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עבודת נשים בימי הביניים



20-העבודת נשים במאה 
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20-העבודת נשים במאה 



שיעור התעסוקה של נשים נמוך משל גברים•

חלקיתגבוה מאחוז הגברים המועסק בעבודה חלקית אחוז הנשים המועסקות •

קיטוב מגדרי במשלחי היד -סגרגציה רוחבית •

אחוז האקדמאיות גבוה •

בעמדות מפתחמיעוט נשים –סגרגציה אנכית •

פערי שכר•

עומס עבודה כולל גבוה יותר•



%

ס  "בנק ישראל  על פי עיבוד לסקרי כוח אדם של הלמ: מקור
שונו הסקרים2012-ב* 

ס  "על פי נתוני הלמ



מרכז טאוב: מקור

ס"הלמ: מקור



מניעת סיכונים בעבודות מסוכנות ברורות  •

לכלגודל אחד מתאים •

הגישה המסורתית

...אבל

נשים וגברים שונים•

המשימות שנשים וגברים מבצעים הם פעמים רבות שונות•

הפגיעות של נשים וגברים  בעבודה שונות•



,מערכת רבייה

הורמוני מין

שדסרטן , גיל המעבר, חודשימחזור 

יותר אסטרוגן ופרוגסטרון

אגרסיביות יתר, צמיחת שיער פנים וגוף

יותר טסטוסטרון

המסייעים להבדלה ( cons)יותר תאי מדוכים ראייה

בין צבעים שונים

האחראים על ראיית  ( rods)יותר תאי קנים 

ראייה  , לילה ומסייעים באבחנה בתנועה

מרחבית

יותר חיבורים בין אונותמח

,  אינטואיציה, ביצוע מספר משימות בו זמנית

תקשורת

10%-גדול בכ

משתמשים יותר באונה השמאלית  

לימוד מהיר יותר של משימה אחת, אנליטי

אגן  , (אוסטופורוזיס)מסת עצם נמוכה יותר עצמות

(מרכז כובד נמוך יותר)רחב יותר 

עצמות ארוכות וכבדות יותר

(גמישות)כושר תנועה גדול יותר מפרקים

(מהר יותריתעייפו )25%-קטן בלב

50%-מסת שרירים גבוהה בשרירים

חזקים ומהירים





201120122013201420152016מין
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מקבלי דמי פגיעה לפי מין

2016דוח שנתי | המוסד לביטוח לאומי 
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לחץ בעבודה

פגיעה קטלנית

פגיעה חמורה

לחץ בעבודה



סיכונים בתקופת הפוריות





האםבריאות וגיל •

תזונה והרגלים  •

נפשימצב •

זיהום סביבה•

הריון מרובה עוברים•

גורמים לא ידועים•



לידה שקטה/הפלות, לאישהנזק בריאותי ← רעילות לאיברי הגוף השונים •

מומים מלידה  , פגיעה בהתפתחות העובר← טרטוגניות  •

סוכרת, אלרגיות, התפתחות סרטנית בתקופת הילדות← פגיעה בהתפתחות לאחר הלידה •

שינויים תורשתיים המועברים לדורות הבאים•



קרינה מייננת  •

קרינה לא מייננת  •

ארגונומייםסיכונים •

רעש•

ויברציות/ זעזועים •

קור קיצוניים/תנאי חום•

תנאי לחץ גבוה•



?  ימה•

?  להשפיעעשוי כיצד •

?  מי עשוי להיות חשוף•

קרינה שהאנרגיה שלה גבוהה מספיק כדי לגרום לשבירת המולקולות לאטומים בודדים 
ואלקטרונים חופשיים

סרטן, מומים מולדים, הפלות, בעיות פוריות

אנשי צוות אוויר, עובדי מעבדות או תעשייה, רפואהשירותי 



וירוסים

CMV-וירוס-ציטומגלו

(Cytomegalovirus)

מומים בלידה
משקל לידה נמוך

בעיות התפתחותיות

- Rubellaאדמת 

(German measles)

מומים בלידה
משקל לידה נמוך

לא בהריון-חיסון  * 

Bהפטיטיס 

(Hepatitis B virus)

משקל לידה נמוך
הדבקה בלידה

HIV
(Human immuneodeficiency

virus)

משקל לידה נמוך
סרטן  , בלידההדבקה

בילדות

שירותי בריאות
עבודה במגע עם ילדים

עובדי שירותי  , עובדים סוציאליים, שירותי בריאות
פירסינג/קעקועים,  חירום



חיידקים

טוקסופלזמה גונדי
(Toxoplasma gondii)

לידה שקטה/הפלות
מומים בלידה

בעיות התפתחותיות

,עבודה עם בשר נא
חקלאות, וטרינרים

(חתוליםצואת)

חיידק הברוצלה
(Brucella melitensis)

הפלות
פגיעה בפוריות

חיידק ליסטריה
)Listeria monocytogenes)

לידה שקטה/הפלות
משקל לידה נמוך

,  שירותי בריאות
עובדי מעבדה

,  מטבחייםבית 
,  וטרינרים

עובדי מעבדה

טפילים



מגע עם חומר מזוהםשאיפת אוויר מזוהם

חדירה עורית

בליעה



עובדי שירותי בריאות•

בתי כלא, מטפלות, בתי ספר וגנים, עובדי בתי אבות, עובדים סוציאליים•

שירותי חירום  •

עובדי מעבדה•

(סיכון לזיהומים זונטיים)עם בעלי חיים או מוצרים מן החי עבודה •

איסוף פסולת וטיפול בשפכים•

שירותי רשות מקומית•

פירסינג/קעקועים, קוסמטיקאיות, עובדי מספרה•

עבודות עפר•

של מחלה אנדמיתנסיעה לאזורים הדורשת עבודה •



נעשה שימוש בחומרים כימיים בתחומים רבים•

:דרכי חשיפה•

:גורמים בעלי פוטנציאל להזיק לעובר•

חומרים המצטברים ברקמות הגוף של האם לפני כניסתה להריון  1.
בתקופת הפוריותמניעה ← שעלולים להזיק לעובר 

מניעה בזמן הריון והנקה←הגוף חומרים שאינם מצטברים ברקמות 2.

לגבי העובר והיילוד" הרמה הבטוחה"מעט מאוד ידוע על •

(עיניים/עור)מגע  בליעה נשימה



השפעות על הרבייה והעוברסוג עבודההכימיהחומר 
משקל  , ירידה בפוריות, שיבושים במחזור החודשיחשיפה תעסוקתית*עופרת

פגיעה בהתפתחות העובר, לידה נמוך

חומר הדברה  )אנדוסולפן 
(*אורגנוכלוריד

פגיעה  , השפעה על פעילות המערכת האנדוקריניתחקלאות
לידה של עובר מת, בהתפתחות העובר

,  תעשייתיתעבודה ניקל, קדמיום, כספית
, ריתוך, מטלורגיה

שינייםלרופאי סייעת 

/  ירידה בפוריות, שיבושים במחזור החודשי
נמוךמשקל לידה , הפלה טבעית, פוריות מופחתת

ניקוי  , תעשייה, מעבדותממסים אורגניים  
ב"יבש וכיו

,  מולדיםמומים , משקל לידה נמוך, הפלה טבעית
השפעה על המחזור החודשי

,  חמצן דו חנקני)גזי הרדמה 
Sevoflurane),הלותאן

רפואת  , שרותי בריאות
וטרינריה, שיניים

הפלה טבעית, פגמים מולדים, השפעה על הפוריות

טטראכלורואתילן  
(פרכלורואתילן)

הפלה  , חוסר פוריות, שיבושים במחזור החודשיניקוי יבש
טבעית

פחמימנים ארומטיים  
פוליציקליים

,  עיבוד עץ, תעשייה
זיקוק ותחנות כוח

המגדילות את הסיכון  , התפתחות מוטציות
למחלת סרטן בילדות

ירידה בפוריותעיבוד בעץפורמאלדהיד
,  וחקלאותעובדי חממה חומרי הדברה  

ייצור, חנות פרחים
מומים מולדים  , הפלה טבעית, חוסר פוריות

סרטן בילדות, בעובר



MSDS/SDSגיליון בטיחות  •

ICSC–כרטיס בטיחות בינלאומי •

תווית החומר•

 משפטי סיכון ובטיחות–2303תקן

GHS

, הבין משרדית לחומרים מסרטניםרשימת גורמים טרטוגניים של הוועדה •
מוטגנים וטרטוגנים





למסמך המלא

http://oldsite.osh.org.il/uploadfiles/malgezan_p.pdf
http://oldsite.osh.org.il/uploadfiles/malgezan_p.pdf


(R-phrases)משפטי סיכון 

R45–עלול לגרום סרטן

R46– נזק גנטי תורשתיעלול לגרום

R60– לפגום בפוריותעלול

R61–עלול להזיק לעובר אדם

R64– להזיק לתינוקות יונקיםעלול



H351 – Suspected of causing cancer .

H360 – May damage fertility or the unborn 

child .

H361 – Suspected of damaging fertility or the 

unborn child .

H362 – May cause harm to breast-fed children.

השיטה המתואמת לסיווג 
ספר  . ותיווי כימיקלים

.ם"סגול של האו
Globally Harmonized 

System of Classification 

and Labelling of 

Chemicals



תנאי היגיינה  , מי שתיה נקיים, מחסור במתקנים כגון שירותים•

'וכיוב

עישון פסיבי במקום העבודה  •

העבודהסביבת טמפרטורה •

.ישיבה ממושכת/ ( שעות ליום4)עמידה ממושכת •

או , משמרות, (שעות לשבוע40-יותר מ)ארוכות : שעות עבודה•

לילהעבודת 

רבותהכרוכה בנסיעות עבודה •

נפשיתעבודה מעייפת , לחץ בעבודה•

הטרדות/אלימות•



תקופת הפוריות וחשיפה לגורמים מסוכנים•

לחץ ותשישות•

הטרדות ואלימות•

ושלדהפרעות שריר •

תאונות•



1959-ט"התשי, חוק שירות התעסוקה, 1988–ח"התשמ, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה•
טיפולי פוריות והורות, הריון, אוסר על מעביד להפלות בין עובדיו בין היתר על רקע מין

2008–החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים •

הישראלית מתוך תפיסה מעמד שוויוני לנשים בחברה -1954–ד "התשי, חוק עבודת נשים•
של נשים כאימהות עובדות

  איסור או הגבלה של עבודת נשים בתהליכי ייצור או במקומות עבודה

 הלילה והגבלות להעסקת נשים בשעות תנאים

 בימי המנוחה  , נוספותאיסור העסקה בשעות -להיריוןמהחודש החמישי החל
רופאאלא בהסכמתה ובאישור , ובעבודת לילה

זכויות נשים במהלך חופשת לידה

 בעבודה מסכנת הריון או , בזמן שמירת הריון, לאחר הפלה)מהעבודה להיעדר זכות
('במהלך טיפולי פוריות וכיוב, הנקה

 חופשת הריון, הריון)בהכנסה פיטורים ואיסור פגיעה בהיקף משרה או הגבלת  ,
('טיפולי פוריות וכיוב



הפוריותעבודות מסוכנות ואסורות בגיל •
שנים45אישה שטרם מלאו לה -" אישה בגיל הפוריות"

  חיסון במקרה של סיכון לאדמת(Rubella )טופס סירוב/לעובדת במוסד רפואי או חינוכי

 להעסיק אישה בגיל הפוריות במקום בו מייצרים אטרטינט אין(Etretinate)

 בחשיפה לריכוזים גבוהים מהמפורט( נשים בהריון ומניקות)+ הפוריות  להעסיק אישה בגיל אין:

ק"מ/ג"מ0.050–(Lead and Derivatives)ונגזרותיה עופרת . 1

ק"מ/ג"מCadmium and Derivatives) )–0.0050קדמיום ונגזרותיו .2

ק"מ/ג"מOrganic Mercury and Derivatives) )–0.0050אורגנית ונגזרותיה כספית . 3

הנוגעות לנשים בהריון ומניקות  הגבלות •
 ובחשיפה של החומריםלהעסיק נשים בהריון או מניקות בייצור אין:



 גבוהים מהמפורט בחשיפה לריכוזים אין להעסיק אישה בהריון או מניקה:

מ"חלEthylene oxide –0.75אתילן אוקסיד. 1

מ"חלVinyl chloride –0.75ויניל כלוריד. 2

 לעיל כשהם  לאישה בהריון להזריק תכשירים ציטוטוקסיים אנטיסרטניים כמפורט מותר
.מוכנים להזרקה 

38.5℃-אין להעסיק עובדת בהריון בקרבה למקור חום העלול להעלות את חום גופה מעל ל
חובת יידוע בהריון+ למשך ארבע שעות רצופות ומעלה 

חובת הצגת התקנות במקומות עבודה רלוונטיים



1979-ט"התשל, (עבודות בקרינה מייננת)עבודת נשים תקנות •

מיליסיברט לשנה מחייבת קיום פיקוח על רמות ושיעורי החשיפה לגבי העובדת  5מנת חשיפה העולה על 

1986-ו"התשמ, (תנאים לעבודת לילה)עבודת נשים תקנות •

1955-ז"תשט, (לילה בשירותי המדינה-עבודת)עבודת נשים תקנות •

1958-ח"תשי, (הצגת תמצית החוק)עבודת נשים תקנות •

:הגבלות לגבי רשיון טיס במהלך הריון–1981-א"התשמ, (רשיונות לעובדי טיס)הטיס תקנות •

הטרדה  אזכור כי  ברוב המקרים –1998-ח"תשנ, (חובות מעביד)למניעת הטרדה מינית תקנות •

מינית נעשית על ידי גבר כלפי אישה



בכל מקרה מומלץ כי המעסיק יערוך גם שיחה עם העובדת לגבי קשיים שהיא  

חשה





סיכוני תאונות•
החלקות בשל רצפה רטובה/נפילות

דקירות וחתכים  על ידי עצמים חדים  

סיכונים פיזיקליים•
(X-ray)אפשרית לקרינה מייננת חשיפה 

סיכונים כימיים•
(  איזופלואורן, הלותן, דו חנקן חמצני)חשיפה לגזי הרדמה 

חומרים ציטוטוקסים, חשיפה לתרופות
ועיקורחשיפה לחומרי חיטוי 

אלרגיה ללטקס( 'דטרגנטים וכו, גירויים ודלקות עור בגלל שימוש מרובה במים)

כולל מרפאות  )ובקהילה הן מועסקות בעיקר בבתי חולים . מהעובדים כאחיות הן נשים90%-כ
(ופרטיותומרפאות ציבוריות קופות חולים של 



ביולוגייםסיכונים •
למחוללי מחלות בנוזלי גוף של החוליםחשיפה 

פסיכולוגיות וחברתיות  , ארגונומיותבעיות •
כבדים ועקב  וכאבי גב תחתון כתוצאה מהטיפול בחולים רבי משקל נשיאת משאות עייפות 

עבודה ממושכת בעמידה  
(מצבי חירום ועומס נפשי, עומס עבודה)לחצים בעבודה 

(שחיקה)עבודת לילה , ארוכותמשמרות ושעות עבודה 
אלימות של החולים או בני משפחותיהם



סיכוני תאונות•
כתוצאה מהמצאות שאריות  , ה/טיפול בלקוחמעידה ונפילה תוך כדי , סיכונים מוגברים של החלקה

שיער על הרצפה ועקב עמידה על ריצפה רטובה
מניקור, תספורתעבודה חדים אחרים המשמשים לביצוע וכלי , תערים, דקירה ממספריים/פציעה

פיזיקלייםסיכונים •
UV, לקרינת לייזראפשרית חשיפה 

סיכונים כימיים•
,  מי חמצן, צבעי שיער , שמפו, פורמאלדהיד, ממסים, אקרילאטים)חשיפה לחומרים כימיים רבים 

(חומרי החלקה ועוד
חשיפה חוזרת ונשנית למים

סיכונים ביולוגיים•
מעבר של מחוללי מחלות במגע עם הלקוח  

כינים

פסיכולוגיות וחברתיות , ארגונומיותבעיות •
עמידה ממושכת במקרה של מספרה

(דאגה כלכלית, התמודדות עם לקוחות, עומס עבודה)לחצים בעבודה 

.  מהעובדים בבניית ציפורניים הן נשים96%-כ



סיכוני תאונות•
רצפה רטובה, בשל כיסי אווירהחלקות /נפילות

פיזיקלייםסיכונים •
קוסמיתאפשרית לקרינה חשיפה 

שרע

סיכונים כימיים•
(חיטויחומרי )חשיפה למזהמים 

ביולוגייםסיכונים •
חשיפה לזיהומים בעיקר דרך הנשימה  –איוורור מוגבל 

פסיכולוגיות וחברתיות , ארגונומיותבעיות •
כבדיםמשאות נשיאת 

עמידה ממושכת
(המשכיות העבודה, קבלת מרות, תפקוד במצבי לחץ)לחצים בעבודה 

לג-ט'ג, עבודת משמרות ועבודת לילה
אלימות של נוסעים

דיילות בסיכון גבוה יותר לשיבושים במחזור החודשי ולבעיות  ; מהדיילים מועסקים לתקופה זמנית90%-כ
.  פוריות



21-העבודת נשים במאה 



עובדי משרה חלקית ועובדים לא  , עובדי משמרות)לעודד הן עובדים והן עובדות •

בעבודהולהעלות נושאי בטיחות ובריאות לדווח ( רשמיים

בוועדות ובמשרות של  בטיחות  , בהערכה וקבלת החלטותלעודד נשים להשתתף •

בעבודהובריאות 

שיעריכו את ההשלכות של סיכונים וגורמי סיכון לעובדות וכן  לעודד מחקרים •

יתמקדו בנושאים מגדריים בבטיחות בעבודה  

כלים וציוד מגן אישי שונים לגברים ונשים, ציודלעודד חברות לתכנן •

ניהול סיכונים•

חינוך והדרכה  -מודעות •

התחשבות במגדר בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית הוא דבר חשוב בכל מקום עבודה



ל"המוסאפליקציית /טופס שאילתה באתר

ל"דוא :info@osh.org.il

דואר/פקס

03-5266455: טלפון

 פייסבוק-רשתות חברתיות





וכשיש שאלות בנושאי  
וגיהותבטיחות 


