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מומחילהכשירבמרכזים,הקידוםתכניתשדרוג

להפניהמיוחדלמענקאפשרותולבחוןקידום,

ועוד.איכותיתתעסוקהשלמקצועותללימודי

הוא,עליושהמלצנוהשלישי״הפתרון

האוכלוסייהלשילובמעסיקיםאמנתשלקידום

המדינה,נשיאידיעלשתיחתםבמשק,החרדית

ההסתדרותראשיהמשק,ראשיהכלכלה,שר

המסראתתעבירהאמנההמעסיקים.וארגוני

והיאפנים־חרדי,ולאלאומיבאינטרסשמדובר

האמנהעלהחתימההנייר.עלרקתהיהלא

שילובשללקידוםהמשךבתכניתתלווה

נכונותמביעעליהשחותםמעסיקחרדים.

בשטח.הזוהאמנהשלהיישוםעללפיקוח

הכלכלהשרמולרבותזהבעניין״עברנו

לטובתעזבהואכעתאבלררעי,אריהלשעבר,

וימשיךשיבואהחדשלשרמחכיםואנחנוהפנים

נשיאריבלין,ראובןאגב,היוזמה.אתלקרם

ופועלהזוהאמנהשלנלהבתומךהמדינה,

לקידומה״.רבות

העסקיבמגזרלהתמקד

במינהלחרדיםמחקרתחוםרכזמלחי,אסף

ביןהואאףהכלכלה,משרדשלהמחקר

והואהתעסוקה,תכניותקידוםעלהשוקדים

הממשלתית.הראיהזוויתאתמציג

המתקנת״האפליהמלחי,אומר״לדעתי״,

יותרופוליטיייצוגיעניןהיאהציבוריבשירות

הולךהציבורישהשירותלדעתצריךממעשי.

להוציאהיאכיוםהשלטתהמגמהומצטמצם.

העסקילמגזרושירותיםמשרותשיותרכמה

הפרטי,העסקיבמגזרזאת,לעומתהשלישי.או

מעסיקיםשלוהולכתגוברתתנועהרואים

בעסק.אצלםחרדיםשמכניסיםחילונים

השתלבותמזהיםאנוהאחרונות,השנים10ב־

הבינוהמעסיקיםהעסקי.במגזרמאורחזקה

בהחלטואפשרכך,כלנוראיםלאהחסמיםכי

מרוצים״.ולהיותבעסקחרדיםלשלב

ההשתלבות?התהילהעםקימגזרבאיזה

גדולעובדיםציבורשמעסיקות״חברות

החרדיםבשילובהראשונותהיוומגוון,

בשבילרביםצעדיםעשוגםשםבתעסוקה.

ארגנוהחרדי.העוברשלכניסתואתלרפד

הכשרותהפרדה,יחד,שיעברוקבוצות

המימוןעליושבשהרובכמובןועוד.מותאמות

החברותבלעדיוהכלכלה,משרדשלוהסבסוד

התהליכיםכלאתלבצעמסוגלותהיולא

הללו.המשמעותיים

הפרויקטלכלשלהםהחשובה״התרומה

בעיקרמתבטאבתעסוקהחרדיםשילובשל

הרגילוהללוהחברותהעניקו.שהםבמקפצה

שזהמאידך,המעסיקיםואתמחדהחרדיםאת

יכולשם,שעברחררימוצלח.ואפילואפשרי

הפרטי,למגזרהלאהלקפוץיתירהבקלות

וליהנותישירמעסיקמולעבודהלמצוא

גבוהה״.ממשכורת

ההכווןמרכזיאתהכלכלהמשרדרואהאין

זה?אהרבזהשצציםהקהילתיים

החרדיבמגזרמפעילהכלכלה״משרד

ממשלתיים,הכווןמרכזימעשרהלמעלה

בכלמבפנים.חרדיבצוותכולםשמאוישים

לומרמהישבעיקר,החסידיותלקהילותזאת,

פנימיבארגוןהקהילהבנישלהאמוןבפנים.

שיתוףלהםישתוצאות.ומניבגבוההוא

מלאן:ולעד״ו

דיברורבות״שנים

שהציבורכךעל

רקוגדל,הולךהחרדי

לחלחלהחלהעכשיו

רוציםשאםההבנה,

החרדיהציבוראת

העבודה,בשוק

לולתתמוכרחים

מתאימים״כלים

שםהממשלתיים,המרכזיםעםהדוקפעולה

דברשלבסופוכיהסיוע,כלאתמקבליםהם

תעסוקתיפתרוןלקדםאחתמטרהישלכולנו

המגזר״.לבניאמיתי

אתיתפטוהםתהליךשלבםופוהאם

המושכות?

תידרשמתיעדעצמי,אתשואלתמיר״אני

התעסוקה.בקידוםהממשלתיתההתערבות

׳חברשיטתגובר,וזהוילך,יגברשזהככלהרי

שלאדירותכמויותמעצמהתייצרחברמביא

הבינונישבטווחמניחאניעבודה.מקומות

ההכווניםכלאתיצטרכופחותהחרדיםוהארוך,

והסבסודהמימוןאתואפילוהממשלתיים,

יציףהמשרותמלאילמעסיקים.שמועברים

לעשותירעלעבור,שירצהמיוכלהשוק,את

עצמו.בכוחותזאת

אדיר.וחברתיאנושיהוןישהחרדית״לחברה

הפנימית,הלכידותאהר.מגזרלאףזהאתאין

והסולידריותההדוקיםהחברתייםהקשרים

מהריותרלאוזןמפהמידעמעביריםהיפה

החרדיםהממוחשבת.בתקשורתרץשזהממה

ואניהללו,החיוביותהתכונותאתלנצלירעו

כברשנים,10אובעודשכשנדברמקווה

פשוטכיהללו,ההכווןמרכזיאתנצטרךפחות

ופשוט״.טבעייהיהזהאותם.יצטרכולא

בצווארהקולר

המאכערים

בטכניוןבכירחוקרהואגלראובןד״ר

המחקריםאתמנהלהוארבותשניםמזהבחיפה.

חרדיםושילובבכלל,החרדיתהחברהבענין

בענייןמחקריוהמלצותבפרט.בתעסוקה

יריעלואומצוהתקבלוהחרדית,התעסוקה

המתקנתהאפליהאתוגםישראל,ממשלות

ופעילותו.למאמציוגלמנכסוההיסטורית,

עשויהולתארימ,לתעודותהדרישה

חרדיםלשילובהממשלההחלטתאתלהכשיל



הציבורי.בשירות

דורשותשאינןרבותמשרותישנן״ראשית,

שדיסוברואנישכן,רבותישנןאולםתואר,

לשמוררוצההמדינהשירותנציבותבצדק.

הציבורי.בסקטורומכובדתמםויימתרמהעל

שלגדולותכמויותשישלזכור,צריךבנוסף,

תעודהלהציגיכוליםשכןחרדיםמשתלמים

לנוויהיההיוםירחקלאלדעתי,ולהתקבל.

שישמשספרדי,אוליטאיאוחסידחרדי,

שלאיראווכולםממשלתי,משרדכמנכ״ל

ויראהיתרגלהישראליהציבורכלום.יקרה

להשתלבמסוגליםהחרדיםנושך.לאשזה

העבודה״.בשוק

עובדימביןדושברפערינובעיממנין

לחרדים?חילוניימ

עלמדברמקלבאוריח״כאת״שמעתי

כדינעשתההקמתןשכלאדםכחחברות

עלולהתעשרהחרדיותהעובדותאתלנצל

כזו.אחתחברהמכירלאאנידמגוגיה.זוגבן.

הניצולועלהשכרפעריעלהצעקהככלל,

שהוצגוהנתוניםכמעט.עובדתימקוםלהאין

ביןהשכרפעריבענייןשליהמחקרבחוברת

ממוצעעלמתבססיםלחילונים,חרדיםעוברים

הפעריםעלכלוםאומרלאוזהוסטטיסטיקה,

שלחרדיםלזכור,צריךעליהם.מדבריםשאנו

תואר.לאגםולרובםותקאיןעדייןהעוברים

השכר.שיעורעלמשליכיםהללוהנתוניםשני

ניצול״.שלענייןלאזהמשמעי,חד

מההחברה.שלעובדימלגבירקנבוןזדו

אומ?כחחברותעלתאמר

ל׳מאכערים׳להפנותצריךהזוהשאלה״את

כחבחברותאכןמצויההזוהתופעההחרדים.

בשאילתא.מקלבהתכווןלזהואוליאדם,

השירותבמרכזיבעיקרבולטיםהשכרפערי

רוצהשאיניחרדיותעריםמכמההמוכרים

אדםכחבחברותמדוברשםשמן,אתלהזכיר

החברותבראשהעומריםחרדית.הנהלהשלהן

שלהשפוףגווןעלעושרםאתעושיםהללו

רוצותהכלשבסךהמסורות,החרדיותהעוברות

זהשםגםזאת,בכללחמן.פתאתלהרוויח

רבותארםכחחברותלניצול.קשורתמירלא

כךהואשהשכרבמפורשלעובדמצהירות

אלאלשולחן,מתחתזהאתמחביאיםולאוכך,

ולאמאחרלהסכים,נאלצתהחרדיתשהעובדת

אחר.משהולהישתמיר

במפעליםשגםלדעת,צריך״בנוסף,

כחחברותבאמצעותעובדיםשמעסיקים

קליטתשלמבורךתהליךמתבצעהאדם,

מצבתאלהאדםכחמחברותמצטיינותעוברות

אינןרבותהייטקשחברותנכוןהמפעל.עוברי

ושווהקבוע,בסיםעלהעובדותלכלזקוקות

בהמשך,אולםאדם,כחחברותלהעסיקלהן

הקבועה.במצבתונקלטותהולכותהמצטיינות

מלחי:אסף

החרדית״לחברה

אנושיהוןיש

אדיר.וחברתי

הפנימית,הלכידות

החברתייםהקשרים

ההדוקים

היפהוהסולידריות

מידעמעבירים

יותרלאוזןמפה

רץשזהממהמהר

בתקשורת״

ירושליםב׳אינטל׳נשים120מתוךלדוגמה,

שכברעובדות20כ־כמדומניישנןלמשל,

משכורתמקבלותוהןהמפעל,כעובדותנקלטו

העוברות״.לשארזהה

החרדימ?בשילובהמדינהשלהאינטרסמה

מהוויםהיוםכברכמעט.רטוריתשאלה״זו

א׳בכיתותישראל.מאוכלוסיית%01החרדים

שנים,15שכלשאומרמה%03עלמדובר

לפיעצמה.אתמכפילההחרדיתהחברה

%04כ־החרדיםיהיו2059בשנתזה,תרחיש

יכולהלאישראלמדינתבישראל.מהציבור

בשוק,ישולבלאענקשציבורלעצמהלהרשות

מסוכןזהשקורים.התהליכיםעלישפיעלא

מכך.יותרואפילובמשקלצמיחהלתל״ג,

שלסופהתהיהשזושאומריםקיצוניים״ישנם

ויצרנית.מערביתדמוקרטיתכמדינהישראל

הצדדיםשלכללינראהכך.סבורלאאני

וכלאמיתית,הידברותשקיימתכן,רצוןיש

לפיד,שלהשטותאתעושהלאהמדינהעוד

תהליכיםהחרדיםעלכופהלאהיאעודכל

אתיעשוהחרדיתבחברההתהליכיםמשלה,

ולגמישותרביםלשינוייםמעצמםויביאושלהם

בדרישות״.

שילובאתנבוןמעכלהפרטיהסקטור

בשוק?החרוימ

העסקהאתניסורביםחילונים״מעסיקים

שעושיםכמונוראלאממששזהוגילוהזו,

אוכלכנסת,ביתלסדרגדולסיפורלאזהמזה.

גםאוכל.בחדרמםויימתהפרדהואפילוכשר,

אתאטאטמעכלתהפוליטיתהחרדיתההנהגה

אומריםהםסגורים,במפגשיםכיום,הרעיון.

עליהם״.לחשובאפילוהעזולאשבעברדברים

הרוחנית?השמירהבדברומה

לגבינתונים.עםרקעוברואניחוקר,״אני

בעיותשישנןחושבלאאניהעסקי,הסקטור

הצרכיםאתלכבדיודעיםהמעסיקיםרוחניות.

שלאאלההםמסכימים,שלאומיהחרדיים,

החרדי,החייםאורחאתמכיריםולאיודעים

שחוששאחדכלכמוחשש,להםישולכן

גםויידעו,שיכירולאחרמוכר.והלאמהשונה

בעיה״.כלתהיהלאאיתם

מדינהבתוךמדינה

קמ״ח,יו״ראלשבנוהמעגל,סגירתלשם

מגמתעלדעתואתלשמועפלדשטיין,מוטי

החרדי,במגזרלקיומהטועןגלשר״רהפתיחות

לשוקהחרדיםאתתובילשלדעתומגמה

נוקשות.פחותדרישותעםהתעסוקה

אומרהפוך״,אומראניאומר,גלשר״ר״מה

אניאבלחרדים,וחוקרחילוני״הואפלרשטיין.

חרדיתפתיחותעלמדברהואבפנים.וחיחררי

טועהשהואלךאומראניאבלותגבר,שתלך

כמהולעורלממשלהבמחקרים.ושוגהבתחזיות

גנוזהתקווהישנהבתחום,שעוסקיםחילונים

החרדיםאוטוטושהנהכמוסהמשאלהמיןבלב,

מיניכלעליוותרוחומרות,יגמישוישתנו,

אחר.לעםסוףסוףוהיינוותרבויות,הלכות

שלאובוודאיסיכוי,לזהאיןיקרה,לא״זה

קמ״חשלהסיסמהכך.לומריהודיולאנכון

כלום.עללהתפשרמוכןלאאנילחלוטין.שונה

והלכה.חומרהעלשלאובוודאימנהגעללא

ברמהלמקצוענותסתירהשוםאיןזאת,עםיחד

להתמקצע.שרוצהלמישנעניקביותרהגבוהה

החילוניםעםחברתייםושילוביםפשרותאבל

יכירםלאמקומםלחלוטין.פסוליםהינם

אצלנו״.

הורןאתשעושימחרוימעלמדברהוא

הזו.

החוקריםבהגדרה.טועהשהוא״כנראה

שמגדירמיעצמית׳.׳הגדרהלפיחרדימגדירים

ההולכתהמטריהתחתנכנסחרדיעצמו

יודעים,כולנואבלהמגזר.שלומתרחבת

זכאיאכןכ׳חרדי׳עצמושמגדירמיכלשלא

תהליךשישנוהוכחהלאזולכןהזה.לתואר

ישלולאשהםוכדאיוגמישות.פתיחותשל

הציבורסיכוי.לזהשאיןושיידעועצמםאת

אחרילךולאלדתו,נאמןלדרכו,קנאיהחרדי

שהממשלהחבל׳חרדים׳.לעצמםשקוראיםאלה

מוטעותהןכיהללו,הממלצותאתמקבלת

לשמההמרכזיתהמטרהאתיקרמוולאמיסודן

ההחלטה.אתהממשלההעבירה

במפעלשנקלטועוברות20עלמדבר״הוא

אותןכלעםמהאבלשכך,יתכןאחר.אוכזה

כוחבחברותניצולשישבהחלטנקלטו?שלא

שח.הואמהיורעשהואלמקלבותאמיןהאדם,

היווהלוואיגדול,אחרקשקושזההתאריםגם

המרינה.שירותלנציבותחרדיםכמהמכניסים

הצורךאתושםפהשימחקולהשפיעיכוליםהם

במכרזיםאותםצריךמהבשבילבתארים.

מוטבמאומה?ולתוארבינםשאיןובמשרות

גמראבלימודילהכרהלהביאמאמץשייעשה

הרוחבמדעישמכיריםכמובדיוקכתואר,

האישאתמקרםממשלאשזהלמרותוהחברה,

שהםהיאהבעיההציבורי.בשירותבעבודתו

הםאבלושנשתלב,בהםשנכיררוציםאמנם

בנו״.להכירממהריםלא

יעלהמהלטפט,ימשיךלאוהשילובבמידה

החרדי?השוקשלבעתידו

היום,כברמדינה.בתוךמדינהכאן״תהיה

פנימיתכלכליתמערכתעלהחרדיהמגזרבנוי

הנאה.שלרגלדריסתבהאיןשלמדינהוסגורה,

תורמתשלאפרטיתאוטונומיהמעיןלנויש

כךבעקבותכיטוב,לאזהכלום.כמעטלתל״ג

לקבללהתחנןוצריכיםכפרזיטיםמוצגיםאנו

בזכותאלינולהגיעאמוריםשהיותקציבים

בחסר.ולא
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שלו.המתמשכתבקריסההמחיראתמשלם

השילוב.תהליכילהצלחתמחכיםלאהחרדים

חברותפותחיםהחרדייםמהצעיריםמאוררבים

נוגסיםשהםתוךיפה,ומתפרנסיםפנימיות

לאסלקוםהנה,הכלליות.בחברותמשמעותית

אתקלטהנתיבמוגן,סלולארילהוציארצתה

למעלהלהישוהיוםבזמן,עליוטיפסההגל,

לאהחרדיםוהיזמיםחרדיים.מנויים000,5מ־

כאן.יעצרו

שבסופוהוא,החילוניםשלהבלהות״חלום

מדינותשתיכאןיהיוותהליך,יוםשל

לאורמשגשגת,חרדיתמדינהאחד.לעם

חילוניתומדינההמובטח,הטבעיהגידול

הדמוגרפיהנתונילאורמתמשכת,בשקיעה

צריכיםואנחנונלחמים,הםזהעלהקודרים.

אולםלשילוב,להיענותחזקים.להיות

הרוחניותדרישותינוכליתקבלואםרק

והתרבותיות״.


