עמוד 1

איש משתושם

000,2

אתגרים(עשור של
סיעור המוחות הענק שנערך בכנסישראל 2021בבנייני האומהלפנישלושה שבועות הניב שורה של
אתגרים
וכלכלית בעשור הקרוב בתחומיהחינוך,הממשל ,שוקהעבודה,שילוב
לניהול מדיניות חברתית
000,2
כ-
אנשיממשל,
המגזריםהערבי והחרדיבכלכלה ובחברה ,תחרותיות וקפיצת מדרגה של המשק
פעילים חברתיים ואנשי חינוך
כלכלנים,
שלישי,שלטון מקומי,
מגזרעסקי,ח״כים ,אקדמיה ,מגזר
טיפול ארוך טווח שיזניק את המשק החל בשבוע הבא :סדרת
ניסחו את כל מה שצריךלדעת כדילקדם
כתבות

 TheMarker-aתנתח את

האתגרים
העיקריים

שנוסחו בכנס

להפיל את חומת הושתהקדומות
מהפכה

מתרחשת בשנים האחרונות במגזר החרדי :יותר ויותר צעירים יוצאיםלרכוש השכלה אקדמיתומשתלבים
חילונים ,דנו בשאלה מה צריךלעשות כדילחזק את המגמה הזאת,אלה המסקנות
איש ,חרדים לצד

שקטה

העבודה.

כ300 -
מאת נחי

''

""

במבט

ראשון,

סוקר

קשה

מובילי

היה להניח

ופוריים.

בצורת

הדיונים

אהד

משהו

החרדית

החברה

שתתפים
העגולים במסלול
$DN2המשתתפים $DN2$בשולחנות
בבנם ישראל  2021היו שם נציגים מהזרם
הקיצוני של העדה החרדית ,רבנים ואישי ציבור
חרדים ולצדם,לעתים ממש באותוחשולחן,
בבירים באקדמיה ,במשרדי הממשלהואפילו
בעמותות הנאבקותלמען הופש דת בישראל.
ובכל זאת ,היה משהו אחד משותףלכולם:
ההבנה כי ישלעשות הכל כדילהגדיל את שי־
$TS1$שיעורי$TS1$
יעורי $DN2$התעסוקה במגזר החרדי ולשלב אותו במשק.
עורי
החלו ,אבל הרח־ עדיין ארוכה
ניצני השינוי כבר
שיעור העוניעדיין גבוה במגזר החרדי ,ואם לא
יחול שינוי משמעותי ,עתידה הכלכלי של יש־
$TS1$ישראל$TS1$
שראל $DN2$כולה נמצא בעקבות כך תחת איום חמור.
ראל
אחדות הדעות הזו גרמה לכך שהדיונים ,שנ־
$TS1$שנערכים$TS1$
מרתקים
במתכונת כזאתלראשונה ,היו
ערכים
שנערכים$DN2$

החרדי

ברוריה מירון,
פיתוח

מרכז

המגזר החרדי;

יועצת ארגונית לעמותת
קריירה לסטודנטים חרדים;
ידידות

מפתח
מרכז
קליין ,מנהל
חרדים; יחזקאלפוגל ,מנהל

פיתוח

מרכז
הקמפוס

החרדי,

םותנטו,

גרץ ,מנהל
השמה בשח״ר
ליבי אפין ,מנהלת תפעול,

תעםוקת

 Offshore-nשל מטריקס;
ראשי של חיל
העיתון
אלי פלאי ,מו״ל

הרשל
הקריה

מייסד ומנכ״ל המכללה

האקדמיתאונו; רנן הוטמן,
האקדמיתאונו; ד״ר ראובןגל,
שילוב חרדים ,מוסד שמואל נאמן למחקר
ראש

מדיניותלאומית;
יו״ר

קשרי

ועדת

מור

פועלי

אגודת ישראל,

פרויקט

תעשייה־קהילה

יוסף דייטש,יו״ר קרןק.מ.ח; פרופ'
עמירם גונן ,המחלקהלגיאוגרפיה,
יעקב גוטרמן,

משה ראב״ד ,רב

רם
ומקימי

פרויקט שח״ר;

״משפחה״,

חבר

החרדי

נשיאות

בשוק העבודה:

מועצתהעיתונות; רביבצולר ,מנכ״ל
עמית אפרת,
לתעסוקת
תנאים כלכליים
יצירת
חברה לביטוח(ביטוח
ישיר);
סמנכ״ל שירות לקוחות ויזהכאל;עו׳׳ד
חרדים :במצב הנוכחי ,מסלול היציאהלעבודה
ועדת
רוני פאלוך ,סגן יו״ר
התעבורה
של חרדים כרוךלעתים בתחילתו בקשיים כל־
$TS1$כלכליים$TS1$
ערר
ועדת
לשכת עוה״ד ,יו״ר
של
בלימודים ,ויתור
השקעה גבוהה
$DN2$כלכליים $DN2$שונים
כליים
עילית; יגאל תורו,
של עיריית בית״ר
משרד
בעלי
הפרסום אפיקים;
לרשויות ,הפס־
$TS1$הפסקת$TS1$
על מענקים והנחות בתשלומים
משנה למנכ״ל
מותנשטרן,
משה
קת
$DN2$הפסקת $DN2$הקצבה ממוסדותהלימודועוד.
מנורה־מבטחים; שלומי צדקי ,יועץ
יש צורר לפתח מודל שייתן תמריץ כלכלי הד־
$TS1$הדרגתי$TS1$
לשר התמ״ת; חגילוין ,כלכלן בכיר,
לכלכלה; ח״כ יוחנן
המועצה הלאומית
$DN2$הדרגתי$DN2$ליציאהלעבודה של גברים ונשים ,באמ־
$TS1$באמצעות$TS1$
רגתי
פלסנר ,ראש צוות ועדת חוץ וביטחון
$DN2$באמצעות $DN2$המעסיקים או העובדים עצמם ,או שיניע
צעות
לפיקוח על יישום חוק טל
במסגרת המורל הזה
אותם להקים עסק עצמאי.

שפירא־שמגר,

העבריתבירושלים;
עיריית מודיעין

עילית; דב
גולדפריינד ,מנכ״ל

הרב

גלובל

חטיבת

איידיאיי

בהתאחדות
התעשיינים;
עמותת
סמנכ״ל
אילן,
חדו״ש
ושוויון; אריאל דרעי,
דת
לחופש
החרדית
מנכ״ל המכללה
ירושלים;

האוניברסיטה

הבנק
הבינלאומי;
שילוב חרדיםבצה״ל;
יצחק

מטריקס

האוויר ,מיוזמי

שחר

ראש

מקבוצת

לאחר יותר משלוש שעות של
מורכבת וטעונה כל כך ,לא קללהגיעלהסכמות.
ואולםמובילי הדיונים התכנסו בחדר נפרד כרי
שבפניהם ניצבת
לנסח את האתגרים העיקריים
המדינה בעשור הקרוב בניסיונה לשלב את המגזר
דיונים בסוגיה

שיש
ד״ר שלמה נס,יו״ר פורום המנהלים של

משותן! בין ב 300 -המ־
$TS1$המשתתפים$TS1$

בשוק

בנק

יש לשקול

גם

הקמה והרחבה

של

מרכזי תעסוקה

$DN2$התאמת $DN2$מסגרות לשירות אזרחי; ובדיקה של גיל
מת
רבנים שתומכיםבמהלכים ,והםיכולים לשמש
גדולים בריכוזים החרדיים.
המשותף יהיה
סוכני השינוי .באמצעותהדיאלוג
הפטור מצה״ל לאברכים מבוגרים יותר.
בשילוב
1$2ND$וב$2ND$מרכזיים
אפשרלערוך את ההתאמות הנדרשות כדי לה־
$TS1$להעצים$TS1$
תפישות,
עמדות וחינוך :עבודה מול
החתים בשוקהעבודה:
$DN2$להעצים $DN2$את המגמה הנוכחית,ולהגיע להסכמות
בסיכון.
נושר או
חרדי
בנוער
טיפו׳ל
אצל מעסיקים ואצל
סטריאוטיפיות
תפישות
עצים
בנושאים שבמחלוקת ,כמו נושאים תקציביים,
האוכלוסיות
השתרשו בקרב
חרדים .במשך שנים
מתמודדת חח־
$TS1$חחברה$TS1$
הקשות שעמה
אחת מהבעיות
לתעסוקת
יצירת תנאים כלכל״ם
שנושרים
$DN2$חחברה $DN2$החרדית היא נוער ,בנים ובנות,
בישראל
צמצום פערילימוד ,בחינה של סוגיית ההכרה
ברה
שמהוות כיום חסם
עצמאית.
וורדים לשכיריםוליזמות
תפישות ועמדות
ממסגרותהלימוד התורניות ואינם מוצאים מס־
$TS1$מסגרת$TS1$
מרכזי להשתלבות חרדים בשוק העבודה .יש
בלימודים תורנייםועוד.
עבודה מול
עמדות ותימן
תפישות,
גרת
התפישות האלה בצד הביקוש
$DN2$מסגרת $DN2$אחרת .את הבעיה הזו אפשר להפוך לה־
$TS1$להזדמנות$TS1$
מעסיקים
סטריאוטיפיות אצל
תפישות
צורךלעבוד על
ואצל חרדים
$DN2$להזדמנות $DN2$באמצעות טיפול מקיף בנוער נושר או
זדמנות
ובצד ההיצע.לדוגמה,לסייע לחרדים מבחינה
צבא־
$TS1$צבאתעסוקה$TS1$:
ןדוחם
לסוגיית
במשך
ותמיכה
בסיכון,
גיבנש
ולהעניק כבר בגיל צעיר ארגז כלים
חינוכית
הכשרתו לחיי עבודה
תעסוקה:
$DN2$צבאתעסוקה $DN2$:חיזוק מסלולי השירות
לעצמאותוהכלכלית.
לחרדים;
מקצועי להשתלבות בשוק העבודה ,וכן לחזק
מסלול חייו עד
התאמת מסגרות לשירותאזרחי; ובדיקה של
את המוטיבציה שלהםלתעסוקה .מנגד ,בצד
זאת ,היה דבר אתר
הפטור מצה״ל לאברכים מבוגרים יותר
גיל
תוך
תוכניות
פיתוח
מנחים:
עקרונות
סטיגמות אצל מעסיקים שנ־
$TS1$שנרתעים$TS1$
ההיצע יש לשנות

ובכל

רתעים
$שנרתעים$DN2$מלהעסיק

טיפו<
הכשרתולחיי

בנוער

חרדים.

חייו עד

גיבוש

תעסוקה:
$DN2$צבאתעסוקה$DN2$:

פתרון

רוב

גם

חסם

החרדים

משירות

חרדי,
$DN2$ווילוניחרדי$DN2$,

רק נקודת מחלוקת
להשתלבות שלהם

בשוק התעסוקה.
שמעמדו הוא ״תורתו אומנתו״ אינו

רשאי

לפי החוק להשתכר מעבודתו,ולכן במשר

שנים

רבות

חרדים

רבים

במובן

לעצמאותו הכלכלית

נים
$DN2$בשנים$DN2$
פיתוח

צבאי או אזרחי אינה מהווה

אדם

עבודה

ותמיכה

במשך

מסלול

צבא־
$TS1$צבאתעסוקה$TS1$:
הקשר
לסוגיית

ההיעדרות של

קשהבישראל ,אלא

חרדי

נוטר או

בסיכון

חוששים

1$1ST$וב$1ST$בו־
מהצבא ואינם

ווילוני־וורדי,
דיאלוג
הרחב ביותר
האחרונות

ובריכת

לאורח

מתרחשת

החיים החרדי .בש־
$TS1$בשנים$TS1$

מהפכה

ווילוני־
$TS1$ווילוניחרדי$TS1$,
תוכניות תוך דיאלוג

ועריכת

התאנחה

במובן

הרחב

החרדי :צעירים

חרדים

התאמות

יוצאים

שקטה

במגזר

לרכוש השכלה

אקדמיתומשתלבים
ביותר -לאורח החיים התלדי
$DN2$במקביל$DN2$לירידה בהיקף הקצבאות מ2004 -
ביל
שינויים אלהיכוליםלהתעצם באמצעותדיאלוג
לעבוד.לצורר פתרון הסוגיה יש חררי־חילוני על הדרכים שבהן אפשר לשלב את
חרים לצאת
החרדים בשוק התעסוקה .גם בתוך המגזר החרדי
לבחון דרכים לפתרון מוסכם :חיזוק מסלולי
יש גורמים בכירים שהציבו זאת כמטרהואפילו
השירות לחרדים כמו נח״ל חרדי ושח״ר; התא־
$TS1$התאמת$TS1$
זאת במק־
$TS1$במקביל$TS1$
בשוק העבודה

תשותף למלת :ההבנה
הנל נר

■ש

להגר

את שיעור

התעסוקה
ולשלב אותו

הישראלי

nnr
במשק
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