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 ומעלה 15בנות  72.7%, מתוכן נשים 4,433,560חיו בישראל  2017שנת  סוףב . 

  מהנשים  74.4%, לעומת נשואותהיו  מהנשים באוכלוסיית היהודיות ואחרות 51.5%, 29-25בקרב בנות

בקרב  79.6%בקרב יהודיות ואחרות ועל   55.1%, עמד הנתון על 2006 בשנתהערביות בקבוצת גיל זו. 

 ערביות.

  מהנשים  11.9%לעומת  1,רווקותמהנשים באוכלוסיית היהודיות ואחרות היו  9.5% ,49-45בקרב בנות

  בקרב ערביות. 10.5%-בקרב יהודיות ואחרות , ו 5.9%, עמד הנתון על 2006 בשנתהערביות בקבוצת גיל זו. 

 בשנת  27.6-ל 2006בשנת  26.8-עלה בעשור האחרון, מ גילן הממוצע של נשים שילדו את ילדן הראשון

2017. 

 5.3%  20-מחלקם לפני כ 2, פי רווקותנשים  לשהיו  2017מכלל התינוקות שנולדו לנשים יהודיות בשנת 

 .39-35, ובמיוחד בגילים 30שנה. נשים רווקות נוטות ללדת לאחר גיל 

 גברים בקרב שנים 80.7 ועל נשים בקרב 84.6 על עמדה 2017 בשנת בישראל החיים תוחלת 

 גבוהים יותר בקרב בנות מאשר בקרב בנים שיעורי הזכאות לתעודת בגרותקרב תלמידי כיתות יב ב - 

 ., בהתאמה59.2%לעומת  70.9%

 אלף נשים  185.6מתוכם  בישראל, וסטודנטיותסטודנטים אלף  314.5למדו  (2017/18) ח”בשנת תשע

 (. 43.3%הסטודנטים )מכלל שים היו פחות ממחצית הנ( 1969/70בשנת תש"ל )לשם השוואה, (. 59.0%)

  אחד, המפרנס הוא גבר. מפרנסבהם יש שממשקי הבית  67.2%-ב 

 34.2  מהם היו  7.5%-מהם היו גברים ו 92.5%. 2016בשנת  הועמדו לדין במשפטים פלילייםאלף אנשים

 נשים. 

 89%  בדומה לשיעור הגברים.מרוצות מחייהןמהנשים , 

 90%  ,מהנשים מרוצות מהכנסתן. 56%, מרוצות מעבודתןמהנשים המועסקות 

  

                                                 
 .2016נתוני מצב משפחתי מתייחסים לסוף שנת  1

https://www.cbs.gov.il/


2 
 2019לאומי -לקט נתונים לרגל יום האישה הבין

06/03/2019 

 מאפיינים דמוגרפיים 

 ומעלה 15בנות היו  72.7%, מתוכן נשים 4,433,560חיו בישראל  2017שנת  סוףב . 

 2017סוף  - לפי קבוצת גיל וכלוסיית הנשיםא -1תרשים 

 

  74.4%היו נשואות, לעומת  מהנשים באוכלוסיית היהודיות ואחרות 51.5%, 29-25בקרב בנות 

בקרב  55.1%, עמד הנתון על 2006-, בם השוואה לפני עשורלש מהנשים הערביות בקבוצת גיל זו.

 ערביות.בקרב  79.6%ועל  יהודיות ואחרות

 2016סוף  - קבוצות גיל נבחרותוהנשואות לפי קבוצת אוכלוסייה  אחוז הנשים - 2תרשים 

 

  מהנשים  11.9%, לעומת רווקותהיו  ותואחר ותמהנשים באוכלוסיית היהודי 9.5%, 49-45בקרב בנות

יהודיות בקרב  5.9%, עמד הנתון על 2006-ב ם השוואה לפני עשור,לש הערביות בקבוצת גיל זו.

 ערביות.בקרב  10.5%ועל  ואחרות
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  בקרב  10.4%-, בהשוואה ל12.8%היה  הנשיםאוכלוסיית מכלל ומעלה  65חלקן של הנשים בנות

ומעלה נובע בעיקר מתוחלת חיים גבוהה יותר מזו של  65חלקן הגבוה של הנשים בקרב בני  הגברים.

 .הגברים

  השוואה ם לש .בקרב הגברים 10.1%לעומת  ,36.4% חלקן של נשים אלמנות היה ומעלה 65בקרב בני

 .בקרב הגברים 14.3%-בקרב נשים, ו 49.0%, עמד הנתון על 2006-ב לפני עשור,

 52,809  הגיל הממוצע של הנשים  .( נישאו לראשונה90%-)כ 47,379 .2016נשים נישאו בשנת

 .2006-שנים ב 24.6-להשוואה ב ,25.1שנישאו לראשונה עמד על 

 2016ראשונים לפי דת, ממוצע של כלות בנישואין הגיל ה -3 תרשים

 

 מספר הילדים הממוצע שאישה בישראל צפויה ללדת 2017נשים ילדו במהלך שנת  אלף 178.9-כ .

 .OECD- 1.7 -במדינות ה הממוצעילדים, גבוה מ 3.11במהלך חייה )שיעור פריון כולל( הוא 

 OECD ,2016-מדינות החברות בשיעור פריון כולל ב - 4תרשים 

 

 OECDמקור הנתונים:  .2015-( נתון ל1)
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 2משפחה ומגורים

  מהנשים בגיל  36%-כ) 17מהות לילדים עד גיל יומעלה היו א 15נשים בגיל  מיליון 1.13-, כ2018בשנת

-אלף נשים, עמדו בראש משפחות חד 116-חיו עם בן זוג. היתר, כ ומהות אלימא 90%-כ ומעלה(. 15

 הוריות.

  35%-ו 42%-)כ נשים היהודיותהיה גבוה מאחוז ה, 17מהות לילדים עד גיל יא יוהשאחוז הנשים הערביות, 

 בהתאמה(.

 7%-כהוריות, בהשוואה ל-עומדות בראש משפחות חד 17מהות היהודיות לילדים עד גיל יהאמ 11%-כ 

 בדומה לשנים הקודמות. ,ערביותהמהות יאמה

 ,17גיל  הורית עם ילדים עד-אימהות העומדות בראש משפחה חד - 5תרשים 
 2018לפי מצב משפחתי, 

 

 מהגברים, בדומה  7%-אלף נשים(, בהשוואה לכ 279-גרות בגפן )כומעלה,  15בגיל  מהנשים 9%-כ

 10%-מאחוז הנשים הערביות הגרות בגפן )כ בוהלשנים הקודמות. אחוז הנשים היהודיות הגרות בגפן ג

 (. , בהתאמה4%-כלעומת 

 2018, גילהנשים באותה קבוצת , מכלל הגרות בגפן ומעלה 15אחוז הנשים בנות  - 6תרשים 

 

                                                 
קיבוצים, מעונות ההאוכלוסייה כוללת משקי בית פרטיים בלבד ואינה כוללת את אוכלוסיית המוסדות,  2

 .2018סקר כוח אדם,  ואוץ ליישובי הקבע. מקור הנתונים הסטודנטים ובדווים בדרום הגרים מחה
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  בהשוואה  32%-כ) בגיל זה מאחוז הגברים 3פי כמעט גדול  בגפןומעלה, הגרות  65אחוז הנשים בגיל

 .בדומה לשנים הקודמות (, בהתאמה12%-לכ

 בריאות

 תוחלת. גברים בקרב שנים 80.7 ועל נשים בקרב 84.6 על עמדה 2017 בשנת בישראל החיים תוחלת 

  2017-2007בשנים ללא שינוי.  נשארה גבריםה שלו  2016ת שנתלעומ 0.4-של הנשים עלתה ב החיים

 שנים. 2.0-ב -שנים ובקרב הגברים  2.2-בעלתה נשים בקרב התוחלת החיים 

 2017 ,אוכלוסייה וקבוצת מין לפי חיים תוחלת - א לוח

 נשים גברים קבוצת אוכלוסייה

 84.6 80.7 סך הכל

 85.0 81.2 יהודים ואחרים

 85.0 81.4 מזה: יהודים
 81.2 77.5 ערבים

  22.3עמדה על  2017צפוי לחיות( בשנת  65)כלומר מספר השנים שאדם בן  65תוחלת החיים בגיל 

שנים בקרב  18.6חיים בגיל זה הה תוחלת , הייתהשנ 20שנים בקרב גברים. לפני  19.5על בקרב נשים ו

 שנים בקרב גברים.  16.3-נשים ו

  כלומר נשים צפויות  .בקרב גברים 65.6-בקרב נשים ו 65.4הן  3מהלידההצפויות  הבריאיםשנות החיים

 .81% - מתוחלת החיים ללא בעיה בריאותית המפריעה בתפקוד, וגברים 77%לחיות 

 2017, , לפי מין65ושנות חיים בריאים, בלידה ובגיל  *תוחלת חיים - 7תרשים 

 

                                                 
מספר השנים הממוצע אשר אדם צפוי לחיות ללא בעיה בריאותית שמפריעה לו  -שנות חיים בריאים  3

בתפקוד. החישוב מבוסס על נתוני לוח תמותה ושיעורי הימצאות ספציפיים לגיל של בעיה בריאותית 
 המפריעה בתפקוד המחושבים לפי הסקר החברתי של הלמ"ס.
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  שנים. במשך השנים לא חל שינוי  3.9מד על ע 2017הפער בתוחלת חיים בין נשים לגברים בשנת

חיים של ה , תוחלתOECD-ה מדינותשנים. בכל  3.4שנה הוא עמד על  30לפני גם משמעותי בפער ו

 OECD-. הפער הממוצע במדינות הביותר משל גברים, אך הפער בישראל הוא מהקטנים הנשים גבוה

 .2016בשנת שנים  5.3על עמד 

  שאתות ממאירות )סרטן( יוגברים הקרב הן בקרב נשים , הן ב2016שתי סיבות המוות השכיחות בשנת 

גברים,  שלרות מהפטי 25.7%-לנשים ו שלמהפטירות  24.7%-שאתות ממאירות גרמו ל ומחלות לב.

 גברים.מהפטירות של  15.0%-לנשים ושל מהפטירות  14.1%-גרמו ל ומחלות לב

 ומעלה 20 בני - 2017נתוני בריאות מתוך הסקר החברתי 

 בריאות המצב הערכה עצמית של 

 50%  מעריכות שמצב בריאותן  33% ,מצב בריאותן 'טוב מאוד'את מעריכות ומעלה  20בנות מהנשים

 64-45בגיל  38%-השיעור יורד ל .ות שמצב בריאותן טוב מאודעריכמ 44עד גיל מהנשים  71%'טוב'. 

ומעלה  65מהנשים בגיל  48%מצב בריאותן 'טוב מאוד'. שמהנשים מעריכות  11%ומעלה  65ובגיל 

  .'לא כל כך טוב' או 'בכלל לא טוב' ןמצב בריאותאת  ותמעריכ

 מהגברים.  14%-מהנשים ו 16% 4מוגבלות תפקודית חמורהומעלה יש  20מבני  15%-ל 

 2017ומעלה עם מוגבלות תפקודית חמורה, לפי מין וגיל,  20בני  - 8תרשים 

 

 עישון

  14.7%-ומהגברים  29.9%, סיגריה אחת ביוםלפחות  ומעלה עישנו 20מבני  22.1% 2017בשנת 

 מהגברים 25.8%לעומת  ,מהנשים 4.8%-מהגברים ו 47.5% עישנונשים. באוכלוסייה הערבית מה

  מהנשים באוכלוסייה היהודית. %16.2-ו

                                                 
: ללכת או אלהאו יותר מהפעולות ה תלת באחי שיש קושי רב או חוסר יכולמ -מוגבלות תפקודית חמורה  4

לעלות במדרגות, להתלבש או להתרחץ עצמו, לבצע פעילויות הקשורות במשק הבית, לראות, לשמוע, לזכור 
 או להתרכז.
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 השמנה ועודף משקל

  עודף משקל או השמנת יתר הוגדרו כבעלי  ומעלה 20בני מ (48.0%) מחציתכמעט  2017בשנת

(BMI>=25),5  ( 55.4%) ת יתרעודף משקל או השמנ בעלילפי דיווח עצמי של משקל וגובה. אחוז הגברים

 64-45(. בגיל 46.3%( גבוה מאחוז היהודים )53.7%, ואחוז הערבים )(40.9%גבוה מאחוז הנשים )

 מהיהודיות.  50%-מהנשים הערביות היו בעלות עודף משקל או השמנת יתר לעומת כ 70%-ומעלה כ

הגברים היה גבוה במעט מזה  אחוז .(BMI>=30) בלבד השמנת יתרומעלה היו בעלי  21מבני  16%-כ

היו בעלות השמנת יתר  64-45מהערביות בגיל  36% , בהתאמה(.14.9%לעומת  16.3%של הנשים )

 מהיהודיות. 17%לעומת 

 פעילות גופנית

 31.8%  6פעילות גופנית במידה המומלצת לפי ארגון הבריאות עולמי, 2017ומעלה ביצעו בשנת  20מבני 

מהנשים. אחוז המבצעים פעילות גופנית בקרב יהודים היה גבוה מאשר  27.1%מהגברים לעומת  36.8%

, בהתאמה(. אחוז הנשים שביצעו פעילות גופנית בקרב יהודיות היה 16.8%לעומת  35.2%בקרב ערבים )

 , בהתאמה(.12%לעומת  30.2%מאשר בקרב ערביות ) 2.5גבוה פי 

 7בדיקת ממוגרפיה לגילוי סרטן השד -וקדם של מחלות ממאירות בדיקות רפואיות לגילוי מ

 57%  בשנתיים האחרונות בדיקת ממוגרפיה ומעלה עשו 40בנות מהנשים. 

 2017, 2010בשנתיים האחרונות,  ומעלה שעשו בדיקת ממוגרפיה 40נשים בנות  - 9תרשים 

 
  

                                                 
5 BMI (Body Mass Index )–  מדד מסת הגוף מתקבל מחלוקת משקל האדם )בקילוגרמים( בגובהו

 )במטרים בריבוע(.
ות מצטברות בשבוע או קד 150המלצת ארגון הבריאות העולמי היא לבצע פעילות גופנית מתונה של לפחות  6

 דקות מצטברות בשבוע, או לשלב ביניהן. 75פעילות מאומצת של לפחות 
אחת  להיבדק ולנשים בקבוצת סיכון ,שנתייםלאחת בדק היל 74-50משרד בריאות ממליץ לנשים בנות  7

 ומעלה. 40השאלה הוצגה לנשים בנות . 40שנה מגיל ל
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 8(PAPהרחם ) משטח צוואר הרחם לגילוי סרטן בצווארבדיקת 

 37% בנות מהנשים  12%. בשנתיים האחרונות עשו בדיקת משטח צוואר הרחםומעלה  25נות מהנשים ב

 .שניםלפני יותר משנתיים ועד חמש נבדקו ומעלה  25

 2017שנים האחרונות, חמש ההרחם ב ומעלה שעשו בדיקת משטח צוואר 25נשים בנות  - 10תרשים 

 

 לחץ, בדידות ומצוקה תחושות

 25%  מהגברים( 18%) תים קרובותימרגישות לחוצות תמיד או לעמהנשים. 

 20% מהגברים( 16%) תים רחוקות או שבכלל לאימהנשים מדווחות שהן מרגישות מלאות מרץ לע. 

 15%  מהגברים( 12%) תים קרובותימפריעות לישון לעהדאגות דיווחו על מהנשים. 

 7%  ומעלה.   65בגיל  15%-ומעלה חשות בדידות לעיתים קרובות. האחוז עולה ל 20מהנשים בנות 

 7% מהגברים( 5%) תים קרובותימהנשים מדווחות על תחושת דיכאון לע. 

 מהגברים( 8%) מהנשים אין למי לפנות בשעת משבר או מצוקה 6%-ל. 

  

                                                 
לנשים שלוש שנים. הבדיקה נכללת בסל התרופות אחת לבדק היל 65-25משרד בריאות ממליץ לנשים בנות  8

 ומעלה. 35לבנות  - 2010 ובסקר ומעלה 25הוצגה השאלה לנשים בנות  2017בסקר . 54-35בגיל 
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 2017ומעלה המרגישים לחץ, בדידות ומצוקה, לפי מין,  20בני  - 11תרשים 

 

 9ספורט

  מהם היו( 21.1%כחמישית )ורק  10ספורטאים פעילים, 113,808היו בישראל ( 2016/17)בשנת תשע"ז 

 נשים.

  בענפים קבוצתיים. לעומת  43.4%-עסקו בענפים אישיים, ו 56.6%פעילות, הספורטאיות ה 23,387מתוך

בענפי  29.5%קבוצתיים ורק  עסקו בענפים 70.5%, (גברים) הספורטאים הפעילים 87,402בקרב זאת, 

 ספורט אישיים. 

 24.3%-בענף הטניס ו 24.5%ג', דבענף הברי 52.7% היו: שלושת הענפים האישיים הגדוליםהנשים ב יאחוז 

 בענף הג'ודו.

  שלושת הענפים הנשים ב יאחוזבלבד מהספורטאים הפעילים בענפים קבוצתיים.  14.2% היונשים

 3.5%-ובענף הכדורסל  20.1%מכלל הספורטאים בענף הכדורעף,  44.6% היו: הקבוצתיים הגדולים

 בענף הכדורגל.

  

                                                 
 מקור הנתונים: מנהל הספורט, משרד התרבות והספורט. 9

להיחשב פעיל, ספורטאי צריך להשתתף כדי  פי גיל רלוונטי לענף ומספר תחרויות.ל ספורטאי פעיל מוגדר ע 10
 תחרויות בענפים אישים. 4-בלפחות תחרויות בענפים קבוצתיים ו 18-בלפחות 
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 חינוך

 11זכאות לתעודת בגרות

 יותר בקרב בנות מאשר בקרב בניםשיעורי הזכאות לתעודת בגרות גבוהים קרב תלמידי כיתות יב ב - 

. גם בהתאמה(, 2016-ב 57.7%-לו 69%-בהתאמה )בהשוואה ל ,2017-ב 59.2%לעומת  70.9%

 12שיעור העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות שהם המועמדים הפוטנציאלים ללימודים גבוהים,

 . בהתאמה ,49.6%לעומת  59.5% -מאשר בקרב הבנים היה גבוה יותר בקרב הבנות 

  קרב תלמידי כיתות יב בחינוך בהפער בין בנות לבנים גדול יותר בחינוך הערבי. שיעורי הזכאות לבגרות

, בהתאמה, בחינוך 61.4%-ו 70.5%לעומת , בקרב הבנים 51.6%-בקרב הבנות ו 72.4%הערבי היו 

 העברי.

  56.6% היהבחינוך הערבי  קרב תלמידי כיתות יבבשיעור העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות 

 .בהתאמה ,בחינוך העברי 53%-ו 60.4%-מהבנים, בהשוואה ל 37.8%מהבנות לעומת 

 בפיקוח הכללי  96%-בהשוואה ל 2017-מתלמידות יב בפיקוח החרדי ניגשו לבחינת הבגרות ב 51.2%-כ

בדומה לשנה , 19.9%עמד על החרדי דתי. שיעור הזכאות לבגרות בפיקוח החינוך הנהל יובפיקוח מ

 .(84.7%)דתי החינוך הנהל יבפיקוח מו (83.9%)בפיקוח הכללי כרבע מהשיעור והיה  ,שעברה

 יב מבתי הספר שבפיקוח משרד החינוך-כיתות זב 13ת תלמידיםנשיר

  בשנת לאורך השנים.  הנשמר זו מגמהו ,יותר מפי שניים מזה של הבנותבשיעור הבנים הנושרים גבוה

 .אילו בשיעור נשירת הבנים חלה ירידה קלהשיעור נשירת הבנות, ובלא חל שינוי הלימודים תשע"ז 

  בשנים נבחרות לפי מין יב מבתי הספר שבפיקוח משרד החינוך-כיתות זב יםנשירת תלמידאחוז  - בלוח 

 
תשס"ו 
2005/06 

תשע"א 
2010/11 

תשע"ג 
2012/13 

תשע"ד 
2013/14 

תשע"ו 
2015/16 

תשע"ז 
2016/17 

 2.5 2.6 2.5 2.9 3.1 3.3 סה"כ

 3.5 3.7 3.6 4.1 4.5 4.6 בנים

 1.4 1.4 1.4 1.6 1.7 1.9 בנות

                                                 
 .זכאים לתעודת בגרות הם תלמידים שעמדו בכל הדרישות המקנות זכאות לתעודת בגרות 11
יחידות לימוד  3דרישות סף של האוניברסיטאות כוללות בנוסף לזכאות לתעודת בגרות, ציון עובר ברמה של  12

 יחידות לימוד באנגלית. 4-במתמטיקה ו
עזיבת התלמיד את בית הספר / עזיבת התלמיד את מערכת החינוך של משרד החינוך: תלמיד יכול לעזוב  13

שך שנת הלימודים או במעבר לשנת הלימודים שאחריה. את בית הספר שלמד בו בשנה מסוימת, במ
כתוצאה מעזיבת בית הספר, יכול התלמיד לפנות ללימודים בבית ספר אחר בתוך מערכת החינוך שבפיקוח 
משרד החינוך או לעזוב בכלל מערכת זו. עזיבת מערכת החינוך  )של משרד החינוך( מוגדרת כ"נשירה", בין 

סגרת לימודית, ובין אם הוא עובר ללמוד במוסד שאינו במערכת החינוך של אם התלמיד נשאר מחוץ לכל מ
ימים,  100משרד החינוך. לא נחשבים לנושרים: תלמידים שעזבו את מערכת החינוך ושהו במשך השנה 

 לפחות, ברצף בחו"ל, ותלמידים שעזבו את מערכת החינוך וחזרו בשנה שאחריה.
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 ( בתשס"ו לעומת  3.3%במהלך השנים חלה ירידה משמעותית באחוז הבנות הנושרות מהמגזר הערבי

 גבוה מזה של הבנות במגזר העברי.בתשע"ז(, אך עדיין אחוז הנשירה במגזר הערבי  2.3%

 מבתי הספר שבפיקוח משרד החינוךיב -כיתות זבנשירת תלמידות  - 12תרשים 

  בשנים נבחרותלפי מגזר חינוך 

 

 לימודי טכנאות והנדסאות

בפיקוח  נמצאתיכוניים לא אקדמיים בתחומי הנדסאות וטכנאות -המרכזי בישראל ללימודים עלמסלול הלימוד 

  14.מה"ט

  נשים  8,922מהתלמידים במוסדות של מה"ט היו נשים ) 27.9%, הקודמת, בדומה לשנה 2017בשנת

 לומדים(. 31,938מתוך 

 32%  היו נשים. 2017-של מה"ט ב תעודות הסיוםממקבלי 

  השכלה גבוהה

 ( 2017/18ח )”סטודנטים בתשע

 15בישראל,וסטודנטיות אלף סטודנטים  314.5ח למדו ”בשנת תשע
(. 59.0%אלף נשים ) 185.6מתוכם  

 (. 43.3%הסטודנטים )מכלל שים היו פחות ממחצית הנ( 1969/70בשנת תש"ל )לשם השוואה, 

  במכללות , 57.2% -באוניברסיטה הפתוחה , 54.5%אחוז הנשים בקרב הסטודנטים באוניברסיטאות היה

 .79.3% -ובמכללות האקדמיות לחינוך  58.3% -האקדמיות 

                                                 
  .העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמשרד של ולוגיה ובמדע מכון הממשלתי להכשרה בטכנה -מה"ט  14

 יצוין כי רוב תלמיד מה"ט לומדים במסלול להנדסאים, והשאר במסלול לטכנאים.
כולל סטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה. לאוניברסיטה הפתוחה מאפיינים המייחדים אותה מיתר  15

המוסדות להשכלה גבוהה. דבר זה בא לידי ביטוי בקבלה פתוחה ללימודי תואר ראשון )ללא דרישות מוקדמות( 
ת, הנתונים אינם כל עוד לא נכתב אחרובגמישות בבחירת מסלול הלימודים האישי ומשך זמן הלימודים. 
 וכוללים לימודי תעודה אקדמית. כוללים את הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטה הפתוחה

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

ו  "תשס
2005/06

א  "תשע
2010/11

ג  "תשע
2012/13
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2013/14

ו  "תשע
2015/16
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2016/17
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 52.8% ,תואר שניב 62.2%תואר ראשון ב 58.4%היה  16ח אחוז הנשים בקרב הסטודנטים”בתשע - 

 .תעודה בלימודי 74.3%-ו תואר שלישי ב

  כן ( ו83.6%נשים היו מקצועות עזר רפואיים )של הגבוהים ביותר  םיהאחוזבהם נמצאו שתחומי הלימוד

היו במדעים הפיזיקליים  האחוזים הנמוכים ביותר(. לעומת זאת, 80.3%חינוך והכשרה להוראה )

 (. 29.5%( ובמתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב  )29.9%בהנדסה ואדריכלות ) ,(35.0%)

  בקרב הגבריםשנים  26.3שנים לעומת  24.5הגיל החציוני של הנשים שלמדו לקראת תואר ראשון היה. 

 בקרבשנים  32.4-שנים בהשוואה ל 31.7חציוני בקרב הנשים שלמדו לקראת תואר שני היה ההגיל 

בלימודי תעודה היה הגיל  ., בהתאמהשנים 34.7-ו 34.9 יםהחציוני יםהגילבתואר שלישי היו  .הגברים

 הגברים. בקרב 35.8לעומת  32.0החציוני של הנשים 

 הערבים היה גבוה אף יותר מחלקן היחסי בקרב היהודים והאחרים  הסטודנטים אחוז הנשים בקרב

 ., בהתאמה(57.7%לעומת  68.9%)

 בקרב  70.2%דתית: הי הנשים בהתאם להשתייכות אחוזהבדלים ב נמצאורבים בקרב סטודנטים ע

 בקרב הדרוזים.  65.4%-בקרב הנוצרים ו 64.4% לעומת המוסלמים

  נשיםיו ה 55.6%(, 10-8גבוהה )אשכולות  17כלכלית-חברתיתבקרב סטודנטים שגרו ביישובים ברמה, 

 - היה גבוה יותר האחוז( 3-1נמוכה )אשכולות  כלכלית-חברתיתובקרב אלו שגרו ביישובים ברמה 

61.2%. 

 550, הציון הפסיכומטרי הכולל הממוצע של נשים היה תשע"חבקרב הסטודנטים החדשים לתואר ראשון ב 

פרקי  רוב, בהתאמה(. ב616לעומת  615. בתחום ההנדסה והאדריכלות היה הציון זהה )598ושל גברים 

גלית וכמותי( ובכל תחומי הלימוד, היה הציון הממוצע של נשים נמוך הבחינה הפסיכומטרית )מילולי, אנ

 מזה של הגברים.

 9.4% ( לא המשיכו ללמוד בתשע"ח2016/17מהסטודנטיות החדשות לתואר ראשון בשנת תשע"ז ), 

שלא המשיכו ללמוד היה נשים אחוז המהגברים. בתחום החינוך וההכשרה להוראה  10.0%-בהשוואה ל

שלא נשים אחוז הזהה. בשאר התחומים  כמעטהיה  אחוזהובתחום הרפואה  וז הגבריםמאח יותר גבוה

 .מאחוז הגברים יותר המשיכו ללמוד היה גבוה

 2018עבודה בשנת 

 בקרב  68.2%, לעומת 59.8%-ומעלה הגיע ל 15של נשים בגיל   18אחוז ההשתתפות בכוח העבודה

 הגברים.

                                                 
 .לא כולל האוניברסיטה הפתוחה 16
 כלכלית של רשויות מקומיות. ערכי המדד סווגו-כלכלי: מדד משולב לקביעת הרמה החברתית-מדד חברתי 17

מייצג אשכול מגורים הגבוה ביותר. אשכולות  10-מייצג אשכול מגורים הנמוך ביותר, ו 1 .10-1סולם של ב
אפיון יחידות )"גבוהה"(. לפרטים ראו:  10-8)"בינונית"(,  7-4)"נמוכה"(,  3-1המגורים קובצו לשלוש רמות: 

 .)1694)פ"מ  2013כלכלית של האוכלוסייה בשנת -גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית
 .כוח העבודה כולל מועסקים ובלתי מועסקים 18

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/אפיון-יחידות-גאוגרפיות-וסיווגן-לפי-הרמה-החברתית-כלכלית-של-האוכלוסייה-בשנת-2013.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/אפיון-יחידות-גאוגרפיות-וסיווגן-לפי-הרמה-החברתית-כלכלית-של-האוכלוסייה-בשנת-2013.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/אפיון-יחידות-גאוגרפיות-וסיווגן-לפי-הרמה-החברתית-כלכלית-של-האוכלוסייה-בשנת-2013.aspx
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  הגברים הבלתי בדומה לאחוז  4.0%-הגיע ל מכוח העבודהאחוז הנשים הבלתי מועסקות  ,2018בשנת

 מועסקים.

 68.2% ( ו 35מכלל המועסקות עבדו עבודה מלאה בדרך כלל )עבדו עבודה  31.8%-שעות ויותר בשבוע

מהמועסקים עבדו  86.8%שעות בשבוע(. בקרב הגברים לעומת זאת,  35-חלקית בדרך כלל )פחות מ

מהנשים שעבדו עבודה חלקית  6.2%עבדו עבודה חלקית בדרך כלל.  13.2%-עבודה מלאה בדרך כלל ו

לעבוד כך  באופן פעיל כלומר רצו לעבוד יותר שעות וחיפשובדרך כלל, עבדו חלקית שלא מרצון, 

עשו  ,גברים שעבדו חלקית בדרך כללמה 6.5% .שקדמו לפקידה בסקר השבועות האחרונים ארבעתב

 זאת שלא מרצון.

 29.7%  נוטות יותר  4-0מהאימהות עבדו חלקית בדרך כלל. אימהות אשר הילד הצעיר שלהן בגילי

, רק שם השוואה. ל2018מהן עבדו במשרה חלקית בדרך כלל בשנת  31.5%לעבוד במשרה חלקית. 

 עבדו בעבודה חלקית בדרך כלל. 17-15מהאימהות לילד הצעיר בגילי  27.1%

  בקרב אימהות לילד אחד,  79.0%. 77.4%-בכוח העבודה הגיע לאחוז האימהות הנשואות המשתתפות

ילדים או יותר. אחוז ההשתתפות בכוח  4-בקרב אימהות ל 68.3%-ילדים ו 2-בקרב אימהות ל 79.9%

. גם אחוז הבלתי 83.6%הוריות היה גבוה מזה של האימהות הנשואות: -העבודה של אימהות חד

לעומת  5.9%גבוה יותר מאשר בקרב אימהות נשואות ) הוריות היה-מועסקות בקרב האימהות החד

 , בהתאמה(.3.3%

 גברים שהתייאשו מחיפוש מספר ה)בדומה ל 2018-אלף נשים התייאשו מחיפוש עבודה ב 6-כ

 מכלל המתייאשים היו נשים. 46.2%. העבודה(

 90.6%  בקרב הגברים. 84.8%מהנשים המועסקות הן שכירות, לעומת 

  המקבלות את שכרן באמצעות חברות כוח אדם )כולל קבלני כוח אדם שאינם מספרן של השכירות

אלף. חלקן של הנשים מכלל  9.3-ל -אלף, ומספר הגברים השכירים  11.9-קבלני משנה( הגיע ל

חלקן של  ,השוואהלשם  .56.3%-השכירים המקבלים את שכרם באמצעות חברות כוח אדם הגיע ל

 .49.5%השכירות מכלל השכירים עמד על 

  מכלל הנשים המועסקות.  8.8% שהן אלף נשים שעבדו כעצמאיות 165.1היו בישראל  2018בשנת

עומד על מעט גבוה יותר ובקרב האימהות אחוז העובדות כעצמאיות מכלל האימהות המועסקות 

10.5% . 

 2018משלח יד בשנת 

 חלקן של המנהלות מכלל . 56.3%-חלקן של הנשים המועסקות בקרב בעלי משלח יד אקדמי הגיע ל

 .33.8%-המנהלים הגיע באותה שנה ל

 מכלל  34.0%אלף גברים. הנשים היו  212, לעומת 2018-אלף נשים ב 109.4עבדו  בתחום ההייטק

 המועסקים בתחום זה.

  מהנשים היו מועסקות במשלחי יד  יותר משלישבחינת משלחי היד ברמה מפורטת יותר מראה, כי

עובדות סוציאליות סייעות למורים, אחיות מוסמכות, נשיים מסורתיים: מטפלות סיעודיות במשקי בית, 
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מנהלות משרדים, פקידות משרד מנהלות חשבונות, עובדות מזכירות, ויועצות בתחומי חברה ורווחה, 

 לחינוך מיוחדסודיים, מטפלות לילדים, מורות מורות בבתי ספר יכלליים, קופאיות ומוכרות כרטיסים, 

מהמועסקים במשלח  80%-היו יותר ממשלחי היד הללו, הנשים  ברוב המוחלט של .מחנכות לגיל הרךו

 היד.

 ומעלה 20 בני - 2017החברתי  הסקר עסוקה מתוךת נתוני

 90%  ,מהנשים מרוצות מהכנסתן. 56%מהנשים המועסקות, מרוצות מעבודתן 

 חשש רב שיאבדו את מקום עבודתן בשנה הקרובה.יש מהנשים  7%-ל 

 64% באותה רמת  אחרת,עבודה  ומצאשי יאבדו את עבודתן יש סיכוי גדול אםמהמועסקות מעריכות ש

 הכנסה.

 2017 נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית

 שכירים

  גברים. - 51.0%-מהשכירים היו נשים ו 49.0% 2017בשנת 

  ש"ח. 11,928 -ש"ח ושל גבר שכיר  8,188ההכנסה החודשית הממוצעת של אישה שכירה הייתה 

  החציוניתבחישוב ההכנסה החודשית  19,31.4%בין המינים עמד על  הממוצעתהפער בהכנסה החודשית 

 .24.7%-הפער הצטמצם ל

 ( עבודה בשבוע לגבר שעות  44.9חלק מהפער בשכר בין המינים נובע מהבדל במספר שעות העבודה

שעות עבודה בשבוע לאישה(. לפיכך, בחישוב ההכנסה הממוצעת לשעת עבודה הפער בין המינים  37.0-ו

  .15.8%-הצטמצם ל

  שנות לימוד. 14-כ - וגבר שכיר כמעט זההממוצע שנות הלימוד של אישה שכירה 

 2017 שכירה,עבודה מברוטו  הכנסה - גלוח 

 נשים גברים סך הכל מאפיינים

 1,659.1 1,726.3 3,385.5 שכירים )אלפים(

 39.7 39.8 39.7 גיל ממוצע 

 14.3 14.0 14.2 מספר שנות לימוד ממוצע

 8,188 11,928 10,095 בממוצעהכנסה ברוטו )ש"ח( לחודש 

 6,497 8,623 7,452 ברוטו )ש"ח( לחודש  חציוניתהכנסה 

 53.2 63.2 58.8  לשעת עבודה הכנסה ברוטו )ש"ח(

                                                 
הפער מוצג כאחוז הפער בין שכר אישה לשכר גבר. ככל שהפער גבוה, ההכנסות של הגבר גבוהות יותר  19

 גבר. של שכרהאישה משל שכר האחוז  את , ולקבל100-משל האישה. במקביל ניתן להחסיר את הפער מ
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 נשים גברים סך הכל מאפיינים

 37.0 44.9 41.0 מספר שעות עבודה לשבוע

 עשירונים של שכירים לפי מין

  הנשים התחתונים אחוז ההכנסה בהתפלגות מספר השכירים לפי עשירונים נמצא כי בחמשת עשירוני

. בעשירון בכל עשירון 50%-מ בוהואחוז הגברים ג היחס מתהפך 10-6נים שירובעו, 50%-מגבוה 

נמוך יותר בין אחוז הנשים לגברים, משום שעשירון זה כולל את ההכנסות של כלל התחתון קיים פער 

 2016( גדל לעומת שנת 25.7%בעשירון העליון )אחוז הנשים  .החיילים המשרתים בשירות סדיר

(23.2% .) 

 פרטיםהשכירים בעשירונים של  אחוז - 13תרשים 

 2017 ,לפי מיןו הכנסה חודשית ברוטו מעבודה שכירהלפי 

 

 לפי קבוצת אוכלוסייה שכירים

  ח, "ש 8,580הייתה  באוכלוסייה היהודית השכירלאישה ברוטו לחודש ההכנסה הממוצעת  2017בשנת

פער זה (. 2016-ב 36.9%-)בהשוואה ל 37.4%פער של  -ח באוכלוסייה הערבית "ש 5,370לעומת 

שעות יותר מנשים  3.8עובדות בממוצע  יהודיותנשים  - שעות העבודהמספר מוסבר בחלקו בשל הבדל ב

 .27.6%-, הפער מצטמצם לבחישוב ההכנסה הממוצעת לשעת עבודה, בהתאמה(. 33.6-ו 37.4)ערביות 

 בחישוב ההכנסה . 34.0%מד על רי בהכנסה הממוצעת החודשית באוכלוסייה היהודית עהפער המגד

חלק מההסבר לכך הוא שגברים יהודים עובדים  .20.1%-הפער הצטמצם ל הממוצעת לשעת עבודה

  שעות יותר מנשים יהודיות. 7-בממוצע כ
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  בחישוב ההכנסה . 30.5%הפער המגדרי בהכנסה הממוצעת החודשית באוכלוסייה הערבית עמד על

. חלק מההסבר לכך הוא שגברים 3.2% הפער הצטמצם משמעותית ועמד על הממוצעת לשעת עבודה

 ות יותר מנשים ערביות.שע 11-צע כערבים עובדים בממו

 2017 לפי קבוצת אוכלוסייה, שכירה,עבודה מברוטו  הכנסה - דלוח 

 מאפיינים
 -סך הכל
 יהודים

גברים 
 יהודים

נשים 
 יהודיות

 -סך הכל
 ערבים

 גברים
 ערבים

 נשים
 ערביות

 166.0 306.1 472.1 1,430.6 1,356.9 2,787.5 שכירים )אלפים(

 35.2 35.1 35.1 40.1 40.7 40.4 גיל ממוצע 

 13.6 12.1 12.6 14.4 14.5 14.4 מספר שנות לימוד ממוצע

 5,370 7,723 6,896 8,580 12,938 10,701 בממוצעהכנסה ברוטו )ש"ח( לחודש 

 39.8 41.1 40.7 55.0 68.8 62.3  לשעת עבודה הכנסה ברוטו )ש"ח(

 33.6 44.8 40.9 37.4 44.7 41.0 מספר שעות עבודה לשבוע

 עצמאים

  מסך העצמאים.  65.8% -רוב העצמאים היו גברים  2017בשנת 

 שעות שבועיות בממוצע לעומת  37.0שבועיות פחות מנשים שכירות ) 6-שנשים עצמאיות עובדות כ על אף

 - עצמאית דומה לזו של אישה שכירהאישה ההכנסה החודשית הממוצעת של שעות, בהתאמה(,  30.8

, בהתאמה. גברים עצמאים עובדים כשעה יותר מגברים שכירים, ש"ח 8,188לעומת  ש"ח 8,223

 11,928לעומת  ש"ח 14,401מזו של גברים שכירים ) 17.2%-גבוהה ב  והכנסתם החודשית הממוצעת

 , בהתאמה(.ש"ח

  11.5-פער הגדול ב - 42.9%עמד על  ותונשים עצמאיעצמאים  הפער בין ההכנסה החודשית של גברים 

, פער 44.8%-ל והגיע במעטאף גדל נקודות האחוז מזה של השכירים. בחישוב ההכנסה החציונית הפער 

 .נקודות האחוז מזה של השכירים 20.1-הגדול ב

 2017 עצמאית,עבודה מברוטו  הכנסה - הלוח 

 נשים גברים סך הכל מאפיינים

 150.1 288.7 438.7 )אלפים( עצמאים

 47.0 47.6 47.4 גיל ממוצע 

 15.2 14.1 14.5 מספר שנות לימוד ממוצע

 8,223 14,401 12,288 בממוצעהכנסה ברוטו )ש"ח( לחודש 
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 נשים גברים סך הכל מאפיינים

 5,507 9,980 7,978 ברוטו )ש"ח( לחודש  חציוניתהכנסה 

 62.4 73.4 70.5  לשעת עבודה הכנסה ברוטו )ש"ח(

 30.8 45.8 40.7 מספר שעות עבודה לשבוע

 משפחתי ומיןהכנסות עצמאים לפי מצב 

 8,593-ו ש"ח 21,381 - ביותר ההיא הגבוה גרושים ההכנסה של ,גם בקרב גברים וגם בקרב נשים עצמאים 

. הפער הגבוה ביותר בשכר בין גברים לנשים נמצא בקרב עצמאים , בהתאמהבממוצע לחודש ש"ח

 .11.3% - . הפער הנמוך ביותר נמצא בקרב עצמאים רווקים59.8% - גרושים

 2017הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאים לפי מצב משפחתי ומין,  - 14 תרשים

 

 פערי שכר לאורך שנים

  בעשור האחרון הפער בין הפער המגדרי בשכר של עצמאים ושכירים היה כמעט זהה. אולם,  2007בשנת

עצמאים גדל הפער בין גברים ונשים ואילו נקודות האחוז,  4.4-השכר של גברים ונשים שכירים הצטמצם ב

 של ירידה בפערי השכר המגדריים.  הבילראות מגמה עק אפשרנקודות האחוז. בקרב השכירים  7.2-ב

לעומת זאת, בקרב עצמאים, אשר אינם מקבלים שכר קבוע אלא הכנסתם משתנה בהתאם לנסיבות 

 לזהות מגמה ברורה. אי אפשרשונות, 
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 2017-2007 ,בעבודה פערי שכר בין גברים ונשים לפי מעמד - 15תרשים 

 

 משקי ביתבמפרנסים 

 בהם יש מפרנס אחד, המפרנס הוא גבר.שממשקי הבית  67.2%-ב 

 בהם המפרנס היחידי הוא גבר גבוה אף שאחוז משקי הבית   20תושבי הפריפריהבקרב בקרב הערבים ו

 , בהתאמה.80.1%-ו 89.6%% - יותר

 בהם מפרנס אחד, המפרנסת היא אישה.שממשקי הבית  76.8%-ב -התמונה הפוכה   21בקרב החרדים 

 2017, אפיינים נוספיםלפי מין ומ בהם מפרנס אחדששל זוגות נשואים התפלגות משקי בית  - 16תרשים 

 

  גבוהה מזו של  הגבר בהם שני בני הזוג עובדים, הכנסתו שלש זוגות נשואים שלברוב משקי הבית

 האישה מרוויחה יותר מהגבר. 28%-ורק ב ,מרוויח יותר מהאישהממשקי בית אלו הגבר  72%-ב האישה.

                                                 
זי מאוד. מוגדר כמרכ 5-מוגדר כפריפריאלי מאוד ו 1, כאשר 5-1נמדד בסולם של  אליותפריפריהמדד  20

מרכז הוגדרו כיישובים שסווגו  במדד זה, ויישובי 2או  1ברמה שובים שסווגו ייישובי פריפריה הוגדרו כאן כי
 .5או  4ברמה 

 לפי הגדרה עצמית של משק הבית.  21
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 תחבורה

 2018-מורשות לנהוג ב

 44%-מיליון נשים היו רישיונות נהיגה. חלקן של הנשים מבין כלל המורשים לנהוג עמד על כ 1.9-לכ .

יעור . ש38%-כ -מכלל המורשים לנהוג היו נשים, ובאוכלוסייה הערבית  45%-באוכלוסייה היהודית כ

נשים מכלל הנהגים באוכלוסייה  31%-הנשים הערביות המורשות לנהוג נמצא במגמת עלייה מתמדת )מ

 (. 2008הערבית בשנת 

  באוכלוסייה  47%-ועמד על כ 34-25חלקן של הנשים המורשות לנהוג, היה גבוה במיוחד בקבוצת הגיל

 33%-ומעלה היה נמוך במיוחד ועמד על כ 75באוכלוסייה הערבית. השיעור בקרב בנות  44%-היהודית ועל כ

 באוכלוסייה הערבית. 6%-באוכלוסייה היהודית ועל כ

 בלבד באוכלוסייה  1%-כבאוכלוסייה היהודית ו 12%מכלל המורשים לנהוג באופנוע ) 11%-הנשים היו כ

 מהמורשים לנהוג במונית, ברכב משא ובאוטובוס היו נשים.  2%-הערבית(. כ

 2018-2008הנשים המורשות לנהוג מסך המורשים לנהוג באותה קבוצת אוכלוסייה  שיעור - 17 תרשים

 

 נתונים ארעיים - 2018-תאונות דרכים עם נפגעים ב

  22מורחב, )מסוג ת"דמההרוגים בתאונות דרכים  22%-מהנפגעים וכ 40%-היוו הנשים כ 2018בשנת 

 (.כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון

  2018כהולכות רגל וכנוסעות בכלי רכב בתאונות דרכים עם נפגעים יותר מגברים: בשנת נשים נפגעו ,

מהנוסעים בכלי רכב שנפגעו היו נשים. יחד עם זאת, הן נפגעו  54%-מהולכי הרגל שנפגעו וכ 53%-כ

 (.3%כנהגות אופנוע )ו (10%כרוכבות אופניים ), (35%כנהגות כלי רכב )פחות מגברים 

 מהנהגים  12%-וכ מורחב(, )מסוג ת"ד מהנהגים המעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים 25%-היו כ נשים

 23המעורבים בתאונות דרכים קטלניות.

                                                 
נתוני תאונות שנחקרו וסווגו על ידי המשטרה בסוג תיק ת"ד ובנוסף תאונות שדווחו למשטרה  -ת"ד מורחב  22

 וסווגו על ידה בסוג תיק "כללי עם נפגעים" והיה בהן לפחות פצוע אחד שלפי נתוני בתי החולים נפצע קשה.
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 עומדים לדין במשפטים פליליים

 34.2 מהם  7.5%-מהם היו גברים ו 92.5%. 2016בשנת  אלף אנשים הועמדו לדין במשפטים פליליים

 היו נשים. 

  7.8% -ואחוז הנשים  92.2%לדין במשפטים פליליים, אחוז הגברים היה בקרב המבוגרים שהועמדו .

( מהאחוז בקרב המבוגרים, ואחוז הנשים היה קטן 96.1%בקרב הקטינים אחוז הגברים היה גבוה יותר )

 (.3.9%יותר )

 2016 ,(וקטינים מבוגרים) פלילית אחריות לפי מין וגיל פליליים במשפטים לדין עומדים - 18 תרשים

 

  אחוז המורשעים בדין 86.2%בקרב כלל העומדים לדין במשפטים פליליים, אחוז המורשעים בדין היה .

 -והוא היה גבוה יותר מאשר אחוז המורשעות בדין בקרב הנשים  ,86.8%בקרב כלל הגברים היה 

78.3%. 

  מתוך סקר ביטחון אישיומעלה  20בני נפגעי עבירה 

  אלף גברים נפגעו  325.4( מעבירות מסוגים שונים. 11.9%) אנשיםאלף  649.8נפגעו  201724בשנת

 ומעלה(. 20מכלל הנשים בנות  11.6%אלף נשים נפגעו ) 324.4-ומעלה( ו 20מכלל הגברים בני  12.3%)

 ( 1.0%לעומת  3.4%אחוז הנשים שנפגעו מהטרדה מינית היה גבוה בהרבה מאחוז הגברים .)בהתאמה ,

 (.יםגברמה 2.0% לעומת נשיםמה 7.5%) 34-20יותר בין המינים היו בקרב בני במשמעותיים הפערים ה

 סקר ביטחון אישי מתוך  ומעלה 20בקרב בני  תחושת ביטחון אישי

  במידה רבה מאוד ובמידה רבה,  ומעלה שהם מרגישים בטוחים, 20מבני  85.6% דיווחו 232017בשנת

ללכת לבד באזור מגוריהם בשעות החשכה. בקרב הגברים אחוז זה היה גבוה בהרבה מאשר בקרב 

 , בהתאמה(.79.3%לעומת  91.7%הנשים )

                                                                                                                                                                      
אדם אחד ונפטר לפחות אדם אחד או שנפצע בה לפחות תאונת דרכים שנהרג בה  -תאונת דרכים קטלנית  23

 יום. 30מפצעיו בתוך 
 החודשים האחרונים שקדמו לפקידה בסקר. 12המשיבים נשאלו לגבי  24


