סקר מעסיקי חרדים ()8002
מסמך מתודולוגיה
מטרות הסקר
חרף העובדה כי בשנים האחרונות חלה התעניינות הולכת וגוברת במאפייני התעסוקה ובמגמות
הקשורות להשתלבות של האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה ,טרם נבדקה באופן שיטתי
הפריסה הענפית של עובדים חרדים במגזר העסקי בישראל.על כן ,ערך מינהל מחקר וכלכלה
במשרד התמ"ת מיפוי ואבחון ראשוני וייחודי אשר מטרותיו מפורטות להלן :


זיהוים ואפיונם של הארגונים העסקיים בהם מועסקים עובדים חרדים בענפי משק שונים.



בחינת סוגי ומידת ההתאמות השונות שערכו עסקים אלו לצורך העסקתם של עובדים
חרדים.



בחינתה של סדרת עמדות ביחס להעסקת כוח אדם חרדי בקרב חברות וארגונים עסקיים
שאינם מעסיקים עובדים חרדים.

אוכלוסיית המחקר
במסגרת המיפוי הנוכחי אשר נערך ברבעון האחרון של  ,8002רואיינו בסך-הכל  8,8,0מעסיקים,
מתוכם  3,511מעסיקים (כ )00%-הסכימו לענות על סדרת השאלות הקשורות להעסקת חרדים.
במסגרת הסקר הובהר כי מעסיק של עובדים חרדים הנו מעסיק של עובד חרדי אחד לפחות
שאיננו משגיח כשרות
מקור הנתונים
מקור הנתונים עליו מתבסס סקר זה הינו סקר המעסיקים שעורך מינהל מחקר וכלכלה של משרד
התמ"ת ,אשר נערך בקרב חברות במגזר העסקי ומטרתו להביא לשיפור ההיערכות בתחום
הכשרת כוח אדם ומדידת הביקוש למועסקים במגזר העסקי .הסקר מתבצע החל משנת 3990
ומקיף כ 8500-עסקים .המעקב מתבצע מדי רבעון (קרי ,ארבע פעמים בשנה בסך הכל) באמצעות
ראיונות טלפוניים.אוכלוסיית הסקר כוללת מעסיקים מהמגזר העסקי המעסיקים לפחות עובד
שכיר אחד.
המדגם
סקר המעסיקים מתייחס למרבית העסקים בישראל ומקיף כ 3.0 -מליון משרות שכירהמהווים
מדגם מייצג של כלל העסקים במגזר העסקי בישראל.החל מ 8008 -הורחבה אוכלוסיית הסקר
והיא מקיפה בצורה מלאה יותר גם את ענפי הבריאות ,חקלאות וחינוך

השיטה
למעסיקים שנענו לסקר הנ"ל הופנו מספר שאלות קצר וממוקד בדבר העסקת עובדים חרדים
בעסק ,כמו גם בדבר רמת הדתיות של המעסיק עצמו .בהמשך ,בקשנו לבחון בשאלות הללו האם
ומהם ההתאמות שנערכו עבור עובדים אלו במקביל ,הופנו מספר שאלות למעסיקים שלא העסיקו
עובדים חרדים כלל ,על מנת ללמוד על עמדותיהם ביחס לאפשרות העסקתם של עובדים חרדים .

