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צביקה שרייבר, מר מרדכי פלדשטיין, מנכ"ל קרן קמ"ח ו מרמחקר זה לא היה יוצא לפועל אלמלא עזרתם המסורה של  תודות:

את עורכי המחקר בעשייתם המבורכת לשילוב נשים וגברים חרדים במסגרות לימודים גבוהות אשר היו נכונים לשתף 

 ומקצועיות.

 2102 אוקטובר 
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 תקציר מטרות המחקר

במסגרות ללימודים ללמוד צעירים חרדים  עודדלניתן כיצד  בחוןהיא ל ה של הסקירה הנוכחיתמטרת

לשפר את בכך בשוק העבודה הישראלי והחרדית האוכלוסייה של  הלקדם את השתלבותבכדי גבוהים 

 מעמדה ומצבה הכלכלי.

)קידום מקצועי חרדי( הינה הגורם המשמעותי ביותר בסיוע כלכלי לחרדים המעוניינים ללמוד קרן קמ"ח 

במטרה לאפשר לצעירים  2112את פעולתה בסוף שנת  החלהים. הקרן לימודים אקדמאים או מקצועי

חרדים להיחלץ ממעגל העוני ולהשתלב במסלולים אקדמאיים ומקצועיים שיובילו אותם למציאת פרנסה 

 נשים וגברים חרדים במסלולי לימוד אלו.  3,511-עד כה סייעה הקרן ליותר מאיכותית. 

הקרן ועל מנת שניתן יהיה לאפיין תמיכת אוכלוסיית החרדים הלומדים בלקבל תמונת מצב מקיפה על כדי 

במינהל מחקר את בחירתם במסלול אקדמי או מקצועי וכן להצביע על הקשיים העומדים בפניהם, הוחלט 

, ביניהם הקרן תמיכתהסטודנטים הלומדים באוכלוסיית  לכלערוך סקר שיכלול את לוכלכלה בתמ"ת 

שלתית לסבסוד שכר לימוד ממ תנה תוכני' שהיחרדים לעתידם'הסטודנטים הלומדים במסגרת תוכנית 

הזוכים לסיוע גברים  211 -התוכנית לומדים כרת גמסב לגברים חרדים הלומדים במסלולים אקדמאים.

 .ניתכת וארגון הג'וינט השותפים בתו"והכוונה מקצועיים במסגרת מיזם תב

 

סקנותיו של מחקר זה מתייחסים לאוכלוסיית הסטודנטים החרדים הנתמכים ממצאיו ומעלינו להדגיש כי 

ידי קרן זו -ידי קרן ק.מ.ח. חשוב להדגיש כי בישראל יש מאות סטודנטים חרדים אשר אינם נתמכים על-על

ידי קרנות וגופים פילנטרופיים נוספים(, אשר מאפייניהם והתפלגות מסלולי הלימוד -)חלקם נתמכים על

ה למדי מהמאפיינים של הסטודנטים שהשתתפו במחקר הנוכחי. בנוסף, אנו מבקשים להזכיר כי שלהם שונ

קבוצות, קהילות וחצרות אשר מידת השוני ביניהן -החברה החרדית איננה מקשה אחת אלא אוסף של תתי

גבוהה למדי. לשונות זו יש השפעה על עוצמת החסמים והקשיים העולים ממחקר זה, כמו גם על מנעד 

אנו אף הסתייגות זו,-עלאפשרויות הבחירה בתחומי הלימוד המותאמים לקהילות החרדיות השונות.  

מעריכים כי הממצאים והמסקנות העיקריות הנובעות ממחקר זה יסייעו להבנה טובה יותר של התהליכים 

ד והחסמים הקיימים ביחס לשילובם של צעירים חרדים, מקהילות וקבוצות שונות, במסלולי לימו

ידי קרן קמ"ח בקרב -הערכה זו נובעת ממשקלם היחסי הגדול של הנתמכים עלמקצועיים ואקדמאים.  

 כלל הסטודנטים החרדים בישראל. 

 ממצאים התקציר 

 01% נשים. הגיל הממוצע של התלמידים  21%-מהתלמידים הנתמכים ע"י קרן קמח הינם גברים ו

 32%-כ. 3.6( נשואים ומספר הילדים הממוצע שלהם עומד על 03%, רובם המחולט )31הוא 

 חרדים ספרדים.  22% -וחסידים  22%מהתלמידים ליטאים, 

 לפנות ללימודים גבוהים או מקצועיים  כמחצית מהתלמידים ציינו כי הסיבה המרכזית להחלטתם

הייתה הרצון לרכוש מקצוע ולהשתלב בשוק העבודה. ואכן, קרוב לכמחצית מהתלמידים 

את ועל כן הרצון לשפר את תנאי העסקתם ועבדו טרם לימודיהם  הנתמכים על ידי קרן קמ"ח(26%)

אקדמאיים או  רמת שכרם הנוכחי היוו תמריץ משמעותי בעת הכניסה למסלול של לימודים

ממצא זה משקף בברור את הרצון העז של נשים וגברים חרדים להתקדם בשוק העבודה,  .מקצועיים

 גם עבור אלו שכבר השתלבו במקומות עבודה שונים.  
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 00% :התלמידים החרדים פונים לתחומי לימוד בעלי סטאטוס חברתי וביקוש גבוה בשוק העבודה 

 .למנהל עסקים 02%-הוראה וללחינוך ו 05%ם, מכלל התלמידים פנו ללימודי משפטי

 רו את מקצוע לימודיהם בשל העניין האישי בו ורק העידו כי בחמכלל הסטודנטים החרדים  52%-כ

מהם בחרו במקצוע הלימודים בשל מידת ביקושו בשוק העבודה או אפשרויות הקידום במקצוע  02%

ללמוד מקצועות מבוקשים בשוק העבודה, נוהגים מכלל המשיבים(. נראה כי למרות הנטייה  0%-זה )כ

 .מרבית הסטודנטים החרדים לבחור את תחום לימודיהם בעיקר בהתאם לנטיית ליבם

  הקושי המרכזי של רוב  ,בתלמידים החרדיםשל קרן קמ"ח למרות התמיכה הכלכלית המשמעותית

מהתלמידים דיווחו על קושי זה  51%ם לכלכלת המשפחה: הלשלב בין לימודי צורךהתלמידים הוא ה

מהתלמידים שאינם עובדים(.  65%-מהתלמידים העובדים ו 55%)במידה רבה או במידה רבה מאוד 

הם ביותר הוא סיוע כלכלי נוסף, זאת דרוש ל( ציינו כי הסיוע 62%כשני שליש מהסטודנטים החרדים )

ידי קרן -מהסטודנטים הנתמכים על 23%-בנוסף, ציינו כ .בנוסף לסיוע הנדיב לו הם זוכים מהקרן

סביר להניח יש יסוד קמ"ח כי לא החלו בלימודיהם ללא הסיוע הכלכלי שהקרן מעניקה להם. על כן, 

שללא תמיכה כלכלית משמעותית בסטודנטים חרדים, יתקשו רבים מהם להשתלב ולהתמיד במסלולי 

 לימוד אקדמאים

 ציינו כי שיטת הלימוד האקדמית שונה במידה רבה עד רבה מאוד ( 22%-כרבע מכלל התלמידים )כ

לעובדה זו יש משקל רב במערך הקשיים שהם חווים במהלך  .משיטת הלימוד המוכרת להם

 .לימודיהם

 12% ידי קרן קמ"ח לומדים במסגרות אקדמאיות או מקצועיות בהן -מהחרדים הנתמכים על

ידי קרן -את, כחמישית מהסטודנטים החרדים הנתמכים עלמתקיימת הפרדה בין נשים לגברים. עם ז

ללמוד במסגרות אקדמאיות כלליות  ,במידה רבה או במידה רבה מאוד ,היו מעוניינים( 20%)קמ"ח 

 .בהן מתקיימים לימודים מעורבים

 מהתלמידים מרוצים במידה רבה או במידה רבה מאוד ממוסד הלימודים שלהם.  01%-קרוב ל

בוהה ביותר יוחסה להפרדה הקיימת בין נשים לגברים במהלך הלימודים. כשלושה שביעות הרצון הג

 רבעים מהתלמידים דווחו כי הם שבעי רצון מאיכות ההוראה ומרמת הלימודים במוסד. 

  כשלושה רבעים מהתלמידים החלו את לימודיהם רק לאחר שפנו לקרן קמ"ח ובעזרת התמיכה

ים אקדמאיים או מקצועיים. הרוב המוחלט של התלמידים החלו לראשונה בלימודלה זכו הכלכלית 

 .מהטיפול של קרן קמ"ח ( מרוצים במידה רבה או במידה רבה מאוד10%)

 נשים יותר מגברים, זוכים לתמיכה חברתית ידי קרן קמ"ח-הנתמכים על הסטודנטים החרדים ,

הסטודנטים הצהירו כי בני מכלל  13%וקהילתית רחבה באשר להחלטתם לפנות ללימודים גבוהים. 

מהמשיבים  20% .זוגם תמכו במידה רבה או במידה רבה מאוד בהחלטתם ללמוד במסגרות אלו

 מכרים ושכנים.דיווחו על תמיכה כזו מצד  61% -דיווחו כי קיבלו תמיכה דומה מהוריהם ו
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 רקע: לימודים גבוהים במגזר החרדי

, וסיוע ואיכותית בחברה החרדית באמצעות הכוונה מקצועיתלאפשר פרנסה מכובדת נועדה קרן קמ"ח 

 מלגות ומענקים במהלך הלימודים.הניתן דרך כספי 

לא התרחשה בחלל ריק. הקמת הקרן הושפעה  ,2112בסוף שנת  ,הורתה והקמתה של קרן קמ"ח

ו השינויים המתחוללים כיום בחברה החרדית. יזמי ומייסדי הקרן, שפעולותיה הלכממהתמורות ו

, זיהו צורך ממשי ומידי של מאות רבות של צעירים תרחבו בהיקפם ובאיכותם במהלך שנות קיומהוה

חרדים שביקשו למצוא פרנסה איכותית על מנת להיחלץ ממעגל העוני על ידי השתלבות במסלולי לימוד 

בחברה  נווכיוו אקדמאים ומקצועיים. ויכוח מר ניטש בין חוקרי החברה החרדית באשר לממדי  השינוי

', 11-שם לקראת סוף שנות ה-החרדית ביחס ללימודים גבוהים ומקצועיים. בראשיתו של התהליך, אי

(. מפנה שבעקבותיו, 2113הייתה תחושה שהציבור החרדי עומד בפניי מפנה היסטורי, חברתי וכלכלי )לופו, 

ם האקדמאים ובעקבות כך, , אלפים רבים של נשים וגברים חרדים ישתלבו במסלולי הלימודיהיה כך נראה

במקומות עבודה איכותיים. מנגד, הצביעו חוקרים אחרים על העובדה שהגידול הדמוגרפי של האוכלוסייה 

)והעלייה המשמעותית בחלקו של המגזר החרדי בכלל האוכלוסייה(, יבלום כל שינוי נקודתי  2החרדית

(. אנו סבורים כי העובדה שהיקף 2111דוד, -שיתרחש בעתיד במסלול האקדמי והמקצועי )למשל; בן

כמו גם היצע תחומי ומוסדות הלימוד,  ,ידי קרן קמ"ח הולך וגדל-אוכלוסיית החרדים הנתמכים על

ם ומקצועיים. יעל כך שחל שינוי מהותי בפנייתם של צעירים חרדים למסלולי הכשרה אקדמאי יםמעיד

אמים לאורח החיים החרדי. מוסדות למרות השינוי, מרבית החרדים פונים אך ורק למוסדות שמות

ציבור החרדי המעוניין למותאמים אלו מגבילים באופן משמעותי את היצע תחומי הלימוד הנגישים כיום 

בלימודים גבוהים. עובדה זו מעידה כי על אף הרצון להשתלב במעגל התעסוקה ובאקדמיה בישראל, 

ם מצויים. בנוסף, מעידה מגמה זו על יחס מרבית בני הקהילות החרדיות דבקים בבידול החברתי בו ה

ולא על  ,קרו( של מרבית הסטודנטים החרדים לעולם ההשכלה הגבוההיפרגמאטי ואינסטרומנטלי )בע

עם ללימודי הקודש בהשוואה לכל תחום לימוד אחר.  הם מייחסים חשיבות העליונה שלגבי השינוי ערכי 

ללא הכשרה מקצועית או לימודים גבוהים כי  ,בריותר מאשר בע ,זאת, צעירים חרדים רבים מבינים

 סיכוייהם להשתלבות מוצלחת בשוק העבודה הישראלי יוותרו נמוכים. 

עד לפני שנים לא מעטות, כלל לא היה ברור מהי מידת העניין של נשים וגברים חרדים בלימודים 

הוכיחו כי ישנן  ם ומהם החסמים העיקריים עמם מתמודדים צעירים אלו. מחקרים שוניםיאקדמאי

אשר בפניהם עומדים  ,לימודים גבוהים או מקצועייםלהשתלב בשל חרדים המעוניינים גדולות קבוצות 

ניתן  הנזכר(. בין החסמים שאותרו במחקר 2110רבים )למשל מלחי, כהן וקאופמן, שונים וחסמים וקשיים 

אודות מסלולי הלימוד השונים  את הפערים הבאים: פערי ידע משמעותיים, היעדר מידע איכותי מנותל

 והעדר תמיכה חברתית וכלכלית בבחירת מסלול כזה. 

היחס ללימודים כלליים ולרכישת מקצוע מקבל אמנם מעין הסכמה חברתית בשנים האחרונות בקרב 

מעיניהם של מקבלי ההחלטות והציבור בעיקרה הסכמה זו סמויה  ,מוקדי הסמכות בעולם החרדי אולם

החילוני. זוהי הסכמה מסויגת המתבצעת בדיעבד, לאחר קבלת ההחלטה להשתלב בלימודים גבוהים, 

עודנה  ,המצויה כעת בטלטלה עזה ,מלאה ושלמה. יש להניח כי ההנהגה הרוחנית החרדית הלרוב היא אינו

הפניית גברים חרדים ה והכשר גלוי וברור לחסרה את הנחישות והתעוזה הנדרשים לשם מתן לגיטימצי

 .אלולימודים מקצועיים או גבוהים לצורכי פרנסה, כחלק אינטגראלי ממסלול ההכשרה של גברים ל

                                                 
לעומת קצב הגידול השנתי שלה אוכלוסיה החילונית העומד על  2.5%האוכלוסיה החרדית עומד על קצב הגידול השנתי של 2

 . בלבד 2.2%
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הן לימודים חול אינם זרים ל לימודישונה למדי זאת מאחר ו חרדיותנשים תהליך החינוך של  ,זאתלעומת 

ברה החרדית. כמו כן, החברה החרדית מקיימת נשים בחבמסלול לימודי החלק אינטגראלי מהווים  אלו

בשוליה, בישיבות תיכוניות חרדיות אחדות, שילוב של לימודי קודש ולימודי חול, ולישיבות אלו יש כיום 

(, טרם הפכו עניין שבשגרה 0110מאות בוגרים. לימודים גבוהים מסוג זה "בחברת הלומדים" )פרידמן, 

ודים נורמטיביים, בייחוד לא בקרב הגברים החרדים בשלב הלימודים והם לא נחשבים למסלולי לימ

 בישיבה קטנה וגבוהה. 

ערכי החינוך של הציבור החרדי מושתתים על כך שהערך העליון הוא לימוד התורה וקיום מצוות בצורה 

ני , ומיקומם הוא משכורח בל יגונהכ , נתפסיםלימודים גבוהים כוללקפדנית. פרנסה ורכישת מקצוע, 

אתוס זה השתרש באופן עמוק ורחב בעיקר בקרב בני הקהילות הליטאיות, . במדרג הערכים בעולם החרדי

יעה רבות על הנחלת ערכים השפ אשר ,חברתית של כלל החברה החרדית-המהוות את האליטה התרבותית

השקפת עולם זו משפיעה על כל מערך ספרדית. -הקהילות החסידיות והחברה החרדית בקרבגם  אלו

ההחלטות והבחירות של צעירים חרדים במסלולים האקדמאים והמקצועיים. עם זאת, נראה כי המפנה 

ביחס ללימודים גבוהים, מתחיל לצבור תאוצה  ,(2112ידי לופו )-המתואר עלהמתחולל בחברה החרדית, 

( של הבוחרים בלימודים אקדמאים ובהכשרות הן במספר )המוחלטביטוי ידי והוא בא ל בשנים האחרונות

יש לציין כי מגמת מקצועיות והן במגוון המקצועות ומוסדות הלימוד המותאמים לאוכלוסייה זו. 

השתלבותם של נשים וגברים מקהילות חרדיות שונות במסלולי לימוד אקדמאים, מהווה את אחד 

רים האחרונים בחברה החרדית, ביניהם מהסממנים החשובים לתמורות העמוקות המתרחשות בשני העשו

התפתחותם של משקי בית חרדים מודרניים. 'החרדים המודרניים' הינה תופעה חדשה למדי שטרם זכתה 

לביטוי קהילתי או פוליטי מובחן, אך היא מאופיינת בכך שבמקביל לרכישת מקצוע אקדמי, פיתוח קריירה 

אותם צעירים חרדים מאפיינים חרדיים 'קלאסיים' , משמרים מערבייםוהקניית הרגלי צריכה ובילוי 

  (.2102)זיכרמן וכהנר,  למחנה החרדי הקבוצה זו לשמור על זהותה החרדית והשתייכות-המסייעים לתת

גברים( במגוון  22%-סטודנטים חרדים )מהם כ 5,353-כ 2101פי הערכות בנק ישראל, למדו בשנת -על

. המצדדים בתהליכי השילוב הנוכחיים 21123דים בלבד בשנת סטודנטים חר 011-מוסדות, זאת לעומת כ

של הציבור החרדי באקדמיה, מוצאים סיבה לאופטימיות זהירה באשר להשתלבות של אוכלוסייה זו 

על שינוי מגמה משמעותי בקרב קהילות חרדיות שונות. להערכתם מעידה היא ו ,במסגרות לימודים גבוהים

שקצב ההשתלבות הנוכחי של החרדים במסגרות ללימודים  ,ים שוניםלעומתם, טוענים חוקרים וכלכלנ

וכי רוב הלומדים הם עדיין נשים  ,מדביק את קצב הגידול הדמוגרפי של האוכלוסייה החרדית וגבוהים אינ

-חרדיות. זאת ועוד, חוקרים אלה טוענים כי ישנו מיקוד של הלומדים במספר מצומצם של מקצועות. על

 דלבאקדמיה הולך וגהחרדים יות, הנתונים מלמדים כי קצב הגידול במספר הלומדים אף ההערכות הפסימ

העמדה האופטימית באשר  מגמה זו מחזקת את . שלהם באופן לינארי וכך גם מגוון תחומי הלימוד

אנו מעריכים כי מגמה זו תלך ותתחזק לעתידם של החרדים באקדמיה ובמסגרות ללימודים גבוהים. 

  בשנים הקרובות.

המעוניינים ללמוד  ,לנשים ולגברים חרדים ,קרן קמ"ח הנה אחד ממקורות הסיוע העיקריים כיום

אך  ,במסגרות אקדמאיות או מקצועיות. הרקע להתפתחותה של הקרן ומרכיבי פעילותה ייסקרו בהמשך

אף הסיוע המאסיבי והמגוון שקרן זו וקרנות נוספות מעניקות לנשים -לעת עתה חשוב לציין שלמרות ועל

לא מבוטלים, בין התלמידים החרדים ולגברים חרדים, עדיין נותרו על כנם פערי ידע ופערי עמדות 

. פערים אלו אשר חלק מהחרדים )גברים בפרט( אינם מצליחים לגשר עליהם לתלמידים שאינם חרדים,

קשורים בעיקר לשיטות הלימוד הנהוגות בישיבות התורניות. שיטות אלה מקדשות את הלימוד והפלפול 

                                                 
 (2100) דוח בנק ישראל, השכלה ותעסוקה במגזר החרדי:  מתוך 3
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עולה בקנה אחד בחברותא ובכך מעצבות ומגבשות את זהותו ואת חינוכו של הגבר החרדי. לימוד זה איננו 

אין בו דרישה לבחינות כיוון ש, מערכות הלימוד האקדמאיות או המקצועיותעם השיטות הנהוגות ב

אין ספק שהיעדרם של לימודי האנגלית במערכת (. כמו כן, 2112פורמאליות ולהישגים קונקרטיים )חקק, 

 ,בישיבות גבוהותלא גילאי החינוך היסודיים )תלמודי התורה( ו, שאינם נלמדים לא בהחינוך החרדית

שבהן ידיעת האנגלית היא כלי  מהווה חסם משמעותי לגברים המבקשים ללמוד במסגרות אקדמאיות

 . משמעותי בלמידה

המתמידים  ,גברים החרדיםללבחורי הישיבות ושיטות הלמידה במגזר החרדי מקנות יתרונות מנגד, 

לסייע להם במהלך לימודיהם. תכונות כגון שקדנות, קפדנות, דחיית סיפוקים  יםהעשוי ,בלימודי הקודש

צולחים חלק מבחורי הישיבות את מסלול הלימודים  ןאשר בעזרת נן מיומנויות 'רכות'יה ,ויכולת התמדה

פונדמנטליסטית שכרוכה בלימודי קודש אינטנסיביים -האקדמי המפרך. ההתמסרות והאדיקות הדתית

של מסירות והקפדה על "קוצו של יוד" אשר איכות ת בקרב רבים מתלמידי הישיבות החרדים ומייצר

עם זאת, אין בידינו די מחקרים אמפיריים וממצאים  (.2110)שטדלר, בלימודים הגבוהים לחלקם ת ומסייע

המתוארות לעיל בדבר היתרון או החיסרון של לימוד תורני  שערותכמותיים אשר יאששו את אחת מה

 עולם האקדמיה. בהתייחס לממושך 

 

ם להשתלב לכים וגדלים של חרדים צעיריולסיכום חלק זה, קרן קמ"ח הוקמה על רקע של צורך ורצון ה

ביחס  ,חברה החרדיתמשמעותי בבעולם התעסוקה הישראלי. יש הגורסים שמדובר בשינוי מגמה ומפנה 

למוטיבציה להשתלב בשוק העבודה, ויש הגורסים כי מדובר בתופעה נקודתית שאינה משמעותית דיה 

 ביחס לקצב גידול האוכלוסייה הטבעי של קהילה זו. 

מסלול בהעומדים בדרכם של סטודנטים מהמגזר החרדי מערך נרחב של חסמים  קייםכך או כך, 

מוצלחת בעולם התעסוקה הישראלי. חסמים אלו קשורים בעיקר בשיטת החינוך החרדית ההשתלבות ה

חסמים הקשורים במתן תמיכה בבשוליה )בעיקר בקרב גברים חרדים( כמו גם רק שלימודי חול נמצאים 

, ישנם מאפיינים אלוהשתלבות בכלכלה הישראלית. לצד לתית ללימודים גבוהים וולגיטימציה חברערכית 

ללמוד ולהשתלב  מעוניינים בכךעשויים לעזור לאשר וכלים רבים העומדים לשירות הקהילה החרדית ו

השקעה וומעמיקה, מוסר לימודים גבוה  רציניתקשורים בתרבות לימוד  ובעולם התעסוקה. מאפיינים אל

 להשגת יעדים.של הלומדים  אינטנסיבית

 

בשלב זה חשוב לערוך טיפולוגיה ראשונית של מוסדות הלימוד בהם לומדים כיום סטודנטים חרדים. 

טיפולוגיה זו תסייע בידינו בהבנת מורכבות פריסתם של מסלולי הלימוד האקדמאים המיועדים כיום 

פי מידת התאמתם למאפיינים -ללציבור החרדי. מוסדות אלו מחולקים למספר קטגוריות מרכזיות ע

ולצרכים של הצעירים החרדים, כמו גם על פי החלוקה הארגונית שלהם. בשנת הלימודים תשע"ב ישנן 

 ( : 2100אפוא ארבע פלטפורמות אקדמאיות שונות )כהן ומלאך, 

אלו הן מסגרות לימוד ייחודיות ומותאמות לציבור החרדי. הן פועלות  - שלוחות חרדיות במכללות פרטיות

במסגרת מכללות פרטיות המיועדות לציבור הכללי ולאוכלוסיות שונות ומעניקות תואר אקדמי עצמאי 

ידי המועצה להשכלה גבוהה )להלן, המל"ג(. שלוחות אלו פועלות במוסדות הבאים: מכון לנדר, -המוכר על

צפת, הקריה האקדמית אונו, מכללה אקדמית אשקלון ועוד. בסה"כ מעריכים  המכללה האקדמית

 נשים חרדיות.  0,121-גברים חרדים וכ 0,225-כ 2100לומדים למדו בשנת הכותבים שבמכללות אלו 

אלו הם מוסדות אקדמאים עצמאיים והם פועלים בתחום ההכשרה האקדמית שנים  –מוסדות עצמאים

ידי המל"ג. בין המוסדות העצמאים המותאמים לציבור החרדי ניתן -וקחים עלרבות ועל כן מוכרים ומפ
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-לציין את ביה"ס הגבוהה לטכנולוגיה )מכון לב( והמכללה ירושלים בבית וגן. במוסדות אלו לומדים כ

 גברים חרדים. 321-נשים חרדיות וכ 0,501

מכללות אלו מהוות למעשה אכסניה רשמית ומפוקחת למוסדות  –חרדיות מכללות "פלטפורמה"

התירה  2112אילן, אוניברסיטת חיפה ועוד. בשנת -אוניברסיטת בר :אקדמאים מוכרים וותיקים, ביניהם

תרבותי של -מסגרות ייחודיות אלו, מתוך הכרה בייחוד החברתישתי המל"ג לעסקני הציבור החרדי לפתוח 

שלום -המכללה החרדית בירושלים מיסודה של הגב' עדינה ברהןמסגרות אלו  צרכי הסטודנטים החרדים.

נשים  011-גברים חרדים וכ 0,311-ברק )מבח"ר(. במוסדות אלו לומדים כ-וכן המכללה החרדית בבני

 חרדיות. 

-הלימודים במסגרת זו מאופיינים כידוע כלימודים עצמאים במסגרת הפרוסה על –האוניברסיטה הפתוחה

פר קמפוסים בשלוחות השונות של האוניברסיטה הפתוחה. ראשי האוניברסיטה הפתוחה עושים פני מס

-במסגרת זו לומדים כ .מאמצים רבים לסייע לסטודנטים החרדים לצלוח את שלבי הלימודים הראשונים

 נשים חרדיות.  25 -גברים חרדים וכ 225

בחרו ללמוד במסגרות אקדמאיות  ישנם עשרות בודדות של סטודנטים חרדים אשר –מוסדות כללים

 25-כלליות באוניברסיטאות ובמכללות שונות. קשה להעריך את מספרם המדויק אך נראה כי מדובר בכ

 גברים חרדים.  051-נשים ועוד כ

 

 

 מטרות ומאפיינים עיקריים של הקרן –קרן קמ"ח 

ואיכותית בחברה החרדית העומדים בראשה הוא לאפשר פרנסה מכובדת של חזונה של קרן קמ"ח ו

מידע על ו באמצעות הכוונה מקצועית. קרן קמ"ח מעניקה מלגות לימוד ומענקים כספיים כמו גם הדרכה

בלימודים גבוהים ומקצועיים. ההשתלבות בני הקהילה החרדית מקומות ומסלולי לימוד לצורך השתלבות 

חברה לרומה אפשרית למשק ובד בבד לתובעבודה נועדה לחלץ משפחות חרדיות ממצוקה כלכלית 

 . בכללה הישראלית

כחלק ממאמץ ויוזמה משותפת של מספר יזמים ואישי ציבור חרדים אשר  2112הקרן הוקמה בסוף שנת 

ושאפו להפחית את רמת העוני  השכילו להבין כי האוכלוסייה החרדית בארץ נתונה במשבר כלכלי חריף.

וניתן אוכלוסייה החרדית בקרב ה משמעותיכלכלי -סוקתיבחברה זו.  הם העריכו כי ישנו פוטנציאל תע

 מן הכוח אל הפועל באמצעות עידוד למודים גבוהים ומקצועיים.להוציאו 

הצביעו באופן ברור על הצורך במתן סיוע כלכלי שהיוזמה החדשנית נתמכה בשני מחקרים מרכזיים 

להצליח וודים גבוהים /מקצועיים קיימים בפני חרדים המבקשים ללמוד לימחסמים להתגבר על שיאפשר 

 . להשתלב בעולם העבודה

. המחקר 2115-המחקר הראשון התפרסם כנייר עמדה במסגרת 'מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות' ב

הדגיש את אחד הפתרונות לפיו יש צורך בהקמת מערך מידע וסיוע כלכלי לגברים חרדים המעוניינים 

ידי אדם חרדי שהיכרותו המעמיקה עם צרכי המגזר -סמך זה נכתב על(. מ2115לרכוש תארים גבוהים )כהן,

הנחות היסוד . אולם סייעה לו לאפיין מגמות ותופעות שהתרחשו בשנות התשעים בקהילות חרדיות שונות

 טתי. ינייר העמדה לא היו מגובות במחקר שהוצגו בוההערכות ש

נשען על מסד נתונים אמפירי שחידד ר יותר, המאוח(, 2110דוח "חרדים לעתידם" )מלחי, כהן וקאופמן, 

את הצורך המשמעותי בסיוע כלכלי נרחב לסטודנטים חרדים ובעיקר לגברים חרדים. מחקר זה הצביע על 

כך שהגורם הכלכלי מהווה מניע וחסם כאחד ליציאה ללימודים גבוהים ומקצועיים. מחד, הצעיר החרדי 

קורות ההכנסה והפרנסה שלו, ומאידך, אין בידו די אמצעים מעוניין לרכוש תואר אקדמי כדי לשפר את מ
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מצוקה כלכלית מכספיים על מנת לפרנס את משפחתו במקביל ללימודים. כך נוצר מעגל מתסכל הנובע 

 שמרבית החרדים מתקשים לפרוץ אותו.

 אלו הציפו את הצורך בהקמתה של קרן מסוגה של קרן קמ"ח. במקביל עבודותי תאנו מעריכים כי ש

מספר גורמים נוספים המעניקים תמיכה כספית והכוון כיום לפעילותה של קרן קמ"ח, פועלים וקיימים 

עבור צעירים חרדים. בין הקרנות הפעילות בתחום ניתן למנות את קרן "ידידות טורונטו" ותוכנית 

מוענקת ה הלהיקף התמיכ בהשוואה. עם זאת, היקף התמיכה של קרנות אלו מצומצם "חלמי"ש-עתידים"

 . 4ידי קרן קמ"ח-על

 

ידי צוות שעמל -קרן קמ"ח קרמה עור וגידים לאחר עבודת הכנה שנמשכה כשנה. עבודת ההכנה נעשתה על

תשתית ארגונית. שלבי ההקמה של הקרן החלו  מתעל גיוס תורמים לעניין, ניסוח עקרונות הפעלה והק

שהעניקה תמיכה לשני יזמים  IVNביוזמתם של שלושה גורמים מרכזיים שעבדו במקביל. ביניהם קרן 

חרדים צעירים, בצלאל כהן ויחזקאל רוזנבלום, אשר גיבשו עקרונות הפעלה לקרן תמיכה עבור סטודנטים 

התגבש הרעיון להקמת קרן עבור סטודנטים חרדים במסגרת חרדים )גברים בלבד(. במקביל לפעילות זו, 

אשר ראשיה זיהו גם הם את הצורך המיידי במקורות מימון עבור צעירים חרדים  ,עמותת "מעשה חושב"

בעל  אוין העיקרי של קרן קמ"ח כיום הוא מר ליאו נמהמעוניינים ללמוד לימודים גבוהים. ולבסוף, הממ

. בנוסף, תומכת בפעילות  קרן קמ"ח גם משפחת וולפסון ומר אלי הורן. החי באנגליה "F&CReit" חברת

 משרדי הקרן נמצאים במקום מרכזי ונגיש בירושלים.

 

 ,. על כן(ולא למוסד לימודים כזה או אחר)באופן ישיר  גאיםללמניתנת הקרן קמ"ח מעניקה תמיכה כספית 

ידי הקרן. -נשים וגברים חרדים הנתמכים על ניתן למצוא גיוון עצום במספר מוסדות הלימוד בהם לומדים

אנשי הקרן. סבסוד השכר  שלהבחירה במוסד הלימוד היא חופשית ונעשית לאחר הכוון וייעוץ מקצועי 

את המסלול בהצלחה. סיים מלגאי בתנאי שההופכת למענק בעת סיום הלימודים  ,תיניתן כהלוואה מותנ  

 . בהיקף מוגבלשנת לימוד. בנוסף, מספקת הקרן מלגות קיום ל₪  01,111= שיעור התמיכה הכספי מגיע לכ

 . במהלך תקופת לימודיהם לסטודנטים )בעיקר לגברים( הלומדים במסלולים הנדסיים וטכנולוגיים

 

 מטרות ומתודולוגיה

במסגרות ללימודים ללמוד צעירים חרדים  עודדלניתן כיצד  בחוןל ה של הסקירה הנוכחית היאמטרת

לשפר את מעמדה בכך בשוק העבודה הישראלי והחרדית לקדם את השתלבות האוכלוסייה בכדי גבוהים 

 ומצבה הכלכלי.

הינה הגורם המשמעותי ביותר בסיוע כלכלי לחרדים המעוניינים ללמוד לימודים ן קמ"ח כאמור, קר

במטרה לאפשר לצעירים חרדים  2112החלה, את פעולתה בסוף שנת אקדמאים או מקצועיים. הקרן 

להיחלץ ממעגל העוני ולהשתלב במסלולים אקדמאיים ומקצועיים שיובילו אותם למציאת פרנסה 

 איכותית. 

לקבל תמונת מצב מקיפה על אוכלוסיית החרדים הלומדים במסגרת הקרן ועל מנת שניתן יהיה לאפיין כדי 

במינהל מחקר קדמי או מקצועי וכן להצביע על הקשיים העומדים בפניהם, הוחלט את בחירתם במסלול א

 הקרן. הסטודנטים הלומדים במסגרת אוכלוסיית  לכלערוך סקר שיכלול את לוכלכלה בתמ"ת 

                                                 
 /general/?catId=35669&docId=357http://www.aka.idf.il/giyusלמידע על תוכנית עתידים ראו את הקישור הבא : 4

-http://www.hesegimעל קרן ידידות טורנטו ניתן ללמוד בקישור הבא : 

program.org.il/?CategoryID=272&ArticleID=331 

http://www.aka.idf.il/giyus/general/?catId=35669&docId=357
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אודות להתבצע במינהל המחקר והכלכלה בתמ"ת סקר זה מהווה חוליה אחת בסקרי מעקב המתוכננים 

 מדלימודים אקדמאים ומקצועיים מקרב הקהילה החרדית. המעקב המחקרי נועד ללית הלומדים אוכלוסי

בשוק  בוגרי הלימודים האקדמאים והמקצועייםחרדים,  השתלבות תהליך עלאת העוסקים בתחום 

אף , שאינה שגרתית בקרב קהילתם, היטיבה עימם ו, של לימודי חולולבחון עד כמה בחירתם בדרך העבודה

 .בכללומשק תרמה ל

מסייע בהבנת תהליך ההשתלבות החרדים  נקודות זמן מוגדרות של תכניות התמיכה בלומדיםעל פני מעקב 

לפיכך, . במידת הצורךשל דרכי הסיוע אפשר תיקון ושיפור במהלך ביצוע התכנית ומבלימודים ובעבודה 

מודיהם מתכנן מינהל מחקר וכלכלה לפקוד בשנית את בוגרי הלימודים האקדמאים בעת סיום לי

כדי לבחון באיזו מידה לימודיהם האקדמאים תרמו להשתלבותם  (2102נובמבר -בחודשים אוקטובר)

 בשוק העבודה. 

בשיתוף מנהלי קרן קמ"ח ובאישורם וכן בעזרת מנהלי תחום חרדים  התכנון כלי המחקר בסקירה זו נעש

יע במימון חלקי של המלגות בתב"ת )מיזם תנופה בתעסוקה המשוף לג'וינט ולממשלת ישראל( אשר מסי

 ודמי הקיום ללומדים. 

 

 ארבע שאלות מרכזיות:המטרות הנזכרות נבחנו  בסקר הנוכחי באמצעות 

 הלומדים לקראת לימודי  ,גברים ונשים דמוגרפיים של תלמידים חרדים-וציומהם מאפייניהם הס

 תואר או לימודי תעודה

  תחום ומסלול לימודיםמהי מערכת השיקולים של תלמידים חרדים בבחירת 

 מהם הקשיים והחסמים הבולטים של תלמידים חרדים במהלך תקופת לימודיהם 

 מהם הצרכים הייחודיים של התלמידים החרדים הלומדים לקראת תואר או תעודה מקצועית 

 

 במטרה ליצור ,אוכלוסיית התלמידים החרדים הפונים לקרןבהיכרות עם ממצאי הסקר נועדו לסייע 

התאמה זו  .אוכלוסייה לבין צרכיהם ומאפייניהם הייחודייםכלי הסיוע הניתנים ל ביןית התאמה מרב

מדיניות רצויה לשילובם של חרדים במסלולים מקצועיים ואקדמאים מגוונים בתורה תסייע לגבש 

 . בדרך לשילובם בעולם העבודה ואיכותיים

השקם  ןהמשק החברה הישראלית נידו תקופה בה הנטל הכלכלי והאזרחי של אוכלוסיית החרדים עלזוהי 

 מסוג זה לסייע לקובעי המדיניות בקבלת החלטות יישומיות מושכלות בנושא מורכב זה. וסקר  והערב

 הופנו לכלל הסטודנטים הלומדים במסגרת קבלת המלגה מהקרןהסקר נערך באמצעות ראיונות טלפונים ש

 2100אפריל  -בר ספטמהראיונות נערכו בחודשים . )"מפקד" של הלומדים(

 התמקד בנושאים הבאים:שבאמצעות שאלון ייעודי, מובנה וסגור ברובו, הנתונים נאספו 

 סיבות לבחירת מקצוע ומוסד לימודים 

 מצב תעסוקתי נוכחי והיסטורי 

 קשיים במהלך הלימודים ואמצעי סיוע 

 תגובות ותמיכת הסביבה ללימודים 

 שביעות רצון ממוסד הלימודים ומקרן קמ"ח 

 פרטים דמוגרפים 
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 2,170 הסקר כללבפועל,  .גברים ונשים 3,326אוכלוסיית הלומדים,  לכאמור הסקר תוכנן להקיף את כל

 . מכלל התלמידים בעת עריכת הסקר 22%-המהווים כ סטודנטים

 

 שלהלן מציג את התפלגות המשיבים לסקר על פי מגדר: 0לוח 

 

 

 : התפלגות המשיבים לסקר ע"פ מגדר0לוח 

מספר תלמידים  

 בפועל

 שיעורי השבה מספר משיבים

 61% 0,660 2,262 5גברים

 20% 202 502 6נשים

 62% 2,123 3,326 7סה"כ

 

 

 

עמוד מטרתם לאת הממצאים המרכזיים של שלב המחקר הנוכחי. מחקרי המשך  מתמסכסקירה שלעיל ה

בשוק העבודה ואחר הגורמים המסייעים או מקצועי על מאפייני ההשתלבות של חרדים בעלי תואר אקדמי 

אוכלוסייה מידת ההשתלבות של  שנתיים שיבחנו את -. הכוונה לסקרי  מעקב  רבהמעכבים  השתלבות זוו

בוגרים שכבר ה . המעקב המחקרי יכלול, כאמור, את אוכלוסייתלימודיה סיוםלאחר בשוק העבודה זו 

 ממדי את לאפייןו לבחוןההמשך יאפשרו  מחקריכמו כן, סיימה את לימודיה הגבוהים בסיוע הקרן. 

תופעה זו הינה תנו, פי הערכ-. עלתופעת הנשירה מלימודים גבוהים ומקצועיים בקרב נשים וגברים חרדים

אין כיום בנמצא  עם זאת, , בייחוד בקרב גברים חרדים.לימוד רביםומסלולי תופעה שכיחה למדי במוסדות 

נתונים ומחקרים בנושא. אנו תקווה כי מחקרי ההמשך יסייעו בעדנו לאפיין תופעה חשובה  (למיטב ידעתנו)

 . במטרה להציע כלים לצמצמה זו

לקידום בכל הקשור חלק מהמאמץ המחקרי והתכנוני של מנהל המחקר במשרד התמ"ת עבודה זו מהווה 

 תעסוקה במגזר החרדי .

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
במסגרת תוכנית "חרדים לעתידם" שהנה תוכנית ( חרדים שלמדו 00%סטודנטים ) 321-מבין הגברים שרואיינו בפועל, נכללו כ5

 ממשלתית לסבסוד שכר לימוד לגברים חרדים הלומדים במסלולים אקדמאים.
אוכלוסיית הסקר במסמך הנוכחי מתייחסת לנשים אקדמאיות בלבד.הרוב המוחלט של הנשים פנו ללימודים אקדמאיים. ישנן 

6עשרות בודדות של נשים שפנו ללימודי תעודה. 
 

 . 2100פרי התלמידים בפועל נכונים לחודש אפריל מס7
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 שנישער 

 המחקר ממצאי
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 8דמוגראפיים כלליים-מאפיינים סוציו -פרק א' 

. באופן טבעי, הגיל הממוצע של 31גילם הממוצע של הסטודנטים הנתמכים ע"י קרן קמ"ח הוא 

זאת מאחר  (.30לעומת  26הסטודנטיות החרדיות נמוך יותר בהשוואה לגילם של הסטודנטים החרדים )

 וגברים חרדים יוצאים ללימודים גבוהים בשלב מאוחר יותר בחייהם בשל דחיית השירות הצבאי במסגרת

הם ( 00%או פחות מכך. כחמישית מהמשיבים ) 25בני הם כרבע מכלל המשיבים הסדר "תורתו אומנותו". 

תבי מסמך זה מעידות על כך ומעלה. עם זאת, חשוב לציין כי הערכותיהם של אנשי השטח וגם של כו 36בני 

עם השנים, ככל שהנושא מחלחל בקרב  יורדשהגיל של המצטרפים החדשים ללימודים הגבוהים הולך ו

הלומדים  שאינם חרדיםלסטודנטים השוואה הקהילות החרדיות השונות. עדיין מדובר בגיל מבוגר למדי ב

 לתארים ראשונים. 

( וגבוה מאוד בקרב 65%הנשואים נמוך יחסית בקרב הנשים )( נשואים, כאשר שיעור 03%רוב הסטודנטים )

( מהסטודנטים ילד אחד או שניים, לשליש נוסף 32%(. לשליש )10%הגברים הלומדים לימודי תעודה )

( מהם חמישה ילדים ומעלה. מספר הילדים הממוצע 25%( שלושה או ארבעה ילדים ולכרבע )32%)

 3.6וא לסטודנט חרדי הנתמך על ידי קרן קמח ה

חרדים  22%-חסידים ו 22%ליטאים,  32%הנה כדלקמן: חרדים החלוקה הפנים חרדית לחוגים וזרמים 

הגדירו עצמם  6%אחד מהזרמים המרכזיים. אף נוספים העדיפו לא לשייך עצמם ל 6%. 9ספרדים

ם מהמשיבים הנ 00%לאומים. -מגדירים עצמם כחרדים 3%חסידים( ועוד  31%-כחב"דניקים )סה"כ כ

בעלי תשובה. בקרב האקדמאיים )גברים(, שיעור הליטאים גבוה יחסית ושיעור החסידים נמוך יחסית 

 31%-מקרב הסטודנטים האקדמאים ו 21%כך, הליטאים מהווים בהשוואה ללומדים לימודי תעודה: 

ים מקרב הסטודנטים האקדמאי 00%מקרב הסטודנטים הלומדים לימודי תעודה, ואילו החסידים מהווים 

 מקרב הסטודנטים הלומדים לימודי תעודה.  32%-ו

 ,הסוציולוגי והאנתרופולוגיהתחום כגון  ,המושתת על תחומי ידע שונים ,המחקר האקדמי והתיאורטי

( אשר 2111מלמד כי החרדים הספרדים מאופיינים כקבוצה בעלת ממדים של 'חרדיות רכה' )ליאון, 

להם להשתלב ביתר קלות במסגרות אקדמאיות שונות, כל עוד אין בהן סכנה לתהליכי חילון.  תמסייע

ייצוג חסר הנמוך יחסית של הקבוצה החסידית בכלל הלומדים נובע ככל הנראה מכך שחלקם מצליחים ה

גם ללא לימודי מקצוע או לימודים גבוהים הודות למערך בתוך קהילותיהם להשתלב בשוק העבודה 

( Bonding Social Capitalים הקהילתיים ההדוק של בני קבוצות אלו 'וההון החברתי המלכד' )הקשר

אשר עשוי לסייע להם למצוא מקור פרנסה בתוך קהילותיהם. כמו כן, הקבוצות החסידיות מאופיינות 

מאשר מרבית הקהילות הליטאיות והספרדיות ועל כן נוכחותם יותר כקבוצות שמרניות ומתבדלות 

 ידי קרן קמ"ח נמוכה באופן יחסי. -גרות האקדמיות הנתמכות עלבמס

 32%מהסטודנטים החרדים גולשים באינטרנט באמצעות מחשב ביתי בביתם. עוד  26%: שימוש באינטרנט

 אינםבלבד מכלל המשיבים הצהירו כי  07%גולשים באינטרנט במסגרת העבודה או מוסד הלימודים. 

לא פסחה על בני המגזר החרדי  20-כת המידע של המאה היי מהפ. נראה כגולשים כלל באינטרנט

המשתלבים במסגרות אקדמאיות ומקצועיות שונות. השימוש באינטרנט הופך רווח יותר ויותר בקהילות 

חרדיות ומשקי בית רבים בישראל, זאת חרף ההתנגדות העזה של המנהיגות והממסד הרבני במשך מרבית 

ת הקשות והבסיס הרעוע של מסדי הנתונים הקיימים בעזרתם מגדירים אף המגבלו-העשור הקודם. על

                                                 
 מאפייני התלמידים מתייחסים לאוכלוסית התלמידים שהשיבה לסקר הנוכחי. 8
אנו מניחים כי השיעור הגבוה באופן יחסי של תלמידים המשתייכים לזרם הליטאי נובע מהדומיננטיות של אוכלוסיית 9

ומחקרים קודמים הראו כי לגברים הליטאים יש העדפה ברורה ללימודים ידי הקרן. סקרים -האקדמאים הנתמכים על
 . גבוהים/אקדמאים מאשר לימודי מקצוע
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כי השימוש  ,טחון רבהיומודדים היבטים שונים ביחס לאוכלוסיה החרדית המגוונת, ניתן לומר במידת ב

מגמות הישראליזציה המאפיינות חלק מהקהילות בההולך וגובר באינטרנט מהווה זרז מהותי בשינויים ו

 קרב אותם פרטים ומשקי בית אשר בחרו להשתלב בלימודים גבוהים ומקצועיים.  החרדיות, בייחוד ב

לסיכום מאפייניהם האישיים של המשיבים, ניתן לומר כי הלומדים הנעזרים בקרן קמ"ח מייצגים נאמנה 

כמו החרדים  ,אף העובדה שהקבוצות הפחות בדלניות-את החברה החרדית על שלל גווניה וזרמיה, זאת על

ם והחרדים הליטאים מהווים את רוב הלומדים. בנוסף, גילם המבוגר יחסית של הגברים החרדים הספרדי

במסגרות האקדמאיות והעובדה שרובם ככולם נשואים ומטופלים במספר רב של ילדים מהווה קושי 

לימודים הגבוהים. החשיפה של מרביתם לאינטרנט גבוהה למדי ויש ביניהם לא מעט המשמעותי במהלך 

 רים המתנדבים במסגרות שונות. צעי
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 רקע השכלתי והעדפות בבחירת מוסד ומסלול הלימודים -פרק ב' 

מכלל המשיבים )נשים  61%-נשים. כ הן ממקבלי המלגות שרואיינו בסקר הנוכחי הנם גברים והיתר 01%

בלבד  6%-לומדים במסגרות להכשרה מקצועית ו 33% :וגברים( לומדים במסגרות אקדמאיות שונות

בהכשרות מקצועיות.  31%-במסגרת לימודים אקדמאים ו 55%-לומדים לימודי הנדסאות. בקרב הגברים כ

 .10בהכשרות מקצועיות 00%נמצאות במסגרות לימוד אקדמאיות ורק  02%בקרב הנשים 

 

 : התפלגות המשיבים על פי מסלול לימודים2לוח 

 סה"כ נשים גברים 

 101 לימודים אקדמאיים

(55%) 

352 

(02%) 

0262 

(60%) 

 622 לימודי תעודה מקצועיים

(31%) 

22 

(00%) 

606 

(33%) 

 010 לימודי הנדסאות

(2%) 

00 

(3%) 

001 

(6%) 

 0661 סה"כ

(011%) 

202 

(011%) 

2,122 

(011%) 

 

מהמשיבים לומדים  20%שעות בשבוע.  02-ידי קרן קמ"ח כ-חרדי/ת הנתמך על בממוצע, לומד סטודנט/ית

בקרב הנשים הלומדות לימודים אקדמאיים, ממוצע שעות הלימוד השבועי עומד שעות בשבוע.  01-21בין 

 ש"ש. 05ש"ש ואצל הגברים הלומדים לימודים אקדמאים ממוצע שעות לימוד שבועיות הוא  01-על כ

חודשים בלבד בהשוואה ללומדים במסלול האקדמי  22משך הלימודים הצפוי לקראת תעודה עומד על 

עוד  .חודשים בסה"כ 25-20מהמשיבים לומדים בין  66%-חודשים. כ 36-שמשך הלימודים בו עומד על כ

ת בקרב מהמשיבים אין  תעודת בגרות. שיעורי הבגרות גבוהים משמעותי 65%-מלמדים הנתונים על כך של

(, השלימו תעודת בגרות מלאה, 52%הנשים הלומדות לימודים אקדמאיים, כאשר למעלה ממחציתן )

מהגברים הלומדים לימודי תעודה.  02%-מהגברים הלומדים לימודים אקדמאים ו 20%בהשוואה ל

רנו אין חינוך התורני של הגברים, מפתיע למדי לגלות שליותר מרבע מהם יש תעודת בגרות. לצעבהתייחס ל

 בידינו מידע אשר בעזרתו ניתן לברר כיצד ובאילו מסגרות רכשו גברים אלו תעודת בגרות. 

הנתונים לעיל מלמדים על פער מגדרי משמעותי לפיו למחצית מהנשים יש תעודת בגרות או תעודה 

פער  תעודת בגרות. ישנה םכרבע מהלרק ש, לעומת הגברים (מטעם מכון סאלד)המקבילה לתעודת בגרות 

השכלתי זה נוצר בשל המבנה השונה של מערך הלימודים לנשים חרדיות בישראל לעומת מערכת החינוך 

המקבילה לגברים החרדים. מערך הלימודים של הנשים מאפשר לבנות חרדיות ממרבית הזרמים והחוגים 

רמות המקובלים החרדיים ללמוד לימודי חול כלליים ברמה סבירה לצד לימודי קודש וחינוך לערכים ולנו

ולכן הם נותרים ללא ידע כללי בסיסי אשר אותו  ואילו אצל הגברים שילוב כזה אינו אפשריבמגזר החרדי. 

ניתן לומר כי באופן כללי במגזר החרדי פועלים שני כוחות  .רוכשות הנשים בשלבים שונים של לימודיהן

ראשית, מתקיים . ת השכלה ומקצוענורמטיבי המאפשר לנשים צעירות רכיש -מנוגדים במרחב החברתי 

                                                 
10

-הערה מתודית : ניתוח הנתונים הראשוני מעלה כי לצורך קבלת תמונת מצב מלאה אחר אוכלוסיית התלמידים הנתמכים על
גברים במסגרות לימודי תעודה או הנדסאות  )ב(רים אקדמאים גב א(ידי הקרן יש לחלק את הלומדים לקבוצות המשנה הבאות )

 נשים אקדמאיות. הדוח הנוכחי יתמקד בשלושת האוכלוסיות הללו.  )ג( 
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שמרני סמוי וגלוי אשר מבקש לשמר את תפקידה המסורתי של האישה כרעיה  יפטריארכלמבנה חברתי 

חיים ודפוסי התנהגות שאינם -ואם ולצמצמם למינימום ההכרחי היחשפותן של נשים צעירות לאורח

בפרנסה למען שמירת תלמידי חכמים מתיישבים עם תפיסת עולם תורנית. שנית, בשל הצורך הבל יגונה 

ואברכים בבתי מדרש, הותר לנשים לרכוש השכלה כללית רחבה באופן יחסי, במטרה לסייע בפרנסת משק 

רים האחרונים. לפיכך, לצד מערכת במהלך שלושת העשוהבית בגבולות תעסוקתיים ההולכים ומתרחבים 

ים חרדיות עמלניות, קיימת מערכת חינוך ענפה סוציאליזציה אינטנסיבית ודינמית המעמידה דורות של נש

ומתקדמת )בהשוואה למערכות הלימוד התורניות של הבנים( אשר מסייעת לבנות המגזר החרדי לרכוש 

 השכלה כללית ותעודות בגרות השוות במעמדן לתעודת בגרות ממלכתית. 

 

 26%עד טובה מאוד. מהמשיבים טוענים כי רמת שליטתם באנגלית היא טובה  51%שליטה באנגלית:

מהגברים הלומדים  35%-מהנשים דיווחו על רמת שליטה טובה עד טובה מאוד באנגלית בהשוואה ל

בלבד מהמשיבים טענו כי שליטתם באנגלית נמוכה מאוד או שאינם יודעים  2%לקראת תעודה מקצועית. 

ב הסטודנטים החרדים נראה כי רמת השליטה באנגלית בקר ,כלל אנגלית. בהסתמך על הצהרת המשיבים

ידי קרן קמ"ח גבוהה באופן משמעותי מרמת השליטה בשפה זו בקרב כלל האוכלוסייה -הנתמכים על

בישראל. עם זאת, ראוי להתייחס בזהירות לממצאים הללו כיוון שהם נשענים באופן הכללית החרדית 

רמת השליטה של בלעדי על ההערכה הסובייקטיבית של המשיבים ואין בהם אינדיקציה ממשית ל

יתר של המשיבים -יסוד סביר להניח כי הערכה זו הנה הערכת נוהמשיבים בשפה האנגלית. יתרה מזאת, יש

ביחס למידת שליטתם באנגלית. דיווחי מנהלי מוסדות הלימוד השונים מצביעים על כך שרמת האנגלית של 

על כן, אנו נה משביעת רצון. מרבית התלמידים החרדים במוסדות אקדמאים )נשים וגברים כאחד( אינ

שליטה ה את סוגיית באופן מקיף יותרמעריכים כי סוגיה זו דורשת ברור מחקרי נוסף אשר יסייע להבין 

 .בקרב סטודנטים חרדים בשפה האנגלית

מהמשיבים החלו את לימודיהם האקדמאיים או המקצועיים רק לאחר שפנו לקרן קמ"ח   70%

. בחינת ההבדלים המגדריים העלתה כי כמחצית יכה הכלכלית של הקרןתמלהודות ולימודיהם התאפשרו 

מהגברים שפנו  23%-( התחילו את לימודיהן רק לאחר שפנו לקרן קמח בהשוואה ל50%מהנשים )

הנשים, קיימת נטייה חזקה בקרב מהגברים שפנו ללימודי תעודה. נראה כי  02%-ללימודים אקדמאים ו

. סביר כי שיעור גבוה מהנשים בהשוואה לגברים לאחר לימודיהם בסמינריםיותר לפנות ללימודים גבוהים 

החרדיות היה פונה ללימודים גם ללא התמיכה של קרן קמח.  חשוב להדגיש בשנית כי מחקרים קודמים 

( הראו כי החסם הכלכלי הנו אחד החסמים המרכזיים העומדים בפני גברים 2110)מלחי, כהן וקאופמן, 

סביר להניח כי ללא התמיכה הכלכלית  ר אקדמי או תעודה מקצועית. על כןים לרכוש תואחרדים המעוניינ

 והסיוע הראשוני לגברים אלו, חלקם הגדול לא היה פונה כלל ללימודים גבוהים. 
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33% 

18% 

17% 

7% 

6% 

3% 

3% 

3% 

2% 

7% 

0 5 10 15 20 25 30 35

 משפטים

 מנהל עסקים

 חינוך והוראה

 ראיית חשבון

 פיננסים, כלכלה

 שיווק, ניהול

 פסיכולוגיה

 עבודה סוציאלית

 מחשבים

 אחר

15% 

12% 

11% 

11% 

10% 

8% 

6% 

4% 

22% 

0 5 10 15 20 25

 חינוך והוראה

 ייעוץ מס, חשבי שכר, הנהלת חשבונות

 תחזוקת מחשבים ורשתות

 תכנות ובודקי תוכנה

 עיצוב פנים, אדריכלות, בנין

 אלקטרוניקה וחשמל

 עיצוב, גרפיקה

 שיווק, ניהול

 אחר

 

 ידי קרן קמ"ח והסיבות לבחירת התחום-תחומי לימוד של סטודנטים חרדים הנתמכים על( 0.א

 במקצועות השונים( : האקדמאים  הגברים: פרוט תחומי הלימוד )% 0תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( לימודי תעודההגברים הלומדים : פרוט תחומי הלימוד )%  2תרשים 
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לעיל מעידים על ייצוג היתר שיש למקצועות המשפטים )כשליש מהסטודנטים הגברים ששני התרשימים 

מהסטודנטים הגברים הלומדים  02%-00%מינהל עסקים וחינוך ) (מקצועות אקדמאייםהלומדים 

להערכתנו על נטייה ברורה של  ,מקצועות אקדמאיים( בקרב הסטודנטים החרדים. ייצוג היתר מעיד

יש די. בנוסף, יהסטודנטים החרדים לתחומי לימוד שלהערכתם יוכלו לסייע להם בשוק העבודה באופן מי

ויש להניח כי זהו אחד מהשיקולים  תחומי לימוד בעלי סטאטוס חברתי גבוההם אלו ך שמשמעות לכ

למקצוע זה יש זיקה מסוימת ללימודי הגמרא הרי שללימודי המשפטים, בבחירה במקצועות אלה, אשר 

מחייבים הסקה והקשה לוגית בין טקסטים ולכן קרובים יותר לעולמם והם  הרווחים בעולם הישיבות 

ומקצועות ההנדסה והתורני של בוגרי הישיבות. שאר המקצועות זוכים לייצוג של אחוזים בודדים הרוחני 

ידי קרן -או המדעים המדויקים מיוצגים במספרים בודדים בקרב כלל האקדמאים החרדים הנתמכים על

כמו גם של תקציבי  ,למעשה, השקעת המשאבים המאסיבית של התורמים הפרטיים של קרן קמ"ח קמ"ח.

לשלושה או ארבעה מקצועות מרכזיים  ת , מנותב11סיוע ממשלתיים לגברים חרדים במסלולים אקדמאים

 מבוקשיםאשר נתפסים על ידי התלמידים החרדים, כך נראה, כמקצועות שיובילו אותם לתארים  .בלבד

עסקים הנם לימודים  אין ספק כי לימודי משפטים ומינהלאף שבשוק העבודה הישראלי. ולתעסוקה 

דורשים רמה גבוהה ביותר של מתמטיקה, אנגלית או מקצועות מדויקים אחרים אינם תובעניים למדי, הם 

אינם נלמדים במסגרות החינוך החרדיות בהן מתחנכים רובם המכריע של ש הנדרשים בלימודי הנדסה

מאוזנת של מקצועות הלימוד ככל הנראה את ההתפלגות הבלתי  יםמסבירגורמים אלה הגברים החרדים. 

ידי הצעירים הנתמכים כיום במסגרת קרן קמ"ח. בהקשר זה חשוב לציין את ההיצע הגדול -הנבחרים על

. לכן הבחירה המאסיבית במקצוע זה עלולה, דין צעירים-לא בעורכיישל בוגרי משפטים בענף הרווי ממ

  דה.וק העבובששל חרדים בוגרי לימודי משפטים  םלפגוע בסיכויי השתלבות

ידי -כפי שניתן להתרשם, חלוקה זו למקצועות ותחומי לימוד אקדמאים בקרב גברים חרדים הנתמכים על

להציג תמונת מצב זו קרן קמ"ח איננה מאוזנת. עם זאת, התפלגות זו איננה חזות הכל ויש טעם לפגם 

האקדמאים של גברים . לשם השוואה, בחינת מקצועות הלימוד הסטודנטים החרדים בארץלכלל ביחס 

סטודנטים, מציגה חלוקה שונה  511-ידי קרן ידידות טורונטו, אשר תומכת ביותר מ-חרדים הנתמכים על

 למדי. 

במסגרת תמיכתה של קרן זו ניתנת מלגת דמי קיום באמצעות תוכנית 'חרדים לעתידם' )זאת בנוסף 

 21%-ם ומדעי ההנדסה. לפיכך, קרוב ללסבסוד שכר הלימוד( לאלו הבוחרים ללמוד במסלולים טכנולוגיי

מדעי החיים והטבע, הנדסה  2100-ידי קרן ידידות טורנטו למדו ב-מכלל הסטודנטים החרדים הנתמכים על

. אנו למדים אפוא מהם למדו משפטים 0.5%ורק מהם למדו פסיכולוגיה  05%-ומדעי המחשב. עוד כ

שתמריצים כלכליים עשויים להשפיע על בחירת תחום הלימוד של הסטודנטים החרדים אשר במסגרת 

תמיכה של קרן סיוע אחרת, במקרה זה, קרן ידידות טורנטו, בחרו בתחומי לימוד שונים בתכלית ממרבית 

 ידי קרן קמ"ח. -המלגאים הנתמכים על

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
קרן קמ"ח מסייעת בניתוב ופיקוח על מסלול 'חרדים לעתידם' שהינה תוכנית ממשלתית לעידוד לימודים גבוהים בקרב גברים 11

 בתוכנית זוהלומדים במסגרת גברים חרדים  321-כוללים גם סקירה של כחרדים. הממצאים הנוכחיים 
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 סה"כ לפי מגדר( ה)באחוזים מ תחום הלימודיםירת : סיבות מרכזיות לבח3לוח 

סה"כ  נשים אקדמאיות גברים אקדמאים 

 אקדמאיים

 N   =112 N=055 N=0,257 

 011% 011% 011% 

 53% 52% 52% עניין אישי בתחום הלימוד

 03% 02% 00% מקצוע נדרש בשוק העבודה

 00% 00% 00% מסגרת לימודים המתאימה לאורח החיים החרדי

 0% 03% 2% אפשרויות קידום בעבודה

 2% 3% 2% המלצות בני משפחה וחברים

 2% 0% 3% יוקרה של המקצוע

 2% 0% 2% הכוון תעסוקתי של קרן קמח

 2% 3% 0% סיבה אחרת

 

 

הנו מידת  תחום הלימוד(, נראה שהמניע המרכזי בבחירת 2110בהמשך למחקרם של כהן, קאופמן ומלחי )

העניין האישי שיש לסטודנט/ית בתחום הלימוד. בכך אין שונים הסטודנטים החרדים באופן מהותי 

. למרות העובדה שהצורך הכלכלי דוחק וההשתלבות בשוק העבודה הנה המניע שאינם חרדים מעמיתיהם

הלימודים. ואכן  המרכזי להשתלבות בלימודים גבוהים, עדיין לעניין  האישי יש משקל רב בבחירת תחום

 00%-מכלל התלמידים הלומדים לימודים אקדמאיים בחרו בתחום הלימוד בשל נטיית ליבם. כ 53%-כ

למרות שהפער מהנשים בחרו בתחום הלימוד בשל היותו מקצוע מבוקש בשוק העבודה.  02%-מהגברים ו

ה החרדית עדיין נתפסת האיששנובעת מכך  זההסיבה לפער בין המינים איננו משמעותי, ניתן להניח כי 

בוחרות את תחום  ,יותר מגברים חרדים ,כמפרנסת העיקרית במשק הבית, על כן סוברים אנו שנשים

בשוק העבודה. כמו כן, מדובר כנראה גם בכוחות חברות שלו הלימוד בהתאם למידת הביקוש 

הלימוד, כמו גם  )סוציאליזציה( חזקים יותר הפועלים על נשים חרדיות צעירות בעת הבחירה בתחום

מהסטודנטיות בחרו בתחום הלימוד בשל אפשרויות הקידום  03%-סביבתן וקהילתן. כמהן מצד ציפיות המ

הגברים. הפער עשוי קרב בלבד מ 2%-שהתואר האקדמי אמור להקנות להן בשוק העבודה בהשוואה ל

הגברים ועל תכנון להעיד על התבססות טובה יותר של נשים אלו בשוק העבודה בהשוואה לעמיתיהם 

( בחרו בתחום הלימוד בשל 2%( והגברים )3%קרירה מושכל יותר מצדן. רק אחוזים בודדים מבין הנשים )

 המלצת בן משפחה או חבר. 

 

 סיבות מרכזיות לפנייה ללימודים גבוהים או מקצועיים( 2.א

רנות שונות, ישנה ידי ק-שנים בהן נתמכים גברים חרדים במסלולים אקדמאים עלשבע לאחר למעלה מ

דית לבחינת מערך השיקולים בבחירת תחום הלימודים של אוכלוסייה ייחודית זו. יחשיבות עליונה ומי

הבנה מעמיקה של מניעי הסטודנטים החרדים בעת בחירת תחום הלימוד עשויה לסייע לכל העוסקים 

הכוונה הך הסיוע ומערהדרוש בת שפר אל ,במלאכה, פילנתרופים ומקבלי החלטות בממשלות ישראל

 לאוכלוסייה זו. 
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תרבותי שלו, הנו -לרקע החברתיבבחירת מסלול לימודים גבוה, מעבר מערך קבלת ההחלטות של הפרט 

. זוידי גורמים שונים, מודעים ושאינם מודעים, המשפיעים על בחירה -מוזן עלהמסובך ו מערך מורכב

בהשפעה על עתידם המקצועי והאישי של בחירה בלימודים גבוהים, היא משמעותית  של החלטה זו

התלמידים. עם זאת, אין להטיל ספק בכך שעולם התוכן החרדי והנורמות החברתיות הרווחות בקהילות 

ההקשבה לנטיית הגורמים האחרים שהם: בין  ורם בעל משקל משמעותי באופן טבעי גהחרדיות מהווים 

ציפיות הקהילה והסביבה הקרובה: וכן,  לימודי הקודשהלב והרצון למימוש והגשמה עצמית, לא רק דרך 

 ,רבנים ואדמו"רים. לצד ציפיות אלו, עומדים לנגד עיניהםוהזוג, אחים ואחיות -הזוג, הורים והורי בני-בני

מחויב לפרנסת ילדיו. זאת להבדיל הצרכי פרנסה מיידים, של הורה  ,של חלק מכריע מהאקדמאים החרדים

ה ללימודי יי לתואר ראשון אשר דאגות אלו רחוקות מעולמו. במקרים רבים הפנימסורת-מסטודנט חילוני

את מערך קבלת , פרקטי, לכוון מסויםחול נעשית מתוך מצוקה כלכלית וצרכים מיידים אשר מטים בהכרח 

 ההחלטות של הפרט החרדי בהשוואה לעמיתו החילוני.

 

ם שונים השפיעו על החלטתם לפנות למסלול בסקר הנוכחי, המשיבים התבקשו לדרג באיזו מידה מניעי

עם  .במקרים רבים מניע מסוים קשור וכרוך במניע אחר אשר משפיע על מערך קבלת ההחלטות .שבחרו

זאת, התבקשו המשיבים בסקר הנוכחי לנסות ולבודד את מערך המניעים שהשפיעו על החלטתם לפנות 

וח ראשוני של הממצאים מעלה כי שתי הסיבות ניתפי סדר חשיבותם. -לתחום התמחות כזה או אחר, על

המרכזיות לקבלת ההחלטה לפנות ללימודים גבוהים או מקצועיים הן הרצון לרכוש מקצוע ולהשתלב 

מהמשיבים  21%-מהנשים( והמצוקה הכלכלית וצרכי הפרנסה של כ 52%-מהגברים ו 52%בשוק העבודה )

-ידי הקרן(.  מניע נוסף וחשוב קשור לצורך של כ-)זאת יותר בקרב הגברים בהשוואה לנשים שנתמכו על

מהמשיבים לנסות ולשפר את רמת השכר שלהם במקום עבודה קיים או בשוק העבודה בכלל  02%

באמצעות תואר אקדמי. חשוב להבהיר בשלב זה את ההבדלים בין שני המניעים המרכזיים שהוזכרו לעיל: 

 סטודנטים שעובדים במקביל ללימודיהםהין את הרצון לרכוש מקצוע ולהשתלב בשוק העבודה מאפי

שואפים לשפר את מעמדם בשוק העבודה. לעומת זאת, אלו שציינו שצרכי הפרנסה קודמים לכל, נמצאים ו

לסייע להם מטרתו ועל כן האפיק האקדמי או המקצועי  לא עבדו בתקופת עריכת הסקר,במצוקה כלכלית ו

כמעט לחלוטין מאוויים ושאיפות להגשמה ומימוש עצמי  להיחלץ ממצוקה זו. בשני המקרים מוצנעים

להשתלבות ראשונית הן נראה כי מעל לכל מהווים הלימודים האקדמאים נתיב מועדף  .במסלול האקדמי

 . שונים יד-מועסקים במשלחישכבר לשיפור רמות שכרם של צעירים חרדים הן בשוק העבודה ו
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 מידע על תחומי לימוד( 0.א

, מדגיש את היעדרו של 2110אחד מהחסמים הבולטים שאותרו במסגרת דוח "חרדים לעתידם" משנת 

. זהו חסם שמנע מותאמים אוכלוסיית החרדים מידע אמין, מלא ועדכני אודות מסלולי לימוד גבוהים

בזמנו מהמעוניינים )גברים בלבד( להמשיך בבחינת חלופת הלימודים הגבוהים כנתיב להשתלבות במעגלי 

במקרים רבים הסתבר כי גברים חרדים החלו ללמוד במסגרות ותחומים אשר  ,תעסוקה איכותיים. ואכן

כלל לא התאימו ליכולותיהם ומאפייניהם. בשל הצורך הממשי במידע מסוג זה, נוצרו בשנים האחרונות 

פלטפורמות חדשניות אשר מספקות מידע עדכני ומקיף אודות אפשרויות לימוד מגוונות המותאמות למגזר 

יתר, ישנן כיום חוברות מידע עבות כרס המתעדכנות מעת לעת ומספקות את המידע על שלל החרדי. בין ה

המקצועות ותחומי הלימוד )למשל המידעון 'פרנסה טובה' מבית תב"ת(. כמו כן, ישנו כיום מידע אינטרנטי 

וי הממצאים המוצגים להלן מלמדים שחל שינ .12איכותי ועדכני אשר נאסף ומופץ באמצעות אתר מפת"ח

 חיובי למדי בהיקף המידע אליו נחשפים הסטודנטים החרדים. 

עוד בטרם פנו לקרן מהמשיבים טענו כי היה להם מידע רב על תחומי ומסלול הלימוד הקיימים  51%-כ

טענו כי היה להם מידע מועט או שלא  22%-ציינו כי היה להם מידע מסוג זה במידה בינונית ו 23%. קמ"ח

גבי תחומי ומסלולי הלימוד הקיימים. להערכתנו יש להתייחס בזהירות לממצאים היה להם מידע כלל ל

שיעור גבוה יותר מהמשיבים היה מציין  ,הסקר היה נערך לפני תחילת  הלימודיםשאילו אלו כיוון שייתכן 

מידע דל בנושא. כלומר, עצם הימצאותם של הסטודנטים החרדים במסגרות לימודים גבוהות  לו כי יש 

ועיות מאפשרת להם גישה נוחה וזמינה למידע מלא ועדכני ביחס לתחום לימודיהם, מידע אשר ומקצ

. מקור המידע העיקרי של המשיבים בנושא םהלימודיהתחילו בטרם  ,כנראה לא היו חשופים לו בעבר

 02%-מהמשיבים( או מוסדות הלימוד עצמם )כ 21%ההשכלה הגבוהה הוא עדיין חברים ומכרים )

                                                 
סניפים ברחבי הארץ בריכוזי אוכלוסייה חרדיים אשר מהווים  0מרכזי פיתוח תעסוקה חרדי מבית תב"ת. מדובר על  –מפת"ח 12

שוק העבודה. היוזמה הנה מרכזי השמה והכוון לנשים וגברים חרדים המעוניינים להשתלב בשוק העבודה או לשפר את מצבם ב
 יוזמה משותפת לארגון הג'וינט, ממשלת ישראל ורשויות מקומיות. 
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פנו ישירות למוסדות הלימוד(. במקרים בהם מקור המידע על לימודים גבוהים הוא מוסד  מהמשיבים

הלימודים עצמו, קיים חשש כי המידע שיסופק לתלמיד או המועמד ללימודים, יהיה מידע חלקי ומוטה 

במקרים שבהם  יש יתרון יחסי מול המתחרים.המסוים לטובת מסלולי לימוד בהם למוסד הלימודים 

כיוון שלא ברור  ,מהימןמגיע מחברים או מבני משפחה, ישנה סבירות לא מבוטלת שמידע זה איננו המידע 

מדויק על מסלולי הלימוד המוצעים לאוכלוסייה מלא ומי הם 'היועצים' ועד כמה הם מסוגלים לספק מידע 

 ת כתובה.מהמשיבים קיבלו מידע על אפשרויות לימוד שונות באמצעות עיתונו 03%-החרדית. בנוסף כ

הנתונים האחרונים מלמדים על כך שחלק לא מבוטל מהסטודנטים החרדים אינם חשופים עדיין למידע 

שלם, אמין ומדויק שמטרתו לעזור להם לנווט בין האפשרויות )המוגבלות באופן יחסי( העומדות בפניהם. 

ום הלימודים ייתכן גם שחלקם אינם מודעים באופן מספק להשלכות התעסוקתיות בעת בחירת תח

)אתר אינטרנט של מרכזי מפת"ח, והתאמתו ליכולותיהם ומאפייניהם האישיים, זאת למרות ערוצי המידע 

החדשים המותאמים לציבור זה בתחום חוברות מידע באשר לרכישת מקצוע ולימודים גבוהים ועוד( 

 .הלימודים הגבוהים והמקצועיים
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לימודים רצויה ושביעות רצון אופי מוסד הלימודים, מסגרת  -פרק ג' 

 מהלימודים

 הסטודנטים של הלימוד מוסדות התפלגות: 2לוח מספר 

גברים   

 אקדמאים

נשים 

 אקדמאיות

גברים לימודי 

 תעודה

 סה"כ

 30% 0% 52% 22% הקריה האקדמית אונו

 0% 1% 03% 6% המכללה החרדית ירושלים

 2% 00% 1% 3% מכללת מבח"ר

 5% 02% 1% 1% מכון לומדה

 5% 2% 2% 0% מכון לב

המרכז החרדי להכשרה 

 מקצועית

1% 1% 00% 2% 

 2% 0% 5% 6% מכללה ירושלים

 2% 0% 2% 6% האוניברסיטה הפתוחה

 3% 5% 1% 3% מכון אחיה

 3% 1% 0% 5% המרכז האקדמי כרמל

 2% 0% 1% 2% המכללה האקדמית צפת

 22% 22% 06% 02% אחר

 

 לומדים בעשרות מוסדות שונים ,הלומדים במסגרת קבלת המלגה מקרן קמחהסטודנטים החרדים 

שבו נמצא מוסד הלימודים )הסבר מפורט על מסגרות הלימוד השונות לציבור החרדי בהמשך פרק זה(. 

( מסך כל 30%בו לומדים כשליש )הוא הקריה האקדמית אונו ח "מקבלי מלגת קמ של שעור גבוה

נשים(. מוסד לימודים נוסף,  52%-גברים ו 22%ים לימודים אקדמאיים )המרואיינים וכמחצית מהלומד

מהגברים הלומדים לימודים  6%מהסטודנטים הוא המכללה החרדית ירושלים:  0%אליו מגיעים 

מהנשים. מוסדות לימוד נוספים הנפוצים בקרב  03%-מהגברים הלומדים לימודי תעודה ו 1%אקדמאיים, 

(, האוניברסיטה הפתוחה 6%(, מכללת ירושלים )0%קדמאיים הם מכון לב )הגברים הלומדים לימודים א

 00%מהגברים הלומדים לימודי תעודה בחרו במכללת מבח"ר,  00%(. 5%( והמרכז האקדמי כרמל )6%)

מהגברים החרדים הלומדים לימודי תעודה  02%-במכון אחיה.  כ 5%-במרכז החרדי להכשרה מקצועית ו

מאוזנת במסלולי הלימוד )שתוארה לעיל בפרק ב'( אינה  -התפלגות הלא. 13הוותיקלמדו במכון "לומדה" 

 מוסדות הלימודין מאוזנת ב -נחלתה הבלעדית של נישה זו אלא היא משפיעה ומחלחלת גם להתפלגות לא

היצע תחומי הלימוד מוגבל  "בקריה האקדמית אונו". מצב זה נגרם בשל העובדה שבקמפוס החרדי השונים

קרי, משפטים ומינהל עסקים. הקריה  כמעט אך ורק לשני תחומי הלימוד המבוקשים ביותר במגזר החרדי

האקדמית אונו היא המוסד האקדמי הגדול ביותר לאוכלוסיה החרדית. במקרה זה לא ברור מהי הסיבה 

                                                 
13

ידי הועדה -בהקשר זה ראוי להדגיש כי הלימודים במכללה פרטית, דוגמת הקריה האקדמית אונו, שאיננה מתוקצבת )על  
מתוקצבים כגון 'מכון לב' או המכללה החרדית לתכנון ותקצוב של המל"ג( יקרים באופן משמעותי מלימודים במוסדות מוכרים ו

13בירושלים
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קרנם של שני המקצועות הללו בקרב ומהו המסובב: האם האטרקטיביות של המוסד היא זו שהעלתה את 

או האם מנהלי הקריה  ,יה החרדית וכך הגבירה את הביקוש ללימודי משפטים ומנהל עסקיםיהאוכלוס

האקדמית זיהו את הפוטנציאל הטמון במאות חרדים המתדפקים על שערי האקדמיה במטרה להשיג תואר 

. לצערנו, מגבלות המחקר אינן לימוד אלו ועל כן נותנים דגש יתר לפיתוח תחומי אקדמי במקצועות אלו

אך די לנו אם הצגנו באופן ברור ומובן את ההתמקדות היתרה  ,מאפשרות מתן מענה מבוסס על שאלה זו

 של הסטודנטים החרדים במספר קטן למדי של תחומי לימוד. 

 

(הנתמכים ע"י קרן קמ"ח )% מהסה"כ: התפלגות מוסדות הלימוד של הסטודנטים 2תרשים 

 

 

ידי קרן קמ"ח לומדים במסגרות -מהחרדים הנתמכים על 12%כי בנוסף, אנו מוצאים לנכון להדגיש 

ידי קרן -כמעט כל הנשים שנתמכות על .אקדמאיות או מקצועיות בהן מתקיימת הפרדה בין נשים לגברים

(, לומדות במוסדות נפרדים. מדובר במוסדות אקדמאים שונים ברחבי הארץ, אך בעיקר 12%ח )"קמ

המהוות תנאי הכרחי  ,אזור ירושלים והמרכז, אשר ערכו לפני כעשור ויותר התאמות מיוחדות ותסביבב

 (Enclavesללימודים אקדמאים בציבור החרדי. הסטודנטים החרדים לומדים למעשה במעיין מובלעות )

תרבותיות אשר רגישות לצרכיהם ומאפייניהם של צעירים אלו. מובלעות אלו מסייעות בעדם -חברתיות

לצלוח את מסלול הלימודים ביתר קלות וכך גם נמנעת באופן חלקי ביקורת חברתית מצד המתנגדים 

מוגנת ללימודים גבוהים בחברה החרדית. כלומר, כל עוד לומד הסטודנט/ית החרדי/ת במסגרת מפוקחת ו

מבחינת הקהילה, מסגרת בה קיימת הפרדה מגדרית כמעט מוחלטת, כך קל יותר לסטודנט הצעיר לנמק 

תורניים נורמטיביים או עיסוק במלאכות קודש שונות ללימודי חול. לפיכך, על  םאת התפנית מלימודי

ים החרדים קובעי המדיניות לתת את הדעת על כך שמסגרות אלו יהוו את התשתית בה יצמחו האקדמא

בעשור הקרוב. סביר להניח שללא הפרדה מגדרית יהיה קשה לקיים ולקדם לימודים גבוהים עבור מרבית 

 בני המגזר החרדי בישראל בטווח השנים הקרובות. 

ידי קרן קמ"ח היו מעוניינים -( מהסטודנטים החרדים הנתמכים על20%כחמישית )עם זאת, מתברר כי 

ללמוד במסגרות אקדמאיות כלליות בהן מתקיימים לימודים  ,ודבמידה רבה או במידה רבה מא

31% 

8% 

7% 

5% 

5% 

4% 

4% 

4% 

3% 

3% 

2% 

24% 

 הקריה האקדמית אונו

 המכללה החרדית ירושלים

 ר"מכללת מבח

 מכון לומדה

 מכון לב

 המרכז החרדי להכשרה מקצועית

 מכללה ירושלים

 האוניברסיטה הפתוחה

 מכון אחיה

 המרכז האקדמי כרמל

 המכללה האקדמית צפת

 אחר
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. לא ברור האם שאיפה זו תיוותר כעמדה מעורפלת בלבד אשר מעטים יתרגמו אותה לשפת 14מעורבים

המעשה. חשוב להדגיש כי עדיין חסרים תחומי לימוד אקדמאים רבים אשר לא נלמדים במרבית המוסדות 

יש להניח שחלק מאלו שהצהירו כי יהיו מעוניינים ללמוד במוסד כללי המותאמים לציבור החרדי ועל כן 

בשל הרצון ללמוד במסלול אקדמי שאיננו מצוי במוסדות בהם קיימת  השיבו כך ללא הפרדה מגדרית, 

ידי -( מהסטודנטים החרדים שנתמכים על60%הפרדה מסוג זה )מדעים מדויקים למשל(. קרוב לשני שליש )

בלימודים במוסדות מעורבים. בקרב הנשים  ,עוניינים כלל או מעוניינים במידה מועטהקרן קמ"ח לא היו מ

מכלל  60%הרתיעה מלימודים מעורבים אף גדולה יותר ועומדת על  ,הלומדות לימודים אקדמאיים

 המשיבות. 

 

 שביעות רצון מהלימודים וממוסד הלימודים( 0.ג

מאוד מרוצים במידה רבה דיווחו כי הם ידי הקרן -( מכלל הסטודנטים הנתמכים על36%למעלה משליש )

רבעים מכלל  הבסה"כ למעלה משלושמרוצים במידה רבה. כלומר, נוספים  23%ממוסד הלימודים שלהם. 

ם מרוצי 02%-כ. בו הם לומדים מוסד המ ,במידה רבה או רבה מאוד ,הסטודנטים החרדים מרוצים

בלבד מהמשיבים מרוצים ממוסד הלימודים שלהם במידה מועטה. בחינה  3%-כ, ורק במידה בינונית

נוספת של מרכיבים שונים במסגרות הלימוד מעלה כי שביעות הרצון הגבוהה ביותר יוחסה להפרדה 

חות נוחות ההגעה ללימודים )פ -ושביעות הרצון הנמוכה ביותר יוחסה לאי ,המגדרית במהלך הלימודים

, הביעו שביעות רצון במידה רבה או רבה מאוד ממרכיב זה( או לתנאים (62%)משני שליש מהסטודנטים 

(. באשר לאיכות ההוראה במוסד, רמת הלימודים ושעות הלימוד נמצא כי כשלושה 60%הפיזיים בכיתות )

 רבעים מהסטודנטים הביעו שביעות רצון רבה או רבה מאוד מגורמים אלו. 

בחרנו לבחון את מידת שביעות הרצון ממוסדות הלימוד  ,ת הרבה בין מסלולי ומוסדות הלימודבשל השונו

בחמישה מרכזים בהם לומדים מספר גבוה יחסית של סטודנטים חרדים ללימודים אקדמאים או ללימודי 

תעודה. מוסדות אלו הם בין הוותיקים והמובילים בלימודי תעודה ולימודים אקדמאים עבור המגזר 

חרדי ובמקרים מסוימים יש ביניהם אף תחרות לא מבוטלת על ליבו ובחירתו של הסטודנט החרדי. ה

 המוסדות בהם נבחנה מידת שביעות הרצון של הסטודנטים מן המוסד הם: 

 הקריה האקדמית אונו 

 המכללה החרדית ירושלים 

 מכללת מבח"ר 

  המרכז החרדי להכשרה מקצועית 

 מכון לומדה 

 

מצאנו כי בשלב בו נשאלו הסטודנטים באשר למידת שביעות רצונם הכללית מהמוסד בו הם לומדים, לא 

התגלו הבדלים משמעותיים בין המוסדות שצוינו לעיל. יחד עם זאת, סטודנטים הלומדים במכון "לומדה" 

שבעי רצון מהסטודנטים דיווחו כי הם  65%דיווחו על שביעות רצון נמוכה יחסית מאיכות ההוראה )

מכלל הסטודנטים במוסדות  22%-במידה רבה או במידה רבה מאוד מאיכות ההוראה במכון בהשוואה ל

בין המוסדות נוגעים להיבטים הפיסיים כמו נוחות הגעה ברמת שביעות הרצון אחרים(. יתר ההבדלים 

 ית ירושליםמכללה החרד"ותנאים פיסיים: שביעות רצון גבוהה יחסית נרשמה מהתנאים הפיסיים ב

. מנגד, שביעות רצון נמוכה יחסית "מכון לומדה"ול "מרכז החרדי להכשרה מקצועית"ומנוחות ההגעה ל 
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 החרדי החיים לאורח המותאם אקדמי במוסד נלמד איננו המבוקש הלימוד שמקצוע ובתנאי  
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. הרושם המתקבל הוא "קריה האקדמית אונו"מבח"ר ומנוחות ההגעה ל"הפיזיים במכללת תנאים ל יוחסה

לימוד השונים וזאת מרוצים מאוד ממוסדות ה ,ידי הקרן-הנתמכים על ,שמרבית הסטודנטים החרדים

מרבית המרכיבים הכלולים במסלול אקדמי כזה או אחר. ברם, אנו חשים כי מחקר כמותי מסוג זה לגבי 

היה איננו מאפשר חשיפה מעמיקה של כשלים וקשיים במסגרות הלימוד השונות. אנו מניחים כי אם ניתן 

עשויים היו אזי  ,מחקר איכותני נפרד(בידינו לבצע מחקר איכותני מוגבל )או לחלופין אם יתקיים בעתיד 

כאמור, על פי הבדיקה מערכי הלימוד במוסדות השונים הדורשים התייחסות נפרדת. ב הבדליםלהתגלות 

נראה כי מרבית הסטודנטים החרדים ברוב המוסדות האקדמאים והמקצועיים מרוצים למדי שערכנו, 

 ממסגרות הלימוד שלהם. 
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 קשיים וחסמים במהלך הלימודים -פרק ד' 

אחד ההיבטים המרכזיים של המחקר הנוכחי מתייחס לניסיון לאפיין ולאמוד את הקשיים העומדים 

דמוגרפיים -בפניהם של סטודנטים חרדים במהלך לימודיהם. בבסיס הקשיים מצויים מאפייניהם הסוציו

רוב הייחודים של סטודנטים אלו. להבדיל מסטודנטים חילונים בתארים ראשונים, שמרביתם רווקים, ה

המכריע של הסטודנטים החרדים, נשים וגברים כאחד, הנם נשואים ומטופלים במספר ילדים רכים בשנים. 

לגבי כל קושי, התבקשו הסטודנטים החרדים על כן הנחנו כי לאוכלוסייה זו מערך קשיים הייחודי לה. 

שלהלן, מציג את  5ספר (. תרשים מ0-5)על גבי סולם של  באיזו מידה הוא משפיע על מהלך לימודיהםלדרג 

שיעור הסטודנטים שדיווחו כי הקשיים המוזכרים משפיעים עליהם במידה רבה או במידה רבה מאוד. 

ניתוח הנתונים מעלה ממצאים מעניינים וחשובים. למרות התמיכה הכלכלית המשמעותית לה זוכים 

כקושי מהמשיבים  51%ינו הסטודנטים החרדים במהלך מרבית תקופת לימודיהם, הקושי המרכזי אותו צי

הוא הקושי לשלב בין הלימודים לכלכלת המשפחה. המשפיע עליהם במידה רבה או במידה רבה מאוד, 

 25%-כיותר בקרב הסטודנטים שאינם עובדים בהשוואה לסטודנטים שעובדים:  בולטקושי זה 

 55%-ה למהסטודנטים שאינם עובדים דיווחו שהם מוצאים קושי לפרנס את משפחתם בהשווא

מהסטודנטים ציינו כי הם מתקשים לפרנס את בני משפחתם  61%כלומר, כמעט מהסטודנטים שעובדים. 

הקושי הכלכלי מתקיים, להערכות ם. האלו אשר עובדים במקביל ללימודי כוללבמהלך תקופת הלימודים, 

שקשה מאוד לשלב  מהם דיווחו 22%-אף הסיוע הכלכלי הנדיב לו הם זוכים מקרן קמ"ח. כ-עלהלומדים, 

באופן משמעותי בקרב הסטודנטים  חזקבין חיי משפחה ללימודים גבוהים או מקצועיים. קושי זה 

הלומדים לימודים אקדמאיים )נשים וגברים כאחד( שהינם לימודים יותר תובעניים, ממושכים 

 רוב לימודי התעודה המקצועיים.בהשוואה לואינטנסיביים 

ממצאים אלו חושפים מצב מדאיג: חרף העובדה שהסטודנטים החרדים אשר השתתפו במחקרנו זוכים 

וחלקם אף נהנים ממלגת קיום צנועה, הקשיים  ,למענקים נדיבים ביותר בשכר הלימודוהלוואות ל

 קשיים המשמעותיים ביותר בצליחת מסלול הלימודים.נתפסים כהכלכליים ופרנסת המשפחה 

הידע יתכן שהמשיבים ציינו כי הלימודים קשים יותר ממה שהם העריכו בתחילת הדרך. מ 20%בנוסף, 

למעלה מרבע מהם , מסביר מדוע שהיה לסטודנטים החרדים לפני לימודיהםמדויק,  -החלקי והלאוהמידע 

כלומר, שוב אנו נתקלים בפערים וקשיים הנובעים נתקלים בקשיים במהלך הלימודים בשל רמתם הגבוהה. 

ומהיעדר מידע עדכני, מלא ונגיש לצעירים חרדים המעוניינים להשתלב בלימודים גבוהים  מפערי המידע

כחמישית מהמשיבים )הגברים( טענו כי הם מתקשים לשלב לימודי קודש עם לימודי החול או מקצועיים. 

 ותהמוכר שיטות הלימוד( טענו כי שיטת הלימוד האקדמית שונה מ22%ועוד כרבע מכלל הסטודנטים )

ם. ממצא זה מחזק את הידע האיכותני המוכר לנו הלימודיבוכי עובדה זו מהווה קושי מרכזי  ,להם

הממוקד רובו ככולו  ,( אודות השוני הרב בין הלימוד התורני2110( ושטדלר )2113ממחקריהם של חקק )

מבחנים, כתיבה  לבין לימודי חול בהם נדרש התלמיד למטלות שוטפות, ,בפלפול תלמודי אינטנסיבי

קושי על  חמישית מהסטודנטים )גברים יותר מנשים(כ עוד ציינווחיבור, עמידה בלוחות זמנים ועוד. 

משמעותי בלימודי אנגלית ובשליטה נאותה בשפה זו במהלך הלימודים. ממצא זה סותר במידת מה את 

. 2הממצאים בפרק הערכתם הסובייקטיבית של המשיבים ביחס לרמת האנגלית שלהם כפי שלמדנו מ

ידי קרן קמ"ח מוכר וידוע -חשוב לציין שמערך הקשיים והחסמים שמציינים הסטודנטים הנתמכים על

חרף העובדה שחלק מהסטודנטים  :שיחות עם מנהלי מוסדות וסטודנטים חרדים. כלומרמממחקרים ו

שיים אשר נובעים החרדים מצליחים לצלוח את מסלול הלימודים האקדמי, למעלה מרבע מהם נתקלים בק

לצערנו, שכיח למדי להיתקל באופן ישיר מהעובדה שבצעירותם )גברים בלבד( לא למדו לימודי חול כלל. 

בסטודנט חרדי אשר בחר לתומו במסלול לימודים תובעני וממושך אשר איננו מתאים כלל לכישוריו 
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לם התוכן והרוח החרדי לבין ויכולותיו האישיות, זאת בעיקר בשל פערי המידע והידע הקיימים בין עו

 .5הממצאים שתוארו להלן מובאים בתרשים דרישות אקדמאיות מחמירות. 

 

-שיעור המשיבים שהביעו הסכמה רבה או רבה מאוד עם ההיגד )ב -: קשיים בתקופת הלימודים 5תרשים 

 מהסה"כ(  %
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קמ"ח והצעות  רמת שביעות הרצון מהטיפול של קרן -רק ה' פ

 לשיפור

 23% ,במידה רבה מאודבהם מכלל המשיבים לסקר ציינו כי הם מרוצים מהטיפול של קרן קמ"ח  60%

מכלל המשיבים טענו כי הם מרוצים במידה מועטה  2%מהסטודנטים הנתמכים מרוצים במידה רבה ורק 

או שאינם מרוצים כלל. כשנשאלו הסטודנטים מה להערכתם ניתן ורצוי לשפר במערך הסיוע של קרן 

הצורך  לצדמהסטודנטים הצביעו על כך(  31%הצורך בהעלאת היקף וגובה המלגות ) בעיקרקמ"ח, בלט 

טענו שיש צורך  05%-מהסטודנטים.. מעבר לצורך הכספי, כ 22%במלגות קיום לסטודנטים שצוין ע"י 

רק מיעוט קטן  .לקרן בעת הבקשה לקבלת סיוע כלכלי לשפר את משך הזמן שבו ניתן מענה סביר לפונים

 ( . 5%ים )מהמשיבים( או הוספת שירותי השמה לבוגר 2%התייחס לשיפור מערך האבחון והמיון )

 

 : דיווח הסטודנטים לגבי העזרה הנחוצה להם ביותר במהלך תקופת לימודיהם5לוח 

גברים   

 אקדמאים

נשים 

 אקדמאיות

גברים לימודי 

 תעודה

 סה"כ

 62% 51% 01% 60% סיוע כלכלי נוסף

 21% 26% 02% 01% שיעורי עזר

 0% 01% 5% 0% חונכות וליווי אישי

 2% 2% 3% 5% עזרה אחרת

 011% 011% 011% 011% סה"כ

 

ידי קרן -דים של הסטודנטים החרדים הנתמכים עליהממצאים המוצגים לעיל מעידים על צרכיהם המי

עבר לזו שכבר ניתנת , מהקושי הכלכלי והצורך בעזרה כספית נוספת ברור,באופן  ,קמ"ח. מהנתונים עולה

 60%לקבל עזרה כספית נוספת וכך גם ישמחו מהנשים שרואיינו הצהירו כי  01%-. כבאמצעות הקרן

. כמו כן, נמצא כי גברים חרדים מהגברים החרדים הלומדים לימודי תעודה 61%-מהאקדמאים הגברים וכ

זקוקים לשיעורי עזר יותר מנשים )כחמישית מהגברים הלומדים לימודים אקדמאיים וכרבע מהגברים 

מהגברים  01%-בלבד מהנשים שרואיינו וכ 5%. בלבד מהנשים( 02%-הלומדים לימודי תעודה בהשוואה לכ

חשבו כי חונכות וליווי אישי בזמן הלימודים יכולים לסייע להם לצלוח את הלימודים. לסיכום, פעם נוספת 

, הן בסבסוד שכר הלימוד והן בסיוע בהכנסות של העזרה הכספית במהלך הלימודים מודגשת נחיצותה

 ים. לצורך תפעול משק הבית בתקופת הלימוד
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 מאפייני תעסוקה נוכחית והיסטוריה תעסוקתית -פרק ו' 

דים. קרוב לשני שליש חרשיעורי התעסוקה בקרב סטודנטיות חרדיות גבוה יותר בהשוואה לסטודנטים 

 52%מהסטודנטים החרדים ) ( במסלולים אקדמאיים עובדות בהשוואה לכמחצית62%מהסטודנטיות )

מהגברים הלומדים לימודי תעודה(. עוד מפתיע לגלות כי  50%-מהגברים הלומדים לימודים אקדמאיים ו

הסטודנטים מכלל הסטודנטים היו מועסקים גם לפני תחילת לימודיהם, וכאשר בוחנים את  26%

התחילו את לימודיהם לקראת ( היו מועסקים גם טרם 66%בלבד, עולה כי כשני שליש מהם ) המועסקים

תואר אקדמי או תעודה מקצועית. שיעור זה גבוה קצת יותר בקרב הנשים, לגביהן שיעור המועסקות בעבר 

ידי קרן -מסתבר אפוא כי כמחצית מהנתמכים על. 20%)מתוך הסטודנטיות המועסקות כיום( עומד על 

יהם ועל כן הרצון לשפר את תנאי קמ"ח הלומדים במסלולים אקדמאים ומקצועיים עבדו טרם לימוד

בנוסף, ניתן להניח כי העסקתם ורמת שכרם הנוכחי היווה תמריץ משמעותי בעת כניסתם למסלול זה. 

העבודות בהן התנסו המשיבים היו עבודות לא מקצועיות שההכנסה אינה בצדן. ניתן ללמוד, אם כן, כי 

יפות יים, הם אנשים עובדים בעלי שאחלק גדול מהחרדים שבוחרים בלימודים גבוהים או מקצוע

. נתון זה מצביע על הצורך להעמיק עוד את ההיכרות עם אוכלוסיה להתפתחות תעסוקתית ואקדמאית

שיסייעו בקידום ובשילוב איכותי יותר בעולם אקדמאים למידה  מסלוליפיתוח שיכולה להיות קהל היעד  ל

 .זו אוכלוסיה עובדת ושאפתניתהעבודה של 

 

 מהסה"כ(  %-רן קמ"ח )בהנתמכים על ידי קחרדים סטודנטים מאפייני התעסוקה של  : 2לוח 

גברים  

 אקדמאיים

נשים 

 אקדמאיות

גברים לימודי 

 תעודה

 סה"כ

שיעור מועסקים בעת עריכת הסקר 

 )תקופת הלימודים(

54% 24% 50% 55% 

ממוצע שעות עבודה שבועיות 

 בתקופת הלימודים

32 22 32 30 

 בתקופת הלימודיםשכר ממוצע 
5,211  ₪  3,051  ₪  5,011  ₪  5,135  ₪  

שכר ממוצע לשעה בתקופת 

₪  23 הלימודים   31 ₪  25  ₪  23  ₪  

שיעור המועסקים לפני תחילת 

 הלימודים

40% 21% 40% 42% 

ממוצע שעות עבודה שבועיות לפני 

 תחילת הלימודים

36 32 35 35 

שכר ממוצע בעבודה לפני תחילת 

 הלימודים

2,011  ₪ 3,211  ₪ 2,565  ₪ 2,261  ₪ 

שכר ממוצע לשעה בעבודה לפני 

 תחילת הלימודים

32  ₪ 21  ₪ 36  ₪ 33 ₪ 

 

 

המסקנה העולה מהנתונים היא כי חלק ניכר ממקבלי המלגות יצאו לשוק העבודה 'מהכולל' עוד לפני 

 .יציאה לעבודהקבלת המלגה. פירושו של דבר הוא כי המלגות היו רק בחלקן גורם של 
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 היקף העבודה וגובה השכר הממוצע( 0.ו

 22 -בין חודש למהסטודנטים שהיו מועסקים בעת לימודיהם עובדים במקום העבודה הנוכחי  62%

עובדים במקום העבודה פחות משנה(. הסטודנטים שעובדים  22%חודשים ) 32-ובממוצע כ ,חודשים

 32-ש"ש בקרב הנשים העובדות בהשוואה ל 22שעות שבועיות בממוצע ) 30-במקביל ללימודים מועסקים כ

כמעט משרה מלאה. בשילוב עם היקף  -שעות שבועיות 31-21כשליש מהם עובדים בין  .ש"ש בקרב הגברים(

שעות שבועיות, מחויבויות לטיפול ותחזוקת משק הבית, לימודים תורניים  02-עות לימוד ממוצע המגיע לש

מתקבל הרושם שעומס המשימות היומיומי של סטודנט חרדי ממוצע הוא ומשימות שוטפות נוספות, 

 . אדיר

כאשר ₪,  5,111-שכרם החודשי הממוצע של סטודנטים חרדים העובדים במקביל ללימודיהם עומד על כ

בלבד. בקרב הגברים, שכרם ₪  3,051שכרן הממוצע של הנשים נמוך משמעותית לשכר הגברים ועומד על 

₪  5,511החודשי הממוצע של האקדמאים גבוה במעט משכרם של הלומדים במסגרות להכשרה מקצועית )

ים( וכחמישית בממוצע(. כשליש בלבד מכלל הסטודנטים העובדים )נשים וגבר₪  5,011-בהשוואה ל

 .15בממוצע לחודש₪  5,111-מהסטודנטיות העובדות מרוויחים למעלה מ

 

 קרי לפני הלימודיםיעבודות קודמות ועיסוק ע( 2.ו

מהם עבדו  50%עבדו גם לפני תקופת הלימודים.  ,הסקרעריכת מהסטודנטים שעבדו בעת  66%כאמור, 

₪  2,511הרוויחו בממוצע  ,באותו תפקיד ובאותו מקום עבודה. אלו מהם שעבדו בעבר )טרם הלימודים(

, בהשוואה בין שתי התקופות 25% -ניתן לראות כי השכר הממוצע לשעה של הגברים עלה בכבחודש. 

כי  נראה בקרב הנשים הלומדות לימודים אקדמאיים.  04%)טרם הלימודים ובמהלכם(, לעומת עליה של 

עלה שכרם  בנקודת הזמן שבה נערך הסקר, כאשר הסטודנטים עדיין מצויים בשלב הלימודים,כבר 

בהשוואה לשכרם בתקופה שקדמה ללימודיהם. שכר זה צפוי לגדול לאחר סיום הלימודים לכל אוכלוסיית 

סיום הלימודים והשתלבותם בוגרי הלימודים האקדמאים לאחר צפוי גידול בשכרם של  הלומדים, בעיקר

 בתחום לימודיהם הגבוהים. בעבודה 

היו  02%ועוד בעת הסקר מגברים החרדים שנתמכים כיום ע"י קרן קמ"ח היו 'אברכים'  23%-כרק 

תלמידי ישיבה. כלומר, כמחצית מהגברים עסקו בלימודי קודש מלאים לפני לימודיהם הגבוהים או 

מהגברים החרדים בסקר  51%מהנשים עבדו במשרה מלאה לפני הלימודים.  61%-קצועיים. לעומתם כהמ

( מהגברים החרדים ממשיכים 21%הנוכחי ממשיכים בלימודים תורניים באופן חלקי בלבד. פחות משליש )

בלבד לא ממשיכים כלל בלימודים תורניים. הרושם המתקבל  02%-ו ,באופן מלא  במסגרת תורניתללמוד 

עדיין חלק גדול מאוד מהסטודנטים החרדים, אינם  ,הוא שבתקופת הלימודים הגבוהים והמקצועיים

. בלימודי קודש תורניים באופן כזה או אחר ,עד כמה שניתן ,מוותרים על כור מחצבתם ומשתדלים להתמיד

למרות עומס המשימות הניכר והקשיים המתעוררים בעת הלימודים  מיםלימודי קודש אלו מתקיי

מחמת החשש הכלפי מעלה מוט הדיווח על שעור הממשיכים בלימודי הקודשהגבוהים. עם זאת, ייתכן ש

 של המשיבים מהרושם השלילי שעלול להתקבל אם יענו כי הפסיקו לחלוטין את לימודי הקודש. 

 

 

 

                                                 
 מכלל המשיבים בחרו שלא להשיב לשאלה "מהו גובה שכרך?" 21%לציין כי  ראוי  15
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93% 

76% 69% 

20% 24% 

6% 
23% 29% 

3% 3% 1% 1% 2% 

 אחוז המתנגדים במידה רבה מאוד או במידה רבה

 אחוז הלא תומכים ולא מתנגדים

 אחוז התומכים במידה רבה מאוד או במידה רבה

 ידת התמיכה בקהילהתגובות הסביבה ומ -פרק ז' 

מבני  10%:מידת התמיכה לה זוכים סטודנטים חרדים מבני זוגם במהלך הלימודים היא גבוהה ביותר

שכנים וחברים  ת נתגלו מצדזוגם. שיעורי תמיכה נמוכים יחסי-ובנות הזוג תמכו במהלך של בן

מהמשיבים ציינו כי חבריהם תמכו בפנייתם ללימודים גבוהים במידה  21%בקהילה/שכונה כאשר רק 

בהתחשב במגבלות החברתיות שהיו קיימות זאת  , נומעודד למדי בעיניזה ממצא רבה או רבה מאוד.  

 . נושא זה בשנים האחרונותיחס לבחברה החרדית ב

כצפוי, מידת התמיכה לה זוכות הסטודנטיות החרדיות גבוהה במידה מסוימת מהתמיכה המשפחתית 

והקהילתית לה זוכים הסטודנטים החרדים. נראה כי באופן כללי מידת התמיכה של הסביבה הקרובה, 

נו חברי הקהילה גבוהה למדי ומהווה מעין אישור חברתי ונורמטיבי לפנייה לאפיק לימודים זה. שוב א

מוצאים לנכון לציין כי הסקר הנוכחי מוגבל מאוד ביכולת שלו לאפיין ולאבחן קשיים חברתיים במסגרת 

היציאה ללימודים גבוהים בקרב הציבור החרדי. מחקר המשך איכותני עשוי לספק תובנות ומידע נוספים 

ם גבוהים בקרב מד חשוב זה. עם זאת, הרושם המתקבל מהסקר הנוכחי הוא שפנייה ללימודייביחס למ

גם אם  .בייחוד לאחר הנישואין יותרנשים מהמגזר החרדי הופכת להיות מקובלת בקרב גברים ובפרט 

שחל שינוי מהותי בקרב ציבור זה נראה נחלת הכלל כמסלול נורמטיבי, הפניה ללימודים גבוהים לא הפכה ל

זאת, תוך פרק מן קצר מאוד  כלו ביחסו לאפשרויות הלימוד הקיימות והמותאמות לצרכי המגזר החרדי

עם זאת, ראוי . בראי ההיסטוריה ובהתייחס לתהליכי שינוי חברתי שהם תהליכים ממושכים באופן יחסי

להסתייג מתובנות אלו כיוון שייתכן מאוד שאותם נשים וגברים חרדים אשר אינם זוכים לקבלת גיבוי 

עירים אלו פשוט נמנעים מבחירת מסלול ותמיכה מקרוביהם ומכריהם אינם מיוצגים כלל במחקר זה. צ

 .  16לימודים גבוה או מקצועי כאפשרות להשתלבות עתידית בשוק העבודה

 

 מהסה"כ(  %-קהילה )בהמשפחה וה: שיעור התומכים והמתנגדים ללימודים גבוהים בקרב בני 6תרשים 
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הכרוכה בעובדה שכל המשיבים בסקר הנוכחי בחרו להשתלב כלומר, הממצאים הללו נובעים במידה רבה מסלקציה עצמית   
 בלימודים גבוהים או מקצועיים ועל כן הסבירות שבחרו בכך הודות לתמיכה המשפחתית והקהילתית גבוה למדי
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המלצות והצעות המרואיינים לגבי מסגרות הלמידה  -ק ח' פר

 הרצויות

במסגרת הסקר הנוכחי בקשנו מכלל המשיבים לציין באיזו מידה ימליצו לחבריהם ומכריהם לפנות 

למסלול הלימודים המקצועי או הגבוה. התשובות מעידות על הּשניּות )אמביוולנטיות( של המשיבים ועל 

ם מכלל הסטודנטי 22%-הלכי הרוח העמוקים של הלומדים במסגרות אקדמאיות ומקצועיות. מחד, כ

ימליצו במידה רבה ובמידה רבה מאוד לחבריהם טענו כי ידי קרן קמ"ח -והתלמידים החרדים שנתמכים על

השיבו ( 50%ללמוד מקצוע או לפנות ללימודים גבוהים. מאידך, חשוב לשים לב שכמחצית מהמשיבים )

המשמר  ,החרדיימליצו על כך רק במידה בינונית ובהתאם לנסיבות אישיות ומשפחתיות. כלומר, האתוס ש

את הבכורה ללימודי קודש תורניים ונמנע "מביטול תורה", איננו מאפשר לסטודנטים החרדים להמליץ 

בלב שלם על פנייה ללימודים גבוהים אלא רק בהתאם לנסיבות מקלות כגון קשיי פרנסה, קושי להתמיד 

ית, גם אם יש בה היגיון כלכלי משמע-בלימודי קודש ונסיבות נוספות. על כן, ההמלצה לפנייה זו איננה חד

ימליצו לפנות למסלול המקצועי או האקדמי במידה מועטה או השיבו שהם בלבד  5%-ותעסוקתי ברור. כ

 בכלל לא. 

לשאלה "מהו לדעתך הגורם שיסייע באופן המיטבי להשתלבותם של צעירים חרדים נוספים במסגרות 

( וסיוע כלכלי 04%כי מלגות לשכר לימוד )ודנטים ללימודי מקצוע או תואר אקדמי", השיבו מרבית הסט

לסייע לחרדים נוספים  יםשיכול יםהעיקרי מים( הם הגור00%נוסף בזמן הלימודים כגון מלגות קיום )

בלבד מכלל המשיבים מאמינים כי גיוון תחומי  5%לשם השוואה, להשתלב בלימודים גבוהים ומקצועיים. 

 ייע לשילוב חרדים נוספים במסלולים אלו. הלימוד המותאמים עבור קהל חרדי יס
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 דיון והמלצות ראשוניות למדיניות

 במטרהממצאי המחקר הנוכחי מעלים מספר מסקנות ישירות שניתן לתרגמן לשורה של המלצות ורעיונות 

לסייע למקבלי ההחלטות באשר למדיניות הרצויה להגברת שילובם של נשים וגברים חרדים במסלולים 

אקדמאים מגוונים. עם זאת, יש להדגיש כי מדובר בסבב ראיונות ראשוני שנערך מול תלמידים חרדים 

, בסמוך ידי קרן קמ"ח. סבב הראיונות הבא, שיערך, ככל הנראה-במוסדות אקדמאים שונים הנתמכים על

 תובנות חדשות ולגזור מהן לתום לימודיהם האקדמאים של הסטודנטים שזכו לסיוע זה, יאפשר להפיק 

 המלצות נוספות. 

 להלן מסקנות והמלצות מינהל מחקר וכלכלה באשר לשילוב חרדים במסלולים אקדמאים ומקצועיים: 

להניח כי הנטייה ללימודים אקדמאים וגבוהים בקרב  ניתן - פוטנציאל לימודים במגזר החרדי .0

שיהיה קל יותר  נראה השתלבו בשוק העבודה. שעובדים וכבר גבוהה יותר בקרב גברים ש ,חרדים

לעודד חרדים עובדים לפנות ללימודים אקדמאים או מקצועיים לצורך שיפור מעמדם ושכרם בשוק 

רצוי שתכניות לימוד גבוהות  ,כלומרבעבר. חרדים שלא עובדים או שלא עבדו לעומת העבודה, 

 לאוכלוסייה חרדית יותאמו ויכוונו לאוכלוסיית יעד של חרדים עובדים. 

ח חשופים למידע "העובדה שרק מחצית מהאקדמאים החרדים בקרן קמ - שיפור מערכי המידע .2

ל ציבור זה. על פערי ההזדמנות ש ,מלכתחילה ,משפיעה מאוד ,אודות מסלולי לימוד ומוסדות לימוד

יש לציין שמעורבות ממשלתית מסודרת בהנגשת מידע מלא ושלם, אמין ועדכני עשויה לסייע בהצלחת 

תהליך קידום השתלבותם של צעירים חרדים בלימודים גבוהים. אומנם המחקר הנוכחי מספק 

איכות אינדיקציות אודות זמינות המידע שיש לצעירים חרדים בנושא, אך אין הוא מספק מדדים על 

( של Social Capital( וההון החברתי )Networksהמידע הנ"ל. יש להניח שהרשתות החברתיות )

מידע הועל כן קשה להעריך באיזו מידה  ,שאינם חרדיםצעירים חרדים שונה בתכלית משל עמיתיהם 

אכן תרם להשתלבותם המוצלחת בלימודים  המופץ לאוכלוסיית היעד באמצעי התקשורת הנוכחיים,

יעילים  ראוי לתכנן ולפתח דפוסים נוספים ,על כן .בוהים המותאמים ליכולותיהם ולמאפייניהםג

 ומתאמים יותר להעברת והנגשת מידע רלוונטי לאוכלוסייה זו.

 21%-להערכתנו, פחות מ - יה החרדיתיהתאמת מסגרות לימוד קיימות למאפייני האוכלוס .3

מהאוכלוסייה החרדית הפוטנציאלית, ביחס ללימודים גבוהים, מעוניינת בלימודים במסגרות 

ייפנו לראשי אם אקדמאיות מעורבות )נשים וגברים יחדיו ולימודים לצד חילונים(. המשמעות היא ש

ות ולפתוח שלוחות או אוניברסיטאות מובילות בבקשה לשלב חרדים במסגרות שונות, הם יאלצו לנס

מתחמים מיוחדים לסטודנטים אלו ולכך יש משמעויות תקציביות כבדות. בנוסף, צורך זה מעלה 

ואודות שאלות עקרוניות אודות המדיניות הרצויה ביחס לשילוב לצד התבדלות של אוכלוסייה זו 

יחודיים ת בהתאמת מסלולי לימוד יומידת הנכונות שעל ראשי האוניברסיטאות לגלות פתיח

לאוכלוסייה זו. לממצא זה ישנן ככל הנראה השלכות עתידיות גם על השתלבותם הראשונית של 

שאינם , שאין בהם הפרדה של  עובדים בשוק העבודה במקומות עבודה מעורביםהחרדים הבוגרים 

 . מעובדים חרדיםחרדים 

ודנטים מושפעת הן בשל העובדה שבחירת תחומי הלימוד של הסט –גיוון היצע תחומי הלימוד  .4

מהצורך העז להשתלב בשוק העבודה, מומלץ יהיה  והן מנטיית ליבם ומידת עניינם בתחום הלימוד, 

במטרה לגוון  ם. זאתעבורלאפשר לצעירים אלו ללמוד מגוון של תחומי לימוד אשר כיום אינם נגישים 
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מרבית  ונים.את תחומי עיסוקם והשתלבותם של אקדמאים חרדים במקומות עבודה שבעתיד 

מסגרות הלימוד הקיימות המיועדות לציבור החרדי, אשר אליהן מוכוונים חלק גדול מהגברים 

מציעות מגוון מועט למדי של תחומי לימוד אשר , החרדים המעוניינים לרכוש השכלה אקדמית

 בחלקם הם תחומי עיסוק רוויים במשק כגון משפטים ומינהל עסקים. 

עריכו ם הממה שהיותר הלימודים קשים דיווחו ש הסטודנטים החרדים–גישור על פערים קיימים .5

. ממצא זה מעיד שוב על איכות המידע שיש למרבית הצעירים החרדים על לימודיםהת בתחיל

הלימודים האקדמאים לפני כניסתם למסלול לימודים זה. פערי הציפיות וההכנה הלקויה לקראת 

ם, נשים וגברים כאחד. הפער בין לימודים תורניים הלימודים מקשה מאוד על מרבית הסטודנטי

. פערים אלו אף ומקשה על הלומדים ולימודים בסמינרים לנשים לבין לימודים אקדמאים הוא עצום

בין הפערים תורמים במידת מה לשיעורי נשירה גבוהים באופן יחסי. יש לבחון בשנית אפשרות לגישור 

 מהלך כל תקופת הלימודים.בבאמצעות מערכי ליווי וחניכות רציפים 

ממשלות ישראל מעוניינות להגדיל את מספר הסטודנטים החרדים אם  הגדלת תמיכה כלכלית .6

במסגרות אקדמאיות מגוונות ואיכותיות )גם במוסדות מחקר מובילים ולא רק במכללות פרטיות או 

רדים המעוניינים ציבוריות(, עליהן להגדיל באופן משמעותי את היקף התמיכה הכלכלית בצעירים ח

 להשתלב בלימודים אקדמאים בתחומים שונים.  
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 מקורות

 

. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית דוח מצב המדינה : חברה, כלכלה ומדיניות(. 2111דוד, דן )-בן

 בישראל, ירושלים. 

 

. מכון פלורסהיימר למחקרי : גברים חרדים לומדים מקצוע בין קודש לתכל'ס(. 2113חקק, יוחאי )

 מדיניות, ירושלים. 

 

. מכון פלורסהיימר למחקרי מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית : מבט מבפנים(. 2115כהן, בצלאל )

 מדיניות, ירושלים. 

 

יימר . מכון פלורסהמפנה בחברה החרדית: הכשרה מקצועית ולימודים אקדמאים(. 2112לופו, יעקב )

 למחקרי מדיניות, ירושלים. 

 

 צבי, ירושלים.-(. חרדיות רכה: התחדשות דתית ביהדות המזרחית. יד יצחק בן2111ליאון, ניסים )

 

. מכון ירושלים לחקר חרדים לעתידם : לימודים גבוהים בחברה החרדית. (2110מלחי, כהן וקאופמן )

 ישראל, ירושלים.

 

חרדים לאקדמיה : נייר עמדה בנושא לימודים אקדמאים בחברה (. 2100מלאך גלעד וכהן בצלאל )

 . התאחדות הסטודנטים בישראל.  החרדית

 

. מכון ירושלים לחקר ישראל, החברה החרדית : מקורות, מגמות ותהליכים(. 0110פרידמן, מנחם )

 ירושלים.

 

. היהודית בישראלקודש וחול בתפישת העבודה: המקרה של האורתודוכסיה (. 2110שטדלר, נורית )

 חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, ירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים. 

 

 

 

 
 

 

 


