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נמשלתיוך

רטריקי

ומחפשיםואקדמיתמקצועיתלהכשרהיוצאיםלצה״ל,מתגייסיםהם

ודוחפיםמסייעיםהממשלהמשרדיוגדלים.הולכיםבמספריםעבודה

לימודיםבגלוישיעודדרבנמצאלאעדייןלא,כתף.שםוצה״ל

מביניםהרבניםגםחדריםבחדריאךלעבודה,יציאהאואקדמיים

נמנעבלתיבתהליךשמדובר

רטריקי

הציבורשלביחסממששלשינויהיוםרואים:־:■

אומיבפרט״,בצה״יולשירותבכלללצה״להח-רי£]

cncjותכנ־ןתומכ״אחט־בתראשרוגיבס?־.אמ־ר

גורפתהתנגדותהייתהבעבר׳׳אםאדם(.כוחומהלך

חרדים,לשורותיולקלוטמסוגלאינושהואמחשבהמתוךבצה״ללשירות

הצבאי,השירותקבלתשלוגוברתהולכתמגמהרואיםאנושהיוםהרי

העסקיבעולםיותרטובלהשתלבלהםשיאפשרמהשזההבנהמתוך

בתוכולשלביודעשצה׳׳לבכךאמוןיותרגםישהיוםבכבוד.ולהתפרנס

חייהם״.באורחלפגועמבליחרדים

בשלבאלאישראללמדינתלתרומברצוןמדוברלאלמעשהאז

בכבוד?להתמרנסבדרך

החייליםמספראתלהגרילרצוןהיהתמירצה׳׳ל״מבחינת

לנוחשובהיהולכןהעם,צבאהואשצה׳׳לתפיסהמתוךשמתגייסים

מכירשהחוקלזכורצריךאבלהצבאי.השירותבתוךחרדיםגםלשלב

יכולתליאיןלהתגייס.ולאוללמודלשבתהחרדיהצעירשלבזכותו

מתוךלמדינה.תרומהשלמניעגםיששלהםבהתגייסותאםלבדוק

האמיתיתשהתרומהמרגישיםשהםליברורהמגזרעםהיכרותי

שלהםשהרצוןהיאשלנוההבנהבלימוד.דווקאהיאלמרינהשלהם

המגזרשלהטבע־הריבויקצבכלכלית.ממצוקהנובעלהשתלב

הרצוןכסף.יותרצריךילדים־ותרשישככללעבודהיציאהמכתיב

טלחוקמסוימתכמידהלהתגייס.החדריםאתמניעלעבודהלצאת

חוקפ־עלצבאי.בשירותלעבודההיציאהאתשהתנהכיווןקושייצר

הואעודכלבצה״ללשרתחייבלאבישיבהשלומדחרריכחורטל

להתפרנסאפשראילהתפרנס.יכוללאהואלומדהואאםאבללומר,

בפועל,עובדיםהחרדיםמהגבריםאחוז40רקהיוםהזה.המודללפי

ולכןפחותההפרנסהאחוז.70הואישראלמדינתבכלכשהממוצע

להתגייס״.הצורךמגיע

הקמתעם1999החללצה״לחרדיםלגיוסהראשוןהמשמעותיהצעד

מתגייסיםשאליהםמרכזייםמסלוליםשניקיימיםכיוםהחרדי.הנח׳׳לגרוד
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היובעאםעומק.שינדרחרחשהעשודבמהלךשח׳׳ד.ופרדקטהחרדיהנח׳׳לחרדים:

ודרישותעםלהתמודדודהקשוהמקובלותמהמסגרותשנפלטובחודיםלצה׳׳למגיעים

המרבדיםמהזרמיםמגיעיםהמתגייסיםהחרדיםשהיוםהר־החרדי,המגזרשלהקפדניות

בכבודולהתפרנסלעבודלצאתשמעונ״נ־םצעיריםאלאשולייםנוערעודלאיותר.

הזה.במסלולהכרחיתתחנההואשצה״לומבינים

הסיבותאחתהואחרדים"(״שילובשלהתיבות)ראשישח״רפרויקט

מסלולהנוהחרדיהנח״לבעודבצה׳׳ל.החרדיםשלהמוצלחותלהשתלבות

מתגייסיםשמרביתם81-12בנילמתגייסיםהמיועדשניםשלושבןשירות

קרבייםלאלתפקידיםומיעוטםיהודה׳'נצחגרודבמסגרתקרבילשירות

מרביתם)אשר22-72בגילילמתגייסיםמיועדשח״רפרויקטהגדוד,במסגרת

לשנתיים.חודשים16ביןהואשח״רמסלולאורךנשואים(.כברכללבדרך

להםמקנהוהשירותבצבאשונותביחידותמשרתיםלפרויקטהמתגייסים

החילותכלאתשכולליםמסלוליםעשרהקיימיםכיוםתחומים.במגווןהכשרה

בתפקידיםחרדיםמתגייסיםמשלבכחול׳׳שח״רפרויקטלמשל,כךבצבא.

המודיעין.בחילאותםמשלבתבירוק״״בינהתוכניתהאוויר.בחילשונים

כמנהליתוכנה,כבודקיבטכנאים,הכשרההחייליםרוכשיםשירותםבמסגרת

ועור.מחשביםרשתות

מקצועיים,קדס־םלמגווןלשירותםהשלישיתבשנהזוכיםהחרדיהנח״ללוהמ־גם

מרימתגייסיםהחרדילנח׳׳לאקדמית.קדםלמכינהואפילובגדרותלהשלמתלאפשרות

ודילים.700הקרובהבשנהלת־נג״סצפריםYrwלפררקטחיילים,5wnשנה

העובדהחיילים.25אליוהתגייסושח״ר,פרויקטאתכשהקמנושנים,ארבע׳׳לפני

תא״לאומדעצמה׳׳,בעדמדברתחיילים700הזהלמסלוליתגייסוהקרובהשבשנה

היעדלצהי׳ל.לגיוסנכונותיותרהיוםשישכךעלמצביע״הדבררוגובסקי.אמיר

וכשהםלצה׳׳לאפקטיביתתרומהיתרמוחרדיםשחייליםלכךלגרוםהואשלנו

בכבוד״.להתפרנסיכולתלהםתהיהמשתחררים

דופןיוצאתהצלחה

רגיל?לחיילביחסחרריחיילשלהחזקהעולהכמה

ירגיל'.חיילהחזקתמעלותחמישהואוליארבעהפיעלמדוברגסה,״בהערכה

תשמ׳׳שלהםמשלמיםואנונשואיםשרובםחייליםשלבמסלוליםמדוברראשית,

החרדיםהחייליםשנית,נשוי.חיילכלשמקבלכמוכלכלי,כסיועמשפחה()תשלומי

להקיםמחויביםאנחנובנוסף,יותר.יקרהשעלותולמהדריןכשרמזוןמקבלים

והתשתיותמתאימות,תשתיותמחייבהדברחיילות.ללאסביבההחרדיםלחיילים

אוטכניתהכשרהההכשרהעלותגםקיימתזאתמלבדמעט.לאעולותהללו

כסף".עולותהשכלה

התקציב?מגיעמהיכן

אותןעלמהאוצרשהתקבלנוסףותקציבצה׳׳לשלתקציבדרךמגיע׳׳המימון

הממשלה".החלטתפיעלנוספותעלויות

משתלמת?הזאתהעצומהההשקעה

יצאוגםשהםלכדולדאוגחרדיםלגייסיכולשהואהוכיחצה׳׳לכן."בהחלט

כלכלייםומגורמיםהחרדימהציבורטענותנשמעוהשניםבמהלךבודדים.מצה׳׳ל

צה׳׳ללתעסוקה.היציאהאתמעכבתצבאישירותמחייבטלשחוקהעובדהשלפיהן

הכליםאתלהםנותניםשאנחנוכיווןלמנוף,הפךבתעסוקהלשילובםשהמחסוםהוכיח

הג׳וינטידיעלשנעשהסקרמכולוהחשובהמניע.הגורםאנחנובתעשייה.להשתלב

מצה׳׳ל.שחרורםעםמועסקיםמהםאחתים87כימראהשח׳׳רמסלולמשתודריעל

עלמעידיםהללוהנתוניםגבוהה.להשכלהבמוסדותנמצאיםנוספיםאחתיםעשרה

הכלל׳׳.מןיוצאתהצלחה

הראשוןחרדים.לגיוסנוספיםמסלוליםשנישלפתית;םעלכיוםעובדיםבצה״ל

משרדעםיחדצה׳׳ל,61-81בגילנושרלנוערמיועדטלב׳,׳שודדמסלולשבהם,

בלימודיםנוערבניאותםאתלשלבפועלועמל,אודטהטכנולוגיותוהרשתותהחינוך

נרשמותלמידים450לימודם.בסיוםאותםלקלוטהצבאשלהתחייבותעםמקצועיים

הקרובה.השנהלקראתלתוכנית

השינוי?אתלקבלבשלהנעריטמאותטהתעלמהשבעברהחרדיתהאוכלוסייה

אמירתא״ל

חגובסקי:

החרדים״היום

מגיעיםהמתגייסים

המרכזייםמהזרמים

נוערעודלאיותר.

צעיריםאלאשוליים

לצאתשמעומינים

ולהתפרנסלעבוד

ומביניםבכבוד

תחנההואשצה״ל

בתוךהכרחית

הזה״המסלול

עלהגץיששלסקר

מסלולמשתחררי

כימראהשח״ר

מהםאחוזים87

עםמועסקים

מצה״לשחרורם

אחתיםועשרה

נמצאיםנוספים

להשכלהבמוסדות

גבוהה

פויםנ?תהליך

41שלעלייה 2010עד2005)משנתלצה״לההתגייסותבהיקף.°4/0

2010ש־2007)משנתשח״רלפרוייקטבהתגייסות°24/0שלבשיעורעלייה

41 בקרב°7.95ס/)לשמתהחרדיתהחברהבקרבהמועסקיםשיעור.°7/0

1670ב־ועלההשיעורהלךאלהשניםלאורך2002-8002לשניםממוצעשיעורהיהודים.כלל

הכללי(בציבור°44/0)לעומתמגוריהםבעירהעובדיםהחרדיםשיעור%56

ni/rn13מהממוצע,נמוכהשהכנסתםהעובדיםהחרדיםשיעור

cnurwDבאוכלוסייה
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רוגובסקי:אמירתא״ל

הואשלנו״היעד

שאנשיםלכךלנחם

תרומהיתומוחרדים

לצה״לאפקטיבית

משתחרריםוכשהם

יכולתלהםתהיה

בכבוד״להתפרנס

ככאלהבקהילהמוכריםנעריםאותםהחרדית.בקהילהנרחבלגיבויזוכים׳׳אנחנו

החרדיתהחברהתורניים.בלימודיםחלשהכאוכלוסייהd'jtitהםלומדים.שלא

קודש".לימודיעםטכניתהכשרהשמשלבפתרתלהםלתתשמחה

המתגייסים72-82בנילחרדיםמיועדהוותיק,ב״׳שלבלמסלולתמהנוסף,מסלול

להמתיןהפיתוילמרותכימצייןרוגובסקיתא״לחודשים.שלושהכןקצרלשירות

מתוךלשח׳׳דלהתגייסמעדיפיםרביםהקצר,במסלולולשרתהשלישי״׳׳הגילעד

לעתיד.והכשרהכליםלהםייתןrrrrvnכיהבנה

ובלמיםאיזונים

בגרותתעודתכולליםשאינםקבלהתנאיולגברים,לנשיםנפרדיםקמפוסים

מהבפסיכולוגיה.הלימודיםבתוכניתלהישארפרוידשלזכותועלערעורואפילו

החרדייםבמוסדותלמציאותהפךאפשריבלתיכחלוםעשורלפניעדנחשבשהיה

סטודנטים000,6מ־למעלהגבוהה,להשכלההמועצהנתוניפיעלגבוהה.להשכלה

לציבורהבולטיםהקמפוסיםהאחרונה.בשנההלימודיםספסליאתחבשווסטודנטיות

ועוד.לבמכתקמפוסבירושלים,החרדיתהמכללהאונו,האקדמיתהקריההםהחרדי

מוצאיםהסטודנטיםופסיכולוגיה.מחשביםמשפטים,לימודיהםהמועדפיםהמסלולים

בדרכםתומכת,לאובמשפחהבסביבהולעתיםעצומיםידעבפערינאבקיםעצמםאת

frwtnwrrzzcpהנכסף.לתוארלהגיע

בהקשרטבעברקאהרוןהמשפטבית״נשיא

^^^^באדה״בהיושבהםמהימיםשאולמושגלחרדים
׳נפרדהמושגללבניםשחוריםכץמהומות

ו^קע!בעובדהמכיריםאנחנושמשמעותו:שווה׳,אבל

cmחייםאורחלקייםשצריכותאוכלוסיותשיש rf

arrלקבללחומגיענפרדות,במסגרותשונה

לקבלרוצהשאוכלוסייההעובדהשוות.זכויות

בזכותהפוגעתלאבנפרדהשירותיםאותםאת

פאלוך,רוניעו״דאומרהדבריםאתלשוויון״.

^|בקריההחרד־המסלולשלהראשוןהמחזורבוגר
אונו.האקדמית

ביחסשינויעוברתהחרדיתהחברההאמ

אקדמיים?ללימודימ
.^־-

>&אלאאחת,מקשהעשו־לאהחרדי"הציבור vwr

<׳.בשמעונ־ינ־םכאלויששונ־ם.ורבדיםמגווניםבנוי

ccכאלהרשאותם,מביןואניהתבדלותםעללשמור

Jkבאיפןהישראליתבחברהלהשתלב
החברהרובומכבד.מביןאניאותםוגםמלא,

'>^
WX

»™!מצדובלמים׳.מ׳איזונ־םמורכבתכיוםהחרדית

היבדלות.עלשניומצדשילובעלמדבריםאחד

!!}ל!תא״להזאתוהקדמהקרמה,עםיחדמסורתמשלביםהם
לימודים".גםכוללת

////137H/7S/7/7אתהשבומהיוםחלפובדיוקשניטעשר

)"HVIלרלירותמבדילמהמשמטים.לימודילמסלולנכנפת
להיום?אזשלהחרדיםהסטודנטיםבין

היוםבודדות,בעשרותמדוברהיה"אז
יתרמחל״לים

בעיקרמדוברהיהפעםבעורבאלפים.מדובר

D17יבית13אפצריךלאכברהיוםדרך,ובפורציבנועזים
כדילומרשאדםלימודיםאלונועז.להיות

חוטתתוהרןןר)עו
IJ/^//Jמקבלשהואהכליםהלאה.להתקדםשיוכל n«fsm./ra

להצליח.יכולהואשאיתםגלובלייםכליםהם
13להתהיה

למעלהישכיוםפתרונות.היולאפשוטבעבר

1131להתפרנכמעטאקדמית.להכשרהמוסדותמעשרים
הדברפתוחים.המקצועותוכלהשעריםכל

בהחלטואניהחרדי,למגזרהיוםשאיןהיחיד

רפואה״.לימוד־הואכר,עלמצר

מאוד.ארוכיםבלימודיםמדוברכי

ואפשרותרוחאורךלהןשישמשפחותישהלימוד.שנותבמספרנעוצהלא"הסיבה

בשפההחסךהיאהעיקריתהבעיהרפואה.ללמודשלהםלילדיםלסייעכלכלית

ודרים״.רופאיםגםנראההשניםשעםמאמיןאניאבלהאנגלית.

מצטערים?מתלהבים?מגבים?הזה?הםימורבכלהרבניםאימה

החרדיםנוכחגורפתכתגובהנתקלתילאהרבנים.אצלמגמהשוםמזההלא״אני

מתייחסיםלארבניםלו.מורהשהואמהועושהרבואתשואלאחדכלבאקדמיה.

ואחרות״.כאלהלמגמותאולסקרים

באוגנדהלעבוד?רוצים

בשוקהחרדיהמגזרהשתלבותאתהמסקרדו׳׳חישראלבנקפרסם201במארס

עלייהאיןאךחרדים,אצלמקצועבלימודיגידולישכיעולההדו״חמןהעבודה.

העבודה.בשוקההשתתפותבשיעור

החרדיםאתלעודדשמיועדיםמדיניותצעדימספרננקטוהאחרונותבשנים
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פאלוך:רוניעו״ד

להתעלםאפשר״אי

המנזרשלמהצביעות

שהמגזררוציםהםהחילוני.

באוגנדה.אבליעבוד,החרדי

לחטיםסחלהםאין

הרגליים״ביןלהםשיסתובבו

בשוקהחרדיםהשתלבותלעידודשונותתוכניותמפעילההממשלהלעבוד.

ותמיכהעיונ״םבלימודיםתמיכהמקצועית,והשמההכשרהידיעלהעבודה

הילדים.קצבאותצמצוםכמועקיפים,צעדיםננקטובנוסףבתעסוקה.

מהממוצעמשמעותיתנמוךהחרדיםבקרבהמועסקיםשיעורזאת,למרות

ומעלה20בניאוכלוסייתמכללהמועסקיםשלהממוצעהשיעורהכלל־יהודי.

אחוזים7.95לעומתאחוזים7.14עלעומדחרדיםבקרב2002-8002לשנים

החרדיםבקרבהמועסקיםשיעורהללוהשניםביןזאת,עםהיהודים.כללבקרב

העל״ההדו׳׳ח,נתונילפ־אחוזים.ככ־היהודיםכללובקרבאחוז,16בכ־גדל

מכללמועסקיםאחת45)מעל2006ב־לשיאההגיעההחרדיםהעסקתבשיעור

מסוימת.נסיגהחלהואז(,2002ל־יחסיתאחת18שלעלייההאוכלוסייה,

שיעורהחרדים.העובדיםשלמאפייניםמספרעוליםחברתייםמסקרים

84כ־לעומת2002-8002בשניםבממוצעאחת89)כ־יחסיתגבוהבקרבםהשכירים

החרדים)שיעורלממוצעביחסנמוךושכרםהיהודית(,האוכלוסייהכלבקרבאחת

באוכלוסייה(.משיעורם2.2פיגבוהלנפששקלים000,2מ־קטנהשהכנסתם

רובזאת,לעומתמגוריהם.עירבתורלעבודנוטיםשחרד־םהואמאפייןעוד

מבחינהעצמםאתמגביליםאינםיהודים(לאוגםיהודים)גםבמשקהעובדים

לעומתמגוריהם,בעירעובדיםמתוכםאחה44כ־רקהדב־שנתיהממוצעלפיזו.

חרדים.בקרבאחוזים65כ־

החרדיבציבורו׳עלוקות',׳טפילים׳להםקוראיםהחילוניבציבור״בעוד

גלד״רגל.ראובןד׳׳ראומרלתעסוקה״,הנוגעבכלממששלמהפכהמתחוללת

שילובפרויקט־ו׳׳רמשמשהואוכ־וםאזרחילשירותהמנהלתבראשבעברעמד

לאומית.מדיניותלמחקרינאמןשמואלבמוסדהחרדים

אבלשעובדים,גבריםשלאחוזים40שלגורלסדרעלמדבריםאנחנו״היום

באופןשעובדיםאחחים20כ־עודגסה,בהערכהק״מ־ם,שלצידםלהדגישחשוב

מדווח".ולאפורמלילא

לחשובמקובלהחילונישבציבורלמרותגל,Y1לדבר־

הןהחרד־הציבורנגרהמתלהמותוהצעקותהתביעותכי

שלדעתוהריולהתפרנס,לצאתהחרד־לציבורשגורמותאלו

הצטרפהולכךשינוי.ח״בשהואהבץבעצמוהחרדי׳׳הציבור

באופןלהימשךיכוללאשהמצבלהביןשהשכילההממשלהגם

כה״.ערקייםשהיה

השתנה?בעצםמה

48שב־נגלהההיסטוריהאלנחזור״אם
׳,

גוריוןכשבן

בחורים400לכ־ואישרישראלאגודתאנשילפנייתנענה

אומנותו׳,׳תורתורקעעלצבאימשירותפטורלקבלחרדים

שליםדורנכחדשבשואההתחושההיהאותושהניעמה

אזליקקההמרינהזאת.לתקןושצריךחכמיםתלמידישל

מאותכךולפטורולבואהעצמאות,ממלחמתפצעיהאת

בגיןשלעלייתועםבכלל.פשוטהלאהחלטההייתהבחורים

המפלגותבשיתוףקואליציהכשהוקמה1977ב־לשלטון

בחוריםמאותשלמהסדרלגורף.הפךהזההפטורהחרדיות,

הנורמההלומדים׳.ל׳חברתהחרדיתהחברההפכהשנה,מדי

היאבא־לוהיםהאמונהאחריהזאתבחברהביותרהחזקה

חברהשבומצבנוצרכךוללמוד.לשבתצריךבחורשכל

ומקדישהתעסוקתיתמאחריותגבריהאתמוציאהשלמה

החרד־במגזרהבינוהאחרוןבעשורקודש.ללימודיאותם

שהם

$TS1$החרדשהם$TS1$

$DN2$החרדשהם$DN2$ככד.מחירלושישמד־ורחברחוקצערנקטו

מהעוניאלאהחילונימהלחץלאזהאתהבינו"הם

שלהנורמהלכך,בנוסףבחייהם.שישמהקושיוהדלות,

מהנושרים.מאורהרבהשלמחירגבתהלומדיםחברת

מבוקרוללמודעילוילה־ותבנו־אחדכללאלעשות,

לתחזיותהתעוררוהשוניםהממשלהכשמשרד־ערב.עד

לבואחייביםהםשגםהבינוהםהמפחידות,הדמוגרפיות10

מהמצוקה״.לצאתהזהלציבורולעזורךך_ך.

rocrrוסבורהחרדית,בחברהלשינויבאשראופטימיגלר׳׳ר

ולעבודהאקדמייםללימודיםולאומי,צבא־לשירותשהיציאה

מנהלתאת״כשהקמתיהקרובות.בשניםותגברתלךרק

החרדיהמגזרמןמתנדביםאפסהיו2006ב־האזרחיהשירותליים״

שליהציפיותגרףאתידייכמוכששרטטתיהאזרחי.כשירות

בחורים500יהיו2010שבשנתצפית־הקרובות,לשנים

התחזיותכלחרר־ם.007,1היוםמשרתיםכפועלהזו.במסגרת

כזו״.הצלחהלנבאהצליחולא

אזרחי?לשירותהמנהלתהקמתעםהרגניהממסדמצדלגיבויזכית

אזרחישירותמהולהםוהסברתיבמגזרהרבניםגדוליאל"כשהגעתי

זהעבורילהנהון.רובםמצדזכיתיהחרדי,למגזרלתרוםיכולהואובמה

כ־וםבו.תומכ־םאפילוואוליהרעיוןאתשולליםלאשהםלרעתכדיהספיק

הולכיםרקהתעסוקהובשוקבאקדמיההאזרחי,בשירותבצה״ל,התנאים

ומשתפרים״.

קצבאתידביקהישראליתבחברההמשתלביםהחרדיםבמפסרהגידולהאפ

החרדית?החברהשלהגידול

שיעור.ללאמהירהחרדיתהחברהשלהגידולקצבמוטרד.דיאני״כאן

גדולחלקהואהזהוהשילובפיגור,שלשניםעללפצותצריךהשילובקצב

שמואלבמוסדחרדים׳׳שילובפרויקטכראשתפקיריבמסגרתמעיסוקי

אלאולאטמעטלאהשינוייםאתלעשותצריכיםאנחנובטכניון.נאמן

ומהר״.הרבה

PKאמנםהחרדי.המגזרעלועוברשהולךהשינויאתמקבלהרבניהעולם

אךלעבודה,יציאהאואקדמייםלימודיםויעודדבגלוישיצארבנמצאלאעוד

נמנע.בלתיבתהליךמדוברכימביניםהםגםחדריםבחדרי

איננההחילוניתהחברהגםלעבודה,ביציאההתוך־חברתייםהקשייםעלנוסף

האקדמיתהמכללהשערכהמחקרממצאיחרדים.עובריםחיקהאללאמץממהרת

כגוןיוקרתיים,במקצועותמעסיקיםשלנכונותםחוסרעלמצביעיםאונובקריית

ערבים.אוחרדיםאתיופיה,־וצאיעובדיםלשורותיהםלקבלופרסום,דיןעריכת

%85ערבים,עובריםמהעסקתנרתעיםמהמעסיקיםמןאחת83המחקר,פיעל

לגבידומותתחושותחשיםאחת53ואילוחרדיםלהעסיקשלאמעד־פ־םמהם

המשתייכיםעובריםכיהסקרמתוךעולהעודאתיופיה.עולימשכיליםעובדים

וממניעתזכוכיתמתקרתסובליםהעבודה,למקוםלבסוףשהתקבלואלולקבוצות

בארגון.התקדמותם

מנפאוארחברתשלשלוחהמנפאואר־בראש־ת,חברתשפרסמהנתוניםפיעל

חרדים.000,6כ־הטכנולוגיבשוקמועסקיםכיוםהחרדי,למגזרבהשמההמתמחה

בחברותעובדיםבה״־טקהעובריםמרביתגברים.והשארנשיםמהםאחוז75

החרדיות.העריםבריכוזישהוקמוחברותשלבשלוחותאוגדולות

קרובהעבודהסביבתלמועסקיםנוחיםתנאיםמעניקיםאמנםהמרכזים

שלתנאיםאלאלמהדריןכשרמטבחלגברים,נשיםביןהפרדהלבית,

ביחסאחוזיםכעשרותנמוךהללובמקומותהעובדיםשכרמחיר.ישהללו

הכללי.לשוק

מעדיף״אניפאלוך.רונידיןעורךאומראפליה״,המילהאתאוהבלא"אני

ברורלחילוני.וגםהחרד־למגזרגםכטענותלבואצריךצביעות.המילהאת

אפשראיאבלהעבודה,בשוקלהשתלבכדייותרלעשותצריךהחרדישהמגזר

אבליעבוד,החרדישהמגזררוציםהםהחילוני.המגזרשלמהצביעותלהתעלם

עםבאיםאנחנוהרגליים.ביןלהםשיסתובבולרוסיםכוחלהםאיןבאוגנדה.

יוצרזהובתחילהמקום,לכלהשחורההכיפההזקן,הפאות,שלנוהקרניים

החרדיםכל׳אםהמשפטאתפעמיםהמוןשומעאניאינסטינקטיבית.רתיעה

מכיריםלאשאתםרקכמוני,החרדיםכל׳אבלאומר:ואניאז...׳,כמוךה־ו

כ־מחרדי,לעבודהבקבלהפחותמופלהערב־שסטודנטספקליאיןאותם׳.

אין

$TS1$כאין$TS1$

$DN2$כאין$DN2$החיצונית.השונותלו

לקבלהתקשובו,להתמחותמשרדחיפשתיכשאניכלשהו.שינוייש"אבל

רואהכבראניהיוםדין.עורךלהיותרוצהופאותזקןעטורשבחורהעובדהאת

מספיק.לאאבליותרדין.עורכיבמשרדיחרדיםויותר־ותר

׳׳אבלפאלוך,אומרולעבוד״,ללמודלצאתלחרדיםצועקהחילוני״העולם

זהאותם.להעסיקלאמעדיפיםהםבעבודה,החרדיםאתלשלבהזמןכשמגיע

התלונותמינוןאתיורידושהחילוניםמבקשאניבינתייםאזבמחקרים.ומוכחבדוק

קצבאות׳״.רוציםש׳רקהחרדיםעלשלהם

מועסקיםכיום

הטכנולוגיבשוק

חרדים.000,6כ־

נשיםמהםאחוז75

גברים.והשאר

העובדיםשכר

נמוךהללובמקומות

אחחיםבעשרות

הכללילשוקביחס
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