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 תקציר
בכל הנוגע שינויים משמעותיים פוקדים את החברה החרדית בשני העשורים האחרונים 

בבחינת  התמקדנו הנוכח שינויים אל. לרכישת השכלה גבוהה ומקצועית וכניסה לעולם התעסוקה

. אקדמאים בהשתלבותם במשק הישראלישל חרדים  (acculturation) ִתרבותהאסטרטגיות 

ניסינו להתחקות אחר גיבוש מתווה מאוזן ומוסכם בין רצונה של החברה החרדית להמשיך 

מבחינה מתודולוגית בחרנו  .מחוץ לקהילהשלבין דרישות המשק ונתוני סביבת העבודה  ,התבדלל

מחקר משולב  אופן השתלבותם של חרדים אקדמאים במשק הישראלי באמצעות בחון אתל

(mixed methods )547 השתתפומחקר ב .י של נתוניםי ואיכותננוניתוח כמות ףשכלל איסו 

הנמנים על זרמים שונים בחברה  ,חרדים אקדמאים בוגרי מגוון מוסדות להשכלה גבוהה בארץ

שאלון : מהיבטים שונים את הסוגיה הנחקרת ןבוחשהשיבו על שאלון אינטרנטי ה, החרדית

 ארבעכונסו כמו כן  .ת לסביבהת וסגירּושאלון השתייכות חברתית ושאלון פתיחּו ;דמוגרפי-סוציו

 . ינשלב הכמותברור סוגיות מרכזיות שנבדקו יבובהן התקיים דיון מעמיק ומיקוד -קבוצות

טיפולוגיה של  באמצעותהמשתלבים  ם שלהתמודדותאופן  את שקפיםממצאי המחקר מ

מנטלית השתלבות  .ב ;תוך הקהילההמשך ההתבצרות והבדלנות ב .א: שונותִתרבות אסטרטגיות 

 .לקהילה חוץממתבדלת  השתלבות מנטלית ומרחבית .ג ;לקהילה חוץממתבדלת 

 המכון הישראלי לדמוקרטיה המלא מומן ופורסם על ידיהמחקר *

 

Abstract 

From Defensive Conservatism to Adaptive 

Conservatism: 
Acculturation  Strategies of ultra-Orthodox Academics in the 

Workplace*   

Tehila Kalagy         Orna Braun-Lewensohn 
Ben-Gurion University in the Negev 

Confl i ct  Management & Resolut ion Program   ktehila@gmail.com 

In the last two decades significant changes have been taking place in the 

ultra-Orthodox world, with regard to higher and professional education and entry 

into the world of employment. This present study chose to take a strategic focus 

on this population’s integration in Israeli workforce. By examining the various 

findings, we tried to formulate an approved format, balancing the ultra-Orthodox 

community's desire to continue its isolation with the demands of the economy and 

the environment outside the community. 

In terms of methodology, we chose to examine the data by means of 

Integrated Research (mixed methods), which involved the collecting and analysis 

of both quantitative and qualitative data. The sample consisted of 745 graduates 

mailto:ktehila@gmail.com
mailto:ktehila@gmail.com


 44-62(: /610יוני ) /61027610ז "תשע 4כרך , חקר החברה החרדית
 מכון ירושלים למחקרי מדיניות

82 

 

from a variety of higher education institutions in the country, affiliated with 

different streams in Haredi society. They completed an online questionnaire, 

consisting of various aspects of the issue under study: Socio-demographic 

questionnaire, social affiliation questionnaire and one about the degree of 

openness to the surrounding environment. In addition, four focus groups were 

assembled where major issues, which had been previously tested, were discussed 

at length, in the quantitative phase. 
The findings reflect the ways of coping by means of the typology of the 

different acculturation strategies: a. Continuation of the standoff and 

separatism/isolation;  

b. Separatist integration with the 'outside' (mental); c. Separatist Integration 

with external group (mental and spatial). 

*The ful l  study was funded and published by Israel Democracy 

Institute 

 

 מבוא 

התעסוקה  מיתחוהקהילה החרדית באת תהליך משמעותי פוקד בשני העשורים האחרונים 

 לומדיםבמספר הבתקופה זו חל גידול משמעותי  .ורכישת השכלה גבוהה ומקצועית

, גונן)ביטוי ברבדים חברתיים שונים לזכה ש ,החרדים במוסדות אקדמיים ומקצועיים

הבוגרים (. 0200, מלאך וכהן; 0222, לופו; 0222, לוין; 0204, נסתהּכ; 0224, חקק; 0222

 ;0225, עוזיאלי ויפרח)במשק הישראלי עיסוק -במגוון תחומיבתום לימודיהם משתלבים 

  (.0202, י'קלעג; 0202, מלחי ;0227, קינג וגזית

 ,הגידול במספר הלומדים החרדים במוסדות האקדמייםחוקרים רבים הסבירו את 

בקהילה זו מצוקה הכלכלית החמרת הב, בחדירת נורמות מודרניות לתוך הקהילה החרדית

פריש , זוסמן, טולדנו)ל "תרומות מחושיעור העקב הקיצוץ בקצבאות והירידה הניכרת ב

, רגב; 0200, שטדלר)בתרבות השפע ובעלייה ברמת החיים , (0222, לויתן; 0202, וגוטליב

בקרבם שנרשם לצד הגידול במספר משקי הבית החרדיים ושיעור התעסוקה הנמוך ( 0202

, על גורמים אלה נוסף גורם הנוגע במיוחד לנשים החרדיות(. 0200, מרציאנו וקאופמן)

שהיה עד לא מכבר פרנסתה , ּכן העיסוק בהוראהש ,והוא השינוי במעמד מקצוע ההוראה

כיום בראש סדר העדיפויות שלה  ניצבאינו , (0227, פרידמן)המרכזית של האישה החרדית 

תעסוקתי של -גם בשילובם החברתישינוי משמעותי חל (. Blumen, 2002)מסיבות שונות 

או , ירות אזרחילשוגברים חרדים בעקבות מיזמים שגיבשה המדינה במטרה לגייסם לצבא 

, לופו)לרתום אותם ללימודים אקדמיים ולשלבם במערך התעסוקה במסלולים ייעודיים 

 (.0200, מלחי ;0202, תמיר ואחרים; 0222

יבור החרדי לבין תאר את הממשק שבין רכישת השכלה גבוהה בקרב הצמ הזמחקר 

את גם אפיין מהמחקר . הרחבות של התהליך יועל משמעויותועומד  ,השתלבות בעבודהה

מודל על  בהתבססבמשק הישראלי המשתלבים דרכי ההתמודדות של האקדמאים החרדים 

 .(Berry, 1990, 2005) ריּב  ון 'גשהציע ת ּוהִתרּב

 יגומצ, מתבדלתהחרדית החברה המתיחת גבולות של  סוגיהעלה את המהמחקר 

, קהת)משתנה השימור הזהות החרדית במציאות הדרישה להמלצות למדיניות על רקע 

 ,מורכבתהחרדית הזהות האנו מניחות כי הבנת (. 0200, זיכרמן וכהנר; 0222, זוהר; 0225
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 ההעמקת תהליך שילובם של החרדים במשק הישראלי מבלי לפגוע בזהותבתסייע בשכלול ו

 . הפרטיקולארית של חברה זו

לאחר מכן נאפיין את החברה החרדית  ;נציג תחילה את המסגרת התאורטית של המחקר

לבסוף נציג ו ;אותם תחננונציג את הממצאים  ;ת ובהקשר המחקריבמתכונתה הנוכחי

 .בתחום זה המלצות למדיניות

 רקע תאורטי

רּבה ה שלתאוריה  ותִת

להבין את התופעות  נועדשמחקר -תחום ואה( acculturation)רציה לטּואקּוהחקר תהליכי 

, תרבויות שונותהבאות מקבוצות אמצעי בין -מגע ממושך ובלתי מתקייםהמתרחשות כש

המקוריים של אחת הקבוצות או שתיהן  תּוִתרּבדפוסי הואת את השינויים שמגע זה גורם ל

(Redfield, Linton, & Herskovits, 1936 .) 

וההשלכות החברתיות  ,הסתגלות של קבוצת המיעוט בקרב קבוצת הרובהאופן 

: תחו שני מודלים מרכזייםיפשות שונות תאורטינבחנו במסגרות  ,השונות של תהליך זה

הבוחן את הנכונות לקשר עם הקבוצה , (Berry,1990, 2005)ּברי מודל האקולטורציה של 

שני המודלים מתארים (. Tajfel & Turner, 1979, 1986)ומודל הזהות החברתית  ,האחרת

מיעוט ה ת כפעולות ומחשבות הננקטות על ידי חברים בקבוצתטגיות הזהּואת אסטר

עמדות ה(. Mana, Sagy, Srour & Madjali, 2012) עם קבוצת הרוב םבאינטראקציה שלה

 ,Berry"  )דות אקולטורציהעמ  "נקראות  ,חברי תרבות המיעוט ביחס לתרבות הרובשל 

Kim, Power, Young & Bujaki, 1989 .) 

זה ברצוננו לבחון את תהליך השתלבותם של החרדים האקדמאים במשק במאמר 

אשר מסביר את עמדות , ( ,0227Berry)ּברי  של הישראלי לאור מודל האקולטורציה

מציג ברי . מיעוט עם קבוצת הרוב-של קבוצת ּההאקולטורציה המתגבשות במהלך מפגש

הקונפליקט שנוצר נוכח למעלה בן קבוצת המיעוט שתי שאלות מהותיות שהפרט המתבדל 

בערך הספציפי הניצב במרכזו של הקונפליקט כדי יש ה. 0 :הרובקבוצת עם ערכי מפגשו מ

עם  יאם ערך זה עשוי לסייע בשימור קשריה. 0? לשמר את המורשת התרבותית שלי

 נו זהמושאי מחקר של םהתנהלותשתי שאלות אלו יסייעו בהבנת  ?התרבות ההגמונית

ולשפוך אור על מקומו של תהליך השתלבות  ,שלהם לקהילת המיעוט חוץמ לאביציאה 

רי זיהה שני ממדים בבסיס תהליכי אימוץ ּב . אם בכלל ,החברה החרדית בחברה הכללית

את ים את זהותם ובה אנשים מעריכ  המידה - שימור התרבות. א: החברה הקולטת

המידה בה פרטים  – שיתוף-מגע. ב. ןומבקשים לשמר אות ותהליכותיהם התרבותי

נוסף  משתנה. מגע עמםלקיים ומבקשים  בורמקבוצת המיעוט מעריכים את חברי קבוצת ה

 . רובה תיום של חבר-להשתתף בחיי היום קבוצת המיעוט הוא מידת העניין של חברי

וגיבש , תרבותיים-הציע מערך המתאר מגוון טיפוסים המשקפים יחסים בין( 0225)ּברי 

במפגש עם נוקטים חברי קבוצת המיעוט שהתמודדות -תויאסטרטגארבעה דפוסים של 

 :תרבות קבוצת הרוב

תרבות את הרצון לאמץ  כתוצאה מןנטישת תרבות המקור (: assimilation) היטמעות

  ;קבוצת הרוב

 ;קשר עם קבוצת הרובלשימור תרבות המקור לצד רצון למגע ו: (integration)שילוב 
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וחוסר רצון  ,של תרבות המקור יהכפימשמירה מרצון או (: separation) התבדלות

 .;לקשר עם קבוצת הרוב ואימוץ תרבותה

. ויתור על תרבות המקור ללא אימוץ היבטים מתרבות הרוב(: (marginality שוליות

תרבות -או מחיקת ,(deculturation)קולטורציה -המכונה גם דה, זהאחרון במצב 

(ethnocide) ,חשיבות לשימור תרבות המקור וליצירת קשר עם בני  םיייחסמ יןא

 . תרבות הרוב

 הפרטיבחר גורמים שונים משפיעים על עמדות האקולטורציה שקבע כי ( 0222)ּברי 

מטרת  מוכ, ברמת האוכלוסייהלגורמים הפועלים ניתן לסווג אלה הגורמים את ה. לעצמו

יחסי , היותו וולונטרי או כפוי, היותו זמני או קבוע, המגע תדירות, המגע בין הקבוצות

; והתכונות התרבותיות של שתי הקבוצות ,המיעוטקבוצת קבוצת הרוב ובין גודל ה

. מצב משפחתי ותכונות אישיות, כישורים, מין, גילכמו  ,ברמת הפרטולגורמים הפועלים 

על פני רצף כמובן נעות  ,העמדות כלפי שמירה על תרבות המקור ואימוץ התרבות השלטת

 ,Berry)לא בצורה מוחלטת  רובקבלה או דחייה של תרבות הלפעמים ישנה ברור שו

 .תתאורטיזו מאפשרת בהירות דיכוטומית אך חלוקה , (1990

אנו מבקשות , האקדמאיםהחרדים נוכח תהליכי ההשתלבות התעסוקתית של הבוגרים 

שיאיר על תהליכי השינוי בעולם  ,תגבש מודל חדש של הבניית זהות חרדיתלבחון אם מ

 .מדיניות תעסוקתית מחודשת עבור חברה זותוות לההתעסוקה הישראלי ויצריך 

 'מובלעת במעבר'כהחברה החרדית בישראל 

חברה החרדית במתכונתה את ה לאפייןלנסות כדי ' מובלעת במעבר'בחרנו במטבע הלשון 

 :מיעוט מסורתיות-בחקר קבוצותשילוב זה מאגד בתוכו שני מונחים נפוצים . הנוכחית

תיאור החברה החרדית  עםעולה בקנה אחד ה' תרבות המובלעת' אהמונח הראשון הו

האידאולוגי והארגוני של החברה החרדית  הבמחקרים שונים ומתאר את אופן הסתגרות

כי בהקשר דומה . )0220, פרידמן ;0224, אלמונד ואפלבי, סיון ; Douglas, 1978)בישראל 

ים פוקדשאלת זהותה ואופן התמודדותה של המובלעת נוכח השינויים ש לעמוד עלזה יש 

את תחילת  יםבשרמ ההאם שינויים אל. בפרטה אותו, החברה הישראלית בכלל את

שינוי האו שמא מגמות  ?קריסתן של חומות הגטו החרדיאת ו התפוררותה של המובלעת

 אינן ,תיתות תעסוקוהשתלברכישת השכלה אקדמית  וכמ ,בחברה החרדיתהמסתמנות 

מחזקות את מגמת השימור הן , המובלעת אלא להיפך חומותעל פריצת בהכרח ת ומלמד

 למובלעת חוץמוהשתלבות תעסוקתית  יש הטוענים כי רכישת ההשכלה לגווניה. והבדלנות

לים גבולות המובלעת באמצעות רכישת כאת לחזק שאיפה מדווקא לנבוע  ותעשוי

המובלעת לספק שירותים ובנות לבני  ואפשרשי והשתלבות בתעסוקה איכותית מקצועיים

 (.0204, ליוש ;0204, הלר ;0202, י'קלעג)קהילתיים ללא תלות בחברה החיצונית -פנים

 – 'חברה במעבר' אחברות מסורתיות הולמייחסת נוסף שספרות המחקר מונח 

מחברה מסורתית לחברה  מעבר – סותרות לכאורהות תאורטיהמשלב שתי משמעויות מונח 

החברה המסורתית מאופיינת בקשרים רגשיים חזקים ובהשתייכות לקהילה . מודרנית

סממנים חסים בה חשיבות לומיי ,השכלה פורמליתל ייחסים בה חשיבותמ יןא .ולמשפחה

שינוי החברתי הכרוך עומד ה' חברה במעבר'של מוקד השיח ב. דתיים שמרניים

ערערות המבנה השמרני של אותה חברה מסורתית והיחלשותם של ערכים מכוננים כגון בהת

. )0222, הרצוג)חלוקת התפקידים במשפחה בלצד שינוי  ,מבנה משפחתי פטריארכלי

זהות בעקבות כניסתם של ערכים  שינוים של עוברות תהליכיאלו חברות , יתרה מכך

 הקהיללחוץ מעבודה -ולאחר מכן השתלבות במקום ,רכישת השכלה גבוהה ונוספים כמ
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חברות 'קבוצות המיעוט השמרניות כאל  לאבישראל מקובל להתייחס (. 0222, וינר לוי)

 . דתית שמרנית מיעוט-קבוצתהחברה החרדית כמנות בהן את ולִ', במעבר

האדם והחברה למודרניים מתאפשרת  "הפיכת"המצדדים במודרנה מניחים כי  האל

ה ינוגע לעליאלה ם שינוייאחד מ .לתהליכי המודרניזציה הכוללים מספר שינוייםהודות 

, משפיעים בהכרח על היחידה ,ברמת ההשכלה ובשינוי דפוסי התעסוקה של גברים ונשים

 ,Rostow)הטמעה של ערכים תרבותיים ההן מבחינת וידע ההן מבחינת , המשפחה והחברה

1978 ; Bourdieu, 1988 .) 

 ,ההשפעה של רכישת השכלה ויציאה לתעסוקה על זהותו של החרדישאלת מידת 

האם הפרט . למכלול ההקשרים הנבדקים במחקר זהבהיותה קשורה רלוונטית למחקרנו 

לכת בזמן שהותו במוסד להשכלה -מקבוצת המיעוט הדתית עובר בהכרח שינוי מרחיק

עצמו קודים וערכים האם הוא מאמץ ל? קהילהתחומי המחוץ לשעבודה הגבוהה או במקום 

 ,כל להציג מודל ייחודי תרבותיהאם נּו? מרכיבים את זהותוההחרדיים  השונים מאל

הלימוד לחרדים בתחומי  הייעודיותתכניות הוהאם ניתן להרחיב את ? תעסוקתי-אקדמי

מחאת ההנהגה הרבנית ושלילת ההשתלבות על בהתחשב ב ,והתעסוקה שהונהגו עד כה

 ?חברי הקבוצה י שאר"רבדיה השונים ע

 מצב-תמונת: הישראלי במשקחרדים 

החברה המערבית הציבה את ההשכלה האקדמית כבסיס להתפתחות ולהשתלבות בשוק 

חברה שהחינוך  ,כלומר ;"חברה מסמיכה"הפכנו לCollins (1979 )לדידו של . העבודה

ולרכישת כוח  התעסוקתיו וההשכלה נתפסים בעיניה ככלי לשיפור המעמד החברתי

הצורך בהסמכה השתרש גם בחברה הישראלית והוא מעצב גם את מציאות החיים . והשפעה

 .ישראל בכלל ושל הקהילה החרדית בפרט-של אזרחי

ניכר גידול מתמיד במספר הלומדים החרדים במוסדות  0222-החל משנות ה

לומדים  00,222-ו על כ"עומד נכון לשנת תשעהוא ו, בעיקר בקרב נשים, האקדמיים

תעסוקתי של בני החברה החרדית זכה להתייחסות -שילובם החברתי. גרות שונותבמס

תוך שימת דגש על  ,נבחן במחקרים שוניםכלכלי -ההיבט המדיני. מחקרית בהיבטים שונים

, כהן וקאופמן, מלחי ;0227, גונן)עמדות וחסמים ביחס ללימודים גבוהים במגזר החרדי 

מצב -מחקרים אינפורמטיביים המציגים תמונת ישנםכמו כן (. 0200, מלאך וכהן ;0222

 ;0207, גל) למשק הותרומת עדכנית אודות השתלבות החברה החרדית בחברה הכללית

Cave & Aboody, 2010 .)קושרים את ההשכלה ( 0200)אורבך וסופר -יוזגוף, כהנר

טי של התקרבות החברה החרדית תהליך דיפוזי אִ עם החרדית החברה הגבוהה בקרב 

  .למרחב הציבורי חילוני

ה יהאוכלוסי אתלשלב מדיניות שמטרתה בשנים האחרונות נוקטת הממשלה 

 מגוונותייעודיות תעסוקה -מסגרות על סמך מדיניות זו נפתחו. החרדית במגזר הציבורי

אוכלוסייה קרב השיעור התעסוקה ב צמח כתוצאה מכך. חרדים אלפי-עשרות ובהן נקלטו

 כדיל 70%ומ־ ,בקרב גברים חרדים 47% כדיל 22%מ־  (0204-0222) החרדית בתוך עשור

 ,בקרב גברים ונשים יהודים שאינם חרדים 52.7% –ו 22%לעומת ) חרדיות בקרב נשים 50%

( 0207)כהן וזיכרמן , מלאך(. 00-02 ,0207, כהן זיכרמן, מלאך( )0204בשנת  ,בהתאמה

בקשים להתבונן מו, ר המועסקים החרדיםפה זו של מסישלא להסתפק במגמת עלי קוראים

ניסה לתעסוקה ולעבור מּכ, הצבת היעדים לשילוב האוכלוסייה החרדית במשקבמחדש 

 . המערכת האקדמית עבור חרדיםאת במקביל לשדרג ו, תעסוקה איכותיתכניסה ללִכללית 
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לא כרוכה בקשיים  שונים עבודה-בני החברה החרדית במקומותשל  השתלבותם

ספרות המחקר מתייחסת להיבטים שונים הנוגעים לקשיים ולחסמים הניצבים . מעטים

, וקאופמן, כהן, מלחי; 0227, כהן; 0227, גונן; 0224, חקק)שונים מחקרים . בתהליך

, רגב; 0202, מוסד שמואל נאמן; 0200, מרציאנו וקאופמן; 0200, מלחי ;0222, לוין; 0222

את תהליך ההשתלבות על שתי תקופות  סלפרומאפשרים , (0204, קוליק; 0202

מתאפיינת בקשיים וחסמים ה ,השתלבות תעסוקתית טרום היא הראשונה :משמעותיות

להיפרד החשש כמו כגון שיקולים כלכליים , השתלבלהמעוניינים העומדים בדרכם של 

עדר הכשרה יה; מעסיקיםהסטריאוטיפים מצד החשש משימוש ב; הנחות והטבותמ

בחינה פסיכומטרית ומבחני כמו סף -תנאי; אקדמית והיעדר מיומנויות למידהמקצועית או 

חשש ; המשפחה/ הקהילה/ םהכשרה אקדמית מצד הרבניה או הסתייגות משליל; בגרות

וחסם , תפיסת העבודה כעונש ולא כמטרה; מצד הגברים החרדים" ביטול תורה"מ

 . אינפורמטיבי

להם ה מצפ ,עם חסמים מורכביםמודד להתהמשתלבים נדרשים בה השנייה תקופה ה

הפרדה : כגון ,דתירקע  ם עלנאלצים להתמודד עם משתניהם שם , במרחב התעסוקתי עצמו

נוסף . הקפדה על גדרי ייחוד וכדומה, הקפדה על תפילות וכשרות המזון, בין גברים לנשים

וסר ידע ח, מקשים על הקשר עם עובדים שוניםהמנטליים ועל כך ישנם פערים תרבותיים 

 .בקרב הגברים בעיקר, קושי בשימוש במחשב ובטכנולוגיהו, מקצועי

אידאל מול קהילתי -המשפחתי בחוגהמשתלבים בפני ם ניצביאתגרים נוספים 

בית בין הקונפליקט ה, מפני התרבות המערבית של הקהילה סתגרותההותבדלות הה

על תפיסת . ועוד ,ההשתלבותן החברתי כתוצאה מ חשש מפגיעה בסטטוסה, עבודהל

 דין-רכותשמצאה כי עו( 0200)חקרה חורי ' ץחּו'החרדים האקדמאים את זהותם ביחס ל

את הצורך לתמרן בין  האריהסביבה החילונית בה הן עובדות ותן חרדיות חשות נבדלות מ

מהלכות המחקרים אחרים אודות נשים חרדיות גם מצאו ן זהה תמרּואופן . רות השונותהספ  

 (.0207, בכר ;0204, הלר) החרדי לסביבה הכלליתבין התפר 

דיסציפלינרית ומציג -המחקר הנוכחי מתאפיין בעיצוב מדיניות ציבורית אינטר

בנוגע חרדים לגברים  חרדיות פרספקטיבה השוואתית להבנת משמעות ההבדלים בין נשים

 . להשתלבותם במעגל העבודה הישראלי

 המחקר

 הסוגיה הנחקרת ושאלות המחקר 

קשנו לבחון את אופן יב, לאור השתלבותם של חרדים אקדמאים בעולם התעסוקה

שאלות המשנה היו אם קיימים . מבטם-השתלבותם ואת התהליך הנלווה לכך מנקודת

? האלעם קשיים  יםאיך מתמודד? קשייםאותם ומהם  ,קשיים בהשתלבות במקום העבודה

מתמודד  ואאיך ה? באופן אישי להנשא דתי משפיע על-האם וכיצד המפגש עם העולם הלא

? העבודהבמצבי קונפליקט במסגרת  ועקרונותישומר על  ואהאם וכיצד ה? שפעה זועם ה

האם ישנם ? באילו אסטרטגיות ִתרבות משתמשים החרדים האקדמאים במרחב התעסוקתי

' מובלעת'המשתלבים בתוך ה הובין אל, בין נשים לגבריםאלו אסטרטגיות נקיטת הבדלים ב

 ?משתלבים מחוצה להה הלעומת אל

 שיטות המחקר

יות נהמשלבת שיטות כמות (mixed methods) המחקר נערך במתודולוגיה מעורבת

ית נשיטה הכמותאת מה שיושג ב יםההנחה היתה כי השיטה האיכותנית תשל. ואיכותניות
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 ,Denzin & Lincoln ;0200, שקדי ;0227, יהושע-צבר בן)ותחזק את המודל המתוכנן 

עשוי  שכן הוא, במחקרואף מועדף כיום מחקר מקובל -שתי שיטותבין שילוב ה(. 2000

 Creswell))שיטה אחרת ולתרום לתיקוף הממצאים ב נוצרותר על ההטיות שולנטרל או לגב

& Plano, 2007. 

 חרנבאשר   (convenience sampling)תהתבסס על מדגם נוחּוי נהכמות המחקר

מחברי הקבוצה אלה  למדגם נבחרו. נחקרים פוטנציאליים לאמשיקולים פרקטיים של גישה 

 ,בסיוע מוסדות הלימוד בהם רכשו את השכלתםוזאת , הנחקרת שניאותו לשתף פעולה

ם ין הרב של המוסדות החרדיהגיוּוהביא  ,למרות מדגם הנוחות .משפחה ומכרים-בני

ון למדגם מגּו, הסטודנטים החרדים מספרל תיחסי-הגדוללהשכלה גבוהה לצד המדגם 

 .לימודהמסלולי ואת שלל המייצג את הפלגים השונים בחברה החרדית 

" כדור השלג" שיטתו ברתואומשתתפיו , מיקוד-כלל קבוצות האיכותני מחקרה

(snowball sample) (Vogt: 2005) .הקושי בנגישות מן זו נבעה  ההבחירה בטכניק

שלא  ותבעיקר אל נבדקים המשתייכים לקהילות דתיות סגורות המעדיפ, לסובייקטים

 (. Atkinson and Flint, 2001)סגירותן מחמת להגיע אליהן  הוקש ,להיחשף

 דמוגרפיים-היבטים סוציו: תיאור המדגם

משתתפי המחקר יהיה על פני מספר רב של יישובים  547השתדלנו שהפיזור הגאוגרפי של 

מרכז , האוניברסיטה הפתוחה)ואף דגמנו בוגרים של מגוון מוסדות השכלה , הארץ ברחבי

מבחר בני , המכללה החרדית ירושלים, הקריה האקדמית אונו, (דעת/נווה)אקדמי לב 

במחקר השתתפה גם קבוצה של חרדים שלא רכשו השכלה  (.מכללת בית וגן ועוד, ברק

 ".בית יעקב"אקדמית אלא הכשרה מקצועית בסמינרים של 

 –ממוצע ) 72-02גברים בגילאי ( 20.0%) 020-נשים ו( 22.2%) 702המדגם כלל 

 07.4%-ש בעוד ,(20.2%)מרבית המשתתפים דיווחו שהם נשואים (. 2.02ת .ס ,שנים 02.04

 יש לציין כי  .גרושים 0.2%-רווקים ו

גברים  00-ו, נשים 07השתתפו  בהןמיקוד -כלל ארבע קבוצות המחקר האיכותני

הם בעלי רקע המשתתפים בקבוצות המיקוד . 0כפי שניתן לראות בנספח , 72 - 02בגילאי 

, מזרחי, חסידי, ליטאי)ומשתייכים לזרמים שונים בחברה החרדית  ,תעסוקתי מגוון

שלא  ,יש לציין כי באחת מקבוצות הנשים השתתפה קבוצה נוספת (.'חוצניק', מודרני

קבוצה . 'יעקב-בית'כשרה מקצועית במסגרת הסמינרים של רכשה השכלה אקדמית אלא ה

 .בקרה והשוואה לקבוצת האקדמאים-קבוצת תהיזו ה

 כלי המחקר

ושתיים לנשים שתיים )מיקוד -קבוצות ארבעו כלי המחקר ששימשו אותנו הם שאלון

. ורוב התשובות קובצו לקטגוריות מרכזיות, ניתוח תוכן פרשניבהממצאים נותחו  .(לגברים

בהתאם למבנה השאלון ולשאלות שהוצגו , לפי נושאים מרכזייםלהלן הממצאים יוצגו 

 .בקבוצות המיקוד

הכולל מדדים  דמוגרפי-שאלון סוציו :השאלונים הבאים הוצגו לנשאלים

השכלה ה רמת, משפחתיהמצב ה, מגוריםה מקום, מגדרה, גילהם כמו ידמוגרפיים סטנדרטי

שאלון  .הגדרה עצמיתההכנסה וה רמת, עבודההאופי ומקום , תורניתוהכללית ה

מנת לבחון באופן רחב את תחושת ההזדהות של הנבדקים עם  על – השתייכות חברתית

שלושת  ביןבפניהם אפשרות הבחירה הקלאסית  גהצוה ,שוניםה ההחברה החרדית על זרמי

, מודרנייםהוספנו גם לכך ו, חסידים וספרדים, ליטאים: הזרמים המרכזיים בחברה החרדית
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דתי הזרם את הלסמן הנבדקים בשאלון זה נדרשו  .(חוץ-תושבי)' חוצניקים'תשובה ו-בעלי

ורכב מסדרה של ההשאלון . Voas,2007))באמצעות הגדרה עצמית  ,אליו הם משתייכיםש

השתייכות מסמלת  0הספרה  בו, בן חמש רמות (Lickart) רטאפרטים על סולם ליק שמונה

 .  לזרם דורבה מא כותשתייהמסמלת  7פרה הסִ בעוד ש ,לזרםהשתייכות -עד אימאוד  המעט

, על מנת לבחון את אופן התמודדותם של החרדים המשתלבים במרחב התעסוקתי

שאלות הנוגעות להיבטים של פתיחות וסגירות ביחס לסביבת  02ובו שאלון הוצג להם 

ילה כלפי יציאת המשכילים לעמדות המשפחה והקה, העבודה מבחינה מגדרית וחברתית

וכיצד הם תופסים את ההשכלה והתעסוקה כערך מכונן במסגרת , לעבודה מחוץ לקהילה

נשים בין מידת החשיבות להפרדה בין גברים ל: "שהוצגו דוגמאות לשאלות. התא המשפחתי

י /האם תעודד" ;"?כיצד הרבנים בזרם שלך מתייחסים ליציאה לעבודה" ;"במקום העבודה

 .0.73α=" רח  ת לַאתיחּוּפ"מהימנות סולם ה ."?יך לרכוש השכלה גבוהה או מקצועיתאת ילד

 קבוצות המיקוד

ר סוגיות מרכזיות שנבדקו ברלסייע בהן שהדיון  מיקוד-קבוצותבשלב זה גובשו ארבע 

מטרתן וראיונות קבוצתיים  מושתתות על מיקוד-קבוצות. ינתהכמּו, מוקדם יותרהבשלב 

האישיות של הנחקרים ולהבין באופן מעמיק את רגשותיהם  םדעותיה המרכזית לבחון את

האינטראקציה בין משתתפי הקבוצות (. Fontana & Fery, 2000)התופעה הנחקרת כלפי 

פתח דיון מעמיק בסוגיית השתלבותם של חרדים במקומות העבודה ל מאודלנו  הסייע

: לו שהצבנו במחקר הכמותיהשיח בקבוצות המיקוד התבסס על שאלות דומות לא .השונים

ת עם /ה מתמודד/איך את? (ואילו הם) האם ישנם קשיים בהשתלבות במקום העבודה( 0

איך ? דתי משפיע עליך באופן אישי-האם וכיצד המפגש עם העולם הלא( 0)? אלהקשיים 

ת לשימור עקרונותיך במצבי /ה פועל/האם וכיצד את( 2)? ת עם זה/אתה מתמודד

האם ישנם הבדלים בדרכי ההשתלבות בין נשים לבין ( 4)? עבודתך קונפליקט במסגרת

 ?שמשתלבים מחוצה לה הלעומת אל' מובלעת'המשתלבים בתוך ה הובין אל, גברים

 הליך המחקר

השאלון מכן הועבר לאחר . ועדה האתית האוניברסיטאיתוהמן תי המחקר קיבל אישור א  

 .0207אוקטובר -החודשים יולילמשתתפים באופן אנונימי בשפה העברית במהלך 

 ות התקיימו לגברים ולנשיםפגישה. 0207קבוצות המיקוד כונסו במהלך חודש דצמבר 

 גברים בגילאי 00-נשים ו 07בקבוצות השתתפו . בהתאם למקובל בחברה החרדית, בנפרד

הנדסאית , מורה, מנהל מחלקה בעירייה, חשבון האור)בעלי רקע תעסוקתי מגוון , 72-02

, ליטאי)אשר משתייכים לזרמים שונים בחברה החרדית ( ועוד ,הימדריכת שחי, יםמחשב

 (.מודרני, מזרחי, חסידי

החומר שנאסף . לאחר מכןתומללו הראיונות הקבוצתיים הוקלטו בהסכמת המשתתפים ו

ד באמצעות ניתוח קטגוריאלי של היגדי המשתתפים וסייע במיפוי מקבוצות המיקוד עוּב

( הן בקבוצות המיקודוהן במדגם )לנבדקים . ת העיקריות שעלו מן הנתוניםמֹוזיהוי הת  בו

בפניהם הודגשה ונמסר כי אנו מעוניינים להבין את  תפיסותיהם ועמדותיהם בנושא הנדון 

 . השמירה על חיסיון

 

 

 ממצאים
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 תםסביבהחרדים המשתלבים במרחב התעסוקתי עם  יםתמודדכיצד מעל מנת לבחון 

ת ת וסגירּושאלות הנוגעות להיבטים של פתיחּו הםו שאלון שהציג בפניבנינ, החיצונית

לעמדות המשפחה והקהילה כלפי יציאת , ביחס לסביבת העבודה מבחינה מגדרית וחברתית

הם תופסים את ההשכלה והתעסוקה לדרך בה  ביחסו, המשכילים לעבודה מחוץ לקהילה

בהתאם , נדונו בקבוצות המיקודאותן סוגיות . כערך מכונן במסגרת התא המשפחתי

 (.שהובאו לעילכפי )לשאלות שהוצגו בפני המשתתפים 

 כלפי הסביבה החיצוניתחרדים אקדמאים של ת ת ופתיחּוסגירּו

ת בכל הפריטים שנבחנו מצויה בקצה העליון של כי רמת הפתיחּובהכללה  קבועניתן ל

בהתאם להשתלבותם ' ץחּו'לת ביחס החרדים האקדמאים גילו פתיחּו, כלומר .הסקאלה

להעיד על כלל החברה  ה כדיכי אין בממצאים אלולומר יש לסייג אך . במקום העבודה

ללמוד על רוב החברה שעמדתה אינה וועלינו לנסות , ממנה זהו חלק קטןשמאחר  ,החרדית

 .מופיעה במחקר הנוכחי

 ותמוצג ,הנבדקיםוי והנכון מבחינת מקום העבודה הרצבדבר התשובות לשאלות   

 : תתיחּוּפ ה שלבהחלט על מגממעידות להלן ו

הם מייחסים חשיבות המשתתפים ציינו כי ן מ 22%: מגדרית במקום העבודהההפרדה ה

, ווחו על רמת חשיבות בינוניתיד 00%-כ. להפרדה בין גברים לנשים במקום העבודהרבה 

  .המועטחשיבות הם מייחסים להפרדה זו כי ציינו ( 42%)והיתר 

ווחו כי הם משתתפים יממשתתפי המדגם ד 42% :השתתפות באירועים חברתייםה

 02%-ו, ווחו כי אינם משתתפים כלליד 22% ;באירועים ובשמחות של שותפיהם לעבודה

 יחסית בדומה להשתתפות הגבוהה .באופן חלקי ציינו כי הם משתתפים באירועים כאלה

 . גם במהלך העבודה המשתלבים מגלים פתיחות רבה יותר ,באירועים

ווחו כי הם משוחחים במידה רבה עם יהנשאלים דן מ 72%: שיחה עם עמיתים לעבודה

ווחו על שיחה ישד 02%-ווחו כי הם משוחחים מעט וישד 02%לעומת , עמיתיהם לעבודה

 . העם עמיתים לעבודבמידה בינונית 

-הנשאלים השיבו כי במקוםן מ 42% :שאינם דתיים במקום העבודה אנשיםעם  מפגש

ווחו כי הם נפגשים רק עם יד 02%. עבודתם הם נפגשים לרוב עם אנשים שאינם דתיים

 . ווחו על סביבה מעורבתיד 02%-ו, חרדים

יכולתנו להבין ולאפיין את סביבת העבודה של המשתלבים החרדים התחדדה 

מחקר הלימה בין התשובות בבנושא זה מרבית השאלות בנרשמה שם , בקבוצות המיקוד

בקבוצות המיקוד דנו בדרכי ההתמודדות . איכותניבין אלו שניתנו במחקר הל ינהכמות

נוכח ל, ערכים שונה-סולם תבעל עבודה-סביבתבפועל בשנוקטים העובדים החרדים 

להלן דברי  .תיתות ושמרנות דנים מחברה סגורה שחרתה על דגלה בדלבאהם שהעובדה 

 .הִקרּבעובדים בה הלאלועובדים מחוץ לקהילה ה הבחלוקה לאל ,משתתפי קבוצות המיקוד

 התמודדות במרחבי תעסוקה שונים

 :בהם השתלבו חרדים אקדמאיםקבוצות המיקוד בלטו שלושה מרחבי תעסוקה ב

לעבוד  שואפות הנשיםן כי חלק מ עולה מדברי משתתפי המחקר :קהילתית-תעסוקה פנים

העולים בחשיבותם על רמת שיקולים ישנם לטעמן מאחר ו ,מובהקחרדי  עבודה-מקוםב

 :רחלכפי שמעידה , תכרותההש  
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זה  .אני רואה שקשה לי מקום שהוא לא חרדי .במהלך השנים אני כן מחפשת עבודה

, או דברים כאלה ,שנייםאפילו כשמציעים לי משכורת פי  .אולי סוג של קונפליקט

אני מורידה את זה  .אני נשארת איפה שאני ,אז זהו ,מעורבת ברגע שזה בסביבה

 (.רחל) לגמרי מהפרק

אלה המועסקים בקהילה החרדית לבין  הכמו כן מצאנו הבדלים משמעותיים בין אל

בעוד . קבוצות הוא הרקע להתמודדותהההבדל המהותי בין שתי . המועסקים מחוצה לה

 ערכים שוניםעם אינם נדרשים להתמודד עם חברה הטרוגנית ו הקהילה תוךבם המועסקיש

מחוץ לקהילה מתמודדים תדיר עם קונפליקטים ערכיים בעבודה שהשתלבו  האל, משלהם

 . ומעשיים כאחד

לנשים  עבודה-מקומותמודלים של קטגוריה זו נכללים שני ב :תעסוקה חוץ קהילתית

מאפייני בהטרוגניות בו קיימת ש, שאינו חרדי עבודה-מקום אהראשון הו .חרדיות

יומית -םל התמודדות יומעורב מדווחים ע עבודה-מקוםמועסקים שהשתלבו ב. העובדים

נפשי והשני -האחד רוחני :מתאפיינים בשני מישוריםה ים הלכתיים וחברתייםעם קונפליקט

 :ודיההכפי שמציינת , להתמודד עם סוגיות הלכתיות ספציפיות כיצד – פרקטי-הלכתי

 .הייתי החרדית הראשונה שהם נתקלו בה. גן במקום חילוני-עבדתי ברמת

 .היו להם דעות קדומות ואני החרדית הראשונה שהם ראו והיה קצת קשה

. איון היו הבדליםיגם בר. להם מיתוסים שברתי– "?למה את חרדית"שאלו 

הם בכלל לא  –צומות  ;חגים אצלי ואצלם: היו קשיים בדברים טכניים

יש הרבה דברים שלא אכלתי שם במטבח  –כשרות  ;שמים לב שיש צום

פעם היתה הרמת  –בהרמת כוסית  .בשר לא הייתי אוכלת שם ;שלהם

אז ככה אכלתי מה  ,והם רצו להתחשב בי, קשה להתחשב בהם ;כוסית וזה

 .(הודיה) ישיכולת

מחוץ  עבודה-מקוםפלטפורמה נוספת של זוהי  :מעורב עבודה-מקוםתוך ב' מובלעת'

. במהלך המחקר נחשפנו למודל זה במשרדי המחשוב במשרד האוצר ובכנסת. לקהילה

עם  ,לנשים חרדיות בלבד, תהנשים החרדיות מכונסות במרחב מבודד יחסי הבמקומות אל

-א משביעצמודל זה נמ(. עבודה וכדומההשעות , שכרהכגון גובה )עבודה שונים -תנאי

תכרות לאור תפיסתן שמבחינתן זו אלטרנטיבה הולמת להש   ,ותקן בקרב המועסרצו

  :רחלכפי שאומרת , החברתית דתית

אז התחלתי לספר ...זה די הרמטי ,ברגע שאנחנו בחדר צוות רק של בנות חרדיות

וגם ...וכאלה ' ייחוד'ואז גם עלתה שאלה של  ,שדרשו מאתנו להגיע כוננית לערבים

יושבים כולם יחד בשעה , פיצה מזמינים – ראש-הרבה יותר של קלותוירה ושזו א

, מהבית[ על המחשב] השתלטות – אז ניסינו למצוא פתרונות מתחת לאדמה ,מאוחרת

אז ללכת למישהי אחרת שיש לה חיבור לאינטרנט ולהשתלט  ,וגם אין לנו חיבור

ברגע  ,הסכימולזה הם  ,ובאמת .לשמור עלינו לא להתערב בתוכם העיקר – מרחוק

 .(רחל) שיש השתלטות מהבית

 – וונו במחקרילמרות הדיכוטומיה ההתחלתית שאליה כ: לאומי-תעסוקה במרחב דתי

עבודה -נוסף בסביבת אתגרעלה  – חילוני עבודה-מקוםי לעומת חרד עבודה-מקום :קרי

האתגר בעבודה מול , כל קבוצות המיקודצד כפי שעלה מ. לאומיים-עם דתיים ,אחרת

מציב בפניהם מצבי קונפליקט מורכבים שכן הוא , המשמעותי ביותר אלאומיים הו-דתיים

רגה בפנינו יאחת המשתתפות ד .כביכול ,דווקא על רקע הזהות הדתית המשותפת, ביותר

. 0(: מורכב ביותרה לאהקל ן מ)את רמת הקושי בעבודה במקום מעורב על פי הסדר הבא 
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עבודה לצד . 4 ;עבודה במקום חילוני. 2 ;ם גוייםעבודה ע. 0 ;עבודה בתוך הקהילה

  :מרואייניםעל כך סיפרו   .(ל"דת) לאומיים-דתיים

מדגיש שזה שלי כלפי  ואני – ל ואני חושב שההיבדלות שלי"למדתי בכיתה עם דת

גם אם  ,כי חילוני. יותר צריכה הגדרות מאשר כלפי חילונים הרבה – לאומיים-דתיים

ואז זה  ,יש את המקום שאתה חושב שאתה יודע. ישאל וזה, הוא יכבד ,הוא לא מבין

 .דעה שונה .אומייםל-ייםדווקא המרצים החילונים יותר כיבדו מהדת. יותר בעייתי

 .(אברהם) אני לא עכשיו ניסיתי לכפות את דעתי

 ,שהוא הכי קשה שצריך למצוא בו את האיזון ,והדבר העיקרי ,יש כמה סוגי דילמות

, בעיקר עם הרבה דתיים ששם הפתיחות הרבה יותר מקובלת. זה עבודה מול גברים

 ,ד לדעת לשים את הגבולווצריך מא ?אז מה ההבדל בינינו .ואנחנו גם דתיים

ועדיין להישאר מספיק  ,שהתקשורת תהיה רק בקטע מקצועי ולא ברמה האישית

 (אסתר)...מנומסים ולא לעשות הרגשה לא נעימה

היה לי הרבה יותר קל לשמור על הגבולות ( דתי-לא עבודה-מקוםב)שם  אבל דווקא

אני ( ח"רו)שבמשרד  ,בניגוד להיום ,כי אני חושבת שההבדלים היו נורא ברורים .שלי

 ולפעמים – "גם אני דתי" – ?עובדת עם הרבה דתיים ולכאורה מה ההבדל ביני לבינם

כי גם הוא  ,תייה ממישהו אחראני מרגישה שזה לא בסדר להציג את עצמך כיותר ד

הרבה יותר קל לעבוד  ."זה לא בסדר": אז את לא יכולה לומר לו .מקפיד על ההלכה

 .(שרה) כי שם הגבולות שלי היו יותר חזקים ,מאשר במקום דתי[ עם חילונים]שם 

לבין דברי המשתתפים בדיון חושפים את התהום הפעורה בין החברה החרדית 

חשיבות גם יש  האלהסוציולוגיים ההבדלים לומלמדים ש, בישראללאומית -החברה הדתית

רבות אינו כי תהליך התִ למעשה דבריהם של המשתתפים מלמדים . בעולם התעסוקה

אלא גם ביחס , מול קבוצת הרוב החילוניתת מתרחש רק בין קבוצת המיעוט החרדי

למרות ששתיהן , םבין שתי חברות אלו שוררים יחסים מורכבי. דתית אחרת מיעוט-קבוצתל

תהליכים (. 0222, שוורץ ;0222, שלג)חולקות זהות דתית יהודית והיסטוריה משותפת 

היסטוריים הביאו את שתיהן לגבש זהויות נפרדות ולעצב נרטיבים -חברתיים וסוציו

 . זה מזה קולקטיביים שונים

 אתגרים וחסמים במרחב התעסוקתי

מפגש זה . חייהם שונה-עם אנשים שאורח מפגשלחרדים המשכילים מקום העבודה מזמן 

ים לתחת היבט זה נכל .הממצאיםן כפי שעולה מ ,יומי-םיוצר מתחים על רקע דתי באופן יו

 :שני רבדים

וכיצד הם תופסים את רמתם , הרובד הראשון נוגע לזהות הדתית האישית של המשתתפים

התעסוקתית  ולאורך התקופות שלפני ההשתלבות ,הדתית ביחס למקובל בקהילתם

 .ות במקום העבודהיומי-יוםהרובד השני נוגע לפרקטיקה דתית בהתמודדויות ה. ולאחריה

  :דתיתהזהות ה רובד 

בפרספקטיבה רחבה נמצא  קולם של המשתתפים בבחינת – אישיהלממד הדתי אשר 

בעוד  ,הדתי ממדהנשים הרבו לדבר על ה. 'גבוהה'הדתית  רובם מגדירים את רמתםש

תקופת ההסתגלות שלהם והמשפחה  :הגברים הדגישו את מקומה של הקהילה בתהליך

 .עובדמעמד של אברך למעמד של למעבר מ

ועל כן  ,בהקשרים שונים "חספוס"המילה חזרה על עצמה לאורך הדיונים בקבוצות השונות 

יש לה משמעות רבה בתהליך ניתוח השיח שהתקיים בקבוצות המיקוד בכל הנוגע 

בעיקר דיברו  "חספוס"של  התחושעל (. 0200, שקדי)להשתלבותם של החרדים בעבודה 
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הן מצרות על כך  ,כלומר. הות רגשית מבחינה רוחנית דתיתקה של הכוונה לתחוש. נשים

והן , שהמפגש במקום העבודה המעורב הביא אותן לתחושה דתית פחות מרוממת ונשגבת

חלקן ציינו כי תחושה זו הביאה אותן . ומצוותיהעל ההלכה כבעבר אינן נלהבות להקפיד 

ע שיעורים תורניים במסגרת קבוצתית מחזקת ועידוד ולשמ כדי לשאובר לקהילה ולחז

 . מבחינה רוחנית

אינן דוגלות בשינוי הערכים  "חספוס" ה שלאלו שהעידו על תחוש גם, למעשה

אלא על , דאולוגי מהפכניהן אינן מבשרות על שינוי אי .והאידאולוגיה הדתית של הקהילה

 כפי שהנשים תיארו ,עברברוחנית שהיו מורגלות אליה הבכל הנוגע לעבודה ' צינון'תחושת 

. זהותן הדתית של הנשים החרדיות בעתידלגבי תהיות בהחלט אך תחושה זו מעלה . זאת

או שמא יתפתח מנגנון קהילתי חדש להתמודדות  ,זו תלך ותתעצם "חספוס"האם תחושת 

 .עמה

דווקא מחזקת ומגבשת את עקרונות החברה שפרשנות אחת  "חספוס"למילה ניתנה מנגד 

 :החרדית

 "חספוס"ואני לא בטוחה ש ד עיצבה אותיואני דווקא חושבת שהעבודה שלי מול הציבור הכללי מא

ואני חושבת שהעבודה שלי מול הציבור  ,זה משהו שמקשה את הקליפה "חספוס" .זה דבר שלילי

 .(יפה) וברור לי מה מתאים לי ומה לא מתאים, ד חיזקה אותי והבהירה לי מה כן ומה לאוהכללי מא

לביטוי בדיון בלבוש  פרטיקולארייםהדיון על זהות דתית ומאפיינים בא בקרב הגברים 

מובהקת לקונפליקט בין  הדוגמ שימשספר פעמים ומעלה  ,(מגבעת וחליפה)המסורתי 

מתאר את מקומו של הלבוש החרדי המסורתי  מרדכי. מורהרצון לשי ביןהרצון להשתלבות ל

 : בתהליך ההשתלבות

היה לו חסיד  .ר מגור"על האדמו ,כ לא מספר"אני בד[ כי]לא כדרכי  ,אני חייב לספר סיפור קטן זה

. ה עם הבגדים האלויום אחד הוא הגיע לרּב  . כדרך הפריצים, שהיה עוסק במסחר והיה מתלבש יפה

: אמר לו .'החלטתי שאני אהיה אמיתי. אני לא יכול עם המשחק הזה'? 'מה קרה' :השואל אותו הרּב  

אליהם היית צריך לבוא כמו ? אבל למה לא הרגשת שאתה מתחפש כשאתה יוצא אליהם, יפה מאוד'

זה לא כזה פשוט . אני חושב שמה שהוא רוצה לומר זה בעצם אתה בסוף תהייה ככה... 'חסיד

 .(מרדכי) המעבר הזה בין העולמות

מדבריו עולה , בעיקר בקרב גברים, העבודזמן ההלבוש בשל ת לדומיננטיות נוספ הדוגמ

שב על תיישהלבוש הייחודי ימכך  רציניהביע חשש  הוא. דין-עורךשהוא  ,עמוס של

 :יגרם נזק ללקוח שהוא מייצגיובכך , שקיים כלפי החרדים פטיאוסטרה

אם ? איך אמר לי עודד...זה .הופיע כאדם חרדיל של לפני ייצוג במשפט יש תמיד את החשש הזה

אבל יש איזושהי עבודה מסוימת שצריך . אז אני בעצם מזיק ללקוח ,אני מופיע עם הזקן שלי

למרות המראה החרדי  ,כדי להרשים את השופט ולרכוש את אהדתו ,להתאמץ יותר בשעת הייצוג

... אותו דבר סתם במקומות שאני בא עם החליפה והכובע. שאני מרגיש שהוא לא מזמין יחס טוב

 (.עמוס)...אני מקפיד ללכת עם כובע וחליפה באופן קבוע

ניתן לומר בהכללה כי מרביתן משייכות עצמן  ,התבוננות בשתי קבוצות המיקוד לנשיםמ

 .לכולןפחות או יותר והשמירה על בדלנות משותפת  רמת הדתיותכי לחברה החרדית ו

, וכן בקרב הנשים שאינן אקדמאיות, יותרהדבר צעירות בלט הבקרב המשתתפות 

השכלה ה שלמציה ילגיט-דהה מפאתאופציה נראית להן שהאפשרות ללמוד באקדמיה אינה 

בין המשתתפות בתהליך ההשכלה הגבוהה והתעסוקה יש  .גבוהה בחברה החרדיתה
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מבלי לוותר על האופציה שבחרו בה  ,נמנעות מהגדרות ומקבלות את המצב כמות שהואה

 :למרות הדעה הרווחת בחברה החרדית

ואני באה מבית . אז אני לא מדי מתערבת ,נות זה השקפות שונותכ גם עם הּב"בסה

 ,ששם זה ממש דעות כופרות ,שאימא שלי היא עובדת ולמדה באוניברסיטה העברית

אנחנו בעולם עם המון  .אין מה לעשות: "והיא תמיד אמרה לנו, ממש נגד הדת

אני פשוט  .אני לא בדעה לבוא ולהילחם .אנשים ומגזרים וצריך לדעת להתמודד

וגם מסיבות וכאלה אני לא , העיקר שמבחינת קלקול הכול בסדר .שומרת על עצמי

 (.רותי)בשלי אני  ,פשוט .וגם דעות אני לא הולכת ונלחמת, מתערבת

  :אחרתבדרך מגדיר את עצמו היחד עם זאת ישנו מיעוט 

אני  .אני מאמינה כאידאולוגיה בחשיפה יותר .נקודת הבסיס שלי היא קצת שונה

מאמינה שדת צריכה לבוא ממקום של להכיר את כל האלטרנטיבות ולבחור בזה 

בעצם לא מכיר מחדל כי אתה -ולא ממקום של סגירות ובחירה שהיא ברירת ,מרצון

שהיא  ,כ עם האידאולוגיה החרדית"אני חושבת שזו דעה שלא מתקבלת כ. משהו אחר

זה משהו  .אבל לא קונבנציונלית ,אני כן מגדירה את עצמי כחרדית .שמרנית יותר

אני כן עומדת בסף ' הלכה וכו, למרות שמבחינת הקפדה על עקרונות .לא מהבית .שלי

מרות שכתוצאה מהעבודה המעורבת ועבודה שהיא לא ל ;ליכולל ייחוד וכו ,החרדי

אני כן מוצאת את עצמי הרבה פעמים עם הגדרות אחרי איפה שהייתי  ,בסביבה דתית

 .וזה מפריע לי ,אני מרגישה שזה הולך ונשחק ,זאת אומרת .רוצה לראות אותם

כי לראות עוד נשים שעושות את , תמיכה כרגע-י סוג של קבוצתיולמרות שזה בעינ

 .(שרה) זה נותן לי את הכוח ,זה ומצליחות יותר ממני

את עצמה לקהילה  שייכתמחד גיסא היא מ :ולנטיותוכרת אמביינ שרהבדבריה של 

מאידך . שלה שומרת על ההלכות והעקרונות שעליהם מושתתת החברהש מיוכ, החרדית

סותרת את ה עמדה – גיסא היא טוענת שיש מקום ליותר פתיחות ולהכרת זרמים אחרים

יתכן שדבריה יכי , ת בעתידבדלנוהעקרון את לטעמנו יש לבחון . אידאל הבדלנות החרדית

. ציבור החרדיבשוליים -תדכעמכרגע שינוי שמוגדר  ם שלמעידים על ניצני שרהשל 

 ,שמפריע לה תהליך – העקרונות הדתיים שלה תלשחיקגם בסיום דבריה היא מתייחסת 

  .עקרונות אלה להמשיך ולשמור עלשלה כדי הקבוצה ן היא מבקשת כוח מלכן ו

 התמודדותהפרקטיקות רובד 

שמירה על : כגון, במקום העבודהבפני המשתלב מבחינה מעשית אתגרים שונים ניצבים 

 ינןהפרדה מגדרית והשתתפות בפעילויות שא ;כשרות המזון במשרד ובאירועים מאורגנים

השתתפות בטיול , פעילות מעורבת לגברים ולנשיםכמו , הההלככללי עם עולות בקנה אחד 

נקודתית שבחרו להתמודד  היובין משתתפי קבוצות המיקוד . וכדומה ,מתאים-בלתילמקום 

ויש , כפי שמנחם מתאר להלן, העבודהפעילויות השונות שנובעות מן ב ץשי שצוקכל עם 

  .העבודהמן ת הנובעל וטו על כל פעילות חברתית יהטלשהחליטו כאלה 

, בהכללה ניתן לומר כי מרבית המשתתפים העידו על השתלבות מוצלחת במקומות העבודה

עם הזמן הם מצליחים לנתב להם דרך להתמודדות עם קונפליקטים שמתגלעים על כך שו

תחושה משותפת כי הם למרבית המשתתפים מבחינה חברתית יש . במהלך עבודתם

 משתלביםה. המעסיקים וגם עם העובדים םעקיום ולהבנה הדדית גם -מצליחים להגיע לדו

שימוש  הם עושיםכאשר מתעורר קונפליקט דתי כי  תיארו –הן הנשים והגברים  הן –

 . אסטרטגיות דומיננטיות שלושב

 



 44-62(: /610יוני ) /61027610ז "תשע 4כרך , חקר החברה החרדית
 מכון ירושלים למחקרי מדיניות

33 

 

 ה למנהיג רוחנייפני .א

בקשה לקבל הוראה ברורה כיצד להתמודד עם דילמות הלכתיות  היא הראשונה האסטרטגיה

 :מסוימות

אני יודעת שאני עושה את . אני שואלת רב ואני מרגישה טוב עם זה ,כל בעיה שיש

 .(אסתר) ואני נזהרת ושומרת על עצמי, נכון וזו ההשתדלות שליההדבר 

 םקריאת ספריהתחזקות מו, קבלת תמיכה רוחנית מדמות רוחנית כגון מורההוא פתרון נוסף 

 : תורניים

אני  .ברור שלא נשארים כמו בסמינר. ונחשפים יותר ,"מחוספסת"נהייתי יותר 

שהיתה לה תלמידה שהיא  ,השתתפתי באיזו קבוצה שהיתה שם מורה שלי מהסמינר

ואז המורה הזו עשתה קבוצה איך  .היתה צדיקה ונפלה .נפלה בעבודה משרדית

וזה לא  .וזה עזר ,והיא עשתה לנו הכנה, להתמודד במקומות של עבודה משרדית

יש השפעה רוחנית ... אני עושה הפרדה חזקה .זו התמודדות תמידית .שיעבורמשהו 

זה משפיע . עושה עבודה בשקט והולכת בלי לדבר ,אלא אם כן את באה! וזה עובדה

בשבת אני קוראת ספרי מוסר ודברים  .אבל יש משקל נגד ,ואני לא באמת מתבודדת

  .(אסתר)י רוחניים שיחזקו אות

אני לא יודע כמה זה שייך לכל מי שיעשה את החלק  .באופן אישיהמחיר ששילמתי זה 

כ "בתפקידים כ... בגלל שהייתי . הזה של לימודים ושל השתלבות בעבודה

וכמו ... והפכתי להיות אדם שעובד ב ,משמעותיים בתוך הקהילה השמרנית הזו

אז לא צאו כמוך יאם כולם י. עליך אני סומך: "אז הוא אמר ,דיברתי אתו ...שהרב

 .(יוסף) אכפת לי

 יםברור גבולותהסתגרות וקביעת . ב

 למניעת הקונפליקט מראש באמצעות הטלת וטו על תחומים בעייתייםהיא הכוונה 

כשרות המזון שמסופק כגון , לא נעימות דילמות לעצמם ולסביבתםלחסוך כך ו, מבחינתם

-שימוש במיקרוגל שאיאו אפילו , צוות העובדיםלגיבוש -יציאה לטיולים וימי, בכנסים

 . סטנדרטים של כשרותעקב אפשר לחלוק עם עובדים אחרים 

במהלך הדיונים בקבוצות המיקוד עלו דוגמאות רבות לקונפליקטים דתיים במקום 

התמודדות . הבדלים משמעותיים מאוד בין גברים לנשיםאך בנושא זה ניכרו לעין  .העבודה

 :הדובים על ידי מקום העגיבוש המאורגנ-אחת נוגעת לטיולים ולימי

, אני מאוד משתדל, שלאחרונה כמעט לא היה, באשר לטיולים שנוסעים במשרד

אני , אם יש צורך במהדרין או משהו. לא לעשות מזה עניין, מתחבר למה שמשה אמר

שומע את , מרים טלפון למשגיח כשרות של אותו מקום שאנחנו אמורים להיות בו

ויש לי חברים  –ואני עם חברים שלי  ,אישה באוטובוסאני לא אשב ליד ... הפרטים

 .(הרשל) לי בעיה עם זה ואין – בעבודה

גיבוש לא -גיבוש שאני מסתכלת על הסילבוס ואני רואה שהיום-יש סוג של ימי

ואני , אני מודיעה למנהל האגף שזה לא מתאים לי ואנחנו לא מגיעות ,מתאים לי

וס סנסואני יצרתי איזשהו קונ. טות לא להגיעבדות שלי כשהן מחלימגבה גם את העֹו

 ,שזאת מחלקה שהרגישות לצרכים שלה צריכה להיות יותר גבוהה ,בתוך אגף הספורט

אלא מתוך זה שאני באה ומסבירה לבוס  ,אמותיי' ולא מתוך זה שאני מסתגרת בתוך ד

 .(דבורה)עות שלי את הרגישות והמשמ

 :צהריים רשמיות-תנסב סביב ארוחו ,התמודדות דרשנושא אחר ש
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אנחנו . שזו תכנית מאוד יוקרתית ,הגענו לתכנית מנהלים של האוניברסיטה העברית

כל החרדים שהיו שם ... הכשרות שם רבנות מהדרין ,ם רשמיתיצהרי-ארוחת... הגענו

... דרשנו שנקבל אוכל שאנחנו יכולים לאכול . אצלנו זה לא עבר. אכלו יבשנים לפני

אנשים  .זה הזוי. עד הכיתה 'הדר גאולה'הגיע משלוחן מ, וניברסיטה נענתההא

לא להאמין עד כמה האוניברסיטה העברית  זה –" ...האוניברסיטה העברית"אומרים 

 .(שלום) באה לקראת התלמידים החרדים

 :נושא להתמודדות וצום הי-גם ימי

וקרואסונים בכל  קפה – חמש ושתי דקות ,רק נגמר הצום .צום-שלשום היה יום

... התפללו בהיכל ...היה צום. תפילת ערבית ;הפסקת לימודים בכל הכיתות ;הכיתות

אני רוצה את האשכנזים " :אמרתי. עם החברים ,הצלחתי להגיע אתם לשיח מדהים...

 (שלום) ".תם אני רוצה להתעסקאִ  .הלבנים מרחביה

 בידול רוחני. ג

הכוונה לפעולה . רגשי-הדתי ממדנוגעת ל, דיותבקרב נשים חר פרקטיקה נוספת שהתגלתה

המשתתפות ציינו . מחשבתית ורגשית שהנשים עושות על מנת לבדל עצמן מבחינה רוחנית

ו הן מתנתקות ממה שהן שומעות או נחשפות אמצעותכי הן מדמות לעצמן חיץ נפשי שב

 םהחברה שעליהדלות הזו מסייעת להן לשמר את זהותן ואת ערכי ּביהה. במקום העבודה

  .התחנכו

אני צריכה לפעמים להיות בהרצאות  –מבחינת השקפות  .(לא חרדי)אני עובדת במקום תורני 

אז  ,יש מורים .גם אני נתקלת יותר עם גברים. אז ההשקפות ממש שונות ,וזה מקום דתי ,וכאלה

 .והולכת ,כה לעשותאני עושה מה שאני צרי. תם בכללי פשוט הולכת לחדר מורות ולא נתקלת אִ ִ ִ ִנא

זה בכלל צורה  .ד קשהומא זה – ההשקפות שם .צריך קשר ישיר עם ההורים .זה הרבה יותר קשה

קשה להיות . זה להיכנס למקום אחר. ונחשפים להרבה יותר, אחרת של השקפות מהציבור החרדי

כשאני . ..להיזהרואם רוצים להיות חזקים צריכים , "מקרר"זה מקום ש .חזקה וטובה במקום כזה

ומביאים דברים שהם בכלל ... של שעתיים שאני צריכה לשבת שם ולשמוע הרצאה –שומעת משהו 

אני יודעת את ההשקפה לגבי ... ד קשה להוציא את הדברים מהראשואז זה מא ,לא ברוח החרדים

 .(אסתר) אז אני בינתיים לא מקשיבה ,יש שם הרצאה... ואני פשוט לא שומעת, הנושא הזה

, לטענתה ,הקושי המרכזי בעבודתה הוא. א חרדילאך  ,ספר דתי-אסתר עובדת בבית

הנהלת בית הספר מחנכת לשמירה על ערכי הדת שבעוד . ההבדלים התהומיים בהשקפה

דוגלת עצמה היא , יה הכללית ופתיחות לעולם ולערכיוילצד אידאל ההשתלבות באוכלוס

מבחינתה יש להיזהר כל הזמן בעת . שמרנות והסתגרות :בערכי החברה שעל ברכיה חונכה

הדרך שלה להתמודד עם . מבחינה רוחנית "להתקרר"אפשר שמאחר  ,העבודה במקום כזה

ויצירת מחיצה בין השקפותיה להשקפות בית  ,ההאיום הרוחני הוא בריחה והסתגרות פנימ

 .הספר בו היא עובדת

מה  ,כלומר ;סביב הקונפליקט הערכי התפתח דיון הגבריםבקרב : הקונפליקט הערכי

וכיצד עליהם , ת שסותרות את השקפותיהםתופעועם כשנפגשים במקום העבודה קורה 

 :לנהוג באותן הסיטואציות

שהוא תחום  ,כל התחום של חובת דיווח :אני אקח את זה למקום של עבודה סוציאלית

מטפל שיש לך חוזה יותר מסובך במקום של . לו חוקים אתה מצייתימאוד גדול ולא

 ,בעזרתך, הוא מצפה ממך בשיחות? יקי או. טיפולי מול מטופל והוא הומוסקסואל

לך את מצד שני יש . אני חושב הלכתיות ,כל מיני שאלות אמתיות... לצאת מהארון 

 .(משה)...המטופל שלך
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 ,ביתית ומקרים מורכבים-הוצאה חוץ. קצה-רות שעובד עם מקרייאני עובד בש

בעצם . נדיר שהמקום ההלכתי נכנס. לא סביב בעיות הלכתיות ןהגדולות הוהדרמות 

אם  ,יש שאלות של לאן שולחים את הילד. אולי איפה שאני עובד זה לא כזה נדיר

כי כלים מקצועיים מתייחסים גם , הם נעשים גם בכלים מקצועיים. האבא חזר בשאלה

. ררוּפלות הלכתיות ּפאבל זה לא שא ,להיבט התרבותי והדתי ולמקום של הילד

ס שהוא כונן בשבת "מותר לעו אם – השאלות ההלכתיות הן למשל כוננות בשבת

ואתה מקבל  ,מה המקרה, אז אתה מסביר לרב מה רמת הסיכון. להחזיק טלפון

יש מקרים כאלו בעיקר בעבודות ...זה נפגש עם האתיקה המקצועית ... תשובה

 – ואם נפגשים ,פחות נפגשים בזה יום-יוםאבל ב... וזה קיים  ,שעוסקים באנשים

 .(אברהם) לבודד את זה ,אם אתה איש מקצוע מספיק טוב, יכול אתה

 ,עובדים במקצועות טיפולייםה הבפרט אל, הגברים ,המשתלבים החרדיםשמה וד

מצליחים לפלס להם דרך במקומות העבודה במקרים של קונפליקט ודילמות שונות של 

את במרבית המקרים הם מפעילים  ,ההלכתי נוגע למטופליהםכאשר הספק . מטופליהם

מדובר שנכללים היבטים הלכתיים במידה  הכאשר גם באל, השיקולים המקצועיים

הם  ,אישיהכאשר הקונפליקטים נוגעים לעולמם הערכי . במטופלים דתיים וחרדים

להתמודד עם הוראה כיצד או להם עצה  יתןדמות רוחנית שתעם רב או עם עצים מתיי

 .הקושי

 עמדות המשפחה והקהילה ביחס ליציאה לעבודה

הפרט מאופיינת בקשרים רגשיים חזקים ובהשתייכות , כפי שנכתב לעיל ,החברה החרדית

סממנים דתיים אלא על  ,ם דגש על השכלה פורמליתמיא שלבחברה זו  .לקהילה ולמשפחה

 השעשוי ,'חוץ'ה לאיציאה לושינוי החברתי לנוגע ' חברה במעבר'מוקד השיח ב. שמרניים

קשנו לבחון יב, מעבר להתמודדות במקום העבודה. הקהילההמבנה השמרני של  לערער את

יש לציין כי מרבית . בתוך המרחב הקהילתי והמשפחתיעם הנושא כיצד מתמודדים 

של  וכן, זה ווחו על תמיכה מוחלטת של ההורים והמחותנים למהלךיהמשתתפים במדגם ד

ניתן להבחין בקרב משתתפי המדגם בכמה עמדות . תם נועצו טרם המהלךאִ שהרבנים 

 :משפחה וקהילה ביחס ליציאה לעבודה

ות המדגם העידו כי בני הזוג ומשתתפ מכלל משתתפי 22%-כ :תמיכת בן הזוג .א

 .מתייחסים בחיוב ליציאתם לעבודה

מתייחס  םשל קהילתהנשאלים השיבו כי הרב ן מ 50%-כ: רבשל היתר או תמיכה  .ב

ווחו על יד 4%רק . ווחו על תמיכה בינוניתישד 04.7%לעומת  ,בחיוב ליציאה לעבודה

 .חוסר תמיכה מוחלט במהלך

 שלהחרדים האקדמאים זוכים לתמיכה רחבה : משפחה-ההורים ומבנין תמיכה מ .ג

 (.22%)השתלבות בשוק העבודה ההשכלה והתהליך רכישת בהוריהם 

נשאלו  המרואיינים: ברכישת השכלה גבוהה ותעסוקה לילדיהם המרואייניםתמיכת  .ד

מתשובותיהם עולה כי . ולצאת לעבודהגבוהה לרכוש השכלה ילדיהם  אם יעודדו את

הביעו תמיכה חלקית   07%אילו ו, הביעו התנגדות מוחלטת 2%, יתמכו במהלך 52%

 .ברעיון

, ל הגברים בעיקרשבקבוצות המיקוד תיארו המשתתפים , מדגםתוצאות הבדומה ל

 והדגישו כי תמיכה זו משמעותית עבורם, את התמיכה הרחבה לה זכו מקרב המשפחה

   :אהרןכך עולה בדבריו של . היו יכולים לעשות את המהלךבטוח שלא שאם לא כן , ביותר
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אני יודע שיש את החיים של הבית ויש את החיים  ,מאז שאני עובד איפה שאני עובד

לא לנהל שיחות בבית שאני ממש מקפיד . ואני לא מערבב בין הדברים ,של העבודה

כדי לא להכניס את , שהילדים יכולים לשמוע עם חברים מהעבודה, [רם] בקול

כי הילדים נמצאים במסגרת מאוד מסוימת ורוצים לראות שאבא ? למה .האווירה

ואני לא חושב שבגיל הזה צריך  ,שלהם הוא אותו דבר כמו אבא של החבר שלהם

אני אכוון . כשהם יגדלו הם יוכלו לעשות מה שהם רוצים .לחשוף אותם לעניין הזה

שילכו ללמוד מקצוע ולא יבזבזו את הזמן  ,תורה-אותם שאם הם לא לומדים ולא בני

 ולא יעבדו לא על עצמם ולא על הנשים שלהם 'כולל'שלהם ושל החברים שלהם ב

 .(אהרן)

הלות התנ: משקפים את אחד ממאפייני החברה החרדית אהרוןשל אלה  דבריו

  – ובאופן ספציפי יותר, לחץ קהילתי המופעל על הפרטבהתאם לנורמות החברתיות תחת 

 . להחרמת הלימודים האקדמיים קריאותה

רכי וסוקו לצהעבודה שייכת לתחום עי. בחר באסטרטגיה של הפרדה מרחבית יוסי

-בניבמרחב הביתי ישנה הסתרה מ. המשפחתילמרחב ת פולשתכרות ואינה פרנסה והש  

ערך הלימוד כפי שילדיו על ולא לערער , על מנת לשמר את אתוס האב הלומד ,תומשפח

הקושי לצאת ללימודים ולעבודה מן  .מתחנכים לו במסגרת החינוכית שאליה הם משתייכים

שחש כמי שאינו ממלא  ,ור הגבריםבדגש על ציב, משמעותי ביותר אהקהילה החרדית הו

החשש מפני תגובות הסביבה המשפחתית והקהילתית מעמיק , כמו כן. ניתורהאת ייעודו 

ת שהצליחו לבצע הפרדה בין מערכות הזהּו הבניגוד לאל. את הקושי לבצע צעד זה

 :'חוץ'שר להשתלבות בקאת תחושותיו במתאר  רמי ,השונות

מצד אחד אני מאוד קיצוני בדעות ובהשקפות . קיצוניתאני אגיד את זה קצת בצורה 

למרות  ,אין אצלי מחשב בבית. אין מה לדבר... שיהיה ,ובמשפחה ובקן המשפחתי

את הבית שלי אני מנהל בצורה . כל העבודה שלי זה סביב מחשב, שכל החיים שלי

בע אני מגיע לעבודה בלי כו. מצד שני אני גם קיצוני בצד השני. מאוד קיצונית

אין לי לצורך העניין מגבלות בזה או ... סטודנטיות, אני מלמד סטודנטים, וחליפה

אז יש לי אישית את   .אני אלמד דווקא במכללה חרדית" :דברים שאני אומר לעצמי

שעשיתי הפרדה טוטאלית , ופה זה קצת מתחבר למה שאתה אמרת ,הפיצול הזה

על אף שמאוד , בעבודה. הזהבמקום העבודה שלי בין העולם הזה לבין העולם 

לא הזמנתי אותם מעולם לשום , ימעולם לא קישרתי את העובדים אלי ,התחברתי שם

עשיתי הפרדה . גם אם זה אולי אפשר באיזושהי צורה לעשות את זה ,שמחה אצלי

שואלים , אין ספק שאם אתה כבר מעלה את העניין של השידוכים לדוגמה. טוטאלית

מתעסק , מלמד מחשבים"עם לא נתתי פרטים מדויקים אף פ... מה האבא עושה

אני לא מנסה  ,אני מגיע, וגם כשאני בעבודה וזה". מתעסק"זה נקרא "... במחשבים

אולי זה כן נכון או , הפוך. מה שנקרא לגשר ולא להביא את העולם שלי לתוך העבודה

ה לחבר בין לא מנס. וזהו ,אני מנסה להיות כאחד העם שמה.  לא נכון לעשות את זה

 .(רמי) שני העולמות ואפילו מנסה להפריד בין שני העולמות

, אישיהעולמו הערכי , דהיינו – "החלק התורני"מתאר סוג של הפרדה בין  ירמ

ההבחנה בין העולם הפרטי לבין . כלומר העבודה שאליה הוא מחויב – "ההתעסקות"לבין 

במפגש עם לעצמם סוג של התמודדות שרבים ממשתתפי המחקר סיגלו  יאהעולם הסובב ה

ן בין הזהויות בהתמודדות עם מורכבות התמרּושמרחיב ומתאר את הקושי  צביקה. 'חוץ'ה

 :השונות

זה מה שהן רואות . כי הן לא יודעות משהו אחר, הנשים מאוד רוצות בחור שילמד

מי החברים , 'כולל'ה הוא משקיע בכמ, המעמד החברתי נגזר מכמה הבעל לומד. בבית
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? לכיוון הזה ןמי דחף אות+. 02-ברור שזה חשיבה של בחורות בגיל ה... שלו

ומחנכים אותן  ,יש להן שיעורים. הן לומדות היום יותר תורה מאשר הבנים .הסמינרים

כי הן  ,אני לא חולק על זה... אני לא רוצה להגיד... לכל מיני דברים ואידאלים ש

הן לא אמורות להבין . לדבר שאולי הן לא מבינות את המשמעויות שלו ובצדק שואפות

אני יכול להגיד שהדחיפה הגדולה ביותר שאני . בשלב של החיים שבו הן נמצאות

 (. צביקה)י קיבלתי בשביל ללכת ללמוד היתה מאשת

חלקם השלימו עם המהלך של השכלה  .גוניים-אצל הגברים הקולות היו רב

אך מגלים יותר פתיחות במקום  ,עם הדרך החדשהעדיין משלימים  ינםוחלקם א, עבודהו

  :בדבריו  אליהוכפי שעושה , העבודה

אני לא רוצה . עדיין לא מאמין שהדבר הנכון זה מה שאני עושה ,לצורך העניין ,אני

אני ארצה שהוא . נהלילך ללמד במכללה למִ , כדי שהוא יוכל לחיות, שהבן שלי

. אני לא מדבר על אלו שמסתובבים ברחובות ,כמובן. הו בצורה אחרתיתמודד איכש

אני מאמין . אני לא מאמין שזה הפתרון, אם אתה טוב לצורך העניין, אני מדבר

 .(אליהו) מה שנקרא, שהפתרון הוא כן להישאר בפנים

אך  ,המסלול של רכישת השכלה מקובל יותר ,בקרב הנשים האקדמאיות

מרבית הנשים  .העבודה יוצרת קונפליקטים רבים יותר לגבריםהשתלבות במקום ה

ורואות אידאל ושליחות לשאת בעול , שהשתתפו בקבוצות המיקוד נשואות לאברכים

בעת הדיונים עלתה הסוגיה של יציאת ". בית של תורה"על מנת שביתן יהיה , הפרנסה

כזבתן של חלק מנשות כבר צוינה לעיל תחושת הגברים ביחס לא. גברים ללימודים גבוהים

הנשאלים ביחס ליציאה ללימודים גבוהים ולהשתלבות בתעסוקה על פני המשך הלימודים 

 . 'כולל'ב

מרביתן שואפות לפרנס את ביתן ואף כי בקבוצות המיקוד של הנשים שמענו 

ומסלול הלימודים  ,רק במקרים שלא תהיה ברירה. להנחיל לבניהן את ערך לימוד התורה

אבל גם ', חוץ'ה לאן אין ברירה וכדאי לצאת נתלטע יאז, יתאים לבעל או לבן התורניים לא

 :מציינת אוריתשכפי  ,במסגרת חרדיתאז עדיף 

אני יכולה להגיד על נושא ספציפי . קצת "התקררתי"כואב לי לומר שאני מרגישה ש

שזה הנושא של ההשקפות שנכנסות דווקא  "התקררות"שבו אני מרגישה את ה

אני גדלתי בסמינר שחינכו  –אז הנושא של השכלה לגברים , (לאומי)מהציבור הדתי 

 ,ד רציתי את זהולבית של תורה ולבעל אברך ושזה הערך הכי חשוב בעולם ומא

למה : מסוימת בנושא "התקררות"אבל אני מרגישה שיש לי  .ובאמת בעלי אברך

כי לבחורי  ?ולמה שלא תהיה לו קצת יותר השכלה ?ה זה שמפרנסשהבעל לא יהי

וזה גרם , הם לא מכירים את העולם הגדול, הם לא חשופים .ישיבות אין כמעט השכלה

ד כואב ווזה מא, וקצת זלזול לציבור החרדי בקשר לנושא הזה "חספוס"לי לאיזשהו 

הדברים כשאני עובדת אבל זה משהו שפשוט קורה מטבע , ואני חושבת שזו טעות, לי

 .(אורית) ונמצאת בכזה מקום

באכזבת לעתים נתקלים הבם של הגברים אממחישים את כ אוריתדבריה של 

ומעודדת  אוריתמשיבה ל, המבוגרות אלותאחת הנש, דבורה. יציאתם לעבודהמנשותיהם 

 ,כלומר. משפחותיהןבעליהן האברכים ואת את יתר המשתתפות להמשיך לפרנס את 

ליציאה מתחומי  ותסתייגהעדיין מקום משמעותי בשימור השמרנות ובתופסת קהילה ה

 :הנושא עולה בדבריה של דבורה .המובלעת

ובאיזשהו מקום כל אחת , זה ניסיון לא קל, לגבי הנושא של השכלה ולימודים לגברים

ד אנושי שאת שואלת את עצמך למה ווזה מגיע ממקום מא ,חווה איזו נקודה של קושי
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וזו נקודה . ולא אנחנו להם ,הרי בכתובה הם התחייבו לנו ?שבעלי לא יצא לעבוד

ויש רגעים שמותר לנו , ולנו כנשים זה קשה, להתעלם ממנהי אפשר ד אנושית שאומא

והצעירות , "צינון"זה לא , וזה בסדר ,להרגיש את הקושי הזה שהכול עלינו

 .(דבורה) זה בסדר .שמרגישות כך אל תיבהלו

 

 וסיכום ןדיו

נוגעת ליחס  ,אחת השאלות המשמעותיות הניצבת כל העת בהתנהלותה של החברה החרדית

-עם התפתחותם של תהליכי שינוי פנים, בעשורים האחרונים. הסביבה החיצוניתכלפי 

תם מתמודדת אִ ששאלה זו מקבלת משמעות נרחבת וניצבת באתגרי השעה , קהילתיים

בני בקרב מסד נתוני המחקר מספק לנו תשובות לשאלת מידת הפתיחות . הקהילה החרדית

הן , לרכוש השכלה גבוהה ולהשתלב במשק הישראלי ושבחרהחברה החרדית ובנות 

המשתתפים בקבוצות המיקוד דברי  .מעורב עבודה-מקוםהן בוקהילתית -בתעסוקה פנים

להתבונן בפרספקטיבה רחבה על החברה החרדית ועל  מאפשרים, ותוצאות המדגם הכמותי

אסטרטגיות ההתמודדות של  את יגלהמש  ו ,השינוי המשמעותיים המתחוללים בה תהליכי

 ,מה כי צומח מודל חרדי עובדוד. הסביבה החיצוניתעם  םחברי הקהילה החרדית במפגש

. ות על סקאלה מגוונתסההשתלבות לצד פרקטיקות מתבדלות הנפר תהליךהמאמץ את 

אך ישנו קו תיחום רגשי , ישנה השתלבות ורצון להיות שותפים במשק הישראלי, כלומר

חברים ההמעסיקים ו מול –ובמקרה דנן ', חוץ'ומעשי בין המועסקים לבין החברה שב

 . לעבודה

-פירוק והרכבהתהליך של  מתרחש םחרדי על ידי גבוהה ההשכלה הרכישת ת עבכבר 

ּברי במונחיו של . שילוב ערכים מודרנייםל במקביל ,ערכים מסורתייםמחדש של 

(0222Berry,), זו  דרךל. הדומיננטית בקרב מושאי המחקר הנוכחי אהיההשתלבות  דרך

השכלה )מחד גיסא השתלבות בקבוצת הרוב באמצעות אימוץ סממנים מודרניים : י פניםתש

ת קבוצת ּוערכים מסורתיים מתרּב ת עלניומאידך גיסא שמירה קפד, (גבוהה ותעסוקה

 . המיעוט אליה הם משתייכים

ממצאי המחקר . נשיםלעומת גברים  ידיבת נעשה בשונה ולבתשדרך ההין כי אימוץ ויצ

נה ב  קיימת באופן מּו( זרמים שוניםמ)מעידים כי בקרב הנשים האקדמאיות החרדיות 

לצד , לימוד תורה לגברים ולדור העתיד ,קרי ;שמרנות ודבקות בערכי הקהילה החרדית

רגו את רמתן הדתית יהנשים ד, יתרה מכך. מגדרית במרחב התעסוקתירצון להפרדה 

ן למרות שהן מצויות בשוק העבודה וההשכלה זמן רב יותר מ, הגברים אשרכגבוהה יותר מ

ף חר, כלומר. "מודרניות"הגדירו עצמן המשתתפות ן חלק מהעובדה שולמרות , הגברים

שמרנות עם ההנשים מגלות סולידריות גבוהה יותר  ,הסביבה החיצוניתאימוץ ערכי 

 .  נכווהבסיסית עליה ח

מעורבים תוך שמירה על  עבודה-מקומותהמשתלבות באלו פיצול בין ניכר בקרב הנשים 

דרישה , כלומר ;"השתלבות מתבדלת"הדוגלות באלו לעומת , ערכיהן הדתיים החברתיים

. ללא השתלבות חברתית במקום העבודה, הומוגניתומובלעת תעסוקתית נבדלת עבוד בל

שימוש באלמנטים ו ,מחד גיסא מציגה שמרנות, במחקר הומשגהש ִתרבותאסטרטגיית ה

הסביבה לבין ' ניםּפ  'מודרניים שהופכים את המשכילים החרדים למתווכים בין קבוצת ה

 . מאידך גיסא, החיצונית
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ת גבוהה יותר פתיחּו יםגלמכי הגברים מסתבר , הן האיכותניוי נהן הכמות ,מחומרי המחקר

העיקרון של הפרדה מגדרית במקום  ,מבחינת הנשים. מאשר הנשים לעולם הסובב אותם

ת וחששות כבדים ודאגה רציפה לרמת הרוחני תביעומוהן , מובהק יותר הואהעבודה 

דילמות שדיווחו על הגברים היו ן ביגם . 'חוץ'ל הפיהחשן שעלולה להיפגם כתוצאה מ

 השוואהבמינורי  יהחשש זה ה וביעאך האופן בו ה, וקונפליקטים רוחניים והלכתיים

, הפתיחות מול השמרנות מקום נכבד בדיון לתשא התפס בקבוצות המיקוד לנשים. לנשים

שמרנית של הנשים החרדיות -מעלה את הצורך לבחון באופן מקיף את זהותן הדתיתהדבר ו

הן כלפי ום יאל מול הפתיחות היחסית שמגלים הגברים החרדים הן כלפי ערכים ליברלי

 .הקשר עם החברה הסובבת

 ריעולה כי קיים מיזוג בין התרחישים שּבכאחד  האיכותנייםומניתוח הממצאים הכמותיים 

(Berry, 2005) מרכזיות בקרב אסטרטגיות ובמקרה הבוחן הספציפי מצאנו שלוש  ,מציע

 :בים האקדמאיםהמשתל

אבטיפוס זה מייצג למעשה את החרדיות  – 'ניםפ  'המשך ההתבצרות והבדלנות ּבִ  .א

ות בעיקר נשים וקטאסטרטגיה זו נב. בכל תחומי החיים נותוגלת בבדלהד ,הקלאסית

מסגרות בבסמינרים ו לנטיים או רכשו הכשרה מקצועיתוושלמדו במסלולים אקווי

גישה זו באה לידי ביטוי בשלילה מוחלטת של  1.לחרדיותמקצועיות של לימודי המשך 

בסמינרים  ,דהיינו ;קהילתיים-העדפה ברורה של לימודים פניםבלימודים אקדמיים ו

תעסוקה -מדירים עצמם ממקומות והדוגלים בדרך ז, כמו כן. ובמכונים להכשרה מקצועית

שאינו הולם  עבודה-מקוםתכרות נמוכה והשתלבות באף במחיר של הש  , מחוץ לקהילהש

 . השתלמו ומקצוע שבהאת 

אסטרטגיה זו אפיינה בעיקר נשים  – (מנטלית ומרחבית)' חוץ'השתלבות מתבדלת ב .ב

שאת נשים אלו מבקשות ל. ברירה-בלית' חוץ'ונחשפו לשדוגלות בבדלנות ובהסתגרות 

עבודה -גרותהן משתלבות במס. 'כולל'עול הפרנסה על מנת שבעליהן ימשיכו בלימוד בב

הן , כלומר. אך השתלבות זו מותנית בהפרדה מגדרית במרחב התעסוקתי ,מחוץ לקהילה

כמו כן הן . במחיצת גברים ועבדובלבד שלא ימוכנות להתפשר על רמת ההכנסה והקידום 

זו ודרישותיהן ההלכתיות במסגרת , ות באירועים חברתיים במסגרת העבודהשתתפאינן מ

 .מתפשרות-הן בלתי

גישה זו מאפיינת נשים וגברים מן החברה  – (מנטלית)' חוץ'השתלבות מתבדלת ב. ג

 שונהב. החרדית שחשו כי עליהם לרכוש השכלה גבוהה על מנת להשתלב בתעסוקה ראויה

מפתחים קשר חברתי ומחוץ לקהילה  עבודה-מקומותהם משתלבים גם ב, חברי קהילתםמ

תוך דרישה , ינים בשימור זהותם החרדיתאך לצד ההשתלבות הם מעוני, עם יתר העובדים

 .מסגרת ההלכתית לה הם מחויביםשמירה על הלכיבוד ערכיהם ו

 

נוכח התמורות המשמעותיות המתחוללות בחברה זו בשני העשורים האחרונים בחר 

ות של חרדים אקדמאים בהשתלבותם המחקר הנוכחי להתמקד בבחינת אסטרטגיות הִתרּב

                                                           
1

שש וכ, נדגמות שהשיבו על השאלון 011-כ - כי דגם זה נסמך על קבוצת הבקרה שהשתתפה במחקר, יש לציין 

גברים חרדים המזוהים עם מודל במחקר שלא השתתפו למרות אנו סבורות כי . נשים שהשתתפו בקבוצות המיקוד

 .כוונתנו לאברכי הכוללים המממשים את ההתמסרות הטוטאלית ללימוד התורה .עדיין ניתן להכלילם במחקר, זה
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תווה מאוזן ומוסכם בין רצונה של החברה להתחקות אחר גיבוש מִ ניסינו  .במשק הישראלי

 .לבין דרישות המשק ונתוני סביבת העבודה מחוץ לקהילה ,החרדית להמשיך בהתבדלותה

מבחינה מתודולוגית בחרנו לעמוד על אופן השתלבותם של חרדים אקדמאים 

ניתוח נתונים ו ףשכלל איסו( mixed methods)מחקר משולב  במשק הישראלי באמצעות

חרדים אקדמאים בוגרי מגוון מוסדות להשכלה  547במחקר השתתפו . כמותיים ואיכותיים

שהשיבו על שאלון אינטרנטי , הנמנים על זרמים שונים בחברה החרדית ,גבוהה בארץ

שאלון  ;דמוגרפי-שאלון סוציו: המורכב מהיבטים שונים הבוחנים את הסוגיה הנחקרת

 .ת לסביבהת וסגירּולון פתיחּוושא ,השתייכות חברתית

באר סוגיות לק ויהעמלשהדיון בהן סייע  מיקוד-קבוצותכמו כן כונסו ארבע 

השיח בקבוצות ן משילוב הממצאים הכמותיים ומ. ינמרכזיות שניצבו בשלב הכמות

התמודדות של ההתקבלה טיפולוגיה של אסטרטגיות הִתרבות השונות המבטאות את אופן 

השתלבות מתבדלת  .ב ;'פנים'המשך ההתבצרות והבדלנות ּבִ  .א: ותוהמשתלב המשתלבים

  .'חוץ'ב (מנטלית ומרחבית) השתלבות מתבדלת .ג ;'חוץ'ב( מנטלית)

יוכלו לסייע , אנו תקווה כי תוצאות מחקר זה וקשת האסטרטגיות השונות שהוצגו לעיל

יעו לקהילה יויס, מענה לאתגרים הניצבים בפני קובעי המדיניות החברתיתמציאת ב

  .שימור המורשת הפרטיקולאריתהן בבתהליכי ההשתלבות והן  ,ות הנהגתהלרּב ,החרדית

  :מתודולוגיות הצעותכמה לסיום נציין 

וכך ישקף את פרספקטיבת , עריכת מחקר שיכלול גם את ציבור העובדים המקצועיים .א

 ;החרדיתמבטם השמרנית של מרבית חברי הקהילה -תהליך ההשתלבות במשק מנקודת

כדי להבין טוב יותר את וזאת , בקרב כל זרם חרדי בנפרדשל השתלבות תופעה בחינת ה .ב

  ;אופן ההתמודדות של החברה החרדית עם המגמה החשובה העולה ממאמר זה

-ישקף את פרספקטיבת תהליך ההשתלבות מנקודתש, קהל המעסיקיםשל מחקר  עריכת .ג

  ;מבטם

שלא מן  ,שמרנית אחרת-קבוצה דתיתבין הקהילה החרדית ל ביןשווה שיעריכת מחקר  .ד

מבט רחבה על תהליכי שינוי בקרב -ואה כזו עשויה לתת נקודתוהש. החברה הישראלית

 .המבקשות לרכוש השכלה ולהשתלב בתעסוקה קבוצות מסורתיות ודתיות
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 מקורות

הגחלת החרדית  בין שמירה על –נשים חרדיות : "סקר מטעם מכון שחרית. 0207' ו, בכר

 .מכון שחרית: ירושלים". לחשיפה לעולם המודרני

מכון : ירושלים. הניסיון האמריקני ולקחים לישראל: מהישיבה לעבודה. 0222' ע, גונן

 .פלורסהיימר למחקרי מדיניות

: ירושלים. חברת לומדים ומתפרנסים בלונדון: בין לימוד תורה לפרנסה. 0227' ע, גונן

 .למחקרי מדיניותמכון פלורסהיימר 

מוסד , הטכניון: חיפה. 4102, מצב-תמונת :החרדים בחברה הישראלית. 0207' ר, גל

 .שמואל נאמן

מרכז המחקר : ירושלים. נתונים על מוסדות לימוד אקדמיים לציבור החרדי. 0204 ,הכנסת

 .והמידע

אישיים הקשר בין משתנים : נשים חרדיות הלומדות במסגרת אקדמית. 0204' ש, הלר

דוקטור "עבודת מחקר לקבלת תואר . ומוסדיים להישגים בלימודים ולעמדות ערכיות

 .גוריון בנגב-אוניברסיטת בן: שבע-באר ."לפילוסופיה

חברה   .(עורכת) 'ח, הרצוג :בתוך.  ח ופוליטיקה פמיניסטיתוכ, ידע. 0222' ח, הרצוג

 .אביב-תלאוניברסיטת  ,הוצאת רמות: אביב-תל (.022-022) במראה

תמורות בזהות של : חברה ותרבות, השכלה גבוהה כמפגש של דעת. 0222' נ, לוי-וינר

 .22-7 :0 סוגיות חברתיות בישראל ,נשים דרוזיות חלוצות ברכישת השכלה גבוהה

: ירושלים .מעמד ביניים חרדי בישראל :חרדיות מודרנית. 0200' ל, כהנרו' ח, זיכרמן

 .המכון הישראלי לדמוקרטיה

 .עבודת גמר. דין חרדיות בישראל-עורכות :כבר לא חרדות למקצוע. 0200' ר, חורי

 .אילן-אוניברסיטת בר: גן-רמת

מכון : ירושלים. גברים חרדים לומדים מקצוע: ס'בין קודש לתכל.  0224' י, חקק

 .פלורסהיימר למחקרי מדיניות

השפעת גובה קצבאות הילדים על פריון . 0202' ד, וגוטליב' ר, פריש' נ, זוסמן' א, טולדנו

 .75, רבעון לכלכלה, הילודה

מכון : ירושלים. מבט מבפנים: מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית. 0227' ב, כהן

 .פלורסהיימר למחקרי מדיניות

. קהילה, חברה, מרחב :לחרדים בישרא. 0200' א, וסופר' נ, אורבך-יוזגוף' ל, כהנר

 . קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה: חיפה

: ירושלים. העצמה תוך שילוב בתעסוקה: המגזר החרדי בישראל. 0222' ח, לוין

 .המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה

 .(4110-0891)על ממדי העוני ועומקו ' החלוקה מחדש'השפעת . 0222' ע, לויתן

 .22-00, מחלקת המחקר –בנק ישראל : ליםירוש

: ירושלים. הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים :מפנה בחברה החרדית. 0222' י, לופו

 . למחקרי מדיניות מכון פלורסהיימר
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פרנסה , נשים חרדיות בתחומי השכלה: בין שומרת סף לסוכנת שינוי. 0225' ב, ליוש

 ."דוקטור לפילוסופיה"חיבור לשם קבלת תואר  .באור התיאוריה המעוגנת בשדה, ופנאי

 .אילן-אוניברסיטת בר: גן-רמת

 .הוצאת רסלינג. נשים חרדיות מול השינוי המודרני, נשות הסף. 0204' ב, ליוש

 (.מהדורה שניה) חוברת מידע: תעסוקת חרדים. 0202אוקטובר , מוסד שמואל נאמן

 .התאחדות הסטודנטים בישראל: יםירושל. חרדים לאקדמיה. 0200' ב, כהןו' ג, מלאך

תכנית אב : מכניסה לתעסוקה לתעסוקה ַמכניסה.  0207 'ח ,זיכרמן ', ד, כהן' , ג, מלאך

 .המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים. לתעסוקת חרדים

השתלבותם של חרדים בעלי השכלה גבוהה או מקצועית במקומות . 0202' א, מלחי

 .ת"וכלכלה במשרד התממנהל מחקר : ירושלים. עבודה

, מנהל מחקר וכלכלה: ירושלים. לאומי-מתנדבים חרדים בשירות אזרחי.  0200' א, מלחי

 .ת"משרד התמ

עמדות וחסמים ביחס ללימודים : חרדים לעתידם.  0222' ד, וקאופמן' ב, כהן ,'מלחי א

 .מכון ירושלים לחקר ישראל: ירושלים, גבוהים במגזר החרדי

, ת"משרד התמ .השתלבות אקדמאים חרדים בעבודה. 0200' ד, ופמןוקא'  ר, מרציאנו

 .מחקר וכלכלה

, נצרות, יהדות: קנאות דתית מודרנית. 0224' ס' ר, אפלביו', א' ג, אלמונד' ע ,סיון

 .ספרי חמד, ידיעות אחרונות: אביב-תל. הינדואיזם, אסלאם

. תמונת מצב והמלצות לשיפור :תעסוקת חרדים בישראל. 0225' ש, ויפרח' ש, עוזיאלי

 .מכון מילקן: ירושלים

מכון ירושלים : ירושלים. מגמות ותהליכים, מקורות: החברה החרדית .0220' מ, פרידמן

 .לחקר ישראל

אשנב לחייהן של נשים , (עורכת)יעל עצמון : בתוך, האשה החרדית. 0227' מ, פרידמן

 .ישראלת ומרכז זלמן שזר לתולד: ירושלים. יהודיות

 .מודן: אביב-תל. המחקר האיכותני בהוראה ובלמידה. 0227', נ, צבר בן יהושע

: בתוך. תגובת החינוך החרדי והחרדי לאומי למודרנה ולפוסט מודרניות. 0225', ח, קהת

 . כרמל: ירושלים (.022-022) חינוך בחברה רבת תרבויות .(עורכת)' פ, פרי

. עמדות כלפי עולם העבודה וחוסן תעסוקתי בקרב נשים חרדיות עובדות. 0204', א, קוליק

 . 27-22, ד"כרך י, גדיש

 :תכנית הכשרה מקצועית לחרדים( 'מחזור א) פרנסה בכבוד. 0227', נ, וגזית' י, קינג

 .מכון ברוקדייל -וינט'ג-מאיירס :ירושלים. מחקר הערכה

מבט השוואתי על תהליכי אקדמיזציה בקרב : לרעלה בין הפאה. 0202', ת, י'קלעג

חיבור לשם . החברה החרדית והחברה הבדווית בישראל -נשים בחברות שמרניות 

 .אילן-אוניברסיטת בר: גן-רמת. "דוקטור לפילוסופיה"קבלת תואר 

בן , דוח מצב המדינה, (עורך: ) בתוך, השכלה ותעסוקה במגזר החרדי. 0202', א, רגב

 . מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: ירושלים' ד, דוד
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המוסד , 4100ממדי העוני ופערים חברתיים  .להתפרנס או לחכות לנס. 0200', נ, שטדלר

 .המוסד לביטוח לאומי :ירושלים. דוח שנתי -לביטוח לאומי 

הלכה  –מתודולוגיות במחקר איכותני  :המשמעות מאחורי המילים. 0200', א, שקדי

 . הוצאת רמות: אביב-תל. למעשה

המכון : ירושלים. תעסוקה במגזר החרדי. 0202' ח, לויןו' ב, כהן' נ, הורוביץ' י, תמיר
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 0נספח 

 נתונים אישיים  , (0)משתתפות קבוצת המיקוד לנשים 

 

 נתונים אישיים  , (4)משתתפות קבוצת המיקוד לנשים 

מצב  גיל חרדי זרם שם משתתפת

 משפחתי

 ומקום עבודה מקצוע מקום מגורים

  יועצת חינוכית ירושלים נשואה 02 ליטאי רונית

 באולפנה

רואת חשבון  ירושלים רווקה 00 ספרדי שרה

במשרד רואי 

 חשבון

דוקטורנטית  ירושלים נשואה 24 'חוצניק' גילה

לביולוגיה 

באוניברסיטה 

 העברית

 בירושלים

פסיכולוגית  ירושלים גרושה 02 חסידי רותי

 קלינית בשירות

 הפסיכולוגי

מצב  גיל זרם חרדי שם משתתפת

 משפחתי

 מקצוע ומקום עבודה מקום מגורים

מתכנתת מחשבים  ירושלים נשואה 02 ספרדי יפה

 במשרד החינוך

מתכנתת מחשבים  ירושלים נשואה 20 ליטאי רחל

 במשרד האוצר

מתכנתת מחשבים  ירושלים נשואה 02 ספרדי הודיה

 במשרד ממשלתי

רואת חשבו  ירושלים נשואה 02 ל"חו אורה

במשרד רואי 

 חשבון

רואת חשבון  ירושלים רווקה 04 מודרני שפרה

 במשרד ראי חשבון

מורה לחינוך גופני  ירושלים רווקה 00 חסידי שושנה

 בבית ספר יסודי

גופני מורה לחינוך  ירושלים נשואה 00 חסידי מרים

 :שחי סוד"ב

 ראש אגף ירושלים נשואה 42 ספרדי דבורה

מצילה ומדריכת  ירושלים נשואה 00 ספרדי יהודית

 שחייה

 מורה לחינוך גופני ירושלים נשואה 00 חסידי ביילי
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 נתונים אישיים  , (0)משתתפי קבוצת המיקוד לגברים 

 

נתונים אישיים, (4)משתתפי קבוצת המיקוד לגברים   

 

 

 גרפיקאית ירושלים נשואה 00 ליטאי בלומה

מצב  גיל זרם חרדי שם משתתף

 משפחתי

מקום 

 מגורים

 עבודהמקצוע ומקום 

-ספרדי יוסף 

 ליטאי

בית  נשוי 22

 שמש

מתכנת מחשבים במשרד 

 ראש הממשלה

 -ספרדי יעקב

 ליטאי

מנהל תכנית מלגות  אשדוד נשוי 22

 במוסד אקדמי  לאקדמאים

 רכז קורסים  ירושלים נשוי 42 ליטאי רמי

 במוסד אקדמי

בית  נשוי 42 חסידי שלום

 שמש

עמית בבית הספר 

 מנדללמנהיגות של מכון 

ל  במשרד "עוזר מנכ ירושלים נשוי 24 ליטאי אליהו

 ממשלתי

מצב  גיל זרם חרדי שם משתתף

 משפחתי

מקום 

 מגורים

 מקצוע

 רואה חשבון במשרד רואי ירושלים נשוי  24 ליטאי הרשל

 חשבון

עובד סוציאלי  מרכז  ירושלים רווק 05 ליטאי אברהם

 חירום

עובד סוציאלי במועצה  ירושלים נשוי 22 חסידי מרדכי

 מקומית

מנהל פרויקטים להכשרה  ירושלים נשוי 42 ליטאי עמוס

 במכללה  לתעסוקה

 מפקח  רשות המסים ירושלים נשוי 40  חסידי מתתיהו 

מתכנת מחשבים בחברה  ירושלים נשוי 02 ספרדי אהרון

 פרטית


