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השתלבות חרדים בהשכלה כללית 
ובתעסוקה בחברה הישראלית

הקהילה החרדית בישראל – בין אינטגרציה לסגרגציה
בצלאל כהן

חברההחרדיתחווהבשניםהאחרוניםשינוייםרביםבאורחותחייה,המציביםבפניהאתגריםרביםה

והתמודדויותחדשות.אחתהשאלותהמרכזיות,המלווהאתהשינוייםהללו,נוגעתלמידתהמעורבות

שלהחרדיםעםכללהחברההישראליתבכלתחומיהחיים.במאמרזהברצונילהראותכיצדבפעולות

זו ומנוגדותשלאינטגרציהמולסגרגציה.שאלה ניכרותשתימגמותשונות הנוגעותלשינוייםהללו, השונות

החברה עבור ביותר הנכונה הדרך את להתוות מנת על זה, בתחום שעוסק מי כל את להעסיק לדעתי צריכה

החרדיתועבורכללהחברההישראלית.

מתקרבים או מתרחקים?

בשניםהאחרונותאנועדיםלתהליכישינוימשמעותייםהעובריםעלהחברההחרדיתבישראל–
מבחינתשיעוריההשתתפותבמעגלהעבודה,בגיוסלצה"לושירותאזרחי,בלימודיםמקצועיים
ואקדמייםובתחומיםנוספים.חלקמןהתהליכיםמושפעמגורמיםכלכליים–ואלההמכריעים,

וחלקםמגורמיםאחרים–פוליטיים,חברתיים,טכנולוגייםועוד.
הניצבות שונות סוגיות הציבורי היום לסדר זו בתקופה עלו אלו שינוי לתהליכי במקביל
לאותם הנוגעות בשאלות המדובר הישראלית. החברה לכלל החרדי הציבור בין מחלוקת כסלע
בחלקה החרדית החברה של התרחבותה שיפור. בהם שחל היה ושדומה לעיל שהוזכרו עניינים
היחסיבתוךמדינתישראל,בשלהריבויהטבעיהגדולשלה,העלתהתהיותרבותבנוגעלדמותה

ולעתידהשלמדינתישראלבהיבטהמשטר,הביטחון,הכלכלהוהחברה.
באופן להצביע ניתן האחרונה, לתקופה ועד המדינה הקמת שמאז נראה היסטורי במבט
ברורעלתהליךהתבדלותוהסתגרותשלהחברההחרדיתמכללהחברההישראלית.ההתבדלות
תחומים ובעוד בתקשורת בחינוך, במגורים, – החיים תחומי בכל ביטוי לידי באו וההסתגרות
בדפוסי האחרונות בשנים התרחש כי שנראה המגמה ששינוי לצפות ניתן זאת, לאור רבים.
התעסוקה,הגיוסוהלימודיםבחברההחרדיתיהיהכרוךבמעורבותרבהיותרבחברההישראלית
ובהתקרבותרבהיותרביןהקהילההחרדיתוכללהחברההישראלית.במאמרזהברצונילבחון
אםאמנםישקשרמוכחביןהדברים.לשםכךאתייחסלדוגמאותמתחוםהמגורים,התעסוקה,

הגיוסלצה"לולימודיםמקצועייםו/אואקדמיים.

בתוכניות פעיל היה האחרון בעשור בירושלים. לב" "חכמי חרדית תיכונית ישיבה כראש כיום מכהן כהן בצלאל
לשילובצעיריםחרדיםבעולםהעבודה,בלימודיםאקדמייםובצה"ל,במסגרתתבת–ג'וינטישראלועמותותחרדיות.

בצלאלהואבוגרביתהספרמנדללמנהיגותחינוכית.
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מגורים

תל ירושלים, בערים בעיקר וחילוני, דתי לציבור בשכנות הציבורהחרדיהתגורר בעבר,מרבית
אביב,פתחתקוהובניברק.עםהשנים,הוקמושכונותחרדיותולאחריהןעריםחרדיותחדשות.
תושביםדתייםוחילונייםעזבושכונותשהפכועםהזמןלחרדיות,ותושביםחרדיםעזבושכונות
מובהקים, חרדיים בריכוזים החרדי הציבור של ככולו רובו מתגורר כיום חילוני. רוב בעלות
ובשכונותמעורבותאנועדיםלאאחתלמתחיםוחילוקידעותסביבסוגיותשונות,כדוגמתנסיעה
קהילתיים במנהלים שליטה חינוך, ומוסדות כנסת לבתי מבנים הקצאת עירוב, התקנת בשבת,

וכיוצאבזה.
למרותתהליכיהשינוישהוזכרולעיל,לאנראהשניתןלהצביעעלשינויבמגמתההסתגרות
הגאוגרפית.המגמההשלטתבתחוםהדיורהיאהקמתשכונותועריםנפרדותלקבוצותאוכלוסייה
שונות,ונראהשלכלהצדדיםאיןענייןורצוןלחפשאתהדרךלחייםמשותפיםומעורבים.תושבים
ייתפסוככלהנראהכבעלישאיפותהשתלטות וכןלהיפך, חרדיםשיחפצולגורבשכונהמעורבת

וכפוגעיםבצביוןהשכונהאוהעיר.
'אדרבה' הארגונים של פעילותם את להזכיר ניתן זה, לתיאור הפוכה וכדוגמה זה בהקשר
בעלי של וחרדיות דתיות קהילות של הקמתן את האחרונות בשנתיים המעודדים ו'נטיעות',
ובשכונות בערים דווקא הקהילות הקמת את הנראה ככל מעדיפים אלו ארגונים תשובה.
להשתלב מצליחות שהן ונראה ובמעלות, בחיפה כאלו קהילות הוקמושתי למשל כך מעורבות.

יפהבסביבתן.

תעסוקה

בעשורהאחרוןיזמהממשלתישראל,בשיתוףגורמיםציבורייםופילנתרופיים,תוכניותלעידוד
לקליטת מעסיקים ועידוד עבודה מקומות ליצירת הן נועדו אלו החרדי. בציבור התעסוקה
עובדיםחרדיםוהןלהכשרתכוחאדםחרדילמקצועותותחומיעיסוקנדרשים.פעילותזוהגדילה
חרדים וגברים חרדיות נשים בקרב החרדית, בקהילה התעסוקה שיעורי את ניכרים באחוזים

כאחד.
בעיר לפועל הוצאה נוספים, למקומות למודל שהפכה ביותר, המצליחות התוכניות אחת
החרדיתמודיעיןעילית,שבההוקםמרכזתעסוקההמעסיקאלפינשיםחרדיותבתחומיםשונים
–תוכנה,טלפנות,סריקתמסמכים,הכנתתקציריםמשפטייםועוד.במרכזזהנשמריםבקפידה
מראה זה מודל ועוד. למהדרין כשרות לנשים, גברים בין ההפרדה בתחום ברורים כללים רבה

כיצדהגדלתשיעורהתעסוקהיכולהלהתקייםבמקביללהמשךמגמתההסתגרות.
המוצאים אקדמיות, ו/או מקצועיות הכשרות בוגרי רבים חרדים צעירים רואים אנו מנגד
עבודהכללייםבמגזרהעסקיהפרטיאוהציבורי.למרותאי-אלוקשיים עבודתםבמקומות את

בקבלהלעבודהובתקופתההסתגלות,הםמדווחיםעלשביעותרצוןהדדית.
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ניתןלראותאפואכיצדבקרבהגורמיםהעוסקיםבהגדלתשיעורהתעסוקהבקהילההחרדית,
במקומות החברה כלל עם חרדים של ההשתלבות לשאלת ביחס שונות עמדות בו-זמנית יש
ביניהן. להפגיש דווקא או הקבוצות בין ההבדלה את לשמר יותר נכון האם משמע: העבודה,
מקומות ליצור באמת ניתן לא מחד שכן נכונות, הגישות ששתי לטעון כמובן ניתן זו בנקודה
נפרדים פתרונות מציאת ללא ומאידך העבודה, לעולם הנכנסים החרדים לכל נפרדים עבודה

לחרדיםהמעונייניםבכך,לאנוכללמצותאתהפוטנציאלשלכוחהעבודההחרדי.

גיוס לצה"ל

שני בצה"ל כיום פועלים לצה"ל, חרדים צעירים של הגיוס שיעורי להגדלת הצעדים במסגרת
החרדי, הנח"ל ַּבשם המוכר יהודה' 'נצח מסלול החרדית: לאוכלוסייה ייעודיים גיוס מסלולי
אלו מסלולים ששני נראה צה"ל. של שונות בזרועות הפועל חרדים( )שילוב 'שח"ר' ומסלול

ממחישיםגםהםאתשתיהגישותשהזכרתילמעלה.
ובהפרדה חילונים חיילים ללא ומבודד, נפרד בבסיס מתבצע יהודה' 'נצח במסלול השירות
תפילות, תורה, שיעורי למהדרין, כשרות על מלאה הקפדה תוך וממפקדות, מחיילות מוחלטת
השלישית כשהשנה קרבי, בשירות משרתים זה במסלול החיילים ועוד. כהלכתה שבת שמירת

לשירותםמוקדשתללימודים.
החיילים בצה"ל. והטכנולוגי במערךהטכני חרדים צעירים לשילוב מיועדים מסלולישח"ר
משתלבים אלו חיילים השירות. במהלך בו ועובדים הצבאי שירותם בתחילת מקצוע רוכשים
ראשוני עבודה מעגל כדוגמת כך, לשם שנקבעו כללים על שמירה תוך השונים, צה"ל בבסיסי

גברי,שיעורתורה,כשרותמהדריןויציאהיומיתלבית.
תוך מתבצעת הלוחם למערך חרדים חיילים של כניסתם אחד, במודל כיצד רואים אנו
תומכי למערך חרדים הצטרפות שבו השני, המודל לעומת הכללית. מהחברה ההפרדה המשך
הלחימהנעשהדווקאתוךהשתלבותעםחייליםמכללהחברההישראלית.בענייןזהחשובלציין
פונה 'שח"ר' שתכנית בעוד 18, בני רווקים לצעירים מיועד יהודה' 'נצח שמסלול העובדה את
22ומעלה.נראהשכלעודמדוברברווקיםצעירים,הזהירותמצדהעולםהחרדי לנשואיםבגיל

מפניהמפגשעםהציבורהכלליגבוההיותר.

לימודים מקצועיים ואקדמיים

ביןהמהלכיםהמרכזייםלהגדלתשיעורהמועסקיםהחרדים,נעשתהפעילותרבהלהכנסתםשל
ניתןלראות זה ולמוסדותאקדמיים.בתחום ונשיםחרדיםלמסגרותלהכשרהמקצועית גברים
ייעודייםלציבורהחרדיבדמותןשלמסגרות לימוד באופןברוראתההעדפההגורפתלמקומות
אחרות. מכללות של חרדיות ושלוחות חרדיות אקדמיות מכללות מקצועית, להכשרה חרדיות
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שיעורםשלהתלמידיםוהסטודנטיםהחרדיםבמוסדותכללייםהואעדכהנמוךמאוד,אךנמצא
במגמתעלייהמתמדת.

יצירתמסגרותמקצועיותואקדמיותנפרדותלתלמידיםחרדיםעשויהלעתיםלפגועבאיכות
הלמידהובעיקרלגרוםלהיצעמצומצםשלתחומיהלימודהמקצועייםוהאקדמיים.לאורזאת,
ישבהיבטהתעסוקתיחשיבותגדולהליכולתםשלסטודנטיםחרדיםלהשתלבבמוסדותכלליים,

בפרטבתאריםמתקדמיםשאינםנלמדיםבמכללותובשלוחותהחרדיות.

'גלות בין יהודים' או 'כלל ישראל'

שתי יש החרדית, בקהילה השינוי תהליכי בתוך שגם לראות ניתן כאן שהובאו הדוגמאות מכל
מגמותסותרות.המגמההאחתהיאלשמראתההיבדלותגםבמקומותהעבודה,בצה"לובמוסדות

הלימוד,והשנייה–לשלבביןהאוכלוסיותבכלהמקומותהללו.
ישראל במדינת החרדים של מצבם את המתארת החרדית בגישה מעוגנת הראשונה העמדה
מהתרבות יכולתם ככל להיבדל ומצוות תורה שומרי על זו, גישה על-פי יהודים'. בין כ'גלות
הסובבתאותם,עלמנתלשמראתזהותםמבחינהֱאמוניתודתית.העמדההשנייהנובעתמראייה
שלעםישראלכיחידהאחתשלימה,המורכבתמשומריתורהומצוותומאלושאינםכאלו,אולם
הרוחני. בפן והן הגשמי בפן הן ביניהם, ההדדית האחריות את מונעים אינם הללו ההבדלים
וההבדלים הדעות חילוקי למרות משותפים, חיים גם מצדיקים ההדדית והערבות האחווה

בתפיסתהעולם.
לירידה בה למחזיקים לגרום עלולה ההפוכה שהגישה טוענים המתבדלת בעמדה המצדדים
רוחנית,שסופההתרשלותכזאתאואחרתבקיוםתורהומצוות.לעומתם,התומכיםבהשתלבות
הקיטוב ולהגברת בעם חריף לקרע לגרום העלולה קיצוניות-יתר, המוחלטת בהתבדלות רואים
והעוינותכלפיהעולםהחרדימצדיתרהחברההישראלית.חילוקידעותאלומעסיקיםרבותאת
החדשים'. 'החרדים לכינוי שזכה בפולמוס ניכרים והם האחרונות, בשנים הפנים-חרדי השיח
זהותם על לשמור המשתלבים של בהצלחתם רבה במידה תלויה הצדדים בין שההכרעה נראה
החרדיתבמובניםשלמחויבותמליאהלערכיהיסודשלהחברההחרדיתולשמירתתורהומצוות

באופןמרבי.

'כור היתוך' מול 'רב תרבותיות'

העולם בתוך הפנימית בהתנהלות ורק אך תלויות אינן כאן שהוזכרו המנוגדות המגמות שתי
החרדי,והןמושפעותבמידהרבהמהאווירההשלטתבכללהציבורבישראל.

תפיסתהממלכתיותו'כורההיתוך'שלבןגוריוןהיואיוםמוחשיוממשיעלהמשךקיומהשל
היהדותהחרדית,שלאחפצהלהיותמותכתלתוךהחברההציוניתהחילוניתוהמערביתברוחה;
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של להתפתחות והביאה המשוער מן למעלה הצליחו התרבותית והתבצרותה התבדלותה ואכן
ציבורהמונהמאותאלפיאיש.

גישתה'רבתרבותיות'שהחליפהאתתפיסת'כורההיתוך'הפחיתהבמידהניכרתאתחרדת
הקיוםשלהקהילההחרדית.גישהזו,המכירהבזכותםשלהחרדיםלשמראתתרבותםהייחודית
בד-בבדעםעידודהשתלבותםבכלתחומיהחיים,היאהבסיסהמאפשרלאדםהחרדילחושבטוח

גםבעבודהאושירותצבאיאולימודיםאקדמייםבסביבהחילוניתגמורה.
בנקודהזועומדתכיוםהחברההישראליתלמבחן:האםכוונותיהלשלבאתהחרדיםבחברה
מסתתרת שמאחוריהן בלבד באמירות שמדובר או כנֹות, – התרבותית זהותם על שמירה תוך

מגמהלשנותאתתפיסתעולמםואורחותחייהםשלהחרדים.

סיום

לחיים הדרך את למצוא עלינו ישראל, ובמדינת ישראל בארץ כאן עתידנו שלמען מאמין אני
שלנו היחידה הדרך להבנתי, זוהי, זה. לצד זה בלבד שכנות של לחיים ולא מלאים משותפים
לשרודכעםיהודיאחדבמדינתו,ולשםכךעלינולהכירטוביותרזהאתזה,למרותחילוקיהדעות
ומבורכים, הכרחיים לי נראים החרדית בחברה כיום המתחוללים השינויים בינינו. העמוקים
כרוכים יהיו לא אלו שתהליכים היא הצדדים כל על המוטלת ביותר החשובה המשימה אולם

בתופעותשלסחףלחילוניות,שכןבמקרהכזהלאיהיהמנוסמהסתגרותחרדיתמחודשת.
שותפותהגורלשלנוחובהשתביאאותנוגםלשותפותיעוד,למעןעתידנוכאןבארצנו.


