החרדים
מצליחים
יותר

פרופסור יוסי תמיר לשעבר מנכ"ל הביטוח
הלאומי ומי שעומד בראש פרויקט 'תב"ת'
לתעסוקה והאיש הבכיר בישראל בלהיט
התקשורתי–ציבורי של חרדים ותעסוקה
מדבר בראיון ב'שעה טובה' ואומר כי "החרדים
נכנסים ברמה יותר גבוהה בכלל הכישורים וגם
מתקדמים הרבה יותר מהר מאוכלוסיה רגילה",
יוצא בחריפות נגד הלינץ' בחרדים כאחראים
למצב החברתי ,ואומר כי מפקדים בצבא
פונים כל העת ומבקשים כי עוד חרדים ייכנסו
למודיעין ולחיל האוויר בתפקידים טכנולוגיים
אוהלה של תורה .חרדים ובצדק ,מהכוונות האמיתיות שמאחורי הדיבורים על 'השתתפות החרדים בשוק התעסוקה'
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רופסור יוסי תמיר הוא מנכ"ל 'תב"ת' =
תנופה בתעסוקה ,מיסודו של הג'וינט ומקודם
לכן מנכ"ל הביטוח הלאומי ,שזו משרה בכירה
בישראל .הוא אחד האנשים הבקיאים והעסוקים
ביותר ,בנושא שהוזנק אל ראש החדשות" ,תעסוקת
חרדים" ,שכל פותק ביבים שמחפש פרסומת מביע
עליו את דעתו המלומדת.
החרדים שעובדים עם פרופסור תמיר מעריכים
את פועלו ,ואומרים כי הוא ענייני ופועל ללא לאות,
מבלי להיכנס לאג'נדות של השפעה על החרדים ועוד.
גם בכינוסים הרבים שנערכים לאחרונה בנושא שעלה
עוד קומה בגלל 'המחאה' ,הוא נשמע חיובי .השבוע
הוא מדבר ב'שעה טובה' על השאלות הכרוכות
בפרויקטים הצצים של תעסוקה לחרדים ,כולל היחס
העוין במקומות עבודה מסוימים ,והתחושה של רבים
בציבור החרדי כי מדובר בסך הכל בניצול נושא שאין
בו חדש ,כדי לנסות להתמודד עם הצמיחה החרדית
על ידי יצירת 'כור היתוך' חדש שיעדו העיקרי לעשות
מהחרדים קצת פחות חרדים.
ראשית מציג פרופ' תמיר את 'כרטיס הביקור'
של הפרויקט בראשו הוא עומד" :כדאי לזכור שאנו
מסתכלים על תעסוקת חרדים בג'וינט בתמונה מאד
כוללת ,לא פתרון לוקאלי .יש כמה תוכניות במישור
הזה שיוצרות פסיפס שגורם לכך שמי בקהילה
החרדית שרוצה למצוא עצמו בשוק העבודה שיוכל
לפנות לאחד הנתיבים .יש את מפת"ח ,נקרא לזה
שירות התעסוקה לטובת העולם החרדי שבו גברים
ונשים באים בנפרד ששם נותנים את כל השירותים
שניתן לתת לאדם למצוא עבודה .סוג של לשכת
תעסוקה ,אבל יותר מזה; שירות שילוב אנשים
בעבודה .אנחנו עושים פעילות משולבת .סדנאות,
מראיינים אישיים שמכוונים את הכישורים וכן
הלאה .מפת"ח זה דבר אחד מרכזי אבל מסביב זה
יש המון תוכניות .אנו מתעסקים ב'ברכה בעסקים'
– שעוסקת בתמיכה בעסקים מה שמבוצע באמצעות
מט"י – פרויקט שעוזר לאנשים בחברה לפתוח
עסק .היו כאלף פניות בנושא .ופתחו עסקים רבים
מהם .מה שאנו עושים ,מייצרים להם תכנית עסקית

שיוכלו לקבל הלוואה .אבל כל המכלול של התוכניות
כולל התוכניות לנשים – הכשרה חילופית בסמינרים
מעבר להוראה ,גם לימודים בטכנולוגיה ,נשים שגמרו
סמינרים ,הכל יחד יוצר פסיפס של מסלולים שבהם
איש או אישה חרדיים שרוצים למצוא עצמם בשוק
העובדה יכולים להיעזר בנו".

השועל והדגים
הציבור מתייחס בצדק לכל המתנדבים שבאים
מטעם עצמם לעזור לחרדים .יש תחושה ,והדבר
הזה יושב על משהו ,שקיימת אווירה" :בוא נפרק את
החרדים מהחרדיות" .איך נעשה את זה? נמשוך אותם
לעבודה .כמו שהשועל מושך את הדגים ליבשה כי
שם התנאים יותר טובים ,ואחר כך אוכל אותם .אלה
אמירות שנשמעות ,לעשות לחרדים חינוך מחודש
באמצעות תעסוקה ,ועל רקע זה נוצר חשד צודק בכל
מי שעוסק בעבודה לחרדים.
"אני רוצה להגיד לך שאני מבין את החשד ,כאשר
מדברים על החרדים כמי שאחראים לכל החולאים
החברתיים ,שזה לבטח לא נכון ,ומבין את אלו
שאומרים" :בואו נזהר" .בהקשר הזה אני רק יכול
לומר שאצלנו לפחות :א .כל דבר נעשה בתיאום עם
רבנים וברוח החברה".
איזה רבנים?
"גם עם הרב אלישיב היו מגעים .כולם .כלל
הרבנים .שנית ,הכל נעשה בדרך שלא תוציא את
החרדים מאורח החיים שלהם ,כל הפרויקטים
נעשים לפי מנהגי העדה החרדית .אין ,וזה עקרון,
שום פרויקט שמשלב בנים בנות וכו' .מייצרים
תנאים לחרדי לבוא ולהשתתף .אפילו תכנית כמו
שח"ר שמגייסת לצבא ונראית רדיקלית ,פועלת על
פי ההלכה ועל פי הנחיות רבנים וגדולי תורה .כך
שגם בצבא מאפשרים למתגייסים ללמוד וכן הלאה.
אנו משמרים את העניין של המאפיינים של הציבור
החרדי לטובת העדה ואורח חייה מבלי רצון להטות
אותו".
האנשים שעוברים אצלכם עובדים במקומות של
חרדים?
"ודאי .מקומות עבודה שמאפשרים לחרדי לעבוד

בהם מבלי להיתקל בתופעות שמוציאים אותם
מההווי החרדי".
בעיה מרכזית היא לא התערובת ,אלא השפה
החילונית .אלה צורות ביטוי וולגריות שלא מקובלות
בציבור החרדי ,שיש לו את החיים שלו ,את השפה
שלו ,הקודים שלו ואת עולם המונחים שהוא משתמש
בהם ,והוא ממש לא נלהב לסלנג הזול .כך שזה לא
מספיק שחרדי נמצא בין גברים או אישה בין נשים.
ההיבדלות בעבודה חשובה גם בהקשר הכללי.
"נכון .ובדרך כלל העבודה היא בתוך החברה
החרדית .אבל זה לא חד משמעי .ודאי שאתה יכול
למצוא גם מקרים אחרים .אני אומר לך גם שלא
לעולם חוסן ופה ושם נוצרת פגיעה כזו או אחרת.
אני רואה את זה כפגיעה ,אבל במכלול השלם אנו
כן מאפשרים לקיים את ההשתלבות בשוק העבודה
ביחד עם שמירה על ערכי התורה והחברה החרדית".
כמה זה "פה ושם"?
"בפרויקטים שלנו זה מקרים בודדים .לא זוכר
תלונות על פגיעה במהות החרדית ,או פגיעה בערכי
הדת ואורח החיים .בוודאי שלא נתקלתי בתופעות
חמורות .ואם קרה אז זה נספר על יד אחת .טיפה בים
כאשר בסך הכל מדובר על פעילות די ענפה .בשש־
שבע שנים האחרונות עברו אותנו חמש עשרה אלף
איש שהשתלבו בשוק העבודה".

"ג'וינט ישיבות"
יש יותר מדי מתנדבים שעוסקים בעניין "העבודה
החרדית" ,מה שמחזק את התחושה שיש מי שרוכב
על הגל ומנסה להטמיע את החרדים בתוך מדינת
ישראל.
"ראשית ,אנו ,ב'ג'וינט' ,עוזרים לחרדים הרבה
לפני ה'מחאה' והרבה לפני הדור הזה וגם לפני
המדינה .אני חושב שהחרדים פועלים איתנו כי אנו
קיימים מאה שנה ,כי כבר אז עסקנו תמיד בעולם
החרדי .הייתה בארגון יחידה שנקראה 'ג'וינט ישיבות'
שפעלה גם אחרי קום המדינה וגם לפני ,ובין השאר
סייעה לישיבת מיר שבעיירה מיר ועזרנו לא מעט גם
לישיבות בארץ .יש בג'וינט הרבה סיוע למגוון חברות
וגם לחברה החרדית ,מבלי ניסיון לשנות אותה אלא
לעזור לה .אנו נמצאים בנושא הזה שנים רבות ,מתוך
תודעה לשמר את העניין החרדי ולשלב אותו עם
עולם התעסוקה".
העובדה שאתם ג'וינט מקילה על התקשורת עם
החרדים?
"בהחלט .היתרון הגדול שמנהיגי העדה מכירים
ומוקירים אותנו .בין השאר כי אנחנו לא פוליטיים,
ומה שמסביבו ,אלא קידום רווחה בלי שום אינטרס
צדדי לנסות ולעשות משהו אחר לעדה החרדית .אנו
באים עם הכסף ורוח ההתנדבות אבל מתוך הכרה
שאנו מבינים את החשיבות של העניין החרדי ולא
מנסים להתערב בו ,ואנחנו פונים לאותו חלק גדול
מהחברה החרדית שעבורו ההשתלבות בעבודה לא
סותרת את דרכו ,אלא היא רק דרך להשיג פרנסה
בכבוד ולהשתלב נכון בעולם התעסוקה ואין לו פתרון
אחר".

"לא מושכים את החרדים"
חרדים בלשכת גיוס .בצבא כולם מבקשים תביאו לנו עוד חרדים שישתלבו בתפקידים טכנולוגיים
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פתרון או לא פתרון .יהודי חרדי מאמין שפרנסה
זה מבורא עולם .כמובן צריך לעשות השתדלות כדי
להתפרנס כל אחד בדרכו ובעיסוק שלו .יש בציבור
החרדי רבים שאומרים :אם אתם באמת רוצים

חרדים בצבא .מי משפיע על מי?

הליכה על גחלים לוחשות
אורי פולק
הנושא של חרדים ועבודה אינו פשוט ואינו חד מימדי .בוודאי שאי אפשר לקבל כפשוטם את הפיתויים
"להיכנס למעגל העבודה" .זאת א .כי מאחוריהם מסתתרת לא אחת מזימה להגות את החרדים המאיימים
מהמסילה וללתת תשובה לבעיה הדמוגרפית .מה שנקרא "עבודת חרדים בשרות המאמץ הדמוגרפי",
שנועד לאפשר לאליטה החיונית להישאר בשיטת ילד/כלב ולשרוד בשלטון וליהנות ממנעמיו.
מאידך יש מי שעזבו את הכולל מחמת הדוחק ,ונזקקים לפרנסה .להם צריך לדאוג ,גם שתהיה עבודה
מכובדת שבאמת מפרנסת וגם שיוכלו לעשות זאת בתנאים מתאימים לדרך התורה – רצוי תוך שילוב
עבודה עם לימוד תורה.
לאחרונה 'התבשרנו' על מספרים לא פשוטים של נושרים .לא צריך ללכת שבי אחרי נתונים סנסציוניים,
ולגמרי לא מבוססים ,אבל די במה שיש כדי להיות מוטרד .אלה צריכים תעסוקה ופרנסה ,שלבטח לא
תוציא אותם מהכולל ,אולי תכניס אותם.
המסקנה :הנושא חייב טיפול ,אבל בזהירות ,לא כפיל בחנות חרסינה ,ועם התייחסות לצרכים
המתרחבים של הציבור החרדי שבס"ד זוכה לברכת הצמיחה ,וזקוק לתשובות מגוונות.
לעזור אז אל תתקרבו למי שלומד ,אבל מי שיצא
מהמסגרות ,שבין כך עזבו את הכולל ,אז אין בעיה.
מה אכן המדיניות שלכם ,אתם פונים לכולם ,או רק
לאלו שעוזבים?
"ראשית תזכור שאנחנו לא עושים נפשות באופן
פרטני .אנו מאפשרים ,ומה שקורה זה אתה צודק .גם
אם באים אברכים ,זה בדרך כלל מבוגרים ,שנטועים
בדרך החרדית ,למדו תורה ונמצאים בקשיי פרנסה
ומבינים ,בהתייעצות עם רבנים ,שצריכים לעשות
משהו נוסף .אתה אומר שפרנסה זה מן השמים,
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הכל בידי שמים ,אבל אתה צריך להיות אקטיבי .אנו
לא באים לבחור בן שמונה עשרה שלומד בישיבה
ואומרים לו צא מהישיבה .ממש לא .אבל ברגע
שבאים אנשים מבוגרים יותר שרוצים ללמוד חצי
יום ולעבוד חצי יום אז אנחנו נותנים אפשרות .אין
פה כמובן שום עניין של למשוך אנשים החוצה .אנו
לא ארגון שמחפש קרדיטים בעניין .אנו פועלים די
בהצנע לכת".
נאמר במשנה ,אין אומנות בה שאין עניות ועשירות
וכו' .איש לא אומר שאדם לא צריך לפעול לפרנסת

ביתו .אבל כאשר נשמעות בתקשורת הישראלית
אמירות של "בואו נבולל את החרדים" ,כמו אלה של
שחר אילן וכדו' ,כל הנושא מעורר חשדנות.
"אנחנו מאד נגד העניין של ההתלהמות מול
העניין החרדי ,שמנסה לתלות את קולר האשמה של
כל המפגעים במדינה על החרדים ,זה לא נכון .לא
במקום .לא זו הדרך לקדם את העניין .התבטאויות
כאלו הן לא דרכנו .הן לא פותרות את הבעיה".
אתם לא מתבטאים כך?
"חד משמעית לא .אנו מנסים לעבוד עם כל
אוכלוסייה בדרכה שלה .זו דרכנו .אנחנו לא באים
בפרסומים שאומרים' :החרדים אשמים בכל
המאורעות החברתיים שקורים עכשיו' .גם ב'מחאה'
איש מהגו'ינט לא התבטא כי הבעיה נמצאת אצל
החרדים .אני באמת חושב שההתלהמות לא במקום,
כי מה שנחוץ זה לא להאשים ,אלא למצוא לאוכלוסיה
החרדית את פתרונות העזרה".

הבלבוסטע והחתול
טבעי שבציבור החרדי יש מחשבה שלא ממש
רוצים לעזור לחרדים לעבוד כדי להתפרנס אלא
להשתמש בנושא העבודה כדי לנגח חרדים .אולי לא
שמעת ,אבל רבי חיים מבריסק ,מגדולי הדור הקודם,
אמר על כגון זה ,שיש שניים שנלחמים בעכברים,
הבלבוסטע והחתול ,אך בעוד הבלבוסטע לוחמת
שלא יהיו עכברים ,החתול רוצה שיהיו והיא תאכל
אותם .התחושה שהמאבק המתוקשר נגד החרדים
של השחר אילנים למיניהם שמעוררים בחילה ,ובעבר
(ובהווה) הטומי לפידים ,לא נועדה לגרום לעוד
אנשים לעבוד ,אלא לבזות את החרדים.

"מדברים הרבה על
הליב"ה ,אבל אני
לא חושב שלימודי
הליב"ה הם מחסום
להשתלבות חרדים
בעבודות .גם אם חרדי
לא למד יותר מדי
לימודי ליבה בילדותו,
היכולות שלו להשלים
אחר־כך את המידע
יותר גבוהה .לכן אינני
מטיף ללימודי ליבה
בכל בי"ס חרדי ,כי זה
לא מותנה בזה"
"אני רוצה להגיד
לך שאני מבין את
החשד .כאשר
מדברים על החרדים
כמי שאחראים לכל
החולאים החברתיים,
שזה לבטח לא נכון,
אני מבין את אלו
שאומרים" :בואו נזהר"
"אצלנו לפחות :א .כל
דבר נעשה בתיאום
עם רבנים וברוח
החברה ,אבל בוודאי
שיש אנשים עם
כוונות אחרות ,וטבעי
שהחרדים יחששו
לשתף איתם פעולה"
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"נכון ,אך לא אנו שותפים לדבר הזה .כשאני
מסתכל בפרספקטיבה לעתיד ,אני חושב שגם החברה
החרדית לצד הישיבות ותפארתן גם פועלת יפה בתוך
השוק הכללי".

עדת הזאבים
אבל ההתנפלות הזו של עדת הזאבים מרחיקה,
בוודאי לא מקרבת.
"אכן ,זו לא הדרך .לא זה מה שצריך לקרות.
כשאתה בא לדיונים יותר עמוקים גם בוועדה של
טרכטנברג ואקשטיין אני חושב שהדרך לא הייתה
בהאשמות ,אלא דרך שאמרה שיש רצון לצאת לשוק
העבודה ואנו באים לסייע".
דיברת עם טרכטנברג?
"לא בנושא הספציפי הזה .אבל דיברנו על זה
בעבר".
הוא מתייחס חיובי?
"בהחלט כן .הוא מתייחס לנושא כמו שאני מציג
אותו ולא כפי שאחרים מציגים .לא כ'עדת הזאבים'
כפי שאמרת .אני יכול לומר זאת כי דיברתי איתו
פעמים רבות בעבור ,בעיקר בתפקידו כיו"ר מל"ג
(מועצה להשכלה גבוהה)".
מה זה נוגע?
"אז זה היה דיון בשאלה איך משלבים חרדים
באוניברסיטאות ,איך מסייעים להם ,ותמיד הוא היה
מאד חיובי בעניין".
הנושא הזה כבר יותר מחשיד ,כי זה אומר מדע
והסיפור כבר שונה מעבודה .כי צריכים ללמוד אצל
הפרופסור החילוני על כל הכרוך בכך.
"שוב ,גם במסגרת זו אנו מייחדים את התעשייה
ואת ההכשרה המעשית כך שאנחנו מוצאים את
הפתרונות כדי שחרדים יוכלו ללמוד מקצוע באווירה
שתואמת את דרכי חייהם שאיננו אמורים להתערב
בהם".
מה ידוע לך על תוצאות השתלבות אנשי מקצוע
חרדיים?
"באוניברסיטאות עוד אין תוצאות ,כי אנחנו רק
לקראת המחזור השלישי ועוד אין בוגרים שכבר
סיימו לימודים .אבל בהכשרות מקצועיות ,יש הצלחה
רבה מאד .חלק גדול מהאנשים עברו ,כולל בהייטק
אבל לא רק .אני יכול לדווח כי בין שבעים אחוז
לשמונים אחוז שעברו הכשרה באמצעותנו בכל דרך

שהיא ,נכנסים לשוק העובדה".
מה זה אומר?
"שזה שיעור גבוה מאד ,הרבה מעל הממוצע".

חוזרים ל'כולל'
לאיזה תחום הם הולכים?
"לעבוד באותם תחומים שאנחנו הכשרנו אותם
ויש כאלו שעוברים את ההכשרה ובסופו של דבר
מוצאים פתרונות להמשך לימודיהם בכולל ובוחרים
להמשיך ללמוד ,ואנחנו מקבלים את זה".
השבוע התפרסם שפיטרו עובד כדי לפנות מקום
עבודה לערבייה על פי התקנה של 'אפליה מתקנת'.
אחת הבעיות הקיימות ,שמדברים הרבה אבל כשאר
מגיעים למעשה ,אין עבודה .אם יבואו היום מאה אלף
חרדים ויגידו לך ולממשלה :זהו ,החלטנו לעבוד ,יש
לך מקומות עבודה בשבילם?
"שאלה מצוינת ,שיש לה על מה להסתמך .הנה,
ביריד התעסוקה האחרון שקיימנו בבנייני האומה,
ציפינו להשתתפות של אלף וחמש מאות אנשים
ונשים כאחד ,וגמרנו עם קרוב לחמשת אלפים
משתתפים ,מה שאומר שיש נכונות אדירה בחברה
לשקול פתרונות תעסוקה .ואם אתה שואל האם
מה שאנחנו מציעים להם זה מספיק? בהחלט שלא.
אנחנו יוצרים הרבה מאד קשרי מעסיקים ,הקמנו את
הפורום לגיוון בתעסוקה ,ואנחנו פועלים רבות כדי
שיהיה גיוון במקומות העבודה .כי הגיוון הזה הוא
תורם לעסק עצמו .אנו משתדלים לייצר כמה שיותר
מקומות עבודה לעולם החרדי .בהייטק יש הצלחות
רבות אצל נשים ,גם בגברים אנו בתחילת הדרך ,ואני
אומר לך שגם אם אין עדיין הוכחות מחקריות ,אבל
התשובה ברורה :יש הרבה מאד דעות קדומות שנופצו
בקרב מעסיקים .היום מעסיקים בישראל מבינים את
היתרון בחרדים".
מה היתרון?
"א .יכולות לימוד גבוהות מאד .ב .הסתגלות טובה
למקום העבודה .ג .מוסר עבודה הרבה יותר גבוה.
אז גם אם יש למעסיק מחיר מסוים שצריך לשלם
בהתאמה של מקום העבודה לצרכי החרדים ,עדיין
זה מאד משתלם ,בגלל כוח האדם האיכותי והאמין
שהוא מקבל".
השאלה הייתה האם יש מקומות עבודה שיקלטו
את החרדים אם אלה ירצו לבוא לעבודה ,או שמדובר

בתעמולה גרידא שנועדה להסית נגד החרדים?
"אני יכול לומר שמתוך האנשים שעברו אותנו,
אנחנו מגיעים לשבעים שמונים אחוז של עובדים".
אבל זה עדיין מתוך מספרים נמוכים .מה תעשה
אם תהיה הצלחה מסעירה ויבואו עשרת אלפים
בשנה ,יש לך תשובות תעסוקה עבורם?
"כשאתה מסתכל על הפוטנציאל הוא מאד גדול.
אם יבואו פי שנים ממה שיש היום אנחנו נמצא
פתרון .אבל ברור ,שכפי ששאלת ,אין לנו פתרון לכל
האוכלוסייה החרדית .פה מגיע תפקידה של הממשלה
שעליה להיכנס לתמונה ולאמץ את הפרויקטים
ולממן אותם .אם זה יקרה אנחנו נברך על זה .אבל זה
עניין של ביקוש והיצע והרצון של החרדים להשתלב
בשוק".
נוצר ניכור וחרדים אומרים לעצמם :רק מדברים
על עבודת חרדים ,אבל במציאות לא רוצים אותנו,
עובדה ,אין עבודות מתאימות ולרבים מציעים
עבודות שלא לפי כישוריהם .איך מתקנים את זה?
"אנחנו פועלים בשני מישורים .הרבה פעילויות
בקרב מעסיקים .באשר לממשלה אנו מנסים להעביר
חלק גדול מהפרויקטים שלנו לממשלת ישראל,
וכשאנו מעבירים זה עובר עם האופי והרציונל ואנו
תקווה שהממשלה תיקח על עצמה להמשיך בקו
שלנו".

העדפת הערבים
האם ניסיתם להשפיע על המדיניות של הממשלה
כדי לגרום שיהודי חרדי שרוצה בכך יקבל את
ההעדפה כפי שהערבי מקבל העדפה?
"כן ,אבל זה יותר עניין של הקצאת תקציבים".
לכן הזכרנו את המקרה עם הערבייה.
"לא מכיר אותו ,אך אם אתה מביא פרויקטים
טובים יותר בסופו של דבר זה מוטמע במשרדי
ממשלה .משרדי ממשלה לא מעסיקים גיוונים
בתעסוקה וזה מכוון גם לגבי חרדים ואנו מנסים
לשנות את זה באמצעות הפרויקטים עצמם".
אתם עוקבים אחרי הביצועים בשטח? העובד
החרדי בממוצע משתלב טוב או לא טוב במקומות
העבודה?
"כשאתה מסתכל על אוכלוסייה כללית ,אנו
מגלים שאנחנו מאד טובים בלהכניס את האנשים
בשוק העבודה .אנו מוצאים את עצמנו לא מצטיינים
בלפתח את האדם שעבר אותנו במקום העבודה ,כדי
לפעול שיתקדם שם וכן הלאה .כל זה בכללי ,לעומת
זאת ,באנשים מתוך הקהילה החרדית שעברו אותנו
אנחנו הרבה יותר אופטימיים .כי החרדים נכנסים
ברמה יותר גבוהה בכלל הכישורים וגם מתקדמים
הרבה יותר מהר מאוכלוסיה רגילה .אלה לא הערכות
סתם ,אלא דברים שמבוססים על נתונים שמוכיחים
זאת .לכן כאשר מדברים על ההשתלבות החרדית,
העתיד שלה ורוד יותר ממה שחושבים".

ליב"ה? לא הכרחי!
אחד הוויכוחים הנוקבים בין החרדים לאליטה זה
הדרישה ללימוד מקצועות הליב"ה .כשאתה רואה את
העמידה של חרדים שלא למדו ליב"ה מול האתגר של
השתלבות טובה בעבודה מקצועית ,אתה עדיין חושב
שחרדי שלא לומד ליב"ה לוקה בחסר?
"יש לי דעה אישית בעניין .אני לא חושב שלימודי
הליב"ה הם מחסום .גם אם חרדי לא למד יותר מדי
לימודי ליבה כשהיה בבחרותו ובילדותו ,היכולות שלו
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"הרבה מאד דעות
קדומות נופצו ,היום
מעסיקים בישראל
מבינים את היתרון
בחרדים ,שיש להם א.
יכולות לימוד גבוהות
מאד ומוסר עבודה
הרבה יותר גבוה.
לכן ,גם למעסיק יש
מחיר מסוים שעליו
לשלם בהתאמה של
מקום העבודה לצרכי
החרדים ,ועדיין זה
מאד משתלם ,בגלל
כוח האדם האיכותי
והאמין שהוא מקבל"

" 2000חרדים בצבא
בפרויקט שח"ר –
בצבא מאד מרוצים.
אומרים לי תמיד:
תביאו עוד ועוד .מאד
מרוצים .המגבלה
היא בכסף שמשרד
האוצר שצריך לאשר.
ב־  – 8200יחידת
המודיעין ,המפקדים
אומרים שהחבר'ה
שלנו ,זאת אומרת
החרדים ,הם הטובים
ביותר"

חרדים ביריד התעסוקה שהתקיים לאחרונה.

להשלים אחר כך את המידע יותר גבוהה .חלק גדול
מעם ישראל לא עושה חמש יחידות בכל הנושאים.
לימודי ליב"ה זה טוב ויפה אבל אני לא חושב שזה
החסם ,שבגלל זה אין לחרדים את התכונות להשתלב
בשוק העובדה .בייחוד שמדברים על מתמטיקה
וטכנולוגיה ,שאלו נושאים שבהם מתגברים מהר מאד
על החסם הזה .לכן אני לא מטיף שיהיו לימודי ליבה
בכל בית ספר חרדי ,כי זה לא מותנה בזה".
איך פרויקט שח"ר בצבא מצליח?
"ראשית תזכור מי האוכלוסייה שבאה לשח"ר .לא
באים צעירים מ'נצח יהודה' (הנח"ל החרדי) .אנשים
בגילאי עשרים ושלוש פלוס ,נשואים וכו' .והם רואים
בצבא שני דברים – עוגן לשוק התעסוקה כי לומדים
מקצוע .שנית ,אנחנו מדברים על אוכלוסיה שצריכה
לפרנס את עצמה ,והצבא מאפשר את זה .שלוש:
הם מקיימים את השירות הצבאי על כל ההיבטים
המאפיינים שבחור חרדי צריך כדי להשתלב בדבר
כזה".

חרדים באמ"ן
בסופו של יום הם משתלבים יפה בחיל האוויר,
חיל הים ואמ"ן?
"בצבא מאד מרוצים .אומרים לי תמיד :תביאו
עוד ועוד .מאד מרוצים .המגבלה היא בכסף שמשרד
האוצר שצריך לאשר .ב־ ( 8200יחידת המודיעין)
המפקדים אומרים שהחבר'ה שלנו ,זאת אומרת
החרדים ,הם הטובים ביותר".
כמה חרדים יש בסה"כ כרגע בצבא?
" 2000חיילים בערך .בו זמנית".
מבחינתכם זה מהפיכה?
"לא יודע אם זו מהפיכה ,אבל זה יוצר קירוב
לבבות .אתה משיג הבנה טובה יותר בציבור הישראלי
ולעולם החילוני יש תשובה ,שהנה החרדים משרתים
בצבא והעולם החרדי גם תורם".
מויחל טויבעס .מי שמסית נגד החרדים לא
עושה את זה בגלל שהם "לא הולכים לצבא" ,אלא
העובדה שהם לא בצבא במספרים הרגילים היא רק
עילה .זו התחמושת שמשתמשים בה ,ואם לא תהיה
התחמושת הזו הם יחפשו תחמושת אחרת ,למשל
שהחרדים לא עובדים.

"אתה צודק .ולפעמים זה משמש הפוך ,ואומרים
לך שאם חלק כן השתלבו וזה הלך יפה ,אז למה לא
כולם? אבל הפתרון הוא לא להגיד לא לתכנית כזו".

'מחפשי החרדים'
יש תחושה שאלה שתוקפים את החרדים על
שאינם הולכים לצבא ,בסך הכל חוששים מהרגע
שהחרדים באמת ילכו לצבא ,ויגיעו לעמדות פיקוד
ויהיו קצינים בכירים.
"אל תרחיק לכת עד כדי כך .אבל יש לנו כבר
קצינים בתכנית .יש חרדים שהלכו לקצונה .הלוואי
שהם יתקדמו עוד ועוד אני מאד אשמח".
אבל 'מחפשי החרדים' תמיד ימצאו נימוקים

לתקוף.
"נכון .אבל זה לא הדרך להסתכל על הנושא.
אתה צריך לפעול אם איזון ושיקול דעת .ומה שצריך
לעשות זה מה שאנו עושים ,לא להגיד לא להכל".
עמדת בקשרים אישים עם מפקדים בכירים בצבא
בקשר לאלפי החרדים בשח"ר?
"כן .הם מאד בעד העניין .מי שמפקד על 8200
מרוצה מאד מהעניין .בחיל הים ובחיל האוויר
אומרים :זו אוכלוסיה איכותית שמגיעה אלינו".
מה הם עושים בחיל הים?
"הכל .אפילו משרתים על אוניות של חיל הים.
בעיקר טכנולוגיה .כי הם עוברים את הקורסים של
בודקי תוכנה ומהסוג הזה .ואז הם עוסקים בתפעול
מערכות של חיל הים".

אז כאן הם כן בתוך חברה חילונית ויש בעיה.
"ודאי ,אבל אני רוצה לומר לך שמה שקורה זה,
ששמעתי קצינים שלא אוהבים את העניין שיש
גדודים נפרדים של חרדים או דרוזים וכו' .אנו רוצים
שאותם חרדים בסופו של דבר ישתלבו במקום
גלובאלי".
אולי ,אבל מבחינת החרדים זה בעייתי .יש הבדל
אם נמצאים בתוך קבוצה חרדית ששומרת על אורח
החיים החרדי ,לימוד ,וגם הדיבור החרדי ,לבין חיים
באוניית חיל הים.
"תהיה סמוך ובטוח שהחרדים משפיעים שם ולא
להיפך .החרדים חזקים מספיק כדי לא להתקלקל.
ההפך הוא הנכון".
זה עדיין מטריד.
"יתכן ,אך יש מחיר שמשלמים לעיתים".
מי אמר שאנחנו רוצים לשלם מחיר של יהדות?
רבנים אישרו את זה?
"בהחלט .הייתי אצל הרבה רבנים יחד עם אבי
זמיר (ראש אכ"א הפורש) ומעולם לא שמעתי שאמרו
שהם נגד .הם ראו את הפרויקט בעין מאד יפה".
אתה מפתיע ,כולל את הנקודה של שרות על
אוניות חיל הים?
"יתכן .אתה מכניס אותי לפרטים שאני לא מאד
בקיא בהם .אבל בהחלט הרבנים תמכו בעניין".
לסיום כמה פרטים על עצמך.
"אני פרופסור באוניברסיטה העברית ,מנהל היוזמה
התעסוקתית של הג'וינט – תב"ת .בעבר הייתי מנכ"ל
ביטוח לאומי חמש שנים ואני רואה עצמי כאדם
שמקדם סטארטאפים חברתיים והג'וינט נותן לי במה
לפתח את זה .עם כל זה אני אדם חילוני .כזה שאוהב
את חגי ישראל ועושה קידוש בשבת ,אך אני לא דתי.
אני נשוי פלוס ארבעה וכמובן שירתתי בצבא .אזרח
רגיל שרואה את התופעות בצורה מאוזנת .בקיא מאד
בתחומי הרווחה בישראל .עו"ד וכלכלן במקצועי .אנו
צריכים לעזור אחד לשני ולפעול ביחד ,ואני מקווה
שהדרך שאני פועל בה עוזרת יותר מההתקפות".

האיש שלנו בג'וינט
אורי פולק

אין צורך להתנתק מעולמה של תורה

הג'וינט מפעיל גם פרויקט מוערך הנקרא 'מפת"ח' = מרכזי פיתוח תעסוקת
חרדים .העומד בראשו הוא הרשל קליין ,חסיד בעלזא ואיש ציבור ידוע .קליין
היה שותף להקמת פרוייקט 'פרנסה בכבוד' בשיתוף משרד התמ"ת וג'וינט
ישראל .כמו כן קליין מתעסק בפיתוח תחומים הקשורים בקשרי קהילה
והמנהיגות במגזר החרדי.
כיום קליין ,המכונה בפי כל ר' הרשל ,שותף בבניית קונספט ההכשרה
והשמה מקצועית לציבור החרדי יחד עם האגף להכשרה מקצועית בתמ"ת
וג'וינט ישראל – גישור והכוונת תהליכים במגזר לקבלת והבנת הצורך בהקמת
מרכזי השמה והכוונה תעסוקתית לגברים ונשים כאחד .היה אחד מראשוני
הטוענים כי על הציבור החרדי לצאת ולעבוד – בהדגשה כי מי שמיועדים
להיות כלי קודש ,ימשיכו לשבת באהלה של תורה ,בעוד שאחרים אשר אינם
כלולים ואין להם את האפשרות מכל סיבה שהיא לשבת כל הזמן בעולמה
של תורה ,יצאו ללמוד מקצוע ולהתפרנס בכבוד מבלי להתנתק מעולמה של
תורה.
הרשל קליין ופרופסור תמיר.

פרשת שופטים תשע"א שעה טובה 19 s

