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תקציר 

רקע
בעשור האחרון אנו עדים לעלייה מתמדת בשיעור התעסוקה של נשים בשוק העבודה בישראל )מ-63.4% בשנת 1999 ל-76.8% 
 OECD-בשנת 2018(, ובשנת 2018 היה שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים בישראל גבוה מן השיעור הממוצע במדינות ה
)76.2% לעומת 69.1%(. על אף זאת, שכרן הממוצע של הנשים ממשיך להיות נמוך מזה של גברים. פער השכר המגדרי בישראל 
כמעט שלא השתנה בשני העשורים האחרונים, ובשנת 2018 היה 31.9% )לשכר החודשי הממוצע(. ממשלת ישראל קבעה יעד 

לצמצום פערי השכר המגדריים אשר נועד לסייע לצמיחה של המשק ולצמצם את אי-השוויון בחברה. 

על פי המלצות הוועדה הציבורית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לקידום תחום התעסוקה לשנת 2030, 
פנתה זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים למכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה לבחון מהם הגורמים 

האפשריים לפערי השכר המגדריים בישראל ומהם כלי המדיניות שנמצאו יעילים לצמצומם בארץ ובעולם. 

מטרות המחקר
המחקר הנוכחי נועד לתאר את היקף הפערים המגדריים בתעסוקה בישראל לעומת במדינות ה-OECD ואת הגורמים להם; לספק 
תמונה עדכנית ורחבה של כלי מדיניות לצמצום פערי שכר מגדריים שבהם נעשה שימוש במדינות ה-OECD ואת מידת הצלחתם 

בצמצום הפער; ולהציג המלצות מעשיות ליישומם של הכלים המתאימים והיעילים ביותר.

שיטה
נערך ניתוח שיטתי של הספרות המקצועית העוסקת בפערי שכר מגדריים ובכלים שנועדו לצמצמם, בדגש על מחקרים שבחנו את 
מידת הצלחתם. כמו כן נעשה ניתוח של נתוני סקר ונתונים מנהליים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ושל המועצה להשכלה 

.OECD-גבוהה לעומת נתונים מקבילים של ה

ממצאים 
מניתוח נתונים מנהליים ונתוני סקר וכן מסקירת הספרות המקצועית בתחום עולה כי פערי השכר המגדריים נובעים מכך שנשים 
עובדות בשכר פחות שעות מגברים )8 שעות שבועיות בממוצע פחות בשנת 2017(, מכך שהן עובדות בענפי תעסוקה עם שכר 
ממוצע נמוך יחסית )למשל, בשנת 2018 80% מן העובדים בענפי הבריאות והרווחה והחינוך, ענפים שבהם ממוצע השכר נמוך, 
היו נשים( ומכך שפחות נשים עובדות בתפקידים בשכר גבוה ובדרגים ניהוליים )בשנת 2018 34% מן המנהלים בישראל היו נשים(. 
סקירת הספרות מראה כי מגוון גורמים חברתיים, תרבותיים והתנהגותיים משפיעים על דפוסי התעסוקה המאפיינים נשים ולכן 
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תורמים לפערי השכר. חוסר האיזון בין גברים לנשים באחריות לבית ולעבודה והקונפליקט שנשים חוות בין המחויבות לעבודה 
למחויבות למשפחה, הם בין הגורמים העיקריים לפערי השכר המגדריים.

מדינות ה-OECD משתמשות במגוון כלים בה בעת כדי לצמצם את פערי השכר המגדריים. במסמך הנוכחי מוצע מודל לסיווג כלי 
המדיניות. המודל מציע חלוקה לשלוש קבוצות לפי הנמען שאליו הכלי מכוון – כלים שמתמקדים במשפחה, כלים שמתמקדים 
במעסיקים וכלים שמתמקדים בפרט. כל קבוצה כוללת כמה סוגים של כלים אשר נבדלים באופן היישום. כלי המדיניות ממוקמים 
על פני שני צירים של דרכי יישום: )א( חובה-זכות; )ב( יישום נוקשה-יישום גמיש. המודל קושר בין מידת ההצלחה של כלי המדיניות 
בצמצום הפער ובין מידת הגמישות של הכלי, התוצאה המצופה )אם צמצום הפער ואם צמצום הגורמים לפער( והנמען שאליו 

הכלי מכוון )משפחה, מעסיקים או פרט(. ארגון כלי המדיניות על פני שני הצירים מעלה כי:

ככל שהכלים נוקשים יותר, בעלי אופי מנדטורי ואינם מתירים שיקול דעת של ממש בנוגע לאופי יישומם )בדומה לחקיקה  	
שבצדה סנקציות(, כך עולה הסיכוי לצמצם את הפער או את הגורמים לפער. מכסות ייצוג בדרג או כלים לעידוד שקיפות 
בשכר הם דוגמה לכלים שכאשר הם מנדטוריים בכוחם לצמצם את הפער במהירות, וכאשר הם וולונטריים הצלחתם 

איטית ומוגבלת. 

כלים הפועלים ישירות להשגת התוצאה יעילים יותר מכלים שמתמקדים בשיפור התהליך. למשל, מכסות ליצירת שוויון  	
בייצוג בדרג השיגו תוצאות במידה רבה יותר ובמהירות רבה יותר לעומת מכסות שהתמקדו בתהליך )למשל ביצירת שוויון 

בהזדמנויות בין מועמדים למועמדות לתפקיד מסוים(. 

לבסוף, כלים הפועלים על כלל הגורמים המעורבים בקיומם של הפערים המגדריים, יעילים יותר מכלים שמכוונים לנשים  	
בלבד. כלים שנועדו להתמודד עם חוסר האיזון בין גברים לנשים בחלוקת האחריות לעבודה ולמשפחה, כמו הסדרי עבודה 
גמישה, היו יעילים יותר בצמצומו כאשר יושמו על גברים ונשים כאחד, ומנגד סייעו לשמר את חוסר האיזון כאשר כיוונו את 

ההתערבות לנשים בלבד. 

סיכום
על אף שיעור התעסוקה הגבוה של נשים בישראל, פערי השכר המגדריים עדיין ניכרים והצטמצמו אך במעט בעשורים האחרונים. 
לאורך השנים הצטברו ראיות לכך שצמצום פערי השכר יסייע לצמיחת המשק ולצמצום אי-השוויון, אולם על אף שמדובר בסוגיה 
חברתית-כלכלית רחבה, מורכבותה של התופעה, בד בבד עם התפיסה כי פערי השכר הם אתגר השמור לנשים, מקשה על 
צמצומו. מן המחקר עולות המלצות ליישום כלי המדיניות כך שיעלה הסיכוי לצמצום הפער בשכר, ובהן לפעול בה בעת בכמה 
רבדים )משפחה, מעסיקים ופרט(, להיעזר בכלי מדיניות בעלי אופי מנדטורי ככל שניתן, למקד את ההתערבות בתוצאה הרצויה 

ולהפנות אותה לגברים ולנשים כאחד.
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תמצית מנהלים 

רקע
בעשור האחרון התמקדה מדיניות התעסוקה בישראל בהעלאת שיעור התעסוקה, ובמיוחד בזה של אוכלוסיות מיוחדות )כמו 
ערבים וחרדים(. עקב זאת אנו עדים לעלייה מתמדת בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה, ובמיוחד ניכרת עלייה בשיעור התעסוקה 
של נשים. על אף זאת, השכר הממוצע של נשים ממשיך להיות נמוך משכרם הממוצע של גברים, ובשנת 2018 פער השכר המגדרי 

בישראל היה 31.9% )לשכר החודשי הממוצע(. 

במסגרת דיוני הוועדה הציבורית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לקידום תחום התעסוקה לשנת 2030, נקבעו 
יעדי תעסוקה לנשים, ובפרט יעדים שמתמקדים בצמצום פערי השכר בין גברים לנשים. צמצום הפער צפוי לסייע לצמיחה של 
המשק, לטייב את ההקצאה של העובדים למקצועות, לצמצם את אי-השוויון בחברה ולשפר את מצבן הכלכלי של הנשים. דוח 
משנת 2016 של הסוכנות הבין-לאומית לעבודה )International Labour Organization – ILO( העריך כי אם לא יינקטו צעדים 
לצמצום פערי השכר המגדריים, הם יצומצמו רק בעוד כ-70 שנה, ועל כן יש חשיבות מכרעת לבחינת הצעדים, כלי המדיניות 

וההתערבויות היעילות לצמצומם. 

זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים והחברתיים פנתה למכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה לבחון מהם הגורמים 
האפשריים לפערי השכר המגדריים בישראל ומהם כלי המדיניות שנמצאו יעילים לצמצומם בארץ ובעולם. מחקר זה מתמקד 
בבחינה של כלי מדיניות לצמצום פערים מגדריים בשכר ובייצוג מגדרי בענפי תעסוקה שהפריון בהם גבוה, בדרגי ניהול ובתפקידי 
מפתח, ובמידת השפעתם על צמצום הפער. המחקר פורש את היקף הפערים המגדריים בתעסוקה בישראל, את הגורמים להם 

ואת האופן שבו הם באים לידי ביטוי בישראל.

מטרות המחקר
המחקר נועד לתאר את היקף הפערים המגדריים בתעסוקה בישראל לעומת במדינות ה-OECD; לספק תמונה עדכנית ורחבה של 
כלי מדיניות לצמצום פערים מגדריים בשכר ואת מידת הצלחתם בצמצום הפער; ולהציג המלצות מעשיות ליישומם של הכלים 

המתאימים והיעילים ביותר.

שיטות
ניתוח ספרות מקצועית בין-לאומית ומסמכי מדיניות: נערך ניתוח שיטתי של מאות מקורות מידע העוסקים בפערי שכר מגדריים 
ובכלי מדיניות שנועדו לצמצמם. מהם נכללו במסמך הנוכחי עשרות רבות של פרסומים, ובהם מאמרים אקדמיים, מסמכי מדיניות 

ודוחות של גופים ממשלתיים בארץ ובעולם, וכן נתונים ממאגרי מידע בין-לאומיים.
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ניתוח נתוני סקר ונתונים מנהליים: נעשה עיבוד מיוחד לנתוני סקרי כוח אדם ולנתוני סקרי הוצאות משק הבית של הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה בשנים 2019-2000. נוסף לכך, נעשה שימוש בנתוני המועצה להשכלה גבוהה לשנה”ל תש”ן-תשע”ח 

.OECD-בשנים 2018-2000 לשם השוואת מאפייני התעסוקה בישראל למדינות ה OECD-2018-1990( ובנתוני ה(

ממצאים 

1. שיעור השתתפות של נשים בכוח העבודה בישראל 
שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה בישראל עלה בהתמדה בעשור האחרון ובשנת 2018 היה גבוה מן השיעור הממוצע 
במדינות ה-OECD )76.2% לעומת 69.1%(. אף על פי כן, מאז שנת 2000 פער השכר בין גברים לנשים בישראל הוא גבוה לעומת 
פער זה במדינות ה-OECD. בשנת 2018 עמד הפער על 31.9% בשכר החודשי הממוצע ועל 29.3% בשכר החודשי החציוני. פערי 
השכר קיימים, גם אם ברמה נמוכה יותר, כאשר בוחנים את הפער בשכר השעתי – פער של 16.4% בשכר השעתי הממוצע ו-10.9 

בשכר השעתי החציוני. 

2. רכיבי פערי השכר המגדריים
פערי השכר המגדריים נובעים מכך שנשים עובדות בשכר פחות שעות מגברים, מכך שהן עובדות בענפי תעסוקה שבהם שכר 

ממוצע נמוך יחסית ומכך שפחות נשים עובדות בתפקידים בשכר גבוה ובדרגים ניהוליים. 

היקף התעסוקה. בישראל, ב-2017 נשים עבדו בשכר בממוצע כ-8 שעות שבועיות פחות מגברים, ושיעור העובדות בהיקף  	
משרה חלקי היה גבוה יותר משיעור העובדים – 31.0% מן הנשים לעומת 13.2% מן הגברים. 

ענפי התעסוקה ומשלח היד. בענפים המתאפיינים בשכר ממוצע גבוה, כמו ענפי מידע ותקשורת, שיעור הנשים נמוך יחסית  	
)37.2% בשנת 2018(. ולהפך, כמעט 80% מן העובדים בשירותי הבריאות, הרווחה והסעד או בענף החינוך, המתאפיינים בשכר 
חודשי נמוך, הן נשים. בענפים שבהם השכר הממוצע הוא גבוה, פערי השכר השעתי גבוהים במיוחד, לדוגמה בשנת 2017 
ענף הפיננסיים והביטוח וענף המידע והתקשורת, שבהם שכרן השעתי הממוצע של הנשים הוא 65% עד 70% מן השכר 
השעתי של הגברים. בדומה לענפי התעסוקה, גם משלחי יד שבהם שיעור גבוה של נשים מתאפיינים בשכר ממוצע נמוך, כמו 

פקידים כלליים ועובדי משרד. 

תפקידי ניהול ותפקידים בכירים. ניהול הוא משלח יד בעל חשיבות רבה לדיון על פערי שכר מגדריים, נוכח השכר הגבוה  	
המאפיין את דרג הניהול במגוון ענפי תעסוקה והנוכחות של עובדים בדרג זה במוקדי קבלת החלטות. בשנת 2018 היוו נשים 
בישראל 34% מן המנהלים במשק ו-12% מן המנכ”לים של החברות במשק. נשים מהוות מיעוט גם במוקדי קבלת החלטות – 

 .OECD-24.5% מחברי הדירקטוריון של חברות ציבוריות גדולות בישראל הן נשים, בדומה ל-23.7% במדינות ה

השכלה. גם בישראל וגם במדינות ה-OECD שיעור הנשים בעלות תעודה על-תיכונית גבוה משיעור הגברים, ונשים הן הרוב  	
בקרב הסטודנטים בכל התארים. על אף זאת, מרביתן לומדות בתחומים שלרוב מובילים לתעסוקה בשכר נמוך, כמו חינוך 
והוראה )80% מן הסטודנטים בחוג( או מקצועות עזר רפואיים )82%(. מנגד, שיעור הסטודנטיות במקצועות לימוד המובילים 
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לתעסוקה בענפים שהפריון בהם גבוה הוא נמוך יחסית, זאת על אף שהתשואה של התארים הללו עבורן אינה נמוכה מזו 
עבור גברים – 33% מכלל הסטודנטים לתואר ראשון במתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב.

3. הגורמים לפער המגדרי בשוק התעסוקה 
מחקרים מראים כי לדפוסי התעסוקה המאפיינים נשים יש קשר למגוון רחב של גורמים חברתיים, תרבותיים והתנהגותיים, 

המשפיעים אלה על אלה ויוצרים תמונה מורכבת של גורמים התורמים לפערי השכר המגדריים. 

קונפליקט עבודה-משפחה. בשנות השמונים והתשעים יותר ויותר נשים יצאו לעבוד, אולם מבלי שגדל חלקו של הגבר בטיפול  	
בילדים ובמשפחה, הן החלו לחוות קונפליקט בין המחויבות לעבודה ובין המחויבות למשפחה. הקונפליקט נובע מן הציפייה 

החברתית מנשים לטפל בילדים, והוא מבטא קושי לתמרן בין העבודה לחיי המשפחה.

לרוב ההבדל בדפוסי התעסוקה של נשים וגברים מתחיל בעת שנולד הילד הראשון, אז נשים מצמצמות את היקף המשרה  	
בשל האחריות שהתווספה להן ואילו גברים מגדילים את מחויבותם לעבודה, תופעה המוכרת בספרות כ”קנס האימהות” 
ו”פרמיית האבהות”. נמצא כי חוסר האיזון בין גברים לנשים במחויבות לטיפול במשפחה ובבית הוא אחד מן הגורמים העיקריים 
לפערי השכר המגדריים והוא משפיע השפעה ניכרת על מספר השעות הנמוך שנשים עובדות בשכר לעומת גברים, על ענפי 
התעסוקה ומשלחי היד שיעדיפו ועל מיעוט האפשרויות שלהן לקידום. המחיר התעסוקתי שנשים משלמות על אימהותן גבוה 
יותר בישראל, שכן פריון הילודה בישראל הוא הגבוה במדינות ה-OECD, ממוצע של 3.1 לידות לאישה לעומת 1.7 במדינות 

ה-OECD בשנת 2017. 

הבדלי התנהגות במקום העבודה. פער השכר המגדרי מושפע גם מהבדלים באופן שבו נשים וגברים מתנהלים במקום העבודה.  	
ציפיות השכר של נשים נמוכות מאלה של גברים, ושיעור נמוך במיוחד של נשים מתמקחות על השכר בכניסה למקום עבודה 
לעומת גברים. נשים גם נוטות פחות לבקש הזדמנות לקידום מקצועי ונוטות להגיש מועמדות למשרות או לקידום מקצועי רק אם 
הן עומדות בכל התנאים הנדרשים לתפקיד. להימנעות מניהול משא ומתן על שכר השפעה שלילית מצטברת על שכר הנשים.

נורמות, סטריאוטיפים והטיות מגדריות. האפשרויות של נשים בשוק התעסוקה מושפעות גם מן האופן שבו נשים נתפסות,  	
מן הנורמות החברתיות ומן הסטריאוטיפים בנוגע לכישוריהן, יכולותיהן וביצועיהן במגוון תפקידים, מקצועות ודרגים. הטיות 
אלה מייצרות סביבת עבודה ביקורתית כלפי נשים ומקלה כלפי גברים, ובכך הן משפיעות לרעה על אפשרויות הקידום של 
נשים ועל שכרן. ההזדמנויות המקצועיות של נשים וגברים מושפעות אף הן מן התפיסות הסטריאוטיפיות בנוגע למאפייני 

העובדים או המנהלים הרצויים במקצוע מסוים. תפיסות מוטות אלה בולטות יותר במקצועות שבהם רוב נשי או רוב גברי.

4. כלי מדיניות לצמצום פערים מגדריים 
במסמך הנוכחי מוצע מודל לסיווג כלי המדיניות הנפוצים לצמצום פערים מגדריים. המודל מציע חלוקה לשלוש קבוצות, לפי 
הנמען שאליו הכלי מכוון – )1( כלי מדיניות שמתמקדים במשפחה, )2( כלי מדיניות שמתמקדים במעסיקים ו-)3( כלי מדיניות 
שמתמקדים בפרט. מרבית הכלים נועדו להתמודד עם הגורמים לפערים המגדריים, וחלקם נועדו לצמצם את הפער עצמו )במיוחד 
פער בייצוג של נשים בדרג או בענף(. כל קבוצה כוללת כמה סוגים של כלים שאותם מיקמנו על פני שני צירים של דרכי היישום:  



vi

חובה-זכות. בצידו האחד של הציר כלים המזכים את הפרט, המעסיק או המשפחה בזכות כלשהי, וניתנת להם בחירה בנוגע  	
לאופן מימושה, ובצד האחר כלים המחייבים את הפרט, המעסיק או המשפחה לבצע פעולה מסוימת, ואין להם בחירה בנוגע 

לאופן מימושה. 

יישום נוקשה-יישום גמיש. כלים נוקשים אינם מאפשרים שיקול דעת לפרט בנוגע לאופן יישומם, ולעומתם כלים גמישים  	
מאפשרים לפרט שיקול דעת רב בנוגע לאופן היישום. בקוטב הנוקשה יש לרוב כלים בעלי אופי מנדטורי שמקורם בחקיקה, 

ואילו בקוטב הגמיש – כלים וולונטריים שמקורם במגזר הפרטי והשלישי או כלים אשר מעניקים קווים מנחים כלליים.

ארגון כלי המדיניות על פני שני הצירים מעלה כי ככל שהכלים נוקשים יותר ובעלי אופי מנדטורי והם אינם מתירים שיקול דעת 
של ממש בנוגע לאופי יישומם, כך עולה הסיכוי לצמצם את הפער או את הגורמים לפער. ישנם יוצאים מן הכלל לטענה זו, הבולט 

שבהם הוא כלים שארגונים מאמצים לעצמם וולונטרית מבלי שמוטלת עליהם חובה. 

להלן נציג את שלוש הקבוצות של כלי המדיניות:

א. כלי מדיניות המתמקדים במשפחה 
כלי מדיניות אלה מתמקדים בצמצום חסמים שנובעים מקונפליקט עבודה-משפחה ובצמצום חוסר האיזון בין גברים לנשים 
במחויבות כלפי הטיפול במשפחה. כלים אלה כוללים חופשת הורות, סבסוד מסגרות לילדים בגיל הרך וזכאות להסדרים של 
עבודה גמישה. מצד אחד, הכלים מסייעים לנשים לשלב בין עבודה לאימהות, ומן הצד האחר הם מעודדים אבות לקחת חלק 

פעיל יותר בטיפול בילדים ובמשק הבית. 

חופשת הורות 
חופשת הורות היא הזכות לקחת חופשה מן העבודה באופן שמבטיח ביטחון תעסוקתי בזמן החופשה שלאחר הלידה. המטרה 
היא להגן על נשים לקראת היריון ובשלבים הראשונים של ההורות. יש מדינות שבהן חופשת ההורות נועדה גם לעודד גברים 
לקחת חלק פעיל יותר בטיפול בילדים ובכך לצמצם את קונפליקט עבודה-משפחה בקרב נשים. מדינות וארגונים נבדלים באופן 

היישום של חופשות הורות בכמה היבטים:  

משך החופשה במדינות ה-OECD, שבה העובדות או העובדים מוגנים מפיטורין, נע מ-12 ועד כ-180 שבועות. במרבית המדינות  	
החלק של החופשה שעליו ניתן תשלום הוא קצר יותר ונע מ-0 ועד 166 שבועות. מחקרים מראים שחופשה קצרה מדי או 
ארוכה מדי מצמצמת את הסיכוי שנשים יחזרו לעבודה ויתמידו בה. לעומת זאת, חופשה במשך בינוני )כ-14 שבועות( מעלה 

את הסיכוי שנשים ישובו לעבודה ויתמידו בה. הדבר נכון אם החופשה היא בתשלום ואם היא ללא תשלום.

לגובה התשלום בחופשה השפעה ניכרת על תעסוקת נשים, בשל הפער שעלול להיווצר בין ההכנסה שבתקופה שלפני היציאה  	
לחופשת הורות ובין ההכנסה בזמן חופשת ההורות. ככל שהפער גדול יותר, המחיר שנשים משלמות בירידה ברמת החיים גבוה 
יותר, ועולה הסיכוי שהן ישובו לעבודה מהר יותר. עם זאת, תשלום גבוה מדי עלול להאריך את פרק הזמן עד החזרה לעבודה. 

ההורה הזכאי. על פי רוב החופשה היא חובה עבור האם, וזכות המוקנית לאב. אבות שמימשו את זכאותם לחופשת הורות  	
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היו יותר מעורבים בטיפול בילדים גם בתום החופשה. על אף זאת, במרבית המדינות שמספקות חופשת אב ייעודית שיעור 
האבות המממשים זכאותם אינו גבוה, ולכן נעשים מאמצים למציאת מנגנונים להעלאת שיעור זה. 

חופשות ייעודיות לאב חשובות במיוחד שכן חופשות הורות הנלקחות על ידי האם בלבד מחזקות תפיסות מגדריות ומשמרות 
את חוסר האיזון בין גברים לנשים, בכך שהן מאריכות את הזמן שנשים מקדישות לטיפול בילדים ובבית בעת החופשה ובה 

בעת מצמצמות את הזמן שאבות מקדישים לילדים ולבית. 

השפעת חופשת הורות על שכר האם. מעט המחקרים שבחנו את ההשפעות של חופשות הורות על צמצום פערי השכר,  	
ובמיוחד של תוספת חופשה ייעודית לאב, הניבו תוצאות מורכבות. יש שהראו השפעה חיובית על צמצום פערי השכר ויש 

שלא הראו השפעה. 

מסגרות לילדים בגיל הרך
קיומן של מסגרות טיפול ציבוריות לילדים בגיל הרך משפיעה לטובה על תעסוקת נשים בשווקים שבהם נשים הן כבר חלק 
משמעותי מכוח העבודה. ככל שהמסגרות הציבוריות לילדים בגיל רך היו זולות יותר, זמינות יותר ואיכותיות יותר, כך הן השפיעו 
לטובה על שיעור התעסוקה של נשים ועל שכרן. ככל שהמסגרות פעלו על פני שעות ארוכות יותר לאורך היום, בהתאם לשעות 
המקובלות בשוק התעסוקה, כך גם עלה היקף התעסוקה של הנשים. במדינות שבהן נעשה מאמץ להתמודד עם מחסור במסגרות 
זמינות באמצעות מדיניות “תשלום עבור טיפול” )cash-for-care(1, הייתה לכך השפעה שלילית על שיעור התעסוקה, על היקף 

המשרה ועל שכרן של האימהות.

זכאות לעבודה גמישה
זכאות לעבודה גמישה כוללת גמישות בהיקף המשרה, גמישות בשעות היממה שבהן עובדים ובמיקום שבו מתבצעת העבודה, 
זכאות להפסקות הנקה וזכאות לחזרה הדרגתית מחופשת ההורות. הזכאות לעבודה גמישה נועדה לצמצם את קונפליקט העבודה-
משפחה בכך שהיא מאפשרת להורים לנהל בנוחות את חיי המשפחה ואת חיי העבודה ומצמצמת את תקופת אי-הרציפות 

התעסוקתית של נשים לאחר הלידה.  

הסדרי עבודה גמישה מעלים את שיעור התעסוקה של נשים. הזכאות להסדרי עבודה גמישה מעלה את שיעור הנשים  	
שחוזרות למקום העבודה שלהן בתום חופשת ההורות. המשמעות היא שהסדרי עבודה גמישה משאירים אימהות צעירות בשוק 
התעסוקה מבלי שהן נאלצות לצמצם את היקף המשרה או להידחק משוק התעסוקה לצורך עמידה במחויבויות המשפחתיות.

הסדרי עבודה גמישה קשורים בהאטת הצמיחה של השכר לאורך זמן. להסדרי עבודה גמישה עלולות להיות השפעות שליליות  	
על האפשרויות של נשים להתקדם לתפקידים בשכר גבוה ולדרג ניהולי. נשים המנצלות את זכותן לשעות עבודה גמישות או 
ליום עבודה מקוצר מנותבות אל “מסלול אימהות” )mommy track(, אשר מאט את הצמיחה של שכרן לאורך זמן, שכן הן 

נתפסות כפחות מחויבות לעבודה ולכן מקבלות פחות הזדמנויות לקידום.

1  מדיניות “תשלום עבר טיפול” – הורים שלא שילבו את ילדיהם במסגרת מסובסדת קיבלו תשלום כספי ישיר למימון החלופה לטיפול.
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האטה בצמיחה בשכר לאורך זמן קשורה יותר לאפשרות לעבוד מרחוק ובמיוחד מן הבית. עבודה מן הבית מצמצמת את 
הנוכחות הפיזית של הנשים במקום העבודה ובמוקדי קבלת ההחלטות, ובכך מפחיתה את הסיכוי שלהן להתקדם לתפקידים 

בשכר גבוה.

ב. כלי מדיניות המתמקדים במעסיקים 
כלי מדיניות אלה מתמקדים במעסיקים ומטרתם צמצום אפליה על רקע מגדרי ובידול אנכי באמצעות שינוי מנגנונים ותהליכים 
ארגוניים הפועלים כחסמי תעסוקה בפני נשים. כלים אלה כוללים שקיפות בשכר, העדפה מתקנת ומכסות ייצוג הולם, תמריצים 

כלכליים, תעודות הוקרה ותחרויות יוקרתיות ושינוי תרבות ארגונית.

שקיפות בשכר
שקיפות בשכר היא כלי שנועד למנוע אפליה בשכר באמצעות צמצום פערי ידע במשק, בענף או בבית העסק. מנגנוני שקיפות 
בשכר כוללים כלים מנדטוריים כמו חקיקה המחייבת עסקים לדווח על הפערים בשכר או כלים וולונטריים המסייעים לעסקים 
למדוד פערים בשכר. מרבית המחקרים שבחנו את השפעתם של מנגנונים ליישום שקיפות בשכר הראו כי יש להם השפעה 

חיובית על צמצום הפער.

חובת פרסום של נתוני שכר. מרבית המחקרים שבחנו השפעתה של חקיקה המחייבת פרסום נתוני שכר הראו כי יש לה  	
השפעה חיובית על צמצום פערי שכר מגדריים. חלק מן המחקרים הראו כי ההשפעה החיובית נבעה בעיקר מהאטת העלייה 

בשכר הגברים. 

פרסום וולונטרי של נתוני שכר. לפרסום נתוני שכר השפעה חיובית על צמצום פערי השכר גם כאשר הפרסום נעשה וולונטרית  	
על ידי ארגונים במגזר הפרטי, אם כי ההשפעה היא בגבולות הארגון בלבד. 

העדפה מתקנת ומכסות ייצוג הולם
מכסות לייצוג הולם של נשים הן כלי מדיניות מקבוצת הכלים של העדפה מתקנת, שמטרתם צמצום אפליה באמצעות מתן 
עדיפות לאנשים על בסיס שייכותם לקבוצה מסוימת. מכסות יכולות להיות מנדטוריות או וולונטריות, והן נועדו לעודד ייצוג הולם 

של נשים בעת הגשת מועמדות למשרות בתפקידי ניהול בכירים ובענפי תעסוקה.

מכסות ייצוג נחשבות כלי מדיניות יעיל מאוד בהגדלת ייצוג נשים בדרג או בענף. בישראל ובעולם השימוש במכסות מנדטוריות  	
רווח במיוחד ככלי להגדלת הייצוג של נשים בתפקידי ניהול בכירים ובמוקדי קבלת החלטות כגון מועצות מנהלים )דירקטוריון(. 

גם ארגונים שהחילו על עצמם מכסות ייצוג באופן וולונטרי השיגו תוצאות במהירות.

מרבית המחקרים שבחנו השפעה של מכסות הראו שיש להן השפעה חיובית על צמצום פערים מגדריים בייצוג, בענפי  	
תעסוקה ובתפקידים שבהם השכר גבוה. ככל שהמכסות הן מנדטוריות וככל שהמיקוד הוא בתוצאה, כך התוצאות הרצויות 
הושגו במהירות רבה יותר. מנגד, ככל שמדובר בהמלצות )גם אם הן המלצות ממשלה( וככל שהמיקוד הוא בתהליך )למשל, 

ביצירת שוויון הזדמנויות למועמדים ולמועמדות(, אזי השגת התוצאות הייתה הדרגתית ומתונה יותר.
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תמריצים כלכליים למעסיקים 
מטרתם של תמריצים כלכליים היא להגדיל את הגיוון התעסוקתי בארגונים או בענפי תעסוקה, והם מדגישים את הערך הכלכלי 
של הגיוון. כלים אלה כוללים מענקים כספיים, הטבות מס או סבסוד משרות, והם ניתנים בגין העסקת נשים במשרות או בדרגים 
מסוימים, עמידה בתנאי סף של פערים מגדריים או הגעה לקריטריונים של שוויון מגדרי בשכר או בייצוג. הכלים כוללים גם קנסות 

הניתנים בגין הפרתם של חוקי עבודה האוסרים אפליה על בסיס מגדרי.

מחקרים מראים כי לתמריצים כלכליים השפעה חיובית יותר על שיעור הנשים בענפים או דרגים מסוימים לעומת קנסות; סבסוד 
שכר יכול להעלות את שיעורי התעסוקה של נשים אך לא את שכרן; ולמענקים כספיים למעסיקים פוטנציאל לזרז את חזרתן של 

נשים לעבודה לאחר חופשת הורות.

תעודות הוקרה ותחרויות יוקרתיות 
תעודות הוקרה, פרסים ותחרויות הם כלים שמטרתם צמצום פערים מגדריים באמצעות יצירת נראות של ארגונים שעומדים 
ביעדים של שוויון בשכר. התעודות נועדו לקדם שוויון מגדרי בחברות הזוכות, וגם ליצור סביבה שרואה בהשגת גיוון מגדרי סמל 
סטטוס ומתגמלת על כך. סביבה כזו מעודדת גם חברות שאינן מעניקות חשיבות לגיוון מגדרי לעסוק בכך, בשל ההד הציבורי 
החיובי שנוצר. עם זאת, אין מידע על מידת השפעתם של כלים אלה על שכרן של נשים או על צמצום פערי השכר, ואף לא על 

תוצאות ביניים המובילות לצמצום פערים מגדריים בשכר או בייצוג.

שינוי תרבות ארגונית
שינוי התרבות הארגונית נועד לשנות את מערכת התגמולים ונוהלי העבודה כך שיאפשרו גיוס נשים וקידומן לתפקידים בכירים 
ונוכחות נשית במוקדי קבלת החלטות. שינוי התרבות הארגונית הוא אוסף כלים שנעשה בהם שימוש אינטגרטיבי, ומכאן גם הקושי 
בבחינתם כקבוצה אחת. הכלים כוללים הכשרות לעידוד גיוון תעסוקתי, מכסות לגיוס או איוש דרגים בכירים, שינויים במערכת 

התגמולים והקידומים ויצירת מדיניות מכוונת איזון עבודה-משפחה. 

אחריות תאגידית היא גיבוש של תפיסה ארגונית בנוגע לגיוון תעסוקתי ושל תוכניות מעשיות שנועדו להוציאה לפועל. התוכניות  	
כוללות לרוב כינון ועדות לעידוד גיוון, מיסוד משרות שנועדו לקדם את הגיוון בארגון ויצירת תוכניות ארגוניות לקידום הנושא. 

מבין הכלים לשינוי תרבות ארגונית לאחריות תאגידית ההשפעה הגדולה ביותר על עלייה בייצוג נשים בתפקידי ניהול.

הכשרות לגיוון תעסוקתי, והערך הכלכלי שבכוחו של הגיוון להביא, לארגון הן כלי נפוץ לצמצום פערים מגדריים המופעל  	
במסגרת שינוי התרבות הארגונית. הכלי מספק משוב על הטיות מגדריות בארגון ועל האופן שבו נהלים והחלטות משפיעים על 
אפשרויות הגיוון התעסוקתי ועל היכולת של נשים להתקדם בארגון. להכשרות לגיוון תעסוקתי אין השפעה על הגדלת שיעור 
הנשים בתפקידי ניהול, ולא נמצאו עדויות לכך שבכוחן של ההכשרות להוביל לשינוי הרצוי. חלק מן המחקרים אף מראים כי 
הכשרות לגיוון תעסוקתי מחזקות הטיות מגדריות במקום להפחיתן, ולחלקן השפעה שלילית על קידום של קבוצות מיעוט. 
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ג. כלי מדיניות המתמקדים בפרט 
כלי המדיניות בקבוצה זו מתמקדים בשילוב בשוק התעסוקה, בפיתוח ההון האנושי ובמתן סיוע למי שהפסיק לעבוד לחזור לשוק 
התעסוקה. מגוון הכלים בקבוצה זו כוללים סיוע בשילוב בתעסוקה, הכשרות מקצועיות והקניית כישורים, הנחיה של מנטוריות, 
מודלים לחיקוי ופיתוח רישות )נטוורקינג( ותמריצים כלכליים לפרט, לרבות סבסוד שכר והטבות מס. על פי רוב, הכלים הם 

שירות המוצע על ידי המדינה או ארגוני מגזר שלישי, והמימוש שלהם הוא וולונטרי. 

חשוב להדגיש שבעוד כלים מוכווני משפחה וכלים מוכווני מעסיקים גובשו כדי לתת מענה לפערים המגדריים בתעסוקה, הרי 
שכלים מוכווני פרט גובשו כדי להעלות את סיכויי ההשתלבות של מגוון קבוצות אוכלוסייה בשוק התעסוקה או את כושר 
ההשתכרות שלהן. משום שחלק גדול מן האוכלוסייה המשתכרת שכר נמוך הן נשים, הרי שכלים אלו יכולים לסייע גם בצמצום 

פערי השכר המגדריים.

סיוע בשילוב בתעסוקה
במרבית המדינות שנבדקו שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של הגברים גבוה משל הנשים, ולכן גובשו בהן תוכניות שנועדו לסייע 
לנשים להשתלב בעבודה ובכך להפחית את אי-השוויון בשוק התעסוקה. מרבית התוכניות כוללות רכיבים של ליווי אישי, פיתוח 

מיומנויות תעסוקה רכות, סיוע בחיפוש עבודה וקישור למעסיקים רלוונטיים, ויש שכוללות גם רכיב של הכשרה. 

תוכניות לשילוב בתעסוקה מצליחות יותר בשילובן של נשים שלא היו מועסקות לאורך זמן, במדינות ובזמנים שבהם שיעור נמוך 
של נשים מועסקות.

הכשרות מקצועיות והקניית כישורים
הכשרות מקצועיות והקניית כישורים רכים הם כלים נפוצים שנועדו לשפר את ההון האנושי של נשים ואת יכולת ההשתכרות 

שלהן. הכלים נפוצים בענפי תעסוקה שמשתנים תדיר, ובהם טכנולוגיות מידע, יזמות וענפים בעלי שיעור נמוך של נשים. 

הכשרות מקצועיות יעילות במיוחד כאשר הן נעשות בהלימה לביקוש למקצועות בשוק התעסוקה. להכשרות מקצועיות השפעה 
חיובית על התעסוקה ועל שכר המשתתפים, אולם היא ניכרת בטווח הארוך.

מודלים לחיקוי, מנטוריות ופיתוח רישות )נטוורקינג(
מודלים לחיקוי, מנטוריות ורישות )רשתות עמיתים מקצועיות(, מוצגים בספרות ככלים יעילים בחיזוק הייצוג של נשים בדרגים 
ניהוליים. מודלים לחיקוי הן דמויות בכירות בעולם התוכן של הנשים, ובהן הן יכולות לצפות ולאמץ את דפוסי העבודה שלהן. 
מנטוריות הן נשים בעלות מעמד בארגון שעימן מתפתח קשר הדדי לאורך זמן וניתן להיעזר בהן כדי לצבור ידע ארגוני ולבנות 

רשת מקצועית. 

לתוכניות מנטורינג השפעה ניכרת על חיזוק הידע הארגוני הרלוונטי לקידום וגיבוש של רשתות עמיתים מקצועיות, ורק השפעה 
בינונית על קידום לתפקידי ניהול. אחד האתגרים ביישומם של כלים אלה קשור במיעוט הנשים שיכולות לשמש מודל לחיקוי, 

כמנטוריות או כבסיס לגיבוש של רשתות מקצועיות. 
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תמריצים כלכליים לנשים 
תמריצים כלכליים הם כסף או שווה כסף אשר מקורם בתקציב המדינה, והם מועברים לאוכלוסייה באמצעות תשלום ישיר, העברות 
למעסיקים )סובסידיות( או באמצעות מתן שירותים. תמריצים כלכליים נועדו בעיקר לעודד נשים שאינן בכוח העבודה להצטרף 
לשוק התעסוקה או להשאיר נשים עובדות בשוק התעסוקה. התמריצים כוללים הטבות מס באמצעות מתן נקודות זיכוי, מענק 

הכנסה )מס הכנסה שלילי(, סבסוד מסגרות טיפול לילדים ומתן סבסוד וכלי סיוע לפתיחת עסק בבעלות נשים. 

מענק חזרה לעבודה וסבסוד מסגרות טיפול לילדים נועדו לעודד בעיקר נשים ברמות השכלה ומיומנויות נמוכות להצטרף  	
לכוח העבודה, בדגש על אימהות לילדים צעירים אשר נוטות להישאר בבית בשל העלות הגבוהה של מסגרות הטיפול. לסבסוד 
מסגרות טיפול לילדים עד גיל 3 השפעה חיובית מובהקת על שכרה של האם בשנות קבלת הסבסוד, אך לא בטווח הארוך. 

מענק חזרה לעבודה מסייע לזרז את החזרה לעבודה לאחר חופשת הורות. 

הטבות מס. נשים ואימהות בישראל זכאיות לנקודת זיכוי ממס הכנסה על בסיס קריטריונים של מגדר והורות. הטבת מס ככלי  	
תמרוץ להיכנס לשוק התעסוקה משמעותי יותר לנשים בעלות הכנסה גבוהה אשר ממילא משתתפות בכוח העבודה, עקב 

רף המס הגבוה. 

שכר המינימום הוא אחד מכלי המדיניות המרכזיים המסייעים למדינות להתמודד עם עוני ואי-שוויון. שכר מינימום אף יכול  	
לשמש תמריץ עבור עובדות לא מיומנות בכך שהוא מגן עליהן מפני ניצול של מעסיקים.

סיוע בפתיחת עסקים נועד לתמוך בפתיחה של עסקים בבעלות נשית, באמצעות מענקים, הלוואות וליווי במהלך הקמת העסק.  	
כיום יש מעט מחקרים בתחום, ייתכן בשל השיעור הנמוך של נשים הפותחות עסקים והשיעור הנמוך של נשים המצליחות 

לקיים עסק רווחי. 

סיכום ותובנות
בעשור האחרון התמקדה מדיניות התעסוקה בישראל בהעלאת שיעור התעסוקה, וכתוצאה מכך אנו עדים לעלייה מתמדת בשיעור 
ההשתתפות בכוח העבודה בישראל ובמיוחד של הנשים. על אף זאת, שכרן הממוצע ממשיך להיות נמוך מזה של גברים; פער 
השכר המגדרי בישראל כמעט שלא הצטמצם בשני העשורים האחרונים ובשנת 2018 היה 31.9%. ממשלת ישראל קבעה יעד 
לצמצום פערי השכר המגדריים, והוא נועד לסייע לצמיחה של המשק ולצמצם את אי-השוויון בחברה. המחקר הנוכחי בחן את 

היקף הפערים המגדריים בשכר בישראל ובמדינות ה-OECD ואת כלי מדיניות היעילים לצמצום הפערים. 

מן המחקר עולה כי פערי השכר המגדריים נובעים מכך שנשים עובדות פחות שעות מגברים, מכך שהן עובדות בענפי תעסוקה 
עם שכר נמוך ומכך שפחות נשים עובדות בתפקידים בשכר גבוה ובדרגים ניהוליים. מגוון רחב של גורמים חברתיים, תרבותיים 
והתנהגותיים, משפיע על דפוסי התעסוקה המאפיינים נשים ובכך תורמים לפערי השכר המגדריים. העיקריים שבהם הם חוסר 
האיזון בין גברים ונשים בחלוקת האחריות בין העבודה למשפחה; סטריאוטיפים והטיות מגדריות המשפיעות על ההזדמנויות של 

נשים בשוק התעסוקה; והבדלים התנהגותיים בין גברים ונשים במקום העבודה. 
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מדינות ה-OECD משתמשות במגוון כלים בה בעת כדי לצמצם את פערי השכר המגדריים, מרביתם נועדו להתמודד עם הגורמים 
לפער בשכר )מתוך הנחה שצמצום הגורמים יוביל לצמצום הפער עצמו(, ומקצתם נועדו לצמצם את הפער עצמו )במיוחד באמצעות 

הגדלת הייצוג של נשים בדרגי ניהול או בענפים שהשכר בהם גבוה(.

במסמך הנוכחי מוצע מודל לסיווג כלי המדיניות. המודל מציע חלוקה לשלוש קבוצות, לפי הנמען שאליו הכלי מכוון – כלים 
שמתמקדים במשפחה, כלים שמתמקדים במעסיקים וכלים שמתמקדים בפרט. המודל קושר בין מידת הגמישות של יישום הכלי 
)מנדטורי לעומת וולונטרי(, התוצאה המצופה )צמצום הפער או צמצום הגורמים לו( ונמען ההתערבות, ובין הסיכוי לצמצם את 

הפער. אף על פי שלמודל המוצע יש יוצאים מן הכלל, הוא מסייע בארגון מגוון הכלים הקיימים. מן המחקר עולה כי:

ככל שהכלים נוקשים יותר, בעלי אופי מנדטורי ואינם מתירים שיקול דעת של ממש בנוגע לאופי יישומם )בדומה לחקיקה  	
שבצדה סנקציות(, כך עולה הסיכוי לצמצם את הפער או את הגורמים לפער. 

מכסות ייצוג מנדטוריות הן דוגמה לכלי מנדטורי שאינו מתיר מקום לשיקול דעת בנוגע ליישומו. מגוון המחקרים שבחנו את  	
השפעתן מראים כי בכוחן להעלות את ייצוג הנשים בדרג המבוקש במהירות. במחקר הנוכח נבחנו מגוון סוגים של מכסות 
ייצוג, ונראה כי ככל שהמכסות הן מנדטוריות וככל שהתמקדו בשיעור הייצוג, כך התוצאות הרצויות הושגו ובמהירות רבה 
יותר. השיח הציבורי כולל ביקורת על מכסות ככלי לצמצום אפליה, לפיה יש חשש מפני גיוס נשים שלא עומדות בדרישות 
התפקיד, או דחיקה של גברים מוצלחים המפנים את מקומם לנשים לשם עמידה במכסה. המחקר מראה כי הביקורת 

אינה מוצדקת ולרוב ניתן להפריכה.

כלים לעידוד שקיפות בשכר הם דוגמה נוספת. לחקיקה המחייבת פרסום נתוני שכר השפעה חיובית על צמצום פערי  	
שכר מגדריים )בעיקר על ידי האטה בצמיחת השכר של הגברים(, ולעומתה לכלים וולונטריים כמו מחשבוני שכר ומדריכים 

לצמצום פערי שכר, לא הייתה השפעה. 

כלים הפועלים ישירות להשגת התוצאה יעילים יותר מכלים שמתמקדים בשיפור התהליך )אם התוצאה היא צמצום הפער  	
ואם היא צמצום הגורמים לפער(. למשל, מכסות ליצירת שוויון בייצוג בדרג השיגו תוצאות במידה רבה יותר ובמהירות רבה 

יותר לעומת מכסות שהתמקדו בתהליך, למשל ביצירת שוויון בהזדמנויות )בין מועמדים למועמדות לתפקיד מסוים(. 

לבסוף, כלים הפועלים על כלל הגורמים המעורבים בקיומם של הפערים המגדריים יעילים יותר מכלים המכוונים לנשים  	
בלבד. כלים שנועדו להתמודד עם חוסר האיזון בין גברים לנשים בחלוקת האחריות לעבודה ולמשפחה, היו יעילים יותר 
בצמצומו כאשר יושמו על גברים ונשים כאחד, ומנגד סייעו לשמר את חוסר האיזון כאשר כיוונו את ההתערבות לנשים בלבד.

אופן היישום של חופשות הורות הוא דוגמה טובה לכך. חופשות הורות ייעודיות לאב חיזקו את מעורבותו בטיפול בילדים  	
והפחיתו את מספר השעות שהאימהות הקדישו לכך. לעומתן חופשות הורות שנלקחו על ידי האם בלבד חיזקו תפיסות 
מגדריות ושימרו את חוסר האיזון בין גברים לנשים, בכך שהעלו את מספר השעות שהאימהות הקדישו לילדים וצמצמו 

את מעורבותו של האב.
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גם הסדרים של עבודה גמישה מצמצמים את חוסר האיזון אם גברים ונשים מסתייעים בהם במידה דומה, אך משמרים  	
אותו אם נשים בלבד מנצלות את זכותן להם. כאשר עיקר הניצול של הסדרי עבודה גמישה הוא של אימהות, הגמישות 
אומנם מסייעת להמשיך ולעבוד אולם היא משפיעה לרעה על האפשרות שלהן להתקדם לתפקידים בשכר גבוה ובכך 

מאטה את הצמיחה של שכרן לאורך זמן. 

לפיכך, כלי מדיניות שמטרתם שיפור האיזון בין גברים לנשים במחויבויותיהם למשפחה צריכים להיתמך על ידי כלים נוספים 
שמעודדים שינוי בארגונים שבהם הם מופעלים או להיות מוכוונים הן לגברים הן לנשים, שכן קונפליקט עבודה-משפחה עדיין 

נתפס כקונפליקט נשי, ולכן שיעור הגברים המממשים כלים מסוג זה נמוך והם אינם מקבלים לכך תמיכה ארגונית. 

נסכם, על אף שיעור התעסוקה הגבוה של נשים בישראל, פערי השכר המגדריים ניכרים והצטמצמו אך במעט בעשורים האחרונים. 
לאורך השנים הצטברו ראיות לכך שצמצום פערי השכר יסייע לצמיחת המשק ולצמצום אי-השוויון, אולם על אף שמדובר בסוגיה 
חברתית-כלכלית רחבה, מורכבותה של התופעה בד בבד עם התפיסה כי פערי השכר הם אתגר השמור לנשים, מקשה על צמצומו. 
כדי לצמצם את הפער מוצע לפעול בכמה רבדים בה בעת )משפחה, מעסיקים ופרט(, להיעזר בכלי מדיניות בעלי אופי מנדטורי 

ככל שניתן, למקד את ההתערבות בתוצאה הרצויה ולהפנות אותה לגברים ולנשים כאחד.
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1. מבוא
בעשור האחרון התמקדה מדיניות התעסוקה בישראל בהעלאת שיעור התעסוקה, ובמיוחד בזה של אוכלוסיות מיוחדות )כמו 
ערבים וחרדים(. עקב מדיניות זו אנו עדים לעלייה מתמדת בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה בישראל )מ-67.0% בשנת 1999 
ל-78.3% בשנת 2018(. במיוחד ניכרת עלייה בשיעור התעסוקה של נשים )מ-63.4% בשנת 1999 ל-76.8% בשנת 2018(, ובמידה 
רבה יותר של נשים חרדיות )מ-50.7% בשנת 1999 ל-80.0% בשנת 2018( ושל נשים ערביות )מ-25.6% בשנת 1999 ל-40.0% 
בשנת 2018( )עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לנתוני סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2018-1999(. על אף 
העלייה המתמדת בשיעורי ההשתתפות של נשים בכוח העבודה, שכרן הממוצע ממשיך להיות נמוך מזה של גברים. עיבוד מיוחד 
של מכון ברוקדייל לנתוני סקר הוצאות משק הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: הלמ”ס( לשנת 2018 מראה 
שההכנסה החודשית הממוצעת מעבודה הייתה 14,206 ש”ח בקרב גברים לעומת 9,679 ש”ח בקרב נשים – פער של 31.9%. פערי 
השכר בין גברים לנשים )להלן: פערי שכר מגדריים( בישראל אומנם הצטמצמו בעשרים השנים האחרונות אולם בשיעור של כ-7 

נקודות אחוז בלבד )מ-39.6% בשנת 1999 ל-31.9% בשנת 2018(. 

הוועדה הציבורית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: משרד העבודה והרווחה( לקידום תחום התעסוקה 
לשנת 2030 )אקשטיין, 2018( קבעה יעדי תעסוקה לנשים, ובפרט יעדים שמתמקדים בצמצום פערי השכר המגדריים. במסגרת 
דיוני הוועדה הוצגו ארבעה גורמים אשר משקפים את החשיבות הכלכלית בצמצום הפערים המגדריים בשכר )גבע, 2015(: סיוע 
לצמיחה של המשק באמצעות העלאת התוצר לנפש בשיעור של 7% )השווה ערך ל-82 מיליארד ש”ח – 8,000 ש”ח לנפש(; 
טיוב ההקצאה למקצועות, שצפוי לייעל את ההקצאה של כישורים ובכך להגדיל את הצמיחה; צמצום אי-השוויון בחברה ב-2.8 

נקודות במדד ג’יני1; ושיפור במצבן הכלכלי של נשים. 

קביעת יעדי תעסוקה לנשים רווחת יותר ויותר בעולם ולרוב צוברת תמיכה נרחבת. החלטה A/RES/70/1 של האו”ם לקביעת יעדי 
פיתוח בר-קיימה לשנת UN’s Sustainable Development Goals - SDGs( 2030( כללה גם יעדים לחיזוק שוויון מגדרי בעבודה, 
בשכר, בעבודות שאינן בתשלום )כמו טיפול בילדים ועבודות משק בית( ובמוקדי קבלת החלטות )United Nations, 2015(. על פי 
החלטות אלו מדינות רבות וארגונים פיתחו כלי מדיניות והתערבויות כדי לקדם את נושא השוויון המגדרי במדינתם, אולם האופן 
 International( שבו הם מיושמים משתנה בין המדינות ותלוי במגוון גורמים. דוח משנת 2016 של הסוכנות הבין-לאומית לעבודה
Labour Organization [ILO], 2016( העריך כי ללא נקיטת צעדים מיידיים לצמצום פערי השכר המגדריים הם יצומצמו רק בעוד 

כ-70 שנה, ועל כן יש חשיבות מכרעת בבחינת הצעדים, כלי המדיניות וההתערבויות היעילים לצמצומם. 

זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה פנתה למכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה לבחון מהם הגורמים האפשריים לפערי 
השכר המגדריים בישראל ומהם כלי המדיניות שנמצאו יעילים לצמצומם בארץ ובעולם. מחקר זה מתמקד בבחינה של כלי 
מדיניות לצמצום פערים מגדריים בשכר ובייצוג מגדרי בענפי תעסוקה שהפריון בהם גבוה, בדרגי ניהול ובתפקידי מפתח, ובמידת 

1  מדד ג’יני הוא מדד לחישוב אי-השוויון בחלוקת ההכנסות.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%93
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השפעתם על צמצום הפער. בפרק 2 נציג את מטרות המחקר, ובפרק 3 – את שיטת המחקר. בפרק 4 נציג את היקף הפערים 
המגדריים בישראל, כפי שהם באים לידי ביטוי במדדי תעסוקה מרכזיים ובענפי תעסוקה נבחרים. בפרק 5 נתמקד ברכיבי פערי 
השכר המגדריים ובאופן שבו הם באים לידי ביטוי בישראל ובפרק 6 בגורמים לפערי השכר המגדריים. בפרק 7 נפרט את כלי 
המדיניות הנפוצים לצמצום פערי השכר המגדריים והפערים בייצוג נשים בתפקידי ניהול ובמקצועות שהפריון בהם גבוה, לפי 
חלוקה לשלוש קבוצות – כלי מדיניות המתמקדים במשפחה, כלי מדיניות המתמקדים במעסיקים וכלי מדיניות המתמקדים בפרט. 
בפרק זה נתאר את השימוש בכלי המדיניות ונציג שלושה מקרים של מדינות שבהן בוצעו מהלכים רוחביים לצמצום פערי השכר 
המגדריים – שוודיה, גרמניה ואוסטרליה. לבסוף, בפרק 8 נבחן את מידת ההשפעה של חלק מן הכלים על צמצום הפערים המגדריים.

2. מטרות המחקר
המחקר נועד לתאר את היקף הפערים המגדריים בתעסוקה בישראל לעומת מדינות ה-OECD, לספק תמונה עדכנית ורחבה של 
כלי מדיניות לצמצום פערים מגדריים בשכר ואת מידת הצלחתם בצמצום הפער ולהציג המלצות מעשיות ליישומם של הכלים 

המתאימים והיעילים ביותר. 
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3. שיטת המחקר: איסוף המידע וניתוחו
סקירה של ספרות מקצועית. כדי לספק תמונה עדכנית ורחבה של כלי מדיניות לצמצום פערים מגדריים בשכר ואת מידת א. 

הצלחתם בצמצום הפער, נערך ניתוח שיטתי של מאות מקורות מידע העוסקים בפערי שכר מגדריים ובכלי מדיניות שנועדו 
לצמצמם. מהם כללנו במסמך הנוכחי עשרות רבות של פרסומים ובהם מאמרים אקדמיים, מסמכי מדיניות ודוחות של גופים 
ממשלתיים בארץ ובעולם, וכן נתונים ממאגרי מידע בין-לאומיים. חיפוש המאמרים נערך באמצעות חיפוש בספריות של 
האוניברסיטאות בישראל ובאמצעות מנועי החיפוש: Google Scholar, Google, Jstor ו-Science of Web, על פי שימוש 

במילים ובמונחים הקשורים לפערים מגדריים בתעסוקה, למשל: 

”gender wage gap“, ”gender inequality in employment“, ”gender bias in employment“, ”female labour force 
participation“, ”work-life balance policy“, ”work-family conflict“, ”wage inequality“, ”active labor market policy 
effects for women“, ”workplace flexibility“, ”impact of gender inequality policy“.

בסקירה נעשתה הבחנה בין ספרות תיאורטית ומקצועית ובין ספרות המציגה תהליכים יישומיים ומסמכי מדיניות. 

ספרות תיאורטית וספרות מקצועית: כללה את המאמרים התיאורטיים ועבודות המחקר הרלוונטיות והעדכניות ביותר,  	
ובהם ספרות תיאורטית המגדירה את פער השכר המגדרי והגורמים לו, וכן עבודות מחקר שבחנו את מידת הצלחתם של 
כלי מדיניות ושל רפורמות שיושמו בפועל כדי לצמצם את הפער. דגש מיוחד הושם על עבודות מחקר שנעשה בהן שימוש 

בשיטות לזיהוי ההשפעה של כלי המדיניות.

ספרות המתמקדת בהיבטים יישומיים כללה מסמכים שמפיצים גופי מחקר, ארגונים ציבוריים וגופי ממשל, המתעדים  	
מאמצים רוחביים )ממשלתיים ואחרים( לצמצום פערי השכר המגדריים, מציגים נתונים עדכניים בנוגע למתרחש במדינה 
שהם מייצגים ומדווחים על יישומם של כלי מדיניות הפועלים במדינה. בסוג ספרות זה נעשה שימוש רב במקורות מידע 

 .World )Economic Forum( והפורום הכלכלי העולמי OECD-ובדוחות של ארגונים בין-לאומיים דוגמת ה

ניתוח נתוני סקר ונתונים מנהליים. כדי לתאר את מאפייני התעסוקה ופערי התעסוקה בישראל לאורך השנים, נעשה עיבוד ב. 
מיוחד לנתוני סקרי כוח אדם ולנתוני סקרי הוצאות משק הבית של הלמ”ס בשנים 2019-2000. ניתוח נתוני המועצה להשכלה 
גבוהה )להלן: המל”ג( לשנה”ל תש”ן-תשע”ח )2018-1990( שימשו להבנת היבטים מגדריים של ההשכלה בישראל התורמים 
לפערי השכר המגדריים. נוסף לכך, נעשה שימוש בנתוני ה-OECD בשנים 2018-2000 לשם השוואת מאפייני תעסוקה בישראל 

למדינות אלה. 
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4. פערים מגדריים בשוק התעסוקה 
 OECD-בין גברים לנשים יש פערים ניכרים בשוק התעסוקה. פערים אלו אינם ייחודיים לישראל ומאפיינים את מרבית מדינות ה
במידה זו או אחרת. הפערים באים לידי ביטוי במגוון היבטים, ובהם שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושכר. בפרק זה נציג את 

 .OECD-שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה ואת פערי השכר המגדריים, בישראל ובמדינות ה

4.1 שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה בישראל ובמדינות ה-OECDי2
בשנת 2018 עמד ממוצע שיעור ההשתתפות של נשים בגילי 64-25 בכוח העבודה במדינות ה-OECD על 69.1% לעומת 87.2% 
בקרב גברים )תרשים 1(. גם במדינות שבהן שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה הוא גבוה במיוחד, כדוגמת שוודיה 
ואיסלנד, הוא היה עדיין נמוך משיעור ההשתתפות של הגברים ב-5 עד 7 נקודות האחוז. חשוב להדגיש כי בשנת 2018 שיעור 
הלא מועסקים במדינות ה-OECD היה דומה בקרב נשים וגברים )5.4% ו-5.2%, בהתאמה(, ולכן אפשר להסיק כי עיקר הפער 
בהשתתפות בכוח העבודה נובע מכך שנשים אינן מחפשות עבודה או שהן נאלצות לוותר על החיפוש מלכתחילה, ולא כיוון שהן 
לא מצליחות להשתלב בעבודה. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים בישראל גבוה מממוצע מדינות ה-OECD, ואף עלה 
ב-13 נקודות האחוז מאז 1999. על אף זאת, נכון לרבעון השלישי של שנת 2019, שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה 
בישראל עדיין נמוך משיעור הגברים – 76.6% לעומת 85.0%. שיעור ההשתתפות של הגברים נותר יציב יחסית מאז שנת 1999 

)עלייה של 3.3 נקודות אחוז( )עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לנתוני סקרי כוח אדם של הלמ”ס, 2018-1999(.  

2   ההשתתפות בכוח העבודה – אנשים שהיו “מועסקים” או “בלתי מועסקים” בשבוע הקובע )בשבוע שאליו התייחס הסקר(. מועסקים מוגדרים 

כמי שקיבלו תשלום עבור עבודה בחודש שקדם לבדיקה, ואילו בלתי מועסקים מוגדרים כמי שלא עבדו אך חיפשו אקטיבית עבודה בשבועות 
שקדמו לבדיקה.
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תרשים 1: השתתפות של נשים בכוח העבודה, בישראל ובמדינות ה-OECD, בשנת 2018 )באחוזים( 
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בישראל שתי אוכלוסיות בעלות דפוסי תעסוקה ייחודיים: החרדים והערבים. מאז שנות התשעים )ואף בשנים שקדמו להן( היה 
שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של הנשים הערביות והחרדיות ושל הגברים החרדים נמוך משל האוכלוסיות האחרות )תרשים 
2(, ושכרם של העובדים והעובדות היה נמוך. כל אחת מן האוכלוסיות האלה מתאפיינת בחסמי תעסוקה ייחודיים המשפיעים על 
דפוסי התעסוקה שלה. נשים ערביות, למשל, מתאפיינות בנגישות תחבורתית מוגבלת למוקדי תעסוקה, היצע נמוך של מקומות 
עבודה באזור מגוריהן, מחסור במעונות יום ובמסגרות טיפול בילדים, היעדר ידע תעסוקתי ומחסור בהשכלה ובהכשרה מתאימים. 
בחברה הערבית המסורתית חלות גם מגבלות על יציאה לעבודה מרוחקת מיישוב המגורים )ישיב וקסיר, 2012, 2013(; גם על נשים 
חרדיות חלות מגבלות של התערות במרחב הציבורי, אולם בניגוד לנשים הערביות, החברה החרדית מטילה את עול הפרנסה כמעט 
בלעדית על הנשים, ולכן הן מתאפיינות בעלייה מתמדת בשיעורי תעסוקה; תרבות הלומדים מעודדת גברים חרדים להקדיש את 
יומם ללימוד תורה ולכן לרבים מהם ידע מצומצם על משרות פנויות, היעדר ניסיון תעסוקתי והיעדר הכשרה והשכלה מתאימים 

)קסיר ורומנוב, 2018; מלחי וליפשיץ, 2015(. 

בשנת 2010 קבעה מדינת ישראל יעדים להעלאת שיעור התעסוקה של כלל האוכלוסייה ומיקדה יעדי משנה להעלאת שיעור 
ההשתתפות בתעסוקה בקרב אוכלוסיות אלה )משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, 2010(. מאז עלה שיעור ההשתתפות בכוח 
העבודה בהדרגה בקרב הנשים הערביות מ-29.5% בשנת 2010 ל-40.0% בשנת 2018, בקרב נשים חרדיות מ-66.1% ל-80.0%, 
בהתאמה )נמוך מעט מ-85.8% בקרב נשים יהודיות לא חרדיות( ובקרב גברים חרדים מ-42.2% ל-49.9%, בהתאמה )תרשים 2(. 
על אף העלייה, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים ערביות עדיין נמוך משיעור ההשתתפות בכוח העבודה של אוכלוסיות 

אחרות, ואילו העלייה בשיעור ההשתתפות של הנשים החרדיות מסמנת המשך מגמה מתחילת שנות האלפיים.
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תרשים 2: ההשתתפות בשוק התעסוקה בישראל בגילי 64-25, לפי מין וקבוצות אוכלוסייה בשנים 2018-1999 )באחוזים(3 
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מקור: עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לנתוני סקרי כוח אדם של הלמ”ס בשנים 2018-1999.

4.2 פערי שכר מגדריים בישראל ובמדינות ה-OECDי4
 OECD-כאמור, בשנת 2018 היה שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים בגילי 64-25 בישראל גבוה מן הממוצע במדינות ה
76.2%( לעומת 69.1%, בהתאמה(, ושיעור ההשתתפות של נשים יהודיות, חרדיות ושאינן חרדיות )שהן 43.7% מכוח העבודה( 
היה גבוה במיוחד )80.0% ו-85.8%, בהתאמה( ועלה בהתמדה בעשור האחרון. לעומת זאת, פער השכר המגדרי בישראל הוא 
מן הגבוהים במדינות ה-OECD. למשל, בשנת 2018 הפער בשכר החודשי החציוני בישראל היה 22.7% לעומת 12.8% בממוצע 
במדינות ה-OECD ו-4% במדינות המובילות, ובהן בלגיה ויוון )OECD, 2018b; תרשים 3(. על אף שמאז שנת 2000 ממוצע פערי 
השכר המגדריים הצטמצם במדינות ה-OECD ב-3.9 נקודות האחוז, החל משנת 2010 חלה התמתנות במגמת הירידה )-2000

 .)OECD ,2017

3  בשנת 2012 השתנו השאלונים בסקרים השונים ולכן דרך הצגתם שונה.

4  פער שכר מגדרי מוגדר כפער בין שכרם החציוני של אישה ושל גבר, ביחס לשכרו החציוני של גבר. המדד מחושב לעובדים במשרה מלאה )30 

שעות שבועיות ויותר(, ומתבסס על השכר החציוני. עובדים בהיקף משרה חלקי אינם נכללים בחישוב.
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תרשים 3: הפער בשכר חודשי חציוני בין המועסקים במשרה מלאה, גברים ונשים, בישראל ובמדינות ה-OECD, בשנת 2018 
)באחוזים( 
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בשנת 2018 הייתה ההכנסה החודשית הממוצעת של אישה שכירה בישראל בגילי 64-25 9,679 ש״ח, לעומת 14,206 ש״ח בקרב 
גברים, פער של 31.9%. הפער בין גברים לנשים בשכר החודשי החציוני היה נמוך מן הפער בשכר הממוצע ועמד על 29.3% )תרשים 
4(. בתרשים 4 אפשר לראות כי חלה ירידה מתונה בפערי השכר המגדריים מאז שנת 1999 )עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לנתוני 

סקרי הוצאות משק הבית של הלמ”ס בשנים 2018-1999(.

תרשים 4: פערי שכר מגדריים בישראל, שכר חודשי, בקרב בני 64-25 בשנים 2018-1999 )באחוזים( 
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מקור: עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לנתוני סקרי הוצאות משק הבית של הלמ”ס, 2018-1999
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פערי השכר קיימים אף כי ברמה נמוכה יותר כאשר בוחנים את השכר השעתי. בשנת 2018 פער השכר השעתי הממוצע היה 
16.4%, ופער השכר השעתי החציוני היה 10.9% )עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לנתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ”ס, 
2018(. חלק מן הפער בשכר השעתי אפשר לייחס לשעות הנוספות המעטות של נשים שעובדות בממוצע פחות שעות מגברים 

)ראו סעיף 5.1 להלן(. מעניין לראות כי פערי השכר השעתי גדלים סביב גילי ההורות ומתייצבים מגיל 45 )תרשים 5(. 

תרשים 5: פערי שכר מגדריים בישראל ושכר שעתי, לפי קבוצות גיל, בשנת 2017 )באחוזים( 
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מקור: עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לנתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ”ס, 2017



9

5. רכיבי פערי השכר המגדריים
עד כה ראינו שעל אף שיעור ההשתתפות הגבוה של נשים בכוח העבודה, ובמיוחד של נשים יהודיות בישראל, פער השכר בין 
גברים לנשים בישראל הוא גבוה לעומת מדינות ה-OECD ואף נותר יציב יחסית מאז שנת 1999. עיבוד מיוחד של אגף הכלכלן 
הראשי במשרד האוצר לסקר הוצאות משק הבית של הלמ”ס משנת 2014 מראה כי 60% מן הפער אפשר לייחס להיקף התעסוקה, 

30% – לענף התעסוקה ו-10% – לגורמים נוספים )משרד האוצר, אגף הכלכלן הראשי, 2015(. 

ואכן את פערי השכר המגדריים בשוק התעסוקה נהוג לייחס במידה רבה לבידול אופקי ולבידול אנכי בשוק התעסוקה, הכוללים 
הן את ההבדלים בענף התעסוקה הן את ההבדלים בהיקף התעסוקה. בידול אופקי בתעסוקה מתייחס לכך שנשים מועסקות 
יותר בענפי תעסוקה ובמשלחי יד נבדלים משל גברים ומתוגמלים פחות מאלה של גברים; ואילו בידול אנכי בתעסוקה מתייחס 
לכך ששיעור הנשים בדרגות ובתפקידים בשכר גבוה באותו עסק נמוך במידה ניכרת משיעור הגברים. כלומר, את עיקר פערי 
השכר המגדריים ניתן לייחס לכך שנשים עובדות פחות שעות מגברים, לכך שהן עובדות בענפי תעסוקה שהשכר הממוצע בהם 
נמוך יחסית ולכך שפחות נשים עובדות בתפקידים בשכר גבוה ובדרגים ניהוליים. להלן נציג את נתוני התעסוקה של נשים וגברים 

בישראל על פי רכיבי הפער בשכר – היקף התעסוקה, ענף התעסוקה והדרג המקצועי.

5.1 היקף התעסוקה בשכר של נשים וגברים
בישראל, נשים שכירות בגילי 64-15 עובדות בממוצע 37.0 שעות שבועיות, כשמונה שעות פחות מגברים, העובדים 44.9 שעות 
שבועיות בממוצע )עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לנתוני סקרי הוצאות משק הבית של הלמ”ס, 2018( )תרשים 6(. הפער בין 
נשים לגברים בישראל במספר שעות העבודה השבועיות מעט גבוה מן הפער הממוצע במדינות ה-OECD – בשנת 2018 נשים 

שכירות בגילי 54-25 עבדו 33.8 שעות שבועיות בממוצע לעומת 39.5 בקרב גברים שכירים5.

5  המגמה אינה משתנה גם כאשר מצרפים את הנשים והגברים העצמאיים.
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תרשים 6: שעות עבודה שבועיות של עובדים שכירים בישראל, לפי מין וקבוצת גיל, בשנת 2018 
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מקור: עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לנתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ”ס, 2018

חלק מן הפער בשעות העבודה בישראל אפשר להסביר בשיעור הגבוה של נשים העובדות בהיקף משרה חלקי6 לעומת גברים – 
31.0% לעומת 13.2%. גם בקרב העובדים בהיקף משרה מלא, גברים עובדים יותר שעות בשבוע מנשים – 46.6 שעות לעומת 41.9 

 .)OECD, 2018c( שעות

5.2 ענפי תעסוקה ומסלולי השכלה של נשים וגברים 

5.2.1 ענפי תעסוקה
כאמור, 30% מפערי השכר בין גברים לנשים אפשר לייחס לענפי התעסוקה שבהם הם מועסקים, במובן זה שיותר גברים מועסקים 
בענפים שהשכר בהם גבוה מאשר נשים, ולהפך. תרשים 7 מציג את שיעור הנשים, את השכר הממוצע ואת פערי השכר המגדריים 
במגוון ענפי תעסוקה בשנים 2018-2017. אפשר לראות שבענפים שבהם שיעור הנשים נמוך יחסית, כמו מידע ותקשורת )37.2%( 
או כרייה וחציבה )25.6%(, השכר החודשי הממוצע הוא גבוה – 16,488 ש”ח ו-12,129 ש”ח, בהתאמה. ולהפך, בענפים שבהם 
שיעור הנשים גבוה, כמו שירותי בריאות, רווחה וסעד )78.7%( או חינוך7 )75.7%(, השכר החודשי הממוצע הוא נמוך – 8,488 ש”ח 

ו-8,462 ש”ח, בהתאמה.

6  בישראל היקף משרה חלקי הוא פחות מ-35 שעות שבועיות, בשונה מהגדרת ה-OECD ולפיה היקף משרה חלקי הוא פחות מ-30 שעות שבועיות.

7  כ-20% מן הנשים העובדות בישראל מועסקות בענף זה.
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מן התרשים עולה כי פערי שכר מגדריים מצויים כמעט בכל ענפי התעסוקה, גם בענפים ששיעור הנשים העובדות בהם גבוה 
והשכר החודשי הממוצע בהם נמוך יחסית )כמו חינוך(, וגם בענפים שהשכר בהם גבוה ושיעור הנשים והגברים דומה, כמו ענף 
השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים )בענף זה פער השכר המגדרי הוא הגבוה ביותר – 35.9%(. בענפים שהשכר הממוצע 
בהם הוא גבוה, פערי השכר השעתי גבוהים במיוחד, כמו ענף הפיננסיים והביטוח וענף המידע והתקשורת – שכרן השעתי 
הממוצע של הנשים בהם הוא 65%-70% מן השכר השעתי של הגברים )עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לסקר הוצאות משק 

הבית של הלמ”ס, 2017(. 

תרשים 7: שיעור הנשים מתוך כלל המועסקים בענף, ממוצע השכר החודשי ופער השכר השעתי המגדרי )באחוזים(, לפי 
ענפי התעסוקה, בשנים 2018-2017 )באחוזים ובש”ח(
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מקור: עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לנתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ”ס, 2017, ולנתוני סקר כוח אדם של הלמ”ס, 2018

כאמור, פערי השכר בתוך ענפי התעסוקה נובעים גם מהיקף התעסוקה )כפי שתואר לעיל( אך יש להניח שהם נובעים גם ממשלח 
היד או מן העיסוק הספציפי של העובד או העובדת. עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לסקר כוח אדם של הלמ”ס משנת 2018 
ולסקר הוצאות משק הבית של הלמ”ס משנת 2017 מראה כי בדומה לענפי התעסוקה, גם משלחי יד שבהם שיעור גבוה של נשים 
מתאפיינים בשכר ממוצע נמוך. למשל, 72.5% מבין הפקידים הכלליים ועובדי המשרד הן נשים, השכר החודשי הממוצע במשלח 
יד זה הוא 7,157 ש”ח. מנגד, 36.8% בלבד מן המנהלים בישראל הן נשים ושכרן הממוצע הוא 17,529 ש”ח )תרשים 8(. ניהול הוא 
משלח יד רלוונטי במיוחד לדיון על פערי שכר מגדריים בשל השכר הגבוה שמאפיין את דרג הניהול במגוון ענפי תעסוקה ובשל 
הנוכחות של עובדים בדרג זה במוקדי קבלת החלטות. על כן נרחיב את הדיון בו בסעיף 5.3. גם בקרב מי שמשלח היד שלהם 

אקדמי ומתאפיינים הן בשכר גבוה הן בשיעור גבוה של נשים, נשים עדיין מרוויחות בממוצע 61% משכר הגברים.
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תרשים 8: שיעור הנשים מתוך כלל המועסקים במשלח היד, וממוצע השכר החודשי, לפי משלחי היד, בשנים 2018-2017 
)באחוזים ובש”ח( 
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מקור: עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לנתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ”ס, 2017, ולנתוני סקר כוח אדם של הלמ”ס, 2018

5.2.2 השכלה
אפשרויות הבחירה של הפרט בשוק התעסוקה קשורות להון האנושי שצבר ולהשכלה שרכש. בחינת נתוני ההשכלה של נשים 
וגברים בישראל ובמדינות ה-OECD מראה כי גם בישראל וגם במדינות ה-OECD שיעור הנשים בגילי 64-25 בעלות תעודה על-
 .)OECD, 2017a( )לעומת 46% בישראל OECD; 55%-תיכונית גבוה משיעור הגברים בגילים אלה )40% לעומת 34% במדינות ה
למרות זאת יש הבדל במקצועות הלימוד של נשים וגברים בכל מסלולי ההשכלה )השכלה גבוהה, לימודי הנדסאות והכשרה 

 .)ILO, 2016( וכתוצאה מכך גם במשלחי היד ובענפי התעסוקה )מקצועית

לימודים אקדמיים וטכנולוגיים. על פי נתוני המל”ג, לקראת שנה”ל תשע”ח )2018( היו 59% מן הסטודנטים בישראל נשים8 – 58% 
מן הסטודנטים לתואר ראשון, 63% מן הסטודנטים לתואר שני ו-53% מן הסטודנטים לתואר שלישי. על אף שנשים הן הרוב בקרב 
הסטודנטים בכל התארים, מרביתן לומדות בתחומים שלרוב מובילים לתעסוקה בשכר נמוך יחסית )המועצה להשכלה גבוהה 
[מל”ג], 2018א(. למשל, 23% מכלל הסטודנטיות לתואר ראשון לומדות חינוך והכשרה להוראה )80% מכלל הסטודנטים לחינוך 

בתשע”ח(, ו-21% מן הסטודנטיות לומדות מקצועות עזר רפואיים )82% מכלל הסטודנטים בתחום זה בתשע”ח(. 

8  השיעור כולל את כל המוסדות האקדמיים: אוניברסיטאות, מכללות ומכללות אקדמיות לחינוך.
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מנגד, שיעור הסטודנטיות במקצועות לימוד המובילים לתעסוקה בענפים שהפריון בהם גבוה הוא נמוך יחסית, זאת על אף 
שהתשואה9 של התארים הללו עבורן אינה נמוכה מזו עבור גברים )קריל ואח’ 2016(. למשל, 4.6% מכלל הסטודנטיות לתואר ראשון 
לומדות מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב )33% מכלל הסטודנטים בתחומי לימוד אלה בתשע”ח(, ו-10% מכלל הסטודנטיות 
לומדות הנדסה ואדריכלות )30% מכלל הסטודנטים בתחום( )לוח 1(. אומנם שיעור הנשים מכלל הסטודנטים בלימודי ההנדסה 
והאדריכלות הוכפל מאז שנת תש”ן )1989/90( )מ-16% ל-30%(, אולם הוא נותר יציב במקצועות סטטיסטיקה, מתמטיקה ומדעי 
המחשב, ובמדעים פיזיקליים )מל”ג, 2018-1990(. מגמה דומה אפשר לראות גם במדינות ה-OECD )ראו תרשים ה-1 בנספח ה(.

לוח 1: שיעור הסטודנטיות מתוך כלל הסטודנטים לתואר ראשון, לפי תחומי לימוד ושנים, שנה”ל תש”ן-תשע”ח )באחוזים 
ובמספרים( 

 אחוז הנשים
)תש”ן(

אחוז הנשים 
)תש”ס(

אחוז הנשים 
)תש”ע(

אחוז הנשים 
)תשע”ח(

מספר הנשים 
)תשע”ח(

54575558110,354סך הכול
8581838210,171מקצועות עזר רפואיים

8884798025,680חינוך והכשרה להוראה
4966666923,501מדעי החברה

696564693,258מדעים ביולוגיים
7169616310,751מדעי הרוח

3243476011,044עסקים ומדעי הניהול
445055601,302רפואה

434949536,914משפטים
44556052522חקלאות

403636391,039מדעים פיזיקליים
333429335,127מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב

3011,045 162228הנדסה ואדריכלות

מקור: נתוני המל”ג לשנה”ל תש”ן-תשע”ח )2018-1990(

הבדלים בין גברים לנשים בתחומי הלימוד אינם נצפים לראשונה בלימודי ההשכלה הגבוהה אלא באים לידי ביטוי כבר במגמות 
הלימוד בבתי הספר התיכון: 48% מן הזכאים להיבחן בבחינת הבגרות ברמה של 5 יחידות במתמטיקה הן תלמידות, 37% מן 

הנבחנים ברמה של 5 יחידות במגמת פיזיקה ו-31% במדעי המחשב )למ”ס, 2016(.

מעניין לציין כי ההבדל בין גברים לנשים בתחומי הלימוד נובע כנראה ממגוון סיבות, ובהן הסללה חברתית ותרבותית מגיל צעיר 
)Cheryan et al., 2015( וחוסר רצון להצטרף למגמות לימוד שבהן יש רוב של המין השני )Hill et al., 2010(. נוסף לכך, במיוחד 
במקצועות ה-STEM )מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה( ההבדלים קשורים גם בהבדל בתפקוד הקוגניטיבי היחסי – בעוד 
 .)Blackburn, 2017( הציון הממוצע במתמטיקה במבחני פיזה של נערות ושל נערים דומה, יש יותר נערים בשני קצוות ההתפלגות

9  התמורה במונחי שכר המתקבלת לכל שנת השכלה.
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נוסף לכך, יש הבדל מגדרי ביחס שבין הציון המתמטי ובין הציון המילולי: כאשר בוחנים את התלמידים בעלי הציון המתמטי הגבוה 
)הקצה העליון של ההתפלגות(, אפשר לראות כי הציון המתמטי של הנערים גבוה מן הציון המילולי שלהם, אצל הנערות אין הבדל 
של ממש בין שני הציונים. ככל שהציון המתמטי גבוה מן הציון המילולי, עולה הסיכוי להשתלב במקצועות ה-STEM. כאשר שני 
הציונים גבוהים, יש מגוון מקצועות שאפשר להשתלב בהם ולכן הסיכוי להשתלב במקצועות ה-STEM יורד. משמעות הדבר היא 
שמגוון המקצועות שנערים מצטיינים יכולים לפנות אליהם נמוך מאלה של הנערות המצטיינות )Wang & Degol, 2017(. ממצאים 

.)Stoet & Geary, 2018( דומים עולים גם בנוגע לתלמידים ותלמידות מצטיינים במדעים

לימודי הנדסאות. גם במסלולי ההנדסאות עולה תמונה דומה לזו המשתקפת בהשכלה הגבוהה. בשנת 2018, 35% מן הסטודנטים 
במסלולי ההנדסאים היו נשים, בדומה ל-35% בשנת 2017 ו-33% בשנת 2016 )המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע 
[מה”ט], 2018(. בשנת 2018, 33.5% מן הסטודנטיות ללימודי הנדסאות למדו אדריכלות ועיצוב פנים )78% מכלל הסטודנטים 
בתחום זה בתשע”ח(, ו-23.5% מן הסטודנטיות למדו הנדסת תוכנה )64% מן הסטודנטים בתחום באותה השנה10(. מנגד, במסלולים 
המובילים לעבודה בשכר גבוה יותר, שיעורן של הנשים מכלל הסטודנטים בתחום היה נמוך מאוד – 7% בתכנון מבנים וניהול 

הבנייה, 5% במכונות ללא רכב, 1.4% במכונות רכב ו-1% בהנדסאות חשמל )מה”ט, 2018( )תרשים 9(.

מעניין לציין שמבין הסטודנטים במסלול הנדסאות, שיעור הנשים הזכאיות לדיפלומה גבוה משיעור הגברים )70% לעומת 60%, 
בהתאמה(. שיעור הזכאות הגבוה ביותר הוא בקרב נשים חרדיות – 84% מן הבוגרות )פורת והריס, 2017א(. על אף השיעור 
הגבוה של נשים המסיימות את לימודי ההנדסאות עם דיפלומה לעומת הגברים, שיעור הנשים העובדות במקצוע הנלמד נמוך 
מאחוז הגברים )53% לעומת 63%(, ובכל התחומים ממוצע השכר החודשי גבוה יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים )10,931 

ש”ח לעומת 8,267 ש”ח(. 

תרשים 9: שיעור הנשים והשכר החודשי הממוצע במסלולי הנדסאות, בשנת 2018 )באחוזים ובש”ח(  
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מקור: מה”ט, 2018. נתוני שכר: פורת והריס, 2017א. 

10  שיעור גבוה יחסית בשל המספר הגבוה של סמינרים לנשים חרדיות בתחום זה.
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הכשרה מקצועית. בשנת 2018, כמחצית מ-51,492 המשתתפים בקורסי ההכשרה המקצועית של האגף להכשרה מקצועית 
במשרד העבודה והרווחה היו נשים )האגף להכשרה מקצועית, 2018(. גם במסלולי ההכשרה המקצועית, יש יותר נשים בהכשרות 
המובילות לתעסוקה שהשכר בה נמוך )למשל, חינוך וטיפול, טיפוח החן ומינהל( לעומת גברים, ששיעורם גבוה יותר בהכשרות 

המובילות לתעסוקה שהשכר בה גבוה, כמו מחשבים, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה ובניין )תרשים 10( )פורת והריס, 2017ב(.

תרשים 10: שיעור הנשים ושכר חודשי ממוצע בקרב בוגרי מסלולי הכשרה מקצועית בשנים 2015-2014 )באחוזים ובש”ח(  
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מקור: האגף להכשרה מקצועית, 2018; פורת והריס, 2017ב

5.3 דרג מקצועי – תפקידי ניהול ותפקידים בכירים
הסבר נוסף לפערים המגדריים בשכר הוא שיעורן הנמוך של נשים לעומת גברים בתפקידי ניהול ובתפקידים בכירים שהשכר 
בהם גבוה )cOECD, 2017(. בשנת 2017, שיעור הגברים המנהלים במדינות ה-OECD היה 7.8% מקרב כלל הגברים המועסקים 
 .)OECD, 2017b( לעומת 4.7% מקרב הנשים. יחס דומה נמצא גם בישראל – 12.3% בקרב הגברים לעומת 7.3% בקרב הנשים
בשנת 2018, 34% מן המנהלים במשק היו נשים )סקר כוח אדם, למ”ס, 2018(11 ו-12% מן המנכ”לים של החברות במשק היו נשים 
)צמרת-קרצ’ר ואח’, 2018(. 32% מן הסגל הבכיר באוניברסיטאות בישראל ו-43% במכללות האקדמיות המתוקצבות היו נשים, 

זאת על אף שכמחצית מן הסטודנטים לתואר שלישי היו נשים )לרר ואבגר, 2018(. 

נשים הן מיעוט גם במוקדי קבלת החלטות – בשנת 2018 24.5% מחברי הדירקטוריון של חברות ציבוריות גדולות בישראל היו 
נשים לעומת 23.7% במדינות ה-OECD )תרשים 11(. משנות התשעים נקטו מדינות רבות, ובהן ישראל, צעדים שמטרתם הגדלת 

11   על פי סיווג משלחי היד בישראל.
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שיעור הנשים החברות בדירקטוריון של חברות ציבוריות, ולכן ניכרת עלייה בשיעור זה )מ-15.7% בשנת 2007 ל-24.5% בשנת 
 ,)OECD, 2018d( על אף השיפור, שיעור הנשים הדירקטוריות עדיין נמוך משיעור הגברים הדירקטורים במרבית המדינות .)2018
 Deloitte Global Centre for Corporate( 10% – ושיעור הנשים המשמשות יושבות ראש דירקטוריון בישראל נמוך אף מזה

 .)Governance, 2017

תרשים 11: נשים החברות בדירקטוריונים של חברות ציבוריות גדולות, בישראל ובמדינות ה-OECD, בשנת 2018 )באחוזים(  

24.5 23.7 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

נד
סל

אי
 

פת
צר

יה 
בג

ור
נ

יה 
טל

אי
יה 

וד
שו

נד 
נל

פי
יה 

מנ
גר

 
יה

לג
ב

 
יה

רל
סט

או
 

נד
ול

ה
 

-ניו
נד

יל
ז

יה 
טנ

רי
ב

 
יה

טב
ל

יה 
בנ

לו
ס

 
רק

נמ
ד

 
דה

קנ
 

יה
טר

וס
א

 
אל

שר
י

יה 
בק

לו
ס

 
רד

ספ
ע  
וצ

ממ
O

EC
D

ית
בר

 ה
ות

רצ
א

 
יץ

שוו
 

גל
טו

ור
פ

 
לין

פו
נד 
רל

אי
יה 

רק
טו

יה 
גר

הונ
 

'צ
יה

כ
 

רג
בו

סמ
וק

ל
 

יה
מב

לו
קו

 
טא

לי
 

וון
י

 
'צ

לה
י

 
יה

טונ
אס

קו 
סי

מק
 

פן
י

 
ית

ומ
דר

 ה
אה

רי
קו

 

%

 

 OECD, 2018d :מקור



17

6. הגורמים לפערים מגדריים בשוק התעסוקה 
עד כה הראינו כי בישראל, בדומה למדינות ה-OECD, שכרם של גברים גבוה יותר משכרן של נשים, והפער נשמר לאורך זמן. ניתוח 
הפער בשכר מראה כי הפער נובע בעיקר מכך שנשים עובדות פחות שעות מגברים, מכך שהן מועסקות בענפי תעסוקה ובמשלחי 
יד שממוצע השכר בהם נמוך ומכך ששיעור הנשים המאיישות משרות ניהול, ובמיוחד משרות ניהול בכירות, נמוך משיעור הגברים. 

מחקרים מן השנים האחרונות מראים כי לדפוסי התעסוקה המאפיינים נשים )עובדות פחות שעות, משתלבות במקצועות שהשכר 
בהם נמוך ומתקשות להשתלב במשרות ניהול( קשר למגוון רחב של גורמים חברתיים, תרבותיים והתנהגותיים, המשפיעים אלה 

על אלה ויוצרים תמונה מורכבת של גורמים התורמים לפערי השכר המגדריים. 

בפרק הנוכחי נעמוד על הסיבות לדפוסי התעסוקה המאפיינים נשים, נבחן מדוע הן עובדות פחות שעות מגברים, מדוע הן משתלבות 
במקצועות שהשכר בהם נמוך יחסית )בידול אופקי( ומה הן הסיבות שבעטיין הן מתקשות להשתלב במשרות ניהול )בידול אנכי(. 
תרשים 12 להלן מציג מודל מארגן לתיאור הגורמים המשפיעים על דפוסי התעסוקה של הנשים ושל הקשרים המורכבים ביניהם. 

תרשים 12: מודל לתיאור הגורמים המשפיעים על דפוסי התעסוקה של הנשים 

הטיות לא מודעות ותפיסות מוטות

מבנה ארגוני ותרבותי

קונפליקט משפחה ועבודה
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גורמים בצד 
הביקוש - המשק
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6.1 קונפליקט עבודה-משפחה 
עם התבססות כניסתן של נשים לשוק התעסוקה בשנות השמונים והתשעים, נשים רבות יצאו לעבוד מבלי שגדל חלקו של הגבר 
 Lewis & Guillari, 2005;( בטיפול בילדים ובמשפחה, והן החלו לחוות קונפליקט בין המחויבות לעבודה למחויבות למשפחה
Barnett, 1999(. הקונפליקט נובע מן הציפייה החברתית מנשים לטפל בילדים )ובחברות מסוימות גם לבצע את עבודות הבית(, 

 .)Pfau-Effinger, 2004; Blair-Loy, 2003( והוא מבטא קושי לתמרן בין העבודה לחיי המשפחה

גם בישראל, החל משנות השבעים ובמידה ניכרת משנות השמונים נשים ממלאות תפקיד מרכזי יותר בכוח העבודה, ובד בבד חלה 
עלייה בשיעור הנשים בעלות תארים אקדמיים. עקב כך חלה עלייה הדרגתית בייצוג של נשים בשוק התעסוקה ובקרב מקבלי 
ההחלטות )הרצוג, 2006; מאור, 2001(. למרות זאת, רוב הנשים נותרו האחראיות העיקריות לטיפול בילדים ובמשפחה )פרנקל 
ותושב-אייכנר, 2011; הרצוג, 2006; יזרעאלי, 1997; יזרעאלי ואח’, 1982(. סקר שנערך בשנת 2015 בחן את חלוקת המטלות במשק 
הבית ומצא כי 73% מן הנשים )אימהות עובדות לילדים בני פחות מעשר( דיווחו כי הן מבצעות את עיקר המטלות בבית או חלק 
גדול מהן )הריס-אולשק, 2015(12. זאת ועוד, מרבית הנשים שלא משתתפות בכוח העבודה נימקו זאת בטיפול בילדים ובמשק 

הבית )60%-72% מן המשיבות לעומת 2%-4% מן הגברים; למ”ס, 2017(.

לרוב אין הבדל בדפוסי התעסוקה של נשים וגברים צעירים ללא ילדים. השינוי מתחיל בעת שנולד הילד הראשון, אז נשים 
מצמצמות את היקף המשרה בשל האחריות שהתווספה להן )OECD, 2017d(. חוסר האיזון בין גברים לנשים במחויבות לטיפול 
 Jeon, ,במשפחה ובבית, ובמיוחד בכל הנוגע לטיפול בילדים, נמצא כאחד מן הגורמים העיקריים לפערי השכר המגדריים )למשל
Shapiro & Mott, 1994 ;2008(, והוא משפיע השפעה ניכרת על מספר השעות הנמוך שנשים עובדות לעומת גברים ועל מיעוט 
האפשרויות שלהן לקידום. הודג’ס ובדינג )Hodges & Buding, 2010( משתמשים במונחים “קנס האימהות” ו”פרמיית האבהות” 
כדי לתאר את התופעה: בעוד נשים “נקנסות” על היותן אימהות )“קנס האימהות”( – הן נאלצות לצמצם את מחויבותן לעבודה 
לטובת מחויבותן למשפחה, ולכן הן מתקשות להתקדם לתפקידי ניהול ולשפר את שכרן; גברים “מתוגמלים” על היותם אבות 
)“פרמיית האבהות”( – הם מוגדרים אחראים עיקריים לפרנסת המשפחה ולכן מצופה מהם להגדיל את מחויבותם לעבודה על 

פני מחויבותם למשפחה. יש להם יותר אפשרויות לקידום ולכן שכרם גבוה יותר. 

הקונפליקט עבודה-משפחה מחזק את הקשר בין מגוון גורמים ובין פערי השכר המגדריים. הציפייה מנשים להיות האחראיות 
העיקריות לטיפול בילדים ומגברים להיות המפרנסים העיקריים משפיעה על דפוסי התעסוקה של נשים ושל גברים. כאמור, נשים 
עובדות בשיעורים גבוהים יותר במשרות חלקיות ובמשרות שתנאי העבודה בהם מאפשרים להן לממש את מחויבותן לטיפול 
בילדים, גם על חשבון גובה השכר. לעומתן, גברים משקיעים שעות רבות במקום העבודה בשל הציפייה מהם להיות המפרנסים 
העיקריים )OECD, 2018c(. מחויבותן של נשים לטיפול במשפחה, הזמן שהן מקדישות לעבודות הבית והעובדה כי הן עובדות 
במשרות חלקיות מקשה עליהן להתקדם לתפקידי ניהול בכירים )Desvaux et al., 2017; OECD, 2017d(. נשים יעדיפו לעבוד בענפי 

12  שיעור האימהות שדיווחו שמרבית מטלות הבית הוא באחריותן גבוה יותר בקרב משיבות ערביות לעומת יהודיות )85% לעומת 72%(; לא נמצא 

הבדל מובהק בין יהודיות חרדיות, מסורתיות וחילוניות )70%, 74% ו-72%, בהתאמה(.
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תעסוקה ומשלחי יד הנתפסים ככאלה המאפשרים שילוב נוח יותר בין בית לעבודה, כמו ענף ההוראה והטיפול, ויימנעו מענפים 
ומשלחי יד שבהם מקובל לעבוד מספר רב של שעות, כמו מקצועות ההייטק )OECD, 2017c(. כאמור, אצל גברים המצב הפוך. 

על אף שנשים עובדות בשכר פחות שעות מגברים ויותר מהן עובדות בהיקף משרה חלקי, רבות מהן משקיעות שעות רבות 
בעבודה ללא תגמול כספי, הכוללת בעיקר את מטלות הבית והטיפול בילדים )לדוגמה, הריס-אולשק, 2015(. בשנת 2018 נשים 
 OECD,( השקיעו בממוצע כמעט 4.5 שעות ביום בעבודות ללא תגמול כספי, שהן כ-2.1 שעות יותר מגברים OECD-במדינות ה
2018c(. בישראל נשים משקיעות בממוצע כ-6.1 שעות ביום בעבודות ללא תגמול כספי, שהן כ-2.2 שעות יותר מגברים )המשקיעים 
בכך כ-3.9 שעות ביום( )צמרת-קרצ’ר ואח’, 2018(. הפער בין עבודה ללא תגמול כספי של נשים לעומת עבודה ללא תגמול כספי 
של גברים הצטמצם משנת 2012 ב-38% )מפער של 3.7 שעות ב-2012 לפער של 2.2 שעות ב-2018(. על אף זאת, אם סוכמים 
את שעות העבודה בשכר ואת שעות העבודה ללא תגמול כספי, בשנת 2018 נשים בישראל עובדות בממוצע 3.8 שעות בשבוע 

יותר מגברים, בעיקר בעבודה ללא תגמול כספי13.

“קנס האימהות” והקונפליקט עבודה-משפחה בולטים יותר בקרב נשים בישראל, שכן פריון הילודה בישראל הוא הגבוה במדינות 
ה-OECD – ממוצע של 3.1 לידות לאישה לעומת 1.6 בכלל מדינות ה-OECD )תרשים OECD, 2018e ;13(, ומאז שנות ה-70 הוא 
עולה בהתמדה בקרב הנשים היהודיות )וינרב ואח’, 2018(14. המשמעות היא שעל אימהות בישראל, ובמיוחד על אימהות צעירות, 
מוטלת משימת הטיפול בילדים לאורך תקופה ארוכה יותר לעומת אימהות במדינות ה-OECD, הן מממשות את זכאותן לחופשות 

לידה מספר רב יותר של פעמים וצריכות לדאוג למסגרות לילדיהן במשך שנים רבות יותר. 

13  נשים במשפחות שבהן ילדים בני פחות מ-18 ושני בני הזוג עובדים.

14  בקרב נשים יהודיות יש מתאם בין שיעור הילודה לרמת הדתיות – 7 לידות בקירוב אצל נשים חרדיות ו-2.2 לידות אצל נשים יהודיות שאינן 

חרדיות, אולם ב-20 השנים האחרונות חלה עלייה בשיעור הילודה בעיקר בקרב יהודיות שאינן חרדיות.
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תרשים 13: מספר לידות לאישה^ בממוצע, במדינות ה-OECD, בשנת 2018
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^ מחושב לנשים בגילי 49-15

ממצאים אלה הם הבסיס להבנת הפערים המגדריים בשוק התעסוקה במדינות ה-OECD ובישראל, שכן גם במדינות המתקדמות 
ביותר, האחריות לטיפול בילדים מוטלת בעיקרה על האם )OECD, 2018c(. חלוקת תפקידים זו עלולה להקשות על נשים, ובמיוחד 
בגילי ההורות הצעירה, להשתלב בתפקידים שהשכר בהם גבוה, בדרגים ניהוליים ובמקצועות הדורשים השקעה ניכרת של זמן 

במקום העבודה.  

6.2 הבדלי התנהגות במקום העבודה
פער השכר המגדרי מושפע גם מהבדלים באופן שבו נשים וגברים מתנהלים במקום העבודה. מחקרים מראים שציפיות השכר 
של נשים נמוכות מאלה של גברים, ושיעור נמוך במיוחד של נשים מתמקחות על השכר בכניסה למקום עבודה לעומת גברים 
)Babcock & Laschever, 2007(. גם כאשר נשים מנהלות משא ומתן על קידום או על תוספת בשכר, הן משיגות פחות לעומת 
גברים. למשל, מחקר שבחן סטודנטים לתואר שני במנהל עסקים מצא כי סטודנטיות שניהלו משא ומתן על שכרן קיבלו תוספת 

.)Stevens et al., 1993( ממוצעת נמוכה ב-750 דולר משל הסטודנטים

נשים גם נוטות פחות לבקש הזדמנות לקידום מקצועי ולכן פחות מהן מקבלות קידום )Babcock & Laschever, 2007(. הן 
נוטות להגיש מועמדות למשרות או לקידום מקצועי רק אם הן עומדות בכל התנאים הנדרשים לתפקיד לעומת גברים, המגישים 
מועמדות גם אם הם עומדים במחצית עד שני שלישים מן התנאים הנדרשים )Mohr, 2014(. להימנעות מניהול משא ומתן על 
שכר, הן בשלב המועמדות למשרה הן לצורך קידום, שתי השפעות חשובות על שכרן של נשים ועל אפשרויות הקידום שלהן. 
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האחת, כיוון שנשים אינן מנהלות משא ומתן על שכר בשלב הגיוס למקום העבודה, נוצר פער בשכר כבר בשלב זה, והוא מתרחב 
במשך השנים; האחרת, ההימנעות של נשים מניהול משא ומתן נועדה לשמר את היחסים של העובדות עם הממונות והממונים 
עליהן, אולם היא מובילה לעיתים לתוצאה הפוכה ולפיה הנשים מוערכות מקצועית פחות ולכן גם אפשרויות הקידום שלהן בעתיד 

.)Babcock & Laschever, 2007( נחסמות בפניהן

6.3 נורמות, סטריאוטיפים והטיות מגדריות
האופן שבו נשים נתפסות, ואף תופסות את עצמן, מושפע מן הנורמות החברתיות והסטריאוטיפים בנוגע לכישוריהן, יכולותיהן 
 Gabaldon( וביצועיהן במגוון תפקידים, מקצועות ודרגים. אלה באים לידי ביטוי בהטיות לא מודעות של הסביבה הניהולית כלפיהן
et al., 2016(. הטיות אלה מייצרות סביבת עבודה ביקורתית כלפי נשים ומקלה כלפי גברים, ובכך הן משפיעות לרעה על אפשרויות 

הקידום של נשים ועל שכרן.

דוגמאות לכך הן הטיית הערכת הביצועים – שהיא הנטייה להעריך גברים בהתבסס על הפוטנציאל העתידי הנתפס שלהם ולהעריך 
נשים בהתבסס על המשימות שהן כבר צלחו; הנטייה לתת לנשים פחות קרדיט על הצלחותיהן ויותר ביקורת על כישלונותיהן; 
 Gabaldon et al.,( הטיית האימהות – ולפיה אימהות מחויבות פחות לעבודה לעומת אבות ולכן נדרשות לסטנדרטים גבוהים יותר
 .)Desvaux et al., 2017( ונטייה לראות במודל המנהיגות הגברי-דומיננטי מודל רצוי המציב חסם של ממש  לקידומן של נשים ;)2016

ההזדמנויות המקצועיות של נשים וגברים מושפעות אף הן מן התפיסות הסטריאוטיפיות בנוגע למאפיינים של העובדים או 
המנהלים הרצויים במקצוע מסוים. תפיסות מוטות אלה בולטות יותר במקצועות שבהם רוב נשי או רוב גברי, בדומה למקצועות 
ה-STEM )Blackburn, 2017; Barth et al., 2015; O`Brien et al., 2015; Smyth & Nosek, 2015; Ramsey, 2011(. ככל שיש רוב 
נשי או גברי במקצוע מסוים או בדרג מסוים, כך ניטה לחשוב שהאדם המתאים לאייש את התפקיד הוא זה הדומה לעובד השכיח 
בתפקיד או בדרג. במקצועות או בדרגים שבהם רוב גברי, יש סיכוי גבוה יותר שהאדם הבא שייבחר לאייש את המשרה יהיה גבר 
גם הוא. הטיה זו, הנקראת הטיית הדמיון, בולטת במיוחד במקצועות טכנולוגיה עילית )היי-טק(, בענפי התעשייה ובדרגי הניהול 

הבכירים המתאפיינים בשכר גבוה ובייצוג חסר של נשים.
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7. כלי מדיניות לצמצום פערים מגדריים בשוק התעסוקה

7.1 כלי מדיניות לצמצום פערי שכר מגדריים בעולם 
בפרק זה נציג כלי מדיניות נפוצים לצמצום פערים מגדריים בשכר ובייצוג של נשים. 

את כלי המדיניות אפשר לחלק לשלוש קבוצות, לפי הנמען שאליו הם מכוונים: )1( כלי מדיניות שמתמקדים במשפחה; )2( כלי 
מדיניות שמתמקדים במעסיקים; )3( כלי מדיניות שמתמקדים בפרט. כל קבוצה כוללת כמה סוגים של כלים אשר נבדלים באופן 

היישום. כלי המדיניות ממוקמים על פני שני צירים של דרכי היישום: )א( חובה-זכות; )ב( יישום נוקשה-יישום גמיש. 

חובה-זכות. הציר מתייחס למידה שבה כלי המדיניות הוא זכות או חובה. בציר זה יש כלים המזכים את הפרט, המעסיק או א. 
המשפחה בזכות כלשהי, וניתנת להם בחירה בנוגע לאופן מימושה. בקצה השני של הציר נמצאים כלים המחייבים את הפרט, 
המעסיק או המשפחה לבצע פעולה מסוימת, ואין להם בחירה בנוגע לאופן מימושה. האתגר העיקרי ביישום כלים וולונטריים 
שמקנים זכויות הוא עידוד המימוש של הזכות, והאתגר ביישום כלים מנדטוריים שמטילים חובות הוא היכולת לאכוף את 

השימוש בהם. 

יישום נוקשה-יישום גמיש. הציר מתייחס למידה שבה כלי המדיניות מתיר שיקול דעת בנוגע לאופן היישום. כלים נוקשים ב. 
אינם מאפשרים שיקול דעת לפרט בנוגע לאופן יישומם, ולעומתם כלים גמישים מאפשרים לפרט שיקול דעת רב בנוגע לאופן 
היישום. בקוטב הנוקשה יש לרוב כלים בעלי אופי מנדטורי שמקורם בחקיקה ואילו בקוטב הגמיש – כלים וולונטריים שמקורם 

במגזר הפרטי והשלישי או כלים אשר מעניקים קווים מנחים כלליים.

במסמך הנוכחי מוצע מודל לסיווג כלי המדיניות לצמצום פערים מגדריים בשכר ובייצוג, הקושר בין מידת הגמישות של הכלי, התוצאה 
המצופה )אם צמצום הפער ואם צמצום הגורמים לפער( והנמען שאליו הכלי מכוון )משפחה, מעסיקים או פרט( )תרשים 14(. 

תרשים 14: מודל לסיווג כלי מדיניות לצמצום פערים מגדריים בשכר ובייצוג 

חובה
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חשוב לציין כי במודל המוצע אין טענה חד-משמעית כי לכלים המצויים בקוטב זה או אחר יש יכולת השפעה רבה יותר על צמצום 
הפערים המגדריים בשכר או על צמצום הגורמים להם. על אף זאת, מן המחקר עולה כי ככל שהכלים נוקשים יותר, בעלי אופי 
מנדטורי ושאינם מתירים שיקול דעת של ממש בנוגע לאופי יישומם, כך עולה הסיכוי לצמצם את הפער או את הגורמים לפער. יש 
יוצאים מן הכלל לטענה זו, הבולט שבהם הוא כלים שארגונים מאמצים לעצמם וולונטרית מבלי שמוטלת עליהם חובה. שכן עצם 
האימוץ מצביע על נכונות ומוטיבציה מצד הארגון המאמץ לצמצום הפער. החיסרון הוא היכולת של הארגון לצמצם את הפער 

בגבולות הארגון בלבד ולא בכל שוק התעסוקה.

להלן נציג שלוש קבוצות של כלי מדיניות – כלי מדיניות שמתמקדים במשפחה, כלי מדיניות שמתמקדים במעסיקים וכלי מדיניות 
המתמקדים בפרט.

7.1.1 כלי מדיניות המתמקדים במשפחה 
כלי מדיניות אלה מתמקדים במנגנונים שמטרתם לצמצם חסמים שנובעים מקונפליקט עבודה-משפחה. כאמור, קונפליקט זה 
מתייחס לשתי מחויבויות מתחרות – המחויבות לטיפול בילדים ובבית )שמתבטאת לרוב בעבודה ללא תשלום( והמחויבות למקום 
העבודה. בד בבד, כלי מדיניות מוכווני משפחה נועדו גם לצמצם את חוסר האיזון בין גברים לנשים במחויבות לטפל במשפחה, 
הנובע מכך שנשים מוגדרות כאחראיות העיקריות לטיפול בילדים ואילו הגברים – כאחראים העיקריים לפרנסת המשפחה 

)Hodges & Budig, 2010; ראו סעיף 6.1(. 

את מנגנוני המדיניות מוכווני המשפחה אפשר לחלק לשלושה סוגים: )א( חופשת הורות; )ב( מסגרות לילדים בגיל הרך; )ג( זכאות 
להסדרים של עבודה גמישה. מצד אחד, הכלים מסייעים לנשים לשלב בין עבודה לאימהות )למשל, באמצעות הסדרים של עבודה 
גמישה(, ומן הצד האחר הם מעודדים אבות ליטול חלק פעיל יותר בטיפול בילדים ובביצוע עבודות הבית. חלק מן הכלים פונים 

לנשים בלבד, חלקם לגברים בלבד ואחרים פונים הן לנשים הן לגברים. 

)א( חופשת הורות
חופשת הורות היא הזכות לקחת חופשה מן העבודה באופן שמבטיח ביטחון תעסוקתי בזמן החופשה. לזכות זו השפעה חיובית 
על קריירות של נשים ועל שכרן )De Henau et al., 2007(. המטרה היא להגן על נשים לקראת היריון והורות ולאפשר להן לקחת 
חופשה מן העבודה לאחר הלידה. יש מדינות שבהן חופשת ההורות נועדה גם לעודד גברים לקחת חלק פעיל יותר בטיפול 
בילדים ובכך לצמצם את קונפליקט עבודה-משפחה בקרב נשים. חופשת הורות מעגנת בחוק את הזכויות האזרחיות של נשים 
ושל גברים בעת ההיריון ותחילת ההורות )Rubery & Koukiadaki, 2016(. עם זאת, ארגונים בעולם מיטיבים עם עובדיהם בכך 
שהם מאפשרים הרחבה של חופשת ההורות מעבר לקבוע בחוק. מדינות שונות וארגונים נבדלים באופן היישום של חופשת 

ההורות בכמה היבטים:

משך החופשה. משך חופשת ההורות משתנה בין מדינה למדינה, והוא נע בין חופשה ארוכה של כ-180 שבועות שבה העובדות  	
או העובדים מוגנים מפיטורין )כמו בפולין, גרמניה, פינלנד, ספרד וצרפת( ועד חופשה של 12 שבועות בלבד )כמו בארצות הברית 
ובצ’ילה(. משך החופשה הממוצע במדינות ה-OECD הוא 65 שבועות מוגנים מפיטורין )OECD, 2017d(. במרבית המדינות משך 



24

החופשה בתשלום קצר ממשך החופשה שבה העובדים מוגנים מפני פיטורין, ונע מ-0 שבועות בארצות הברית ועד ל-166 
שבועות באסטוניה. הממוצע במדינות ה-OECD הוא 55 שבועות של חופשה בתשלום. 

הסוכנות הבין-לאומית לעבודה )ILO( המליצה על מתן 14 שבועות של חופשת הורות בתשלום )Raub et al., 2014(, כפי 
שנעשה כיום במרבית מדינות ה-OECD )למעט ארצות הברית ומקסיקו(. עם זאת, ההמלצות משתנות על פי הארגון החוקר 
או המדינה שהבדיקה מתבצעת בה – החל בהגדרת משך חופשה מרבי של 20 שבועות )Jaumotte, 2003(, עבור ב-28 
שבועות )Akgündüz & Plantenga, 2011( וכלה ב-40-36 שבועות )Genre et al., 2010(. ייתכן שההסבר לפערים טמון בנורמות 
 .)Aisenbrey et al., 2009( החברתיות במדינות שונות המשפיעות על הסיכוי שנשים יחזרו לעבודה בתום חופשת ההורות

ההבדלים בין המדינות במשך חופשות ההורות הובילו חוקרים לשאול מהו הזמן המיטבי לחופשת הורות, והאם יש קשר 
בין משך חופשת ההורות ובין חזרתן של נשים לעבודה או לחיזוק המעורבות של גברים בטיפול בילדים? ממצאי המחקרים 
מראים שלמשך החופשה קשר בצורת U הפוך לתעסוקת נשים: חופשה קצרה מדי או ארוכה מדי מורידה את הסיכוי שנשים 
יחזרו לעבודה ויתמידו בה, וחופשה במשך בינוני מעלה את הסיכוי שנשים ישובו לעבודה ויתמידו בה )Dearing, 2016(.15 נוסף 
לכך נמצא שלחופשות הורות ארוכות שהאם לוקחת יש השפעה שלילית על משך הזמן שאבות מקדישים לטיפול בילדים 

 .)Hook, 2006, 2010( ולעבודות הבית

חופשה בתשלום. מדינות נבדלות זו מזו במידה שבה חופשת ההורות היא בתשלום, במשך תקופת התשלום ובגובה התשלום  	
בעת החופשה. כאמור, משך החופשה בתשלום נע מ-0 שבועות בארצות הברית ועד ל-166 שבועות באסטוניה. לרוב, התשלום 

ניתן כשיעור מן ההכנסה שקדמה ללידה, ושיעור זה יכול להשתנות במשך תקופת החופשה.

לגובה התשלום בחופשה השפעה ניכרת על תעסוקת נשים )De Henau et al., 2007(, שכן עלול להיווצר פער בהכנסה 
בין התקופה שקדמה ליציאה לחופשת ההורות ובין ההכנסה בעת חופשת ההורות. ככל שהפער גדול יותר, המחיר שנשים 
משלמות בירידה ברמת החיים גבוה יותר, ולכן עולה הסיכוי שיחזרו לעבודה מהר יותר. לפער חשיבות מיוחדת במדינות שבהן 
 Boushey( ,)חופשת ההורות אינה בתשלום )כמו ארצות הברית(, ככל ששכר הנשים גבוה יותר )ובמיוחד כאשר הן משכילות
Schmitt, 2005 &(, וככל שהחופשה מלווה בהטבות מס ובמסגרות זמינות לילדים )OECD, 2007; Jaumotte, 2003(. לפיכך, 
תשלום בעת חופשת ההורות הוא חיוני עבור נשים כדי שתוכלנה לשמר את רמת החיים בעת החופשה ומבלי שיחושו צורך 
 Lapuerta et al.,( לחזור לעבודה בטרם עת. אולם יש לשים לב שתשלום גבוה מדי עלול לדחות את מועד החזרה לעבודה

 16.)2011; Ondrich et al, 2003

ההורה הזכאי. חופשות הורות נבדלות במידה שבה האם, האב או שניהם מחויבים לממש את החופשה. על פי רוב החופשה  	
היא חובה עבור האם אך זכות המוקנית לאב. בעוד במרבית המדינות הזכאות לחופשת הורות מוקנית לאישה )חופשת אם(, 
במחצית מן המדינות )49% מ-197 המדינות שנבדקו( היא הורחבה וחלקה ניתן “להעברה” לאב )חופשת הורות(. ברבע מן 

.)Pettit & Hook, 2005; Keck & Saraceno, 2013( 15  חלק מן המחקרים הראו שגם לחופשה ארוכה מדי השפעה חיובית על תעסוקת נשים

16  יש לשם לב שהדיון על תשלום בעת החופשה מתייחס לנשים בלבד מבלי להביא בחשבון את המעורבות של בן הזוג או את היחידה המשפחתית ככלל.



25

המדינות יש “מכסת אב” )או חופשת אב( אשר קובעת את מספר השבועות או הימים של חופשת הורות המוקנים בלעדית 
 .)Raub et al., 2014( לאב

עם זאת גם במדינות שמספקות חופשת אב ייעודית )בעיקר באיסלנד, שוודיה ונורווגיה, ולאחרונה גם בגרמניה(, מימושה בקרב 
 OECD,( גברים אינו רווח, ולכן נעשים מאמצים למציאת מנגנונים להעלאת שיעור האבות המממשים את זכאותם לחופשה
2017d(. יש מדינות שאף מתמרצות הורים לממש מימוש שוויוני את חופשת ההורות ולחלק את החופשה בין שניהם, כאמצעי 

.)Castro-Garcia & Pazoz-Moran, 2016( לצמצום חוסר האיזון בין אבות לאימהות בטיפול בילדים

מידת ההצלחה של חופשת ההורות בצמצום הפערים המגדריים משתנה ממדינה למדינה, על פי מודל החופשה ומידת  	
המימוש שלה בקרב גברים. רבים מן המחקרים שבחנו את הרפורמה בחופשת ההורות בדקו כיצד היא השפיעה על מימוש 
חופשות אב בקרב גברים אך לא בדקו כיצד היא השפיעה על צמצום הפער בשכר. תוספת ימים המוקנים לאב בלבד העלו 
 Andersen, 2018;  Bartel et al., 2018;( את מספר הגברים שמימשו את חופשת ההורות ואף העלו את מספר הימים שמומשו
Hart et al., 2016; Patnaik, 2014; Duvander & Johansson, 2012(. כמו כן ככל שהתשלום בעת חופשת ההורות היה גבוה 

 .)Geisler & Kreyenfeld, 2012( יותר כך עלה הסיכוי שגברים יממשו את זכאותם לחופשה

מחקרים מצאו שאבות שמימשו את זכאותם לחופשת הורות היו מעורבים יותר בטיפול בילדים גם בתום החופשה ולאחר 
ששבו למקום העבודה )Fernández-Cornejo et al., 2016; Haas & Hwang, 2008(. יש להניח שהעלייה במעורבות של האבות 
התרחשה עקב ההפחתה בשעות שנשים מקדישות לטיפול בילדים )Duvander & Johansson, 2019( וחיזוק מעורבותם של 

 .)Patnaik, 2014; Kotsadam & Fiseraas, 2011( האבות בביצוע עבודות הבית

)ב( מסגרות לילדים בגיל הרך 
חופשות הורות כאמצעי לחיזוק האיזון בין עבודה למשפחה בקרב גברים ונשים אינו יכול לשמש אמצעי יחיד ועל כן יש להוסיף 
מנגנונים ממוסדים נוספים שיאפשרו יציאה לעבודה של הורים גם בתום חופשת ההורות. קיומן של מסגרות טיפול ציבוריות 
לילדים בגיל הרך משפיעה לטובה על תעסוקת נשים – לנשים סיכוי גבוה יותר להיות מועסקות, להישאר בשוק התעסוקה ולאייש 
משרות איכותיות יותר )Hegewisch & Gronick, 2011(. כדי שמסגרות לגיל הרך ישפיעו לטובה על שיעור התעסוקה של נשים, 
על היקפה ועל איכותה, עליהן להיות בעלות סבירה, זמינות )בתפוצה רחבה ולאורך שעות היום( ולהיחשב איכותיות מספיק 
)Hegewisch & Gronick, 2011; Pettit & Hook, 2009(. מחסור במסגרות איכותיות לילדים הוא חסם בולט להשתתפות נשים 

 .)Commission of the European Communities [CEC], 2008; OECD, 2007( בשוק התעסוקה

חשוב להבין שמסגרות לגיל הרך, בדומה למגוון המנגנונים הציבוריים המובאים במסמך זה, מבטאות  את ציפיות החברה מגברים 
ונשים בנוגע למחויבויותיהם לעבודה ולמשפחה. לפני העלייה הניכרת בשיעור הנשים בשוק התעסוקה, היו מעט מסגרות ציבוריות 
לילדים בגיל הרך שכן ההנחה המוקדמת הייתה כי האם דואגת לטיפול בילדים ובבית, ולפיכך המדינה כמעט לא מתערבת בנושא. 
 Tavora & rubbery,( צמיחתן של מסגרות לילדים החלה רק לאחר ההשתלבות של נשים בשוק התעסוקה, ולא כתנאי מקדים לכך
Leira, 1992 ;2013(. כך לדוגמה, ההשקעה הציבורית במסגרות טיפול לילדים במדינות סקנדינביות התרחשה רק לאחר שנשים 
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השתלבו בשוק התעסוקה, והתוספת של מסגרות ציבוריות במדינות אלה העלתה את שיעור ההשתתפות של נשים בשוק 
 .)Rubery & Koukiadaki, 2016( התעסוקה

מדינות ה-OECD נבדלות אלה מאלה באופן הפעלת המסגרות לילדים בכמה היבטים:

עלות. מרבית המחקרים שבוחנים את השפעתן של מסגרות לילדים בגיל הרך על תעסוקת נשים מתמקדים בעלותן של  	
 Hegewisch & Gronick, 2011;( המסגרות. המחקרים מצאו השפעה שלילית לעלות גבוהה של מסגרות על תעסוקת נשים
 Hegewisch( כאשר הנפגעות העיקריות הן נשים שהשכלתן נמוכה או שיכולת השתכרותן נמוכה ,)Andersen & Levine, 1999
Gronick, 2011 &(. לא מעט מדינות מפותחות מסבסדות את העלות הגבוהה של המסגרות לילדים בגיל הרך. הן נבדלות בגובה 
הסבסוד ועקב כך גם בשיעור הילדים במסגרות הציבוריות. ככל ששיעור הסבסוד גבוה יותר כך שיעור הילדים המטופלים 
במסגרות הציבוריות מקרב קבוצת הגיל גבוה יותר )כפי שקורה במדינות הסקנדינביות17(, ולהפך )כפי שקורה בארצות הברית 

.)Nordic Information on Gender [NIKK], 2018( )ובאנגליה

זמינות. בחינת העלות בלבד כגורם שמשפיע על תעסוקת נשים מתעלמת מן האפשרות שהזמינות של המסגרות לגיל הרך  	
היא נמוכה )Hegewisch & Gronick, 2011; Kreyenfeld & Hank, 2000(.  מחקרים מצאו שנוסף לעלות נמוכה גם לזמינותן 
של מסגרות לילדים בגיל הרך יש השפעה חיובית על תעסוקת נשים. ככל שיש יותר מסגרות איכותיות, נגישות וזמינות, כך עלה 
 Bauernschuster & Schlotter, 2015; Berlinski( שיעור ההשתתפות של נשים בשוק התעסוקה בכלל ובמשרות מלאות בפרט
et al., 2011; Goux & Maurin, 2010; Cascio, 2009; Lefebvre & Merrigan, 2008; Cascio, 2006(. כמה מדינות באירופה, 
ובהן שוודיה ונורווגיה, יישמו מדיניות “תשלום עבור טיפול” )cash-for-care( אשר נועדה להתמודד עם מחסור במסגרות זמינות 
ולעודד בחירה של ההורים בסוג המסגרת. במדינות אלה הורים שלא שילבו את ילדיהם במסגרת מסובסדת קיבלו תשלום 
שנועד לממן את הטיפול החלופי בילדים. עם זאת למדיניות של “תשלום עבור טיפול” הייתה השפעה שלילית על תעסוקת נשים, 
 .)Rønsen, 20092017, Giuliani & Duvander ;( שכן היא עודדה אימהות להישאר בבית עם ילדיהן ולקבל לידיהן את הכסף

שעות הפעילות. זמינות המסגרות משמעותה גם זמינות במשך שעות היום. מסגרות לילדים הפועלות על פי השעות המקובלות  	
 Keck & Saraceno,( בשוק התעסוקה משפיעות לחיוב על תעסוקת נשים – הן על שיעור ההשתתפות הן על היקפי המשרה
2013(. לעומתן, את המסגרות לילדים הפועלות בחלק מן היום אפשר לנצל רק אם ההורה מועסק במשרה חלקית. לכן השפעתן 

 .)Jenson, 2014; Jaumotte, 2003( על תעסוקת הנשים מצומצמת

איכות. גם לאיכות הנתפסת של המסגרות לילדים יש השפעה על תעסוקת נשים. ככל שהמסגרות נתפסות כאיכותיות פחות  	
כך יורד הסיכוי שהורים ישלבו בהן את ילדיהם. בהיעדר חלופה טובה יותר, נשים לא ישתלבו בתעסוקה או ישתלבו בה בהיקף 

 .)Hegewisch & Gronick, 2011; Blau & Currie, 2006( מצומצם בלבד

17   במדינות הסקנדינביות, מקרב ילדים עד גיל שנתיים – 70% בשוודיה, 82% בנורבגיה, 86% באיסלנד, ו-89% בדנמרק; מקרב ילדים בני 4-3 – 97% 

.)NIKK, 2018( בשוודיה, בנורבגיה, באיסלנד ובדנמרק

https://www.norden.org/en/info-norden/cash-care-benefit-norway
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)ג( זכאות להסדרים של עבודה גמישה
זכאות להסדרים של עבודה גמישה משמעותה מתן אפשרות לגמישות במגוון היבטים של העבודה, ובהם גמישות בהיקפי 
המשרה, גמישות בשעות היממה שבהן עובדים וגמישות במיקום שבו מתבצעת העבודה, וכן זכאות להפסקות הנקה וזכאות 
לחזרה הדרגתית מחופשת ההורות )Rubery & Koukiadaki, 2016; Russell et al., 2009; Shockley & Allen, 2007(. זכאות זו 
מאפשרת לעובדים )ובמיוחד להורים( לאזן בין חיי המשפחה לחיי העבודה ובכך לצמצם את הקונפליקט בין עבודה למשפחה 
)Tavora, 2012; O’Neil et al., 2008; Shockley & Allen, 2007(. הזכאות להפסקות הנקה ולחזרה הדרגתית מחופשת ההורות 

 .)Rubery & Koukiadaki, 2016( מיושמת בהולנד ובשוודיה, ויתרונה הוא צמצום אי-הרציפות בתעסוקה של הנשים

זכאות המעוגנת בחוק לעומת צורך באישור של מקום העבודה. במדינות סקנדינביות נפוצים מאוד דפוסי עבודה גמישים, ולכן  	
הזכאות להסדרי עבודה גמישה מעוגנת בחוק. אולם גם בין המדינות שבהן הזכות לגמישות מעוגנת בחוק, יש הבדל ביישומו. 
בשוודיה לדוגמה, להורים לילדים בני שמונה ומטה זכות אוטומטית לעבוד 75% משרה ולקבל שכר עבור 100% משרה. גם 
בפינלנד, בנורווגיה ובאיסלנד להורים ניתנות זכויות דומות, אולם מימושן מותנה בצורכי מקום העבודה )במיוחד כאשר מדובר 
במגזר הפרטי(. זו הסיבה שנשים רבות באיסלנד, למשל, עובדות במגזר הציבורי שבו קל יותר לממש את האפשרות לצמצם 

 .)NIKK, 2018( את היקף המשרה בשנים הראשונות להורות

מידת ההצלחה של הסדרים של עבודה גמישה בצמצום הפערים המגדריים אינה חד-משמעית. הזכאות להסדרים של  	
עבודה גמישה מסייעת להורים, ובעיקר לאימהות, לחזור לעבודה בתום חופשת ההורות ולהמשיך לנהל חיי משפחה בתקופת 
ההורות הצעירה. באנגליה, למשל, הזכות לשעות עבודה גמישות העלתה את שיעור הנשים שחזרו למקום העבודה שלהן 
בתום חופשת ההורות )Neuburger et al., 2010; Connolly & Gregory, 2008(. עם זאת, להסדרים של עבודה גמישה 
עלולות להיות השפעות שליליות על תעסוקת נשים, ובמיוחד על האפשרויות שלהן להתקדם לתפקידים בשכר גבוה ולדרג 
ניהולי )Eikhof, 2012(. נשים אשר מנצלות את זכותן החוקית לשעות עבודה גמישות או ליום עבודה מקוצר נתפסות כמחויבות 
 McKenna,( פחות לעבודה, מוטלות עליהן משימות בעלות חשיבות פחותה לארגון ולכן הן מקבלות פחות הזדמנויות לקידום
1997(. גם האפשרות לעבודה מן הבית היא מנגנון המשמש חרב פיפיות עבור נשים – עבודה מן הבית מאפשרת למלא את 
המחויבויות הכרוכות בטיפול בילדים, ומנגד, בעודן עובדות מן הבית הנשים נעדרות מישיבות חשובות וממוקדי קבלת ההחלטות, 
ואפשרויות ההשפעה שלהן, התלויות במידה רבה בנראותן הפיזית, פוחתות )Burnett et al., 2011(. במקרים מסוימים, עבודה 

.)Kirkwood & Tootell, 2008; Rouse & Kitching, 2006( שמתבצעת מן הבית אף נתפסת כבעלת חשיבות מועטה

7.1.2 כלי מדיניות המתמקדים במעסיקים 
כלי מדיניות בקבוצה זו כוללים מנגנונים שמופנים למעסיקים ומטרתם לצמצם את האפליה על רקע מגדרי ובידול אנכי, באמצעות 
שינוי מנגנונים ארגוניים ותהליכים ארגוניים בסביבת העסק. אפשר לחלק את הכלים לחמש קבוצות – )א( שקיפות בשכר; )ב( 
תעודות הוקרה ותחרויות יוקרתיות; )ג( העדפה מתקנת ומכסות ייצוג הולם; )ד( תמריצים כלכליים; )ה( שינוי התרבות הארגונית.
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)א( שקיפות בשכר
שקיפות בשכר היא כלי שנועד למנוע אפליה בשכר, ובמיוחד למנוע שכר שונה עבור אותה עבודה. עידוד ארגונים לפרסם את 
השכר של עובדיהם רלוונטי הן עבור דורשי עבודה הן עבור העובדים עצמם. שקיפות בשכר היא כלי שמחזק את המודעות 
 Rubery & Koukiadaki, 2016; Finn &( של העובדים לזכויותיהם, מספק להם הזדמנות לדרוש את זכויותיהם ומצמצם עמימות
Goodship, 2014(. לעיתים המעסיקים עצמם אינם מודעים לקיומם של הבדלים בשכר בארגון שלהם ואין הם נדרשים לאמוד 
את גודלם )OECD, 2017d(. מנגנונים שמעודדים שקיפות בשכר הם בטווח שבין כלים מנדטוריים, כמו חקיקה המחייבת עסקים 

לדווח על הפערים בשכר, ובין כלים וולונטריים המסייעים לעסקים למדוד את הפערים בשכר.

חובת פרסום נתוני שכר. בעשור האחרון יותר ויותר מדינות, ובהן אוסטרליה, יפן, אוסטריה, גרמניה, ליטא, שוודיה, שווייץ  	
ובריטניה, מפתחות מערכת חוקים המחייבת מעסיקים לדווח על השכר ועל פערי השכר המגדריים בארגון שלהם, לשתף 
במידע זה את נציגי הממשלה, את עובדיהם ובמקרים מסוימים גם את הציבור הרחב. מעניינת במיוחד היא אוסטרליה 
שפיתחה גישה מקיפה לצמצום פערי שכר מגדריים בדגש על שקיפות בשכר )OECD, 2017d( )להרחבה על מדיניות דיווחי 

השכר באוסטרליה ראו סעיף 7.3.3(. 

מחשבוני שכר הם כלי וולונטרי )שמספקות מדינות או ארגוני מגזר שלישי( שנועד לסייע לעסקים ולעובדים המעוניינים בכך  	
לאמוד את פערי השכר בארגון. בצ’כיה וביוון, למשל, פיתחו מחשבוני שכר ענפיים ואזוריים כדי לסייע לעובדים להגדיר את 

 .)OECD, 2017d( ציפיות השכר שלהם, ובספרד מספקים למעסיקים כלי לניתוח עצמי של פער השכר המגדרי

דרך נוספת ליצירת שקיפות בשכר היא ניסוח הסכמים קיבוציים הכוללים מנגנונים של שקיפות בנוגע לשכר ותנאי הקידום  	
  .)Rubery & Koukiadaki, 2016( במקום העבודה, ובמקרים מסוימים אף מחייבים דיון בפערי שכר מגדריים ובדרכים לצמצומם

איסור על נהלים ארגוניים המונעים שיתוף מידע בנוגע לשכר. יש מדינות המחילות תקנות האוסרות על ארגונים למנוע  	
מעובדיהם לשתף את עמיתיהם במידע הנוגע לשכר )Kim, 2015; Bierman & Gely, 2004(. בחלק מן המדינות בארצות הברית 
אף תוקן חוק כך שיכיל רכיב זה )18FLSA – Fair Labor Standads Act(. מנגנון מסוג זה נמצא יעיל בצמצום פערי השכר 

 .)Kim, 2015( המתאפשרים מעמימות ומחסור בידע

לשקיפות בשכר השפעה מורכבת על ההתנהגות של עובדים ומועמדים לעבודה. ככל שיש מידע טוב יותר בנוגע לשכר,  	
Huet-( מחפשי עבודה יידעו לנווט את עצמם למקומות עבודה שהשכר בהם גבוה  ועובדים ישקיעו מאמץ רב יותר בעבודה
Vaughn, 2013; Clark et al., 2010( ויהיו יצרניים יותר )Blanes i Vidal & Nossol, 2011(. מנגד, שקיפות בשכר עלולה לעורר 
חוסר שביעות רצון בקרב עובדים ותפוקה נמוכה של עובדים ששכרם נמוך )Liu-Kiel et al., 2013; Card et al., 2012(, לעודד 

 .)Chamerlain, 2015( אותם לנהל משא ומתן על שכרם או לחפש עבודה מתאימה יותר

18  אחד מחוקי העבודה האמריקניים הכולל מגוון היבטים של העסקה הוגנת, דוגמת שכר מינימום ותשלום מוגדל על שעות נוספות.
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)ב( תעודות הוקרה ותחרויות יוקרתיות 
תעודות הוקרה, פרסים ותחרויות הם כלים שנועדו לצמצם פערים מגדריים באמצעות חשיפה ציבורית של ארגונים העומדים 
ביעדים של שוויון בשכר. התעודות והפרסים נועדו לא רק לקדם שוויון מגדרי בארגונים הזוכים אלא גם ליצור סביבה עסקית 
שרואה בחתירה להשגת שוויון מגדרי סמל סטטוס ומתגמלת על כך. סביבה כזו מעודדת גם הנהלות של ארגונים שאינן רואות 
חשיבות לעסוק בכך, בזכות ההד הציבורי החיובי שנוצר. במערכת חברתית המתגמלת תמיכה בשוויון מגדרי, גם חברות וארגונים 

שאינם רואים בו ערך יקדמו צעדים לצמצום פערים מגדריים, גם אם בשלב ראשון כמס שפתיים בלבד.

כמה מדינות, ובהן קוסטה ריקה, מלטה, מקסיקו, איסלנד ולטביה, מעניקות תעודות הוקרה לעסקים שמראים מחויבות לשוויון  	
 )best practice( מגדרי בשכר, אם באמצעות צמצום פערי השכר המגדריים בעסק ואם באמצעות שימוש בהתנסויות מיטביות
)OECD, 2017d(. איסלנד לדוגמה מבצעת פיילוט להענקת תעודות “סטנדרט שכר שווה” לארגונים שעומדים בקריטריונים של 
שוויון בשכר; דוגמה נוספת היא “סימון השוויון המלטי” שפותח ויושם במלטה. הסימון נועד להבטיח שעסקים יפתחו ויטמיעו 
יוזמות לעידוד תעסוקת נשים, הוא כולל סטנדרטים לפיתוח מדיניות ולווה בקמפיין תקשורתי בשנתיים הראשונות. מאז החלה 
היוזמה בשנת 2010 ועד היום הוסמכו 83 ארגונים המעסיקים כ-22,000 עובדים. על אף ההטמעה הטובה של “סימון השוויון 
 .)European institute for gender equality [EIGE], 2019e( המלטי”, מידת היעילות שלו בצמצום פערים מגדריים אינה ברורה

תחרויות יוקרתיות הן כלי המאפשר לארגונים להתחרות על השגת יעדים בתחום השוויון המגדרי  ומטרתו להעלות מודעות  	
לשוויון מגדרי ולעודד ארגונים לעמוד בקריטריונים של “מקום עבודה ידידותי למשפחה”. את העמידה ביעדים קובעים סקרים 
חיצוניים ודוחות פנימיים של הארגון. דוגמה בולטת לכך היא תחרות “העסק הידידותי למשפחה” שנערכת באסטוניה מאז 
2009 בתמיכת הממשלה. התחרות מעודדת פיתוח נהלים בעסקים פרטיים ובארגונים ציבוריים ומוענקות בה תעודות לזוכים. 
עם זאת, התחרות נגישה יותר לארגונים גדולים שפיתחו נהלים ומדיניות בתחום זה )שהם כ-6% בלבד מן החברות והעסקים 

 .)EIGE, 2019b( פיתוחים דומים נעשים גם בצרפת, גרמניה, אוסטריה וסלובניה .)באסטוניה

)ג( העדפה מתקנת ומכסות ייצוג הולם
מכסות לייצוג הולם של נשים הן כלי מדיניות השייך לקבוצת הכלים של העדפה מתקנת, שמטרתם לצמצם אפליה באמצעות 
מתן עדיפות לאנשים על בסיס השייכות שלהם לקבוצה מסוימת. מכסות נועדו לדאוג לייצוג הולם של נשים בענף תעסוקה או 
בדרג, באמצעות הגדרת מספר ו/או שיעור הנשים העובדות או המועמדות למשרה, דרג או תפקיד כלשהו. השימוש במכסות נועד 
להגדיל את שיעור הנשים בתפקידי ניהול או בתפקידים שהשכר בהם גבוה )בידול אנכי(, וכן להגדיל את שיעור הנשים בענפי 
תעסוקה המתאפיינים בייצוג נמוך של נשים )בידול אופקי(. השימוש במכסות נעשה ברמה המדינית באמצעות חקיקה – מכסות 
מנדטוריות, וברמה הארגונית באמצעות נהלים ארגוניים – מכסות וולונטריות. לרוב, השימוש במכסות נעשה כדי להגדיל את 

  )Gabaldon et al., 2016( שיעור הנשים בתפקידי ניהול בכירים ובמוקדי קבלת החלטות
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מכסות מנדטוריות נחשבות לכלי מדיניות נוקשה שלרוב מתמקד בתוצאה הרצויה19. אף על פי שהן שנויות במחלוקת הן נחשבות 
יעילות מאוד במגוון תחומים, למשל בהגדלת ייצוג הנשים במועצות מנהלים )דירקטוריון(. מדינות רבות, ובהן נורווגיה, ספרד, 
פינלנד, איסלנד, קניה, צרפת, איטליה, בלגיה, קנדה וישראל, מגדירות מכסות מנדטוריות לייצוג נשים במועצות מנהלים בחברות 
ציבוריות )בין 33% ל-50% מחברי המועצה(. חלקן גם מפעילות סנקציות לאי-עמידה במכסה  )Terjesen et al., 2015(. מחקרים 
מראים שמכסות מנדטוריות מגבירות את הסיכוי שנשים יכהנו במועצות מנהלים. מנגד, הביקורת על הגדרת מכסות ככלי לצמצום 
אפליה מצביעה על הסכנות הטמונות בו. החשש הבולט הוא מפני גיוס נשים שאינן עומדות בדרישות התפקיד, או דחיקה של 
גברים מוצלחים המפנים את מקומם לנשים לצורך עמידה במכסה. כאשר מדובר במועצות מנהלים, החשש נובע ממיעוט הנשים 
בדרג ניהולי, שהוא המאגר האנושי שהימנות עימו מאפשרת התמודד על חברּות במועצות מנהלים. חשש נוסף הוא מפני העלאה 
מלאכותית של שיעור הנשים באמצעות חברות של נשים ביותר ממועצה אחת )Gabaldon et al., 2016(. עם זאת מחקרים לא 
 EIGE, 2019c;( איכותיים )הצליחו לאשש את החששות מפני כניסה של עובדות איכותיות פחות ומפני דחיקה של עובדים )גברים

 .)Campa & Bagues, 2017

מכסות וולונטריות הן כלי מדיניות גמיש. לעיתים מדובר בהמלצות של המדינה בנוגע ליעדים רצויים, למשל בנוגע למכסות ייצוג  	
של נשים במגוון דרגים כחלק מנוהלי הממשל התאגידי )Terjesen et al., 2015(20, ולעיתים מדובר בנהלים פנימיים שארגונים 
מאמצים לעצמם באופן וולונטרי )Nielsen & Tvarnø, 2012; Pande & Ford, 2012(. קיומן של מכסות מנדטוריות משפיע גם 
 .)OECD, 2017d( על ארגונים שאינם מחויבים לעמוד בהן, שכן הם מתאימים את עצמם עצמאית לסטנדרטים הקבועים בחוק
ארגונים שהחילו על עצמם מכסות ייצוג באופן וולונטרי )כלומר, אימצו סטנדרטים הקבועים בחוק על אף שאינם מחויבים 
בכך( השיגו תוצאות במהירות, כמו במקרה של אוניברסיטאות פרטיות בבלגיה שהחילו על עצמן סטנדרטים לייצוג נשי בסגל 
הבכיר שבהם מחויבות אוניברסיטאות ציבוריות בלבד. למשל, אוניברסיטת גאנט השיגה יעד של 40% נשים בחבר נאמנים ובו 

.EIGE, 2019d(( 12 מושבים, שינוי של 34 נקודות האחוז לעומת התקופה שקדמה להחלת הנוהל

השפעה. הספרות מראה שככל שהמכסות הן מנדטוריות וככל שהמיקוד הוא בתוצאה, כך התוצאות הרצויות יושגו במהירות  	
רבה יותר, ומנגד, ככל שמדובר בהמלצות )גם אם הן המלצות ממשלה( וככל שהמיקוד הוא בתהליך )למשל, ביצירת שוויון 
הזדמנויות למועמדים ולמועמדות(, אזי השגת התוצאות תהיה הדרגתית ומתונה יותר )EIGE, 2019c; OECD, 2017d(. מעניין 
לראות שבמחקרים שנסקרו למסמך הנוכחי נמצא כי השימוש במכסות בדרג מסוים לא חלחל לדרגים אחרים – במדינות 
שהגדירו מכסות מנדטוריות לייצוג של נשים במועצות מנהלים לא היה שינוי של ממש בשיעור הנשים בתפקידי ניהול בדרגים 
בכירים פחות )OECD, 2017d(. יוצאת דופן היא נורווגיה שקבעה מכסות של 40% ייצוג של נשים במועצות מנהלים, ובמקביל 

.)Wang & Kelan, 2013( הייתה גם עלייה בשיעור הנשים המשמשות כמנכ”ליות

19  לעיתים מכסות נקבעות בנוגע לייצוג המועמדים. במקרים אלה המיקוד הוא בתהליך – במתן שוויון הזדמנויות.

20  למשל באוסטרליה, אוסטריה, דנמרק, גרמניה, אירלנד, לוקסמבורג, שוודיה, ארצות הברית, בריטניה והולנד. 
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)ד( תמריצים כלכליים למעסיקים
תמריצים כלכליים נועדו להגדיל את הגיוון התעסוקתי בארגונים או בענפי תעסוקה, והם מדגישים את הערך הכלכלי של  	

הגיוון. בידי ממשלות מגוון תמריצים שכוללים מענקים כספיים, הטבות מס או סבסוד משרות, והם ניתנים בגין העסקת נשים 
במשרות או בדרגים מסוימים, עמידה בתנאי סף של פערים מגדריים או הגעה לקריטריונים של שוויון מגדרי בשכר או בייצוג. ככל 
שהמעסיקים תופסים שהעסקת נשים תואמת את הצרכים הארגוניים שלהם כך עולה הסיכוי שיממשו את זכותם לתמריצים 
)Rubery & Koukiadaki, 2016(. על אף זאת לעיתים עצם מתן התמריץ מבליט את הסטריאוטיפים המגדריים, ולכן עלולה 

 .)Burtless, 1985( להיות לתמריצים השפעה שלילית

קנסות. מדינות רבות חוקקו חוקי עבודה האוסרים על אפליה על בסיס מגדרי. החוקים כוללים הפעלת סנקציות כלכליות  	
)קנסות( בגין הפרתם. אולם, יכולת ההשפעה של הסנקציות מוגבלת בשל הקושי לאכוף את החוקים ולהוכיח הפרתם, מבלי 

 .)Rubery & Koukiadaki, 2016( שמתקיימים תהליכי שקיפות בשכר וניתוח של העיסוקים

השפעה. מחקרים מראים כי השפעתם של תמריצים כלכליים או קנסות משתנה. לתמריצים כלכליים השפעה חיובית יותר  	
על שיעור הנשים בענפים או בדרגים מסוימים לעומת קנסות )Rubery & Koukiadaki, 2016(; סבסוד שכר יכול להעלות את 
שיעורי התעסוקה של נשים אך לא את שכרן )Buvinić & Furst-Nichols, 2014(. למענקים כספיים למעסיקים יכולת לזרז 

.)Woodbury & Spiegelman, 2017( את חזרתן של נשים לעבודה בתום חופשת ההורות

)ה( שינוי של התרבות הארגונית
קבוצה נוספת של כלים נועדה לצמצם את הפערים המגדריים בתעסוקה באמצעות שינוי התרבות הארגונית של מקום העבודה. 
ההנחה היא שהרגלי העבודה והנהלים במקומות עבודה רבים תוכננו כך שהעובדים המוערכים הם אלה שלא מאפשרים למחויבויות 
המשפחתיות או האישיות שלהם להתחרות במחויבות שלהם לעבודה )Williams, 2003( שינוי בתרבות הארגונית נועד לגבש 
תרבות שתאפשר איזון בין המחויבויות של העובדים למשפחה ובין מחויבויותיהם לעבודה, באמצעות שינוי מערכת התגמולים, 
תהליכי הגיוס, נוהלי העבודה והדינמיקה הארגונית. שינוי בתרבות הארגונית אינו כלי אחד, כי אם אוסף כלים שנעשה בהם שימוש 
אינטגרטיבי, בהם כלי מדיניות מוכווני משפחה שהוזכרו לעיל )חופשת הורות, מסגרות טיפול לילדים בגיל הרך ודפוסי עבודה 
 Kalev et al.,( הכשרות לעידוד גיוון תעסוקתי, מכסות לגיוס מועמדות ולאיוש דרגים בכירים ושקיפות בשכר ובזכויות ,)גמישים

 .);2006 The Behavioral Insights Team [BIT], 2017

הכשרות לגיוון תעסוקתי. הכשרות לעובדי הארגון בנוגע לגיוון תעסוקתי ולערך הכלכלי שבכוחו להביא לארגון הן כלי נפוץ  	
לצמצום פערים מגדריים )Dobbin & Kalev, 2016(. הכלי מספק משוב על הטיות מגדריות בארגון ועל האופן שבו נהלים והחלטות 
.)Giffi & McNelly, 2012; Kalev et al., 2006( משפיעים על אפשרויות הגיוון התעסוקתי ועל היכולת של נשים להתקדם בארגון

 אחריות תאגידית היא גיבוש של תפיסה ארגונית בנוגע לגיוון תעסוקתי ושל תוכניות מעשיות  שנועדו להוציאה לפועל  	
)Kalev et al., 2006(. התוכניות כוללות לרוב כינון ועדות לעידוד גיוון, מיסוד משרות שנועדו לקדם את הגיוון בארגון ויצירת 

תוכניות ארגוניות לקידום הנושא. 
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שילוב של מגוון כלים בה בעת. המאמצים לחולל שינוי בתרבות הארגונית כוללים לרוב שימוש אינטגרטיבי במגוון הכלים  	
שתוארו לעיל, ונוסף להם גם קידום הסדרי עבודה גמישים )Giffi & McNelly, 2012; Bond & Galinsky, 2011(, שינויים במערך 
הגיוס והמיון כך שיעודדו גיוון )Isaac et al., 2009(, במיוחד בתעשיית הטכנולוגיה העילית שבה נמצאו הטיות מגדריות ניכרות 

 .)EIGE, 2019e( ושינויים במערכת התגמולים והקידום בארגון ,)Smith et al., 2015( בתהליך המיון לטובת גברים

7.1.3 כלי מדיניות המתמקדים בפרט 
כלי המדיניות בקבוצה זו מתמקדים בתוכניות לשילוב בשוק התעסוקה, בפיתוח ההון האנושי ובמתן סיוע למי שהפסיק לעבוד לחזור 
לשוק התעסוקה. על פי רוב, מגוון הכלים בקבוצה זו מיושמים יחד, והם כוללים:  )א( שילוב בתעסוקה; )ב( הכשרות מקצועיות 
והקניית כישורים; )ג( הנחיה של מנטוריות, מודלים לחיקוי ופיתוח רישות )נטוורקינג(; )ד( תמריצים כלכליים לפרט, לרבות 
סבסוד שכר והטבות מס. על פי רוב, הכלים הם שירות שמציעים המדינה או ארגוני מגזר שלישי, והמימוש שלהם הוא וולונטרי. 

חשוב להדגיש שבעוד כלים מוכווני משפחה וכלים מוכווני מעסיקים גובשו כדי לתת מענה לגורמים לפערים המגדריים בתעסוקה, 
הרי שכלים מוכווני פרט גובשו כדי להעלות את סיכויי ההשתלבות של מגוון קבוצות אוכלוסייה בשוק התעסוקה או את כושר 
ההשתכרות שלהן. המשמעות היא שהתוצאות הצפויות של כלים אלה הן עלייה בשיעור ההשתתפות בשוק התעסוקה ובשכר ולא 
צמצום פערים מגדריים. על אף זאת, אנו מציגים את קבוצת הכלים הזו משום שחלק גדול מן האוכלוסייה המשתכרת שכר נמוך 
או המצויה מחוץ לשוק התעסוקה הוא נשים )ראו תרשים 1(. אי לכך, כלים אלו יכולים לסייע גם בצמצום פערי השכר המגדריים.

)א( שילוב בתעסוקה
במרבית המדינות שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של הגברים גבוה משל הנשים, והן פועלות כדי לצמצם את הפער הזה 
ולהפחית את אי-השוויון בשוק התעסוקה. לצורך כך במרבית המדינות גובשו תוכניות התערבות שנועדו לסייע לנשים למצוא 
עבודה. מרבית התוכניות כוללות רכיבים של ליווי אישי, פיתוח מיומנויות תעסוקה רכות, סיוע בחיפוש עבודה וקישור למעסיקים 
רלוונטיים, וחלקן כוללות גם רכיב של הכשרה. הכלי נמצא יעיל בשילוב בעבודה של נשים שלא היו מועסקות לאורך זמן, והוא נמצא 
יעיל במיוחד בשיפור התעסוקה בטווח הארוך )Ameratunga Kring, 2017(. תוכניות לשילוב בתעסוקה יעילות במיוחד בהעלאת 
שיעור התעסוקה ופחות בשיפור איכות התעסוקה, ומסייעות בעיקר במדינות ובתקופות שבהן נשים משתתפות בשיעורים נמוכים 

.)Buvinić & Furst-Nichols, 2014( בשוק התעסוקה

)ב( הכשרות מקצועיות והקניית כישורים21
הכשרות מקצועיות והקניית כישורים רכים הם כלים נפוצים שנועדו לשפר את ההון האנושי של נשים ואת יכולת ההשתכרות 
שלהן. הכלים נפוצים בענפי תעסוקה שמשתנים תדיר, כגון  טכנולוגיות מידע )ICT(, ובענפים שבהם מועסק שיעור נמוך של נשים, 
והם שכיחים כאמצעי להכשרה של נשים שחוזרות לשוק התעסוקה לאחר תקופה ארוכה, למשל בשל גידול ילדים או מחלה 
 Ameratunga( ממושכת. הכשרות מקצועיות יעילות במיוחד כאשר הן נעשות בהלימה עם הביקוש למקצועות בשוק התעסוקה

Kring, 2017(. הכשרות והקניית כישורים לנשים לצורך שיפור ההון האנושי שכיחות יותר בתחומי הטכנולוגיה והיזמות. 

21  להרחבה ראו: שורץ ויאירוב, 2018. 
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	  Interface3 הכשרות בתחום הטכנולוגיה. דוגמה בולטת לתוכנית להקניית כישורים בענף טכנולוגיית המידע היא פרויקט
בבלגיה )EIGE, 2019f(. מטרת הפרויקט היא לחזק את יכולת התעסוקה של נשים במקצועות מסוג זה,  ובמיוחד של נשים 
שהשכלתן נמוכה או שיש להן קשיים חברתיים. 62% מן המשתתפות שלהן השכלה עד תיכונית ו-75% מן המשתתפות שלהן 

 .)EIGE, 2019f( השכלה תיכונית השתלבו בעבודה אחרי חצי שנה

הכשרות בתחום היזמות. דוגמה מתחום היזמות הוא פרויקט Dobbantó בהונגריה )EIGE, 2019g(. הפרויקט החל לפעול  	
בשנת 2004 והוא נועד לנשים יזמיות שעומדות לפני פתיחת עסק עצמאי או הנמצאות בשלב הראשוני של פתיחת העסק. 
במסגרת הפרויקט הנשים משתתפות בקורס אינטנסיבי שכולל הכשרה, ייעוץ, תמיכת עמיתים ורישות. משך ההכשרה הוא 
90 שעות במשך חצי שנה, ובסיומה הנשים זכאיות לתעודה. במשך תשע שנות הפעילות של הפרויקט הוא סייע ל-470 יזמיות 

 .)EIGE, 2019g( לפתוח עסק חדש או לרענן עסק קיים, ובמסגרתו נוסדו 200 ארגונים חדשים לפחות

)ג( מודלים לחיקוי, מנטוריות ורישות )נטוורקינג(
מודלים לחיקוי, מנטוריות ורישות )רשתות עמיתים מקצועיות( מוצגים בספרות ככלים יעילים לחיזוק הייצוג של נשים בדרגים 
ניהוליים )Gabaldon et al., 2016(. דמויות בכירות בעולם התוכן של הנשים משמשות מודלים לחיקוי, והנשים יכולות לצפות בהן 
ולאמץ את דפוסי עבודתן. מנטוריות הן מנהלות המלוות עובדות צעירות תקופה ארוכה יחסית. רישות )נטוורקינג( הוא רשת 

מקצועית של היכרויות ויחסים עם גורמים בעולם המקצועי המאפשרת הזדמנויות עסקיות ומקצועיות. 

 Dreher & Cox, 1996; Chao et al.,( לעלייה בשכר ,)Scandura, 1992; Dreher & Ash, 1990( סיוע של מנטוריות קשור לקידום
Whitely et al., 1991 ;1992(, לשביעות רצון גבוהה מן העבודה )Ostroff & Kozlowski, 1993( ולנכונות להתמיד במקום העבודה 

 .)Viator & Scandura, 1991(

למרות זאת, אחד האתגרים ביישומם של כלים אלה קשור במספרן המועט של נשים שיכולות לשמש מודל לחיקוי, מנטוריות, או 
בסיס לגיבוש של רשתות מקצועיות. מחקרים מראים שאנשים נוטים לחפש מודלים לחיקוי שדומים להם במאפייניהם, מבחינה 
מגדרית או אתנית )Kelan, & Mah 2014(. על כן שיעורן הנמוך של נשים בדרגות ניהול בכירות מקשה על נשים למצוא מודל לחיקוי 
הדומה להן )Burke et al., 2006(, ומעט מהן גם נמצאות בתהליך פורמלי )או לא פורמלי( עם מנטור )Blake-Beard, 2001(. נוסף 
לכך, שיעורן הנמוך של נשים בענפים מסוימים )למשל, בענף הטכנולוגיה העילית(, מקשה על בניית רשתות עמיתים מקצועיות 

  .)OECD, 2017; Cozza, 2011( לצורך קידומן של נשים או כניסתן לענפים אלה

)ד( תמריצים כלכליים לנשים 
תמריצים כלכליים הם  כסף או שווה כסף אשר מקורם בתקציב המדינה, והם מועברים לאוכלוסייה באמצעות תשלום ישיר, 
העברות למעסיקים )סובסידיות( או באמצעות מתן שירותים. תמריצים כלכליים לנשים נועדו בעיקר כדי לעודד נשים שאינן בכוח 
העבודה להצטרף לשוק התעסוקה, או להשאיר נשים עובדות בשוק התעסוקה. התמריצים כוללים הטבות מס באמצעות מתן 
נקודות זיכוי ומענק הכנסה )מס הכנסה שלילי(, סבסוד מסגרות טיפול לילדים )להרחבה על מסגרות טיפול לילדים ראו סעיף 
7.1.1ב( ומתן סבסוד וכלי סיוע לפתיחת עסק בבעלות נשים )ראו סעיף 7.2.3א, על תמריצים כלכליים והטבות מס לנשים בישראל(. 
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מענק הכנסה וסבסוד מסגרות טיפול לילדים נועדו לעודד בעיקר נשים ברמות נמוכות של השכלה ומיומנויות להצטרף לכוח  	
העבודה. בכלי מדיניות אלו מושם דגש נוסף על אימהות לילדים צעירים, אשר נוטות להישאר בבית משום שבטווח הקצר 
עלות מסגרות הטיפול בילדיהן גבוהה ולעיתים אף עולה על השכר שהן מקבלות מעבודתן. למרות עלות זו, בטווח הזמן הארוך 
האישה יוצאת נפסדת מהישארותה בבית. מתן תמריצים אלו מסייע להטות את מאזני עלות-התועלת בטווח הקצר לטובת 

 .)Rubery & Koukiadaki, 2016( עבודה עבור אותן נשים

שכר המינימום הוא אחד מכלי המדיניות המרכזיים המשמשים מדינות כדי להתמודד עם עוני ואי-שוויון )בנק ישראל, 2015(.  	
עם זאת, שכר מינימום יכול אף הוא להיות תמריץ עבור עובדות לא מיומנות בכך שהוא מגן עליהן מפני ניצול מצד המעסיקים 
במקרים שבהם למעסיק יש כוח רב במערכת יחסי העבודה )Ameratunga Kring, 2017(. אולם כלי זה שנוי במחלוקת משום 
שהוא מונע מעובדים פוטנציאלים, שעבודתם לא כדאית להעסקה בשכר המינימום, לעבוד בשכר נמוך יותר גם אם הם מעוניינים 

.)Card & Krueger, 1993( בכך, ולכן הוא דוחק עובדים חסרי מיומנויות לאבטלה

	  ,OECD-סיוע בפתיחת עסקים נועד ביסודו לתמוך בחדשנות ובקידום המשק. על אף מגוון העסקים החדשים והיזמים במדינות ה
 .)OECD, 2015a( הסבירות שנשים יקימו או יפעילו עסק חדש בשנת 2013 בישראל הייתה פחותה בכמחצית לעומת גברים
זהו הפער המגדרי השני בגודלו בקרב מדינות ה-OECD. כמו כן על פי דוח ה-OECD לנשים היו סיכויים נמוכים משל גברים 
להקים עסק אשר מפגין צמיחה )OECD, 2015a(. הדוח מציין כי אחת הבעיות היא פער בתפיסת היזמיות את עצמן כבעלות 

מיומנויות המתאימות לפתיחת עסק עצמאי. 

7.2 כלי מדיניות לצמצום פערי שכר מגדריים בישראל 
עד מלחמת יום הכיפורים בשנת 1973 רווחה התפיסה כי בישראל יש שוויון הזדמנויות לנשים. המלחמה היוותה נקודת מפנה 
בהתייחסות הציבורית והממשלתית לנושא, כיוון שגיוסם של הגברים לתקופה ארוכה הביא להאטה במשק והוכיח עד כמה הוא 
תלוי בכוח אדם גברי )שלוי, 1998(. ההכרה בדבר נחיצותן של נשים בכוח העבודה הביאה להקמתה בשנת 1975 של הוועדה 
לבדיקת מעמד האישה בישראל בראשותה של אורה נמיר. בשנת 1978 הוועדה הגישה את מסקנותיה על חוסר השוויון בין נשים 

וגברים בחברה הישראלית והמליצה על חקיקה שתבטיח שוויון מלא בהזדמנויות בדיני העבודה )שלוי, 1998(.

מאז ועד היום נחקקו כמה חוקים שנועדו להבטיח שוויון הזדמנויות לנשים ולגברים והוקמו כמה גופים פרלמנטריים וחוץ-פרלמנטריים 
כדי לקדם את המודעות לכך. על אף זאת, לעומת מדינות מפותחות בעולם, המדיניות לצמצום פערים מגדריים בתעסוקה בישראל 
אינה מפותחת. כלי המדיניות המרכזיים כוללים שינויי חקיקה ואילו כלים מתחום המדיניות הפעילה בשוק התעסוקה מכוונים 

לקבוצות אוכלוסייה שלמות ולאו דווקא לצמצום פערי המגדר בשוק התעסוקה. 

בפרק זה נציג דוגמאות בולטות של כלי מדיניות לצמצום פערים מגדריים המופעלים בישראל. חלק מן הכלים דומים לכלי המדיניות 
השכיחים במדינות ה-OECD שהוצגו לעיל, ולכן יוצגו בקצרה ובהקשר הישראלי.
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7.2.1 כלי מדיניות המתמקדים במשפחה

)א( חופשת הורות
בשנת 1954 נחקק חוק עבודת נשים בכנסת, ובו הוסדרה לראשונה בישראל חופשת לידה לנשים. החל משנת 2010 משך חופשת 
הלידה הוא 26 שבועות, מהם 15 השבועות הראשונים הם מנדטוריים ובהם היולדת זכאית לקבל דמי לידה.22 משך התקופה 
שבה זכאית היולדת לתשלום הורחב מ-12 שבועות בעת החקיקה ל-14 שבועות בשנת 2007, והחל משנת 2017 היולדת זכאית 

לתשלום במהלך 15 מ-26 שבועות של חופשה )חוק עבודת נשים, סעיף 6(. 

ההורה הזכאי. החוק בישראל קובע כי חופשת הלידה היא של האם )פרץ-וייסדובסקי, 2018(, אולם החל מן השבוע השביעי  	
זכאי האב לממש את חופשת הלידה במקומה, בהינתן שהאם מוותרת על חלק זה בחופשה. משנת 2017 זכאים שני בני הזוג 
לחלוק שבוע אחד של חופשה בתשלום.23 נוסף על כך, אבות זכאים לחמישה ימי חופשת אבהות מיד לאחר הלידה, שניים 
על חשבון ימי מחלה ושלושה על חשבון ימי חופשה )חוק עבודת נשים, סעיף 7(. על אף זאת, כחצי אחוז בלבד מן האבות 
הזכאים מנצלים את זכותם לחופשת הורות )וסרשטיין, 2017(. מסיבה זו התכנסה בראשית שנת 2019 ועדה לבחינת חופשת 

הורות ייעודית ונפרדת לאבות בהובלת משרד ראש הממשלה ובהשתתפות נציגי המשרדים הרלוונטיים )אילן, 2019(. 

משך חופשת הלידה הממוצע לאישה עובדת בישראל הוא 21 שבועות לאחר הלידה הראשונה ו-20 שבועות לאחר הלידה  	
השנייה. משך החופשה של אישה קשור במידה רבה בגובה השכר שלה ובחלקו בהכנסה המשפחתית. מרבית הנשים שבות 
לעבודה בתום החופשה בתשלום )59%( או במהלך החופשה ללא תשלום )24%(. 10% לא חוזרות לעבוד גם בחלוף שנה מן 

הלידה )הריס-אולשק, 2014(. 

גורמים הקשורים למשך חופשת הלידה. ככל ששכרן של הנשים נמוך יותר וככל שחלקו של השכר בהכנסה המשפחתית גדול  	
יותר, כך עולה הסיכוי שהן ישובו לעבודה מיד בתום תקופת החופשה בתשלום, ולהפך, ככל ששכרן גבוה יותר וככל שחלקו 
בהכנסה המשפחתית קטן יותר, כך ייטו לקחת חופשות לידה ארוכות יותר )הריס-אולשק, 2014(. משך חופשת הלידה הממוצע 
משתנה גם לפי קבוצת האוכלוסייה. משך החופשה של נשים חרדיות וערביות הוא הקצר ביותר )15 ו-17 שבועות, בהתאמה(, 
ושל יהודיות לא-חרדיות הארוך ביותר )בין 20 שבועות ליהודיות דתיות ומסורתיות ל-23 שבועות ליהודיות חילוניות(24. יש 
לזכור ששכרן של נשים עובדות חרדיות וערביות נמוך משכרן של יהודיות לא-חרדיות, ובמקביל מספר הילדים הממוצע גבוה 
יותר אצל חרדיות )6.9 ילדים לאישה( וערביות )3.35 בקרב מוסלמיות, נמוך יותר בקרב נוצריות ודרוזיות( לעומת יהודיות שאינן 

חרדיות )2.6 בקרב נשים מסורתיות ו-2.1 בקרב החילוניות( )לוי, 2016(.  

22  תחליף למשכורת בעת חופשת הלידה.

23  במקרה כזה, על האם לוותר על השבוע ה-15 שבו היא זכאית לדמי לידה.

24  מידת הדתיות של האישה נקבעה לפי הגדרה עצמית. 
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)ב( זכאות להסדרים של עבודה גמישה
בישראל עובדים על פי כמה הסדרי עבודה גמישים אשר נועדו לחזק את האפשרות לאזן בין המחויבות לעבודה ובין המחויבות למשפחה. 

חזרה הדרגתית מחופשת לידה. ברבות ממדינות ה-OECD ניתנת אפשרות לאם לשוב לעבודה בהדרגה לאחר חופשת הלידה,  	
באמצעות עלייה הדרגתית בהיקף המשרה. בישראל המודל אינו מעוגן בחוק25 אך כמה עסקים החילו עצמאית מודל של חזרה 
הדרגתית לעבודה. כך לדוגמה, בחברת אינטל, החל משנת 2003 נשים יכולות להפחית באחוזי המשרה שלהן לאחר חופשת 
הלידה, וככל שחולף הזמן מתום החופשה עליהן להגדיל את היקף משרתן עד למשרה מלאה בעת הגעתו של הילד לגיל 3 
על פי נתוני החברה; בשנת 2010 הביא הדבר לירידה של כ-30% בשיעור הפרישה של נשים מעבודה לאחר חופשת הלידה 

)הררי קמר ופיכטלברג-ברמץ, 2012(. 

שעת הורות. שעת הורות היא הזכות הניתנת לאימהות לעבוד פחות מן הנדרש להיקף המשרה ולקבל שכר עבור מלוא  	
המשרה. בישראל שעת ההורות מעוגנת בחוק עבודת נשים ומאפשרת להורה העובד במשרה מלאה לעבוד שעה אחת פחות 
מן הנדרש ביום ולקבל עבורה שכר. הזכות ניתנת במשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה )חוק עבודת נשים, סעיף 7(. 
עד שנת 2016 נקראה זכות זו “שעת הנקה”, והיא  ניתנה לאימהות בלבד. השינוי שחל משנת 2016 סימן מעבר מכלי המיועד 
לאם בלבד לכלי המיועד להורים משני המינים, והוא משקף שינויים חברתיים רחבים בנוגע להרכב המשפחה המשתנה ובנוגע 
לציפיות החברתיות מאימהות ומאבות בנוגע לטיפול בילדים ולאחריות על הפרנסה. למרות זאת, חשוב לשים לב כי הזכאות 
לשעת ההורות רחבה יותר במגזר הציבורי ובמיוחד בקרב עובדי הוראה, שם שיעור הנשים גבוה במיוחד – 65% במגזר הציבורי 
ו-87% בקרב עובדי הוראה. עובדי מדינה, למשל, זכאים לשעת הורות במשך שנה לאחר הלידה )נציבות שירות המדינה, 2014( 
ולהפחתה של חצי שעה מן המוגדר למשרה מלאה להורים לילד עד גיל 5 ומטה או לשני ילדים עד גיל 12. תקנון עובדי הוראה 
קובע כי מורה שהיא אם לילד עד גיל 14 זכאית לתוספת של 10% במשכורתה או להפחתה שוות ערך בשעות העבודה )תקנון 
שירות עובדי הוראה, 2018(. מורים שהם אבות זכאים לפחתה בשעות העבודה בלבד )בית הדין הארצי לעבודה, מספר תיק: 

עע 547/08(.          

שעות עבודה מן הבית. בישראל נהוגה זכות לעבודה מן הבית בנהלים שארגונים מחילים עצמאית על עובדיהם. בשנת 2016  	
הוחל במגזר הציבורי ניסוי ולפיו ניתנה לעובדים אפשרות לעבוד שעות נוספות מן הבית, במטרה לצמצם את הפערים בשעות 
העבודה בין נשים לגברים ובכך גם את פערי השכר. על פי דוח משרד האוצר: “בעקבות כניסת הפיילוט ניתן לזהות גידול 

במספר השעות הנוספות של נשים” )משרד האוצר, 2017, עמ’ 41(. 

7.2.2 כלי מדיניות המתמקדים במעסיקים 
מדיניות מוכוונת מעסיקים כוללת חקיקה שנועדה לצמצם פערי שכר שנובעים מאפליה מגדרית, וכלים שנועדו לעודד נשים לעבוד 

בענפים מסוימים ובתפקידים מסוימים.

25  בשנת 2019 הגישה חברת הכנסת מיכל רוזין הצעת חוק להארכת חופשת הלידה ל-48 שבועות, כך שתכלול מנגנון של חזרה הדרגתית לעבודה – 10 

שבועות בהיקף של 50% משרה ועוד 12 שבועות בהיקף של 75% משרה. הצעת החוק לא עלתה להצבעה בשל פיזור הכנסת )הצעת חוק פ/460/21, 
אתר הכנסת(.



37

)א( חקיקה לאיסור אפליה 
במהלך השנים נחקקו בישראל כמה חוקים שנועדו לקדם שוויון הזדמנויות בשוק התעסוקה ולצמצם את הפערים המגדריים. 
החוקים משקפים תהליכים חברתיים רחבים בנוגע לשוויון מגדרי בישראל ומגמות גלובליות בעולם המערבי )כולל התנועה לשחרור 

האישה בארצות הברית בשנות ה-70(. נמנה שניים מן החשובים בהם: 

שוויון הזדמנויות בעבודה. כאמור, בשנת 1978 המליצה הוועדה לבחינת מעמד האישה על חקיקה שתבטיח שוויון מלא  	
בהזדמנויות בדיני העבודה, ובעקבותיה נחקק חוק הזדמנות שווה בתעסוקה התשמ”א-1981. בגרסתו הראשונה אסר החוק 
על אפליה בין עובדים או דורשי עבודה על בסיס מין, נישואין או הורות. בשנת 1988 הוחלף חוק זה בחוק שוויון הזדמנויות 
בעבודה והורחב כדי לכלול גם טיפולי פוריות, תקופת היריון, נטייה מינית, לאום ועוד. בחוק מעוגנות גם מגוון זכויות להורים, 
ובהן זכאותו של האב לקבל זכויות הקבועות בחוק בדומה לאם )היעדרות עקב מחלת ילד, השתתפות בתשלומי מעון ועוד(, 
אולם הוא זכאי להן רק אם האם לא עשתה בהן שימוש )חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ”ח-1988(. כלומר, גם בחוק 
שנועד לקדם שוויון הזדמנויות בעבודה מוטמעת ההנחה כי האם היא ההורה שלו האפשרות הסבירה לניצול הזכויות ההוריות. 

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד. בשנת 1964 נחקק החוק הקובע כי מעביד חייב לשלם לעובדת שכר שווה לשכרו של עובד  	
באותו מקום עבודה בעד עבודה דומה )חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, 1964(. בשנת 1996 נחקק חוק שכר שווה לעובדת 
ולעובד, שהחליף את החוק משנת 1964 )חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, 1996(. החוק החדש הרחיב את ההגדרה של מה 
שנחשב כשכר ושל מה שנחשב כעבודה דומה. מעניין לציין, שעל אף שרבים הם המחקרים שמראים כי ציפיות השכר של 
 Babcock ,נשים נמוכות מציפיותיהם של גברים, וכי הן גם נוטות להתמקח פחות על שכרן בכניסה למקום עבודה )למשל
Laschever, 2007 &; ראו הרחבה בסעיף 6.2(, פסק דין שניתן בשנת 2016 בבית הדין לעבודה בבאר שבע קבע שציפיות 
השכר השונות של העובדים ודרכי ניהול המשא ומתן אינן עילה להבדלי שכר בין עובד לעובדת )בית הדין לעבודה באר שבע, 

סע”ש 44269-15-11(. 

)ב( שקיפות בשכר
חובת פרסום נתוני שכר. על פי תיקון משנת 2014 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, כל גוף המחויב בפרסום נתוני השכר  	

)דוגמת עמותות ותאגידי מים( יחויב גם בהתייחסות למין העובד המוזכר. כך אמורה להיווצר שקיפות מסוימת בנוגע לפערי 
השכר המגדריים )תיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, 2014(. 

מחשבון שכר הוא כלי וולונטרי שנועד למעסיקים המעוניינים לבחון את פערי השכר בארגון שלהם. בישראל, פרויקט ’שוות  	
ערך’26 הציע מדריך למעסיקים לבדיקת פערי השכר המגדריים, מחשבון לבחינת פערי השכר וכלים יישומיים לצמצומם )נציבות 

שוויון הזדמנויות בעבודה, 2014(. 

26  פרויקט תלת-שנתי במימון האיחוד האירופי שפעל בשנים 2015-2013 ובו היו שותפים כמה ארגונים אזרחיים וממשלתיים. 
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)ג( העדפה מתקנת ומכסות ייצוג הולם
בישראל, השימוש במכסות ככלי לצמצום פערים מגדריים רווח במיוחד ככלי להגדלת הייצוג של נשים בתפקידי ניהול בכירים 

ובמוקדי קבלת החלטות, כגון מועצות מנהלים )דירקטוריון(. 

נשים במועצות מנהלים בחברות ממשלתיות. תיקון לחוק החברות הממשלתיות משנת 1993 קובע כי “בהרכב דירקטוריון  	
של חברה ממשלתית יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים” )חוק החברות הממשלתיות, סעיף 18 א’(. רק בהחלטת 
ממשלה משנת 2007 נקבע כי ’ייצוג הולם’ פירושו 50% )החלטת ממשלה 1362(. על פי ההחלטה השרים ימנו לדירקטוריונים 
של החברות הממשלתיות דירקטורים מבני המין שאינו מיוצג באופן הולם, עד להשגת שיעור ייצוג של 50% בתום שנתיים 
מיום קבלת ההחלטה )אלמגור-לוטן, 2010(. בעקבות החלטת הממשלה עלה שיעור הנשים במועצות המנהלים בחברות 
הממשלתיות מ-7% בשנת 1993, לפני התיקון לחוק, ועד ל-46% בשנת 2013 )מזרחי, 2013; אלמגור-לוטן, 2010(. בשנת 2010, 
70% מן החברות הממשלתיות עמדו ביעד הייצוג ההולם, ועוד 10% מן החברות הממשלתיות היו קרובות מאוד ליעד )אלמגור-
לוטן, 2010(. על אף זאת, כ-10% בלבד מיושבי ראש הדירקטוריון היו נשים )ולצר 2018; מזרחי, 2013( ורק אישה אחת כיהנה 
כמנכ”לית )רשות החברות הממשלתיות, 2019(. נראה כי מכסות לייצוג הולם הן כלי מדיניות יעיל להגדלת הייצוג של נשים 

בדרגים שבהם הן פעלו )מזרחי, 2013(. 

תרשים 15 מדגים את העלייה בשיעור הנשים המכהנות בדירקטוריונים משנת 1993 ועד שנת 2013.

תרשים 15: שיעור הנשים המכהנות כדירקטוריות מתוך כלל הדירקטורים בחברות הממשלתיות, בשנים 2013-1993 )באחוזים(
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נשים במועצות מנהלים בחברות ציבוריות27. תיקון מספר 16 לסעיף 239 בחוק החברות )1999( קובע מכסות לנשים בדירקטוריונים  	
של חברות ציבוריות. התיקון מתמקד בעיקר בייצוג נשים מבין הדירקטורים החיצוניים )לפי החוק, שני דירקטורים(, והוא קובע 
כי “בחברה שבמועד מינוי דירקטור חיצוני כל חברי הדירקטוריון שלה שאינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם הם בני מין 
אחד, יהיה הדירקטור החיצוני הממונה בן המין השני”. בשל אופיו של החוק המתמקד בייצוג הולם של נשים מקרב הדירקטורים 
החיצוניים, שיעור הנשים המכהנות כדירקטוריות במועצות מנהלים של חברות ציבוריות נמוך הרבה יותר משיעורן בחברות 
 Deloitte ;2017 ,ממשלתיות. נכון לשנת 2017 שיעור הנשים שהיו חברות במועצות מנהלים בחברות ציבוריות היה 20% )ולצר
Global Centre for Corporate Governance, 2017(. בשנת 2010 40% מהן כיהנו כדירקטוריות חיצוניות )אלמגור-לוטן, 2010(.

חוק חובת המכרזים נועד לעודד יזמות ועסקים בבעלות נשים באמצעות מתן עדיפות לעסקים בבעלות נשים. החוק קובע  	
כי אם שתי ההצעות בעלות הציון הגבוה ביותר תהיינה בעלות ציון זהה, הזכייה תינתן לאישה. נוסח החוק כולל את המקרה 

הנדיר שבו יקבלו שתי הצעות תוצאה זהה )חוק חובת המכרזים, התשנ”ב-1992, סעיף 2 ב’(.

)ד( תמריצים כלכליים למעסיקים 
כאמור, תמריצים כלכליים נועדו להגדיל את הגיוון התעסוקתי בארגונים או בענפי תעסוקה. הם כוללים מענקים כספיים, הטבות 
מס או סבסוד משרות, והם ניתנים בגין העסקת נשים במשרות או בדרגים מסוימים, עמידה בתנאי סף של פערים מגדריים או 
הגעה לקריטריונים של שוויון מגדרי בשכר או בייצוג. להלן כמה דוגמאות לתמריצים הניתנים למעסיקים בישראל לצורך הגדלת 

שיעור הנשים בענף תעסוקה, בדרג או במקצוע לימוד28.

תמריץ להגדלת שיעור הנשים החברות במועצה ברשויות המקומיות. על פי תיקון מספר 12 לחוק הרשויות המקומיות )מימון  	
בחירות(, התשנ”ג-1993 משנת 2014, סיעה במועצת הרשות המקומית שלפחות שליש ממועמדיה הן נשים תזכה למימון 
בחירות מוגדל בגובה של 15% מעבר למימון הקבוע29. על פי דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת משנת 2019, בבחירות 
לרשויות המקומיות שהתקיימו בשנת 2018, 16% בלבד מן הנבחרים לכהן במועצות ברשויות המקומיות הן נשים, שיעור זה 
מבטא עלייה של 3 נקודות האחוז מן הבחירות בשנת 2013. גם כאשר לא מביאים בחשבון את המועצות ברשויות הערביות 
והחרדיות שמהן נפקדות נשים כמעט לחלוטין, שיעור הנשים במועצות ברשויות היהודיות הלא חרדיות הוא נמוך, אך עלה 

מאז שנת 2013 )25% בשנת 2018 לעומת 21% בשנת 2013; אבגר, 2019(. 

תוכנית רב-שנתית להוגנות מגדרית באקדמיה. בתחילת שנת 2018 הציגה המל”ג תוכנית רב-שנתית )2022-2018( להוגנות  	
מגדרית באקדמיה. התוכנית נועדה להגדיל את שיעור הנשים בסגל הבכיר באוניברסיטאות ובתפקידי מפתח באקדמיה.30 

27  חברה ציבורית היא חברה שמניותיה נסחרות בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, ומוחזקות בידי הציבור 

)ראו חוק החברות התשנ”ט-1999(.

28  הגדלת שיעור הנשים במקצועות לימוד נועדה להגדיל את מלאי הנשים בעלות הכישורים לעבוד בענפים מסוימים.

29  התיקון נעשה בשנת 2014, אולם הוחל מן הבחירות המקומיות בשנת 2018.

30  המועצה להשכלה גבוהה – תוכנית רב-שנתית לקידום נשים באקדמיה.  

https://che.org.il/
https://che.org.il/
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התוכנית התבססה על המלצות ועדת  ארנון )המועצה להשכלה גבוהה ומשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, 2015(, שעיקרן 
העלאת המודעות להוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה וגיוס וקידום נשים בסגל האקדמי בכלל, ובפרט בתחומים שבהם 
ייצוג הנשים נמוך במיוחד, כמו מקצועות הטכנולוגיה העילית )מל”ג, 2018ב(. התוכנית מיועדת למוסדות המתוקצבים על ידי 
הוועדה לתכנון ותקצוב )ות”ת(, ומתוכננת כך שתיתן מענה לחסמים העיקריים שזוהו על ידי המל”ג והעוצרים נשים מלנקוט 
צעדים הכרחיים לצורך התקדמות במסלול האקדמי )כמו יציאה ללימודי פוסט-דוקטורט בחו”ל(. במל”ג זוהה חוסר מודעות 
מערכתית להטיות מגדריות הנובעות מכשלים תרבותיים וחברתיים, ובהם ציפיות מנשים בנוגע לתפקידן במשפחה והקושי 

במציאת האיזון בין הבית ובין הקריירה האקדמית. 

התוכנית כוללת כמה תמריצים כלכליים ותהליכים לקידום השקיפות הארגונית, ובהם:

	  European( י31 של האיחוד האירופיFigures She דרישה מן המוסדות להשכלה גבוהה להעביר דיווח מגדרי שנתי על פי כללי
Commission( בנוגע למדיניות ולפעילות המוסדות בנושא קידום וייצוג נשים, לרבות בגופים המנהלים ובנוגע להרכב 

המגדרי של הסטודנטים

הקצאת תקציב ייעודי לפעילות של יועצות נשיא להוגנות מגדרית  	

מתן תמריצים שנתיים בסך כמיליון ש”ח למוסדות להשכלה גבוהה שהשיגו שיפור ניכר בנושא הוגנות מגדרית, על סמך  	
מדדי הצלחה )מדדי ההצלחה טרם נקבעו(

מתן מלגות לתואר שני ושלישי כדי לעודד גיוס נשים וקידום נשים בסגל האקדמי בתחומים שבהם ייצוג הנשים נמוך במיוחד  	
)מקצועות הטכנולוגיה העילית( 

מתן מלגות מורחבות לפוסט-דוקטורנטיות מצטיינות כדי לסייע בהוצאות המשפחתיות הכרוכות בשהייה בחו”ל 	

תמריצים להגדלת שיעור הסטודנטיות בתחומים המובילים להשתלבות בתעשיית הטכנולוגיה העילית. בשנת 2018, נשים  	
היוו 32% מן הסטודנטים למדעי המחשב ו-21% מסך הסטודנטים במקצועות הטכנולוגיה העילית )מל”ג, 2018א(. באוקטובר 
2018 הציבה לראשונה המל”ג יעד של 35% לשיעור הנשים הלומדות בתחומים המובילים לקריירה בטכנולוגיה עילית )הנדסת 
חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים, מדעי המחשב ומערכות מידע(. אוניברסיטה שתעמוד ביעד זה תזכה למענק של רבע מיליון 
ש”ח מן הוות”ת. התקצוב אמור לשמש את המוסדות לטובת חלוקת מלגות ומענקים לסטודנטיות, סדנאות חשיפה למקצועות 

הטכנולוגיה העילית, וכן במתן מעטפת תמיכה הכוללת שיעורי תגבור וליווי אישי )מל”ג, 2018ב(. 

תמריץ להגדלת שיעור הנשים בתעשייה והנשים היזמיות. על פי נתוני הלמ”ס והתאחדות התעשיינים, רק 29% מן העובדים  	
בתחומי התעשייה הן נשים. על אף העלייה שחלה בשנים האחרונות, מ-2,500 נשים מנהלות בשנת 2015 ל-3,500 בשנת 
2019, שיעורן של נשים מנהלות בתחומי התעשייה עומדים על 22% בלבד )משרד הכלכלה, 2019(. משרד הכלכלה קבע 
שתי מטרות מרכזית בתחום: האחת, הגדלת שיעור הנשים בתפקידי ניהול בתעשייה, והאחרת, סיוע בהקמת מפעלי תעשייה 

חדשים בבעלות נשים. במשרד הוחלט על שני צעדי מדיניות מרכזיים להגדלת מספר המפעלים בבעלות נשים בתעשייה: 

31  רשימת מדדים מוסכמת שנועדה לבחון את השתלבותן של נשים במגוון היבטים של ההשכלה הגבוהה.  
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העדפה עד לסכום שנתי של 15 מיליון ש״ח להקמת מפעלים בשליטת נשים ברשות להשקעות ולפיתוח הכלכלה במשרד  	
הכלכלה ותעשייה 

אפשרות למתן העדפה במסלול תעסוקה 4.18 – משרות בשכר גבוה, ברשות להשקעות ולפיתוח הכלכלה והתעשייה  	
במשרד הכלכלה והתעשייה, כדי לסייע לעסקים שבהם נשים ממלאות תפקידים בכירים )הוראות מנכ”ל 4.18 – תוכנית 
שכר גבוה(32. במקרה של ציון זהה בין מפעלים, ההעדפה תינתן למפעל שבו שיעור גבוה יותר של נשים בדרגות בכירות  

הדוגמאות שהובאו לעיל, של תמריצים כלכליים להגדלת הגיוון תעסוקתי בארגונים או בענפי תעסוקה, הן יוזמות חדשות יחסית 
וטרם נבחנה הצלחתן.

)ג( תעודות הוקרה ותחרויות יוקרתיות
תעודות הוקרה, פרסים ותחרויות הם כלים שנועדו לצמצם פערים מגדריים באמצעות חשיפה ציבורית של ארגונים העומדים 
ביעדים של שוויון בשכר. התעודות והפרסים נועדו לא רק לקדם שוויון מגדרי בארגונים הזוכים אלא גם ליצור סביבה עסקית 

שרואה בחתירה להשגת שוויון מגדרי סמל סטטוס ומתגמלת על כך.  

דירוג מעלה. בכל שנה מפרסם ארגון ’מעלה’ )ארגון גג של כ-110 חברות ישראליות מובילות( את ’דירוג מעלה’, המדרג את  	
החברות הגדולות במשק על פי מידת האחריות החברתית שלהן בתחומים שונים )תרומה לקהילה, איכות סביבה וקיימות 

ועוד(. הדירוג כולל את מדד ’הגיוון וההכלה’ שבוחן את שיעור הנשים בתפקידי ניהול בכירים ואת יעדי החברה בתחום זה. 

אות הגיוון. מאז שנת 2014 מעניק ארגון ’מעלה’ בשיתוף ’הפורום לגיוון בתעסוקה’ את ’אות הגיוון’ לחברות המקדמות מגוון  	
היבטים הקשורים בגיוון בתעסוקה, ובהם היבטים של גיוון מגדרי. ’אות הגיוון’ מעודד נראות של חברות המציבות לעצמן יעדי 

גיוון או עומדות בהם, ובהן גם חברות שהציבו לעצמן יעדים של גיוון מגדרי. 

כך לדוגמה, בשנת 2014 זכתה חברת שטראוס באות כיוון שהציבה יעד של 50% נשים בתפקידי ניהול עד לסוף שנת 2024 
)בתחילה עד שנת 2020(, ויעד נוסף לקדם עסקים קטנים ובינוניים בבעלות נשים. על פי אתר החברה, נכון לשנת 2018 עומד 
שיעור הנשים בתפקידים הניהוליים בחברת שטראוס על 43% לעומת 36% בשנת 2011. גם חברת ’באבקום’, אשר נוסדה 
בשנת 2008 במטרה לתת מענה לצורך במקומות עבודה לתושבי הפריפריה, זכתה ב’אות הגיוון’ על קביעת היעד המרכזי של 

החברה לקדם תעסוקת נשים ערביות.

מדד הגיוון התעסוקתי. מדד הגיוון התעסוקתי פותח על ידי נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, הלמ”ס ופרופ’ אלכסנדרה  	
קלב מאוניברסיטת תל אביב. המדד מתפרסם אחת לשנה מאז 2016 והוא מדרג עשרים ענפי כלכלה מרכזיים במגזר הפרטי 
המעסיקים יותר ממיליון עובדים וכוללים 40% מן המעסיקים בישראל. המדד מדרג את הענפים לפי ציוני ייצוג ושוויוניות שכר 

של חמש קבוצות אוכלוסייה בגילי העבודה, ובהם נשים, ערבים, יוצאי אתיופיה, חרדים ובני 45 ויותר )קלב ואח’ 2018(. 

32  מסלול תעסוקה 4.18 מאפשר קבלת סבסוד לשכר העובדים בהינתן תנאים מסוימים )אזור עדיפות, אוכלוסיית העובדים ועוד(. 

http://www.maala.org.il/
http://diversityisrael.org.il/
http://diversityisrael.org.il/
https://www.babcomcenters.com/he/
https://www.babcomcenters.com/he/
https://www.babcomcenters.com/he/
https://www.babcomcenters.com/he/
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על אף שאין חובה על המעסיקים לעמוד ביעדי המדד, פרסום הנתונים לבדו מעודד את המעסיקים לצמצם את הפערים בעסק 
שלהם. לפי דוח נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה משנת 2018, פרסום תוצאות המדד בשנת 2016 ובשנת 2017, ולפיהם יש 
פערי שכר גדולים במיוחד בענף הביטוח וקרנות הפנסיה, הוביל לשיתוף פעולה בין הנציבות לחברות גדולות בענף כדי להקטין 

את פערי השכר )קלב ואח’ 2018(. 

קשיים ביישום של תעודות הוקרה ותחרויות. על אף הפוטנציאל הטמון בכלים אלה להעלאת הגיוון המגדרי, לעיתים קשה  	
ליישמם. דוגמה בולטת לכך היא יישום החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים 
)2008(. מטרת החוק היא ליצור מודעות ציבורית לצורך בהתאמת מקומות עבודה למחויבויות המשפחתיות ולקדם שינוי בקרב 
עסקים. האמצעי הוא מתן פרס כספי לחברות פרטיות או תעודת הוקרה לחברות ציבוריות על קידום נשים ועל התאמת מקום 
העבודה לדרישות המשפחה. המועצה הציבורית שהוקמה מתוקף החוק בראשות השופטת דליה דורנר התכנסה לראשונה 
בשנת 2010 וסיימה את עבודתה בשנת 2013 )משרד הכלכלה, 2013(, ואילו הפרס ניתן פעם אחת בלבד, בשנת 2017. במהלך 
השנים עברה האחריות למימוש החוק בין משרדים ואגפים שונים, ונכון לשנת 2018 אחראית למימוש החוק נציבות שוויון 
הזדמנויות בעבודה.33 על אף שמדובר בחקיקה, כלי מדיניות קשיח, יישום החוק ואמצעי האכיפה הם רכים, מבלי שננקטו 

סנקציות לאי-עמידה בדרישות.

7.2.3 כלי מדיניות המתמקדים בפרט

)א( תמריצים כלכליים לנשים
כאמור, תמריצים כלכליים הם כסף או שווה כסף אשר מקורם בתקציב המדינה והם מועברים לאוכלוסייה באמצעות תשלום 
ישיר, העברות למעסיקים )סובסידיות( או באמצעות מתן שירותים. התמריצים נועדו בעיקר לעודד נשים שאינן בכוח העבודה 

להצטרף לשוק התעסוקה )להרחבה על תמריצים במדינות מערביות ראו סעיף 7.1.3 ד(. 

מענק הכנסה וסבסוד מסגרות טיפול לילדים נועדו לעודד בעיקר נשים ברמות נמוכות של השכלה ומיומנויות להצטרף לכוח  	
העבודה, ואימהות צעירות לחזור לשוק התעסוקה. בשנת 2012 12% מן הנשים השכירות בישראל )כ-210 אלף נשים( היו 
זכאיות למענק עבודה )בנק ישראל, 2013(. שיעור מימוש הזכאות בקרב נשים עמד על 55% בשנת 2014, זאת לעומת 40% 

בקרב גברים )בנק ישראל, 2015א(. 

סבסוד מסגרות טיפול עד גיל 3 הוא דיפרנציאלי ונקבע על פי ההכנסה המשפחתית לנפש. שחר )Shachar, 2019( מצאה כי 
לסבסוד מסגרות טיפול יש השפעה חיובית מובהקת על שכרה של האם בשנות קבלת הסבסוד, אך לא נמצאה השפעה רבה 
של הסבסוד על שכרה של האם בטווח הארוך. החוקרת מסבירה כי ככל הנראה, הפחתת שעות העבודה, או בחירה ב”משרת 
אם” בשלוש השנים הראשונות לאחר הלידה, אינן פוגעות בצבירת ההון האנושי בהיקף המשפיע על השכר העתידי של האם.

33  מתוך דיוני הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי: יישום חוק לעידוד שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים. 

https://oknesset.org/meetings/2/0/2065312.html
https://oknesset.org/meetings/2/0/2065312.html
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נשים בישראל זכאיות לחצי נקודת זיכוי ממס הכנסה34 נוסף ל-2.25 נקודות זיכוי הניתנות להן כתושבות המדינה. כמו כן  	
אימהות זכאיות לתוספת של 2.5-0.5 נקודות זיכוי לכל ילד, על פי גילו, עד הגיעו לגיל 18. אומנם כלי זה אמור גם הוא לתמרץ 
אימהות להיכנס לשוק התעסוקה אך בישראל הוא חשוב יותר לנשים בעלות הכנסה גבוהה, אשר ממילא משתתפות בכוח 
העבודה. ברנדר וסטרבצ’ינסקי )Brender & Strawczynski, 2015( מצאו כי מרבית האימהות אינן נהנות כלל מנקודות הזיכוי 
בגין ילדיהן וכי רק 19% מן האימהות לילדים בני 5 ויותר מנצלות את מלוא הטבת המס בגין הילדים ועוד 19% מנצלות חלק 

מן ההטבה. 

שכר המינימום הוא אחד מכלי המדיניות המרכזיים המשמשים מדינות כדי להתמודד עם עוני ואי-שוויון )בנק ישראל, 2015ב(.  	
בשנת 2012 עמד שיעור הנשים השכירות ששכרן השעתי היה קרוב לשכר המינימום או נמוך ממנו על 29%, לעומת 19% 
בלבד בקרב הגברים השכירים. כמו כן שיעור זה היה גבוה יותר בקרב צעירות, בעלות השכלה נמוכה, תושבות הפריפריה 
ובנות האוכלוסייה הערבית )בנק ישראל, 2015ב(. כפי שהוזכר לעיל, כלי זה שנוי במחלוקת משום שהוא מונע ממחפשי עבודה 
.)Card & Krueger, 1993( שעבודתם לא כדאית להעסקה בשכר המינימום לעבוד בשכר נמוך יותר גם אם הם מעוניינים בכך

סיוע בפתיחת עסקים. אף על פי שבישראל יש שיעור גבוה של יזמים ובמיוחד יזמים צעירים )OECD, 2016(, הסבירות שנשים  	
יקימו או יפעילו עסק חדש בשנת 2013 הייתה פחותה בכמחצית לעומת הסבירות של גברים )OECD, 2015a(. אחת הבעיות 
היא פער בתפיסת היזמיות – במענה על השאלה אם יש להן יכולות הדרושות ליזמות, רק 29% מן הנשים הישראליות דיווחו 

 .)Menipaz et al., 2011( כי יש להן המיומנויות הנחוצות להקמת עסק לעומת 49% מן הגברים

בישראל, מיזם SAWA המופעל בשיתוף עמותת קרנות קורת והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה 
מאפשר לנשים מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית לקבל הלוואה לצורך פתיחת עסק וכן מספק ליווי אישי במשך 
השתתפותן בתוכנית. המיזם פועל מאז שנת 2011, והוא שיפר שיפור מובהק את רמת ההכנסות של הנשים )72% מן הנשים 
הרוויחו עד 2,000 ש”ח בשנת 2011 לעומת 30% שהרוויחו כך בשנת 2017(, בתוספת הכנסה שנתית לעסק של כ-16,000 
ש”ח )משרד הכלכלה והתעשייה, 2018(. מיזם נוסף של הסוכנות לעסקים הוא ’העמותה להעצמה כלכלית של נשים’, שנועדה 

לסייע לנשים להגיע לעצמאות ויציבות כלכלית בהקמה או בהרחבה של עסק באמצעות הלוואה.

)ב( תוכניות לשיפור התעסוקה של נשים
בישראל מופעלות מגוון תוכניות לשיפור התעסוקה בקרב קבוצות אוכלוסייה המרוחקות משוק התעסוקה על פי יעדי התעסוקה 
שנקבעו בשנת 2010 על ידי ’הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה’ בראשות פרופ’ אקשטיין )משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, 

2010(35. את התוכניות מפעילים משרד העבודה והרווחה ועמותות המגזר השלישי )כמו ג’וינט-ישראל תבת(. 

34  ערכה השנתי של נקודת זיכוי עמד על 2,616 ש”ח בשנת 2019.

35  בשנת 2018 התכנסה בשנית הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030, והמלצותיה טרם התפרסמו.

https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Researches/Pages/sr27.aspx
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תוכניות המכוונות לנשים מתמקדות בשילובן בעבודה, בשיפור ההון האנושי ובשיפור איכות העבודה של נשים עובדות.  	
דוגמאות לכך הן תוכנית ’אשת חיל’, המספקת תמיכה לנשים )ובעיקר לאימהות( מתרבויות מסורתיות )ובהן האוכלוסייה 
הקווקזית, האתיופית והערבית( החיות בעוני, מעוטות השכלה, בלא תעסוקה או בתת-תעסוקה; תוכנית ’מיפנה מסאר’ של 
ארגון ’בעצמי’, המספקת תמיכה תעסוקתית ומקדמת נשים שאינן מועסקות או המצויות בתת-תעסוקה ממגוון אוכלוסיות 
)בהן נשים ערביות, יהודיות, עצמאיות, מבוגרות(; תוכנית ’צופיה’, המספקת הכשרה מקצועית לנשים חרדיות )כהנר, 2014(; 

תוכנית ’מובילות’, שנועדה לקדם תעסוקה איכותית ומנהיגות תעסוקתית של נשים חרדיות )כהנר, 2018( ועוד. 

דוח של הקרן למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי בחן את יעילותן של 17 תוכניות תעסוקה מגוונות לנשים. מסקנותיו  	
מורכבות ומשתנות על פי התוכנית ואוכלוסיית היעד. המחקר מראה כי לאחר שנה, שיעור המשתתפות המועסקות נע בין 
30% ל-80%, ובמרבית התוכניות כ-50% מן הנשים בלבד עבדו במשרה מלאה )הנדלס, 2015(. תוכניות תעסוקה אלו פונות 
בדרך כלל לאוכלוסיות מעוטות השכלה וניסיון ועל כן מתמקדות בעיקר בהשמתן של נשים בעולם העבודה, על אף שכיום, 

לנוכח הירידה בשיעור האבטלה, תוכניות רבות מתמקדות בשיפור איכות העבודה.      

)ג( שילוב במקצועות טכנולוגיים
תעשיית הטכנולוגיה העילית היא אחת ממנועי הצמיחה הבולטים של מדינת ישראל ואחד ממקורות התחרות של המדינה בשוק 
הבין-לאומי. זוהי גם אחת התעשיות שהשכר החודשי הממוצע בהן הוא מן הגבוהים במשק הישראלי, וגם אחת התעשיות שבהן 
ייצוג הנשים נמוך – 26% בלבד מן המועסקים בתפקידי ליבה בתעשייה זו הן נשים. בישראל ננקטו כמה צעדים כדי להעלות את 

שיעור הנשים במקצועות הטכנולוגיים ובתעשיית הטכנולוגיה העילית.

בשנת 2000 הוקמה המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה, ומטרתה להביא לידי שיפור איכות החיים של נשים בישראל  	
ושל מעמדן, במיוחד בכל הקשור לתחומי המדע והטכנולוגיה. המועצה פועלת במגוון דרכים כדי לחזק את המודעות הציבורית 
לקידום נשים בתחומי המדע והטכנולוגיה, בהן תמיכה במחקר, הענקת מלגות, פיתוח ידע והפצתו )משרד המדע והטכנולוגיה, 

.)2018

תוכניות לשילוב נשים בתעשיית הטכנולוגיה העילית. החלטת ממשלה 2292 מיום 15.1.2017 הטילה על הממונה על התעסוקה  	
במשרד העבודה והרווחה להוציא לפועל תוכניות לשילוב אוכלוסיות בייצוג חסר בתעשיית הטכנולוגיה העילית, בדגש על 
שילובן של נשים, חרדים ואוכלוסיית המיעוטים. במסגרת זו הנחה הממונה על התעסוקה לגבש ולהפעיל תוכנית תלת-שנתית 
להעלאת שיעור הנשים בתעשייה זו, ויצר שיתוף פעולה עם ארגון she codes; לשם מתן הכשרות טכנולוגיות, שילוב נשים 

בתעשיית הטכנולוגיה העילית ועידוד צעירות לבחור בלימודים טכנולוגיים. 

תוכניות לעידוד תלמידות לבחור במקצועות ה-STEM. בישראל פועלות כמה תוכניות שנועדו לעודד תלמידות לבחור במקצועות  	
לימוד המובילים לקריירה בתעשיית הטכנולוגיה העילית, ובהן ’מובילות למדע ולתעשייה’ בשיתוף הטכניון, שמטרתה קידום 
תלמידות ללימודי מדעים וטכנולוגיה ובהמשך שילובן במקצועות הטכנולוגיה העילית; ’סודקות את תקרת הזכוכית’, שנועדה 
לעודד נערות מן הפריפריה החברתית ללמוד מתמטיקה ומדעים; ופרויקט She Space’’ הפונה לתלמידות מדרום הארץ, בדגש 

על נשים חוקרות חלל )להרחבה: בן טובים וקוסט, 2017(. 

https://www.be-atzmi.org.il/employment-programs/
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2292
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2292
https://she-codes.org/he/home-heb/
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הגדלת שיעור נשים יזמיות בטכנולוגיה עילית. בשנים 2017-2014 רק 10.5% ממיזמי הטכנולוגיה העילית שהוקמו בישראל  	
היו בהובלת נשים )משרד הכלכלה, 2019(. נוסף לשיעור הנמוך של נשים הלומדות את מקצועות ה-STEM ולשיעורן הנמוך 
בתעשייה זו, הן מתקשות לעבור מתעסוקה כשכירות ליזמות בתחום. גם הנשים שהופכות ליזמיות מתקשות להשיג מימון 

)23% פחות מגברים( וכן סיכוייהן לֶהנְֵּפק )אקזיט( נמוכים יותר )30% פחות(. 

בשנת 2019 פתחה רשות החדשנות מסלול ייחודי למימון מוגבר של חברות הזנק )סטארט אפ( בבעלות נשים )לפחות 33% 
בבעלות אישה והיא משמשת מנכ”לית או סמנכ”לית טכנולוגית(. המסלול הייחודי מאפשר מימון של 75% מתקציב המחקר 

והפיתוח של החברה בשנה הראשונה ו-70% בשנה השנייה לעומת תקרה של 50% במסלול הרגיל.

7.3  מהלכים רוחביים לצמצום פערים מגדריים בשוק התעסוקה
בפרק זה נציג מהלכים רוחביים שנועדו לצמצם את פערי השכר המגדריים בשלוש מדינות. בתחילה נציג את המדיניות של 
שוודיה – התמקדות בתמיכה רחבה באיזון שבין עבודה למשפחה וקידום שוויון מגדרי. לאחר מכן נציג את המדיניות שבה 
נקטה גרמניה – התמודדות לאורך שנים עם פערי שכר מגדריים ניכרים ויישום של כמה התערבויות שהתמקדו בקונפליקט 
עבודה-משפחה. ולבסוף נציג את המקרה הייחודי של אוסטרליה, אשר הפעילה באותה העת כמה כלים המתמקדים במעסיקים. 

7.3.1 שוודיה
שוודיה היא אחת המדינות המובילות בעולם בכל הנוגע למדיניות מוכוונת משפחה ולשוויון מגדרי )Valarino et al., 2018(. שוודיה 
מיישמת כלי מדיניות לעידוד תעסוקת נשים, לצמצום הקונפליקט בין עבודה למשפחה ולצמצום פערים מגדריים בשכר ובייצוג. 
יותר משני עשורים מוענקות בה חופשות הורות נדיבות, סבסוד גבוה של מסגרות לילדים בגיל הרך וזכאות להסדרי עבודה 

גמישים )לוח 2(.

לוח 2: כלי מדיניות המתמקדים במשפחה, שוודיה

רפורמהשנה

הקצאת חודש אחד של חופשת הורות עבור כל הורה בנפרד. המימוש – של ההורה הייעודי בלבד1995

הגבלת העלות של מסגרות לילדים כך שתהיה 3%-1% מן ההכנסה המשפחתית; ייסוד גני חובה לילדים בני 5-4 2002-2001

תוספת של חודש לחופשת ההורות של האבות2002

תוספת של בונוס לחלוקה שוויונית של חופשת ההורות, באמצעות זיכוי מס2008

מדיניות “תשלום עבור טיפול” )cash-for-care(, עבור אימהות שאינן משתמשות במסגרות מסובסדות לטיפול בילדים2016-2008

תוספת של חודש לחופשת ההורות לכל אחד מן ההורים2016

https://innovationisrael.org.il/press_release/4284
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חופשת ההורות בשוודיה היא נדיבה בכמה היבטים: החופשה ארוכה יותר מן הממוצע במדינות ה-OECD ואורכת 16 חודשים;  	
רוב חודשי החופשה הן בתשלום של כ-80% מן המשכורת; אפשר לקחת את החופשה בכל עת עד שהילד מגיע לגיל 8 )עד 

 .)Valarino et al., 2018; Duvander & Johansson, 2012( )2014 גיל 12 לילדים שנולדו החל משנת

בעשרים השנים האחרונות יושמו בשוודיה כמה רפורמות בחופשת ההורות שמטרתן לעודד גברים לממש את זכותם לנצלה 
)Duvander & Johansson, 2019(. הרפורמות קבעו כי חופשת ההורות מחולקת לשתי תקופות נפרדות לאב ולאם, כך שאם 
הורה אחד לא מנצל את חלקו גם ההורה האחר לא יכול לנצל חלק זה. בשנת 1995 נקבע כי תקופה זו תימשך חודש, בשנת 
2002 נקבעו חודשיים ובשנת 2016 נקבעו שלושה חודשים לכל הורה. בשנת 2008 התווסף בונוס של נקודות זיכוי במס עבור 
הורים החולקים את החופשה חלוקה שוויונית. מחקר שבחן את השפעותיהן של הרפורמות מצא כי הקצאת חופשות נפרדות 
לכל הורה העלתה את הסיכוי שאבות יממשו את הזכות לנצלן, אך לנקודת הזיכוי במס שמתגמלות הורים לחלוק חלוקה שווה 
את חופשת ההורות כבר לא הייתה השפעה על שיעור האבות שמימשו את זכותם לחופשה, מעבר לעלייה שכבר הושגה 

 .)Duvander & Johansson, 2012( מעצם הקצאת החופשה הנפרדת לאב

סבסוד מסגרות לילדים. החזרה לעבודה בתום חופשת ההורות בשוודיה נתמכת באמצעות סבסוד של מסגרות לילדים בגיל  	
הרך במידה ניכרת לעומת מדינות ה-OECD. החל משנת 2002 קבעה המדינה תקרה לתשלום שכר הלימוד עבור המסגרות, 
שאינו תלוי במספר הילדים או במספר השעות שבהן הם שוהים במסגרת )Wikström et al., 2015(. עם זאת הסכום המרבי 
שמשולם עבור משפחות בעלות הכנסה נמוכה וילד אחד נמוך יותר. נוסף לכך, כל ילד מגיל שנה ויותר זכאי שיישמר לו מקום 
במסגרת מסובסדת )Valarino et al., 2018(. הוצאה של משפחה בשוודיה על מסגרות לילדים בגיל הרך היא כ-4.4% מן 
ההכנסה החודשית לעומת 20% בארצות הברית ובבריטניה )NIKK, 2018(. נתוני ה-OECD תומכים בהנחה שלסבסוד של 
מסגרות לילדים בגיל הרך השפעה על השימוש בהן, שכן 90% מן הילדים בגיל שנתיים בשוודיה מצויים במסגרות לעומת 
ממוצע של כ-45% במדינות ה-OECD, 2018f( OECD(. חשוב לציין כי באיסלנד, בנורווגיה בשוודיה ובדנמרק, שבהן שיעור 

הילדים בני שנתיים במסגרות בגיל הרך הוא הגבוה מבין מדינות ה-OECD, גם הסבסוד עבור המסגרות גבוה. 

בחירה בין מסגרות מסובסדות ובין תשלום. שוודיה ערכה ניסוי בשם “תשלום עבור טיפול” )cash-for-care( שמטרתו לאפשר  	
להורים לילדים עד גיל 3 לבחור בין שתי חלופות: מסגרות מסובסדות לגיל הרך או תשלום שבאמצעותו יוכלו לממן טיפול 
חלופי. לפרויקט הייתה השפעה שלילית על תעסוקת נשים, מאחר שיש שהעדיפו לקחת את הכסף ולא לצאת לעבוד, בייחוד 

באזורים כפריים )Giuliani & Duvander, 2017(. עקב כך הניסוי הופסק בשנת 2016. 

הסדרי עבודה גמישים לאחר חופשת הורות. כדי לסייע להורים בעת החזרה לעבודה לאחר חופשת ההורות, הורים לילדים  	
עד גיל שמונה זכאים להפחתה של עד 25% בהיקף המשרה ולשכר על משרה בהיקף מלא. זכאות זו קבועה בחוק ולא נתונה 

 .)NIKK, 2018( למשא ומתן עם המעסיק

7.3.2 גרמניה
גרמניה החלה להפעיל כלי מדיניות לאיזון בין עבודה למשפחה רק בסוף שנות התשעים )Giesler & Kreyenfeld, 2012(. עד אז 

היא התמודדה עם פערי שכר מגדריים ניכרים )לוח 3(.
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לוח 3: כלי מדיניות המתמקדים במשפחה, גרמניה

רפורמהשנה
הספקת מסגרות ציבוריות מסובסדות של חצי יום לילדים מגיל 3 ועד גיל בית הספר 1996

חלוקה של עלות המסגרות לילדים בגיל הרך בין הרשות המקומית לרשות הפדרלית2006
חופשת ההורות קוצרה ל-14 חודשים אך התגמול עבור תקופת התשלום עלה עלייה ניכרת ל-67% מן השכר 2007

בתקופה שקדמה ללידה. נוסף לכך נקבעה חופשת הורות של חודשיים לכל היותר, לכל הורה בנפרד

שלב ראשון: מתן תשלום להורים לילדים בני 36-14 חודשים למי שלא משתמשים במסגרות ציבוריות מסובסדות2013

שלב שני: הגדלת טווח הגילים של ילדים הזכאים למסגרות מסובסדות לילדים בגיל הרך, מגיל שלוש ויותר לגילי 
שנה עד שלוש 

תמרוץ כספי לחלוקה מאוזנת בין ההורים של טיפול בילדים ועבודה בתשלום. הורים ששניהם עובדים 30-25 2015
שעות במשך ארבעה חודשים רצופים יהיו זכאים ל’בונוס שוויוניות’ שווה ערך להטבות חופשת ההורות במשך 

כארבעה חודשים 

חופשת הורות. שנת 2007 הייתה נקודת מפנה במדיניות של חופשת ההורות בגרמניה. בשנה זו החלה מדיניות של חופשת  	
הורות לאבות – ״מכסת אב״ )Adema et al., 2017(. עד שנת 2007 התאפשרה בגרמניה חופשת הורות ארוכה מאוד )עד 
שלוש שנים(, בתשלום נמוך וקבוע ללא תלות בהכנסה טרם הלידה. משנות השמונים יכלו אבות לנצל אף הם את החופשה, 
אם בחרו בכך. הרפורמה בשנת 2007 קבעה כי חופשת ההורות תקוצר ל-14 חודשים, ובאותה עת יעלה התשלום ל-67% מן 
השכר טרם הלידה. נוסף לכך נקבעה לכל הורה בנפרד חופשת הורות של חודשיים לכל הפחות. כמו בשוודיה, גם בגרמניה 
הזכות של הורה לחופשה אינה ניתנת להעברה להורה האחר. אחת ממטרות הרפורמה הייתה להגדיל את שיעור הגברים 

 .)Geisler & Kreyenfeld, 2012( המממשים את זכותם לחופשת הורות

מחקר שבחן את השפעת הרפורמה על מימוש של גברים את זכותם לחופשת הורות השווה את שיעור הגברים שמימשו את 
זכותם לחופשה לפני הרפורמה )2006-1999( ובין מי שמימשו אותה אחרי הרפורמה )2009-2007(. המחקר מצא כי הייתה 
עלייה בשיעור הגברים שמימשו את זכותם לחופשת ההורות בכל רמות ההשכלה, כאשר העלייה הבולטת ביותר הייתה בקרב 
גברים ברמות ההשכלה הגבוהות. השפעה נוספת של הרפורמה הייתה על תעסוקת נשים, שכן שיעור גבוה יותר של נשים 

.)Geisler & Kreyenfeld, 2012( שבו לעבודה בתום חופשת ההורות לאחר זמן קצר יותר

תמרוץ כספי לאיזון עבודה-משפחה. בשנת 2015 השיקה גרמניה רפורמה נוספת שמטרתה חלוקה מאוזנת יותר בין טיפול  	
בילדים ובין עבודה בתשלום בין ההורים בתקופה שלאחר חופשת ההורות. הרפורמה אימצה את מודל העבודה הדואלי 
 Müller at al.,( ״, שמתגמל הורים על חלוקה מאוזנת בין טיפול בילדים ובין עבודה בתשלוםfamiliy working time model״
2016(. הרפורמה קבעה כי רק אם שני ההורים עובדים כ-30 שעות בשבוע במשך ארבעה חודשים רצופים הם יהיו זכאים 
ל’בונוס שוויוניות’ שווה ערך להטבות חופשת ההורות במשך ארבעה חודשים )Adema et al., 2017(. התגמול נועד לפצות 
על אובדן ההכנסה הנובע מצמצום היקף המשרה של שני ההורים. מולר ואח’ )Müller et al., 2016( הראו שהחלת המודל 
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על משפחות עם ילדים בני שנה עד שלוש צפוי להעלות את שיעור הזוגות שיאמצו את המודל בנקודת אחוז אחת, עלייה של 
כ-60% לעומת המצב הקיים )שהוא 1.5% מן ההורים לילדים בני שנה עד שלוש בגרמניה בעת הבדיקה(. 

סבסוד מסגרות לילדים. בשנים האחרונות קידמה גרמניה רפורמה שנועדה לספק לאזרחיה מסגרות זמינות ומסובסדות  	
לילדים בגיל הרך )Fendel & Jochimsen, 2017(. עד שנת 2002 הקצתה המדינה שני מקומות בלבד לכל 100 ילדים במסגרות 
המסובסדות )Wrohlich, 2008(. בשנת 2013 השיקה גרמניה רפורמה ובה שני שלבים שנועדה להתמודד עם המצוקה. השלב 
הראשון סיפק מענק כספי להורים לילדים בני 36-14 חודשים שאינם נעזרים במסגרות הציבוריות המסובסדות, והוא נועד לסייע 
במימון חלופת הטיפול בילדים. בשלב השני הרחיבה גרמניה את טווח גילי הילדים הזכאים לסבסוד עבור המסגרות הציבוריות 

 .)Fendel & Jochimsen, 2017; Bauernschuster & Scholotter, 2015( לגיל הרך, מגיל שלוש ויותר לגילי שנה עד שלוש

הסדרי עבודה גמישים לאחר חופשת הורות. נשים שחוזרות מחופשת לידה זכאיות להסדרי עבודה גמישים, ובהם הזכות  	
 .)Reimer et al., 2017( להפסקות הנקה של שעה עד שעה וחצי ביום והזכות להפחתה של 30-15 שעות שבועיות בהיקף המשרה

7.3.3 אוסטרליה
שלא כמו שוודיה וגרמניה, המאמצים של אוסטרליה לצמצום פערי השכר המגדריים מתמקדים במדיניות מוכוונת מעסיקים. 

המדיניות מוסדרת בחקיקה ונעשים מאמצים רבים כדי להנגיש את המידע למעסיקים. 

הסדרי עבודה גמישים. ה- Act Work Fair הוא מסמך שנכתב בשנת 2009, והוא המתווה את כלל ההיבטים הרגולטוריים  	
והחוקתיים המסדירים את יחסי העבודה באוסטרליה. החוק מציין את הנסיבות שבהן עובד זכאי לבקש גמישות בעבודה, 

 .)OECD, 2017d( ובהן דגש מיוחד על זכאותם של הורים לילדים מגיל לידה ועד גיל בית ספר

	  WGEA – Equality Act Gender( שקיפות בשכר. בשנת 2012 נחקק באוסטרליה החוק לשוויון מגדרי במקום העבודה
Workplace(. במסגרת זו הוקמה הסוכנות האוסטרלית לשוויון מגדרי בעבודה, המספקת ייעוץ והכוונה עבור מעסיקים באיתור 
ובניתוח פערי שכר מגדריים, כולל מדריך לצמצום פערי שכר, מחשבוני שכר, כלים ומידע בנוגע להסדרי עבודה גמישים, לחופשות 
הורות ולקידום נשים לתפקידי ניהול. החוק קובע כי כלל המעסיקים שאינם מן המגזר הציבורי ומעסיקים 100 עובדים לפחות, 

מחויבים לספק לסוכנות האוסטרלית לשוויון מגדרי בעבודה מידע על:

התגמול הניתן לעובדים, לפי מגדר, דרג ותפקיד . 1

המדיניות של בית העסק לקידום שוויון מגדרי בשכר, כולל היעדים שמציב בית העסק לשוויון מגדרי בשכר, ניתוח פערי . 2
השכר והפעולות שנעשו בעקבותיו 

משנת 2015 המעסיקים מחויבים גם לספק מידע על מספר ועל שיעור העובדים שקודמו לפי מגדר, סטטוס תעסוקתי ודרג . 3
  .)OECD, 2017d(

למרות המאמצים לקדם חקיקה המסדירה שוויון מגדרי בשוק התעסוקה האוסטרלי, מידת הצלחתה בצמצום פערים מגדריים 
בשכר אינה חד-משמעית. 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00153
https://www.wgea.gov.au/about-the-agency
https://www.wgea.gov.au/about-the-agency
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8. מידת ההשפעה של כלי המדיניות על צמצום הפערים 
המגדריים בשוק התעסוקה 

עד כה הצגנו את הפער בשכר בין גברים לנשים בישראל ובמדינות ה-OECD, הצגנו את רכיבי הפער ואת הגורמים לפער, ולאחר 
מכן פירטנו את כלי המדיניות הנפוצים בעולם ובישראל כדי לצמצם את הפערים המגדריים בשוק התעסוקה. אשר לחלק מכלי 
המדיניות, הצגנו בקצרה גם את מידת יעילותם בצמצום הפערים כבר בפרקים לעיל. פרק זה נועד להציג במרוכז את מידת 

יעילותם של הכלים שיעילותם נבדקה.

לצורך כתיבת מסמך זה נעשו מרב המאמצים כדי לסקור את מגוון המחקרים שבחנו את ההשפעה של כלי המדיניות על צמצום 
הפער בשכר ואת שלל הנתונים והמסמכים שמעידים על כך. מן המחקר עולה כי יש קושי לזהות את השפעת הכלים על צמצום 
פערי השכר המגדריים, ולעיתים מזומנות נבחנה ההשפעה של כלי המדיניות על תוצאות הביניים, כלומר על צמצום רכיבי הפער 

או הגורמים לפער, בהנחה שצמצום הגורמים יוביל לצמצום הפער המגדרי בשכר.

להלן נפרט את המחקרים בתחום ואת המסקנות הכלליות שאפשר לחלץ מהם, בנוגע לכל אחד מן הסוגים של כלי המדיניות 
)מדיניות הממוקדת במשפחה, מדיניות הממוקדת במעסיקים ומדיניות הממוקדת בפרט(. לשם נוחות הקריאה, נספחים א-ד 

סוקרים בקצרה את המסקנות שעלו מן המחקרים המרכזיים בנוגע לכל אחד מכלי המדיניות.   

8.1 ההשפעה של כלי מדיניות המתמקדים במשפחה על צמצום פערי שכר מגדריים

8.1.1 חופשת הורות
חופשת הורות נועדה לצמצם את הקונפליקט בין עבודה למשפחה ואת חוסר האיזון בין גברים לנשים במחויבות כלפי הטיפול 
במשפחה, שנמצאו כאחד הגורמים העיקריים ליצירת פערי השכר המגדריים )למשל, Jeon, 2008; Shapiro & Mott, 1994(. חופשת 
ההורות מסייעת לנשים לאזן בין עבודה למשפחה ומעודדות גברים למלא תפקיד חשוב בטיפול בילדים ובעבודות הבית. על כן, 
מחקרים שבודקים את מידת הצלחתן של חופשות ההורות מתמקדים בהשפעתן על היקף התעסוקה של נשים לאחר הלידה, 

 .)Dearing, 2015( על מימוש החופשות בקרב הגברים ועל מידת מעורבותם בטיפול בילדים

מעטים הם המחקרים שבחנו את השפעת חופשת ההורות על צמצום פערי השכר, והם התמקדו בצמצום הפער בין האב לאם 
במסגרת היחידה המשפחתית ופחות בצמצום פערי השכר ברמה המדינית. מחקרים אלה בחנו את השינוי בחלק היחסי שנטל כל 
אחד מן ההורים בטיפול בילדים ובפרנסת המשפחה, בהנחה שאיזון בין גברים ונשים במחויבויות כלפי עבודה ומשפחה יצמצם 

את פערי השכר המגדריים )לסיכום המחקרים המרכזיים שבחנו את ההשפעה של חופשות הורות ראו נספח א(. 

משך חופשת ההורות של האם. למשך החופשה קשר בצורת U הפוך לתעסוקת נשים: חופשה קצרה מדי או ארוכה מדי  	
מפחיתה את הסיכוי שנשים יחזרו לעבודה ויתמידו בה )Akgündüz & Plantenga, 2013; Genre et al., 2010(, וחופשה שמשכה 
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בינוני מעלה את הסיכוי שנשים ישובו לעבודה ויתמידו בה )Dearing, 2016(. ממצא זה תקף אם החופשה היא בתשלום ואם 
.)Bergemann & Riphahn, 2011; Lalive & Zweimüller, 2009; Ondrich et al., 2003( היא בלי תשלום

חופשות הורות ארוכות שלוקחת האם בלבד מחזקות תפיסות מגדריות ומשמרות את חוסר האיזון בין גברים לנשים בכך שהן 
מאריכות את הזמן שנשים מקדישות לטיפול בילדים ולעבודות הבית בעת שהן נמצאות בחופשה, ובד בבד מצמצמות את 

 .)Hook, 2006, 2010( הזמן שאבות מקדישים לילדים ולבית

חופשת הורות ייעודית לאב. חופשת הורות ייעודית לאב מעלה את הסיכוי שגברים יממשו את זכותם לחופשת הורות וגם את  	
 Andersen, 2018; Bartel et al., 2018; Hart et al., 2016; Patnaik, 2014; Duvander & Johansson,( מספר הימים שימומשו
2012(. נמצא כי ככל שהתשלום בעת חופשת ההורות גבוה יותר כך עולה הסיכוי שגברים יממשו את זכותם לקחת חופשה 

 .)Geisler & Kreyenfeld, 2012(

מחקרים מצאו שאבות שמימשו את זכותם לחופשת הורות היו מעורבים יותר בטיפול בילדים גם בתום חופשת ההורות 
)Fernández-Cornejo et al., 2016; Haas & Hwang, 2008(, מאחר שהחופשה הפחיתה את מספר השעות שהנשים הקדישו 
 Patanik, 2014;( וחיזקה את מעורבותם של האבות בביצוע עבודות הבית )Duvabder & Johansson, 2019( לטיפול בילדים
Kotsadam & Fiseraas, 2011(. בהקשר זה יש לציין כי תמריץ כלכלי שנועד לעודד הורים לחלוק חלוקה שווה את חופשת 
ההורות לא העלה את הסיכוי של אבות לממש את זכותם לחופשת הורות, נוסף לעלייה שכבר נבעה מקיומה של חופשת 

.)Duvander & Johanssom, 2012( ההורות המיועדת לאבות

ההשפעה של רפורמות בחופשת ההורות על שכרה של האם. מעט המחקרים שבחנו את השפעות הרפורמות שיושמו  	
בחופשת הורות על צמצום פערי השכר, ובמיוחד של תוספת חופשה ייעודית לאב, הניבו תוצאות מורכבות. רפורמות בחופשת 
ההורות בדנמרק השפיעו השפעה חיובית על צמצום פערי השכר )Andersen, 2018(; גם בשוודיה העלייה בשיעור הגברים 
שמימשו את זכאותם לחופשת הורות העלתה את שכרן של בנות זוגם )Johansson, 2010(; אולם בנורווגיה, הרפורמה בחופשת 

 .)Hart et al., 2016( ההורות לא השפיעה על שכר הנשים ואף לא על איזון המחויבויות כלפי עבודה ומשפחה בין בני הזוג

8.1.2 מסגרות טיפול בילדים
כדי שחופשת הורות תשמש מנגנון יעיל לחיזוק האיזון בין עבודה למשפחה יש להפעיל גם מנגנונים ממוסדים נוספים שמאפשרים 
יציאה לעבודה של הורים גם בתום חופשת ההורות. קיומן של מסגרות טיפול ציבוריות לילדים בגיל הרך משפיעה לטובה על 
תעסוקת נשים )Hegewisch & Gornick, 2011(, בשווקים שבהם נשים הן חלק חשוב מכוח העבודה אך לא כאמצעי לשילובן 

.)Cascio et al., 2015; Tavora & Rubery, 2013(

מחקרים מראים שככל שהמסגרות הציבוריות לילדים בגיל הרך זולות יותר, זמינות יותר ואיכותיות יותר, כך הן משפיעות לטובה על 
 Bouchard, 2017; Havnes & mogstad, 2011; Lefebvre( ועל שכרן )Lefebvre & Merrigan, 2008( שיעור התעסוקה של נשים

et al., 2009( )לסיכום המחקרים המרכזיים שבחנו את ההשפעה של מסגרות לילדים ראו נספח ב(.
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עלות המסגרות לילדים. מחקרים מצאו השפעה שלילית של עלותן הגבוהה של מסגרות לילדים על תעסוקת נשים  	
)Hegewisch & Gronick, 2011; Anderson & levine, 1999(, במיוחד בקרב נשים שהשכלתן נמוכה או שכושר השתכרותן 
נמוך )Hegewisch & Gronick, 2011(. ככל שסבסוד המסגרות גבוה ועלותן נמוכה, כך יותר נשים יצאו לעבוד ובהיקף משרה 
 Hardoy & Schone,( גבוה יותר וכך שכרן היה גבוה יותר. ממצאים אלה התקבלו בכמה מדינות מפותחות ובמיוחד בקנדה

 .)Bouchard, 2017( ובניו זילנד )Havnes & mogstad, 2011( בנורווגיה ,)2015; Lefebvre et al., 2009

זמינות. ככל שיש יותר מסגרות איכותיות הפועלות על פני שעות ארוכות יותר לאורך היום, על פי השעות המקובלות בשוק  	
התעסוקה, כך עולה שיעור ההשתתפות של נשים בשוק התעסוקה בכלל )Dujardin et al., 2018( ובמשרות מלאות בפרט 
 Bauernschuster & Schlotter, 2015; Berlinski et al., 2011; Goux & Maurin, 2010; Cacio, 2009; Lefebvre & Merrigan,(
Cascio, 2006 ;2008(. במדינות שבהן נעשה מאמץ להתמודד עם מחסור במסגרות זמינות באמצעות מדיניות “תשלום עבור 
 Giuliani & Duvander,( טיפול” נמצאה השפעה שלילית על שיעור התעסוקה, על היקף המשרה ועל שכרן של האימהות

.)2017; Drange & Rege, 2013; Naz, 2004

8.1.3 זכאות להסדרים של עבודה גמישה
זכאות להסדרים של עבודה גמישה כוללת גמישות בהיקף המשרה, גמישות בשעות היממה שבהן עובדים ובמיקום שבו מתבצעת 
 Rubery & Koukiadaki, 2016; Russell et al.,( העבודה, זכאות להפסקות הנקה וזכאות לחזרה הדרגתית מחופשת ההורות
Shockley & Allen, 2007 ;2009(. הזכאות להסדרים של עבודה גמישה נועדה לצמצם את הקונפליקט עבודה-משפחה בכך 
שהיא מאפשרת להורים לנהל בנוחות את חיי המשפחה ואת חיי העבודה ומצמצמת את תקופת אי-הרציפות התעסוקתית של 

נשים לאחר הלידה. מחקרים מראים כי ההשפעה של הסדרי עבודה גמישה על צמצום פערי השכר המגדריים היא מורכבת. 

הסדרי עבודה גמישה מעלים את שיעור התעסוקה של נשים. הזכאות להסדרי עבודה גמישה מעלה את שיעור הנשים  	
שחוזרות למקום העבודה שלהן בתום חופשת ההורות )Neuburger et al., 2010; Connolly & Greory, 2008( ומסייעת להן 
להמשיך לנהל חיי משפחה בתקופת ההורות הצעירה. המשמעות היא שהסדרי עבודה גמישה משאירים אימהות צעירות 
בשוק התעסוקה מבלי שהן נאלצות לצמצם צמצום ניכר את היקף המשרה או להידחק משוק התעסוקה לצורך עמידה 

במחויבויות המשפחתיות.

הסדרי עבודה גמישה קשורים בהאטה בצמיחה של השכר לאורך זמן. עם זאת, להסדרים של  עבודה גמישה עלולות להיות  	
השפעות שליליות על תעסוקת נשים )Chung & Van der Lippe, 2018(, ובמיוחד על האפשרויות שלהן להתקדם לתפקידים 
בשכר גבוה ולדרג ניהולי )Eikhof, 2012(. נשים אשר מנצלות את זכותן החוקית לשעות עבודה גמישות או ליום עבודה מקוצר 
 Coltrane et al., 2013; Glass,( אשר מאט את צמיחת שכרן לאורך זמן )Mommy track( ”מנותבות אל “מסלול אימהות
2004(36, לעיתים הן נתפסות כמחויבות פחות לעבודה ולכן מקבלות פחות הזדמנויות לקידום )McKenna, 1997(. מעניין לציין 
.)Fuller & Hirsh, 2019( כי הפגיעה של הסדרי עבודה גמישים בצמיחה של השכר לאורך זמן נמוכה יותר בקרב נשים משכילות

.)Coltane et al., 2013( 36  להסדרי עבודה גמישים השפעה שלילית גם על שכרם של גברים הנעזרים בהם
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האטה בצמיחה בשכר לאורך זמן קשורה במיוחד לאפשרות לעבוד מחוץ למקום העבודה )ובמיוחד מן הבית(. עבודה מן הבית 
אומנם מאפשרת למלא את המחויבויות הכרוכות בטיפול בילדים, אולם היא מצמצמת את נוכחותן הפיזית של נשים במקום 
העבודה ובמוקדי קבלת ההחלטות )Harrison & Gajendran, 2007( ובכך מפחיתה את הסיכוי שלהן להתקדם לתפקידים בשכר 

  .)Burnett et al., 2011( גבוה

מעניין לציין כי המידה שבה הסדרי עבודה גמישה פוגעים באפשרויות הקידום ובשכר לאורך זמן קשורה לסיבה הנתפסת  	
שבגינה העובד או העובדת מנצלים את זכותם להסדרים אלה – כאשר עובד או עובדת מנצלים את זכותם לעבודה גמישה 
כדי להעלות את היצרנות שלהם, הם נתפסים כמחויבים לעבודה ומתוגמלים על כך; אולם כאשר הם מנצלים את זכאותם 
לעבודה גמישה מסיבות שאינן קשורות לעבודה )למשל, לשם עמידה במחויבות משפחתית(, הם נתפסים כמחויבים פחות 

 .)Leslie et al., 2012(  לעבודה ונענשים על כך

8.2 ההשפעה של כלי מדיניות המתמקדים במעסיקים על צמצום פערי שכר מגדריים
כלי מדיניות בקבוצה זו כוללים מנגנונים שמופנים למעסיקים ומטרתם צמצום אפליה על רקע מגדרי ובידול אנכי, באמצעות שינוי 

מנגנונים ארגוניים ותהליכים ארגוניים בסביבת העסק, הפועלים כחסמי תעסוקה בפני נשים. 

8.2.1 שקיפות בשכר
שקיפות בשכר היא כלי שנועד למנוע אפליה בשכר, ולפיה ניתן שכר שונה עבור אותה עבודה באמצעות צמצום פערי ידע במשק, 
בענף או בבית העסק )Ioannides & Datcher Loury, 2004; Holfer & Murphy, 1992(. שקיפות בשכר מחזקת את המודעות 
של העובדים לזכויותיהם, מספקת הזדמנות לדרוש את הזכויות ומצמצמת עמימות. מרבית המחקרים שבחנו את השפעתם של 
מנגנונים ליישום שקיפות בשכר מראים כי יש להם השפעה חיובית על פערי השכר המגדריים )לסיכום המחקרים המרכזיים שבחנו 

את ההשפעה של שקיפות בשכר ראו נספח ג(. 

חובת פרסום של נתוני שכר. מרבית המחקרים שבחנו את השפעתה של חקיקה המחייבת פרסום נתוני שכר הראו כי יש  	
לה השפעה חיובית על צמצום פערי שכר מגדריים. במדינות בארצות הברית אשר אסרו על “נוהל סודיות שכר”, שהתקיים 
בארגונים רבים, הייתה השפעה חיובית על צמצום פערי השכר המגדריים )Kim, 2015(. דוגמה נוספת היא חובת דיווח שכר 

 .)Baker et al., 2019( של עובדי אוניברסיטאות בקנדה אשר חשפה פערים מגדריים והביאה לצמצומם

מעניין לראות שחלק מן המחקרים הראו כי ההשפעה החיובית של חובת הדיווח של שכר על צמצום פערי השכר המגדריים 
נבעה בעיקר מהאטת העלייה בשכר הגברים, כך נמצא למשל במחקר שבחן את השפעתו של חוק חובת דיווח שכר בדנמרק 
 .)Mas, 2017( ובמחקר שבחן את חובת פרסום שכרם של מנהלים בכירים במגזר הציבורי בקליפורניה )Bennedsen et al., 2018(

פרסום וולונטרי של נתוני שכר. לפרסום נתוני שכר השפעה חיובית על צמצום פערי השכר המגדריים גם כאשר הפרסום נעשה  	
וולונטרית על ידי ארגונים במגזר הפרטי )Castilla, 2015(, אם כי ההשפעה היא בגבולות הארגון בלבד. כמו כן לשימוש במנגנוני 
שקיפות בתהליך הגיוס של מועמדים יש השפעה חיובית על מספר המועמדים אשר סיימו את תהליך הגשת המועמדות, וכן 

 .)Gee, 2016( על שיעור הנשים מבין המועמדים
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8.2.2 תעודות הוקרה ותחרויות יוקרתיות
תעודות הוקרה ותחרויות שמופנות למעסיקים נועדו לעודד מעסיקים לקדם מדיניות ידידותית למשפחות ולצמצם פערי שכר 
באמצעות קידום תחרותיות בקרב מעסיקים וחשיפה ציבורית של ארגונים העומדים ביעדים של שוויון בשכר. עם זאת אין מידע 
על מידת השפעתן על שכרן של נשים או על צמצום פערי השכר, ואף לא על תוצאות ביניים המובילים לצמצום פערים מגדריים 
בשכר או בייצוג. הסיבות העיקריות לכך הן שמרבית הארגונים שמחילים על עצמם את הכלים האלה הם ארגונים גדולים שפיתחו 
נהלים ומדיניות בתחום זה ומסוגלים לשאת בעול של מתן הטבות ייחודיות לצמצום פערים מגדריים, ולכן הם מייצגים ארגונים 

הדומים להם בלבד. 

8.2.3 העדפה מתקנת ומכסות לייצוג הולם
מכסות לייצוג הולם של נשים הן כלי מדיניות השייך לקבוצת הכלים של העדפה מתקנת, שמטרתם צמצום אפליה באמצעות 
מתן עדיפות לאנשים על בסיס השתייכותם לקבוצה מסוימת. מכסות יכולות להיות מנדטוריות או וולונטריות ומטרתן לעודד ייצוג 
הולם של נשים בעת הגשת מועמדות למשרות, בקידום לתפקידי ניהול ובענפי תעסוקה שונים )Gabaldon et al., 2016(. מרבית 
המחקרים שבחנו השפעה של מכסות התמקדו בהשפעתן על צמצום הפער בייצוג ופחות בפערי השכר המגדריים. זאת בהתבסס 
על ההנחה ולפיה צמצום בפערי הייצוג בתפקידים או בענפים בשכר גבוה צפוי גם לצמצם את פערי השכר המגדריים. ממצאי 
המחקרים מראים שלמכסות השפעה חיובית על צמצום פערים מגדריים בייצוג, בענפי תעסוקה ובתפקידים שהשכר בהם גבוה. 
נוסף לכך, ככל שהמכסות הן מנדטוריות וככל שהמיקוד הוא בתוצאה, כך התוצאות הרצויות יושגו במהירות רבה יותר, ומנגד, 
ככל שמדובר בהמלצות )גם אם הן המלצות ממשלה( וככל שהמיקוד הוא בתהליך )למשל, ביצירת שוויון הזדמנויות למועמדים 
ולמועמדות(, השגת התוצאות תהיה הדרגתית ומתונה יותר )EIGE, 2019c, 2019d; OECD, 2017d( )לסיכום המחקרים המרכזיים 

שבחנו את ההשפעה של מכסות לייצוג הולם ראו נספח ד(.

מכסות ייצוג מנדטוריות. נחשבות כלי מדיניות יעיל מאוד בהגדלת ייצוג נשים בדרג או בענף. מחקר שבחן את השפעתן של  	
מכסות ייצוג של נשים במועצות מנהלים בנורווגיה מצא שהחוק העלה את שיעור הנשים במועצות המנהלים וגם צמצם את 
פערי השכר המגדריים בתוך מועצות המנהלים )Bertrand et al., 2018(. דוגמה נוספת היא רפורמה שממשלת ספרד החילה 
ליצירת שוויון בהזדמנויות של נשים ברשימות לבחירות המקומיות. הרפורמה קבעה מכסה של 40% נשים מבין המועמדות 
ברשימה והעלתה את שיעור הנשים שנבחרו למועצות של הרשויות המקומיות, מבלי שהייתה פגיעה באיכות עבודתם של 
חברי המועצה )Campa & Bagues, 2017(. ההשפעה של מכסות נשים ברשימות מועמדים גדולה יותר כאשר הייתה אינדיקציה 

 .)Schwindt-Bayer, 2009( למיקומן ברשימה וכאשר הן היו מלוות בסנקציות

מכסות ייצוג וולונטריות. קיומן של מכסות מנדטוריות משפיע גם על ארגונים שאינם מחויבים לעמוד בהן. ארגונים שהחילו  	
על עצמם מכסות ייצוג וולונטריות השיגו תוצאות במהירות )EIGE, 2019c(. דוגמה לכך הן אוניברסיטאות פרטיות בבלגיה 
שהחילו על עצמן סטנדרטים לייצוג של 40% נשים בסגל הבכיר, על אף שלא היו מחויבות בכך, והשיגו את היעד בזמן קצר. 

הביקורת הציבורית על מכסות. חרף היעילות המוכחת של מכסות על צמצום הפערים המגדריים בייצוג, השיח הציבורי מבקר  	
אותן על בסיס טיעונים של הוגנות וצדק כמו גם על הפגיעה האפשרית ביעילות הכלכלית הנגרמת מגיוס מועמדת שאיננה 
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מתאימה. הביקורת הרווחת מזהירה מפני גיוס נשים שאינן עומדות בדרישות התפקיד או דחיקה של גברים מוצלחים המפנים 
את מקומם לנשים לצורך עמידה במכסה )Gabaldon et al., 2016(, וכן של פגיעה בזכות הדמוקרטית של ארגונים לבחור את 
האנשים הרלוונטיים להם )Teigen, 2012(. למרות זאת, סדרת מחקרים ניסויים מצאו שמכסות לא פגעו באיכות של המועמדים 

  .)Ibañez & Riener, 2018( בקרב 15% המועמדים בטווח העליון

8.2.4  תמריצים כלכליים למעסיקים
תמריצים כלכליים נועדו להגדיל את הגיוון התעסוקתי בארגונים או בענפי תעסוקה, והם מדגישים את הערך הכלכלי של הגיוון. 
קבוצת הכלים האלה כוללת מענקים כספיים, הטבות מס או סבסוד משרות, והם ניתנים בגין העסקת נשים במשרות או בדרגים 
מסוימים, עמידה בתנאי סף של פערים מגדריים או הגעה לקריטריונים של שוויון מגדרי בשכר או בייצוג. הכלים כוללים גם קנסות 

הניתנים בגין הפרתם של חוקי עבודה האוסרים אפליה על בסיס מגדרי.

מחקרים מראים כי השפעתם של תמריצים כלכליים או קנסות משתנה – לתמריצים כלכליים השפעה חיובית יותר על שיעור 
הנשים בענפים או דרגים מסוימים לעומת קנסות )EIGE, 2019d; Rubery & Koukiadaki, 2016(; סבסוד שכר יכול להעלות את 
שיעורי התעסוקה של נשים אך לא את שכרן )Buvinić & Furst-Nichols, 2014(. למענקים כספיים למעסיקים פוטנציאל לזרז 

.)Woodbury & Spiegelman, 1987( את חזרתן של נשים לעבודה לאחר חופשת הורות

8.2.5 שינוי התרבות הארגונית
התרבות הארגונית כוללת את הרגלי העבודה, הנורמות והנהלים במקומות עבודה, המשפיעים על היכולת של הפרט לאזן בין חייו 
האישיים ובין המחויבות לעבודה, וכן על סוג העובדים המגויסים או המקודמים בארגון. שינוי בתרבות ארגונית נועד לשנות את 
מערכת התגמולים, את תהליכי הגיוס, את נוהלי העבודה ואת הדינמיקה הארגונית כך שיאפשרו גיוס נשים וקידום נשים לתפקידים 

בכירים ונוכחות נשית במוקדי קבלת החלטות.

שינוי בתרבות הארגונית הוא אוסף כלים שנעשה בהם שימוש אינטגרטיבי, ומכאן גם הקושי בבחינתם כקבוצה אחת. הכלים  	
כוללים הכשרות לעידוד גיוון תעסוקתי, מכסות לגיוס או איוש דרגים בכירים, שינויים במערכת התגמולים והקידומים ויצירת 

 )BIT, 2017; Kalev et al., 2006( מדיניות המכוונת לאיזון בין עבודה ומשפחה

	  Kalev( לאחריות תאגידית ההשפעה הבולטת ביותר מבין הכלים לשינוי תרבות ארגונית על עלייה בייצוג נשים בתפקידי ניהול
et al., 2006(. הכוונה ליצירת תוכניות שנועדו להוציא לפועל את המדיניות הארגונית בנוגע לגיוון תעסוקתי, לרבות ועדות 

לעידוד גיוון, מיסוד משרות שנועדו לקדם את הגיוון בארגון ויצירת תוכניות ארגוניות לקידום הנושא.

כלים נוספים כוללים קביעת יעדי גיוס, שינויים בתהליכי גיוס )Leibbrandt & List, 2014( ויצירת הסדרים לאיזון בין עבודה  	
 .)Kalev et al., 2006( למשפחה, אשר לכולם השפעה חיובית על שיעור הנשים בתפקידים בשכר גבוה

 Kalev et al.,( לעומת זאת, להכשרות עובדים לעידוד גיוון תעסוקתי אין השפעה על העלאת שיעור הנשים בתפקידי ניהול
2006(, ולא נמצאו עדויות לכך שבכוחן של הכשרות לצמצום הטיות מגדריות )Girod et al., 2016; Atewologun et al., 2018( או 
של הכשרות לגיוון תעסוקתי )Bezrukova et al., 2016( להוביל לשינוי הרצוי. חלק מן המחקרים אף מראים כי הכשרות לעידוד 
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 ,)Kidder et al., 2004; Rynes & Rones, 1995; Sidanius et al., 1992( גיוון תעסוקתי מחזקות הטיות מגדריות במקום להפחיתן
 .)Naff & Kellough, 2003( ולחלקן השפעה שלילית על קידומן של קבוצות מיעוט

8.3 ההשפעה של כלי מדיניות המתמקדים בפרט על צמצום פערי שכר מגדריים
כלי המדיניות בקבוצה זו מסייעים לנשים להשתלב בשוק התעסוקה, להעלות את שכרן ולסייע להן לחזור לשוק התעסוקה לאחר 
הפסקה מעבודה. כלים מוכווני פרט גובשו כדי להעלות את סיכויי ההשתלבות של מגוון קבוצות אוכלוסייה בשוק התעסוקה או 
את כושר ההשתכרות שלהן, ולכן התוצאות הצפויות של כלים אלה הן עלייה בשיעור ההשתתפות בשוק התעסוקה ובשכר ולא 
צמצום פערים מגדריים בשכר. על אף זאת, מחקרים מצאו שלמדיניות פעילה בשוק התעסוקה השפעה חיובית על תעסוקה 

.)Bergemann & Van den Berg, 2008( ויותר על נשים מאשר על גברים )Card et al., 2017( בכלל

8.3.1 סיוע בשילוב בתעסוקה
תוכניות לשילוב נשים בשוק התעסוקה נמצאו יעילות בשילוב בעבודה של נשים שלא היו מועסקות לאורך זמן ואף נמצאו יעילות 
במיוחד בשיפור התעסוקה בטווח הארוך )Ameratunga Kring, 2017(. תוכניות לשילוב בתעסוקה יעילות במיוחד בהעלאת שיעור 
התעסוקה ופחות בשיפור איכות התעסוקה, והן מסייעות בעיקר במדינות ובתקופות שבהן נשים משתתפות בשיעורים נמוכים 

 .)Buvinić & Furst-Nichols, 2014( בשוק התעסוקה

8.3.2 הקניית כישורים והכשרות מקצועיות
להקניית כישורים השפעה חיובית על תעסוקת נשים )Bergemann & Van den Berg, 2008(, ובמיוחד על העלאת שיעורי התעסוקה 
של נשים בשווקים שבהם הן מתקשות להשתלב בתעסוקה )Ameratunga Kring, 2017; Todd, 2013(. בירדן ובארגנטינה, שבהן 
 Ameratunga( שיעור התעסוקה של נשים נמוך, סבסוד הכשרות מקצועיות לנשים השפיע לחיוב על שיעור התעסוקה שלהן

 .)Kring, 2017; Todd, 2013

על אף שלהכשרות מקצועיות השפעה שלילית על תעסוקה של המשתתפים בהן בטווח הקצר, יש להן השפעה חיובית בטווח 
 .)Biewen et al., 2014( הארוך, הן על שיעורי התעסוקה הן על שכרם של משתתפים שהיו מחוץ לשוק התעסוקה לאורך זמן

8.3.3 מודלים לחיקוי, מנטוריות ורישות )נטוורקינג(
מינוי של מנטוריות או השתתפות בתוכנית רישות נועדו לאפשר לנשים ולקבוצות מיעוט גישה למידע ולאנשים בעלי מעמד בארגון 
)Thomas, 2001(, שבכוחם לסייע להתקדם במקום העבודה. התערבויות שמקשרות נשים עם מנטוריות הן תחליף לתהליכים 

 .)Kalev et al., 2006( טבעיים ולא פורמליים בסביבה גברית

מחקרים מצאו קשר בין מינוי של מנטורית ובין קידום של נשים בעבודה )Burke & Mckeen, 1997( אם כי קשר שאינו  	
סיבתי. מחקרים אחרים מצאו קשר סיבתי ולפיו מינוי של מנטורית שיפר את הידע הארגוני הרלוונטי לקידום של העובדת ואף 
השפיע לטובה על גיבוש של רשתות חברתיות שנועדו לקדם את מסלול הקריירה של הנשים ועל מספר הפרסומים של נשים 
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באקדמיה )Blau et al., 2010(. עוד נמצא שלתוכניות רישות וליצירת רשתות עמיתים בארגונים השפעה בינונית על העלאת 
שיעור הנשים בתפקידי ניהול )Kalev et al., 2006(. מנגד, מחקרים אחרים מצאו שלתוכניות מנטורינג לא הייתה השפעה על 

.)Neumark & Gardecki, 1996( השמה בעבודה, למשל, במחלקות לכלכלה באוניברסיטאות

למפגש עם מודלים לחיקוי או עם מנטוריות יכולת השפעה גם על בחירה במסלול לימוד. למשל, מפגשים של תלמידות תיכון  	
בצרפת עם מודלים נשיים לחיקוי העלו את הסיכוי שהנערות יבחרו בלימודים אקדמיים במדע טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה 

  .)Breda et al., 2018( 30%-בשנה לאחר מכן בכ

8.3.4 תמריצים כלכליים לנשים
תמריצים כלכליים לנשים נועדו בעיקר כדי לעודד נשים שאינן בכוח העבודה להצטרף לשוק התעסוקה, או להשאיר נשים עובדות 
בשוק התעסוקה. ההשפעות של תמריצים כלכליים על תעסוקת נשים פורטו בסעיפים 7.1.3 ו-7.2.3 שהציגו את תמונת המצב 

בעולם ואת ההקשר הישראלי. בסעיף זה נציג את המידע בקצרה. 

כאמור, סבסוד מסגרות טיפול לילדים משפיע לטובה על שיעור התעסוקה של נשים )Lefebvre & Merrigan, 2008( ועל  	
שכרן )Bouchard, 2017; Havens & Mogstad, 2011; Lefebvre et al., 2009(, אולם רק בשווקים שבהם נשים הן חלק חשוב 
מכוח העבודה ולא כאמצעי לשילובן )Tavora & Rubery, 2013(. לסבסוד מסגרות טיפול לילדים עד גיל שלוש השפעה חיובית 
מובהקת על שכרה של האם בשנות קבלת הסבסוד, אך לא נמצאה השפעה משמעותית של סבסוד על שכרה של האם 
 Woodbury( מענק חזרה לעבודה סייע לזרז גם את החזרה לעבודה לאחר חופשת הורות .)Shachar, 2019( בטווח הארוך

.)& Spiegelman, 1987

הטבות מס. נשים בישראל זכאיות לחצי נקודת זיכוי ממס הכנסה ואימהות זכאיות לתוספת של 2.5-0.5 נקודות זיכוי לכל ילד,  	
על פי גילו, עד הגיעו לגיל 18. בישראל הטבת מס ככלי תמרוץ להיכנס לשוק התעסוקה רלוונטי יותר לנשים בעלות הכנסה 
גבוהה אשר ממילא משתתפות בכוח העבודה. רק 19% מן האימהות לילדים בני יותר מחמש מנצלות את מלוא הטבת המס 

 .)Brender & Strawczynski, 2015( בגין ילדיהן ועוד 19% מנצלות חלק מן ההטבה

שכר המינימום יכול לשמש תמריץ עבור עובדות לא מיומנות בכך שהוא מגן עליהן מפני ניצול מצד המעסיקים במקרים שבהם  	
למעסיק יש כוח רב במערכת יחסי העבודה )Ameratunga Kring, 2017(. עם זאת כלי זה שנוי במחלוקת משום שהוא מונע 
ממחפשי עבודה, שעבודתם לא כדאית להעסקה בשכר המינימום, לעבוד בשכר נמוך יותר גם אם הם מעוניינים בכך, ולכן הוא 

.)Card & Krueger, 1993( דוחק עובדים חסרי מיומנויות לאבטלה

סיוע בפתיחת עסקים נועד לתמוך בנשים יזמיות ובפתיחה של עסקים בבעלות נשית. כיום יש מעט מחקרים בתחום, ייתכן  	
שבשל השיעור הנמוך של נשים הפותחות עסקים והשיעור הנמוך של נשים המצליחות לקיים עסק רווחי. מחקר שבחן את 
תוצאות מיזם SAWA התומך בנשים מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית בישראל בפתיחת עסק הראה כי המיזם 
שיפר במידה מובהקת את ההכנסות של הנשים )72% מן הנשים הרוויחו עד 2,000 ש”ח בשנת 2011 לעומת 30% בשנת 

2017(, בתוספת הכנסה שנתית לעסק של כ-16,000 ש”ח )משרד הכלכלה והתעשייה, 2018(.
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נספח א: מחקרים שבחנו את ההשפעה של רפורמות ברכיבים של חופשת הורות על 
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חופשת ההורות, במהלך 26 
שבועות עבור עובדים במגזר 

הפרטי.

הרפורמה הובילה לכך 
שאבות מימשו בשיעור גבוה 

יותר את חופשת ההורות 
.)p>0.001( הכוללת

הרפורמה לא השפיעה 
לחיוב על שכר הנשים ולא 
הצליחה לצמצם את פער 
השכר בתוך משק הבית. 

רפורמה לפיה מוגדרת 1994
חופשת הורות במשך 26 

שבועות לפי החלוקה הבאה 
– 14 שבועות לאם, 4 לאב 

ו-10 שבועות משותפים.

נוסף לכך, ההורים היו זכאים 
ל-52 שבועות של חופשת 

טיפול בילדים )לכל ילד( 
בתשלום בגובה 72% מן 

השכר טרם הלידה.

הרפורמה הובילה לכך 
שאבות מימשו בשיעור גבוה 

יותר את חופשת ההורות 
.)p>0.001( הכוללת

ההשפעה של חופשת אב 
העלתה את שכר הנשים 

שנתיים, שלוש וארבע 
.)p>0.001( שנים מן הלידה
חופשת האב הייעודית גם 

צמצמה את פער השכר 
בתוך משק הבית בשנתיים 
הראשונות שלאחר הלידה 
)p>0.001(, וארבע שנים מן 

.)p>0.001( הלידה
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מחקרמדינה
שנת 

תיאור הרפורמההרפורמה
 השפעה על תוצאות 

ביניים
 השפעה על שכר 

ועל פערי השכר
,.Hart et al נורווגיה

2016
אורך חופשת ההורות 2009

הייעודית לאב עלתה מ-6 
שבועות ל-10 שבועות.

להארכת חופשת ההורית 
הייעודית לאב השפעה 

חיובית על מימוש החופשה 
בקרב אבות )14.8 נקודות 

.)p>0.05 ,אחוז

הרפורמה לא השפיעה 
לחיוב על שכר הנשים ולא 
הצליחה לצמצם את פער 
השכר בתוך משק הבית. 

 Kotsadam
 & Fiseraas,

2011

האב זכאי לחופשת הורות 1993
של 4 שבועות.

הרפורמה סייעה לחלוקה 
שוויונית יותר של עבודות 

הבית. בפרט מטלות ניקיון 
.)p>0.001( וכביסה

 Cools et
 al., 2011

מספר השבועות הכולל של 1993
חופשת ההורות עלה מ-35 

שבועות ל-37 שבועות. 
מתוכם האב היה זכאי 

לחופשה בת 4 שבועות.  

לרפורמה הייתה השפעה 
שלילית על השכר של 

הנשים )p>0.05(, ובכך 
הגדילה את פערי השכר 

המגדריים. הסיבה לכך 
הייתה גידול במשרות 

חלקיות בקרב אימהות.
ספרד, 
מדריד

Fernández- 
Cornejo et 

al., 2018

הרפורמה זיכתה אבות ב-13 2007
ימי חופשת הורות ייעודית.

לרפורמה השפעה חיובית 
על מימוש החופשה בקרב 

אבות וגם האריכה את משך 
החופשה שהאבות לקחו 

)p>0.001(. כמו כן, האבות 
לקחו על עצמם חלק גדול 

רב יותר מעבודות הבית 
.)p>0.05(

קנדה, 
חבל 

קיובק

 Patnaik,
2014

ברפורמת QPIP נעשו 2006
הקלות בקריטריונים לזכאות 

לחופשה, סכום התשלום 
בחופשה עלה ונוספה 

חופשת הורות ייעודית של 5 
שבועות לאב.

לרפורמה השפעה חיובית 
על מימוש החופשה בקרב 

אבות )p>0.001( וגם 
האריכה את משך החופשה 

.)p>0.05( שהאבות לקחו
כמו כן, האבות לקחו על 

עצמם חלק גדול רב יותר 
.)p>0.001( מעבודות הבית
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מחקרמדינה
שנת 

תיאור הרפורמההרפורמה
 השפעה על תוצאות 

ביניים
 השפעה על שכר 

ועל פערי השכר
Duvander שוודיה

 &
 Johansson,
2012, 2019

למשפחות שבהן הייתה 2008
חלוקה שוויונית של חופשת 

ההורות ניתן תמריץ כספי 
)“בונוס חופשה שוויונית”( 

באמצעות זיכוי מס.

למתן התמריץ לחלוקה 
שוויונית של חופשת 

ההורות לא הייתה השפעה 
על מספר ימי החופשה 

שאבות לקחו.
חופשת האב הייעודית 2002

הוארכה בחודש נוסף 
)“מכסת אב”(.

הארכת החופשה הייעודית 
לאב הביאה לעלייה של 6.4 

נקודות אחוז במספר ימי 
החופשה שאבות מימשו 

.)p>0.001(
לחופשת ההורות לאם נוסף 1995

חודש אחד של חופשה 
ייעודית לאב )“מכסת אב”(.

החופשה הייעודית לאב 
הביאה לעלייה של 9.7 

נקודות אחוז במספר ימי 
החופשה שאבות מימשו 

.)p>0.001(
 Ekberg et

al., 2013
לחופשת ההורות לאם נוסף 1995

חודש אחד של חופשה 
ייעודית לאב )“מכסת אב”(.

החופשה הייעודית לאב 
הביאה לעלייה של 14.7 

נקודות אחוז במספר ימי 
החופשה שאבות מימשו 

)p>0.05(. אולם לא הייתה 
השפעה על מספר השעות 

שאבות הקדישו לטיפול 
בילדים חולים.

 Johansson,
2010

חופשת האב הייעודית 2002
הוארכה בחודש נוסף 

)“מכסת אב”(.

לחופשת ההורות השפעה 
שלילית על השכר של נשים 

וגברים )-18% עד -34% 
עבור הרפורמה הראשונה; 

-5% עד 5% עבור הרפורמה 
השנייה(. עם זאת, לחופשת 

אב השפעה חיובית על 
שכר נשים, יותר מן הירידה 

בשכר עקב חופשת ההורות 
)6.1% ועד 14.9%(, ועקב כך 

מצטמצמים  פערי השכר 
המגדריים. 

לחופשת ההורות לאם נוסף 1995
חודש אחד של חופשה 

ייעודית לאב )“מכסת אב”(.
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נספח ב: מחקרים שבחנו את ההשפעה של מסגרות לטיפול בילדים על תעסוקת נשים

מחקרמדינה
שנת 

תיאור הרפורמההרפורמה
השפעה על שיעור 

התעסוקה של נשים
השפעה על שכרן של 

נשים
Michalopoulos et ארה”ב

 al., 2010; Zanoni &
Weinberger, 2015

 ,2000
2005-
2006

סבסוד מסגרות לילדים 
עבור אימהות ששכרן נמוך 

)באילנוי(. 

הרפורמה ב-2000 
העלתה את השכר 

הממוצע של האימהות 
ב-25%, בשנה 

הראשונה של קבלת 
 .)p>0.05( הסבסוד

בשנה השנייה 
ההשפעה פחתה. 
להמשך הרפורמה 

בשנים 2006-2005 לא 
הייתה השפעה.

,.Dujardin et al בלגיה
2018

רפורמה שהרחיבה 2003
בהדרגה את זמינות 

המסגרות הציבוריות 
לילדים עד גיל 3. 

השפעה מתונה על עלייה 
בשיעורי התעסוקה של 
אימהות לילדים עד גיל 

3, של 0.18 נקודות אחוז 
.)p>0.05(

& Fendel גרמניה
Jochimsen, 2017

’Betreuungsgeld’ – מתן 2013
תשלום להורים לילדים 

בגילי 36-14 חודשים, 
אם לא נעזרו במסגרות 
ציבוריות או מסובסדות.

לרפורמה יש השפעה 
שלילית לא מובהקת על 

תעסוקת נשים. 

 Kreyenfeld &
Hank, 2000

שינויים בהיקף ובזמינות 2000
של מסגרות לילדים 

במחוזות שונים בגרמניה.

לא נמצאה השפעה על 
שיעור ההשתתפות של 

נשים בשוק העבודה.
 Bauernschuster &

Scholotter, 2015
רפורמה שסיבסדה 1996

מסגרות ציבוריות לילדים 
בגילי 3 עד גיל בית הספר 

במסגרת חצי יום.

לרפורמה יש השפעה 
של 6 נקודות אחוז על 

.)p>0.05( תעסוקת נשים
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מחקרמדינה
שנת 

תיאור הרפורמההרפורמה
השפעה על שיעור 

התעסוקה של נשים
השפעה על שכרן של 

נשים
,.Bettendorf et al הולנד

 2015
רפורמה אשר הגדילה 2005

משמעותית את הסבסוד 
של מסגרות לגיל הרך 

והפחיתה את ההוצאה 
של הורים ב-50%. כמו 

כן, הרפורמה הרחיבה את 
היצע הסבסוד למסגרות 
בלתי פורמליות נוספות.

עלייה של 2.3 נקודות 
אחוז בשיעור התעסוקה 
של נשים ועלייה של 1.1 

שעות במספר שעות 
העבודה השבועיות 

.)p>0.05(

Szabó-Morvai הונגריה
& Lovász, 2019

סבסוד של מסגרות ------
לילדים בגיל 3. 

עלייה של 27 נקודות אחוז 
בשיעור ההשתתפות של 

אימהות לילדים בגיל 3 
.)p>0.05( בשוק העבודה

מחוז 
קויבק, 

קנדה

 Baker et al., 2019;
 Lefebvre et al.,

 2009; Lefebvre &
 Marrigan, 2005,

2008

סבסוד מסגרות לילדים 1997
בגיל הרך בעלות של 5$ 

ליום.

מגוון המחקרים מראים 
שלרפורמה השפעה 

חיובית: עלייה של 8-6 
נקודות אחוז בשיעורי 
התעסוקה של נשים 

.)p>0.05(

עלייה ממוצעת של 
2,300 דולרים קנדיים 

בשכר של אימהות 
זכאיות.

לרפורמה השפעה 
חיובית על שכרן של 
נשים בשנים שבהן 
הן כבר לא זכאיות 

לסבסוד. ההערכה היא 
של תוספת של 2,916$, 
2,328$, ו-4,512$ בשכר 

)בשנים שונות(.
Padilla-Romo מקסיקו

& Cabrera-
Hernández, 2019

רפורמה שהרחיבה את 2007
הזמינות של בתי הספר 
היסודיים אשר מקיימים 
יום לימודים מלא של 8 

שעות )לעומת 4.5 שעות(.

עלייה של 5.5 נקודות 
אחוז בשיעור ההשתתפות 

של נשים בכוח העבודה 
.)p>0.05(

תוספת של כ-24$ 
על שכרן של נשים 

.)p>0.05(
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מחקרמדינה
שנת 

תיאור הרפורמההרפורמה
השפעה על שיעור 

התעסוקה של נשים
השפעה על שכרן של 

נשים
,Hardoy & Schone נורווגיה

 2015
הגבלת העלות של 2003

מסגרות לילדים.
עלייה של 5% בשיעור 
התעסוקה של נשים. 

 Rege & Drange,
 2013; Naz; 2004

תשלום עבור טיפול 1998
)cash-for-care(, עבור 

אימהות שאינן משתמשות 
במסגרות מסובסדות 

לטיפול בילדים.

השפעה שלילית של 2 
נקודות אחוז על תעסוקה 

במשרה מלאה בקרב 
אימהות לילדים בגיל 4 )גם 
כאשר כבר לא היו זכאיות 

.)p>0.05( )להטבה
סבסוד מלא של מסגרות Bouchard, 20172007ניו זילנד

לטיפול בילדים של עד 6 
שעות ביום ועד 20 שעות 

שבועיות לילד, עבור ילדים 
בני 4-3. 

הרפורמה הייתה תוספת 
לסבסוד קיים של עד 

30 שעות עבור מסגרות 
לילדים עד גיל 6.

תוספת של -65.5$
85.5$ לשכר החודשי 

של אימהות זכאיות, 
עד 5 שנים מן הלידה 

)עלייה של -2%
2.6% לעומת השכר 
.)p>0.05 ,ההתחלתי

& Nollenberger ספרד
 Rodríguez-Planas,

 2015

1990s סיבסוד מסגרות לילדים
בגיל 3.

עלייה של 3 נקודות 
אחוז בשיעור התעסוקה 
של נשים לילדים בגיל 3 

.)p>0.05(
,Givord & Marbot צרפת

 2015
סיבסוד מסגרות ציבוריות 2014

לטיפול בילדים בגיל הרך.
עלייה של 1.1 נקודות אחוז 

בשיעור השתתפותן של 
אימהות לילדים בגיל הרך 

בשוק העבודה. 

עלייה של 100 יורו 
בשכר השנתי )פחות 

מאחוז אחד(.
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מחקרמדינה
שנת 

תיאור הרפורמההרפורמה
השפעה על שיעור 

התעסוקה של נשים
השפעה על שכרן של 

נשים
& Giuliani שוודיה

Duvander, 2017
תשלום עבור טיפול 2008

)cash-for-care(, עבור 
אימהות שאינן משתמשות 

במסגרות מסובסדות 
לטיפול בילדים.

ירידה של 1.6 נקודות אחוז 
בשיעור התעסוקה של 
נשים באזורים כפריים 

ומעורבים. 

 Wikström et al.,
2015

2002-
2001

הגבלת העלות של 
מסגרות לילדים ל--3

1 אחוזים מן ההכנסה 
המשפחתית וייסוד גני 

חובה לילדים בגילי 5-4. 

עלייה של 17.8 נקודת אחוז 
בשיעור התעסוקה של 

אימהות לילדים בני 5-2 
.)p>0.05(
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נספח ג: מחקרים שבחנו את ההשפעה של שקיפות בשכר על תעסוקת נשים

מחקרארגוןמדינה
שנת 

הרפורמה
 תיאור 

הרפורמה
 השפעה על 

ייצוג נשים
 השפעה על 

שכרן של נשים
Kim, 20152013-1982-------ארה”ב

)משתנה 
לפי מדינה(

חקיקה האוסרת נוהלי 
סודיות שכר

במדינות שבהן נחקקו חוקים 
אלו השכר הממוצע של נשים 

משכילות עלה לאחר החקיקה 
ב-3.5-3 נקודות האחוז לעומת 

שכר הגברים, ופערי השכר 
.)p>0.01( המגדריים הצטמצמו

LinkedInGee, 20162012 במהלך הגיוס ניתן
למועמדים מידע על 

מספר המועמדים 
שסיימו את תהליך 
הגשת המועמדות.

השפעה חיובית 
על הסיכוי של 
אישה להגיש 

מועמדות 
למקצועות בהם 

רוב גברי )8.8 
נקודות אחוז, 

p>0.001(. ולסיים 
את תהליך המיון 

)4.7 נקודות אחוז, 
.)p>0.001

ServiCo Castilla,
 2015

קיום תהליכים שקופים 2004
של קידום ותוספת 

שכר בתוך הארגון, כולל 
מנגנוני דיווח והטלת 

סנקציות. 

השפעה חיובית על צמצום 
פערי שכר מגדריים. בעוד שלפני 

הרפורמה, למין העובד הייתה 
השפעה מובהקת על המידה שבה 

ביצועים משפיעים על העלאות 
שכר, לאחר הרפורמה יש לו 

השפעה מעטה ולא מובהקת.  

Bennedsen -------דנמרק
 et al., 2018

מעסיקים שלהם 35 2006
עובדים לכל הפחות )ו-
10 עובדים לפחות מכל 

מין( מחויבים לדווח 
לעובדיהם פעם בשנה 
על התפלגות שכר לפי 

מגדר. חובת הדיווח 
כוללת קנסות כספיים 

על אי דיווח.

חובת הדיווח הביאה לצמצום 
פער השכר ב-1.95 נק’ אחוז 

)p>0.001(. אולם בעיקר 
באמצעות האטה בגידול בשכר 

בקרב גברים. 
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מחקרארגוןמדינה
שנת 

הרפורמה
 תיאור 

הרפורמה
 השפעה על 

ייצוג נשים
 השפעה על 

שכרן של נשים
Baker et -------קנדה

al., 2019
 2016-1996

)משתנה 
לפי מחוז(

עובדי אוניברסיטאות 
ציבוריות אשר שכרם 
גבוה מקריטריון נבחר 

מחויבים בגילוי שכר 
ברמת הפרט. 

לרפורמה השפעה חיובית על 
צמצום פערי השכר המגדריים 

ב-2.2 עד 2.4 נקודות אחוז 
)p>0.05(. השפעה זו נובעת 

בעיקר מצמצום בשכר של גברים. 
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נספח ד: מחקרים שבחנו את ההשפעה של מכסות על פערים בייצוג של נשים

מחקרמדינה
שנת 

השפעה על ייצוג נשיםתיאור הרפורמההרפורמה
,.De Paola et al איטליה

2010
לפי הרפורמה לא יהיה יותר משני 1995-1993

שלישים של מועמדים ממין אחד 
ברשימה לרשויות מקומיות שבהן 

15,000 תושבים ויותר, ולא יותר 
משלושה רבעים ברשויות שבהן 

15,000 תושבים לכל היותר.

שיעור הנשים המכהנות במועצות מקומיות 
גדל משמעותית ברשויות שבהן יושמה 

הרפורמה. 

,.Beaman et al הודו
2009

אחד מכל שלושה חברים במועצות 1998-2003
הכפרים בהודו נדרש להיות אישה. 

לרפורמה הייתה השפעה חיובית בכמה 
רבדים: על שיעור הנשים ברשימות; על 
הסיכוי שנשים יזכו בבחירות מקומיות; 

במועצות שבהן נשים כיהנו, לאחר עשור 
לתושבים היו תפיסות חיוביות יותר בנוגע 
ליכולת של נשים להנהיג, לעומת מועצות 

בהן נשים לא כיהנו.  
,Wang & Kelan נורווגיה

2013
רפורמה שהגדירה את שיעור הנשים 2010-2001

המכהנות במועצות מנהלים. שיעור 
הנשים השתנה לאורך השנים, עד 

למכסה של 40% נשים בתום יישום 
הרפורמה.

לרפורמה השפעה חיובית על ייצוג של נשים 
במועצות מנהלים )מ-7% ל-20% ול-40% 
בתום יישום הרפורמה(. כמו כן, לרפורמה 

השפעה חיובית על שיעור הארגונים שבהם 
מכהנת מנכ״לית )מ-0% ל-5%( ועל שיעור 

הארגונים שבהם אישה מכהנת כיו״ר מועצת 
המנהלים )מ-0.01% ל-5% ול-15% בתום 

.)p>0.05( )יישום הרפורמה

 Bertrand et al.,
2018

רפורמה שהגדירה 40% נשים 2008
מכהנות המועצות מנהלים של 

ארגונים שנסחרים בבורסה.

לרפורמה השפעה חיובית על צמצום פערי 
השכר במועצות מנהלים.

& Campa ספרד
  Bagues, 2017

2007

2011

רפורמה שהגדירה 40% נשים 
ברשימות מועמדים לרשויות מקומיות 

שבהן 5,000 או 3,000 תושבים. 

לרפורמה השפעה חיובית על ייצוג נשים 
במועצות מקומיות – עלייה של 8 נקודות 

אחוז ברשויות שבהן 5,000 תושבים 
)p>0.001(, ו-3 נקודות אחוז ברשויות שבהן 

3,000 תושבים )לא מובהק(. 
O’brien שוודיה

& Rickne 2016
רפורמה שהגדירה 50% מועמדות 1994

נשים ברשימות לרשויות מקומיות. 
לרפורמה השפעה חיובית על הסיכוי 

שאישה תכהן במועצות מקומיות. עם זאת, 
לרפורמה לא הייתה השפעה על הסיכוי של 

אישה להיבחר מחדש. 
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נספח ה: נתונים נוספים

תרשים ה-1: שיעור הנשים במדינות ה-OECD אשר לומדות לתואר ראשון, לפי תחום לימודים, 2015 )באחוזים(
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