
נשים, שנכנסות 
להיריון, יוצאות 
לחופשת 
לידה ולרוב 
מטפלות יותר 
שעות בילדים, 
מפסידות 
יותר שעות 
עבודה. בחברה 
תחרותית, נשים 
תהיינה בעמדת 
חסרון לעומת 
גברים, להם 
יש יותר פנאי 
מקצועי

כדי למצוא מבנה שייתן פתרונות, עלינו 
לחשוב מה היו הקשיים העיקריים שניצבו 
בפני נשים. נראה כי הקושי העיקרי 
היה: "מי יטפל בילדים?", והתשובה 
לשאלה היתה: "אימא". מצופה חברתית 
מנשים, ולעתים נשים מצפות מעצמן, 
לוותר על הקריירה כדי לטפל בילדים. 
אל לנו לשפוט נשים שבוחרות לפעול 
כך. אולם במקביל, על המדינה לייצר 
פתרונות שיאפשרו אלטרנטיבה לטיפול 
בילדים עבור נשים שרוצות בכך, או 
לחילופין ליצור מסלול שיבה לשוק 

העבודה לנשים בכל שלב בחייהן.
שלושה פתרונות אפשריים יכולים לענות 
על צורך זה: האחד, מסגרת שתטפל 
בילדים בעת שאימהות עובדות. השני, 
הכשרה מקצועית של אימהות, שתעניק 
שעות  הפסד  על  ותפצה  יתרון  להן 
העבודה. השלישי, מדיניות לעידוד 
מקומות עבודה לקדם אימהות עובדות 

ששבו לשוק העבודה.
מסגרת  מציאת  הראשון,  הפתרון 
הוא  בילדים,  לטיפול  אלטרנטיבית 
הפתרון המוכר, שקיימים לו מודלים 
שונים, גם בארץ. ביניהם, חלוקת חופשת 
הלידה בין אימהות לאבות, חינוך חינם 
מגיל צעיר, מעונות לילדים במקומות 
העבודה ועוד. ניתן רק לקוות שבישראל 
מודלים אלה יאומצו ביתר שאת ויושקעו 
בהם יותר משאבים, לדוגמה - בפתיחת 

פעוטונים באזורי תעשייה.
הפתרון השני, הכשרות מקצועיות, הוא 
לעניות דעתי חשוב לא פחות מהראשון. 
מדובר בתחום שאותו מדינת ישראל 
מזניחה לא רק עבור אימהות, אלא 
עבור כלל האוכלוסייה. מעט הקורסים 
שנפתחים על־ידי משרד הכלכלה והמסחר 
)לשעבר: התמ"ת( מועברים בשעות 
היום ולא בשעות הערב, כך שמי שכבר 
מחזיקים בעבודה לרוב לא יוכלו להשתתף 
בקורס. כמו כן, היצע הקורסים הוא דל. 
ככלל, על מדינת ישראל להשקיע הרבה 
יותר בקורסי ההכשרה האלה, ועל אחת 

כמה וכמה עבור אימהות עובדות.
קורסי ההכשרה יכולים להעניק לאימהות 
שיצאו משוק העבודה, בין אם לפרק 

חופשת לידה אינה בעיה, אלא מציאות 
שהחברה מגיבה לה.

מבנה שוק העבודה המסורתי, שבו ההבניה 
המקצועית האישית נעשית עד גיל 35 
לערך, שיא הקריירה מתרחש בגילאי 40-50 
ובגיל 60 פלוס יוצאים לפנסיה, מיטיב עם 
גברים. נשים, שנכנסות להיריון, יוצאות 
לחופשת לידה ולרוב מטפלות יותר שעות 
בילדים, מפסידות יותר שעות עבודה. 
הפסד שעות העבודה בא לידי ביטוי כהפסד 
שעות קידום מקצועי. בחברה תחרותית, 
נשים תהיינה בעמדת חסרון לעומת גברים, 

להם יש יותר פנאי מקצועי.
הרעת תנאי העובדים בעידן הניאו־ליברליזם 
הובילה לשבירת המבנה המסורתי שתואר. 
אבדן מוסד הקביעות, יצירת הנורמה של 
עבודה קבלנית, שבירת העבודה המאורגנת, 
שוד הפנסיות ובריחת המדינה מאחריותה 
להכשיר את תושביה לעבודה הובילו להרעת 
תנאי העובדים כולם: גברים ונשים. בעקבות 
זאת, נדרשת בנייה מחדש של שוק העבודה 
באופן שיצמצם פערים בחברה עבור שני 
המינים, אבל הרכבת המבנה החברתי־

תעסוקתי מחדש צריכה להיעשות לא כפי 
שהיה בעבר אלא מתוך חשיבה על תיקון 

המבנה הישן, שפגע בנשים.

 השינויים במבנה שוק העבודה כיום 
מהווים הזדמנות ליצירת מבנה תעסוקתי בו 
לנשים יהיו אפשרויות התקדמות ופיתוח 
מקצועיים כמו לגברים. כדי ליצור מבנה 
שוויוני, יש צורך במדיניות שתשפר את 
תהליך חזרת האימהות לשוק העבודה 
לאחר חופשת הלידה. מדיניות כזו תעודד 
נשים לשוב לשוק העבודה ותאפשר לנשים 
ההכשרה  שעות  הפסד  על  "לפצות" 
המקצועיות, ובכך תפחית משמעותית 
את אחד הגורמים לפער בין התקדמות 
נשים לגברים בעולם העבודה. לצד הרחבת 
המסגרות לטיפול בילדים, יש מקום לקורסי 
הכשרה מקצועית במימון המדינה. קורסים 
אלה יאפשרו הסבה מקצועית או הכשרה־

העשרה, שיתנו יתרון מקצועי לנשים לאחר 
חופשת הלידה. כמו כן, מדיניות כלכלית 
בדמות מענקים או זיכויי מס לאימהות 
ששבות לעבוד, אבות שיוצאים לחופשת 
לידה או מקומות עבודה שמעסיקים נשים 
שנעדרו ממעגל התעסוקה במשך יותר 
משנה, יעודדו יותר נשים לשוב לשוק 
העבודה. יתרון נוסף של מדיניות כזו 
תהיה שבירה מראש של מבנה תעסוקתי 
שמפריד בין מקצועות נשיים לגבריים, 
הפרדה שנובעת מהחשיבה של מעסיקים 
על ההשלכות של יציאה לחופשת לידה. 
מעבר לכך, תיווצר נורמה חברתית לפיה 

חופשת הלידה 
כמנוף לשוויון מגדרי

חופשת הלידה והטיפול בילדים, שניהם תפקידים מסורתיים של 

נשים, נתפסים היום כמכשול בפני הקידום המקצועי של נשים. 

האם ניתן לחשוב על צעדי מדיניות שיהפכו את הקערה על פיה?

נגה כהן

נגה כהן היא מובילה־שותפה של מיזם הכשרה והסבה של בוגרי מדעי 
החברה והרוח להייטק, עובדת במגזר העסקי, חיה בתל־אביב, פמיניסטית 
ופעילה חברתית, סטודנטית לתואר שני בהיסטוריה ובעלת תואר ראשון 
nogacohen777@gmail.com :בכלכלה, מדע המדינה ופילוסופיה /// דוא"ל
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הכשרה 
מקצועית 
בחופשת 

הלידה תהווה 
יתרון בשוק 

העבודה, 
כאשר היתרון 

המקצועי 
שנשים יקבלו 
יהווה תמריץ 

להעסקת נשים 
בכל המקצועות

משנה מחוץ לשוק העבודה או לעודד 
את חלוקת חופשת הלידה בין האבות 
לאבות  מענקים  בדמות  לאימהות, 
שיוצאים לחופשת לידה במקום האם.

ההכשרה  מודל  לפי  אקדמי:  עידוד 
המקצועית שתואר בפתרון השני. ההכשרה 
לא רק תסייע לנשים לשוב לשוק העבודה, 
אלא גם תהווה גורם שישפיע על חזרתן 

למעגל התעסוקה.
השקעה של המדינה בשלושת הפתרונות 
שנסקרו לעיל תצמצם את אי־השוויון 
שנוצר בין גברים לנשים שבוחרים ובוחרות 
להוליד ילדים ולהקים משפחה. קיימת 
תופעת לוואי חיובית נוספת למודל שתואר 
עד כה. במבנה שוק העבודה המסורתי, 
שבו איטיות הקידום המקצועי של נשים 
לעומת גברים היתה מובנית, היה חיסרון 
מובנה נוסף לנשים: נוצרו מקצועות 
נשיים ומקצועות גבריים. המקצועות 
הנשיים היו מקצועות שלרוב אפשרו חיי 
אימהות, ביניהם: הוראה, מזכירות, אחיות 
וכו'. זאת, כיוון שמעסיקים חשבו מראש 
על ההשלכות של יציאה לחופשת לידה 
על מקום העבודה ומנעו התקדמות של 
נשים, או לחילופין, נשים בחרו מקצועות 

שיאפשרו להן להיות אימהות. 
המודל צפוי לעודד שבירה של החלוקה 
הזאת, שכן אימהות ישובו מהר יותר לשוק 
העבודה וחופשת הלידה לא תיתפס כבעיה 
עבור מעסיקים. אולם, היתרון העיקרי 
של המודל בשבירת חלוקת העבודה הוא 
ההכשרה המקצועית. ההכשרה תהווה 
יתרון בשוק העבודה, כלומר חופשת 
הלידה תהפוך ליתרון בשוק העבודה. 
היתרון המקצועי שנשים יקבלו יהווה 
תמריץ להעסקת נשים בכל המקצועות.
המודל שתואר מתבסס על מדיניות 
אקטיבית של המדינה לעידוד התקדמות 
מקצועית של אימהות. מדיניות ברורה, 
שמושקעים בה משאבים, תייצר נורמה 
חברתית מובהקת לפיה בשוק העבודה 
עובדים גם גברים וגם נשים. נשים וגברים 
שונים זה מזה, ונשים יולדות ילדים - אולם, 
זו אינה בעיה, אלא חלק מהמציאות, שעל 

החברה להתמודד עמה. ///

מאמר זה הושמט בטעות מגיליון 
'חברה' הקודם, "מגדר ומשפחה"

משנת 2007 בדק התנהגות נשים שעבדו 
לפני הלידה ביחס לחזרתן לעבודה לאחר 
הלידה. לפי המחקר, "לא נמצאו הבדלים 
מהותיים באפיוני הנשים שחזרו לעבודה 
לאחר חופשת לידה לעומת אוכלוסיית 
נשים שאינן רווקות, כלומר לידת הילד 
לא הביאה לשינוי בהתנהגות התעסוקתית 
של האם, ורוב רובן של הנשים חזרו 
לעבודה במהלך השנה שלאחר הלידה". 
לפיכך מסיקים כותבי המחקר שהארכת 
חופשת הלידה בתשלום מהמוסד לביטוח 
לאומי לא תגרום לשינוי בהתנהגות 

התעסוקה של נשים לאחר הלידה.
למרות זאת, התעמקות במחקר מעלה 
נתונים מעניינים:  באופן ברור כמה 
ראשית, הסיכוי לשוב לעבודה לאחר 
הלידה גדל עם מספר שנות ההשכלה 
של האישה. שנית, תנאי העבודה, כולל 
השכר, מהווים גורם משמעותי בהחלטה 
אם לשוב לעבודה. שלישית, כ-10% 

מהנשים לא חזרו לעבוד בתום שנה.
למדיניות  מקום  שיש  ברור  לפיכך, 
ממשלתית לעידוד אימהות לשוב לעבוד. 
ראשית, כיוון ש-10% הוא אחוז לא 
מבוטל. שנית, כיוון שלמדיניות כזו יש 
השפעה מובהקת על חזרת נשים לשוק 
העבודה. המדיניות יכולה לבוא לידי 

ביטוי בעידוד כלכלי או אקדמי:
עידוד כלכלי: מדיניות כזו יכולה לעודד 
אימהות לשוב לעבוד באמצעות זיכויי 
מס או מענקים, לעודד מעסיקים לקבל 
לשורותיהם אימהות באמצעות זיכויי 
מס לחברה שמקבלת לשורותיה אימא 
שחזרה לעבודה אחרי פרק זמן של יותר 

זמן של חופשת לידה ובין אם לעשרים 
שנים, את הכלים לחזור לשוק העבודה 
ובלי לצבור "הפסדים" גדולים מדי. 

יכולות להינתן מספר סוגי הכשרות:
א. הסבה מקצועית עבור אימהות שנעדרו 
זמן רב משוק העבודה - הכשרות שיאפשרו 
הסבה מקצועית לעולם העבודה של 
ההווה. אלה יכולות להיות הכשרות בתחום 
ההייטק, התקשורת, היזמות, הכלכלה 
וכו'. מטרת ההכשרות היא לתת כלים 
וביטחון לאימהות שמעוניינות לשוב 
לשוק העבודה אבל חוששות שהן לא 
יהיו רלוונטיות אליו, וכן לתת ביטחון 
למעסיקים ברמת ההכשרה של העובדות.

ב. הכשרה־העשרה עבור אימהות שנעדרו 
הכשרות   - העבודה  משוק  קצר  זמן 
שיאפשרו למידה של תחום שנותן יתרון 
בעבודה שהן עובדות בה או מוכשרות 
אליה. הכשרה כזו "מפצה" על ההיעדרות 
ונותנת יתרון על הקולגות שהמשיכו 
לעבוד כל העת שהאימא שהתה בבית, כך 
שהתועלת של ההכשרה תהא שווה )לערך( 
לתועלת של שעות העבודה שהופסדו. אלה 
יכולות להיות הכשרות בתחומי הניהול, 
מחשבים, מדיה חברתית, תקשורת וכו'.
ג. מתן הנחות וסובסידיות ללימודים 
אקדמיים שכבר היום מהווים גם הכשרה 
מקצועית כמו עריכת דין, ראיית חשבון, 
הוראה וכו'. אלה יכולים להיות לימודי 

הסבה מקצועית או הכשרה־העשרה.
יש שיגידו שהפתרון השלישי, מדיניות 
לעידוד מקומות עבודה לקדם אימהות 
עובדות ששבו לשוק העבודה, אינו 
הכרחי. מחקר של המוסד לביטוח לאומי 
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