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נשים ומגפת הקורונה :מבט מגדרי על
המשבר הכלכלי-חברתי והזדמנות לשינוי
ד"ר מיכל אגמון-גונן

""Woman belong in all places where decisions are being made
)Ruth Bader Ginsburg (USA Today, 6 May 2009

 .Iמבוא
משבר הקורונה הינו משבר בריאותי גלובלי בעל השלכות חברתיות וכלכליות

רבות-היקף1.

הכותרות בעולם מדגישות את השווה :המגפה תוקפת את כלל האנושות ללא הבדלי דת גזע ומין,
"כולנו בסירה אחת" .ייתכן שאלה הם פני הדברים כשמדובר במחלה עצמה (וגם לעניין זה מתגלים
הבדלים) ,אולם הדברים שונים בתכלית השינוי כשמתייחסים להשלכות החברתיות-כלכליות של
המשבר.

המגפה גרמה לכולנו לעטות מסכות פיזיות ,בגדי מיגון ,ובעת ובעונה אחת ניפצה באכזריות מסכות
והגנות וירטואליות שעטינו שנים ,מסכות פוליטיות ,כלכליות וחברתיות .אחת המסכות ,הגדולה
מכולן ,היא זו הנוגעת לשוויון לנשים בכלל ושוויון כלכלי לנשים בפרט.

עד מגפת הקורונה עטינו מסכות בדמות החוקים המחייבים שוויון לנשים ,בדמות כמה נשים בודדות
שהגיעו לצמרת ,ובזכותן מסכה נוספת שנופצה – "כולן יכולות"  -מסכה בדמות האמונה שכנשים,

*שופטת במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א-יפו ,מרצה עמיתה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל
אביב .אני מודה לעו"ד ברוריה לקנר על הערותיה והארותיה ,ובעיקר על השותפות ,ללא לאות ,במאבק לשוויון מגדרי.
כן תודתי לש"י אגמון על הדיונים המעמיקים והשאלות המאתגרות שהוא מציב לפניי.
 1הקורונה הוכרזה כמגפה עולמית על ידי ארגון הבריאות העולמי ב.11.3.2020-
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אם נעבוד מספיק קשה ,נתקדם ונצליח; זה תלוי רק בנו ,העולם מתקדם לשוויון ,ויש אפילו כמה
גברים שלקחו חופשת לידה ,ועוד אחרים ש"עוזרים" בבית ועם הילדים.

ובכן ,מגפת הקורונה קרעה מעלינו את כל המסכות ושכבות ההגנה והציבה אותנו לפני מראה
אכזרית במיוחד .ניבטת ממנה מציאות שבה נשים מופלות במקומות העבודה על אף החוקים,
המתקדמים יש לומר ,שנחקקו ,בחלקם עוד בשנות החמישים של המאה הקודמת .ראינו בה שנשים,
לרבות נשים בהיריון ,הן שפוטרו ראשונות ויוחזרו אחרונות לעבודה .מראה בה אנו רואות עוני
מבוסס מגדר ,ההולך ומעמיק במהלך המשבר .מראה בה משתקפות דמויות נשים בבית ,המנסות
לאזן בין עבודות הבית לעבודתן המקצועית .על מראה זו כתוב באותיות של קידוש לבנה פגיעה
כלכלית-חברתית מוגברת בנשים במהלך מגפת הקורונה ,ועולה תובנה ,ההולכת ומתגבשת ,שמה
שמתחולל בחסות הקורונה בהקשר זה הינו שורשי ויסודי הרבה יותר.

משברים ,ככלל ,מגבירים את חוסר השוויון הקיים בין גברים לנשים ,שהוא עמוק ונוכח גם במאה
העשרים ואחת 2.בהתמודדות במשברים בכלל ובמגפת הקורונה בפרט כמעט ואין התייחסות להיבט
המגדרי ולאי-השוויון המעמיק כתוצאה של המשבר 3.מטרת המאמר ,הנכתב בשיאו של הגל
השלישי של משבר הקורונה בישראל 4,היא לשקף מציאות קשה זו.

 2ה חשיפה לעוני ומחסור גוברת כשנשים מגדלות את ילדיהן לבד .אדגיש כי שיעור הנשים המגדלות את ילדיהן לבדן -
נשים יחידניות  -גדול משיעורם של הגברים העושים כן  .כך בעולם ,כך גם בישראל .המונח "הורה יחידני" מתייחס
להורה העומד ב ראש משק בית ובו ילדים ,בין אם יש הורה יחידני נוסף ,כמו במקרה של גירושין ,ובין אם לאו .עד
לחקיקת חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ,תשנ"ב ,1992-נעשה שימוש במונח "חד-הורי" או "חד-הורית"
לתיאור הורה כאמור .החוק טבע את המונח "הורה עצמאי" .במחקרים החלו לעשות שימוש בנוסח "הורה יחידני".
כיוון שבמקרים רבים עדיין ההתייחסות היא ל"חד הורי/ת" ,אעשה שימוש בכל המונחים ,אף על פי שאני סבורה
שהמונחים "הורה יחידני" או "אם יחידנית" הם המתאימים ביותר .מכל מקום ,מצבן של אימהות יחידניות קשה מזה
של נשים החיות בזוגיות ואף קשה מזה של גברים יחידנים .בישראל עומדות נשים בראש  86%מהמשפחות היחידניות,
והעוני בקרבן גבוה באופן ניכר מהשיעור באוכלוסייה הכללית .ראו :רובי נתנזון ,איתמר גזלה ומיכל פורת ,משפחות
חד הוריות בישראל ,מאקרו ,המרכז לכלכלה מדינית .2017 ,עוד ראו :נעמי צורף" ,נשים במלכודת – למה הקורונה
תפגע בנשים הרבה יותר" כלכליסט ( ;newmedia.calcalist.co.il/magazine-30-04-20/m01.html )30.4.20בישראל
נאספו נתונים רבים בשנתון בנושא נשים ומשפחה ,ראו למשל :מרכז רקמן נשים ומשפחה בישראל -דו שנתון
סטטיסטי ( 2018רות הלפרין-קדרי ,אריאלה גורנשטיין-פניג וקרן הורוביץ עורכות( )2019 ,להלן :שנתון נשים ומשפחה
בישראל); האמור נכון גם בנוגע לנשים גרושות .אומנם הגירושין מרעים את מצבם הכלכלי של שני בני הזוג ,אולם מצבן
של הנשים גרוע יותר ,בעיקר במקרים שבהם הגבר למד והתפתח במהלך שנות הנישואין והאישה נותרה מאחור .על אף
איזון המשאבים ,האישה ,ככלל ,אינה מקבלת מזונות לעצמה ,ובמקרה של ילדים בוגרים היא נאלצת לצאת לעבוד,
ללא כישורים והשכלה מתאימים .על מזונות ותרומתם לאי-שוויון נשים ולעוני מבוסס מגדר ראו :רות הלפרין-קדרי
"מזונות אישה :מתפישה של שונות לתפישה של (אי)-שוויון" משפט וממשל ז .)2004( 781 ,767
 3אני ערה להבחנה בין מין ,העומד על הזהות הביולוגית של אדם ומבחין בין זכר לנקבה ,לבין מגדר ,המתייחס לסדר
חברתי ולהבחנה חברתית ותרבותית שנעשית בין גברים לנשים ,שבמסגרתה לגברים ולנשים מיוחסים מגוון תכונות,
מאפיינים והתנהגויות השונים אלה מאלה  .חלק מהחקיקה והכתיבה בתחום מתייחסת למין ,ובמקרים אחרים נעשה
שימוש במונח "מגדר" .במאמר אני מתייחסת לנשים ,כשלעיתים ההתייחסות היא למין ולעיתים למגדר ,וכאשר בחרתי
במין או מגדר היה זה ,ככלל ,בהתייחס לחקיקה או לספרות הרלוונטיות.
 4הנתונים נכונים לאוקטובר  .2020עם זאת ,השלמת המאמר הייתה במרץ  2020שעה שמסתמנת תחילתה של יציאה
מהמשבר בחסות החיסונים.
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הפערים הכלכליים בין נשים לגברים בתקופת הקורונה התרחבו .הדבר נכון למרבית הנשים ,כמעט
בכל השכבות הסוציו-אקונומיות 5.בחרתי להתמקד בעיקר בנשים החיות בעוני ,או העלולות להגיע
לחיים בעוני בעקבות משבר הקורונה 6.טענתי היא שהמשבר ירע את מצב הנשים ,יעמיק עוני מבוסס
מגדר ויביא נשים יותר מגברים לחיים בעוני ,אלא אם כן ננקוט צעדים מיידיים ונבחן את הפתרונות
למשבר בעדשות מגדריות.

במהלך הקורונה ,נשים רבות וטובות ,המודעות לפערים המגדריים ,ממשיכות להילחם את
המלחמה לשוויון לנשים .התשובות שהן מקבלות ממקבלי ההחלטות הן דוגמה לחלק מהמסכות
שראוי להסיר אחת ולתמיד" :עכשיו זה לא הזמן המתאים"; "אנחנו במשבר ,במגפה"; "זה נושא
חשוב ,נתפנה אליו פעם ,לאחר המשבר ,בזמנים טובים יותר" ועוד 7.במאמר זה אני טוענת כי עכשיו
הוא הזמן ואולי גם ההזדמנות לתקן .אם לא נחשוף כעת את הפערים ונעמוד על החובה לטפל בהם,
ייתכן כי כאשר נצא מהמשבר (תהליך שוודאי ייקח זמן) ונשקם את הכלכלה ,יהיה זה קשה הרבה
יותר ,כמעט בלתי אפשרי ,לביצוע ,משום שככל שפערים מתעצמים ,כך קשה יותר לצמצמם.

קיימים גורמים מספר התורמים לעוני של נשים מעצם היותן נשים – עוני מבוסס מגדר 8.במאמר
זה ,בשל קוצר היריעה ,אתמקד בשני גורמים מרכזיים ,ההולכים ומעמיקים בעת הזו :הראשון הוא

 5במסגרת מאמר זה לא אוכל לעמוד על מיקומים מוצלבים של נשים (מרכז-פריפריה ,הציר האתנו-לאומי והגזעי ועוד).
לניתוח הצמתים הללו בהרחבה ראו :אורלי בנימין "קפיטליזם ,מיקומים מוצלבים ומדינת הרווחה" קפיטליזם ומגדר
– סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק ( 49 ,45רונה ברייר-גארב ,דנה אולמרט ,ארנה קזין ויופי תירוש עורכות)2017 ,
(להלן :בנימין "מיקומים מוצלבים").
 6אציין כי גם בין הנשים יש כאלו שמופלות יותר ,מה שמכונה "הפליה כפולה" או "הפליה מרובה" ,כך למשל מהגרות
ונשים המופלות על רקע גזע או מוצא .ואולם ,כיוון שהתופעה הכוללת מטרידה כשלעצמה ,ולאור קוצר היריעה ,בחרתי
במאמר זה שלא להרחיב בנושאים אלו ,על אף החשיבות שיש למחקרים בעניין זה.
 7כפי שהשיב ראש הממשלה לשאלתה של השרה מירב כהן מדוע לא נכללו נשים בקבינט הקורונה :איתמר אייכנר
()26.7.2020
כלכליסט
בחוץ"
וליצמן
נשים
0
גברים,
10
החדש:
הקורונה
"קבינט
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3841859,00.html.
 8תקצר היריעה מלפרט את אופן ההגדרה של העוני ,קו העוני ומדדים למדדי עוני בכלל ,ולעוני מבוסס מגדר בפרט .עם
זאת אחד המדדים האינדיווידואליים (להבדיל ממשקי בית) של עוני מבוסס על קו עוני בין-לאומי שקבע הבנק העולמי,
) ,Individual Deprivation Measure (IDMולפיו עוני מחושב לפי מספר הקלוריות הממוצע הנדרש לאדם ליום
וצרכים בסיסיים שאינם אוכל .סכום הכסף שנדרש לצורך כך מחושב בהתאם לעלויות של אותם דברים במדינות
השונות ,ולמען ההשוואה מומר לדולרים .לצד המבחן הכמותי נערך מחקר איכותני ,שבו נשאלים אנשים על הזמן שהם
מקדישים לעבו דה ולפנאי ,האפשרות לשלוט בהחלטות כלכליות וחלוקת המשאבים במשפחה (לתיאור מפורט ראו:
Sharon Bassell, The Individual Deprivation Measure: Measuring Poverty as if Gender Inequality Matter,
) .in GENDER AND INEQUITIES 223, 226-227 (Naila Kabeer & Caroline Sweetman, ed., 2018אחת הבעיות
במדד זה היא שגם כשיש הכנסה בכמות מספיקה ,לא תמיד היא מתחלקת על פי הצרכים.
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אי-שוויון בשוק העבודה ,לרבות פער השכר המגדרי; השני הוא העבודות השקופות ,בעיקר בבית
ובמשפחה 9,המטילות נטל עצום על נשים בכלל ונשים עובדות בפרט.

אף על פי שבעת כתיבת המאמר המגפה עימנו זה כשנה 10,פורסמו כבר מחקרים ראשוניים הנוגעים
להבדלים בין גברים לנשים בהשפעות הכלכליות-חברתיות של המגפה בכל תחומי החיים .במאמר
זה אנסה להתוות דרך לפתרון של שניים מהגורמים המרכזיים לפערים הללו ,בעיקר באמצעות
דרישה לייצוג הולם לנשים בתהליכי קבלת ההחלטות ,חובה לקבלת נתונים על בסיס מגדר וניתוח
מגדרי של הפתרונות החברתיים-הכלכליים למשבר .אני סבורה שללא צעדים אלו נמצא נשים רבות
יותר הנפגעות כלכלית בשל היותן נשים.

למאמר שלושה חלקים .בחלק הראשון אגדיר את הבעיה .אעמוד על שני הגורמים המרכזיים
לפערים הכלכליים בין נשים לגברים ,שהביאו ,במקרים הקשים יותר ,לעוני מבוסס מגדר גם ערב
המשבר  -פערים בשוק העבודה ונטל הנשיאה בעבודות השקופות  -ואבהיר כיצד מצב הנשים הורע
בעקבות המשבר .הפתרונות המוצעים יוצגו בחלקים השני והשלישי .בחלק השני אדון בדרישה
לייצוג הולם לנשים במוקדי קבלת ההחלטות ובחובה לשקול שיקולי מגדר המתייחסים לפערים
החברתיים-כלכליים בין נשים לגברים בגיבוש הפתרונות למשבר ,זאת בהתבסס על קבלת נתונים
בפילוח מגדרי .בחלק השלישי איישם את הפתרונות המוצעים על נושאים קונקרטיים שעלו בחלק
הראשון ,ואבהיר כיצד הפתרונות שעליהם עמדתי יובילו לקבלת החלטות שיצמצמו את הגורמים
לעוני מבוסס מגדר ,או יעצרו את העמקתו בתקופת המשבר ולאחריה .לבסוף ,אסכם.

 .IIחלק ראשון :פערים כלכליים בין נשים לגברים ומשבר הקורונה :הצגת הבעיה
 .1רקע כללי

 9מחקרים עומדים על כך שעבודות שקופות קיימות גם במקוקמות העבודה JOAN C. WILLIAMS AND RACHEL
 .)2014( DEMPSEY, WHAT WORKS FOR WOMEN AT WORKבמחקר ראיינו נשים העוסקות במקצועות חופשיים
בעמדות בכירות ,שתיארו משימות אדמיניסטרטיביות לא מוערכות כמו תכנון מסיבות ,הזמנת כיבוד לישיבות ועוד .כן
ראו :עמית קפלן ומהא כרכבי סבאח עבודות שקופות בישראל( 10 ,5 ,מכון ון-ליר ומרכז שוות( ,)2017 ,להלן :קפלן
וכרכבי סבאח עבודות שקופות) .www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/dohot/Documents/kaplan.pdf
 10מחודש פברואר  .2020אומנם ארגון הבריאות העולמי הכריז על הקורונה כמגפה רק ב ,11.3.20-אך זאת רק לאחר
שהתפשטה בעולם .ראו הכרזת ארגון הבריאות העולמיWHO Director General, WHO Director-General's :
opening remarks at the media briefing on COVID-19, WHO NEWSROOM (Mar. 11, 2020),
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the.media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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ההשלכות הכלכליות של משבר הקורונה עמוקות וגלובליות .יש הטוענים שמדובר במשבר הכלכלי
החמור ביותר במאות העשרים והעשרים ואחת 11.ביום  9.4.2020פורסם דוח מדיניות של האו"ם
בעניין ההשפעה של מגפת הקורונה על נשים .נקבע שם כי בכל תחום ותחום ,החל מבריאות דרך
כלכלה וביטחון ועד לרווחה ( ,)social protectionנשים נפגעו בצורה חריפה יותר ממשבר הקורונה
אך ורק בשל המגדר שהן משתייכות לו .נשים נושאות בנטל כבד יותר של עבודה טיפולית ללא שכר
(בילדים ובמבוגרים) כתוצאה של המשבר ,והאלימות נגד נשים גדלה בצורה

ניכרת12.

נשים ,כאוכלוסייה מוחלשת ופגיעה ,חשופות יותר לחיים בעוני בשל הפליה כלפיהן על בסיס מגדרי
בתחומים רבים .לעיתים הדבר נובע מאמונות דתיות וגישות חברתיות באשר למקומן ותפקידיהן
של נשים ,כגון איסור או הגבלה של נשים בנוגע ללימודים או עבודה ,עידוד נישואין בגיל צעיר,
מספר הילדים הרצוי וכיוצא בזה 13.במקרים אחרים הדבר נובע מהפליה בחקיקה או בהסדרים
מנהליים ומהפליה נמשכת ,שגם אם תוקנה ,עדיין ממשיכה לתת את אותותיה 14.כך למשל ,בגלל
מבנה שוק העבודה נשים סובלות יותר מפיטורין וקיצוצי שכר ,ויתקשו לחזור לשוק העבודה כשבה
בעת יגבר עול הטיפול בבית ובבני

המשפחה15.

 11הנתונים מראים ש 2.7-מיליארד עובדים נאלצו להפסיק את עבודתם ,באופן זמני או קבוע ,בשל המשבר .ראו לעניין
זהREP. OF THE GROUP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, SHARED RESPONSIBILITY, GLOBAL :
SOLIDARITY: RESPONDING TO THE SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF COVID-19 (Mar. 2020),
.https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
 12ראו,U.N. SECRETARY-GENERAL,, POLICY BRIEF: THE IMPACT OF COVID-19 ON WOMEN 4 (2020) :
https://www.unwomen.org/נשים),
על
קורונה
השפעת
האו"ם
דוח
(להלן:
/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid . 19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406למסקנות דומות הגיע גם הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (ה-
 .)OECDלדברי הארגון ,נשים נמצאות במרכזה של מגפת הקורונה :נשים מהוות כ 70%-מן הכוח הרפואי הטיפולי
וחשופות יותר להידבקות במחלה; נשים כפופות לנטל כבד יותר בבתיהן ,עקב סגירת המסגרות הלימודיות; נשים
נתונות בסיכון גבוה יותר של אובדן מקום עבודתן ומקור הכנסתן; הן מתמודדות עם סיכונים מוגברים לאלימות ,ניצול,
הטרדה והתעללות בזמן זה של משבר ובידוד ,ראוOECD Policy Responses to Coronavirus Women at the :
Core of the Fight against Covid-19 Crisis, (1.4.2020) , https://www.oecd.org/coronavirus/policy( responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-covid-19-crisis-553a8269/#biblio-d1e2093להלן :דוח
ה OECD-בעניין השפעת הקורונה על נשים).
THE WORLD BANK GROUP, GENDER AT WORK: A COMPANION TO THE WORLD DEVELOPMENT REPORT 13
)ON JOBS (Matthew Morton, Jeni Klugman, Lucia Hanmer & Dorothy Singer ed., 2014
documents.worldbank.org/curated/en/884131468332686103/pdf/892730WP0Box3800report0Feb( 02002014.pdfלהלן :דוח הבנק העולמי) ,ש ממנו עולה כי נורמות חברתיות משפיעות על מצבן הכלכלי של נשים ,כיוון
שנורמות אלו קובעות איך ,אם בכלל ,יממשו נשים את הפוטנציאל שלהן מחוץ לבית בשוק העבודה .עוד ראו לעניין זה:
JERKER EDSTRÖM, DEEPTA CHOPRA, CATHERINE MÜLLER AND SOHELA NAZNEEN, "REFRAMING GENDER
 . ) 2017( JUSTICE IN AN UNEQUAL, VOLATILE WORLD, 22עוד ראו לעניין הפערים בשוק העבודה כתוצאה של
חסמים אלוJeni Klugman, Henriette Kolb and Matthew Morton, Persistent Gender Inequality in the :
). World of Work, THE FLETCHER FORUM OF WORLD AFFAIRS (2014
( )2005( Irma Arriagada, Dimensions of Poverty and Gender Policies, 85 CEPAL REV. 99, 102 14להלן:
.)Arriagada
 15דוח של מחקרי מדיניות בעניין נשים מאפריל  2020קובע כי נשים איבדו משרות רבות יותר מגברים ,בשיעור ניכר
ובכל הסקטורים .ראוINSTITUTE FOR WOMEN'S POLICY RESEARCH, WOMEN LOST MORE JOBS THAN MEN :
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אפתח בדברים שכתבה אם לשלושה ,המדגימים את מצב הנשים במשבר הקורונה:

אני ביקשתי לעבוד מהבית ,התעקשתי שאני יכולה ואף רכשתי מחשב נוסף כדי
לעשות זאת .אבל בעבודה אמרו לי "איך תצליחי כשיש לך ילדים קטנים?" ולא
אישרו לי ,למרות שלגברים ולנשים ללא ילדים או עם ילדים בוגרים אישרו .אז
אני ב"חופשה" ולא ברור אם יהיה לי לאן לחזור .מיותר לציין שלבעלי ,שעובד
כעת מהבית ,לא חשבו להגיד שהוא לא יצליח כי ילדיו קטנים

[16 .]...

הגורמים לעוני מבוסס מגדר ,שעליהם אעמוד להלן ,מתעצמים במשברים בכלל ובמשבר הקורונה
בפרט.

 .2נשים ואימהות בשוק העבודה  -הבעיות
ערב מגפת הקורונה היו קיימים פערים עצומים בין גברים לנשים בשוק העבודה 17.נשים בכלל,
ואימהות בפרט ,משתתפות פחות בכוח העבודה 18.יש תרבויות שבהן מצופה מאימהות להישאר
בבית ולטפל בילדיהן .ואולם ,גם כשאימהות מעוניינות לעבוד ,עומדים בדרכן חסמים רבים .לידת
ילדים מוציאה נשים ,ולו לתקופה מסוימת ,משוק העבודה 19.אעמוד להלן על הסיבות המרכזיות
לכך.

.2א .הפרדה תעסוקתית ופערי שכר
IN ALMOST ALL SECTORS OF THE

ECONOMY (Apr. 2020), https://iwpr.org/iwpr-issues/employment-and , /earnings/women-lost-more-jobs-than-men-in-almost-all-sectors-of-the-economyבהמשך אביא נתונים
נוספים לעניין זה.
 16הסיפור מופיע בתגובה  18לכתבתה של לי ירון " 535אלף נשים איבדו את עבודתן בתקופת הקורונה –  116אלף יותר
מגברים" הארץ (.https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium-1.8811761 )1.5.20
 17ראו הנתונים השונים במחקר של ליאורה באוורס "משבר הקורונה והשפעתו על נשים בשוק העבודה :נזק בלתי הפיך
או ירידה לצורך עלייה?" מרכז טאוב (taubcenter.org.il/he/the-coronavirus-crisis-and-its-impact-on- )16.6.20
./women-heb
 18לנתונים על שוק העבודה לפני משבר הקורונה ראו :מרכז טאוב דוח מצב המדינה -חברה ,כלכלה ומדיניות (אבי וייס
עורךtaubcenter.org.il/wp-content/files_mf/snr2019heb.pdf )2019 ,
 . 19יש המכנים זאת "קנס אימהות"  -ממחקרים שנערכו במדינות המתועשות עולה שככלל ,לידת ילדים פוגעת בנשים
בשוק העבודה ,ואינה פוגעת ,ולעיתים תורמת לגברים בשוק העבודה .ראוJanet C. Gornick, Women's economic :
outcomes, gender inequality and public policy: findings from the Luxembourg Income Study, 2 SOCIOECON. REv. 213-238 (2004); Charlotta Magnusson, Magnus Nermo, Gender, Parenthood and Wage
Differences: The Importance of Time-Consuming Job Characteristics, 131 SOC. INDICATORS RES. 797).816 (2017
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אף על פי שנשים מהוות כמחצית מכוח העבודה בישראל ,עוסקות בקשת רחבה של מקצועות ורמת
השכלתן אף עולה על זו של גברים ,השתתפותן בכוח העבודה בישראל נושאת מאפיינים מגדריים
מובהקים .גם בשוק העבודה עצמו אנו עדות להפרדה תעסוקתית בין נשים לגברים ולפער שכר
מגדרי שנותר על כנו 20.ההפרדה התעסוקתית ניכרת הן בסוג המקצועות והעיסוקים שבהם מרוכזות
נשים בהשוואה לגברים ,הן במידת הבכירות של התפקידים שהן

מאיישות21.

נשים עובדות

בשיעורים גבוהים יותר במקצועות טיפוליים ומהוות רוב מכריע בקרב העוסקים בחינוך ,בבריאות,
במקצועות רווחה וסעד ,בשירותים קהילתיים ובשירותים למשק הבית .מדובר בעבודות ששכר
נמוך יחסית בצידן (מה שמכונה ה"עבודות הנשיות" או עבודות "הצווארון הוורוד") 22.עבודות שבהן
מועסקות בעיקר נשים ככלל מוערכות פחות ,הן בהיבט החברתי ,הן בהיבט של השכר המשולם
בגינן 23.לעיתים הבחירה במקצועות אלו נעשית בלית ברירה ,כיוון שאלו סוגי העבודות שבהם ניתן
לעבוד שעות מעטות יותר או במשרה חלקית ,באופן המאפשר טיפול

בילדים24.

הסבר נוסף לפערי השכר הוא שנשים ניידות פחות בשל הילדים (הצורך בהסעה ובאיסוף הילדים
מגנים ובתי ספר וכו') ,ולכן קשה להן להחליף עבודות או לקבל עבודות במקומות מרוחקים ,או
כאלה הכרוכות בשעות מרובות ללא היערכות והתארגנות מראש 25.נוסף על כך ,מרבית הנשים
מועסקות בתחתית סולם ההעסקה 26,ואף דורשות ,ובדרך כלל מקבלות ,שכר גבוה פחות 27.כל
 20דוח השוויון המגדרי בשירות המדינה קובע ,שנכון לשנת  44% ,2019מהסגל הבכיר בשירות המדינה הן נשים; ואולם,
מחציתן של נשים אלה בדרג נמוך ולא ניהולי ,והן מקובצות בתחומים שמוגדרים נשיים או הפכו לכאלה ,כמו משפטים
ועבודה סוציאלית ,שבהם פחות מרבע מהבכירים הן נשים ,ראו  :נציבות שירות המדינה (האגף לשוויון מגדרי) דוח
שוויון מגדרי בשירות המדינה בין השנים ( )2020( 2019-2015להלן :דוח שוויון מגדרי בשירות המדינה)
.www.gov.il/BlobFolder/reports/report-gender-equality-2015-2019/he/GenderEquality2015-2019.pdf
 21ההפרדה (סגרגציה) למקצועות ועיסוקים נפרדים מכונה "סגרגציה אופקית" ,ואילו הפרדה המביאה לאי-שוויון
בחלוקה לדרגות ובכירות מכונה "סגרגציה אנכית".
MARIA CHARLES & DAVID B. GRUSKY, OCCUPATIONAL GHETTOS: THE WORLDWIDE SEGREGATION 22
) .OF WOMEN AND MEN (2004מאמר שנעשה כמטה-אנליסיס ,וניתח מחקרים רבים בתחום ( ,)98עומד על הגורמים
המשותפים העולים מהמחקר העדכני בנושאSebawit G. Bishu & Mohamad G. Alkadry, A Systematic Review :
).of the Gender Pay Gap and Factors That Predict It, 49 ADMIN. & SOC’Y 65-104 (2017
 23גם בתוך הנשים יש היררכיה ,כשנשים לבנות מרוויחות יותר מאחרות ,ונשים יחידניות הן בתחתית הסולם .ראו:
 .)2001( CATHARINE A. MACKINNON, SEX EQUALITY 170נוסף על כך ,גם במקצועות אלו בתפקידי הניהול בשכר
גבוה מרוכזים ,ככלל ,גברים רבים יותר.
 24ראו למשל מאמר בעניין זה על נשים במשטרהJenny Veldman, Loes Meeussen, Colette Van Leer and :
Karen Phalet, Women (Do Not) Belong Here: Gender-Work Identity Conflict among Female Police
 . .)2017( Officers, 8 FRONTIERS IN PSYCHOL. REV. 1עוד ראו לעניין זה, MACKINNON :לעיל ה"ש  ,23בעמ' .171
 25נתונים לעניין זה ניתן למצוא בדוחEQUALITY AND HYMAN RIGHTS COMMISSION, RESEARCH REPORT 109: :
 .)2017( THE GENDER PAY GAPראו עמ'  8בנוגע לעבודת נשים במשרה חלקית .בישראל ,על פי שנתון נשים ומשפחה,
חלק מהפער בשכר בין המינים נובע מהבדל בין גברים ובין נשים במספר שעות העבודה שלהם ( 44.6ו 36.9-שעות עבודה
שבועיות ,בהתאמה) .על פי דוח ה OECD-לעניין הפנסיה ,באיחוד האירופי רק  6%מהגברים עובדים במשרות חלקיות
במהלך חייהם ,ואילו שיעור הנשים העובדות במשרה חלקית עומד על  ,22%ראו :שנתון נשים ומשפחה בישראל ,לעיל
ה"ש  ,2בעמ' .)7
 ,Arriagada 26לעיל ה"ש  ,14בעמ' .99
.Paula England, The Gender Revolution: Uneven and Stalled 24 GENDER & SOC`Y REV 27
)Asaf Levanon, Occupational Feminization and Pay: Assessing Causal Dynamics ;153-154 ,149 (2020
 .)2009( Using 1950-2000 U.S. Census Data, 88 SOC. FORCES REV., 865עוד ראו בג"ץ  1758/11גורן נ' הום
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הגורמים הללו התגברו והעמיקו בעקבות משבר הקורונה .ההפרדה המקצועית ופערי השכר פוגעים
בעצמאות הכלכלית של נשים עובדות ומקבעים את היחידה המשפחתית המסורתית כתלויה בגבר
כמפרנס

ראשי28.

יש להדגיש כי פערי השכר בין נשים ובין גברים קיימים גם במדינות מפותחות וגם במשרות בכירות.
מדובר בפערי שכר שאינם מצטמצמים על אף מאמצים רבי-שנים ,המלווים בחקיקה בין-לאומית
ומדינתית ,בנוגע לשכר שווה 29.נשים מרוויחות בין  10%ל 30%-פחות מגברים 30.בישראל ,בשנת
 2016שכר הגברים הממוצע לשעה המשיך להיות גבוה באופן ניכר מזה של נשים בכל מדד

שנבחן31.

בשנת  2019עמד פער השכר המגדרי בישראל על  32.34%כניסתן של נשים לשוק העבודה לא הביאה
לשוויון המצופה בעמדות הכוח כמו גם בפערי השכר ,שנותר גבוה ובשיעור כמעט קבוע.

.2ב .הנתונים בנוגע לנשים בשוק העבודה במשבר הקורונה
משבר הקורונה השפיע באופן קשה יותר על נשים מבחינה כלכלית מכמה סיבות .ראשית ,נשים
מאיישות בשיעור גבוה הרבה יותר משרות בתחום מתן השירותים כמו ניקיון ,מסחר ,תיירות

סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ (נבו  ,)17.5.2012שם נקבע כי עילה לפי חוק שכר שווה לעובד ולעובדת תעביר את
הנטל ,בנסיבות מסוימות ,למעביד לסתור את טענת ההפליה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה .באותו עניין טען
המעסיק לחופש התקשרות ,והנשיאה ביניש קבעה (שם ,בעמ'  ) 23כי" :הכרה בעקרון חופש ההתקשרות של המעסיק
כהגנה לפי חוק שכר שווה עלולה לשמש כסות להפליה מגדרית ולהביא להנצחתה [ ]...שיקול זה אף מתעלם מהפערים
הקיימים בפועל בשוק העבודה בין גברים לנשים בדרישות השכר ובאופן ניהול המשא ומתן על שכר" .לנתונים נוספים:
יעל חסון ונוגה דגן-בוזגלו בידול תעסוקתי ופערי שכר בין גברים ונשים( ,מרכז אדוהadva.org/wp- )2013 ,
.content/uploads/2014/09/Occupational-Segregation.pdf
 28נויה רימלט "בין סגרגציה לאינטגרציה :קריאה לחשיבה פמיניסטית מחודשת על שוויון ומגדר בשוק העבודה"
מחקרי משפט כד ( )2008( 301 ,299להלן :רימלט "בין סגרגציה לאינטגרציה").
 29אפילו חברת גוגל הודיעה לאחרונה כי קיים אצלה פער שכר מגדרי ,ומרבית ההעלאות שניתנו נועדו לצמצם זאת.
לכתבה בעניין זה בניו יורק טיימסDaisuke Wakabayashi, Google Finds It’s Underpaying Many Men as It :
Addresses
Wage
Equity,
THE
NEW
YORK
TIMES
(Mar.
4,
2019),
https://www.nytimes.com/2019/03/04/technology/google-gender-pay.gap.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article
 30דוח הבנק העולמי ,לעיל ה"ש .13
 31לפי שנתון נשים ומשפחה בישראל ,לעיל ה"ש  ,2בעמ'  ,146-141בשנת  2016היה שכרם הממוצע של גברים לשעת
עבודה  ,₪ 61.2לעומת  ₪ 50.1ש ל נשים .השכר הממוצע ברוטו לחודש באותה שנה היה  ₪ 7,633לנשים ו₪11,664-
לגברים .השכר הממוצע ברוטו לשכיר בשנת  2016היה  .₪ 9,799כלומר הפער בין שכרם הממוצע לשעה של גברים ונשים
עמד ,בשנת  , 2016על  18.1%וההפרש בשכרם החודשי הממוצע היה  .34.6%לאורך יותר מרבע מאה  -מאז - 1990
הפער בהכנסה החודשית הממוצעת בין גברים לנשים הצטמצם רק ב : 8.4%-בשנת  1990עמדה הכנסתה החודשית
הממוצעת של אישה על  57%מזו של גבר ,וב 2016-היא עלתה ל 65.4% -מהכנסה חודשית ממוצעת של גבר .לשם
השוואה ,בשנת  2014הייתה הכנסתה החודשית הממוצעת של אישה  67%מהכנסתו של גבר.
 32מכון ון ליר מדד המגדר  -2019אי שוויון מגדרי בישראל ( .)2020מדד נוסף המצביע על פערי השכר הינו התפלגות
השכירים לפי עשירונים .על פי שנתון נשים ומשפחה ,לעיל ה"ש  ,2בעמ'  ,146בהתפלגות של מספר השכירים לפי
עשירונים ניתן לראות כי בארבעת עשירוני ההכנסה הראשונים נשים מהוות יותר מ ,50%-ומהעשירון החמישי מהווים
הגברים  60%בממוצע .בעשירון העליון מהווים הגברים כ . 77%-נתונים אלה ממחישים את העובדה שפערי השכר בין
נשים לגברים הם גבוהים ונוטים לטובת גברים .נשים העובדות בעבודות השוות לעבודות שמבצעים גברים ומשתכרות
כמוהם הן החריג שאינו מעיד על הכלל ,MACKINNON :לעיל ה"ש  ,23בעמ' .170
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ואירוח ,תחומים המחייבים התייצבות במקום העבודה ,ואשר אינם מאפשרים ,כמעט בכלל ,עבודה
מהבית .נוסף על כך ,כיוון שעסקים רבים בתחומים אלו נסגרו ,הפגיעה בנשים גדולה יותר .שנית,
נשים רבות יותר עובדות ללא דיווח לרשויות המס (עבודה כמטפלות וניקיון בבתים פרטיים) ,ולכן
גם אם פוטרו ,הן אינן זכאיות להטבות הנלוות לפיטורין בתקופת המשבר .שלישית ,לאור הנטל
המוגבר של נשים בעבודות הבית והטיפול בילדים ,גם אלו שיכלו לחזור לעבודה או לעבוד מהבית
לעיתים קרובות נשארות בבית בלי לעבוד 33.אציג להלן חלק מהנתונים הקיימים בשלב זה.

( )1פיטורין וחל"ת
נשים פוטרו במהלך המשבר בשיעורים גדולים יותר ומוקדם יותר .מדי יום נחשפים נתונים נוספים
לעניין זה .טרם המשבר התחלקו אחוזי האבטלה באופן כמעט שווה בין גברים לנשים ,אך ככל
שהמשבר מעמיק ,הולכים הנתונים ומשתנים לרעת הנשים .לפי דוח הביטוח הלאומי 57.7% ,מבין
המובטלים החדשים הן נשים לעומת  42.3%גברים 34.לפי נתוני שירות התעסוקה ,מספר הנשים
שהוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) או פוטרו מתחילת המשבר גבוה ממספר הגברים בכ28%-
( 535,000נשים לעומת  419,000גברים) 35.בקרב השכירים ,שיעור הנשים שהוצאו לחופשה או פוטרו
נמצא גבוה יותר בהשוואה לגברים  48% -מהנשים השכירות ,לעומת  32%מהגברים .עיקר הפער
נובע מההוצאה לחל"ת –  37%מהנשים דיווחו כי הוצאו לחל"ת לעומת  24%מהגברים 36.נתוני
משרד האוצר מעלים כי שיעורי ההשבתה (פיטורין או חל"ת) של נשים ( 21%בממוצע) גבוהים ביחס
לגברים ( 16%בממוצע) בכל קבוצות האוכלוסייה ,אף על פי שנשים מהוות כ 50%-מהמועסקים.

Kristina Georgieva et al., The COVID-19 Gender Gap, Global Economic Report, IMFBLOG (Jul. 21, 33
2020), blogs.imf.org/2020/07/21/the-covid-19-gender.gap/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
 34מירי אנדבלד ,אורן הלר ולהב כראדי "השפעת המיתון בעקבות משבר הקורונה על רמת החיים העוני ואי השויון"
ביטחון סוציאלי ( )2020( 1 ,110להלן :אנדבלד ,הלר וכראדי); המוסד לביטוח לאומי מאפייני השכירים שנפגעו
ממשבר הקורונה (יוני www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/Shirim- )2020
 corona.pdfוכן :המוסד לביטוח לאומי מאפייני שוק העבודה במחצית הראשונה של ( 2020נובמבר )2020
.www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/meafyenei_shuk.pdf
 35כך עולה מנתוני שירות התעסוקה ,בשני דוחות על דופק שוק העבודה ,הראשון מספטמבר :שירות התעסוקה
)2020
(ספטמבר
העבודה
שוק
דופק
הישראלי
( ,www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/IesFilesManagerReportsList/pirsumhodshi0920.pdfלהלן:
דוח דופק שוק העבודה ספטמבר) ,והשני מאוקטובר :שירות התעסוקה הישראלי דופק שוק העבודה (אוקטובר )2020
( www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/IesFilesManagerReportsList/pirsumhodshi1020.pdfלהלן:
דוח דופק שוק העבודה אוקטובר) .עוד ראו :לי ירון " 535אלף נשים איבדו את עבודתן בתקופת הקורונה –  116אלף
יותר מגברים" הארץ ( .www.haaretz.co.il/health/corona/.premium-1.8811761 )1.5.2020נוסף על כך ,בין 1
במרץ ל– 10במאי  2020הוגשו כ– 875אלף תביעות לדמי אבטלה מעובדים בגילאי  ,67–20מהן כ– 487אלף ( )56%נשים.
נשים צעירות נפגעו קשה במיוחד מהמשבר 60.5% :נשים לעומת  39.5%מהגברים בקרב בני  24–20תבעו דמי אבטלה.
 36קרנית פלוג ,דפנה אבירם-ניצן וירדן קידר "השפעת משבר קורונה :עצמאים – שכירים" המכון הישראלי
לדמוקרטיה ( www.idi.org.il/blogs/special-economic-survey/march-april-2020/31310 26.5.20להלן:
"השפעת משבר קורונה :עצמאים-שכירים").

9

*קובץ המאמר אינו סופי וצפוי לעבור שינויים נוספים לקראת פרסום*

סיכוי ההשבתה הגבוה של נשים התקבל בעיקר ברמות השכר הנמוכות יחסית ,ובסך הכול 56%
מהמושבתים הן נשים 37.במילים אחרות ,הנשים המוחלשות הנמצאות בעוני מבוסס מגדר הן
שנפגעות יותר .לאחר הסגר הראשון ירד שיעור האימהות בכוח העבודה בכ .7%-בחודש יוני ,כאשר
שיעור האבטלה עמד על  ,20%עמד שיעור האבטלה בקרב נשים על  ,22%ובקרב גברים על

38.18%

בעקבות הסגר השני עלה שיעור הנשים מקרב המובטלים ל ,66%-ושיעורן הכללי עומד על 70%
מקרב המובטלים החוזרים 39.בשירות התעסוקה טוענים כי ניתן להסביר נתונים אלה באמצעות
הרכב המקצועות שמהם מגיעות המובטלות החדשות ,מקצועות המזוהים עם

נשים40.

פער השכר המגדרי ,שהיה קיים ערב המשבר ,השפיע על הפיטורין וההחזרה לעבודה במשבר
הקורונה ואף על גובה המענק שניתן (הנגזר מגובה השכר או ההכנסה ערב המשבר) .השכר החציוני
לחודש של נשים שעבודתן הופסקה בגלל המשבר היה  5,600ש"ח בהשוואה ל 7,500-ש"ח אצל
גברים 41 .בקרב העובדים העצמאים ,סכום המענק הממוצע לנשים היה  3,132ש"ח — סכום הנמוך
בכ 1,400-ש"ח מהמענק הממוצע לגברים .גובה השכר המזכה מעסיקים במענק עבור השבת עובדים
לעבודה נקבע ל 3,300-ש"ח :כ 20%-מהנשים שהוצאו לחל"ת משתכרות מתחת ל 3,100-ש"ח ,ולכן
למעסיקים היה תמריץ קטן יותר להחזיר נשים לעבודה בהשוואה לגברים 42.עניין זה תוקן לאחרונה

37
העובדים
מאפייני
הראשי
הכלכלן
אגף
האוצר-
משרד
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review .01062020/he/weekly_economic_review_periodic-review-01062020.pdfלמאפיינים מיוחדים של נשים
ערביות וחרדיות שנפגעו יותר מהמשבר ראו :שדולת הנשים -צוות המומחים של המשבר השפעת משבר הקורונה על
תעסוקת נשים ערביות וחרדיות -נייר עמדה מס' www.crisis-experts.org.il/wp- )1.5.2020( 1
content/uploads/2020/05/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA-.pdf
 38אנדבלד ,הלר וכראדי ,לעיל ה"ש  ,34בעמ' .6 ,1
 39נתונים עדכניים לספטמבר  2020ניתן למצוא :אפרת הרצברג-דרוקר מאיר יעיש וטלי קריסטל השלכות מגפת
)2020
(ספטמבר
בישראל
ועבודות
עובדים
על
הקורונה
coronavirusinequality.hevra.haifa.ac.il/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
 40כך עולה מנתוני שירות התעסוקה ,בשני דוחות על דופק שוק העבודה :דוח דופק שוק העבודה ספטמבר ,לעיל ה"ש
 ;35דוח דופק שוק העבודה אוקטובר ,לעיל ה"ש .35לפערים בין נתוני הביטוח הלאומי לנתוני שירות התעסוקה ראו:
אמיר פרגר נתונים על דורשי העבודה בעת משבר נגיף הקורונה :מבט מגדרי (הכנסת ,מרכז מחקר ומידע)2020 ,
fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/8dbe9a67-3794-ea11-8104-00155d0aee38/2_8dbe9a67-3794-ea11 .8104-00155d0aee38_11_13868.pdfלניתוח הנתונים ראו :שחר אילן " 66%מהמובטלים בגל השני הן נשים-
ועדיין אין סיוע ממוקד" כלכליסט (www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3851779,00.html )30.9.2020
 41השכר החציוני עמד על  ₪ 4,800ו ₪ 4,300-בקרב חרדיות וערביות ,בהתאמה.
 42עמית קפלן ואח' להפוך עבודות שקופות לנראות :חסמים להשתלבות נשים בשוק העבודה בישראל (( )2020להלן:
להפוך עבודות שקופות לנראות).

המושבתים

10

()1.6.2020

*קובץ המאמר אינו סופי וצפוי לעבור שינויים נוספים לקראת פרסום*

עם הפחתת השכר הקובע לצורך מתן המענק (על כך להלן) .להעמקת הפער תרמו גם פיטורי נשים
רבות שלא היו מדווחות כעובדות.

במשפחה שבה עבדו שני בני הזוג ערב המשבר ,בהנחה ששניהם יכלו להמשיך לעבוד אלא שעם פרוץ
המשבר היה על אחד מהם להפסיק את העבודה כדי לטפל בילדים ,הבחירה הכלכלית ,בשל מבנה
השוק ופער השכר המגדרי ,הייתה ברוב המקרים ויתור של האישה על

העבודה43.

( )2נשים בהיריון ,בטיפולי פוריות ולאחר חזרה מחופשת לידה
בישראל ראינו במהלך המשבר עדות ישירה לפגיעה היתרה בנשים בהיריון ,בטיפולי פוריות ולאחר
לידה ,וזאת בשני עניינים .ראשית ,בעקבות תקנות שביטלו את המגבלות על פיטורי נשים בהיריון44.

התקנות ,שהיו מהצעדים הראשונים להתמודדות עם המשבר ,הותקנו ב 45.6.4.20-התקנות השעו,
בתקופת החירום ,סעיפים מחוק עבודת נשים 46ואפשרו למעסיקים להוציא לחופשה ללא תשלום
נשים בהיריון ,מבלי לקבל לכך היתר 47.התקנות עוררו סערה והביאו להגשת עתירה לבג"ץ

כנגדן48,

בטענה שמעסיקים רבים ינצלו זאת להוציא לחל"ת ולפטר דווקא נשים בהיריון ,אלה שהחוק נועד

 43התופעה בישראל רחבה במיוחד כיוון שמספר הילדים במשפחה גדול יותר .ראו :מרכז טאוב דפוסי הפריון יוצאי
הדופן בישראל (דצמבר  .taubcenter.org.il/he/israels-exceptional-fertility )2018עוד ראו כתבתה של סיון
קלינגבייל "העבודה מרחוק היא הזדמנות לצמצום פערי השכר בין גברים לנשים" )18.6.20( TheMarker
https://www.themarker.com/hblocked?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.themarker.com%2Fcareer%
.2F.premium-1.8928872
 44להלן אתייחס לנשים בהיריון ככוללות נשים בטיפולי פוריות ,בחופשת לידה וב 60-הימים שלאחריה – כל המצבים
שבהם נדרש היתר.
 45תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים) ,התש"ף ,2020 -ק"ת .1038
 46חוק עבודת נשים ,התשי"ד ,1954-ס"ח .154
 47היתר ,שעל פי החוק טרם הפטור בתקנות לא ניתן לקבל אם השתכנעה הממונה כי הרצון לפטר נוגע למצבה של
האישה (היריון ,חופשת לידה או טיפולי פוריות) ,שאז הבקשה מסורבת .הנטל להוכיח שלא אלה הם פני הדברים הוא
על המעסיק ,ומדובר בנטל לא פשוט ,ובהליך ש בו שני הצדדים משמיעים את דברם .לחשיבות הביקורת המנהלית להגנת
נשים ראו :ע"ע (ארצי)  4333-11-19מדינת ישראל נ' גוטמן (נבו .)29.3.2020
 48ביניהם עתרה חברת הכנסת תומא-סלימאן עצמה באמצעות ארגון עדאלה ,המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי:
בג"ץ  2486/20חה"כ תומא-סלימאן נ' ראש הממשלה (נבו  .)19.4.2020עתירה נוספת הוגשה בשיתוף עם ארגוני נשים
וארגוני זכויות אדם :ויצו העולמית לנשים ציוניות ,איתך-מעכי ,האגודה לזכויות האזרח ושדולת הנשים בישראל.
העתירות הוגשו פחות משבוע ממועד התקנת התקנות .הדיון בעתירה נקבע ליום  ,20.4.20ועל המדינה היה להגיש את
תגובתה עד ליום  . 19.4.20יום לפני שהיה על המדינה להגיש את תשובתה לעתירה בוטלו התקנות.
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להגנתן 49.בסמוך לאחר הגשת העתירות בוטלו התקנות (ביום  50.)17.4.20ביטול התקנות אינו
משפיע על אלפי נשים בהיריון שהוצאו לחל"ת ללא היתר בתקופה שבה היו התקנות בתוקף .נוסף

על כך ,יש עלייה בבקשות לקבלת היתרים לפיטורי נשים

בהיריון51.

שנית ,בכל הנוגע למענק שקיבלו עצמאים ועצמאיות  -מתברר שנשים שילדו בשנת  2019וקיבלו
מענק לידה לא יכלו להראות ירידה בפעילות שמזכה אותן במענקים ,זאת מכיוון שלא עבדו במהלך
שנת  2019ודמי הלידה שקיבלו לא הובאו בחשבון כהכנסה לצורך חישוב הכנסות העסק .לאחר
פניות רבות ועיסוק בנושא הן בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת ,הן בתקשורת ,הודיע משרד
האוצר (ביום  )22.10.20כי יינתן סיוע לעצמאיות בחופשת לידה שנפגעה זכאותן למענק בשל ירידה
בפעילות הנובעת משהייה בחופשת לידה בשנת  ,2019וכי תקופת היעדרות זו לא תובא בחשבון
לצורך קביעת הזכאות

למענק52.

 .3העבודות השקופות  -הבעיות
אחת הסיבות המרכזיות הן לפער השכר המגדרי ,הן לעוני מבוסס מגדר הן ה"עבודות השקופות" -
אחריות לטיפול בילדים ובבני משפחה נוספים כמו גם לעבודות משק הבית ,שאינן מוגדרות באופן
פורמלי "עבודה" ואינן זוכות להכרה או תגמול כספי (ישיר או עקיף) .עבודות אלו מבוצעות
בשיעורים גבוהים מאוד בידי נשים .החלוקה הממוגדרת והלא שוויונית של העבודות השקופות
חוצה גבולות אתניים ,מעמדיים

ולאומיים53.

משבר הקורונה הנכיח את העובדה שהכלכלה מבוססת ,במידה לא מבוטלת ,על העבודה הבלתי
נראית ובלתי מתוגמלת של נשים ונערות .היקף העבודות השקופות עלה בשיעורים עצומים ,וחלק
 49מדיון שנערך בוועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה של הכנסת ,בראשות חה"כ עאידה תומא סלימאן ,ביום
 ,27.4.2020עלה כי עד ליום הדיון בוועדה ,שקדם לתיקון החוק ,הוגשו  4,000בקשות להיתר לפיטורי נשים בהיריון,
בחופשת לידה או בטיפולי פוריות ,לעומת  1,200בשנה החולפת כולה .יו"ר הוועדה פנתה בעניין זה לשר העבודה
והרווחה דאז ,כדי לקבל מענה כיצד להגן על אותן נשים ,וחלף כך התקבלו התקנות .ראו :פרוטוקול ישיבה מס'  15של
הוועדה המיוחדת לענייני עבודה ורווחה ,הכנסת ה.)27.4.2020( 3 ,23-
 50מבלי שבית המשפט הספיק לדון בעתירות.
 51נתוני משרד העבודה כפי שמדווחים בכתבתה של טלי חירותי סובר "'פגיעה כלכלית חמורה' :זינוק במספר הבקשות
לפיטורי נשים בהיריון"  ,www.themarker.com/career/1.9084516 )19.8.2020( TheMarkerשלפיהם בין 15.3.19
ל 15.8.19-הוגשו  642בקשות לפיטורין של נשים המוגנות בחוק ,מהן אושרו  ,417בעוד בתקופה המקבילה ב 2020-הוגשו
 1,409בקשות ,מתוכן אושרו  565וב 461-בקשות הטיפול טרם הסתיים .נוסף על כך הוגשו באותה תקופה  11,188בקשות
להוצאה לחופשה ללא תשלום של נשים המוגנות בחוק ,מתוכן אושרו .9,143
 52רועי מילמן "סיוע נוסף :מענקים לעצמאיות שהיו בחופשת לידה ב 2019-ולעסקים שנפתחו השנה" כלכליסט
(https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3864312,00.html. )22.10.20
 53קפלן וכרכבי סבאח עבודות שקופות ,לעיל ה"ש  ,9בעמ'  .5בדוח יש התייחסות לעבודות שקופות במקום העבודה
כמו תכנון מסיבות וימי הולדת ,אך מפאת קוצר היריעה לא ארחיב בכך.
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ניכר מהן מבוצע בידי נשים .נגיף הקורונה צבע את עבודת הנשים השקופה בצבע החיוניות והפך
אותה לנחוצה מאי פעם .כשמרבית הילדים היו בבית ,לצד אנשים מבוגרים הזקוקים לטיפול,
כלכלה בלתי נראית זו ,משפיעה באופן ממשי על הכלכלה הפורמלית ,הנמדדת מזה ועל מצב הנשים
מזה54.

החלוקה המגדרית של העבודה מתייחסת לתפיסה שלפיה נשים הן הנושאות העיקריות בנטל
העבודה שלא בשכר ,העבודות השקופות ,בעוד הגברים הם המפרנסים העיקריים .למודל זה יש
כאמור ,השלכות ישירות על דפוסי התעסוקה של נשים  -עבודה בתחומי הצווארון הוורוד ,עבודה
לא רציפה ,עבודה במשרות חלקיות וזמניות ועוד  -המשפיעים על פערי השכר ועצמאותן הכלכלית
של נשים .חלוקת העבודה המשפחתית מוצגת ,מבחינה חברתית ,כשאלה פנים-משפחתית של
חלוקת הטיפול בבית ובילדים בין בני הזוג 55.גישה זו ,המוצגת לעיתים כפמיניסטית ,פוגעת במאבק
לפריצת הדפוסים המגדריים הללו ,והינה עד היום הבסיס שעליו נבנה המודל המסורתי לתכנון
המדיניות הציבורית בכלל ומדיניות התעסוקה

בפרט56.

חלוקה לא שוויונית של העבודות השקופות והיעדר הכרה בחיוניותן החברתית הם בין המנגנונים
המרכזיים בשעתוק אי-השוויון המגדרי בימינו 57.העבודות השקופות הן מנגנון לשימור היחסים
ההיררכיים בין הספרה הפרטית לציבורית ,וממנה נגזרת ההיררכיה בין נשים וגברים .הבחנה
דיכוטומית זו משמשת כאבן פינה נורמטיבית של החברה הפטריארכלית ,משום שהיא פוטרת אותנו
מחשיבה על אודות הגדרתה ומהותה של עבודה במונחים אובייקטיביים של ערך ,מאמץ וכישורים.
החלוקה הבלתי שוויונית של העבודות השקופות אינה מעצבת רק את הדינמיקה בבית עצמו,
בספרה הפנימית ,בין בני הזוג ,אלא מקרינה החוצה ,אל הפוליטי ,ומכוננת את הערך החברתי (או

 54לפי דוח האו"ם על השפעת הקורונה על נשים ,הכלכלה הבלתי מתוגמלת כלכלית של טיפול בבית ובמשפחה מהווה
בין  15%ל 23%-מהתוצר הלאומי הגולמי .ראו לעניין זהECLAC, REPOSITORY OF INFORMATION ON TIME USE :
IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN (Oct. 2019), https://oig.cepal.org/sites/default/files/2019. 10_repositorio_uso_del_tiempo_eng.pdf
 55להפוך עבודות שקופות לנראות ,לעיל ה"ש .42
 56דפנה הקר ומיכל פרנקל "הורות פעילה ושוויון הזדמנויות בעבודה :הצורך בשינוי מאפייניו של שוק העבודה" עבודה
חברה ומשפט יא ( )2005( 279-278 ,275להלן :הקר ופרנקל) .המחברות עומדות על כך שניתן ללמוד על סימון הנשים
בשוק העבודה כהורה הפעיל מכך שבעוד היעדרות ממושכת של אבות אינה מלווה בענישה חברתית כלפי האב עצמו או
ב הצגת הילד כמקופח או כמוזנח ,ענישה חברתית כזו מופנית במובהק כלפי אימהות הנעדרות מסביבת ילדיהן הקטנים
לתקופה ממושכת .נשים אלה נחשפות ליחס חברתי המתייג אותן ככישלון נשי והורי .כן מציינות המחברות שמשטר
זה משמר גם את תפקידם המסורתי של הגברים כמפרנסים שאינם מטפלים בילדיהם ,ומביא ל"ענישתם" של אבות
המבקשים ליטול חלק פעיל בגידול ילדיהם.
 57קפלן וכרכבי סבאח עבודות שקופות ,לעיל ה"ש  ,9בעמ' .6
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היעדרו) המיוחס לעבודות מקבילות ,עבודות טיפול בספרה הציבורית (עבודות בשכר) ,דהיינו
מקצועות הטיפול ,הסיעוד הניקיון

וההוראה58.

חלקן של הנשים בעבודות השקופות היה גבוה באופן ניכר מחלקם של הגברים גם ערב המשבר.
במדינות ה OECD-מדובר בשעתיים יותר ליום מגברים ,ובחברות שבהן רווחת תפיסה מסורתית
יותר ביחס לתפקידן של לנשים השיעור עולה 59.בישראל הנתונים דומים 60.נמצא שכאשר שני בני
הזוג עובדים עם ילדים קטנים ,נשים מקדישות לטיפול בבית ובמשפחה  43.3שעות בשבוע ,ואילו
גברים מקדישים לכך  27.4שעות 61.אומנם מיקומי מעמד ואתנו-לאומיות יוצרים הבדלים גם לעניין
נטל העבודות השקופות בחלוקה בין בני הזוג ,אך רובן המכריע של הנשים נושא בנטל גבוה יותר של
עבודות אלה.

62

ככל שנשים עובדות פחות בעבודה בשכר הן תלויות יותר בגברים ובקצבאות

המדינה .במקרים אלו הדבר מביא לעוני מבוסס מגדר.

העבודות השקופות תורמות לפערי השכר בין גברים לנשים ולעוני מבוסס מגדר בשני היבטים.
ראשית ,לנשים לא נותר זמן לקדם את עצמן ,ללמוד ,להתפתח ולעבוד .הטיפול בילדים מקשה על
אימהות ,בעיקר יחידניות ,להשתלב בשוק העבודה .הדבר נובע מכך שבמרבית החברות ,לרבות
בעולם המערבי-ליברלי ,גידול הילדים מוטל בעיקרו על נשים ,ולפיכך יכולתן לעבוד מצטמצמת
באותן שנים שבהן הן מטופלות בילדים קטנים .היעדר מסגרות חינוכיות מסובסדות לגיל הרך,
בעיקר כשהאם עובדת בשכר נמוך ,הינו חסם בפני יציאה לעבודה בכלל ויציאה לעבודה משמעותית
בפרט63 .

 58כך ,מי שעובדת כמטפלת בילדים שאינם ילדיה שלה מקבלת שכר עבור עבודה זו ,בעוד טיפול בילדיה שלה אינו מזכה
אותה באותו ערך כלכלי (ולאמיתו של דבר אינו מזכה אותה בערך כלכלי כלשהו).
 59לנתונים ראו :דוח ה OECD-לעניין השפעת הקורונה על נשים ,לעיל ה"ש  ;12וכן :באוורס ,לעיל ה"ש  ,17בעמ' .4
 60בישראל ,ערב המשבר נמצא שנשים מקדישות  22שעות בשבוע בממוצע לטיפול במשפחה ,בעוד גברים מקדישים לכך
 16.5שעות בממוצע .כשמדובר בעבודות הבית הפער גדל .נשים מקדישות בממוצע  14שעות בשבוע ,בהשוואה לשש
שעות שמקדישים הגברים .ראו :להפוך עבודות שקופות לנראות ,לעיל ה"ש .42
 61ראו :קפלן וכרכבי סבאח עבודות שקופות ,לעיל ה"ש  ,9בעמ'  ,17שם צוין אופן המדידה; עוד ראו :מכון ון ליר מדד
המגדר  ,2019לעיל ה"ש  ;32וכן :באוורס ,לעיל ה"ש .17
 62על ההבדלים בין הנשים בהקשר זה בהרחבה :בנימין "מיקומים מוצלבים" ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .49-51
 63ראו לעניין זהMary Ann Case, How High the Apple Pie – A few Troubling Questions about Where, :
;)Why and How the Burden of Care for Children Should Be Shifted, 76 CHI.-KENT L. REV. 1753 (2001
Nur Azirah Zahida, Mohamad Azhar, Saidatulakmal Mohd, Zakaria Bahari and Abdul Fatah Che Hamat,
Female Poverty in the Northern States of Malaysia in PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE
).ON DEVELOPMENT AND SOCIO SPATIAL INEQUALITIES 113, 121 (2015
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הנתונים בישראל חד-משמעיים ולפיהם אומנם שיעור השתתפותן של הנשים בשוק העבודה הולך
ועולה ,אולם שיעור ההשתתפות של הגברים בשוק העבודה נותר גבוה בהרבה .נוסף על כך ,לאימהּות
יש השפעה מכרעת על כל מאפייני השתתפותן הנשים בכוח העבודה ,החל מעצם ההשתתפות (אשר
יורד ככל שיש ילדים קטנים יותר) וכלה בשיעור העבודה במשרה חלקית (הגבוה יותר אצל אימהות
מאשר אצל

אבות)64.

שנית ,לעבודת נשים בבית ,בטיפול בילדים ובבני משפחה חולים ומבוגרים ,כמעט ולא מיוחס ערך
כלכלי 65.שקיפותה של עבודה ללא שכר מביאה לעיוות בעיצוב המדיניות הכלכלית ומראה כי אי-
מתן ערך כלכלי לעבודה שעושות נשים ללא שכר עומד בשורשי אי-השוויון המגדרי וגורם להטיות
בהערכה ומדידה של מגמות כלכליות .דוגמה לכך היא העובדה שנשים ,הרבה יותר מאשר גברים,
עובדות בשכר במשרה חלקית כדי לעמוד בנטל העבודות השקופות .עקב כך נשים תלויות כלכלית
בגברים ,הן בשנים שבהן הן עובדות בשכר והן בשנים שלאחר פרישתן מעבודה בשכר ,שכן הפנסיה
שלהן קטנה באופן ניכר מזו של גברים 66.אף על פי כן ,גם כיום עבודה ללא שכר עדיין זוכה להערכת
 64שנתון לנשים ומשפחה בישראל ,לעיל ה"ש ,2בעמ'  125עומד על עיקרי הממצאים ולפיהם גברים מהווים  69%משוק
העבודה ונשים  46.1% .59.3%מן הנשים בגילאי  64-18שלא נמנו עם כוח העבודה בשנת  2015דיווחו שהסיבה לכך היא
טיפול בילדים או עבודה במשק הבית .שיעור ההשתתפות של גברים נשואים בכוח העבודה גבוה יותר מזה של כל
הקבוצות האחרות ,למעט בקבוצת הגיל  .24-18נשים נשואות השתתפו בכוח העבודה פחות מנשים שאינן נשואות ועבדו
פחות שעות מהן ובהיקפי משרה מצומצמים יותר .ככלל ,דפוסי ההשתתפות של נשים וגברים בכוח העבודה מראים כי
בעוד אצל גברים קיים קשר חיובי בין נישואין לבין השתתפות בשוק העבודה ,אצל נשים הקשר הוא שלילי .בשנת 2015
שיעור הנשים בגילי  44-35שעבדו במשרה חלקית היה גבוה פי  3.4משיעור זה בקרב גברים .שיעור המועסקים במשרה
חלקית (נשים וגברים) ,נכון לשנת  , 2016נמוך בישראל בהשוואה לממוצע מדינות ה . OECD-שיעור הנשים העובדות
במשרה חלקית שדיווחו כי הסיבה לכך היא טיפול בבית ובילדים ,המשיך לעלות מאז שנת  ,2003ועמד בשנת  2017על
 . 19.3%שיעור הגברים שדיווחו כך היה  .1.1%בשנת  2016נשים עבדו בשכר  36.9שעות בשבוע בממוצע ,לעומת ממוצע
של  44.6שעות אצל גברים .בשנת  ,2017גברים מועסקים שיש להם ילדים בני  5-0נוטים לעבוד בשכר מספר רב יותר
של שעות בשבוע מגברים שאין להם ילדים בגילים הללו .אצל נשים ,לעומת זאת ,המצב הפוך .שיעור הנשים שיש להן
ילדים בני  5-0ושעובדות בשכר שעות רבות מאוד או מעטות מאוד נמוך משיעור הנשים שעובדות כך והן אינן אימהות
לילדים בגילים הללו ,ולפיכך האימהות לילדים בני  5-0מרוויחות פחות .רק חלק מהאימהות לילדים בני  5-0עובדות
שעות נוספות בשכר .מרבית האבות עובדים לא מעט שעות נוספות בשכר .להרחבה ראו שם ,בעמ' 157 ,154 ,151 ,131
ו.164-
 65פרויקט מחקר בין-לאומי בעניין זה נערך על ידי ה ,United Nations Research Institute for Social -ראו:
 ,.)2006-2009( UNRISD, REP. ON THE POLITICAL AND SOCIAL ECONOMY OF CAREבין השנים  2006ל.2009-
ניתן לצפייה ב .www.unrisd.org/research/gd/care-עוד ראוPhilip N. Cohen, The Gender Division of Labor: :
'Keeping House` and Occupational Segregation in the United States, 18 GENDER & SOC'Y REV. 239
) .(2004בישראל ,לפי חוק הביטוח הלאומי ,התשנ"ה" , 1995-עקרת בית" היא "תושבת ישראל נשואה (או ידועה
בציבור) ,שבן זוגה מבוטח בביטוח הלאומי ,והיא אינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית ".מצד אחד ,על בסיס התפיסה
הרואה במשפחה יחידה אחת ,שבה עקרת הבית היא חלק מרכזי בכלכלת המשפחה ,עקרות הבית מקבלות פטור מדמי
ביטוח לאומי ולצד זאת מקבלות זכאות מסוימת לקצבאות; מצד אחר ,עקרות הבית מופלות לרעה ,משום שחלק
מהקצבאות שהן זכאיות להן נמוכות מהקצבאות המוענקות לנשים שעובדות בשכר ומבוטחות באופן מלא.
 66פערי הכנסות בגיל פרישה הינם גורם לעוני בגיל השלישי ,שבו נסמכים על קצבאות זקנה ,פנסיה או חסכונות .כך
בעיקר במצבים שבהם אין חובה לחסוך חיסכון לקצבה בגיל פרישה ,ראו ,MACKINNON :לעיל ה"ש  ,23בעמ' 178-
 .179על פי ה OECD-קיים פער מגדרי בפנסיה בכל מדינות ה .OECD-נשים בגיל פרישה מקבלות ,בממוצע 30% ,פחות
הכנסות מגברים באותו גיל .גורם נוסף לעוני מבוסס מגדר בגיל השלישי הוא הפרשי השכר המגדריים ,שעליהם עמדתי
לעיל .כיוון שהגמלה נגזרת באחוזים מהשכר ,הרי נשים שהרוויחו פחות יקבלו עוד פחות עם פרישתן .כך גם נשים שעשו
כמה הפסקות בשל לידות ונשים שעבדו במשרה חלקית .על פי דוח ה OECD-לעניין הפנסיה ,בממוצע קריירות של
נשים קצרות בשליש מאלו של גברים (הנתונים מובאים בדוח של הבנק העולמיMaciej Lis and Boele Bonthuis, :
"Drivers of the Gender Gap in Pensions: Evidence from EU-SILC and the OECD Pension Model", April
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חסר בסטטיסטיקות הלאומיות על כוח העבודה ,במדידת התל"ג ובהכנסה הלאומית 67.דוגמה
נוספת לבעיה במדיניות התכנון התקציבית היא היעדר תקצוב מדינתי למסגרות לילדים מתחת לגיל
שלוש ,המעידה על כך שקובעי מדיניות תופסים את עבודת הטיפול בגיל הרך ,שחשיבותה אינה
מוטלת בספק ,כעבודה שקופה ,שעלותה למשק אינה

נספרת68.

נטל העבודות השקופות עלה באופן ניכר בתקופת משבר הקורונה ,שעה שהמסגרות החינוכיות נסגרו
ונדרשה עבודה טיפולית נוספת בילדים ,ולעיתים גם בבני משפחה מבוגרים ,שנזקקו לסיוע במיוחד
(למשל אלה שלא יכלו לערוך קניות) .עקב שהייתם של שבני המשפחה בבית במשך תקופות ארוכות
עלה גם היקף עבודות הבית באופן ניכר .עם זאת ,ואף על פי שהגברים שהו בבתים לצד הנשים,
וניתן היה לצפות שייקחו חלק גדול יותר בביצוע העבודות השקופות ,נמצא שחלוקה לא שוויונית
במשפחה רק התגברה במהלך המשבר וכי שיעור הנשים בביצוע העבודות השקופות נותר גבוה מזה
של

גברים69.

ממחקר שנערך בתקופת המשבר עולה כי  40%מאלו שעובדים מהבית (שכירים ועצמאים) מדווחים
שהם מצליחים במידה די רבה (בלשון המחקר) ,לבצע את עבודתם מהבית ביעילות שבה ביצעו אותה

 ,2019ניתן לצפייה בhttp://documents1.worldbank.org/curated/en/156741556876199964/pdf/Drivers-of- -
 .the-Gender-Gap-in-Pensions-Evidence-from-EU-SILC-and-the-OECD-Pension-Model.pdfכן מופיעים
הנתונים בדוחOECD (2019), Pensions at a Glance 2019: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, :
בhttps://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b6d3dcfc--
לצפייה
ניתן
,Paris,
en.pdf?expires=1613473711&id=id&accname=guest&checksum=2DC882A4A289BACD8E697F1467
 D4F4D8וכן בדוח נוסף ,OECD (2019), Pension Markets in Focus :ניתן לצפייה ב-
 .https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2019.pdfלמצב בישראל ראו
מחקר של מרכז טאובWhat’s behind Israel’s pension gender gap? (Oct. 28, 2018), :
.taubcenter.org.il/israels-pension-gender-gap
 67זאת ועוד ,עבודתן של נשים בעבודות השקופות אינה זוכה לביטוי במדדים כלכליים כגון תמ"ג ותל"ג .ממחקר של
הביטוח הלאומי עולה כי רק עבודתן של עקרות הבית (המוגדרות כמי שנשואות ואינה עובדות בשכר מחוץ לבית) מגיע
לבין  2.2%ל 4.8%-מהתמ"ג (לשם השוואה ,תקציב הבריאות במונחי תמ"ג בתקופה המקבילה ( )2017עמד על 3.5%
ותקציב הבריאות על  4.5%מהתמ"ג (מירי אנדבלד ואורן הלר ”הערך הכספי של עבודת עקרת הבית“מחקרים לדיון
( 126המוסד לביטוח לאומי ,מנהל המחקר והתכנון .)2017 ,עוד ראו לעניין זה :דוד שפרבר "המגיפה שחשפה את
העיוורון" מכון שלום הרטמן (https://heb.hartman.org.il/the-pandemic-that-exposed- )21.5.2020
.blindness/?fbclid=IwAR0aftbasCcKcgq6ajLCPxwKLc1R_m3t9twUl5rzTSdy8P4eDUCasJ7dvdM
 68רונה ברייר-גארב "עבודות שקופות" מפתח )2020( 86 ,79 ,15
mafteakh.org/wpcontent/uploads/2020/08/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA.%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA.pdf
 69אחד ההסברים לפער הוא שגם קודם למשבר ,כמו גם במהלכו ,גברים מעדיפים לטפל בילדים מלתרום בעבודות
הבית .ממחקר של ד"ר אור ענבי ,מהמכון הישראלי לדמוקרטיה ,עולה כי אבות בוחרים להיות מעורבים במשימות
המתגמלות יותר מבחינתם ,כמו שהייה עם הילדים ,ומוותרים על ניקיון וכביסה .ראו :אור ענבי מעורבות אבהית בזירה
הביתית ואידאולוגיות של גבריות בחברה הישראלית [עבודת גמר לתואר "מוסמך בפילוסופיה" ,אוניברסיטת בר-
אילן -המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ]2019 ,וכן תוצאות סקר שערך שפורסמו בכתבה :סיון קלינגבייל ורוני
()21.6.2020
TheMarker
הקורונה"
במגיפת
אבות
"על
לינדר
.https://www.themarker.com/coronavirus/.premium-1.8935448
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במקום העבודה 70.ממחקר אחר ,שדן בהבדלים המגדריים ,עולה כי רק  36%מהנשים (שכירות
ועצמאיות) מצליחות במידה די רבה לבצע את עבודתן מהבית ,לעומת  46%מהגברים 71.ממחקר
אחר עולה כי  44%מהנשים ללא ילדים מצליחות במידה רבה לבצע את עבודתן באותה יעילות
מהבית (קרוב לשיעור הגברים –  ,)46%לעומת  33%בלבד מהנשים עם ילדים .נוסף על כך22% ,
מהנשים ציינו כי הן מצליחות לעבוד מהבית במידה מעטה ,לעומת  14%בלבד מבין הגברים .מחקר
נוסף ,שנערך באנגליה ,מצא ששעה ששני בני הזוג עובדים מהבית ,נשים נושאות ברוב נטל הטיפול
במשק הבית ובילדים 72.סביר להניח שהדבר נובע מכך שבמשפחות רבות התפקידים של טיפול בבית
ובמשפחה עדיין נופלים יותר על כתפי הנשים ,והעובדה שהילדים היו בבית בתקופת המשבר
מסבירה את ההבדלים 73.המקרים שבהם אבות נושאים באמת בנטל הם בדרך כלל אלה שבהם
האישה עובדת במשרה

חיונית74.

נתון מעניין התומך בכך הינו מספרי המחקרים שפרסמו גברים ונשים באקדמיה בתקופת משבר
הקורונה75.

הקהילייה המדעית עברה רובה ככולה לעבודה מהבית ,ומצופה היה למצוא יתר

שוויוניות בקהילייה זו .כמו כלל הנשים והגברים ,מתברר שגם נשים בקהילייה המדעית עוסקות
בעבודות בית וטיפול במשפחה יותר מהגברים שלצידן ,ולפיכך מפרסמות פחות בתקופה

זו 76.

 70דפנה אבירם-ניצן "משבר הקורונה :עבודה מהבית" המכון הישראלי לדמוקרטיה ()8.6.2020
 .www.idi.org.il/blogs/special-economic-survey/march-april-2020/31797במחקר לא נבחנו נתוני מגדר אלא
רק הורות וגילי הילדים .לנתונים נוספים בנוגע לחלוקת הטיפול בילדים בארצות הבריתMaría J. Prados & Gema :
Zamarro, Gender Differences in Couples’ Division of Childcare, Work and Mental Health During
COVID-19, REV. ECON. HOUSEHOLD (2021), https://link.springer.com/article/10.1007/s11150-020.09534-7
 71ירדן קידר "השפעת משבר הקורונה :נשים-גברים" המכון הישראלי לדמוקרטיה ()11.6.2020
.https://www.idi.org.il/blogs/special-economic-survey/march-april-2020/31818
 72מדובר על עלייה של כ 18%-מאז פרוץ המשבר .ראוAlison Lacey, Kathryn Lester, Sam Cartwright -Hatton :
and Robin Banerjee, Coronavirus (COVID-19): Relationships, Emotional Well-Being, and Family
) ,Adjustment Study (2020לממצאים הראשוניים ראוhttp://www.sussex.ac.uk/broadcast/read/52267 :
" 73השפעת משבר קורונה :עצמאים – שכירים" ,לעיל ה"ש .36
Helen Lewis, The Coronavirus is a Disaster for Feminism, THE ATLANTIC (Mar. 19, 2020), 74
https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/03/feminism-womens-rights-coronavirus./covid19/608302
Philippe Vincent-Lamarre, Cassidy R. Sugimoto, Vincent Larivière, The decline of women's research 75
production during the coronavirus pandemic, NATURE INDEX. (May 19, 2020),
https://www.natureindex.com/news-blog/decline-women-scientist-research-publishing-production. coronavirus-pandemic
 76הנתונים מעניינים במיוחד מאחר שברוב המקרים אנשי ונשות אקדמיה לא איבדו את משרותיהם והמשיכו לעבוד
מהבית .נוסף על כך  ,מדובר בעבודה שככלל (למעט מעבדות ומחקרי שדה) ניתן לעשותה מהבית ,לפחות בהיבט
התאורטי.
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מנתונים ראשוניים עולה שגם לעניין פרסומים בתקופת הקורונה קיים פער מגדרי .הייתה ירידה
של  12%בפרסומי הנשים במרץ ו 20%-באפריל ,בעוד שיעור פרסומי הגברים דווקא

עלה77.

 .IIIחלק שני :הצעה לפתרון  -ייצוג הולם של נשים במוקדי קבלת החלטות ,הטמעת חשיבה
מגדרית וקבלת נתונים בפילוח מגדרי
הפתרון המרכזי להעמקת הפערים הכלכליים בין נשים לגברים בתקופות הקורונה הינו ייצוג נשים
בהליכי קבלת החלטות ,בקבלת הכרעות בשים לב לשיקולי מגדר תוך ניתוח המתווים המוצעים גם
בעדשות מגדריות כמו גם קבלת וניתוח של נתונים על בסיס מגדרי .היעדר התייחסות לשיקולי מגדר
והיעדר ייצוג לנשים במוקדי קבלת ההחלטות במהלך המשבר נובע ,בין היתר ,מכך ששיקול המגדר
נתפס כשיקול משני ,שעליו לסגת לאחור בשעת חירום ,המצריכה נקיטת אמצעים מיידיים ודחופים
לטיפול במשבר .קודם שאציג את הפתרונות וההצדקות להם ,אעמוד על המצב בהקשר זה עד כה.

 .1ייצוג נשים במשבר הקורונה – המצב עד כה
החוק בישראל קובע חובת ייצוג הולם לנשים מכוח עקרון השוויון במגוון חוקים והקשרים 78.חוק
שיווי זכויות האישה קובע בסעיף 6ג 1את החובה לתת "ביטוי הולם לייצוגן של נשים ממגוון
קבוצות האוכלוסייה" ,בוועדות ציבוריות ובצוותים לעיצוב מדיניות .למרות זאת נעדרו נשים
ממוקדי קבלת ההחלטות ,ומונו ועדות וצוותי עבודה ממשלתיים וציבוריים ללא ייצוג הולם לנשים
גם ערב המשבר 79.קול הנשים אינו נשמע ואין התייחסות להיבטים המגדריים בנושאים כלכליים-

 77ראו לעניין זהOlga Shurchkov, IS COVID-19 TURNING BACK THE CLOCK ON GENDER EQUALITY IN :
ACADEMIA? (Apr. 23, 2020), medium.com/@olga.shurchkov/is-covid-19-turning-back-the-clock-on . gender-equality-in-academia-70c00d6b8ba1בהתחשב בכך שלא לכל נשות האקדמיה יש משימות של טיפול
בילדים ,ההשפעה על נשים עם ילדים גדולה אף יותר .לנתונים דומים ראוMegan Frederickson, Women are :
Getting Less Research Done than Men During this Coronavirus Pandemic, PHYS.ORG (May 18, 2020),
. https://phys.org/news/2020-05-women-men-coronavirus-pandemic.html
 78נקבעה חובת ייצוג הולם של בני שני המינים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות; נקבעה חובה דומה בנוגע לשירות
המדינה בכללותו בתיקון לחוק שירות המדינה (מינויים) התשי"ט ,1959-ובית המשפט החיל זאת גם על גופים אחרים.
 79בממשלה הקודמת לא הייתה אישה בקרב חברי פורום השמינייה המייעץ לראש הממשלה ,בקבינט המדיני-ביטחוני
הייתה חברה אחת ,בגדר משקיפה ,ובמטה לביטחון לאומי לא מכהנת כל אישה בשרשרת התפקידים הבכירים ביותר.
כך ,בעניין הוועדה בראשות כבוד השופט גולדברג בעניין שאלת הסדרת ההתיישבות של הבדואים בנגב ,ראו :בג"ץ
 3974/08עמותת איתך נ' ממשלת ישראל (נבו  ;) 2.6.2008כך בעניין הוועדה למבנה המוניציפלי של עיריות רמלה לוד,
נדונה בהרכב מורחב בבג"ץ  2475/09עמותת איתך נ' שר הפנים (נבו  ;)03.12.2009בג"ץ  10038/09עמותת איתך נ' שר
התמ"ת (נבו  ,)08.2.2010בעניין הרכב המועצה לקידום תעסוקת נשים; בג"ץ  5660/10עמותת איתך נ' ראש הממשלה,
פ"ד( ,)2010( 501 )1בעניין הרכב הוועדה לבחינת האירוע הימי בפרשת ספינת המרמרה ,בראשות השופט יעקב טירקל
ובג"ץ  5980/11עמותת איתך נ' ראש ממשלת ישראל (נבו  ,)28.8.2011בעניין ועדת טרכטנברג לטיפול במחאה
החברתית .עוד ראו :בג"ץ  1240/18שדולת הנשים בישראל נ' הוועדה לבחירת שופטים (נבו  ,)19.2.2017שם נדחתה
עתירה למתן עדיפות למינוי שופטות לבית המשפט העליון בטענה שזו הוגשה בשלב מאוחר מדי ,ונדחתה הבקשה לסעד
עתידי בהיותה תאורטית ומוקדמת .יש להדגיש כי באותם מקרים דובר על הכללת אישה אחת .אני סבורה כי יש לשאוף
לשוויון מלא ,היינו  ,50%אך למצער יש לדרוש לפחות  ,30%ולא להסתפק באישה אחת.
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חברתיים .ניהולו של משבר הקורונה מתאפיין גם הוא לכל אורכו באי-התייחסות לשיקולים
מגדריים 80ובהיעדר נשים מתהליכי קבלת ההחלטות ,גם לאחר דרישות חוזרות ונשנות

לשילובן81.

.1א .העתירה הראשונה  -היעדר נשים בגוף המייעץ למל"ל
המועצה לביטחון לאומי (המל"ל) היא שהופקדה על עבודת המטה ועל הניהול הרוחבי של המשבר.
המל"ל הקימה צוות שייעץ לה בנוגע לאסטרטגיית היציאה מהמשבר ,וממנו נעדרו נשים כמעט
לחלוטין82.

ייתכן שהדבר נבע ,בין השאר ,מכך שהמועצה נועדה להיות גורם מקצועי לייעוץ

לממשלה בסוגיות חוץ וביטחון ,תחומים שבהם יש רוב גברי כמעט מוחלט 83.כמאה ארגונים כתבו
מכתב מחאה בנוגע להרכב המגדרי והלאומי של הוועדה (נעדרו ממנה גם ערבים) .תגובת המל"ל
הייתה שתפיסת המועצה היא" :קבלת החלטות על בסיס תמונה רחבה ,הכוללת התייחסות למגוון
ממצה יותר של מגזרים ,דיסציפלינות ונקודות מבט ,משביחה את המצע העומד לנגד הממשלה
בבואה לגבש את מדיניותה" .עם זאת ,על פי ההודעה ,פורסם קול קורא המאפשר "לשקף בפנינו
את עמדות הציבור במגוון נושאים" .כן מונו שתי נשים לצוות.

בעתירה שהוגשה הועלתה דרישה למנות נשים לכל צוותי המומחים האמונים על ההתמודדות עם
מגפת הקורונה ,לרבות לצוות המייעץ למל"ל 84.בית המשפט קבע שכיוון שהצוות סיים את תפקידו,

 80אדגיש כי חיזוק לתמה של המאמר ניתן למצוא בעובדה שהיה קשה למצוא בישראל נתונים על פי פילוח מגדרי .על
כן יש הפניות רבות לדוחות בין-לאומיים וכמו כן לכתבות ותחקירים עיתונאיים או לדוחות של גורמי החברה האזרחית.
כן יש לזכור כי הנתונים הם נתונים ראשוניים ,ומצומצמים יחסית בהיקפם .עם זאת ,בחלוף כשנה מתחילת המשבר
מתחילים להיות ניצנים גם של מחקרים אקדמיים.
 81המצב בעולם דומה על אף הכרת ארגון הבריאות העולמי בכך שיש חשיבות להכללת נשים במוקדי קבלת ההחלטות
בטיפול בהיבטי המגפה (הבריאותי ,החברתי והכלכלי) .ראוWHO, STRENGTHENING PREPAREDNESS FOR :
)HEALTH EMERGENCIES; IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (IHR, 2005
 . (2020), https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_CONF17-en.pdfלמרות זאת ,במרבית
הגופים ברמה הלאומית כמעט אין נשים כלל (כך למשל בכוח החירום בארצות הברית להתמודדות עם המגפה ,שהוקם
בסוף ינואר  ,2020לא הייתה ולו אישה אחת ,מאוחר יותר צורפו מספר קטן של נשיםElizabeth Ralph, The women :
battling
coronavirus
at
the
White
House,
POLITICO
(Mar.
20,
2020),
https://www.politico.com/newsletters/women-rule/2020/03/20/the-women-battling-coronavirus-at-the.white-house-488647
 82זאת מעבר לעובדה שחסרו בו מומחים או מומחיות לרפואה ואפידמיולוגיה ,חינוך ורווחה .הצוות כלל  31חברים,
מהם  23מומחים – כולם גברים ,ושמונה עוזרי מחקר  -מהם רק שתי נשים.
 83יופי תירוש "טלוויזיית חצי העם" העין השביעית ( ,https://www.the7eye.org.il/378949 )7.7.2020מדגישה היבט
זה בנוגע לתקשורת " :משבר הקורונה כוסה בישראל דרך הפרדיגמה הביטחונית :השב"כ מאכן טלפונים ,המוסד רוכש
ציוד רפואי בדרכים הרואיות וכו'" .ניתן להוסיף לכך ביטויים מהז'רגון הצבאי ,כמו "להיכנס מתחת לאלונקה" כדימוי
לנשיאה בנטל ,שבו נעשה שימוש חדשות לבקרים.
 84בג"ץ  2541/20עמותת איתך משפטניות למען צדק חברתי נ' ראש הממשלה (נבו  .)26.5.2020העתירה הוגשה על ידי
עמותת איתך ,מרכז רקמן לקידום מעמד האישה ,נעמת ,רוח נשית ,האגודה לזכויות האזרח ,אדא"ר עמותה למאבק
בפשעי רצח נשים ,תמורה ,אחותי ,שדולת הנשים מען  -למען נשים ערביות ובדואיות ,כ"ן  -כוח נשים ,איגוד מרכזי
הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ותנועת באשר תלכי .בעתירה התבקש צו ביניים שימנע מצוותים שאין בהם ייצוג
נשים כאמור להימנע מהצגת מסקנות או יישומן עד למינוי נשים כמבוקש ,אך צו כאמור לא ניתן .בית המשפט העליון
דחה את הבקשה לצו ביניים ,ובינתיים הודיע המל"ל לבית המשפט שהצוות סיים את עבודתו ביום ( 10.5.2020העתירה
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ואין צוותים נוספים העובדים עם המל"ל באופן "מובנה ושיטתי" ,כהגדרת המל"ל ,אין מקום לדון
בעתירה .בית המשפט הדגיש שראש הממשלה וראש המל"ל" :עמדו על כך שהם אינם מקלים ראש
בטענות לגבי השתתפות נשים בתהליכי ההתמודדות עם משבר הקורונה "]....[ .וכי "המל"ל פועל
לכך שהוועדה תכלול ייצוג הולם לנשים ממגזרים שונים ותעמוד בהוראות הדין הנוגעות לייצוג
הולם

[85."]...

אף על פי שהעותרות טענו שהעתירה לא התייתרה וכי היא רלוונטית לכל הגופים האמונים על גיבוש
מדיניות להתמודדות עם משבר הקורונה ,קבע בית המשפט שכיוון שאין צוות פורמלי שמונה לייעץ
למל"ל ,אין מקום לדון בעתירה .בית המשפט אומנם עמד על חשיבות הייצוג ההולם לנשים ,אך לא
קבע חובה אקטיבית

למינוי86.

יש לציין שגם בצוות המומחים החלופי שהקים ח"כ נפתלי בנט (בסוף יוני  )2020אין ייצוג שווה
לנשים ,אלא מיעוט מובהק לנשים ביחס

לגברים87.

.1ב .העתירה השנייה – מינוי ׂשרות לקבינט הקורונה
ביום  24.5.2020התקבלה החלטת ממשלה שהקימה לראשונה ועדת שרים להתמודדות עם משבר
הקורונה והשלכותיו 88.הוועדה כללה  14חברים ,מתוכם שתי נשים .בהחלטה נוספת הוחלט לצרף
לוועדה שני שרים נוספים (שר המשפטים ושר השיכון) 89.שבוע לאחר מכן התקבלה החלטה נוספת,

הוגשה ביום  ,) 19.4.2020וכי לא קיימים צוותים נוספים שעובדים עם המל"ל "באופן מובנה ושיטתי" (פסקה  4לפסק
דינו של השופט יצחק עמית).
 85פסק הדין ניתן על ידי השופט יצחק עמית בהסכמת השופטים מני מזוז ויעל וילנר.
 86בעת כתיבת מאמר זה ,ביום  7.7.20התבשרנו על התפטרותה של פרופ' סיגל סדצקי ,אחת הנשים הבכירות היחידות
שהיו מעורבות בניהול המשבר .במכתב ההתפטרות הבהירה כי בין הנימוקים היה אופן קבלת ההחלטות הבלתי מסודר.
ראו לעניין זה :יופי תירוש "ייצוג הולם במשפט הישראלי – סיכום ביניים ריאליסטי" ספר מישאל חשין )2009( 699
(להלן :תירוש "סיכום ביניים ריאליסטי") .המחברת סבורה כי הליכי המינוי הבלתי פורמליים הם אחד הגורמים
המרכזיים להיעדר ייצוג ,כפי שעתירה זו מוכיחה.
 87על פי פרסומים בתקשורת ,לצד בנט ,חברי הקבינט החלופי כוללים את גיורא איילנד ,לשעבר ראש אגף המבצעים
וראש אגף התכנון בצה"ל ,פרופ׳ עומר מואב ,פרופסור לכלכלה באוניברסיטת וורויק באנגליה ובמרכז הבינתחומי
בהרצליה לשעבר ,וכן יועץ כלכלי בכיר של שר האוצר ,ד״ר מיכאל שראל ,לשעבר הכלכלן הראשי של משרד האוצר,
וכיום ראש פורום קהלת לכלכלה ,פרופ׳ רונית קלדרון מרגלית ,מומחית בבריאות הציבור ופרופ' לאפידמיולוגיה ,מרכז
רפואי הדסה והאוניברסיטה העברית ,פרופ' יניר בר ים ,פרופ' ונשיא המכון למערכות מורכבות  ,New Englandמומחה
אפידמיולוג ,ומדען מערכות מורכבות ,פרופ' דורון גזית ,פרופ' לפיזיקה באוניברסיטה העברית ,עו״ד מאיר רובין ,מנכ״ל
פורום קהלת ואביר קארה ,מייסד קבוצת ה" שולמנים״ של בעלי העסקים בישראל .ראו ,למשל כתבתו של אריק בנדר
במעריב :אריק בנדר "נפתלי בנט הודיע על הקמת "קבינט קורונה אזרחי" מעריב ()1.7.2020
.https://www.maariv.co.il/corona/corona-israel/Article-774885
 88החלטה  13של הממשלה ה" 35-ועדת השרים לעניין התמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו" (.)24.5.2020
 89החלטה  119של הממשלה ה" 35-צירוף חברים לוועדת השרים לעניין ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו"
(.)21.6.2020
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שבה ביטלה הממשלה את מינויה של ועדת השרים לעניין ההתמודדות עם משבר הקורונה
והשלכותיו ,ומונתה תחתיה ועדה חדשה ("קבינט הקורונה") .בין עשרת השרים ,חברי קבינט
הקורונה ,לא נכללה ולּו שרה אחת 90.מטרות קבינט הקורונה וסמכויותיו ,כפי שפורטו בהחלטת
הממשלה ,הינן לשמש מסגרת תיאום בין כלל הגורמים הממשלתיים העוסקים בטיפול במשבר
הקורונה ,להתקין תקנות הנדרשות להתמודדות עם המגפה ,לתת מענה בסוגיות כלכליות לכלל
המגזרים ועוד .חרף חשיבותו של קבינט הקורונה והשלכות החלטותיו על כלל הציבור בישראל ,לא
נכללה בו ,כאמור ,אף לא שרה אחת .בעקבות לחץ ציבורי צורפה שרה אחת בלבד לקבינט הקורונה,
תוך הגדלת מספר החברים הכולל בקבינט 91.נוכח תת-ייצוג הנשים בקבינט הקורונה הגישה לשכת
עורכי הדין עתירה לבג"ץ 92.בעתירה נטען כי החוק מחייב ייצוג הולם לנשים גם בוועדות שרים
ממשלתיות (כקבינט הקורונה) ,המתחייב גם בקבינט הקורונה ונגזר מעקרון השוויון ,מהחקיקה
והפסיקה כמו גם מהשלכות החלטותיה של

הוועדה93.

.1ג .היעדר נתונים בפילוח מגדרי וניתוח מגדרי של המשבר
בתהליך קבלת ההחלטות במשבר הקורונה חוסר הנתונים בפילוח מגדרי בולט ביתר שאת ,והדבר
מביא לכך שאין הסתכלות מגדרית על תוצאות המשבר כמו גם על הפתרונות הניתנים .עדות לכך
הן החלטות שהביאו לפגיעה ניכרת בנשים ,פגיעה שאולי הייתה נמנעת אילו הוצגו נתונים אלו
למקבלי ההחלטות מלכתחילה .כך ,למשל ,דיוני הוועדה לקידום מעמד האישה ,שהתקיימו ביום
 ,12.10.20עסקו בנשים עצמאיות ,אך נתונים שהוועדה ביקשה לקבל בהקשר זה לא הועברו אליה94.

 90החלטה  264של הממשלה ה" 35-הקמתה מחדש של ועדת השרים לעניין ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו"
(.)26.7.2020
 91צירוף שני השרים המשקיפים ,ובהם השרה לשוויון חברתי ,כחברים בוועדה ,היינו אישה אחת בוועדה של  12חברים.
החלטה  311של הממשלה ה" 35-שינוי בהרכב ועדת השרים לעניין ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו"
(.)10.8.20
 92בג"ץ  6313/20לשכת עורכי הדין בישראל נ' ממשלת ישראל (נבו .)19.11.2020
 93העתירה הוגשה בתחילת חודש ספטמבר  .2020עם מינוי השרה הנוספת לקבינט הקורונה עמד ייצוג הנשים בקבינט
על שיעור יחסי דומה לחלקן היחסי של נשים בממשלה .לפיכך גובשו בין הצדדים לעתירה הסכמות ,אשר להן נתן בית
המשפט העליון תוקף של פסק דין ,ולפיהן "ממשלת ישראל מכירה בחשיבות השתתפותן של נשים בעשייה הציבורית,
בקביעת מדיניות ובקבלת ההחלטות הציבוריות ,זאת הן מטעמים ערכיים מובנים ובכלל זה עקרון השוויון והן מהטעם
שגיוון וריבוי דעות תורמים להעשרת השיח והעשייה הציבורית .עוד הסכימה הממשלה כי 'בכוונתה לעשות מאמץ
לשמור על ייצוג הולם בוועדת השרים לענייני הקורונה'" .בעקבות זאת נמחקה העתירה (ראו החלטה מיום .17.12.20
ראו לעניין זה כתבתה של ליטל דוברוביצקי :ליטל דוברוביצקי "בעקבות עתירת לשכת עוה"ד :המדינה התחייבה
לשמור על ייצוג הולם לנשים בקבינט הקורונה" כלכליסט (www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L- )21.12.20
.3883184,00.html
 94בפתח הישיבה מציין יו"ר הוועדה ,ח"כ עודד פורר ,כי משרד האוצר ומשרד העבודה ושירות התעסוקה לא סיפקו
נתונים ונציגיהם לא הגיעו ,וציין כי הדבר מעיד על התייחסות הממשלה לנשים ,שנפגעו באופן הקשה ביותר .שידור
הכנסת:
באתר
פרוטוקול)
צורף
(טרם
הישיבה
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Women/Pages/CommitteeAgenda.aspx?Tab=3&From
Date=12%2f10%2f2020+00%3a00%3a00&ToDate=12%2f10%2f2020+23%3a59%3a59.
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אדגיש כי מעבר לחובה שבחוק לערוך פילוח מגדרי של נתונים ,נקבע לא אחת כי כל החלטה מנהלית
יש לקבל על בסיס תשתית

ראויה95.

קבלת החלטות בנוגע למענקים ומדיניות יציאה מהסגר

ומהמשבר מחייבת קבלת נתונים גם בפילוח

מגדרי96.

להלן אנתח את הפתרונות וההצדקות להם.

 .2ייצוג נשים בתהליכי קבלת ההחלטות
ייצוג הולם הוא אחד ממגוון הכלים והשיטות ליישום העדפה מתקנת .הייצוג ההולם מנסה
להתמודד עם תת-הייצוג של חברי קבוצה מסוימת במקום העבודה או במוסדות השלטון ,למשל
באמצעות קביעת מכסות מינימליות לייצוג אותה הקבוצה .ייצוג הולם עניינו אפוא הממד הכמותי,
כלומר ההשוואה בין שיעור הייצוג במקום עבודה של קבוצת היעד מתוך כלל האוכלוסייה לבין זה
של קבוצות

אחרות97.

במסגרת מאמר זה אדון בייצוג הולם במוקדי קבלת החלטות במשבר

הקורונה ,אך הדברים יפים גם להקשרים

אחרים98.

 95יש להדגיש כי מדוח ביניים שפרסם מבקר המדינה על טיפול הממשלה במובטלים ודורשי עבודה במשבר הקורונה
עולה כי הפערים ב נתוני האבטלה בין הביטוח הלאומי ,שירות התעסוקה והלמ"ס "פוגעים בתשתית קבלת ההחלטות".
נתוני האבטלה נמדדים כיום על ידי שלושה גופים שונים  -הביטוח הלאומי ,אשר סופר את מקבלי קצבת האבטלה לפי
מספר התביעות שהוא משלם עליהן ,שירות התעסוקה ,אשר סופר את דורשי העבודה שפנו לשירות התעסוקה ,והלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,אשר מתבססת על סקרי כוח אדם שהיא מבצעת לפי הגדרות קבועות .המבקר לא התייחס
לפילוח המגדרי של הנתונים ,ראו :מבקר המדינה טיפול הממשלה במובטלים ובדורשי עבודה במשבר הקורונה –
ממצאי ביניים ( 4ספטמבר ( )2020להלן :דוח מבקר המדינה לעניין נתוני התעסוקה במשבר הקורונה).
 96לעניין הצורך בבסיס עובדתי ראוי ,בין היתר כתנאי לחזקת התקינות המנהלית :בג"ץ  297/82ברגר נ' שר הפנים פ"ד
לז ( ;)1983( 29 )3בג"ץ  802/89נסמאן נ' מפקד כוחות צה"ל בחבל עזה ,פ"ד מד( ;)1990( 606 ,601 )2בג"ץ  987/94יורונט
קווי זהב נ' שרת התקשורת ,פ"ד מח ( ;)1994( 439 ,412 )5בג"ץ  8569/96הסתדרות הנוער העובד והלומד נ' שר החינוך,
התרבות והספורט ,פ"ד נב ( ;)1998( 620 ,597 )1בג"ץ  1438/98התנועה המסורתית נ' השר לענייני דתות ,פ"ד נג ()5
 ;)1999( 368 ,337בג"ץ  3638/99בלומנטל נ' עיריית רחובות ,פ"ד נד( ;)2000( 229 ,220 )4בג"ץ  10907/04סולודוך נ'
עיריית רחובות ,סד(,331 )1בפס'  31לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה ( ;)2010בג"ץ  8467/10זיק דינור בע"מ נ' שר
התעשייה ,המסחר והתעסוקה ,בפס'  12לפסק דינו של השופט פוגלמן (נבו  ;)29.11.2011רע"א  8000/07היועץ
המשפטי לממשלה נ' פלוני (נבו  ;)2.5.2012בג"ץ  4374/15התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ראש ממשלת
ישראל (נבו  ;)27.3.2016רע"ב  5754/15חטיב נ' שירות בתי הסוהר (נבו  ;)2.7.2017בג"ץ  3884/16פלונית נ' השר
לביטחון פנים (נבו  )20.11.2017וכן :דפנה ברק-ארז משפט מינהלי כרך א' ;)2010( 440 ,יצחק זמיר הסמכות
המינהלית כרך ב' פרק  ,34עמ' ( 1119מהדורה שנייה ;)2011 ,יצחק זמיר הסמכות המנהלית כרך ג' ( ;)2014יצחק זמיר
"הזכות המנהלית" משפט וממשל טז ( 163 ,135התשע"ה).
 97ענת מאור "מבוא :היעדים והאמצעים של מדיניות ההעדפה המתקנת" העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל ,15
( 19ענת מאור עורכת ;)2004 ,צח בן יהודה חקיקה לגבי ייצוג הולם לנשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות
(הכנסת ,תחום חקיקה ומחקר משפטי.din-online.info/pdf/kn301.pdf )1.5.2019 ,
 98בנוגע לייצוג הולם לנשים בדירקטוריונים נקבע בהחלטת ממשלה כי השרים יפעלו למינוי דירקטוריות עד להשגת
ייצוג בשיעור של  .50%נוסף על כך ,הממשלה אימצה את המלצות הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה ,ביניהם יעד
ממשלתי של ייצוג של  50%נשים בתפקידים בכירים בשירות המדי נה ,מכוח החובה לייצוג הולם בהתאם לסעיף 15א
לחוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ;1959-החלטה  1697של הממשלה ה" 33-קידום ושילוב נשים בשירות
המדינה" ( ,)8.6.2014שבה אימצה הממשלה את המלצות הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה בראשות הגברת דלית
שטאובר ,ראו :נציבות שירות המדינה דוח הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה ()2014
www.gov.il/BlobFolder/reports/report_women_committee_2014/he/ReportWomenCommittee2014.pdf
.
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בחקיקה הישראלית לא קיימת מכסת ייצוג הולם לנשים .תחת זאת אומצה בחקיקה נוסחה גמישה,
שדורשת ייצוג הולם בנסיבות העניין ,כלומר ללא קביעה של מכסות נוקשות 99.עולה אפוא השאלה:
מהו ייצוג הולם? נראה כי יש הסכמה שמינוי של אישה אחת ,token women ,ככלל לא יהיה בו די
כדי לענות על הדרישה 100.כך גם נקבע בפסיקה 101.על אף החקיקה ,והפסיקה שחייבה ייצוג הולם
בעניינים מסוימים ,מדובר בהישגים חלקיים ונקודתיים ,שאינם מסמנים שינוי עומק מקיף במצב
השוויון המגדרי בישראל .אחד הביטויים הבולטים לאי-השוויון המגדרי הוא הדרתן הנמשכת של
נשים מעמדות כוח והשפעה במרחב הציבורי ,בעיקר בפוליטיקה ובשוק

העבודה102.

עד כה עמדתי על הגורמים לפערים הכלכליים בין נשים לגברים והעמקתם במשבר הקורונה .כפי
שניתן לראות ,חלק מהמקרים נובעים מהפליה במובנה הגרעיני – הוצאת נשים לחל"ת או פיטוריהן
עקב חשיבה סטריאוטיפית על אודות חלוקת תפקידים בין גברים לנשים בספרה הביתית ,תופעה
המושרשת בתפיסות סמויות; חלק נוסף נובע מהמבנה הממוגדר של הכלכלה בכלל ושוק העבודה
בפרט; אחרים הם פרי בחירתן של נשים ,גם אם יש שיטענו שבחירה זו נובעת מהמבנה החברתי
הפטריארכלי ,או הינה תולדה של היררכיות חברתיות המעצבות את רצונן של נשים.

לאור האמור ,בגיבוש מדיניות רווחה בכלל ,ובמשבר הקורונה בפרט ,הנוגע לכלל האוכלוסייה,
מתוכה כמחצית הן נשים ,יש לעמוד על ייצוגן של נשים במוקדי קבלת ההחלטות .השאיפה היא
להגיע לשוויון מלא ,דהיינו  50%ייצוג לנשים .מחקרים שבדקו את מידת החשיבות של שיעור הנשים
בגוף נתון הצביעו על החשיבות בקביעת שיעור נשים מינימלי כדי להבטיח שלייצוג הנשי תהיה
אפקטיביות .הרף המינימלי ל"מסה קריטית" של נשים ,אשר מסוגלות יחדיו להוות ייצוג מהותי

 99כמו כן ,כשמדובר בעובדים ,חובת ההעדפה מותנית בכך שכישוריהם של בני הקבוצה הזכאית לייצוג הולם יהיו
דומים לאלה של מועמדים אחרים.
 100יופי תירוש "ייצוג הולם לבני שני המינים בשירות המדינה תיקון מס'  7לחוק שירות המדינה (מינויים) ,תשי"ט 1959
– פרשנות וקווי יסוד ליישומו" משפטים ל(.)1998( 203 ,198 )1
 101בעניין שדולת הנשים הראשון ,בעמוד  ,528נקבע כי " :ככלל ,ובמיוחד ,יש להיזהר מפני השתרשותה של תפיסה
הגורסת כי מתן ייצוג כלשהו לנשים עשוי להיחשב כמתן ביטוי הולם לייצוגן" ,באותו עניין נקבע כי שקילת מינוי
לדירקטוריון בחברה ממשלתית רק בהיעדר נשים בדירקטוריון אינו עומד בדרישות החוק .ראו :בג"ץ  453/94שדולת
הנשים בישראל נ' ממשלת ישראל ,פ"ד מח( ;)1994( 528 ,501 )5בעניין שדולת הנשים השני בעמ'  ,666-665נקבע כי
הרכב מנהלת המוסד לביטוח לאומי שמנתה שמונה סמנכ"לים ,מתוכם אישה אחת אינה עונה על דרישת הייצוג ההולם.
ראו :בג"ץ  2671/98שדולת הנשים נ' שר העבודה והרווחה פ"ד נב( ;)1998( 665-666 ,630 )3בבג"ץ  5579/18מרכז רקמן
לקידום מעמד האישה נ' הרבנים הראשיים לישראל (נבו  )14.8.2018נאמר כי קשה לראות בשיעור של כ 10%-נשים
מתוך כלל החברים באספה הבוחרת ,האמונה על בחירת הרבנים הראשיים לישראל ,ייצוג הולם לנשים.
 102נויה רימלט "בין פרשת ארן לפרשת חמו :סיפורו של אי-השוויון המגדרי בישראל" משפט וממשל טו .)2013( 13 ,11
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ואפקטיבי ולחולל שינוי ,עומד על

103.30%

מחקרים אלה מצאו כי כאשר מושגת אותה "מסה

קריטית" של נשים ,הנשים באותו גוף מצליחות לחולל שינוי הן בתרבותו הפוליטית ,הן בהנכחת
המנהיגות הנשית .נוסף על כך ,ביכולתן להתלכד ולפעול במשותף ליצירת מדיניות התומכת
בנשים 104.עם זאת ,כיוון שמדובר במשבר ,אפשר להסתפק גם בשיעור נמוך יותר ,אך להבהיר כי
מדובר בשלב ביניים .בכל מקרה ,לאור האמור לעיל בדבר המינימום המתחייב לאפקטיביות של
ייצוג נשי ,אין לרדת מתחת  .30%יש לעמוד על כך שבהקמה של כל גוף העוסק במדיניות כלכלית-
חברתית בכלל ,ובמשבר הקורונה בפרט ,תהיה התייחסות להרכבו המגדרי של אותו גוף 105.להלן
אביא את ההצדקות לכך.

.2א .הזכות לשוויון
החובה לפעול לשוויון לנשים בכלל ,ובעת הטיפול במשבר הקורונה בפרט ,נובעת מהזכות לשוויון.
שוויון הוא אחת מזכויות האדם הבסיסיות ,מעמודי התווך של המשטר הדמוקרטי .הזכות לשוויון

 103ראו :מיכל אגמון-גונן "לא עוד מועדון לגברים בלבד :חובתם של המשקיעים המוסדיים לקדם שוויון לנשים
hamishpat.colman.ac.il/wp()2021
26
כו
המשפט
בדירקטוריון"
content/uploads/2020/09/%D7%90%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9F%D6%BE%D7%92%D7%9
5%D7%A0%D7%9F-%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%A7( %D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%9C%D7%A0%D7%91%D7%95.pdfלהלן :אגמון-גונן
"לא עוד מועדון לגברים בלבד") .עוד ראוAnat Alon-Beck, Michal Agmon-Gonnen & Darren Rosenblum, :
No More Old Boys' Club: How Investors' Fiduciary Duties Can Advance Corporate Gender Equality,
).UC Davis L. Rev. Vol. 55 Iss. 1 (forthcoming November 2021
 104יופי תירוש וענת טהון אשכנזי "ייצוג הולם של מגוון נשים בגופים לעיצוב מדיניות לאומית" משפט וממשל טו ,171
( )2013( 225 ,209להלן :תירוש וטהון אשכנזי).
 105אני ערה לסעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה ,המחייב ייצוג הולם ,אך כפי שעולה מהעתירות שהוגשו בנוגע לשני
הגופים שהוקמו בזמן משבר הקורונה (הצוות המקצועי המייעץ וקבינט הקורונה) ,לא הייתה לכך התייחסות ,ונדרשו
עתירות לבג"ץ ,שלא סייעו (אחת נדחתה בטענה שהצוות סיים עבודתו ,ובאחרת הגיעו להסכמה שלפיה הממשלה תעמוד
על שוויון זכויות לנשים ,אך עם מינויה של שרה שנייה לקבינט נמחקה העתירה) .ייתכן שיש לשקול תחת ייצוג הולם
קביעת מכסות וכן קביעת סנקציה מובנית  .כך למשל ,בחוק שקבע את הסמכויות לטיפול במשבר הקורונה היה ניתן
לקבוע שכל ועדה מקצועית תורכב ממספר שווה של גברים ונשים.
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מוגנת בכל האמנות הבין-לאומיות ,וזכות השוויון לנשים מעוגנת באמנה מיוחדת למיגור הפליה
כנגד נשים 106.בישראל ,כמו גם בעולם ,קיימת חקיקה נרחבת המעניקה זכויות

לנשים107.

למרות זאת ,אי-השוויון עמוק ונוכח .נשים בארץ ובעולם מופלות לרעה בכל התחומים שעליהם
עמדתי .מקומן של נשים במוקדי קבלת ההחלטות נפקד ,לאור קיומה של הפליה שיטתית,
אינהרנטית ומוטמעת (גם אם לא מכוונת או מודעת) .שינוי של תמונת המצב בשטח ועקירתן משורש
של התפיסות החברתיות השגויות וההפליה מחייבים אמצעים רדיקליים יותר של העדפה מתקנת
וחובת ייצוג הולם.

מכוח עקרון השוויון  ,יש להבטיח שוויון הזדמנויות ובחינה עניינית של כישוריהן של נשים בכל
משרה ומינוי .הדרישה לייצוג הולם היא כלי שעשוי להבטיח מריטוקרטיה אמיתית והזדמנות
לשוויון מהותי של נשים .תפיסה זו אינה מבוססת על ציפייה שהנשים הממונות ְייַצגו עמדה
ספציפית כלשהי במסגרת עבודתן בוועדה או בצוות ,אלא על החשיבות שבעצם הייצוג .במדינה
דמוקרטית ,אשר בה ערך השוויון הוא אחת מאבני היסוד של המשטר ,זוהי הפרשנות המבוססת
ביותר והמעוגנת בערכי המשטר

עצמם108.

שוויון ,ובגדרו שוויון מגדרי ,מחייב אותנו לראות את כל בני האדם שווים .הדרישה להעדפת נשים
במקרים קונקרטיים מחייבת ,בניגוד לעיקרון הכללי ,להתייחס למין ומגדר .ההצדקה לכך היא

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, Dec. 18, 1979, 1249 106
( . U.N.T.S. 13להלן :האמנה למניעת הפליה נגד נשים) .האמנה אומצה בשנת  1979על ידי האו"ם ,ואושררה על ידי
קרוב ל 200-מדינות ,ביניהן ישראל (אם כי ישראל אשררה בכפוף להסתייגויות הנוגעות בעיקר לדין הדתי החל על
נישואין וגירושין בישראל) .האמנה מגדירה הפליה כנגד נשים כך (סעיף  1לאמנה):
Any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of
impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital
status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the
 .political, economic, social, cultural, civil or any other fieldסעיף  3לאמנה כולל התחייבות של המדינות
החתומות לנקוט את כל האמצעים להבטחת התפתחותן וקידומן של נשים הן בתחום הזכויות האזרחיות ,הן בתחום
הסוציאלי ,הכלכלי והתרבותי .סעיף  11לאמנה קובע את הזכות לעבוד ולצידה איסור הפליה בקבלה לעבודה ,שכר
שווה ,בי טחון סוציאלי ,איסור הפליה מחמת נישואין ולידה ,חופשת לידה בתשלום ושילוב הורים בעבודה ,בין היתר
באמצעות הקמת מסגרות לטיפול בילדים .לצד אמנה זו קיימות שתי א מנות נוספות של ארגון העבודה הבין-לאומי
המתייחס לעבודת נשים .הראשונה ,אמנה בדבר שכר עבודה שווה לנשים ולגברים – Equal Remuneration
 ; Convention (ILO No. 100), May 23, 1953, 165 U.N.T.S. 303השנייה ,אמנה בנוגע להגנה על נשים בהיריון –
. Maternity Protection Convention (ILO No. 183), May 30 2000, 40(1) I.L.M 2
 107חוק שיווי זכויות האישה ,התשי"א ,1951,-ס"ח  ;248חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,התשנ"ו ,1996-ס"ח  ;230חוק
עבודת נשים ,ועוד .חוקים אחרים חלים על גברים ונשים כאחד ,אך האוכלוסייה שהם מגינים עליה בפועל כוללת בעיקר
נשים (חוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח ,1998-ס"ח  ;166חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ,התשנ"ב-
 ,1992ס"ח .)147
 108תירוש וטהון אשכנזי ,לעיל ה"ש  ,104בעמ' .191
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העדפה מתקנת של קבוצות שהופלו לאורך

השנים109.

דרישה זו להעדפה מתקנת היא זמנית,

ואמורה לחול עד להשגת שוויון .מרגע שהשוויון מושג ולו במקורב ,אין בכך עוד צורך וניתן לחזור
לעקרון השוויון ולא להתחשב עוד בנתונים

אלו110.

חסרונה של גישה זו נעוץ בכך שהיא אינה מייחסת ייחוד לתרומתן של נשים לעבודת הגופים שבהן
הן מכהנות ,ובכך היא משמרת את ההנחה הליברלית שלפיה כדי לזכות ביחס שווה ,נשים צריכות
להיות דומות לגברים בתכונותיהן ובפרספקטיבות שלהן .דרישת השוויון הליברלית תעמוד על
הצורך בכישורים שווים לנשים ועל דרישת המומחיות .דרישה זו משמשת לעיתים קרובות כסות
(גם אם לא מודעת ולא מכונת) לבחירת חברים/ות מהקבוצה ההגמונית ולשימור מוקדי הכוח באופן
של בחירת מועמדות שקל לזהותן ככשירות ,בשל הדמיון שלהן למודל הניטרלי לכאורה של מומחה
או לגברים

בתחום111.

.2ב .מחויבות משפטית
הדרישה לייצוג נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה במוקדי קבלת ההחלטות מבוססת על מחויבות
משפטית ,הן מכוח החלטות ואמנות במישור הבין-לאומי ,הן מכוח החקיקה הישראלית 112.ראשית,
החלטת מועצת הביטחון של האו"ם  ,)2000( 1325המחייבת ייצוג נשים במוקדי קבלת החלטות
בנושאי שלום וביטחון ,הורחבה בהחלטת מועצת הביטחון של האו"ם ( 2242מ ,)2015-בה הוכר
הצורך להבטיח השתתפות ומנהיגות שוות לנשים בניהול ובתגובה למגפות בריאותיות 113.נוסף על
כך ,דוח שפרסם צוות לתגובה למשברים בריאותיים קבע שיש לשים לב להיבטים מגדריים בעת
משברים בריאותיים

גלובליים114.

 109על הזכות לשוויון בהקשר המגדרי והעדפה מתקנת ראו :אגמון גונן "לא עוד מועדון לגברים בלבד" ,לעיל ה"ש ;103
וכן :מיכל אגמון-גונן "עוני מבוסס מגדר :נשים בעוני ודיור ציבורי כמקרה מבחן" וינרוט (צפוי להתפרסם ב.)2021-
 110על הבסיס הרעיוני להעדפה מתקנת ודיני ההפליה ראוTARUNABH KHAITAN, A THEORY OF :
).DISCRIMINATION LAW 80, 215 (2015
 111תירוש וטהון אשכנזי ,לעיל ה"ש  ,103בעמ' .200
 112עמדתי לעיל על החובה הקבועה בחוק שיווי זכויות האישה ,ולא ארחיב על כך כאן .בחלק זה אתמקד בעיקר
בהחלטות ממשלה הנובעות ממחויבויות להטמיע אמנות והחלטות שהתקבלו בגופים בין-לאומיים.
 113להחלטת מועצת הביטחוןU.N Security Council, Security Council Unanimously Adopts Resolution :
2242 (2015) to Improve Implementation of Landmark Text on Women, Peace, Security Agenda, UNITED
.NATIONS (Oct. 13, 2015) https://www.un.org/press/en/2015/sc12076.doc.htm
 114צוות שהוקם בשנת  ,2015על ידי מזכ"ל האו"ם ,בעקבות מגפת האבולהGLOBAL HEALTH CRISES TASK :
לצפייה
ניתן
המלא
הדוח
(.)2017
FORCE,
FINAL
REPORT
16
 .https://www.un.org/en/pdfs/Final%20Report.Global%20Health%20Crises%20Task%20Force.pdfכך
ראו:
לטקסט
העולמי
הבריאות
ארגון
של
המנהלים
מועצת
גם
קבעה
.https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30526-2/fulltext
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החלטות אלו יושמו במידה חלקית בישראל .באשר להחלטה  1325החליטה הממשלה לגבש תוכנית
פעולה לקידום שוויון מגדרי ,שתכלול צעדים אופרטיביים לקידום ייצוגן של נשים ,ממגוון קבוצות
האוכלוסייה ,במוקדי קבלת החלטות 115.החלטה זו טרם יושמה ,והוועדה שאמורה הייתה לקום
מכוחה לא מונתה.

עוד החליטה הממשלה לאמץ את היעדים העולמיים לפיתוח בר-קיימא של האו"ם ("אג'נדה
 ,)"2030שאחד מהם הוא שוויון מגדרי 116.המטרות והמדדים ליעד זה כוללים ייצוג שוויוני לנשים
במוקדי קבלת החלטות ,תוך שימת דגש בתפקידי ניהול .בדוח שהגישה לאו"ם ביולי  2019הדגישה
הממשלה את מחויבותה לסגירת הפערים בייצוג נשים במוקדי קבלת החלטות.

למרות מחויבויות בין-לאומיות אלו ,ועל אף ההוראה המפורשת בחוק שוויון זכויות האישה ,נשים
נעדרות מהליכי היוועצות וממוקדי קבלת ההחלטות .קיום גופים מייעצים והליכי מינוי פורמליים
מאפשרים לאכוף עקרונות אלו .אחת הבעיות בישראל היא שחלוקת האחריות לטיפול במשבר ,כמו
גם הליכי התייעצות פורמליים ,אינם ברורים .בהיעדרם לא ניתן לדעת מי נועץ במי ,מתי ואם בכלל.
הסיכויים שנשים משתתפות בהיוועצויות לא פורמליות הם נמוכים .יש אפוא לדרוש שקיפות בהליך
קבלת ההחלטות ובהליכי ההיוועצות ולאחר מכן לדרוש שוויון לנשים בייצוג .נוסף על כך ,תהליכי
המינוי אינם מוגדרים ,עובדה שמקשה עוד יותר על ייצוג

לנשים117.

.2ג .טיוב בקבלת ההחלטות כתוצאה של שילוב נשים (וארגוני נשים)
הצדקה נוספת לדרישה לשוויון לנשים בניהול המשבר היא ששוויון מגדרי ,ואפילו גיוון מגדרי,
ישפרו את עבודת המטה ותהליכי קבלת ההחלטות בגופים השונים 118.גיוון מגדרי יביא לתהליך
קבלת החלטות טוב יותר 119.לתמיכה בכך מובאים נימוקים מספר :הראשון ,הוא גישת הפמיניזם
 115החלטה  2331של הממשלה ה" 33-קידום שוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית" ( .)14.12.2014בדברי ההסבר
להחלטה נאמר שתוכנית הפעולה תבוסס על תוכנית שגובשה על ידי ארגוני נשים רבים בשנים .2014-2012
 116החלטה  4631של הממשלה ה" 34-שילוב יעדי הפיתוח של האו"ם לשיפור המשילות ותהליכי תכנון אסטרטגי
בממשלה" ( - )19.7.14לשילוב יעדי הפיתוח של האו"ם לשיפור המשילות ותהליכי תכנון אסטרטגי בממשלה.
 117תירוש "סיכום ביניים ריאליסטי" ,לעיל ה"ש .86
 118תירוש וטהון אשכנזי ,לעיל ה"ש  ,104בעמ' .222
 119ליתרונות בניהול נשי של המשברDonald Steinberg & Ruth Halperin-Kaddari, What a 'Feminist' :
Approach to Fighting Covid-19 Might Have Achieved, JUST SECURITY (May 28, 2020),
https://www.justsecurity.org/70356/what-a-feminist-approach-to-fighting-covid-19-might-have./achieved
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התרבותי ,שלפיה לנשים יש נקודת מבט שונה ,שאינה זהה או דומה בהכרח לנקודת המבט הגברית;
השני מבוסס על כך שהיעדר נשים פוגע במריטוקרטיה; השלישי נוגע לתוכן הדיון וההחלטות
שיתקבלו.

אשר לפמיניזם התרבותי – זרם זה מייחס לנשים סוג שונה וייחודי של אתיקה ,פוליטיקה וכן הבדל
בצורות החשיבה ובסוג הפרשנות שניתנת למצבים ולנתונים המובאים כבסיס לקבלת ההחלטות.
לפי תפיסה זו ,נשים יביאו אל שולחן הדיונים קול אחר ,צורות חשיבה אחרות ,דפוסי הידברות
שונים ופתרונות חדשים 120.ככל שנקודות המבט והשאלות המתעוררות שונות ומגוונות יותר ,כך
יהיה הדיון בנושאים העומדים על הפרק רחב ועמוק יותר ,וההחלטות שיתקבלו יהיו מבוססות יותר
ויביאו בחשבון מגזרים שונים ונקודות מבט רחבות יותר 121.זאת ועוד ,נשים יביאו לשבירת החשיבה
הקבוצתית הקיימת בקבוצות הומוגניות ,בעיקר אם ביניהן יהיה גיוון בהיבט של מוצא ומיקום
סוציו-אקונומי 122.הפמיניזם התרבותי ידגיש הן את היתרון התהליכי ,באופן קבלת ההחלטות ,הן
יתרון תוכני ,כמי שמביאות עימן תפיסות של שיתוף פעולה ,הגינות חברתית וערבות הדדית.
החיסרון באימוץ נימוקים אלו הוא הנצחת סטריאוטיפים נשיים ,הנחשבים רציניים

פחות123.

אשר לטיעון המריטוקרטי – גופים שאינם מגוונים מגדרית אינם כוללים את האנשים הטובים
ביותר בתחום .במרבית המדינות נשים מהוות מחצית מבוגרי האוניברסיטאות בפקולטות
הרלוונטיות (כלכלה ,מנהל עסקים ,בריאות ,חינוך ,סיעוד ומשפטים) ,ומחציתן מסיימות
בהצטיינות 124.מבחינה סטטיסטית ,מחצית מהאנשים המוכשרים ביותר הן נשים 125.אם כן ,בגוף
שמרביתו גברים ,ההנחה היא שאין ייצוג לנשים המוכשרות ביותר בתחום הרלוונטי (בהנחה
שהנשים שייבחרו יהיו בעלות הכישורים

הנדרשים)126.

במצב של הפליה אין בוחרים ,כאמור,

 120אין מדובר בנקודת מבט טובה יותר אלא בנקודת מבט שונה .על הקול השונה של נשים ראוJENNIFER SAUL, :
).FEMINISM: ISSUES & ARGUMENTS 199 (2003
AARON A. DHIR, CHALLENGING BOARDROOM HOMOGENEITY – CORPORATE LAW, GOVERNANCE AND 121
).DIVERSITY 58-71 (2016
Akshaya Kamalnath, Gender Diversity as the Antidote to 'Groupthink' on Corporate Boards , 22 122
).DEAKIN L. REV. 85 (2017); VICKY PRICE, WOMEN VS. CAPITALISM 172 (2019
 123תירוש וטהון אשכנזי ,לעיל ה"ש  ,104בעמ' .192
 124באירופה יש יותר נשים בוגרות פקולטות אלוSally Wheeler, Company Law and Corporate Governance, :
).in GREAT DEBATES IN GENDER AND LAW 133, 143, 155 (Rosemary Auchmuty ed., 2018
 125אף על פי שמהנתונים שהבאתי לעיל עולה כי אחוז הנשים בעמדות הבכירות ,ומכאן במאגר הפוטנציאלי לכהן
בתפקידים בכירים ובמוקדי קבלת החלטות ,הוא נמוך יחסית.
VICTORIA SUTHERLAND, LYNNE MACDOUGALL & ANDREA GLASS, INCREASING REPRESENTATION OF 126
)WOMEN ON PRIVATE SECTOR BOARDS IN SCOTLAND 2 (Research for the Scottish Government, 2016
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במועמדות הראויות .ההפליה היא שמונעת מהאישה הראויה להתקבל ,ואילו ההעדפה המתקנת
היא שמאפשרת לאותה אישה ראויה ,שהייתה מופלית,

להתקבל127.

אשר לתוכן ההחלטות  -אחת ההצדקות לקביעת החובה להבטיח ייצוג הולם לנשים היא ההנחה
שנשים במוקדי קבלת החלטות יפעלו ליצירת מדיניות שתיטיב עם נשים ,בתנאי שמספרן היחסי
באותו גוף יהווה משקל של ממש (גם אם לא רוב) ביחס למספר הגברי 128.הצדקה נוספת היא שרק
פעולה משותפת של נשים (ממיקומים חברתיים שונים) תביא לתמיכה במדיניות ,בעיקר מדיניות
רווחה ,המחויבת לשוויון

מגדרי129.

בנוגע למשבר הקורונה יש בכך חשיבות מיוחדת ,שכן רוב המועסקות במערכות החינוך ,הבריאות,
הסיעוד והרווחה הן נשים ,אם כי בתפקידי המפתח הבכירים ייצוגן יורד לכרבע בלבד 130.ראייתן
הרחבה יותר וניסיון החיים שלהן מביאים עימם מודעות להשלכות ההחלטות שמונחתות מגבוה.
החיבור הבלתי אמצעי של נשים אל כל מערכות החיים  -בית הספר ,הבית ,הקריירה ,מערכת
הבריאות  -הופך אותן לחיוניות וקריטיות במוקדי קבלת ההחלטות.

אמון במדיניות המתגבשת  -הדרה שיטתית של נשים ממוקדי קבלת ההחלטות פוגעת בתחושת
ההשתייכות האזרחית ובלגיטימיות של פעולות הממשל 131.ילדות ,נערות ונשים ,המסתכלות על
קבוצת מקבלי ההחלטות ,צריכות למצוא בה נשים כדי לתת אמון במדיניות המתגבשת
ובלגיטימיות של ההחלטות המתקבלות.

 .3ייצוג הולם ,מומחיות בנושאי מגדר והיבטים מגדריים
ייצוג נשים בהליכים של ההיוועצות וקבלת ההחלטות בנוגע למשבר הינו הכרחי אבל לא מספיק.
אומנם יש חשיבות לשיתוף נשים בצוותי ובמוקדי קבלת ההחלטות ,ולעיתים ,כאמור לעיל ,הן יביאו

https://www.semanticscholar.org/paper/Increasing-Representation-of-Women-on-Private-in.Sutherland-Macdougall/b6f14c7c8c43ee6a93cb30690d3be5f1dd455b23?p2df
 127רות בן ישראל "העדפה מתקנת בראי השוויון והצדק :הצגת הטענות המועלות בוויכוח הציבורי" העדפה מתקנת
והבטחת ייצוג בישראל ( 46 ,33ענת מאור עורכת.)2004 ,
 128אעמוד על תקפות חזקה זו בהמשך הדברים.
 129בנימין "מיקומים מוצלבים" ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .61-58
UNFPA, COVID-19: A GENDER LENS (Mar. 2020),
 130ראו דוח האו"ם:
. https://www.unfpa.org/resources/covid-19-gender-lens
 131תירוש וטהון אשכנזי ,לעיל ה"ש  ,103בעמ' .196
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לשולחן שיקולים מגדריים ,אך לא תמיד אישה רופאה או אישה כלכלנית יהיו ערות להשלכות
המגדריות של מדיניות מסוימת .בלשונן של יופי תירוש וענת טהון אשכנזי" :הדרישה לתת ביטוי
הולם לייצוגן של נשים במוקדי קבלת החלטות מציפה מתח בין כישוריהם של חברי הגופים
מעצבי המדיניות לבין זהותם המגדרית ,או במילים אחרות ,בין מומחיות לבין

זהות"132.

עקב כך ,לצד ייצוג נשים יש להבטיח הטמעת חשיבה מגדרית ( - )gender mainstreamingהבאת
נושא השוויון המגדרי לתוך הזרם המרכזי בתהליכים ארגוניים ,בחקיקה ובתקצוב בכל תחומי
הכלכלה והחברה .מדובר אפוא בהסתכלות על המדיניות הכלכלית ,לרבות בריאות ,חינוך ורווחה,
בעדשות מגדריות .רק כך יש פוטנציאל ליצור צדק

מגדרי133.

הטמעת חשיבה מגדרית נוגעת

בשיקולים עצמם ,ואינה מסתפקת בייצוג הולם או בהוספת נשים לפורומים השונים .במילים
אחרות ,הטמעת חשיבה מגדרית תביא לבחינה וקידום של הצרכים הייחודיים לנשים מתוך ההבנה
שהן ככלל מוחלשות יותר ,מרוויחות פחות ,עובדות במשרות חלקיות בשיעורים גבוהים יותר,
נזקקות יותר לטובין ושירותים ציבוריים כגון בריאות דיור ורווחה ,צוברות פחות לפנסיה ותלויות
יותר בקצבאות .הכוונה בהטמעת שיקולים מגדריים היא להעריך כיצד מדיניות מסוימת ,מענקים
או תקציב שנשקלים ישרתו את הצרכים השונים של

נשים134.

כפי שכיום כל הצעת חוק מחייבת התייחסות להיבטי תקציב ,כך כל גיבוש מדיניות לטיפול במשבר
 וביום שאחריו בחקיקה ,בחקיקת משנה או נהלים ,לרבות צעדי חירום  -תחייב התייחסות לשאלתהשוויון המגדרי התוצאתי של אותה מדיניות .בגיבוש מדיניות יש לבחון את האפקטיביות הצפויה
בפתרון בעיית העוני של הנשים ,אך לוודא שהפתרונות המוצעים לא ינציחו סטריאוטיפים ויעמיקו
קשיים העומדים דווקא בפני

נשים135.

 132שם ,בעמ' .173
 133ראו פורום נשים לתקציב הוגן :הטמעת חשיבה מגדרית בתקציב באתר מרכז אדווה .פעילות הפורום ניתנת לצפייה
ב.adva.org/he/women-budget-forum -
 134יעל חסון וולריה סייגל שיפר "לתוך הזרם המרכזי :הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות הכלכלית" קפיטליזם ומגדר
– סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק ( 66 ,64רונה ברייר -גארב ,דנה אולמרט ,ארנה קזין ויופי תירוש עורכות)2017 ,
(להלן :חסון וסייגל שיפר).
Leila Alfers, Gender: Toward gender equality and poverty reduction in HANDBOOK OF SOCIAL 135
).POLICY AND DEVELOPMENT 71 (James Midgley, Rebecca Surender and Laura Alfers, eds., 2019
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החקיקה בישראל מחייבת התייחסות מגדרית כבר היום .בתיקון  6לחוק שיווי זכויות האישה נוסף
סעיף 6ג ,2ולפיו "הועברה לוועדה מוועדות הכנסת הצעת חוק ,לרבות הצעת חוק תקציב שנתי ,או
הובאה לאישור הוועדה או להתייעצות עמה חקיקת משנה ,אשר יש להן השלכות על השוויון בין
נשים לגברים או הנוגעות לתחום מתחומי פעולתה של הרשות [הרשות לקידום מעמד האישה],
תגיש הרשות לוועדה חוות דעת בדבר ההשלכות האמורות (בסעיף זה – חוות דעת מגדרית); חוות
הדעת המגדרית תונח על שולחן הוועדה לקראת הדיון

בעניין"136.

ואולם ,בפועל אין הטמעה של חשיבה מגדרית בכל הנוגע לתקציבים בכלל ,ולפתרונות וסיוע במשבר
הקורונה בפרט ,וזאת מכמה סיבות .ראשית ,סעיף זה צר בתחולתו וחל רק על חקיקה וחקיקת
משנה הנדרשות לאישור הכנסת ,בעוד חלק מההחלטות בהקשר של משבר הקורונה הן החלטות
מנהליות ,שבחלקן אינן מובאות לאישור הכנסת .שנית ,הסעיף עוסק במקרים שבהם בהצעה
המובאת לאישור יש השלכות מגדריות .אומנם הצעת החוק התייחסה גם לחקיקה ניטרלית עם
השלכות מגדריות נסתרות ,אך קשה להניח כי הרשות לקידום מעמד האישה תוכל להניח חוות דעת
מגדרית ,כדרישת החוק ,בנוגע לכל הצעת חקיקה ,לרבות חקיקת משנה ,אגב בחינת ההשלכות
המגדריות האפשריות ,בעיקר כשהחוק אינו קובע תקציב לכך .סביר יותר שתינתן התייחסות
בהקשר של חקיקה הנוגעת בעיקרה

לנשים137.

שלישית ,החוק מטיל על הרשות לקידום מעמד

האישה חובה לעמוד על ההשלכות המגדריות ולהביאן לפני חברי הכנסת ,והוא מסיר את האחריות
ממקבלי ההחלטות  -ועדות הכנסת והמחוקקים עצמם.

אם כן ,יש לעמוד על כך שבכל גוף שבו מתקבלות החלטות בנוגע למדיניות כלכלית או מדיניות חינוך
ורווחה ,בעיקר בכל הקשור למשבר וליציאה ממנו ,ייבחנו ההשלכות המגדריות של כלל ההצעות,
גם כאלו הנחזות להיות ניטרליות .לאור תת-הייצוג של נשים בעמדות בכירות ,סביר שלתפקידי
קבלת ההחלטות בגופים שונים ימונו נשים מומחיות בתחום הרלוונטי ,ולא נשים מקבוצות מודרות
ומופלות באופן מסורתי .ספק אם לאותן נשים בכירות תהיה מודעות לצורכיהן המיוחדים של נשים
בכלל ,ולצורכיהן של נשים מן השוליים הכלכליים-חברתיים בפרט 138.מינוי נשים ,כשלעצמו ,לא

 136בדברי ההסבר להצעת חוק השלכות מגדריות בחקיקה (תיקוני חקיקה) ,התשס"ח ,2007-ה"ח  ,173נאמר כי מטרת
החקיקה היא לתרום לשוויון מגדרי ,תוך הכרה בכך שפעמים ההשלכות המגדריות של החקיקה אינן ברורות מאליהן.
 137תירוש וטהון אשכנזי ,לעיל ה"ש  ,103בעמ'  ,225מציינות כי רוב חוות הדעת שהוגשו על ידי הרשות לקידום מעמד
האישה בשנת  2010הינן בנושאים "מגדריים" מובהקים ,כגון חוקים העוסקים בייצוג הולם של נשים.
 138שם ,בעמ' .197
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בהכרח יבטיח דיונים בנושאים מגדרייםּ ,וודאי לא בנוגע לנשים מוחלשות ,שחוויית החיים שלהן
שונה באופן מהותי מזו של הנשים במוקדי קבלת ההחלטות .כיוון שכך ,יש לשתף ארגוני נשים ,או
מומחיות למגדר ,בכל הדיונים בנושאים אלו ,בוודאי כעת ,בעת ניהול המשבר ולאור דחיפות העניין.

בשני מקרים ראינו כי החלטות שהתקבלו ,ונחזו להיות ניטרליות ,פגעו בנשים .ראשית ,בנוגע לשכר
הממוצע המזכה מעסיקים בהטבה בהחזרת עובדים לעבודה ,כשהסתבר ,שלאור גובה השכר שנקבע
יש תמריץ למעסיקים להחזיר לעבודה בעיקר גברים .נוסף על כך ,כשנקבע מענק לעצמאים.ות
בהתבסס על הכנסות  ,2019נפגעו נשים עצמאיות שילדו באותה שנה .ייתכן שהטמעת חשיבה
מגדרית הייתה מונעת החלטות מסוג זה מלכתחילה ,תחת עדכונן או התאמתן בעקבות מאבק
תקשורתי ופוליטי ארוך ,כשלנשים רבות אין די משאבים ליזום את המאבקים הללו או להמתין
לתוצאותיהם.

 .4נתונים בפילוח מגדרי
לצורך גיבוש מדיניות תוך הסתכלות מגדרית יש לחייב קבלת נתונים בפילוח מגדרי ,כמו גם אלה
על אודות הגורמים לעוני מבוסס מגדר (לרבות על הנשים החיות בעוני) 139.כך בשגרה ,כך בפרט בעת
משבר הקורונה ,שבו נפגעות נשים ביתר שאת .ללא נתונים בפילוח מגדרי לא ניתן יהיה להטמיע
חשיבה מגדרית ולשקול שיקולים מגדריים.

עניין זה הוסדר לכאורה בחקיקה בסעיף 6ג 3לחוק שיווי זכויות האישה ,שלפיו "גוף ציבורי העורך
דרך קבע איסוף ועיבוד של מידע הנוגע ליחידים ,ומפרסמו לציבור במסגרת פרסום כללי שנועד
לשמש גם למטרות סטטיסטיות ,יכלול בפעולותיו כאמור התייחסות למין [ 140."]...בהצעת החוק
נאמר כי " איסוף נתונים ועיבודם הם נקודת מוצא להבנת המציאות ,לקיום דיון רציני ולקידום
שינויים על בסיס ידע .כך בכלל התחומים ,וכך גם בכל הנוגע לקידום השוויון בין נשים לגברים

 139יש לכך חשיבות עצומה ,כיוון שכאשר מתייחסים לנתונים על כלל האוכלוסייה ולממוצעים ,לא ניתן לראות כי
הנשים נמצאות בצד הנמוך של הסקלה .כך ,במישור הבין-לאומי בעוד בתחילה התייחסו לממוצעים ,כיום מרבית
המדדים ,לרבות אלה של אונסקו והבנק העולמי ,כוללים מדדים מבוססי מגדר .לסקירה ונתונים ראוMEGHAN :
) .CAMPBELL, WOMEN, POVERTY, EQUALITY: THE ROLE OF CEDAW, part II, ch. 6 (2018בהמשך הדברים
מבהירה המחברת כי מרבית המדינות רואות בשוויון מגדרי בסיס לצמצום העוני מבוסס המגדר ,ומכאן לצמצום העוני
בכלל.
 140באותו תיקון ,הצעת חוק לתיקון שיווי זכויות האישה ,התשס"ח ,2008-ה"ח  ,250תוקנה גם פקודת הסטטיסטיקה
[נוסח חדש] התשל"ב ,1972-נ"ח  ,500ונקבע כי עריכת פעולות סטטיסטיות ככלל יכללו התייחסות למין.
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בחברה הישראלית .פילוח לפי מגדר ,מאפשר ניתוח והבנה של המציאות החברתית והבעיות
המרכזיות בתחום השוויון בין נשים לגברים ,וקידום פתרונות לאותן בעיות" .ואולם ,במציאות,
מרבית הפרסומים אינם מתייחסים להיבט המגדרי.

יהיו שיטענו כי דחיפות הטיפול במשבר אינה מאפשרת קבלת נתונים בפילוח על פי מין ואף לא
התייחסות להיבטים מגדריים .המגמה כיום ביחס לחקיקת חירום הינה לאפשר לרשות המבצעת
להתקין תקנות חירום בזריזות האפשרית ,ובמקרים דחופים במיוחד אף ללא דיון מקדים בכנסת,
זאת במטרה לתת מענה מהיר ככל האפשר למצב החירום המשתנה 141.ניתן לטעון כי בשעת חירום
אין להטיל עול נוסף על הממשלה או הכנסת.

אני סבורה כי אין לקבל טיעונים אלו .כפי שעולה מדוח הביניים של מבקר המדינה ,מחסור בנתונים
בזמן אמת בהקשר של מבקשי העבודה בעקבות משבר הקורונה פגע בסיוע של המדינה הן
למובטלים ולמי שיצאו לחל"ת ,הן לדורשי העבודה 142.עם זאת ,המבקר קבע כי אפשר להבטיח
נתונים שוטפים ומהימנים וכי קבלת נתונים כאמור "יכולה להוות תשתית ליצירת תמונת המצב
הנדרשת לשם קבלת החלטות על תמיכה באוכלוסיות נזקקות ועל תמריץ חזרה לעבודה" .כך ככלל,
כך בנוגע לפילוח מגדרי ,שאליו המבקר אף לא התייחס.

נוסף על כך ,בעת המשבר השכילו מקבלי ההחלטות לערוך פילוח והבחנות ,אם כי לא על בסיס
מגדר .כך למשל ,כאשר דנו במתן מענקים ,ניתנו נתונים המבחינים בין עצמאים לשכירים ,בין
עסקים גדולים לקטנים ,ואפילו לפי גילאים ,והדבר הביא בחלק מן המקרים לשונות בפתרונות,
במענקים ובתמריצים .אם כן ,גם בעת משבר ניתן לערוך הבחנות על פי פילוח נתונים .מרבית
המערכות היום ממוחשבות ,ואפשר לקבל נתונים בפילוחים שונים .בנתונים שהצגתי לעיל ,הביטוח
הלאומי ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שירות התעסוקה והכלכלנית הראשית ,כולם הציגו
 141ס'  4לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ,התש"ף.2020-
 142מבקר המדינה ממצאי ביניים בנושא טיפול הממשלה במובטלים ובדורשי עבודה במשבר הקורונה (ספטמבר )2020
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2020/2020-Corona-Unemployed/2020 .Corona-Unemployed.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1המבקר קבע כי היעדר הנתונים האחידים
והמדויקים פוגע בתשתית לקבלת החלטות ,אשר להן משמעויות כלכליות עמוקות במיוחד בעת ההתמודדות עם משבר
הקורונה .הוא הוסיף כי תיקון הדיווח של מעסיקים למוסד לביטוח לאומי יכול לשפר באופן ניכר את התשתית לקבלת
החלטות מושכלות בנושא שוק העבודה .המבקר קבע כי " חוסר בנתונים זמינים ושוטפים עלול לגרום לניתוח לא
מבוסס דיו של תמונת מצבם התעסוקתי של העובדים במשק ולהביא לקבלת החלטות שאינן מיטביות .הצורך בנתונים
מדויקים בנוגע לשכר עולה ,למשל ,כאשר הממשלה רוצה לבחון תכניות לחלוקה דיפרנציאלית של מענקים כגון
תמריץ חזרה לעבודה או תכניות להגדלת קצבאות מותנות הכנסה .בעיית החוסר בנתוני שכר עלתה בדוח המסכם של
הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת ( 2030דוח אקשטיין) וגם בתוכנית הכלכלית שפורסמה ביולי ."2020
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נתונים גם לפי פילוח מגדרי ,כך שאין קושי ממשי להציג נתונים אלה .אני סבורה כי הטענה שלפיה
המשבר אינו הזמן המתאים לקבלת נתונים על בסיס מגדר נובעת מהיעדר החשיבות שמייחסים
מקבלי ההחלטות לנושא זה.

גם אם יש בכך נטל נוסף ,הדגמתי לעיל כי נתונים על בסיס מגדרי עשויים היו למנוע החלטות
הפוגעות באופן קשה בנשים ,החלטות שבסופו של דבר ,ולאחר מאבק ,עודכנו או בוטלו .הנטל
בהבאת נתונים על בסיס מגדרי קטן יותר ,והוא מתגמד לנוכח ההזדמנות הטמונה במשבר לשינוי
אמיתי במגדור שוק העבודה.

יש אפוא לדאוג לאכיפה הן בנוגע לפילוח הנתונים בעדשות מגדריות ,הן להבאתם לגורמים
המקבלים את ההחלטות .נוסף על כך ,ובשל הדחיפות בנקיטת צעדים להתמודדות עם המשבר ,יש
לקבל נתונים הנאספים על ידי גורמים פרטיים ,ובהם ארגוני הנשים ,כמו גם נתונים השוואתיים
רלוונטיים ,כדי לקדם קבלת החלטות על בסיס מושכל בהקשר זה.

 .IVחלק שלישי :איך יוביל הפתרון לצמצום הבעיות  -מבט מגדרי לטיפול במשבר הקורונה
בהקשר של שוק העבודה והעבודות השקופות
משבר הקורונה הוא משבר גלובלי ,בריאותי ואולי יותר מכך חברתי-כלכלי ,בעל השפעות קשות
וארוכות טווח .ניתן בנקל להמשיך להתעלם משיקולי מגדר בגיבוש מדיניות כלכלית ליום שאחרי;
התעלמות כזו תביא להעמקת אי-השוויון על ידי התייחסות שאינה מביאה בחשבון עוני מבוסס
מגדר בכלל ,והשפעות מגדריות של משבר הקורונה בפרט .ואולם ,ניתן להגיע לתוצאה שונה אם
ננצל את ההזדמנות ,הצומחת מכל

משבר143.

 143בשפה הסינית ,המילה "משבר" מורכבת משני סימנים ,אחד מסמל טרגדיה ,בעיה או סכנה ,והאחר מסמל הזדמנות
או נקודת מפנה .הציטוט מהכתב הסיני מיוחס לג'והן פ' קנדי ,אם כי יש המבהירים כי לא אלה הם פני הדברים .ראו:
()25.5.2012
סיני
מבט
מיתוסים"
ניפוץ
והזדמנויות-
משברים
"על
.Ran
E
https://chinaeyel.wordpress.com/2012/05/25/%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%94%D7%96%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A5.%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D/
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זו יכולה להיות המגפה הראשונה ,המשבר הכלכלי הראשון ,שתהיה בהם התייחסות להשפעות
המגדריות בישראל ,אגב איסוף נתונים בעניין וגיבוש מדיניות בהתאם ,והדבר עשוי להגביר את
השוויון המגדרי בטווח הארוך .בחלק זה אציע להרכיב עדשות מגדריות ואעמוד על פתרונות
אפשריים לקשיים הנוגעים לפערים הכלכליים בין גברים לנשים במשבר הקורונה ,זאת על סמך
הנתונים הקיימים המצויים בידינו לעת הזו.

בחלק הראשון עמדתי על הקשיים של נשים בשוק

העבודה144

ועל הפערים הכלכליים ההולכים

וגדלים בשוק זה לרעת הנשים בעקבות משבר הקורונה .לאחר מכן העליתי את הפתרונות
העקרוניים של ייצוג נשים ואת ניתוח הבעיות במשקפיים מגדריים ועל בסיס נתונים מגדריים.
בחלק זה אנסה להעלות פתרונות קונקרטיים לבעיות שהצגתי ,פתרונות שייתכן שמשבר הקורונה
יאפשר לקדמם.

הפתרונות שעליהם אעמוד נוגעים הן לטווח הקצר ,במהלך המשבר ,הן לטווח הארוך ,תוך ניצול
משבר הקורונה והשינויים שהביא עימו לשינוי חברתי מעמיק במבנה החברתי בנוגע למגדר .אתמקד
בשני הנושאים שאותם הצגתי בחלק הראשון :שוק העבודה והעבודות השקופות.

 .1נשים בשוק העבודה
.1א .פתרונות לטווח הארוך
( )1עבודות "נשיות" והכשרות מקצועיות
כאמור ,חלק מהפערים בשוק העבודה בכלל ,פערים שהתרחבו במשבר הקורונה ,נובעים מריבוי
נשים במקצועות שלצידם שכר נמוך יותר .משבר הקורונה גם הדגיש את החיוניות של עבודות
"נשיות" ,כגון סיעוד והוראה ,ואת הפער הכלכלי בין ערכן החברתי לתגמול בעבורן .כך ,נוכחנו
בחשיבותן של עובדות ההוראה ,כשהתברר שלא ניתן לפתוח את המשק ולהתניע את הכלכלה כאשר
הילדים ,בעיקר בגיל הרך ,נמצאים בבית ולא במוסדות החינוך; נוכחנו בחשיבות האחיות,
כשהתברר שאחיות ספורות הוקצו לתפעל את מערך הקטיעה של שרשראות ההדבקה ועבדו ללא

 144רון חרמון ,חגי פורת ,יובל פלדמן ותמר קריכלי –כץ "אפליה תעסוקתית בישראל" המכון הישראלי לדמוקרטיה 16
(https://www.idi.org.il/media/11312/employment-discrimination-in-israel-a-differentiated-)2018
approach.pdf.
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לאות מסביב לשעון; עוד נוכחנו בחשיבות הטיפול הסוציאלי ,ובהיעדרן של עובדות סוציאליות
במגזרים רבים בשל השכר הנמוך.

לצד החשיבות שהתגלתה במקצועות אלו ,הנתפסים כמובנים מאליהם בימי שגרה ,התעוררו השיח
הציבורי סביב סוגיות אלו ומאבקים חברתיים מגדריים בנוגע אליהם .משבר הקורונה חשף ביתר
שאת את פיחות ערכם של מקצועות הצווארון הוורוד ,כאשר נשות ההוראה ,למשל ,התבקשו לעבוד
ללא גמול ,נתקלו בזלזול בעבודתן מרחוק ואף לא זכו להתייחסות בכל הקשור בהיבט הסיכון
שבמקצוע (ההדבקה

בנגיף)145.

נוסף על כך ,דווקא בעיצומו של המשבר התעורר בסקטורים אלו מאבק שכר ונערכו דיוני שכר בנוגע
למורות ולגננות ואף שביתה של העובדות הסוציאליות והאחיות .אף על פי שעבודות "נשיות" רבות
זכו לסטטוס הנכסף של עבודות חיוניות (שבשלהן ניתן היה לצאת החוצה בזמן הסגר) ,דבר המקשה
את הכחשת ערכן החברתי ,הכרה זו לא העלתה את קרנן ולא תורגמה לתגמול כלכלי .זאת ועוד,
לילדיהן של אותן עובדות חיוניות ניתנו פתרונות חלקיים בלבד 146.ייתכן כי משבר הקורונה הוא
דווקא הזדמנות לשינוי ,כאשר לצד הפיחות ביוקרתם של המקצועות הללו נחשפה גם החשיבות
העצומה

שלהם147.

קיימים שני מנגנונים המבקשים להתמודד עם פערי שכר אלו במסגרת השוק 148.האחד ,מבוסס על
הפמיניזם הליברלי ותומך במנגנון ההעדפה המתקנת .כלי זה תוקף את המבנה הממוגדר של שוק
העבודה ,אך לא את הארגון ההיררכי בין מקצועות נשיים לגבריים .עמדה זו מבקשת להסיר את
הצביון המגדרי של המקצועות השונים ,שמיוחס להם כתוצאה של המבנה החברתי-תרבותי ,אך
מותירה על כנה ,למשל ,את ההיררכיה בין מקצועות ההייטק למקצועות

הטיפול149.

 145מרכז אדוה "משבר הקורונה מגדיל במהירות את אי -השוויון ומאיץ את השחיקה של מעמד הביניים בישראל"
מרכז אדוה ( ./adva.org/he/coronavirus-middleclass )4.8.2020במאמר יש התייחסות לפגיעה בענף ההוראה .עוד
ראו :חיים שקד "לא רק המורים ייפגעו" דבר העובדים בארץ ישראל ()18.5.2020
 ,https://www.davar1.co.il/224347/העומד בהרחבה על תופעות אלו.
 146למשל פעוטונים עד גיל שלוש באישור מיוחד ,ראו כתבתו של ניר אלון בויינט :ניר אלון "אושרו פעוטונים עד גיל 3
לעובדים חיוניים" .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5704020,00.html )30.2020( Ynet
 147ברברה סבירסקי "המורות והמורים :שקי חבטות עוד לפני פרוץ מגפת הקורונה" מרכז אדוה ()23.4.20
.adva.org/he/coronavirus-teachers
 148רימלט "בין סגרגציה לאינטגרציה" לעיל ה"ש  ,28בעמ' .302
 149שם ,בעמ' .302
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המנגנון האחר קורא תיגר על עקרון ההעדפה המתקנת והפמיניזם הליברלי שעליו הוא מבוסס.
השקפה זו מבקשת לחולל שינוי במערך החברתי המקצה יוקרה וערך כלכלי למקצועות המזוהים
עם גברים ,ומנגד מקצה שוליות ונחיתות למקצועות ה"נשיים" ,כך שהיוקרה נודדת עם גברים .גם
ההפך הוא הנכון  -כניסה של נשים למקצועות שונים ,פמיניזציה של מקצועות ,מביאה לאובדן
יוקרה וירידה בשכר (גם אם לאורך זמן) .במילים אחרות ,במקצועות שבהם הופר האיזון לטובת
הנשים הובחנו ,בעקבות זאת ,הרעות בשכר ובתדמית המיוחסת לאותו מקצוע .אחת הדוגמאות
המרכזיות היא מקצוע ההוראה ,שבראשיתו נשלט על ידי גברים ,על היוקרה שנלוותה לכך,
ובמרוצת השנים ,כשהוא כולל ברובו נשים ,איבד

מיוקרתו150.

לאור הטענה שחלק מההפרדה

התעסוקתית נובעת מבחירה של נשים במקצועות אלו ,ולא הסללתן אליהם ,המנגנון המוצע ,של
שכר שווה בעבור עבודה שוות ערך ,מבקש להעמיד פרמטרים אובייקטיביים לבחינת ערכם של
מקצועות ,לאור הבנייתם המגדרית .כך ,יש להשוות מקצועות שונים על בסיס פרמטרים כמו
השכלה ,מיומנויות ,שעות עבודה ועוד .הבניה כזו הייתה משנה לחלוטין את המצב הקיים ומשווה
את השכר בין מקצועות נשיים לגבריים .חשיבה ביקורתית זו רואה בשוק תוצר תרבותי המשקף
ומתקף את יחסי הכוח המגדריים .עקב כך ,מעבר נשים למקצועות "גבריים" לא זו בלבד שלא יפתור
את הבעיה ,אלא עלול להנציח אותה.

את המשבר ,המחייב ממילא חשיבה מחודשת על שוק העבודה ,לאחר ניתוח נתונים על פי ענפים,
ניתן לנצל להכשרה תעסוקתית שתקדם שוויון מגדרי .מהנתונים עולה כי מקצועות ההייטק ,שבהם
מועסקים גברים בשיעור גבוה יותר ,נפגעו פחות במשבר הקורונה .נתונים בעולם מצביעים על כך
שרק  35%מהילדות והנערות בעולם לומדות מקצועות מדעיים ורק  3%מהסטודנטיות בחינוך
הגבוה בוחרות בלימודי מחשבים

ותקשוב151.

משבר הקורונה הדגיש את העובדה שהעוסקים

במקצועות אלו נפגעו פחות (אם כי גם בהם נשים נפגעו יותר) .במקצועות אלו אפשרות העבודה
מהבית ,או עבודה גמישה ,גדולה הרבה יותר .אומנם ,כפי שהבהרתי לעיל ,הביקורת על תופעת
היוקרה הנודדת בעינה עומדת ,אך גישה זו נראית ישימה יותר בשלב זה.

150
"מקצועות
לדמוקרטיה
הישראלי
המכון
https://www.idi.org.il/parliaments/11174/11217.
UNESCO DIRECTOR GNERAL, CRACKING THE CODE: EDUCATION OF GIRLS AND WOMEN IN SCIENCE, 151
TECHNOLOGY,
ENGINEERING
AND
MATHEMATICS
)(STEM
(2017),
.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
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אחד הפתרונות לאבטלה הגוברת בעולם ובארץ הוא הכשרות מקצועיות ,בין היתר לצורך הסבה
מקצועית לעובדים בתחומים שנפגעו .ניתן לבחון הכשרות מקצועיות אלו ולכוון נשים להכשרות
מקצועיות בתחומים הללו .נוסף על כך ,יש לשקול ,במסגרת מדיניות ארוכת טווח ,לקבוע מקצועות
אלו כמקצועות חובה בתיכון ,ולעודד נשים לבחור מקצועות אלו בחינוך הגבוה .ייתכן שזו הזדמנות
להטמיע חינוך במקצועות הליבה גם במגזר

החרדי152.

( )2בכירּות נשים
באשר לבכירות המשרות המאוישות על ידי נשים  -בעקבות דוח השוויון המגדרי של נציבות שירות
המדינה ,שלפיו יש פחות מרבע נשים במשרות הבכירות בשירות הציבורי ,אישרה הממשלה ביום
 18.10.20את הצעתה של השרה לשוויון חברתי ,מירב כהן ,שלפיה לפחות  50%ממשרות הסגל
הבכיר בשירות המדינה יאוישו בידי נשים .מדובר בתפקידים הכפופים במישרין לדרגת מנכ"ל או
מקבילים לה .בעקבות ההחלטה יקבל נציב שירות המדינה סמכות לייעד משרות לנשים בכלל
הדרגות 153.פתרון זה ראוי ,אך הקושי נעוץ במכרזים של ועדות איתור .יופי תירוש טוענת כי בשל
היעדר מכרזים ,לצד מינויים פוליטיים ּוועדות איתור "תפורות" ,לא מתקיימים הכללים לשוויון
מגדרי בתפקידים

בכירים154.

יש לוודא ,הן במהלך המשבר ,הן בטווח הארוך ,כי הליך המינויים והבחירה ,לוועדות כמו גם
לתפקידים השונים ,יהיה מוסדר ,כך שניתן יהיה להביא בחשבון שאלות של גיוון מגדרי .בה בעת
ניתן לשקול דרכים להטמעת המנגנון השני – מתן שכר שווה למקצועות על פי מידת ההשכלה,
המאמץ והתרומה מהם .כך ,למשל ,אפשר לקבוע כי נשים שהגיעו לעמדות בכירות במוסדות חינוך,
סיעוד ועוד ,הנדרשות למאמץ גבוה במיוחד ,יועלו ברמת השכר ובדרגות ,כך שיהפכו לבכירות יותר.

.1ב .פתרונות לטווח הקצר לנשים בשוק העבודה – במהלך המשבר

 152האוצר הקצה סכום שאמור היה להספיק להכשרת  300,000עובדים ,אך בפועל הוכשרו רק  ,3,000ככל הנראה בשל
מחלוקות בין משרדי הכלכלה והאוצר :עמירם ברקת "הסבה מקצועית  -ניתוח" גלובס ()27.7.2020
.https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001337207
 153החלטה  454של הממשלה ה" 35-קידום ייצוג הולם לנשים בשירות המדינה ואצילת סמכות הממשלה" ()18.10.2020
.https://www.gov.il/he/departments/policies/dec454_2020
 154תירוש "סיכום ביניים ריאליסטי" לעיל ה"ש .86
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( )1נשים בהיריון ובעקבות לידה
יש להדק את הפיקוח על האיסור לפטר נשים בהיריון ללא היתר בעת משבר .משעה שבוטלו התקנות
שפטרו מהצורך בהיתר לפיטורי נשים בהיריון ,יש להגביר את האכיפה ולדאוג לכך שנשים בהיריון
או בטיפולי פוריות (המוגנות על פי החוק) יהיו האחרונות שמפוטרות והראשונות שיוחזרו לעבודה,
וזכותן של נשים שילדו לשוב למקום העבודה תישמר ,אם זה נותר פתוח .נוסף על כך ,יש לוודא כי
התחייבות משרד האוצר להשוות את תנאי קבלת המענקים לעצמאיות שילדו בשנת  2019לאלה של
עצמאים ועצמאיות אחרים אכן תמומש.

( )2דמי אבטלה וחל"ת
יש לשקול את הארכת התקופה של תשלום דמי אבטלה/חל"ת באופן פרטני לקבוצות מוחלשות
בסיכון גבוה ,כדי שלא להביאן לעוני או להעמיקו; קבוצות אלה כוללות בין היתר נשים יחידניות,
נשים המקבלות הבטחת הכנסה ,נשים העובדות לאחר שיצאו לגמלאות או כאלה המקבלות קצבת
זקנה .כן יש להתייחס לנשים חרדיות וערביות ,שעליהן השפיע המשבר עוד יותר .כיוון שפער השכר
המגדרי עומד על כ ,30%-אחת האפשרויות של מתן שכר שווה לעבודה שווה היא להעניק לנשים
חל"ת או דמי אבטלה בשיעור גבוה יותר מהשכר (בין  70%ל ,)100%-שיוחלט על ידי ועדה מקצועית.
כך ,נשים המשתכרות בממוצע  30%פחות מגברים יזכו כתוצאה של המשבר לצמצום של פער השכר
המגדרי .אומנם פערי השכר מתגלים בהסתכלות כוללת ,ואין פירוש הדבר שכל אישה ואישה
מופלית בשכר ,אולם אני סבורה כי מאחר שלאורך שנים מרבית הנשים משתכרות פחות מגברים,
ניתן להצדיק זאת .גם המענקים שניתנו לכלל האוכלוסייה ,כולל אלו בעשירונים העליונים שלא
נזקקו להם ,ניתנו בנימוק שבמשבר יש ליתן סעד מהיר וכולל ללא הבחנות ובירוקרטיה מיותרת.
תוצאה דומה ,אך צודקת הרבה יותר ,היא מתן קצבאות גבוהות יותר לנשים שפוטרו או הוצאו
לחל"ת ,לעומת אלו הניתנות לגברים .ייתכן כי דרישה כזו אינה ריאלית מבחינה תקציבית
ופוליטית ,אך דיון בפערי השכר ,וניסיון לצמצמם באמצעות המענקים וההטבות למי שפוטרו,
חשובים כשלעצמם.

לחלופין ,ניתן לקבוע שכל המשתכרים ברף התחתון יהיו זכאים לדמי אבטלה בגובה מלוא
משכורתם ,וכיוון שיש רוב ניכר לנשים בתחתית סולם השכר ,הדבר ייטיב עימן בעקיפין .ניתן
להצדיק טיעון זה על בסיס הזכות לקיום מינימלי בכבוד .אם רואים בשכר המינימום שיקוף
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לעיקרון זה ,לא ניתן להפחית עוד ממנו ,גם אם מדובר בתמריץ לחזרה לעבודה (שבמקרים רבים,
בעיקר לנשים ,כלל אינו אפשרי) .טיעון נוסף נוגע לנשים ולייצוג היתר שלהן ברף התחתון של השכר,
המושפע ברובו ממנגנונים אובייקטיביים של הפליה ,סטריאוטיפיזציה ופיחות בערכם של מקצועות
נשיים .עקרון השוויון המגדרי מחייב שנשים לא תופקרנה לעוני קשה עקב המבנה הממוגדר של
השוק ועודף המטלות השקופות הנופל בחלקן בימים אלו.

( )3תמריצים בקליטה לעבודה
באמצעות תמריצים כלכליים אפשר גם לתת העדפה לנשים בקליטה חזרה לעבודה ,לפחות עד
ששיעורי האבטלה של גברים ונשים יחזרו להיות דומים ,כפי שהיה ערב המשבר .כך ,בעקבות
הפניית תשומת הלב לגובה השכר הקובע לעניין התמריץ למעסיקים ,שהביא לכך שהיה כדאי יותר
להחזיר גברים לעבודה ,בספטמבר  2020עודכן גובה השכר המזכה ל 2,500-שקלים; הדבר מצביע
על כך שניתוח נתונים מגדרי מביא לשינוי אמיתי בתוצאות .יש להמשיך ולבחון אם שינוי זה הביא
לתוצאה המיוחלת .לעניין זה יש לשקול שוב מודלים של העסקה חלקית בשילוב עם דמי אבטלה
חלקיים ,כמו המודל הגרמני והקנדי ,המתאימים לשימור מקומות עבודה של נשים .המודל הגרמני
הוא מודל תעסוקה חלקית ,שהונהג במדינות רבות ב ,OECD-מנגנון המחלק את האחריות והנטל
בתקופת המשבר בין הארגון ,המדינה והעובדים.ות .העובדים.ות ממשיכים.ות לקבל שכר עבור
שעות העבודה בפועל ,וכך המעסיק חוסך שכר עבור שעות שאין לו בהן צורך בעובדים.ות ,ואילו
המדינה משלמת לעובדים.ות קצבה ייעודית כהשלמה חלקית לשכרם המלא טרום-המשבר .כך גם
המדינה חוסכת חלק ניכר מהנטל התקציבי המושת עליה בשל דמי האבטלה המשולמים לעובדים
שפוטרו או הוצאו לחל"ת ,במקרים שבהם היה למעסיק רצון שיעבדו באופן חלקי ,והיא משלמת
דמי אבטלה בעבור חלקי המשרה שצומצמו בעקבות המשבר .העובדים שומרים על יחסי עבודה עם
מעסיקיהם ,כאשר חלקם נמצאים בחל"ת ואחרים מועסקים בשיעור משרה מופחת ומקבלים דמי
אבטלה חלקיים .מודל דומה של  work sharingוסבסוד שכר קיים בקנדה.

155

מודלים אלו

מאפשרים עבודה חלקית וגמישה בשעת משבר.

 155להרחבה על המודלים השונים והתאמתם לשוק הישראלי ראו :גיא מונדלק ,עופר סטי ,איתי ספורטא אקשטיין
ומיקי פלד קידום המשכיות תעסוקה בעת משבר – מחשבות על יישום מודל ה short time work-בישראל
( .fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_569945.pdf )30.5.2020עוד ראו למודלים השונים :בת חן רוטנברג
ניתוח מדיניות התעסוקה בישראל ובמדינות המפותחות בתקופת משבר נגיף הקורונה( 19-20 ,הכנסת ,מרכז מחקר
ומידעfs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/96175674-5c9b-ea11-8114-00155d0af32a/2_96175674- )2020 ,
.5c9b-ea11-8114-00155d0af32a_11_16217.pdf
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 .2העבודות השקופות
העבודות השקופות הן ,כאמור ,חלק בלתי נפרד מאפליית נשים בשוק העבודה ומהפערים לרעתן
בשכר .שיפור בשוויון בנטל העבודות השקופות יביא לשיפור מיידי במצבן של נשים בשוק העבודה.
קביעת מדיניות ליציאה מהמשבר מחייבת חשיבה והתייחסות לזמן שמקדישות נשים לטיפול
בילדים ,בבית ובמשפחה .משבר הקורונה ,והסגרים שבמהלכם הן גברים ,הן נשים ישבו בבית ,פתח
צוהר לצורך בשינוי עמוק ויסודי יותר במבנה החברתי ,כאשר היטשטשה החלוקה הדיכוטומית בין
הספרה הציבורית לפרטית ובין עבודה המתבצעת מחוץ לבית (בשכר) לעבודות הבית (המבוצעות
ללא תשלום) .ניתן היה לחשוב כי מדובר בשינוי חיובי ,שכן המשבר החזיר גברים ואבות הבייתה
והביא את חלקם לטפל יותר בבית ובילדים 156.למרות זאת ,אי-השוויון בנשיאה בנטל העבודות
השקופות נותר בעינו (כפי שפירטתי בהרחבה לעיל) ,אולם ייתכן כי זוהי הזדמנות אמיתית
לשינוי157.

התגברות על המשבר הכלכלי מחייבת לבנות כלכלה מכילה ועמידה יותר ,שבמסגרתה יש לדאוג
לחלוקת עבודות הטיפול בבית ובמשפחה באופן הוגן ולהתחשב בעבודות אלו במסגרת המדיניות
הכלכלית.

.2א .פתרונות לטווח הארוך
יש שני מסלולים מרכזיים ליצירת שינוי .הראשון הוא מתן ערך כלכלי ,באמצעים שונים ,לעבודות
השקופות .השני מבקש להביא לשוויון בין גברים לנשים בנשיאה בנטל העבודות השקופות.

( )1מתן ערך כלכלי לעבודות השקופות

 156בין אם במהלך הסגרים ,או בשל פיטורין או עבודה מהבית .על השינויים בחלוקת העבודה בבית ,והשאלה אם
התופעה תימשך לאחר המשבר ראו :דפנה הקר "אתגרי הקורונה בעדשה מגדרית" התפרצות .)2020( 1
 157כפי שמלחמת העולם השנייה הוציאה נשים לעבודה במקום הגברים שנלחמו ,מה שתועד בכרזה,"We can do it" :
יכול להביא כעת לשוויון בנטל העבודות השקופות ,וכבר רואים פרפראזה על אותה כרזה האומרת,"He can do it" :
ב-
לצפייה
ניתן
www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FCeJT01RUMAQh
Lly.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbrand_ishing%2Fstatus%2F712223860003737
600&tbnid=PH2dfJ0jLM0R7M&vet=12ahUKEwiCis7yqcrsAhXV44UKHTpaDIwQMygGegUIARCy
AQ..i&docid=jIRarVyneO_zYM&w=1200&h=675&q=%22he%20can%20do%20it%22&ved=2ahUK
.EwiCis7yqcrsAhXV44UKHTpaDIwQMygGegUIARCyAQ
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אחת השאלות השנויות במחלוקת בין חוקרות המגדר והשוויון היא כיצד יש לטפל בנטל העבודות
השקופות ואם יש לעשות זאת באמצעות מתן ערך כלכלי ,ישיר או עקיף ,לעבודות אלו ,בעיקר
לטיפול בילדים 158.יש הטוענות שללא הכרה כזו לא ניתן יהיה לצמצם את העוני המגדרי ,שכן כל
עוד נשים רבות אינן משתתפות בכוח העבודה 159 ,הרי שאם לא יינתן ערך כלכלי לעבודות הבית והן
לא יוכרו כחלק מהתוצר ,יישמר העוני המגדרי 160.לכן ,לטענתן ,גם אם מתנים קצבאות ביציאה
לעבודה ,למשל ,יש להכיר בטיפול בילדים כעבודה (לדוגמה ,טיפול בשלושה ילדים מתחת לגיל
עשר)161.

אחרות ,שאינן חולקות על כך שהעבודות השקופות תורמות לעוני מבוסס מגדר ,טוענות שמתן ערך
כלכלי לעבודות אלו יקבע סטריאוטיפים נשיים ועוני מבוסס מגדר לטווח הארוך .לדבריהן ,קבלת
קצבאות בגין עבודות אלו לא תעודד לימודים והתמקצעות כדי לצאת לעבודה מתגמלת יותר
כלכלית162.

ניתן לחשוב על פתרונות ביניים בנוגע לערך הכלכלי לעבודות השקופות .כך ,בבנגלדש ,העניקו שכר
חודשי לנשים שטיפלו בבית בילדיהן למשך שנתיים לצד תוכנית הכשרה לעסקים קטנים ,וקבעו
חובת חיסכון של חלק מהכסף ,כך שבתום השנתיים הן יכלו לפתוח עסק זעיר משלהן 163.פתרון
ביניים אחר נוגע לסבסוד של מסגרות לגיל הרך ,שיאפשר כלכלית לנשים לצאת לעבודה .בישראל,
אומנם לאחרונה השתפר המצב עם החלת לימוד חובה חינם מגיל שלוש ,ואנשים בעוני זכאים
להנחה במסגרות לגיל הרך ,אך כפי שעולה מהנתונים אין די בכך ,זאת בעיקר כשעבודת האם אינה

 158על המחלוקת ראוPhilomila Tsoukala, The Costs of Moralizing Care, 16 COLUM. J. OF GENDER & L. :
 ;)2007( REV. 357עוד ראו ,MACKINNON :לעיל ה"ש  ,23בעמ'  ;181עוד ראוFELICIA KORNBLUH & :
 ;)2019( GWENDOLYN MINK, ENSURING POVERTY 149לדוגמאות נוספות למחלוקות בשאלות שונות מנקודות
מבט פמיניסטיות שונות ראו :דפנה ברק-ארז "פרשנות ,שוויון והעצמה" ספר יורם דנציגר ( 526-520 ,503לימור זר
גוטמן ועידו באום עורכים.)2019 ,
 159כמחצית מהנשים בעולם ,ו 59.3%-בישראל עובדות רק בבית או בעיקר בבית (לרבות עבודות בחלקיות משרה) ראו:
שנתון נשים ומשפחה ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .127
 160על הערך הכלכלי של עבודות הביתReuben Gronau, Home production – A Forgotten Industry, 62 ECON. :
).& STAT. REV. 408 (1980); RICHARD A. POSNER, ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 169 (9th ed. 2014
 , KORNBLUGH & MINK 161לעיל ה"ש  .159המחברות טוענות כי מדיניות הרווחה בארצות הברית ,שחייבה יציאה
לעבודה כתנאי לקבלת סעד ,העמיקה עוני מבוסס מגדר ,כ שמדובר היה בנשים שיצאו לעבוד בשכר נמוך ,וגם פגעה
במשפחותיהן .אין זה הגיוני ,כך נטען ,שיכירו בעבודה של אישה חסרת השכלה בטיפול בילדים או ניקיון בתים של
אחרים ,ולא בילדיה וביתה שלה .לכן ,לטענתן ,יש לתת ערך כלכלי לטיפול בילדים קטנים או חברי משפחה נזקקים
אחרים הדורשים טיפול משמעותי.
 162דפנה ברק ארז מציעה כי במחלוקות דוגמת אלו ,כשמדובר באפשרויות פרשניות שונות ,יש להעדיף" :אותה חלופה
פרשנית שאינה כרוכה בהטלת נטלים חברתיים לא מידתיים על נשים ,".ראו :ברק-ארז "פרשנות ,שוויון והעצמה",
לעיל ה"ש  ,159בעמ' .526
 163על התוכניות השונות ראוCASHBANGLADASH ARCHIVE PROJECT, CAREBANGALADSEH.ORG, :
.https://www.carebangladesh.org/care_archive_project.php
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מכסה את ההוצאות .אפשרות אחרת היא הקלה במיסוי או זיכוי בנקודות מס לאימהות עובדות
בשיעור חלקן היחסי בעבודות השקופות.

פתרון נוסף ,שנדחה בעבר ,נוגע להכרה בהוצאות טיפול בילדים כהוצאה לצורכי הכנסה .השאלה
נדונה בעניין ורד פרי .בפסק הדין נקבע כי ורד פרי ,כמו נשים עובדות אחרות ,רשאית לנכות
כהוצאה מוכרת במס תשלומים ששילמה למסגרות הטיפול בילדיה בשעה שעבדה (למטפלת ולגני
ילדים) .בית המשפט הוסיף שראוי שהמחוקק ייתן את דעתו על כך 164.בתיקון לחוק (מיולי )2009
הורע המצב ,משנקבע כי תינתן לאימהות עובדות ולאבות יחידנים נקודת זיכוי אחת נוספת בעד כל
אחד מהילדים ,החל משנת המס שלאחר שנת לידתו ועד שנת המס שבה מלאו לילד חמש

שנים165.

מדובר היה בהטבה נמוכה באופן ניכר מההכרה בהוצאות בפועל כהוצאה לייצור הכנסה 166.קבלת
נתונים מעודכנים בהקשר זה ,ובחינה מחודשת בעדשות מגדריות ,אולי יביאו ,בחלוף עשור ולאור
המשבר ,לתוצאה שונה.

( )2חלוקה שוויונית של העבודות השקופות בין גברים לנשים
בשנים האחרונות החלו להתגבש במדינות שונות באיחוד האירופי יוזמות לקידום שוויון בין המינים
באמצעות עידוד גברים ליטול חלק פעיל בטיפול בילדיהם .גישה זו התפתחה מתוך הכרה בכך
ששוויון אמי תי בשוק העבודה לא יושג ללא חלוקה שוויונית של הטיפול בילדים ,במשפחה ובבית167.

לצורך כך יש לעמוד על הורות פעילה וחלוקה מאוזנת בין העבודה למשפחה כזכות שווה של שני
ההורים168.

חופשת הורות  -אחד הנושאים המתעוררים בהקשר זה הוא פרק הזמן שבו מאפשרים להורים
לשהות עם תינוקם בבית לאחר לידה .כאשר מדובר באם ,חלק מהזמן נדרש להתאוששות פיזית

 164ע"א  4243/08פקיד שומה גוש דן נ' פרי (נבו  .) 30.4.2009פסק הדין בערעור על פסק דינו של השופט מגן אלטוביה
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,ניתן בהרכב מורחב של חמישה שופטים.
 165שווייה של כל נקודת זיכוי עמד באותה עת על  197שקל.
 166חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)170התשס"ט ,2009-ס"ח  .152עתירה לבג"ץ כנגד התיקון לחוק נמשכה על
ידי העותרת ,שדולת הנשים ,בהמלצת בית המשפט :בג"ץ  6795/09שדולת הנשים בישראל נ' שר האוצר (נבו .)4.1.2010
בדברי ההסב ר לחוק צוין שהכוונה לביטול פסק הדין בעניין ורד פרי :הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171
והוראות שעה) ,התשס"ט ,2009-ה"ח .348
 167חסון וסייגל שיפר ,לעיל ה"ש  ,135בעמ' .75
 168הקר ופרנקל ,לעיל ה"ש  ,56בעמ' .278
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מההיריון והלידה ,ולשני ההורים נדרש זמן כדי לטפל בתינוק.ת

שנולד.ה169.

מחקרים מצאו

שמדיניות המעודדת אבות ליטול חלק פעיל בטיפול בילדיהם אפקטיבית רק כאשר חופשת ההורות
ניתנת לכל אחד מההורים בנפרד ואינה ניתנת להעברה ביניהם .לעומת זאת ,כאשר חופשת ההורים
ניתנת על בסיס משפחתי ,על פי רוב האימהות הן שנותרות בבית ,ואילו שיעור האבות היוצאים
לחופשת הורות נמוך ,בין אם כנגזרת מפערי השכר ובין אם לאור לחצים חברתיים על האם ,להישאר
בבית ,ועל האב ,להישאר בעבודה .מדיניות שמטרתה לקדם שוויון מגדרי בחברה חייבת להביא
בחשבון את יחסי הכוח המגדריים 170.בישראל ,על אף האפשרות הנתונה זה שנים לגברים לנצל חלק
מחופשת הלידה כחופשת הורות 171,גברים מעט מאוד מנצלים זאת 172.אחת ההצעות היא לחייב
אבות בחופשת הורות ,בחלק מן הזמן לצד האם .אם גם האבות לעתיד יהיו צפויים לחופשת הורות,
יקודם השוויון ותפחת ההפליה כלפי נשים בקבלה

לעבודה173.

תנאי עבודה תומכי-משפחה – יש לדאוג למקומות עבודה תומכי-משפחה ,שיאפשרו להורים
להקדיש זמן רב יותר לטיפול בילדים .הדגש לעניין זה הוא בשוויון הן בתנאים ,הן בחובה לנצלם.
כך ,סעיף  4לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,העוסק בהורות ,קובע כי מקום עבודה שמציע לאימהות
תנאי העסקה מסוימים ,חייב להציע את אותם תנאים לאבות ,דבר שאמור להקל על החלוקה
השוויונית של אפשרות הטיפול

בילדים174.

ואולם ,כפי שעולה מדוח נציבות שירות המדינה לעניין

שוויון מגדרי ,גם מקום שבו הזכויות ניתנות באופן שווה לשני ההורים ,את הזכויות הללו מנצלות
בעיקר

נשים175.

 169לעניין החופשה לאם ,חופשת הלידה ,אציין בקצרה שאין הסכמה גם בקרב הפמיניסטיות באשר לאורך הזמן הנדרש
לנשים עד חזרתן לעבודה לאחר לידה .אחד הטיעונים כנגד הארכת חופשת הלידה הוא שמתן אפשרות לתקופת זמן
ארוכה ייצור לחץ על נשים לממש אותה ,והדבר ינציח הן את תפקיד האם כמטפלת בילדים ,הן עוני מבוסס מגדר בטווח
הארוך .אחרות טוענות כי יש לאפשר לנשים לבחור .על המחלוקות בעניין זה ראו ,MACKINNON :לעיל ה"ש  ,23בעמ'
.485-495
 170קפלן וכרכבי סבאח עבודות שקופות ,לעיל ה"ש .9
 171ס'  6לחוק עבודת נשים ,ובעיקר סעיפי משנה (ז)(-ח) הנוגעים לחופשת הורות של אבות ,ומאפשרים להם לשהות עם
התינוק/ת ,במקום חלק מחופשת הלידה של האם.
 172בשנת  1998ניצלו זאת  63גברים ,המהווים  1%מכלל חופשות הלידה ,ואילו בשנת  2016ניצלו זאת  520גברים,
המהווים  0.41%מחופשות הלידה .אם כן ,אף על פי שהייתה עלייה ,מדובר בשיעורים זניחים .הנתונים מתוך :שנתון
נשים ומשפחה בישראל ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .173
 173בשוודיה ,למשל ,מתוך  225של חופשה לאב בעקבות לידה 40 ,ימים הולכים לאיבוד אם הוא אינו מנצל אותם ,ולא
נתן להעבירם לאם .על המצב בשוודיה ראוKarin Widerberg, Reform for women –on Male Terms – The :
Example of the Swedish Legislation on Parental Leave, 19 INT`L J. SOC. L. 27, 28 (1991); Ann-Zofie
Duvander & Ann-Christin Jans, Consequences of Father`s Paternal Leave Use: Evidence from Sweden,
).44 FINNISH YEARBOOK POPULTION RES. 49 (2009
 174ס' (4א) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח ,1988-קובע" :זכאית עובדת ,בהתאם לתנאי העבודה הנהוגים
במקום עבודתה ,לזכות בקשר להורות ,תהא זכות זו נתונה גם לעובד המועסק במקום עבודה שבו נהוגים תנאי עבודה
כאמור".
 175דוח שוויון מגדרי בשירות המדינה ,לעיל ה"ש  ,20בעמ'  .57מהדוח עולה ,למשל ,כי אימהות המוגדרות במשרת
הורה ממשות את זכותן לימי מחלת ילד פי שניים מאבות המוגדרים במשרת הורה ,כאשר מלכתחילה שיעור האימהות
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.2ב .פתרונות לטווח הקצר לבעיית העבודות השקופות – בזמן המשבר
הפתרונות שהצגתי לעיל ,הם פתרונות לטווח ארוך ,שניתן לקדם כתוצאה של המשבר .נוסף על כך,
יש לנקוט צעדים מיידיים שימנעו את העמקת הפער במהלך המשבר ואת התדרדרותן של נשים
לעוני מבוסס מגדר.

ראשית ,יש לדאוג שבמתווים ליציאה מהמשבר יימשך הטיפול בשכר באוכלוסיות שנדרשו לכך
קודם לכן (קשישים ,חולים ,וכיוצא בזה) .אין לנצל את המשבר ו"להפיל" גם עבודות אלו על נשים.
כמו כן יש לתת בתקופה זו ערך כלכלי לטיפול בילדים ,שלולא המשבר היו נמצאים במסגרות
חינוכיות .יש אפוא להכיר בעבודות הטיפול בילדים ובמשפחה בעת המשבר כעבודות חיוניות
ולתגמל בגינן באופן ישיר .הכוונה היא לתת שכר בגין עבודות אלו ,על דרך של מענקים ייחודיים,
לכל הפחות בתקופת המגפה.

נוסף על כך יש לשקול שינוי בדמי האבטלה בתקופה זו .דמי אבטלה שניתנים לכאורה באופן שווה
עלולים להפלות נשים ,כי אינם מביאים בחשבון אימהות יחידניות ,ואף לא את הצורך בטיפול
בילדים שאינם נמצאים במסגרות 176.ניתן למשל ,להגדיר את כל הנשים היחידניות העובדות מחוץ
לבית כעובדות חיוניות ,לפחות אלו שמקום עבודתן נשאר פתוח .כך ,במקרה שניתן להחזיר לעבודה
רק חלק מהעובדים ,או כאשר מותר להחזיק רק בעובדים חיוניים ,יהיו אלו אימהות יחידניות
שיוחזרו לעבודה .אומנם ככלל עבודה חיונית מוגדרת לפי סוג העבודה ,אך במקרה זה החיוניות
נוגעת לחיוניות העבודה לאישה .פתרונות נוספים (שננקטו במקומות אחרים בעולם) כוללים ,בין
היתר ,קצבת מחיה לעובדים שנשארים בבית לטפל בילדיהם וקצבה מוגדלת להורים יחידנים וכן
מתן תמריצים למעסיקים כדי שיאפשרו להורים עבודה מהבית ועבודה בשעות גמישות.

במשרת הורה גבוה באופן ניכר מזה של אבות (עמ'  .)58עוד עולה מהסקר כי רבע מהגברים סברו כי זכויות הורה נתונות
רק לאימהות ,בעוד  17%הביעו חשש שניצול זכויות ההורה ישפיעו לרעה על ההתקדמות שלהם במקום העבודה (עמ'
.)62
 176כך בדב"ע (עבודה ארצי) נו 3-91/שירות התעסוקה נ' גאון ,פד"ע לא  ,)1996( 478דן בית הדין הארצי לעבודה במקרה
של גילה גאון ,שנשלחה על ידי שירות התעסוקה לעבוד בתפירה .כשהגיעה למפעל נאמר לה כי שעות העבודה הן בין
 07:00בבוקר ל 17:30-אחר הצהרים .גילה גאון ביקשה שהות למצוא סידור לבנה ,שכן המעון שבו שהה היה פתוח
באותן שעות בדיוק .לחלופין ,ביקשה להגיע לעבודה בשעה  .07:30המעביד סירב לשתי הבקשות ,וציין על הטופס שגילה
אינה מעוניינת לעבוד ,ולפיכך קצבתה נשללה .בית הדין הארצי לעבודה אישר את פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה
בנצרת ,שקבע כי אין לראות בנסיבות אלו סירוב לעבוד.
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 .Vבמקום סיכום – הצעדים הנדרשים
אימוץ מדיניות מגדרית במסגרת מדיניות כלכלית ומדיניות רווחה חשוב גם בימים כתיקונם.
מדיניות זו חשובה על אחת כמה וכמה בעת משבר הקורונה ,שבמסגרתו נפגעו נשים באופנים שונים
בשיעור ניכר יותר

מגברים177.

התמודדות ראויה עם משבר הקורונה והשלכותיו ,באופן שוויוני,

מחייבת הסתכלות על הצעדים הננקטים בעדשות מגדריות .במקום סיכום ,בחרתי לרכז הן את
הצעדים שאני סבורה שיש לנקוט אותם באופן מיידי במהלך המשבר ובמסגרת בחינתם של
המתווים ליציאה מהמשבר ,הן צעדים שניתן לנקוט בטווח הארוך ,כחלק מרפורמות רחבות יותר
המתחייבות מהמשבר 178.ההתמודדות עם התוצאות הכלכליות-חברתיות של משבר הקורונה תארך
שנים לאחר שיסתיים המשבר הבריאותי ,שגם הוא עדיין בעיצומו .יש לנצל את המשבר כדי לחשוב

 177אחד התחומים המרכזיים שבהם נפגעו נשים באופן קשה ביותר במשבר הוא אלימות נגד נשים בתוך המשפחה,
נושא שמפאת קוצר היריעה לא אדון בו במאמר זה  .לנתונים ראו :אורלי אלמגור לוטן (באישור הודיה קין) אלימות
במשפחה נוכח משבר הקורונה :מידע ראשוני (הכנסת ,מרכז מחקר ומידע ;)31.3.2020 ,לנתונים המלמדים על עלייה
ניכרת בעולם כולו של כ 30%-ראו :שלווה וייל "לכודות בין שתי מגיפות :קורונה ורצח נשים" הארץ ()14.5.2020
 .https://www.haaretz.co.il/opinions/1.8846549עוד ראוAmnesty Int'l UK, Coronavirus and Human :
Rights (May 29, 2020) https://www.amnesty.org.uk/coronavirus/make-europe-a-better-place-womengirlscoronavirus?utm_source=google&utm_medium=grant&utm_campaign=AWA_WMHR_coronavirus .women&utm_content=women%27s%20rights%20coronavirusעוד ראוCaroline Bettinger-Lopez and :
Alexandra Bro, A Double Pandemic: Domestic Violence in the Age of COVID-19, COUNCIL ON FOREIGN
. RELATIONS (May 13, 2020), www.cfr.org/in-brief/double-pandemic-domestic-violence-age-covid-19
לפי נתוני המשטרה מ 1-במרץ ועד ל 18-באפריל חלה עלייה של  16%במספר התיקים שנפתחו על עבירות אלימות בין
בני זוג ,רובם כלפי נשים ,לעומת התקופה המקבילה אשתקד ,ו 30%-גידול בדיווח על עבירות מין במשפחה ,והמקלטים
הגיעו לשיא התפוסה .מנתוני המשטרה עולה כי נוסף על כך ,בין  1במרץ ל 15-באפריל חלה עלייה של  31%במספר
הפניות הממוצע בנושא למוקד  ,100בהשוואה לתקופה שלפני משבר הקורונה ,בין נובמבר  2019לפברואר 5,904 - 2020
פניות בממוצע לחודש לעומת  . 4,508זאת בזמן שביתר העבירות ,לרבות סמים ,רכוש ותנועה ,חלה ירידה בתקופה זו.
גם מקרי הרצח של נשים בידי בני זוגם עלה במהלך משבר הקורונה .הנתונים מובאים בכתבה :אמיר אלון "עלייה
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,Lבאלימות נגד נשים בתקופת הקורונה" )29.4.2020( Ynet
 ;5722502,00.htmlוכן בכתבה :נעמי צורף "נשים במלכודת – למה הקורונה תפגע בנשים הרבה יותר" כלכליסט
(.https://newmedia.calcalist.co.il/magazine-30-04-20/m01.html )30.4.2020
על אלימות נגד נשים כפגיעה בזכויותיהן הבסיסיותSALLY ENGLE MERRY, HUMAN RIGHTS AND GENDER :
VIOLANCE: TRANSLATING INT`L LAW INTO LOCAL JUSTICE (2006); Nancy Glass, Jacquelyn Campbell,
Veronica Njie Carr and Terri-Ann Thopmson, Ending Violence against Women: Essential to Global
Health and Human Rights, in ROUTLEDGE HANDBOOK OF GLOBAL PUBLIC HEALTH 236 (Richard Parker
& Marni Sommer, eds., 2011); Anat First & Michal Agmon Gonnen, Is a Man's Car More Important
than a Battered Woman's Body? Human Rights and Punishment for Violent Crimes against Female
) .Spouses, 12 NEW CRIMINAL L. REV., 135-170 (2009עוד ראו ,Meghan Campbell :לעיל ה"ש  ,140בעמ' ;83
וכןC. Chinkin, Violence against Women: The International Legal Response in THE UN CONVENTION :
ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (Marsha A. Freeman,
) .Christine Chinkin and Beate Rudolf eds, 2012עם זאת בארץ ניתנות זכויות כלכליות מסוימות לנשים נפגעות
אלימות מבני זוג ,כמו אפשרות לשהות במקלט לנשים מוכות וסיוע בדיור ציבורי לאחר מכן (לנתונים ראו :השנתון
לנשים ומשפחה בישראל ,לעיל ה"ש  ,2בעמ'  .)193נוסף על כך ,חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ,התשנ"ב-
( 1992להלן :החוק) ,הנותן העדפה להורים העומדים בראש משפחה כזו ,מגדיר "משפחה שבראשה הורה עצמאי" גם
אישה שנמלטה מבן זוגה ונמצאת במקלט לנשים מוכות ,וגם עם יציאתה מהמקלט (סעיף ()2(1ג) לחוק).
 178בדומה לסטנדרט בין-לאומי שאומץ להתמודדות רגישת-מגדר עם משבר הקורונהCovid 19: Emerging Gender :
Data and Why it Matters, UNWOMEN (Jun. 26, 2020), data.unwomen.org/resources/covid-19-emerging ,gender-data-and-why-it-mattersוכן התאמת הסטנדרט למציאות בישראל :מכון אדוה מאחורי המספרים –
סטנדרט בין-לאומי להתמודדות רגישת מגדר עם משבר הקורונה  -תמונת מצב adva.org/wp- )2.10.2020( 2
.content/uploads/2020/10/corona-womenreport-2-full.pdf
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על פתרונות לטווח הקרוב ,צעדים שיש לנקוט במשבר ,אך חשוב לא פחות  -לגבש מדיניות שתביא
לצמצום הפער הכלכלי בין גברים לנשים ותפחית את העוני מבוסס המגדר.

הצעד הראשון והמיידי הוא עמידה על פילוח מגדרי של נתונים בכל התחומים הנוגעים למשבר
ולמתווים ליציאה ממנו .כל הרצון לערוך בחינה מגדרית לפתרונות השונים לא יצלח בהיעדר נתונים
על בסיס מגדרי .מעידה על כך יותר מכול בקשתו של יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה לקבל
נתונים ממשרדי ממשלה וגופים ציבוריים ,בקשה שלא נענתה.

לאחר קבלת הנתונים על בסיס מגדרי יש לבחון את הצעדים הננקטים במשבר גם בעדשות מגדריות.
אדגיש כי אין הכוונה בכל מקרה לאמץ דווקא זווית זו ,אך בטרם בוחרים בפתרון מסוים יש
להתייחס להשלכות המגדריות שלו .אילו נעשה הדבר מראש ,ייתכן שהיו נמנעות תוצאות כמו
חישוב שכר לצורך תמריץ חזרה לעבודה שפוגע בנשים ,או מענק לעצמאים הפוגע בנשים שילדו.
עניינים אלו תוקנו ,בחלקם ,רק לאחר מאבקים קשים ,שהפנו את תשומת הלב לפגיעה בנשים של
צעדשנחזה להיות ניטרלי .לצורך כך יש לשתף בצוותים השונים ארגוני נשים או מומחיות למגדר,
או לקבל חוות דעת מגדרית מהרשות לקידום מעמד האישה ,עניין שממילא מתחייב על פי חוק
במקרים רבים.

עוד יש להביא לייצוג שוויוני של נשים בכל מוקדי קבלת ההחלטות ,או לכל הפחות לייצוג הולם
שלהן .לצורך כך יש לקבוע הליכי בחירה ומינוי מוגדרים ושקופים ,שיאפשרו את בחינת התהליכים
בהקשר זה .דווקא התארכות המשבר מחייבת היערכות זו.

בטווח המיידי ,על מדיניות הממשלה להתמודדות עם משבר הקורונה לתמוך בעובדות ועובדים
פגיעים ,ובמיוחד בנשים יחידניות ונשים במשרות בעלות הכנסה נמוכה ותנאי עבודה ירודים ,ולפעול
להחזרתן המהירה לעבודה ,להעלאת שכרן ולשיפור תנאי עבודתן .כן יש לעודד ,באמצעות תמריצים
כלכליים שיינתנו הן לעובדים ,הן למעסיקים ,עבודה גמישה להורים ,כך שיוכלו לשלב עבודה עם
טיפול בילדים טרם חזרתם המלאה למוסדות החינוך ,לרבות עבודה בשעות נוספות מהבית.
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יש לדאוג ללימודים והכשרות מקצועיות שיובילו נשים רבות יותר למקצועות שבהם משתכרים
יותר ואשר מאפשרים גמישות רבה יותר ועבודה מרחוק (כמו מקצועות ההייטק והפיננסים) .הדבר
ייעשה לצד העלאת השכר לעבודות הנשיות" ,על דרך של השוואת מקצועות שונים מבחינת המאמץ,
ההשכלה והדרישות.

אשר לעבודות השקופות – יש לנצל את המשבר ,שהחזיר את הגברים הביתה ,ולהביאם לקחת חלק
גדול יותר בטיפול בבית ובילדים ,כדי לשנות את נורמות התעסוקה .הצעד המרכזי לטווח הארוך
צריך להיות חלוקה שווה בנטל העבודות הללו בין גברים לנשים .שלב ההורות הינו ,כפי שעולה
מהנתונים שהובאו בחלק הראשון ,השלב שבו מתבססים הפערים בין נשים לגברים הן בשכר והן
באפשרויות הקידום .ככל שהנשיאה בנטל הטיפול בבית ובמשפחה תהיה שוויונית יותר ,ילך
ויצומצם פער זה.

אם כן ,יש להביא גברים לקחת חלק גדול יותר בטיפול בבית ובילדים ולהמשיך במה שחייבה
המגפה .ניתן לעשות זאת על דרך של חיוב בחופשת הורות ,ימי מחלה או היעדרות בגין טיפול
בילדים ,וכן מתן תמריצים לנוהלי עבודה ,כמו שני ימי עבודה מקוצרים להורים וביסוס מקומות
עבודה כתומכי

משפחה179.

יש להשוות בין זכויות אבות לזכויות אימהות ולחייב בניצולן השווה

גברים ונשים כאחד .עוד יש להתאים בין שוק העבודה למערכת החינוך.

לצד זאת ,ועד שתשתנה החלוקה ,הטבועה כה עמוק בחברה ,יש לבחון מתן ערך כלכלי לעבודות
השקופות ,בין במישרין ,בהגדלת קצבאות או מתן מענקים לנשים שלהן ילדים קטנים ,ובין
בעקיפין ,על ידי הקמת מסגרות לטיפול בגיל הרך (מתום חופשת הלידה) ,או הכרה מלאה בהוצאות
טיפול בילדים .כן יש לתת ערך כלכלי לעבודות השקופות בתקופת המשבר על דרך קצבאות או
מענקים ייחודיים.

 179ראו פרק ד' לדוח שוויון מגדרי בשירות המדינה ,לעיל ה"ש  . 20המוקדש לשירות המדינה כארגון תומך משפחה.
הדוח סוקר הטבות שונות שניתנות להורים ,אך עולה ממנו שמרבית הזכויות מנוצלות רק בידי נשים (רק אחד ההורים
יכול לקבלו) .עוד עולה כי נערכו ניסיונות בתחומים כמו פיילוט שעות נוספות מהבית" ,שעון גמיש" במשרדים ,חזרה
מדורג ת מחופשת לידה וסבסוד קייטנות לילדי העובדים וכי כעת עובדים על הקמת מעונות יום וגני ילדים בקריית
הממשלה ,כמו גם תהליך הסדרה ,הנגשה והשוואה של זכויות האבות בשירות המדינה לזכויות האימהות .מהלך זה
נעשה ,על פי האמור בדוח" ,מתוך תפיסה כי שוויון מגדרי בראש ובראשונה מתבטא בהגדרת שני ההורים כמטפלים
בילדיהם באופן שווה".
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: אך יפה גם לשוויון לנשים,ואסיים במילים מתוך השיר שעוסק בהגנה סביבתית
"No more waiting or hesitating […] we got to solve it, get involved and do it now
[…] we need to build a better future and we need to start right now".180

.נרכיב עכשיו עדשות מגדריות לטיפול במשבר לעתיד טוב יותר לכולנו

Nic Balthazar and Stef Kamil Carlens, Sing for the Climate Belgium, YOUTUBE (Nov. 29. 2012), 180
.https://www.youtube.com/watch?v=XGgBtHoIO4g&ab_channel=www11be
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