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 תקציר
 תפיסות בדק אם יש הבדלי, מזרמים חרדיים שונים חרדים ישיבות-שנערך בקרב בני, זהמחקר 
סיבות בכל הקשור ל ,בישיבה ממשיכים ללמודשאלה לבין  ,הדועבשיצאו לחרדים  ישיבות-בין בני

מחקר נמצאו הבדלים ב .הכלפי תם הקרובהסביבליחס חששות ממנה ול, ליציאה לעבודה
אלה עמדותיהם של . עובדיםבין אלה שלומדים לאלה שמובהקים במרבית המשתנים בין 

רים סביוהם מ, של העובדיםאלו יציאה לעבודה מהנמצאו חיוביות פחות כלפי בלבד הלומדים 
כן -כמו. קשיים בלימודיםבגם אותו ים מקנעובדים משאלה שבעוד , פרנסה-קשייבבעיקר צעד זה 
באופן נמוכים היו  העובדים מהיציאה לעבודה ומאפייני ישיבה-של בני יהםחששותכי נמצא 

כלפי היציאה שעמדת הקרובים והקהילה נמצא כן כמו  .הלומדיםחששות בני הישיבה משמעותי מ
 הבדלי. אינם עובדיםש האלבקרב עובדים מאשר אלה ש בקרבנתפסות חיוביות יותר לעבודה 

 .נמצאו גם בין זרמים שונים בחברה החרדית תפיסות בשאלות אלו
, סיבות ליציאה לעבודה, חסמים ערכיים, יציאה לעבודה, ישיבות-בני, חרדים:  מלות מפתח

עמדת קרובים כלפי יציאה , תפיסות חרדיות כלפי יציאה לעבודה, חששות מיציאה לעבודה
 .לעבודה

Ultra-Orthodox Yeshiva Students and Entry into the Workforce: 

Reasons, Concerns, and Perceptions Regarding Employment 

Itschak Trachtingot 
Doctoral student at the Hebrew University of Jerusalem and Fellow at the Mandel Institute for 

Educational Leadership 

Abstract 

This study, which was conducted among ultra-orthodox yeshiva students from various 

ultra-orthodox groups, examined whether there were differences in perception 

between ultra-orthodox yeshiva students who entered the workforce and those who 

continued to study in yeshivas, in all aspects relating to their reasons for entering the 

workforce, their concerns about entry into the workforce, and the attitude of their 

immediate community towards this step. Distinct differences were found in the study 

for most of the variables between those who were studying and those who were 

working. The opinions of those who were only studying were less positive towards 

entry into the workforce than the opinions of those who were working, and they 

explain it as a step taken primarily because of financial hardship, whereas those 

engaged in employment also explain it in terms of difficulties relating to studies. 

Likewise, it was found that the concerns of employed yeshiva students regarding 

entry into the workforce and aspects thereof were of a significantly lower degree than 

the concerns of yeshiva students engaged in study. Furthermore, it was found that the 

opinions of relatives and the community towards entry into the workforce were 

perceived as more positive among those who were employed than among those who 

were not. Differences of perception regarding these questions were also found to exist 

among the different sects within the ultra-orthodox community.  
___________________________________________________________________________ 
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 מבוא

כדי וזאת  ,מרצון תבדלמ חיים-אורחשנים רבות זה לעצמה  מסגלתהחברה החרדית בישראל 

 במטרה, נוסףב. חברה הישראליתמאפיינות את ההחילון וההשכלה שמגמות חשיפה ללמנוע 

החרדים הגברים  מרביתבכך ש םמנהיגיההרבנים  יםדוגל, לשקם את עולם התורה שחרב בשואה

-אורח. מעשההעיסוק בחיי את הו יציאה לעבודהדחו את הוישנים רבות  בלימוד תורה ועסקי

הגבר  .רש הסתפקות במועט ועוני מרצוןוד, על עצמן ותמקבל משפחות חרדיות רבותש ,זה חיים

עובדת במשרה , על כתפיהמונח הבית כלכלת שעול  ,האישהאילו לימודים סמלית ו-מלגתמקבל 

לתמוך  כברים אינם מסוגלההורים כש ,בשנים האחרונות. ('עמוד ח, 4111, אלירז)חלקית 

תמיכות במשמעותי מקצצים באופן  הינמדכשמוסדות הו ,בעצמםתורה -לומדי היותםב ,בילדיהם

רבים בחברה החרדית למצוקת עוני  ונקלע ,ילדים-משפחות ברוכותלמוסדות תורניים ול ותהניתנ

גובר והולך של גברים חרדים משתלב בשוק  זרםכך שגורמת למצוקה זו . (4112, גוטליב) חריפה

קשיים הכרוך בתהליך קשה עבורם זהו . חונכוגדלו ועליה ש תפיסת החייםבניגוד לוזאת  ,העבודה

-הפרת נורמותב כרוךה, חסמים מבניים וחששות רבים, ם הנובעים מחסמים ערכייםיאובייקטיבי

 .(4115, כהן)משפחה -בניאפילו לקומם  העלולשיסוד חברתיות 

רבים שאך פחות ידועה העובדה , מקובל לחשוב כי החרדים אינם רוצים לצאת לעבודה

הקשיים (. /411, שטדלר ;4112, רוז ;4112, חקק)אך אינם יכולים זאת ת עשומהם רוצים ל

חסמים ערכיים הנובעים מאמונה : יםסוגהעומדים בפני גבר חרדי הרוצה לעבוד נחלקים לשלושה 

, אליצור)פונקציונאליות -מציפיות דיס יםאובייקטיביים וחששות הנובע קשיים מבניים, דתית

 (. 4112, לופו ;4115, כהן ;4111

 ערכיים חסמים

עוסק מי שכי  הגורסתת על ברכי האמונה חנכחברת הלומדים החרדית מת, כפי שצוין לעיל 

היציאה לעבודה שוכן על התפיסה  ,את פרנסתו בדרך כלשהילו ה ישלח "שהקבמובטח לו בתורה 

, וולבה)הקשיים  חרף כל עמוד בוניסיון מאלוקים שיש ליש בכך ביטול תורה ו, בזבוז זמןהיא 

 המו ,ההגשמה העצמית(. ט"תשמ, וורץש ;1992, רביצקי ;/411, לופו ;ח"תשס, וייסברגר ;ט"תשל

חפים דבשליטה במתמקדים בעיסוק מתמיד בחיי הרוח ו ,גברית" גבורה"שנתפס אצל החרדים כ

, פרבשטיין ;/411, חקק ;/199, ויליאן)אידיאל ההסתפקות במועט הגשמת תוך  ,תאוות גשמיותבו

 (. Gottstein-Goshen, 1984 ;4112, קפלן ;ב"תשס

 לערק שחל שלימוד תורה אינו ציווי היא יציאה לעבודה האמונה רווחת המקשה על עוד 

תהליך ממושך כתוצאה מים לצמוח עשויתורה -גדולי שכן ,אלא על כולם, מצליחיםהמוכשרים וה

קובעים את מעמדו של תלמיד שעמל התורה וההתמדה הם , לפי תפיסה זו. של הגות ולימוד

הפחות  הגם אל − על כולם להמשיך לעסוק בתורהש מכאן .הישיבה ולא יכולתו המנטלית

 (.4111, שטדלר ;ט"תשמ, שוורץ ;4112, לופו ;4115, כהן)מוכשרים לכך 

 ההתערות את  זרזעלולה לחשש שיציאה לעבודה הגם  מקנןישיבות חרדים -בקרב בני

את ההסתגרות מפני התרבות המערבית ואורח החיים  העלולה לסכן בעיניהםבחברה הכללית 
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שלהב , /199, קימרלינג ;1921, וולבה)רוחני ה ישורבמדבר שיגרור בעקבותיו ירידה , המתירני

, שאינם חרדים, בני הישיבות הדתיים בקרבחשש זה אינו קיים (. 4115, כהן, 1995, ופרידמן

 (.4112, פפר ;1996, הורוביץ)דוגלים בהתערבות בציבור הכללי ואף רואים בכך יתרון ה

, לימוד תורה עם יציאה לעבודהכיום לא ניתן לשלב  ,עברמה שהיה יש הטוענים שבניגוד ל

תורה האדם מלימוד  דיחלה ותעלול תתובעארוכה שהיא שכן מורכבותה של העבודה וההכשרה ה

נרתעים מלהתיר החרדים מנהיגים הרוחניים ה, העוני המעמיקחרף (. 4115, כהן ;4111, הורוביץ)

ה גורפת שעלולה לפגוע בעולם תופעהדבר יביא למחשש ש, לעבודהלצאת  מפורשבלתלמידיהם 

 (. 1995, שלהב ופרידמן. )התורה שנבנה בעמל של שנים

 קשיים מבניים אובייקטיביים

יסוד המאפשרות לו ללמוד -מיומנויותואילך מבית הספר היסודי רוכש בחברה הכללית הצעיר 

י קודש מערך הלימוד החרדי לבנים כולל בעיקר לימוד ,לעומת זאת. ולהתפרנס ממקצוע מכובד

 חרף(. /411, פייגה)רכישת מקצוע בלהועיל  היכול המעט לימודי חול ברמה נמוכה שאינ אךו

היכרות ה, הכשרהה, ידעהצעיר החרדי אין ל, בני הישיבותשל הרמה  האינטלקטואלית הגבוהה 

 (. 4115, קינג וגזית)למידה שיאפשרו לו להשתלב בשוק העבודה העם עולם העבודה ומיומנויות 

-מבוגר ומשפחה ברוכת םגיל, קשההוא אברכים היוצאים לעבודה מצבם הכלכלי של 

שיש ברשותם הזמן  מבלי ,לעבודהבדחיפות  אלהזקוקים  על כן . ילדים תלויה בהם לפרנסתה

בשל הדימוי העצמי הגבוה (. /411, לופו ;4112, חקק)והממון הדרושים להכשרה מקצועית ראויה 

הרם ולהתחיל ללמוד מקצוע מבראשית החברתי מעמדם  וותר עלל יםקשהם מת, האברכים של

גילם המבוגר קשה להם למצוא עבודה מפאת  ,מקצוע וגם כאשר הם רכש, ואז(. 4115, כהן)

 (.4119, זולדן) חייהם-להתאמת העבודה לאורח ותנוגעמגבלות הוה

 'כולל קצבת' המקבל חרדי גבר. לעבודה ביציאה כלכלית כדאיות גם אין רבים ישיבות-בני אצל

-למבקשי צעהמו השכר לרוב שזהו, במשק המינימום משכר בהרבה גבוה" סף-שכר"ל מצפה

 והטבות 'הכולל קצבת' של מידית הפסקהל ביאת המינימום שכר קבלת שכן .חרדים עבודה

-בלתי הכנסה-השלמת ואבדן הילדים של לימודה שכרב הנחות, בארנונה הנחות כמו ,נוספות

בעבר היתה זו מלגה של  (.4111, אחריםו תמיר ;4119, לוין) זעיר במסחר שמקורה ,פורמאלית

כיום חלה . אשר יחד עם הקצבאות ועם משכורת האישה אפשרה קיום צנוע, לחודש₪  111-4111/

 ,לכן  .מה שהופך את הקיום הכלכלי לקשה עוד יותר, הפחתה בתקציב הישיבות ובמלגת הלומדים

 .כלכליים שיקוליםמ גם ,לעבודה לצאת ולא תורהב עסוקל להמשיך אברךה עדיףי רבים במקרים

 פונקציונאליות-פחדים וחששות הנובעים מציפיות דיס

וה התהליך בחשש על כן מלּו .נורמה חברתית מקובלת בחברה החרדיתפורצת היציאה לעבודה 

משפחתו של אברך היוצא (. 4111, תמיר ועמיתיו)נידוי חברתי ואבדן מעמד בחברת הלומדים פני מ

קפלן )חינוך יוקרתיים -מוסדות" הידחות עלעלולים וילדיו , מכךהיא  אףלעבודה עלולה לסבול 

בפרט  ,משפחתו עלול המהלך לעורר התנגדותתוך גם בביתו של האברך פנימה וב(. 4119, ושטדלר

יוכל לעסוק  הגברקבע כדי ש-ם דירתִבתלרכוש לכדי מיטב כספם את הורים שהשקיעו  מצד

 ,Heilman & Freidman ;ט"תשמ, צדוק)ויציאתו לעבודה נראית להם כמעילה באמון , בתורה

1991 .) 
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הכשרה קבל מצפה ל, קושי כלכלי דחוףמחמת גבר חרדי היוצא לעבודה : זאת ועוד

אינה  ,אינה רציונליתש ,ציפייה זו. יוקרתית ומכניסההשתלב בעבודה לשתאפשר לו מועד -קצרת

 חפשכי גם אם יעשה את הצעד האמיץ מבחינתו וייודע גבר חרדי (. 4112, קפלן) לרוב מתממשת

לכן האופציה של עבודה נראית (. /411, פייגה ;4115, כהן)לא בטוח שימצא זאת , העבודלעצמו 

 . ית ולא מציאותית והם מעדיפים להמשיך ללמוד תורה בישיבהרלוונט-בלתירבים  ישיבות-בניל

-ם ומשגיחי"סת-סופרי, עזר-במקביל ללימודיהם בעבודות צדדיות וחלקיות כמורי יםבדוע רבים

אך (. Stadler, 2009  ;/411, ארן)בדוחק תוך כדי לימוד  םהתקייאפשר להם להדבר  − כשרות

גם אם הן ו ,קרות המציאותכאלו הן יִ משרות , עם  העלייה המהירה במספר הלומדים ,כיום

 (.4119, זולדן) אפשרות קיום סבירמאינן הן  זמינות

אינם יכולים הם בו שמרבית הגברים החרדים לומדים בישיבה עד גיל מבוגר , בנוסף לכך

 . בעבודהכבר להשתלב 

לפי , המקדישים את כל זמנם ללימוד תורהשיעור הגברים החרדים מפרט את  1לוח 

 :גיל קבוצת

 

 8002 ,גיל-על פי קבוצות, ואינם עובדים 'כולל'שיעור הגברים החרדים הלומדים ב: 1לוח 

 ולנתוני תורניים מוסדות אגף לנתוני לכלכלה הלאומית המועצה עיבוד .1./ לוח: 4119, לוין: הנתונים מקור   

 .ס"הלמ

המקובל בארצות המפותחות החברות ן גבוה משמעותית מהוא מועסקים -שיעור זה של בלתי

וקיומו מרחיק את המשק הישראלי מן היכולת להשתלב בקהיליית המדינות   -OECDבארגון ה

לעלייה בחברה החרדית מועסקים -שיעור זה של בלתיבנוסף גורם (. 4111, אליצור)המפותחות 

. להקטנת כוח העבודהעל רשויות הרווחה ווהולך  גדלעומס ל, ברשימת נתמכי הביטוח הלאומי

 .ישיבות-תהליך היציאה לעבודה של בנישל  זאת הסיבה לחשיבותו הלאומית הרבה

בשנים האחרונות באופן משמעותי והיא נתח גדל והולך מכלל  תרחבההחברה החרדית ה

הלשכה המרכזית )אוכלוסייה מן ה 11%-שיעור החרדים בכמוערך כיום . אוכלוסיית המדינה

בחינוך כבר עתה מתחנכים ' מתלמידי כיתות א 1%/-כיש לציין כי אך , (19 :4111 ,לסטטיסטיקה

תכפיל  41/1ות שעד צופתחזיות ה .(1.11לוח  :/411 ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) החרדי

ההתנזרות משך מגמת ההתבדלות ואם תי. (4111, ביסטרוב וסופר) החברה החרדית את עצמה

על ) יישראלה בפני המשקכלכלי וחברתי  קושי ציבהלהדבר עלול , גדולהה כה קבוצ מצדעבודה מ

להשתלב מתאמצת  ישראל. (/411, אצל נוימן. /411דצמבר , פי תחזית הצמיחה של בנק ישראל

על רקע זה . OECD-בקרב המדינות המפותחות ולתפוס מקום מכובד בארגון הבשנים האחרונות 

ו לכיעוני ה שיעורישו מועסק לא יהיה תושביהמאחוז ניכר שלהרשות לעצמה  תתקשה היא

  . ויטּפסו

כשמרבית  ,תמשיך להתנהל בדפוס הנוכחיחברה החרדית האם כאן עולה השאלה 

ת יציאשל הנוכחי תהליך ההאם ? יגדלילך ואחוז היוצאים לעבודה או ש, עובדיםהגברים אינם 

 
ל י ג ת  צ ו ב  ק

82-80 82-82 42-40 42-42 22-20 22-22 22-20 

 28% 30% 51% 57% 75% 74% ~85% הלומדים שיעור 
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ערך כלפי  ותתפיסשינוי עמדות ולו השתלבות גוברתלא בעקבותיו ביי ,לעבודה ישיבות-בני

דעה שלילית בבן הישיבה מותיר אשר  ,קושי כלכליהכרחי מ מוצאברק או שמא מדובר  ,עבודהה

לחברה בנושא זה יש נראה ש .שייכות לחברה הישראלית-חוסר תתחושהיציאה לעבודה ו על

מדינה ה הן קריטיות לעתיד ל"הנוהתשובות לשאלות , החרדית תפקיד מכריע בעתידה של ישראל

 .כולה

-בניעל ידי בדיקת עמדותיהם של  דלעילהמחקר הנוכחי מנסה לתת תשובות לשאלות 

הממשיכים  האלעמדותיהם של לעומת  ,יצאו לעבודהעזבו את ספסל הלימודים וחרדים ש ישיבות

חסידים , ליטאים)חרדיים  זרמיםמשלושה  ישיבות-בני 59/במחקר השתתפו  .מבלי לעבודללמוד 

, סיבות ליציאה לעבודהה: לעבודה תםהיבטים הקשורים ליציא חמישהנבדקו ו (וספרדים

ועמדת עמדת הקהילה , הקשורות ליציאה לעבודה ותתפיס, יציאה לעבודההקשורים בחששות ה

 . יציאה לעבודהכלפי ה המשפחהקרובי 

 המחקרמערך 

ם המ 1/1. 11שלמדו בישיבות לאחר גיל חרדים גברים  59/במחקר השתתפו : אוכלוסיית המחקר

 ששל מרואייניםלאחר איסוף הנתונים חולקו ה. ועבד 441-מילוי השאלון ו עתלמדו בישיבות ב

 חסידי או ספרדי, ליטאי – יםשייכהם  אליוהחרדי  זרםה: קבוצות על סמך הקריטריונים הבאים

מובאים החלוקה לקבוצות ומוצגת  להלןד 4בלוח . או שיצאו לעבודה הם לומדים בישיבה האםו –

 .המרואיינים מכל קבוצהמספרי 

 

 חרדי זרםו מצב תעסוקתילפי  מרואייניםה: 8לוח 

י ת ק ו ס ע ת ב  צ   מ

ם ר י ז ד ר  לומדים עובדים ח

שיעור 

 יםאחוזב

שיעור  מספר

 יםאחוזב

 מספר

 ליטאים 51 24.1 12 /.9/

 חסידים 21 49.2 19 /.21

 ספרדים 9/ /.41 25 41.2

 כ"סה 1/1 111.1 441 111.1

 לכך אחוז מס  1.5/  61.5

 המרואיינים

 4111, טרכטינגוט: הנתונים מקור 

 

 

 השאלון

הסיבות בשני אילו ופרטים אישיים אחד הבחלק : שני חלקים ןבח שאלון נוסלצורך המחקר 

החלק הראשון כלל  .(עצמו לא עשה זאתגם אם המרואיין )ת הישיבה והיציאה לעבודה לעזיב

, חסידים, ליטאים) זה או אחר חרדי זרםהשתייכותו ל, ים של הנשאלידמוגרפופרטים אישיים  
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מתמודד במהלך הלימודים  ואדיווח על הלבטים עמם ה, לימוד בישיבההשנות מספר , (ספרדים

השאלון של השני  וחלק(. יצא לעבודה, לא יצא לעבודה)ומצבו התעסוקתי בזמן מילוי השאלון 

הסיבות שעשויות להניע  ןמה נבדקנשאל התחילה . יציאה לעבודהבבתהליך עזיבת הישיבה ועסק 

על כל אחת ש ניתנו עשר סיבות אפשריות נבדקל. אותו לעזוב את לימודיו בישיבה ולצאת לעבודה

לאחר מכן נשאל  .התבקש לדרג עד כמה היא רלוונטית עבורו כגורם ליציאה לעבודההוא מהן 

ות תפיס על, ליציאה לעבודהות הקשורות תפיסעל , יציאה לעבודהן העל חששות מ נבדקה

בעקבות  קרוביובעיני  דימויולעבודה ועל  (או יציאתו האפשרית)תו בעקבות יציאהקהילה כלפיו 

לדרג את תשובתו באופן  נבדקההתבקש  וללבכל השאלות ה. לעבודה( או יציאה אפשרית)יציאה ה

 . כמותי

ן חלק מ (.נייר ועפרון)האחת מקוונת והשנייה ידנית  :השאלון נבנה בשתי גרסאות

נשאלים על השאלון  4/1ענו סך הכול . הנשאלים ענו על השאלון הידני וחלקם על השאלון המקוון

מוצגת  ,לא עשו כןהחלוקה בין אלה שיצאו לעבודה לבין אלה ש .על השאלון הידני 141-המקוון ו

 ./בלוח 

 מצב תעסוקתיו לפי סוג השאלון המרואיינים: 4לוח  

  שאלון ידני שאלון מקוון

 לומדים עובדים לומדים עובדים כ"סה

114 /6 /9 114 /59 

 4111, טרכטינגוט: הנתונים מקור       

: נעשה בארבע דרכיםבאמצעות שאלון  פםאיסו. 4111ינואר ל 4111נובמבר  ןהנתונים נאספו בי

בוגרי ישיבות  ןתלמידי שלוש מכללות חרדיות בהבין הפצה , םיאינטרנט חרדי-פרסום באתרי

כתובות רשימת  באמצעותהשאלון המקוון  תהפצ ,יםילימודים אקדמאו לומדים מקצוע רוכשים 

, יםילימודים אקדמ3הלומדים מקצוע ישיבות-בנימלגות ל עניקהמשל קרן ההדואר האלקטרוני 

-ישיבות בירושלים ובבני-כולל ותלמידי-רכיבקרב אב אקראיבאופן  מודפסחלוקת השאלון הבו

 .ברק

  סיבות ליציאה לעבודההשאלה על  .1

-רצון לאפשר למשפחה רמת( 4) ;פרנסה שוטפים-קשיי( 1: )היובנושא זה ו בשאלון הוצגהסיבות ש

סיכוי ( 5) ;קושי ללמוד שעות רבות( 2) ;יכולת להתפרנס ממשרה תורנית-אי( /) ;חיים גבוהה יותר

רצון להכיר ( 2) ;רצון לפרנס את המשפחה באופן עצמאי( 6) ;נמוך לקבל תפקיד תורני יוקרתי

  .שאינם באים לידי ביטוי בלימודים בישיבהרצון לממש צדדים נוספים ( 1) ;עניין חדשים-תחומי

 נילקבץ את המשתנים לש כי ניתןשהראה ( varimax)הסיבות נעשה ניתוח גורמים  השמונעבור 

 :משתנים מרכזיים

 ;פרנסההבעיות ( 1: )הכולל ארבעה משתנים ,פרנסה-הכרוכות בקשיי סיבותהאשכול  .א

רצון לפרנס את ה( 2) ;תפקיד תורני יוקרתי תשגהבקושי ה( /) ;העלאת רמת החיים( 4)

 .באופן עצמאיהמשפחה 
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: הכולל שלושה משתנים ,בלימודים תורנייםלהתמקד  קושיהכרוכות ב סיבותהאשכול  .ב

תפקיד תורני ב זכותה שאין סיכוי להתובנ( 4) ;יוםבקושי ללמוד שעות רבות ה( 1)

למימוש עצמי בתחומים שאינם רצון ה( 2) ;עניין חדשים-להכיר תחומירצון ה( /) ;יוקרתי

 . בישיבהבאים לידי ביטוי בלימודים 

 .ותחמש דרג בןעל פי סולם  הדירוגיםממוצע  שבחּו אשכולותה ינבש

 חששות מיציאה לעבודהשאלה על  .8

 נבדקיםל. בנוגע להשתלבותו בעבודה נבדקשאלה נוספת עסקה בחששות שונים המעסיקים את ה

 ואהלדווח עד כמה  נבדקנדרש ה םמה דכל אח גביל(. להלן ורא)הוצגו עשרה חששות אפשריים 

בכלל "התשובה ו 5היא " דובמידה רבה מא" בו התשובהסולם של חמש דרגות  עלמטריד אותו 

חובה לעבוד שעות רבות או לא ן ההחשש מ( 1: )םה נבדקיםשהוצגו ל ותהחשש .1היא " לא

יכולת למצוא עבודה -איחשש מה( /) ;דרישות המעביד3חשש מקושי לעמוד בציפיותה( 4) ;רגילות

ע חשש מחוסר ידה( 5) ;להקדיש למשפחהשראוי זמן  אבדןחשש מה( 2) ;ולהתבסס כלכלית

חשש ה( 2) ;חשש מחוסר נוחות חברתית עם עמיתים לעבודהה( 6) ;להצליח בעבודה שיאפשר

חשש מחוסר זמן ה( 9) ;דתי בעבודה חיים-אורחחשש מקושי לקיים ה( 1) ;הקהילהן מריחוק מ

  .חשש ממפגש עם נשים במקום העבודהה( 11) ;ללמוד תורה

לקבץ את  ניתןכי אשר הראה ( varimax)נעשה ניתוח גורמים ל "הנעבור עשרת החששות 

 :אשכולותהמשתנים לשלושה 

הצורך לעבוד ן חשש מה( 1: )כולל ארבעה משתניםה ,אשכול החששות ממאפייני העבודה .א

קושי למצוא ן החשש מה( /) ;קושי לעמוד בדרישות המעבידן החשש מה( 4) ;שעות רבות

 .להצליח בעבודהשיאפשר חשש מחוסר ידע ה( 2) ;עבודה

חשש ה( 1: )כולל ארבעה משתניםה ,אשכול החששות משינוי אורח החיים בעבודה .ב

דתי  חיים-אורחהיכולת לקיים  איחשש מה( 4) ;מחוסר זמן מספיק להקדיש למשפחה

 .חשש ממפגש עם נשים בעבודהה( 2) ;חשש מחוסר זמן ללימוד תורהה( /) ;בעבודה

חשש מקושי חברתי עם עמיתים ה( 1: )כולל שני משתניםה ,חברתייםהחששות האשכול  .ג

 .ודחייה במסגרת הקהילההדרה חשש מ ה( 4) ;לעבודה

לפריטים  נבדקייחס כל שממוצע החשיבות  נותנות אתהאשכולות  תתוצאות שלוש, גם כאן

 .אשכולההמרכיבים את 

 ות הקשורות ליציאה לעבודהתפיסשאלה על  .4

 יציאה לעבודההכלפי  אישיותות תפיס. א

התבקש  ואהו, נוגעות להצדקה לצאת לעבודהה ותתפיסים טאשה היגדים המביניתנו ש נבדקל

" = דובמידה רבה מא" בוחמש דרגות  בןסולם באמצעות  התפיסהלדרג עד כמה הוא מסכים עם 

 .1" =בכלל לא"ו  5

לעוסק בתורה צפויה רווחה כלכלית לא פחות מהיוצא ( "1) :םנבדק הבפני הההיגדים שהוצגו 

מימוש עצמי אפשר להשיג ( "/) ;"עם ישראל אינו יכול להתקיים ללא לימוד תורה( "4) ;"לעבודה

היוצא ( "5) ;"רק מי שאינו מצליח בלימוד התורה צריך לצאת לעבודה( "2) ;"י לימוד תורה"רק ע
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חלק מחובתי הדתית היא ( "6) ;"לעבודה צריך להקדיש חלק משמעותי מיומו ללימוד התורה

  ".לצאת לעבודה

לקבץ את ההיגדים  לא ניתןשהראה כי ( varimax)נעשה ניתוח גורמים אלו ות תפיסגם עבור 

 .על כן מוצגות התוצאות בעבור כל היגד בנפרד. לאשכולות

 יציאה לעבודההות קרובים כלפי תפיס. ב

מה לדעתם תהיה עמדתם של אנשים קרובים להם כלפי היציאה שאלה ה וצגהנבדקים הבפני ה

. חברים, רבנים, תוהורי אש, והורי, תו של הנשאלאש השאלה נגעה להם היוהקרובים ש. לעבודה

 - 1 :כדלהלן 5עד  1-מ על סולם שלתנו לנבדק חמש אפשרויות לתשובה יעל כל אחד מהם נ

יזמו את " -5;  "תמכו3י" -2; "התנגדו3תמכו ולא י3לא י" -/;   "התנגדו3י" -4;  "התנגדו בתוקף3י"

 ".הרעיון

 יציאה לעבודההת הקהילה כלפי תפיס. ג

הנבדקים נתבקשו . לעבודה תומעמדו של בן הישיבה בקהילה בעקבות יציאלה נגעשאלה נוספת 

 /עד  1-שלוש אפשרויות שדורגו מב, יציאה לעבודההיהיה מעמדם בקהילה בעקבות לשער מה 

 . עלה( המעמד). /  ;נותר ללא שינוי( המעמד). 4  ;ירד( המעמד). 1: כדלהלן

  

  ניתוח הנתונים

 יציאה לעבודהלסיבות לעזיבת הישיבה וה

קובצו הסיבות לעזיבת , כדי להקל על ניתוח הנתונים ולתת להם משמעות רבה יותר, כאמור

 : אשכולות ינשיציאה לעבודה ללהישיבה ו

רצון להעלות את ה( 4) ;בעיות פרנסה( 1: )ארבעה משתנים ללוכ "פרנסה-קשיי"אשכול  .א

רצון לפרנס ה( 2) ;בכבודמצוא תפקיד תורני שיאפשר פרנסה קושי לה( /) ;החייםרמת 

 .ללא תלות באחריםואת המשפחה באופן עצמאי 

( 1: )משתנים לל ארבעהוכ "בלבד לימודים תורנייםהתמקדות בקשיים ב"אשכול  .ב

 ;תפקיד תורני יוקרתיב זכותמחשבה שאין סיכוי לה( 4) ;יוםבקושי ללמוד שעות רבות ה

רצון למימוש עצמי בתחומים נוספים שאינם ה( 2) ;עניין חדשים-רצון להכיר תחומיה( /)

 . בישיבהביטוי בלימודים זוכים ל

הנתונים  .יציאה לעבודהלבות סיההאשכולות של  ינשבדירוג הממוצע את  יםמציג 5-ו 2 ותלוח

כפי  . בנפרד עובדים ולומדיםחרדי ועבור  זרםעבור כל , סיבותשל כל אשכול מוצגים בנפרד עבור 

לומדים מייחסים חשיבות רבה -ישיבות-עובדים והן בני-ישיבות-הן בני, התוצאותן מ הביןשניתן ל

במובהק  גדולהעובדים הנשאלים  בקרב, יחד עם זאת. פרנסה כגורם ליציאה לעבודה-לקשיי

 בלימודים תורנייםהתמקד לשי וים כי יש לצאת לעבודה גם מסיבות של קסבורמספרם של ה

בסיבות הכרוכות כשמדובר החסידים לא נמצא הבדל בין לומדים לעובדים  בקרבש ןמעניי. בלבד

שאר בכל מ רב יותרלימודים נמצא הבדל בבסיבות הכרוכות בקשיים שבעוד , פרנסה-בקשיי

 . הזרמים החרדיים
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 חרדי זרםו תעסוקתימצב לפי  ,פרנסה-קשייהכרוכות בסיבות הדירוג ממוצע  : 2לוח 

 "במידה רבה מאד" – 5עד  "   בכלל לא" - 1

 

ם ר יח ז ד  ר

י ת ק ו ס ע ת ב  צ  מ

 בין לומדים לעובדים הפרש עובדים לומדים

 +1.15 22./ 4/./ ליטאים

 +1.11 /2./ 24./ חסידים

 +1.19 21./ 51./ ספרדים

 +/1.1 /6./ 51./ זרמיםכל ה

 4111, טרכטינגוט: הנתונים מקור                      

 

 חרדי זרםו מצב תעסוקתילפי , קשיים בלימודים תורנייםלסיבות הממוצע דירוג :  2לוח 

 "דובמידה רבה מא" – 5עד "  כלל לאב" - 1

 

ם ר י ז ד ר  ח

י ת ק ו ס ע ת ב  צ  מ

 עובדים ללומדים בין הפרש עובדים לומדים

 +1.21 4.29 1/.4 ליטאים

 +1.22 11./ //.4 חסידים

 +1.21 12./ 4.69 ספרדים

 +1.51 4.99 4.29 זרמיםכל ה

 4111, טרכטינגוט: הנתונים קורמ                           

מצדיקים  פרנסה-קשייה כי תפיסם דבקים ביהחרדי זרמיםכל השיבות מיבני הכי נראה 

 בקרבומתחזקת  הלומדים בקרבה זו חזקה תפיס. לעבודה את היציאההלימודים ו את עזיבת

לימודים רק בלהתמקד שי וקה מפאתלעבודה  מוצדק לצאת ה לפיהתפיסה, עם זאת. העובדים

 ותנוגעההסיבות לעומת  משמעותיתדירוג נמוך שנתנו לה  הלומדים קרבב אינה מקובלת ,תורניים

חנך להתאמץ כל חייו תתלמיד הישיבה מ, "קלאסית"בהתאם לתפיסה החרדית ה .פרנסה-קשייל

אכזבה של או תחושות הצלחה בלימודים -לכן אי .מטרה ולא אמצעיבו בלימוד התורה ולראות 

מגלה עולם  הואיוצא לעבודה  כשהוא. לעבודהלצאת  הצדקהכו בעינית וסנתפ ןאינוחוסר מימוש 

מכאן  .הורגלאליהם שוהוא משליך זאת גם על הלימודים התורניים , אמצעיכ "בדבו הלימוד הוא 

לעזבם ולצאת  צריך, התורנייםאינו מצליח בלימודים או 3מי שחש שחוק וכאילו הוא מסיק 

  .לעבודה

נר גם היא , חיים-תורה דרך-ה בלימודרואהאידיאולוגיה החרדית הש העול התוצאותן מ

סיבה דומיננטית כקשיים כלכליים נתפסים הסיבה שגם אצלם  וזואולי , לרגליהם של העובדים

מימוש עצמי כדי  תתחושהתובנה שדרושים לאדם סיפוק ו, לעומת זאת. לימודיםלעזיבת ספסל ה

ולכן באשכול הסיבות הנובעות , תוספת רק עם היציאה לעבודהימ ,להתקדם ולהתפתח

 .עובדיםהלאלו של לומדים תשובות ההבדל גדול בין  ניכר, בלבד מהתמקדות בלימודים תורניים
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שאינם נוהגים לשבת בכולל וללמוד תורה שנים , החסידיםניתן למצוא בנתוני לכך הוכחה 

החינוך החסידי מדגיש שכאשר  .(11לרוב סביב גיל ) הםלצאת לעבודה לאחר נישואיאלא  ,רבות

לכן אנו ו, "לפשוט נבלה בשוק ובלבד שלא יצטרך לבריות" עליו, כורח כלכלי מוטל על האדם

 מצדהלומדים והן  מצדהן , כלכלייםהקשיים נימוק של שווה להערכה אצל החסידים מוצאים 

לימודים בקשיים הבראיית לומדים בין המהותי בין העובדים ל הבדליש זאת  לעומת. העובדים

 עיסוקרק  אינולימוד התורה חסידים האצל שהיות . כסיבה מספקת ליציאה לעבודה

נמצא החסיד שכל עוד , לעבודת האלוקים לחיבור רגשי חזק צעיאלא גם אמ ,אינטלקטואלי

כאשר הוא יוצא  ,ברם. עיסוק בעבודת הקודשלתורה והבישיבה רגשותיו קשורים רק ללימוד 

נוספים הקשורים  אלמנטיםהיחשף לנאלץ לאך  ,חווה סיפוק ורגשות חיוביים לעבודה הוא

טובה  רמהתורה ב גם ללמודדבר  של בסופומאפשרת לו  תוהחסיד העובד מבין שהצלח. עבודהל

. תורניים סיבה אפשרית ליציאה לעבודהה ולימודיהצלחה ב-באיגם הוא רואה על כן ו, יותר

יציאה לעבודה הועל כן אינטלקטואלי  אתגרכהליטאים  בקרבלימוד התורה נתפס  ,זאת לעומת

הצלחה -אילעזוב את הלימודים מחמת אין מכאן שו, אינה נותנת מענה לצורך אינטלקטואלי זה

 . בהם

ניתן ללמוד על כך  .חיובית מזו של הלומדיםהיא העובדים  בקרבתפיסת העבודה , ככלל

, הדבר בולט במיוחד אצל בני הישיבות הספרדים .כל הסיבותלהעובדים  נתנוש הדירוג הגבוהן מ

מדובר בזרם חרדי חדש . גבוה יותר מאחריםבמקום כל המצבים את כל הסיבות ואת שדירגו 

המקובל בישיבות הליטאיות ומנסים לחקות את אורח החיים מצד אחד שחבריו משולבים  ,יחסית

ועל כן גם ( ועוד שכנים, קרובים)יותר מאחרים בחברה הכללית  יםאך מצד שני הם משולב, בהן

  .שלילי באוריציאה לעבודה את האינם רואים 

 חששות בנוגע ליציאה לעבודהה

קובצו החששות , הם משמעות רבה יותרמ הפיקהנתונים ולכדי להקל על ניתוח , כאמור לעיל

 : אשכולות עיקריים הלשלוש

הצורך לעבוד שעות ן חשש מה( 1: )כולל ארבעה משתניםחששות ממאפייני העבודה האשכול 

( 2) ;קושי למצוא עבודהן החשש מה( /) ;קושי לעמוד בדרישות המעבידן החשש מה( 4) ;רבות

   .בעבודה הלהצלחמתאים יפריע חוסר ידע כך שחשש מה

חשש מחוסר זמן מספיק ה( 1: )כולל ארבעה משתניםאורח החיים בחששות משינוי האשכול 

חשש מחוסר זמן ה( /) ;דתי בעבודה חיים-אורחהיכולת לקיים ן חשש מה( 4) ;להקדיש למשפחה

   .חשש ממפגש עם נשים בעבודהה( 2) ;להקדיש ללימוד תורה

חשש מקושי חברתי עם עמיתים ה( 1: )כולל שני משתניםחששות מקשיים חברתיים האשכול 

 ממוצע  ים אתמציג 1-ו 2, 6 ותלוח .ודחייה במסגרת הקהילהמהדרה חשש ה( 4) ;לעבודה

חששות ה: יציאה לעבודה על פי שלושת האשכולותהשל החששות מעזיבת הישיבה והדירוגים 

 זרםכל להנתונים מוצגים בנפרד . משינוי אורח החיים ומקשיים חברתיים, ממאפייני העבודה

מרבית  ,התוצאות עולה כי בכל אחד משלושת האשכולותן מ .לומדים ועובדים בנפרדלחרדי ו

למעט הספרדים שאצלם אין  ,מאשר הלומדים נמוכים יותרקבוצות העובדים מדווחות על חששות 

הקהילה הספרדית ש כךניתן להסביר זאת ב. היציאה לעבודהמן הבדל משמעותי ברמת החששות 

 ,ספסל הלימודים חבשם אתגם ב. יםימבין כל הזרמים החרדביותר הפתוחה והמשולבת היא 
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הם יועל כן רמת חששות, השכנים והקרובים עבודה מהין תלמידי הישיבה הספרדים מכירים מ

לעומתם נמצאו אצל הקהילה הליטאית ההבדלים . אינה משתנה משמעותית עם היציאה לעבודה

זוהי הקהילה הרחוקה ביותר מעולם העבודה . לומדים לעובדיםההמשמעותיים ביותר בין 

חבריה מכירים כלל את מאפייני עולם העבודה אין עקב כך  .והקנאית ביותר ללימוד התורה

 המנתונים אל. משמעותיבאופן חששם  פוחתאך כאשר הם משתלבים בו , דווחוששים מפניו מא

 .עבודהששילוב והיכרות מוקדמת מפחיתים חששות ומאפשרים כניסה נוחה ל ניתן ללמוד שוב

 חרדי זרםו מצב תעסוקתילפי  ,דירוג החששות ממאפייני העבודה ממוצע: 6לוח 

 "דובמידה רבה מא" - 5עד    "בכלל לא" - 1
 

ם ר יז ד ר   ח

י ת ק ו ס ע ת ב  צ  מ

 עובדים ללומדיםהבין  הפרשה עובדים לומדים

 -1.45 9/.4 4.62 ליטאים

 -1.15 4.61 /4.2 חסידים

 +1.19 4.91 4.11 ספרדים

 -1.11 4.61 4.24 זרמיםכל ה

 4111, טרכטינגוט: הנתונים מקור

 ,אורח החיים בעקבות היציאה לעבודהבדירוג החששות משינוי  ממוצע: 7לוח 

 חרדי זרםו מצב תעסוקתילפי  

 "דובמידה רבה מא" - 5עד   "   בכלל לא"- 1
 

ם ר י ז ד ר  ח

י ת ק ו ס ע ת ב  צ  מ

 ללומדים עובדיםה בין הפרשה עובדים לומדים

 -1.25 4.22 19./ ליטאים

 -1.11 4.21 29./ חסידים

 1.11 4.11 4.11 ספרדים

 -/1.6 4.52 12./ זרמיםכל ה

 4111, טרכטינגוט: הנתונים מקור

 

 וזרם חרדי מצב תעסוקתילפי  ,דירוג החששות מקשיים חברתיים בעבודה ממוצע: 2 לוח

 "דובמידה רבה מא" - 5עד "   בכלל לא"- 1
 

ם ר יח ז ד  ר

י ת ק ו ס ע ת ב  צ  מ

 ללומדים עובדים בין הפרש עובדים לומדים

 -1.51 1.96 4.26 ליטאים

 -1.21 1.14 /4.4 חסידים

 -1.46 //.4 4.59 ספרדים

 -1.25 1.91 /4.2 זרמיםכל ה

 4111, טרכטינגוט: הנתונים מקור

אורח החיים ומשינוי בקושי חברתי בולטת ומובהקת לעומת הירידה בהירידה בחששות משינוי 

של בני הישיבות לעבודה יציאתם  ,ככל הנראה .עבודהה בחששות ממאפיינישאינה מובהקת 

דרישות , הצורך לעבוד שעות רבותגם כמו , העבודה עצמהן חושפת אותם לקשיים הנובעים מ
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בעבודה  ושולבאלה שגם על כן  .וחוסר ידע מספק כדי להצליח בעבודהמצד הממונים מאתגרות 

קשיים עם לא נתקלו בכי מגלים היוצאים לעבודה  ה בעתב .ממאפייניהמדווחים על חששות 

 רבהעבודה אינה גורמת שינוי כי ו תחילהלכם לעבודה כפי ששיערו מהאו עם עמיתי תםקהיל

     . נמוכים באופן משמעותיהיו  המשתנים אללגבי ם העובדי דיווחילכן  .ם החרדיהחיי-באורח

גבוהים משמעותית התבררו כאורח החיים בהחששות ממאפייני העבודה ומשינוי , ככלל

מחוסר קבלה חברתית במקום מלכתחילה חוששים אינם  ישיבות-בניכי נראה . החשש החברתין מ

יציאה לעבודה הניתן לשער שככל ש. לומדיםגם כאשר הם , הקהילהמצד מדחייה העבודה או 

החששות בסביבת העבודה ו "פנים חרדיות"יהיו יותר כן , יותר נורמטיבי ומקובל צעדתהפוך ל

  . ילכו ויפחתו

ברמה נמצא , מציאת עבודה מכניסה ומבוססת-אימהספציפי שהחשש מעניין לציין 

גם אך , שיצאו לעבודהמי מה אצל -אמנם חלה בו ירידת. משאר החששות משמעותית גבוהה

ככל הנראה מדובר בנושא המטריד ומעסיק את בני  .ר החששותשאהוא נותר גבוה מאצלם 

שמעוניינים לצאת  הרבים מאלהחשש לא למצוא עבודה מתאימה מטריד תכן כי יהישיבות וי

החשש , אורח החייםבכמו כן נמצא שבאשכול החששות משינוי  .לעבודה אך אינם עושים זאת

כך דוגל בה ,החינוך התורני. שלא יהיה זמן ללמוד תורה גבוה משמעותית מיתר החששותמכך 

, יציאה לעבודהבפני החסם רציני ככל הנראה  ואה, שלימוד התורה הוא תכלית החיים עלי אדמות

 .יםמודיזמן ללדי ר ותילא יהדבר מא ש

 החשש ממפגש עם נשים במקום העבודה

אורח החיים במקום בחשש ממפגש עם נשים במקום העבודה נכלל באשכול החששות משינוי ה

בחשש זה כי יחד עם זאת שיערנו  .הכלליים יו נכללים בנתוני האשכולביטויו( אשכול שני)העבודה 

 בנפרדהוצגו הנתונים לכן ו, יםיהחרד זרמיםהבדלים תרבותיים בין ה גיןדפוס ייחודי ב יימצא

הביעו זה  זרםבשכן , בקרב החסידיםדפוס ייחודי אכן נמצא כי התוצאות עולה ן מ. 9בלוח 

. הביעו חשש נמוך בהרבה, אלה שעבדו כברשבעוד , ממפגש עם נשים בעבודה רבהלומדים חשש 

כל שן אכמו, ההשקפה החסידית הדוגלת בהקפדה יתרה על הפרדה בין המיניםנתון זה תואם את 

כבר כשהוא יצא , לעומת זאת. מגדרי-המפגש הביןן מרב חששו עוד לא יצא החסיד לעבודה 

 .חששו יורד באופן דרסטי, "כצעקתה"המצב אינו לה שילעבודה וג

 , מפגש עם נשים במקום העבודהפני חשש מהדירוג ממוצע  :2לוח 

 חרדי זרםו מצב תעסוקתילפי 
 "דובמידה רבה מא"- 5עד   "   בכלל לא"- 1

 

ם ר י ז ד ר  ח

י ת ק ו ס ע ת ב  צ  מ

 בין עובדים ללומדים הפרש עובדים לומדים

 -1.49 /4.1 4/.4 ליטאים

 -1.22 4.11 64./ חסידים

 -1.21 1.92 1/.4 ספרדים

 -1.65 4.12 4.24 זרמיםכל ה

 4111, טרכטינגוט: הנתונים מקור               

מדווחים  עובדיםאלה ש, במיוחד אצל החסידיםו ,זרמיםכל ה בקרבניתן לראות ש

אמנם גם לאחר היציאה  .לומדיםאלה שבהשוואה לבמובהק על רמת חשש נמוכה משמעותית 



  /65-2(: 4112יולי ) /41123411ד "תשע 1כרך , כתב עת לחקר החברה החרדית

44 

 

 ןאך ברמות נמוכות משמעותית מ, זרמיםיותר משאר הרב לעבודה החסידים מביעים חשש 

יוצרת , נראה כי היציאה לעבודה וההיכרות הקרובה עם עמיתות לעבודה .הלומדיםהחסידים 

החסידים העובדים מסגלים . מגדרי-המפגש הביןן תי ומפחיתה את החששות מתפיסאצלם שינוי 

שיאפשרו להם להמשיך ולשמור על ההשקפה החסידית הדוגלת וסייגים התנהגות -לעצמם דרכי

 .באופן יומיומילצד נשים לעבוד  עם זאתו, בהפרדה מגדרית

 ליציאה לעבודה בנוגע ותתפיס

ת של בן אישיוות התפיסה .א: נבדקו, "הקשורות ליציאה לעבודה ותתפיס"במשתנה התלוי 

 .ות הקהילה לגבי היציאה לעבודהתפיס. ג ;ות הקרוביםתפיס . ב; הישיבה

 תאישיוות תפיס .א

לעוסק בתורה צפויה רווחה כלכלית לא פחות מהיוצא ( "1) :מרואיין היושהוצגו ל ותתפיסה

מימוש עצמי אפשר להשיג ( "/) ;"עם ישראל אינו יכול להתקיים ללא לימוד תורה( "4) ;"לעבודה

היוצא ( "5) ;"רק מי שאינו מצליח בלימוד התורה צריך לצאת לעבודה( "2) ;"י לימוד תורה"רק ע

חלק מחובתי הדתית היא ( "6) ;"ומו ללימוד התורהלעבודה צריך להקדיש חלק משמעותי מי

  ".לצאת לעבודה

המשתנים ולחלקם  אתלקבץ לא ניתן כי גורמים שהראה  ניתוח ערךנשנתקבלו תשובות ב

עדר הבדלים יבה ,כן-כמו. בנפרד ותתפיסהן על כן נעשה ניתוח עבור כל אחת מ. לקבוצות

כלל עבור הנתונים  11בלוח מובאים , ותתפיסבמרבית ה החרדיים זרמיםמשמעותיים בין ה

מימוש עצמי " :הוא זרמיםמצא הבדל משמעותי בין השלגביו נההיגד היחיד  .יחדגם הקבוצות 

 .11ועל כן מובא ניתוח מיוחד של היגד זה להלן בלוח " ידי לימוד תורה-אפשר להשיג רק על

  מצב תעסוקתילפי  בנוגע ליציאה לעבודההעצמיות ות תפיסהדירוג  יממוצע: 10 לוח

 "דובמידה רבה מא" - 5עד " בכלל לא" - 1

 4111, טרכטינגוט: הנתונים מקור

ישנה הסכמה " עם ישראל אינו מתקיים ללא לימוד תורה"היגד לכי מראות התוצאות 

לא נמצא הבדל  גםבמשתנה זה . בקרב בני הישיבות החרדים( כמעט מוחלטת)ד ומאגבוהה 

  .של הלומדים וזבין העובדים למשמעותי בין רמת ההסכמה של 

 

 ות בנוגע ליציאה לעבודהתפיס     
י ת ק ו ס ע ת ב  צ  מ

 בין עובדים ללומדים הפרש עובדים לומדים

- 1.19 2.29 2.11 עם ישראל  אינו מתקיים ללא לימוד תורה

- 1.19 2.56 2.25 יומו-מסדרחלק תורה כהעובד צריך גם ללמוד 

- 1.64 4.19 51./ י לימוד תורה"מימוש עצמי אפשר להשיג רק ע

- 1.59 4.91 51./ רק מי שאינו מצליח בתורה צריך לצאת לעבודה

לא פחות  לעוסק בתורה צפויה רווחה כלכלית

 ממי שיוצא לעבודה

/.15 4.66 1.29 -

 +1.19 4.15 1.66 חלק מחובתי הדתית היציאה לעבודה היא 



  /65-2(: 4112יולי ) /41123411ד "תשע 1כרך , כתב עת לחקר החברה החרדית

44 

 

צריך להקדיש חלק משמעותי מיומו ללימוד לעבודה  היוצא" ‒ היגד נוסףגם לגבי 

אך כאן  ,כאחד עובדים ולומדים, זרמיםמכל ה הנשאליםנמצאה הסכמה גבוהה בקרב ‒ "התורה

ביחס לשאר עדיין גבוהה  רמה זו. שיצאו לעבודה הירידה ברמת ההסכמה בקרב אל נמצאה

והאמונה שזהו מקור  ,נראה שלימוד התורה. לומדים בישיבהה האך נמוכה ביחס לאל ,ההיגדים

היטב בחינוכו של בן הישיבה החרדי  יםמושרש, ייחודו של עם ישראל ויכולתו להתקיים

 .ובכל מצב תעסוקתיחרדי  זרםלהתקיים בכל  יםוממשיכ

לעוסק בתורה צפויה רווחה כלכלית לא פחות מהיוצא : "נוספיםהיגדים קשר לב

רק מי שאינו מצליח בלימוד "ו ;"י לימוד תורה"מימוש עצמי אפשר להשיג רק ע" ;"לעבודה

רמת הסכמה  מדווחים עלה − העובדיםבין  מובהקהבדל  נמצא, "התורה צריך לצאת לעבודה

היגדים ה אל .להם המדווחים על רמת הסכמה גבוהה − הלומדיםלבין  − להיגדים אלה פחותה

עשויה לשקף העובדים  בקרבהפחתה ברמת ההסכמה המסורתיות והמשקפים תפיסות חרדיות 

את ספסל ם יחובשה האלל בהשוואהחיובי יותר באור עבודה וראייתה הגישתם כלפי בשינוי 

  .בישיבההלימודים 

 דיווחו הלומדיםש, "חלק מחובתי הדתית לצאת לעבודה" :ההיגדהוא דופן -בולט ויוצא

קרב ב מקובלתמשקף עמדה  הזהיגד . כל ההיגדיםבין מביותר על רמת ההסכמה הפחותה  לגביו

מנוגדת לכך ה החרדית המקורית תפיסה. עבודה מילוי חובה דתיתבהרואה , ציונות הדתיתה

, וייסברגר) חובה דתית ועבודה נובעת מקללת אדם הראשון ובוודאי שביצועה אינהגורסת כי ו

. הלומדים החרדיםבקרב  להסכמה הפחותה ביותרשהיגד זה יזכה הוא טבעי  אךלכן  .(ח"תשס

ן משמעותית מ הגבוה הברמזה הסכימו להיגד  העובדים :גם כאן נמצא דפוס מעניין ,יחד עם זאת

ות דתיות נוספות הרואות גם בעבודה תפיסיתכן ששהותם בעבודה חושפת אותם לי. הלומדים

 . לכתחילה לצאת לעבודהייתכן שדעה זו היא אחת הסיבות שהביאו אותם מחובה דתית ו

 11בלוח מובא , "י לימוד תורה"מימוש עצמי ניתן להשיג רק ע"הקובעת כי ה תפיסאשר ל 

ניתן . יםחרדי זרמים לפיאלא גם , ניתוח תוצאות לא רק על פי הבדלים בין לומדים לעובדים

הם  ,יציאה לעבודההושוללי " חברת הלומדים" ה שלתפיסהאבות  ,כי הליטאים להבחין

לתפיסה  נתנהקבוצת הליטאים הלומדים שכן  ,הגדולים ביותר בתפיסה זו מלכתחילה התומכים

 הליטאים שיצאו לעבודה חלה במיוחד העובדה שבקרב נתמעניי .את הדירוג הגבוה ביותרזו 

 נראה .ר הזרמיםאשבני אותה נמוך יותר מדירגו  והם אף, משמעותית בתמיכה בתפיסה זוירידה 

 , "י לימוד תורה"מימוש עצמי אפשר להשיג רק ע"ממוצעי דירוג התפיסה : 11לוח 

 זרם חרדי  מצב תעסוקתי ולפי 

 "דובמידה רבה מא" - 5עד " בכלל לא" - 1

 

 זרם חרדי  

י ת ק ו ס ע ת ב  צ  מ

 בין עובדים ללומדים הפרש עובדים לומדים

 -1.12 4.24 19./ ליטאים

 -1.52 11./ 55./ חסידים

 -1.51 4.11 26./ ספרדים

 4111 ,טרכטינגוט: הנתונים מקור  
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נוספות למימוש עצמי מלבד דרכים לפיה ישנן  ,ה חדשהתפיסעצמי בעבודה יצר אצלם המימוש שה

 .תורההלימוד 

 יציאה לעבודהההקהילה בעקבות  עינימעמדו של בן הישיבה בת תפיס

ניתנו  נבדקל. מעמדם בקהילהעל או תשפיע  משפיעהיציאה לעבודה הכיצד נשאלו  המרואיינים

 ;/-שקודד כ ,"יעלה"( המעמד): יציאה לעבודההבעקבות  ש אפשרויות לדרג את מעמדוושל

-ל כל תוצאה מעל, לאור זאת .1-שקודד כ ,"ייפגע"( המעמד)ו ;4-שקודד כ ,"לא ישתנה"( המעמד)

ושה דיווח על פיר 4-מ התוצאה פחותשבעוד , ה במעמד בקרב הקהילהיפירושה דיווח על עלי 4

 סבוריםלומדים ה, זרמיםניתן לראות שבקרב כל ה 14המוצגות בלוח מהתוצאות  .ירידה במעמד

נראה . עובדיםבהשוואה לדעתם של ה ,יציאה לעבודההבעקבות ייפגע מעמדם בקהילה כי 

ועל כן , לומדיםהחבריהם ים דמשמזה ליחס טוב מנחשפים בעקבות היציאה לעבודה העובדים ש

  .חיובי יותרבאופן מעמדם הם מעריכים את 

 , יציאה לעבודהכתוצאה מדירוג המעמד בקהילה ממוצע : 18לוח 

 חרדי זרםו לפי מצב תעסוקתי

 ."יעלה" - /  ;"ישתנהלא " - 4   ;"ייפגע" -1

 

ם ר י   ז ד ר  ח

י ת ק ו ס ע ת ב  צ  מ

 בין עובדים ללומדים הפרש עובדים לומדים

 +9/.1 1.21 4/.1 ליטאים

 +1.19 4.12 1.91 חסידים

 +1.49 1.11 1.59 ספרדים

 +1.45 1.91 1.65 זרמיםכל ה

 4111, טרכטינגוט: הנתונים מקור  

 ביותרהירידה הרבה הליטאים מדווחים על  .בשאלה זו זרמיםשונות בין ההסתמנה זאת  יחד עם

אבות הם שהליטאים  כךעם  עולה בקנה אחדנתון זה . בקהילה בעקבות יציאה לעבודה םבמעמד

יציאה את הרואים  הםומנהיגיהוא הגבוה ביותר ם בקרבהלומדים שיעור , 'חברת הלומדים'

והדבר , מקובלת היציאה לעבודה לאחר הנישואין ,לעומת זאת, בקרב החסידים. הבשליל לעבודה

. הז זרםמבדים שנבדקו הן הלומדים והן העועליו דיווחו שמשתקף היטב במעמד הגבוה יחסית 

יציאה לעבודה הסביבה בה לגם חשופים הם אך , הספרדים מתחנכים ברובם בישיבות ליטאיות

  .באור כה שליליבפיהם  תוארתמיציאה לעבודה אינה הלכן ונורמטיבי  צעד נחשבת

את הגברים להכיל של הקהילה החרדית  הם אות מעודד לגבי יכולתה הנתונים אל 

 ירידת מעמדו של העובד אינו מתממש בפועללהחשש ן מתברר כי חלק מ. לעבודההיוצאים 

 ,בישיבהכשלמד  כיבדוהומכבדות את העובד כמעט כפי ש − אפילו ליטאיותו − ומרבית הקהילות

 .עם צאתו לעבודה מעטבבה מעמדו אף עולה ש, שלא לדבר על הקהילה החסידית
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 כלפי היציאה לעבודה משפחה-קרובישל  תםת עמדתפיס

, ההורים, האישה: כי הם הקרובים להם ביותר נוערישש משפחה-קרובישה יחמ הוצגו נבדקיםל

כל קרוב את עמדתו המשוערת כלפי  שבילהם נתבקשו לדרג ב. רבנים וחברים, הורי האישה

תמכו 3לא י" -/;  "התנגדו3י" -4 ;"התנגדו בתוקף3י" -1: דרגות 5וזאת על פני , לעבודה תםיציא

המשפחה ככל שקרוב כי  היתהההשערה . "יזמו את הרעיון" -5; "תמכו3י" -2; "התנגדו3ולא י

על כן . יותר עמדתו כלפי היציאה לעבודה תהיה שלילית, יותר סמכותיתמבוגר בגילו ובעל עמדה 

חיובית מזו של ההורים  תהיה, נבדקגילו של ה-שהם לרוב בני ,שיערנו שעמדת האישה והחברים

כן מספרם נמוך על ו, נשואים נבדקיםענו רק  ,לשאלה העוסקת בעמדת האישה והוריה. והרבנים

 . הרבנים והחברים, שענו על עמדת ההורים המאל

החיובית היא ועמדת החסידים במובהק עמדת הליטאים היא השלילית ביותר גם בהיבט זה 

שוב ניתן . צל העובדים והן אצל הלומדיםאהן , דפוס זה מופיע אצל כל סוגי הקרובים. ביותר

ומחזיקים באופן האדוק  'חברת הלומדים'לראות שהליטאים מצדיקים את מעמדם כמייסדי 

אצל הליטאים עמדת הרבנים היא השלילית ש שוםזה גם מ. ביותר בשלילת היציאה לעבודה

מדריכה את צעדיהם של שיגי העדה ועמדתם השלילית כלפי יציאה לעבודה היא הם מנה :ביותר

, אצל החסידים קיימות נורמות של יציאה לעבודה לאחר הנישואין זאת לעומת. ב בני הקהילהור

בו הם  ,ביניים-הספרדים מייצגים מצב. מעמדעלייה ביתרון ובכך ולעתים הקרובים אף רואים 

 .באופן גורף עבודהאינם שוללים את ה צד שניאך מ ,הליטאית העמדהן ממצד אחד מושפעים 

 

 ,יציאה לעבודההעמדת הקרובים כלפי ת תפיסשל דירוג ה ממוצע :14לוח 

  חרדי זרםו מצב תעסוקתילפי  

 ;"התנגדו3יתמכו ולא 3ילא " -/ ;"התנגדו3י" -4  ;"התנגדו בתוקף3י" -1
 "יזמו את הרעיון" -5   ;"תמכו3י" -2 

 יציאה לעבודההת עמדת האישה כלפי תפיס .א

 

ם ר י   ז ד ר  ח

י ת ק ו ס ע ת ב  צ  מ

 בין עובדים ללומדים הפרש עובדים לומדים

 +1.15 29./ 22./ ליטאים

 +1.19 2.16 92./ חסידים

 +1.41 /9./ /2./ ספרדים

 +1.11 12./ 22./ זרמיםכל ה

 

 יציאה לעבודההת עמדת ההורים כלפי תפיס .ב

 

ם ר י   ז ד ר  ח

ב  צ ימ ת ק ו ס ע  ת

 ביןעובדים ללומדים הפרש עובדים לומדים

 +1.12 12./ 4.12 ליטאים

 +1.21 64./ 41./ חסידים

 +1.46 //./ 12./ ספרדים

 +1.42 41./ 11./ זרמיםכל ה
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 יציאה לעבודההת עמדת הורי האישה כלפי תפיס .ג

 

ם ר י   ז ד ר  ח

י ת ק ו ס ע ת ב  צ  מ

 לומדיםל עובדים בין הפרש עובדים לומדים

 +1.42 4.91 4.22 ליטאים

 +1/.1 /1./ 25./ חסידים

 +/1.2 54./ 19./ ספרדים

 +1/.1 55./ 42./ זרמיםכל ה

 

 יציאה לעבודההת עמדת החברים כלפי תפיס .ד

  

ם ר י   ז ד ר  ח

י ת ק ו ס ע ת ב  צ  מ

 בין עובדים ללומדים הפרש עובדים לומדים

 +1.15 41./ /1./ ליטאים

 +1.19 26./ 62./ חסידים

 +1/.1 21./ 21./ ספרדים

 +1.19 66./ 22./ זרמיםכל ה

 

 יציאה לעבודההת עמדת הרבנים כלפי תפיס .ה

 

ם ר י   ז ד ר  ח

י ת ק ו ס ע ת ב  צ  מ

 בין עובדים ללומדים הפרש עובדים לומדים

 +1.16 4.99 /4.1 ליטאים

 +1.24 96./ 42./ חסידים

 +1.14 51./ 4.61 ספרדים

 +1.65 21./ 4.26 זרמיםכל ה

 4111, טרכטינגוט: הנתונים מקור

 

 קרוביעמדות מבין  החיובית ביותר אהיעמדת האישה כלפי העבודה  הנתונים עולה כין מ

 ה אחת עם נשותיהםצסקרים הראו כי גברים היוצאים לעבודה עושים זאת ברובם בע. המשפחה

עולה על זו של כל הנשים תמיכת שעל כך  האיאין פלש מכאןו, (4115, קינג וגזית: למשל אצל)

  .האחרים

הם שכן  ,בכך אין פליאההיא השלילית ביותר וגם כלפי היציאה לעבודה עמדת הרבנים  

דווקא ראוי לציין כי . ם באופן חיוביבעיניההיציאה לעבודה לא תיתפס מכאן ששומרי הגחלת ו

דיווחו שמה דיווחו הלומדים לשה מבין ביותר משמעותי ה פערה נרשםהרבנים  תתפיסת עמדב

כלפי  עובדבעיני ה יותרגם עמדתו של הרב חיובית נראית לאחר היציאה לעבודה , כלומר. העובדים

 .הצעד שנקט

רבות נהוג  קהילות חרדיותב. הורי האישה עמדתההורים לבין עמדת בין שמעניין היחס  

 ,ככל שניתןד שנים רבות ומללוכל שהבעל יכדי , טרם חתונתםדירה שההורים קונים לזוג הצעיר 
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קהילות ההורים מתחלקים בעול שווה הן בחלק מאך בעוד ש. ללא עול שכירות או משכנתא

זהו שריד ממנהג . נושאים במרבית ההוצאותהם שבקהילה הליטאית נהוג שהורי האישה , בשווה

כדי שיעסוק " מושיבו על שולחנו"חכם ו-תלמידנהג לקחת העשיר ם ש, אירופה-הישיבות במזרח

לא , ללמוד שנים רבותישב  נםחתשאשר נתנו מהונם למען  ,ם לבתסביר להניח שהורי .בתורה

 ,ואכן. ראו זאת בעין חיובית יותרישלו י והורישבעוד , ו לעבודהתיציאאת ייראו בעין יפה 

אך , הממצאים מראים שבקרב החסידים והספרדים עמדת הורי האישה חיובית מזו של ההורים

 .י האישה שלילית מזו של ההוריםבקרב הליטאים עמדת הור

יוצא לעבודה מי ששל  מניעיולככל הנראה מבינים , בהיותם קרובים בגילם ,גם החברים 

הבחור ן הבוגרים מ ,הורי האישה והרבנים, ההוריםלעומתם . ורואים זאת באורח חיובי יחסית

 . צעדו זהמייצגים גישה שלילית יותר כלפי , היוצא לעבודה

מה ה מובהקת בין יעלי הנמצא, ובפרט בעמדת הרבנים ,כל הקרוביםאצל : לסיכום 

, נראה שכאשר היציאה לעבודה הופכת לעובדה .העובדים ודיווחמה שבין הלומדים ל ודיווחש

 .באופן חיובי יותר כךה הקרובים ומתייחסים לעממשלימים 

 

 דיון ומסקנות

 ממצאים עיקריים

עיקרית הכסיבה  פרנסה-קשיימדווחים על  , שלומדים ישיבות-בניכי עולה  המחקר מתוצאות

בישיבה  םהלימודיהנעוצות בגם על סיבות  יםדווחמעובדים ש ישיבות-בנישבעוד , ליציאה לעבודה

ן חוששים מ שלומדים ישיבות-בניכי  במחקר עוד נמצא. כסיבה מספקת לעזיבת ספסל הלימודים

בסביבת העבודה ומקשיים חיים חרדי -על אורחהיכולת לשמור ן מ, הסתגלות למאפייני העבודהה

כן  כמו. חששות נמוכים באופן מובהקמדווחים על עובדים שאלה שכבר בעוד , חברתיים בעבודה

נשאלים הכש. מאידך גיסא לומדיםמחד גיסא לבין השל העובדים  יהםותתפיסנמצאו הבדלים בין 

מימוש עצמי ניתן להשיג ", "כלכלית לעוסק בתורה צפויה רווחה: "היגדים כמוהתבקשו להגיב על 

אחוזי היו , "רק מי שאינו מצליח בלימוד תורה צריך לצאת לעבודה"או " ידי לימוד תורה-רק על

שיעור הסכימו להם בשתי הקבוצות היגדים שאמנם היו . יותר ההסכמה בין הלומדים גבוהים

תו של העובד להקדיש חלק חוב"או " לעם ישראל אין קיום ללא לימוד התורה"כמו למשל , גבוה

בזכות הסכמה רבה יותר להיגדים  הניכרהעובדים אלה אך ככלל אצל , "מיומו ללימוד תורה

 . יציאה לעבודהה

ים את מעמדם בקהילה באופן חיובי סתופ שיצאו לעבודה ישיבה-בניכי גם במחקר נמצא 

ביחס  ישיבה-בניתם של משפח-כך גם עמדת קרובי. לומדיםהשתופסים אותו  כפייותר מ

. הלומדים בעיניהעובדים מאשר בעיני נתפסת כחיובית יותר , לעבודהשל אלה תם יציאאפשרות ל

 .בהמשךכפי שיפורט , ההבדלים נמצאו קטנים ולא מובהקיםן ראוי לציין כי חלק מ

. המרכיבים את החברה החרדית זרמיםהבדלים משמעותיים בין הגם התוצאות עולים ן מ

חלוקה . חסידים וספרדים, ליטאים: ת החברה החרדית לשלוש קבוצות מרכזיותמקובל לחלק א

ועל פיה חילקנו את אוכלוסיית ( 4114, גרילק)ם יזו מתבססת על מאפיינים היסטוריים וסוציולוגי

יציאה הה השלילית ביותר כלפי תפיסה רווחתהליטאי  זרםכי בקרב ה ,למשל ,כך נמצא. המחקר

אצל החסידים שבעוד , שנים רבותלאורך בלימוד תורה בישיבה ביותר חזקה הדבקות הלעבודה ו
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בקרב . עידוד לעשות זאתניכר ים אף אחדובמקומות , יציאה לעבודהכלפי הת הבנה רווח

אצל שבעוד , הליטאים והחסידים קיימת רמה גבוהה של רצון להתבדל מהחברה הכללית

באים לידי ביטוי במשתנים  הדלים אלהב. יותר הנמוכ ההספרדים הרצון להתבדלות קיים ברמ

  .כפי שנפרט להלן, שונים

עשויים להצביע על כך שהעובדים , לומדיםבין הבין העובדים ל במחקר שנמצאו ההבדלים

רואים ביציאה הם אך בה בעת , ממשיכים לדבוק בקיום התורה והמצוות בפרשנות מחמירה

אכן התנגדות שבמידה . ות של השתלבות בחברה הכלליתתפיסחיובי ונוקטים  צעדלעבודה 

הדבר מצביע על הסכמה , המשפחה והחברה פוחתת כאשר היציאה לעבודה הופכת מציאות

 .התפתחותה של החברה החרדיתלקהילתית לתהליך והבנה כי הוא חיוני לשרידותה ו

ופציה לומדים רואים את העבודה כאש ישיבות-בניללמוד כי גם התוצאות ניתן ן מ

אך עם זאת קיימים אצלם חששות מפניה והם מחזיקים , פרנסה-קשיי מחמתאפשרית בעיקר 

מעגל הגברים החרדים היוצאים לעבודה בשל התרחבות . ות השוללות את התהליךתפיסבחלקם ב

יפחתו החששות מפניה , ניתן לשער כי היציאה לעבודה תיהפך נורמטיבית, בשנים האחרונות

אצל קולקטיבית כלפיה   ואחריות  בחברה הכללית לפיתוח תפיסות של שילוב והדבר עשוי להביא

 . היוצאים לעבודה

 ות חיוביות תפיס

רק ים הביתה אחרדים היוצאים לעבודה אינם מבי ישיבות-בניכי הנתונים שהוצגו ניתן ללמוד ן מ

 בעוד. עבודההכלפי  ות חיוביות יותרתפיסאלא גם  ,בעברן ההכנסה שהיתה להם מגבוה  רשכ

כתוצאה רק לעבודה את היציאה הישיבה ואת עזיבת דעתם במעלים  בני הישיבות הלומדיםש

הצלחה -אי ל הרקע שלעלעבודה גם יציאה את ה נמקל מסוגליםעבודה ל היוצאים, צורך כלכלימ

חששות כבדים המלווים מחשבה על יציאה . עצמולכערך  עבודההאו אפילו עקב ראיית , בלימודים

 העובדים. בעבודההשתלבו שכבר  מיפוחתים ברמתם אצל , ו צעד זהנקטשטרם  האצל אללעבודה 

הרבה פחות מכך שהעבודה תפגע  חוששים, למאפייני העבודה ההתאמ-איפחות מגם  יםחושש

הם השתלבות בעבודה כתוצאה מן ההחברתיים  הםלדעת כי קשיי יםהחרדי ונוכח הםחיי-באורח

 . ונמוכים משחשב

. ישראל אין קיום בלי לימוד תורה-לעםה שתפיסים בדבק לעבודה שיצאו האלגם 

אך מעבר לכך פוחתת הדבקות , תורהליומו עתים -גם מסכימים שעל העובד לקבוע בסדר םמרבית

צפויה  משוכנע שלעוסק בתורהאינו  עובדה .מסורתיות הקשורות בעבודההחרדיות ה ותתפיסב

שרק מי  כךודבקותו ב ,תורהלימוד רק ב מימוש עצמיל הגיעניתן ל ה אםוהתהוא  ;רווחה כלכלית

חרדים שלא בקרב מעניינת העובדה שגם . פוחתת, צריך לצאת לעבודה יםשאינו מצליח בלימוד

זו בעקבות  התפיסבאופן מובהק ההסכמה עם  גוברת, "תורה ועבודה" השילוב שלהתחנכו על 

מנוגדת ולאומי -ציבור הדתיקרב הב הרווחתאמונה  זוהישוזאת למרות , צאתם לעבודה

 .לאידיאולוגיה החרדית

לימוד לות חרדיות הקשורות ליציאה לעבודה ותפיסנראה שניתן לחלק באופן ברור בין 

 ות הקשורותתפיסבשבעוד . מסורתלות חרדיות דתיות הקשורות לאמונה ותפיסלבין , תורה

באלו הקשורות לאמונה ומסורת הם מדווחים על שהרי , לעבודה מראים העובדים סימני שינוי

 .בישיבה למודעדיין לממשיכים ש הלאלאו זהה רמה קרובה 
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 יציאה לעבודה ללא נטישת התורה והחרדיות

, יוצאים לעבודה ממשיכים לדבוק בחיי תורה ומצוות בפרשנותם המחמירהההצעירים החרדים 

שינוי זה , גיסא מחד. יםותיהם כלפי העבודה נעשות חיוביות וחששותיהם מפניה פוחתתפיסאך 

מירידה רוחנית אפשרית  כבדחשש בקהילה החרדית לעורר  לולהיוצאים לעבודה ע המתרחש אצל

מגמות ההשתלבות והיציאה לשוק לו של אלו העוזבים את הישיבה ובכך להוות זרז להתנגדות

שכן כל חרדי היוצא , ייתכן שדווקא השינוי יתרום לזירוז התהליך גיסא אך מאידך. העבודה

משפחתו וסביבתו לראות ביציאה לעבודה , משפיע על ידידיו, לעבודה וחששותיו מפניה פוחתים

 . נורמטיבי וראוי צעד

שלילי המבטל תורה וגורם  צעדיציאה לעבודה בהחברה החרדית  האתרשנים במשך 

 תמיכה-למענקילהיזקק ללמוד שנים רבות ולהמשיך ישיבה -בנילזו גרמה  העמד. תלירידה רוחני

, השלא ניתן עוד לסמוך כלכלית על גורמים אלמ ,כיום. וסדות המדינהמתורמים וממ, מהמשפחה

 להגדיר מחדש את העבודה כדבר אפשריכיצד  :פשוטשאינו מתמודדת החברה החרדית עם אתגר 

האתגר . חיים החרדיאורח הל משך הזיקהעם לימוד התורה והחד בקנה א עלותיכול לש ,ולגיטימי

מבחינה זו הנתונים  .ם וברמה רוחנית גבוההיהעיקרי הוא שמירת העובדים במסגרת חיים חרדי

אך לא את , כלפי העבודה יהםותתפיסשהעובדים משנים את על כך ים צביעהם מ :מעודדים

ה ישפיע זאין לדעת כיצד תהליך  .ליהאות אופייה ורמת השייכ, ותיהם כלפי החברה החרדיתתפיס

 .דרך נכונה תהליך עולה עלהלעבודה מבחינת היוצאים כי  נראהאך , על בני הדור השני

 

 םיהחרדי זרמיםשימור החלוקה המסורתית של ה

 זרמיםחלוקה המסורתית בין ההנשמרת שנבדקו הנתונים עולה כי גם בקרב העובדים ן מ

ן התופעה מגלים את ההסתייגות הרבה ביותר מ ,"אבות חברת הלומדים" ,הליטאים. יםיהחרד

החסידים . של תהליך זה בעיצומונמצאים עצמם גם כאשר הם , של יציאת צעירים חרדים לעבודה

בחברה חילונית ובקרבת  ייהשההן אך מביעים חשש מ ,מגלים הבנה והסכמה ליציאה לעבודה

הבנה ופתיחות לאינטראקציה עם מגלים ולכן , הטרוגניתהספרדים רגילים לשהות בסביבה  .נשים

 .מאיבוד הצביון החרדי והיכולת ללמוד תורהאך עדיין מביעים חשש  ,סביבת העבודה

פריקת עול ב לווהכך שהיציאה לעבודה אינה ממצביעה על שמירת החלוקה המסורתית 

הזיקה לערכים ו, לעבודהתחושת השייכות ממשיכה ללוות את היוצאים . החרדיות המסורתית

להפחית את האיום שחשים גורמים  יםעשויסימנים אלה  .נמשכת התרבותיים עליהם חונכו

 .תוך שמירה על שלמותה וחוסנה של החברה החרדית ,ולאפשר את המשכובקהילה כלפי התהליך 

יש , נמוך יחסיתעדיין המגזר החרדי  ןמשתלבים בעבודה מהמספר היוצאים ושלמרות 

התנגדות הירידה ברמת ה. מדיהמלגידול בנהיה עדים , התופעהמפני  ככל שתפחת החרדהש להניח

בין מעשיהם בפועל לבין לעבוד היוצאים  חשיםהדיסוננס שן מ תיציאה לעבודה נובעל

סובלנות כלפי התופעה האת  חזקת זה ם של רבים לתהליךותרפטצה. עליה חונכושהאידיאולוגיה 

חברה קרב הבככל שיתקבלו בהבנה רוחנית גבוהה ו-רמה תורניתישמרו על העובדים ככל ש

התורה לשמור על מצוות ממשיכים  יםבדוהע בניהשתיווכח החברה החרדית שגם כ. החרדית

, ולזכות בלגיטימציה רמטיבי בקהילהנו קבל דימויעשוי התהליך ל, על קלה כחמורהומקפידים 
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העבודה  כוחלבין הצטרפות ל תורנית גבוההעל רמה בין המשך השמירה נאות ן וזיאושג יכך ו

 .חיי המעשהלו

של  יציאה לעבודהאת השוללת ביותר זו המהמחקר עולה כי הקהילה הליטאית היא 

של  המגמהרצוי ש. לאפשרות זו גישה חיובית יחסית יכרתאצל חסידים וספרדים נשבעוד , בחוריה

ת דבר שיסייע להעצמ, יוביח צעדות בה קהילות הרואתחל בקרב השילוב חרדים בעבודה 

ניסיון . אחרים זרמיםולהפצתו לללגיטימציה שלו , קונוטציה חיובית סביבויצירת ל, התהליך

 .ה הפוכה של בידול והסתגרותתוצאעלול לגרום ל, או לשנות בכוח עמדות וגישות ,לכפות

 

 עם האוכלוסייה הכללית  חיים משותפיםאפשרות ל

חוששים פחות ופחות מסביבת העבודה שלהם  שיוצאים לעבודהנתונים עולה כי גברים חרדים ן מ

 ההשתלבותבבד עם -ניתן לשמר את החרדיות בדמכאן ש. ומן המגע עם החברה הכללית

הנתונים , גיסא מאידך. שמירת החרדיותלעיקרי תנאי וכי ההתבדלות אינה , באוכלוסייה הכללית

להחזיק ממשיכים עובדים חרדים שמתברר שה. בפני החברה החרדיתפשוט  מציבים אתגר לא

בעקבות היציאה  שלהם אינה פוחתת 'יראת השמים'ו ,באורח החיים ובאידיאולוגיה החרדית

ושת תוך הגברת תח, קרב את היוצאים לעבודהאם תהחרדית טוב תעשה החברה . לעבודה

על לשמור בה בעת ווהולך דים גדל תוכל להפיק יתרון ממספר עובהיא כך  .שייכותם לקהילה

 .ערכיה ועקרונותיה, זהותה

חלק מבניה עם יציאתם של  המשלימהולכת והחרדית קהילה ההמחקר מצביע על כך ש

של היוצאים לעבודה סביבתם הקרובה לא רק . חיוני ומחויב המציאות בכך צעדלעבודה ורואה 

רוחניים דרך -רבנים ומורי עמדתם שלגם אלא , כלפי התהליך סובלניתעמדה  בדיעבד המגל

אנו . חייו החרדי-מבלי שנטש את אורח לב בעבודהתמש בן הישיבהשלאחר  משתנה לחיוב

יחד עם השלמה גוברת והולכת של בגדל בו מספר היוצאים  ,תהליך מאוזן והדרגתימאמינים כי 

ובחיי המעשה  התעסוקהלהפחית התנגדויות ולהביא לשילוב יעיל של חרדים בשוק עשוי  ,הקהילה

 . מדינת ישראלשל 
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