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 ממשלה תהחלט לקידום הצעה – איזון חיים ועבודההנדון: 

שם לו למטרה לייצג את הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרת רווח אשר  99לובי  .1

חברתיים בכנסת ובממשלה. כמיזם מימון ההמונים הגדול -הציבור הרחב בקידום נושאים כלכליים

פי בחירתם באמצעות הוראת קבע, ובתמורה -בישראל, אלפי חברי הארגון משלמים סכום קבוע על

ים זכות הצבעה בבחירת הנושאים אותם יקדם הארגון. אנו עובדים עם חברי וחברות כנסת מכל מקבל

שנים( הצלחנו להגיע להישגים משמעותיים בהם  3קצוות הקשת הפוליטית ובזמן פעילותינו הקצר )כ 

מסקנות באישור תיקון לחוק הלוביסטים, העברת "חוק הפקסים" וסיוע באישור הרפורמה בבנקים ו

 .2נסקי יששת ועד

 ,להצבעהמבין שלל נושאים אחרים שעלו  תחום איזון חיים ועבודה נבחר לא מכבר על ידי חברי המיזם .2

מרבית מדינות המערב מבינות את החשיבות של  מה שמדגיש את החשיבות שמייחס לו הציבור הרחב.

האיזון בין שעות העבודה לשעות הפנאי ויצרו הסדרים שמאפשרים לעובדים ברחבי העולם המערבי 

משפחה. ממחקרים שבוצעו בעולם וגם בישראל, נראה כי שעות העבודה העבודה לבין חיי בין ההפרדה 

שעות שבוה יותר. נתונים השוואתיים מראים כי למרות הרבות של עובדים בישראל לא יוצרות ערך כלכלי ג

אחוזים בהשוואה  30-הפריון בישראל נמוך ב ,OECD-מעל הממוצע במדינות הבישראל הן העבודה 

   לממוצע מדינות הארגון.  

, למתן לרווחת העובדגם תרומה חשובה  לוהחשובה של איזון בין פנאי ועבודה למשק, יש תרומתו  דמלב .3

 .צמצום פערים מגדרייםמשמעותי לחיי משפחה ולזמן 

לשוק  תצאוונשים רבות י .המאבק למען השוויון בין המינים עבר בעשורים האחרונים כברת דרך עצומה

העבודה ומתקדמות למשרות ניהול בכירות וגברים לוקחים חלק פעיל יותר בחיי המשפחה. אולם הפערים 

הן באחוז הנשים המכהנות בתפקידים בכירים והן בפערי  ,קיימים בחברה הישראליתעדיין המגדריים 

 .שכר

אשר מבקש לאפיין את עמדותיהם של  ,2018בסקר שהוצג לאחרונה בכנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה  .4

בקרב שכירים במשרה מלאה עלה כי  ,שכירים בגיל העבודה לגבי סוגיות שונות של גמישות תעסוקתית

למשל שכירים  חלשים",מו". הדבר נכון בעיקר בקרב עובדים בשעות העבודהקיים רצון וצורך בגמישות 

מהישראלים מדווחים על קושי לטפל  52%עוד עולה כי  המתגוררים בפריפריה, נשים ואנשים מבוגרים.

יש , ועל כן ככל הנראה 35-44בעניינים אישיים ומשפחתיים בשילוב עם עבודה. רוב המדווחים הם בגילאי 

קריירה בין ההאירופאים מרוצים מהאיזון מ OECD, 81%-וההלמ"ס של  יםסקרלפי  .קטניםילדים להם 

 .מהישראלים בלבד 58% לעומת ,פנאי שלהםלזמן ה

בין הממשלה,  – הסכמה רחבה במשק יםהסדרים שיוצרים איזון טוב יותר בין שעות עבודה לפנאי דורש .5

במשך שנים נתקל הניסיון לקדם הסדרים כאלה במכשולים בשל חילוקי  המעסיקים וארגוני העובדים.



 

                  
 

את המגמה של  תובילהמשק ו חלקי דוגמא לשאר תהווההממשלה אנו מציעים כי  הדעות בין הצדדים.

ילכו יחלקי המשק ש יתרעל  גם הגברת האיזון. למהלך כזה יכולה להיות בטווח הארוך השפעה חיובית

 בעקבות הממשלה.

 י הממשלהמשרדכל התעסוקתי ב מבנההלשינוי  ממשלה החלטת מהשרה להובילאנו מבקשים לכן,  .6

 .15:00הנחיה שלא לקיים ישיבות פעמיים בשבוע אחרי השעה  , הכוללתםלהורים עובדי והתאמתו

לפיהן , האנרגיה, במשרד התחבורה ובמשרד במשרד לשוויון חברתי זה מבוסס על הנחיות שניתנו עיקרון

, כך שעובדי פעמיים בשבוע 15:00קיום ישיבות לאחר השעה ימנעו מאלו י במשרדים מנהלי היחידותכלל 

ם האישיים, כהורים, כסבים פעילים, או כאנשים השואפים הועובדות המשרד יוכלו לאזן בין העבודה לחיי

  .לפיתוח אישי

בין חיים אישיים לעבודה  בקידום האיזון הרצוי מרכזישלמשרד לשוויון חברתי תפקיד  יםסבור ואנ .7

השוק משווע לשינויים בשוק העבודה ונחוצה מנהיגות  .תרבות העבודה במדינת ישראל באמצעות שינוי

הלכה למעשה את השאיפה לחברה ותממש  החלטת ממשלה בנושאאמיצה מצד הממשלה שתוביל 

 .יותרומאוזנת שוויונית 

 

 בברכה,  

 , עו"דימית ינאי מלול 

 99לובי                             

 

 


