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 המסחר והתעסוקה , משרד התעשייה

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

במשרד , המסחר והתעסוקה, באג� להכשרה מקצועית שבמשרד התעשייה
האוצר ובמשרד המדע והטכנולוגיה בדק משרד מבקר המדינה את , החינו�

הבדיקה . פעילות� של המשרדי� לעידוד השתלבות המגזר החרדי בשוק העבודה
שור הכללי נבדקו החסמי� במגזר החרדי המקשי� במי: נעשתה בשני מישורי�

ובמישור התפעולי נבדקו התכניות שמטרת� לעודד ; את ההשתלבות בתעסוקה
כ� נבדק אופ� יישומ� של ; חרדי� ולסייע לה� לצאת לעבוד ותרומת� עד כה

בדיקות השלמה נעשו . 2007#2011החלטות הממשלה שהתקבלו בנושא בשני� 
ויינט 'מ שהיא חברה משותפת לארגו� ג"עסוקה בע תנופה בת#ת "בחברת תב

 .ישראל ולממשלה

; בכמה משרדי ממשלה; במשרד האוצר; המסחר והתעסוקה, במשרד התעשייה
בבתי חולי� ממשלתיי� ובכמה חברות ממשלתיות נבדקו הפעולות שמטרת� 
עידוד הרכישה של מוצרי� ישראליי� באמצעות העדפת רכישת תוצרת האר' 

 . ת מיובאת ובאמצעות רכש גומלי�על פני תוצר

 

 שירות התעסוקה

בשירות התעסוקה נבדקו סוגיות בנוגע לסדרי רישו� הנתוני� על פעילות שירות 
במסגרת הבדיקה נבחנו סדרי הרישו� . התעסוקה וסדרי הדיווח עליה� לציבור

כמו כ� נבדקו ההשפעות . #2009 ו2008והדיווח לגבי השמת דורשי עבודה לשני� 
הבדיקה נעשתה . אות� הנתוני� על שכר העידוד הנהוג בשירות התעסוקהשל 

בכמה לשכות תעסוקה ובמוסד לביטוח , במשרד הראשי של שירות התעסוקה
 . לאומי
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 פעולות הממשלה לעידוד השתלבות 

 המגזר החרדי בשוק העבודה 

 תקציר


על פי דוח ה .1OECD1
, 2010ת שפורס� לקראת קבלתה לארגו� בשנ,  על ישראל

בעיקר בקרב , שיעור העוני בישראל הוא הגבוה ביותר מכל מדינות הארגו�
הדוח קובע כי הדבר נובע משיעור השתתפות נמו� בכוח . האוכלוסייה הצעירה


העבודה בהשוואה למדינות הOECD ,בייחוד בקרב המגזר החרדי והמגזר הערבי .
יי� על התפתחות הכלכלה הדוח קבע כי שיעור ההשתתפות הנמו� בכוח העבודה מא

והמלי� כי ישראל תנקוט צעדי� לשיפור מעמד� של מגזרי� אלה בשוק , בישראל
בהחלטה על עידוד תעסוקת ,  ציינה הממשלה2010יצוי� בהקשר זה כי ביולי . העבודה
חרדי�
2

 . את הצור� הלאומי לשלב את המגזר החרדי בתעסוקה, 

 בשנת ,)נובע מהקושי להגדיר מיהו חרדישהשוני ביניה� (על פי אומדני� שוני�  .2
 נפש800,000
 ל600,000 מנה המגזר החרדי בי� 2009

3
 עמד שיעור 2008בשנת . 

64
25 שיעור המועסקי� מקרב האוכלוסייה בטווח הגילי� 
ההשתתפות בתעסוקה  

 בקרב האוכלוסייה היהודית הלא 77% בקרב האוכלוסייה החרדית לעומת 48% על 

40%
 כ
 כי שיעור ההשתתפות של הגברי� החרדי� נמו� במיוחד יודגש. חרדית 
 בקרב יהודי� לא חרדי�82%לעומת 

4
בקרב הנשי� החרדיות שיעור ההשתתפות ; 

א� כי ג� הוא קט� מהשיעור בקרב יהודיות לא , 57%
 כ
בתעסוקה גבוה יותר 
: ידול ניכרעוד יצוי� כי שיעור המגזר החרדי בגילי� אלה נמצא בג. 74%
 כ
חרדיות 

 מהאוכלוסייה בשנת 6%
 ל2000 מכלל האוכלוסייה בישראל בשנת 4%
שיעורו עלה מ
2030 בשנת 17%
והוא צפוי לעלות לכ, 2010

5
דהיינו א� לא יהיה שינוי מהותי , 

שיעור העוני בישראל יל� ויגדל ויביא לפגיעה חמורה , בתחו� התעסוקה במגזר זה
 .במשק כולו

, 2009 העלו כי הפסד התוצר הישיר למשק הישראלי בשנת חישובי משרד האוצר .3
4
נאמד בכ, 31כתוצאה מדחיית כניסת� של גברי� חרדי� לשוק העבודה לגיל שמעל  

כי הגדלת ההשתכרות , בחישוב ההפסד העקי- השיעור גבוה א- יותר. ח"מיליארד ש

 בקרב משפחות חרדיות פירושה ג� הגדלת הצריכה ועמה שיפור ברמת החיי� � ובכ

משמעות , כמו כ�; יש תרומה עקיפה ניכרת למגזר עצמו ולמשק המדינה בכללותו
. הגדלת ההשתכרות לטווח ארו� עשויה להיות ג� הקטנת התמיכה מכספי המדינה

חברתי מהשורה 
 שילוב� של החרדי� בשוק העבודה הוא אתגר ומנו- כלכלי
כלומר 
 . הראשונה

שני� האחרונות בשילוב המגזר החרדי בשוק הגו- הממשלתי העיקרי העוסק ב .4
עיקר ). ת" משרד התמ
להל� (המסחר והתעסוקה , העבודה הוא משרד התעשייה

__________________ 

 .לאומי של המדינות המפותחות לשיתו� פעולה ולפיתוח כלכלי�ארגו� בי�  1

 .15.7.10, "עידוד תעסוקת חרדי�" בדבר 2000' החלטה מס  2
˘È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ ‰Ï„Â‚ ˙„ÈÓ‡Â ‰„È„Ó ˙ÂËÈ˙ ", )ס"הלמ(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   3

Ï‡¯˘È·" ,2011& מר. 

4  ÌÈÎ¯·‡Ï ‰Ò�Î‰ ˙ÁË·‰ ˙Â‡·ˆ˜ ¯„Ò‰ ‡˘Â�· ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„ , 12' עמ, 2010דצמבר. 
 .11' עמ, ש�; 4ראו הערה   5
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 האג- 
להל� (פעילותו נעשית באמצעות האג- להכשרה ולפיתוח כוח אד� במשרד 
וינט ישראל'בשיתו- ארגו� ג) להכשרה מקצועית

6
בת 
וע� חברה, )וינט' הג
להל�  (

ת או " חברת תב
להל� (מ " תנופה בתעסוקה בע
ת "יה� בש� תבמשותפת לשנ
מטרת החברה לבנות ולבצע תכניות לעידוד ולקידו� תעסוקה ולימודי� בקרב ). ת"תב

. ולהשימ� בעבודה, ובכלל אלה החרדי�, אוכלוסיות שאינ� משתתפות בשוק העבודה
תיי� נוספי� גופי� ממשל. ת תומ� במפעלי� המעסיקי� חרדי�"כמו כ� משרד התמ

�המפקח על הסמינרי� החרדיי� להכשרת עובדי , בעלי נגיעה לנושא ה� משרד החינו
המפקחת בי� היתר על מסגרות אקדמיות , המועצה להשכלה גבוהה; הוראה

שבמסגרתו מתקיימות לאחרונה הכשרות למתגייסי� , ל"וצה; המיועדות לחרדי�
 . מקרב החרדי�

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את פעילויות הממשלה 2011ר עד אוגוסט בחודשי� פברוא
המוכוונות לעידוד השתלבות המגזר החרדי בשוק העבודה
7

הבדיקה נעשתה בשתי . 
 הצבעה על החסמי� המובני� במגזר החרדי המקשי� על 
הרמה הכללית : רמות

סייע  התכניות שמטרת� לעודד חרדי� ול
והרמה התפעולית ; השתלבותו בתעסוקה
וכ� יישומ� של החלטות הממשלה שהתקבלו בנושא , לה� לצאת לעבוד ותרומת� עד כה

ובדיקות השלמה נעשו בחברת , ת"הבדיקה נעשתה במשרד התמ. 2011
2007בשני� 
במועצה , במשרד החינו�, במסגרת הביקורת נעשו בירורי� במשרד האוצר. ת"תב

, במשרד המדע והטכנולוגיהלאומי ש
במינהלת השירות האזרחי, להשכלה גבוהה
 .בעיריית בני ברק ובעיריית מודיעי� עילית, במשרד ראש הממשלה

 

 עיקרי הממצאי�

חסמי� המקשי� את העלאת שיעור השתתפותו של המגזר החרדי בכוח 
 העבודה

המדינה מבקשת למצוא דרכי� שיאפשרו למגזר החרדי לצאת למעגל העבודה בלי 
ה כרו� מטבע הדברי� בהתמודדות ע� חסמי� רבי� מאמ� ז. לשנות את אורחות חייו


 והעיקריי� שבה�
8

בי� היתר בשל חסר בידע (תעסוקתי 
מחסור בהו� אנושי: 
המביא למגוו� מצומצ� של אפשרויות ) באנגלית ומתמטיקה ובהכשרות מוכרות

 הסדרי תשלו� של קצבאות שיוצרי� כדאיות 
הסדרי� שלטוניי� ; לתעסוקה
שכ� גברי� חרדי� , )לגברי�(חובת השירות הצבאי ; ת לעבודהכלכלית נמוכה לצא

המבקשי� להימנע מחובה זו חייבי� ללמוד בישיבה ונאסר עליה� לעבוד או לקבל 
 .הכשרה מקצועית

__________________ 

אמריקני הפועל למע� אוכלוסיות המתקשות להשתלב או לתפקד בחברה �וינט הוא ארגו� יהודי'הג  6
 .בישראל

7
,  בשלב זה את הסוגיה במגזר הערבינוכח מורכבות המטלה החליט משרד מבקר המדינה שלא לבחו�  

 .אבל ג� אליה ראוי להתייחס בעתיד

 .2009, המועצה הלאומית לכלכלה,  ‰Ï‡¯˘È· È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó‰-‰˜ÂÒÚ˙· ·ÂÏÈ˘ ÍÂ˙ ‰ÓˆÚ , חגי לוי�  8
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 החלטות הממשלה בנושא תעסוקת חרדי� וביצוע�

כדי לעודד את השתלבותו של המגזר החרדי בתעסוקה תו� התמודדות ע� החסמי� 
משרד מבקר המדינה בדק .  כמה החלטות2010
2007יבלה הממשלה בשני� ק, דלעיל

 :את סדרי ביצוע� של המרכזיות שבה� והעלה כדלקמ�

ה .1 ק ו ס ע ת ב ת  ו ב ל ת ש ה ל ת  י נ ט ר פ ת  י נ כ  החליטה 2007באפריל : ת
הממשלה
9


נדה כלכלית'אג" לאמ� את עקרונות הפעולה המופיעי� במסמ� המדיניות 
שהכינה המועצה הלאומית , )נדה' מסמ� האג
להל� " (2010
2008חברתית לישראל 

בעיקר עבור , המסמ� הציע להקנות כלי� פרטניי� להשתלבות בתעסוקה. לכלכלה
כי תוק� ועדה , בי� היתר, החלטת הממשלה קבעה. המגזר החרדי ומגזר המיעוטי�

. יישו� וליווי של תכנית הפעולה, לש� תכנו�) נדה' ועדת האג
להל� (משרדית 
בי�
 .לש� גיבוש המלצות שידונו במגזר החרדי הוקמה ועדת משנה

הביקורת העלתה כי ועדת המשנה לא הגישה דוח שהיה אמור לכלול תכנית פרטנית 
כ� נמנע מהממשלה המידע הנחו� כדי לבחו� את הכלי� שהוצעו . למגזר החרדי
נדה ולדו� בהמלצות על הפעולות שיש לנקוט כדי לשלב חרדי� 'במסמ� האג

ת טר� הכי� תכנית עבודה אופרטיבית למגזר "עוד הועלה כי משרד התמ. עסוקהבת
החרדי ולא הקי� מטה לעידוד התעסוקה בקרב האוכלוסיות מעוטות ההשתתפות

10
 .

כלכלית א� התמונה 
מדובר במטלות בעלות חשיבות לאומית חברתית, הנה כי כ�
 .שעולה מצביעה כי התקדמות הטיפול בה� מועטה ואטית

�ה .2 י ד ע י ב ה  ד י מ ע ה ת  ד י ד מ ב  � ר ו נדה צוי� כי יש 'במסמ� האג: צ
רק . שנתיי� לצמצו� העוני ולהגדלת שיעור התעסוקה
לקבוע יעדי� כמותיי� תלת

החליטה הממשלה, נדה'שלוש שני� לאחר אישור עקרונות מסמ� האג, 2010ביולי 
11
 

 גילי� בטווח ה( למגזר החרדי 2020היעד שנקבע לשנת . לקבוע את יעדי התעסוקה

25
בעיקר , זהו יעד מאתגר.  ה� לגברי� ה� לנשי�63%היה שיעור תעסוקה של ) 64
, ) מה� בכל שנה9,200שכ� בבסיסו הנחה שיתווספו לשוק העבודה (בנוגע לגברי� 

 . וחובת מימושו נמצאת על כתפי מוסדות השלטו�

עוד . 2020הועלה כי הממשלה לא קבעה יעדי ביניי� הנגזרי� מהיעד הסופי לשנת 
ת "ת בשיתו- חברת תב"נמצא כי אי� במדדי ההצלחה הכמותיי� שקבע משרד התמ

הטווח שקבעה 
היעד ארו�, הנה כי כ�.  כדי להביא להשגת יעדי הממשלה2011לשנת 
 . הממשלה עשוי להיות בגדר שאיפה והצהרה גֵרדא שספק א� היא בת השגה

 

 ת"ת וחברת תב"פעילות משרד התמ

ת הפעילו תכניות ניסיוניות שמטרת� "וינט וחברת תב'ו- הגת בשית"משרד התמ
משרד מבקר המדינה בדק את . לעודד חרדי� לצאת לעבודה ולסייע לה� להתמיד בה

ת בנוגע "ת ותב"כפי שעולה מנתוני משרד התמ, תוצאות הפעלת התכניות האלה
וא- , �והעלה כי הג� שמדובר בפעילות העשויה להיות פורצת דר, 2010
2005לשני� 

__________________ 

 .22.4.07, "2010�2008חברתית למדינת ישראל לשני� �נדה כלכלית'אג" בדבר 1586' החלטה מס  9
 . 2010יוני , ‰ÁÂ„·Ï‡¯˘È· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙ÂÈ�È„Ó ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ כפי שהומל)   10
 .15.7.10, "2020�2010הצבת יעדי תעסוקה לשני� " בדבר 1994' החלטה מס  11
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ובכל הקשור , נכללות בה יותר נשי� מגברי�, שחלק מהתכניות ה� רק בתחילת דרכ�
 : לגברי� היקפה עודנו מצומצ�

" פרנסה בכבוד"בתכנית המרכזית להכשרה מקצועית של גברי� המכונה  .1
 גברי� ומתוכ� הושמו 620
כ, ת"על פי נתוני תב, השתתפו בשני� האמורות לעיל

ובתכנית ,  תלמידי� בלבד30כנית להכשרת הנדסאי� הוכשרו בת. 250
בעבודה כ
מרכזי פיתוח (ח "תכנית מפת.  איש700
לעידוד לימודי� אקדמיי� השתתפו כ

שבמסגרתה מופעלי� מרכזי השמה והכוונה תעסוקתית ייחודי� ) תעסוקת חרדי�
2006
 גברי� מאז הפעלתה ב1,250
הביאה להשמת� של כ, לאוכלוסייה החרדית .

 חישובי משרד מבקר המדינה מספר� הכולל של הגברי� המושמי� בתכניות לפי
תרומה זו אמנ� חשובה . 1,600
הוא כ, ת"ת וחברת תב"המשותפות של משרד התמ

על הממשלה ומשרדיה . א� שיעורה בטל בשישי� לנוכח היעד שקבעה הממשלה
 . להגביר את המאמצי� למימוש היעד האמור לעיל

ת בנוגע לדרכי הפעלת "פעולות המעקב והבקרה של משרד התמהועלו ליקויי� ב .2
היעדר נתוני� בדבר מספר : ובה�, התכניות שמטרת� לעודד חרדי� לצאת לעבודה

ת לנתוני משרד "התאמה בי� נתוני תב
התלמידי� שהוסמכו בחלק מהתכניות ואי
חלק מוועדות ההיגוי ; ת באשר למספר התלמידי� בקורסי ההכשרה השוני�"התמ

יעדי� , אשר תפקיד� קביעת מדיניות, ת"שבה� משתת- משרד התמ, של התכניות
ת לא בדק כראוי את "משרד התמ; ומעקב אחר התכניות וביצוע� מיעטו להתכנס

טר� הושל� ליווי� של חלק מהתכניות במחקרי ; התקדמות ביצוע� של התכניות
  .ת וה� לא נבחנו במבחני עלות מול תועלת"הערכה של משרד התמ

. ת פותחו מתו� כוונה שא� יצליחו יוטמעו ויופעלו בהיק- נרחב יותר"תכניות תב .3
החלה עוד " פרנסה בכבוד"תכנית : ת טר� נער� לכ� כראוי"התברר כי משרד התמ

תכנית ;  הוחל בשלב מעבר לקראת הטמעתה2011 אול� רק במהל� שנת 2001בשנת 
הוחל ) ירושלי�(באחד מה�  בכמה יישובי� אול� רק 2006ח החלה בשנת "מפת

 .בפעילות להטמעתה

 

 פעולות להנגשת לימודי� אקדמיי� למגזר החרדי 

מספר , של המועצה להשכלה גבוהה) ת" ות
להל� (לפי נתוני הוועדה לתכנו� ותקצוב 
2011
2010(א "הסטודנטי� החרדי� שלמדו בשנת התשע(

12
 לתארי� אקדמיי� היה 

ת ומשרד האוצר "ות,  שהמועצה להשכלה גבוההא-).  נשי�60%
מתוכ� כ (6,400
כ
 : הכירו בחשיבות הנושא ופעלו לקידומו עדיי� לא נעשה די בעניי� זה


ה"לש� הגדלת מספר הסטודנטי� החרדי� במהל� שנות הלימודי� התשס .1
ת בכל שנה תקציב מיוחד למימו� מסלולי לימוד "ח העמידו משרד האוצר וות"התשס

בשנת הלימודי� ( הבדיקה העלתה כי ניצול התקציב היה דל אול�. ייחודי� לחרדי�
ומנגד לא אושרו פניות של מוסדות , ) מהתקציב50%נוצל רק ] 2008
2007[ח "התשס

ושהיו עשויות להביא , אקדמיי� אשר ביקשו לקיי� אצל� לימודי� למגזר החרדי
ג-  פנתה המועצה להשכלה גבוהה לא2009רק בשנת . להגדלת מספר הסטודנטי�

התקציבי� במשרד האוצר בבקשה לעדכ� את הקריטריוני� כדי שיהיה אפשר לתת 
 .מענה להיק- נרחב יותר של ביקוש ולאפשר אפיקי לימוד נוספי�

__________________ 

 .שנת הלימודי� מתחילה באוקטובר ומסתיימת בספטמבר  12
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שנתית למערכת 
ת על תכנית רב" חתמו אג- התקציבי� וות2010באוקטובר  .2
ת שכללה בי� היתר א, )2015
2010(ה "התשע
א"ההשכלה הגבוהה לשני� התשע

בתכנית נקבע . נושא הגברת נגישות האוכלוסייה החרדית למערכת ההשכלה הגבוהה
כי התקציב לש� מימוש היעדי� הנוגעי� לנושא זה יוקצה בכפו- לתכנית מפורטת 

אול� רק בינואר . א"ת לאג- התקציבי� במהל� שנת הלימודי� התשע"שתגיש ות
ת את "הגישה ות, )2012
2011(ב "דהיינו בעיצומה של שנת הלימודי� התשע, 2012

 . התכנית המפורטת

 

 פעולות להכשרה תעסוקתית במהל� השירות האזרחי

לאומי שבמשרד המדע והטכנולוגיה הוא 
אחד מתפקידי מינהלת השירות האזרחי
לפעול לכ� שתקופת השירות של תלמידי ישיבות בשירות האזרחי תנוצל ג� להכשרה 

ועד , 2008 מינהלת השירות לפעול בשנת מאז החלה, בפועל. תעסוקתית
מקצועית
טר� הופעלו , דהיינו במש� כשלוש שני� וחצי, 2011מועד סיו� הביקורת באוגוסט 

 .במסגרתו הכשרות לתעסוקה

 

 סיכו� והמלצות

. ההכרה בחשיבות שילוב� של חרדי� בשוק העבודה גברה מאוד בשני� האחרונות
. כלכלית בעלת חשיבות עליונה
בראש ובראשונה מדובר במשימה לאומית חברתית
ואמנ� בשני� האחרונות נעשות , הממשלה קבעה יעד אתגרי בתחו� הזה לעוד כעשור

במגזר הציבורי פעולות בכמה מישורי� כדי לשלב את החרדי� בשוק העבודה 
 .ולהוציא� ממעגל העוני

ובראש� משרד , בדיקת פעילות� של המשרדי� והגופי� הציבוריי� העוסקי� בנושא
וא- שחלק , העלתה כי הג� שמדובר בפעילות העשויה להיות פורצת דר�, ת"תמה

ובכל הקשור לגברי� , נכללות בה יותר נשי� מגברי�, מהתכניות ה� רק בתחילת דרכ�
ספק אפוא א� יוכלו ). 2010
2005 השמות בשני� 1,600
כ(היקפה עודנו מצומצ� 

 מועסקי� 63% שיעור של 
 2020גורמי השלטו� לעמוד ביעד של הממשלה לשנת 
64
25בקרב גברי� חרדי� בטווח הגילי� . 

ת לבחו� "על הממשלה ומשרד התמ, לדעת משרד מבקר המדינה, באשר לעתיד לבוא
 את המשאבי� וניצול� 
וחשוב לא פחות , לעומק את התכניות ואת דרכי הפעולה

י� במגזר האפקטיבי ואת תרומת� של התכניות השונות להגדלת התעסוקה של הגבר
עוד ראוי כי הממשלה תקבע יעדי ביניי� הנגזרי� מהיעד האמור והניתני� . החרדי

 . ייוותר יעד ארו� טווח זה בגדר שאיפה והצהרה גֵרדא, אחרת. למדידה ולבקרה

ת להשתלבות המגזר החרדי "נוכח הצלחת� החלקית של הפעולות שריכז משרד התמ
ה יותר בתכניות השונות באמצעות ועדות שומה עליו לגלות מעורבות גדול, בעבודה

להשלי� , בכלל זה על המשרד לעקוב אחר ביצוע התכניות. היגוי ובקביעת יעדיה�
לזרז הטמעת� של התכניות , לרבות בחינת עלות מול תועלת, בהקד� את הערכת�

עוד ראוי . ולהפסיק את פעילות� של יתר התכניות, שנמצאו ראויות ולהגדיל את היקפ�
ויגדיל , ד יסדיר באופ� קבוע מפגשי� בי� מעסיקי� לבי� דורשי עבודה חרדי�שהמשר

 . את מודעות המעסיקי� לכלי העידוד הממשלתיי�
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ת לקד� "על ות, כדי להמשי� ולהרחיב את השתלבות� של החרדי� בהשכלה הגבוהה
ולייש� בהקד� את התכנית המפורטת בנושא הגברת נגישות האוכלוסייה החרדית 

ראוי כי המועצה להשכלה גבוהה תפעל לגיוו� , יתר על כ�. ההשכלה הגבוההלמערכת 
תקד� את הפעלת� של מכינות , אפשרויות הלימוד במסגרות המותאמות לחרדי�

תסייע במציאת דרכי� להקטנת שיעורי הנשירה , אקדמיות מותאמות לחרדי�
קד�
 . ימודי�ותשקול מת� מענה לצור� בדמי קיו� במהל� הל, ממסגרות הלימוד

לאומי לפעול ביתר שאת ליישו� 
 על מינהלת השירות האזרחי
אשר לשירות האזרחי 
 .תכנית שתסייע למשרתי� לנצל את תקופת השירות להכשרה מקצועית ותעסוקתית

 

♦ 
 

 מבוא


על פי דוח הOECD13שיעור , 2010שפורס� לקראת קבלתה של ישראל לארגו� בשנת ,  על ישראל
. בעיקר בקרב האוכלוסייה הצעירה,  הוא הגבוה ביותר מכל מדינות הארגו�העוני במדינת ישראל

עובדה זו נובעת משיעור ההשתתפות הנמו� של אזרחי� בכוח העבודה בישראל בהשוואה ליתר 

מדינות הOECD . הדוח ציי� כי שני המגזרי� הבולטי� בשיעור העוני הגבוה בה� ובשיעור

וקבע כי הדבר מאיי� , ל ה� המגזר החרדי והמגזר הערביההשתתפות הנמו� בכוח העבודה בישרא
הדוח המלי! כי ישראל תנקוט צעדי� לשיפור מעמד� של . על התפתחות הכלכלה הישראלית

 14 ציינה הממשלה במסגרת החלטתה2010יש לציי� בהקשר זה שביולי . מגזרי� אלה בשוק העבודה
  .גזר החרדי בתעסוקהעל עידוד תעסוקת חרדי� את הצור� הלאומי לשלב את המ

מחישובי� של אג# ; לשיעור ההשתתפות הנמו� של החרדי� בכוח העבודה יש השפעות נוספות
 עולה שאומד� הפסד התוצר הישיר למשק הישראלי בשנת 2010
כלכלה ומחקר במשרד האוצר מ

ד  מיליאר4
 היה כ31 כתוצאה מדחיית כניסת� של גברי� חרדי� לשוק העבודה לגיל שמעל 2009
מכיוו� שהחישוב לא הביא בחשבו� את השתתפות� הנמוכה , הפסד התוצר הוא א# גבוה יותר. ח"ש

אומד� הפסד ההכנסות ממסי� ישירי� עקב .  בכוח העבודה31של הגברי� החרדי� בגילי� שמעל 
א� מחשבי� את . ח" מיליארד ש0.6
דחיית הצטרפות� של תלמידי הישיבות לשוק העבודה היה כ

כי הגדלת ההשתכרות בקרב משפחות חרדיות פירושה ג� ,  השיעור גבוה בהרבה
י# ההפסד העק
ובכ� טמונה תרומה עקיפה ניכרת למגזר עצמו ולכל , ועמה הגדלת רמת החיי�, הגדלת הצריכה

המשמעות של הגדלת ההשתכרות בטווח הארו� עשויה להיות הקטנת , כמו כ�; משק המדינה
ור לעיל עולה כי שילובו של המגזר החרדי בשוק העבודה מכל האמ. התמיכה מכספי המדינה

 .בישראל עשוי להיות מנו# כלכלי וחברתי מהשורה הראשונה

ההכרה בצור� להקטי� את שיעור העוני באמצעות הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה באה 
 מסמ� 
להל� " (2010
2008חברתית לישראל 
נדה כלכלית'אג"לידי ביטוי ג� במסמ� המדיניות 

מסמ� . 2007 בשנת 16שאת עקרונותיו אישרה הממשלה, 15של המועצה הלאומית לכלכלה) נדה'האג
 מילדי ישראל חיי� 35%
כ(תחולת עוני גבוהה ומתמשכת בפרט אצל ילדי� "נדה הצביע על 'האג

__________________ 

 .לאומי של המדינות המפותחות לשיתו� פעולה ולפיתוח כלכלי�ארגו� בי�  13

 .15.7.10, "עידוד תעסוקת חרדי�"ר  בדב2000' החלטה מס  14
לסיוע , מועצה הפועלת במשרד ראש הממשלה ומשמשת גו� מטה לראש הממשלה בנושאי כלכלה  15

 . בתהלי$ קבלת החלטות
 . 22.4.07, "2008�2010חברתית למדינת ישראל לשני� �נדה כלכלית'אג" בדבר 1586' החלטה מס  16
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העוני העמוק "ועל כי , "כאשר העוני ממוקד במגזר החרדי ובמגזר המיעוטי�, )מתחת לקו העוני
אלא ג� איו� על המש� שגשוגו של , רחב מהווה לא רק אות קלו� למדינת ישראל של היו�והנ

, בי� השאר, נדה ציי� כי שורשי העוני במגזרי� אלה נעוצי�'מסמ� האג". המשק בעתיד הלא רחוק
והציע הקניית כלי� , בשיעור השתתפות נמו� מאוד בכוח העבודה אצל גברי� חרדי� ונשי� ערביות

 .השתלבות� בעבודה של אוכלוסיות אלהפרטניי� ל

עקב , נדה כי צפוי קושי בהפעלת 1ֵלי מדיניות אפקטיביי� בנושא זה'בד בבד עלה ממסמ� האג
מילוי חובת 
אי, חוסר בכישורי עבודה, קיומ� של חסמי� שמקור� בהתבדלות תרבותית ודתית

מאמ! מיוחד מצד הגופי� שילוב� של החרדי� בשוק העבודה מחייב אפוא . השירות הצבאי ועוד
 .הנוגעי� בדבר

הגו# הממשלתי העיקרי העוסק בשני� האחרונות בשילוב המגזר החרדי בשוק העבודה הוא משרד 
 החל האג# להכשרה מקצועית 2001בשנת ). ת" משרד התמ
להל� (המסחר והתעסוקה , התעשייה

הפעיל תכניות להכשרה ל)  האג# להכשרה מקצועית או האג#
להל� (ופיתוח כוח אד� שבמשרד 
פעילות זו הורחבה החל ). וינט' הג
להל�  (17וינט ישראל'בשיתו# ארגו� ג, מקצועית של חרדי�

 תנופה 
ת "בת לתועלת הציבור בש� תב
וינט וממשלת ישראל חברה'עת הקימו הג, 2005בשנת 
עידוד מטרת החברה לבנות ולבצע תכניות ל). ת"ת או תב" חברת תב
להל� (מ "בתעסוקה בע

ולקידו� תעסוקה בקרב אוכלוסיות שאינ� משתתפות בשוק העבודה ואינ� מקבלות גמלאות 
 2004בשנת , כמו כ�. ולהשימ� בעבודה במקצועות הנדרשי� במשק, ובכלל אלה החרדי�, מהמדינה

גופי� ממשלתיי� נוספי� אשר לה� נגיעה . ת לתמו� במפעלי� המעסיקי� חרדי�"החל משרד התמ
; המפקח על הסמינרי� החרדיי� להכשרת עובדי הוראה, י� היתר משרד החינו�לנושא ה� ב

, ל"וצה; המפקחת בי� היתר על מסגרות אקדמיות המיועדות לחרדי�, המועצה להשכלה גבוהה
 . אשר ג� במסגרתו מתקיימות באחרונה הכשרות למתגייסי� מקרב החרדי�

ינה את פעילויות הממשלה המוכוונות  בדק משרד מבקר המד2011בחודשי� פברואר עד אוגוסט 

הרמה הכללית : הבדיקה נעשתה בשתי רמות. 18לעידוד השתלבות המגזר החרדי בשוק העבודה 


הרמה התפעולית ; הצבעה על החסמי� המובני� במגזר החרדי המקשי� על השתלבותו בתעסוקה 
וכ� החלטות הממשלה , התכניות שמטרת� לעודד חרדי� ולסייע לה� לצאת לעבוד ותרומת� עד כה

ובדיקות השלמה נעשו , ת"הבדיקה נעשתה במשרד התמ. 2011
2007שהתקבלו בנושא בשני� 
במינהלת , במועצה להשכלה גבוהה, במשרד החינו�, בירורי� נעשו במשרד האוצר. ת"בחברת תב

במשרד ראש , ) משרד המדע
להל� (לאומי שבמשרד המדע והטכנולוגיה 
השירות האזרחי
 . בעיריית בני ברק ובעיריית מודיעי� עילית,הממשלה

 

 

__________________ 

פועל למע� אוכלוסיות המתקשות להשתלב או לתפקד בחברה אמריקני ה�וינט הוא ארגו� יהודי'הג  17
 .בישראל

, נוכח מורכבות המטלה החליט משרד מבקר המדינה שלא לבחו� בשלב זה את הסוגיה במגזר הערבי  18
 .אבל ג� אליה ראוי להתייחס בעתיד
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 מאפייני המגזר החרדי

 גודל המגזר החרדי ושיעור השתתפותו בתעסוקה 

 מנה 2009בשנת , )שהשוני ביניה� נובע מהקושי להגדיר מיהו חרדי(על פי אומדני� שוני�  .1
זר החרדי מוביל שיעור הריבוי הטבעי הגבוה במג. 19 נפש800,000
 ל600,000המגזר החרדי בי� 

 גילי 
להל�  (64
25שיעור החרדי� בטווח הגילי� .  בשנה בקרב אוכלוסייה זו7%
לגידול של כ
 , 2020 בשנת 11%
והוא צפוי לעלות לכ, 2010 בשנת 6%
 ל2000 בשנת 4%
עלה מ) העבודה

דה מספר החרדי� בגילי העבו. בהנחה ששיעורי הריבוי הטבעי לא ישתנו, 203020 בשנת 17%
ולכ
200,00021
 היה כ2009בשנת . 

 הוא עמד על 2008בשנת : שיעור המועסקי� מקרב האוכלוסייה בגילי העבודה נמו� במגזר החרדי
שיעור .  בקרב האוכלוסייה היהודית הלא חרדית77% בקרב האוכלוסייה החרדית לעומת 48%

רי� מועסקי�  גב82% לעומת 40%
 כ
ההשתתפות של הגברי� החרדי� בתעסוקה נמו� במיוחד 

בגילי� מבוגרי� יותר שיעור השתתפות� של הגברי� החרדי� עולה . 22בקרב יהודי� לא חרדי� 

שה� , שיעור ההשתתפות של הנשי� החרדיות.  מה� מועסקי�60%
 נמצא כי כ55
50בגילי 
74%
 כ
וקט� מהשיעור בקרב יהודיות לא חרדיות , 57%
 כ
נמו� א# הוא , המפרנסות העיקריות .

הרי ששיעור העוני בישראל , היינו א� לא יהיה שינוי מהותי במגזר זה באשר להשתתפותו בעבודהד
 .יל� ויגדל ויביא לפגיעה חמורה במשק כולו

שיעור התעסוקה הנמו� במשפחות החרדיות בשילוב מספר הילדי� הגבוה בה� גורמי� לעוני  .2
ולהישענות ניכרת על מנגנוני ) ניות מהמשפחות החרדיות מוגדרות ע55%
כ(ניכר במגזר החרדי 

 . 23הרווחה ועל תשלומי הרווחה

ומכא� הצור� הדחו# בפעולות . בעיות אלה עלולות להחרי# בעקבות המגמות הדמוגרפיות הצפויות
 . להאצת ההשתלבות של החרדי� בשוק העבודה

 

 

חסמי� המקשי� את העלאת שיעור השתתפותו של המגזר החרדי בכוח 

 העבודה

במגזר החרדי " תלמיד ישיבה"להתמסר ללימודי תורה והמעמד החברתי הגבוה הנית� להרצו� 
כמו כ� דר� החיי� החרדית מעודדת הקמת משפחה . מקשי� על מגזר זה להשתלב בשוק העבודה

נוס# על כ� השוני התרבותי . דבר המקשה על האישה החרדית לצאת לעבודה, ברוכת ילדי�
 .מרתיעי� מעסיקי� רבי� מלהעסיק עובדי� חרדי�והסטראוטיפי� המקושרי� אליו 

המדינה מבקשת למצוא דרכי� שיאפשרו למגזר החרדי לצאת למעגל העבודה בלי לשנות את 
בכלל זה הסדרי� , מאמ! כזה כרו� מטבע הדברי� בהתמודדות ע� חסמי� רבי�. אורחות חייו

__________________ 

‚ÈÓ‡Â ‰„È„Ó ˙ÂËÈ˘ Ï˘ ‰Ï„Â„˙ "): ס" הלמ�להל� (על פי נתוני של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   19
Ï‡¯˘È· ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰" , 2011מר�. 

20  ÌÈÎ¯·‡Ï ‰Ò�Î‰ ˙ÁË·‰ ˙Â‡·ˆ˜ ‡˘Â�· ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„ , 11' עמ, )ראו להל� (2010דצמבר. 
21  Ï‡¯˘È· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙ÂÈ�È„Ó ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„ , 52' עמ, 2010יוני. 

 .12' עמ, ש; 20ראו הערה   22
 .20ראו הערה   23
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, רוב ביצירת תמריצי� חיוביי�הדר� לשינוי טמונה ל). ראו להל�(ומוסכמות שהמדינה קבעה בעבר 
 .מוב� שזהו אתגר לאומי חשוב ורגיש. ולא באמצעות מגבלות שיכבידו על המגזר החרדי

 :להל� החסמי� העיקריי� המונעי� מ� המגזר החרדי להשתלב בשוק העבודה

1. È ˘ Â � ‡  Ô Â ‰ ·  ¯ Â Ò Á Ó-È ˙ ˜ Â Ò Ú , המועצה הלאומית לכלכלה עמדה)  א(   :˙
מערכת "על כ� ש, 200924ב המגזר החרדי בעבודה שפרסמה במר! במסמ� מדיניות בנושא שילו

מקנה לבוגריה מידה קטנה של הו� אנושי , על מאפייניה הייחודיי�, החינו� החרדית בישראל
בישיבות (החינו� הנית� לבני� בתיכו� , בפרט. ולכ� יוצרת חס� להשתתפות בתעסוקה, תעסוקתי

עבור , בנוס#. רמה המינימלית הדרושה לשוק העבודהחסר לימודי אנגלית ומתמטיקה ב) 'הקטנות'
מהוות תעודות הלימוד השונות רכיב חשוב בסינו� המועמדי� ולעיתי� א# תנאי ס# , משרות רבות

  ".לקבלת המשרה

 על מערכת החינו� החרדי נובע מכ� 25עוד צוי� במסמ� האמור כי הקושי לאכו# את לימודי הליבה
ת המבוססת ברובה על לימוד תורה הוא אחד מיסודות זהותה של שקיומה של מערכת לימוד עצמאי

לכ� סברה המועצה . ולא נית� לשנותו לעת עתה בלי לפגוע פגיעה ניכרת בצביונה, החברה החרדית
הלאומית לכלכלה כי יש לפעול להקניית לימודי אנגלית ומתמטיקה באופ� הדרגתי במערכת החינו� 

 .החרדית תו� שיתופה והסכמתה לכ�

 ÏÂÏÎÏ ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÎÏÎÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÍÓÒÓ‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ
˙È„¯Á‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ,ÌÈ�·‰ Ïˆ‡ ¯˜ÈÚ· ,‰¯È·Ò ‰Ó¯· ‰·ÈÏ È„ÂÓÈÏ , Ï˜‰Ï ÈÂ˘Ú‰ ¯·„

‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ËÏ˜È‰Ï ‰È¯‚Â· ÏÚ .È˘Â�‡ ÔÂ‰· ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÒÁ˘ Ô‡ÎÓ- ¯Ê‚Ó· È˙˜ÂÒÚ˙
È„¯Á‰ ,ÌÈ¯·‚‰ ·¯˜· ¯˜ÈÚ· ,�ÈÚ· ¯˙Â�Â . 

ההתמודדות ע� החס� הזה נעשית באמצעות , בעיקר בגילי� מבוגרי�,  אצל גברי� חרדי� )ב(
שבה� מוקנה ידע בסיסי באנגלית , הצמדת מכינות לקורסי� המקצועיי� וללימודי� האקדמיי�

בפרט , שיעורי הנשירה בקרב תלמידי המכינות והקורסי� המקצועיי� גבוהי�, ועדיי�. ובמתמטיקה
פעולות "ו" הכשרה מקצועית לגברי� ולנשי�"ראו להל� בפרקי� ( ללימודי� הגבוהי� במכינות

 "). להנגשת לימודי� אקדמיי� למגזר החרדי

2. Ì È ¯ · ‚  · ¯ ˜ ·  ‰ „ Â · Ú Ï  ‰ ‡ È ˆ È Ï  ˙ È Ï Î Ï Î  ˙ Â È ‡ „ Î  ¯ „ Ú È קצבת )  א(:   ‰
 והתמיכות עבור תלמידי כולל מותנות בהקדשת זמנ� ללימודי� בכולל ובכ� שלא 26הבטחת הכנסה

 של המועצה יצוי� שבמסמ� .וכ� שנשותיה� לא יעבדו, יעבדו או יוכשרו בהכשרה מקצועית
יציאה של אישה לעבודה ,  נעשה חישוב שלפיו במשפחה שהגבר הוא אבר�27הלאומית לכלכלה

שכ� שכר המינימו� של (יכולה לשפר בצורה משמעותית את המצב הכלכלי ) בשכר מינימו�(
 ).  הכנסההאישה עולה על קצבת הבטחת

במרבית המשפחות החרדיות יציאה של גבר לעבודה צפויה להניב הכנסה נמוכה יחסית , לעומת זאת
שסכומ� כמעט משתווה לשכר שהגבר עשוי , 28הצמצו� בתמיכות והגידול בהוצאות). שכר מינימו�(

מביאי� למצב שבו יציאת הגבר לעבודה כמעט שאינה משפרת את מצבו הכלכלי של , להשתכר

__________________ 

 . 2009, המועצה הלאומית לכלכלה,  ‰Á‰ ¯Ê‚Ó‰ Ï‡¯˘È· È-‰˜ÂÒÚ˙· ·ÂÏÈ˘ ÍÂ˙ ‰ÓˆÚ¯„, חגי לוי�  24
 .אנגלית, מקצועות לימוד כגו� מתמטיקה  25
 הבטחת �) 20�38�21סעי( (קצבאות אלה משולמות על פי הסעי( התקציבי הרלוונטי בתקציב המדינה   26

 .הכנסת מינימו לאברכי כוללי
 .24ראו לעיל הערה   27
נסיעות וסיוע בטיפול בילדי , והוצאות הכרוכות ביציאה לעבודה כגו� ביגוד,  בארנונהאבד� הנחה  28

 .בפרט בזמ� חופשות בגני ובבתי הספר כאשר ג האישה עובדת
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מלבד זה יש להביא בחשבו� את השינוי בסטטוס החברתי של האבר� ובהקטנת הזמ� . ק הביתמש
 .הפנוי ללימוד תורה

פסק די� של . קצבאות הבטחת ההכנסה לאברכי כוללי� ה� חלק ממער� התמיכות לאברכי� )ב(
 קבע בזמנו כי ההסדר לתשלו� קצבת הבטחת הכנסה לאברכי� פוגע בזכות לשוויו� 29!"בג

! שהסדר זה "עוד קבע בג. כות הכספיות שהמדינה מעניקה ליתר אוכלוסיות הלומדי� בישראלבתמי
בעקבות . אינו עולה בקנה אחד ע� מדיניות הממשלה לעודד את השתלבות החרדי� בשוק העבודה

ל משרד "משרדית בראשות מנכ
 על הקמת ועדה בי�2010! הורתה הממשלה באוקטובר "קביעת בג
כדי לבחו� את ההתאמות הנדרשות , ) ועדת גבאי
להל� ( מר אייל גבאי ,ראש הממשלה דאז

 . תו� מת� דגש על מרכיבי� שיעודדו את שילוב� בעבודה, במדיניות הסיוע לאברכי�

ולפיה יש לתת במקו� קצבת הבטחת ,  את המלצת ועדת גבאי30 אישרה הממשלה2010בדצמבר 
במהל� ארבע , על פי ההחלטה.  חמש שני�מלגות לימוד לאברכי� לתקופה מוגבלת של, הכנסה

ובשנה , השני� הראשונות יתאפשר לאבר� לקבל הכשרה תעסוקתית בלי לאבד את זכאותו למלגה
 שעות 23החמישית יוכל להשתלב במסלול תעסוקה לצד לימודי� חלקיי� בהיק# מינימלי של 

המשי� בלימודי� ולקבל עוד הוחלט כי קבוצה מצומצמת של לומדי תורה תהיה רשאית ל. שבועיות
 . מלגת קיו�

 ¯·Óˆ„Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰2010 ÌÈ„ÂÓÈÏ ÌÂÈ ˙·ÂÁ· ‰‚ÏÓ‰ ˙Ï·˜ ˙ÈÈ�˙‰ ˙‡ ˙ÏË·Ó 
ÏÏÂÎ· ‡ÏÓ ,˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÓÏ˙˘‰ ÏÏÂÎ· ÂÈ„ÂÓÈÏ „ˆ· ·Ï˘Ï Í¯·‡ ÏÚ ‰Ï˜Ó ‡È‰ ÍÎ·Â .

 ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙Â�˘ ˘ÓÁ ÂÓÈÏ˘‰˘ ÌÈÎ¯·‡Ï ˙Â‚ÏÓ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ‰„ÚÂ� ÂÊ ‰ËÏÁ‰
‰·È˘È· ,ÏÂ‰Ï‡ ÌÈÎ¯·‡ ˙ÂÁÙ˘Ó ·¯˜· ‰„Â·ÚÏ ‰‡ÈˆÈ‰ ˙‡ „„ÂÚ31 . ˜Â„·Ï ˘È ÔÈÈ„Ú Í‡

‰�ÓÓ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ ÏÚÂÙ· ‰ËÏÁ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ . ˙Ú�‰ ÏÚ ‰˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ
‰„Â·Ú‰ ÁÂÎÏ Û¯Ëˆ‰Ï ÌÈ„¯Á‰. 

3.  È ‡ · ˆ ‰  ˙ Â ¯ È ˘ ‰  ˙ · Â Á)Ì È ¯ · ‚ Ï(32 : חלק ניכר מהגברי� החרדי� המעונייני�
רות צבאי ואזרחי משו� שחל עליה� חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות לחפש עבודה ה� דחויי שי

לפי החוק נית� לדחות שירותו של מיועד . 33) חוק טל
להל�  (2002
ב"התשס, שתורת� אומנות�
מילוי תנאי זה אינו .  שעות בשבוע45לשירות ביטחו� בתנאי� שוני� ובה� א� הוא לומד בהיק# של 

, באופ� קבוע ובהיק# משמעותי או ללמוד הכשרה מקצועיתמאפשר לתלמיד ישיבה לעבוד 
, עמידה בתנאי של לימוד בישיבה בהיק# האמור אינה מאפשרת המש� דחיית השירות
אי, ולחלופי�

והדבר , כ� שעזיבת הכולל ויציאה לעבודה או להכשרה מקצועית פירושה התגייסות לשירות צבאי
 22חוק טל מאפשר לדחוי שירות ב� . וק העבודהמהווה חס� להצטרפות� של הגברי� החרדי� לש

שבה יוכל לעבוד ללא הגבלה ובסיומה , "שנת הכרעה"לבקש לצאת לאחר ארבע שנות לימוד ל
אול� במסמ� של המועצה הלאומית . יחויב לבחור א� להתגייס או לחזור ללימודי� בישיבה

 לא 2008
2002כי בשני�  כי מנתוני� שנמסרו למועצה הלאומית לכלכלה עולה 34לכלכלה צוי�
הצליח מנגנו� שנת ההכרעה להוות כלי משמעותי לעידוד התגייסות החרדי� לשירות צבאי או 

 . אזרחי

__________________ 


Ê ÈÏ‡È˙Â˜È Ô �4124/00 "בג  29¯‡"Á‡Â Ï '
 'Á‡Â ˙Â˙„ È
ÈÈ
ÚÏ ¯˘‰' , 2010 (3414) 2(תקדי� עליו�.( 

 .19.12.10, " לימודי ועידוד השתלבות אברכי כוללי בתעסוקהמלגת" בדבר 2614' החלטה מס  30

 .26�50 ממקבלי הקצבה ה בקבוצת הגיל �75%כ  31
 ".ל"שירות חרדי בצה"בעניי� זה ראו בפרק   32

להשתלב במסלול של שירות אזרחי למש0 שנה ,  לפחות22שגיל , חוק טל מאפשר לתלמידי ישיבות  33
 .ל"בצהלפחות כחלופה לשירות החובה 

 . לעיל24ראו הערה   34
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, ל משרד ראש הממשלה דאז"בראשות מנכ, משרדי
 צוות בי�35 מונה על ידי הממשלה2010ביולי 
בעניי� שינוי נוהלי בי� השאר כדי לגבש המלצות , )משרדי
 הצוות הבי�
להל� (מר אייל גבאי 

 . תו� התייחסות לצור� הלאומי לשלב את המגזר החרדי בשוק העבודה, הגיוס


2011משרדי המלי! על קביעת יעדי� לגיוס חרדי� לצבא ולשירות האזרחי לשני� 
הצוות הבי�
 36בינואר. 2015
 ב4,800
 ל2011 בשנת 2,400
מספר המתגייסי� יעלה בהדרגה מ: כדלקמ�, 2015

בהתא� , 2015
2011 קבעה הממשלה יעדי� לגיוס חרדי� דחויי שירות צבאי לשני� 201137 וביולי
 . הממשלה הטילה על הצוות לקיי� מעקב שוט# אחר יישו� ההחלטות. להמלצות הצוות

 ¯‡Â�ÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ2011 ,Ó˙‰ „¯˘Ó" Ú„Ó‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙
‰ „Ú ˘·‚Ï Â˘¯„�-1.4.11 ÚÂÈÒ ˙È�Î˙ ‰ˆ· ÌÈ˙¯˘Ó‰ ÌÈ„¯ÁÏ" ¯˘‡ ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘·Â Ï

Ì˙Â¯È˘ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ ÌÚ ‰˜ÂÒÚ˙· Ì˙Â‡ ·Ï˘˙ .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡ , ËÒÂ‚Â‡
2011 ,˙‡ÊÎ ˙È�Î˙ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ Â˘·È‚ Ì¯Ë. 

ÈÁ¯Ê‡‰Â È‡·ˆ‰ ˙Â¯È˘Ï ÌÈ„¯Á‰ Ï˘ ÌÒÂÈ‚Ï ÌÈ„ÚÈ ˙ÚÈ·˜ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
 ‰¯Â„Ò ˙È�Î˙ ‰Ú·˜�˘ ÈÏ· ˙Â¯È˘‰ ÌÂ˙· ‰˜ÂÒÚ˙· Ì·ÂÏÈ˘Ï) ˙Â¯˘Ù‡‰ Ô˙Ó ÏÏÂÎ

‰„Â·Ú‰ ˜Â˘Ï ‰�Î‰ ˙Â‡�„Ò ÚÂˆÈ· ÔÎÂ ˙Â¯È˘‰ ÍÏ‰Ó· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙¯˘Î‰Ï( , ‰˙ÂÚÓ˘Ó
 ·Ï˙˘‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÂÏ˜È ¯˘‡ ¯„ÒÂÓÂ ÊÎÂ¯Ó ÔÙÂ‡· ÌÈÏÎ Ì‰Ï ˜È�Ú‰Ï ˙Â�Ó„Ê‰‰ ˙ˆÓÁ‰

 ‰ÏÈÚÂÓ ‰˜ÂÒÚ˙·) ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯"¯È˘‰ ÍÏ‰Ó· ˙È˙˜ÂÒÚ˙ ‰¯˘Î‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â
ÈÁ¯Ê‡‰ .("Ì„˜‰· ˙È�Î˙‰ Ï˘ ‰˘Â·È‚ ÌÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ ˘È , ÔÂ�‚�Ó ‰˙¯‚ÒÓ· ÏÂÏÎÏ ÚˆÂÓÂ

‰˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰È‰È Ô˙È� Â˙¯ÊÚ· ¯˘‡ ÛËÂ˘ ·˜ÚÓÂ ÈÂÂÈÏ Ï˘. 

4. ‰ ˜ Â Ò Ú ˙ Ï  Ì ˆ Ó Â ˆ Ó  ˙ Â È Â ¯ ˘ Ù ‡  Ô Â Â ‚ Ó :#המעסיקי� עצמ� מהווי� חס� נוס ,
ור� להתאי� את מקו� העבודה בשל חשש מהצ, שכ� לעתי� ה� נרתעי� מהעסקת עובדי� חרדי�

 .לצורכיה� של העובדי� החרדי� כדי לאפשר לה� להשתלב בעבודה כראוי

Ó˙‰ „¯˘Ó ÌÈÈ˜ ‰Ê ÌÒÁ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˙�Ó ÏÚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ" ÈÏÂÈÓ ÏÁ‰ ˙
2011 ,‰ÙÈÁ·Â ÌÈÏ˘Â¯È· ‰„Â·Ú È˘¯Â„Ï ÌÈ˜ÈÒÚÓ ÔÈ· ÌÈÒ�Î ‰˘ÂÏ˘ , Ú·˜ ‡Ï ‡Â‰ Í‡

�ÎÏ ÚÂ·˜Â ÛÈˆ¯ ÍÈÏ‰˙‰Ï‡Î ˙ÂÏÂÚÙÏÂ ÌÈÒ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „¯˘Ó ÏÚ
Ó˙‰"Ì„˜ÂÓ ÔÂ�Î˙ ‰Ï‡Î ÌÈÒ�Î Ô�Î˙Ï ˙ : Ì‰·˘ ÌÈ¯ÂÊ‡· ÌÓÈÈ˜ÏÂ Ì˙Â¯È„˙ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï

˙È„¯Á ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙¯¯Â‚˙Ó ,ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï Ì‰È¯Á‡ÏÂ . Ï˘ Ì˙ÂÚ„ÂÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÈÂ‡¯ „ÂÚ
 ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ „Â„ÈÚ‰ ÈÏÎÏ ÌÈ˜ÈÒÚÓ) ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯"Ï ˙ÂÏÂÚÙÌÈ˜ÈÒÚÓ ıÂ¯Ó˙ (" ÔÎÂ

ÌÏˆ‡ ÌÈ˜ÒÚÂÓ ¯·Î ÌÈ„¯Á˘ ÌÈ˜ÈÒÚÓ ÌÚ Ì˘È‚Ù‰Ï . 

 

 

__________________ 

 .15.7.10, "עידוד תעסוקת חרדי" בדבר 2000' החלטה מס  35
 .9.1.11, "קידו השירות הצבאי והאזרחי במגזר החרדי" בדבר 2698' החלטה מס  36
, "לאומי של מתנדבי חרדי ובני מיעוטי�הרחבת מער0 השירות האזרחי" בדבר 3564' החלטה מס  37

31.7.11. 
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 החלטות הממשלה בנושא תעסוקת חרדי� וביצוע�

 תכניות לשילוב המגזר החרדי בשוק העבודה

 החליטה הממשלה לאמ! את עקרונות הפעולה המופיעי� במסמ� 2007באפריל  ,כאמור .1
כדי לצמצ� את תופעת העוני בישראל הוצע בו בי� . נדה שהכינה המועצה הלאומית לכלכלה'האג

) בה� המגזר החרדי(השאר לטפל באופ� ממוקד במגזרי� שבה� שיעורי העוני והאבטלה גבוהי� 
כ� הוצע במסמ� להקנות קשת רחבה של כישורי� למחוסרי . ת"ולהרחיב את הפעילות של תב

 .  בשוק העבודהעבודה ולספק לה� ליווי שוט# ומתמש� עד להשתלבות� המלאה

 39משרדית
 הורתה הממשלה על הקמת ועדה בי�38יישו� וליווי של החלטתה, גיבוש, לצור� תכנו�
בהחלטת הממשלה נקבע כי הוועדה תגיש תכניות פרטניות והצעות אשר ). נדה' ועדת האג
להל� (

נדה 'אגנקבע ג� כי ועדת ה. 2008החל בשנת , ישולבו במסגרת המדיניות הכלכלית לשני� הבאות
 . תבצע פעילות מעקב של הערכה ומחקר על התכניות השונות

בה� ועדה בנושא מוקדי עוני בראשות סג� הממונה על , נדה פעלה באמצעות ועדות משנה'ועדת האג
תפקידה היה לגבש המלצות לכלי ).  ועדת המשנה למוקדי עוני
להל� (התקציבי� במשרד האוצר 

וזאת באמצעות יצירת תנאי� שיאפשרו , י� היתר במגזר החרדיב, מדיניות אשר יקטינו את העוני
 . ויעודדו את הגדלת השתתפותו בכוח העבודה

 2008במסגרת פעילות ועדת המשנה למוקדי עוני הכי� נציג המועצה הלאומית לכלכלה בספטמבר 
ובה המלצות שונות שתכלית� להגדיל את התעסוקה במגזר , טיוטת דוח בנושא המגזר החרדי

 . רדיהח

 ¯·ÓËÙÒÓ ÁÂ„‰ ˙ËÂÈË ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2008 ˙„ÚÂ Ï˘ ÈÓ˘¯ ÍÓÒÓ È„ÎÏ ‰˘·Â‚ ‡Ï 
È�ÂÚ È„˜ÂÓÏ ‰�˘Ó‰ .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ , ˙ÂˆÏÓ‰ ˘È‚‰Ï ˘È ‰ÈÙÏÂ

 ˙�˘· ÏÁ‰ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· Â·ÏÂ˘È ¯˘‡ ˙ÂÚˆ‰Â ˙ÂÈ�Ë¯Ù2008 . Ú�Ó� ÍÎ
ÈÏÁ‰Ï È„Î ıÂÁ�‰ Ú„ÈÓ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰Ó ˙‡ ÔÈË˜‰Ï È„Î ËÂ˜�Ï ˘È˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„ ÏÚ Ë

È�ÂÚ‰ .‚‡‰ ˙„ÚÂÂÓ Ú�Ó� ˙ÂÈ�Ë¯Ù ˙ÂˆÏÓ‰ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙È�Î˙ ¯„ÚÈ‰·' ·Â˜ÚÏ ÈÏÎ ‰„�
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ú·˜�˘ ÈÙÎ ˙È�Î˙‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ¯Á‡ Â˙ÂÚˆÓ‡· . 

 È�ÂÈ·2010Ó˙‰ „¯˘Ó ‰�ÈÓ "ÌÈËÂÚÈÓÂ ÌÈ„¯Á ˙˜ÂÒÚ˙ ÌÂÁ˙ ˘‡¯ „È˜Ù˙Ï „·ÂÚ ˙ . ‰Ï‰
 È�ÂÈ· ˘·È‚2011Ó˙‰ ¯˘Ï Â˙Â‡ ˘È‚‰Â ÌÈ„¯Á ˙˜ÂÒÚ˙ ÌÂ„È˜Ï Ë¯ÂÙÓ ˙ÂˆÏÓ‰ ÍÓÒÓ "˙ ,

ÔÂÁÓ˘ ÌÂÏ˘ ¯Ó .Ó˙‰ ¯˘ ¯˘È‡ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡" ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È�Î˙ ˙
ÌÈ„¯Á ˙˜ÂÒÚ˙ ÌÂ„È˜Ï. 

מר , ת דאז"לשר התמ, צבי אקשטיי�' פרופ,  הגיש המשנה לנגיד בנק ישראל דאז2010ביוני  .2
ע� . 40שהוא עמד בראשה, ת דוח הוועדה לבחינת מדיניות התעסוקה בישראלא, בנימי� ב� אליעזר

בהמלצות הדוח נכלל פרק . ת"פרסו� המלצות הוועדה אומצו חלק נכבד מה� על ידי משרד התמ
ובי� השאר צוי� הצור� להקי� במשרד , העוסק בשילוב אוכלוסיות מעוטות השתתפות בתעסוקה

__________________ 

 .16ו לעיל הערה רא  38

בנק , משרד הרווחה והשירותי החברתיי, ת"ל משרד האוצר ובהשתתפות משרד התמ"בראשות מנכ  39
 .ישראל והמועצה הלאומית לכלכלה

לבחינת מדיניות התעסוקה , מר בנימי� ב� אליעזר, ת דאז" על ידי שר התמ2009הוועדה מונתה ביולי   40
 .בישראל
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וכ� פרויקטור ייעודי לכל אחת , כלוסיות אלהת מטה לעידוד התעסוקה בקרב או"התמ
בדוח כלולות המלצות פרטניות בעניי� שילובה של האוכלוסייה החרדית בשוק . מהאוכלוסיות

 . העבודה

 ¯·Ó·Â� „Ú2011Ó˙‰ „¯˘Ó ˘·È‚ ‡Ï " ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙È·ÈË¯ÙÂ‡ ˙È�Î˙ ˙
ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙Â˘‡¯· 'ÔÈÈË˘˜‡ .˙‰ „¯˘Ó· Ì˜Â‰ Ì¯Ë ÈÎ Ì‚ ‰ÏÚÂ‰Ó" „Â„ÈÚÏ ‰ËÓ ˙

˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙ÂËÂÚÓ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡‰ ·¯˜· ‰˜ÂÒÚ˙‰ . 

ת כי בנוגע לעידוד תעסוקת " למשרד מבקר המדינה מסר משרד התמ2011בתשובתו מנובמבר 

את ההמלצות המפורטות של הוועדה לשינוי כלכלי, מר שלו� שמחו�, ת"חרדי� אימ! שר התמ

מר , ברג אשר מונתה על ידי ראש הממשלהמנואל טרכטנ'  בראשות פרופ2011חברתי מספטמבר 
 ). ועדת טרכטנברג
להל� (בנימי� נתניהו 

 ˙ÂË¯ÂÙÓ Ô‰ ‚¯·�ËÎ¯Ë ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ Ì�Ó‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó) ˙Ó˜‰ ÔÂ‚Î
ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ„ÂÓÈÏÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ˙ÂÈ�Î˙ ÔÂÓÈÓÂ È˙˜ÂÒÚ˙ ÔÂÂÎ‰ ÈÊÎ¯Ó ( Ô�È‡ Ô‰ ÌÏÂ‡

˙È·ÈË¯ÙÂ‡ ‰„Â·Ú ˙È�Î˙ ˙ÂÂ‰Ó-˙ÌÈÈ˙�˘ ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ„ÚÈ ÌÈÚ·˜� ‰·˘ ˙ÈÏÂÚÙ , ‰Ó‡˙‰·
‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰· ÂÚ·˜�˘ ‰˜ÂÒÚ˙‰ È„ÚÈÏ41) ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

ÔÎ ÈÎ ‰�‰ ,˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘Á ˙ÂÏÚ· ˙ÂÏËÓ· ¯·Â„Ó-˙È˙¯·Á-‰�Â˘‡¯‰ ‰ÏÚÓ‰Ó ˙ÈÏÎÏÎ ,
˙ÈË‡Â ‰ËÚÂÓ Ô‰· ‰Ï˘Ó‰ È„¯˘Ó Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÈÎ ‰ÚÈ·ˆÓ ‰ÏÂÚ˘ ‰�ÂÓ˙‰ Í‡. 

 

 

 סוקהקביעת יעדי תע

שנתיי� לצמצו� העוני 
נדה תגיש יעדי� כמותיי� תלת'נדה נקבע כי ועדת האג'במסמ� האג .1
כי תקופת זמ� זו אמורה לשק# מחויבות לטיפול , עוד נקבע בו. בישראל ולהגדלת שיעור התעסוקה

החל ( טיפול אשר ישולב במסגרת המדיניות הכלכלית לשני� הבאות 
בבעיות היסוד בטווח הארו� 
 . ונחישות לעשות זאת ג� בטווח הקצר, )2008שנת ב


 2010 יעד להעלאת שיעור התעסוקה הכללי בישראל לשנת 42 קבעה הממשלה2007באוגוסט  
להעלאת שיעור   את אותו היעד43 שוב קבעה הממשלה2009במאי ). 3%
עלייה של כ (71.7%

נדה 'כי ועדת האג, י� אלהעוד החליטה הממשלה בשני מועד. 2013התעסוקה הכללי בישראל לשנת 
 .תבח� ותעדכ� את היעדי� ותציג לממשלה מדדי משנה נוספי� ככל שיידרש

 ÌÈÈÙÈˆÙÒ ÌÈ„ÚÈ ˙Ú ‰˙Â‡· ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜ ‡Ï ÏÚÂÙ·)‰�˘Ó È„„Ó ( ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ÏÚ‰Ï
˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙ÂËÂÚÓ ˙ÂˆÂ·˜‰ ·¯˜· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ,ÌÈ„¯Á‰ Ô‰·Â . 

__________________ 

 .15.7.10, "2010�2020צבת יעדי תעסוקה לשני ה" בדבר 1994' החלטה מס  41
 . 7.8.07, "2010�2008חברתית לשני �הצבת יעדי למדיניות הכלכלית" בדבר 2162' החלטה מס  42

 .12.5.09, "2010�2013הצבת יעדי למדיניות כלכלית חברתית בישראל " בדבר 181' החלטה מס  43
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 44החליטה הממשלה, נדה'רונות מסמ� האגשלוש שני� לאחר אישור עק, 15.7.10
רק ב)   א( .2
היעד שנקבע למגזר החרדי ). חרדי� וערבי�(לקבוע את יעדי התעסוקה לסוגי אוכלוסיות שונות 

 .  ה� לגברי� ה� לנשי�63% עמד על שיעור תעסוקה של 2020לשנת 

ב כדי להשיג יעד כזה בקר, ) אג# התקציבי�
להל� (לפי חישובי אג# התקציבי� במשרד האוצר 
 תוספת כזאת תגדיל את 
 45 גברי� חרדי� לשוק העבודה בכל שנה9,200הגברי� נדרשת תוספת של 
 . 2020 בשנת 150,000
 לכ2008 בשנת 40,000
מספר החרדי� העובדי� מכ

והעלה , משרד מבקר המדינה בח� את נתוני התעסוקה הקיימי� אל מול היעד שנקבע )ב(
 :כדלקמ�

200846
1998בשני� ) 64
25בטווח הגילי� (י בישראל שיעורי התעסוקה במגזר החרד : 

2008 2006 2004 2002 2000 1998  

40.4% 40.4% 37.7% 35.8% 40.1% 42.7%  גברי

56.7% 53.3% 48.5% 49.8% 45.8% 46.2%  נשי

בקרב הגברי� ;  חלה עלייה בשיעור התעסוקה אצל נשי� חרדיות2008
2000בשני� , על פי הנתוני�
יתרה מכ� .  לא חל שינוי2000אול� ביחס לשנת , �2002 שיעורי התעסוקה אמנ� גדלו משנת החרדי


 נמשכה מגמת העלייה בשיעור התעסוקה 2009
2008בשני� , 2010 לפי דוח בנק ישראל לשנת 
ושיעור� ירד , א� בקרב גברי� חרדי� חלה ירידה מתונה, 57.5%
והוא הגיע לכ, בקרב נשי� חרדיות

40%
אל מתחת ל 
נתוני� אלה מלמדי� כי .  שיעור הנמו� משיעור תעסוקת� בסו# העשור הקוד�
ככל , 63%
היעד שהציבה לעצמה הממשלה להעלות את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ל

אול� בקרב גברי� חרדי� , מצוי בתהלי� לקראת השגתו, שמדובר בתעסוקה בקרב נשי� חרדיות
 .א# יותר מבעבר, היעד שהוצב מאתגר ורחוק מהשגה

Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ‰Ï˘ÓÓ‰" ˙�˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ „ÚÈ‰Ó ÌÈ¯Ê‚�‰ ÌÈÈ�È· È„ÚÈ ÂÚ·˜ ‡Ï ˙
2020 .Ó˙‰ „¯˘Ó ¯ÒÁ ÔÎÏ" ‰¯˘Î‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÂÏ ¯˘Ù‡È˘ ‰¯˜· ÈÏÎ ˙

ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂËÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„ÚÈ· „ÂÓÚÏ È„Î ˙Â˜ÈÙÒÓ ‰Ó˘‰‰Â . ÌÈÈ˙ÂÓÎ‰ ‰ÁÏˆ‰‰ È„„Ó
·˙ ‰Ú·˜˘" ˙)ÔÏ‰Ï Â‡¯ (Ó‰Ó Â¯Ê‚� ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ‰Ó˘‰‰ ÈÊÎ¯ÓÏ ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈ·‡˘

˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï Û‚‡‰ ¯˘È‡˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ÌÈÒ¯Â˜‰ ¯ÙÒÓÓÂ ˙È„¯Á‰ , ‰Ï‡Â
˙ÈÒÁÈ ÌÈÓˆÓÂˆÓ . ¯Á‡ ÔÂ˘Ï-Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÎÈ¯Ú „ÚÂÓ· " ‰¯˜· ÈÏÎ ‰È‰ ‡Ï ˙

‰Ï˘ÓÓ‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰· Ì„˜˙‰Ï È„Î ‰Ï‡ ÌÈ·‡˘Ó· È„ ÔÈ‡ ÈÎ ÚÈ·ˆ‰Ï ÏÎÂÈ˘ .‰Ê‰ ÔÙÂ‡· 
‰‚˘‰ ˙· ‡È‰ Ì‡ ˜ÙÒ˘ ‰ÏÂÚÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„ÚÈ ˙ÚÈ·˜ ˙ÎÙÂ‰ . 

 ¯‡Â¯·ÙÓ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ Ï˘ ÍÓÒÓ·201147 ÈÎ ÔÈÂˆ " ÈÂÙˆ ˙ÂÈ�È„Ó‰ ÌÂ˘ÈÈ· ÔÂÏ˘Î
ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË· ÈÓÂÈ˜ ÌÂÈ‡ ˙·ˆ‰ÏÂ È˙ÂÚÓ˘Ó ¯ˆÂ˙ Ô„·‡Ï ÏÈ·Â‰Ï . ÈÂ�È˘ ˘Á¯˙È ‡Ï Ì‡

˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡· ‰˜ÂÒÚ˙‰ È¯ÂÚÈ˘· ,‰ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÂÙˆ· ˙„¯Ï ÈÏÏÎ-2 ˙Â„Â˜� 
 ˙�˘· ÊÂÁ‡2020 , ÌÂÈÎ Ì‡Â˙Ó ÈÏÏÎ‰ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ¯ÂÚÈ˘· ÊÂÁ‡ ˙„Â˜� Ï˘ ÈÂ�È˘ ÏÎ ¯˘‡Î

Î Ï˘ ÈÂ�È˘ ÌÚ-1.5¯ˆÂ˙‰ ÒÈÒ·· ÊÂÁ‡ ˙Â„Â˜� ." 

__________________ 

 . 41ראו לעיל הערה   44
45   כפי שעולה ממסמ0 ,  שיש להוסי( עליה בכל שנה�4,500ספי בגידול טבעי ו שמתוו4,700מתוכ

  .10.2.11אג( התקציבי מיו
46     .בעיבוד המועצה הלאומית לכלכלה, 2008 �הנתוני נלקחו מסקר כוח אד

47  "  ". תיאור מצב קיי�) 2010עדכני לדצמבר (סקירת תכניות ממשלתיות קיימות לעידוד תעסוקת חרדי
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó˙‰ „¯˘Ó ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰" ¯È·‚‰Ï ˙
‰Ó˘‰‰Â ‰¯˘Î‰‰ ÈˆÓ‡Ó ˙‡ ˘È‚„‰ÏÂ ,ÌÈ¯·‚ ·¯˜· ¯˜ÈÚ·ÌÈ„¯Á  , ÈÙ˜È‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ

‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ „ÚÈ· „ÂÓÚÏ È„Î Ì‰· È„ Ì‡ ˜Â„·ÏÂ ‰Ó˘‰‰Â ‰¯˘Î‰‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ . 

¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰Ó˘‰‰Â ‰¯˘Î‰‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÈÙ˜È‰ ˙‡ „ÂÓ‡Ï È˘Â˜ ÌÈÈ˜ ÈÎ
 „¯˘Ó‰ ÍÂÂÈ˙· ˙ÂÓ˘‰· ˜¯ ‰ÈÂÏ˙ ‰�È‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰˘ ÔÂÂÈÎ ÌÈ˘¯„�‰

·˙Â"· Ì‚ ‡Ï‡ ˙ ÌÓˆÚ ˙ÂÁÂÎ· ‰„Â·Ú ‡ÂˆÓÏ ÌÈ„¯Á Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈÂ Ì‰ÈˆÓ‡Ó- „ÂÓ‡Ï ˘ÈÂ 
‰¯ËÓ‰ ˙‚˘‰· ‰�È„Ó‰ Ï˘ ÈÒÁÈ‰ ‰˜ÏÁ ˙‡ .Í¯Âˆ‰ Ô‡ÎÓ ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,

 ˙�˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ „ÚÈ‰Ó ÌÈ¯Ê‚�‰ ÌÈÈ�È· È„ÚÈ ÚÂ·˜Ï2020 ‰„È„Ó Â¯˘Ù‡È ¯˘‡ 
ÁÂÂË‰ ÍÂ¯‡ „ÚÈ· ‰„ÈÓÚ‰ Ï˘ ˙È˙Ú. 

 

 

 נתוני� סטטיסטיי�

יישו� יעיל שלה ושיפור , תכנונה, לצור� התוויית מדיניות לשילוב המגזר החרדי בשוק העבודה
נדרשי� מקבלי ההחלטות , וכ� לצור� בחינת עמידתה של הממשלה ביעדיה ,הכלי� הקיימי�

 . סטטיסטיי� עדכניי� ואמיני� הממוקדי� במגזר זה
והמבצעי� אות� לנתוני� כמותיי�

כ� . י� עלה מעת לעת ג� על ידי רשויות מקומיות שבה� אוכלוסייה חרדיתהצור� בנתוני� ממוקד
לבי� , מר יעקב גוטרמ�, בפגישה שהתקיימה בי� ראש עיריית מודיעי� עילית, 2009למשל באפריל 

ציי� מר גוטרמ� כי כדי לעודד חברות , )ס" הלמ
להל� (נציגי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
ש להציג נתוני� על מיומנויות של כוח אד� בעיר א� אי� בנמצא לפתוח עסקי� בעירו הוא נדר

לדבריו נתוני� קיימי� על תעסוקה והשכלה אינ� מסייעי� כי הגדרותיה� אינ� . נתוני� כאלה
ג� עיריית בני ברק ועיריית ירושלי� העלו לפני משרד . מותאמות למאפייני האוכלוסייה החרדית

תעסוקה אצל� בפגישות שהתקיימו בי� נציגיה� לבי� אנשי ת את הצור� בבחינת פוטנציאל ה"התמ
 . 2010המשרד בשנת 

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ� ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· , ËÒÂ‚Â‡2011 , ÌÈ�Â˙�‰
ÓÏ‰ ‰ÓÒ¯Ù˘" ÈÓÂÁ˙· ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÚ ÂÈ„ ÛÈ˜Ó Ú„ÈÓ ÌÈ˜ÙÒÓ Ì�È‡ Ò

‰ÈÙ¯‚ÂÓ„‰ ,‰˜ÂÒÚ˙‰Â ÍÂ�ÈÁ‰ .¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰�È„Ó‰ 
 Ì‰Ï ÌÈÈ�ÂÈÁ‰ ÌÈÈËÒÈËËÒ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ÂÊÎ¯ÈÂ ÂÙÓÈ ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â

ÓÏÏ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰˘˜· Â�ÙÈÂ"Ò .‰Ï˘ÓÓ‰ È„È· Ì‚ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‡˘Â�· ÌÈÈ�Î„Ú ÌÈ�Â˙� ,
ÈÓÂ‡Ï Í¯ÂˆÎ ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó‰ ·ÂÏÈ˘ ˙‡ ‰¯È„‚‰ ‰ÓˆÚ ‡È‰ ÔÎ˘ ,ˆ‰ Û‡Â ‰·È

 ÔÂ„�· ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ„ÚÈ-Ì˙‚˘‰ ¯Á‡ ÛÈˆ¯ ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï ‰ÈÏÚ ‰ÓÂ˘ ÔÎ ÏÚ  . 

שהוא הסקר העיקרי לקבלת , ס בי� השאר כי סקר כוח אד�" מסרה הלמ2011בתשובתה מנובמבר 
נתוני� על שוק העבודה בישראל לא מאפשר כיו� לקבל נתוני� מהימני� על אוכלוסיות קטנות 

בכלל זה מסרה כי הוחלט על הקמת ועדה . והיא פועלת לפתרו� הבעיותובאזורי� גאוגרפיי� קטני� 
לצור� עדכו� שאלו� הסקר ולצור� פיתוח שיטות מדידה של תכונות כוח עבודה בקרב אוכלוסיות 

 .מיוחדות ובה� חרדי�
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 פעולות להשתלבות החרדי� בשוק העבודה

 ת "ת ושל חברת תב"המיז� המשות� של משרד התמ

ת "בדירקטוריו� תב. וינט'ת על ידי ממשלת ישראל והג" הוקמה חברת תב2005כאמור בשנת 
נציג משרד הרווחה והשירותי� , נציג משרד האוצר, ת"נציגי משרד התמ, וינט'יושבי� נציגי הג

ת מלווה בשתי "הפעילות של תב. ונציג המוסד לביטוח לאומי)  משרד הרווחה
להל� (החברתיי� 
 .וועדת היגויועד מנהל : ועדות עיקריות

לדאוג להכשרת� במסגרת הקורסי� שבפיקוח , ת אמורה לעודד חרדי� להשתלב בתעסוקה"תב
ולקיי� , לתת שירותי ליווי למוכשרי� ולמושמי�, האג# להכשרה מקצועית ולהשימ� בעבודה

ת נועדה "פעילותה של תב, ברמה העקרונית.  ה� בהכשרת� ה� בהשמת�
סביבה מתאימה לחרדי� 
 והחרדי� ה� רק אחת מקבוצות 
� חדש למת� שירותי� בשוק העבודה הישראלי לפתח דג

פיתוח מת� השירותי� נעשה במסגרת ניסוי שלווה בתכנית . האוכלוסייה שמטופלות במסגרתה
הא� תעבור : בסיומו של הניסוי אמורה הייתה להתקבל החלטה לגבי כל תכנית. מעקב והערכה

תעבור ההפעלה הארצית , בע כי א� ההחלטה תהיה חיוביתנק. לשלב של הפעלה ארצית א� לאו
 .ת"ת לביצוע משרד התמ"מידי תב

לפי תחומי , ת את תכנית העבודה לשנה הבאה"לקראת תחילתה של כל שנה מגישה תב .1
במסגרת הזאת היא ג� מדווחת על התכניות שבוצעו בשנה . קבוצות האוכלוסייה שבה� היא מטפלת

, 2011אוגוסט , במועד סיו� הביקורת. אוכלוסייה ואת העמידה ביעדיה�הקודמת בקרב כל קבוצת 
2011
2009ת לשני� "עמד להסתיי� ההסכ� להארכת פעילותה של תב 
 ובס� הכול עמדו להסתיי� 

ת יבצע בדיקה מקיפה להערכת הפעילות "אשר על כ� מתבקש היה שמשרד התמ. שש שנות פעילות
גבי השגת המטרות של המיז� המשות# שעניינו אוכלוסיית  ה� ל
וכ� יבצע הלי� הפקת לקחי� 

על פי מדדי הצלחה , וה� לגבי עמידת� ביעדי� של התכניות שהופעלו לאוכלוסייה זו, החרדי�
 . כמותיי� ואיכותיי�

Ó˙‰ „¯˘Ó ‰˘Ú ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ‰ÙÈ˜Ó ‰˜È„· ˙
˙Ù˙Â˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ ‰È˙Â‡ˆÂ˙ ˙Î¯Ú‰Ï ,ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ÍÈÏ‰ ‰˘Ú ‡Ï Ì‚Â . 

2. Ó ˙ ‰  „ ¯ ˘ Ó  · È ˆ ˜ ˙"· ˙  Ì Ú  Ì Ê È Ó ‰  Ï Â ‰ È � Ï  ˙"È „ ¯ Á ‰  ¯ Ê ‚ Ó ·  ˙ :
כל (ת "ת ותב"ת הסתכ� התקציב למיז� של משרד התמ"לפי נתוני מערכת התקצוב במשרד התמ

 בעיקר 
סכו� עלות הטיפול בתכניות (ח " מיליו� ש90
 בכ2010
2005בשני� ) קבוצות האוכלוסייה
 ).  מהתקציב60%
כ(ח " מיליו� ש54
ואילו הביצוע הסתכ� בכ, )ח אד�עלויות כו

)‡(  ˙ÂˆÂ·˜Ï ÂÚ·˜�˘ ÌÈ„ÚÈ· ‰„ÈÓÚ ‡Â‰ Û˙Â˘Ó‰ ÌÊÈÓ‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ· ·Â˘Á ˜ÏÁ
˙Â�Â˘‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ .Ó˙‰ „¯˘Ó· ·Âˆ˜˙‰ ˙Î¯ÚÓ· ÈÎ ‡ˆÓ�" È·Èˆ˜˙ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ÔÈ‡ ˙

 Û˙Â˘Ó‰ ÌÊÈÓ‰ Ï˘ ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙ÂÈ�Î˙‰- ‡Ï˘ ÍÎ  ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ÌÈ‚ˆÂÓ
ÂÚÂˆÈ· ÏÚÂ È„¯Á‰ ¯Ê‚ÓÏ ˙ÂÏÈÚÙÏ „ÚÂÈ˘ .Ó˙‰ „¯˘Ó Ì‡‰ ˙Ú„Ï Ô˙È� ‡Ï ÍÎÈÙÏ" „ÓÚ ˙

ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ˆÂ·˜Ï Ú·˜�˘ „ÚÈ· . 

ת דוח על תקציב ניהול " ער� משרד רואי חשבו� עבור חשבות משרד התמ2011במר!  )ב(
. בהתא� לתכניות המיז� המשות#, )חשבו� דוח רואי ה
להל�  (2011
2009המיז� וביצועו לשני� 

 מיליו� 19
 הסתכ� בכ2010
2009התקציב לתכניות למגזר החרדי בשני� , על פי דוח רואי החשבו�
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 והביצוע בפועל הסתכ� , ) בעיקר עלויות ניהול כוח אד�
סכו� עלות הטיפול בתכנית (ח "ש

 ).  מהתקציב57%
כ(ח " מיליו� ש10.8
בכ

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÓ˙‰ „¯˘Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ" È‡Â¯ ÁÂ„ È‡ˆÓÓ· ÔÂ„È ˙
Â�ÓÓ ÌÈÚ·Â�‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ˙�Ó ÏÚ ÔÂ·˘Á‰ . ‰ÏÎÏÎÂ ¯˜ÁÓ Ï‰�ÈÓ·˘ ‡ˆÓ� ÌÏÂ‡

Ó˙‰ „¯˘Ó·˘"˙ ,ÌÊÈÓ‰ ÚÂˆÈ· ‡ˆÓ� Â˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ , ˙Â·ÈÒ‰ ˙�ÈÁ·Ï ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï
Ì‡˙‰· ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ÏÂ ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ÍÂÓ�‰ ÏÂˆÈ�Ï. 

 

 

  להכשרה מקצועית ולהשמה למגזר החרדיהתכניות

משרד . ת מופעלות תכניות שמטרת� לעודד חרדי� ולסייע לה� לצאת לעבוד"במסגרת תב, כאמור
ת "ת למשרד התמ"מבקר המדינה בדק את תוצאות פעילות� של תכניות אלה כפי שעולה מדיווחי תב

 :להל� הפרטי�. ת עצמו"וכפי שעולה מנתוני משרד התמ

 

 צועית לגברי� ולנשי�הכשרה מק

מער� ההכשרות המקצועיות הוא אחד הכלי� הממשלתיי� המרכזיי� לטיפול במחסור ההו� 
מער� זה מציע לנשי� ולגברי� חרדי� מגוו� . תעסוקתי בקרב אוכלוסייה בגיל העבודה
האנושי

ת מפעילה שתי תכניות להכשרה "תב. הכשרות מקצועיות הניתנות בסבסוד מלא בדר� כלל
 : עיתמקצו

 ˙ È � Î ˙"„ Â · Î ·  ‰ Ò � ¯ Ù" :המעונייני� , "תורת� אומנות�"התכנית מיועדת לאברכי� ש
התכנית מציעה מסגרת הכשרה התואמת את אורח . לרכוש מקצוע כדי להשתלב בשוק העבודה

במסגרת זו תלמידי . ופועלת בשיתו# פעולה ע� גורמי� שוני� בקהילה החרדית, החיי� החרדי
 בדר� כלל בשעות 
לומדי� הכשרה מקצועית שלושה ימי� בשבוע , תרוב� בעלי משפחו, כולל

וינט ולאחר מכ� 'תחילה באמצעות הג, 2001התכנית פועלת משנת . לאחר הלימודי� בכולל, הערב
הקורסי� נערכי� על ידי רשתות חינו� וחברות העוסקות בתחו� התעסוקה . ת"עברה לחסות תב

ההכשרות מלוות במכינות להשלמת ידע . מקצועיתומפוקחי� על ידי האג# להכשרה , הנלמד
התכנית מלווה במעטפת שמפעילה עמותה שנבחרה . במתמטיקה ובשימוש במחשב, באנגלית

וכ� , ת והמספקת למשתתפי� ליווי בהכשרות ובשירותי השמה בסיו� ההכשרה"במכרז על ידי תב
 . מעקב אחר הסתגלות�

 ˙ È � Î ˙"‰ È Ù Â במסגרתה נערכי� . � חרדיות בשוק העבודהתכנית המיועדת לשילוב נשי :"ˆ
 בכיתות במפעל 
וכ� במפעלי� , קורסי� בבתי הספר המפוקחי� על ידי האג# להכשרה מקצועית

הלי� ההשמה של העוברות בהצלחה את , במקרי� שבה� המעסיק הוא המכשיר. ותו� כדי עבודה
התאמת סביבת העבודה לאורח בתכנית פותחו כלי סיוע משלימי� ל. ההכשרה הוא מהיר ויעיל יותר

ג� תכנית זו מלווה במעטפת שמפעילה עמותה שנבחרה במכרז על ידי . החיי� של הנשי� החרדיות
 . ת"תב

, ת"במערכת תב: נתוני הנרשמי� לקורסי� והלומדי� בה� מתנהלי� בשתי מערכות במקביל
; השמה בעבודהוה, לימודיה� עד לסיו� הקורס, האמורה לעקוב ברצ# אחר רישו� התלמידי�

והוא אשר מפקח על , ת שבתחומו מתקיי� הקורס להכשרה מקצועית"ובמחוז המסוי� במשרד התמ
 .ביצוע תכנית הלימודי� ברמה המקצועית
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1. Ì ‰ È Ï ‡  Ì È Ó ˘ ¯ � ‰  ¯ Ù Ò Ó Â  Â Á ˙ Ù � ˘  Ì È Ò ¯ Â ˜ ‰  ¯ Ù Ò Ó:   )במסגרת )  א
, � לכל שנהנקבעו לעמותה המפעילה את התכנית מדדי הצלחה כמותיי" פרנסה בכבוד"התכנית 

נתוני� אלה אמורי� לספק מידע על היק# . ובה� מספר המשתתפי� ומספר ההכשרות המקצועיות
את התכנית מלווה ג� ועדת היגוי המורכבת בי� השאר מנציגי האג# . פעילות ההכשרה המקצועית

 .והיא אמורה לעקוב אחר הביצוע בהתא� לתכנו�, ת"להכשרה מקצועית ותב

Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰Ó˙‰ „¯˘" ÌÈ„„ÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ÌÈÒ¯Â˜‰ ÚÂˆÈ· È�Â˙� ˙‡ ÔÁ· ‡Ï ˙
ÂÚ·˜�˘ ,Ì‰· ‰„ÈÓÚ‰ ¯·„· Ú„ÈÓ ÂÏ ÔÈ‡˘ Ô‡ÎÓÂ . ˙„ÈÓÚ ¯Á‡ ‰·˜Ú ‡Ï ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ Ì‚

ÂÚ·˜�˘ ‰ÁÏˆ‰‰ È„„Ó· ˙È�Î˙‰ . 

 ˙È�Î˙ ˙‡ ‰ÏÈÚÙÓ‰ ‰˙ÂÓÚÏ ÂÚ·˜�˘ ÌÈÈ˙ÂÓÎ‰ ‰ÁÏˆ‰‰ È„„Ó"„Â·Î· ‰Ò�¯Ù " ÌÈ�˘Ï
2009-2010ÔÓ˜Ï„Î ÂÈ‰  :300‰�˘· ÌÈÙ˙˙˘Ó  ,Â-13Î Ì‰· ÂÙ˙˙˘È˘ ÌÈÒ¯Â˜ -20-25 

‰˙ÈÎ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ .ÌÏÂ‡Â ,·˙ Ï˘ ‰È�Â˙�Ï Ì‡˙‰·"˙ , ˙�˘·2010 ÌÈÒ¯Â˜ ‰Ú·¯‡ ˜¯ ÂÁ˙Ù� 
 ÌÈ˘„Á)Î Ì‰·Â-90ÌÈ„ÈÓÏ˙  .(·˙Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï Û‚‡‰ È�Â˙� ÈÙÏ ÈÎ ÔÈÂˆÈ" ¯ÙÒÓ‰ ˙

 ÌÈ�˘· ÌÈÒ¯Â˜Ï ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ È˙�˘‰2005-2010Î ‰È‰ -100 
‰�˘· ÌÈ„ÈÓÏ˙. 

 פתחה רק 2011
2009 כי בשני� 2012ת הבהירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר "תב
 .ת לא נת� אישורי� לפתיחת קורסי� נוספי�"קורסי� מעטי� משו� שמשרד התמ

 ת על הקורסי� להכשרה מקצועית"הביקורת השוותה בי� נתוני המערכת הממוחשבת של תב )ב(
לבי� נתוני המעקב של האג# להכשרה " פרנסה בכבוד" במסגרת 2010
2005שהתקיימו בשני� 

ס� :  מתלמידי ההכשרות המקצועיות84%
שבה� למדו כ, מקצועית במחוזות ירושלי� ותל אביב
 תלמידי� 555ת היה "כל התלמידי� שנרשמו במחוזות ירושלי� ותל אביב על פי הנתוני� של תב

 . תלמידי�696ני האג# להכשרה מקצועית נרשמו לתכנית ואילו על פי נתו

‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , Ï˘ ¯ÚÙ ÌÈÈ˜ ÈÎ25%·˙ È�Â˙� ÔÈ· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â¯˘Î‰· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ¯ÙÒÓ· " ˙
˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï Û‚‡‰ È�Â˙�Ï ,ÌÈ�Â˙�‰ ˙Â�ÈÓ‡· ˜ÙÒ ÏÈË‰Ï È„Î Â· ˘È˘ ¯·„ . Û‡ ÏÚ

Ó˙‰ „¯˘Ó ˜„· ‡Ï ¯ÚÙ‰"Â¯Â˜Ó ˙‡ ˙ . 

תעבור , ת אשר בתו� הניסוי הוחלט שתעבור לשלב של הפעלה ארציתתכני, כאמור לעיל )ג(
האג# להכשרה מקצועית אמור לרכז נתוני� על . ת"ת לידי משרד התמ"ההפעלה הארצית מידי תב

בי� השאר כדי לתכנ� את מער� הקורסי� , הביקוש הקיי� במגזר החרדי להכשרות מקצועיות
 .העתידיי�

‰ „¯˘ÓÓ ˘˜È· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÓ˙" ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â¯˘Î‰Ï ÌÈ˘Â˜È·‰ È·‚Ï ÌÈ�Â˙� ˙
ÌÈ¯·‚‰ ¯„‚Ó· ÌÈÓÈÈ˜‰ .Ó˙‰ „¯˘Ó·˘ ¯¯·˙‰" ÔÈ‡Â ‰Ï‡Î ÌÈ�Â˙� Ï˘ ¯‚‡Ó ÔÈ‡ ˙

‰�Ú� ‡Ï˘ ˘Â˜È· ˘È Ì‡ ˙Ú„Ï Â˙Â¯˘Ù‡· ,È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ Ô‰ ‰ÓÂ-‰ÁÏˆ‰‰ È„ÚÈ· ‰„ÈÓÚ‰ . 

ת "א ויבקש מתבוכי יטפל בנוש, ת השיב כי הוא מקבל את הערת משרד מבקר המדינה"משרד התמ
 . מידע נוס# באשר לקורסי� נדרשי�

)„( Ó˙‰ „¯˘Ó"·˙Â ˙" ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ ÈÒ¯Â˜Ï ˙ÂÓ˘¯�‰ Û˜È‰ ˙‡ ÂÚ·˜ ‡Ï ˙
 ˙È�Î˙·"‰ÈÙÂˆ "‰ÁÏˆ‰Ï „„ÓÎ . 
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 È�Â˙� ˙�ÈÁ·"‰ÈÙÂˆ" , È�Â˙� Ì‚ ÂÓÎ"„Â·Î· ‰Ò�¯Ù" ,È‡ ‰Ï‚Ó- ˙ÂÎ¯ÚÓ È˙˘ ÔÈ· ˙ÂÓ‡˙‰
ÌÂ˘È¯‰ .Ó˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"˜Â„·È ˙ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Û˜È‰ ÏÚ ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ�Â˙�‰ ˙Â�ÈÓ‡ ˙‡ 

 ˙ÂÈ�Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ·"„Â·Î· ‰Ò�¯Ù "Â"‰ÈÙÂˆ" , Ï˘ ÌÈ�Â˙�‰ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ ‰È‰˙˘ ÍÎÏ ‚‡„ÈÂ
˙ÂÎ¯ÚÓ‰ È˙˘ . È�Â˘‡¯‰ ÒÈÒ·‰ Ì‰ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÌÈÙ˙Â˘‰ ÏÚ ÌÈÓÎÒÂÓ‰ ÌÈ�ÈÓ‡ ÌÈ�Â˙�

‰ÏÂÚÙÏ. 

2. Ì È ¯ ‚ Â ·  ˙ Î Ó Ò ‰ Â  Ì È „ Â Ó È Ï ·  ‰ „ Ó ˙ ית האג# להכשרה מקצוע)  א(   :‰
מופקד על הפיקוח המקצועי ועל פעולות ההכשרה המקצועית הנערכות במסגרת פעילות משרד 

: נקבעו מדדי יישו� לטווח קצר ולטווח ארו� לש� מעקב" פרנסה בכבוד"בתכנית . ת"ת ותב"התמ
 . השמה בתחו� הלימודי� והתמדה בעבודה, התמדה בלימודי�

Ó˙‰ „¯˘Ó"·˙Ó ˘¯„ ‡Ï ˙" ÏÚ ÌÈ�Â˙� ÏÂÏÎÏ ˙ ÏÚÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙„Ó˙‰
‰¯˘Î‰‰ ˙Â˘È¯„· Ì˙„ÈÓÚ . Ï‰�ÈÓ Ï‰�ÓÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï Û‚‡‰ Ï‰�Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰ÏÎÏÎÂ ¯˜ÁÓ ,˙È�Î˙‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ , ˙Î¯ÚÓ· ÂÏÏÎÈÈ ‰Ï‡ ÌÈ�Â˙� Ì‚˘ Â˘¯„È
·˙ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰"˙ ,Û‚‡Ï Â¯·ÚÂÈÂ. 

וו� לטפל בסוגיה זו במסגרת ת כי הוא מקבל את הערת הביקורת ומתכ"בתשובתו מסר משרד התמ
 .ת"ההסכמי� החדשי� שייחתמו ע� תב

 696על פי הנתוני� שבמחוזות תל אביב וירושלי� נרשמו כאמור ": פרנסה בכבוד"תכנית  )ב(
  תלמידי� 449ת נתוני� לגבי " הצטברו במחוזות משרד התמ
באשר לתעודות הסמכה . תלמידי�

.  מהנרשמי� אי� נתוני�197לגבי . בלו תעודות הסמכהקי) 45%
כ( מה� 203, ) מהנרשמי�65%
כ(
 תלמידי� נוספי� למדו בקורסי� שהסתיימו סמו� למועד סיו� הביקורת כ� שבאותו מועד עדיי� 50

 . לא התקבלו נתוני� על הסמכת�

2010
2005במחוזות תל אביב וירושלי� בשני� " צופיה" תלמידות נרשמו ל814": צופיה"תכנית  .
71%
כ( תלמידות 581ת נתוני� לגבי " הצטברו במחוזות משרד התמ
ות הסמכה באשר לתעוד 

 תלמידות 233במחוזות לא היו נתוני� לגבי . קיבלו תעודות הסמכה) 87%
כ( מה� 504, )מהנרשמות
 ). מהנרשמות29%
כ(

נמו� באופ� משמעותי ) 45%(הנתוני� מעידי� כי שיעור מקבלי תעודות ההסמכה בקרב הגברי� 
 ).87%( שבקרב הנשי� מזה

 ˙ÎÓÒ‰ ¯Á‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï Û‚‡‰ ·˜ÚÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙ÂÊÂÁÓ‰ È�˘· Â¯·Ëˆ‰˘ ÌÈ�Â˙�‰Ó
 ˙ÂÈ�Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰"„Â·Î· ‰Ò�¯Ù "Â"‰ÈÙÂˆ "¯ÒÁ· ‰˜ÂÏ : ˙ÎÓÒ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÈ‡

430 ÌÈ„ÈÓÏ˙ )Î-28% ·¯˜Ó 1,510˙ÂÊÂÁÓ‰ È�˘· ÌÈÒ¯Â˜Ï ÂÓ˘¯�˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰  .(ÔÈÂˆÈ ,
 ÏÎ˘430Ï˙‰ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ÂÈ‰ Ì˙ÎÓÒ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ Ï·˜˙‰ ‡Ï˘ ÌÈ„ÈÓ ; ‡Ï Ì‚ ÊÂÁÓ·

Ô‰È˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚÂ ˙Â�ÈÁ·· Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰È‰. 

האג# להכשרה מקצועית מסר למשרד מבקר המדינה כי המידע על התלמידי� הללו לא התקבל 
. ומשו� שה� למדו בקורסי� שתעודת ההסמכה בה� ניתנת מטע� מוסדות ההכשרה ולא מטעמ

מכיוו� שההחלטה על פתיחת הקורסי� האלה ניתנה , האג# הבהיר כי אינו חות� על תעודות אלה
 . בהלי� מזורז ולא הייתה לו תשתית פדגוגית להנפקת התעודות
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â„ÂÚ˙ ÏÚ Ì˙Á ‡Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï Û‚‡‰˘ ‰„·ÂÚ‰
 ÔÈ·Ó ‰Ï‡˘ ÍÎÏ ‰Ó¯‚ ‰ÎÓÒ‰‰430‰¯˘Î‰ ÈÒ¯Â˜ È¯‚Â· ˙Â‡ÎÊ‰ È‡�˙· Â„ÓÚ˘  ,ÂÚ‚Ù� .

 ˙ÎÈ¯Ú Í¯ÂˆÏ ˙˘¯„�‰ ˙È‚Â‚„Ù‰ ˙È˙˘˙‰ ˙‡ ¯È„ÒÈ ‰¯˘Î‰‰ Û‚‡˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÈÒ¯Â˜‰ .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,‰˘Ú� ‡Ï ¯·„‰˘ ÌÈ¯˜Ó· , ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ˘Â¯„Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯

ÌÈÒ¯Â˜· ‰ÁÏˆ‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ „ÂÓÚÏ È„Î Â�˙� Ì‰˘ ‰ÎÓÒ‰‰ ˙Â„ÂÚ˙‰ ÏÚ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ .
ÂÁ� ‰Ê Ú„ÈÓı ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰¯˘Î‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂ�Î˙ Í˘Ó‰Ï. 

3. ‰ „ Â · Ú ·  ‰ Ó ˘ ת על בוגרי הקורסי� שהתקיימו בכל האר! "מנתוניה של תב)  א   (:‰
 הנרשמי� 621מכלל ) 40%
כ( גברי� 247 הושמו בעבודה 2011 עולה שעד יולי 2010
2005בשני� 

 שנרשמו 1,675 מתו� 60%,  נשי� חרדיות שהושמו בעבודה1,005זאת לעומת ". פרנסה בכבוד"ל
 ".צופיה"ל

 ˙È�Î˙ ˙‡ ‰ÏÈÚÙÓ˘ ‰˙ÂÓÚÏ ÂÚ·˜�˘ ·˜ÚÓ‰ È„„Ó ÈÙÏ"„Â·Î· ‰Ò�¯Ù " ‰ÏÚÙ‰‰ ‰ÊÂÁ·
·˙ ÌÚ ‰Ó˙Á˘"˙ , ‡Â‰ ÌÈÓÈÈÒÓ‰ ·¯˜· ‰Ó˘‰‰ „ÚÈ75%-50% . ˙‡ ˜Â„·Ï Ô˙È� ‡Ï Í‡

ÏÚÂÙ· ‰Ê „ÚÈ· ‰„ÈÓÚ‰ ,Ó˙‰ „¯˘Ó˘ ÔÂÂÈÎÓ"·˙Ó ˘¯„ ‡Ï ˙" ˙‡ ‰È�Â˙�· ÏÂÏÎÏ ˙
Ï˙‰ ¯ÙÒÓÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙‡ ÂÓÈÈÒ˘ ÌÈ„ÈÓ ,˙Â�ÈÁ·· ÂÁÈÏˆ‰ ,‰ÎÓÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÂÏ·È˜Â . 

 È¯‚Â· Ï˘ Ì¯ÙÒÓ"„Â·Î· ‰Ò�¯Ù " ÌÈ�˘· ‰„Â·Ú· ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÂÓ˘Â‰˘2005-2010 
ÔË˜ ÔÈÈ„Ú ‡Â‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Û˜È‰˘ „ÈÚÓ .‰·Â˘Á ‡È‰ ˙È�Î˙‰ Ï˘ ‰¯È˘È‰ ‰ÓÂ¯˙‰ , Ï·‡

 ˙�˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ „ÚÈ ÁÎÂ�2020 - 63% , ÏË· ÂÊ ‰ÓÂ¯˙ Û˜È‰
ÌÈ˘È˘·. 

משרד מבקר המדינה בדק את נתוני ההתמדה בלימודי� וההשמה לפי קורסי ההכשרה של  )ב(
: לדוגמה. ומצא כי היו קורסי� ששיעורי ההתמדה וההשמה בה� היו נמוכי� מאוד, "פרנסה בכבוד"

;  תלמידי�27 השתתפו בו ת" לפי נתוני תב
 2011 והסתיי� במר! 2009קורס תכנות שהחל בינואר 
ומה� הושמו במקצוע ; )48%
כ( תלמידי� התמידו בלימודי� בו 13לפי רישומי מחוז ירושלי� רק 

 ). מהמשתתפי�11%
כ( שלושה תלמידי� בלבד 
ת " לפי נתוני תב
הנלמד 

 ˜„Â· Â�È‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï Û‚‡· ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ˙¯˘Î‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰˘ ‡ˆÓ�
‰Ï‡ ÌÈ�Â˙� .˜È„·˙È�ÂÈÁ ‰�‰ ˙‡ÊÎ ‰ , ‰¯È˘�‰ ÊÂÁ‡ ¯˘‡ ÌÈÒ¯Â˜ ÈÂ‰ÈÊ ˙¯˘Ù‡Ó ‡È‰ ÔÎ˘
‰Â·‚ Ì‰· ,‰ÎÂÓ� ÌÓÂÈÒ ¯Á‡Ï ‰Ó˘‰‰˘Â È„Ó ·¯ ÔÓÊ ÌÈÎ˘Ó�˘ , ¯˘Ù‡ ‰Ê ÒÈÒ· ÏÚÂ

„È˙Ú· ÌÈÓÂ„ ÌÈÒ¯Â˜ ˙ÁÈ˙Ù È·‚Ï ˙Â�˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï. 

 

✯ 

 

˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï Û‚‡‰ Ï˘ ‰¯˜·‰ ÍÈÏ‰ , ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ˙¯˘Î‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ Ï˘ ‰Ê ÏÏÎ·Â
˙Â„ÁÂÈÓ , ˙Â¯˘Î‰‰ ÚÂˆÈ· È�Â˙� ÏÚ-ÌÈ„ÂÓÈÏ· ‰„Ó˙‰  ,‰ÎÓÒ‰ , ‰„Â·Ú· ‰Ó˘‰Â-ÈÂ˜Ï  .

 ÔÙÂ‡· Ì‰È¯Á‡ ·˜ÂÚ Â�È‡Â ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÏÚ ‡ÏÓÂ È˙ËÈ˘ ÁÂÂÈ„ Ï·˜Ó Â�È‡ Û‚‡‰
ÛÂˆ¯Â ÚÂ·˜ .˙Â¯˘Î‰‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ·Â˘Á Ú„ÈÓ Â˙Â˘¯· ÔÈ‡ , ÍÈÏ‰˙ Úˆ·Ï Â�ÓÓ Ú�ÂÓ˘ ‰Ó

ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Â ˙Â�˜ÒÓ ˙˜Ò‰ Ï˘ÌÈ˘¯„� ÌÈÈÂ�È˘ È·‚ÏÂ ˙ÂÈ�Î˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ È·‚Ï ˙ÂÏÎ˘ÂÓ ˙ ,
ÔÏÂÚÈÈÏ ÚÈÈÒÈ˘. 
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 מסלולי הנדסאי� והנדסאיות

ולבעלי הסמכה בו יש , הוא מקצוע נדרש במשק, בעיקר בתחו� המחשבי�, מקצוע ההנדסאות
בפעולות שננקטו לשילוב החרדי� , אשר על כ�. סיכויי� טובי� להשתלב בשוק העבודה בשכר נאות

להכשרת הנדסאי� מוסמכי� מטע� המכו� , ה� לנשי� ה� לגברי�, וק העבודה נכללו ג� תכניותבש
 : להל� פרטי�. שבאג# להכשרה מקצועית) ט" מה
להל� (הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע 

1. Ì È „ ¯ Á Ï  Ì È ‡ Ò „ � ‰  ˙ È � Î התכנית נועדה לאפשר לגברי� חרדי� ללמוד : ˙
נקבע כי שכר הלימוד ימומ� רובו . ט"ת המוכרות על ידי מההנדסאות במסגרות ייחודיות במכללו

שמתאי� , היות שמדובר במסלול לימודי� עתיר שעות. ת"ת וחברת תב"ככולו על ידי משרד התמ
בדצמבר . וינט'נקבע שהמשתתפי� יקבלו ג� דמי קיו� מגורמי� חיצוניי� שיגייס הג, ללימודי בוקר

ט מתווה "ובה הציג מה, וינט'ט לבי� נציגי הג"ת ומה"מ התקיימה ישיבה בי� אנשי משרד הת2007
בתקופה של שלוש שני� , להכשרת הנדסאי� חרדי�)  תלמידי�300
כ( כיתות 12מתוכנ� לפתיחת 

 ).  תלמידי�90
כ(וסוכ� שבשלב הראשו� תאושר תכנית לפתיחת שלוש כיתות , 2008החל בשנת 

‰Ó È„È· ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ�"Â Ë·˙" „·Ï· ˙Á‡ ‰˙ÈÎ ÁÂ˙ÙÏ ˙- 
„Â„˘‡· ,Î ‰˙�Ó˘-30 ÌÈ„ÈÓÏ˙ )Ì‰È„ÂÓÈÏ ˙‡ ‰ÁÏˆ‰· ÂÓÈÈÒ ÌÏÂÎÎ Ì·Â¯ ¯˘‡( ,

‰ÓÏ „¯˘Ó‰ „ÈÓÚ‰˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙È·¯ÓÂ"ÏˆÂ� ‡Ï ÂÊ ˙È�Î˙Ï Ë .Ó˙‰ „¯˘Ó È¯·„Ï" ˙Â˙ÈÎ ˙
‚‰ ÈÈ˘˜ ·˜ÚÂ ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ„ÓÚÂÓ ÒÂÈ‚· È˘Â˜ ·˜Ú ¯˙È‰ ÔÈ· ÂÁ˙Ù� ‡Ï ˙ÂÙÒÂ�' ÒÈÈ‚Ï Ë�ÈÂ

 ÈÓ„ÌÂÈ˜. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È¯Â˜Ó‰ ÔÂ�Î˙‰ ˙ÓÂÚÏ ˙È�Î˙‰ Ï˘ ÌˆÓÂˆÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ‰ ·˜Ú
‰Ï˘ ,Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ"ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÍÈÏ‰ Ì„˜‰· ÌÈÈ˜Ï ˙ , ÌÈÎ¯„ ˙˜È„· ˙Â·¯Ï

È¯Â˜Ó‰ ÔÂ�Î˙· Ú·˜�˘ ÈÙÎ ÌÂÈ˜ ÈÓ„ Ô˙ÓÏ ,„È˙Ú· ‰ÈÂ‡¯‰ ‰ÏÂÚÙ‰ Í¯„ ˙‡ ÔÁ·È Â¯Â‡Ï˘ . 

עוד ". וינט'ללא תלות בתקציב הג"כי הוא פרס� נוהל תמיכות חדש ת "בתשובתו מסר משרד התמ
 . שחלק� כיתות מכינה,  כיתות17נפתחו כבר ) 2012
2011(ב "הוסי# כי בשנת הלימודי� התשע

2. Ì È ¯ � È Ó Ò ·  Ì È ˘ �  ˙ ¯ ˘ Î ‰ Ï  ˙ Â È � Î בתו� לימודיה� בתיכו� ממשיכות רבות : ˙
רק ,  בוגרות בכל שנה5,000
מתו� כ, עלאול� בפו. מבנות המגזר החרדי ללמוד בסמינרי� להוראה

 ). לרבות במשרות חלקיות( מצליחות להיקלט לעבודה כמורות במערכת החינו� 20%
כ

ועל רקע הצור� הקיי� במשק בעובדי� , על רקע הקושי למצוא עבודה בתחו� החינו� )א(
 החינו� בעידוד משרד האוצר ומשרד, 2005
2004החלו הסמינרי� במהל� , בתחו� הטכנולוגי

מסלול זה . להפעיל בסמינרי� מסלול להכשרה חלופית של התלמידות החרדיות, ט"ובשיתו# מה
ובסיומו הוסמכו , לצד לימודי הקודש) ט"של מוסדות מוכרי� על ידי מה(כלל לימודי� טכנולוגיי� 

ל� או, יצוי� כי ההכשרה הטכנולוגית נועדה להחלי# את לימודי ההוראה. 48התלמידות כהנדסאיות
. שבו למדו תלמידות ג� הוראה וג� לימודי� טכנולוגיי�, בפועל הפעילו הסמינרי� מסלול נוס#

חר# עומס רב ועלות כספית , מסלול זה נפו! יותר עקב הקושי הערכי בוויתור על לימודי ההוראה
 .נוספת הכרוכי� בו

מדות הנדסאות ע מספר התלמידות החרדיות הלו"נכו� לשנת הלימודי� התש, ט"לפי נתוני מה
 . במסלול להכשרה חלופית) 33%
כ (572מה� , 1,736
בסמינרי� הסתכ� ב

� " תכנית בש� ח2009ת בשנת "על מנת להרחיב את מסלול ההכשרה החלופית יזמה תב )ב(
להגדיל את מספר המשתתפות , שנועדה להרחיב את תוכני ההכשרה בתו� הסמינרי�, )חכמת נשי�(

ל� לימודיה� ולסייע לה� להשתלב ולהתמיד במקומות העבודה בתו� ללוות אות� במה, במסלול
__________________ 

 .מותנית ג בעמידה בבחינות גמר ממשלתיות) דיפלומה(קבלת ההסמכה   48
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לתקופה של שלוש שני� , ת באמצעות עמותה שבחרה במכרז"את התכנית מפעילה תב. הלימודי�
 ). 2012עד סו# מאי (

. 2010ת במסמ� תכנית העבודה שלה לשנת "� הציגה תב"את יעדיה המפורטי� של תכנית ח
ובה� ,  עולה כי חלק מהיעדי� שהציבה הושגו2010יצועה בפועל בשנת מנתוני� שהציגה בנוגע לב

הגדלת , הגדלת מספר הסמינרי� המשתתפי� בתכנית, שיעור השמה גבוה מהמתוכנ� של הבוגרות
לא הוצגו במסמ� נתוני ביצוע בנוגע ליעד , יחד ע� זאת. והרחבת תחומי ההכשרה, מספר הכיתות

 .ות בתכנית הגדלת מספר המשתתפ
הראשי שהוצב 

מ )ג( ת ה ד  ר ש מ ל  ש ב  ק ע מ ת"ה ו י נ כ ת ה ת  ו ל ה נ ת ה ר  ח א  2009במהל�  :ת 
שמטרתו , החל מינהל מחקר וכלכלה בביצוע מחקר הערכה בנושא ההכשרה החלופית בסמינרי�

. � ובהתאמתה לצורכי השטח"להערי� את תכנית ההכשרה החלופית ולסייע בעיצובה של תכנית ח
 המשתתפות 800
ונכלל בו סקר שנעשה בקרב כ, 2011� חלקו הראשו� של המחקר הופק במהל

ה ועד מועד ביצוע הסקר בשנת הלימודי� "בתכנית ובוגרותיה מאז החלה בשנת הלימודי� התשס
 . ע"התש

, ובה� שיעור נשירה נמו�, ממצאי הסקר העלו כי התכנית נחלה הצלחה מבחינת ההיבטי� שנבדקו בו
ע� זאת יש להעיר כי מחקר ההערכה עסק רק . העבודההשתלבות בשוק העבודה ושביעות רצו� מ

 . ולא במסלול שבו התלמידות לומדות במקביל ג� הוראה, במשתתפות במסלול ההכשרה החלופית

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯" ˙Â„ÈÓÏ˙‰ È·‚Ï Ì‚ ‰Î¯Ú‰ ¯˜ÁÓ Úˆ·È ˙
‰‡¯Â‰ È„ÂÓÈÏ Ì‚ ÏÏÎ˘ ÏÂÏÒÓ· Â„ÓÏ˘ , ıÂÙ� ‡Â‰ ¯ÂÓ‡Î ÔÎ˘ È„ÂÓÈÏ ÏË�· ÍÂ¯ÎÂ ¯˙ÂÈ

¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÈÙÒÎÂ ,¯˙ÂÈ· ıÂÁ� Â˙ÁÏˆ‰ ˙„ÈÓ ¯·„· ÛÈ˜Ó Ú„ÈÓ ÔÎÏÂ . 

ת )ד( ו מ ו ל פ י ד ה ת  ו ל ב ק מ ל  ש  � ר ו ע י מדד חשוב לבחינת הצלחת התכנית הוא  :ש
אול� הביקורת העלתה כי אי� . שיעור� של מקבלות דיפלומת ההנדסאי מבי� המשתתפות בהכשרה

הנתוני� המתייחסי� לשני� , 2010אי� נתוני� לגבי הבוגרות לשנת : י�ט נתוני� מסודרי� ומלא"במה
 . ואי� התאמה בדוחות בי� מספר הבוגרות לבי� מספר הבוגרות שקיבלו דיפלומה, קודמות לוקי� בחסר

‰Ó· ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ�Â˙� ÔÈ‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙ÂÓÂÏÙÈ„‰ ÈÏ·˜Ó ÏÚ Ë
‰Ó· ‰˘Ú˘ ˙¯Â˜È·· ‰˙ÏÚÂ‰ ¯·Î"Ë¯·Ú· 49 ,Ô˜Â˙ Ì¯Ë ÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÎ ¯¯·˙Ó ˙ÚÎÂ . ÈÎ ÈÂ‡¯

‰Ó"ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ‰Ê ‡˘Â� ¯È„ÒÈ Ë. 

 

 ח"תכנית מפת

 אשר 
 מרכזי פיתוח תעסוקת חרדי� 
ח "ת היא תכנית מפת"אחת התכניות המרכזיות של תב .1
בערי� , במסגרתה מופעלי� מרכזי� ייחודיי� לאוכלוסייה החרדית להשמה ולהכוונה תעסוקתית

קהל היעד של התכנית ה� גברי� ונשי� חרדי� . בה� ריכוזי� גדולי� של אוכלוסייה חרדיתשיש 
ותכליתה לספק לה� ללא תשלו� שירותי� של ייעו! והכוונה לתעסוקה או , שאינ� עובדי�

שירותי המרכזי� האלה . לרבות ליווי ומעקב, ובעיקר שירותי השמה, הדרכה לקראת�, ללימודי�
 . א� מעונייני� בעבודה נוספת או בשינוי עבודה, שכבר עובדי�ניתני� ג� לחרדי� 

וינט ע� חברה חיצונית אשר הוטל ' התקשר הג2006ביולי . 2006התכנית החלה לפעול במהל� 
 2011עד שנת .  מפעילה אות� עמותה שנבחרה במכרז2010ומשנת , עליה להקי� מרכזי� ולהפעיל�

__________________ 

 . 1182�1183' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„59·) 2009 , מבקר המדינה  49
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, בני ברק, אשדוד, ביתר עילית, ירושלי�: רי� האלהבע, הוקמו במסגרת התכנית שמונה מרכזי�
 . חיפה ובית שמש, צפת, אלעד

תחילתו בדר� כלל בזימו� הפונה לריאיו� על ידי מקד� , ח"מסלול הטיפול בפוני� למפת .2
פונה שרואיי� נחשב למעשה משתת# . תעסוקה שתפקידו לאסו# עליו נתוני� ולבחו� את צרכיו

הפניה לתכניות להכשרה , שירותי� כגו� ייעו! והכוונה, לפי הצור�, לוובהמש� יינתנו , בתכנית
וסיוע בהשמה , סדנאות הכנה לעול� העבודה, סיוע בכתיבת קורות חיי�, מקצועית או ללימודי�

 . כולל מעקב וליווי ג� לאחר ההשמה שיימשכו שלוש שני�, לעבודה

  הסתכ� מספר הפוני� 2010ועד תו�  2006מאז הפעלת התכנית בסו# שנת , ח"על פי נתוני מפת

, ח"להערכת מפת. 50 הושמו בעבודות4,200
ומה� כ,  מה� נערכו ראיונות7,300
לכ. 8,250
בכ
 ).  גברי�1,250
דהיינו כ ( 30%
שיעור הגברי� המושמי� עמד על כ

 

  2010ח לשנת "היבטי� ביעדי תכנית מפת

1. „ Ú È ‰  ˙ È È Ò Â Ï Î Â . ונשי� חרדי� שאינ� עובדי�התכנית יועדה במקורה לגברי�  :‡
ת בתכנית עבודתה לשנת "כפי שהציגה אות� תב, 2010ח לשנת "בדיקת נתוני הביצוע של מפת

העלתה כי לא נעשתה בה� הבחנה בי� משתתפי� בתכנית שלא עבדו בעת פניית� לבי� כאלה , 2011
ד על מידת מהבחנות כאלה היה אפשר ללמו. כ� לא נעשתה הבחנה בי� נשי� לגברי�, שעבדו

 . התאמת התכנית לאוכלוסיית היעד

Ó˙‰ „¯˘Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï" Ï˘ ÌÈÎ˙Á ÈÙÏ Ì‚ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ ÔÁ·È ˙
„ÚÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ .˘‚„ÂÈ ,˙ÙÓ ˙È�Î˙ ÈÎ ÚÂ·˜Ï È„Î ¯ÂÓ‡· ÔÈ‡ ÈÎ" ÏÙËÏÓ ‰ÚÂ�Ó Á

 ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡·)ÔÎ˘ ,˘Á ‡Â‰ Ì˙„Â·Ú ÌÂ˜Ó ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ÌÈ˘˜·ÓÏ ÚÂÈÒ Ì‚·Â( ,
˙È�Î˙· ÏÚÂÙ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ¯·„· Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ· Â˜ÈÊÁÈ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ÈÎ ÈÂ‡¯ ÌÏÂ‡Â ,

‰Ï˘ÓÓ‰ È„ÚÈ ÌÂ„È˜Ï ‰˙ÓÂ¯˙ ˙�ÈÁ· Ì˘ÏÂ ¯˙ÂÈ ˙ÂÏÎ˘ÂÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ. 

2. Ì Ú Â ˆ È · Â  Ì È „ Ú È ת לעמותה "להל� השוואה בי� היעדי� ומדדי ההצלחה שקבעה תב: ‰
כפי שפורטו (ת "לבי� נתוני הביצוע שרוכזו על ידי תב, 2010ח לשנת "המפעילה את תכנית מפת

 ):2011בתכנית עבודתה לשנת 

· ÚÂˆÈ·-2009
)·-4ÌÈÊÎ¯Ó ( 

 ÏÏÂÎ ÚÂˆÈ·
)·-8ÌÈÊÎ¯Ó‰ ( 

 ÚÂˆÈ·)·-6 ÌÈÊÎ¯Ó‰ 
„ÚÈ· ÂÚ·˜�˘( 

 „ÚÈ 
)Ï-6ÌÈÊÎ¯Ó (* 

 

 פוני' מס 5,700 3,274 3,999 1,600
 ראיונות' מס 3,420 2,700 3,220 1,045

 **השמות 1,200 1,582 1,737 
  78%התמדה בעבודה   מהמושמי70%  מהמושמי

 לאחר חצי שנה
  70%מהמושמי 65%  מהמושמי התמדה בעבודה 

 לאחר שנה

 .בחיפה ובבית שמש, 2010בהסכ לא נכללו יעדי לשני מרכזי שנפתחו במהל0  *

 .50ראו לעיל הערה  **

__________________ 

כלומר משרות שהמשתת( הופנה אליה� ישירות על ידי מרכזי , "ישירות"נתו� זה כולל ה� השמות   50
וכ� השמות חדשות , צמוכלומר משרות שהמשתת( מצא בע, "עקיפות"וה� השמות , ח"מפת

 . למשתתפי שכבר עבדו בעת שפנו למרכזי
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 ˙�˘· ÈÎ ÌÈ‡¯Ó ÌÈ�Â˙�‰2010„È‚ ÏÁ  ˙�˘ ˙ÓÂÚÏ ÌÈ�ÈÈ‡Â¯Ó‰Â ÌÈ�ÂÙ‰ ¯ÙÒÓ· ¯ÎÈ� ÏÂ
2009 ,ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÔÓ ‰Ú·¯‡ Ï˘ ˙Ú ‰˙Â‡· Ì˙ÁÈ˙Ù Ú˜¯ ÏÚ ‰‡¯�‰ ÏÎÎ , ˙ÂÓ˘‰‰ ˙ÂÓÎÂ

Ô�ÎÂ˙Ó‰ ÏÚ ‰˙ÏÚ .˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ , ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ Û˜È‰)ÌÈ�ÈÈ‡Â¯ÓÂ ÌÈ�ÂÙ ( ÂÊ ‰�˘· ˙È�Î˙·
Ó˙‰ „¯˘Ó ·Èˆ‰˘ ÌÈ„ÚÈ‰Ó ÍÂÓ� ÔÈÈ„Ú"·˙ ÛÂ˙È˘· ˙"˙ . 

בכל סני# " חלק מהיעדי� השתנו 2010ינט כי במהל� שנת ' מסר הגו2011בר בתשובתו מנובמ
 ".היקפי המשרות וקיבולת העבודה, בהתא� לגודל הצוות, מסניפי מפתח

ÌÈ„ÚÈ‰ ˙�Ë˜‰ ÔÂ‚Î ÈÂ�È˘ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂ„È‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰
‰¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜ÏÂ ,‰˘Ú� ‡Ï˘ ¯·„ . 

 

 ת "ל משרד התמהפיקוח והמעקב ש

1. È Â ‚ È ‰ ‰  ˙ „ Ú Â: ת לפיקוח ומעקב אחר "ועדת היגוי היא כלי מרכזי של משרד התמ
ותפקידיה , ח"נבחרה ועדת היגוי לתכנית מפת, ת"כנהוג בתכניות של תב, ואכ�. תכניותיו השונות

גי� היא מורכבת מנצי. העיקריי� ה� קביעת מדיניות ויעדי� וכ� מעקב אחר תכנו� התכניות וביצוע�
המוסד לביטוח , שירות התעסוקה, משרד הרווחה, נציגי האג# להכשרה מקצועית, וינט'של הג

 ).כגו� הרשויות המקומיות הרלוונטיות(לאומי וגופי� נוספי� 

 Ò�Î˙‰Ï „Â‡Ó ‰ËÚÈÓ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ)‰�˘Ï ˙Á‡ ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ,
ÏÏÎ ‰Ò�Î˙‰ ‡Ï ÈˆÁÂ ‰�˘Ó ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó·Â .( Ô‡ÎÓÓ˙‰ „¯˘Ó˘" ÂÈ„ ‰¯ÂÚÓ ‰È‰ ‡Ï ˙

˙ÙÓ ˙È�Î˙ ˙ÂÈ�È„Ó ˙ÚÈ·˜·"‰�˘· ‰�˘ È„Ó ‰È„ÚÈÂ Á . ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ È�ÂÈ„ ÈÎ ¯¯·˙Ó „ÂÚ
 Â„ÚÂ˙)˙Á‡ ‰·È˘È ËÚÓÏ (˘¯„�Î ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡È‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï Ô˙È� ‡ÏÂ . 

Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ Â„Â˜Ù˙ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙ , „ÁÂÈÓ·
„·ÂÚ‰ ¯Â‡Ï‰Ó˘‰‰ ‡˘Â�· ˙„˜ÂÓÓ‰ ˙ÈÊÎ¯Ó ˙È�ÂÈÒÈ� ˙È�Î˙· ¯·Â„Ó˘ ‰ , ˙ÈÈ‚ÂÒÂ

ÂÈ„È ÏÚ ÔÁ·È‰Ï ‰„È˙Ú ‰˙ÚÓË‰ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÒÂ�ÈÎÏ ÏÂÚÙÏ ‰È‰ „¯˘Ó‰ ÏÚ ,
 ˙È�Î˙ ÌÂ˘ÈÈ È¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ÏÎÂÈ˘ È„ÎÂ ‰· ‰˘Ú�· ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ‰¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î

˙ÙÓ"˙Ó‡ ÔÓÊ· Á . 

2. ‰ Î ¯ Ú ‰  È ¯ ˜ Á Ó:  2007בשני�
 ביצע מינהל מחקר וכלכלה מחקר הערכה על 2009
שנועד לבחו� את האפקטיביות שלה בהשמת הפוני� בעבודה ולתת משוב לצור� , ח"תכנית מפת

התמקד , 2007שפורס� בספטמבר , הדוח הראשו�: המחקר כלל שלושה דוחות. שיפור התכנית
ינו שחוסר ניסיו� בעבודה והיעדר ועלה ממנו בי� היתר כי מחצית מהפוני� צי, במאפייני המשתתפי�

 . מקומות עבודה המתאימי� לצביו� החיי� החרדי הקשו עליה� למצוא עבודה

הדוח .  התמקד בנושא השתלבות משתתפי התכנית בתעסוקה2008שפורס� בנובמבר , הדוח השני
ומת  לע60%
כ, כלל סקר שהעלה בי� היתר כי חלה עלייה ניכרת בשיעור העובדי� מבי� המשתתפי�

אשר ).  הועסקו בידי מעסיק חרדי68%
כמחצית� במשרה חלקית וכ(כשליש בסקר הקוד� 
ח סייעו לה� " מהמשתתפי� ציינו כי שירותי מפת61% 
לשביעות הרצו� של המשתתפי� מהתכנית 

 .יתר המשתתפי� ציינו כי השירות לא סייע לה� כלל. בחיפוש עבודה או בהשתלבות בה

התמקד במעסיקי� שהשתמשו בשירותי התכנית וכלל סקר , 2009דצמבר שפורס� ב, הדוח השלישי
 . שהעלה כי מרבית� הביעו שביעות רצו� מהעובדי� החרדי� וכ� משירותי התכנית
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Ó˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ" ˙Â·˜Ú· ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Ï˘ ÈÂ‡¯ ÍÈÏ‰˙ ÌÈÈ˜ ‡Ï ˙
ÏÈÚÏ ˙ÂÁÂ„‰ ˙˘ÂÏ˘ È‡ˆÓÓ : 

‡· Â‚ˆÂ‰ ÔÂ˘‡¯‰ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ ÏÈ¯Ù2008·˙ Ï˘ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙·È˘È· " ËÏÁÂ‰Â ˙
˙È�Î˙‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ,ÌÈ·¯‰ ÌÈ�ÂÙ‰ ¯Â‡Ï . Â˜ÙÂÈÂ È�Â¯˜Ú ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙È ÈÎ ËÏÁÂ‰ ÔÎ

Ô˙ÂÏÏÎ· ˙ÂÈ�Î˙‰ ÔÓ ÌÈÁ˜Ï‰ .‰˘Ú� ¯·„‰˘ ‡ˆÓ� ‡Ï ÌÏÂ‡ . ˙ÂÁÂ„‰ È�˘ È‡ˆÓÓÏ ¯˘‡
ÌÈÙÒÂ�‰ ,Ó˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï"Ì‰· Ô„ ˙ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , È‡ˆÓÓ Ì‡ ˜ÙÒÈ�˘‰ ÁÂ„‰ ,

ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙Ó˘‰Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó‰ , ÌÈÈË�ÂÂÏ¯ ÔÈÈ„Ú- ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ È�ÙÏ ÚˆÂ· ‡Â‰ ÔÎ˘ 
Î È·‚Ï ÌÈ�˘-770˙Ú ‰˙Â‡· ÂÏÚÙ˘ ÌÈÊÎ¯Ó‰ È�˘· ÌÈÙ˙˙˘Ó  , ¯ÙÒÓ „Â‡Ó Ï„‚ Ê‡ÓÂ

ÌÈÊÎ¯Ó‰ ¯ÙÒÓ Ì‚ ÍÎÂ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ . ·˜ÚÓÂ ÈÂÂÈÏ ‡Â‰ ˙È�Î˙‰ È·ÈÎ¯ÓÓ „Á‡ ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ
˘ ˘ÂÏ˘ Í˘Ó· Û˙˙˘Ó‰ ¯Á‡ÌÈ� , ÂÚˆÂ· ÌÈÙ˙˙˘ÓÏ Ú‚Â�· ‰Î¯Ú‰‰ È¯˜ÁÓ˘ ¯Á‡Ó ÌÏÂ‡

 ‡Ï ËÚÓÎ ÂÏ˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰Â ‰Ê ·ÈÎ¯Ó˘ È¯‰ ˙È�Î˙‰ Ï˘ ‰�Â˘‡¯‰ ‰�˘‰ ÍÏ‰Ó· ˜¯
Â˜„·� . 

ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ , ¯˙ÂÈ È�Î„ÚÂ ÛÈ˜Ó ‰Î¯Ú‰ ¯˜ÁÓ ˙Â˘ÚÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙È�Î˙‰ ÏÚ . 

נקבע , ח"מעקב שוט# אחר ביצוע תכנית מפתעל מנת לייעל את עבודת המרכזי� ולקיי�  .3
ת לגופי� שהפעילו את התכנית כי נתוני� על המשתתפי� והפעולות שבוצעו "בהתקשרות בי� תב

 .בנוגע אליה� ידווחו באופ� שוט# למערכת הממוחשבת המשרתת את התכנית

 ÌÈ�˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ2006-2009 ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÂÁÂÂ„ ‡Ï˘ ËÚÓÎ 
Â˙�˙Â�ÂÈ‡¯ ÔÂ‚Î ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÌÈÙËÂ˘ ÌÈ� ,˙ÂÎ¯„‰ ,˙Â�ÂÂÎ‰Â ˙Â˘È‚Ù . ˙�˘Ó ˜¯2010 ÏÁ 

‰Ê ÔÈÈ�Ú· ¯ÂÙÈ˘. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯"·˙Ó ˘Â¯„È ˙"˙ÙÓ ÈÊÎ¯Ó˘ ‚Â‡„Ï ˙" Á
 Ú‚Â�· ÂÚˆÂ·˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÔÈÊ‰Ï Â„ÈÙ˜È

ÌÈÙ˙˙˘ÓÏ ,‰ È�Â˙� ÔÎ˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ÏÂ ÌÈÊÎ¯Ó‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰Ï „„Ó ÌÈÂÂ‰Ó ÌÈÁÂÂÈ„
Ì‰Ï˘ .Ó˙‰ „¯˘Ó˘ Ì‚ ÈÂ‡¯"ÁÂ˜ÈÙ‰ ‡˘Â�· ¯˙ÂÈ ‰·¯ ˙Â·¯ÂÚÓ ‰Ï‚È ˙ , ·˜ÚÓ‰Â ‰¯˜·‰

˙È�Î˙‰ ¯Á‡ ,˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈ�Î˙‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÎÓÒ ˙‡ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÏÈÚÙÈÂ , ‰Ú·˜�˘
·˙ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰·"˙. 

 

 "חרדי� לעתיד�"תכנית 

. 2009וינט שהחלה לפעול בשנת 'ת ולג"היא תכנית משותפת למשרד התמ" חרדי� לעתיד�"ת תכני
באמצעות תמיכה במימו� ,  עידוד לימודי� אקדמיי� בקרב גברי� חרדי� בוגרי ישיבות
מטרתה 

ובמהלכ� ועד ההשתלבות ) לרבות המכינות(שכר הלימוד וליווי מקצועי בתהלי� הכניסה ללימודי� 
לסטודנטי� במסלולי הנדסה ומדעי� ; יכה ניתנת לסטודנטי� בכל תחומי הלימודהתמ. בעבודה

בשל העומס הלימודי והרצו� לעודד מסלולי לימוד ) דמי קיו�(ניתנת נוס# על כ� תמיכה כספית 
 . אלה

כאשר ,  איש למחזור600
היעד הכמותי שהוצב בתכנית למחזור לימוד שנמש� ארבע שני� היה כ
28
התקציב שהוקצה למחזור לימוד כזה היה כ. ל שנה ייפתח מחזור לימודי�הכוונה הייתה שבכ 

, העברת המימו� לשכר הלימוד, ובכלל זה איתור מועמדי� ומיונ�, ח על הפעלת התכנית"מיליו� ש
על ביצוע התכנית הופקדו שתי עמותות . ליווי הסטודנטי� במהל� הלימודי� וסיוע בהשמת�

 .נטוי'שנבחרו במכרז על ידי הג
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1. ˙ È � Î ˙ ‰  È „ Ú È  ˙ � È Á · :‚‰ È�Â˙� ˙˜È„·Ó' ˙Â�Â˘‡¯‰ ÌÈÈ˙�˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ Ë�ÈÂ
„·Ï· „Á‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ ¯ÂÊÁÓ Á˙Ù� . ÌÈÈ˙�˘‰ ÍÏ‰Ó· ˙È�Î˙Ï ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ¯ÙÒÓ

Î· ÌÎ˙Ò‰ ˙Â�Â˘‡¯‰-700 ,Î Â�ÈÈ‰„-58% ÂÏÏ‰ ÌÈ�˘Ï Ú·˜�˘ ¯·ËˆÓ‰ „ÚÈ‰ ÔÓ )1,200.(  

שנות ( סטודנטי� בשני מחזורי� 1,200
נית אכ� היו כת כי יעדי התכ"בתשובתו מסר משרד התמ
א הוא קיי� בדיקת עומק של ההסכ� בינו לבי� "ואול� בשנת התשע, )א"ע והתשע"הלימודי� התש

כתוצאה מכ� חל עיכוב של כמעט שנה בהכנת הסכ� חדש . והיא הביאה לשינויי� בהסכ�, וינט'הג
 . ו הסופיולא נית� היה לגייס מועמדי� חדשי� לפני אישור

2. Ó ˙ ‰  „ ¯ ˘ Ó  Ï ˘  · ˜ Ú Ó ‰ Â  Á Â ˜ È Ù ‰"˙ È � Î ˙ ‰  Ú Â ˆ È ·  ¯ Á ‡ בדומה : ˙ 
קביעת : שתפקידיה, מונתה ועדת היגוי מקצועית" חרדי� לעתיד�"לתכנית , לתכניות אחרות

דיו� בסוגיות העולות תו� כדי , מעקב אחר התקדמות התכנית, אישור מסלולי הלימוד, מדיניות
וינט ובראשה עומד נציג 'ההיגוי נציגי� ממשרד האוצר ומהגבוועדת . ביצועה ומת� מענה לה�

 . נקבע כי הוועדה תתכנס אחת לרבעו�. ת"משרד התמ

)‡(  ÍÏ‰Ó· ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ‰Ú·˜ ˙È�Î˙‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ Ì˘Ï2010 ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ ÏÎ· ÈÎ 
Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯·ÚÂÈ"‰¯È˘�Â ÌÈ„ÂÓÈÏ· ‰„Ó˙‰ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ÏÏÂÎ‰ ÁÂ„ ˙ . ‰˜È„·‰ ÌÏÂ‡

¯˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰Ó˙‰ „"˙ÂÁÂ„‰ ˙Ï·˜ ÏÚ „ÓÚ ‡Ï ˙ , ˙Â˙ÂÓÚ‰ ˙Á‡ Ï˘ ÁÂ„ ËÚÓÏÂ
˙È�Î˙‰ ˙‡ ˙ÂÏÈÚÙÓ‰ ,ÌÈ¯˘Â�‰ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ÏÏÎ ¯˙È‰ ÔÈ·˘ ,Ó˙‰ „¯˘Ó· Â‡ˆÓ� ‡Ï" ˙

‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÌÈÙÒÂ� ˙ÂÁÂ„. 

Ó˙‰ „¯˘ÓÏ˘ Ô‡ÎÓ"˙È�Î˙· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ·ˆÓ È·‚Ï ÛËÂ˘Â È�Î„Ú Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï ˙ . Ú„ÈÓ
 Í¯ÂˆÏ ˘Ó˘Ï ÈÂ˘Ú ‰È‰ ‰ÊÎ ‚ÂÒÓ ÌÈ¯˘Â�‰ ˙ÈÈ�Ù‰ Í¯ÂˆÏÂ ˙Ó‡ ÔÓÊ· ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰

ÌÈ¯Á‡ ‰¯˘Î‰ Â‡ „ÂÓÈÏ È˜ÈÙ‡Ï . 

וינט יסייע ביצירת תכנית לימודי� 'וינט נקבע כי הג'ת לג"בתנאי ההתקשרות בי� משרד התמ )ב(
באמצעות ועדה מקצועית שחבריה יאושרו , מדורגת בעלת אופק תעסוקתי לכל משתת# באופ� אישי

 .יעל ידי ועדת ההיגו

˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÚÂ È¯·Á Ï˘ ÌÈÈÂ�ÈÓ ‰¯˘È‡ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï ÏÚÂÙ· , ‡ˆÓ� ‡Ï Ì‚Â
Ó˙‰ „¯˘Ó Â‡ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂ˘" ˙ÂÈ�Î˙ ˙¯ÈˆÈÏ ‰ÈÁ�‰‰ ÚÂˆÈ· ˙˜È„·Ï ‰¯˜· ÂÎ¯Ú ˙

ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ,‰˘ÚÈÈ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯˘ ÈÙÎ . 

)‚( ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ˙Â·È˘È ˙Â¯È„˙ : ÍÏ‰Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2010 ˙„ÚÂ ‰Ò�Î˙‰ 
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÈÂ‚È‰‰ , ˙�˘· Ô‰˘ÏÎ ˙ÂÈÂÒ�Î˙‰ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Â‡ˆÓ� ‡Ï ÌÏÂ‡

2011ÏÈÚÏ ˘¯„�Î . 

 מספר המפגשי� הצטמצ� בגלל העיכוב שחל בהכנת 2011ת כי בשנת "בתשובתו מסר משרד התמ
 .וינט בתשובתו אישר כי היה מקו� להתכנס לעתי� קרובות יותר'הג. ההסכ� החדש

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÓ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ" ˙ÂÙÈÎ˙· ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ˙‡ Ò�ÎÏ „ÈÙ˜‰Ï ˙
ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙Â·È˘È‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î „Ú˙ÏÂ ¯˙ÂÈ ‰·¯ . 



 1063 המסחר והתעסוקה, התעשייהמשרד 

)„(  ˙ÂÈ�È„Ó ˙ÚÈ·˜ ‰ÈÏÚ ÌÈÏËÂÓ ‰È„È˜Ù˙ ¯˙È ÔÈ·˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÚÂ ‡È‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ
„ÂÓÈÏ‰ ÈÏÂÏÒÓ ¯Â˘È‡Â ˙È�Î˙‰ . ÌÈÚ‚Â� ‰Ï‡ ÌÈ�ÈÈ�Ú˘ Û‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

Á˙Ï‰ÈÓ„˜‡‰ ÌÂ , ¯ÂÓ‡Î ‡Â‰ ‰˘‡¯· „ÓÂÚÂ ‰„ÚÂÂ· ‰�È„Ó‰ ˙‡ ‚ˆÈÈÓ‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì¯Â‚‰
Ó˙‰ „¯˘Ó" ˙-‰Ê ÌÂÁ˙ ÏÚ ÔÂÓ‡ Â�È‡˘  . 

 

 ל"שילוב חרדי� בשירות מקצועי בצה

 המבקשי� להשתלב 27
22מיועדת לחרדי� בגילי , ר"המכונה שח, תכנית שילוב חרדי� בצבא
 . 51ודה בישראלבשירות הצבאי כהכנה להשתלבות בשוק העב

השותפות לתכנית ה� . והתרחבה לחילות נוספי�,  בחיל האוויר2007ר החלה בשנת "תכנית שח
, בי� השאר בחיל האוויר, ר יש מסלולי שירות שוני�"במסגרת שח. ת והתאחדות התעשייני�"תב

. באג# התקשוב ובחיל המודיעי�, בחיל הי�, באג# טכנולוגיה ולוגיסטיקה, באג# כוח אד�
תרומת ). מחשמלאי� ואנשי בינוי ועד למתכנתי�( מקצועות טכניי� 20
מסלולי� אלה יש יותר מב

 היא כוללת את שיתופ� בנשיאת הנטל הביטחוני ומכשירה אות� 
ר היא כפולה "גיוס החרדי� לשח
 .לקראת קליטת� בשוק העבודה האזרחי

. חרדי� במסלולי השירות השוני� חיילי� 1,450
 שירתו כ2011ר ועד יוני "מאז שהחלה תכנית שח
ר מצאו " מבוגרי שח87%, ת"על פי נתוני תב.  חיילי� סיימו את שירות� הצבאי130
 כ2010בשנת 

 .  במקצוע שבו הוכשרו28%מה� , עבודה תו� שלושה חודשי� מיו� השחרור מהצבא

‰ˆ‰ ˙Â¯˘Î‰‰Â ˙ÂÎÓÒ‰‰ ·Â¯· ¯ÈÎÓ Â�È‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï Û‚‡‰" ÌÈÏÈÈÁ‰ Ï˘ ˙ÂÈÏ
Á˘ ÈÏÂÏÒÓ ˙¯‚ÒÓ·"¯ ,˙ÈË�ÂÂÏ¯ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰„ÂÚ˙ ÌÈÏ·˜Ó Ì�È‡ Ì‰˘ ÍÎ . ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

Ó˙‰ „¯˘Ó˘"‰ˆ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ÏÚÙÈ ˙" È¯‚Â· ˙‡ ÍÈÓÒ‰Ï ÂÏ ¯˘Ù‡˙˘ Í¯„‰ ˙‡ÈˆÓÏ Ï
Á˘"ÌÈÈÁ¯Ê‡ ˙ÂÚÂˆ˜ÓÏ Ì‚ ¯ , ¯Á‡Ï ÈÁ¯Ê‡‰ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· Ì˙ËÈÏ˜ ˙‡ Ï˜‰Ï È„Î

Ì¯Â¯Á˘. 

 

✯ 

 

˙ÂÈ�Î˙‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ˜Â˘· È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó‰ Ï˘ Â·ÂÏÈ˘ ˙‡ ˙Â„„ÂÚÓ‰ 
Í¯„ ˙Âˆ¯ÂÙ Ô‰ ‰„Â·Ú‰ ,ÌˆÓÂˆÓ Â�„ÂÚ ÔÙ˜È‰ ,ÌÈ¯·‚Ï ÒÁÈ· ¯˜ÈÚ· : ÊÎÈ¯˘ ÌÈ�Â˙�Ó

Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÙ˙Â˘Ó‰ ˙ÂÈ�Î˙· ÌÈ„¯Á ÌÈ¯·‚ ˙Ó˘‰ ¯·„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙
·˙Â" ÌÈ�˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙2005-2010Î ‰„Â·Ú· ÂÓ˘Â‰ -1,600„·Ï· ÌÈ¯·‚  :250ˆÓ‡·  ˙ÂÚ

˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ÈÒ¯Â˜ ,Î-115Á˘ ÏÂÏÒÓ· " ¯) ˙�˘·2010( ,ÎÂ-1,250)  ÛÂÒ· ÏÁ‰2006( 
 ‰Ó˘‰‰ ÈÊÎ¯Ó ˙ÂÚˆÓ‡·)˙ÙÓ ˙È�Î˙"Á .( Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ È·‚Ï ˜ÙÒ ÌÈÏÚÓ ‰Ï‡ ÌÈ�Â˙�

 ˙�˘Ï ‰ÓˆÚÏ ‰Ú·˜˘ „ÚÈ· „ÂÓÚÏ ‰Ï˘ÓÓ‰2020 - 63% ÌÈ„¯Á‰ ÌÈ¯·‚‰ ·¯˜· ÌÈ„·ÂÚ 
) Ï˘ ˙ÙÒÂ˙9,200„·ÂÚ ÌÈ„¯Á ÌÈ¯·‚ ‰�˘ ÏÎ· ÌÈ.( 

 

__________________ 

 ".ל"שירות חרדי בצה"להרחבה בעניי� זה ראו בפרק   51
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 ת להערכת התכניות לאוכלוסייה החרדית"מחקרי משרד התמ

ניסיוניות והיו אמורות להיות מלוות בתכנית הערכה , כאמור, ת לאוכלוסייה החרדית ה	"תכניות תב
בתו� שלוש השני� הראשונות להפעלת . וכ	 במבחני עלות מול תועלת, של מינהל מחקר וכלכלה

אמור להחליט א� ה	 יעברו לשלב ההפעלה הארצית וא� לקבל על ת היה "התכניות משרד התמ
 החלטה זו הייתה אמורה להתבסס על מחקר �עצמו את האחריות להמש� ההפעלה השוטפת 

 .הערכה והפקת לקחי�

 ÛÂÒ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰2011 È·‚Ï ˜¯ ‰Î¯Ú‰ È¯˜ÁÓ ‰ÏÎÏÎÂ ¯˜ÁÓ Ï‰�ÈÓ ÌÒ¯Ù 
Á ˙ÂÈ�Î˙"Ô ,˙ÙÓ" Á)�‰ ÌÈ˜¯Ù· ÏÈÚÏ Â‡¯ÂÏÏ‰ ˙ÂÈ�Î˙Ï ÌÈÚ‚Â ( ¯·Î˘ ˙ÙÒÂ� ˙È�Î˙Â

˙È˜ÒÚ ˙ÂÓÊÈ· ‰˜ÒÚÂ ‰ÓÈÈ˙Ò‰ .˙ÂÈ�Î˙‰ ¯˙ÈÏ ¯˘‡ ,„Â·Î· ‰Ò�¯Ù Ô‰·Â ,‰ÈÙÂˆ ,Á˘" ¯
 ‰ÓÏ˘ ‰Î¯Ú‰ Ï·˜Ï „¯˘ÓÏ ÚÈÈÒÏ ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰˘ ÌÈ¯˜ÁÓ‰ ÂÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë Ì„È˙ÚÏ ÌÈ„¯ÁÂ

‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ÌÈ„¯Á‰ ˙Â·Ï˙˘‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ�Î˙‰ ˙ÓÂ¯˙ ˙Â„Â‡ ÏÚ ‰ÙÈ˜ÓÂ .ˆÈ „ÂÚ ÔÈÂ
˙ÏÚÂ˙ ÏÂÓ ˙ÂÏÚ ˙Î¯Ú‰ ‰ÚˆÂ· ‡Ï ˙ÂÈ�Î˙‰Ó ˙Á‡ Û‡ ¯Â·Ú ÈÎ. 

�ת כי לא נית	 לערו� השוואה רוחבית בי	 תכניות ביחס למדדי עלות"בתשובתו מסר משרד התמ
 .במש� הטיפול ובאופי האוכלוסייה, בתשומות ובתפוקות: תועלת בשל השוני הרב הקיי� ביניה	

כוח אד� המטפל בתכנית וכ	 (קציב של כל תכנית ותכנית משרד מבקר המדינה מעיר כי א� ת
נית	 היה לבחו	 את מדד העלות , ת בחשבו	 נפרד"היה מתנהל במשרד התמ) עלויות הפעילות עצמה

מדד זה היה מהווה אחד מהקריטריוני� ה	 באשר להמשכה של . מול התועלת לגבי כל אחת מה	
 . הפסיקההתכנית וה	 באשר לצור� לבצע בה שינויי� או ל

 

 

 ת "פעולות להטמעת תכניות תב

ת ה	 תכניות ניסיוניות שפותחו ואשר מבוצעות מתו� כוונה להיטמע בהמש� "תכניות תב, כאמור
ולשרת אוכלוסייה , המגזר העסקי או המגזר השלישי, בעיקר על ידי הממשלה, בהיק" רחב יותר

 .  א� יתבררו כהצלחה�גדולה 

ת שעסקה בהיערכות להמש� שיתו" הפעולה "ל ועדת ההיגוי של תב התקיימה ישיבה ש2008ביולי 
בישיבה הוחלט כי מש� הזמ	 להבשלת תכנית יהיה כחמש עד . בינה ובי	 הממשלה בשני� הבאות

ושעל משרדי הממשלה לקבוע סדר עדיפות בי	 התכניות לקראת שילוב	 במשרדי� , שש שני�
דהיינו , ת לשלוש שני� נוספות"חת� הסכ� ע� תבבסו" אותה שנה נ. ולהפסיק תכניות לא מוצלחות

 . 2011עד סו" 

. ת למגזר החרדי"משרד מבקר המדינה בדק את הפעולות שנעשו לקידו� הטמעת	 של תכניות תב
 : אלה הממצאי�

שהחלה עוד בשנת " (פרנסה בכבוד"ת תכנית " נידונה בוועדת ההיגוי של תב2008בנובמבר  .1
אשר בו הפעילות העיקרית של ההכשרות ,  תעבור לשלב חדשנקבע בה כי התכנית). 2001

תנוהל , נקבע ג� כי בשלב המעבר. המקצועיות תנוהל ישירות על ידי האג" להכשרה מקצועית
ת באמצעות גו" חיצוני "על ידי תב) ליווי במהל� ההכשרה וההשמה בעבודה, קרי(המעטפת 

בהמש� נקבע כי . היער� לקליטת התכניתת זמ	 ל" זאת כדי להעניק למשרד התמ�שייבחר במכרז 
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ת נקבע מועד סיו� "ובהסכ� ההתקשרות האמור של המשרד ע� תב, 2009שלב המעבר יחל בינואר 
 . 2010התכנית לדצמבר 

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ� ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ËÒÂ‚Â‡·2011 ,Ó˙‰ „¯˘Ó Í¯Ú� Ì¯Ë" ˙
˙È�Î˙‰ ˙ÚÓË‰Ï . ÌÈ�˘·2009-2010· ÈÂ�È˘ ÏÁ ‡Ï  ˙�˘ ÍÏ‰Ó· ˜¯Â ‰„ÓÚÓ2011 ÏÁÂ‰ 

ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ¯·ÚÓ‰ ·Ï˘·. 

עמד מנהל מינהל תכנו	 וכלכלה , ת"במסגרת ישיבה של ועדת ההיגוי של תב, 2009בדצמבר  .2
ת וציי	 כי התהליכי� הביורוקרטיי� מקשי� את "על הקושי של הממשלה בקליטת תכניות תב

מר , ת"ל משרד התמ"ימה פגישה בי	 מנכ התקי2010בפברואר , בהמש� לכ�. תהליכי ההטמעה
. ת והטמעת	"ת בנושא העברת תכניות אל משרד התמ"ואנשי משרדו ובי	 מנהלי תב, שרו	 קדמי

אחוזי , ת ידרגו את התכניות שהצליחו על פי פרמטרי� של תקציב"בפגישה סוכ� כי אנשי תב
 היחידה המקצועית הרלוונטית כ	 סוכ� כי ה� ימליצו על. התייחסות לאוכלוסיית היעד ועוד, השמה

סוכ� ג� כי . ת אשר תמשי� את הפעלת התכנית ועל התקציב הנדרש לכ�"לדעת� במשרד התמ
 .ת לבחינת נושא התקציב"ת יקבע מועד לדיו	 ע� משרד האוצר ותב"משרד התמ

Ó˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙˜È„·"ÂÓÎÂÒ˘ ÌÈ¯·„‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ „ÓÚ ‡Ï ˙. 

ח "ת הצעה להטמעת תכנית מפת"ל משרד התמ"ינהל מחקר וכלכלה למנכ הגיש מ2010ביולי  .3
. באמצעות הקמה של מרכזי� עירוניי� לקידו� תעסוקה, ושירותי� של תכניות חרדי� נוספות

בשיתו" ע� הרשויות , המרכזי� היו אמורי� לפעול ביישובי� שיש בה� ריכוזי אוכלוסייה חרדית
ה ה� שייתנו את כל השירותי� הרלוונטיי� תחת קורת גג על פי ההצעה המרכזי� האל. המקומיות

איתור , הפניה להכשרה מקצועית או ללימודי�, ובה� מיו	 ואבחו	, )one stop center(אחת 
, עוד הוצע כי בשלב הראשו	 יוקמו מרכזי� בירושלי�. ליווי ומעקב לאחר ההשמה, השמה, משרות

 . בני ברק ואשדוד

מחקר וכלכלה את ההצעה בדבר המרכזי� בישיבת הוועד המנהל של  הציג מינהל 2010בנובמבר 
וכי , ת"הוא ציי	 שאת המהל� מוביל ראש תחו� מיעוטי� וחרדי� במשרד התמ. ת"חברת תב

ויעד ההפעלה , עוד הוסי" כי נשארו סוגיות פתוחות. התקיימו דיוני� בנושא ע� רשויות מקומיות
שיבה הוצע שבעוד כחצי שנה יינת	 דיווח לוועד המנהל בסו" הי. ת"בתיאו� ע� תב, 2011הוא סו" 

 .ת על התקדמות ההטמעה"של תב

 ¯·Ó·Â� „Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÏÂ‡2011ÌÈÏ˘Â¯È· ˜¯ ÌÈÊÎ¯Ó ˙Ó˜‰ ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú�  . ‡ˆÂÈ
˙ÂÈ�Î˙‰Ó ˜ÏÁ Û�ÓÏÂ ÚÈÓË‰Ï Í¯Âˆ‰ ¯·„· ˙˜ÂÏÁÓ ÔÈ‡˘ Û‡ ÈÎ ‡ÂÙ‡ , ˙ÂÏ·˜˙Ó˘ Û‡Â

‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ Ì„˜Ï Ô˙¯ËÓ˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ÚÓË‰ ,Ó˙‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ÌÈ˘ÚÓÏ ÔÓÂ‚¯˙" ‡Â‰ ˙
„·Ï· È˜ÏÁ . 

 

 

 פעולות להנגשת לימודי� אקדמיי� למגזר החרדי 

ביטוי משמעותי ראשו	 שנעשה על ידי המדינה להנגשת הלימודי� האקדמיי� למגזר החרדי נרש� 
סייה רואה ברכה בכניסה של אוכלו"עת הצהירה המועצה להשכלה גבוהה כי היא , 1999בשנת 

בסופו של דבר . והחליטה לאשר עקרונית הקמת מוסד אקדמי לחרדי�, "חרדית ללימודי� אקדמיי�
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אישרה המועצה להשכלה גבוהה במקו� הקמת המוסד האמור להקי� שתי מסגרות ארגוניות 
ייחודיות לחרדי� שישמשו אכסניה להפעלת תכניות לימודי� אקדמיות של מוסדות מוכרי� 

 תמסגרות ייחודיו). אוניברסיטת חיפה ומכללת הדסה, איל	�ו	 אוניברסיטת ברכג(להשכלה גבוהה 
ה	 מתוקצבות על ידי המדינה באמצעות הוועדה לתכנו	 ולתקצוב . אלה הוקמו בבני ברק ובירושלי�
והתארי� המוענקי� בה	 ה� של אות� מוסדות , )ת" ות�להל	 (של המועצה להשכלה גבוהה 

 המועצה להשכלה גבוהה כי אי	 מקו� למסגרות ארגוניות נוספות  החליטה2003בשנת . מוכרי�
 .ושהיקפ	 של שתי המסגרות שהוקמו מתאי� ומספק, מסוג זה

, )ת"חלק� אינ� מתוקצבי� על ידי ות(נוס" על המסגרות הללו קיימי� מוסדות אקדמיי� נוספי� 
הספר הגבוה לטכנולוגיה בה� בית . המקיימי� בי	 היתר תכניות אקדמיות המיועדות למגזר החרדי

המרכז האקדמי כרמל , מכו	 לנדר, האוניברסיטה הפתוחה, הקריה האקדמית אונו, בירושלי�
 . ומכללת צפת

לא (למדו לתארי� אקדמיי� ) 2011�2010(א "בשנת הלימודי� התשע, ת"לפי נתוני� שרוכזו בוות
 מה� (ת על ידי המדינה  סטודנטי� חרדי� במסגרות מתוקצבו3,100�כ, )כולל תלמידי מכינות

6,400�ובס� הכול כ,  ביתר המוסדות3,300�וכ)  בתכניות המיועדות למגזר החרדי2,000�כ 
 ).  נשי�60%�מה� כ(סטודנטי� 

 

 תכנו� ותקצוב תכניות הלימוד 

ת לתכניות הלימוד "עמד התקציב שהקצתה ות) 2005�2004(ה "נכו	 לשנת הלימודי� התשס .1
 נחת� הסכ� בי	 אג" התקציבי� 2005ביולי . ח" מיליו	 ש7�חרדי� על כבמסגרות הארגוניות ל

 40בהיק" של עד ) 2008�2005(ח "התשס�ו"ת על תוספת תקציבית מיוחדת לשני� התשס"לוות
47�ובס� הכול עד כ, )ת"כשני שלישי� במימו	 משרד האוצר והיתר במימו	 ות(ח לשנה "מיליו	 ש 
ייתה להגדיל את מספר הסטודנטי� החרדי� שילמדו לתואר מטרת התוספת ה. ח לשנה"מיליו	 ש

כולל  (200�ה על כ"אשר עמד נכו	 לשנת הלימודי� התשס, אקדמי בשתי המסגרות הארגוניות הללו
 ).  במכינות30�כ

 ·Èˆ˜˙· ¯ÎÈ�‰ ÏÂ„È‚‰ ¯Â‡Ï)‰Ú·˘ ÈÙ „Ú( , ¯ÙÒÓ· ¯ÎÈ� ÏÂ„È‚Ï ˙ÂÙˆÏ ‰È‰ Ô˙È�
Ò˘˙‰ ÌÈ�˘· ÌÈ„¯Á‰ ÌÈË�„ÂËÒ‰"Â-Ò˘˙‰"Á .˙Â È�Â˙� ˙˜È„·Ó ÌÏÂ‡" ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙

‰ÓˆÚÏ˘Î ˙Î¯Â·Ó ÏÂ„È‚ ˙Ó‚Ó ‰ÏÁ˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ� , ÈÙÏ Ô�ÎÂ˙˘Ó ÍÂÓ� ‰Ù˜È‰ ‰È‰
·Èˆ˜˙‰ ,Ï„ ‰È‰ ‰Ï‡ ÌÈ�˘· ÂÏÂˆÈ� ÔÎ˘ .ÍÎ ,Ï˘ÓÏ ,Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘·" Â¯·ÚÂ‰ Á

Î Ô‰· Â„ÓÈÏ˘ ˙Â„ÒÂÓÏÂ ˙ÂÈ�Â‚¯‡‰ ˙Â¯‚ÒÓÏ-23,200˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á)Î-50%ÏÂˆÈ�  ( ¯Â·Ú
Î Ï˘ ‰‡¯Â‰-880ÌÈË�„ÂËÒ  . 

„‚�Ó , ÌÏˆ‡ ÌÈÈ˜Ï Â˘˜È·˘ ÌÈÈÓ„˜‡ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ˙ÂÈ�Ù ‰ÏÈÏ˘· Â�Ú� ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó·
È„¯Á‰ ¯Ê‚ÓÏ ÌÈ„ÂÓÈÏ ,Ó ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ ¯Â‡Ï ˙‡Ê-2003, 

˙ÂÓÈÈ˜‰ È˙˘Ï ¯·ÚÓ ˙ÂÙÒÂ� ˙Â¯‚ÒÓ ¯˘‡Ï ‡Ï˘ . ˙Ï„‚‰Ï „ÚÂÈÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
ÒÓ‡ÒÈ‚ „ÁÓ ÈÂˆÈÓ È„ÈÏ ÚÈ‚‰ ‡Ï ÌÈ„¯Á‰ ÌÈË�„ÂËÒ‰ ¯Ù , ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ˙ÂÈ�Ù Â¯˘Â‡ ‡ÏÂ

‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó Ì¯ÙÒÓ ˙Ï„‚‰Ï ˙Â‡È·Ó ÂÈ‰˘ ÔÎ˙ÈÈ ¯˘‡ ÌÈÈÓ„˜‡ . ˙�˘· ˜¯2009 ‰˙�Ù 
 ‰�ÚÓ ˙˙Ï È„Î ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ‰˘˜·· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡Ï ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰

Ù‡ ¯˘Ù‡ÏÂ ˘Â˜È· Ï˘ ¯˙ÂÈ ·Á¯� Û˜È‰ÏÌÈÙÒÂ� „ÂÓÈÏ È˜È. 

ולכ	 , "גיוס סטודנטי� חרדי� הוא תהלי� קשה וסבו�"ת כי " מסרה ות2011בתשובתה מנובמבר 
בשני� ... עקומת הלמידה, ת השקיעה במסגרות החדשות"למרות התקציבי� הגדולי� יחסית שות"

במודל ת כי היא הגמישה מרכיבי� "עוד הוסיפה ות". הראשונות לפעילות	 הייתה איטית מאוד
 . התקצוב כדי לסייע בפתיחת	 של תכניות לימודי� לחרדי�
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והתקציב לתכניות , לא נקבע הסכ� חדש) 2010�2008(ע "ט והתש"בשנות הלימודי� התשס .2
מנתוני משרד האוצר . 2005�בהתא� להסכ� מ, )ח" מיליו	 ש47�כ(הלימוד לחרדי� נותר בעינו 

ב בשני� הללו היה גבוה יותר מאשר בעבר והגיע והמועצה להשכלה גבוהה עולה שניצול התקצי
ובשנת ,  סטודנטי�1,800�ח עבור כ" מיליו	 ש39�ט נוצלו כ"בשנת התשס: כמעט לידי מיצוי

 . סטודנטי�2,000�ח עבור כ" מיליו	 ש45� כ�ע "התש

ת תכנית "ע תגבש ות"כי במהל� שנת התש, ת" סוכ� בי	 אג" התקציבי� לוות2010בינואר  .3
שתכלול בי	 היתר , )2015�2010(ה "התשע�א"ית למערכת ההשכלה הגבוהה לשני� התשעשנת�רב

 . את נושא הגברת הנגישות של האוכלוסייה החרדית למערכת ההשכלה הגבוהה

דהיינו , 2010שנתית בסו" אוקטובר �ת על התכנית הרב"נמצא כי בפועל חתמו אג" התקציבי� וות
קבע בה כי יינת	 דגש להגברת הנגישות של האוכלוסייה נ. א"לאחר תחילת שנת הלימודי� התשע
500�ונקבעו יעדי� להגדלת מספר הסטודנטי� החרדי� בכ, החרדית למערכת ההשכלה הגבוהה 

עוד נקבע כי התקציב לש� מימוש היעדי� ופעולות נוספות יוקצה בכפו" לתכנית . בכל שנה
ואשר בי	 היתר תתייחס , א" התשעת לאג" התקציבי� במהל� שנת הלימודי�"מפורטת שתגיש ות
תשי� דגש על הגדלת שיעור , תקבע את אמות המידה להקצאת התקציבי�, למסלולי הלימודי�

 . הגברי� מבי	 הלומדי� ועל הגברת הנגישות לחרדי� מאזורי� באר. שאינ� מקבלי� מענה כיו�

 ¯‡Â�È· ˜¯ ÈÎ ¯¯·˙‰2012 ,Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘ Ï˘ ‰ÓÂˆÈÚ· Â�ÈÈ‰„" ·)2011-2012( ,
˙Â ‰˘È‚‰"ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡Ï ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È�Î˙‰ ˙‡ ˙ . 

·¯‰ ˙È�Î˙· ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ˘È ‰�Â˘‡¯Ï˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-
‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰Ï ÌÈ„¯Á‰ ˙Â˘È‚� ‡˘Â�Ï ˙È˙�˘ ,Â˙Â·È˘Á· ‰¯Î‰‰ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ‰ ¯·„ . ÌÚ

˙‡Ê ,˙Â ÏÚ"Ì„˜‰· ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈÏÂ ÌÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ ˙ ,·¯‰ ˙È�Î˙‰ ÔÎ˘- ˙È˙�˘
‰˙ÏÂÁ˙Ï ‰ÈÈ�˘‰ ‰�˘· ¯·Î ‰ÈÂˆÓ . 

ÔÎ ÂÓÎ ,‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ÌÈ„¯Á‰ ·ÂÏÈ˘ ‡˘Â� Ï˘ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â·È˘Á‰ ¯Â‡Ï , ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯
Ì‰È„ÂÓÈÏ ˙‡ ÂÓÈÈÒ ¯·Î˘ ÌÈ„¯Á‰ Ï˘ Ì·ˆÓ , Ï˘ÓÏ ÚÂ·˜Ï ÂÚÈÈÒÈ˘ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Ì˘Ï

„„ÂÚÏ ÈÂ‡¯ „ÂÓÈÏ ÈÓÂÁ˙ ÂÏÈ‡ . 

 

 אקדמיות�מכינות קד�

�להל	 (אקדמיות � מכינות קד�45�פעלו בישראל כ) 2010�2009(ע "	 לשנת הלימודי� התשנכו 
ותפקיד	 להרחיב את נגישות ההשכלה , את המכינות מפעילי� מוסדות להשכלה גבוהה). מכינות

 . באמצעות הכנת בוגריה	 לקבלה ללימודי� אקדמיי�, הגבוהה לכלל האוכלוסייה

רבי� .  הנזקקות לשירותי המכינות היא האוכלוסייה החרדיתאחת האוכלוסיות, מטבע הדברי�
והצלחה , מהחרדי� אינ� עומדי� בתנאי הס" שמציבי� המוסדות האקדמיי� לצור� קבלה ללימודי�

א למדו במכינות במוסדות שהפעילו תכניות "בשנת התשע. במכינה היא המאפשרת את קבלת�
 . חרדי�700�לימוד לחרדי� כ

1. Â · ·  ˙ È „ „ ‰  ‰ ¯ Î ‰˙ Â � È Î Ó  È ¯  החליטה המועצה להשכלה גבוהה 2003בשנת : ‚
אקדמית �כי כדי להגדיל את מספר הסטודנטי� מ	 המגזר החרדי היא תעודד הקמתה של מכינה קד�

עוד החליטה כי . שתפעל בגוש ד	 ובירושלי� באמצעות מוסדות שייבחרו, חדשה עבור חרדי�
יה של המגזר החרדי יהיו שותפי� המוסדות להשכלה גבוהה המשתתפי� בתהלי� האקדמיזצ

לימודי� במכינה , דהיינו.  וה� יכירו בה באופ	 הדדי�בוועדת היגוי משותפת שתנהל את המכינה 
דבר שיגביר את נגישות הבוגרי� אל כלל , כזאת יאפשרו קבלה בתחו� הנלמד למוסדות שוני�

 . המוסדות
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 ˙�˘·2004ÈÎÓ È˙˘ ÂÏÈÚÙ‰˘ ÌÈÈÓ„˜‡ ˙Â„ÒÂÓ È�˘ Â¯Á·� ˙ÂÈ„¯Á‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ˙Â� , È�··
ÌÈÏ˘Â¯È·Â ˜¯· . Ï˘ ‰¯Î‰· ÌÈÈ˘˜ ÂÏÚ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ¯¯·˙‰ ÌÏÂ‡

˙Â�ÈÎÓ‰ È¯‚Â·· ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰Ó ˜ÏÁ . 

 עולה כי הטיפול בנושא ההכרה ההדדית 2011ת למשרד מבקר המדינה מנובמבר "מתשובת ות
� המלצות הוועדה לבחינת פעילות המכינות הקד�ייעשה במסגרת פעולות ליישו�) בכללותו(

 . אשר התייחסו בי	 השאר ג� לנושא זה) על הוועדה ראו להל	(אקדמיות 

2. Ì „ ˜ ‰  ˙ Â � È Î Ó ‰  ˙ Â Ï È Ú Ù  ˙ � È Á · Ï  ‰ „ Ú Â Â ‰  Á Â „-˙ Â È Ó „ ˜ ‡ : 

אקדמיות �ועדה לבחינת פעילות המכינות הקד�, מר גדעו	 סער,  מינה שר החינו�2010באפריל )  א(
בכתב ).  ועדת המכינות�להל	 (מר ירו� אריאב , ל משרד האוצר לשעבר"אשות מנכבר) בכללות	(

המינוי של הוועדה צוי	 כי פעילותה תתמקד בבחינת ההסדרי� הראויי� להפעלת המכינות בהתחשב 
 הגישה ועדת המכינות לשר 2010בדצמבר .  הרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה�במטרת	 המרכזית 

 .  ובו המלצותיההחינו� את הדוח המסכ�

אחת ההמלצות בדוח ועדת המכינות נגעה לצור� להגדיל את מספר הלומדי� במכינות מקרב שלוש 
שכ	 הגברת נגישות� ללימודי� גבוהי� , הערבי� ויוצאי אתיופיה,  החרדי��אוכלוסיות ייחודיות 

יצה ועדת בהתא� המל. בדר� זו תביא לצמצו� פערי� הקיימי� בינ	 לבי	 האוכלוסיות האחרות
המכינות על הצבת יעדי� מספריי� לגבי הלומדי� במכינות מבי	 אוכלוסיות אלה בטווח של שש 

, ועל אמצעי� שיש לשקול לנקוט כדי להתמודד ע� חסמי�, ) חרדי�3,000�ובה� יעד של כ(שני� 
הארכת , קביעת תנאי קבלה ייחודיי� לאוכלוסיות אלה, ובה� העלאת מלגות הקיו� והתמיכה

בהקשר למלגות . והענקת ליווי אישי וישיר במהל� הלימודי�) לחלק מהאוכלוסיות(פת המכינה תקו
הקיו� ציינה ועדת המכינות כי ההצעה להעלות	 נובעת מכ� שהחס� הכלכלי הוא החס� המרכזי 

ל "שרוב� אינ� משרתי� בצה, ובייחוד בפני החרדי� והערבי�, העומד בפני המועמדי� ללימודי�
עוד המליצה ועדת המכינות להקי� צוות מקצועי שימנה . � זכאי� לסיוע נוס" עקב כ�ועל כ	 אינ

אשר ימפה בתו� ארבעה חודשי� את החסמי� הייחודיי� לכל אחת מהאוכלוסיות ויציע , ת"ר ות"יו
 .דרכי� להסרת�

הוועדה סברה כי נדרשת . ועדת המכינות התייחסה באופ	 מובח	 לאוכלוסייה החרדית ) ב(
לכ	 המליצה להכיר בצור� . השונה מזו הניתנת לאוכלוסייה הכללית, סות ייחודית לחרדי�התייח

בצור� לייצר מערכת מותאמת מבחינה מינהלתית ולימודית לתלמיד , במכינה דיפרנציאלית לחרדי�
 . החרדי ולצור� להגדיר עבורו מעטפת סיוע ייחודית

בהחלטת , מכינות והודיע כי יקי� אימ. שר החינו� את עקרונות ועדת ה2011במר.  )ג(
בסו" אותו חודש החליטה הממשלה . צוות לקידו� ההיבטי� התקציביי� של המלצותיה, ממשלה

מער� הפעלה "שעליו הוטל לגבש , 52) צוות התיאו��להל	 (משרדי �על הקמת צוות תיאו� בי	
שאיגו� המיועדי� להפעלת המכינות מתו� הבנה ... מתוא� שיאפשר את איגו� המשאבי�

בהחלטה נקבע כי ". הינו תנאי בסיסי לאפשרות ליזו� את התחדשות מער� המכינות... המשאבי�
ולאחר מכ	 ימשי� הצוות לפעול באופ	 שוט" , 2011 באוגוסט 15�מער� ההפעלה יגובש עד ה

 . משרדי�במטרה לשמר ולשפר את המער� והתיאו� הבי	

 Í¯ÚÓ ˙‡ ˘·È‚ ÌÂ‡È˙‰ ˙ÂÂˆ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ¯·Óˆ„· ¯ÂÓ‡‰ ‰ÏÚÙ‰‰2011 ÈÎ Ú·˜�Â 
ÔÂÚ·¯Ï ˙Á‡ Ò�Î˙‰Ï ÍÈ˘ÓÈ ÌÂ‡È˙‰ ˙ÂÂˆ . ˙‡ ˙ÂÙÓÏ ˘˜·˙‰ ¯˘‡ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÂˆÏ ¯˘‡

ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ˘È‚‰ Ì¯Ë Í‡ ÏÂÚÙÏ ÏÁ‰ ‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ Ì˙¯Ò‰Ï ÌÈÎ¯„ ÚÈˆ‰ÏÂ ÌÈÓÒÁ‰. 

__________________ 

 .31.3.11, " המכינות הקד אקדמיות�הקמת צוות תיאו " בדבר 3062' החלטה מס  52
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 ˙Â˘È‚� ˙¯·‚‰Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ˙Â�ÈÎÓ‰ Ï˘ Ô˙Â·È˘Á ¯Â‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Á‰‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ÌÈ„ , ˙˘Á‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ

˙Â�ÈÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÌÂ„È˜ Ì˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ˙ÂÏÈÚÙ. 

 

 גיוו� אפשרויות הלימוד

כ� . מבדיקת הביקורת עולה כי מגוו	 מסלולי הלימוד המיועדי� לחרדי� עודנו מצומצ� .1
ומרבית מקצועות ההנדסה במסלולי� , י לימוד במדעי הטבעטר� נפתחו לחרדי� מסלול, למשל

 .המיועדי� לגברי� אפשריי� ללמידה בירושלי� בלבד

ת "מנתוני� שריכז האג" לתכנו	 ומדיניות בוות, אשר לפיזור הגאוגרפי של מוסדות הלימוד .2
14%� וכ7%�המהווי� בהתאמה כ(עולה כי לחרדי� המתגוררי� בדרו� האר. וביהודה ושומרו	  

וכי ג� בצפו	 , אי	 כמעט מרכזי לימוד בקרבת מגוריה�) 35�18מכלל האוכלוסייה החרדית בגילי 
שכ	 רוב� המכריע של המסלולי� נמצא , האר. מספר מקומות הלימוד ע� מסלולי� לחרדי� אינו רב

 . ובירושלי�) אור יהודה, בני ברק(בגוש ד	 

 היא 2008עולה כי בשנת , ני� האחרונותמבדיקת בקשות שהוגשו למועצה להשכלה גבוהה בש
תמכה עקרונית בבקשה שהוגשה לה להקי� מסגרת ארגונית חדשה ללימודי� אקדמיי� בצפו	 

אול� בסופו של דבר הגור� המבקש לא המשי� בפעולות למימוש בקשתו והמסגרת לא , האר.
 .הוקמה

יי� למועצה להשכלה גבוהה מנגד העלתה הביקורת כי קיימות בקשות שהגישו מוסדות לימוד אקדמ
א� נכו	 למועד סיו� . אשר יש בה	 כדי להרחיב את אפשרויות הלימוד לחרדי�, 2010בשנת 

 . הביקורת ה	 עדיי	 תלויות ועומדות

ת כי מת	 אישורי� למוסדות צרי� להיעשות בראייה כוללת ובהתבסס על תכנו	 "בתשובתה מסרה ות
 . שרה התכנית החדשהקפדני ועל כ	 הבקשות יטופלו לאחר שאו

˙Â Ï˘ ÔÏÂÙÈË ˙˘Á‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˜ÊÁÓ Í‡ ¯ÂÓ‡‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙
‰ÓÂ˘ÈÈÂ ˙È�Î˙‰ ÌÂ„È˜· ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â. 

 

 קבלה ללימודי� ונשירה מה��אי

ת ובפגישות שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה ע� "בתכתובות פנימיות במשרד האוצר ובוות
מהמכינות , בעיקר הגברי�, הועלה כי שיעורי הנשירה של החרדי�, וד חרדיי�מנהלי מוסדות לימ

וקבלת� של רבי� אחרי� נדחית , ומהלימודי� לתואר אקדמי ה� גבוהי� ביחס לאוכלוסייה הכללית
 . עמידה בתנאי ס"�מלכתחילה עקב אי

 . הת לא נאספו ולא רוכזו נתוני� כוללי� בעניי	 ז"מממצאי הביקורת עולה כי בוות

˙Â ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï"˙ , ¯ÙÒÓ ˙Ï„‚‰Ï ˙È�Î˙‰ ÏÚ ÔÂÓ‡‰ Ì¯Â‚Î
·¯‰ ˙È�Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰ ÌÈ˘ÎÂ¯‰ ÌÈ„¯Á‰-˙È˙�˘ , ‰Ï‡ ÌÈ�Â˙� ˙Ï·˜Ï ÏÚÙ˙

ÁÂ˙È� Í¯ÂˆÏ ÌÊÂÎÈ¯ÏÂ ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ „ÂÓÈÏ‰ ˙Â„ÒÂÓÓ , ‡‰È˘ ˙Â�˜ÒÓ ˙˜Ò‰Â ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰
˜‰Ï ÌÈÎ¯„ ˙‡ÈˆÓÏ ÚÈÈÒÏ È„Î Ì‰·È‡Â ‰¯È˘�‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÔÈË-‰Ï·˜‰ , È„ÚÈ· „ÂÓÚÏ ÍÎÂ

˙È�Î˙‰ . 
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„ÂÚÂ ˙‡Ê ,‰„Â·Ú‰ ˜Â˘Ï ˙‡ˆÏ ÌÈ„¯Á ÌÈ¯·‚ Ïˆ‡ ÌÈÈ˜‰ È˘Â˜‰ Ï˘· , ÈÎ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯
Ó˙‰ „¯˘Ó ‰�ÙÈ ÌÈ�Â˙�‰ ÛÂÒÈ‡Ï Í˘Ó‰·" ‰ÏÎ˘‰ ˘ÂÎ¯Ï ÂËÈÏÁ‰ ¯·Î˘ ‰Ï‡ ˙‡ ˙

ÂÁ„� Í‡ ÍÎ· ÂÏÁ‰ Â‡ ‰‰Â·‚ ,ÌÈ„ÂÓÈÏ‰Ó Â˘¯Ù Â‡ Â¯˘� ,È˜ÈÙ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ‰¯˘Î‰Â „ÂÓÈÏ 
 ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ·Ï˙˘‰Ï ÂÏÎÂÈ Ì˙ÂÚˆÓ‡·˘-˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ÌÈÒ¯Â˜ ˙Ó‚Â„Î  . 

כי על המכינות יהיה , בי	 היתר, שנתית המפורטת נקבע�ת כי בתכנית הרב"בתשובתה מסרה ות
להפנות ללימודי הכשרה מקצועית תלמידי� אשר נמצא כי אינ� מתאימי� או אינ� מעונייני� 

 . � אקדמיי�בלימודי

 

 

 פעולות להכשרה תעסוקתית במהל� השירות האזרחי

 ומעלה להשתלב במסלול של שירות אזרחי 22חוק טל מאפשר לתלמידי ישיבות מגיל  .1
החלה הפעלת השירות האזרחי , 2002א" כי חוק טל התקבל בשנת . ל"כתחלי" לשירות החובה בצה

�להל	 (לאומי �ה מינהלת השירות האזרחילאחר שהוקמה במשרד ראש הממשל, 2008רק בתחילת  
אז הועברו לידי ראש הממשלה . 200753מכוח החלטת ממשלה מאוגוסט ) מינהלת השירות

. 54אשר היו נתונות קוד� לכ	 בידי שר הרווחה, הסמכויות הנוגעות לשירות האזרחי לפי חוק טל
ויות האמורות לשר  הוכפפה מינהלת השירות למשרד המדע ובהתא� הועברו הסמכ2009באפריל 

 . המדע

את השירות האזרחי מבצעי� המשרתי� במש� שנה עד שנתיי� במוסדות וארגוני� שהוכרו לש� כ� 
ארגוני� וולונטריי� , בתי חולי�, רשויות מקומיות, ובה� משרדי ממשלה(על ידי מינהלת השירות 

: שנקבעו בחוק טלה� עוסקי� בפעילות לתועלת החברה באחד מכמה תחומי� ). ועמותות שונות
 .  ביטחו	 פני� ושירותי הצלה,שמירת הסביבה, היקליטת עלי, רווחה, בריאות

לפי נתוני מינהלת . מאז החל לפעול השירות האזרחי חל גידול ניכר במספר החרדי� המשרתי� בו
  עמד מספר המשרתי� על 2011ואילו ביוני ,  איש500� שירתו בו כ2008בסו" שנת , השירות

 .  איש1,320�מספר הבוגרי� של השירות האזרחי עד אותו מועד הסתכ� בכ. 1,750�כ

כפי שעולה מהחלטת הממשלה מאוגוסט , אחת המטרות העומדות ביסוד השירות האזרחי .2
כ� נקבע , כפועל יוצא. היא חיזוק יכולותיו המקצועיות של המשרת והכנתו לתעסוקה בעתיד, 2007

לאומי �לת השירות הוא לייש� את עקרונות השירות האזרחיאחד מתפקידי מינה, באותה החלטה
תקופת השירות תנוצל ג� להכשרה "ובה� העיקרו	 שלפיו , )שפורטו א" ה� באותה החלטה(

 ". תעסוקתית�מקצועית

ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ , ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È ÏÚ ÂË˜�ÈÈ ÔÎ‡ ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÏÚÙ‰ ÌÚ ÈÎ ˙ÂÙˆÏ ‰È‰ Ô˙È�
¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ,˘‰ ˙Ï‰�ÈÓ Ì˘‡¯·ÂÓ˙‰ „¯˘ÓÂ ˙Â¯È"˙ , ˙Â¯˘Î‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÏÂÚÙ

˙ÂÈÚÂˆ˜Ó .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ÌÏÂ‡ , Â�ÈÈ‰„
ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘‰ ÏÂÚÙÏ ÏÁ‰ Ê‡Ó ÈˆÁÂ ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Î ,‰˘Ú� Ì¯Ë ¯·„‰ .ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï : 

__________________ 

 .19.8.07, "לאומי בישראל�הקמת מינהלה לשירות אזרחי" בדבר 2295' החלטה מס  53

 �יישו השירות האזרחי לפי חוק טל והבקרה עליו "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„60·) 2010 , מבקר המדינה  54
 . 975' עמ, "היבטי אחדי
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מת	 הכשרה הועלה נושא , עוד בטר� הוקמה מינהלת השירות, 2006למעשה כבר בנובמבר  )א(
בישיבה שהתקיימה בי	 האג" להכשרה מקצועית לבי	 ; מקצועית למצטרפי� לשירות האזרחי

 . סוכ� כי למצטרפי� תוצע הכשרה מקצועית, משרד הרווחה שטיפל אז בנושא השירות האזרחי

 ˙ÏÈÁ˙· ˜¯2008ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÏÚÙ‰· ÏÁÂ‰  , ‰¯˘Î‰Ï Û‚‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï ÌÏÂ‡
È˘‰ ˙Ï‰�ÈÓÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙Â¯)‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÏÚ�Ï ‰Ò�Î�˘ ( ÌÂ˘ÈÈÏ ˙ÂÈÎ˘Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÂË˜�

¯ÂÓ‡‰ ÌÂÎÈÒ‰ . 

נטלו בו חלק .  התקיי� במשרד ראש הממשלה דיו	 בנושא השירות האזרחי2008באוגוסט  )ב(
אג" התקציבי� , המועצה הלאומית לכלכלה, מינהלת השירות, נציגי� של משרד ראש הממשלה

בי	 היתר בנושא הכשרת המשרתי� לתעסוקה לצור� הכנת� לשוק הדיו	 עסק . ומערכת הביטחו	
בסיכו� הדיו	 הודגשה חשיבותה של הכשרה כזאת והוחלט כי נציגי מינהלת השירות ואג" . העבודה

 . התקציבי� יסכמו את נושא מימו	 ההכשרות

‰Ó˘ÂÈ ‰ËÏÁ‰‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„··. 

משרדיות שהוקמו לצור� �בנושא ג� אחת מוועדות המשנה הבי	 עסקה 2008עוד יצוי	 כי במהל� 
, במסגרת פעילות אותה ועדה. 2007נדה שהממשלה אימצה באפריל 'יישו� עקרונות מסמ� האג
 שבו המלי. בי	 היתר 55כתב נציג המועצה הלאומית לכלכלה מסמ�, שעסקה בנושא מוקדי עוני

 הכשרה שתגדיל את יכולת� להשתלב לאפשר למשרתי השירות האזרחי לקבל במהל� השירות
וכי תכנית ההכשרות תגובש על ידי מינהלת השירות בשיתו" אנשי מקצוע בתחו� , בשוק העבודה

 . ההכשרה המקצועית ובכפו" למגבלת התקציב שיוקצה לכ�

במטרה להעלות את שירות התעסוקה במגזר " כי 56 החליטה הממשלה2010ביולי , כאמור )ג(
ל משרד "משרדי בראשות מנכ�יוק� צוות בי	" וטנציאל הצמיחה של כלל המשקהחרדי ולשפר את פ
, שיגבש המלצות בעניי	 שינוי בנוהלי הגיוס בשי� לב בי	 היתר", מר אייל גבאי, ראש הממשלה דאז

 ". לצור� הלאומי בשילוב המגזר החרדי בתעסוקה

גדלת יעדי הגיוס לשירות משרדי ובה	 ה� את המלצות הצוות הבי	57 אימצה הממשלה2011בינואר 
שאליו (בשיתו" משרד המדע , ת ומשרד האוצר"והחלטה שלפיה משרד התמ, האזרחי משנה לשנה

ל " תוכנית לסיוע לחרדי� המשרתי� בצה1.4.2011יגבשו עד ליו� ", )כפופה מינהלת השירות
 ". ובשירות האזרחי להשתלב בתעסוקה ע� תו� תקופת שירות�

 העבירה 2011הועלה כי בפברואר . את הנעשה מאז אותה החלטהמשרד מבקר המדינה בדק 
מינהלת השירות לאג" התקציבי� תכנית מטעמה להכשרה תעסוקתית של המשרתי� בשירות 

לאחר מכ	 שילובו , הכוללת את שילוב המשרת במהל� שירותו במכינה כללית לתעסוקה, האזרחי
ביוני . סיוע בהשמתו לקראת תו� השירותבהכשרה מקצועית או במכינה להשכלה גבוהה ומת	 כלי 

והועלתה בה , וינט'ת והג"משרד התמ,  התקיימה פגישה שבה השתתפו נציגי מינהלת השירות2011
סוכ� בה כי הנושא ישולב . האפשרות לקיי� למשרתי� חרדי� מכינה להנדסאי� במהל� השירות

 . בתכנית של מינהלת השירות

__________________ 

 . בנושא תכניות לשילוב המגזר החרדי בשוק העבודה, 1048' ראו לעיל עמ  55
 .35ראו לעיל הערה   56

 .36ראו לעיל הערה   57
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ÁÈÈ˙‰ ‰‡ˆÓ� ‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Ï‰�ÈÓ ‰¯È·Ú‰˘ ˙È�Î˙Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÒ
˙Â¯È˘‰ .Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó"Â˘·È‚ Ì¯Ë Ì‚ ˙ ,Ú„Ó‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· , ˙È�Î˙‰ ˙‡

 ¯‡Â�ÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ ˘·‚Ï Â˘¯„�˘2011 ÏÈ¯Ù‡ „Ú 2011 . 

בחודשי� האחרוני� " מסרה מינהלת השירות כי 2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
בהשתתפות משרדי , ת ישיבות קבועות של הצוות הבי	 משרדי הד	 בתוכנית התעסוקהמתקיימו

העיכוב בביצוע עד כה נגר� בשל בקשת משרד האוצר להיער� . ת ומינהלת השירות"התמ, האוצר
 ". מ	 הבחינה התקציבית

ולפיה יש , 58לאומי� קיבלה הממשלה החלטה נוספת בנוגע לשירות האזרחי2011ביולי  )ד(
 תכנית ניסיונית לשילוב� של המשרתי� בתעסוקה ובהשכלה הגבוהה ע� 2011 עד אוקטובר לגבש

משרד , ת"משרד התמ, משרד האוצר, משימה זו הוטלה על מינהלת השירות. תו� תקופת שירות�
עוד נקבע כי המש� הפעלת התכנית ייבח	 לאחר גיבושה של התכנית . ת ומשרד הביטחו	"ות, החינו�

  .2011שעליה החליטה הממשלה בינואר , ל ובשירות האזרחי"המשרתי� בצהלסיוע לחרדי� 

 

✯ 

 

 ÏÚ ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â¯˘Î‰‰ ·ÂÏÈ˘ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ˆÓ� ÌÈ�˘ ˘ÓÁÎ ¯·Î˘ ÈÙ ÏÚ Û‡
¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ÌÂÈ‰ ¯„Ò ,˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰�ÈÓ Ì‰·Â ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó , „¯˘Ó

Ó˙‰"‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÂ ˙ ,ÙÂ‰ ‡È‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ÂÏ·˜˙‰Â ˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰�ÈÓ È„È· ‰„˜
‰ÓÂ„È˜ Ì˘Ï ˙ÂËÏÁ‰ , ¯·Ó·Â� „Ú2011‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰ÓÂ˘ÈÈ· ÏÁÂ‰ Ì¯Ë  . 

 ·ÂÏÈ˘ ˙¯„Ò‰Ï ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ‰ÓÂ˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â¯˘Î‰ , ÌÈ�˘Ï ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘Ï ÒÂÈ‚‰ È„ÚÈ ¯Â‡Ï „ÂÁÈÈ·

 ÌÈÙÂˆ‰ ˙Â·Â¯˜‰ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ˙¯˘Ó‰ ¯ÙÒÓ· ¯ÎÈ� ÏÂ„È‚. 

 

 

 פעולות לתמרו� מעסיקי�

במהל� העשור האחרו	 קיבלה ממשלת ישראל החלטות שונות שעניינ	 מת	 תמרו. כספי למעסיקי� 
כגו	 , שיקלטו עובדי� מקבוצות באוכלוסייה שהממשלה ראתה לנכו	 לעודד את התעסוקה בקרב�

 . המגזר החרדי ומגזר המיעוטי�, בעלי מוגבלויות, תושבי פריפריה

עת צורפה העיר מודיעי	 , 200459החלטות עיקריות בנוגע למגזר החרדי קיבלה הממשלה בינואר 
עילית לרשימת היישובי� שהמדינה תמכה בה� במסגרת תכנית לעידוד מעסיקי� שהקימו מרכזי 

כנית שתתמו� בעסקי� ת יפעיל ת"עת נקבע כי משרד התמ, 200560וביוני , שירות תמיכה טלפוני
. ביתר עילית ועמנואל, מודיעי	 עילית,  אלעד�הממוקמי� בי	 היתר בארבעה יישובי� חרדיי� 

נקבע כי מי שיעסיק ביישובי� אלה עובדי� לפי תנאי� שפורטו , "מסלול תעסוקה"שכונתה , בתכנית

__________________ 
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 1073 המסחר והתעסוקה, התעשייהמשרד 

וסרה מגבלת ה, 61בעקבות החלטת ממשלה, 2009בשנת . תעניק לו המדינה סיוע כספי, בתכנית
 . היה אפשר לקבל סיוע להעסקת עובדי� חרדי� בכל רחבי האר.,  דהיינו�היישובי� 

מנתוני� שריכז מרכז ההשקעות בדבר . ת הופקד מרכז ההשקעות"על ביצוע התכנית במשרד התמ
מספר :  עולה כי התכנית זכתה להיענות רבה2010�2004ביצוע התכניות במגזר החרדי בשני� 

היק" התמיכות שאושרו למעסיקי� , 90�שתתפו או עדיי	 משתתפי� בה	 הסתכ� בכהמעסיקי� שה
לדברי , שמרבית	, 3,200�ח ומספר המשרות שבגינ	 ניתנה תמיכה היה כ" מיליו	 ש170�הסתכ� בכ

 . מאוישות על ידי נשי�, מרכז ההשקעות

1. ˙ È � Î ˙ ‰  ˙ Â � È Ó Ê : ˙Ï·˜Ï ÛÂÙÎ· Â˜ÒÚ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï Â‡ ˜ÒÚ ÁÂ˙ÙÏ ˘˜·Ó‰
ÂÈÒ ˙È�Î˙‰Ó Ú"‰˜ÂÒÚ˙ ÏÂÏÒÓ "ÚÂÈÒ‰ ˙Â�ÈÓÊ È·‚Ï ˙Â‡„ÂÂÏ ˜Â˜Ê , ˙‡ Ô�Î˙Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î

ÂÈÎÏ‰Ó .˙Â˘˜·‰ ˙˘‚‰Ï ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ„ÚÂÓ ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ÌÏÂ‡ , ‰�˙ÂÓ ¯·„‰Â
˙È�Î˙Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ˆ˜‰ „ÚÂÓ· . ˙�˘· ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ2008 Ì˘Ï ·Èˆ˜˙ ÏÏÎ ‰ˆ˜Â‰ ‡Ï 
˙È�Î˙Ï ÌÈ˘„Á ÌÈ˜ÈÒÚÓ ÛÂ¯Èˆ. 

2. ¯ Ú ‰˙ È � Î ˙ ‰  ˙ Î :נקבע כי מינהל , ת"בדומה לתכניות אחרות שמפעיל משרד התמ
 ". מסלול תעסוקה"מחקר וכלכלה יבצע מחקר הערכה בנוגע לתכנית 

ÌÈ�˘ ˘˘Ó ‰ÏÚÓÏ ˙ÏÚÙÂÓ ˙È�Î˙‰˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‰Î¯Ú‰ ¯˜ÁÓ ÌÏ˘Â‰ Ì¯Ë
‰�ÈÈ�Ú· . ¯·Ó·Â�· ÈÎ ‡ˆÓ�2009�Â˙� ÛÂÒ‡Ï ‰ÏÎÏÎÂ ¯˜ÁÓ Ï‰�ÈÓ ÏÁ‰ ÌÁ˙�ÏÂ ÌÈ , ÌÏÂ‡

Ì‰˘ÏÎ ÌÈ¯ˆÂ˙ Â˜ÙÂ‰ Ê‡Ó ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÛÏÁ˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ ÁÎÂ�- ÌÈ�˘ ˘˘ -Ó˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯ " ˙
Ì„˜‰· ‰Î¯Ú‰‰ ¯˜ÁÓ ˙ÓÏ˘‰Ï ÏÚÙÈ .ÔÎ ÂÓÎ , ˙È�Î˙‰ Ï˘ ¯ÎÈ�‰ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰ ÁÎÂ�

"‰˜ÂÒÚ˙ ÏÂÏÒÓ" , ÔÈ·Ó Â¯ˆÂ�˘ ˙Â˘„Á‰ ˙Â¯˘Ó‰ ¯ÙÒÓ Â˜„·ÈÈ˘ ÈÂ‡¯ Ô�È‚·˘ ˙Â¯˘Ó‰
‰ÎÈÓ˙ ‰�˙È� , ˙ÎÓ˙�‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ È�ÈÈÙ‡Ó)ÌÈ˘�/ÌÈ¯·‚ ,‰ÏÎ˘‰ ,„ÎÂ ¯Î˘ ˙Ó¯' (

ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ È�ÈÈÙ‡ÓÂ . 

 

 

 סיכו� 

1. ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· „Â‡Ó ‰¯·‚ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ÌÈ„¯Á Ï˘ Ì·ÂÏÈ˘ ˙Â·È˘Á· ‰¯Î‰‰ .
˙È˙¯·Á ˙ÈÓÂ‡Ï ‰ÓÈ˘Ó· ¯·Â„Ó ‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯·-‰�ÂÈÏÚ ˙Â·È˘Á ˙ÏÚ· ˙ÈÏÎÏÎ .

‰¯Â˘ÚÎ „ÂÚÏ ‰Ê‰ ÌÂÁ˙· È¯‚˙‡ „ÚÈ ‰Ú·˜ ‰Ï˘ÓÓ , ˙Â˘Ú� ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· Ì�Ó‡Â
 Ì‡ÈˆÂ‰ÏÂ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ÌÈ„¯Á‰ ˙‡ ·Ï˘Ï È„Î ÌÈ¯Â˘ÈÓ ‰ÓÎ· ˙ÂÏÂÚÙ È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó·

È�ÂÚ‰ Ï‚ÚÓÓ :Ó˙‰ „¯˘Ó"Â‚‰ ÌÚ ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ ÌÈÈ˜Ó ˙'·˙ ˙¯·Á ˙¯‚ÒÓ· Ë�È"˙ ,
˜ÒÂÚ Ì‚Â ,ÂÈ˙ÂÚÂ¯ÊÂ ÂÈÙ‚‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ,˘Î‰· ˙ÂÈ‡Ò„�‰ ˙¯)ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ( ·¯˜Ó
‰Ê ¯Ê‚Ó ,ÌÈ˜ÈÒÚÓÏ ÈÙÒÎ ıÈ¯Ó˙ Ô˙Ó·Â ; ˙˘‚�‰· ˙˜ÒÂÚ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰

È„¯Á‰ ¯Ê‚ÓÏ ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ ;ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰�ÈÓ- ÈÓÂ‡Ï) ˙‡ ÛÈÏÁÓ‰ ˙Â¯È˘
‰ˆ· ‰·ÂÁ‰ ˙Â¯È˘"Ï ( ˙¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ÂÈ˙ÂÏÂÎÈ ˜ÂÊÈÁ ÏÚ ¯‡˘‰ ÔÈ· ‰„˜ÙÂ‰

Ï‰Ó·„È˙Ú· ‰˜ÂÒÚ˙Ï Â˙�Î‰·Â ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘‰ Í ;‰ˆÂ"Ï , ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó Â˙¯‚ÒÓ· Ì‚ ¯˘‡
ÌÈ„¯Á‰ ·¯˜Ó ÌÈÒÈÈ‚˙ÓÏ ‰¯˘Î‰ ˙ÂÏÂÚÙ. 

__________________ 
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˙Ú· ‰· , ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‡˘Â�· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰Â ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙˜È„·
Í¯„ ˙ˆ¯ÂÙ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ¯·Â„Ó˘ Ì‚‰ , ˙ÏÈÁ˙· ˜¯ Ô‰ ˙ÂÈ�Î˙‰Ó ˜ÏÁ˘ Û‡Â

¯„ÔÎ ,ÌÈ¯·‚Ó ÌÈ˘� ¯˙ÂÈ ‰· ˙ÂÏÏÎ� , ÌˆÓÂˆÓ Â�„ÂÚ ‰Ù˜È‰ ÌÈ¯·‚Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ·Â 

)Î-1,600 ÌÈ�˘· ˙ÂÓ˘‰ 2005-2010 .( „ÚÈ· „ÂÓÚÏ ÔÂËÏ˘‰ ÈÓ¯Â‚ ÂÏÎÂÈ Ì‡ ‡ÂÙ‡ ˜ÙÒ
 ˙�˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘2020 - Ï˘ ¯ÂÚÈ˘ 63% ÌÈÏÈ‚‰ ÁÂÂË· ÌÈ„¯Á ÌÈ¯·‚ ·¯˜· ÌÈ˜ÒÚÂÓ 

25-64. 

‡Â·Ï „È˙ÚÏ ¯˘‡· ,¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰  ,Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ" ÔÂÁ·Ï ˙
‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„ ˙‡Â ˙ÂÈ�Î˙‰ ˙‡ ˜ÓÂÚÏ , ˙ÂÁÙ ‡Ï ·Â˘ÁÂ- ÌÏÂˆÈ�Â ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ 

È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ¯·‚‰ Ï˘ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Ï„‚‰Ï ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈ�Î˙‰ Ï˘ Ô˙ÓÂ¯˙ ˙‡Â È·ÈË˜Ù‡‰ .
 ‰„È„ÓÏ ÌÈ�˙È�‰Â ¯ÂÓ‡‰ „ÚÈ‰Ó ÌÈ¯Ê‚�‰ ÌÈÈ�È· È„ÚÈ Ú·˜˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ „ÂÚ

ÏÂ‰¯˜· .Ì„˜‰· ÌÚ·˜Ï ˘ÈÂ ‰Î „Ú ÂÚ·˜� ‡Ï ‰Ï‡Î ÌÈ„ÚÈ , ˙‡ ˜Â„·Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î ˙‡Ê
Ú·˜�˘ ÈÙÂÒ‰ „ÚÈ‰ ˙‡ ˘ÓÓÏ ‰ÙÈ‡˘ ÍÂ˙Ó ÍÈÏ‰˙‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ .˙¯Á‡ , ÍÂ¯‡ „ÚÈ ¯˙ÂÂÈÈ

‡„≈̄‚ ‰¯‰ˆ‰Â ‰ÙÈ‡˘ ¯„‚· ‰Ê ÁÂÂË ,ÌÈ˘ÂÏ˜ Â‚È˘‰Ï ÌÈÈÂÎÈÒ‰˘ . 

2. Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯˘‡" ˙- ˙ÂÏÂÚÙ‰ Ï˘ ˙È˜ÏÁ‰ Ô˙ÁÏˆ‰ ÁÎÂ�  Ï˘ Â˙Â·Ï˙˘‰Ï ÊÎÈ¯˘
‰„Â·Ú· È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó‰ , ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈ�Î˙· ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ˙Â·¯ÂÚÓ ˙ÂÏ‚Ï ÂÈÏÚ ‰ÓÂ˘

Ô‰È„ÚÈ ˙ÚÈ·˜·Â ÈÂ‚È‰ ˙Â„ÚÂ. 

‰Ê ÏÏÎ· ,˙ÂÈ�Î˙‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ,Ô˙Î¯Ú‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ,
˙ÏÚÂ˙ ÏÂÓ ˙ÂÏÚ ˙�ÈÁ· ˙Â·¯Ï ,Ì‡˙‰· ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï , Ô˙ÚÓË‰ Ê¯ÊÏ ˙ÂÈ�Î˙‰ Ï˘

ÔÙ˜È‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ ˙ÂÈÂ‡¯ Â‡ˆÓ�˘ ,˙ÂÈ�Î˙‰ ¯˙È Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰ÏÂ .¯‡˘‰ ÔÈ· ,
 ˙ÂÓÎ ˙‡ ÔÈË˜‰ÏÂ ÌÈÓ˘¯�‰ ˙ÂÓÎ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î ÌÂÈ˜ ÈÓ„· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˘È

ÌÈ„ÂÓÈÏ‰Ó ÌÈ¯˘Â�‰ ; ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙¯¯Â‚˙Ó Ì‰·˘ ÌÈ¯ÂÊ‡· ÚÂ·˜Â ÛÂˆ¯ ÔÙÂ‡· ¯È„Ò‰Ï
ÈÒÚÓ ÔÈ· ÌÈ˘‚ÙÓ ˙È„¯Á‰ÌÈ„¯Á ‰„Â·Ú È˘¯Â„ ÔÈ·Ï ÌÈ˜ , ˙ÂÚ„ÂÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÔÎÂ

ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ „Â„ÈÚ‰ ÈÏÎÏ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ .„¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ˆ ÛÂ˙È˘·"Ï , Í¯„‰ ˙‡ ‡ˆÓÈ
‰ˆ· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â¯˘Î‰ È¯‚Â· ÍÈÓÒ‰Ï ÂÏ ¯˘Ù‡˙˘" Ï˜‰Ï È„Î ÌÈÈÁ¯Ê‡ ˙ÂÚÂˆ˜ÓÏ Ì‚ Ï

Ì¯Â¯Á˘ ¯Á‡Ï ÈÁ¯Ê‡‰ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· Ì˙ËÈÏ˜ ˙‡ . 

3.  ‰ÏÎ˘‰Ï ¯˘‡· ‰‰Â·‚- ÌÈ„¯Á‰ Ï˘ Ì˙Â·Ï˙˘‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï È„Î 
‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰· ,˙Â ÏÚ" ˙¯·‚‰ ‡˘Â�· ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È�Î˙‰ ˙‡ Ì„˜‰· Ì˘ÈÈÏÂ Ì„˜Ï ˙

‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘È‚� .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯
È„¯ÁÏ ˙ÂÓ‡˙ÂÓ‰ ˙Â¯‚ÒÓ· „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ÔÂÂÈ‚Ï ÏÚÙ˙ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰ÏÌ , ˙‡ Ì„˜˙

Ì„˜ ˙Â�ÈÎÓ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰-ÌÈ„¯ÁÏ ˙ÂÓ‡˙ÂÓ ˙ÂÈÓ„˜‡ , ˙�Ë˜‰Ï ÌÈÎ¯„ ˙‡ÈˆÓ· ÚÈÈÒ˙
˙Â�Â˘‰ „ÂÓÈÏ‰ ˙Â¯‚ÒÓÓ ‰¯È˘�‰ È¯ÂÚÈ˘ , ÍÏ‰Ó· ÌÂÈ˜ ÈÓ„· Í¯ÂˆÏ ‰�ÚÓ Ô˙Ó ÏÂ˜˘˙Â

ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ . 

4.  ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘Ï ¯˘‡·-˙Â·Â¯˜‰ ÌÈ�˘Ï ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘Ï ÒÂÈ‚‰ È„ÚÈ ¯Â‡Ï  , ÌÈÙÂˆ‰
· ¯ÎÈ� ÏÂ„È‚ÌÈ„¯Á‰ ÌÈ˙¯˘Ó‰ ¯ÙÒÓ ,ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰�ÈÓ ÏÚ- ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ÈÓÂ‡Ï

 ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ˙Â¯È˘‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ Ïˆ�Ï Ì‰Ï ÚÈÈÒ˙˘ ‰¯Â„Ò ˙È�Î˙ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙‡˘
˙È˙˜ÂÒÚ˙Â , ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘· ‰�ÂÓË‰ ˙Â�Ó„Ê‰‰ ıÓÁÂ˙ ˙¯Á‡- ˙Â·Ï˙˘‰Ï ÌÈÏÎ Ô˙Ó 

‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· .˙ÂÈ�Î˙‰ ¯˙ÈÎ ,ÈÂÂÈÏ· ÍÓ˙È‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÂÊ Ì‚ÛËÂ˘ ·˜ÚÓ·Â  , ˙�ÈÁ·Ï
‰˙ÂÏÈÚÈÂ ‰˙ÁÏˆ‰ . 

 


