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%81%91
פסיכולוגיהאורפואההנדסה,לומדים

26הילהויסברגאחרעסקיםמינהל

ויסברגהילה ויסברגהילה

להרדיםההיי־טקועידת>>

באחרונהשהתקיימה""

השינויאתמסמלתבירושלים

בשניםהחרדיהמגזרעלשעובר

שלבתחיפשו״פעםהאחרונות.

הואהמוצלחהשידוךביוםרב,

מבאותאחתאמרהלמתבנתת״,

נפ־החרדיםהצעיריםהוועידה.

תחים

$TS1$נפתחים$TS1$

$DN2$נפתחים$DN2$הדתי,לציבורבהדרגה

בזהירותאםגםלחילוני,ואפילו

מובניםולאשלהםובתנאים

הםעוני.חייעםעודלהשלים

מקצועומחפשיםלעבודרוצים

ופרקטי.מבוקשמבניס,

לחורשאיפותכישנראהאלא

מעטיםבפועל,לחור.ומציאות

אתלומדיםהחרדיםמהאקרמאים

פו־והרובהטכנולוגיה,מקצועות

נים

$TS1$פונים$TS1$

$DN2$פונים$DN2$בהרבה,כללייםלמקצועות

עסקים.ומינהלמשפטיםבעיקר

שהמק־הןלכךהעיקריותהסיבות

צועות

$TS1$שהמקצועות$TS1$

$DN2$שהמקצועות$DN2$לימו־מאפשריםהכלליים

דים

$TS1$לימודים$TS1$

$DN2$לימודים$DN2$פופולרייםנגישים,במסלולים

לו־אועובריםלאנשיםומותאמים

מדים

$TS1$לומדים$TS1$

$DN2$לומדים$DN2$.בישיבה

מש־שמספקחרשיםמנתונים

רד

$TS1$משרד$TS1$

$DN2$משרד$DN2$סטו־000,2בסיסעלהתמ״ת

דנטים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$קרןביריהנתמכיםחרדים

עולהחררי(,מקצועי)קידוםקמח

לו־גבריםשלושהמכלאחדכי

מר

$TS1$לומר$TS1$

$DN2$לומר$DN2$,למינהלפוניםרביםמשפטים

במקוםנמצאוחינוך%81עסקים

הנתוניםבסיסעל).%71השלישי

%01כ-רקכיעולהנוסף,וחישוב

לומדיםהחרדיםמהסטודנטים

אקד־ברמהטכנולוגייםמקצועות

מית.

$TS1$.אקדמית$TS1$

$DN2$.אקדמית$DN2$ועבורהפסיכולוגיהללימודי

מסלול.לכל%3פוניםסוציאלית

חרדיות.נשיםכלללאהסקר

לו־שיעורהשוואה,לשם

מדי

$TS1$לומדי$TS1$

$DN2$לומדי$DN2$ראשון()לתוארהמשפטים

המל״גלפיהכללית,באוכלוסייה

היהגבוהה(,להשכלה)מועצה

מהסטודנטים201%8.8ב-%5.1

הנד־%6.81עסקים,מינהללמדו

סה,

$TS1$,הנדסה$TS1$

$DN2$,הנדסה$DN2$%7.22%8.21ו-החברהמרעי

להוראה.והכשרהחינוך

מהזוויתהנתוניםאתכשבוחנים

הלא־אקדמיים,התעודהלימודישל

הח־הסטודנטיםמשתנה:התמונה

רדים

$TS1$החרדים$TS1$

$DN2$החרדים$DN2$הנהלת(,%51לחינוךפונים

ות־%11תכנות(,%21חשבונות

חזוקת

$TS1$ותחזוקת$TS1$

$DN2$ותחזוקת$DN2$(.11)%מחשבים

שישמהלומדים

הרביםההרריםהסטודנטים

אמנםמשפטיםללימודישפונים

הק־בטווחפרנסהלמצואעשויים

צר,

$TS1$,הקצר$TS1$

$DN2$,הקצר$DN2$לאוריותרהארוךבטווחאבל

בש־דיןבעורכיהשוקשלההצפה

נים

$TS1$בשנים$TS1$

$DN2$בשנים$DN2$רביםכיספקאיןהאחרונות

במציאתבקשייםייתקלומהם

החרדיםזאת,בכלמרוע,אזעבורה.

משפטים?ללימודינוהרים

מהלומדיםהםפשוטה:הסיבה

רוצהשהלבמהלאונוח,שמקובל

לסטודנ־בניגודצריך.שהשוקאו

טים

$TS1$לסטודנטים$TS1$

$DN2$לסטודנטים$DN2$,מג־ניצבשבפניהםהחילונים

וון

$TS1$מגוון$TS1$

$DN2$מגוון$DN2$אקדמיותאפשרויותשלעצום

בלבוליוצראףשלפעמיםמה

הםלמרי.מוגבליםשהחרדיםהרי

לצו־המותאמותלמסגרותזקוקים

רכיהם,

$TS1$,לצורכיהם$TS1$

$DN2$,לצורכיהם$DN2$מצומצמות.והאפשרויות

אפשרבהנדסהראשוןלתואר

מותאםאקדמיבמוסררקללמוד

בירושלים.לבמכוןאחרלחרדים

בעורללמודניתןהמחשבמדעי

יע־מהאזמותאמים.מוסרותכמה

שה

$TS1$יעשה$TS1$

$DN2$יעשה$DN2$מתעשייתשמוקםםחרריצעיר

אםבה?להשתלבורוצהההיי־טק

גור־עליושפרבירושלים,גרהוא

לו.

$TS1$.גורלו$TS1$

$DN2$.גורלו$DN2$שונה.הסיפורהמרכז,באזור

בו־הייתיחילוני,הייתי״אם

חר

$TS1$בוחר$TS1$

$DN2$בוחר$DN2$כחדרי,אבלהנדסהבלימודי

בירושלים,רקללמודיכולאני

אליהומספרברק״,בבניגרואני

שלומרהמרכזתושב29שיריאן,

בק־החרדיבקמפוסעסקיםמינהל

ריה

$TS1$בקריה$TS1$

$DN2$בקריה$DN2$רבים״חבריםאונו.האקדמית

הנדסהללמודמעדיפיםהיושלי

במשהוובחרומקרקעין,שמאותאו

מחדל״.כברירתאחר

מדעיבוגר29בדוי(,)שםדוד

כמ־כיוםשעובדלבבמכוןהמחשב

פתח

$TS1$כמפתח$TS1$

$DN2$כמפתח$DN2$כימודהפרילנםר,אפליקציות

האפשרותבפניועומדתהיתהלאאם

כבו־היוידיובמכון,לימודיםשל

לות.

$TS1$.כבולות$TS1$

$DN2$.כבולות$DN2$לאוניברסיטהשהולכים״יש

עושההייתיאניגםואולירגילה,

מקובלפחותהרבהזהאבלזהאת

עתידיים.בשידוכיםלפגועועלול

שירדכמילהיחשבעלולהסטודנט

מסביר.הואמהדרך״,

למ־חרדיםבקרבהביקושאם

קצועות

$TS1$למקצועות$TS1$

$DN2$למקצועות$DN2$לאמרועגבוהכהמדעיים

מכוןשלנוספתשלוחהפותחים

המכון,מנכ״להמרכז?באזורלב

רוצההיהכימסבירגלבוע,שי

החדשההתוכניתלפיאבלבכך,

מוסרותלהרחבתהמל״גשמובילה

יפעלובמרכזלחרדים,הלימוד

והמכוןבר־אילןאוניברסיטתרק

תקים״בר־אילןחולון.הטכנולוגי

הספרביתלידלחרדיםנפרדבניין

ישכיקושייעוררזהאבללהנדסה,

מעורביםמוסרותכלפיסטיגמות

גלבוע.מתריעיעבור״,לאזה

אתהשיקוכימסביריםכמל״ג

הלימודמוסרותלהרחבתהתוכנית

השוקכשלאתשזיהולאחרלחרדים

לדב־ההיצע.אתלהגרילוביקשו

ריהם,

$TS1$,לדבריהם$TS1$

$DN2$,לדבריהם$DN2$3102-4102הלימודיםבשנת

לח־לימודיםמסגרות12כ-ייפתחו

רדים

$TS1$לחרדים$TS1$

$DN2$לחרדים$DN2$במ־חררי()מרכזמח״רים

גוון

$TS1$במגוון$TS1$

$DN2$במגוון$DN2$,טכנולוגיים,לרבותתחומים

ומכללות.אוניברסיטאותבשלל

הח־במוסרותישתלבוחרדיםהאם

רשים?

$TS1$?החרשים$TS1$

$DN2$?החרשים$DN2$לרעת.מוקרםעור

הוא28רוגוז׳ינסקי,חנוך

לי־אתאלהבימיםהמסייםחררי

מודי

$TS1$לימודי$TS1$

$DN2$לימודי$DN2$האקדמיתבקריההמשפטים

אצלהתמחותבקרובויתחילאונו

לתפי־דתייה.שאינהדיןעורכת

חנון

$TS1$לתפיחנון$TS1$

$DN2$לתפיחנון$DN2$,רוגתיינסקי

במשפטים:מתמחה

20בןישיבה״בחור

שנייםאוילדעם

יכולשאינויודע

החודש.אתלגמור

'תלמדלואומרים

מינהלאומשפטים

הואאזעסקים'

שאומריםמהעושה

לחקור״בלילו,

רי־שלהנוכחיתהמגמהאםשתו,

בוי

$TS1$ריבוי$TS1$

$DN2$ריבוי$DN2$תימשךלמשפטיםסטודנטים

חרדיםדיןעורכיבקרובנראה

המשפ־״בתחוםעבורה.בלארבים

טים

$TS1$המשפטים$TS1$

$DN2$המשפטים$DN2$״אםאומר.הואקשה״,בעיהיש

מגווניםלימורמסלוליייפתחולא

הצפהנראהבצה״ל,גםלחרדים,

מובטלים״.של

במשפטים?בחרתלמהאז

עצמי״ראיתירוגוז׳ינסקי:

לאמוקרם.מגילכברדיןכעורך

מעטלאאבלבכלל,שאלההיתה

התאימולאאתישלמדוחרדים

לאהרובלמעשה,ללימודים.

לה־יורעאינובחוראםמתאימים.

תנסח

$TS1$להתנסח$TS1$

$DN2$להתנסח$DN2$,להצליחיוכללאהואהיטב

נקודה״.דין.כעורך

למשפטיםהנהירהנובעתממה

עסקים?ולמינהל

בחורתשאלימודעות.״מחומר

פסיכומטריזהמה20בןישיבה

לאהואיורע.לאהואבגרותאו

מהאנגלית.ולאמתמטיקהלמר

ילדכברלושישזהיורעכןשהוא

אתלגמוראיךלוושאיןשניים,או

אילומהרמבררהואאזהחורש.

ואומ־לרשותו,עומדותאופציות

רים

$TS1$ואומרים$TS1$

$DN2$ואומרים$DN2$עסקים׳.מינהלאו׳משפטיםלו

לברר.בליההמלצהלפיהולךהוא

ללמודשיוכלהתחומיםגםאלה

לרשותו״.שעומרהידעעם

ידע.היעדרהיאהבעיהאז

הש־היעדרשלבעיהיש״כן,

כלה.

$TS1$.השכלה$TS1$

$DN2$.השכלה$DN2$לאהמגזרמנהיגי18גילער

לימודילכיתותלהכניסמאפשרים

חייבלאזהזה.אתמבקרואניחול,

לח־אפשרליבהלימודילהיות

שוב

$TS1$לחשוב$TS1$

$DN2$לחשוב$DN2$להביאכריעוקפתדרךעלגם

שדומהמשהוישיגושחדריםלכך

לה־כליםיותרלהםיהיולבגרות.

שתלב

$TS1$להשתלב$TS1$

$DN2$להשתלב$DN2$עודללמודמסגרות,בעור

מוסרותשלהסוגיהגםמקצועות.

חרדיםלומדים)שבהםמעורבים

פחותלרעתי,תהיה,ה״ו(וחילונים,

השנים״.עםבעייתית

נושרים%05

פרויקטראשגל,ראובןר״ר

נאמןשמואלבמוסרחרדיםשילוב

לפו־מרכזיתסיבהמציגבטכניון,

פולריות

$TS1$לפופולריות$TS1$

$DN2$לפופולריות$DN2$הכללייםהלימודיםשל

ומאפשריםמאתגריםפחותהם

לפילימודים.עםעבורהשילוב

זכושהחרדיםאףהתמ״ת,סקר

הלימודים,בזמןכלכליתלתמיכה

דיווחוהחרדיםמהסטודנטים%95

עבו־ביןלשלבמהותיקושיעל

רה

$TS1$עבורה$TS1$

$DN2$עבורה$DN2$.קודמותבמכינותללימודים

שניגשוחרדים80מתוךבטכניון,

לבבמכוןגםסיימו.14למכינה,

%05הואהנשירהשיעור

נדרשיםהחרדים״בטכניון

נפלווהרובערב,ערמבוקרללמוד

הולכיםהם״אזגל.אומרזה״,על

כיעסקים,ולמינהללמשפטים

ומו־יותרקליםמסלוליםאלה

עמוד 1
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שאיןאףעוברים,לאנשיםתאמים

עסקים׳.׳מינהלזהמהמושגלהם

להתפרנסשיוכלוחושביםהם

הת־שאיןמגליםאזאבלהיטב,

מחויות

$TS1$התמחויות$TS1$

$DN2$התמחויות$DN2$מעסיקיםמוצף.ושהשוק

מתרשמיםתמירלאגםחילונים

החרדיהקמפוסכמואקדמיממוסר

אונו.בקרית

לארוציםחרדיםשני,״מצר

כריריר,׳עורךהתואראתפעם

תואר,שדורשתלעבודהלהתקבל

בניאוירושליםבעירייתלמשל

התחילההאחרונהבשנהורקברק

ההנ־מקצועותסביבההתעוררות

דסה.

$TS1$.ההנדסה$TS1$

$DN2$.ההנדסה$DN2$400היוההיי־טקבוועידת

גל.מוסיףהמון״,זהאיש.

הקמ־יו״רפוגל,יחזקאלהרב

פוס

$TS1$הקמפוס$TS1$

$DN2$הקמפוס$DN2$אונו,האקדמיתבקריההחרדי

הכ־במסלוליםיתרוןדווקארואה

לליים.

$TS1$.הכלליים$TS1$

$DN2$.הכלליים$DN2$רופארקלהיותיכול״רופא

מחשבים.אישרקמחשביםואיש

מינהלאומשפטיםשלמרמיאבל

שפו־חופשימקצועלמרעסקים,

תח

$TS1$שפותח$TS1$

$DN2$שפותח$DN2$משפטןאפשרויות.מגווןבפניו

כנסתחברעיר,ראשלהיותיכול

לימודיבנוסף,ממשלה.ראשאו

פר־מאורהםאצלנועסקיםמינהל

קטיים.

$TS1$.פרקטיים$TS1$

$DN2$.פרקטיים$DN2$שמ־חשבונאותמסלוליש

כשיר

$TS1$שמכשיר$TS1$

$DN2$שמכשיר$DN2$מסלולוכןחשבון,לראיית

ושיווק.בנקאותמידע,מערכות

לא־היטבמותאמיםגםהלימודים

נשים

$TS1$לאנשים$TS1$

$DN2$לאנשים$DN2$.עוברים״

משפטנים?יהיוהחרדיםכלאז

מת־דבריםבהכרח,״לאפתל:

פתחים.

$TS1$.מתפתחים$TS1$

$DN2$.מתפתחים$DN2$ישלהיי־טק,הנוגעבכל

שדור־במקצועותמדוברבעיה

שים

$TS1$שדורשים$TS1$

$DN2$שדורשים$DN2$אינטנ־לימודיםשנותארבע

סיביות,

$TS1$,אינטנסיביות$TS1$

$DN2$,אינטנסיביות$DN2$מתמטיקהשלגבוההברמה

הב־כלאיןזהכלואחריופיסיקה,

טחה

$TS1$הבטחה$TS1$

$DN2$הבטחה$DN2$איךעבורה.שיקבלולבוגרים

למקצועותאנשיםלמשוךיכולאני

עבודה?להםלהבטיחבליהאלה

חרשמסלולהשנהפתחנושני,מצר

קלי־הבריאות,מקצועותבתחום

נאות

$TS1$קלינאות$TS1$

$DN2$קלינאות$DN2$בעיסוק״.וריפויתקשורת

מק־באנשיהחמורהמחסור

צוע

$TS1$מקצוע$TS1$

$DN2$מקצוע$DN2$ידוע,החרדיבמגזרטיפוליים

עדינהמיידית.התייחסותודורש

המכללהויו״רמייסרתבר־שלום,

בבעיה.מכירהירושלים,האקדמית

פסי־מקצועאנשילנו״חסרים

כולוגים,

$TS1$,פסיכולוגים$TS1$

$DN2$,פסיכולוגים$DN2$עוב־תקשורת,קלינאי

רים

$TS1$עוברים$TS1$

$DN2$עוברים$DN2$.פועליםבישראלסוציאליים

חרדיםפסיכולוגיםשלושה־ארבעה

מספיקיםלאהםבחו״ל.שלמדו

עומס״.מרובהיוםבמשךלאכול

רקלאהיאלמחסורהסיבה

העוב־אלאלימור,מוסרותהיעדר

דה

$TS1$העובדה$TS1$

$DN2$העובדה$DN2$לאמעורריםהאלהשהמקצועות

״חרריפנימיים.קונפליקטיםמעט

בישיבה,יישארערכיותשמחפש

איציקאומרלעבור״,יצאלאהוא

לעבודהסטודנט28בדוי(,)שם

ויסבוליצאשכבר״ומיסוציאלית.

רווחימשהויחפשהסטיגמות,מכל

למשל,הנדסה,שלומרמיופרקטי.

מה־כפורשעצמועלהכריזבאילו

ציבור

$TS1$מהציבור$TS1$

$DN2$מהציבור$DN2$,עלעצמומפצהאבלהחרדי

חו־לאכללית,שירוויח.בכסףכך

שבים

$TS1$חושבים$TS1$

$DN2$חושבים$DN2$הגשמהשלבמושגיםאצלנו

הבוררים״.ביןאניעצמית.

טיפולייםממקצועותהרתיעה

אינט־שכדרשתמכךגםנובעת

ראקציה

$TS1$אינטראקציה$TS1$

$DN2$אינטראקציה$DN2$כשים?מול

ויכוחיאצלנו״היואיציק:

מההשאלהסביבבמכללהאימים

מולסיטואציותמיניבכלעושים

הב־׳מהשיגידוחרדיםישנשים.

עיה?׳.

$TS1$.הבעיה?׳$TS1$

$DN2$.הבעיה?׳$DN2$ערחרריעצמירואהאני

רקשאעבורהחלטתיאזהסוף

בנשים,אטפלולאהחרדיתבקהילה

זוגי״.בטיפולמדובראםאלא

שורשטיפול

ופסיכולוגיהרפואהואכן,

היוםסדרעלנמצאיםלאכמעט

רתיעהרקלאהיאהבעיההחרדי.

שמ־בעיקראלאנשים,עםממגע

דובר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$והכשרהלימודיםבמסלול

דרישותוגםואינטנסיבי,ארוך

יכוליםאינםהחרדיםשרובקבלה

בהן.לעמוד

אפשראירפואהללמוד״כרי

בל־חודשייםשלמכינהלעשות

בד.

$TS1$.בלבד$TS1$

$DN2$.בלבד$DN2$מע־וירעטובהבגרותצריך

מיק

$TS1$מעמיק$TS1$

$DN2$מעמיק$DN2$אומרואנגלית״,במתמטיקה

להיותשרוצה״חילונירוגוז׳ינסקי.

בג־להשליםבקלותרייכולרופא,

רויות.

$TS1$.בגרויות$TS1$

$DN2$.בגרויות$DN2$היכולתאתאיןחררילבחור

רוצהאניבזה.להשקיעהזמןאו

המ־בכלמשתלביםחרדיםלראות

קצועות

$TS1$המקצועות$TS1$

$DN2$המקצועות$DN2$.בפ־ברפואה,והתחומים

סיכולוגיה,

$TS1$,בפסיכולוגיה$TS1$

$DN2$,בפסיכולוגיה$DN2$שזהכריאבללא?במה

שללתשתיתזקוקיםהםיקרה,

טובה״.השכלה

פלטפורמות

חינוך,החברה,מדעילימודיבירושלים:החרדיתהמכללה

המחשבומדעיסוציאליתעבודה

סוציאלית,עבודהמיפוי,)מבח״ר(:ברקבבניהחרדיתהמכללה

חינוכיוייעוץהמחשבמדעיעסקים,מינהלכלכלה,סיעוד,

מתוקצביםמוסדות

המחשב,ומדעיהנדסה)בג״ט(:לטכנולוגיההגבוההספרבית

וסיעודבריאותעסקים,מינהלמידע,מערכות

משפטיםההתנהגות,מדעיסיעוד,צפת:האקדמיתהמכללה

מידעומערכות

מתוקצביםלאמוסדות

עסקיםמינהלמשפטים,אונו:האקדמיתהקריה

ושיווק(ההוןושוקמימוןחשבונאות,מידע,מערכות)התמחויות

פרא־רפואייםומקצועות

וחברהחינוךחשבונאות,עסקים,מינהללנדר:מכון

וחשבונאותעסקיםמינהלמשפטים,כרמל:האקדמיהמרכז

הכלסן

*תשע"ב

עמוד 2
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