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  13%-וכ64-15 בנות  60%-, כ14-0בנות  27%-מתוכן כ, נשים 4,677,700בישראל חיו  20201שנת בסוף 

 .ומעלה 65בנות 

  לעומת נשואותאחרות היו המהנשים באוכלוסיית היהודיות ו 50.4%, 29-25בנות  בקרב 2018שנת בסוף ,

בקרב יהודיות ואחרות ועל  53.8%, עמד הנתון על 2008הערביות בקבוצת גיל זו. בשנת מהנשים  73.0%

 .בקרב ערביות 80.7%

 לעומת רווקותמהנשים באוכלוסיית היהודיות ואחרות היו  10.0%, 49-45בקרב בנות , 2018ת בסוף שנ ,

בקרב  11.3%יהודיות ואחרות ועל  בקרב 6.3%ל ע, עמד הנתון 2008הערביות. בשנת  מהנשים 11.5%

  ערביות.

 ילדים,  3.01במהלך חייה )שיעור פריון כולל( הוא  מספר הילדים הממוצע שאישה בישראל צפויה ללדת

 .OECD- 1.6 -במדינות ה הממוצעגבוה מ

  2019 בשנת 27.7-ל 2000-תחילת שנות הב 25.7-עלה מ הממוצע של נשים שילדו את ילדן הראשוןגילן. 

 6.1% 2000מאז שנת  2היו של נשים רווקות, פי  2019נוקות שנולדו לנשים יהודיות בשנת מכלל התי . 

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

 בדומה לשנים מהגברים 8%-אלף נשים(, בהשוואה לכ 297-)כ גרות בגפןומעלה,  15בגיל  מהנשים 9%-כ ,

, 4%-כלעומת  11%-מאחוז הנשים הערביות הגרות בגפן )כ בוהאחוז הנשים היהודיות הגרות בגפן גקודמות. 

 (.בהתאמה

 גברים בקרב שנים 81.0 ועל נשים בקרב שנים 84.7 על עמדה 2019 בשנת בישראל החיים תוחלת. 

  אומתו לנגיף 2021בפברואר  22-ועד ל 2020בישראל בסוף פברואר  קורונהמאז המקרה הראשון של ,

בכל מין )תושבים בלבד(. מספר הנשים שנפטרו מהנגיף  350,000-קורונה מספר דומה של נשים וגברים, כ

 .3,189 -, נמוך יותר ממספר הגברים 2,359 -עד לתאריך זה 

 54%  מעריכות שמצב בריאותן 'טוב'. 30% ,'טוב מאוד' מצב בריאותןשמעריכות ומעלה  20בנות מהנשים 

  מתוכם היו נשים 23.7%, ספורטאים פעילים 122,794היו בישראל  2018/19בשנת. 

 71.1% - בקרב בנים מהשיעורבקרב בנות גבוה  שיעור הזכאות לתעודת בגרותקרב תלמידי כיתות יב ב 

 .בהתאמה ,2019-ב 60.2%לעומת 

 על אקדמיות -המכינות הקדםעמד שיעור הנשים מכלל תלמידי  (2017/18) בשנת הלימודים תשע"ח

45.7%. 

 53.1%  שנים,  8בתוך  המשיכו ללימודי תואר ראשוןמהנשים שסיימו את לימודי התיכון בשנת תשע"א

 בלבד מהגברים. 34.6%לעומת 

                                                 
 הם ארעיים. 2020אומדני אוכלוסיית הנשים לסוף שנת  1

https://www.cbs.gov.il/
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  אלף נשים  193.4מתוכם  בישראל, וסטודנטיותסטודנטים אלף  327.3למדו ( 2019/20ף )”תשבשנת

 .(43.3%הסטודנטים )מכלל שים היו פחות ממחצית הנ( 1969/70בשנת תש"ל )לשם השוואה, (. 59.1%)

  ישראליות וזרותחוקרות בעלות תואר שלישי  1,090 2בממוצע בכל שנההשתתפו  2019-2014בשנים 

 .דוקטורט-בתרבמחקרי 

  בקרב הגברים. 4.5%לעומת  4.1%-מכוח העבודה הגיע ל הבלתי מועסקות, אחוז הנשים 2020בשנת 

  הבלתי של הנשים  2020דצמבר -, האחוז מכוח העבודה בממוצע לחודשים מרץפרוץ משבר נגיף קורונהמאז

 17.1%בכל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה היה  מועסקות והמועסקות שנעדרו זמנית מעבודתן

 קבוצות נוספות שהושפעו מהמשברבהסתכלות רחבה יותר על  בקרב הגברים. 14.8%מכוח העבודה, לעומת 

שהיו בלתי מועסקות,  3של הנשים מכוח העבודה המותאם 2020דצמבר -נראה כי האחוז בממוצע לחודשים מרץ

מועסקות שנעדרו זמנית מעבודתן בכל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה, לא משתתפות בכוח העבודה 

ולא משתתפות אחרות בכוח העבודה  2020שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורין או סגירת מקום העבודה ממרץ 

 16.9%לעומת  19.5%-הגיע ל –בגלל קורונה  המעוניינות לעבוד עכשיו אך לא חיפשו עבודה בחודש האחרון

 בקרב גברים.

 91%  67%) מרוצות מהכנסתןמהנשים  58%, מהגברים( 90%) מרוצות מעבודתןמהנשים המועסקות 

 .מהגברים(

 15% ןדיווחו כי הנוספות  46%-, ובין בית לעבודה מהאיזון 'מאוד ותמרוצ' ןכי ה דיווחו ותמועסקנשים המה 

 .ות'מרוצ'

 44.5%חלקן של הנשים מכלל המורשים לנהוג עמד על . רישיונות נהיגהמיליון נשים היו  2.1-ל. 

  כולל  4מורחב, )מסוג ת"ד בתאונות דרכיםמההרוגים  24.3%-מהנפגעים ו 37.7%היו הנשים  2020בשנת

 (.תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון

  ניקיון ובישול, נעשות בעיקר על ידי הנשים ,כגון כביסה עבודות הביתבקרב בני זוג נשואים, מרבית. 

 25.1  מתוכם 2018 קיבלו פסק דין בשנת –שהם תושבי ישראל  – עומדים לדין במשפטים פלילייםאלף .

 אלף גברים. 22.9-אלף נשים ו 2.2

  ללכת ומעלה ציינו שהם מרגישים בטוחים במידה רבה או במידה רבה מאוד,  20מבני  85.7%, 2019בשנת

. האחוז בקרב הגברים היה גבוה בהרבה מהאחוז בקרב הנשים באזור מגוריהם בשעות החשיכהלבד 

 , בהתאמה(.79.6%לעומת  91.7%)

                                                 
 י.טרצע גאומוממ 2
לא משתתפים בכוח  של בתוספת )מועסקים ובלתי מועסקים( העבודה כוחכוח העבודה המותאם הוא  3

לא משתתפים אחרים ושל  2020העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורין או סגירת מקום העבודה ממרץ 
 .קורונהמשבר הבכוח העבודה המעוניינים לעבוד עכשיו אך לא חיפשו עבודה בחודש האחרון בגלל 

תאונת דרכים עם נפגעים שסווגה על ידי המשטרה כ"תאונת דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד" או כ"תאונת  4
מצא בה פצוע קשה אחד לפחות. דרכים עם נפגעים מסוג כללי עם נפגעים", אך לפי נתוני בתי החולים, נ

נפגע זה סווג בלמ"ס כפצוע קשה ולכן התאונה סווגה בלמ"ס כ"תאונת דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד 
 מורחב".
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 מאפיינים דמוגרפיים

 13%-כו64-15 בנות  60%-כ ,14-0בנות  27%-כ , מתוכןנשים 4,677,700בישראל חיו  2020שנת  סוףב 

 .ומעלה 65בנות 

 2020סוף  ,לפי קבוצת גיל וכלוסיית הנשיםא - 1תרשים 

 

 לעומת  ,נשואות היוהיהודיות ואחרות באוכלוסיית  מהנשים 50.4%, 29-25קרב בנות , ב2018סוף שנת ב

בקרב יהודיות 53.8% , עמד הנתון על 2008בשנת  , לפני עשורהשוואההערביות. לשם  מהנשים 73.0%

 ערביות. בקרב 80.7%ואחרות ועל 

 2018סוף  ,הנשואות לפי קבוצת אוכלוסייה וקבוצות גיל נבחרותאחוז הנשים  - 2תרשים 
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  הנשים מ 11.5%ומת , לערווקותבאוכלוסיית היהודיות ואחרות היו  מהנשים 10.0%, 49-45בקרב בנות

בקרב יהודיות ואחרות ועל  6.3%, עמד הנתון על 2008לפני עשור, בשנת  ,שם השוואההערביות. ל

 ערביות. בקרב 11.3%

 49-45והחל מגילי  ,יהודיותהלעומת אחוז הרווקות הערביות נמוך יותר  49-45לראות כי עד גילי  ניתן 

נישאות בגיל מוקדם הערביות . ניתן לראות כי הנשים ואחוז היהודיות היה נמוך יותר חלה מגמת היפוך

 הפריון.הרווקות גבוה יותר בסוף גיל הערביות אך יחד עם זאת, אחוז  מהיהודיות, יותר

 2018סוף  ,ה וקבוצות גיל נבחרותית אוכלוסירווקות לפי קבוצהנשים אחוז ה - 3תרשים 

 

 מצב זה נובע בעיקר מהנטייה של גיל. הת ואחוז הנשים הגרושות גבוה מאחוז הגברים הגרושים בכל קבוצ

 לאחר גירושין. מהנשיםנשא מהר יותר יהגברים לה

 2018 סוף ,לעומת אחוז הגברים הגרושיםאחוז הנשים הגרושות  - 4תרשים 
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  בקרב הגברים.  10.7% לעומת, 13.2%היה הנשים אוכלוסיית ומעלה מכלל  65חלקן של הנשים בנות

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

 בקרב הגברים. לשם השוואה 9.5%, לעומת 34.5%ומעלה חלקן של נשים אלמנות היה  65 ותבקרב בנ, 

 ם.בקרב הגברי 14.0%-בקרב נשים, ו 48.3%, עמד הנתון על 2008לפני עשור, בשנת 

 49,410  הגיל הממוצע של הנשים  .( נישאו לראשונה89%-מתוכן )כ 44,051 .2018נשים נישאו בשנת

 .2008-שנים ב 24.7לעומת  ,24.9שנישאו לראשונה עמד על 

 2018הגיל הממוצע של כלות בנישואין ראשונים לפי דת,  - 5תרשים 

 

 15,605  38.1לעומת  ,39.3עמד על בזמן גירושין הגיל הממוצע של הנשים  .2018בשנת  התגרשונשים 

 .2008-שנים ב

 2018 של נשים בזמן הגירושין לפי דת,הגיל הממוצע  - 6 תרשים
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 את  - 26.1%נשים ילדו את ילדן הראשון,  28.7%, מתוכן: 2019נשים ילדו במהלך שנת  אלף 177.5-כ

מספר הילדים הממוצע שאישה בישראל , 2019בשנת את ילדן השלישי ומעלה.  - 45.2%-ילדן השני ו

 .OECD- 1.6 -במדינות ה הממוצעילדים, גבוה מ 3.01צפויה ללדת במהלך חייה )שיעור פריון כולל( הוא 

 OECD ,2018-מדינות החברות בכולל בשיעור פריון  - 7תרשים 

 
 OECDמקור הנתונים: 

 5משפחה ומגורים

  מהנשים בגיל  36%-כ) 17מהות לילדים עד גיל יומעלה היו א 15נשים בגיל  מיליון 1.16-, כ2020בשנת

 אלף נשים, עמדו 120-חיו עם בן זוג. היתר, כ ומהות אלימא 90%-כ (., בדומה לשנה שעברהומעלה 15

 הוריות.-בראש משפחות חד

  35%-ו 43%-)כ נשים היהודיותהיה גבוה מאחוז ה, 17מהות לילדים עד גיל יא יוהשאחוז הנשים הערביות, 

 בהתאמה(.

 8%-כלעומת הוריות, -עומדות בראש משפחות חד 17מהות היהודיות לילדים עד גיל יהאמ 11%-כ 

 .ערביותהמהות יאמה

                                                 
קיבוצים, מעונות ההאוכלוסייה כוללת משקי בית פרטיים בלבד ואינה כוללת את אוכלוסיית המוסדות,  5

 .2020סקר כוח אדם,  ואהקבע. מקור הנתונים הוץ ליישובי סטודנטים ובדווים בדרום הגרים מחה
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 ,17הורית עם ילדים עד גיל -אימהות העומדות בראש משפחה חד - 8תרשים 
 2020לפי מצב משפחתי, 

 

 בדומה מהגברים 8%-אלף נשים(, בהשוואה לכ 297-גרות בגפן )כומעלה,  15בגיל  מהנשים 9%-כ ,

 .לשנים קודמות

 4%-כלעומת  11%-מאחוז הנשים הערביות הגרות בגפן )כ בוהבגפן ג אחוז הנשים היהודיות הגרות ,

 (.בהתאמה

 2020, ומעלה המתגוררים בגפם לפי קבוצות גיל 15נשים וגברים בני  - 9תרשים 
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 בריאות

 ועל (2018שנים פחות מבשנת  0.1נשים ) בקרב שנים 84.7 על עמדה 2019 בשנת בישראל החיים תוחלת

 1.4-בתוחלת החיים עלתה  ,2019עד  2009משנת  (.2018שנים יותר מבשנת  0.1) גברים בקרב שנים 81.0

 נשים והן בקרב הגברים.בקרב ההן  שנים

 2019 ,אוכלוסייה וקבוצת מין לפי חיים תוחלת -לוח א 

 נשים גברים קבוצת אוכלוסייה

 84.7 81.0 סך הכל

 85.1 81.6 6יהודים ואחרים

 85.1 81.8 מזה: יהודים
 81.9 78.1 ערבים

65תוחלת החיים בגיל 
7
 שנים בקרב גברים.  19.9שנים בקרב נשים ועל  22.2עמדה על  2019בשנת  

שנות החיים הבריאים הצפויות מהלידה
8
שנים, הן לנשים והן לגברים, ירידה קטנה  65.8 - 2019היו בשנת  

משנות חייהן ללא  77.4%. כלומר, הנשים צפויות לחיות 2018בשני המינים )בעיקר בנשים( לעומת שנת 

 משנות חייהם. 81.0% -ריאותית המפריעה להן בתפקוד, והגברים בעיה ב

 2019, לפי מין, 65( ושנות חיים בריאים בלידה ובגיל 1תוחלת חיים) - 10תרשים 

 

                                                 
 .ערבים ואנשים שאינם מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין-אחרים כוללים נוצרים לא 6
 .צפוי לחיות 65מספר השנים שאדם בן  7
 .ללא בעיה בריאותית המפריעה לו בתפקוד צפוי לחיותמספר השנים הממוצע שאדם  8
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 3.7עמד על  2019ובשנת  ,OECD-הוא מהקטנים במדינות ההפער בתוחלת החיים בין הנשים לגברים 

שנים. בכל המדינות,  3.5שנה הוא עמד על  30בפער ולפני שנים. במשך השנים לא חל שינוי משמעותי 

 5.3עמד על  OECD-תוחלת החיים של הנשים גבוהה יותר משל הגברים, והפער הממוצע ביניהם במדינות ה

 .2018בשנת  שנים

, אומתו לנגיף 2021בפברואר  22-ועד ל 2020מאז המקרה הראשון של קורונה בישראל בסוף פברואר 

בכל מין )תושבים בלבד(. מספר הנשים שנפטרו מהנגיף  350,000-דומה של נשים וגברים, כקורונה מספר 

 .3,189 -,  נמוך יותר ממספר הגברים 2,359 -עד לתאריך זה 

 2019ומעלה מתוך הסקר החברתי  20בני 

 בריאותהמצב הערכה עצמית של 

מעריכות שמצב בריאותן  30% ,מצב בריאותן 'טוב מאוד'שמעריכות ומעלה  20בנות מהנשים  54%

ובגיל  ,64-45בגיל  42%-השיעור יורד ל; ות שמצב בריאותן טוב מאודעריכמ 44עד גיל מהנשים  75% 'טוב'.

 ותומעלה מעריכ 65מהנשים בגיל  46%מצב בריאותן 'טוב מאוד'. שמהנשים מעריכות  14%ומעלה  65

  .'לא כל כך טוב' או 'בכלל לא טוב' ןמצב בריאותש

בדומה לשיעור בקרב הגברים. שכיחות  9,ומעלה יש מוגבלות תפקודית חמורה 20מהנשים בנות  14%-ל

מהגברים(  26%-מהנשים ו 24%) 74-65בגיל  25%-המוגבלות התפקודית החמורה עולה עם הגיל ומגיעה ל

 מהגברים(. 43%-מהנשים ו 54%ומעלה ) 75בגיל  49%-ול

 נפשי-שביעות רצון ומצב רגשי

 90% .מהנשים מרוצות מחייהן, בדומה לשיעור הגברים 

 62% לא כל כך מרוצות או בכלל לא מרוצות ממצבן הכלכלי. 38%, מרוצות ממצבן הכלכלי 

 65%  מהגברים. 63%-ומהנשים  66% – מרוצים מאוד מהקשר עם בני משפחתםומעלה  20מבני 

 20%  16%-מהנשים ו 23% –לעיתים קרובות או לפעמים  חשים בדידותמיליון איש(  .11-ומעלה )כ 20מבני 

 מהגברים.

 7% גברים חשים כך בשיעור על מי לסמוך בשעת משבר או מצוקה ןשאין לה ותחשומעלה  20 ותמבנ .

 .דומה

 24% מהגברים(. 16%תים קרובות )ימהנשים מרגישות לחוצות תמיד או לע 

 19% מהגברים(. 18%רחוקות או שבכלל לא )תים ימהנשים מדווחות שהן מרגישות מלאות מרץ לע 

 16% מהגברים(. 11%תים קרובות )ימהנשים דיווחו על דאגות המפריעות לישון לע 

 6% מהגברים(. 5%תים קרובות )ימהנשים מדווחות על תחושת דיכאון לע 

 9% חשו  29-20מבנות  13%. השיעור גבוה יותר בקרב נשים צעירות: נשים חשו מופלות על רקע מינןמה

 .6% -ומעלה, השיעור נמוך יותר  40. בקרב בנות 39-30מבנות  14%-מופלות על רקע היותן נשים, ו

                                                 
: ללכת או לעלות אלהקושי רב או חוסר יכולת באחד או יותר מהפעולות ה -מוגבלות תפקודית חמורה  9

במדרגות, להתלבש או להתרחץ עצמו, לבצע פעילויות הקשורות במשק הבית, לראות, לשמוע, לזכור או 
 להתרכז.
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 שביעות רצון מהעבודה ומההכנסה

 67%) מהנשים מרוצות מהכנסתן 58%, מהגברים( 90%) מהנשים המועסקות, מרוצות מעבודתן 91%

 .מהגברים(

 בשנה הקרובה.חשש רב שיאבדו את מקום עבודתן יש מהנשים  5%-ל

אחרת, באותה רמת עבודה  ומצאשי יאבדו את עבודתן יש סיכוי גדול אםמהמועסקות מעריכות ש 67%

 הכנסה.

 עבודה-איזון בית

במענה על השאלה "באיזו מידה אתה מרוצה מהאיזון בין הזמן שאתה מקדיש לעבודה תמורת תשלום לבין 

 'מאוד ותמרוצ' ןכי הות, מועסקנשים המה 15%הזמן שאתה מקדיש לתחומים אחרים בחייך?" דיווחו 

ממנו  ן מרוצותאינ 11%-מהאיזון, ו לא כל כך מרוצות 28%. ות'מרוצ' ןדיווחו כי הנוספות  46%-מהאיזון, ו

 כלל. ההתפלגות דומה בקרב גברים ובקרב נשים.

מחויבות , מתקשים לתפקד במשפחה בשל 17שיש להם ילדים עד גיל  מהגברים 42%-מהנשים ו 37%

 .לעבודה לעיתים קרובות או מדי פעם

 חלוקת תפקידים במשפחה

גברים מסכימים בשיעורים גבוהים יחסית כי בני זוג שעובדים צריכים לשאת באופן שווה בעבודות הבית נשים ו

 בהתאמה(. ,73%-ו 74%)

ניקיון ובישול, נעשות בעיקר על  ,בקרב בני זוג נשואים, מרבית עבודות הבית כגון כביסהיחד עם זאת, 

.ידי הנשים
10

 

מהזוגות  19%בלבד שאצלם הגבר מכבס. בקרב  6%מהנשואים האישה מכבסת, לעומת  72%אצל  - כביסה

 הנשואים, שני בני הזוג חולקים בעבודת הכביסה.

מהזוגות  30%הגבר. אצל  –בלבד  4%מהנשואים האישה היא שמנקה את הבית, ואצל  56%אצל  - ניקיון

 הנשואים, שני בני הזוג משתתפים בניקיון הבית.

 25%הגבר. בקרב  –מהנשואים  6%האוכל, ואצל את מהנשואים, האישה מבשלת ומכינה  66%אצל  - בישול

 מהנשואים, שני בני הזוג מבשלים.

. אצל בהםחולקים בטיפול  שני בני הזוג, 13נשואים עם ילדים עד גיל הזוגות מה 69%אצל  - טיפול בילדים

 הגבר בלבד. - 1%האישה לבד נושאת בנטל, ואצל  28%

הקניות בסופר, במכולת או בשוק. עורכים ביחד את ( 48%הזוגות הנשואים )מ כמחצית - קניית מוצרי מזון

 האישה. –מהזוגות  22% בקרבמהזוגות הגבר עורך את קניית מוצרי המזון, ו 27%בקרב 

                                                 
ון גמכיוון שיש מקרים שבהם גורמים אחרים מבצעים את עבודות הבית כ 100%-סך הכל אינו מסתכם ל 10

 ילדים, עוזרת.
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יחדיו רכישות של  עורכים( 57%רוב הזוגות הנשואים ) - ים לבית )שאינם מוצרי מזון(קניית מוצרים אחר

קניית את מהזוגות האישה עורכת  20%מוצרים )שאינם דברי מזון, כגון ביגוד, ריהוט וציוד לבית(. אצל 

 הגבר. –מהזוגות  19%, ואצל הללו מוצריםה

 :של הגבר שליטהבתחום התיקונים בבית ניכרת  - וכד'(תיקונים קטנים בבית )החלפת נורה, תליית תמונות 

 8%בלבד שדיווחו כי האישה מבצעת את התיקונים.  8%מהנשואים הגבר מבצע תיקונים, לעומת  74%אצל 

 נוספים מהנשואים מדווחים כי שני בני הזוג מבצעים תיקונים.

הגבר  45%עניינים הכספיים, אצל מהנשואים שני בני הזוג מטפלים ב 36%אצל  - טיפול בעניינים כספיים

 האישה. – 18%מטפל בעניינים הכספיים ואצל 

על אף הפערים המגדריים בחלוקת התפקידים בבית, נראה כי בעשור האחרון חל שינוי: גברים ללא נשותיהם 

בהשוואה  6.2%(, בבישול ובהכנת אוכל )2009-ב 5.1%-בהשוואה ל 2019-ב 6.3%עוסקים יותר בכביסה )

 –(. גם בקניית מוצרי מזון, קניית מוצרים שאינם מוצרי מזון וטיפול בעניינים הכספיים , בהתאמה4.6%-ל

 גברים עוסקים )ללא נשותיהם( כיום יותר מאשר לפני עשור.

 ומעלה, לפי מטלות שעושים בבית ללא נשותיהם, 20גברים נשואים בני  - 11תרשים 

 2019-ו 2009אחוזים, 

 

 .נמוכה בשל מיעוט מקרים * רמת מהימנות
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  11מהם הגורמים החשובים ביותר להצלחה של קשר זוגי לאורך זמן?

הערכה, כבוד ונאמנות תופסים את הבכורה; שני שלישים ויותר סבורים שהם הסוד להצלחה של קשר זוגי, 

 גברים ונשים בשיעורים דומים.

 עזרה לבן משפחה מוגבל

עם מחלה או מוגבלות פיזית,  עזרה ללא תמורה כספית לקרוב משפחהמיליון איש, נותנים  1.2-, כ21%

 24%-מהנשים עוזרים לבן משפחה. ב 23%-מהגברים ו 20% חודשים או יותר. 6שכלית או נפשית הנמשכת 

מהנשים עוזרים  30%-מהגברים ו 16%כגון רחצה, הלבשה, אכילה:  בטיפול אישימהמקרים, הסיוע הוא 

 בטיפול אישי.

במידה מסוימת. ניכר כי  20%-במידה רבה ו 9%מנותני העזרה חשים כי מתן העזרה מכביד עליהם:  29%

 מהגברים. 23%( מהן חשות שהטיפול מכביד עליהן, לעומת 34%כשליש ) –נשים חשות כך יותר מגברים 

 התנדבות

 .מהגברים 26%-ו מהנשים 21% ,ומעלה 20מבני  23%שהם  ,מיליון ישראלים 1.3-התנדבו כ 2019בשנת 

 שליטה בעברית של נשים ערביות

 41%-)ל(, שליטה בינונית ומטה, בקריאה או בכתיבה בעברית 52%לכמחצית מהנשים הערביות )

כותבות בקושי או שאינן כותבות כלל  35%קוראות בקושי או שאינן קוראות כלל,  34%מהגברים הערבים(. 

 ערבים, בהתאמה(.מהגברים ה 24%-ו 23%בעברית )לעומת 

 נהיגה

 מהגברים. 87%מהנשים יש רישיון לעומת  67%-ל

מהגברים  65%: פעמים בשבוע 7-5נוהגים מבעלי הרישיון(  71%מיליון איש;  3.1-ומעלה )כ 20מבני  55%

מבעלות הרישיון( אינן נוהגות כלל,  10%מהנשים ) 7%מהנשים.  45%פעמים בשבוע, לעומת  7-5נוהגים 

 מהגברים. 5%לעומת 

                                                 
 גורמים. 3נדגמים יכלו לציין עד ה 11
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 ספורט

 ספורטאים פעילים

  2018לשנת  בדומה מתוכם היו נשים, 23.7%ספורטאים פעילים,  122,794היו בישראל  2018/19בשנת 

עם זאת, בקבוצת הגיל הצעירה ובקבוצת הגיל המבוגרת אחוז הנשים גבוה יותר מאחוז (. 23.2%)

 61מהספורטאים בקבוצת הגיל  46.3%-ו 11-7מהספורטאים הפעילים בקבוצת הגיל  74.3%הגברים. 

 כללמ 11.5%-ו 11-7הן בנות  הספורטאיות הפעילות מכלל 12.1% ,כךבהתאם ל ומעלה היו נשים.

 בהתאמה. מהגברים, 4.1%-ו 1.3%ומעלה, לעומת  61הספורטאיות הפעילות הן בנות 

 מכלל הספורטאים  60.2%לדוגמה, יותר מנשים. כך מקצועי  עוסקים בספורטגברים  60-12גילים טווח הב

מכלל הספורטאים  15.7%מכלל הספורטאיות הפעילות.  51.4%, לעומת 17-12הפעילים הם בני 

 .מכלל הספורטאיות הפעילות 8.5%, לעומת 24-18הפעילים הם בני 

 2018/19ספורטאים פעילים, לפי גיל ומין,  - 12תרשים 

 

 לא ידוע הנתונים אינם כוללים מין

  הספורטאיות הפעילות הגדול ביותר הם:  מספרחמשת הענפים שבהם נמצא 

o  נשים 20.7%מתוכם ספורטאים וספורטאיות,  26,403 -כדורסל  

o נשים 57.7%מתוכם  ,ספורטאים וספורטאיות 7,351 -ג' דברי 

o  נשים 92.9% םמתוכ ,ספורטאים וספורטאיות 4,327 -התעמלות מכשירים וטרמפולינה 

o  נשים  45.8%מתוכם  ,ספורטאים וספורטאיות 5,620 -כדורעף 

o נשים 44.2%מתוכם  וספורטאיות, ספורטאים 3,033 -ה אומנותית יה ושחיישחי 

  ומהווה רוב מוחלט מהספורטאים הם: 90%-הספורטאיות גבוה מ אחוזהענפים שבהם 

o ( 98.2%ליות אומנותיות )יגלג 

o (92.9%) התעמלות מכשירים וטרמפולינה 
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 חינוך

 12זכאות לתעודת בגרות

 בקרב בנים מהשיעורשיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב בנות גבוה קרב תלמידי כיתות יב ב - 

. גם שיעור העומדים בדרישות הסף (2018בדומה לשנת בהתאמה ) ,2019-ב 60.2%לעומת  71.1%

בקרב הבנות היה גבוה יותר  13של האוניברסיטאות שהם המועמדים הפוטנציאלים ללימודים גבוהים,

 . , בהתאמה51.2%לעומת  61.1% -מהשיעור בקרב הבנים 

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

, בהתאמה, בחינוך 62.8%-ו 71%לעומת , בקרב הבנים 51.4%-בקרב הבנות ו 71.3%הערבי היו 

היה קרב תלמידי כיתות יב בחינוך הערבי בשיעור העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות  העברי.

 .בהתאמה ,בחינוך העברי 54.9%-ו 62.3%לעומת הבנים, בקרב  38.5%-והבנות בקרב  57.4%

 בפיקוח הכללי  96.2%לעומת  2019-מתלמידות יב בפיקוח החרדי ניגשו לבחינת הבגרות ב 57.8%-כ

הל החינוך הדתי. בדומה לשנה שעברה, שיעור הזכאות לבגרות בפיקוח החרדי עמד על ובפיקוח מינ

( ובפיקוח 84.8%בקרב הבנים(, והיה נמוך מהשיעור בפיקוח הכללי ) 4.8%בקרב הבנות )לעומת  22.3%

 (.86%מינהל החינוך הדתי )

 יב בבתי הספר שבפיקוח משרד החינוך-מכיתות ז 14נשירת תלמידים

ה, ושיעור לאורך השנים המגמה נשמר בנים.בקרב  מהשיעוריםיותר  נמוכים בנותרה בקרב נשיהיעורי ש

כפול יותר משיעור הבנים הנושרים היה ( 2018/19ט )"עתש בשנת הלימודים. נשירת הבנות ירד באופן מתמיד

 פער זה היה קיים גם לאורך השנים שעברו.  ,משיעור הבנות הנושרות

                                                 
 .זכאים לתעודת בגרות הם תלמידים שעמדו בכל הדרישות המקנות זכאות לתעודת בגרות 12
יחידות לימוד  3דרישות סף של האוניברסיטאות כוללות בנוסף לזכאות לתעודת בגרות, ציון עובר ברמה של  13

 יחידות לימוד באנגלית. 4-במתמטיקה ו
 עזיבת התלמיד את בית הספר / עזיבת התלמיד את מערכת החינוך של משרד החינוך: תלמיד יכול לעזוב 14

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 

גרת לימודית, ובין אם הוא עובר ללמוד במוסד שאינו במערכת החינוך של אם התלמיד נשאר מחוץ לכל מס
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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 בתי הספר שבפיקוח משרד החינוך, לפי מיןביב -נשירת תלמידות מכיתות ז -לוח ב 

 (2018/19תשע"ט )-(2005/06) ותשס"

 - 
 תשס"ו 

(2005/06) 
 תשע"א 

(2010/11) 
 תשע"ג 

(2012/13) 
 תשע"ד 

(2013/14) 
 תשע"ו 

(2015/16) 
 תשע"ז 

(2016/17) 
 תשע"ח 

(2017/18) 
 תשע"ט 

(2018/19) 

סה"כ 
 תלמידים

3.3 3.1 2.9 2.5 2.6 2.5 2.5 2.3 

 3.4 3.6 3.5 3.7 3.6 4.1 4.5 4.6 בנים

 1.1 1.3 1.4 1.4 1.4 1.6 1.7 1.9 בנות

בשנה"ל תשע"ט חלה עלייה מזערית באחוז נשירת הבנות במגזר הערבי, לאחר ירידה בשנה"ל תשע"ח. 

בשנה"ל תשס"ו לעומת  3.3%במהלך השנים חלה ירידה משמעותית באחוז הבנות הנושרות מהמגזר הערבי )

עד תשע"ו, בשנה"ל תשע"ט(, אך הוא עדיין גבוה מזה של הבנות במגזר העברי. בין השנים תשס"ו   2.1%

 חלה מגמה של צמצום הפער בין שני המגזרים.

 בבתי הספר שבפיקוח משרד החינוך, לפי מגזר חינוך,יב -נשירת תלמידות מכיתות ז - 13תרשים 

 (2018/19תשע"ט )-(2010/11) א"עתש

 

(, 2010/11שנים מסיום התיכון בתשע"א ) 8המשך לימודים לתואר ראשון של מסיימי תיכון תוך 
 מין וסוג מוסדלפי 

שנים, לעומת  8מהנשים שסיימו את לימודי התיכון בשנת תשע"א המשיכו ללימודי תואר ראשון בתוך  53.1%

 בלבד מהגברים. 34.6%

בהשוואה לגברים, נשים השתלבו בשיעורים נמוכים יותר באוניברסיטאות, באוניברסיטה הפתוחה ובמכללות 

 מהגברים(. 5.2%( במכללות האקדמיות לחינוך )17.7%)האקדמיות, ובאחוזים גבוהים משמעותית 
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 (,2010/11שנים מסיום התיכון בתשע"א ) 8תוך בהמשך לימודים לתואר ראשון של מסיימי תיכון  -לוח ג 

 לפי מין וסוג מוסד

 
סך תלמידי 

תיכון 
שסיימו 
 כיתה יב

 

 מתוכם:
מסיימי 

כיתה יב 
שהמשיכו 
ללימודים 
 אקדמיים

 מתוכם:
מסיימי 

ה יב כית
שהמשיכו 
ללימודים 
 אקדמיים

 מתוכם:
מסיימי 

כיתה יב 
שהמשיכו 
ללימודים 
 אקדמיים

 מתוכם:
מסיימי 

כיתה יב 
שהמשיכו 
ללימודים 
 אקדמיים

 כאלה מתוכם:
שהמשיכו 
ללימודים 
 אקדמיים

 מתוכם:
מסיימי 

כיתה יב 
שהמשיכו 
ללימודים 
 אקדמיים

 מתוכם:
מסיימי 

כיתה יב 
שהמשיכו 
ללימודים 
 אקדמיים

 
)מספרים 
 מוחלטים(

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
אוניברסיט

 אות
האוניברסיטה 

 הפתוחה
מכללות 
 אקדמיות

מכללות 
אקדמיות 

 לחינוך

 13.1 38.4 12.8 35.7 100.0 42,955 44.3 96,890 סך הכל

 5.2 40.0 15.5 39.3 100.0 15,835 34.6 45,821 גברים

 17.7 37.5 11.1 33.7 100.0 27,120 53.1 51,069 נשים

 אקדמיות-נשים במכינות הקדם

 .45.7%אקדמיות על -עמד שיעור הנשים מכלל תלמידי המכינות הקדם (2017/18) בשנת הלימודים תשע"ח

 15.מהתלמידים החרדים 30.3%-ומוצא אתיופי התלמידים ממ 61.3%, מהתלמידים הערבים היו נשים 56.3%

, 40%המכינות של המכללות האקדמיות עמד על של אוניברסיטאות וההנשים מסך תלמידי המכינות של  אחוז

 במכינות שליד המכללות האקדמיות לחינוך. 72.5%לעומת 

היו נשים. שיעור הנשים במסלולים  16מסך התלמידים במסלולים הייעודיים 55%בשנת הלימודים תשע"ח, 

, במסלולים למדעים 46% -ם , במסלולים למדעי הטבע והחיי61%בתחום מדעי הרוח והחברה עמד על 

 .20% - מדויקים והנדסה

 בקרב גברים. 13%לעומת  ,10%-שיעור הנשירה בקרב נשים עמד על כ

 מכינהלימודים בשנים מסיום ה 3( עד 2015/16) "ועתשבשנת מכינות  בוגרי אחרימעקב 

  נשים.  48.5%היו  17שלביים-תלמידים במסלולים החד 9,882מתוך 

 יחד עם זאת, ניתן 60%)) גבוה מאחוז הגברים (71%)אקדמיים  שהמשיכו ללימודיםנשים אחוז ה .

במכללות ואילו (, 38%ן בין המינים בשיעור לימודי המשך )ולהבחין שבמכללות האקדמיות נמצא שווי

גברים. בקרב בלבד  2%לעומת  ,17% -נשים  בקרבשכיחות גבוהה במיוחד  האקדמיות לחינוך נצפתה

 20%)היה גבוה מעט מאחוז הנשים באוניברסיטאות  שהמשיכו ללימודיםגברים אחוז ה לעומת זאת,

 (., בהתאמה16%לעומת 

                                                 
 או למד במכינה ו/או מסלול חרדי בלבד.חרדי מוגדר כתלמיד שלמד בתיכון חרדי  15
מכין את התלמיד לקראת לימודים אקדמיים בתחומים מדעי הרוח והחברה, מדעי החיים  מסלול ייעודי 16

 .ומדעים מדויקים והנדסה. משך הלימודים במסלול הייעודי הוא עד שנה אחת
מודים גבוהים בעיקר במסלול הייעודי אך גם יהתקבל ללשלבי מיועד לתלמידים המבקשים ל-מסלול חד 17

 9מסלול נמשך עד המשך  שיפור.לבמסלול הבגרות עם מספר קטן של מקצועות בגרות להשלמה ו/או 
 לכל היותר. חודשים
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( 2015/16)תשע"ו באקדמיות -מכינות קדם בוגריהשתלבות בהשכלה גבוהה בקרב  - 14תרשים 

 שנים )מעקב עד תשע"ט(, לפי מין וסוג מוסד המשך  3בתוך 

 

  לעומת נשים  ,(22%הגבוה ביותר ) באחוזבמכללות האקדמיות לחינוך  המשיכו ללימודיםנשים ערביות

 (. 2%( וגברים יהודים )10%(, גברים ערבים )16%יהודיות )

( 2015/16בתשע"ו )אקדמיות -מכינות קדם בוגריהשתלבות בהשכלה גבוהה בקרב  - 15תרשים 

 מוסד המשךשנים )מעקב עד תשע"ט(, לפי מין, קבוצת אוכלוסייה וסוג  3בתוך 

 



18 

 2120לאומי -לקט נתונים לרגל יום האישה הבין
07/03/2021 

 ללימודים( המשיכו 10-9) יםהגבוה 18יםכלכלי-יםהחברתימהאשכולות ביישובים  שגרומהנשים  33%-כ 

 (.2-1ביותר ) כיםהנמומהאשכולות  מהנשים שגרו ביישובים 20%באוניברסיטאות, לעומת 

  4-3 כלכליים-החברתייםשגרו ביישובים מהאשכולות  בוגרותבמכללות האקדמיות לחינוך יש ריכוז של 

 .2-1-ו 10-9 מאשכולות 14%-ו 8-5 מאשכולות 18%(, לעומת 25%)

בתוך  (2015/16) תשע"ובאקדמיות -מכינות קדם בוגרותהשתלבות בהשכלה גבוהה בקרב  - 16תרשים 

תיכון( וסוג הלך לימודי המגורים )במהשוב יכלכלי של י-שנים )מעקב עד תשע"ט(, לפי אשכול חברתי 3

 מוסד המשך

 

                                                 
אפיון רשויות כלכלי של יישוב מגורים במהלך לימודי התיכון מתבסס על ההודעה לתקשורת -אשכול חברתי 18

 10-. הרשויות המקומיות סווגו ל2015כלכלית של האוכלוסייה בשנת -מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית
מציין את הרמה  1כלכלי שלהן. אשכול -אשכולות הומוגניים שאינם שווי גודל לפי ערך המדד החברתי

 את הרמה הגבוהה ביותר. - 10ה ביותר, ואשכול הנמוכ

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201624330
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201624330
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201624330
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 השכלה גבוהה

 (2019/20ף )"סטודנטים בתש

 בישראל,וסטודנטיות אלף סטודנטים  327.3ף למדו "בשנת תש
19
(. 59.1%אלף נשים ) 193.4מתוכם  

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

 55.4% -באוניברסיטה הפתוחה , 54.9%ף אחוז הנשים בקרב הסטודנטים באוניברסיטאות היה "בתש ,

 .78.0% -ובמכללות האקדמיות לחינוך  58.6% -במכללות האקדמיות 

  תואר שלישיב 53.7% ,תואר שניב 62.9% ,תואר ראשוןב 58.5%אחוז הנשים בקרב הסטודנטים היה ,

 .דות אקדמיות אחרותבתעו 81.4%-בתעודת הוראה ו 76.5%

  כן ( ו83.2%נשים היו מקצועות עזר רפואיים )של הגבוהים ביותר  םיהאחוזבהם נמצאו שתחומי הלימוד

היו במדעים הפיזיקליים  האחוזים הנמוכים ביותר(. לעומת זאת, 79.1%חינוך והכשרה להוראה )

 .(32.3%לות )בהנדסה ואדריכו (32.5%במתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב ) ,(38.3%)

  בקרב הגבריםשנים  25.8לעומת  ,שנים 24.0הגיל החציוני של הנשים שלמדו לקראת תואר ראשון היה. 

 .הגברים שנים בקרב 32.2לעומת  ,שנים 31.5הנשים שלמדו לקראת תואר שני היה  שלחציוני ההגיל 

 31.5 -בקרב הגברים, ובתעודת הוראה  34.8-בקרב הנשים ו 35.5היו  יםהחציוני יםהגילבתואר שלישי 

 , בהתאמה.36.8לעומת 

 20אחוז הנשים בקרב הסטודנטים הערבים היה גבוה אף יותר מחלקן היחסי בקרב היהודים והאחרים 

י הנשים בהתאם אחוזהבדלים ב נמצאוערבים הסטודנטים הבקרב  ., בהתאמה(57.1%לעומת  69.3%)

 בקרב הדרוזים.  65.2%-בקרב הנוצרים ו 62.3% לעומת יםבקרב המוסלמ 70.9%דתית: הלהשתייכות 

  כלכלית-חברתיתבקרב סטודנטים שגרו ביישובים ברמה אחוז הנשים
21

 היה (,10-8גבוהה )אשכולות  

היה גבוה  האחוז( 3-1נמוכה )אשכולות  כלכלית-חברתיתבקרב אלו שגרו ביישובים ברמה אילו ו ,55.0%

 .65.1% - יותר

  החדשים לתואר ראשוןבקרב הסטודנטים
22

בתש"ף, הציון הפסיכומטרי הכולל הממוצע של נשים היה  

לגברים( וציון זהה  579-לנשים ו 574ציון זהה היה בתחום מקצועות עזר רפואיים ). 600ושל גברים  549

ברוב פרקי הבחינה הפסיכומטרית )מילולי,  לשני המינים(. 612לחלוטין היה בתחום הנדסה ואדריכלות )

 לית וכמותי( וברוב תחומי הלימוד, היה הציון הממוצע של נשים נמוך מזה של הגברים.אנג

                                                 
. לאוניברסיטה הפתוחה מאפיינים המייחדים אותה מיתר כולל סטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה 19

המוסדות להשכלה גבוהה. דבר זה בא לידי ביטוי בקבלה פתוחה ללימודי תואר ראשון )ללא דרישות מוקדמות( 
כל עוד לא נכתב אחרת, הנתונים אינם ובגמישות בבחירת מסלול הלימודים האישי ומשך זמן הלימודים. 

 וכוללים לימודי תעודה אקדמית. סטודנטיות באוניברסיטה הפתוחהכוללים את הסטודנטים וה
 .ערבים ואנשים שאינם מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין-אחרים כוללים נוצרים לא 20
של יישוב המגורים בפועל. יישוב המגורים נלקח מקובץ אומדני  2015לשנת  כלכלי-חברתי אשכול 21

אפיון רשויות מקומיות כלכלי של יישוב מגורים מתבסס על ההודעה לתקשורת -חברתיהאשכול ה אוכלוסייה.
 אשכולות 10-. הרשויות המקומיות סווגו ל2015כלכלית של האוכלוסייה בשנת -וסיווגן לפי הרמה החברתית

מציין את הרמה הנמוכה ביותר,  1כלכלי שלהן. אשכול -הומוגניים שאינם שווי גודל לפי ערך המדד החברתי
 את הרמה הגבוהה ביותר. - 10ואשכול 

 .סטודנטים לתואר ראשון שמופיעים לראשונה בקבצים המנהליים 22

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201624330
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201624330
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201624330
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 10.0% ( לא המשיכו ללמוד בתש"ף, 2018/19מהסטודנטיות החדשות לתואר ראשון בשנת תשע"ט )

בקרב הגברים. בכל התחומים אחוז הנשים שלא המשיכו ללמוד היה נמוך יותר מאחוז  10.1%-בדומה ל

 מדעי הרוח, חינוך והכשרה להוראה. :מלבד בתחומיםהגברים, 

 23דוקטורט באוניברסיטאות בישראל-בעלי תואר שלישי חוקרים וחוקרות בבתר

 ישראליות וזרותחוקרות בעלות תואר שלישי  1,090 24בממוצע בכל שנההשתתפו  2019-2014בשנים 

 דוקטורט.-בתרבמחקרי 

האחרונות,  בשניםמקבלות תואר שלישי בישראל היה יציב  נשיםעולה שחלקן של ה 25מפרסומים קודמים

דוקטורט מסך בעלי תואר שלישי דומה בין -כמו כן, עולה ששיעור ההשתלמות בבתר. 50.0%-ועמד על כ

 (.33%-)כ גברים לנשים

, נמצא שאחוז הנשים שקיבלו תואר שלישי במוסד אקדמי ישראליםדוקטורט -בקרב חוקרים וחוקרות בתר

, בהתאמה(. כמו כן, נמצא שאחוז 46.1%-ו 53.9%נקודות האחוז ) 7.8-גבוה מאחוז הגברים בבישראל, 

נקודות האחוז  3.4-הנשים שקיבלו תואר שלישי במוסד אקדמי מחוץ לישראל, נמוך מעט מאחוז הגברים ב

חוקרות ישראליות  685השתתפו בממוצע בכל שנה,  2019-2014בשנים בהתאמה(.  51.7%-ו 48.3%)

 דוקטורט. -בתרבמחקרי לות תואר שלישי בע

עיקר דוקטורט בישראל עולה בהתמדה. -בתרהמשתתפים במחקרי מספר החוקרים והחוקרות עם תואר שלישי 

נבע מעלייה במספר הנשים החוקרות. שיעור השינוי  2019-2014הגידול במספר החוקרים הישראלים בשנים 

 .(17תרשים )בהתאמה  12.2%-ו 17.0%במספר הנשים היה גבוה משיעור השינוי במספר הגברים, 

                                                 
-לחוקרים במסגרת בתרכמו בכל העולם, אוניברסיטאות וקרנות מחקר בישראל מעניקות מלגות מחיה  23

דוקטורט. המלגות ממומנות ממקורות שונים כמו: תקציבי מחקר של האוניברסיטאות או של הוועדה לתכנון 
ולתקצוב וקרנות מחקר, והן מאפשרות לחוקר להקדיש את כל זמנו למחקר, ללא צורך בשילוב עבודה 

  אחרת.
ניברסיטה, לרוב בשנים הראשונות לאחר דוקטורט הוא בעל תואר שלישי המשתלם במחקר באו-חוקר בתר

קבלת התואר, ובדרך כלל במוסד אחר מזה שקיבל בו את התואר השלישי. המחקר מתבצע במסגרת קבוצת 
מחקר קיימת או בליווי מנחה מהמוסד האקדמי. תחומי המחקר נמנים עם אחד מתחומי הלימוד הקיימים 

, האוניברסיטה העבריתבמוסדות האקדמיים:  טדוקטור-בתרבישראל מתבצעים מחקרי באוניברסיטאות. 
אוניברסיטת חיפה, , אביב-אוניברסיטת תל, אילן-גוריון, הטכניון, אוניברסיטת בר-מכון ויצמן, אוניברסיטת בן

 ואוניברסיטת אריאל.
 י.טרצע גאומוממ 24
. 1512מס'  פרסום .2009קריירה של בעלי תואר שלישי,  (.2013: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )פרסום 25

 .ירושלים: המחבר
 בלוחות השנתיים( 4.74)לוח  מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי תואר, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/קריירה-של-בעלי-תואר-שלישי-2009.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/חינוך-והשכלה-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2020-מספר-71.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/חינוך-והשכלה-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2020-מספר-71.aspx
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 2019-2014 ,אחוזים דוקטורט-שיעור השינוי במספר חוקרים וחוקרות בבתר - 17תרשים 

 

שוויון בין גברים לבין נשים בעולם האקדמיה ניכר גם מניתוח גילם של בעלי תואר שלישי חוקרים וחוקרות 

בתש"ע  35.4-השנים האחרונות הגיל החציוני של מקבלי תואר שלישי בישראל עלה מ 10-ב דוקטורט.-בבתר

(.2017/18בתשע"ח ) 37.1-( ל2009/10)
26

-בהמשך לכך, גם הגיל החציוני של חוקרים וחוקרות בתר 

ללא הבדל שנים  39היה  ישראליםים דוקטורנט-בקרב בתרנמצא שהגיל החציוני  2019-ים עלה, ובדוקטורנט

  גברים ונשים.בין 

אומנות, אומנויות ואומנות , חינוך והכשרה להוראהמקצועות עזר רפואיים,  :המחקר האקדמיים ומיתחב

שפות, ספרויות ולימודים , ועסקים ומדעי הניהול, משפטים, מדעים ביולוגיים, חקלאות, רפואה, שימושית

זים היה והאחפער  2019-ב .יםגברהז ומאחיותר  , היה גבוהדוקטורט-החוקרות בבתר שיםהנז ואח רגיונליים

.נקודות האחוז 68.4בין ל 4.5בין 
  

ים, יקליזילים, מדעים פכלה חהמחקר האקדמיים מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב, מדעי הרו ומיתחב

 נקודות האחוז 50.6-17.6זים היה והאחפער  2019-. ביותר היה גבוה יםגברהז ואח לותדריכואוהנדסה 

 .(18תרשים )

                                                 
בלוחות  4.74)לוח  מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי תואר, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייהראו:  26

 .השנתיים(

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/חינוך-והשכלה-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2020-מספר-71.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/חינוך-והשכלה-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2020-מספר-71.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/חינוך-והשכלה-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2020-מספר-71.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/חינוך-והשכלה-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2019-מספר-70.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/חינוך-והשכלה-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2019-מספר-70.aspx
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 2019אחוזים,  לפי תחום מחקר אקדמי, דוקטורט-חוקרים לחוקרות בבתרהפער בין  - 18תרשים 
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 2020עבודה בשנת 

 בקרב  65.5%, לעומת %58.2-ומעלה הגיע ל 15של נשים בגיל  27אחוז ההשתתפות בכוח העבודה

 הגברים.

  הגבריםבקרב  4.5%לעומת  4.1%-הגיע ל הבלתי מועסקות מכוח העבודהאחוז הנשים  ,2020בשנת.  

 של הנשים  2020דצמבר -מאז פרוץ משבר נגיף קורונה, האחוז מכוח העבודה בממוצע לחודשים מרץ

סיבות הקשורות בנגיף קורונה הבלתי מועסקות והמועסקות שנעדרו זמנית מעבודתן בכל השבוע בגלל 

 בקרב הגברים. 14.8%לעומת  מכוח העבודה, 17.1% היה

 בהסתכלות רחבה יותר על קבוצות נוספות שהושפעו מהמשבר נראה כי האחוז בממוצע לחודשים מרץ-

שהיו בלתי מועסקות, מועסקות שנעדרו זמנית  28של הנשים מכוח העבודה המותאם 2020דצמבר 

העבודה שהפסיקו  מעבודתן בכל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה, לא משתתפות בכוח

ולא משתתפות אחרות בכוח העבודה  2020לעבוד בגלל פיטורין או סגירת מקום העבודה ממרץ 

לעומת  19.5%-הגיע ל –המעוניינות לעבוד עכשיו אך לא חיפשו עבודה בחודש האחרון בגלל קורונה 

 בקרב גברים. 16.9%

 בקרב יהודיות שאינן חרדיות. 19.2%, לעומת 23.2%-בקרב יהודיות חרדיות הגיע שיעור זה ל

 בקרב הגברים הערבים. 19.1%, לעומת 21.7%בקרב ערביות היה השיעור 

בקרב אימהות שילדן  16.7%, לעומת 18.0%-הגיע אחוז זה ל 9-0בקרב אימהות שילדן הצעיר בגיל 

 .14-10הצעיר בגיל 

 70.2%  בהיקףעבדו  29.8%-שעות ויותר בשבוע( ו 35מלא בדרך כלל ) בהיקףמכלל המועסקות עבדו 

מהמועסקים עבדו  87.2%שעות בשבוע(. לעומת זאת, בקרב הגברים  35-חלקי בדרך כלל )פחות מ

חלקי  בהיקףמהנשים שעבדו  5.3%חלקי בדרך כלל.  בהיקףעבדו  12.8%-מלא בדרך כלל ו בהיקף

בארבעת  וחיפשו באופן פעיל לעבוד כךו לעבוד יותר שעות כלומר רצשלא מרצון,  עשו זאתבדרך כלל, 

עשו זאת  ,חלקי בדרך כללבהיקף גברים שעבדו מה 6.3%השבועות האחרונים שקדמו לפקידה בסקר. 

 שלא מרצון.

 27.8%  נוטות  4-0חלקי בדרך כלל. אימהות אשר הילד הצעיר שלהן בגילי בהיקף מהאימהות עבדו

. לשם השוואה, 2020חלקי בדרך כלל בשנת  בהיקףמהן עבדו  29.7%חלקי.  בהיקףיותר לעבוד 

  חלקי בדרך כלל. בהיקףעבדו  14-10מהאימהות לילד הצעיר בגילי  24.7%

 בקרב אימהות לילד אחד,  76.5%. 76.5%-אחוז האימהות הנשואות המשתתפות בכוח העבודה הגיע ל

ילדים  4-בקרב אימהות ל 68.2%-ו ילדים 3-בקרב אימהות ל 78.8%, ילדים 2-בקרב אימהות ל 79.7%

הוריות היה גבוה מזה של האימהות -או יותר. אחוז ההשתתפות בכוח העבודה של אימהות חד

                                                 
 .כוח העבודה כולל מועסקים ובלתי מועסקים 27
לא משתתפים בכוח  של בתוספת )מועסקים ובלתי מועסקים( העבודה כוחכוח העבודה המותאם הוא  28

לא משתתפים אחרים ושל  2020העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורין או סגירת מקום העבודה ממרץ 
 .קורונהמשבר הבכוח העבודה המעוניינים לעבוד עכשיו אך לא חיפשו עבודה בחודש האחרון בגלל 



24 

 2120לאומי -לקט נתונים לרגל יום האישה הבין
07/03/2021 

 מזה שלהוריות היה גבוה יותר -. גם אחוז הבלתי מועסקות בקרב האימהות החד81.4%הנשואות: 

 , בהתאמה(.3.1%לעומת  4.7%נשואות )האימהות ה

 מכלל המתייאשים  42.1%. אלף גברים( 10-)לעומת כ 2020-אלף נשים התייאשו מחיפוש עבודה ב 7-כ

 היו נשים.

 90.7% בקרב הגברים. 84.6%שכירות, לעומת  יומהנשים המועסקות ה 

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

. חלקן של הנשים מכלל אלפים 7.7-ל -, ומספר הגברים השכירים אלפים 9.8-קבלני משנה( הגיע ל

חלקן של  ,השוואהלשם  .55.9%-השכירים המקבלים את שכרם באמצעות חברות כוח אדם הגיע ל

 .49.9%השכירות מכלל השכירים עמד על 

  המועסקות. מכלל הנשים  8.9%אלף נשים שעבדו כעצמאיות שהן  167.0היו בישראל  2020בשנת

בקרב האימהות אחוז העובדות כעצמאיות מכלל האימהות המועסקות מעט יותר גבוה ועומד על 

10.3%. 

 202029משלח יד בשנת 

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

 .28.0%-המנהלים הגיע באותה שנה ל

 מכלל  34.8%אלף גברים. הנשים היו  235-כ , לעומת2020-נשים ב אלף 125-כ בתחום ההייטק עבדו

 המועסקים בתחום זה.

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

עובדות סוציאליות ויועצות סייעות למורים, אחיות מוסמכות, מסורתיים: מטפלות סיעודיות במשקי בית, 

מנהלות משרדים, פקידות משרד כלליים, מנהלות חשבונות, עובדות מזכירות, בתחומי חברה ורווחה, 

מחנכות לגיל ו לחינוך מיוחדמורות בבתי ספר יסודיים, מטפלות לילדים, מורות קופאיות ומוכרות כרטיסים, 

 מהמועסקים. 80%-ותר מהיו ימשלחי היד הללו, הנשים  המוחלט של ם. ברובהרך

                                                 
ירושלים. פרסום טכני  .2011הסיווג האחיד של משלחי היד (. 2015ראו: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) 29

 . ירושלים: המחבר.81מס' 

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%93-2011.aspx
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 תחבורה

 2020-מורשות לנהוג ב

 44.5%מיליון נשים היו רישיונות נהיגה. חלקן של הנשים מכלל המורשים לנהוג עמד על  2.1-ל. 

. שיעור 39.6% –מכלל המורשים לנהוג היו נשים, ובאוכלוסייה הערבית  45.8%באוכלוסייה היהודית 

נשים מכלל הנהגים באוכלוסייה  33%-במגמת עלייה מתמדת )מהנשים הערביות המורשות לנהוג נמצא 

 (. 2010הערבית בשנת 

  כך גם 46.7%ועמד על  44-35חלקן של הנשים המורשות לנהוג, היה גבוה במיוחד בקבוצת הגיל ,

ועמד  34-25חלקן היה גבוה במיוחד בקבוצת הגיל  אוכלוסייה הערבית. לעומת זאת, בהיהודיתאוכלוסייה ב

באוכלוסייה היהודית  35.0%ועמד על  ,נמוך במיוחדומעלה היה  75השיעור בקרב בנות . 44.6%על 

 באוכלוסייה הערבית. 7.1%ועל 

  בלבד  1.2%-באוכלוסייה היהודית ו 11.8%מכלל המורשים לנהוג באופנוע ) 10.8%הנשים היו

 מהמורשים לנהוג במונית, ברכב משא ובאוטובוס היו נשים.  2.0%באוכלוסייה הערבית(. 

 2020-2010שיעור הנשים המורשות לנהוג מסך המורשים לנהוג באותה קבוצת אוכלוסייה  - 19תרשים 
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 נתונים ארעיים - 2020-תאונות דרכים עם נפגעים ב

  30מורחב, )מסוג ת"דמההרוגים בתאונות דרכים  24.3%-מהנפגעים ו 37.7%היו הנשים  2020בשנת 

 (.כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון

  ( וכנהגות 13.2%(, כרוכבות אופניים )32.8%נפגעו פחות מגברים כנהגות כלי רכב ), נשים 2020בשנת

נפגעים  נפגעו כהולכות רגל וכנוסעות בכלי רכב בתאונות דרכים עםיחד עם זאת, הן  (.3.2%אופנוע )

 מהנוסעים בכלי רכב שנפגעו היו נשים.  53.5%-מהולכי הרגל שנפגעו ו 53.4%יותר מגברים: 

  12.4%-ו מורחב(, )מסוג ת"ד מהנהגים המעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים 23.3%נשים היו 

 31מהנהגים המעורבים בתאונות דרכים קטלניות.

 32מין תושבי ישראל עומדים לדין במשפטים פליליים לפי

 25.1  מתוכם 2018 קיבלו פסק דין בשנת –שהם תושבי ישראל  –אלף עומדים לדין במשפטים פליליים .

אלף גברים. 22.9-אלף נשים ו 2.2
33

 

  קטינים. אחוז הנשים בקרב כלל  –אלף  1.9-אלף היו מבוגרים ו 23.2אלף העומדים לדין,  25.1בקרב

(, אך 9.3%) לאחוז הנשים בקרב המבוגרים העומדים לדיןקרוב . אחוז זה היה 8.9%העומדים לדין היה 

  (.4.4%אחוז הבנות בקרב הקטינים העומדים לדין היה נמוך יותר באופן משמעותי )

  ,תושבי ישראל העומדים לדין במשפטים פליליים לפי גיל אחריות פלילית ולפי מין - 20תרשים 
 2018שנת פסק דין 

 

                                                 
תאונת דרכים עם נפגעים שסווגה על ידי המשטרה כ"תאונת דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד" או כ"תאונת  30

דרכים עם נפגעים מסוג כללי עם נפגעים", אך לפי נתוני בתי החולים, נמצא בה פצוע קשה אחד לפחות. 
 מסוג ת"ד מורחב". נפגע זה סווג בלמ"ס כפצוע קשה ולכן התאונה סווגה בלמ"ס כ"תאונת דרכים עם נפגעים

 יום. 30תאונת דרכים שנהרג בה אדם אחד לפחות או נפצע בה אדם אחד לפחות ונפטר מפצעיו בתוך  31
. נתוני שנת 2020 הנתונים מבוססים על מערכת מרשם פלילי )מפ"ל( של משטרת ישראל, ומעודכנים למאי 32

 הם נתונים ארעיים. 2018 פסק דין
שהם אינם תושבי  2018 אלף עומדים לדין במשפטים פליליים, שקיבלו פסק דין בשנת 8.6 בנוסף, היו 33

 תושבי ישראל בלבד.בפרק זה מתייחסים לנשים(. הנתונים  150-ישראל )מתוכם כ
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  לעומת 10.8%)בקרב הערבים  מהאחוזהעומדים לדין היה גבוה  34והאחריםאחוז הנשים בקרב היהודים 

המבוגרים נמצאו גם בקרב . הפערים באחוז הנשים, בין שתי קבוצות האוכלוסייה , בהתאמה(4.9%

הקטינים העומדים לדין  בקרב( וגם מהערבים 5.2%לעומת מהיהודים והאחרים  11.2%העומדים לדין )

 בהתאמה(., 1.3%לעומת  5.8%)

 ( היה גבוה באופן ניכר מ87.7%אחוז המורשעים בקרב מבוגרים העומדים לדין )בקרב הקטינים  האחוז

(. השוואה בין המינים מראה בבירור שאחוזי ההרשעה בקרב נשים העומדות לדין היו נמוכים 46.0%)

, 88.6%עומת ל 79.0%גם אצל מבוגרים ) –משמעותית מאחוזי ההרשעה בקרב גברים העומדים לדין 

 , בהתאמה(.47.1%לעומת  22.6%בהתאמה( וגם אצל קטינים )

 אחוז המורשעים בדין בקרב תושבי ישראל העומדים לדין במשפטים פליליים - 21תרשים 
 2018שנת פסק דין  ,לפי גיל אחריות פלילית ולפי מין

 

 החמורה  עבירהה קבוצת לפיאחוז הנשים בקרב מבוגרים המורשעים בדין במשפטים פליליים,  בבחינת

(. 18.8%שהורשעו בגין עבירות רישוי ) אלוהאחוז הגבוה ביותר של נשים היה בקרב  רואים כי, ביותר

מהמורשעים בגין  8.7%-שהורשעו בגין עבירות מרמה ועבירות כלכליות ו אלומ 16.0%הנשים היו 

בקרב מי שהורשעו בגין עבירות ביותר של נשים היו הנמוכים . האחוזים כלפי הסדר הציבוריעבירות 

 .3.1% –ועבירות אחרות  4.7% –מוסר )שהן בעיקרן עבירות סמים( 

                                                 
 .ערבים ואנשים שאינם מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין-אחרים כוללים נוצרים לא 34
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 אחוז הנשים בקרב תושבי ישראל המורשעים בדין במשפטים פליליים - 22תרשים 

 2018שנת פסק דין  ,עבירה החמורה ביותרה קבוצתלפי 

 

 2019ומעלה מתוך סקר ביטחון אישי,  20נפגעי עבירה בני 

  אלף  311.9( מעבירות שונות, מתוכם 11.5%ומעלה ) 20אלף בני  651.1בשנה שקדמה לסקר, נפגעו

 (.11.7%אלף נשים ) 339.2-( ו11.3%גברים )

  ומעלה שנפגעו מהטרדה מינית היה גבוה משמעותית מאחוז הגברים שנפגעו  20אחוז הנשים בנות

 , בהתאמה(.0.6%לעומת  4.2%מהטרדה מינית )

 2019ומעלה שנפגעו מעבריינות, לפי מין וסוג עבירה,  20בני  - 23תרשים 
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 תחושת ביטחון אישי

  ומעלה ציינו שהם מרגישים בטוחים במידה רבה או במידה רבה מאוד,  20מבני  85.7%, 2019בשנת

. האחוז בקרב הגברים היה גבוה בהרבה מהאחוז בקרב ללכת לבד באזור מגוריהם בשעות החשיכה

 , בהתאמה(.79.6%לעומת  91.7%הנשים )

 84.1%ועד לשיא של  24-20בקרב נשים בגיל  78.7%-תחושת הביטחון של נשים עולה עם הגיל: מ 

 .64-55בגיל 

 ( ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה,1ומעלה החשים ביטחון) 20בני  - 24תרשים 

 2019לפי מין וגיל, 

 

 10.3%  חוששים במידה רבה או במידה רבה מאוד להיפגע מאלימות באזור  שהםומעלה ציינו  20מבני

 .מגוריהם

 ( 8.4%לעומת  12.1%אחוז הנשים שחוששות להיפגע מאלימות באזור המגורים גבוה מאחוז הגברים ,

 בהתאמה(.
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 2019( באזור המגורים, לפי מין וגיל, 1ומעלה החוששים להיפגע מאלימות) 20בני  - 25תרשים 

 

 91.5%  מרגישים בטוחים במידה רבה או במידה רבה מאוד באזור ומעלה ציינו שהם  20מבני

 , בהתאמה(.91.1%-ו 91.8%. האחוז בקרב הגברים והנשים היה דומה )מגוריהם

 .גם בהשוואה לפי קבוצות גיל האחוז בין הגברים והנשים היה דומה 

 2019באזור המגורים, לפי מין וגיל,  (1ומעלה החשים ביטחון אישי כללי) 20בני  - 26תרשים 

 

 49.1%  ומעלה ציינו שכלל לא נפגעו מהתנהגות אלימה בכביש. 20מבני 

  ומעלה שציינו כי כלל לא נפגעו מהתנהגות אלימה  20בפילוח לפי מין ניתן לראות כי אחוז הנשים בנות

 , בהתאמה(.46.9%לעומת  51.1%בכביש גבוה יותר מאחוז הגברים )



31 

 2120לאומי -לקט נתונים לרגל יום האישה הבין
07/03/2021 

  הגברים שנפגעים מהתנהגות אלימה בכביש בכל יום או כמעט בכל יום גבוה יותר מהאחוז בקרב אחוז

 , בהתאמה(.17.0%לעומת  20.6%הנשים )

 2019ומעלה, לפי תדירות היפגעות מהתנהגות אלימה בכביש ולפי מין,  20בני  - 27תרשים 

 


