


התכנסות וכיבוד קל 18:30

פתיחהדברי
;  ר מכון אהרון למדיניות כלכלית"יו, שלמה דברת; ר המכון החרדי למחקרי מדיניות"יו, אלי פלאי

ישראל  Googleדירקטורית ב, רונית לבבי

19:00

החרדיתהחברהשלכלכליתלמדיניותהמרכזהשקת
אהרןמכוןוראשלכלכלהטיומקיןספרביתדיקן,אקשטייןצביקה'פרופ;מדיניותלמחקריהחרדיהמכוןל"מנכ,כהןרועי

רייכמןאוניברסיטת,כלכליתלמדיניות

19:15

בהייטקחרדיםגבריםשילובמחקרהצגת
ואיציקליפשיץחןר"ד:והמלצותתובנות;מדיניותלמחקריאהרוןמכון,סומקיןסרגייר"ודאקסלרדהלהר"ד:מרכזייםממצאים
מדיניותלמחקריהחרדיהמכון,קרומבי

19:35

תגובות
רייכמןאוניברסיטת,כלכליתלמדיניותאהרןמכוןוראשלכלכלהטיומקיןספרביתדיקן,אקשטייןצביקה'פרופ:מנחה

כלכלילפיתוחהרשותראש,אסףרועי;הפילנתרופיותהקרנותנציגת;אבוטבולאני;העבודהזרועראש;איפרגןתאיר:מגיבים
רני;התעשייניםהתאחדות,ההייטקתעשיותאיגודהנהלתחבר,גלדוד;חברתילשוויוןהמשרד,החרדיתהחברהשלחברתי
וִמנהלהתכנוןחטיבתראש,ודמניאמירל"תא;האוצרמשרד,התקציביםעלהממונהסגן;וסרצוגאסף;תבתוינט'גל"מנכ,דודאי

מקצועיקידום–ח.מ.קקרןל"סמנכ,יוסטמןאברהםד"עו;להייטקלחרדיםהכשרהתכניתבוגר,ווינברגדוד;ל"צה,האדםכוח
גבוההלהשכלההמועצה,חרדיםתחוםראש,קוטיןרונן;בהייטקהתעסוקהלהגדלתהממשלתיהצוותראש;פרלמוטרדדי;חרדי

20:05

דיון כללי 20:45

סיום  21:00
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תכנית  
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האתגר 
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האתגר 
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האתגר 
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האתגר 

על פי התוכנית האסטרטגית
קייםבכל שנה , 2016משנת 
ד נוספות "יח10,000-צורך בכ

עבור האוכלוסייה החרדית

(אכלוס)ד "כ צורך ביח"סה
2035עד שנת 

ד"יח188,562כ















?למה יצאנו לדרך–גברים חרדים להייטק 

שיעור השתתפות נמוך של  
חרדים בענף ההייטק 

פוטנציאל הון אנושי לא ממומש  
של גברים חרדים המעוניינים  

לעבוד במגזר ההייטק לצד
תוכניות שלא מכשירות אותם 

באמת לתת את המענים 
.  הנדרשים לתעשייה

המכון החרדי מתמקד באי מיצוי 
הפוטנציאל בקרב נשים וגברים 

להשתלב בשוק  שמעוניינים
העבודה

מחסור בכוח אדם בהייטק

מחסור חריף של אנשי מקצוע  
בתחום מדעי המחשב בתעשיית  

כגון )ההייטק ובגופי הביטחון 
,  כ"שב, חיל האוויר, 8200

(התעשייה האווירית

היעדר מחקר שמתמקד  
בהשתתפות גברים חרדים  

בהייטק 

מחקר שנערך על ידי המכון  
מצא כי , החרדי למחקרי מדיניות

איכותן של ההכשרות 
הטכנולוגית הניתנות כיום  

בסמינרים לבנות אינה מספקת 
והמליץ על השקעה בהשבחת  
תכניות ההכשרה בסמינרים 

נדרש מחקר משלים . לבנות
הפוטנציאל שקיים  להבין את 

בקרב הגברים החרדים



טק-שילוב גברים חרדים בהיי
מתווה לתכנית פעולה

קרומביאיציק , אקסלרדר הלה "ד, סומקיןר סרגיי "ד, ר חן ליפשיץ"ד
2021נובמבר 

גברים חרדים להייטק



ההייטקבתעשייתחרדיםעובדיםהשתתפותשיעורלהגדלתמדיניותגיבוש
זואוכלוסייהבקבוצתהעבודהפריוןוהגדלת

החרדיםהגבריםשלהאנושיההוןאפיון•
אנושיהוןלפיחרדיםגבריםשלהתעסוקהאפיון•
בהייטקהחרדיםהגבריםלשילובמקצועיתהכשרהשלקיימותתוכניותמיפוי•
ושכרבהייטקהשתלבותעלהכשרהתכניתשלההשפעהאמידת•
בהייטקבתעסוקהחרדיםגבריםלשילובחסמיםזיהוי•
מדיניותצעדיגיבוש•

מטרת המחקר
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שיטת המחקר

נתוני  
התכניות 

מקורות 
מידע 

סקרי 
ס"למ

סקרים 
וראיונות 

נתונים 
מנהליים 

:מחקרשלבי

שלהשתלבותםבחינת•
בהייטקחרדיםגברים

שלהאפקטיביותבחינת•
ותוכניותלימודמסלולי
לשלבקיימיםהכשרה

בהייטקחרדיםגברים

מדיניותצעדיגיבוש•
מותאמותלהכשרות

לתעשייתלחרדים
ההייטק
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.2018במחירי , הכנסה לנפש תקנית(. ראש משק הבית)64–25גילאי 
.זיהוי חרדים על פי הגדרה עצמית. 64–25גילאי . עיבודי מכון אהרן מתוך סקרי כוח אדם: מקור

:  הכנסה פנויה לנפש תקנית של משק בית חרדי
נמוכה

non-Orthodox Jews

Δ2002-201 :   %

ultra-Orthodox

Δ2002-201 :   %

Arabs

Δ2002-201 :   %

הכנסה פנויה לנפש  
תקנית של משק בית 

.נמוכה–חרדי 
עלתה עם העלייה 
.בשיעור התעסוקה

יעד ועדת תעסוקה 
עלייה  : 2030

2%נומינלית של 
לשנה בשכר חודשי

של משקי בית לפי קבוצות אוכלוסייה( נטו)הכנסה פנויה לנפש תקנית 
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יש ייצוג חסר של גברים חרדים בהייטק

שכירים , סקרי כוח אדם, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

0.9%

0.8%

1.0%

0.8%
0.8%

1.0%

0.9%
1.0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

אחוז הגברים החרדים שמועסקים בהייטק מסך המועסקים בהייטק

-2019בין השנים 
2013:

גברים  1,084-כ
חרדים נוספים 
השתלבו בהייטק

מסך  1.0%-היוו כ
אלף 99הגידול של 

במועסקים בהייטק 

-631ענף,מחשובשירותי-62ענף:עיליתשירותיענפי.טיסכליייצור303ענף,ואופטיאלקטרונימכשור,מחשביםייצור-26ענף,תרופותייצור-21ענף:עיליתתעשייהענפי:ההייטקמגזר
.ופיתוחמחקר-72ענף,אינטרנטואתרינלוויםשירותיםאחסון,נתוניםעיבוד

2,004 3,088

גברים חרדים בשנה155-תוספת של כ

19



המועסקיםשיעור המועסקים בהייטק מבין כלל

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, .א.עיבוד המכון החרדי למחקרי מדיניות לסקר כ: מקור

4%

96%

גברים חרדים

הייטק שאר הענפים

18%

82.2%

גברים יהודים שאינם חרדים

הייטק שאר הענפים

שיעור המועסקים 
בהייטק מתוך סך 
המועסקים בקרב  

גברים יהודים  
שאינם חרדים גבוה  

ממקבילם4.5פי 
החרדי 

החרדים בהייטק מבין המועסקים

20



2012-2019, מתוך סך השכירים בקבוצת אוכלוסייה, שיעור השכירים בהייטק

סקרי כוח אדם, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

שיעור השכירים  
בהייטק מתוך סך 

השכירים בקרב
גברים חרדים

4.5נמוך פי 
מהשיעור בקרב  
גברים יהודים  
שאינם חרדים

הפער מתרחב

14.1%
14.5%

15.2% 15.1%

16.0% 16.0%

16.8%

17.8%

4.0%
3.4%

4.0%

3.0% 3.3%
3.7% 3.5%

3.9%

8.6%

10.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

                                                        

יש ייצוג חסר של גברים חרדים בהייטק
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אחוז המועסקים בהייטק מסך המועסקים החרדים  
הנדרש על מנת לייצר שינוי

תרחיש ייצוג  

גברים חרדים  

בהייטק

המועסקים% 

בהייטק  

2030

גברים חרדים  % 

מסך המועסקים בהייטק

2030

תוספת גברים  

חרדים בהייטק  

בין השנים  

2030-2021

המשך ייצוג 

1%–חסר 

10%1.0%85-60

12%1.0%180-115

15%1.0%330-185

זהה לשיעור  

5%–מתוך השכירים 

10%5.0%2,900-640

12%5.0%3,800-725
15%5.0%5,250-830

2030-2021תוספת של גברים חרדים בהייטק בין השנים 
הנדרשת כדי להגדיל את שיעור המועסקים בהייטק 

, ס"למתחזית גידול האוכלוסייה של : הנחות

25-64לקבוצת גיל 2030עמידה ביעדי תעסוקה בכל קבוצות האוכלוסייה על פי דוח ועדת תעסוקה 

הגדלת שיעור  
גברים חרדים  

בהייטק כרוכה  
בתוספת שנתית  

הרבה  -משמעותית 
בשנה155-מעבר ל
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תעסוקה במגזר ההייטק דורשת כישורים גבוהים
STEMבעלי תואר אקדמי שיעור המועסקים 

לפי מגזר תעסוקה וקבוצות אוכלוסייה 

אשר למדו לבגרות במערכת החינוך1985–1978ילידי , ס"למ: מקור הנתונים

47%

35% 36%

24%

40%

32%

9%

5%
4%

6%

3%
2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

                
       

                
      

                                                           

                                             STEM

                                            STEM
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הסיכוי להשתלב בהייטק גבוה בקרב גברים חרדים  
הלומדים במסלול טכנולוגי 

מסלול  

לימוד

התפלגות גברים  
חרדים לפי מסלול  

לימוד

אחוז בהייטק  

מתוך גברים חרדים

90.3%1%ללא תואר אקדמי, ללא בגרות

0.1%98%בוגרי מסלול טכנולוגי בצבא

7.6%3%ללא תואר אקדמי, עם בגרות

15%פחות מ 0.1%בוגרי תוכניות הכשרה מקצועית

STEM1.8%9%בוגרי תואר אקדמי שאינו 

STEM0.3%46%בוגרי תואר אקדמי 

1.6%אלף21-46119גברים חרדים בני 

.המכון החרדי, אשר למדו לבגרות במערכת החינוך1985–1978ילידי , ס"למ: מקור הנתונים 24



:עבודהבגיליחרדיםמגבריםניכרחלק1.

העבודהבשוקלהשתלבותמתאימיםומיומנויותכישוריםללא•

הייטקכמואיכותיתותעסוקה

ההכשרהבזמןלפרנסהנדרשיםמשפחותבעלי•

במימון.בהייטקהחרדיםהגבריםלשילובתוכניותשלרחבמגוון.2

מוגבלת-חלקןשלהצלחה.ממשלתי,פרטי,פילנתרופי

חסמים להשתלבות גברים חרדים בהייטק

25



ח"בסמ, מאפייני מסלול טכנולוגי בצבא

98%: אחוז השמה בהייטק•
חודשים2.3זמן ממוצע למציאת עבודה ראשונה •
(נטו)₪ 17,850: שכר ממוצע•
ללא תעודת בגרות70%•
מדווחים שלא נעשו עבורם התאמות במקום העבודה85%•
נעזרו בגורם כלשהו בשלב ההשמה15%רק •

N=58, ל"סקר המכון החרדי למחקרי מדיניות בקרב בוגרי היחידות הטכנולוגיות בצה: מקור



זווית הראיה של מנהל הפיתוח בהייטק

:כישורים ותחומי ידע חסרים

(אנגלית ומתמטיקה)מקצועות ליבה •
ניסיון מקצועי•
אישיים-כישורים אישיים ובין•
השתלבות באקלים ארגוני•
ריחוק גיאוגרפי והעדר מרחב עבודה •

מהבית

.N=27וקבוצת מיקוד , N=18ראיונות עומק עם מנהלי פיתוח בחברות הייטק , סקר המכון החרדי למחקרי מדיניות: מקור

:למידה מהצלחות

עבודה עם בתי תוכנה שמאפשרות התמחות  •
בכניסה לעבודה

ליווי פרטני למשתלבים החדשים•
המשך הכשרה קבוצתי לעובדים בתוך  •

(OJT)מקומות העבודה 
הגדרת משך תקופת ההתמחות מראש•



עקרונות לתוכנית הכשרה מקצועית

התמחות   מלגת קיום איתור ומיון  ארוך טווח   מסלול מובנה
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בסיס למבנה הפעלה

חשיפה 
ומודעות

יום איתור ומיון
קדם  

הכשרה
קורס מקדיםמיון משלים

הכשרה  
מקצועית

התמחות

משך  
בחודשים

31824

רכיבים  
מרכזיים

תאום  , תהליך ארוך
,  ציפיות שכר

התמחות

מיון בנפרד מגופי 
כולל , ההכשרה

הפניה למסלולים 
מקבילים

,  אנגלית
, מתמטיקה

כישורי חיים

קורס אפליקציות ח"בסמפ מודל "ע
,  או טכנאי רשתות
חשיפה לעולם 

גורם , ההייטק
מסנן

לווי , מלגת קיום
למידה , אישי

כישורי  , קבוצתית
+  אנגלית , חיים

רכז , מתמטיקה
השמה

חודשים תוכנה 4)
חודשים  4, בסיסי

(לפי תחומים

,  תמריצים למעסיקים
המשך חניכה ולמידה 

קבלת (. יום בשבוע)
תעודה בסיום שלב  

.ההתמחות
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!רבהתודה



31

דיון ותגובות  

לכלכלה וראש מכון אהרן למדיניות  טיומקיןדיקן בית ספר , צביקה אקשטיין' פרופ:מנחה
אוניברסיטת רייכמן, כלכלית

ראש זרוע העבודה, איפרגןתאיר •
משרד האוצר, סגן הממונה על התקציבים, וסרצוגאסף •
נציגת הקרנות הפילנתרופיות, אני אבוטבול•
המשרד לשוויון חברתי, ראש הרשות לפיתוח כלכלי חברתי של החברה החרדית, רועי אסף•
התאחדות התעשיינים, חבר הנהלת איגוד תעשיות ההייטק, דוד גל•
תבתוינט 'ל ג"מנכ, רני דודאי•
ל"צה, ראש חטיבת התכנון וִמנהל כוח האדם, ל אמיר ודמני"תא•
בוגר תכנית הכשרה לחרדים להייטק, דוד ווינברג•
קידום מקצועי חרדי–ח.מ.קל קרן "סמנכ, יוסטמןד אברהם "עו•
ראש הצוות הממשלתי להגדלת התעסוקה בהייטק, פרלמוטרדדי •
המועצה להשכלה גבוהה, ראש תחום חרדים, קוטיןרונן •



2019, שכירים בהייטק, שכירים, אוכלוסייה

קבוצת אוכלוסייה
התפלגות  
אוכלוסייה

התפלגות  

שכירים

התפלגות  

שכירים בהייטק

שכירים בהייטק 

מתוך שכירים

35.7%37.6%63.9%17.8%גברים יהודים לא חרדים

35.7%40.7%31.7%8.2%נשים יהודיות לא חרדיות

10.1%9.5%1.2%1.3%גברים ערבים

10.1%5.6%0.6%1.2%נשים ערביות

4.2%2.7%1.0%3.9%גברים יהודים חרדים

4.2%4.0%1.5%4.0%נשים יהודיות חרדיות
.  זיהוי חרדים על פי הגדרה עצמית. 64-25שכירים בגילים , 2019, סקר כוח אדם, ס"למ: מקור 
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שכירים בהייטק, שכירים, אוכלוסייה: גברים חרדים
לפי מסלול לימוד

.2016בשנת21-46בני,1995–1970ילידים,ס"למ:הנתוניםמקור

סוג תואר אקדמיסוג בגרות שלמדו
גברים חרדים לפי 

מסלול לימוד

גברים חרדים

מועסקים

גברים חרדים  
בהייטק

ללא בגרות

107,86550,4281,239ללא תואר אקדמי
STEM1,6101,300165תואר אקדמי שאינו 

STEM000תואר אקדמי 

בגרות לא מדעית

8,2064,933207ללא תואר אקדמי
STEM36330319תואר אקדמי שאינו 

STEM13311247תואר אקדמי 

בגרות מדעית

84845875ללא תואר אקדמי
STEM16814117תואר אקדמי שאינו 

STEM196163104תואר אקדמי 
119,38957,8381,873כ  "סה
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.נטושכר,2016בשנת21-46בני,1995–1970ילידים,חרדיםגברים119,389,ס"למ:הנתוניםמקור

סוג בגרות  

שלמדו

התפלגות גברים  סוג תואר אקדמי
חרדים לפי  
מסלול לימוד

אחוז

המועסקים  
מתוך גברים  

חרדים

אחוז בהייטק  
מתוך גברים  

חרדים  
המועסקים

אחוז  
בהייטק  

מתוך גברים  
חרדים

שכר ממוצע  
הייטק

שכר ממוצע
יתר הענפים

ללא בגרות

90.3%47%2.5%1.1%9,4305,579ללא תואר אקדמי
תואר אקדמי שאינו  

STEM
1.3%81%

12.7%
10.2%

14,82610,957

STEMתואר אקדמי 

בגרות לא  
מדעית

6.9%60%4.2%2.5%9,8985,884ללא תואר אקדמי
תואר אקדמי שאינו  

STEM
0.3%83%

6.3%
5.2%

11,52310,494

STEM0.1%84%42.0%35.3%14,73012,750תואר אקדמי 

בגרות  
מדעית

0.7%54%16.4%8.8%10,7365,685ללא תואר אקדמי
תואר אקדמי שאינו  

STEM
0.1%84%

12.1%
10.1%

14,00410,822

STEM0.2%83%63.8%53.1%16,22514,136תואר אקדמי 

בחירה במסלול הלימוד משפיעה על תעסוקה
(  יתר הענפים/הייטק )ועל בחירה של המגזר הכלכלי 

34



טרם נמצא מסלול הכשרה מקצועית שמגביר 
השתלבות גברים חרדים בהייטק בהיקפים גבוהים

אורך המסלולמסלול הכשרה

שיעור  

השתלבות  
בהייטק

מספר  
משתלבים  

בהייטק

90-כ98%שנים3(ח"בסמ)בוגרי יחידות טכנולוגיות : צבא

-בעלי תואר במקצועות לימוד : אקדמיה
STEM 30-כ46%חודשים40–כ

30-כ15%פחות מ (פרטי וממשלתי)הכשרות מקצועיות 

155ממוצע מצטרפים להייטק

בהייטקהשתלבותסקר,החרדיהמכון,2012-2019לשניםא"סכ:ס"למ:הבאיםמידעמקורותעלמבוססיםהאומדנים
הכשרהבתכניותהלומדיםחרדיםגבריםמספרלגבינתונים,החרדיהמכון,(2021שנת,תצפיות58)ח"בסמבוגרישל

.STEM,2019במקצועותאקדמיהבוגרי:ג"מל,ההייטקבתחוםמקצועית

תוספת שנתית של גברים חרדים בהייטק לפי הכשרה
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שינוי מודעות ותפיסה בקרב הגברים החרדים1.

הכוונה מקצועיים להכשרה מקצועית, מיון, (יכולות ותעסוקתי)אבחון , תהליכי איתור2.

תהליכי איתור ומיון משמעותיים3.

, מותאם אוכלוסיית גברים חרדים, (ל"ש2,000-כ)רב שנתי , מסלול הכשרה מקצועית מובנה4.
עם קריטריון איכות ועם מלגות קיום . הלימוד ובהתמחויותתוכניותשיתוף מעסיקים בבניית 

מותנות התקדמות וקבלת התעודה  , ללומדים
(אנגלית, מתמטיקה)השלמת השכלה במקצועות ליבה •
הקניית ידע מקצועי•
(עבודה בצוות)ובין אישיים ( חשיבה ביקורתית ויצירתית)הקניית כישורים אישיים •
כחלק מתהליך ההכשרה( OJT)התמחות בעבודה •

ליווי בחיפוש עבודה אקטיבי והשמה5.

שנים מקבלת התעודה5-ו3, תועלת–ומדידה של עלות , מעקב רב שנתי6.

: המטרה
בוגרים איכותיים

ברי תחרות 

עקרונות לתוכנית הכשרה מקצועית


