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1
אוכלוסיה 

אוכלוסיית ישראל )נכון לסוף שנת 2013( — מנתה כ-8 מיליון נפשות. 

בעוד שרוב האזרחים הם יהודים, בישראל יש מיעוט ערבי גדול. 

מתוך כ-2.9 מיליון נשים בנות 15 ומעלה המתגוררות בישראל, כ-2.4 

מיליון הן יהודיות )כ-82%( וכ-534,000 ערביות )כ-18%(.

2
כוח פוליטי 

בכנסת ישראל 120 חברי כנסת — מתוכם 27 הן נשים )כ-22%(; רק 

אחת מהן — ערביה. מתוך 23 שרי הממשלה — רק 4 שרות. ברשויות 

המקומיות — 367 מתוך 2,423 )כ-15%( חברי מועצה — נשים. 

3
תעסוקה

שיעורי התעסוקה הם גבוהים בקרב נשים יהודיות ונמוכים בקרב נשים ערביות: 

כ-65% מהנשים היהודיות בנות 15 ומעלה נמצאות בכוח העבודה לעומת כ-26% 

מהנשים הערביות. סיבות מרכזיות לכך הן: היעדר פיתוח, מחסור במקומות 

עבודה, היעדר תחבורה ציבורית וחוסר במעונות יום ביישובים הערבים. 

נשים בישראל עובדות במשרות חלקיות יותר מאשר גברים: שיעור הנשים ישראליות 

המועסקות במשרות חלקיות עומד על 33% בהשוואה ל-13.5% בקרב הגברים.
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4
מסגרות טיפול בילדים 

בישראל — קיימת מערכת של מעונות יום ומשפחתונים בסובסידיה ממשלתית. 

אלה נגישים לנשים יהודיות יותר מאשר לערביות. השוואה בין רשויות 

מקומיות יהודיות לערביות מעלה כי קיים פער בשיעור הילדים המתחנכים 

במעונות ובמשפחתונים המוכרים: כ-24% לעומת 10.6% בהתאמה.

5
שכר

שכרן של נשים בישראל נמוך משכרם של גברים. השכר הממוצע לשעה של אישה 

עומד על כ-85% משכרו של גבר. בקרב הערבים — שכרה השעתי של אישה ערביה 

גבוה בכ-8% משכרו של גבר ערבי. הסבר אחד לכך הוא כי בניגוד למצב אצל הגברים 

מרבית הנשים הערביות המשתלבות בשוק העבודה הן בעלות השכלה אקדמית.

6
הכנסות 

יש פער בין שכר נשים ושכר גברים. נשים מהוות כ-23% מהשכירים 

בעשירון העליון של ההכנסות וכ-67% מהשכירים בעשירון התחתון. 

בממוצע — הכנסותיהן של נשים ערביות נמוכות מאלה של היהודיות.

7
מסים 

מאחר ונשים מרוויחות שכר נמוך יותר משכרם של גברים, הן 

משלמות פחות מס הכנסה. נשים משלמות כ-20% מסך כל 

תקבולי מס ההכנסה. אין נתונים זמינים באשר להתפלגות תקבולי 

מס הכנסה שמשלמות נשים יהודיות בהשוואה לערביות.



8
גיל נישואין 

גיל הנישואין של נשים נמצא בעליה. גיל הנישואין )הראשונים( 

הממוצע של נשים יהודיות עומד על 25.9, של נשים נוצריות על 

25.4, של נשים דרוזיות על 23.2 ושל נשים מוסלמיות על 22.

9
גירושין

 העובדה שנושאים הנוגעים למעמד האישי כפופים בישראל 

למוסדות הדת ולא לבתי הדין האזרחיים, מביאה לכך שגירושין 

מהווים בעיה מרכזית עבור נשים בכל הדתות.

10
חינוך והשכלה גבוהה 

מקרב תלמידות כיתה יב' 65.5% מהנערות היהודיות ו-61.7% מהנערות הערביות 

מסיימות את בית הספר התיכון עם תעודת בגרות מלאה. באשר ללימודים 

אקדמיים — כ-42% מהנשים היהודיות מתחילות ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה 

תוך 8 שנים מיום סיום התיכון בהשוואה לכ-33% מקרב הגברים היהודים; בקרב 

הערבים — השיעורים עומדים על כ-20% מהנשים ועל כ-16% מהגברים.
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