
שיעורלמהאזמעוניינים"חסרים"לא
במקום?דורךבהיי־טקהחרדיםהגברים
הייחודייםהאתגריםעםהתמודדוולאוכמעטבנשים,התמקדוהןאךההיי־טק,בענףחרדיםלשילובתוכניותשללהוקמוהאחרוןבעשור

לחצים"אומדידהאיןוהשגחה,פיקוחאיןבישיבותלעבודה.בבוקרלקוםהחרדיםהגבריםאתלהרגילהואהראשון"האתגרגבריםשל

ספולסרסימי

מש־שהםחושבים"אנשים

לבים

$TS1$משלבים$TS1$

$DN2$משלבים$DN2$צריךאבלבהיי־טק,חרדים
משלביםהםהאמת:אתלומר

הסי־גבריםאצלחרדיות.נשים

פור

$TS1$הסיפור$TS1$

$DN2$הסיפור$DN2$המש־אתלחלוטין".שונה

פט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$מחברייפעםלאשמעתיהזה

החרדית.בחברה

המכללותפריחתבעקבות

בש־המקצועייםוהמכונים

נים

$TS1$בשנים$TS1$

$DN2$בשנים$DN2$מדיניותובצדהאחרונות

בשי־שיפורחלנכונה,ממשלתית

עור

$TS1$בשיעור$TS1$

$DN2$בשיעור$DN2$במגזרגבריםשלהתעסוקה

זאת,עםל-%35.שהגיעהחרדי
שלהםהעיסוקתחומילפיפילוח

משת־החרדיםהגבריםכימראה

לבים

$TS1$משתלבים$TS1$

$DN2$משתלבים$DN2$החינוךבמקצועותבעיקר

מיליונימאותולמרותוהמסחר,

לקדםבניסיוןשהושקעוהשקלים
השינויבהיי־טקתעסוקתםאת

מורגש.אינו

גב־שלהתעסוקההתפלגות

רים

$TS1$גברים$TS1$

$DN2$גברים$DN2$4%רקכימלמדתחרדים

זההנתוןבהיי־טק,עובדיםמהם

בק־כעשור.לפנישנרשםלזה
רב

$TS1$בקרב$TS1$
$DN2$בקרב$DN2$לשםהלא־חרדים,הגברים

בשיעורעלייהקיימתהשוואה,

ביש־המכניסבענףהמועסקים

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$עובדותלידייםשמשווע

בהיי־טקמועסקיםמ-%41
ב-9102.ל-%81ב-2102

לה־עשויהבמקוםהדריכה

פתיע

$TS1$להפתיע$TS1$

$DN2$להפתיע$DN2$התו־עלשקוראמיאת

כניות

$TS1$התוכניות$TS1$

$DN2$התוכניות$DN2$בשניםשנפתחוהרבות

לחרדיםלסייעכדיהאחרונות

הת־ואולםבהיי־טק.להשתלב

עמקות

$TS1$התעמקות$TS1$

$DN2$התעמקות$DN2$רובןכימגלהבנתונים

מופ־אלהתוכניותשלהמכריע

נה

$TS1$מופנה$TS1$

$DN2$מופנה$DN2$לגברים.ולאחרדיותלנשים

הכלליתבאוכלוסייהבעודכך,

מהנשיםמכךפחותואף35%

בקרבפיתוח,בתפקידינמצאות
בחלו־הפוכה.המגמההחרדים

קה

$TS1$בחלוקה$TS1$

$DN2$בחלוקה$DN2$החרדיםהגבריםמגדר,לפי

בחברההעובדיםמסך35%הם

בהיי־טקהמועסקיםהחרדית

אלף.13מתוך5,000
המתואריםלפעריםהסיבות

הלי־ברמתוקשורותמורכבות,

מוד

$TS1$הלימוד$TS1$

$DN2$הלימוד$DN2$הגבריםמגיעיםשאיתה

לימו־למדושלאהחרדים

די

$TS1$לימודי$TS1$

$DN2$לימודי$DN2$במיומנויותוחסריםליבה

בתוךפנימיותבמתיחותרכות;
אוובתמיכההחרדית;החברה

בהשת־רבניםמצדבהסתייגות

לבות

$TS1$בהשתלבות$TS1$

$DN2$בהשתלבות$DN2$תעסוקהבמקומותחרדים
הראשון"האתגרחרדיים.שאינם
החר־הגבריםאתלהרגילהוא

דים

$TS1$החרדים$TS1$

$DN2$החרדים$DN2$בי־לעבודה.בבוקרלקום

שיבות

$TS1$בישיבות$TS1$

$DN2$בישיבות$DN2$איןוהשגחה,פיקוחאין
מקוראומרלחצים",אומדידה
חרדים.הכשרתבתחום

הלהד"רשביצעומחקר

סומקיןסרגייוד"ראקסלרד

כלכ־למדיניותאהרןממכון

לית

$TS1$כלכלית$TS1$

$DN2$כלכלית$DN2$מצארייכמן,באוניברסיטת

נעדריםהחרדיםהמועמדיםכי

ומוטי־עצמאיתלמידהיכולת

בציה

$TS1$ומוטיבציה$TS1$

$DN2$ומוטיבציה$DN2$זאת,בעבודה.להשקעה

כצורךנתפשתשהעבודהמכיוון

להת־כמקוםופחותלפרנסה,

פתחות

$TS1$להתפתחות$TS1$

$DN2$להתפתחות$DN2$המ־ואישית.מקצועית

נהלים

$TS1$המנהלים$TS1$

$DN2$המנהלים$DN2$חרדיםעובדיםכידיווחו

בצוות,לעבודהפחותנרתמים

המשימהבביצועיותרוממוקדים

עצמם.עלשקיבלוהאישית

לגברים"מדברים
בשפתם"החרדים

להשכלההמועצהנתונילפי

הח־הגבריםמספר)מל"ג(גבוהה

רדים

$TS1$החרדים$TS1$

$DN2$החרדים$DN2$ב-9102מדעיתוארשקיבלו

מסיימיםמ-05ופחותמ-001,נמוך

בס־אוהמחשבבמדעיתואר

טטיסטיקה.

$TS1$.בסטטיסטיקה$TS1$

$DN2$.בסטטיסטיקה$DN2$מעריכיםבענףגורמים

מצטרפיםחרדיםגברים350כי

בשניםשנהמידיההיי־טקלחברות

מתו־מגיעיםרובםאךהאחרונות,

כניות

$TS1$מתוכניות$TS1$

$DN2$מתוכניות$DN2$הנתמכותייעודיותהכשרה

ופילנתרופיההממשלהידיעל

לאחרמשתלביםמתוכםוכ-%51

בי־מותאמיםבמסלוליםששירתו

חידות

$TS1$ביחידות$TS1$

$DN2$ביחידות$DN2$בצה"ל.טכנולוגיות

וההשמהההכשרהבתחומי

החרדיםהגבריםשלבהיי־טק

לעבודשיוצא"חרדיקרומבי:איציק
רובשקל.כ־044,5בממוצעמפסיד

אובדןכמועקיפותמהסבותנובעההפסד
בהוצאות"וגידולבארנונההנחות

וממוקדיםבצוות,לעבודהפחותנרתמיםחרדיםעובדיםכידיווחוהמנהליםברק.בבניתוכנהבית
ט!אנאיילצילום:עצמםעלשקיבלוהאישיתהמשימהבביצועיותר

בהיי־טקהחרדיםלגבריםחסרייצוג
2019-2012אוכלוסייה,באותההשכיריםכללמתוךבהיי־סקהשכיריםשיעור

חרדיםיהודיםגבריםלא־חרדיםיהודיםגברים

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

17.8%
16.8%

15.2% 15.1%
14.5%14.1%

מדיניותלמחקריהחרדיהמכוןכלכלית,למדיניותאהרןמכוןמקור:

מרכזיות:תוכניותשתיישנן

התאמ־אלהומפתחים.אברטק

צו

$TS1$התאמצו$TS1$

$DN2$התאמצו$DN2$שבמסגר־פתרונותלמצוא

תם

$TS1$שבמסגרתם$TS1$

$DN2$שבמסגרתם$DN2$החרדיםלגברים"מדברים

באברטקלמשל,כךבשפתם".

בבוקרתורהלימודימתקיימים
מה־תוכנהפיתוחלימודילצד

צהריים

$TS1$מהצהריים$TS1$

$DN2$מהצהריים$DN2$ובמפתחיםהערב;ועד

באמ־בזוגותמתבצעתהלמידה

צעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$לצדמשותף,מוחותסיעור

מלווה.מנחה

להעדיףנוטותהתוכניות
ולאורך,25גילמעלחרדים
הסטודנטיםנהניםהלימודים

2,000שלצנועהקיוםממלגת

שהיולזאתהמקבילהשקל,

אחריכולל.כתלמידימקבלים

בעבודהמשתלביםהםוחצישנה

צנו־ממשכורתונהניםמעשית

עה

$TS1$צנועה$TS1$

$DN2$צנועה$DN2$ביןהיי־טקבמונחייחסית(

בחודש(.שקלל-6,000000,9

שני־ההכשרהסבסודבשלזאת,

תנה

$TS1$שניתנה$TS1$

$DN2$שניתנה$DN2$בחינם.להם

מרכזימנהלקרומבי,איציק

מס־לחרדים,וחדשנותתעסוקה

ביר

$TS1$מסביר$TS1$

$DN2$מסביר$DN2$מת־שאיתוהפרדוקסאת

מודדים

$TS1$מתמודדים$TS1$

$DN2$מתמודדים$DN2$לשוקביציאהחרדים
בנקשלמחקרפי"עלהעבודה:

לעבודשיוצאחרדיישראל,
שקלכ-044,5בממוצעמפסיד
ההפ־רובהזה.מהצעדכתוצאה

סד

$TS1$ההפסד$TS1$

$DN2$ההפסד$DN2$כמועקיפותמהטבותנובע

וגידולבארנונההנחותאובדן

וביגוד".תחבורהעלבהוצאות

הח־כיהיאנוספתמקשהעובדה

רדי

$TS1$החרדי$TS1$

$DN2$החרדי$DN2$העבו־לשוקשיוצאהממוצע

דה

$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה$DN2$מחויבהואכאשרזאתעושה

לחפשונוטהמשפחתו,אתלפרנס

מהירים.ופתרונותדרךקיצורי

אחתכימצאואהרןבמכון

הצי־בקרבהרווחותהתפישות

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$הלימודיםכיהיאהחרדי

הט־המקצועולימודיהכלליים

כנולוגיים

$TS1$הטכנולוגיים$TS1$

$DN2$הטכנולוגיים$DN2$להשלמהניתנים

לכךהסיבהחודשים.כמהבתוך
בפרסומותהחרדיםהצפתהיא

בטוחההשתלבותשמבטיחות

נד־בפועל,קצר.קורסלאחר

רש

$TS1$נדרש$TS1$

$DN2$נדרש$DN2$שלוש)בןיותרארוךמסלול

כהלכה.בענףלשלבםכדישנים(

הת־בשינויצורךקייםלפיכך,

פישה

$TS1$התפישה$TS1$

$DN2$התפישה$DN2$להיקףהמודעותובהגברת
להשתלבכדיהנדרשתההשקעה

ההיי־טק.במקצועות
שהואלהביןצריךחרדי"גבר

תגמולישאמנםארוכה.לדרךיוצא

השקעהנדרשתאךהדרך,בקצה

לשם",להגיעכדימצדומשמעותית
TheMarker^אקסלרדאמרה

המחקר.פרסוםעם

הכשרות,צריך"לא
מעסיקים"אלא

רבטק,מנכ"לנמני,עידן
המת־אתשמגייסהתוכנהבית

כנתים

$TS1$המתכנתים$TS1$

$DN2$המתכנתים$DN2$טועןאברטק,שמכשירה
נכונותםבחוסראינההבעיהכי

להשת־החרדיםהצעיריםשל

לב

$TS1$להשתלב$TS1$

$DN2$להשתלב$DN2$,עצמו.בענףאלאבהיי־טק

שמעונייניםחרדיםחסרים"לא

למ־צריךבסוףאבלבהכשרות,

צוא

$TS1$למצוא$TS1$

$DN2$למצוא$DN2$אי־הבעיהעבודה.עבורם

ננה

$TS1$איננה$TS1$

$DN2$איננה$DN2$הםשאיתההתכנותברמת

שלהיכולתבחוסראלאיוצאים,

אותם".להכילהשוק

בעיההם"ג׳וניוריםלדבריו,

סובלתהתעשייהשכלענקית

מתכנתיםמחפשיםכולםממנה.

רו־לאאחדואףניסיון,בעלי

צה

$TS1$רוצה$TS1$

$DN2$רוצה$DN2$בהכשרהמשאביםלהשקיע

כש־יותרקשההבעיהשלהם.

מדובר

$TS1$כשמדובר$TS1$

$DN2$כשמדובר$DN2$מתורגלשלאחרדיבגבר

לאושהמראייןהעבודה,לשוק

אליו".לגשתאיךיודע

עללקחהאומר,הוארבטק,
ביןהמגשרתתפקידאתעצמה
הרא־בשנהלתעשייה.ההכשרה

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$המהנדסיםהתוכנהבבית

צפוף,לו"זתחתלעבודלומדים
אתלנהלהיררכי,בארגוןלהתנהל

בצוותלעבודשלהם,המשימות

דוברתעבודהלסביבתולהתרגל

הםמכןשלאחרבשניםאנגלית.

רב־שללקוחותבקרבמשתלבים

טק

$TS1$רבטק$TS1$

$DN2$רבטק$DN2$אלביט,כמוהיי־טקחברות
.Behalf^פוינטצ׳ק

הכשרות,לאהואשצריך"מה
שמוכניםנוספיםארגוניםאלא

נמני.מסכםהזה",הגשראתלתת

עובדיםכ-001כיוםמעסיקהרבטק

ל-003לגדולומתכוונתחרדים

לצ־שנחשבמהואולם.2025עד

מיחה

$TS1$לצמיחה$TS1$

$DN2$לצמיחה$DN2$לאאחת,חברהעבורמהירה

מסלולישלמה.תעשייהמקדם

באמצעותהחברותבתוךהתמחות

הציבורי,במגזראואדםכוחחברות
ובתקופתנמוךבשכרשיאופיינו
כשנ־שלמראשמוגדרתהתמחות

תיים,

$TS1$,כשנתיים$TS1$

$DN2$,כשנתיים$DN2$לפתרון.לסייעעשויים
מהמכוןכהנרליד"רשלמחקר

כימראהלדמוקרטיההישראלי

בהוספתמעונייניםהחרדיםרוב

בת־ומתמטיקהאנגליתלימודי

למודי

$TS1$בתלמודי$TS1$

$DN2$בתלמודי$DN2$אולםילדיהם,שלהתורה

השינויפוליטיותנסיבותבשל

רקכיהעריךהבכירמתממש.אינו

רובשבולמצבנגיעשנה30בעוד

לימודילומדיםהחרדייםהילדים

הספר.בביתליבה

"בעתידמודאג:קרומביגם
ועלינורוב,להיותצפוייםהחרדים
איכותאתשיעלופעולותלבצע

החרדית".בחברההתעסוקה


