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הקדמה
בעוד.נסקהעבודהבשוקחרדיותנשיםשלההשתתפותשיעורהאחרונותבשנים
,העבודהבשוקהשתתפובישראלהחרדיותמהנשים48%-כרקשנה20שלפני

השינויוחרף,זאתעםיחד.75%-מלמעלהעלעומדשלהןההשתתפותשיעורכיום
עדייןסובלותמהןרבות,החרדיותהנשיםשלהתעסוקהבדפוסישחלהגדול

.העבודהבשוקמתמשכתזכויותומהפרתמהפליה

נפרדתכזרוע,2017באוקטוברהוקםבעבודהחרדיותנשיםלזכויותהפתוחהקו
הוקםהייעודיהקו.שנה30-מלמעלההנשיםבשדולתפועלאשרהפתוחהקושל

המחייביםייחודייםוצרכיםמאפייניםהחרדיבמגזרעובדותשלנשיםההבנהמתוך
דיניבתחוםתשלוםללאמשפטיסיוענשיםלאותןמציעוהוא,מותאםמענה

.העבודה

שלולשאיפהלרצוןעדותאנו,הקושלהראשונההפעילותשנתהשלמתעם
נשיםשלהרבהמספר.והוגנתחוקיתבהעסקהלזכותהחרדיבמגזררבותעובדות

שהואהייחודיבמענההצורךעלמצביע,החולפתהשנהבמהלךהקואלפנואשר
הגישהולהרחבתמידעלהנגשתמערכתיותפעולותבנקיטתהחשיבותועלמעניק

.החרדיתבחברהנשיםשללערכאות

לזכויותהפתוחהקושלהראשונההפעילותשנתאתמסכםן/שלפניכםח"דוה
.ממנהשעולותהעיקריותהמסקנותאתומציג,בעבודהחרדיותנשים
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נשים חרדיות בשוק העבודה: רקע

ובמאפייניהעבודהבהיקף,בשכרמשמעותייםפעריםעלמצביעיםרשמייםנתונים
שבמרביתאףעל.חרדיותשאינןיהודיותלנשיםחרדיותנשיםביןנוספיםתעסוקה

עדייןשלהןהתעסוקהשיעור,העיקריותהמפרנסותהןנשים,החרדייםהביתמשקי
החרדיותהנשיםשיעור.9%-כשלבפער,חרדיותשאינןיהודיותנשיםמשלנמוך
חלקיתמועסקותמהן8%כאשר,50%-כעלעומדחלקיתבמשרהמועסקותאשר
במשרהמועסקות29.3%רק,חרדיותשאינןיהודיותנשיםבקרב.מרצוןשלא

.מרצוןשלאזאתעושותבלבד3.1%ומתוכןחלקית

נשיםשלהממוצעמשכרןבהרבהנמוךחרדיותנשיםשלהממוצעהחודשישכרן
בעוד.לכךההסברכלאתמספקאינוהעבודהבשעותהפעראך,חרדיותלא

מרוויחותהן,חרדיותלאמנשיםשעותפחות20%בממוצעעובדותחרדיותשנשים
,והרווחההעבודהמשרד;2018',ואחקסיר).בחודשפחות37.5%-כבממוצע

2017)

ביןהחודשייםהשכרפעריואתהשעתייםהשכרפעריאתמציגיםהבאיםהגרפים
:חרדיותשאינןיהודיותלנשיםחרדיותנשים

נשים חרדיות
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נשים חרדיות בשוק העבודה: רקע
חרדיותשאינןיהודיותלנשיםחרדיותנשיםביןהעבודהשעותובהיקףבשכרהשוני

העבודהשוקשלהסגורומאופיוהחברתיותבנורמותמהבדליםהיתרביןנובע
.החרדי

המקריםברובעצמןעללוקחותחרדיותנשים,חרדית-הלאבחברהלמקובלבניגוד
אתמחליףאינוזהתפקיד.הביתמשקשלהראשיותהמפרנסותתפקידאת

אלא,הביתמלאכותועלבילדיםהטיפולעלהעיקריותכאחראיותהמסורתיתפקידן
ביןהאיזוןקונפליקטעםשאתביתרמתמודדותחרדיותנשיםכי,יוצאכך.לונוסף
,המגזריםמכללנשיםאחרתאוכזובמידההמשותףקונפליקט–לעבודההבית

.משמעותייםתעסוקתייםבוויתוריםכללבדרךומתבטא

הובילו,החרדיתהחברהשלנוספיםייחודייםמאפייניםלצד,הקונפליקטעוצמת
שעותלעבודלהןהמאפשרתחום–ההוראהבמקצועלעסוקרבותחרדיותנשים

הביקושלאור,האחרונותבשנים.החרדיתהחברהבתוךלעבודוכןיותרקצרות
תעסוקהומסלולי,זהבתחוםרוויהחלההחרדיתבחברההוראהלמשרותהגדול

הכלליתשבאוכלוסייהבעוד,ועדיין.נשיםבפנינפתחויותרורווחייםיותרמגוונים
בתחוםמועסקותהחרדיותמהעובדות44%-כ,מהנשים17%-כבהוראהעוסקות

;2018',ואחקסיר).נמוךובשכרעבודהשעותבמיעוטבממוצעהמאופיין,זה
(2017,מילצקי

שלהגבוהולריכוזןחרדיותללאחרדיותנשיםביןהעבודהבשעותלפערמעבר
גםמגזרייםפעריםקיימים,אחריםשכרמעוטיובמקצועותבהוראהחרדיותנשים

הקפדה-אישלתופעהעלמצביעיםמחקרים,כלליבאופן.הזכויותהפרתבתחום
חרדיותנשים.החוקלגבימודעותחוסרועלהחרדיתהחברהבקרבעבודהחוקיעל

מאוגדותוהן,אחרתאוכלוסייהמכליותרבעבודהזכויותיהןהפרתעלמדווחות
מוסדותבמרביתכאשר,חרדיותשאינןלנשיםביחסנמוךבשיעורעובדיםבארגוני
קסיר).כללעובדיםועדיפועליםלא,מהןרבותמועסקותבהםהחרדיהחינוך
(2017,שי-וצחור
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נתונים מספריים: פניות לקו
חרדיותנשיםלזכויותהפתוחלקופנו,הפעילותתחילתמאז,החולפתבשנה

.פונות892בעבודה

פנולפעילותוהראשוניםבשבועייםוכבר,2017באוקטובר17-בלפעולהחלהקו
.נשים64אליו

בחודשנשים75בממוצעלקופנו2018בשנת.
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נושאי הפניות: פניות לקו

בקוהמתקבלותהפניותתוכן,החרדיותהעובדותשלהייחודייםלצרכיםבהתאם
הכללילקוהמגיעותהפניותשמרביתבעוד.הכלליבקומהפניותשונההייעודי

אומיניותהטרדות,ולידההריוןסביבזכויות–מגדריותזכויותבהפרתעוסקות
חוקיבהפרתעוסקותחרדיותלנשיםהייעודילקומהפניותרבות,בשכראפליה

.ביותרהבסיסיותהעובדיםזכויותאתשמעגניםהמגן

החולפתבשנהחרדיותלנשיםהייעודיבקושהתקבלוהפניותמבין:

.פיטוריןולפיצוייפיטוריןלהליכיהקשוריםבנושאיםעסקו34%-כ•

ובעיקר,הלאומיהביטוחלחוקהקשוריםבנושאיםעסקומהפניות13%-כ•
.אבטלהלדמי

:לפיטוריןקשורותשאינןעבודהבדיניכלליותבשאלותעסקומהפניות32%-כ•
אוהבראהדמי,חופשהלימיזכאותובירורפנסיוניותלזכויותבנוגעשאלות
מחלה

ורובן,נשיםעבודתבחוקהמוסדריםמגדרייםבנושאיםעסקומהפניות23%-כ
.(הורותשעת)ולאחריהוהורותלידהתקופתבמהלך,בהריוןבזכויותעוסקות

העבודהבמקוםמיניתפגיעהאומיניתבהטרדההעוסקותפניות13התקבלו,
14.5%הכלליתלאוכלוסייההמיועדבקו.בקוהפניותמסךבלבד1.5%-כהמהוות

.זהבנושאעסקומהפניות
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מספר הפניות שהתקבלו  : פניות לקו
בקו לפי חוקים או נושאים
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חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

התעמרות בעבודה

השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה

אחר

חוק למניעת הטרדה מינית

זכות לשימוע לפני פיטורים

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

חוק הודעה מוקדמת להתפטרות ופיטורים

דמי הבראה

חוק הגנת השכר

חוק דמי מחלה

חוק חופשה שנתית  

ביטוח פנסיוני  

חוק הביטוח הלאומי

חוק עבודת נשים  

שאלה כללית בדיני עבודה

חוק פיצויי פיטורים
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?מיהן הפונות
בילדיםהטיפולאוההוראהבתחוםעובדותלקומהפונות35%-כ.

מזכירות:זוטריםבתפקידיםמועסקותלקוהפונותמרבית,האחריםבתחומים,
.'וכוקופאיות,מוקדניות

במקוםפחותאושניםשלוששלותקבעלותהןלקומהפונותמחציתמעל
:העבודהבמקוםותקלפיהפונותהתפלגותאתמציעהבאהגרף.העבודה

עד חצי שנה
10%

חצי שנה עד שנה
14%

שנה עד שלוש שנים
32%

שלוש עד שבע שנים
19%

שבע עד עשר שנים
9%

עשרה  -עשר עד חמש
שנים
5%

חמש עשרה שנים ומעלה
11%
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מהקודוגמאות

הלימודיםשנתפתיחתלאחריום.תיכוניתבישיבהכסייעתלעבודהתקבלה'מ
-הפגישהובסוף,העבודהלסדריבקשרהמנהלעםמיוזמתהנפגשההיא

המנהל.בהריוןהיאכילוסיפרה,העבודההסכםעלהחתימהלפניממש
היאהלימודיםשנתבמהלךללדתעומדתשהיאמאחרכיבמקוםבולההודיע
מסרבהמנהל.לביתהשתיסעמבקשהואוכיבמוסדלעבודמתאימהאינה

.לעבודתה'מאתלהחזיר



?מיהן הפונות
מהפונות60%מעל.השתכרותןלגבימלאיםפרטיםמסרולאהפונותמרבית

.בחודש5000₪-מפחותמשתכרות,שכרןאתבפנינולחשוףהסכימואשר

שעתיבשכרמועסקותמהפונות52%-כ.

שמרביתןלהניחניתן,הפונותלהשתכרותבנוגעהחלקייםהנתוניםאףעל
הרבותההפרותלאור,זאת.שלהןהמשרהלהיקףביחסגםנמוךשכרמשתכרות

.לקוהעיקריתהפנייהעילת,כאמור,שהןהפונותידיעלהמתוארותהמגןחוקישל

0-3,000
25%

3,001-5,000
39%

5,001-7,000
28%

7,001-10,000
8%

הפונותשל שכר חודשי התפלגות הפניות לפי 
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?מיהן הפונות
במשרהמועסקותמהן40%-כורק,חלקיתבמשרהמועסקותמהפונות60%-כ

מועסקותהעובדותמהנשים32%,בישראלהכלליתהאוכלוסייהבקרב.מלאה
.מלאהבמשרה68%-וכחלקיתבמשרה

נחשפוהפונותרוב.עיליתומודיעיןברקבני,בירושליםמתגוררותהפונותמרבית
אלובימיםפועלותואנו,אלוביישוביםבמקומוניםממוקדפרסוםבעקבותלקו

.הפרסוםאזורילהרחבת

:מהקודוגמאות

שנהבמשךעבודתהעבורשכרקיבלהלא,חינוכיבמוסדהוראהעובדת',ז
עבודהשלשנתייםבמהלךכאשר,נוספותבדרכיםהופרוזכויותיה.שלמה
כשביקשה,לבסוף.לההמגיעותהסוציאליותהזכויותאתקיבלהלאבסמינר
לחוקבניגודזאתגם,לחזרתהסרבהמעסיקלידהחופשתאחרילעבודלחזור

.המפורש

ושובשובשקיצצואחרי.שנים10-כבמשךבחברהכמתכננתהועסקה'א
היא,שלההמקוריהשעותמממספרלרבעשהגיעהעד,עבודתהבשעות
,לחוקבניגוד.העבודהבתנאימוחשיתהרעהשלבעילהלהתפטרביקשה
מלואאתלהלשלםסירבוהם–המעסיקיםשלקודמותלהבטחותובניגוד
הפנייהבעקבות.מהסכוםחלקרקלהושילמו,להשהגיעוהפיטוריןפיצויי
בשמהשהגישה,רוטנברגגולדיד"לעוהופנתההיאהפתוחלקו'משל

המשפטיההליךבעקבות.אביבבתללעבודההאזוריהדיןלביתתביעה
.36,000₪שלבסך,לההמגיעיםהפיטוריןפיצוייכל'מ-לשולמו
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מסקנות

עם.והוגנתחוקיתבהעסקהולזכותלעבודרבהמוטיבציההחרדיותלעובדות
לזכויותבנוגעובמודעותבמידעמחסורישנוזואוכלוסייהבקרבכימזהותאנו,זאת

זכויותיהןכאשרהפעולהלמסלוליבנוגעוכן,ביותרהבסיסיותאפילו,ות/עובדים
.מופרות

נשותבקרבמפיצההנשיםשדולתבעבודהזכויותיהןבדברנשיםליידעמנתעל
עבודהבדיניקוגנטיותזכויותבדברמידעהמכילים,זכויותעלוניהחרדיהמגזר

.הארץברחביחרדיותלנשיםזכויותאסיפותומקיימות

אחרותוזכויותקוגנטיותזכויותשלשיטתיתמהפרהסובלותהחרדיותהעובדות
עולהששמםמעסיקיםישנם.חרדיגוףהינוהמעסיקכאשרבעיקר,עבודהבדיני

.פונותעםשיחותשלרבבמספר

אך,כלפיהןזכויותהפרתכנגדפעולהלנקוטחרדיותעובדותשלנכונותישנה
אווהרווחההעבודהמשרדכגוןהמדינהשללמוסדותלפנותקושיישנובמקביל

.המעסיקפניאתלהשחירחששקייםרביםבמקרים,בנוסף.לעבודההדיןבתי

מהמגזרלפונותמציעותאנולערכאותחרדיותעובדותשלהגישהעללהקלמנתעל
של"האכיפהמערך"פרויקטבאמצעותחוקמפרימעסיקיםלתבועאפשרותהחרדי
הפונהאתמייצגתהשדולהמטעםדיןעורכת,הפרויקטבמסגרת.הנשיםשדולת
.מופחתטרחהבשכר
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המלצות מדיניות
בעבודהחרדיותנשיםלזכויותהייעודיהקושלהראשונההפעילותשנתבתום,

רחבהממשלתיתאחריותבלקיחתצורךרואותאנו,זהח"בדושהוצגווהמסקנות
עלממליצותאנו,לפיכך.אלועובדותשלהעסקהותנאיההעסקהאיכותלשיפור

:הבאיםהמדיניותצעדיאימוץ

מעסיקיםבקרבעבודהבדינילזכויותהמודעותלהגברתייעודיקמפייןייזום•
.החרדיתבחברהועובדות

מנהיגיםלבין,המדינהשלהרלוונטייםוההסדרההאכיפהגורמיביןקשריצירת•
והמחויבותהעבודהדיניעםההיכרותוהעמקת,החרדיתבחברהומנהיגות
,החוקהפרתשלמקריםלמנועמנתעלזאת.זואוכלוסייהבקרבעליהםלשמירה
חרדיותעובדותשלהאפשרותואתהזיקהאתלחזקמנתועלידיעתומאיהנובעת

.אלומוסדותבאמצעותזכויותיהןלאכיפתלפעול

שיעוריםהמעסיקיםעבודהבמקומותהמדינהשלנרחבאכיפהמבצעהחלת•
לביטוחהפרשותכגוןמגןזכויותאכיפתעלבדגש,חרדיותנשיםשלגבוהים
.'וכוהבראהדמיתשלום,פנסיוני

וקביעת,חרדיותנשיםשלהתעסוקהאיכותלשיפורלאומיתתכניתהחלת•
ולמעמדמשרהלהיקפי,להכשרה,לשכרהנוגעיםומספרייםאיכותנייםיעדים
בעיקרהמתייחסיםהקיימיםהתעסוקהליעדיבנוסף,זאת.העבודהבשוק

עלבדגש,העבודהבשוקהחרדיתהאוכלוסייהשלההשתתפותשיעורלהרחבת
.החרדיםהגבריםהשתתפות

משרדבמסגרתהחרדימהמגזרהוראהעובדותשלישירההעסקהקידום•
ובגורמיםבעמותותהמועסקותהנשיםשיעוראתלצמצםמנתעל,זאת.החינוך

.שיטתיתזכויותלהפרתחשיפתןאתכךובתוך,אחריםשלישיים

הקו הפתוח לזכויות נשים חרדיות בעבודה פועל בתמיכת 12


