
       

  
     052-6436663                        054-6535868                   03-5318895 

 ד"בס

שלום-עדינה בר

 

 2018פברואר 
 

לקראת דיון בועדה  – החיות בעוניעבודה לא מדווחת של נשים  –נייר עמדה 

 20.2.18 יוםלקידום מעמד האשה ב

 

היא ביטוי המתייחס למופעים  ,המכונה לעיתים גם עבודה בשחור ,עבודה לא מדווחת

, והרגולטוריות החוקיות המערכות ידישאינה מוכרת ומוסדרת שונים של עבודה 

נסה עליה אינה מדווחת. לעבודה בשחור סיבות שונות: לעיתים מדובר בעובדים הכשהו

רצון להימנע דובר בה(, לעיתים מקי אינו מוסדר במדינה )מהגרי עבודשמעמדם החו

 או מתוך רצון להתחמק מנושים.מתשלום מיסים 

 .עבודה בשחורישנן סיבות נוספות וייחודיות ל, באימהותובעיקר שים, כאשר מדובר בנ

להשתלב בשוק העבודה מתארות חוסר יכולת בשחור הפונות לעבודה למשל, אימהות רבות 

בילדים קטנים ללא בן טיפול , לצד במשרה מלאה חוסר יכולת להשתלבהמוסדר, בעיקר 

אפשרות או  בעבודה שאין בה גמישות בשעותאת הקושי לעבוד מציינות  אימהות. זוג

רצון האת ונמוכה בעלות  קושי למצוא מסגרות ילדיםהאת להיעדר בגלל מחלת ילדים, 

בשוק . כל זאת, מבוגרשל  להימנע ממצב בו הילדים נמצאים שעות ארוכות ללא השגחה

למצב  אותןים אלה מובילגורמים . כר נמוךמשלם לנשים ללא מקצוע שעבודה שמלכתחילה 

מהמוסד נשים רואות בקצבה ה. היא מקצבאות המוסד ביטוח הלאומיהכנסתן בו עיקר 

היות וגובה . אולם, לביטוח לאומי כאפשרות היחידה היציבה להכנסה עבור ילדיהן

לעבוד נשים רבות הצורך לשרוד גורם ל, מינימלייםמחייה אמצעי הקצבאות אינו מאפשר 

הגמישות הנדרשת , אולם עם בחלקיות משרה בעבודות לא מדווחות, בדרך כלל בשכר נמוך

 . 1להן לצורך הטיפול בילדים

אצל  ,או בלתי מדווחת באופן מלא ,קרית לעבודה בלתי מדווחתיהסיבה העעולה מכך כי 

 רצון להמשיך ולקבל קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי. מבנההישראליות היא אימהות 

הקצבאות בישראל הוא כזה שאם האשה תדווח על עבודתה הקצבה תפסק או תקטן 

משתפים פעולה עם המעסיקים ישנם מרוויחה שכר נמוך מאוד. יא גם אם ה ,משמעותית

 הנשים בגלל היתרונות הגלומים עבורם במצב.

ת לא מדווחות משאיר את אותן נשים בתחתית הסולם החברתי, ומצב זה של עבודה בעבוד

ים כמו חופשות, י, ללא תנאים סוציאלבתפקיד או בשכר קדםתבשכר נמוך, ללא יכולת לה

ש שכר המפרט את זכויותיהן ושאותו ניתן להציג בפני וללא תלימי מחלה, או  חגים, פנסיה
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, כשילדיהן גדלים הן חשופות לניצול מכל סוג ללא יכולת לדווח על הניצולהרשויות, כשהן 

 מובן מאליו שלמצב זה יש השלכות קשות גם לגבי ילדיהן.  .ותהופכות למבוגרות עני

אם עצמאית עם שני ילדים העובדת במשרה מלאה בשכר מינימום, לא תיחלץ מעוני בלי "

מהכנסתה, כאשר עם יותר משני ילדים  %40-שתמצא משאבים נוספים בסדר גודל של כ

העוני והפערים המוסד לביטוח לאומי "ממדי ) ."ההשלמה הנדרשת גבוהה יותר

 .(2016ח שנתי "דו ,"החברתיים

 

ח "על מנת לצמצם את היקף התופעה של עבודה לא מדווחת במציאות המתוארת בדו

דרמתי שינוי אנו כקואליציית אירגונים קוראות לממשלה לעשות  ,המוסד לביטוח לאומי

וכניסה שיקום הליכי תכך שיעודדו  אופן תשלום הקצבאות המיועדות לנשים חד הוריותב

או קיצוצה באופן משמעותי עם היציאה לעבודה  התשלוםללא הפסקת  למעגל העבודה

י המוסד לשנות את אופן תשלום מזונות הילדים על ידאנו קוראות  ,בפרט .ברף שכר נמוך

א במתן הגנה לילדים לל אין מדובר בקצבה אלכ הילדים מזונותלביטוח לאומי. במקרה של 

ולכן יש לנתק את תשלום המזונות מהכנסת  אשר אביהם אינו ממלא את חובתו כלפיהם

ככל שרשת הביטחון הסוציאלית רחבה יותר, יותר שיש לזכור כי המחקר מראה   האם.

  .2ועולות על מסלול של שיקום לעבודהנשים יוצאות 

 

יותר מעונות יום מסובסדים, מסגרות  –הסרת חסמים ליציאה לעבודה במקביל יש לפעול ל

סובסדות אחה"צ, קייטנות מסובסדות. אך יש לזכור כי הסרת החסמים ללא סיוע כספי מ

לא תצליח  ,במקביל באמצעות מזונות או השלמת הכנסה, שיאפשרו קיום הילדים בכבוד

 להוציא את הנשים למסלול של שיקום.

     

                                                           
2  Herbst, Anat. and Kaplan, Amit. (2016). Welfare Policy and the Implications of Divorce 
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