
הקשיים,חרדיםהעסקת

והערך-המוםףהיתרונות

גולדשטייןחידוביץ-נילי

העסקתעלקוראיםאנחנוושובשוב

נקודותבולמצואשקלנושאחרדים.

נקודותגםנשימהובאותהחיוב,

הנושאאתשמכירהכמילשלילה.

משוכנעת,אניקרוב,ממשמקרוב,

שאינםמעמיקיםשגםהזמןשהגיע

שערייפתחוהחרדי,מהסקטור

חרדיותבפניומפעליהםמשרדיהם

לעבודהלהתקבלהמבקשיםוחרדים

לאזו,בדרךלכך.כראוייםנמצאיםוהם

ומשפחתםביתםאתיפרנסושהםרק

ישלמולחברה,יתרמוגםאלאבכבוד,

החילונים,המוסףוהערךמיסים,

יתחילובארץוהחרדיםה״םרוגים״

לםטיגמותמעברהשניאתאחדלהכיר

ביותרמהרקבתקשורת.הניבטות

אדםאוחרדיתשאשהמקריםמדי

מעמיקיםשלדלתםעלמתדפקיםחרדי

ביותרהנפוצההתשובהפוטנציאלים,

לאשאנחנולאזהאצלנו.לאהיא

לנואיןכרגעבדיוקפשוטרוצים,

עובדיםמחפשיםשאנחנואומשרות.

יותרקצתשהמראייןבמקרהבחו״ל.

מתאימים,שהכישוריםמודההואאמיץ

לקבלנראההיהדידווקאעצמולו

לעבודה,הזההספציפיהחרדיאת

האחריםהעובדיםלעשות,מהאבל

יסתדרוהםכיצדלפאניקהנכנסו

יותריהיהאפשראיהזה,ה׳שחור׳עם

ועל)בדיחות(,׳דאחקות׳להחליף

להגישאפשרהמשותפותהארוחות

רוציםשלאהםהעובדיםבקיצור,קדיש,

אני.לאאותך,

אחדשזהבטוחההייתיכבראישית,

נושאבארץ.שישנדושיםהכימהנושאים

שכולםונלעס,נכתב,דובר,ושובששוב

אותו.מכיריםכבר

היום,גםככה.לאשזהמסתבראבל

הרבהקיימותעדיין2014שלבישראל

שלהעסקתםלגבימוטעותתפיסות

׳מכביתקישואםלדוגמא,החרדים.

משמונהיותרתקבלובגוגל,אביב׳תל

כדורסל׳,אביבתל׳מכביתוצאות.מיליון

אםתוצאות.000,093,1״רק״תניבאגב,

פחותתקבלוחרדים׳,׳העסקתתחפשו

למרותכנראה,תוצאות.000,052

במשכןלאחרונהשנעשותהפעולות

שלהתחוםהעניין,אתלקדםכדיהכנסת

רובאתמענייןמספיקלאחרדיםהעסקת

הציבור.

מעניין.מאודמעניין.הנושאאותי,

עוזרתחרדיםשהעסקתמאמינהואני

אלאאותם,שמעסיקותלחברותרקלא

החברהולגיבושלבבותלקירובגם

כולה.הישראלית

היי-מרכז״דעת״,אתוהקמתייזמתי

רשתפיתוחימתמקדאשרחרדיטק

שנים,כארבעלפניסלולר,ואפליקציות

לקידוםיוםכללפעולממשיכהואני

התעסוקהאתודרכוהזההמפעל

ועודנההינהשליכשהמטרההחרדית

להשתמשוחרדיותדתיותלנשיםלעזור

ולהתפתחשלהןוביכולותבכוחות

כמנכ״ליתכיום,ואכןוכלכלית.מקצועית

נשים40מ-יותרמעסיקהאני״דעת״,

בחירה.מתוךחרדיות

בשוקשמשתלביםחרדים

כלכליתתועלתמביאיםהעםדה

עדייןאבלזה,אתיודעיםשכולםנכון

ופתיחתהזדמנותמתןלהדגיש.חשוב

לחרדים,בכבודלפרנסההאפשרויות

עצמו,העובדלאדםטובתעשה

במישורולכולנולסביבתו,למשפחתו,

הכלכלי.ובמישורהרגשי

הינההעבודהבשוקחרדיםהשתלבות

למדינה.כלכליתתועלתובראשונהבראש

לעומתכלכלי.וצורךלאומיאינטרסהיא

המתרחבהחרדי,הציבוראםזאת,

מנותקבעוני,לחיותימשיךבמהירות,

בתמיכהותלויראוייםפרנסהממקורות

מתכוןכאןישאזיוהנדבנים,המדינהשל

חברתילמשברלהובילשעלולמסוכן

כלכלית.ולקריסה

המחקרבמרכזחוקרזטקובצקי,אייליה

מוסדשלחרדים״״שילובבפרויקט

מחקריםכמהבחןבטכניון,נאמןשמואל

חרדים,להשתכרותשהתייחסוונתונים

וכמהלהם,מעבירההמדינהכספיםכמה

חרדיםאותםמהכנסתתצמחתועלת

חד-היושלוהמסקנותהעבודה.לשוק

אנחנו,גםוכמובן,המדינהמשמעיות.

לשוקהחרדיםמיציאתנרוויחאזרחיה

אתלהיורידזהאחד,מצדהעבודה.

כיוםמעבירהשהיאהגבוהיםהתשלומים

ישלמוחרדיםשני,ומצדהחרדי,למגזר

עובדכלכמואחריםומימיםלאומיביטוח

ישראל.במדינתאחר

בכלכליםט:בנושאכתבהמתוך

ההכנסותזטקובצקי,שלהחישוב״לפי

שאינםילדיםעםחרדיזוגשלמהמדינה

שקל056,2עלבממוצעעומדותעובדים

800כ-שלמילגהתשלוםוכוללות:לחודש

כולל,לתלמידהחינוךממשרדשקל

הבטחתלחודששקל940כ-שלתשלום

ילדיםוקצבתהלאומיהביטוחשלהכנסה

בממוצע.לחודששקל910סךעל

שלבשכריעבוד,הזוגמבניאחדאם

לביטוחיעבירהואלחודששקל003,5

הרווחכלומרבחודש.שקל636הלאומי

החרדיהעובדמהעסקתהממשלתי

ביטוח)תשלוםעובדת,לאשאשתו
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מהמדינה(,התשלומיםקבלתואילאומי

לחודש.״שקל673,2עלעומד

לאאזרחיהושלהמדינהשלהרווח

היבשיםבמספריםרקונגמרמתחיל

והתשלומיםהעוליםהמיסיםכמותשל

אלפיעשרותשלהצטרפותםהפוחתים.

וחרוציםאינטליגנטיםמוכשרים,אנשים

לכלכלתלתתיכולההעבודהלשוק

ולתרוםקדימהענקיתדחיפההמדינה

אניזאת,עםיחדאזרחיה.כללרווחת

מוסדלאהיאש״דעת״מצהירהתמיד

והביטוחהממשלהשלהרווחצדקה.

ואיןמעייני,בראשעומדלאהלאומי

להמשךוהצדקהקיוםזכותל״דעת״

היא״דעת״הפסדית.כחברהפעילותה

חשובולכןולהרוויח,לשרודשחייבעסק

האתגריםומההיתרונותמהלדעתלנו

בפנינו.שעומדים

לנז₪יקמוםף־ו

המוןישלעבוד,שמחליטיםלהרדים,

מוטיבציה.

אתלעזובההחלטהחרדי,לאדם

לשוקולצאתלמדהואשבההישיבה

מודעת.החלטההיאולעבוד,העבודה

׳ללכתהבחירההחילוני,לציבורבניגוד

הליכהואילמקובל,בניגודהיאלעבוד׳

מאחרלמוטיבציה?קשורזהלמהבתלם.

הזו,הדרךעלמחליטהחרדיוכאשר

הסביבתית,החברתית,ההתנגדותלמרות

בהחלטתו.מגובשמאודהואוהקהילתית,

משפחתובניועםעצמועםדןהוא

ההשלכותומהזהאתעושההואלמה

שלולהצדקהלסיבהמודעוהואהצפויות,

שלו.הבחירה

יוצרתהסביבההתנגדותעצםמכך,יותר

ולחברהלעצמולהוכיחהצורךאתאצלו

היאזאתלהוכיחוהדרךנכונה,שבחירתו

בעבודה.הצלחהידיעל

במקוםחרדיםשמאפייןנוסףדבר

יציבות.היאשלהם,העבודה

בשוקביותרהיקריםהנכסיםאחדהיום,

לאורבמיוחדהאדם.כוחהואההי-טק

להחליףנוטיםהי-טקשעובדיהעובדה

במקצועותבשנתיים.פעםלפחותתפקיד

המהירההתחלופהפיתוח,אוQAכמו

וצריךמאחרקריטית,להיותעלולההזו

אתשימלאוטוביםאנשיםלמצואכדיזמן

משוםהדרוש.הניסיוןאתויקבלוהחלל,

הואהיטקמנהלישלהאתגריםאחדכך,

העובדיםליציבותלהגיעדרךלמצוא

פשוט,תמידלאזהנכון,העבודה.במקום

אנחנויציבות,שלרמהעללשמורכדיהרי

לרצותלעובדיםלגרוםהדרךאתמחפשים

משהוחשובעובדשלכלכמובןלהישאר.

לשלישיכבוד,לשנישכר,זהלאחדאחר.

החברה.ולרביעיטכנולוגיעניין

חשובהמאודהחרדילעובדזאת,לעומת

סיבות.מכמהלמה?היציבות.דווקא

יותרקשהפשוטחרדילוכל,קודם

לצדלעשות,מהאיןעבודה.מקוםלמצוא

היוםשפותחיםהרביםהעבודהמקומות

מקומותעדייןישנםלחרדים,שעריהםאת

זאתחרדים.מלהעסיקשנרתעיםעבודה

לחרדים,הזמינותהמשרותלצדועוד.

משרותישנןבמיוחד,גדולאינושמספרן

זמינותלהיותיכולותאינןשבתכלס׳

בגללאםהנדרש,היידעבשלאםלחרדים,

בגללאםאקדמאים,תאריםשלסףתנאי

תכניםאווחגים,בשבתותבעבודההצורך

מקומותישנםבנוסף,מתאימים.לא

אורחאתתואמיםלאשפשוטעבודה

החרדי.שלהחיים

כמותאתמצמצמותהאלוהעובדות

משרותאולחרדים,שיציעוהמשרות

עודכללכן,אליהן.לגשתיכוליםשחרדים

רובתעסוקתי,בטחוןמציעהעבודהמקום

בו.יציביםמאודיהיוהחרדיםהעובדים

לחברהחרדיםלגייסנוספתסיבה

גבוה.עבודהומוסריושרהיאשלכם,

שרובמאמינהאניספקות.יהיושלא

רובהם.באשרישריםהםהאנשים

נאמנה,עבודתםאתעושיםהעובדים

באמוןולאבכספיםלאמועליםלא

רגיל.המצבעודכלהמעסיקים,

קצה?במקריקורהמהאבל

הגיעה׳,לא׳המטפלתחולה׳,שלי׳הבן

׳סיילטיול׳,מתכננת׳אניבמוסך׳,׳הרכב

הזוג׳.בןעם׳רבתישבוע׳,לסוףמוזל

ההסברים/אתשמעתםפעמיםכמה

שלכםמהעובדיםכמההאלה?תירוצים

)והדחופיםהאישייםבענינייהםיטפלו

מהםכמההעבודה?בזמןלשיטתם(

אתלהשליםכדינוספותשעותיישארו

עבדו?לאבוהזמן

מתייחסהחרדיהעובדאלה,לעומת

יותרבצורהשלומהמעסיקזמןלגזל

היטבלבדוקיותריקפידגםהואמחמירה.

להיותשיוכלכדימשהו,שיבטיחלפני

שלו.במילהיעמודשהואבטוח

העובדיםעםיתרוןהואאמוןגם

תעשייתיריגולשלבעולםהחרדים.

לקוחותרשימת)כמומקצועייםוסודות

עובדים,משכורותמחירונים,החברה,
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שניתןהעובדהבחשיבות

החשופיםהעובדיםעללסמוך

יעבירושלאהחברהלסודות

החייםאורחלמתחרים.מידע

החשובהאמינות,ומחזקבונההחרדי

בעובדיהם.המעסיקיםלנו

ולחברהלמעסיקאתגרים

חרדיםבגיוסאתגריםגםשישכמובן

החייםאתגריםללאהרישלכם.לחברה

לא?משעממים,היו

שמחפשלארגוןשמצפההראשוןהאתגר

מקוםאורחהתאמתהואחרדים,לגייס

העובדיםשלהחייםלאורחהעובדה

החדשים.

הכוונה?למה

למקוםחדשיםעובדיםכשמגיעים

משארשינוייםנדרשיםתמידעבודה,

המיוחדיםלצרכיםהכרהאוליהעובדים.

עובדיםשלאוטבעוניחייםאורחשל

שעכשיוהבנהאולגלוטן,אלרגיהבעלי

להתנהגצריךבמשרדבנותגםשיש

כמוכמובן(.מנומסים,)יותרבהתאם

והרגליםמנהגיםכיבודרואים,שאתם

וידיעהאמיתיכבודמתוךמשלישונים

לגיטימי,הואמשלישונהחייםאורחשגם

עבודה.מקוםבכלורצויראוידברהוא

חרדיםבעובדיםלהתחשבצריךגםכך

מטפליםאיךלראותלמשל,חדשים.

צניעות,חוסר)כגוןפוגענייםבתכנים

מפריעיםאשרועוד(סובלנות,חוסר

החרדים.לעובדים

מאודאנושמשאבימחלקתעובדי

גםהאלו.בנושאיםלעזוריכולים

העובדיםקבלתעללעובדיםבהדרכות

בחסמיםבטיפולגםהחדשים,החרדים

ימיבארגוןוכמובןותרבותיים,חברתיים

שמותאמותחברתיותופעילויותכיף

העובדשלגםהשתתפותוומאפשרות

החרדי.

הואבהנתקלתשחברההשניהאתגר

לעובדיםהפיזיהעובדהמקוםהתאמת

למטבחלדאוגישלמשל,כמוהחדשים.

ובאירועיםכשרות,שמירתהמאפשר

לחברהכיבודלהזמנתלדאוגחברתיים

העובדיםלכלשמאפשרותהכשרותברמת

אתהופךזהשלפעמיםנכון,ליהנות.

עליאבלמורכבים,יותרלמעטהעניינים

והאמונותהחייםאורחאתלכבדכמעסיק

גםהחרדי,העובדכוללעובדכלשל

לי.נוחממשלאזהכמעסיקכאשר

שלהזמינותהואהשלישיהאתגר

שעבודהלזכור,חשובהחרדים.העובדים

שלהםמהעובדיםמצפיםאשרבמקומות

סמוךעדשישיובימיבשבתותגםזמינות

החרדי,לעובדאופציהאינםשבתלכניסת

לעבודהנדרשלאעצמוהואאםגם

לוחמולגםלעבודחשובבנוסף,בשבת.

היהודי.השנה

לשינויהזמןהגיע

החילונייםביןגדולקרעישבישראל

עובדיםלגייסמפחדיםאנשיםהרבהלחרדים.

למקומותלהתגייסחוששים)וחרדיםחרדים

מעדיפיםאדםכבניאנחנוכיחילוניים(,עבודה

שבאלנו,שמוכרמישהועםולדברלהעסיק

ישהצדדים,משניאבלדומה.תרבותימרקע

הקרע,אתלאחותדווקאפזהזמנותכאןלנו

הצדדים.לשניצמיחהולהביא

הציבורהאחרונות,בשניםועובדה,

לעבודה,שלוהיחסמשתנה.החרדי

לאכברולמוסדותיהלמדינהלהשכלה,

שנים.מספרלפנירקשהיהלמהדומה

גבריםחרדיםאלפיעשרותעכשיוכבר

התעסוקה,לשוקמצטרפיםונשים

הכשרהאואקדמיתהשכלהרוכשים

מתגייסיםובחוריםאברכיםמקצועית.

האחרוניםלחוקיםקשרכלללאלצה״ל

אזרחי-לאומי.ולשירות

אומר?זהמה

במקוםנחשפיםרביםחרדיםשעובדים

לציבוראינטנסיביתבצורהעבודתם

השני,ומהצדהחילונים.ולתרבותהחילוני

בדיוקצורהבאותהנחשפיםחילונים

ולתרבותו.החרדילציבור

העובדיםשלהחשיפהלא,אז

החילוניתלתרבותהחרדיים

דרךואתאותםמשנהאינה

אמורה.לאגםוהיאחייהם.

ודמוגרפייםכלכלייםמאפייניםההודית;החברה

כיוםוגדל.הולךבישראלהחרדיהציבורשלמשקלו

להכפילצפויוהוא%8בכ-באוכלוסייהשיעורומוערך

שנים.15בתוךזהשיעור

בגילחרדיםונשיםגבריםשלהנמוךהתעסוקהשיעור

הואהיהודיהציבורבשאר7596לעומת4396העבודה

העבודהבכוחנמוכיםהשתתפותשיעורישליוצאפועל

לעומת5096עבודה(מחפשיבצירוףמועסקים)שיעור

גבוהיםאבטלהשיעוריושלהכללי,היהודיבציבור8096

חלקשלהקטןהשיעורבהינתן896לעומת1296

6096לעומת3596העבודהבגילהנמצאזואוכלוסייה

תלוייחסיתגדולנפשותשמספרלכךהגורםדבר

הישראלי.לממוצעבהשוואהבודדכמפרנס

אלו.לעובדותהחופפיםתרבותייםהיבטיםגםקיימים

ניכרחלקלהקדישאמורההמשפחהאםרבותפעמים

לעבודהזמןפחותלהונותרהמשפחה,לגידולמזמנה

ולפרנסה.

החברהשלהכלכליתלמצוקההתורםנוסףגורם

יחסיתהנמוךהממוצע,הנישואיןגילהואהחרדית

להקיםנדרשיםצעיריםזוגותהכללי.בציבורלמקובל

השלכותולדברבחייהם,מוקדםבשלבנפרדביתמשק

עלגםכמווהדיור,הפרנסהצורכיעלמשקלכבדות

גבוהים.ללימודיםלהתפנותהיכולת

בישיבה,שניםשלרבמספרלמדהצעירהחרדיהמפרנס

פרופילמבחינתאךמשכיל,אדםהואכיכןאםוברור

העבודה.לשוקרלוונטיתהכשרהחסרהואתעסוקתי

בלבד.חלקיתהשכלהרוכשתהאישהרביםבמקרים

ברמההעבודהבשוקמשתלבמתאימההכשרהללאעובד

ביטחוןמשיגולאמינימוםלשכרקרובמשתכרבסיסית,

בשוקמשתלבשהעובדככלמחריפהזובעיהתעסוקתי.

יותר.מאוחרבגילהעבודה

עלבהתבסססובל,החרדיהציבוראלה,עלנוסף

באוכלוסייה,העונישיעורישלאובייקטיביותמדידות

ביתמשקשלהממוצעתגבוהים,ההכנסהעונימשיעורי

היהודישבמגזרבעודש״ח000,6היאהחרדיבמגזר

שקל.אלף12היאהכללי

בקרבהעונישיעורכימאשריםהלאומיהביטוחנתוני

העונימשיעורניכרתבמידהגבוההחרדיתהאוכלוסייה

השוניעלנוסףכילציין,ראויהכללית.באוכלוסייה

צורכת,החרדיתשהמשפחההמוצריםבסלהאובייקטיבי

במועטהסתפקותשלאמוניאוחברתיאידיאלגםקיים

במישורלפחותמתנגדים,רביםחרדיםעקרוני.דתיכערך

איןזאת,עםהמערבית.הצריכהלתרבותההצהרתי,

כרוכיםהחרדיבמגזרמהשינוייםחלקלפחותכילהכחיש

חרדי״ביניים״מעמדחדשה,שכבהשלבהתפתחותה

אחרת,בהגדרהישראלים״״חרדיםאומסוימת,כהגדרה

צריכהנורמותכיברורבכבוד.בפרנסההמעוניינת

משפחותאצלצורךבתורןויוצרותהולכותחדשות

החיים.רמתבהעלאתאחרותחרדיות
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לכלכחרדיםנשאריםהם

ביטוילידיבאהחרדיותםדבר.

אלאעצמית,בהגדרהרקלא

עםשלהםההדוקיםבקשריםגם

גדולילעמדתהכפיפותבקבלתהקהילה,

באימוץחרדיות,במפלגותבתמיכההדור,

דת-מדינהיחסיבנושאיחרדיותעמדות

לימודיהחרדי״ל״אידאלבנאמנותוכמובן

אתשולחיםהםלפיכך,עליון.כערךקודש

בהםחינוךמוסדותבאותםללמודילדיהם

כאשרליבה(,מקצועות)ללאלמדוהם

הנכונה.הדרךזובעיניהם

מכוון,בכוונתשלאאוליבהיותם,אולם

להוותיכוליםהםהצדדים,שנישלשגרירים

המגזרים.ביןהניכוראתולצמצםגשר

הענייןאתלסכםאםלכולנו.טובוזה

לארגוןתורמתחרדיםהעסקתמילים.בשתי

איכותיים,עובדיםהםהחרדיםשלכם.

לארגוןשיותרכמהלתרוםשבאיםיציבים,

רקבתמורה,הרבהמבקשיםולאשלכם,

ופרנסהשלהםהחייםאורחאתשתכבדו

רקלאתורמתהחרדיםהעסקתסבירה.

משהוכולה.לחברהאלאשלכם,לארגון

אליו.לשאוףוצריכיםאמוריםשכולנו

הציבוריבשדותלחודיםמתקנתהעדפה

שרשלהצעתואתכחודשייםלפניאישרההממשלה

חרדיםעובדיםשלשילובםאתלקדםבנטנפתליהכלכלה

המדינה.בשירות

כברחרדיותונשיםמאחרחרדים,לגבריםניתןהדגש

ביקורתשגרר)מהנשים.היותןמתוקףהולםלייצוגזוכות

חרדייםגבריםההחלטה,שבגללהחוששותחרדיותנשיםשל

שלהן(.העבודהמקומותאתיתפסו

מרכזייםמיעדיוהנוהתעסוקהבשוקחרדיםגבריםשילוב

מתבצעוהואבנטהשרשלבראשותוהכלכלהמשרדשל

ערוצים.במגוון

ונתונים:כללירקע

בעולםחרדיםגבריםשלההשתתפותשיעוריבישראל,

בעולםההשתתפותמשיעוריבהרבהנמוכיםהעבודה

מהנתוניםשעולהכפיהכללית,האוכלוסייהשלהעבודה

הבאים:

שלהראשוןלרבעוןנכוןכיעולה,אדםככוחמסקר

עלעומדחרדיםגבריםשלהתעסוקהשיעור2014שנת

התעסוקהמשיעורמשמעותיבאופןנמוךוהוא%5.44

כ-עלהעומד46-52העבודהבגילאיגבריםשלהכללי

היעדמןמשמעותיבאופןרחוקזהתעסוקהשיעור%18

1994הממשלהבהחלטת2020לשנתהממשלההציבהאשר

%36עלעומדאשר2010מיום

מקרבגם2011לשנתהאדםכוחסקרנתוניפיעל

במשרותהמועסקיםשיעורהמועסקים,החרדיםהגברים

בציבורבלבד%7.5למול%61משמעותית-גבוהחלקיות

הכללי.

המרכזיתהלשכהשלהחברתיהסקרנתוניפיעל

וכלכלהמחקרמינהל)עיבודי2011לשנתלסטטיסטיקה

המועסקיםהגבריםאוכלוסייתמתוךהכלכלה(:במשרד

מקומי(,שלטוןממשלה,)משרדיהציבוריהמינהלבענף

החרדיםלשיעורבהשוואהזאת,חרדים.הינם%1רק

בהגדרה(.)כתלות%8%01ביןעלהעומדבאוכלוסייה,

שלקשייהםעלשונותמחקריותעדויותלצדאלו,נתונים

עבודהבמקומותבהצלחהלהשתלבהחרדיהמגזרבני

הצורךעלמצביעיםהמדינה(,בשירות)ובפרטמגוונים

המדינה.בשירותחרדיםגבריםשלההולםייצוגםבקידום

חרדיםגבריםבפניהעומדיםהחסמיםכללמניתוח

נקודותמספרעולותהעבודה,בשוקלהשתלבהמעוניינים

מרכזיות:

הנובעיםתעסוקתייםכישוריםוהעדרהכשרתיחסם

החרדיתהחינוךמערכתמאופי

החרדיבציבורחברתיותמנורמותהנובעתרבותי,חסם

לעבודהיציאהמעודדותואינןהתורהלימודאתהמקדשות

כלכליתמשתלמתאיננהלעבודהיציאהכלכליחסם

והתמריציםהקצבאותמערךלאורוזאתהמקרים,מןבחלק

תורה.ללימודעיתותיהםאתהמקדישיםישיבה,בניזוכיםלהם

גבריםבפניהעומדיםהמרכזייםהחסמיםמןאחדכאמור,

העדרהינוהעבודהבשוקלהשתלבהמעונייניםחרדים

מתבצעזהלאתגרהמענהרלוונטית.תעסוקתיתהכשרה

ייעודיותאקדמיותמסגרותבאמצעותהןהאחרונותבשנים

משרדשלהכשרהכליבאמצעותוהןהחרדי,לציבור

אנוהאחרונותובשניםלהצלחה,זוכיםאלוכליםהכלכלה.

במסגרותהלומדיםהגבריםבשיעורדרמטיתלעליהעדים

העבודה.בשוקלהשתלבוהמעונייניםואחרות,אקדמיות

חרדיםנתקליםההכשרה,קבלתלאחרגםזאת,עם

מחקרמינהלשערךמחקרעבודה.למצואבקושירבים

העבודה",בשוקחרדיםאקדמאים)״השתלבותוכלכלה

חרדיםבוגריםכימצאקאופמן(דןוד״רמרציאנורעות

בהשוואהעבודהלמצואמתקשיםאקדמיותמסגרותשל

הןביטוילידיבאזהקושיחרדים.שאינםלמקביליהם

ארוךעבודהחיפושבמשךהןלפניות,יותרנמוךבמענה

קשייםהמשרה.מציאתלאחריותרנמוךבשכרוהןיותר,

שלהברוכההמגמהאתבאיבהלקטועעשוייםאלו

החרדי.במגזרהתעסוקהבעולםהשתלבות

החרדיתהאוכלוסייההשתלבותבחשיבותהכרהמתוך

יעדי2010ביוליישראלממשלתקבעההעבודה,בשוק

והקצתה0202-0102לשניםהחרדיתלאוכלוסייהתעסוקה

משנת)החלשניםחמשפניעלשקליםמיליון484מ-יותר

שנועדווצעדיםכליםלטובת(,2017שנתסוףועד2013

כליםעלבדגשבתעסוקה,החרדיתהאוכלוסייהשללשילוב

הפרט.והכשרתהעצמתשמטרתם

הוטל2013מיוליהממשלההחלטתבמסגרתבנוסף,

שלבהפעלתהולהתחיללגבשוהאוצר,הכלכלהשריעל

קיבלואשרחרדיםגבריםשלבתעסוקהלשילובתכנית

מחובתפטורלקבלשעתידיםאופטורהאחרונותבשנים

ביטחון,שירותלחוק19מספרלתיקוןבהתאםסדירשירות

חרדיםושלבנטל״(השוויון)״מתווה1986התשמ״ו

בתעסוקה.להשתלבהאזרחיובשירותבצה״להמשרתים
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