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'בין הכיפה לגלימה' -
לימודים אקדמיים בחברה החרדית

אסף מלחי

מגזרהחרדימהווהנדבךיוצאדופןבפסיפסהאנושיהמרכיבאתהחברההישראליתבת-זמננו.מגזרה

ופלגיםרביםאשרלהםמאפייניםהמייחדיםומבדליםאותם זהמורכבמציבורשלקהילות,זרמים

מןהציבורהכללי.בשלסיבותדמוגרפיותוכלכליותמתחולליםכיוםבציבורהחרדישינוייםחברתיים

הנוכחיסוקראתהגורמיםלהשתלבותם ביןהשאר,בתחוםההשכלההגבוהה.המאמר עמוקיםהמתבטאים,

העבודה. בשוק חרדים אקדמאים של וההישגים האתגרים את וכן גבוהים ללימודים במסגרות חרדים של

אקדמאים במוסדות חרדים של שילובם להגברת החדשות המדיניות לתוכניות הצצה מספק המאמר בנוסף,

מוביליםלצורךהגדלתתרומתםלמשקוהחברהבישראל.

הקדמה

עולם אל ביחסו עמוקות תמורות השונים, גווניו על החרדי, במגזר ניכרות מעשור למעלה זה
מתחוללות אלו תמורות ומקצועיות. גבוהות לימוד במסגרות ההשתלבות שאלת ואל העבודה
השינויים לצד זה, מגזר של העצום הדמוגרפי גידולו זו: את זו המשלימות אחדות, מסיבות
והחברתית הכלכלית המצוקה את שהעצימו שינויים ישראל, ממשלות של הרווחה במדיניות
בציבורהחרדי)בן-משה,2010(.בשלכך,משרותמסורתיותוקהילתיות,שהיונפוצותבעבר,אינן
נתיב להיות הופכת גבוהים ללימודים היציאה חרדים. וגברים לנשים תעסוקה יותר מספקות
לגיטימיונורמטיווילצעיריםחרדיםהמבקשיםלהשתלבבשוקהעבודההמודרניבמדינתישראל.
כלכליים, חסמים מספר כיום יש החרדי, הציבור של החברתי-תרבותי ייחודו בשל זאת, עם
חברתייםואחריםהמקשיםעדייןעלהשתלבותםהמוצלחתשלחלקמצעיריםאלובמסגרותשל

2005(. לימודיםגבוהים)כהן,

אסףמלחיהואבעלתוארמוסמךבמדעהמדינהותכנוןעירונישלהאוניברסיטההעבריתבירושלים.עבודתהתזה
ומדיניות למנהל במחלקה דוקטורנט הוא כיום אזרחי'. בשירות חרדים מתנדבים של חברתי ב'הון עסקה שלו
ציבוריתבאוניברסיטתבן-גוריוןבנגב.מזהכחמששניםהואמשמשכרכזתחוםמחקרחרדיםבמינהלהמחקרשל
משרדהכלכלה.מחקריוהיישומייםבמסגרתזומתמקדיםבבחינתהמגמותהתעסוקתיותשלהמגזרהחרדיבישראל
ומסייעיםלמקבליהחלטותבגיבושמדיניותתעסוקהלציבורזה.בנוסףלכךמרכזכחוקראת'הסמינרהביןתחומי

לחקרהחברההחרדית'במכוןירושליםלחקרישראל.
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החרדים של לשילובם האקדמיים הלימודים תרומת את לבחון היא זה מאמר של מטרתו
בשוקהעבודהוכןאתהחסמיםהעומדיםבפנינשיםוגבריםחרדיםהמבקשיםלהשתלבבמסגרות

לימודיםשונות.

רקע חברתי - סקירת המצב הקיים

החרדית החברה של ביחסה השינוי לממדי באשר החרדית החברה חוקרי בין ניטש עז ויכוח
התשעים, שנות סוף לקראת אי-שם התהליך, של בראשיתו ומקצועיים. גבוהים ללימודים
–מפנה 2003( )לופו, וכלכלי בפנימפנההיסטורי,חברתי עומד הייתהתחושהשהציבורהחרדי
הלימודים במסלולי חרדים וגברים נשים של רבים אלפים ישתלבו היה, נראה כך שבעקבותיו,
כך על אחרים חוקרים הצביעו מנגד איכותיים. עבודה במקומות זאת ובעקבות האקדמיים,
החרדי המגזר של בחלקו המשמעותית והעלייה החרדית האוכלוסייה של הדמוגרפי שהגידול
בכללהאוכלוסייה1עלולים–מנקודתראותיחסית–להמעיטאתהמשמעותשלכלשינוינקודתי
ההיקף כי נראה זאת, עם 2009(. בן-דוד, )כך והמקצועי האקדמי במסלול בעתיד שיתרחש
ההיצע התרחבות גם כמו אקדמאים, ללימודים הפונים החרדים אוכלוסיית של וגדל ההולך
חרדים צעירים של ביחסם מהותי שינוי שחל להעיד בהם יש הלימוד, ומוסדות התחומים של

למסלוליהכשרהאקדמאייםומקצועיים.
החרדי. החיים לאורח המותאמים למוסדות בעיקר פונים החרדים מרבית השינוי, למרות
זה לציבור כיום הנגישים הלימוד תחומי היצע את משמעותי באופן מגבילים אלו מוסדות
התעסוקה במעגל להשתלב הרצון אף על כי להעיד כדי בכך יש גבוהים. בלימודים המעוניין
מצויים הם שבו החברתי בבידול דבקים החרדיות הקהילות בני מרבית בישראל, ובאקדמיה
מהסטודנטים מ-90% למעלה כי מלמדים שונים מחקרים 1991(. )פרידמן, בשנים מאות זה
החרדיםלומדיםבמוסדותהמותאמיםלאורחהחייםהחרדישבהםמתקיימתהפרדהביןנשים
ואינסטרומנטלי פרגמטי יחס משקפת הנוכחית הלימוד מגמת בנוסף, 2012(. )מלחי, לגברים
לגבי ערכי שינוי על ולא הגבוהה, ההשכלה לעולם החרדים הסטודנטים מרבית של בעיקרו
כלומר, אחר. לימוד תחום לכל בהשוואה הקודש ללימודי מייחסים שהם העליונה החשיבות
בשל ולא הפרנסה צורכי ובשל כלכליים צרכים בשל בעיקר נעשית אקדמיים ללמודים הפנייה
יותר מבינים, רבים חרדים שצעירים ברור זאת, עם אחרת. או כזאת אינטלקטואלית סקרנות
מאשרבעבר,כיללאהכשרהמקצועיתאולימודיםגבוהיםסיכוייהםלהשתלבותמוצלחתבשוק
העבודההישראלייישארונמוכים.לכןמספרהחרדיםהמשתלביםבמסגרותשללימודיםגבוהים

הולךוגדלבאופןמשמעותי.

האוכלוסייה שלה השנתי הגידול קצב לעומת 4.5%, על עומד החרדית האוכלוסייה של השנתי הגידול קצב 1
החילוניתהעומדעל2.2%בלבד.
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חשובלצייןכיעדלפנישניםלאמעטות,כלללאהיהברורמהימידתהענייןשלנשיםוגברים
חרדיםבלימודיםאקדמיים,ומהםהחסמיםהעיקרייםשעמםמתמודדיםצעיריםאלו.מחקרים
או גבוהים בלימודים להשתלב המעוניינים חרדים של גדולות קבוצות ישנן כי הוכיחו שונים
2008:כהן, מקצועיים,אךעומדיםבפניהםחסמיםוקשייםשוניםורבים)מלחי,כהןוקאופמן,
מידע היעדר משמעותיים, ידע פערי למנות ניתן מ-2008 במחקר שאותרו החסמים בין 2005(.

איכותיעלמסלוליהלימודהשוניםוהעדרתמיכהחברתיתוכלכליתבבחירתמסלולכזה.
ולרכישתמקצועמקבלאמנםמעיןהסכמהחברתיתבשנים ללימודיםכלליים היחסהחיובי
של מעיניהם בעיקרה סמויה זו הסכמה אולם החרדי, בעולם הסמכות מוקדי מצד האחרונות
מקבליההחלטותוהציבורהחילוני.זוהיהסכמהמסויגתהניתנתבדיעבד,לאחרקבלתההחלטה
להשתלבבלימודיםגבוהים,ולרובהיאאינהמלאהושלמה.ישלהניחכיההנהגההרוחניתהחרדית,
לגיטימציה הנדרשותלשםמתן והתעוזה הנחישות עודנהחסרהאת עזה, כעתבטלטלה המצויה
כחלק פרנסה, לצורכי גבוהים או מקצועיים ללימודים חרדים גברים לפניית וברור גלוי והכשר
אינטגרליממסלולההכשרהשלגבריםאלו.במרביתהמקריםמדוברבהחלטותוהסכמותפרטניות
שמקבליםאברכיםאובחוריישיבות)רווקים(באשרלעתידםהתורניאוהמקצועי.זמןקצרלאחר
לאורך התורני במסלול להמשיך באפשרותם שאין לכך מודעים נעשים רבים אברכים נישואיהם
זמן,בשלקשייהפרנסהוהיעדרמשרותתורניותבתוךהקהילההחרדית.עובדהזומביאהרבים
נוכחיםלדעתכיעומדים לפנותלמסלולהאקדמיאוהמקצועילצורךהשתלבותבעבודה.אזהם

בפניהםמספרחסמיםלאקטן.אלהמחייביםהיערכותייחודיתלמגזרזה.
אינם חול שלימודי מאחר זאת הגברים, של מחינוכם למדי שונה חרדיות נשים של חינוכן
לכן לימודיהנשיםבחברההחרדית. לימודיםאלומהוויםחלקאינטגרלישלמסלול להן. זרים
יכולותיהם יותרמאשר גבוהות לימודיםאקדמיות נשיםאלולהשתלבבמסגרות יכולותיהןשל
שלרובהגבריםהחרדים.כמו-כןהחברההחרדיתמקיימתבשוליה,בישיבותתיכוניותחרדיות
לימודים בוגרים. מאות כיום יש אלו ולישיבות חול, ולימודי קודש לימודי של שילוב אחדות,
אינם והם שבשגרה, לעניין הפכו טרם 1991( )פרידמן, הלומדים' ב'חברת זה מסוג גבוהים
הלימודים בשלב החרדים הגברים בקרב לא בייחוד נורמטיוויים, לימודים למסלולי נחשבים

בישיבהקטנהוגבוהה.
מצוות וקיום תורה מלימוד למעלה כךשאין על מושתתים החרדי הציבור של החינוך ערכי
יגונה, בל ככורח נתפסים גבוהים, לימודים כולל מקצוע, ורכישת פרנסה קפדנית. בצורה
ומיקומםהואמשניבמדרגהערכיםבעולםהחרדי.אתוסזההשתרשבאופןעמוקבעיקרבקרב
בניהקהילותהליטאיות,המהוותאתהאליטההתרבותית-חברתיתשלכללהחברההחרדית.זו
החרדית-ספרדית. והחברה החסידיות הקהילות בקרב גם אלו ערכים הנחלת על רבות השפיעה
במסלולים חרדים צעירים של והבחירות ההחלטות מערך כל על משפיעה זו עולם השקפת
ללימודים ביחס בחברההחרדית כיהמפנההמתחולל נראה זאת, עם והמקצועיים. האקדמיים
לידי בא והוא האחרונות, בשנים תאוצה לצבור מתחיל )2004(, לופו אצל כמתואר גבוהים,
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במגוון והן מקצועיות ובהכשרות אקדמאים בלימודים הבוחרים של המוחלט במספר הן ביטוי
וגברים נשים של השתלבותם מגמת זו. לאוכלוסייה המותאמים הלימוד ומוסדות המקצועות
החשובים האינדיקטורים אחד את מהווה אקדמיים לימוד במסלולי שונות חרדיות מקהילות
התפתחותם ובהן החרדית, בחברה האחרונים העשורים בשני המתרחשות העמוקות לתמורות
זכתה שטרם למדי חדשה תופעה הם המודרניים' 'החרדים מודרניים. חרדים בית משקי של
אקדמי, מקצוע לרכישת שבמקביל בכך מאופיינת היא אך מובחן, פוליטי או קהילתי לביטוי
פיתוחקריירהוהקנייתהרגליצריכהובילוימערביים,משמריםאותםצעיריםחרדיםמאפיינים
חרדיים'קלאסיים'המסייעיםלתת-קבוצהזולשמורעלזהותההחרדיתועלהשתייכותהלמחנה

.)2012 החרדי)זיכרמןוכהנר,
כ-7,255 )2012-13( תשע"ג הלימודים בשנת למדו גבוהה, להשכלה המועצה נתוני על-פי
סטודנטים כ-1,150 לעומת זאת מוסדות, במגוון גברים( מהם )כ-42% חרדים סטודנטים
הנוכחייםשלהציבורהחרדי בלבדבשנתתשס"ב)2002-3(.2המצדדיםבתהליכיהשילוב חרדים
במסגרות זו אוכלוסייה של להשתלבות באשר זהירה לאופטימיות סיבה מוצאים באקדמיה
קהילות בקרב משמעותי מגמה שינוי על מעידה ההשתלבות להערכתם, גבוהים; לימודים של
חרדיותשונות.לעומתםטועניםחוקריםוכלכלניםשוניםשקצבההשתלבותהנוכחישלהחרדים
רוב וכי זו, אוכלוסייה של הדמוגרפי הגידול קצב את מדביק אינו גבוהים ללימודים במסגרות
הלומדיםהםעדייןנשיםחרדיות.3זאתועוד:חוקריםאלהטועניםכיקיימתבעיהמבניתבכך
שמרביתהסטודנטיםהחרדיםלומדיםמספרמצומצםמאודשלמקצועותאקדמיים.מחקרשל
את לומדים החרדים הסטודנטים מכלל כ-70% כי מלמד התמ"ת במשרד וכלכלה מחקר ִמנהל
ובכל 2013(. )מלחי, והוראה חינוך עסקים, מנהל משפטים, הבאים: המקצועות משלושת אחד
החרדים הלומדים במספר הגידול קצב כי מלמדים הנתונים הפסימיות, ההערכות על-אף זאת,
באקדמיההולךוגדלבאופןלינארי,וכךגםמגווןתחומיהלימודשלהם.מגמהזומחזקתדווקא
אתהעמדההאופטימיתבאשרלעתידםשלהחרדיםבאקדמיהובמסגרותללימודיםגבוהים.אנו

מעריכיםכימגמהזותלךותתחזקבשניםהקרובות.
לנשים מעניקות שונות שקרנות והמגוון המסיבי הסיוע אף שעל לציין חשוב עתה לעת
החרדים התלמידים בין מבוטלים לא עמדות ופערי ידע פערי נותרו עדיין חרדים, ולגברים
עליהם. לגשר מצליחים אינם בפרט( )גברים מהחרדים חלק אשר חרדים, שאינם לתלמידים
אלה שיטות התורניות. בישיבות הנהוגות הלימוד לשיטות היתר, בין קשורים, אלו פערים
מקדשותאתהלימודוהפלפולבחברותא,ובכךמעצבותומגבשותאתזהותוואתחינוכושלהגבר
זהאיננועולהבקנהאחדעםהשיטותהנהוגותבמערכותהלימודהאקדמיותאו החרדי.לימוד

מתוך:דוחבנקישראל,השכלהותעסוקהבמגזרהחרדי)2011(. 2
היהודית האוכלוסייה בקרב 1.6% של גידול לעומת בשנה 4.5% כל עומד החרדי המגזר של הגידול קצב 3

.)2010 החילונית-מסורתית)בן-משה,
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2004(.כמו- המקצועיות,כיווןשאיןבודרישהלבחינותפורמליותולהישגיםקונקרטיים)חקק,
כןאיןספקשהיעדרםשללימודיהאנגליתבמערכתהחינוךהחרדית,שאינםנלמדיםלאבגילאי
החינוךהיסודי)תלמודיהתורה(ולאבישיבותגבוהות,מהווהחסםמשמעותילגבריםהמבקשים

ללמודבמסגרותאקדמיותשבהןידיעתהאנגליתהיאכלימשמעותיבלמידה.
החרדים, ולגברים הישיבות לבחורי יתרונות מקנות החרדי במגזר הלמידה שיטות מנגד,
המתמידיםבלימודיהקודש,ואלהעשוייםלסייעלהםבמהלךלימודיהם.תכונותכגוןשקדנות,
מבחורי חלק צולחים שבעזרתן 'רכות' מיומנויות הן התמדה ויכולת סיפוקים דחיית קפדנות,
הישיבותאתמסלולהלימודיםהאקדמיהמפרך.ההתמסרותוהאדיקותהדתית-פונדמנטליסטית
איכות החרדים הישיבות מתלמידי רבים בקרב מייצרות אינטנסיביים קודש בלימודי שכרוכה
2001(. )שטדלר, הגבוהים בלימודים לחלקם יוד',המסייעות של 'קוצו על והקפדה שלמסירות
מהשערות אחת את שיאששו כמותיים וממצאים אמפיריים מחקרים די בידינו אין זאת, עם
עולם עם בהתמודדות ממושך תורני לימוד של החיסרון או היתרון בדבר לעיל המתוארות

האקדמיה.
כךאוכך,ישמערךנרחבשלחסמיםהעומדיםבדרכםשלסטודנטיםמהמגזרהחרדיבמסלול
החינוך בשיטת בעיקר קשורים אלו חסמים הישראלי. התעסוקה בעולם המוצלחת ההשתלבות
בחסמים גם כמו החרדים( הגברים בקרב )בעיקר בשוליה רק נמצאים חול שלימודי החרדית
בכלכלה ולהשתלבות גבוהים ללימודים חברתית ולגיטימציה ערכית תמיכה במתן הקשורים
ואשר החרדית הקהילה לשירות העומדים רבים וכלים מאפיינים ישנם אלו, לצד הישראלית.
קשורים אלו מאפיינים התעסוקה. בעולם ולהשתלב ללמוד בכך למעוניינים לעזור עשויים
הלומדים של אינטנסיווית ובהשקעה גבוה לימודים במוסר ומעמיקה, רצינית לימוד בתרבות
)מבחינתמספר יעדים.חשובלזכורכיהאוכלוסייההחרדיתהיאברובהמשכילהמאוד בהשגת
במוסדות בהשתלבות בפניה העומדים החסמים אופי כן ועל ואוריינית, ממוצע( לימוד שנות

אקדמאיםשונהמשלאלושמהןסובלותאוכלוסיותמוחלשותאחרות.4

חסמים עיקריים 

חסמים וקשיים כלכליים  

על- )שהוא האברך נתון שבה הכלכלית המצוקה היא לעבודה ליציאה העיקרית שהסיבה היות
עבור הנדרש הלימוד שכר את לממן באפשרותו גם אין רבים במקרים לילדים(, אב גם פי-רוב
יתקשה הוא עצמם, הלימודים במימון לו שיסייע מי יימצא אם גם המקצועיים. הלימודים
להתמידבהם,בשלהיותומחוסרפרנסהבתקופהזו,שכןבתקופתהלימודיםהואמאבדגםאת

חילוני-מסורתי לגבר בממוצע שנים ל-14 בהשוואה שנים 16.5 על עומד חרדי גבר של לימוד שנות ממוצע 4
.)2010 )עיבודיםמיוחדיםשלמנהלמחקרוכלכלהלסקרחברתישלהלמ"ס,
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מלגתהמחיההמינימליתהניתנתלוב'כולל'.כך,באופןפרדוקסלי,הקושיהכלכליהופךלהיות
המאפשרים רבים סיוע וגופי קרנות יש כיום אותה. המונע לחסם – לעבודה ליציאה מסיבה
)ראו גבוהים לימודים לצורך מלאה או חלקית ממלגה ליהנות חרדים לגברים ובעיקר לנשים
פירוטבהמשך(.עםזאתועלאףהתמיכההכלכליתהנרחבתשלהזוכיםחלקנכבדמהסטודנטים
גבוהים. ללימודים לפונים מאוד משמעותית בעיה הכלכלי החסם נותר עדיין החרדים,
הסטודנטיםהחרדיםהםמבוגריםלרובמעמיתיהםהחילונים,הםנשואיםובעלימשפחותבעת
עדייןחסםמשמעותי.למעלהמ-85% לגביהם כןהקושיהכלכלימהווה ועל תקופתהלימודים,
3.5ילדיםבממוצע.כ-60%מהםמצייניםכיהקושיהגדול מהסטודנטיםהחרדיםנשואיםולהם
שהם העובדה אף על זאת הכלכלי, הקושי הוא לימודיהם במהלך מתמודדים הם שעמו ביותר

מקבליםסיועכלכלימקרנותשונותבמהלךתקופתהלימודים.

חסמי ידע ומידע 

ולגבריםחרדיםבפרט לנשים )סוציאליזציה(החרדית ומערכתהִחברּות כאמור,מערכתהחינוך
אינןמכינותאותםללימודיםכללייםומהגםללימודיםאקדמיים.עמידהבתנאיהסףשמציבים
המוסדותהאקדמייםהיאכמעטמשימהבלתי-אפשריתלרובבוגריהישיבותהחרדיות,החסרים
הקדם- המכינות נוספים. כלליים ומקצועות מתמטיקה באנגלית, בסיסי וידע בגרות תעודת
אקדמיותהמיועדותלמגזרהחרדיאינןמתאימותלדרישותכללהמוסדותהאקדמייםבארץאלא
הקיימות המכינות גם כן, על יתר מתקיימות. הן שבו הלימודים מוסד דרישות על לרוב עונות
מתקשותבהשלמתהידעהנדרש.אופיהלמידההאקדמישונהמהותיתמסגנוןהלמידההתורני.
גםהמחויבותלכתיבתעבודותומבחניםבסגנוןאקדמיזרהלצעיריםהחרדיםומקשהמאודעל
השתלבותםוהצלחתםשלבוגריישיבותבעולםההשכלההגבוההבישראל.קשייםאלובאיםלידי
ביטויבעיקרבמדעיםהמדויקיםובתחומיההנדסהשבהםאחוזיהנשירהשלהםגבוהיםמאוד.
בנוסףלפעריהידעוחסמיהידעביןעולםהישיבותהתורניותלביןהעולםהאקדמי,ישחוסר
ישנו, הלימוד. תחום ובחירת האקדמי למסלול הפנייה בעת החרדים הסטודנטים אצל במידע
עםזאת,שיפור-מהבאיכותערוציהמידעהמיועדיםלסטודנטיםהחרדיםבעתבחירתהמקצוע.
ישנןכיוםחוברותמידעאיכותיותביחסלמסלוליומוסדותלימודשוניםוכןמידענוסףשקיים
הלימוד. בחירתתחום בעת והכוונה ייעוץ וקרנותתמיכההמספקות מוסדות ובקרב באינטרנט
והכוונה מידע בייעוץ, מסייעת וזו החרדים, הסטודנטים התאחדות הוקמה 2009 בשנת בנוסף,
CapitalSocial(שלמרביתהסטודנטים ( זו.עםזאת,בשלמאפייניההוןהחברתי לאוכלוסייה
עדיין הם הכללית, בחברה מועט ובאמון סגורות חברתיות ברשתות המאופיין 'הון' החרדים,
מסלול בחירת של התעסוקתיות להשלכות ביחס בלתי-פורמלי ממידע רבה במידה ניזונים

הלימוד,וישבכךכדילפגועבסיכוייהשתלבותםבעתיד.
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חסמים חברתיים–תרבותיים

וחברי בני-זוגם מצד לתמיכה זכו כי מצהירים החרדים הסטודנטים שמרבית העובדה אף על
האוכלוסייה בין שונים חברתיים-תרבותיים פערים גבוהים, ללימודים הפנייה בעת קהילתם
הכלליתלקהילההחרדיתמהוויםחסמיםמשמעותייםבעתהפנייהללימודיםגבוהיםואקדמיים.
אלה לימודים החרדית. הקהילה בקרב רבה בהתנגדות נתקלים עדיין האקדמיים הלימודים
'השכלה', למונח קשורים הם חייה. אורחות ועל החרדית העולם תפיסת על כאיום נתפסים
האחרונות. במאות הדתי החיים ואורח הדת לנטישת שגרמו ולחילון למודרניזציה סמל שהוא
משקל ולמדע למחקר ומעניקה אמפירי באופן המציאות את לבחון המאפשרת המדעית הגישה
ולפגוע החרדית העולם השקפת בבסיס העומדות התפיסות את למבחן להעמיד עלולה רב, כה
תכנים לאאחת נלמדים שונים בקורסיםאקדמיים והמעשישלהסטודנט. באורח-חייוהאמּוני
העומדיםבסתירהמוחלטתלתפיסתהעולםהחרדית,תכניםשהאזנהלהםוקריאתםאסורותעל-
פיההלכה.התנגדותזונוגעתאמנםפחותלתחומיםהיישומייםככלכלה,מחשבים,ִמנהל-עסקים
בין הגבולות מטשטוש חשש יש תמיד אך − רבים חרדים השתלבו שבהם תחומים − ומשפטים

התחומיםהשונים.
ממשי איום האקדמי במסלול לראות ניתן הלימוד, תוכני ובעיית הערכיים לחסמים בנוסף
מתקדמים אקדמיים תארים בעלי של ריבוים החרדית. בקהילה ה'תלמיד-חכם' של מעמדו על
בקרבהקהילההחרדיתעשוילהקנותלהםמעמדחברתיגבוהבקרבהקהילה,והדברעלוללעמוד

בסתירהליוקרההבלעדיתהניתנתכיוםל'תלמידיחכמים'.

חסמים בהיצע של מוסדות לימוד 

אקדמאים מוסדות שלושה רק היו ה-2000 שנות )בתחילת לימוד מוסדות בהיצע חסמים בשל
הקודם בעשור נוצרו לימוד(, מסלולי של למדי קטן מספר ובהם חרדי חיים לאורח מותאמים
מסגרותאקדמאיותייעודיותעבורהאוכלוסייההחרדית.אלהלאתמידמקפידותעלרמתלימוד
מובילים. אקדמאים למוסדות ביחס ומצומצם דל בהן הלימוד מסלולי והיצע נאותים, ומחקר
היצעמסלוליהלימודבמסגרותאלהתואםכביכולכמעטלגמריאתדרישותשוקהעבודה,ועקב
כגוןמשפטים רוויים רבלהיצףשלאקדמאיםחרדיםבשוקהעבודהבתחומים זאתקייםחשש
ומנהלעסקים.מצבזהעלוללהוביללכישלונותותסכוליםבקרבהבוגריםהחרדיםאשרהשקיעו
העבודה בשוק מקומם את מבטיח הוא אין והנה – אקדמי תואר ברכישת רב וכסף רבות שנים
המגזר בקרב הלימוד תחומי של הנוכחי התמהיל יימשך אם אך המצב, כרגע זה אין הכללי.

החרדי,ישסיכויסבירשאכןאלויהיוהתוצאות.5

מחקרםשלקאופמןומרציאנו)2013(מלמדכי88%מבוגרילימודימשפטיםומנהלעסקיםמשתלביםבעבודה 5
בתחומילימודיהם,אךתהליךחיפושהעבודהבקרבםארוךוקשהיותרמאשרבקרבעמיתיהםהחילוניםבוגרי

אותומוסדותחוםלימודים.
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מסלולי לימוד קיימים 

מוסדות סוגי של ראשונית טיפולוגיה עריכת ללא שלמה תהיה לא הקיימים החסמים סקירת
מורכבות בהבנת בידינו תסייע זו טיפולוגיה חרדים. סטודנטים כיום לומדים שבהם הלימוד
פריסתםשלמסלוליהלימודהאקדמאיםהמיועדיםכיוםלציבורהחרדי.מוסדותאלומחולקים
החרדים הצעירים של ולצרכים למאפיינים התאמתם מידת על-פי מרכזיות, קטגוריות לכמה
כמוגםעלפיהחלוקההארגוניתשלהם.בשנתהלימודיםתשע"בהיוקיימותארבעפלטפורמות

2011(: אקדמאיותשונותשבהןלומדיםנשיםוגבריםחרדים)כהןומלאך,
שלוחות חרדיות במכללות פרטיות – אלוהןמסגרותלימודייחודיותומותאמותלציבורהחרדי.
ומעניקות שונות ולאוכלוסיות הכללי לציבור המיועדות פרטיות מכללות במסגרת פועלות הן
תואראקדמיעצמאיהמוכרעל-ידיהמועצהלהשכלהגבוהה)להלןהמל"ג(.שלוחותאלופועלות
במוסדותהבאים:מכוןלנדר,המכללההאקדמיתצפת,הקריההאקדמיתאונו,מכללהאקדמית
וכ- גבריםחרדים 2011כ-1,745 ועוד.בסךהכולמעריכיםשבמכללותאלולמדובשנת אשקלון
1,040נשיםחרדיות.מכוןלנדרוהקריהאקדמיתאונואינםמתוקצביםעל-ידיהמועצהלהשכלה

גבוהה,ותחומיהלימודבהםמתמקדיםבלימודימשפטיםומנהלעסקים.
מוסדות עצמאים –אלוהםמוסדותאקדמאיםעצמאייםהפועליםבתחוםההכשרההאקדמית
העצמאים המוסדות בין המל"ג. על-ידי ומתוקצבים  מפוקחים מוכרים, כן ועל רבות, שנים
המותאמיםלציבורהחרדיניתןלצייןאתביתהספרהגבוההלטכנולוגיה)מכוןלב–להלןבג"ט(
והמכללהירושליםבביתוגן.במוסדותאלולומדיםכ-1,580נשיםחרדיותוכ-340גבריםחרדים.
סיעוד בריאות, מידע, מערכות המחשב, ומדעי ההנדסה בתחומי מתמקדים בבג"ט הלימודים
כולל וההוראה, החינוך בתחומי והם לנשים, בעיקר מיועדים וגן בית במכללת הלימודים ועוד.

חינוךמיוחד.
מכללות 'פלטפורמה' חרדיות –מכללותאלומהוותלמעשהאכסניהרשמיתומפוקחתלמוסדות
בשנת ועוד. חיפה אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת ביניהם: וותיקים, מוכרים אקדמאים
הכרה מתוך אלו, ייחודיות מסגרות שתי לפתוח החרדי הציבור לעסקני המל"ג התירה 2002
החרדית המכללה הן אלו מסגרות החרדים. הסטודנטים צורכי של החברתי-תרבותי בייחוד
בירושליםמיסודהשלהגב'עדינהבר-שלוםוכןהמכללההחרדיתבבני-ברק)מבח"ר(.במוסדות
אלו מוסדות בשני הלימוד תחומי חרדיות. נשים וכ-800 חרדים גברים כ-1,300 לומדים אלו
ומנהל המחשב מדעי סוציאלית, עבודה חינוכי, וייעוץ חינוך החברה, במדעי בעיקר מתמקדים

עסקים.
עצמאיים לימודים בעיקרם כידוע, הם, זו במסגרת הלימודים  – הפתוחה  האוניברסיטה 
ראשי הפתוחה. האוניברסיטה של השונות בשלוחות קמפוסים מספר על-פני הפרוסה במסגרת
שלבי את לצלוח החרדים לסטודנטים לסייע רבים מאמצים עושים הפתוחה האוניברסיטה

75נשיםחרדיות. הלימודיםהראשונים.במסגרתזולומדיםכ-245גבריםחרדיםוכ-
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במסגרות ללמוד בחרו אשר חרדים סטודנטים של בודדות עשרות ישנם  – כלליים  מוסדות 
אך המדויק, מספרם את להעריך קשה שונות. ובמכללות באוניברסיטאות כלליות אקדמאיות

נראהכימדוברבכ-75נשיםועודכ-150גבריםחרדים.

קרנות ותוכניות סיוע

כלכלי בסיוע ביותר המשמעותי הגורם היא חרדי( מקצועי )קידום קמ"ח קרן קמ"ח: קרן 
בסוף פעולתה את החלה הקרן מקצועיים. או אקדמאים לימודים ללמוד המעוניינים לחרדים
שנת2007במטרהלאפשרלצעיריםחרדיםלהיחלץממעגלהעוניולהשתלבבמסלוליםאקדמיים
נשים מ-3,500 ליותר הקרן סייעה כה עד איכותית. פרנסה למציאת אותם שיובילו ומקצועיים
באמצעות הניתן כספי וסיוע מקצועית הכוונה באמצעות אלו לימוד במסלולי חרדים וגברים

מלגותומענקיםבמהלךהלימודים.6
הושפעה הקרן הקמת ריק. בחלל התרחשה לא 2007 שנת בסוף קמ"ח קרן של הוָרתה
מהתמורותומהשינוייםהמתחולליםכיוםבחברההחרדית.יזמיומייסדיהקרן,שפעולותיההלכו
של רבות מאות של ומידי ממשי צורך זיהו קיומה, שנות במהלך ובאיכותם בהיקפם והתרחבו
צעיריםחרדיםשביקשולמצואפרנסהאיכותיתעלמנתלהיחלץממעגלהעוניעלידיהשתלבות
במסגרת חרדים בסטודנטים תומכת זו הקרן כמו-כן ומקצועיים. אקדמאים לימוד במסלולי

תוכנית'חרדיםלעתידם'הממשלתית)ראופירוטבהמשך(.
המקיימת פרידברג קרן ידי על נתמכת טורונטו ידידות עמותת טורונטו:  ידידות  עמותת 
החרדית האוכלוסייה מקרב לאלה קיום ומלגות לימוד שכר מלגות להענקת תוכניות של שורה
זושל פעילותה גבוההבישראל. המבקשיםללמודלקראתתאריםאקדמייםבמוסדותלהשכלה
עמותתטורונטובאהלענותעלההתעניינותהגוברתוהולכתבשניםהאחרונותבקרבהאוכלוסייה
הגברת לשם הישראלית הכלכלה של שונים בתחומים העבודה לשוק בכניסה בישראל החרדית
בעיקר בלבד(, )גברים חרדים תלמידים ב-515 הקרן תמכה 2011 בשנת הפרנסה. אפשרויות

במקצועותמנהלעסקים,מדעיםמדויקיםוהנדסה,מדעיהמחשבופסיכולוגיה.
הג'וינט-תבת ארגון בשיתוף המתבצעת ממשלתית תוכנית זוהי לעתידם':  'חרדים  תוכנית 
תוכנית מקצועות. מגוון הלומדים בלבד, חרדים בגברים תומכת היא בתעסוקה(. תנופה )מיזם
זוהנהתולדהשלמחקרמדיניותמקדיםשלמכוןירושליםלחקרישראלאשרהצביעעלעוצמת
החסםהכלכליבעתההשתלבותבלימודיםגבוהים.היאפועלתמשנת2009,והיקףהתמיכותשלה
23ומעלה,במגוון מגיעלכ-28מיליוןש"ח.עדכהלמדובמסגרתזוכ-780גבריםחרדיםמגילאי

תחומילימוד.היאמספקתייעוץוהכוונהתעסוקתייםבמהלךולאחרתוםהלימודים.

2013(. עלפעילותהשלקרןק.מ.חראומחקרהערכהשלמנהלמחקרוכלכלהבמשרדהתמ"ת)מלחי, 6
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תוכנית'עתידים–חלמי"שמיועדתלגבריםחרדיםהמעונייניםללמוד 'עתידים'–חלמי"ש: 
)'מכוןלב'(.זוהיתוכניתמוגבלת הנדסהאומדעיהמחשבבטכניוןאובמסגרתבג"טבירושלים
בתחומים תלמידים כ-260 על-ידה נתמכים וכיום כ-45, על עומד בוגריה שמספר בהיקפה
שונים.במסלולילימודאלופעריהידעשלהגבריםהחרדיםבאיםלידיביטויביתרשאתמאשר

במסלוליםאחרים,ואחוזיהנשירהמהםגבוהיםלמדי.
מרביתהתוכניותוהקרנותמסייעותבמתןמלגותוסבסודשכרלימודלתלמידים,ובחלקמן
'חרדים תוכנית במסגרת הלומדים חרדים לגברים לרוב קיום, דמי מלגות גם ניתנות המקרים
חרדים לשילוב ממשלתית העדפה ישנה שבהם מדויקים, ומדעים ההנדסה במקצועות לעתידם'

באקדמיה.

תרומת הלימודים האקדמאיים להשתלבות בעבודה 

הלימודים זה, במסמך שתוארו והחסמים הקשיים מנעד אף על כי מלמדים שונים מחקרים
הלימודים בוגרי של להשתלבות מיטבי קפיצה קרש מהווים החרדי במגזר האקדמיים
אובייקטיוויים קשיים העבודה, חיפוש תהליך בעת הקשיים למרות הכללי. העבודה בשוק
וסובייקטיווייםכאחד,שחוויםהבוגריםהאקדמאים,מרביתםמשתלביםבסופושלדברבשוק

העבודהבתחומילימודיהם.
רביםמהצעיריםהחרדיםרוכשיםכיוםאתהשכלתםוהכשרתםבמוסדותהכשרהמקצועיים
בהכרח תורמת אינה הדברים, מטבע זו, הכשרה החרדי. החיים לאורח המותאמים ואקדמיים
להכנתושלהצעירהחרדילסביבתעבודה'מעורבת'שבההואעשוילהשתלב,בשלהשוניהחברתי-
החרדי המועסק נדרש במקביל הכללי. התעסוקה לשוק החרדית האוכלוסייה בין הרב תרבותי
להתאיםאתעצמולסגנוןהעבודההמודרניבסביבהלאחרדית.עםזאת,הממצאיםהמחקריים
המשתלבים החרדים הבוגרים שיעור כי מלמדים 2013( ומרציאנו, קאופמן 2010; )מלחי,
במקומותעבודהנעבין78ל-90אחוזים.למעלהממחציתהנשיםוהגבריםהחרדיםשרכשותואר
אקדמיעבדובמקומותעבודהלא-חרדיים)דהיינו,מקוםעבודהשבומרביתהעובדיםוהמנהלים
עם זו. עבודה מסביבת נפגע לא החרדי חייהם אורח כי דיווחו מרביתם אך חרדים(, אינם
לאחר הבוגריםהאקדמאים נתקלים שבהן החברתיות והסטיגמות העבודה חיפוש תהליך זאת,
עבודה מוצאים הבוגרים אין לִעתים ומתסכלים. כמתישים קרובות לעתים נחווים לימודיהם
כשכיריםועלכןפוניםליזמותעסקיתופותחיםעסקעצמאי)תופעההנפוצהבעיקרבקרבבוגרי
מפערים הנובעת מסוימת חברתית סגרגציה גם קיימת האקדמאים הבוגרים בקרב משפטים(.
החרדים. העובדים עבור שונות לערוךהתאמות שנדרשו עבודה במקומות ותרבותיים חברתיים
ביןאקדמאיםחרדים פערישכרמשמעותיים על לעילמלמדים שניהמחקריםשהוזכרו כמו-כן
לאקדמאיםשאינםחרדיםבעליותקתעסוקתידומהוגילדומה.כמחציתמהאקדמאיםהחרדים
מהאקדמאים )כ-46% האקדמיים הלימודים לאחר בשכרם בלבד מועט שיפור חל כי מדווחים



77 אסף מלחי – 'בין הכיפה לגלימה' – לימודים אקדמיים בחברה החרדית

באופן נמוכים משרה מהיקפי הן נובע אלו שכר לפערי המקור לימודיהם(. טרם עבדו החרדים
ליכולותיהם ביחס חילונים מעסיקים של מסטיגמות והן החרדיות, הנשים בקרב בעיקר יחסי,
וכישוריהםשלהאקדמאיםהחרדים,ואלהגוררותשכרהנמוךב-35%משלעמיתיהםהחילונים.

ישנןודאיסיבותנוספותלפעריהשכר,אךלאניתןלהרחיבבענייןזהכאן.
חרדים ציבור ואנשי פעילים בקרב הרוח מהלכי וההתרשמות המחקרית הספרות ממצאי
מעידיםכולםעלתמורהמשמעותיתביחסהשלהקהילההחרדיםללימודיםגבוהיםואקדמאים
כנתיבאיכותילהשתלבותבמקומותעבודהמגוונים.הגידולבמספרהסטודנטיםהחרדיםוהגיוון
ולצרכיםשלמרביתהצעירים ובמסלוליהלימוד,המותאמיםלמאפיינים וגדלבמוסדות ההולך
החרדים,מאפשריםכיוםהשתלבותנוחהשלנשיםוגבריםחרדיםבאקדמיה,באופןיחסילעשור
הקודם.עםזאת,ההתבדלותהחברתיתשלהאקדמאיםהחרדיםבמסגרותנפרדותוההתמקדות
עלהבוגריםהעתידייםלהשתלבבשוקהעבודה עלוליםלהקשות לימודמצומצם במספרתחומי
החרדים הסטודנטים של המכריע רובם הגבוהים הלימודים בשלב הישראלית. ובחברה הכללי
ההשתלבות שלב לזאת, אי הייחודי. אורח-חייו את התואמת לימוד מסגרת ברור באופן מבכר
בעבודהעשוילהוותקושישבומתמודדהבוגרהחרדיעםסביבתעבודהשאיננהתואמתאתאורח
ומנהל משפטים כגון במקצועות חרדים סטודנטים של בהשתלבותם קשיים ייתכנו כן על חייו.
עסקיםבמקומותעבודהאיכותיים.קושיזהנובעהןממחסורבביקושיםלעובדיםבתחומיעיסוק
רווייםאלו,תחומיםמועדפיםעלחלקגדולמהצעיריםהחרדים.מנגד,קיימיםעדייןקשייםמצד
כוח-האדםהחרדיאשררכשהשכלהאקדמיתבמכללותובמכוניםשאינםהמוסדותהאקדמאיים
שהן לעובדה גם קשורים הקיימות האקדמאיות בפלטפורמות החסרונות בישראל. המובילים
עלרמה לעתיםלשמור אינןמצליחות כן ועל נמצאותבקרבתמוסדותהמחקרהמובילים, אינן
האדמיניסטרטיווי, והניהול האחריות בין הפרדה קיימת אלה ב'פלטפורמות' נאותה. אקדמית
הנמצאיםבידימנהליהמכללותומכוניההכשרההאקדמאים,לביןהאחריותהאקדמיתהנמצאת

בידיהאוניברסיטאות,הפרדההמשפיעהבמידתמהעלרמתןהאקדמית.

המדיניות הנוכחית ופתרונות אפשריים לשילוב חרדים במסגרות אקדמאיות 

בעיותמבניותאלוגלויותלקובעיהמדיניותבמל"גולפקידימשרדהאוצרהאמוניםעלמערכתזו.
עלכןביקשוקברניטיהמל"גלגבשעקרונותפעולהשיאפשרושמירהעלערכיםויסודותאקדמיים
שהיא החרדית, לאוכלוסייה הייחודיים ובמאפיינים בצרכים ברורה הכרה לצד אוניוורסליים,
אוכלוסייההטרוגניתבמיוחד.מדיניותהמל"גמכירהבצורךבמסגרותלימודנפרדותעבורנשים
וגבריםחרדיםבשלביהלימודהשונים,בייחודבשלבהמכינההדרושהלצורךהשלמתפעריידע
בקרבמרביתהגבריםהחרדיםהחסריםידעומיומנויותאקדמאיותבסיסיות.המסגרתהנפרדת
)תרתי מעורבות בכיתות ללימודים החרדים מהסטודנטים חלק של התנגדותם בשל הן נדרשת
הגדול הפער בשל והן לשאינם-חרדים( חרדים בין השילוב ומבחינת מגדרית מבחינה משמע:
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להוביל עלולים אלה פערים החילונים. עמיתיהם מול החרדים הגברים מרבית של הידע ברמת
לנשירהמוקדמתשלמרביתהלומדיםעודבשלביםהמוקדמיםשלהחוויההאקדמית.

תפיסתהעולםשלהמל"גמכירהגםבצורךשלנשיםחרדיותלמסגרותלימודנפרדות.צורך
)הקיימיםבחלקם,אךבמידהפחותהבהרבהמןהפעריםאצל נובעמפעריהידעשלהן זהאיננו
כלליות. לימוד במסגרות לשלבן החברתי-תרבותי הקושי בשל בעיקר אלא החרדים( הגברים
הזקוקות לילדים ואמהות נשואות נשים לגבי גם אך הרווקות לגבי הדברים אמורים בייחוד
זולצרכים כן,בשלהבנה על והצרכיםהחברתייםשלהן. לימודהמתאימהלמאפיינים למסגרת
מעודדת המל"ג ההזדמנויות, שוויון עקרון ובשם החרדית לאוכלוסייה הייחודיים ולמאפיינים
כיוםאתפתיחתםשלקמפוסיםומסגרותאקדמאיותנפרדותעבורנשיםוגבריםחרדים)באמצעות
חיפה, אוניברסיטת הטכניון, העברית, האוניברסיטה בהם מובילים, אקדמאים מוסדות
האקדמאיות הפלטפורמות של אקדמי ושיפור השבחה לצד זאת ועוד(. בר-אילן אוניברסיטת

הייחודיותהקיימות.
יחידותאקדמאיותבקרבתמוסדותהמחקראמורהלהתבצעעל- פתיחתםשלקמפוסיםאו
תחומי את ולגוון באקדמיה החרדים הלומדים מספר את להגדיל במטרה הבאים, הכללים פי

הלימודשבהםהםישתלבו:
 3-2ק"מבלבד(	 	קרבהביןהמרכזהאקדמיהחרדילמרכזהאקדמיהראשי)רדיוסשל

 	אחריותאקדמיתוניהוליתשלמוסדאקדמיאחדבלבדלמסגרתחרדיתנפרדת	

 	הבטחתאיכותהוראהבמוסדותאקדמאיםקיימיםוחיזוקהקשרעםמוסדאקדמימוביל	

 	הגדלתמספרהתלמידיםהחרדיםותמרוץכלכלילמוסדותלצורךגיווןמסלוליהלימוד.	

מדיניותזומבקשתלעודדשילובשלסטודנטיםחרדיםבמקצועותההנדסה,מדעיםמדויקים,
האקדמאים אוכלוסיית בקרב משמעותי בייצוג-חסר כיום נמצאים אלו מקצועות ועוד. רפואה
החרדים.כמו-כןהמל"גמבקשתלהגיעליעדשלכ-23אלףסטודנטיםחרדיםבשנה,כךששיעור
האקדמאיםהחרדיםבישראליעמודעלשיעורםהיחסישלהחרדיםבכללהאוכלוסייההישראלית
)בין11%-9%(.חלקממדיניותהמל"גמבוססעלההנחהשלצורךעמידהביעדיםאלונדרשליווי
התמיכה ההנדסה. ומקצועות המדויקים המדעים במקצועות החרדים הסטודנטים של וחניכה
הייחודיתשתינתןלסטודנטיםהחרדיםבאקדמיהתכלולשיעוריעזר,רכישתמיומנויותלמידה,

ייעוץחינוכיוליוויפדגוגימשלבהמכינה.
כמו-כןנראהכיהנטייהלהשתלבותבלימודיםאקדמאיםבקרבנשיםוגבריםחרדיםרווחת
יותרבקרבצעיריםחרדיםשהשתלבוזהמכברבשוקהעבודה.ההתנסותהתעסוקתיתמחזקתאת
הצורךברכישתתואראקדמיבקרבאוכלוסייהזו,על-מנתלהגדילאתאופקההתעסוקתי.נראה
אפואשקליותריהיהלעודדהשתלבותםשלחרדים,שכברנכנסולשוקהעבודה,במסגרותלימוד
ואקדמאיות גבוהות לימוד ותוכניות כן,לבחוןאפשרויותלהתאמתמסגרות על גבוהות.חשוב,

עבורחרדיםעובדים.
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לאפשרויות ביחס החרדית האוכלוסייה אצל עמוקים מידע פערי עדיין ישנם לכך, בנוסף
יש לפיכך הלימוד. ומסלול תחום בבחירות התעסוקתיות להשלכות וביחס הקיימות הלימוד
שעשוי ועדכני אמין ושלם, מלא מידע בהנגשת מסודרת ממשלתית למעורבות אפשרות לבחון
לסייעבקידוםהשתלבותםשלצעיריםחרדיםבלימודיםגבוהים.ישלהניחכיאיכותהמידעעל
Social( Networks( החברתיות הרשתות גבוהה. איננה החרדי הציבור בקרב האקדמיה עולם
CapitalSocial(שלצעיריםחרדיםשונהבתכליתמשלעמיתיהםהחילונים,ועל וההוןהחברתי)
הנוכחיים, התקשורת באמצעי היעד לאוכלוסיית המופץ המידע, מידה באיזו להעריך קשה כן
אכןתרםלהשתלבותםהמוצלחתבלימודיםגבוהיםהמותאמיםליכולותיהםולמאפייניהם.ראוי
אפואלתכנןולפתחדפוסיםנוספיםיעיליםומתאמיםיותרלהעברהולהנגשהשלמידערלוונטי
לאוכלוסייהזו.ועוד:לאורהקשייםהכלכלייםהרביםשִעמםמתמודדיםהסטודנטיםהחרדים,
רצוילבחוןמודליםנוספיםלסיועכלכליולתמיכהבדמיקיוםעבורחלקמהסטודנטיםהחרדים,

בייחודבתחומילימודתובענייםכגוןמקצועותההנדסהומדעיםמדויקים.

סיכום  

עזים ושינויים תמורות מעשור למעלה זה עוברת השונים, גווניה על בישראל, החרדית החברה
מתהליך חלק היא האקדמיה לעולם הכניסה חיים. ומעגלי תחומים במגוון ביטוי לידי הבאים
ומתמשךשלהתרחבותמעגלמעמדהבינייםהחרדיהמשתלבבעבודה,ובאופןמסויגגםבתרבות
עם 2012(. וזיכרמן, כהנר 2012: ושטלדר, )קפלן הישראלית החברה כלל של והצריכה הפנאי
ערכיים שינויים על מעידה איננה באקדמיה חרדים צעירים של השתלבותם כי נראה זאת,
והלמדנותהתורנית. ומרכזיותושלהעולםהתורני חיוניותו ואידאולוגייםבאתוסהחרדיבדבר
אינם מבניה רבים אם גם השונים, לגווניה החרדית בחברה מּוסד יסוד עדיין היא זו למדנות

יכוליםלממשאידאלזה.
וחסמים פערים חושף עצמו התהליך אך ומצטמצם, אמנם הולך לכיפה הגלימה בין הפער
הרואים חרדים צעירים לאותם ועזרה לסיוע ותקציביםממשלתיים התייחסות הדורשים רבים
ברובו נותר זו בחברה האקדמיים ללימודים היחס העבודה. לשוק יעיל נתיב האקדמי באפיק
גווניםשלבחירהאישיתביחסלתחוםהלימוד.רקבשוליה אינסטרומנטלילמדי,גםאםישבו
שלחברהזוישצמאלידעולהשכלהכלליתרחבה,המנוגדתלערכיהיסודוהנורמותהחברתיות
שלהחינוךבקהילההחרדית.ימיםיגידואםאנועומדיםבפנימהפךערכיואידאולוגיבקרבבני
מעמדהבינייםהחרדיהרוכשהשכלהאקדמית,אושמדוברבשלבהכרחיבלבדשלמעבר-מתוך-

כורחאלשוקהעבודההכללי.


