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 עבודהתפקיד ובשכר בחרדים בקידום מיפוי חסמים העומדים בפני 

 חסמים העומדים בפני קידוםהוהוא עוסק במיפוי  ,זה נכתב לבקשת חברת הכנסת שלי יחימוביץ מכתב

חסמי : תחומים עיקרייםשלושה בסקרו חסמים וקשיים יבמכתב יבמקום העבודה. בתפקיד ובשכר  חרדים

וחסמים  האוכלוסייה החרדיתשל העדפות הנובעים מהתרבותיים -חסמים חברתיים ,השכלה והכשרה

פנה מרכז המחקר  כתבלצורך כתיבת המ. המועסקים החרדים עםחוסר היכרות של מעסיקים הנובעים מ

אלה  פעילים חרדים.עם ל הכנסת אל משרדי ממשלה רלוונטיים וערך שיחות עם חוקרים ווהמידע ש

המטה לקידום תעסוקת חרדים במשרד  :במסמךות מובאאשר תשובותיהם  הגופים הממשלתיים

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה  ;והממונה על התעסוקההמשרד הפועל תחת המשנה למנכ"ל  ,הכלכלה

 ;אגף חברה וממשלה במשרד ראש הממשלה ;מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה ;במשרד הכלכלה

  1.במשרד ראש הממשלה המועצה הלאומית לכלכלה

קידום תעסוקתי מצוי בתחילתו, ועל כן בחסמים העומדים בפני האוכלוסייה החרדית העיסוק בנדגיש כי 

תשובת משרד הכלכלה לפניית מרכז המחקר והמידע של  פי-על. מעטיםבתחום  שישהמחקרים והנתונים 

 2חרדים לאחר שנקלטו בשוק העבודה.קידום בפני מחקר מסודר העוסק בחסמים מבניים  איןהכנסת, 

 לשם כך, ורבים מהמשאבים מופנים שוק התעסוקה,לכניסת חרדים  מעודדתכיום המדיניות הממשלתית 

 קיימנו מסמךלצורך כתיבת המשום כך, . עוסקים בנושא והשיח הציבורי רבים ובהתאם גם מחקרים

משרדי ממשלה, חוקרים מ –שיחות ופגישות עם אנשי מפתח העוסקים בקידום תעסוקה במגזר החרדי 

 קידום חסמים העומדים בפניהשל בלבד מיפוי ראשוני  הואלהלן והמידע שיוצג  – פעילים חברתייםו

 .חרדים ובשכר במקום העבודה

 מבוא .1

ולקבוצות אוכלוסייה  קבעה יעדי תעסוקה לאוכלוסייה הכלליתש ,2010מיולי  1994 'מסממשלה  החלטת

 %63.3יהיה  64–25גברים חרדים ונשים חרדיות בגילי  בקרבשיעור התעסוקה  2020בשנת קבעה כי  שונות,

ייעוץ, הכוונה, למתן שלישי המגזר ופים מהוגבמקביל פועל משרד הכלכלה בשיתוף גורמים ציבוריים 

לסייע במטרה  ,םימעסיקים פוטנציאלישל חשיפה של חרדים והמודעות וההגברת ולהשמה והכשרה 

עבודות  כמהכמו כן נערכו . באוכלוסייה זו תעסוקהשיעור האת  להעלותבשילוב חרדים בשוק העבודה ו

                                                 

; יובל אדמון, המועצה הלאומית 2016ביוני  14רועי דרור ורותם אליהו, אגף חברה וממשל במשרד ראש הממשלה, פגישה,  1
ביוני  13; אסף מלחי, רכז תחום מחקר חרדים, מינהל המחקר, משרד הכלכלה, פגישה, 2016במאי  31לכלכלה, שיחת טלפון, 

 חנה ;2016ביוני  13 ,שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד הכלכלה, שיחת טלפון ; עו"ד ג'נט שלום ועו"ד נועה נאמן, נציבות2016
; המטה לקידום תעסוקת חרדים במשרד 2016 ביוני 6, מכתב ,מנהלת תחום מחקר בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, קופפר

 . 2016באוגוסט  8הכלכלה )באמצעות לשכת המשנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה(, מכתב, 
 .2016באוגוסט  8המטה לקידום תעסוקת חרדים במשרד הכלכלה, מכתב,  2
 .2010ביולי  15, 2010-2020, הצבעת יעדי תעסוקה לשנים 1994החלטת ממשלה מס'  3

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1994.aspx
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שמצויה בימים המועצה להשכלה גבוהה, מטה ותכנון בנושא השכלת חרדים, כדוגמת תוכנית החומש של 

  4.הליך בחינה ואישורבלו א

בשנים  (גברים ונשים)חרדים ה בקרבשיעור התעסוקה  ,פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-על

נשים חרדיות שנקבע בהחלטת הממשלה  בקרביעד התעסוקה  5ה מתמשכת.יבמגמת עליהאחרונות נמצא 

 בקרב תעסוקהשיעור ה 6;שיטת ההגדרה העצמית( פי-על) %71.1 הוא היה 2015סוף שנת בהושג זה מכבר, ו

נשים חרדיות  בקרב תעסוקההגדרה עצמית(. שיעור השיטת  פי-על) 52% היה שנהאותה גברים חרדים ב

באותה קבוצת  חרדיות בישראל-אוכלוסיית הנשים היהודיות הלא בקרבמתקרב מאוד לשיעור התעסוקה 

 בקרבמוך בצורה ניכרת משיעור ההעסקה נגברים חרדים עדיין  בקרב, בעוד שיעור ההעסקה (79.6%) גיל

נתונים אלו נמדדו בשנת עם זאת, יש לזכור כי  7.(%85.6) וזהיל גהגברים יהודיים שאינם חרדים בקבוצת 

, וכפי שציינו, נתוני השנים האחרונות מראים מגמת עלייה בשיעור 2020שנת ל וויעדי התעסוקה נקבע 2015

 התעסוקה. 

ככל שיעברו השנים  .חרדים בקרבשיעור התעסוקה היא השלב הראשון בהעלאת הכניסה לשוק העבודה 

היקפי הגדלת על בשכר, ו נה גם שאלות על קידום בתפקידיםיבמקומות עבודה, תעלישתלבו ויותר חרדים 

ועל שימור עובדים בשוק  בכירים הנהלה מינוי לתפקידיעל גיוון המשרות ותחומי ההעסקה, על ה, משר

במחקר שערכו  .החוקרים מלאך, כהן וזיכרמן מכנים היבטים אלו "תעסוקה איכותית"התעסוקה. 

 –עסוקה מכניסה ת"מכניסה לתעסוקה לכותרתו ש ,2016מרס בהמכון הישראלי לדמוקרטיה במסגרת 

, מסבירים החוקרים כי השמה של חרדים בתעסוקה איכותית תסייע הן אב לתעסוקת חרדים"-תוכנית

הגדלת הצמיחה ב, וצר המקומי גולמיעלייה בתבמס, ההגדלת תשלומי ב -למדינה  :למדינה והן לפרט

של דורית -ביןהעברה בוכן  ,רווחה כלכליתבהכנסות והגדלת הב - לפרט ;חלוקה מאוזנת של נטל המסוב

שכוללים לא רק שיעורי  ,הצביעו על הצורך להציב יעדי תעסוקה מעודכנים לחרדים החוקרים 8נכסים והון.

תעסוקה בחרדים  שילובקולות דומים בדבר הצורך לקדם  9תעסוקה אלא גם גיוון תעסוקתי וגובה שכר.

 . פעילים חרדים ואנשי משרד הכלכלהפי מ וכןחוקרים נוספים, איכותית נשמעים מפי 

 בפניכיום העומד האתגר המרכזי ניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, פי תשובת משרד הכלכלה לפ-על

לצד זאת, המשרד פועל ליצירת תעסוקה  10גברים חרדים. בקרבהעלאת שיעורי התעסוקה הוא המשרד 

הן למשק והן שילוב חרדים במשרות איכותיות  ה שלשכן הוא מכיר בתרומ ,איכותית לגברים ולנשים

התעסוקה האיכותית בקרב חרדים:  נוקט לשיפורהוא שפעולות  כמהמנה בפנינו משרד הכלכלה  עבורם.ב

לקידום ושדרוג מקצועי; מתן הכשרות מקצועיות והפעלת מרכזי הכוון שנועדו לשילוב בשוק העבודה 

דים לומדים; תוכניות תמיכות ודמי קיום לחר ,מוסדות חרדיים; הקצאת מענקיםם בג ולימודי הנדסאות

                                                 

ורי, , פרסום לצורך שימוע ציבכנית לחומש הבאוהת –השכלה גבוהה לחרדים נון ותקצוב, רביד עומסי וישי פרנקל, הוועדה לתכ 4
-תוכנית החומש של מל"ג; גלעד מלאך, לי כהנר, איתן רגב, 2016בהתבסס על המחקר המלווה של גלעד מלאך ולי כהנר, אפריל 

  תשפ"א(.-תשע"ו, מחקר הערכה והמלצות לחומש הבא )תשע"ז-בת לשנים תשע"ה החרדייות"ת לאוכלוסי
 . 2014, מרס מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נתונים על תעסוקת חרדים, נטע משהלהרחבה: 5
 (.2016בינואר  31-אדם )התקבל ב-לחוקר של נתוני סקר כוחהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד  6

רמת הדתיות של הנשאל, ואחת על פי שיטת ההגדרה העצמית של חרדים: הצגת שאלה ישירה -שיעור התעסוקה נמדד על
דתית.  ההבית מבחינ-אדם של הלמ"ס שאלה על אורח החיים של משק-ה לסקר כוחפנוס 2014האפשרויות היא "חרדי". משנת 

נתונים על , : נטע משהמוסד הלימוד. להרחבה על פיקוחוסוג הספר אחרון -ביתדפוסי הצבעה,  :שיטות הגדרה אחרות הן
 .2014, מרס מרכז המחקר והמידע של הכנסת, תעסוקת חרדים

 (.2016בינואר  31-אדם )התקבל ב-מיוחד לחוקר של נתוני סקר כוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד 7
, המכון הישראלי אב לתעסוקת חרדים-תוכנית –מכניסה לתעסוקה לתעסוקה מכניסה גלעד מלאך, דורון כהן, חיים זיכרמן,  8

 . 10' מ, ע2016 ס, מר111לדמוקרטיה, מחקר מדיניות 
 . 73' משם, ע 9

 .2016באוגוסט  8המטה לקידום תעסוקת חרדים במשרד הכלכלה, מכתב,  10

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9.pdf
http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03737.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03737.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03737.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03737.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03737.pdf
http://www.idi.org.il/media/4508792/%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94.pdf
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סיוע ומענקים למעסיקים הקולטים חרדים. על  ;תוכניות ייעודיות לנשים חרדיות ;ליווי לצעירים חרדים

בהשתתפות משרדי חשיבה פורום מקיים משרד הכלכלה  ,כמו כןחלק מפעולות אלו נפרט בהמשך המסמך. 

דיות בשוק העבודה, פרויקטים נשים חר םקידו בנושאים האלה:גורמי מחקר ומגזר שלישי וממשלה 

פעולות אלו ואחרות וקידום תעסוקת חרדים במגזר הציבורי. טק -חינת קידום תעסוקת חרדים בהיילב

בהיקף של  ,מגזר החרדיב הלקידום תעסוק 2017–2013לשנים של המשרד  במסגרת תוכנית חומש נעשות

  11חצי מיליארד ש"ח )לחמש שנים(.

כיום בפני קידום חרדים בשוק העבודה של החסמים העומדים  ראשונימיפוי כאמור ציג נזה  מסמךב

נציין כי יש הבדלים בין הנשים החרדיות המועסקות לגברים  לפני כןוהשתלבות בתעסוקה איכותית. 

ות ליציאה בסיב, בהיקפי המשרה, בשכר השעתי והחודשי, תעסוקההבשיעור  – החרדים המועסקים

זה לא עוסק במיפוי ההבדלים והחסמים  מסמךובחלופות למי שאינו מועסק.  לעבודה, בתחומי ההעסקה

 ציין זאת.נ – בהם ההבדלים מהותייםשהתעסוקתיים ברמה המגדרית בתוך החברה החרדית, אך במקרים 

 חסמי השכלה והכשרה .2

 רכי השוק  וצבינם לבין וחוסר הלימה תחומי לימוד  לימודים במוסדות שאינם אקדמיים,

איכותיים של מקצועות   ועצה הלאומית לכלכלה היא כי תעסוקה איכותית מגיעה מלימודיםעמדת המ

ברמת המשק, איכות לדברי יובל אדמון מהמועצה הלאומית לכלכלה, . במוסדות אקדמיים רלוונטיים

מגוון תחומי הלימוד , לדבריו ,עם זאת 12.ההשתתפות בשוק התעסוקה חשובה לא פחות מעצם ההשתתפות

, שאינם אקדמיים ת מצומצם יחסית, בפרט של הנשים שלומדות בסמינרים חרדייםהחרדים והחרדיושל 

ללמוד מקצועות פנו נשים חרדיות בעבר . קידום תעסוקתיעל מקשה בהמשך על ניידות תעסוקתית וש מה

 מוכ תחומיםלובשנים האחרונות יש הרחבה מסוימת של המקצועות  ,בסמינרים חרדייםתחום החינוך ב

, הלימודים עם זאת 13., גרפיקה, שיווק וייעוץ מסהנדסאות תוכנה, הנהלת חשבונות, מקצועות טיפוליים

מקשים עליהן לקבל משרות איכותיות לכן , ובסמינרים אינם מזכים את הסטודנטיות בתואר אקדמי

מצויות היום  , שהן בעלות מיומנויות גבוהות וכישורים טובים,הנשים החרדיות ,לדברי אדמון .בהמשך

לדבריו, בהנחה  14.והן מתוסכלות מכך ,במצב של חוסר מיצוי הפוטנציאל האקדמי והתעסקותי שלהן

לראות יותר נשים חרדיות במקצועות  מצפים, היינו השההתפלגות היא כמו בכל קבוצה באוכלוסיי

 הנדסה ורפואה.גון איכותיים כ

ודנטים חרדים שבחרו ללמוד במוסדות אקדמיים בחינה של התפלגות תחומי הלימוד של סטבנוסף לכך, 

גידול מתמשך במספר הסטודנטים  אף שיש, טווח קטן של מקצועותגם כן מעלה להשכלה גבוהה 

חרדים הוא משפטים, לאחר מכן מדעי החברה  סטודנטיםשכיח ביותר בקרב הלימוד התחום  15.םהחרדי

טיות חרדיות תחומי הלימוד העיקריים הם בקרב סטודנ סת מחשבים.דנהל עסקים, מדעי המחשב והניומ

מנם מספר הסטודנטים הלומדים וא 16החברה, חינוך מיוחד, מדעי המחשב ומשפטים. ינהל עסקים, מדעימ

                                                 

ידי מרכז -. כמו כן מופעל מסלול תעסוקה על2016באוגוסט  8המטה לקידום תעסוקת חרדים במשרד הכלכלה, מכתב,  11
 כנית החומש. לא ידוע לנו היקפו. וההשקעות שבמשרד הכלכלה, בתקציב נוסף לת

 . 2016במאי  31יובל אדמון, המועצה הלאומית לכלכלה, שיחת טלפון,  12
 .23' מ, עמכניסה לתעסוקה לתעסוקה מכניסהמלאך, כהן וזיכרמן,  13
 . 2016במאי  31ובל אדמון, המועצה הלאומית לכלכלה, שיחת טלפון, י 14
תשע"ו, מחקר הערכה -בת לשנים תשע"ות"ת לאוכלוסייה החרדי-תוכנית החומש של מל"גגלעד מלאך, לי כהנר, איתן רגב,  15

 .51-52 'עמ תשפ"א(.-והמלצות לחומש הבא )תשע"ז
 .51' מעשם,  16

http://www.idi.org.il/media/4508792/%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94.pdf
http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
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לדברי החוקר איתן רגב ממרכז במגמת עלייה זה כמה שנים, אך  נמצא ומשלימים אותו אר אקדמיותל

חוסר רגב, לדברי  .רכי השוקוהלימוד לצ מיהלימה בין תחו איןגם במקרה זה  ,כמו בכל המשק טאוב,

ם גורמים היכרות עם שוק העבודה הישראלי ה-איוונה והכ   חוסרהלימה בין תחומי לימוד לתעסוקה, 

ה החרדית הם משמעותיים יה, אולם בקרב האוכלוסייהמשפיעים על העסקת עובדים מכלל האוכלוסי

מן "לדבריו ו ,ריץ העתידי שלהם להמשיך ללמוד במוסדות אקדמייםלפגוע בתמהלימה זו עשויה -יותר. אי

  17."החרדית ההלימודים של האוכלוסיי נתהראוי היה לתת את הדעת על מסלולי הלימוד והכוו

משרד הכלכלה, בהסתמך על סקרים שונים, סבור כי חסמי השכלה והכשרה משפיעים הן על גברים והן על 

חסם מהותי יותר בקידום  הואהכשרה בחוסר בהשכלה והנשים חרדיות בקידום תעסוקתי; אצל הגברים, 

תשובת  פי-על 18משפיע יותר. – וחינוך הבעיקר הורא – לימודהתחומי  מיעוט ,נשיםה ואילו אצלתעסוקתי, 

הנשים החרדיות, בתחומי החינוך משליך על רמות של ייצוג היתר של החרדים, ובפרט משרד הכלכלה, 

פועל  לדבריו הוא אך ,המשרד אינו אמון על תחום ההשכלה האקדמיתאפשרויות הקידום. על השכר ו

מימון חלקי או מלא ללימודים אלו. לבאמצעות הכשרות מקצועיות לגיוון מרבי של מקצועות ההכשרה ו

כך שיכללו מנעד רחב ככל האפשר של תחומי המחשב,  –המשרד סבור כי "גיוון מרבי של תחומי ההכשרה 

יבור החרדי בשוק העבודה הנו חיוני להשתלבות מלאה של הצ –הפיננסים, הבריאות, התיירות וכן הלאה 

  19בכל הענפים".

ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה, -עלהאב שפורסמה -כניתובתשמצוין כפי  – ולימודי חול ליבהלימודי 

 20, ובהם אנגלית, מתמטיקה ומחשבים.הספר-בבתיללימודי חול ברמה מספקתהציבור החרדי לא נחשף 

ליבה כתנאי לתקצוב המבטלת את חובת לימודי ההצעת חוק ממשלתית מליאה הכנסת לאחרונה אישרה 

אין תעודות בגרות, וחלקם )בעיקר הבנים(  למרבית בוגרי החינוך החרדי 21ממשלתי של מוסדות לימוד.

)ובהם לימודי  לימודי חולב לאובעיקר בלימודי קודש  יםמתמקדובישיבות קטנות  13-14לומדים מגיל 

למוסדות להשכלה קבלה על המשפיעה גם מתמטיקה לטה, אם בכלל, לאנגלית וועהחשיפה המ 22.הליבה(

הגבלת לידי ביטוי ב עשוי לבואם לאחר מכן בקידום תעסוקתי. הקושי גודה, אך מציאת עבעל גבוהה ו

עבור מי שכבר מצא עבודה, לימודי ב 23.אפשריים ושל מוסדות לימוד הלימוד מקצועות שלהאפשרויות 

ידיעת השפה -איעלולים להקשות בקידום ובניידות בשוק התעסוקה. לדוגמה,  שאינה מספקתחול ברמה 

יש צורך בתקשורת עם גופים ש במקריםהאנגלית ברמה מספקת יכולה להגביל קידום לתפקידים בכירים 

 מחקר. בעבודות מטה ובלקוחות מחו"ל,  וא

בעוד נשים חרדיות נכנסות לשוק העבודה בגיל צעיר מאוד,  – לשוק העבודה של גברים גיל כניסה מאוחר

ישיבה גבוהה. ב םלימודיהלאחר סיום  ,לחייהם 20-הה באמצע שנות גברים חרדים נכנסים לשוק העבוד

להתקבל ללימודים אקדמיים. נתונים  כדימכינות בפעמים רבות גברים חרדים נדרשים להשלים לימודים 

יה החרדית מעידים על יות"ת לאוכלוס-שהוצגו במחקר הערכה לקראת גיבוש תוכנית החומש של מל"ג

 ארבעשנים בממוצע( לעומת נשים חרדיות )כ 4.8-התואר אצל גברים חרדים )כהתארכות הזמן לסיום 

(, ומי 30%( לעומת נשים חרדיות )51%סטודנטים חרדים גבוה יחסית ) בקרבכמו כן שיעור הנשירה  .שנים(

                                                 

 . 2016ביוני  17איתן רגב, מרכז טאוב, שיחת טלפון,  17
 .2016באוגוסט  8המטה לקידום תעסוקת חרדים במשרד הכלכלה, מכתב,  18
 שם. 19
 . 76' מ, עמכניסה לתעסוקה לתעסוקה מכניסהמלאך, כהן וזיכרמן,  20
 .2016באוגוסט  2-, עברה במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית ב2016-(, התשע"ו35הצעת חוק לימוד חובה )תיקון מס'  21

 . 2016באוגוסט  3 :, תאריך פרסוםהודעות הכנסתאתר הכנסת, 
 . 2016ביוני  13מינהל מחקר במשרד הכלכלה, פגישה,  אסף מלחי, 22
 . 2016ביוני  27איתן רגב, מרכז טאוב, שיחת טלפון,  23

http://www.idi.org.il/media/4508792/%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94.pdf
http://www.idi.org.il/media/4508792/%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94.pdf
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press2816a.aspx
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press2816a.aspx


 
   

   הכנסת  

 10 מתוך 5 עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

הדוח אינו משווה את נציין כי  24.בממוצע שנושר מלימודים אקדמיים עושה זאת לאחר שלוש שנים וחצי

התארכות הלימודים ושיעורי  , אךכלליתהה יסיאוכלונשירה ביה החרדית ליאוכלוסבהנשירה שיעורי 

כך הוותק וההכשרה כתוצאה מו ,כניסה מאוחרת לשוק העבודהלבין היתר  גורמיםהנשירה הגבוהים 

 .שאינם חרדים בני גילם משל פחותים ים החרדיםברושצ

א מיעוט וה החסמים דתחומי הלימוד, אח הקטן שלמספר ה מלבד – תוכניות מצוינותחרדים במיעוט 

הכשרה, לימודים, ליווי ולעתים  המספקותתוכניות  – סטודנטים ומועסקים חרדים בתוכניות מצוינות

פוטנציאל, כדי לסייע להם לי נתונים אישיים גבוהים ועבעובדים צעירים לניסיון מקצועי לסטודנטים או 

באוכלוסייה החרדית תוכניות אלו משלבות לרוב גם ליווי תרבותי  25.בעמדות מפתחבעתיד להשתלב 

מעצם הגדרת  26חרדית.הזהות הפיתוח בוחברתי ותיווך בין החברה החרדית לחילונית, לצד סיוע בשמירה ו

, אולם מיעוט הסטודנטים החרדים הוא מועט האוכלוסייה לכלמ הןבמספר המשתתפים התוכניות, 

קבל זכו לכן עובדים מצטיינים אחרים ש לעומתעל קידומם  ול להקשותעל, אם בכלל, בהןשמשתתפים 

 .כאלהתוכניות מסגרת ב ם מקצועייםת וקשרייומיומנו ,השכלה

ות"ת לאוכלוסייה החרדית צוין כי "הקפיצה האיכותית של -במחקר המלווה לתוכנית החומש של המל"ג

יוקרתיים שבהם הנוכחות שלהם כמעט השתלבות חרדים באקדמיה חייבת לכלול את כניסתם לתחומים 

שיש לה פוטנציאל  ,אינה קיימת. היבט נוסף הוא פיתוח שדרת חרדים הפונה ללימודים מתקדמים

תוכניות שפועלות בתחום זה, ובהן תוכנית "מובילות"  כמה יש כיום 27לקריירה אקדמית ומנהיגותית".

 .יגות ציבורית אקדמאית בקהילה החרדיתלהכשרת שכבת מנה 29ותוכנית "שלוחי ציבור" 28לנשים חרדיות

אולם כרגע אין בידינו מידע על מועד  30,"צוערים חרדים לשירות המדינה"תוכנית  כמו כן נבחנת פתיחת

 האב של המכון הישראלי לדמוקרטיה המליצה גם על הקמת תוכנית-תוכנית. הפעלתהתחילתה ואופן 

ת ייחודיות לשילוב חרדים בתעשיית ומנהיגות לתלמידי מחקר ודוקטורנטים חרדים מצטיינים, תוכני

המחקר המלווה של תוכנית  31תעסוקתית של צעירים חרדים.-קרן לתמיכה ביזמות חברתיתוטק -יההי

הקצאת כספים וסיוע על  ,אקדמיותעל כניסת חרדים לתוכניות דגל  ץות"ת המלי-החומש של המל"ג

לדברי רחלי  32עידוד חרדים להמשיך בלימודים אקדמיים מתקדמים.על ו מצטייניםלמלגות לחרדים 

, החשיבות של תוכניות מצוינות לחרדים חורגת הרבה מעבר "מובילות"איבנבוים, מייסדת תוכנית 

יחשפו לתוכניות מצוינות יכל שנשים וגברים חרדים , שכן כןבה המשתתפיםשל האישי לעתיד  תןלתרומ

                                                 

תשע"ו, מחקר הערכה -בה החרדית לשנים תשע"יות"ת לאוכלוסי-נית החומש של מל"גתוכגלעד מלאך, לי כהנר, איתן רגב,  24
 . 49-50 'עמ תשפ"א(.-והמלצות לחומש הבא )תשע"ז

 .2016ביוני  21ישראלי לדמוקרטיה, פגישה, המכון הד"ר גלעד מלאך,  25
 .2016ביוני  19, פגישה, "מובילות"רחלי איבנבוים, מייסדת פרויקט  26
תשע"ו, מחקר הערכה -בות"ת לאוכלוסייה החרדית לשנים תשע"-תוכנית החומש של מל"גגלעד מלאך, לי כהנר, איתן רגב,  27

 .32' מע .תשפ"א(-והמלצות לחומש הבא )תשע"ז
תב"ת, קרן קמח, משרד -ידי רחלי איבנבוים, פעילה חרדית, ושותפים לה ג'וינט ישראל-נוסדה ומנוהלת על "מובילות"תוכנית  28

הכלכלה ושורה של ארגונים מהמגזר השלישי והעסקי. התוכנית מלווה נשים אקדמיות חרדיות בולטות בתהליך קידומן 
יים, ומספקת להן רשת תומכת להמשך העשרה ופיתוח אישי לאחר שילובן. להרחבה: בתפקידים איכות ןהתעסוקתי והשתלבות

 . 2016באוגוסט  2, כניסה: אודות, "מובילות"אתר 
פרנסיסקו(, -סןלקידום פלורליזם יהודי בישראל )פדרציית  "גוונים"פועלת בשיתוף ארגון  "שלוחי ציבור"תוכנית  29

והאוניברסיטה העברית בירושלים. התוכנית מספקת למשתתפיה כלים אקדמיים ומציעה להם לימודים לתואר ראשון ושני 
ית ותמיכה כלכלית, במטרה להכשיר "שכבת מנהיגות ציבורית לצד תמיכה אקדמית לגישור פערי למידה, תמיכה חברתית תורנ

 . 2016באוגוסט  2, כניסה: שלוחי ציבור, "גוונים"אתר  :חדשה בקהילה החרדית". להרחבה
 . 2016ביוני  14רועי דרור ורותם אליהו, אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, פגישה,  30
 .93' מ, עה לתעסוקה לתעסוקה מכניסהמכניסמלאך, כהן וזיכרמן,  31
ערכה תשע"ו, מחקר ה-בות"ת לאוכלוסייה החרדית לשנים תשע"-תוכנית החומש של מל"גגלעד מלאך, לי כהנר, איתן רגב,  32

 .32' מע תשפ"א(.-והמלצות לחומש הבא )תשע"ז

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.movilot.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA#whatwearedoing
http://www.movilot.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA#whatwearedoing
http://gvanimsf.org/inner.asp?id=3&p=22
http://gvanimsf.org/inner.asp?id=3&p=22
http://www.idi.org.il/media/4508792/%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94.pdf
http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
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דוגמה אישית ויסייעו לחרדים אחרים למצוא ו שמשיוישאפו לתפקידים בכירים, הם ישפיעו על הקהילה, 

  33תעסוקה איכותית.

 של האוכלוסייה החרדיתוהעדפות יים תרבות-יםחברתי חסמים .3

השכר החציוני נתוני השכר הממוצע ו ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פי-על – ושכר שעתי היקף משרה

מעידים על שכר נמוך משל האוכלוסייה היהודית שאינה חרדית  64–25גילי בשל נשים וגברים חרדים 

הייתה  64–25גילי בנשים וגברים חרדים  ההכנסה החציונית של 2014, בשנת םנתוניה פי-על. בגילים אלו

יהודים שאינם חרדים באותם  לשחציונית ההכנסה ה ואילו(, ש"ח 6,601 –ההכנסה הממוצעת )ו ש"ח 5,506

השכר הממוצע של הגברים החרדים גבוה  34.ש"ח הכנסה ממוצעת( 11,503-)ו ש"ח 8,497 הייתההגילים 

 ש"ח 4,865היה  2015בשנת  64–25 נותבההכנסה החציונית של נשים חרדיות  :משל הנשים החרדיות

 7,577 –ההכנסה הממוצעת )ו ש"ח 6,104 –(, ושל גברים חרדים ש"ח 4,886 הייתהההכנסה הממוצעת )ו

  35(.ש"ח

האב לתעסוקת חרדים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שני גורמים -תוכניתניתוח שבוצע במסגרת  פי-על

הנתונים שהוצגו בדוח מעידים כי בשנים  36שעתי והיקף משרה.השכר ה :עיקריים משפיעים על פער זה

שכר ואילו  ,מהשכר השעתי הממוצע במשק לנשים 90%-היה כהשכר השעתי של נשים חרדיות  2014-2013

השכר השעתי מסביר חלק מפערי הממוצע לגברים. השעתי מהשכר  82% היה חרדים לשעההגברים ה

 ,משכורתו החודשית תהיה נמוכה יותרגם  – השכר החודשי הממוצע, שכן מי שמרוויח פחות לכל שעה

כן ו ,נוניסיוו תו, השכלשל העובד הכשרההרמת נגזרת של  הואהשכר השעתי פי רוב -עלאולם יש לזכור כי 

, . חלק גדול מהפער, בעיקר אצל נשים, מוסבר דווקא בשל היקף המשרהוסוג המשרה תעסוקההתחום של 

נתונים שמוצגים בפרסום של  פי-עלהמועסקות במשרות חלקיות. החרדיות שיעור הנשים  כלומר בשל

, 2014 ססים על עיבוד נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנתהמכון הישראלי לדמוקרטיה ומתב

 62%לעומת  ,24% היה 2014שעות בשבוע( בשנת  35שיעור הנשים החרדיות שעבדו במשרה מלאה )מעל 

היה  וזשל נשים חרדיות בשנה  השבועיות ממוצע שעות העבודה 37יהודיות שאינן חרדיות.עובדות בקרב 

 38חרדיות. ןיהודיות שאינ עובדות לאצשבוע שעות עבודה ב 36לעומת  ,29

העדפות בשל  ,מרצוןאו  ,מוגבל של משרות עהיצבשל  ,יכולה להיות שלא מרצוןהעסקה במשרה חלקית 

פיצול של לעתים תחום החינוך, יש ב מוכחברתיות ואישיות. במקצועות שבהם יש עודף עובדות חרדיות, 

מיעוט , כמו כןבהכרח מרצון העובדת. נובעת אינה , והעסקה במשרה חלקית רכי המעסיקובשל צ משרות

 עם זאת,. בתחומים האלה המשרות המלאות עלנשים החרדיות מקשה על הגדלת היצ ההתעסוק תחומי

בשל אורח וזאת  ,ת חלקיותבמקצועות אחרים יש לעתים העדפות חברתיות של הנשים עצמן לעבוד במשרו

מהמכון הישראלי  לדברי ד"ר גלעד מלאךמשפחתיות לטיפול בבית ובילדים. המחויבויות החיים וה

אחת הדרכים להתמודד עם היקפי המשרה היא הגדלת הגיוון התעסוקתי וחשיפה של נשים  לדמוקרטיה,

אפשר לדבריו,  .בהם נהוגים היקפי משרה גדולים יותר, כדוגמת מחשבים ופיננסיםשחרדיות למקצועות 

                                                 

 . 2016ביוני  19, פגישה, "מובילות"סדת פרויקט ירחלי איבנבוים, מי 33
. נתוני הלשכה המרכזית 2014, מרס מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נתונים על תעסוקת חרדים, : נטע משהלהרחבה 34

 (.2016בינואר  31-אדם )התקבל ב-לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד לחוקר של נתוני סקר כוח
 שם. 35
 . 71' מ, עמכניסה לתעסוקה לתעסוקה מכניסהמלאך, כהן וזיכרמן,  36
 .66' משם, ע 37
 .67' משם, ע 38

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03737.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03737.pdf
http://www.idi.org.il/media/4508792/%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94.pdf
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לדברי אסף עם זאת,  39.חדשיםהעסקה סגלו מאפייני חרדיות והחברה החרדית כולה ישעם הזמן הנשים ה

חרדיות והעמדה שהמדינה נשים הדיון סביב היקפי המשרה של  ,מלחי ממינהל מחקר במשרד הכלכלה

וזאת כדי להימנע מקביעת יעדים שעלולים להשפיע , יםוזהיר יםלהיות מושכל כיםצרי וזנוקטת בסוגיה 

 ,המדינה להיזהר מ"הנדסה חברתית" על ,לדבריו יה החרדית.ילוסכוחברתית על האומבחינה תרבותית 

  40וממדיניות שמובילה לזעזועים מהירים ועמוקים מדי בחברה החרדית. ,כהגדרתו

צורך לרוב מתוך היציאה לעבודה של נשים וגברים חרדים נעשית  –עבודה כפרנסה ויציבות תעסוקתית 

 שיקוליםכלומר,  41.מקבלת משקל קטן יותר כהגשמה עצמיתומקצוע כעבודה התפיסת ו ,כלכלי משפחתי

 םניידות בשוק העבודה הם אלמנטים שמשמעותולתפקידי ניהול  , שאיפהשל קידום במקום העבודה

בקרב יותר  רבהשהם בעלי משמעות שיקולים פחותה בחברה החרדית לעומת האוכלוסייה הכללית. מנגד, 

עשויים  ושיקולים אל 42.תעסוקתיוביטחון הנשים החרדיות בפרט הם יציבות בקרב החברה החרדית ו

עסוקה מנעו ממעבר למקום תייחששו או יהעבודה  שוקלעובדים ועובדות חרדים שנכנסים להוביל לכך ש

  הזדמנות לקידום בשכר ובתפקיד.זו ם א ףאחר, א

נמצאים במסגרות לימודי קודש עד גיל הגברים החרדים  –לימודי קודש לגברים והטבות כספיות נלוות 

להמשיך לעיסוקים דומים )מדריכים ורבנים, מנהלי כוללים וישיבות, משגיחי  המצופרבים מהם מו ,מבוגר

 השלכותהיא בעלת  ואלועות הישארות במסגרות לימודי קודש והמשך עיסוק במקצ'(. וכשרות, שוחטים וכ

לגברים שמשתכרים שכר נמוך או שלומדים בישיבות גבוהות יש מלבד קצבאות הלימוד גם  43ת.וכלכלי

הנחות בארנונה, קצבאות הבטחה הכנסה, הנחות בתשלום למעונות  –מערך של הנחות ותמיכות כלכליות 

 ,במקום העבודהלקידום תמריץ שלילי ות יעלולות להבמקרים מסוימים התמיכות הללו ו – גנים, מלגותלו

 . לתעסוקה איכותית ולשכר גבוה

האוכלוסייה החרדית נסמכת ברובה על התחבורה הציבורית  –עבודה בערים וליד מרכזי תחבורה ציבורית 

בעוד מקומות המגורים של החרדים הם לרוב בערים ובסמיכות למרכזי  44כדי להתנייד ולהגיע לעבודה.

. בחלק מהחברות ציבורית למרכזי תחבורה קרוביםמקומות העבודה לא כל  45תחבורה ציבורית,

תחבורה בנגיש נמצאת במקום חרדים יש הסעות מאורגנות או שהחברה קבוצות גדולות של שמעסיקות 

ם מיועדים רק לאוכלוסייה החרדית שאינתקדם אל מקומות עבודה מבקשים להאולם חרדים ש ,ציבורית

 46חסם הנגישות התחבורתית.עם גם נדרשים להתמודד מקצועות מגוונים יותר בולעסוק 

לעבוד במקומות עבודה  מעדיפיםחלק מהאוכלוסייה החרדית  – במקומות עבודה מותאמים ותמשר

חרדים או במקומות שבהם המעסיקים הם חרדים מותאמים לחרדים, במקומות שבהם מועסקים רק ה

מספר קטן יותר של ובהתאם  ,מקומות עבודהיותר של  נמוך עהיא היצ וזהמשמעות של העדפה  47בעצמם.

ת הקידום לתפקידים בכירים בשכר גבוה יותר והקטנת האפשרות לצבור ניסיון בחברות יואפשרו

                                                 

 . 2016ביוני  21ישראלי לדמוקרטיה, פגישה, המכון הד"ר גלעד מלאך,  39
 .2016ביוני  13מחקר במשרד הכלכלה, פגישה,  אסף מלחי, מינהל 40
סיכום  – שילוב משפחה ועבודה בקרב נשים חרדיותאסף מלחי ומרים אברמובסקי, מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה,  41

 .17' מ, ע2015תמות מרכזיות במסגרת מחקר איכותני, מאי 
 .2016ביוני  13משרד הכלכלה, פגישה, בנהל מחקר יאסף מלחי, מ 42
 . 42' מ, עמכניסה לתעסוקה לתעסוקה מכניסהמלאך, כהן וזיכרמן,  43
קווי  –תופעת "הקווים המדלגים" , ד"ר יניב רונן; 2011, דצמבר מרכז המחקר והמידע של הכנסת, קווי מהדרין, רה צוובנרש44

 . 2014, דצמבר מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ירונים המיועדים לאוכלוסייה החרדיתע-אוטובוס בין
 .2016ביוני  13אסף מלחי, מינהל מחקר במשרד הכלכלה, פגישה,  45
 .2016ביוני  19, פגישה, "מובילות"יסדת פרויקט ירחלי איבנבוים, מ 46
 סהערכת מרכזי הכוון לתעסוקה לאוכלוסייה החרדית, מראסף מלחי וחן ליפשיץ, משרד הכלכלה, מינהל מחקר וכלכלה,  47

 . 11' מ, ע2015

http://www.economy.gov.il/Research/Documents/X13007.pdf
http://www.economy.gov.il/Research/Documents/X13007.pdf
http://www.idi.org.il/media/4508792/%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94.pdf
http://www.idi.org.il/media/4508792/%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02981.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02981.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03518.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03518.pdf
http://economy.gov.il/Research/Documents/X13119.pdf
http://economy.gov.il/Research/Documents/X13119.pdf
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שמונע לעתים אפשרויות קידום תוך צמצום ים אחד החסמזהו  ,משרד הכלכלהלפי  משרדים נוספים.בו

 48.גברים חרדים מאשר על משפיע יותר על נשים חרדיות הואו ,רמות שכר

 במשרות מלאות ובמקומות עבודה מרוחקיםלעבודה יציאה של נשים  – יום ויום חינוך ארוך-מעונות

יום -מעונותשל  המועטהמספר ואסף מלחי, רחלי איבנבוים  לדברילילדים. מתאימות דורשת מסגרות 

בה יש מספר רב של ילדים בכל ש ,מפוקחים במחירים מסובסדים משפיע ביתר שאת על החברה החרדית

 .צהרונים אוים יש יום לימודים ארוך יהספר והגנים החרד-בתילא בכל  ,בהמשך לכך 49.משפחה

 וחוסר ההיכרות עמה האוכלוסייה החרדיתמעסיקים עם  הקשר של .4

הנהוגות באוכלוסייה הכללית לא בהכרח לעבודה דרכי האיתור והמיון  – מועמדים מיוןבו קושי באיתור

יה למועסקים פוטנציאליים יהראשוני של פרסום משרות ופנ שלבבגם  ;מתאימות לאוכלוסייה החרדית

. תמעסיקים עם הקהילה החרדיההיכרות של  חסרהשל מבחני מיון  מתקדמים יותר םוגם בשלבי

מתקשים בהערכת  ; הםסמינרים בחיפוש מועמדיםלם ויתמיד פונים למוסדות לימוד חרדימעסיקים לא ה

לרגישויות תרבותיות וחברתיות במבחני אינם מודעים תמיד ו שלהם תעודות הלימוד והניסיון המקצועי

מעוניין להתקדם  חרדי כאשר עובד ,גם בהמשךוגם בשלבים של קבלה לעבודה  קיימיםקשיים אלו  50המיון.

בדיקות שהם  פי-עלכפי שמציין רועי דרור מאגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, . תפקידים בכיריםל

הקוגניטיביים של האוכלוסייה החרדית במבחנים הציונים  ,ערכו במבחני המיון לכניסה לשירות המדינה

שיווק במבחנים שבחנו ו בראיונותדינמיקה קבוצתית, במבחני האוכלוסייה הכללית, אולם היו דומים לשל 

מכירים דרכים המעסיקים לא תמיד לדבריו, . מועמדים אחריםמהתקשו יותר הצגה עצמית, החרדים ו

  51.החרדים לבחון את המועמדים אחרות

דורשת התאמות  ,ובפרט של קבוצות גדולות של חרדים ,העסקה של חרדים – התאמת מקומות עבודה

 מטעמי צניעות הפרדה בין נשים לגבריםלתפילה,  זמןושר, מקום מטבח כ מוכמסוימות במקומות העבודה, 

רבות  פעםלא חוקרים שדיברנו אתם מעידים כי  עם זאת, 52.והקפדה על לבוש צנועבמקרים מסוימים 

 עליהםש הם סברוש מהיותר מ יותהתחלתוהן קטנות  בפועלנדרשים לעשות המעסיקים ההתאמות שמ

לדבריהם, בעוד האוכלוסייה החרדית שיוצאת לעבוד ומחפשת עבודה במקומות שאינם מיועדים  53לעשות.

רק לחרדים מודעת לצורך להתאים עצמה למקומות העבודה, המעסיקים לא בהכרח מודעים לכך, 

המחקר  תשובת משרד הכלכלה, הנסמכת על נתוני מינהל פי-על נמנעים מלהעסיק חרדים.נרתעים או ו

 שבהם העסקי במגזר מקומות העבודהבשיעור  50%-יה של כיעלחלה במשרד, בשבע השנים האחרונות 

ועלייה דומה חלה גם במספר החרדים המועסקים במגזר זה. משרד הכלכלה מציין  ,עובדים חרדים

 2015נת בשו ,עודי ומענקים כספייםיסיוע י ניתנים למעסיקים אשר קולטים עובדים חרדיםבתשובתו כי 

 54עסקים. 60-איש בכ 750 ה שלוהעסק המענקים בגין קליט חולקו

                                                 

 .2016באוגוסט  8המטה לקידום תעסוקת חרדים במשרד הכלכלה, מכתב,  48
 13משרד הכלכלה, פגישה, בנהל מחקר יאסף מלחי, מ ;2016ביוני  19, פגישה, "מובילות"יסדת פרויקט ירחלי איבנבוים, מ 49

 .2016ביוני 
 . 2016ביוני  1 ,טיוטה מסכמת, דוא"ל –משרד ראש הממשלה, דוח הוועדה לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה  50
 . 2016ביוני  14רועי דרור ורותם אליהו, אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, פגישה,  51
 .17' מ, ע2015, יוני מאפיינים וחסמים –העסקת חרדים במגזר העסקי מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה,  אסף מלחי, 52
 13; אסף מלחי, מנהל מחקר משרד הכלכלה, פגישה, 2016ביוני  21ישראלי לדמוקרטיה, פגישה, המכון הד"ר גלעד מלאך,  53

 .2016ביוני  19, פגישה, "מובילות"יסדת פרויקט י; רחלי איבנבוים, מ2016ביוני 
 .2016באוגוסט  8המטה לקידום תעסוקת חרדים במשרד הכלכלה, מכתב,  54

http://economy.gov.il/Research/Documents/X13022.pdf
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 בתדירות גבוהה לרובו ,נשים חרדיות יולדות בממוצע יותר ילדים מנשים שאינן חרדיות –חופשות לידה 

 2014המתבסס על נתוני הסקר החברתי, בשנת  ,מחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פי-על. יותר

נשים יהודיות שאינן  לאצ 4–2.1לעומת  ,לידות לאישה 9.6–7.6נשים חרדיות עמד על ל אצשיעור הילודה 

של חופשות הלידה בשל צורך כלכלי, תחושת מסירות ורצון לשמור על מקום העבודה, עם זאת,  55חרדיות.

חופשות הלידה יולדות פחות אך ש ,נשים חילוניותשל לבהשוואה יותר רוב קצרות  פי-עלהן נשים חרדיות 

אולשק במחקר של מינהל מחקר -החוקרת רונית הריס ידי-עלנתונים שהוצגו  פי-עלשלהן ארוכות יותר. 

, נשים בממוצע שבועות 23 שלוכלכלה במשרד הכלכלה, נשים יהודיות חילוניות לקחו חופשת לידה 

דיות לקחו חופשת לידה נשים חר ואילושבועות בממוצע,  20.5 ת לידה שלשלקחו חופ יהודיות מסורתיות

שבות מהנשים היהודיות המסורתיות  %58-מהנשים היהודיות החילוניות ו %48 56.בממוצע שבועות 15של 

ור החרדיות ששבות לעבודה עם תום חופשת הלידה עוד שיבעלעבודה עם תום חופשת הלידה בתשלום, 

, אולם מהרעיוןירתע חרדיות עלולים לה תמעסיקים שלא התנסו בהעסק %84.57בתשלום עמד על 

כך  ,לפרקי זמן קצרים מקום-ממלאותבאמצעות העסקת מראש היערך יודעים לשהתנסו בכך מעסיקים 

  58נפגעת מהותית. אינההעבודה עם יציאת עובדת לחופשת לידה ש

בפני מרכז המחקר והמידע של  – מודעות לזכויות עובדים חוסרו טענות בדבר ניצול של מועסקים חרדים

 ,אפליה אם ישלקבוע  קשה 59הכנסת הועלו טענות בדבר ניצול ואפליה של מועסקים חרדים ברמות שונות.

היצע מועדר אפשרויות קידום יהמניסיון, בשנות הו השכלהיכול לנבוע מהבדלים בשוויון בשכר -אישכן 

 פי-על 60.ה וניצולאפלימקרים של גם מנגד, עשויים להיות . דווקא מאפליה וולא ,הביקושמ גדול עובדים

הנתונים הקיימים  לפיתשובת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 

יש , הנציבות . לדבריםחרדישל עובדים שכר או בקידום באפליה  לעכיום קשה להצביע או לבסס טענות 

כמו כן נמסר כי . הקשה לאפיין את דפוסי הפנייה של כךבשל החרדית, ו אוכלוסייהמצד הדיווח -תת

במקרים של מודעות נמוכה יותר לזכויות עובדים ולאפשרויות הטיפול היא בעלת האוכלוסייה החרדית 

לשם יצירת קשר עמה האוכלוסייה החרדית  אלה יהנציבות מנסה לקדם באופן יזום פני. הןבפגיעה 

"האוכלוסייה נמסר כי אכיפה במשרד הכלכלה ההסדרה והמינהל גם מ 61.הוהעלאת המודעות בקרב

ולרוב זה כאשר העובד/ת  ,החרדית ממעטת להגיש תלונות ולמסור מידע. ישנם מקרים בודדים של תלונות

המתלוננים מבקשים להישאר חרדים רבים במינהל מציינים עוד כי במקרים  62.עוזב את מקום העבודה"

באוכלוסיות  יםאכיפה מציין כי החרדים נכללההסדרה והל מכבד זאת. מינהל בעילום שם, והמינה

כמו כן, אכיפה יזומה.  נעשיתבקרב אוכלוסייה זו בסדר עדיפות גבוה, ו את הטיפול בהןשהמינהל קבע 

                                                 

לידות לנשים מסורתיות לא כל כך דתיות,  2.6דתיות יהודיות, -ידות לנשים מסורתיותל 3לידות לנשים יהודיות דתיות,  4.2 55
אזכור מחקרו של אחמד חליחל, ראש תחום בכיר דמוגרפיה בלידות לנשים יהודיות לא דתיות/חילוניות. הרחבה ראו  2.1-ו

מרכז , שיעורי הפריון הכולל בישראל לפי דת ולפי רמת דתיות והשפעתם על ההוצאה הציבורית, : ענת לויואוכלוסייה בלמ"ס
 . 2016בפברואר  24, המחקר והמידע של הכנסת

 ייםהקשר בין משך חופשת הלידה למאפיינים סוציואקונומרונית הריס אולשק, מינהל מחקר כלכלה במשרד הכלכלה,  56
 .15' מ, ע2014, דצמבר ודמוגרפיים

 .16' משם, ע 57
 13; אסף מלחי, מינהל מחקר במשרד הכלכלה, פגישה, 2016ביוני  21ישראלי לדמוקרטיה, פגישה, המכון הד"ר גלעד מלאך,   58

 .2016ביוני  19, פגישה, "בילותמו"; רחלי איבנבוים, מייסדת פרויקט 2016ביוני 
 . 2016ביולי  13 ,מטה מאבק בעושק הגננות, שיחת טלפון 59
 .2016ביוני  19, פגישה, "מובילות"רחלי איבנבוים, מייסדת פרויקט  60
 . 2016ביוני  13נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  61
 8אכיפה במשרד בכלכלה בתוך תשובת המטה לקידום תעסוקת חרדים במשרד הכלכלה, מכתב, ההסדרה והתגובת מינהל  62

 .2016באוגוסט 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03735.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03735.pdf
http://economy.gov.il/Research/Documents/X12932.pdf
http://economy.gov.il/Research/Documents/X12932.pdf
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שתתבצע  ,הסברה בקרב החרדים בוחן פעילות ,בשיתוף עם דוברות המשרד ,מינהל ההסדרה והאכיפה

  63הנוכחית. עוד בשנהלדבריו 

ובאיזו לענות על השאלה אם לא ניתן , םבהיעדר נתונים ובהיעדר מידע רשמי ממשרדי הממשלה הרלוונטיי

אחרות. משיחות אוכלוסייה מידה סובלת האוכלוסייה החרדית מאפליה בשוק התעסוקה לעומת קבוצות 

ופערים באיוש משרות פערי שכר  יש ומנםאשקיימנו עם משרדי הממשלה ועם חוקרים בתחום עולה כי 

טענות  עולותקידום תעסוקתי בין האוכלוסייה החרדית ליתר האוכלוסייה היהודית. כמו כן באיכותיות ו

אולם לא ניתן לקבוע  ,מסיבות שונותחשש מפני העסקת חרדים על או  נקודתיות על פגיעה בתנאי העסקה

פערי  מוכ ,ם האחריםיורמים האובייקטיביכדי אפליה, ועד כמה הגלרור אם טענות ודפוסים אלו עולים יבב

על , משפיעים על תחומי העיסוק, רדיתחברתיות של האוכלוסייה החו, ניסיון והעדפות אישיות השכלה

 מאיישים חרדים.שהתפקידים על השכר ועל דפוסי ההעסקה, 

 

 משה נטע: כתיבה

 צוות ראשת, לוי שלי: אישור

 עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת"

                                                 

 8תגובת מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד בכלכלה בתוך תשובת המטה לקידום תעסוקת חרדים במשרד הכלכלה, מכתב,  63
 .2016באוגוסט 


