
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בין השתלבות להיבדלות 

 ציבור החרדי עמדות ה

 כלפי לימודים אקדמיים 

 

 סקר עמדות 

 

 אסף מלחי 

 

 2017ינואר 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

 תקציר 

ביחס למידת  ,המחקר הנוכחי בחן את עמדותיהם של חרדים מקבוצות, זרמים וגילאים שונים

תוך הבחנה בין סוגים שונים של מסגרות אקדמיות  ,נכונותם להשתלב בלימודים אקדמאיים

. בחינה זו נדרשה לנוכח הדיון הציבורי הער סביב שאלת הנחיצות של מגדרית ומגזריתוהפרדה 

הפרדה המתקיימת  ,הפרדה מגדרית, ברמות שונות, במסגרות אקדמאיות המותאמות לחרדים

רחבת הנגישות של לה)המל"ג( מדיניותה של המועצה להשכלה גבוהה בשנים האחרונות כחלק מ

 . החרדית לאוכלוסייהההשכלה הגבוהה 

שילוב חרדים באקדמיה הנו יעד חברתי וממשלתי ראשון במעלה, שכן שילוב זה מהווה 

צעד הכרחי, בעת הנוכחית, להגברת יכולת ההשתכרות של אוכלוסייה זו בשוק העבודה. לפיכך, 

אפשרה מל"ג , בהשכלה הגבוההגברים חרדים כחלק מהרצון להגביר את השתתפותם של נשים ו

בהן התקיימה הפרדה מגדרית שהחרדית  לאוכלוסייהיות ייעודיות אקדממסגרות של  את קיומן

 .החרדית האוכלוסייהשל מתוך הבנה לצרכים והמאפיינים הייחודים  ,זאת .בין נשים וגברים

 , עמדות בציבור החרדיייחודו של מחקר זה נובע מכך שהוא בחן לראשונה, באופן ייעודי

מסגרות מותאמות לחרדים במעורבות ו-יים במסגרות כלליותביחס למידת הרצון בלימודים אקדמ

. בדיקה זו בוצעה על בסיס מדגם מייצג של האוכלוסייה החרדית מגדריתקיימת הפרדה  שבהן

לנוכח  1בארץ.נשאלים מגילאים ואזורים שונים  980( שהקיף 45-18הבוגרות בישראל )בגילאים 

המתודולוגיה המחקרית המוקפדת במחקר, ניתן לומר כי ממצאיו משקפים נאמנה עמדות והלכי 

יודגש כי סקר . ייםפי לימודים אקדמלכבישראל  ן של אוכלוסיות חרדיות שונותיחסלגבי רוח 

 העמדות הנוכחי מהווה נדבך נוסף בסדרה של מחקרים והערכות ייחודיות שנערכו בשנה החולפת

ה בישראל )מלאך, מדיניות הרצויה לשילוב וקידום חרדים במערכת ההשכלה הגבוהדבר ה( ב2016)

חקרים קודמים, מ(. בשונה ממחקרים אלו ומ2017; רגב,  2017מלאך וכהנר, ; 2016כהנר ורגב, 

המחקר הנוכחי מבוסס על סקר טלפוני של מדגם מייצג של האוכלוסייה החרדית הבוגרת בישראל, 

 יחודו. ובכך י

המחקר הנוכחי מלמדים על עמדות ברורות ונחרצות למדי של הציבור החרדי ממצאי 

 :כדלקמן  ,הנחקרת בסוגיה

 באקדמיה(, מעוניינים במידה  ו( מכלל החרדים )שלא למד54%כמחצית ): השתלבות באקדמיה

 ה. רבה או בינונית בלימודים אקדמאיים, זאת בפרט בקרב חרדים אשר השתלבו בשוק העבוד

 בציבור החרדי יחד עם זאת, קיימת רתיעה רבה מאוד : לימודים במסגרות אקדמיות מעורבות

 79%-מהנשים החרדיות ו 83%-מלימודים אקדמאיים במסגרות שאין בהן הפרדה מגדרית: כ

הבדלים ישנם מעורבות. -מהגברים אינם מוכנים כלל ללמוד במסגרות אקדמאיות כלליות

 .אוכלוסיות חרדיות שונות ובגילאים שונים לשאלה זומועטים ביחסן של 

 גם האפשרות ללמידה אקדמית בכיתות : לימודים בכיתות נפרדות בקמפוסים מעורבים

מרבית מספקת לאיננה מהווה חלופה  ,נפרדות לציבור החרדי במסגרת קמפוסים כלליים

                                                           
סטודנטיות חרדיות אשר היוו אוכלוסיית  220( אינם אקדמאיים ועוד %77.4נשאלים שמרביתם ) 760המדגם כלל  1

 מחקר ייעודית נוספת במחקר. הסבר מפורט על מערך המחקר מופיע בגוף המסמך. 
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רב או בינוני בחלופה  הביעו ענייןמכלל החרדים בלבד  (20%) כחמישיתהאוכלוסיות החרדיות. 

 . באקדמיה מגדריתההפרדה ה בסוגיית'רכה' זו, המהווה מעיין פשרה 

 קיימים מניעים שונים להשתלבות בלימודים אקדמאיים בחברה : מניעים ללימודים אקדמיים

הסיכויים להשתלבות איכותית את רצון להגדיל את השכר והמניע העיקרי קשור להחרדית, 

בתחומי הלימוד מהווה גם הוא מניע משמעותי בהחלטה אם לפנות  בשוק העבודה. העניין

בקרב אוכלוסייה  ללימודים אקדמאיים. מנגד, קיימים עדיין חששות רבים מהמסלול האקדמי

החיים החרדי מהווה חסם מהותי להשתלבותה של אוכלוסייה זו -; החשש מפגיעה באורחזו

מציאת עבודה -מעלּות הלימודים, ומאיבמערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, זאת לצד החששות 

חששות אלו מסבירים את הצורך והחשיבות הרבה שהחרדים מייחסים להפרדה בסיומם. 

 המגדרית והמגזרית במסגרות אקדמאיות. 

 בין האקדמאים החרדים אשר השתתפו : מידת העניין ללימודי תואר שני בקמפוסים מעורבים

הכוללות הפרדה מגדרית ומגזרית. ויבור זה למדו במסגרות המותאמות לצ 75%-בסקר, כ

מהגברים היו מעוניינים במידה רבה או  37%-מהנשים ו 22%, החרדים קרב האקדמאיםמ

 מעורבת. -בינונית ללמוד לתואר שני במסגרת אקדמית כללית

מסקנותיו הברורות והמוצקות של מחקר זה מלמדות, מעבר לכל ספק, כי הפרדה מגדרית בין 

, השכלה הגבוהה בישראלבחרדיות  אוכלוסיותנשים לגברים, עדיין נדרשת זאת לצורך שילובן של 

  תואר ראשון.לימודים לובפרט ב

הנתונים  יחד עם זאת, אדגיש כי מסקנה זו הנה היקש אמפירי עובדתי העולה מבסיס

נורמטיבית בדבר נכונותה וטיבה החברתי -מהווה הנחת יסוד ערכית הוהממצאים המחקרי, שאינ

הצורך בהפרדה בין נשים כנגד של הפרדה זו במוסדות האקדמאיים. שכן, בין הטיעונים שעלו 

אשר לא כאן המקום לדון ולהתפלמס עמן.  ,לגברים חרדים באקדמיה, ישנן השגות כבדות משקל

מעלות ויתרונות הנוגעות הן  דים במסגרות אקדמאיות מעורבות יששילובם של החרכן, לכמו 

להגדלת מגוון תחומי הלימוד האפשריים, ומכאן גם לשיפור אפשרי באיכות הלימודים, והן 

לאפשרות לקיים לימודים אקדמאיים לתארים מתקדמים, המגבירים את סיכוי ההשתלבות 

 בעבודה ואת רמות השכר הצפויות מתארים אלו. 

את מספר החרדים הפוסעים במשעולי האוניברסיטאות להגדיל  המל"גשל  הלסיכום, אם ברצונ

בהן שולחזק את המסגרות  והמכללות בישראל, הרי שאין מנוס מלהתמיד במדיניות הקיימת

לימודים אקדמיים , מומלץ לייצר מסגרות שתאפשרנה יחד עם זאת .מתקיימת הפרדה מגדרית

לב חרדים המעוניינים בכך. בהם יוכלו להשתשבקמפוסים כלליים,  רגילותאקדמיות בתוכניות 

על ממצאיו ומסקנותיו של אשר גיבושם נשען  המפורטים להלן,מומלץ לנקוט בצעדים  לצורך כך,

 מחקר זה.

 :  למדיניות כלליות המלצות

  : מרבית ממצאי המחקר מלמדים המשך הפעלתן של מסגרות אקדמאיות נפרדות לחרדים

מסגרות אקדמאיות נפרדות לחרדים הלומדים על החשיבות והצורך החיוני בהמשך הפעלת 

מהווה המשך  לתואר ראשון, הכוללים הפרדה מגדרית בקמפוסים החרדיים. המלצה זו

אותה התוותה המל"ג בעשור האחרון. על כן, מומלץ להלן להמשיך ולקיים  ישיר למדיניות

 שונים.  מסגרות אלו, בתנאי שמדיניות זו תיבדק מעת לעת באמצעים מנהליים ומחקריים
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 תומכות מסגרות הקמת לעודד ניתן: כלליות במסגרות שני לתואר לימודים עידוד 

מחקר . הרגילים בקמפוסים )תואר שני( מתקדמים לתארים הלומדים חרדים בסטודנטים

ביחס ( 18-34בקרב חלק מהצעירים החרדים )בגילאים קיימת נכונות  זה מלמד כי

דיות שונות, כולל חלק מהנשים החרדיות שלמדו וכן בקרב אוכלוסיות חרלאפשרות זו, 

 באקדמיה. 

 כלכליים תמריצים מתן, מסוימים בתנאים: ותעסוקתיים כלכליים תמריצים 

. כלליות אקדמאיות במסגרות להשתלב חרדים וגברים נשים לעודד עשויים, ותעסוקתיים

 והמשרדים, מעסיקיםה האקדמיה בין פעולה לשיתופי אפשרויות לבחון לכן הכרחי

 ייחודיים לימוד מסלולי גיבוש לצורך, חרדים תעסוקת בקידום העוסקים הכלכליים

 התנסות תוך זאת, כלליות במסגרות אקדמאיים לימודים בשילוב מעוניינים שיהיו לחרדים

 . הנלמד במקצוע תעסוקתית והשתלבות

 

 ובפרט באקדמיה חרדים של הרצוי בשילוב לסייע עשויות, נוספות והמלצות אלו המלצות

 מהווה זו משימה, הנוכחית בעת. החרדי לציבור מותאמת שאיננה הכללית ההשכלה במערכת

 אין, ויישומו ביצועו אופן על הדעות חילוקי למרות אשר, במעָלה ראשון וכלכלי חברתי אתגר

  .בפרט החרדית ולחברה בכללותם הישראליים ולמשק לחברה חיוניותו מידת על ספק כמעט
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 עניינים  תוכן

 והמצב הקייםרקע כללי 

 מטרות המחקר

 מערך המחקר 

 סוג המדגם וטיבו

 רקע של אוכלוסיית המחקר מאפייני

 קבוצות גיל ומצב משפחתי 

 חלוקה לזרמים חרדיים 

 רמות השכלה ומסגרת הלימודים בגיל התיכון

 שימוש באינטרנט

 תעסוקה ורמות הכנסה

 ממצאים 

 אקדמאיים בלימודיםמניעים להשתלבות 

 חסמים וקשיים 

 תמריצים חיוביים 

 מידת העניין בלימודים אקדמאיים

 כלליות-נכונות לימודים אקדמאיים במסגרות מעורבות

 לימודים אקדמאיים מעורבים בהתאם להשתייכות לזרמים חרדיים 

 מידת העניין בלימודים אקדמאיים במסגרות נפרדות המותאמות לחרדים

 בלימודים אקדמאיים נפרדיםסיבות ומניעים לצורך  

 מידת העניין בלימודים אקדמאיים בהתאם למצב תעסוקתי

 לימודים אקדמאים במסגרות מותאמות לחרדים

 מעורבים-בקמפוסים כללייםבכיתות נפרדות אקדמאיים לימודים 

 : מאפיינים ועמדות בוגרי לימודים אקדמאיים 

   הבדלים בהתאם לגיל והשתייכות לזרם חרדי 

 ללימודים במסגרות כלליות בקרב חרדים בעלי תואר אקדמיהיחס 

 עמדות ביחס ללימודים אקדמאיים מעורבים בקרב אקדמאים חרדים 

 Time Is Moneyתרחיש ראשון : 

 מעורבת-מקצועיות במסגרת כללית-תרחיש שני : השתלמויות אקדמאיות

 נשים חרדיות באקדמיה : ממצאים נוספים 

 ללימודים אקדמאיים במוסדות כללייםאוכלוסיות חרדיות בעלות פוטנציאל 

 ומסקנות סיכום

 המלצות למדיניות 
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 והמצב הקיים רקע כללי  .א
 

המסייע לחרדים רבים להשתלב למסלול הכשרה  ,זה מכבר ,לימודים אקדמאים הפכו

בתחומי במסגרות ו. מידי שנה, גדל מספרם של הסטודנטים החרדים ולהתקדם בשוק העבודה

יות. לנוכח אקדמ-קצועיות במסגרות לאים שונים וכן מספרם של הרוכשים תעודות מלימוד אקדמי

לשילובה של  ייחסתמשיבות הרבה שממשלת ישראל התעצמותו של תהליך זה ולאור הח

מדיניות  תכניותהמדינה לגיבושן של  ההאוכלוסייה החרדית באקדמיה ובעולם התעסוקה, נדרש

 ייעודיות לאוכלוסייה זו, המאופיינת בצרכים, מאפיינים וחסמים ייחודיים לה. 

, חל בשנים 2בין הציבור החילוני למגזר החרדיבשיעור האקדמאים אף הפערים הברורים -על

האחרונות מהפך משמעותי בכניסתם של גברים ונשים מציבור זה למערכת ההשכלה הגבוהה, 

צרכים הייחודיים לחרדים. תמורות אלו י הכשרה המותאמים למאפיינים ולכונבעיקר למכללות ומ

נבעו ממספר מקורות, חלקם פנימיים מתוך המגזר החרדי, אשר עובר תהליכי מודרניזציה 

( שנבעו Top Down)ממשלתיים -וחלקם חיצוניים( Bottom Upוישראליזציה אינטנסיביים )

דיניות, בעיקר באגף התקציבים של משרד האוצר כלכליים של מעצבי מ-מאינטרסים תועלתניים

 הממשלה. והמועצה הלאומית כלכלית במשרד ראש

 ,אחד מיני רבים ,מסלול הכנה והתאמה לעבודה השתלבות בלימודים אקדמיים גבוהים מהווה

טכנולוגי של גברים חרדים בשירות -עבור אוכלוסיות חרדיות מגוונות, זאת במקביל לשילוב מקצועי

אזרחי, הכשרות מקצועיות והפנייה למרכזי השמה ייעודיים לתעסוקה. כך למעשה גדל  צבאי או

מעשרות תלמידים בודדים  1996-2016שנים ם שהשתלבו במסגרות אקדמאיות במאוד מספר החרדי

יחד עם הלומדים במסגרת מכינות קדם . נשים 60%-סטודנטים חרדים, מהם כ 12,000-כלכדי ל

מלאך, רגב ) חרדים במערכת ההשכלה הגבוהה בכללותה 13,000מעל אקדמאיות, לומדים כיום 

מרבית החרדים פונים בעיקר למוסדות  הניכר, למרות השינוייחד עם זאת ו(. 2016 וכהנר,

וד הנגישים כיום מוסדות אלו מגבילים את היצע תחומי הלימ .המותאמים לאורח החיים החרדי

אף הרצון להשתלב במעגל התעסוקה ובאקדמיה -עלעל כן, המעוניין בלימודים גבוהים.  ,לציבור זה

 עשרותשבו הם מצויים זה )מרצון( בישראל, מרבית בני הקהילות החרדיות דבקים בבידול החברתי 

מהסטודנטים החרדים לומדים במוסדות  90%-בשנים. מחקרים שונים מלמדים כי למעלה מ

. (2012, ובראל מלחי)שבהם מתקיימת הפרדה בין נשים לגברים  ,המותאמים לאורח החיים החרדי

בנוסף, מגמת הלימוד הנוכחית משקפת יחס פרגמטי ואינסטרומנטלי בעיקרו של מרבית 

בות העליונה שהם הסטודנטים החרדים לעולם ההשכלה הגבוהה, ולא על שינוי ערכי לגבי החשי

 מייחסים ללימודי הקודש בהשוואה לכל תחום לימוד אחר. 

 

ולא , בעיקר בשל צרכים כלכליים ובשל צרכי הפרנסה מודים אקדמיים נעשיתיהפנייה לל, על כן

. עם זאת, ברור שצעירים חרדים רבים מבינים, יותר מאשר בעבר, כי בשל סקרנות אינטלקטואלית

                                                           
דיווח על  מבוססיםהחרדים בהתאם לסקרים מדגמיים הקיימים פערים בולטים בין נתונים אודות שיעור האקדמאים  2

אצל  19%-, בהשוואה לנתונים מינהליים שונים. בעוד שהראשונים מעידים כי שיעור האקדמאיים החרדים הנו כעצמי

 8.3%על ככל הנראה עומד הוא אצל הגברים, הרי שנתונים מינהליים מלמדים כי שיעור זה נמוך בהרבה ו 8%-הנשים ו

  (2017)רגב,  25-35גילאים החרדים ב בלבד אצל הגברים 2.4%בקרב הנשים ועל 
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לימודים גבוהים סיכוייהם להשתלבות מוצלחת בשוק העבודה הישראלי ללא הכשרה מקצועית או 

יישארו נמוכים. לכן מספר החרדים המשתלבים במסגרות של לימודים גבוהים הולך וגדל באופן 

חשוב לציין כי עד לפני שנים לא מעטות, כלל לא היה ברור מהי מידת העניין של נשים . משמעותי

ם, ומהם החסמים העיקריים שעמם מתמודדים צעירים אלו. וגברים חרדים בלימודים אקדמיי

מחקרים שונים הוכיחו כי ישנן קבוצות גדולות של חרדים המעוניינים להשתלב בלימודים גבוהים 

, : כהן2008מלחי, כהן וקאופמן, ) או מקצועיים, אך עומדים בפניהם חסמים וקשיים שונים ורבים

ניתן למנות פערי ידע משמעותיים, היעדר מידע  ,2008-מר הנזכבין החסמים שאותרו במחקר (. 2005

ממצאים . איכותי על מסלולי הלימוד השונים והעדר תמיכה חברתית וכלכלית בבחירת מסלול זה

נשים ובעיקר ל זוהו בעבר מהווים מכשול משמעותי( מעידים שאכן החסמים ש2017עדכניים )רגב, 

של החרדים  ל האקדמי. כיוון שההרשמה והקבלהגברים חרדים המעוניינים לצלוח את המסלול

יים נעשית ללא תעודת בגרות או מבחן פסיכומטרי, זאת כחלק מתנאי למרבית המוסדות האקדמ

הקבלה המקלים והמפליגים שנוצרו עבורם, הרי ששיעורי הנשירה של גברים חרדים הנם גבוהים 

למעשה, כמחצית מהגברים החרדים  3ביותר ביחס לנשים חרדיות ואוכלוסיות אחרות באקדמיה.

אף הקשיים והחסמים הרבים -האקדמאיים. על( אינם מסיימים את לימודיהם 25-35הצעירים )

 ,המקבלחיובי ללימודים כלליים ולרכישת מקצוע יחס עליהם הצביעו מחקרים קודמים, נוצר ש

מויה בעיקרה סה סמכות בעולם החרדי,מעין הסכמה חברתית מצד מוקדי הבשנים האחרונות, 

מעיניהם של מקבלי ההחלטות והציבור החילוני. זוהי הסכמה מסויגת הניתנת בדיעבד, לאחר קבלת 

ומותנת בכך שהלימוד ייעשה  ההחלטה להשתלב בלימודים גבוהים, ולרוב היא אינה מלאה ושלמה

 במסגרת חרדית הכוללת הפרדה בין נשים לגברים. 

ידע מחקרי רב ועשיר אודות תהליכי האקדמיזציה  , בשנים האחרונות התגבש ונוצרלמעשה

מלאך  ;2008)מלחי, כהן וקאופמן,  זה תהליךהעצמת הבולמים את בחברה החרדית ועל החסמים 

; 2016; מלחי, 2014; מלאך, 2013; הורוביץ, 2013; זטקוביצקי, 2012; מלחי ובראל, 2011וכהן, 

המחקרים שבוצעו בעבר לא  מרבית ,כן-פי-על-. אף( 2017; מלאך וכהנר, 2016מלאך, כהנר ורגב, 

מידת העניין של נשים בעיקר איפשרו קבלת תמונת מצב שלמה ומלאה אודות המניעים, החסמים ו

זו חיונית במיוחד כאשר מבקשים לברר  סוגיה .ייםברים חרדים בגילאים שונים בלימודים אקדמוג

-כלליותאקדמאיות במסגרות אילו תנאים מעוניינים החרדים ללמוד ן שיטתי ומהימן האם ובבאופ

בהן קיימת הפרדה בין המינים. היעדר מידע מוצק ש, יות מותאמות, לעומת מסגרות אקדממעורבות

בסיס מדגם  ומלא עלמקיף זו באופן  סוגיהם לא בחנו ומבוסס נבע מכך שמחקרים קודמים בתחו

ר לסייע למקבלי ההחלטות במועצה להשכלה גבוהה בגיבוש אמו מידע זה. מייצג של האוכלוסייה

 מתווה המדיניות הרצוי לשילוב והעצמת אוכלוסיות חרדיות שונות בעולם האקדמיה בישראל. 

החלו לעסוק באופן נרחב )הות"ת( המועצה להשכלה גבוהה )המל"ג( והוועדה לתכנון ותקצוב 

כבר בתחילת האלף הנוכחי. הצעדים  רדיתהח לאוכלוסייההרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה ב

ן בהתאם לצרכים שאליה מחויבות המל"ג וכהראשונים נערכו בהתאם לראייה הממלכתית 

ידי יזמים ואנשי ציבור חרדיים שראו חשיבות בשילובם של גברים ונשים -לחצים שהופעלו עללו

מסגרות אקדמאיות  אישרה המל"ג הפעלת 2000בלימודים אקדמאיים. בעשור הראשון, מאז שנת 

                                                           
 2014בשנת  %53רגב מראה כי שיעור החרדים שהתקבלו לאקדמיה ללא מבחן פסיכומטרי או תעודת בגרות עמד על  3

  .2000בלבד בשנת  26%לעומת 
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שבהן ברק ובירושלים, -: פלטפורמות חרדיות בבני יםלחרדים בהתאם למספר מודלים אקדמא

. מודל שני נוהל אקדמיים שונים ותיים תחת אחריות אקדמית של מוסדהתקיימו לימודים אקדמ

בשנת מכון לב. שנים בקרה האקדמית אונו וב כקמפוס חרדי ייעודי לחרדים, דוגמת זה הפועל מזה

ים אשר הדגישה שני שנתית ייעודית להנגשת השכלה גבוהה לחרד-גיבשה המל"ג תוכנית רב 2011

ומדים ומספר המוסדות )ב( והרחבת מספר הל ; : )א( הקפדה על מצוינות אקדמיתיעדים מרכזיים

 יים הנגישים לחרדים )ולערבים(. האקדמ

רויקט המח"רים" )מסגרת חרדית(, וכונתה "פ 2012התוכנית הסופית, אשר החלה לפעול בשנת 

תוכניות ומסגרות הלימוד המותאמות לצרכים הייחודיים של ההרחיבה באופן משמעותי את היצע 

מסגרות מיוחדות לחרדים בפריסה רחבה  14הוקמו  2010-2016האוכלוסייה החרדית בין השנים 

אקדמאיים מוכרים. למדי. מסגרות אלו פועלות באחריות אקדמית ומינהלית מלאה של מוסדות 

בשל לא כל יעדיה הושגו במלואם, הן מלאה ו הייתהעם זאת, מידת הצלחתה של תוכנית החומש לא 

)מלאך, כהנר ורגב,  , והן בשל היעדים השאפתניים שתוכנית זו הציבה לעצמהקשיים וחסמים שונים

חבה משמעותית שהר(. אחד מהקשיים שהתעוררו עקב מדיניות המל"ג הנוכחית נוגע לעובדה 2016

ית בין נשים לגברים במרחב הלימוד. כאמור, הפרדה זו חייבה הפרדה מגדר ,של המסגרות לחרדים

 שנויה במחלוקת ציבורית עזה. 

 מדיניות המל"ג וההתנגדויות לה : הפרדה או שילוב 

רבות וכבדות משקל כנגד מדיניותה המיוחדת של המל"ג טענות עלו  ,החומש הקודםבמהלך 

בניגוד לערכים האוניברסאליים עשויה לעמוד , מדיניות שמגדרית בקמפוסיםשכללה כאמור הפרדה 

ראשית, הוטל ספק בצורך הממשי בהפרדה המגדרית לצורך עידוד והשוויוניים בהשכלה הגבוהה. 

הנחות המוצא של קובעי המדיניות אינן  כי כיוון שנטעןחרדים להשתלבות באקדמיה, זאת 

מבוססות דיין מבחינה עובדתית ומסד הנתונים הקיים. עוד נטען כי הפרקטיקה המחייבת הפרדה 

פרקטיקה זו לא תאפשר  כיו ת הקיצוניות ביותר בחברה החרדית,זו מייצגת בעיקר את העמדו

מות אותן מסגרות מותאמות לחרדים מתונים להשתלב במסגרות אקדמאיות מעורבות, כל עוד קיי

  4ומופרדות.

כי הפרדה מגדרית במוסדות אקדמאיים להשכלה  ,לא אחת ,במישור הערכי והמהותי נטען

על של מוסדות אלו האמונים על ערכי החירות, המחשבה והביקורת וכן  בצביון גועלפעשויה גבוהה 

הסטודנט, המרצה ואיש המחקר. ערך השוויון ללא קשר למינו, מוצאו או השתייכותו החברתית של 

המתנגדים למדיניות ההפרדה הקיימת של המל"ג במח"רים לחרדים, פגיעה זו חלק מ לטענת

כיתות בקמפוסים כלליים במסגרת רק לימודים מותאמים לחרדים, תתרחש גם אם יתקיימו 

טיות על כן מדובר בפגיעה ממשית בעקרון השוויון ולא פחות מכך בציבור הסטודנומעורבים. 

אפליה  עשויה להתקיים ,כמו כןהגברים.  ן( לרעה בהשוואה לעמיתיהלכאורההחרדיות המופלות )

                                                           
ידי גורמים שונים במהלך השימוע הציבורי שערכה המל"ג לקראת סיום גיבוש המדיניות. -טענות אלו נשמעו על 4

אביב, פרופ' פרנסיס רדאי מהאוניברסיטה -ה מומלץ לעיין בטיעוניהם של פרופ' דפנה יואל מאוניברסיטת תלבהקשר ז
אילן, ד"ר יופי תירוש מאוניברסיטת -העברית והמכללה למינהל, מרכז 'רקמן' לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר

ועוד. כל הטיעונים וההסתייגויות מופיעים  ת"א, נתי ליניאל מביה"ס להנדסה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית
מד הזמן האמור להתחשב בזמניותו כנגד ההפרדה המגדרית מתייחסת למ במלואם באתר המל"ג. ביקורת נוספת

המוגבלת של ההסדר הקיים לצורך שילוב החרדים באקדמיה ובחברה הישראלית. למעשה, ההסדרים הזמניים 
סדות ומבנים שהוקמו באופן ייעודי לטובת החרדים לא נסגרים, אלא מתבססים הופכים, כביכול, להסדרים קבועים ומו

 . שנים מספר תוך החרדים מסלולי לסגירת יעד ומתרחבים ללא קביעת נקודת
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כלפי מרצות המנועות מללמד גברים חרדים ומכל מרצה מאוכלוסייה אחרת אשר איננה מקובלת 

 על הציבור החרדי. 

המדיניות הרי כי כן, המל"ג נדרשה לתת מענה הולם לטענות אלו ולטענות נוספות כנגד 

לקיים במסגרות ניתן  םאותשהגבלות ו גדרים וסייגים בנוגע להסדרים ולהמתוכננת ועל כן נקבע

יות המותאמות לחרדים, זאת במטרה לצמצם למינימום הנדרש את ההפרדה המגדרית אקדמ

קשה המל"ג לבסס י, בובמקביל לקהלי היעד החרדיים במסלולי לימוד לתואר ראשון בלבד. בנוסף

מידת הצורך והחשיבות שמייחסת החברה החרדית, על לגבי מחקרי ושיטתי את הערכותיה באופן 

 גווניה השונים, לסוגיית ההפרדה המגדרית במוסדות אקדמאיים שונים. 

 לקובעי המדיניותמנת לסייע -על ים את פערי הידע הקיימים בתחום,להשלמחקר זה נועד 

מידת החשיבות המיוחסת להפרדה מגדרית דבר במל"ג ושותפיה בתהליך קבלת ההחלטות, ב

  בבואה להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.  ,בחברה החרדית
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 מטרות המחקר    .ב

 ,מחקר זה נולד כתוצאה מדיון נוקב ומתמשך בין המצדדים בהמשך המדיניות הנוכחית של המל"ג

מסגרתן מתקיימות רמות בשהמאפשרת את קיומן של מסגרות אקדמאיות ייעודיות לציבור החרדי, 

בה הוגשו למל"ג שהמתנגדים למדיניות זו. במהלך התקופה  ביןשונות של הפרדה בין נשים לגברים, 

מדיניות המתוכננת לחומש הבא, נערכו התייעצויות ודיונים שונים, הן במסגרת הצעת התנגדויות ל

טיעונים עזים, נשמעו והועלו , במהלך דיונים אלו 5מה והן מחוצה לה בפורומים שונים.המל"ג פני

יות חריגה בחלק ממסגרות הלימוד האקדמכבדי משקל ונחרצים בעד או נגד ההפרדה הייעודית וה

ם השקפת עולמם של התומכים והמתנגדיערכיים הנובעים מוטיעונים נורמטיביים  חלקםלחרדים, 

 המתרס.  צדימשני 

ותה על מערך נתונים עובדתי לנוכח הדיון הער בנושא, ביקשה המל"ג לבסס את מדיני

; מהותיותשיטתי ועדכני אשר בעזרתו ניתן יהיה לקבל החלטות באופן מושכל באשר למספר שאלות 

יים ? )ב( באיזו מידה מוכנים חרדים שים החרדים להשתלב בלימודים אקדמ)א( באיזו מידה מבק

( האם חרדים בעלי תואר ? )גכלליות-גילאים שונים ללמוד במסגרות אקדמיות מעורבותמקהילות וב

במסגרת אקדמית מעורבת? )ד( בנוסף, תארים מתקדמים אקדמי )ראשון( מוכנים יהיו ללמוד 

ביחס  וגברים חרדים תפיסות של נשיםהבדלים בעמדות ובחון באיזו מידה קיימים התבקשנו לב

 לימודים מעורבים בפרט? ביים בכלל וות בלימודים אקדמלהשתלב

 באופן הבא : רות המחקר בהתאם לכך גובשו מט

  6 להשכלה גבוהה , על גווניו השונים,הציבור החרדי עמדותבחינת  

  ים בציבור החרדייעיקריים ללימודים אקדמאומניעים זיהוי חסמים 

  בחינת יחסה של החברה החרדית לבחירת מסגרות אקדמאיות נפרדות או מעורבות

 )מגדרית ומגזרית(

ומדיניותה המחקר הנוכחי אמור אפוא לסייע למועצה להשכלה גבוהה לגבש את החלטותיה 

צות וגילאים שונים בלימודים אקדמיים בכלל ולימודים בדבר מידת הצורך של חרדים מקבו

יים המותאמים לציבור החרדי בפרט, הכוללים גם הפרדה מסוימת בין נשים לגברים. לפיכך, אקדמ

גיבוש מסד הנתונים העובדתי שהיה חסר, במידת מה, לתכנון העתידי של סייע בלהמחקר נועד 

מדגם מייצג של  נשען עללציין כי מחקר זה יש  מערכת ההשכלה הגבוהה לחרדים בישראל. 

ההשכלה  הנגשתל בעזרתו ניתן להסיק מסקנות כוללניות ביחסש, החרדים בישראלאוכלוסיית 

על  שלא התבססו כלל). בשונה מסקרים ומחקרים אחרים שנערכו בתחום זה לציבור זה הגבוהה

להתייחס לממצאים כאל ממצאים מוצקים ומבוססים היטב מבחינה הרי שכאן ניתן  7,(מדגם מייצג

 סטטיסטית ומחקרית. להלן תיאור מתודולוגי מפורט של מערך המחקר. 

 מערך המחקר .ג

                                                           
'במכון הישראלי לדמוקרטיה' ובו נדונה  16.9.2016-כך למשל יום העיון שכותרתו היתה "חרדים לאקדמיה" שנערך ב 5

 בהרחבה סוגיית ההפרדה המגדרית והמגזרית של החרדים באקדמיה בפורום של משפטנים ואנשי ציבור שונים. 
( להשכלה גבוהה ולא רק למי שכבר פנה 45-81יודגש כי הכוונה היא לכלל הציבור החרדי בגילאים הרלוונטיים ) 6

 ללימודים אקדמאיים. 
  .2016, מלאך, 2014, מלאך, 2012, מלחי ובראל, 2010(, מלחי, 2008ראו למשל מחקרם של מלחי, כהן וקאופמן ) 7
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שנועד לבחון עמדות של יחידים ( Descriptive Study)מחקר זה הנו מחקר תיאורי :  סוג המחקר

ביחס לסוגיה ציבורית וחברתית בישראל,  תהחרדיאוכלוסייה מקבוצה חברתית מובחנת, ה

ות ייחודית. מחקר תיאורי מספק התבוננות מדויקת באשר לשכיחותן של עמדות ותופעות חברתי

של אוכלוסיות חרדיות  ר עמדותהמחקר הנוכחי בחן בעיק 8אותן מבקש המחקר לבחון.ששונות 

לגבי מידת נכונותן להשתלב שונות )מבחינת מין, גיל, אזור מגורים והשתייכות לזרם חרדי( 

 .)מבחינה מגזרית ומגזרית( בפרט יים מעורביםבלימודים אקדמיים בכלל ובלימודים אקדמ

מחקר  שימוש הוא שאלוןבו נעשה ש: כלי המחקר כלי המחקר ואופן עריכת סקר

(questionnaire)  ייעודי אשר הופץ באמצעות סקר(survey ) טלפוני שכלל מדגם מייצג של

סקר הנו לציין כי  ראוייים בישראל. גילאים הרלוונטיים ללימודים אקדמהאוכלוסייה החרדית ב

כלי מחקר נפוץ ומקובל המאפשר לצלם 'תמונת מצב' של מציאות קיימת או מערך העדפות של 

 מסייע בפיתוחיחידים, קבוצות או אוכלוסיות שונות. אפיון מערך העדפות ושכיחויות של עמדות 

 שונות, זאת כפי שנדרש ממחקר זה.ת ותחזיות ביחס להתנהגויות צפויות או עתידיות של אוכלוסי

הנחקרת היתרון הבולט בעריכת סקר טלפוני קשור לאפשרות לגבש מדגם מייצג של האוכלוסייה 

לסקר טלפוני קיימות מגבלות מוכרות שנובעות ת ובעלויות סבירות. יחד עם זאת, בזמן קצר יחסי

למתן מענה לסקר. כלומר, למרות ההקפדה על מדגם מייצג של המוגבלת מעצם ההיענות הטלפונית 

נשאלים שקשורה לכך ית )אימננטית( היית המשיבים, הרי שקיימת הטיה מּובֶנת ומהותאוכלוס

 מוהתנגדות ראשונית, לא יסכי קרבםאו מעורר ב םשנושא המחקר רחוק מליב יםלפוטנציא

מלכתחילה לקחת חלק בריאיון הטלפוני. לפיכך, ניתן לומר על הסקר הנוכחי )כמו על כל סקר 

ידה מסוימת של סלקטיביות במידת הייצוגיות של המשיבים, זאת למרות טלפוני אחר(, כי יש בו מ

  9 .היותו מבוסס על מדגם מייצג של האוכלוסייה החרדית בישראל

שאלות שמרביתן היו שאלות 'סגורות'. גיבוש השאלון  36המחקר התבסס על שאלון קצר שכלל 

משיבים ולאחריו בוצעו בו  50ארך מספר שבועות והוא נוסה במסגרת פיילוט )ניסוי( שהקיף 

בגיבוש השאלון לקחו חלק חוקרים נוספים המתמחים בחקר עמדות התאמות ותיקונים מעטים. 

המחקר בחן את שאלון סטטיסטיקאית שליוותה את כל הליך המחקר.  בחברה החרדית וכן

מניעים וחסמים ללימודים ; )ב( ני לימודים והשכלה תורנית וכללית; )א( מאפייההיבטים הבאים

כלל ובפרט סדרת שאלות ביחס למידת העניין מידת העניין בלימודים אקדמאיים ב ; )ג(אקדמאיים

; )ד( מידת התמיכה או מות לחרדים לעומת מסגרות כלליותאבלימודים אקדמאיים במסגרות מות

 אקדמאיים חרדים)ה( מידת העניין של ; ההתנגדות של הסביבה הקרובה בלימודים אקדמאיים

דמוגרפיים. אדגיש כי שאלון -)לתואר שני(; )ו( פרטים סוציובלימודים אקדמאיים 'מעורבים' 

נעשה שימוש בעבר לבחינת העמדות  בהםשהמחקר הנוכחי נשען על שאלוני מחקר דומים 

; מלחי,  2008יים )מלחי, כהן וקאופמן, נטים חרדים ושל חרדים שאינם אקדמוההתנהגות של סטוד

 (. 2016; מלחי,  2012

                                                           
יג מחקרים הבוחנים קשרים בין משתנים שונים שייכים גם הם למערך מחקר תיאורי, אך המחקר הנוכחי בוחן ומצ 8

אך ורק את השכיחות של העמדות וההתנהגות בקרב האוכלוסייה החרדית ביחס לסוגיית הלימודים האקדמאיים 

  בישראל.

שעות שונות במהלך בייצוגיות הקשורה לשעה והיום בה נערך הסקר. המקצועית אף מתייחסים לשונות בבספרות  9

  , מצב תעסוקתי ומצב משפחתי. גיל, מיןהתאם לבכים לקבוצות שונות של אוכלוסייה היום משיבים אנשים השיי
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 :  מאפייני המדגם

 45-18מייצג של כלל האוכלוסייה החרדית בישראל בגילאים  10שכבותהסקר מבוסס על מדגם  

דמוגרפיים כגון גיל, מין ואזור -בסס על מאפיינים סוציוגיבוש המדגם התבאזורים שונים בארץ. 

( של הלשכה 2015אדם )-מגורים בהתאם לנתונים הקיימים אודות אוכלוסייה זו בסקר כוח

-18   המרכזית לסטטיסטיקה. בתחילה חילקנו את אוכלוסיית המחקר לארבע קבוצות גיל שונות:

לב הפיילוט נוכחנו לדעת שאוכלוסיית המחקר הרלוונטית הינה . לאחר ש45-66, 35-44, 25-34, 24

ומעל גיל זה הסיכויים להשתלבות בלימודים אקדמאיים בציבור  50הקבוצה שגילה הוא עד גיל 

לגילאי  הנוכחיתאת אוכלוסיית המחקר  גביללכן לאחר הפיילוט הוחלט לההחרדי נמוכים למדי. 

בשלב העיבודים קבוצות הגיל בתוך קבוצה זו.  בהתאם לפרופיל רכו והראיונות נע 18-50

וקבוצת  18-34גילאים בד שחולקו לקבוצת גיל צעירה בהסטטיסטיים הגדרנו שתי קבוצות גיל בל

)כמעט( . בנוסף, ניתן משקל 50הגיל המרבי של המשיבים היה ומעלה, כאשר  35ל מבוגרת של בני גי

  11.לנשאלים מאזורים שונים בארץ נאליפרופורציושווה לנשאלים משני המינים וכן ייצוג 

חרדים המייצגים את כלל האוכלוסייה  760הכול -בסךרואיינו במחקר במסגרת המדגם המייצג 

( 77%-. מרבית הנשאלים )כבישראל ללימודים אקדמאיים חרדית הבוגרת הרלוונטית )תאורטית(ה

יות שונות למדו במסגרות אקדמים חרדיות אשר נש 220תואר אקדמי. בנוסף, רואיינו עוד ללא היו 

אשר עמדותיהן ביחס לשאלות ומטרות המחקר נבחנו בעזרת שאלון מחקר זהה  ,בעת עריכת הסקר

לזה שנערך מול כלל אוכלוסיית המחקר. כיוון שטענות כבדות משקל עלו ביחס למידת רצונן 

שנו לבחון עמדות מעורבים, בק-ונכונותן של נשים חרדיות ללימודים אקדמאיים במוסדות כלליים

 אלו בקרב סטודנטיות חרדיות באופן נפרד ומובחן. 

החרדיים בהתאם לחלוקה  נשאלים חרדים מכלל הזרמים 980ל רואיינו במחקר והכ-בסך

קריים, חלוקה גילאית ומגדרית התואמת את החלק היחסי של האוכלוסייה ילאזורי מגורים ע

  12החרדית הבוגרת בישראל.

 

 

 אוכלוסיית המחקרמאפייני רקע של  .ד

דמוגרפיים ייחודיים של -בטרם יוצגו ממצאי המחקר נבקש להקדיש תשומת לב למאפיינים סוציו

אוכלוסיית המחקר החרדית וכן של מאפייני ההשכלה והתעסוקה של אוכלוסייה זו, שלהם השלכות 

                                                           
 ניתן, פשוטה אקראית בדגימה ביטוי לידי באות לא אשר, במדגם קטנות אוכלוסיות-תת של ייצוג להבטיח כדי  10

 לאחר. אוכלוסייה-תת מכל נדגמים של מתחלמסוי מכסה מבטיחים, המדגם בחירת בעת. שכבות בדגימת להשתמש

. במחקר הקבוצות-תת של יצוג עודף בשל הטיה ליצור שלא מנת על השכבות משוקללות, הסטטיסטי הניתוח בעת, מכן

 הקבוצות הן חרדים מקבוצות גיל מובחנות, נשים וגברים בחלוקה כמעט שווה וחרדים מאזורים שונים בארץ. -זה תתי

ות אשר על בסיסן סדירות ומהימנמדגמיות אין בנמצא קבצי נתונים מינהליים או סדרות נתונים למיטב ידיעתי,  11

תפלגות ההשתייכות לזרמים חרדיים שונים. על כן, לא ניתן היה להוסיף למדגם השכבות המייצג ניתן לקבוע את ה

קריטריון הקשור להשתייכות לזרם חרדי. עם זאת, ממצאי המחקר מעידים על התפלגות מאוזנת של נשאלים מכלל 

 הזרמים החרדיים העיקריים. 

  מהפניות נענו בסירוב 'סמוי'. %5מכלל הפניות. עוד  %28-רי המסרבים להשיב לסקר עמדו על כשיעו 12



14 
 

בות. נבקש מעור-יים במסגרות כלליותהעניין בלימודים אקדמיים ולימודים אקדמ ברורות על מידת

חלוקה הפנימית לזרמים העיקריים בציבור החרדי. חלק זה גם לאפיין בחלק זה של המחקר את ה

 מהווה למעשה מעיין מבוא לפרק הממצאים העיקרי להלן. 

 דמוגרפיים -מאפיינים סוציו  .1

כיוון שההשתייכות לחברה החרדית בישראל מושתתת בעיקרה על היקשרותם הוולונטרית של 

 בנמצא הגדרהאין פרטים וקבוצות חברתיות לקולקטיב שגבולותיו והגדרותיו אינם אחידים, אזי 

. במידה רבה, ההשתייכות לציבור החרדי מבוססת על לשאלה "מיהו חרדי?" אחת מוסכמת וברורה

בה הם חיים. בשונה מקבוצות אוכלוסייה שוהאמון של פרטים לקהילתם ולחברה מידת הנאמנות 

אחרות בישראל ובכלל, שלהן מאפיינים דתיים, אתניים וגיאוגרפיים ברורים, הרי שההשתייכות 

מוגדרת הלחברה החרדית איננה תכונה מולדת אלא נובעת מהשתייכות המושתת על בחירה, 

 . מודרניות וחילוניותתפיסות עולם ההתנגדות למידת על )בחלקה( גם 

הגילאים, מצב משפחתי, מספר ילדים,  בפירמידתעם זאת, קיימים מספר מאפיינים הקשורים 

את מרבית החרדים  ובלעדיאזורי מגורים ומאפייני השכלה ותעסוקה אשר מאפיינים באופן ייחודי 

לידי  הבאה ,ור החרדי פנימהשונות חברתית ותרבותית רבה מאוד בתוך הציב יש ,בה בעתבישראל. 

הממצאים הנוכחיים בהמשך ניתן יהיה להתרשם כי ביטוי בהתפלגויות המשיבים לסקר זה. 

הרבה מן המשותף המרואיינים בסקר, שלהם למידת 'החרדיות' של מוצקה מהווים אמת מידה 

 כלל הקהילות והזרמים החרדיים העיקריים בישראל. ב

ובהמשך  ,קע האישיים של האוכלוסייה החרדית בסקר)א( מאפייני הר תחילה נציג את

מאפייני ההשכלה התיכונית והגבוהה של לנתייחס )ב( לחלוקה לזרמים ופלגים חרדיים עיקריים )ג( 

 אוכלוסיות הסקר ולבסוף נתייחס גם )ד( למצב התעסוקתי ורמות השכר של אוכלוסיית הסקר. 

 מצב משפחתי קבוצות גיל, גיל ממוצע ו 1.1

החלוקה לקבוצות גיל במסגרת המדגם בסקר התבססה על החלוקה הגילאית של כאמור, 

(. 2015האוכלוסייה החרדית כפי שהיא משתקפת בסקר כ"א של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

  קרובות במטרה לחזק את מהימנות הנתונים.  בסקר זה בחרנו לקבץ מספר קבוצות גיל

 המשיבים במדגם: חלוקה לגילאים בהתאם להתפלגות  1לוח 

 

-18: בני שתה מטעמי נוחות סטטיסטית כדלקמןנע עיקריותקיבוץ קבוצות הגיל לשתי קבוצות גיל 

מכלל  41%ומעלה המהווה  35רואיינים( והקבוצה השנייה מגילאי מכלל המ 59%)סה"כ  34

של קבוצות הגיל של כלל המשיבים בהתאם  שקלולמדגם. יש לשים לב כי נערך הנכללים את ב

רשת דגימה מסכ"א לאוכ' החרדית 
2015בישראל לפי גיל,   

תוצאות רשת הדגימה בסקר 
2016החרדים לפני שקלול   ,   

תוצאות רשת הדגימה בסקר 
6201החרדים לאחר שקלול   ,   

מספר       גיל
 באחוזים   משיבים

מספר 
 באחוזים  משיבים

18-24 72021 21.3% 141 18.5 162 21.3 

25-34 109807 32.5% 308 40.5 247 32.5 

35-44 74009 21.9% 238 31.3 167 21.9 

45-66 81558 24.2% 74 9.7 184 24.2 

Total 337394 100.0% 761 100.0 760 100.0 
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אדם של הלמ"ס. בהתאם לכך עמד הגיל ממוצע של אוכלוסיית -להתפלגות הגילאים בסקר כוח

ספר ילדים, כאשר מ 5ר הילדים הממוצע עמד על . מספ32.5ושל הגברים על  33.5סקר על הנשים ב

 13. 16הילדים המקסימלי היה 

( היו רווקים והרוב המכריע הנם נשואים 13%-: שיעור נמוך מבין כלל המשיבים )כ מצב משפחתי

התפלגות . נתונים אלו תואמים למדי את גרושים או אלמניםמכלל המשיבים היו  2%(. רק 85%)

( ומשקפים נאמנה 2016שנתון החברה החרדית בישראל )דית המוצגים במאפייני האוכלוסייה החר

בקרב  2014הנשואים המשפחתי של מרבית החרדים בישראל )לשם השוואה שיעור את המצב 

 . בלבד( 62% חרדית עמד על-האוכלוסייה היהודית הלא

אה לקבוצת ( בהשוו18-34באופן לא מפתיע, קיים שוני בשיעור הרווקים בקבוצת הגיל הצעירה )

( מכלל הצעירים החרדים היו רווקים בהשוואה 21%ומעלה(. כחמישית ) 35הגיל הבוגרת )בני 

בהתאם, יש  מעט יותר אלמנים בקרב קבוצת המבוגרים.  1.5%זניח שעמד על רווקים לשיעור 

 . 14 וגרושים בקבוצת הגיל המבוגרת בהשוואה לקבוצת הגיל הצעירה

 ובסה"כ( קבוצות גיל, )באחוזים לפי מגדר: מצב משפחתי, 2לוח 

 אלמנים, גרושים נשואים רווקים מגדר

 N באחוזים N באחוזים N באחוזים 

 2.3% 8 85.3% 297 12.4% 43 גברים 

 1.7% 7 85.0% 351 13.3% 55 נשים

קבוצת 
 גיל

      

18-34 94 95.9% 350 78.0% 5 1.1% 

35+ 4 4.1% 298 95.5% 10 3.2% 

 2.0% 15 85.2% 648 100.0% 98 סה"כ 

 

 

 חלוקה לזרמים חרדים :  1.2

אחד מהקשיים בגיבוש מדגם מייצג של האוכלוסייה החרדית נובע מכך שבמסגרת סדרות הנתונים 

נהליים של המוסד מרכזית לסטטיסטיקה ומסדי נתוני מהממשלתיות, בעיקר נתוני הלשכה ה

-ליטאי, חרדי -החרדי לזרמים החרדיים המרכזיים שהם הזרם לביטוח לאומי, אין בנמצא חלוקה

ראשית זו קיימים במגזר החרדי קהילות וזרמים נוספים . מעבר לחלוקה ספרדי-חסידי והחרדי

המקובלת על דעת מרבית  אשר קשה מאוד להעריך את גודלם מבחינה סטטיסטית. הנחת היסוד

וה פחות או יותר, כלומר כל זרם מהווה ייחסת לחלקו היחסי של כל זרם משקל שוהחוקרים מ

                                                           
  50-45נשאלים בגילאים  52יובהר להלן שבמהלך הסקר רואיינו  13

 הזוג-בלבד מבני %16-בהשוואה ל ,תואר אקדמי ותשל הגברים בסקר היו בעל)נשים( זוגן -מבנות %40נמצא כי  14

 ים החרדיות שהשתתפו במחקר.  הנששל  )הגברים(
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לפיה ש דומה. ממצאי הסקר הנוכחי מלמדים על חלוקה (2009)לוין,  כשליש מכלל הציבור החרדי

 10.5%. עוד 26%והספרדים  29%מכלל החרדים, החסידים  34%-מהווה הציבור הליטאי בישראל כ

פתוח מעט יותר צביון חברתי הם של ,ולחרדים המודרניים 15 מכלל החרדים שייכים לחסידות חב"ד

להלן לקהילות חרדיות אחרות. התרשים  כלפי מערכת ההשכלה הגבוהה, זאת בהשוואהוסובלני 

 16ממחיש חלוקת משנה זו בתוך הציבור החרדי. 

 2016יים, באחוזים מכלל המשיבים, קרי:  התפלגות לזרמים חרדיים ע 1 תרשים

 

מן הנתונים הללו ניתן להסיק כי הסקר משקף נאמנה את החלוקה הפנימית לזרמים 

החרדים את יחסם של המשתייכים לזרמים אציג העיקריים בתוך הציבור החרדי. בהמשך הסקירה 

 בקמפוסיםים מעורבים בדבר מידת הנכונות ללימודים אקדמילשאלות הליבה של המחקר  השונים,

ל ובכיתות נפרדות. ראוי לציין כי מחקרים שונים מלמדים על כך שיחסה של הקבוצה החסידית, ע

בהשוואה  ,מחמיר וקפדני יותרהינו  ,וההפרדה בין נשים לגבריםשלל חצרותיה, לסוגיית הצניעות 

, ; וסרמן 2016פתוח של הזרמים הספרדיים והליטאיים סביב נושא זה )מלאך וכהנר, ליחס סובלני ו

 (. 2007; וקסמן,  2015

עם זאת, אמירה זו איננה מוחלטת ובוודאי לא משקפת את מלא המורכבת הנוגעת לצורך 

בהפרדה בין נשים לגברים בזירת חברתיות ותרבותיות שונות בעולם החרדי. לא זאת אף זאת, חלק 

ים, מהממצאים במחקר זה מעידים דווקא על פתיחות לא מבוטלת מצדם של המשיבים החסיד

קשור  התייחסותהיבט נוסף שראוי ל פתיחות אשר הסותרת את ההערכות הקודמות סביב נושא זה.

מעותי. כאן ביטוי מש ה מוצאתשל קבוצת החרדים המודרניים אשר אינ ,בסקר זה ,הזניח הלחלק

חלוצים שלפני המחנה ופורצי  םוחלקם אף מהוויקבוצה זו מהווה מרכיב במעמד הביניים החרדי, 

עם זאת, בסקר זה הנשען על מדגם מייצג של . בתחומי התעסוקה והאקדמיה אקטיביסטייםדרך 

שיעור זה נמוך  מכלל המשיבים. 5%-פחות מהחרדים המודרניים מהווים  האוכלוסייה החרדים

                                                           
 אחרותיות חסידקבוצות תרבותיים ייחודיים המבדילים אותה מ-למשתייכים לחסידות חב"ד מאפיינים חברתיים 15

החלוקה לזרמי משנה בתוך הציבור החרדי התבססה על השתייכות המשיבים לאחד מבין הזרמים הללו. מבין כלל  16

 משיבים בלבד 26איש ולחרדים המודרניים  38המשיבים מנו המשתייכים לחסידות חב"ד 

ליטאים
34%

חסידים
29%

ספרדים
26%

ד  "חב, מודרנים
ואחר
11%
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לפיה מהווים החרדים המודרניים ש( למל"ג 2016מהערכתם האחרונה והעדכנית של מלאך וכהנר )

בהסתמך על המחקר הנוכחי ומחקרם של מלאך וכהנר, ניתן לומר  החרדי. מכלל הציבור  10%-כ

 מכלל הציבור החרדי.  10%-5%         בזהירות כי גודלה של קבוצה זו נע ככל הנראה על שיעור שבין

 

 בגיל התיכון ימודים ומסגרת הלת השכלה ורמ 1.3

 

מאפייני ההשכלה של נשים וגברים חרדים שונים בתכלית מאלו של יהודים שאינם חרדים, זאת 

הערך המקודש והעליון שחברה זו מייחסת דת של ציבור זה וכן בשל הזהות הנבדלת והמיוחבשל 

מלמד על התפלגות ההשכלה הפורמאלית  3תרשים הגברים החרדים. עבור ללימודי קודש תורניים 

 בים לסקר. של כלל המשי

 2016, : התפלגות רמות השכלה, לפי התעודה הגבוה ביותר )באחוזים מכלל המשיבים(3תרשים 

 

 

 

 

 20%) 23%-מן הממצאים הנוכחיים מסתבר כי שיעור החרדים שלהם תואר אקדמי הנו כ

הנו גבוה במעט משיעור (. זהו שיעור גבוה למדי שאו שלישי אר שניבעלי תו 3%-בעלי תואר ראשון ו

מכלל החרדים )שנתון  19%החרדים הלומדים לתואר אקדמי שעמד בשנת הלימודים תשע"ד על 

עם זאת, שיעור זה אינו משקף את המצב הממשי במגזר החרדי,  (.2016החברה החרדית בישראל, 

 8%-ד על כ( עומ25-35אשר נתונים עדכניים הראו כי שיעור החרדים שלהם תואר אקדמי )בגילאים 

יש להניח כי ייצוג גבוה זה נובע מהעובדה כי  (.2016בקרב הגברים )רגב,  2.5%-בלבד בקרב הנשים ו

/ ס יסודי "בי
ב"חט

4% שנות לימוד12
14%

תעודת בגרות
6%

תעודת הוראה
20%

הנדסאי
3%

BAתואר ראשון 
20%

תואר שני או  
שלישי
3%

ללא אף תעודה
24%

אחר ולא ידוע  
6%
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, חרדים בעלי תואר אקדמי בעקיפיןדרבן בתחום האקדמיה במגזר החרדי, של הסקר עצם העיסוק 

נשים, היו מכלל המשיבים, רובם  20%-כעוד בהשוואה לחרדים ללא תואר אקדמי.  ו,להשתתף ב

בסמינרים להוראה וחינוך לנשים  לרוב, ,שנרכשו )תעודות לא אקדמאיות( בעלי תעודות הוראה

 3%-רק לאף הצורך המשווע בתעשייה בשוק העבודה בבעלי מקצוע ברמת הנדסאים, -עלחרדיות. 

 היו בעלי תעודת בגרות. גם כאן משקפים הממצאים 6%מהמשיבים היו בעלי תעודת הנדסאות ועוד 

בשנת הלימודים תשע"ג )שנתון  10%נאמנה את שיעור בעלי תעודות בגרות במגזר החרדי שעמד על 

שנות לימוד )בי"ס תיכון(  12מכלל המשיבים סיימו  %14בנוסף,  17.(2016החברה החרדית בישראל, 

 18 .ללא תעודת בגרות

מית אף תעודה רש הייתהלא  המשתתפים בסקר( מכלל 24%) לרבעחשוב להדגיש כי  

אלו להמעידה על השכלה העשויה לסייע להשתלבות באקדמיה או בשוק העבודה. סביר להניח כי גם 

( האוחזים בתעודת סיום של בי"ס יסודי או חט"ב אין אפשרויות להתקדם באופן משמעותי 4%)

במשק הישראלי. התפלגות זו נובעת בעיקרה מהעובדה שחלק ניכר מהגברים החרדים מתמידים 

 קודש ממושכים וארוכים ואינם רוכשים כל השכלה פורמאלית אחרת. בלימודי 

בין המתחייבת בחנה הה נערך בעזרתניסיון נוסף להבין את התפלגות רמות ההשכלה במגזר החרדי 

 4תרשים  .המגדריים במגזר זהנשים לגברים, זאת לאור השוני המהותי במאפייני מסלולי הלימוד 

 מדגיש את ההבדלים במאפייני ההשכלה של נשים וגברים במגזר החרדי 

  

                                                           
 . מהנשים %17-בלבד הייתה תעודת בגרות בהשוואה ל %2-שנתון החברה החרדית מלמד כי בין הגברים החרדים ל 17
יודגש כי עיבוד הנתונים ביחס למאפייני רמות ההשכלה של המשתתפים בסקר כלל אך ורק משיבים אשר למדו  18

 התיכון )ישיבה 'קטנה' או גדולה וסמינר לבנות חרדיות(.במסגרת חרדית בגיל 
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 2016, (מגדר: רמות השכלה לפי התעודה הגבוהה ביותר )באחוזים לפי  4 תרשים

 

 

( מכלל הגברים החרדים חסרים תעודה השכלה 43.3%ממצאי המחקר מלמדים כי קרוב למחצית )

רדיות. כאמור, ממצא זה אינו חדשני ולא מפתיע בלבד מהנשים הח 6.2%-רשמית, זאת בהשוואה ל

לנוכח העובדה שמרבית הגברים החרדים לומדים במסגרות תורניות שונות )ישיבות 'וכוללים'(. 

כשליש מכלל  שר לשיעור האוחזים בתעודת הוראה:בנוסף, בולטים ההבדלים בין נשים לגברים בא

בלבד מהגברים החרדים. הבדל  5%-( החרדיות בעלות תעודת הוראה בהשוואה ל32.7%הנשים )

בולט נוסף בין המינים, הנוגע למטרותיו של מחקר זה, מתייחס לממצא המעיד על כך שלרבע 

בלבד מהגברים החרדים יש  12%-בעוד שרק ל ,( מכלל הנשים החרדיות יש תואר ראשון24.7%)

פער משמעותי זה נובע מהעובדה שנשים חרדיות רוכשות בגיל התיכון השכלה כללית זה. תואר 

ניינות בכך להשתלב נרחבת הכוללת לימודי יסוד ולימודי חול משמעותיים, המאפשר למעו

, גברים חרדים אשר בגיל התיכון לומדים לימודי ןיים במסגרות שונות. לעומתבלימודים אקדמ

יים או לימודים גבוהים, גם בגלל חסמים הקשורים לב בלימודים אקדמלבד מתקשים להשתקודש ב

משמעותי להשתלבות בלימודים  אנגלית, המהווים חסםלפערי הידע שלהם, בעיקר בלימודי 

 (. 2014; מלאך, 2008; מלחי, כהן וקאופמן, 2005אקדמיים )כהן, 

יתר של חרדים בעלי תואר אקדמי במחקר זה, משקפת אף ייצוג ה-לסיכום חלק זה, על

התפלגות רמות ההשכלה של המשיבים באופן מהימן את מאפייני ההשכלה במגזר החרדי. חלק 

משמעותי מהנשים ובפרט הגברים החרדים חסרים תעודה רשמית כלשהי, למיעוט קטן מהגברים 

עלות תעודות הוראה, זאת בשל בהן ישנה תעודה בגרות או תעודת הנדסאי. חלק גדול מהנשים 

מבנה מוסדות החינוך וההסללה של נשים רבות לסמינרים להוראה ולחינוך )מקור(. בנוסף, מלמדים 

ההבדלים הרבים במאפייני ההשכלה של נשים וגברים חרדים על פוטנציאל הרבה יותר משמעותי 

על שיעור גבוה של נשים ללימודים אקדמאיים בקרב נשים חרדיות, זאת לנוכח הממצאים המעידים 

בעלות תואר אקדמי ותעודות הוראה בהשוואה לגברים חרדים. היעדר תעודות השכלה פורמאליות 

8
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בקרב כמחצית מכלל הגברים החרדים מהווה אבן נגף משמעותית ביכולתם להשתלב, אם ירצו בכך, 

 במסגרות אקדמאיות שונות. 

 

 שימוש באינטרנט :  1.4

כלוסייה החרדית עשוי להעיד על מידת הפתיחות לטכנולוגיה שימוש במחשב ובאינטרנט באו

אשר חלקים ממנו עדיין נרתעים ומסתייגים מפלטפורמה חיונית זו.  ,והשימוש בה בציבור זה

( מכלל המשיבים לסקר אינם משתמשים כלל 43%-ממצאי המחקר מלמדים כי קרוב למחצית )כ

המשתמשים באינטרנט החרדים שאינם היקף באינטרנט. קיים פער קטן מאוד בין נשים לגברים ב

( מכלל אוכלוסיית המחקר משתמשים באינטרנט 23%מהנשים(. כרבע ) 41%-מהגברים ו 44%)

בביתם באמצעות ספקי אינטרנט כשרים ועוד כרבע גולשים באינטרנט במקומות העבודה או 

המחשב מנטרנט גולש באי ( מהאוכלוסייה החרדית11%-(. חלק קטן )כ24%במסגרת הלימודים )

  .אינטרנט רגיל הביתי דרך ספק

 

 תעסוקה והכנסה  1.5

תחום התעסוקה והעבודה של הציבור החרדי בישראל נמצא בלב הדיון והעיסוק הציבורי והפוליטי 

מזה קרוב לעשור. עד לפני כעשור מעטים עסקו והתייחסו לסוגיה זו, אך בשנים האחרונות הממשלה 

, בהתאם למדיניות תעסוקה מוכוונת יעדים, במרץ לשילוב עוסקים במרץ ושותפיה במגזר השלישי

וקידום של אוכלוסיות חרדיות שונות בשוק העבודה על ענפיו השונים במטרה להיטיב עם הקהילה 

החרדית ולקדם תועלות כלל משקיות וחברתיות. כיוון שמדד שיעור התעסוקה במגזר החרדי הפך 

י למדיניות התעסוקה לאוכלוסייה זו, בחרנו לבחון גם במחקר להיות המגדלור והמכוון העיקר

בקרב  73%-בקרב הגברים ו 51%-כעל עמד ש ,ר התעסוקה באוכלוסייה החרדיתהנוכחי את שיעו

שיעורי התעסוקה בין משקפים היטב את (. הממצאים הנוכחיים 2015סקר כ"א, הלמ"ס, הנשים )

   : ןקבוצות הגיל והזרמים החרדיים השונים כדלקמ
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 (2016), לפי מגדר, גיל וזרם חרדי שיעורי תעסוקה: 3לוח 

שיעור  מאפיין
 תעסוקה 

  מגדר 

 56.0% גברים

 77.9% נשים 

  קבוצת גיל 

 64.7% 18-34בני 

 72.6% +35בני 

  זרם חרדי

 64.3% ליטאים

 71.5% חסידים

 66.2% ספרדים

 75.9% מודרניים, חב"ד ו'אחר'

 68.0% סה"כ

 

בעוד שיעור  56%כי שיעורי התעסוקה של הגברים החרדים עמדו על  אנו למדיםלעיל  3מלוח 

 אלהתעסוקה . שיעורי 78%-וה בהרבה ועמד על כגבכצפוי,  ,היה התעסוקה של הנשים החרדיות

ה בשל חלקם של בעלי התארים מעט משיעור התעסוקה הממוצע שהוצג לעיל, ככל הנראגבוהים 

בהשוואה לחרדים קרב כלל המשיבים, אשר שיעורי התעסוקה שלהם גבוהים יותר, יים בהאקדמ

(. בהמשך נבחן האם ובאיזו מידה משפיע המצב 2015; רגב, 2016תואר אקדמי )מלחי,  ללא

 התעסוקתי על הנכונות להשתלב בלימודים אקדמאיים מעורבים. 

מועסקים בשיעור  18-34ם הבדלים נוספים העולים מן המחקר מלמדים כי הצעירים בגילאי

+ ששיעור התעסוקה שלהם עמד 35-( בהשוואה לקבוצת הגיל המבוגרת בני ה64.7%נמוך במקצת )

. הבדלים אלו נובעים בעיקרם ממאפייני התעסוקה של הגברים החרדים אשר השתלבותם 72.6%על 

רני ממושך רק לימוד תובתעסוקה מתרחשת לרוב בתחילת שנות השלושים לחייהם, לאחר סיום פ

בגיל צעיר ון תעסוקתי וללים', זאת בעוד שהנשים החרדיות מתחילות לרכוש ניסיבישיבות ו'כ

 משק הבית. ביחסית, ובגיל מבוגר חלקן יוצאות משוק העבודה לרוב לצורך טיפול בילדים ו

גם בין הזרמים החרדיים העיקריים נמצאו הבדלים קלים בשיעורי התעסוקה, זאת 

: תרבותיים של קבוצות המשנה המרכיבות את הציבור החרדי-ם החברתייםבהתאם למאפייני

ליטאים וספרדים המהווים את הליבה התורנית של 'חברת הלומדים' המקפידים להתמיד ככל 

בהתאמה( בהשוואה  66.2%-ו 64.3%מועסקים בשיעור נמוך במקצת ) ,שניתן בלימודי קודש

ושל החרדים המודרניים  ,71.5%עמד על  לעמיתיהם החסידים אשר שיעור התעסוקה שלהם

דים מכלל החר 68%הכל, -. בסך76%-והמשתייכים לחב"ד ששיעור התעסוקה שלהם עמד על כ

 19. שהשתתפו במחקר עבדו בעת הסקר

                                                           
יודגש כי מדידת שיעורי התעסוקה במגזר החרדי נותרה שנויה במחלוקת. בין המומחים העוסקים בתחום אין  19

הסכמה על אופן ההגדרה המיטבי של חרדים בסקרי כ"א של הלמ"ס והסקר החברתי. מכאן, שגם נושא מדידת שיעורי 

בהן ההגדרה של חרדים איננה אחידה. לצורך העניין, נסתמך במחקר הנוכחי שן על סדרות נתונים שונות התעסוקה נשע
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 רמת הכנסה 

אשר   20ים בוצעה בעזרת שתי שאלות עוקבותחישוב רמת ההכנסה החודשית הממוצעת של המשיב

חרדית בסקר להעריך נתון מרכזי זה. רמת ההכנסה החודשית הממוצעת של האוכלוסייה ה אפשרו

. יש לציין כי מדידת רמת ההכנסות באוכלוסייה החרדית הנה משימה 21 ש"ח 8,480זה עמדה על 

מורכבת וסבוכה לנוכח היעדר מקורות נתונים מספקים. לאחרונה בוצעה הערכה מקיפה של כלל 

ידי המכון החרדי למחקרי מדיניות )הורוביץ, -ת וההכנסות בציבור החרדי עלסוגי ורמות ההוצאו

(. פרסום עדכני של מכון זה מלמד כי רמת ההכנסה החודשית הממוצעת במשק בית חרדי 2016

 ש"ח.  11,200-עמדה על כ

 

                                                           
על שיעור התעסוקה במגזר החרדי כפי שהוא נמדד במסגרת סקר כ"א בהתאם למוסד הלימודים האחרון )ישיבה גבוהה( 

  של המשיבים.

פני סקלה שנעה -ת, מכלל מקורות הכנסותיהם, עלהמשיבים התבקשו לציין מהי רמת הכנסתם החודשית הממוצע 20

ש"ח ויותר בחודש. משיבים שלא ענו על שאלה זו התבקשו לציין בשאלה  12,000ש"ח בממוצע לחודש ועד  2,000בין 

  הבאה האם רמת הכנסתם החודשית הממוצעת גבוהה או נמוכה מרמת ההכנסה החודשית הממוצעת במגזר החרדי?

לל המשיבים בחרו שלא להשיב כלל לשאלות הנוגעות לרמת הכנסתם. היקף הסירובים לשאלות מכ %15ש לציין כי י 21

 .אלו נחשב סביר בהחלט בסקרים מסוג זה באוכלוסיות מיוחדות כגון האוכלוסייה החרדית
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 ממצאים

 

תיהם של אוכלוסיות החלק הארי של מחקר זה בחן היבטים מגוונים ושונים ביחס לעמדו

יים במסגרות שונות. בנוסף, בחן אקדמ נותם להשתלב בלימודיםוכחרדיות שונות באשר למידת נ

מוכנותם ללמוד במסגרות  המחקר מה היו מסגרות הלימוד של חרדים בעלי תואר אקדמי ומידת

ים להלן יכלול את המרכיבים תארים אקדמאיים מתקדמים )תואר שני(. פרק הממצאמעורבות ל

; )ב( מידת העניין )הכללי( פשריים לפנייה ללימודים אקדמאייםמניעים וגורמים א; )א( הבאים

; )ד( מאפייני ודים אקדמאיות נפרדות או מעורבותיים ; )ג( בחירת מסגרות לימבלימודים אקדמ

חרדיות באשר לאפשרויות  של סטודנטיותימודים של חרדים בעלי תואר אקדמי; )ה( עמדות הל

 מעורבות. -יות כלליותלימוד במסגרות אקדמא

 ייםלימודים אקדמאפשריים להשתלבות במניעים   2.1

יים בכלל על גווניה השונים, ללימודים אקדמבטרם נבחן את ייחסה של האוכלוסייה החרדית, 

וללימודים אקדמאיים במסגרות מעורבות או נפרדות, נבקש להתייחס למניעים והגורמים אשר 

יים בקרב ציבור מאפייני המניעים ללימודים אקדמת אלו. בגינם החרדים בוחרים ללמוד במסגרו

זה עשויים להעיד על מערך הבחירות במסלולי ותחומי לימוד שונים בקרב נשים או גברים חרדים 

תחילה נציג . למדיניות המל"ג בתיעדוף של מסלולים שוניםולכן יש בהם מידע רב ערך שיכול לסייע 

ם / מניע בנפרד ולאחר מיכן נערוך שקלול של כלל המניעים החשיבות של כל גוראת התפלגות מידת 

ין כי המשיבים נתבקשו לציין באיזו מידה תמריצים יצויים. מים לפנייה ללימודים אקדמוהגור

חיוביים שונים, כגון שיפור בשכר או קידום בעבודה עשויים להשפיע על הפנייה ללימודים 

אשר עלולים לעכב החלטה זו, כגון עלויות שכר אקדמאיים, זאת לצד חסמים ומניעים שליליים 

 הלימוד, משך הלימודים ועוד. 

יים )באחוזים ם על ההחלטה לפנות ללימודים אקדמ: מידת ההשפעה של גורמים שוני 5 תרשים
 2016, מהמשיבים במידה רבה, בינונית או מועטה ובכלל לא(

 

39.9%

33.9%

44.8%

61.0%

41.2%

32.6%

28.3%

47.7%

44.8%

73.8%

44.3%

10.4%

9.3%

8.9%

9.7%

8.4%

8.5%

10.1%

14.0%

13.5%

6.5%

6.4%

49.7%

56.8%

46.3%

29.4%

50.5%

58.9%

61.6%

38.3%

41.7%

19.6%

49.3%
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חשש מלימודים ארוכים  
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ידע חסר
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שכונה-חשש מהתנגדות בקהילה

חשש מפגיעה באורח חיים חרדי  

כלל לא או במידה מועטה במידה בינונית במידה רבה
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 :חסמים וקשיים 2.1.1

ללימודים אקדמאים בשש השורות הראשונות בתרשים בין החסמים העשויים לעכב את הפנייה 

מפני  החשש :לעיל יש לשים לב להיבטים הבאים לגביהם דיווחו המשיבים על חשש במידה רבה

 חרדים חיים-; החשש מפני מפגיעה באורח(59%-(; משך הלימודים )כ61.6%עלויות שכר הלימוד )

ממנה נהנים חרדים בעת ש(. חסמים אלו מעוררים שאלות אודות מידת התמיכה הכלכלית 49.3%)

יות. חשוב ות החרדיות במסגרות הלימוד האקדמלימודיהם וכן מההקפדה על סגנון החיים והנורמ

להדגיש שוב כי מרבית המשתתפים בסקר לא למדו במסגרות אקדמאיות ועל כן ניתן להניח כי 

סר היכרות של מסגרת הם דיווחו שיעורים גבוהים מהמשיבים נובעים בחלקם מחוהחששות שעלי

 73.8%ית ולאו דווקא מידע אישי בנושא. לעומת זאת ובאופן מפתיע למדי, הלימוד האקדמ

מהמשיבים ציינו כי הם כלל לא חוששים או חוששים במידה מועטה מפני תגובות בקהילתם או 

( ציינו כי הם 19.6%יים. כחמישית בלבד מכלל המשיבים )דמשכונתם כלפי יציאה ללימודים אק

-חוששים מתגובות אלו במידה רבה. כיוון שלהשפעת הסביבה והקהילה על הפרט החרדי ישנה בדרך

כלל השפעה מכרעת על בחירות אינדיבידואליות, נוכל להניח כי לעמדה זו, המאותתת )כביכול( על 

לגיטימציה מסויגת  רטניות, כאל 'אישור' חלקי ומתןשוליותה של הקהילה בקבלת ההחלטות הפ

 יים בציבור החרדי. ללימודים אקדמ

 :תמריצים חיוביים 2.1.2

יים, חיוביים להשתלבות בלימודים אקדמ מבין מכלול המניעים המהווים תמריצים

בולטים מניעים וגורמים הכרוכים בשוק העבודה ורמות השכר הצפויות לבעלי תארים אקדמאיים. 

מניעים חיוביים כגורמים המשפיעים 'במידה רבה' על הבחירה בלימודים  ל המשיבים שדרגומבין כל

; שיפור (50.5%ון והעניין בתחום הלימוד ); הרצ(56.8%ייה לשיפור בשכר )הציפאלו, יש לציין את 

(. ברור אפוא כי הלימודים 46.3%( ופיתוח קריירה )49.7%) הסיכויים להשתלבות בעבודה

פסים בקרב חלקים גדולים בציבור החרדי כמסלול ניעות כלכלי וחברתי משמעותי האקדמאים נת

המהווה תמריץ חיובי משמעותי להשתלבות באקדמיה. בנוסף לכך, אין להמעיט בחשיבותו של 

הגורם האישי הכרוך ברצון של חלק מהמשיבים להרחיב אופקים מתוך עניין ספציפי בתחומי לימוד 

מהמשיבים ציינו כי העניין בתחום הלימוד עשוי  41.2%-עלם מכך ששונים. עם זאת, אין להת

 להשפיע במידה מועטה או כלל לא ברצונם להשתלב באקדמיה. 

השפעתו על בחירתם  ( ציינו כי מידת61%אחד מהגורמים הבולטים אשר מרבית המשיבים )

פחות משליש הוא השיפור העתידי במעמד החברתי. למעשה,  ,יים הינה מועטהבלימודים אקדמ

( העריכו כי גורם זה עשוי להשפיע עליהם במידה רבה בעת הפניה ללימודים 29.4%מכלל המשיבים )

יים. ממצא זה הולם את המדרג החברתי בתוך מרבית הקהילות החרדיות בישראל, המעלות קדמא

פתיע על נס את לימוד התורה והמתמידים והעילויים בלימודי הקודש כמופת הרצוי. על כן, לא מ

ים נכס חברתי אשר עשוי לשפר את הסטטוס ת החרדים לא רואים בלימודים אקדמישמרבי

משמעותית והחברתי שלהם. לעומת זאת, לגורמים התעסוקתיים והכלכליים ישנה השפעה הרבה 

 על הרצון להשתלב באקדמיה במגזר החרדי. 

 

בהמשך לבחינת מערך המניעים והגורמים להשתלבות באקדמיה במגזר החרדי, ערכנו שקלול 

מיוחד של כל הגורמים האפשריים, אלו העשויים לעכב את ההחלטה ומהווים חסמים לצד 
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החששות והחסמים להשתלבות באקדמיה עולים במקצת על שלל תמריצים חיוביים, ומצאנו כי 

 22ם הקיימים בתחום.תמריצים החיובייהיתרונות וה

יים )באחוזים מהמשיבים על השתלבות אפשרית בלימודים אקדמ: הגורמים המשפיעים ביותר  6 תרשים
 שדיווחו על חשיבות הגורם( 

 

כחולות מעידות -כתומות מעידות על תמריץ חיובי ללימודים אקדמאיים והעמודות הבהירות-: העמודות הכהותהערה
 על חסם או חשש ממסלול זה

ינטגראלי אינם מהווים חלק א ים,, לימודים אקדמיעבור מרבית הנשים והגברים במגזר החרדי

אנו  ,אף הגידול המשמעותי בהיקף הלומדים במגזר החרדי-ממסלול החיים המקובל והרווח. על

עדים לכך שקיימים עדיין לא מעט חששות וחסמים בקרב מדגם מייצג של אוכלוסייה זו. הממצאים 

חסמים מפני השתלבות במסגרות העולים מתרשים מלמדים כי למעשה ישנם יותר חששות ו

והכלכליות הנובעות יות בהשוואה לתמריצים, שרובם ממוקדים בתועלות התעסוקתיות אקדמ

יים עכבים והחסמים מפני לימודים אקדמ. אם נכרוך את כלל הגורמים המייםמלימודים אקדמ

יחד עם זאת, נראה כי  23מכלל הגורמים האפשריים. %59-ים כ)עמודות בהירות( נראה כי אלו מהוו

חיובי מרכזי שמשקלו יים מהווה התמריץ ( כתוצאה מלימודים אקדמ17%בשכר )השיפור האפשרי 

 . יותרהוא הגבוה בשאר הגורמים בין 

                                                           
על החלטתם להשתלב  במסגרת השאלון נדרשו המשיבים להצביע על שני הגורמים המרכזיים אשר עשויים להשפיע 22

יים. במסגרת העיבודים הסטטיסטיים המיוחדים נבדקו מספר המשיבים אשר ציינו את הגורמים מודים אקדמבלי

 .  שדורגו כמשמעותיים עבורם

(, הקושי בשילוב משפחה %9.6(, חשש מעלויות שכר הלימוד )%15.3: פגיעה באורח חיים חרדי )החסמים הם 23

מציאת עבודה לאחר -(, חשש מאי7.5%שש מפגיעה בלימודי הקודש )(, ח8.1%(, חשש ממשך הלימודים )9.6%ולימודים )

(. זאת בהשוואה לתמריצים שכללו בעיקר את השיפור 1.4%שכונה )-( וחשש מפני תגובות הקהילה4.6%הלימודים )

 (. 5.4%( וההתקדמות בעבודה )6.2%(, סיכויי ההשתלבות בעבודה )6.6%(, העניין בלימודים )17%-האפשרי בשכר )כ

17.1%

15.3%

9.6%

9.6%

8.1%

7.5%

6.6%

6.2%

5.4%

4.6%

2.2%

2.0%

1.9%

1.4%

1.2%

1.0%

0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%

שיפור שכר

פגיעה באורח חיים חרדי

חשש מעלויות שכר לימוד

חשש מקושי בשילוב משפחה ולימודים

חשש מלימודים ארוכים

חשש מפגיעה בלימודי קודש  

רצון ועניין בלימודים

שיפור הסיכויים להשתלבות בעבודה

התקדמות בעבודה ופיתוח קריירה

חשש מאי מציאת עבודה 

ידע חסר 

שיפור מעמד חברתי

איסור הרבנים

שכונה-חשש מהתנגדות בקהילה

התאמת הלימודים לחרדים

חוסר עניין בלימודים
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 יים מידת העניין בלימודים אקדמ 2.2

 

כאמור, במקרים רבים, הבחירה במסלול לימוד אקדמי עבור נשים וגברים חרדים )בפרט(, איננה 

  בחירה מובנת מאליה. כל עוד 'חברת הלומדים' וערכיה הנורמטיביים מהווים אבן בוחן חברתית

יים יהיו לרוב אזי לימודים אקדמ קפדנים,המייחסת אידיאל נשגב ללימוד התורה ולבני תורה 

דברים אלו מיוחסים למרבית הקהילות בעדיפות נמוכה בקרב מרבית המשתייכים למגזר החרדי. 

החרדיות והם באים לידי ביטוי בעוצמות ורמות שונות בזרמים חרדיים שונים, כאשר הדומיננטיות 

תייכים לחצרות החסידיות שלהם מורגשת מאוד בזרם הליטאי והספרדי ובמידה פחותה בקרב המש

 והקבוצות המודרניות בציבור החרדי. 

ת העניין להשתלבות וכח רקע חברתי ותרבותי ייחודי זה, ביקשנו לבחון מהי מידנל

? שאלה זו עמדה בפני עצמה, ללא קשר לסוג מוסד בלימודים אקדמיים בקרב הציבור החרדי

מידת  מרכיבים תעסוקתיים. כלומר, המשיבים נדרשו להשיב אודות ההלימודים, אך היא כלל

יים בהנחה כי לימודים אלו עשויים לשפר את סיכוייהם במציאת העניין שלהם בלימודים אקדמ

ביחס לרצון הממצאים להלן מצביעים על תמונת מצב מורכבת  24עבודה או בקידום תעסוקתי.

ישנה קבוצה לא מבוטלת ניתן להתרשם כי שראל. יים בחברה החרדית בילהשתלב בלימודים אקדמ

של ( 34.6%)מידה רבה  ם )לפחות ברמה המופשטת והתאורטית(של נשים וגברים חרדים המביעי

יים. למעשה, מדובר על יותר משליש מכלל הציבור החרדי השתלב בלימודים אקדמבאפשרות לעניין 

ל הציבור החרדי מעוניין בלימודים ( מכל19.3%המגלה עניין רב באפשרות זו. עוד כחמישית )

אקדמאיים במידה בינונית וייתכן ומדובר באלו המתלבטים ומהססים ביחס למידת יכולתם לצלוח 

מסלול תובעני זה, לנוכח מגוון החסמים והקשיים בהם דנו לעיל. מנגד, חלק משמעותי מאוד בתוך 

( בלימודים 9%-מועטה בלבד )כ( או מעוניין במידה 37.3%הציבור החרדי אינו מעוניין כלל )

 יים. אקדמ

הממצאים הכמותיים להלן ממחישים היטב את התמורות והמגמות העכשוויות בתוך 

ום יות המסייעות בהשתלבות וקידי אפשרויות לימוד אקדמהציבור החרדי המגוון ביחסו כלפ

יים האקדמרואים במסלולי הלימוד  25גיסא, חרדים רבים, נשים וגברים כאחד, מחד תעסוקתי:

 מאידך החרדי ובעיקר בשוק העבודה הכללי; הכרח להשתלבות איכותית ומיטבית בשוק העבודה

מהותי מעולם ההשכלה הגבוהה, זאת לצד חסמים מעשיים -עדיין רתיעה וחשש עקרוני גיסא, יש

החיים החרדי והיכולת לצלוח -יים, פגיעה אפשרית באורחנובעים מעלויות שכר הלימוד האקדמה

 ל לימודים ממושך שבסופו המשרה המיוחלת איננה מובטחת. מסלו

 שוק העבודהבשילוב חרדים באקדמיה והמצדדים ביש להניח כי נטייתם של , ועוד זאת

יים, בעוד שהמתנגדים לתהליך זה, מתוך הציבור ת המעוניינים בלימודים אקדמתבליט את קבוצ

בלימודים  שמידת העניין שלוישימו את יהבם על החלק הארי בציבור החרדי  ,החרדי ומחוצה לו

                                                           
לעבוד לפרנסתך או לשפר את מצבך התעסוקתי, באיזו מידה  ן/ת"במידה והיית מעוניילהלן נוסח השאלה המדויק:  24

   היית מעוניינת להשתלב בלימודים אקדמיים?"

למרות שניתן היה לצפות כי נשים יותר מגברים  , זאתניתוח התפלגות הנתונים לא הראה כמעט הבדלים בין המינים 25

  שלהן ומאפייני השכלתן. חרדים יהיו מעוניינות בלימודים אקדמאיים לנוכח שיעורי התעסוקה הגבוהים
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יים על הפוטנציאל הרב ללימודים אקדמ הממצאים הנוכחיים מעידיםלהערכתי, . מועטה ייםאקדמ

לניידות כלכלית בציבור החרדי אשר יותר משליש מבניו ובנותיו רואים במסלול האקדמי נתיב 

 איכותית. וחברתית 

 

 (.2016יים, באחוזים מכלל המשיבים )מידת העניין בלימודים אקדמ:  4 לוח

 N = 537 100% סה"כ

 34.6% 186 במידה רבה 

 19.3% 104 במידה בינונית

 8.9% 48 במידה מועטה

 37.3% 200 כלל לא

 

 

 כלליות  –יים במסגרות מעורבות מידת העניין בלימודים אקדמ 2.3

 

סיות חרדיות זה בחנה את מידת והעניין של אוכלו אחת משאלות היסוד העיקריות במחקר

בהן לא מתקיימת הפרדה מגדרית. לנוכח שכלליות -יים במסגרות מעורבותשונות בלימודים אקדמ

בהתאם לצירי ניתוח שונים  חשיבותה ומרכזיותה של שאלת מחקר זו, בחנו אותה ברמות שונות

 35בהשוואה לבני  18-34ני קבוצות גיל )ב( חלוקה לשתי 2; )( נשים בהשוואה לגברים1כדלקמן: )

 ( חלוקה לזרמים חרדיים מרכזיים. 3; )ומעלה(

הבחנות אלו מסייעות להבין את ההבדלים הפנימיים בתוך המגזר החרדי שלעיתים יש להם  

אף השוני -משמעות ביחס למידת ההעדפה וההעמדות כלפי מסלולי לימוד שונים. יחד עם זאת ועל

נו מעוניין להשתלב ת חרדיות שונות, הרי שככלל, ברור כי מרבית הציבור החרדי איהחלקי בין קבוצו

כלליות. לנוכח מאפייניו הייחודיים של הציבור החרדי, אין -יים במסגרות מעורבותבלימודים אקדמ

כל חדש במסקנה זו. עם זאת, לראשונה ניתן לבסס הערכות והשערות בנושא זה על סמך ממצאים 

ים של כלל האוכלוסייה החרדית הרלוונטית )מבחינת קבוצות הגיל( לאקדמיה כמותיים מייצג

 בישראל. 

 

 

 

 

 

 

כלליות שאינן מותאמות לחרדים,  –יים במסגרות מעורבות : מידת העניין בלימודים אקדמ 8ם תרשי
 . 2016באחוזים לפי מגדר, 
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 80%-ולמעלה מ( מהגברים החרדים 75.6%הממצאים מעידים על כך ששלושה רבעים )

מעוניינים כלל ללמוד במסגרת אקדמית מעורבת שאיננה כוללת הפרדה ם מהנשים החרדיות אינ

מכלל הגברים החרדים היו מעוניינים בכך במידה  18%-כן, מצאנו כי כ-פי-על-בין נשים לגברים. אף

ים חרדים (. כלומר, קיימת בכל זאת קבוצה קטנה )למדי( של גבר9.5%( או בינונית )8.5%רבה )

-שיהיו מוכנים ללמוד במסגרות מעורבות, זאת בהשוואה למיעוט זניח בקרב נשים חרדיות. בסך

יים אקדמ כלל בלימודים ןמעוניי ו, אינ80%-הכול, רוב מניינו של הציבור החרדי בישראל, כ

במסגרות שאינן כוללות הפרדה מגדרית, הפרדה שככל הנראה מהווה תנאי בל יעבור להשתלבותו 

 ל ציבור ייחודי זה באקדמיה בישראל. ש

בחינה מדוקדקת של סוגיה זו בקרב שתי קבוצות הגיל העיקריות שנבדקו במחקר מעלה גם היא 

יים מעורבים, מעט יותר גבוהה בקבוצת הגיל למדי. מידת העניין בלימודים אקדמתמונה דומה 

 .המעוניינים בכך במידה רבה ומעלה 35-בקרב בני ה 11.4%-בהשוואה ל 16.3%הצעירה ועומדת על 

 

 

 

 

 

 

 

כלליות שאינן מותאמות לחרדים,  -יים במסגרות מעורבות : מידת העניין בלימודים אקדמ 9ם תרשי

  .2016באחוזים לפי קבוצות גיל, 

17.8

11.1
14.6

6.66.16.4

75.6

82.7
79.1

כ"סהנשיםגברים

במידה רבה ובינונית במידה מועטה כלל לא
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 יים מעורבים בהתאם להשתייכות לזרמים חרדיים מרכזיים קדמלימודים א 2.3.1

 

לחלוקה לפי מגדר וקבוצות גיל, ננסה לאחר שבחנו שאלת היסוד של מחקר זה בהתאם 

יים בקרב קבוצות חרדיות שונות אשר זוהו הנכונות להשתלבות בלימודים אקדמ לבחון את מידת

במחקר. כידוע, המגזר החרדי בישראל אינו עשוי מקשה אחת והוא כולל בתוכו זרמים, פלגים 

מות ובהיקפים לא אחידים. בהם בעוצות החברתיות העכשוויות מתחוללות שהתמור ,וחוגים שונים

כדי להישאר נאמנים לשֹונּות הפנימית הקיימת בתוך הציבור החרדי באופן שיישקף את המתרחש 

מעורבות  –בתוככי מגזר זה, בחרנו לבחון את שאלת הנכונות להשתלב באקדמיה במסגרות כלליות 

ה לכך שניתן בהתאם לחלוקה לשלושת הזרמים החרדיים העיקריים, זאת מתוך מודעות ברור

כלומר, ההתייחסות לשֹונּות החרדית לפי  26להגדיר חלוקות משנה אחרות ומפורטות יותר.

השתייכות לזרם הליטאי, החסידי והספרדי נעשתה מתוך נוחות, אך גם מתוך הכרה כי זוהי 

 החלוקה 'הטבעית', המקובלת והמוכרת עבור רוב החרדים בישראל. 

מרכזי קיימות לא מעט חלוקות משנה הנובעות  בנוסף, ראוי להדגיש כי בכל זרם

ברור שזרם החסידות כולל בתוכו  ,כך למשל למדי של קהילות מובחנות ונפרדות. ממאפיינים שונים

עשרות, אם לא מאות, קבוצות חסידיות וחצרות שלהן קווים כלליים משותפים, לצד מאפיינים 

 הליטאי והספרדי.  יים בזרםובחנים שונים. הדברים אמורים גם לגבי הבדלים פניממ

כלליות שאינן מותאמות  -יים במסגרות מעורבות : מידת העניין בלימודים אקדמ 10 תרשים
 2016.27לחרדים, באחוזים לפי זרם חרדי, 

                                                           
( העדיפו 2017, מלאך וכהנר )במגזר החרדי פוטנציאל ההשתלבות באקדמיההתייחס לנושא המחקר הנוכחי, היינו ב 26

בחברה הישראלית. חלוקה זו או להשתלבות התבדלות לות חרדיות בהתאם למידת הרצון הגדרות לשלוש קבוצלגבש 

כורכת פרטים מחוגים וזרמים חרדיים שונים בתכלית, במסגרת קבוצה בעלת מאפיינים קרובים, שאינם מהווים בסיס 

   .מובחןקהילתי או שיוכי 

לעומת רמה מועטה וכלל( ביחס להתפלגות  הסיבה לאיחוד בין הרמות השונות בסקלה )רמה גבוהה ובינונית 27

  המשיבים לפי השתייכותם לזרמים חרדיים נעשתה בשל מיעוט יחסי של תצפיות במדגם.

16.3
11.4

14.6
7.64.36.4

76.1

84.3
79.1

כ"סה+18-3435

במידה רבה ובינונית במידה מועטה כלל לא
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בהן לא מתקיימת הפרדה מגדרית, שיים במסגרות מעורבות, בלימודים אקדממידת העניין 

מלמדת על המאפיינים החברתיים השכיחים בכל אחד  ,בהתאם לזרמים החרדיים המרכזיים

כלל, מחמירים ומקפידים מאוד על הקדושה שבהפרדה -מהזרמים הללו. מאחר והחסידים, בדרך

בין נשים לגברים, הרי שמידת העניין של חרדים חסידיים בלימודים מעורבים היא הנמוכה ביותר 

המשיבים שהגדירו עצמם כחסידים  מכלל 90%-ם האחרים. למעלה מיבהשוואה לזרמים החרדי

לא היו מעוניינים כלל או היו מעוניינים במידה מועטה בלבד בלימודים אקדמאיים מעורבים. גם 

הספרדי מידת העניין בלימודים מסוג זה נמוכה, אך מעט פחות הזרם בקרב הזרם הליטאי ו

ם כלל בלימודים אינם מעונייני 86%-בהשוואה למשתייכים לזרם החסידי; בין הליטאים, כ

 הביעו דעה דומה.  82%-מעורבים, זאת בדומה לספרדים ש

יים מעורבים עניין גדולה יותר בלימודים אקדמ הקבוצה היחידה שבה מצאנו מידת

 ואחרים. בקבוצה זו, המהווה יחד מורכבת ממספר קבוצות משנה של חרדים מודרניים, חב"דניקים

ת בלימודים ( הביעו עניין רב או במידה בינוני28.3%ע )מכלל אוכלוסיית הסקר, למעלה מרב 11%-כ

יים מעורבים. חשוב להדגיש בשנית כי מדובר בקבוצה קטנה למדי בתוך הציבור החרדי אקדמ

או מוסדות קהילתיים משמעותיים  חנת בעלת מנהיגות פוליטית רוחניתשאיננה מהווה קהילה מוב

ידת הרצון והעניין בלימודים ותית באשר למאשר יכולים להוות מסד להתפתחותה של מגמה משמע

 יים במסגרות מעורבות. אקדמ

 

 

יחידים או קבוצות קטנות ושוליות בפריפריה החרדית המעוניינים  לפיכך, למרות שיש

יות מעורבות ללא הפרדה מגדרית, הרי שהתמונה המתקבלת ומוכנים להשתלב במסגרות אקדמ

ית ההפרדה המגדרית באקדמיה, ניצב הציבור החרדי מממצאי המחקר הכמותי הנוכחי היא שבסוגי

ביעה רתיעה ממשית  תרבותי בעל אמירה ברורה וחדה המ-כמעט כגוש אחד, כמחנה חברתי

 יים מעורבים. מלימודים אקדמ
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  לחרדיםיים במסגרות נפרדות המותאמות לימודים אקדממידת העניין ב 2.4

 

בקרב שליש ויותר מכלל החרדים, הנשענת  בהמשך להנחה בדבר מידת העניין בלימודים אקדמאיים

נות והמוכנות ללמוד במסגרות על הממצאים הנוכחיים לעיל, ביקשנו לבחון מהי מידת ההיע

מיוחדות המותאמות לציבור החרדי הכוללות הפרדה מלאה )בכל רחבי הקמפוס( בין יות אקדמ

יים נפרדים בציבור החרדי גבוהה למדי פוי, מידת המוכנות ללימודים אקדמנשים לגברים. כצ

 תרבותיים של ציבור זה. -והולמת את הצרכים והמאפיינים החברתיים

בכל הפרדה בין נשים לגברים , כולל ית מותאמת לחרדיםמידת המוכנות ללמוד במסגרת אקדמ : 7 תרשים
 2016, )באחוזים, לפי מגדר ובסה"כ(הקמפוס 

 

ייה החרדית האוכלוסשל  המשמעותי בין נשים לגברים ביחסהממצאים לעיל מלמדים על שוני 

יים הכוללים הפרדה בין נשים לגברים. שיעור גבוה מאוד מקרב הנשים לאפשרות לימודים אקדמ

(, דווחו כי היו מעוניינות ללמוד במסגרת נפרדת במידה 64.2%שהשתתפו במחקר זה, כשני שליש )

(. הממצאים הכמותיים מחזקים 55.3%מחצית מהגברים )יותר מרבה או בינונית, זאת בהשוואה ל

( המשותפת למרבית המומחים ואנשי המחקר 2016; מלחי, 2017מלאך וכהנר, את הדעה הרווחת )

במסגרות  של נשים חרדיותוממשי מהותי צורך המעידים על כך שקיים העוסקים בחברה החרדית, 

רמות מחייבות(, הן במקומות עבודה שונים הגברים )בעיקר מטעמי צניעות ונו ןנפרדות מעמיתיה

דעות אשר נשמעו כנגד מדיניות ל. כלומר, בניגוד גמור לעמדות ווהן במסגרות אקדמאיות ואחרות

בהן שיות אקדמהמל"ג הקיימת ביחס להסללה לא רצויה וכפייתית של נשים חרדיות למסגרות 

מעידים הממצאים הנוכחיים על צורך  מתקיימת הפרדה בין המינים, כביכול בניגוד לעמדתן ורצונן,

של מרבית הנשים החרדיות בהפרדה מגדרית ברחבי הקמפוסים המותאמים לציבור תנטי ורצון או

, 28%-מהגברים ו 36%-חשוב עם זאת לשים לב שעדיין שיעור לא מבוטל מכלל המשיבים, כזה. 

 מפוסים לא תספק אותם. אינם מעוניינים כלל בלימודים אקדמאיים ולפיכך, הפרדה המגדרית בק
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זאת ועוד, כאשר התבקשו המשיבים לציין באיזו מידה יעדיפו ללמוד במסגרת אקדמאית 

מעורבת, -ית כלליתפני מסגרת אקדמ-הפרדה מגדרית, עלבה קיימת שהמותאמת לציבור החרדי, 

 88.5%בה אין הפרדה מסוג זה, הרי ששיעור המעוניינים באפשרות הראשונה היה גבוה מאוד; ש

מהגברים החרדים העדיפו במידה רבה או בינונית ללמוד במסגרת אקדמאית  81.6%-מהנשים ו

מכלל הנשאלים  93%-בנוסף, ציינו כמעורבת. -פני מסגרת אקדמאית כללית-המותאמת לחרדים על

בו שמעורבת, גם אם תחום הלימוד -כי היו לא היו מעוניינים כלל ללמוד במסגרת אקדמית כללית

ניתן אפוא לומר כי קיימת העדפה לא היה נלמד מסגרת אקדמית מותאמת לחרדים.  ייניםנהיו מעו

יים במסגרות המותאמות לציבור , ללימודים אקדמחרדים נשים )בפרט( וגבריםברורה למדי של 

  זה, הכוללות הפרדה מגדרית בכל רחבי הקמפוס.

ומצומצם מבחינת , ממצאים אלו מעידים על מרחב בחירה מאוד חד, ברור גיסא מחד

ית נפרדת, מבחינה מגזרית : מסגרת לימודים אקדממרביתה של האוכלוסייה החרדית בישראל

בהן קיימים ממשקים שמעורבות -פני מסגרות אקדמאיות כלליות-ומגדרית, עדיפה לחלוטין על

 חרדים ובין-ויחסי גומלין לא רצויים )מבחינת מרבית האוכלוסייה החרדית( בין חרדים לשאינם

משמעי על מרחב -, ממצאי הסקר הנוכחי לא מאפשרים להסיק באופן חדגיסא נשים לגברים. מאידך

הסופית של הקמפוסים המותאמים  סגירתםיוחלט על אם חירה השכיח בציבור החרדי הב

עדיין ייתכן שחלק . כלומר, למרות המגמה הברורה העולה ממרבית הממצאים הנוכחיים, לחרדים

-חרדית, כרבע עד שליש ממנה, יבחר ללמוד במסגרות אקדמאיות כלליותקטן מהאוכלוסייה ה

 במידה ולא תהיה בידו כל בחירה אחרת.  ,רבותומע

 יים נפרדים : לימודים אקדמצורך בסיבות ומניעים ל 2.4.1

 

שבהן יות מותאמות לחרדים ים לרצון ללמוד במסגרות אקדמבין הסיבות והמניע

זה בזה שלושה מניעים מרכזיים הכרוכים -מתקיימת הפרדה בין נשים לגברים, ניתן למנות שניים

מהנשים( הוא עצם קיומו של  43%-מהגברים ו 58%)במעלה )א( המניע הראשון  :בקשר הדוק וברור

 רבית הקהילות ובמעגלי חיים רבים;החיים החרדי שבו ההפרדה המגדרית רווחת מאוד במ-אורח

על הצניעות ועל רמה מכלל המשיבים( הוא החשיבות המיוחסת לשמירה  28%-ע שני )כ)ב( מני

המהווה מרכיב בשני הגורמים הראשונים, קשור  ,; )ג( גורם נוסף, שלישי במעלהרוחנית נאותה

למעשה, כל שלושת  מהגברים(. 7%-מהנשים ו 21%להשקפת העולם והערכים הדתיים בציבור זה )

החיים החרדי, -המייחס לשמירת אורח העדפות שלםזה ומהווים מערך הגורמים קשורים זה ב

שבגינה שיעורים גבוהים  ,המושתת על ערכי הצניעות וההפרדה בין המינים, חשיבות רבה מאוד

 יות ייעודיות לחרדים. ינים בהפרדה מגדרית במסגרות אקדממאוד בציבור זה מעוני

 

 תעסוקתי יים בהתאם למצב המידת העניין בלימודים אקדמ 2.4.2

 

יים בקרב חרדים שעבדו בעת סקר ברמת מידת העניין בלימודים אקדמ קיימים הבדלים ברורים

בהשוואה לחרדים שהיו מחוץ לשוק העבודה בעת הסקר. קרוב לשני שליש מכלל החרדים העובדים 

בלבד מהחרדים  42.2%-בהשוואה ל ,היו מעוניינים במידה רבה או בינונית לרכוש תואר אקדמי
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( מכלל החרדים שלא עבדו בעת הסקר לא היו 47.2%שלא עבדו בעת הסקר. בהתאמה, כמחצית )

 מעוניינים כלל בהשכלה אקדמית בהשוואה לשליש בלבד מקרב החרדים שעבדו בעת הסקר. 

 2016יים, באחוזים לפי מצב תעסוקתי, : מידת העניין בלימודים אקדמ 11 תרשים

 

( אשר 2012ממצאים אלו אינם מפתיעים והם תואמים למחקרים קודמים בתחום )מלחי ובראל, 

בדו במקביל ולפני לימודיהם הראו כי חלק משמעותי מהסטודנטים החרדים שהשתלבו בעבודה ע

 יים בציבור החרדי,דמהשתלבות בתעסוקה מהווה תמריץ משמעותי ללימודים אקים. האקדמי

שללא השכלה שהשתלבו בעבודה נוכחים לדעת במהרה החרדים קטן מזאת כיוון שחלק לא 

יים, הם יתקשו מאוד לשרוד בשוק העבודה התחרותי ולפתח את האופק פורמאלית ותארים אקדמ

יים בקרב חרדים שעבדו בעת הסקר גבוהה ל כן, מידת העניין בלימודים אקדמהתעסוקתי שלהם. ע

 באופן משמעותי מזו של חרדים ששוק העבודה רחוק מהם. 

רח על מידת העניין בלימודים המצב התעסוקתי איננו משפיע בהכיחד עם זאת, נראה כי 

שיעור המעוניינים בלימודים מעורבים )במידה רבה או  מעורבות.-אקדמיים במסגרות כלליות

מהחרדים שלא  11%-בלבד בהשוואה ל 16%-החרדים שעבדו בעת הסקר עמד על כבינונית( מקרב 

 עבדו בעת סקר. 

 

 

 מעורבים  –יים בכיתות נפרדות בקמפוסים כלליים לימודים אקדמ 2.5

 

יים בתוך קמפוס כללי הינה , המעוניינים בכך, ללימודים אקדמשל החרדיםאחת מהאפשרויות 

נשים וגברים עבור מהווה מעיין פשרה  חלופה זושונים.  בכיתה נפרדת בתוך קמפוס כללי במוסדות

המבקשים לרכוש תואר אקדמי בתחומי לימוד שונים, בעיקר בתחום החינוך )מלאך וכהנר, חרדים 

(. מסגרת זו מאפשרת להם לקיים את 'המחיצות' הנדרשות בין גברים לנשים ברשות הרבים, 2017

אך לא כזו המחילה את התנאים והצרכים הקפדניים והגורפים של הציבור החרדי על מסגרת 
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 )במידת מה(ק על אותה קבוצה המעוניינת בכך. להערכתי, חלופה זו עשויה אקדמית שלמה, אלא ר

גם להניח את דעתם של המתנגדים להפרדה המוחלטת בין נשים לגברים בקמפוסים ייעודיים 

הן, והגברים בלחרדים. יחד עם זאת, ברור למדי שחלק ניכר מהנשים, בעיקר הצעירות והרווקות ש

ערכים הנוגדים את תפיסת עולמם, תוך כדי ליחשף לנורמות והחרדים לא יהיו מעוניינים לה

 .התחככות מיותרת, מבחינתם, באוכלוסייה חילונית בקמפוס מעורב

מקבוצות גיל  ,לפיכך, חיוני היה לבחון במחקר כיצד מתייחסים, חרדים שלא למדו באקדמיה

 בממחישים שון הממצאים להלבכיתות נפרדות בתוך קמפוס כללי. למעשה,  שונות, ללימודים

 . נפרדת חלקיתאת ההסתייגות החרדית מלימודים מעורבים, גם אם הם במסגרת  בעקביות

, באחוזים לפי מגדר וקבוצות גיל, בכיתות נפרדות בקמפוסים כללייםמידת העניין בלימודים :  12 תרשים
2016 

 

( 21%ניתן להתרשם כי ההבדלים בין הקבוצות השונות שנבחנו במחקר אינם רבים. כחמישית )

יים בכיתות דה רבה או בינונית בלימודים אקדמבמי מעונייניםומעלה היו  35מכלל המשיבים בני 

 19%-)כ 18-34נפרדות בקמפוסים מעורבים, שיעור דומה למדי בקרב קבוצת הגיל הצעירה בגילאים 

יחס לאפשרות זו לא היו גם בין הנשים לגברים ההבדלים בעניין רב או בינוני באפשרות זו(. הביעו 

מהן  71%-( בהשוואה לנשים אשר כ21.6%; גברים הביעו מעט יותר עניין בחלופה זו )משמעותיים

 כלל לא היו מעוניינות ללמוד בכיתות נפרדות בקמפוסים מעורבים. 

ים משמעותיים בין נשים לגברים או בין צעירים ממצאי הסקר מלמדים כי אין הבדל

למבוגרים בציבור החרדי ביחס לחלופת לימודים בכיתות נפרדות במסגרת קמפוסים כלליים. אם 

ברצוננו להכליל ולהסיק מסקנות ביחס לאפשרות זו, ניתן להסתמך על ממצאי המחקר הנוכחי 

על גווניו השונים, אינו מעוניין כלל  ( מכלל הציבור החרדי,69%-למעלה משני שליש )כולומר כי 

. למרות שהחלק הארי להשתלב בלימודים אקדמאיים בכיתות נפרדות בתוך קמפוסים כלליים

( 20%חמישית )בציבור זה מביע התנגדות לאפשרות זו, הרי שבסופו של עניין, מלמדים הממצאים כי 

מעורבים, ככל  –מפוסים כלליים מכלל הציבור החרדי מתייחס בחיוב ללימודים בכיתות נפרדות בק

 ומעלה.  35הנראה, בעיקר בקרב גברים מבוגרים בני 

 מאפיינים ועמדות : בוגרי לימודים אקדמיים .3
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מהנדבך הראשון, אשר עסק רובו ככולו, בבחינתן של עמדות  מעטהנדבך השני של מחקר זה שונה 

בלימודים אקדמיים ככלל, ידת העניין והרצון למיחס כלליות בקרב קבוצות חרדיות שונות ב

מעורבות בפרט. בשונה ממדידת העמדות בציבור החרדי -יים במסגרות כלליותובלימודים אקדמ

יות, בחלק זה עלה בידינו להעריך ית בין נשים לגברים במסגרות אקדמהמגדרסביב סוגיית ההפרדה 

בפועל במסגרות  ון, אשר למדומהו ההיקף של חרדים בעלי תואר אקדמי, בעיקר בעלי תואר ראש

 בהן קיימת הפרדה המגדרית. שיות מותאמות לציבור החרדי אקדמ

כלליות בקרב אוכלוסיית המחקר החרדית, בחינת למעשה, בשונה ממדידת עמדות 

ד על פערים יות מעיהם של החרדים שלמדו במסגרות אקדמההתנהגות בפועל של מערך בחירותי

ת החרדיות אשר בסופו של דבר משתלבות באקדמיה : ראשית, האוכלוסיומשמעותיים בשני ממדים

בישראל מורכבות מיחידים וקבוצות בעלי מאפיינים חברתיים סובלניים ופתוחים באופן יחסי כפי 

שנית, כמו במקומות אחרים ואוכלוסיות אחרות, קיים  (.2017)כהנר, לי ו מלאךגלעד שתואר אצל 

ין ההתנהגות בפועל. כפי שניתן להבין, כאשר רור ומובן בין עמדות מוצהרות וכלליות לבפער ב

מתקבלת החלטה מעשית, לעיתים קרובות עמדות כלליות נתקלות בצורך להתפשר על עקרונות 

וערכים אשר לעיתים נדמים כיצוקים בסלע, אך במקרים רבים, מחייבים התפשרות כדי לממש 

 מאווים ורצונות אישיים. 

אוכלוסיית מכלל  25%-י תואר אקדמי המהווים כנשאלים בעל 190-המחקר הנוכחי הקיף כ

המדגם. כיוון שהסקר כולו גובש במסגרת מדגם מייצג של האוכלוסייה, מבחינת גילאי המשיבים, 

אזור מגוריהם והחלוקה לנשים וגברים, אזי גם קבוצה זו של חרדים בעלי תואר אקדמי מהווה 

יודגש כי מדגם עשוי לכלול גם אקדמאים עם זאת,   28.מדגם מייצג של האקדמאים בציבור החרדי

מבוגרים באופן יחסי אשר סיימו את לימודיהם לפני שנים לא מעטות. הסתייגות נוספת ביחס 

יים אינם הנשאלים שדיווחו על לימודים אקדמלאיכותו של מדגם זה מתייחסת לכך שייתכן וחלק מ

יים ם להגדיר עצמם כאקדמהמעדיפי תיכונית-בעלי תואר אקדמי אלא בעלי תעודת הוראה על

 לממצאים בפרק זה. יש להתייחס בזהירות . על כן, למרות שאינם כאלו

כשלושה רבעים מכלל החרדים שלהם תואר אקדמי למדו ממצאי המחקר מלמדים כי 

דמאים כצפוי, החלק הארי של האק 29.התקיימה הפרדה מגדרית שבהןבמסגרות מותאמות לחרדים 

קיימת הפרדה מגדרית. עם זאת, ניתן  שבהןיות ייעודיות לחרדים אקדמהחרדיים למדו במסגרות 

היה להערכתי לצפות, כי שיעור זה יהיה גבוה יותר )בעיקר בקרב הנשים החרדיות(, זאת בייחוד 

רדיות יעדיפו ללמוד במסגרות הנשים החכלל מ 88%-לאחר שהממצאים הנוכחיים מעידים על כך ש

 מעורבת. -פני מסגרת אקדמית כללית-יות מותאמות לחרדים, עלאקדמ

ניתן אם כן לזהות פער מסוים בין העמדות המוצהרות של אוכלוסיות חרדיות שונות ויחסן 

יים מלמדים כי כלפי אפשרויות הלימוד באקדמיה, לעומת ההתנהגות בפועל. הממצאים הנוכח

יות כלליות. זהו מלמדו במסגרות אקד ,כרבע מכלל החרדים בעלי תואר אקדמישיעור לא מבוטל, 

                                                           
דמוגרפיים -יים החרדים בסקר מלמדים כי מידת הייצוג במרבית המשתנים הסוציובחינת מאפייניהם של האקדמ 28

יים מאזור סר של חרדים אקדמנמצא כי ישנו מעט ייצוג ח תואמת למאפיינים הכלליים של אוכלוסייה זו. עם זאת,
 ומעלה.  35המרכז וייצוג ייתר של קבוצת הגיל המבוגרת בגילאים 

מהנשים למדו במסגרות  %76-ו מהגברים %71-לא נמצאו הבדלים משמעותיים בהיבט זה בין גברים לנשים : כ 29
  יות מותאמות לחרדים.אקדמ
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תמריצים שיש להניח כי היקפו יישמר בשנים הקרובות ואף יגדל בהינתן  ,בהחלט היקף לא זניח

 מעורבות. -ללימודים במסגרות כלליות

  : הבדלים בין קבוצות הגיל 

בין שתי קבוצות הגיל העיקריות שנבחנו  ם מראה כי קיימת שונותניתוח נוסף של הממצאי

למדו  18-34 מהאקדמאים בגילאי 80%-כשאלת מסגרת הלימוד האקדמית: יחס לבמחקר ב

ייתכן כי ומעלה.  35 בלבד מהאקדמאים בגילאי 71%-במסגרות מותאמות לחרדים בהשוואה ל

לקבוצת הגיל המבוגרת היו פחות אפשרויות בעבר ללימודים במסגרות המותאמות לחרדים, 

 בהשוואה לקבוצת הגיל הצעירה. 

 ם להשתייכות לזרמים חרדיים : הבדלים בהתא 

ם בהתפלגות הלומדים גם בין המשתייכים לזרמים החרדיים המרכזיים נמצאו הבדלי

מהליטאים, בעיקר ליטאיות,  80%-יות המותאמות לאוכלוסייה החרדית. קרוב לבמסגרות אקדמ

 30באוכלוסיות הספרדיות והחסידיות. %70-בהשוואה למעט פחות מ ,למדו במסגרות מסוג זה

את הידע הקיים ואת הנחות היסוד ביחס למידת השמרנות,  למעשה ממצאים אלו סותרים

המשתייכים לזרם החסידי בישראל. לנוכח השמרנות האופיינית  שלהאדיקות והקפדנות 

לאוכלוסייה זו, ניתן היה לצפות ששיעור גבוה יותר מהאקדמאים החרדיים השייכים לזרם זה 

 68%יות נפרדות. אך הממצאים מלמדים כי במסגרות אקדמ ת התואר האקדמי שלוירכוש א

מצופה( נובע . ייתכן ושיעור נמוך זה )יחסית להם תואר אקדמי למדו במסגרות אלומהחסידים של

עושה זאת בגיל מבוגר  ,מכך שמי שכבר משתלב בלימודים אקדמאיים מקרב אוכלוסיית החסידים

עירות רווקות או רווקים מהזרם החסידי, אשר לרוב בגברים נשואים ולא בצ מדובריחסית וכי 

של עוד ייתכן כי המדגם ה על הפרדה בין נשים לגברים במעגלי חיים שונים. מורמקפיד קלה כח

אינו מספיק רחב ומייצג בכדי להסיק מסקנות אודות השונות  ,בסקר הנוכחי, האקדמאים החרדים

 סגרות הלימוד. הפנימית בתוך המגזר החרדי ביחס ללימודים אקדמאים ומ

 2016: שיעור הלומדים במסגרות אקדמיות מותאמות לחרדים, באחוזים לפי מגדר, גיל וזרם חרדי, 5לוח 

 N=187 

  מגדר

 71.4% גברים

 76.3% נשים

  קבוצת גיל

18-34 79.5% 

 70.7% ומעלה 35

  זרם חרדי

 79.7% ליטאים

 69.0% חסידים

 68.2% ספרדים

                                                           
מהחרדים שהוגדרו כחרדים מודרניים, חב"דניקים 'ואחרים' למדו דווקא במסגרות  %81באופן מפתיע, מצאנו כי  30

מעורבות יהיה -מותאמות לחרדים. ניתן היה לצפות שדווקא בקרב אוכלוסייה זו שיעור הלומדים במסגרות כלליות

 . גבוה יותר
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 81.3% חב"ד 'ואחרים'חרדים מודרניים, 

 

 היחס ללימודים במסגרות כלליות בקרב חרדים בעלי תואר אקדמי  3.1

 

ורות תמחווים לעיתים מרבית החרדים שסיימו לימודים אקדמאיים לתואר ראשון 

, הנובעים מהמפגש הבלתי אמצעי שלהם עם עולם תוכן לא מבוטלותכלכליות אישיות, חברתיות ו

סמינרים לנשים וזה הנהוג בושיטות לימוד השונים במהותן מעולם הקדושה של הישיבות החרדיות 

חרדיות. על כן, הנחת היסוד של מומחים וחוקרים בתחום הנה כי בקרב חרדים בעלי תואר ראשון 

חייהם -אשר אמונתם ואורח קרב הרוב המכריע, בייחוד באשר כבר התנסו בלימודים אקדמאיים

לימודים במסגרות אקדמאיות כלליות בהשוואה לחרדים ל מסוימתנכונות בעינם, תהיה נותרו 

 תשמעולם לא התנסו בכך. הנחה זו מבוססת גם על ההבנה כי השתלבות בלימודים לתואר שני נעשי

תחום ההתמחות והמקצוע הרצוי לפרט  לאחר הבשלה מסוימת בבחירת ,לרוב בגיל מבוגר יותר

 (. 2017; מלאך וכהנר, 2016)מלאך, כהנר ורגב, 

לחרדים בעלי תואר אקדמי הנוכחי בחרנו להפנות בעת ניסוח שאלון המחקר בהתאם לכך, 

יות כלליות, בהן אין הפרדה בין ללימודים לתואר שני במסגרות אקדמשאלה אודות מידת הנכונות 

הלימוד, במטרה לנסות ולאשש הנחה זו. גם בהקשר זה מוצגים הממצאים  נשים לגברים בכיתות

 בהתאם לחלוקה בין נשים לגברים ובין קבוצות הגיל העיקריות. 

 

 

 

 

 

 

 

ית כללית, באחוזים לפי מגדר וקבוצות גיל, בלימודים לתואר שני במסגרת אקדמ : מידת העניין13תרשים 
2016 . 
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לתואר מידה לא מבוטלת של פתיחות ונכונות ללימודים  הממצאים הנוכחיים מעידים על

           ובקבוצת הגיל הצעירה בגילאיםמעורבת בקרב גברים חרדים -במסגרת אקדמית כלליתשני 

היו מוכנים  ( מכלל הגברים האקדמאיים בציבור החרדי דיווחו כי37%. למעלה משליש )18-34

יחד עם זאת, עדיין כמחציתם ) רת אקדמאית כלליתבמסגלתואר שני במידה רבה או בינונית ללמוד 

 22%רק  לעומת זאת, שונה(.מעט בקרב הנשים החרדיות המצב  .( שוללים זאת מכל וכל54%)

במסגרת אקדמית היו מוכנות במידה רבה או בינונית ללמוד לתואר שני  אקדמאיות החרדיותמה

( היו מוכנים במידה 30%ות משליש )פח ,18-34. בין האקדמאים הצעירים בגילאים מעורבת-כללית

רבה או בינונית ללמוד לתואר שני במסגרות כלליות. עוד פחות מכך בקרב האקדמאים המבוגרים 

מהם הביעו נכונות רבה או בינונית ללימודי תואר שני  (22.5%) ומעלה אשר כחמישית 35בגילאים 

 במסגרות אלו. 

רבה או רדים האקדמאיים מוכנים במידה מכלל הח( 26.4%)לסיכום, ניתן לומר כי כרבע 

לאחר שחוו והתנסו בלימודים  מעורבת, זאת –ית כללית נית ללמוד לתואר שני במסגרת אקדמבינו

ו קיימות אפשרויות במידה ויהימותאמות לחרדים. כלומר, הבמסגרות למדו יים, מרביתם אקדמ

הפרדה מגדרית, יבחרו מרבית בהן יש שמים שמותאמות לחרדים, יים מתקדללימודים אקדמ

פתיחת כיתות נפרדות  לחלופין, אם מדיניות המל"ג לא תתירהאקדמאים החרדים באפשרות זו. 

לחרדים, הרי סביר כי בין רבע לשליש ויותר  ותיים מתקדמים המותאמלתארים אקדמ

-ליותמהאקדמאים החרדים, בייחוד גברים צעירים, יהיו מוכנים להשתלב במסגרות אקדמאיות כל

 מעורבות. 

 יים מעורבים בקרב אקדמאים חרדים עמדות ביחס ללימודים אקדמ 3.2

מבחינות רבות,  ,הואיל ואוכלוסיית האקדמאים החרדים הנה אוכלוסייה ייחודית אשר מהווה

אוכלוסיית יעד מרכזית בכל הנוגע לאפשרויות לימוד באקדמיה, בחרנו להפנות מספר שאלות 

קשנו לבחון עמדות שונות ביחס למידת העניין בלימודים יעזרתן בייעודיות לאוכלוסייה זו שב

 אקדמאיים מעורבים בהתאם לשני תרחישים שונים. 

 

 Time is Money ראשון : תרחיש 

התרחיש הראשון ביקש לבחון באיזו מידה יהיו מוכנים חרדים בעלי תואר אקדמי להשלים 

 31.לימודיהם בזמן )שלוש שנים לתואר ראשון(בכדי לסיים את מעורבות -לימודים במסגרות כלליות

זאת בהשוואה ( מהאקדמאיות החרדיות לא היו מוכנות כלל לחלופה זו, 68%-לה משני שליש )כלמע

( מהגברים החרדים 44.5%יים שהתנגדו לכך. לעומת זאת, קרוב למחצית )מהגברים האקדמ 39%-ל

יים מוד במסגרת קורס/ים אקדמלל ,שלהם יש תואר אקדמי הסכימו במידה רבה או בינונית

גם תרחיש זה מלמד על הפתיחות היחסית שמפגינים  32.מעורבים במטרה לסיים את לימודיהם בזמן

                                                           
ם ועל כן ניתן להתייחס מספר המשיבים על שאלות התרחישים היה קטן מאוד בקרב קבוצת הגברים האקדמאי 31

   להתפלגות המשיבים כאל ממצאים הנוגעים בעיקר לנשים חרדיות בעלות תואר אקדמי.
בהנחה שמסיבות אישיות נאלצת להיעדר בזמן לימודיך ממספר : "נוסחה השאלה אודות התרחיש המעורבכך  32

סיום  מעורבת לצורך-מסגרת כלליתבאיזו מידה היית מוכן להשלים קורסים אלו ב ',קורסים בסמסטר א של שנה ג
במסגרת מקום עבודתך הוצע לך להשתתף ". השאלה השנייה שבחנה את התרחיש השני נוסחה כך "?לימודיך בזמן



39 
 

מגלות מידה רבה מאוד של הסתייגות חרדיות הנשים לגברים בעלי תארים אקדמאיים בהשוואה 

יודגש כי לא מדובר  גם לאחר רכשו תואר אקדמי. מעורבת,-ני לימודים במסגרת כלליתוחשש מפ

, בעזרת שילוב קורסים כנדרש ממסלול הלימודים על קיצור משך הלימודים, אלא על סיומם בזמן

  במסגרת קמפוס מעורב, לצד לימודים בנתיב המרכזי שהוא נפרד ומותאם לחרדים. 

  מעורבת  –במסגרת כללית השתלמויות אקדמאיות מקצועיות תרחיש שני : 

האקדמאים החרדיים שהשתתפו במחקר להעריך באיזו מידה יהיו מוכנים בתרחיש השני התבקשו 

אקדמאית מקצועי, על חשבון מעסיקיהם, בהנחה והוא מתקיים במסגרת -להשתתף בקורס אקדמי

ים בעלי תואר אקדמי בציבור גם תרחיש זה מלמד שוב על שוני משמעותי בין נשים וגבר כללית.

 28%-אפשרות זו, רק כים הביעו נכונות רבה או בינונית למהגברים האקדמא 43%-בעוד ש החרדי:

במסגרת ונית להשתתף בקורס אקדמי מקצועי מהאקדמאיות החרדיות הסכימו במידה רבה או בינ

היו  7%-( דיווחו כי הן כלל לא מעוניינות בקורס זה ו65%-אקדמאית כללית. קרוב לשני שליש )כ

( כלל לא מעוניינים 36%-ם החרדים, כשליש )כמעוניינות בכך במידה מועטה. בין האקדמאי

 במידה מועטה.  מעוניינים בכך 22%-מסוג זה ועוד כלהשתתף בקורס 

)הממומנת  מקצועית קצרת מועד-אקדמיתמפתיע אפוא לגלות כי גם כאשר מדובר על השתלמות 

ית. מוכנות להשתתף בקורס זה במידה רבה או בינונ מהנשים היוידי המעסיק(, רק כרבע -על

להערכתי, ממצא זה מעיד על מידת ההתנגדות ללימודים מעורבים בקרב מרבית הנשים החרדיות 

כן, אבקש להסתייג ממצאים אלו הנשענים על מדגם קטן -פי-על-אףשרכשו תואר אקדמי ראשון. 

יחסית של חרדים בעלי תואר אקדמי. כדי להשלים את התמונה ולבסס את הערכותינו אודות 

חודית זו, ערכנו בדיקה נוספת מול אוכלוסיית יעד חשובה למדי, אוכלוסיית אוכלוסייה יי

 הסטודנטיות החרדיות. 

 

 ממצאים נוספים  : נשים חרדיות באקדמיה  .4

ר מהמחקר הנוכחי בחרנו לבחון את עמדותיהן של נשים חרדיות אשר למדו בעת הסק במסגרת

 33קרן קמח.ימוד( מהמל"ג באמצעות כה כלכלית )מלגות לתמייות שונות ונהנו מבמסגרות אקדמ

 .לימודיהןתקופת בעת  המחקרבחנו את העמדות של סטודנטיות חרדיות ביחס לשאלות  כלומר,

כיוון שמדובר באחת מהאוכלוסיות הרגישות ביותר בשאלת ההפרדה המגדרית בקמפוסים, בחרנו 

 לברר מהי מידת העניין של אוכלוסייה ייחודית זו בשאלות היסוד שמחקר זה בחן. 

 35%מהן ליטאיות,  40%-סטודנטיות מתחומי לימוד שונים ובגילאים שונים. כ 220מדגם זה כלל 

( רווקות ללא 47%כמחציתן ) הגדירו עצמן כחרדיות מודרניות. 4%חסידיות ועוד  17%ספרדיות, 

                                                           
מקצועית |על חשבון המעסיק| שתסייע להתקדמותך התעסוקתית השתלמות זו מתקיימת -בהשתלמות אקדמית

 "?ת זובאיזו מידה היית מוכן להשתתף בהשתלמו .מעורבת בלבד-במסגרת אקדמית כללית

 

מעניקה . הקרן 2007ידי יזמים ותורמים חרדים בנובמבר -שהוקמה עלקרן ק.מ.ח הינה קרן סיוע עצמאית ופרטית  33

עד כה העניקה הקרן סיוע  הנדסאי.ינים לרכוש מקצוע או תואר אקדמי ומלגות ברמות שונות לגברים חרדים המעוני

ן 'קבלן משנה' למעשה, מהווה קרן זו כעיאלף מלגאים והיא מספקת בנוסף ייעוץ והכוון אקדמי ומקצועי.  12.5-כלכלי ל

 יים מגוונים.  טים חרדים במסלולים ומוסדות אקדמשל המל"ג להעברת מלגות לסטודנ
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מבני הזוג של  90%-. ל1.8בין הנשואות מספר הילדים הממוצע עמד על ילדים וילידות הארץ. 

הנם 'אברכים' זוגן של הסטודנטיות -מבני 60%-הסטודנטיות הנשואות אין השכלה אקדמאית. כ

או משלבים בין לימודים 'בכולל' לעבודה  ,(18%-)כ רות תורניותבמשמלאים והשאר עובדים 

ומשלבות בין עבודה ללימודים ( עובדות 48.6%)החרדיות כמחצית מהסטודנטיות חלקית. 

ק ( משתמשות באינטרנט בעבודה או במסגרת לימודיהן. ר72%)מהן יים. שיעור גבוה מאוד אקדמ

ראוי לשים לב לכך שהממצאים בחלק זה . אינטרנטגולשות כלל ב מהסטודנטיות החרדיות אינן 3%

, גם בקרב קבוצת הסטודנטיות החרדיות, כלומרלעיל.  3דומים בחלקם לאלו שהוצגו בפרק 

של כרבע אוכלוסייה שמידת רגישותה לנושא ההפרדה המגדרית גבוהה במיוחד, נמצאה נכונות 

 ללימודים מתקדמים במסגרות מעורבות. מהנשים 

 להלן מקבץ ממצאים קצר אודות אוכלוסייה זו : 

 ( של הסטודנטיות החרדיות למדו 93.6%)הרוב המכריע : יתמסגרת הלימוד האקדמ

מחקר קודם שבוצע מול  במסגרות אקדמאיות מותאמות לחרדים שכללו הפרדה מגדרית.

מהגברים  75.3%הראה כי  ,(2016קרן קמח )מלחי, המלגאים בוגרי מדגם מייצג של 

מהמלגאיות החרדיות.  93%-האקדמאים למדו במסגרות המותאמות לחרדים לעומת כ

לכן, סביר להניח כי הנתונים הנוכחיים משקפים נאמנה את התפלגות הלומדות במסגרות 

 מותאמות לחרדים.

 בשוק  בע מרצונן לשפר את סיכוייהם ומצבןהמניע העיקרי להשתלבות באקדמיה נ: מניעים

 העבודה.

 למעלה מרבע מהסטודנטיות החרדיות : תואר שניהנכונות ללמוד במסגרת מעורבת לדת מי

לתואר שני  ( ללמוד16.4%( או במידה בינונית )12.2%( היו מוכנות במידה רבה )28.6%)

( 46%היו מוכנות לכך במידה מועטה וכמחציתן ) 17%-מעורבת. כ-ית כלליתבמסגרת אקדמ

 י בכיתות מעורבות. לא היו מוכנות כלל ללמוד לתואר שנ

 ( 38%-יותר משליש )כ: ן תמריצים מיוחדיםתיים מעורבים בהיננכונות ללימודים אקדמ

יים אקדממהסטודנטיות החרדיות היו מוכנות במידה רבה או בינונית להשלים לימודים 

 כדי לסיים לימודיהן בזמן. ,מעורבת –ית כללית ורס או מספר קורסים( במסגרת אקדמ)ק

הסטודנטיות החרדיות היו מוכנות במידה רבה או מ( 51.2%)יותר ממחצית  בדומה לכך,

ית מקצועית, על חשבון המעסיק, בהנחה שהשתלמות להשתתף בהשתלמות אקדמ ,בינונית

ממצאים אלו מעידים כי בעזרת תמריצים זו תסייע לקידומן המקצועי בשוק העבודה. 

ן וקידום בשוק העבודה, נית )סיום בזמן( משך הלימודיםלכלכליים הקשורים -כספיים

 מעורבות. -יות כלליותמסגרות אקדמב לשלב חלק מהנשים החרדיות,

 ושל  ןמרבית הסטודנטיות החרדיות נהנו מתמיכה רבה מאוד של הוריה :תמיכה חברתית

יים. כרבע מכלל הסטודנטיות ציינו כי עמדת זוגן בעת הכניסה ללימודים אקדמ-יבנ

החלטתן האם להשתלב בלימודים רלוונטית כלל ב הייתהב שלהן, לא הרבנים, או הר

 ים.אקדמי

 

  במוסדות כללייםאוכלוסיות בעלות פוטנציאל ללימודים אקדמאיים  .5
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קיימות מספר אוכלוסיות מצומצמות בציבור שבהסתמך על ממצאי המחקר הנוכחי ניתן להעריך 

, זאת בתנאים במסגרות כלליות מעורבותיים ימודים אקדמלהשתלב בל יהיו מוכנותהחרדי אשר 

 :. האוכלוסיות הללו הןמסוימים ובהתאם לפרופיל האישי והייחודי לכל פרט

 חרדים בעלי תואר ראשון :  .א

יחסית, יגלה  צעיריים, בעיקר בגיל כי מי שכבר השתלב בלימודים אקדמ ממצאי המחקר מלמדים

יות כלליות בהשוואה לחרדים ללא רקע לימודים במסגרות אקדמ פתיחות וסובלנות רבה יותר כלפי

מקהילות שאינן בליבה אקדמי או תעסוקתי קודם. הדברים נכונים בעיקר ביחס לגברים חרדים 

 התורנית השמרנית של ציבור זה. 

 צעירים  .ב

בחלקים שונים של המחקר וסביב שאלות רבות בו, צצו ועלו הבדלים לא מעטים, אך גם לא 

ניתן לומר מפתיעים, בין קבוצות הגיל הצעירות לקבוצות הגיל המבוגרות בציבור החרדי. בהכללה 

מגלים פתיחות רבה יותר ומידת מוכנות גבוהה ללימודים  18-34גילאים כי צעירים חרדים, ב

ומעלה. יש להניח כי השינויים החברתיים  35גרות מעורבות, בהשוואה לחרדים בני אקדמאים במס

והדמוגרפיים הרבים המתרחשים בקהילות חרדיות שונות, משפיעים בייתר שאת על צעירים חרדים 

   .המבקשים למצוא להם נתיבים חדשים במציאות הישראלית

 חרדים מודרניים וחלק מהחרדים הספרדיים :  .ג

חרדי, בעיקר במקומות עבודה, אך גם במעגלים -בור החרדי אשר נחשפו לעולם הלאחלקים בצי

נוספים, מגלים פתיחות רבה יותר כלפי אפשרויות ללימודים אקדמאים מעורבים. כמו כן, ניתן 

ישראל יסכימו ללמוד במסגרות ספרדית ב-וכלוסייה החרדיתלומר שבתנאים מסוימים חלקים מהא

 או שיש בהן הפרדה חלקית בלבד.  ,אין כלל הפרדה מגדריתבהן שיות מעורבות אקדמ

 

 

 :  בשוק העבודהגברים ונשים  .ד

בלימודים אקדמאיים  ותהשפעה משמעותית על מידת הנכונות להשתלב למצב התעסוקתי ישנה

וסיות חרדיות להערכתי, בהינתן תמריצים נכונים, מדויקים ומדודים לאוכלבמגזר החרדי. 

בתחומי לימוד שונים במסגרות שוק העבודה, ניתן יהיה לשלב חרדים להתקדם בהמעוניינות 

זאת בייחוד אם שילוב זה יגדיל את רמת יות כלליות ללא צורך בהפרדה ברמת הקמפוסים. אקדמ

במגוון תחומי לימוד שאינם נלמדים במסגרות החרדיות  ,החרדים באקדמיהתלמידים ואיכות ה

 הנפרדות. 

 

 סיכום ומסקנות 

ביחס למידת  ,הנוכחי בחן את עמדותיהם של חרדים מקבוצות, זרמים וגילאים שוניםהמחקר 

מעורבים בפרט )מבחינה יים ובלימודים אקדמ ,יים בכלללהשתלב בלימודים אקדמנכונותם 
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. בחינה זו נדרשה לנוכח הדיון הציבורי הער סביב שאלת הנחיצות של הפרדה מגדרית ומגזרית(

 יות המותאמות לחרדים. סגרות אקדמדרית, ברמות שונות, בממג

כחלק מהרצון להגביר את השתתפותם של נשים וגברים חרדים במסגרות אקדמאיות 

יות ייעודיות לחרדים תאפשרו פעולותיהן של מכללות אקדמשונות ובהתאם למדיניות המל"ג, ה

הייחודים  מאפייניםוגברים, זאת מתוך הבנה לצרכים ול בהן התקיימה הפרדה מגדרית בין נשיםש

שילוב חרדים באקדמיה הנו יעד חברתי וממשלתי ראשון במעלה, שכן שילוב לאורח החיים החרדי. 

לוסייה זו בשוק העבודה. להגברת יכולת ההשתכרות של אוכ ,בעת הנוכחית ,זה מהווה צעד הכרחי

 הקטנתנתיב לב מדוד וצנועצעד  עשויים להוותיים לימודים אקדמיתרה מזאת, ניתן להניח כי 

מהפעלתן של  אף המגרעות והבעיות הנובעות-תר על כן, עלי .השסעים והפערים בחברה הישראלית

שהיתרונות , הרי שתוארו בחלקן בתחילתו של מסמך זה יות המותאמות לחרדיםמסגרות אקדמ

זאת ניתן לומר על סמך . יהםעל חסרונות ,כלל-בדרך ,עוליםהחברתיים והכלכליים של מהלכים אלו 

בשוק  של אקדמאים חרדיםחת מאוד רים שונים המעידים על השתלבות תעסוקתית מוצלמחק

 2016ש"ח )מלחי,  8,745ושכרם החודשי הממוצע עמד על  91%, ששיעור תעסוקתם עמד על העבודה

יים שכן, מחקרים אחרים היבט החברתי יש תועלות בלימודים אקדמיחס ל(. גם ב2013; רגב, 

זהירה של השתלבות לא קטנה של אקדמאים חרדים אשר נוקטים בגישה מראים כי קיימת קבוצה 

 (. 2017לוינסון, -)קלעג'י ובראון , מבלי לאבד את ייחודם החברתיחלקית מחוץ לקהילתם

ממצאי המחקר הנוכחי מעידים כי הנחות המוצא של קובעי המדיניות במל"ג ושותפיה היו 

ללמוד  עונייניםמ אינםר החרדי, על גווניו השונים, ציבוהמשתייכים ל. מרבית למדי הערכות נכונות

הרצון להשתלב בלימודים בהן לא מתקיימת הפרדה מגדרית. לצד שיות כלליות במסגרות אקדמ

עניין בתחומי לימוד שונים, קיימים עדיין השכר והבעבודה, שיפור  להשתלבצורך אקדמאיים בשל ה

חשש מעלויות שכר הלימוד, משך  :סיבותמגוון חסמים וחששות רבים מהשתלבות זו בשל 

 ובעיקר החשש מפני פגיעה באורח החיים החרדי ,מציאת עבודה לאחר הלימודים-הלימודים, אי

 . וערכי הצניעות

ים בלימודים אקדמי רב יותריחד עם זאת, ברור כי מי שכבר השתלב בעבודה מגלה עניין 

ניתן להניח כי כמחצית מכלל החרדים  המחקרממצאי על בסיס בהשוואה לחרדים שאינם עובדים. 

 85%-75%רובם המכריע )בין יים, אך דה רבה או בינונית בלימודים אקדממעוניינים במי

בהן לא מתקיימת הפרדה ש להשכלה גבוההאינם מוכנים כלל ללמוד במסגרות ( זו אוכלוסייהמ

שר לפיו אלה במחקר, נוסף שעממצא מרכזי הולמים ממצאים אלו מגדרית בכל רחבי הקמפוס. 

דגש מסגרות מותאמות לחרדים. בנוסף, יוב פועללמדו ביים החרדים כשלושה רבעים מכלל האקדמ

יים בכיתות נפרדות בקמפוסים מעורבים רלוונטית, ככל הנראה, כי גם האפשרות ללימודים אקדמ

(. זאת 18%נשים החרדיות )לפחות מכך מעט ( ואף 21%בלבד מכלל הגברים החרדים ) לחמישית

יחס למידת בקיימת וודאות נמוכה ועוד, בניגוד לדעה הרווחת והמדיניות המוצהרת של המל"ג, 

לימודים יים בקמפוסים מעורבים בקרב המעוניינים בתואר שני. הנכונות ללימודים אקדמ

הנשים, ( מ28%( מהגברים וכרבע )37%בקמפוסים מעורבים לתואר שני יהיו מקובלים על כשליש )

 בייחוד בין הצעירים שבהם.

הפרדה מגדרית מסקנותיו הברורות והמוצקות של מחקר זה מלמדות, מעבר לכל ספק, כי 

לצורך שילובן של אוכלוסיות חרדיות  ,יותעדיין נדרשת ברוב המסגרות האקדמבין נשים לגברים, 
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נה זו הנה היקש אמפירי נרחבות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. יחד עם זאת, אדגיש כי מסק

נורמטיבית -עובדתי העולה מבסיס הנתונים והממצאים המחקרי, שאינו מהווה הנחת יסוד ערכית

הצורך בהפרדה כנגד יים. שכן, בין הטיעונים שעלו של הפרדה זו במוסדות האקדמ נכונותהבדבר 

ולהתפלמס ם לדון בין נשים לגברים חרדים באקדמיה, ישנן השגות כבדות משקל אשר לא כאן המקו

 . עמן

גבוהה להגדיל את מספר להשכלה לסיכום, אם ברצונם של מקבלי ההחלטות במועצה 

החרדים הפוסעים במשעולי האוניברסיטאות והמכללות בישראל, הרי שאין מנוס מלהתמיד 

בהם מתקיימת הפרדה מלאה בין המינים, שבמדיניות הקיימת ולשמור על איזון נכון בין מוסדות 

בהם יוכלו להשתלב שיים מעורבים בקמפוסים כלליים, ם מתקיימים לימודים אקדמלמוסדות בה

 חרדים המעוניינים בכך. 

 

 למדיניות כלליות המלצות 

אינם מוכנים ללמוד במסגרות  ממצאי המחקר הנוכחי מעידים באופן ברור למדי כי מרבית החרדים

יבות שנשים וגברים מציבור זה מייחסים יות כלליות ללא הפרדה מגדרית. זאת בשל החשאקדמ

 בין נשים וגברים במעגלי חיים שונים. מרבית החיים החרדי הדוגל בהפרדה -אורחללערכי הצניעות ו

לפגוע באופן  עלול נוכחיתג הלהעריך כי כל שינוי חד )וחד צדדי( במדיניות המל" ןניתן אם כ

והעתידי של מספר החרדים אשר ישתלבו בשנים הקרובות במערכת הקיים משמעותי בהיקף 

הרצויים  םלא תוכל לעמוד ביעדיההשכלה הגבוהה בישראל. מצב זה עשוי להוביל לכך שהמל"ג 

לל סגירה הדרגתית של מסגרות בשילוב חרדים באקדמיה. כלומר, כל שינוי דרמטי, כזה הכו

 ,ימודים בכיתות נפרדות בתוך קמפוסים כללייםיות ייעודיות לחרדים והפניית החרדים ללאקדמ

יכולה להיתפס כקריאת תיגר ממלכתית על החברה החרדית המבקשת להתגונן משינויים חברתיים 

 מהירים ולא רצויים מבחינתה. 

באופן חריף  יתנגדו ,מנהיגיו של ציבור זהכל ובוודאי ש ,מרבית החרדיםסביר מאוד להניח כי 

מעורבות, זאת בשל כלל הטיעונים וההסברים שעלו -ם במסגרות כלליותיילכפיית לימודים אקדמ

 ,במסמך זה ומסמכים קודמים. על כן, מצטרפות מסקנותיו של מסמך זה למסקנות קודמות בתחום

תהליך סגירת הקמפוסים הנפרדים הקיימים לחרדים תהווה מכה קשה לעל כך ש המתריעות

 ישראל. שילובה של אוכלוסייה זו בהשכלה הגבוהה ב

אף האמור לעיל, יש לסייג את הדברים ולהמליץ על הצעדים הבאים במטרה לנסות -עם זאת ועל

 : ים בכך, בקמפוסים כלליים מעורביםולהגביר בכל זאת את שילובם של החרדים המעוניינ

 : כאמור, מרבית ממצאי המחקר  המשך הפעלתן של מסגרות אקדמאיות נפרדות לחרדים

והצורך הממשי בהמשך הפעלת מסגרות אקדמאיות נפרדות לחרדים  מלמדים על החשיבות

הפרדה מגדרית בקמפוסים החרדיים. המלצה זו מהווה  ותהלומדים לתואר ראשון, הכולל

ל"ג בעשור האחרון. על כן, מומלץ אותה התוותה המשהמשך ישיר למדיניות הקיימת 

להמשיך ולקיים מסגרות אלו, בתנאי שמדיניות זו תיבדק מעת לעת באמצעים מנהליים 

 ומחקריים שונים. 
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 תומכות מסגרות הקמת לעודד ניתן: כלליות במסגרות שני לתואר לימודים עידוד 

מחקר . הרגילים בקמפוסים מתקדמים )תואר שני( לתארים הלומדים חרדים בסטודנטים

אפשרות לגבי ( 18-34ת בקרב חלק מהצעירים החרדים )בגילאים זה מלמד כי קיימת נכונו

 זו, וכן בקרב אוכלוסיות חרדיות שונות, כולל חלק מהנשים החרדיות שלמדו באקדמיה. 

 ותעסוקתיים כלכליים תמריצים, מסוימים בתנאים: ותעסוקתיים כלכליים תמריצים ,

 לבחון יש. כלליות אקדמאיות במסגרות להשתלב חרדים וגברים נשים לעודד עשויים

 העוסקים הכלכליים והמשרדים, מעסיקים, ההאקדמיה בין פעולה לשיתופי אפשרויות

 מעוניינים שיהיו לחרדים ייחודיים לימוד מסלולי גיבוש לצורך, חרדים תעסוקת בקידום

 תעסוקתית והשתלבות התנסות תוך זאת, כלליות במסגרות אקדמאיים לימודים בשילוב

 . הנלמד במקצוע

 

המלצות אלו עשויות לסייע בשילוב הרצוי של חרדים באקדמיה ובפרט במערכת ההשכלה 

הכללית שאיננה מותאמת לציבור החרדי. בעת הנוכחית, משימה זו מהווה אתגר חברתי וכלכלי 

ראשון במעָלה, אשר למרות חילוקי הדעות על אופן ביצועו ויישומו, אין כמעט ספק על מידת 

 ק הישראליים בכללותם ולחברה החרדית בפרט. חיוניותו לחברה ולמש
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 מקורות
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