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 . מחקר על תעסוקת נשי� לאחר לידה, לראשונה, מינהל המחקר והתכנו� מציג

 

מטרת המחקר היא לבדוק את התנהגות הנשי� שעבדו לפני הלידה ביחס לחזרת� לעבודה לאחר 

 .הלידה

 

למיכל אופיר על קריאת המאמר והערותיה , תודות לגיל אשכנזי על עזרתו בסקירה הספרותית

 .הטל על העריכה הלשונית ולנירה עמיר על הדפסת הפרסו��למיה עורב

 

 

 

 

 

 ב� שלו�. ר י"ד

 ל הכלליהמנה





 תוכ� ענייני�
 

 
 עמוד 

 1 מבוא

 3 מטרת המחקר

 3 אוכלוסיות המחקר

 4 תיאור החוק

 5 הממצאי�

 5 תעסוקת נשי� לאחר חופשת לידה באר�

 9 תעסוקת נשי� לאחר חופשת לידה בעול�

 14 סיכו� והמלצות

 15 ביבליוגרפיה

 



 תמצית

 
. משק הישראלי ובעול� המערבי הול� וגדלנשי� ה� חלק אינטגרלי של שוק העבודה וחלק� ב

לכ� הפסקת עבודה כתוצאה מלידת ילדיה� עלולה להביא , ניכרת תרומת� לכלכלת המשק

 .למשברי� כלכליי� וחברתיי�

 

 : המחקר שלפנינו ניסה להשיב על השאלות האלה

 ?הא� לידת ילד גורמת לירידה בשיעור תעסוקת נשי� לאור� זמ� �

 ?ה ארוכה יותר תשפיע על החזרה לעבודהבאיזו מידה חופשת ליד �

 

: המחקר ג� בדק באיזו מידה משפיעי� המשתני� הבאי� על החלטת האישה לחזור לעבודה

. מצב התעסוקה של ב� הזוג ואזור המגורי�, השכר ערב הלידה, הענ� הכלכלי שבו היא עובדת

הכנסה , השכלה: י� לבי� החזרה לעבודהכמו כ� נבדקו קשרי� בי� משתני� דמוגרפיי� שונ

 .גיל הילד הצעיר ביותר וגיל האישה, מספר ילדי�, מעבודה

 

במהל� השני� החברה בכלל והמעסיקי� בה נעשו גמישי� יותר בכל הקשור להפסקת עבודה של 

המחקר שלפנינו מצביע על כ� שהפסקת עבודה של נשי� לאחר הלידה . נשי� בגלל לידת ילדיה�

ורוב� חוזרות לאותו ,  רוב הנשי� חוזרות לעבודה במהל� השנה שלאחר הלידה–ית היא זמנ

 . מעסיק

 

 על כ� שבמרבית המחקר מראה ג� השוואה בינלאומית בנוגע לאור� חופשת הלידה ומצביע

 .מדינות אירופה חופשת הלידה ארוכה יותר מאשר באר�

 

 2007, נבחרותמש� חופשת לידה במדינות 

)בשבועות(לידה הת שמש� חופ מדינהה

 16 אוסטריה
 21 איטליה

 15 בלגיה
 14 גרמניה
 52 דנמרק
 16 הולנד

 24 הונגריה
 14 ישראל

 16 לוקסמבורג
 43 נורווגיה

 17 ספרד
 17 פורטוגל

 42 פנלנד
 20 צרפת

 17 רומניה
 66 שוודיה



 

נויי� בהתנהגות יש קשר בי� אור� חופשת הלידה לבי� שיהא� אחת השאלות שעולות ה� 

  .ועל כ� המחקר ינסה לענות, התעסוקה של הא�
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 מבוא

 
 31.6% הוא היה 1975 בשנת :וח העבודה הל� וגדל במהל� השני�כהשתתפות של נשי� בהשיעור 

 ששיעור ההשתתפות של א�, י� נמו� בהשוואה לגברי�י הוא עד.�50%ל הגיעהוא  �2005בו

�וב 64.9% היה העבודה בקרב הגברי� כוח אחוז 1975בשנת  –הגברי� הל� וקט� בשיעור מתו� 

 .�60.7%ירד ל 2005

 

 )אחוזי� (נבחרותשני� ב, לפי מי, אחוז כוח העבודה האזרחי: 1לוח 

 

 גברי� נשי� שנה

1975 31.6 64.9 

1980 35.7 63.7 

1985 37.5 63.6 

1990 41.1 62.3 

1995 45.4 62.6 

2000 48.2 60.8 

2005 50.0 60.7 

 �6.5 58.2 1975 לעומת 2005אחוז שינוי 

 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  סטטיסטי לישראלשנתו
: מקור הנתוני�

 

, )40עד  גיל (פוריות  הל ע� הגיל בגילאי שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשי� לא רווקות גֵד

 בגילאי� �81%עלה לכ, �68%השתתפות היה כה שיעור 24נות עד בקרב ב: �ולאחר מכ� הוא קֵט

 .55 בגילאי� מעל �24% וירד לכ41�30

 

 של כל הגברי� לשיעור� קרוב – למדי נשי� לא רווקות גבוה שתתפות בכוח עבודה שלההשיעור 

 אצל הנשי� הלא רווקות 44%לעומת  (�78%בקרב לא רווקות ע� ילדי� הוא הגיע לו ,58.2% –

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשי� לא רווקות ע� ילדי� קט� ככל שמספר  ).ללא ילדי�

 . ילדי� ויותר4 אצל נשי� ע� �55%ונשי� ע� ילד אחד  אצל 83% –הילדי� גדל 
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 )אחוזי� (2005, י�נבחר מאפייני�אחוז כוח העבודה בקרב נשי� שאינ רווקות לפי : 2לוח 
 

  המאפיי�

 58.2 כ"סה

  ילדי�' מס

 44.1 ללא ילדי�

 78.0 ע� ילדי�

 83.2 ילד אחד

 80.8  ילדי�2

 74.9  ילדי�3

 55.5  ילדי� ויותר4

 צעיר היל הילד ג
 

1�0 69.4 

4�2 79.9 

9�5 82.6 

14�10 82.6 

 מספר שנות לימוד
 

8�0 15.4 

12�9 56.8 

15�13 65.7 

16+ 77.0 

 גיל האישה
 

 68.1 24עד 

29�25 77.2 

34�30 81.3 

44�35 81.2 

54�45 77.7 

55+ 23.6 

 .ת לסטטיסטיקההלשכה המרכזי, שנתו
 סטטיסטי לישראל: מקור הנתוני�

 

 שיעור השתתפות של נשי� לא רווקות גדל ע� רמת כי,  משתנה ההשכלה עולה שלבבדיקה

 שנות לימוד 16 אצל נשי� ע� �77%ו שנות לימוד 8 אצל נשי� ע� השכלה עד 15% :ההשכלה

עור ההשתתפות י ש:מתואמי� רמת ההכנסה ורמת ההשכלה ה� שני משתני� ,כידוע. ויותר

 . דל ע� רמת ההכנסהבכוח העבודה ג
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 שיעור ההשתתפות בכוח העבודה , אצל נשי� המעסיקות עוזרת או מטפלת מראה כינתו� נוס�

 .  או מטפלת בקרב נשי� שאינ� מעסיקות עוזרת57%לעומת  62% :גבוה יותר

 

 משתני� משלושה מצביעי� על כ� שמצב יציאת נשי� לעבודה מושפע שהוצגונתוני� כל ה

 :עיקריי�

 .ר הילדי�מספ .1

 .הכנסה מעבודה של האשה .2

 .מצבה הכלכלי של המשפחה. 3 

 

 של נשי� היה מושפע ג� מהמדיניות של מצב התעסוקה שינוי  בתקופות מסוימותכי, יש לציי�

 ,עבודהל לצאת את הנשי� לעודדהממשלה החליטה ,  להגדיל את כוח העבודהכדי :הממשלה

הנחות לאחר מבח� ו פתיחת מעונות יו� לתינוקות ,כל ילדנתנה לה� הטבות כגו� נקודת זיכוי על ו

 יתכ� שזאת. גברי�לאשר לצאת לעבוד מ משתל� יותר  א� לאישה, במקרי� מסוימי�. הכנסות

 .אחת הסיבות לירידה באחוז כוח העבודה אצל הגברי�

 

 מטרת המחקר

 

. דה לאחר הלידה את התנהגות הנשי� שעבדו לפני הלידה ביחס לחזרת� לעבובדקנו הזהבמחקר 

 שהשפיעו הגורמי� שהשפיעו עליה� בכניסת� הראשונה לשוק העבודה ה� אות� גורמי�הא� ה

 אחוז הנשי� שחוזרות לעבודה מיד מהובמילי� אחרות ?  החוזרת לשוק העבודה בכניסת��עליה

 מה ה� המשתני� , נבדקה השאלה כ� כמו?לאחר הלידה ומהו אחוז הנשי� שאינ� חוזרות כלל

 ?הפיעי� על חזרה או אי חזרה לעבודהמש

 

 אוכלוסיית המחקר

 

.  דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי וקיבלו2002ספטמבר �בי� החודשי� ינואר  שילדובדקנו נשי�

 .ריה� במש� שנה לאחר שמיצו את זכאות� לדמי לידהעקבנו אח

 

מוסד לביטוח המחקר התבסס על קוב� נתוני� ייחודי שהופק מתו� הקצבי� המינהליי� של ה

על ,  נכללו נתוני� על תעסוקה ושכר של האישה לפני הלידה ולאחר הלידהבקוב� .לאומי

 .  של היולדת נוספי�י� דמוגרפיועל מאפייני� מספר ילדי�  על,זוגהתעסוקה של ב� 

 

 �כ.  נשי� ילדו וקיבלו דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי39,218 2002ספטמבר �בחודשי� ינואר

 היו 96%.  הנותרות היו עצמאיות או חברות קיבו��4%ו, היו שכירות לפני הלידה 96%מה� 

 . יו�42של , היו זכאיות לתקופה קצרה יותר, 4%,  יו� והיתר84זכאיות לדמי לידה של 
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 שנות 15 עד 13 למדו 25%,  שנות לימוד12 עד 9 למדו 37%,  שנות לימוד8 מהנשי� למדו עד 12%

 . שנות לימוד�15נותרות למדו יותר מ הנשי� ה�26%ו, לימוד

 

 תיאור החוק 

 

לדמי הלידה המרביי�
1

 15או  החודשי� 14מתו�  10אשה שעבדה לפחות  זכאית – ימי� 84 – 

זכאית לדמי ,  החודשי�14 חודשי� מתו� 6 מי שעבדה לפחות . חודשי� שקדמו ללידה22מתו� 

 . ימי�42 –מחצית התקופה עבור לידה 

                                                 
1
 .לידה הוארכה בשבועיי�התקופה המירבית לדמי , במועד פרסו� המאמר 
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 הממצאי�

 

 

 קת נשי� לאחר חופשת לידה באר�תעסו

 

 12 נוספות חזרו לעבוד במהל� �26%כ, ד מיד לאחר חופשת הלידהו מהנשי� חזרו לעב61%

 לא עבדו עד תו� השנה הראשונה שלאחר חופשת �13% ואילו כ,החודשי� שלאחר חופשת הלידה

 .)3לוח  (הלידה

 

 � חופשת הלידה לפי מועד היציאה לעבודה בתו לאחר חופשת לידהנשי�: 3לוח 

 

  חודשי� לאחר חופשת לידהפרמס
 פרי�מס

 מוחלטי�
 אחוזי�

 כ"סה
39,218 100.0 

 61.4 24,093 חזרו לעבוד מיד

 11.8 4,640  חודשי�2�1לאחר 

 7.6 2,986  חודשי�6�3לאחר 

 4.4 1,722  חודשי�9�7לאחר 

 2.0 770  חודשי�12�10לאחר 

 12.8 5,007 שנהד בתו� ולא חזרו לעב

 

 

 57%: הסיכוי לחזור לעבודה מיד ע� תו� חופשת הלידה גדל ע� מספר הילדי�מראה כי  4לוח 

 מקרב הנשי� ע� �68%לעד מהנשי� ע� ילד אחד חזרו מיד לעבודה ושיעור זה גדל בהדרגה 

,  שלאחר הלידה במהל� השנהלאהסיכוי לחזור לעבודה לא מיד א, במקביל. ארבעה ילדי� ויותר

 הנשי� ע� ארבעה מ� 19%ורק  , עשו כ�נשי� ע� ילד אחדמה 29% –הילדי� קט� ע� מספר 

מספר ל בלי קשר, יוצא כי הסיכוי לא לחזור לעבודה בתו� השנה כמעט קבוע. ילדי� ויותר

 . מ� הנשי� חוזרות לעבודה בתו� השנה13.5%עד  12% :הילדי�
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 )אחוזי� ( הילדי� לפי מועד חזרה לעבודה ומספר,נשי� לאחר חופשת לידה: 4לוח 

 

 *מספר ילדי�
 כ"סה מועד חזרה לעבודה

1 2 3 4+ 

 15.4 19.3 31.5 33.8 100.0 כ"סה

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 68.1 64.2 61.3 57.0 61.4  מיד  לעבודחזרו

 19.4 23.0 26.8 29.4 25.8 חזרו במהל� השנה

 12.5 12.8 11.9 13.6 12.8 לא חזרו בתו� שנה

 .כולל הילד בלידה האחרונה* 

 

 נמצא כי הסיכוי  מספר שנות הלימודפי�עלמיד ע� תו� חופשת לידה בבדיקת החוזרות לעבודה 

 שנות לימוד חזרו מיד לעבודה 12 מהנשי� שלמדו עד �55% כ:לחזור גדל ע� מספר שנות הלימוד

 .)5לוח (  שנות לימוד�15 בקרב הנשי� שלמדו יותר מ�70%לעומת כ

 

 בקרב נשי� �17%מ: הסיכוי לא לחזור לעבודה בתו� שנה קט� ע� מספר שנות הלימוד, קבילבמ

 . שנות לימוד�15 בקרב נשי� שלמדו יותר מ�8% שנות לימוד ל12שלמדו עד 

 

 )אחוזי� ( שנות לימודפר לפי מועד חזרה לעבודה ומס,נשי� לאחר חופשת לידה: 5לוח 

 

מספר חודשי� לאחר  שנות לימודמספר 

 +16 15�13 12�9 8�0 כ"סה חופשת לידה

 26.6 24.8 37.0 11.5 100.0 כ"סה

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 69.6 66.8 53.9 56.5 61.4 חזרו לעבוד מיד

 11.0 11.5 12.7 11.3 11.8  חודשי�2�1לאחר 

 6.6 7.1 8.6 7.7 7.6  חודשי�6�3לאחר 

 3.4 3.7 5.2 5.2 4.4  חודשי�9�7לאחר 

 1.2 1.5 2.7 2.4 2.0  חודשי�12�10לאחר 

 8.1 9.4 17.0 16.9 12.8  בתו� שנהלא חזרו

      

  על ממצאי�, שלא במפתיעחזרה לעבודה לפי רמת הכנסה מעבודה מצביעההג� בחינת מועד 

הסיכוי לחזור . כידוע קיי� קשר חיובי חזק בי� רמת ההשכלה לרמת ההכנסהש משו� ,דומי�

 על פי נתוני .שכ� אי החזרה כרוכה בהפסד הכנסה גבוה יותר,  השכר רמת עולה ע�מיד לעבודה

,  מיד לעבודה חזרוח"ש 2,000 מקרב הנשי� ששכר� החודשי ערב הלידה לא עלה על 42%  4לוח 
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, במקביל.  ויותרח"ש 7,000 היה בקרב נשי� ששכר� החודשי �71% לבהדרגה עד ושיעור זה עלה 

כר הנמוכה לא חזרו לעבוד במהל� השנה הראשונה מסיו� חופשת  מהנשי� ברמת הש27%

 . בלבד בקרב הנשי� ע� רמת שכר גבוהה מהשכר הממוצע במשק5%הלידה לעומת 

 

  לפי מועד חזרה לעבודה לפני הלידה והשכר ,נשי� לאחר חופשת לידה: 6לוח 

 )אחוזי� (לידהערב           

 

 השכר ערב הלידה
עד כ"סה מועד חזרה לעבודה

2,000
3,000�2,0004,000�3,0005,000�4,000 6,000�5,0007,000�6,0007,000+

 22.7 8.9 12.7 15.8 19.9 12.5 7.4 100.0 כ"סה

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 71.0 69.8 68.7 64.8 54.6 48.7 42.3 61.4 מיד לעבוד חזרו 

 23.6 23.1 23.0 25.1 28.4 28.6 30.5 25.8 חזרו במהל� השנה

 5.4 7.1 8.3 10.1 17.0 22.7 27.2 12.8 חזרו בתו� שנהלא 

 

לפי הממצאי� שמוצגי� בלוח . שהשפיע על חזרה מיד לעבודה הוא המעסיקיעוד משתנה דומיננט

 לפני  אצלועבדושמעסיק ה  אותו עבדו לאחר הלידה אצל95% ,מבי� אלה שחזרו מיד לעבוד, 7

 . בקרב הנשי� שחזרו לעבוד לקראת תו� שנה�25%עור זה ירד עד ליש. ההליד

נשי� שכירות שחזרו לעבוד לאחר חופשת לידה לפי מועד חזרה לעבודה וחזרה : 7לוח 

 )אחוזי�(לאותו מעסיק 

מספר חודשי� לאחר 

 חופשת הלידה
לא חזרו לאותו מעסיקחזרו לאותו מעסיק כ"סה

 13.3 86.7 100.0 כ"סה

 4.6 95.5 100.0  מיד לעבודחזרו

 19.0 81.0 100.0  חודשי�2�1לאחר 

 39.1 60.9 100.0  חודשי�6�3לאחר 

 50.8 49.2 100.0  חודשי�9�7לאחר 

 74.9 25.1 100.0  חודשי�12�10לאחר 

 

נית� לראות .  נשי� עבדו לפני הלידה השפיע על הסיכוי לחזור מיד לעבודשבה ג� סוג העבודה

 והגיע  ציבוריי� הסיכוי לחזור מיד היה גבוה יותרקרב הנשי� שעבדו בענ� שירותי� ב כי8בלוח 

 מבי� הנשי� שעבדו בשירותי� הציבוריי� 10% . בענפי� כלכליי� אחרי�57% לעומת 67% –ל

 . בענפי� אחרי�13%לא חזרו לעבוד בתו� שנה לעומת 
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 עד חזרה לעבודה וענ�  לפי מו,נשי� שכירות שחזרו לעבוד לאחר חופשת לידה: 8לוח 

 )אחוזי� (כלכלי בו עבדו לפני הלידה          

 

מספר חודשי� לאחר 

 חופשת לידה
 אחרי�שירותי� ציבוריי� כ"סה

 64.5 35.5 100.0 כ"סה

 56.9 66.9 61.4 חזרו לעבוד מיד

 14.3 11.5 11.8  חודשי�2�1לאחר 

 8.5 7.3 7.6  חודשי�6�3לאחר 

 5.1 3.3 4.4  חודשי�9�7לאחר 

 2.3 1.6 2.0  חודשי�12�10לאחר 

 12.9 9.5 12.8  בתו� שנהלא חזרו

    

 

, ככלל. ג� למצב התעסוקה של ב� הזוג היה השפעה על ההחלטה של האישה לחזור מיד לעבודה

 מהנשי� שב� זוג� �61%כ.  במועד הלידהו מהנשי� שקיבלו דמי לידה עבד�86% הזוג של כניב

.  בקרב נשי� שב� זוג� לא עבד במועד הלידה�66%חזרו מיד לעבודה לעומת כעבד במועד הלידה 

הכנסת האישה נדרשת יותר לפרנסת ,  שכ� כאשר ב� הזוג אינו עובדתוא� את הציפיותהממצא 

ואול� כאשר משווי� חזרה לעבודה בתו� שנה לסיו� חופשת הלידה מצטמצמי� . המשפחה

 .)9לוח  (שב� זוג� לא עבד נשי�הפערי� בי� נשי� שב� זוג� עבד ל

  לפי מועד חזרה לעבודה לפני הלידה ותעסוקת ב זוג,נשי� לאחר חופשת לידה :9לוח 

 )אחוזי�(

זוג לא עבדהב�  זוג עבדהב�  כ"סה מועד חזרה לעבודה

 13.8 86.2  100.0 כ"סה

 100.0 100.0 100.0 

 65.6 60.7 61.4 חזרו מיד לעבוד

 18.6 27.0 25.8 חזרו במהל� השנה

 15.8 12.3 12.8 לא חזרו בתו� שנה
 

 

 חזרה לעבוד מיד לאחר חופשת לידה מצביעה על הבדלי� בי� האזורי�  המשתנה שלבחינת

� במחוז יהודה ושומרו� וחבל עזה הסיכוי לחזור לעבוד מיד היה  מראה כי10לוח  .השוני� באר

 .שיעור החזרה מיד היה גבוה, )64%(� והדרו) 66%( ג� במחוז ירושלי� .�69% והגיע ללמדיגבוה 

הסיכוי לחזור היה נמו�  –צפו� והמרכז , חיפה,  תל אביב–  ביתר המחוזות,לעומת זאת
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. ההבדל הבולט ביותר בי� המחוזות הוא הסיכוי לא לחזור בתו� שנה. �60% כ–מהממוצע 

 . ביהודה ושומרו��4% בירושלי� ו10% מהנשי� לא חזרו לעבוד לעומת �26% כ,במרכז

 

 לפי מועד חזרה לעבודה ומחוז מגורי�, נשי� לאחר חופשת לידה: 10לוח 

 

הדרו�תל אביב מרכזחיפה הצפו�ירושלי� כ"סהמועד חזרה לעבודה
יהודה 

ושומרו� 
וחבל עזה

 5.9 13.1 18.5 27.4 10.1 13.7 100.011.3 כ"סה

 68.7 64.0 59.2 60.1 59.4 60.4 65.8 61.4 מידלעבוד חזרו 

 27.0 22.8 21.8 14.3 29.3 23.9 23.4 25.8 חזרו במהל� השנה

 4.3 13.5 19.0 25.6 11.3 15.7 10.8 12.8 לא חזרו בתו� שנה

 

 

 עול�תעסוקת נשי� לאחר חופשת לידה ב

 

. מש� חופשת הלידה ארו� יותר מחופשת הלידה באר�, ברוב המוחלט של המדינות באירופה

 52 – דנמרק,  שבועות66 – דיהווש:  כמעט שנה וא� יותראורכתחלק מהמדינות חופשת הלידה ב

במדינות אחרות חופשת הלידה עדיי�   . שבועות42 –  שבועות ופינלנד43 – גיהוו נור,שבועות

רק  . שבועות17 –  שבועות וספרד21 – איטליה,  שבועות24 –  כגו� הונגריה,ארוכה א� כי פחות

ב היא המדינה היחידה  בעול� "ארה ). שבועות14 (למדי ובאר� חופשת הלידה קצרה בגרמניה

 .ההמערבי שאי� בה חופשת לידה לפי חוק לכלל האוכלוסיי

 

המחקרי� מצביעי� על  .המחקר בעול� בסוגיית חזרה לעבודה של נשי� לאחר לידה עשיר מאוד

� .ממצאי� קרובי� לאלה שהתקבלו באר

 

 : שעלו מתו� המחקרי� השוני�להל� סיכו� ממצאי�

 מחקרי� שדנו בגורמי� המשפיעי� על חזרת נשי� שלושה השוו סמית ובקאו 1999בשנת 

 .לעבודה לאחר לידה

 

גילו שאישה שעבדה במש� ההריו� ) 1990(והמחקר של אוקונר ) 1990(המחקר של גרט ואחרי� 

 .נוטה לחזור לעבודה לאחר הלידה

 

קבעו כי ההכנסה היחסית של הא� ) 1995 ,1992(וקלרמ� ' ליבובי�כמו ג� ) 1990(גרט ואחרי� 

 חלק ניכר היא גרט מצא שא� ההכנסה של הא�  .היא גור� חשוב בשיקולי הא� לחזור לעבודה

  מצא שאישה שיש לה ילד נוס� בביתהוא ג�. מהכנסת המשפחה היא נוטה יותר לחזור לעבודה

 .  פחות לשוב לעבודהנוטה
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סיכוי ה, מצאו שא� העבודה מאפשרת תעסוקה חלקית) 1998(וגלס וריילי ) 1996(' הופרת

 .  גדול יותרשהאישה תחזור לעבודה

 

 6גלס וריילי מצאו שלאחר  .73% – ואילו לאחר שנהלעבודה  60%חדשי� חזרו  6 לאחר ,לפי גרט

ואילו דשי� ו ח6אחרי חזרו  59%לפי אוקונל . 84%  ואילו לאחר שנה חזרו 83%דשי� חזרו וח

 1990הרי שבשנת  , 53% שבו 1980 וולדפוגל מצא שבעוד שבשנת .70%  חזרו לעבודהלאחר שנה

 . לעבודה54%שבו 

 

 מהנשי� שילדו חזרו לעבוד �60% נמצא כי כEDTR במסגרת 1994�1993במחקר שבוצע בשני� 

 בתו� �93% עד תו� שנה מיו� הלידה ול�86%שיעור זה הגיע ל .חודשי� שלאחר הלידה6בתו� 

 מהנשי� שעבדו לפני לידת ילד� לא חזרו לעבוד בתו� 7%כלומר רק . שנתיי� מאז הלידה

 .שנתיי� מאז הלידה

 

 �1988כאשר הבדיקה נערכה ב,  במועד החזרה לעבודהנמצאו הבדלי�  PSI 1977לפי מחקר של 

  .81% חזרו �1996 ואילו ב, שבועות28 לאחר 75% חזרו לעבודה  1988ב . �1996וב

 

מחקרי� הראו כי שיקול האישה א� לחזור לעבודה א� לאו תלוי ג� בתנאי� הצפויי� במקו� 

 , תנאי� מיוחדי� לנשי� ע� ילדי� כגו� הפסקותמעניקי� מהמעסיקי� 77%כ� למשל  .העבודה

 להניח כי ככל שיש אפשר.  לעבוד בשעות גמישות ולא סטנדרטיותה� מאפשרי� ל71%ואילו 

 חופשת הלידהבסמו� יותר לתו�  הנשי� יחזרו, טובי� יותר לאמהותבמקו� העבודה תנאי� 

)PSI 1977(. 

 

 86% ל1988 בשנת �75%מ עלה סיקכי שיעור החזרה לאותו מע, מגלה עוד  PSI 1997המחקר של 

 . לשפר את התנאי� לאמהותעסיקי� המ�ניסיול כשהסיבה נזקפת, 1996בשנת 

 

 מעסיק מצא וולדפוגל כי חזרה לעבודה אצל אותו בריטניה ויפ�, ב"במחקר השוואתי בי� ארה

בקרב נשי� בעלות  44%  בבריטניהשיעור הנשי� החוזרות לאותו מעסיק  :תלויה בהשכלה

 נעה בי� מעסיקביפ�  חזרה לעבודה אצל אותו  . תואר אקדמיבעלות 72%  ועד,השכלה נמוכה

ב ישנ� הבדלי� לפי "רהבא.   תואר אקדמיבבעלות �71% לבעלות השכלה נמוכה בקרב  33%

 . בהתאמה,�64% ו52% – יותר נמוכי�השכלה אול� 

 

,  הראה כי על עיתוי החזרה לעבודה משפיעי� המשתני� השכלה)2005(המחקר של הונג וקורמ� 

קיי� פער גדל  והול� בי� נשי� בעלות .  שבה מועסקת האשהגודל החברהו,  פרטי או ציבורימגזר

 .שי� אחרות בכירה לבי� נה תעסוקתעמד
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  לאחר חופשת לידה מיידחזרה לעבודהלתוצאות מודל הרגרסיה להסבר : 11לוח 

 רמת מובהקות מקד� רגרסיה משתנה מסביר

 0.0001 0,570.5 מקד�
) בחודשח"ש 7,000מעל = הבסיס  (ח"ש, רמת הכנסה של היולדת לפי הלידה

 0.0001 �0.5113 2000עד 
3000�2001 0.2634� 0.0001 
4000�3001 01718� 0.0001 
5000�4001 0.0554 0.0001 
6000�5001 0.1428 0.1941 
7000�6001 0.3034 0.0048 

 ) ילדי�4מעל : הבסיס(מספר ילדי� במשפחה 
1 0.0604 0.3566 
2 0.0400 0.3893 
3 0.0282� 0.5233 
4 0.1517� 0.0115 

 )ח"ש 7,000הבסיס מעל (רמת הכנסה של ב� זוג 
 0.0001 0.3158 בדלא עו

3,500�0 0.0925� 0.0127 
7,000�3,501 0.0813� 0.0233 

 )מעסיקחזרה לאותו : הבסיס(חזרה לאותו מעסיק 
 0.0001 �1.6099 לא חזרה לאותו מעסיק

 מחוז
 0.7293 �0.0181 ירושלי�

 0.0247 �0.1051 הצפו�
 0.0453 �0.1042 חיפה

 0.0906 �0.0615 המרכז
 0.0004 �0.1433 תל אביב

 0.6102 0.0241 הדרו�
 ענ� כלכלי

 0.0036 �0.3020 חקלאות
 0.5756 0.0353 תעשייה

 0.8544 0.0582 חשמל ומי�
 0.6989 0.0534 בינוי

 0.0018 �0.1863 מסחר
 0.0546 �0.2372 אירוח ואוכל

 0.4987 �0.0587אחסנה ותקשורת, תחבורה
 0.0031 0.1647 שירותי� עסקיי�

 0.0001 0.2839 ותי� ציבוריי�שיר
 0.0001 0.4140 שירותי� קהילתיי�

 גיל היולדת

 0.0001 0.2377 25עד 

30�26 0.0611 0.0459 

35�31 0.0985� 0.0024 

 ) ילדי�3מעל : הבסיס (6ילדי� מתחת לגיל ' מס

0 0.3852 0.3447 

1 0.0831� 0.4568 

2 0.0568� 0.6083 

3 0.1909� 0.0997 
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 תוצאות מודל הרגרסיה להסבר האי חזרה לעבודה בתו� שנה לאחר חופשת לידה: 12 לוח
 

 רמת מובהקות מקד� רגרסיה משתנה מסביר
 0.9072 �9.7228 מקד�

   
 ) בחודשח"ש 7,000 מעל :הבסיס(רמת הכנסה של היולדת לפי הלידה 

 0.0001 0.4036 2000עד 
3000�2001 0.1833 0.0012 
4000�3001 0.1181 0.0210 
5000�4001 0.1057� 0.0968 
6000�5001 0.1188� 0.1439 
7000�6001 0.2198� 0.0310 

 ) ילדי�4מעל : הבסיס(מספר ילדי� במשפחה 
1 0.2913� 0.0024 
2 0.2594� 0.0002 
3 0.0384� 0.5831 
4 0.2596 0.0069 

 )ח"ש 7,000 מעל :הבסיס(רמת הכנסה של ב� זוג 
 0.0001 0.2290 לא עובד
3,500�0 0.0450 0.3453 

7,000�3,501 0.1662� 0.0005 
 )חזרה לאותו מעסיק: הבסיס(חזרה לאותו מעסיק 
 0.9039 10.0734 לא חזרה לאותו מעסיק

 מחוז
 0.060 �0.1430 ירושלי�

 0.0001 0.2875 הצפו�
 0.0983 0.1218 חיפה

 0.2189 �0.0626 המרכז
 0.0053 0.1577 תל אביב

 0.4813 0.0458 הדרו�
 ) בנקאות:הבסיס(ענ� כלכלי 

 0.3230 0.1666 חקלאות
 0.4323 0.0963 תעשייה

 0.1148 1.6219 חשמל ומי�
 0.3478 �0.1799 בינוי

 0.7915 �0.0310 מסחר
 0.1429 �0.2524 אירוח ואוכל

 0.1376 0.2159אחסנה ותקשורת, תחבורה
 0.0065 �0.3060 שירותי� עסקיי�

 0.0019 �0.3459 שירותי� ציבוריי�
 0.0019 �0.4280 שירותי� קהילתיי�

 גיל היולדת
 0.0001 �0.2966 25עד 

30�26 0.0332� 0.4414 
35�31 0.0312 0.5117 

 ) ילדי�3מעל : הבסיס (6ילדי� מתחת לגיל ' מס
0 0.0624 0.9110 
1 0.1352� 0.3846 
2 0.1060� 0.4928 
3 0.1507 0.3589 
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 גרמניה ות השוותה בי� השאר בי� שיעורי חזרה לעבודה אצל יליד�2005במחקרה  מטרזינסקי 

מצאה כי חזרה לעבודה למשרה חלקית הייתה גבוהה יותר היא  .ואצל קבוצות מהגרי� שונות

בהשוואה בי� קבוצות שונות .  מלאהאול� לא היה הבדל בחזרה למשרה, ילידות גרמניה אצל

 .יותר לחזור לעבודה מקבוצות אחרות האירופית נטו הדות גרמניה והקהיליינמצא כי ילי

 

 מודל הסתברותי

 

 –הבודק את המשתני� המשפיעי� ) רגסיה לוגיסטית(תוצאות האומד� של מודל הסתברותי 

בפע� הראשונה על חזרה מיידית לעבודה ובפע� שנייה על אי חזרה לעבודה בתו� שנה לאחר 

 .� בממצאי המחקר תומכי–חופשת לידה 
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 סיכו� והמלצות

 

 מס� כל �10%ה� היוו פחות מו, דמי לידה,  אל� נשי��80�77 כקיבלנו מדי שנה, בשני� האחרונות

 .רווקות המועסקות בשוק העבודה�לאההנשי� 

 

לא נמצאו הבדלי� מהותיי� באפיוני הנשי� שחזרו לעבודה לאחר חופשת לידה לעומת 

 תתעסוקתיההתנהגות ב לשינוי הכלומר לידת הילד לא הביא, רווקות שאינ� אוכלוסיית הנשי�

  כי אפואיש להניח. רוב רוב� של הנשי� חזרו לעבודה במהל� השנה שלאחר הלידהו ,של הא�

 לא ,לידה בתשלו� מהמוסד לביטוח לאומיה חופשת תואר� � לפיה,הנדונות כיו�ת חוק והצע

 . לאחר לידה של הנשי�ה לשינוי בהתנהגות התעסוקיגרמו

 

מקו� סביר יותר בי� המדינות היותר ב את מדינת ישראל ציב הארכת חופשת לידה ת,זאת ועוד

  .נדיבות במש� חופשת לידה
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Abstract 

 
 
Women are an integral part of the workforce, and their share of the economy in 

Israel and in the western world is steadily growing. Women’s contribution to the 

economy is a notable one, and therefore their leaving work as a result of giving birth 

may lead to an economic and social crisis.  

 

The present research attempts to answer the following questions: 

 

• Does giving birth lead to a decline in the long-range employment of women? 

• To what extent does a longer maternity leave influence women’s return to 

work? 

 

The research also examines the extent to which the following factors influence the 

woman’s decision regarding her return to work: the economic sector of her job, her 

wages previous to giving birth, the work status of her husband and her place of 

residence. Furthermore, the relationships between various demographic variables – 

education, income from work, number of children, the age of the youngest child and 

the woman’s age – and the return to work are examined.  

 

In the course of the years, society in general and employers in particular have 

become more flexible regarding women’s leaving work due to giving birth. The 

research findings indicate that women’s leaving work after giving birth is temporary; 

most women return to work in the course of the year following their giving birth, and 

most return to the same employer.  

 

The research presents an international comparison of the length of maternity leave, 

and shows that the maternity leave is longer in most Western countries than it is in 

Israel.  



 

Country Length of maternity leave (in weeks) 

Austria 16 
Belgium 15 
Denmark 52 
Finland 42 
France 20 
Germany 14 
Holland 16 
Hungary 24 
Israel 14 

Italy 21 
Luxembourg 16 
Norway 43 
Portugal 17 
Romania 17 
Spain 17 
Sweden 66 

 
One of the questions that the research attempts to answer is, is there a connection 

between the length of the maternity leave and changes in the mother’s employment 

behavior. 


