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הוראת הפערים
מחקר חדש וממצאים מטרידים :בעוד אחוז הנשים החרדיות שעובדות ,שווה לממוצע של שיעור הנשים
העובדות בישראל ,השכר הממוצע שלהן נמוך בפער של  39%ב הפער הגדול יותר הוא בסכום שעות
העבודה :החרדיות זוכות רק לחלקי משרות
על הקיצוץ בשעות העבודה של אישה חרדית אך במי־
דה פחותה בהשוואה לאישה שאינה חרדית .לסבסוד
במעונות היום השפעה גם כן על מספר שעות העבודה.
בעוד  73%מהנשים החרדיות עובדות  -שיעור
שדומה לממוצע של שיעור הנשים העובדות בי־
שראל  ,73.1% -הרי שהשכר הממוצע שלהן נמוך
בהרבה מהשכר הממוצע של נשים מהמגזר הכללי:
בשנת  2015עמד השכר הממוצע של נשים מהמגזר
הכללי על כ 9,400-ש"ח לעומת  5,750ש"ח בקרב
נשים חרדיות ,כלומר פער של  .39%עם זאת ,הפער
בשכר השעתי עמד על  13%בלבד ,נתון שמרמז על
כך שחלק גדול מהפער בשכר נובע ממספר שעות
העבודה :כ 30-שעות עבודה שבועיות לאישה חרדית
ו 37-שעות עבודה לאישה לא חרדית.
המחקר שבדק מה משפיע על היקף המשרה הנמוך
יותר של נשים חרדיות ,מצא כי כ 60%-מהפער במספר

מיכל איש שלום
נשים חרדיות עובדות שעות מועטות יותר
 הן גם מרוויחות פחות בהשוואה לנשיםמהמגזר הכללי .הנתון המפתיע הזה עולה
ממחקר חדש של המשנה ליו"ר 'המכון החרדי למחקרי
מדיניות' ,ניצה )קלינר( קסיר )לשעבר ,ראש תחום
עבודה ומדיניות רווחה בבנק ישראל( וחוקרי המכון
ד"ר שלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-שי.
המחקר החדש בוחן ומכמת את הגורמים המשפי־
עים על מספר שעות העבודה הנמוך של נשים חרדיות.
בין הממצאים :שיעור גבוה של נשים חרדיות עובדות
במשרה חלקית ,מה שמשפיע על שכרן ,אך שיעור
גבוה בהרבה עובדות במשרה מלאה בהיקף נמוך
יותר .כמו כן ,מספרם של הילדים במשפחה משפיע



כל הדרכים מובילות לקלפי
הבחירות לרשויות המקומיות 2018
לקראת הבחירות לעיריות ,למועצות המקומיות והמועצות האזוריות ,משרד הפנים קורא לכם לבדוק האם פרטיכם
מעודכנים בפנקס הבוחרים ,כדי שתוכלו לממש את זכותכם ולהצביע במקום מגוריכם.
לרשותכם מגוון אמצעים:

 .1בטלפון1-800-222-290 :
 .2בפקס1-800-222-291 :

מענה ממוחשב  24שעות ביממה.
מענה אנושי בימים א'-ה'  ,8:30-22:00יום ו' 8:30-12:30

הפרטים שלכם לא מעודכנים?
ניתן לעדכן אותם עד תאריך  20/9/2018בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה,
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משרות חלקיות
נקודה נוספת המשפיעה על הפער במספר שעות
העבודה 32% :מהנשים החרדיות מועסקות בהוראה
בהשוואה לכ 11%-בקרב נשים מהמגזר הכללי .רבות
מהנשים מועסקות במשרות חלקיות מאד ועובדות
מספר שעות מועט בשבוע .כך ,המחקר מצא כי ניתן
לייחס כ 17%-מפער השעות בין הנשים החרדיות
לנשים מהמגזר הכללי ,להשפעה הנובעת ממקצוע
ההוראה בחברה החרדית .כלומר :לריכוז הגבוה של
נשים חרדיות בתחום ההוראה ,המאופיין במספר שעות
עבודה שבועיות מופחתות ,השפעה גדולה על מספר
שעות העבודה של נשים חרדיות.
נתון נוסף בעל השפעה על מספר שעות העבודה,

שעות העבודה ,נעוץ בהבדל במספר שעות העבודה
במשרה מלאה 63% :מהנשים החרדיות מועסקות במ־
שרה מלאה בהיקף ממוצע של  36שעות ,לעומת 79%
מהנשים מהמגזר הכללי העובדות בהיקף ממוצע של
כמעט  42שעות.
"משרה מלאה מוגדרת באופנים שונים במקומות
שונים" ,מסבירה ל'משפחה' ניצה )קלינר( קסיר ,עורכת
המחקר" .לדוגמה ,משרה מלאה בהוראה  -במקומות
בהם תוכנית 'אופק חדש' לא יושמה ,כפי שקורה בבתי
ספר חרדיים רבים ,היקף שעות העבודה של מורה במ־
שרה מלאה קטן יותר .בנוסף ,מי שכבר עובד במשרה
מלאה נוטה גם לעבוד שעות נוספות ,מה שמגדיל את
היקף המשרה שלו".
החוקרים מצביעים על כך ש 37%-מהנשים הח־
רדיות עובדות במשרה חלקית בהיקף ממוצע של
 21שעות ,לעומת רק  21%מהנשים מהמגזר הכללי,
העובדות בהיקף שעות ממוצע דומה 22 ,שעות שבו־
עיות .החוקרים מציינים כי אחוז גבוה יחסית של נשים
חרדיות עובדות במשרה חלקית שלא מרצון :כ22%-
מהנשים החרדיות העובדות במשרה חלקית ,דיווחו
שהן מועסקות במשרה חלקית שלא מרצון ,לעומת
רק  15%מהנשים מהמגזר הכללי .העובדה שנשים
כה רבות עובדות במשרה חלקית ,אחראית לכ40%-
מהפער במספר שעות העבודה בין נשים חרדיות לנ־
שים מהמגזר הכללי.
"כשמישהו  -גבר או אישה  -עובד פחות שעות ,זה
משליך על השכר בשני אפיקים" ,אומרת קסיר" .השכר
הכולל יותר נמוך ,אבל בטווח ארוך זה גם משליך על
השכר לשעת עבודה .אדם שעובד פחות שעות בש־
בוע ,דומה למי שעובד פחות שנים  -ובכך צובר פחות
ניסיון בעבודה .לפיכך ,נוטים חלק מהמעסיקים לקדם
יותר אנשים המועסקים מספר רב של שעות .בסך
הכל רואים שהפער בשכר יחסית קטן 13% ,לשעת
עבודה .מי שעובדת יותר האופציות שפתוחות בפניה
יותר גדולות".



ההוראה והפערים

החוקרים הבחינו בנתון מעניין :קיים ריכוז יחסית
גבוה של נשים חרדיות המועסקות סביב 24שעות שבו־
עיות ,ממצא הניתן לייחס לתנאי הסף הנקבע לסבסוד
עלותם של מעונות יום ,הקובע כי יינתן סבסוד לאישה
שעובדת מעל  24שעות שבועיות .החוקרים מציינים
כי משמעות הדבר היא  -תוספת הכנסה של מאות
שקלים בחודש בעבור אישה שמעלה את מספר שעות
העבודה שלה אל מעל לרף  24השעות השבועיות.
מתוך הריכוז הגבוה סביב שעות אלו ,החוקרים
מציינים ,כי זהו ככל הנראה תמריץ משמעותי להעלאה
מסוימת במספר שעות העבודה ,שהוא פחות מהותי
עבור נשים מהמגזר הכללי העושות שימוש מצומצם
הרבה יותר במעונות היום המסובסדים על ידי המדינה,
ואשר נוטות יותר גם ללא תמריצים נוספים ,לעבודה
בהיקף גדול יותר ובמשרה מלאה.

הוא מספר הילדים במשק הבית החרדי .החוקרים מצאו
כי למספר הילדים ,ולגיל הילד הצעיר השפעה שולית
קטנה יותר בקרב נשים חרדיות לעומת נשים מהמגזר
הכללי .בקרב אמהות במשרה מלאה ,למשל ,במעבר
בין  3–1ילדים במשק בית ל 5–4-ילדים במשק בית:
חרדיות מפחיתות  0.5שע"ש ,נשים מהמגזר הכללי
מפחיתות כ 2-שע"ש .כך גם בקרב אמהות במשרה
חלקית ,חרדיות מפחיתות  9שע"ש ,לא חרדיות -
 12.5שע"ש .גם לגיל הילד הצעיר השפעה אפסית
על אמהות חרדיות במשרה מלאה.
קסיר מסבירה כי מדובר בנתון מעניין וייחודי
למגזר החרדי" .במחקרים במדינות העולם נמצא ,כי

מספר ילדים גבוה מוריד את שיעור התעסוקה של
נשים ומגדיל את מספר שעות העבודה של גברים",
אומרת קסיר.
הצורך הכלכלי מול הצורך לטפל בילדים מתבטא
בנקודה נוספת :הגדלת השכר משפיעה על הגדלת
מספר שעות העבודה של נשים חרדיות ,אך במידה
פחותה מנשים מהמגזר הכללי :עלייה של  10%בשכר
השעתי מוסיפה 0.5 :שעות עבודה לאישה חרדית
לעומת  0.8שעות עבודה לאישה מהמגזר הכללי.
ההבדל בגובה השכר מסביר כ 11%-מפער השעות
בין החרדיות לנשים מהמגזר הכללי.

