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הכשרה צבאית לאוכלוסייה החרדית                         
ותרומתה לשילוב ולקידום בתעסוקה

שירלי מרום

וכניתשח"רשלצה"לוג'וינטישראל-תבתמאפשרתלגבריםחרדיםלהתגייסלצבאולרכושתוךכדית

כךמקצועשיוכללשמשםגםבחייםהאזרחיים.מאמרזהסוקראתהתוכניתעלמאפייניההשונים

ועליתרונותיהבהכללתאוכלוסייתהחרדיםבשוקהתעסוקה.במאמרמובאיםראיונותשנערכועם

שח"ר תוכנית לתרומת בנוגע ומסקנותיהם באזרחות, עובדים וחלקם בקבע חיילים חלקם התוכנית, בוגרי

למסלולהקידוםהמקצועישלהם;כמוכןמצוינותסוגיותשונותשהתוכניתמעלהושישלתתעליהןאתהדעת.

הקדמה

'לזכות תוכנית שח"ר ייאמר שאם פעם צה"ל היה מחסום לתעסוקה – מי שלא שירת לא 
יכול היה לעבוד, היום הוא המנוע והמנוף לתעסוקה. אלה הם כללי המשחק: אם אדם חרדי 
רוצה להתקדם בשוק התעסוקה, עליו להתיישר לפי הכלל, ותהיה לכך השפעה חיובית על 

החברה החרדית לטווח הארוך'.

)מ', קצין בחיל האוויר, בוגר תוכנית שח"ר(

הם כך בפרט הכללית. לאוכלוסייה ביחס נמוך תעסוקה בשיעור מתאפיין בארץ החרדי המגזר
אדם כוח פוטנציאל ולבזבוז גיסא מחד לעוני גורם זה מצב חרדים. גברים אצל הדברים פני
מאידךגיסא.תוכניתשח"ר)שילובחרדיםבצה"ל(מנסהלתתמענהלבעיהזו,ובאותההזדמנות
נותנתמענהגםלשתיסוגיותנוספות:אי-ההשתתפותשלהמגזרהחרדיבנשיאהבעולהביטחוני
מספק אדם כוח בגיוס הבאות בשנים צפויים קשיים על מתריע צה"ל בעוד ישראל מדינת של

לשורותיו;העוינותההדדיתוהקיטובביןהמגזרהחרדילמגזרהכללי.
תוכניתשח"רהיאפרישיתוףפעולהביןצה"ללביןתבת,מיזםהתעסוקהשלממשלתישראל
השכלה פערי להשלים 28-22 בגילאי גיוס חייבי חרדים לגברים מאפשרת התוכנית והג'וינט.
השירות חובת מילוי כדי תוך עבודה, מיומנויות ולרכוש בעבודה להתנסות וכן מקצוע, ולרכוש
תמיכה מקבלים החיילים כמו-כן החרדי. החיים לאורח מקסימלית בהתאמה וזאת הצבאי,
חודשיתהמגיעהלכלחיילנשויעלפיחוקיהצבא)תשלומימשפחה(,וזומאפשרתלהםלקייםאת

שירלימרוםכותבתבתחוםפיתוחידעמטעםארגוןג'וינטישראל-תבת;עורכתלשוןומתרגמת.
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העבודה: בעולם מוצלחת להשתלבות הצעיריםהחרדיםאפשרות בפני נפתחת כך משפחותיהם.
עםהשתחררותםמהצבאהםמצוידיםבידעובניסיוןרלוונטייםלשוקהעבודה.

והיא בכלל, הישראלי ובציבור בפרט החרדית בקהילה רבה להתעניינות זוכה התוכנית
עלאורחחייהם נכונהלשילובםשלחרדיםבצה"ל,תוךשמירה כיוםבקרברביםכדרך נתפסת
וכמסלולמוצלחביותרלכניסהשלגבריםחרדיםלעולםהעבודה.במאמרזהתיסקרהתוכניתעל
עלתרומתהלשילובםבשוק ומשתתפיה בוגריהתוכנית יובאוחוותדעתשל מאפייניההשונים,

התעסוקהויוצגוסוגיותמרכזיותשעולותממנה.

תוכנית שח"ר – מידע כללי ונתונים

2007.המניעיםלהקמתההיוהרצוןלשלבביןהאינטרסיםשל ראשיתהשלתוכניתשח"רבשנת
טכנולוגי, מקצועי אדם בכוח מחסור היה לצה"ל מאידך: החרדים אוכלוסיית ושל מחד הצבא
נדרשו החרדים אולם העבודה. לעולם חרדים צעירים יציאת של המגמה התגברה בבד ובד
כשרובם יחסית, מאוחר בגיל זאת נוספים, חיים כישורי ולרכוש גדולים השכלה פערי להשלים
מטופליםבמשפחותשעליהםלפרנס.אזנהגההרעיוןלשלבאתהצרכיםשלשניהצדדיםולהפוך
– אומנותם שתורתם אברכים של לעבודה ליציאה בדרך שהתקבע מחסם הצבאי השירות את

לתוכניתתעסוקתית.
מקצועית הכשרה עם צבאי שירות של האזרחית החובה מילוי את משלבת שח"ר תוכנית
ורכישתניסיוןתעסוקתיתוךמתןאפשרותלהתפרנסמידית,בשלחוקיהביטוחהלאומיהמזכים
)תשלומימשפחות(. העיקרייםשלהןבתשמ"ש חובההםהמפרנסים בשירות משפחותשחיילים
השותפיםלפרויקטהםצה"לוארגוןג'וינט-תבת,וכןהאגףלהכשרהמקצועיתבמשרדהכלכלה,

התאחדותהתעשייניםואגףמשאביאנוש,חטיבתתכנוןוִמנהלכוחאדםבצה"ל.
– כחול שח"ר צה"ל: של והאגפים הזרועות ברוב משרתים חרדים צעירים שח"ר במסגרת
חילהאוויר;שח"רים–חילהים;שח"רבתקשוב–חילהתקשוב;בינהבירוק–חילהמודיעין;
אגף – אט"ל שח"ר אדם; כוח ואגף היבשה זרוע – אכ"א שח"ר העורף; פיקוד – כתום שח"ר
הטכנולוגיהוהלוגיסטיקה.משטרתישראלפתחהגםהיאמסלולמיוחדלחרדיםבמסגרתשח"מ

)שח"רמשטרה(.
מטרהנוספתשלהתוכנית,מעברלעצםהגיוסלצה"ל,היאיצירתאופקתעסוקתילבוגריה.
שיבוצים תעסוקתיים; אבחונים באמצעות מיון מועמדים; וגיוס איתור התוכנית: מרכיבי
הולמיםביחידותהשונות;מכינותלהשלמתפעריהשכלה;שירותבמערךהטכניבמגווןמקצועות
ולבסוף לפנישחרור; הכנה וסדנאות קורסים חרדי; חיים אורח הולמים שירות תנאי ישימים;

ליווי,ייעוץ,הכוונהוסיועבלימודיםובעולםהעבודהלמשתחררים.
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נתונים כלליים1

 ב-2007	 לשורותיו גייס האוויר כשחיל לפועל, שיצאה הראשונה התוכנית היא כחול' 	'שחר
כ-40צעיריםחרדים.

 	עדסוףשנת2009גויסולשח"רכ-400חייליםחרדים,מכלהעדותוהחוגיםבקהילההחרדית.	

 התגייסו	 חדשים חיילים מ-500 יותר הגיוס: בהיקף משמעותי גידול חל 2010 שנת 	במהלך
לזרועותהשונותבצה"ל.

 	בסוףשנת2012עמדמספרהחייליםהמשרתיםעלכ-1,500,ובסךהכולעברובתוכניתשח"ר	
קרובל-2,700משתתפים.

 	כיוםבתוכניתשח"ריותרמ-25קציניםו-161משרתיקבע.	

 חילהרפואה,	 גם עומדלהצטרף חיילישח"ר כברמשרתים ולאגפיםשבשורותיהם 	לזרועות
ובתוכניתלטווחארוךמתוכנןמסלולפרמדיקיםבעליתוארראשוןעםאפשרותלמצטיינים

ביותרלהמשיךבלימודירפואה.

 	ממחקריםשערךחילהאוויר,שכחצימחיילישח"רמשרתיםבשורותיו,עולהכיאחוזבעלי	
כל מבין שח"ר חיילי בקרב ביותר הגבוה הוא בקבע ולשרת לקצונה לצאת המוטיבציה

האוכלוסיותהמשרתות,ועומדעלכ-60%.

נתוני השמה 

2013 לפברואר עד הראשונים. במחזורים מהמתגייסים חלק להשתחרר החלו 2009 בשנת
השתחררומשירותהחובהיותרמ-1,100איש.מתוכם:

 כ-85%מועסקים,ביניהםאנשיקבעועובדיםבחברותהגדולותבמשק:ישכר,בנקהפועלים,	
טבע,אלקטרהוכןבחברותהיי-טקשונות.

 כ-15%לאעובדים,חלקםסטודנטיםו/אוהשתחררובמהלךחודשפברואר.	

 סטודנטיםמהוויםכ-30%מסךכלמשתתפיהתוכנית.	

ממצאי מחקר הערכה על תוכנית שח"ר

שהתפרסם הכלכלה( משרד )כיום: התמ"ת במשרד וכלכלה מחקר מינהל של הערכה מחקר
לאחרונה)מלחי,2013(בחןאתמידתתרומתםשלמסלוליתוכניתשח"רלהשתלבותםשלבוגרי
בין נערך המחקר וגבוהות. מקצועיות לימוד ובמסגרות העבודה בשוק החרדי מהמגזר השירות

כלהנתוניםהתקבלומתבת. 1
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כ-170 שהקיפו מובנים, הערכה שאלוני באמצעות ובוצע 2012 לפברואר 2011 מאי החודשים
2009- משיביםמביןהבוגריםשלשנימחזוריהגיוסהראשוניםבמסלולזה,אשרשירתובשנים

.2007
מהמחקרעולהשבתוםהשירותהצבאי,שיעורהתעסוקהשלהבוגריםהכפילאתעצמו:70%
לפני עבדו פחותממחציתם בעוד הצבאי, שירותם לאחר עבדו במחקר מבוגרישח"רשהשתתפו
או רבה במידה ממליצים, היו כי השיבו )כ-60%( שח"ר בוגרי מרבית כמו-כן הצבאי. שירותם

במידהרבהמאוד,לצעיריםחרדיםנוספיםלהתגייסלצה"ללמסלולישח"רהשונים.
נוסףעלכך,בסקרמקבילשלִמנהלמחקרוכלכלהדיווחומעסיקיעובדיםחרדיםעלשביעות
רצוןגבוההמעובדיםבוגרישח"ר.על-פידיווחיהמעסיקים,יתרונםשלעובדיםאלהבהשוואה
שח"ר בוגרי שרכשו ה'רכות' התעסוקה למיומנויות קשור בצה"ל שירתו שלא חרדים לגברים
המיומנויות בין שונים. עבודה במקומות בהצלחה להיקלט להם שסייעו הצבאי, השירות בעת
שהוזכרו:היכולתלעבודבצוות,עמידהביעדיםובזמנים,יכולתניתוחגבוההועבודהמולמחשב.
מהמחקרעולהשבעיניחלקלאמבוטלמהמעסיקים,השירותהצבאימקנהלגבריםחרדיםאלה

יתרוןמשמעותיויחסמועדףעלפניכאלהשלאשירתובצה"ל.
הוא לשח"ר להתגייסות במעלה הראשון שהמניע כך על מצביעים המחקר נתוני כמן-כן
המניעהתועלתני,דהיינוהאפשרותלרכושכישוריתעסוקהוהכשרהפורמליתשיסייעולבוגרים
הברורה הצלחתם על רבה במידה 'מעידים הממצאים השירות. בתום העבודה בשוק להשתלב
שלמסלולישח"רבכלהנוגעלהיבטהתעסוקתישלבוגריוהחרדים.כזכור,שירותםהצבאישל
גבריםחרדיםבמסלוליםאלואמורלשרתמטרותחברתיותוכלכליות,ונראהכימערךהתמיכה
)עמ' העבודה' בשוק למדי מוצלחת להשתלבות אפשרויות לבוגרים מקנה אכן והאזרחי הצבאי

33(.

חוויות המשתתפים בתוכנית

מרמת והזוטר הבכיר הפיקוד של גדולה רצון שביעות יש להצלחה: התוכנית נחשבת בצה"ל
ניסןשמואלפרידמן,בוגרמסלול תפקודםשלחיילישח"ר,והתחושההיאהדדית.כפישמספר

שח"רבתקשוב:
לצאת כלים לי נתנו והקורס עצםהשירות לרעה. ולא חיי, שינהאת 'כללהמסלולשעברתי
לעבודהמכובדתבשוקהאזרחי:בשירותיום-יוםביליתיבחברתאנשיםשלאהייתירגיללהיות
ניהולית ברמה המון מוסיף קצינים קורס גם מקצוע. עם יצאתי עצמו ומהקורס בחברתם,

וערכית'.
נביאכעתממסקנותיהםשלכמהמבוגריתוכניתשח"ר,שמחוויותיהםניתןללמודעלאופי

התוכניתועלתרומתהלשילובחרדיםבתעסוקה.
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ושירתו שח"ר תוכנית של הראשון המחזור את שהיוו חיילים מ-25 חלק היה גלנצברג אליהו
ביחידתאופק,יחידתהמחשביםשלחילהאוויר.הואהראשוןשהשתחררומצאעבודהבתחום,
שהשירות וחשב לעבוד, שברצונו ידע שתמיד מספר גלנצברג וחצי. שנתיים כבר מועסק והוא
הצבאייוכללהועיללובאופןאישיוגםלספקלותעסוקהבהמשך.הואהצטרףלתוכניתבליידע
קודםבמחשבים,עשהקורסשלבדיקותתוכנהושירתבמשךשנתיים,לאחרשבחרלהאריךאת

השירות.
לבסיס,מפני בכניסה רק לובשיםאתהמדים היו גלנצברגמספרשבזמנוהחייליםהחרדים
אם ידע לא ואיש החלוצים, היו למחזור וחבריו הוא מקובל. מראה היו לא חרדים' ש'חיילים
יהיהלהםביקושבשוקהעבודה.לדבריו,חיפושהעבודהלאחרהשחרורלאהיהקל:ראשית,כי
איןלבוגריתוכניתשח"רכלהידעשישלמקביליהםשמתחריםעלאותוהתפקיד;שנית,מקומות

עבודהחילונייםלאתמידיודעיםאיךלהתייחסאלמבקשיעבודהחרדים.
בוגריהתוכניתעברוהדרכהבתיומייםמטעםג'וינט-תבתכהכנהלעולםחיפושהעבודה:איך
להתראיין,איךלכתובקורותחיים,איךלתאראתעצמםבקצרהואיךלחתוםחוזה;ניתןלהם
גלנצברגעבודהדרךהג'וינט,והתחיללעבודבבנק ליוויצמוד.חצישנהלאחרשחרורומצא גם
הפועליםכבודקתוכנה.בהמשךעברלמיקורחוץ,וכיוםהואעובדכמנהלתחוםבדיקותבחברת
של ישירה תוצאה היא שלו הקריירה כיום לדבריו, הקודמת. המשרה של כהמשך קווליטסט,
תוכניתשח"ר:שםקיבלהכשרה,ובזכותהשירותהצבאיוהאפשרויותשפתחבפניוהואמחזיק
שרכש במיומנויות בעבודה שלו המהירה ההתקדמות את תולה גם הוא מכובדת. בעבודה היום

במסגרתהתוכנית.


מ'הואקציןביחידתאופקבחילהאוויר.גםהואהיהחלקמהמחזורהראשוןשלתוכניתשח"ר
בתחום לשירות והתגייסו קבוצה לכדי שהתגבשו נוספים אנשים בגיוסי הקמתה בשלבי וסייע
המחשבים.הואשירתארבעשניםכתוכניתןביחידתאופק,ואחרכךיצאלקורסקצינים.לדבריו,
לו שגרמה לפולין, שח"ר חיילי למשלחת שהצטרף לאחר בלבו גמלה לקצונה לצאת ההחלטה
ה'חילונית'. מול ה'חרדית' הזהות מדילמת הרחק האחרים, החיילים עם אחדות של לתחושה
הואביקשלשרתבצבאבתפקידמשמעותיכדישיוכללהשפיע,הןבמישורשלשח"רהןבמישור
ולעשותאתאותוהתפקיד.הוא לפיכךהעדיףלהישארבצבאמאשרלצאתלאזרחות המקצועי.
מספרשבמסגרתהצבאיתחשחדוותיצירה,ושביכולתולרתוםאנשיםו'לגרוםלדבריםלקרות'.
מ'הצטרףלתוכניתשח"ר,כישאףלהשתלבבתעסוקה;לדבריו,אמנםישבחברההחרדית
'להתיישר' צריך הלימודים את להפסיק שבוחר שמי מאמין הוא אך תורה, ללימודי העדפה
עוזר גם ואיןספקשהוא כשלעצמו, ערך הצבאי בשירות רואה הוא כולם; כמו ולשרת אזרחית
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מאודבהמשךלהשתלבבתעסוקה.לדבריו,הצבאהואהכנהטובהלקראתהשוקהאזרחי:הוא
מספקגםניסיוןטכנולוגיוגםניסיוןהתנהגותי,ובוגריתוכניתשח"רמגיעיםהרבהיותרמוכנים

לשוקהתעסוקה,והםגםמוערכיםיותרבמשקהישראלי.
גישתו: את לשנות זאת בעקבות וצה"להסכים חדש, יצרהמשהו מ'מספרשתוכניתשח"ר
של לצרכים רבה מודעות יש כיום החילות. לכל הדרך את והתווה החלוץ היה האוויר חיל
החייליםהחרדיםוהשקעהבנושא,וכןחשיבהייעודיתאיךלקדםאתהאוכלוסייההזאת.הצבא
זוהתוכנית יודעלתתאתהמעניםולאפשרלחייליםלשמורעלזהותםבמסגרתהצבאית.בדרך
נותנתאתהפתרוןהמלאלחרדישמעונייןלצאתלעבוד:אםאדםחרדימתלבטמהלעשותבחייו
ורוצהלנסותלהתפרנס,במסגרתהתוכניתהואירכושכליםשיסייעובידיולפרנסאתעצמואחרי

השירותהצבאי.
למשפחתו גם מאוד שסייע וכדבר כ'מדהים' שח"ר בתוכנית שעבר התהליך את מתאר מ'
באופןאישי.הואנזכרשכשהואוחבריוהתגייסוולבשולראשונהאתהמדיםבבקו"ם,הםפרצו
להסתתר רצה בתו במדים, לבוש הביתה וכששב המציאות; אכן שזאת האמינו לא כי בצחוק,
מאחוריאשתו,כיהייתהרגילהלבגדיםבשחורולבן...אמנםמדוברבתהליךמורכבוארוך,אך
אט-אטהמציאותהזאתנהפכהלדברשבשגרה.לדבריו,כיוםאיןמניעהמאדםחרדישנכנסלצבא
לשמראתהזהותהחרדיתשלוולהיותחיילאומהנדס.הואחששישצורךבתוכניתשח"רבקרב
הקהילההחרדית,ושישלהגםפוטנציאלגדול.לדבריו,בוגריהתוכניתמשמשיםכשגריריםשל
–השתניתי; ולומר לעמודמולהקהילה ידיהאדםהחרדי ומחזקיםאת הצבאבחברההחרדית
כלשנותרהואלחברההישראליתהחילוניתולחברההחרדיתלעכלאתהשינויולקבלזואתזו.
בקרב לשלבם אמתי רצון שאין הוא החרדית האוכלוסייה של הגדול שהחשש מספר מ'
לדבריו מכאן החרדית; הזהות לשימור לפעול עליהם ולכן לשנותם, אלא הכללית האוכלוסייה
נובעהמתח.עלכןערךמשמעותינוסףשלתוכניתשח"רהואהורדתהקיטובעל-ידייצירתקשר
ביןחרדיםלחילוניםושבירתהנחותהיסודשלהם.לדבריו,חיילישח"ראינםמעוניינים'להפגין'
חרדי זה מה לעומק לומדים החיילים התוכנית דרך הישראלית; בחברה להשתלב אלא משהו
ומהזהחילוני,ישרצוןלדו-שיח,והחסמיםהתקשורתייםיורדים.מ'מספרשלאפעם,בשיחות

שקייםעםחילוניםביום-יום,שמעאתהמשפט'אםכלהחרדיםהיוכמוך...'
חרדית אוכלוסייה בצבא לשלב ומבקש לחרדים התוכנית את כיום לשווק מנסה עצמו מ'
של תוכניות יזום באופן מציע הצבא גם צבאי. ניסיון ירכשו סטודנטים שגם כדי אקדמאית,
השתלבו עמו שהתגייסו אלה רוב לדבריו, ובקבע. בחובה שמשרתים לחיילים גבוהים לימודים
בשוקהתעסוקה,וחלקםאףשותפיםבחברותסטארט-אפ.הואמספרשרקבימיםאלהמתחיל
הגרעיןהאיכותישלבוגריתוכניתשח"רלהשתחררמהצבא,ומקווהשהדברייצורבהמשךרשת

חברתית,שתסייעלבוגריםלהשתלבבעבודהבשיטת'חברמביאחבר'.
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2009למסלולשח"רבתקשוב.הואשירתבמחלקתתקשוב ניסןשמואלפרידמןהתגייסבתחילת
מאז תוכנה. בדיקות צוות לראש מונה קצינים לקורס שיצא ולאחר שנה, במשך הים חיל של
שהשתחררהואעובדבחברתפאזל,שמספקתבדיקותלחילהים.פרידמןמספרשבתחילהחשב
שח"ר, לתוכנית להצטרף לו הוצע ואז נפתח, לא שבסוף אזרחי שירות של למסלול להצטרף
באנגלית מקוצרת הכשרה עבר שם אז; נפתחה שבדיוק תוכנה ובדיקות ִתכנות של לקבוצה

ובמתמטיקה,ואתהקורסעצמו.
היא שח"ר תוכנית ללמוד, ממשיכים שאינם שהחליטו חרדים אנשים בעבור לדבריו,
האפשרותהטובהוהראויהביותר,מפנישהיאמעיןחממה:במהלךהשירותהצבאיישלחיילים
זמןלהתפלל,מסופקלהםאוכלכשרלמהדריןוישקודלבושנוח,ובסוףהשירותישבידםמקצוע
עוד שבו במקום לעבוד וחולם מקצועית מבחינה להתקדם שואף שהוא מספר פרידמן מכובד.
שח"ר תוכנית שנים כמה שעוד מקווה הוא ודתית. אידיאולוגית מבחינה לו שדומים עובדים

תתפתחלכיווןהזה.


החליט ואז שנתיים, שם ושירת ב-2009 הים חיל שח"ר לתוכנית הצטרף הופריכטר אברהם
להשתלם במטרה הנדסאותחשמל לומד ובמקביל טכנאיאלקטרוניקה, הוא כיום קבע. לחתום
בתחוםולהכיןעצמוגםלאזרחות.לדבריו,שירותצבאיהואהכנהלבגרותולהתמודדויותשונות,
חברתיים כלים וכן מקצועיים כלים לו נתן השירות ולניהול. החלטות לקבלת הכנה גם כמו
שנוגעיםלתקשורתבין-אישית,דבריםשלאהיולוהזדמנויותללמודלפניכן,היותשהםדורשים

ניסיוןותרגול.
הופריכטרמספרשעודלפנישהצטרףלתוכניתשח"רהאמיןששירותצבאיועבודהאינםנטל
אלאצרכיםקיומיים.במהלךהשירותהחליטלחתוםקבע,היותשאהבאתהסביבהשבהשירת
ואתהמחלקהוהצוותשהואהשתייךאליהם.הואמספרשתוכניתשח"רהמשיכהלספקתמיכה
למשתתפיםונערכוימיעיוןשבהםהוצגובפניהםאפשרויותתעסוקהשונות,ומאמיןשהתוכנית
שח"רמתאימהלכלמישרוצהלצאתלעבוד.לדבריו,אםהשאיפההיאלצאתלעבודבאזרחות,
זהוקרשקפיצהמצוין;והיותשרובהגבריםבישראלשירתו,איןסיבהלאלעשותשירותצבאי.


כן לפני כיוםבחילהים. ומשרת וחצישנים, לפניארבע לתוכניתשח"ר בלוטניקהצטרף שלמה
ֵלית-ברירה, של עבודה זו הייתה לדבריו אך כמחסנאי, באזרחות ועבד התעסוקה בשוק היה
והואביקשלעשותדברמהמשמעותייותרבחייו.לאחרשחברסיפרלועלתוכניתשח"רהחליט
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מקצוע לרכוש יוכל וכך דלתות, בפניו יפתח הצבאי שהשירות הבין לדבריו, לתוכנית. להצטרף
שיוכלליישםגםבאזרחות.

העבודה במקום התנאים ולדבריו בתפקידו, שנהנה היות קבע, לחתום החליט בלוטניק
יש לתחושתו, גברים(. ישירים מפקדים )לדוגמה, החרדי החיים אורח על לשמור לו מאפשרים
התחשבותרבהבצרכיםשלהחייליםהחרדים,והכולנעשהברוחטובה.הואמוסיףומספרשבתור
אדםחרדי,השירותהצבאיהואבשבילודרךלתקשרעםהחברההחילונית:כשהתגייספגשאדם
ביניהם שהתפתחה בשיחה בצבא; משרת זאת ובכל חרדי אדם שהוא ייתכן איך שתהה חילוני
'זורקים של תדמית כבעלי מהתקשורת, רק החרדי הציבור את מכיר שהוא החילוני לו אמר
שנוצר החיבור ושיכורים. נרקומנים כעל חילונים על חשב שתמיד התוודה הוא ואילו אבנים',
בצבאביןפלגיםשוניםבעםוההבנהוההקשבהשנוצרתביןחילוניםלחרדיםהםערךמוסףחשוב

שלהתוכנית.
עבודה עם לאזרחות יצאו התוכנית במסגרת ששירתו חרדים שחברים מספר בלוטניק
הצבאי השירות אחרי ואילו התעסוקה, שוק לגבי בורות יש החרדי במגזר לדבריו, ידע: ועם
כמה ממעסיק, לדרוש איך ולומדים מועסקים, בתור זכויות גם להם שיש מבינים המשוחררים
מקובללשלםוכולי.בוגריהתוכניתמביניםמההםשוויםבשוקהתעסוקהומצליחיםלהתפרנס
בכבוד.כמו-כןבחילהיםתופעהנפוצההיאשחברמביאחבר,ושאחיםמשרתים–וזוההוכחה

הטובהביותרלהצלחתהתוכנית.


חייםדיקמן,קציןבחילהאוויר,מספרשלאהיהלוידעמוקדםעלהצבאושתכנןלעשותשירות
הנכון הדבר שזה למסקנה הגיע שח"ר תוכנית על הסברה בכנס שהשתתף לאחר אך אזרחי,
ובתחילת חבר, אליו צירף הוא למקצוע. קפיצה קרש וגם יותר משמעותי שירות גם מבחינתו:
2008התגייס.הואמספרשבניגודלחיילישח"ראחרים,שפחדולהגיעלשכונותהחרדיותבמדים,
הואלאהסתיראתעובדתהיותוחיילודווקאהיהגאהבכך,ומעולםלאנתקלביחסמפלהלרעה.
20 על ואחראי קצין של שלישי בתפקיד הוא וכיום האוויר, בחיל תוכנה כבודק שירת בתחילה
הצד את לפגוש יכול באמת שהוא הרגיש הקצינים בקורס לדבריו, תוכנה. בודקי שח"ר חיילי

השני,דהיינוהמגזרהכללי,והיהזמןלתקשורתכנהביןאנשיםשונים.
במרכז המחשב במדעי ראשון תואר לקראת ללמוד דיקמן החל הקבע שירות עם בבד בד
האקדמידן,לאחרשעברמכינה,במימוןמלאשלקרןשמספקתמלגותלימודיםלחייליםחרדים.
בנושאי בעיקר ביום-יום, לקשיים גורמים לחרדים החילונים החיילים בין הידע פערי לדבריו,

אנגליתומתמטיקה,אךאתהפעריםעלהחייליםהחרדיםלנסותלהשליםלבד.
דיקמןמספרשהואשותףלכנסיהסברהולגיוסיםשלתוכניתשח"ר,ושבחמששנותפעילותה
עליולפנות. יודעלמי וכלאדםחרדישרוצהלהתגייס וברורים, הנהליםהפכולמאודמסודרים
כדי רבים צעדים עשה האוויר, חיל ובפרט הצבא, אך הצדדים, לשני פשוט היה לא בתחילה
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לאפשרשילובחרדיםבצורההמיטבית.המתגייסיםבמסגרתהתוכניתמתחלקיםלשניים:אלה
ובוחריםלהישאר ואלהשמתחבריםלצבא ויוצאיםלאזרחות, שמשרתיםאתפרקהזמןהנדרש
יחידת יוצא שהוא שמספר חרדי אדם בפני נפתחות דלתות התעסוקה בשוק לדבריו, בקבע.

מחשובבצבא,ומרביתהמשתחרריםמצליחיםלמצואעבודותבאזרחות.

סוגיות שיש להביא בחשבון 

 החילוניים;	 החיילים לבין בינם גדולים ידע בפערי נתקלים החרדים החיילים – ידע 		פערי 
המרכזייםשבהםהםבתחומיאנגליתומתמטיקה.במחזוריהתוכניתהראשוניםלאהוקדש
אולם ומתמטיקה. באנגלית בסיסיים קורסים במסגרתה ניתנים וכיום לנושא, רב זמן
המרואייניםלמאמרזהתמימידעיםשאיןדיבמכינהשלכמהשבועותלגשרעלפערשלכמה
שנותלימוד,וישלהשליםאתהידעהחסר,אםמעונייניםלעבודבאזרחותבתחוםההיי-טק.
במהלךהשירותהצבאיישחייליםחרדיםשלומדיםלימודיערב,ומנסיםלשלבביןלימודים
תעודה. מספקים והלימודים וניסיון, תעסוקה מספק הצבא כך צבאית; להכשרה גבוהים
המרואייניםציינושקשהיותרלעשותזאתתוךכדיהשירותהסדיר;אךבמהלךשירותהקבע

ולאחרמכןבאזרחותישמסגרותרבותשללימודיםבמכללותשונות.

 		בוגרי התוכנית שלא מצליחים למצוא עבודה–הגםשרובםהמוחלטשלבוגריתוכניתשח"ר	
מצליחיםלהשתלבבשוקהתעסוקה,המרואייניםציינוששוקהתעסוקההישראליצריךעוד
נוסףעלכך,המרואייניםציינו ללמודאיךלפתוחאתדלתוללאחששבפניעובדיםחרדים.
שלמידה היות עבודה, ראיונות של אחד' על 'אחר בסימולציות צורך יש התוכנית שלבוגרי

בקבוצהאינהתמידאפקטיוויתלצורךזה.

  שילוב בין עבודה לבית–הצבאאינושונהבאופןמובהקמכלמקוםעבודהאחר,אךהחיילים	 
ישנו כן כמו מהבית. ארוכות שעות ולהיעדרות ארוך עבודה ליום רגילים אינם החרדים
הקושיהכלכלי:רובםהמוחלטשלמשתתפיתוכניתשח"רהםאנשיםנשואיםועליהםלפרנס
כמו-כן החרדים; בחיילים מאוד עסוקות ת"ש שמש"קיות מציינים המרואיינים משפחה.

יותרקשהלחייליםאלהלצאתלקצונהולהיעדרמהביתלמשךחצישנה.

 אידאולוגי.	 ופחות תעסוקתי יותר הוא שח"ר תוכנית של השיווקי הדגש – כחסם הצבא 
אך הצבאי, השירות שמאחורי האידאולוגיה את לגמרי לבטל התוכנית כוונת אין אמנם
רחב יעד לקהל להגיע התוכנית מצליחה זו בדרך שלה. הכלכלי הפן על יותר הוא הדגש
כן לפני מאוימים שחשו לכאלה גם גווניה, כל על החרדית החברה של ל'מיינסטרים' יותר,
שמאופיין החרדית, בחברה יותר המתון לחלק משתייכים שח"ר חיילי הצבאי. מהשירות
עם יותר(. פתוחים בבתים גדלו יותר, פתוחות בישיבות )למדו כלשהי מחשבתית בפתיחות
בצבא ראו הם כשהתגייסו, בתחילה, אם גם למאמר, מהמרואיינים חלק שציינו כפי זאת,
שהמניע הסכמה יש אולם כשירות. בו עבודתם את רואים הם כיום בלבד, עבודה מקום



שירלי מרום – הכשרה צבאית לאוכלוסייה החרדית ותרומתה לשילובה ולקידומה בתעסוקה54

העיקרישלחרדיםשמצטרפיםלתוכניתשח"רהואתעסוקה:מישבאלתוכניתאינומעוניין
בשינויתפיסתיאובשינויקיצונישלאורחחייו,והמשתתפיםבתוכניתהםבעלימוטיבציה
לנצלאת וההזדמנות זהושורשההצלחה:ה'שידוך'שלשירותעםהפןה'עסקי', להתפרנס.

השירותלרכישתמקצוע.

על	  כאיום נחשבת התוכנית החרדית, מהאוכלוסייה חלק בקרב כיום, – הישיבה   עזיבת 
תלמידיהישיבות.החזוןהואשהתוכניתתהפוךלמוסכמהבקרבהחרדים,כדישמישביןכך
וביןכךעזבאתהישיבהואתהלימודיםיוכללבחורבאפשרותהשירותהצבאי.השאלההיא
תובהר, זו נקודה אם תורה. ללמוד ממשיך שלא ככזה מוגדר מי האדום: הקו עובר איפה
החרדים מכל גורפת ציפייה שיש המחשבה מחמת מאוימת תחוש לא החרדית האוכלוסייה
זהו סטודנטים. הם התוכנית ממשתתפי ניכר חלק בלימודים; גם מתבטא הדבר להתגייס.
השירות בנושא גם שינוי, כיום שעוברת החרדית החברה של האקדמיזציה מתהליך חלק
וגםבתחוםהלימודיםהגבוהים.המרואייניםמדגישיםשמטרתתוכניתשח"ראינה הצבאי
להוציאתלמידיםמהישיבותאלאלפנותלכאלהשכברעזבואתהישיבהומחפשיםחלופה.

שכולל	  חיובי, מהלך החל החרדי שבמגזר ציינו למאמר המרואיינים כל – עדין   איזון 
וגם זמן, זה לתהליך נדרש זאת, עם התעסוקה. לשוק והצטרפות לצבא גיוס אקדמיזציה,
שלה, בשקט הוא התוכנית של חוזקה אט-אט. ומתפתחת 'בקטן' התחילה שח"ר תוכנית
במידת-מה נפגע לכותרות, בנטל' ה'שוויון נושא עליית עם האחרונים, בחודשים ואילו
המומנטום.המרואייניםהביעוחשששהחלטהשתגיעמגבוהותיעשהבכפייהלאתשרתאת
המטרה.לדבריהם,הציבורהחרדימודעלשינוייםשעליולעבורוהתהליךאכןקורה,אבלנוח
להםלעשותזאתבשקטולאבכפייה,ואילוכעתהתקשורתמפירהאתהאיזוןהעדיןשהושג
עדכה.הדברפוגעמאודבגיוסים,בחייליםהחרדיםעצמםובאוכלוסייהבכלל,היותשכעת

הציבורהחרדיחשמאוים,וייתכןשהרבניםהחרדיםלאיאשרואתהשירותהצבאי.

'כשבאים להתייעץ אתי אם ללכת לתוכנית שח"ר, אני משתדל להנחות כל אחד בהתאם 
יש   – בעקבותיה  הצליחו  אכן  האנשים  ורוב  מקסימה,  שהתוכנית  חושב  אני  אבל  למצבו. 
להם עבודות מוצלחות והם מרוויחים מעל המינימום – כך שבסך הכול התוכנית היא סיפור 
הצלחה. בסופו של דבר, אם יש כיום חיילים חרדים שמשרתים בצבא או בוגרי תוכנית שח"ר 
זה מכבר, אין זה בזכות פוליטיקאים אלא בזכות אנשים מהג'וינט ומצה"ל, שהחליטו ללכת 
על זה באש ובמים: היה להם חזון והם מצאו לכך תקציבים, תחילה חיל האוויר ובעקבותיו 

גם חילות אחרים, וכולם מרוויחים מכך'.

)אליהו גלנצברג, בוגר מחזור ראשון בתוכנית שח"ר(
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סיכום

באמצעות בעבודה וניסיון מקצוע לרכוש צעירים חרדים לגברים לאפשר שח"ר תוכנית מטרת
השתלבותבצבאתוךשמירהעלצביונםהתרבותי,וליצורמנוףלשילובבשלבמאוחריותרבשוק
העבודההאזרחי.תנאיהשירותוסביבתהעבודהמותאמיםלצרכיםהדתייםולנורמותהמקובלות
מיומם החל )תשמ"ש( לתשלומימשפחה החיילים זכאים השירות במהלך החרדי. המגזר בקרב
הראשון,עלפיהכלליםהקיימיםבצה"ל,ובכךמתאפשרלהםלהתמסרללימודיהמקצועולעבודה
גםמבחינהכלכלית.חשובלהדגישכימסלולישח"ראינםחפיםמקשייםהנובעיםמהמורכבות
צוותהמלווים גבריםחרדיםבצה"ל,אךכשמתגלעותבעיותאצלמשתתפיהתוכנית, שלשילוב

מטעםצה"לוהג'וינטדואגלמצואאתהפתרונותהמתאימים.
ורבים כ-85%, על כיום עומד התעסוקה בשוק שח"ר תוכנית בוגרי של ההשמה אחוז
ולהתקדם. מקצועית עצמם את לפתח כדי גבוהים ללימודים גם פונים בתוכנית מהמשתתפים
בעולם החרדים הגברים של המוצלחת להשתלבותם שסיוע היא התוכנית את המנחה האמונה
העבודהיסייעגםלהתפתחותההכלכליתשלמדינתישראל.כמו-כןהאינטראקציהביןהחיילים
אמתי לבבות לקירוב גורמות המשותפת והפעולה שח"ר חיילי לבין הכללי מהמגזר והמפקדים
ולדו-שיחביןמגזריםשלרובלאמתעריםזהבזה,ובוגריהתוכניתלומדיםאיךלהתנהלבחברה
חילונית,שרובהמעסיקיםכיוםבאיםמתוכה.התקווההיאשבהמשךתיווצררשתחברתיתשל

עובדיםחרדיםשיוכלולשמשגםכמעסיקיםשלעובדיםחרדיםנוספים.
'החזון שלי הוא פשוט: שכל מי שעוזב את ה'כולל' או את הישיבה מסיבה כלשהי, יעבור דרך 
הצבא בדרך לשוק העבודה, בין אם זה שנה ו-4 חודשים בין אם זה שנתיים. הצבא מתכונן 
לזה ברצינות. מי שבאמת רוצה – שיבוא ויתרום את חלקו, ורובם המוחלט יצאו נשכרים, עם 

מקצוע ועם ניסיון; אין ספק שתהיה לכך השפעה חיובית גם על כלכלת המדינה'.

)חיים דיקמן, קצין בחיל האוויר, בוגר תוכנית שח"ר(

מקורות

לחברה כמשאב החרדית 'החברה בכנס הוצגה לצה"ל'. 'חרדים מצגת: ישראל. הויפריכטר,
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