כלת ישראל
כל
שוק העבודה

דוח שהכינה הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה של בנק ישראל,
שהוגש למשרד התמ"ת ,מציג יעדי תעסוקה להוספת כ31-
אלף עובדים בשנה מקרב האוכלוסייה שאינה עובדת .כמה
מהם יהיו חרדים? ומה יהיה על הקצבאות?
דבי קאופמן
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שבועות האחרונים נושא החרדים
ופרנסתם מדיר שינה מעיני מקבלי
ההחלטות והציבור .איום מצד סיעות
יהדות התורה וש"ס להצביע נגד תקציב
המדינה בקריאה השנייה והשלישית בסוף
דצמבר  ,2010במידה שהצעת החוק למתן
קצבאות הבטחת הכנסת לאברכים לא תת מ
קבל ,גורם לראש הממשלה להתקפל ,לוותר
ולהפריש כספי ציבור לאברכים שלא נלחמים
על פרנסתם בעבודה .בכך ,הוא בעצם מותיר
את מצב אי התעסוקה של החרדים בישראל
על כנו ,ואף פוגע בבג"ץ ,במקום לנסות
להוביל פתרון הולם לבעיה .נשאלת השאלה,
כיצד ניתן בכל זאת להתמודד עם בעיית אי
התעסוקה של הציבור החרדי מבלי להיכנס
לסיבוכים פוליטיים.
"בנק ישראל רואה בשילוב החברה החרדית
בשוק העבודה של ישראל יעד מרכזי ,אשר
ישפיע באופן ישיר על שיעור התעסוקה
הכללי וצמיחת התוצר לנפש .לחברה החרדית
קיימים חסמי כניסה רבים ותמריצים שלילים
שונים ליציאה לעבודה" ,אומר פרופ' צבי
אקשטיין ,המשנה לנגיד בנק ישראל ,לקראת
מושב תעסוקה במסגרת ועידת ישראל לעס מ
קים של "גלובס".
"מתווה בצורה של 'ארגז כלים' ,שביכולתו
לטפל הן בחסמי הכניסה והן בהגדלת הת מ
מריצים החיוביים ליציאה לשוק העבודה,
עשוי לשנות את המצב" ,הוא מוסיף" .למשל,
שוברי סבסוד אישיים ,ליווי וסיוע למעסיקים,
סבסוד הסעות לעובדים ,וכן ייעול מערכת
מעונות יום".
ד"ר ראובן גל ,ממוסד שמואל נאמן בטכניון,
מוביל דוח המכונה "מפת הדרכים" .הדוח
נעשה בשיתוף פעולה בין מוסד שמואל נאמן
לגורמים שונים בממשלה ,בתעשייה ובאקד מ
מיה ,והוא כולל ניתוח של חסמים המפריעים
לשילובה של האוכלוסייה החרדית בשוק הע מ
בודה .הדוח הוא פועל יוצא של תכנית "ישראל

 - 2028חזון ואסטרטגיה כלכלית-חברתית
בעולם גלובלי" ,שהובילו אלי הורביץ ודוד
ברודט בשיתוף עם מוסד שמואל נאמן ,שנו מ
עדה לתת מענה לאחת הבעיות העיקריות
של המשק הישראלי  -השתתפות נמוכה של
הקהילה החרדית בשוק העבודה.
לדברי גל ,יש צורך בפעילות שטח ונקיטת
פעולות מיידיות" .הדוח שחיברנו מציע סדרה
של משימות קונקרטיות ,ישימות וניתנות
לכימות ומדידה ,שמטרתן להתגבר על החס מ
מים שמונעים מהאוכלוסייה החרדית להשתלב
בשוק העבודה הישראלי" ,הוא מסביר.
אילו פעולות יש לנקוט?
גל" :חיבור הציבור החרדי לגורמי תעסוקה,
קידום הכשרה מקצועית וחינוך אקדמי ושיפור
השימוש במנופים קיימים (כגון שירות צבאי
ואזרחי ,מדיניות פיסקאלית) .במסגרת כל
נתיב שכזה נכללות מספר משימות ,ולכל
משימה חייבם להגדיר לוח זמנים ,יעדים
מדידים ואף רשימת מבצעים פוטנציאלית".
ומה באשר לקצבאות האברכים? אם הממ־
שלה תמשיך להעניק אותן ,זה לא יפגע בכל
הניסיונות להוציא אותם לעבודה?
גל" :בקרב הציבור החרדי ,בעיקר האברכים
הצעירים שבהם ,יהיו תמיד כאלו שיישארו
בישיבה ויקדישו כל זמנם ללימודי קודש,
בין אם יקבלו קצבאות מוגדלות ובין אם לא.
אבל באותה מידה גם נכון לומר שישנם כיום
מספרים גדלים והולכים של אברכים שמבק מ
שים 'להשתחרר' מהגדרת 'תורתם אומנותם',
המונעת מהם לעבוד ,ומחפשים דרך להיכנס
לשוק העבודה .התהליך הזה קורה בתוך הצי מ
בור החרדי ללא קשר למדיניות הממשלה .יש
כיום סדר גודל של -כ  4,500 -אברכים שלו�מ
דים במסגרות אקדמיות ומקצועיות ,ומכינים
עצמם לעבודה מכניסה .ישנם גם כ2,500-
אברכים שמשרתים כרגע או בשירות האזרחי
או בצה"ל .לפני כשנתיים המספר היה קרוב
לאפס .אנחנו צופים כרגע בתהליך של שינוי
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משמעותי בתוך החברה החרדית ,בכיוון של
יציאה לעבודה .במידה מסוימת ,הלחץ מצד
סיעות יהדות התורה וש"ס נובע בדיוק מתוך
הדאגה של חלק ממנהיגי הציבור החרדי מפני
התהליך הזה".

שנוצר מעגל קסמים שנובע משיעור השתת מ
פות נמוך אשר מאט את הצמיחה ,ובמקביל
מגדיל את היקף האוכלוסייה שזקוקה לתמיכה.
הצורך לתמוך בנתח הולך וגדל של האוכלומ
סייה פוגע ביכולת המדינה להשקיע בתשתית,
וזה גורם להאטה בקצב הצמיחה ולהרחבת מעגל
האבטלה ,דהיינו גידול נוסף בהיקף האוכלוסייה
שזקוקה לתמיכה .בנוסף ,להשתתפות המועטה
של החרדים בכוח העבודה יש השלכות חברתיות
קשות לא פחות ,ואולי אף יותר ,מההשלכות
הכלכליות .מכיוון שהציבור החרדי כמעט ולא
עובד ,הוא נזקק לקצבאות ,דבר שגורם לתסיסה
חברתית בקרב הציבור החילוני שאינו מוכן לממן
את החרדים".
מהו הפתרון המיטבי?
"הפיתרון אינו אחד בודד ,וגם לא מסוג
'זבנג וגמרנו' .הפיתרון הוא בשילוב חכם
וזהיר  -והזהירות היא חלק חשוב בתהליך הזה
 של פתיחת עוד מסגרות הכשרה מקצועיתואקדמית ש'תפורות' לציבור החרדי ,הכנסה
הדרגתית (ובהסכמה עם ראשי הישיבות) של
לימודי אנגלית ,מתמטיקה ומחשב בישיבות
'הקטנות' (מקביל לתיכון) ,הרחבת מרכזי
הכוונה ותעסוקה (כדוגמת 'מפתח') ,עבודת
הסברה והכנה בקרב מעסיקים (לא חרדים)
לגבי הפוטנציאל הגבוה והאיכותי של עוב מ
דים חרדים (כמו גם נשים חרדיות!) ,הרחבת
שתי המסגרות הקיימות ,השירות האזרחי
והשירות בצה"ל  -לאברכים ש'תורתם או מ
מנותם' ,ועוד .מסמך 'מפת הדרכים' שכתבנו
מונה סדרה ארוכה של צעדים בדרך לפיתרון
המיטבי"¡ .

ובשיעור ריבוי גבוה .ההמלצות ניתנו בהתאם
לחסמי הכניסה המותאמים לכל אוכלוסייה ומין
בנפרד .בנוסף ,עוסק הדוח בקבוצת בעלי המוגי
בלויות ,ובמציאת התמריצים והתנאים אשר יסייעו
בשילובם בשוק העבודה.
פרופ' אקשטיין" :במצב הנוכחי ,החוק לפיקוח על
מעונות יום מיושן ואינו נותן מענה מספק עבור
אמהות העובדות במשרה חלקית .הדוח מציע
שינוי חקיקה ,המאפשר את הגדלת השימוש במי
עונות יום ככלי המקנה גמישות בשעות העבודה
לאמהות עובדות ומתמרץ את הגדלת המשרה.
"הדוח מדגיש את החשיבות הגדולה במרכז
השמה המותאם לתרבות החרדית ,הנשען על
מארג הקשרים האישיים הקיימים בחברה זו.
יש לשלב את המודל שפותח במרכזי מפת"ח

במסגרת  ,One Stop Centerהמציע כלים נוספים
להשתלבות בשוק העבודה .בהקשר זה ,יש ללמוד
מהמודלים אשר פותחו בתב"ת ,ולנסות להטמיעם.
בנוסף ,מציע הדוח שורה של הכשרות מקצועיות
ייעודיות למגזר החרדי (טכנולוגיות ,אקדמיות ועוד),
וכן עידוד לימודי הליבה בחברה בחרדית .השירות
הצבאי ותוכניות דומות מקלות את השילוב של
בוגריהם בשוק העבודה ,ועל כן יש לעודד את
שיעור ההשתתפות בתוכניות מסוג אלה.
"על כן ,אני סבור כי הדרך הנכונה לשילוב החרדים
בשוק העבודה ,היא על ידי הגדלת התמריץ לצאת
לשוק העבודה והורדת חסמי הכניסה .בדרך זו
החרדים יהוו חלק אינטגרלי מהכוח היצרני של
המשק ,דבר שיוביל רבים מהם לרווחה כלכלית
וליציאה ממעגל האבטלה והעוני".

מעגל קסמים מסוכן

פרופ' צבי אקשטיין

ד"ר ראובן גל

רק לסבר את האוזן ,על פי דוח שפרסם בנק
ישראל לאחרונה ,בשנ ת  2008מנתה האו�כ
לוסייה החרדית  637,000נפש ,שהם כ8.8%-
מכלל האוכלוסייה בישראל ,מתוכם 63.4%
היו מתחת לגיל  .20אם המגמות הדמוגרפיות
הקיימות לא ישתנו באופן דרסטי ,החרדים
יהיו ב 2028-יותר מחמישית מהאוכלוסייה
היהודית בישראל ,ואז ישראל באמת תמצא
את עצמה בבעיית צמיחה קשה.
מה משמעות הנתונים הדמוגרפיים הללו?
"יש להם משמעות כלכלית ,ביטחונית וחב מ
רתית .מבחינה כלכלית וביטחונית החברה
הישראלית נושאת על גבה את החרדים .שיעור
ההשתתפות בשוק העבודה בקרב הגברים
החרדים הוא כמחצית מהשיעור המקביל בקרב
שאר הגברים היהודיים .גם הנשים החרדיות
מועסקות פחות מנשים יהודיות אחרות .קצב
הצמיחה של כלכלת ישראל נפגע משיעור
נמוך של השתתפות בשוק העבודה .מאידך,
תמיכה במגזר החרדי גוזלת משאבים כלכליים
רבים ,מה שמאט עוד יותר את קצב הצמיחה.
"באשר לביטחון ,מתוך שנתוני הגיוס לצה"ל
כיום ,קרוב ל( 15% -מבין הגברים) אינם
מתגייסים לצה"ל אלא 'משרתים' בישיבות,
על בסיס הפטור 'תורתם אומנותם' .מכאן,

 31אלף עובדים בשנה
במסגרת דוח הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה
שהכין בנק ישראל ושהוגש למשרד התמ"ת ,אומר
פרופ' אקשטיין ,המשנה לנגיד בנק ישראל ,כי
הוצגו המלצות ליעדי תעסוקה פרטניים בתחום
העבודה להוספת כ 31-אלף עובדים בשנה (מעבר
לתוספת העובדים הנובעת משיעור הגידול הטבעי
של האוכלוסייה) .לדבריו ,תוספת זו תגרום לגידול
ממוצע בשיעור התעסוקה של כ 0.5-נקודת אחוז
בשנה ,ומתואמת עם תוספת של -כ 0.75%-לצמ�י
חת התוצר מדי שנה.
בדוח מוצע מתווה מדיניות כללי למשרד התמ"ת
ותוכניות ייעודיות לכל אחת מהקבוצות מועטות
ההשתתפות (לא רק חרדים) .קיימת התייחסות
רחבה בדוח לאוכלוסיות הערבית והחרדית ,המאוי
פיינות בשיעור השתתפות נמוך בכוח העבודה
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