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'משכיל אל דל' – מהפכים נדרשים אצל אוכלוסיות 
מודרות

אולי הישראלית, בחברה במעלה סוגיהראשונה רבות, בסוגיהשהיא,מבחינות עוסק זה גיליון
שמסיבות אוכלוסיות של הכלכלה בחיי השילוב המידיות: הביטחון משאלות יותר חשובה אף
בעיקר הכוונה המדינה. לכלכלת מוגבל באופן רק תורמות ואחרות פוליטיות תרבותיות,
ולאוכלוסייה בתת-תעסוקה( נמצאים בה הגברים )שבעיקר החרדית היהודית לאוכלוסייה
באותו כאן הנדונה נוספת בעיה בתת-עסוקה(. נמצאות בה הנשים )שבעיקר והבדואית הערבית
המסוגלים עבודה, גיל מעל אנשים קשישים, בעבר שנחשבו מי של בעבודה שילובם – הקשר

להוסיףלמשקתוספתגדולהמכישוריהםומיכולותיהם.
הפסד גורם בארץ העבודה בעולם אלה גדולים אוכלוסייה פלחי של בלבד החלקי השילוב
עצוםוישלוהשלכותקשותלשניהצדדים:חברתהרובמפסידהכוחעבודהשבלימודובהכשרה
מתאימיםהיהעשוילקדםאתהכלכלה,להגדילאתהתל"גולהשפיעעלההכנסהלנפש;ה'מיעוטים'
שאינםעובדיםאועובדיםבעבודותבלתימתאימותאודלותשכרנותריםבשוליהחברה,סובלים
מרמתחייםנמוכהומתחושתניכורושוליות.כלמגזרמקופחאומודרנושאעמואתבעיותיוואת
הטעמיםהייחודייםלניכורו:המגזרהחרדיביקשעדלפנישניםאחדות–ובחלקומבקשגםכיום
–להיאחזבאורחחייםהמאפשרלולהעמידבמרכזאת'לימודהתורה'ולהתבצרמאחוריחומת
השנים בעשרות ישראל ממשלות עליו שהמטירו וכספים מענקים מפליגות, הטבות התבדלות.
מרכזי ובטיפוח במשאבים מאפליה סובל הערבי המגזר בהתבצרותו. אותו חיזקו האחרונות,
הערבי במגזר הלימודיים ההישגים שונות, מסיבות עירונית; ותשתית תחבורה רשת תעשייה,
שמרנית חברה של התרבותיות-דתיות ההשקפות גם היהודית; האוכלוסייה של מאלו נופלים
שאנו השלישית האוכלוסייה לגבי ערביות. נשים של לעבודה יציאתן את נראה, כך מגבילות,
השקפות בעיקר היא לשילובם המניעה – המקובל העבודה גיל מעל אנשים – כאן בה עוסקים

שהתיישנועלרמתתפקודםשלגילאיםמבוגרים.
לרמותיה, השכלה פיתוח החברתית-כלכלית: לבעיה העיקרית התרופה נדונה זה בגיליון
לסוֵגיהולענפיה.אחרישנימאמריםכלליים,שלרינהלאורוגילהשורץ-שחר,העוסקיםבתוכניות
בסיסיותלשילובבתעסוקה,הגיליוןמתמקדבאוכלוסייההחרדית.בצלאלכהןעומדעלהדילמות
ולמערכות צבאי לשירות בישראל, העבודה לעולם חרדים של כניסתם את המלוות העיקריות
אחרות:האםלשמורבקנאותעלבידולאוליצורדו-קיוםתוךשמירהעלהזהותהדתית-חרדית?
שירלימרוםכותבתעלה'צינור'הכמעטהכרחישלכניסתחרדיםלעולםהעבודה:שירותצבאי
ובידענותאתתהליכיהאקדמיזציהשל הכרוךבהכשרהמקצועית.אסףמלחימשרטטבכישרון
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החברההחרדית.מעייןשחףהואיזםחינוכייצירתיובאמתחתוהצעות,שמעטמהןגםמיושם,
לסלילתדרכםשלגבריםונשיםממגזרזהללימודיםאקדמייםעלידימכינותמתאימותומסגרות
בחברה הטמונים הלימוד וכישרון הלימוד פוטנציאל הבגרות. בחינות להשלמת ייחודיות
החרדיתהםעצומים,ואםינוצלולעיסוקבמקצועותמועילים,הםיקפיצואתהמשקואתהחברה
חרדיות נשים של ולעמדותיהן המיוחד למצבן מקום גם הוקדש חדשים. לגבהים הישראלית
הם מסקרנים פחות לא קוליק(. )ליאת עובדות וללא-חרדיות ללא-עובדות בהשוואה – עובדות
המאמריםהעוסקיםבהכשרותייחודיותבמגזרהחרדי–מסגרותלימודשהןלאפחותממהפכה
בחשיבהשלמגזרזה:רועיכנעןכותבעלמסגרתלהכשרתמוריםועוסקיםבחינוךמסוגיםשלא
נודעובועדעתה,וורבקהורדיכותבתעלביתספרחרדיללימודיאמנות.מאירפיאלקוףסוקר

עבורנוספרמעניין,העוסקבנושאהמרכזישלנו:מעמד ביניים חרדי.
הסוגיהשלהמגזרהערבינדונהכאןבעיקרמהיבטהקידוםשלידיעתהעברית,שהואמכריע
כל – 'הזקניםהחדשים' בנושא גולן(. ושרה )שירלימרום בעבודה ביותרלאפשרויותהשתלבות
ומסוגלים סביר או טוב בריאותי במצב נמצאים כיום שרובם ומעלה ושבעים שישים בני אותם
גולן, זאב של ומפורט מאלף מאמר מפרסמים אנו – וכמתנדבים בשכר כעובדים למשק לתרום
באוצר, תשתמש אם משמעותי באופן לצמוח יכולה הישראלית הכלכלה כי ומצא שחישב
המכון ואנשי פוירשטיין ראובן פרופ' המבוגרים. הגילאים עבודת של כה, עד ברובו המבוזבז
השקיעה עצמה: זו אוכלוסייה של מבחינתה ה'זקנים' בעיית את המאיר מאמר מפרסמים שלו
לגאול והםמציעיםדרכים והתנוונות, 'שקיעה' נוחיםכביכולכרוכהבסכנת פנסיונריים בחיים

אתהקשישיםמשקיעהזוולשמורעלחיוניותםהנפשיתוהאינטלקטואלית.
'סקר של עולמי לפרויקט בארץ שגריר מעין הוא פורטנוי, חיים עם יחד אמיר, צביקה
לכישורים שונות בארצות הניתן החינוך של הרלוונטיות את בודק הסקר מבוגרים'. מיומנויות
הנדרשיםכיוםבתחומיהאוריינות,יכולתהחישובוהשימושבמחשב.מסתברשבארצותמפותחות
כארצותהבריתוארצותדרוםאירופהמהשמוקנהבביתהספררחוקמלספקאתצורכיהעולם

הכלכליהעכשווי;היפנים,הקוראניםוהסקנדינוויםמיטיביםהרבהיותרללמדוללמוד.
הסובלות לאוכלוסיות ביחס המתנ"סים שמפתחים חדשות גישות על ידיעות ִאתנו ועוד
לחינוך הונגרי עת כתב עבורנו סוקרת טוקטלי רחל מרכוס(; ואורי גרין )שרון שונות ממגבלות
מבוגרים,ואנחנוחותמיםבידיעותותקציריםמתוךפרסומיםשוניםעלחינוךמבוגריםבעולם.

קריאהמהנה!
העורך



שילוב בחינוך הכללי, אקדמיזציה
והעמקת הידע בעברית

לצורך השתלבות בעבודה


