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נתוני רקע ליום עיון בנושא נשים בעולם העבודה

 .1בשנת  2002הגיעה גודלה של האוכלוסייה בגיל העבודה בישראל ל –  4.7מיליו איש .מספר
השייכי לכח העבודה האזרחי עמד על  2.5מיליו איש ,בה כ  1.2מיליו נשי .1

של

 .2במקביל לעליית חלק של נשי בכח העבודה ,גדל מאוד שיעור השתתפות  : 2מ  35.7%בשנת  1980ל
 48.4%בשנת  .2002שיעור ההשתתפות של נשי בכח העבודה בישראל הוא עדיי נמו יחסית לשיעור
ההשתתפות של נשי במדינות מפותחות אחרות .ישראל ממוקמת בקבוצת המדינות בעלות שיעורי
השתתפות בינוניי ).3(55% 45%
 .3רמת ההשכלה הינה גור מכריע המשפיע על
השתתפות של נשי בכח העבודה .ככל שהיא
אחוזי
90
גבוהה יותר גדל שיעור השתתפות .
76.1
70
62.4
שיעור ההשתתפות של נשי בעלות השכלה עד 8
שנות לימוד עמד בשנת  2002על  11.6%בעוד
49.8
50
ששיעור ההשתתפות של נשי בעלות  16+שנות
25.1
30
11.6
לימוד הגיע ל ) 76%ראה ת.(1 .
10
רמת ההשכלה של הנשי בכח העבודה גבוהה
8 0
10 9
12 11
15 13
+16
משל הגברי  .כ  12%מהנשי בכח העבודה ה
בעלות השכלה של עד  10שנות לימוד בהשוואה ל  19%בקבוצת הגברי  .לעומת זאת ,נשי שהשכלת
 13+שנות לימוד מהוות  55%בהשוואה ל  45%בקרב הגברי .
ת :1.שיעור השתתפות של נשי לפי שנות לימוד2002 ,

 1הנתוני מבוססי על עיבודי מיוחדי מסקרי כח אד וסקר הכנסות שכירי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 2שיעור ההשתתפות בכח העבודה האזרחי מוגדר כיחס בי מספר הנשי המועסקות והמובטלות לבי מספר של הנשי בגיל
העבודה )( + 15

 .4שיעור ההשתתפות של נשי בכח העבודה מגיע
לשיא בגילאי  .(69.4%) 45 54למרות ריבוי
המטלות של נשי בגילאי הפריו ),(34 25
השתתפות אינה נופלת באופ משמעותי מהשיעור
בגילאי השיא.
משהגיע שיעור ההשתתפות לשיא הוא יורד באופ
ניכר עד גיל  ,60שהינו גיל פרישה אפשרי לנשי .
שיעור ההשתתפות של נשי בגילאי  60+עמד על
 ,9.8%בעוד ששיעור ההשתתפות של נשי בגילאי
 +65עמד על ) 4.4%ראה ת.(2 .

ת :2.שיעור ההשתתפות של נשי לפי גיל2002 ,
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 .5במהל שני העשורי האחרוני גדל שיעור השתתפות של נשי ערביות בכח העבודה  :מ  11%ב 1980
ל  17.1%בשנת  ,2002א עדי שיעור ההשתתפות שלה נמו מאד בהשוואה לאוכלוסייה היהודית.
נשי ערביות מהוות כיו כ –  5.4%מס הנשי בכח העבודה האזרחי בישראל בהתייחס להיות
 15.2%מס הנשי בישראל.
 .6שיעור ההשתתפות בכח העבודה של עולות ,4עמד בשנת  2002על  ,53.5%בהשוואה ל  63%של
אוכלוסיית הנשי הוותיקות בישראל .חלק מס הנשי בכח העבודה הגיע לכ – .20%
 .7מספר הילדי במשק בית משפיע על שיעור
ההשתתפות ,וככל שהוא גדול יותר שיעור
ההשתתפות נמו יותר .שיעור ההשתתפות של
נשי לה ילד אחד עמד על  ,58.1%בעוד שאצל
נשי לה  7ילדי ויותר הוא יורד ל .15.6%
ל  96.1%מהאמהות בכח העבודה יש עד  3ילדי
ומטה ורק ל  0.3%יש  7ילדי ויותר )ראה ת.(3 .

ת :3.שיעור השתתפות של נשי לפי מספר ילדי 2002 ,
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 .8גיל הילד הצעיר משפיע על שיעור ההשתתפות של אמהות בכח העבודה .בקרב אמהות בגילאי הפריו 25
 40נמצא ששיעור ההשתתפות עולה ככל שגיל הילד הצעיר גבוה יותר .שיעור ההשתתפות של אמהות
בעלות ילדי עד גיל שנה עמד על  ,55%והוא עלה ל  78%כאשר גיל הילד הצעיר היה בי  10ל 14
שני .
 .9בישראל 903.8 ,אל אמהות נשואות ,ו –  96.8אל אמהות חד הוריות .5בשנת  2002שיעור ההשתתפות
של אמהות נשואות עמד על  ,63.7%ואילו שיעור ההשתתפות של אמהות חד הוריות – .69.2%
ILO , KILM-Key Indicators of the Labor Market 1999 3
 4בעיקר עולות מבריה"מ לשעבר שעלו לישראל מ  1990ואיל .

 .10הערכות זהירות מצביעות כי בשנת  2003עבדו בישראל כ –  65אל עובדות זרות ,המהוות כ 34%
מס העובדי הזרי השוהי באר  ,שמחצית מה מועסקות בהיתר בעיקר בתחומי הסיעוד ,ומחצית
מה הינ עובדות ללא היתר.6
 .11נשי ישראליות מועסקות בעיקר בענפי
השירותי למיניה  .שיעור הנשי העובדות
בענפי החינו  ,בריאות ,רווחה וסעד ,מסחר,
אירוח ואוכל הגיע בשנת  2002ל  51.3%מס
הנשי העובדות )ראה ת.(4.

ת :4.תעסוקה לפי ענפי השירותי הנבחרי 2002 ,
באחוזי מסה”כ תעסוקה
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 .12למרות חלק ההול וגדל של נשי בתעסוקה בשני העשורי האחרוני  ,ה עדיי מרוכזות במשלחי יד
המוגדרי מסורתית כ"נשיי " :הוראה ,פקידות ,אחיות ומטפלות .אחוז הנשי העובדות במשלחי יד
אלו הגיע בשנת  2002לכ  52%מס המועסקות הישראליות במשק .משקל של הנשי מתו ס
העובדי בכל אחד ממשלחי היד לעיל לא נפל מ ) 75%ראה ת.(5.
 .13לנשי עובדות ייצוג חסר בקרב קבוצת המנהלי
בהשוואה לגברי  .רק  4.4%מס המועסקות הינ
מנהלות בהשוואה לכ  12.1%בקרב הגברי .
אחוז המנהלות מס המנהלי במשק עמד בשנת
 2002על  26%בקירוב.

ת :5.חלק של הנשי במקצועות המוגדרי מסורתיי 2002 ,
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 .14נשי שה עובדות עצמאיות 7מהוות  5.8%מס הנשי המועסקות ,בהשוואה לכמעט פי  2.7משיעור
זה בקרב הגברי ) .(15.4%כ –  24%מס העובדי העצמאי ה נשי .
 .15נשי שרמת השכלת  16+שנות לימוד היוו  12.7%מס המועסקי )שנת  .(2002למרות התרומה
המשמעותית של נשי משכילות לס התעסוקה שיעור במשלחי יד הייטק נמו יחסית.
אחוז הנשי העובדות במשלח יד הייטק מס הנשי העובדות הגיע בשנת  2002ל –  ,2.7%בעוד
ששיעור של הגברי במשלחי יד אלו עמד על ) 7.6%פי .(2.8

 5אמהות לילדי  ,אינ נשואות.
 6מקור הנתוני  :אומד של הרשות לתכנו כח אד על פי אומדני למ"ס.
 7כולל עצמאי המעסיקי עובדי נוספי .

 .16ממוצע שעות העבודה השבועיות של נשי עמד בשנת  2002על  31.3שעות בהשוואה ל  42.4שעות בקרב
הגברי  ,פער של למעלה מ .35%
נשי מרבות יחסית לעבוד בעבודות חלקיות בהשוואה לגברי  39.1% .מס הנשי המועסקות עבדו
בעבודה חלקית )פחות מ  35שעות שבועיות( ,בעוד ששיעור הגברי עמד רק על  .16.0%שיעור הנשי
הנעדרות זמנית מעבודת עמד על  8.4%בהשוואה ל  5%בקרב הגברי .
 .17שיעור האבטלה בקרב נשי גבוה מזה של גברי  :בשנת  2002עמד השיעור על  10.6%בהשוואה ל –
 10.1%אצל הגברי  ,פער של כ .5%
 .18למרות ששיעור אבטלת של נשי גבוה יותר משל גברי  ,מש חיפוש העבודה הממוצע שלה היה נמו
מזה של הגברי  28 :לעומת  30.2שבועות בהתאמה ,פער של כ .8%
 .19ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של נשי שכירות הגיעה בשנת  2002ל  5,316ש"ח בעוד שאצל
גברי שכירי הגיעה ההכנסה ל  8,581ש"ח .יחסי שכר אלו הביאו לכ שהכנסת הממוצעת של
גברי היתה גבוהה ב  61%משל הכנסת של הנשי  .בניכוי הבדלי שעות העבודה בי המיני הצטמצ
הפער עד לכ .25%
 .20פער ההכנסה בי גברי לנשי שהשכלת עד 10
שנות לימוד עמד בשנת  2002על .64%
בניכוי ההבדלי בשעות העבודה לשבוע בי המיני
מצטמצ הפער ל  .21%חישוב דומה לגבי הפערי
בי גברי ונשי שהשכלת מעל  16שנות לימוד
מלמד שהפער בניכוי שעות העבודה עומד על 34%
לטובת הגברי  ,משמע הפער בהכנסה בקרב
הקבוצה המשכילה הינו גדול יותר מהפער בקרב
הקבוצה בעלת רמת השכלה נמוכה )ראה ת.(6.
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ת :6.פער בי גברי לבי נשי בהכנסה ושעות עבודה2002 ,
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