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 תקציר

 

 רקע כללי

בשנים האחרונות חלה עלייה דרמטית במספר הגברים החרדים הרוכשים תארים אקדמאיים. בהמשך 

ללימודיהם, מבקשים הגברים החרדים להשתלב בשוק התעסוקה הכללי. מדובר בתהליך הנמצא 

בראשיתו, וצפוי להתגבר בשנים הקרובות. על רקע התבדלותה של החברה החרדית בעשורים האחרונים, 

החרדים קבוצת מיעוט בשוק העבודה הישראלי, ניתן לצפות כי לקבוצה זו נכונו קשיים  והיותם של

קשיים אלו יימצאו הן על רקע  סטיגמות ודעות קדומות בקרב סביר להניח שבהשתלבות בשוק העבודה. 

וק והן נוכח היעדר המיומנות והניסיון בשמוד ממחקרים שנערכו בעניין בעבר, מעסיקים, כפי שאף ניתן לל

 התעסוקה של בוגרים חרדים צעירים.  

חרדים במציאת עבודה בתום לימודיהם, ולברר את אקדמאים המחקר זה מבקש לבדוק את הצלחתם של ה

ידי מחקר השוואתי. במהלך המחקר, הועברו שאלונים -יחס שוק העבודה כלפיהם. בירור זה נעשה על

מנת להשוות בין תהליכי ההשתלבות שלהם בשוק  לבוגרים חרדים ולא חרדים של אותו מוסד לימודים, על

כיו"ב. בניתוח ני חיפוש העבודה, גובה שכרם והתעסוקה, בדגש על כמות התשובות ממעסיקים, זמ

התשובות נבדקו ונשלטו משתנים נוספים, על מנת לבודד ככל הניתן את השפעת היותם של מחפשי העבודה 

חרדים  םשאלונים, נערכו גם ראיונות עם בוגריצת ההפחרדים, על תהליך חיפוש העבודה. במקביל ל

 מהם על תהליך חיפוש העבודה.  במטרה ללמודהעובדים כשכירים, 

 

 עיקרי הממצאים

  בוגרים חרדים זכו להיקפים נמוכים יותר של מענה )כלשהו( משוק העבודה, בתגובה לשליחת קורות

 שנערכו עבורם.חיים. הבדלים אלו נמצאו מובהקים במבחנים סטטיסטיים 

 לעומת  2.13חרדים )-הבוגרים החרדים זומנו בממוצע לפחות ראיונות עבודה לעומת הבוגרים הלא

מנת לשלוט על השפעתם של -, ואף נערכו רגרסיות על(. הבדלים אלו נמצאו מובהקים סטטיסטית1.0

 . הבוגרים אף התקבלו למספר נמוך יותר של משרות.משתנים נוספים

 חודשים לעומת  3.38ש העבודה הממוצע עבור חרדים היה ארוך משל הלא חרדים )משך תהליך חיפו

 סטטיסטית. (. גם הבדלים אלו נמצאו מובהקיםחודשים 1.3

 הבדלים מוכות, לעומת הבוגרים הלא חרדים, אולם הבוגרים החרדים רוכזו ברובם בקבוצות השכר הנ

 נמצאו מובהקים.  בין הקבוצות לא

   לעבודה עצמאית על פני שכירה, בשיעור גבוה יותר מהגברים הלא ופן בולט באגברים חרדים פנו

. גם תוצאות אלו נמצאו 20%מהחרדים העידו כי הם עובדים כעצמאיים לעומת  11%חרדים. 

 מובהקות סטטיסטית. 

 בין המוכנות של הנשאלים החרדים והלא ברורים בניגוד להשערות המחקר, לא נמצאו הבדלים-

 .ינוי במקום מגוריהם לטובת הצעת עבודה או קידום במקום עבודתםחרדים לערוך ש

 

מייאש עבור החרדים. לעתים ם מציירים תמונה של תהליך חיפוש עבודה קשה וימרכיבי המחקר האיכותנ

שוק צד המעסיקים ופה ובשאלות הפתוחות כי הם נתקלים בהתעלמות מ-החרדים מציינים בראיונות בעל

מוצפים, בהתייחסות עוינת להיותם חרדים ולזלזול ברמת התעודה בה הם  העבודה, בשווקי תעסוקה

 מחזיקים. 
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 לגבי הנשים החרדיות, נמצא כי: 

  .הנשים החרדיות שולחות באופן מובהק פחות קורות חיים אל מעסיקים בתהליך חיפוש העבודה

 בהתאמה, נמצא גם כי המענה משוק העבודה לו הן זוכות נמוך יותר.

  בגובה השכר ובהתפלגות בין עבודה שכירה בזמן חיפוש העבודה משמעותיים בדליםהלא נמצאו ,

 בין נשים חרדיות לנשים לא חרדיות. לעצמאית,

  כי נשים חרדיות נכונות פחות למוביליות גיאוגרפית לטובת תעסוקה, לעומת נשים לא חרדיות.נמצא 

  

, לא זוהתה במחקר אבטלה בקרב החרדים שנבדקו לגבי גברים חרדים האמור לעילכל על אף יודגש, כי 

ועל אף הקשיים שתוארו בחיפוש עבודה, רוב הנשאלים מצאו עבודה, גם אם לאחר פרק זמן ארוך בו 

חיפשו תעסוקה. לקראת כניסתם של חרדים רבים נוספים לתהליך חיפוש העבודה בשנים הקרובות, 

עבור וחד על רקע ההשערה, לפיה חיפוש עבודה הקשיים שתוארו במחקר זה עשויים להתעצם; זאת במי

וק העבודה החרדי יהפוך עם הזמן לרלוונטי פחות, עם "תפיסת" מקומות עבודה אלו ע"י אקדמאיים בש

 המחזורים הראשונים של בוגרים אקדמאיים. 

 

 תודות

אנו מחקר זה הוא פרי של עבודה מאומצת ומשותפת של צוות המחקר וגורמים רבים נוספים. ראשית 

נהל מחקר וכלכלה בתמ"ת, אשר סייע במימון המחקר, ולאסף מלחי, שסייע בגיבוש מבקשים להודות למ  

מרדכי פלדשטיין וצבי שרייבר, על החשיבה  -המחקר ובקידומו. אנו מבקשים להודות לצוות קרן קמ"ח

. תודה אישית המחקר קידוםסיועו ב המשותפת והסיוע בהגעה לאוכלוסיית המחקר; לרב יחזקאל פוגל על

 מופנית לכל הבוגרים אשר רואיינו במסגרת מחקר זה ושיתפו אותנו בחוויותיהם.

שפירא, אנשי מכון ירושלים לחקר ישראל, על הסיוע -אסף ליאירכמו כן, תודתנו נתונה לאיתן בלואר ו

 .יםהבלתי נגמר והתמיכה
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 מבוא

 

היא תופעה בעלת  -יציאת גברים חרדים ללימודים ולתעסוקה  -התופעה לנו אנו עדים בשנים האחרונות 

חשיבות יוצאת דופן ברמה הלאומית. גופי מדיניות רבים, מקומיים ובינלאומיים, מצביעים על הצורך 

כאחד  ,13%-הדחוף בהעלאת אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בקרב גברים חרדים, שעומד כיום על כ

 המנופים החשובים לצמצום שיעורי העוני והפערים החברתיים בישראל. 

פנייתם של גברים חרדים ללימודים אקדמיים בטרם השתלבותם בשוק התעסוקה, מגמה שמחקרו הקודם 

( זיהה את ראשיתה, היא תהליך מבורך וחשוב. תעסוקה  המגיעה 2118של המכון, "חרדים לעתידם" )

טחון תעסוקתי גבוה ידמיים מביאה לרוב לתעסוקה ברמות שכר גבוהות יותר ובבבעקבות לימודים אק

 מרכיבים חשובים במיוחד למפרנסיהן של משפחות גדולות.  -יותר

אולם, שוק העבודה הישראלי רווי באקדמאיים, ובמיוחד במקצועות אותם בוחרים החרדים ללמוד, 

ועוד, שוק העבודה בישראל ידוע ביחסו המפלה ידי המוסדות להשכלה גבוהה. זאת -והמוצעים להם על

בני מיעוטים, בעלי מוגבלויות, מבוגרים ועוד.  -והסלקטיבי כלפי קבוצות אוכלוסייה מודרות, ובין היתר

הקונפליקטים הקיימים זה מכבר בין הציבור החילוני לחרדי על רקע נושאים רבים, מייצרים גם הם 

 וסייה החרדית.פוטנציאל לקושי ביחס המעסיקים לאוכל

האמנם שוק העבודה הישראלי מוכן ומתכוון לקלוט את הבוגרים  -כל אלו מעלים את השאלה החשובה

החרדים, בתום הכשרתם האקדמית? שאלה זו חשובה במיוחד, לאור השלב בו נמצא הציבור החרדי 

קה בשנים בתהליך היציאה לעולם התעסוקה. קבוצות האקדמאיים החרדים המשתלבים לראשונה בתעסו

אלו, מהווים במידה רבה דוגמא עבור חרדים אחרים, אשר מתלבטים עדיין אם להתחיל תהליך דומה. 

השתלבות מוצלחת של קבוצה זו בשוק העבודה עשויה לאותת לציבור החרדי כי יש טעם בתהליך הקשה 

ולגדוע מגמה זו והמפרך של פנייה לימודים אקדמאיים; כישלון עשוי לפגוע בנכונות לבצע מהלך דומה 

 באיבה.

 -מחקר זה מבקש אם כן לברר את דפוסי חיפוש ומציאת העבודה של חרדים בוגרי תואר ראשון, ובעיקר

את תגובת שוק העבודה לניסיונותיהם של הבוגרים החרדים לחפש עבודה. המחקר מתבסס הן על בירור 

התגובות ממעסיקים וכיו"ב; והן על  וניתוח פרמטריים כמותניים, כגון משך תהליך חיפוש העבודה, כמות

איסוף מידע ותובנות מראיונות ושאלות פתוחות עם מחפשי עבודה חרדים, על מנת לשמוע על חוויותיהם 

 בתהליך חיפוש העבודה.
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 סקירת ספרות

 יציאה ללימודים ולתעסוקה –גברים בחברה החרדית 

 

 רקע כללי

ברקע  הכלכלית בקרב משקי הבית בחברה החרדית במדינת ישראל.בעשורים האחרונים התגברה המצוקה 

הידלדלות מקורות ההכנסה המסורתיים כגון קצבאות ילדים, תרומות של נדבנים מחו"ל,  להתגברות זו:

רנטות ופיצויים מאירופה, לצד הגידול העצום במספר משקי הבית ומספר הנפשות בהם, התלות ההולכת 

אצל  13% -כספי ציבור ושיעור התעסוקה הנמוך בקרב האוכלוסייה הבוגרתוגוברת של החברה החרדית ב

כל אלו מציבים בסימן שאלה את יכולתה של החברה החרדית  .(2102אצל נשים, )למ"ס, 31%-גברים ו

 פרנס את "חברת  הלומדים", שעליה גאוותההמשיך וללהמשיך ולהתקיים במבנה זה בטווח הארוך, ול

המקדישים את רוב בני תורה כלומר, להמשיך ולתמוך כלכלית באברכים  -( 0110; פרידמן, 2113)כהן, 

 עיתותיהם ללימודי קודש ואינם משתלבים בתעסוקה. 

העוני "את אתוס החיים כמיעוט בתוך חברת שפע מודרנית, שוחקים במידת מה גם  ,גורמים אלול בנוסף

יאים את צעירי העדה לשקול אפשרויות ומבחיי הדוחק של האוכלוסייה החרדית, את  המאדירמרצון" 

 . (2111)חקק,  להגדלת הכנסתם ולשיפור רמת חייהם

גברים ונשים חרדים פונים בשנים האחרונות לאפיקים שונים על מנת להגדיל את אלו,  מגמותעל רקע 

הכנסת משקי הבית. בנוסף על ההשתלבות בתעסוקה בכלכלה החרדית המסורתית, פונים החרדים 

ללימודים אקדמיים, למסלולי הכשרה מקצועית שונים ובחלק מהמקרים אף ליזמות עסקית זעירה על 

מסלול האקדמי סיכוי להשתלבות באופן יחסי, מהווה הפנייה לקה הכללי. מנת להשתלב בשוק התעסו

שיפצה על אובדן מעמדם   חברתי ראוי תוך יצירת סטאטוס גבוה  -במסלול תעסוקתי בשכר בינוני

בשנת  2,111-מכ – כמעט ושילש עצמו. מספר הסטודנטים החרדים בשנים האחרונות בני תורה כאברכים

 .לרוב העלייה הזו אחראים גברים חרדים (.2100)בנק ישראל  2101בשנת  3,111 -, לכ2113

. עבור הגברים החרדים, הוויתור על ברורה מאליהחרדים ללימודים אקדמיים אינה צעירים הפנייתם של ה

אינו פשוט, במיוחד כשהוא מצטרף לחשש הקיים בחברה  ,בחברה החרדית רב מעמד האברך, הזוכה לכבוד

עולם החילוני הטמונה בלימודים אקדמיים ומהמשמעויות של השתלבות במסלול החרדית מההתקרבות ל

בתוך  שליליותהחשש מתגובות . (2118 ,י)מלח הנתפסת כאיום על אורח החיים החרדי -של "השכלה" 

גורם מעכב לעתים קרובות מהווה גם הוא למהלך היציאה לעבודה וללימודים גבוהים, החברה החרדית 

 . בסוגיה בקבלת ההחלטה

להתגבר  גברים החרדיםבנוסף להתגברות על הקושי הערכי, פערי הידע והמיומנויות עליהם נאלצים ה

, בזרמיה השונים, אופייה של מערכת החינוך החרדיתבפנייה ולימודים במסלולים הם משמעותיים ורבים. 

וממילא  ,ובמיומנויות לכך שבוגריה אינם מחזיקים בידע יםמביאממערכת החינוך הכללית,  והתבדלותה

. היעדר (2102, )שפיגל ע"י המוסדות האקדמייםהמוצבים תנאי הסף להם לעמוד ב ושיאפשר ,בתעודות

במקצועות המתמטיקה, האנגלית ויישומי המחשב, כמו גם היעדר ובפרט , מקצועות הליבהב הבסיסיהידע 

הופכים את הלימודים במסלולים אלו לאתגר משמעותי  ,מיומנויות לימוד המתאימות ללימודים אקדמיים

 . (2111, )לוין עבור הסטודנטים החרדים

נועדו פונים למסלולי מכינות, אשר הגברים קשיים אלו, רובם ככולם של הסטודנטים החרדים  על רקע

אך גם בתחומים נוספים ולאפשר  ,עיקר בחשבון ובאנגליתבלצמצם במידת האפשר את פערי ההשכלה 

 לסטודנטים החרדים להתמודד עם דרישות התואר האקדמי.
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תקלים הסטודנטים החרדים גם בקושי כלכלי במימון לימודיהם. אבדן המלגות נלצד קשיים אלו, 

על  והתמיכות המוענקות לאברכים, לצד תשלומי שכר הלימוד ומימון המחייה יוצרים מעמסה כלכלית

מחויבויות מחזיק בחייו בעל משפחה ולעתים קרובות שהינו בשלב זה של  ,הסטודנט החרדי הצעיר

ממשלת ישראל בסיוע גופים פילנתרופיים שונים מסייעת בתמיכות . (דוגמת משכנתא)כלכליות שוטפות 

בין היתר במסגרת התכנית "חרדים  -במטרה לעודדם כספיות לחרדים הפונים ללימודים גבוהים, 

 (. 2118י, כהן וקאופמן, חהמכון בנושא באותו שם )מלודם של לעתידם", שהונהגה בעקבות מחקרו הק

"יוקרתיים", אשר מבטיחים, בעיניהם,  מסלולי לימוד במקצועותרבים מהסטודנטים החרדים פונים ל

הכנסה גבוהה ו"פיצוי" על אבדן הסטאטוס החברתי של מעמד האברך. כך, מקצועות כגון משפטים ומנהל 

, (2100)בנק ישראל  עסקים על מסלוליהם השונים זוכים לפופולאריות רבה בקרב הסטודנטים החרדים

רובם של הסטודנטים  .ה ולהצלחה בשוק התעסוקהציפיות לשכר גבו עשוייה לייצרוהפנייה אליהם אף 

מוסדות  - ספר מסגרות ייעודיותמהחרדים, בתחומים אלו ובתחומים אחרים נוספים, מתרכזים ב

ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה , (מכללת בני ברק החרדית) אקדמיים ייעודיים לחברה החרדית כגון מבח"ר

ואחרים, או במסלולים ייעודים לחרדים במסגרות  , המכללה החרדית בירושלים, מכון לנדרבירושלים

עים מצי ל אף שמוסדות לימוד רבים, כאמור, ע .הקמפוס החרדי בקריה האקדמית אונו כגוןכלליות 

רבים אינם  ותחומי לימודמסלולי לימוד לצעירים חרדים, טווח המקצועות ותחומי הלימוד מצומצם, 

 של הסטודנטים במקצועות המשפטים ומנהל העסקים המאסיבי ריכוזם פתוחים, בפועל, לציבור החרדי.

, נוכח היצע מסלולי ((2100של הסטודנטים החרדים לומדים במקצועות אלו, )בנק ישראל  31%-)יותר מ

הלימוד הפתוחים להם, מכוון אותם לשווקי עבודה רווים, בהם רב היצע העובדים על הביקוש לעבודה. 

קים הוא לרוב ממכללות, ולא ממוסדות העילית בישראל, היא מרכיב נוסף העובדה כי התואר בו הם מחזי

 ביצירת פוטנציאל לנחיתות בשוק התעסוקה. 

 

 

 תעסוקההשתלבות בבאפשריים וחסמים קשיים 

 חיפוש עבודה: רקע תיאורטי

ציבור מאפייניו של , חרדיםגברים ההיציאה לתעסוקה וחיפוש עבודה בקרב ה תהליךשל  וראשוניותלאור 

המפגש שיחוו עם שוק  הבוגרים החרדי והסטיגמה לה הם זוכים בחברה הישראלית, סביר להניח כי

יהיה בעל מאפיינים ייחודיים. העובדה כי החרדים מהווים קבוצת מיעוט בחברה הישראלית, העבודה 

ושונים, מחיי הציבור הישראלי בתחומים רבים  –מרצונם  באופן חלקיגם אם  –ובמידה רבה מודרים 

בשוק העבודה, לעשות שימוש בכלי ניתוח תיאורטיים  מאפשרת, בניתוח הרקע לתהליך קליטתם

 המשמשים להבנת תהליך השתלבות מיעוטים בחברה ובשוק התעסוקה. 

 .חיפוש העבודה חסמים בכל שלבי תהליךניתן למצוא ות סיות מיעוטים וקבוצות מוחלשכלווא עבור

בתהליך חיפוש  תנהגות הפרטשונים: התנהגות המעסיק הפוטנציאלי, הבגורמים  מקורםחסמים אלו 

בחלק זה יוצג  שונים כגון דעות קדומות, חסמים תרבותיים ועוד. גורמים סביבתייםו וקבלה לעבודה,

, והרלוונטיות של חסמים אלו למקרה התיאורטית חסמים עיקריים המוכרים בספרותתיאורם של  צרהבק

 לפי מאפייניה הייחודיים של החברה החרדית.  - שלפנינו

 

 רשתות חברתיות

תהליך בנוגע לקיומן של משרות פנויות.  מידעלרוב איסוף ומציאת  עבודה הואחיפוש בתהליך  שלב ראשוני

ן בשימוש בערוצים פורמאליים, כגון מודעות דרושים, חברות השמה, אתרי אינטרנט ולשכות זה נערך ה

  קשרים אישיים ורשתות חברתיות. -ליים אש בערוצים לא פורמתעסוקה; והן בשימו
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  מקרים רביםוחיפוש העובדים ב ,ובמודעות דרושים םיילים פורמאמות בערוצסכלל לא מתפררבות משרות 

מתנהל מ"פה  ,2003) (,Calvó-Armengol & Yves  מהמשרות הפנויות חציכעל פי חלק מהערכות, ב)

מקורות מידע . ותורשתות חברתי על בסיס קשרים אישיים - לדוא"ל מדוא"לכיום במידה רבה ו – לאוזן"

טוס החברתי אאלו הם בעל ערך רב למחפשי העבודה, ומידת ההיחשפות אליהם קשורה קשר הדוק לסט

 Braddock et) נמצא בהווה ובעברהוא ן ולרשתות חברתיות בה של מחפש העבודה, לקשרים החברתיים

al., 1987):  דמים.ומקומות עבודה קו יצבאמסלולי לימודים והשכלה גבוהה, שירות 

ייצוג -נמצאות ממילא בתת 1או קבוצות מוחלשות בהתחשב בעבודה שברוב המקרים קבוצות מיעוטים

אלו איכות הקשרים החברתיים של קבוצות ההערכה היא כי במקומות עבודה "איכותיים" ובשכר גבוה, 

 .)שם( בהם מידע רלוונטי למציאת עבודה, נמוכות יותרלפרטים לספק ם של קשרים אלו ומידת יכולת

פוגעת , של אלוחברתיות הרשתות הקבוצות מיעוטים והחברה הכללית, ובין בין  סגרגציהמיוחד, ב

חפשי העבודה להגיע למידע רלוונטי. מחקרים שנערכו בארה"ב וניסו לאפיין את מידת ביכולתם של מ

אמריקנים, גילו כי לצעירים מאוכלוסייה זו אשר למדו בבתי -של רשתותיהן החברתיות של אפרוערכיותן 

ספר עם רוב מוחלט של שחורים, היו סיכויים נמוכים משמעותית מאחרים למצוא עבודה במקומות עבודה 

 (. שם"מעורבים" ובשכר גבוה )

וממקרים ממנו , התובנות העולות אליי לזה הישרנמהמקרה האמריקעל אף שלא ניתן להשליך באופן מלא 

מחפשי העבודה מקרב החברתיות של  םרשתותיהכולתן של יבאשר לסימני שאלה  מעלותדומים נוספים 

השתתפות הנמוך בכוח האת התפקיד החשוב שמתואר כאן. אחוז  היטבלמלא לוסייה החרדית, האוכ

, של הגברים העובדים והגיוון התעסוקתי הדל (13%-יוחד בקרב הגברים בגילאי העבודה )כ, במהעבודה

 ,קודמיםת ורשתות חברתיות מהשירות הצבאי או ממסלולי לימודים לצד היעדר היסטוריה תעסוקתי

 ,)תמיר למקומות עבודהוהיקף מצומצם של מידע בנוגע  בעולם העבודה, יחסית רשת קשרים דלה םמשמע

יומן של רשתות עשוי להביא לקבנוסף, התבדלותו של המגזר החרדי מהאוכלוסייה הכללית,  .(2101

הפרדה זו, לצד על העברת המידע בין רשתות אלו. להקשות ורתיות חרדיות וחילוניות מופרדות, חב

ותפקידים  אקדמאייםרוב המידע בנוגע לעולם העבודה, ובמיוחד זה הנוגע לתפקידים עבור  ההשערה לפיה

, מצוי בקרב האוכלוסייה הכללית, פוגעים במעבר המידע הרלוונטי למועסקים בסטאטוס ושכר גבוה

היעדר  גם ., ומעכבים את היחשפותם להיצע התפקידים והמשרות הקיימים בחברה הכלליתהפוטנציאלים

של במידה רבה בסביבה וברשתות החברתיות  יםרוקשהימצאותם חיפוש העבודה, אשר של ידע ומיומנות 

  .(2111פורמן -)סופר בתהליך החיפוש עבור החרדים מהווה קושי הפרט,

בלת מוגדרך מודעות דרושים שרות המתפרסמות באופן פורמאלי גישתם של מחפשי העבודה החרדים למ

מי שנעדר  לגיוס עובדים מדיר את וחשוב אף היא. השימוש ההולך והמתרחב ברשת האינטרנט ככלי מרכזי

 ביחס לאוכלוסייה הכללית האינטרנט בקרב המגזר החרדי נמוך השימוש ברשת  זאחומיומנות מחשב. 

, ופערים אלו עשויים להוות םבקרב הגברים החרדי . מיומנות השימוש במחשב נמוכה גם היא(2111 י)מלח

העבודה החרדים אל המידע על משרות פנויות. גם העובדה שרבים מהם אינם  מכשול בדרכם של מחפשי

פעילה,  דואל אלקטרונימחזיקים כתובת  נט ואינםבאינטרפורומים וקהילות ב, פעילים ברשתות חברתיות

המתפרסמות המעטות משרות הבנוסף,  מצמצמת את תחלופת המידע הרלוונטי שמגיע אליהם במסלול זה.

למקומות העבודה בתוך בעיקר מוגבלות עבור המגזר,  חשוב כלי תקשורתת, המהווה בעיתונות החרדי

נחישותה של התקשורת  אקדמאיים. , וודאי שאינן מהוות מקור מספק למשרות עבורקהילה החרדיתה

, (2100 ,)טוקר קו מתנגד למגמת התעסוקה בקרב צעירים חרדים תהצגב ממסדית-הכתובה החרדית

 .שכלי זה ישמש כמקור מידע אפקטיבי לתעסוקה סיכויהמחלישה אף יותר את 

                                                 
1

 ועוד. מיעוטים-בניבכלל זה אפשר למנות נשים,  
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 ערוצי מידע וכלי סיוע המותאמים למגזר החרדי 

חרדים בוגרי מסלולים אקדמיים.  עבורבין היתר  -ופים שונים פועלים בהשמת החרדים במקומות עבודה ג

, מפעילים גופי , לצד חברות פרטיות כגון "מאנפוואר"עמותות שונותמשרד התמ"ת, שירות התעסוקה ו

העסקת בקידום השמה ייעודיים לעובדים חרדים, על מנת לאפשר גישור על הפערים שהוזכרו כאן, ולסייע 

תוכניות ממשלתיות שונות אף   ובמיוחד במקומות עבודה שאינם מתוך הקהילה החרדית. –חרדים 

פעילותם של גופים אלו, והיכרותם הן עם  מספקות תמריצים כספיים ישירים למעסיקים הקולטים חרדים.

מהווה במידה מסוימת משקל נגד לחסמים שתוארו כאן ואשר  והן עם המועמדים החרדים המעסיקים

בין   במידת מה על קליטתם בעבודה ובתעסוקה. , ומקלהפוגעים ב"זרימת המידע" לאוכלוסייה החרדית

 היתר, פעילות בעניין זה:

 

 לחרדים( קרן קמ"ח )קידום מקצועי

כוונה ובסיוע לחרדים היוצאים העיקר פעילותה היא ב .2111קרן קמ"ח  פועלת כעמותה מאז שנת 

לי הלימוד  ללימודים ולתעסוקה. הקרן מסייעת בעיקר בשלב היציאה ללימודים, ומספקת מידע על מסלו

ודה יה בחיפוש עבמבחני התאמה ואבחון עבור הפונים אליה. בנוסף, הקרן מסייעת לפונים אלהקיימים ו

לחלק מהפונים אליה מעניקה הקרן סיוע במלגות לימודים ובמלגות ובחיבור בין מעסיקים לעובדים. 

בשנים האחרונות טיפלה הקרן בכעשרת אלפים פניות מנשים וגברים חרדים הפונים ללימודים  מחייה.

 .(2102)קרן קמ"ח  רובם לגברים חרדים –ולתעסוקה,  והעניקה אלפי מלגות לימודים 

 

 מפת"ח )מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים(

ב"ת . המרכזים הוקמו ע"י תהשמה והכוון תעסוקתי , הם מרכזימרכזי מפתח, הפועלים במספר סניפים

המרכזים מספקים הכוונה וייעוץ תעסוקתי, )תנופה בתעסוקה( מיסודם של ממשלת ישראל וג'וינט ישראל. 

סיוע בכתיבת קורות חיים, ליווי בתהליך חיפוש העבודה וכיו"ב. בנוסף,  סדנאות הכנה לעולם התעסוקה,

אקדמאיים ולא  – המרכזים מהווים נקודת חיבור בין מעסיקים ומועסקים חרדים פוטנציאליים

מאז פתיחת מרכזי מפת"ח פנו אל המרכזים אלפי חרדים,  ובכך מסייעים במציאת עבודה. -אקדמאיים 

 . (2102)מבקר המדינה  1111-והושמו בתעסוקה כ

 

 עות קדומות והדרה, דסטיגמה

הם שייכים כמודרת או ה את הקבוצה ל תפיסתםאופן בו החברה הכללית תופסת אותם, כמו גם מההחשש 

ש קורות חיים ואף על ילמקומות עבודה, להג של החרדים לפנותמקופחת, עשויה להשפיע על נכונותם 

על אף הדימוי העצמי הגבוה של בוגרי ישיבות, אשר זוכים  לעבודה.התנהגותם בראיון ובתהליך הקבלה 

 דו"ח הקריה האקדמית אונו שפורסם לאחרונה ,(2113 ,)כהן בכולללמעמד מכובד מתוקף לימודיהם 

מצביע על הערכה נמוכה של מועסקים פוטנציאלים חרדים את סיכוייהם להשתלבות מוצלחת בשוק 

חששות בקרב החרדים בדבר הסיכוי שיוזמנו מעלים במסגרת הדו"ח העבודה. כך, ממצאי הסקר שנערך 

חשש מכך שייאלצו להתפשר על  מפגיניםויקודמו במסגרת העבודה. הם י שיתקבלו ו, והסיכלראיון עבודה

מכך וחרדים לעבוד איתם -מהנכונות הנמוכה של לא ,מקום עבודה בשל השתייכותם לחברה החרדית

בעניין זה, מעניין לראות שהסיבה  .(2101)יעקובי  ניהולי בעתיד הינם נמוכיםזיק בתפקיד סיכוייהם להחש

המרכזית עליה הצביעו מעסיקים לכך שאין בארגונם עובדים חרדים, היא העובדה כי מעולם לא קיבלו 

ל אונו, שבדק את השתלבותם שממצאי דו"ח  לצד זאת, .(2118 ,י)מלח פניות ממועמדים מהמגזר החרדי

מקבלת חרדים  בקרב מעסיקים מעידים על רתיעהבשוק התעסוקה,  ערבים ובעלי מוגבלויותחרדים, 

סקר העמדות שנערך במסגרת הדו"ח הראה כי על אף כך, למשל, . (2101 ,יעקובי) לעבודה ומקידומם
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שמעסיקים לרוב אינם סבורים שיכולותיהם וכישוריהם של החרדים נמוכה יותר, הם מביעים חשש 

חרדים להשתלב בצוות, מסיכוייהם לזכות בהמשך לשכר גבוה, ובאופן בולט מביעים רתיעה  מיכולתם של

אינם סבורים שהמועמדים החרדים לעבודה נופלים בכישוריהם כל זאת, על אף שהמעסיקים  .מקידומם

 (.2118, מלחי 2101 ,שם) מעמיתיהם החילונים

 

 קורות החיים 

, בשיווק מועמד לעבודה למשרהמרכזי  כלי םה ונעדרי שגיאות מנוסחים היטבקורות חיים אפקטיביים, 

שנערכו בארה"ב בסוגיית תעסוקת  מחקרים. ומהווים את המרכיב המרכזי בסינון ראשוני בחיפוש עובדים

 את משמעותית בוצת מיעוט מורידיםקם מעידים ש'סימונם' של קורות חיים כשייכים למועמד מימיעוט

גם כאשר שאר המאפיינים והמידע דומים למועמדים אחרים,  אלייצנטיק הפוהסיכוי לקבלת פנייה מהמעס

בארה"ב, למשל, מוכרת טקטיקה של  .(Bertrand & Mullainathan, 2004) שאינם מקבוצת המיעוט

יים ולטיניים( של הסתרת אינדיקציות למוצאם האתני נאמריק-מועמדים מקבוצות מיעוט )בעיקר אפרו

 .(Davis & Muire, 2003) מנת לטשטש מרכיב זה בשיקול של מעסיק פוטנציאליעל בטפסי קורות החיים 

במיוחד לאור הרתיעה הקיימת ממילא בחברה הסימון של טופס קורות החיים של מועמד כ"חרדי", 

עשויה להיות בעוכריו, ולהצית בקרב המעסיק  וספציפית בקרב מעסיקים, הישראלית כלפי חרדים

דוח הקריה כפי שהוזכר להלן, , שעשויה למנוע את העסקתו. קדומות דעותשל  קשתהפוטנציאלי 

על רקע  ,מן הנמנעלא ו מעסיקים משילוב חרדים בעבודה בקרב וחששחשף נטייה לרתיעה  האקדמית אונו

יתרה מזו, המאפיינים . (2100)יעקבי,  שסימון קורות חייהם כחרדים יפגע בסיכוי העסקתםממצאים אלו, 

השכלה תיכונית, השכלה בישיבה היעדר החיים הינה כה בולטים )היעדר שירות צבאי, החרדיים בקורות 

 גבוהה וכיו"ב( עד כי למעשה כמעט בלתי אפשרי להסתירם.

כבר בשלב  למקומות עבודה חרדים קליטתמאפשרית בקרב המעסיקים הפוטנציאליים בנוסף לרתיעה 

עשוי להוות  -משימה לא פשוטה גם במגזר הכללי  –עצם מהלך כתיבת קורות החיים קבלת קורות החיים, 

לחברה בפנייה חרדים. היעדר המיומנות בכתיבה ובשיווק עצמי, במיוחד  מכשול עבור מועמדים

 31%סינון הראשוני של המעסיקים.  ב אף הם לגרום לדחיית קורות החיים יםעשויולמעסיקים חילונים, 

תכנית זו כי נעזרו בשירותי בנוגע לו במחקר הערכה שנערך בוגרי מרכזי התעסוקה של מפת"ח למשל, ציינמ

 .(2118פורמן, -)סופר התכנית לצורך עריכת קורות חיים בתהליך חיפוש העבודה

 

 העבודהראיון 

עובדים עומד המעסיק מול היעדר אינפורמציה ביחס למועמדים המבקשים להתקבל לשורות ארגונו. בגיוס 

שאין הוא מגייס עובד מתוך עיקר יכולתו של המעסיק לבחינת מידת התאמתו של המועמד, בהנחה 

רקע תעסוקתי והשכלתי קודם של מידע על ועל  ,ממעסיקיםנשענת על תהליך הראיון, על המלצות  הארגון,

ל החלטה לגבי קבלה לעבודה שב נוסף מרכזימרכיב  .,(Braddock & McPartland, 1987)המועסקים

מועמד, הוא מידת הביטחון של המעסיק בהימצאותם של מיומנות עבודה בסיסיות וקיומה של גישה 

חיובית לעבודה, ואלו אינן ייחודיות בהכרח לסוג התפקיד הספציפי אותו צפוי המועמד למלא. בין היתר, 

נחשבים בארגון  םהגעה לעבודה בזמן, היכולת לעבוד בצוות ולקיים יחסי עבודה מועילים עם עובדים אחרי

אלו, לצד היכרות עם מיומנות בסיסיות ברוב  .)שם( קבלה לעבודההות בתהליך מיומנות בסיסיות הנבחנכ

היכרות בסיסית של יישומי מחשב וידיעת השפה האנגלית הם לעיתים  -המקצועות בעולם העבודה כיום 

או חברים בקבוצות אתניות או  כאשר מדובר בהעסקת מיעוטים קרובות תנאי סף לקבלה לעבודה.

, על בסיס , לעיתים קרובותנעשית ההערכה של קיומן של תכונות אלו ואחרות, תרבותיות מובחנות

אשר משויכים  –או היעדרם  –ההיכרות עם קבוצת האוכלוסייה אליה הם משתייכים ועם הכישורים 
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ה הקבוצה הרלוונטית היא בעלת במילים אחרות, הסטיגמה לה זוכ )שם( לקבוצה זה בדימויה הציבורי

 השפעה על מידת ההערכה לה זוכה הפרט המשתייך לה.

עם קבוצות מיעוט הם גורמים ממושכת ורחבה כי היכרות ואינטראקציה  (Green, 2008) מראיםמחקרים 

עיקריים להפרכת הדעות הקדומות הדבקות בקבוצות אלו. במובן זה, העובדה כי נוכחותם של החרדים 

בעולם העבודה דלה מלכתחילה מקשה על הפרכת הסטיגמות הדבקות בהם ואינה מייצרת חוויות 

הדל של חרדים בשוק ניסיונם מספיקות של הצלחה בהעסקת חרדים בקרב מעסיקים פוטנציאלים. 

. תם להצליח במשרה אליהם הן מועמדיםליכול ןכעירבומקשה עליהם בהצגת ניסיון ורקע התעסוקה 

אותם בעמדת נחיתות  ה, מציבבקרבם של היעדר מיומנות מחשב ואנגלית - מוצדקת בחלקהה -הסטיגמה 

  ממגוון תחומים.מול מועמדים אחרים רבים לעבודות 

מועמדים החולקים עימם רקע תרבותי לקלוט על נטייתם של מעסיקים  גם מצביעים מחקרים רבים

, 0113) דומים לתרבות הארגון הקולטה םמאפייני מזהים כמו גם מועמדים בהם הם דומים וערכים

(Bradford & Welch. מציבהפער התרבותי המשמעותי בין החברה החרדית לזו החילונית  ,במובן זה 

 חילונים. הינם בהם המעסיקים למקומות עבודה המגיעים דים בעמדת נחיתות מועמדים חר

במגזר העסקי מעסיקים חרדים מקומות העבודה אשר מ 33%-למעלה מ 2118לפי סקר מעסיקים משנת 

לפרופיל . נתון זה אינו עומד כמובן בפרופורציה (2118י, ח)מל חרדים או דתייםעסקים בבעלות הינם 

חלק בכל זאת העובדה כי והוא מחזק בהקשר זה את הספרות המוזכרת לעיל. עם זאת,  המעסיקים הכללי 

אפשרות להתגבר על העל ככל הנראה  המעיד אינם חרדים בעצמם, חרדים המעסיקיםאלו מ( 13%)גדול 

חסם אפשרי נוסף מצד המעסיק לצד השוני התרבותי בין המעסיקים למועסקים,  הפערים התרבותיים.

אשר מעסיקים סבורים שתהיה כרוכה מידת המאמץ הוא בדרך לקליטת עובדים חרדים  העשוי לעמוד

. בהתאמת מקום העבודה לעובדים חרדים, או בהנחה של בעיות וקשיים עתידיים במהלך מסוג זה

 .עבודה מעורבתמעסיקים רבים מתקשים להאמין שהגברים החרדים יוכלו להשתלב בסביבת 

משפיעה  ת ויישום של "כללי התנהגות" בלתי כתובים של ראיון עבודהומודעגם לצד השונות התרבותית, 

עם אינטראקציות היכרות היכוי קבלתם של המועמדים. כמו במרכיב קורות החיים, גם כאן היעדר על ס

העובדה כי הגורמים המסייעים והמלווים להוות מכשול בדרכם לקבלה לעבודה.  החברתיות מסוג זה עשוי

 תלבות בתעסוקה הינם בעצמם חרדים, עשויה גם היא להוות בעיה.את תהליך ההש

 

 גיאוגרפית לשם קידום והתפתחות תעסוקתית מוביליותנכונות ל

מוביליות  ה עבור הבוגרים החרדים, הוא רמת המרכיב נוסף הצפוי ליצור מסלול התקדמות שונ

מוביליות גיאוגרפית והנכונות לקבלת משרות במקומות שונים היא מרכיב חשוב הגיאוגרפית שלהם. 

רמת מוביליות נמוכה, הנובעת מחשיבות  (.(Van Ham, 2001ביכולת למצוא עבודה ולהתקדם מקצועית 

של הילדים צורך בקרבה פיסית למשפחה והחשיבות של מסגרות החינוך לקהילה מקומית,  הקשר

מציאת ם הדבר נעשה לשם גם א - ת את נכונותם לעבור למקום מגורים חדשעשויים להפחי במשפחה,

 קידום תעסוקתי.  עבודה או

עשוי גם לסמנם כעובדים  , הנובע מרמת מוביליות נמוכה,מנגד, חשוב לציין כי מרכיב זה של התמדה

 הפסדים או פיטורין.ת של מיתון, נאמנים ועקביים יותר, ולהוות דווקא יתרון עבור עובדים אלו בתקופו

", Y-הצעירים כאל  עובדי "דור ה עובדיםזאת, במיוחד בתקופה הנוכחית בה מקובל להתייחס ל

, מתאר חקק כי לפי מנהל 2111-במחקרו מ כך, למשל,. (Eisner, 2005) המאופיינים בתזזיתיות תעסוקתית

-טק בתחילת שנות ה-עם התפוצצות בועת ההיי , הרב יחזקאל פוגל, דאז המרכז החרדי להכשרה מקצועית

 הפגינו נאמנות והתמדה במקום העבודהעבודתם, שכן מקום , עובדים חרדים רבים דווקא שמרו על 2111
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)חקק,  טק-ים יותר, של העובדים במגזר ההיישכיחהפיינים מאבשונה מ ; זאתליו כאל קהילהא והתייחסו

2111 .) 

  

 ות עם קשיי השתלבות בשוק העבודההקמת עסק עצמאי כדרך להתמודד

הקמת עסק עצמאי או הצעת שירותים כ"פרילנסר", מהווה דרך מוכרת להתמודדות עם בעיות של הדרה 

 , כגון מבוגרים,קשיים בהשתלבות בשוק העבודהיות הסובלות מהעבודה. כך, במקרים רבים אוכלוס משוק

בשל  (. זאתClark & Drinkwater ,2000) לעבודה עצמאיתכיו"ב, פונים יות ומיעוטים אתניים, בעלי מוגבל

בתחומים בהם עלויות מים בהשתלבות כשכירים. תגבר על מגוון חסהזו מאפשרת להם לעבודה העובדה ש

 הדין, שבו אין צורך לרוב בהון התחלתי-כמו במקצוע עריכת -הכניסה לשוק כעצמאיים קטנות יחסית

מדינות . פות למצוא שיעורים גבוהים אף יותר של עבודה עצמאיתניתן לצ - לתחילת הפעילות משמעותי

כגון אמהות  -יות המתקשות בהשתלבות בשוק העבודה ילות צעדי מדיניות לעידוד אוכלוסאף מפע רבות

המדינה מקדישה . עסק עצמאי מתלהק  -  אחריםויות ומוגבל חד הוריות, אסירים משוחררים, בעלי

 בין היתר חרדים.-קטנים ע"י אוכלוסיות מודרות מאמצים לעידוד הקמת עסקים 

 

 סיכום

כניסתם של גברים חרדים אקדמאיים לשוק העבודה היא תהליך הנמצא בראשיתו בשנים האחרונות, וצפוי 

, 3111-לכ 2111-השנים האחרונות שולש מספר הסטודנטים החרדים, מ 3-. בלהתגבר בשנים הקרובות

תה של החברה החרדית בעשורים האחרונים, והיותם של החרדים על רקע התבדלו והוא מוסיף וצומח.

 קבוצת מיעוט בשוק העבודה הישראלי, ניתן לצפות כי לקבוצה זו נכונו קשיים בהשתלבות בשוק העבודה.

קשיים אלו סביר שיימצאו הן על רקע  סטיגמות ודעות קדומות בקרב מעסיקים, כפי שאף ניתן ללמוד 

עבר; והן נוכח היעדר המיומנות והניסיון בשוק התעסוקה של בוגרים חרדים ממחקרים שנערכו בעניין ב

מגיעים לרוב לשווקי עבודה  צעירים.  זאת ועוד, צעירים אלו אף ייאלצו להתמודד עם העובדה כי הם

תעודה נחותה יחסית לתארים אחרים. גם תהליך חיפוש העבודה אינו צפוי להיות רווים, כשהם מחזיקים ב

בשל היעדר ניסיון עבודה, רשתות חברתיות בעלת רלוונטיות מוגבלת לשוק העבודה, ונגישות  קל עבורם,

 (.2111מוגבלת יחסית לרשת האינטרנט )מלחי, 

יים החרדים בשוק התעסוקה הכללי הינה, להבנתנו, קריטית להמשך אהיקלטותם של הבוגרים האקדמ

ים חרדים רבים לא יצליחו למצוא עבודה בשל תהליך היציאה ללימודים כפי שתואר לעיל. מצב בו בוגר

בחירה במקצוע רווי, לימודים במוסד לימודים "נחות" או בשל  אפליה והדרה, עשוי לקטוע  באיבה את 

המגמה ההולכת ומתרחבת של לימודים ועבודה; ומנגד, שילוב מוצלח של בוגרים אלו בשוק התעסוקה 

צאים את מקומם במסגרות לימוד התורה בכוללים, עשוי לעודד רבים אחרים, אשר ממילא אינם מו

 ללימודים אקדמיים ולעבודה, ולאפשר להם לתמוך ולפרנס את משפחותיהם ולשפר את רמת חייהם. 
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 מערך מחקר השדה ותוצאותיו

 

חיפוש העבודה בקרב את קיומם ועוצמתם של הקשיים המאפיינים את תהליך  בדוקמחקר זה מבקש ל

. בירור זה נעשה ע"י השוואת תהליך חיפוש העבודה של בוגרי תואר ראשון חרדים ולא אקדמאייםחרדים 

חרדים, שסיימו את לימודיהם באותו מוסד. בירור התהליך לגבי כל אוכלוסייה נעשה באמצעות העברת 

 שאלונים מפורטים וניתוח התשובות בהן.

צות רחבת היקף עם גורמים שהיוו וועדת היגוי בגיבוש שאלת המחקר ויצירת מערך המחקר, נערכה התייע

עבור המחקר. כך, צוות המחקר נועץ עם שורה של גורמי השמה וייעוץ המסייעים לציבור החרדי במציאת 

תעסוקה; עם שותפי מחקר באקדמיה ובמגזר הציבורי העוסקים בחקר החברה החרדית ובקידום מדיניות 

וביצוע במגזר הציבורי,  בין היתר במשרד התעשייה המסחר  כלפי החרדים בישראל; גורמי מחקר, תכנון

 במשרד האוצר, ועוד.  ,והתעסוקה

 

כלפי מחפשי עבודה,  יע המשתנה חרדי/לא חרדי, על התגובות משוק העבודהכיצד משפ:  שאלת המחקר

  תהליך חיפוש העבודה?   ועל

 

 השערות המחקר

על רקע התובנות העולות מהסקירה התיאורטית שהוצגה להלן, השערות המחקר העומדות בבסיס מחקר 

 : מוצגות להלןזה 

  רמת ההיענות של מעסיקים לבקשות עבודה המגיעות מבוגרים חרדים תהיה נמוכה יותר מזו הניתנת

 לבוגרים שאינם חרדים. 

 כך שהבוגרים שאינםעסקים כשכירים, למצוא הבדלים בשכר האקדמאיים המו צוות המחקר מצפה-

 . ישתכרו שכר ממוצע גבוה משל עמיתיהם החרדים חרדים

  החילונים לפניות של מועמדים חרדים כי כתוצאה משיעור ההיענות הנמוך של המעסיקים אנו מניחים

חרדים, שיועסקו יותר -לאנסרים", לעומת לא-ייפנו חרדים רבים יותר לעבודה כעצמאיים או כ"פרי

 שכירים. כ

 הנכונות של הבוגרים החרדים להתנייד גיאוגרפית במטרה למצוא  ,בשל גורמים חברתיים וקהילתיים

 עבודה או לשפר את תנאי עבודתם תהיה נמוכה יותר מזו של הבוגרים שאינם חרדים. 

 ,בודהלגבי תגובת שו הע הפערים שצוינו לעילכל כמו כן משער צוות המחקר כי ביחס לנשים חרדיות יהיו 

. זאת, הן בשל הקושי של המעסיק לזהות מאפייני "חרדיות" , וייתכן שאף לא יימצאו כללנמוכים יותר

אצל נשים, הן ברמת ההשכלה והן בהיבט ההופעה החיצונית, והן, בשל העובדה שהשתלבותם של נשים 

 חרדיות בשוק העבודה אינה מהווה תופעה חדשה, בניגוד להשתלבותם של גברים חרדים.

 

 מתודולוגיה

 ניסוי טבעי

נבחנים המחקר שלפנינו מתבסס בעיקרו על מתודולוגיה של "ניסוי טבעי". ניסוי טבעי הוא מערך מחקר בו 

ונים רק בתכונות ושדומים בתכונות רבות הינם שני מושאי מחקר, אשר ללא התערבות מצד החוקר, 

(. כך, במקרה שלפנינו, הקריה  (William, et al, 2002המהוות את המשתנים הבלתי תלויים במחקר

לסטודנטים חרדים ושאינם חרדים, ולמעשה,  -האקדמית אונו מקיימת במקביל שני מסלולי לימוד 
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"מייצרת" בוגרים זהים מבחינת ההשכלה לה זכו ובאיכות התעודה בה הם מחזיקים )שכן הם למדו באותו 

לבודד ככל הניתן את  לצוות המחקרלא חרדים. מצב זה מאפשר  מוסד(; ובה בעת, חלקם חרדים וחלקם

השפעתו של המשתנה "חרדי/לא חרדי" על תהליך וסיכויי קבלתם לעבודה, מספר מקומות העבודה מהם 

קיבלו מענה בעקבות משלוח קורות חייהם, מספר התשובות החיוביות שקיבלו בקבלה לעבודה, השכר לו 

כי הבוגרים החרדים והלא חרדים מחזיקים, כאמור, בהשכלה גבוהה זהה, הם זוכים ועוד. לאור העובדה 

 ניתן יהיה לייחס פערים שיימצאו בתהליך קליטתם וקבלתם לעבודה להשתייכותם המגזרית, בלבד. 

שנערכו במסגרת המחקר, כפי העומק האיכותניים בנוסף, השאלות הפתוחות בשאלונים והראיונות 

יותיהם של  הבוגרים בקבלה בחיפוש עבודה, ומאפשרים לגבש תמונה על שיפורט בהמשך, נוגעים בחוו

 חוויותיהם הייחודיות של החרדים בשוק העבודה. 

מרכיב נוסף אשר הופך את מערך המחקר שלפנינו מתאים לשאלות המחקר שהוצגו להלן, הוא העובדה 

בהם היצע כוח  רוויםשבוגרי הקריה האקדמית מחזיקים בתארים המכינים אותם לתעסוקה בשווקים 

משפטים ומנהל עסקים, בהם היצע העובדים עולה  - האדם עולה באופן ניכר על הביקוש לעובדים בענף 

. בשווקים אלו, בהם המעסיקים יכולים לבחור מתוך היצע גדול של עובדים,  בענף על הביקושבאופן ניכר 

בזכויות עובדים, חוסר בביטחון תעסוקתי, סביר יותר למצוא תופעות של הדרה )כמו גם תופעות של פגיעה 

משמעותי קידום מוגבל ועוד( מאשר בתחומים בהם המעסיק יהיה מוכן להתפשר על עמדותיו בשל מחסור 

זאת, לעומת שווקים בהם קיים מחסור בעובדים )למשל רפואה, סיעוד, הנדסה, בניין ושווקים  בעובדים.

סלקציה מוגבלת בלבד מצד המעסיקים בתהליך איתור  אחרים(, בהם הצורך ב"ידיים עובדות" מאפשר

 וגיוס העובדים.

ברקע, חשוב לזכור שמכללות ומוסדות רבים נוספים מכשירים ומלמדים חרדים לתארים אקדמיים, 

במסלולים נוספים; אולם בחרנו להתמקד במוסד ובמסלולים אלו לאור היתרונות המתודולוגיים שפורטו 

 לעיל.  

 

 ראוכלוסיית המחק

 שאלוני המחקר הועברו לשתי אוכלוסיות אשר ביניהן נערכה השוואה:

 .בוגרים חרדים של מסלולי מנהל עסקים ומסלול משפטים, בקמפוס החרדי בקריה האקדמית אונו .א

ית אונו. בוגרי שאינם חרדים של מסלולי מנהל עסקים ומשפטים, בקמפוס הכללי של הקריה האקדמ .ב

דתיים, מסורתיים וחילוניים של מסלולי התואר הראשון בקריה  אוכלוסייה זו כללה בה בוגרים

 האקדמית אונו. 

 

חרדים. לאחר סינון השאלונים, והסרת שאלונים לא -נבדקים, חרדים ולא 331על השאלונים ענו סה"כ 

שאלונים שמולאו ע"י  208שאלונים רלוונטיים למחקר. מתוכם  112רלוונטיים, חסרים או שגויים, נותרו 

היו נשים. יתר השאלונים, אשר  011מהנשאלים היו גברים ואילו  000ים חרדים. בקרב החרדים, בוגר

ע"י נשאלים  012מולאו ע"י בוגרים חילונים,  11מולאו ע"י נשאלים שאינם חרדים התפלגו באופן הבא: 

מולאו  מהשאלונים 031חרדים, -הלאשהגדירו עצמם כמסורתיים. בקרב  11שהגדירו עצמם כדתיים ועוד 

 ע"י נשים.  001ע"י גברים, ו

, בקרב הגברים הלא חרדים הגיל הממוצע הוא 13.1הגיל הממוצע בקרב הגברים החרדים שנבדקו הוא 

, ואילו בקרב הנשים הלא חרדיות שנשאלו הגיל 10.2. בקרב הנשים החרדיות הגיל הממוצע הוא 13.1

 . 10.8הממוצע הוא 
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לתואר ראשון בקריה האקדמית אונו בשמונת המחזורים האחרונים הנשאלים כולם סיימו את לימודיהם 

, כשההתפלגות בין שתי הקבוצות ביחס למועד סיום 2100-ל 2111בין השנים  של הלימודים במוסד

 הלימודים דומה. 

 

 כלי המחקר

על מנת לבחון את ההבדלים בכניסה והשתלבות בשוק העבודה בין שתי הקבוצות שלפנינו,  הועברו 

נים אשר הכילו שאלות מקיפות ומפורטות לגבי תהליך חיפוש ומציאת העבודה של הנבדקים. בנוסף שאלו

כללו השאלונים שאלות בנוגע למאפייני פרט שונים של הנשאלים כגון גיל, מקום מגורים, מוצא וכיו"ב. 

החרדים השאלונים שהועברו לשתי הקבוצות הכילו קבוצת שאלות זהות. השאלונים שהועברו לנבדקים 

הכילו בנוסף לשאלות הזהות, שאלות נוספות שסייעו בפילוח ממוקד יותר של מאפייני פרט הרלוונטיים 

 החרדית. לאוכלוסיות 

במהלך ניסוח שאלוני המחקר נערכה התייעצות עם גורמים מקצועיים אשר עוסקים בהכוונה ובסיוע 

ות ורגישויות תרבותיות בניסוח לחרדים בכניסה לעולם התעסוקה, וזאת על מנת לעמוד על דקוי

 השאלונים, ולהימנע מהטיות אפשריות נוכח פערים תרבותיים בין צוות המחקר לאוכלוסיית המחקר. 

בנוסף לשאלונים, שולבו במחקר רכיבים איכותנים, על מנת לקבל תיאור רחב וגדוש יותר של תהליכי 

עם  מובנים למחצהראיונות  02-נערכו כ, חיפוש העבודה של הבוגרים החרדים. במקביל לפרסום השאלון

שעברו תהליך חיפוש עבודה לאחר סיום התואר. התובנות מהראיונות נבחנו ונותחו מול  בוגרים חרדים

המסקנות העולות מהניתוחים הכמותניים במחקר, והיוו מרכיב נוסף להבנה ולהסבר של התובנות 

 הכמותיות מהמחקר. 

בנוסף, במסגרת השאלון עצמו שולבו מספר שאלות פתוחות, אשר השאירו מקום לתאר באופן מילולי את 

  .תהליך חיפוש העבודה. תשובות אלו נותחו הן בכלים איכותנים ע"י איתור נרטיבים מרכזיים והצגתם

 

 הפצת שאלוני המחקר

כטופס אינטרנטי. התשובות  השאלונים הועברו לנשאלים בדואר אלקטרוני, והנשאלים מילאו אותם

של הנשאלים  איתור כתובות הדוא"ל. 2100-2102חודשיים, בין החודשים דצמבר וינואר כהתקבלו במשך 

נעשתה תוך סיוע ושיתוף פעולה מצדם של גופים שונים הפועלים עם ובתוך החברה החרדית ועם 

ת חברתיות ברשת האינטרנט הסטודנטים החרדים. בנוסף, נעשה שימוש במיצוי מידע ופרסום ברשתו

, בפורומים אינטרנטיים באתרים המיועדים לגולשים חרדים ובשימוש באנשי Facebook  ,LinkedInכגון

של נשאלים, ולאחר שון הועבר שאלון פיילוט למספר מצומצם בשלב הראקשר בתוך החברה החרדית. 

 סיית המחקר., הוא הופץ בתפוצה רחבה יותר לכלל אוכלוהערות ותיקונים לשאלון

סתיים איסוף המידע על ידי השאלונים, ותוך פנייה לנשאלים אשר הסכימו ההראיונות התקיימו לאחר ש

 להשאיר את פרטי ההתקשרות עמם לטובת מתן מידע נוסף.
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 משתנים 

 משתנה בלתי תלוי

 . 0 -, חרדי1-חרדי/לא חרדי. המשתנה קודד כלא חרדי  -שיוכו המגזרי של הנשאל

. במסגרת המחקר נבדקה שונות צוות המחקר התייחס במסגרת מחקר זה לחרדים כקבוצה הומוגנית

ם, ספרדים וכו'( אולם משלא , חסידיםליטאי) בפרמטרים שנבחנו בין הקבוצות השונות בחברה החרדית

 .נמצאים כל הבדלים ביניהם, הקבוצה אוחדה וההשוואות אל מול הלא חרדים נעשו כקבוצה אחידה

משגם בין קבוצות אלו לא נמצאו  זרמים )חילוני/מסורתי/דתי(.נבדקה גם היא לפי חרדים -וצת הלאקב

  .בניתוח השאלות התייחסנו כקבוצה אחידה תחת הכותרת "לא חרדים" הבדלים,

 

 בידוד המשתנה

 על מנת לאפשר השוואה בין קבוצת החרדים והלא חרדים, נבדקו במסגרת השאלון משתנים נוספים רבים

העשויים להשפיע על הצלחתם של הבוגרים בשוק התעסוקה. כך, נשאלו בין היתר הנשאלים בנוגע לציון בו 

 סיימו את לימודיהם, מסלול הלימודים ומחזור סיומם, גיל, מגדר,  מצב משפחתי, מספר ילדים ועוד. 

 

 משתנים תלויים

 מספר משתנים עיקרים נבדקו במחקר. 

בתהליך חיפוש  בוגריםלשל שוק העבודה  התגובתיותמידת אופי ודק הוא המשתנה הראשון והעיקרי שנב

, שנבדקו במחקר וביניהם: היקפי המענה אופרציונאלים משתנה זה הורכב ממספר היבטים העבודה

גובה השכר. יפוש העבודה ולקורות החיים שנשלחו ע"י הנבדקים, מספר ההזמנות לראיונות עבודה, זמן ח

כלומר, האם עובדים כעצמאים או כשכירים  -צורת התעסוקה של הנבדקיםמשתנים נוספים שנבדקו הם 

המוביליות הגיאוגרפית של השכר של הנשאלים, בקרב העובדים השכירים. מרכיב נוסף שנבדק היה  גובהו

 או מציאת עבודה. , כלומר, עד כמה הם מוכנים לנוע לטובת שינוי/שיפור מקום עבודתם, הנשאלים
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 תוצאות המחקר וניתוחן

 

השאלות נותחו עבור גברים ועבור נשים בנפרד. זאת בשל  –התוצאות מוצגות להלן בהפרדה מגדרית 

לגבי כוח העבודה  הן הבדלים בולטים בדפוסי ההשתתפות של נשים וגברים בכוח העבודה. הדבר נכון

הכללי, בהם אחוזי ההשתתפות שונים משמעותית כמו גם השכר הממוצע; והן לגבי החברה החרדית. 

במיוחד, בחברה החרדית, כניסת הגברים לשוק העבודה היא תופעה חדשה המתעצבת בימים אלו, ועל כן 

אחרונים בצורה בולטת, בשוק העבודה בשני העשורים ה ןבחינתה בנפרד מהנשים החרדיות, אשר נוכחות

 חשובה במיוחד. 

 

 גברים

 

 להלן יוצגו ניתוח התוצאות לגבי המשתנים התלויים שנבדקו:

 

 

 . היקף המענה משוק העבודה0

בניתוח התצפיות במענה לשאלות בעניין זה, זו נותחו נשאלים אשר מתשובותיהם עולה כי חיפשו ומצאו 

 ניתוח הנתונים לא כללעבודה במהלך השנה וחצי האחרונות, או שנמצאים עדיין בתהליכי חיפוש עבודה. 

שציינו כי הקימו  נשאלים שציינו שהם עובדים באותו מקום עבודה בו עבדו במהלך הלימודים, או נשאלים

 עסק או המשיכו ללימודים מתקדמים. 

 

 שליחת קורות חיים 0.0

טרם בדיקת ההבדלים בין חרדים ללא חרדים בעניין היקפי המענה מהמעסיקים אליהם פנו, נבדקו 

הבדלים בהיקפי הפניות שלהם בחיפוש עבודה. זאת מתוך ההנחה כי לכמות הפניות צפויה להיות השפעה 

 את מספק מקומות העבודה אליהם שלחו טופסעל היקף המענה מהמעסיקים. הנשאלים התבקשו לציין 

. הם התבקשו לעשות זאת ע"י סימון טווח של מספר מקומות עבודה, קורות חיים בתהליך חיפוש העבודה

 קטגוריות של טווחים, כפי שמוצג בהמשך.  3מתוך 

פי -ניתן לראות את התפלגות התשובות שקיבלו מחפשי העבודה החרדים והלא החרדים, על 0תרשים ב

בגרף מופיע, בכל קטגוריה, אחוז הנשאלים מתוך כלל  ר.הקטגוריות השונות בהן נעשה שימוש במחק

 הנשאלים באותה קבוצה )חרדים או לא חרדים(, אשר סימנו טווח מסויים.

 שבוצע לבדיקת ההבדלים בין שתי הקבוצות העלה כי אין הבדלים מובהקים.  בריבוע-מבחן חי
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פי השתייכות דתית )חרדי/לא מספר מקומות העבודה אליהם שלחו הנשאלים קורות חיים, ל :0תרשים  

  חרדי(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כמות התשובות )תשובות כלשהן( שהתקבלו ממקומות העבודה. 0.2

את התפלגות  .בדבר כמות התשובות )תשובות כלשהן( שקיבלו ממקומות העבודהבהמשך נשאלו הנבדקים 

הקטגוריות שהוצגו לנשאלים במענה לשאלה זו היו זהות לאלו  .2תרשים התשובות לשאלות ניתן לראות ב

בריבוע, ונמצאו הבדלים מובהקים -שבשאלה הקודמת. בניתוח ההבדלים בין התשובות נערך מבחן חי

כמויות קורות החיים  בהתפלגות התשובות בין הקטגוריות השונות. זאת, על אף שהדפוסים הכלליים של

 שנשלחו דומים, כפי שהראנו קודם. 

 

שר החזירו לנשאלים תשובה )כלשהי( בעקבות קורות החיים, לפי מספר מקומות העבודה א :2תרשים 

 :(1.13)ההבדלים מובהקים ברמה של השתייכות דתית )חרדי/לא חרדי(, 
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רי תחומי הנשאלים עולים גם בניתוח של תהליך חיפוש העבודה בקרב בוגהבדלים אלו בין החרדים לשאר 

לפי תשובותיהם של מחפשי העבודה והמועסקים בוגרי  לימודי  משפטים לא נרשמו  לימוד מובחנים. כך,

הבדלים בכמות קורות החיים אשר נשלחו על ידם למקומות עבודה; אולם, היקפי המענה להם זכו שונים, 

. גם כאן נערכו מבחני כי בריבוע וההבדלים שנמצאו הם ברמת מובהקות 5תרשים מס' ות בכפי שניתן לרא

 : 1.13של 

 

בעקבות קורות החיים )כלשהי(  : מספר מקומות העבודה אשר החזירו לנשאלים תשובה5תרשים מס 

 :(1.13)ההבדלים מובהקים ברמה של  )בוגרי משפטים בלבד(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מספר מקומות העבודה אשר הזמינו את הנשאלים לראיון עבודה 0.5

. שלב זה של מקומות העבודה אשר הזמינו אותם לראיון עבודה מספר בהמשך, נשאלו הנבדקים בדבר

זימון לראיון קריטי במיוחד בתהליך חיפוש העבודה, שכן הוא מהווה את ההזדמנות המרכזית עבור מחפש 

מוצגים ממוצעי הזימונים לראיונות עבודה  1תרשים הארגון ולהציג את יכולותיו. בהעבודה להכיר את 

, ונמצאו Tעבור כל אחת מהקבוצות. ההבדלים בין הממוצעים נותחו סטטיסטית באמצעות מבחן 

(, וניתן לראות כי קבוצת החרדים זכתה לפחות זימונים לראיונות עבודה (F=9.384, Sig=0.03מובהקים 

 הלא חרדים.  מאשר קבוצת
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 : מספר מקומות העבודה שהזמינו את הנשאלים לראיון עבודה:1תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חרדים, נערכה השוואה נקודתית בקרב בוגרי מסלול המשפטים. -בנוסף להשוואה הכללית בין חרדים ללא

עבור בוגרים במסלול זה. בין התלמידים החרדים  Tמוצג ניתוח דומה באמצעות מבחן  ,3ס' בתרשים מ

( , לפיהם בוגרי מסלולי המשפטים הלא F=14.410; Sig=0.01והלא חרדים נמצאו הבדלים מובהקים )

חרדים של הקריה האקדמית אונו זכו לזימונים רבים יותר לראיון עבודה. בקרב בוגרי לימודי החשבונאות 

 וח של בוגרי מסלול משפטים.נמצאו הבדלים דומים לאלו שעלו בנית

 

 מספר מקומות העבודה שהזמינו את הנשאלים לראיון עבודה )בוגרי משפטים בלבד(:  :3 תרשים מס
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 0מודל רגרסיה 

על מנת לבדוק את משקלו של משתנה הפרט חרדי/לא חרדי בהשפעה על מספר ההזמנות לראיון עבודה, 

נערך ניתוח רגרסיה מרובה משתנים, בו נעשתה בדיקה של מספר משתני פרט בעלי השפעה פוטנציאלית על 

ותו היקף המענה מצד מקומות עבודה אל הנשאלים. המשתנים בהם נעשה שימוש ברגרסיה הם השתייכ

הדתית של נשאל: חרדי/לא חרדי, המשתנה אותו מבקש המחקר לבדוק. בנוסף, נעשה שימוש בגיל הנשאל, 

משתנה אשר מוכר בספרות כבעל השפעה על סיכוי הקבלה של מועמדים לעבודה ולהזמנה לראיונות 

יתרון בהזמנה  עבודה. כמו כן, נבדק ציונו בתואר של הנשאל, בהנחה כי לתלמידים מצטיינים עשויי להיות

 תוצאות הרגרסיה : מוצגות 0לוח לראיונות עבודה. ב

 

 ת בהיקפי ההזמנות לראיון העבודה: משתני פרט להסבר השונו0לוח 

 B SE B β משתנים

  194.-**  484. 1.241- חרדי חרדי/לא

  152.-*  032. 065.- גיל

 029. 035. 013. ממוצע ציונים

 1.10**מובהק ברמה של    1.13מובהק ברמה של *

R²=0.064  R² Adj=0.47    F=3.778  

 

שיוכו של הנשאל לאחת הקבוצות חרדי או לא חרדי, משפיע באופן מובהק על מספר  :לא חרדיחרדי/

ניתן ללמוד כי נשאלים ששייכו עצמם בהגדרתם  2ההזמנות לראיונות עבודה להם זכו. מכיוון הקשר

 העצמית לקבוצה החרדית, קיבלו פחות מענה. 

מרכיב נוסף המהווה גורם משפיע על כמות ההזמנות לראיונות עבודה לה זכו הנשאלים, הוא גיל גיל: 

עבודה  הנשאל. מכיוון הקשר ניתן ללמוד כי ככל שגיל הנשאל מבוגר יותר, כך מספר הזימונים לראיונות

נמוך יותר. תופעה זו, בה גיל מבוגר מהווה גורם מעכב בקבלה לעבודה, מוכרת בספרות העוסקת בשוק 

 .((Dennis & Thomas ,2007; Taylor & Walker, 1998 העבודה שנים רבות

 

 מספר מקומות העבודה שקיבלו את מחפשי העבודה לעבודה 0.1

ק העבודה הוא מספר מקומות העבודה שקיבלו את מנת לבחון את תגובת שו מרכיב נוסף שנבדק על

מוצג ניתוח של משתני פרט בעלי השפעה פוטנציאלית על מספר מקומות העבודה  2לוח ב הבוגרים לעבודה.

. לרגרסיה זו נבחרו אותם משתנים בהם נעשה שימוש ברגרסיה הקודמת, שקיבלו את הנשאלים לעבודה

 מטעמים דומים:

 השונות במספר המקומות שקיבלו את הבוגרים לעבודה: : משתני פרט להסבר 2לוח 

 B SE B β  משתנים

 170.-* 238. 501.- חרדי/לא חרדי

 080.- 016. 016.- גיל

 001. 017. 000. ממוצע ציונים

1.10**מובהק ברמה של    1.13מובהק ברמה של  * 

R²=0.36        R² Adj=0.017       F=1.858 

                                                 
2

 . 0, חרדי=1המשתנים קודדו כ לא חרדי= 
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לראות כי המשתנה היחיד בעל השפעה מובהקת על כמות המקומות  ניתן 2לוח במהתוצאות המוצגות 

שקיבלו את הבוגרים לעבודה הוא המשתנה חרדי/לא חרדי. גם כאן מכיוון הקשר ניתן ללמוד כי שיוכו של 

 הנשאל לקבוצת החרדים הביאה למספר קטן יותר של מקומות עבודה אליהם הוא התקבל.

 

 דה. משך תהליך חיפוש העבו2

מרכיב נוסף אשר עשוי להעיד על הקושי בחיפוש מקום עבודה הוא כמות הזמן שארך התהליך החיפוש. 

. מרגע שהחלו לחפש עבודה ועד שמצאו כמות הזמן שחלףבמסגרת המחקר התבקשו הנבדקים לדווח על 

, 6 תרשים מסלטובת שאלה זו נותחו תשובותיהם של נשאלים שציינו כי הם עובדים כעת כשכירים בלבד. ב

מוצגים ההבדלים בזמני חיפוש העבודה עבור שתי הקבוצות, אשר מעידים  על זמן חיפוש ממוצע ארוך 

חודשים בממוצע עבור גברים לא   1.3חודשים בממוצע עבור גברים חרדים, לעומת  3.38יותר עבור חרדים )

 T (F=3.832   ; Sig=0.02:)חרדים(. בניתוח התוצאות נערך מבחן 

 

 

  : מספר החודשים שארך תהליך חיפוש העבודה של הנשאלים:6שים תר
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ניתן לראות את ההבדלים בזמני חיפוש העבודה עבור סטודנטים בוגרי משפטים בלבד. גם  7תרשים מס ב

 (.F=3.901; Sig=0.05לבחינת ההבדלים בין הקבוצות ) Tכאן נערך מבחן 

 

 

 )בוגרי משפטים בלבד(:  : מספר החודשים שארך תהליך חיפוש העבודה של הנשאלים7תרשים מס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :: השפעת משתני פרט על זמן חיפוש העבודה5מודל רגרסיה 

על מנת לבדוק את משקלו של משתנה הפרט "חרדי" כמנבא את זמן תהליך חיפוש העבודה, נערך מודל 

רגרסיה מרובת משתנים, בו נבדקה השפעתם של משתנים נוספים בעלי חשיבות פוטנציאלית להשפעה על 

 משכו של תהליך זה. 

 

 

 : משתני פרט להסבר השונות בזמני חיפוש העבודה: 1לוח 

 B SE B Β  משתנים

 317.** 0.698 2.023 חרדי/לא חרדי

 112.- 0.047 0.026 גיל

 016.- 0.049 0.073- ממוצע ציונים

1.10**מובהק ברמה של    1.13מובהק ברמה של  * 

R²=0.067           R² Adj= 0.048        F=3.528 

 

71N= 
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העבודה, הוא שיוכו של הנשאל כי המשתנה המשפיע באופן מובהק על זמן חיפוש  5לוח ניתן לראות ב

ניתן ללמוד כי נשאלים ששייכו עצמם  3חרדי או לא חרדי. גם כאן מכיוון הקשר -לקבוצה הרלוונטית 

 בהגדרתם העצמית לקבוצה החרדית, בילו זמן רב יותר בחיפוש עבודה. 

רדים אורך מהתרשימים והנתונים שהוצגו עד כאן עולה תמונה ברורה לפיה תהליך חיפוש העבודה של ח

זמן רב יותר, וכי הם זוכים למענה בהיקפים קטנים יותר בפנייתם לשוק התעסוקה. למעשה, בכל המדדים 

 שהוצבו בעניין זה נצפים באופן מובהק הבדלים לרעת קבוצת החרדים מחפשי העבודה. 

בודה. הבדלים נצפים אלו מעידים להבנת צוות המחקר על קשייהם של חרדים בחיפוש ומציאת מקום ע

תהליכי חיפוש העבודה של חרדים, לפי תוצאות אלו, אורכים זמן רב יותר, גם בהיותם בעלי תואר דומה 

 -לעמיתיהם החילוניים, והם נדרשים למאמץ רב יותר לאיתור מקומות עבודה שיראיינו אותם, ובהמשך

 לקבלה למקומות עבודה אלו. 

הראיונות שנערכו לטובת  -יבים האיכותנים במחקר דיווחים אלו מקבלים חיזוק מתובנות העולות מהמרכ

המחקר והמענה שהתקבל לשאלות הפתוחות ששולבו בשאלון. במיוחד, לצד דיווחים על תחושות ייאוש 

ותסכול מהסיכוי למצוא עבודה, תיארו הנשאלים החרדים את הקושי בהגעה לראיונות עבודה כחרדים 

 עה ששמעו ממעסיקים בעניין השתייכותם למגזר החרדי. והעידו על הערות וביטויים של חשדנות ורתי

הקריטי בהיכרות קודמת עם מעסיקים ובשימוש  נוכח קשיים אלו התייחסו מרואיינים רבים לצורך

בקשרים אישיים על מנת למצוא מקום עבודה. עוד עלה בראיונות שנערכו במחקר כי מועמדים חרדים אף 

החיים שלהם, במסגרתם הם משנים או מסירים מאפיינים  עורכים שינויים והתאמות בטופס קורות

המעידים באופן חזק על השתייכותם למגזר החרדי )למשל, מקום לימודים בתיכון, לימודי בכולל וכיו"ב(, 

 על מנת להגביר את היקפי המענה ממעסיקים פוטנציאליים. 

 

 השמה בתעסוקה. 5

כלומר, איזה אחוז  -ב נוסף שנבדק במסגרת המחקר היה שיעור ההשמה בתעסוקה בקרב הנבדקים מרכי

בהיבט מתוך הנשאלים מצא תעסוקה )שכירה או עצמאית( ומהו שיעורם של אלו שעדיין מחפשים עבודה. 

ו מהחרדים שנבדקו טרם מצא 01.3%זה, ההבדלים שנמצאו בין החרדים ללא חרדים לא נמצאו מובהקים. 

 חרדים.-מהלא 8.1%עבודה, לעומת 

 

 . גובה שכרם של הנשאלים1

מרכיב נוסף בהבנת ההבדלים בהשתלבות בשוק התעסוקה בין חרדים ולא חרדים הינו גובה שכרם 

ניתן לראות כי קיים ריכוז של חרדים בקבוצות השכר הנמוכות, לעומת ייצוג נמוך  9תרשים החודשי. ב

שנערך לבחינת ההבדלים בין הקבוצות לא העלה הבדלים   מבחן כי בריבועיחסית בקבוצת השכר הגבוהות. 

 מובהקים. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3

 . 0, חרדי=1המשתנים קודדו כ לא חרדי= 
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  ,לפי שיוך דתי )חרדי/לא חרדי(:)בש"ח( : התפלגות שכרם של הנשאלים העובדים9תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן לראות בבדיקת הבדלי השכר בקרב בוגרים חרדים ולא חרדים של אותו תחום לימוד. הבדלים דומים 

חרדים, בקרב בוגרי משפטים. בולטת -ניתן לראות את הבדלי השכר בין חרדים ולא 01בתרשים כך למשל, 

במיוחד היעדרותם של נשאלים החרדים בוגרי המשפטים מרמות השכר הגבוהות. גם בניתוח זה לא אותרו 

 הבדלים מובהקים בין הקבוצות.

 

 

לפי שיוך דתי )חרדי/לא בוגרי משפטים,  ,)בש"ח( התפלגות שכרם של הנשאלים העובדים :01תרשים 

 חרדי(:
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 . עבודה עצמאית לעומת עבודה כשכירים3

שניתן לראות הנשאלים התבקשו לציין האם הם מועסקים כעת כשכירים או עובדים כעצמאים. כפי 

מהבדיקה עולה כי נשאלים חרדים נוטים לעבודה עצמאית באחוזים גבוהים יותר מאשר  00תרשים ב

 (.0.011χ=נשאלים לא חרדים. בניתוח ההבדלים נערך מבחן כי בריבוע וההבדלים נמצאו מובהקים )

 

 עבודה כשכירים וכעצמאים, לפי שיוך דתי )כלל הבוגרים שנבדקו(: :00תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 00תרשים הבדלים אלה עולים באופן ברור גם בהשוואה בין בוגרים באותם התחומים. כך, למשל, ב

דלים הבנמצאו מוצגת ההתפלגות בין עבודה שכירה ועצמאית בקרב בוגרי לימודי משפטים. גם בניתוח זה 

 : 1.10ברמת מובהקות של 
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 עבודה כשכירים וכעצמאים, לפי שיוך דתי )בוגרי משפטים(: :02 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2מודל רגרסיה 

את השפעתם של משתנים שונים על עבודתו של הפרט כשכיר או כעצמאי, נבנה מודל רגרסיה  על מנת לבחון

לוגיסטית בינארית. במודל נבחנה השפעתם של מספר משתני פרט שונים על המשתנה התלוי. להלן 

 4המשתנים שנמצאו בעלי השפעה מובהקת על הסטאטוס התעסוקתי של הפרט )עצמאי/שכיר(

 

 משמעותיים להסבר השונות בסטאטוס תעסוקתי )שכיר/עצמאי(:: משתני פרט 1לוח 

  Beta Sig 

.111 2.323  **חרדי/לא חרדי  

.103 0.131 *גיל הנשאל  

 

 , שני משתני רקע נמצאו משמעותיים להסבר סטאטוס התעסוקתי של הנשאל:1כפי שניתן ללמוד מלוח 

כיוון הקשר ומובהקותו מעידה כי ככל שגיל הנשאל גבוה יותר, כן יותר סביר כי הוא עובד  גיל הנשאל: .א

כעצמאי ולא כשכיר. ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם מחקרים  אחרים בנוגע לעבודה עצמאית בגיל 

, Weber and Schaperמתקדם, אשר לרוב מסבירים זאת בקושי למצוא עבודה בשכירה בגיל מתקדם )

  ( כפי שגם ניתן ללמוד מהניתוחים הקודמים במחקר זה.2111

מכיוון הקשר  ניתן ללמוד כי נשאל המשויך לקבוצה  :השתייכותו של הנשאל לקבוצה חרדי/לא חרדי .ב

 החרדית בסיכויים גבוהים יותר מתפרנס כעצמאי ולא כשכיר.

כפי שהוזכר בהרחבה ברקע התיאורטי למחקר, הקמת עסק עצמאי או הצעת שירותים כ"פרילנסר", 

במיוחד בקרב בוגרים המחזיקים עם סיום לימודיהם במקצוע חופשי כגון עריכת דין או ראיית חשבון, 

מצביעה לעתים קרובות על בעיות של הדרה וקשיים בהשתלבות בשוק התעסוקה. גם בישראל קבוצות 

סובלות מקשיים בהשתלבות בשוק התעסוקה כמו ערבים, מבוגרים, בעלי מוגבלויות וקבוצות נוספות ה

אחרות פונות להקמת עסקים עצמאיים או מתן שירותים עצמאי כדי להשתלב בתעסוקה, וזאת לאחר שלא 

                                                 
נותחו אך  בשל מספרם הזניח של הנשאלים שציינו שהם עובדים הן כשכירים והן כעצמאייםולצורך הפשטה בניתוח הרגרסיה  4

  .ורק הנשאלים שענו שהם שכירים, או שענו שהם עצמאיים

146N= 
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דמות (. נתונים אלו, בהמשך לתוצאות הקוDrinkwater  &Clark ,2000הצליחו להשתלב בשוק העבודה )

שהוצגו, עשויים להעיד גם כן על קשייהם של חרדים בהשתלבות כשכירים בשוק התעסוקה, ופנייתם 

 לעבודה עצמאית עשויה להעיד במידת מה על הקושי להשתלב  בעבודה שכירה. 

הסבר אפשרי נוסף לפערים אלו, המשלים במידה רבה את ההסבר הקודם, הוא שאיפתם של הבוגרים 

גרת הקהילה החרדית ולתת שירות ללקוחות חרדים. במקרה זה, פתיחת משרד עצמאי החרדים לפעול במס

  קהילתם.מאפשרת להם לבחור את לקוחותיהם ולהתפתח מקצועית במסגרת 

במסגרת הראיונות שנערכו במחקר הזכירו מרואיינים חרדים את הקשיים בהם נתקלו הם ועמיתיהם 

בהיעדר קשרים העשויים לסייע להם במציאת עבודה, ללימודים בהשתלבות בשוק התעסוקה, במיוחד 

כמניע נוסף לפתיחת עסק או לפנייה לעבודה כעצמאיים. בחלק מהראיונות ציינו הנשאלים כי חבריהם 

שלא הצליחו למצוא עבודה כשכירים, לאחר תקופת הסטאז', "פתחו משרד לבד" על מנת להתקדם 

 עלים בחברה החרדית. במקצוע, או הצטרפו למשרדים קטנים קיימים הפו

 

 . מוביליות גיאוגרפית6

כפי שהוצג ברקע התיאורטי למחקר, מוביליות גיאוגרפיות היא מרכיב מרכזי בגמישותם של מחפשי עבודה 

וביכולתם להשתלב במהירות בשוק העבודה. מטבע הדברים הנכונות להשתלב בתפקידים הממוקמים 

בתוך המדינה או למקומות עבודה מחוץ  –מקום מגורים  רחוק ממקום המגורים הנוכחי או אף לשנות את

היא בעלת השלכות על היצע התפקידים. בנוסף, כפי שצוין בסקירת הספרות, המוביליות  -למדינה 

הגיאוגרפית של עובדים משפיעה על סיכוייהם להתקדם מקצועית ולשפר את רמת הכנסתם, ע"י מעבר 

הגשת מועמדות לתפקידים בכירים יותר במקומות עבודה  מתפקיד לתפקיד בתוך ארגונים גדולים, או

 אחרים. 

במסגרת המחקר נבדקה נכונותם של הנשאלים לשנות את מקום מגוריהם לטובת קידום מקצועי או עבודה 

בתפקיד בארגון אחר. בין הנבדקים החרדים לנבדקים הלא חרדים לא נמצאו הבדלים במידת הנכונות 

 05תרשים מס ר קבלת תפקיד בכיר יותר ועבור שיפור ברמת הכנסתם. בלשנות את מקום מגוריהם עבו

שלהלן מוצגת התפלגות הצהרותיהם של הנבדקים לגבי נכונותם לשנות את מקום מגוריהם לטובת קידום 

במקום עבודתם. נבדקה נכונותם של העובדים לשנות את מקום מגוריהם לטובת קידום, בהינתן אחוזי 

 ורת המעבר. שיפור אפשרי בשכרם תמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

26% 

50% 

16% 

8% 

31% 

55% 

7% 6% 

0

10

20

30

40

50

60

 אסכים בכל מקרה אחוז 20תמורת  אחוז 50תמורת  לא אסכים בכל מקרה

 חרדי לא חרדי

בשכרם, לפי שיוך דתי  שיפור אפשרימקום מגוריהם לטובת  לשינוינכונותם של הנשאלים  :05 תרשים

 )חרדי/לא חרדי(: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ברקע למחקר הועלתה ההשערה לפיה חרדים יפגינו נכונות פחותה יותר למוביליות לטובת מקום העבודה, 

וזאת בשל מרכזיותה של המיקום הגיאוגרפי כבסיס לקהילה החרדית בה הם חיים הדתית והחברתית בה 

 הם חיים ועובדים. 

מביעות נכונות נמוכה למעבר )"לא ניתן לראות כי יש ריכוז גבוה יותר של חרדים בתשובות ה 01בתרשים 

"( אולם הבדלים אלו בין הקבוצות אינם מובהקים 31%"אסכים תמורת שיפור של -אסכים בכל מקרה"; ו

חרדיים להגירה. חשוב לציין, כי על אף הריכוז -כלומר, לא ניתן לבסס שוני משמעותי מנכונותם של הלא –

( יהיו מוכנים עקרונית 31%רה, אחוז ניכר מהחרדים )של החרדים בסוג תשובות המביעות הסתייגות מהגי

 בתלוי במידת ההתקדמות. –להעתיק את מקום מגוריהם במסגרת התקדמות בקריירה 

שעולה מניתוח  של חרדים למצוא עבודה, כפי לתלות את ההסבר לממצאים אלו, בקושיייתכן וניתן 

התוצאות במחקר זה. כלומר, ייתכן שבשל הקושי למצוא מקום עבודה או להתקדם בה, הם הופכים 

פרשנות אפשרית אחרת לממצאים אלו ניתן למצוא בחשיבות המעמד   לפשרה גיאוגרפית. לנכונים יותר

ות על אבדן מעמד הכלכלי והמקצועי של חרדים הפונים ללימודים ועבודה, אשר אמור בעיני רבים לפצ

תורה" עליו ויתרו לטובת לימודים. השיפור בשכר ובמעמד תעסוקתי עשוי במידה מסוימת -ה"אברך בן

 על השינוי במעמדם בתוך החברה החרדית.   פצותל

בהמשך נשאלו הנבדקים אם יסכימו לעבור לחו"ל לטובת הצעת עבודה. בסוגיה זו נרשמו הבדלים 

חרדים, כאשר גברים חרדים הביעו באופן גורף התנגדות לאפשרות של מגורים מובהקים בין חרדים ללא 

 בחו"ל לטובת מקום העבודה.
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 : 5,6קידום או תפקיד בכיר יותרחו"ל לטובת שנות את מקום המגורים ל: נכונות ל01תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיםנ

 

 ועבודה כעצמאיות. תגובתיות שוק העבודה, זמן חיפוש עבודה, שכר 0

הבדיקות שנערכו לגבי גברים במחקר, ושנועדו לבדוק את מידת התגובתיות של שוק העבודה כלפי חיפוש 

, כאשר באופן בדפוסי חיפוש העבודההעבודה, נערכו גם עבור נשים. במקרה זה, ניכרו הבדלים מובהקים 

 -עסיקים מאשר נשים חילוניות בולט עולה כי נשים חרדיות שולחות משמעותית פחות קורות חיים למ

 תשובות ממקומות עבודה.  לפחותובהתאמה זוכות גם 

הבדלים מובהקים בין  כלל לא נמצאובמדדים כגון זמן חיפוש העבודה ומספר ההזמנה לראיונות עבודה, 

 , ודפוסים אלו דומים מאוד בין שתי הקבוצות. נשים חרדיות לנשים לא חרדיות

ות לעבוד בעבודה עצמאית לעומת עבודה שכירה לא ניכרו הבדלים מובהקים בין גם בנוגע לבחירת הנשאל 

( נרשמו 2100בדומה לאוכלוסייה הכללית )למ"ס  -נשים חרדיות ללא חרדיות, כאשר בקרב שתי הקבוצות 

( של עובדות שכירות.  בדיקות נוספות נערכו לאיתור הבדלים בין שכר 11%-אחוזים גבוהים מאוד )קרוב ל

חרדיות, והעלו כי התפלגות רמות השכר השונות עבור שתי הקבוצות -ם החרדיות לשכר הנשים הלאהנשי

ניתן לראות את ההתפלגות של נשים חרדיות ולא חרדיות בקבוצות השכר  03תרשים כך, למשל, בדומות. 

 השונות: 

 

                                                 
הנבדקים היא : "האם תסכימ/י לעבור לטובת קידום במקום העבודה או תפקיד בכיר יותר?". בשאלה זו  עליה השיבוהשאלה  5

 נותחו גם תשובותיהם של העובדים העצמאיים.
 . 1.10הבדלים ברמת מובהקות של  6
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 (:תחרדי /לאתלפי שיוך דתי )חרדי ,ות )בש"ח(העובד ותשל הנשאל ןהתפלגות שכר :03 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

את היעדרם )היחסי( של הבדלים בין נשים חרדיות לנשים לא חרדיות בתהליכי החיפוש והקליטה בעבודה, 

ניתן להבנתו לנתח לאור העובדה שתהליך הכניסה של נשים חרדיות למקומות תעסוקה אינו ראשוני או 

בעשורים האחרונים, הן בשוק העבודה החרדי והן בעולם חריג. נשים חרדיות נוכחות בעולם התעסוקה 

התעסוקה הכללי, גם במקצועות הדורשים השכלה גבוהה והכשרה. אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בקרב 

נתון גבוה משמעותית מזה של גברים חרדים ונשאר יציב בנשים האחרונות.  31%-נשים חרדיות הוא כ

גברים חרדים  נשים חרדיות סובלות פחות, להבנתנו, מסימונן לעומת ההדרה והחשדנות ממנה סובלים 

כחריגות ושונות. השכלתן הכללית מגוונת, שכן במסלול הלימודים הרגיל שלהן הן רוכשות הכשרה ברוב 

ובפרט באנגלית, במתמטיקה ובמחשבים. נוסף על כך, בשל  -מיומנות היסוד החסרות לגברים החרדים  

צוניים המסמנים אותן כשייכות לאוכלוסייה החרדית בולטים פחות, סביר כי הן העובדה כי מאפייניהן החי

 נתפסות פחות כחריגות בקרב האוכלוסייה הכללית.

 

 . מוביליות גיאוגרפית2

הבדלים מובהקים בין נשים חרדיות לנשים שאינן חרדיות עלו במחקר בנוגע למוביליות גיאוגרפית 

הצהירו שלא ישנו את  06תרשים החרדיות, כפי שניתן לראות ב ( מהנשים% 10חלק ניכר ) –תעסוקתית 

מקום מגורים לטובת קידום במקום העבודה, גם לא במקרה של עליית שכרן. עמדות אלו שונות באופן 

מובהק מאלו שהצהירו נשים שאינן חרדיות, בקרבן ניתן לזהות יותר נכונות למוביליות גיאוגרפית. מבחן 

. עם זאת, ניתן לראות כי בשינוי משמעותי של 1.13%ות איתר מובהקות ברמה של כי בריבוע שנערך לתוצא

( קיימת מוכנות גם בקרב נשים חרדיות לשנות את מקום מגוריהן לטובת מקום 31%רמת השכר )שיפור של 

 עבודה חדש.
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 חרדיות לא חרדיות

ותר, לטובת קידום/ מעבר לתפקיד בכיר י ות לשנות את מקום מגוריהן: נכונותם של הנשאל06תרשים 

 (:ת/לא חרדית, לפי שיוך דתי )חרדיןביחס לשיפור אפשרי בשכר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הבדלים מובהקים עלו גם בעניין הנכונות לשנות את מקום המגורים לחו"ל לטובת קידום בעבודה או 

ישנו את מהנשים חרדיות ברובן  הצהירו כי לא  80% 06 תרשיםכפי שניתן לראות בתפקיד בכיר יותר. 

מהנשים שאין חרדיות. במידה מסוימת, ניתן לייחס  31%מקום מגוריהן לחו"ל לטובת קידום, לעומת 

תוצאות אלו  לעובדה כי עבור נשים חרדיות תהליך חיפוש העבודה הוא )באופן יחסי לגברים חרדים( קל 

ת עבודה או קידום במקום יותר ומהיר יותר, ועל כן אינו מספק די מוטיבציה על מנת "לנדוד" לטובת הצע

 העבודה.

הסבר נוסף למוביליות הנמוכה של הנשים החרדיות, כפי שהיא מצטיירת, הוא מעמדה של הקריירה 

ותפיסתו של מקום העבודה בחייהן. כך, מחקרים אשר בחנו את התפיסה של עבודת נשים בחברה החרדית, 

ל נשים, הוא תפקידן בסיוע בפרנסת הבית מעידים כי האתוס המרכזי המוביל את התפתחותן המקצועית ש

(. 2111המערבי )קפלן תנאים שיאפשרו לבני זוגן ולילדיהן ללמוד, בשונה מהאתוס הקרייריסטי וביצירת 

אם כן את עמדותיהן ביחס למוביליות, לפי תובנות אלו, ולהסיק כי קידום מקצועי, אם הוא  ניתן לפרש

יום במשק הבית, אינו נתפס )לרוב( כיעד -תנאי החיים והיוםכרוך בהגירת המשפחה ובשינוי דרסטי של 

 מרכזי עבורן.
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 מיחס שוק העבודה כלפיהם ומתהליך חיפוש העבודההחרדים תחושת הנשאלים 

 

בשאלונים שנשלחו לנשאלים שולבו שאלות פתוחות, שנועדו לברר את תחושותיהם של הנשאלים לגבי 

הניתוח להלן אינו השוואתי, אלא מביא את עיקרי  בניגוד להצגת התוצאות עד כה, תהליך חיפוש העבודה.

 על מנת להשלים את תמונת תהליך חיפוש העבודה שחוו.  - הדברים שתוארו ע"י הנשאלים החרדים

 נשאלות חרדיות.  38-ים בחרו לענות על שאלה פתוחה זו, ומהנשאלים הגברים החרד 13

נערך באופן איכותני, בו ערכנו איתור של מספר נרטיבים מרכזיים. להלן ניתוח התשובות לשאלה זו 

 מוצגים נראטיבים עיקריים אלו, לפי סדר השכיחות בה הם עלו בתשובותיהם של הנשאלים. 

 

 גברים

 חווית חיפוש העבודה כחוויה קשה, מייגעת ומתסכלת

יך חיפוש. התיאורים מהנשאלים החרדים השתמשו במילים קשות בתיאורם את תיאור תהל 31%

שהשתמשו בהם הנשאלים הם מגוונים. כך, חלק מהנשאלים תיארו את התהליך כ"סיוט", "חוויה מייאשת 

ומייגעת", "מתסכל מאוד", "מעצבן", "משפיל", "מייאש", "נורא" ועוד. דיווחים בסגנון זה חזרו, כאמור, 

 מהתשובות הכתובות של הנשאלים. 31%-ב

 

 הציבור כחסם לקבלה לעבודה הדימוי החרדי בעיני

מהנשאלים התייחסו באופן מפורש לעובדת היותם חרדים כמרכיב אשר עורר, לתפיסתם דחייה,  02%

הערות ברורות מקרב מעסיקים. הנשאלים שהתייחסו לעניין זה ציינו כי קיבלו את הרושם,  חשדנות ואף

הם נתקלו בשאלות ביחס להשתייכותם בתהליך חיפוש העבודה, שמעסיקים נרתעו ממראהם החיצוני, וכי 

המיגזרית ולהשלכות שעשויות להיות לה על תפקודם בעבודה. כך למשל, ציין אחד הנשאלים כי "נראה 

שמעמד החרדי נמוך ביחס למועמדים אחרים"; אחר כתב כי "לא רוצים להעסיק חרדים, זה נראה מאוד 

סיקים".  בנוסף להתרשמותם זאת, ציינו חלק מפחיד". נשאל אחר הוסיף כי "החזות החרדית מרתיעה מע

שר כשנכנסים לראיון מהנשאלים כי נתקלו בעוינות של ממש. כך, למשל, ציין אחד הנשאלים כי "י

 .'"כבר תרמנו'וחלק הגדילו לעשות ואומרים  ,מסתכלים על הכיפה

 

 תעודה ממכללה כמייצרת נחיתות בשוק העבודה

יפוש העבודה נוכחו לדעת כי ההתייחסות לבוגרי מכללות בשוק מהנשאלים ציינו כי בתהליך ח 01%-כ

נחות יחסית בשוק העבודה. במיוחד,  –ובמיוחד בלימודי משפטים  -העבודה היא נחותה, וכי התואר שלהם 

מציינים נשאלים כי הדבר בלט בחיפוש מקום לסטאז' בעריכת דין או בחשבונאות. אחד הנשאלים ציין כי 

מציאת -ר ממכללה הינה היבט שלילי מאוד, וככל הנראה הסיבה העיקרית לאי"העובדה שיש לי תוא

עבודה". נשאל נוסף כתב כי "אין לי ספק כי לבוגר מכללה, החלק הקשה ביותר בתהליך חיפוש העבודה 

 הוא שלב ההזמנה לראיון". 

 

 הצפה של השוק

ב ההיצע והביקוש בשוק מהנשאלים, היה התייחסות למצ 01%-מרכיב נוסף שבלט בתשובותיהם של כ

העבודה לתעודות ולמקצועות בהם מחזיקים הנשאלים. נשאלים רבים ציינו כי  השוק בתחומי לימודיהם 

)משפטים, מנהל עסקים וחשבונאות( מוצף במחפשי עבודה, וכי המעסיקים מתייחסים, בהתאם, בזלזול  
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מתמודדים מולך , רגע שמצאת"מ ובבררנות מופרזת כלפי מחפשי העבודה. כך, ציין אחד הנשאלים כי

 ".אנשים לאותו התפקיד 31לפחות 

 

 התעלמות כללית מצד שוק העבודה

אחוז מהנשאלים ציינו כי קושי מרכזי בתהליך חיפוש העבודה היה התעלמות כמעט גורפת של  01%

ו הם לא זכו כמעט כלל לתגובות על קורות החיים ששלח -מעסיקים מניסיונות חיפוש העבודה שלהם 

למקומות עבודה. כך, למשל, ציין אחד הנשאלים כי "העובדה שבמשך כמה חודשים שלחתי קורות חיים 

ואף אחד לא חזר אליי... הייתה מאוד לא נעימה". נשאל אחר כתב כי בתהליך חיפוש העבודה "בעיקר 

 מדובר על שליחת הרבה קורות חיים והתעלמות מצד המעסיקים". 

 

כי בשכיחות נמוכה יותר, התייחסו לגיל )המבוגר( כחסם בקבלה לעבודה,  נקודות נוספות שעלו, אם

 להיעדר ניסיון תעסוקתי ולהיעדר שליטה בשפה האנגלית כמקשים על מציאת  עבודה. 

 

 

 נשים

 חווית חיפוש העבודה כחוויה קשה, מייגעת ומתסכלת

כחוויה קשה ומייגעת. כך, אחת הנשאלות ציינה נשאלות התייחסו לתיאור חוויית חיפוש העבודה מה 11%

נותנת תחושה שחבל על כל המאמצים שהושקעו במשך כל  ,מייאשתומזעזעת "כי: )חווית חיפוש העבודה( 

 כתבה בקצרה כי חיפוש העבודה היה "זוועה".אחרת ". שנות הלימודים

 

 אמהות, ובמיוחד: אמהות במשפחה מרובת ילדיםהיותן 

ציינו כי העובדה שהן אמהות למספר גדול של ילדים או שהן מתכננות להביא עוד ילדים  מהנשאלות 01%

העובדה שאני בעתיד, מהווה עבורן חסם בראיונות עבודה ובקבלה לעבודה. כך, ציינה אחת הנשאלות: "

 ששמעו שאני אישהברגע ...". אחרת כתבה כי "אישה חרדית עם חמישה ילדים הפריעה מאוד לאנשים מולי

נשאלת אחרת סיפרה כי:  ."ילדים 21ירדו מהרעיון כאילו אני הולכת ללדת להם במשרד  ,0 + נשואה דתיה

בשל היותי אישה חרדית  ,סקפטיות מצד המעסיקים ביכולת ההתמודדות  והמחויבות בעבודה")הייתה( 

 "ואם למשפחה ברוכת ילדים, לא צעירה.

קים מהעסקתן בשל היותן אמהות לילדים רבים, הן הנשאלות מציינות גם כי לצד הרתיעה של מעסי 

וחיפשתי עבודה  2-העובדה שהנני אם להתקשו גם במציאת משרות המתאימות מבחינת שעות העבודה: "

 ."הגבילה אותי מאוד 03:11עד השעה 

 

 הצפת השוק ולימודים במכללה

מעסיקים מתעלמים מרוב  סו לכך ששוק העבודה בתחום הלימודים שלהן רווי, וכיאלות התייחמהנש 01%

זה יחס שיש עוד אלפים כמוני הפניות המועברות אליהן בשל כך. כך למשל כתבה אחת הנשאלות: "...

חשדנות יתירה לגבי הכישורים ". אחרת ציינה כי "הייתה מסתובבים מחפשים עבודה, למה שארצה אותך?

ה של אבודים בים מבקשי "הרגשנשאלת נוספת כתבה כי )הייתה( ".(מי )ממכללהדוהשגת התואר האק

ים שיוצאים אי צבא או שירות לאומי וכן חילונהעבודה שמגיעים עם נתונים יותר חזקים ממני )יוצ

 (".מאוניברסיטאות
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 הדימוי החרדי בעיני המעסיקים כחסם

ן חרדיות הרתיע מעסיקים מהעסקתן. רוב הנשאלות קישרו היבט זה להיבט מהנשאלות ציינו כי היות 02%

היותן אמהות למספר גדול של ילדים, אולם חלקן התייחסו לעניין זה באופן מנותק. כך, למשל,  -הקודם

אחרת כתבה  ."ראו רק את הגיל שלי ויתכן גם שאת היותי חרדית ציינה אחת הנשאלות: "... )המעסיקים(

נני אישה דה שהבמיוחד לאור העוב ,ון שלךואפילו רצון להסתכל לכי)בקרב המעסיקים( אין שם כי: "

 ."וחרדית

 

התייחסות נוספות בודדות הדגישו את חשיבות הקשרים האישיים בתהליך חיפוש העבודה; ואת הגיל 

 המבוגר כחסם נוסף בחיפוש עבודה.
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 סיכום: מסקנות והמלצות

 

במחקר, עולים הבדלים ברורים בין תהליכי חיפוש העבודה של הבוגרים החרדים  שנאספוהנתונים  מניתוח

חרדים של הקריה האקדמית אונו. ההשוואה בין שתי הקבוצות, כפי שנעשתה במחקר, מאפשרת -והלא

לעשות שימוש בקבוצת הבוגרים הלא חרדים כקבוצת ביקורת להבנת המאפיינים הייחודים לחרדים 

 בחיפוש העבודה. 

ביחס קשיים רבים יותר כרוך בחקר עולה כי תהליך חיפוש העבודה של גברים חרדים אקדמאיים מהמ

 ;גברים חרדים מחפשים עבודה במשך זמן ארוך יותר מהמחקר עלה כי. למחפשי העבודה שאינם חרדים

 היקפי המענה המגיעים אליהם משוק העבודה נמוכים יותר, הם זוכים לפחות זימונים לראיונות עבודה

גם שכרם של החרדים נמצא כנמוך יותר, אם ממעסיקים פוטנציאליים ומתקבלים לפחות מקומות עבודה. 

 כי לא באופן מובהק.

דרך אחת לפרש את ההבדלים העולים במסגרת המחקר, היא התייחסות מפלה של מעסיקים כלפי חרדים. 

הצטיינות  ,ון מגדר, גילמשתנים נוספים, כגובוקרו זאת במיוחד על רקע העובדה שבמחקר נבדקו 

אשר  וכמובן איכות מוסד הלימודים )אשר במקר זה היתה זהה לחרדים ולאלו שאינם חרדים( בלימודים

 . .עשויים להשפיע על החלטות המעסיקים

אין מנוס מעידים בהכרח על "גזענות" בקרב המעסיקים כלפי חרדים. אינם  אלו כי הבדלים לציין חשוב

הבדלים ברמת ואופי ההשכלה התיכונית והשירות הצבאי, אשר מהווים מאפיינים  מההנחה כי קיומם של

להוות פקטור רלוונטי באופן המענה של שוק העבודה עשויים חרדים, -לים בין החרדים ללאידגנריים המב

חרדים על פני החרדים עשויה להצטייר -במובן זה, בחירתם של המעסיקים במועמדים הלאלחרדים. 

דרה מכוונת של גם אם ניתוח הנתונים העולה במחקר לא מעיד בהכרח על אפליה או ה לם,אוכמוצדקת. 

דעות קדומות וסטיגמות בקרב המעסיקים, עדיין עומדים בעיניהם קשייהם של החרדים  חרדים בשל

 ., תופעה אשר בטווח הארוך עלולה לפגוע במוטיבציה שלהם להשתלב בשוק זהלהשתלב בשוק התעסוקה

בהערות  חיפוש העבודה  גברים חרדים נתקלים במהלךכי האיכותניים של המחקר עולה  הממצאיםמ

המתייחסות להשתייכותם המגזרית והדתית, ובחשדנות וספקנות לגבי יכולתם לעבוד בסביבת עבודה 

לעיתים אף בביטוי עוינות נתקלו  מעורבת או חילונית. מהעדויות שנאספו במחקר עולה כי הגברים החרדים

ים המתייחסים להיותם חרדים. אלו מוסיפים על הקשיים העקרוניים עימם צריכים החרדים ברור

 היעדר ניסיון בשוק העבודה ורשתות חברתיות חלשות. –להתמודד בחיפוש עבודה 

 בשיעורים גבוהים ביחס לבוגרים הלא חרדיםבנוסף, מהמחקר עולה באופן ברור כי גברים חרדים נוטים 

עבודה כפרילנסרים. מהמרכיבים האיכותניים ששולבו  ואהקמת עסק  באמצעות תלפנות לעבודה עצמאי

במחקר ניתן להבין כי ברקע לכך עומד, בין היתר, הקושי של אוכלוסייה זו להשתלב כשכירים בשוק 

 ומכאן שנטייה זו לעצמאות נובעת, לפחות בחלקה, מהקושי במציאת עבודה כשכירים. העבודה הכללי

עולה כי גברים חרדים שסיימו את לימודיהם האקדמיים,  ואף מהמחקר האיכותני  הכמותנימהמחקר 

מחפשים עבודה במרץ ומגלים נכונות לעבוד במגוון רחב של מקומות. כך עולה מההיקפים הגדולים של 

מקומות עבודה אליהם נשלחים קורות החיים של מחפשי העבודה החרדים, וכך גם מתוך נכונותם 

 ום עבודה בכל הארץ. המפתיעה לחפש מק

לצד תובנות אלו, חשוב לזכור כי על אף הקשיים הברורים העולים מן המחקר בכל הנוגע לתהליך חיפוש 

העבודה של החרדים האקדמאיים, ולצד התגובה העוינת משוק התעסוקה, לא נרשמה תמונה של אבטלה 

ע, בחלק מהמקרים(, מוצאים גורפת בקרב הנשאלים, ורובם הגדול, גם אם לאחר תהליך ארוך )ומייג

מגמה של ויתור על  זוהתה באוכלוסיית המחקרעבודה, בין אם כשכירים ובין אם כעצמאיים. כמו כן, לא 
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עבודה ופנייה חזרה ללימודים בכולל. במילים אחרות, על אף שמצטיירת תמונה ברורה של קשיים 

 על בסיס, קשה, כפי שניתן אוליבהשתלבות בשוק התעסוקה, להערכתנו אין מדובר בהדרה מוחלטת ו

 ולניסיונות השתלבות מצידם בשוק העבודה. חרדים לייחס למצבם של אקדמאיים  מחקרים אחרים,

מניתוח הנתונים במחקר ומסבבי הראיונות שנערכו הן עם אקדמאיים חרדים והן עם גורמי השמה במגזר 

היא  יה הרצויה לקידום המגזר החרדיהתעסוקה והאקדמיזצ מסקנתנו העיקרית לעניין מדיניותהחרדי, 

התערבות  להשתלבותם של חרדים בשוק התעסוקה.להפעיל כלי התערבות שונים אשר יסייעו שעל המדינה 

על מנת לאפשר לגלים הראשונים של האקדמאיים  שנים הקרובותזו הינה בעלת חשיבות מיוחדת ב

ה. להבנתנו, וכפי שעולה גם מהשיחות החרדים להשתלב באופן המהיר והאפקטיבי ביותר בשוק התעסוק

והראיונות שניהלנו במסגרת המחקר, הצלחתם של גלים ראשונים אלו בשוק התעסוקה היא בעלת השפעה 

על התפיסה של הנחיצות והאפקטיביות של לימודים אקדמאיים, בעיני הציבור החרדי; ובעלת פוטנציאל 

 ודים אקדמיים ולעבודה.להשפיע על המשך המגמה של יציאת גברים חרדים ללימ
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 המלצות למדיניות

 

 עבודה משותפת עם המוסדות להשכלה גבוהה להשמת חרדים בתעסוקה

המוסדות להכשרה אקדמית המפעילים מסלולים לחרדים הם הפלטפורמה היעילה והנגישה ביותר להגעה 

גבוהה לסיוע לסטודנטים חרדים במציאת עבודה לאחר לאוכלוסייה היעד המדוברת והם בעלי מוטיבציה 

השמה בתוך מוסדות הגופי חיזוק התואר. צוות המחקר ממליץ למשרד התמ"ת להקצות תקציבים ל

הלימודים. בתכניות אלו מומלץ לשלב חניכה וסיוע בהיכרות עולם התעסוקה, בין באמצעות בוגרים חרדים 

פנסיונרים,  -וש במתנדבים בעלי קשרים בעולם התעסוקה המשולבים זה מכבר בתעסוקה ובין תוך שימ

מימון גופי ההשמה צריך להישען על מידת הצלחתם באיתור מקומות עבודה  מנהלים בכירים וכיו"ב.

 באופן שיתעדף הצלחה.

 

קמפיין פרסומי )ברדיו ובאינטרנט(, המביא לידיעת הציבור סיפורי הצלחה של חרדים 

 בתעסוקה. 

רף להמלצה שהועלתה בעבר על ידי גופי מדיניות שונים: לפרסם ולהביע לידיעת הציבור צוות המחקר מצט

את נוכחותם של חרדים )וחרדיות( בשוק התעסוקה. מומלץ להבליט את  -ובעיקר מעסיקים/ות  -הרחב 

ואת הצלחתם בהשתלבות  את נאמנותם למקום העבודה הכשרתם האקדמית המתקדמת והמגוונת,

  במקומות עבודה.
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 המלצות למחקרי המשך ומחקרים נוספים

 

 על הצלחתם בתעסוקה הייעודיים לחרדים מסלולי הלימוד  תההשפע

כפי שצוין במחקר, הסטודנטים החרדים מרוכזים במספר מסלולים ייעודיים, בעיקר במכללות. לאור 

התחרות הקשה בשוק העבודה וריבוי המחזיקים בתארים אקדמאיים, ברור כי קיימת חשיבות רבה 

שיבדוק את המשמעות וההשפעות של ריכוז  לבצע מחקרלאיכות התעודה בה מחזיקים הבוגרים. יש 

, על במסלולים ייעודיים אלו, והיעדרותם ממסלולים במוסדות העילית באקדמיה הישראלית חרדים

 . סיכוייהם למצוא עבודת אשר יהלמו את כישוריהם

 

 נשירה ממסלולי הלימודים ה תופעת 

בקושי הרב הכרוך בהשלמת הלימודים, הנובע מנקודת הפתיחה הנמוכה המאפיינת את הציבור בהתחשב 

בסוגיית הנשירה מלימודים ובדרכים יתמקד אשר מחקר גע ללימוד אקדמיים, יש לקיים החרדי בכל הנו

 לצמצומה.  
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