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עמדות כלפי עולם העבודה וחוסן תעסוקתי
בקרב נשים חרדיות עובדות

ליאת קוליק

המצויותמ חרדיות נשים אצל העבודה לעולם ביחס עמדות להשוות הייתה כאן המוצג המחקר טרת

בשוקהעבודהלעומתעמדותשלנשיםחרדיותשאינןמצויותבשוקהעבודה.בנוסף,המחקרהשווה

את פותרות הן שבו ובאופן וכלכלית נפשית רווחה במדדי חרדיות שאינן לנשים חרדיות נשים בין

יותר מועצמות העבודה בשוק המצויות החרדיות שהנשים מעלים המחקר ממצאי לעבודה. הבית בין המתח

מהנשיםהחרדיותשאינןמצויותבשוקהעבודה.בנוסף,מתוךהשוואתהנשיםהחרדיותלנשיםשאיןחרדיות

הן אך חרדיות, הלא הנשים מאשר יותר גבוהה מהחיים רצון שביעות על מדווחות החרדיות שהנשים עולה

נוטותלהפחיתאתתחושת מעריכותאתמצבןהכלכליכטובפחותמאשרהנשיםהלאחרדיות.נשיםחרדיות

עדיפויות' סדר 'קביעת אסטרטגית הן שבהן הבולטות אסטרטגיות; במגוון לעבודה הבית בין הקונפליקט

ו'האצלתסמכויות'.

מבוא ותיאור מסגרת המחקר 

עניינושלהמחקרהמוצגבמאמרזההואחקרהיבטיםאחדיםהקשוריםלתפיסתעולמןשלנשים
של עולמן תפיסת את להבין ניסיון באמצעות נעשית זו בחינה העבודה. לעולם באשר חרדיות
הנשיםבפרספקיבהרחבה.פרספקטיבהזומתייחסתלמניעיםליציאהלעבודה,לסיבותלדחיית
קונפליקט את פותרות העובדות הנשים שבהן ולשיטות עבודה חיפוש לדרכי עבודה, הצעות
ומערכת הבית מערכת – התובעניות המערכות בשתי לעמוד ניסיון מתוך הנוצר התפקידים

העבודה.
549נשים.הסוגיותהשונותשהמחקרעסקבהןנבחנומתוךהשוואהבין מדגםהמחקרכלל
)224(. )325(לנשיםחרדיותשאינןמצויותבשוקהעבודה נשיםחרדיותהמצויותבשוקהעבודה
בחינתנושאיהמחקרנעשתהבשילובשלשתישיטותמחקר:שיטהכמותית,שבאמצעותהנאספו
הקשורות מסוימות, סוגיות לעומק נבחנו שבאמצעותה איכותנית, ושיטה המחקר, נתוני רוב
למטרתהמחקר.נקודותהדגימהבמחקרהכמותיהיוריכוזיםשלאוכלוסייהחרדיתבכלרחבי
המחקר למשתתפות שחולקו מובנים, שאלונים באמצעות נאספו הכמותי המחקר נתוני הארץ.
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באמצעות נאספו האיכותני המחקר נתוני החרדית. הקהילה מתוך מחקר עוזרות באמצעות
ראיונותעומקלמדגםמצומצםשלנשיםחרדיות,עובדותושאינןעובדות.

בדיקת תחושת הרווחה בקרב משתתפות המחקר

הרווחההכלליתוהרווחההנפשיתשלמשתתפותהמחקרנבחנוהןעל-פיהערכתןהעצמיתלמדדי

רווחהשוניםבחייהן,הןעל-פיהשוואהבינןלקבוצתנשיםשאינןחרדיות,המייצגותנשיםבכלל

שאינן החרדיות לנשים העובדות החרדיות הנשים בין השוואה על-פי והן הישראלית, החברה

עובדות.מדדיהרווחהשנבחנוהיוהערכתהמצבהבריאותי,הערכתהמצבהכלכליוהערכתהמצב
הפסיכולוגי)תחושתהעצמהפסיכולוגיתופוליטית,חוסןתעסוקתיותחושתלחץיומיומית(.1

בנוסף,נבחנהמידתשביעותהרצוןהכלליתשלהנשיםמהחיים.

באופןכללי,הנשיםהחרדיותבמחקר,העובדותוגםאלושאינןעובדות,הביעושביעותרצון

מהחייםגבוההבהרבהמזושלהנשיםשאינןחרדיות,והעריכואתמצבןהבריאותיכטוביותר,

אףכימצבןהכלכליהיהירודבהשוואהלנשיםבכללהחברההישראלית,אלושאינןחרדיות.את

לתלות אפשר הנפשית לרווחה הנוגע בכל חרדיות שאינן לנשים החרדיות הנשים בין ההבדלים

בתפיסותהעולםהשונותשלשתיקבוצותהנשים.תפיסתהעולםשהנשיםהחרדיותמחזיקותבה

משמשתלהן,ככלהנראה,מקורכוחלהתמודדותעםמצביחיים.ערכיהחייםהטמוניםבאמונה

כל – הטוב לראיית היצמדות עליונה, בהשגחה אמונה במועט, הסתפקות כמו הדתית היהודית

אלהמחזקיםבנשיםהחרדיותתפיסתחיוביתיותרמזושלהנשיםשאינןחרדיות,גםאםמצבן

הכלכליפחותטוב.תפיסתהעולםהחיוביתמתבטאתלארקבשביעותהרצוןהגבוההשלהנשים

החרדיותמהחייםאלאגםבהערכתמצבןהבריאותי.

שמצבן העריכו אלו נשים עובדות. שאינן חרדיות נשים בעיקר מאפיין ירוד כלכלי מצב

הכלכליירודבאופןמובהקיותרמןהנשיםהמצויותבשוקהעבודה.בניגודלמהשהתגלהבמדד

שאינן החרדיות לנשים העובדות החרדיות הנשים בין מובהקים הבדלים נמצאו לא זה, רווחה

עובדותבהערכתהמצבהבריאותיובהערכתשביעותהרצוןהכלליתמהחיים.עםזאת,מסתמנים

בריאותי מצב על מדווחות עובדות שאינן החרדיות הנשים הנשים: קבוצות בין הבדלים כיווני

גבוהה מעט מהחיים רצון שביעות על מדווחות העובדות והנשים העובדות, מהנשים יותר טוב

מזושלהנשיםשאינןעובדות.הסבראפשרילכיווניהבדליםאלוהואשמצבןהכלכליהירודשל

הנשיםשאינןעובדותמשליךבמידהמסוימתעלשביעותהרצוןשלהןמהחיים.לעומתן,הלחצים

שחוותהנשיםהעובדותבשלדרישותהביתודרישותהעבודהבעתובעונהאחתפוגעיםבתחושת

ובהערכת ביןקבוצותהנשיםבהערכתהמצבהבריאותי פנים,ההבדלים כל על הבריאותשלהן.

שביעותהרצוןמהחייםמזעריים,ואינםמובהקיםסטטיסטית.

מדדהחוסןמשקףאתעמידותהנשיםבפניהקשייםלהיקלטבשוקהעבודה,והואמשתנהסובייקטיוויהמורכב 1
משלושהמדדי-משנה:תחושתמסוגלותתעסוקתית,מחויבותלעבודהופתיחותלשינויים.



ליאת קוליק – עמדות כלפי עולם העבודה וחוסן תעסוקתי בקרב נשים חרדיות עובדות88

באשרלמדדיהרווחההנפשיתבעליהאופיהפסיכולוגישהוערכובמחקרזה,נמצאוהבדלים
במדדההעצמההפסיכולוגית רק עובדות לנשיםהחרדיותשאינן העובדות הנשיםהחרדיות בין
ובמדדהחוסןהתעסוקתי.כצפוי,הנשיםהעובדותחשותמועצמותפסיכולוגיתיותרמןהאחרות
ומתאפיינותבחוסןתעסוקתירביותר.ואולםמאחרשאופיושלמחקרזההואִמתאמיבלבד,אי
הנטייה ובין הנפשי והחוסן הפסיכולוגית ההעצמה בין כיווןהקשר מהו בוודאות לקבוע אפשר
לצאתלעבודה.כלומר,איאפשרלהכריעאםהימצאותהנשיםבשוקהעבודההשפיעהעלתחושת
השתלבותן להצלחת הובילה הפסיכולוגית רווחתן דווקא אם או שלהן, הפסיכולוגית הרווחה

בשוקהעבודה.
ההעצמה בתחושת עובדות שאינו לאלו העובדות הנשים בין שנמצאו ההבדלים לעומת
הפוליטית ההעצמה בתחושת ביניהן הבדלים נמצאו לא התעסוקתי, והחוסן הפסיכולוגית
ותחושתהלחץהיומיומית.בהתייחסלהעצמההפוליטית,אפשרלטעוןבאופוכללישעלאףהיותן
שלהנשיםהעובדותמועצמותברמההאישיתובעלותחוסןתעסוקתי,הןאינןמנצלותאתתחושת
תהליכים מנהיגות ואינן עובדות, שאינן הנשים מאשר יותר הקהילתית ברמה שלהן ההעצמה

חברתייםשיכוליםלהוביללהעצמתןשלנשיםאחרותבקהילה.

מערכת העבודה-משפחה 

בין הממצאיםהנוגעיםלמערכתהעבודה-משפחהמתייחסיםלאופייהשלחלוקתהעבודהבבית
למשתתפות שיש העיקריים התמיכה ולמקורות הבית, לעבודות המוקדשות לשעות הזוג, בני
בין משווה ראות נקודת זה בנושא גם נקטנו במחקר, שנעשו לעיבודיםאחרים בדומה המחקר.

הנשיםהעובדותלנשיםשאינןעובדות.
הבית לעבודות עובדותמקדישות שאינן הנשים הזוג, בני בין בבית העבודה לחלוקת באשר
מצויות עובדות שאינן שנשים בעובדה הקיים ההיגיון מן לבד העובדות. מהנשים יותר רב זמן
זמןרב ולתחזוקתהבית בניהמשפחה רובשעותהיוםבביתומקדישות,לפיכך,לטיפולבצורכי
יותרמאשרנשיםהעובדותמחוץלבית,ייתכןהסברנוסףלממצאזה.אפשרכיההבדלביןשתי
נובעמןהעובדהשלנשיםשאינןעובדותישמספררב קבוצותהנשיםבזמןשהןמקדישותלבית
ממצאי על המבוסס )נתון העובדות לנשים יחסית טיפולן את הדורשים קטנים ילדים של יותר
המראה במחקר, אחר ממצא גם להסביר יכול הקטנים הילדים מספר של זה נתון המחקר(.
הנשים מאשר יותר במשפחה לטיפול הקשור בכל הבעל לעזרת זוכות עובדות שאינן שהנשים
העובדות.מכאןאפשרלהסיקשמידתהסיועשלהגבריםהחרדיםלנשותיהםבתחזוקתהביתאינה
מפרנסת שאינה אישה הנכון: הוא ההיפך הבית. לפרנסת הנשים של הכלכלית בתרומה תלויה
נהניתמתמיכתהבעלבתחזוקתהביתיותרמאישהמפרנסת.מכלמקום,ביןאםהאישהמפרנסת
וביןאםלא,ממצאיהמחקרמראיםשהבעלהואמקורהתמיכההעיקרילנשים.ניתוחמקורות
התמיכההאחריםשלהנשיםמעלהשמקורותהתמיכההעיקרייםשישלנשיםלאחרהבעלהםבני
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כמו ראשוניים, פחות קשרים על המושתתים ממקורות תמיכה האישה. הורי ובפרט המשפחה,
נמוךבמדרגמקורותהתמיכהשלהנשים. וסמכויותדתיות,מדורגתבמקום עובדיםסוציאלים
וכפיהנראה מקורהתמיכהבעלהאופיהפורמלי,העובדיםהסוציאליים,מצויבמקוםהאחרון,

הואהפחותמועדףעלהנשיםהחרדיותבעתהצורךבתמיכהכלשהי.

אסטרטגיות התמודדות עם הקונפליקט בית-עבודה

בקרב בית-עבודה הקונפליקט עם התמודדות אסטרטגיות בחן המחקר מערכתית, ראייה מתוך
משתתפותהמחקרהמצויותבשוקהעבודה.בחינהזונעשתהבאמצעותהשוואהביןאסטרטגיות
ההתמודדותשלהנשיםהחרדיותעםהקונפליקטבית-עבודהלביןאסטרטגיותההתמודדותשל
מרכזיים: היבטים בכמה התמקדה הקבוצות בין ההשוואה עיקר חרדיות. שאינן נשים מדגם
הנשים של לאלו דומות התמודדות באסטרטגיות משתמשות החרדיות הנשים האם – שאלנו
קבוצות בשתי יחד. גם ושוני דמיון מגלים המחקר ממצאי שונה? בעוצמה חרדיות שאינן
הנשיםאסטרטגייתההתמודדותהשכיחהביותרבתחוםהביתהיא'האצלתסמכויות',לאחריה
'קביעתסדרעדיפויות'ו'טובהדָייה',ולבסוף'אשת-על'.בתחוםהעבודה,בשתיקבוצותהנשים
'האצלת עדיפויות', סדר 'קביעת 'אשת-על', זו: היא ההתמודדות באסטרטגיות השימוש מדרג

סמכויות'ו'טובהדָייה'.
השכיחה האסטרטגיה היא 'אשת-על' ההתמודדות שאסטרטגיית ולומר לסכם אפוא אפשר
ולעומתזאתהיאהאסטרטגיההכיפחותשמישה ביותרבתחוםהעבודהבשתיקבוצותהנשים,
ששתי מעלה בית-עבודה הקונפליקט עם להתמודדות האסטרטגיות מדרג בחינת הבית. בתחום
עדיפויות'. סדר ו'קביעת סמכויות' 'האצלת של באסטרטגיה בעיקר משתמשות הנשים קבוצות
באסטרטגיות השימוש במדרג חרדיות שאינן לנשים החרדיות הנשים בין זה דמיון לצד
ההתמודדותעםהקונפליקטבית-עבודהנמצא,כאמור,גםהבדלביניהן,המתבטאבשימוששלהן
בכלאחתמהאסטרטגיותבנפרד.הבדלזהניכרבארבעאסטרטגיותהתמודדותעיקריות:'אשת-
חרדיות נשים בעבודה'. עדיפויות ו'סדר בעבודה' דייה 'טובה בבית', עדיפויות 'סדר בבית', על
יותרמנשיםשאינןחרדיותבאסטרטגיה'אשת-עלבבית'ובאסטרטגיה'קביעת נוטותלהשתמש
סדרעדיפויותבבית'.בנוסף,נמצאשנשיםחרדיותנוטותלהשתמשיותרמנשיםשאינןחרדיות
אפשר כן, אם בעבודה'. עדיפויות סדר 'קביעת ובאסטרטגיה בעבודה' דייה 'טובה באסטרטגיה
לטעוןשעלאףהדמיוןהקייםביןקבוצותהנשיםבמדרגהשימוששלהןבאסטרטגיותההתמודדות
להשקיע חרדיות שאינן הנשים מן יותר נוטות החרדיות הנשים בית-עבודה, הקונפליקט עם
מהנשים אותן המבדיל האסטרטגיות במצרף שמשתקף כפי בעבודה, מאשר יותר בבית כוחות
שאינןחרדיות,'אשת-עלבבית'ו'טובהדייהבעבודה'.נוסףעלכך,וכתמיכהלאסטרטגיותאלו,
הנשיםהחרדיותגםמשתמשותיותרמהנשיםשאינןחרדיותבאסטרטגיה'קביעתסדרעדיפויות

בבית'ו'קביעתסדרעדיפויותבעבודה'.
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ממצאזהמעידעלסגנוןהתמודדותשונהשלקבוצותהנשים;באופןכללי,נראהכיהנשים
החרדיותמשתמשותבארבעהאסטרטגיותבעוצמהרבהיותרמאשרהנשיםשאינןחרדיות.בקרב
הנשיםהחרדיותקייםניסיוןרביותרמאשרבקרבהנשיםשאינןחרדיותלהגןעלחייהמשפחה
מפניתוצאותיוההרסניותשלקונפליקטהתפקידים.לבדמכך,נראהכיהנשיםהחרדיותהפנימו
– חרדיות שאינן הנשים מאשר יותר עדיפויות' 'סדר ההתמודדות באסטרטגיית השימוש את
שהנשים העובדה מן לנבוע יכולה זו אסטרטגיה הפנמת העבודה. בתחום וגם הבית בתחום גם
החרדיותמטופלותבמספררביחסיתשלילדים,ומטבעהדבריםהמטלותשבאחריותןרבותיותר
בפניהן, העומדות המטלות עומס עם ביעילות להתמודד כדי חרדיות. שאינן הנשים של מאלו
גם לביצוען הייררכיה וקובעות השונות, המטלות בין בידול של דרך נוקטות החרדיות הנשים

בתחוםהביתוגםבתחוםהעבודה.
החרדיות שהנשים ההתמודדות אסטרטגיות להבנת מוסיפים האיכותני המחקר ממצאי
ביותר הבולט הממצא לעבודה. הבית בין התפקידים קונפליקט פתרון לשם נוקטות העובדות
נוקטות, החרדיות שהנשים הרחב האסטרטגיות מגוון הוא האיכותני במחקר שעלו מהתובנות
ניהול הן העיקריות המעשיות האסטרטגיות רגשיות. אסטרטגיות וגם מעשיות אסטרטגיות גם
יעדיםברורים נכוןביןמטלות,בקשתעזרהמהסביבהעלמנתלעמודבלחץ,והצבת זמן,מיזוג
למשימותהעומדותבפניהן.האסטרטגיותהרגשיותהמרכזיותהןאימוץנקודתראותמקלהנוכח
המציאותהטעונהלחצים,כגון:פשרה,התמקדותבחיובימתוךהאדרתהמציאותודאגהלהטעין

אתמשאביהכוחותהמרוקניםבעתהצורך.
ממצאיהמחקרהאיכותנימלמדיםעודשרובמשתתפותהמחקראינןפוסלותעבודהואפילו
קריירה)כלומרעבודההדורשתהשקעתמאמץרבושישבהנתיביקידוםמקצועי(,בתנאישחיי
באשר חרדיות שאינן נשים המאפיינת הדילמה בעבודה. השקעתן בעקבות ייפגעו לא המשפחה
יקדישו ורובן במחקר, החרדיות הנשים את מאפיינת אינה לעבודה הבית בין העדיפויות לסדר

זמןואנרגיותלקריירהרקלאחרשצורכיהמשפחהמטופלים.

עמדות כלפי עבודה 

החרדיות הנשים בקבוצת גם נבחנו זה, במחקר שנבדקו העבודה לעולם ביחס העמדות רוב
סיבות היו שנבחנו המרכזיות העמדות עובדות. שאינן החרדיות הנשים בקבוצת וגם העובדות
בשוק להשתלב הנכונות ומידת לעבודה ליציאה סיבות מוצעת, עבודה לדחיית פוטנציאליות
העבודה.בנוסף,מטבעהדברים,רקבקבוצתהנשיםשאינןעובדותנבחנהעוצמתחיפושהעבודה.
באשרלסיבותלדחייתהצעותעבודה,נבחנוארבעהסוגיםשלסיבותפוטנציאליות,שיכולות
גם האיכותי ובמחקר הכמותי במחקר הופנו אלו שאלות עבודה. הצעות לדחות לנשים לגרום
לנשיםהעובדותוגםלנשיםשאינןעובדות;זאתבשלאופייההכללישלהשאלה,הבודקתעמדה
היו הסיבות סוגי ארבעת לבית. מחוץ בעבודה נשים עיסוק הפוסלים לגורמים ביחס בסיסית
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המתייחסות אינטרינסיות, סיבות העבודה; לתנאי המתייחסות אקסטרינסיות, סיבות אלו:
לתוכןהעבודה;סיבותדתיות,המתייחסותלעבודההמעסיקהחילוניםולעבודההנותנתשירות
של הנורמות ובין העבודה ביןתדמית הלימה לחוסר חברתיות,המתייחסות וסיבות לחילונים;

החברההחרדית.
אין עובדות שאינן הנשים בקרב וגם העובדות הנשים בקרב שגם הוא המרכזי הממצא
סיבהאחתבולטתביחסלאחרותבאשרלדחייתהצעותעבודה.ממצאזהמלמדשנשיםחרדיות
לרמת העבודה, לתוכן העבודה, לתנאי – במחקר שנבחנו הסיבות לכל דומה חשיבות מייחסות
ולאופיהעבודה.העובדהשדחייתעבודהמוצעתאינה והעמיתיםלעבודה הדתיותשלהלקוחות
על אולי מעידה מראים, שהממצאים כפי מגוונים, משיקולים אלא בעיקר דתי משיקול נעשית
השינוייםהחליםבעולםהחרדיבתחוםתעסוקתהנשים.שינוייםאלומבטאיםמגמהשלפתיחות

בתפיסההדתיתלגבינושאהיציאהשלנשיםלעבודה.
הצעות לדחיית הסיבות לעוצמת בנוגע עובדות שאינן לנשים העובדות הנשים בין השוואה
זומזובעוצמתדחייתהצעת עבודה,מגלהשהדמיוןביניהןרבמהשוני.קבוצותהנשיםנבדלות
הצעות לדחות נוטות עובדות שאינן נשים החברתיות; הסיבות – אחד סיבות בסוג רק עבודה
עבודהמסיבותחברתיותיותרמאשרנשיםעובדות.בחינתאופייםשלהפריטיםהמרכיביםאת
בציבור נתפסת 'העבודה כגון: היבטים מעלה עבודה הצעות לדחיית החברתיות הסיבות גורם
עובדות שאינן שנשים נראה זו'. בעבודה לעבוד שאתחיל יתנגדו משפחתי ו'בני גברית' כעבודה
של החברתית ולתדמיתה העבודה של החברתי לפן הקשור בכל עובדות מנשים יותר בררניות
עובדות שאינן הנשים בקרב רבה חשיבות שייחוס ייתכן משפחתם. בבני לפגוע שיכולה עבודה,
לפןהחברתישלהעבודהמשמשעבורןהצדקהבדיעבדלחוסרהשתלבותןבשוקהעבודה.כלומר,
נובעת העבודה של החברתי לפן מייחסות עובדות שאינן שהנשים החשיבות זה, טיעון על-פי

מהרצוןשלהןלהפחיתתחושתדיסוננסהעולהמעצםהעובדהשהןאינןעובדות.
באשרלסיבותליציאהלעבודה,הסיבותהמניעותאתהנשיםלצאתלעבודההןמגוונות,אך
וגםבקרבהנשים עוצמתןשונה.הגורםהכלכליהואמניערבעוצמהגםבקרבהנשיםהעובדות
הנשים קבוצות שתי בקרב ביותר הבולטת הסיבה לעבודה. לצאת בשיקוליהן עובדות שאינן
ליציאהלעבודההיאהרצוןשלאלהיותתלויהבאחריםכלכלית.סיבותאחרותהמצויותבמדרג
הטעמיםליציאהלעבודהקשורותלפרנסתהביתולשיפוראיכותהחיים.במקוםדיגבוהבמדרג
הסיבותליציאהלעבודהמצויהרצוןלאפשרלבעלללמוד'בראששקט'.בעוצמהמעטנמוכהמזו
מצויהרצוןלהתפתחותעצמית.פרטלסיבותאלו,ממצאיהמחקרהאיכותנימעליםשגםתחושת
הסיבות של מזו נמוכה עוצמתה כי אם לעבודה, הנשים ליציאת מרכזית סיבה היא שליחות
הסיבות במדרג יחסית נמוך המדורגות סיבות הן ולחברה לקהילה התרומה שצוינו. הקודמות
ליציאהלעבודה.באופןכללי,הסיבותהעיקריותשציינוהנשיםליציאהלעבודהמבטאותארבע
השנייה, באחרים; כלכלית תלות מניעת הראשונה, הזה: המדרג לפי מרכזיות, תוכן קטגוריות
שקט'; 'בראש ללמוד לבעל אפשרות מתן השלישית, החיים; איכות ושיפור הבית פרנסת

והרביעית,פיתוחעצמי,שליחות,ותרומהלחברה.
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ובין העובדות הנשים בין הבדלים גם בחנו לעבודה, ליציאה הסיבות מדרג מבדיקת לבד
מאחר לעבודה. ליציאה משמעותי מניע בעיניהן שהן לסיבות הנוגע בכל עובדות שאינן הנשים
ליציאה עלעמדתןהכלליתשלהנשיםבאשר ומתבטאבשאלה כללי זוהוא שאופייהשלבחינה
לעבודה)גםאםהאישהאינהעובדתבאופןממשי(,הפנינואתהשאלהגםלנשיםשאינןעובדות.
בשיטתמחקרזוהנחנוששאלהעלהסיבותהפוטנציאליותליציאהלעבודהמשמעותיתגםעבור
הנשיםשאינןעובדות,מכיווןשהיאמגלהאתעמדותיהןהכלליותביחסליציאהלעבודה,ביןאם

הןעובדותמחוץלביתוביןאםלא.
עובדות שאינן לנשים העובדות הנשים בין בלבד מועטים הבדלים מעלים המחקר ממצאי
יותר מוָנעות העובדות הנשים לעבודה: ליציאה לסיבות ביחס הכלליות לעמדותיהן הנוגע בכל
מהנשיםשאינןעובדותמהרצוןשלאלהיותתלויותכלכליתבאחרים,וכןמונעותעלידיתפיסת
העבודהכשליחותחברתית.לעומתזאת,הנשיםשאינןעובדותמציינותיותרמהנשיםהעובדות
אתהתרומהלקהילהואתהרצוןלאפשרלבעלללמודתורה.ממצאיהמחקרהאיכותנימוסיפים
הנשים הציגו הכלכליות, הסיבות לצד לעבודה; ליציאה המחקר משתתפות של הסיבות להבנת
אפשר בעבודה' אוהבות הן 'מה מתיאור בנוסף, אינטרינסי. אופי בעלות סיבות של מגוון
אופי בעלי מתגמולים נהנות הנשים העבודה. לעולם ביחס ועמדותיהן תפיסותיהן על להסיק
הן והעזרהלקהילהבאמצעותהעבודה עובדות.תחושתהנתינה,היצירה היותן מגווןבשלעצם
שסיפקה האיכותנית, השאלה של הפתוח שאופייה נראה לעבודה. ליציאה משמעותיים מניעים
הכמותי, המחקר מאשר יותר אישי אופי ובעלות נרחבות ביטוי אפשרויות המחקר למשתתפות
לפוטנציאל ובאשר העבודה של התוכניים להיבטים באשר הנשים של תפיסותיהן את גילתה

הגלוםבהלביטויעצמי.
שאלנו לעבודה, לצאת הנשים את המניעות העיקריות לסיבות באשר התמונה להשלמת 
ניתוחהתוכןשלתשובותהנשיםהעלהכמה בנותיהן. עבור בעיניהן אותןמהיהעבודההרצויה
מרכיביםבולטים,המופיעיםברובהתשובותבדרךזואואחרת.רובהאימהותמייחסותחשיבות
בין החרדיות, הנשים רוב הכללית, בחברה כמו כלומר, בנותיהן. ידי על השכלה לרכישת רבה
העובדותוביןאלושאינןעובדות,רואותבהשכלהערוץלמוביליותבתחוםהעבודה,העשוילשפר
ותורמת מהנה עבודה בנותיהן עבור רוצות הנשים מכך, פחות לא הבנות. של חייהן איכות את
להתפתחותעצמית.פרטלכלאלו,הנשיםמייחסותחשיבותלתנאיהעבודה,ורוצותשהםיאפשרו
לבנותיהןהתפתחותבעבודה,אולםלאיפגעובמחויבותןהראשוניתוהבסיסיתלביתולילדים.

מוטיבציה להשתלב בשוק העבודה ותחושת חוסן תעסוקתי

זמן להקדיש הנכונות הוא זה במחקר שנבחן העבודה לשוק נשים לכניסת המוטיבציה היבט
לעבודה ושוב הלוך לנסוע מוכנות עובדות שאינן שהנשים העלתה זו בדיקה לעבודה. לנסיעה

במשךזמןהמתקרבלשעהוחצי,לעומתהנשיםהעובדות,המוכנותלנסועפחותמשעה.
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המוטיבציה של ההתנהגותי הפן את זה במחקר שביטאה העבודה, חיפוש לעוצמת באשר
שאינן החרדיות הנשים בקרב עבודה לחיפוש ביותר השכיחה השיטה העבודה, בשוק להשתתף
עובדותהיאחיפושעבודהבעיתון,ולאחריה–התעניינותבתוכניותהכשרה.גםהתעניינותבנוגע
מסוימת. לשכיחות זוכה בקהילה חשובים אנשים או חברים מכרים, בקרב עבודה למקומות
שיטותאחרות,כמופנייהלשירותהתעסוקה,פופולריותפחותבקרבהנשיםשרואיינובמחקר.

תעסוקתית, מסוגלות תחושת תת-מדדים: משלושה מורכב התעסוקתי החוסן מדד כאמור,
בשלושת ה'גבוהות' שנשים הייתה הבסיסית ההנחה לשינויים. ופתיחות לעבודה מחויבות
יותר רבה נטייה ויגלו תעסוקתית, מבחינה כללי באופן יותר חסינות גם יהיו האלה, המדדים
השונים, מדדיו על המחקר, משתתפות של התעסוקתי שהחוסן נמצא העבודה. בשוק להשתלב
בנוסף, שונות. מסיבות עבודה הצעות לדחות הנשים של הנטייה לעוצמת שלילי בקשר קשור
החוסןהתעסוקתינמצאקשורלמספררבשלמדדירווחה,כגון:תחושתהעָצמה,שביעותרצון
מהחייםוהערכהעצמית.נשיםעובדותמתאפיינותבחוסןתעסוקתירביותרמאשרנשיםשאינן
ולבסוף, נשיםשהןהמפרנסותהעיקריותבמשפחה. גםחוסנןהתעסוקתישל יותר ורב עובדות,
ובחברה( ונשיםבבית,בעבודה גברים ביחסלתפקידי )עמדות נמצאשככלשהעמדותהמגדריות
שלהנשיםשוויוניותיותר,כךחוסנןהתעסוקתיבאופןכלליגבוהיותר.באשרלאשכולהמשתנים
העצמית וההערכה העבודה חיי שמרכזיות נמצא התעסוקתי, החוסן את ביותר המסבירים
של המגדריות העמדות גם החוסן. תת-מדדי שלושת להסבר רבה תרומה תורמות הנשים של
בהכללה לטעון כן, אם אפשר, מסוימים. במדדים התעסוקתי החוסן להסבר תורמות הנשים
שנשיםהמייחסותמרכזיותרבהלחייעבודה,והןבעלותהערכהעצמיתגבוההועמדותמגדריות

שוויוניות,ייטולגלותחוסןתעסוקתירביותרמאשרהיתר.

מסקנות והמלצות מעשיות 

רובהנשיםבמחקרמכירותבערךההשכלהכערוץניעותי)מוּבילי(להתקדמות.הראיההיאשרובן
היורוצותשבנותיהןירכשומקצועשבאמצעותויוכלולהתפרנסבכבוד.מכיווןשכך,ישלהוסיף
מכללות בארץ פועלות כיום הדתי. לצביון המותאמים חרדיות, לנשים הכשרה מסלולי ולקדם
קלינאות סוציאלית, )עבודה טיפוליים למקצועותאקדמאיים נשים חרדיות,המכשירות לנשים
תקשורתוכו'(.ישלהרחיבאתהאפשרויותשלהנשיםלהכשירעצמןבמסגרותאלוולהקלעליהן

אתתקופתההכשרה,לדוגמה:באמצעותפתרונותהשגחהעלהילדיםבזמןהלימודים.
יחסית כירוד עובדות,מעריכותאתמצבןהכלכלי בפרטאלושאינן מכיווןשנשיםחרדיות,
לנשיםבחברההישראליתשאינןחרדיות,מומלץלהקלעליהןבכלהקשורלשכרהלימודולעודדן
להן שיאפשרו קיום, מענקי באמצעות זאת לעשות אפשר נדרשים. במקצועות השכלה לרכוש
להתפנותללימודים.בנוסף,ישלהניעתעסוקתנשיםעלידיהיצעשלעבודותרווחיותומשתלמות,
משפחתונים מטפלת, שכר ניכוי לאחר גם הנשים, עבור משתלמת תהיה לעבודה שהיציאה כך

ושירותיםשוניםשבהןמשתמשותנשיםשהןאימהותברוכותילדים.
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נשים השתלבות המנבאים משתנים נמצאו תעסוקתי וחוסן פסיכולוגית שהעצמה מכיוון
התערבות בשיטות הן החרדיות, הנשים בקרב אלו מאפיינים לחזק לנסות יש העבודה, בשוק
קהילתיותוהןבשיטותהתערבותאישיות.כך,למשל,מומלץלפתוחבמרכזיםקהילתייםחרדיים
מסגרותלהעצמתנשיםולעיצובעמדותהמגבירותאתחוסןתעסוקתי.סדנאותאלוינוהלועלידי
בעלותמקצועמהמגזרהחרדי,עלמנתלנטרלפעריםתרבותייםוערכייםביןמעבירותהסדנאות
פעילויות לנקוט יש העבודה, לשוק הנשים כניסת את לעודד מנת על בנוסף, למשתתפותיהן.
נלוות,כגון:להדריךאתהנשיםבמרכזיםקהילתייםכיצדלהפחיתאתהמתחביןהביתלעבודה,

ולהקנותלהןמיומנויותלניהולזמןולתכנוןתקציבהמשפחה.
בהתייחסלעוצמתחיפושהעבודה:מאחרשהנשיםבמחקרשאינןעובדותגילועוצמתחיפוש
רבות בשיטות עבודות לחפש העבודה בשוק להשתלב שרוצות אלו את לעודד יש נמוכה, עבודה
לנשים, מוכרות אינן עבודה לחיפוש במשק כיום הנדרשות מהמיומנויות שחלק ייתכן יותר.
כיצדלכתוב ילמדואותן למיומנויותאלו.במרכזיםקהילתיים ישלהעלותאתמודעותן כן ועל
קורותחיים,כיצדלהתראיין,וכיצדלחפשמידערלבנטיעבורןעלמנתלהיקלטבשוקהעבודה.
נראה אך אלו, פעילויות אמנם נוקטים נשים תעסוקת בעידוד כיום העוסקים מהגופים חלק
עבודה לחיפוש סדנאות לפתח לפיכך, יש, החרדית. הקהילה לבנות נגישותם את להגביר שיש
קיימים, פרויקטים במסגרת המנוהלות אלו על נוסף הנשים, של הדתי לצביון המותאמות

ולהנגישאותןלנשותהחרדיות.
כיוםחוקריםבתחוםהתעסוקהמדגישיםשהמיומנויותהנדרשותלשםכניסהלשוקהעבודה
רכות' תעסוקתיות 'מיומנויות גם המוגדרות transferable(, skills ( גמישות' 'מיומנויות הן
skillssoft(.מדוברבמיומנויותהשומרותעלערכןמעברלתפקידמסויםבמצביםשוניםבשוק (
עצמי, ביטחון יצירתיות, ותקשורת, למידה מיומנויות חברתיות, מיומנויות כגון: העבודה,
במקום לקידום הן עבודה, להשגת הן נחוצות אלו מיומנויות עצמית. ומשמעת אישית אחריות
העבודה בשוק 'הישרדות' מאפשרות הן אחרות, במילים חדשה. לעבודה למעבר והן עבודה
הדינמישלהיום.בימינונהוגלומרשהדגשבהתמודדותבעולםהעבודהעברמביטחוןבתעסוקה
securityemployability(.לפיכךיש securityemployment(לביטחוןבמסוגלותהתעסוקתית) (
החרדיות, הבנות רוב מתחנכות שבהם לבנות, בסמינרים הלימוד תוכניות מעצבי בפני להדגיש
אתהחשיבותשלהמאפייניםה'רכים'שלהפוטנציאלהתעסוקתישלהאדםולשלבםככלהאפשר
בתוכניותהלימוד.כמו-כןישלהתמקדבסמינריםלבנותבהכרתעולםהעבודה,עלההתפתחויות
הבולטותשחלובולאחרונהמבחינהטכנולוגית,מבחינתהעולםהעסקיומבחינתיחסיהעבודה.
להציג יש לקהילתן, שמחוץ התקשורת לאמצעי תמיד נחשפות אינן החרדיות שהבנות מכיוון
שינויים כגון העבודה, בשוק כיום שחלים הבולטים השינויים את ההכשרה בעת בפניהן
ביחס הבנה העבודה. בשוק שחלו עסקיות והתפתחויות עבודה יחסי המקצועית, בטכנולוגיה

לתהליכיםגלובלייםשחליםבתקופתנוחיוניתלהיקלטותבנותהמגזרהחרדיבשוקהעבודה.
לאחרונהמדובררבותעלהשינוייםהחליםבחברההחרדיתבישראלבכלהקשורלתעסוקת
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במקצועות עצמן מכשירות העבודה, לעולם מחויבותן את מגבירות החרדיות הנשים הנשים;
נדרשיםלמשק,ונחשפותלנורמותשלהתרבותשאינהחרדיתמעצםהחיכוךהרבשלהןעמןבשוק
החרדי למגזר שמחוץ העולם תפיסות את המביאות שינוי, של 'סוכנות' הן אלו נשים העבודה.
אלתוךהקהילה.ואולםישבשינוייםאלומשום'חרבפיפיות',מכיווןשמחדהםיכוליםלהוביל
להתערותשלהקהילההחרדיתבסביבההכללישראלית,אבלמאידךהםיכוליםלגרוםגםמתח

בקשרשביןנשיםאלולקהילה,ואףלעוררמתחביחידההזוגית.
לצלוח לנשים לסייע הנדרשת הרגישות את לגלות והמעסיקים המדיניות קובעי על על-כן
של 'הזרםהמרכזי' אל לקרבן מודרנה, מול העולמות,מסורת שני בין הפעריםהתרבותיים את

החברההישראליתמבלילגרוםלשברולמשברבעולמןובסביבתן.


