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 רקע כללי

 

התניות ב ,חובת שירות לגברים חרדיםלקבוע בחוק המחוקק ביקש נפל דבר בישראל ולראשונה  2014 במרס

חברה ב םומגזרי םהחשיבות שראה בהגדלת נטל שוויון השירות בין חלקי נוכח, למסוימותהגבלות בו

עם זאת, חוק  .2017ועד שנת  2013שנת למן מכסות ברורות למשרתים חרדים  הגדירחוק זה  1הישראלית.

כח השינויים התכופים בהרכבים הקואליציוניים של ממשלות זה עּוקר ממרבית מטרותיו העיקריות לנו

משך  עלהמתייחס לסעיפים  ,(21תיקון נוסף )תיקון  2015בנובמבר הוכנס בו ת הנוכחי ובממשלה ,ישראל

טיב הסנקציות האישיות והקבוצתיות שיוטלו על חייבי גיוס שלא ישרתו בצבא. לתקופת ההסתגלות לחוק ו

ללא יעדים  ,ותר מודל השירות של החרדים לצבא התנדבותי )וולונטרי( במהותונכון לכתיבת מסמך זה, נ

ומעלה  24התיקון האחרון לחוק השירות, גברים חרדים בני  על פימחייבים במסגרת חקיקה ראשית. למעשה, 

הלכה למעשה, גיל קבלת הפטור משירות צבאי הנות מפטור סופי משירות צבאי או אזרחי. יליכולים היום 

באופן משמעותי בשנים האחרונות, זאת לנוכח מדיניות התעסוקה של ממשלות ישראל המבקשת להוריד  ירד

למרות . בכדי למצות באופן מיטבי את כישוריהם בתעסוקה את גיל הכניסה לשוק העבודה של גברים אלו

א הולך מספר החרדים המשרתים במסלולים שונים בצב שינוי החקיקה ומודל הגיוס ההתנדבותי למחצה,

 2,850-לצה"ל כ התגייסו 2016בשנת  בשל הצורך של הצבא לעמוד ביעדי הגיוס הממשלתיים למגזר זה.וגדל 

בהסתמך חרדים כבשירות קבע( המוגדרים  440גברים )מתוכם  6,600-כגברים חרדים ובסך הכל שרתו בצבא 

 מסגרת לימודיהם הישיבתית בגיל התיכון. על 

 

לשינויים בחקיקה והעליה המתמדת במספר הגברים החרדים המשרתים בצה"ל עשויות להיות 

השלכות על שיעורי התעסוקה של גברים חרדים צעירים. ואכן, מחקר שפורסם לאחרונה ובחן את השפעותיו 

רורה גברים חרדים בגילים שונים מצביע על השפעה חיובית ב שלדה ( על השתלבות בעבו2003) 'חוק טל'של 

 15-אשר הסיכוי שלהם להיות מועסקים עלה ב ,25-29על דפוסי התעסוקה של גברים בגילאי  של חוק זה

, יטשדוהחוק כמעט ולא השפיע )עליהם  ,30-34אחוז לאחר החלת החוק, זאת בהשוואה לגברים בגילאי 

דים לדווח על עבודה אפשר לגברים חר 'וחוק טל'(. אחד ההסברים שהוצעו במחקר מתייחס לכך שייתכן 2017

 עם זאתללא חובת גיוס, תהליך שהגדיל את היצע התעסוקה שלהם והביא גם להצערת גיל הכניסה לעבודה. 

ושינוי החקיקה שהתרחשו  זהמאוחרות יותר הקשורים לביטולו של חוק , השלכות ועל אף ממצאי מחקר זה

. על גיל צעירות יותר קבוצות תעסוקתיים בקרבכן, לא נבחנו שינויים כמו  .לא נבחנו ברמת המאקרו אחריו

כן אנו מבקשים לבחון כעת את שיעורי התעסוקה של גברים חרדים בקבוצות גיל צעירות, לגביהם השינויים ל

 . עשויים להוות תמריץ חיובי לכניסה לעבודהבדבר סוגיית השירות בצבא בחקיקה 
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 מטרות דף המידע

 

הואיל ובחינה שיטתית ומחקרית ישירה של השפעת שינויי החקיקה ביחס למתווה גיוס גברים חרדים לצבא 

ת הפטור משירות, אינם אפשריים בשלב זה, )או לשירות אזרחי(, ובכלל זה השינויים המהותיים בגיל קבל

ביקשנו במסמך זה לבחון בקצרה את שיעורי התעסוקה בהתאם לקבוצות גיל הרלוונטיות להסדרי השירות 

, סקר כוח אדם והסקר החברתי של בציבור החרדי. בדיקה זו נערכה באמצעות שני מקורות סטטיסטיים

זו ובהם מוגדרת האוכלוסייה החרדית באופן שונה  סוגיהשונים המאפשרים בחינה לאורך זמן של  הלמ"ס

 על כן, המסמך נועד לספק תמונות מצב לגבי הנושאים הבאים : . (2009מלחי וגרינשטיין, )

 שיעורי מגמות בשיעורי תעסוקה של גברים חרדים בגילאים שונים  .1

 אוכלוסייה זו לנסות להצביע על קשר בין הסדרי הגיוס למגזר זה לשיעורי התעסוקה של .2

 

באפשרותנו להצביע על קשר  איןכן ועל יודגש כי בעבודה זו לא עשינו שימוש במודלים סטטיסטיים מורכבים 

לגברים שינויי חקיקה והצערת גיל קבלת הפטור משירות צבאי  –מתאמי או נסיבתי בין שני התהליכים 

פקים תובנות חדשות על נושא ייחודי והשתלבות בעבודה. עם זאת, הממצאים הנוכחיים בהחלט מס ם,חרדי

 זה. 

 

 ממצאים

 

לא חלו שינויים  1995-2005בין השנים  ,מן הנתונים העולים מסקר כוח אדם בשנים הנידונות אנו למדים כי

ועמדו  2005( והם נותרו נמוכים למדי גם בשנת 18-24מהותיים בשיעורי התעסוקה של קבוצת הגיל הצעירה )

בלבד. כלומר, שינויי החקיקה עד שנה זו שכללו את מנגנון 'שנת ההכרעה' שנקבעה במסגרת 'חוק  4.6%על 

למעשה, גם בקבוצת הגיל הבוגרת יותר בין ו. טל' לא הביאו לתמורות תעסוקתיות בקרב קבוצת גיל ז

)שיעור  18%-על כ 2005לא חלו שינויים משמעותיים בשיעור התעסוקה שעמד בשנת  25-29הגילאים 

 (. 1995-2000בשנים  20%-התעסוקה אף ירד מעט מ

 

בשיעורי תעסוקתם של הגברים החרדים בשנים הללו, בקבוצות הגיל השונות, שנת היחסית לעומת היציבות 

מלמדת על שינוי דרמטי ועליה ניכרת בשיעורי התעסוקה בשתי קבוצות הגיל כדלקמן : שיעור  2015

. כלומר כרבע מכלל הגברים החרדים 24%עמד בשנה זו על  18-24התעסוקה של גברים חרדים בגילאי 

בסקר דיווחו על כך שעבדו בשנה זו. זהו גידול מאוד משמעותי לעומת שיעור התעסוקה  שהוגדרו כחרדים

וכן  ,2015בשל ההקלות שנבעו מהתיקון לחוק הגיוס בנובמבר גם וייתכן מאוד שגידול זה נגרם  2005בשנת 

בות בעק 2011אלף גברים חרדים דחויי שירות בשנת  11-ענקת פטור סופי משירות צבאי שניתן לכבשל ה

גם שיעור התעסוקה של קבוצת הגיל שחלה על גברים שלהם שלושה ילדים ויותר.  2698החלטת ממשלה מס' 

 . 39%-על כ 2015לשיעור תעסוקה שעמד בשנת  2005בשנת  20%-עלו מ 29-25
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 נקודות זמן ארבעב 2בסקרי כוח אדם 30-18בגילאים חרדים גברים של : שיעור תעסוקה 1לוח 

(1995,2000,2005,2015 .) 

 1995 2000 2005 2015 

 סה"כ 25-29 18-24 3גיל 

18-30 

18-24 25-

29 

 סה"כ

18-30 

 סה"כ 25-29 18-24

18-30 

 סה"כ 25-29 18-24

18-29 

סה"כ 

 באלפים

19 11 30 33 15 48 40 22 66 29 26 55 

ש. 

 תעסוקה

5.3--
4 

(20.0) 10.7 3.3-- 20.7 8.7 (4.6) 18.1 9.9 24.0 39.1 31.1 

 

בשלוש  בסקר החברתי: שיעור תעסוקה ושיעור נישואין של צעירים חרדים על פי הגדרה עצמית  2 לוח

 (.2000,2005,2015) נקודות זמן

 2002 2005 2015 

 גיל 
20-24 25-29 

סה"כ 

20-29 
20-24 25-29 

סה"כ 

20-29 
20-24 25-29 

סה"כ 

20-29 

סה"כ 

 באלפים
19 18 37 25 18 43 33 41 74 

 ש. תעסוקה

 )באחוזים(
5.5-- 18.4 11.6 2.4-- 26.3 12.3 10.4 31.6 22.2 

 ש. נישואין

 )באחוזים(
60.5 87.9 73.3 51.5 86.7 66.2 41.0 93.6 70.3 

ש. 

 5מתגייסים
-- -- -- 

(8.3) 22.7 14.2 9.3 10.6 10.0 

ממוצע שנות 

וותק במקום 

 העבודה

-- -- -- 0.50 3.73 3.36 1.65 2.34 2.24 

 

אשר במסגרתו מוגדרת  של הלמ"ס)חרדים לפי הגדרה עצמית( ממצאים דומים עולים גם מהסקר החברתי 

האוכלוסייה החרדית בהתאם להגדרה עצמית של המשיבים, אשר מטבעה כוללת קבוצות אוכלוסייה רחבות 

חלה עליה משמעותית בשיעור התעסוקה  יותר המזדהות ומשתייכות לציבור החרדי. גם בהתאם לסקר זה

. בקרב 2015בשנת  10.4%לשיעור של  2005בשנת  2.5%-, משיעור של כ20-24של גברים חרדים צעירים, בני 

הדרגתית ויציבה  יתהה 2002העלייה בשיעורי התעסוקה משנת  25-29קבוצת הגיל המבוגרת יותר בגילים 

 עלותל, שיעור שהמשיך 2005בשנת  26.3%-ל ,2002בקרב קבוצה זו בשנת  18.4%למדי; משיעור תעסוקה של 

 . 2015בשנת  31.6%-והגיע ל

                                                           
 על מוסד הלימודים האחרון של אחד מבני משק הבית, 'ישיבה גדולה' הגדרת חרדים בסקר כוח אדם מבוססת  2
ם בהם נעשה יש לשים לב שקבוצות הגיל שונות מעט בשני הלוחות, זאת בהתאם לטווח הגילים הניתן לניתוח בשני הסקרי  3

. לשונות 15-67א חל על בני בלבד, בעוד שסכ" 20-64לצורך דף המידע. ההבדלים נובעים מכך שהסקר החברתי חל על גילאי  שימוש 
 זה יש משקל מסוים בהבדלים בין התוצאות. 

מקרים לאחר 'ניפוח'. נתונים בסוגריים ) ( מתייחסים לתא הקטן  1300-( מתייחסים לתא הקטן מ--הנתונים המסומנים בלוחות ) 4

  מקרים. 3000-מ

 בקבוצת גיל זו. .% מכלל הגברים החרדים 10-בנוסף, בשנה זו שירתו בשירות אזרחי כ 5
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ר זה ניתן גם ללמוד על שיעור הגברים החרדים שדיווחו על גיוס לשירות צבאי או אזרחי. באמצעות סק

 9.3%-ל 8.3%-ממצאי הסקר מעידים כי חלה עלייה של אחוז אחד בלבד בשיעור המתגייסים מציבור זה )מ

ולה יכ 2005-2015בין השנים  25-29בלבד(. במקביל, הירידה החדה בשיעור המתגייסים החרדים בגילים 

משירות צבאי סופי לקבל פטור כיום , גיל שבו ניתן 24להיות מוסברת בהיעדר תמריצים לגיוס אחרי גיל 

 בתנאים מסוימים. 

 

( לשיעור 60.5%) 2002ירד בין השנים  20-24שיעור הנשואים מקרב בני גילאי לעיל, כי  2 עוד ניתן ללמוד מלוח

בקרב חלק מהגברים  הנישואין. לתופעה חברתית זו, היינו דחייה של גיל 2015בשנת  40%-שעמד על כ

ועל  החרדים, ישנן השלכות עקיפות על כניסתה ההדרגתית של אוכלוסייה ייחודית זו לשוק העבודה

. ממצא מקביל בילדים, טרם ההתחייבויות לטיפול יות שלה לרכוש הכשרה הרלוונטית לתעסוקההאפשרו

באמצעות בעקיפין הממוצע לשוק העבודה. זאת ניתן ללמוד ירידה בגיל הכניסה גם  עיד כי כנראה חלהמ

הממוצע בעבודה של קבוצה וותק ה .(18-24של קבוצת הגיל הצעירה ) יה בממוצע שנות הוותק בעבודהיהעל

. 2015( בעבודה בשנת 1.65יותר משנה וחצי ) ועלה לוותק ממוצע של ,2005בשנת בלבד עמד על חצי שנה זו 

 שינוי זה 6( חלה ירידה של שנה בממוצע בוותק בעבודה. 29-25עם זאת, דווקא בקבוצת הגיל הבוגרת יותר )

יפות של שינוי הסדרת גיוס הגברים החרדים לצבא, שכן מתן פטור משירות גם הוא על השפעות עקלמד עשוי ל

 .המעוניינים להשתלב בשוק העבודהצעירים צבאי מסיר חסם חוקי משמעותי ומרכזי עבור גברים חרדים 

 

משרד האוצר של הכלכלן הראשי ב השבועית'סקירה בנתונים שפורסמו 'ב נתמכים ממצאי דף המידע

שהצביעה על כך שעיקר העלייה בשיעורי התעסוקה של גברים חרדים התרחשה בקבוצות  2017בספטמבר 

שיעורי התעסוקה של קבוצות גיל  ,זאת. עם 35-44וכן בקרב גברים חרדים בני  25-34הגיל הצעירות בגילים 

 על 2017שלהם עמד בשנת אלו עדיין נמוכות מאוד בהשוואה לגברים שאינם חרדים ששיעור התעסוקה 

בנוסף, מהסקירה של הכלכלן הראשי עולה כי העלייה בשיעורי התעסוקה של גברים חרדים הואצה . 87.6%

לסוף שנת לחוק שירות הביטחון( ועד  19תיקון תקופה בה נכנס לתוקף ) 2014השנייה של  מאוד בין המחצית

ד שבו תוקן שוב חוק הביטחון. בתקופה קצרה זו המוע ,, )אז נבלמה מגמת העלייה בשיעור התעסוקה(2015

 הוסרו חסמים נוספים להשתלבות בעבודה הקשורים לחובת השירות הצבאי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום

                                                           
יודגש כי באמצעות סקרי כוח אדם והסקר החברתי של הלמ"ס לא ניתן למעשה לבדוק את גיל הכניסה הראשון הממוצע לעבודה.  6

 לכן מדד וותק שנות עבודה ממוצע בקבוצות גיל שונות באוכלוסיות היעד הנו מדד מקורב לבחינת גיל הכניסה לעבודה
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ניתן לומר כי שיעורי התעסוקה של גברים חרדים צעירים עלו באופן חד ומהיר )באופן יחסי( בעשור החולף 

ובייחוד מאז תחילת העשור הנוכחי. חלק משמעותי מהשינוי בשיעורי התעסוקה בגילאים אלו ניתן לזקוף 

לאיסור שחל  ,ישיבות במעמד 'תורתו אומנותו' בין דחיית השירות הצבאי לבני הממושך להחלשת הקשר

 לעסוק במלאכה ועבודה שבצדן פרנסה מדווחת.  (עד לאחרונה)עליהם 

 

 (2020שנת לן רחוק מהיעד הממשלתי יחד עם זאת, אין לזקוף את כלל הגידול בשיעורי התעסוקה )אשר עדיי

 יוזמות החלו האלפיים שנות של הגברים החרדים הצעירים להסדרי הגיוס לחרדים. זאת כיוון שמתחילת

  ואזרחי צבאי לשירות ייעודיים מסלולים :םהכולליהעבודה  בשוק החרדית לשילוב האוכלוסייה מגוונות

בעיקר ו  ;גבוהה השכלה וברכישת מקצועית בהכשרה תמיכהמעסיקים לקליטת עובדים חרדים;  דעידו

  תעסוקתיים ייעודיים לחרדים.  הכוון מרכזיהקמתם והפעלתם של 

 

 

 

 מקורות 

 

 89-124, 89. סקר בנק ישראל חרדים גברים של העבודה היצע על' טל חוק' השפעת(. 2017דויטש, צביקה )

 

 (. אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר. 2017)ספטמבר,  שבועית כלכלית סקירה


