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עובדים מקצועייםקושי בגיוס מכלל המעסיקים מצביעים על 85%–80%-כ➢

בגיוס עובדים מקצועייםקושי גדול מכלל המעסיקים מצביעים על 33%-כ➢

,  החל מעובדי רצפת ייצור: חסרים עובדים במגוון מקצועות ובכלל הרמות"➢
"דרך טכנאים והנדסאים וכלה במהנדסים

1.2.2018, נייר עמדה של התאחדות התעשיינים" העסקת עובדים זרים ומומחים זרים בישראל"ו; 2017, סקר ציפיות של התאחדות התעשיינים:מקור



שיעור האנשים שאינם עובדים  , בישראל•
משקף שיעור השתתפות גבוה  –נמוך מאוד 

מאוד בכוח העבודה ושיעור אבטלה הנמצא 
של כל הזמנים  " שפל"ב

לעבודה בתעשייה תדמית לא טובה–תדמית•

- OECD Stat. LFS by sex and age:נתונים indicators( . 2016נתונים לשנת.) ; (2017נתון לשנת )ס"הלמסקר כוח אדם של –ישראל
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OECDממוצע  ב"ארה ישראל

64–25גילי , שיעור התעסוקה



.  המכון החרדי למחקרי מדיניות, 2018, קסיר( קלינר)ניצה :מקור
(. הנתונים מתייחסים לתעשייה וחרושת)2016,סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:נתונים

מרבית המועסקים  
בתעשייה הם גברים  

יהודים לא חרדים

2.1%, גברים חרדים

0.8%, נשים חרדיות
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25.1%

, גברים ערבים
11.2%

, נשים ערביות
1.5%

,  אחרים
5.6%

התפלגות המועסקים בתעשייה
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כ גברים ונשים"סה גברים נשים

מין

חרדים יהודים לא חרדים ערבים כ האוכלוסייה"סה

.  המכון החרדי למחקרי מדיניות, "מבט השוואתי–איכות חיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית ", 2018, רומנובקסיר ודמיטרי ( קלינר)ניצה :מקור
(.לפי המתודולוגיה של המועצה הלאומית לכלכלה)בתוספת המתגוררים ביישובי גרעין חרדיים , חרדים מוגדרים בשיטת בית הספר האחרון. 2017,סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:נתונים

שיעור התעסוקה בקרב  
יהודים לא חרדים ובפרט  

גבוה וקרוב  , בקרב הגברים
למיצוי

2017שנת , 64–25גילים , שיעור התעסוקה

חשיבות רבה למיקוד  
צעדי גיוס עובדים בקרב  

אוכלוסיות נוספות
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(כלל הגילאים)תחזית התפלגות האוכלוסייה לפי שנים 

חרדים ערבים יהודים לא חרדים ואחרים

.עיבודים מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה–1980שנת : מקור
.הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חליחלר אחמד "ד, "ותרחישים לגידול האוכלוסייה בעתיד2017אוכלוסיית ישראל בפתחה של שנת "מצגת –2035–2015שנים 



החרדים אינם רוצים לעבוד•

ולכן רמת המיומנויות  , החרדים אינם לומדים לימודי ליבה•
שלהם נמוכה



37.1%

49.5%51.7%

73.4%

גברים נשים

64–25גילי , שיעור תעסוקה של חרדים

2004 2017
מספר המועסקים ומספר 

המועסקות שילש את עצמו  
הרבה )2017-ל2004בין 

מעבר לגידול באוכלוסיות 
(האחרות

.של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2017-ו2004נתוני סקרי כוח אדם לשנים . המכון החרדי למחקרי מדיניות, גיוון בתעסוקה. 2018, ניצה( קלינר)קסיר : מקור



261
265

225

חרדים יהודים לא חרדים ערבים

ציון ממוצע באוריינות קריאה

259
262

212

חרדים יהודים לא חרדים ערבים

ציון ממוצע באוריינות מתמטית

261

282

238

חרדים יהודים לא חרדים ערבים

ציון ממוצע בפתרון בעיות בסביבה מתוקשבת

,  2014–2015, (PIAAC)סקר מיומנויות :נתונים. 2018, המכון החרדי למחקרי מדיניות. מבט השוואתי–איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית , רומנובקסיר ודמיטרי ( קלינר)ניצה :מקור
.50וסטיית התקן עומדת על 250ממוצע הציונים הוא ; 500–0טווח הציונים במבחנים השונים הוא (. * 2015–2014שנים , 65–16גילים . )ה"וראמהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 



גברים

לימוד תורה בקרב גברים היא  –אידיאל לימוד התורה -

הבחירה המועדפת

(לפחות)24–23גילעדנמשךבכולל/בישיבההלימוד-

העבודהלשוקיוצאיםכשהםומשכך,צעירבגילמתחתנים-

משפחהבעלי(לרוב)הם

כשהם יוצאים לשוק העבודה אין ביכולתם הכלכלית  , לכן-

ללמוד לימודים ממושכים ולשלם שכר לימוד גבוה

נשים

עיקריותמפרנסות-

לרובהיאבסמינריםשקיבלוההכשרה-

ההוראהבמקצוע

יש מחסור במקומות עבודה למורות-

יחסיתנמוךשכרן,מכךוכתוצאה-

גברים ונשים

אקדמייםלימודיםמהסתייגות-

עצמילמימושאוקריירהלצורכיולא,פרנסהכמקורנתפסתעבודה-

המעמד האישי והחברתי של חרדי אינם נקבעים על פי מעמדו ותפקידו בעבודה-



הגיוסלקשייפתרון-

פורמליתהשכלההעדרלמרות,למידהויכולותאוריינותשלגבוההרמה-

העבודהלמקוםמחויבותשלגבוההורמהחייםניסיון–משפחותבעלימרביתם-

החרדיתבחברהמשמעותיתפחותהעבודהמקוםשלהתדמית-

חברתימעמדאוקריירהעלולאפרנסהמקורעלהואחרדיםאצלתעסוקהשלהדגש•

ועודבקהילה,הכנסתבביתהואהחרדישלהמעמד•



הולםשכרעםפרנסהמקור-

החרדיתלחברהמאודמתאימותוקצרותאקדמיות-לאמקצועיותהכשרות-

אקדמיתוארעםאנשיםשליחסיתנמוךשיעורישהחרדיתבחברה•

קצרותהכשרותמחפשיםולכן,משפחותבעליכברכשהםהעבודהלשוקנכנסיםהחרדים•

קצרהוהכשרההתמקצעותשלאלאתוארשלדרישהאיןבתעשייהשוניםבתפקידים•



תעסוקתימקצועיניסיוןהיעדר-

מלאהממשרהנמוךשאינובהיקףמשרותשלבקיומןצורך–גבוההעבודהשעותמספר-

(ילדיםשלרבבמספרמטופלותחרדיותנשים)הביתובמשקבילדיםוטיפולפרנסהשלכפולתפקיד–נשים▪

קודשללימודיעבודהביןלשלברצוןלעיתים–גברים▪

התעשייהולענףהעבודהלשוקולהצטרףלהשתלבהחרדיםעלהמקשיםתרבותייםהבדלים-



התמחותתכניותאומפעליתפניםהכשרותעלבדגשמקצועיותהכשרות-

משרהאחוזי90–80שלבהיקףמשרות-

-אילנוכחבפרט]העבודהבתחילתבעיקר,למעסיקהעובדביןפתוחציפיותתיאום-

:שלבגישה,[השונותהאוכלוסיותביןההיכרות

צריךהמעסיקומהצריךהחרדיהעובדמה▪

להתפשראפשראימהועלאפשרמהעל-זהאתזהפוגשיםהצרכיםאיך▪

"חושבהשניהצדמהיודעשאתהתניחאל",בפרטובגיווןבכללאנשיםבניהולתמידכמו▪

למשל לקנות מיקרוגל נוסף זה פתרון פשוט וזול ועוד, לזכור להפריד בין עיקר וטפל▪

,בהעסקת חרדים בתעשייה גלום פוטנציאל לתעשיינים ולחרדים
קיימים אתגרים אך ניתן להתמודד עמם



קסיר( קלינר)ניצה 

nitsa@machon.org.il


