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נשים חרדיות  -המובילות בהגשת תלונות על הפרת זכויות במקום עבודה -
TheMarker
TheMarkerנשים חרדיות  -המובילות בהגשת תלונות על הפרת זכויות במקום עבודהTheMarkerשיעור העובדים
המאוגדים בחברה החרדית הוא נמוך מאוד בהשוואה לזה שבאוכלוסייה הכללית .כך עולה מנייר שמפרסמים חוקרי המכון
החרדי למחקרי מדיניות ,הסוקר לראשונה את שוק העבודה החרדי בהקשר של זכויות העובדים והתאגדותם במסגרות של
וועדי וארגוני עובדים .עוד עולה מהמחקר כי שיעור הנשים החרדיות שדיווחו על פגיעה בזכויותיהן וחוסר הקפדה על קיום חוקי העבודה מצד
המעסיקים הוא גבוה ביותר ביחס לכלל קבוצות האוכלוסיה .ניצה קסיר ,עמיתה בכירה במכון החרדי למחקרי מדיניות ,והחוקר אסף צחור-שי,
מבססים את הדברים על עיבודים שעשו לנתונים ...ועוד «
-

המובילות-בהגשת-תלונות-על-הפרת-זכויות-במקום-עבודה

נשים חרדיות  -מהקבוצות החלשות במשק  News1 -מחלקה ראשונה
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 News1מחלקה ראשונהנשים חרדיות  -מהקבוצות החלשות במשק News1מחלקה ראשונהשיעור העובדים המאוגדים
בחברה החרדית הינו נמוך מאוד ביחס לאוכלוסייה הכללית .לצד זאת ,שיעור הנשים החרדיות שדיווחו על פגיעה
בזכויותיהן וחוסר הקפדה על קיום חוקי העבודה מצד המעסיקים הינו שיעור גבוה ביותר ביחס לכלל קבוצות האוכלוסייה.
כך עולה מנייר שמפרסמים חוקרי המכון החרדי למחקרי מדיניות ,הסוקר לראשונה את שוק העבודה החרדי בהקשר של
זכויות העובדים והתאגדותם במסגרות של וועדי וארגוני עובדים .ניצה קסיר ,עמיתה בכירה במכון החרדי למחקרי מדיניות והחוקר אסף
צחור-שי מבססים את הדברים על עיבודים שעשו לנתונים מתוך הסקר ...ועוד «
-

מהקבוצות-החלשות-במשק

מסמך חושף :נשים חרדיות מובילות בתלונות על הפרת זכויות בעבודה  -חרדים10
חרדים10מסמך חושף :נשים חרדיות מובילות בתלונות על הפרת זכויות בעבודהחרדים10נייר עמדה שכתבו חוקרי
'המכון החרדי למחקרי מדיניות' מציג :רוב השכירים החרדים אינם מאוגדים בארגוני ובוועדי עובדים • למה זה קורה?
הנה הסיבות • חוקרי המכון ממליצים" :צריך שארגוני העובדים יתאימו עצמם לתנאים הנדרשים לפעולה במגזר החרדי,
תוך מתן מענה הלכתי אפקטיבי" .שייע קליין .כ"ט כסלו התשע"ז  .11:44 29.12.2016 /נשים חרדיות .צילום :פלאש.90
אילוסטרציה .למצולמות אין קשר לכתבה .שיעור העובדים המאוגדים בחברה החרדית הינו נמוך מאוד ביחס לאוכלוסייה הכללית .לצד זאת,
שיעור הנשים החרדיות שדיווחו על פגיעה בזכויותיהן וחוסר ...ועוד «
-

חרדים10

השתלבות חרדים בעבודה :יותר תלונות נשים על הפרת זכויות  -גלובס
גלובסהשתלבות חרדים בעבודה :יותר תלונות נשים על הפרת זכויותגלובסאף שחוקי העבודה בישראל מחייבים מתן שכר
שווה לגברים ולנשים המועסקים בתפקידים זהים ,בפועל ,גם בשנת  ,2016ישנם פערים של לא פחות מ 33%-לרעת
הנשים ,לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .אבל מי שמצבן הוא רע אפילו יותר מהממוצע הן הנשים החרדיות
העובדות ,אף שלעתים קרובות הן המפרנסות העיקריות של משק הבית .קיראו עוד ב"גלובס" .היתר לשאת אישה שנייה ·
שאלות ותשובות על מה שכרוך בעסקת גז אפשרית בין טורקיה לישראל · מגמה מעורבת בבורסות אסיה; טושיבה מתרסקת כ" · 26%-מס
דירה  3לא ישפיע ,לא יכניס כסף ולא ישחרר דירות" .מחקר ...ועוד «
-

גלובס
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