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א .מבוא
 .1תעסוקת הציבור החרדי בישראל
מחקר זה מטרתו לבחו -א +למרות העלייה בשיעורי התעסוקה במגזר החרדי ב 155השני+
האחרונות ,מועמדי +חרדי +נתקלי +בחס +בשלב הכניסה לעבודה בדמות אפליה מצד
המעסיקי.+
שיעור המועסקי +בקהילה החרדית בגילאי העבודה נמו :באופ -ניכר מהמקובל
באוכלוסייה הלא חרדית 1.שיעור התעסוקה של גברי +חרדי +עמד בשנת  2016על ,52%
לעומת  87%בקרב יהודי +לא חרדי .+אצל הנשי +החרדיות עמד שיעור התעסוקה על ,73%
לעומת  82%אצל הנשי +היהודיות הלא חרדיות .ואול ,+חשוב לציי -ששיעורי תעסוקה נמוכי+
אלו ביחס לאוכלוסייה הכללית ,גבוהי +ביותר ביחס לשיעורי התעסוקה שהיו בקרב
האוכלוסייה החרדית בתחילת שנות האלפיי .+בשני 2015–2003 +עלה שיעור התעסוקה

_______________
*

1

מוריה מסלטי היא דוקטורנטית בחוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב .המאמר מבוסס על
עבודת גמר לתואר מוסמ ,2אפליה כלפי חרדי' בשוק העבודה ,שהיא הגישה לחוג ללימודי
עבודה ב ;20164ינו 5כה 5הוא פרופסור בחוג לסוציולוגיה ,אוניברסיטת קולומביה ,ניו יורק; יצחק
הברפלד הוא פרופסור בחוג ללימודי עבודה ,אוניברסיטת תל אביב; משה סמיונוב הוא פרופסור
אמריטוס בחוגי 9ללימודי עבודה וסוציולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב.
החלוקה המקובלת של האוכלוסייה היהודית בישראל לפי רמת דתיות היא לחרדי ,9דתיי,9
מסורתיי 9וחילוני .9א :על פי שהמחקר מתמקד באפליית חרדי 9לעומת חילוני ,9אנו משתמשי9
ג 9במונח ;לא חרדי ;9כאשר אנו מנגידי 9את האוכלוסייה החרדית לשאר האוכלוסייה היהודית
בישראל ,כמו למשל כאשר אנו דני 9בשיעורי תעסוקה ,ש 9הפער הגדול הוא בי 5חרדי 9לבי 5כלל
האוכלוסייה הלא חרדית ,הכוללת דתיי 9מסורתיי 9וחילוני.9
155
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במגזר החרדי בחדות מ 36%5ל 52%5בקרב הגברי +ומ 51%5ל 73%5אצל הנשי 2.+עלייה זו
בשיעור התעסוקה במגזר החרדי עומדת בניגוד גמור למגמות התעסוקה במגזר זה במהל:
העשורי +האחרוני +של המאה הקודמת .אז חל בציבור החרדי מעבר הדרגתי הפו ,:משוק
העבודה אל העול +התורני ,שהוביל לצניחה בשיעורי התעסוקה .ירידה זו נבעה משילוב של
שלושה גורמי +עיקריי :+עלייה בחשיבות ההשכלה הפורמלית לצור :תעסוקה; ירידה
בשיעור +של רוכשי ההשכלה הפורמלית במגזר החרדי; השתרשות הדרגתית של הנורמה
החברתית בקרב החרדי ,+המעניקה עדיפות ללימודי +תורניי +על פני לימודי +שרלוונטיי+
לעבודת שוק ועל פני עבודת שוק ,תופעה שהביאה לגידול ניכר בשיעור הלומדי +בישיבות
ובמש :הלימודי +הממוצע שלה +במוסדות אלו3.
ואול ,+בשני +האחרונות השיבו כאמור נסיבות שונות את הציבור החרדי אל עול+
העבודה .התוכנית הכלכלית שהתקבלה בממשלה בשנת  2003הייתה אחת מהנסיבות המרכזיות
הללו .במסגרת התוכנית קוצצו תקציבי +רבי .+חלה ירידה בהכנסות המשפחות החרדיות
מתשלומי העברה ותחומי רווחה רבי +קוצצו ,ומשפחות חרדיות מצאו את עצמ -במצב כלכלי
קשה ,אשר בעקבותיו החלו לצאת לשוק העבודה 4.השינויי +בשיעורי התעסוקה של
האוכלוסייה החרדית אינ +רק בשיעורי השתתפות כלליי ,+אלא מתחילי +לבוא לידי ביטוי ג+
בכניסה לתחומי תעסוקה חדשי.+
תחומי התעסוקה של עובדי +חרדי +שוני +במידה רבה מתחומי התעסוקה של יהודי+
שאינ +חרדי .+רוב המועסקי +החרדי +מצויי +בענ; החינו .:בשנת  33% ,2011מהגברי+
החרדי +ו 53%5מהנשי +החרדיות עסקו בחינו ,:לעומת  5%ו 18%5מהגברי +והנשי +היהודי+
שאינ +חרדי .+נוס; על כ ,:שיעור הנשי +החרדיות שהועסקו בשירותי +עסקיי +ובתעשייה
היה  ,13%בהשוואה ל 23%5בקרב היהודיות הלא חרדיות .ע +זאת ,בשני 2011–2001 +חלה
ירידה – מ 64%5ל – 53%5בשיעור הנשי +החרדיות העוסקות בחינו ,:ובד בבד עימה חלה
עלייה בשיעור המועסקות החרדיות בענפי +אחרי5.+
 .2חסמי 0בשילוב הציבור החרדי בשוק העבודה
למרות הירתמות הממשלה וגופי +נוספי) +ארגו -הג'וינט ,גורמי +בקהילה החרדית ,מוסדות
אקדמיי +וקרנות פילנתרופיות( לשילוב +של החרדי +בשוק העבודה ,קיימי +חסמי +שוני+
אשר מקשי +על המועמדי +החרדי +להיכנס לעול +העבודה ומונעי +גידול נוס; בשיעורי
התעסוקה שלה.+

_______________
2
3
4
5

לי כהנר ,גלעד מלא 2ומאיה חוש 5שנתו 1החברה החרדית בישראל – ) 41–39 ,2017המכו5
הישראלי לדמוקרטיה ומכו 5ירושלי 9למחקרי מדיניות.(2017 ,
אית 5רגב "השכלה ותעסוקה במגזר החרדי" דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות )מרכז
טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.(2013 ,
בצלאל כה 5מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית – מבט מבפני' ).(2005
גלעד מלא ,2מאיה חוש 5ולי כהנר שנתו 1החברה החרדית בישראל – ) 139 ,2016המכו 5הישראלי
לדמוקרטיה ומכו 5ירושלי 9לחקר ישראל.(2016 ,
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תפיסות עול 1ומערכת חברתית שאינה מעודדת יציאה לעבודה :בחברה החרדית נית-
מעמד חברתי גבוה ל"תלמיד חכ "+אשר מצטיי -בלימוד תורה ,וניכרת פחיתות כבוד למי
שאינו כזה .כ ,:גבר חרדי שעוזב את עול +הישיבה "מאבד" את מעמדו הגבוה בחברה זו6 .
קרוב לוודאי שרבי +מהגברי +החרדי +נמנעי +מכניסה לשוק העבודה בשל סיבה זו.
ניגודי 1בי 5סביבת העבודה לקיו 1מצוות :כה 7 -מתאר את הצור :של העובד החרדי
בשמירה על קיו +מצוותיו ,א; במחיר של איבוד מקו +עבודתו .חשיבות התפילה במניי,-
שמירת כשרות והפרדה בי -גברי +לנשי +ה -רק דוגמאות לאורח החיי +הדתי ,אשר לעיתי+
קרובות אינו מתיישב ע +סביבת עבודה שאינה חרדית 8 .ניגודי +אלה כנראה מונעי +חרדי+
רבי +מלהיכנס לשוק העבודה.
9
חסמי 1חברתיי 1ותרבותיי :1חקק ער :ראיונות ותצפיות בכיתת הכשרה ללימודי מקצוע
המיועדת לציבור החרדי ובח -בקרב הצעירי +החרדי +את ההשפעות של ההכשרה המקצועית
והמפגש הבי5-תרבותי ע +החברה הלא חרדית .מחקרו של חקק מצא פערי +חברתיי+
ותרבותיי ,+שיש לגשר ביניה ,+בי -חרדי +ללא חרדי ,+כמו למשל ער :שונה לתפיסת ה"זמ,"-
לניהולו ולארגונו .הוא מסביר כי בעול +החרדי יש הפרדה בי -ה"זמ -הקדוש" ,שבו עוסקי+
בקיו +מצוות ,ובי" -זמ -החולי ."-נושאי +השייכי +לזמ -החולי -חשובי +לחרדי +פחות ,ועל
כ -לרוב האנשי +בציבור החרדי אי -יומ -לתכנו -הזמ -וניהולו ,וחשוב מכ ,:אי -ער :לדיוק
בזמני +הללו .עניי -זה עלול לפגוע בתעסוקה שלה +בעול +הלא חרדי.
קשיי 1כלכליי :1קושי כלכלי הוא הסיבה העיקרית ליציאה לעבודה ,א :באופ -פרדוקסלי,
הוא עצמו מהווה חס +המונע אותה .הצעיר החרדי הוא לרוב נשוי ואב לילדי +ומתקשה לשל+
עבור לימודיו ,יחד ע +פרנסת משפחתו .יתרה מזאת ,יציאה של הגבר לעבודה צפויה לגרור
אובד -של תמיכות שונות התלויות בלימוד תורני ,תמיכות העשויות לעלות בהיקפ -על השכר
שהוא צפוי להרוויח בשוק העבודה ,ולכ -הופכת יציאתו לעבודה לבלתי כדאית10 .
הו 5אנושי :מערכת החינו :החרדית אינה מכשירה את הגברי +החרדי +לשוק העבודה
הכללי 11.ה +אינ +עוברי +מבחני בגרות ,וידיעותיה +במקצועות הכלליי +מעטות ביותר12.

_______________
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12

נורית שטדלר "להתפרנס או לחכות לנס :המלכוד החרדי והשתקפותו ביחסי תורה ועבודה"
חרדי' ישראלי' – השתלבות בלא טמיעה? ) 32עמנואל סיו 5וקימי קפל 5עורכי.(2003 ,9
כה ,5לעיל ה"ש .4
מיכל פרנקל מדיניות שילוב משפחה4עבודה :ממצאי' מארגוני' בינלאומיי' ,מדינות ומעסיקי'
– סקירת ספרות )משרד התמ"ת – מחקר וכלכלה ; (2011 ,אס :מלחי העסקת חרדי' במגזר
העסקי – מאפייני' וחסמי' )משרד התמ"ת –מחקר וכלכלה.(2015 ,
יוחאי חקק בי 1קודש לתכל'ס :גברי' חרדי' לומדי' מקצוע )מכו 5פלורסהיימר למחקרי מדיניות,
.(2004
אס :מלחי ,בצלאל כה 5וד 5קאופמ 5חרדי' לעתיד' – עמדות וחסמי' ביחס ללימודי' גבוהי'
במגזר החרדי )מכו 5ירושלי 9לחקר ישראל ;(2008 ,סמי כהונאי שילוב המגזר החרדי בשוק
העבודה תמונת מצב ומשמעויות )הכנסת – מרכז המחקר והמידע.(2004 ,
כה ,5לעיל ה"ש .4
אהוד )אודי( שפיגל "ותלמוד4תורה כנגד כול'" – חינו 9חרדי לבני' בירושלי' )מכו 5ירושלי9
לחקר ישראל מס' .(2011 ,405

 ♦ 158עבודה ,חברה ומשפט טו

היעדר השכלה כללית מקשה מאוד את כניסת +לשוק העבודה ומפחית את יכולת +להשתכר
בצורה ראויה .ברמ -וקלינוב 13מצאו כי העלייה הצפויה בשכר כתוצאה של שנת לימודי+
נוספת בישיבה נמוכה ופוחתת ,בעוד החזר השכר להשקעה בהשכלה פורמלית גדל באופ-
מתמיד.
קושי בחיפוש עבודה :בתהלי :של חיפוש עבודה יש חשיבות גבוהה למקורות אינפורמציה
לא פורמליי ,+כגו -חברי +ובני משפחה 14.שיעור ההשתתפות הנמו :בתעסוקה במגזר החרדי
גור +לכ :שלחרדי המחפש עבודה חסרה ברוב המקרי +רשת חברתית שתסייע לו בכ ,:והוא
מתקשה לזהות את העבודות המתאימות לו ולכישוריו ואת האופ -שבו נית -לזכות במקומות
עבודה אלו 15.לקושי זה תורמי +ג +המעסיקי +עצמ ,+אשר רוב +אינ +מכירי +את כוח
העבודה החרדי ואינ +פוני +לחברות השמה אשר מגייסות עובדי +מהמגזר החרדי16 .
אפליה בשוק העבודה :קרוב לוודאי שחרדי +סובלי +מאפליה בתעסוקה מסיבות שונות.
שיעור גבוה ממחפשי העבודה החרדי +אכ -ציינו כי חוו קושי במציאת עבודה בשל חוסר רצו-
של מעסיקי +להעסיק חרדי 17 .+בחברה הלא חרדית קיימת תחושת עוינות כלפי הציבור
החרדי ,הנובעת ,בי -השאר ,מאי5גיוס +לצה"ל ,מתמיכות כספיות המועברות למוסדות חרדיי+
וממיעוט השתתפותו בשוק העבודה .יש יסוד סביר להניח כי התחושה השלילית הקיימת כלפי
הציבור החרדי תורמת לאפליית +של חרדי +המנסי +להשתלב בשוק העבודה הכללי .ייתכ-
שהחרדי +מופלי +בשכירה לעבודה ג +משו +שמעסיקי +חוששי +שא +יעסיקו אות ,+ייאלצו
להתאי +את מקו +העבודה לתעסוקת חרדי ,+כולל הפרדה מגדרית .ואכ ,-רוב המעסיקי+
במגזר העסקי ) (95%מעריכי +כי לעובדי +החרדי +יהיה קשה להשתלב במקומות העבודה,
מכיוו -שברוב +אי -הפרדה בי -גברי +לנשי18 .+
ברור אפוא כי חלק מהחסמי +מרתיעי +גברי +חרדי +מכניסה לשוק העבודה ,וחלק+
מרתיע מעסיקי +מלהעסיק את אלו מה +שהחליטו לחפש עבודה .המחקר הנוכחי מתמקד
בחרדי +שמעונייני +לעבוד ,ובאופ -ספציפי – באפליה כנגד +ובסיבות המביאות לאפליה זו.
במחקר זה בחרנו להתמקד בגברי +החרדי +ולא בנשי +החרדיות ,אשר שיעור התעסוקה שלה-

_______________
13

ELI BERMAN & RUTH KLINOV, HUMAN CAPITAL INVESTMENT AND NONPARTICIPATION:
EVIDENCE FROM A SAMPLE WITH INFINITE HORIZONS (OR, JEWISH FATHER STOPS GOING TO
).WORK) (The Maurice Falk Institute for Economic Research in Israel, 1997
John T. Addison & Pedro Portugal, Job Search Methods and Outcomes, 54 OXFORD ECON.
).PAPERS 505 (2002

15

חגי לוי 5המגזר החרדי בישראל – העצמה תו 9שילוב בתעסוקה )המועצה הלאומית לכלכלה
במשרד ראש הממשלה.(2009 ,
ראוב 5גל "מפת דרכי'" לתוכנית לאומית להאצת שילוב האוכלוסייה החרדית בכלכלה
הישראלית )מוסד שמואל נאמ 5למחקר מדיניות לאומית והטכניו – 5מכו 5טכנולוגי לישראל,
.(2010
חגית סופר4פורמ 5מרכזי פיתוח תעסוקת חרדי' )מפתח( – מאפייני' סוציו4דמוגרפיי'
ותעסוקתיי' של הפוני' והפעילות במרכזי' – דוח מס' ) 1משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה –
מינהל מחקר וכלכלה.(2007 ,
מלחי ,לעיל ה"ש .8

14

16

17

18
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גבוה באופ -בולט מזה של הגברי .+כמו כ ,-בציבור הישראלי אי -תביעה מ -הנשי +החרדיות
להתגייס לצבא ,ולכ -קרוב לוודאי שה -סובלות פחות מדעות קדומות כנגד -לעומת הגברי+
החרדי.+
 .3אפליה בשוק העבודה
אפליה כלפי קבוצות שונות בשוק העבודה נמצאה במחקרי +אמפיריי +כתופעה רחבת היק;19 .

אפליה בשוק העבודה מוגדרת כהעדפת +של בני קבוצה מסוימת בהשוואה לעובדי +בעלי
מיומנויות ופריו -זהי ,+וזאת רק בשל הקבוצה הדמוגרפית שאליה שייכי +המופלי) +לדוגמה:
נשי ,+שחורי ,+מזרחי ,+מבוגרי .(+נית -לחלק את סוגי האפליה בשוק העבודה לשלושה סוגי+
עיקריי ,+בהתא +למקור< :אפליית "טעמי ,"+אפליה "סטטיסטית" ואפליה שמקורה
בסטריאוטיפי +מוטעי +על אודות הקבוצה המופלית .אפליית טעמי ,+בהתא +להגדרתו של
בקר 20 ,הינה אפליה הנובעת מדעות קדומות כנגד בני קבוצה מסוימת ,שהמפלה אינו רוצה
להיות איתה בקשר וא; מוכ -לשל +מחיר בכדי להימנע ממגעיו ע +בני הקבוצה או לצמצמ.+
אפליית טעמי +יכולה לנבוע משלושה מקורות :הראשו -הוא המעסיק עצמו ,המעדי; שלא
להעסיק עובדי +המשתייכי +לקבוצה מסוימת אלא רק כאלו שהעסקת +רצויה לו ,ולכ -ג+
מוכ -לשל +לה +שכר גבוה יותר .ג +לקוחותיו של המעסיק יכולי +לתרו +לאפליה ,א +ה+
מעדיפי +לקבל מוצרי +ושירותי +מידי עובדי +שאינ +משתייכי +לקבוצה המופלית על ידיה,+
ותמורת =טעמיה =+אלו מוכני +הלקוחות לשל +עבור המוצר או השירות מחיר שהוא גבוה
ממחיר השוק .לבסו; ,עובדיו של המעסיק ג +ה +עלולי +להיות מקור לאפליית טעמי ,+א+
ידרשו שכר גבוה יותר תמורת נכונות +לעבוד לצד בני הקבוצה שאי -ברצונ +לעבוד לציד.+
דרישה כזו של העובדי +תמנע כמוב -את העסקת +של בני הקבוצה המופלית על ידי המעסיק.
מעסיק המעדי; שלא להעסיק עובד חרדי מחשש שלקוחותיו יירתעו ממנו בשל מראהו השונה,
או מכיוו -שעובדיו אינ +רוצי +לעבוד לצידו ,או הוא עצמו חש רתיעה כלפי הציבור החרדי
ואינו מעוניי -בעובדי +חרדי ,+חוטא באפליית טעמי.+
באפליה סטטיסטית ,לעומת זאת ,מעסיק רציונלי ,המעוניי -להגדיל את רווחיו ,מקבל
החלטות בבחירת עובדיו על סמ :מידע הנובע מהנתוני +הקיימי +על כלל הקבוצה שאליה
משתיי :המועמד לעבודה .בהיעדר אינפורמציה מלאה עליו ,המעסיק שופט את המועמד לאור
ממוצעי הפריו -וההו -האנושי )ה"אמיתיי ("+של הקבוצה שאליה הוא משתיי ,:ולא על פי
כישוריו האישיי .+אפליה זו אינה נובעת מדעות קדומות אלא משיקולי +רציונליי +של
המעסיק ,שמטרת +לייעל את הלי :השכירה של מועמדי +חדשי +ולהוזילו 21.סוג זה של

_______________
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אפליה יכול להסביר אפליה המתרחשת בעיקר בשכירה לעבודה ובשלבי +הראשוני +של
התעסוקה ,שלבי +שבה +עדיי -אי -למעסיק מידע מלא על כישוריו ופריונו של כל עובד ועובד.
אפליה סטטיסטית כלפי הציבור החרדי יכולה לנבוע מפערי +באיכות ההשכלה בי -חרדי +לבי-
לא חרדי .+רוב הגברי +בציבור החרדי ,ג +א +למדו  12שנות לימוד ,לא למדו לימודי ליבה,
ומעסיק רציונלי עשוי שלא להעסיק אות +בשל ההנחה )הנכונה אמפירית( שכישוריו של החרדי
הממוצע נמוכי +מאלה של עובד ממוצע בקבוצת הלא5חרדי .+מעסיק הנוהג כ :חוטא באפליה
סטטיסטית נגד חרדי.+
אפליה הנובעת מסטריאוטיפי +מקורה בדימויי +מוטעי +שיש למפלי +על אודות בני
הקבוצה המופלית .אפליית סטריאוטיפי +בשוק העבודה נובעת מדימוי פשטני ומוטעה של
כישורי +והתנהגויות תלויות5פריו -שיש למפלי +על אודות מושא אפליית ,+ובניגוד לאפליה
סטטיסטית לדימוי זה אי -בסיס אמפירי .כ :למשל הראו פרשטמ -וגניזי 22שחלק גדול
מהאפליה שה +מצאו כנגד מזרחי +במחקרי ניסוי שערכו נובעת מסטריאוטיפי +מוטעי +כלפי
מזרחי ,+כאילו אינ +הוגני +בחלוקת כספי .+אפליה הנובעת מסטריאוטיפי +כלפי הציבור
החרדי עשויה לנבוע ,למשל ,ממחשבה מוטעית שמועסקי +חרדי= +יכפו= על המעסיקי+
הפרדה בי -גברי +לנשי +וכ -התאמות נוספות במקו +העבודה שיש בה -עלויות למעסיק.
 .4אפליה כלפי חרדי 0בשוק העבודה הישראלי
כפי שהסבירו דריטי ומייסו 23,-יש שיטות שונות לאומד -האפליה – החל בראיות ישירות
)פסקי די -וכו>( 24,דר :מחקרי רגרסיה ועד למחקרי +ניסוייי +שוני ,+הכוללי +ג +מחקרי
היענות ,כפי שנעשה במחקר הנוכחי .הראיות הקיימות לאפליית חרדי +בשוק העבודה אינ-
כוללות מחקרי רגרסיה ,א :כמה חוקרי +שראיינו מעסיקי +מדווחי +על תשובות מעסיקי+
שמעידות על אפליה נגד עובדי +חרדי .+ג +דיווחי +של מועסקי +חרדי +מרמזי +על אפליה
נגד.+
במסגרת מחקר שנער :בקריה האקדמית אונו ופורס +בדוח אונו בשנת  ,2010רואיינו 60
מעסיקי +של עובדי +במקצועות יוקרתיי .+מהדוח עולה כי קיימת רתיעה בקרב מעסיקי+
מקבלת חרדי +לעבודה ובעיקר מקידומ +לעמדות מפתח .רתיעה זו ,סבורי +החוקרי +לאור
ניתוח של תשובות המעסיקי ,+מקורה בשוני התרבותי ,שכ -נוח יותר לרוב המעסיקי +לבחור
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ולקד +עובד הדומה לה 25,+והדבר מעיד על אפליית טעמי .+סקר מאוחר יותר ,שער :משרד
הכלכלה בקרב מעסיקי +מהמגזר העסקי ,העלה כי  25%מ -המעסיקי +אשר השיבו לסקר ולא
העסיקו חרדי ,+נקטו אפליה סטטיסטית נגד :+ה +דיווחו שנמנעו מהעסקת חרדי +מפני שסברו
כי למרבית +אי -השכלה או כישורי +הנדרשי +לעבודה אצל 26 .+נוס; על סיבות אלו ,שני
הסקרי +לעיל מדווחי +שרבי +מהמעסיקי +חוששי +מההתאמות הכרוכות בשילוב +של
חרדי +במקו +העבודה  27ומצייני +את הצור :בהפרדה מגדרית כחס +המרכזי בשילוב
העובדי +החרדי28 .+
בר ,+החשש של מעסיקי +מהצור :בהתאמות ובהפרדה מגדרית א +ישכרו עובדי +חרדי+
הוא מוגז ,+ואולי א; מוטעה לגמרי .הראיות הקיימות מצביעות על כ :שרק ב 10%5ממקומות
העבודה שבה +מועסקי +חרדי +קיימת הפרדה בי -נשי +וגברי ,+ואי -ראיות לכ :שההפרדה
=נכפתה= על המעסיק על ידי העובדי +החרדי 29 .+בהקשר זה חשוב לציי -כי מועמד חרדי
שאינו מעוניי -לעבוד במקו +עבודה מעורב לא יפנה למקו +כזה ,ואילו חרדי הפונה למקו+
עבודה מעורב מוכ -להתמודד ע +הקשיי +הכרוכי +בכ .:מלחי  30אכ -קובע על סמ :מחקרו
ש=מרבית המעסיקי +החילוני +לא ערכו התאמות ייחודיות עבור עובדיה +החרדי [...] +ברוב
המקרי +העובדי +החרדי +ה +שהתאימו עצמ +למאפייני העסק בו ה +עבדו ולא להפ .=:נראה
אפוא שמעסיקי +שאינ +שוכרי +חרדי +מכיוו -שחוששי +שהדבר יגרו +להתאמות יקרות,
כולל הפרדה מגדרית במקו +העבודה ,פועלי +לפי אמונות וסטריאוטיפי +מוטעי +בנוגע
לדרישות חרדי +בשוק העבודה .א +כ :הדבר ,הרי שמדובר באפליית סטריאוטיפי.+
ג +מחקרי +שמבוססי +על ראיונות ושאלוני +ע +עובדי +חרדי +ולא חרדי +מרמזי +על
אפליה כלפי חרדי +בשוק העבודה .כפי שראינו ,החרדי +עצמ +מדווחי +על רתיעת המעסיקי+
מהעסקת 31.+מחקר נוס; 32בח -את הצלחת +של החרדי +במציאת עבודה בתו +לימודיה+
ואת יחס המעסיקי +כלפיה .+הועברו שאלוני +לחרדי +וללא חרדי +בוגרי לימודי משפטי+
מאותו מוסד לימודי ,+על מנת להשוות בי -תהליכי ההשתלבות התעסוקתית שלה12% .+
מהנשאלי +החרדי +התייחסו במפורש לעובדת היות +חרדי +כמרכיב אשר עורר ,לתפיסת,+
דחייה ,חשדנות וא; הערות פוגעות מצד המעסיקי .+הנשאלי +שהתייחסו לעניי -זה ציינו כי
קיבלו את הרוש ,+בתהלי :חיפוש העבודה ,שמעסיקי +נרתעו ממרא +החיצוני וכי ה +נתקלו
בשאלות ביחס להשתייכות +המגזרית ולהשלכות שעשויות להיות לה על תפקוד +בעבודה .כ:
למשל ציי -אחד הנשאלי +כי "נראה שמעמד החרדי נמו :ביחס למועמדי +אחרי ;"+אחר כתב
כי "לא רוצי +להעסיק חרדי ,+זה נראה מאוד מפחיד" .נשאל אחר הוסי; כי "החזות החרדית

_______________
25
26
27
28
29
30
31
32

צוות דוח אונו דוח אונו .(2010) 2010
מלחי ,לעיל ה"ש .8
דוח אונו  ,2010לעיל ה"ש .25
מלחי ,לעיל ה"ש .8
ש.9
ש ,9בעמ' .17
סופר4פורמ ,5לעיל ה"ש .17
רעות מרציאנו וד 5קאופמ 5השתלבות אקדמאי' חרדי' בעבודה )משרד התמ"ת – מחקר וכלכלה,
.(2012

 ♦ 162עבודה ,חברה ומשפט טו

מרתיעה מעסיקי ."+חלק מהנשאלי +א; ציינו כי נתקלו בעוינות של ממש .כ :למשל ציי -אחד
הנשאלי +כי "ישר כשנכנסי +לריאיו -מסתכלי +על הכיפה ,וחלק הגדילו לעשות ואומרי' +כבר
תרמנו'".
מחקר זה ג +בדק )באמצעות ראיונות( א +הבוגרי +קיבלו מענה ממעסיקי +בתגובה
לשליחת קורות חיי ,+מש :חיפוש העבודה וגובה השכר שהוצע לפוני .+נמצא כי בוגרי+
חרדי +זכו להיקפי +נמוכי +יותר של מענה )כלשהו( בתגובה לשליחת קורות חיי .+כמו כ-
נמצא כי הבוגרי +החרדי +זומנו ,בממוצע ,לראיונות עבודה מעטי +יותר לעומת הבוגרי +הלא5
חרדי .+יתר על כ ,-נמצא כי מש :זמ -חיפוש העבודה של הבוגרי +החרדי 6.6 – +חודשי+
בממוצע – היה ארו :יותר בהשוואה למחפשי עבודה בוגרי אות +מוסדות שאינ +חרדי4.6 – +
בממוצע33.
לבסו; ,פרשטמ -וגניזי ערכו סדרת ניסויי +שנועדו לבדוק א +קיימת אפליה כנגד מזרחי34+
ודתיי 35.+לענייננו חשוב במיוחד המחקר על אפליית דתיי) +הג +שמדובר בדתיי +ולא
בחרדי .(+הניסוי נער :באמצעות שלושה משחקי +שבה +שיחקו סטודנטי +מאוניברסיטת
חיפה מול סטודנטי +מאוניברסיטת תל אביב או מאוניברסיטת בר5איל ,-והנחת המחקר היא
שהסטודנטי +בבר5איל -קרוב לוודאי נתפסי +על ידי המשחקי +כדתיי .+במהל :הניסויי+
התבקשו הסטודנטי +מאוניברסיטת חיפה לחלק סכו +כס; שאותו קיבלו מהנסייני +בינ +ובי-
סטודנט מאוניברסיטת תל אביב או בר5איל .-הנבדקי +ידעו מאיזו אוניברסיטה הסטודנט
שאליו יעבירו את הכס; .במשחק הראשו" ,-משחק האמו ,"-נאמר לה +כי כל סכו +שיעבירו
לסטודנט האחר יוכפל פי שלושה ,ולאחר מכ -יחליט אותו סטודנט א +הוא מחזיר לה +חלק
כלשהו מהסכו .+במשחק השני" ,משחק הדיקטטור" ,התבקשו השחקני +להחליט א +ברצונ+
להעביר חלק מהסכו +שאותו קיבלו לסטודנט האחר ,ללא כל תמורה מצידו .במשחק השלישי
והאחרו" ,-משחק האולטימטו ,"+היה על הסטודנט מאוניברסיטת חיפה להחליט כיצד לבצע
את החלוקה ,והסטודנט האחר היה צרי :להסכי +לחלוקה הזו .א +לא הסכי ,+א; לא אחד מה+
קיבל כס;; א +הסכי ,+התבצעה החלוקה שאותה הציע הסטודנט מחיפה .מטרת המשחקי+
הייתה לעמוד על ההיבטי +השוני +של היחסי +בי -דתיי +לחילוני .+נמצא כי הסטודנטי+
בחיפה הפלו לרעה את הסטודנטי +בבר5איל -לעומת הסטודנטי +בתל אביב .בכל שלושת
המשחקי +היו ההעברות לסטודנטי +בבר5איל -נמוכות בהרבה מההעברות לסטודנטי +בתל
אביב.
המחקרי +שנדונו לעיל מצביעי +על אינדיקציה לאפליה כלפי הציבור החרדי )והדתי(.
פרשטמ -וגניזי  36הסבירו כי האפליה כנגד דתיי +שנמצאה במחקר +הינה אפליית טעמי,+
מכיוו -שג +ב"משחק הדיקטטור" ,שבו לא היה לסטודנטי +מבר5איל -או תל אביב תפקיד
אסטרטגי כלשהו ,הסכו +שהעבירו לסטודנטי +מבר5איל) -שנתפסו כדתיי (+היה נמו :מהסכו+

_______________
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ש.9
Chaim Fershtman & Uri Gneezy, Discrimination in a Segmented Society: An Experimental
) ;Approach, 116 Q.J. ECON. 351 (2001אורי גניזי וחיי 9פרשטמ 5אפליה וסטריאוטיפי' :סיפור

ישראלי ).(2000
פרשטמ 5וגניזי "יחסי דתיי49חילוני ,"9לעיל ה"ש .22
ש.9
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שהעבירו לסטודנטי +מתל אביב ,שנתפסו כחילוני) +וזאת בניגוד לאפליה כנגד סטודנטי+
שנתפסו כמזרחי) +בשל ש +משפחת ,(+ש +לא נמצאה אפליה במשחק הדיקטטור ,ולפיכ,:
קבעו החוקרי ,+מרבית האפליה נגד מזרחי +נבעה מסטריאוטיפי +מוטעי .(+באשר לממצאי+
של יעקובי ואחרי 37 ,+נראה כי מדובר על שילוב של אפליית טעמי) +שמקורה ברצו-
המעסיקי +להעסיק עובדי +הדומי +לה (+ואפליית סטריאוטיפי – +חשש המעסיקי +מ -הצור:
לבצע התאמות הכרוכות בשילוב חרדי +במקו +העבודה .מחקרו של מלחי  38מלמד שמעסיקי+
נוקטי +כלפי חרדי +ה -אפליה סטטיסטית ,בשל השכלת +החסרה ,וה -אפליית סטריאוטיפי,+
הנובעת מחשש +שהעסקת חרדי +תביא בעקבותיה דרישה להתאמות יקרות במקו +העבודה,
כולל הפרדה מגדרית.
מחקר זה בא להוסי; על המחקרי +השוני +שנדונו לעיל .במחקר +של פרשטמ -וגניזי 39
נחקרה אפליה כלפי הציבור הדתי בכללו ,ואי -התייחסות ספציפית לציבור החרדי; מלחי 40
ראיי -מעסיקי +ושאל שאלות בנוגע לתחושות ועמדות של המעסיקי +כלפי מועמדי +חרדי;+
המחקר של מרציאנו וקאופמ 41-התבסס על דיווחיה +של עובדי +חרדי ,+ובו לא הייתה
לחוקרי +שליטה על קורות החיי ,+על תוכנ +ועל דר :שליחת .+מכיוו -שמדובר על דיווח
עצמי ,המבוסס על תחושות סובייקטיביות ,קשה להכריע א +אכ -מדובר באפליה וא +כ – -מה
מקורה .מהאמור לעיל נראה כי קיי +צור :במחקר אשר יבדוק א +קיימת אפליה בשכירה כלפי
הציבור החרדי בפרט ולא כחלק מהציבור הדתי .נוס; על כ ,:דרושה בדיקה של התנהגות
המעסיקי ,+מעבר לעמדות שאות -ה +מביעי +בפני חוקרי +או לדיווחי +סובייקטיביי +של
המועמדי +החרדי +על התנהגות המעסיקי .+זאת אפשר לבצע באמצעות מבח -היענות ,קרי
שליחת קורות חיי +פיקטיביי +למעסיקי +אמיתיי +בשוק העבודה ובחינת המענה אליה.+
המחקר הנוכחי מנסה לבדוק א +אכ -יש אפליה כלפי הציבור החרדי בשלב השכירה
לעבודה ,ובאיזה סוג אפליה מדובר .טענתנו היא שהבדלי +במענה של מעסיקי +לקורות חיי+
זהי +של מועמד חילוני ומועמד חרדי יעידו על אפליה .א +יימצאו הבדלי +ברמת האפליה
בקרב מועמדי +חילוני +וחרדי +שיש לה +השכלה גבוהה )כללית( ,לעומת הממצאי +בקרב
מקביליה +חסרי ההשכלה הגבוהה ,נית -יהיה לשיי :את אותו חלק של הפער שהצטמצ+
לאפליה סטטיסטית ,שכ -אנו מניחי +שהדעות הקדומות והסטריאוטיפי +השליליי +כלפי
חרדי +אינ +נובעי +מהשכלת.+
 .5השערות המחקר
המחקר הנוכחי יעשה שימוש בשיטת מחקר המתבססת על שליחת קורות חיי +פיקטיביי +אל
מעסיקי +המפרסמי +מודעות חיפוש לעובדי .+המחקר בח -א +קיי +הבדל בזימוני +לראיו-
עבודה בי -מועמדי +חרדי +וחילוני +בעלי השכלה דומה – בעלי תואר ראשו -במנהל עסקי+

_______________
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מאותה אוניברסיטה ,וחסרי השכלה אקדמית שלמדו בתיכוני +חילוניי +או ישיבות 42.מציאת
פער מובהק במספר הזימוני +בשלב זה של תהלי :השכירה לעבודה בי -חרדי +ובי -לא5חרדי+
שהשכלת +זהה או לפחות דומה עשויה להעיד על העדפה מגמתית ,שכנראה נובעת מאפליה.
לאור האמור לעיל ,השערות המחקר הינ -כדלהל:-
השערה ראשונה :חרדי +מופלי +לרעה בשכירה לעבודה לעומת חילוני .+הביטוי
האופרציונלי לאפליה בשכירה הינו כאשר מספר הזימוני +לריאיו -של המועמדי +החילוני+
גבוה באופ -מובהק ממספר הזימוני +של המועמדי +החרדי .+השערה זו מבוססת על ממצא+
של מרציאנו וקאופמ 43,-שעל פיו הבוגרי +החרדי +דיווחו שה +זומנו ,בממוצע ,למספר קט-
יותר של ראיונות עבודה לעומת הבוגרי +הלא5חרדי +של אותו מוסד לימודי.+
השערה שנייה :קיי +שוני בפער במספר הזימוני +לראיונות של חרדי +וחילוני +בי-
עיסוקי +שאינ +דורשי +השכלה אקדמית לבי -אלו שדורשי +השכלה אקדמית .חילוני +יזומנו
יותר מחרדי +לכל סוגי המשרות ,א :הפער בזימוני +לריאיו -בי -בני שתי הקבוצות יהיה קט-
יותר עבור משרות אשר דורשות השכלה אקדמית .השערה זו נובעת מהאפשרות שלפחות חלק
מהאפליה כנגד החרדי +מקורה ב"אפליה סטטיסטית" ,כלומר מבוססת על ההנחה )הנכונה(
של מעסיקי +שהמיומנויות וההו -האנושי הממוצעי +של מועמדי +חרדי +נמוכי +באופ -בולט
מאלו של החילוני .+הנחת +זו של מעסיקי +עלולה לנבוע מהעובדה שמוסדות החינו :החרדי
לבני +נמנעי +מעיסוק במקצועות שאינ +מקצועות קודש .הבני +החרדי +אינ +לומדי+
מתמטיקה ואנגלית ואינ +ניגשי +לבחינות הבגרות 44.א +אכ -זוהי סיבה מרכזית להעדפת
חילוני +על פני חרדי +בשכירה לעבודה ,הרי שהעדפה זו תיעל +או תצטמצ +מאוד כלפי
חרדי +ששיפרו את ההו -האנושי שלה +ורכשו השכלה כללית וא; תואר אקדמי זהי +לאלו של
החילוני.+

ב .שיטת המחקר
במחקר הנוכחי נעשה שימוש בסוג של  ,Audit Studyובאופ -ספציפי יותר – "מבחני היענות"
) ,(Correspondence Testבאמצעות שליחת קורות חיי +של מועמדי +היפותטיי +למעסיקי.+
שיטה זו ננקטה במספר מחקרי +בארה=ב כמו ג +במחקר +של ב -הדור ואחרי 45,+שבדקו
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אנו מכני 9את המועמדי 9הלא4חרדי 9במחקר ;חילוני ,;9שכ 5קרוב לוודאי שכ 2נתפסו על ידי
מעסיקי :9ה 9למדו בבתי ספר חילוניי) 9ולכ 5אינ 9שייכי 9למגזר הדתי ,שבניו לומדי 9בבתי ספר
השייכי 9לזר 9הדתי( ומתגוררי 9במרכז תל אביב ,מקו 9שנתפס כאחד ממעוזי החילוניות
בישראל .יש כמוב 5תושבי מרכז תל אביב שלמדו בתיכוני 9חילוניי 9המגדירי 9את עצמ9
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באמצעות שיטה זו אפליה שיטתית בשלב הראשו -של השכירה לעבודה כנגד קבוצות
דמוגרפיות שונות בשוק העבודה הישראלי .המחקר בוצע על ידי שליחת זוג תוא +של קורות
חיי +פיקטיביי +למקומות עבודה שוני ,+וההבדל היחיד בי -שני קורות החיי +הוא בזיהויו של
מועמד אחד כחרדי והאחר כחילוני .על מנת לבדוק השפעה של השכלה אקדמית על אפליה
אפשרית נשלחו קורות חיי +של מועמדי +בעלי השכלה אקדמית למשרות אשר דורשות
השכלה ,ואילו למשרות שאינ -דורשות השכלה אקדמית נשלחו קורות חיי +של מועמדי +ללא
תואר אקדמי .המחקר בדק א +קיימי +הבדלי +במענה לשליחת קורות החיי +ובזימו -לראיונות
בי -המועמד הפיקטיבי החילוני למועמד הפיקטיבי החרדי .בס :הכול נשלחו ארבע גרסאות של
קורות חיי :+שתיי) +חרדי/חילוני( למשרות שדורשות השכלה אקדמית ,ושתיי) +חרדי/חילוני(
למשרות שאינ -דורשות השכלה אקדמית.
בשלב הראשו -נסקרו ארבעה אתרי +לחיפוש עבודה ,Alljobs :פורטל דרושי Jobnet ,+ו5
 Jobmasterונבדק אילו משרות מוצעות עבור סטודנטי +או בוגרי +בכלכלה ומנהל עסקי.+
נמצא כי המשרות הרלוונטיות עבור +נמצאות תחת תחו +הכספי +וכלכלה .לאחר סקירת
האתרי +לחיפוש העבודה ובדיקת המשרות שבה -לא נדרשה השכלה אקדמית ,נמצא כי קיי+
מספר רב של מודעות דרושי +במקצוע המכירות )ראו נספח א> לדוגמה למשרות המוצעות(.
קורות החיי :1במחקר נעשה ,כאמור ,שימוש בארבעה נוסחי +שוני +של קורות חיי,+
שניי +עבור משרה בנקאית ושניי +עבור משרת איש מכירות .שני קורות החיי +של המועמד
החרדי ושני קורות החיי +של המועמד החילוני הכילו את אות +פרטי +אישיי :+ש ,+כתובת
וכתובת דוא"ל .שמות המשפחה של המועמדי= – +וייס= ו=שטר – =-היו שמות "אשכנזיי,"+
על מנת למנוע שוני אפשרי בהתייחסות +של המעסיקי +על רקע מוצא אתני .קורות החיי+
נשלחו פע +בשבוע בהפרש של כשעתיי +במש :ארבעה חודשי) +מאי–ספטמבר ,(2016
באמצעות אתרי חיפוש העבודה .מענה מ -המעסיקי +אשר חזרו למועמדי +התקבל ברוב
המקרי +בי -יו +אחד לעשרה ימי +לאחר שליחת קורות החיי.+
פרטי המועמדי +היו זהי +או מותאמי ,+א :בתו :כל זוג קורות חיי +שנשלח למעסיק היו
כמה הבדלי .+בראש טופס קורות החיי +של המועמד החרדי הופיעה המילה בס"ד ,שבציבור
החרדי נהוג לכתוב אותה בראש כל ד; ,וצוי -תארי :לידה עברי .נוס; על כ ,:כתובתו של
המועמד החרדי נקבעה בבני ברק לעומת החילוני שכתובתו בתל אביב ,והשכלתו התיכונית של
החרדי נרכשה במוסדות חרדיי +ואילו של החילוני במוסדות חילוניי.+
המועמדי +בעלי ההשכלה אקדמית היו כול +בעלי תואר ראשו -בכלכלה ומנהל עסקי+
מאוניברסיטת בר5איל .-תואר זה נבחר מכיוו -שבאוניברסיטה זו קיימת תוכנית מיוחדת
לסטודנטי +חרדי .+התוכנית לחרדי +כוללת מכינה להשלמת בחינות בגרות ולאחריה לימודי+
לתואר ראשו .-החרדי +המשלימי +את המסלול זכאי +לתואר זהה לזה של שאר בוגרי החוגי+
לכלכלה ומנהל עסקי +באוניברסיטת בר5איל .-כדי למנוע הטיה אפשרית בקרב מעסיקי +עקב

_______________
of the Curricula Vitae of Job Applicants and Tenure Candidates: A National Empirical
).Study,41 SEX ROLES 509 (1999

 ♦ 166עבודה ,חברה ומשפט טו

שירות צבאי של המועמדי ,+תוארו שני המועמדי +ככאלו שהשתתפו בשירות לאומי לחילוני
ואזרחי לחרדי .נספח ב> מציג את קורות החיי +שנשלחו למעסיקי.+
מספרי הטלפו -שצוינו בקורות החיי +ה +מספרי +של קרובי משפחה של החוקרת
הראשית ,אשר הסכימו לקחת חלק במחקר אגב שמירה על דיסקרטיות .כאשר ה +קיבלו שיחת
טלפו -בנוגע למשרה מסוימת ,ה +ביררו באיזו משרה מדובר ,ולאחר מכ -השיבו כי המועמד
אינו מתעניי -יותר במשרה .תמונת הפרופיל בתוכנת ה WhatsApp5של בעלי הטלפוני +הוסרה
מתחילת המחקר ועד סופו על מנת למנוע חשיפה של המחקר או הטיה בעקבות זיהוי המועמד.
המעסיקי :1המודעות שבתגובה עליה -נשלחו קורות החיי +היו למשרות באזור המרכז.
בקורות החיי +של המועמדי +בעלי ההשכלה האקדמית צוי -ניסיו -מקצועי בעבודה בבנק,
המועמד החרדי בבנק "יהב" והמועמד החילוני בבנק "ירושלי ,"+ועל כ -לא נשלחו קורות
חיי +עבור משרות בבנקי +אלו .א +מעסיק ציי -כי יש צור :לעבוד בשבתות וחגי ,+לא נשלחו
אליו קורות חיי ,+מכיוו -שמועמד חרדי אינו עובד במועדי +אלו .קורות החיי +נשלחו ה-
לחברות המפרסמות מודעות "דרושי "+וה -לחברות כוח אד ,+מכיוו -שבמחקר זה אי-
משמעות לזהות הגור +המפלה – חברת כוח האד +או המעסיק הישיר .יתר על כ ,-משרות רבות
באתרי +אלו מפורסמות על ידי חברות כוח אד ,+ולכ -אי -אפשרות להתמקד רק במשרות
המפורסמות על ידי מעסיקי .+נוס; על כ ,:לא תמיד נית -להבחי -א +המודעה פורסמה על ידי
המעסיק הישיר או על ידי חברת כוח אד.+
מהל 7המחקר :במחקר נעשה שימוש במער :מחקר "תו5:נבדקי" ,שבו כל הנבדקי+
עוברי +את אותה מניפולציה בדיוק; כל מעסיק קיבל שני עותקי +של קורות חיי +מתואמי– +
של מועמד חילוני ומועמד חרדי .הדפוס וסגנו -הכתיבה של קורות החיי +היו שוני +במקצת
כדי למנוע חשיפה של הניסוי ,וה +נשלחו בסדר שונה ,כ :שלכל מועמד הייתה הזדמנות שווה
להיות הראשו -שאותו בוח -המעסיק .החיסרו -בסוג זה של מחקר תו5:נבדקי הוא האפשרות
שהמעסיקי +יזהו את המניפולציה .ואול ,+כאמור ,כל מעסיק קיבל רק זוג אחד של קורות חיי,+
ולכ -נית -להניח שרוב המעסיקי +לא זיהו אותה והתייחסו למועמדי +במלוא הרצינות .בכל
משלוח של קורות חיי +תועדו התארי ,:המעסיק שאליו נשלחו קורות החיי +והאתר שבו
פורסמה המשרה .מכיוו -שאותה משרה עשויה להתפרס +בכמה אתרי +שוני ,+נמנעה שליחה
כפולה אל אותו המעסיק.
תגובותיה +של מקומות העבודה היו המשתנה התלוי .תשובה חיובית של המעסיק נחשבה
כזימו -לריאיו -או חזרה טלפונית של המעסיק אל המועמד ,ותשובה שלילית נחשבה כתשובה
שלילית ,תשובה בסגנו -של "נפנה אלי :בעתיד" או אי5תגובה של המעסיק עד לסיו +איסו;
הנתוני.+
מדד מתאי +לבדיקת אפליה במחקרי היענות הוא ההבדל ביחס בי -זוגות שבה +אחד
המועמדי +מקבל תגובה חיובית לשליחת קורות החיי) +זימו -לריאיו -או קבלת שיחה
מהמעסיק( והמועמד האחר בעל מאפייני +תואמי +לו אינו מקבל ,לבי -המקרה ההפו) :קרי
השני זוכה בתגובה חיובית והראשו -אינו מקבל( .במחקר זה מדובר על היחס בי -מקרה שבו
החרדי זומ -לריאיו -או קיבל שיחה חוזרת מהמעסיק והחילוני לא ,או על המקרה ההפו ,:שבו
החילוני קיבל תגובה חיובית והחרדי לא .המקרי +שבה +שני המועמדי +קיבלו את אותה
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התגובה ,חיובית או שלילית ,אינ +רלוונטיי +לבדיקת אפליה .מדד זה ייבדק על ידי המשתנה
הבלתי תלוי ,חרדי אל מול חילוני ,בעזרת מבח) McNemmar -מבח -פרופורציה בינומית(46 .

ג .ממצאי.
במחקר הנוכחי נשלחו כאמור שני זוגות של קורות חיי) +זוג עבור משרה( ל 2005מעסיקי,+
 100עבור משרות בתחו +המכירות ו 1005עבור משרות בתחו +הבנקאות .לוח  1מסכ +את
הממצאי.+
לוח  :1השוואה בי( המועמדי ,בזימו( לראיונות
סה"כ זימו 5לראיונות
)תשובות חיוביות(
איש מכירות חילוני 41
איש מכירות חרדי 20
37
בנקאי חילוני
23
בנקאי חרדי
78
סה"כ חילוני
43
סה"כ חרדי

סה"כ אי4זימו5
לראיונות )תשובות
שליליות(
59
80
63
77
122
157

סה"כ
100
100
100
100
200
200

מ -הממצאי +עולה כי ההסתברות לקבלת זימו -לריאיו -אינה זהה בשתי הקבוצות .הסיכוי של
מועמד חילוני לקבל זימו -לראיו -עבודה ) 78מתו 200 :פניות בס :הכול( גבוה מזה של
המועמד החרדי ) 43מתו .(200 :פער זה בי -פוני +חילוני +לחרדי +מתקיי +ונמצא מובהק
בשני הענפי +יחד )מכירות ובנקאות( ובכל ענ; בנפרד )לוח  47 .(2הסיכוי של מועמד חילוני
לקבל זימו -לראיו -עבודה במשרת מכירות גבוה מזה של המועמד החרדי .חשוב לשי +לב כי
למעט שני מקרי ,+ג +כאשר המועמד החרדי זומ -לריאיו -למשרה זו ,תמיד זומ -ג +המועמד
החילוני 48 .כ :ג +ההסתברות לקבלת זימו -לריאיו -בענ; הבנקאות .הסיכוי של מועמד חילוני
לקבל זימו -לראיו -עבודה במשרת בנקאות נמצא גבוה מזה של המועמד החרדי .בכל הפעמי+

_______________
46

47
48

James J. Heckman & Peter Siegelman, The Urban Institute Audit Studies: Their Methods
and Findings, in CLEAR AND CONVINCING EVIDENCE: MEASUREMENT OF DISCRIMINATION IN
).AMERICA 187 (Michael Fix & Raymond J. Struyk eds., 1993
השערת האפס היא שאי 5הבדל במספר הזימוני 9בי 5חרדי 9לחילוני .9חישוב מדד :M
 .M= [(37-2)]2/(37+2)= 1225/39= 31.41הער 2הקריטי לדחיית השערת האפס הוא .M>=3.84
חישוב מדד  .M= [(23-2)]2/(23+2)= 441/25=17.64 :Mהער 2הקריטי לדחיית השערת האפס הוא
.M>=3.84
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שבה -המועמד החרדי זומ -לריאיו -למשרה זו ,זומ -ג +המועמד החילוני .בענ; הבנקאות לא
היה ולו מעסיק אחד אשר זימ -את המועמד החרדי לריאיו -א :לא זימ -את המועמד החילוני49 .

לוח  :2היחס בזימו( לראיונות בי( המועמדי) ,זימוני ,בלעדיי(,
סה"כ קורות חיי9
שנשלחו
200
אנשי מכירות
איש מכירות חילוני 100
איש מכירות חרדי 100
200
בנקאי'
100
בנקאי חילוני
100
בנקאי חרדי

תשובות חיוביות
בלעדיות

תשובות חיוביות
41
20

23
2

37
23

14
0

על מנת לבחו -את השערת המחקר השנייה ,שעל פיה הפער בס :מספר הזימוני +בי -המועמד
החרדי לחילוני יצטמצ +בעקבות שיפור ההו -האנושי ,נער :מבח -למובהקות הפרשי
פרופורציות .כפי ששוער ,הפער בזימוני +היה קט -יותר כאשר המועמדי) +חרדי וחילוני( היו
בעלי השכלה אקדמית ,והפער נמצא מובהק סטטיסטית50 .

ד .דיו' ומסקנות
מחקר זה בא לבחו -א +גברי +חרדי +סובלי +מאפליה בתעסוקה ,תו :התמקדות בשלב
הראשוני של השתלבות +בו ,שלב השכירה לעבודה .בשלב ראשוני זה עדיי -אי -למעסיקי+
מידע מפורט על הפריו -ה"אמיתי" של המועמדי ,+וה +עלולי +להיות מושפעי +מדעות
קדומות ומסטריאוטיפי +שיש לה +על אודות המועמדי ,+או ממידע כללי בנוגע לקבוצה
שאליה המועמדי +משתייכי .+יתרה מזאת ,כפי שהסבירו פטרסו -וספורטא 51,שלב השכירה
לעבודה הוא השלב המועד ביותר לאפליה .זהו שלב שבו קל להסתיר את האפליה וסביר כי
המועמד לא יוכל לדעת על קיומה ,לא כל שכ -להוכיח שהופלה לרעה .המועמד לא פגש את
המעסיק והוא אינו מודע לסיבות שבגינ -לא זומ -לריאיו ,-ולכ -בשלב זה תיתכ -אפליה רבה

_______________
49
50

חישוב מדד  .M= [(14-0)]2/(14+0)= 196/14= 14 :Mהער 2הקריטי לדחיית השערת האפס הוא
.M>=3.84
היחס בי 5זימוני המועמדי 9בתחו 9המכירות ,20/41=0.48 :היחס בי 5זימוני המועמדי 9בתחו9
הבנקאות.23/37=0.62 :
.0.6240.48=0.14
N=200

השערת האפס על אודות שוויו 5בפרופורציות הקבלה לשני העיסוקי 9נדחתה ברמת ,ɑ=0.05
לאחר שחושב רווח בר סמ 2כדלקמ) 0.14 + 0.09 :5אפס אינו נכלל בטווח זה(.
51

Trond Peterson & Ishak Saporta, The Opportunity Structure for Discrimination, 109 AM. J.
).SOC. 852 (2004
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יותר מאשר בשלבי תעסוקה מאוחרי +יותר .ממצאי המחקר מלמדי +שחרדי +אכ -מופלי+
לרעה בשלב הראשו -של השכירה לעבודה :ה +מקבלי +מספר זימוני +קט -יותר לריאיו-
מאשר לא חרדי +שהרקע ההשכלתי שלה +דומה .ממצא זה אינו מפתיע ומאשש ראיות נוספות
הקיימות באשר לאפליית חרדי ,+כולל ראיות ישירות ,שבה -מעסיקי +דיווחו על רתיעת+
מהעסקת חרדי +בשל הונ +האנושי הנמו :והחשש שהמועסקי +החרדי +ידרשו התאמות
במקו +העבודה .נראה אפוא כי במדינת היהודי +קיימת אפליה בשלב השכירה לעבודה כנגד
יהודי +חרדי.+
מטרה נוספת של המחקר היא לזהות את מקור האפליה בתעסוקה כנגד חרדי .+מקור
האפליה עשוי להיות שוני תרבותי ודעות קדומות כנגד חרדי ,+וא +כ :הדבר ,הרי שמדובר
באפליית טעמי .+האפליה כנגד חרדי +עשויה לנבוע ג +מ"אפליה סטטיסטית" ,כלומר
מאפליה המבוססת על ההנחה )הנכונה אמפירית( של מעסיקי ,+שהמיומנויות וההו -האנושי
של מועמדי +חרדי +נמוכי +באופ -ניכר מאלו של החילוני ,+וכפי שראינו ,מעסיקי +אכ-
דיווחו שזוהי סיבה מרכזית לכ :שאינ +מעסיקי +חרדי 52.+פער הזימוני +שמצאנו בי -מועמד
חרדי שיש לו רק השכלה תורנית לבי -עמיתו שלמד בבית ספר לא5חרדי נובע ,לפחות בחלקו,
מאפליה סטטיסטית ,שכ -מעסיקי +יודעי +שבעלי השכלה תורנית חסרי +מיומנויות בסיסיות
לעבודה .מכיוו -שאי -למעסיקי +אינפורמציה על המיומנויות של הפוני +הספציפיי ,+ה+
מעדיפי +עובדי +שרכשו את השכלת +במוסד חינוכי שאינו חרדי .השערת המחקר השנייה
טענה ,בהתא ,+כי א +אפליה סטטיסטית שמקורה בהשכלה החסרה של חרדי +היא סיבה
מרכזית )ואולי העיקרית( להעדפת חילוני +על פניה +בשכירה לעבודה ,הרי שהעדפה זו צריכה
להיעל +או להצטמצ +כלפי חרדי +ששיפרו את ההו -האנושי שלה ,+ה +בעלי השכלה כללית
וא; בעלי תואר אקדמי זהה לזה של עמיתיה +החילוני .+ואכ ,-השערה זו אוששה :הפער
בזימוני +לריאיו -בי -מועמד חרדי בעל השכלה אקדמית למועמד חילוני בעל השכלה דומה
היה נמו :יותר בהשוואה לפער בי -אלו שאינ +בעלי השכלה אקדמית .ממצא זה מלמד שאכ-
קיי +מרכיב של אפליה סטטיסטית כנגד חרדי +שמקורו בהשכלה ,ומרכיב זה מצטמצ +א+
החרדי +רוכשי +השכלה כללית ותואר אקדמי.
בר ,+חשוב לזכור שבקורות החיי +של המועמד החרדי בעל ההשכלה האקדמית צוי-
במפורש כי הוא בעל תעודת בגרות מלאה ,תואר ראשו -ושליטה בשפה האנגלית .למרות זאת,
המועמד האקדמאי החילוני ,הזהה לו מבחינת השכלה ,זומ -לראיונות רבי +יותר ,פער שהוא
מובהק סטטיסטית .במילי +אחרות ,נראה שקיימת בקרב מעסיקי +אפליה כנגד מועמדי+
חרדי +ג +א +השכלת +זהה לזו של החילוני .+מקורה של אפליה זו שנותרה כנגד מועמדי+
בעלי השכלה גבוהה קשה לאפיו .-ייתכ -שהיא נובעת מדעות קדומות כנגד חרדי ,+כלומר
מאפליית טעמי +שאינה קשורה בהשכלה ,א :ייתכ -ג +שמקור האפליה שנותרה כנגד חרדי+
משכילי +הוא סטטיסטי .כ :למשל ,א +מעסיקי +תופסי +את מוסדות הלימוד והמסלולי+
הייעודיי +לחרדי +כנחותי +ברמת +האקדמית מאלו הכלליי ,+הרי שמדובר באפליה

_______________
52

מלחי ,לעיל ה"ש .8
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סטטיסטית )א +אכ -המסלולי +לחרדי +נחותי +ברמת ,(+או באפליית סטריאוטיפי) +א+
המסלולי +האקדמיי +לחרדי +וללא חרדי +באוניברסיטת בר5איל -דומי +ברמת.(+
לבסו; ,ייתכ -כי הדימוי ,המוטעה בעיקרו ,שיש למעסיקי +בדבר הצור :שייווצר בהפרדה
בי -המיני +וצור :בהתאמות נוספות שמייקרות את העלויות הכרוכות בהעסקת עובדי +חרדי+
הוא המרתיע מעסיקי +לזמ -מועמדי +חרדי +לראיונות ,בי -א +ה +בעלי השכלה כללית
אקדמית ובי -א +לאו .כאמור ,חשש זה נובע מסטריאוטיפי +מוטעי +באשר לדרישות הצפויות
של עובדי +חרדי +במקומות עבודת ,+שכ -בפועל אי -ראיות שדרישה כזו עלתה במקומות
עבודה.
שאלה חשובה לענייננו היא מה מקורו של סטריאוטיפ זה .מדוע סבורי +מעסיקי +שא+
יעסיקו חרדי ,+יכפו אלה עליה +התאמות יקרות כולל הפרדה מגדרית? כאמור ,בפועל הדבר
לא התרחש .נית -לזהות לפחות שני מקורות לחשש המעסיקי .+ראשית ,רבי +מהעובדי+
החרדי +מעדיפי +לעבוד במקומות שבה +אי -עירוב בי -גברי +לנשי 53,+א :כפי שהסברנו,
חרדי +שאינ +מוכני +לעבוד ללא הפרדה מגדרית בדר :כלל אינ +פוני +לעבודות כאלה ,כמו
שאינ +פוני +לעבודות שבה -ייאלצו לעבוד בשבת .חרדי הפונה לעבודה בשוק העבודה מניח
שהוא עצמו ייאל? לערו :כמה התאמות.
שנית ,ייתכ -שדימוי זה שיש למעסיקי +בנוגע לדרישות עובדי +חרדי +להפרדה מגדרית
נובע מהדיווחי +הרבי +בתקשורת באשר להתגברות תהליכי ההדתה ,כולל הפרדה מגדרית
והדרת נשי +בצבא 54.א; א +היק; התופעה אינו רחב כפי שסבורי +חלקי +גדולי +בציבור
החילוני ,ייתכ -שהתחושה הרווחת בקרב מעסיקי +חילוני +היא שתהליכי +אלו ,שלתפיסת+
החלו בצבא וזלגו בחלק +למסלולי הכשרת חרדי +באוניברסיטאות 55,יגיעו בסופו של דבר
למקומות העבודה ,וה +יחויבו בהתאמות יקרות ,לרבות הפרדה מגדרית .ברור אפוא שההבחנה
בי -אפליה שמקורה ב"סטריאוטיפי +מוטעי =+לבי= -אפליה סטטיסטית= שמבוססת על
עובדות מוצקות ,היא חמקמקה ,במיוחד א +מעסיקי +חוששי +מדרישות עתידיות להתאמת
מקו +העבודה לחרדי.+
כאמור ,קשה לקבוע באופ -ודאי א +האפליה כנגד חרדי +היא בעיקרה אפליה סטטיסטית,
אפליה כתוצאה של סטריאוטיפי +או אפליית טעמי 56 ,+שכ -איננו יודעי +מה -הסיבות לאי5

_______________
53

54

55
56

חגית סופר4פורמ 5שילוב קבוצות מיעוט בשוק העבודה :המקרה של החרדי' בישראל )עבודת
גמר לתואר "דוקטור למדעי החברה" ,אוניברסיטת תל אביב – החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
.(2012
יגיל לוי המפקד האליו – 1התאוקרטיזציה של הצבא בישראל ) ; (2015יגיל לוי "כ 2מיסד
איזנקוט את ההדתה בצה;ל" האר; – סו :שבוע )www.haaretz.co.il/magazine/the- (17.1.2018
.edge/.premium-1.5743689
ירד 5צור "פרופסורי 9עתרו לבג;= :בטל את ההפרדה המגדרית באקדמיה" האר; – חדשות
).www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.4363191 (17.8.2017
ראו Michael Ewens, Bryan Tomlin & Liang Choon Wang, Statistical Discrimination or
) ,Prejudice? A Large Sample Field Experiment, 96 REV. ECON. & STAT. 119 (2014למחקר
שניסה לזהות את סוג האפליה כנגד שחורי 9בשוק הדיור בארצות הברית – אפליית טעמי 9או
אפליה סטטיסטית .החוקרי 9מצייני 9שבעוד בשוק הדיור נית 5להבדיל בי 5אפליית טעמי9
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זימו -החרדי :+דעות קדומות ,רתיעה תרבותית וכיוצא באלו )אפליית טעמי ,(+סטריאוטיפי+
בנוגע להתנהגויות צפויות של חרדי +לאחר קבלת +לעבודה או אפליה סטטיסטית הממוקדת
בהו -האנושי החסר של החרדי +שלמדו רק במוסדות תורניי .+ע +זאת ,מממצאי המחקר נית-
לקבוע בוודאות כי באפליה נגד חרדי +יש מרכיב מרכזי של אפליה סטטיסטית שנובע
מהשכלת +החסרה ,ומרכיב זה מצטמצ +באופ -ניכר כאשר חרדי +רוכשי +השכלה כללית
הכוללת בגרות מלאה ,ידע באנגלית ותואר אקדמי .במילי +אחרות ,הפער בי -אפליית חרדי+
ללא השכלה כללית לבי -חרדי +בעלי השכלה כללית ותואר אקדמי מקורו באפליה סטטיסטית.
למחקר זה יש כמה מגבלות ,והראשונה שבה -מקורה במעסיקי +שאליה +נשלחו קורות
החיי .+חלק גדול מקורות החיי +נשלחו לחברות כוח אד ,+ולמיטב ידיעתנו אלה נוטות לראיי-
מועמדי +רבי +יותר בהשוואה למעסיקי +ישירי ,+ה -משו +שעובדיה של חברת כוח האד+
נדרשי +לעמוד ביעדי +ולראיי -מספר מועמדי +מסוי +בכל חודש וה -משו +שיש לה -מספר
עבודות רב ,ולפעמי +ה -מזמנות עובד לריאיו -עבור משרה אחרת מזו שפנה אליה .א +כ ,-לא
מ -הנמנע שרמת האפליה ה=אמיתית= בזימו -לריאיו -בקרב מעסיקי +ישירי +אפילו גבוהה
מהרמה שנמצאה במחקרנו )שכ -חברות כוח אד +מזמנות מועמדי +רבי +יותר( .ג +ענפי
התעסוקה שנבחרו למחקר אינ +מעידי +בהכרח על שוק העבודה בכללותו .הממשלה מעודדת
העסקת חרדי +באמצעות תמריצי +למעסיקי 57 ,+יש מקומות עבודה שבה +תחלופת העובדי+
גבוהה ויש צור :בכוח אד 58 ,+ויש אפוא ענפי עבודה שבה +מצב +של המועמדי +החרדי+
טוב יותר .כ :למשל ,חברות רבות בענ; ההייטק פותחות את שעריה -למגזר החרדי ונפתחות
בה -תוכניות מיוחדות עבור עובדי +חרדי .+אילו נבחנו במחקר משרות אחרות ,ייתכ-
שתוצאותיו היו שונות .ולבסו; ,ייתכ -שפער הזימוני +בי -שני העיסוקי +נובע ,לפחות בחלקו,
מהבדלי +במאפייני העיסוקי +הללו ולאו דווקא מאפליה סטטיסטית אינטנסיבית פחות כנגד
חרדי +בעלי השכלה אקדמית .שוק המכירות הינו שוק תחרותי ואינטנסיבי ,אשר העובדי +בו
נדרשי +פעמי +רבות לעבוד בשבתות וחגי .+מעסיקי +בתחו +זה עשויי +שלא לזמ -מועמד
חרדי לריאיו ,-מכיוו -שהוא אינו יכול לעבוד בזמני +אלו .לעומת זאת ,בתחו +הבנקאות עבודה
בשבתות וחגי +נפוצה פחות ,ואי -מניעה להעסקת עובדי +חרדי.+
לסיכו ,+חשוב להדגיש שהמחקר הנוכחי התמקד בשלב הזימו -לריאיו -ראשוני בתהלי:
השכירה לעבודה ,ובהחלט ייתכ -כי תהיה אפליה ג +בהמש :תהלי :השכירה )כפי שראינו
במקרה של חברת דיזנגו;( 59 ,או בתנאי ההעסקה ובקידו +בעבודה .לפיכ :ראוי שמחקרי+
נוספי +יבחנו פערי +בשכר ובתנאי עבודה בי -עובדי +חרדי +לעובדי +אחרי +וירחיבו את
מגוו -העיסוקי +והענפי +שבה +ייערכו מחקרי +עתידיי +אלה.

_______________

57
58
59

לאפליה סטטיסטית ,הדבר כמעט אינו אפשרי באפליה בשכירה לעבודה ,מכיוו 5שקורות החיי9
מספקי 9למעסיקי 9מידע עשיר על אודות המועמדי .9כ 2ג 9מחקריה 9של פרשטמ 5וגניזי )לעיל
ה"ש  22ו (344שהצליחו להבחי 5בי 5סוגי האפליה בניסוי שלא כלל שכירה לעבודה ,אלא העברות
כספי.9
משרד הכלכלה "תעסוקה – תמרו= מעסיקיeconomy.mag.calltext.co.il/article/ (2014) "9
.12/159
מלחי ,לעיל ה"ש .8
עניי 5מושקובי; סקורצקי ,לעיל ה"ש .24
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נספח א
דוגמאות למודעות דרושי0
דוגמה למשרת בנקאי באתר :Alljobs

דוגמה למשרת איש מכירות באתר פורטל דרושי:1
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נספח ב**

קורות חיי 0עבור חרדי בעל השכלה אקדמית
בס"ד
מנח +שטר-
כתובת :ר' חייא  18בני ברק
תארי :לידה :כג שבט תש"(18.02.90) -
נייד05053389697 :
מיילmenachem.shteren11@gmail.com :
השכלה:
 :2015–2012תואר ראשו 5כלכלה ומנהל עסקי – 1אוניברסיטת בר איל5
 :2011–2010מכינה להשלמת בגרויות ,בגרות מלאה – אוניברסיטת בר איל5
 :2009–2004לימודי 1בישיבה בבני ברק – ישיבת פונובי'9
ניסיו 5תעסוקתי :
 2014ועד היו :1בנקאי טלפוני – מרכז משכנתאות בנק יהב ,רמת ג5
סיוע ללקוחות הבנק בכל הקשור לפעולות המבוצעות בחשבו -שלה ,+ייזו +מכירת מוצרי+
בנקאיי +מגווני.+
שירות צבאי:
 :2011–2009שירות אזרחי – עמותת "יד שרה" ,בני ברק
פתיחת וסגירת הסני; ,עבודה בעיקר מול משפחות החולי ,+סיוע בהשכרת ציוד והחזרתו
מחולי +שוני ,+ביצוע מעקב אחר ציוד מושכר ואחריות על ציוד מיוחד .בנוס; ,אחראי על לווי
החולי +לפרוצדורות רפואיות שונות ,ועמידה בקשר מול המתנדבי +השוני +בסני;.
מיומנויות מחשב:
שליטה בתוכנות Excel, Word, PowerPoint
שפות:
עברית ברמת שפת א+
אנגלית ברמה טובה

_______________
** העימוד והפונטי 9של קורות החיי 9של החילוני והחרדי היו שוני 9בכדי להפחית את סיכויי
המעסיק להבחי 5במניפולציה.
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קורות חיי ,עבור חילוני בעל השכלה אקדמית
פרטי 1אישיי:1
ש :+גיא וייס
תארי :לידה16.07.1990 :
כתובת :אב -גבירול  44תל אביב
נייד05459417042 :
מיילgay0549@gmail.com :
השכלה:
 2008–2002תיכו -חדש ע"ש רבי ,-תל אביב ,בגרות מלאה
 B.A 2015–2012כלכלה ומנהל עסקי ,+אוניברסיטת בר איל-
עבודה וניסיו 5מקצועי:
 –2014היו .+בנקאי טלפוני במוקד הפיננסי של בנק "ירושלי "+בתל אביב.
במסגרת התפקיד :מת -מענה מקצועי ופיננסי ללקוחות הבנק ,תו :דרישה לעבודה בצוות
ועמידה ביעדי.+
שירות צבאי:
 2010–2008שירות לאומי בבית חולי" +איכילוב" במחלקת האשפוז כירורגית כלי ד .+כולל
ניהול דלפק ,מענה טלפוני ,שליחת פקסי ,+סידור תיקי ,+הזמנת בדיקות ,הזמנת ציוד ,ניהול
מלאי במחס ,-הזמנת ייעוצי ,+שליחויות ,ליווי מטופלי ,+חלוקת אוכל ,ועזרה לצוות הסיעודי
והרפואי.
מיומנויות:
שליטה ביישומי מחשב:
שפות:
עברית – שפת א+
אנגלית – רמה טובה

Microsoft: Word, PowerPoint, Excel
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קורות חיי 0עבור חרדי ללא השכלה אקדמית
בס"ד
מנח +שטר-
כתובת :ר' חייא  18בני ברק
תארי :לידה :כג שבט תש"(18.02.90) -
נייד05053141544 :
מיילmenachem.shteren11@gmail.com :
השכלה:
 :2010–2004לימודי 1בישיבה בבני ברק – ישיבת בית מתתיהו
ניסיו 5תעסוקתי :
 :2014–2012מוכר במאפיה – מאפיית הצבי ,בני ברק
 –2015היו 1נציג מכירות רכב – אביטל השכרת רכבי ,1בני ברק
שירות צבאי:
 :2012–2010שירות אזרחי – עמותת "יד שרה" ,בני ברק
פתיחת וסגירת הסני; ,עבודה בעיקר מול משפחות החולי ,+סיוע בהשכרת ציוד והחזרתו
מחולי +שוני ,+ביצוע מעקב אחר ציוד מושכר ואחריות על ציוד מיוחד .בנוס; ,אחראי על לווי
החולי +לפרוצדורות רפואיות שונות ,ועמידה בקשר מול המתנדבי +השוני +בסני;.
מיומנויות מחשב:
שליטה בתוכנות Excel, Word, PowerPoint
שפות:
עברית ברמת שפת א+
אנגלית ברמה טובה

 ♦ 176עבודה ,חברה ומשפט טו

קורות חיי ,עבור חילוני ללא השכלה אקדמית
פרטי 1אישיי:1
ש :+גיא וייס
תארי :לידה16.07.1990 :
כתובת :אב -גבירול  44תל אביב
נייד05457444476 :
מיילgay0549@gmail.com :
השכלה:
 2008–2002תיכו -עירוני ה' ,תל אביב
ניסיו:5
 2013–2011מוכר בגדי +בחנות  FOXבעזריאלי
 –2014היו +נציג מכירות בביטוח ישיר
שירות צבאי:
 2010–2008שירות לאומי בבית חולי" +איכילוב" במחלקת האשפוז כירורגית כלי ד .+כולל
ניהול דלפק ,מענה טלפוני ,שליחת פקסי ,+סידור תיקי ,+הזמנת בדיקות ,הזמנת ציוד ,ניהול
מלאי במחס ,-הזמנת ייעוצי ,+שליחויות ,ליווי מטופלי ,+חלוקת אוכל ,ועזרה לצוות הסיעודי
והרפואי.
מיומנויות:
שליטה ביישומי מחשבMicrosoft: Word, PowerPoint, Excel :
שפות:
עברית – שפת א+
אנגלית – רמה טובה

