
 آتاب جديد من إصدار مرآز أدفا

  نساء في سوق عمل دولة الرفاه في إسرائيل 

 

احدث , الذي يصدر في هذه األيام, يعرض آتاب نساء في سوق عمل دولة الرفاه في إسرائيل 
  .األبحاث وأآثرها شمولية حول عمالة النساء في سوق العمل اإلسرائيلي

بين النساء والنساء , بين الرجال والنساء, يجري البحث مقارنات بين إسرائيل ودول العالم 
ويفحص آذلك أبعاد السياسة المالية في التسعينيات وانعكاساتها على . ومقارنات على المدى الطويل
  .عمل النساء ومكانتهن الحالية

الوزارات -خدمات المصلحة العامةهي , يظهر البحث ان اآبر مشغل للنساء في دولة إسرائيل 
فان أجورهن في هذه الفروع أعلى من , وبالمعدل. الحكومية وخدمات التربية والصحة والرفاه

لكن ما زال معظم النساء العامالت في الخدمات .أجور النساء اللواتي يعملن في فروع أخرى 
  .اديةاالجتماعية ال يستطعن الوقوف بقواهن الذاتية من الناحية االقتص

وهم يتبوءون معظم الوظائف , ويعتبر سلم الترقيات اآثر سهولة لدى الرجال منه لدى النساء 
آما . ويقل معدل اجر النساء بشكل ملحوظ عن أجر الرجال الذين يتمتعون بعالوات اآثر. اإلدارية

  .لعمليات الفصل اآثر من الرجال, أن النساء يتعرضن عند التقليصات 

التأمين الوطني ومأمورية خدمة , معطيات التي توفرها مكاتب اإلحصاء المرآزييحلل الكتاب ال 
  .ويشير بمساعدتها ان للنساء المصلحة االولى في الدفاع عن دولة الرفاه وتعزيزها.الدولة وغيرها

  :في الكتاب  بعض االستنتاجات المهمة 

فهن في مجال ويعمل نص. من قوى العمل االسرائيلي% 45.2تشكل النساء       � 
  .من قوى العمل في الخدمات العامة% 67.4وتشكل النساء . المصلحة العامة خدمات

استوعبت خدمات المصلحة العامة في العقود الثالثة األخيرة حوالي نصف النساء اللواتي      � 
  .انضممن الى سوق العمل المدني

دمة المصلحة العامة الى وصلت نسبة النساء اللواتي يعملن بوظائف جزئية في خ     � 
ووصلت نسبة النساء اللواتي يعملن بوظيفة . وهي االعلى بالنسبة لباقي فروع التشغيل%.46.9

  .وهي االدنى مقارنة ببقية فروع التشغيل% 41.9آاملة الى 

, تتقاضى النساء اللواتي يعملن في فرع خدمات المصلحة العامة اجرا اعلى من باقي الفروع     � 
  .را آهذا ال يمنحهن االستقالل أو االستقرار االقتصاديلكن أج



من النساء حامالت األلقاب %) 66( 1999شغلت خدمات المصلحة العامة في العام      � 
وتمتلك معظم النساء اللواتي يعملن في خدمات المصلحة العامة ثقافة فوق . األآاديمية في إسرائيل

  .الثانوية

  .معظم النساء العامالت في خدمات المصلحة العامة مصنفات في الدرجات الوسطى والسفلى     � 

 في التدريج 14-توجد هوة في االجور بين الرجال والنساء في معظم درجات االجر ال     � 
بعض اسباب هذه الهوة تعود الى االضافات على االجر . االداري في خدمة الدولة

هنالك هوة لصالح الرجال ,وما عدا في المناوبات. ة ومصاريف السيارةالساعات اإلضافي:األساسي
  .في جميع ااضافات االجر

لكان هنالك ارتفاع ملحوظ , لو أن الحكومة دفعت للنساء أجرا مساويا للذي يتقاضاه الرجال     � 
  .في تكلفة الخدمات التي توفرها الحكومة

  .ما عدا النيابة, حتى في التدريج المهني, نساءمعدل اجر الرجال أعلى من معدل اجر ال     � 

وتكون النساء اغلبية مطلقة .تعمل واحدة من آل خمس نساء تعمل في حقل التربية والتعليم     �  
ومقابل ذلك تشكل النساء . من البستان وحتى الصفوف العليا-في طواقم التدريس في آل المراحل

  .ةأقلية في درجات إدارة المؤسسات التربوي

من معدل أجر الرجال في حقل التربية % 60 إلى 1999وصل معدل اجر النساء في العام      �
  .والتعليم

تتقاضى النساء في حقل التعليم أجرا أقل مما تتقاضاه النساء اللواتي يعملن في معظم باقي      � 
  .فروع الخدمات

وفي المقابل , ة والخدمة االجتماعيةتشكل النساء آذلك اغلبية في فروع خدمات الرفاه والصح     �
  .يتبوأ الرجال معظم الوظائف اإلدارية

ذوات : تكونت طبقتان في صفوف النساء اللواتي يعملن في مجال خدمات المصلحة العامة     � 
مقابل اللواتي يعملن من , يحصلن على المكافآت, األقدمية والوظائف المثبتة وشروط العمل الجيدة 

لقوى البشرية بدون شروط عمل مالئمة ومكافآت واللواتي يهددهن خطر الفصل خالل شرآات ا
  .الدائم

  . ي هنا/اضغط, للوصول إلى نموذج طلب الكتاب

  الى حضرة
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