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 1פערים מגדריים בשוק העבודה במשבר הקורונה

 תמצית

הצטמצמו הפערים המגדריים בשוק העבודה במידה ניכרת, שקדמו למשבר הקורונה  בשני העשורים

אנו מתמקדים בהשלכות השונות בעבודה זאת  2אף כי עדיין נותרו פערים משמעותיים ערב המשבר.

של המשבר התעסוקתי שנוצר כתוצאה מנגיף הקורונה על נשים וגברים )הניתוח אינו כולל את 

הסגרים שני  שבמהלךעולה  מהניתוח 3(.2021השלכות הסגר השלישי, שהתחיל בחודש ינואר 

י התעסוקה )מעבר לפערים בשיעורמגדריים הפערים ובעיקר במהלך הסגר הראשון נרשמה עלייה ב

פער ה וסגרו אתלאחר הסגרים נשים חזרו לעבוד בשיעורים גבוהים יותר  שהיו ערב המשבר(.

היא פערי השכר בין גברים  העודף בסגריםהסיבה העיקרית לפער המגדרי . שנפתח במהלכם מגדריה

 נשים משתייכות בשיעורים גבוהים יותר לחמישוני ההכנסה ;ונשים )שמרביתו נובע מהיקפי משרה(

בחינת שעות העבודה שהושבתו בשיעורים גבוהים יותר, בעיקר במהלך הסגרים. עם זאת,  הנמוכים

 .שמחודש יוני ואילך פערי התעסוקה המגדריים צומצמו במעט ביחס לפערים אשתקד מעלהבפועל 

 להרחבת הוביל לאבעקבות הקורונה העבודה  שוקבשחל  שהמשבר, בראייה קדימה, ניכר לסיכום

מכיוון שבתקופות שבהן לא חלו מגבלות  ערב המשבר שהיו לאלו מעבר המגדריים התעסוקה פערי

 .משמעותיות הפערים המגדריים העודפים נסגרו

 עיקרים

  במהלך הסגר הראשון )ששיאו באפריל( נשים הושבתו בשיעורים משמעותית גבוהים יותר

היו מצומצמים בהשבתה  בסגר השני )ששיאו באוקטובר( הפערים המגדרייםומגברים, 

 כל אחדלאחר  -אך ורק בחודשי הסגרים  הפערים המגדריים נצפגידול בבהרבה. כמו כן, ה

הסגרים נשים חזרו לעבוד בשיעורים גבוהים יותר כך שלא התקיים פער מגדרי בשיעור מ

 .יכומה של השנה מעבר לטרום משבר הקורונהאוגוסט ובס-בחודשים יוני הירידה בתעסוקה

                                                 
הדגשים ומיכאל ריטוב על  אברמזוןשמואל ד"ר שירה גרינברג, תודה ל ואסף גבע. כפיר בץ כותבי העבודה: 1

 ולאליה יכין, יהונתן שיף וירין שירום על הסיוע בניתוח הנתונים. וההערות
 
נקודות אחוז מזה של  8-( היה נמוך בכ64-25שיעור התעסוקה של נשים בגילאי העבודה העיקריים ) 2019בשנת  2

 הגברים. מזה של 34%-גברים, והשכר הממוצע של נשים שכירות היה נמוך בכ
 הניתוח נעשה על בסיס נתוני סקרי כוח אדם החודשיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 3



  

2 
 

 פערים מגדריים בשוק העבודה במשבר הקורונה

 2021אפריל 

 
 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. תהראשי ניתמקור: עיבודים של אגף הכלכל

 * קיימים פערים מגדריים בנקודת המוצא.
 

ביחס לחודש ינואר  39%-בחודש אפריל, שיא הסגר הראשון, ירד שיעור התעסוקה של נשים בכ

. בחודש אוקטובר, שיא הסגר השני, ירד שיעור 29%-)לפני הקורונה( ושל גברים בכ 2020

פער מגדרי נמוך  –בהתאמה  16%-ובכ 19%-התעסוקה של נשים וגברים ביחס לחודש ינואר בכ

עם זאת, לאחר שני הסגרים נשים חזרו לעבוד בקצב מהיר יותר ראשון. יותר בהשוואה לסגר ה

הירידה בשיעורי התעסוקה של נשים וגברים  ,ונובמבר עד דצמבר ,בחודשים יוני עד אוגוסטו

 שוקשחל ב שהמשבר, בראייה קדימה, ניכר כלומר הייתה דומה. 2020ביחס לחודש ינואר 

ערב  שהיו לאלו מעבר המגדריים התעסוקה פערי להרחבת הוביל לאבעקבות הקורונה העבודה 

מכיוון שבתקופות שבהן לא חלו מגבלות משמעותיות הפערים המגדריים העודפים  המשבר

עם זאת, נדגיש שהיו קיימים פערים מגדריים בשוק העבודה טרם המשבר ובהם העמקנו  .נסגרו

 4בסקירות קודמות.

 לשנה שעברה, עולה שהחל מחודש יוני  כשנבחנים השינויים בשעות העבודה בפועל ביחס

פערי סך שעות העבודה של נשים ירד פחות מזה של גברים, כך שואילך )וגם בסגר השני( 

במחצית  5צומצמו במעט ביחס לפערים אשתקד. עדיין קיימים אךהתעסוקה המגדריים 

ביחס לסך שעות  29%-סך שעות העבודה בפועל של נשים היה נמוך בכ 2019השנייה של שנת 

הפחותה יחסית  הירידה. 2020במחצית השנייה של שנת  27%-כ לעומתהעבודה של גברים, 

                                                 
על אסף גבע, " ; השתתפותן של נשים בשוק העבודהעל העלייה ב 16/8/2015-שפורסמה באת הסקירה  ראו למשל 4

פערי  על 5/11/2017-סקירה שפורסמה ב; ו2015", אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר פערי השכר בין גברים לנשים
 השכר המגדריים ברמת חברות וענפים.

 סקירה.המשך הב 3ראו תרשים ש 5

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_16082015/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review_16082015.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_19102015-c/he/economy_and_research_Articles_Article_19102015-c.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_19102015-c/he/economy_and_research_Articles_Article_19102015-c.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_19102015-c/he/economy_and_research_Articles_Article_19102015-c.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_05112017/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review_05112017.pdf
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מדינות האיחוד  ברוב העבודה שוקמאפיינת את  אינהבשעות העבודה של נשים ביחס לגברים 

 .2020ברבעונים השני והשלישי של שנת  שנבחנו מהמדינות בשליש תקיימהההאירופי, אולם 

 ממצאים נוספים הם:

  גורם משמעותי פערים בשיעורי ההשבתה של הורים לילדים היו נראה שבסגר הראשון

בהיווצרותם של הפערים המגדריים בתעסוקה, בעוד שלאחר מכן אימהות לא הושבתו 

 המגדריים הפערים לילדים הורים בקרב גם - ן מהותיבשיעורים גבוהים יותר מאבות באופ

 6לרמתם טרום המשבר. הסגרים לאחר הצטמצמו

  ,ירד  של נשיםשיעור התעסוקה בקרב האוכלוסייה החרדית, בניגוד ליתר קבוצות האוכלוסייה

-ו 10.3%)ירידה ממוצעת של  2020מחצית השנייה של לאורך כל הבאופן מתון יחסית לגברים 

 7(.2020בהתאמה בחודשים יולי עד דצמבר לעומת שיעור התעסוקה בינואר  %15.8

 ( ירד באופן חד יחסית במהלך המשבר ובקרבם חלה ירידה 15-24שיעור התעסוקה של צעירים )

משמעותית בתעסוקת הנשים ביחס לתעסוקת גברים לאורך כל חודשי המשבר )ירידה ממוצעת 

 8(.2020בהתאמה בחודשים מרץ עד דצמבר לעומת שיעור התעסוקה בינואר  12.1%-ו 22.9%של 

 נשים לרמות השכר הנמוכות יותר של במשבר בעיקרמגדרי הפער ניתן לשייך את התרחבות ה 

(. נשים משתכרות בממוצע פחות נמוכים יותר מהיקפי משרה ות בעיקר)נובע בהשוואה לגברים

מהגברים  13%) ורים גבוהים יותר לחמישוני ההכנסה הנמוכיםמגברים ומשתייכות בשיע

לחמישון השכר הנמוך בעוד  2018שויכו בשנת  2020שהיו מועסקים בחודש ינואר  25-64בגילאי 

הפגיעה ניכר שלאורך כל חודשי המשבר בלבד(. זאת כש 21%שבקרב הנשים מדובר על 

נמוכה יותר, הן עבור גברים והן עבור התעסוקתית הייתה חריפה יותר ככל שרמת השכר הייתה 

  9נשים.

  במשקל גדול יותר מגברים נשים מועסקות התפלגות התעסוקה של נשים וגברים מעלה כי

. כלומר, במשלחי יד ובעיקר בענפים שנפגעו במידה מתונה יחסית מהמגבלות בתקופת המשבר

 10שים במשבר.ההרכב הענפי והרכב משלחי היד היוו גורם ממתן לפגיעה בתעסוקת נ

 בגילאי העבודה מעלה שהסיכוי של נשים  ,בחשבון את מכלול הגורמים הנצפים שלוקחיתוח נ

להישאר מועסקות היה נמוך מזה של גברים סביב הסגרים  2018העיקריים שעבדו בשנת 

בחודשי הקיץ )יוני עד מזה של גברים  גבוהעד מאי וספטמבר עד דצמבר( ו)בחודשים מרץ 

 בעיקר תבולטירידה החדה יותר שנצפתה בתעסוקת נשים לעומת גברים במשבר ה 11אוגוסט(.

בקרב  12בפרט לאוכלוסייה היהודית שאינה חרדית. נהבקרב הורים לילדים קטנים ונכו

                                                 
 .5ראו תרשים ש 6
 .6ראו תרשים ש 7
 .7ראו תרשים ש 8
 .10ש-ו 9שראו תרשימים  9

 .12ש-ו 11מים שראו תרשי 10
 .13ראו תרשים ש 11
 .15ש-ו 14ראו תרשימים ש 12
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היה גבוה מזה של לא להיפגע תעסוקתית נשים הסיכוי של האוכלוסיות הערבית והחרדית 

בדומה לממצאים  .המשתנים יתר על כשמפקחים, 2020לאורך שנת בממוצע  גבריםה

במחצית פערי התעסוקה המגדריים ש מהניתוח התיאורי, גם מהניתוח האקונומטרי עולה

השינויים בשעות  ביחס לפערים אשתקד, כשנבחנים במעטהצטמצמו  2020השנייה של שנת 

 13בפועל.העבודה 

  

                                                 
 .16ראו תרשים ש 13
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 קדמהה

בישראל בקצב מהיר בפרט בקרב בעשרים השנים שקדמו למשבר הקורונה עלה שיעור התעסוקה 

בעוד שהפער בשיעור התעסוקה בין גברים ונשים בגילאי העבודה העיקריים  ,(. כך1נשים )תרשים ש

 8.1הפער הצטמצם בחצי ועמד על  2019נקודות אחוז בתחילת שנות האלפיים, בשנת  16.3עמד על 

ל הנשים החרדיות והערביות נקודות אחוז. בתוך כך, מרשימה במיוחד העלייה בשיעור התעסוקה ש

במקביל לסגירת פערי התעסוקה בתקופה זו, שתרמה לצמצום הפערים בין קבוצות האוכלוסייה. 

המגדריים גם פערי השכר הצטמצמו באופן ניכר בעשרים השנים האחרונות. אם בתחילת שנות 

, 40%-ם עמד על כהאלפיים פער השכר בין גברים ונשים )שכירים ושכירות( בגילאי העבודה העיקריי

וזאת למרות כניסתן המואצת לתעסוקה של נשים עם פוטנציאל  34%14-הוא עמד על כ 2019בשנת 

השתכרות נמוך יחסית. כלומר, על אף מגמת סגירת הפערים המגדריים בשוק העבודה, ערב המשבר 

 נותרו פערים לא מבוטלים בין המינים.

 25-64: שיעור התעסוקה של גילאי 1תרשים ש

 

                                                 
 נתוני הביטוח הלאומי. 14
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, הוא שנגרם בשוק העבודהאחד החששות שעולים כתוצאה ממשבר הקורונה ובפרט מהמשבר 

פגיעה שונה בתעסוקת קבוצות אוכלוסייה שונות ובין גברים ונשים שעלולה לעצור או להאט את 

בעבודה זאת  15הן בתעסוקה והן בשכר.בעשורים האחרונים  שהיינו עדים לוקצב סגירת הפערים 

 16בהשפעת המשבר על שוק העבודה ובפרט על תעסוקה, מבחינה מגדרית.אנו מתמקדים 

)שיא הסגר הראשון(, על בסיס נתוני  17בסקירה שפרסמנו על מצב שוק העבודה בתחילת המשבר

 (בממוצע 21%)שיעורי ההשבתה של נשים רישום דורשי העבודה בשירות התעסוקה, מצאנו ש

בחברה היהודית. ובמיוחד קבוצות האוכלוסייה  בכל( בממוצע 16%)ביחס לאלו של גברים גבוהים 

 שהסיכוי של נשים להיות מושבתות גבוה בממוצעגם כשפיקחנו על מאפייני הפרט השונים, מצאנו 

של נשים מתקבל  סיכוי ההשבתה הגבוהוש ;יותר( 30%-)כ נקודות אחוז מזה של גברים 5.5-בכ

 .(₪ 10,000 עד)בעיקר ברמות השכר הנמוכות יחסית 

בעבודה זו אנו בוחנים האם דפוס זה נשמר גם בחודשים הבאים של המשבר או שמא הפגיעה 

החריפה יותר בתעסוקת נשים אפיינה בעיקר את הסגר הראשון. בפרט, נבחן האם תעסוקת נשים 

נפגעה באופן חמור יותר לאורך המשבר כתלות במאפייני התעסוקה שלהן, כמו גם מאפייני פרט 

יחס לאלו של הגברים. הניתוח מתמקד בתמורות בשיעור התעסוקה לאורך המשבר נצפים נוספים, ב

ולא בשיעור האבטלה מכיוון שחלק מהפגיעה התעסוקתית יכולה להיות בדמות יציאה משוק 

נדגיש שהגדרת המועסקים שאנו משתמשים בה  18העבודה או הימנעות מכניסה אליו בעת הזאת.

   19ים בחל"ת.לאורך העבודה אינה כוללת את הנמצא

ההשבתה של מועסקים בתקופת הסגרים עצמם אנו  "זרם"בניגוד לפרסומים רבים המתייחסים ל

 –וביחס לתקופה שקדמה לו בוחנים את השינויים בשיעורי התעסוקה לאורך כל תקופת המשבר 

המושבתים, שהם המובטלים ולופין תכלות על "מלאי" המועסקים )או לחדבר הדומה יותר להס

אנו מבקשים להדגיש שהניתוח מתייחס אך ורק לפערים מגדריים בתעסוקה  20מים להם(.המשלי

ואינו מתיימר לענות על פערים מגדריים או התמודדויות נוספות במשק הבית שייתכן שהמשבר 

בנוסף, אנו מדגישים שהניתוח מתייחס לשאלת הפערים המגדריים העודפים שייתכן ונוצרו  21הציף.

 כלומר, פערים מגדריים שמעבר לאלו שהיו ערב המשבר. –בתקופת המשבר 

                                                 
משבר הקורונה והשפעתו על נשים בשוק העבודה: נזק בלתי הפיך או ראו סקירה בנושא אצל ליאורה בוורס, " 15

 .2020", מרכז טאוב, יוני ירידה לצורך עלייה?
עבודה זאת באה בהמשך לניתוחים הקודמים שפרסם אגף הכלכלן הראשי על אודות השפעת משבר הקורונה על  16

-לסקירת חודש אוגוסט שפורסמה ב .16/8/2020-שפורסמה ביוני  . לסקירת חודש2020שוק העבודה לאורך שנת 
 .13/12/2020-שפורסמה ב אוקטוברקירת חודש לס. 4/10/2020

 .1/6/2020-לסקירה שפורסמה ב 17
 כמובטל ועל כן בחינה לפי שיעור האבטלה הינה מצומצמת יותר.אינו מחפש עבודה, אינו מוגדר שמי  18
מועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל בסקר כוח אדם, הנמצאים בחל"ת הם לפי הגדרת הלמ"ס  19

 .סיבות הקשורות בנגיף קורונה
אי המועסקים אך בשיעור התעסוקה אינו זהה לבחינת מל וכלוסייה גדלה במהלך השנה שינויבשל העובדה שהא 20

 מהוה קירוב טוב דיו.
קרב חוקרים וארגונים בינ"ל כבר בתחילת בהחשש מפגיעת המשבר הבריאותי בנשים בהיבטים שונים עלה  21

 .2020 אפרילמחודש  OECD-המשבר. ראו למשל מסמך של ה

http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/coronaviruscrisisanditsimpactonwomeninthelabormarketheb.pdf
http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/coronaviruscrisisanditsimpactonwomeninthelabormarketheb.pdf
http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/coronaviruscrisisanditsimpactonwomeninthelabormarketheb.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-16202020/he/weekly_economic_review_periodic-review-16202020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-04102020/he/weekly_economic_review_periodic-review-04102020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-13122020/he/weekly_economic_review_periodic-review-13122020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-01062020/he/weekly_economic_review_periodic-review-01062020.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127000-awfnqj80me&title=Women-at-the-core-of-the-fight-against-COVID-19-crisis
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תשובותיהם של תוך הצלבת  ,על נתוני סקר כוח אדם של הלמ"ס )להלן סכ"א( מבוססהניתוח 

+ עם נתוני השכר שלהם לשנת 15החודשיים המייצגים את האוכלוסייה בגילאי קרים המשיבים לס

  להלן הממצאים: 22מ"ס.; בקובץ נתונים שמונגש לנו בחדר המחקר של הל2018

במהלך הסגר הראשון )ששיאו באפריל( נשים הושבתו בשיעורים משמעותית גבוהים יותר  .1

מגברים, ובסגר השני )ששיאו באוקטובר( הפערים המגדריים בהשבתה היו מצומצמים 

לאחר כל אחד  -בהרבה. כמו כן, הגידול בפערים המגדריים נצפה אך ורק בחודשי הסגרים 

ים חזרו לעבוד בשיעורים גבוהים יותר כך שלא התקיים פער מגדרי בשיעור מהסגרים נש

 .הקורונה טרום משברמעבר ל אוגוסט ובסיכומה של השנה-הירידה בתעסוקה בחודשים יוני

ומעלה עמד על  15( שיעור התעסוקה של נשים בגילאי 2020בתקופה שקדמה למשבר )ינואר 

התעסוקה של נשים ירד שיעור  ,יא הסגר הראשוןש. בחודש אפריל, 64%ושל גברים על  57%

בשיעור התעסוקה של גברים  29%-; זאת לעומת ירידה של כביחס לחודש ינואר 39%-בכ

(. עם זאת, מיד לאחר הסגר הראשון )חודש מאי( נשים חזרו לעבוד בקצב מהיר 2)תרשים ש

ק העבודה, הירידה יותר ובחודשים יוני עד אוגוסט, בהן חלו הקלות רבות במגבלות על שו

המינים. ממצא זה עולה בקנה אחד עם בשיעור התעסוקה ביחס לערב המשבר הייתה זהה בין 

ממצאי הביטוח הלאומי שהראו שהסיכוי של נשים להיות מובטלות בסגר הראשון היו גבוהים 

 23יותר אך כך גם הסיכוי שלהן לחזור לעבודה בין הסגרים.

אוקטובר( נשים הושבתו שוב בשיעורים גבוהים יותר, אך הפעם -)ספטמברבחודשי הסגר השני 

נקודות אחוז בשיעור הירידה  3במידה מצומצמת בהרבה ביחס לסגר הראשון )פער של 

נקודות אחוז בהתאמה(. לאחר הסגר השני )חודשים  10-בתעסוקה בין המינים לעומת פער של כ

ר יותר פעם נוספת והפערים המגדריים בתעסוקה דצמבר(, נשים חזרו לעבוד בקצב מהי-נובמבר

בעקבות העבודה  שוקשחל ב שהמשבר, בראייה קדימה, ניכר במשבר נמחקו בשנית. כלומר

מכיוון  ערב המשבר שהיו לאלו מעבר המגדריים התעסוקה פערי להרחבת הוביל לאהקורונה 

 .נסגרו שבתקופות שבהן לא חלו מגבלות משמעותיות הפערים המגדריים העודפים

                                                 
המחקר נערך בחדר המחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתבסס על קבצים שהוכנו על ידי תחום הנגשת  22

בהזדמנות זאת אנו רוצים להודות לעמיתינו בלמ"ס על הנגשת הנתונים, הסיוע הרב והזמינות בתקופה  מידע למחקר.
 .מאתגרת זאת

משבר הקורונה: מאפייני המובטלים והחוזרים לשוק העבודה בגל הראשון והמובטלים "מירי אנדבלד ואורן הלר,  23
מאפייני עובדים אשר חזרו למשרתם , "נעם דמריו רוזנברג מרק. 2020, המוסד לביטוח לאומי, דצמבר "בגל השני

 .2021 פברוארהמוסד לביטוח לאומי, ", ושכרם נפגע עקב הקורונה

https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/mashber-corona.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/mashber-corona.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/mashber-corona.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/MaeafyeneyOvdim.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/MaeafyeneyOvdim.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/MaeafyeneyOvdim.pdf
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 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. תהראשי ניתמקור: עיבודים של אגף הכלכל

עולה שהחל מחודש יוני בפועל ביחס לשנה שעברה, השינויים בשעות העבודה  כשנבחנים .2

פערי מזה של גברים, כך ש סך שעות העבודה של נשים ירד פחותואילך )וגם בסגר השני( 

 ביחס לפערים אשתקד. צומצמו במעט עדיין קיימים אךהתעסוקה המגדריים 

הפגיעה בשוק העבודה בתקופת המשבר, מעבר לירידה בשיעור התעסוקה, דרך נוספת לבחון את 

( 3היא להסתכל על סך שעות העבודה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מניתוח זה )תרשים ש

מהסתכלות  עולה שהפער המגדרי בירידה בתעסוקה בסגר הראשון )אפריל( היה מצומצם יותר

; ושהחל מחודש יוני הירידה בשעות העבודה בפועל של נשים הייתה 24על שיעור התעסוקה

במעט ביחס לפערים  הצטמצמופערי התעסוקה המגדריים כלומר,  25מתונה יותר משל גברים.

סך שעות העבודה בפועל של  2019שנת מחצית השנייה של ב -החל מחודש יוני  אשתקדשהיו 

במחצית  27%-, בהשוואה לכשעות העבודה של גבריםסך ביחס ל 29%-בכנשים היה נמוך 

 .2020השנייה של שנת 

לממצא זה ישנם שני הסברים אפשריים. ייתכן שנשים שהושבתו בתקופת המשבר התאפיינו 

בשיעורי משרה נמוכים יחסית לשיעורי המשרה הממוצעים של נשים ובהשוואה לגברים; אך 

                                                 
נשים עבדו פחות בחודש אפריל )בשל חג הפסח( באופן משמעותי יותר מגברים. סך שעות העבודה  2019גם בשנת  24

היה נמוך הוא בעוד שבקרב גברים שלהן ביחס לממוצע השנתי  14%-היה נמוך בכ 2019בפועל של נשים בחודש אפריל 
 בלבד. 8%-בכ
 2020-ו 2019אוקטובר ביחד משום שהחגים בשנים -ברהשינויים בשעות העבודה נבחנו עבור החודשים ספטמ 25

רק סוכות חל  2020החגים היו בחודש אוקטובר ואילו בשנת  2019)בשנת  התחלקו באופן שונה בין החודשים
היו יותר ימי חופשה בשל העובדה שערבי החגים היו באמצע  2019מעבר לכך, יש לקחת בחשבון שבשנת  אוקטובר(.

עקב המשבר  2020ניצלו את תקופה זו לחופשות מאורכות, דבר שלא היה אפשרי בשנת  השבוע ושעובדים רבים
 לעומת הממוצע השנתי 23%-היה נמוך בכ אוקטוברבחודש של נשים סך שעות העבודה בפועל  2019בשנת  הבריאותי.

 .21%-ושל גברים ב
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מועסקות בתקופת המשבר, הגדילו את שעות העבודה בפועל ביחס במקביל גם שנשים שנשארו 

לשעות העבודה אשתקד ובהשוואה לגברים מועסקים. בסה"כ ממוצע שעות העבודה למעשה 

משעות העבודה  7.7%-היה גבוה ב 2020של נשים מועסקות במחצית השנייה של שנת 

 בלבד. 5.2%-הממוצעות של נשים אשתקד, בעוד שבקרב הגברים היה גבוה ב

 

 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. תהראשי ניתמקור: עיבודים של אגף הכלכל

אינה מאפיינת את הירידה הפחותה בשעות העבודה בקרב נשים בהשוואה לגברים בישראל  .3

 .ם התקיימה בשליש מהמדינות שנבחנושוק העבודה ברוב מדינות האיחוד האירופי, אול

הירידה בשעות העבודה למעשה, מאפשרים  נתונים שמפרסם האיחוד האירופי על אודות

הנתונים האחרונים  26להשוות את הפגיעה המגדרית בשוק העבודה בין מדינות האיחוד וישראל.

, והניתוח בוחן את השינוי 2020הזמינים להשוואה הם אודות הרבעונים השני והשלישי של שנת 

קד. בישראל, בתקופה בסך שעות העבודה למעשה בתקופה זאת ביחס לתקופה המקבילה אשת

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בעוד ששעות  11.0%-זאת, פחתו שעות העבודה של גברים ב

. כלומר, הפרש השינוי בשיעור הירידה בשעות העבודה עמד על 10.3%-העבודה של נשים ירדו ב

ה הירידה הפחותה בשעות העבוד( ש4נקודות אחוז לטובת הנשים. מהניתוח עולה )תרשים ש 0.7

                                                 
ובישראל החישוב הוא לסך שעות  נציין שבאיחוד האירופי נתוני שעות העבודה בפועל הם של המשרה העיקרית 26

עם זאת מבדיקה שהלמ"ס ערך עבורנו העבודה של המועסקים בשל מגבלות הנתונים המונגשים לנו בחדר המחקר. 
עיקריות בסך שעות העבודה והדמיון בשינויים בשעות העבודה בפועל במשרה העיקרית וסך הלגבי חלקן של המשרות 

סך שעות העבודה במשרה העיקרית היווה  2019בשנת  שתה הינה מהימנה.שעות העבודה עולה שההשוואה כפי שנע
בעוד שסך שעות העבודה במשרה  7.86%-כולה, ירד סך שעות העבודה ביחס לאשתקד ב 2020. בנוסף, בשנת 98.7%

 .7.63%-העיקרית בלבד ירד ב
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רק שליש מהמדינות שנבחנו בעוד שביתר המקרים בקרב נשים בהשוואה לגברים מאפיינת 

 שיעור הירידה בתעסוקת נשים היה גדול יותר מזה של הגברים.

 

 Eurostat-לנתוני סכ"א, וה תהראשי ניתמקור: עיבודי אגף הכלכל
העבודה בפועל הם של המשרה העיקרית ובישראל * נתונים מקוריים )ללא ניכוי עונתיות(. באיחוד האירופי נתוני שעות 

 החישוב הוא לסך שעות העבודה של המועסקים.

 

 

הפער המגדרי המצומצם יחסית בירידה בתעסוקה שנצפה בסגר השני לעומת הסגר הראשון,  .4

 וסגירת הפערים המגדריים בחודשים שלאחר הסגרים, נכונים גם בקרב הורים לילדים.

הירידה בתעסוקה בסגר השני היה משמעותית נמוך יותר בהשוואה כפי שהצגנו לעיל, שיעור 

לסגר הראשון גם בקרב גברים וגם בקרב נשים; וכך גם הפער בירידה בשיעור התעסוקה בין 

המינים היה מצומצם יותר בסגר השני. עולה השאלה האם דפוס זה נכון גם בקרב הורים 

ם קטנים הירידה בתעסוקה בסגר השני לילדים קטנים. כלומר, האם גם בקרב אימהות לילדי

הייתה דומה יחסית לזו של האבות או שמא, במקרה זה, הפער המגדרי היה משמעותי יותר גם 

בסגר השני. בנוסף, ניתן לשער שקיימים דפוסי תעסוקה שונים בתקופת המשבר בקרב הורים 
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ורה משמעותית יותר לילדים קטנים לעומת ילדים גדולים בשל הצורך של מבוגר להיות נוכח בצ

כשמדובר בילדים קטנים. לכן ניתחנו את השינויים בתעסוקת ההורים לילדים בגילאים שונים 

 (.5)תרשים ש

מהניתוח עולה שבסגר הראשון הפער בשיעור הירידה בתעסוקה בין גברים ונשים היה משמעותי 

ם ילדים קטנים )עד יותר בקרב הורים לילדים. כך למשל, הירידה בשיעור התעסוקה של נשים ע

זאת לעומת פער מגדרי של  27נקודות אחוז מזה של גברים. 14.1-( במשק הבית היה גבוה ב9גיל 

 במשק הבית.  17נקודות אחוז בקרב אלו ללא ילדים עד גיל  7.8

עם זאת, בסגר השני )אוקטובר( הפער המגדרי בירידה בתעסוקה היה מצומצם הרבה יותר 

ם. כך למשל, הירידה בשיעור התעסוקה של נשים עם ילדים קטנים דווקא בקרב הורים לילדי

נקודות אחוז( ושיעור התעסוקה של  0.1במשק הבית הייתה זהה לזו של גברים )פער זניח של 

נקודות אחוז יותר ביחס לגברים; בעוד שבקרב אלו ללא  2.2-נשים עם ילדים גדולים יותר ירד ב

בנוסף, בחודשים שבין הסגרים  28נקודות אחוז. 5.4ל ילדים במשק הבית הפער המגדרי עמד ע

ולאחר הסגר השני שיעורי התעסוקה של גברים ונשים עם ילדים במשק הבית ירדו בשיעורים 

 דומים יחסית.

כלומר לפי הניתוח, נראה שבסגר הראשון הורות הייתה גורם משמעותי בהיווצרותם של 

אימהות לא הושבתו בשיעורים גבוהים יותר הפערים המגדריים בתעסוקה, בעוד שלאחר מכן 

 מאבות באופן מהותי.

  

                                                 
את הפערים בינן ובין האבות  ביחס לשינויים בשעות העבודה בפועל מצאנו שאימהות לילדים קטנים בלבד צמצמו 27

לפירוט על שעות העבודה . (החל מחודש אוגוסט )כחודשיים לאחר הצמצום המגדרי שנמצא עבור כלל האוכלוסייה
 .1ראו נספח 

גם עם גיל ההורים ועל כך נרחיב בהמשך, גם באופן  מיםהבדלים בשיעור התעסוקה לפי מספר הילדים מתוא 28
 ת את המתאם ומפקחת על גיל הפרט.תיאורי ובפרט ברגרסיה שמנטרל
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 +15, גילאי 2020שיעור התעסוקה לפי מגדר בשנת : 5תרשים ש

 שיעור השינוי )%( ביחס לינואר
 

  

  

 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. תהראשי ניתמקור: עיבודים של אגף הכלכל
 .9-17וגדולים בגילאי  9* ילדים קטנים הוגדרו עד גיל 
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 2021אפריל 

 

אוכלוסייה הכללי שנפתח במהלך הסגרים מקורו בצמצום הפער המגדרי חלק משמעותי ב .5

שם למעשה התרחבו הפערים המגדריים התעסוקתיים בתקופת המשבר שכן  – החרדית

נשים חרדיות עבדו בשיעורים גבוהים יותר טרם המשבר ושיעור התעסוקה שלהן ירד באופן 

בקרב האוכלוסייה הערבית שיעור . 2020מתון יחסית לגברים חרדים במחצית השנייה של 

רוב המשבר, מלבד בחודשיים האחרונים של הירידה בתעסוקת הנשים היה גבוה יותר לאורך 

 השנה.

בניתוח הכללי שהצגנו לעיל הראינו שהירידה הכללית בשיעור התעסוקה של נשים הייתה 

גבוהה יותר משל גברים בתקופת הסגרים ואילו ביתר החודשים הפגיעה המגדרית הייתה זהה. 

. בעוד שהירידה בשיעור (6ממצא זה משתנה באופן ניכר בין קבוצות האוכלוסייה )תרשים ש

התעסוקה של נשים הייתה גבוהה יותר ביחס לגברים במהלך הסגר הראשון )אפריל( בכל 

 קבוצות האוכלוסייה, לאחר מכן נראה שישנם הבדלים לא מבוטלים בין הקבוצות. 

כך, שיעור התעסוקה של נשים ערביות ירד כמעט בכל חודשי השנה )וגם בחודשים שבין 

דצמבר( נראה שהנשים -מזה של הגברים הערבים. לאחר הסגר השני )נובמברהסגרים( יותר 

הערביות חזרו לעבודה בצורה משמעותית יותר וסך הכל הירידה בתעסוקתן בחודשים אלו 

 .2020הייתה מתונה יותר מזו של הגברים ביחס לינואר 

ה יותר לאחר לעומת זאת, בקרב האוכלוסייה החרדית ניכר שנשים חזרו לעבודה בצורה מהיר

( שמרו על פגיעה 2020הסגר הראשון והחל מחודש יולי )ולאורך כל המחצית השנייה של שנת 

נשים חרדיות עבדו בשיעורים תעסוקתית מתונה יותר ביחס לגברים החרדים. בשל העובדה ש

למעשה התרחבו הפערים המגדריים יוצא שבמקרה זה גבוהים יותר טרם המשבר 

  29בתקופת המשבר. לרעת הגברים התעסוקתיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
-ו 63%על  2020+ עמד בחודש ינואר 15שיעור התעסוקה )לא כולל חל"ת( של נשים חרדיות וגברים חרדים בגילאי  29

 נקודות אחוז. 23פער של  –בהתאמה  38%-ו 61%על  2020נקודות אחוז; ובחודש דצמבר  21פער של  –בהתאמה  42%
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 +15, גילאי 2020בשנת וקבוצת אוכלוסייה : שיעור התעסוקה לפי מגדר 6תרשים ש

 שיעור השינוי )%( ביחס לינואר

 

 

 
 

 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. תהראשי ניתמקור: עיבודים של אגף הכלכל
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 פערים מגדריים בשוק העבודה במשבר הקורונה

 2021אפריל 

המגדריים לאורך כל תקופת המשבר ( התרחבו הפערים 15-24בקרב קבוצת הגיל הצעירה ) .6

 צעירות ירד בשיעורים חדים יותר מאלו של הצעירים.  כששיעור התעסוקה של

הירידה בשיעור התעסוקה של נשים בסגר הראשון הייתה גבוהה יחסית לזו של הגברים בכל 

ר ( והמבוגרת ביות15-24(. כמו כן, בקבוצת הגיל הצעירה ביותר )7קבוצות הגילאים )תרשים ש

+( שיעורי התעסוקה ירדו באופן הכי משמעותי בסגר הראשון. עם זאת, בעוד שנשים 55)

מבוגרות חזרו לעבוד בשיעור גבוה יחסית וסגרו את התרחבות הפער המגדרי בתקופה שבין שני 

( נשארו זמן ממושך יותר מובטלות והפער המגדרי בקבוצת גיל 15-24הסגרים, נשים צעירות )

+(, אמנם נשים הושבתו 25כי צומצם( עד סוף השנה. ביתר קבוצות הגיל )זו לא נסגר )אם 

בשיעורים גבוהים יותר ביחס לגברים במהלך הסגר השני )אם כי במידה מצומצמת מהסגר 

הראשון( אך ביתר החודשים שיעור הירידה בתעסוקתן היה יחסית דומה לזה של הגברים, ואף 

 .25-34נמוך מכך בקבוצת הגיל 

 +15, גילאי 2020בשנת וקבוצת גיל : שיעור התעסוקה לפי מגדר 7תרשים ש
 שיעור השינוי )%( ביחס לינואר

  

  

 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. תהראשי ניתמקור: עיבודים של אגף הכלכל
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 פערים מגדריים בשוק העבודה במשבר הקורונה

 2021אפריל 

 

שני מקורות לירידה החדה יחסית בתעסוקת צעירות, בנוסף להסברים אפשריים נוספים, הם  .7

התעסוקה של סטודנטים באופן כללי )בהן קיים ייצוג יתר לנשים( ובפרט ירידה חדה בשיעורי 

של סטודנטיות בהשוואה לסטודנטים; ושירות צבאי ארוך יותר של גברים צעירים )שנחשב 

 כתעסוקה ולא הושפע מהמשבר(.

שיעור התעסוקה של סטודנטים ובפרט של סטודנטיות ירד באופן ניכר יחסית בחודשי הסגר 

כמו כן, סטודנטיות חזרו לעבוד בין הסגרים בשיעורים נמוכים  30(.8והשני )תרשים שהראשון 

יחסית בהשוואה לסטודנטים וביחס ליתר רמות ההשכלה. ממצא זה, ביחד עם כך שנשים היוו 

, מסביר חלק מהירידה החדה יותר בתעסוקת נשים 2020-ו 2019מהסטודנטים בשנים  58%-כ

כך ששירות החובה הצבאי של גברים )שנחשב כתעסוקה בסכ"א( הסבר נוסף נעוץ ב 31צעירות.

 ארוך מזה של הנשים, ואינו מושפע מהמשבר.

ששיעורי התעסוקה של בעלי תואר אקדמי ירדו פחות לאורך כל המשבר  8עוד עולה מתרשים ש

מאלו שאינם בעלי תואר, הן בקרב הגברים והן בקרב הנשים. כמו כן, בשתי קבוצות ההשכלה 

התעסוקה של נשים ירד יותר מזה של הגברים במהלך הסגרים )ואף בפער מגדרי יחסית  שיעור

דומה בין רמות ההשכלה(, אך בחודשים שבין הסגרים ולאחר הסגר השני ניכר שהפער המגדרי 

כלומר, לא נמצאו פערים מגדריים ייחודיים בתעסוקה ברמות ההשכלה השונות . נסגר במלואו

 )שמעבר למגמה הכללית(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
פים שהושבתו בשיעורים משמעותיים יותר לאורך מרבית השנה ובפרט בענף האירוח סטודנטים נוטים לעבוד בענ 30

כמו כן, סטודנטים נוטים לעבוד יותר במשרות חלקיות או פחות בליבת העיסוק של העסק ועל כן צפויים  והאוכל.
קירת לסו להיות מושבתים בשיעורים ניכרים יותר. על הפער בשעות העבודה בקרב מועסקים ונמצאים בחל"ת רא

בהרשמה  25%-20%של מצביעים על עלייה חדה  המל"ג. מעבר לכך, נתוני 13/12/2020-שפורסמה ב אוקטוברחודש 
(. לכן, חלק מההסבר לירידה בשיעור 2020-2021) תשפ"אבשנת הלימודים  אקדמיים לכל התארים ללימודים

 התעסוקה של סטודנטים יכול לנבוע מהגידול בנרשמים לשנה א' שהתאפינו בשיעורי תעסוקה נמוכים יחסית.
, זאת עםפוטנציאלי נוסף היה יכול להיות שנשים צעירות מועסקות בענפים שנפגעו יותר במשבר.  הסבר 31

 בתקופת בתעסוקההענפית הכללית )גברים ונשים בכל הגילאים(  הירידה את קללנוש שבה נוכשער בסימולציה
, לא נמצא הבדל משמעותי בסך צעירות נשים שלעם זו  ובנפרד צעירים גברים של הענפית ההתפלגות עם המשבר

 (.בהתאמה 14.1%-ו 14.0%הפגיעה בין המינים )

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-13122020/he/weekly_economic_review_periodic-review-13122020.pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2020/10/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2020/10/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf
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 +15, גילאי ורמת השכלהלפי מגדר  2020: שיעור התעסוקה בשנת 8תרשים ש

 שיעור השינוי )%( ביחס לינואר

 

 

 
 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. תהראשי ניתמקור: עיבודים של אגף הכלכל

 תיכונית אחרת.-בעלי תעודת בגרות אך ללא תואר או תעודה על -* סטודנטים לתואר ראשון 
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 פערים מגדריים בשוק העבודה במשבר הקורונה

 2021אפריל 

הפערים המגדריים לאורך המשבר, ובפרט בחודשי הסגרים, מאפיינים בעיקר את רמות  .8

השכר הנמוכות )החמישון התחתון(; כשביתר רמות ההכנסה הפגיעה התעסוקתית של נשים 

 לאורך המשבר הייתה דומה ואף מעט מתונה יותר מאשר זו של הגברים. 

ר שהפגיעה התעסוקתית הייתה חריפה לאורך כל חודשי המשבר, ובפרט בחודשי הסגרים, ניכ

כך (. 9יותר ככל שרמת השכר הייתה נמוכה יותר, הן עבור גברים והן עבור נשים )תרשים ש

השתייכו לחמישון התחתון  2018שבשנת נשים שיעור התעסוקה של למשל, בחודש אוקטובר 

ירד שיעור  חודש ינואר; בעוד שבחמישון השלישיביחס ל 31%-ירד בכ ,של ההכנסות מעבודה

 . בלבד 6%-ובחמישון העליון בכ 17%-התעסוקה של נשים בכ

מבחינת הפערים המגדריים עולה מהניתוח שבחמישון התחתון נשים נפגעו יותר מגברים 

בחודשי הסגר הראשון והשני וביתר החודשים לא נצפו פערים מגדריים בתעסוקה. בחמישון 

רביעי שאינם מוצגים בתרשים לשם פישוט(, האמצעי לעומת זאת )וכך גם בחמישון השני וה

מלבד תקופת הסגר הראשון, הירידה בשיעור התעסוקה של נשים הייתה מתונה יותר מזו של 

הגברים לאורך השנה. גם בחמישון העליון שיעור התעסוקה של נשים ירד יותר מזה של הגברים 

פגיעה התעסוקתית לא סביב הסגר הראשון )בחודשים אפריל עד יוני( ולאחר מכן ניכר שה

 הייתה שונה באופן מהותי בין המינים.

מהניתוח לעיל, שאינו מביא בחשבון מתאם עם מאפיינים נוספים של הפרט כפי שיובא בהמשך, 

נראה על פניו שעיקר הפערים בשוק העבודה קשורים לרמות השכר השונות ולא באופן ישיר 

ברים ומשתייכות בשיעורים גבוהים יותר מהמגדר. עם זאת, נשים משתכרות בממוצע פחות מג

ובין אם  32(; בין אם בשל היקפי משרה נמוכים יותר10לחמישוני ההכנסה הנמוכים )תרשים ש

מהגברים המועסקים בחודש ינואר שויכו בשנת  27%כך למשל,  33בשל שכר שעתי נמוך יותר.

 בלבד.  12%לחמישון השכר הגבוה בעוד בקרב הנשים מדובר על  2018

-ירד בממוצע בחודשי המשבר )מרץ עד דצמבר( ב 25-64עור התעסוקה של גברים בגילאי שי

. לצורך בחינת תרומת פערי השכר 15.5%-ביחס לחודש ינואר ושל הנשים ירד ב 13.5%

המגדריים לפערי התעסוקה שנוצרו במהלך המשבר ערכנו סימולציה פשוטה שבה משוקללת 

שים בהתפלגות השכר של גברים )במקום זאת של הירידה בתעסוקת חמישוני השכר של נ

הנשים(. כך, במידה והתפלגות השכר של הנשים הייתה דומה לזו של הגברים, שיעור התעסוקה 

(. 13.5%ירידה מתונה ביחס לזו שחלה בקרב הגברים ) –בלבד  12.8%-שלהן צפוי היה לרדת ב

 מגדרי ואף יותר מכך.כלומר, מהסימולציה עלה שפערי השכר מסבירים את כל הפער ה

 

 

 

 

                                                 
 מהגברים. 86%מהנשים עבדו במשרה מלאה לעומת  70% 2020בחודש ינואר  32
 60%-מהמחקר עלה ש. 2015רד האוצר ", אגף הכלכלן הראשי, משגברים לנשים ןעל פערי השכר ביאסף גבע, " 33

 .והיתר בשכר השעתי משרההמפער השכר מוסבר ע"י פער בהיקף 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_19102015-c/he/economy_and_research_Articles_Article_19102015-c.pdf
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 25-64, גילאי וחמישון הכנסה מעבודה*לפי מגדר  2020: שיעור התעסוקה בשנת 9תרשים ש
 שיעור השינוי )%( ביחס לינואר

 

 

 

 
 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. תהראשי ניתמקור: עיבודים של אגף הכלכל

. בניתוח זה התייחסנו לגילאי העבודה העיקריים 2018* נתוני ההכנסה מהעבודה מתייחסים לסך ההכנסה, נכון לשנת 
+ העלה ממצאים 15משום שגילאים אלו מייצגים בצורה טובה יותר את השכר הפרמננטי. ניתוח דומה שנעשה לגילאי 

 יחסית דומים.
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 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. תהראשי ניתמקור: עיבודים של אגף הכלכל

נשים מועסקות במשלחי יד ובעיקר בענפים ה כי התפלגות התעסוקה של נשים וגברים מעל .9

שנפגעו במידה מתונה יחסית מהמגבלות בתקופת המשבר, אולם גם בנטרול התמהיל הענפי 

 . 2020עולה שפערי התעסוקה המגדריים לא השתנו בסך כל המחצית השנייה של שנת 

 20% ,למשל. כך נשים וגברים בהם מועסקים םקיים הבדל משמעותי בתמהיל הענפי

)שהושפע באופן משמעותי מהמגבלות בסגר  ענף החינוךעבדו ב 2019מהמועסקות בשנת 

מהירידה במספר  27%ענף החינוך מסביר בלבד מהגברים. כך,  6%לעומת הראשון והשני(, 

 8%מהירידה בחודש אוקטובר; בעוד שעבור הגברים מסביר  14%-המועסקות בחודש אפריל ו

ים מועסקים באחוזים גבוהים יותר בענפים אחרים שסבלו גבר. עם זאת, בהתאמה 9%-ו

כלל ענפי  נבחן את תרומתולכן לאורך השנה )כמו שירותי האירוח והאוכל והמסחר( מהמגבלות 

ונבודד את ההשפעה של ההתפלגות לירידת התעסוקה לאורך כל תקופת המשבר; המשק 

 .הענפית השונה של נשים וגברים

ימינה נשים גבוה יחסית בענפים שפעילותם פחות נפגעה במשבר ) חלקן שלניכר ש 11מתרשים ש

כמו מינהל מקומי, בריאות ופיננסים( ונמוך יחסית בענפים שפעילותם נפגעה  -ולמעלה בתרשים 

שירותי ניהול ותמיכה  אירוח ואוכל, אמנות, -שמאלה ולמטה בתרשים באופן משמעותי )

  ותחבורה(.

ההבדלים בהתפלגות הענפית בין גברים ונשים היא לבחון כיצד דרך נוספת להמחיש את השפעת 

הבדלים אלו יכולים להשפיע על סך שעות העבודה במידה וההתפלגות הענפית הכללית הייתה 

 משקב סך שעות העבודהירידת כמו זו של הגברים או לחלופין כמו זו של הנשים. כך, בעוד ש
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ד; במידה וההתפלגות הענפית הכללית ביחס לאשתק 9.7%דצמבר עמדה על -בחודשים מרץ

, הירידה בשעות העבודה הייתה צפויה 2019שנת נשים בהענפית של התפלגות הייתה כמו ה

, בעוד שלפי ההתפלגות הענפית של גברים הירידה בשעות העבודה הייתה צפויה 8.2%לעמוד על 

ברמת  במשבר. כלומר, בסך הכל, נשים מועסקות בענפים שנפגעו פחות 34.10.8%לעמוד על 

כך, בעוד שירידת הפעילות  מעט. ספרות( ההבדלים המגדריים מתמתנים 2משלח היד )

 משלחיביחס לאשתקד )עבור  10.4%דצמבר עמדה על -הממוצעת בכלל המשק בחודשים מרץ

ספרות שלגביהם יש מספיק תצפיות כדי לערוך את החישוב(; במידה והתפלגות  2ברמת  היד

הירידה בשעות העבודה הייתה  2019הכללית הייתה כמו ההתפלגות של נשים בשנת  היד משלחי

, בעוד שלפי ההתפלגות הענפית של גברים הירידה בשעות העבודה הייתה 9.9%צפויה לעמוד על 

, אך ברמת משלחי 11תרשים הדומה לתרשים ש 2להרחבה ראו בנספח  .10.7%צפויה לעמוד על 

 היד.

                                                 
ספרות(. כך, בעוד  2השפעת המבנה הענפי קצת מתמתנת כשבוחנים את הדברים ברזולוציה ענפית גבוהה יותר ) 34

ביחס לאשתקד )עבור הענפים ברמת  9.6%דצמבר עמדה על -שירידת הפעילות הממוצעת בכלל המשק בחודשים מרץ
גות הענפית הכללית הייתה כמו במידה וההתפל; יק תצפיות כדי לערוך את החישוב(ספרות שלגביהם יש מספ 2

בעוד שלפי ההתפלגות , 8.5%עבודה הייתה צפויה לעמוד על הירידה בשעות ה 2019ההתפלגות הענפית של נשים בשנת 
 . 10.5%הענפית של גברים הירידה בשעות העבודה הייתה צפויה לעמוד על 
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 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. תהראשי ניתאגף הכלכל מקור: עיבודים של

גם בנטרול התמהיל הענפי עולה שפערי התעסוקה המגדריים לא התרחבו במחצית  עם זאת,

סימולציה שבוחנת (. בתרשים מוצגת 12מבחינת שעות העבודה )תרשים ש 2020השנייה של שנת 

ות באותן פרופורציות מה היה השינוי בסך שעות העבודה של נשים במידה והן היו מועסק

דצמבר נובמבר ו יםבחודשמהניתוח עולה ש 35.כמו הגברים בענפים השונים )ספרה אחת(

התמהיל הענפי מסביר את כל הפער בהפרש של שינוי שעות העבודה בין גברים ונשים )ואף יותר 

, כלומר שבמידה ונשים היו מועסקות באותן הפרופורציות (הקו המקווקו נמוך מהכחול – מכך

בענפים השונים כמו הגברים הירידה בשעות העבודה שלהן ביחס לאשתקד הייתה גבוהה יותר 

                                                 
גז ומיזוג אויר; אספקת מים, שירותי הסימולציה מתייחסת לכלל הענפים מלבד כרייה וחציבה; אספקת חשמל,  35

(. זאת משום שבחלק 2019-מתשומת העבודה ב 1%-ביוב ואשפה; וארגונים וגופים חוץ מדינתיים )מהווים יחד כ
הסימולציה כמו כן, מהחודשים אין מידע על סך שעות העבודה בשל מיעוט תצפיות דבר שמעוות את תוצאות הניתוח. 

 (.2019-מתשומת העבודה ב 2.5%-לא ידוע )מהווה כ אינה מתייחסת למקרים של ענף
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הסביר התמהיל הענפי השונה בין המינים אוקטובר -יוליבחודשים  מזו של הגברים. עם זאת,

(, כלומר גם אם ההתפלגות הענפית )הקו המקווקו בין הקו האדום והכחול רק חלק מהפער

הייתה זהה בין המינים הירידה בשעות העבודה של נשים ביחס לאשתקד בחודשים אלו הייתה 

 נותרת נמוכה ביחס לירידה של הגברים.

 
 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. תהראשי ניתמקור: עיבודים של אגף הכלכל

כשיתר להיות מועסק, סיכוי ה םע המגדרשל  המתאםשמאפשר לבחון את אקונומטרי ניתוח  .10

בזמן המשבר היה נמוך מזה  מועסקות להישארהעלה שהסיכוי של נשים  ,המשתנים קבועים

של גברים סביב הסגרים )בחודשים מרץ עד מאי וספטמבר עד דצמבר( ואילו בחודשי הקיץ 

ר ירידה החדה יותה)יוני עד אוגוסט( הסיכוי של נשים להישאר מועסקות היה גבוה יותר. 

בעיקר בקרב הורים לילדים קטנים  תבולטשנצפתה בתעסוקת נשים לעומת גברים במשבר 

ונכונה בפרט לאוכלוסייה היהודית שאינה חרדית. בקרב האוכלוסיות הערבית והחרדית 

. בדומה לממצאים מהניתוח התיאורי, 2020נשים לא נפגעו יותר מגברים בממוצע לאורך שנת 

 2020במחצית השנייה של שנת פערי התעסוקה המגדריים ש הגם מהניתוח האקונומטרי עול

 בפועל. השינויים בשעות העבודה  ביחס לפערים אשתקד, כשנבחנים במעטהצטמצמו 

 ישנה שונות רבה בהשפעת המשבר התעסוקתי על שיעורי התעסוקהכפי שראינו בניתוחים לעיל 

הפער התעסוקתי שנובע באופן ת קשה לבודד אבאופן זה  . אולם,עם מאפיינים שוניםשל פרטים 

מאפייניו השונים של הפרט, כמו השכלה, רמת מפני שיתכן שישנו קשר בין ייחודי מהמגדר, 

 .השכר, הענף, מספר הילדים וכו'

המשתנה המוסבר הוא משתנה בהן ( שOLSת )וליניארי ותהרצנו רגרסיכדי להתמודד עם כך 

או לחלופין שעות העבודה בפועל בשבוע האחרון של  (0=לא, 1=)כןמועסק האם הפרט -דמי ל

הם בספציפיקציה המרכזית שנציג  המפקחיםהמשתנים  למי שלא עבד(. 0הפרטים )כולל 

, היקף המשרה, 2018קבוצת הגיל, קבוצת האוכלוסייה, רמת ההשכלה, רמת ההכנסה בשנת 
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ספרות(; כשהמשתנה בו  2ספרות(, והענף ) 2מספר הילדים בקבוצות גיל שונות, משלח היד )

יפיקציה המועדפת עלינו נכללו רק צבספכמו כן,  (.1)נשים= משתנה דמי למגדרנתמקד הוא 

 2018.37בשנת ₪  1,000עם הכנסה מעבודה מעל  60-3036פרטים בגילאי 

( ברגרסיה הליניארית 1מציג את תוצאות המקדם של משתנה המגדר )נשים= 13תרשים ש

. הפרשנות של 95%ור טווח רווח הסמך ברמת ביטחון של לאורך חודשי המשבר, כשבאפ

המקדם היא התוספת השולית הממוצעת לסיכוי של נשים להיות מועסקות ביחס לגברים 

)בנקודות אחוז(, או הפער הממוצע בתעסוקת נשים לעומת גברים, בהינתן כל שאר המשתנים 

 קבועים. 

 
 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. תהראשי ניתמקור: עיבודים של אגף הכלכל

 ₪. 1,000-בשכר חודשי הגבוה מ 2018בשנת  ושעבד 30-60גילאי  *

( עולה שבעת הסגר הראשון )אפריל( הסיכוי של נשים שהיו מועסקות בשנת 13מהתרשים )ש

בין שני  38נקודות אחוז מזה של הגברים. 3.2-להמשיך להיות מועסקות היה נמוך בכ 2018

הסגרים )חודשי הקיץ( חל שיפור ניכר בתעסוקת הנשים ביחס לגברים ולמעשה הסיכוי של נשים 

להיות מועסקות היה גבוה בממוצע בכחצי נקודת אחוז מזה של הגברים. לבסוף, מתחילת הסגר 

השני )ספטמבר( ועד סוף השנה, תקופה שבכל אורכה חלו מגבלות משמעותיות יותר על 

סקית בהשוואה לחודשי הקיץ, הסיכוי של נשים להיות מועסקות היה נמוך הפעילות הע

                                                 
כדי להתמקד בגילאים של שכר שמייצג טוב יותר את השכר הפרמננטי וכדי לא להיות חשופים להטיה סביב זאת  36

 גיל הפרישה של נשים שמקטין את ההסתברות של נשים להפסיק לעבוד מסיבה שאינה קשורה למשבר.
כדי לבחון את השפעת המשבר  2018עדפנו להתמקד בפרטים שהיו מועסקים בשנת בבחינת הסיכוי להיות מועסק ה 37

על הסיכוי שלהם להמשיך לעבוד. התייחסות לכלל האוכלוסייה )לאו דווקא אל מי שהיה מועסק לפני המשבר( עלולה 
יפיקציות לגרום להטיה בתוצאות מכיוון ששיעורי התעסוקה של נשים נמוכים בלי קשר למשבר ביחס לגברים. ספס

אחרות כללו את כלל הגילאים. ממצאי הספיסיפיקציות השונות יחסית דומים לאלו של הבחינה המרכזית, 
 ומתאימים להשערות השונות אודות כיווני ההטיות.

ולכן הסיכוי של נשים להיות מועסקות בחודש זה  68%בחודש אפריל שיעור התעסוקה של הגברים במדגם עמד על  38
 .מזה של הגברים 4.7%-היה נמוך ב
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נקודות אחוז מהסיכוי של גברים. כלומר, גם לפי ניתוח זה, הפער המגדרי היה  0.8-בממוצע בכ

חריף ביותר במהלך הסגר הראשון, נסגר במלואו בין שני הסגרים, ונפתח שנית במידה מתונה 

 ו.יותר במהלך הסגר השני ולאחרי

באותו האופן בחנו את ההשפעה המגדרית הספציפית בקרב הורים לילדים קטנים. מתרשים 

עולה שהפער המגדרי בקרב הורים לילדים קטנים היה גדול יחסית במהלך הסגר הראשון  14ש

עם זאת, גם במקרה של  39נקודות אחוז בהתאמה( בהשוואה לכלל המועסקים. 3-ו 4והשני )

בחודשים שלאחר  גר הפער המגדרי בתעסוקה בחודשים שבין הסגרים.הורים לילדים קטנים נס

דצמבר( הפער המגדרי בקרב הורים לילדים קטנים דומה לפער המגדרי -הסגר השני )נובמבר

הכללי מבחינה אבסולוטית )כנקודת אחוז אחת(. בחינה דומה שערכנו לפרטים עם ילדים 

במשק הבית, מעלה שעיקר הפערים  17יל גדולים בלבד במשק הבית ולפרטים ללא ילדים עד ג

המגדריים בסגר השני ולאחריו נובעים מהפערים המגדריים בקרב אימהות לילדים קטנים 

 (.3)נספח 

 

 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. תהראשי ניתמקור: עיבודים של אגף הכלכל
 .במשק הבית 9עם ילדים עד גיל ו₪  1,000-בשכר חודשי הגבוה מ 2018בשנת  ושעבד 30-60גילאי  *

( מעלה שנשים ערביות נפגעו 15ניתוח בחלוקה לקבוצות האוכלוסייה השונות )תרשים ש

; ושבקרב האוכלוסייה מבחינת תעסוקתית יותר מגברים ערבים בעיקר סביב הסגר הראשון

-החרדית ישנה תנודתיות גבוהה בין החודשים אולם בממוצע לכל אורך תקופת המשבר )מרץ

נקודות אחוז לטובת הנשים.  0.2פער של  –יות נפגעו מעט פחות מגברים דצמבר( נשים חרד

                                                 
 אוקטובר ובחודש 71%במדגם עמד על ילדים קטנים במשק הבית  עםבחודש אפריל שיעור התעסוקה של הגברים  39

 של הגבריםמאלו  3.8%-ו 5.8%-ב כיםנמוהיו  אלו יםמועסקות בחודש ולכן הסיכוי של נשים להיות; 81% על
 בהתאמה.



  

26 
 

 פערים מגדריים בשוק העבודה במשבר הקורונה

 2021אפריל 

 -הממצאים בקרב אוכלוסיית היהודים שאינם חרדים דומים מאד לממצא הכללי שהוצג לעיל 

 נפתח שניתשו ,צומצם במלואו בין שני הסגריםשבמהלך הסגר הראשון יחסית  גבוהפער מגדרי 

 .יולאחרו השניהסגר יחסית בהמהלך במידה מתונה 

 

 לפי קבוצת אוכלוסייהתוספת הסיכוי של נשים להישאר מועסקות לעומת גברים, : 15ש תרשים
 )נקודות אחוז(

 
 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. תהראשי ניתמקור: עיבודים של אגף הכלכל

 ₪. 1,000-בשכר חודשי הגבוה מ 2018בשנת  ושעבד 30-60גילאי  *

כשנבחנים השינויים בשעות לעיל(, מצאנו ש 2בניתוח התיאורי שהצגנו בתחילת העבודה )סעיף 

העבודה בפועל ביחס לשנה שעברה, עולה שהחל מחודש יוני ואילך )וגם בסגר השני( פערי 

ממצאים  ניתוח אקונומטרי העלה התעסוקה המגדריים צומצמו במעט ביחס לפערים אשתקד.

(. בניתוח זה בחנו את סך הפער בשעות העבודה השבועיות בין נשים וגברים 16דומים )תרשים ש

, בקרב מי שהיו מועסקים 2020ולאורך שנת  2019)כששאר המשתנים קבועים( לאורך שנת 

ובפרט החל מחודש יוני  2020. מהתרשים עולה שבמרבית החודשים במהלך שנת 2018בשנת 

יה מצומצם יותר מאשר בתקופה המקבילה אשתקד )הקו האדום בתרשים הפער המגדרי ה

עמד  2019דצמבר -בחודשים יוניברגרסיה המקדם הממוצע של נשים  נמצא מעל הקו הכחול(.

שעות שבועיות מגברים עם מאפיינים נצפים  4.3)כלומר נשים עבדו בממוצע פחות  -4.3על 

  40.-3.4על המקדם הממוצע ד עמ 2020בעוד שבתקופה המקבילה בשנת דומים( 

                                                 
לא שעות העבודה  בסךהפער ש עולה הבית במשק( 9 גיל)עד  קטנים ילדים עם פרטים על רק שערכנו דומה מניתוח 40

, זה במקרה גם, כלומר. , אך גם לא התרחב באופן משמעותיעם מאפיינים דומים גבריםל ביחס 2020 בשנתצומצם 
 .העבודה שעות בסך הפער כשנבחן מצטמצם התעסוקה שיעורי מניתוח שעולה המגדרי הפער

 ערבים

 יהודים שאינם חרדים

 חרדים
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 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. תהראשי ניתמקור: עיבודים של אגף הכלכל
 ₪. 1,000-בשכר חודשי הגבוה מ 2018בשנת  ושעבד 30-60גילאי  *
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 ביחס לחודש מקביל אשתקד 2020סך שעות עבודה בפועל בשנת : 1נספח 

 

  

  
 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. תהראשי ניתעיבודים של אגף הכלכלמקור: 

 .9-17וגדולים בגילאי  9* ילדים קטנים הוגדרו עד גיל 
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 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. תהראשי ניתמקור: עיבודים של אגף הכלכל
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 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. תהראשי ניתמקור: עיבודים של אגף הכלכל

 .9-17וגדולים בגילאי  9ילדים קטנים הוגדרו עד גיל  ₪. 1,000-בשכר חודשי הגבוה מ 2018בשנת  ושעבד 30-60גילאי  *
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