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המדינה לקידו  מוסד מבקר  של והערכת תרומת

 2004 1980 בי  השני  מעמד האישה בישראל
  יפעת לב ארי פרידברג

 מבוא
סוגיית מעמד האישה על היבטיה השוני  מצויה על סדר היו  הציבורי מזה שני  

כמעט מדי יו  ביומו רווחי  דיווחי  . בי  ומגווני והיא בעלת הקשרי  ר, רבות

הבדלי שכר , יחס לא הוג  כלפי נשי  במקומות עבודה, שעניינ  אלימות כלפי נשי 

אי  / שילוב סוגיית , משמעותיי  בי  נשי  וגברי  שאינ  מוצאי  צידוק כלשהו

 בצבא מובחרותביחידות  של נשי  בתפקידי  שהיו חסומי  בפניה  עד כה שילוב 

שלובה באורח ברור בחברות דמוקרטיות ומתקדמות הסוגיה זו חשיבותה של . ועוד

מתחדדת עוד יותר על רקע , תו  שהיא מדגישה לעיתי  חשיבה מודרנית ונאורה

דומה , יתרה מכ . העיסוק המתמיד בה ה  מבחינה תקשורתית וה  מבחינה אקדמית

חוק סוגיה זו לצד וזאת ה  בשל היותה כי אנשי שלטו  ופוליטיקה אינ  יכולי  עוד לד

העיסוק בה ובניגזרותיה עשוי לעיתי  מרכזית ובעלת כוח משפיע וה  בשל העובדה כי 

 .ליי  ותקשורתיי  נאי אלהניב רווחי  אלקטור
הנושאי  הקשורי  לקידו  ושיפור מעמד האישה והפעולות המתבצעות בגופי  

 נורמות והתנהגויות המושרשות שזורי  במסכת, ובמסגרות השונות בהקשר זה

בחינה של ציוני דר  . בחברה הישראלית לגווניה עוד מראשית שנותיה של המדינה

בתחו  זה עשויה ללמד על מאז  העשייה ואי העשייה ועל תרומת  של גופי  שוני  

ברובה , מערכת זו. ציבורית לקידו  ושיפור מעמד האישה(במערכת הממשלתית

בי  . נתונה כידוע לביקורתו של מבקר המדינה,  המנהל הציבוריובעיקר בתחו , הגדול

פעולות ותהליכי  המתבצעי  בגופי  , תפקידיו של מבקר המדינה לבחו  נורמות

ה  ברמה הספציפית וה  ברמה המערכתית ולהמלי  על תיקו  , ידו(המבוקרי  על

 .ליקויי 
___________ 

 .אשר פרידברג שהינו מעמודי התוו  בחיי' מוקדש לזכרו של אבי היקר פרופ 
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דל משקלו ה  בעיני ראשית שנות השמוני  העצי  כוחו של המבקר וגשהחל מדומה 

אשר על כ  ישנו עניי  לבחו  . ה  בעיני התקשורת וה  בעיני הציבור, הגופי  המבוקרי 

את מאפייני עיסוקה של ביקורת המדינה בישראל בסוגיות הקשורות למעמד האישה 

זאת על רקע היותו של מוסד מבקר המדינה מוסד ביקורת .  ועד היו 1980למ  שנת 

 .מ  המתקדמי  בעול 
הנחשב למוסד , עומדת השאלה הא  רואה מוסד ביקורת המדינההמאמר ביסוד 

סוגיה שראוי להתמודד , בסוגיית מעמד האישה על גווניה השוני , ביקורת מתקד 

עמה ה  ברמה הספציפית שעניינה נושאי  הקשורי  לגו  כלשהו או לנושא ספציפי 

פיעי  על קידו  ושיפור וה  ברמה המערכתית שעניינה נושאי רוחב המש, כלשהו

 מה תרומתה של ביקורת המדינה ,זאת ועוד זאת? כלליי  של מעמד האישה בישראל

 ?לקידו  מעמד האישה בישראל
בהיותה ביקורת , כי ביקורת המדינה בישראל: הנהבמאמר ההשערה הנבחנת 

לשינוי ושיפור מעמד האישה בישראל בשורה של , לאור  זמ , מתקדמת תרמה

במסגרת בחינת ההשערה . ועודמנהליי  , ציבוריי , חברתיי ,  חוקיי :ו  כגתחומי 

, גברי , ג  בשאלת קיומו של הבדל בהתייחסות  של מבקרי מדינהיעסוק המאמר 

שכיהנה בי    לעומת התייחסותה של מבקרת המדינה,בתקופה הנדונה לסוגיה זו

 .1998(1988השני  
חות ספציפיי  "דו, ל מבקר המדינהחות השנתיי  ש"לבחינת ההשערה נסרקו הדו

 אג   החות"כ  נסרקו דו(כמו. 1980חות נציבות תלונות הציבור למ  שנת "ודו

אחראי לתגובות לביקורת המדינה והביקורת הפנימית במשרד ראש הממשלה ה

ראוי לציי  כי מתו  החומר שנסרק (. חות השנתיי  של מבקר המדינה"הממשלה לדו

 במישרי  בנשי  ובעיקר במעמד  של נשי  ובסוגיות נבחרו הנושאי  שעוסקי 

 .)הקשורות בנשי 
חות העוסקי  במישרי  או בעקיפי  בסוגיית מעמד "זוהו נושאי  בדוזו במסגרת 

נסקרו . והמלצות הביקורת בתחו  זה, ממצאי , האישה ונבחנו ונותחו תכני 

, חקיקה:  והוערכו פעולות שהתבצעו בעקבות ממצאי הביקורת והמלצותיה כגו

ושינויי  בפעולות ובתהליכי  שאמורי  היו לקד  ולשפר את מעמד , נהלי , תקינה
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כ  נבחנו באורח השוואתי התייחסות  של מבקרי (כמו. האישה בתחומי  השוני 

  . המדינה במספר ארצות לסוגיה זו
 ביקורת המדינה

גולי  רבי  עברה תהפוכות וגל, כפי שעולה מ  הספרות המחקרית, ביקורת המדינה

 התמקדה ביקורת המדינה 50-א  בשנות ה. במהל  חמשת העשורי  האחרוני 

 חל מהפ  בתפיסת תפקידי שבמהל  השני הרי , בתחומי הביקורת המסורתית

תחומי  שנחשבו בלתי חדירי  לביקורת המדינה הפכו לתחומי  . ביקורת המדינה

: ורתיי  בעיקר כגו א  בעבר עסקה הביקורת בתחומי  מס. מבוקרי  לכל דבר

,  בתחומי  מתקדמי  כחסכו היא עוסקתאימות מסמכי  ובחינת נהלי  הרי שכיו  

 ).1984: גייסט ()1995 :פרידברג(אפקטיביות וא  ביקורת המדיניות , יעילות
ביקורת המדינה הולכת והופכת בעשורי  האחרוני  לחלק מאושיות המדינה והחברה 

ות  והיק  פעולותיה  של הפונקציות הממלכתיות וזאת על רקע התפתח, המודרנית

 .והציבוריות
אמורה לעקוב אחרי השינויי  , לתיקו  סדרי מנהל" ככלי"ביקורת מדינה מתקדמת 

המתמידי  והתפתחות  של הפונקציות השונות במדינה המודרנית ולעסוק בנושאי  

ורי כמו ג  העומדי  על סדר היו  הציבורי וביניה  נושאי  שמתחו  המנהל הציב

 . כלכליי  וארגוניי  המשפיעי  על אוכלוסיות נרחבות במדינה, נושאי  חברתיי 
מסווג החוקר קייד  את מוסדות ביקורת המדינה על פני , בהמש  למחקרי  שנעשו

ביקורת ניהול : בי  התפקידי  שמתאר קייד . קשת של ביצוע עשרה תפקידי 

טוהר , יעילות, בחינת תוכניות, ת ציבוריתנשיאה באחריו, חוקיות, סדירות, חשבונות

מצד . וביקורת מההיבט המשפטי, פומביות והמלצות לשיפור ותיקו , היענות, מידות

אחד של הקשת מצויי  מוסדות ביקורת מדינה מסורתיי  המתמקדי  בתפקידי  של 

ומצד שני מצויי  מוסדות ביקורת . סדירות וחוקיות וכדומה, ביקורת ניהול חשבונות

  ).Caiden: 1991(ונשיאה באחריות ציבורית , יעילות, המדגישי  בחינת תוכניות
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 ביקורת המדינה בישראל 
על ציוני דר  בהתפתחותה של ביקורת המדינה מביקורת מסורתית לביקורת 

מוזס . מתקדמת נית  להצביע עוד בשנות קיומו הראשונות של מוסד מבקר המדינה

שראל הסיק מספר מסקנות בעניי  מאפייניה של שהיה מבקרה הראשו  של מדינת י

בהשוואה , חוק מבקר המדינה בישראל"ל ש" הבהיר הנ1957בשנת . ביקורת המדינה

ליסטי מבחינת תפקידי הביקורת אסימקהוא מ, לחוקי  הקיימי  במדינות אחרות

 ).1957 :מוזס" (ומבחינת תחומי הביקורת
מגמות והתפתחויות בעבודתו של מוסד בח  א  הוא , מבקר המדינה השני יצחק נבנצל

שאלת פיקוח המוסד המחוקק על , הוא התייחס בי  היתר לפ  נוס . מבקר המדינה

 . המנהל הממשלתי באמצעות ביקורת המדינה
 היוו אב  בוח  לחוקר גילו  שבח  את 1961(1949חות מבקר המדינה בי  השני  "דו

ורת המדינה לגיבוש כללי  למנהל חות הללו וזיהה את תרומתה החשובה של ביק"הדו

ניסה במחצית שנות השישי  לזהות גבולות לביקורת טל ). 1966 :גילו (הציבורי 

 בעניי  זה טע  נורמנטו  כי חוק מבקר המדינה .חותיה"המדינה בישראל לאור דו

 ).1966 :נורמנטו (בישראל מגדיר את תחומי הביקורת בצורה הבהירה והעדכנית ביותר 

שקיימת הסכמה נרחבת בי  החוקרי  כי מוסד ביקורת המדינה בישראל , אנראה אפו

מוסד ביקורת מדינה הנמצא בקו , או כפי שהתבטא קייד , הנו בי  המתקדמי  בעול 

כא  המקו  לציי  כי . הראשו  של כיווני ההתפתחות האוניברסליי  בתחו  זה

, ראו, )ראלי בתוכ ומוסד הביקורת היש(מוסדות ביקורת מדינה מתקדמי  בעול  

 ביקורת -לאמור , את העיסוק בביקורת חברתית, כבר למ  ראשית שנות השמוני 

 כחלק לגיטימי ובלתי נפרד מעיסוק  בתחומי הביקורת ,העוסקת בבעיות חברתיות

 ).1988 :גייסט(ובעיקר לאור תק  האפקטיביות וביקורת תוצאות תכניות , המתקדמי 
קרי פ  מסוי  הנבח  , ביקורת אופקיתדמת הנו מאפיי  נוס  של ביקורת מתק

בביקורת אופקית כ  לדוגמא החל מבקר המדינה . השוואתית במספר גופי  מבוקרי 

חות על השלטו  "דו, מבקר המדינה (1986בתחו  השלטו  המקומי כבר בשנת 

שירות ה ביקורת דומה נעשתה בנושא). 1998, 1996, 1995, 1992, 1986, המקומי

ח "דו(הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה , )664(615, 1988, 38ח שנתי "דו(לציבור 

, 39ח שנתי "חות שנתיי  למ  דו"דו(מינויי  פוליטיי  , )895(886, 1986, 36שנתי 



 2004 1980 המדינה לקידו  מעמד האישה בישראלמוסד מבקר  של והערכת תרומת_______

205 

, ביקורת מורכבת יותר היא הביקורת המערכתית או, )1999, 49ח שנתי "ועד דו, 1989

שילוב "כמו ,  במספר גופי  מבוקרי שהיא ביקורת על מכלול של  של היבטי  הנבח 

 . ).ועוד" עבודת המטה במשרדי הממשלה", "אנשי  בעלי מוגבלות בחברה ובעבודה
. שכ , ה הניתנת לבדיקה מערכתיתהנה מעצ  מהותה סוגיי"מעמד האישה"סוגיית 

אשר על כ  סביר הוא לצפות שביקורת . ותחומי , משרדי , "חוצה גבולות"היא 

בחינת נושאי רוחב בסיסיי  ומהותיי  המתייחסי  למעמד האישה המדינה תעסוק ב

  .בישראל
 ומאפייניו" מעמד האישה"מהות המושג 

העולה לעיתי  תכופות על סדר היו  הציבורי והפוליטי " מעמד האישה"המושג 

ההשערה קוד  בחינתה של . מושג אמביוולנטי ועמו , לדעת חוקרי , בישראל הנו

 .עמוד על מאפייניו של מושג זה ולנתח אות ליש , שביסוד העבודה
בבחינה שתאפשר לקבוע בא  עסקה ביקורת המדינה או ,  של מושג זהענייננו

הקשורי  למעמד האישה , נקודתיי , לחילופי  הרבתה לעסוק בנושאי  ספציפיי 

נושאי רוחב (בסיסיי , או הרחיבה את עיסוקה ג  לנושאי  יסודיי , בגו  מסוי 

לצור  זה יש לאתר . ל קידו  ושיפור כלליי  של מעמד האישה בישראלהמשפיעי  ע

ידי מחקרי  וגופי  מוסמכי  שוני  (ולזהות כמוב  את אות  מאפייני  שנקבעו על

 .כמקדמי ומשפרי מעמד האישה בישראל) וכדומה, וועדות, ממשלה, כנסת(
 אחת הנה כאשר כל, מושג זה מזמ  לעיתי  קרובות ומעצ  מהותו הגדרות שונות

פיה  (ע  זאת קיימי  מספר מאפייני  שעל. מקו  ודת, זמ , למעשה תלוית תרבות

, ואמורי  הדברי  במדינות מערביות, לבחינה" מעמד האישה"נית  המושג 

 .דמוקרטיות
המאפיי  הראשו  הנו תוצר של מגמות חברתיות משמעותיות בולטות בחברה 

ההולכת וגוברת של נשי  בשוק המערבית בשני  האחרונות והוא השתתפות  

מאפיי  זה הנו אחד המדדי  שבאמצעותו נית  לבחו  את מעמד  של הנשי  . העבודה

בחברה כפונקציה תורמת וממריצה של המשק הכלכלי בחברות מערביות מודרניות 

, הטכנולוגיה, התפתחות מואצת בתחומי ההשכלה. וביניה  ג  ישראל
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קה עוסקת בשוויו  בי  גברי  ונשי  בתחומי אשר בחל(והחקיקה , הדמוקרטיזציה

 :פלדמ (סייעו וא  הגבירו את כניסת  של נשי  למעגל העבודה ) התעסוקה השוני 

1996.(  
מאפיי  נוס  הראוי לציו  הנו מימוש ההשכלה וניצול האופציות כתוצאה מרכישת 

ות נשי  שרכשו השכלה ספציפית וא  מנצלות את האופצי. ידי נשי (ההשכלה על

, יגדילו את סיכויי כניסת  למערכת הכלכלית, העומדות לרשות  כתוצאה מכ 

מחקרי  אחדי  הוכיחו את הקשר שבי  בחירת , ובעניי  זה. והחברתית, הפוליטית

 אוסטי  .סוג העיסוק לבי  הלימתו של העיסוק למסגרת הערכי  בה גדלי  האנשי 

 אפקטיבי בסיפוק שלושה צרכי  מצא כי הקריירה האידיאלית היא זו המשיגה איזו 

 ).1966: אוסטי  (י הידיעה שעבודת  מועילה" צורכי התרומה המסופקי  ע(  ;ידי עצ  ההתעסקות בעבודה( צורכי הנאה המסופקי  על(  ; צורכי קיו  המתקבלי  דר  התעסוקה עצמה(  :קרימרכזיי  
  החברתיי  הסטריאוטיפי; תגמול כספי: מאפייני  נוספי  למעמד האישה הנ 

מעמד "לאור מאפייני  אלו נוכל לומר כי המושג . והשפעת  על תעסוקת הנשי 

כפי שבא לידי ביטוי בחברה מערבית ודמוקרטית מוצא ביטויו בניצול  " האישה

השתלבותה , ומימוש  של מרבית האופציות הנפתחות בפניה של אישה שרכשה השכלה

, איזו  אפקטיבי בי  צורכי הקיו  שלהכתוצאה מכ  במעגל העבודה ויכולתה להשיג 

 .וצורכי תרומתה לחברה, צורכי ההנאה שלה
דומה כי סוגיית מעמד האישה עלתה על סדר היו  והעסיקה במידת מה את 

כבר בשנת . עוד משחר קיומה של המדינה, המחוקקי  ומעצבי המדיניות בישראל

 החוק ד  בנושאי  .חוקקה הכנסת את חוק שיווי זכויות האישה, )1951(א "תשי

ותחולת , הגנה על נשי , גירושי , נישואי : בכל הקשור לנשי  כגו " מסורתיי "

, בר . וכדומה, מעמד שווה, לא נכללו בו התייחסויות לנושאי  כמו שכר שווה. החוק

לסוגיית מעמד האישה מצד מעצבי , יש לראות בחוק זה התייחסות ראויה לזמנה

 ).1951(א"זכויות האישה תשיחוק שיווי (המדיניות דאז 
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במהל  השני  הוכנסו שינויי  . 1954-ד"התשי" חוק עבודת נשי " חוקק 1954בשנת 

כ  לדוגמא הוכנסו . ובוצעו תיקוני  שוני  בחוק המרחיבי  את תכולתו ותכניו

זכות ההורי  להתחלק בחופשת הלידה :  תיקוני  בחוק כגו 90(בשלהי שנות ה

שעות עבודה ; ה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדההארכת חופשת ליד; שלה 

נציבות (איסור פגיעה בהיק  משרה של עובדת בהריו  ועוד ; נוספות במהל  ההריו 

 חוקי  נוספי  חוקקו במהל  שנות קיומה של ).1999, 31/ הודעה נט, שירות המדינה

ד ולעובדת חוק שכר שווה לעוב: המדינה כאשר הנאורי  והמתקדמי  שביניה  היו

 .1988(ח" וחוק שיוויו  הזדמנויות בעבודה התשמ1996(ו"התשנ
ל וועדה שתפקידה היה לבדוק את "הממשלה דאז יצחק רבי  ז( מינה ראש1978בשנת 

הוועדה הגישה את המלצותיה . כ אורה נמיר"מעמד האישה בישראל בראשותה של ח

אותה וועדה ) 1978, ]נמירועדת  [:די  וחשבו  הוועדה למעמד האישה (1978באוגוסט 

א  בשני  .  מסקנות הנוגעות למעמד הנשי  בישראל250-הסיקה בזמנו לא פחות מ

היווה סוגיה מהותית שיש " מעמד האישה "מאוחרות יותר ניכר היה כי נושא 

ביטוי בהחלטת (הדבר בא לידי; לפחות הצהרתית, ראש(להתייחס אליה בכובד

על זכויות שוות לנשי  בתחומי התעסוקה  בדבר הקפדה 1985הממשלה מאפריל 

 .השוני 
מקצועית לבדיקה כוללת של (ח הוועדה ציבורית"נית  למצוא בדו, ציו  דר  נוס 

וחשבו  שלה (שירות המדינה וגופי  הנתמכי  מתקציב המדינה שפרסמה את הדי 

יש להבטיח : "כי, בי  היתר, קובעת הוועדה, בריכוז ההמלצות שלה. 1989באוגוסט 

ולקד  מעמד  , ניצול רב יותר של הפוטנציאל של הנשי  ככוח עבודה משכיל ואחראי

ידי הקפדה על מת  הזדמנות שווה להשתלבות  בתפקידי  (על, בשירות המדינה

, לעודד בעלות כישורי  לשאו  לתפקידי  ניהוליי  ומקצועיי  בכירי , בכירי 

להתוות מדיניות הכשרה , למנוע פגיעה עקיפה בכלל של שכר שווה לעבודה שווה

לקיי  מעקב בעניי  קליטת  של ומקצועית מיוחדת לנשי  בנושאי  המחייבי  זאת 

מקצועית לבדיקה (די  וחשבו  הוועדה הציבורית." (נשי  מהמיעוטי  במדינת ישראל

 ).1989 :]ועדת קוברסקי[כוללת של שירות המדינה וגופי  הנתמכי  מתקציב המדינה 

 בחנה את יישו  המלצות העבר בעניי  זה והעלתה לדוגמא הועדה של וועדת המשנה

 ." המסקנות של וועדת נמיר טופלו ויושמו עד כה250(רק חלק זעו  מ: "כי
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ח מקדיש פרק של  לסוגיית קידומ  של נשי  בשירות המדינה וזאת מתו  "הדו

. נההפרספקטיבה הרואה בנשי  כוח המהווה יותר ממחצית מכלל עובדי שירות המדי

ח מעלה מספר נתוני  שבעקבותיה  מצטיירת תמונת מצב המצביעה על ריבוי "הדו

 מכלל 58%( היוו הנשי  כ1988(ב(הול  וגדל של מספר הנשי  בשירות המדינה 

חות "בחינת דו .) בלבד44% היה שיעור  1978 בעוד שבשנת העובדי  בשירות המדינה

שילוב  מצביעה א  היא על מגמת האג  לקידו  נשי  ו, של נציבות שירות המדינה

 אחוז הנשי  2002כ  לדוגמא בשנת . עלייה בהשתתפות  של נשי  בשירות המדינה

 גברי  בעלי וותק 45% מול 55% שני  בשירות המדינה היה 30בעלות וותק של מעל 

 בד בבד  ).2003ח פעילות לשנת "דו, האג  לקידו  נשי  ושילוב ( שני  ומעלה 30של 

הנתוני  הצביעו , כ  לדוגמא. על נסיגה בקידומ  של נשי חות "דוי  המצביע

המתייחסי  לשני  הללו על שחיקה גוברת בשכר  של הנשי  לעומת שכר  של 

עפרוני שבחנה א  ). 2003: האג  לקידו  נשי  ושילוב  (הגברי  בתפקידי  מקבילי 

ל התרחבות הביאה ממסקנות הבדיקה שהצביעו ע, נושא זהוועדת קוברסקי עבור 

 ).ש (הפער ה  בהפרשי השכר וה  בקידו  האישי 
ח מספר המלצות לקידומ  של הנשי  במעגל העבודה "בצד נתוני  אלה מעלה הדו

ובעיקר רצוי לשי  לב להמלצה הראשונה המתייחסת ליישו  החלטת הממשלה 

 ,לנשי  בכל היוגע לקידו  בדבר הקפדה על מת  הזדמנויות שוות 28.4.85מתארי  

בוועדות ציבוריות שונות ובוועדות , במועצות המנהלי  של חברות ממשלתיותלחברות 

 ).ש (מכרזי  
" הסתננו"וועדת המשנה א  בקשה להראות שלקביעת מעמד האישה בישראל 

: תפישות כגו . תפישות ונורמות שהפכו לאכסיומטיות ושנית  להפריכ  על נקלה

ה אישה וכדומה ה  בעלות נטייה להדגשי כהונתה של ראש ממשל, ל"שירות נשי  בצה

מול תפישות אלה נית  בנקל להצביע על אול  , את אי אפליית  של נשי  בישראל

כ  לדוגמא יש הטועי  לחשוב . (תעסוקה ושכראפליית נשי  המוצאת ביטוי בתחומי 

כי מספר ימי היעדרות  של נשי  ממקומות העבודה גבוהי  בהרבה ממספר ימי 

בדיקה בעניי  מעלה כי .  גברי  וזאת בשל הריונות או טיפול בילדי היעדרות  של

 אשר על כ  ראוי שמדידת ).תדירות היעדרות  של גברי  גבוהה יותר מזו של נשי 

כ  '; וכו, כשרו , השכלה: הצלחת  של נשי  תעשה על סמ  נתוני  מדידי  כגו 

 .תוכלנה נשי  להתקד  יותר
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בעקבות . 1995(ה"התשנ, )ייצוג הול ) (מינויי (דינה  תוק  חוק שירות המ1995בשנת 

חוק זה נעשה ניסיו  לייש  את המלצות וועדת ההיגוי ליישו  התיקו  לחוק שירות 

בדיקה מפורטת של נושא קידו  נשי  בכל : ובי  היתר) ייצוג הול ) (מינויי (המדינה 

החדרת , פועלהצבת יעדי  מספריי  למשרדי  בנושא של מינויי  ב, משרד ומשרד

, נושא מעמד האישה לכל פעולות ההדרכה המתקיימות מטע  נציבות שירות המדינה

נציבות (לי  במשרדי  "וקידו  שינוי חקיקה והעברת האחריות בנושא זה לידי המנכ

 ).1' עמ, 1999, ח פעילות היחידה לקידו  מעמד האישה"דו, שירות המדינה
 ובו מכלול סעיפי  1998-ח"נית התשנ נחקק החוק למניעת הטרדה מי1998בשנת 

בעניי  זה ננקטו שורה של פעולות . שנועדו למנוע הטרדה מינית במקומות עבודה

 וכעוד צעד במסגרת הכוללת של שנועדו לייש  חוק זה במסגרת שירות המדינה

  .הצעדי  להעלאת המודעות למעמד  של נשי 
שה הוא חוק יעניי  מעמד האידי מעצבי המדיניות ב(הנדב  החדש ביותר שהונח על

חוק הרשות לקדו  מעמד  (1998ח "הרשות לקידו  מעמד האישה שנחקק בתשנ

א "השוואה בי  חוק שיווי זכויות האישה שנחקק בשנת תשי). 1998(ח"התשנ, האישה

מעלה כי החוק , 1998ובי  חוק הרשות לקידו  מעמד האישה שנחקק בשנת ) 1951(

נישואי  , הגנה על נשי  בתהלי  הגירושי : כגו " תיי מסור"הראשו  הדגיש נושאי  

 בסוגיות  בעיקרד וחוק הרשות לקידו  מעמד האישה הוא מפורט יותר . וכדומה

קידו  שווה : מתקדמות יותר שה  פרי ותוצר של חברה מודרנית דמוקרטית כגו 

ק ה  מטרותיו של החו. שכר וכדומה, הטרדה מינית, לגברי  ונשי  במקומות העבודה

להביא לתיאו  בי  הגופי  המטפלי  במעמד ;  המיני  בישראל בי שוויו הלקד  את 

לקד  ; והאכיפה בתחומי  אלה, החקיקה, לקד  את החינו ; האישה בישראל

להעמיד לרשות הממשלה את הכלי  והמידע ; פעילות למניעת אלימות נגד נשי 

 שתפעל ליישו  עקרונות הנדרשי  להשגת המטרות האמורות ולהקי  רשות מרכזית

 .אלה
דומה כי החידוש הגדול אשר מביא חוק זה הוא מחויבות  של כל משרדי הממשלה 

חוק הרשות (ידי הממשלה (פי מדיניות שטוותה הרשות ואשר אושרה על(לפעול על

ראוי להוסי  כי הרשות לקידו  מעמד ). 1998(ח"התשנ, לקידו  מעמד האישה

כל ידיעה או , )ידי מבקר המדינה(על(גו  מבוקר שהוא האישה רשאית א  לדרוש מכל 
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אשר נמצאי  בתחו  פעולתו , וחשבו  בתחומי פעולתה של הרשות(מסמ  או די 

 .וסמכותו של אותו הגו  והדרושי  לרשות לביצוע תפקידיה
אכ  העסיקה " מעמד האישה "בעקבות ההתייחסויות שהובאו להל  נראה כי סוגיית 

עוד נית  להצביע על . י המדיניות בישראל מאז קו  המדינהמפע  לפע  את מעצב

התפתחות  של מגמות שונות בגישותיה  של מעצבי המדיניות לסוגיית מעמד האישה 

גישות שעומדות בהלימה לתקופה ולנורמות , מרכיביו של מעמד זה וובזיהוי מאפייניו

  .החברתיות שלבשו ופשטו צורה במהל  השני 
 ונציב תלונות הציבור בנושאי  ממצאי מבקר המדינה

  2004 1980הקשורי  למעמד האישה בישראל בי  השני  
, על פי ההשערה המונחת ביסוד עבודה זו נית  לצפות כי ביקורת המדינה בישראל

תעסוק בנושאי  , )פי מאפייני  שנסקרו בעבודה זו(על(בהיותה ביקורת מתקדמת 

תתרו  לשיפור ולקידו  מעמד  של חברתיי  וביניה  מעמד האישה בישראל וא  

לבחינת השערה זו . וה  מערכתיי חברתיי  ספציפיי  ה  (הנשי  בתחומי  שוני 

כ  (כמו. 2004 ועד שנת 1980חות השנתיי  של מבקר המדינה משנת "נסרקו הדו

נסרקו ג  . חות השנתיי  של נציבות תלונות הציבור בשני  הנזכרות"נסקרו הדו

חות השנתיי  בתקופה "קרי  המצויות בהערות הממשלה לדותגובות הגופי  המבו

חות השנתיי  "נבדקו ג  סיכומי הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת לדו. .זו

 .חות נציב תלונות הציבור"של מבקר המדינה ולדו
מעמד " נושאי  שעסקו בהיבטי  שוני  הקשורי  ל 12כ נמצאו בתקופה זו "בסה

מעונות יו  : ו בנושאי  ספציפיי  הקשורי  לנשי  כגו  מה  התמקד8". האישה

. ביטוחי  לעקרות בית וכדומה, ל"קידו  חיילות בצה, נשי  מוכות, לנשי  עובדות

תשלומי  של : יתר הנושאי  עוסקי  בנושאי  הקשורי  בנשי  באופ  עקי  כגו 

ידו  שווה ק: כגו נושאי  , מאיד . וכדומה, ציוד ממוגרפיה, המוסד לביטוח לאומי

שכר , הטרדה מינית במקומות העבודה, ציבורי(לנשי  וגברי  בשירות הממשלתי

 . חות במסגרת הזמ  שנבדקה"כמעט ולא נסקרו בדו, שווה לנשי  וגברי  וכדומה
 מקרי  העוסקי  בסוגיית 3חות נציב תלונות הציבור בשני  הללו הועלו "מתו  דו

עיסוק  הוא בנושאי מעמד ,  ביותרא  שה  מעטי , נושאי  אלו. מעמד האישה
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. האישה באופ  ישיר ונית  א  לשייכ  לנושאי  המתקדמי  הקשורי  למעמד האישה

ראוי לציי  כי במסגרת הסמכות של נציבות תלונות הציבור הרי שהנציבות מבררת א  

 . ורק תלונות המוגשות לה אול  היא נעדרת סמכות ליזו  בירורי 
תייחסי  לסוגיית מעמד האישה בה  דנו מבקרי המדינה להל  נושאי  ותכני  המ

תגובות הגופי  המבוקרי  לממצאי הביקורת והתייחסויות הועדה , 1980למ  שנת 

 .לענייני ביקורת המדינה לממצאי  אלה
עוסק במספר נושאי  הקשורי  , )המבקר יצחק נבנצל (1980, 30ח שנתי "דו ) 1

ח "הדו.  מעונות יו  לנשי  עובדות(ו  נושא ראש. למעמד האישה ומכמה היבטי 

כ  יש לאפשר לה  (ועל" יש לעודד שילוב  של נשי  בכוח העבודה במשק"טוע  כי 

ח "הדו). 381' עמ, ש (להשתחרר עד כמה שנית  מדאגה למסגרות לילדיה  הקטני  

 1977ובשנת ,  הוקמה במשרד העבודה יחידה לתעסוקת נשי 1970מציי  כי בשנת 

משרד " נקרא המשרד 1970היות ובשנת .  לזכויות ומעמד האישההוק  האג 

עניי  הטיפול , "משרד העבודה והרווחה" נקרא המשרד 1977ובשנת " העבודה

במעונות יו  לילדי  הופקד למעשה בידי שתי יחידות נפרדות עוד מהתקופה בה היו 

ת ארגונית שיפעלו במסגר, פי המלצת המבקר(כ  ראוי על(על. שני המשרדי  נפרדי 

 .אחת וזאת במטרה לשפר את השירות הנית 
 של מבקר 30' ח השנתי מס"ח זה במסגרת הערות שר האוצר לדו"בתגובה שניתנה לדו

נאמר כי המשרד פועל ליצירת מסגרת ארגונית אחת וכי , )161' עמ, 1980(המדינה 

כי במהל  סוכ  , 1978משרד האוצר וארגוני הנשי  מיולי , בישיבה של נציגי המשרד

הצעת הוועדה הייתה . ט תיבח  שיטה חדשה לתשלומי הורי "שנת הלימודי  תשל

בעניי  . להנהיג שיטת תשלומי  אחידה לכל ילדי המעונות כולל את משפחות המצוקה

פיקוח על המעונות נקבע כי על משרד העבודה והרווחה למנות מפקחי  למעונות כפי 

 ). ש (שנקבע בחוק 
מת  תמריצי  לבני זוג העוברי  לעיירות פיתוח : ח זה הנו"בדונושא שני הנזכר 

ח מפרט "הדו. או סיעוד, רפואה, עבודה סוציאלית, הוראה: ועובדי  במקצועות כגו 

היות ורוב העובדי  במערכת החינו  הנ  . כי זכאי  לתמריצי  בעיקר אנשי חינו 

' עמ, ש (בה שכר  נוספת מבחינת מעמד  וגו" דחיפה"נשי  הרי שהנשי  מקבלות 

389.( 
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עניינו , 30ח השנתי "נושא שלישי הקשור למעמד  של נשי  ושא  הוא נבדק בדו

פי החוק אלמנות זכאיות לקצבת שארי  עד להינשא  (על. באלמנות שנישאו מחדש

עקב תלונות בעניי  זה . במצב זה על הביטוח הלאומי לשל  מענק בשני חלקי . מחדש

 בה התגלה כי לא תמיד טורח הביטוח הלאומי ליידע את ער  מבקר המדינה בדיקה

עניי  זה איננו נוגע באופ  ישיר ). 881' עמ, ש (האלמנות על זכות  למענק בשני חלקי  

מוסדות ס  של אינדיקציה מסוימת ליח, לדעתי, לסוגיית מעמד האישה א  מהווה

 .מדינה אחדי  לנשי  באשר ה 
וכתגובה , )341' עמ, ש ( של מבקר המדינה 30 'ח השנתי מס"בהערות שר האוצר לדו

הומל  על שיפור בהמצאת המידע לאלמנות , לממצאי  בעניי  אלמנות שנישאו מחדש

שנישאו מחדש בגי  זכאות  למענק המוסד לביטוח לאומי ובדבר זכות  לתשלו  

כ  תהיה אפשרות לאלמנה לעקוב אחרי ; המחצית השנייה ועל מועד תשלומו המשוער

 .ו התשל
עוסק בנושא שירותי  לנערות ) המבקר יצחק נבנצל (1981, 31ח שנתי "דו ) 2

חוסר טיפול בנערות במצוקה יגרו  "ח מצביעי  על כ  ש"ממצאי הדו. במצוקה

המבקר אכ  רואה ). 445' עמ, ש " (לדחיקת  לשולי החברה ולהתדרדרות  המוחלטת

שה של אות  נערות וחוסר פתח להתדרדרות ק, בטיפול לא מספיק בנערות במצוקה

. יכולת של החברה המודרנית להתמודד ע  הכשלי  הנובעי  מדחיקת  לשולי החברה

ח את התמודדות  של השירותי  הרלוונטיי  ע  "המבקר ממשי  וסוקר באותו דו

המבקר מצא כי ברוב המקרי  אי  הקפדה על מילוי טפסי  . הריונות מחו  לנישואי 

שואי  ומתו  הנתוני  לא ברור א  אכ  קיימות תוכניות של נשי  שהרו מחו  לני

 ).451' עמ, ש (להחזרת  לתפקוד בחברה נורמטיבית 
מעלה כי אי  ולו נושא אחד הקשור , 1983, 33(ו, 32,1982 (חות השנתיי  "סריקת הדו

 .במישרי  או בעקיפי  לסוגיית מעמד האישה
את נושא תפקידי , ק טוניקיצח, מעלה המבקר דאז, 1984, 34ח השנתי "בדו ) 3

לבדוק , בי  היתר,  הייתה1983מטרת הביקורת שנערכה בסו  שנת . ל"החיילות בצה

. את מכלול התפקידי  והפעולות להרחבת קשת התפקידי  בה  נית  לשב  חיילות

 18%,  מ  החיילות משובצות בתפקידי מנהלה70%העלתה הבדיקה מצב בו , כצפוי

מצב זה ). 825' עמ, ש ( משובצות בתפקידי אחזקה 7% ,משובצות בתפקידי הפעלה
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ראוי לציי  כי . כשלעצמו שיק  את חת  תפקידי הנשי  ג  בחברה הישראלית

בו המליצה , )ועדת נמיר (1978(ח הוועדה למעמד האישה שפורס  ב"בעקבות דו

ולהעלות את רמת , להרחיב את הכשרת החיילות בתחו  הטכני, בי  היתר, הוועדה

 1981-מצא המבקר כי וועדת ההיגוי שמינה ראש אכא ב, עיות  של הפקידותמקצו

שמטרתה הייתה לבחו  את הרחבת קשת המקצועות , )בעקבות המלצת ועדת נמיר(

המלצתו של . לא השיגה למעשה את מטרותיה, בה  עשויות החיילות לשרת בצבא

תקבלו בעניי  המבקר הייתה כי יש לפעול במהירות ובהתמדה למימוש ההחלטות שה

ראוי לציי  כי זהו אחד המקרי  . ל"הרחבת קשת התפקידי  של החיילות בצה

ח וועדה שעיסוקה בקידו  מעמד האישה "הבודדי  בו עשה מבקר המדינה שימוש בדו

 .פיה  יש לערו  את הביקורת בסוגיה זו(וא  ראה בהמלצותיה אמות מידה שעל
ב שער  מבקר המדינה לבחינת תיקו  כלולי  ממצאי מעק, 1986, 36ח השנתי "בדו

ממצאי המעקב הראו כי . ל" בנושא תפקידי החיילות בצה34ח "הליקויי  שהועלו בדו

ת הודיעה "אג/ל "מחלקת תקינה במטכ. עדיי  לא קיי  תכנו  רב שנתי בנוגע לחיילות

ת מחלקת תכנו  שבי  יתר " הוקמה באג1985 כי בקי  1985(למשרד מבקר המדינה ב

שנתית של ( את התוכנית הרב1986יה היא אמורה לגבש ולהגיש עד אפריל תפקיד

 1985ביוני . שנתי לחיילות(לאחר אישור התוכנית יוכ  בהתא  לה תכנו  רב. ל"צה

ל "  ראשית דיווח לפורו  המטה הכללי בנושא שירות החיילות בצה"מסרה קצינת ח

של החיילות בתחומי  רבי  ל כי נית  לנצל את כישוריה  "ובסו  הדיו  קבע הרמטכ

ח מציי  כי מספר החיילות "הדו. מאד בצורה אפקטיבית ותו  הפקת התועלת המרבית

גדל ונקבעו מדדי  , ששובצו בתפקידי  חליפיי  לחיילי  לרבות במער  הטכני

 ).1201' עמ, ש (אדמיניסטרטיביי  להיק  הרצוי של חיילות במקצועות אחדי  
-1985שניתנו בי  השני   (39ח " עד דו35ח "יי  מדוחות השנת"המש  סקירת הדו

פרט למעקב , מראה כי אינ  דני  כלל בנושאי  הקשורי  למעמד האישה, )1989

 היא 1985הדבר מפתיע בעיקר על רקע העובדה ששנת . ל"בנושא תפקידי החיילות בצה

שהתוותה מספר דרכי  , השנה בה התקבלה החלטת ממשלה הנוגעת למעמד האישה

 .מליצה המלצות לקידומ  החברתי והכלכלי של הנשי  בישראלוה
 ושעליו חתומה מבקרת המדינה דאז 1989 שראה אור בשנת 39ח השנתי "הדו ) 4

. הפעלת מעונות יו ,  והוא1980 משנת 30ח "חוזר לנושא שנדו  בדו, מרי  ב  פורת
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ויות מקומיות ידי ארגוני הנשי  ורש( הופעלו על1988ח מראי  כי בשנת "ממצאי הדו

מספר הילדי  בכל מעו  , אול  הצוות במעונות היה קט  מדי עדיי ,  מעונות יו 970-כ

בסיו  ). 443' עמ, ש (היה גדול מדי והכספי  המיועדי  למעונות לא הועברו אליה  

המעונות מסייעי  "ח מסבירה המבקרת את חשיבות המעונות בכ  ש"חלק זה של הדו

" העבודה ותורמי  לכ  שנשי  תוכלנה להתמיד בעבודת לשילוב  של נשי  בכוח 

ממשפט זה נית  אולי ללמוד כי אכ  המבקרת ב  פורת מייחסת חשיבות ). ש (

אול  יחד ע  זאת נראה שזו הצהרתית ואי  מתא  בי  , לסוגיית מעמד האישה

 .חות מבקר המדינה"חשיבות הנושא ובי  היחס לו הוא זוכה בדו
 של מבקר 39' ח מס"אג  הפיקוח הכללי לדו,  והתכנו מתגובת משרד הכלכלה

עולה כי בעקבות הביקורת דרש המשרד מהארגוני  דיווח על פעילות , המדינה

לגבי אכלוס היתר של המעונות טענה התגובה כי במעונות . הפיקוח החינוכי

. הצוות גדול יותר והתנאי  הפיזיי  הולמי  את המצב, המאוכלסי  בילדי  רבי 

ישלח המשרד התראה לגבי חריגה מ  ,  מעונות שתוגברו בילדי  ולא באנשי צוותלגבי

אג  הפיקוח , משרד הכלכלה והתכנו (הנהלי  ויעקוב אחר פעולות המעו  בעניי  זה 

 ).135' עמ, 1989, הכללי
 הטיפול בנשי  (ד  בנושא כאוב , )1992( של מבקר המדינה 42-ח השנתי ה"הדו ) 5

ח הוא חוסר יכולת  של המעונות לנשי  מוכות לענות על "דגש בדוההיבט המו. מוכות

כל צורכיה  של נשי  אלו ובמיוחד על הצור  לשוב ולהשתלב בחברה בתו  הטיפול 

 ). 542' עמ, ש (
ח מעקב אחר "דו, אג  הפיקוח הכללי,  פרס  משרד הכלכלה והתכנו 1993בינואר 

ח מעקב זה "בדו.  מבקר המדינה של42-ח השנתי ה"תיקו  הליקויי  שהועלו בדו

כי הפיקוח על ביצוע ההנחיות בנושא , )20.7.1992בתארי  (מציי  משרד המשטרה 

ידי מחלקת החקירות באמצעות ביקורות בכל יחידות (פי תוכנית שנתית על(מבוצע על

לא עשו העובדי  הסוציאליי  די , לטענה כי בחלק מ  התיקי  שנבדקו. השדה

 פנה מנהל האג  לשירותי  14.7.1992פי הנשי  נטע  כי ביו  להפסקת האלימות כל

למנהלי המחוזות בדרישה שיפנו למנהלי , חברתיי  במשרד העבודה והרווחה בכתב

וידגישו את הצור  בהפניית יתר , המחלקות לשירותי  חברתיי  בעקבות הביקורת

י  בה  בתחומי  נוספ. לב לפעולה מלאה וזריזה ביחס לאלימות במשפחה(תשומת



 2004 1980 המדינה לקידו  מעמד האישה בישראלמוסד מבקר  של והערכת תרומת_______

215 

ביצוע , חוסר בהנחיות למחלקות לשירותי  חברתיי : נמצאו ליקויי  בטיפול כגו 

ואי כלילת  של נשי  , השתלמויות בנושא נשי  מוכות רק לחלק מעובדי המשרד

נערכו מעקבי  והושבו תשובות , מוכות בי  מקבלי פטורי  מתשלו  עבור חדרי מיו 

 ). 70' עמ, ש (ל "בדבר תיקו  הליקויי  הנ
שנית  , 44ח השנתי "ח הבא המטפל בנושא הקשור למעמד האישה הוא הדו"הדו ) 6

 ביטוח (את הנושא , מרי  ב  פורת, ח זה העלתה המבקרת דאז"בדו. 1994בשנת 

זוגה מבוטח (אישה נשואה שאיננה עובדת מחו  למשק ביתה וב . "ברשות לעקרת בית

איננה מבוטחת בביטוח זקנה , יפי חוק הביטוח הלאומ(בביטוח זקנה ושארי  על

, תנאי ההצטרפות לביטוח ברשות. ושארי  ואיננה זכאית לקצבה ע  הגיעה לגיל זקנה

). 743' עמ, ש " (מורכבי  ונוקשי  ויש לקיימ  בדקדקנות, כפי שנקבעו בתקנות

הממצאי  הראו כי המוסד לביטוח לאומי איננו עור  מעקב סדיר בכדי להבטיח את 

כ  לא קיבל (כמו. יטוח ורציפות הביטוח של נשי  המבוטחות ברשותהב(תשלו  דמי

לאומי החלטות ממשיות הנוגעות ליישו  ההמלצות של צוות שהוק  (המוסד לביטוח

 ובה  ההמלצה להנהיג ביטוח חובה לכל עקרת בית נשואה ולזכות 1987על ידו בשנת 

שהוק  בשנת התייחסותה של המבקרת להמלצות הצוות . כל אישה בקצבת זקנה

 לבחינת מעמד האישה מעיד על כ  שסוגיית מעמד האישה היא אכ  סוגיה 1987

מהותית אול  יש לחזור ולטעו  כי אמנ  ניכרת חשיבותה בעיני המבקרת א  לא 

 . ביחס ישר לחשיבותה החברתית
בו יימסר " קו פתוח"עלה כי בכוונת המוסד לקיי  , מתגובת המוסד לביטוח לאומי

עוד עלה מ  התגובה של המשרד כי הדיוני  ע  שרת . ע לביטוח ברשותמידע בנוג

במהל  . העבודה והרווחה בנוגע להצעת החוק לביטוח עקרת בית נמצאו בעיצומ 

 החל המוסד לביטוח לאומי לקיי  מעקב סדיר אחרי הפיגור בתשלו  1993חודש מרס 

 יבוצע מעקב שני 1994נמסר כי בחודש פברואר . דמי הביטוח של מבוטחות ברשות

 .המוסד הודיע כי יערו  מעקבי  כאלו אחת לשנה באופ  סדיר. בעניי  זה
ג  וועדת השרי  לתיאו  ומנהל קיימה דיו  על הערותיה של מבקרת המדינה בעניי  

שעניינה מעקב סדיר אחר פיגורי  בתשלומי דמי ביטוח ) 166/ תמ(זה וקיבלה החלטה 

 מומחי  שתבח  את התקנות הקיימות במטרה הקמת וועדת, לעקרות בית ברשות

כ  גיבוש הצעה (לאפשר לנשי  נוספות להצטר  למסגרת הביטוח ברשות וכמו
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ביצוע (קצבה (לרפורמה שתנהיג ביטוח זקנה ושארי  לכל עקרת בית ולאלמנה בת

 ). של מבקר המדינה44ח " דו-החלטות הכנסת 
חות "רי  למעמד האישה בדונמצאו שתי התייחסויות נוספות לנושאי  הקשו ) 7

) 228' עמ(, 1996, 46ח שנתי "בדו. שנתיי  שניתנו בתקופת כהונתה של מרי  ב  פורת

ח בהוראות משרד "המבקרת דנה בדו(קיימת התייחסות לבריאות  של הנשי  

הדיו  בסוגיית מעמד האישה ). הבריאות לבקרת איכות טכנית של מכשירי הממוגרפיה

א  יש בה משו  , איננו מהווה התייחסות ישירה לסוגיה זול אמנ  "מ  ההיבט הנ

התייחסות לתחו  בריאות  של הנשי  בישראל וביקורת על הגופי  שמופקדי  על 

 . בריאות  של הנשי  בישראל
עולה כי החל מחודש ספטמבר , משרד הבריאות, דהיינו, מתגובת המבוקר במקרה זה

ומוודא שתבוצע במכוני  ביקורת , ית מבצע המשרד בדיקות לבקרת איכות טכנ1995

 פרס  המשרד 15.2.1996עוד מצוי  בתגובת המבוקר כי בתארי  . יומית של התהלי 

נטע  ג  . רשימה מעודכנת של כל המכוני  המורשי  לבצע בדיקות ממוגרפיה סורקת

החולי  משתפות פעולה בתוכנית (בתגובה כי מרבית היחידות והמעבדות בבתי

אול  בהעדר חקיקה ייעודית לא נית  לחייב מוסדות להעביר , המחלהלשיפור אבחו  

 .מידע מזהה לאחראי  על התוכנית
 דיו  בנושא זה וקבלה החלטה 1996וועדת השרי  לענייני תיאו  ומנהל קיימה במרס 

 תוכנית סריקה 1996להטיל על משרד הבריאות להנהיג במהל  : כדלקמ ) 7/תמ(

משרד הבריאות ;  וזאת בפרקי זמ  קבועי 74(50יל  יזומה בממוגרפיה לנשי  שג

ל משרד הבריאות יודיע לוועדת "מנכ; חולי (ייזו  תוכנית מתואמת באמצעות קופת

ח "הערות ראש הממשלה לדו, משרד ראש הממשלה(השרי  את פרטי התוכנית 

 ).1' עמ, 1996,  של מבקר המדינה46השנתי 
עולה כי , ח זה"יני ביקורת המדינה לדומעיו  בסיכומי  והצעות של הוועדה לעני

החליטה הכנסת כי על , ח מבקר המדינה ולנוכח סיכומי הוועדה"בעקבות ממצאי דו

משרד הבריאות לאכו  ביתר תוק  את הוראותיו בדבר הבדיקות לבקרת האיכות 

הטכנית שמכוני הממוגרפיה נדרשי  לבצע לרבות ביקורת יומית של תהלי  פיתוח 

עוד נטע  כי על המשרד . קורת חודשית של איכות התמונה וכדומהבי, הצילומי 

עוד חייב משרד הבריאות . להנהיג בקרת איכות ג  על עבודת הרופאי  והטכנאי 
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לאסור על פעולת  של מכוני  שאינ  מקיימי  תהליכי  רציפי  של בקרת איכות על 

אות חייב להנהיג משרד הברי. פעולותיה  ושלא קיבלו את אישורו של משרד הבריאות

זימו  אישי יזו  לנשי  מגיל , קרי, ברחבי האר  תוכנית סריקה ייעודית בממוגרפיה

שניות בממוגרפיה וזאת תו  שיתו  פעולה בי  כל מכוני ( ומעלה לבדיקות דו50

 1997על משרד הבריאות להשלי  את תוכנית הזימוני  במהל  שנת , הממוגרפיה

 של מבקר 46ח השנתי "וועדה לביקורת המדינה לדוסיכומי  והצעות של ה, הכנסת(

 ).1997, המדינה
ג  המבקר , כזכור. ל"דנה המבקרת בנושא החיילות בצה, 1998, 48-ח השנתי ה"בדו

ח "עשרה שני  קוד  לכ  בביקורת שנכללה בדו(יצחק טוניק עסק בנושא זה כארבע

כי הגידול הניכר  מתייחסת המבקרת ב  פורת לעובדה 48ח "בדו. 1984, 34השנתי 

והגידול בהיקפי , במספר החיילות המשרתות בתפקידי  הדורשי  הכשרה מיוחדת

לא עמדו בקנה אחד ע  המבנה הארגוני של בסיסי ההדרכה וע  תקני כוח , ההכשרות

לעיתי  לא היה כל מתא  בי  הכשרת  , טוענת המבקרת, גרוע מזה. האד  הנדרשי 

 ).947' עמ, ש (בתו  ההכשרות של החיילות לבי  תפקיד  הצבאי 
התקדמות שהיא בי  היתר (נראה כי חלה התקדמות ביחס הצבא לכישורי החיילות 

אול  עדיי  אי  ניצול ראוי של ) תוצר של מגמות ושינויי  חברתיי  בחברה הישראלית

הנשי  במסגרת מקצועות הצבא השוני  ג  א  קיימת ההכרה שנשי  יכולות לבצע 

עוד חשוב לציי  כי במובני  רבי  נתפסת המערכת . במסגרת הצבאכמעט כל תפקיד 

ג  לגבי סוגיית מעמד . הצבאית בישראל כתבנית נו  הולדתה של החברה הישראלית

חברתי להתקדמות  של הנשי  וליחס " ראי"האישה נכו  יהיה לטעו  כי הצבא מהווה 

 . לכישוריה 
, נית קורס קצינות ליחידות השדההייתה כי תוכ, צבא הגנה לישראל, תגובת המבוקר

במקביל .  בהגהה,לפני גמר תוכנית קורס קצינות לפיקודו ,נמצאת בסבב התייחסויות

עדיי  לא , בתוכנית קורס קצינות בסיסי. לשיפור קורס הפיקוד, נעשית עבודת מטה

 48ח השנתי "הערות ראש הממשלה לדו, משרד ראש הממשלה(התחיל תהלי  השיפור 

 ).363' עמ, 1998, דינהשל מבקר המ
לטיפול בנערות , 1999, 49ח השנתי "התייחס בדו, מבקר המדינה אליעזר גולדברג ) 8

המבקר . 1981 משנת 31ח השנתי "בדו, כזכור, נושא הנערות במצוקה נדו . במצוקה
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וכ  בהיעדר תוכניות , עוסק בחוסר היכולת של הגופי  השוני  לטפל בנערות במצוקה

 ).1999, 49ח "דו(אוכלוסיות מועדות ותוכניות מניעה שונות לאיתור 
הסבירה כי המשרד יפעל , במקרה זה משרד העבודה והרווחה, תגובת המבוקר

להקמת ועדה משותפת ע  האוצר שתבח  את צרכי כוח האד  לטיפול בנערות 

בתגובה הוסבר כי הנתוני  לגבי נערות במצוקה רוכזו עד כה באופ  ידני וכי . במצוקה

 למפקחי השירות שתחייב את העובדי  1999שירות יוציא הנחייה בכתב עד אפריל ה

עוד . 12(11הסוציאליי  לקבל את אישור הפיקוח לגבי כל פנייה של נערות בגילאי 

, הקמתו של מקלט נוס  בדרו  האר , הוצאו הנחיות בדבר קיו  ימי עיו  בנושא

 למתבגרות חסרות קורת גג בחיפה הוסטל ארצי לנערות במצוקה וכ  בנייתו של מרכז

 ). תארי  משוער (1999שאמור להיפתח ביולי 
הוועדה .  דיו  בנושא1999 למרס 17(וועדת השרי  לענייני ביקורת המדינה קיימה ב

לפיה משרד העבודה והרווחה במסגרת תקציבו המאושר ) 170/בק(קיבלה החלטה 

י  בתקופת זמ  של ארבעה יכ, ובשיתו  ע  משרד האוצר ומרכז השלטו  המקומי

על התוכנית .  לטיפול בנערות במצוקה2000(1999תוכנית משותפת לשני  , חודשי 

צורכי כוח האד  הטיפולי במשרד ; הגדרת פוטנציאל האוכלוסייה הנזקקת: לכלול

פעולות מניעה בקרב נערות ; יוזמות לאיתור נערות במצוקה; וברשויות המקומיות

מדדי  להערכת תוצאות טיפולי  פרטניי  ותוצאות ; תהנמצאות בסכנת התדרדרו

עוד נקבע כי דיווח . מספר מקומות הקליטה הנדרש; טיפולי  שבמסגרת פרוייקטי 

על פעולות אלה והתקדמות  יימסר לאג  לביקורת המדינה בתו  ארבעה חודשי  

 'עמ, 1999,  של מבקר המדינה49ח "דו - הערות ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה(

306.( 
ד  מבקר המדינה בנושאי ,  אכיפת חוקי עבודה( 2003 ב לשנת 54ח שנתי "בדו ) 9

. האכיפה המרכזיי  בחוק שיוויו  הזדמנויות בעבודה ובחוק למניעת הטרדה מינית

ח כי ממחקרי  וסקרי  "לעניי  ההטרדות המיניות במקומות העבודה מציי  הדו

קומות העבודה ה  בבחינת תופעה נפוצה שוני  שנערכו עולה כי הטרדות מיניות במ

ח מצא כי בפועל עיקר פעילותו "הדו. וכ  ג  לעניי  ההפלייה המגדרית בשוק העבודה

ח על פיקוח "י הדו"עפ. של האג  מתמקדת בפיקוח על קיו  הוראות החוק האלה

ביצוע הוראות אלה של החוק למניעת הטרדה מינית וחוק שוויו  הזדמנויות בעבודה 
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טיפול : י  שישה מפקחי  כאשר עיקר עבודת  מתרכז בתחומי  הבאי מופקד

האיסורי  הקיימי  על מילוי , )בעלי ניסוח מפלה בי  גברי  ונשי (במודעות דרושי  

פרטי  מסויימי  בשאלוני קבלה לעבודה ואיסור השימוש בפרופיל הצבאי בכל עניי  

הוגשו רק תשעה כתבי אישו   2002ח מציי  כי עד יוני "הדו. הקשור לקבלה לעבודה

אול  החל ממועד זה העבירה על ניסוח מפלה . על מודעות דרושי  שלא נוסחו כהלכה

ב 54ח שנתי "דו(ח " ש2500הפכה לעבירה מינהלית שעליה נית  להטיל קנס מינהלי של 

 ).אכיפת חוקי עבודה, 2003לשנת 
ספציפיי  בסוגיות חות "מפרס  מבקר המדינה ג  דו, חות שנתיי "לבד מדו ) 10

נמצאה , חות שנתיי "י מבקר המדינה שאינ  דו"חות שפורסמו ע"מסריקת דו. שונות

ידו (ח שנית  על"התייחסות של מבקר המדינה לסוגיה הקשורה במעמד האישה בדו

י "עפ.  ושעסק במינוי דירקטורי  מטע  המדינה בחברות ממשלתיות1998בשנת 

, שראל הכשירות לכאורה למלא תפקידי דירקטורח עולה כי מספר  של הנשי  בי"הדו

אול  עד שנת . אינו קט  מזה של הגברי , בעלות תארי  אקדמאי  מתקדמי , קרי

פי נתוני רשות ( לא היו כמעט נשי  בדירקטוריוני  של חברות ממשלתיות ועל1994

 נשי  מול 59מילאו תפקיד של דירקטור מטע  המדינה , 1993בספטמבר , החברות

ח נטע  כי נושא זה הפ  להיות בעיה המשוועת לפתרו  בדר  של "בדו. גברי  800

מקביל בי  התפתחותה של שיטת (ח טוע  כי נית  למתוח קו"הדו. התערבות חוקית

לבי  ) פיה הועדפו מועמדי  מסוימי  בזכות קשריה (שעל(המינויי  הפוליטיי  

 ).נשי  כמועמדות למשרותפיה לא הובאו בחשבו  (שעל" (שיטת המינויי  המתעלמת"
 :א נקבע18 ובסעי  1993כתוצאה מכ  תוק  חוק החברות בשנת 

בהרכב דירקטוריו  של חברה ממשלתית יינת  ביטוי הול  לייצוג  של שני  ) א

 .המיני 
ימנו השרי  דירקטורי  בני המי  שאינו מיוצג באופ  , עד להשגת ביטוי הול  ) ב

 .הול 
א לחוק 18 בעניי  אי יישו  הוראת סעי  1994בשנת   "שדולת הנשי  עתרה לבג

מחייבות ) ב(א 18צ הייתה שהוראות סעי  "פסיקת בג). 454/94צ "בג( החברות

 .שבתקופת הביניי  תינקט דר  של העדפה מתקנת
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 גדל שיעור הנשי  1994-צ מ" ומאז פסיקת בג1993-יש לציי  כי מאז התיקו  בחוק מ

מנתוני רשות החברות עולה ששיעור  של . משלתיותבדירקטוריוני  של החברות המ

לעלייה שחלה במספר הנשי  . 30%( ל1998הנשי  בדירקטוריוני  הגיע בשנת 

יחד ע  זאת נראה כי . תרמה מדיניות הוועדה, בתפקידי דירקטור בחברות ממשלתיות

, א  כי חל שיפור בעניי  זה. השרי  עדיי  ממעטי  להציע נשי  לתפקידי דירקטור

טר  יושמו במידה , חשוב לציי  כי הוראות החוק בדבר מת  ייצוג הול  לשני המיני 

ח על מינוי דירקטורי  מטע  המדינה בחברות "דו, מבקר המדינה(מניחה את הדעת 

 ).1998, ממשלתיות
ה  מקור , חות השנתיי  של נציב תלונות הציבור הרואי  אור מדי שנה"הדו ) 11

 שפורס  23ח מספר "דו". מעמד האישה "דינה לסוגיית נוס  להתייחסות מבקר המ

, ב  פורת, מציי  שני מקרי  בה  טפלה נציב תלונות הציבור דאז, 1996בשנת 

המקרה הראשו  ד  בעניי  תלונתה של אישה . הקשורי  באופ  ישיר לסוגיה זו

המתלוננת טענה כי עובדי לשכת . שבקשה להישאר בש  נעוריה ג  לאחר נישואיה

לא שעו לבקשתה ואילצו אותה לנמק בכתב מה טע  , רד הפני  אליה פנתהמש

עוד טענה המתלוננת כי אולצה למעשה . ינת לשאת את ש  בעלהיאיננה מעונש

 .להיאבק על מימוש זכותה הקבועה בחוק
 אכ  מאפשר לאישה נשואה לשאת את 6 סעי  1956 (ב  פורת קבעה כי חוק השמות 

חתה הקוד  בלבד והיא מחויבת בהודעה ללא נימוק לשר ש  נעוריה או את ש  משפ

ב  פורת הסיקה כי עובדי הלשכה המדוברת פעלו מבלי לדעת את . הממונה בלבד

' עמ, 1996, 23ח שנתי "דו, נציב תלונות הציבור(הוראות החוק וכי התלונה מוצדקת 

 בעקבות התלונה הנחתה ב  פורת את משרד הפני  להבהיר למנהל הלשכה). 51

(כמו. ולעובדי  המעורבי  בפרשה זו את הוראות הסעיפי  הרלוונטיי  בחוק השמות

 .פי חוק זה(כ  הועברה הנחייה להנחות את יתר העובדי  לפעול על
ל מצביעה על התייחסות הנציב לחוק שוויו  ההזדמנויות "ח הנ"תלונה נוספת בדו

ראלית שעבדה הנציב בדקה את תלונתה של אזרחית יש. 1988(ח"תשמ, בעבודה

המתלוננת טענה כי ". על(אל"הברית ובקשה להתקבל כטייסת ב(כטייסת בארצות

(על א  לזמ  אותה לראיו  ופסלה מועמדותה על(לא טרחה אל, בשל היותה אישה

שלטענתה לא פסלה את " על(אל"בדיקתה של נציב התלונות העלתה כי חברת . הס 
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נהגה , ירתה בחיל האוויר הישראליאלא בשל כ  שלא ש, המועמדת בשל היותה אישה

אי . לקבל לשורותיה טייסי  עולי  חדשי  שא  ה  לא שירתו בחיל האוויר הישראלי

בתנאי הקבלה למועמדות : "לכ  מצאה ב  פורת כי התלונה אכ  מוצדקת ופירטה

אחת מדרישות הס  ...קיימת הפליה פסולה כלפי נשי " אל על"למשרות טייס ב

דא עקא ,  סיו  בית הספר לטיסה של חיל האוויר הישראליהיא" אל על"שקבעה 

" רק בשל היות  נשי , ובכ  מופלות הנשי  לרעה... שבית ספר זה סגור בפני נשי 

 ).88' עמ, ש (
הגישה , לאחר שקבעה הנציב את החלטתה בעניי  ההפליה לרעה על רקע המי 

אביב (זורי לעבודה בתללבית הדי  הא" אל על" תובענה נגד 1996המתלוננת בפברואר 

אי  להוציא מכלל אפשרות כי קביעתה של נציב . על סירובה לקבלה לעבודה כטייסת

השפיעה במידה מסוימת על החלטתו של בית המשפט , תלונות ציבור במקרה זה

 .העליו  בסוגיית קבלת  של נשי  לבית הספר לטיסה של חיל האוויר הישראלי
עוסק בתלונתה של עובדת , )1998(ב תלונות הציבור  של נצי25ח שנתי מספר "דו ) 12

שבשל היותה בחופשת לידה נמנעה ממנה הזכות כעובדת מדינה לקבל הלוואה לשיכו  

פי הכללי  להמציא תלוש שכר של חודש (העובדת נתבקשה על. ודיור מבנק יהב

בדיקה של . אול  היותה בחופשת לידה מנעה זאת ממנה, הקוד  לבקשת ההלוואה

בות תלונות הציבור העלתה כי הועדה המופקדת על מת  ההלוואות לא פעלה נצי

הוועדה הודיעה לנציבות כי תעיי  שוב בהחלטתה מתו  כוונה לעזור לעובדי . כיאות

 )39' עמ, ש (המדינה 
 ד  בי  יתר הנושאי  בעניי  תלונותיה  של נשי  על 2001 לשנת 27ח שנתי "דו ) 13

תלונות בנושא ,  בשנה זו לא התקבלו בנציבות תלונות הציבורח מציי  כי"הדו. הפלייה

מלבד לאלה שנגעו לסוגיה בה משרד הפני  שינה את ש  משפחתה של , הפליית נשי 

ח מציי  כי אפשר שהסיבה לכ  "הדו. אישה לאחר נישואיה מבלי שנשאלה על כ 

ונות הציבור וא  כ  הוא כי אז מצביע נציב תל, נעוצה בחוסר מודעות מספקת לנושא

דומה כי נית  לראות בדברי  אלו . על הצור  בהטמעת סוגיית השיוויו  המגדרי

וכמעי  , התייחסות רצינית וממוקדת של מוסד זה לסוגיית מעמד  של נשי  בישראל

ח " דו(נציב תלונות הציבור (הזמנה לפנות למבקר בנושאי  הקשורי  בהפליית נשי  

לחוק הרשות לקידו  מעמד ) ג (6ה ראוי לציי  כי סעי  בעניי  ז). 2001 לשנת 27שנתי 
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נציב תלונות הציבור ימסור לכנסת די  : " קובע לאמור כי 1998(ח" התשנ(האישה 

ויפרט את , וחשבו  שנתי על כל התלונות שנמסרו לו שעניינ  הפלייה של אישה כאישה

 ). 1998(ח" התשנ(חוק הרשות לקידו  מעמד האישה " (מסקנותיו לגביה 
מצויי  ) 9.3.2004( תלונות בעניי  אפליית נשי  ( סקירה כללית( 30ח שנתי "בדו ) 14

לחוק הרשות לקידו  מעמד האישה רשאית הרשות לקידו  מעמד )א (6י סעי  "כי עפ

א  היא , האישה להעביר לנציב תלונה על מעשה הקשור בתחו  מתחומי פעולתה

ח מציי  כי בשנה הנסקרת העבירה "הדו. בסבורה שהתלונה ראויה להתברר בידי הנצי

 13(הרשות לנציבות תלונה אחת שבה קבלה עובדת כוח אד  המשמשת בתפקידה כ

תלונתה של העובדת סבבה סביב . על יחס מבזה ומשפיל כלפיה במקו  העבודה, שני 

הטענה כי היות והיא אישה היא לא מקודמת מבחינת שכר וותק וזאת למרות 

. מאיד , י  מחד וקידומ  של גברי  שהחלו לעבוד בארגו  אחריהכישוריה המקצועי

בסופו של דבר היה הנציב מנוע מלטפל בתלונתה של העובדת שכ  היא הגישה תביעה (

לחוק מבקר ) 5 (38י הוראות סעי  "משפטית בבית הדי  לעבודה נגד מעסיקיה ועפ

ראוי לציי  . (פטהמדינה לא יכולה להתברר תלונתה בשל היותה מתבררת בבית המש

 .)ח על כל התלונות שנמסרו לו בעניי  אפליית נשי "כי הנציב מחוייב למסור לכנסת דו
י מבקר "להל  נתונה טבלה מסכמת של נושאי  הקשורי  למעמד האישה שבוקרו ע

המבקרי  , חות השנתיי  שניתנו"פי הדו(ממוינת על, הנסקרתהמדינה בתקופה 

חות ספציפיי  "ממצאי  בדו, חות"שהועלו בדוהממצאי  , שכיהנו בתקופתה זו

סיכומי הועדה לענייני ביקורת , תגובות הגופי  המבוקרי , י מבקר המדינה"שניתנו ע

תלונות שהוגשו לנציב תלונות הציבור ו, המדינה של הכנסת בגי  ממצאי  אלו

 :בנושאי  הקשורי  למעמד האישה



 2004 1980 המדינה לקידו  מעמד האישה בישראלמוסד מבקר  של והערכת תרומת_______

223 

  המדינה י מבקר"נושאי  הקשורי  למעמד האישה שבוקרו ע
 2004 1980בתקופה 

 תלונות 
שהוגשו 

  הועדה צ"לנת
  לבקורת
  תגובות המדינה

  הגופי 
 ממצאי   המבוקרי 

 חות "בדו
ממצאי   ספציפיי 

חות "בדו

 ש   השנתיי 
חות "דו המבקר

המשרד פועל    שנתיי 

 ליצירת מסגרת

, ארגונית אחת

מסמ  שיפרט את 

הילדי  . מס

מינוי , במעו 

 .למעונותמפקחי  
מעונות יו   

לנשי  

  30 נבנצל עובדות
)1981( 

מת      

תמריצי  

לעובדי 

   הוראה
המוסד יודיע   

לאלמנות על זכות  

לתשלו  המענק 

המוסד   .במלואו

לביטוח 

   לאומי
שירותי      

לנערות 

  31 נבנצל במצוקה
  32 טוניק      )1981(
  33 טוניק      )1982(
ידי תפק     )1983(

חיילות 

  34 טוניק ל"בצה
  35 טוניק      )1984(
נית  לנצל את    )1985(

כישוריה  של 

חיילות בהרבה 

  36 טוניק   מאד תחומי 
  37 מל(      )1986(
  38 מל(      )1987(
)1988( 



 _________________________________________________עיוני  בביקורת המדינה

224 

 תלונות 
שהוגשו 

  הועדה צ"לנת
  לבקורת
  תגובות המדינה

  הגופי 
 ממצאי   המבוקרי 

 חות "בדו
ממצאי   ספציפיי 

חות "בדו

 ש   השנתיי 
חות "דו המבקר

המשרד דרש מ     שנתיי 

הארגוני  דיווח 

על פעילות הפיקוח 

. החינוכי במעונות

הגברת ביקורי 

יוגבר , ממונות

הפיקוח על 

 .הקרנות
הפעלת  

מעונות יו  

י ארגוני "ע

  39 פורת+ב  נשי 
)1989( 

  40 פורת+ב      
  41 פורת+ב       )1990(
תכנית שנתית של    )1991(

, מחלקת חקירות

רישו  מסודר 

, בתיקי הפוני 

יתר תשומת לב 

לפעולה בנושא 

 .אלימות במשפחה
הטיפול  

בנשי  

  42 פורת+ב  מוכות
)1992( 

  43 פורת+ב      
המוסד לביטוח    )1993(

לאומי גיבש הצעת 

גיל ביטוח . חוק

אבטלה של נשי  

 וגברי  הושווה
ביטוח  

ברשות 

  44 פורת+ב  לעקרת בית
)1994( 

ח "צ דו"נת

22 - 
השתתפות 

בשכר לימוד 

 מתנדבות
  45 פורת+ב     

)1995( 
ח "צ דו"נת

שינוי * - 23

 ש  ל נשואה
שוויו  חוק *

הזדמנויות 

 בתעסוקה
משרד הבריאות  

מבצע ביקורות 

תכניות .סדירות

לשיפור יישומו 

במשות- ע  

 קופות החולי 
תקינות  

מכשירי 

  46 פורת+ב  ממוגרפיה
)1996( 
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 תלונות 
שהוגשו 

  הועדה צ"לנת
  לבקורת
  תגובות המדינה

  הגופי 
 ממצאי   המבוקרי 

 חות "בדו
ממצאי   ספציפיי 

חות "בדו

 ש   השנתיי 
חות "דו המבקר

משרד   שנתיי 

הבריאות 

צרי  לאכו- 

את 

הוראותיו 

בנושא 

איסור 

פעולה של 

מכוני  לא 

, מורשי 

הפעלת 

תוכנית 

סריקה 

יזומה 

 .ארצית

  47 פורת+ב    
)1997( 

ח "צ דו"נת

שלילת  - 25

זכות 

הלוואה 

מבנק יהב 

לעובדת 

בחופשת 

 לידה
ל מקיי  סבב "צה 

התייחסויות 

ובמקביל נעשית 

עבודת מטה 

לשיפור הקורס 

 הפיקודי
ח על מינוי "דו

דירקטורי  

מטע  המדינה 

בחברות 

ממשלתיות 

מינוי נשי  (

 )לדירקטוריות
בסיס הדרכה 

  48 רתפו+ב  לחיילות
)1998( 

משרד העבודה   

ידו  בשיתו- ע  

האוצר להוספת 

יקויימו . כוח אד 

. ימי עיו  בנושא

אושרה הקמת  

 מקלטי  4של 

נוספי  ברחבי 

 האר(

הטיפול  

בנערות 

  49 גולדברג במצוקה
)1999( 

הפליית נשי         27 גולדברג
בדיקת      ) 2001(

נושאי 

האכיפה 

המרכזיי  

 בחוק שיוויו 

הזדמנויות 

בעבודה 

ובחוק 

למניעת 

הטרדה 

 מינית

 ב 54 גולדברג
)2003( 
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 תלונות 
שהוגשו 

  הועדה צ"לנת
  לבקורת
  תגובות המדינה

  הגופי 
 ממצאי   המבוקרי 

 חות "בדו
ממצאי   ספציפיי 

חות "בדו

 ש   השנתיי 
חות "דו המבקר

 שנתיי 
נציב תלונות 

ח "ציבור דו

 + 27שנתי 

 בעניי  2001

אישה 

ששמה שונה 

לאחר 

נישואיה 

מבלי ששאלו 

 לדעתה

     2001 

נציב תלונות 

ח "ציבור דו

 30שנתי 

תיקו  

ליקויי  

כלליי  

בעקבות 

בירור 

 תלונות

     2004 

 
ת  של מוסדות ביקורת מדינה אחרי  לסוגיית התייחסו

 מעמד האישה
היכ  מצויה ביקורת המדינה בישראל בהתייחסותה לסוגיית מעמד האישה בהשוואה 

, הא  מוסדות ביקורת במדינות מערביות? למוסדות ביקורת מדינה במדינות אחרות

המדינה כדוגמת מוסד ביקורת (המאופייני  כמוסדות ביקורת מודרניי  ומתקדמי  

 ?לוקי  א  ה  בהתייחסות לא מספקת לסוגיית מעמד האישה) בישראל
חות מבקר המדינה בארצות הברית בי  השני  "נסרקו דו, לצור  השוואה בסוגיה זו

 #80נמצא כי בתקופה זו בוקרו נושאי  הדני  בסוגיית מעמד האישה כ. 1993#1999

 המקיפי  היבטי  רבי  מקב' הנושאי  מתייחס לתחומי  מגווני  מאד. פעמי 

נשי  ומעורבות  , נשי  בעבודה, נשי  בצבא: ב, בי  היתר, ועוסק, ביותר של סוגיה זו

, עבריינות נערות, ביטוח לאומי, בעיית הריו  אצל קטינות, ביזמות של עסקי  קטני 

מת  הזדמנויות , בריאות הקשורה ישירות לנשי , סוגיות הקשורות לאימהות והנקה

נשי  ושילוב  באקדמיה של , השכלת  של נשי , נשי  וספורט,   בעבודהשוות לנשי

אימו' ושייכותו לסוגיית , נערות בנות עשרה שהפכו לאמהות, חיל האוויר האמריקאי
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אלימות , בעלות נשי  על נכסי  שוני , עבודות הדורשות מאמ' פיזי מנשי , הנשי 

ראוי לציי  כי מבקר .  ומגווני ועוד נושאי  רבי , אפליה על בסיס מי , כלפי נשי 

המדינה האמריקאי עוסק בסוגיית מעמד האישה מהיבטי  המצייני  חתכי  שוני  

 עולה סוגיית האקדמיה 1994/95ח מבקר המדינה משנת "כ  למשל מדו. של הסוגיה

 ).GAO: 1995(הצבאית ואופ  זמינותה לנשי  
י  למעמד האישה תו  נושאי  הקשור, לעיתי , מבקר המדינה האמריקאי מנתח

כ  למשל בוח  . בחינה לעומק ודיו  בפרטי  הקטני  ביותר, התייחסות כבדת משקל

בפרוט רב את נושא העזרה שנשי  עובדות , 1997בשנת , מבקר המדינה האמריקאי

לטענתו קיימי  מספר מרכזי  המחלקי  . מקבלות בכל הקשור למזו  לה  ולילדיה 

מספר מצומצ  בלבד של מרכזי  אלה דואג .   עובדותתלושי אוכל לנשי  נזקקות א

לחלק את תלושי המזו  לנשי  הנזקקות בשעות ההפסקה בעבודה וכ  מתאפשרת 

לעומת זאת מרכזי  אחרי  אינ  . נגישות של הנשי  הללו לעזרה לה ה  נדרשות

דואגי  לחלק את התלושי  בשעות נוחות וכ  נמנעת מאות  נשי  העזרה לה ה  

 ).:GAO 1997(זכאיות 

דוגמא נוספת עוסקת ברפורמה שמציע מבקר המדינה האמריקאי לערו  בביטוח 

הלאומי בעקבות הטענה כי הביטוח הלאומי משל  לנשי  הטבות פרישה נמוכות יותר 

מאשר לגברי  וזאת בשל העובדה כי נשי  לאור  חייה  מרוויחות שכר נמו  יותר 

למעשה חוצ' ג  נגד העובדה שנשי  מבקר המדינה האמריקאי יוצא . מגברי 

מרוויחות בימי חייה  פחות מאשר הגברי  וכתוצאה מכ  ה  זכאיות להטבות פרישה 

ח הספציפי תוכנית של הביטוח "המבקר בוח  בדו. מהביטוח הלאומי ביחס ישר לשכר 

כפי . פי שכרו#לחסו  לפיצויי הפרישה שלו על) לרבות נשי (הלאומי בה יוכל כל עובד 

, ע  סבור המבקר כי תוכנית זו מפלה נשי  על רקע העובדה ששכר  נמו  יותרשנט

היות  זהירות יותר בהשקעותיה  ומשו  כ  ג  לא ישקיעו באפיקי  שיכולי  להשיא 

המבקר מציע לבחו  סוגיה זו ולהשוות את הטבות הפרישה של נשי  . רווחי  גדולי 

 ).:GAO 1997(  פי קריטריוני  אחרי#ידי קביעת  על#וגברי  על
 ד  המבקר בנושא התנהגותו הלא קבילה של צוות בית הסוהר כלפי 1999ח משנת "בדו

לטענתו של המבקר עשרות מדינות בארצות הברית הצטרפו לאחרונה . נשי  כלואות

ח ד  "הדו. לתוכנית מיוחדת המדריכה את צוותי בתי הסוהר כיצד יש לנהוג באסירות
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ות מינית בלתי ראויה של צוות הסוהרי  כלפי בהיבטי  השוני  של התייחס

וד  במשמעות הדברי  לגבי שירות בתי הסוהר ומתקני הענישה שבארצות , האסירות

 ).:GAO 1999(הברית 
, על חשיבותה ומהותה של סוגיית מעמד האישה בעיני מבקרי המדינה האמריקאי 

ידה הרביעית מלמדת הדוגמא הבאה המתייחסת להשתתפותה של ארצות הברית בווע

כמה , ח ד  בהשתתפותה של ארצות הברית בוועידה"הדו. העולמית בנושא האישה

אלו ארגוני  אכ  מיישמי  המלצות ומסקנות שעלו בוועידה , השקיעה בוועידה זו

 .:GAO) 1996(וכדומה 
עיו  במגוו  הנושאי  במסכת הנושאי  אליה  התייחס מבקר המדינה האמריקאי 

מלמדת על רצינות גישתו , היק  בדיקותיו בנושאי  ועומק , הבסוגיית מעמד האיש

לדו  בסוגיה זו מהיבטי  שוני  ולבצע חתכי אור  ורוחב כ  , המבקר מנסה. לסוגיה

, ע  זאת. חות"שמגוו  הנושאי  הקשורי  לסוגיית מעמד האישה אכ  ישתקפו בדו

 של פניות מטע   ה  תוצרשמבצע המבקר האמריקאיראוי לציי  כי מרבית הביקורות 

ברור . חברי הקונגרס שביקשו להעלות נושאי  בתחו  זה ולא עקב יוזמתו של המבקר

ובעיקר , לבוחר" קריצה"נעשית תו  , בחלק  הגדול, שהעלאת נושאי  מעי  אלו

בוחרות וקבוצות לח' ואינטרס /גיסא ותו  היענות לפניות בוחרי #לבוחרת מחד

 מביקורתו של מבקר המדינה 80% #כי כ,  חוקרי סבורי , ובעניי  זה. מאיד  גיסא

האמריקאי מתבצעות עקב פניות של חברי קונגרס ולא במסגרת תכנית עבודתו של 

 .Schwartz: 1991)(המבקר 

מפניות שנשלחו אל עשרה מוסדות ביקורת מדינה נוספי  בה  נתבקשו מוסדות אלו 

נתקבלו שלוש , מד האישהלהתייחס לביקורות שנערכו בנושאי  שוני  הקשורי  למע

אוסטרליה ובית הדי  , הללו היו ממוסדות ביקורת המדינה של אנגליה. תגובות

 :נמצא כי. לביקורת של מדינות השוק האירופאי המשות 
 NAO, E-mail(מוסד ביקורת המדינה האנגלי כלל לא התייחס לנושאי  אלו   #

26.01.00.( 
 רק פע  אחת לנושא השוויו  בי  מוסד ביקורת המדינה האוסטרלי התייחס  #

 ANAO, Equity in Employment in the(המיני  בתעסוקה בשירות הציבורי 

Australian Public Service, 1997.( 
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 ,1998בשנת ,  התייחס א  הוא פע  אחת בלבדהאיחוד האירופיביקורת של מוסד ה  #

תעסוקה בי  נשי  לנושא מרכזי בתחו  מעמד האישה הנוגע לשוויו  הזדמנויות ב

 ).European Court of Auditors, Special Report. 22/98(וגברי  
ח "הדו. ח זה הנו מעניי  בהיותו מתייחס לכלל מדינות השוק האירופאי המשות "דו

העדר אסטרטגיה ליישו  , כוח העבודה הנשי בשוק האירופאי: בח  נושאי  כגו 

הצעת תוכנית ; העדר הערכה כוללת בתחו ; מדיניות של שוויו  בתעסוקה בי  המיני 

 .ליישו  שוויו  תעסוקתי בי  המיני  וכדומה
עיסוק  של מוסדות ביקורת מדינה מתקדמי  אלו בנושאי  הקשורי  למעמד 

  ).אנגליה(שולי ביותר עד חוסר התייחסות כלל , האישה היה אפוא
 דיו 

תגובות , לונות ציבורחות נציב ת"דו,,  של מבקר המדינההשוני חות "סריקת הדו

וסיכומי הוועדה לענייני ביקורת המדינה , חות מבקר המדינה"הגופי  המבוקרי  לדו

בחינת  של . העלתה ממצאי  בנושאי  שוני  הקשורי  למעמד האישה, של הכנסת

מאפשרי  לעמוד על השאלה , ממצאי  אלה והטיפול בה  כפי שנעשו בעבודה

 מה הייתה תרומתה של ביקורת המדינה -היא ומאמר זה המרכזית המונחת ביסוד 

 ? בשני העשורי  האחרוני  לקידו  מעמד האישה
אשר על כ  זיהוי תרומתה של . הביקורת במהותה היא העמדת מציאות מול נורמות

, תקנוניות, ראוי שתעשה בהשוואה אל נורמות חוקיות, ביקורת המדינה בתחו 

". מעמד האישה"מהותי במושג - יישומיחברתיות ואחרות היוצקות תוכ , ארגוניות

א  נית  לזהות הלימה בי  קידו  מעמד האישה בשני העשורי  האחרוני  לבי  

הרי , "מעמד האישה"השקפת עולמ  של מעצבי המדיניות ותפיסת  את המושג 

שקשה לומר כי קיימת הלימה בי  הנושאי  בה  טיפלו מבקרי המדינה בסוגיית 

 . י  העיקריי  המביאי  לכלל ביטוי יישומי מושג עמו  זהמעמד האישה לבי  הנושא
מדוע צריכה ביקורת המדינה לעסוק בסוגיות חברתיות כגו  סוגיית , נשאלת השאלה

ידי קובעי #מדוע חשובה הלימה בי  נושאי  הנתפסי  כחשובי  על? מעמד האישה

הספרות ? הידי מבקר המדינ#לבי  נושאי  המבוקרי  על, ומעצבי המדיניות בישראל
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המקצועית מצביעה על כ  שאחד מיעדיה של ביקורת מדינה מתקדמת הנו עיסוק 

בסוגיות חברתיות בעלות משמעות מערכתית הנמצאות על סדר יומה של החברה 

סוגיית מעמד האישה הנה ללא ספק . הישראלית והעשויות לקד  שינויי  מהותיי 

א  נית  לזהות . גוברת והולכתסוגיה חברתית מסוג זה שחשיבותה בעיני הציבור 

שבאה לידי , התגברות של מודעות לנושאי מעמד האישה בשני העשורי  האחרוני 

, ביטוי בהקמת וועדות שונות שבחנו והציעו הצעות הנוגעות למעמד  של נשי 

בהקמת הרשות למעמד , בחקיקת חוקי  שוני  הקובעי  איסור אפליה על רקע מי 

  ג  מאיד  לזהות היעדר מודעות מספקת מצד מבקר הרי שנית, האישה וכדומה

 .המדינה לסוגיה זו
 ותרגמו בישראל" מעמד האישה"מה ה  אות  נושאי  עיקריי  שעיצבו את המושג 

 .ראוי שנחזור בדיוננו ונזכיר כמה מה ? למרכיבי  יישומי אותו 
 סוגיית אחד המרכיבי  הבסיסיי  אליו התייחסו כל הגופי  והוועדות שבחנו את  #

נושא זה מוזכר ה  . ומקד , תור , הנשי  ככוח עבודה משכיל: מעמד האישה הוא

די  : בתו (בדי  וחשבו  של ועדת המשנה לעניי  מעמד  של נשי  בשירות הציבורי 

וה  ). 1989,וחשבו  הוועדה הציבורית מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה

 נשי  ובמת  הזדמנויות שוות לנשי   העוסקת בקידו 1985-בהחלטת הממשלה מ

בנושא קידו  ) 1978(הוא מוזכר ג  במסקנות וועדת נמיר . במקומות העבודה

הוזכר , הפוטנציאל הגלו  של נשי  ככוח עבודה תור  ומקד . נשי  בעבודה

 ).1998(לבסו  ג  בחוק הרשות לקידו  מעמד האישה 
האישי והמקצועי של האישה עקב מרכיב נוס  עניינו במניעת מכשולי  בקידומה   #

קובעי המדיניות . ובעלת משפחה, א  לילדי ,  היותה נשואה-נתוניה האישיי  

נתנו את דעת  לכ  וראוי לציי  כי הוועדות השונות שעסקו בנושא והחקיקה 

תוצאת  של , בתחו  מייחסות חשיבות לסילוק מכשולי  ומכשלות בתחו  זה

די  וחשבו  של ועדת (רווחי  בחברה הישראלית מיתוסי  שוני  שרווחו ועדיי  

 ).1989, המשנה לעניי  מעמד  של נשי  בשירות הציבורי
מתמקד בשכר  ובמעמד  בעבודה של נשי  ומדגיש את החובה , מרכיב חשוב נוס   #

למת  הזדמנויות שוות לנשי  ולגברי  כמו ג  את החיוב במת  שכר שווה לנשי  

ה  וועדת המשנה לעניי  מעמד  , )1978(ה  וועדת נמיר . ולגברי  בתפקידי  זהי 
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, )1998(וה  חוק הרשות לקידו  מעמד האישה , )1989(של נשי  בשירות הציבורי 

 .עוסקי  בעניי  שכר  של נשי  וקידומ  במקומות העבודה
בייחוד בולט . עוד מרכיב חשוב עניינו בזכותה של האישה על גופה ובהגנה עליה  #

 #ח"התשנ, חוק למניעת הטרדה מינית(ה בעניי  מניעת הטרדה מינית נושא החקיק

יישו  החוק למניעת הטרדה מינית בשירות , נציבות שירות המדינה; 1998

 ).1999, המדינה
מרכיב הראוי ג  הוא לאזכור מתייחס למסגרות המוסדיות המטפלות   #

גופי  ,  מוכותמקלטי  לנשי , מוסדות לנערות במצוקה: באוכלוסיות נשי  כגו 

מרכיב זה מוצא ביטוי . ועוד, המטפלי  בהסברה בנושאי אלימות כלפי נשי 

 . בדיוניה  של וועדות ומסגרות אחרות וכ  בחקיקה
חות השוני  לבי  המרכיבי  "נשאלת השאלה הא  אכ  קיימת הלימה בי  ממצאי הדו

תלונות הציבור חות נציב "ודו, חות מבקר המדינה"הא  דו? העיקריי  שנזכרו לעיל

 ?בחנו מרכיבי  אלו תו  ראיית  כחשובי  ומהותיי  למעמד האישה
, חות השוני  עולה כי ביקורת המדינה התייחסה באורח מצומצ  ביותר"מניתוח הדו

הללו באו לידי ביטוי . לכמה היבטי  שוליי  של מרכיבי  אלו, וא  נית  לומר נקודתי

, מעונות לנערות במצוקה, ל" חיילות בצהבממצאי  הדני  בשירות חיילות ותפקידי

פרט . והטיפול בנשי  מוכות, נושאי  הקשורי  לביטוח לאומי והמשיקי  לנשי 

נית  לכלול , ל ומער  התפקידי  המיועד לנשי  בצבא"לבדיקת שירות החיילות בצה

 ". נושאי  מסורתיי "את הנושאי  אליה  התייחס מבקר המדינה תחת הכותר 
יסיו  מצד מבקר המדינה לבחו  נושאי  חשובי  ומהותיי  בסוגיית אי  נ, לאמור

המבקרת לשעבר מרי  ב  אמנ  עסקה יש לסייג ולומר כי . מעמד האישה בישראל

שמירת , קבלה למשרת טייס בחברת אזרחית: פורת בתלונות ספציפיות של נשי  כגו 

נושאי  : "תר נושאי  שנית  לכלול אות  תחת הכואלו אמנ  . ש  משפחה וכדומה

הנוגעי  ישירות לנושאי רוחב כלל מערכתיי  הקשורי  למעמד האישה " מתקדמי 

ע  זאת מקור  של נושאי  אלו בפניות נשי  אל נציב תלונות הציבור ולא א  יחד 

אי  בתקופה האמורה חות שנסרקו "דו ב.ביוזמת ביקורת מתוכננת של המבקר עצמו

מת  הזדמנויות שוות לגברי  : שאי  כגו התייחסות כלל מערכתית ולו אחת לנו

מעמד  וקידומ  של , שכר  של נשי  מול שכר  של גברי  במערכות ציבוריות, ונשי 
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מבקר המדינה לא בח  את . הטרדות מיניות וכדומה, נשי  במקומות העבודה השוני 

מידה שנקבעו -יחס  של מוסדות וגופי  מבוקרי  לקידומ  של נשי  לאור  של אמות

ח מבקר המדינה על מינוי דירקטורי  מטע  המדינה "להוציא את דו(ישומ  וי

צ מתוארות "ת נת"בנקודה זו יש לסייג ולהוסי  כי בדוחו). 1998, בחברות ממשלתיות

מ  . תלונות ספורות בלבד וזאת לעומת מספר התלונות המתקבלות בפועל בכל שנה

ח  ומדד בלתי מבוטל לחשיבות הראוי יהיה לציי  כי פרסומה של תלונה היא אב  בו

אול  יחד ע  זאת השיקולי  הכרוכי  , שמייחס נציב תלונות הציבור לאותה סוגייה

על כ  יש לסייג את החשיבות . בהחלטה אלו תלונות לפרס  הינ  רבי  ומורכבי 

 .המוקנית לנושא פרסו  התלונות
בלטה ,  בתחו מוסד מבקר המדינה לסוגיות כלל מערכתיותהתייחסותו המועטה של 

באות  נושאי  עתירי המיתוסי  והתוויות השונות הרווחות בחברה הישראלית לגבי 

ל ממחישה "דווקא בדיקתו של מוסד מבקר המדינה את תפקידי החיילות בצה. נשי 

בדיקה . ל"את התרומה הפוטנציאלית החיובית הטמונה בניפו' מיתוסי  ותוויות כנ

ור שמשמעויותיו כלל מערכתיות במעמד  של הנשי  אכ  הביאה לשיפ, ככל הנראה, זו

 .ל"בצה
. חות הביקורת"היבט שראוי להתייחס אליו הנו תגובת הגופי  המבוקרי  לדו

  העובדהכלל ניסוח  שבלוני תו  ציו -מרבית  של תגובות אלה הנה שגרתית ובדר 

ני  נמצא שתיקו. שהגופי  המבוקרי  מתכווני  לפעול לתיקו  הליקויי  שהועלו

א  אי  בתגובות אלו מסקנות או התייחסויות , לעיתי , מנהליי  נקודתיי  אכ  בוצעו

 .מערכתיות העשויות לקד  שינויי  מהותיי  במעמד האישה-למשמעויות כלל
מעניי  לציי  שמבקר , ובעניי  המעקב אחר תיקו  הליקויי  של מבקר המדינה עצמו

המתייחס רק לאחד הנושאי  , ההמדינה פרס  מעקב אחד בלבד בתקופה הנדונ

ג  בכ  יש כדי להצביע על היעדר . ידו בתחו #ממכלול הנושאי  שנבדקו על

 . התייחסות ראויה מצד מבקר המדינה לסוגיה זו
עיו  בטבלה מצביע על כ  שג  הוועדה לענייני ביקורת המדינה לא ראתה כלל לנכו  

ממצא זה ). להוציא דיו  אחד(לקיי  דיו  בממצאי הביקורת לאור  התקופה הנסקרת 

ל "הנ" בעשורי "כשלעצמו יש בו כדי להעיד על שוליות התייחסותו של המחוקק 

 .לממצאי מבקר המדינה בתחו 
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לאור הממצאי  בעבודה זו נית  להסיק מספר מסקנות מהתייחסותה של ביקורת 

י  ראשית ראוי להדגיש שבנושאי  שבוקרו ובממצא. המדינה לסוגיית מעמד האישה

שהועלו אי  ביטוי להל  הרוחות בשני העשורי  האחרוני  בכל הנוגע למעמד  של 

למ  תחילת , אי  ספק כי האישה הישראלית מודעת יותר. נשי  בחברה הישראלית

נת לשלב בי  ימעוני, מחלקת את חובותיה ע  ב  זוגה, לזכויותיה, שנות השמוני 

 לנטל עבודות הבית וגידול קריירה ומשפחה ולא רואה עצמה אחראית בלעדית

מגמות אלה עומדות בסתירה למיתוסי  ולתוויות שעדיי  קיימות בחברה . הילדי 

 . הישראלית לגבי רצונותיה  ונטיותיה  של הנשי 
יה ממוסד מבקר המדינה העוסק בביקורת שמאפייניה מתקדמי  היא לעסוק יהציפ

סוגיית ;  היו  הציבוריבעיוותי  חברתיי  ובסוגיות מהותיות הנמצאות על סדר

נמצא שמוסד מבקר המדינה עסק , תחת זאת. מעמד האישה היא בודאי אחת מה 

על הפוטנציאל הקיי  . בפריזמה צרה מאד של נושאי  הקשורי  בנשי  ובמעמד 

במוסד מבקר המדינה ככלי יעיל לשיפור מהותי בסוגיית מעמד האישה נית  להצביע 

אי  ספק כי תלונותיה  של מספר נשי  . לונות ציבורמניתוח תלונות שהופנו לנציב ת

ובדיקתו ) "אל על" תלונת הטייסת האזרחית כנגד חברת ורא(לגבי עוולות שנעשו לה  

הביאה לשינוי בתחו  הנבדק או לפחות למודעות גוברת , של נציב תלונות ציבור

תקופה ובעניי  זה ראוי לשוב ולהדגיש שמבקר המדינה עסק ב. והולכת בתחו  זה

הנסקרת בסוגיות רוחב חברתיות וא  תר  לשיפורי  ולשינויי  משמעותיי  בסוגיות 

 ;)916'  עמ37ח שנתי "דו(הטיפול בבעיית השימוש וההפצה של סמי  : כ  לדוגמא. אלו

 ).539'  עמ41ח שנתי "דו(קליטת העלייה ; )440'  עמ40ח שנתי "דו(שיקו  אסירי  
ד מבקר המדינה לתרו  רבות לשיפור תהליכי  למרות יעילותו המוכחת של מוס

, לנכו , בתקופה הנסקרת, לא מצא מבקר המדינה, וביניה  תהליכי  חברתיי , שוני 

להתייחס לסוגיית מעמד האישה אלא מהיבטי  , חות שהוצגו כא "על פי ניתוח הדו

ה ביקורות מסוג זה אינ  מצריכות את מבקר המדינ. צרי  ולעיתי  איזוטריי  בלבד

לחקור את שורשיה ומרכיביה של הסוגיה הנדונה בעבודה זו ואי  בה כדי ליצור את 

 .הדינמיקה הראויה לקידו  מרכיבי  מרכזיי  בשיפור מעמד האישה
, לעיתי , בדיקת הנושאי  שבוקרו בתקופה הנסקרת מראה שמבקר המדינה חוזר

ושאי  כלל מלבחו  נ, כאמור, מספר פעמי  לנושאי  שמהות  נקודתית ונמנע
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הנושא מעו  , 1981, 31ח השנתי "כ  נדו  בדו. מערכתיי  בסוגיית מעמד האישה

 .1999, #49ו; 1992, 42; 1989, 39חות השנתיי  "לנערות במצוקה והוא שב ומועלה בדו
-מדוע למעשה לא קיימת הלימה בי  הנושאי  המהותיי  שנכללו בחקיקה ושזוהו על

לבי  התכני  בה  , הותיי  לקידו  מעמד האישהידי הוועדות השונות כנושאי  מ

כיצד מתעלמי  ? חות מבקרי המדינה השוני  מתחילת שנות השמוני "דני  דו

 ? מנושאי  אלו, חות מבקרי המדינה במהל  תקופה זו"דו
מוסד מבקר המדינה כאחד הגופי  היכולי  להשפיע ולקד  שינויי  חברתיי  

ית מרכזית שעניינה אינה לנשי  בלבד אלא וכלכליי  מתעל  למעשה מסוגיה חברת

אי שוויו  והתעלמות . בעיה זו אינה בעיית  של הנשי  בלבד. לחברה הישראלית כולה

 של החברה להגיע האי יכולת, מנגעי אי השוויו  שבי  גברי  לנשי  פירוש  למעשה

 וחברה שאיננה מנצלת את משאביה היא חברה נכה, לי של משאביהאלמימוש אופטימ

מבקרי המדינה להעלות תרומה חשובה בחשיפת כא  יכולי  היו ). 1994: יזרעאלי(

העיוותי  הקשורי  במעמד האישה ובהצבעה על היתרונות הגלומי  במימוש 

זאת לא עשו א  . לי של משאבי החברה בעקבות שיפור וקידו  מעמדהאאופטימ

נורמות של שיכלו להעמיד את המציאות העגומה בתחו  מעמד האישה אל מול 

" מעמד האישה"את מושג " שפרטו"החלטות ממשלה והחלטות וועדות , חקיקה

 .למרכיבי  יישומיי  הניתני  לבדיקה ולביקורת מהותית
, מל', טוניק, נבנצל(בתקופה הנסקרת בעבודה זו כיהנו ארבעה מבקרי מדינה גברי  

, )1988#1998(במחציתה של תקופה זו ). פורת#ב (ומבקר מדינה אישה ) וגולדברג

עיו  בנושאי  אות  העלתה הביקורת בסוגיית מעמד האישה . פורת#כיהנה ב 

אי  בו כדי להצביע על שינוי , פי תקופות כהונת  של המבקרי #בתקופה הנסקרת על

רוב רוב  של הנושאי  שבוקרו . משמעותי בגישת ביקורת המדינה לבחינת סוגיה זו

א  . ודתיי  ולא נושאי רוחב בסיסיי  ומהותיי היו נק, פורת-בתקופת כהונתה של ב 

, לאמור, הייתה התייחסות מרכזית כלשהי הרי שמקורה היה בתלונות מקרב הציבור

ידי #לא ביוזמת מבקר המדינה וכחלק ממטלות מתוכננות כי א  באמצעות טיפול על

  .נציב תלונות הציבור
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 סיכו 
הנו מוסד ביקורת בעל , דהפי כל אמות המי#על, מוסד ביקורת המדינה בישראל

נראה כי עיסוקו בנושאי  המגווני  שעומדי  על סדר יומה של . מאפייני  מתקדמי 

הוכיח , שכ  בעשורי  האחרוני , מדינה מודרנית ומורכבת הנו עיסוק תכליתי ומבור 

, בי  היתר, תיקו  עוולות, מוסד זה את יכולתו בחשיפת ליקויי  מערכתיי  ומבניי 

 . ומת  דחיפה ותמרי' לתהליכי  פוליטיי  וחברתיי  מקדמי שינוי, חברתיות
, הא  רואה מוסד מבקר המדינה: לבדוק הייתהביקש המאמר השאלה אותה 

סוגיה שראוי לבחו  אותה לעומקה ,  על מרכיביה המרכזיי -בסוגיית מעמד האישה 

, בישראלטענה כי ביקורת המדינה המאמר ההשערה שהונחה ביסוד ? ולהתמודד עימה

לשינוי ושיפור מעמד האישה בישראל , לאור  זמ , תרמה, בהיותה ביקורת מתקדמת

הא  . ציבוריי  ואחרי , חברתיי , מנהליי , חוקיי : בשורה של נושאי  מרכזיי 

 ?כ 
 וכ  ,1980#2004 חות מבקר המדינה בי  השני "נסרקו דו, לצור  בדיקת ההשערה

תגובות הגופי  , ות שעוסקי  בסוגיות ספציפיותח"דו, חות נציב תלונות הציבור"דו

נסקרו . וכ  סיכומי הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, מעקבי , המבוקרי 

 .ג  התייחסות  של מוסדות ביקורת מדינה אחרי  בעול  המערבי לסוגיה זו
משרד מבקר המדינה אמנ  עסק במספר . הממצאי  מראי  כי ההשערה לא אוששה

א  הללו היו נקודתיי  באופיי  וללא השלכות , הקשורי  למעמד האישהנושאי  

כמעט ולא נמצאה התייחסות לסוגיות כלל מערכתיות כהטרדות . רוחב משמעותיות

 .שכר לא שווה וכדומה, אי שוויו  בקידו  נשי , מיניות במקומות העבודה
. צור  לעסוק בה אי  כוונה לטעו  כי נושאי  נקודתיי  אלו אינ  חשובי  וכי אי  

ע  זאת אי  בה  כדי לתרו  לשינוי ושיפור משמעותיי  בכל הקשור למעמד יחד 

לב מספקת לסוגיית מעמד האישה מצד #היעדר תשומת. האישה בחברה הישראלית

מתחדדת עוד על רקע התגבשות  של מרכיבי  , מבקרי המדינה השוני  בשני  אלו

החלטות ממשלה , ה רלוונטיתבדמות חקיק" מעמד האישה"ברורי  למושג 

. ומסקנות וועדות שונות שמיקדו את הסוגיה והקנו לה ממדי  יישומיי , ספציפיות

, שמוסדות ביקורת מדינה במדינות מערביות מתקדמות, מעניי  לציי  בהקשר זה
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להוציא את מוסד מבקר המדינה , נמנעו א  ה  מעיסוק משמעותי בסוגיה זו

 . האמריקאי
, מוסדות, המחוקק הישראלי וה  גופי ית  להפיק הינו שה  שנאחד הלקחי  

ועמותות העוסקי  בסוגיית מעמד האישה ראוי שיפיקו תביעה לקידו  ביקורת 

משמעותית בנושאי  מרכזיי  השזורי  במעמד האישה באמצעות מוסד ביקורת 

הקלות הבלתי "צודקת יזרעאלי בטענתה כי בחברה הישראלית רווחת . המדינה

הפתרונות ). 1994 :יזרעאלי" ( של תפיסת החינו  כפתרו  לבעיית מעמד האישהנסבלת

ה  נדרשי  במישור . ומסובכי  הרבה יותר, מורכבי , מערכתיי #הנדרשי  הנ  כלל

בשינוי גישה עשוי מוסד . ובמישור המוסדי, במישור החוקי, הערכי במישור החברתי

בקידו  פתרונות , בכי  המרכזיי בי  יתר הנד, ביקורת המדינה להוות נדב  חשוב

ביקורות , כפי שנוכחנו בשני  האחרונות. הנדרשי  לשינוי מעמד האישה בישראל

 .אקטיביות עשויות לתרו  לשינוי המתבקש ומערכתיות
עולה השאלה מה ה  השיקולי  המנחי  את , מעבר לסוגיה הנדונה בעבודה זו

יות בהכללת נושאי  בתוכניות ביקורת המדינה בקביעת סדרי העדיפויות והקדימו

מאמר א  זו בודאי שאלה לחקר ובחינה במסגרת , מעט מאד ידוע לנו על כ ? הביקורת

  .אחר
 ביבליוגרפיה

 .501) 5(מח , ד"פ',  שדולת הנשי  בישראל נגד ממשלת ישראל ואח454/94צ "בג
 ,42, עיוני  בביקורת המדינה, "ביקורת המדינה בשנות התשעי ", .ב, גייסט

 .1988, ירושלי 
, 47, עיוני  בביקורת המדינה, "ביקורת המדינה עקרונות ומושגי יסוד", .ב, גייסט

1991. 
 .1966, ו"תשכ, כללי  במנהל הציבורי, )עור (, .מ, גילו 

לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופי  , מקצועית די  וחשבו  הוועדה הציבורית

 .1989, ירושלי ', ב#ו' כרכי  א, )ברסקיח ועדת קו"דו(הנתמכי  מתקציב המדינה
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כר  , ש , "די  וחשבו  של וועדת המשנה לעניי  מעמד  של הנשי  בשירות הציבורי"

 .256#297' עמ, וועדות המשנה', ב
, ירושלי ,  של מבקר המדינה30' הערות שר האוצר לדי  וחשבו  השנתי מס, האוצר

1980. 
 ,  של מבקר המדינה46ח "קורת המדינה לדוסיכומי  והצעות של הוועדה לבי, הכנסת

 .1997יולי , ירושלי 
מעמד : בתו , 1978, כ אורה נמיר"וועדה לבדיקת מעמד האישה בישראל בראשות ח

הוצאת שדולת , 1978 בדיקת המלצות הוועדה ומעמד האישה - האישה בישראל

 .#1987ז"תשמ, הנשי  בישראל
 .171, ח"תשנ, ח"ס, #1998ח"חוק הרשות לקידו  מעמד האישה התשנ

 .166, ח"תשנ, ח"ס, #1998ח "חוק למניעת הטרדה מינית התשנ
 .154, ד"תשי, ח"ס, #1954ד"התשי, חוק עבודת נשי 

 .82ה "תשכ; 248, א" תשי,ח"ס, חוק שיווי זכויות האישה
; 37ב "תשנ; 38, ח" תשמח"ס, #1988ח"תשמ, חוק שוויו  ההזדמנויות בעבודה

 .334, 95, ה"תשנ
 3759, 2160, ה"תשנ, ח"ס, 1995-ה"התשנ, )ייצוג הול ) (מינויי (וק שירות המדינה ח

 ).תיקו (
 .387, 370, 230, ו"התשנ, ח"ס, #1996ו"התשנ, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

#ו, .ר, שחר: בתו " שוויו  הזדמנויות לבני  ולבנות במערכת החינו ", .ד, יזרעאלי

, משרד החינו , מקראה לעובדי הוראה, י  את שוויונומצא מ) עורכות(, .ע, אברהמי

הוצאת שדולת הנשי  , התרבות והספורט והממונה על שוויו  בי  המיני  בחינו 

 .ה"טבת התשנ, ירושלי , בישראל
 .1980, ירושלי , 30ח שנתי "דו, מבקר המדינה
 .1981, ירושלי , 31ח שנתי "דו, מבקר המדינה
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 .1984, ירושלי , 34ח שנתי "דו, מבקר המדינה
 .1986, ירושלי , 36ח שנתי "דו, מבקר המדינה
 1987, ירושלי , 37ח שנתי "דומבקר המדינה 
 .1989, ירושלי , 39ח שנתי "דו, מבקר המדינה
 1990, ירושלי , 40ח שנתי "דו, מבקר המדינה
 1991, ירושלי , 41ח שנתי "דו, מבקר המדינה
 .1992,  ירושלי, 42ח שנתי "דו, מבקר המדינה
 .1994, ירושלי , 44ח שנתי "דו, מבקר המדינה
 .1996, ירושלי , 46ח שנתי "דו, מבקר המדינה
 .1998, ירושלי , 48ח שנתי "דו, מבקר המדינה
 .1999, ירושלי , 49ח שנתי "דו, מבקר המדינה
 .2001, ירושלי , ,27ח שנתי "דו, מבקר המדינה
 2002ירושלי  , ב53ח שנתי "דו, מבקר המדינה
 2003, ירושלי , ב54ח שנתי "דו, מבקר המדינה
, ח על מינוי דירקטורי  מטע  המדינה בחברות ממשלתיות"דו, מבקר המדינה

 .1998 #ח"התשנ, ירושלי 
 .1986, ירושלי , ח על הביקורת בשלטו  המקומי"דו, מבקר המדינה
 .1992, ירושלי , ח על הביקורת בשלטו  המקומי"דו, מבקר המדינה

 .1995, ירושלי , ח על הביקורת בשלטו  המקומי"דו, קר המדינהמב
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