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 התעסוקה בשוק (34-25)דפוסי ההשתלבות של גברים חרדים צעירים 

 עיקרי הממצאים 

 מגמות השתלבות בשוק התעסוקה

  29%-לואילך והגיע  2007שנת נקודות אחוז מ 15-בכשיעור הלומדים בכולל שאינם עובדים ירד 

גם בשל גידול בשיעורם של , במקביל עלה בשיעור דומה חלקם של העובדים .2019בשנת 

 המשלבים עבודה ולימודים בכולל. 

  מגמת העלייה הייתה כאשר , 2019בשנת  50%-עד לכ 2007בשנת  38%-עלה מכשיעור התעסוקה

 .29-25חזקה יותר בבני 

 חרדיים עיסוקים בענף כלכלי טיפוסי לעולם החרדי, דהיינו מועסקים שכירים השיעור ה

 2012בשנת  28%-ירד מכ ,מערכת החינוך החרדית, שירותי הדת היהודית ועודכגון  םאופייניי

 . 2019 בשנת 24%-לכ

 2019שנת  –תעסוקה ושכר 

  המועסקים שיעור , אולם 50%-(, ועמד על כ44%גבוה יותר מנתוני סכ"א )היה שיעור התעסוקה

 .בלבד 33%-בשכר מינימום ומעלה עמד על כ

 .כשליש מהלומדים בכולל היו מועסקים במקביל 

 אלפי ש"ח, בקרב אלו שאינם לומדים  7.7-ההכנסה החודשית הממוצעת מעבודה עמדה על כ

אלפי  4.6-אלפי ש"ח, ובקרב המשלבים לימודים על כ 9.2-על כעמדה ההכנסה בכולל במקביל 

 ש"ח.

   גבוהה  ההייתתארים אקדמיים מקבלי ו (מה"טהכשרות מקצועיות )ההכנסה בקרב מסיימי

 , בהתאמה.אלפי ש"ח 15.0-ו 13.7-כ ועמדה על יותר

 אלפי  22-במתמטיקה ו/או מדעי המחשב עמדה על כ אקדמי ההכנסה מעבודה של מסיימי תואר

 אלפי ש"ח. 13-אלפי ש"ח ולבוגרי מדעי החברה על כ 14-ש"ח לחודש, לבוגרי משפטים על כ

 שנים  לומדים במקביל בכולל, ואילו כעבור חמש 86%-בשנה הראשונה להשתלבות בתעסוקה כ

 קצת יותר ממחצית. 

 זרמים

  47%על  2019גבוה משמעותית אצל ליטאים, ועמד בשנת שאינם עובדים שיעור הלומדים בכולל 

  במגזר החסידי והספרדי, בהתאמה. 31%-וכ 21%-לעומת כ

 ובקרב  52%-, אצל ספרדים על כ58%-על כ 2019בשנת  שיעור התעסוקה של חסידים עמד

 . 38%-ליטאים על כ

  שעמד על  בשיעור השכירים המועסקים בענף כלכלי טיפוסי לעולם החרדי הובילהזרם החסידי

 במגזר הליטאי והספרדי, בהתאמה.  22%-וכ 27%-לעומת כ 36%-כ
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 מבוא

מאוכלוסיית ישראל, ולפי תחזיות הלמ"ס  12%-חלקה של האוכלוסייה החרדית עומד כיום על כ

. מסמך זה מתמקד באוכלוסיית הגברים 2060עד שנת  30%-)חלופה בינונית( הוא צפוי לגדול לכ

חרדים -החרדים, ששיעורי התעסוקה שלהם נמוכים מאוד בהשוואה לנשים חרדיות ולגברים לא

כאחד. המסמך מציג בקצרה סטטיסטיקה תיאורית של דפוסי התעסוקה ורכישת השכלה של גברים 

 פי זרמים )ליטאי, חסידי וספרדי(.בפילוחים שונים, לרבות ל 25-341חרדים צעירים בני 

מסד הנתונים מבוסס על מגוון נתונים מינהליים, הכוללים: קובצי ישיבות גבוהות וכוללים )מרכז 

לימודים ישיבתי, שבו אברכים לומדים בד"כ אחרי נישואיהם(, מרשם התושבים )מידע דמוגרפי(, 

שכלה(, קובצי שכירים ועצמאים תלמידים בהכשרה מקצועית ובמוסדות להשכלה גבוהה )רכישת ה

. יתרון בולט של 2019של רשות הִמסים בישראל )תעסוקה ושכר( ועוד. אלו עדכניים ברובם לשנת 

הנתונים המינהליים הוא שהם מקיפים את כל האוכלוסייה, בשונה מסקרים )למשל סקרי כוח 

אין בהם מידע על  אדם(. כמו כן הם מאפשרים לעקוב אחר הפרטים לאורך השנים. יחד עם זאת

 השתתפות בשוק העבודה ועל שעות עבודה. 

, ולפיו זוהו אלו שהיו גברים 2הגדרת החרדים במסמך מבוססת על קבצי מרשם הדתיות של הלמ"ס

 43%, המהווים 34-25אלף גברים חרדים בני  70-היו לפי המרשם כ 2019. בשנת 18חרדים בגיל 

 –. מוצגים גם נתונים על חרדים בהגדרה צרה 25-64 מכלל הגברים החרדים בגילאי כוח העבודה

אלף בשנת  51-, שמספרה עמד על כ193רק אלו שהופיעו בקובצי הישיבות הגבוהות והכוללים עד גיל 

20194 . 

 ממצאים

 לימודים בכולל ותעסוקה

2019-בשנים  25-34ותעסוקה בקרב גברים חרדים בני  5מציג את החלוקה בין לימודים בכולל 1איור 

במקביל . 2019בשנת  29%-לכ 2007בשנת  44%-ירד מכ. שיעור הלומדים בכולל שאינם עובדים 2001

נקודות אחוז, הנובעת גם מגידול בחלקם של  המשלבים עבודה  13-עלה שיעור המועסקים בכ

ואילך נובעת מהענקת פטור  2014משנת  ולימודים בכולל. אפשר כי העלייה בשיעור התעסוקה

 24-)"ריקון הבריכה"( ומהורדת גיל הפטור ל 2014ומעלה בשנת  22משירות צבאי חד פעמי לכל בני 

לא התרחשו שינויים  2018. משנת 6, שאפשר לגברים החרדים לצאת לעבוד2016החל  משנת 

 משמעותיים בדפוסי הלימודים בכולל והתעסוקה.

בכולל והתעסוקה של ליטאים שונים מאוד מאלו של המשתייכים לזרמים דפוסי הלימודים 

, 47%-על כ 2019(. שיעור הלומדים בכולל שאינם עובדים בזרם הליטאי עמד בשנת 2האחרים )איור 

                                                           
 בני הגיל הנקוב בתחילת השנה הקלנדרית. 1
 (.2007סס בעיקר על נתוני מערכת החינוך. להרחבה ראו פורטנוי )והמב 2
לא כולל תלמידים בישיבות שאינן מופיעות בקובץ הישיבות הגבוהות והכוללים משום שמנהיגיהן בחרו לא לקבל  3

 תמיכה כספית ממשרד החינוך )כעשירית מהתלמידים(, רובן ככולן כנראה מטעמים אידיאולוגיים.
  –וספרדי  %27-כ –, חסידי %46-כ –לזרמים: ליטאי  25-34אלף תלמידי ישיבות גבוהות בני  49-סווגו כ 2019בשנת  4
. בישיבות הליטאיות לומדים גם רבים המשתייכים לזרם הספרדי והם שויכו במסמך לזרם הליטאי. להרחבה 26%-כ

(. כיוון שסיווג הזרם של החרדים מבוסס על קובצי ישיבות גבוהות וכוללים, הסטטיסטיקה 2021ראו זוסמן וזופניק )
 רק לאוכלוסייה הצרה.התיאורית בחלוקה זו מוצגת 

בכל המסמך נעשה שימוש במושג כולל שהינו מוסד בו לומדים אברכים לימודי קודש לאחר הנישואין )שכן רוב הגברים  5
 נשואים(, אבל הכוונה גם לתלמידי ישיבות גבוהות. 34-25החרדים בני 

 (.2021להרחבה ראו זוסמן וזופניק ) 6
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, בהתאמה. שיעור המשלבים לימודים בכולל 31%-ו 21%בזרם החסידי והספרדי עמד שיעור זה על 

לומדים  86%-ים בשוק העבודה גדל: בשנה הראשונה לתעסוקה כותעסוקה פוחת ככל שמספר השנ

 (. 3גם בכולל ואילו בשנה החמישית לתעסוקה רק מעט יותר ממחצית )איור 

 

 25-34של גברים חרדים בני  1. לימודים בכולל ותעסוקה1איור 

 )אחוזים( 20192–2001 

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

ש"ח לחודש עבודה, או שהייתה לו  200עבד לפחות חודש אחד בשנה כשכיר בשכר של לפחות מי ש –מועסק  (1)
 ש"ח בשנה. 1,400הכנסה מעבודה עצמאית של לפחות 

 בשל כיסוי חסר בקובצי הישיבות הגבוהות והכוללים.  2012הושמטה שנת  (2)
 

 25-34של גברים חרדים בני  1. לימודים בכולל ותעסוקה2איור 

 )אחוזים( 2019לפי זרם,  

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

ש"ח לחודש עבודה, או שהייתה לו  200עבד לפחות חודש אחד בשנה כשכיר בשכר של לפחות מי ש –מועסק  (1)
 ש"ח בשנה. 1,400הכנסה מעבודה עצמאית של לפחות 
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 25-34חרדים בני של גברים  1. לימודים בכולל ותעסוקה3איור 

 )אחוזים( 2019לפי מספר השנים מההשתלבות בתעסוקה, 

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

ש"ח לחודש עבודה, או שהייתה לו  200עבד לפחות חודש אחד בשנה כשכיר בשכר של לפחות מי ש –מועסק  (1)
 ש"ח בשנה. 1,400הכנסה מעבודה עצמאית של לפחות 

 הכנסה מעבודהשיעורי תעסוקה ו

-2015עלה בשנים  34-25לפי סקר כוח אדם של הלמ"ס, שיעור התעסוקה של הגברים החרדים בני 

 (. מהנתונים המינהליים4)איור   2019בשנת  44%, ולאחר מכן חלה בלימה והשיעור עמד על 2013

-לכ 2019( והשיעור הגיע בשנת 2018-עולה, כי חלה עלייה מתמשכת בשיעור התעסוקה )מלבד ב

( 19אוכלוסייה הצרה )אלו שהופיעו בקובצי הישיבות הגבוהות והכוללים עד גיל קרב ה. גם ב50%

. אפשר שנתוני סכ"א מוטים יותר 48%-הוא הגיע לכ 2019נרשמה עלייה בשיעור התעסוקה, ובשנת 

 של החברה החרדית נכונותמטה בקרב חברה החרדית בפרט בגילים הצעירים, בשל חוסר כלפי 

, ואולי אף בשל הימנעות מהגדרה עצמית כחרדים מצד חלק מהמוגדרים במרשם להשתתף בסקרים

 הדתיות כחרדים. 

(. שיעור 5)איור  29-25העלייה בשיעורי התעסוקה התרחשה בכל קבוצות הגיל ובמיוחד בקרב בני 

אך אצל המועסקים בשכר  50.4%על  2019עמד בשנת  34-25תעסוקה של הגברים החרדים בני ה

(. בקרב אלו שאינם לומדים בכולל השיעורים 6)איור בלבד  33.1%-מינימום חודשי ומעלה על כ

גבוהים הרבה יותר ואצל אלו שלומדים בכולל הם נמוכים. קיימים הבדלים ניכרים בשיעורי 

(, והליטאים 2019בשנת  58%(: חסידים מובילים בשיעורי התעסוקה )7)איור  התעסוקה לפי זרם

 (. 38%-תרכים מאחור )כשמ

 2019עמדה בשנת  34-25ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו לחודש עבודה של הגברים החרדים בני 

ש"ח, אלפי  9.2(. בקרב העובדים שאינם לומדים בכולל היא עמדה על 8אלפי ש"ח )איור  7.7-על כ

אלפי ש"ח. ההכנסה הייתה דומה בין הזרמים )לא מוצג(. ההכנסה  4.6ואצל הלומדים בכולל על 

עלתה מאוד בחלוף השנים מהשנה הראשונה להשתלבות בעבודה של אלו שאינם לומדים בכולל 

אלפי ש"ח בשנה החמישית. לעומת זאת,  7.2-אלפי ש"ח בשנה הראשונה ועד לכ 4.9-(: מכ9)איור 

 משלבים לימודים בכולל עם עבודה העלייה הייתה מתונה יותר.בקרב ה

14
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40 46
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 עובדים ולומדים בכולל עובדים ולא לומדים בכולל  
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 34-25. שיעורי התעסוקה של גברים חרדים בני 4איור 

 )אחוזים( 2013-20192, 1על פי סקרי כוח אדם ונתונים מינהליים

 

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

ש"ח לחודש עבודה, או שהייתה  200מועסק הוגדר כמי שעבד לפחות חודש אחד בשנה כשכיר בשכר של לפחות  (1)
ש"ח מעבודה עצמאית. עבור שכירים נערך שקלול לפי מספר חודשי העבודה  1,400לו הכנסה שנתית של לפחות 

 12ים הונח שהם עבדו בשנה )שכן בסכ"א שיעור התעסוקה הוא לפי הסטטוס בשבוע שעבר(, ועבור העצמאי
 חודשים בשנה.

 עבור ההגדרה הצרה אינם זמינים לנו. 2013הנתונים המנהליים מלפני  (2)
 

 2003-20192של גברים חרדים לפי קבוצות גיל,  1. שיעורי התעסוקה5איור 

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

ש"ח לחודש עבודה, או שהייתה  200מועסק הוגדר כמי שעבד לפחות חודש אחד בשנה כשכיר בשכר של לפחות  (1)
ש"ח מעבודה עצמאית. עבור שכירים נערך שקלול לפי מספר חודשי העבודה  1,400לו הכנסה שנתית של לפחות 

 12ים הונח שהם עבדו בשנה )שכן בסכ"א שיעור התעסוקה הוא לפי הסטטוס בשבוע שעבר(, ועבור העצמאי
 .חודשים בשנה
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 25-34של גברים חרדים בני  1. שיעורי התעסוקה6איור 

 )אחוזים( 2019לפי היקף השכר, 

 

  
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

ש"ח לחודש עבודה, או שהייתה  200מועסק הוגדר כמי שעבד לפחות חודש אחד בשנה כשכיר בשכר של לפחות  (1)
ש"ח מעבודה עצמאית. עבור שכירים נערך שקלול לפי מספר חודשי העבודה  1,400לו הכנסה שנתית של לפחות 

 12ים הונח שהם עבדו בשנה )שכן בסכ"א שיעור התעסוקה הוא לפי הסטטוס בשבוע שעבר(, ועבור העצמאי
 חודשים בשנה.

 

 25-34של גברים חרדים בני  1. שיעורי התעסוקה7איור 

 )אחוזים( 2019לפי הזרם והיקף השכר, 

   
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

ש"ח לחודש עבודה, או שהייתה  200מועסק הוגדר כמי שעבד לפחות חודש אחד בשנה כשכיר בשכר של לפחות  (1)
ש"ח מעבודה עצמאית. עבור שכירים נערך שקלול לפי מספר חודשי העבודה  1,400לו הכנסה שנתית של לפחות 

 12ים הונח שהם עבדו בשנה )שכן בסכ"א שיעור התעסוקה הוא לפי הסטטוס בשבוע שעבר(, ועבור העצמאי
 חודשים בשנה.
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 34-25. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש עבודה של גברים חרדים בני 8איור 

 )אלפי ש"ח( 2019 

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

 
 

 , 34-25. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש עבודה של גברים חרדים בני 9 איור

 )אלפי ש"ח( 2019לפי מספר השנים מהשתלבות בתעסוקה, 

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

 בקרב מסיימי מה"ט ותארים אקדמיים עבודהכנסה מוהתעסוקה שיעורי 

שסיימו הכשרות מקצועיות של המכון  34-25שיעור התעסוקה בקרב הגברים החרדים בגילים 

בקרב כלל החרדים  50%-לעומת כ 81%-על כ 2019איש(, עמד בשנת  530-להכשרה טכנולוגית )כ

-(. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש עבודה בקרב מסיימי מה"ט עמדה על כ10בקבוצת הגיל )איור 

(. קיימת שונות 11)איור  34-25אלפי ש"ח בקרב הגברים החרדים בני  7.7-לעומת כאלפי ש"ח  13.7

כך משמעותית בשיעורי התעסוקה ובהכנסה בקרב מסיימי מה"ט לפי מקצועות הלימוד השונים. 
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 11-אלפי ש"ח, לעומת כ 20-, ההכנסה בקרב מסיימי לימודי הנדסאות תוכנה עמדה על כדוגמהל

 אדריכלות ועיצוב פנים.אלפי ש"ח בקרב מסיימי 

)איור  83%-על כ 2019איש( עמד בשנת  2,200-שיעור התעסוקה בקרב בוגרי תארים אקדמיים )כ

אלפי ש"ח, כמעט פי שניים לעומת  15-(, והכנסתם הממוצעת ברוטו לחודש עבודה עמדה על כ12

קה ומדעי (. ההכנסה למסיימי תואר בתחום מתמטי13)איור  34-25כלל הגברים החרדים בני 

שהביקוש אליהם בשוק התעסוקה נמוך יותר אלפי ש"ח. גם בתחומי לימוד  22-המחשב עמדה על כ

אלפי ש"ח  13.4-ו 14.1-יתה גבוהה משמעותית ועמדה על כיכמו משפטים ומדעי החברה ההכנסה ה

 בהתאמה.     

  25-34של גברים חרדים בני   1. שיעורי התעסוקה10איור 

 )אחוזים( 20192בקרב מסיימי לימודי מה"ט, 

 

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

ש"ח לחודש עבודה, או שהייתה  200מועסק הוגדר כמי שעבד לפחות חודש אחד בשנה כשכיר בשכר של לפחות  (1)
ש"ח מעבודה עצמאית. עבור שכירים נערך שקלול לפי מספר חודשי העבודה  1,400לו הכנסה שנתית של לפחות 

 12ים הונח שהם עבדו בשנה )שכן בסכ"א שיעור התעסוקה הוא לפי הסטטוס בשבוע שעבר(, ועבור העצמאי
 חודשים בשנה.

 שבהם אין ברשותנו נתונים.  2019מסיימי מה"ט בכל השנים, למעט שנת  (2)
 

  34-25. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש עבודה של גברים חרדים בני 11איור 

 )אלפי ש"ח( 20191מסיימי הכשרות מקצועיות )מה"ט(, 

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

 שבהם אין ברשותנו נתונים. 2019מסיימי מה"ט בכל השנים, למעט שנת  (1)
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  25-34של גברים חרדים בני   1. שיעורי התעסוקה12איור 

 )אחוזים( 20193, 2מסיימי תארים אקדמיים

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

ש"ח לחודש עבודה, או שהייתה  200מועסק הוגדר כמי שעבד לפחות חודש אחד בשנה כשכיר בשכר של לפחות  (1)
ש"ח מעבודה עצמאית. עבור שכירים נערך שקלול לפי מספר חודשי העבודה  1,400לו הכנסה שנתית של לפחות 

 12ים הונח שהם עבדו בשנה )שכן בסכ"א שיעור התעסוקה הוא לפי הסטטוס בשבוע שעבר(, ועבור העצמאי
 חודשים בשנה.

 בעלי תואר ראשון ותארים מתקדמים, לפי התואר הגבוה. (2)
 שבהם אין ברשותנו נתונים. 2019בוגרי תארים אקדמיים בכל השנים, למעט שנת  (3)

 
 

 . ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש עבודה של גברים חרדים13איור 

 י ש"ח()אלפ 20192, 1מסיימי תארים אקדמיים 25-34בני  

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

 שבהם אין ברשותנו נתונים. 2019בוגרי תארים אקדמיים בכל השנים, למעט שנת  (1)
 בעלי תואר ראשון ותארים מתקדמים, לפי התואר הגבוה. (2)
 

 תעסוקה ושכר בקרב שכירים לפי ענף כלכלי 

המועסקים בענף הכלכלי הטיפוסי לעולם החרדי )ענף  34-25שיעור הגברים החרדים השכירים בני 

החינוך, ענפים הקשורים לשירותי דת יהודית כמו שוחטים משגיחי כשרות, וכן גם בעזרה ראשונה 

. שיעור 2019בשנת  24%-ל 2012בשנת  28%-ופעילות של ארגונים פוליטיים( מכלל השכירים, ירד מכ

)איור  5%-על כ 2019השכירים המועסקים בענף ההייטק נשאר די קבוע במרוצת השנים ועמד בשנת 

50

83 85
95

83 83 84 83
75

0

20

40

60

80

100

כלל 
 האוכלוסיה

כ מסיימי  "סה
 תואר

,  מדעי הרוח
 ספרות

,  מדעי החברה חינוך
 מינהל עסקים

,  מתמטיקה משפטים
,  סטטיסטיקה

מדעי  
,  המחשב
 פיזיקה

ביולוגיה  
 וחקלאות

הנדסה  
 ואדריכלות

7.7

15.0

11.5 11.8
13.4 14.1

21.6

10.8

20.2

0

5

10

15

20

25

כלל 
 האוכלוסיה

כ מסיימי  "סה
 תואר

,  מדעי הרוח
 ספרות

,  מדעי החברה חינוך
 מינהל עסקים

,  מתמטיקה משפטים
,  סטטיסטיקה
, מדעי המחשב

 פיזיקה

ביולוגיה 
 וחקלאות

הנדסה 
 ואדריכלות



10 
 

מוצג שיעור השכירים המועסקים בענפים הכלכליים העיקריים בקרב גברים חרדים  15(. באיור 14

 , והשכר הממוצע לחודש עבודה בענפים אלו. 2019בשנת  34-25בני 

שיעור השכירים המועסקים בענף הכלכלי הטיפוסי לעולם החרדי בקרב העובדים ולומדים בכולל 

(. שיעור 16בקרב העובדים ולא לומדים בכולל )איור  16%-לעומת כ 39%-על כ 2019עמד בשנת 

בקרב העובדים ולומדים בכולל,  1%-יטק מכלל השכירים עמד על כיהשכירים המועסקים בענף הה

מכלל השכירים היו מועסקים בשנת  34%-בקרב העובדים שאינם לומדים בכולל. כ 7%-לעומת כ

(, והשכר הממוצע בו לגברים אלו עמד 17בענף החינוך בקרב החרדים שלומדים בכולל )איור  2019

 אלפי ש"ח. 4.1-על כ

שאינם לומדים בכולל עמד בשנת  34-25השכר הממוצע ברוטו לחודש עבודה לשכירים חרדים בני 

)איור  אלפי ש"ח 4.4-אלפי ש"ח, ובקרב השכירים הלומדים בכולל עמד השכר על כ 9.1-על כ 2019

אלפי ש"ח, ובקרב השכירים  5.8-(. בענף הכלכלי הטיפוסי לעולם החרדי עמד השכר בסה"כ על כ18

אלפי ש"ח, לעומת שכירים שלמדו בכולל שבהם עמד  8.0-שאינם לומדים בכולל עמד הסכום על כ

 על כמחצית מסכום זה. השכר

הזרם החסידי הוביל בשיעור השכירים המועסקים בענף כלכלי טיפוסי לעולם החרדי שעמד בשנת 

(. 19, בהתאמה )איור 22%-ו 27%-לעומת הזרם הליטאי והספרדי שעמד על כ 36%-על כ 2019

ל שיעור ע 2019לעומת זאת הזרם הליטאי הוביל בשיעור השכירים בענף ההייטק אשר עמד בשנת 

. השכר הממוצע לחודש עבודה בענף הכלכלי הטיפוסי 4%, לעומת שאר הזרמים שעמד על 6%-של כ

-וכ 5.2-אלפי ש"ח, לעומת כ 6.5-על כ 2019לעולם החרדי היה גבוה יותר בזרם החסידי ועמד בשנת 

 (.  20אלפי ש"ח בזרם הליטאי והחסידי, בהתאמה )איור  5.1

 3ובענף הייטק 2המועסקים בענף כלכלי טיפוסי חרדי 1. שכירים14איור 

 )אחוזים( 2019-2011, 34-25גברים חרדים בני   

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

 ש"ח לחודש עבודה.  200שכיר הוגדר כמי שעבד לפחות חודש אחד בשנה כשכיר בשכר של לפחות  (1)
חרדיים, ישיבות וכוללים, שירותי הדת היהודית, עזרה ראשונה ופעילות עבד בענפים הבאים: בתי ספר  (2)

 של ארגונים פוליטיים.
 לפי הגדרת הלמ"ס. (3)

28 28 27 25 25 25 24 23 24

5 4 4 4 5 5 5 5 5
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 שאר ענפים ענף ההיטק ענף חרדי
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 לפי ענף כלכלי והשכר הממוצע ברוטו לחודש עבודה מעבודה שכירה  1. שכירים15איור 

 )אחוזים, אלפי ש"ח( 2019, 34-25של גברים חרדים בני  

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

 ש"ח לחודש עבודה.  200שכיר הוגדר כמי שעבד לפחות חודש אחד בשנה כשכיר בשכר של לפחות  (1)
 

 

  3ובענף הייטק 2המועסקים בענף כלכלי טיפוסי חרדי 1. שכירים16איור 

 )אחוזים( 2019לפי זרם,  34-25גברים חרדים בני 

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

 ש"ח לחודש עבודה.  200שכיר הוגדר כמי שעבד לפחות חודש אחד בשנה כשכיר בשכר של לפחות  (1)
עבד בענפים הבאים: בתי ספר חרדיים, ישיבות וכוללים, שירותי הדת היהודית, עזרה ראשונה ופעילות  (2)

 של ארגונים פוליטיים.
 לפי הגדרת הלמ"ס. (3)

21.0

17.4

8.1

7.6

7.5

5.8

5.4

5.2

4.9

4.1

4.0

3.6

2.1

5.8

7.8

8.4

6.7

5.7

5.4

6.3

9.4

9.4

15.4

8.8

8.4

10.9

 חינוך

 תיקון כלי רכב  מסחר סיטוני וקמעוני

 תעשייה

 שירותי ניהול ותמיכה

 רווחה וסעד, שירותי בריאות

 שירותים אחרים

 שירותי אירוח ואוכל

 מדעיים וטכניים, שירותים מקצועיים

 בינוי

 מידע ותקשורת

 מינהל ציבורי וביטחון, מינהל מקומי

 דואר ובלדרות, אחסנה, שירותי תחבורה

 שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

 שיעור השכירים בענף שכר שכיר לחודש עבודה

16

39
24

7

1

5

77
60

71

עובדים ולא לומדים  
 בכולל

 כ"סה עובדים ולומדים בכולל

 שאר ענפים ענף ההיטק ענף חרדי



12 
 

 לחודש עבודה מעבודה שכירה  והשכר הממוצע ברוטו לפי ענף כלכלי 1. שכירים17 איור

 )אחוזים, אלפי ש"ח( 2019הלומדים בכולל,  34-25של גברים חרדים בני  

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

 ש"ח לחודש עבודה.  200שכיר הוגדר כמי שעבד לפחות חודש אחד בשנה כשכיר בשכר של לפחות  (1)
 

 

 2ובענף הייטק 1לחודש עבודה מעבודה שכירה בענף כלכלי טיפוסי חרדי . השכר הממוצע ברוטו18איור 

  )אלפי ש"ח( 2019, 34-25גברים חרדים בני 

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

עבד בענפים הבאים: בתי ספר חרדיים, ישיבות וכוללים, שירותי הדת היהודית, עזרה ראשונה ופעילות  (1)
 של ארגונים פוליטיים.

 לפי הסיווג הרשמי של הלמ"ס. (2)
 

34.4

12.3

11.7

9.6

5.9

5.2

3.9

3.9

3.5

2.2

1.9

1.3

1.1

1.0

4.1

5.1

3.9

3.6

4.3

5.2

4.4

5.0

4.9

6.0

4.9

5.8

7.4

6.6

 חינוך

 תיקון כלי רכב  מסחר סיטוני וקמעוני

 רווחה וסעד, שירותי בריאות

 שירותים אחרים

 שירותי ניהול ותמיכה

 תעשייה

 שירותי אירוח ואוכל

 מדעיים וטכניים, שירותים מקצועיים

 מינהל ציבורי וביטחון, מינהל מקומי

 בינוי

 דואר ובלדרות, אחסנה, שירותי תחבורה

 ן"פעילויות בנדל

 מידע ותקשורת

 שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

 שיעור השכירים בענף שכר שכיר לחודש עבודה

8.0

4.1
5.8

16.2

7.4

15.5

9.1

4.4
7.6

 כ"סה עובדים ולומדים בכולל עובדים ולא לומדים בכולל

 כ"סה ענף ההיטק ענף חרדי
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  3ובענף הייטק 2המועסקים בענף כלכלי טיפוסי חרדי 1. שכירים19איור 

 )אחוזים( 2019לפי זרם,  34-25גברים חרדים בני 

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

 ש"ח לחודש עבודה.  200שכיר הוגדר כמי שעבד לפחות חודש אחד בשנה כשכיר בשכר של לפחות  (1)
ראשונה ופעילות עבד בענפים הבאים: בתי ספר חרדיים, ישיבות וכוללים, שירותי הדת היהודית, עזרה  (2)

 של ארגונים פוליטיים.
 לפי הגדרת הלמ"ס. (3)

 

 2ובענף הייטק 1לחודש עבודה מעבודה שכירה בענף כלכלי טיפוסי חרדי . השכר הממוצע ברוטו20איור 

  )אלפי ש"ח( 2019לפי זרם,  34-25גברים חרדים בני 

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

הבאים: בתי ספר חרדיים, ישיבות וכוללים, שירותי הדת היהודית, עזרה ראשונה ופעילות עבד בענפים  (1)
 של ארגונים פוליטיים.

 לפי הסיווג הרשמי של הלמ"ס. (2)
 

27
36

22 28 24

6
4

4
5

5

67 61
74 67 71

כ  "סה ספרדי חסידי ליטאי
 אוכלסייה צרה

 כ"סה

 שאר ענפים ענף ההיטק ענף חרדי

5.2 6.5
5.1 5.7 5.8

15.8 15.4
13.5

15.1 15.5

7.0 7.6 6.8 7.1 7.6

כ  "סה ספרדי חסידי ליטאי
 אוכלסייה צרה

 כ"סה

 שאר ענפים ענף ההיטק ענף חרדי
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 שיעורי תעסוקה וההכנסה מעבודה לפי תעסוקת האב

 (12או  6בילדותם )בשנה שהיו בני  שאביהם הועסק 34-25שיעור התעסוקה של גברים חרדים בני 

בקרב אלו שאביהם לא עבד בילדותם  46%-, לעומת כ58%-על כ 2019)מעל שליש(, עמד בשנת  –

אלפי ש"ח בין שתי קבוצות אלו.  1.1-(. בשכר הממוצע ברוטו לחודש עבודה קיים פער של כ21)איור 

  אפשר שיש השפעה לעובדת היותו של האב מועסק על שיעורי התעסוקה והשכר של ילדיהם.

 וההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש עבודה של גברים חרדים  1שיעור התעסוקה. 21איור 

 )אחוזים, אלפי ש"ח( 2019, 2לפי תעסוקת אב 25-34בני  

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

ש"ח לחודש עבודה, או שהייתה  200מועסק הוגדר כמי שעבד לפחות חודש אחד בשנה כשכיר בשכר של לפחות  (1)
ש"ח מעבודה עצמאית. עבור שכירים נערך שקלול לפי מספר חודשי העבודה  1,400לו הכנסה שנתית של לפחות 

 12ים הונח שהם עבדו בשנה )שכן בסכ"א שיעור התעסוקה הוא לפי הסטטוס בשבוע שעבר(, ועבור העצמאי
 חודשים בשנה.

עבד לפחות חודש אחד בשנה כשכיר והשתכר יותר מאלף ש"ח ו/או שהייתה לו הכנסה של יותר מאלף ש"ח  (2)
 (.2019)ההכנסה היא ברוטו, במחירי  12או  6מעבודה עצמאית, בשנה שהפרט היה בגיל 

 

 בערים נבחרות וההכנסה מהעבודהתעסוקה שיעורי 

 ןבערים החרדיות ובערים שיש בה 34-25שיעורי התעסוקה של גברים חרדים בני  יםמוצג 22באיור 

אוכלוסייה חרדית משמעותית. שיעורי התעסוקה היו במגמת עלייה, ובכל הערים מלבד בית שמש 

בשיעורי  70%-50%זו(, קיים גידול של הקצת מעל מחצית מהאוכלוסייה  התגוררו ןואשדוד )שבה

. קיימת שונות גבוהה בין הערים החרדיות בשיעורי התעסוקה  2008-2019התעסוקה בין השנים 

ובהכנסה הממוצעת ברוטו לחודש עבודה, כך לדוגמה, בערים אלעד וביתר עילית עמדו שיעורי 

עמד שיעור  הבהתאמה, לעומת מודיעין עילית שב 58%-וכ 61%-על כ 2019התעסוקה בשנת 

 (. 24-ו 23בשנה זו )איור  36%-התעסוקה על כ

  

50.4

58.0

46.0

7.8 8.5 7.4

 אב לא עבד  12או  6אב עבד בגיל  כ"סה

 שכר ממוצע לחודש עבודה שיעור תעסוקה
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 25-34של גברים חרדים בני  1. שיעורי תעסוקה22איור 

 )אחוזים( 2008-2019ערים נבחרות,  

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

ש"ח לחודש עבודה, או  200מועסק הוגדר כמי שעבד לפחות חודש אחד בשנה כשכיר בשכר של לפחות  (1)
ש"ח מעבודה עצמאית. עבור שכירים נערך שקלול לפי מספר  1,400שהייתה לו הכנסה שנתית של לפחות 

ים חודשי העבודה בשנה )שכן בסכ"א שיעור התעסוקה הוא לפי הסטטוס בשבוע שעבר(, ועבור העצמאי
 חודשים בשנה. 12הונח שהם עבדו 

 

 25-34של גברים חרדים בני  1. שיעורי תעסוקה23איור 

 )אחוזים( 2019ערים נבחרות,  

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

ש"ח לחודש עבודה, או  200מועסק הוגדר כמי שעבד לפחות חודש אחד בשנה כשכיר בשכר של לפחות  (1)
ש"ח מעבודה עצמאית. עבור שכירים נערך שקלול לפי מספר  1,400שהייתה לו הכנסה שנתית של לפחות 

ים חודשי העבודה בשנה )שכן בסכ"א שיעור התעסוקה הוא לפי הסטטוס בשבוע שעבר(, ועבור העצמאי
 חודשים בשנה. 12הונח שהם עבדו 

 

15

25

35

45

55

65

75

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 כ"סה אשדוד   אלעד מודיעין עילית בית שמש ביתר עילית ירושלים בני ברק

36.3
40.7 41.3 41.5

45.1
50.4

54.7
57.6 57.9

61.0 62.8 63.9
66.5

74.6
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  34-25. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש עבודה של גברים חרדים בני 24איור 

 )אלפי ש"ח( 2019ערים נבחרות, 

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחבר. המקור:

 

 סיכום

גברים חרדים  תעסוקה ורכישת השכלה שלדפוסי  אודותמסמך זה מציג סטטיסטיקה תיאורית 

מסד הנתונים  בפילוחים שונים, לרבות לפי זרמים )ליטאי, חסידי וספרדי(. 25-34צעירים בני 

, מבוסס על מגוון נתונים מינהליים, הכוללים: קובצי ישיבות גבוהות וכוללים, מרשם התושבים

הִמסים תלמידים בהכשרה מקצועית ובמוסדות להשכלה גבוהה, קובצי שכירים ועצמאים של רשות 

 בישראל ועוד. 

ברכישת השכלה ובשוק התעסוקה במגמת עלייה.  34-25ההשתלבות של גברים חרדים צעירים בני 

מגמה זו באה לידי ביטוי, בין השאר, בירידה בשיעור הלומדים בכולל שאינם עובדים, עלייה בשיעור 

וירידה בשיעור  המתחילים לימודים אקדמיים, גידול בשיעור התעסוקה בפרט בערים החרדיות

 השכירים המועסקים בענף כלכלי טיפוסי לעולם החרדי. 

 19%-לומדים בכולל ואינם עובדים, כ 34-25מכלל הגברים החרדים בני  29%-, כ2019נכון לשנת 

גבוה היה שיעור התעסוקה עובדים ולא לומדים בכולל.  39%-משלבים עבודה ולימודים בכולל, וכ

המועסקים בשכר מינימום ומעלה עמד על שיעור , אולם 50%-מד על כ(, וע44%) יותר מנתוני סכ"א

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש כשליש מהלומדים בכולל היו מועסקים במקביל.  .בלבד 33%-כ

אלפי ש"ח,  9.2-אלפי ש"ח, בקרב עובדים שאינם בכולל עמדה ההכנסה על כ 7.7-עבודה עמדה על כ

תארים מקבלי ההכנסה בקרב מסיימי מה"ט ו אלפי ש"ח. 4.6-בכולל על כובאלו המשלבים לימודים 

היו מהשכירים  24%-כ , בהתאמה.אלפי ש"ח 15.0-ו 13.7-כ ועמדה על גבוהה יותר ההייתאקדמיים 

ובקרב השכירים  ,16%-מועסקים בענף כלכלי טיפוסי לעולם החרדי, בקרב העובדים שאינם בכולל כ

 .39%-כבכולל המשלבים לימודים 

5.0

6.3 6.3
6.9 7.0 7.1 7.1 7.4 7.5 7.5 7.5

7.8 8.0

9.2
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-וכ 21%-, לעומת כ47%-כ על 2019עמד בשנת זרם הליטאי ב שיעור הלומדים בכולל שאינם עובדים

וביל בשיעורי המתחילים לימודים ההזרם הליטאי  במגזר החסידי והספרדי, בהתאמה. 31%

במגזר החסידי  52%-וכ 58%-לעומת כ 38%-שיעור התעסוקה בזרם הליטאי עמד על כ אקדמיים.

בשיעור השכירים המועסקים בענף כלכלי טיפוסי לעולם  הובילהזרם החסידי  התאמה.והספרדי, ב

 הליטאי והספרדי, בהתאמה.  בזרם 22%-וכ 27%-לעומת כ 36%-שעמד על כ החרדי

ת בשנים האחרונות. יחד עם זאת, וקיימת מגמת עלייה ניכרת בשיעורי התעסוקה בערים החרדי

ובהכנסה הממוצעת ברוטו לחודש  החרדיות בשיעורי התעסוקהן הערים קיימת שונות גבוהה בי

, כמו החרדיים השונים מיםהזרהתפלגות האוכלוסייה בעיר לפי . השונות נובעת בין היתר מעבודה

 גם נגישות למרכזי תעסוקה ועוד. 

מהמועסקים לומדים בכולל במקביל  86%-ככאשר ההשתלבות בשוק העבודה נעשית באופן מדורג, 

אשונה לכניסתם לשוק העבודה, ומעט מעל מחצית לומדים בכולל גם בשנה החמישית. בשנה הר

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש עבודה עולה על פני שנים מהכניסה לשוק העבודה בקרב העובדים 

שאינם לומדים בכולל. שיעור התעסוקה בקרב אלו שאביהם הועסק בילדותם גבוה יותר ועמד על 

 גם בשכר היו פערים בין שני הקבוצות.ואלו שאביהם לא הועסק בילדותם, בקרב  46%לעומת  58%

 דורית של תעסוקה אצל גברים חרדים.-עובדה זו עשויה ללמד על השפעה בין

מלבד חסמי תעסוקה רבים הקיימים לאוכלוסיית הגברים החרדים, במשך שנים רבות נאסר על  

הצבאי במסגרת  יית השירותעל מנת ליהנות מדחואף לרכוש השכלה,  35גברים חרדים לעבוד עד גיל 

ומעלה, והורד גיל הזכאות לפטור  22ניתן פטור חד פעמי לבני  2014הסדר "תורתו אומנותו". בשנת 

. איסורים אלו קיבעו דפוסי חיים שהקשו מאוד על השתלבות 24משירות צבאי לדחויי שירות לגיל 

נקת הפטור משירות צבאי בגיל צעיר יותר, העגברים חרדים בשוק התעסוקה וברכישת השכלה. 

להם לרכוש השכלה ומיומנויות, שכן בגילים מבוגרים  ותמריצים מתאימים, יאפשרמתן לצד 

שכלה נסגר חלקית חלון ההזדמנויות שלהם לרכוש הילדים הורים לובהיותם כבר נשואים 

 2030וקה לקראת שנת כי הוועדה לקידום תחום התעסיש לציין  .ולהשתלב בהצלחה בשוק העבודה

הוועדה אף הציבה יעד תעסוקה של  .22( המליצה שגיל הפטור לא יעלה על 2020)"דוח אקשטיין", 

 לכלל הגברים החרדים, והתנתה יעד זה בהורדת גיל הפטור.   2030בשנת  70%

הציונים  29–18קרב גברים חרדים בני במלמד ש 2015–2014סקר מיומנויות בוגרים לבסוף, 

לעומת הציונים של  גבוהים יותר כולל שאינם עובדיםאו ב ניים של הלומדים בישיבההחציו

( 2017לטענת גרינשטיין ) (.2021)זוסמן וזופניק,  7כוללאו ב העובדים שאינם לומדים בישיבה

כולל גבוהות מאלו של העובדים )ואינם או ב המיומנויות של גברים חרדים הלומדים בישיבה

כולל מפתחים יכולות של לימוד, קריאה, חשיבה לוגית או ב שהלימודים בישיבהלומדים(, משום 

 .        ד)למשל סוגיות בגמרא( ועו

 

 

                                                           
(  פתרון 0.36, )263לעומת  281 –סטיית תקן(  אוריינות מתמטית  0.42פער של ) 245לעומת  266 –אוריינות קריאה  7

 (.2021(. ראו זוסמן וזופניק )0.04) 277לעומת  279 –בעיות בסביבה מתוקשבת 
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 מקורות

 , )"דוח אקשטיין"(.דו"ח מסכם(. 2020) 2030הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 
 

מיומנויות ותעסוקה באוכלוסייה החרדית: ניתוחים מיוחדים מתוצאות סקר (. 2017גרינשטיין, מ' )
 , משרד הכלכלה, מחקר וכלכלה, אוגדן נתונים, ירושלים. PIAACהמיומנויות 

 
הורדת גיל הפטור משירות צבאי לגברים חרדים והשפעתה על היצע (. 2021זוסמן, נ', וא' זופניק )

 צה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה, ירושלים., המועעבודתם ועל משתני תוצאה נוספים
 

, הלשכה אפיון רמת הדתיות באוכלוסייה היהודית על פי זיקה למוסדות חינוך(. 2007פורטנוי, ח' )
 , ירושלים.19המרכזית לסטטיסטיקה, נייר טכני מס' 

 


