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 תקציר
 של ציבוריהבמימון ש היעילות חוסר על תענול שנועד חדשני פיננסי כלי הן חברתיות( ח"אג) חוב-ִאגרות

 לפיו מודל איה תחברתיח "אג. חברתיים לפרויקטים נוספים מימון-מקורות וליצור ,חברתיים שירותים
 ,כספיתאת המשקיע ומתחייבת לתגמל ( יותפילנתרופלרוב קרנות )מגייסת הון ממשקיעים  הממשלה

 להוצאת תמורהתובטח ש כך ,מראשלו ביעדים החברתיים שהוגדרו  עמודי החברתי שהמיזם בתנאי
כתוצאה  ישראל-ממשלתל הכוללת הכלכלית תמורהההמחקר הנוכחי היא לאמוד את  מטרת. הממשלה

כיצד תשפיע הכשרת גברים העריך המחקר  ראשית. ח חברתיות לעידוד תעסוקת חרדים"מהנפקת אג
החיסכון  :קרי, הכלכלית הכדאיות את אמדהוא  שנית. המקומי העבודה שוק על טק-הייחרדים בתחום ה

חרדי בוגר  מגברהתועלת הכלכלית הכוללת , פי תוצאות המחקר על .ישראל-ממשלתעבור  הצפוי בעלויות
 – תקבלשתהתועלת הכלכלית  עיקר. לחודש ₪ 7,785 עלתעמוד  ,בעבודה בהצלחה שתלבשיהתכנית 

 התועלתמן  5.2%-ו 51.2%-בעוד שכ, תוצאה של תרומה לכלכלה הלאומית אהי - 01%-כבשיעור של 
ן מ עולה עוד. בהתאמה, הטבות מהפחתת ממשלתי ומחיסכון ישירה מס-מתרומתנובעים  ,הכלכלית

סיכון  יישאתועלת נטו לכלכלה הישראלית ויביא  ,טק-הייה בתחוםכי עידוד תעסוקה חרדית  התוצאות
התועלת תהיה , עקיפות ותבחשבון השפע הביאלא  המחקרו מאחר. לפגיעה בשוק העבודה הנוכחינמוך 

 . המחושבת התועלתן מגבוהה  אף ,תית לכלכלה מעלייה בתעסוקת חרדיםהאִמ 

 .טק-היי ,כדאיות כלכלית ,חרדים ,אבטלה ,חברתיות חוב-ִאגרות: מפתח-מילות

Unemployment among Ultra-Orthodox Jews in Israel:  

Can Social Impact Bonds bring a solution?  
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Abstract 

A Social Impact Bond (SIB) is an innovative financial tool designed to resolve the lack of 

efficacy in the public financing of social services and to create additional sources of funding 

for various social projects. SIB is a model through which non-governmental actors raise 

capital from private sources (mostly philanthropic foundations) and rewards the investors 

financially if pre-defined social objectives are met. The purpose of this study is to examine 

the use of SIB's for the encouragement of ultra-orthodox employment and evaluate its 

economic return to the Israeli government. First, the research evaluates the expected impact of 

training ultra-orthodox men for the high-tech sector in the local labor market. Second, the 

economic profitability is measured through the expected cost savings for the Israeli 

government and economic impact on the national product. 

Keywords: high-tech sector; labor participation; social impact bonds; ultra-orthodox; 

unemployment.  
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 בואמ

להגדיל את  המטרתו ,מגזרים-פעולה חוצה-כלי פיננסי חדש המיועד לשיתוף אהי תח חברתי"אג

 , ת חברתיתיזמּו, היא משלבת פעילות פילנתרופית. לפעילויות חברתיות יתכמות הכסף המופנ

צורה של  תמתאר תח החברתי"האג(. Warner, 2012)ת ות חברתיות פיננסיוניהול ביצועים ותכני

 ,וממשקיעים פרטיים שירותים ללא כוונות רווח-ספקיהכסף מגויס מ. על פי תוצאותכספי תשלום 

לשיפור תוצרים חברתיים  התערבות חברתיתשל מיועד להשקעה פיננסית בתכניות הוא ו

 ח"מאג השונ תח חברתי"אג (.Butler, Bloom & Rudd, 2013; Warner, 2012) מבוקשים

על הערכת שווי כלכלי של  מדדים שנקבעו  תמבוססו "ביצוע" חוזה"א יבכך שה תקונבנציונלי

 .מראש

 

אל ורי הסקטור הציבן את הסיכון הכספי מ המעביר תח החברתי"האג, באופן אידיאלי 

השקעות מקרנות המוכנות להשקיע בהתערבות  ומושכת ,הסקטור הפרטין משקיעים מכתפי 

אתן שחברתיות השיתוף הפעולה בין הסקטורים השונים מעודד התייחסות לבעיות . חברתית

דירה מראש את משך מגת ח החברתי"אגה(. Mahoney et al., 2009)מתמודדת הממשלה 

 ,Warner)התקופה  תוםבלמשקיעים שיעור קבוע של החזר כספי אך אינה מבטיחה  ,פעילותה

כך בלממשלה כסף לחסוך עשויות הן , נעשות באופן אפקטיבי כשההתערבויות החברתיות(. 2012

ובד בבד הן  ,החברתיותהתערבויות ה לעמוציאה  היתההיא ששהן מפחיתות את הסכומים 

מוחזר למשקיעים , כתוצאה מכך חוסכתהממשלה שהכסף . יתרונות חברתיים שוניםמשיגות 

בהוצאות החברתיות לא חסכה ואם הממשלה , לא הושגות ואם המטרות החברתי. הפרטיים

 Butler, Bloom)המשקיעים את כספם יפסידו , תח החברתי"האגבזכות שהיתה אמורה לחסוך 

& Rudd, 2013; Dicker, 2011; Warner, 2012; Cullen, Jonson & Eck, 2012; Liebman, 

ח החברתית שונה מהתערבות חברתית של קרנות פילנתרופיות וארגונים ללא כוונות "האג (.2011

כפי שיש  ן פעילויות חברתיותומילמהדרושים משאבים הת אין ופילנתרופיקרנות ל. רווח

 Callanan)הבטיח מימון רציף לפרויקט המבוסס על מימון פילנתרופי לא ניתן ל, בנוסף. לממשלה

Baliga, 2013; & Law, 2012.)  תרומות לממשלתי מעבר מימון נדרש  ,פעילות חברתיתליישם כדי

 ,למשל בית-חסרימען התערבות חברתית למחקרים רבים הראו כי . ותפילנתרופיקרנות של 

היו שפחיתה את העלויות הכספיות החיצוניות הזו ובהתמודדות עם תופעה נמצאה אפקטיבית 

מטרות להשיג ח החברתית מאפשר "מודל האג, מצד אחד (.Callanan & Law, 2012)ה ב כרוכות

. המשך הפעילות החברתית לאורך זמןלסיכוי לקבלת החזר ההשקעה ולהגדיל את החברתיות ו

משקיעים כהחזר ידי השחוזר חלקית לסכון ילממשלה ח מצמיחפתרון הבעיה החברתית , צד שנימ

ח החברתית "האגמודל של ההצלחה את סיכויי . (Baliga, 2013; Leventhal, 2012) על השקעתם

במקרה . יחסית בתכניות חברתיות בהן מדידת ההצלחה היא פשוטהכשמדובר ניתן להגדיל 

מתאים המודל לכן . בפועלשיועסקו נו ניתן להתנות את החזר ההשקעה במספר החרדים פנישל

   .חרדיםשל  התעסוקלמאוד לעידוד הכשרה ו
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  חברתיתהח "אגמודל ה

מתווכת קרן חברתית )  Social Financeממשלת בריטניה בשיתוף עםהנפיקה  5101בספטמבר 

בשיקום שעסקה  ('פיילוט')ץ חלּו-תתכניב ת הראשונהח החברתי"את האג (ללא כוונת רווח

קרן ה .(Disley et al., 2011)לפשע החוזרת דרדרותם ימניעת הבו, בכלא פטרבורגאסירים 

להפחית נועדו הכספים שהועברו . שונות קרנותמחברתית השיגה את המימון הנדרש מנאמנים וה

מאסר -הכלא לאחר תקופתן את כמות העבירות הפליליות בקרב גברים עבריינים ששוחררו מ

 ,Disley, Rubin & Europeהציגו בשלב השני . ה הערכה בשני שלביםנעשתלפרויקט  .קצרה

 ,יםאסירים משוחרררות החוזרות של יעל הפחתה במספר העבהצביעו ממצאים ש (2014)

ן משצמחה התועלת בית הכלא דיווח כי . של העבריינותמוחלטת פסקה על הים אחדבמקרים ו

תשלום המשקיעים ן מקיבלו שהיות  ,סיכוןלא לקחו המעסיקים . על העלויות תההפרויקט על

  .ם לפרויקטהתגייסותעודדה את אף צורת מימון זו ו ,מראש על העסקת האסירים

קנדה , אוסטרליה, ב"ארהכגון  ,הפצת המודל למדינות נוספותל ההוביל חלוץ זו-תכנית

דולר למימון מיליון  011ממשל אובמה הקצה ב "בארה(. (Von Glahn & Whistler, 2011והולנד 

 ,Greenblatt)ינה דבמ תח חברתי"אגם לקידוחוק יזם וסטס 'ומושל מסצ ,ח חברתית"ניסויים באג

2011; Goldmark, 2011 .)יורק -בעיר ניו עבריין לשיקום נוער דומה תתכניהושקה  5105-ב

(Chen, 2012.) 

 ינןואחיצוניות תמודד עם השפעות חברתיות יטיבות להמ ינןממשלות ברחבי העולם א

מספר דוגמאות  הזכירניתן ל. יםות ממדים רחבלובשכך שבעיות אלו , פעולות למניעתןדי נוקטות 

יושב בכלא ב "בארהבוגרים  011מכל אחד , למשל. לבעיות חברתיות כאלו במדינות מפותחות

(Sabol, West, & Cooper, 2009 )מיליארד דולר  25-מסתכמת בשל העבריינים ם מאסר ועלות

 Langan & Levinידי -עלשם במחקר שנערך (. Pew Center on the States, 2011)למדינה בשנה 

 -חודשים ושלושה מחדש לאחר   31% נאסרו ,/055-אסירים ששוחררו בה ביןמנמצא כי ( 5115)

  . שניםשלוש לאחר מהם נאסרו  50.2%

 

 יתרונות וחסרונות

די בדרך כלל  ותמשקיע ןאינ – אוכלוסייה חלשהאלו המוכוונות ל בעיקר – ממשלתיות תכניות

ת בולטבעייתיות זו . עובדהה הפכ לאחר שכבר הבעיה החברתית בתיקון ותאלא עוסק ,במניעה

ספר -יבתבו ילדים-ניגחינוך בהשקעה באסירים ושיקום , עבריינות נוער, דיור-במקרים של חסרי

למשוך השקעות  המסייעים להןיכולת או קשרים פוליטיים יש אלו קבוצות חברתיות ל. יםיסודי

הגופים הציבוריים המתמודדים עם מגבלות (. Warner, 2012)למניעת השפעות חיצוניות שליליות 

 מקלטים, כלא-בתיתחזוקה של נדרשים לממן הם . החברתית םמלכוד בפעילותבים נתונ ,תקציב

 המניע-לא נותר להם תקציב לפיתוח תכניותש עד, סיוע ציבורי ושירותים אחרים, ישע-לחסרי

(Butler, Bloom & Rudd, 2013; Leventhal, 2012 .)להציע פתרון יש יכולת  תח החברתי"אגל

יתרון האת  הא מציעיהלמשקיעים  :קבוצות החברתיות השונותלמועילה כך שהיא ב ,למלכוד זה
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 ;Disley, 2014)מימון שינויים ושיפורים חברתיים  ממריצהתגמול ו-ביצועהמבוסס על חוזה של 

Butler, Bloom & Rudd, 2013). כתפי משלמי המסים למעבירה את הסיכון ִמ  ח החברתית"האג

מאפשרת  למשקיעים גם היא . והשפעה חברתית כספימשקיעים ומאפשרת להם להשיג החזר ה

ח החברתית מאפשרת "האג, מעסיקיםל(. Leventhal, 2012)השקעה חדשים -היכנס לתחומיל

הפעילות אות היא מאפשרת להתמקד בתוצ  הרווחה  לשירותי ;שנתי-הכנסות יציב ורב-זרם

 ,Leventhal)ציבור -השימוש בכספיבשיפור היא מסייעת לממשלה ו ,החברתית ולא בהשגת מימון

תוך  ,יציאת גברים חרדים לשוק העבודהמינוף לכלי  שמשלח החברתית "האגתוכל לכן  (.2012

 .הדינמהכספי  בסכון יח

לא למלא שעלולה תכנית ההתערבות : שוניםחסרונות מ סבולול לעלכלי פיננסי זה , מנגד

ים להימנע מלהעסיק עובדוהמעסיקים עלולים  (Leventhal, 2012)שתלו בה את הציפיות 

 ,Gash et al., 2013; Leventhal)רצויים התוצרים הלא יושגו שמחשש  ,מאוכלוסיית המטרה

 מבלי להביא ,במטרה התמקדות צרה מדיל הביאול לעלתשלום לפי תוצאות ה, בנוסף(. 2012

נדרשת זהירות (. Culley et al. ,5105)והקהילה הפרט רכי ובחשבון את ההיקף הרחב יותר של צ

 ,.Dicker, 2011; Disley et al) ייחוסם לשירות שסופקבעיקר בו ,התוצריםה מדויקת של מדידב

2011; Culley et al., 2012 .) 

 

 לעידוד תעסוקת חרדים תתכניכח החברתית "האג

רק מתאימה היא טוען כי  Liebman (2011). לכל מיזם חברתיאינה מתאימה  תחברתיהח "האג

יעד -אוכלוסיית, מדידה מדויקת של ביצועים-יכולת, טווח-תמורה גבוהה וקצרתעם לפרויקטים 

מימון עשויה להרחיב את מימון זו -שיטת. אמינה של השפעת התכניתמוגדרת היטב והערכה 

תצליח למשוך משקיעים פרטיים ללא עלות נוספת לממשלה שהשירותים החברתיים במידה 

סביר ששוקי ההון  ין זהא, מנקודת המבט של הסקטור הפרטי(. Warner, 2013)רים "ולמלכ

ח "האג, למעשה. סיכון גבוהבעלי למיזמים חברתיים סכומים משמעותיים בישחררו הון עצמי 

מאשר כצורה חדשה של  ,יותר כצורה חדשה של יזמה פילנתרופית הלהיות חשוב היכול תהחברתי

האתגר הוא לפצות משקיעים פרטיים  ,לכן(. Warner ,5105)השקעה עבור הסקטור הפרטי 

 ;Liebman, 2011)פיננסיים ים רווח גםהחזרים חברתיים ו גםהשקעה שיניבו -נתיביהמחפשים 

Warner, 2012.) 

מדינות . כדי לצמצם את שיעורי האבטלהבתחום התעסוקה ניתן לנקוט פעילות מניעתית 

המדינות , הלדוגמ (.OECD, 2014)בממוצע  %/.0אבטלה גבוהים של -מציגות שיעורי  OECD-ה

( 5.9%)וצרפת ( 03%)איטליה , (5%./5)ספרד , (55.5%)המובילות בשיעורי האבטלה הן יוון 

(OECD, 2014 .)יצירת ג שלהן ב"התלן מ 1.5%שווייץ ובריטניה משקיעות , גרמניה, צרפת

למספר ניתן לסווג את הקבוצות הפגיעות לאבטלה (. Petrick, 2013)עבודה חדשים -מקומות

השכלה -רמת –רמת המיומנות ; שנים 22או מעל  52-מתחת לשגילם אנשים  –גיל : פרמטרים
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 ,Petrick)מגורים -וכן אזור ,לאום והגירה; מגבלה פיזית או נפשית; מתאימה-בלתינמוכה ו

מאפיינים מפאת הממוצע ן אבטלה גבוהים מ-בישראל קיימות קבוצות בעלות שיעורי (.2013

שתותאם  תכנית נדרשתלכל קבוצה , לכן. כגון נשים ערביות וגברים חרדים ,דמוגרפיים ייחודיים

 .לה במיוחד

 פריוןכך שהפער בין , OECD-העבודה בישראל הוא מן הנמוכים במדינות ה פריון

נקודות האחוז  3.2-ועומד על כ מעמיקבישראל הולך ולבין פריון העבודה  G7-העבודה במדינות ה

ממשקי על כמחצית  ,5100 -עומד נכון לבישראל שיעור העוני בקרב ערבים וחרדים . (5103, בן דוד)

ובפרט עלייה , כי השקעה בהון אנושי תורמת לפריון העובדים מצא דברנ (./510, בן דוד)הבית 

שנות ההשכלה תורמת לעלייה בפריון העבודה ככל שהענף חשוף יותר לתחרות חיצונית בממוצעת 

, הלדוגמ. ישראל-חוקרים רבים אמדו את השפעת תעסוקת המיעוטים על כלכלת .(5103, ברנד)

כלכליות של תעסוקת -בחנו את ההשפעות המקרו (Yashiv & Kasir, 2012)ערן ישיב ועמיתיו 

-ל 0501נשים ערביות עלה באופן קבוע בין השנים העבודה בקרב שיעור . נשים ערביות בישראל

לתעסוקת נשים ערביות  0%/של תחזית אופטימית השניים בנוסף מציגים . 51%-ל 01%-מ 5101

ר הגברים החרדים שאינם עובדים עמד שיעוכי ( 5100)גל ומלאך  זאת הראו מתלעו. 5151בשנת 

משרד העריך  5115בשנת . הגברים החילונים קרבמ 32%-בהשוואה לוזאת  ,05%על  5115בשנת 

ארבעה מיליארד נאמד ביציאתם של חרדים לעבודה -נגרם למשק מאישהנזק הישיר כי האוצר 

 ,הגבוהים בעולםן הפריון והילודה בקרב הציבור החרדי הם מ שיעורי .(5105 ,טרכטינגוט)דולר 

  (.5110,גוטליב) נהלנפש קט כנסתםוהנמוך מועסקים בעוד ששיעור ה

הציגו שלושה תרחישים של השתתפות גברים חרדים בשוק ( 5100)גל ומלאך  

, היוםהוא כפי שבעינו חרדים יישאר הבקרב השכלה שמצב התעסוקה והבהנחה . העבודה

-29 בגילאי הצעיריםשל בעבודה ההשתתפות  שיעוריוסיף  5150כי בשנת  עריךהתרחיש הפסימי מ

ביניים -תרחישהוצג , תורנית-בהשכלה לאבהנחה שחרדים ישתלבו . 00%-ל ויגיע' לרדת  20

הממשלה תתמוך בפיתוח מסלולים חדשים לתעסוקת אם . 59%השתתפות של -ישיעורמציג ש

צביע על ה מזצפי  .20%השתתפות של -שיעוריעם  ,אופטימית יותרהיא התחזית , גברים חרדים

, טרכטינגוט)לאומית וכלכלית , חברתיתזה כבר לבעיה הפך  הציבור החרדיבקרב העוני ש כך

5105.)  

 יוצרת ,החיים בהאלה קהילה על ההשפעתה של . קהילה סגורהחיים בבישראל  םהחרדי

שוק ביציאה ל ,מתבטא ביחסים החברתייםפער ה .האוכלוסייהשאר בין פער בין המגזר החרדי ל

 530,111האוכלוסייה החרדית מנתה  5119-ב (.5110, גוטליב)ובהכנסות והוצאות המדינה העבודה 

שלילי להשכלה גבוהה ולתעסוקה היחס ה. (5100, גל ומלאך) ישראל-מתושבי 9.9%-כ – נפש

. מעגל התעסוקהליצרו מצב בו רוב הגברים החרדים אינם שותפים , תורה-התמקדות בלימודהו

משפחות . עה על רמת החיים של המשפחות החרדיות ועל היותן מתחת לקו העוניישפמעובדה זו 

תמיכת מדיניות , עבודת הנשים החרדיות: הכנסה עיקריים-מקורות האלו מסתמכות על שלוש

 קרבבאידיאל  נחשביםלמרות שלימודי התורה . (5100, גל ומלאך)הרווחה ותרומות פרטיות 

החלוקה  (.5115, גוטליב, אלירז)שונים חרדיים זרמים  קרבמשקל שונה בם הניתן ל ,םהחרדי

נחשב אצל הליטאים . ספרדיםלחסידים ול, ים היא בין ליטאיםיהעיקרית בין הזרמים החרד
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כך שמקורות , המחשבים והעסקים נףבשוק העבודה הם משתלבים בע. חברתיסמל לימוד התורה 

 (.5101, חנני)בהשוואה לקבוצות חרדיות אחרות  םחילוניאלה של היותר לדומים הפרנסה שלהם 

גבוה יחסית בקרבו המועסקים והעצמאים  שיעורו ,חול-ת ללימודיבזרם החסידי יש יותר פתיחּו

, מלמד)נמוכה עם הכנסה  פרנסהמתבטא ב הדברו, אדוק מאוד אזרם זה הואך  ,(5103, צפרוני)

סידות ח. ד"גור וחבהם  בישראל יםהגדול םייחסידההפלגים י נש(. 5101, חנני( )'וכד ם"סת-סופר

בניגוד . היא הפלורליסטית ביותר מבין החסידויותו ,בזיקתה לחברה המודרנית שונהד "חב

בעלז , ניץ'ויזחסידויות  .אהדה וקרבהאלא  ,החילונית ליהדותאין בה ניכור , לזרמים אחרים

הזרם  (.5101, חנני) ההשכלה והציונות, יזםות עמדות קיצוניות נגד המודרננוקט וסאטמר

רבים מציבור זה (. 5110, גוטליב)תורה לזרם הליטאי -נטייתו ללימודיבמזרחי דומה -הספרדי

ללימודים נועדו תוך שהם מבינים שלא כל בני הישיבות  ,עובדים לפרנסתםומשרתים בצבא 

יהיו  ,לעבודה של גברים חרדים תםעידוד יציאלתכנית לה כי עולמכך  (.5103, צפרוני)לאורך זמן 

 .ד"חב יוחסיד םהליטאי, םספרדיקרב ההצלחה גבוהים יותר ב-סיכויי

אך נראה כי חסמים  ,לצאת לעבודה נותנכוחרדים ה מסתמנת בקרבבשנים האחרונות 

, חסמים תרבותייםהיתר מדובר בבין (. 5115, לוין)של נכונות זו את מימושה שונים מונעים 

 (.5101, תמיר)עובדים חרדים חילונים להעסיק מעסיקים נכונות של -וסרחבאינפורמציה והיעדר ב

הסיבה העיקרית לכך שנראה . עבודה-מקוםלמצוא מתקשים  ,חרדים המעוניינים לעבודגברים 

, כהן וקאופמן, מלחי)גבוה ששכרן עבודות בעיקר כשמדובר ב ,חוסר מיומנות וכישוריםהיא 

לוין מתאר מצב  .בדוח המועצה הלאומית הכלכלית( 5115)לוין אצל ודגש החסם זה  (.5119

לה לגרום והגבר לעבודה על תיציא. עיקריתהמפרנסת היא האברך והאישה הוא משפחתי בו הגבר 

השכלתו של שהיות  .אחרות בתמיכות ניכר ולצמצום הכוללן מהמגיעה  הכלכלית התמיכה לאבדן

  צפוי – נמוךלהיות צפוי  ושכר ולכן –עולם החילוני עבודה בהגבר החרדי אינה מתאימה ל

מצמצמת את  וז יאותמצ .הבית משקהכלכלי של  ומצב אתכמעט לא תשפר  לעבודה ו יציאתש

  (.5115, לוין)לעבודה  ים חרדיםגבר יציאת של הכלכלית הכדאיות

 עידוד התעסוקה במגזר החרדיל מיזמים חברתייםהממשלה הפעילה בשנים האחרונות 

הגדלת שיעור התעסוקה בקרב אוכלוסיות . חרדים בשוק העבודה ם שללשילובו (5103 ,אלטלט)

-החברתיבסדר היום הוגדרה כאחד היעדים העיקריים , ובפרט בקרב גברים חרדים, חרדיות

גברים  בקרבשיעור התעסוקה להגדיל את יעד לעצמה הממשלה אף הציבה . של ישראל כלכלי

על מנת להשיג יעד זה  .(5105, בנק ישראל) 5151 בשנת 53%-ל ,י העבודה העיקרייםאחרדים בגיל

נפתחו מסלולי הכשרה מקצועית לבוגרים חרדים במקצועות נדרשים  0555-ב .מספר צעדים ננקטו

עם בשותפות ת "האגף להכשרה מקצועית במשרד התמי "עהתבצעה פעילות זו . בשוק העבודה

 ,תתכניהגברים החרדים שהשתתפו ברוב . 'פרנסה בכבוד'במסגרת התכנית  'וינט ישראל'ג'

 קהילה החרדיתבקרב הת העסקית היזמּועידוד ל(. 5101, תמיר) בעבודה השתלבו לאחר מכן

מרכז ה. (ת"של משרד התמ טיפוח יזמותלמרכז )י "על ידי מט 'ברכה בעסקים' תתכני הופעלה

 הקהילה החרדית בהקמת עסקן להדריך וללוות יזמים מעל מנת סיוע ליזמות עסקית -כליסיפק 

אפשר כדי לומסלולים ייעודיים  מכללות חרדיותבמכללות ציבוריות הוקמו  ןכמו כ (.5101 ,תמיר)

שוק תאים לדרישות שיצועי איכותי להצמיח הון אנושי מקו לחרדים לרכוש תארים אקדמיים

ראשון ואלפי סטודנטים התואר הכיום יש כבר מאות מסיימים של לימודי . העבודה המקצועי
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השמה לעבודה המתאימה לעולם -מרכזיהוקמו  (.5101, תמיר)בעיצומם של הלימודים הנתונים 

 'וינט ישראל'ג'ו ישראל-ממשלתמיסודה של ( ת"תב) 'בתעסוקהתנופה 'מיזם העל ידי  החרדי

תוך ממרכזי ההשמה פועלים . 'חרדים תעסוקת פיתוח מרכזי-מפתח'שנקראת  תכניתפיתחו ש

מיועדת  'שילוב חרדים-שחר'תכנית ה. (5115, פורמן -סופר) רכי האוכלוסייה החרדיתורגישות לצ

-שירות צבאי בתנאים מתאימים לאורחים מאפשרו לחרדים וותאמשהגיוס -מסלולילפיתוח 

נפתחו בנוסף . חיילים חרדים משוחררים תהשמלגם משמשת התכנית . מקצוערכישת לו הםחיי

להשתלב  החרדיםרוב הגברים עתידים  ,לאחר שירות זה. מסלולים לשירות אזרחי לגברים חרדים

  (.5101, תמיר)בשוק העבודה 

 'מענק הכנסה'או  הכנסה שלילי-מס. הטבות כספיותעל ת ססצורת עידוד נוספת מתב

מענק זה אמור להגדיל את . נמוכה לעובדים בעלי הכנסהוניתן  5100-יושם לראשונה בארץ ב

 גובה המענק מותנה במספר הילדים ובשכר החודשי .יציאה לעבודהההאטרקטיביות הכלכלית של 

מענקים על מחקרים . יציאה לעבודה של גברים חרדיםהמגדיל את כדאיות והוא  (5103, מזרחי)

משפחות עניות בקרב את שיעור התעסוקה להגדיל עשוי הכנסה המראים כי מענק  ,בעולם דומים

הוא הפעלת  ישראל-ממשלתדי יד נוסף שננקט על עצ (.5115, לוין)רווחה -המתבססות על קצבות

צעד זה נועד . יחול על שני ראשי המשפחהש ,יום-לסבסוד מעונות מיצוי כושר ההשתכרותלכנית ת

מבחן מיצוי כושר את הממשלה  ילההח בנוסף .בני הזוגשני  ה שלתעסוקהת שיעורי בהגדללסייע 

-גדולה מתהיה בני הזוג היקף המשרה של שני היא שדרישה בה ה ,השתכרות להנחה בארנונהה

  (.5103, משרד האוצר)הכנסה ה סף לזכאות להנחה על בסיס מבחן-כתנאי 052%

מעסיקים לסיוע גם ניתן  ,ת"התמתעסוקה של מרכז ההשקעות במשרד הבמסגרת מסלול 

 שכר העובדיםבהתאם ל ,מענקיםבהסיוע ניתן . המגייסים עובדים מקרב אוכלוסיות ייחודיות

כלל שניתנו בגין  התעסוקה מענקי מוהסתכ 5103-5112בשנים  (.5105, ת"משרד התמ) המועסקים

עשויים לעודד מיזמים אלה   .(/510, משרד הכלכלה) שקל מיליארד 0.505 של בסך ,האוכלוסיות

  .עלות הפקתם גבוההאך , חרדים לצאת לעבודה

, משרד האוצרSocial Finance Israel (SFI )יעבדו ת לפיה תכניציע מהנוכחי המחקר 

עבור  תןניישתשלום קבוע לעל מנת  ,(ת"לשעבר תמ)משרד הכלכלה המועצה הלאומית לכלכלה ו

 ,טק-היילתחום ה הכשרהשישלים לאחר , השמה מוצלח בעבודה-כל גבר חרדי שיעבור תהליך

התשלום יתבסס על שילוב של . טווח-מצריכות רקע אקדמי ארוך ינןמחשב שא-בדגש על מיומנויות

המחקר יבחן  .כנס לשוק העבודהייברגע שמשתתף חרדי ל "הנמשרדים שיוענקו להטבות כלכליות 

 :בשלוש דרכים תח החברתי"לאגאת הצדקת התשלומים 

הכנסה -השלמתכלימודים ו-מלגותכ, כקצבאותכיום משולמים המלה גִ ההפחתת תשלומי  .0

לסבסד יהיה עליה לא כי  ,כסף לממשלהחוסכת הפחתה זו . לחרדים רבים הלומדים בישיבה

 .בשוק העבודהבהצלחה שתלבו יאת בוגרי התכנית ש

גידול שתביא ל, ביטוח בריאות וביטוח לאומי, הכנסה-לרבות מס, ה בגביית המסיעלי .5

 . םשכרעל ישלמו מסים בוגרי התכנית בזכות העובדה שבהכנסות הממשלה 



52-0(: 5102אוקטובר ) /51024510ו "תשע, 3כרך , חקר החברה החרדית  

8 

 

שכר תלות בין הכנסה ִמ הבהתבסס על יחסי , צרפית לתפוקה הכלכלית הלאומיתתרומה ִמ  .3

ותב ינ,  צליח להשתלב בעבודהישלים את התכנית ויכל חרדי ששכרו של . תפוקה כלכליתלבין 

 . בצורת הכנסה פנויה ,חזרה לכלכלהב באופן חלקי

בכימות על פני תקופת , התשלום מוגדר כתועלת הכלכלית הכוללת של האמור לעיל ,על בסיס זה

יינתנו שלפני  ,ישראל-ממשלתלבין  SFIבין יסוכם הערך המדויק של התשלום . ההטבה המוסכמת

 . השירותים

 

 מטרות המחקר 

יעלו . השלב הראשון של המחקר יתמקד בניתוח השפעת יישום התכנית על שוק העבודה המקומי

בוא על לעסקתם עלולה ההאם ו טק-הייניתן לקלוט בענף השחרדים מהו היקף ה: השאלות לדיון

תמורה הכלכלית המטרת השלב השני היא לאמוד את  .בענףכבר מועסקים עובדים החשבון 

סים והתרומה לתוצר הגדלת תשלומי הִמ , העברה-אמידת החיסכון בתשלומי)הכוללת הישירה 

  .ח חברתיות לעידוד תעסוקת חרדים"כתוצאה מהנפקת אג ישראל-ממשלתל( הלאומי

 

  שיטהה

נוקטת גישה  ,מיעוט שונות בישראל-הספרות העדכנית ביותר בנוגע להשפעה הכלכלית של קבוצות

, ג"לתמ (מארק'בנצ)פתיחה -נקודתהמתודולוגיה כוללת . פשטנית יותר להערכת השפעות כלכליות

אותם שצמארק עבור הקבוצה או הסקטור 'תוך התאמה לבנ, על ממוצע לאומילרוב  תמבוססה

 (Yashiv & Kasir, 2012)במאמרם של ישיב וקסיר יש דוגמה למתודולוגיה עדכנית . מנתחים

 . נשים ערביות בשוק העבודה הישראלי אודות

כפול  ,בהיצע העבודה( ירידהל)בתפוקה שווה לעלייה ( פיחותה)המודל של ישיב קובע כי הגידול 

ג "התמ. שיעור האבטלה האמתיבתוך התחשבות בגידול הטבעי של הכלכלה ו ,תפוקה לעובדה

 : עובד אחדשל תוספת ג כתוצאה מ"הוא הגידול השולי בתמ, המחולק במספר המועסקים

          
   

 
              

Δ GDP  =שינוי בתפוקה ;Δ L  =שינוי בהיצע העבודה ;E  =מספר האנשים המועסקים; U  =

 .צמיחההשיעור =  g; שיעור אבטלה

התרומה הממוצעת  ,כלומר ;ג עבור עובד"תמהא יה (מארק'הבנצ)נקודת הפתיחה , על פי המודל

על מנת לשקף , ישראלבנתון זה מותאם לאבטלה במגזר הערבי . של עובד אחד לתפוקה הלאומית

 . את המיעוט הספציפי של נשים ערביות ישראליות

ה של תעסוקת חרדים פוטנציאלית על תמלאך על השפעשל במחקרו  מצואדוגמה נוספת ניתן ל

 : ת כיעהמודל קובנוסחת (. Malach, 2011)ישראל בג "התמ

= ג ממוצע לחרדי "תמ
   

 
   



52-0(: 5102אוקטובר ) /51024510ו "תשע, 3כרך , חקר החברה החרדית  

9 

 

. על מנת לשקף עובד חרדי, בדג מעֹו"ורם שמתאים את התרומה הממוצעת לתמהוא ג" z"כאשר 

שמותאם על ידי התפוקה על מנת לשקף את המיעוט  ,ג לעובד"שוב התמנקודת הפתיחה היא כאן 

משלוש משתמשים בה , שמתודולוגיה זו עשויה להיראות פשטנית מדיאף . הספציפי של חרדים

 :סיבות

פתיחה הגיונית להערכה מהירה של ההשפעה -נקודתהיא ג "לתמפתיחה -נקודת: הערכה לוגית .0

 .הכלכלית של השינוי המוצע

לבין  ,אך מעודן פחות ,בדרך כלל קיימת תחלופה בין מודל קל להבנה: פשטות ונוחות שימוש .5

מאפשר לחוקרים ופשוט הוא צמארק 'שימוש בבנהשקשה יותר להבינו  ,רכב יותרמודל מו

 . ם הספציפייםהרכיולהתאים ולאמץ את המודל לפי צ

-הנושא הרלוונטי ביותר לסוגיה של מחקרים על קבוצות וזה :היעדר נתונים אמינים ועקביים .3

על הנתונים דלילים ו. ישראלבאו נשים ערביות  ,בישראלמיעוט כמו האוכלוסייה החרדית 

לפיתוח מודלים  שמביאה מ, מהימנים-ובלתינתונים מוגבלים -חוקרים להסתמך על בסיסיה

 . יותר מורכבים ומאתגרים

יהיה מודל שיתכנן את , למטרות מדידת האפקט הכלכלי של שכר מסיימי התכנית, באופן אידיאלי

מטרה להקיים מידע ה, ילאמור לעכ, לרוע המזל. ג כפונקציה של תעסוקת חרדים ומשכורות"התמ

פתיחה -בהן יוצרים נקודת, כמו בדוגמאות לעיל, ויש להשתמש במתודולוגיה הפוכהמספק אינו זו 

  .ח"למטרות האגאותה ומתאימים ( או עובד)ג עבור אדם "של תמ( מארק'בנצ)

עוקבת אחר ה, תפוקות4תשומות ה שלבמתודולוגיבדרך כלל משתמשים  'השפעה כלכלית'מחקרי 

תלות הדדית בין מגזרים שונים בכלכלה על מנת להעריך איך שינוי במגזר אחד משפיע על הכלכלה 

. משתי סיבות נולמטרת מהמתאיהיא אינה , שמתודולוגיה זו נמצאת בשימוש נרחבלמרות . כולה

 ,ממגזר אחד לשני, תפוקות מתארים יחסים בין תעשיות שונות4מודלים של תשומות, ראשית

נתונים עקביים לים זקוקתפוקות 4מודלים של תשומות, שנית. ואינם ישימים לשכר ותעסוקה

 .אוכלוסייה החרדית בישראלבנוגע לם זמינישאינם , ומהימנים

גידול בין הקשר בין ההכנסה לאודות הלוגיה של ישיב ומלאך דוהמודל המוצע מאמץ את המתו

דרך שימוש בנטייה  ,התוצרן יה הישירה מאך מציע לבודד את השפעת ההכנסה הפנו ,בתוצר

מודד את הבדלי הפריון שהמודל מציע גם לכלול משתנה נוסף . השולית לצרוך לפי עשירונים

 .לבין שאר אוכלוסיית המועסקים בישראל ,הממוצע בין הגברים החרדים בוגרי תכנית ההכשרה

 : שיטת המדידה כוללת שני שלבים

 :ראשוןהשלב ה

הן מבחינת כישורים והן מבחינת נכונות  ,עיסוק רלוונטיים לאוכלוסייה החרדית-איתור תחומי .0

. ק חרדיםיהעסמלמעסיקים נרתעים ש על כך טענותות נשמעלאחרונה . העובדים והמעסיקים

, נבחן את תחומי העניין. םיעובדים פוטנציאלי 511סקר בקרב מדגם של  רוךלצורך הניתוח נע

תנאי העבודה , כולל רמת השכר המצופה, קצועות שוניםהכישורים והנכונות לעסוק במ

-כ)ם ימעסיקים פוטנציאליבקרב סקר  יא תוצאותלאחר מכן נב. 'וכו ,שעות העבודה, הנדרשים

-במסגרת סקר המעסיקים נראיין בעלי. מועמדיםהעל מנת לבחון התאמה של ( מעסיקים 1/
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התאחדות התעשיינים , עמותות ציבוריות הפעילות בתחום, גורמים ממשלתיים –עניין נוספים 

 .'וכו

ס על היקף "למ4שרות התעסוקהשל נתונים ננתח לאחר בחינת המקצועות הפוטנציאליים  .5

צפויים לדחוק אלה על מנת לבדוק אם עובדים  ,בתחום המשרות הללואדם -כוחבעודף 4מחסור

 .למשק משרות חסרותאו להוסיף  ,עובדים אחריםהחוצה 

 .עבודה4אזורי מגוריםו לחלוקה למקצועות שוניםבהתייחס , תתכניהערכה להיקף הבצע נ .3

 

 : שניה בשלה

מודל כלכלי המגלם את כלל התועלות הישירות והעקיפות הוכן . הערכת התועלת הכלכלית למשק

 .מרכזיים מרכיבי תשלוםתבסס על ניתוח שלושה ההמודל . של העסקת העובדים

משלמת כיום קצבאות ומלגות לגברים חרדים הלומדים  ישראל-ממשלת :הפחתת הטבות .0

 ,ו סובסידיותקבללא י ,בהצלחה יועסקואת תכנית ההכשרה ושיסיימו גברים חרדים . בישיבה

קביעת סכום זה מבוססת על . תחסוך בהוצאות ממשלההקצבאות ויפחתו הוכתוצאה מכך 

מותאמת לתקופת ההטבה היא ו ,בכל שנההערכים הצפויים של הפרמטרים הבאים 

 : המוסכמת

 רגע מלהם  ויינתנלא ך א ,םהלימודי תקופתבמשתתפים הניתנות לישיבה ה הפחתת מלגות

משרד שממשלתיות הסובסידיות ה. הבעבודאו  ,הכשרה אקדמית או מקצועיתבשיתחילו 

 . ישלא לחודש₪  011עומדות על ישיבה -משלם לתלמידהחינוך 

  ו יינתנלא  ךא, לקבל בזמן לימודיהם זכאיםהביטוח הלאומי שהמשתתפים דמי הפחתת

 .לאדם לחודש₪  2/ בממוצע –כשיעבדו להם 

הכנסה המבוססים -דרשו לתרום מסינ ,בהצלחה בעבודהשנקלטו בוגרי התכנית  :תרומה למס .5

המס הצפויה בכל גביית מבוסס על , האומדן של תועלת כלכלית עתידית זו. על משכורתם

הטבה זו מבוססת על הערכה , באופן ספציפי. בהתאמה לתקופת ההטבה המוסכמת, שנה

 :כמותית של

  שיעורי המס ידועים היות ש ,ניתנת לחישוב מתעסוקה הצפויההכנסה הן ממס גביית

שלימו השל משתתפים חרדים ש םשכרהחישוב מבוסס על התפלגות (. Nov, 2012)מראש 

התפלגות ההכנסה הצפויה של . בהצלחה את תכניות ההכשרה האקדמית והמקצועית

בוגרי התכנית מבוססת על נתונים היסטוריים של התפלגות הכנסות מתכניות תעסוקה 

 52/,0ל בוגרי התכנית היא המס הממוצעת שגביית .  זו של קרן קמח ,למשל ,כמו ,דומות

 . למשתתף ₪

  ִמסיםהנחות בלים זוכחלק ממשתתפי התכנית : מתעסוקה יםהצפוי ונייםעיר ִמסיםגביית 

 .או גורמים אחרים, אב-הכנסה לפי בית, בשל גודל משפחתם( 5101, תמיר) מוניציפליים

עבור  המוניציפליתרומת המס , בהסתמך על נתונים דמוגרפיים של האוכלוסייה החרדית

 .לחודש למשתתף ₪ /09-גיע ללה בוגרי התכנית צפויה
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תהיה  ,תח חברתי"אגמכתוצאה שתצמח ים החרדתעסוקת ל :תרומה לכלכלה הלאומיתה .3

בפרט אנו חייבים להעריך את היחס בין השכר העתידי של בוגרי . כלכלית-השפעה מקרו

בניגוד , קבלת משכורתצרפית ִמ את ההשפעה הִמ ו בחּנ. התפוקה הכלכליתלבין התכנית 

 . קוו של קבלת סובסידיות ממשלתיות-סטטוסהמשך הל

 SFI הכנסה עבורהבידוד השפעות 

 למתודולוגיהדומה  ,תפוקה כלכליתלהמודל להערכת יחס התלות בין הכנסה מעבודה 

, שינויים נוספים בתוספת ישיב ומלאךאצל המוצגות ( best practices)פרקטיקות המיטביות לו

 . שכרלבידוד טוב יותר של ההשפעה הישירה של הכנסה ִמ 

 :ג"תמהמונח הגדרה כללית של מנתחיל , ג"התמן לבידוד ההכנסה הישירה מ

                

יבוא בין היהפרש הממשלה וההוצאות , ההשקעה הגולמית, ג שווה לסכום הצריכה הפרטית"תמ

 . יצואיבין הל

תוך שימוש בפונקציה בסיסית של  ,לשני מרכיבים ניתן להפריד, "C"פרטית הצריכה את ה

 : צריכה

                 

 . כפול הנטייה השולית לצרוך, שווה לצריכה אוטונומית בתוספת הכנסה פנויה "כוללת צריכה"

 . היא חיוביתשומניחים  ,כשההכנסה היא אפס, מייצגת צריכה" צריכה אוטונומית"

 .ִמסיםהכנסה בניכוי היא ה "הכנסה פנויה"

 .לצריכה הההכנסה המוקצאחוז היא  "נטייה שולית לצרוך"

 :לפיכך

                             

ומאפשרת למדוד בהצלחה  ,ג"טרנספורמציה פשוטה זו מבודדת הכנסה פנויה כפרמטר נפרד לתמ

 . שכר על התפוקהאת ההשפעות של הכנסה ִמ 

השוואה של תרומה -עובדים על מנת להשיג ערך ברההכולל של  םבמספרמחלקים ג "תמה את

 . בדומה למתודולוגיה של ישיב ומלאך, מכל עובדג "ממוצעת לתמ

   

 
  

  
 
   

  

 
        

 תפוקה הוא לבין הפרמטר הרלוונטי להבנת היחסים בין הכנסה משכר 
  

 
התרומה :      

 . כל עובדשל ג הכולל "לתמ ,כל עובדלהממוצעת של הכנסה פנויה 
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בדומה  ,תח החברתי"זה מותאם כעת לשיקוף קבוצת המיעוט החרדי של  האגהק מאר'בנצהערך 

 . למתודולוגיה הנדונה

  
  

 
         

  MPCd  פרמטר ה. אחוזיםנמדד בהוא ו ,כל עשירוןל לצרוךהוא הנטייה השולית"k"  הוא יחס

בין לבחשבון הבדלים בין עובדים חרדים  הביאעל מנת ל. התאמה לבוגרים חרדים של התכנית

 עובדים שאינםההבדל בין עובדים חרדים ל. אחוזיםגם פרמטר זה נמדד ב, עובדים שאינם חרדים

שרות זוטרות המבוססות על ו בעיקר ִמ הישי, העבודות הצפויות לבוגרי התכניתן נובע מ ,חרדים

 . שנה אחתשל  מקצועיתהכשרה 

 המונח 
  

 
ג עבור העובד "הוא ההשפעה הישירה של הכנסה פנויה על התמ         

. שכר על התפוקה הכלכליתיוערך על מנת להבין את התרומה של הכנסה ִמ הוא ו ,החרדי הממוצע

כתוצאה ישירה של הכנסה בלבד עבור צר שתיוולמעשה הכמות הנוספת של צמיחה כלכלית  היזו

ן זמינים מועקביים  ,מתודולוגיה זו משתמשת בנתונים מהימנים, יתרה מכך. עובד חרדי נוסף

 .ס"הלמ

מועסק : אנו בוחנים את ההבדל בין שני מצבים, על מנת לאמוד את הערך המוסף של תעסוקה

 . קצבאות ממשלתיותל זוכהמובטל הלעומת  ,ומקבל משכורת

 
  

 
            

  

 
          

מקבל קצבאות  ינוההתאמה של הכנסה פנויה כשבוגר התכנית החרדי עובד ואמייצג את יחס      

ומקבל אינו עובד כשבוגר חרדי , מייצג את יחס ההתאמה של הכנסה פנויה   אילו ו ,ממשלתיות

כתוצאה שתתרחש המצרפי של צמיחה כלכלית  היקףה והביחד ז. קצבאות ממשלתיותאך ורק 

 . עבור עובד חרדי נוסף, הממשל-בניגוד לקצבות, ישירה מקבלת שכר

. ישיב ומלאךאצל בין הדוגמאות המוצגות ליש מספר הבדלים ראויים לציון בין מודל זה 

הוא זה מודל  של כךב .אחוזיםג ובהיצע העבודה ב"המודל של ישיב בוחן שינויים בתמ, ראשית

. רמטר רלוונטי אחרכל ּפבאו , אידיאלי להדמיית תגובות אימפולסיביות לזעזועים בהיצע העבודה

 ,(שנהבמספר בוגרי התכנית )השינוי בהיצע העבודה הוא כמות ידועה , תח החברתי"למטרות האג

כתוצאה , ג עבור אדם אחד"ולכן ניתן לפשט את המודל כדי לבחון גידול אבסולוטי ישיר בתמ

 . תעסוקהניסתו למעגל הכמ

ביותר ברורה ההדרך הפשוטה ו היזו. אנו לוקחים בחשבון רק הכנסה פנויה פרטית, שנית

ג הכולל "מלאך משתמשים בתמ הןישיב ו הן. ג"דת ההשפעה הישירה של הכנסה על התמילמד

, ג"לבודד את ההשפעה הישירה של ההכנסה הפנויה על התמניתן אולם באומדן שלנו , עובדל

אינם כלולים בהכנסה  ִמסיםחשוב לציין כי . אמצעות שימוש בשיטות מקובלות ומידע עקביב

נכללת הכנסה כבר -ההשפעה של מסכי , תח החברתי"ידיאלי עבור האגמה שא, פנויה בהגדרה

 . ח"תוך אחד משלושת הפרמטרים לתשלומים למחזיקי האגב
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ין בממוצע הבחשבון את ההבדל  מביאש ,"K" והוא אנו כוללים משתנה נוסף, שלישית

פי כ, ר האוכלוסייה בישראלהפרודוקטיביות של שאחרדים בוגרי התכנית לבין של פרודוקטיביות 

במודל של " Z"זאת בדומה לגורם ו ,משכורות בוגרי התכנית ביחס לממוצע הלאומיממשתקף ש

, מלחי) ת"של תעסוקת חרדים שבוצע על ידי משרד התמ 5101ובהתבסס על סקר משנת  ,מלאך

משתנה זה עושה נורמליזציה . לגבי משכורותס "הלמשל ביחד עם נתונים סטטיסטיים ( 5101

הסתירה , לעיל כפי שצוין. ה החרדיתיאפקטיבית להשפעת ההכנסה הממוצעת לאוכלוסי

היא תוצאה של  ,חרדים בישראל-לאלבין אלו של רדים ת חתכני-בוגרי שלבמשכורות הממוצעות 

 . ההשמה הצפויה בעבודה של חרדים בוגרי התכנית לאחר שנה של הכשרה מקצועית

תיאוריה כלכלית . עשירוניםבהתבסס על , לסיום אנו משלבים את הנטייה השולית לצרוך

 Jappelli) נמצא במתאם שלילי עם ההכנסה משכר ,לצריכה ההכנסה המוקצה שיעורהראתה כי 

& Pistaferri, 2010 .)נהחלק קטן יותר ממ, ככל שמשכורתו של אדם עולה :במילים אחרות 

ומכפיל  ,ג"הכנסתו השפעה עקיפה נמוכה יותר על התמיש לולכן  ,ישירות לצריכה המוקצ

נתונים התומכים בתיאוריה זו הושגו מטבלת ההוצאה החודשית על צריכה . ההכנסה נמוך יותר

 . (0איור ) 5100-מ, בעשירונים, ס"של הלמ

 

 ישראל ;עשירוניםלפי  שיעור ההכנסה המוקצית לצריכהו רמת ההכנסה החודשית : 1איור 

1111 

 נטו כספית הכנסה לפי ,בית-משקי של לתצרוכת בעשירונים חודשית הוצאה" :5.5לוח  ,5100ס "למ: מקור

 "סטנדרטית לנפש

 

 נתונים ותוצאות

כל הנתונים פורסמו השנה האחרונה בה  היאש, 5100-ים מנתונתוצאות האומדן מבוססות על 

ג הכולל "התמ. ס"מגיע מנתוני הלמ 5100הבסיס לצריכה בשנת . מקור מהימןמהרלוונטיים 

פנויה ההכנסה ה. ₪ מיליארד 722.1  תהוהצריכה הכוללת הי ₪מיליארד  834.7 יהשנה האותה ל

מספר . ₪מיליארד 145.1  היתהאוטונומית הצריכה הכך ש ,₪מיליארד  577על אז עמדה 
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הכנסה שהן אכומ ,3,038,100 יהאותה שנה הבבמשרה מלאה או חלקית הכולל מועסקים ה

מדובר יצוין כי . חודשב ₪ 15,826או , בשנה ₪אלף 189.9  תה אזממוצעת לעובד היהפנויה ה

המצביע על כיוון  נתון –( לחודש ₪ 9,0/0) 5100-ההכנסה החודשית הממוצעת בן מכפול סכום ב

 . הכנסה-כללי למכפילי

ההכנסה הממוצעת הצפויה לחרדים בוגרי התכנית עם הכשרה מקצועית בסיסית עומדת 

, 5100 בשנת. ס"הלמלפי נתוני ההכנסה הלאומית הממוצעת לבהשוואה  ,לחודש ₪ 5,911על 

 09%הוא    כך שהיחס  ,(5100, ס"למ) ₪ 9,0/0ההכנסה החודשית הממוצעת כאמור היתה 

לחודש  ₪ 3,921של חוזות קצבאות חודשיות ממוצעות  SIFמדידות פנימיות של  .בקירוב

 .%//הוא    כך ש ,חדכאממקורות ציבוריים ופרטיים 

 011%היא הנטייה השולית לצרוך  ,לחודש ₪ 5,911במשכורת צפויה ממוצעת של 

היא הנטייה השולית לצרוך  ,לחודש ₪ 3,921בהכנסה מקצבאות של גם . בהתבסס על עשירונים

, ביגוד: אנו מצפים כי חרדי בוגר התכנית יוציא את כל הכנסתו על צריכה פרטיתמכאן . 011%

ההשפעה השולית הממוצעת על , בנוסף. סכום כלשהו לחיסכון ותלהקצבלי  ,רחצה ועוד, מזון

ההשפעה השולית . לחודש ₪ 05,305היא  ,₪ 5,911 שתכרמהעובד חרדי של ג מתוספת "התמ

 ₪ 3,921של  הקצבנהנה מ ךא ,כרתמחרדי שאינו משהנובעת ג "הממוצעת על התמהחודשית 

האפקט המצרפי לתפוקה של גבר חרדי , 0כפי שניתן לראות בלוח  ,במשולב. ₪ 5,050היא  ,חודשב

 .לחודש ₪ 2,3/0הוא  ,ממשלה-ִקצבותמקבל  שאינועובד 

 1111-1112 ,ישראל ;חישוב השפעת הכנסה נוספת על מועסק חרדי : 1לוח 

 

 המודלוחישוב תוצאות " ון משקי הביתכהכנסה פנויה וחיס" ,55לוח  ;5105ס "למ: מקור         

 

 

 עביצשמ מה – 1.02של בשיעור " Z"במודל של מלאך נעשה שימוש בערך , השוואה שםל

מכאן  .לחודש 10,200₪צרפי של אפקט ִמ לוג "על התמ לחודש ₪ 17,171של השפעה שולית  לע

הערכה שמרנית יותר מביאה ל, מבודדת את ההשפעה המצרפית על ההכנסה הפנויהה, גישתנוש

 . גידול בתעסוקת חרדיםהשל השפעות 

שנה

הכנסה פנויה 

חודשית 

ממוצעת לעובד 

)₪(

k(מובטלים) k(מובטלים) 

השפעת 

הכנסה 

חודשית 

ממשכורת

השפעת 

הכנסה 

חודשית 

מסובסידיות

השפעת 

הכנסה 

נוספת 

מתעסוקה

200915,09984%47%12,6277,1495,478

201015,35281%46%12,4077,0255,382

201115,82678%44%12,3126,9715,341

השפעת הכנסה נוספת על מועסק חרדי
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. לשיקוף שינויים במשכורת הצפויה של בוגרי התכניתניתן להתאים תוצאות המודל את 

, (עוליםאו )הנטייה השולית לצרוך ומכפיל ההכנסה יורדים , (יורדתאו )כשההכנסה הצפויה עולה 

 . ג"כל בוגר לגידול בתמתרומתו של מה שמוביל לשינוי נוסף ב

 

 1111 ,ישראל ;לפי עשירון הכנסהההשולית לצרוך ומכפיל הנטייה : 1איור 

 

 

 1111 ,ישראל ;לפי עשירון ג"הכנסה חודשית ממוצעת וההשפעה על התמ :3איור 

 

 

 מכפיל ההכנסה לפי הכנסה חודשית ממוצעת: 4איור 

 

 

 

 .כתוצאה מהבדל בין תעסוקה לקצבאות ,תוצאות דומות ניתן למצוא בהשפעה המצרפית להכנסה
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 1111 ,ישראל ;לפי עשירון ,לצרוך ומכפיל ההכנסההנטייה השולית : 5איור 

 

 סיכום התועלות הכלכליות

 תלבמשהתכנית -התועלת הכלכלית הכוללת של בוגר, זה ים במסמךמובאנתונים והמידע הלפי ה

 . לחודש ₪ 7,785-שווה ל ,בהצלחה בעבודה

 745 ₪ תוצאה של חיסכון ממשלתי מהפחתת  םה, מסך התועלת הכלכלית 9.5%-כ ,לחודש

 . זכאויות

 1,609 ₪ מס ישירה-תוצאה של תרומת םה ,מסך התועלת הכלכלית 20.5%-כ ,לחודש. 

 תרומה לכלכלה הלאומיתההוא תוצאה של , 01%-כ, לחודש ₪ 5,341 - הסכום הנותר . 

 

 תועלות לשוק העבודה

וק שבו שתלבחרדים שיואם גברים  ,הקייםשוק העבודה בבוגרי התכנית ישולבו עלינו לבחון כיצד 

תמקד בהכשרה מקצועית בתחום ת תתכניה .עובדים קיימיםאת מקומם של ו תפסהעבודה י

על מנת לאמוד . טווח-ת רקע אקדמי ארוךדורשו ינןמחשב שא-דגש על מיומנויותעם , טק-ההיי

. האחרונים ס"הלמנתוני בדקנו את , את פוטנציאל התחלופה של עובדים קיימים במגזר זה

, ס"למ) 510045על היצע וביקוש בשוק העבודה בישראל בשנים  האת ממצאי מהפרס שכההל

  . סקרים חודשיים  של כוח העבודה ומשרות פנויותבהסתמך על , (5103

בעיסוקים אלה מספר , כלומר) 0-יחס היצע לביקוש הנמוך מ" ,ס"לפי פרסומי הלמ  

רכות ומקצועות הקשורים היה בקרב מנתחי מע( המשרות הפנויות עולה על היצע העובדים

משרות פנויות  0,130-כ היו 5105-ב. (5לוח ) ("150קוד )נדסי מחשבים ומה( 102קוד )למחשבים 

רות לרבעון עבור ש  ִמ  0,599-ו ,"הקשורים למחשביםמנתחי מערכות ומקצועות "לרבעון עבור 

ובעלי  ,נושני עיסוקים אלה הם הרלוונטיים ביותר לתכנית .(5105, ס"למ) "מהנדסי מחשבים"

 .מה שמצביע על מחסור, היצע העובדיםעולות על שהמשרות הפנויות  יכןה 0-יחס של פחות מ
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ידי בשרות שיכלו להיות מאוישות מעסיקים ִמ לא מילאו לאורך השנה  :במילים אחרות. בעובדים

  . חרדים בוגרי התכנית

 

 1111, ישראל ;לפי רבעון ,המחשבבמקצועות היצע וביקוש בשוק העבודה : 1 לוח

 

 היצע וביקוש בשוק העבודה בישראל ;5103, ס"למ: מקור

יחס ההיצע לביקוש מתייחס ליחס בין " :כךס מגדיר "הלמ ,ביקושלההיצע בין יחס האת 

מתייחס " מועמדים"המונח ". מועמדים לעבודה בעיסוק מסוים ומשרות פנויות בעיסוק זה

 .הלוחות הבאיםלבנות את מאפשר לנו   ,ס"נתוני הלמבגדרה זו ושימוש בהה. עבודה-למחפשי

בחישוב לפי הגדרת , רבעוןעבודה למשרות פנויות לכל -המספר הכולל של מחפשי צביע עלמ 3לוח 

 .ס"הלמ

 

 1111 ,ישראל ;לפי רבעון ,עבודה ומשרות פנויות במקצועות המחשב-מחפשי:  3לוח 

 

 "לביקוש היצע בין והיחס פנויות משרות, מועסקים" :0 לוח ;5103ס "למ: מקור

 

. על ידי בוגרי התכנית ותלהיות מאוישויכלו ות נוירו פותשרות לרבעון שנמציג את מספר הִמ  /לוח 

כמו ברבעון השני של , מכאן שברבעונים בהם מספר דורשי העבודה גדול ממספר המשרות הפנויות

 .תקופהאותה המשרות הפנויות בן מ תתיאורטיחרדים בוגרי התכנית להיות מודרים היכלו , 5105

 

יחס 

היצע/ביקוש

משרות 

פנויות

יחס 

היצע/ביקוש

משרות 

פנויות
יחס היצע/ביקוש

משרות 

פנויות

יחס 

היצע/ביקוש

משרות 

פנויות
התמחות קוד למ"ס

0.1 1,009 0.8 1,153 1.4 940 0.1 1,024

 מנתחי 

מערכות ואנשי 

מחשבים 

מקצועיים

 015 

0.1 1,771 0.1 1,851 0.2 1,529 0.3 1,602
 מהנדסי 

מחשבים
 027 

"היצע וביקוש בשוק העבודה בישראל בחודשים אוקטובר-דצמבר 2012 ונתונים שנתיים 2012", למ"ס, מרץ 2013

Q3 2012 Q1 2012Q2 2012Q4 2012

Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012 התמחות קוד למ"ס

71 922 1,316 102

 מנתחי 

מערכות ואנשי 

מחשבים 

מקצועיים

 015 

177 185 306 481
 מהנדסי 

מחשבים
 027 

248 1,107 1,622 583  סה"כ

חישוב

סה"כ מחפשי עבודה
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 1111 ,אלישר ;לפי רבעון, המשרות הפנויות לבוגרי התכנית במקצועות המחשב: 4לוח 

 

 "לביקוש היצע בין והיחס פנויות שרותִמ , מועסקים" 0 לוח: 5103 ס"למ: מקור

 

על מנת לקלוט את כל  טק-היימשרות פתוחות בסקטור הדי והותר שבכל זמן בשנה יש מכאן 

-היו גם בתוצאות דומות . ובדים קיימיםע תפוס את מקומם שלמבלי ל ,החרדים בוגרי התכנית

 (. 2לוח ) 5100

 

 

 1111 טק-הייה ענףנתוני כוח העבודה ב: 5לוח 

 

 "לביקוש היצע בין והיחס פנויות שרותִמ , מועסקים" :0 לוח ;5103 ס"למ: מקור

 

ים נוספים בנקודות שונות נפעבעודף משרות פנויות יש , טק-ההיי ענףה באלבנוסף לשני מקצועות 

עובדה . (5לוח )להחליף עובדים קיימים לקלוט חרדים בוגרי התכנית מבלי ות שיכול ,לאורך השנה

תועלת נטו יביא ח  החברתית ומראה כי עידוד תעסוקה חרדית "מטרת האגתומכת אף היא בזו 

 . לפגיעה בשוק העבודה הנוכחינמוך  ילכלכלה הישראלית וסיכו

 

 

 

Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012 התמחות קוד למ"ס

938 231 - 922

 מנתחי 

מערכות ואנשי 

מחשבים 

מקצועיים

 015 

1,594 1,666 1,223 1,121
 מהנדסי 

מחשבים
 027 

2,532 1,897 1,223 2,043  סה"כ

חישוב

סך המשרות הפנויות עבור בוגרי התכנית

מקצועקוד למ"ס
משרות 

פנויות

יחס 

היצע/ביקוש

משרות 

פנויות

יחס 

היצע/ביקוש

משרות 

פנויות

יחס 

היצע/ביקוש

משרות 

פנויות

יחס 

היצע/ביקוש

015

 מנתחי 

מערכות ואנשי 

מחשב 

מקצועיים

         573               1.5          886           1.6          785           0.3       1,127           0.5 

027
 מהנדסי 

מחשבים
      1,303               0.8       1,822           0.0       1,734           0.0       1,624           0.0 

היצע וביקוש בשוק התעסוקה בישראל אוקטובר-דצמבר 2012 ונתונים שנתיים לשנת 2012, למ"ס, מרץ 2013.

Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2011
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 1111ישראל  ;לפי רבעון ,ת ומשרות פנויות בענפי המחשבמועמדּו-מספר בקשות: 6לוח 

 

 

 

 עקיפותתועלות 

מחקר זה משקף רק את ההשפעה . נוספות תועלות עקיפותיש  חרדיםה בקרב תעסוקהלעידוד 

 טק-הייר הסקטו, למשל. ותעקיפ ותבחשבון השפע מביא וינא ךא, הישירה של תוספת עובדים

ן מויותר ות וד של פרודוקטיביות ומפצה את עובדיו במשכורות כפולמאופיין ברמה גבוהה מא

-הייחברות בעבודה בקליטת עובדים חרדים  .(5100, בנק ישראל; 5103, ס"למ) הממוצע הלאומי

כגון תשלומים לביטוח לאומי והפרשות לקרנות  ,הוצאותהחברה להגדיל ן מ דרושת טק

מסמך זה אינו ש ,רבה עקיפהכוללת השפעה נודעת כך לו ,מנותבות ישירות לכלכלהה השתלמות

 .עוסק בה

 טק-הייה את הסיכוי שחברות קטינמ טק-הייה ענףעלייה בתעסוקת חרדים ב, בנוסף

בנוסף . אל מחוץ לישראל ורףבאופן גפעילותן את חוץ או להעתיק -מיקורשימוש ביבחרו לעשות 

-הייהיוצרת קושי לחברות " בריחת מוחות"עדויות על די יש , ס על שוק העבודה"לממצאי הלמ

עובדים לחפש נאלצות חברות אלו ם קרובות יולעת( Sandler, 2008)עובדים לגייס בישראל  טק

ולחזק את  ומשרות אל יישלא וכלועובדים חרדים מוסמכים י. רכיהןול על מנת לענות על צ"בחו

  . בין המדינהל החרדית הקשרים בין החברה

 

Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2011מקצועקוד למ"ס

015

 מנתחי 

מערכות ואנשי 

מחשב 

מקצועיים

860        1,418         236         564         

027
 מהנדסי 

מחשבים
1,042     55              52           65           

         629         288         1,473     1,902סה"כ

Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2011מקצועקוד למ"ס

015

 מנתחי 

מערכות ואנשי 

מחשב 

מקצועיים

-         -             549         563         

027
 מהנדסי 

מחשבים
261        1,767         1,682      1,559      

      2,122      2,231         1,767        261סה"כ

מספר בקשות מועמדות

משרות פנויות עבור מתכנת בעל תואר
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 סיכום

בעוד ששיעור  ,הגבוהים בעולםן הם מבישראל שיעורי הפריון והילודה בקרב הציבור החרדי 

העוני בקרב הציבור החרדי הפך  .בעולם הנמוכיםן מם הבקרב ציבור זה העובדים וההכנסה לנפש 

אחת הבעיות הוא שיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים ו ,לאומית-זה כבר לבעיה כלכלית

  .ובכלכלת ישראל בכלל הבוערות בשיפור פריון העבודה

בעיית חוסר היעילות במימון על ת ענוחברתיות הן כלי פיננסי חדשני שנועד ל חוב-ִאגרות

חקר במ. מימון נוספים לפרויקטים חברתיים-מקורות גייסהציבורי של שירותים חברתיים ול

ח חברתיות "כתוצאה מהנפקת אג ישראל-ממשלתאת התמורה הכלכלית הכוללת ל נוהנוכחי אמד

בדגש על , טק-הייבהכשרה מקצועית בתחום הת תתמקד תכניה. לעידוד תעסוקת חרדים

  .טווח-רקע אקדמי ארוךות דורש ינןמיומנויות מחשב שא

שיסיים מגבר חרדי שעשויה להתקבל התועלת הכלכלית הכוללת , על פי תוצאות המחקר

-כ, עיקר התועלת. לחודש ₪ 7,785עומדת על  ,בעבודה בהצלחה שתלביותכנית את לימודיו ב

התועלת הכלכלית ן מ 5.2%-ו 51.2%-בעוד שכ, תרומה לכלכלה הלאומית תוצאה של אהי, 01%

תוצאות המחקר אף . בהתאמה, מס ישירה ומחיסכון ממשלתי מהפחתת הטבות-נובעים מתרומת

את כל  הצלחהעל מנת לקלוט ב טק-הייה ענףרות פתוחות בש  ִמ  די והותר קיימות מראות כי

עידוד תעסוקה  ,כלומר ;עובדים קיימיםסכן את משרותיהם של מבלי ל ,החרדים בוגרי התכנית

שוק העבודה ל נמוךתהיה בעלת תועלת נטו לכלכלה הישראלית ובעלת סיכון בתחום זה חרדית 

 . הנוכחי

ות בחשבון השפע הביאלא  ךא, על הכלכלה במישריןתוספת עובדים כיצד תשפיע  בחןמחקר זה 

 גבוהה יותראף תהיה  מעלייה בתעסוקת חרדיםשתצמח תית התועלת האִמ מכאן ש .עקיפות

הפנויות משרות את הלמלא  יוכלו בוגרי התכניתחרדים ה הגברים .התועלת המחושבתן מלכלכלה 

  . בין המדינההחרדית לולחזק את הקשרים בין החברה להעצים את המשק , בשוק
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