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איכותי של האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה בד בבד עם  שילוב 
האב  שתכנית  היעד  הם  שלה  התעסוקה  בשיעורי  העלייה  המשך 
המדיניות  התוויית  באמצעות  להשיג  מעוניינת  חרדים  לתעסוקת 
המתאימה. התכנית מנתחת את המצב והמדיניות הקיימים, מאתרת 

את החסמים וההזדמנויות לשינוי ומנסחת המלצות מדיניות. 

1. מבוא

מכלל   11% על   2014 בשנת  עמד  בישראל  החרדית  האוכלוסייה  שיעור 
דמוגרפי  בגידול  מדובר  ל־18%.   2034 בשנת  להגיע  צפוי  והוא  האוכלוסייה, 
עקבי, שיש לו כמובן גם השפעה כלכלית על אוכלוסייה זו ועל המדינה בכלל. 
לפיכך תופסת סוגיית התעסוקה של החרדים בעשור האחרון מקום מרכזי הן 

בשיח הציבורי והן בקרב מעצבי מדיניות.

לכך  הביאו  החרדים  של  הנמוכים  ההשתכרות  ורמת  התעסוקה  שיעורי 
העוני.  לקו  מתחת  נמצאים  זו  אוכלוסייה  בקבוצת  הבית  משקי  שמרבית 
בשל גידולה העקבי של החברה החרדית יש לעוני החרדי השפעות־מקרו על 
תקבולי המס, על תשלומי ההעברה, על הצריכה ועל התוצר של המשק כולו. 

החרדית  החברה  לשילוב  רבות  מדיניּות  ביוזמות  מתאפיין  האחרון  העשור 
האוכלוסייה  בתוך  שצומחות  יוזמות  ומהן  מדינתיות  יוזמות  מהן  בתעסוקה, 
החרדית עצמה. אפשר למנות בהן מסלולים מיוחדים לשירות צבאי ואזרחי 
ולהכשרה מקצועית והשכלה גבוהה וכן מרכזי הכוון והשמה. ואכן, למסלולים 
אלו יש הצלחה לא מבוטלת בכל הקשור לתעסוקת חרדים: שיעור התעסוקה 
של הגברים החרדים נמצא בעלייה מתונה, וזה של הנשים החרדיות מתקרב 

בצעדי ענק לשיעור התעסוקה של נשים שאינן חרדיות. 

החרדים,  תעסוקת  על  מקיף  מבט  מציעה  חרדים  לתעסוקת  האב  תכנית 
ממנו.  הנגזרות  מדיניות  והצעות  הקרוב  לעשור  ארוך  לטווח  תכנון  ובעיקר 
ומציעה  בעיותיה  ואת  הישגיה  את  הקיימת,  המדיניות  את  מנתחת  התכנית 

מערך של צעדי מדיניות ופתרונות חדשים לקידום תעסוקת החרדים. 
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התכנית קובעת שמדיניות התעסוקה למגזר החרדי צריכה להתמקד בעשור 
הקרוב במעבר מדגש על כניסה לעבודה והעלאת שיעורי התעסוקה במגזר 
שהיציאה  לכך  יביא  זה  שינוי  גבוה.  עבודה  פריון  עם  בתעסוקה  גידול  אל 
עלייה  גם  אך  בכבוד,  ופרנסה  ברווחה  חיים  החרדי  לפרט  תבטיח  לעבודה 

בתוצר ותרומה לנשיאה בנטל המס, שיועילו למשק ולחברה בכלל. 

בתכנית האב ארבעה פרקים: 

ידי  והכלים בתחום של תעסוקת חרדים המופעלות על  מיפוי התכניות   )1(
הממשלה ושותפיה במגזר השלישי והפרטי.

הצעה לעדכון כמותי ואיכותי ליעדי התעסוקה לשנת 2025.  )2(

המוצעים,  היעדים  להשגת  בדרך  העיקריים  התעסוקה  חסמי  סקירת   )3(
בדגש על היעד של פריון העבודה.

פירוט מגוון הדרכים לפתרון החסמים כדי להשיג את היעדים המוצעים.   )4(

המסמך נכתב במסגרת התכנית “חרדים בישראל" במכון הישראלי לדמוקרטיה, 
והוא פרי עבודה של צוות מחקר בראשות רו"ח דורון כהן, מנכ"ל משרד האוצר 
לשעבר, של ד"ר גלעד מלאך, ראש התכנית “חרדים בישראל" במכון הישראלי 
לדמוקרטיה, ושל ד"ר חיים זיכרמן, כיום ראש צוות פיתוח תוכן במכון החרדי 
ממינהל  מלחי  אסף  היה  מוגבלת  לתקופה  נוסף  צוות  חבר  מדיניות.  למחקרי 
עגול  שולחן  במפגשי  נסתייעה  הצוות  עבודת  הכלכלה.  משרד  של  המחקר 
לכלכלה  הלאומית  המועצה  ראש  קנדל,  יוגי'ן  ופרופ'  כהן  דורון  רו"ח  שהובילו 
נציגים ממשרד ראש הממשלה  במשרד ראש הממשלה. במפגשים השתתפו 
ומשרדי האוצר, הכלכלה והחינוך, ות"ת ובנק ישראל. עבודת הצוות נתמכה על 
ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה בהנהגת נשיאו יוחנן פלסנר וסגן הנשיא פרופ' 

ידידיה שטרן.  
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2. המצב היום: נתונים ומדיניות ממשלתית

א. ראשית עיצוב המדיניות 

לשלוש  לחלק  יש  העבודה  בשוק  חרדים  לשילוב  המדיניות  צעדי  את 
תמיכה   )1( בהן:  שננקטה  הציבורית  במדיניות  מזו  זו  הנבדלות  תקופות 
יצירת פלטפורמות חדשות לשילוב חרדים;   )2(  מקיפה ב"חברת הלומדים"; 
התמיכה  והקטנת  חרדים  בשילוב  הממשלתית  המעורבות  הרחבת   )3(

בתקצוב חברת הלומדים החרדית. 

החברה  ביצרה  וה־90,  ה־80  בשנות  בעיקר  שרווחה  הראשונה,  בתקופה 
החרדית את הנוהג של לימוד ארוך שנים של גברים בישיבות ובכוללים שגרר, 
באופן בלתי נמנע, שיעורי השתתפות נמוכים מאוד בשוק התעסוקה. בעקבות 
את  לספק  כדי  גוברת  ממשלתית  לתמיכה  החרדית  החברה  נזקקה  זאת 
צרכיה. בשנים אלו גדלה התמיכה הישירה בישיבות ובכוללים וגם התמיכה 

העקיפה במשפחות חרדיות באמצעות מבחן ההכנסה.  

ממשלתיות  פלטפורמות  נוסדו   ,2010–2000 בשנים  השנייה,  בתקופה 
ייעודיות לחרדים שתמכו בשילוב חרדים בצה"ל, במערכת ההשכלה ובשוק 
התעסוקה. המסלולים המיוחדים שנוצרו התאפיינו בהפרדה מגזרית ומגדרית 
וקיבלו תמריצים כלכליים ניכרים. בתחום ההכשרה המקצועית נוסדו תכניות 
לגיוון מקצועות הלימוד לנשים בסמינרים לנשים, תכניות להכשרה מקצועית 
בכבוד"  “פרנסה  “צופיה",  ובהן  בתעסוקה"(,1  )“תנופה  תב"ת  במסגרת 
ו"ברכה בעסקים", והוקמו מכללות ייעודיות לחרדים. בתחום ההכוון והייעוץ 
התעסוקתי נפתחו 8 מרכזי מפת"ח )מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים( בריכוזי 
חרדים שסיפקו הכוונה תעסוקתית וסיוע במציאת עבודה. כדי לעודד ביקוש 
חרדים  למעסיקי  מענקים  וניתנו  לחרדים  תעסוקה  אזורי  הוקמו  לעובדים 

במסלול תעסוקה. 

הפעילות המדינתית לא הסתכמה בתחומי ההכשרה המקצועית והתעסוקה. 
וכן  בצבא  חרדים(  )שילוב  ושח"ר  יהודה"  “נצח  מסלולי  הוקמו  אלו  בשנים 

“תנופה בתעסוקה" )תב"ת( היא מסגרת משותפת למשרד הכלכלה ולג'וינט לקידום   1
תעסוקת אוכלוסיות, בכללן האוכלוסייה החרדית.
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זכו  הצבאיים  במסלולים  לשרת  שבחרו  חרדים  לחרדים.  אזרחי  שירות 
בהכשרה מקצועית או השלמת לימודים, שלא כמו מתנדבי השירות האזרחי. 
לפיכך שיעור התעסוקה בקרב בוגרי התכניות הצבאיות היה גבוה מאוד ועמד 

על כ־90%. 

בתחום הלימודים האקדמיים הוקמו בשנים אלו תכניות מיוחדות לסטודנטים 
חרדים: סטודנטים חרדים למדו במסגרות באחריות מוסד אקדמי אחד )כמו 
במרכז האקדמי לב ובקריה האקדמית אונו( או במסגרות ששימשו פלטפורמה 
למוסדות אקדמיים )המכללה החרדית ירושלים ומכללת בני ברק האקדמית 
(. אחרים למדו עצמאית באוניברסיטה הפתוחה. מרבית  החרדית )מבח"ר( 
בתמיכה  גם  )שנעזרו  פרטיות  מקרנות  מלגה  קיבלו  הגברים  הסטודנטים 

ממשלתית(, כמו “קמח" )קידום מקצועי חרדי( ו"ידידות טורונטו".

ב. המדיניות היום

התקופה השלישית, שהחלה בשנת 2011 ונמשכת גם היום, מתייחדת במיסוד 
שינויים  בצד  תקציביהן  של  ניכרת  ובהגדלה  לחרדים  המיוחדות  המסגרות 

במערך התמריצים לחברת הלומדים החרדית. 

משרד הכלכלה הקים מטה לתעסוקת חרדים וב־2013 החל להפעיל תכנית 
שעיקרה  שקלים,  מיליון   500 של  בעלות  בתעסוקה  חרדים  לשילוב  חומש 
ייעודיים למקבלי פטור משירות  והקמת מרכזי הכוון  הרחבת מרכזי ההכוון 
החרדיות  הנשים  מאחר ששיעור  חרדים,  בגברים  התכנית מתמקדת  צבאי. 
בתעסוקה ממילא עולה בקצב מהיר בשנים האחרונות. תמריץ מדינתי נוסף 
ליציאה לעבודה הוא החלת מס הכנסה שלילי, שמיטיב במיוחד עם משפחות 

שיש להן שלושה ילדים ויותר.

חרדים  לשילוב  שלה  החומש  בתכנית  שקלים  מיליון   180 מקצה  ות"ת 
המח"רים  פלטפורמת  הוקמה  התכנית  במסגרת   .)2016–2012( באקדמיה 
)מרכזי חרדים( ביותר מ־10 מוסדות אקדמיים ברחבי הארץ, ומטרתה להגדיל 
את מספר הסטודנטים החרדים בלי לפגוע באיכות הכשרתם. תכנית החומש 
גם יצרה מערך מלגות מודולרי לסטודנטים חרדים על פי הביקוש המקצועי 

לתחום הלימוד האקדמי. 
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החינוך  משרד  הם  בסוגיה החרדית  העיסוק  נוספים שממסדים את  גורמים 
וצה"ל. משרד החינוך איגם את המוסדות החרדיים למחוז חרדי ארצי והקים 
רשת חינוך ממלכתית־חרדית שנהנית מתקציב מדינתי מלא. בעקבות חוק 
ופתח מסלולי  לשורותיו  גיוס החרדים  את  צה"ל מחדש  עיצב  הגיוס החדש 

שירות נוספים במדור לשילוב חרדים בצה"ל.

הלומדים  חברת  של  היקפה  את  מצמצמת  הממשלתית  ההתערבות  ודוק: 
החרדית. חוק הגיוס החדש קובע שמרבית הגברים החרדים יחויבו בשירות 
לימודי הליבה הביאו לתוספת מפקחים בחינוך  בעניין  בג"ץ  צבאי; פסיקות 
הבטחת  מלגת  בכמחצית;  הופחתה  הישיבות  בתקציב  התמיכה  החרדי; 
הכנסה לחרדים וחוק נהרי בחינוך בוטלו; בד בבד קוצצו גם קצבאות הילדים, 
ההשתכרות  כושר  במיצוי  הותנה  לילדים  יום  ובמעונות  בדיור  הטבות  ומתן 
לגברים. כמובן, התפתחויות אחרונות אלו תלויות במערכת הפוליטית ונגזרות 

מהסדרים קואליציוניים שניתנים לשינוי. 

ג. נתונים עדכניים ותחזיות בעניין תעסוקת חרדים

במסגרות הייעודיות לחרדים שהוקמו בעשור האחרון השתתפו עשרות אלפי 
חרדים. בשנת 2014 לבדה שירתו בצבא 3,600 חרדים, 8,500 למדו לימודים 
התעסוקה  שיעור  עלה  זה  בעקבות  ההכוון.  למרכזי  פנו  ו־15,000  אקדמיים 
באוכלוסייה החרדית בתוך עשור )2003–2014( מ־36% ל־45% בקרב גברים 
חרדים ומ־51% ל־71% בקרב נשים חרדיות. לשם השוואה — שיעורי התעסוקה 
בקרב גברים ונשים יהודים שאינם חרדים עמדו בשנת 2014 על 82.5%, כך 
ושכר  היקפי משרה קטנים  בגלל  כן,  כמו  גדול.  נותר  בין הקבוצות  שהפער 
שעתי נמוך יחסית עמד השכר החודשי הממוצע לעובד/ת חרדי/ת על פחות 
וגברים  מ־80% מן השכר הממוצע של עובדים במשק שאינם חרדים, נשים 

כאחד. 

בגילאי  החרדים  שמספר  לכך  להתייחס  צריך   2025 לשנת  המדיניות  תכנון 
העבודה המרכזיים )25–64( יעלה בעשור הקרוב בכ־150,000 איש ושמשקלה 
של האוכלוסייה החרדית בכלל האוכלוסייה בגילאים אלו יעלה בשנים אלו 

מ־7.5% ל־10%. 
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תרשים 1: תעסוקה בקרב גברים ונשים חרדים, 2003–2014 )באחוזים(

3. יעדים בתעסוקת חרדים לשנת 2025

בשנת 2010 קיבלה ממשלת ישראל החלטה הקובעת את יעדי התעסוקה לכלל 
האוכלוסייה בישראל לשנת 2020. ההחלטה מתמקדת באוכלוסיות ששיעור 
התעסוקה בהן נמוך — חרדים וערבים. שיעור התעסוקה לנשים וגברים חרדים 
אמור לעמוד בשנת 2020 על 63%. ליעדים שנקבעו שלוש מטרות עיקריות: 
)1( הגדלת התוצר לנפש והעלאת רמת החיים; )2( סיוע לאוכלוסייה הענייה 
)3( צמצום  ידי הגדלת ההכנסה שלה והקטנת התלות שלה בקצבאות;  על 

הפערים הכלכליים־חברתיים בחברה הישראלית בכללה. 
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א. עדכון היעדים שהממשלה קבעה לעצמה

על אף הישגיה של המדיניות הנוכחית אנו סבורים שיש לעדכן את החלטת 
הממשלה בעניין יעדי התעסוקה לאוכלוסייה החרדית מחמש סיבות:

האוכלוסייה  של  התעסוקה  בדפוסי  האחרונות  בשנים  ההתפתחויות   )1(
החרדית.

שינויי המדיניות והחקיקה בנושאי תקצוב, גיוס ותכניות התעסוקה לחרדים.   )2(

ואינם מתייחסים לתוצר הנמוך של  היעדים העכשוויים הם חד־ממדיים    )3(
עובדים חרדים.

יעדים אלו נשענים על הגדרה סטטיסטית של חרדים שלא כוללת את מי    )4(
מהם שפנו ללימודים אקדמיים או להכשרה מקצועית ממושכת. 

היעדים אינם כוללים יעדי ביניים המאפשרים הערכה ומדידה של מדיניות    )5(
התעסוקה.

ב. יעדי פריון עבודה

מסמך זה מדגיש את החשיבות שבתעסוקה איכותית באוכלוסייה החרדית, 
לשינוי  בית חרדיים.  עלייה ברמת ההכנסה הממוצעת של משקי  שפירושה 
בתחומי התעסוקה בקרב החרדים, בהיקף המשרה שלהם וברמת השתכרות 

השעתית תהיה השפעה רב־מערכתית חיובית בשלוש רמות: 

ברמת הממשלה: הגדלת תשלומי המס בזכות תעסוקה איכותית.    )1(

נטל  וחלוקת  הצמיחה  והגדלת  בתמ"ג  עלייה  הכללית:  החברה  ברמת    )2(
המס.

כלכלית  רווחה  בהכנסות,  עלייה  החרדי:  הבית  ומשק  הפרט  ברמת   )3(
והעברה בין־דורית של נכסים והון. 

בוגרי  חרדים  של  השכר  בחינת  גם  הכללית,  האוכלוסייה  למאפייני  בדומה 
הכשרה מקצועית ממושכת או השכלה אקדמית מלמדת שהוא גבוה במידה 
מקבלי  שיעור  הגדלת  כזאת.2  השכלה  שחסרים  חרדים  של  משכרם  רבה 

הפער בשכר בין גברים ונשים חרדים אקדמאים לעמיתיהם הלא אקדמאים עומד על   2
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הכנסה בינונית וגבוהה משפיעה על תקבולי המס של המדינה ועל הפחתת 
הצורך במענק עבודה )מס הכנסה שלילי( למקבלי שכר נמוך. בכך הופכת 
עלות–תועלת,  של  בחישוב  ביותר  לכדאית  איכותית  בהכשרה  ההשקעה 

בייחוד בטווח הארוך.3   

על  נוסף  כללנו  זה  המוצעים במסמך   2025 לשנת  ביעדי התעסוקה  לפיכך 
התחום של שיעורי תעסוקה גם את התחומים של רמת שכר, פריון מעבודה 
גבוהים  שיעורי תעסוקה  היעדים של  חרדיים.  בית  הכנסה של משקי  ורמת 
ישיבות  בחורי  לכ־30,000  הגורף  הפטור  על  רבה  במידה  נשענים  לגברים 
משירות צבאי.4 יעדי העלייה בשיעורי התעסוקה בקרב נשים חרדיות אמורים 
להיות צנועים יותר דווקא בזכות ההיקף הנרחב של כניסתן לשוק התעסוקה 

בשנים האחרונות. 

היעדים המוצעים לשכר החודשי של עובדים חרדים מציבים אותם בקרבה 
רבה לעובדים שאינם חרדים — 95% משכר העובד/ת הלא חרדי.5 שינוי זה יגיע 
בעקבות הגדלת היקפי המשרה של העובדים החרדים, אך גם בעקבות גיוון 
תחומי התעסוקה שלהם ופנייתם למקצועות עתירי הכנסה. כדי לעמוד ביעדי 
פריון עבודה אלו יש צורך בשינויים במערך ההכשרה וההשמה של העובדים 

החרדים ובעידוד הביקוש לעובדים אלו )ראו להלן בסעיף ההמלצות(. 

80% ו־71%, בהתאמה )איתן רגב, השכלה ותעסוקה במגזר החרדי, ירושלים: מרכז 
טאוב, 2013(. 

בן משק בית חרדי שעובד בהכנסה ששכרה 5,000–6,000 ש"ח יקבל מענק עבודה   3
של כ־6,000 ש"ח בשנה, ללא הגבלת זמן. השקעה כספית דומה בהכשרה מקצועית 
איכותית או השקעה תלת־שנתית בלימודים אקדמיים תייתר את מענק העבודה. היא 
גם תייצר מס הכנסה שיעמוד על 7,000–35,000 ש"ח בשנה, לפי מדרגת המס של 
העובד. בתחשיב של 35 שנות עבודה, הפער בין האפשרויות עומד על מאות אלפי 

שקלים בממוצע לעובד.  
יהיו בהתאם להחלטת הממשלה משנת   2020 לגברים חרדים לשנת  יעדי הביניים   4

.)63%( 2010
השכר  יעדי  פי  על  המשרה.  ומהיקף  השעתי  מהשכר  מורכב  החודשי  השכר  גובה   5
 96% על  יעמוד  החרדי  העובד  של  החודשי  השכר  בלוח,  המשרה  והיקף  השעתי 
העובדת החרדית  ושכר   ,)2013 )לעומת 85% בשנת  חרדי  עובד שאינו  משכרו של 

יעמוד על 94% משכרה של עובדת שאינה חרדית )לעומת 72% בשנת 2013(.
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ג. תכנית אב לתעסוקת חרדים 2025 — תמצית ההמלצות

יהיו בהתאם להחלטת הממשלה משנת   2020 לגברים חרדים לשנת  יעדי הביניים   6
.)63%( 2010
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4. חסמים והזדמנויות בקידום היעדים של פריון עבודה

וגם לממשלה.  לפרט החרדי  גם  בעלויות  כרוכה  עבודה  פריון  ביעדי  עמידה 
העלויות מצד הפרט כוללות הוצאות על תחבורה, מסגרות טיפוליות לילדים, 
תשלומי מסים ואיבוד זכאויות והנחות. העלויות הממשלתיות להגדלת רמות 
השכר והפריון של האוכלוסייה החרדית כרוכות במחיר הגבוה של הפעלת 
תכניות סיוע ומסגרות קידום להכשרה מקצועית איכותית ולהשכלה אקדמית, 

לעומת השמה מידית לאחר הכשרה מינימלית בלבד. 

החסמים בפני העלאת פריון העבודה: 

חסמי תוכן. היעדר השכלה כללית, תעודת בגרות ומקצוע. )א(  

חסמי סביבה. משק בית גדול, יציאה לעבודה בגיל מבוגר יחסית וקושי  )ב(  
לעבוד בסביבה מעורבת.

בכניסה  קושי  מעסיקים,  של  מוגבל  ביקוש  איכותית.  תעסוקה  חסמי  )ג(  
לשירות ציבורי, רצון במשרות חלקיות, היעדר מידע על תעסוקה ומציאת 

עבודה וכשל בתחום ההתמקצעות.

בקרב  איכותית  תעסוקה  לקידום  הזדמנויות  לזהות  אפשר  זאת  לעומת 
האוכלוסייה החרדית הנובעות מהתפתחויות של השנים האחרונות: 

אלפי  לעשרות  צבאי  משירות  פטור  העניק  החוק  החדש.  הגיוס  הסדר  )א(  
בחורי ישיבה בגילאי 22–28 ובכך ִאפשר להם לעבוד באופן חוקי.

העוני בחברה החרדית העמיק וניכר צורך מהותי בשינוי המצב. )ב(  

יוזמות פנים־חרדיות רבות מנסות לקדם תעסוקה איכותית בקרב חרדים. )ג(  

נכונות מדינתית להשקיע בתחום תעסוקת החרדים בהיקף גבוה מבעבר  )ד(  
וההבנה שצריך להימנע מהסללת עובדים חרדים לתחומים שההכנסה 

בהם נמוכה.
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5. המלצות מדיניות 

מבוא: אתגר המעבר לעידוד פריון עבודה גבוה

בשוק  החרדי  המגזר  לשילוב  היום  הנהוגה  הממשלתית  המדיניות  על  נוסף 
בענפי  ולגיוון  ההכנסה  ברמת  לעלייה  שתוביל  מדיניות  לקדם  יש  העבודה, 
תהליך  היא  העבודה  פריון  העלאת  זה.  במגזר  ונשים  גברים  של  התעסוקה 
הקשור  בכל  ורווחה.  כלכלה  במונחי  גבוה  שלו  העיכוב  ומחיר  ממושך, 
למסוגלות התעסוקתית התהליך כולל לימוד ורכישה של מיומנויות מקצועיות 
ניסיון  בסיסיים,  תעסוקתיים  כישורים  מקצועית(,  והכשרה  גבוהה  )השכלה 
חברתיות  ברשתות  להשתמש  יכולת  וכן  העבודה  שוק  על  וידע  תעסוקתי 
“פתוחות" )מחוץ למגזר החרדי(. ואולם לטעמנו גם השוק צריך לעבור תהליך 
לקלוט  כדי  מסוימות  התאמות  נדרשות  הארגונית  ברמה  שינוי.  של  מורכב 
חרדים, וברמה התודעתית נדרשים סיפורי הצלחה שידגישו את יכולתם של 

חרדים להשתלב בתפקידי מפתח במשק ובתעשייה העילית. 

מנועי הצמיחה לתעסוקה איכותית של חרדים

אנו ממליצים על שלושה מנועי צמיחה לשיפור רמת השכר, היקפי המשרות 
ויכולתם של עובדים חרדים להתקדם בעבודתם: 

שיפור ההכשרה הלימודית והמקצועית לגברים ולנשים חרדים.   )1(

עידוד מערך ההכוון וההשמה לחרדים, בדגש על תעסוקה איכותית.   )2(

נדרשים  המעסיקים, במקצועות  בקרב  חרדים  לעובדים  הביקוש  עידוד    )3(
במשק ובתחומים שהפריון בהם גבוה. 

פירוט ההמלצות

1. הכשרה איכותית לשוק העבודה

בשנים האחרונות ניכר גידול לא מבוטל בפתיחת מסלולי הכשרה מקצועיים 
בסמינרים החרדיים, במספר הישיבות התיכוניות החרדיות ובפונים החרדים 
ללימודים אקדמיים בתחומי המחשב וההנדסה. בכל המוסדות הללו מוענקת 
הכשרה ממושכת לכניסה לשוק העבודה, ויש לסייע לכך שהיא תהיה מוטית 

תעסוקה איכותית. 
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וליישום  ייעודית בישיבות תיכוניות חרדיות  מסמך זה מציע תכנית לתמיכה 
תכניות  של  הטמעה  שיכלול  בסמינרים,  ההוראה  מכסות  קיצוץ  של  מדורג 
ללימודים חלופיים במקצועות נדרשים במשק. לצורך הגדלת האפשרות לגיוון 
תעסוקתי אנו ממליצים על תכנית מקיפה להשלמת בגרויות, שתסתמך גם 
על הוראה מרחוק ותאפשר לבוגריה לפנות למגוון מסלולים באקדמיה. כמו כן 
אנו ממליצים על מסגרות חינוכיות לא פורמליות, שיאפשרו רכישת כישורים 

תעסוקתיים בסיסיים )בעיקר שפה זרה ומתמטיקה(.

ההמלצות: 

תמיכה ייעודית בישיבות תיכוניות חרדיות חדשות.  )1(

תכנית להשלמת בגרויות לגברים ולנשים בוגרי החינוך התיכוני החרדי.   )2(

האלטרנטיביות  הלימוד  מסגרות  של  ובהשבחה  בהרחבה  תמיכה   )3(
בסמינרים.

קידום תכניות ללמידה מרחוק במקצועות היסוד )למשל אנגלית(.  )4(

2. הכוון ותכניות מיוחדות מוטות תעסוקה איכותית

מערך ההכוון של מרכזי התעסוקה מדגיש היום את עצם הכניסה לעבודה. 
תחומי  גיוון  של  היעד  את  ההכוון  למרכזי  להציב  יש  זו  מטרה  על  נוסף 
התעסוקה ושל תעסוקה שההכנסה בה בינונית או גבוהה. אפשר לקדם יעד 
לקידום  תכנית  אקדמית,  או  מקצועית  להכשרה  הפונים  הכוונת  ידי  על  זה 
שכר  ברמת  חרדים  תעסוקת  לקידום  למרכזים  תמריצים  ומערכת  עובדים 
האקדמיות  בתכניות  ההשמה  תחום  את  לקדם  יש  כן  כמו  בינונית־גבוהה. 
לחרדים בעזרת קורסי הכנה לתעסוקה, משרות סטודנט והידוק הקשר בינן 

לבין מרכזי ההכוון. 

חרדים הפורצים את תקרת הזכוכית של תעסוקה איכותית משמשים דוגמה 
לאוכלוסייה רחבה בתוך המגזר החרדי. ואולם הם נתקלים בקשיים הנובעים 
מן החלוציות שלהם ומכך שהם פועלים בממשק מלא עם החברה הישראלית. 
תמיכה ייעודית בשלב ההכשרה תסייע למצטיינים חרדים להוביל השתלבות 

חרדית כללית בשירות המדינה, באקדמיה, במשפט ובעסקים. 
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ההמלצות: 

וגבוה,  בינוני  בשכר  לעבודה  ההכוון  במרכזי  תמריצים  מערכת  יצירת   )1(
לגיוון בתחומי התעסוקה לחרדים ולקידום בעבודה.

הכנה לשוק העבודה במסגרת התכניות האקדמיות לחרדים )קורס מיוחד,   )2(
משרות סטודנט, מערך השמה עם זיקה למרכזי ההכוון התעסוקתיים(. 

בעסקים  המדינה,  בשירות  חרדים  ולשילוב  להכשרה  תכנית  קידום   )3(
ובאקדמיה שתכלול גם קרן לעידוד יזמות חברתית־תעסוקתית חרדית. 

3. עידוד הביקוש לתעסוקה איכותית

היעדרם של עובדים חרדים בענפי תעסוקה מרכזיים במגזר העסקי ובייחוד 
מעסיקים  המחויבות של  עם  שישתלב  מיוחד  מחייב מאמץ  ההיי־טק  בענף 
מהעסקת  חשש  ניכר  המעסיקים  מצד  חרדים.  עובדים  לשורותיהם  לצרף 
חרדים ומהתאמות שמקום העבודה ייאלץ לעבור כדי לאפשר קליטת חרדים. 

במשק,  החרדית  האוכלוסייה  לשילוב  מעסיקים  אמנת  ליצור  ממליצים  אנו 
ידי ראשי המשק במעמד נשיא המדינה. החתימה על האמנה  שתיחתם על 
העסקיים  השירותים  בענפי  חרדים  שילוב  לקידום  המשך  בתכנית  תלּווה 
הידוק  המדינה.  לנשיא  מתמשך  ודיווח  מעקב  ובכללה  ההיי־טק,  ובחברות 
וההיצע  הביקוש  של  עדכנית  בהערכה  גם  יסייע  המעסיקים  עם  הקשר 
בתחומים שונים, ובכך ייהפכו ההכוון וההכשרה למערכות מוכוונות לצורכי 
השוק. הביקוש לתעסוקה איכותית יתחזק גם בעקבות שקלול ענפי התעסוקה 
המשלבים  לעסקים  מענקים  לטובת  ניקוד  צבירת  לצורך  ההכנסה  ורמת 
חרדים במסלול תעסוקה; הניקוד המעודכן יַתעדף עסקים המשלבים חרדים 

בתחומי תעסוקה ברמת הכנסה בינונית וגבוהה. 

ההמלצות: 

חתימה של בכירי המשק על אמנת מעסיקים לשילוב חרדים.  )1(

הידוק הממשק בין המעסיקים, מרכזי ההכוון והממשלה כדי להתאים בין   )2(
הביקוש להיצע בתחומים מועדפים.

נדרשים  תעסוקה  בתחומי  לחרדים  תעסוקה  במסלולי  ניקוד  צבירת   )3(
וברמת הכנסה בינונית־גבוהה לטובת קבלת מענקים. 
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סיכום

לאומית  משימה  הוא  העבודה  בשוק  החרדית  החברה  של  איכותי  שילוב 
כבדת משקל ומאתגרת למעצבי המדיניות ולחברה הישראלית כולה. למרות 
העבודה  בשוק  חרדים  בשילוב  האחרונות  בשנים  המרשימות  ההצלחות 
ונשים במגזר החרדי, טרם הצליחה  גברים  ובגידול בשיעורי התעסוקה של 
בו.  שרוי  שהוא  העוני  מן  החרדי  המגזר  את  לחלץ  היום  הננקטת  המדיניות 
מאפשר  ואיננו  נמוך  עודנו  העובדים  החרדים  של  והחציוני  הממוצע  השכר 

רווחה כלכלית וחברתית מספקת. 

הצבת יעדים איכותיים לתעסוקת חרדים וקידומם בעזרת מכלול ההמלצות 
שהוצגו לעיל עשויים להביא לעלייה בפריון העבודה החרדי וברמת השכר של 
העובד החרדי. שלב חדש זה בשילוב חרדים במשק יועיל לחברה החרדית, 

לחברה הכללית ולמשק הישראלי כולו. 
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פריון עבודהשיעור תעסוקה
וגיוון תעסוקתי

יעדים

הזדמנויות
פטור משירות צבאי 

בעקבות הסדר 
הגיוס

נכונות של החרדים 
לתעסוקה איכותית

נכונות מדינתית/
צרכים כלכליים 

במגזר החרדי

הכוון ותכניות הכשרה איכותיתהמלצות
מיוחדות

עידוד הביקוש 
לעובדים חרדים

תמרוץ יעדי תעסוקה  	•
איכותית במרכזי הכוון

יצירת מערכת השמה  	•
במסגרות האקדמיות 

ומשרות סטודנט בזמן 
הלימודים

עידוד תכניות מצטיינים 	•

עידוד ישיבות תיכוניות   •
חרדיות

השלמת בגרויות לאחר   •
הישיבה/סמינר

עידוד מסגרות לא   •
פורמליות ללימודי שפה 

זרה ומתמטיקה

תכנית הכשרה מוטית   •
תעסוקה בסמינרים

חתימה על אמנת   •
מעסיקים וליווי של 

יישומה

יצירת ממשק של   •
ביקוש/היצע בתחומים 

מועדפים

התניית התמיכה של   •
מסלול התעסוקה 
במשרד הכלכלה 
בגובה המשכורת 

ידע: היעדר כישורים 
מקצועיים מספקים

איכות: מחסור 
במידע, משרות 
חלקיות, ביקוש 
מעסיקים מוגבל

חסמים
תרבות: גודל 

המשפחה, גיל 
היציאה לעבודה, 
סביבה מעורבת
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