הקורונה פוגעת בחרדים שעובדים  -כך נחזיר אותם למעגל
התעסוקה
הפער שנוצר בין ציפיות המעסיקים לבין מה שרבים מהגברים החרדים יכולים להציע הופך לחסם משמעותי
בדרך להשתלבותם מחדש במשרות איכותיות פוסט-קורונה .פרויקט חדש מאמין שזה אפשרי
 mתגיות :חרדים
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המבצע החל :נתניהו ואדלשטיין התחסנו נגד קורונה 19.12.2020

בווידאו :סער מותח ביקורת על מדיניות הממשלה " -יש אלטנרטיבה ללולאת הסגרים" )עריכה :ניר חן(

משבר הקורונה פוגע קשות במשק הישראלי ,ובמאות אלפי עובדים שאיבדו את פרנסתם .קבוצה שנפגעה
במיוחד מהמשבר היא החרדים אשר השתלבו ערב הקורונה בשוק התעסוקה .לפי נתוני הכלכלנית הראשית
במשרד האוצר מיוני  27% ,2020מהעובדים החרדים הושבתו מעבודתם עם פרוץ המשבר ,וזאת בהשוואה
ל 19%-בקרב האוכלוסייה הכללית .בנוסף ,שיעור המושבתים מעבודה בקרב בני  40היה הגבוה ביותר דווקא
בקרב האוכלוסייה החרדית ,ועמד על  28%מכלל המושבתים.
כדי להחזיר את החרדים לשוק העבודה חייבים להשקיע בהתאמת מתכונת ההכשרות המקצועיות .הכשרות אלו
יקנו כלים להשתלב במשרות איכותיות ,עם הכנסה ראויה ,ואשר עשויות להנות מביקוש גובר בעקבות המשבר.
טוב עשתה המדינה כשהובילה בשנים האחרונות תכניות לעידוד לימודים אקדמיים ולעריכת הכשרות מקצועיות
עבור האוכלוסייה החרדית ,ובמיוחד בקרב גברים חרדים .אלא ,שאין בכך די.

ההכשרות המקצועיות במתכונתן הנוכחית אינן מספקות ,כיוון שהן אינן מקנות מיומנויות רכות שחיוניות כיום
בעולם העבודה ,ואינן כוללות ליווי ותמיכה ביום שאחרי ההכשרה .נדרשת הקנייה של מיומנויות וכישורים
המותאמים לשוק התעסוקה של המאה ה ,21-דוגמת עבודת צוות ,גמישות מחשבתית ,יזמות ועוד .רוב הגברים
החרדים יוצאים לעולם התעסוקה ללא התנסות בתחומים אלה .איש לא מכין אותם לציפיות מהם ,איש אינו
מסייע להם בניהול הקריירה ובגיבוש הזהות המקצועית הייחודית להם.
הפער שנוצר בין ציפיות המעסיקים לבין מה שרבים מהגברים החרדים יכולים להציע הופך לחסם משמעותי
בדרך להשתלבותם מחדש במשרות איכותיות פוסט-קורונה .הדבר גם מוביל לתסכול בקרב רבים מהצעירים
החרדים ,המשקיעים זמן ומאמץ בהכשרה מקצועית רק כדי לגלות כי עדיין אין להם את הכלים הדרושים ,וכי הם
נדחים שוב ושוב על-ידי מעסיקים.

D

רבים משקיעים זמן ומאמץ בהכשרה מקצועית ,רק כדי לגלות שאין להם את הכלים הדרושים )למצולמים אין קשר לכתבה .צילום :ראובן קסטרו(

נתן קנדלר )צילום :הלל לדרמן(

העבודה.

הגיע הזמן להתאים את ההכשרות המקצועיות לצרכים שיצר משבר הקורונה ולשוק
העבודה העכשווי ,וליצור מענה מקצועי המסייע לשפר ולחזק מיומנויות שנמצאו
קריטיות להשתלבות מיטבית בשוק התעסוקה .יש לספק למשתתפים החרדים
כישורי קריירה הנוגעים ליכולות רגשיות וחברתיות ,להקנות להם כלים לביצוע
משימות ,ולהכשירם לטכנולוגיה ולדיגיטל .יש ללוות את בוגרי ההכשרות בזיהוי
האפיק התעסוקתי המתאים ליכולותיהם ולהעדפותיהם ולסייע בקליטתם במקום

פרויקט שאנחנו מובילים בימים אלה מוכיח כי זה אפשרי.
הפרויקט אשר פותח על ידי צוות רב-תחומי בכיר מסייע
לצעירים חרדים לשפר ולחזק את המיומנויות הרכות הנדרשות
כיום על ידי המעסיקים ,בעזרת קורס מקוון ייחודי מותאם.
בקורס ניתן דגש להקניית כלים מותאמים אישית לרקע
החברתי ,המקצועי והתרבותי שלהם .הפרויקט פועל במוסדות
אקדמיים ,מוסדות חינוך ומרכזים קהילתיים , ,ובמובן זה הוא
עשוי לסמן את הדרך לתכניות נוספות ,שיאומצו על-ידי משרדי
הממשלה כדי להשלים את החסר במערך ההכשרות
המקצועיות של המדינה .השקעה בתחום היא המפתח
לשילובם מחדש בתעסוקה של חרדים עובדים  -כבר כעת,
ובמיוחד ביום שאחרי הקורונה.

אסטמה ואלרגיה לבוטנים .האם השניים
קשורים?
היכנסו לפרטים

תוכן פרסומי

הכותב הוא סמנכ"ל קרן ידידות טורונטו ,הפועלת לשילוב חרדים באקדמיה ובתעסוקה

 ₪אל תשתמשו בטלסקופ ,במקום זה קנו את העדשה הזאת ב217-
 | ZoomShot Proממומן

התחביב החדש שלכם :טלסקופ חכם ב  220ש"ח בלבד
 | ZoomShotממומן

המצאה פשוטה וגאונית .הכירו את המכשיר שיקל על כאבי הצוואר שלכם
 | My Next Gadgetממומן

כך תגנו על הרשת הארגונית שלכם מפני פריצות אבטחה
 | Perimeter 81ממומן

זאת פאשלה שצריכה להפיל כל אודישן ,אבל אולי מיכל אנסקי הייתה עסוקה מדי
שבוע פתיחת העונה של "מאסטר שף" הפגיז עם "נחמה"" ,יד" וחצילים לעם .משהו אחד בכל זאת שכחו להזכיר :ליהי
שורש נועצת שיניים

כוכב הבייסבול הזמין את היוטיובר לקרב איגרוף .הסיבה :גמר לא יפה עם הבת שלו

וואלה

יאסיקביצ'יוס" :לא מגיע למכבי תל אביב להיות במיקום שבו היא נמצאת"
וואלה

תקפה את אימא שלה כי הסתירה "אח סודי" ואז גילתה את האמת המביכה
וואלה

מוריניו עקץ את קלופ ואמר "הקבוצה הטובה יותר ניצחה" ,בליברפול נקרעו מצחוק
וואלה

זאת התעשייה היחידה שהמשיכה לגייס בזמן המשבר
 | HackerUממומן

ארה"ב נואשת לחיסון שני ,אך אויב מזן אחר מאיים לשבש הכול במאבק הנואש בקורונה
וואלה

סחר ,אונס ו 57-תובעות :הכירו את ג'פרי אפשטיין של עולם האופנה
וואלה

לראשונה :חברה ישראלית מתחייבת על  8%מינימום בהשקעה של  140,000ש"ח בלבד
 | Channel22ממומן

עוד בעסקים
להיכנס לראש של החוטפים

תפס טרמפ על מכסה המנוע ועבר תאונה .מה פסק בית המשפט?

חסם  12חניות בגדר בטון .העירייה הוציאה צו הריסה ,בית המשפט ביטל

"מרגש להתחיל שיתוף פעולה בנושא כה חשוב עם שותפים מסין"

זה מתחיל :חברות הביטוח יבטחו טסים לחו"ל לכל המדינות

רכילות עסקית :כך נראית ההשקה החמה בתקופת הקורונה

במיוחד בשבילך
הלחצן שיכול להציל את חייכם באירוע לבבי או מוחי
בשיתוף שחל

אולי יעניין אותך גם
זאת התעשייה היחידה שהמשיכה לגייס בזמן המשבר
HackerU
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עוד בוואלה!
למה ההדחה של דייויד זה הדבר הכי טוב שקרה לנשים בבית

Sheee

 21דברים שאתם חייבים לדעת על חיסוני הקורונה

חברת התעופה שמקצה מחלקה לסרבני מסכות

הציפור המיוחדת שתועדה לראשונה בישראל .צפו

הלחצן שיכול להציל את חייכם באירוע לבבי או מוחי
בשיתוף שחל

בריא וגם טעים? תתפלאו .ה בשיל המפנק של אמירם טובים
בשיתוף יטבתה

איזו נטפליקס? הסדרה האדירה הזו משנה את כל מה שידעתם

המבורגר קצת מוגזם ,אבל למי בדיוק זה משנה?

הבחירות בפתח? נתניהו פתח ערוץ טיקטוק

עד שנתחסן הקורונה עוד פה :מסכה בטוחה ונוחה במיוחד לחורף
כתבה פרסומית

"אחרי שנעלם ,אבא שאל 'מה יש להתגעגע? אתם קיימים"

יש פתרון אמיתי :הקרם שיעלים לך את כתמי הפיגמנטציה
בשיתוף טוליפ נטורל

 4מרכיבים 4 ,שלבים :הדרך הכי טעימה לאכול ארטישוק

זה הזמן לסייל מטורף על התכשיטים שאת הכי רוצה
בשיתוף הבורסה לתכשיטים

היום הכי גדול של נתניהו היה גם הכי טרגי שלו

איך אפשר לגדל ילד עם תאריך תפוגה? טור אישי כואב במיוחד

הצ'יפס שחיכינו לו  20שנה הגיע סוף סוף

העולם שייך לנשים :הכירו את הנשים שמובילות את שמרת הזורע
בשיתוף שמרת הזורע

"התחיל לבקש ממני דברים" :איך לירון רביבו הגיבה כשג בו ממנה?
בשיתוף כלל ביטוח ופיננסים

האיירבול של אבדיה הדאיג את ווסטברוק .התגובה שלו כבר הסבירה לנו
הכול

חסם  12חניות .למה ביהמ"ש פסק לטובתו?

טום אביב ותום מהאח הגדול בטלנובלה רומנטית

"גנץ יקבל חיסון חליפי" :הרשת מגיבה לחיסון

"כאשתו של רמי ברוך ,למדתי את המינון כמה מותר לי לבקר את המשחק
שלו"
בשיתוף מפעל הפיס

ורסצ'ה ,הגרסה המהוגנת :גל גדות בשמלת הסיכות

מה שטוב לקרדשיאנז :בקרוב כולנו נאמץ את התסרוקת הזו?

מלחיץ :קיילי ג'נר הותקפה על ידי מפגינים בזמן שופינג .צפו

וויצ'יץ' צדק? "כולם מרוויחים מהנוכחות של בנדר וז'יז'יץ'"

מייסדת חברת הניקיון בעירום מלא בטוחה שהיא מעצימה נשים ומודה
לקורונה" :העסק משגשג"

בלנדר חכם שיודע גם לבשל? כן ,יש דבר כזה
בשיתוף NINJA

מבחן דרך :יגואר  Fטייפ ) .(P300לא רוצים אותה ,חושקים בה

ממאמן החודש בנובמבר לפיטורים בדצמבר :הנפילה של איביץ'

דנית גרי ברג והחבר החדש עובדים על היחסים

דוגמנית מצריה נעצרה אחרי שהצטלמה בלבוש חושפני ליד פירמידה

רוצים ארוחת ערב כיפית לכל המשפחה? ככה עושים את זה נכון
בשיתוף יטבתה

רעבים פתאום באמצע היום? הנה דברים שכדאי לכם לאכול
בשיתוף דנונה

ריחוק חברתי? דודו כהן לא מצליח להוריד את השפתיים מהחברים!

כמו בסרטים :מצאה חדר סודי מאחורי הספרייה

 4אימוני הכושר האלה עלולים להפוך את הגוף שלכם ל"זקן" יותר

גלית גוטמן צודקת  -לא כל סלידה משומן היא שמנופוביה

המותג עם רשימת הלקוחות המפוארת בעולם נוחת בישראל

צעד תקדימי :החברה שנותנת למבוטחיה מענק כספי
על-ידי  WE SUREחברה לביטוח

אודי  e-tronהוא גאוני ,אבל לקנות את הספורטבק זה לא חכם

