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תמצית

ונשים  גברים  בקרב  גבוהה  השכלה  רכישת  של  המגמה  מתגברת  האחרונים  בעשורים 
מהמגזר החרדי. בין השנים תש״ע-תש״ף )2019/20-2009/10( נרשמה עלייה של 180% 
בקצב הגידול של הסטודנטים החרדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ובשנים אלו 
שיעורם של הסטודנטים החרדים מתוך כלל הסטודנטים בישראל עלה מ־2% ל־4% )מלאך 
וכהנר, 2020(. מגמה זו נובעת מהצטלבות של גורמים רבים, וביניהם: מדיניות הממשלה 
בתחומי הרווחה, שינויים בשוק התעסוקה במגזר החרדי ובמגזר הכללי, הפעלת תוכניות 
ייעודיות לחרדים באקדמיה ובתעסוקה ושינויים תוך־מגזריים, כגון מודרניזציה והבנת 
הפוטנציאל הטמון בהשתלבות בתעסוקה איכותית. לצד שינויי עומק בהנהגה, בתרבות 
ובכלכלה — אשר מובילים לפתיחות הולכת וגדלה מצד חלקים בחברה החרדית ללימודים 
באקדמיה — גם כיום עומדים בפני גברים ונשים מהמגזר החרדי חסמים רבים להשתלבות 

מיטבית בהשכלה הגבוהה.

המחקר הנוכחי הוא חלק ממחקר מלווה לתוכנית היובל,1 והוא מתמקד באתגרים הייחודיים 
כיצד. לבחון. מבקש. המחקר. הגבוהה.  בהשכלה  החרדית  האוכלוסייה  של  להשתלבותה 
מתבצע.כיום.השילוב.של.סטודנטים.חרדים.במוסדות.להשכלה.גבוהה.בישראל.בכלל.
ובירושלים.בפרט,.אילו.מענים.ניתנים.לסטודנטים.לצורך.התמודדות.עם.החסמים.
המקשים.עליהם.בהשתלבות,.מהן.החולשות.של.המערכים.הקיימים.לשילוב.חרדים.

בהשכלה.הגבוהה.וכיצד.ניתן.לשפרם.

לצורך המחקר נותחו נתונים מנהליים ונערכו ראיונות עם בעלי תפקידים במוסדות להשכלה 
גבוהה ועם אנשי מטה מהמועצה להשכלה גבוהה, מהרשות לפיתוח ירושלים ומהתאחדות 

הסטודנטים והסטודנטיות הארצית. 

מן המחקר עלו תובנות רבות באשר לטיבם של המערכים הפועלים בשלבי ההשתלבות 
השונים: נמצא כי לשלב.ה׳קדם.אקדמיה׳ השפעה רבה על הצלחת הסטודנטים הן בתיווך 
ושיפור המעבר ללימודים אקדמיים והן בהצלחה, מאוחר יותר, בלימודים האקדמיים עצמם; 

1 החלטת ממשלה 1483 — תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים, 2 ביוני 2016

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1483

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1483
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בשלב.הלימודים.האקדמיים בלט הצורך בהרחבת הסיוע הכלכלי; ובשלב.ההשתלבות.
בתעסוקה נמצאו פערים בין ההתייחסות ללימודים אקדמיים כאמצעי לשילוב בתעסוקה 
לבין היעדר הכנה וליווי של הסטודנטים בתהליך מורכב זה; ברמה.הלאומית, בלט הצורך 
בשיח שוטף בין הסטודנטים, המוסדות והמועצה להשכלה גבוהה וביצירת פלטפורמות 
להיוועצות והעברת מידע לגבי המידה שבה הסיוע המוצע מותאם לצרכים של הסטודנטים 

החרדים.

להלן סיכום ההמלצות המרכזיות שעלו מן המחקר:

קדם אקדמיה

הוספת רכיב של הכנה לאקדמיה ולתעסוקה אקדמית למרכזי ההכוון בקהילה וגיוס   
מועמדים דרכם. 

יצירת אוגדן מידע אמין וזמין על המוסדות ומסלולי הלימוד הקיימים עבור האוכלוסייה   
החרדית בישראל, רצוי בפורמט דיגיטלי ומודפס.

מתן ליווי אישי על ידי רכז אקדמי חרדי )חיוני במיוחד בשל היעדר מודלים לחיקוי   
ומקורות להתייעצות בקהילה(.

הגדרת קורסי מעבר שהצלחה בהם תיתן פטור מהמכינה הקדם אקדמית.  

ייסוד קורס הכנה כללי שיתמקד בהעמקת ההיכרות עם תחומי לימוד ומוסדות לימוד    
שונים. בסיומו יבחרו הסטודנטים את מסלול הלימודים.

מציאת דרכים לתמרץ כלכלית צעירים חרדים לפנות לאקדמיה, בעיקר גברים, והענקת   
ביטחון כלכלי מראש למימון הלימודים )שכר לימוד וקיום(.

שילוב בלימודים

הוספת תחומי לימוד נוספים במח״רים כדי להציע מגוון רחב יותר של תחומי לימוד.  

פרו־אקטיביות של המוסדות במעקב אחר המצב של הסטודנטים החרדים; הצעת סיוע   
ובחינת האפקטיביות שלו; ואיסוף מידע ברמה המוסדית והלאומית ולמידה מתמשכת 

מניתוחו.

עם  וליצור  הסיוע  איכות  את  להבטיח  כדי  ומרצים  מקצוע  אנשי  ידי  על  סיוע  מתן   
הסטודנטים קשר אישי וקשרי מנטורינג.
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מציאת דרך אפקטיבית לשיפור השליטה באנגלית של הסטודנטים החרדים.  

ליווי אישי על ידי רכז חרדי בקמפוסים הראשיים.  

סיוע כלכלי: הלוואות ודחיית תשלום שכר הלימוד לעתיד; וסבסוד או מימון קורסי   
אנגלית לצורך קבלת ״פטור״.

מציאת פתרון לזיהוי שיטתי של סטודנטים חרדים בקמפוסים הראשיים.  

נשירה מלימודים

מניעת נשירה: איתור מוקדם של הקשיים והצעת מענה מתאים; ניטור שוטף של מצב   
הסטודנטים; שמירה על קשר אישי; הקדמת האבחון של לקויות למידה לשלב הקדם 
האקדמיה )ייתכן במסגרת המכינה הכללית או מרכזי ההכוון, ראו הצעה בפרק ׳קדם 

אקדמיה׳(; שיפור מערך הסינון ללימודים; ושיפור תיאום הציפיות.

ליצירת  פעולה  בשיתוף  לפעול  השונים,  גורמיה  על  המדינה,  על  בנושרים:  טיפול   
התעסוקה,  ועד  והעל־תיכונית(  )הגבוהה  ההשכלה  דרך  מהתיכון,  רציפה  הסתכלות 
ועתיד  אחרת  אקדמיים, הכשרה מקצועית  לימודים  חזרה  מסלולי  לנושרים  ולהציע 

תעסוקתי.

הכנה לשילוב בתעסוקה

שילוב  של  המטרה  לקידום  כאמצעי  היא  גבוהה  השכלה  לרכישת  הרווחת  ההתייחסות 
במוסדות  לתעסוקה  הכנה  מקבלים  שלא  כמעט  החרדים  הסטודנטים  אולם  בתעסוקה. 

להשכלה גבוהה.

במהלך הלימודים: הקמת מרכזי תעסוקה לחרדים במוסדות להשכלה גבוהה או יצירת   
שיתופי פעולה עם מרכזי הכוון מחוץ לאקדמיה, תוך התאמתם לתעסוקה של אקדמאים 

חרדים; ובנייה וחיזוק של קשרי אקדמיה-תעסוקה. 

בסיום הלימודים: סיוע לבוגרים בשילוב בתעסוקה.  

מדיניות

ברמה  משמעותיים:  שחקנים  שני  פועלים  הגבוהה  בהשכלה  חרדים  שילוב  בסוגיית 
הלאומית — המועצה להשכלה גבוהה, ובירושלים — משרד ירושלים ומורשת )באמצעות 

הרל״י(.
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ידי המועצה להשכלה גבוהה:  הסוגיות שנדרשת בהן הסתכלות ברמה הלאומית על   
לימוד  תחומי  פתיחת  ואיכותה;  הסיוע  במעטפת  השימוש  על  מידע  וניתוח  איסוף 
נוספים בשלוחות לחרדים; מציאת דרכים לשיפור השליטה באנגלית של הסטודנטים 
הסיוע  הרחבת  הראשיים;  בקמפוסים  החרדים  הסטודנטים  בזיהוי  הקלה  החרדים; 
הכלכלי; ייסוד פורומים משותפים למועצה להשכלה גבוהה ולמוסדות למפגש מתמשך 
של למידה מקצועית, דיון ועדכון; ופיתוח מענים עבור החרדים הגרים בפריפריה — 

בצפון ובדרום הארץ.
ולפני ואחרי הכול: בניית מדיניות לשילוב האוכלוסייה החרדית במוסדות להשכלה   
הלימודים  סוגיית   — כך  ובתוך  סביב עצם שילובם באקדמיה,  לאור המאבק  גבוהה 

בהפרדה.

חרדים  בשילוב  ולתמוך  להמשיך  כיצד  מחדש  נבחן  כיום  ומורשת:  ירושלים  משרד   
באקדמיה בירושלים. התמיכה של הרשות לפיתוח ירושלים יכולה לבוא לידי ביטוי 
בייזום פיילוטים וחממות פיתוח ללמידה ברמה העירונית, שממנה ניתן לצאת לשינויים 
ברמה הלאומית, למשל בנושאים: הכוון והכנה לאקדמיה; שילוב לימודים אקדמיים 
חדשים  לימוד  בתחומי  בוטיק  תוכניות  פיתוח  לגברים;  ובכוללים  לנשים  בסמינרים 

בשלוחות לחרדים; הכנה לתעסוקה בזמן הלימודים; ובניית מענה המשך לנושרים.

לסיכום, המחקר הצביע על נושאים רבים הדורשים המשך טיפול, פיתוח, חשיבה ולמידה. 
נושאים אלה עומדים לפתחם של גורמים רבים, בראשם המל״ג, משרד ירושלים ומורשת, 
הרווחה  העבודה  החינוך,  משרדי  ההכוון,  מרכזי  גבוהה,  להשכלה  המוסדות  הרל״י, 
והשירותים החברתיים ועוד. עבודה מאומצת, מסונכרנת ומתואמת, תוך הסתכלות־רצף 
ואקדמית  על־תיכונית  דרך השכלה  מבית הספר,  בו —  ועל הפרטים  הציבור החרדי  על 
לקידום מטרות המדינה לשילוב הציבור החרדי  יובילו   — הולמת  ועד שילוב בתעסוקה 
באקדמיה ובתעסוקה. בשל המקום המרכזי שתופסת ירושלים בציבור החרדי, יש לראות 

בה זירה לפיתוח מענים חדשים וייחודיים לצרכים שעלו במחקר. 
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1. מבוא

בעלי השכלה גבוהה נהנים מרמת חיים גבוהה יותר, מרוצים יותר מחייהם, מדווחים פחות 
יותר, שיעורי התעסוקה  על בדידות, מורשעים פחות בדין הפלילי, מצב בריאותם טוב 
ניכרת )הלשכה המרכזית  והסיכון שלהם לחיות בעוני נמוך במידה  יותר  שלהם גבוהים 
לסטטיסטיקה, 2020( )להלן: למ״ס(. מכאן שהיתרונות לרכישת השכלה גבוהה ברורים. 
מובן  אינו  גבוהה  בהשכלה  שלה  השילוב  החרדית,  באוכלוסייה  מתמקדים  כאשר  אולם 

מאליו והוא מלווה בקשיים ובחסמים רבים.

במוסדות  חרדים  סטודנטים  של  השילוב  כיום  מתבצע  כיצד  לבחון  מבקש  זה2  מחקר 
להשכלה גבוהה בישראל בכלל ובירושלים בפרט, וכיצד ניתן לשפר את השילוב בהיבטים 
הידע  פערי  והשלמת  ללימודים  ומיון  )הכוון  באקדמיה  לשילוב  ההכנה  בשלב  השונים: 
באמצעות המכינות הקדם אקדמיות(, בתקופת הלימודים )הצרכים, המענים, מערך הסיוע 

והסיבות לנשירה(, ובראייה לעתיד )הכנה לתעסוקה והשתלבות בה(. 

מן הראיונות עלה כי לימודים אקדמיים אינם חלק ממסלול החיים הרגיל של בני ובנות 
ואלו  וגברים,  נשים  של  החיים  מסלולי  בין  רבים  הבדלים  קיימים  וכן  החרדי,  המגזר 
משפיעים על שילובם בהשכלה גבוהה. מסלול החיים המקובל של הגברים החרדים עובר 
דרך לימודים בישיבה, מתוך רצון להקדיש את החיים לייעוד זה ולהיות ׳עילוי׳ ו׳תלמיד 
חכם׳ )סופר פורמן וקסיר, 2020(. בהתאם לחוק טל, רוב הגברים לומדים בישיבה לפחות 
25-24, ויכולים לפנות ללימודים אקדמיים רק לאחר מכן. בשלב זה של חייהם  עד גיל 
רובם כבר בעלי משפחות וצריכים לדאוג לפרנסה. לשם השוואה, שיעור הנשואים בקרב 
וכהנר,  )מלאך  הלא־חרדים  מהיהודים   61% לעומת  מהחרדים   85% על  עומד   20+ בני 
פערי  להשלים  נדרשים  והם   ,)2020 )מלחי,  ליבה  לימודי  חסרים  הגברים  רוב   .)2020
ידע עצומים כדי לעמוד בדרישות הקבלה ללימודים. לרוב, גם המגע שלהם עם החברה 
הכללית מצומצם יחסית, וההבדלים התרבותיים בין העולם החרדי שבו גדלו ובין העולם 

האקדמי — גדולים מאוד. 

2 תודתי לד״ר לי כהנר על המשוב המלמד לדו״ח זה.
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שנבחנו  לאחר  י״ב  כיתה  את  מסיימות  רבות  שונה.  החרדיות  הנשים  של  החיים  מסלול 
במספר בחינות בגרות ו/או בחינות ״חוצים״ )מבחנים של מכון סאלד המוכרים כשווי ערך 
למבחני הבגרות( ומתחילות ללמוד בסמינרים. כלומר, המשך לימודים הוא חלק ממסלול 
החיים המקובל של נשים חרדיות. כיום חלקן פונות ללימודים אקדמיים — בסיום כיתה י״ב 
)בגיל 19-18( או לאחר הסמינר )בגיל 21-20(. בשלב זה רובן מתחתנות ומקימות משפחה. 
גם הן מסיימות את מערכת החינוך עם פערי ידע, בעיקר באנגלית, אך אלה מצומצמים 
בהשוואה לפערי הידע של הגברים, ולרוב הן נמצאות במגע רב יותר עם החברה הכללית. 
מכאן שעיקר הקושי בשילוב באקדמיה אינו לימודי )בהשוואה לסטודנטים אחרים ברמה 
לימודית בינונית־נמוכה(, אלא בעיקר קושי סביב התנהלות בית-לימודים וקושי בהיבטים 
תרבותיים־קהילתיים. הפנייה של נשים לרכישת השכלה גבוהה קשורה גם לתמורות שחלו 
בלימודים בסמינרים. עד לפני כעשור הסמינרים הכשירו להוראה וחינוך. רוויה בתחום זה 
הובילה לכניסה של תוכניות לימוד נוספות, כמו תוכנית ח״ן ללימודי הנדסאות )גולדפרב, 
2011(. לשינוי זה הייתה השפעה על דחיית גיל הנישואין, והוא הוביל לפתיחת אפשרויות 
חדשות לתעסוקה בחברה הכללית ולהיווצרותן של קבוצות מנהיגות נשים )כהנר, 2018(. 
תמורות אלה נמשכות גם כיום, ונוספה להן חלופה של כניסת האקדמיה לסמינרים, למשל 

באמצעות לימוד קורסים של האוניברסיטה הפתוחה בסמינר.

בהקשר זה לא ניתן שלא להזכיר את ההתנגדות החריפה הקיימת בתוך החברה החרדית 
לרכישת השכלה גבוהה ולעיתים אף לכניסה לשוק התעסוקה הכללי, לצד שינויי עומק 
בחברה  חלקים  מצד  וגדלה  הולכת  לפתיחות  שמובילים  ובכלכלה,  בתרבות  בהנהגה, 

החרדית ללימודים באקדמיה )כהנר, 2020(.

מדיניות המועצה להשכלה גבוהה )להלן: מל״ג( באשר לשילוב חרדים בהשכלה הגבוהה 
נשענת על שני עקרונות מנחים )מל״ג, 2019א(: 

״הכרה במאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה החרדית, בעיקר בנושא פערי ההשכלה   .1
בינם לבין הציבור הכללי וכן בפערי ההשכלה בין גברים ונשים חרדים.״

״הכרה בכך ששילובם באקדמיה של חרדים החפצים בכך מחייב כיבוד אורח חייהם   .2
ומתן מענה הולם לצורכיהם.״ 

בהפרדה  ללימודים  באפשרות  גבוהה  להשכלה  במוסדות  ביטוי  לידי  באה  זו  מדיניות 
מגדרית ומגזרית בתנאים מסוימים, וכן בהגדרה ״מיהו חרדי״ — מי זכאי ליהנות מאותה 
הנחת  הייתה  זו  מדיניות  הראשיים(.  בקמפוסים  והן  החרדיות  בשלוחות  )הן  מדיניות 
אולם  בשדה,  יישומה  ועל  המדיניות  על  נשאלו  המרואיינים  הנוכחי.  במחקר  עבודה 
המחקר לא בחן האם זו המדיניות המיטיבה ביותר לשילוב חרדים באקדמיה. עם זאת, 
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מצד  והן  הקיימת  במדיניות  התומכים  מצד  הן   — בראיונות  רבה  בעוצמה  עלה  הנושא 
המתנגדים לה.

על  הקורונה  מגפת  השפעת  היא  זו  בתקופה  ממנה  להתעלם  ניתן  שלא  נוספת  סוגיה 
אלו  כל  וכיצד  הכללית,  והחברה  החרדי  הציבור  בין  היחסים  ועל  החרדים  הסטודנטים 
איכותית.  בתעסוקה  וההשתלבות  גבוהה  ההשכלה  בתחום  המגמות  על  להשפיע  עשויים 
איסוף המידע למחקר נערך ברובו במהלך חודש מאי 2020, בתחילת משבר הקורונה, ולכן 
אין התייחסות במחקר לסוגיה חשובה זו, אולם ראוי לבחון את הממצאים ואת ההמלצות 

העולות ממנו לאור השפעת המשבר.

המחקר הנוכחי הוא חלק ממחקר מלווה לתוכנית היובל.3 התוכנית שמה לה למטרה לחזק 
מחקר  במוקד  העומד  האקדמיה,  תחום  ביניהם  תחומים,  בארבעה  ירושלים  כלכלת  את 

זה.

המחקר יפתח בפירוט מתודולוגיית המחקר )פרק 2(. לאחר מכן יוצגו נתונים על שילוב 
חרדים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בכלל ובירושלים בפרט )פרק 3(, יוצגו סוגיות 
הקשורות לתנאים הקיימים בשלב שלפני הכניסה לאקדמיה )פרק 4(, לשילוב הסטודנטים 
6(, וכן  5(, ובתוך כך מיקוד בסוגיית הנשירה )פרק  החרדים בלימודים אקדמיים )פרק 
יוצגו סוגיות הקשורות  7(. בסיום  להכנת הסטודנטים החרדים לשילוב בתעסוקה )פרק 
למדיניות ברמה הלאומית )פרק 8(. בכל פרק יוצג הנושא, החסמים הקיימים בו והצרכים 

הדורשים מענה, וכן תובנות והמלצות שעלו מן המחקר.

3 החלטת ממשלה 1483 — תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים, 2 ביוני 2016

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1483

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1483
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2. מתודולוגיה

מטרת המחקר

ניתוח אופן השילוב של סטודנטים חרדים במוסדות להשכלה גבוהה על מנת ללמוד על 
הדרכים לשפר את שילובם.

שאלות המחקר

מהן הסוגיות העיקריות המשפיעות על אופן השילוב של חרדים בהשכלה הגבוהה?  .1

מהו מערך התמיכה הקיים לסטודנטים חרדים במוסדות להשכלה גבוהה?  .2

לאילו קשיים וצרכים של הסטודנטים החרדים אין מענה מספק?  .3

כיצד ניתן לשפר את השילוב של סטודנטים חרדים בהשכלה הגבוהה?  .4

הנושאים שנבדקו

מספר הסטודנטים החרדים בחלוקה לפי מאפיינים אישיים ולימודיים   

המוטיבציה לשילוב חרדים במוסד להשכלה גבוהה  

דרכים לגיוס סטודנטים חרדים, תהליך המיון והכוונה לתחומי לימוד  

המאפיינים של צעירים חרדים שמגיעים ללמוד באקדמיה  

דרכים לשילוב באקדמיה ותחומי לימוד  

חסמים לקראת שילוב באקדמיה  

ביטויים להפרדה מגזרית ומגדרית  

מערך הסיוע עבור סטודנטים חרדים ותשתית ארגונית  

נשירה מלימודים  
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הכנה לתעסוקה  

הצלחות בשילוב חרדים באקדמיה  

האתגרים המלווים שילוב חרדים באקדמיה  

תובנות מן הניסיון שנצבר עד כה לגבי מערך הסיוע והצרכים של סטודנטים חרדים  

מערך המחקר

במחקר נעשה שימוש בשני סוגים של מקורות מידע: 

מידע.מנהלי:.מידע זה נועד ללמד על המאפיינים האישיים והלימודיים של סטודנטים   
כלל  זה  חלק  בפרט.  ובירושלים  בכלל  בישראל  הגבוהה  ההשכלה  במערכת  חרדים 

ניתוח נתונים מן הלמ״ס.

מידע.איכותני:.המידע האיכותני נועד ללמד על היבטים ״רכים״ של שילוב חרדים   
שיסייע  לעתיד  מבט  לספק  וכן  והערכתו,  הקיים  הסיוע  מערך  מאפייני  באקדמיה, 
לפעול לשיפור השילוב של סטודנטים חרדים באקדמיה בהווה ובעתיד ולהגדיל את 

מספר הסטודנטים החרדים.

כמו כן, נערכו ראיונות עם הגורמים הבאים:

19 ראיונות וידאו  ראיונות.עם.בעלי.תפקידים.ממוסדות.להשכלה.גבוהה: נערכו   
המרואיינים   .2020 מאי-יוני  בחודשים  הקורונה(  להגבלות שחלו במשבר  )בהתאם 
)מרכזים  החרדיות  ובשלוחות  )רגילים(  ראשיים  בקמפוסים  תפקידים  בעלי  כללו 
לחרדים. להלן: מח״רים( האחראים על שילוב חרדים במוסד — מנהלי מח״רים, רכזי 
גיוס ורכזים בדיקנט הסטודנטים מכל המוסדות להשכלה גבוהה בירושלים וממוסדות 
נוספים מאזור המרכז, רובם מוסדות ציבוריים )מתוקצבים על ידי המועצה להשכלה 
חוץ־ ממוסדות  ומיעוטם  מל״ג-ות״ת(  להלן:  ולתקצוב.  לתכנון  הוועדה    — גבוהה  

תקציביים )אינם מתוקצבים על ידי מל״ג-ות״ת(. המחקר לא כלל מכללות לחינוך. 
לרשימת המרואיינים מהמוסדות להשכלה גבוהה ראו נספח א׳.

ראיונות.עם.אנשי.מטה:.נערכו 6 ראיונות פנים אל פנים/וידאו )בהתאם להגבלות   
שחלו בתקופת משבר הקורונה( בחודשים מרץ-ספטמבר 2020. רואיינו אנשי מטה 
ויועצים עצמאיים  )להלן: הרל״י(  ירושלים  ומהרשות לפיתוח  וממל״ג-ות״ת  ממל״ג 
שעובדים עם הרשות, וכן אנשי מטה מהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית. 

לרשימת המרואיינים מקרב אנשי המטה ראו נספח ב׳.
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מגבלות המחקר 

הוא  אך  באקדמיה,  חרדים  של  השילוב  את  לשפר  הדרכים  את  לבחון  מבקש  המחקר 
אינו כולל ראיונות עם סטודנטים חרדים שלומדים באקדמיה בימים אלה. למרות זאת, 
קבוצה ניכרת מהמרואיינים, בעלי תפקידים במוסדות להשכלה גבוהה, הם חרדים בעלי 
השכלה אקדמית שסיימו את לימודיהם בשנים האחרונות. בראיונות הם שיתפו מניסיונם 
העומדים  לנושאים  באשר  האישית  נקודת מבטם  את  ושיקפו  בעבר  חרדים  כסטודנטים 

במוקד המחקר.

אותה  מקבל  אלא  מגדרית,  בהפרדה  הלימודים  בסוגיית  מעמיק  אינו  המחקר  כן,  כמו 
כמציאות קיימת בעת הזו. במסגרת המחקר ניתן ביטוי נרחב לקולם של התומכים בהפרדה 
)בעצם קיום הראיונות עם בעלי תפקידים במוסדות האקדמיים, ובעיקר בשלוחות לחרדים(, 
וביטוי מצומצם לקולם של המתנגדים להפרדה. לסוגיות של התנגדות לרכישת השכלה 
גבוהה ולמדיניות ההפרדה יש השפעות רבות על האוכלוסייה החרדית הפונה ללימודים 

אקדמיים ועל הדרכים הפתוחות בפניה, אך כאמור — המחקר אינו עוסק בסוגיה זו.
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סטודנטים חרדים במוסדות להשכלה   .3
גבוהה

3.1 נתונים על כלל ישראל

בשנת הלימודים תש״פ )2019/20( למדו במוסדות להשכלה גבוהה כ־13,400 סטודנטים 
סטודנטים  כ־2,000  בנוסף,  מתקדמים.  לתארים  ו־16%  ראשון  לתואר   84% חרדים: 
לעומת  בישראל,  מכלל הסטודנטים  כ־4%  מהווים  במכינות. הסטודנטים החרדים  למדו 
סטודנטים   19,000 הוא   2022 לשנת  עד  המל״ג  של  היעד  באוכלוסייה.  מחלקם  כ־12% 
תשע״ט  לשנת   )2009/10( תש״ע  שנת  בין   — האחרון  בעשור   .)2020 )מל״ג,  חרדים4 
האקדמיות  במכללות  חל  הגידול  עיקר  חרדים.  סטודנטים   6,549 נוספו   —  )2018/19(
)גידול של 43%( ובמכללות לחינוך )28%(. באוניברסיטה הפתוחה חל גידול של 17% וביתר 

האוניברסיטאות — 5.12%

מגדר: מרבית הסטודנטים החרדים הם נשים )69%(. באוניברסיטאות נמצא שיעור דומה 
של נשים וגברים )56% ו־44% בהתאמה( לעומת שיעור גבוה בהרבה של נשים במכללות 

האקדמיות )69% נשים לעומת 31% גברים( )לוח 1(.

לוח.1:.סטודנטים.חרדים.לתואר.ראשון.במוסדות.להשכלה.גבוהה.בשנת.תשע״ט.
)2018/19(,.לפי.מגדר.וסוג.מוסד.)במספרים.ובאחוזים(

אחוזיםמספרים

גבריםנשיםסך.הכולגבריםנשיםסך.הכול

סך.הכול
אוניברסיטאות

מכללות אקדמיות
האוניברסיטה הפתוחה

מכללות לחינוך

10,849
1,437
4,909
1,821
2,682

7,439
811

3,369
1,108
2,151

3,410
626

1,540
713
531

100
100
100
100
100

69
56
69
61
80

31
44
31
39
20

מקור: לוח ב/9. שנתון החברה החרדית 2020, המכון הישראלי לדמוקרטיה

4 להסבר על היעד הנ״ל ראו פרק 3.2 אצל: מלאך, כהנר ורגב, 2016.

5 עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ״ס.
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תחומי לימוד: תחומי הלימוד הנפוצים בקרב סטודנטים חרדים הם מדעי החברה )19.6%( 
ומדעי הטבע ומדעי המחשב )13.7%(. תחומים אלה נפוצים יותר בקרב הגברים, כמו גם 
משפטים והנדסה ואדריכלות; בקרב הנשים נפוצים יותר התחומים חינוך והכשרה להוראה 
ומקצועות עזר רפואיים )לוח 2(. לאורך השנים חלו שינויים בשיעורי הלומדים בכל תחום. 
2018/19-2016/17 חל גידול בשיעור הלומדים מדעי החברה בקרב  למשל, בין השנים 
הסטודנטים החרדים )עלייה מ־10% ל־19.6%( וחלה ירידה בשיעור הסטודנטים החרדים 

הלומדים חינוך )מ־33% ל־30.7%(, עסקים )מ־13% ל־9.8%( ומשפטים )מ־8% ל־5.3%(.6

לוח.2:.סטודנטים.לתואר.ראשון.במוסדות.להשכלה.גבוהה.בשנת.תשע״ט.
)2018/19(,.לפי.קבוצת.אוכלוסייה,.מגדר.ותחום.לימודים.)באחוזים(

לא.חרדיםחרדים

 סך
הכול

 סךגבריםנשים
הכול

גבריםנשים

סך.הכול
מדעי הרוח

מדעי החברה
עסקים

משפטים
רפואה

מקצועות עזר רפואיים
 מדעי הטבע ומדעי המחשב

הנדסה ואדריכלות
חינוך והכשרה להוראה

100 
3.4 
19.6 
9.8 
5.3 
0.2 
9.8 
13.7 
7.4 
30.7 

100 
2.7 
17.8 
10.9 
2.9 
0.2 
12.9 
11.9 
5.1 

35.7 

100 
5.1 

23.6 
7.4 
10.7 
0.0 
3.0 
17.7 
12.5 
19.7 

100 
9.5 

26.6 
8.3 
5.4 
0.9 
4.5 
15.7 
16.8 
12.3 

100 
10.3 
31.6 
8.8 
5.4 
0.9 
6.9 
9.9 
9.2 
17.1 

100 
8.4 
20.5 
7.6 
5.3 
0.9 
1.5 
23.1 
26.3 
6.4 

מקור: לוח ב/10. שנתון החברה החרדית 2020, המכון הישראלי לדמוקרטיה

השכלת.ההורים: ל־36% מהסטודנטים החרדים יש לפחות הורה אחד בעל השכלה אקדמית. 
שיעור זה גבוה משמעותית בקרב הלומדים באוניברסיטאות )46%(, לעומת השיעור בקרב 
שלישים  כשני  כלומר,   .)32%( לחינוך  ובמכללות   )33%( האקדמיות  במכללות  הלומדים 

מהסטודנטים החרדים הם דור ראשון להשכלה גבוהה.7

6 מתוך שנתון החברה החרדית לשנים 2019 )לוח ב/10(, 2018 )לוח ב/11( ו־2017 )לוח ב/14(, המכון 

הישראלי לדמוקרטיה.
7 עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ״ס.
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3.2 נתונים על ירושלים8

41% מכלל  בשנת תשע״ט )2018/19( למדו בירושלים 4,500 סטודנטים חרדים9, שהם 
412 מהם למדו באוניברסיטה העברית,  הסטודנטים החרדים שלמדו בשנה זו בישראל. 
מבין   .)1 )תרשים  בעיר  לחינוך  במכללות  ו־865  בירושלים  האקדמיות  במכללות   3,223
האקדמי  במרכז  החרדים  הסטודנטים  של  חלקם  בלט  בירושלים  האקדמיות  המכללות 
הקריה  של  ירושלים  שלוחת  במוסד(,  הסטודנטים  מכלל   46% סטודנטים,   1,520( לב 
והמכללה האקדמית הדסה  29% מהסטודנטים במוסד(  )812 סטודנטים,  אונו  האקדמית 
אין  העברית  שלאוניברסיטה  לציין  חשוב  במוסד(.  מהסטודנטים   19% סטודנטים,   617(
מגזרית  בהפרדה  לימודים  מתקיימים  ובה  חרדים,  לסטודנטים  המיועדת  )שלוחה  מח״ר 
ומגדרית(, ואילו במכללות האקדמיות יש מח״ר, ומרבית הסטודנטים החרדים במכללות 

האקדמיות לומדים במח״רים ולא בקמפוסים הראשיים.10

תרשים.1:.סטודנטים.חרדים.בירושלים,.לפי.מוסד,.תשע״ט.)2018/19(.)במספרים(

מקור: עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ״ס

מגדר:.מרבית הסטודנטים החרדים הם נשים — 2,535 )70%( לעומת 1,092 גברים )30%(. 
לעומת   223( הנשים  ממספר  במעט  גבוה  הגברים  מספר  העברית  בעוד שבאוניברסיטה 

190(, במכללות האקדמיות יש רוב ברור לנשים )2,345 לעומת 869(.

8  מרבית הנתונים בפרק זה הם עיבודים של מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ״ס.  

9  סטודנטים שהשתייכו לבית הספר תיכון בפיקוח חרדי.

10 ראו פרק 5.1.
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האקדמיות  במכללות  הניהול  ומדעי  עסקים  לומד  נשים  של  גבוה  אחוז  לימוד:  תחומי.
גבוה  אחוז  בנוסף,   .)26%( העברית  באוניברסיטה  החברה  ומדעי   )25%( בירושלים 
הן  הטבע,  ומדעי  לרפואה(  עזר  מקצועות  )כולל  הרפואה  מקצועות  את  לומד  נשים  של 
מדעי  מקצועות  בלטו  הגברים  בקרב  העברית.  באוניברסיטה  והן  האקדמיות  במכללות 

הטבע באוניברסיטה העברית )29%( ובמכללות האקדמיות )26%( )תרשים 2(.

תרשים.2:.סטודנטים.חרדים.בירושלים,.לפי.סוג.מוסד,.מגדר.ומקצועות.לימודי.
עיקריים,.תשע״ט.)2018/19(.)באחוזים(

מקור: עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ״ס
הערות: אחוז הסטודנטים מתוך הסטודנטים אשר ידוע סוג הפיקוח אליו השתייכו, ללא מכללות לחינוך

השכלת.ההורים: בדומה למגמה הארצית, ל־37% מן הסטודנטים החרדים בירושלים יש 
לפחות הורה אחד בעל השכלה אקדמית, והיתר הם דור ראשון להשכלה גבוהה. שיעור 
 50% על  עומד  אקדמית  השכלה  בעל  אחד  הורה  לפחות  שלהם  החרדים  הסטודנטים 
מהסטודנטים החרדים באוניברסיטה העברית, 41% מהסטודנטים החרדים במרכז האקדמי 
לב, 38% בבצלאל, 32% במכללה האקדמית הדסה, 29% במכללת עזריאלי ו־28% בקריה 

האקדמית אונו )שלוחת ירושלים(.11

11 עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ״ס.

10

6

10

5

17

4

22

26

3

1

3

20

12

17

9

11

14

29

26

26

20

2

19

4

23

10

6

19

25

0% 20% 40% 60% 80% 100%

מכללות אקדמיות נשים

מכללות אקדמיות גברים

האוניברסיטה העברית נשים

האוניברסיטה העברית גברים

אחר

מקצועות עזר רפואיים
הנדסה ואדריכלות

משפטים

עסקים ומדעי הניהול
מדעי הרוח

מדעי החברה
מדעי הטבע ומתמטיקה



1819

מקום.מגורים: 41% מהסטודנטים החרדים שלומדים בירושלים גרו בה בתקופת התיכון, 
לירושלים. זאת בהשוואה לשיעור הסטודנטים שגרו  ביישובים מחוץ  גרו   )59%( והיתר 
בירושלים בתקופת התיכון בקרב בוגרי בתי הספר בפיקוח ממלכתי וממלכתי־דתי, שעומד 

על 26% ו־28%, בהתאמה.

בפרקים הבאים )פרקים 8-4( יוצגו ארבעה נושאים הנוגעים לשילוב חרדים באקדמיה. 
בכל פרק יוצג הנושא, ולאחריו ייסקרו החסמים והצרכים, ויובאו התובנות וההמלצות שעלו 
מן הניתוח. כאמור, המחקר כלל ניתוח של נתונים מנהליים וראיונות עם בעלי תפקידים 

במוסדות להשכלה גבוהה ועם אנשי מטה שונים. המידע נותח בצורה אינטגרטיבית. 
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4. קדם אקדמיה

הצלחת השילוב באקדמיה תלויה במידה רבה בשלב של ׳קדם אקדמיה׳ — החל מהשלב 
שבו מתחילים הרהורים על לימודים אקדמיים, דרך בירור מידע ובדיקת התאמה ללימודים, 
והצעדים  ללימודים  לקבלה  הסף  בתנאי  העמידה  בדיקת  לימודים,  ותחום  מוסד  בחירת 
הנדרשים לעמידה בתנאים אלו, ועד להתארגנות אישית ומשפחתית ללימודים באקדמיה, 
על כל המשתמע מכך. לשלב זה השפעה מכרעת על בחירת מסלול לימודים מתאים ועל 

היכולת להתמודד בעתיד עם האתגרים שלימודים באקדמיה מציבים.

4.1 תמונת מצב, חסמים וצרכים

התנגדות.ללימודים.באקדמיה:.ככלל, בקרב הציבור החרדי קיימת התנגדות ללימודים 
גם  נרחבת  בצורה  ומקובלת  החרדית  הרבנית  ההנהגה  ידי  על  מובלת  וזו  באקדמיה, 
בקרב הציבורי החרדי. להתנגדות הקהילתית עוצמה רבה כאשר מארג החיים האישיים 
והמשפחתיים מבוסס על חיי קהילה תוססים והדוקים. למרות זאת, בקרב חלקים בציבור 
צעירות  ובעיקר  חרדים,  צעירים   — רבנים  אישי של  באישור  או  עין  בעצימת   — החרדי 
חרדיות, פונים היום ללימודים אקדמיים בשיעורים הולכים וגדלים, אך עדיין לא בהיקף 

הרצוי על ידי המדינה.

בנוגע  החרדית  החברה  בתוך  קבוצות  בין  ההבדלים  את  מציגה   )2020( כהנר  במחקרה 
לשאלה ׳האם אתה מסכים כי טוב שחרדים ילמדו במוסדות להשכלה גבוהה׳. נמצא כי 
בעוד ש־60% מבני הקבוצה המודרנית ו־38% מקבוצת ״הנגיעות המודרניות״ הסכימו עם 
ההיגד, רק 24% מהקבוצה השמרנית ו־11% מהקבוצה האולטרה־שמרנית סברו כך. בשונה 
ממסלול החיים הנורמטיבי של חלק ניכר מן הצעירים בישראל, לימודים אקדמיים אינם 
חלק ממסלול החיים המקובל בקרב צעירים חרדים, במיוחד לא בקרב גברים חרדים. מכאן 
גבוהה  להשכלה  במוסדות  ללימודים  פונים  אשר  החרדים  והצעירות  הצעירים  שמרבית 
עושים זאת ללא תמיכת הקהילה, החברים והמשפחה, ללא תמיכה אישית וחברתית וללא 
תמיכה כלכלית. לפי כהנר, גם במידת התמיכה ניכרים הבדלים בין קבוצות בתוך החברה 
החרדית, כאשר בקרב הקבוצות המודרניות ניתן למצוא תמיכה רבה יותר לשילוב בהשכלה 

גבוהה לעומת הקבוצות השמרניות )שם(.
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היעדר.מודלים.לחיקוי,.מקורות.להתייעצות.ומקורות.תמיכה.בלתי־פורמליים:.היבט 
נוסף שמקשה על פנייה לאקדמיה הוא מיעוט הבוגרים. בחברה שבה קיים מיעוט של בעלי 
השכלה גבוהה, לא קיימים די מודלים לחיקוי שמהם יכולים צעירים ללמוד ואליהם לשאת 
את עיניהם. דור ראשון להשכלה גבוהה מתמודד עם חוסר ידיעה וחוסר הבנה עמוקים — 
ואין ממי לקבל מידע איכותי לגבי אפשרויות הלימודים הקיימות,  אין עם מי להתייעץ 
לימודים  של  והכלכלית  המשפחתית  האישית,  המשמעות  והלימודים,  הקבלה  דרישות 
באקדמיה ואפשרויות התעסוקה העתידיות. חוסר הידיעה האישית מלווה, כאמור, בחוסר 

הבנה ותמיכה מצד הסביבה הקרובה — המשפחתית, החברתית והקהילתית.

הכוונה.להשכלה.גבוהה:.לאור כל מה שתואר לעיל, אין זה מפתיע שהמוסדות להשכלה 
גבוהה דיווחו על קושי לגייס מועמדים ללימודים אקדמיים. במרבית המוסדות השיווק 
נעשה על ידי חברה חיצונית שמתמחה בשיווק לחברה החרדית. אך לדברי המרואיינים, 
הדרך העיקרית שבה מגיעים מועמדים היא בשיטת ״חבר מביא חבר״. המוסדות דיווחו 
עוד שרבים מן המועמדים ללימודים נעזרים במרכזי הכוון לפני הפניה אליהם — מרכזים 
הללו חסר  מן המרכזים  גדול  אולם בחלק  פרטיים.  או  )דוגמת מרכז מפת״ח(  ציבוריים 
רכיב של הכוונה ללימודים אקדמיים או למשרות אקדמיות, והם מכוונים לרוב למשרות 
שלא נדרשת בהן השכלה גבוהה. גם תוכניות להכנה להשכלה גבוהה — דוגמת ״הישגים 
לאקדמיה״ בחברה החרדית, שמפעילה עמותת אלומה — פועלות בהיקף קטן מאוד וכוללות 
לימודים  על  ואמין  זמין  ומידע  פורמלית  הכוונה  היעדר  משתתפים.  של  בודדות  מאות 
אקדמיים הוא בעייתי במיוחד לאור המחסור במקורות מידע בלתי־פורמליים כמו בוגרים 

ומודלים לחיקוי.

אי־עמידה  הוא  לאקדמיה  בדרך  נוסף  בולט  מכשול  ליבה:  לימודי. בהשלמת. הצורך.
נדרשים  מן החברה החרדית  ניכרים שמועמדים  ידע  ופערי  ללימודים  בדרישות הקבלה 

להשלים, בעיקר הגברים, שרובם חסרים לימודי ליבה )לוח 3( )ראו גם רגב, 2016(.

לקושי  מעבר  אקדמית:. הקדם. המכינה. בבחירת. לימודים. מסלול. לבחור. אילוץ.
יודעים  דיווחו שמועמדים רבים אינם  רכזי הרישום במוסדות  להשלים את פערי הידע, 
בתחומים  התנסו  או  למדו  שלא  משום  אותם  מעניין  מה  או  טובים  הם  תחומים  באילו 
אלה בעבר. כיוון שרובם אינם עומדים בדרישות הקבלה ללימודים, הם נדרשים ללמוד 
במכינה )והגברים נדרשים גם לקדם מכינה(. על פי רוב, מכינות אלה ממומנות על ידי 
מל״ג. כל מכינה שייכת למוסד אקדמי מסוים, עם הכרה הדדית מוגבלת בין מוסדות, כך 
שהאפשרות ללמוד במוסד אחר מהמוסד שבו למד הסטודנט במכינה — מוגבלת. כל מכינה 
לעבור  מצומצמת  ליכולת  כן  גם  שמוביל  מה  מסוים,  לימודים  לתחום  ומיועדת  מכוונת 
לתחום לימודים אחר מהתחום שאליו יועדה המכינה )ראו גם: מלאך, כהנר ורגב, 2016(. 
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שיש  ההבנה  מתחזקת  הזמן  עם  אולם  ידע,  פערי  בהשלמת  בעיקר  מתמקדות  המכינות 
להוסיף למכינות תכנים של מיומנויות למידה מותאמות לאקדמיה ותמיכה אישית, ורוב 

המכינות אכן החלו להוסיף תכנים אלה. 

לוח.3:.תלמידי.כיתות.י״ב.הניגשים.לבחינות.בגרות,.הזכאים.לתעודה.והעומדים.
בדרישות.הסף.של.האוניברסיטאות,.פיקוח.חרדי.וסך.הכול.חינוך.עברי,.תשע״ח.

)2017/18(.)באחוזים(

סך.הכול.חינוך.עבריחרדים

סך.הכול.תלמידי.כיתה.י״ב
ניגשים לבחינות הבגרות

זכאים לתעודת בגרות
עמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות

100
37
13
8

100
83
67
58

סך.הכול.בנות.תלמידות.כיתה.י״ב
ניגשים לבחינות הבגרות

זכאים לתעודת בגרות
עמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות

100
13
4
3

100
79
63
55

סך.הכול.בנים.תלמידי.כיתה.י״ב
ניגשים לבחינות הבגרות

זכאים לתעודת בגרות
עמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות

100
55
20
11

100
87
71
61

מקור: לוח ב/4. שנתון החברה החרדית 2020, המכון הישראלי לדמוקרטיה

4.2 תובנות והמלצות

מידע.על.לימודים.אקדמיים:.לאור המחסור במידע שתואר לעיל בהרחבה, מומלץ ליצור 
אוגדן מידע על המוסדות ומסלולי הלימוד הקיימים עבור האוכלוסייה החרדית בישראל. 
מטרת האוגדן לתת מידע זמין, מפורט ואמין, ולאור הרגלי צריכת המידע של האוכלוסייה 

החרדית — רצוי שהאוגדן יהיה זמין הן בפורמט דיגיטלי והן בפורמט מודפס.

הכנה.לאקדמיה:.המדינה שואפת להגדיל את מספר הצעירים החרדים שפונים ללימודים 
אקדמיים ולהגדיל את מספר הסטודנטים החרדים המסיימים את לימודיהם ואינם נושרים 
במהלכם. יעדים אלו דורשים הרחבת החשיפה לאקדמיה בפני יותר צעירים חרדים והכנה 
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טובה יותר לקראת הלימודים. במצב של מודלים מעטים לחיקוי ויכולת ורצון מוגבלים של 
הסביבה לספק מידע ותמיכה, עולה החשיבות להוספת רכיב של הכנה לאקדמיה ולתעסוקה 
אקדמית למרכזי ההכוון הציבוריים והפרטיים הקיימים או למרכזי הכוון חדשים שיוקמו 
במוסדות להשכלה גבוהה. כמו כן, מומלץ לבחון את השימוש במבחני התאמה אישיים 
במרכזי ההכוון לצורך בחירת מסלול הלימודים. בשלב הבא חשוב להפוך את מרכזי ההכוון 

לשחקן משמעותי יותר ולמקום עיקרי לגיוס מועמדים ללימודים אקדמיים. 

קבלה.ללימודים.׳על.תנאי׳:.בשל הצורך בהשלמת לימודי ליבה, בעיקר בקרב הגברים, 
רובם נדרשים ללמוד בקדם מכינה ובמכינה קדם אקדמית ולדחות את התחלת הלימודים 
לתואר ראשון בשנה ויותר. כחלופה לכך, מומלץ להגדיר קורסי מעבר שהצלחה בהם מקנה 

פטור מהמכינה הקדם אקדמית.

עבור  אקדמיים  ללימודים  בהכנה  נוסף  חשוב  צעד  אקדמיים:. ללימודים. אוריינטציה.
מועמדים חרדים פוטנציאליים הוא פעולות אוריינטציה ללימודים אקדמיים בכלל ולמוסד 
בפרט, תיאום ציפיות וליווי אישי, רצוי על ידי אקדמאי חרדי שיכול להוות מודל לחיקוי 
מיעוט  בשל  במיוחד  חיוני  זה  מסוג  ליווי  כאמור,  והצרכים.  הקשיים  את  מקרוב  ומכיר 

מודלים לחיקוי ומקורות להתייעצות בלתי־פורמליים בקהילה החרדית עצמה.

הכנה  קורס  ייסוד  הוא  נוסף  אפשרי  פעולה  כיוון  על־מוסדי:. כללי. הכנה. קורס. ייסוד.
ציבורי שאינו שייך למוסד אקדמי מסוים ואינו מכוון לתחום לימודים ספציפי. כאמור, 
כיום כאשר מועמדים בוחרים מכינה, הם כבולים במידה רבה למוסד ולתחום הלימודים. 
הבחירה,  משמעות  לגבי  מועטים  ומידע  הבנה  בידיהם  יש  זה  שבשלב  אף  על  זאת 
ולמעשה האפשרות לשנות בחירה זו בהמשך — כמעט שאינה קיימת. עניין זה הוא אחד 
הגורמים לנשירה )בכל השלבים — הן במהלך המכינה, הן בסיומה והן במהלך הלימודים 
האקדמיים(. מטרותיו של קורס ההכנה הן לספק התנסות בתחומי לימוד שונים, להעמיק 
מיומנויות  להקנות  תחומים,  במגוון  ותעסוקה  לימודים  של  המשמעות  לגבי  ההבנה  את 
והרגלי למידה אקדמיים, לערוך אוריינטציה ללימודים ולהשלים פערי ידע )כגון שיפור 
השליטה באנגלית(. ההמלצה היא שרק בסיום קורס ההכנה יבחרו המועמדים מוסד ותחום 
יש  בינתיים,  הנבחר.  הלימודים  לתחום  בהתאם  תתמקד  הידע  פערי  והשלמת  לימודים, 
לפעול להרחבת ההכרה הבין־מוסדית בלימודי המכינות כדי להקל על מועמדים חרדים 

ללמוד במוסד המתאים ביותר עבורם.

סיוע.כלכלי:.סוגיה נוספת שיש לה השפעה מהותית על פנייה של צעירים חרדים לאקדמיה 
כלכלית  תמיכה  שבו  במצב  הלימודים.  במהלך  המשפחה  ופרנסת  הלימודים  מימון  היא 
התרבותי  העדיפויות  בסדר  אינם  אקדמיים  ולימודים  קיימת,  שאינה  כמעט  מהמשפחה 
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של המשפחה, יש למצוא דרכים לתמרץ כלכלית צעירים חרדים לפנות לאקדמיה, בעיקר 
הכרוכות  בהוצאות  לעמוד  ליכולתם  באשר  מראש  כלכלי  ביטחון  להם  ולהעניק  גברים, 
ראוי  אולם  לימוד,  שכר  למלגות  מכוון  הקיים  הסיוע  מרבית  כיום  אקדמיים.  בלימודים 
משפחות  בעלי  הם  חרדי  הוא  חייהם  שאורח   24-18 בני  מהצעירים  שכ־40%  לב  לשים 
מהצעירים  שבעה  ופי  מאוד  והדתיים  הדתיים  מהצעירים  שלושה  מפי  יותר  משלהם, 
החילונים והמסורתיים בני אותו גיל )למ״ס, 2021(. שיעור בעלי המשפחות גדל עם העלייה 
בגיל. מכאן שהצעירים החרדים המעוניינים לרכוש השכלה גבוהה זקוקים לביטחון באשר 
שהמלגות  הוא  כיום  הקיים  המצב  משפחתם.  את  ולפרנס  הלימודים  את  לממן  ליכולתם 
והתשובה באשר לזכאות למלגה מתקבלת רק במהלך  לימוד,  מיועדות רק למימון שכר 

שנת הלימודים בכל שנה, והיא אינה ידועה או מובטחת מראש.
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5. שילוב בלימודים

שלב הלימודים האקדמיים נמצא במוקד המחקר הנוכחי. הסוגיות העיקריות הן הקשיים 
למענה  זוכים  שאינם  וצרכים  הלימודים  במהלך  חרדים  סטודנטים  מתמודדים  שעימם 
מספק; רכיבי ומאפייני מערך התמיכה שמציעים המוסדות להשכלה גבוהה לפי המתווה 
והתקצוב של מל״ג–ות״ת; ובחינה כיצד ניתן לשפר את השילוב וההצלחה של סטודנטים 

חרדים בהשכלה הגבוהה.

5.1 תמונת מצב, חסמים וצרכים

צורות.לימוד.של.חרדים.באקדמיה:.קיימות חמש צורות שבהן חרדים יכולים ללמוד כיום 
באקדמיה:

קמפוס.ראשי.)רגיל(:.כמו כל סטודנט אחר בישראל. בקמפוס ראשי ניתן ללמוד את   
כל תחומי הלימוד ואת כל התארים שנלמדים באותו מוסד. מיעוט מכלל הסטודנטים 
מגדרית  הפרדה  קיימת  לב  האקדמי  במרכז  הראשיים.  בקמפוסים  לומדים  החרדים 

מקדמת דנא לכלל הסטודנטים.

האוניברסיטה.הפתוחה: כמו כל סטודנט אחר שרוצה ללמוד במוסד זה. באוניברסיטה   
הפתוחה לומדים כיום כ־1,800 סטודנטים חרדים. במספר קטן של סמינרים לנשים 

החלו ללמוד לאחרונה קורסים של האוניברסיטה הפתוחה.

כיום  חרדים.  סטודנטים  עבור  ראשי  קמפוס  של  שלוחה  חרדית(:  )מסגרת. מח״ר.  
זיקה מלאה,  יש  לכל מח״ר  ובמכללות האקדמיות.  באוניברסיטאות  12 מח״רים  יש 
אקדמית ומנהלית, למוסד אקדמי ראשי. במח״ר ניתן ללמוד רק לתואר ראשון ורק את 
המקצועות שמלמדים במוסד שאליו משויכת השלוחה. בכל המח״רים לומדים נשים, 
קודש.  לימודי  גם  יש  לנשים  ברבים ממסגרות המח״ר  גברים.  לומדים  ורק בשישה 
מטרתם להציע את הבסיס האמוני שניתן ללומדות בסמינרים. שיעורי הקודש אינם 
מזכים בנקודות זכות, והם תוספת ללימודים האקדמיים. מרבית הסטודנטים החרדים 

לומדים במח״רים.
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פלטפורמה:.במכללה מסוג זה ניתן ללמוד תחומי לימוד שונים, וכל תחום לימודים   
מן  בשונה  לפלטפורמה,  גבוהה.  להשכלה  אחר  מוסד  של  אקדמית  באחריות  נמצא 
ישנה פלטפורמה אחת — מבח״ר  כיום  זיקה מלאה לאף מוסד אקדמי.  אין  המח״ר, 
)מכללת בני ברק החרדית(. ראשיתה של דרך זו במכללה הירושלמית שייסדה הגב׳ 
עדינה בר־שלום. בעקבותיה נפתחו עוד מספר פלטפורמות. בעקבות ביקורת על הרמה 
האקדמית של הפלטפורמות, רובן נסגרו )כאמור, למעט מבח״ר(. בעקבות ביקורת זו 

מל״ג שינתה את המדיניות ונפתחו המח״רים.

שולי.הקמפוס: לימודים בכיתות נפרדות בקמפוס ראשי. שילוב זה מאפשר לסטודנטים   
הלימודים  מיתרונות  ליהנות  גם  אך  להם,  החשובה  ההפרדה  על  לשמור  החרדים 
גבוהה  לימודים  בכירים, רמת  בקמפוס הראשי:  חשיפה לספריות, למידה ממרצים 
והתכנים  יש שליטה רבה על דרכי הלימוד  ועוד. במסגרת השילוב, למוסד הראשי 
הנלמדים. בציבור נמתחה ביקורת רבה על הפרדה בדרך זו, ומל״ג מיישם אותה רק 

במספר קטן של מכללות לחינוך.

חרדים  לסטודנטים  המוצעים  הלימוד  תחומי  מגוון  מעטים:. לימוד. תחומי. בין. בחירה.
במח״רים מצומצם, למרות ההרחבה שחלה בנושא זה לאורך השנים )מלאך, כהנר ורגב, 
2016(. בכל המח״רים יחד מוצעים 24 תחומי לימוד, אולם בכל מח״ר מוצע מספר קטן 
ו־3-1 תחומי לימוד לגברים. תחומי לימוד  7-1 תחומי לימוד לנשים  של תחומי לימוד: 
רוב  סוציאלית.  ועבודה  עסקים  מנהל  תוכנה,  הנדסת  המחשב,  מדעי  הם  הבולטים 
כמקובלים  נתפסים  הלימודים,  בסיום  ברורה  לתעסוקה  כאלה שמכוונים  הם  המקצועות 
בעולם החרדי, ניטרליים ואינם עשויים לערער על התפיסה הדתית־חרדית, וכן מקצועות 

שיש להם הצדקה כלכלית וביקוש מצד הסטודנטים )לוח 4(.

מעטפת.הסיוע:.המוסדות המתוקצבים מקבלים תקציב ממל״ג-ות״ת עבור מעטפת סיוע 
לסטודנטים חרדים.12 התקציב ניתן פר סטודנט ומיועד לסיוע בתחומים הבאים: שיעורי 
עזר, תגבורים וחונכות אישית; סיוע פסיכולוגי אישי או קבוצתי; תוכניות והכשרות לקראת 
חברתית;  מעטפת  באקדמיה;  להשתלבות  תרבותיות  סדנאות  התעסוקה;  בשוק  שילוב 
אבחונים ללקויות למידה; סדנאות הכנה לסגל אקדמי שמלמד חרדים; פרסום ושיווק )רק 

לקמפוסים הראשיים(; ואחר )כגון, סיוע גמיש בעקבות משבר הקורונה(.

12 המוסדות החוץ־תקציביים אינם זכאים לתקצוב זה, כגון הקריה האקדמית אונו והמכללה למנהל.
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לוח.4:.תחומי.לימוד.במח״רים.באוניברסיטאות.ובמכללות.האקדמיות,.לפי.מוסד.
ומגדר,.תש״פ.)2019/20(

גבריםנשים

תחומי.לימודמס׳תחומי.לימודמס׳המוסד

 פסיכולוגיה, מנהיגות וניהול2אונ׳ בר אילן
ניהול ולוגיסטיקה1מערכות חינוך

 אומנות, ארכיטקטורה,3בצלאל
־־־־תקשורת חזותית

 המכללה האקדמיה
7הדסה

 אופטומטריה, ביוטכנולוגיה,
 ניהול ארגוני שירות,

 הפרעות בתקשורת, מדעי
 המחשב, מדעי המעבדה

הרפואית, עבודה סוציאלית

3
 ניהול ארגוני שירות,

 מדעי המחשב, עבודה
סוציאלית

 המרכז האקדמי
4לב, טל )י-ם(

 מדעי המחשב, הנדסת
 תוכנה, חשבונאות ומערכות

מידע, מנהל עסקים
־־־־

 המרכז האקדמי
 לב, לוסטינג )בני

ברק(
4

 מדעי המחשב, הנדסת
 תוכנה, חשבונאות ומערכות

מידע, מנהל עסקים
־־־־

 עזריאלי — מכללה
 הנדסת תוכנה, הנדסה2אקדמית להנדסה

־־־־תעשיה וניהול

 הקריה האקדמית
 משפטים, מנהל עסקים,3אונו — ירושלים

 משפטים, מנהל3חינוך וחברה
עסקים, חינוך וחברה

 הקריה האקדמית
4אונו — אור יהודה

 מנהל עסקים, חינוך וחברה,
 הפרעות בתקשורת, ריפוי

בעיסוק
 משפטים, מנהל3

עסקים, חינוך וחברה

 כלכלה וניהול, מדעי3המכללה למנהל
 כלכלה וניהול, מדעי2המחשב, מדעי ההתנהגות

המחשב

־־־־הנדסת תוכנה1סמי שמעון

־־־־סיעוד1רופין

3עבודה סוציאלית1אשקלון
 עבודה סוציאלית,

 כלכלה וניהול, מדעי
המחשב

מקור: מל״ג
מודגש בוורוד: המוסדות בירושלים
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שימוש.במעטפת.הסיוע:.למוסדות החופש להחליט איזה סיוע להציע בתחומים השונים. 
מוסדות רבים דיווחו שהם בודקים עם הסטודנטים החרדים את צורכיהם ובהתאם בוחרים 
את סוג הסיוע המוצע. הסטודנטים החרדים אינם חייבים להיעזר בסיוע המוצע על ידי 
רבות  פעמים  כי  דיווחו  המוסדות  זאת,  לצד  האישית.  לבחירתם  נתון  והדבר  המוסד, 
הסטודנטים מביעים צורך מסוים, אך בהינתן הסיוע הם אינם נעזרים בו, והסיבה לכך אינה 
ברורה. ההשערה שעלתה בראיונות היא שלסטודנטים החרדים אין זמן ליהנות מהסיוע 
ונדרשים להשקיע בכך זמן רב, או בשל היותם  משום שרבים מהם מתקשים בלימודים 
בעלי משפחות, הנדרשים — בנוסף ללימודים — לטפל בילדים ולפרנס את משפחתם )זאת 
נוביס־ רובין,  גם במחקר של  לכך נמצא  )חיזוק  בשונה ממרבית הסטודנטים בישראל( 

דויטש ופרי־חזן, 2020(. 

ברמה הלאומית )ולרוב גם ברמה המוסדית( יש מחסור במידע אודות השימוש במעטפת 
הסיוע: מי מהסטודנטים נעזר בסיוע המוצע )לפי סוג סיוע — כמה סטודנטים נעזרים בכל 
סוג סיוע, ולפי סטודנט — במה נעזר כל סטודנט(, האם הסיוע איכותי ומותאם לצורכי 

הסטודנטים החרדים, ואילו צרכים נותרים ללא מענה מספק.

התחום.הלימודי:.בתחום הלימודי דיווחו המוסדות על צרכים רבים ומורכבים. דווח על 
פערי ידע גדולים שעל הסטודנטים החרדים להשלים, גם בקרב מי שסיימו מכינה. קושי 
זה דווח יותר ביחס לגברים, שחסרים לימודי ליבה ומתמודדים עם פערי ידע גדולים יותר. 
בתוך כך, מכשול בולט הוא הקושי לרכוש את השפה האנגלית — בקרב נשים וגברים כאחד 
)ראו גם אצל רגב, 2016(. רוב הסטודנטים החרדים נדרשים ללמוד שלושה קורסים עד 
קבלת ״פטור״ מלימודי אנגלית, וגם לאחר מכן רמת השליטה שלהם באנגלית נותרת לרוב 
נמוכה מאוד. דווח גם על מקרים של אי־סיום התואר בגלל הקושי לקבל את ה״פטור״. 
רוב המוסדות מציעים לסטודנטים החרדים סיוע לימודי באמצעות שיעורי עזר, תרגולים, 
תגבורים, חונכות, מרתונים וקורסי העשרה באנגלית. כל זאת כמעט ללא הגבלת כמות 
הסיוע, במשך כל התואר )לא רק בשנה א׳, ולעיתים גם בלימודי התואר השני( וללא תשלום 
במבחנים  זמן  הארכת  בחינם,  למידה  ללקויות  אבחונים  גם  ניתנים  עצמית.  השתתפות 
לסטודנטים  רק  מוצע  מהסיוע  חלק  להנדסה.13  לסטודנטים   GOOL לאתר  שוברים  וכן 
חרדים )או לקבוצות אוכלוסייה מסוימת, ובהם האוכלוסייה החרדית(, וחלק מוצע לכלל 

הסטודנטים במוסד.

מיומנויות.למידה:.קושי נוסף שעליו דיווחו המוסדות הוא שהחרדים מגיעים לאקדמיה 
מותאמים  ואינם  ובסמינר,  בישיבה  למידה  שמאפיינים  למידה  והרגלי  מיומנויות  עם 
ללימודים אקדמיים. בראיונות עלה למשל כי סטודנטים חרדים רבים אינם יודעים כיצד 

13 קורסים אונליין בווידאו לתלמידים ולסטודנטים, במקצועות מתמטיקה, פיזיקה, סטטיסטיקה ועוד.
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לסכם שיעור, לכתוב עבודה או להשיב על שאלות במבחן, אינם רגילים לעמוד בלוחות 
זמנים ואינם יודעים כיצד מצופה להתנהג בהרצאה באקדמיה. המוסדות מנסים להתמודד 

עם קושי זה במסגרת המכינה.

התחום.הרגשי־חברתי:.בתחום זה דווח על קשים שנובעים מהיעדר תמיכה מבית, ממחסור 
במודלים לחיקוי ומהעובדה שרבים מהסטודנטים החרדים הם דור ראשון להשכלה גבוהה. 
איך להתמודד עם הרגשת  וחיי משפחה,  לימודים  איך לשלב  הן:  סוגיות שעלו, למשל, 
בדידות וזרות )בעיקר בקרב סטודנטים בקמפוסים הראשיים(. המוסדות מציעים תמיכה 
רגשית מסובסדת, פעילות חברתית, חונכות חברתית וסדנאות לשיפור כישורים ״רכים״, 
כמו למידה למבחנים, ארגון הזמן והתמודדות עם חרדה. לימודי הקודש במח״רים לנשים 
מאורגנים לרוב כמו כיתה בסמינר עם מחנכת. כיתה זו מהווה פעמים רבות מקור לתמיכה 
אישית מצד המחנכת ושאר הסטודנטיות. בתחום הרגשי־חברתי קיים פער גדול בין הדיווח 

על קשיים לבין השימוש בפועל במענים המוצעים.

התחום.הכלכלי:.בנושא של סיוע כלכלי, מל״ג מציעה מלגות באמצעות קרן קמ״ח. כלל 
הסטודנטים החרדים — מהמוסדות המתוקצבים והחוץ־תקציביים ומהמכללות לחינוך — 
ותחום  סוציו־אקונומי  מצב  לפי  נקבעת  למלגה  הזכאות  למלגה.  בקשה  להגיש  רשאים 
לימודים )נקבע מדרג של העדפה בין תחומי לימודים(. המלגות שמל״ג מציעה מיועדות 
לתשלום שכר לימוד, והיא אינה מציעה מלגות קיום. ישנן מעט מלגות נוספות במימון 
פילנתרופי. במסגרת המחקר הנוכחי לא נאסף מידע על המלגות הללו, ונדרש מחקר המשך 
ולכן חסומות בפני חרדים שלא  בנושא זה. לרוב מלגות אחרות מותנות בשירות צבאי, 
שירתו בצבא. המוסדות דיווחו שהם מנסים לעזור במיצוי זכויות בעזרת מתן מידע על 
המלגות והנחיה במילוי הטפסים. הצורך הכלכלי תפס מקום מרכזי בצרכים שהביעו כלל 
המרואיינים. הדבר נובע מרמת חיים נמוכה יחסית של חלקים ניכרים מן החברה החרדית, 
מעניק  שאינו  שונה  תרבותי  עדיפויות  וסדר  הלימודים  במהלך  משפחה  לפרנס  הצורך 
עדיפות ללימודים אקדמיים על פני צרכים תרבותיים אחרים. מרואיינים רבים הזכירו את 

הצורך הכלכלי כצורך שאינו זוכה למענה מספק. 

כפי שנכתב בפרק הקודם )קדם אקדמיה(, ההחלטה על לימודים אקדמיים קשורה בקשר 
הדוק עם הביטחון של הסטודנט באשר ליכולתו לממן את הלימודים. כיום הסטודנטים 
אינם מקבלים ביטחון מסוג זה לפני התחלת הלימודים, והם נאלצים להתמודד עם אי־

ודאות באשר לשאלה האם יהיו זכאים לסיוע כלכלי או לא, ובאיזה היקף.

קובעת  מל״ג  גבוהה  להשכלה  במוסדות  חרדים  שילוב  כלפי  במדיניותה  חרדי׳:. ׳מיהו.
׳מיהו חרדי׳ — מי זכאי ללמוד במח״ר ובמוסדות המתוקצבים ומי זכאי ליהנות מן הסיוע 
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במימונה )במח״רים ובקמפוסים הראשיים(: ״בנים: התלמיד למד מכתה ט׳ עד י״ב במוסד 
חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, תשס״ח-2008 
או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך. 
עולם  ותפיסת  דת  אורחות  בעל  במוסד  י״ב  כתה  עד  ט׳  מכתה  למדה  התלמידה  בנות: 
חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך״ )זיו, 2020(. הסיוע ניתן ללא תלות באורח 
החיים שמקיים הסטודנט כיום. כלומר, הסיוע ניתן לסטודנטים שהם חרדים כיום, אך גם 
לסטודנטים חוזרים בשאלה. המדיניות מתירה אחוז מסוים של ׳אחר׳ — חרדים שאינם 
עונים להגדרה זו, אך ניתנת להם אפשרות להיות זכאים לסיוע, כגון בוגרי מערכת החינוך 
יוכל ליהנות מן הסיוע, על המוסד  של חב״ד או חוזרים בתשובה. כדי שסטודנט חרדי 
לבדוק האם הוא עונה להגדרה ולעדכן זאת במערכות המידע שלו. עבור חרדים הלומדים 
ואילו בקמפוסים הראשיים  ללימודים,  הרישום  כחלק מתהליך  נעשה  זה  במח״ר תהליך 
למוסדות אין דרך מנהלית לזהות את הסטודנטים החרדים. רק כאשר סטודנט חרדי פונה 
למוסד, או כאשר גורם במוסד מזהה סטודנט חרדי ומאשר את זכאותו — המידע מעודכן. 
מדי שנה מעביר הלמ״ס למוסדות מידע אודות מספר הסטודנטים החרדים שלומדים אצלו, 
מן הסטודנטים  אותם סטודנטים. בפועל, כשישית  מי הם  לזהות בעצמו  נדרש  והמוסד 
החרדים אינם מזוהים על ידי המוסדות )כ־2,000 סטודנטים( — כלומר, קיים פער בין 
מאי־  בולטים  שנפגעים  להניח  יש  המוסדות.  ידי  על  לזיהוי  מעביר  שהלמ״ס  המידע 
הצעת העזרה בשל קשיים בזיהוי הם החוזרים בשאלה, שלא ניתן לזהותם לפי סממנים 
חיצוניים. אוכלוסייה זו גדולה במיוחד בקרב הלומדים בירושלים, ובדיקנט הסטודנטים 

באוניברסיטה העברית אף מונה רכז מיוחד לחוזרים בשאלה.

התאמות.נוספות.לסטודנטים.חרדים:.המוסדות פועלים להתאמות נוספות לסטודנטים 
חרדים, מעבר למדיניות של מל״ג. דוגמאות לכך הן התאמה של לוח הזמנים האקדמי; 
התחשבות באירועים משפחתיים; הורדת הדרישה לנוכחות חובה בתקופת ׳בין הזמנים׳; 
שינוי סדר הקורסים או הנושאים הנלמדים בקורס; בחירת דוגמאות מותאמות תרבותית; 

ואישור החלפה בין קורסים.

5.2 תובנות והמלצות

נראה  מעטים.  הם  במח״רים  המוצעים  הלימוד  תחומי  כאמור,  לימוד:. תחומי. הוספת.
שקיים ׳מעגל קסמים׳: מעט סטודנטים חרדים ומעט תחומי לימוד שיש הצדקה כלכלית 
שיאפשר  מקצוע  לרכישת  שמובילים  כאלה  לרוב  הם  המוצעים  הלימוד  תחומי  לפתוח. 
תעסוקה בסיום הלימודים, תוך מתן עדיפות גבוהה למקצועות הנדסה והיי־טק — מקצועות 
נטולי   — ניטרליים  מקצועות  וכן  בפרט,  טובה  ותעסוקה  בכלל,  תעסוקה  שמבטיחים 
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היבטים של פגיעה אפשרית באורח החיים ובתרבות החרדיים. אך יש לשים לב שדווקא 
מקצועות ההנדסה וההיי־טק דורשים מן הסטודנטים החרדים התמודדות עם השלמת פערי 
ידע גדולים במתמטיקה, מדעים ואנגלית. כדי שחברה תהיה ׳שלמה׳ עליה לכלול אנשי 
מקצוע ממגוון תחומים, וראוי לפתוח בפני הסטודנטים החרדים מגוון רחב יותר של תחומי 
ומקצועות  סוציאלית  עבודה  כגון  החרדית,  בחברה  שחסרים  מקצועות  וביניהם  לימוד, 
פרא־רפואיים. נדרשת כעת הסתכלות לאומית )ולא רק הסתכלות מוסדית( לשם פתיחת 
תחומי לימוד שכעת אין להם כדאיות כלכלית, ופעולה מול משרדי הממשלה הרלוונטיים 
למציאת מקומות מתאימים להתמחות )לדוגמה, במקצועות הפרא־רפואיים(. ניתן לעשות 
זאת באמצעות פתיחת תוכניות מיוחדות ומיצובן ככאלה. צעד כזה יתרום לגיוון המקצועות 
הקיימים בחברה החרדית, והוא צפוי להגדיל את מספר הסטודנטים החרדים ולמשוך אליו 
את אלו אשר אינם מוכנים או יכולים ללמוד בקמפוסים הראשיים, ותחומי הלימוד שהם 

מבקשים ללמוד אינם מוצעים כיום במח״רים.

פרו־אקטיביות.של.המוסדות.ומעקב.אחר.מתן.הסיוע:.למעטפת הסיוע שמציע המוסד 
של  לצרכים  ויעיל  מדויק  מענה  לספק  ביכולתה  מותנה  הדבר  אך  רב,  פוטנציאל  יש 
הסטודנטים החרדים. כדי להצליח לעשות זאת, לא מספיק שהמוסד יבנה מענים ויחכה 
שהסטודנטים יפנו אליו ויבקשו סיוע, עליו להיות פרו־אקטיבי בבדיקת הצרכים, במעקב 
לצרכים  הסיוע  הסיוע, בהתאמת  והאישי של הסטודנטים, בהצעת  הלימודי  אחר המצב 
ובבחינת אפקטיביות הסיוע שניתן. אין להסתפק בידיעה כמה סטודנטים השתתפו בכל 
סטודנטים  נעזרו  בסיוע  האם  סטודנט,  כל  השתתף  מענים  באילו  גם  לבדוק  יש  מענה. 
בודדים או סטודנטים רבים, וכן לבחון את המשמעויות של המידע שנאסף. כל זאת ברמת 
המוסד. בנוסף לכך, יש חשיבות לאסוף את המידע גם ברמה הלאומית ולבחון מפעם לפעם 
את רכיבי הסיוע הנכללים בתקציב שמעבירה מל״ג-ות״ת למוסדות. תחום זה הוא דוגמא 

חשובה ללמידה מן השטח למֶטה.

מתן.סיוע.על.ידי.אנשי.מקצוע:.היבט אחר של מעטפת הסיוע נוגע לגורם אשר נותן את 
הסיוע. בשל שיקולי עלות, רוב הסיוע, ובעיקר הסיוע הלימודי, ניתן על ידי סטודנטים 
מקצועיות  על  השפעה  לכך  יש  ומרצים.  מקצוע  אנשי  ידי  על  ולא  מתקדמות  בשנים 
ואיכות הסיוע. סיוע הניתן על ידי מרצים עשוי לאפשר יצירת קשר אישי ומנטורינג עבור 
הסטודנטים החרדים, שחסרים, כאמור, דמויות לחיקוי וזקוקים לתמיכה רבה בפן הלימודי, 
האישי והמקצועי. ליווי וסיוע מעין אלה חשובים גם כדי להבטיח הצלחה לימודית, אך 
גם כדי לחנוך, להסביר וללמד מה נדרש מהסטודנטים בשלבים השונים: החל מכתיבת 
עבודה ולימוד עבודה בתואר הראשון, דרך מציאת מנחה לעבודת התזה וכתיבת הצעת 
מחקר בתואר השני, ועד פרסום מאמר אקדמי ועמידה בדרישות מסלול הלימודים בתואר 

השלישי.
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אנגלית:.קושי לימודי שטרם נמצא לו פתרון הוא שיפור השליטה באנגלית של הסטודנטים 
הצלחה  ללא  אך  זה,  קושי  עם  להתמודד  שונים  ניסיונות  על  דיווחו  המוסדות  החרדים. 
מרובה. יש לצפות שהקושי יחריף עם החלת הרפורמה בתחום בשנים הקרובים, לפיה כל 
סטודנט יחויב ללמוד לפחות שני קורסים אקדמיים בשפה האנגלית )מל״ג, 2019ב(. גם 

בנושא זה יש לקיים חשיבה ברמה הלאומית במל״ג-ות״ת.

ליווי.אישי:.לגבי התחום הרגשי־חברתי, נדרש דיאלוג מתמשך בין המוסדות והסטודנטים 
החרדים איך ליצור את השילוב, כך שגם הסטודנטים החרדים — שנמצאים לרוב בשלב 
שונה בחייהם, והם בעלי מאפיינים תרבותיים אחרים — ירגישו שייכות ויתמודדו בצורה 
מיטיבה עם תחושות בדידות וזרות. קשיים אלה בולטים יותר בקרב הלומדים בקמפוסים 
לשני,  אחד  תמיכה  לספק  להם  מאפשר  הסטודנטים  בין  הדמיון  במח״רים  הראשיים. 
ולמערכת — להתאים את עצמה בצורה טובה יותר. ליווי אישי על ידי רכז חרדי יכול לתת 

מענה טוב לסוגיה זו.

סיוע.כלכלי:.בתחום של סיוע כלכלי דווח על צרכים רבים ללא מענה מספק. מן הראיונות 
סיוע  ולטובת  הלימוד  מימון שכר  לטובת  הכלכלי  הסיוע  בהרחבת  הצורך  בעוצמה  עלה 
ודחיית תשלום  הלוואות  רעיונות של  גם  עלו  לצד מלגות,  הלימודים.  בפרנסה בתקופת 
שכר הלימוד לעתיד. עול כלכלי נוסף הוא התשלום על קורסי אנגלית הנדרשים לקבלת 
רוב  של  האנגלית  שרמת  כיוון  הלימוד.  שכר  עבור  לתשלום  בנוסף  שהוא  ״פטור״,14 
הסטודנטים החרדים נמוכה, הם נדרשים ללמוד לפחות שלושה קורסים, ולעיתים לחזור 
על קורס שבו נכשלו. לקורסי האנגלית עלות לא מבוטלת. מוצע למצוא דרך לממן סבסוד 

או פטור מתשלום על הקורסים הללו.

זיהוי.׳מיהו.חרדי׳:.לגבי הסוגיה של זיהוי החרדים בקמפוסים הראשיים, יש לבחון פתרון 
בירוקרטי־משפטי מתאים ברמה הלאומית. עד אז, גם בנושא זה נדרשת אקטיביות רבה 
יותר מצד המוסד כדי להעלות את שיעור הזיהוי של סטודנטים חרדים )ובכלל זה חוזרים 

בשאלה(.

14 לדוגמה, באוניברסיטה העברית עלות קורס ברמה 3 היא 1,572 ש״ח וברמה 2 — 1,047 ש״ח.

https://studentsadmin.huji.ac.il/rates

https://studentsadmin.huji.ac.il/rates


3233

6. נשירה מלימודים

בקרב סטודנטים חרדים נמצאו שיעורי נשירה גבוהים יחסית מלימודים אקדמיים. עיקר 
הנשירה נמצאה בקרב תלמידי המכינות ובקרב גברים בתואר הראשון )לוח 5(. בפירוט 
יותר  נמוכים  ובשיעורים  לחינוך,  מהמכללות  היא  הנשירה  שעיקר  ניכר  מוסד  סוג  לפי 
מהמכללות האקדמיות ומהאוניברסיטאות )לוח 6(. לטענת רגב )2016(, הדבר נובע בעיקר 
מדרישות הכניסה הנמוכות, המאפשרות קבלת סטודנטים חלשים לימודית, שסיכוייהם 
לסיים את התואר נמוכים. ההקלה המשמעותית בתנאי הכניסה עבור סטודנטים חרדים — 
בדמות קבלה ללא ציוני בגרות ופסיכומטרי — מתאפשרת בקמפוסים החרדים )מח״ר(, 

במכללות האקדמיות )בעיקר במכללות החוץ־תקציביות( ובמכללות לחינוך.

לוח.5:.שיעור.הסטודנטים.החרדים.במכינות.שהפסיקו.ללמוד.בשנת.תשע״ט.
)2018/19(,.בקרב.המתחילים.ללמוד.בשנת.2014.)באחוזים(

יהודים.לא.חרדיםחרדים

4423מכינה

3726גברים תואר ראשון

2316נשים תואר ראשון

מקור: מל״ג. ללא האוניברסיטה הפתוחה
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לוח 6: שיעור הסטודנטים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שהחלו ללמוד 
בשנת תשע"ט )2018/19( ולא המשיכו ללמוד בשנת תש"פ )2019/20(, 

לפי סוג מוסד וקבוצת אוכלוסייה )באחוזים(

יהודים לא חרדיםחרדים

סך הכול
אוניברסיטאות

מכללות אקדמיות
מכללות לחינוך

10
5.4
7.8
26.8

7
5.1
7.7
11.2

סך הכול נשים
אוניברסיטאות

מכללות אקדמיות
מכללות לחינוך

11.5
5.7
7.9
37.1

5.9
4.2
6.6
7.9

סך הכול גברים
אוניברסיטאות

מכללות אקדמיות
מכללות לחינוך

6.8
4.9
7.7
4.9

8.5
6.2
9.2
19.6

מקור: לוח ב/12. שנתון החברה החרדית 2021, המכון הישראלי לדמוקרטיה. ללא האוניברסיטה הפתוחה

6.1 תמונת מצב, חסמים וצרכים

למשל:  ראו  )להרחבה  מגוונות  חרדים  סטודנטים  של  לנשירה  הסיבות  נשירה:  מניעת 
מן  המרואיינים  הנוכחי,  במחקר   .)2020 ופרי־חזן,  נוביס־דויטש  רובין,   ;2016 רגב, 
המוסדות להשכלה גבוהה שיתפו כי אינם בטוחים באשר ליכולתם לאתר את הקשיים של 
הסטודנטים החרדים, וכן אינם יודעים לומר באיזו מידה המענים המוצעים נותנים מענה 
מספק לצורכי הסטודנטים. מל״ג-ות״ת מממנים אבחונים ללקויות למידה של סטודנטים 
חולפים מספר  ולעיתים  הלימודים הראשונה,  נעשה במהלך שנת  אולם האבחון  חרדים, 
חודשים עד שהסטודנטים מבינים שיש בעיה, פונים לאבחון ומקבלים סיוע מותאם, ובזמן 
הזה רבים מהם כבר צוברים קשיים ופערים לימודיים, וחלקם נושרים. סיבות אפשריות 
אחרות שעלו בראיונות קשורות לשלב הקדם אקדמיה: לקבלת מועמדים חלשים לימודית, 
שסיכוייהם להצליח נמוכים )ראו גם מלאך, כהנר ורגב, 2016(, ולצורך בתיאום ציפיות 

מעמיק יותר באשר למצופה מסטודנט באקדמיה.

מעקב אחר הנושרים: לצד מניעת תופעת הנשירה בקרב סטודנטים חרדים, חסר מידע 
לגבי המשך דרכם של הנושרים. למוסדות אין כיום מעקב אחר הנושרים — מה היו הסיבות 
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)אולי  אקדמיים  בלימודים  חזרה  לשלבם  ניתן  וכיצד  האם  בחינה  נערכת  ולא  לנשירה, 
בתחום לימודים או מוסד אחר(.

6.2 תובנות והמלצות

נתוני הנשירה של סטודנטים חרדים מדאיגים מאוד את מל״ג. לעומת זאת, בראיונות עם 
בעלי תפקידים מן המוסדות להשכלה גבוהה הנושא עלה בצורה מינורית יותר, ורובם לא 
ציינו את הנשירה כאחד הנושאים שמדאיגים אותם. נראה כי המוסדות סבורים שהנשירה 
נובעת מסיבות שיש להם פחות שליטה עליהן, כמו המצב הכלכלי של הסטודנטים, הקושי 

לשלב לימודים ומשפחה ופערי הידע שעימם מגיעים הסטודנטים, בעיקר באנגלית.

מניעת.נשירה:.להפחתת שיעורי הנשירה יש השלכות רבות. ברמת הסטודנט הבודד — 
גם  יש  לנשירה  אולם  כישלון.  ותחושת  העצמי  בדימוי  פגיעה  וכסף,  זמן  בזבוז  מניעת 
השפעה קהילתית. היא מעלה שאלות אצל מועמדים פוטנציאלים האם כדאי ללכת ללמוד 
באקדמיה ומה התועלת שיכולה לצאת מכך. בדומה להמלצות ביחס למעקב אחר מעטפת 
הסיוע הניתנת לסטודנטים, כדי להפחית את היקף הנשירה על המוסדות לשפר את מערכת 
המידע המצויה ברשותם: לנטר באופן שוטף את המצב הלימודי והאישי של הסטודנטים 
החרדים ולשמור איתם על קשר אישי כדי להצליח לאתר מוקדם ככל הניתן את הקשיים 
ולהציע מענה מתאים. מעקב כזה יסייע בידם להכיר ולהבין מהן הסיבות לנשירה ואילו 
כלכלי  סיוע  מתן  הוא  הברית,  בארצות  הקיים  אפשרי,  מודל  יותר.  אפקטיביים  מענים 
King, Mitchell, Mclntosh, & Bell-( חודשי/רבעוני המותנה בפגישה עם יועץ אישי

 .)Ellwanger, 2016; MDRC, 2018; Ratledge, 2017; Ratledge, & Vasquez, 2018
כמו כן, הקדמת האיתור והאבחון של לקויות למידה לשלב קדם אקדמיה )ייתכן במסגרת 
׳קדם אקדמיה׳( תמנע צבירה של  המכינה הכללית או מרכזי ההכוון, ראו הצעה בפרק 
קשיים לימודיים, שעלולה להוביל גם היא לנשירה. צמצום הנשירה קשור גם לשלב של 
קדם אקדמיה — לכניסה של מועמדים בעלי סיכוי גבוה יותר לסיים לימודים אקדמיים. 
והכנה נאותה )להרחבה:  יש לעמוד על סינון המועמדים, בחינת תנאי הקבלה  לשם כך 

מלאך, כהנר ורגב, 2016; רגב, 2016; רובין, ניבס־דויטש ופרי־חזן, 2020(.

סיוע.לנושרים:.באשר לסטודנטים שכבר נשרו, על המדינה — על גורמיה השונים — לפעול 
בשיתוף פעולה ליצירת הסתכלות רציפה מהתיכון, דרך ההשכלה )גבוהה ועל תיכונית( ועד 
התעסוקה, ולהציע לנושרים מסלולי חזרה ללימודים אקדמיים, הכשרה מקצועית אחרת 
ועתיד תעסוקתי. זו קבוצה שכבר הביעה מוכנות לצאת ללימודים ולהשתלב בתעסוקה, 

וחבל לוותר עליה.
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7. הכנה לשילוב בתעסוקה

אמצעי. כאל  ללימודים  להתייחס  מקובל  גבוהה  בהשכלה  חרדים  שילוב  סביב  בשיח 
לקידום המטרה: שילוב בתעסוקה. ואילו הלימודים באקדמיה אינם נחשבים למטרה בפני 
עצמה. אם אכן כך הדברים, אזי יש לבדוק מה נעשה בשלב הלימודים כדי להכין לשילוב 
באילו  המשך(:  מחקר  עבורם  )ונדרש  הבוגרים  לגבי  שאלות  מתווספות  לכך  בתעסוקה. 
בעבודה?  הקידום שלהם  אופק  מהו  אקדמית?  השכלה  בעלי  חרדים  עבודות משתלבים 
איזו השפעה יש לסוג המוסד שבו למדו )אוניברסיטה לעומת מכללה, קמפוס ראשי לעומת 

מח״ר(?

7.1 תמונת מצב, חסמים וצרכים

מעט.הכנה.לקראת.שילוב.בתעסוקה:.על אף ההתייחסות ללימודים אקדמיים כאמצעי 
לקידום תעסוקה עתידית, נעשה מעט מאוד כדי להכין את הסטודנטים החרדים לתעסוקה, 
ורוב המענים הקיימים מיועדים לכלל הסטודנטים במוסד, ללא מיקוד או התאמה מיוחדת 
הייחודיים של הסטודנטים החרדים.15 למרות ההמלצה  ולצרכים  למאפיינים התרבותיים 
בשנת  כבר  גבוהה  בהשכלה  חרדים  לשילוב  הנגישות  לתוכנית  הערכה  ממחקר  שעלתה 
2016 )מלאך, כהנר ורגב, 2016(, נעשו ניסיונות מעטים בלבד ליצור מענים בתחום זה 
)למשל, ליצור רשת בוגרות ולגייס פילנתרופיה למימון משרות סטודנט תמורת מלגה(. מן 
הראיונות עם בעלי תפקידים במוסדות עלה גם הצורך בהכנה רגשית ופרקטית לתעסוקה 
אינם  בעבר,  עבדו  לא  שלהם  הסטודנטים  שרוב  סיפרו  הם  החרדים.  הסטודנטים  של 
מכירים את החברה הכללית ואת שוק העבודה, הם חסרים רשת קשרים שיכולה לסייע 

להם להשתלב וזקוקים לסיוע במציאת עבודה בסיום הלימודים. 

15 בשונה, עבור הסטודנטים הערבים פיתחו מל״ג-ות״ת והמוסדות מודל של מרכז קריירה מותאם.
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7.2 תובנות והמלצות

החרדים  הסטודנטים  את  להכין  לפעול  יש  בתעסוקה:. שילוב. לקראת. ההכנה. הרחבת.
לצרכים  המותאמים  מענים  פיתוח  על  הקפדה  תוך  הלימודים,  בסיום  בתעסוקה  לשילוב 
ויישום  פיתוח  באמצעות  זאת  לעשות  ניתן  זו.  אוכלוסייה  של  הייחודיים  ולמאפיינים 
מודלים לשילוב סטודנטים חרדים בתעסוקה במהלך הלימודים, וכן באמצעות יצירת קשרי 
אקדמיה-תעסוקה וחיזוקם. מהמחקר עולה הצורך להקים מרכזי תעסוקה לחברה החרדית 
ליצור  לחילופין  או  החרדית,  לאוכלוסייה  תעסוקה  רכז  בהם  ולמנות  עצמם  במוסדות 
שיתופי פעולה עם מרכזי הכוון מחוץ לאקדמיה תוך התאמתם לתעסוקה של סטודנטים 
ומיון  להכוונה  גם בשלב שלקדם אקדמיה,  אלו  להיעזר במרכזים  ניתן  )כאמור,  חרדים 

ללימודים אקדמיים(.16

עלה  הראיונות  מן  הלימודים,  במהלך  לתעסוקה  להכנה  מעבר  עבודה:. במציאת. סיוע.
הצורך לסייע לבוגרים גם בשילוב בתעסוקה לאחר הלימודים. רבים מן המודלים לשילוב 
בתעסוקה )שילוב במהלך הלימודים או בסיומם( כבר קיימים, ויש להרחיבם או להתאימם 
ולתמרץ מעסיקים להשתתף בהם. בדומה לנשירה, גם לאי־שילוב  לאוכלוסייה החרדית 
של חרדים בעלי השכלה אקדמית בתעסוקה הולמת יש מחיר כבד, אישי וקהילתי. בוגר 
שאינו מוצא תעסוקה מותאמת להשכלתו מעביר בכך מסר לקהילה, ולפיו ההשקעה הרבה 

בלימודים אקדמיים אינה נושאת פרי.

16 המלצות דומות ניתנו כבר בשנת 2016 במחקר הערכה לתוכנית להנגשת השכלה גבוהה לאוכלוסייה 

החרדית )מלאך, כהנר ורגב, 2016(.
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8. מדיניות

לאורך הדוח צוינו סוגיות שונות שנדרשת בהן הסתכלות ברמה הלאומית — מבט־על של 
מל״ג-ות״ת וקבלת החלטות מדיניות שהן מעבר לרמת המוסד. הסוגיות הן: איסוף וניתוח 
מידע על שימוש במעטפת הסיוע; פתיחת תחומי לימוד נוספים; דרכים לשיפור השליטה 
באנגלית; הקלה בזיהוי סטודנטים חרדים בקמפוסים הראשיים; והרחבת הסיוע הכלכלי. 

בפרק זה נצביע על כמה סוגיות נוספות.

בירושלים  באקדמיה  חרדים  בשילוב  תומך  הרל״י,  באמצעות  ומורשת,  ירושלים  משרד 
במסגרת הפעולות לקידום השילוב בתעסוקה של האוכלוסייה החרדית. בפרק זה נתייחס 

גם למעורבותם.

8.1 תמונת מצב, חסמים וצרכים

מל״ג:.התוכנית להנגשת השכלה גבוהה לאוכלוסייה החרדית היא חלק משתי התוכניות 
הרב־שנתיות האחרונות של מל״ג-ות״ת לשנים תשע״ב-תשע״ו ולשנים תשע״ז-תשפ״ב, 
ההשכלה  מערכת  כי  ראוי  בנושא,  והמחלוקות  המורכבות  אף  שעל  תפיסה  מתוך  ״זאת 
באקדמיה״  השתלבותה  ותאפשר  החרדית  האוכלוסייה  בפני  שעריה  את  תפתח  הגבוהה 
כ־1.2  היא  )תשע״ז-תשפ״ב(  הנוכחית  הרב־שנתית  התוכנית  עלות   .)2017 )זילברשץ, 
גם  תיכלל  החרדית  לאוכלוסייה  גבוהה  השכלה  הנגשת  הנראה,  ככל  ש״ח.  מיליארד 
ובעיקר  שבמוסדות,  לכך  ערים  להיות  חשוב  זאת,  לצד  הבאה.  הרב־שנתית  בתוכנית 
בהפרדה  הלמידה  מתי תמשיך  עד  לעתידם:  באשר  אי־בטחון  תחושת  קיימת  במח״רים, 
במח״רים, וכפועל יוצא מכך — כיצד כדאי לכוון את פועלם העתידי וכמה להשקיע )כספית 
ומשאבים אחרים( בפיתוח המח״רים. תחושת אי־הביטחון נובעת בעיקרה מהנתק הקיים 
בבג״צ. בשנה  המתקיימים  בנושא ההפרדה  הדיונים  לבין  והמוסדות  )מל״ג(  בין המטה 
האחרונה )2020( מונה במל״ג ממונה חרדים. המינוי הגיע לאחר ריק של כשנתיים, מאז 
עזב הממונה הקודם. בתקופה זו נאספו נושאים רבים לטיפול ולבחינה מחודשת. כיום אין 
פורומים משותפים של המטה והמוסדות הנוגעים לאוכלוסייה החרדית. גם המטה מצידו 

חש שאין לו מספיק קשר עם השטח, המוסדות והסטודנטים החרדים.
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1483, ועניינה  2016 התקבלה החלטת ממשלה  משרד.ירושלים.ומורשת.והרל״י: ביוני 
גיבוש תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים. התוכנית נקבעה לשנים 2021-2016, 
פעילות:  תחומי  בארבעה  ירושלים  כלכלת  לחיזוק  צמיחה  מנועי  הפעלת  כוללת  והיא 
אקדמיה והשכלה, תיירות, תעשייה מתקדמת ואיכות החיים. במסגרת החלטה זו פועלת 
הרל״י לקידום שילוב חרדים בתעסוקה ובאקדמיה בירושלים. בשנת 2018 פרסמה הרל״י 
נוהל תמיכה לשילוב האוכלוסייה החרדית במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים, והוא כלל 
סיוע עבור שיווק, תגבור לימוד אנגלית ומתמטיקה וטיפול בנשירה. כיום מתנהלת בהרל״י 

בחינה מחודשת כיצד להמשיך ולתמוך במטרה זו.

8.2 תובנות והמלצות

סוגיות.לטיפול.מל״ג:.במל״ג ככל הנראה ימשיכו לתמוך בשילוב חרדים בהשכלה גבוהה 
גם בתוכנית הרב־שנתית הבאה. עם המינוי של ממונה חרדים בתחילת שנת 2020, נושאים 
בנוגע למעטפת  מידע  לקבלת  הפנייה  היא  לכך  דוגמה  ונבחנים מחדש.  רבים מקודמים 

לימודית לסטודנטים חרדים, שפרסמה מל״ג בנובמבר 2020. 

פורומים  לייסד  והרצון  הצורך  עלה  כאחד  המוסדות  ומצד  במל״ג  החרדים  ממונה  מצד 
רכזי  ופורום  מח״רים  מנהלי  פורום  כמו  מקצועית,  עמיתים  למידת  של  מתמשך  למפגש 
חרדים בקמפוסים הראשיים. לצד מפגשי הפורומים הללו, יש מקום להרחיב את השימוש 
עלתה  מהמוסדות  המרואיינים  מצד  ולהתייעצות.  מידע  להעברת  וירטואליות  בקבוצות 
מוכנות להצעת מענים משותפים למספר מוסדות יחד כדי להוזיל עליות ולהציע מענים 

המותאמים יותר לסטודנטים חרדים מתוך הלמידה המשותפת של הגורמים השונים.

ונותן ביטוי לשני הריכוזים הגדולים  כן, חשוב לשים לב שהמחקר הנוכחי ממוקד  כמו 
של האוכלוסייה החרדית — ירושלים והמרכז. אולם יש לראות כיצד ניתן לפתח מענים גם 

עבור החרדים הגרים בפריפריה — בצפון ובדרום הארץ.

בנוסף, בראייה רחבה, לצורך בחינה מעמיקה יותר של המדיניות הקיימת והעתידית מוצע 
לערוך השוואה בין התוכניות שמפעילה מל״ג עבור אוכלוסיות שונות, כגון חרדים, ערבים, 
דרוזים וצ׳רקסים ויוצאי אתיופיה, לבחון את דרכי הפעולה ואת מדדי ההצלחה. וכן מוצע 
בהשכלה  חרדים  בשילוב  השונים  הממשלה  משרדי  של  הכספית  ההשקעה  את  למפות 

הגבוהה ולחזק את שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים.
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למשל:  שונות,  בדרכים  ביטוי  לידי  לבוא  יכולה  הרל״י  של  התמיכה  הרל״י:. מעורבות.
ייזום פיילוט וחממות פיתוח ללמידה ברמה העירונית, שממנה ניתן לצאת לשינויים ברמה 
הלאומית בנושאים שונים כמו הכוון והכנה לאקדמיה; שילוב לימודים אקדמיים בסמינרים 
לנשים ובכוללים לגברים; פיתוח תוכניות בוטיק בתחומי לימוד חדשים במח״רים; הכנה 

לתעסוקה בזמן הלימודים; ובניית מענה המשך לנושרים. 

כדי להחליט היכן כדאי למקד את העשייה, יש למפות את כלל הגורמים הפועלים בירושלים 
לשילוב חרדים בהשכלה גבוהה ובתעסוקה, ובכלל זה המוסדות להשכלה גבוהה, להדק 

את שיתופי הפעולה בין הגורמים ולפעול במקומות שבהם חסרים מענים.
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9. סיכום

מחקר זה ביקש לבחון כיצד מתבצע כיום השילוב של סטודנטים חרדים במוסדות להשכלה 
גבוהה בישראל בכלל ובירושלים בפרט, וכיצד ניתן לשפר את השילוב בהיבטים השונים: 
בשלב ההכנה לשילוב באקדמיה )הכוון ומיון ללימודים והשלמת פערי הידע באמצעות 
המכינות הקדם אקדמיות(, בתקופת הלימודים )הצרכים, המענים, מערך הסיוע והסיבות 

לנשירה(, ובראייה לעתיד )הכנה לתעסוקה והשתלבות בה(. 

להלן יובא סיכום הממצאים, התובנות וההמלצות שעלו מן המחקר.

9.1 סטודנטים חרדים במוסדות להשכלה הגבוהה

בשנת הלימודים תש״פ )2019/20( למדו במוסדות להשכלה גבוהה בישראל כ־13,400 
סטודנטים חרדים, אשר מהווים כ־4% מכלל הסטודנטים בישראל )לעומת כ־12% מחלקם 

באוכלוסייה(, מרביתם נשים )69%(. 

תחומי הלימוד הנפוצים בקרב הסטודנטים החרדים הם מדעי החברה, מדעי הטבע ומדעי 
המחשב. תחומים אלה נפוצים יותר בקרב הגברים, כמו גם משפטים, הנדסה ואדריכלות. 
בקרב הנשים התחומים הנפוצים הם חינוך והכשרה להוראה וכן מקצועות עזר־רפואיים. 
ליותר משליש מהסטודנטים החרדים יש לפחות הורה אחד בעל השכלה אקדמית, והיתר 

הם דור ראשון להשכלה גבוהה. 

רובם  חרדים,  סטודנטים   4,500  )2018/19( תשע״ט  הלימודים  בשנת  למדו  בירושלים 
במכללות האקדמיות.
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9.2 קדם אקדמיה

ועל המוכנות  לימודים מתאים  לשלב הקדם אקדמיה השפעה מכרעת על בחירת מסלול 
להתמודד עם הקשיים הצפויים.

המלצותהאתגרים

	התנגדות מצד חלקים ניכרים בחברה 
החרדית ללימודים אקדמיים.

	חוסר היכרות עם עולם ההשכלה 
הגבוהה.

	היעדר מודלים לחיקוי, מקורות 
להתייעצות ומקורות תמיכה 

פורמליים.

	סטודנטים חרדים רבים נעזרים 
במרכזי הכוון, אך אלו חסרים רכיב 
של הכוונה ללימודים אקדמיים או 

למשרות אקדמיות.

	אי־עמידה בדרישות הקבלה 
ללימודים וצורך בהשלמת לימודי 

ליבה.

	אפשרות מוגבלת לעבור תחום 
לימודים או מוסד בסיום המכינה.

	מרכזי ההכוון: הוספת רכיב של הכנה 
לאקדמיה ולתעסוקה אקדמית וגיוס 

מועמדים דרכם.

	יצירת אוגדן מידע על המוסדות ומסלולי 
הלימוד הקיימים עבור האוכלוסייה 

החרדית בישראל.

	מתן ליווי אישי על ידי רכז אקדמי 
חרדי.

	הגדרת קורסי מעבר שהצלחה בהם תיתן 
פטור מהמכינה הקדם אקדמית.

	ייסוד קורס הכנה שיתמקד בהעמקת 
ההיכרות עם תחומי הלימוד והמוסדות, 

ובסיומו יבחרו הסטודנטים מוסד ותחום 
הלימודים.

	הענקת ביטחון כלכלי באשר ליכולתם 
הסטודנטים לממן לימודים אקדמיים 

)שכר לימוד וקיום( ומציאת דרכים 
לתמרץ כלכלית צעירים חרדים לפנות 

לאקדמיה.
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9.3 שילוב בלימודים

שלב הלימודים האקדמיים נמצא במוקד המחקר הנוכחי.

המלצותהאתגרים

	במח״רים מוצעים תחומי לימוד 
מעטים, בעיקר עבור גברים.

	הְכוונה למקצועות ההנדסה ההייטק 
מעמידה את הסטודנטים מול פערי 

ידע ויוצרת חברה לא ׳שלמה׳, 
החסרה אנשי מקצוע ממגוון 

תחומים.

	חסר מידע על השימוש במעטפת 
סיוע, איכותה והתאמתה לצורכי 

הסטודנטים.

	פערי ידע גדולים )בעיקר בקרב 
גברים( ושליטה נמוכה באנגלית.

	היעדר מיומנויות והרגלי למידה 
שמותאמים ללימודים אקדמיים.

	צורך בסיוע רגשי־חברתי, לצד 
מיעוט שימוש בסיוע המוצע.

	צורך בהרחבת הסיוע הכלכלי 
)לשכר לימוד וקיום(.

	קושי מנהלי לזהות ׳מיהו חרדי׳ 
בקמפוסים הראשיים.

	נדרשת פתיחת תחומי לימוד נוספים, גם 
תחומים ללא כדאיות כלכלית.

	נדרשת פרו־אקטיביות במעקב אחר 
המצב של הסטודנטים החרדים, הצעת 
סיוע ובחינת האפקטיביות שלו, איסוף 

מידע ברמה המוסדית והלאומית ולמידה 
מתמשכת מניתוחו.

	מתן סיוע על ידי אנשי מקצוע ומרצים 
כדי להבטיח את מקצועיות ואיכות 

הסיוע וקשר אישי ומנטורינג.

	מציאת דרך אפקטיבית לשיפור השליטה 
באנגלית.

	ליווי אישי על ידי רכז חרדי בקמפוסים 
הראשיים.

	סיוע כלכלי: הלוואות ודחיית תשלום 
שכר הלימוד לעתיד, וסבסוד או מימון 

קורסי אנגלית.

	מציאת פתרון בירוקרטי־משפטי ברמה 
הלאומית לזיהוי של סטודנטים חרדים 

בקמפוסים הראשיים.
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9.4 נשירה מלימודים

שיעורי הנשירה של סטודנטים חרדים גבוהים מאלה של היהודים הלא־חרדים.

המלצותהאתגרים

	מניעת נשירה: המוסדות אינם 
בטוחים שהם יודעים לאתר את 

הקשיים שעלולים להוביל לנשירה 
ובאיזו מידה הסיוע אפקטיבי; אבחון 
לקויות למידה מתבצע בשנה א׳ )ולא 

לפני הלימודים(.

	טיפול בנושרים: אין מעקב אחר 
הנושרים — מה היו הסיבות לנשירה 

וכיצד ניתן לשלבם בחזרה.

	מניעת נשירה: איתור מוקדם של הקשיים 
והצעת מענים מותאמים; ניטור שוטף של 
מצב הסטודנטים ושמירה על קשר אישי.

	הקדמת האבחון של לקויות למידה לשלב 
הקדם אקדמיה.

	טיפול בנושרים: על המדינה לפעול 
בשיתוף פעולה ליצירת הסתכלות 

רציפה מהתיכון, דרך ההשכלה )גבוהה 
ועל־תיכונית( ועד התעסוקה, ולהציע 

לנושרים מסלולי חזרה ללימודים 
אקדמיים, הכשרה מקצועית אחרת ועתיד 

תעסוקתי.

9.5 הכנה לשילוב בתעסוקה

רכישת השכלה גבוהה נתפסת כאמצעי לשילוב בתעסוקה.

המלצותהאתגרים

	במהלך הלימודים: מעט הכנה לשילוב 
בתעסוקה בכלל, ולשילוב המתאים 

לסטודנטים חרדים בפרט; חסרה 
הכשרה פרקטית ורגשית.

	בסיום הלימודים: חסר סיוע במציאת 
עבודה.

	במהלך הלימודים: הקמה של מרכזי 
תעסוקה לחרדים במוסדות או יצירת 
שיתופי פעולה עם מרכזי הכוון, תוך 
התאמה לתעסוקת אקדמיים חרדים; 

בנייה וחיזוק של קשרי אקדמיה-
תעסוקה.

	בסיום הלימודים: סיוע לבוגרים בשילוב 
בתעסוקה.



4445

9.6 מדיניות

ברמה  משמעותיים:  שחקנים  שני  פועלים  הגבוהה  בהשכלה  חרדים  שילוב  בסוגיית 
הלאומית — מל״ג, בירושלים — משרד ירושלים ומורשת )באמצעות הרל״י(. 

לאורך הדוח צוינו סוגיות שנדרשת בהן הסתכלות ברמה הלאומית על ידי מל״ג: איסוף   
וניתוח מידע על שימוש במעטפת הסיוע; פתיחת תחומי לימוד נוספים; דרכים לשיפור 
והרחבת  הראשיים;  בקמפוסים  חרדים  סטודנטים  בזיהוי  הקלה  באנגלית;  השליטה 

הסיוע הכלכלי.

כמו כן, צוינו סוגיות הנוגעות למשרד ירושלים ומורשת במסגרת הפעולות לקידום   
השילוב בתעסוקה של האוכלוסייה החרדית בירושלים.

תובנות.והמלצותהאתגרים

מל״ג: בתחילת שנת 2020	 מונה 
ממונה חרדים. המינוי מילא ריק של 
כשנתיים מאז עזב הממונה הקודם. 

בתקופה זו נאספו נושאים רבים 
לטיפול ולבחינה מחודשת. כיום 

אין פורומים משותפים של המטה 
והמוסדות הנוגעים לאוכלוסייה 

החרדית לשמירה על קשר שוטף.

	משרד ירושלים ומורשת )הרל״י(: 
פורסם פעם אחת נוהל תמיכה 

במוסדות עבור שיווק, תגבור לימוד 
אנגלית ומתמטיקה וטיפול בנשירה. 

כיום בוחנים מחדש כיצד להמשיך 
ולתמוך בשילוב חרדים באקדמיה.

	מל״ג: ככל הנראה מל״ג ימשיכו לתמוך 
בשילוב חרדים בהשכלה גבוהה גם 
בתוכנית הרב־שנתית הבאה. מצד 

ממונה חרדים ומצד המוסדות כאחד 
עלה הצורך והרצון לייסד פורומים 

למפגש מתמשך של למידה מקצועית, 
דיון ועדכון, כמו פורום מנהלי מח״רים 

ופורום רכזי חרדים בקמפוסים 
הראשיים. בנוסף, יש לפתח מענים 

גם עבור החרדים הגרים בפריפריה — 
בצפון ובדרום הארץ.

	משרד ירושלים ומורשת )הרל״י(: 
ייזום פיילוטים וחממות פיתוח ללמידה 

ברמה העירונית, אשר ממנה ניתן 
לצאת לשינויים ברמה הלאומית, למשל 
בנושאי הכוון והכנה לאקדמיה, שילוב 

לימודים אקדמיים בסמינרים לנשים 
ובכוללים לגברים, פיתוח תוכניות 

בוטיק בתחומי לימוד חדשים במח״רים, 
הכנה לתעסוקה בזמן הלימודים ובניית 

מענה המשך לנושרים.
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ההצלחה  על  השפעתו  ואת  אקדמיה  הקדם. שלב. חשיבות  את  העלה  המחקר  לסיכום, 
וכן  הלימודים,  ותחום  מוסד  יותר של  מושכלת  בחירה  על  בלימודים האקדמיים עצמם, 
על סינון מיטבי של המועמדים המתאימים ללימודים ועל תיאום הציפיות עימם. בשלב.
הלימודים.האקדמיים.בלט הצורך בהרחבת הסיוע הכלכלי. כמו כן, נמצא כי חסר שיח 
שוטף בין סטודנטים-מוסדות-מל״ג לגבי המידה שבה הסיוע המוצע לסטודנטים החרדים 
הרווחת  בין ההתייחסות  פער  נמצא  לשלב.השילוב.בתעסוקה,  בנוגע  לצרכים.  מותאם 
ללימודים אקדמיים כאמצעי לשילוב בתעסוקה לבין הצפייה שהבוגרים יצליחו להשתלב 
בתעסוקה הולמת ולשפר את מעמדם ללא הכנה מתאימה לשילוב בתעסוקה וללא ליווי 

בתהליך מורכב זה.
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11. נספחים

נספח א׳ — ראיונות: בעלי תפקידים במוסדות להשכלה גבוהה

קמפוס.ראשי./.מח״רשם.המוסד

האוניברסיטה העברית
ראשי )2 ראיונות(

מכון מגיד — מכינות

המרכז האקדמי לב

ראשי, גברים

ראשי ומח״ר, נשים ירושלים )ריאיון משותף(

מח״ר בני ברק )2 ראיונות(

עזריאלי, מכללה אקדמית 
להנדסה

ראשי

מח״ר

מח״רהמכללה האקדמית הדסה

מח״רבצלאל

האוניברסיטה הפתוחה
ראשי

סמינר שבו מלמדים קורסים של האוניברסיטה הפתוחה

ראשיאוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת בר אילן
ראשי

מח״ר

מח״ר )2 ראיונות(המכללה למנהל

ראשי, מח״ר ירושלים ומח״ר אור יהודה )ריאיון אחד(הקריה האקדמית אונו
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נספח ב׳ — ראיונות: אנשי מטה

אורי.זיו, מרכז בתחום תקצוב מכללות, מל״ג-ות״ת

רונן.קוטין, ממונה חרדים, האגף האקדמי, מל״ג

אתי.זלצמן, ראש תחום אקדמיה, התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית

אודי.בן.דרור, סמנכ״ל כספים ופיתוח עסקי, הרל״י

משה.קפטובסקי, יועץ עצמאי להרל״י

יוסי.אפטר, יועץ עצמאי להרל״י
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עליהם בהשתלבות, מהן החולשות של המערכים הקיימים לשילוב חרדים בהשכלה הגבוהה וכיצד ניתן 

לשפרם.
לצורך המחקר נותחו נתונים מנהליים ונערכו ראיונות עם בעלי תפקידים במוסדות להשכלה גבוהה ועם 

אנשי מטה מהמועצה להשכלה גבוהה, מהרשות לפיתוח ירושלים ומהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות 
הארצית. 
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