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SITUATION ANALYSIS 
  
  
  

  2009-2006, התקדמות במעמדן של נשים בישראל
  תקציר

  2009ספטמבר 

  

  מבוא
תיהן של נשים קידום זכויו ישראל לממשלתשל צעדיה מטרתו של מסמך זה למפות את 

מיפוי זה נעשה לפי העקרונות . תעסוקה ואלימות נגד נשים, בתחומים של קבלת החלטות

ולפי ) CEDAW )Convention for the Elimination of Discrimination Against Womenשל 

 לדון בדרכים לקידום זכויות 2006- בההמלצות של ועידת השרים שהתכנסה באיסטנבול

  .נשים

  

  זכויות האדם של נשים ושוויון מגדרי: רהקשה. 1
  

  קבלת החלטות
, במערכת הפוליטית - גדלבישראל ת וייצוגן של נשים בעמדות של קבלת החלטות ציבורי

,  חברות22יש כיום בכנסת  .בשוק העבודה ובצבא, מערכת השיפוטיתב, במערכת המשפט

דומה לזה ות הציבורי המועסקות בשירדין העורכות מספר . המספר הגבוה ביותר אי פעם

ן החודשי הממוצע ראך שכ, יחנשים מהוות כמחצית מכוח העבודה האזר. דיןהעורכי של 

.   משכרם של גברים79% השעתי הממוצע עומד על ן משכר הגברים ושכר60.4%עומד על 

 רק מעטות מגיעות לדרגת ךא,  הצבאיים מכלל המקצועות88%-במשות נשים מש, ל"בצה

  .  סרן-רבלקצונה שמעל 

  

2 .CEDAWויישומן של המלצות איסטנבול   
, מאמצים הנעשים לאחרונה למימוש זכויות האדם של נשים מתמקדים בכוח העבודהה

  . אלימות במשפחה וזנות, תקיפה מינית, סחר בנשים, ני אישותדי, תמגדרירגיש ב וקצית

  

  כוח העבודה
שמה בשנים האחרונות ההתקדמות שנר, מעמדן של נשים בכוח העבודהבכל הנוגע ל

גידול בסיבסוד ממשלתי של  , עבודהשוויון הזדמנויות בנציבות הקמתה של : כוללת
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שנועד , של הרשות לקידום מעמד האשהחקיקה ידידותית לנשים ומבצע , מעונות יום

  .להעלות מודעות לסוגיות של תעסוקת נשים

הגישה , ת"מ במשרד הת2006-שהוקמה ב, עבודהנציבות שוויון הזדמנויות ב •

  . לבית המשפטלאחרונה תביעה ראשונה

  

צעדים לצמצום פערים והגברת ההשתתפות בכוח בעניין  1134החלטת ממשלה  •

 2008לשנים , ת"תמח לתקציב משרד ה" מיליון ש67הקציבה תוספת של , העבודה

 .להקמה והפעלה של מעונות יום, 2010עד 

  

נשים הרות זכויותיהן של לקידום , תיקונים בחוק תעסוקת נשים 12 נעשו 2007-ב •

 14- ל12-המאריך את חופשת הלידה מ, 37תיקון וא ההבולט ביניהם . ויולדות

  .שבועות

  

 להתנהלות להעלאת המודעות במבצע 2007-הרשות לקידום מעמד האשה פתחה ב •

חוקים מידע על עם המבצע כלל הפצת חוברת . במקום העבודהראויה כלפי נשים 

  . מקומות עבודה163-בחוקים אלה  של מידת הציות לרלבנטייים ובדיקה

  

 gender mainstreaming-תיקצוב רגיש מגדרית ו
 ,של תקציב המדינההמגדריות את ההשלכות באופן קבוע מרכז אדוה מנתח מכון המחקר 

, הפורום של נשים לתקציב הוגן. במסגרת הניתוח השנתי שלו של הצעת תקציב המדינה

א לקידום תקציב רגיש ופועל גם ה, ני נשים וארגוני זכויות אדם ארגו32קואליציה של 

  :כנסת שני חוקיםהאישרה , בין השאר, הודות לפעילותו של הפורום. מגדרית

  

את הלשכה המרכזית המחייב , 2008תיקון לפקודת הסטטיסטיקה משנת   .א

תיקון , כמו כן. בכל נושא בו הדבר אפשרילסטטיסטיקה להציג התפלגות מגדרית 

 מחייב את כל המוסדות הציבוריים 1951משנת האשה זכויות  וויילחוק ש 7

 .להציגם על פי התפלגות מגדרית, אותםמנתחים ומפרסמים ,  נתוניםהאוספים

  

יקה המחייב כל חק, חקיקהבחוק השלכות מגדריות  אישרה הכנסת את 2007-ב  .ב

 .  המגדריותהבכנסת לציין את השלכותי

  

קידי פ מחייבת משרדי ממשלה למנות נשים לת2007 משנת 1362החלטת ממשלה , סףובנ

  .  עד אשר יושג שוויון בין נשים לגברים,דירקטורים בתאגידים ממשלתיים

  

  דיני אישות
  . מוסלמים ונוצריים,  יהודיים–דיני אישות הם בסמכותם של בתי דין דתיים , בישראל
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תיקון : ים בתהליכי גירושין התקבלו שני חוקים חשובים המסייעים לנש2008- וב2007-ב

  .1953 משנת בתי דין רבנייםשיפוט  ותיקון לחוק 1973בין בני זוג משנת יחסי ממון לחוק 

  

. ם שני בני הזוג מסכימים לכךאבית דין רבני יכול לאשר גירושין רק ,  היהודיתלפי ההלכה

אם , י הגירושין תחילת הליכלפני מאפשר חלוקת רכוש בני זוגיחסי ממון בין לחוק התיקון 

ידי על וזאת על מנת למנוע סחיטה של נשים , בבית משפט אזרחי ואם בבית דין רבני

  . בעליהן

  

, רכושחלט  המעניק לבית הדין סמכות ל, אושר תיקון לחוק בתי הדין הרבניים2007-ב

     .  שמקבל בעל המסרב להעניק לאשתו גטתשלום אחר פנסיה וכל תשלומי 

  

  דריאלימות על רקע מג
  

  סחר בנשים
 באופן מאז הוא קטן. בישראלהיקף הסחר בנשים  גדל מאוד 2000-בתחילת שנות ה

ביקורת של בעקבות גל , תייםהודות לפעילות של ארגונים לא ממשלתיים וממשל, דרמטי

  .פשיטות משטרתיות ומבצעי העלאת מודעות, הפעילות כללה חקיקה. בינלאומית

  

פשע על רקע , מטיל עונשים כבדים על זנותובני אדם ר בסחהאוסר נחקק חוק  2006שנת ב

  . איברים ופורנוגרפיהבר חהס, עבדות או עבודת כפייה, מיני

  

סחר בנשים הקובע כי העונש המינימלי על ,  לחוק העונשין91צעד נוסף הוא אישור תיקון 

  . מן העונש המירבי הקבוע בחוק25%-לא יקטן מ

  

המחייב את , )1972 (חוק סיוע משפטיל 2008 משנת תיקוןהתקדמות נוספת נרשמה עם 

בשנת , כמו כן. נפגעי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדותהמדינה לספק סיוע משפטי ל

הקמת קרן פיצויים וגנוב מידי הסוחרים רכוש ילוט ח הותקנו תקנות המאפשרות 2009

יים המסייעים גופים ממשלתיים ולא ממשלתמיכה בלתקורבנות או שמש לפיצוי שתוכל ל

    .  לקורבות סחר בבני אדם

  

. לקורבנות סחראשרת שהייה זמנית  פירסם משרד הפנים הנחיות להענקת 2008-ב, כמו כן

  . בבני אדם קורבנות סחר27ה של יהיאשרת השבמהלך אותה שנה האריך המשרד את 

  

: בנשיםמספר גופים ממשלתיים קיימו פעילות לקידום המודעות לסוגיית הסחר , לבסוף

, משרדי בתחום המאבק בסחר בבני אדם-הביןהמתאם , הרשות לקידום מעמד האשה

אגף הסיוע המשפטי במשרד המשפטים ומשרד , משרד התובע הראשי, משרד החינוך

  . ות וחלוקת עלוני מידעאהרצ, כנסים, הפעילות כללה ארגון סמינרים. החוץ

  
  נפגעות תקיפה מינית
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  - אבק בתקיפה מינית והטיפול בנפגעות תקיפה מיניתהתקדמות נרשמה גם בתחום המ

  .ן ציבוריובמימחקיקה והקמתם של מרכזי סיוע , באמצעות תקציבים

  

למימון טיפול בילדים נפגעי תקיפה ח " ש180,000משרד החינוך  הקצה 2009-2005בשנים 

  . מינית

  

, )1958שנת מ( ההתיישנות  לחוק2007 משנת 4התפתחויות נוספות כוללות את תיקון 

תקיפה מינית או ניצול מיני בה ניתן להגיש תביעות אזרחיות בגין שהתקופה המאריך את 

חוק זה קובע שורת . 2006 משנת,  הגנה על הציבור מפני עברייני מיןחוקאת ו, של קטינים

החוק קובע גם ; הגבלות שניתן להטיל על מבצעי פגיעה מינית לאחר שחרורום ממאסר

  . ברייני מין ויחידת פיקוח ייעודית לנושאמרשם של עת הקמ

  

  אלימות במשפחה ואונס
בנושא אלימות במשפחה וכמו כן בשנים האחרונות הקימה הממשלה מספר מרכזי ייעוץ 

י על ידוגם מופעלים המרכזים ממומנים . סיוע לנפגעות תקיפה מיניתכמה מרכזי 

  . הממשלה

  

קובע כי בתי המשפט יידרשו במשפחה של החוק למניעת אלימות  2008משנת  11תיקון 

לשמוע אשה המגישה בקשה לצו מניעה בהקשר של אלימות או הטרדה מינית לפני מתן 

  .החלטה ואינו מאפשר מתן החלטה במעמד צד אחד במקרים אלה

  

  זנות
ולשיקום של תקציבים לטיפול הקצאת המאמצים לצמצום ממדי הזנות כללו לאחרונה 

  . המשטרה לסגירת בתי זונותפעילות יקה וכן הגברת חקתיקוני , נשים ונערות

  

משרדית לטיפול -ח למימון תכנית בין" מיליון ש10משרד ראש הממשלה  הקצה 2007-ב

       . התכנית הוצאה לפועל בתל אביב ובחיפה. ושיקום של נשים ונערות העוסקות בזנות

  . העוסקות בזנותשים ונערותנ נפתח בחיפה מרכז חירום לטיפול ב2008-ב

  

 מעניק למשטרה סמכות 2005משנת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות 

. באם הוא משמש לצרכי זנות או סחר בזנות, ואף לסגרו כליל, קוםלהגביל את השימוש במ

מספר בתי הזונות בישראל , למרות זאת . בתי זונות107שנתיים סגרה המשטרה תוך ב

  .'בריאות ומסאגכוני כסות של מתחת הכשהם פועלים , ותנאמד עדיין במא

  

  

  ניתוח והמלצות. 3
  

  הזדמנויות לקידום זכויות נשים
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זדמנויות השוויון קמת נציבות ה: ההזדמנויות שזיהינו לקידום זכויותיהן של נשים כוללות

סיבסוד של הגברת ה, השכלה גבוההנשים הלומדות במוסדות גבוה של שיעור , הדובבע

פנייה רגיש מגדרית והתיקצוב  האימוץ, אזרחייםהנישואין האפשרות הרחבת , נות יוםמעו

  .שהם תופעה חדשה ביישובים ערביים, לענייני משפחהמשפט בתי של נשים ערביות ל

  

  תעסוקה
החלה להגיש תביעות נגד  עבודהשוויון הזדמנויות בנציבות , שנתיים לאחר הקמתה

היא בעלת , ת"תמהשייכת למשרד ה, הנציבות. של נשיםמעסיקים שפגעו בזכויות העבודה 

  .פוטנציאל גדול לקידום הניטור והאכיפה בתחום זה

  

  השכלה
ל ככ, ככלל. בכל דרגי החינוך וההשכלה בשיעור גבוה מזה של גבריםכיום נשים מיוצגות 

,  למעט נשים ערביות– כך יתרחבו גם הזדמנויותיהן בתחום התעסוקה, שהשכלתן תעלה

   .יהן ניצבים חסמים נוספיםשבפנ

  

  סיבסוד מעונות יום
הגידול בתקציבים הממשלתיים למעונות יום מאפשרים כבר עתה למספר גדל והולך של 

ירחיבו את תקציבים נוספים . נשים להיכנס לשוק העבודה ואף לחזור אליו לאחר הפסקה

  .מעגל הנשים הנהנות מסיבסוד ואת שילוב הנשים בשוק העבודה

  

  ישות  דיני א
, על נישואיןמצליח לעקוף את ההגבלות שמטילים בתי דין רבניים " משפחה חדשה"ארגון 

אזרחיים שבהם תעודת הנישואין והסכם הממון מאושרים על ידי בית טקסים באמצעות 

  . מדובר בפריצת דרך. דין לענייני משפחה ובאופן שכזה הופכים למסמכים חוקיים לכל דבר

  

  ביישובים ערבייםשפחה בתי משפט לענייני מ
חלופה ערביות  לנשים יםמעניק, 2001- לראשונה במוהוקש,  המשפט לענייני משפחהיבת

לדברי אך . שנהנו בעבר ממונופול בסוגיות אלה, לבתי הדין השרעיים בעלי ההטייה הגברית

 יכה שורשיםיידרש עוד זמן עד שהמוסד החדש , ארגון ערבי פמיניסטי, "כיאן"ארגון 

  .האוכלוסייה הערביתבקרב 

  
  תיקצוב רגיש מגדרית

אך עבודה רבה נדרשת , תקציבים למימון נושאים הקשורים לנשיםממשלת ישראל מקצה 

  .עוד עד אשר השיקול המגדרי יהפוך חלק של כל סעיף וסעיף בתקציב המדינה

  
  על קידומן של זכויות נשיםנוהגים ומסורת , של מדיניותמגבלות 
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המעכבים את קידום זכויותיהן של נשים וביניהם אכיפה חלשה של ישנם מספר גורמים 

ייצוג חסר במערכת , תקרת זכוכית בצבא, ואין וגירושיןשהגבלות דתיות על ני, חוקי עבודה

שיעור השתתפות נמוך של נשים ערביות בכוח , תנאי העבודהבהכללית ההרעה , הפוליטית

  .םהעבודה ומוסד הפוליגמיה בקרב הגברים הבדואיי

  

  
  תעסוקה

. תנאי העבודה הידרדרו בשנים האחרונות,  בישראללמרות חקיקת העבודה המתקדמת

שכר נמוך ומעט ,  במשרה חלקית- ובעיקר עובדות –מעסיקים מעדיפים להעסיק עובדים 

  . תנאים סוציאליים

  

. רק אחת מכל חמש נשים ערביות משתתפת בכוח העבודה האזרחי, ס"לפי נתוני הלמ

מחסור במעונות יום ומחסור ,  הערביים יש מחסור במקומות עבודה לנשיםביישובים

  . וכל אלה מקשים על יציאה לעבודה–בתחבורה ציבורית 

  

  דיני אישות
הפסולים לחיתון עוקפים את יהודיים זוגות . קובעים מי פסול לחיתוןדתיים בתי הדין ה

ואולם גם זוגות . רשמית ההכרהזוכים ל, ל"בתי הדין באמצעות נישואין אזרחיים בחו

  .שכאלה נזקקים לבתי הדין במקרה של גירושין

  

  צבא
 לדרגות של תגיעומרק מעטות . בצבא יש תקרת זכוכית הבולמת את קידומן של קצינות

  .אלוף ואלוף-תת, משנה-אלוף, אלוף-סגן

  

  פוליטיקה
סה בין השאר משום שאחת מדרכי הכני, חסר בזירה הפוליטית-נשים סובלות מייצוג

ייצוג מושפע גם מן -התת. חסומה בפניהן במידה רבה, דרגה בכירה בצבא, לפוליטיקה

  .החשיבות הרבה המיוחסת בישראל לענייני ביטחון

  

  פוליגמיה
בין , למרות זאת.  שנות מאסר5החוק בישראל אוסר על פוליגמיה ומטיל עליה עונש של 

, למרות דיונים רבים בממשלה.  מהמשפחות הבדואיות בישראל הן פוליגמיות35%- ל12%

  . עשה בתחום זהרק מעט נ

  

  הסיכון שבקידום זכויותיהן של נשים
נגד חריפה של הקהילות -קידום זכויותיהן של נשים נושא עמו את הסיכון של תגובת

 פוגעת במרחב השליטה של דתבעיקר משום שעקיפה של דיני ה, הדתיות ושל מפלגותיהן

  .דתייםבתי הדין ה
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  קדימויות

בראש סדר העדיפויות של הארגונים הלא ממשלתיים היהודיים הם עומדים נושאים הה

והעצמת בתי המשפט , הפחתת האלימות נגד נשים, מקומן של הנשים בשוק העבודה

  .  ו לדון בכל עניין הנוגע לדיני אישותכלענייני משפחה כך שיוסמ

  

משלתיים הערביים הם  בראש סדר העדיפויות של הארגונים הלא מעומדיםהנושאים ה

הפוליגמיה תופעות צמצום שיפור התחבורה הציבורית ו, אכיפה של חוקי העבודה

  .נישואין בגיל צעירהו

  

  המלצות
יצירתה של סביבה הפתוחה יותר לקידומן של זכויות נשים מחייבת את הפעולות 

  : הממשלתיות הבאות

  

; יות נשים ולמעמדן בחברהת בכל הנוגע לזכוקדמיש בישראל חקיקה מת. חיזוק האכיפה

  .בייחוד בשוק העבודה המשני, אלא שהאכיפה חלשה

  

יש להרחיב את סמכותם של בתי המשפט לענייני משפחה . אישותענייני בחירה בהרחבת ה

  .כך שתכלול נישואין וגירושין

  

, הניטור, המעקב, על הממשלה לשפר את הזיהוי. ציות מלא לחוקים האוסרים סחר בבני אדם

. את התפשטותו של סחר זהעוד כדי לבלום , ה לדין והענישה של סוחרים בבני אדםההבא

, כמו כן על הממשלה להציע לקורבנות הסחר בבני אדם מקלט וטיפול רפואי ופסיכולוגי

  .מעבר למה שנעשה היום

  

 mainstreaming- יש לקדם את ה. Gender Mainstreaming-אימוץ תיקצוב רגיש מגדרית ו

על הממשלה לשתף פעולה עם . של תיקצוב ממשלתי ולהופכם לרגישים מגדריתשל תכנון ו

  .ארגונים לא ממשלתיים כדי לקדם מטרות אלה

  

מדיניות הפיתוח צריכה לשאוף ליצירת מקומות . מדיניות פיתוח הממוקדת בנשים ערביות

במקביל יש להגדיל את מספר מעונות היום כדי לאפשר . עבודה ביישובים הערביים

  .מהות צעירות להשתתף בכוח העבודהלא

  

כמו גם בפיתוח , על הממשלה להשקיע בחינוך ובהכשרה מקצועית.  מאבק בפוליגמיה

של משקי הבית תחזק את גבוהה יותר הכנסה . של האוכלוסייה הבדואית, תעשייתי

מספר ילדים גדול ה של ותחליש את המניע הכלכלי העומד מאחורי הולדביטחונם העצמי 

  .הצירוף של כל אלה סביר שיצמצם את ממדי הפיוליגמיה). ת ילדיםקצבאו(
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  מסקנות. 4
 ועל ידי ועידת CEDAWמעמדן של נשים השתפר בכל הממדים המצויינים על ידי 

מבצעי העלאת מודעות , מאמצי חקיקה. כלכליים וחברתיים,  פוליטיים–איסטנבול 

למימושן של זכויות אלה תרמו  כל –של גופים ממשלתיים ולא ממשלתיים ה רבה ועבוד

, עם זאת.  וועידת איסטנבול מסייעים זה לזהCEDAW, סביר להניח שבישראל. נשים

הסכמות תי לשכלשהם פרוייקט או פעולה ספציפית ישיר בין קשר הצביע על קשה מאוד ל

שכן המודעות להן ,  חלשה במיוחדהסכמות איסטנבולתרומתן של . אלהבינלאומיות 

על מנת לחזק את מעמדן בישראל של הסכמות אלה יש להגביר את . הבישראל נמוכ

   .   לקיומן ולתוכנןהמודעות הציבורית 


