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 על עובדים מאוגדים, חרדים ומה שביניהם

 השתייכות לארגוני עובדים וועדי עובדים בחברה החרדית

 שי-ניצה )קלינר( קסיר ואסף צחור

  18על  2012עמד בשנת ו ,בארגוני עובדים נמוך החבריםשיעור המועסקים החרדים 

 .אחוזים בקרב יהודים לא חרדים 27אחוזים לעומת 

 12רק  עובדים חברים בארגוניבקרב המועסקים החרדים  –גברים האצל  הפער בולט 

 בקרב יהודים לא חרדים.מאשר אחוזים, פחות ממחצית 

  גבוה  – 2012בשנת אחוזים  21 –בקרב המועסקות החרדיות  החברות בארגוניםשיעור

חרדיות העומד -הלאהיהודיות  אצלשיעור מהמזה שבקרב הגברים, אך גם הוא נמוך 

 אחוזים. 29על 

 אחוזים 58 – מרבית החרדים החברים בארגוני עובדים מאוגדים בארגוני המורים – 

בהסתדרות  חבריםחרדית -אוכלוסייה היהודית שאינהב מרבית המאוגדיםבעוד 

 ריכוז תעסוקתי של חרדים בתחום ההוראה.נובע מל דהבה אחוזים. 64 – הכללית

 בארגוני  החברים שיעורומשכך  ,במרבית מוסדות החינוך החרדי אין ועדי עובדים

מהשיעור נמוך משמעותית  הוראהבחרדים בחינוך וה מועסקיםהעובדים בקרב 

  .אחוזים 70 לעומת אחוזים 32 –אוכלוסייה היהודית שאינה חרדית ב

  מדווחות על הפרת זכויותיהן בעבודה יותר מכל אוכלוסייה אחרת.נשים חרדיות 

 הגברים החרדים שיעור המדווחים על הפרות נמוך.בקרב  זאת, לעומת

 תנאי עבודה  במגזר החרדי רווחת הכרה בחשיבותה של העבודה המאורגנת כמספקת

שיעור העובדים החרדים התופסים את העבודה  עם זאת, .מועדפים וביטחון תעסוקתי

 חרדים.-יהודים שאינם מהשיעור אצלהמאורגנת כמסגרת חיובית נמוך 

 ה ולמרות ההכרה בקרבם בחשיבות רמת השכר הנמוכה יותר בקרב החרדים למרות

 זאת ועוד,. אינם מאורגניםברובם העובדים החרדים  ,של העבודה המאורגנת

בקיומו של  ןמעונייחרדים עובדים  שלשיעור נמוך רק  ,ועדבמקומות עבודה בהם אין 

 ועד. ילכהן כנציג של עובדים חרדיםנכונות אין כמעט ו ,ועדבמקומות בהם קיים וועד, 

  



 

 

 

 
 

 רקע

עלייה מתמדת בשיעורי התעסוקה בחברה החרדית, הן של נשים והן של  בשנים האחרונות נרשמה

 ניסיון בעלי שאינם החרדיתאוכלוסייה המחדשים  של עובדים לשוק העבודהגברים. כניסה 

 תנאיבנמוכות, ת שכר ורמיועסקו בש מגדילה את ההסתברות ,העבודההיכרות טובה עם עולם ו

 לא כחוק.שואף  בלתי נאותים העבוד

זאת ועוד, החשש להעסקה בלתי הולמת גובר בהינתן שבחברה החרדית רווחת התופעה שהנשים הן 

של משק הבית. הניסיון בארץ ובעולם מלמד שבהשוואה לגברים, אוכלוסיית המפרנסות העיקריות 

הנשים מאופיינת ביכולת מיקוח נמוכה יחסית בשוק העבודה. זאת, בשל מאפיינים פסיכולוגיים 

ותרבותיים המשפיעים על מידת הנחישות ומידת האפקטיביות שהן מפגינות בתהליך המו"מ על 

ך, רמת שכרן נמוכה לעיתים מזו של הגברים, תנאי עבודתן טובים . בשל כ1תנאי עבודתן ועל שכרן

 פחות, והן סובלות יותר מהפרת חוקי העבודה.

החשש שלא  מפאת, נשים נכונות לקבל שכר סף התחלתי נמוך יותר מגברים, בין היתר על כך נוסף

ות פחות תתקבלנה לעבודה אם תתמקחנה על השכר. ממחקרים פסיכולוגיים עולה כי נשים מעריכ

. נשים 1את ערך עבודתן ביחס לגברים ולפיכך דורשות שכר נמוך יותר, כמובן ללא סיבה ממשית

שהן מפרנסות יחידות צריכות את העבודה בכל מחיר, ולכן תהיינה מוכנות לעבוד במחיר נמוך 

בתמורה לפרנסה כלשהי. הסבר זה רלוונטי במיוחד לחברה החרדית, בה קיימת תביעה חברתית 

, נשים נוטלות לרוב חלק גדול יותר בטיפול נוסף על כךי הנשים להיות המפרנסות העיקריות. כלפ

בילדים ובמשק הבית. אצל נשים חרדיות תופעה זאת מתעצמת יותר לא רק בפרקטיקה אלא גם 

 .2באתוס החברתי לפיו מטרת עבודתן היא פרנסת הבית ולא פיתוח קריירה

המקרא וההלכה עוסקים מרכיב משמעותי בתפיסת צדק והוגנות בחברה. גם  ותזכויות עובדים מהו

"לֹא אחת היא איסור על הלנת שכר:  המעביד. דוגמ-עובדהבזכויותיו של העובד ומסדירים את יחסי 

ִני ְוֶאְביֹון ֵמַאֶחיָך אֹו ִמֵגְרָך ֲאֶשר ְבַאְרְצָך ִכיר עָׂ ֶריָך ַתֲעֹשק שָׂ רֹו..."ְביֹומֹו ִתֵת  .ִבְשעָׂ )דברים, פרק  ן ְשכָׂ

כי חוקי המדינה והנוהג במקום הם הקובעים קובעת , ההלכה יתר על כןט"ו(. -פסוקים י"ד ,כ"ד

לדעת עם זאת,  "הכל כמנהג המדינה" )בבא מציעה פג ע"א(. –לרמת השכר ומרכיביו בכל הנוגע 

מעמד עליון בכל הנוגע לתנאי  זה להסכםיש הסכם כתוב בין המעסיק למועסק, בהינתן רבים רבנים 

 .ולנוהג במקום קיבוצייםההסכמים ל ,עבודההההעסקה, אפילו אם ההסכם עומד בסתירה לחוקי 

                                                           
מרגליות, מדוע פערי שכר בין גברים ונשים, הנובעים ממשא ומתן אישי, אסורים על פי חוק? דחיית הצידוק -שרון רבין 1

 )תירוץ( השוקי של המעסיקים. 
http://portal.idc.ac.il/en/ilea/AnnualMeeting/Documents/%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99%20%
D7%A9%D7%9B%D7%A8%205.doc  

 )בקרוב(. 2017", המכון החרדי למחקרי מדיניות, נסות על החומהמפריהודית מילצקי, " 2

http://portal.idc.ac.il/en/ilea/AnnualMeeting/Documents/%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99%20%D7%A9%D7%9B%D7%A8%205.doc
http://portal.idc.ac.il/en/ilea/AnnualMeeting/Documents/%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99%20%D7%A9%D7%9B%D7%A8%205.doc


 

 

 

 
 

לעיתים ועל חוקי העבודה הקפדה -איקיימת תופעה של  החברה החרדיתבקרב גם כחלק ממצב זה, 

 עם חוקי המגן אחדהעסקה בשכר נמוך ובתנאים שאינם עולים בקנה  .בהיקפים נרחבים הפרה אף

 –היצע של עובדים עודף ם קיושל  ,רמת רווחיות נמוכה בחלק מהעסקיםתולדה, בין היתר, של הם 

א בגדר ישכר ה קבלתהמאפשר תפיסה לפיה  – פוטנציאליים על כל משרהמספר גבוה של עובדים 

 עשויהאי ההקפדה על חוקי העבודה  .חוקי העבודה מודעות לגביחוסר  תוצאה שלולעיתים  ,חסד

פיטורין בתשלום שכר ללא תלוש מסודר המביא לפגיעה בזכויות עתידיות, בהלנת שכר, בלהתבטא 

 –חוזי עבודה המנוגדים לחוקי העבודה בו ה לקרן פנסיהאי הפרשב, ותקצבירת תקופתיים למניעת 

 .כנדרש בחוק חופשהעל ימי  מקפידים נםאיהבראה ו ם דמיתשלוהמבטלים  עבודה דוגמת חוזיכ

בקביעת ו , בהענקת ביטחון תעסוקתיבשמירה על זכויות העובדיםהם שחקן מרכזי ארגוני עובדים 

בניהול העובדים מתוקף מעמדם בייצוג מתוך כוחם כגוף עובדים מאוגד ו .ורמת השכרעבודה התנאי 

 יםהנהוג העבודה ותנאי העבודהחוקי היכרות מעמיקה עם ארגוני עובדים מחזיקים ב ,משא ומתן

האמור לעיל, סוגיית קיומם של ועדי עובדים וארגוני עובדים היא בעלת חשיבות כל לנוכח  .במשק

  בחברה החרדית. רבה

 חשיבות לא רק בניהוליש הכללית  הסתדרות העובדיםלעובדים ובפרט הלארגוני  ו,לא זו אף ז

קביעת בכל הנוגע למול המדינה  בניהול משא ומתןהמעסיקים הישירים, אלא גם  משא ומתן מולה

שיעור העובדים החרדים המיוצגים בארגון  אםעל העבודה ותנאיה. באופן טבעי  המשליכה מדיניות

וצרכיה הייחודיים של החברה החרדית בשוק העבודה  , יש חשש שהקשייםיחסיתהעובדים נמוך 

 יילקחו פחות בחשבון.

 

 חברות בארגוני עובדים

שכה המרכזית לסטטיסטיקה על ועדי וארגוני לבסקר החברתי של הנשאלו הנסקרים  ,2012בשנת 

חברים היו רבע מהשכירים במשק, גברים ונשים מכלל המגזרים, מ יותרעובדים. מהסקר עולה כי 

בשיעורי הכיסוי של בין האוכלוסיות השונות  גבוההשונות נתון זה מגלם בתוכו . 3בארגוני עובדים

 יהודים שאינם חרדים,בהשוואה לעובדים החרדים משתייכים פחות לארגוני ה :עובדיםארגוני 

בקרב המועסקים  אחוזים 12 – משתי קבוצות האוכלוסייהפער ניכר במיוחד בין גברים הכאשר 

 .(1)איור  חרדים שאינםבקרב מועסקים יהודים ש מזהפחות ממחצית שיעור שהוא  – החרדים

נמוך הן בקרב הנשים והן בקרב הגברים החרדים  החברים בארגוניםהעובדים מעניין לציין ששיעור 

 חברה הערבית.ב בהשוואה לשיעוריםגם 

                                                           
וכשליש דיווחו שהם מכוסים בהסכם קיבוצי. במקומות בהם קיים ועד עובדים, גם העובדים הבוחרים שלא להיות  3

  חברים בארגון עובדים, מיוצגים על ידי הוועד ומכוסים בהסכמים קיבוציים שחותם הוועד וארגון העובדים.
 



 

 

 

 
 

העובדים אחוזים מכלל  76-כשונים עולה שהעובדים המפילוח של התפלגות החברות באיגודי 

( אחוזים 61בשני הארגונים הגדולים: ההסתדרות הכללית החדשה ) נמצאיםהמאוגדים במשק 

כמו  אחרים ארגוניםהמאוגדים חברים ב העובדים שאר(. אחוזים 15והסתדרות המורים )

רפואית ההסתדרות ה (,אחוזים 4יסודיים )-ארגון המורים העל ,(אחוזים 9) ההסתדרות הלאומית

 (.אחוז( וכוח לעובדים )אחוזים 2(, ארגוני הסגל באוניברסיטאות )אחוזים 4)

שאר ב העובדיםמההתפלגות  יתהותהתפלגות החברים בארגוני עובדים שונה מ החרדי מגזרב

)איור  מורים עובדים של חברים בארגוני ,אחוזים 60כמעט  ,המאוגדים החרדים רוב .האוכלוסייה

, אך משקלה בכלל העובדים גם במגזר החרדי מקום חשובההסתדרות הכללית תופסת  (.2

 .(חרדית שאינהחברה היהודית ב מהשיעורכמחצית אחוזים בלבד ) 30עומד על  במגזר זה המאוגדים

מכריע קיים רוב  :אף יותרחדה בקרב הנשים החרדיות המאוגדות התמונה שבפילוח לפי מגדר עולה 

, בהשוואה לאוכלוסיות יחסיתושיעור נמוך  ,(אחוזים 68) השונים מוריםהבארגוני לחברות 

שיעור  ,מאוגדיםההחרדים בקרב הגברים  .(אחוזים 22) של חברות בהסתדרות הכללית ,האחרות

 הואאך , ועומד על כמחצית בהשוואה לנשים החרדיותהחברים בהסתדרות הכללית אמנם גבוה 

 המאוגדים מאוכלוסיות אחרות.הגברים בקרב  הכללית ההסתדרותשיעור חברי מנמוך 

 

 1איור 

 ומעלה 20גילאי , 2012 ,המועסקים כלל חברים בארגון עובדים מתוךשיעור ה

 
 . 2012, שנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלנתוני הסקר החברתי של  םמקור: עיבודי



 

 

 

 
 

 

 הוראהתחום הזרקור על  – ארגוני עובדים

 ,הבנה עמוקה יותר של החברות בארגוני עובדים וקיומם של ועדי עובדים במקומות העבודה צורךל

יש משקלם הגבוה של הסתדרות המורים וארגון המורים בקרב המאוגדים בחברה החרדית, ובשל 

, שיעורי הכיסוי שיעור המועסקים, רמת השכר – תחום ההוראההסתכלות מיוחדת על חשיבות ל

 של ארגוני עובדים וסיבות לאי חברות בארגונים אלו.

 שיעור המועסקים

כמעט שליש מהנשים  את תחום התעסוקה המרכזי.תחום ההוראה בחברה החרדית מהווה 

חמישית  –תעסוקתי גבוה בתחום . גם אצל הגברים קיים ריכוז 4המועסקות עובדות כמורות

. ריכוז זה של מועסקים בהוראה גבוה לאין ערוך 5(3מהגברים המועסקים עובדים כמורים )איור 

                                                           
אחוזים מהעובדות החרדיות בגילאי  44 הוא הענף המרכזי שבו מועסקות נשים חרדיות, בענף זה מועסקותענף החינוך  4

אחוזים(, והשאר  73-. רובן המכריע של הנשים החרדיות בענף החינוך מועסקות בהוראה )כ64-25העבודה העיקריים, 
 במשלחי יד אחרים בענף כמו טיפול, מזכירות והנהלה.

מועסקים בענף החינוך שמשלח ידם מורים כ זוהו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתוני סקר כוח אדם של של בוד בעי 5
 .בתחום ההוראה

 2איור 
 ומעלה 20גילאי  ,2012 ,התפלגות השתייכות לארגוני עובדים

 בכל קבוצת אוכלוסייה* אחוזים מתוך החברים בארגוני עובדים

 
, בעוד המספרים מתוך כלל העובדים בקבוצת האוכלוסייה* גובה העמודה מתייחס לשיעור החברים בארגוני עובדים 

 .מתוך החברים בארגונים בקבוצת האוכלוסייהבאחוזים המופיעים בתרשים מתייחסים לגודל הארגון 
 .2012, שנת המרכזית לסטטיסטיקההלשכה לנתוני הסקר החברתי של  ם: עיבודימקור



 

 

 

 
 

קיים דמיון בריכוז התעסוקתי הגבוה במקצוע  מעניין לציין כי .שאינם חרדים מאשר אצל יהודים

 יות.זה בין נשים חרדיות ובין נשים ערב

 

 3איור 
 ומעלה 18גילאי  ,2015 ,שיעור המועסקים כמורים מתוך כלל המועסקים

 
 .2015, שנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלנתוני סקר כוח אדם של  ם: עיבודימקור

 

  רמת השכר

עובדים הובין העובדים החרדים ניכרים  שכרפערי  כי קיימיםמעלה  של המוריםבחינת רמת השכר 

חלק מההסבר נעוץ בשיעור הגבוה של החרדים המועסקים היהודים שאינם חרדים, גברים ונשים. 

בולט במיוחד שכר שעתי בחלקיות משרה, ואולם פער ברמת השכר בולט גם בשכר לשעת עבודה. 

אחוזים משכרם של מורים יהודים שאינם חרדים, ואף  30-נמוך בקרב גברים חרדים, הנמוך בכ

. עודף היצע של מורים ומורות 6(4נשים חרדיות )איור של  השעתי שכרהותית בהשוואה לנמוך מ

במגזר החרדי המתחרים על מספר מצומצם של משרות במוסדות המופעלים בידי ארגונים פרטיים 

 בהם השכר אינו מפוקח, הוא הסבר מרכזי לשכר הנמוך של המורים החרדים.

עבור חלק מהמוסדות מהווה  החלקי של מוסדות החינוך החרדים התקצוב הממשלתינוסף לכך, 

לא קיימת  העסקת עובדים במשכורת לא הולמת.כולל כללי להתנהלות שלא לפי כללים,  "צידוק"

כיום מערכת בקרה או אכיפה שתוכל לחייב את מנהלי המוסדות לחשוף את מכלול תנועותיהם 

                                                           
 .רוב המועסקים כמורים בחברה החרדית הן נשים 6



 

 

 

 
 

קשה עד בלתי  ,לכן .הם גובים ומשלמים כספים באמצעותםהגופים הקשורים זהות הכספיות ואת 

 .(בגבייה מופרזת של תשלומים הורים )כמו גם כלפיאפשרי להוכיח כי נעשות עוולות כלפי עובדים 

 

 4איור 
 ומעלה 18גילאי  ,2014 ,שכר שעתי של מורים*

 
בעלי משלח יד אקדמי. במקרה מוגדרים מורים כשכירים בענף החינוך  2014בדומה לסקר החברתי, בסקר הוצאות * 

 לשיטת סיווג חדשה. בשל מעבר ,2012מזה הנהוג בסקר החברתי של  מעט הזה, סיווג משלח היד שונ
 .2014, שנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהשל סקר הוצאות משקי בית לנתוני  עיבודים: מקור

 

 חברות בארגוני עובדים

שאינם מאוגדים, העסקתם של מורים בחוזים אישיים במשק  אמנם, התרחבה בשנים האחרונות,

אחוזים בקרב יהודים  70 –עבודה מאורגנת של במיוחד גבוה  שיעורמקצוע זה עדיין מאופיין ב אך

 . חרדים-לא

 ,בארגוני עובדים נמוך ביותר המדווחים על חברותהאוכלוסייה החרדית, שיעור המורים  בקרב

 אוכלוסייה הערביתובקרב החרדית -אוכלוסייה היהודית שאינהה פחות ממחצית מהשיעור בקרב

מוסדות החינוך החרדים מופעלים באמצעות עמותות וארגונים פרטיים, והם מפוקחים  .(5)איור 

הפועלים באופן עצמאי במידה רבה, ה . במוסדות אל7על ידי משרד החינוך באופן חלקי בלבד

יגוד למקובל במוסדות החינוך הרשמיים שאינם הימצאותם של ארגוני המורים אינו שכיח, בנ

בהיעדר גוף מרכזי השומר על האינטרסים של המורים והמנהל עבורם את המשא ומתן על  חרדים.

                                                           
 .2012מרכז המחקר והמידע, יולי  -וייסבלאי אתי, "לימודי ליבה במערכת החינוך החרדית", הכנסת  7



 

 

 

 
 

על רמת גם גובה שכרם ותנאי עבודתם, כוח המיקוח של המורים חלש יותר וסביר כי הדבר משליך 

 .8שכרם

בקרב היהודים כפי שהם בקרב המורים והמורות החרדים  החברות בארגונים ירועשי היואילו 

בקרב הקיים לשיעור  המשתוו במגזר החרדי עובדים החברים בארגונישיעור  ההישאינם חרדים, 

אחוזים  34 אז סימולציה מראות כיה. תוצאות היה עולה עליואף בקרב הנשים יהודים לא חרדים, ו

כלל מ אחוזים 29ל וובסך הכ החרדים אחוזים מהגברים 21, חברות בארגוניםמהנשים החרדיות היו 

 .(1)ראו השוואה למספרים שבאיור  העובדים החרדים

 

 5איור 
 ומעלה 20גילאי , 2012שיעור החברים בארגון עובדים מתוך המועסקים כמורים*, 

 
 בעלי משלח יד אקדמי או משלח יד במקצועות חופשיים וטכניים. ,מורים כשכירים בענף החינוךבחישוב זה זוהו  *

 .2012, שנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלנתוני הסקר החברתי של  ם: עיבודימקור
 

 חברות בארגוני עובדים אצל מורים-סיבות לאי

בשל הפערים הגדולים בשיעורי המורים והמורות החברים בארגוני עובדים בין המגזר החרדי ובין 

 ורים.בקרב המבארגוני העובדים החברות -אילהמגזרים האחרים, מעניין להתמקד בסיבות 

 

                                                           
 יחסי מערכת פיצול :2012-2006 בישראל ארגונית צפיפות)" 2015, כהן ינוןטלי, גיא מונדלק יצחק הברפלד ו קריסטל 8

עובדים מאוגדים ועובדים לא מאוגדים המכוסים בהסכמים כי  מצאו( , עבודה, חברה ומשפט, כרך יד'העבודה"
העובדים ללא הבחנה בין המגזרים השונים. המחקר חקר את הטבות נלוות טובות יותר. לת שכר וורמל קיבוציים זוכים

 .ממוקד באוכלוסייה החרדיתמחקר יש לערוך חברה החרדית על קיומו של קשר שכזה בהסקת מסקנות לצורך 



 

 

 

 
 

 

 6איור 
 ומעלה 20גילאי  ,2012 סיבות לאי חברות בארגוני מורים מתוך כלל המועסקים כמורים*,

  

  

 
 * השטח הריק מייצג את שיעור החברים בארגוני עובדים בכל קבוצה.

 .2012, שנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלנתוני הסקר החברתי של  ם: עיבודימקור



 

 

 

 
 

בבחינה של סיבות אלה, עולה כי שני שלישים מהמורים החרדים ויותר משליש מהמורות החרדיות 

 קיומו של ארגון עובדים במקום עבודתם, זאת-היא אי מדווחים שהסיבה המרכזית לאי חברות

(. שמונה אחוזים 6בהשוואה לכחמישית בלבד מהמורים והמורות היהודים שאינם חרדים )איור 

מהמורות החרדיות לא מודעות לאפשרות להיות חברות בארגוני עובדים, וסביר להניח שגם במקום 

חברות מעלה את ההשערה כי המורים החרדים ה-עבודתם אין ארגון עובדים. התשובות לסיבת אי

היו מעוניינים להיות חברים בארגוני עובדים, לו רק הייתה האפשרות פתוחה עבורם. ואולם, שאלה 

 .זו לא נשאלה בסקר החברתי, ולכן קיים קושי בהסקת מסקנות

 

 עובדיםהפרת זכויות 

קח מצד העובדים, קיים חשש כי בו לא קיים איגוד מקצועי ואין מי שיעמוד על המשבמקום עבודה 

  .ורמת השכר תהיה נמוכה יותר גדולה יותר של זכויות בעבודהתתקיים הפרה 

 

המועסקים בחברה החרדית מדווחים על הפרות חוקי העבודה במידה דומה לקבוצות האוכלוסייה 

השונות. אולם, לא מן הנמנע שדיווחים אלה אינם משקפים את היקף התופעה בפועל והם מוטים 

כלפי מטה, הן בשל הכרה נמוכה יותר של תנאי העבודה, הן בשל חשש לאבד עבודה במצב שבו קיים 

'הפרה של ל של עובדים יחסית לביקוש, והן בשל מאפייני תרבות שאינם מעודדים תלונה. היצע גדו

זכויות העובד' מקבלת משמעות שונה לחלוטין כאשר מדובר בעובדים חרדים אשר פועלים על פי 

 7איור 
 ומעלה 20גילאי  ,2012 שיעור המועסקים שדיווחו על הפרת זכויותיהם בעבודה,

 
 .2012, שנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלנתוני הסקר החברתי של  ם: עיבודימקור



 

 

 

 
 

המוסכם בחוזה כתוב בין עובד ומעביד גובר על  . לדעת רבנים רבים,ההלכה, ככל שהם נועצו ברב

שונים הדברים כאשר מדובר במעסיק . סכמים קיבוצייםוה 9שהם חוקים קוגנטיים 'חוקי מגן'

לגבי גופים מתוקצבים אשר הם בבעלות  להסכמים קיבוציים. אוהרואה עצמו כפוף לחוקי המגן 

 פרטית, יש פערים גדולים בין בתי הדין בשאלת כפיפותם לחוקי המגן.

ת זכויות עובדים יותר מנשים יהודיות שאינן מהנתונים עולה כי נשים חרדיות מדווחות על הפר

(. יש להדגיש כי לא נבחן קשר סיבתי בין אי חברות בארגוני עובדים לבין חוסר 7חרדיות )איור 

בשמירה על זכויות בעבודה אצל נשים חרדיות. לעומת הנשים, הפרת זכויות עובדים בקרב גברים 

בין קבוצות האוכלוסייה השונות. כאמור, בשל חרדים, לפי דיווח עצמי, היא בהיקף הקטן ביותר מ

הגורמים שפורטו לעיל, לא מן הנמנע שההיקף בפועל של העובדים הסובלים מהפרות של זכויות 

 עבודה רחב יותר, הן בקרב הנשים החרדיות והן בקרב הגברים החרדים.

 

 ציבור החרדיב עבודה מאורגנת עלעמדות 

 מאורגנתחשיבות קיומה של עבודה עמדות על 

לעובדים זכות שיש רווחת הדעה  ,בדומה לחברה בכללותהבקרב המועסקים במגזר החרדי, 

ביטחון תנאי עבודה מועדפים ו מספקתכ –נתפסת כחשובה העבודה המאורגנת  התאגדות. כמו כן,

שיעור העובדים החרדים התופסים את העבודה המאורגנת  ,עם זאת .(8)איור  יותר רב תיתעסוק

פערים אלו  ערבים. בקרביהודים שאינם חרדים ו מאשר בקרבחיובית, נמוך משמעותית כמסגרת 

החשיבות  המשליכים גם על, את המאפיינים התרבותיים השונים בין קבוצות האוכלוסייה משקפים

  .ארגוני עובדים של תרומהאת ה שהם מעריכים

בשאלות הנוגעות להשפעות חיוביות של ארגוני עובדים על תנאי העבודה, הביטחון התעסוקתי 

וצמצום פערים במקום העבודה, שיעור גבוה מהחרדים משיבים שאינם יודעים מה עמדתם בנושא. 

 קום עבודה בו פועל ארגון עובדים. על היכרות מועטה עם המציאות של מ להעיד גם עשויזה ממצא 

 

 

 

 

                                                           
 רפי רופא נ' מרקם סוכנות לביטוח. 110/10בפס"ד ע"ע מוטולה -עמדת כב' השופטת דוידובראו למשל  9



 

 

 

 
 

 

 8איור 
 ומעלה 20גילאי  ,2012 ,*מועסקים בקרב על ארגוני עובדים עמדות

 לעובדים יש זכות להתאגד

 

הזכות לשביתה היא זכות 
 חשובה במדינה דמוקרטית

 

במקומות עבודה בהם 
פועלים ארגוני עובדים 

 תנאי העבודה טובים יותר

 

במקומות עבודה בהם 
פועלים ארגוני עובדים יש 

 תעסוקתיביטחון 

 

ארגון עובדים פועל לצמצום 
 הפערים במקום העבודה

 

 
" לא כל כך מסכיםכולל את התשובות " –כולל את התשובות "מסכים מאוד" ו"מסכים". לא מסכים  –* מסכים 

 ו"בכלל לא מסכים".
 .2012, שנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלנתוני הסקר החברתי של  ם: עיבודימקור



 

 

 

 
 

  ועד איןבו  עבודה במקום קיומו של ועדבהעובדים רצון 

פחות ממחצית מהעובדים במקומות  ,ארגוני עובדים כלפי של המועסקים על אף העמדות החיוביות

 ביתר שאתאך  ,חרדים-יהודים לאבהם לא קיים ועד מעוניינים בקיומו של ועד. האמור נכון בקרב 

 התרבותיים את ההבדליםמשקפים  קבוצות האוכלוסייהבין שתי  הפערים (.9בקרב חרדים )איור 

ואת החשיפה הנמוכה  ,(8)איור ארגוני עובדים ל בחשיבות שהם מייחסים הבדליםובכלל זה  ביניהן

 יותר של החברה החרדית לוועדי עובדים.

 ,בו אין ועדשהעובדים במקום  אחוזים מהגברים החרדים 16-רק כ לפי מגדר בולט כי פילוחב

 מחצית מהשיעורשיעור העומד על פחות מ, ועדקיומו של מעוניינים ב יולשאלה אם ה בחיובמשיבים 

ראוי לשים לב כי הבדל זה בין הגברים החרדים לגברים . אחוזים( 34) חרדים-בקרב יהודים לא

גברים חרדים סובלים פחות מהפרות חרדים עקבי עם העובדה שלפי דיווחים עצמיים -היהודים הלא

בקרב . משליך על חוסר העניין שלהם בקיומו של ועדגם זה ולא מן הנמנע ש (7 זכויותיהם )איורשל 

 38-כ ,גבוה יותר כי הן מעוניינות בקיומו של ועד במקום עבודתןשיעור המשיבות  ,הנשים החרדיות

 .(9)איור  מזה של ערביותרק במעט יהודיות לא חרדיות ונמוך  בקרבשיעור בדומה לאחוזים, 

 

 9איור 
 ומעלה 20גילאי , 2012, ועדבהם לא קיים  תם, במקומותעבוד םעד במקווובשיעור המעוניינים 

 
 .2012, שנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלנתוני הסקר החברתי של  ם: עיבודימקור

 

 



 

 

 

 
 

 כנציג ועד  לכהןנכונות 

לשאלה אם יהיו מוכנים  ,קיים ועדהמועסקים במקום עבודה בו תשובותיהם של עובדים  בחינתב

. בעוד בין עובדים ממגזרים שונים עד, ניתן לראות כי קיים פער משמעותיולהיבחר כנציגים לו

, במקום העבודה עדולוכנציגים ם להיבחר נכוניכחמישית מהעובדים היהודים שאינם חרדים היו 

 .(10)איור בקרב החרדים כמעט ואין נכונות לכהן בוועדי עובדים 

 

  10ר איו
 ומעלה 20גילאי  ,2012 ,*עד במקום העבודהולוכנציגים להיבחר  םנכוניההעובדים שיעור 

 
 מבחינת מובהקות סטטיסטית. אחוזים, 0-אינו שונה מהותית מ אחוזים 2.8של זה * שיעור 

 .2012, שנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלנתוני הסקר החברתי של  ם: עיבודימקור

 

 ממצאיםדיון ב

 אך העסקתה מאופיינת לעיתים רבותהאוכלוסייה החרדית משתלבת יותר ויותר בשוק העבודה, 

למשמעות קיומם של המודעות  גברהבשנים האחרונות . פחותיםרמות שכר נמוכות ותנאי עבודה ב

ואולם, שיעור החברות בארגוני שיפור תנאי העבודה של העובדים. לארגוני עובדים ולחשיבותם 

 המועסקים החרדים הוא נמוך. עובדים בקרב

, יחד עם ותחרדי עובדותבקרב בעיקר הפרת זכויות תנאי עבודה לא הולמים ועל רקע המציאות של 

עמדות חיוביות על ארגוני עובדים בקרב המועסקים החרדים, עולה השאלה מדוע אין בפועל יותר 

בסקר החברתי בנושא התאגדויות עובדים,  והתשובות שאלותמהחברים חרדים בארגוני עובדים. 

עבור בחברות בארגוני עובדים -לאי העיקרית, הסיבה לעיל . כפי שהוצגלשאלה זו למצוא מענהקשה 

עבור כלל בארגון עובדים במקום העבודה, וסיבה זו הינה מרכזית  היעדר קיומו שלמורים היא 



 

 

 

 
 

עובדים  מדוע לא קיימים ארגוני מדיכולים ללממצאי הסקר אינם המועסקים החרדים. עם זאת, 

 .במקומות העבודה בהם מועסקים חרדים

סקרים השונים לאוכלוסייה החרדית, על מאפייניה נוסח המתוך כך, עולה צורך בהתאמת 

בקרב  התשובות השונות מאפייניהתרבותיים הייחודיים. חוסר התאמה של נוסח השאלה ושל 

 להביא כמו במקרה זה, למחסור באינפורמציה חשובה. לול, עהחברה החרדית

פירוש אחד לשיעורי החברות הנמוכים עשוי להימצא בכך שרבנים רבים אינם מעודדים חברות 

אינם ש הכללייםחברות בארגוני העובדים הבשל החשש שעבור חרדים  ,בין היתר ,בארגון עובדים

דרישות ותביעות מצד ארגון שזאת, כיוון . להיות כרוכה בהפרה של חוקי ההלכה לולהחרדים, ע

הן עומדות אם עלולות להיות מבחינה הלכתית 'גזל', 'מזיק' או 'מוסר', בשם העובדים העובדים 

  .מעסיקהעובד והבין  להסכםבסתירה 

בחברה החרדית היא אם צריך להתקיים ארגון עובדים  של ארגוני עובדיםדילמה מרכזית בהקשר 

החברה החרדית, או שמא עדיף להתארגן במסגרת ארגון עובדים  החיים שללאורח המותאם  10חרדי

טובת שלא יהיה חזק דיו לשרת את כללי. בעיה שיכולה להתעורר במסגרת ארגון עובדים חרדי היא 

לא בהכרח יוכל לתת מענה  ד, ארגון עובדים של הציבור הכללי. מנגעל הצד הטוב ביותר העובדים

הציבור החרדי. כך או כך, נראה כי מורכבות זו משפיעה על מספר  ם הייחודיים שלטוב לצרכי

 החברים הקטן של חרדים באיגודי עובדים.

, ובהם משפטייםהסכסוכים רוב ה בחברה החרדיתהיבט נוסף לסוגיה זו ניתן למצוא בכך ש

 בוררות.דין לצדק ובאמצעות הליכי  מיושבים באמצעות בתי סכסוכים בין עובד למעביד,

מצמצמות במידה מסוימת את הביקוש להתאגדות  הפרוצדורות הקיימות לפתרון סכסוכים

נראים ניצנים של התעניינות מצד עובדים חרדים בהתאגדויות מול  ,זאתלצד בארגוני עובדים. 

המעסיקים במטרה לשפר את רמת השכר ותנאי ההעסקה. התעוררות זאת הובילה גם להקמת 

לית. לאחרונה פנתה קבוצת עובדים במוסדות חינוך עצמאיים חרדים החרדי בהסתדרות הכל אגףה

בבני ברק ושאלה לגבי זכות ההתאגדות. בתשובתו קבע בית הדין כי של הרב קרליץ לבית הדין 

בהתקיים כל  יא לפעולות שאינן על פי ההלכה..."התאגדות מותרת, בתנאי שהתאגדות זו לא תב

מוצדק  –עובדים להתאגד על מנת למצות את המגיע להם התנאים... רואה בית הדין את רצון ה

 וראוי."

                                                           
 502/09סק )ת"א( למשל ב, כמו למשל ארגון גננות חרדיות. ראו עובדים חרדי'יש אנשי ציבור המנסים ליזום 'ארגון  10

ארגון גננות חרדיות נ' הסתדרות המורים של  9/07; עב )ארצי( גננות חרדיות נ' רשת הגנים של אגודת ישראלארגון 
 .אגודת ישראל



 

 

 

 
 

שייצגו את האינטרסים של  , ארגוני עובדיםהמציאות של העובדים החרדים בשוק העבודהעל רקע 

ותנאי עבודתם של העובדים החרדים ולסייע  מצבם הכלכלי לסייע לשיפורהעובדים החרדים יכולים 

צריכים )חרדים או כלליים(  העובדיםואולם ארגוני  ם.מולקידו ת העובדיםבעיצוב כלים להכשר

 לדאוגלהיות מסוגלים לבנות מערכת ייחודית שתיקח בחשבון את התנהלות המגזרית השונה ו

 התאמה לתנאים בהם המוסדות בחברה החרדית פועלים. מערכת שכזו צריכה , תוךלמניעת ניצול

 תורניתסמכות עם  תיאוםלפעול בשיתוף ובוסיקים להיות נקייה מהשפעות של קבוצות לחץ של מע

 .תלווה ותאשר את המהלכים שיינקטוש ידועה


