באמצעות סקר שהקיף  260מרואיינים ,בוחן מחקר זה את מצבם החברתי־כלכלי של בעלי תשובה
חרדים ,את עמדותיהם כלפי נושא העבודה והפרנסה ואת החסמים העיקריים להשתלבותם בשוק
העבודה.
במחקר נמצא כי  85%מכלל בעלי התשובה עבדו לפני החזרה בתשובה ,אך  30%מהם נמצאים,
כיום ,מחוץ למעגל העבודה .החסם המרכזי לתעסוקה בקרב הנשים נובע מן הקושי לשלב בין
משפחה לעבודה ומחוסר יכולת להתחייב לעבודה בהיקף משרה מלא .כמחצית מכלל הנשים
העובדות וכחמישית מהגברים העובדים משתכרים עד  3,000ש״ח בחודש בלבד.
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על המרכז לחקר החברה החרדית
במכון ירושלים לחקר ישראל
המרכז לחקר החברה החרדית פועל כאשכול מחקרים במכון ירושלים לחקר ישראל.
הוא משמש זירת מחקר ודיון ציבורי ומתמקד בהיבטים השונים של החברה החרדית
בישראל .המטרה היא לסייע במימוש הפוטנציאל הכלכלי והתרבותי הגלום בחברה זו
ולהבין טוב יותר את מניעיה וצרכיה .המרכז מבקש לשמש בית-ועד לחוקרי החברה
החרדית — הבאים מתוך חברה זו ומחוצה לה — ולאפשר מפגשים בין אנשי מחקר,
מבצעי מדיניות ונציגי הקהילות החרדיות.
המרכז לחקר החברה החרדית הציב לעצמו קשת רחבה של אתגרים מחקריים
הנוגעים לחברה החרדית :קבוצות-תרבות ,תהליכים דמוגרפיים וחברתיים ,הבדלים
בין-קהילתיים ,חינוך יסודי ,לימודים תורניים ,השכלה גבוהה ומקצועית ,תעסוקה,
בינוי ודיור ,שכונות וערים חרדיות ,הרגלי צריכה ,דפוסי תרבות ,פנאי ותרבות ,התנהגות
פוליטית ודפוסי תקשורת.
המרכז לחקר החברה החרדית פועל במגוון דרכים :ייזום ופרסום מחקרים ,עריכת
כנסים ,זימון מפגשים של פורום חוקרי החברה החרדית ,הוצאה לאור של כתב-עת
אלקטרוני לחקר החברה החרדית ,הקמת מאגר ביבליוגרפי מוער של פרסומים מחקריים
על החברה החרדית .ניתן לעקוב אחר רוב פעולות אלה באתר האינטרנט של המרכז:
 .www.hardisociety.orgבראש המרכז עומד פרופ׳ עמירם גונן.
המרכז לחקר החברה החרדית נתמך על-ידי הפדרציה של ניו-יורק.

על המחבר
אסף מלחי הוא מומחה בחקר התעסוקה במגזר החרדי .מאז  2008הוא משמש רכז
תחום חקר החברה החרדית במִנהל המחקר של משרד הכלכלה ועוסק במחקר בתחום
זה גם במכון ירושלים לחקר ישראל ובמכון הישראלי לדמוקרטיה .מחקריו עוסקים
בעיקר בהשתלבותן של קבוצות אוכלוסייה חרדיות בתעסוקה והם מסייעים בקבלת
החלטות ובעיצוב המדיניות לגבי אוכלוסייה זו בתחומי התעסוקה ,הלימודים הגבוהים,
ההשתלבות בצבא ובשירות האזרחי-לאומי ,ועוד.
המחבר עומד לפני סיום הדוקטורט שלו באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,ומלמד בה
במסגרת תכנית ׳עתידים׳ .בנוסף ,הוא הקים וריכז את ״פורום חוקרי החברה החרדית״
במכון ירושלים לחקר ישראל.

תודות
למחקר זה שותפים רבים להם מבקש מחבר המחקר להודות על תמיכתם ועזרתם.
בראש ובראשונה ליוזמי המחקר ,אנשי עמותת ׳נטיעות׳ ,גב׳ דינה דיין מנכ״לית העמותה
ועמיתיה אהרון-אריאל לביא ויהונתן להב אשר פתחו בפני צוות המחקר צוהר מרתק
לעולם התשובה המגוון ,הדינמי והפורה ,וכן לרב עודד ניצני אשר העניק מהשראתו
לכל הליך העבודה .תודות נוספות לדן טיומקין ,איש תשובה אשר יעץ ,כיוון ומיקד
את ממצאיו של מחקר זה .כמו כן אני מבקש להודות לשותפי לעשייה ולמחקר מזה
שנים רבות ,ראובן גורּבַט ,מנהל תחום חרדים בארגון תבת-ג׳וינט ישראל ( )JDCולבועז
אברג׳יל על הערותיהם החשובות ולארגון הג׳וינט על הסיוע במימון המחקר .תודה למכון
ירושלים לחקר ישראל שמשמש בית למחקרים על החברה החרדית ואפשר לי לערוך את
המחקר במסגרתו ובמיוחד לפרופ׳ עמירם גונן ,ראש המרכז לחקר החברה החרדית במכון
ירושלים ,אשר המחקר לא היה יוצא לאור כפי שהוא ללא תמיכתו והכוונתו המקצועית
והמלומדת .תודתי נתונה גם לאנשי עבודת השדה ,שמעון וייס והדסה עובד ,על הפצת
השאלונים ועל מיקוד השאלון והתאמתו למאפיינים של בעלי התשובה החרדים .בסופו
של דבר ,ללא שיתוף הפעולה של עשרות המרואיינים האנונימיים אשר חלקו עמנו את
עולמם ,לא היה מחקר זה יוצא אל הפועל ועל כך נתונה להם תודתי מקרב לב .המחקר
מוקדש לחבריי משה וגל ,אשר חזרתם בתשובה היתה עבורי חוויה מכוננת.

על המחקר
למרות שקיים מסד מחקרי עשיר ורב-תחומי אודות תהליכי התשובה ,תנועת התשובה
ותהליכים אישיים וחברתיים הקשורים בה ,טרם נערך מחקר שיטתי שבחן את נושא
התעסוקה והפרנסה בקרב ציבור ייחודי זה ,המהווה חלק משמעותי מן האוכלוסייה
החרדית בישראל ,המוגדרת כאוכלוסיית-יעד למדיניות התעסוקה של ממשלת-ישראל.
באמצעות סקר שהקיף  260מרואיינים ,מחקר זה בוחן את מצבם החברתי-כלכלי
של בעלי-תשובה חרדים ,את עמדותיהם כלפי נושא העבודה והפרנסה ואת החסמים
העיקריים להשתלבותם בשוק העבודה .המחקר בחן את התנהגותם של בעלי-תשובה
חרדים בשוק העבודה ובכך ייחודו וחדשנותו .במחקר נמצא כי  85%מכלל בעלי התשובה
עבדו לפני שחזרו בתשובה ,אך כ 30%-מהם נמצאים כיום מחוץ למעגל העבודה ,וזאת
בעיקר בשל רצונם של הגברים להשקיע את מרבית זמנם בלימודי-קודש .החסם המרכזי
לתעסוקה בקרב הנשים נובע ,לפי דיווחן ,מן הרצון והצורך לטפל בילדים ,מן הקושי
לשלב בין משפחה לעבודה ומהיעדר יכולת להתחייב לעבודה בהיקף משרה מלא .השינוי
האישי והחברתי של התשובה מביא בהכרח לרמת-הכנסה שאינה מאפשרת קיום
בכבוד .כמחצית מכלל הנשים העובדות ( )46%וכחמישית מהגברים משתכרים עד 3,000
ש״ח בחודש בלבד ,וזאת בשל היקפי-משרה נמוכים ומפאת גילם הצעיר של מרבית
המרואיינים בסקר.
ממצאי המחקר יכולים לסייע למקבלי ההחלטות ולפעילים החברתיים המעוניינים
לגבש מדיניות הנוגעת לסוגיות שונות של אוכלוסיית בעלי התשובה החרדים .כמו כן,
עשויים ממצאי המחקר לסייע לבעלי התשובה החרדים להשתלב בשוק העבודה ולבנות
בסיס כלכלי בר-קיימא להם ולמשפחותיהם.
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לוחות
לוח  .:1המרואיינים ,לפי גיל ,מצב משפחתי ומגדר ומספר ילדים ,באחוזים30	�����2015 ,
לוח  : 2מסגרת הלימודים של ילדי המרואיינים ,באחוזים31	��������������������������������� 2015 ,
לוח  .:3המרואיינים ,לפי צורת ההחזקה בדירת המגורים ,באחוזים33	������������������2015 ,
לוח  .:4משקי הבית של המרואיינים ,לפי רמת ההכנסה החודשית מעבודה,
באחוזים34	������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2015 ,
לוח  .:5המרואיינים ,לפי שירות צבאי ושירות אזרחי ,באחוזים35	������������������������ 2015 ,
לוח  : 6המרואיינים ,לפי רמת ההשכלה ,באחוזים36	���������������������������������������������� 2015 ,
לוח  .:7המרואיינים ,לפי מצב תעסוקתי נוכחי ומצב תעסוקתי לפני התשובה,
באחוזים42	������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2015 ,
לוח  .:8המרואיינים שעבדו בעת הסקר ,לפי משלחי-יד ,באחוזים45	���������������������2015 ,
לוח  .:9המרואיינים ,לפי עמדות כלפי היציאה לעבודה ,באחוזים58	��������������������� 2015 ,
לוח  .:10עמדות ביחס ללימודי-חול במוסדות חינוך חרדיים ,באחוזים59	�������������� 2015 ,
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המרואיינים ,לפי מאפייני השכלה ,באחוזים37	������������������������������������ 2015 ,
המרואיינים ,לפי הגדרה עצמית ומגדר ,באחוזים40	���������������������������� 2015 ,
המרואיינים ,לפי השתייכות לזרם חרדי ומגדר ,באחוזים41	���������������2015 ,
המרואיינים שעבדו בעת הסקר ,לפי משלח-יד ,באחוזים46	��������������� 2015 ,
תהליך היציאה ממעגל העבודה בקרב בעלי תשובה חרדים,
באחוזים47	����������������������������������������������������������������������������������������������� 2015 ,
רמות-שכר במקום העבודה הנוכחי של בעלי תשובה חרדים,
באחוזים50	����������������������������������������������������������������������������������������������� 2015 ,
חשיבות של מאפיינים במקום העבודה אצל בעלי תשובה חרדים,
53	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2015
מידת שביעות הרצון ממקום העבודה הנוכחי וממקום העבודה
בעבר ,באחוזים מן העובדים כיום ובעבר54	����������������������������������������� 2015 ,
מידת שביעות הרצון של בעלי תשובה חרדים ממיצוי כישורים
ויכולות במקום העבודה הנוכחי ובעבר ,באחוזים מסך העובדים
כיום ובעבר55	������������������������������������������������������������������������������������������ 2015 ,

פרנסה גדולה יותר מן הגאולה
(מדרש תהילים פ׳ב׳)

תקציר
שיטת המחקר ומטרותיו
בשנים האחרונות נעשים מאמצים רבים לשלב ולקדם אוכלוסיות חרדיות מגוונות בשוק
העבודה ,בלימודים גבוהים ובשירות צבאי ואזרחי .האוכלוסייה החרדית אינה עשויה
מקשה אחת והיא מורכבת מקהילות ,פלגים ,ציבורים וחוגים רבים המרכיבים את
הפסיפס האנושי החרדי החי בישראל ובתפוצות .ציבור בעלי התשובה החרדים הוא אחד
מציבורים אלה והוא מהווה ,לפי הערכות שונות ,בין  15%ל 20%-מכלל האוכלוסייה
החרדית בישראל 1ומורכב בעצמו מקבוצות-מִשנה מובחנות.
מחקר זה בחן את עמדותיהם ואת יחסם של בעלי תשובה חרדים כלפי עבודה
ופרנסה ,זיהה את החסמים המרכזיים להשתלבותם בשוק העבודה ,ובתוך כך הציע
פתרונות מעשיים לקובעי המדיניות ,כדי לשפר את המצב ולהנהיג שינוי אסטרטגי בתחום
זה .בנוסף עלה בידינו ללמוד על התנהגותם של בעלי תשובה חרדים בשוק העבודה ובכך
ייחודו של מחקר זה .בשונה ממחקרים קודמים אודות בעלי תשובה ,מחקר זה אינו מבקש
לברר תהיות וסוגיות אידיאולוגיות או חברתיות הנוגעות לציבור ייחודי זה ,אלא מציע
כלים יישומיים אפשריים לקידום בעלי תשובה חרדים המבקשים להשתלב ולהתקדם
בעבודה ,וזאת באמצעות מסקנות מחקריות חדשות .למרות שקיים מסד מחקרי עשיר
ורב-תחומי אודות תהליכי התשובה ,תנועת התשובה ותהליכים אישיים וחברתיים
הקשורים בה — טרם נערך מחקר שיטתי אשר בחן את נושא התעסוקה והפרנסה בקרב
ציבור ייחודי זה ,שהוא חלק משמעותי מן האוכלוסייה החרדית בישראל ,המוגדרת
2
אוכלוסיית-יעד למדיניות-תעסוקה שלגביה נקבעו יעדים ממשלתיים לשנת .2020
אף שהמחקר אמפירי בעיקרו ,יש בו ממצאים המאפשרים לסייע למקבלי ההחלטות
ולפעילים חברתיים המעוניינים לגבש מדיניות וכלי-סיוע לציבור בעלי התשובה החרדים
המבקשים להשתלב בשוק העבודה ,על-מנת לגבש בסיס כלכלי בר-קיימא למשפחות אלו
ולקהילות שעליהן הן נמנות.
 1על-פי הערכות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,הסקר החברתי.2009 ,
 2בהתאם להחלטות ממשלה שונות ,נקבעו ,בשנת  ,2011יעדי תעסוקה לנשים ולגברים חרדים .לפי יעדים
אלה ,שיעורם אמור להגיע בשנת  2020ל.63%-
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במסגרת המחקר הופצו כ 260-שאלונים לנשים ולגברים שהגדירו עצמם ׳בעלי
תשובה חרדים׳ ,במטרה לבחון את מצבם ואת עברם התעסוקתי .באמצעות השאלונים
נבחן הרקע ההשכלתי והדמוגרפי של אוכלוסייה זו וכן נבחנו עמדותיה ביחס לשאלות
של פרנסה ועבודה .בטרם עריכת המחקר הכמותי נערכו פגישות ודיונים עם פעילים
חברתיים ובעלי תפקידים מן המגזר השלישי העוסקים בקידום התעסוקה בקרב בעלי
תשובה חרדים .הסקר הכמותי אשר שימש בסיס למחקר זה ,נערך בחודשים אפריל —
יוני  2015על-ידי סוקרים שהפיצו את שאלוני המחקר בריכוזי-אוכלוסייה ,בתי-מדרש
וישיבות של בעלי תשובה חרדים באזורים שונים ,בעיקר בירושלים וסביבתה .מכיוון
שלא ניתן לגבש מסגרת דגימה שיטתית לבעלי התשובה החרדים בישראל — ציבור אשר
גבולותיו אינם ברורים ואינם מוגדרים — ראוי להתייחס למחקר הנוכחי כאל מחקר
כמותי ראשוני — מעין מחקר-גישוש שיכול להצביע על תופעות ומצוקות קיימות ,אך
לא בהכרח על עוצמתן וממדיהן .בהתאם לכך ,המחקר מספק שפע נתונים וממצאים על
בסיס סטטיסטיקה תיאורית המאפשרת להצביע על תופעות שונות בתחום התעסוקה
והפרנסה של אוכלוסיית המחקר ולאפיין אותן.

ממצאים ומחקרי-המשך רצויים
ממצאי המחקר מלמדים כי למעלה ממחצית הגברים ( )56%ושני שליש מן הנשים
( )67%עבדו בעת הסקר במִגוון מקצועות ותחומים .יתרה מזאת :המחקר מעלה כי רוב
בעלי התשובה החרדים עבדו לפני חזרתם בתשובה אך  30%מהם אינם עובדים כיום,
בעיקר בשל רצונם של הגברים להשקיע את מרבית זמנם בלימודי-קודש .בקרב הנשים
נבע החסם המרכזי לתעסוקה ,לפי דיווחן ,מן הרצון והצורך לטפל בילדים ,מן הקושי
לשלב בין משפחה לעבודה ומחוסר יכולת להתחייב לעבודה בהיקפי-משרה מלאים .עם
זאת ,ועל-אף שיעור תעסוקה זה ,היתה רמת השכר של האוכלוסייה הנחקרת נמוכה
מאוד :כמחצית מכלל הנשים העובדות ( )46%וכחמישית מן הגברים ,משתכרים עד
 3,000ש״ח בלבד בחודש (!) וזאת בשל היקפי-משרה נמוכים ומפאת גילם הצעיר של
מרבית המשיבים .לפיכך ,אף שחלק ניכר מבעלי התשובה הם בעלי השכלה תיכונית ואף
אקדמית ,שכר מרביתם אינו מאפשר התקדמות והתבססות בשוק העבודה ,וזאת מפאת
שינויי השקפה ותפיסה הנובעים מהמרת הזהות והערכים הנורמטיביים הרווחים בקרב
בעלי תשובה רבים .השכר הנמוך עלול להציב קשיים אישיים וחברתיים אשר עומדים
בפני בעלי תשובה חרדים רבים המתמודדים עם התלבטויות ואתגרים הקשורים למעמדם
החברתי ,מערכות יחסים מורכבות עם בני הזוג וסוגיית חינוך הילדים ,כמו גם שאלת
השייכות וההיטמעות בקרב האוכלוסייה החרדית ,המגלה ,לעתים ,יחס אמביוולנטי
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כלפי בעלי תשובה ,גם שנים רבות לאחר תהליך התשובה .נושא הפרנסה והתעסוקה של
בעלי התשובה אינו חזות הכול בעולמם המורכב והדינמי של צעירים אלו ,אלא רק סממן
אחד ממכלול נושאים המעידים על ייחודם החברתי.
העובדה שמרבית המרואיינים ( )61%הגדירו עצמם ׳בעלי תשובה חרדים׳ מאששת
הערכות קודמות בדבר ייחודה ונבדלותה של קבוצת בעלי התשובה במגזר החרדי (גודמן,
 ;2002קפלן ;2007 ,זיכרמן .)2014 ,ניתן לומר בזהירות רבה כי אנו עדים להיווצרותה
של קטגוריה חברתית חדשה בתוך המגזר החרדי ההטרוגני וכי קטגוריה זו טרם
זכתה להתייחסות ממסדית ומחקרית מספקת .לבעלי תשובה רבים יש צרכים ,עמדות
ומאפיינים ייחודיים כלפי נושא התעסוקה וכלפי נושאים רבים אחרים המייחדים אותם
מעמיתיהם ה׳חרדים מבית׳ ,אשר גדלו והתחנכו ביובל השנים האחרון על ערכי ׳חברת
הלומדים׳ החרדית .יחד עם זאת ,עקב העובדה שהקבוצה בה עסקינן מתקיימת בתוך
החברה החרדית ופרוסה למעשה בכל תת-מגזריה כבר קרוב לארבעה עשורים ,ניכר שיש
לה פוטנציאל לתפקד כסוכנת שינוי חברתי ,וזאת משום ששינויים שיחלחלו לתוכה
עשויים להשפיע על כלל החברה החרדית .ייתכן שדווקא לקבוצה זו יש יתרון יחסי
שעשוי לסייע בהנהגת שינוי אסטרטגי בתחום התעסוקה בקרב האוכלוסייה החרדית
כולה.
כשם שמחקר זה פותח צוהר לנושא התעסוקה של בעלי תשובה חרדים ,כך הוא גם
מעורר שאלות נוספות המצריכות מחקרים נוספים בתחום:
 מהן ההשלכות ארוכות הטווח של מצוקות כלכליות ותעסוקתיות על נשירה ועל
הדרה של בני הדור השני של בעלי תשובה חרדים?
 האם ניתן לפשר ולגשר על פערים ׳השקפתיים׳ של בעלי תשובה חרדים בנוגע לצורך
החיוני בפרנסה יציבה ומספקת?
 האם נדרשים כלי-סיוע ייחודיים לשילוב ולקידום תעסוקה בקרב בעלי תשובה
חרדים?
 האם מדובר בבעיה ציבורית המחייבת צורך בהתערבות ממשלתית ממוקדת בכשלים
התעסוקתיים שזוהו במחקר?
 מי הם הגורמים האמורים לגבש ולספק פתרונות תעסוקתיים לאוכלוסייה זו?
 מהן הזירות בהן ניתן לקדם את המודעּות לצרכים התעסוקתיים הייחודיים של
בעלי התשובה החרדים?
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כדי לתת מענה לשאלות היישומיות והמחקריות אלה ואחרות תידרשנה עבודות-מחקר
נוספות הנובעות מממצאיו של מחקר זה .קיים צורך ברור במחקרים נוספים — בהם
מחקרי-עומק איכותניים — כדי להכיר את מכלול ההיבטים התעסוקתיים של בעלי
תשובה חרדים ,ובעיקר את הקשר של היבטים אלו למעגלי-חיים נוספים של משפחות
אלו .נדרשת חקירה נוספת אשר תסייע לאפיין ולחדד הבדלים בין בעלי תשובה מקהילות
ומזרמים שונים ,להם דפוסי-התנהגות שונים ועמדות שונות ביחס לתעסוקה ,במטרה
למקסם את האמצעים שעשויים לסייע לבעלי תשובה ממִגוון אזורים וזרמים.

מסקנות והמלצות ראשוניות
בהסתמך על מחקר זה עולות מספר שאלות ומסקנות אודות דרכי הטיפול והסיוע בבעלי
תשובה חרדים המעוניינים להשתלב ולהתקדם בשוק העבודה .היות שכיום מופעלים
כלי-סיוע מגוונים לשילוב חרדים בתעסוקה — ביניהם מרכזי הכוון והשמה ייעודיים
לאוכלוסייה זו — ניתן להציע כלי-סיוע שאמורים להשתלב במהלך הוליסטי לקידומן
ולשילובן של אוכלוסיות חרדיות שונות בשוק העבודה ,אשר ציבור בעלי התשובה
החרדים הוא חלק משמעותי מהן:
 התאמת תנאי-קבלה למסלולי לימוד ,הכשרה והשמה בתעסוקה :בעלי תשובה
רבים המבקשים להשתלב במסגרות אקדמיות ייעודיות לחרדים ,או לקבל מלגת-
לימודים ,נדחים כיום בשל קריטריון שנקבע על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ,לפיו
׳חרדי׳ הוא מי שלימודיו התיכוניים התקיימו במסגרות-חינוך חרדיות (למשל ,׳ישיבה
קטנה׳) .המחקר הנוכחי מראה כי  10%בלבד מאוכלוסייה זו למדו במסגרות-חינוך
אלו ולכן הם אינם זכאים ללמוד במסגרות-חינוך אקדמיות מותאמות לחרדים
ולבקש מלגות ייעודיות לחרדים .עדכון הקריטריונים הללו והתייחסות למסגרות
החינוך של ילדי החוזרים בתשובה אשר מרביתם לומדים במסגרות-חינוך חרדיות,
עשוי להכליל בעלי תשובה רבים במסגרת הזכאים למלגות חיוניות אשר עשויות
לשפר מאוד את הכלים לקידומם התעסוקתי.
 פיתוח כלי-סיוע ייחודיים לשילוב בעלי תשובה ,לצד שימוש מותאם בייעוץ,
הכוונה והשמה במרכזי-הכְוון לחרדים ,כולל הכוונה ומיקוד בענייני השקפה
בנושא תעסוקה :במטרה לגבור על חסמים הקשורים בסדרי-עדיפויות ובהשקפות
הנוגעות לחשיבות נושא התעסוקה והפרנסה ,ניתן לפתח מערך-ייעוץ ייחודי המותאם
למאפיינים ולצרכים הייחודיים של אוכלוסיית המחקר .יועצים שיעברו הכשרה
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מותאמת ,יוכלו להשתלב להערכתנו במרכזי-הכוון תעסוקתיים קיימים המיועדים
לאוכלוסייה החרדית ולסייע באיתור מִשרות שיענו על ההעדפות התעסוקתיות
והחברתיות של בעלי תשובה חרדים המבקשים לעסוק בתחומים חברתיים ואחרים.
ייעוץ ייחודי זה יכול להתבצע גם בטלפון ובאמצעות רכז ייעודי הבקיא במאפיינים
ובצרכים של אוכלוסייה זו.
 הגדרה ברורה של קהלי היעד והאוכלוסייה הרלוונטית :היות שמדובר באוכלוסייה
שגבולותיה אינם ברורים דיים ,ראוי לגבש הגדרות ברורות ומוסכמות של קהלי-יעד
הזקוקים לסיוע על בסיס קריטריונים שונים הקשורים לסוג ההשכלה בגיל התיכון
ומסגרות החינוך של ילדיהם של בעלי התשובה ,שמרביתם ( )83%לומדים במסגרות
חרדיות.
 הכשרה והכנה לתעסוקה בגילאים שונים :ממצאי מחקר זה הראו כי כ 60%-מכלל
המשיבים שלא עבדו ,אינם מחפשים עבודה ואף אינם מעוניינים לעבוד .לכן חשוב
להתמקד באוכלוסיית בעלי התשובה החרדים הּבשלה להשתלב ולהתקדם בשוק
העבודה .עם זאת ,היות שגילם של חלק ניכר מבעלי התשובה הוא צעיר למדי (הגיל
הממוצע של המשיבים עמד על  34שנים) ,יש לבחון במקביל אפשרויות להכשרה
והכנה לתעסוקה עבור בעלי תשובה צעירים בטרם היותם בעלי משפחות ,במטרה
להקנות להם כלים להשתלבות מיטבית בשוק העבודה.
 יזמּות עסקית וחברתית :ממצאי מחקר זה מלמדים כי חלק ניכר מבעלי התשובה
החרדים נוטים לעסוק בתחומים חברתיים ומייחסים חשיבות רבה למשרות בעלות
ערך מוסף חברתי .לכן חשוב לבחון אפשרות לגיבוש תכניות שיקנו כלים ליזמּות
עסקית או חברתית ויותאמו לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של בעלי תשובה
חרדים .התאמות אלו יכולות להתבצע במסגרת מרכזי-מעוף שקיימים ברחבי הארץ,
המסייעים ליזמים ובעלי עסקים חדשים.
אנו תקווה כי מחקר זה יתרום לגופי הידע המחקריים העוסקים בהבנת מהותה
החברתית ,הקהילתית והאישית של תופעת התשובה בהקשרים מרובים ,ובייחוד בהקשר
התעסוקתי-כלכלי אשר לא נחקר עד כה .מחקר זה מציע גם תרומה יישומית לארגונים
ולמוסדות העוסקים בגיבוש ובקידום מדיניות חברתית-תעסוקתית לאוכלוסיות מיוחדות
בחברה הישראלית בכלל ובשוק העבודה בפרט.
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לסיכום ,עלינו להתבונן נכוחה לעבר התמונה החברתית והכלכלית הרחבה.
המגזר החרדי בישראל נמצא זה שנים על פרשת דרכים חברתית וכלכלית הרת-גורל,
בתוך הפסיפס האנושי המרכיב את החברה הישראלית .ממשקיו עם החברה כולה באים
לידי ביטוי בזירות שונות ,ביניהן הזירה הכלכלית של שוק העבודה .זה למעלה מעשור
מתחוללים שינויים בדפוסי התעסוקה וההשכלה של נשים וגברים חרדים המבקשים
לחלץ את משפחותיהם מעוני .אוכלוסיית בעלי התשובה החרדים מתמודדת עם אתגרים
וקשיים תעסוקתיים וכלכליים שחלקם נובעים מאימוץ אורחות החיים של קהילות
חרדיות ׳ילידות׳ ּוותיקות ,וחלקם אתגרים ייחודיים רק לה .אף-על-פי-כן לבעלי תשובה
חרדים יש מעלות ויתרונות שאינם רווחים בקרב החרדים ׳מבית׳ ,וזאת בשל יכולתם
להבין ולפרש נכונה קודים תרבותיים-חברתיים של החברה הישראלית הכללית .יכולות
אלו ,לצד השכלה כללית רחבה ומלאה ,עשויות לסייע בהשתלבות בעבודה וביצירת גשר
יציב ובטוח בין העולם החרדי המגוון לבין הציבוריּות הישראלית .השתלבות מושֹכלת של
אוכלוסייה ייחודית זו בשוק העבודה ,תספק מנוף משמעותי להקטנת הפערים הכלכליים
בין האוכלוסיות בישראל ,שהם מן הגדולים בעולם המפותח (מדינות ה )OECD-ולצמצם
את ממדי העוני בחברה החרדית ,שנותרו גבוהים ביותר למרות ההשתלבות המואצת
של אוכלוסייה זו בשוק העבודה 3.יתרה מזאת :לבעלי התשובה החרדים יש פוטנציאל
בלתי-מבוטל לשמש סוכני שינוי מערכתי בתוך החברה החרדית בזכות יכולתם ׳לתרגם׳
מסרים וידע בין המגזרים השונים המרכיבים את החברה הישראלית .להערכתנו ,מי
שישכיל לסייע ולקדם אוכלוסייה זו במגוון תחומים ותפקידים ,יפיק תועלת כלכלית
וחברתית ראשונה במעלה ממהלך ארוך-טווח זה.

 3לפי דו״ח העוני של המוסד לביטוח לאומי ,עמד שיעור העניים בקרב האוכלוסייה החרדית בשנת 2013
על  .66%בהתאם לדו״ח זה ,האוכלוסייה החרדית היא היחידה בה שיעורי העוני נמצאים במגמת עלייה.
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תהליכי התשובה והשלכותיהם על הפרט ועל משפחתו
תופעת התשובה
חרף קיומם של יסודות משותפים לכל בעלי התשובה החרדים קיימים הבדלים בין
קבוצות שונות בתוך אוכלוסייה זו ואלה קשורים הן לתקופה בה חל תהליך התשובה והן
לקהילת המקור של ציבור זה .מבחינה כרונולוגית מקובל לאפיין את תהליך התשובה
בישראל בשלושה גלים מרכזיים :הגל הראשון החל לאחר מלחמת ששת הימים ()1967
ובעיקר בעקבות מלחמת יום הכיפורים ( )1973וההלם שאחז בחלקים מן הציבור
הישראלי בעקבות מלחמות אלו .בשנים ההן היו בעלי התשובה בעיקר בני המעמד
הבינוני האשכנזי ובני המעמד הבינוני הנמוך שאינם אשכנזים .גל תשובה שני התחולל
באמצע שנות ה ,80-בעיקר מקרב בני המעמד הנמוך והבינוני-נמוך המזרחי ,ונכרך
בעליית ש״ס והתנועה הספרדית המזרחית .גל התשובה השלישי החל מאמצע שנות
ה .90-אז התאפיינו חלק מבעלי התשובה בחיפוש רוחני ,בנטייה ל׳גל החדש׳ (New
 ,)Ageבנטייה לתורת הקבלה ,בחזרה למסורת ולשורשים ,בתהליך של חיפוש ,בסקרנות
וברצון ללמוד יהדות והלכה .מחקר זה מביא עדויות לגבי השוני שבין בעלי התשובה מן
הגלים השונים ,ובעיקר לגבי המאפיינים הייחודיים של בעלי התשובה מן העת האחרונה,
המבקשים לממש את עצמם לא רק באמצעות התקרבות לדת על בסיס רוחני בלבד ,אלא
גם באמצעות תחומי עיסוקם בחיי היום-יום ,ובעיקר באמצעות תרומה לזולת ועיסוק
במקצועות שיש בהם תרומה חברתית.
חלוקה נוספת של בעלי תשובה חרדים נוגעת למידת היטמעותם במגזר החרדי או
במידת היבדלותם ממנו .לפי מדד זה ,חיים זיכרמן ( )2014מציע חלוקה לשלוש קבוצות:
נטועים ,משתלבים וקהילות נפרדות.
לקבוצה הראשונה ,קבוצת הנטועים ,יש בדרך כלל מאפיינים מסורתיים ששורשיהם
נטועים ביהדות המזרחית-ספרדית אשר פיתחה בשנות ה 80-וה 90-זהות חרדית ׳רכה׳
סביב תנועת ש״ס והביאה לתמורות חברתיות ודתיות עמוקות בכל היבטי החיים של
היהדות המזרחית בישראל (ליאון .)2009 ,קבוצה זו שומרת בדרך כלל על מאפיינים
זהותיים קודמים ,נשארת לגור במקום המגורים הקודם שלה וחבריה שומרים אף על
תחומי העיסוק הקודמים שלהם ,כפי שתואר לעיל .גם הקשר עם בני המשפחה נותר
לרוב יציב וקבוע ועל כן תהליך התשובה של קבוצה זו הוא בד״כ מתון יותר.
הקבוצה השנייה היא קבוצת המשתלבים-נטמעים .להערכתי ,זהו חלק הארי של
בעלי התשובה החרדים בישראל ,המבקשים להשתלב ולהיטמע בקרב הציבור החרדי
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הכללי תוך נטישת אורח-חייהם הקודם ,ניתוק חלקי או מלא של קשרים עם בני-משפחה
וחברים ,מעבר למגורים בשכונות או בערים חרדיות ,חינוך הילדים במסגרות חרדיות
מקובלות ,אימוץ סממני הלבוש וסגנון הדיבור החרדי ועוד .קבוצה זו היא לרוב ממוצא
אשכנזי ומרקע חילוני מובהק.
הקבוצה השלישית מורכבת מקהילות הומוגניות של בעלי תשובה חרדים אשר
מתרכזים סביב רבנים כריזמטיים — למשל ,בחסידות ברסלב ובקהילות ספרדיות-
מזרחיות .קהילות אלו מרוכזות בשכונות בצפת ,יבניאל ,ירושלים ,בית-שמש ועוד .הן
מקצינות לעתים את אורח החיים החרדי ומקפידות מאוד בקיום המצוות וההלכה.
ממדיה ,גבולותיה והיקפה של תופעת התשובה טרם הובהרו עד תום מבחינה
מחקרית וכמותית ,זאת למרות שפע המחקר החברתי וההיסטורי שקיים על מאפייניה.
מבחינה כמותית ,הערכות סטטיסטיות שונות מצביעות על כך שבישראל היו בשנת 2012
בין  176אלף (אומדן מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת  )2009ל 267-אלף
בעלי תשובה (אומדן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,סקר חברתי  .)2012הפער בין שני
אומדנים אלה נובע מן הקושי שבהגדרת הציבור הנדון — קושי המאפיין את הגדרת
כלל האוכלוסייה החרדית בישראל בסדרות סטטיסטיות שונות בסקר החברתי או סקר
כוח-אדם (מלחי וגרינשטיין .)2010 ,עם זאת ברור כי לא כל בעלי התשובה בישראל הם
חרדים ,שכן חלקם דתיים-לאומיים 4.בנוסף ,הערכות ׳פנימיות׳ שמקורן בתוך המגזר
החרדי ,גורסות כי בעלי התשובה הם כ 20%-מכלל החרדים בישראל .לעומת זאת ,לפי
הסקר החברתי של הלמ״ס שנערך ב ,2009-דומה כי רובם המכריע של המרואיינים
שהצהירו כי התקרבו לדת ועשו תשובה ,הצטרפו בסופו של דבר אל האוכלוסייה החרדית
(זיכרמן.)2014 ,
לפיכך ,ולמרות כל האומדנים וההערכות השונות ,אין כיום בנמצא מסד נתונים שלם
ומלא אודות מספר בעלי התשובה בישראל ומן הסתם אין עדיין הערכות על היקפן של
קבוצות המשנה של תנועת החזרה בתשובה .נדגיש כי גם מחקר זה אינו מתיימר לנסות
ולקבוע מסמרות לגבי מספר בעלי התשובה ולגבי היקפה של תנועת החזרה בתשובה
בישראל ,אלא למלא בעיקר חסר מחקרי ויישומי משמעותי אשר נדחק לקרן-זווית
ולכן מעטים הקדישו לו תשומת-לב ראויה :פרנסתם ותעסוקתם של בעלי התשובה
החרדים .מחקר זה מבקש בעיקר להרחיב את ידיעותינו בדבר השפעת תהליכי החזרה
 4במסמך זה אנו נוטים להעדיף את השימוש במושג ׳בעלי תשובה׳ שהוא פחות נפוץ מהמושג ׳חוזרים
בתשובה׳ ,מאחר ומרבית אוכלוסייה זו מגדירה עצמה ככזו ,זאת כיוון שבעולם החרדי לשימוש בשני
המושגים משמעות דומה ,אך עם נטייה להשתמש במושג ׳בעל-תשובה׳ בשל השימוש בו במקורות (תלמוד
בבלי ,מסכת ברכות ,דף לד עמ׳ ב׳).
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בתשובה על עולם הפרנסה והתעסוקה של בעלי תשובה חרדים (אלאור;2006 ,1992 ,
שביד ;2002 ,גרינבוים ;1996 ,זלצברג .)1999 ,עם זאת ,קיימת ספרות ייחודית עשירה
ומגוונת המאירה היבטים אישיים בסיפור המסע מן העולם החילוני אל נבכי הנפש
הדתית ,שנועדה ׳לחזק׳ ולהדריך את הנמצאים בתהליכי ׳התחזקות׳ דתית והתקרבות
לאורח-חיים אמוני ותורני .לאחרונה ראתה אור חוברת חדשה שנועדה לסבר את האוזן
ולספק לבעלי תשובה הסברים הלכתיים ,חברתיים ודתיים על חשיבותה של הפרנסה
והעבודה בחייו של כל יהודי ובפרט בחיי כל בעל-תשובה 5.עם זאת ,למיטב ידיעתי טרם
נערך בישראל או בתפוצות מחקר מקיף על מאפייניה התעסוקתיים והכלכליים של
אוכלוסייה ייחודית זו ועל כן המחקר הנוכחי נועד לתרום להשלמת הפער התיאורטי
והאמפירי בתחומים אלה.
תקצר היריעה מלתאר את היקפה של תופעת החזרה בתשובה ובוודאי שמחקר זה
אינו מתיימר להתייחס אל מרבית הסִפרות העיונית והכללית העוסקת בכך .עם זאת,
מי שמבקש להבין את ממצאיו של מחקר זה ,רצוי שיעיין במחקרים העדכניים בתחום
זה ,ובפרט באלה שעסקו בתהליכי התשובה ותוצאותיהם .בחלק זה אבקש להאיר,
ולו במעט ,את הספרות המתמקדת בתהליך התשובה של יחידים ,ובעיקר את הזירות
השונות בהן עליהם להתמודד ,ובייחוד זו הכרוכה בצורכי הפרנסה והתעסוקה.
דומה כי בשנים האחרונות לא ניתן להתעלם מחזרתם בתשובה אל חיק היהדות
ואורח החיים הדתי — חרדי של רבים וטובים מן היוצרים ,השחקנים ,האמנים ואנשי
התקשורת הבולטים בזירה המקומית .די אם נזכיר אמנים ויוצרים כגון שולי רנד ,אהוד
בנאי ,אביתר בנאי ,נועה ירון ,אריאל זילבר ורבים אחרים .זוהי רשימה חלקית ,ובוודאי
לא סופית ,של דמויות-מפתח אשר הווייתן החדשה נחשפה לעיני הציבור הרחב ועוררה
התעניינות רבה .חלק מאנשים אלה עברו בחייהם האישיים והאמנותיים שינוי דרמתי
ומהפכני אשר בא לידי ביטוי באימוץ השקפות ,ערכים ,נורמות ואורחות-חיים הלקוחים
מן העולם החרדי ,בעוד שאחרים עברו תהליך ׳רך׳ יותר ,אשר סלל את דרכם לאורח-
חיים דתי-מסורתי ורוחני .ההתחזקות הדתית והחזרה בתשובה 6של ידוענים שונים,
מפנות זרקור לעבר תופעה חברתית נרחבת ביותר אשר קיבלה ביטוי בספרות המחקרית.
גישות מחקריות מגוונות ,בעיקר אלו הנובעות ממדעי החברה ,בחנו שורה ארוכה של
תחומי עניין ודעת הנוגעים לתהליכי התשובה — החל מאפיון מנגנונים ,אישים ותנועות
העוסקות בחזרה בתשובה (גודמן ,)2002 ,דרך חקר השלבים השונים בתהליך החזרה
 5דן טיומקין ,׳מקום שבעלי תשובה עומדים׳ ,התשע״ג .טיומקין הוא בעל-תשובה ופעיל חברתי.
 6המרת דת ( )conversionוחזרה בתשובה ( )repentanceאינם תהליכים זהים ,אך יש בהם הרבה מן
המשותף ברמת הפרט וברמת הדמויות ,הארגונים והמוסדות העוסקים בהן.
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בתשובה ובתהליכי המרת זהות ,וכלה בבחינת ההשלכות החברתיות והאישיות של
7
החזרה בתשובה על חייהם של בעלי התשובה עצמם ועל סביבתם הקרובה.
מאחר שביקשנו לבחון את ההיבט התעסוקתי בחייהם של בעלי תשובה חרדים
בשנים שלאחר חזרתם בתשובה ,נודעת חשיבות להבנת התהליך עצמו והחוויה הפוקדת
את בעל התשובה ,תוך שימת-לב ׳לטקסי-מעבר׳ או לאיתורם של סממנים המאשרים
8
כביכול את תחילתו וסיומו של תהליך מורכב וממושך זה.
ברוב המקרים אין לדעת מתי מתחיל תהליך התשובה ,ויתרה מזאת ,לרוב גם
לא ברור מתי מסיים אדם להיקרא או להיחשב ׳בעל-תשובה׳ .אימוצם של סממנים
חיצוניים ואורח-חיים חרדי הבאים לידי ביטוי בלבוש ייחודי ,בתפילה ,בשמירת שבת,
בהקפדה על כשרות ,בבחירת מסגרות-חינוך לילדים ועוד ,מלמדים משהו על הבשלתו
של תהליך התשובה בקרב בעלי התשובה החרדים .עם זאת ,קימי קפלן מציין כי גם
קבלת אורח החיים החרדי במלואו אינה ערובה לסיומו המשוער של תיוג בעלי התשובה
החרדים .כך ,למשל ,גם שנים רבות לאחר שחזרו בתשובה ,דמויות-מפתח ממשיכות
לשאת בתואר ׳החוזר בתשובה׳ בה׳ הידיעה — תואר שמקפידים להצמידו ,למשל ,לרב
אורי זוהר (קפלן .)99-98 ;2007 ,יתרה מזאת :מסגרות השידוכים המשוכללות הנהוגות
בקרב האוכלוסייה החרדית ׳הילידית׳ ,משמשות מסגרת נורמטיבית הממשטרת ומקבעת
הבדלים אתניים ומעמדיים בתוך העולם החרדי ,אשר אינו מאפשר ,בדרך-כלל ,לבעלי
תשובה לזכות בכרטיס-כניסה לחוגים בעלי ייחוס ומעמד גבוהים .כפועל יוצא מיחסה
האמביוולנטי של החברה החרדית אל בעלי התשובה ,חווים אלה לעתים קרובות שוליּות
חברתית ,רוחנית ומעמדית אימננטית לעצם הגדרתם כבעלי תשובה ,וזאת בניגוד לציפיות
שנוטעים בהם לרוב נציגי חברה זו בארגוני ׳הקירוב׳ השונים 9ויש לכך משמעויות
והשלכות אישיות ,משפחתיות וקהילתיות עמוקות ,עליהן נרחיב בהמשך .בטרם נתאר
את יחסה של החברה החרדית ,לגווניה וחוגיה השונים ,כלפי בעלי התשובה ,נמקד את
הדיון במורכבות האינדיבידואלית של תהליכי התשובה ובמעגלי הזהות של הפרט.
תהליך התשובה מבטא שינוי של זהות והשתייכות קולקטיבית ,המתרחש בשלושה
ממדים מקבילים :הממד האישי ,הממד המשפחתי והממד הקהילתי .תהליך מתמשך
 7חלק הארי של תיאור המחקר והספרות ההדרכתית בפסקה זו נשען על הפרק הדן בתופעת התשובה
והיחס כלפיה בספרו של קימי קפלן ״בסוד השיח החרדי״ (( )2007עמ׳ .)136-94
 8כך ,למשל ,ניתן למצוא תיאור על טקסי-ילדות בחברה החרדית בספרו של יורם בילו ,״ממילה למלה:
ניתוח פסיכו-תרבותי של הבניית זהות גברית בטקסי ילדות בחברה החרדית״ (.)2000
 9המונח ׳קירוב׳ הוא שם כללי נפוץ בשיח החרדי לעשייה חינוכית ,חברתית ותרבותית שמטרתה ׳לקרב׳
יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות אל אורח-חיים של שמירת תורה ומצוות .הפעילות כוללת ,לרוב,
סמינרים ,הרצאות ,הפצת חומרים בכתב ,פעילויות-פנאי ועוד.
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זה מתרחש לעתים קרובות במצב של לימינליות (גבוליות) ,בו החוזר בתשובה מפרק
את זהותו הקודמת ,עובר מקהילה לקהילה ומרכיב את זהותו מחדש תוך שימור
חלק ממאפייניו החברתיים והאישיים הקודמים (דורון .)2013 ;2006 ,על-פי מחקרים
אנתרופולוגיים ופסיכולוגיים שונים ,קיימים מאפייני אישיות דומים לבעלי תשובה
ולאנשים שחוו המרת דת .מחקרים אלה מתארים דפוסים חוזרים ונשנים הקשורים
לתהליכי התבגרות מקוטעים ובעייתיים ומערכות-יחסים מורכבות עם דמות האב .כמו
כן תפיסות שונות מתייחסות לשאלות של זהות כאל תוצאה של תהליכים אישיים,
נפשיים וחברתיים כלכליים מורכבים ,דינמיים ותזזיתיים .זהות ,לפי תפיסות אלו ,אינה
יחידה חברתית אחת ואחידה הניתנת להגדרה בהתאם לקטגוריות חברתיות מונוליתיות
אלא יש זהויות ׳ממוקפות׳ המכילות ניגודים ,סתירות ושינויים מתמידים הקשורים
במהלך החיים ,בבחירות של היחיד ובסינרגיה בין קהילות שונות המשפיעות על בחירותיו
(גודמן .)2002 ,עם זאת ,אחת הביקורות הנשמעות ביחס למחקרים מסוג זה מפקפקת
במהימנותם המתודולוגית של מחקרים הכוללים ראיונות-עומק עם בעלי תשובה ,אשר
נערכו במהלך תהליך החזרה בתשובה או בסיומו ולא כללו הפנמה מהותית של תהליך
השינוי וההמרה של זהותם הדתית ,החברתית והאישית של המרואיינים .קפלן טוען כי
״מאחר שחלק מהותי בתהליך התשובה כולל את הפנמת התודעה שמדובר בהמרה...
הרי שנוצרת כאן הטיה קשה ביותר ,דבר המתבטא היטב כאשר בוחנים את אותם בעלי
תשובה בשלבים שונים של התהליך  ...גם אם החוזר בתשובה עבר חוויית המרה ,אין זה
10
אומר שלא נתלווה לה תהליך ארוך ,מורכב ובעל צדדים שכלתניים ,ולא רק רגשיים״.
מחקר זה אינו עוסק אמנם בתהליך או בחוויית המרת הזהות האישית של האוכלוסייה
הנדונה ,אך יש בידו למקד את הדיון בהשלכותיו של תהליך זה ,המסתמנות לרוב שנים
רבות לאחר שהסתיים התהליך .כמו כן ,המחקר מבקש להעיד על המתח השורר בין הצד
השכלתני לבין הצד הרגשי-חווייתי בחייהם של בעלי התשובה החרדים.

קשיים וחסמים חברתיים-תרבותיים
בעלי תשובה בכלל ובעלי תשובה חרדים בפרט ,נתקלים בקשיים ובחסמים רבים בדרכם
להשתלב בעולם הדתי .קשיים אלה נובעים מהיות תהליך התשובה סבוך וממושך,
הדומה מאוד לתהליך של הגירה מחברה אחת לאחרת .חלקם חווים בדרך משברי-זהות
בעוצמות משתנות ,ובעיות מגוונות.

 10שם ,עמ׳ .112
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חסם נוסף אשר עמו מתמודדים בעלי תשובה קשור להיבטי הפרנסה והתעסוקה.
בשל הצורך המשמעותי ,מבחינתם ,להצדיק את מעמדם כחברים מן השורה בחברה
החרדית אשר בה לימוד התורה הוא ערך עליון הגובר על הצורך בפרנסה — גם במחיר
של חיי עוני ,חלק מבעלי התשובה מחמירים עם עצמם מעל ומעבר .החמרה זו מתבטאת
לעתים גם בניתוק מתחום עיסוקם או מתחום לימודיהם בעת היותם חילונים .בחלק
מן המקרים תחומי העיסוק ומשלחי-היד הקודמים נוגדים את אורח החיים החרדי ואף
את ההלכה (למשל ,מקצועות הפרסום והשיווק או תחומי אמנות שונים) .שאלה זו נדונה
בספרי הדרכה לבעלי תשובה ,כמו ספרו של גרינוולד :״כל בעל מקצוע ,אף שאין למקצועו
קשר ישיר לעבודה ה׳ ,יכול להפוך את עיסוקו ליצירה רוחנית בעולם״ 11.בהסתמך על
ספר זה דומה כי נושא התעסוקה והפרנסה מטריד רבים מבעלי התשובה ומהווה זירה
להתנגשות ערכית ותועלתנית :מחד גיסא הרצון להתמיד בלימודי-קודש ולא לעבוד ,על
מנת להגיע להתעלות רוחנית ונפשית ,עלול להוביל למצבי-קיצון כלכליים בקרב בעלי
תשובה רבים ,ומאידך גיסא תחומי העיסוק או העניין הקודמים של בעלי תשובה רבים
כבר אינם יכולים להשתלב בעולמם מחמת השינוי המהותי שעברו .חלק ממקצועות
אלה אינם מקובלים בעולם החרדי ,או שאין להם בו ביקוש ,בעוד שחלקם האחר
דורש התאמה ייחודית לעולם זה .יש שבעלי תשובה המבקשים להתמיד בעיסוקיהם
הקודמים ,סופגים ביקורת ישירה או עקיפה על תחומי-עיסוק שנויים במחלוקת ועל כן
אינם מוצאים עבודה בתחום עיסוקם ,ואף נוטשים אותו לחלוטין .יתרה מזאת ,בהתאם
לספרי הדרכה לבעלי תשובה ,לא מצפים מהם להשקיע בלימודי-קודש באופן בלעדי
כפי שמצופה מאברכים וחרדים ׳מבית׳ אשר זהו כל עניינם ומהותם — היבט אשר
מלכתחילה מבדיל אותם במידה זו או אחרת מ׳חברת הלומדים׳ ואף ממוסדות-חינוך
חרדיים נורמטיביים (קפלן ;2007 ,עמ׳  .)125-124לפיכך ,הציפייה שבעלי תשובה יתמידו
בעבודה ,אינה מעוגנת תמיד בקרקע המציאות ,והיא מובילה לעתים למתחים פנימיים
בקרבם ובקרב הציבור החרדי בכלל.
בעלי תשובה המבקשים לשוב ולהשתלב בעבודה מחמת קשיים כלכלים (חלקם
נובעים לעתים מן הניתוק ממשפחותיהם ,אשר מונע מהם תמיכה שאברכים רגילים
נהנים ממנה) ,נמצאים לעתים בסטטוס נמוך יחסית לאברכים ׳בני-תורה׳ .מצב זה
יוצר תסכול רב ובחלק מן המקרים אף מביא לעוני ,בייחוד בקרב בעלי תשובה חרדים
ממוצא ספרדי-מזרחי .בנוסף לחסמים אלה ,לחלק מבעלי התשובה אין קשר מסודר
עם משפחותיהם ובעיקר עם הוריהם והם אינם נהנים מתמיכה כלכלית ונפשית של
משפחתם הקרובה (קפלן .)2007 ,לפעמים מתלווה לניתוק מן המשפחה גם ניתוק ממעגל
 11מופיע אצל קפלן ( )2007עמ׳  .115גריגולד ,ספר הדרכה ,עמ׳ .47-43
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החברים הקרובים ,אשר בעקבותיו מאבדים חלק מבעלי התשובה את הרשת החברתית
ואת ההון החברתי שלהם ( )Social Networkהעשויים לסייע להם להשתלב בעבודה.
בחלק מן המקרים ,המצוקה התעסוקתית מאפיינת את שני בני הזוג .חרף חסמים אלה,
ועל סמך נתוני הלמ״ס ,ניתן לשער כי שיעור גבוה (יחסית) של בעלי תשובה משתלבים
בשוק העבודה ,אך לחלקם אין אופק תעסוקתי משמעותי ורמת-שכרם נמוכה בהשוואה
לעובדים חילונים בעלי רמת-השכלה דומה .כך הופכים חלקם ל׳עובדים עניים׳ (כ20%-
מכלל העובדים בישראל) הזקוקים לעתים לסיוע כלכלי ממשלתי או פילנתרופי .יש
לציין כי להיבט זה יש השלכות עמוקות מבחינה כלכלית ,חברתית וחינוכית ,גם על הדור
השני של בעלי התשובה ,החווים אף הם קשיים בשוק העבודה .חשוב להדגיש כי ישנם
הבדלים מגדריים משמעותיים ביחס לחסמי התעסוקה של בעלי תשובה וכן הבדלים בין
12
בעלי תשובה מרקע אתני וחברתי שונה.
מנגד ,ולצד חסמים אפשריים אלה ,יש לבעלי תשובה מספר יתרונות משמעותיים
בשוק העבודה ביחס לבני החברה החרדית וייתכן שגם ביחס לעמיתיהם החילונים.
מאחר שתהליך התשובה ,ובפרט סיומו ,מתבצע על-פי רוב בגילאי ה ,20-לרוב בעלי
התשובה יש כבר בשלב זה השכלה כללית רחבה ורלוונטית לשוק העבודה ,לרבות ידיעת
השפה האנגלית ,שימושי מחשב בסיסיים ואף מתקדמים ,כישורים ׳רכים׳ (,)Soft skills
׳מסוגלּות תעסוקתית׳ גבוהה ( 13)Employabilityועוד .חלקם אף שירתו בצבא בתפקידים
מגוונים — היבט אשר מקנה יתרון בשוק העבודה (בהתאם לסוג התפקיד בצבא) .חלק
מבעלי התשובה צברו גם ניסיון בשוק העבודה והם מביאים עמם הון חברתי שיכול
לסייע בפתיחת דלתות לא רק לעצמם אלא אף לחרדים ׳מבית׳ ולגשר בין ציבורים שונים
בחברה הישראלית .לפיכך אין להתעלם מן הפוטנציאל התעסוקתי של ציבור ייחודי זה,
אשר חלקו התנתק משוק העבודה ויש לעודד ולסייע בקידומו בתעסוקה במטרה להפכו
ל׳מנוע׳ תעסוקתי והסברתי בעל אפקט מכפיל משמעותי בקרב הציבור החרדי.
מחקרים קודמים הראו כי השתלבותם של בעלי תשובה במרחב התעסוקתי החרדי
יצרה תחומי-עיסוק שלא רווחו בקרב האוכלוסייה החרדית ,בעיקר בתחום האמנות
 12בקרב חלק מן הגברים ,ההתמקדות בלימודי-קודש והיעדר השכלה רלוונטית לשוק העבודה יוצרים חסם
משמעותי בשוק העבודה .לעומת זאת ,בקרב נשים חוזרות בתשובה ,חסמי התעסוקה כרוכים במגבלות
צניעות (ולעתים צניעות יתר) וחוסר רצון להיחשף להשפעת אוכלוסייה לא-חרדית במקום העבודה ,וזאת
בדומה מאוד לכלל הציבור החרדי.
 13׳מסוגלות תעסוקתית׳ היא מושג פסיכו-חברתי המתייחס ליכולות הפרט להסתגל לשוק העבודה ולממש
הזדמנויות לקידום הקריירה שלו על-ידי מיצוי מקבץ מיומנויות אישיותיות הקשורות בתכונות-אופי
ומוטיבציות כמו יכולות-למידה ,יצירתיות ,ביטחון-עצמי ,יכולת לעבוד בצוות ,כישורים חברתיים ,יכולת
הסתגלות לשינויים ולסביבות-עבודה שונות ,אחריות אישית ,משמעת עצמית או חשיבה חיובית (תמיר
ונוימן.)2007 ,
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כמוזיקאים ,יוצרים ,אמנים ,שחקנים ועוד ,אך גם בתחומים הדורשים מומחיות ייחודית
כמו רפואה ,פסיכולוגיה ,עבודה סוציאלית ,היי-טק ותחומים אקדמיים שונים (זיכרמן,
 .)2014עם זאת ,תחומי העיסוק הקודמים של בעלי תשובה חרדים נתקלים לעתים
קרובות בהסתייגות ואף ביחס עוין מצד הממסד והציבור החרדי ,הרואים במשלחי-יד
אלה תחומים שאינם ראויים לבני-תורה ,שעלולים להכניס יסודות זרים ולא רצויים
לעולם החרדי (קפלן .)2007 ,נראה שקיימים חסמים רגשיים ,חברתיים ומוסדיים בכל
הנוגע לנושא הפרנסה והתעסוקה של בעלי תשובה המבקשים להשתלב ולהתקרב
לחברה החרדית ,אך חלק ממאפיינים אלה דומים לאתגרים העומדים בפני גברים ונשים
חרדים המבקשים לשפר את מצבם בשוק העבודה .כך ,למשל ,היעדר ידע על משרות
פנויות או תחומי-עיסוק מבוקשים במשק מאפיין גם חרדים ׳מבית׳ וגם בעלי תשובה.
לעומת זאת ,היעדר השכלה תיכונית כללית וחוסר ניסיון תעסוקתי משמעותי ,מאפיינים
יותר אברכים ובני-תורה חרדים אשר למדו רק במסגרות תורניות ולא עבדו במשרות
הדורשות השכלה פורמלית או כישורים מיוחדים .מאפיינים ייחודיים אלה זוהו והוגדרו
על-ידי שורה של חוקרים שהצביעו על כך שמצב זה עלול להוביל למשבר כלכלי מהותי
במשק הישראלי ,המבקש לשמור על שיעורי-צמיחה גבוהים ( ;Berman, 1998גוטליב
ואלירז ;2006 ,סופר-פרומן ;2007 ,לוין ;2009 ,מלחי .)2010 ,נוכח העובדה שקצב הריבוי
הטבעי של המגזר החרדי הוא מן הגבוהים בישראל ומפאת שיעורי התעסוקה הנמוכים
של גברים חרדים ,גיבשו ממשלות-ישראל ,החל מן העשור הראשון של שנות ה2000-
מדיניות וכלים תעסוקתיים שנועדו לשנות מצב זה ,המהווה אבן-נגף בכלכלת ישראל
ובמרקם החברתי של ישראל .להלן נסקור כלים אלה בקצרה.

כלים תומכי תעסוקה
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בין התכניות שנועדו לשפר את המצב התעסוקתי במגזר החרדי ראוי להזכיר את
העיקריות שבהן:
הכשרֹות מקצועיות ופיתוח תכניות חדשניות :במסגרת מדיניות כללית לקידום
התעסוקה בקרב אוכלוסיות שהשתלבותן בתעסוקה נמוכה והן אינן זכאיות לדמי
הבטחת-הכנסה ,הוקמה כבר בשנת  2005מסגרת משותפת לממשלה ולארגון ג׳וינט-
ישראל ,שמטרתה לגבש ,לפתח ולנסות להטמיע תכניות ייעודיות לתעסוקה לאוכלוסיות
שונות בשם תב״ת — ׳תנופה בתעסוקה׳ .מסגרת זו פיתחה ומפעילה תכניות הכשרה
 14תיאור כלי התעסוקה העיקריים מבוסס על תכנית-אב לתעסוקת חרדים (׳מכניסה לתעסוקה ,לתעסוקה
מכניסה׳) שנכתב על-ידי גלעד מלאך ,חיים זיכרמן ודורון כהן ( )2015במכון הישראלי לדמוקרטיה.
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מקצועית לנשים חרדיות ,כגון תכנית ׳צופייה׳ ותכנית ׳ח״ן׳ (חכמת נשים) ,כמו גם תכנית
הכשרה לגברים חרדים (׳פרנסה בכבוד׳) 15.תכניות אלו נוסו והופעלו בהצלחה במסגרת זו
ובשנה החולפת נעשו צעדים להפצתן ולהטמעתן בפעילות השוטפת של משרד הכלכלה,
שהוא הגורם הממשלתי הראשי במיזם זה .מלבד תכניות ייחודיות אלו ,אשר היקפן מוגבל
יחסית ,מתקיימים זה למעלה מ 15-שנה עשרות קורסים ומסלולי-הכשרה מקצועיים
במגוון תחומים המפוקחים ומוכרים בחלקם על-ידי האגף להכשרה מקצועית במשרד
הכלכלה ומיועדים לציבור החרדי .מתקיימות הכְשרֹות בגרפיקה ,מחשוב וטכנולוגיה,
תכנּות ,עיצוב ,אדריכלות ,ניהול רשתות ,חשמלאות ,נהגּות ,ייעוץ ,טיפול ועוד (מלאך,
כהן וזיכרמן ;2015 ,מלחי ובראל .)2012 ,ניתן להניח כי בין כלל הלומדים במסגרות אלו
ישנם בעלי תשובה רבים ,אך למעשה אין כיום הערכות לגבי מספר הלומדים מאוכלוסייה
זו במסגרות מקצועיות ,ובוודאי שאין מחקרים או סקירות לגבי תרומתן של הכשרות
מקצועיות להשתלבות והתקדמות של בעלי תשובה חרדים בתעסוקה.
מסלול תעסוקה לעידוד מעסיקים :כחלק מן החוק הוותיק לעידוד השקעות-הון הוקם
ב 2005-במרכז ההשקעות של משרד הכלכלה ׳מסלול תעסוקה׳ שנועד לתמרץ מעסיקים
המתחייבים להעסיק מספר מוסכם של עובדים מאוכלוסיות מובחנות ,כגון :ערבים,
חרדים ,בעלי מוגבלויות ואמהות חד-הוריות .מסלול זה מעניק תמיכות נדיבות לעשרות
חברות ומעסיקים במגזר העסקי ובמסגרתו מועסקים אלפי עובדים חרדים ,ובעיקר
עובדות חרדיות ,בעסקים אשר התאימו את המודל העסקי ואת סביבת העבודה שלהם
לצורכיהם של עובדים אלה (הפרדה בין נשים לגברים במרחב העבודה; שעות-עבודה
גמישות ונוחות לאמהות ,הכשרת מטבחים וחדרי-אוכל ועוד) .חרף התרומה הרבה של
מסלול זה לעידוד ביקושים לעובדים חרדים ומתן אפשרות כניסה ראשונה לעבודה
לנשים חרדיות ,נראה כי המִשרות המוצעות לנשים אלו אינן בהכרח המשרות המבוקשות
והרצויות לבעלי תשובה המעוניינים בתפקידים בעלי ערך מוסף חברתי ולא רק מקור-
פרנסה ככורח קיומי (מלחי ודויטש .)2013 ,נדגיש כי אין נתונים או הערכות ידועות גם
לגבי תרומתו של מסלול זה לציבור בעלי התשובה החרדים.

 15תכנית ׳ח״ן׳ היא חלק ממסגרת רחבה יותר הקשורה להכשרות מקצועיות וללימודי הנדסאות לנשים
חרדיות בסמינרים להוראה ,אשר נפוצים בחברה זו .בשל רוויה ממושכת בשוק ההוראה בחינוך החרדי,
החלו כבר בשנות ה 90-המוקדמות יוזמות מקומיות של אנשי-חינוך חרדים ,אשר אפשרו לימודים מקצועיים
בסמינרים לבנות חרדיות בגיל התיכון בתחומי התוכנה ,גרפיקה ,עיצוב ,הנהלת-חשבונות ,שיווק ,ייעוץ
בענייני-מס ועוד ,במטרה לסייע לבוגרות להשתלב בעבודה ולאפשר לבני-זוגן להתמיד בלימודי-קודש.
בשנת  2013פעלה תכנית זו ב 12-סמינרים בתחומי ההנדסאות והעניקה לבוגריה תעודה מוכרת של מה״ט
(המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע) במגוון תחומים שאינם בתחום ההוראה או החינוך.
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מרכזי-הכְוון תעסוקתיים לאוכלוסייה החרדית :בספטמבר  2013השיקה ממשלת-
ישראל ,באמצעות משרד הכלכלה ועיריית בני-ברק את מרכז ההכוון התעסוקתי
הממשלתי הראשון שנועד לסייע בהשֹמה והכוונה לתעסוקת חרדים .מעט לאחר מכן
נפתח מרכז דומה ואף גדול יותר בירושלים ,הפועל גם הוא בפיקוח ובהכוונת משרד
הכלכלה ומופעל על-ידי עמותה חרדית וחברת-השֹמה המתמחה בעובדים מן המגזר
החרדי .שני מרכזים אלה ועוד עשרה מרכזי ׳מפת״ח׳ (מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים)
אשר פותחו ,נוסו והופעלו בהצלחה רבה על-ידי ׳תב״ת׳ ,מספקים שירות מקצועי לאלפי
נשים וגברים חרדים המבקשים להשתלב בעבודה או לשפר את מצבם התעסוקתי.
שירותים אלה כוללים ׳אינטייק׳ המסייע בקביעת המאפיינים והצרכים של דורשי
העבודה ,כתיבת קורות-חיים ,סדנאות לחיפוש עבודה ,הכנה לראיונות עבודה ,מידע על
משרות פנויות ,השלמת לימודי-יסוד באנגלית ובמחשבים ,הפניה לקורסים מקצועיים
וללימודים גבוהים ,סיוע ליזמים ולבעלי עסקים ועוד .מרכזים אלה מספקים תחת
קורת-גג אחת ( )One Stop Shopeשירותים רבים ומגוונים המותאמים לאוכלוסייה זו
ובהם צוות מקצועי חרדי .הערכה מחקרית על פעילות חדשנית זו מלמדת כי  45%מן
הפונים אליה ,שלא עבדו טרם פנייתם ,השתלבו לראשונה בעבודה ,אך קיימים עדיין
חסמים רבים בקרב רבים המבקשים לעבוד בסביבה חרדית בלבד ובמשרה חלקית
וזאת לנוכח היעדר ניסיון תעסוקתי משמעותי והיעדר השכלה רלוונטית לשוק העבודה.
המחקר המלווה הראה כי  15%מכלל הפונים למרכזים אלה (בשנת  )2014הם חרדים
שלא גדלו בבית חרדי ועל כן ניתן להניח כי מדובר בבעלי תשובה (ליפשיץ ומלחי.)2015 ,
נתון מעודד זה מלמד כי ייתכן מאוד שמרכזים אלה עשויים לתת מענה גם לציבור בעלי
התשובה ,אך עדיין לא ברור אם המִשרות ותחומי העיסוק המוצעים בהם מתאימים
לכישורים ,ליכולות ולשאיפות התעסוקתיות של בעלי תשובה חרדים.
בנוסף למסלולים ולתכניות מרכזיות אלו פועלים ,זה קרוב לעשור ,עמותות ומסגרות של
המגזר השלישי אשר הוקמו על-ידי יזמים חרדים שזיהו את המצוקות הכלכליות הקשות
בקהילותיהם וביקשו להביא מזור ורווחה של ממש למשפחות וליחידים בעלי יכולות.
מסגרות כגון ׳קמ״ח׳ ,המספקת ,משנת  ,2007מלגות ושירותי-הכוון לגברים חרדים
הלומדים במסגרות מקצועיות ואקדמיות; קרן ׳תמך׳ המסייעת לנשים חרדיות; עמותת
׳קמא-טק׳ המתמקדת בחרדים המבקשים להשתלב ולהתקדם בענף ההיי-טק; קרן
׳ידידות טורנטו׳ המסייעת במלגות ,ייעוץ והכוונה לאקדמאים חרדים שאינם לומדים
במסגרות מותאמות לחרדים ועמותות נוספות ,יוצרים מכלול מרשים המחויב למטרת-
על אחת ויחידה :סיוע ושילוב חרדים משני המינים במסגרות הכשרה לעבודה ובשוק
התעסוקה עצמו.
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ואכן ,שיעורי התעסוקה בקרב האוכלוסייה החרדית — ובפרט בקרב נשים חרדיות —
עלו בעשור האחרון באופן מובהק .שיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים עמד בסוף שנת
 2015על כ 50%-ושיעור התעסוקה של נשים חרדיות הגיע כבר לכ .70%-עם זאת ,חלק
גדול מן הכלים הממשלתיים שנועדו לסייע בשילוב חרדים בעבודה ובלימודים גבוהים
ומקצועיים ,אינו נגיש לאוכלוסיית בעלי התשובה בשל הגדרת אוכלוסיית היעד שלהם.
כלומר ,בעלי התשובה אינם נחשבים חרדים כי חלקם לא למדו בצעירותם במוסדות
16
תורניים וילדיהם אינם מתחנכים תמיד במסגרות-חינוך הנחשבות חרדיות.
נדגיש כי על-פי הערכות שונות המבוססות על הסקר החברתי של הלמ״ס ,שיעורי
התעסוקה של בעלי תשובה גבוהים משיעורי התעסוקה של כלל האוכלוסייה החרדית.
עם זאת ,בחלק גדול מן המקרים מדובר בהשתלבות ברמה הנמוכה של שוק העבודה
ובמשרות חלקיות שאינן מתגמלות .להיבט זה חשיבות מפאת הצורך בקידום עובדים
בשוק העבודה והעלאת רמת הפריון הכללית במשק כחלק מן האסטרטגיה הכללית
של ממשלת-ישראל וארגון תבת-ג׳וינט ישראל (סטרבצ׳ינסקי ופלוג .)2007 ,כך ,למשל,
בהתאם לדו״ח העוני של המוסד לביטוח לאומי ( ,)2013גדל שיעור העוני של משקי-בית
חרדיים בשנים  2013-2011מ 60%-ל ,66%-וזאת גם בקרב משפחות אשר בהן מפרנס
אחד או שניים .תהליך זה מתרחש מכמה סיבות משלימות ויש לו השלכות ברורות גם על
בעלי תשובה חרדים :ראשית ,הקיצוץ החד שחל בשנים אלו בקצבאות הילדים משפיע
באופן ניכר על רמות ושיעורי העוני של משפחות בנות ארבעה ילדים ויותר .שנית ,מספר
הנפשות הגדול במשקי הבית החרדיים ובמשקי הבית של בעלי התשובה ,אשר בהיבט
זה מבקשים להידמות מבחינה חברתית-תרבותית לחרדים ׳מבית׳ ועל כן מגדילים באופן
ניכר את המשפחה — משפיע מאוד על היקפי העוני 17.שלישית ,היעדר ידע מספיק על
שוק העבודה ועל משרות פנויות בקרב בעלי תשובה חרדים אשר ׳התנתקו׳ משוק זה,
יוצר חסם בפני העלאת רמות הפרנסה של ציבור זה .בהתאם לכך עולה הצורך לבחון
באופן שיטתי את המאפיינים ואת הצרכים התעסוקתיים של אוכלוסיית בעלי התשובה
החרדים בישראל כציבור בעל מאפיינים והיבטים ייחודיים.

 16דברים אלה נכונים בעיקר לגבי ההיבטים הקשורים למתן מלגות לסטודנטים חרדים בהתאם לתנאי
המל״ג וכן ביחס לחלק ממסגרות התמיכה וההכוון של משרד הכלכלה.
 17שיעורי העוני של משפחות גדולות עם חמישה ילדים ויותר מגיעה ל .60%-פי שלושה ויותר מתחולת
העוני של משפחות עם  3-1ילדים .על-פי ניתוחי המוסד לביטוח לאומי ,גם בתשלומי ההעברה ובקצבאות
אין די כדי לחלץ מעוני משפחות עם חמישה ילדים ויותר (דו״ח העוני ,המוסד לביטוח לאומי.)2013 ,
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מערך המחקר
מטרות המחקר
מחקר זה נועד לסייע בגיבוש כלים ופתרונות ייעודיים לבעלי תשובה מקרב האוכלוסייה
החרדית הזקוקים לקידום והכְוונה בשוק העבודה .לשם כך הוגדרו המטרות הבאות:
 אִפיון המצב התעסוקתי של בעלי תשובה חרדים וצורכיהם;
 זיהוי ואפיון חסמים תעסוקתיים בקרב בעלי תשובה חרדים;
 אפיון צרכים ומאפייני לימודים גבוהים ומקצועיים בקרב בעלי תשובה חרדים;
 בחינת צורכי הדיור של בעלי תשובה חרדים;
 סיוע בגיבוש מדיניות תעסוקה והכְוונה לבעלי תשובה חרדים.

שאלות המחקר
להלן השאלות המרכזיות שהתוו את המחקר ואת ניסוח השאלונים:
 מהם החסמים המרכזיים להשתלבות ולקידום בעלי התשובה בשוק העבודה?
 מהי המוטיבציה לתעסוקה בקרב אוכלוסייה מגוונת זו?
 מהן ההשלכות של תהליך התשובה על פרנסתם ותעסוקתם של בעלי התשובה
החרדים?
התשובות לשאלות אלו עשויות לסייע בגיבוש כלי-סיוע מיטביים לקידום התעסוקה
והפרנסה בקרב בעלי תשובה חרדים.

שיטת המחקר
המחקר הנוכחי נערך במִתווה כמותי .עם זאת ,מכיוון שנושא זה לא נחקר דיו בעבר,
נערכו פגישות וראיונות-עומק אישיים עם מספר פעילים חברתיים העוסקים בתחום זה,
במטרה לגבש את שאלון המחקר .המחקר הוא תיאורי בעיקרו ואינו מתיימר למצוא
קשר נסיבתי בין מִשתנים .ככזה ,המחקר הוא מחקר-גישוש ממוקד ,המשקף תמונת-מצב
קיימת בנקודת-זמן אחת.
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נושאי השאלון
שאלוני המחקר סייעו לבחון את מאפייני התעסוקה של אוכלוסיית בעלי התשובה
החרדים .הסקר בוצע באמצעות שאלון מובְנה (ראה נספח א׳) אשר כלל את הנושאים
הבאים:
 רקע תעסוקתי קודם ומצב תעסוקתי נוכחי;
 שביעות-רצון ממקום העבודה ואמצעים לחיפוש עבודה;
 מאפייני השכלה ולימודים תורניים;
 מאפיינים סוציו-דמוגרפיים (כולל מצב כלכלי והשתייכות לזרם חרדי);
 בחינת השלב בתהליך התשובה;
 צרכים ופתרונות אפשריים בשוק העבודה;
 הגדרה עצמית ,זהות ועמדות כלפי תעסוקה.

אוכלוסיית החקירה
אוכלוסיית החקירה מורכבת מבעלי תשובה המשתייכים לאוכלוסייה החרדית ממִגוון
פלגים וחוגים חרדיים ,בגילאים  ,55-20שהם גילאי העבודה העיקריים .מאחר שאין
בנמצא מאגר נתונים יחיד ,שלם ,מלא ומעודכן של בעלי התשובה בישראל ,נאספו תחילה
נתונים ממספר מקורות העוסקים באוכלוסייה זו בשנים האחרונות ובעיקר מעמותת
׳נטיעות׳ ומעמותת ׳שלבים׳ .כמו כן נעשה שימוש בשיטת ׳כדור השלג׳ ( ,)Snowballלפיה
18
חבר מביא חבר ומרואיין מביא מרואיין.

סוג וגודל המדגם
כאמור ,היות שאין מאגר נתונים אחיד ,שלם ומלא של בעלי התשובה בישראל ,לא ניתן
לגבש מדגם מייצג של כלל אוכלוסיית בעלי התשובה .לכן גובש המדגם במתווה של
׳מדגם נוחּות׳ אשר בו מבקשים לאתר ולהגיע למספר מקסימלי של משיבים ,אך לא
באמצעות יצירת מדגם סטטיסטי מייצג .למעשה מדובר במדגם לא מייצג של אוכלוסייה
לא יציבה מבחינה סוציולוגית ,אשר הגדרותיה וגבולותיה אינם ברורים ואינם מוגדרים
 18על שיטת ׳כדור השלג׳ ראו :שקדי ( ,)2003עמ׳ .59
27

ועל כן מדובר בקושי כפול הנובע הן מייחודה של אוכלוסיית הסקר והן מהיעדר מאגר
מידע שלם ומלא אודותיה.

אופן ביצוע הסקר
חרף המגבלות האמורות ,עלה בידינו לקיים  262ראיונות מלאים עם  108גברים ו154-
נשים .שאלוני המחקר הועברו על-ידי שני סוקרים — גבר ואישה המצויים היטב בעולם
התשובה החרדי .מרבית עבודת השטח ואיתור השאלונים נעשתה באופן פרטני-ידני;
כלומר ,המשיבים ענו בעצמם על השאלון לאחר שקיבלו מן הסוקרים הסבר קצר על
אופן מילויו .בקרב הנשים — מרבית השאלונים מולאו בשיחת-טלפון על-ידי הסוקרת
אשר קראה את השאלון באוזני המשיבות ומילאה אותו על-פי תשובותיהן .הסקר נערך
בין החודשים מארס-יוני  2015ולמיטב ידיעתנו הוא ראשון מסוגו ביחס לאוכלוסייה
זו.
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מאפיינים חברתיים-דמוגרפיים
גיל ,מצב משפחתי ומספר ילדים
גילם הממוצע של המשיבים הוא  34שנים והתפלגות הגילאים היא 27% :עד גיל 32% ,30
בגילאי  25% ,35-31בגילאי  40-36ו 14%-בני  41ומעלה (לוח  .)1כ 40%-מן המשיבים
הגברים הם בני פחות מ .30-גיל התשובה הממוצע של המשיבים הוא  21בקרב הנשים
ו 23.5-בקרב הגברים .מספר השנים הממוצע לאחר התשובה בקרב כלל בעלי התשובה
בסקר הנוכחי ,עמד על  11.5שנים .מדובר ,אפוא ,באוכלוסייה צעירה יחסית אשר
נמצאת זה למעלה מעשור בעולם התשובה החרדי ועברה את תהליך השינוי בתפיסתה
ובהמרת זהותה בגיל צעיר יחסית ,בתחילת שנות ה ,20-לאחר השירות הצבאי ,ככל
הנראה כתהליך של חיפוש עצמי והתקרבות לדת .חשוב לציין כי התפלגות גילאית זו
נוצרה במכוון ,בהתחשב בצורך לבחון את מאפייני התעסוקה של בעלי התשובה החרדים
הצעירים יחסית ,בהנחה שזוהי קבוצה הנמצאת ׳בראשית דרכה׳ הן בעולם התשובה והן
בשוק העבודה ומצד שני במחשבה שאם יתאפשר ליישם תכניות או מסלולי-סיוע עבור
ציבור זה ,יהוו גילאים צעירים אלה יתרון למבקשים סיוע בהשתלבות בתעסוקה .יתרה
מזאת ,התפלגות הגילים הנוכחית מעידה כי אוכלוסיית החקירה משתייכת ,במידה רבה,
לגל השלישי של בעלי התשובה ,אשר החל בסוף שנות ה 90-ונמשך עד היום .גל זה
מאופיין ,כאמור ,בקבוצות של מבקשי דרך רוחנית בעלי סקרנות ללימודי יהדות והלכה,
אשר מימושם העצמי אינו מתמקד בהישגים חומריים כלשהם.
נמצא כי מרבית המשיבים נשואים ,אם כי נמצאו הבדלים בין נשים לגברים בהיבט
זה 93% .מן הגברים היו נשואים ,בהשוואה ל 73%-מן הנשים .השאר היו רווקים,
ומעטים היו גרושים או אלמנים .מרבית הנשואים ( )90%היו הורים לילדים ,אך מפאת
גילם הצעיר יחסית ,היה מספר ילדיהם נמוך .ל 46%-מהם היו  3-1ילדים ,ול36%-
נוספים היו  6-4ילדים .ל 9%-מן המשיבים היו שבעה ילדים ויותר (לוח .)1
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לוח  :1המרואיינים ,לפי גיל ,מצב משפחתי ,מגדר ומספר ילדים ,באחוזים2015 ,
גיל ,מצב משפחתי ומספר ילדים

סך הכול
)(n=262

גברים
)(n=108

נשים
((n=154

גיל
34

33

35

גיל ממוצע

28%

41%

18%

גיל החזרה בתשובה

23

21

24

מס׳ השנים שחלפו מאז החזרה בתשובה
(בשנת )2015

11

12

11

בני  30ופחות (באחוזים)

מצב משפחתי
רווק

13%

6%

24%

נשוי

85%

93%

73%

מספר ילדים
ללא ילדים

10%

15%

6%

3-1

46%

39%

50%

6-4

36%

32%

38%

8-7

8%

12%

6%

 8ילדים ויותר

1%

2%

1%
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מסגרות-חינוך לילדים
מסגרות החינוך לילדים הן ברובן חרדיות .כ 40%-מן ההורים החרדים בעלי התשובה
שולחים את ילדיהם הקטנים ל׳חיידר׳ או לתלמוד-תורה חרדי ,ועוד  32%מן הילדים
לומדים בגני-ילדים חרדיים .השאר לומדים בבי״ס ממלכתי דתי-תורני ( ,)9%בישיבה
קטנה או גדולה ( ,)7%בסמינרים לבנות ( )5%ובמסגרות נוספות (לוח .)2

30

לוח  :2מסגרת הלימודים של ילדי המרואיינים ,באחוזים2015 ,
סך הכול
)(n=262

גברים
)(n=108

נשים
((n=154

מסגרת הלימודים של הילדים
(של הילד הראשון)*
גן בית-יעקב

32

34

25

בית-ספר ממלכתי יסודי

2

2

-

בית-ספר ממלכתי דתי-תורני

9

9

13

׳חיידר׳ או ת״ת  /בי״ס חרדי (בית-יעקב)

39

40

33

סמינר חרדי לבנות

5

4

13

ישיבה קטנה  /גדולה

7

7

8

אחר

5

4

8

* השאלה התייחסה למסגרת החינוך של הילד הבכור בעת הסקר ,אחרי החזרה בתשובה.
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לממצאים אלה נודעת חשיבות רבה כי הם מבטאים בבירור את שאיפתם של בעלי
תשובה אלה להשתלב ולהיטמע ככל האפשר בחברה החרדית הסובבת אותם .בעלי
תשובה רבים מבקשים אמנם להשתלב בחברה החרדית ׳הילידית׳ ,אך ישנן עדויות
קשות על השוליּות ועל הדחייה הגלויה והסמויה שהם חווים מצד הממסד החרדי.
היחס הבלתי-אוהד אל בעלי תשובה חרדים כולל רתיעה וחששות מפני נשים וגברים
שצמחו והתחנכו בחברה חילונית שהרגליה וערכיה אינם מקובלים על האוכלוסייה
החרדית לגווניה השונים .זרות זו מתחילה משמותיהם החילוניים של בעלי התשובה
וילדיהם — שמות המעידים על מקורם החילוני המובהק  ,גם אם בעלי תשובה משנים
את שמותיהם או מוסיפים לעצמם שם יהודי-חרדי מובהק .בנוסף ,סגנון הדיבור והעגה
שמקורם בסביבה ובמשפחה החילונית המורחבת ,כמעט שאינם ניתנים לביטול בקרב
מי שחזר בתשובה אחרי גיל  .15הדרה נוספת קשורה בהיעדר קשרים ורשתות חברתיות
מתאימות בתוך המגזר החרדי ,מצב שמונע מבעלי תשובה חרדים את הגישה למשרות
ותפקידים נחשקים בתוך המגזר החרדי .יחד עם זאת ,ההדרה הבולטת ביותר כלפי בעלי
תשובה חרדים קשורה בכל הנוגע בנישואין ושידוכין .יהודי חרדי ממוצע אינו מעוניין
לחתן את בנו או את בתו עם בעל-תשובה בשל הרקע והתרבות השונים שמהם באו וגם

31

19

מסיבות הלכתיות-דתיות המרחיקות מאוד את בעלי התשובה מן החרדים ׳מבית׳.
בנוסף ,בעלי תשובה חרדים אינם נתפסים ,לרוב ,כמחנכים ראויים וקפדנים במסגרות-
חינוך מרכזיות ומקובלות בעולם החרדי .ראיה לכך מביא קימי קפלן בשמו של הרב דוד
קסל ,שהוא ראש ׳כולל׳ ליטאי:
״...ובעלי תשובה ,עם כל הכבוד המגיע להם במקום שבעלי תשובה עומדים וכו׳,
ויש שהם בני מעלה ,מכל מקום הם בדרך כלל לא ראויים לחנך ציבור של בני-תורה
למרות הכישורים שהם רכשו קודם שחזרו בתשובה ולמרות שהם חושבים עצמם
20
ליותר חכמים וצדיקים.״
דוגמה זו מעמידה בספק רב את יכולתם של בעלי תשובה להשתלב באמת ובתמים
בקהילה אשר מייחסת להם תכונות שליליות ,חושדת בהם ומגלה חשש מהותי מהם.
עם זאת ,דווקא הממצאים הנוכחיים ,המלמדים על השתלבות של ילדי בעלי-תשובה
במוסדות חינוך חרדיים ,מעלים תהיות לגבי המתח הקבוע השורר בין המגזר החרדי
לבין קבוצה ייחודית זו.

מקום המגורים
 35%מן המשיבים מתגוררים בירושלים וסביבתה 10% ,בבית-שמש ו 10%-בבני-
ברק .השאר מתחלקים כך 5% :בת״א 6% ,במעלות שבצפון הארץ 4% ,בנתניה4% ,
ברכסים 3% ,בחיפה 3% ,בהוד השרון ו 2%-בחולון .נראה כי בסקר הנוכחי אין ייצוג
מלא לקהילות ולפרטים בעלי תשובה מבני-ברק וייתכן שהדבר נובע מכך שהפריסה
הגאוגרפית של הסקר לא ייחסה משקל ראוי לעיר מרכזית זו .יש קהילות וריכוזים
21
של בעלי תשובה חרדים גם ברחובות ,נתיבות ועוד ,אך הם אינם מיוצגים בסקר זה.
למרות זאת ,הפריסה הגאוגרפית של הסקר מאפשרת ייצוג נרחב ומקיף ,יחסית ,לכלל
הקבוצות והקהילות המרכיבות את ציבור בעלי התשובה החרדים בישראל — דבר הבא
לידי ביטוי גם בהתפלגות הזרמים הפנימיים בקרב ציבור זה ,כפי שיוצג בהמשך .יש
לתת את הדעת גם לפיזור הגאוגרפי הרחב יחסית של בעלי תשובה חרדים אשר מבקשים
 19היבט זה קשור באופן הדוק למושג ׳בני-נידה׳ ,כמתואר אצל קימי קפלן ( )2007עמ׳  ,135-13אשר רומז
לכך שהחוזרים בתשובה הם בנים ובנות להורים חילונים שלא שמרו על דיני טהרת המשפחה — היבט
המטיל צל כבד על מידת ׳כשרותם׳ להתחתן עם חרדים ׳מבית׳.
 20קסל ,דרכי דוד ,הקדמה ,עמ׳ שט״ז.
 21משיבים מיישובים נוספים מיוצגים במחקר הנוכחי בשיעורים זניחים .יישובים כגון :רעננה ,תפרח,
עמנואל ,חריש ,צפת ,זיכרון-יעקב ועוד .מטעמים הקשורים לאופן עריכת הסקר ,חסר במחקר ייצוג לבעלי
תשובה חרדים המתגוררים בערים החרדיות החדשות כגון בית״ר-עלית ומודיעין-עלית ,עמנואל ואלעד.
32

לעתים קרובות להתגורר במקומות מרוחקים כחלק מן החיפוש הרוחני וממסעם הנפשי.
לכן אין דינם של בעלי תשובה המתגוררים בפריפריה הרחוקה ,בגליל או בדרום ,כדינם
של בעלי תשובה המתגוררים במטרופולינים המרכזיות ,בירושלים ובני-ברק ,המציעות
אפשרויות-תעסוקה רבות יותר.

צורת החזקה בדירה
רק לרבע מבעלי התשובה שרואיינו בסקר זה יש דירה בבעלותם (לוח  .)3כשני שלישים
מהם גרים בדירות שכורות ו 3%-גרים בדירות שבבעלות הוריהם .גם בקרב קבוצת הגיל
הבוגרת של בני  40ומעלה ,שיעור הבעלות על דירות נמוך יחסית :לכמחציתם ()43%
בלבד יש דירה בבעלותם .נתון זה מעיד על היעדר הון עצמי של קבוצה זו וככל הנראה
גם על היעדר תמיכת ההורים ברכישת דירה .לשם השוואה ,שיעור הבעלות על דירה
בציבור החרדי והחילוני הוא  22.75%זהו נתון מדאיג המעיד אף הוא על מצבם הכלכלי
הבלתי-יציב של בעלי תשובה אלה.
לוח  :3המרואיינים ,לפי צורת ההחזקה בדירת המגורים ,באחוזים2015 ,
סך הכול
)(n=262

גברים
)(n=108

נשים
((n=154

100%

100%

100%

בבעלות עצמית

24

28

22

בבעלות ההורים

13

17

9

בשכירות

62

52

69

בבעלות הישיבה בה לומד

1

3

0

צורת ההחזקה בדירת המגורים
סה״כ
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רמת הכנסה
בהמשך לממצאים על שיעור הבעלות הנמוך על דירה ,הסקר הנוכחי מלמד כי רמת
הכנסתם של בעלי תשובה חרדים נמוכה ביותר .ב 22%-מן המשפחות של בעלי התשובה,
ההכנסות מעבודה (של שני בני הזוג) מגיעות עד  5,000ש״ח 16% .ציינו כי הכנסתם נעה
 22עיבודים מיוחדים לסקר החברתי ,השנתון הסטטיסטי לחברה החרדית (בדפוס).
33

בין  5,001ל 7,000-ש״ח בחודש; עוד כ 20%-דיווחו על הכנסה של  10,000-7,001ש״ח
23
ו-ל 16%-הכנסה של מעל  10,000ש״ח (לוח .)4
לוח  :4משקי הבית של המרואיינים ,לפי רמת ההכנסה החודשית מעבודה,
24
באחוזים2015 ,
סך הכול
)(n=262

גברים
)(n=108

נשים
((n=154

רמת ההכנסה החודשית (ברוטו) של משק
הבית מעבודה (של בני-זוג או של רווק)
עד  2,000ש״ח

6

13

1

 3,000-2,001ש״ח

3

3

3

 5,000-3,001ש״ח

13

13

12

 7,000-5,001ש״ח

16

16

16

 10,000-7,001ש״ח

19

18

20

 10,001ש״ח ויותר

16

19

14
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נציין כי גם ביחס לאוכלוסייה החרדית כולה ,זוהי רמת-הכנסה נמוכה מאוד הנובעת
מסיבות שונות אשר יוסברו בהמשך סקירה זו .להשוואה ,רמת ההכנסה של משפחה
חרדית ממוצעת היתה בשנת  6,200 — 2009ש״ח ואילו הכנסה של משפחה יהודית
חילונית או מסורתית ממוצעת עמדה על  12,300ש״ח 25.נתונים אלה מעידים על פער גדול
בין הכנסות של משפחות בעלי תשובה למשפחות חרדיות ובעיקר על פערים בינן לבין
משפחות חילוניות .הכנסות נמוכות אלו נובעות גם מגילם הצעיר של המשיבים.

בעלּות על רכב
למרות רמת ההכנסה הנמוכה ,שיעור הבעלות על רכב בקרב המרואיינים בסקר זה
הוא גבוה למדי ועומד על ( 65%כ 80%-בקרב הנשים ו 46%-בקרב הגברים); הוא גבוה
משיעור הבעלות על רכב בקרב האוכלוסייה החרדית כולה ,העומד על  38%בלבד
 23נציין כי כשליש מן הנשים ו 18%-מן הגברים לא ענו על שאלה זו.
 28% 24מכלל המרואיינים סירבו או לא ידעו לענות על שאלה זו ,ולכן הנתונים ביחס לרמות ההכנסה
אינם מסתכמים ב.100%-
 25אוגדן נתונים ׳החרדים בישראל :דיוקן האוכלוסייה החרדית׳ ( ,)2009מִנהל המחקר ,משרד הכלכלה.
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ונמוך במעט משיעור הבעלות על רכב באוכלוסייה החילונית-מסורתית (ל 77%-מכלל
האוכלוסייה בישראל יש רכב פרטי) 26.ייתכן מאוד ששיעור גבוה זה נובע מן הצורך
בעצמאות ובניידות בקרב צעירים אלה — צורך דומה במידת-מה לצורך של צעיר חילוני
בגילאים דומים.

שירות צבאי או שירות אזרחי-לאומי
מרבית בעלי התשובה החרדים שהשתתפו בסקר זה עשו בצה״ל שירות מלא ( )62%או
חלקי ( 14% .)4%מן הנשים שירתו במסגרות התנדבותיות בשירות אזרחי-לאומי (להלן
ה׳שא״ל׳) וכרבע מכלל המשיבים לא שירתו כלל — בעיקר בקרב שכבות הגיל הצעירות.
 43%מן הצעירים עד גיל  30לא שירתו כלל בצבא או בשירות אזרחי-לאומי וזאת לעומת
 14%בלבד מבני ה 41-ויותר (לוח  .)5את אי-השירות בצבא או בשירות הלאומי-אזרחי
של בני הגילאים הצעירים ניתן לייחס לתהליך התשובה ולניסיון להתקרב לאוכלוסייה
החרדית ,אשר מנהיגיה שוללים באופן גלוי ומוצהר שירות צבאי של בני-תורה .מבין
המשרתים בצבא שירתו כ 20%-מן הגברים בתפקידי פיקוד ו 22%-ציינו כי שירתו
שירות קרבי משמעותי .לעומת זאת 43% ,מן הנשים ו 30%-מן הגברים ציינו כי שירתו
בתפקידים בלתי-משמעותיים .לשם השוואה ,בקרב האוכלוסייה החרדית ,רק  32%מכלל
הגברים בגילאי  64-20שירתו בצבא ועוד פחות מכך בשכבת הגיל הצעירה — ,29-20
בה עמד שיעור המשרתים בצה״ל על  11%בלבד לעומת כ 90%-מקרב הגברים החילונים
(אוגדן נתונים.)2009 ,
לוח  :5המרואיינים ,לפי שירות צבאי ושירות אזרחי ,באחוזים2015 ,
סך הכול
)(n=262

גברים
)(n=108

נשים
((n=154

100%

100%

100%

שירות מלא

62

62

62

שירות חלקי

4

8

1

שירות לאומי או אזרחי

8

2

13

לא שירתו כלל

26

28

24

שירות צבאי ושירות אזרחי-לאומי
סה״כ
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 26עיבודים מיוחדים לסקר החברתי ,שנתון סטטיסטי לחברה החרדית (בדפוס).
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השכלה ולימודים
מאפייני ההשכלה והלימודים של בעלי התשובה החרדים שונים מאוד ממאפייני ההשכלה
והלימודים הממוצעים של מרבית החרדים בישראל .בניגוד לחרדים ׳מבית׳ (שאינם בעלי
תשובה) אשר התחנכו במסגרות ובמוסדות חינוך חרדיים — רכשו רוב בעלי התשובה
החרדים השכלה כללית במסגרות-חינוך שאינן חרדיות ועל כן ניתן להניח כי החסם
הנובע מסוג ומרמות ההשכלה ביחס לשוק העבודה בקרבם ,נמוך באופן משמעותי מן
החסם העומד בדרכם של מרבית הגברים החרדים .כשלושה רבעים ( )74%מכלל הגברים
והרוב המוחלט של הנשים ,למדו בנעוריהם ( )18-15בתיכון עיוני או מקצועי (לוח .)6
עוד כ 15%-למדו בישיבות תיכוניות — ממצא שעשוי להעיד על זליגה ועל מעבר של בני
הציבור הדתי-לאומי ה׳מתחזקים׳ ופונים אל האוכלוסייה החרדית ,ועוד כ 10%-למדו
בנעוריהם בישיבות לבעלי תשובה .ממצא זה מחזק את ההערכה וההנחה כי מרבית
בעלי התשובה מתחילים בדרך-כלל בתהליך ההתקרבות לדת ולאורח החיים החרדי-דתי
בתחילת שנות ה 20-לחייהם.
לוח  :6המרואיינים ,לפי רמת ההשכלה ,באחוזים2015 ,
סך הכול
)(n=262

גברים
)(n=108

נשים
((n=154

100%

100%

100%

אין תעודה כלשהי

11

20

5

תעודת-בגרות חלקית

12

17

8

תעודת-בגרות מלאה

25

28

23

תעודה או הסמכה מקצועית (לימודי תעודה)

18

16

19

תעודת-הוראה

1

1

1

תואר ראשון

26

10

37

תואר שני

5

5

5

תעודת-הנדסאי

2

3

2

התעודה האחרונה
סה״כ
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תרשים  :1המרואיינים ,לפי מאפייני-השכלה ,באחוזים2015 ,
סה״כ:
100%
תואר אקדמי (ראשון ושני)31% :
( 42%מן הנשים ו 15%-מן הגברים)
תעודת-בגרות (מלאה או חלקית):
37%
תעודת-הנדסאי ותעודת-הוראה:
3%
תעודה מקצועית:
18%
ללא תעודה11% :
( 20%מן הגברים ו 5%-מן הנשים)
מקור :מכון ירושלים לחקר ישראל ,סקר בעלי תשובה חרדים.2015 ,

בשונה ממרבית הגברים החרדים (כ 78%-בשנת  ,)2012ל 20%-בלבד מן הגברים בציבור
בעלי התשובה אין תעודה רשמית כלשהי .ל 37%-מכלל המשיבים היתה תעודת-בגרות
מלאה או חלקית ולעוד  31%מכלל המשיבים היה תואר אקדמי ראשון או שני (לוח 6
ותרשים  .)1נמצא הבדל משמעותי בין שיעור הנשים להן תואר אקדמי ,אשר עמד על ,42%
לעומת הגברים בעלי תואר כזה ( 15%בלבד) .ל 18%-מבעלי התשובה יש תעודת-סיום
או תעודת הכשרה מקצועית ול 3%-יש תעודת-הנדסאי .מממצאים אלה ניתן להסיק כי
מאפייני ההשכלה של אוכלוסיית בעלי התשובה החרדים אינם מהווים כמעט חסם בכל
הנוגע לכניסה לעולם התעסוקה ולשוק העבודה ,וזאת בהשוואה למאפייני הלימודים
וההשכלה של מרבית הגברים החרדים ,החסרים (עדיין) השכלה רלוונטית לשוק העבודה.
עם זאת ,ראוי לסייג דברים אלה מכיוון שלעתים קרובות בעלי התשובה אינם עוסקים
במקצוע שרכשו בצעירותם ,לנוכח השינוי המהותי שחל באורח-חייהם ובעולם הערכים
שלהם .בנוסף ,ייתכן כי התואר או המקצוע שרכשו בשנות ה 20-לחייהם אינו רלוונטי
לשוק העבודה הנוכחי ,היות שחלפו שנים רבות מאז לימודיהם התיכוניים או הגבוהים.
37

מכאן שהתמונה המתקבלת מן הממצאים הנוכחיים אינה מלאה ואין בה כדי לספק את
מלוא המורכבות של היבט ייחודי זה במרקם החיים של בעלי התשובה החרדים.
מיעוט מבעלי התשובה החרדים ( 13%מן הגברים ו 20%-מן הנשים) לומדים כיום
לימודים מקצועיים או גבוהים .הסיבות המרכזיות ללימודים אלה קשורות לרצון לפתח
קריירה חדשה ( ,)31%להשתלב בעבודה ( )27%ולהרחיב אופקים ( )22%לצורך הגדלת
השכר מעבודה.
הסיבה העיקרית לכך שבעלי תשובה חרדים אינם לומדים כיום היא שחלק ניכר
מהם למד בעבר (כ 80%-מן הנשים ו 22%-מן הגברים) ולכן אין ברצונם לרכוש עוד
השכלה שאינה תורנית .בנוסף ,מרבית הנשים שאינן לומדות כיום טרודות בגידול ילדים
ובהחזקת משק-בית ולכן הן נמנעות מלהשתלב בלימודים גבוהים או מקצועיים נוספים.
כשליש מבעלות התשובה אינן לומדות כיום בגלל בעיות כלכליות הקשורות לעלויות
הגבוהות של קורסים מקצועיים ,בכלל ,ושל לימודים גבוהים ,בפרט .כרבע מכלל הגברים
( )26%אינם לומדים כי לימודים אלה נוגדים את השקפת-עולמם ואת אורח-חייהם
התורני.

שימוש במחשב
למחצית מבעלי התשובה שענו לסקר יש בביתם מחשב עם חיבור לאינטרנט (לעוד 14%
מהם יש מחשב ללא חיבור לאינטרנט) .כ 70%-מן הגברים ו 56%-מן הנשים ציינו כי
רמת הידע שלהם בהפעלת מחשב נמוכה או בינונית בלבד .ממצאים אלה דומים במידה
רבה למאפייני האוכלוסייה החרדית בכללותה בנושא זה.
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הגדרה עצמית והשתייכות לזרם חרדי
הגדרה עצמית
מאפייני הזהות וההגדרה העצמית של בעלי תשובה חרדים הם סבוכים ,מורכבים
וכרוכים ,בראש ובראשונה ,בתהליך התשובה ובניסיון להמיר את זהותם הראשונית
בזהות ובהגדרות עצמיות חדשות .במסגרת המחקר הנוכחי התבקשו המשיבים לציין
כיצד הם מגדירים עצמם .בניגוד לסקרים דומים המבוצעים על-ידי הלמ״ס כגון הסקר
החברתי ,אפשרנו למשיבים בסקר הנוכחי להגדיר עצמם כבעלי תשובה חרדים וזאת
בנוסף להגדרות הנעות על-פני רצף של רמת הדתיות שלהם .במהלך ביצוע הסקר נוספה
ההגדרה העצמית של ׳בעל-תשובה חרדי׳ בעקבות ׳פיילוט׳ אשר במסגרתו התברר כי יש
להוסיף קטגוריה זו .בסקר החברתי של הלמ״ס ,שהוא הסקר הממשלתי העיקרי הבוחן
את רמת הדתיות של המשיבים ,ישנן חמש קטגוריות שונות :חילוני ,מסורתי ,מסורתי-
דתי ,דתי וחרדי 70% .מן הנשים וכמחצית הגברים באוכלוסייה הנחקרת הגדירו עצמם
כבעלי תשובה חרדים — ממצא המעיד להערכתי על התרחבות תופעת ההתגבשות של
זהות מובחנת וייחודית של קבוצה זו ,ומאידך גיסא על מידת דיוקו של המחקר באיתור
ובמיפוי האוכלוסייה הנחקרת .מממצאים אלה ניתן להסיק כי היווצרותה של קטגוריה
חברתית חדשה של בעלי תשובה חרדים אינה תופעה חולפת ,אלא ככל הנראה תופעה
חברתית בעלת אחיזה בשיח הזהויות בישראל .זאת ואף זאת :לממצאים הנוכחיים יש
משקל נוסף המאשש הבחנות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות קודמות אודות ייחודן של
קבוצות אלו במרחב החרדי (קפלן ;2007 ,דורון ;2013 ,זיכרמן 37% .)2014 ,מהגברים
ו 29%-מהנשים הגדירו עצמם חרדים .אחוזים בודדים בלבד השתייכו לקבוצות-
אוכלוסייה אחרות (כמו ,למשל ,חרדים-לאומים או מסורתיים) .בהמשך ביקשנו לבחון
לאיזה מן הזרמים החרדיים משייכים עצמם כלל המשיבים (תרשים .)2
במדגם הנוכחי נמצא ייצוג יתר לבעלי תשובה המשייכים עצמם לחסידות ברסלב —
 — 31%ועוד  18%לקהילות וחצרות חסידיות אחרות 12% .מבעלי התשובה ראו עצמם
שייכים לזרם הליטאי ,שהוא הזרם הלמדני בציבור החרדי ונחשב מבחינות רבות
לאליטה התורנית והחברתית של חברה הטרוגנית זו .בניגוד לתהליכי ׳הגירה׳ אשר
תוארו במחקרים קודמים שדנו במסע התשובה( ,אליאור ;2006 ,דורון ,)2013 ,דומה
כי חלק מן ה׳מהגרים׳ החדשים אל העולם החרדי מבקשים לבדל עצמם במידת-מה מן
החברה שאליה ביקשו להגר ולהשתייך .כך מתבהרת תמונת-מצב עדכנית אשר בה ,מעבר
לסיסמאות ולאמירות על ׳כל ישראל חברים׳ ועל ערבות הדדית במגזר החרדי ,קיימת
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הבחנה ברורה וממדרת של בעלי תשובה ,אשר יוצרת בידול מתמשך ואימננטי בין חרדים
׳מבית׳ לבין חרדים ׳חדשים׳ שהצטרפו לחברה מורכבת ומגוונת זו .לאור תהליכים אלה
המחקר הנוכחי חושף את חוסר השתייכותם של חלק מבעלי התשובה החרדים לקבוצת
הרוב החרדית ,לרוב מכורח ולאו דווקא מבחירה.
תרשים  :2המרואיינים ,לפי הגדרה עצמית ומגדר ,באחוזים2015 ,
גברים
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השתייכות לזרם חרדי
כ 30%-מכלל המשיבים השתייכו לחסידות ברסלב 37% :מן הנשים ו 22%-מן הגברים
(תרשים  .)3נתונים אלה מעידים ,להערכתנו ,על ייצוג יתר של קבוצה זו בקרב כלל
בעלי התשובה והם נובעים ככל הנראה משיטת הדגימה שהתבססה על מדגם-נוחות.
לעומת זאת ישנו ייצוג חסר ( 5%בלבד) של המשתייכים לחסידות חב״ד 22% ,מבעלי
התשובה משתייכים לזרם הספרדי ( 30%מן הגברים ו 16%-מן הנשים) 18% ,משתייכים
לחסידויות חרדיות נוספות (בעלז ,קרלין ואחרות) ועוד  21%מן הגברים ו 5%-בלבד מן
הנשים משתייכים לזרם הליטאי 12% .מן המשיבים לא השתייכו לזרם חרדי כלשהו.
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תרשים  :3המרואיינים ,לפי השתייכות לזרם חרדי ומגדר ,באחוזים2015 ,
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תעסוקה ופרנסה
ממדי התעסוקה
מטרתו המרכזית של מחקר זה היא לברר מהו מצבם התעסוקתי והכלכלי של בעלי
תשובה חרדים .ממצאי המחקר מלמדים כי בעת הסקר עבדו כמחצית מן הגברים
המשיבים ( )56%וכשני שליש ( )67%מן הנשים (לוח  .)7ממצאים אלה מספקים מדד
משמעותי למצב התעסוקתי של ציבור ייחודי זה .לשם השוואה נציין כי שיעור התעסוקה
של כלל הגברים מקרב האוכלוסייה החרדית עמד בשנת  2015על  48.5%ושל הנשים על
כ 27.70%-בסקר החברתי של הלמ״ס ( )2009נוסף פרק מיוחד שבחן תהליכי-מעבר של
אוכלוסיות יהודיות לאור שינויים ברמת הדתיות של המשיבים .במסגרת סקר זה נמצא
כי שיעור התעסוקה של מי שהגדיר עצמו ׳חוזר בתשובה׳ (ולא בהכרח ׳חוזר בתשובה
חרדי׳) עמד על .68%
לוח  :7המרואיינים ,לפי מצב תעסוקתי נוכחי ומצב תעסוקתי לפני התשובה,
באחוזים2015 ,
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עם זאת ,ניתן להיווכח כי שליש מקרב בעלי התשובה עבדו לפני תהליך התשובה ,בעוד
שכיום הם אינם עובדים כלל (עבדו לפני ,אך אינם עובדים כיום) .ממצא זה מאפיין חלק
 27נתונים אלה מבוססים על סקר כוח-אדם של הלמ״ס ( )2014הבוחן את שיעורי התעסוקה של כלל
האוכלוסייה בישראל ושל אוכלוסיות מיוחדות בפרט ,אשר לגביהן קבעה הממשלה יעדי תעסוקה לשנת
 2020העומדים על  63%באוכלוסייה החרדית.
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גדול מבעלי התשובה החרדים — נשים וגברים כאחד .בקרב הגברים ,תהליכים אלה
מתרחשים בשל הנורמות החרדיות אותן הם מבקשים לאמץ והתהליך הזהותי והחברתי
אשר בגינו אין הם רואים בעבודה ערך מיוחד ,ועל כן הם מעוניינים להקדיש את רוב
עתותיהם לתורה .אצל הנשים תהליך היציאה לעבודה כרוך בהקמת משפחה ובצורך
לטפל במספר רב של ילדים ,מה שאינו מאפשר התפתחות משמעותית בתעסוקה .יודגש
כי בשונה מאוד ממאפייניו של הציבור החרדי הכללי ,אשר חלק גדול מבניו אינו משתלב
בעבודה בשנות ה 20-וה 30-לחייו מפאת הרצון להתמיד בלימודי-קודש ,הרי שבקרב
בעלי התשובה החרדים מדובר בתהליך של יציאה ממעגלי התעסוקה עקב שינויים
תפיסתיים וזהותיים ולא כתוצאה מאי-השתלבות בעבודה מלכתחילה .כך נמצא כי
 85%מכלל בעלי התשובה החרדים ( 90%מן הנשים ו 76%-מן הגברים) עבדו לפרנסתם
לפני חזרתם בתשובה .רק שיעור מזערי מבעלי התשובה החרדים לא עבדו כלל ( 3%מן
הנשים ומעט יותר מזה בקרב הגברים — .)12%
בנוסף ,ביקשנו לברר מאפיינים תעסוקתיים נוספים העשויים להעיד על טיב העבודה
של בעלי התשובה אשר ציינו כי הם עובדים כיום .ממצאים אלה מתייחסים להיבטים
מגוונים כדלקמן :מספר השנים בעבודה הנוכחית עמד על חמש בממוצע .נתון זה מעיד
כביכול על סוג של יציבות במקומות העבודה ,בייחוד נוכח גילם הצעיר של מרבית
המשתתפים בסקר .תמונת-מצב זו הולמת בהחלט ממצאים שיוצגו בהמשך על רמות
גבוהות של שביעות-רצון ממקום העבודה.

אופן ההעסקה :שכירים ועצמאים
חשיבות מיוחדת נודעת לאופן ההעסקה בשוק העבודה באשר למאפייני התעסוקה של
אוכלוסיות מיוחדות .שני שלישים מכלל הגברים העובדים ושלושה רבעים מכלל הנשים
העובדות היו שכירים .שיעור העצמאיות העובדות מבתיהן עמד על  20%ועוד  7%מן
הנשים היו עצמאיות שעבדו מחוץ לבית .גם שיעור העצמאים מבין הגברים נמצא גבוה
למדי :כחמישית ( )22%עבדו כעצמאים מחוץ לבתיהם ו 8%-עבדו כעצמאים מבתיהם
(לשם השוואה 15.6% :בלבד מכלל הגברים החרדים עבדו כעצמאים) .יש להדגיש כי
שיעור העצמאיות העובדות מן הבית ומחוץ לבית בקרב בעלות התשובה החרדיות נמצא
גבוה מאוד ועלה באופן משמעותי על שיעור כלל העצמאיות החרדיות ( 7.6%מכלל הנשים
החרדיות — שיעור דומה מאוד לשיעור העצמאיות בקרב נשים חילוניות-מסורתיות) .יש
יסוד סביר להניח כי סטטוס תעסוקתי זה נובע בעיקרו מאילוץ ולא מבחירה תעסוקתית
מושכלת .כלומר ,ביחס לנשים ,העבודה מן הבית קשורה לחשיבות שהן מייחסות לטיפול
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בילדים ולמשק הבית ,ומן הצורך לשלב בין משפחה לעבודה ,לנוכח ערכים המייחסים
חשיבות עליונה לגידול הילדים על-פני פיתוח קריירה המחייבת בדרך-כלל השקעת
שעות-עבודה רבות מחוץ לבית (מלחי ואברמובסקי.)2015 ,

היקף המשֹרה
בדומה לממצאים על אופן ההעסקה של נשים וגברים מקרב בעלי התשובה החרדים,
כך מעידים גם הממצאים על היקף שעות העבודה על שוליות ונחיתות תעסוקתית
של הנשים בהשוואה לגברים בשוק העבודה .הסקר הכמותי מלמד כי נשים אלו עבדו
בממוצע  20שעות בשבוע בלבד — היקף המקביל לחצי משרה ,בעוד שהגברים עבדו
כ 40-שעות בשבוע בממוצע — היקף שעות המשיק להיקף של משרה מלאה במגזר
העסקי העומד על  45שעות בשבוע .בחינת הסיבות לעבודה במשרה חלקית מעידה על
מגוון סיבות המשלימות זו את זו .באופן מפתיע גילינו כי  57%מן הנשים העובדות
במשרה חלקית טוענות כי הסיבה לעבודה בהיקף זה קשור לכך שהן נמצאות במסגרות
לימודים מקצועיות או גבוהות (לעומת  6%מן הגברים) 28% .מן הנשים והגברים כאחד
טענו כי חיפשו עבודה במשרה מלאה אך לא מצאו כזו .זהו ממצא המעיד במידת-מה על
חסמים הקשורים גם להיצע מקומות-עבודה ולביקושים לעובדים ,אך גם על אילוצים
אישיים שונים אשר חלקם יוצרים חסם משמעותי .כך ,למשל ,ביחס לגברים —  30%מן
העובדים במשרה חלקית עשו זאת בשל רצונם לעסוק בתורה — רצון הקשור קשר הדוק
לתהליך התשובה ולשינוי סדרי העדיפויות והעמדות של ציבור ייחודי זה.

תחומי עיסוק של בעלי תשובה חרדים
בחרנו שלא להציג ממצאים אודות התפלגותם של ענפי הכלכלה בהם מועסקים בעלי
תשובה חרדים וזאת מהיעדר נתונים מספקים .שאלון המחקר כלל שאלה בנושא זה (״תאר
בפירוט את הארגון או העסק בו אתה עובד כיום״) אך לצערנו  43%מן המרואיינים לא
ענו על שאלה זו .מבין הנשים  19%עבדו במסגרת משק הבית שלהן (׳עצמאיות העובדות
מן הבית׳) ועוד  19%הועסקו בענף החינוך ובשירותים קהילתיים שונים.
התפלגות משלחי היד של בעלי תשובה חרדים אשר עבדו בעת הסקר ,מעידה על
דפוסי תעסוקה ועל בחירה ייחודית של תחומי עיסוק בקרב אוכלוסייה זו ומעידה על
נטיות תעסוקתיות ברורות .מרבית הנשים בעלות התשובה ( )54%ו 38%-מן הגברים
שהשתתפו בסקר זה עבדו במשלחי-יד חופשיים וטכניים והכוונה היא בעיקר לעובדים
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בתחומי ההוראה והחינוך בגילאי בתי-ספר יסודיים וגני-ילדים .בקטגוריה זו נכללים
גם לא מעט עובדים במקצועות טיפוליים ובמקצועות אלטרנטיביים ויצירתיים מגוונים,
כמו :סיוע לבעלי מוגבלויות ,סיוע לנוער נושר ,טיפול נפשי אלטרנטיבי ,קלינאית תקשורת,
מטפלת שיקומית ,מאמן אישי ,מורה ליוגה ,מנחה קבוצות בדרמה ,מורה לאמנות ,מטפל
בתנועה ,זמר ,ציירת ,שחקנית ,מורה לציור ,צורפת ועוד (לוח  8ותרשים  .)4במשלחי-יד
בתחום המכירות ,השירותים ( )14%והפקידות ( )11%נמצאו עובדים כגון :יועצי נדל״ן,
מכירות ,מזכירות ופקידות ,מנהלות משרד ,תמיכת מחשוב ועוד .שיעור קטן מאוד מן
המשיבים ( 8%בלבד) עוסקים במקצועות אקדמיים כגון :עורכי-דין ,כלכלנים ,מהנדסי
אבטחת מידע ,מתכנתים ואדריכלים .כמו כן נמצא שיעור דומה של עובדים מקצועיים
ולא מקצועיים ( 7%בהתאמה) .בין העובדים הלא-מקצועיים ניתן למצוא :מאבטחים,
עובדי-ניקיון במוסדות חרדיים ,מבשלות ,סייעות בגנים וכיוצא בזה 4% .בלבד מכלל
בעלי התשובה שהשתתפו בסקר זה הועסקו בניהול.
לוח  :8המרואיינים שעבדו בעת הסקר ,לפי מִשלחי-יד ,באחוזים2015 ,
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נשים

גברים

סך הכל
60%

54
50%

48

40%

38

30%

13 14

15
11
5

18

18

15
7 8

9

7

7
1

חופשיים
וטכניים

מכירות
ושירותים

פקידות

אקדמיים
ומדעיים

20%

עובדים
מקצועיים
בתעשייה

1

עובדים
בלתי
מקצועיים

4

2

6

מנהלים

10%
0%

מקור :מכון ירושלים לחקר ישראל ,סקר בעלי תשובה.2015 ,

הנטייה החדה לתחומי-עיסוק טיפוליים וחברתיים ייחודיים כמו גם לתחומי-יצירה
שונים ,כפי שתוארו לעיל ,מעידה על בחירה תעסוקתית עם ערך מוסף חברתי ואף נפשי
מעיסוק יום-יומי שהוא גם מקור-פרנסה קבוע .ניתן להניח כי בתהליך התשובה האישי
של כל פרט ופרט מצוי גרעין של רצון להיטיב עם הזולת ועל כן ישנו ייצוג-יתר ברור של
העוסקים במקצועות אלה בקרב בעלי תשובה חרדים .בעיני חלק ניכר מהם העבודה אינה
רק מקור-פרנסה ,אלא יש בה ממד ברור של תרומה וסיוע לזולת במגוון דרכים יצירתיות
וייחודיות התואמות את הגל החדש ( )New Ageהמאפשר ביטוי אינדיבידואלי למאוויים
ולכישורים ייחודיים בקרב צעירים וצעירות מחפשי-דרך .ממצאים אלה הולמים גם את
החשיבות הרבה שייחסו  30%מן המשיבות ל״עבודה עם משמעות וחשיבות חברתית״.
עם זאת ,ניתן לומר בזהירות כי בין מִשלחי-יד אלה ישנם לא מעט תחומי-עיסוק
שמידת יציבותם התעסוקתית נמוכה ולעתים האופק התעסוקתי שלהם עמום (כך,
למשל ,מטפלים ומאמנים אישיים עצמאים או ׳פרילנסרים׳) .זוהי אמנם הכללה אך ראוי
לתת עליה את הדעת בבואנו לסייע לבעלי תשובה חרדים להתקדם ולהתבסס בשוק
העבודה.
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חסמים לעבודה וחיפוש עבודה
כאמור ,חלק מבעלי התשובה החרדים אינם עובדים כיום ,למרות שעבדו לפני שחזרו
בתשובה .ביקשנו לברר מה הם החסמים או הסיבות לכך שנשים וגברים אלה אינם
עובדים כיום .כמצופה ,כ 70%-מן הגברים ציינו כי הסיבה העיקרית לכך קשורה
להשתלבותם ולהתמדתם בלימודים תורניים בישיבות וב׳כוללים׳ לאברכים .זהו חסם
רווח מאוד בקרב גברים חרדים רבים .ההבדל המהותי נובע מן העובדה שגברים חרדים
׳מבית׳ התחנכו מגיל צעיר מאוד על ברכי הגמרא והפלפול התורני ,שאינו כולל כמעט
לימודי-חול ,בעוד שבעלי התשובה רוכשים השכלה תורנית מסוג זה רק בגיל מבוגר
יחסית .רצונם האותנטי להתקרב אל העולם החרדי ואל נורמות תורניות מחמירות אינו
מותיר אצל חלקם מקום להשקעת זמן ,משאבים וחשיבה בנושא התעסוקה והפרנסה.
 57%מן הנשים שאינן עובדות ציינו את ההכרח בטיפול בילדים רבים ובמשק הבית,
והן בוחרות להשקיע את זמנן ומרצן בהיבטים חינוכיים שונים 8% .מן הנשים ציינו
כי עומס בעבודה והשקעת זמן מרובה במשרות תובעניות היו סיבה נוספת ליציאתן
ממעגל העבודה .בשונה מחלקים ניכרים מן הציבור החרדי — ובייחוד בקרב בני ישיבות
ואברכים שאינם משתלבים בעבודה מלכתחילה — מתרחש אצל חלק מבעלי התשובה
החרדים תהליך של יציאה מכּוונת ממעגל העבודה בעקבות התשובה והרחבת המשפחה,
כנהוג בקרב האוכלוסייה החרדית הנורמטיבית .תהליך זה מתואר בתרשים :5
תרשים  :5תהליך היציאה ממעגל העבודה בקרב בעלי תשובה חרדים,
באחוזים2015 ,

יציאה ממעגל העבודה
מקור :מכון ירושלים לחקר ישראל ,מחקר בעלי תשובה חרדים.2015 ,
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אנו למדים כי קרוב למחצית הגברים בעלי התשובה החרדים אינם עובדים וכי את
היציאה ממעגל העבודה ניתן לזקוף לרצונם הברור להשקיע זמן ,מאמץ ומשאבים
בלימודי-קודש .עמדה זו מעוררת תהייה לגבי מידת העניין של אוכלוסייה זו בהשתלבות
תעסוקתית בנקודת הזמן בה הם נמצאים .בהתאם לכך ,המחקר מאיר נקודה נוספת
ביחסם של בעלי התשובה החרדים לנושא זה 62% :מכלל בעלי התשובה שאינם עובדים
( 56%מן הגברים ו 70%-מן הנשים) אינם מחפשים כיום עבודה באופן פעיל ואינם
מעוניינים בכך .עם זאת ,בעלי התשובה שחיפשו עבודה באופן פעיל ,עשו זאת באמצעים
שונים ומגוונים ובמספר ערוצים משלימים במקביל .הנתיב הנפוץ והמקובל ביותר ()73%
הוא חיפוש עבודה באמצעות בני-משפחה ,חברים ומכרים .ממצא זה הוא כמעט מובן
מאליו ,אך עלול להוות מגבלה מהותית ,היות שסוג הרשתות החברתיות ()networks
של אוכלוסייה זה מוגבל .מחקרים רבים מייחסים חשיבות להון חברתי בעת חיפוש
עבודה באמצע הקריירה .כלומר ,השימוש בהון חברתי עשוי לסייע בחיפוש עבודה ,אך
רק כשמדובר בצעירים בעלי קשרים מגוונים אשר המחקר הנוכחי אינו מתיימר למדוד
( .)Lin, 2000במקביל עשו  62%שימוש באינטרנט או בפנייה ישירה ויזומה למעסיקים
( )54%או באמצעות מודעות דרושים בעיתונות ( .)46%כשליש מכלל מחפשי העבודה
מקרב בעלי התשובה חיפשו עבודה באמצעות מרכזי ההכוון התעסוקתיים לאוכלוסייה
החרדית ומרכזי ׳מפת״ח׳ (מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים) 28.חשוב להדגיש כי לעתים
נשמעות טענות על הדרה חלקית או מלאה של בעלי תשובה בבואם לקבל סיוע ממרכזי-
הכוון אלה ,עקב תנאי הסף לקבלת שירותי השמה וייעוץ מקצועיים (אחד התנאים הוא
לימודים בישיבה תיכונית — תנאי שמרבית בעלי התשובה אינם עומדים בו) .במסגרת
הערכת הפעילות של מרכזי ההכוון על-ידי מִנהל המחקר במשרד הכלכלה התברר כי 15%
מכלל הפונים ציינו כי לא גדלו בבית חרדי (ליפשיץ ומלחי .)2015 ,המסקנה המתבקשת
מממצאים אלה היא כי בעלי תשובה חרדים המעוניינים להשתלב או להתקדם בשוק
העבודה ועומדים בתנאי הסף ,רשאים לקבל סיוע משירותי ההשמה המקצועיים של
29
מרכזי-תעסוקה אלה.
 28שני מרכזים תעסוקתיים ייעודיים להכוונה והשמה בעבודה של האוכלוסייה החרדית פועלים בירושלים
ובני-ברק והם פותחו ונוסו במסגרת תכנית תב״ת ומרכזי מפת״ח מנובמבר  .2006מרכזים אלו נועדו
לאפשר לאוכלוסייה חרדית נרחבת לגשת לשירותי קידום תעסוקה שהותאמו למאפייניהם ולצורכיהם
הייחודיים .שמונה מרכזי מפת״ח ,אשר פעלו בהצלחה בריכוזי האוכלוסייה החרדית ,יצרו מסד לפיתוחם
של מרכזי-הכוון עירוניים לאוכלוסייה זו במתווה של ׳הכול תחת קורת גג אחת׳ וזאת כחלק מהמאמץ
הממשלתי להגברת שילובם של נשים וגברים חרדים בעבודה.
 29תנאי הסף לקבלת שירות במרכזי-תעסוקה לחרדים הם לימודים בישיבה גבוהה בגיל התיכון או לימודים
של ילדי הפונים במסגרות-חינוך חרדיות .הואיל שמרבית בעלי התשובה לא למדו במסגרות חרדיות בגיל
התיכון ,אך ילדיהם (מעל גיל  )5לומדים ברובם במסגרות חינוכיות חרדיות ,סביר כי מרביתם עומדים
בתנאי הסף לקבלת סיוע במרכזי ההכוון .עם זאת ,ניתן לשער כי קיימים מקרים של בעלי תשובה רווקים
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מרבית בעלי התשובה החרדים ( )58%שלא עבדו בעת הסקר היו מעוניינים לעבוד
במשרה חלקית .ממצא זה בולט בעיקר בקרב הנשים ( .)73%למעלה ממחצית הגברים
שאינם עובדים כיום אינם יודעים מהו היקף המשרה בו היו רוצים .להערכתי ,ממצא זה
מעיד אף הוא ,במידה רבה ,על היעדר זיקה לשוק העבודה בקרב הגברים בעלי התשובה,
מאחר שאינם עובדים כיום ,אינם מחפשים עבודה ואין להם מושג לגבי היקף או סוג
המשרה בה היו מעוניינים .ממצאים אלה מדגישים את המצב הגבולי של חלק גדול
מבעלי התשובה החרדים ,אשר מחד גיסא מצויים בשינוי מהותי ,דרמתי ועמוק בחייהם
הבוגרים ,ומאידך גיסא אין בידיהם כלים והבנה מספקת בתהליכי פיתוח קריירה אשר
נדרשים לצורך קיום כלכלי בר-קיימא וארוך-טווח הנשען על מעגלי התעסוקה אשר
מהם נפלטו מרצונם.

רמות-שכר
הממצאים דלהלן מלמדים על רמות-שכר נמוכות מאוד בקרב בעלי התשובה .כמחצית
מכלל הנשים העובדות ( )46%וכחמישית מן הגברים העובדים משתכרים עד  3,000ש״ח
בחודש בלבד .עוד כ 30%-משתכרים  5,000-3,001ש״ח ו 16%-משתכרים 7,000-5,001
ש״ח (תרשים  .)6יודגש כי אוכלוסיית בעלי התשובה החרדים מתאפיינת בדפוסי-השכלה
גבוהים יחסית לכלל הציבור החרדי ,ועל כן ניתן לייחס ,לפחות באופן חלקי ,את רמות
השכר הללו ,שאינן הולמות את רמת ההשכלה שלהם ,להיקפי המשרה החלקיים של
הנשים ולמערך הבחירות האישיות של ציבור ייחודי זה .לשם השוואה :השכר החודשי
הממוצע של כלל הנשים החרדיות עמד ב 2014-על  5,100ש״ח ושכרם החודשי הממוצע
של גברים חרדים עמד על כ 7,600-ש״ח 30.דומה כי רמות-שכר אלו אינן מספקות בסיס
כלכלי בר-קיימא למשפחותיהם ,אשר חלקן צעירות ומרובות-ילדים .מסתבר כי למרות
העובדה שחלק מבעלי התשובה נמצאים בשוק העבודה ,שכרם נותר נמוך מאוד .חרף
העובדה שמחקר זה לא נועד לבחון ממדים והיקפים של שיעורי עוני בקרב אוכלוסיית
בעלי התשובה החרדים ,ניתן לשער כי חלק ניכר מאוכלוסייה זו אינו משתכר די כדי
לקיים רמת-חיים נאותה .תופעת העובדים העניים אינה ייחודית לאוכלוסיית בעלי
התשובה החרדים והיא רווחת גם בקרב אוכלוסיות נוספות ,כגון הציבור הערבי והחרדי
או כאלה שילדיהם הצעירים אינם לומדים במסגרות חרדיות ,שלא למדו בצעירותם בישיבה גדולה ,ועל
כן נמנע מהם סיוע זה.
 30הלמ״ס ,סקר כוח-אדם ( .)2014יודגש כי רמות השכר בעבודה הנוכחית אינן שונות מהותית מרמות
השכר של המשיבים בטרם החזרה בתשובה ,אך יש לזכור כי לרוב מדובר באנשים צעירים שעשו תשובה
בגיל צעיר ,ולכן אין לצפות שזכו במשכורות גבוהות בגילאים שקדמו לתשובה.
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בישראל .הסיבות לכך הן בעיקר רמות-השכלה נמוכות או השכלה שאינה רלוונטית
לשוק העבודה .בנוסף ,הימצאותו של מפרנס אחד במשק הבית ,משרות חלקיות ומספר
גדול של ילדים ,מגבירים באופן משמעותי את הסיכוי להימצא מתחת לקו העוני .זאת
ועוד :הקיצוץ החד במערכת הקצבאות והתמיכות המיועדות לסייע למשפחות גדולות
ולחלצן מעוני ,השפיע גם הוא על ממדי העוני של משפחות בהן שני מפרנסים .דו״ח העוני
של המוסד לביטוח לאומי  2013מלמד כי שיעור העניים במשפחות בהן שני מפרנסים,
עלה מ 2.5%-בשנת  1999לכדי  7.2%בשנת ( 2012אנדבלד) .נתונים אלה מעידים כי
עבודה אינה מספקת בהכרח בסיס כלכלי ,בייחוד במשפחות בהן מספר הילדים רב .כך
נותר חלק גדול מבעלי התשובה ,שרכשו השכלה תיכונית והשכלה גבוהה ,ללא אפשרויות
כלכליות יציבות ,בשל השינוי המהותי שחל באורח-חייו .היבט זה דורש להערכתנו
התייחסות ייחודית אשר תידון בפרק הסיכום.
תרשים  :6רמות-שכר במקום העבודה הנוכחי של בעלי תשובה חרדים,
באחוזים2015 ,
נשים גברים סך הכל
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היבטים חשובים במקום העבודה
מחקר זה ביקש לבחון היבטים הנוגעים להתייחסותם של בעלי תשובה חרדים לשוק
העבודה ותפיסות ייחודיות אודות מעגל-חיים זה .על-אף המגבלה הקיימת ביחס
לשאלוני-עמדות מסוג זה ,ניתן ללמוד מן הממצאים הבאים על העדפותיהם העיקריות
של בעלי התשובה במסגרת שוק העבודה .כשני שלישים ( )64%מכלל הנשים סבורות
כי ההיבט החשוב ביותר במקום העבודה הוא לאפשר להן לטפל בילדיהן ובמשק-
ביתן .כלומר ,קיימת ציפייה משמעותית לקיים מקומות-עבודה גמישים מבחינת שעות
העבודה על-מנת לשלב בין המשפחה לעבודה באופן מיטבי .סוגיה זו ,הנוגעת במישרין
להיבטים הקשורים לשילוב בין משפחה לעבודה ,מחייבת התייחסות רחבה ומפורטת
יותר .בשנים האחרונות עברה החברה שינויים הכוללים עלייה תלולה בהשתתפותן של
נשים בשוק העבודה .שינויים חברתיים אלה נובעים ממספר סיבות :הראשונה שבהן
היא העלייה המתמדת ברמת החיים ובתרבות הצריכה — מה שמחייב הכנסה של שני
בני הזוג על מנת לשמור על רמת-חיים טובה; העלייה בציפיות הנשים לממש את עצמן
מעבר לחיי המשפחה ,ובעיקר בעקבות העלייה ברמת השכלתן; התפתחותן של מערכות
תומכות המאפשרות לנשים לעבוד במשרה מלאה (מעונות וגנים שחלקם פועלים עד
שעות מאוחרות ולאורך כל השנה ,צהרונים ,סיוע מצד בני הזוג ועוד); ריבוי הגירושין
והמשפחות החד-הוריות יוצר לחץ כלכלי וצורך להשקיע יותר שעות-עבודה על מנת
לממן הוצאות; ולבסוף ,הכרת הממסד בכך שנשים הן משאב אנושי וניהולי חשוב ובלתי-
מנוצל (.)Sharabi & Harpaz, 2007
מחקרים מוכיחים כי למגדר יש השפעה רבה בכל הקשור לשילוב בין עבודה
למשפחה .לדוגמה ,נשים חוות לחץ גדול יותר מהעבודה או מהמשפחה מאשר גברים.
ייתכן כי הרגשה זו מקורה במחויבות רבה יותר שהן חשות כלפי המשפחה (& Casper
 .)Harris, 2008השילוב בין משפחה לעבודה מוגדר אפוא כבעיה ציבורית בעלת השלכות
חברתיות שונות הנובעות משתי מגמות משלימות :העלייה המתמדת בדרישות עולם
העבודה והצורך הגובר בשני מפרנסים למשפחה ,אל מול הגידול בהיקף הטיפול בילדים
ובקשישים ,הגורר ניגוד אימננטי (מהותי) בין צרכים סותרים של הפרט .במקביל ,לא
ניתן להתעלם מנורמות חברתיות ומושרשות ביחס לחשיבות העליונה המיוחסת לטיפול
בילדים וחינוכם (טיפול שעלויותיו מאמירות כל העת) ,כמו גם באוכלוסיות נוספות ,כגון
קשישים ,אשר שיעורם בעולם המערבי גדל בהתמדה ( .)Rapaport, 2002מנגד ,נשים ככלל
ואמהות בפרט ,ובהן גם חרדיות — אשר השתתפותן בכוח העבודה היתה מצומצמת,
ועל כן יכלו להשקיע יותר בטיפול בילדים ובחינוכם — מצופות כיום להשתלב בשוק
העבודה על תביעותיו ודרישותיו האינטנסיביות .לנוכח תהליכים נרחבים אלה במדינות
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המפותחות ,ישראל נמצאת במציאות ייחודית שאין לה אח ורע במדינות אלו :מחד גיסא
שיעורי ילודה מן הגבוהים בעולם המפותח ,ומאידך גיסא שיעורי תעסוקה של אמהות
(יהודיות) העומדים על  — 77.4%שהם מן הגבוהים בעולם (פרנקל .)2011 ,עם זאת,
הסוציולוגית מיכל פרנקל טוענת כי למרות שהמדיניות והחקיקה לעידוד תעסוקת נשים
בישראל היתה בשנות ה 50-וה 60-מן המתקדמות בעולם ,קיימת בעשורים האחרונים
נסיגה במדיניות המספקת הגנות וסיוע להורים עובדים ,בהשוואה למדינות מפותחות
אחרות ( .)Ajzenstadt & Gal, 2001תהליכי הפרטה מאסיביים והיחלשות מדינת הרווחה,
ירידה בכוחם של ארגוני-עובדים ומעט מדי אכיפה של חוקי העבודה ,מובילים לכרסום
מתמיד ביכולתם של הורים ונשים בפרט ,להגיע לשילוב מיטבי בין משפחה לעבודה.
לאור האמור לעיל ,ברור מדוע מייחסות מרבית בעלות התשובה החרדיות חשיבות מרובה
למשרות ומקומות-עבודה המאפשרים טיפול משמעותי בילדים ובבית.
בהשוואה לנשים ,הגברים מייחסים חשיבות להיבטים שונים הקשורים לעולם
העבודה .ייתכן שגם בשל מחויבותם הנמוכה-יחסית לטיפול בילדים ובבית ,אך בעיקר
בשל החשיבות העליונה המיוחסת ללימוד תורה אליה התוודעו במהלך התשובה ואשר
זוכה אצלם לעדיפות גבוהה עד עליונה .שני שלישים מן הגברים סבורים כי אחד התנאים
החשובים במקום העבודה הוא האפשרות לקיים שם אורח-חיים דתי-חרדי 31.היבט זה
הוא משמעותי ומהותי עבור אוכלוסייה זו אשר מקפידה לעתים יותר מן הציבור החרדי
הילידי על כללי ההלכה ועל הנורמות החברתיות החרדיות ,מתוך רצון להשתלב ולהיטמע
בציבור זה 40% .מן הנשים ו 23%-מן הגברים מייחסים חשיבות רבה לעבודה בה ניתן
לממש יכולות וכישורים אישיים .כ 30%-מן הנשים מייחסות חשיבות רבה לעבודה עם
משמעות וחשיבות חברתית (תרשים  .)7ממצא זה מעיד במידה רבה על הייחוד של ציבור
בעלי התשובה החרדים ,המבקש ,כאמור ,למצוא משרות בעלות שליחות וערך מוסף
32
חברתי לטובת הכלל.

 31הכוונה היא לאפשרות להתפלל במועד במקום העבודה ,לכשרות ולכללי-צניעות ,בד בבד עם האפשרות
להתמיד בלימודי-קודש.
 32עם זאת ,הסקר הנוכחי אינו מאפשר לברר אם התרומה החברתית מוגבלת לציבור החרדי ,לציבור בעלי
התשובה בלבד ,או לכלל החברה הישראלית.
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תרשים  :7חשיבות של מאפיינים במקום העבודה אצל בעלי תשובה חרדים2015 ,
אחוז המשיבים ׳במידה רבה׳
נשים

סה״כ

גברים

80
70

67

64

60
50

50
40
35

40

33

29

31
23

12

23

20

30

23
18

13

10 11

14

12

16

20

13
5

עם
עבודה
תנאים
עבודה
מעניינת משמעות
המאפשרת לקיום
אורח המתאימה וחשיבות
טיפול
לכישורים חברתית
חיים
בילדים
שלי
ובבית חרדי-דתי

שכר
ותנאים
טובים

קרובה
לבית /
או עבודה
מהבית

יחס טוב
מהמעסיק

8
2

3

5

10
1

עבודה
עבודה
מכובדת קבועה עם
ונקייה אפשרויות
קידום

0

מקור :מכון ירושלים לחקר ישראל ,מחקר בעלי תשובה חרדים.2015 ,

ראוי להדגיש כי מרכיב השכר אינו המרכיב העיקרי והמרכזי בשאלון העמדות ביחס
להיבטים חשובים במקום העבודה .כ 20%-בלבד מכלל בעלי התשובה החרדים ייחסו
למרכיב זה חשיבות רבה .עוד פחות מכך יוחסה חשיבות לעבודה עם קביעות ויציבות (3%
בלבד מכלל המשיבים) .ממצא זה משלים במידה רבה את תמונת המצב אודות ההעדפות
התעסוקתיות של ציבור בעלי התשובה החרדים :עדיפות לעבודה בעלת גוון חברתי,
עם אפשרות לשמירת אורח-חיים דתי-חרדי הכולל לימוד תורני וגמישות תעסוקתית
המספקת אפשרות להקדיש זמן ופנאי לטיפול בילדים ובמשק הבית.
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שביעות-רצון ממקום העבודה
שביעות-רצון ממקום העבודה
חלק הארי של בעלי התשובה שעבדו בעת הסקר ,הביע שביעות-רצון גבוהה מאוד
ממקום העבודה הנוכחי .שביעות רצון זו גבוהה במידת-מה מרמות שביעות-רצונם
ממקום העבודה שלפני החזרה בתשובה .מידת שביעות הרצון של בעלות התשובה ובעלי
תשובה ,דומה למדי ( 59%ו 65%-בהתאמה) .ניתן להתרשם כי  13%מן המשיבים לא היו
מרוצים כלל מעבודתם לפני התשובה ,בהשוואה ל 2%-בלבד כיום (תרשים .)8
תרשים  :8מידת שביעות הרצון ממקום העבודה הנוכחי וממקום העבודה בעבר,
באחוזים מן העובדים כיום ובעבר2015 ,
עבודה בעבר
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שביעות-רצון ממיצוי הכישורים
בדומה להתפלגות המשיבים ביחס למידת שביעות-רצונם מהעבודה ,כך גם מידת תחושת
מיצוי היכולות והכישורים בעבודה נמצאה גבוהה יותר במקום העבודה הנוכחי מאשר
במקום העבודה שלפני התשובה .תחושה זו גבוהה יותר באופן משמעותי כשמדובר
בנשים ( )53%מאשר בגברים (( )34%תרשים  29% .)9מכלל העובדים בעבר ציינו כי לא
היו מרוצים כלל ממיצוי הכישורים והיכולות שלהם בעבר בהשוואה ל 9%-בלבד מן
העובדים כיום .ניתן ,אפוא ,לשער כי העובדים כיום חשים כי תחום עיסוקם הולם יותר
את שאיפותיהם התעסוקתיות בהשוואה לעבודתם בטרם התשובה.
תרשים  :9מידת שביעות הרצון של בעלי תשובה חרדים
ממיצוי כישורים ויכולות במקום העבודה הנוכחי ובעבר,
באחוזים מסך העובדים כיום ובעבר2015 ,
עבודה נוכחית

עבודה בעבר

50

46

45
39

40
35
29

27

30
25

14

17

20

18

15
9

10
5

במידה רבה

במידה בינונית

במידה מועטה

בכלל לא

0

מקור :מכון ירושלים לחקר ישראל ,מחקר בעלי תשובה חרדים.2015 ,

55

שביעות-רצון מסביבת העבודה
רוב בעלי התשובה החרדים עבדו בסביבת-עבודה שאינה חרדית 34% .בלבד מהם עבדו
במקומות-עבודה בהם רוב העובדים או כולם היו חרדים .זהו היבט משמעותי במערך
ההעדפות ביחס לשוק העבודה בקרב ציבור ייחודי זה .בניגוד למאפייני הציבור החרדי
הכללי — ובייחוד בניגוד לנשים החרדיות ,המעדיפות באופן ברור לעבוד בסביבת עבודה
חרדית — ציבור בעלי התשובה אינו נמנע מעבודה במקומות-עבודה מעורבים .לפיכך
ניתן להניח כי לא מדובר בחסם משמעותי בבואם להשתלב בשוק העבודה .אוכלוסיית
בעלי התשובה מכירה את הקודים ואת הנורמות החברתיות-תרבותיות של הציבור
הישראלי החילוני מעצם היותה מורכבת מחילונים (או מסורתיים-דתיים) ,לשעבר ,ועל
כן מדובר ביתרון יחסי לציבור ייחודי זה בשוק העבודה .יתרה מזאת ,ייתכן כי ציבור
זה יכול לשמש גשר ייחודי בין העולם החרדי לעולם התעסוקה החילוני שאינו מקיים
הפרדה בין המינים במקומות העבודה (גלבוע ;2014 ,דויטש .)2012 ,בנוסף ציינו רוב
המשיבים ( )62%כי למרות שאינם עובדים בסביבת-עבודה חרדית ,הם אינם נחשפים
33
לתכנים או להתנהגות שאינה הולמת אורח-חיים חרדי.

 17% 33ציינו כי הם נחשפים לתכנים שאינם הולמים אורח-חיים חרדי במידה רבה 17% ,במידה בינונית,
 20%נחשפים לכך במידה מועטה ו 42%-לא נחשפו בכלל לתכנים מסוג זה.
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עמדות ביחס לתעסוקה ולימודי-חול
עמדות ביחס לתעסוקה
העמדות של בעלי תשובה חרדים בקשר לנושא התעסוקה הן אמביוולנטיות למדי .הן
נוגעות בחלקן בשאלות יום-יומיות ובחלקן בשאלות מהותיות ועקרוניות .בנוסף ,קיים
שוני רב ביחסם של נשים וגברים מציבור זה לסוגיות הקשורות לתפיסת ערך העבודה
ומידת חשיבותה במארג החיים של הפרט.
למעלה משלושה רבעים מכלל הנשים ( )77%וכמחצית מן הגברים ( )55%אינם
מעוניינים לעבוד ״רק בשביל כסף״ (לוח  .)9כרבע מכלל המשיבים ( 32%מן הגברים
ו 27%-מן הנשים) סבורים כי חובה לעבוד רק כשאין ברירה .עמדה זו יכולה ללמד על
הערך השולי שאוכלוסייה זו מייחסת לעבודה באופן כללי .בנוסף ,מרבית הנשים ושני
שלישים מן הגברים סבורים כי לעבודה יש ערך חברתי מוסף שנועד להשפיע על אחרים
ולהיטיב עם כלל החברה 34.כמחצית מכלל המשיבים סבורים במידה רבה כי העבודה
היא מרכיב חשוב ומרכזי באישיות ובהגדרה העצמית של הפרט.
בנוסף ,כשליש מכלל הנשים וכרבע מן הגברים סבורים כי הניגוד בין עולם הערכים
החילוני לתפיסת העולם הדתית-חרדית עלול להפריע ,במידה רבה ,למהלך התקין של
העבודה .עוד  18%מן הנשים וכ 30%-מן הגברים מעריכים שניגוד זה עלול להפריע
במידה בינונית.
עמדות אלו מייצגות דו-שיח ער בתוך עולם התשובה החרדי ,אשר מתנהל על בסיס
תפיסות ונורמות חברתיות שמקורן בתרבות ובערכים חילוניים ליברליים ,המייחסים
חשיבות רבה לערך העבודה .מנגד ,השחקנים החברתיים המצויים בתוך עולם
התשובה — בייחוד בתקופה בה כבר ביססו את תפיסתם הדתית והחברתית — ערים
לחלוטין לשוליות של ערך העבודה בתוך עולם הישיבות וחברת הלומדים שאליה הם
מבקשים להידמות ועמה הם מזדהים (שטדלר .)2003 ,עמדות אלו מעידות על מתח
השורר בין התשובה לחילוניות מצד אחד ,לבין התשובה לעולם החרדי מצד שני .מדובר
כאן כנראה במעין דתיות חדשה אשר מתכתבת היטב עם זהויות עכשוויות וקודמות
כגון מסורתיות ,חילוניות ,דתיות וחרדיות .מעמדות אלו ניתן להתרשם כי הן משקפות
זהות שאינה הטרוגנית ואינה אחידה ,אלא יש בה סתירות פנימיות בשל המשא ומתן
הקיים בין העולם החילוני לעולם החרדי ביחס לנושא התעסוקה .ברם ,להערכתי עמדות
 34נציין כי שאלה זו אינה מבהירה אם העזרה לזולת אמורה להתמקד בקבוצה שאליה שייכים בעלי
התשובה ולאוכלוסייה החרדית בלבד ,או לחלופין :לסייע לכלל הציבור הישראלי.
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אלו קרובות במהותן יותר להשקפת העולם החרדית ביחס לעבודה ,לעומת השקפת
העולם החילונית ביחס לעבודה .כמו כן ניתן להתרשם כי שיעור גבוה מבעלי התשובה
החרדים היו מעוניינים בעבודה שיש בה ערך מוסף חברתי גבוה ,אשר במסגרתה יוכלו
לסייע לאחרים .ניתן ,אפוא ,לומר במידה רבה של זהירות ,כי היחס של בעלי תשובה
חרדים רבים (כמו גם יחסם של חרדים רבים ׳מבית׳) לתעסוקה או למקום העבודה ,הוא
יחס אינסטרומנטלי בעיקרו ,אשר נועד למלא צורכי פרנסה ופחות מכך צרכים הנוגעים
לסיפוק והגשמה עצמית.
לוח  :9המרואיינים ,לפי עמדות כלפי היציאה לעבודה ,באחוזים2015 ,
עמדות כלפי היציאה לעבודה

סך הכול
)(n=262

גברים
)(n=108

נשים
((n=154

עמדות כלפי היציאה לעבודה (אחוז המסכימים ׳במידה רבה׳ או ׳במידה רבה מאד׳
להיגד)
״אין חובה לעבוד ויש לצאת לעבודה רק בלית
ברירה״

26

32

27

״העבודה הנה מרכיב חשוב באישיות ובהגדרה
העצמית שלי״

48

41

53

״אני לא מעוניין לעבוד רק בשביל כסף״
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82
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94
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100%

100%

100%

סה״כ
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עמדות ביחס ללימודי-חול במערכת החינוך החרדית
בשאלה הנוגעת ליחסם של בעלי התשובה כלפי שילוב לימודי-חול במסגרות-חינוך שונות,
נמצאו הבדלים בין עמדות הנשים לאלו של הגברים .קרוב למחצית הנשים ( )44%ו17%-
בלבד מן הגברים מסכימים או מסכימים מאוד לכך שחשוב להקנות לבנים לימודי-חול
בסיסיים לצורך פרנסתם העתידית .סוגיה זו היא אחת החשובות והשנויות במחלוקת
ביותר בציבור החרדי .בדומה לכך ,כמחצית הנשים ו 16%-בלבד מן הגברים הביעו
הסכמה רבה או רבה מאוד לחשיבות השילוב בין לימודי-חול ללימודי-קודש (לוח .)10
לוח  :10עמדות ביחס ללימודי-חול במוסדות חינוך חרדיים ,באחוזים2015 ,
אחוז המסכימים או מסכימים מאוד להיגדים
הבאים:

סה״כ

גברים

נשים

״חשוב לי שבניי ילמדו לימודי-חול בסיסיים כדי
שיוכלו להתפרנס בכבוד בעתיד״

33

17

44

״הכנסת לימודי-חול למוסד חרדי נוגדת את השקפת
עולמי״

29

37

24

״הייתי שמח אם אפשר היה לשלב בין לימודי-קודש
ללימודי-חול״

34

16

47

מקור :מכון ירושלים לחקר ישראל ,סקר בעלי תשובה.2015 ,

במקביל ,הגברים מגלים התנגדות רבה יותר לשילוב לימודי-חול במוסדות חרדיים
לעומת הנשים וטוענים כי שילוב זה נוגד במידה רבה את השקפת-עולמם — 37%
בהשוואה ל 24%-מן הנשים (לוח  .)10זהו אימוץ בולט מאוד של האתוס והנורמות
החברתיות והחינוכיות החרדיות בדבר חשיבותם של לימודי-קודש בהשוואה ללימודי-
חול (שפיגל ; 2013 ,פרי-חזן .)2015 ,יתרה מזאת :דומה כי עמדות אלו משקפות היטב
אימוץ של נורמות וערכים אלה ביתר-שאת אצל הגברים ,אשר תהליך התשובה שלהם
כולל לימודים משמעותיים בישיבות לבעלי תשובה ,שם מדגישים בפניהם את חשיבותם
של לימודים אלה .לעומת זאת ,בעלות-תשובה עוברות תהליך שונה מעט ,הכולל לימוד
בסמינרים לבעלות-תשובה ,דרשות ,מפגשים ושיעורים ,אך פחות לימודים תורניים
אינטנסיביים .על כן עמדותיהן כלפי חינוכם של הבנים בכלל ושילוב של לימודי-חול
בפרט הן ׳רכות׳ פשרניות ופרגמטיות בהשוואה לעמדות הגברים אשר מייצגות את
הלך הרוח של הליבה התורנית החרדית הדוגלת בלימודי-קודש בלבד .היבט זה מלמד,
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להערכתי ,על הפוטנציאל הטמון בציבור זה לשמש גשר מיוחד בין העולם החרדי לעולם
החילוני .יש אמנם בעלי תשובה חרדים רבים אשר אימצו באופן גורף את תפיסת העולם
ואורח החיים החרדי ושוללים מכול וכול לימודי-חול במסגרות תורניות ,אך הממצאים
מעידים כי קיימת קבוצה לא מבוטלת של בעלי תשובה המגדירים עצמם חרדים ,אשר
התחנכו וספגו ערכים ונורמות חרדיות ,ויהיו מוכנים לבחון אפשרויות לשילוב לימודי-
חול מסוגים שונים ההכרחיים לקניית מיומנויות וכישורים רלוונטיים לשוק העבודה,
אשר אינם נרכשים כיום במרבית מוסדות הלימוד החרדיים בישראל.
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דיון ומסקנות
השלכותיו של תהליך התשובה נוגעות למעגלי-חיים מצטלבים של בעלי תשובה חרדים
רבים .הניתוק החלקי או המלא מן העולם החילוני או המסורתי אשר ממנו יצא ציבור
זה ,קשור באופן הדוק לתחום התעסוקה והפרנסה אשר מחקר זה ביקש לבחון .מעבר
לשאלות זהות ושייכות המעסיקות ללא הרף את בעלי התשובה עצמם ואת החוקרים
העוסקים באוכלוסייה זו ,המחקר הנוכחי מתאר מציאות-חיים מורכבת ומרתקת .מחד
גיסא מדובר באוכלוסייה בעלת פוטנציאל חברתי ,קהילתי ואישי רב בשוק העבודה
ובמרחב הישראלי הכללי ,בה חיים נשים וגברים בעלי רצון עז להשפיע על הזולת
ולהיטיב עם החברה ועם כוחות יצירה וחשיבה בלתי-שגרתיים .מאידך גיסא דומה
כי לעתים קרובות פוטנציאל זה אינו בא לידי מימוש בשל חסמים הקשורים להשקפה
הערכית והחברתית של ציבור ייחודי זה .מצב זה מוביל חלק גדול מבעלי התשובה
החרדים לנטוש את מעגלי העבודה הקודמים ולזנוח את מקורות פרנסתם לנוכח רצונם
להתמיד ולהשקיע בלימודי-קודש .גם רצונן של הנשים להשקיע בגידול ובחינוך הילדים
תורם לנטייה זו.
המחקר מלמד כי  85%מכלל בעלי התשובה החרדים עבדו לפני שחזרו בתשובה,
בעוד שכ 30%-עבדו בעבר ,אך אינם עובדים כיום .תמורה אישית וחברתית זו משפיעה
בהכרח על רמות-הכנסה נמוכות של בעלי תשובה רבים .לא זאת ואף זאת :גם בקרב
ציבור בעלי התשובה העובדים ,רמות השכר נמוכות מאוד והן מעוררות ספק לגבי היכולת
של משפחות צעירות אלו לקיים את עצמן בכבוד :כמחצית מכלל הנשים העובדות ()46%
וכחמישית מן הגברים משֹתכרים :עד  3,000ש״ח בלבד (!) וזאת מחמת היקפי-משרה
נמוכים וגילם הצעיר של מרביתם .ממצאי המחקר מלמדים כי למעלה ממחצית הגברים
( )56%ושני שלישים מן הנשים ( )67%עבדו בעת הסקר במגוון מקצועות ותחומים .בקרב
הנשים היה החסם המרכזי ,לדבריהן ,הרצון והצורך לטפל בילדים ,הקושי לשלב בין
משפחה לעבודה והיעדר יכולת להתחייב לעבודה במשרה מלאה.
זאת ועוד :העובדה שמרבית המרואיינים ( )61%שהשתתפו במחקר הנוכחי הגדירו
עצמם ׳בעלי תשובה חרדים׳ והרבה פחות מכך ׳חרדים׳ — מאששת הערכות קודמות
בדבר ייחודה ונבדלותה של קבוצת בעלי התשובה במגזר החרדי ועל כן ניתן להתייחס
אליה כאל תת-מגזר ייחודי בתוך הציבור החרדי .כיום ניתן לומר ,ביתר ביטחון ,כי
מדובר בקבוצת אוכלוסייה המשתייכת לכלל האוכלוסייה החרדית ,אך עם זאת מדובר
בקבוצה בעלת מאפיינים וצרכים מיוחדים בהיבט התעסוקתי ובהיבטים כלכליים-
חברתיים נוספים הנובעים מן הרקע האישי והחברתי השונה ומן ההשכלה והכישורים
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שרכשו בצעירותם .אמנם אין בידינו עדיין נתונים וממצאים היכולים לספק מידע מבוסס
על היקף הצרכים התעסוקתיים בקרב בעלי תשובה חרדים ,אך נוכחנו לדעת בבירור כי
חלק נכבד מנשים וגברים אלה אינם עובדים הלכה למעשה ,וגם בקרב המועסקים רמות
השכר נמוכות עד מאוד.
השיח המחקרי והציבורי הקיים אודות אוכלוסיית בעלי התשובה החרדים לא
עסק כמעט בהיבטים תעסוקתיים ,ולכן היה ציבור זה חבוי במידה רבה תחת המעטה
הרחב של המגזר החרדי כולו ,אשר צרכיו מרובים ויחסו לעבודה אמביוולנטי ביותר.
לאור ממצאיו ומסקנותיו של המחקר הנוכחי ,נדרשת ,להערכתי ,התייחסות מחקרית
ויישומית נפרדת לבעלי תשובה חרדים אשר מבקשים להשתלב מחדש בשוק העבודה ,או
לשפר את מצבם בשוק זה .להערכתנו ,שיתוף-פעולה בין-מגזרי בין עמותות המתמחות
בנושא זה לבין גופים ממלכתיים ,עשוי לקדם בהרבה את מצבם התעסוקתי והכלכלי
של בעלי תשובה רבים המהווים חלק נכבד מכלל הציבור החרדי בישראל ולהשפיע על
הציבור החרדי בכללותו .השפעה זו נובעת ,במידה רבה ,מיכולתם של בעלי תשובה
רבים לשמש ׳ראש-גשר׳ בין המגזרים בישראל ,לנוכח הממצאים המלמדים על יכולתם
לעבוד בסביבה חילונית מתוך היכרות עם הרוב החילוני מחד גיסא ,ועם הציבור החרדי,
שבקרבו הם חיים ,מאידך גיסא .על בסיס ממצאי מחקר זה גובשו המלצות ראשוניות
אשר יסייעו בקידום התעסוקה בקרב מגזר זה:
התאמת תנאי הקבלה למסלולי הלימוד ,ההכשרה וההשמה בתעסוקה
בעלי תשובה רבים המבקשים להשתלב כיום במסגרות אקדמיות ייעודיות לחרדים או
לקבל מלגת-לימודים ,נדחים מפאת קריטריון שנקבע על-ידי המועצה להשכלה גבוהה,
לפיו ׳חרדי׳ הוא מי שלמד בגיל התיכון במסגרות-חינוך חרדיות (׳ישיבה קטנה׳ ,למשל).
המחקר הנוכחי מראה כי  10%בלבד מאוכלוסייה זו למדה במסגרות-חינוך כאלו ולכן
אין היא זכאית ללמוד באותן מסגרות אקדמיות או לזכות במלגות .עדכון הקריטריונים
הללו והתייחסות למסגרות החינוך של ילדי החוזרים בתשובה ,אשר מרביתם לומדים
במסגרות-חינוך חרדיות ,עשוי להכליל בעלי תשובה רבים בין הזכאים למלגות חיוניות
אשר עשויות לשפר מאוד את הכלים לקידומם התעסוקתי.
פיתוח כלי-סיוע ייחודיים לשילוב בעלי תשובה ,לצד שימוש מותאם בייעוץ ,הכְוונה
והשמה במרכזי-הכוון לחרדים ,כולל הכוונה ומיקוד בענייני השקפה בנושא תעסוקה
במטרה להתגבר על חסמים הקשורים בסדרי-עדיפויות והשקפות הנוגעות לחשיבות
נושא התעסוקה והפרנסה ,ניתן לפתח מערך-ייעוץ ייחודי המותאם למאפיינים ולצרכים
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הייחודיים של אוכלוסייה זו .יועצים שיעברו הכשרה מותאמת ,יוכלו להשתלב,
להערכתנו ,במרכזי-הכוון תעסוקתיים קיימים המיועדים לאוכלוסייה החרדית ,ולסייע
באיתור מִשרות שיענו על ההעדפות התעסוקתיות והחברתיות של בעלי תשובה חרדים
המבקשים לעסוק בתחומים חברתיים ואחרים .ייעוץ ייחודי זה יכול להתבצע גם בטלפון
ובאמצעות רכז ייעודי הבקיא במאפיינים ובצרכים של בעלי תשובה חרדים.
הגדרה ברורה של קהלי-יעד ושל האוכלוסייה הרלוונטית
הואיל ומדובר באוכלוסייה שגבולותיה אינם ברורים דיים ,ראוי לגבש הגדרות ברורות
ומוסכמות של קהלי היעד הזקוקים לסיוע ,על בסיס הקריטריונים הקשורים לסוג
ההשכלה בגיל התיכון ומסגרות החינוך של ילדי בעלי התשובה ,אשר מרביתם ()83%
לומדים במסגרות חרדיות.
הכשרה והכנה לתעסוקה בגילאים צעירים ,לעומת הכשרת בעלי תשובה ותיקים
ממצאי המחקר הנוכחי מראים כי כ 60%-מכלל המשיבים שלא עבדו אינם מחפשים
עבודה ואינם חפצים לעבוד .לכן חשוב להתמקד באוכלוסיית בעלי התשובה החרדים
אשר בשלה להשתלב ולהתקדם בשוק העבודה .עם זאת ובמקביל ,היות שגילם של חלק
ניכר מבעלי התשובה צעיר למדי (גיל המשיבים הממוצע עמד על  34שנים) יש לבחון
אפשרויות להכשרה והכנה לתעסוקה עבור בעלי תשובה בגילאים צעירים ,עוד בטרם
היותם בעלי משפחות ,במטרה להקנות להם כלים להשתלבות מיטבית בשוק העבודה.
יזמות עסקית וחברתית
ממצאי מחקר זה מלמדים כי לחלק ניכר מבעלי התשובה החרדים יש נטייה לעסוק
בתחומים חברתיים והם מיחסים חשיבות רבה למשרות אשר להן ערך מוסף חברתי .לכן
חשוב לבחון אפשרות לגיבוש תכניות שיקנו כלים ליזמות עסקית או חברתית ויותאמו
לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של בעלי תשובה חרדים .התאמות אלו יכולות להתבצע
במסגרת מרכזי ׳מעוף׳ של הסוכנות לעסקים בינוניים וקטנים ,המסייעים ליזמים ולבעלי
עסקים קיימים ברחבי הארץ.
אנו תקווה כי מחקר זה יהיה ראשון מני רבים אשר ירחיבו ויעמיקו את הידע האמפירי
והתיאורטי אודות מאפייני התעסוקה והפרנסה של אוכלוסייה ייחודית זו אשר מעלותיה
עולות על מגרעותיה.
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נספח א׳ — שאלון המחקר
מחקר על תעסוקה ופרנסה של בעלי תשובה
שלום רב,
בימים אלו עורך המרכז לחקר החברה החרדית במכון ירושלים לחקר ישראל מחקר
הנועד לבחון את פוטנציאל התעסוקה והחסמים לפרנסה בקרב בעלי תשובה בישראל
מזרמים וקהילות חרדיות שונות .המחקר מבקש לאתר חסמים ייחודיים ביחס לתעסוקה
ופרנסה בקרב בעלי תשובה וכן לסייע בגיבוש פתרונות ייחודיים לציבור מגוון זה.
המחקר נערך במימון של תחום חרדים בארגון תב״ת (״תנופה בתעסוקה״) בג׳וינט
ישראל ושל עמותת בעלי תשובה .המחקר נערך בעידודם והכוונתם של רבנים חשובים
בעולם התשובה.
חשוב לציין כי כל הפרטים אשר ימסרו במסגרת השאלון ישמשו לצרכי מחקר
בלבד ,שמטרתו קידום תכניות תעסוקה לבעלי תשובה.
נודה לכם מאוד על שיתוף הפעולה והעזרה במילוי השאלון באופן מלא ומסודר.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למר אסף מלחי ,עורך המחקר ,במייל:
malchi.asaf@gmailcom

שאלון מחקר
מספר השאלון(____________:למילוי על ידי הסוקר)
נא ציין את תאריך (לועזי) מילוי השאלון _______________:
מקום מילוי השאלון (ישוב) ______________ :
גיל _______________ :
גבר  /אישה
סימון התשובות :נא לסמן בעיגול מסביב לספרה של התשובה המתאימה בכל אחת מן
השאלות .בחלק מהשאלות יש יותר מתשובה אחת מתאימה.
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פרק א׳ :תעסוקה מקום העבודה
 .1באיזו מידה אתה מסכים עם ההיגדים הבאים?
(נא לסמן את התשובה המתאימה בכל היגד והיגד)
לא
מסכים
כלל

מסכים
במידה
מועטה

מסכים
במידה
רבה

מסכים
במידה
רבה
מאד

לא
יודע/ת

 11.1אין חובה לעבוד ויש לצאת
לעבודה רק בלית ברירה

1

2

3

4

0

 11.2העבודה הנה מרכיב חשוב
באישיות ובהגדרה העצמית
שלי

1

2

3

4

0

 11.3עבודה הנה חלק הכרחי
מהחיים ,אבל לא החיים
עצמם

1

2

3

4

0

 11.4אני לא מעוניין לעבוד רק
בשביל כסף

1

2

3

4

0

 11.5אני רואה בעבודה שמתאימה
לי הזדמנות להשפיע על
אחרים ולהיטיב עם החברה

1

2

3

4

0

היגד

קידוד
התשובה

 .2באיזו מידה חשובים לך המאפיינים הבאים של מקום העבודה?
(נא לסמן את התשובה המתאימה בכל אחד מן המאפיינים)
מאפייני מקום העבודה

לא
חשוב
כלל

במידה
מועטה

במידה
רבה

במידה
רבה
מאד

לא
יודע/ת

 2.1שעות עבודה נוחות (אפשרות
לשילוב משפחה-בית ועבודה)

1

2

3

4

0

 2.2שכר גבוה

1

2

3

4

0

 2.3סביבה בעלת אופי חרדי-דתי

1

2

3

4

0

 2.4אפשרות לקידום

1

2

3

4

0

 2.5אפשרות למימוש עצמי ואתגר
מקצועי

1

2

3

4

0

 2.6תחושת שליחות ותרומה
לחברה

1

2

3

4

0

 2.7אוירה נעימה

1

2

3

4

0

 2.8אחר ,פרט_____________

1

2

3

4

0
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קידוד
התשובה

 .3מהם לדעתך ההיבטים החשובים לך ביותר במקום-עבודה?
(נא סמנו את שני ההיבטים החשובים ביותר)
 .1עבודה בה אקבל יחס טוב מהמעסיק שלי
 .2עבודה מכובדת ונקייה
 .3עבודה עם משמעות וחשיבות חברתית
 .4עבודה מעניינת המתאימה למקצוע שרכשתי ולכישורים שלי
 .5עבודה קרובה לבית  /עבודה מהבית
 .6עבודה קבועה ואפשרויות קידום
 .7עבודה עם שכר ותנאים טובים
 .8עבודה בה יש תנאים לקיום אורח-חיים חרדי-דתי (כשרות ,תפילות ,צניעות וכו׳)
ושילוב לימודי-קודש
 .9עבודה בשעות נוחות בה אפשר לשלב טיפול בבית ובילדים
 .10אחר ,פרט______________________________________:
 .11לא יודע/ת
 .4האם ובאיזו מידה את/ה חש/ה שהניגוד בין העולם החילוני לתפיסת עולמך הדתית-
חרדית הפריע או עשוי להפריע לך במהלך עבודתך?
 .1במידה רבה
 .2במידה בינונית
 .3במידה מועטה
 .4כלל לא
 .5לא יודע/ת
 .6לא רלוונטי
 .5האם עבדת לפרנסתך לפני שהיית לבעל/ת תשובה?
 .2לא (נא לדלג לשאלה )9
 .1כן		
 .6נא לתאר את הארגון או העסק האחרון בו עבדת לפני שהיית לבעל/ת תשובה (למשל,
מכירה סיטונאית ,מתן שירותים פיננסיים או אחרים ,עמותה ,פעילות ציבורית וכיב׳) ?
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
 .7נא לתאר את תפקידך העיקרי במקום עבודתך האחרון לפני שהיית לבעל/ת תשובה?
_____________________________________________________________
________________________________________________________
 .8האם הנך עובד/ת כיום?
 .2לא ,דלג לשאלה 22
		
 .1כן
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פרק ב׳ :שאלות למי שעובדים/ות כיום
 .9נא לתאר/י בפירוט את הארגון או העסק בו את/ה עובד/ת כיום (למשל ,מכירה סיטונאית,
מתן שירותים פיננסיים או אחרים ,עמותה ,פעילות ציבורית וכיב׳)?
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
 .10נא תאר/י בפרוט את תפקידך העיקרי בעבודתך הנוכחית?
_____________________________________________________________
________________________________________________________
 .11כמה ימים בשבוע אתה עובד (בד״כ)? _________
 .12כמה שעות ביום אתה עובד (בד״כ) ?__________
( .13למי שעובד פחות מ 35-ש׳ בשבוע ופחות מ 24-ש׳ בשבוע בתחום החינוך וההוראה)
מדוע אתה עובד במשרה חלקית?
 .1אני עובד במשרה מלאה
 .2חיפשתי עבודה במשרה מלאה ולא מצאתי
 .3חיפשתי עבודה נוספת במשרה חלקית ולא מצאתי
 .4כדי שאוכל ללמוד בכולל  /ישיבה  /מדרשה
 .5יש לי ילדים קטנים
 .6אני לומד לימודים מקצועיים או גבוהים
 .7מסיבות בריאותיות
 .8בגלל מרחק גאוגרפי ואי נוחות בהגעה למקום העבודה
 .9אחר ,פרט____________________________
 .14האם היית מעוניין/ת להגדיל את היקף המשרה שלך?
 .2לא
		
 .1כן
 .15האם אתה עובד כשכיר או עצמאי ?
 .1שכיר בלבד
 .2עצמאי בלבד העובד מחוץ לבית
 .3עצמאי בלבד העובד בעיקר מהבית
 .16כמה זמן את/ה עובד/ת בעבודתך הנוכחית (מס׳ חודשים)? _____  /מס׳ שנים _____
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 .17האם ובאיזו מידה ,באופן כללי ,את/ה מרוצה ממקום עבודתך הנוכחי ?
 .1במידה רבה
 .2במידה בינונית
 .3במידה מועטה
 .4בכלל לא
 .5לא יודע/ת
 .18באיזו מידה את/ה חש/ה שאת/ה ממצה את היכולות והכישורים האישיים שלך
בעבודתך הנוכחית?
 .1במידה רבה
 .2במידה בינונית
 .3במידה מועטה
 .4כלל לא
 .5לא יודע/ת
 .19מהו גובה השכר שלך ברוטו ממקום העבודה בחודש האחרון (במידה שאת/ה עובד/ת
ביותר מעבודה אחת ,נא לציין את השכר משני מקומות עבודתך שלך)?
 .1עד  3,000ש״ח
 5,000-3.001 .2ש״ח
 7,000-5,001 .3ש״ח
 9,000-7,001 .4ש״ח
 12,000-9,001 .5ש״ח
 12,001 .6ש״ח ויותר
 .20האם וכמה מן העובדים במקום עבודתך הנוכחי הם חרדים? (אם אתה עובד בארגון גדול,
התייחס רק למחלקה או האגף בו אתה עובד)
 .1כל העובדים חרדים
 .2רוב העובדים חרדים
 .3מיעוט העובדים חרדים
 .4חוץ ממני אין כלל עובדים חרדים
 .5אני העובד היחיד במקום העבודה
 .6לא יודע/ת
 .21האם נחשפת במהלך עבודתך לתכנים והתנהגות שאינם הולמים את אורח-חייך הדתי?
 .1כן ,במידה רבה
 .2כן ,במידה בינונית
 .3כן ,במידה מועטה
 .4כלל לא
 .5לא יודע/ת
 .6לא רלוונטי
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מי שעובד/ת נא לעבור לשאלה 41
פרק ג׳ :שאלות למי שאינו/ה עובד/ת כיום
 .22מהי הסיבה העיקרית לכך שאינך עובד/ת כיום ? (ציין סיבה אחת בלבד)
 .1לא הצלחתי למצוא עבודה במקצוע שלמדתי (או מקצוע דומה)
 .2לא הצלחתי למצוא עבודה במקום המגורים שעברתי אליו
 .3פוטרתי ממקום העבודה  /נערכו צמצומים או שמקום העבודה נסגר
 .4במצב הנוכחי במשק לא משתלם לי לעבוד
 .5בגלל שעות העבודה ממושכות מדי
 .6בגלל סיבות בריאות
 .7בגלל הצורך לטפל בבני משפחה אחרים או לטפל במשק הבית
 .8אינני עובד/ת כיוון שזה נוגד את תפיסת עולמי
 .9מקום העבודה לא התאים לי בשל אורח-חיי החרדי-דתי
 .10התחלתי ללמוד ״בכולל״ או בישיבה /התחלתי ללמוד בסמינר או במדרשה
 .11בגלל לימודים מקצועיים או גבוהים
 .12סיבה אחרת ,פרט________________________________
 .23כמה חודשים אינך עובד/ת? _________חודשים  /שנים ____________
 .24האם בחצי השנה האחרונה חיפשת עבודה באופן פעיל (למשל ,שליחת קורות-חיים)?
(נא סמנו בעיגול את התשובה המתאימה)
דרכים לחיפוש עבודה

כן

לא

1 .1לא חיפשתי כלל ולא מעוניין לעבוד כרגע (עבור לשאלה )28

1

2

2 .2דרך חברים ,מכרים או בני משפחה

1

2

3 .3דרך מודעות בעיתונות

1

2

4 .4דרך האינטרנט

1

2

5 .5באמצעות מרכזי הכוון לחרדים או מרכזי מפת״ח

1

2

6 .6באמצעות שירות התעסוקה

1

2

7 .7פניה באופן אישי למעסיקים

1

2

8 .8באמצעות מוסד הכשרה  /מוסד לימודים בו למדתי

1

2

9 .9אחר ,פרט_____________________________ :

1

2
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קידוד
התשובה

 .25מהם להערכתך שני החסמים העיקריים שלך להשתלבות בעבודה?
(נא לסמן בעיגול עד שלוש תשובות המתאימות ביותר)
 .1חוסר ניסיון
 .2אין לי הכשרה או השכלה מתאימה
 .3אני לא מוצא עבודה המתאימה לכישורים וליכולות שלי
 .4לא מוצא משרות גמישות שמאפשרות לי לשלב עבודה עם המחויבות לילדים ולבית
 .5אני לא מוצא עבודה שבה אפשר לשלב לימוד תורה
 .6אני לא מוצא מקומות-עבודה בעלי אופי חרדי או דתי
 .7הגיל שלי
 .8איבוד קצבאות
 .9דימוי נמוך של אדם עובד בחברה החרדית
 .10מציעים לי שכר נמוך
 .11מציעים לי עבודות רחוק מהבית  /אין לי רישיון נהיגה
 .12רמת האנגלית שלי נמוכה
 .13אני לא יודע/ת איך לחפש עבודה ולהתראיין אצל מעסיקים
 .14אין לי קשרים או פרוטקציה
 .15אני מעוניין לפתוח עסק עצמאי ואין לי מימון וידע מספק
 .16אני לא יודע/ת מה אני רוצה לעשות
 .17אחר ,פרט___________________________________________________:
 .26האם היית זקוק/ה לעזרה בחיפוש עבודה?
 .1כן ,נא לפרט:
עזרה ____________________________________________________:1
		
עזרה ____________________________________________________:2
		
עזרה ____________________________________________________:3
		
		  .2לא זקוק לעזרה
 .27באיזה היקף-משרה הנך מעוניין/נת לעבוד?
 .1משרה מלאה ( 35שעות בשבוע ויותר)
 .2משרה חלקית (פחות מ 35-שעות בשבוע)
 .3לא יודע/ת
 .28האם עבדת במהלך חמש השנים האחרונות?
 .2לא (נא לדלג לשאלה )41
		
 .1כן
 .29נא לתאר בפירוט את הארגון או העסק של מקום העבודה האחרון בו עבדת (למשל,
מכירה סיטונאית ,מתן שירותים פיננסיים או אחרים ,עמותה ,פעילות ציבורית וכיב׳)?
_____________________________________________________________
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 .30נא לתאר בפרוט את תפקידך העיקרי במקום העבודה האחרון בו עבדת?
_____________________________________________________________
 .31האם במקום העבודה האחרון עבדת במשרה חלקית או מלאה ( 35שעות ומעלה)?
 .2מלאה (לדלג לשאלה)
		
 .1חלקית
 .32מדוע עבדת בפעם האחרונה במשרה חלקית?
 .1חיפשתי עבודה במשרה מלאה ולא מצאתי
 .2חיפשתי עבודה נוספת במשרה חלקית ולא מצאתי
 .3כדי שאוכל ללמוד בכולל/ישיבה
 .4יש לי ילדים קטנים
 .5אני לומד לימודים מקצועיים או גבוהים
 .6מסיבות בריאותיות
 .7בגלל מרחק גאוגרפי ואי נוחות בהגעה למקום העבודה
 .33האם עבדת בפעם האחרונה כשכיר/ה או עצמאי/ת?
 .1שכיר בלבד
 .2עצמאי בלבד העובד מחוץ לבית
 .3עצמאי בלבד העובד בעיקר מהבית
 .4שכיר ועצמאי
 .34במשך כמה זמן את/ה עבדת בפעם האחרונה (מס׳ חודשים)? ______ שנים_______
 .35האם ובאיזו מידה ,באופן כללי ,היית מרוצה ממקום עבודתך האחרון?
 .1במידה רבה
 .2במידה בינונית
 .3במידה מועטה
 .4בכלל לא
 .5לא יודע/ת
 .36באיזו מידה חשת כי מיצית את היכולות והכישורים האישיים שלך במקום העבודה
האחרון?
 .1במידה רבה
 .2במידה בינונית
 .3במידה מועטה
 .4כלל לא
		 .5לא יודע/ת
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 .37מהו היה גובה השכר ברוטו שקיבלת בחודש האחרון במקום העבודה האחרון?
 .1עד  3,000ש״ח
 5,000-3.001 .2ש״ח
 7,000-5,001 .3ש״ח
 9,000-7,001 .4ש״ח
 9,001 .5ומעלה ש״ח
 .38כמה עובדים היו במקום עבודתך האחרון?
 .1אני הייתי העובד היחיד
 .2מספר עובדים קטן (עד )10
 .3כמה עשרות (בין )10-50
 .4עד מאה עובדים
 .5יותר ממאה עובדים
 .6לא יודע/ת
 .39האם וכמה מן העובדים במקום עבודתך האחרון היו חרדים? (אם אתה עובד בארגון גדול,
התייחס רק למחלקה או האגף בו אתה עובד)
 .1כל העובדים חרדים
 .2רוב העובדים חרדים
 .3מיעוט העובדים חרדים
 .4חוץ ממני אין כלל עובדים חרדים
 .5אני העובד היחיד במקום העבודה
 .6לא יודע/ת
 .40האם נחשפת במהלך עבודתך במקום העבודה האחרון לתכנים והתנהגות שאינם הולמים
את אורח-חייך הדתי?
 .1כן ,במידה רבה
 .2כן ,במידה בינונית
 .3כן ,במידה מועטה
 .4כלל לא
 .6לא יודע/ת
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פרק ד׳ :פרטים אישיים (לכולם/ן)
 .41שנת לידה ________
 .42מקום מגורים _________________
 .43כמה זמן אתה גר במקום מגוריך ?
 .1כשנה
 5-2 .2שנים
 7-5 .3שנים
 .4יותר מ 7-שנים
 .44בכמה מקומות מגורים גרת בחמש האחרונות ? _________________
 .45האם הדירה בה אתה גר היא בבעלותך?
 .1כן
 .2לא ,הדירה בבעלות ההורים
 .3לא ,הדירה בשכירות
 .46מהו מצבך המשפחתי?
 .1רווק (עבור לשאלה )54
 .2נשוי
 .3גרוש או אלמן
 .47כמה ילדים יש לך?
 .1אין לי ילדים (עבור לשאלה )54
3-1 .2
6-4 .3
8-7 .4
 .5יותר מ 8-ילדים
 .48היכן לומדים שני הילדים הגדולים (בגילאים ?)18-3
הילד/ה הראשון/ה:
 .1גן בית יעקב
 .2בי״ס ממלכתי דתי
 .3בי״ס ממלכתי דתי-תורני
 .4׳חיידר׳ או תלמוד תורה  /ב״ס חרדי (בית יעקב)
 .5סמינר לבנות חרדי
 .6ישיבה קטנה או ישיבה גדולה
 .7אחר ,פרט ____________________________ :
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הילד/ה השני/יה:
 .1גן בית יעקב
 .2בי״ס ממלכתי דתי
 .3בי״ס ממלכתי דתי-תורני
 .4׳חיידר׳ או תלמוד תורה  /ב״ס חרדי (בית יעקב)
 .5סמינר לבנות חרדי
 .6ישיבה קטנה או ישיבה גדולה
 .7אחר ,פרט____________________________ :
 .49באיזו מידה אתה מסכים עם ההיגדים הבאים?
לא
מסכים
כלל

מסכים
במידה
מועטה

מסכים
במידה
רבה

מסכים
במידה
רבה
מאד

לא
יודע/ת

 .50חשוב לי שבני ילמדו לימודי-
חול בסיסיים כדי שיוכלו
להתפרנס בכבוד בעתיד

1

2

3

4

0

 .51הכנסת לימודי חול למוסד
חרדי נוגדת את השקפת עולמי

1

2

3

4

0

 .52אני מאמין שלימודי-קודש
(בלבד) מפתחים חשיבה
ומאפשרים השתלבות
בלימודים גבוהים ובשוק
העבודה

1

2

3

4

0

 .53הייתי שמח אם אפשר היה
לשלב בין לימודי-קודש
ללימודי-חול

1

2

3

4

0

היגד

קידוד
תשובה

 .54היכן למדת בגיל התיכון (בגיל ?)18-15
 .1תיכון עיוני
 .2תיכון מקצועי
 .3ישיבה לבעלי תשובה
 .4ישיבה תיכונית
 .5סמינר לנשים  /מדרשה
 .6ישיבה קטנה או גדולה
 .7פנימייה צבאית
 .8לא למדתי
 .9אחר ,פרט ___________________
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 .55מהי התעודה או התואר הגבוה ביותר שרכשת?
 .1לא קיבלתי אף תעודה
 .2תעודת-בגרות חלקית
 .3תעודת-בגרות מלאה
 .4תעודת סיום או הסמכה מקצועית (פרטית או ממשלתית)
 .5תעודת הוראה
 .6תואר ראשון ()BA
 .7תואר שני ()MA
 .8תואר שלישי ()PhD
 .9תעודת הנדסאי
 .10אחר ,פרט______________________:
 .56האם כיום אתה לומד לימודים מקצועיים ,על-תיכוניים או אקדמיים?
 .1כן
 .2לא (נא לדלג לשאלה )59
 .57לקראת איזה תואר  /תעודה אתה לומד כיום?
 .1תואר שני ( )M.Aאו שלישי
 .2תואר ראשון ()B.A
 .3תעודת הנדסאי /טכנאי
 .4תעודת הוראה
 .5תעודת-בגרות
 .7תעודת מקצוע
 .8תואר אחר ,פרט________________________:
 .58ציין את הסיבה העיקרית לכך שבחרת להשתלב בלימודים מקצועיים או גבוהים?
 .1הרחבת אופקים
 .2יוקרה אישית
 .3נורמה חברתית או בשל ציפיות ההורים ובן\בת הזוג
 .4הגדלת השכר
 .5השתלבות בעבודה
 .6לצורך בניית קרירה חדשה
 .7אחר ,פרט_______________________________________ :
נא לדלג לשאלה 61
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 .59האם היית מעוניין להשתלב בלימודים מקצועיים או גבוהים?
 .1כן ,במטרה להרחיב אופקים
 .2כן ,במטרה להגדיל את מעמדי החברתי-אישי
 .3כן ,במטרה להגדיל את שכרי
 .4כן ,במטרה לענות על ציפיות הורי או בן/בת-זוגי
 .5כן ,במטרה להשתלב בעבודה
 .6כן ,במטרה לבנות קריירה חדשה
 .7לא מעוניין ללמוד
 .60ציין שתי סיבות עיקריות לכך שאינך לומד/ת ואינך מעוניין ללמוד בעתיד:
 .1הלימודים יקרים מדי ואין לי אפשרות לקבל מלגות לימודים
 .2יש לי אפשרות לקבל מלגת לימודים אך אני זקוק גם למלגת מחייה
 .3אין לי השכלה קודמת מספקת בכדי להתקבל ללימודים
 .4למדתי בעבר ולא עמדתי בעומס הלימודים
 .5למדתי כבר בעבר
 .6מחסור בזמן עקב מחויבויות אחרות למשפחה ,ללימוד תורה ולעבודה
 .7אינני יודע כיצד לבחור מוסד ותחום לימודים
 .8אין מוסד בו יש תחום לימוד מעניין המאפשר הקפדה על אורח-חיי (כגון כיתות נפרדות
לגברים ונשים)
 .9לימודים אקדמיים עומדים בסתירה להשקפת עולמי ולאמונתי הדתית
 .10לימודים גבוהים אינם עוזרים לחרדים להתקדם בחיים
 .11לא יודע
 .61האם כיום את/ה לומד/ת במסגרת תורנית כלשהי?
 .1כן ,לומד באופן מלא
 .2כן ,לומד באופן חלקי
 .3לא
 .62מהי המסגרת התורנית האחרונה (או הנוכחית) בה למדת לימודים תורניים?
 .1מסגרת לבעלי תשובה ליטאית
 .2מסגרת לבעלי תשובה חסידית
 .3מסגרת לבעלי תשובה ספרדית
 .4מסגרת חרדית כללית
 .5לא למדתי במסגרת תורנית
 .63האם שירתת בצבא או בשירות לאומי?
 .1שירות צבאי מלא (נא להמשיך לשאלה )64
 .2שירות צבאי חלקי (נא להמשיך לשאלה )64
 .3שירות לאומי או אזרחי ( נא להמשיך לשאלה )65
 .4לא שירתתי כלל (נא להמשיך לשאלה )65
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 .64לפי תחושתך ,כיצד היית מגדיר/ה את שירותך הצבאי הסדיר?
 .1שירות קרבי משמעותי כולל תפקיד פיקודי
 .2שירות קרבי משמעותי
 .3שירות עורפי משמעותי
 .4שירות בלתי-משמעותי
 .5לא יודע/ת
 .65כיצד היית מגדיר/ה את עצמך כיום מבחינה דתית?
		 חרדי
.1
		 בעל-תשובה חרדי
.2
		 חרדי-לאומי (לדלג לשאלה )67
.3
		 דתי-לאומי (לדלג לשאלה )67
.4
		 מסורתי (לדלג לשאלה )67
.5
		 אחר ______________
.6
 .66לאיזה זרם חרדית את/ה משייך/ת את עצמך?
 .1ליטאי
 .2חסידי
 .3ספרדי
 .5ברסלב
 .6חב״ד
 .7אחר ,פרט____________________ :
 .67כמה שנים אתה בעל-תשובה? ___________
 .68האם יש בביתך מחשב ?
 .1כן ,עם חיבור לאינטרנט
 .2כן ,ללא חיבור באינטרנט
 .3אין מחשב בבית
 .69מהי רמת הידע שלך במחשבים ?
 .1רמה נמוכה או נמוכה מאוד
 .2רמה בינונית-בסיסית
 .3רמה גבוהה
 .4רמה גבוהה מאוד
 .70האם יש בבעלותך רכב ?
			
 .1כן
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 .2לא

 .71מהי רמת ההכנסה החודשית ברוטו של כל משק הבית שלך מעבודה (של שני בני זוג או
של רווק/ה)?
 .1עד  2,000ש״ח
 3,000-2,001 .2ש״ח
 5,000-3,001 .3ש״ח
 7,000-5,001 .4ש״ח
 10,000-7,001 .5ש״ח
 .6מעל  10,001ש״ח
 .7לא יודע/ת
 .72במה היית מעוניין/נת לעסוק אילו היית זוכה בסכום כסף גדול שיספק את כל הצרכים
שלך?
 .1לימודי-קודש ולימודים תורניים
 .2פעילות התנדבותית או קהילתית
 .3רכישת השכלה גבוהה או לימודים מקצועיים
 .4חינוך הוראה ולימוד
 .5טיפול בילדי או עבודה בבית שלי
 .6להמשיך לעבוד בעבודתי הנוכחית (למי שעובד כיום)
 .7לנהל עסק עצמאי
 .8אחר  ,פרט______________________:
 .9לא יודע/ת
 .73לסיכום ,מהם לדעתך הכלים המרכזיים שבעלי תשובה חרדים זקוקים להם לצורך
חיפוש ,השתלבות או התמדה בעבודה?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________

תודה רבה על שיתוף הפעולה
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to serve as agents for structural change within the greater Haredi society because
of their unique ability to “translate” messages and information and to facilitate an
exchange between Israeli society and their religious communities. We estimate
that pinpointed efforts to promote Haredi ba’alei teshuva in the workplace will
yield substantial economic and social gains in the long run.

x

We hope that our study contributes to the scientiﬁc body of knowledge regarding
the social, communal, and personal aspects of teshuva – the process of adopting
a religious lifestyle. This study was the ﬁrst to study economic and workrelated aspects of the movement, and its ﬁndings have contributed practical,
implementable knowledge to numerous nonproﬁt and government organizations.
By enhancing our understanding of the community, it has also enhanced many
public efforts concerned with the design, promotion and implementation of
programs to increase workforce participation among Haredi society. Such
programs for advancing employment opportunities socially empower a special
set of communities which are socially and economically distinct, and advance
their integration into the general economy.
To conclude, we must unabashedly face the broader social and economic
picture.
The Haredi sector in Israel has been standing at a critical social and economic
crossroads for some years now. It is part of the human mosaic that makes up Israeli
society, and among its many points of contact with general society are workplace
interactions and the economy. Over the past decade, vast changes in employment
and education patterns can be seen among Haredi men and women seeking to
climb out of poverty with their families. The population of Haredi ba’alei teshuva
shares some of the same challenges that the Haredi population experiences as a
whole, and then some more. Still, Haredi ba’alei teshuva also enjoy workplace
advantages over their fellows, who are Haredi from birth, because they are able to
read and interpret general social and cultural cues. If this cultural competency were
coupled with a broad general education, it would have the potential to help Haredi
ba’alei teshuva ﬁnd stable work and serve as a stable bridge between the diverse
Haredi world and the Israeli general public. A carefully devised plan to help this
unique group to integrate into the workforce holds the potential to set in motion
broader moves to reduce economic disparity in Israel, which is currently among
the largest in the developed world among OECD member states. It also holds a
promise for reducing poverty among the Haredi population, who still suffer some
of the highest poverty rates despite the accelerated rate at which they are joining
the workforce.3 Ultimately, Haredi ba’alei teshuva have a considerable potential
A poverty report released by the National Insurance Institute estimated the percentage of the
Haredi population who are poor at 66% in 2013. This report also found that the Haredi are the only
population segment in which poverty is on the rise.

3
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to the Haredi public. Such advisors will be responsible for locating
available positions that answer the social and work preferences of Haredi
ba’alei teshuva, and particularly their preference for social activism. Such
advisory services can be offered over the phone, as long as the advisors have
a solid understanding of the unique characteristics and needs of their target
audience.
 Clearly deﬁning the target audience:
Since the target population has ﬂuid borders, it will be necessary to establish
a consensus regarding the target audience for receiving assistance services.
Eligibility criteria should be based on the type of high-school education
received by applicants themselves as well as the afﬁliation of their children’s
schools. Most ba’alei teshuva (83%) send their children to Haredi schools.
 Focusing on workplace training and preparation for the younger, more
motivated crowd:
Our survey found that about 60% of respondents claimed they do not work,
are not looking for work and are not interested in working. It is therefore
important to focus on the segment of ba’alei teshuva which are motivated
to ﬁnd work and seek advancement in the workplace. Given that a sizable
proportion among Haredi ba’alei teshuva are relatively young (the average
age of respondents was 34), there is a need to actively explore opportunities
for preparing young ba’alei teshuva for the workplace in order to help them
gain a foothold in the workplace before they start a family.
 Business and social entrepreneurship:
Our ﬁndings show that a signiﬁcant proportion of Haredi ba’alei teshuva tend
toward and value work that has a social impact. It is therefore important to
explore possibilities for putting together programs that develop business and
social entrepreneurship skills which at the same time are tailored to ﬁt the
particular needs of Haredi ba’alei teshuva. Accommodations can be made to
existing MAOF government centers for small-business development which
operate throughout the country.
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understanding of this group improves, assistance measures can be maximized to
help promote ba’alei teshuva in the workplace across religious streams and cities
in Israel.

Preliminary Conclusions and Recommendations
The present study raises several issues concerning the necessary services which
Haredi ba’alei teshuva interested in joining the workforce or advancing in
the workplace require. Numerous assistance programs for increasing Haredi
workforce participation are already in operation, including specialized career
placement services. These can be enhanced to increase their reach by adding
new programs aimed at helping a broader range of individuals:


Revising Acceptance Criteria for Academic, Career Training and Placement
Programs:
Many ba’alei teshuva seeking to enroll in or receive ﬁnancial support from
specialized academic programs for the Haredi population are rejected because
the current criteria, established by the Council for Higher Education in Israel,
deﬁnes as “Haredi” only those who were enrolled in Haredi high-schools (for
example a “yeshiva ke-tanah”). Our study indicates that only about 10% of
Haredi ba’alei teshuva qualify according to these rules. By revising the rules
and establishing selection criteria based on the afﬁliation of the schools in
which applicants’ children are enrolled, many more Haredi individuals could
gain access to much needed ﬁnancial aid, which in turn, holds the hope for
drastically advancing their position in the workplace.

 Developing targeted assistance programs for ba’alei teshuva to operate
alongside general employment services for the general Haredi public.
These should include a public education and advocacy component to
alleviate apparent tensions between religious practice and work:
To overcome employment barriers related to prioritizing religious study over
work, there is a need to develop specialized advisory services, speciﬁcally
tailored to the unique needs of the Haredi ba’alei teshuva. Advisors with
specialized training can join existing employment centers offering services
vii

as a group which stands in its own right. Many ba’alei teshuva have distinct
needs at work, and exhibit characteristic behaviors and attitudes toward work
which set them apart from their “native” Haredi fellows, those who were born
into Ultra-Orthodoxy and raised on the “yeshiva for life” culture of the past ﬁfty
years. The fact that ba’alei teshuva are spread throughout the many subdivisions
of Haredi society and have been so for nearly forty years points to their potential
to serve as agents of social change. Trends that gain hold among ba’alei teshuva
could potentially inﬂuence the larger Haredi world. In fact, it seems that this
group presents a relative advantage which could help to carry out a strategic
employment reformation among Haredi society as a whole.
This study not only unlocks a door to the question of employment among
Haredi ba’alei teshuva; it also raises several additional questions which demand
scholarly attention:
 What are the long-term consequences of ﬁnancial and employment difﬁculties
on second-generation dropout and exclusion rates among Haredi ba’alei
teshuva?
 What possibilities exist for relieving ideological objections among Haredi
ba’alei teshuva to the necessity of ﬁnding stable work with adequate pay?
 Is there a need for specialized incentives speciﬁcally targeting Haredi ba’alei
teshuva and increasing their workforce participation rates?
 Is there a need for targeted government intervention efforts to help alleviate
the employment failures identiﬁed in this study?
 What agencies are responsible for putting together employment solutions for
this population group?
 What avenues exist for promoting awareness for the unique employment
needs of Haredi ba’alei teshuva?
Answering these questions will require further research which goes beyond the
scope of the present study. Future research into this subject, including qualitative
in-depth studies, should further our understanding of the interplay of workfamily-life among Haredi ba’alei teshuva. Further work is also required to help
characterize and describe the unique needs of Haredi ba’alei teshuva. As our
vi

Research Findings and Recommendations
At the time the survey was conducted, over half of the male participants (56%)
and two-thirds of the female participants were gainfully employed in a wide
spectrum of industries and professions. Moreover, our study found that most
Haredi ba’alei teshuva worked before they became observant, but 30% of
respondents who claimed to have worked before becoming religious were not
currently employed, mainly because they wished to dedicate their time to their
religious studies. Among women, the main barrier to work, as reported by the
respondents, stemmed from the difﬁculties of balancing work and family, the
inability to commit to full-time work, and in general a desire and need to care for
one’s own children.
Income levels, however, were abysmally low despite the relatively high
workforce participation rates: nearly half of employed women (46%) and one
third of employed men reported a monthly salary below 3,000 NIS (!). Part time
work and young age probably contributed to these low salary reports. It appears
that high-school education, and in some instances even university degrees,
are not providing Haredi ba’alei teshuva with better workplace opportunities.
Haredi ba’alei teshuva may also be affected by their own individual, ideological
and religious opinions, as their personal identity and normative values shift
as they transition into Haredi society. Low wages are a source of a myriad
of personal and social challenges. Many Haredi ba’alei teshuva face internal
doubts and struggles, a complicated relationship with their spouse, and concerns
over their children’s education. Additionally, these individuals grapple with
identity issues, seeking a sense of belonging among a society which is known
to sometimes exhibit its ambivalence toward newcomers even many years after
their “reformation.” Issues of employment and income is only one many issues
that concern this dynamic and complex group, and serve only as an indicator to
that fact that ba’alei teshuva are set apart within Haredi society.
It is telling that a majority of those interviewed (61%) self-identiﬁed as “Haredi
ba’alei teshuva” rather than simply “Haredi.” This supports the claim that this
group is distinct and unique within Haredi society (Goodman 2002; Kaplan
2007; Zicherman, 2014). We might cautiously suggest that we are witnessing
the creation of a new social category within the already heterogeneous Haredi
world, and that this category demands specialized academic and policy treatment
v

observance) as a popular movement as well as many personal and societal aspects
of it, no study has yet systematically examined employment and income issues
among this unique community. This research gap is surprising given that this
sub-group makes up a signiﬁcant percentage of Israeli Haredi society, for which
the government has devoted many resources in an effort to reach its 2020 targets
for Haredi participation in the workforce.2
While this study is mainly empirical, it contains ﬁndings that can aid both
policy makers and social activists interested in designing policies for assisting
Haredi ba’alei teshuva individuals who are motivated to join the workforce and
who seek a sustainable income level for their families and their communities.
Nearly 260 men and women who self-identiﬁed as “Haredi ba’alei teshuva”
participated in the study. Respondents answered questionnaires about their
present life situation and their employment history. The questionnaires provided
information about the demographic and educational background of Haredi ba’alei
teshuva as a population. It also reﬂected characteristic attitudes among Haredi
ba’alei teshuva regarding work and income.
The quantitative study was preceded by a series of preliminary meetings
and roundtable discussions with social activists and non-proﬁt organizational
ofﬁcers involved in the promotion of workforce participation among Haredi
ba’alei teshuva. This study is based on data derived from the quantitative
survey. The survey was conducted between April – June 2015 by surveyors
who distributed questionnaires in densely-populated neighborhoods, mainly in
metropolitan Jerusalem. Questionnaires were also distributed in religious fulltime and part-time academies designated for Haredi ba’alei teshuva (yeshivot
and bate’I midrash). Since it is not possible to design a systematic sampling
program for Haredi ba’alei teshuva (mainly because it is a community lacking
any clear borders and inclusion criteria) the present study should be viewed as a
preliminary quantitative study. It is a ﬁrst attempt to highlight common situations
and challenges without necessarily indicating their magnitude or prevalence. As
such, the present study provides a wealth of data and ﬁndings which draw upon
descriptive statistics and point to a few trends that characterize attitudes toward
employment and income among Haredi ba’alei teshuva.
In 2011, and in accordance with several government rulings, employment targets were set for
workforce participation rates to reach 63% by 2020 for Ultra-Orthodox men and women.
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Summary
Earning a living is more important than
[bringing] redemption [nearer]
(Midrash Tehilim, Ch. 80:2)

Aims and Methodology
Increasing the participation of the Haredi (Ultra-Orthodox) in the workforce,
higher education, and civil and military national service has been the focus of
many programs in Israel in recent years. The fact that Haredi society is extremely
multifaceted and is made up of many independent and divided communities has
only confounded these efforts. Among these groups, one distinct community is
that of “ba’alei teshuva.” These are individuals who assumed religious observance
in adulthood and are newcomers to the Haredi community. It is estimated that 1520% of Ultra-Orthodox society in Israel is composed of ba’alei teshuva, which is
itself a heterogeneous group that can be broken up into distinct sub-groups. 1
This research project examined the attitudes and opinions of ba’alei teshuva
toward paying work and income goals, in an attempt to identify the principal
barriers to their participation in the general workforce. Our research aims to
suggest implementable, immediate and practical policy solutions, which can be
readily used by policy makers to improve the present situation. Further, these
recommendations could serve as the basis for a completely revised, new strategic
policy plan for increasing workforce participation among Haredi society. The
most unique outcome of this research project has been the new insights it provides
into the workforce behaviors of Haredi ba’alei teshuva, newcomers to UltraOrthodoxy. Unlike previous studies about ba’alei teshuva, this project does not
intend to explore ideological or social issues relating to this particular group;
instead it presents a practical policy tool-kit which can be used to encourage,
promote and advance Haredi ba’alei teshuva in the workplace.
The policy recommendations presented in this paper are fully supported by
our new research ﬁndings. While a rather comprehensive and multi-disciplinary
research body has explored the phenomenon of teshuva (increasing religious
1

According to estimates in the 2009 Social Survey released by the Central Bureau of Statistics.
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