפשינוי ה
 חברתי-מוסד למחקר כלכלי

 הודעה לעיתונות

 

 

 הבינלאומילרגל יום האשה 

 מעמדן של נשים בשוק העבודה
 

פרופ' ויזל ו-שגית אזאריגב' חוקרי מוסד שורש,  ,הבינלאומילרגל יום האשה 
מעמדן של נשים חדש על  מדיניות זכרבמ נתונים חדשים , מפרסמיםדוד-דן בן

 :בין הממצאים הבולטים .בשוק העבודה

 במשך חמישה עשורים ת נשיםשיפורים בתעסוק 

  מהגבוהים בעולם המפותחמגדריים פערי שכר 

 שוויוניות גוברת לצד רמה יורדת בחינוך בתחומי מפתח לשוק העבודה 

  חלקיותהמשרות שיעור הב –אך מצטמצם  –פער מגדרי גדול 

  טיפול בילדים ובמשק  –תעסוקת נשים -איהניתנת להעיקרית להסיבה

 ביתה

 להורדת מזכר המדיניות המלא
 להורדת ההודעה לעיתונות

 
בולטים הבישראל קיימים פערים מגדריים גדולים מוצאים ש חברתי-מוסד שורש למחקר כלכלי חוקרי

למערכת  בית המקרים ניכרת מגמה של צמצום הפערים.גם בהשוואות בינלאומיות. עם זאת, במרלעתים 
י הפערים המגדריים, גם בהקשר הישיר של רמת ההשכלה וגם בהקשר ממדהחינוך תפקיד מרכזי בקביעת 

 בין הממצאים העיקריים: העקיף של מסגרות לילדים במהלך שעות העבודה.
 

 במשך חמישה עשוריםת נשים ורים בתעסוקפשי

  על  –בהסתכלות ארוכת טווח ראשונה מסוגה
פרופ' ויזל ו-אזאריגב'  –תקופה של כחצי מאה 

רמת ההשכלה של מוצאים קשר הדוק בין  דוד-בן
  .בישראל נשים לשיעור התעסוקה שלהן

ככל שנשים משכילות יותר, שיעור התעסוקה  -
 .שלהן גבוה יותר

מאז שנות השמונים, אין שינוי בשיעורי  -
שנות לימוד  0-10נשים בעלות התעסוקה של 

 .בלבד 30%-והם יציבים על כ

שנות  16בעלות שיעורי התעסוקה של נשים  -
-מכשני שליש ב בהתמדה לימוד ומעלה עלו

 בשנים האחרונות. 90%עד כמעט  1967
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 רדיגמותפשינוי ה
 חברתי-מוסד למחקר כלכלי

  כתוצאה מגידול מתמשך ברמת ההשכלה של
נשים בישראל, יותר ויותר נשים נכנסות לקבוצות 

. שיעורי תעסוקה גבוהים וגדליםההשכלה עם 
כתוצאה משתי התופעות המחזקות אחת את 

מוצאים  דוד-בן דןויזל ו-אזארי שגיתהשניה,  
פי כמעט ב גדל ששיעור התעסוקה של נשים

לצד זאת,  –בחמשת העשורים האחרונים  השושל
ירידה מתמדת בשיעור התעסוקה של גברים עד 

 אמצע העשור האחרון.

נשים יותר מקיזז את הגידול בתעסוקת ה -
הירידה בתעסוקת הגברים וגרם לעליה 

 של ישראל בשיעורי התעסוקה הכלליים
 בגילאי העבודה העיקריים בעשורים אלה. 

בעשור האחרון חלה עליה בתעסוקת גברים  -
ונשים כאחד. שתי הסיבות העיקריות לכך הן 

יתון הקשה ביותר המ –היציאה של המשק הישראלי מהמיתון בתקופת האינתיפאדה השניה 
 והקיצוצים בקצבאות שאילצו יותר אנשים להיכנס לשוק העבודה. –של ישראל מזה עשורים 

 

 בעולם המפותח יםבוהגמה מגדריים שכר פערי

  חוקרי מוסד שורש מוצאים
ששכר הגברים השכירים 

-במשרה מלאה היה גבוה ב
. 2011-ב משכר הנשים 22%

גבוהים ה שכר פערימדובר ב
 34מתוך כל  30-במהפערים 

)הם  OECD-מדינות ה
גבוהים בכשליש מהפער 

  .(OECD-הממוצע ב

 מרבית ב השכר פערי, זאת עם
 נמצאים OECD-ה מדינות
במהלך העשור  ירידה במגמת

חלה  האחרון וכך גם בישראל.
נקודות האחוז  6.3ירידה של 

, 2001בפערי השכר בארץ מאז 
צמצום של יותר מחמישית 

ירידה זו  המגדרי.פער השכר 
-מציבה את ישראל במרכז ה

OECD  מבחינת שיעורי
הירידה השנתיים הממוצעים 

 בתקופה זו.
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 רדיגמותפשינוי ה
 חברתי-מוסד למחקר כלכלי

 בתחומי מפתח לשוק העבודה שוויוניות גוברת לצד רמה יורדת בחינוך

שכר העבודה התעסוקה ועל הגורם המרכזי המשפיע על 
 דוד-בןפרופ' ויזל ו-אזאריגב' , בהקשר זה .הוא ההשכלה

שתשומת הלב העיקרית צריכה להיות על איכות מדגישים 
 לעומת כמות.

 איכות הלימודים לחוקרי מוסד שורש מוצאים ש
ככל שמספר יחידות ישירה וגם עקיפה.  השפעה

גדל, גוברים  ריאליים בתחומיםהלימוד בבגרות 
הסיכויים של התלמידים להתקבל למוסדות 
האקדמיים הטובים ביותר ולתחומי הלימוד 
המובילים למשלחי יד ברמות השכר הגבוהות 

 . ביותר

 שבמהלך מוצאים  דוד-ויזל ודן בן-שגית אזארי
העשורים האחרונים חל צמצום משמעותי בפער 
בין בנים לבנות בשיעור הנבחנים בבגרות ברמה 

. יחידות בשני תחומים ריאליים לפחות 5או  4 של
ככל שמצטמצם הפער בין בנים לבנות הלומדים 

בתחומי מפתח מרכזיים לשוק העבודה, ניתן לצפות שזה יזין ירידה עתידית בפערי השכר בין 
 גברים לנשים.

 היא שהצמצום בפערי ההשכלה ברמות הגבוהות לא נבע  ,דוד-ויזל ובן-אזארי, לדעת הבעיה
למעשה, חלה ירידה בשיעור ידול בשיעור הבנות הלומדות מקצועות ריאליים ברמה גבוהה. מג

בקרב ירידה חדה יותר מכתוצאה  התרחשצמצום בפער . ההבנות והבנים שלומדים תחומים אלה
שלכות עתידיות שליליות מגמות אלה השתי יש למציינים שהחוקרים ממוסד שורש הבנים. 

 , העוני, הפריון והצמיחה הכלכלית ברמה של המדינה כולה.בתחומי התעסוקה, ההכנסות

 

 במשרות חלקיות –אך מצטמצם  –פער מגדרי גדול 

  משפיעה גם באופן ישיר על  במשרה חלקיתהעבודה
ההכנסה וגם באופן עקיף על קידומים עתידיים 

  לרמות שכר גבוהות יותר.
 היו 1995-במוצאים שחוקרי מוסד שורש  -

 –נקודות אחוז  30 – מאודפערים גדולים 
בשיעורי המשרות החלקיות בין נשים לגברים 

 . ישראלים

 8-בבכרבע ) ירד משרות חלקיותב הנשים שיעור -
 הגברים שיעורבעת ש 1995מאז  (נקודות אחוז

נקודות  4-בביותר מחצי ) עלה משרות חלקיותב
מגמות הפוכות שהובילו לירידה שתי  – (אחוז

 .בפער המגדרי 40%של 

מדובר בשיעור ירידה יוצא דופן לעומת  -
 OECDמדינות  4-המדינות המפותחות. רק ב

נתונים על שיעור  המדינות להן 24מבין 
 היה צמצום מהיר יותר בפער המגדרי במשרות חלקיות. 2014עד  1995-המשרות החלקיות מ

 



 

 

 
 http://shoresh.institute 4 

 

 רדיגמותפשינוי ה
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 ובמשק בית טיפול בילדים –תעסוקת נשים -הסיבה העיקרית לאי

 מהווהובמשק בית  בילדים הטיפול 
 ת אמהותלכניסהעיקרי  חסםהאת 

 מהנשים 54%. העבודה לשוק
בישראל ציינו שהסיבה העיקרית 

 טיפול היא עובדות אינן שהןלכך 
 .הבית ובמשק בילדים

  'דוד-בןפרופ' ויזל ו-אזאריגב 
ככל הנראה, הסבר חשוב מוצאים ש

בסוגיית הטיפול בגיל הרך הוא 
 עלות הטיפול.

 
חברתי, בראשות -למחקר כלכלימוסד שורש 
-דוד, הוא מכון עצמאי ובלתי-פרופ' דן בן

העורך מחקרים  תלוי לחקר מדיניות
מבוססי עובדות על המשק ועל החברה 
האזרחית בישראל. מוסד שורש מספק מידע 
למקבלי ההחלטות המובילים בישראל 
ולציבור הרחב במדינה ומחוצה לה 

יהן של סוגיות שורש מולן ניצבת ממדונגישים על מקורן, אופיין ובאמצעות תדרוכים ופרסומים ברורים 
המדינה. המוסד מציע חלופות מדיניות לשיפור רווחת כל חלקי החברה בישראל וליצירת הזדמנויות שוות 

 יותר לאזרחיה.
 

 :-ל לפרטים נוספים ולתיאום ראיון נא לפנות
 (054-4247443דוד )-בןפרופ' דן או ( 050-8555989) ויזל-שגית אזארי גב'


