
onn N\»/nnבשוקחרדיםשלוהתערותםבנטלהשוויוןהואזובתקופה

האחרונותבשניםכימלמדיםבשטחועובדותשמחקריםאלאהעבודה,

לעבודהיוצאיםוגםצבאילשירותמתגייסיםגםחרדיםויותריותר

וגםחילוניםמעסיקיםמדאיגים:נתוניםשמציגחדשמחקרגםישאבל

גרינוודחנןחרדיםעובדיםלקלוטששיםלאדתיים-לאומיים
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ככלל,יעזור:לארבנידיןביתגם

חרדים.לשנואאוהבהישראליהציבור

הרבהכלל:מןיוצאיםכמהישנכון,

יוסףהרבלמרפא׳,מ׳עזראפירראלימלך

חסדבעלימספרועודנעמי׳,מ׳חםדיכהן

מש־לאדמויותאותןאבל׳ממלכתיים׳,

ליכות

$TS1$משליכות$TS1$

$DN2$משליכות$DN2$החברהכללעלחיוביתלתדמית

החרדית.

עיקריים:שורשיםשניהזולעוינות

השירותבנטלמשותפתנשיאההיעדר

העבודהבשוקהשתתפותוהיעדרהצבאי

כתחליף.לימודקצבאותקבלתובמקומה

בנתוניםלהעמיקשיעדיףשמיאלא

לפנישעודיגלהובמגמותהמספריים

הש־טרנדהישראליתבציבוריותשהחל

וויון

$TS1$השוויון$TS1$

$DN2$השוויון$DN2$,הח־ספינתשלהחרטוםהחלבנטל

רדים

$TS1$החרדים$TS1$

$DN2$החרדים$DN2$,שללכיווןהןאט-אט,להסתובב

התע־שללכיווןוהןבצבאשירותיותר

רות

$TS1$התערות$TS1$

$DN2$התערות$DN2$נוכחותמזהויותרהעבודה;בשוק

אק־במסגרותחרדיםשלוגוברתהולכת

דמיות,

$TS1$,אקדמיות$TS1$

$DN2$,אקדמיות$DN2$למק־תלמידיהןאתהמכשירות

צועות

$TS1$למקצועות$TS1$

$DN2$למקצועות$DN2$.עילית

שירתו2005בשנתהמספרים:להלן

שירתו2010בשנתבצה״ל.חרדים300

בשירות026,1ועודאיש,001,2בצה״ל

והסתכםגדלהמספר2011ב־אזרחי.

2012ובמאיאיש.683,4ב־יחדיו

האזרחיובשירותבצה״לשירתו

חרדים.000,01מ-יותר

הקפי־האקדמיבמישורגם

צות

$TS1$הקפיצות$TS1$

$DN2$הקפיצות$DN2$ומרשימות.משמעותיות

מוכיחיםהסטטיסטיםהנתונים

ומלמדיםבשטחניכראשראת

בשיעור%82שלעלייהעל

האח־בעשורהחרדיםתעסוקת

רון;

$TS1$;האחרון$TS1$

$DN2$;האחרון$DN2$שהוציאדו״חפיעלכך

האקדמייםבמוסדותהחרדיםהסטודנטיםמספר

משמעותישיפורסטודנטים.003,7כ-עלכיוםעומד

במוסדותשלמדוחרדיםסטודנטים000,3מולאל

בלבדסטודנטיםוכאלף2005ב-גבוההלהשכלה

2000בשנתשלמדו

עוד2012באוגוסטנאמן׳׳שמואלמוסד

הח־הסטודנטיםמספרכיבדו״חהתברר

רדים

$TS1$החרדים$TS1$

$DN2$החרדים$DN2$נכוןעומד,האקדמייםבמוסדות

הכתבה,כתיבתלרגע

סטוד־003,7כ-על

נטים.

$TS1$.סטודנטים$TS1$

$DN2$.סטודנטים$DN2$-בלבד°01/0כ

בשכבתמהאוכלוסייה

בקרבהרלוונטיתהגיל

זאתולמרותהחרדים.

משמעותישיפורזהו

סטו־000,3מולאל

דנטים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$שלמ־חרדים

דו

$TS1$שלמדו$TS1$

$DN2$שלמדו$DN2$להשכלהבמוסדות

וכאלף2005ב-גבוהה

בשנתבלבדסטודנטים

2000

אחדגל,ראובןד״ר

אתשביצעוהחוקרים

עמדואשרהדו״ח

השירותמנהלתבראש

במשרדהאזרחי-לאומי

מצ־הנתוניםכימסבירהממשלה,ראש

ביעים

$TS1$מצביעים$TS1$

$DN2$מצביעים$DN2$הח־בציבוררוחהלכישינויעל

רדי

$TS1$החרדי$TS1$

$DN2$החרדי$DN2$לכךעיקריתסיבההאחרון.בעשור

2008שלהכלכליהמשברהיאלדבריו

הכלכליהקושיאתיותרעודשהכביד

מחו״ל,בתרומותלפיחותגרםובמקביל

לג־שאפשרמהאז,עדבנדיבותשזרמו

ברים

$TS1$לגברים$TS1$

$DN2$לגברים$DN2$״השילובתורה.ללימודלהתמסר

חרדיםשלהקשההכלכלימצבםשבין

בק־הצמצוםגםכמוהכלכליוהמשבר

צבאות

$TS1$בקצבאות$TS1$

$DN2$בקצבאות$DN2$הח־אתדוחפיםהמדינה

רדים

$TS1$החרדים$TS1$

$DN2$החרדים$DN2$קובעלעבוד״,לצאת

גל.ד״ר

מרתקיםנתונים

גלד״רשלממחקרו

היחסעלמלמדים

שירותשביןהישר

חרדים,שלצבאי

ההשתלבותלבין

העבודהבשוקשלהם

%19השירות.לאחר

הנח״למבוגרי

השי־לאחרמשתלביםיהודהנצחהחרדי

רות

$TS1$השירות$TS1$

$DN2$השירות$DN2$המס־מבוגרי%09העבודה.בשוק

גרת

$TS1$המסגרת$TS1$

$DN2$המסגרת$DN2$משתלביםשח״רהחרדיתהצבאית

של%14מולאלזאתהעבודה.בשוק

שימומולואלשעובדיםחרדיםגברים

הגבריםאוכלוסייתכללשל°38»/לב

אחרות:במיליםשעובדת.הישראלית

העבודהלשוקיוצאיםשמשרתיםהחרדים

יותרמשמעותיבשיעורהשירות,לאחר

הישראלית.האוכלוסייהמכלל

עבודהמוצאיםכולםבסוף

ירושליםמכוןשלאחרחדשמחקר

ד״רבידילאחרונהשנערךישראל,לחקר

650בקרבמרציאנוורעותקאופמןדן

חר־אונוקרייתמכללתשלבוגרים

דים

$TS1$חרדים$TS1$

$DN2$חרדים$DN2$בשילובםושעוסקחרדיםושאינם

התעסוקה,בשוקחרדיםאקדמאיםשל

הש־המהפכהעובדתאתהואאףמאשש

קטה

$TS1$השקטה$TS1$

$DN2$השקטה$DN2$החרדי.בציבורשמתחוללת

קאופמןמתמקדיםמחקרבאותואבל

הסו־שלאחרבהיבטגםומרציאנו

גיה:

$TS1$:הסוגיה$TS1$

$DN2$:הסוגיה$DN2$מצדנכונותחוסר

חילוניםמעסיקים

ובמק־רבים

רים

$TS1$ובמקרים$TS1$

$DN2$ובמקרים$DN2$מעטיםלא

מעסי־גם

קים

$TS1$מעסיקים$TS1$

$DN2$מעסיקים$DN2$-דתיים

לק־לאומיים-

לוט

$TS1$לקלוט$TS1$

$DN2$לקלוט$DN2$החרדיםאת

לתעסוקה.

קדו־דעותמתוךואםבורותמתוךאם

מות.

המחקר

$TS1$קדוהמחקר$TS1$

$DN2$קדוהמחקר$DN2$הק־פרמטריםשלשורהבדק

שורים

$TS1$הקשורים$TS1$

$DN2$הקשורים$DN2$חרדיםשלהשתלבותםלמידת

ארב־העבודה.בשוקאקדמיתוארבעלי

עה

$TS1$ארבעה$TS1$

$DN2$ארבעה$DN2$מ-ליותרזכומהחרדיםבלבדאחוז
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ששלחו,חייםקורות100כלעלתשובות

אח־ממצאיםחרדים.מהלא25כ-לעומת

רים

$TS1$אחרים$TS1$

$DN2$אחרים$DN2$עבודהחיפושזמןמהמחקר:שעולים

6.4לעומתחודשים85.6הואהחרדיאצל

אצלכאשראחרים,בוגריםאצלחודשים

אףהחיפושזמןמתארךמשפטיםבוגרי

חודשים.מ-למעלה

החרדיםהאקדמאיםבקרבהשכרגם

האקד־בקרבמאשרמשמעותית,נמוך

מאים

$TS1$האקדמאים$TS1$

$DN2$האקדמאים$DN2$.מקרבלמחציתקרובהלא-חרדים

002,7עדמרוויחיםהאקדמאיםהחרדים

מקרבבלבד°33/0מולאלזאתש״ח.

מתהפךהיחסהלא-חרדיים.האקדמאים

השכרברמותהגבוהות:השכרברמות

°81/0רקנמצאיםומעלהש״ח000,11של

°33»/מולאלהאקדמאים,החרדיםמקרב

האקדמאים.הלא-חרדיםמקרב

אומרצדדים״.שנייש״למחקר

הכוסחציעללהסתכל״אפשרקאופמן.

הכוסחציעללהסתכלואפשרהמלאה

ול־פעריםשישהואהריקהחציהריקה.

הרדים

$TS1$ולהרדים$TS1$

$DN2$ולהרדים$DN2$העבו־בשוקלהשתלבקשהיותר

דה.

$TS1$.העבודה$TS1$

$DN2$.העבודה$DN2$אותםמזמיניםזמן,יותרלהםלוקח

ברמותמוצביםהםראיונות,לפחות

לקורותעוניםופחותנמוכותיותרשכר

ברמהגםהחילונים.מאשרשלהםהחיים

תוארהעבודהחיפושתהליךהאישית

ידעולאוהמראייניםנעיםלאכתהליך

הח־המועמדיםאותם.לאכולאיךבדיוק

רדים

$TS1$החרדים$TS1$

$DN2$החרדים$DN2$תיארושהםליחספעמיםהרבהזכו

נדבות״לקבץרוצהלא״אני

שהתחת־ואחריבירושליםבישיבהלמדתיילדים.לשישהואב34בןאנירוטנברב,מיכאללי״קוראים

בתי

$TS1$שהתחתבתי$TS1$

$DN2$שהתחתבתי$DN2$בעודעבדתיבערבהעובדים.עלאחראיוהייתישיפוצניקאצלעבדתילשכירות.כסףליהיהלא

במר־חשבונותהנהלתללמודהתחלתיכלשהובשלבהחודש.אתלגמורבשבילרקמזדמנות,עבררות

כז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$הילב.במכוןחשבוןראייתולמדתיקמ״חמארגוןמלגהקיבלתיובהמשךחרדיתלהכשרההחרדי

ה״-טק.בחברתועובדהתוארשלהאחרוניםבשלביםאני

בתוךבמכיתתאולישיפוצניק.בתוראובצרכנ״הרקלעבודיכולאתהכלשהוידעאותוארלךאין״אם

שלבחסדיםתלואהיהשלאכדיללמודהלכתיהעולם.אלהחוצהלפרוץיכולתלךאיןהחרדי.הציבור

כירוצה.שאניאילעבודיכשאנילהרגיששאוכלעבח־ה.איזושהילךימצאשאולימאכער,איזה

בהןצריךולאגדולמאודהיצעבהןשישעבודותרקהחרדי?בציבורלמצואכברשרעבח־האיזו

למטה.צוללבדיםהעשלהשכרעובדיםשלגדולהיצעשישואיתואר.

נדבות.לקבץהולכיםכסףוכשאיןלעבוד,לאשאפשרכזהמושגהיההאחרונותהשנים״בעשרים

נד־ואוסףהולךנורמטיבישאדםכזה,מצבהיהלאהספרדיםאצלוגםמזרח-אירובגלותר,ני

בות.

$TS1$.נדבות$TS1$

$DN2$.נדבות$DN2$מיםוישתהצרלחםויאכל״שבשאדםאולעבוד.לאכזהדבראץוהתפרנסו.עבדוחרדיםתמיד

ממשהיהלאצורףשהיהאדםפעםהשתנתה.הפרנסההיוםויתפרנס.שילךאויד,יפשוטלאאבל

כדיללמודצריךהיוםללמוד.וכךהמלאכהבעלאצלשוליהבהתחלהולהיותללכתאלאללמוד,צריך

יד״.לפשוטלאלעבודמעדיףאנילהתפרנס.

שלהם.התעסוקהושיעורחרדיםשלשירותשבץהקשר

גלראובןשלד״רמחקרומתוך

גלד״רשלמחקרומתוךהמשרתים.החרדיםבמספרגידול
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במ־נתקלנוהמזלזל.גבולעלאותו

עסיק

$TS1$במעסיק$TS1$

$DN2$במעסיק$DN2$דתי-לאומידיןעורךאחד

חרדי׳אניגלויה:בצורהשאמר

רקלאאחרות:במיליםאקלוט׳.לא

הלאומייםלדתייםגםאלאלחילונים,

חציחרדים.שלבקליטהבעיהיש

מוצאיםשהחרדיםהואהמלאהכוס

לאוהפעריםדבר,שלבסופועבודה

לוקחלחרדיםסטטיסטיתגדולים

ארבעה,ולחילוניםחודשיםשבעה

מצאוכולםדברשלבסופואבל

עבודה״.

לחרדיותחרדיםביןההבדלעל

אר־סמנכ״להואיוסטמןאברמי

גון

$TS1$ארגון$TS1$

$DN2$ארגון$DN2$לחרדים,מקצועי)קידוםקמ״ח

שניםחמשכברהפועלארגוןח״ג<;

התע־בשוקהחרדיהציבורלשילוב

סוקה,

$TS1$,התעסוקה$TS1$

$DN2$,התעסוקה$DN2$תעסו־וייעוץקיוםמלגותבעזרת

קתי

$TS1$תעסוקתי$TS1$

$DN2$תעסוקתי$DN2$.עםמסכיםממשלאיוסטמןולימודי

המלאה.הכוםחציבראייתקאופמןד״ר

החילונישהמעסיקרביםמקומות״יש

ובתוכםחרדים,מועמדיםפוגשלאאפילו

בולטים,יחסייםיתרונותלהםשישכאלה

שישבגללבו.שמושרשתהרתיעהבגלל

המעסיקיםהחרדי.כנגדקדומותדעותלו

להעמידירצושהחרדיםבטוחיםהחילונים

יוםמדימנחהלתפילתהעובדיםכלאת

להיותיכולכשרה.אוכלפינתשידרשואו

כמובנושאמתבקש,זהמהמקריםשבחלק

הרבהאבללמשל,במטבח,כשרמקום

מלהתעסקנרתעהחילוניהמעסיקפעמים

הזה״.הראש׳׳כאבעם

מסוימתבמידהקאופמןמסכים״נכון״,

רתיעה״ישיוסטמן.שלזוגישהעם

סטיגמותהמוןוישחרדיםכלפימסוימת

פעמיםהרבהשמתבררותהכללי,בציבור

בניגודהחרדיםלגבריםנכונות.כלא

ההפרדהחשובהלאהחרדיותלנשים

לאלנשים;גבריםביןהעבודהבמקומות

מקוםנראהאיךשלסוגיותלהםחשובות

העבודה״.

בדיוקידעולא״המראיינים

המועמדיםאותם.לאכולאיך

ליחספעמיםהרבהזכוהחרדים

גבולעלאותותיארושהם

במעסיקגםנתקלנוהמזלזל.

שאמרדתי-לאומידיןעורך

לאחרדי׳אניגלויה:בצורה

אקלוט׳״

סי־לדבריוכראייהמביאקאופמןד״ר

פור

$TS1$סיפור$TS1$

$DN2$סיפור$DN2$בחברהשהועסקחרדי,בחורשלאישי

לא״זהכשרות.עלבהשמרושלאגדולה

קאופמן,מדגישלובסטרים״,אכלושהם

כשרה.מטבחפינתעלשמרולאהם״אבל

יוכלושהםהחרדילבחוראמרהמעסיק

שיהיהכךהדבריםאתלארגןבעיה,בלי

הואשלא.ביקשממשוהמרואייןכשר,

החריגלהיותרוצהלאאני׳חבר׳ה,אמר:

להביאיכולאנישלי,לקפהאדאגאניפה.

הקפהאתמעדיףאניוממילאמהביתכוס

תתאמצואלאזלמטה.פההקפהמבית

שהואלהםלשדרלוחשובהיהבשבילי׳.

מעונייןלאוממשבמקוםלהשתלברוצה

בשבילו״.מיוחדותמהפכותשיעשו

לסיפוראחרתמבטזוויתנותןיוסטמן

חי־עבודהבמקוםהחרדישלהשתלבותו

לוני

$TS1$חילוני$TS1$

$DN2$חילוני$DN2$הזו,ההשתלבותכילהביןניתןממנה

היאחילונית,עבודהבסביבתחרדישל

בפונקציה״מדוברבדיעבד.שלמציאות

״אניטוען.הואבשוק״.המציאותשל

חברהביןיתלבטחרדישאדםחושבלא

בחילונית.ויבחרחרדיתלחברהחילונית

חרדיםמעסיקיםמספיקאיןבתכל׳ס

כמההחרדים.כלאתלהעסיקשיוכלו

בוג־לקלוטיכוליםחרדיםבנקסניפי

רי

$TS1$בוגרי$TS1$

$DN2$בוגרי$DN2$טבעילכןמוגבל.זהעסקים?מנהל

יראהעסקיםמנהלשבוגרוהגיוני

אישורויקבלבתל-אביבמשרה

מדוברכזה.למקוםלצאתמרבו

גרידא״.בכורח

לאזהבדיעבד?אולכתחילה

שלכניסתםזושקובעמהמשנה.

שנהגוכפיהעבודה,לשוקהחרדים

רביםדורותה׳לדברחרדיםיהודים

נוהגיםהחרדיםשלשאחיהםוכפי

יש־לגבולותמחוץואתראתרבכל

ראל.

$TS1$.ישראל$TS1$

$DN2$.ישראל$DN2$למ־המתמודדסתיו,דודהרב

שרת

$TS1$למשרת$TS1$

$DN2$למשרת$DN2$סיכםלישראל,הראשיהרב

למוסףבראיוןלאחרונההדבריםאת

שנים1015״תוךלדבריו׳הארץ׳.

וציונים-חרדיםשלחלוקהתהיהלא

ולאעובדיםביןחלוקהאלאדתיים,

תו־לאאולחברהתורמיםעובדים,

רמים,

$TS1$,תורמים$TS1$

$DN2$,תורמים$DN2$לאאובתרבותחלקנוטלים

אתהמההשאלהבתרבות.חלקנוטלים

העצ־ביוםהללאומראתהוהאםלובש

מאות

$TS1$העצמאות$TS1$

$DN2$העצמאות$DN2$משנית״.היא

מןחילונית.בסביבהלעבודמוכנים
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