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   תקציר

 
דיון ציבורי של  סוגיית ההפרדה המגזרית והמגדרית בתוכניות ממשלתיות לאוכלוסייה החרדית נמצאת במוקד  

הנוכחי   המחקר  עובדתיתנועד  ומשפטי.  תשתית  מדיניות    ,להניח  לגבש  העבודה  למשרד  בנוגע  שתסייע 

לראשונה את אוכלוסיית היעד אוכלוסייה החרדית. המחקר ממפה  מציע להפרדה בהכשרות ובלימודים שהוא  ל

החרדית להכשרות ולימודים שמקיים משרד העבודה, מבחינת עמדותיה באשר להפרדה המגזרית והמגדרית 

אלו בהכשרות  הנדרשת  ההמינימלית  על  השונים בטי,  לציין  יה  ראוי  תשובות  ש.  לספק  כדי  זה  במחקר  אין 

נדרשת ליישב בין   את פסקניות לקובעי המדיניות באשר למדיניות הרצויה בנושא ההפרדה, שהרי מדיניות כז

שיקולים כבדי משקל )המפורטים בקצרה ברקע למסמך זה(, ועמדות האוכלוסייה החרדית הן היבט אחד מתוך  

 .  מגוון השיקולים הללו

על סקר טלפוני ארצי רחב    ים מבוססהנתונים    .היא כמותיתזה  בה נעשה שימוש במחקר  שהשיטה המרכזית  

לימודים מקצועיים של  ל נשים וגברים חרדים בגילאי היעד המרכזיים להכשרות ו  1,511בקרב  שנערך    ,היקף

 סס ראיונות.(. בנוסף, טרם היציאה לסקר בוצע מחקר איכותני מקדים, מבו45-18משרד העבודה )

 להלן מפורטים ממצאי המחקר המרכזיים:

• ( עניין  51%כמחצית מכלל החרדים  הביעו  לקראת השתלבות  כלשהו  (  הנדסאות  בלימודי  או  בהכשרה 

( רבה,    23%בתעסוקה  במידה  ו  18%התעניינו  בינונית  מועטה(.    10%-במידה    הנשים  שיעורבמידה 

  שהתעניינו   החרדים   הגברים שיעור  ( היה גבוה במובהק מ56%)בלימודים כאלה  שהביעו עניין    החרדיות 

 (. 44%)בהם 

שיעור החרדים שהעידו כי   ,יד בתחום העניין ובאזור המגורים(בהינתן מצב של אילוץ )קורס הכשרה יח •

 ישקלו להירשם ללימודים, מתוך אלו שהתעניינו בלימודים, היה כמפורט להלן:  

o ( ישקלו לימודים עם הציבור הכללי, ללא הפרדה מגדרית 29%קרוב לשליש ) 

o 39% ישקלו לימודים בכיתה של נשים וגברים, עם ישיבה נפרדת, ללא מחיצה 

o ( ישקלו לימודים בכיתה של נשים וגברים, עם מחיצה66%) ים כשני שליש 

o 68% ישקלו לימודים עם מרצים משני המינים 

o 81%  אך באותו קמפוס ,ישקלו לימודים בכיתות נפרדות לנשים ולגברים 

את החשיבות הגדולה ביותר הוא הפרדה מגדרית בכיתות הלימוד.  לו  ייחסו  החרדים  שהיבט ההפרדה   •

גברים  בקרב  בקרב נשים והן במחקר הכמותי והן במחקר האיכותני,  ממצא זה היה עקבי בשאלות שונות,  

 ובכל הקבוצות והזרמים שנבחנו במחקר.  

מזו  • נמוכה  חשיבות  בלימודים  שהתעניינו  החרדים  ייחסו  שנבדקו  הנוספים  ההפרדה  היבטי  לשלושת 

מוסד ומסלול לימודים עתידי: מתוך אחד עשר  בבואם לבחור  שייחסו לשיקולים שאינם נוגעים להפרדה,  
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ימודים  חמישי, אחרי איכות מסלול הלימודים, שילוב הלהשיקולים דורגה הפרדה מגדרית בקמפוס במקום  

תשיעי, אחרי הסיכוי  המרצים דורגה במקום  מהעם משפחה או עבודה ועניין בלימודים. הפרדה מגדרית  

הלימודים. הפרדה   את  והיכולת לממן  הקרובה  תמיכת המשפחה  ורמת השכר הצפויה,  עבודה  למצוא 

 מהציבור הכללי דורגה במקום העשירי. 

ולהפרדה מגד  • ייחסו להפרדה מגזרית  יותר מזו שייחסו להן הגברים הנשים החרדיות  רית חשיבות רבה 

החרדים, ממצא שהיה עקבי בשאלות שונות. שיעור הגברים שהביעו נכונות להירשם ללימודים בכיתות  

שיעור הנשים שהביעו    ,(. עם זאת 75%( היה גבוה במובהק מזה של הנשים )90%נפרדות באותו הקמפוס )

ה משני  מרצים  עם  ללימודים  להירשם  )נכונות  הגברים  75%מינים  של  משיעורם  במובהק  גבוה  היה   )

נכונות כזאת   לפיה גברים מלמדים נשים, אך  שנורמה החרדית  ממצא זה תואם את ה  .( 58%)שהביעו 

 נשים אינן מלמדות גברים. 

ב  • מובהקים  הבדלים  הקיימים  בנוגע  ים  מרואיינ של  עמדות  ין  השונים,  החרדיים  לזרמים  המשתייכים 

דרית בלימודים. חסידי חב"ד הפגינו את הפתיחות הרבה ביותר, לאחר מכן החרדים להפרדה מגזרית ומג

שאינם מזוהים עם זרם ספציפי, הספרדים, הליטאים ולבסוף החסידים, שהביעו את העמדות השמרניות  

גור וויז'ניץ ונמצא שעמדותיהם היו שמרניות במיוחד. עוד נמצא   חסידיביותר. בקרב החסידים נבחנו גם  

פתוחות  שחרד  עמדות  הביעו  בתשובה  חוזרים  וכן  )"חוצניקים"(  המערב  ארצות  ילידי  של ים  מאלו 

 . חב"ד חסידי כל הזרמים, מלבד המשתייכים ל

גם במחקר נהיות פתוחות יותר.  מגזרית ומגדרית  עם הנישואים, עמדות הנשים החרדיות בנושא הפרדה   •

הקפדה רבה יותר על צניעות ועל הפרדה בגילאים הצעירים, לפני הנישואים.   האיכותני עלה כי קיימת 

הנשים    ייחסובשלב הלימודים בסמינר, המסלול המקובל לאישה חרדית,  מלמדים הנתונים כי    בהמשך לכך

מהציבור הכללי  הפרדה  בקמפוס,  הפרדה  בטי ההפרדה השונים: הפרדה בכיתה,  יחשיבות רבה מאוד לה

  שלמדו את, נשים  ז  מרצים, מאפיינים המהווים חלק מובנה במסלול החינוך שלהן. עם מההפרדה מגדרית  ו

בשלב זה הן בדרך כלל   ייחסו לשיקולי ההפרדה חשיבות נמוכה יותר במובהק.נוסף,    על תיכוני  במוסד 

נשואות והפיקוח החברתי עליהן פחות הדוק, פתוחות בפניהן אפשרויות לימודים נוספות, מעבר למוסדות  

 פנים קהילתיים, ומאזן השיקולים משתנה.  ה

נתון זה תכן שינמצא שעמדות הגברים החרדים נהיות שמרניות יותר עם הנישואים. י  בשונה מהנשים, •

ממשיך להתקיים פיקוח  לדוגמה,    ,על נשים שאינן נישאות   .מערך ציפיות שונה מרווקים ומרווקות מלמד על  

תכן גם שגברים חרדים שאינם נישאים, או שנישאים  ישאינם נישאים. י, שאינו חל על גברים  הדוקחברתי  

 . בעמדות פתוחות יחסית לגברים הנשואים )המסלול המצופה(מראש בגיל מאוחר, מתאפיינים 

חרדים שגרים בסביבה הטרוגנית )עם שכנים שאינם חרדים( וחרדים שעובדים בסביבה הטרוגנית )עם  •

דות פתוחות יותר באשר ללימודים בסביבה מעורבת מגזרית ומגדרית, עמיתים שאינם חרדים( מביעים עמ
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במחקר האיכותני העידו    לעומת חרדים שגרים או עובדים בסביבה חרדית, אך כיוון הסיבתיות אינו ידוע.

עם  מפגשים  בעקבות  ומגדרית  מגזרית  מעורבים  ללימודים  יותר  פתוחים  נעשו  כי  מהמרואיינים  חלק 

סגרת לימודים, עבודה או בשכונות המגורים. חרדים שלא היה להם כל חיכוך עם כללית, במ  אוכלוסייה

וחלקם אף תפסו את הציבור הכללי כמאיים   הציבור הכללי הביעו עמדות שמרניות מאוד בנוגע להפרדה

 . וכנחות מוסרית 

מסוימת של   הייעודיות לאוכלוסייה החרדית כך שברובן מתקיימת מידה  משרד העבודהתוכניות    כיום מעוצבות 

הפרדה מגזרית והפרדה מגדרית. באופן זה יש חרדים המשתלבים בתוכניות מעורבות של המשרד, אחרים  

כיתה של תלמידים חרדים בתוך מכללה מעורבת(, בעוד   ,המשתלבים במסגרות עם הפרדה חלקית )למשל

  מגדרית.הן מגזרית ושבהן יש הפרדה מוחלטת, הן לומדים במסגרות ייעודיות לחרדים,  שרבים 

כי   מלמדים  המחקר  )ממצאי  לשליש  או  29%קרוב  מקצועיות  בהכשרות  עניין  שהביעו  מהחרדים  לימודי ב( 

כמו  הכרחי.  כצעד    , על היבטיה השונים,מגזרית בלימודים המגדרית וההפרדה  אינם תופסים את ההנדסאים,  

( 81%הפרדה מגדרית ברמת הקמפוס )אינם תופסים כהכרחיות    בלימודים מרבית החרדים שהביעו עניין  כן,  

( במרצים  מגדרית  יחסית 68%והפרדה  נמוכה  חשיבות  בעל  כשיקול  דורגה  הכללי  מהציבור  הפרדה  גם   .)

הפרדה  סים  תופ,  (71%)  מרבית החרדים שהביעו עניין בלימודים   ,בבחירת מוסד ומסלול הלימודים. עם זאת 

כהכרחית.   הלימוד  בכיתות  באמצעות  תופסים  מהם    10%- כמגדרית  ללא הפרדה  בכיתה,  נפרדת  ישיבה 

   כעונה על צורך זה.מחיצה, 
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 תודות

 
על   הבאים  לאנשים  להודות  זה:  ברצוננו  למחקר  מנהלת  תרומתם  טובים,  בן  הלנילי  באגף  צוות  מחקר 

בהוצאה לפועל של הרב  סיוע  העל    והשרותים החברתיים , הרווחה  במשרד העבודהמדיניות  אסטרטגיה ותכנון  

למירב גרינשטיין על העיבודים הסטטיסטיים; לזאב גינצבורג על הראיונות האיכותניים עם הגברים המחקר;  

לטיוטת   החרדים; המחכימות  הערותיה  על  קורן  ברק  נטע  הדוח  השאלון  לד"ר  ולגברים  ;ולטיוטת  לנשים 

לאנשי המפתח בתחום ההכשרות והלימודים המקצועיים  ;תיבת השאלוןעמם התייעצנו בשלב כשהחרדים  

תודה למרואיינים הרבים, נשים וגברים לרן שפירא, על העריכה הלשונית;   עמם שוחחנו במסגרת המחקר; ש

נו במסגרת המחקר האיכותני ובמסגרת הסקר הטלפוני. מחקר זה מבוסס על  יחרדים, אשר השיבו לשאלות

 המידע שחלקתם עמנו. 
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 רקע . 1

ב העבודה  והשזרוע  הרווחה  העבודה,  פועלימשרד  העבודה(  משרד  )להלן:  החברתיים  לקידום   ת רותים 

אחת מקבוצות היעד המרכזיות זוהי    .התעסוקה במשק, ובכלל זה לקידום התעסוקתי של האוכלוסייה החרדית 

. המדיניות בתחום זה מונעת בעיקרה מהצורך לשפר את מצבה הכלכלי  בהתאם ליעדי הממשלה  ,לפעילותו

לשפר את הצמיחה    1,שמיים על פי מדדים ר  ים עני  ים מוגדר  אנשיהשל האוכלוסייה החרדית, ששיעור ניכר מ

 במשק ולהבטיח את חוסנה החברתי והכלכלי של מדינת ישראל.

מכלל האוכלוסייה בישראל, אינה משולבת באופן מלא בשוק העבודה.    12%-האוכלוסייה החרדית, המהווה כ

( העיקריים  העבודה  בגילאי  חרדים  של  התעסוקה  בשיעור  ניכר    63%-כ   היו   2019בשנת   .(64-25הדבר 

נמוך משמעותית מהשיעור המקביל בקרב האוכלוסייה היהודית הלא אחוז  ,  מהחרדים בגילאים אלה מועסקים 

יהודים לא חרדים גברים  ( נמוך במידה רבה מזה של  52%-(. שיעור התעסוקה של גברים חרדים )כ85%חרדית )

מת נשים יהודיות לא חרדיות ( לעו77%-(, בעוד הפערים בשיעור התעסוקה של הנשים החרדיות )כ88%-)כ

בנוסף, דפוסי התעסוקה של החרדים מלמדים על נטייה לעבוד במשרות חלקיות   2. ( נמוכים בהרבה84%-)כ

   3וך.ובשכר נמ

הפערים הגדולים בין שיעורי התעסוקה של הגברים החרדים לאלו של הנשים החרדיות נובעים בעיקר מאתוס 

המסלול החינוכי של הגברים מכוון אותם להעדפת לימודים תורניים  לפיכך,    .לימוד התורה המאפיין חברה זו

ואינו מקנה להם כישורים תעסוקתיים, בעוד המסלול החינוכי של הנשים החרדיות מכוון אותן לחיי פרנסה  

הפטור  ו  מטעם מוסדות קהילתיים וממשלתיים לאברכים  הטבות הניתנות  ה  גם כישורים בהתאם.  להן  ומקנה  

 4. תמריץ שלילי ליציאת הגברים לעבודה הווים מ ,יוסהג בת חומ

משרד העבודה פועל במגוון דרכים לקידום התעסוקה בקרב האוכלוסייה החרדית. המשרד מפעיל מרכזי הכוון  

לפונים   המציעים  ארצית,  בפריסה  לחרדים,  לייעודיים  אישי  אבחונים ליווי  בסיס,  קורסי  תעסוקתי,  הכוון 

ירידי    ,רותי השמהים, שתעסוקתיים, סדנאות הכנה לעבודה, הפניה להכשרות מקצועיות וללימודים אקדמיי

מפעיל הכשרות מקצועיות לחרדים, במגוון מקצועות, מוסדות ודרכי מימון. בנוסף גם  . המשרד  ועוד   תעסוקה

לנשים  הסמינרים  במסגרת  פועלים  חלקם  הנדסאות,  ללימודי  לחרדים  ייעודיים  מסלולים  המשרד   5מפעיל 

מגוון תוכניות נוספות פועלות מטעם המשרד לקבוצות יעד ספציפיות   6. ם חלקם פועלים במכללות להנדסאיו

פיילוט.   של  במודל  עדיין  רובן  החרדית,  האוכלוסייה  מקצועיות   ביןבקרב  בקהילות  התומכת  תוכנית  אלה 

 
- בקרב כלל האוכלוסייה ו  21.2%, לעומת 51.8%היה   2018- בקרב חרדים )נפשות; לאחר תשלומי העברה ומסים( בשיעור העוני  1

 (. 2019בקרב יהודים לא חרדים )עיבוד המחברות לנתוני סקר הוצאות של הלמ"ס  8.6%
 , הלמ"ס. 2019לשנת נתוני סקר כ"א  2
 . 2018, קסיר )קלינר( ורומנוב 3
 . 2019בץ וקריל,  4
 . מסלולים אלו כוללים גם מעטפת תעסוקתית הכוללת הכוון תעסוקתי, אבחון, סדנאות וקשרי מעסיקים 5
 מסלולים אלו כוללים אפשרות חלקית למימון שכר הלימוד, בעיקר לגברים. 6
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על פי  רות המדינה,  יותוכנית לשילוב חרדים בש ;טק-חרדיות; תוכנית לליווי לימודים אקדמיים בתחומי ההיי

על במוקד דיון משפטי  עומדת    תוכנית זו.  רות המדינהיבשיתוף עם נציבות שהמופעלת  ,  869לה  החלטת ממש

 .מגדריתטענות להפרדה רקע 

בחברה   החרדית  האוכלוסייה  בשילוב  העוסקים  המדיניות  מעצבי  בפני  העומדים  המרכזיים  האתגרים  אחד 

שלה   זו,  אוכלוסייה  לשילוב  המיטבית  הדרך  מציאת  הוא  מהחברה ובכלכלה  התבדלות  ייחודיים.  מאפיינים 

. להלן ייסקרו  הן בין המאפיינים הללו   הכללית )הפרדה מגזרית( והפרדה בין נשים לגברים )הפרדה מגדרית(

 בהרחבה.  שניהם 

 הפרדה מגזרית והפרדה מגדרית בחברה החרדית  1.1

הה החרדית.  החברה  של  יסוד  מאפייני  שני  הן  מגדרית  והפרדה  מגזרית  נובעת  הפרדה  המגזרית  פרדה 

משאיפתה של החברה החרדית לצמצם את השפעות העולם החיצוני עליה. האוכלוסייה החרדית בישראל 

עצמה רוחנית ופיסית משאר האוכלוסייה, היבדלות הבאה לידי ביטוי במגוון רחב של תחומים. את  מבדילה  

היא בעלת מערכות חינוך   .ובים חרדיים , בשכונות וביישאוגרפיות יבמובלעות גהחברה החרדית מתגוררת לרוב  

הכשרות   הפוליטיקה,  התקשורת,  הקהילה,  בתחומי  עצמאיים  מוסדות  ובעלת  ומבוזרות  ענפות  אוטונומיות 

 ים נמנערוב בניה  7, "התפתחה כ"חברת לומדים היא ועוד. היא נבדלת מהאוכלוסייה הכללית בתחומים רבים: 

כמו כן היא מתאפיינת בלבוש מובחן, המעיד על  8.באופן סלקטיבי בשוק העבודה  ים משירות בצה"ל ומשתלב

 9. חבריה כי הם חרדים. תכונות אלה ונוספות מאפיינות את החברה החרדית כ"תרבות מובלעת"

ים. הפסוק מהות ותפקידים שוניש  לפיה לנשים ולגברים  שההפרדה המגדרית היא מאפיין שמקורו בתפיסה  

לפיה מקומן של נשים בספירה  שנותן ביטוי לתפיסה זו,   10הידוע מספר תהילים "כל כבודה בת מלך פנימה"

הפרטית של הבית והמשפחה, בעוד שמקומם של גברים במרחב הציבורי. תפיסה זו מיוחסת בדרך כלל לשני 

גרות של הפרדה בין נשים לבין  ערכים מרכזיים: צניעות ושלמות המשפחה, והיא משמשת צידוק ליצירת מס

  שרואה הכוונת הנשים אל הזירה הביתית תורמת לחברה היהודית כולה,  שטענה המסורתית היא  ה 11.גברים 

השנים, עם התגברות הקשיים הכלכליים, רבות  חינוכו של הדור הבא משימות ראשונות במעלה. בבגידולו וב

המגדרית הפרדה  שה  ,נטעןכן  דאגה לפרנסה.    –של האישה החרדית תפקיד חדש    ים המסורתי  ים לתפקיד נוסף  

משרתת ערכים של צניעות ומאפשרת להימנע מחיכוך בין גברים לנשים באופן המונע פגיעה ברגשותיהם 

גיל הגן, במוסדות ובטקסים בההפרדה המגדרית קיימת במערכת החינוך החרדית החל   12ובאמונתם הדתית. 

 
 .  1991פרידמן,  7
 . 2015; מלחי וליפשיץ, 2012למשל: סופר פורמן  ורא 8
 . 1991סיון,  9

 תהילים, מה, יד.  10
11 

 .2003רימלט, ; 2002הראל ושנרך, 
 . 2003רימלט,  12
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בכלל זה בהנהגה ובהגמוניה גברית במרחב הציבורי,  גם  ועוד. היא באה לידי ביטוי   רועים ימות אדתיים, באול

על דרישה הלכתית, למשל בתפילה, בסעודות מצווה בחלקה  הדתית והפוליטית. ההפרדה המגדרית מבוססת  

וחברתית  מבוססת על תפיסה תרבותית    היאהנערכות על פי ההלכה ובאירועי מצווה אחרים. בחלקה האחר  

הפרדה מגדרית מוחלטת בין זרים,   ללת הכו  ,התנהגות מומלצת של ירא השמים   –"מידת חסידות"    המעודדת 

תופעת ההפרדה המגדרית הולכת ומתרחבת בשנים האחרונות, כחלק מתגובת נגד  13.בכל מקום אשר יהיו

בשנות התשעים של המאה  14. בעולם המערביגוברת  לתהליכים של שוויון גדל בין נשים לגברים ושל מתירנות  

וביתר שאת מראשית העשור השני של המאה העשרים   כדי  בציבור החרדי פעולות שונות  ננקטו  הקודמת 

החיכוך בין נשים לגברים במקומות ציבוריים דוגמת קופות חולים, בתי הספד ובתי עלמין, תחבורה לצמצם את  

, מגמות של מודרניזציה והתגוונות באוכלוסייה החרדית בישראל בד בבד  15. מדרכות ועוד ,  ותחנות רדי ת,ציבורי

לימודים אקדמיים    ם בכללו לפרטים ולקבוצות בחברה זו לעבור תהליכים של שילוב בחברה הכללית,    ות גורמ

 והשתלבות במקומות עבודה מעורבים, ולאתגר את מאפייני ההפרדה המגזרית והמגדרית.  

הן במוסדות לימוד והן הנשים החרדיות מייחסות חשיבות להפרדה מגזרית ומגדרית  שבמחקרים שונים נמצא  

תהליך סוציאליזציה )חיברות( שונה   ,ככל הנראה הסיבות לכך הן,    16.יותר מהגברים החרדים   קומות עבודהבמ

למידת השמרנות  בנוגע  ופיקוח חברתי הדוק יותר על צניעותן. נמצא גם שקיימת שונות בין תת קבוצות חרדיות  

הציבור החסידי שמרני יחסית בהיבטים של הקפדה על צניעות ש  נמצא מחקרים  בכמה  בסוגיית ההפרדה.  

וכי המשתייכים ליוה ומי שאינם מזדהים   17זרם הספרדי, חב"דניקים, "חוצניקים" בדלות מהחברה הכללית, 

 18. עם זרם ספציפי נוטים להיות פתוחים יותר בנושאים אלו

 הפרדה מגזרית ומגדרית בתוכניות ממשלתיות לחרדים: המצב הקיים וטיעונים בעד ונגד   1.2

איכותיות לחרדים מחייבת מידה מסוימת התפיסה הרווחת בקרב מעצבי המדיניות היא שהנגשה של תוכניות  

הפרדה כזו,  בכל התוכניות הממשלתיות הקיימות לשילוב חרדים יש ממד של 19. של הפרדה מגזרית ומגדרית

שנועד לאפשר לפרט החרדי להרגיש מוגן בתהליך ההשתלבות בחברה הכללית ולעודד נשים וגברים נוספים  

באקדמיה יש   ,המגזרית והמגדרית שונה מתוכנית לתוכנית. לדוגמהלהצטרף לתוכניות אלו. מידת ההפרדה  
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כי בעוד המקורות ההלכתיים הנוגעים להפרדה מגדרית בבתי הכנסת הם חד משמעיים    .2014זיכרמן,   יש להדגיש  זאת,  עם 
ושנרך,  )הראל  משמעיים  חד  אינם  מובהקים  דתיים  שאינם  בעניינים  מגדרית  להפרדה  הנוגעים  ההלכתיים  המקורות  באופיים, 

2002 .) 
14 

 . 2014זיכרמן, 
 . 2019;  תירוש, 2016; יפת ואלמוג, 2014 ; זיכרמן,2012רוזנברג, -כרמי ושפירא 15
 . 2019; ברק קורן, 2017לוינסון וקלעג'י, -; בראון2017; מלחי,  2012למשל: סופר פורמן,  16
 . (2000ייץ וצרפת )שלג, וחרדים ילידי ארצות המערב: ארה"ב, בריטניה, בלגיה, שו 17
לוינסון -; בראון 2017; בראון,  2017; מלחי,  2016; זיכרמן,  2015מן,  ; וסר 2014; זיכרמן,  2012; זיכרמן וכהנר,  2012סופר פורמן,     18

 . 2017וקלעג'י, 
 .2019; תירוש, 2019; רימלט, 2016; מלאך וכהנר, 2016; מל"ג, 2014מלאך,  19
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חרדים הלומדים במסגרות מעורבות או מעורבות למחצה, ולעומתם מרבית החרדים לומדים במסגרות נפרדות  

גם משרד העבודה, המפעיל תוכניות ייעודיות לחברה החרדית, נדרש לסוגיה זו. מתוך התחשבות   20. לחלוטין

האוכל העבודהבהעדפות  לשוק  יציאתה  את  לעודד  ורצון  החרדית  פיתוח   ,וסייה  של  ארוכה  תקופה  ולאחר 

עוצבו תוכניות המשרד הייעודיות לאוכלוסייה החרדית כך שברובן מתקיימת  מודלים בעזרת ג'וינט ישראל,  ה

ות  מידה מסוימת של הפרדה מגזרית ושל הפרדה מגדרית. באופן זה יש חרדים המשתלבים בתוכניות מעורב

כיתה של תלמידים חרדים בתוך מכללה    ,אחרים המשתלבים במסגרות עם הפרדה חלקית )למשלושל המשרד  

 מגזרית ומגדרית.  בעלות מאפייני הפרדהלומדים במסגרות ייעודיות לחרדים,  שרבים מעורבת(, בעוד 

הפכה   המגדרית,  ההפרדה  בעיקר  ההפרדה,  סוגיית  זאת,  במחלוקתעם  עם   21. לשנויה  בבד  התרחבות  בד 

הביקורת   ובתוכניות ממשלתיות בפרט, התעצמה  בכלל,  והתרחב    עלתופעת ההפרדה המגדרית  התופעה 

 ,טיעונים מגוונים מציגים מתנגדיה הן תומכי ההפרדה הן  22. המשפטית בזירה המאבק נגדה בזירה הציבורית ו

קצרה  תיים, משפטיים, כלכליים ועוד.  בים מעולמות תוכן שונים: הלכתיים, תרבותיים, מוסריים, חברושאש

היריעה מלפרט את כל הטיעונים, אך המרכזיים שבהם יפורטו להלן. חלק מהטיעונים המוצגים נוגעים להפרדה 

בלימודים   להפרדה  ספציפי  באופן  נוגעים  וחלקם  כללי  באופן  תעסוקהמגדרית  במוקד  מוכווני  הנמצאים   ,

 המחקר הנוכחי.

  היא הכרחית הפרדה מגזרית ומגדרית בתוכניות לימודים והכשרה  שכפי שנכתב לעיל, תומכי ההפרדה טוענים  

ובכלכלה   בחברה  שילובה  לצורך  החרדית,  לאוכלוסייה  איכותיים  ללימודים  האפשרות  את  להנגיש  מנת  על 

פונים להכשרות   רדים ח .להגדלת ייצוגה בשוק העבודה ובמוקדי קבלת ההחלטות וכן , עונימעגל הוהוצאתה מ

מסגרות  לעתים קרובות הם תופסים  לימודים מקצועיים לאחר שהתחנכו בחברה סגורה ושמרנית ועל כן  לו

בהמשך .  כפי שפורט לעיל  23, נורמות דתיות, תרבותיות וחברתיות על    בכלל זהומעורבות כאיום על המוכר להם,  

נוחות מלמידה   והגברים החרדים תחושות של חוסר  מעורבת מגדרית, בסביבה  לכך מביעים חלק מהנשים 

השכיחה הטענה   24. בתהליכים אישיים וקבוצתיים הדורשים קרבה בין הלומדים קרובות  אשר כרוכה לעתים  

שיקשה    מצב  ,מוכווני תעסוקהבלימודים  ישתתפו  בהפרדה, מרבית החרדים לא  הכשרה  ללא תוכניות  שהיא  

מן העבר השני  25. בפרטבצורה מיטבית  להשתלב בו  בשוק העבודה בכלל ו  על האוכלוסייה החרדית להשתלב

הנחות המוצא של קובעי המדיניות באשר לעמדות האוכלוסייה החרדית בנושא ההפרדה אינן מבוססות  שנטען  

 
 .2016; מלאך וכהנר, 2014מלאך,  20
 . 2014זיכרמן,  21
 . 2019; תירוש, 2019; 2012; 2002; רימלט, 2012ראה למשל:  כרמי ושפירא רוזנברג,  22
 . 17.12.18, בטור דעה ;  שלומית קפלן2016מלאך, כהנר ורגב,  23
. נקודה זו זכתה  הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול, כ"ו ניסן תשע"ח  ,הראשון לציון  ,מכתבו של יצחק יוסף מתוך   24

וסופר    2018לחיזוק בדבריהם של חלק מהגברים והנשים שהשתתפו בתוכנית משפיעים )בקבוצות מיקוד שנערכו על ידי מלחי,  
 (. 2019פורמן, 

 . 16.6.19, דעה טור ב ; עומר ינקלביץ'2017; מלחי, 2016; מלאך וכהנר, 2014מלאך,  25

https://www.israelhayom.co.il/opinion/616509
https://www.bhol.co.il/news/899615
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5525633,00.html
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עובדתית בה  א  הי  ,החברה החרדית הטרוגנית  26. דיין מבחינה  ואין  ופתיחות  תהליכים של התגוונות  עוברת 

או באשר למידת ההפרדה   והכשרות  לימודים  הסכמה מלאה באשר לצורך בהפרדה מגדרית במסגרות של 

בהן במחקרים  הנדרשת  שנמצא  כפי  האחרונה,  החרדים  27. מהעת  תמיכת  על  המסתמכים  נימוקים  לכן 

בכלל זה  ו שמרניות, הציבור החרדי שאינו שותף למגמות  28. קיומהכקבוצה בהפרדה אינם יכולים להצדיק את 

, אינו מתנגד להן באופן אקטיבי, שכן פרקטיקות שמרניות מוצגות כחובה הלכתית בתחום ההפרדה המגדרית 

בהמשך לכך   30. עדויות של נשים וגברים חרדים מ  כפי שעולה 29,והדבר עלול להיתפס כהתנערות מערכי דת 

טיעון נוסף,  31. מסלולי לימודים נפרדים מונעת מחרדים מתונים להשתלב במסגרות מעורבות נטען שהקמת  

ממקור המשיכה של חרדים למסגרות נפרדות הוא   ניכר  חלקשהמתבסס על ניתוח כמותי רחב היקף, הוא  

עוד   32. מסגרות הפתוחות לציבור הרחבביחס ל,  ההקלות בדרישות הקבלה ובדרישות הלימוד במסגרות הללו

הלימוד   אפשרויות  את  מצמצם  נפרדים  ומסלולים  מוסדות  בהקמת  הצורך  כי  ההפרדה  מתנגדי  טוענים 

פגעת בשל העובדה שהתקציבים המושקעים ביצירת ההפרדה  הפתוחות בפני חרדים. גם איכות הלימודים נ 

סטודנט בכל  ההשקעה  חשבון  על  המוסדות  33. באים  ממשאבי  הריחוק  מהמקרים  בחלק  נוספים  לכך 

טיעון נוסף נוגע לכך שמוסדות הלימוד הנפרדים אינם   34. מרצים איכותיים ותשתיות שונות ובהם  המרכזיים,  

להעדר המפגש בין   .ודה הטרוגנית, הקיימת במרבית מקומות העבודהמכינים את הלומדים בהם לסביבת עב

להיות   עלולות  הכללית  לאוכלוסייה  החרדית  חברתיות  גם  האוכלוסייה  הריחוק    –השלכות  תחושת  הגדלת 

הדבר מסייע לכוון את חבריה  שכן    ביתרון,לפעמים  מדובר    מבחינת החברה החרדית   .בין הקבוצות והניכור  

רואות בידיעה שיעבדו  חלק מהנשים החרדיות    .עבודה חרדיים באופיים ובכך לשמר את גבולותיהלמקומות  

 35. ליציאתן לעבודהתנאי הכרחי במקום חרדי באופיו 

 
 . 2019; תירוש,  2019ברק קורן,  26
קורן,   27 גם2019ברק  של    ;  קהלתסקר  הסטודנטים  2019-מ  פורום  של התאחדות  רגב ב  וסקר  איתן  ידי  על  בקרב    2019-שבוצע 

סטודנטים חרדים )שניהם לא פורסמו במלואם( דיווחו על ממצאים המלמדים על הטרוגניות בתפיסות הנוגעות להפרדה מגדרית 
   ימודים גבוהים בקרב חרדים.בל
 . 2003רימלט,  28
29 

 . 2019דבריו של פרופסור מנחם פרידמן, ממייסדי מחקר החברה החרדית בישראל. בתוך: רימלט, 
נשים חרדיות לייצוג שוויון וקול" מעידה כי היא משלמת מחירים חברתיים משמעותיים    –  אסתי שושן, מנהלת תנועת "נבחרות 30

עמדות   הבעת  מסוימים  התומכות  בעקבות  לימוד  למוסדות  ילדיה  של  קבלה  במניעת  ביטוי  לידי  באים  המחירים  לנשים.  בשוויון 
רית?" הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל וביקורת נגדה בתקשורת החרדית )דבריה בכנס "תובענות ייצוגיות בגין הפרדה מגד

; עדויות ללחץ שהופעל על חרדים שהתנגדו להפרדה באוטובוסים  29.1.20הארץ  ,  בטור דעה; אסתי רידר אינדורסקי  (21.1.20אביב  
 . 2003מובאות במאמרה של רימלט, 

31 
 ..1816.4 דעה בטור ; אסתי שושן  2017מלחי, 

 .2017רגב,  32
בדוח מבקר המדינה העוסק בהנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי מצוטטת מי שכיהנה כחברה בוועדת ההיגוי של התוכנית:   33

)כגון הכנה ללימודים, מניעת    כנית הופנה למימון ההפרדה המגדרית והמגזרית, במקוםו"חלק גדול מתקציב הת  לתמיכה בפרט 
 ;ב' 69  –ות"ת: הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי    –עדה לתכנון ולתקצוב  ו , הו2013, מבקר המדינה,  "נשירה וסיוע כלכלי(

 . 2019ברק קורן, 
 . 2019;  תירוש,  2016, מלאך, כהנר ורגב 34
מצומצם יחסית וההשתכרות הממוצעת בו נמוכה ביחס לשוק הכללי )סופר  אם כי היצע המשרות בשוק העבודה החרדי הוא   35

 (. 2012פורמן, 

https://kohelet.org.il/publication/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92
https://kohelet.org.il/publication/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92
https://kohelet.org.il/publication/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-700916
https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.8465515
https://news.walla.co.il/item/3150645
https://news.walla.co.il/item/3150645
https://news.walla.co.il/item/3150645
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הרציונל ההלכתי המונח ביסוד ההפרדה נשען על תפיסה של שוויון, שכן  שתומכי ההפרדה המגדרית טוענים 

ולגברים תפקידים שונים, מדובר בשני תפקידים שווים בערכם. שגם אם הוא מתבסס על האמונה   לנשים 

ערכים מרכזיים ובעלי חשיבות בחייהם  אלה  הגנה על ערכי הצניעות היא שוויונית, שכן  שבאופן דומה נטען  

כי ההפרדה בין נשים לגברים פוגעת בערכי היסוד טוענים  המתנגדים   36.של נשים ושל גברים חרדים כאחד 

שלפיהן נשים נחותות  על תפיסות פוגעניות  היא מבוססת  ברוב המקרים  לדבריהם  וכבוד האדם, שכן    של שוויון

בהשוואה לגברים. כראיה לכך מציינים המתנגדים להפרדה כי כל פרקטיקה של הפרדה פורשה ונאכפה לאורך  

בחלק גדול מהמקרים פרקטיקות ההפרדה אינן משרתות במידה שווה    ,בנוסף 37. השנים על ידי גברים בלבד 

ולהנצחתו של סדר מגדרי היררכי  האת   תורמות למעשה לקיומו  והן  וגברים,  נשים  והאינטרסים של  צרכים 

לכך היא העובדה שבחלק מתוכניות הלימודים הנפרדות מרצים    הדוגמ 38. שביסודו שליטה של גברים בנשים

גברים.  של  בכיתות  ללמד  מורשות  שאינן  בכך  תעסוקתית  מופלות  מרצות  אך  נשים,  של  בכיתות  מלמדים 

דוגמאות נוספות הן היצע לא שווה של תוכניות לימודים בהתאם למין התלמידים ופיקוח על לבוש והתנהגות 

כדי להצביע   של הפרדהעל פי התפיסה החרדית אין בפרקטיקות   39. תלמידים   לא של  אך  ,צנועים של תלמידות 

במסגרתו לגברים ולנשים תפקידים שונים, כפי שפורט לעיל,  שעל נחיתותן של נשים, אלא על אורח חיים  

 41. מהנשים עצמן  חלקזוכה לתמיכה מצד  זו תפיסה  40.ואשר מגן על נשים מפני פגיעה בכבודן ובצניעותן

תומכי ההפרדה המגדרית שאינם חרדים טוענים כי גם אם מדובר בפרקטיקות הפוגעות בעקרון השוויון, עדיין  

להצדיקן בשל ערכים אחרים שהן מקדמות, כגון שמירה על אורח החיים וחופש האמונה של קבוצת   אפשר

וחופש האמונה הם טבעיים ואינטגרליים  המיעוט החרדית. הטענה היא כי ערכים של שמירה על אורח החיים 

ובקידומן בשימורן  ובצורך  מיעוטים  של  תרבויות  של  בערך  המכירה  תרבותית,  רב  עולם  בעיני   42. לתפיסת 

  , היא מדירה ומפלה נשים היא דרישה פטרנליסטית שהחרדים הדרישה למנוע את ההפרדה המגדרית בתואנה  

והמתירנ  החיים המערבי  אורח  את  לכפות  יתרההמבקשת  בשמרנות  הדוגלת  על חברה  חלק מהנשים  43. י 

  – בלימודים נעשית מתוך בחירה וכי היא אינה פוגעת בהן אלא להפך  המגדרית  החרדיות טוענות כי ההפרדה  

לימודים  מסגרות  בהעדר  מתאפשר  היה  שלא  באופן  העבודה  בשוק  ולהתקדם  להשתלב  להן  מאפשרת 

כי במקרים רבים ההפרדה איננה נדרשת מטעמים של ציווי הלכתי, אלא    יש הטוענים עם זאת,   44. מופרדות 

 
36 

 .2003; רימלט, 2002הראל ושנרך, 
 .2012; כרמי ושפירא רוזנברג, 2003רימלט,  37
 . 2003רימלט,  38
39 

 . 8.5.18, דעה טורב ; רבקה נריה בן שחר 2019תירוש, 
 . 9.9.14 רדיו קול ברמה' קולך פורום נשים דתיות נ 12-08-239550( ם-י) צ "תראו לדוגמה את טיעוני המשיבים בפסק הדין   40
בטור   עם זאת, יש נשים חרדיות המתנגדות לתפיסה זו. למשל, אסתי רידר אמדורסקי  . 15.8.19  ,דעה  בטור  ראו למשל ורד עובדיה 41

 . 29.1.20, דעה
 . 3200, רימלט;  2002הראל ושנרך,  42
 . 16.6.19, דעה טורב ; עומר ינקלביץ'17.12.18, בטור דעה שלומית קפלן; 15.8.19, דעה בטור ורד עובדיה ;2014זיכרמן,  43
 . 16.6.19, דעה  טורב עומר ינקלביץ';  4.6.171  דעה טורב ראו למשל צביה זיכרמן 44

https://www.haaretz.co.il/opinions/1.6071329
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5569285,00.html
https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.8465515
https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.8465515
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5569285,00.html
https://www.israelhayom.co.il/opinion/616509
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5525633,00.html
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/882/148.html
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/882/148.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5525633,00.html
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טוענים   ,קרהבכל מ 45.מקורה ב"הידור מצווה", כלומר הקפדה לחומרה לצורך ביטוי אדיקות, כפי שפורט לעיל 

עולה  אינו  לגברים  נשים  בין  הזכות לתרבות פרקטיקות של הפרדה  להצדיק באמצעות  הניסיון  המתנגדים, 

, שעקרונות אלו דמוקרטית  ת עולם ועם תפיס 46, של שוויון וכבוד האדם  בקנה אחד עם עקרונות יסוד ליברליים 

 47. עומדים בבסיסה

טוענים כי ההפרדה רלוונטית רק לתקופת הלימודים, כשלב מעבר חלק מתומכי ההפרדה בלימודים אקדמיים 

ארעי בדרך להשתלבות מלאה של הלומדים בשוק העבודה הכללי. הם מצדיקים את ההפרדה גם בפערים 

הכללית, תוצאה של הבדלים   אוכלוסייההחרדית ל  אוכלוסייהאקדמיים הקיימים בין נשים וגברים חרדים ובין ה

אוכלוסיות אלובתוכניות הלימודים ש  ליבה בתוכנית הלימודים של מרבית הגברים ו  ,ל  לימודי  בעיקר העדר 

התכנים והחוויה הלימודית חושפים את    ,. הם טוענים כי למרות ההפרדה המתקיימת במסגרות אלההחרדים 

מדובר למעשה בתוכנית אינטגרציה במעטפת של    ,הסטודנטים לצורת חשיבה אקדמית ול"ישראליות". לפיכך

הקמת מסגרות נפרדות  שסיון הישראלי והעולמי מלמד  ישהנ טוענים  המתנגדים להפרדה   48. היבדלות פיסית 

צו מקבעת  היא  חלקלק":  "מדרון  של  אפקט  ויוצרת  להקצנתו  ותורמת  זה  נטען  49. הרחבתולרך  השאר  בין 

יצירת תוכנית הכשרה בהפרדה מגדרית מכשירה את הקרקע להשמה באותו האופן. כראיה לכך נטען כי ש

לשוק  בצאתם  גם  ההפרדה  מן  להשתחרר  מתקשים  המופרדות  האקדמיות  במסגרות  הלומדים  מן  חלק 

במסגרת כללית ובמקרים רבים נעזרים במוסדות הלימוד העבודה. הם מדווחים על קשיי הסתגלות בעבודה  

עד לפני כשני עשורים היתה ההפרדה המגדרית שמבקרי ההפרדה טוענים   50. לצורך השמה במסגרות נפרדות 

, לצד  שנות התשעים באך החל    ,נוהג שאפיין את התנהלות החברה החרדית בזירות פנים קהילתיות בלבד 

 
45 

 . 2014זיכרמן, 
ואלמוג,  2003רימלט,   46 יפת   ;2016  . ( אוקין  זכויות  Okin, 1999רימלט מציגה בהרחבה את טענתה של החוקרת סוזן  כי מתן   )

תרבותיות מיוחדות לקבוצות מיעוט תורם להפלייתן לרעה של נשים ומנציח אותה וכי לרוב הדבר נעלם מן העין בדיון הרב תרבותי.  
להערכתה של רימלט אפשר להכשיר פרקטיקות   ,עם זאתלטענתה, הגנה על תרבות כזו איננה ניתנת להצדקה במונחים ליברליים.  

בו ההפרדה איננה מתבססת על תפיסות ביחס לנחיתותן של נשים, אלא משרתת צרכים שקשרים: מקרה  מפרידות בשלושה ה
בו ההפרדה  שבמקרה של שירותים נפרדים לנשים ולגברים; מקרה    ,ואינטרסים נשיים וגבריים כאחד ונותנת להם מענה שווה. למשל

דן, למשל קורס מקצועי שיכשיר נשים חרדיות להיות טוענות  תורמת בסופו של דבר להעצמה של נשים ולתיקון הפליה היסטורית נג
אירוע  או  רבניות; מקרים שבהם השירות בעל האופי הציבורי נמצא בשוליו של המרחב הציבורי, למשל חוג בית הפתוח לציבור 

 משפחתי הנערך באולם ציבורי. 
47 

ביותר, לאחר  2019תירוש,   ומצומצמים  וכדומה. תירוש מוציאה מכך מקרים חריגים    , למשל   .שהוכחו תכלית ראויה, מידתיות 
 הפרדה בחדרי שירותים או בחופי רחצה. 

48 
 . 2014מלאך, 

49 
. תירוש מציינת שהמל"ג הצהיר כי בתוכניות הנפרדות לחרדים בתואר ראשון הכוונה "ליצור חריג, מוגבל בזמן,  2019תירוש,  

אר שני  ות מסלולי לימוד לה מוזכרת האפשרות שייפתחו  יניבתוכנית החומש הש  ,שהארכתו תישקל מחדש מעת לעת". עם זאת
  10%בהפרדה בין המינים, תינתן האפשרות לפתוח כיתות נפרדות בקמפוסים רגילים ויוגמשו הקריטריונים המגזריים )קליטה של  

ת והדתית  סטודנטים שאינם חרדים(. בנוסף, היא מתייחסת להרחבת הדרישה להפרדה מגדרית גם בחלקים מהחברה החרד"לי 
 לאומית. ה
 . 2014מלאך,  50
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האוכלוסי כך שהמדינה   החרדית,ה  יגידול  הציבורי  תהליך של התפשטות ההפרדה המגדרית במרחב  קיים 

   51. הנ ה ובמימות , באכיפת ההפרדהומוסדותיה נוטלים חלק פעיל בהסדר

 מוכווני תעסוקה עמדות האוכלוסייה החרדית לגבי הפרדה מגזרית ומגדרית בלימודים  1.3

בהמשך לדברים שפורטו לעיל ניצב משרד העבודה בפני הצורך לבחון מחדש את המדיניות הנוגעת להפרדה  

המגזרית והמגדרית בהכשרות הייעודיות שהוא מקיים לחרדים. כפי שתואר לעיל, אחד הנושאים המרכזיים 

של האוכלוסייה    יכוח בין תומכי ההפרדה המגדרית למתנגדיה נוגע לשאלה מהן עמדותיהועליהם נסב הוש

 לא החרדים  החרדית, על גווניה השונים, בסוגיה זו. תומכי ההפרדה טוענים כי ללא תוכניות בהפרדה מרבית 

ההפרדה טוענים כי הנחת מוצא זו אינה מבוססת דיה   שמבקרי, בעוד  מוכווני תעסוקה בלימודים  חלק יקחו

זה בחברה החרדית. באופן ספציפי נשאלת    בחשבון את מגוון הדעות בנושא  מביאהמבחינה עובדתית ואינה  

מגזרית  תעסוקה מעורבות  מכוונות  ללמוד במסגרות  האוכלוסייה החרדית  הנכונות של  מידת  השאלה מהי 

 ומגדרית?  

ללימודים  בהתייחס  זו  שאלה  בחנו  חרדים  של  ארציים  מדגמים  בקרב  האחרונה  בעת  שנעשו  סקרים  שני 

מהנשים    83%מהמשיבים )  80%חרדים,    53752( בקרב מדגם של  7201סקר טלפוני שערך מלחי )באקדמיים.  

הביעו עניין מהם  (  20%במסגרות אקדמיות מעורבות וחמישית ) בלימודים  מהגברים( לא הביעו כל עניין    76%-ו

כאלהכלשהו   במסגרות  עניין    69% 53. בלימודים  כל  הביעו  לא  בתוך  בלימודים  מהמשיבים  נפרדות  בכיתות 

( מעורב  ו  71%קמפוס  )  68%-מהנשים  לשליש  וקרוב  כלשהו  31%מהגברים(  עניין  הביעו  מהמשיבים   )

כזאת  במתכונת  בין    54. בלימודים  מבחינים  ואינם  המשיבים  לכלל  מתייחסים  במחקר  המוצגים  הנתונים 

 36%ניין כזה )האחרונים היוו  המשיבים שמביעים עניין בלימודים אקדמיים לבין המשיבים שאינם מביעים ע

אין מנוס מלהתמיד במדיניות הקיימת ולחזק שמהנשים(. על סמך ממצאים אלו מסיק המחבר    28%-מהגברים ו

( התייחס אל ההפרדה  2019את המסגרות האקדמיות שבהן מתקיימת הפרדה מגדרית. מחקרה של ברק קורן )

של שלושה ממדים בהחלטה אם ללמוד באוניברסיטה,  ממדי ובחן את מידת המרכזיות  -רבמושג  המגדרית כאל  

חרדים נמצא כי קיים הבדל    568מדגם של    בקרבבסקר אינטרנטי שערכה   55.לצד שיקולים רלוונטיים אחרים 

 
 . 2019; תירוש, 2019רימלט,  51
 השיבו על השאלות הנוגעות להפרדה בלימודים. 537איש, אך  760נדגמו  52
53 

מעורב,  -"במידה ושקלת לפנות למסלול אקדמי, באיזו מידה היית מוכן/ה ללמוד במוסד אקדמי כללי   :נוסח השאלה המדויק היה
( מצביעה על כך ששאלה זו נוסחה באופן שהיא 2019ללא הפרדה בין נשים לגברים, שאינו מותאם לציבור החרדי?" ברק קורן ) 

כני הלימוד,  וכגון ת  ,הכולל בתוכו נושאים שונים)  זר החרדישיקול מגדרי ושיקול התאמת המוסד למג: מערבת בתוכה גורמים שונים
 .התחשבות באשר לחגים, תפילה ועוד( ואינה מאפשרת חילוץ מידע על סוגיית ההפרדה המגדרית, העומדת בלב הסקר

וס(  במסגרת נפרדת )בכל רחבי הקמפ במידה כלשהי בלימודים  מהגברים( הביעו עניין    64%-מהנשים ו  72%מהמשיבים )  68% 54
 המותאמת לחרדים.

55 
"בהנחה שהיה ביכולתך להתקבל לתואר שמעניין אותך באוניברסיטה שסמוכה למקום מגוריך, איזה  :נוסח השאלה המדויק היה 

לסמן יותר מגורם אחד(". רשימת   אפשרשיקול מהשיקולים הבאים היה החשוב ביותר מבחינתך בהחלטה אם ללמוד באוניברסיטה? )
ולת כלכלית, הסיכוי למצוא עבודה במקצוע לאחר התואר, הסיכוי לשיפור בשכר ו/או התקדמות בעבודה בזכות  השיקולים כללה: יכ
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מהמשיבים שהביעו עניין בלימודים אקדמיים הגדירו את   44%בחשיבות המיוחסת לממדי ההפרדה השונים:  

בלבד הגדירו את   23%מהגברים(,    36%-מהנשים ו  51%)  מבחינתם כזי  כיתה כשיקול מרבמגדר הסטודנטים  

הגדירו   16%מהגברים( ורק    21%-מהנשים ו  26%משמעותי ) שיקול  ההפרדה המגדרית בקמפוס בכללותו כ

ו  10%המרצה כשיקול מרכזי )של  מגדר  האת   על סמך ממצאי הסקר מסיקה   56.מהגברים(  23%-מהנשים 

ההפרדה   כי  כתלות    היא המחברת  משתנה  חשיבותו  המשיבים,  של  השיקולים  במערכת  מרבים  אחד  רק 

וקיימים שיקולים מרכזיים בהרבה, הקשורים ליכולת    ם מישוריהקטנה ביחס למרבית  היא    ,במישור ההפרדה

 פרנסה ולאפשרות לשלב משפחה ולימודים בהחלטה זו.ל ,כלכלית 

קושי להסיק באופן מלא מממצאי הסקרים הנוגעים לעמדות כלפי לימודים אקדמיים, על עמדות כלפי   קיים 

השונים.   הלימוד  למסלולי  היעד  אוכלוסיות  בין  הבדלים  קיימים  שכן  הנדסאות,  ולימודי  מקצועיות  הכשרות 

תנגדות לתנועת ראשית, בחברה החרדית קיימת התנגדות עקרונית ללימודים גבוהים, ששורשיה נעוצים בה

אך לא קיימת התנגדות דומה להכשרות מקצועיות. האחרונות נתפסות כמסלול חרדי  57,ההשכלה באירופה

, האוכלוסייה כךמקובל יותר לנשים וכן לגברים שהחליטו לעזוב את המסלול הישיבתי ולצאת לחיי פרנסה. בשל  

שמרנים יחסית, שלא היו פונים ללימודים    החרדית שנוטה לפנות להכשרות מקצועיות כוללת גם נשים וגברים 

שנית, הכשרות מקצועיות ולימודי הנדסאים הם בדרך כלל מסלולים קצרים יותר ותובעניים פחות   58.אקדמיים 

זה האוכלוסייה שנוטה לפנות   וגם בהיבט  שונה בחלקה מהאוכלוסייה שבוחרת   אליהם מהמסלול האקדמי 

ובעלי משפחות הכשרות מקצועיות    ,במסלול אקדמי. למשל יותר לגברים חרדים נשואים   , עשויות להתאים 

 כדי לרכוש מקצוע. ים בלימודים תובענייםשנ  כמהלהשקיע  יכולת שמחליטים לצאת לחיי פרנסה ואין להם 

למפות לראשונה את אוכלוסיית היעד החרדית להכשרות נערך כדי  בהמשך לדברים הללו, המחקר הנוכחי  

שמקיים  לו המינימלית  לימודים  והמגדרית  המגזרית  להפרדה  באשר  עמדותיה  מבחינת  העבודה,  משרד 

הנדרשת בהכשרות אלו. ממצאי המחקר מיועדים להניח תשתית עובדתית שתסייע למשרד העבודה לגבש 

 מדיניות בנושא ההפרדה המגזרית והמגדרית בהכשרות ובלימודים שהוא מקיים עבור האוכלוסייה החרדית. 

אין במחקר זה כדי לספק תשובות פסקניות לקובעי המדיניות באשר למדיניות הרצויה בנושא   ראוי לציין כי

 
התואר, מידת העניין בלימודים, היכולת לשלב משפחה ולימודים ומשך הלימודים בשנים. בשיקולים הופיעו גם שלושה שיקולים  

, שיקול המתייחס למגדר  (לימוד מפי מרצים גברים/נשים בלבד" הנוגעים להיבטים מגדריים: מגדר המרצה )"מסגרת שתאפשר  
לסביבת   המתייחס  ושיקול  כיתה"(  באותה  גברים/נשים  סטודנטים  עם  רק  ללמוד  שתאפשר  )"מסגרת  בכיתה  הסטודנטים/יות 

ילת  הקמפוס )"קמפוס לגברים/נשים בלבד מחוץ לכיתות"(. כל משתתף ראה את השיקולים הללו בהתאמה למגדר שסומן בתח
 השאלון. 

עניין בלימודים אקדמיים( היו:   56 מהמשיבים    48%הנתונים המקבילים בקרב כלל אוכלוסיית הסקר )כולל המשיבים שלא הביעו 
מרכזי   כשיקול  לכיתה  הסטודנטים  מגדר  את  בכללותו   31%,  מבחינתםהגדירו  בקמפוס  המגדרית  ההפרדה  את  הגדירו  בלבד 

 רצה כשיקול מרכזי. הגדירו את מגדר המ 20%-כמשמעותית ו 
57 

 . 2014;  מלאך, 2003לופו, 
 יש הסכמה על כך גם בקרב אנשי מפתח בתחום ההכשרות המקצועיות לחרדים, שרואיינו במסגרת מחקר זה. 58
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ההפרדה, שהרי מדיניות כזו נדרשת ליישב בין שיקולים כבדי משקל, כפי שפורט לעיל, ועמדות האוכלוסייה 

 החרדית הן היבט אחד מתוך מגוון השיקולים הללו.  

בקרב מדגם    ,איש(  1,511נערך באמצעות סקר טלפוני רחב היקף )מיפוי עמדותיה של האוכלוסייה החרדית  

ניתוחים   לערוך  וביכולת  המתקבלים  הממצאים  בתיקוף  יתרון  המדגם  לגודל  חרדית.  אוכלוסייה  של  ארצי 

הקיימת  השונות  של  ההבנה  את  המרחיבים  החרדית,  האוכלוסייה  בקרב  שונות  קבוצות  בין  השוואתיים 

מחקר הנוכחי הוא באופן ניסוח שאלות הליבה, הבוחנות את נכונות המשיבים  בעמדותיה. חידוש נוסף של ה

ללימודים בתנאי הפרדה מגזרית ומגדרית שונים, תוך הצגת מצב שבו קיים אילוץ )קורס הכשרה יחיד   להירשם 

ההכשרות   מגוון  כןמשאבים מוגבלים ול  למשרד העבודהבתחום הלימודים המעניין את הפרט ובאזור מגוריו(.  

אוגרפיים י, אתרים ג(בטי הפרדהי כולל ה)  והלימודים שהוא מציע מוגבל מבחינת תחומי לימוד, מוסדות לימוד 

את המשיבים ליישב בין שיקולים שונים, בדומה לקבלת    חייבהסדרת שאלות זו    בהמשך לכך,ומספר נרשמים.  

וה מציאותית,  באשר יא  החלטות  יותר,  פשוטה  שאלות  מסדרת  שהתקבלו  מאלו  שונים  ממצאים  הניבה 

מגדר   ם בכללוהשאלות התייחסו לממדים שונים של הפרדה,   59.כל שיקול ושיקול בפני עצמושל  לחשיבות  

הפרדה   וכן  הכיתה  בתוך  ישיבה  סידורי  בכיתה,  הסטודנטים  ומגדר  בקמפוס  הסטודנטים  מגדר  המרצים, 

 מהציבור הכללי. 

 
 

  

 
59 

של   ממדית  רב  או  ממדית  חד  בהצגה  כתלות  מתהפכות  אף  ולעתים  משתנות  פרטים  של  העדפות  כי  מראים  מחקרים  אכן, 
 . 2019(; ברק קורן, Hsee, Loewenstein, Blount, and Bazeman, 1999)השיקולים 
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 שיטת המחקר . 2

  אוכלוסייה בקרב ההיקף  היא כמותית ומבוססת על סקר רחב  במחקר זה  בה נעשה שימוש  ש  השיטה המרכזית 

ההבנה של שנועד להעמיק את  בוצע מחקר איכותני מקדים, מבוסס ראיונות,    החרדית. טרם היציאה לסקר 

והמגדרית  המגזרית  ההפרדה  של    .סוגיית  מדויק  בניסוח  סייעה  ההבנה  ובפרשנות  העמקת  לסקר  השאלון 

 ותי.להלן יפורטו שיטת המחקר האיכותני ושיטת המחקר הכמהממצאים הכמותיים שהתקבלו מהסקר. 

 המחקר האיכותני המקדים 2.1

המרואיינים   . 47-20גברים חרדים ועשר נשים חרדיות בטווח הגילאים    אחד עשרבוצעו ראיונות חצי מובנים עם  

המרואיינים  של    הם לימודים לקראת תעסוקה. פרטי  ם שונים שלעובדים, מחפשים עבודה או נמצאים בשלבי

החרדית הפועלים מטעם משרד העבודה, ומאנשי   אוכלוסייההתעסוקתי למרכזי ההכוון  של    ם התקבלו מצוותי 

למפתח   המקצועיים  והלימודים  ההכשרות  של  החרדית   אוכלוסייהבתחום  מייצג  מדגם  אינם  המרואיינים   .

אוכלוסיית היעד להכשרות וללימודים של משרד העבודה, אך הם נבחרו כך שייצגו מאפייני רקע מגוונים )כמו 

ישוב מגורים( והתנסויות מגוונות של לימודים ושל עבודה, במסגרות עם הפרדה ית לזרם חרדי וגיל, השתייכו

בנספ ובמסגרות מעורבות. מאפייני המרואיינים מפורטים  ומגדרית  א'מגזרית  והגברים שרואיינו  ה.  ח  נשים 

ת רבה. התובנות  פתיחולסוגיית ההפרדה המגזרית והמגדרית, משמרנות רבה ועד  בנוגע להביעו מגוון עמדות  

 המרכזיות מהראיונות הללו מוצגות בפרק הממצאים האיכותני.  

 המחקר הכמותי 2.2

, גילאי היעד 45עד    18בגילאים  ,  )על פי הגדרה עצמית(  חרדים   1,511  שלארצי  מדגם    בקרבטלפוני    סקרנערך  

ו מקצועיות  להכשרות  העבודה.  להעיקריים  משרד  של  הנדסאות  לאוקטובר לימודי  יולי  בין  בוצעו  הראיונות 

בתקופה שבה התקיים הסקר היה נושא ההפרדה המגדרית במרכז דיון ציבורי, בעיקר  כי  יש לציין   60. 2019

וא הופעות  של  החרדיים יבהקשר  התקשורת  באמצעי  והן  הכלליים  התקשורת  באמצעי  הן  תרבות,   61. רועי 

זה  אפשר נושא  היתה השפעה מסוימת על    , שהחל כשבועיים לאחר היציאה לסקר,להניח שלמתח סביב 

. אינדיקציה לכך באה לידי ביטוי בתשובות לשאלה פתוחה שבחנה אם חל שינוי  והעמדות שהובעו במסגרת 

שהדיון בעמדות המרואיינים בנוגע ללימודים בהפרדה לאורך הזמן. כמה מרואיינים התייחסו מפורשות לכך  

מכיוון סקר מתוקשב,  ולא    סקר טלפוניהוחלט לערוך  התקשורתי גרם להם לאמץ עמדה שמרנית יותר בנושא. 

התבסס מדגם  ה 62. באינטרנטאינו גולש  (  444.%)  בקבוצת הגיל הרלוונטית   ה החרדית ישחלק ניכר מהאוכלוסי

 
 . 6.10.19ועד  23.7.19-החל ב 60
 . 25.8.19 ;17.8.19 ;.19815. ;11.8.19 ראו, למשל, ידיעות בתקשורת מהתאריכים 61
על פי ראיונות עם אנשי ,  כפי שנכתב לעיל.  2018-ס מ "על בסיס נתוני הסקר החברתי של הלמ,  20-44בקרב חרדים בגילאים   62

לחרדים המקצועיות  ההכשרות  בתחום  מקצועיות ,  מפתח  אקדמי ,  הכשרות  מלימודים  חרדית  ,  יםבשונה  אוכלוסייה  גם  מושכות 

https://news.walla.co.il/item/3252575
https://news.walla.co.il/item/3253266
http://www.kolhazman.co.il/399934
https://www.maariv.co.il/jewishism/Article-715416
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פרטי כולל . מאגר הנתונים הראיונות הטלפוניים במסגרתו בוצעו ש, למחקר של מכון סמית  הנתונים מאגר על 

כחרדים  את  הגדירו  שמרואיינים   בקודמים  בסקרים  עצמם  השנעשו  ואליהם  מכוןמסגרת    80%-כ  .פנינו , 

  9,284. מתוך  1ההשבה מפורטים בלוח    נתוני.  לטלפונים נייחים היו    מהן  20%-וכ  טלפונים ניידיםלהיו    הפניות מ

  ,45-18ם כחרדים, בגילאים  מעצאת  שהגדירו    מרואיינים   1,511השיבו באופן מלא    עמם נוצר קשרשנדגמים  

אמנם  .  16.3%  קרי אך  זהו  נמוך,  השבה  להוא  שיעור  אחרים    סקרים ב  המתקבלים ההשבה    ישיעורדומה 

   63. ה החרדית בישראלישנעשים בקרב האוכלוסי

 הסקר במסגרת היקף ההשבה רוט יפ –  1לוח 

 %  מספר  

 16.3 1,511 64משיבים
 77.7 7,218 מסרבים להשיב 

 6.0 553 מילוי חלקי 
 100 9,284 65סה"כ 

 

, בנושאים הבאים: שאלות סינון  שאלות, מרביתן סגורות   72נעשה שימוש בשאלון ייעודי, שכלל  :  השאלון

והשיקולים שהשפיעו על  האחרון  הלימודים העל תיכוני  או    אופי מוסד ההכשרה  ;השכלה  ;)זהות דתית וגיל(

הכשרה לקראת השתלבות בתעסוקה או בלימודי עניין עתידי ב  כולל שיקולים הנוגעים להפרדה;  ,הבחירה בו

כולל שיקולים לימודים עתידי,  ומסלול הכשרה או  בחירת מוסד  שצפויים להשפיע על  והשיקולים    הנדסאים 

הלי )שאלות  להפרדה  המחקר(;הנוגעים  של  העבודה בה  כולל  של  בטיי,  רקע  ;הפרדהם  נוסח  .  ומאפייני 

כי לסדר השאלות המוצג בסקרים עשויה   מחקרים פסיכולוגיים מלמדים   .ז'  חהשאלון המלא מופיע בנספ

 
בעבודה,  שמרנית ולהשתלב  מקצוע  לרכוש  גוני   .המעוניינת  לכל  להגיע  שמאפשר  טלפוני,  סקר  של  היתרה  החשיבות  מכאן 

 .  האוכלוסייה החרדית
שבסקרים שהיא מבצעת מתקבל מענה ,  המתמחה באוכלוסייה החרדית",  סקר כהלכה "באתר האינטרנט שלה מתגאה חברת   63

בעוד שבסקרים שעורכות חברות אחרות מתקבל ,  שיעור דומה לזה שהתקבל בסקר הנוכחי(,  16.7%)של אחד מתוך שישה נשאלים  
נשאלים   עשרה  או  אחד מתוך שמונה  של  ב(.  12.5%-10%)מענה  ; k.co.il/plus/-http://www.seker  מתוך  22.12.19-אוחזר 

- 5.9%מדווחת ששיעור התשובות המלאות הנאספות על ידה בסקרים הנערכים בחברה החרדית הוא בדרך כלל  "  דיאלוג "חברת  
  . באופן כללי קיימת מגמה מתמשכת של ירידה בשיעורי ההשבה לסקרים בעשורים האחרונים(.  2019,  מתוך ברק קורן)בלבד    7.3%

נוסף לכך השינוי באופן  .  וחוסר עניין בסקרים;  עומס ;  ובהן חשש מחדירה לפרטיות ולזמנו של הפרט,  הירידה נובעת ממגוון סיבות
שנהיו  , חשש משיחות טלמרקטינג; שכולל כיום בעיקר משלוח הודעות וגלישה באינטרנט ופחות שיחות טלפון, השימוש בטלפונים

 Response Rates in Telephone Surveys have resumed their)מספרי טלפון לא רצויים    ואפליקציות החוסמות;  נפוצות מאוד
decline, 27.12.19; Still Listening: the state of telephone surveys, 11.1.18 .) 

צמם כחרדים  נדגמים שלא הגדירו את ע  158- בנוסף נעשתה פנייה ל. משיבים שהגדירו עצמם כחרדים בטווח הגילאים הרלוונטי 64
שיעור המסרבים לענות אפסי או . היקף התשובות המלאות בשאלונים גבוה מאוד. שדיווחו שאינם בטווח הגילאים הרלוונטי 193-ול

המתייחסות לנכונות להירשם ללימודים בתנאי הפרדה מגזרית  ,  ובכללן שאלות הליבה של השאלון,  קרוב לאפס במרבית השאלות
אי  .  ומגדרית שונים לגובה השכר  שיעור  קיים רק בשאלה המתייחסת  גבוה  זה  (,  25%)השבה  אופיינית לשאלות בנושא  תופעה 

(Sousa-Poza and Henneberge, 2000 .) 
 . אך קו הטלפון שלהם לא היה תקין, אנשים נוספים 1,845נעשה ניסיון ליצור קשר עם  65

http://www.seker-k.co.il/plus/
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את תוקף הממצאים שיעלו   חזקבמטרה ללפיכך,   66. במסגרתו  מתקבלות להיות השפעה על התשובות ה

שאלות הליבה של המחקר בסדר    הוצגובכל אחת מהן  שמהסקר, נעשה שימוש בשתי גרסאות של השאלון,  

ש 67. שונה מהגרסאות  אחת  מהמשיבים.יכל  מחצית  עם  לראיונות  שניתנו   משה  התשובות  בין  השוואה 

בתהליך גיבוש הבדלים מובהקים.  ןלא נמצאו ביניהשבשאלות הליבה בשתי הגרסאות של השאלון מלמדת 

הנכללים באוכלוסיית היעד   ונשים וגברים חרדים בתחום  חוקרים, אנשי מקצוע  בצוות המחקר    נעזרהשאלון  

 בוצע פיילוט עם היציאה לסקר  קו משוב לגביו.  , אשר עברו על גרסאות מוקדמות של השאלון וסיפלהכשרות 

   שינויים.כמה  בשאלון בוצעו שאחריו  ,משיבים  90-כשבו השתתפו 

המדגם החרדית   כדי:  ייצוגיות  היעד  אוכלוסיית  את  מייצגת  הסקר  אוכלוסיית  שבה  המידה  את  לבחון 

ילאים גביה החרדית  י יה זו לבין האוכלוסיהשוואה בין אוכלוס  בוצעהלהכשרות ולימודים של משרד העבודה,  

, גדר: מהבאים מאפיינים  ה  ת שלושהתמקדה ב. ההשוואה  (2017)  הלמ"ססקר כוח אדם של  מתוך    ,45-18

בשני הסקרים  שהושוו התאים הנוצרים מהצלבת שלושת המשתנים הללו    כך  68,קבוצות גיל ומחוז מגורים 

ההשוואה מלמדת כי אוכלוסיית הסקר מייצגת  המשתנים הללו, ללא ההצלבות(.    ת מוצגת השווא  ח ב')בנספ

עד גיל )לנשים צעירות  ייצוג חסר  הם  הבולטים  ההבדלים    .הבדלים   כמהאת אוכלוסיית היעד, מלבד    היטב

  יתלהימנע מהטי כדי   69. ייצוג יתר לנשים במחוז דרוםייצוג חסר לנשים במחוז יו"ש ו  ,במרבית המחוזות (  30

תאים שנוצרו מהצלבת מאפייני כל הל  משקלות )מקדמי ניפוח(  חושבו,  הבדלים אלוממצאי המחקר בשל  

התפלגות   נעשתה השוואה ביןבשלב הבא  ( ומחוז מגורים.  45-31-ו  30-18)מקובצות  גיל  קבוצות  מגדר,  

השימוש ההתפלגות המקבילה לאחר  לבין    ,השימוש במשקלות לפני    של הסקר   בשאלות הליבההתשובות  

ש.  במשקלות בנספ  לראות   אפשרכפי  המוצגת  גבהשוואה  בה  , 'ח  התפלגויות  הבדלים  לפני התשובות  ין 

 עצמו ל כשון ששימוש במשקלות  וכימ  נקודות אחוז.  שתיעולים על    מקרה אינם   שוםבזניחים והשקלול ואחריו  

 הסקר הגולמיים. ממצאי את  במסגרת הדוח להציגהוחלט  70, חשש להטיית הממצאים מעלה 

 
  

 
הנקי מהשפעתן של  ,  כל שאלה חדשה באופן עצמאימרבית המחקרים שנעשו בתחום זה מלמדים כי משיבים אינם ניגשים ל 66

;  התשובה לשאלה מושפעת משאלה שנשאלה קודם לכן :  לסדר השאלות יש שלושה סוגים של אפקטים אפשריים.  שאלות קודמות
המתאם בין שאלה קודמת לשאלה הנוכחית משתנה כתלות בשאלה  ;  התשובה לשאלה מושפעת מהתגובה שניתנה לשאלה קודמת 

עם הטיות אלו היא שינוי  .  שנשאלה ראשונה רנדומלי ) אחת מהשיטות להתמודד   Rasinski, Lee and)של סדר השאלות  (  רצוי 
Krishnamurty, 2012 .) 

 . 41עד  30קדמו לשאלות  48עד  43בנוסף לגרסה המוצגת בנספח ז' נעשה שימוש בגרסה נוספת שבה שאלות  67
מכיוון שאין בנמצא נתונים ארציים של התפלגות זו    של החלוקה לזרמים פנים חרדיים בסקר,אין אפשרות לבחון את מידת הייצוג   68

   .על פי הגדרה עצמית, בקרב האוכלוסייה החרדית
מאוכלוסיית    9%נשים במחוז דרום מהוות  ; א"מאוכלוסיית סקר כ   30%מאוכלוסיית סקר זה, לעומת    20%  מהוות  30נשים עד גיל   69

 . א"מאוכלוסיית סקר כ  8%מאוכלוסיית סקר זה, לעומת  6%ש מהוות  "נשים במחוז יו ; א"וכלוסיית סקר כ מא 6%סקר זה, לעומת 
 . השימוש במשקלות מעניק משקל יתר למשיבים מסוימים על חשבון אחרים ומגדיל את טעות התקן 70
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 המקדים   המחקר האיכותנים מרכזיים מממצאי . 3

מגזרית:  הפרדה  כלפי  בעמדות  רבה  שונות  עלתה  החרדים  והגברים  הנשים  עם  האיכותניים  מהראיונות 

לפיה לא  שתפיסה פתוחה ביותר,  ללפיה הציבור הכללי מאיים ונחות מוסרית, ועד  שמתפיסה שמרנית ביותר,  

המרואיינים    בעמדות קיימת כל בעיה בלימודים ובעבודה עם הציבור הכללי. עם זאת, עלתה שונות קטנה יותר  

בחברה  כמשמעותית  נתפסת  לגברים  נשים  בין  שהפרדה  טענו  המרואיינים  מרבית  מגדרית.  הפרדה  כלפי 

לפיה יש לאפשר שהחרדית, בין אם בשל סוגיות הלכתיות ובין אם בשל הנוהג המקובל, ורובם הביעו עמדה  

)הכשרה מקצועית ראשונית, תואר לימודים בהפרדה מגדרית מסוימת, לפחות בשלב ראשוני של הלימודים  

ראשון(, כדי להקל על חרדים לצאת ללימודים מכווני עבודה. עם זאת, היתה שונות בדרגת ההפרדה המגדרית 

הפרדה מוחלטת בכיתות הלימוד, בקמפוס   יש לנקוטשסברו  כמה מהם    :כחיונית תפסו  שהמרואיינים השונים  

. היבט ההפרדה שנתפס כמשמעותי ביותר על ידי בלבד   הפרדה חלקית ב  סברו שיש צורך ובמרצים אך רובם  

עלה מהראיונות שקיימת   ,מרבית המרואיינים הוא הפרדה בין נשים לגברים בכיתות הלימוד. בהתייחס למרצים 

ירצו לגברים. חלק מהנשים  ירצו לנשים, אך לא מקובל שנשים    לגיטימציה קהילתית מסוימת לכך שגברים 

 לשינוי בתחום זה.אמרו שהן שואפות וזה  ממצבו תסכול טאבי החרדיות 

לימודים מעורבים עם  פני  חברה החרדית משמאפיין את ההמרואיינים נשאלו מהן הסיבות העיקריות לחשש  

שונות   לדעות  מחשיפה  חשש  מעלה  הכללי  הציבור  עם  שהמפגש  לכך  התייחסו  מרביתם  הכללי.  הציבור 

החרדיות ואף מעזיבת החרדיות. חלקם התייחסו גם לתחושה של חוסר  ולמחשבה ביקורתית, מפריצת החומות  

הכללית מצומצם   אוכלוסייהנוחות תרבותית. בקרב המרואיינים היה ייצוג גם לחרדים שהחיכוך שלהם עם ה

ישובים או בשכונות חרדיים  ילא חרדית והם גרים ב  אוכלוסייהקרי הם מעולם לא למדו או עבדו עם    .ביותר

זאת לחלוטין. מר לעומת  מוסרית.  וכנחות  כמאיים  הציבור הכללי  את  תפסו  אלה  מרואיינים שגרים    ,ואיינים 

באזורים מעורבים או עובדים עם עמיתים שאינם חרדים לא הפגינו תחושת איום מחיכוך עם הציבור הכללי. 

 יים. חלק ניכר מכלל המרואיינים רואים בחיכוך זה מצב טבעי, הכרחי ולעתים חיובי, במציאות הח

המרואיינים נשאלו מהן הסיבות העיקריות לחשש בחברה החרדית מלימודים של נשים וגברים ביחד. הנשים 

קציות עם גברים. אמהן לשמור על צניעותן ולהישמר מאינטרהרבנית, הקהילתית והחברתית  ציינו את הציפיה  

יותר ומאפשרת  להן  בנוסף ציינו שהן לא רגילות ללמוד עם גברים ולכן סביבת לימודים עם נשים בלבד נוחה  

קציות עם אלהן להתבטא באופן יותר חופשי. הגברים ציינו שיקולים הלכתיים, הנחיית רבנים וחשש מאינטר

 נשים, שעלולות להוביל ל"נפילות". 

הסכמה על כך שבכל חלקי החברה החרדית קיימת הקפדה רבה יותר על הפרדה    בקרב המרואיינים היתה

יציבה. חלק מהמרואיינים  זהות  לגיבוש  כקודם  מגדרית בגילאים הצעירים, לפני הנישואים, בשלב שנתפס 

מעורבת   בסביבה  עבודה  עם  או  לימודים  עם  שההתמודדות  יותר  נעשתה  העידו  הגיל,  בשבילם  קלה  עם 
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לאחר חשיפה  גם קלה יותר הפכה לההתמודדות שחלקם העידו סיון החיים. יגרות ורכישת נ הנישואים, ההתב

 במסגרת לימודים או עבודה.  ,ראשונית חיובית לסביבה מעורבת מגזרית ומגדרית 

ללימודים במוסד נפרד מהציבור הכללי, הכולל הפרדה בין נשים לגברים, ציינו שיש  המרואיינים  שהיתרונות  

וירה, אופי האנשים הלומדים במוסד ובכלל זה האוסביבת הלימודים לאדם חרדי, של  ההתאמ: מפורטים להלן

וקבלת אישור רבני. הנשים ציינו את הנוחות שבלמידה עם נשים בלבד ואת היכולת לשלב את הלימודים עם  

לים יד המקחיי משפחה, בשל התחשבות רבה יותר מצד מוסד הלימודים. עוד צוינו תנאי הקבלה ודרישות הלימו 

לימודים במוסד  שנשים ציינו  כמה  החרדית, ותמיכת המשפחה והקהילה.    אוכלוסייהבמוסדות ייעודיים ליחסית  

 אליה נחשפו. שהחרדית היו האפשרות היחידה  אוכלוסייהייעודי ל

המרואיינים ללימודים במוסד לציבור הכללי, ללא הפרדה מגדרית, הם למעשה תמונת  בהם נקבו  היתרונות ש

החרדית, ואלו הם: איכות המוסד,    אוכלוסייהלמוסדות ייעודיים לבנוגע  הראי של החסרונות שציינו המרואיינים  

רדיים, שנתפסת על ידי מרבית המרואיינים כגבוהה משמעותית במוסדות לציבור הכללי לעומת המוסדות הח

ובהמשך לכך היכולת למצוא עבודה ולהתפרנס בעקבות הלימודים. יתרונות נוספים שעלו היו הכנה לעבודה 

בסביבה מעורבת, מעצם ההתנסות בלמידה בסביבה כזו, ובניית רשת קשרים שתסייע בעולם העבודה. כמה  

חופש מחשבה והבעת ביקורת.   בשונה מהמוסדות הייעודיים לחרדים, מוסדות אלו מאפשרים שמרואיינים ציינו  

עקרונות  של  מסוימת  שחיקה  היו  הכללי  לציבור  לימודים  למסגרות  בהתייחס  שצוינו  העיקריים  האתגרים 

תוביל  הביקורתית  שהחשיבה  וחשש  מקובלים  לא  ולדיבורים  צנוע  לא  ללבוש  חשיפה  למשל  חרדיים, 

כה משפחתית או קהילתית וקושי לגשר  ל"התפוררות החומות". אתגרים נוספים שצוינו היו חשש מהעדר תמי

 על פערים לימודיים )למשל באנגלית(. 

הן   והמגדרית  המגזרית  ההפרדה  בנושא  ביותר  השמרניות  החרדיות  שהקבוצות  עלה  המרואיינים  מדברי 

חסידויות מסוימות, ביניהן חסידות גור וחסידות ויז'ניץ. לטענת חלק מהמרואיינים הקבוצות הללו משפיעות על  

אינן משקפות את התפיסה הרווחת ב השי יותר. הקבוצות    אוכלוסייהח בנושא, אך  החרדית, שהיא מתונה 

 שנתפסות כמתונות ביותר בנושא ההפרדה הן חסידי חב"ד וחרדים ספרדים. 

כמה   מעורבות.  במסגרות  חרדים  של  לימודים  מצמצמת  נפרדים  מסלולים  של  שפתיחה  עלה  מהראיונות 

בו  שאך משנפתחה מסגרת ייעודית לחרדים בתחום הלימודים    ,וד במסגרת מעורבת מהמרואיינים התכוונו ללמ 

התעניינו החליטו ללמוד במסגרת הייעודית. עם זאת, כמה מרואיינים שנרשמו למסגרת מעורבת מתוך אילוץ, 

שבו התעניינו או באזור המגורים, הפיקו  הלימודים  כיוון שלא היתה אופציה של מסגרת עם הפרדה בתחום  מ

 בט הלימודי והתעסוקתי וחוו התקרבות לחלקים אחרים בחברה. ימכך רבות בה
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   ממצאי המחקר הכמותי . 4

 

דמוגרפיי יוצגו מאפיינים  אוכלוסיית המחקר.    מאפייני השכלהו  ם ראשית  ארציים כשל  נתונים  כל שקיימים 

ה  י ייצוגיות המדגם ביחס לכלל האוכלוסילשקף את    כדיאף הם,  יוצגו    ה החרדית י האוכלוסי  הנוגעים למאפייני

מאפייני הפרדה מגזרית ומגדרית במוסדות הלימוד העל תיכוניים ובמקומות העבודה. גם  יוצגו    .החרדית בארץ

יוצגו   ומגדרית ממצאים המרכזיים, העוסקים בהלאחר מכן  עמדות אוכלוסיית המחקר לגבי הפרדה מגזרית 

בכלל זה יוצגו השיקולים המרכזיים שהנחו את המשיבים בבחירת מוסד .  מוכווני תעסוקהבהכשרות ובלימודים  

והשיקולים   בעבר  תיכוני  על  ינחולימודים  כי  צופים  לימודי   שהמשיבים  או  הכשרה  מוסד  בבחירת  אותם 

יוצגו שאלות הליבה של כמו כן  הנוגעים להפרדה מגזרית ומגדרית.    שיקולים כמה  הנדסאות עתידי, ביניהם  

הנכונות    ,המחקר את  תנאי הרשמה  לשקול  של המשיבים  הבוחנות  בהינתן  הנדסאות  או  ללימודי הכשרה 

ובאזור הפרדה שונים, תוך הצגת מצב של אילוץ )קורס הכשרה יחיד   בתחום הלימודים המעניין את הפרט 

ב  (.מגוריו יוצגו  העמיק את  לכדי  יה,  יעל פי מאפיינים מרכזיים של האוכלוס   ,פילוחים שונים שאלות הליבה 

בעמדות אלו באוכלוסיית המחקר. לבסוף יוצג מודל רב משתני לניבוי הנכונות   השונות הקיימתההבנה של  

יוצגו הנתונים  רשם ללימודים עם הציבור הכללי, ללא הפרדה מגדרית.  ילה לנשים בחלוקה  לאורך כל הדוח 

המשמעותיים  ולגברים  ההבדלים  בשל  החרדית  הקיימים  ,  מסלול  מבחינת  הללו  בוצות  הקשתי  בין  בחברה 

 .הפרדה מגזרית ומגדרית ל געבנוהעמדות צפויים להשפיע על הההכוונה החברתית ומערך הציפיות, , החינוך

 ר אוכלוסיית הסק  רקע של מאפייני 4.1

ח  (, בדומה לשיעורם בסקר כ"א )נספ47%גברים )  712-( ו53%נשים )  799: אוכלוסיית הסקר כוללת  מגדר

 (.  ב'

זו להתפלגות  1: ההתפלגות הגילאית מוצגת בתרשים  גיל . כפי שנכתב בפרק השיטה, השוואת התפלגות 

( וייצוג יתר של 30עד גיל  ה החרדית בסקר כ"א מלמדת על ייצוג חסר של נשים צעירות )יארצית של האוכלוסי

 (. ח ג'תה לכך השפעה זניחה על ממצאי המחקר )נספינשים מבוגרות. עם זאת, נמצא שה
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 (707גברים= N, 792נשים= N) פי מגדרל גיל, ה קבוצות  – 1תרשים 

ה יהאוכלוסי  דומה לנתוניזהו נתון    .מהנשים(   82%-מהגברים ו  84%מהמשיבים נשואים )  83%:  מצב משפחתי

 . נשואים   44-20הנשים בגילאים  מ  87%-הגברים ומ  81%שלפיהם    ,של הלמ"ס  הסקר החברתי  החרדית מתוך

)סטיית תקן   4.8  הוא  , שמספרם הממוצע  מהמשיבים יש ילדים   94%-ל  גרושים.  1%-ו  רווקים נוספים    16%

2.42.) 

זרמים חרדיים מוצגת ב אוכלוסיית המחקר  התפלגות    :קבוצתית השתייכות   . אין כיום בנמצא 2  תרשים לפי 

לגבי התפלגות הזרמים באוכלוסי בין  למצוא פערים לא מבוטלים    אפשרוה החרדית,  ינתונים חד משמעיים 

קיים ייצוג משמעותי לכל אחד בסקר הנוכחי  לראות כי    אפשרעם זאת,   71.שבחנו משתנה זהשונים  סקרים  

( הליטאי  העיקריים:  הזרמים  ) 37%משלושת  הספרדי   ,)33%( והחסידי  )  ות חסיד לן  כו,  (24%(  (,  2%חב"ד 

חסידויות   40-למעלה מ  מיוצגות באוכלוסיית הסקר    משאר החסידויות. בקרב החסידים   כזרם נפרד   ת הנתפס

כלל מ   1.5%-ו  2%,  3%,  5%, המהוות  וברסלב  דומיננטיות החסידויות הגדולות גור, ויז'ניץ, בעלזביניהן  שונות, ש

ייחודיים בחברה החרדית  שתי קבוצות נוספות בעלות מאפיינים  סקר זה בחן  .  בהתאמה  ,אוכלוסיית המחקר

שונים( לזרמים  משתייכים  המהווים    :)שחבריהן  בתשובה,  המחקר  11%החוזרים   72, מאוכלוסיית 

נמצאו  כפי שנכתב לעיל,   73.מאוכלוסיית המחקר  7%, המהווים  ארצות המערבחרדים ילידי    –וה"חוצניקים"  

בראיונות האיכותניים ובמחקרים נוספים הבדלים בין המשתייכים לזרמים השונים מבחינת מידת ההחמרה  

הכללית.   מהחברה  ובהיבדלות  הזרמים בצניעות  בין  בחלוקה  גם  המרכזיים  המחקר  ממצאי  יוצגו  לפיכך 

 המרכזיים.

 
בדומה  )שבחנו את התפלגות הזרמים על פי הגדרה עצמית  (,  2017)ומלחי  (  2017)מלאך וכהנר  (,  2019)במחקריהם של ברק קורן   71

כולל  )   33%  -חסידים  ;  בסקר הנוכחי  37%לעומת    34%-ו  37%,  39%  -ליטאים  (:  בהתאמה)נמצאו ההתפלגויות הבאות  (,  לסקר זה
 .  בסקר הנוכחי 33%לעומת  26%-ו  23%, 20% -ספרדים ; בסקר הנוכחי 24%לעומת  27%-ו  28%(, דניקים"חב

 . לא מזוהים 9%-דניקים ו "חב  4%, חסידים 7%, ליטאים 20%, מהחוזרים בתשובה באוכלוסיית הסקר הם ספרדים 60% 72
 . לא מזוהים 4%-חב"דניקים ו 5%, חסידים 18%, ספרדים  26%, הם ליטאים" חוצניקים"מהמשיבים שהגדירו את עצמם  46% 73

14%

16%

23%

19%
20%

8%

16%

22%
23%

16%
14%

9%

41-4536-4031-3526-3021-2518-20

גברים נשים
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 (700גברים= N, 780נשים= N) פי מגדרל זרמים חרדיים,  – 2תרשים 

 

ייצוג  קיים  סקר באוכלוסיית המלמדת כי    ,3  תרשים ב התפלגות יישובי המגורים, המוצגת :  יישוב ומחוז מגורים 

 ים מאוכלוסיית המחקר מתגורר  68% 74. מעורבות ובערים החרדיות הבערים  המרכזיים,  לכל הריכוזים החרדיים  

 ים החרדית מתגורר  אוכלוסייהמה   74%לפיהם  שישובים המוצגים בתרשים, בדומה לנתוני למ"ס,  יבשבעת ה

(. כפי שתואר ב'  )נספח  התפלגות מחוזות המגורים דומה להתפלגות המקבילה בסקר כ"א 75. אלו שובים  יבי

וייצוג יתר לנשים במחוז דרום   ,בפרק השיטה יו"ש  ייצוג חסר לנשים במחוז  תה לכך השפעה  יאך ה  ,נמצא 

 .(פח ג'נס) זניחה על ממצאי המחקר

 (708גברים= N, 791נשים= N) שובי מגורים, לפי מגדריי – 3תרשים 

 
 

בה כל השכנים או מרביתם חרדים,  שבשכונה    ים מאוכלוסיית הסקר מתגורר  70%:  חרדיות שכונת המגורים 

השכנים או רובם   בה כל שמתגוררים בשכונה    11%-מהשכנים חרדים ו  בה חלק שמתגוררים בשכונה    19%

 . אינם חרדים 

  

 
 . ואספר עמנואל, קרית יערים, ד" כפר חב , רכסים: בסקר מיוצגים גם יישובי גרעין חרדיים קטנים יותר  74
 .  2020(, קלינר)קסיר  75

5%
2%

24%

32%

38%

4%
3%

23%

34%35%

ליטאיספרדיחסידידניק"חבלא מזוהה

גברים נשים

23%

5%
4%5%

7%
5%

22%22%
24%

4%
6%6%6%

7%

16%

22%

ירושליםבני ברקבית שמשמודיעין עליתאשדודאלעדביתר עליתאחר

גברים נשים
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 מאפייני השכלה של אוכלוסיית הסקר 4.2

 
גברים חרדים,   עוברים ש נתוני ההשכלה של אוכלוסיית הסקר משקפים את ההבדלים בין המסלול החינוכי  

 .פרנסהלחיי  ןהנשים החרדיות, המוכוו  עוברות ש לעומת המסלול החינוכי  ,ללימודים תורניים  המוכוון

בקרב   בתיכון עיוני;  6%-בישיבה תיכונית ו  9%למדו בישיבה קטנה,    82%  ,בקרב הגברים   :השכלה תיכונית 

   בתיכון עיוני. 19%-למדו בסמינר ו 79% ,הנשים 

מציג את התפלגות התעודה או התואר   4  תרשים :  לקראת תעסוקה  על תיכוניומוסד לימודים    תעודה אחרונה

בעלי תעודת סיום שהם  )או    תעודהכל    איןמהגברים    56%-ל  לראות כי  אפשר  הגבוה ביותר, בחלוקה לפי מגדר.

ללימודים תורניים  , תוצאה של התמסרות  (, תעודות חסרות ערך בשוק העבודהבית ספר יסודי או חטיבת ביניים 

רק   76.בישיבה או בכולל למדובמועד הסקר מהגברים שהשיבו על הסקר ציינו כי   68% . אכן, בישיבה או בכולל

( תיכונית כלשהיציינו שמהגברים  (  %32כרבע  על  )  :רכשו תעודה   78ולנטיוויותואר אק 77, (8%תואר אקדמי 

כולל תעודת הוראה ותעודת הכשרה  ,  ( או תעודת סיום בית ספר על תיכוני שאינה אקדמית 3%הנדסאי )  ,(2%)

ציינו    .(10%)  מקצועית  תיכוני  העל  הלימודים  למוסד  שהתייחסה  או למדו  כי  מהגברים    9%בשאלה  בעבר 

במכללה    8%,  מקצועית, הכשרת מורים או הכשרה במסגרת צבאית(הכשרה  )  במוסד הכשרה   במועד הסקר

 79,(19%רכשו תעודה על תיכונית: תואר אקדמי )שציינו    %47  ,בקרב הנשים   ה.באוניברסיט  4%-ו  אקדמית 

)וויותואר אק תיכוני שאיננה אקדמית )4%(, הנדסאי )14%ולנטי  סיום של בית ספר על  או תעודת   )37%.) 

  12%במכללה אקדמית,    19%בסמינר,    בעבר או במועד הסקר  מהנשים למדו  43%  ,באשר למוסד הלימודים 

 .  במוסד ללימודי הנדסאות  2%-באוניברסיטה ו 6%במוסד הכשרה, 

 
  

 
 מתוכם ציינו שהם עובדים במקביל ללימודים בישיבה/כולל.  30% 76
בעוד  ,  מהנשים כי הם בעלי תארים  25%-מהגברים ו  8%מציין כי בסקרים שנעשים באוכלוסייה החרדית מעידים  (  2017)רגב   77

 . הם אכן בעלי תארים 35-25מהנשים בקבוצת הגיל  8%-מהגברים וכ 2.5%שמיים רק שעל פי נתונים מינהליים ר
 .הוא נלמד במוסדות חרדיים ומוכר בתפקידי חינוך מסוימים לצורכי שכר בלבד.  תואר אקוויוולנטי אינו אקדמי 78
 ( 2017ראו הנתון המקביל בכלל האוכלוסייה בהערת שוליים קודמת בסעיף זה )רגב,  79
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 (702גברים= N, 797נשים= N)  , לפי מגדרתואר הגבוה ביותראו ה  ה תעודה  – 4תרשים 

 
 

תיכוני העל  הלימודים  מוסד  )  55%:  מאפייני  ו  %48מהמשיבים  לומדים   (מהגברים   %32-מהנשים  או  למדו 

  50%היו הוראה או חינוך )בקרב קבוצה זו  תחומי הלימוד השכיחים ביותר  .  כוון לתעסוקהוהמ  במוסד על תיכוני

בקרב המשיבים שלמדו בעבר או במועד הסקר בסמינר, (.  מהמשיבים   13%מהמשיבים( ותוכנה/מחשבים )

-מהנשים ו  57% מהמשיבים;  34%אלה היוו  )  מוסד להכשרה מכוונת תעסוקהבמוסד ללימודי הנדסאות או  ב

 80.מהגברים( 40%-מהנשים ו 50%) העבודהמעניק תעודה של משרד המוסד למדו ב  49% ,מהגברים( %9

 

 ובמקומות העבודהעל תיכוניים המאפייני הפרדה מגזרית ומגדרית במוסדות הלימוד  4.3

הפרדה במוסדות  מאפייני המציג נתונים באשר ל  5תרשים  :  העל תיכוניים   מאפייני הפרדה במוסדות הלימוד 

ה החרדית, ילאוכלוסיהמיועד  למדו במוסד   81שלמדו במוסד על תיכוני   מהמשיבים   72%הלימוד העל תיכוניים.  

 12%-בו לא קיימת הפרדה מגדרית ושיה הכללית,  יבמוסד לאוכלוסלמדו    14%;  קיימת הפרדה מגדרית בו  ש

רק עם נשים או רק עם גברים,  )  בו הלימודים עם מגדר אחד   התקיימוה הכללית שבפועל  יבמוסד לאוכלוסילמדו  

 מתכת או    כמו חשמל  ,המין השני  או בנות   אליו בני  להירשםנוטים  לא  ששהלימודים היו בתחום    למשל במקרה

(  38%יה הכללית )ישלמדו במסגרת לאוכלוסהגברים  שיעור    .(חן לנשיםהטיפוח  או    טיפול בגיל הרךלגברים ו

הדבר נובע מכך שקיימת מערכת נרחבת של להניח ש  אפשר.  ( 21%הנשים )  השיעור המקביל בקרבגדול מ

ה את  המכשירה  יעקב(,  )בית  חרדיות  לבנות  קהילתיים  פנים  הקהילה   נשים מוסדות  בתוך  העבודה  לשוק 

  , המוסללים ללימודים תורניים. החרדים  גברים ל, אך לא קיימת מערכת מקבילה ובהפרדה מגדרית 

  

 
 .נוספים לא ידעו להשיב על כך  15% 80
 .מהגברים( 23%-מהנשים ו  84%מהמשיבים ) 55%שהיוו, כאמור לעיל,  81

4%
2%

6%
2%3%

10%

5%

12%

56%

1%
5%

14%14%

4%

37%

9%
12%

3%

תואר אקדמי  תעודה אחרת
שני או שלישי

תואר אקדמי  
ראשון

בית ספר על הנדסאיתואר ֶאְקִוָויוֶלְנִטי
תיכוני

חסרי תעודהתיכוןבגרות

גברים   נשים



 

27 

 ( 133גברים= N, 601נשים= N) , לפי מגדרתיכוניים-הפרדה מגדרית במוסדות הלימוד העל – 5שים תר

 

- למדו בכיתות נפרדות מגדרית ו 89% ,מתוך המשיבים שציינו כי למדו במוסד שמתקיימת בו הפרדה מגדרית 

רק  מהנשים למדו    47%-מרצים )גברים( ו  רק עם מהגברים למדו    92% 82. למדו בקמפוס נפרד מגדרית   2%8

המרצים    מרצות.עם   למגדר  בהתייחס  הקבוצות  שתי  בין  בראיונות  ההבדל  שעלו  הממצאים  את  מחזק 

קודמים   האיכותניים  החרדית    ם לפיהש  ,ובמחקרים  שבחברה  אך  מקובל  לנשים  מרצים  מקובל גברים  לא 

 . נשים מרצות לגברים ש

מהגברים( עבדו במועד הסקר.   48%-ו 83מהנשים  76%מהמשיבים )  62%  מאפייני הפרדה במקומות העבודה:

על   העומדים  הארציים,  התעסוקה  לשעורי  דומים  אלה  ו  75%)  60%נתונים  הנשים  בקרב    43%-בקרב 

זו )היקפי משרה, סיבות למשרה חלקית ושכר( מוצגים    אוכלוסייהמאפייני תעסוקה מרכזיים של   84. הגברים(

( עובדים  66%)  משיבים מרבית ה.  6היקף ההפרדה המגזרית במקומות העבודה מפורט בתרשים  .  ח ד'בנספ

השיעור הגבוה של עובדים בהפרדה מגזרית נובע במידה    בהם כל העובדים או רובם חרדים.שבמקומות עבודה  

)  51%-רבה מכך ש ו  58%מהמשיבים  החינוך,    38%-מהנשים  בענף  מועסקים  החינוך ומהגברים(  מערכת 

  85. מטבעהנפרדת החרדית 

  

 
 . נוספים לא ידעו בוודאות אם בקמפוס יש הפרדה מגדרית 8% 82
 (. 1.7%)בכלל זה נשים שהיו בחופשת לידה במועד הסקר  83
 .2017נתוני סקר כ"א של הלמ"ס,  84
בעוד שבקרב שאר העובדים ,  ענף החינוך ציינו שכל העובדים או רוב העובדים במקום עבודתם חרדיםמהמשיבים שעובדים ב  83% 85

 .כי במקום עבודתם כל העובדים או רובם חרדים 48%ציינו 

25%

13%

60%

11%11%

77%

לאוכלוסיה החרדית עם הפרדה מגדריתבפועל לימודים עם מגדר אחד, לאוכלוסיה הכלליתלאוכלוסיה הכללית ללא הפרדה מגדרית

גברים נשים
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 ( 336גברים= N,  593נשים=  N) במקומות העבודה  מגזרית )הרכב העובדים(ה הפרדה היקף ה  – 6תרשים 

 
 

( עובדים במקומות  66%. מרבית המשיבים )7היקף ההפרדה המגדרית במקומות העבודה מפורט בתרשים  

( עובדים במקום 27%נוספים עובדים לבד. כרבע )   7%-ו  בהם קיימת הפרדה מגדרית ברמה כלשהיש עבודה  

גם במקרה זה השיעור הגבוה של עובדים במערכת החינוך מסביר את שיעור  עבודה ללא כל הפרדה מגדרית. 

בין שני סוגי ההפרדה. מתוך   מלאהכי לא קיימת חפיפה  מעניין לציין   86. ההפרדה הגבוה במקומות העבודה 

התקיימה הפרדה   16%-ממקומות העבודה(, ב  66%) ובדים או רובם חרדים בהם כל העשמקומות העבודה  

שיעור הנשים העובדות במקומות עבודה  לא התקיימה כלל הפרדה מגדרית.    11%-מגדרית חלקית בלבד וב

יתכן  יו  שיעורן הגבוה יותר בענף החינוךעם הפרדה מגדרית גבוה במובהק מזה של הגברים, ככל הנראה בשל  

 . על צניעותןח חברתי הדוק יותר פיקובשל  שגם 

 
 (337גברים= N, 945נשים= N) 87הפרדה מגדרית )בין נשים לגברים( במקומות העבודה  – 7תרשים 

 

 

  

 
מוחלטת  70% 86 מגדרית  הפרדה  קיימת  עבודתם  שבמקום  ציינו  החינוך  בענף  שעובדים  שאר   32%לעומת  ,  מהמשיבים  בקרב 

 . העובדים
בהפרדה חלקית הכוונה, למשל, למקומות עבודה  .  הפרדה מוחלטת כוללת גם מקומות עבודה שבהם יש רק נשים או רק גברים 87

 (. כך נוסחו השאלות) אך קיימות אינטראקציות בין נשים לגברים , שבהם נשים וגברים יושבים בחדרים שונים

12%
16%

10%
13%

49%

6%

17%

9%

18%

50%

אני החרדי היחידי במקום  
העבודה

כל העובדים חרדיםרוב העובדים חרדיםכמחצית מהעובדים חרדיםמיעוט מהעובדים חרדים

גברים   נשים

9%

30%

15%

45%

6%

25%

17%

52%

הפרדה מוחלטת הפרדה חלקית ללא הפרדהעובד לבד

גברים נשים
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 מוכווני תעסוקהלימודים בעמדות לגבי הפרדה מגזרית ומגדרית בהכשרות ו 4.4
 

נבחנו באמצעות שתי    מוכווני תעסוקהלגבי הפרדה מגזרית ומגדרית בהכשרות ובלימודים    המרואיינים עמדות  

ל המיוחסת  ההשפעה  למידת  באשר  מקובלות  שאלות  כוללת  הראשונה  הסדרה  שאלות.  של   11-סדרות 

  ומסלול הלימודים. סדרת הלימודים  על בחירת מוסד  ביניהם מאפייני הפרדה מגזרית ומגדרית,  ושיקולים שונים,  

( וכן  בעבר או במועד הסקרשאלות זו נשאלה בהתייחס למוסד הלימודים העל תיכוני האחרון )בקרב מי שלמד  

מורכבת יותר וכוללת   יה יסדרת השאלות השנ בהתייחס למוסד לימודים עתידי )בקרב כלל המשיבים בסקר(.  

ית שונים, תוך הצגת מצב ללימודים בתנאי הפרדה מגזרית ומגדר  להירשם של המשיבים    נכונותם שאלות לגבי  

קיים   הלימודים  :  אילוץשבו  בתחום  יחיד  הכשרה  את קורס  מגוריו  הפרט  המעניין  נעשית   בשאלות .  ובאזור 

הבחנה בין היבטי ההפרדה הבאים: מגדר המרצים, מגדר הסטודנטים בקמפוס ומגדר הסטודנטים בכיתה, 

להלן יוצגו   .והפרדה מהציבור הכללי)ישיבה נפרדת עם ובלי מחיצה(  סידורי ישיבה בתוך הכיתה עצמה  כולל  

יה  יינים מרכזיים של האוכלוסעל פי מאפי  ,השאלות יוצגו בפילוחים שונים ת.  הממצאים משתי סדרות השאלו

להעמיק את ההבנה של השונות הקיימת  כדי  )מגדר, עניין בלימודים עתידיים, מצב משפחתי, זרם חרדי ועוד(,  

  88. באוכלוסיית המחקר הנוגעות להפרדה מגזרית ומגדרית בעמדות 

 האחרון השיקולים שהשפיעו בשלב בחירת מוסד ההכשרה או הלימודים 4.4.1

מ תיכוני  על  במוסד  שלמדו  )והמשיבים  לתעסוקה  ו  84% מהמשיבים;  55%כוון  מהגברים(    23%-מהנשים 

לגבי   אחד שיקולים    11המידה שבה  נשאלו  הלימודים.  או  מוסד ההכשרה  בבחירת  עליהם  שונים השפיעו 

בקמפוס   ושלושה שיקולים מתייחסים להפרדה מגדרית: בכיתות הלימוד,מגזרית  מתייחס להפרדה  השיקולים  

רבה"את    מציג   9תרשים    ובמרצים. "במידה  המשיבים  לשיקולים   שיעור  לפי השונים   בהתייחס  בחלוקה   ,

להם  89. מגדר שיוחס  החשיבות  סדר  פי  על  מסודרים  המשיבים   השיקולים  כלל  ידי  לימין  –  על  . משמאל 

בהדגשה מסומנים  ומגדרית  מגזרית  להפרדה  הנוגעים  בראיונות לראות   אפשר.  השיקולים  גם  שעלה  כפי   ,

לשיקול המתייחס להפרדה בכיתות הלימוד היתה ההשפעה הגדולה ביותר, על נשים ועל גברים שהאיכותניים,  

 
ין מאפייני ההפרדה לבין מאפייני האוכלוסייה באמצעות מבחן  בפילוחים המופיעים בתרשימים המוצגים בפרק זה נבחן הקשר ב 88

(, המשמש לבדיקת הקשר בין משתנים קטגוריאליים )שמיים( או משתנים בסולם סדר עד ארבע רמות. במקרה אחד  2חי בריבוע )
בין שני מדגמים נבחן הפער בין העמדות כלפי הפרדה בשתי נקודות זמן באמצעות מבחן וילקוקסון, המשמש לבדיקת הפרשים  

(.  P<.001  ,*P<.05**מזווגים בסולם סדר. במידה שהקשר בין המשתנים נמצא מובהק הוא מסומן בתרשים באמצעות כוכביות ) 
מוצגות   כאשר  התרשים.  בכותרת  מובהק(  שהקשר  )במידה  הכוכביות  מופיעות  אחת,  שאלה  התפלגות  בתרשים  מוצגת  כאשר 

הכוכביות מופיעות  שאלות,  כמה  )העמודות    בתרשים  ושאלה  שאלה  כל  המציגות  המשנה  בכותרות  מובהק(  שהקשר  )במידה 
השונות(. יש לציין כי בבדיקת מובהקות הקשר בין מאפיינים שונים לבין השיקולים שהשפיעו או צפויים להשפיע על הפרט בבחירת  

בינונית, במידה מועטה וכלל לא(    מוסד הכשרה/לימודים, נעשה שימוש בכל טווח ההתפלגות של המשתנה )במידה רבה, במידה
 למרות שבתרשימים השונים הוצג רק שיעור המשיבים שהשיבו "במידה רבה", במטרה שלא להעמיס ויזואלית. 

  , (כפי שנעשה לעתים  ,"במידה בינונית "ולא לצרף אליהם את שיעור המשיבים  " ) במידה רבה"הוחלט להציג את שיעור המשיבים   89
" במידה רבה "שכן כוונת השאלות היתה ללמוד מהם השיקולים המשמעותיים ביותר מבחינת המשיבים וממילא שיעור המשיבים  

 .הוא גבוה בהתייחס לשיקולים השונים
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שני השיקולים  אך  . השיקול המתייחס להפרדה בקמפוס הלימודים הוא הבא בחשיבותו בקרב הנשים,  כאחד 

הכללי  –הנוספים   מהציבור  במרצים    הפרדה  מגדרית  פחות    – והפרדה  כחשובים  הנשים  ידי  על  נתפסים 

המשפחה תמיכת  בלימודים,  עניין  הלימודיםו  משיקולי  ההפרדה  מבחינת  .  איכות  שיקולי  שלושת  הגברים 

היו חשובים פחות מאשר השילוב עם חיי משפחה או  במרצים, בקמפוס ומהציבור הכללי  הפרדה  :  הנוספים 

בלימודים.   והעניין  חשיבות  עבודה  שמייחסות  הנשים  הכלליה  ישיקולל שיעור  מהציבור  הפרדה הפרדה   ,

ב גבוה  בכיתה  והפרדה  הגברים,  מובהק  בקמפוס  בקרב  המקביל  שהמסלול  וכימהנראה  ככל  מהשיעור  ון 

ך בלימודים בסמינר לנשים, בעוד שלגברים לא קיימת מסגרת  כרו  נשים חרדיות תעסוקתי המקובל ל -החינוכי

 מקבילה. 

  
,  אחרוןלימודים /בבחירת מוסד ההכשרה היתה השפעה רבה שונים המשיבים כי לשיקולים  – 9רשים ת

 90(135עד  129גברים= N, 612עד    597נשים= N) על פי מגדר

 
**P<.001  *P<.05 

שמוסד   הנשים  בין  האחרוןהשוואה  לבין  או    הלימודים  הוא סמינר  שלהן  הלימודים  ההנוכחי  שמוסד  נשים 

אחר  או    האחרון הוא  שלהן  מעניינים.(  10)תרשים  הנוכחי  ממצאים  ל  מניבה  בשלב  לעיל,    אמור בהמשך 

חרדית  לאישה  המקובל  המסלול  בסמינר,  לה 91, הלימודים  רבה  חשיבות  הנשים  ההפרדה  ימייחסות  בטי 

מסלול החינוך שלהן.  מהם חלק מובנה  אלה  מאפיינים    .בכיתה, בקמפוס, מהציבור הכללי ובמרצים השונים:  

לסמינר,   נוסף, מעבר  ללימודים במוסד  נשים שממשיכות  זאת, בקרב  היא של  חשיבות  העם  אלו  שיקולים 

 
מציג את טווח המשיבים בשאלות הנוגעות לשיקולים השונים   N-כל שיקול הוצג כשאלה נפרדת )ראו השאלון בנספח ז'(. טווח ה  90

אשר הורדו מהנתונים המוצגים(. הערה זו נכונה לכל הלוחות מכאן ואילך   –מת שונות בשל מספר שונה של משיבים "לא יודע" )קיי
 בדוח זה, שבהם מופיע טווח משיבים.

 . מהנשים מאוכלוסיית המחקר למדו בסמינר בגילאי התיכון 79%, כפי שצוין לעיל 91

40%
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67%
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71%

36%
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61%

67%
62%

69%71%
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בפניהן    פתוחות פחות הדוק,  עליהן  הן בדרך כלל נשואות והפיקוח החברתי  במובהק נמוכה יותר. בשלב זה  

 שונה. מאזן השיקולים ו ,, מעבר למוסדות הפנים קהילתיים אפשרויות לימודים נוספות 

 
לימודים אחרון, על  ה כי לשיקולים שונים היתה השפעה רבה בבחירת מוסד    הנשים שהשיבו  –  10תרשים  

 ( 287עד  280מוסדות אחר=  N,  325עד  307סמינר= N) (מוסד הלימודים )סמינר מול מוסדות אחריםסוג פי 

 

  המשיבים נשאלו בשאלה פתוחה אם היו שיקולים מרכזיים אחרים שהשפיעו על בחירתם במוסד הלימודים 

כהאחרון ידי  על  לעיל(  המפורטים  לשיקולים  )בנוסף  שצוין  ביותר  השכיח  השיקול  היה   10%-.  מהמשיבים 

לאורח החיים החרדי, בכלל זה אישור רבנים ותכנים מפוקחים ומותאמים לאוכלוסייה  התאמת מוסד הלימודים  

 היכולת להתקבל ללימודים ולסיימם בהצלחה ושיקולים חברתיים.   החרדית. בנוסף צוינו בשיעורים נמוכים יותר

 עניין עתידי בהכשרה או בלימודי הנדסאות לקראת השתלבות בתעסוקה  4.4.2

 23%עניין עתידי כלשהו בהכשרה או בלימודי הנדסאות לקראת השתלבות בתעסוקה.    מהמשיבים הביעו  51%

לא הביעו בכך כל עניין.   49%.  הבמידה מועט  10%-במידה בינונית ו  18%התעניינו בכך במידה רבה,  מהם  

הגברים החרדים בלימודים   שמביעים לראות שהעניין    אפשר.  11בתרשים  בחלוקה מגדרית  נתונים אלו מוצגים  

מרבית ואכן,  .  תוצאה של ההכוונה החברתית השונה,  הנשים   שמביעות   מהענייןבמובהק    נמוך  מוכווני תעסוקה

)  הגברים שלא הביעו כל עניין בלימודים עתידיים  רובם לומדים    ,(82%לא למדו גם בעבר במוסד על תיכוני 

לעומת זאת, מרבית הנשים שלא הביעו   (.56%שים עבודה )(, אינם עובדים ואינם מחפ75%בישיבה או בכולל )

, שהרי הסמינרים הם חלק מהמסלול המקובל לאישה (79%במוסד על תיכוני )כבר  עניין עתידי בלימודים למדו  

מציג את העניין בלימודים בחלוקה לפי לימודים    12תרשים    (.79%ורובן עובדות או מחפשות עבודה )  החרדית,

בקרב הנשים   59%במוסד על תיכוני שיעור העניין בלימודים )בעבר  בקרב מי שלמדו  קודמים במוסד על תיכוני.  

בקרב    48%מהשיעור המקביל בקרב מי שלא למדו בעבר במוסד כזה )משמעותית  ( גבוה  הגברים בקרב    57%-ו

 . הגברים(בקרב  41%-הנשים ו
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בתעסוקה   –  11תרשים   השתלבות  לקראת  הנדסאות  בלימודי  או  בהכשרה  העתידי  העניין  לפי  ,  מידת 
 גברים(   701נשים,  779) **מגדר

 
**P<.001 

 

לפי לימודים  בהכשרה או בלימודי הנדסאות,  כלשהו    שיעור המשיבים שהביעו עניין עתידי  –  12תרשים  
 ( לא למדו במוסד על תיכוני 680למדו במוסד על תיכוני,  807)**  במוסד על תיכוניקודמים 

 
**P<.001 

 עתידיהנדסאות  לימודיהכשרה/מוסד של  ה בחירה בשלב   המשיבים צופים כי ישפיעוהשיקולים ש 4.4.3

המשיבים,   המשיבים כלל  מעריכים   גם  הם  מידה  באיזו  נשאלו  עתידיים,  בלימודים  עניין  כל  הביעו  שלא 

  הנדסאים   מוסד ומסלול הכשרה או לימודישל    הבחירה ישפיעו עליהם בשלב  שפורטו לעיל  שונים  השיקולים  הש

. בדומה לשיקולים שהשפיעו בבחירת מוסד הלימודים הקודם, מציג את התפלגות התשובות   13. תרשים  עתידי

גם בהתייחס למוסד לימודים עתידי מידת החשיבות הגדולה ביותר יוחסה  ולדברים שעלו בראיונות האיכותניים,  

זאת, עם  הלימוד.  בכיתות  שיוחסה   להפרדה  מהחשיבות  נמוכה  הנוספים  ההפרדה  שיקולי  של  חשיבותם 

הקודם: הלימודים  מוסד  בבחירת  אלו  בקמפוס  לשיקולים  בחששיקול  ,  הפרדה  שני  בהתייחס שדורג  יבותו 

עתידית,  הלימודים  למוסד   לבחירה  בהתייחס  רביעי  דורג  נמוכה  הקודם,  לובחשיבות  שיוחסה  שיקולים  מזו 

השיקול  .  )אם כי הפערים קטנים(  ואיכות הלימודים   שילוב הלימודים עם חיי המשפחה או העבודההנוגעים ל

הסיכוי למצוא עבודה מניין בלימודים ו עהמובחשיבות נמוכה  ,  במרצים דורג שביעימגדרית  הפרדה  המתייחס ל

19%

14%
11%

55%

26%

21%

9%

43%

אין כלל ענייןבמידה נמוכהבמידה בינוניתבמידה רבה

גברים נשים

58%

42%

לא למדו במוסד על תיכונילמדו במוסד על תיכוני
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הצפויה  מו השכר  הלימורמת  של דים בעקבות  השיקול  עשירי  .  דורג  הכללי  מהציבור   11מתוך    הפרדה 

 . , לאחר תמיכת המשפחה הקרובה והיכולת לממן את הלימודיםהשיקולים 

 הנדסאות   הכשרה/לימודימידת החשיבות המיוחסת לשיקולים שונים בבחירת מוסד ומסלול    –  13תרשים  
 ( 1457עד  N=1412) עתידי, כלל המשיבים

 
 

המשיבים שציינו כי לשיקולים השונים צפויה להיות השפעה רבה על הבחירה,    שיעורמציג את    14תרשים  

הקבוצה האחרונה  .  לימודים עתידיים ב עניין כלשהו  יש לו  בחלוקה בין מי שאין לו כלל עניין בלימודים לבין מי ש

כלל  מ  51%  ,כפי שפורט לעילוהיא כוללת,    שעל הפרק   רור עמדותיה בסוגיהיצורך בלהרלוונטית ביותר  היא  

קבוצה בקרב  ם  שלה   חשיבות ההשיקולים מוצגים לפי סדר    מהגברים(.  44%-מהנשים ו  56%)בסקר    המשיבים 

 בשיעור דומה   ,השיקול החשוב ביותרהיא  קבוצה זו ההפרדה בכיתות הלימוד  בקרב  גם  לראות כי    אפשר זו.  

השיקול הנוגע לקמפוס נפרד מגדרית מדורג חמישי, השיקול הנוגע להפרדה .  לקבוצה שאין לה עניין בלימודים 

כל השיקולים שאינם    .עשיריהשיקול הנוגע להפרדה מהציבור הכללי מדורג  ומגדרית במרצים מדורג תשיעי  

 92.הקבוצה שאין לה עניין בלימודים על ידי  מאשר  במובהק  בשיעור גבוה    קבוצה זו נוגעים להפרדה דורגו על ידי  

זאת  דורגו  מהשלושה    ,לעומת  ומגדרית  מגזרית  להפרדה  הנוגעים  נמוך שיקולים  בשיעור  זו  קבוצה  ידי  על 

לימודים בה חרדית שאינה מעוניינת בהכשרות ויאוכלוסי ,: ראשית להסביר זאת בשתי דרכים  אפשר. במובהק

( והדבר בא לידי ביטוי בחשיבות המיוחסת אברכים   , שרובם הגברים   ודאיובהיא שמרנית יותר )  מוכווני תעסוקה

 
 .  (2019)ברק קורן,  י לימודים אקדמייםעמדות כלפ במחקר שבחןגם ממצא דומה עלה   92
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להגדלת  כלל  מכוונת בדרך    מוכווני תעסוקהה שמעוניינת לצאת ללימודים  ישנית, אוכלוסי  לשיקולי הפרדה.

היכולת ללמוד ,  איכות הלימודים :  מעשיים ולכן מייחסת חשיבות גדולה יותר לשיקולים    פוטנציאל ההשתכרות 

יתכן  י.  , הסיכוי להשתלב בעבודה והשכר הצפוי וכן היכולת לממן את הלימודים עבודהאו    במקביל לחיי משפחה

הדרישות כל מניחה שהשתלבות במסלול לימודים שיענה על מודעת יותר לאפשרויות הלימוד ושקבוצה זו גם 

 בטי ההפרדה. יבפשרות בה כהכרו להיות  העשוי

לשיקולים השונים תהיה השפעה רבה בבחירת מוסד ומסלול הלימודים  המשיבים כי  שיעור    –  14תרשים  
 ( 707עד  674=חסרי עניין  N,  750עד  738=בעלי עניין N)  בלימודים עתידייםהעתידי, בחלוקה לפי עניין 

 
**P<.001  *P<.05 

מציג את שיעור המשיבים שציינו כי לשיקולים השונים צפויה להיות השפעה רבה על הבחירה    15תרשים  

לראות כי הנשים בקבוצה זו מייחסות חשיבות גדולה יותר מהגברים למרבית    אפשרשלהם, בחלוקה לפי מגדר.  

קמפוס  ללי, השיקולים, בכלל אלה השיקולים הבאים הנוגעים להפרדה מגזרית ומגדרית: הפרדה מהציבור הכ

בהתייחס למרצים נפרדים, שיעור  93.זאת בדומה לממצאי מחקרים קודמים בנושא זה  ,נפרד וכיתה נפרדת 

( נמוך משמעותית מהשיעור המקביל בקרב הגברים )49%הנשים שמייחסות לכך חשיבות  ממצא  (,  75%( 

   94. ממצאי מחקר קודם בקנה אחד עם עולה שגם הוא 

  

 
 . 2019, ברק קורן; 2017, י'לוינסון וקלעג-בראון ; 2017, מלחי;  2012, סופר פורמן: למשל 93
 . 2019, ברק קורן 94
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מוסד ומסלול הלימודים  ה תהיה השפעה רבה בבחירת המשיבים כי לשיקולים השונים שיעור  – 15תרשים 
 (699 עד  674גברים= N, 786עד  765נשים= N)  העתידי, בחלוקה לפי מגדר

 
**P<.001  *P<.05 

 

אם   המשיבים  נשאלו  פתוחה  ש  ישבשאלה  אחרים  מרכזיים  לימודיםישיקולים  במוסד  בחירתם  על   שפיעו 

כ  השיקול המרכזי שצוין  ,בדומה לשיקולים שהשפיעו בבחירת מוסד הלימודים הקודם .  עתידי ידי    11%-על 

צויה התאמת מוסד הלימודים לאורח החיים החרדיהי  ,מהמשיבים  זה  לגבי    נו. בכלל  רבנים  מוסד, האישור 

היו הקלה  בשיעורים נמוכים יותר  בטים נוספים שצוינו  י. המוסד חרדי ומרצים חרדים ,  כני הלימוד ות   ת התאמ

 ושיקולים חברתיים. במציאת עבודה של המוסד , סיוע בתנאי הקבלה ודרישות הלימוד 

 

 עם הזמןהשינוי שחל בחשיבות המיוחסת לשיקולים השונים  4.4.4

בחירה במוסד עתידי, בוצעה במטרה לבחון את השינוי שחל בעמדות בין הבחירה במוסד על תיכוני אחרון לבין  

מהנשים    84% מהמשיבים;  55%השוואה שכללה רק את המשיבים שלומדים או למדו בעבר במוסד על תיכוני )

לשיקולים השונים בבחירת המוסד המשיבים  החשיבות שייחסו מידת מהגברים(. נעשתה השוואה בין  23%-ו

  מוצגים   16בתרשים  חירת מוסד לימודים עתידי.  לאותם שיקולים בב  ייחסוהם  מידת החשיבות שהאחרון לבין  

מוצגת על  ההשוואה  המשיבים כי היתה לשיקולים השונים השפעה במידה רבה, בשתי נקודות הזמן.    ישיעור

שנהיו חשובים לחלק השיקולים  אפשר לראות ש.  , משמאל לימיןפי גודל הפער שנמצא בין שתי נקודות הזמן

יותר מהקבוצה  היכולת לממן את הלימודים,   ם כללוב,  שיקולים מעשיים הם  מובהק(    )הפרשעם הזמן    גדול 

הצפויה,   השכר  ורמת  עבודה  למצוא  ועבודההסיכוי  משפחה  חיי  עם  הלימודים  את  לשלב  קרבה  היכולת   ,

מרבית השיקולים הנוגעים בחשיבותם של  ולא מובהקת  קלה  חלה ירידה    בד בבד אוגרפית ואיכות הלימודים.  יג

מגמה זו לא חלה  ולימודים נפרדים מהציבור הכללי.    מרצים נפרדים מגדרית, קמפוס נפרד מגדרית :  הלהפרד 

מוסד ב  הבחירהבשלב  אשר חשיבותו אף התחזקה עם הזמן.   על השיקול המתייחס ללימודים בכיתה נפרדת,
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**המשפחה

מרצים נפרדים  
**מגדרית

קמפוס נפרד  **העניין בלימודים**עבודה ושכר
*מגדרית

איכות מסלול  
**הלימודים

שילוב עם  
**עבודה/משפחה

כיתה נפרדת  
מגדרית

גברים נשים



 

36 

השיקולים  חשיבות  את    ים שמחדד   ,עבודהניסיון  סיון חיים וינוסף יש למשיבים יותר נ   מוכוון תעסוקהלימודים  

  . ם המעשיי 

השונים    –  16תרשים   לשיקולים  כי  האחרון    היתה המשיבים  הלימודים  מוסד  בבחירת  רבה  השפעה 
או  בקרב המשיבים שלמדו  בבחירת מוסד הלימודים העתידי,  רבה  תהיה השפעה  המשיבים כי לשיקולים  ו

 ( 725עד  N=698)  במוסד על תיכונילומדים 

 
**P<.001   

 

רשם ללימודים בתנאי הפרדה מגזרית ומגדרית שונים, בהצגת מצב של יהנכונות לה :  שאלות הליבה   4.4.5
   אילוץ

ובלימודים    ,כפי שתואר לעיל ומגדרית בהכשרות  לגבי הפרדה מגזרית   מוכווני תעסוקהעמדות המרואיינים 

שאלות מקובלות  עד כה הוצגה סדרת השאלות הראשונה שכללה  נבחנו באמצעות שתי סדרות של שאלות.  

שיקולים שונים, ביניהם מאפייני הפרדה מגזרית ומגדרית, על בחירת    11-באשר למידת ההשפעה המיוחסת ל

אם המשיבים   בחנההמהווה את ליבת המחקר,    ,יהי סדרת השאלות השנ ומסלול הלימודים.  הלימודים  מוסד  

לה ת יישקלו  תוך  שונים,  ומגדרית  מגזרית  הפרדה  בתנאי  ללימודים  אילוץירשם  של  מצב  קורס  ש  ,אור  לפיו 

.  הפרט מעוניין ללמוד, בסמוך לאזור מגוריו, הוא בתנאי הפרדה נתונים שההכשרה/הלימודים היחיד בתחום  

מ מצריכה  זו  בין    משיבהשאלה  שונים ליישב  השיקולים  לקבלת  בדומה  מציאותית,,  לה ו  חלטות  תייחס לא 

במענה לסדרת השאלות הקודמת. סדרת השאלות   כמו, ללא תלות בשיקולים אחרים,  בכל פעם   לשיקול יחיד 

" בהקדמה:  התלמידים נפתחה  ומספר  תקציב  מיקום,  כמו  שונים  אילוצים  בגלל  לפתוח   ,לפעמים  קושי  יש 

מסוים  בתחום  לימודים  של  או  הכשרה  של  מכ  ."קבוצות  "לאחר  השאלות:  סדרת  נשאלה  שקורס ן  נניח 
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בשלב זה מוצג בכל ]  ...הלימודים היחיד שקיים בתחום שאת/ה רוצה ללמוד, בסמוך לאזור מגוריךאו    ההכשרה

   95.שהוצגו תרחישי ההפרדהרשם אליו?". להלן י... האם תשקול לה[התרחיש הפרדה שונ  פעם 

 מופנה לציבור הכללי והלימודים בו ללא הפרדה  .1

 יתה של נשים וגברים, עם ישיבה נפרדת, ללא מחיצה כולל לימודים בכ .2

 ה  כולל לימודים בכיתה של נשים וגברים, עם ישיבה נפרדת, כולל מחיצ .3

 מתקיים במוסד שבו לומדים נשים וגברים בכיתות נפרדות אך באותו הקמפוס   .4

מתקיים במוסד שבו קיימות כיתות נפרדות לנשים ולגברים אך המרצים בכל הכיתות הם גם נשים  .5

 יםוגם גבר

גרסאות של השאלון, שבכל אחת מהן מוקמו שאלות  נעשה שימוש בשתי  כפי שתואר בפרק המתודולוגי, 

המתו שונההליבה  במיקום  לעיל  מהסקרבמטרה   96, ארות  שיעלו  הממצאים  תוקף  את  אחת .  לחזק  כל 

השוואה בין התשובות שניתנו בשאלות הליבה בשתי  .  משה לראיונות עם מחצית מהמשיבים ימהגרסאות ש

 .  את תוקף השאלות  נתונים שמחזקים , הגרסאות של השאלון מלמדת כי לא נמצאו ביניהן הבדלים מובהקים 

לראות שבהינתן    אפשר  .בקרב כלל המשיביםהללו,  מציג את התפלגות התשובות לחמש השאלות    17תרשים  

  ;רשם ללימודים עם הציבור הכללי ללא כל הפרדהיישקלו לההעידו כי  כחמישית מהמשיבים    ,מצב של אילוץ

מהמשיבים ללא מחיצה; למעלה ממחצית  רשם ללימודים באותה הכיתה עם בני המין השני,  יכשליש ישקלו לה

לה מחיצהיישקלו  עם  השני,  המין  בני  עם  הכיתה  באותה  ללימודים  המינים כן  ו  ;רשם  משני  מרצים  ; עם 

התשובות לסדרת ניכר כי  קמפוס מעורב מגדרית.  כיתות נפרדות בברשם ללימודים  יישקלו להוכשלושה רבעים  

 נכונותמעידה על תמונה התמונה שונה מזו שעלתה מסדרת השאלות הקודמת,  משקפות  השאלות הנוכחית 

 . הפרדה או במסגרת עם הפרדה חלקית כל ללימודים במסגרת ללא  ה החרדית יגדולה יותר בקרב האוכלוסי

  

 
, 2רשם בתרחישים המתוארים בשאלות  ישכן הנכונות שלהם לשקול לה  ,לא נשאלו את שאר השאלות  1לשאלה  חיובי  המשיבים   95
  4-ו  3רשם בתרחישים  י, שכן הנכונות שלהם לשקול לה5עברו לשאלה    2; המשיבים לשאלה  1עולה מתשובתם לשאלה    5-ו  4,  3

רשם בתרחיש זה עולה י, שכן נכונותם לשקול לה4חיובי לא נשאלו את שאלה    3המשיבים לשאלה    ;2עולה מתשובתם לשאלה  
ו בחשבון גם המשיבים שמהתשובות הקודמות שלהם  הובא  רשם בכל תרחיש י. בחישוב שיעורי הנכונות לה 3מתשובתם לשאלה  

 רשם בתרחיש זה, בהתאם למתואר כאן. י עולה שהם בעלי נכונות לשקול לה
 . 41עד  30קדמו לשאלות  48עד  43בנוסף לגרסה המוצגת בנספח ז' נעשה שימוש בגרסה נוספת, שבה שאלות  96
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 שונים, כלל המשיבים   מגזרית ומגדריתרשם ללימודים בהינתן תנאי הפרדה יהנכונות לה  –  17תרשים 
(N =1464  1467עד ) 

  

שאלות, בחלוקה לפי עניין בלימודים. הקבוצה שיש לה עניין אותן המציג את התפלגות התשובות ל  18תרשים  

.  הפרדה במסגרות הלימוד המתייחסות ל  לשאלות כלשהו בלימודים עתידיים היא כאמור קבוצת היעד העיקרית  

באופן   ים גדולהשונים שהוצגו,    התרחישים המשיבים שהביעו נכונות ללמוד בהינתן    יבקרב קבוצה זו שיעור

ככל הנראה קבוצה    בוצה שאין לה כל עניין בלימודים עתידיים.בק  ים המקביל  ים מהשיעורומובהק  משמעותי  

מוכנה לעשות פשרות לשם כך.  היא  מכוונת יותר לחיי פרנסה    של היותהב  ,. כמו כןהיא מראש פתוחה יותרזו  

למעלה   יבור הכללי ללא כל הפרדה;רשם ללימודים עם הציהעידו כי ישקלו להמחברי קבוצה זו  קרוב לשליש  

ישקלו ללמוד בכיתות מעורבות עם   ים ללמוד בכיתות מעורבות ללא הפרדה; כשני שליש  ישקלומהם  משליש  

 ורוב גדול ישקלו לימודים בקמפוס מעורב מגדרית.  מחיצה ועם מרצים משני המינים;

   שונים, בחלוקה לפי עניין עתידי בלימודיםרשם ללימודים בהינתן תנאי הפרדה יישקלו לה  –  18תרשים 
(N =751עד  739בעלי עניין  ,N =713עד  709חסרי עניין)   

 
**P<.001   
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אין כל עניין בלימודים יש עניין כלשהו בלימודים
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מוצגות    20ובתרשים    ,בקרב כלל המשיבים, בחלוקה מגדרית   מוצגות התשובות לאותן השאלות   19בתרשים  

שתי קבוצות ל בהתייחס לכל התרחישים ו  בחלוקה מגדרית.בקרב בעלי העניין בלימודים עתידיים,  התשובות  

מהשיעור המקביל בקרב מי  ללימודים גבוה    להירשם המגדר, שיעור המתעניינים בלימודים שמביעים נכונות  

, שיעור הגברים  מחיצהתרחישים הנוגעים לקמפוס ולכיתות הכוללות בהתייחס ל. שאינם מביעים נכונות לכך

לה ישקלו  כי  גדול  ישהעידו  ללימודים  קודמים שהוצגו, של הנשים.  שיעורן  מבמובהק  רשם  לנתונים  בדומה 

  60%-, אם כי כהוא ההפרדה במרצים לגביו קיימת פתיחות רבה יותר בקרב הנשים  שמאפיין ההפרדה היחיד  

 . ים עם מרצים משני המיניםמהגברים החרדים המעוניינים בלימודים ישקלו להירשם ללימוד 

 רשם ללימודים בהינתן תנאי הפרדה שונים, כלל המשיבים בחלוקה מגדרית  יהנכונות לה  –  19תרשים 
(N =792עד  779נשים  ,N =708עד  696גברים( 

 
**P<.001  *P<.05 

 
  שהביעו עניין עתידי בהכשרה המשיבים  רשם ללימודים בהינתן תנאי הפרדה שונים,  יה ישקלו ל  -   20תרשים  

 ( 311עד  307גברים= N,  440עד  432נשים= N)לקראת תעסוקה, בחלוקה מגדרית   לימודיםבאו 

 
**P<.001   

היא האוכלוסייה החרדית שנמצאת מחוץ לכוח העבודה, קרי   אחת מקבוצות היעד לפעילות משרד העבודה

. מהנשים  15%-ו מהגברים  44%אינה עובדת ואינה מחפשת עבודה. בקרב אוכלוסיית הסקר קבוצה זו מהווה 

זו   בקבוצה  בלימודים  כלשהי  במידה  המתעניינים  יחסית  שיעור  ו  29%  –נמוך  הגברים  בקרב    34%-בקרב 

  אפשר   21( לומדים בישיבה גדולה או בכולל. בתרשים  91%)  בכוח העבודה  שאינם מרבית הגברים  הנשים.  

21%
30%

62%

42%

77%

23%
32%

55%

68%70%

*קמפוס מעורב מגדרית**מרצים משני המינים*ישיבה נפרדת עם מחיצהישיבה נפרדת בלי מחיצהלציבור הכללי ללא הפרדה

גברים נשים

32%

43%

75%

58%

90%

27%
37%

61%

75%75%
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נמוך בקבוצה זו לעומת הנתונים שהוצגו לעיל,  בתרחישים השונים  ללימודים    להירשם לראות כי שיעור הנכונות  

 .אך המגמות זהות 

)לא   המשיבים שאינם בכוח העבודה ללימודים בהינתן תנאי הפרדה שונים,  להירשםישקלו  –  21תרשים 
( 119עד  116נשים =  N, 312עד   302גברים =  Nעובדים ולא מחפשים עבודה(, לפי מגדר )

  
5*P<.0 

 ה לפי מאפיינים שוניםהנכונות להירשם ללימודים בהינתן תנאי הפרדה שונים, בחלוק 4.4.6

 הזרמיםהבדלים בין 

,  חב"ד(לא כולל  )   קבוצות: חסידים   חמשבהשוואה בין עמדות המשתייכים לזרמים השונים נעשתה חלוקה ל

הראיונות  כפי שצוין לעיל,  ספציפי.  ומשיבים שלא זיהו את עצמם עם זרם   97, חסידי חב"דליטאים, ספרדים 

מלמדים שחסידים נוטים להיות שמרנים יותר מזרמים אחרים    נוספים מחקרים  האיכותניים במסגרת מחקר זה ו

בדלות מהחברה הכללית וכי המשתייכים לזרם הספרדי, חב"דניקים ומי  יבהתייחס לסוגיות של צניעות ושל ה

 22הנתונים המוצגים בתרשים   98. שאינם מזדהים עם זרם ספציפי נוטים להיות פתוחים יותר בנושאים אלו

  ם מלמדים על הבדלים מובהקים בהתפלגות התשובות של המשתייכים לזרמים השונים . המחזקים קביעה זו

,  ללימודים   רשם ירמים האחרים להמהמשתייכים לז  נכונות נמוכה  הפגינוהחסידים  המשיבים    תרחישים.ה  בכל

שקבוצת  חב"ד   בעוד  ביותרה  חסידי  הרבה  הנכונות  את  האחרות(  פגינה  מהקבוצות  משמעותי   99, )ובפער 

הספרדים.קבוצת  אחריה   ואחריהם  מזוהים  את    הלא  גם  מחזקים  שעלה  הנתונים  בראיונות הממצא 

  יש לציין 100.שמרנית במיוחד בנושא ההפרדה  תפיסהחסידי גור וחסידי ויז'ניץ מחזיקים ב  לפיוש ,  האיכותניים 

 
 .משיבים בלבד 34קבוצה זו קטנה וכוללת  97
לוינסון  -בראון ;  2017,  בראון  ;2017,  מלחי;  2016,  זיכרמן ;2015,  וסרמן; 2014  ,זיכרמן;  2012,  זיכרמן וכהנר;  2012,  סופר פורמן  98

 . 2017, י'וקלעג
הם מאמינים כי יש להתקרב  .  ד מעורבים בחברה הישראלית במידה רבה יותר מאשר המשתייכים לזרמים האחרים"חסידי חב 99

.  ד"והמשיחות היא היסוד המרכזי באמונה של חב,  משום שחזרתם בתשובה היא תנאי לבואו של המשיח,  ם לדתלחילונים ולקרב אות
 (. 2015, קקון)הם רואים את תפקידם כשליחים להפצת היהדות באמצעות מערך נרחב של שלוחים 

;  ללא הפרדה בין נשים לגברים,  לציבור הכלליניץ הביעו נכונות להירשם למוסד לימודים  'מחסידי ויז  11%-מחסידי גור ו  12%רק   100
הביעו נכונות ללמוד בכיתה עם   37%-ו  47%ללא מחיצה;  ,  בהתאמה הביעו נכונות ללמוד בכיתה עם ישיבה נפרדת   19%-ו   18%

ידי חס  N;  74עד    72=  חסידי גור    N)עם מרצים משני המינים    43%-ו  53%-באותו הקמפוס ו   62%- ו   76%;  עם מחיצה,  ישיבה נפרדת

12%
20%

58%

33%

71%

19%
26%

46%

63%61%
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מעורבישבהתי בקמפוס  ללימודים  קיימת  חס  הקבוצות ,  בין  יחסית  דעים  גבוה    .תמימות  כל  מקרב  שיעור 

המלמדות כי   ,מופיעות השוואות נוספות   'הבנספח    רשם ללימודים בתרחיש זה.ינכונות לה  ים הזרמים מביע

  הייותר בעמדותיהם כלפי הפרדה לעומת שאר האוכלוסי מפגינים פתיחות רבה " חוצניקים "חוזרים בתשובה ו

 101. החרדית 

  102לזרמים   בחלוקה ללימודים בהינתן תנאי הפרדה שונים,    להירשםישקלו  ששיעור המשיבים    –  22תרשים  

 
**P<.001  *P<.05 

 הבדלים הנוגעים למצב משפחתי

לפני   צעירים,  בגילאים  יותר  הדוק  חברתי  פיקוח  קיים  החרדית  שבחברה  עלה  האיכותניים  מהראיונות 

  24-ו  23תרשימים  הנישואים. הנתונים הכמותיים מחזקים ממצא זה בקרב הנשים, אך לא בקרב הגברים.  

 .משפחתי  בחלוקה לפי מצברשם ללימודים בתנאי הפרדה שונים,  ימציגים את שיעור המשיבים שישקלו לה

שיעור  התרשים   הנשים  שבקרב  בעוד  בלבד.  גברים  והשני  בלבד  נשים  מציג  לההראשון  רשם יהנכונות 

גבוה  ללימודים    להירשם   נכונותשיעור הבקרב הנשואות, בקרב הגברים  ובמובהק  גבוה משמעותית    ללימודים 

על מערך ציפיות שונה מרווקים   לשער שהממצאים הללו מלמדים   אפשר  .בקרב הרווקים דווקא  ומובהק  יותר  

נישאות ממשיך להתקיים פיקוח חברתי    שכןומרווקות,   שאינו חל על גברים שאינם ,  הדוקעל נשים שאינן 

, מתאפיינים בעמדות  ותרי  יתכן גם שמראש גברים חרדים שאינם נישאים, או שנישאים בגיל מאוחר י.  נישאים

-30גם לפי קבוצות גיל: צעירים בגילאי  בוצעה השוואה  פתוחות יחסית לגברים הנשואים )המסלול המצופה(.  

גילאי    18 ו'נספ)  45-31לעומת  זניחים  (ח  בין שתי הקבוצות. ולא מובהקים  . בקרב הגברים נמצאו הבדלים 

המלמדים על פתיחות   הראיונות האיכותניים,עולים בקנה אחד עם ממצאי  ש  בקרב הנשים נמצאו הבדלים,

 
פחות(.  48  עד  47=  ניץ  ' ויז לא  הן שמרניות  נוספות  שחסידויות  אחרות,  ייתכן  לחסידויות  על המשתייכים  נתונים  די  היו  לא  ,  אך 

 . שיאפשרו בדיקה כזו
בדרך כלל אמידים יותר מן החרדים הישראלים ובאו מעולם חרדי שהשתקע בתוך  ;  חרדים ילידי ארצות המערב  – "  חוצניקים"ה 101

 (. 2000, שלג)רבי המודרני ולפיכך הם פתוחים יותר ביחסם לעולם החילוני העולם המע 
102 N 345עד   342= חסידים ,N 524עד  536=ליטאים ,N  491עד   482=ספרדים ,N 64עד  62=לא מזוהים ,N עד    33=ד "חסידי חב

34 . 
 

18%
24%

54%
48%

75%

20%

29%

58%56%

71%

22%

32%

59%60%

74%

33%
41%

61%60%

75%

61%

74%

88%91%94%

*קמפוס מעורב מגדרית**מרצים משני המינים*ישיבה נפרדת עם מחיצה**ישיבה נפרדת בלי מחיצה**לציבור הכללי ללא הפרדה

חסידים ליטאים ספרדים לא מזוהים ד"חב
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של לימודים עם הציבור הכללי, קמפוס מעורב ומרצים משני    ים בתרחיש  ,הנשים המבוגרות   שלגדולה יותר  

 יחסית. הבדלים קטנים אלו אך  המינים,

   נשים בלבד, לפי מצב משפחתירשם ללימודים בהינתן תנאי הפרדה שונים, יישקלו לה  –  23תרשים 
(N = 124עד  121רווקות  ,N  =583עד  573נשואות) 

 
**P<.001  *P<.05 

  גברים בלבד, לפי מצב משפחתירשם ללימודים בהינתן תנאי הפרדה שונים, יישקלו לה  –  24תרשים 
(N = 117עד  113רווקים  ,N  =674עד  663נשואים) 

 
5*P<.0 
 

 הבדלים הנוגעים להשכלה )תעודה אחרונה(

לצפות שככל שרמת ההשכלה מכוונת התעסוקה תהיה גבוהה יותר, כך תהיה פתיחות גדולה יותר   אפשר

נוספת רכישת השכלה  מראש  ון שוכימ. קשר זה צפוי להתקיים  בעמדות הנוגעות להפרדה מגזרית ומגדרית 

 מקטינה פעמים רבות את עצמה  לכשכישת ההשכלה  ר  ,בנוסף.  פתיחות רבה יותרמעידה פעמים רבות על  

מ הנתונים    לימודים החשש  האיכותניים.  בראיונות  שעלה  כפי  מגדרית,  הפרדה  וללא  הכללי  הציבור  עם 

 רמות בין ארבע    בקרב הגברים ובקרב הנשים   ות מציגים השוואמחזקים זאת. הם    26-ו  25תרשימים  המוצגים ב

תעודה כל  ללא  בגרות; 103; השכלה:  או  תיכון  סיום  על   תעודת  הכשרה  )אקדמי,  ;תיכונית תעודת  ותואר 

 
בקרב הנשים זוהי קבוצה קטנה מאוד, הכוללת  .  תעודות חסרות ערך בשוק העבודה,  כולל תעודת בית ספר יסודי או חטיבת ביניים 103

 .מקרים 24רק 

25%
34%

58%

71%73%

15%
21%

40%

56%56%

**קמפוס מעורב מגדרית**מרצים משני המינים**ישיבה נפרדת עם מחיצה*ישיבה נפרדת בלי מחיצה*לציבור הכללי ללא הפרדה

אלמנה/גרושה/נשואה רווקה

19%

28%

60%

40%

76%

28%
36%

72%

51%

81%
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לבין העמדות בין רמת ההשכלה    נמצא קשר מובהקבקרב הגברים ובקרב הנשים    לנטי או הנדסאי(.ויוואקו

 .   בנוגע להפרדה מגזרית ומגדרית בהכשרות ובלימודים 

הגבוהה תעודה  ה , לפי  גברים בלבדבהינתן תנאי הפרדה שונים,  ללימודים    להירשםישקלו    –   25תרשים  
 104ביותר

 
**P<.001  *P<.05 

  105, לפי תעודה אחרונהנשים בלבדבהינתן תנאי הפרדה שונים,  להירשםישקלו  –  26 תרשים

 
**P<.001  *P<.05 

 העבודה ולסביבת  לסביבת המגורים הבדלים הנוגעים 

שגרים בשכונות מעורבות ו/או עובדים במקומות מעורבים הם מראש בעלי תפיסות  חרדים  כי    לשער  אפשר

כי    ,האיכותניים   וכך עלה גם מהראיונות ,  לשער  אפשרפתוחות יותר כלפי הפרדה מגזרית ומגדרית. כמו כן  

  נעשיםבשכונות המגורים, בעבודה או בלימודים,  ה לא חרדית  ימשיבים שיש להם חיכוך קבוע עם אוכלוסי

מציג את התשובות לאותה סדרת שאלות,   27בסביבה ללא הפרדה. תרשים  עתידיים  וחים יותר ללימודים  פת 

יה בשכונת המגורים של הפרט: כל השכנים או רובם חרדים,  ילפי הרכב האוכלוס  ,בחלוקה לשלוש קטגוריות 

מציג את התשובות לאותה סדרת שאלות,   28חלק מהשכנים חרדים, כל השכנים או רובם לא חרדים. תרשים  

לפי הרכב העובדים במקום העבודה    ,דומות , בחלוקה לשלוש קטגוריות שעבדו במועד הסקרבקרב המשיבים 

 
104 N =389עד   379ללא תעודה ,N =117עד   116תיכון ובגרות ,N =101עד   98הכשרה ,N =29עד   91תואר. 
105 N 24=ללא תעודה ,N 163עד  160=תיכון ובגרות ,N 300עד   291=הכשרה ,N  304עד   300=תואר . 

15%
23%

58%

35%

72%

22%
31%

64%
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80%

25%

36%
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50%

83%

36%
44%
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ללא תעודה תיכון ובגרות הכשרה על תיכונית (אקויולנטי והנדסאי, אקדמי)תואר 

17%
21%

58%

46%

63%

23%
30%

54%
62%

70%

19%
27%

49%

66%68%

30%
39%

60%

76%74%
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 כצפוי,   חלק מהעובדים חרדים, כל העובדים או רובם אינם חרדים. 106, ובם חרדים כל העובדים או ר  של הפרט:

יה לא חרדית, מביעים פתיחות  ימתחככים בחיי היום יום באוכלוסעובדים בסביבה מעורבת ואו  משיבים שגרים  

  רשם ללימודים בסביבה ללא הפרדה מגזרית או מגדרית או עם הפרדה חלקית.יגדולה יותר לה

הרכב  בחלוקה לפי  רשם ללימודים בהינתן תנאי הפרדה שונים,  יישקלו לה שיעור המשיבים ש  –   27תרשים  
  107השכנים )חרדים/לא חרדים(

 
**P<.001  *P<.05 

 

המשיבים  בקרב רשם ללימודים בהינתן תנאי הפרדה שונים, יישקלו לה שיעור המשיבים ש –  28תרשים 
 108)חרדים/לא חרדים( במקום העבודה ובדים הרכב העבחלוקה לפי שעבדו במועד הסקר, 

 
**P<.001   

  

 
 ".העובד היחיד אני "כולל מי שהשיב  106
107 N  1052עד    1035=כל השכנים או רובם חרדים  ,N  288עד    282=חלק מהשכנים חרדים  ,N  156=כל השכנים או רובם לא חרדים  
 . 159עד 
108 N 605עד  597=כל העובדים או רובם חרדים ,N 87עד  85=חלק מהעובדים חרדים ,N עד   228=כל העובדים או רובם לא חרדים

231 . 

20%
28%

56%51%

72%

27%
36%

62%65%
76%

30%
42%

64%
70%

76%
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כל השכנים או רובם חרדים חלק מהשכנים חרדים כל השכנים או רובם לא חרדים

17%
25%

53%54%

69%

40%
49%

70%71%
83%

42%
52%

74%
81%

89%

**קמפוס מעורב מגדרית**מרצים משני המינים**ישיבה נפרדת עם מחיצה**ישיבה נפרדת בלי מחיצה**לציבור הכללי ללא הפרדה

כל העובדים או רובם חרדים כמחצית מהעובדים חרדים כל העובדים או רובם אינם חרדים
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 ללא הפרדה , ללימודים עם הציבור הכללי להירשםניבוי הנכונות לשקול   4.4.7

בוצע   בנושא הפרדה מגזרית ומגדרית   עמדות הההשפעה הנקייה של מאפייני הפרט על    לבחון את במטרה  

רשם יהנכונות לה:  זה המעיד על הפתיחות הגדולה ביותרשבו המשתנה התלוי הוא    ,רגרסיה לוגיסטית   מודל  

כלל את המשתנים הבלתי    מודל זה.  =יש נכונות(1=אין נכונות,  0)  ללימודים עם הציבור הכללי, ללא הפרדה

 , בקרב הנשים ובקרב הגברים. 2מוצג בלוח והוא  תעודה אחרונהתלויים הבאים: מצב משפחתי, זרם חרדי ו

 

( לשקול להירשם ללימודים  odds ratioלניבוי יחס הסיכויים ))רגרסיה לוגיסטית( ניתוח רב משתני  –  2לוח 
 109עם הציבור הכללי, ללא הפרדה

 נשים גברים 

 * 1.887 * 0.517 נשוי/גרוש/אלמן )לעומת רווק(
   )לעומת חסידי( זרם חרדי 

 1.610 0.815 ליטאי 
 * 1.641 0.951 ספרדי

 ** 4.620 1.588 110אחר )לא מזוהה וחב"ד(
   111תעודה אחרונה )לעומת ללא כל תעודה(

 1.382 1.616 סיום תיכון או בגרות 
 0.957 * 1.929 112על תיכוני שאינו אקדמי

 1.460 ** 3.125   113תואר
   משתנים סטטיסטיים 

Constant 0.316 ** 0.089 ** 
2Nagelkerke R   0.058 0.060 

-2 Log Likelihood 662.948 800.913 
N 686 764 

  
**P<.001 ;*P<.05 

לראות כי    אפשרמלמד על אפקט חיובי.    1-מגבוה  מלמד על אפקט שלילי ומקדם    1-מקדם נמוך מ  זהבמודל  

ללימודים עם הציבור הכללי בעוד שסיכוייהן של   להירשם עם הנישואים קטנים סיכוייהם של הגברים לשקול  

כמה הסברים   ציעהל  אפשר  ,שאר המשתנים במודל קבועים. כפי שנכתב לעילבעוד ש,  1.9גדלים פי      הנשים

לגברים שאינם נישאים בגיל צעיר או  מאפיינים שונים  מערך ציפיות שונה מרווקים ומרווקות,    למגמות אלה:

גברים שנישאים  נשים המשתייכות לזרם הספרדי  מגמות של התמסדות בקרב  סיכוייהן של  כי  נמצא  . עוד 

 
יותר   109 משמעותיים  ממצאים  העלה  לעיל  המוצג  המודל  שונים.  תלויים  בלתי  משתנים  כללו  אשר  לניבוי,  שונים  מודלים  נבדקו 

יותר. מכיוון   מהאחרים. משתנה הגיל אינו מופיע במודל, שכן הוא נמצא בקורלציה עם משתנה הנישואים, שנמצא כמנבא טוב 
 מצטמצם וקיימת אפשרות מוגבלת להוסיף משתנים ועדיין לקבל מקדמים מובהקים.  N- שהניתוח נפרד לנשים ולגברים ה 

 בקרב אוכלוסיית המחקר. ( 34)ד "קטגוריות אלו אוחדו בשל מספרם הקטן של חסידי חב  110
 (. תעודות חסרות ערך בשוק העבודה)או תעודת יסודי או חטיבת ביניים , אין כלל תעודה 111
 . כולל תעודת הוראה ותעודת הכשרה מקצועית 112
 . תואר אקוויוולנטי או הנדסאי, כולל תואר אקדמי 113
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הציבור  להירשם  עם  פי    ללימודים  גדולים  של    1.6הכללי  החסידימהסיכויים  לזרם  כך  המשתייכות  , לנהוג 

נשים שמשתייכות לקטגוריית ה"אחר" או משתייכות את  )אינן מזהות    וסיכוייהן של  זרם ספציפי  עצמן עם 

תואמים נתונים קודמים שהוצגו   ולעומת המשתייכות לזרם החסידי. קשרים אל  4.6לחסידות חב"ד( גדולים פי  

ללימודים.    הירשם שקול לל במסמך זה. בקרב הגברים לא נמצא קשר מובהק בין ההשתייכות לזרם לבין הסיכוי  

מלמדת על פתיחות. ואכן,   מוכווני תעסוקהבאשר לתעודה אחרונה, בקרב הגברים עצם היציאה ללימודים  

ללימודים עם הציבור הכללי:   להירשם גברים בעלי תעודה על תיכונית הם בעלי סיכויים גבוהים יותר לשקול  

ובעלי  להירשם ללימודים עם הציבור הכללי    1.9בוגרי לימודים על תיכוניים לא אקדמיים הם בעלי סיכוי גבוה פי  

ללימודים עם הציבור הכללי, לעומת גברים חסרי כל תעודה. בקרב   להירשם  3.1תואר הם בעלי סיכוי גבוה פי  

, אם כי  ללימודים עם הציבור הכללי  להירשם הנשים לא נמצא קשר מובהק בין התעודה האחרונה לבין הסיכוי  

במוסד על תיכוני שאינו   מוכווני תעסוקהלימודים   .יכון או בגרות וללימודי תוארנמצא אפקט חיובי ללימודי ת

   .במיוחד על פתיחות גדולה    מלמדים האישה החרדית ואינם  מהם המסלול המצופה  בדרך כלל(    סמינראקדמי )

 על פני זמןכלפי הפרדה בלימודים שינויים בעמדות  4.8

נשאלו אם במהלך הזמן ההתייחסות שלהם ללימודים בהפרדה מהציבור הכללי או בהפרדה בין    מרואיינים ה

העידו שחל שינוי בעמדתם.  מהגברים(    15%-מהנשים ו  20%)מכלל המשיבים    18%נשים לגברים השתנתה.  

מכלל אוכלוסיית    8%ומה גרם לו.    ם פתוחה( מה היה השינוי בהתייחסות  שאלהבתבקשו לפרט ) משיבים אלו ה

שהמחקר   והעידו  הזמן  עם  בעמדותיהם  יותר  שמרנים  דומה  נעשו  ששיעור  עם  העידו  יותר  פתוחים  נעשו 

 8%הנשים  על שינוי לכיוון פתוח, בעוד שבקרב    5%-ו  לכיוון שמרניהעידו על שינוי  מהגברים    8% 114.הזמן

הסברים העלה שניתוח השאלות הפתוחות    מתוך.  על שינוי לכיוון פתוח  10%-העידו על שינוי לכיוון שמרני ו

מציאות החיים  ; חזרה בתשובה או התחזקות בדת היו  לשינוי בכיוון של שמרנות גדולה יותרהעיקריים שניתנו 

לש חשובה  האמיןלפרט  גרמה  היא  כו;  שהפרדה  העמדות  להקצנת  נגד  התקשורתי  תגובת   בנושאעיסוק 

היו   לשינוי בכיוון של פתיחות גדולה יותר  העיקריים שניתנו  הסברים ה 115. יהביקורת הציבורית עללו  ההפרדה

בשכונת  יה הכללית  יהחיכוך עם האוכלוס;  או עם הנישואים ו/עם הגיל    ים שמגיעושינוי הסטטוס  בגרות  הת ה

  . הצורך בלימודים איכותיים או בפרנסה טובה; ועבודהבבלימודים או המגורים, 

 
 . נוספים לא היו חד משמעיות 2%תשובותיהם של  114
שא ההפרדה המגדרית במרכז דיון ציבורי והיה בו עיסוק בתקופה שבה התקיים הסקר הטלפוני היה נו, כפי שצוין בפרק השיטה 115
 . הן באמצעי התקשורת הכלליים והן באמצעי התקשורת החרדיים, בעיקר בהקשר של הופעות ואירועי תרבות, רב
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 סיכום  . 5

 
הנוכחי   בנושא המחקר  מדיניות  לגבש  העבודה  למשרד  שתסייע  עובדתית  תשתית  להניח  במטרה  נעשה 

ממפה   המחקר  החרדית.  לאוכלוסייה  מקיים  שהוא  ובלימודים  בהכשרות  והמגדרית  המגזרית  ההפרדה 

ולימודים מקצועיים מבחינת עמדותיה, בעת הזו, באשר  אוכלוסיית היעד החרדית להכשרות  לראשונה את 

כפי שנכתב לעיל, המחקר אינו מתיימר  בטיה השונים.  יית הנדרשת בהכשרות אלו, על הלהפרדה המינימל

לספק תשובות חד משמעיות לקובעי המדיניות באשר למדיניות הרצויה בנושא ההפרדה, שכן על מדיניות זו 

מתוך ליישב בין שיקולים כבדי משקל )שפורטו ברקע למסמך זה(, ועמדות האוכלוסייה החרדית הן היבט אחד  

 מגוון השיקולים הללו.  

נשים וגברים חרדים, בגילאי היעד המרכזיים להכשרות   1,511המחקר נעשה באמצעות סקר טלפוני בקרב  

 (. לסקר קדם מחקר איכותני, מבוסס ראיונות.45-18ולימודים של המשרד )

ה עמדות  כולל  שונים,  בנושאים  אי  אוכלוסייהעמדות  בלימודים,  להפרדה  בנוגע  אלא החרדית  קבועות  נן 

א לעת בהשפעת  לכך  ימשתנות מעת  רוח בחברה. בהמשך  והלכי  כי בתקופה שבה  יש  רועים שונים  לציין 

רועי י התקיים הסקר הטלפוני היה נושא ההפרדה המגדרית במרכז דיון ציבורי, בעיקר בהקשר של הופעות וא

נושא הלשער שלמתח סביב    שראפתרבות, הן באמצעי התקשורת הכלליים והן באמצעי התקשורת החרדיים.  

בתשובות   ביטוי  לידי  באה  לכך  אינדיקציה  הסקר.  במסגרת  שהובעו  העמדות  על  מסוימת  השפעה  היתה 

 ציינו שהדיון התקשורתי בנושא גרם להם לאמץ עמדה שמרנית יותר.  ש  ,פתוחות של כמה מרואיינים 

 ממצאי המחקר המרכזיים

עניין   הביעו  בתעסוקה,  כמחצית מכלל החרדים  לקראת השתלבות  הנדסאות  בלימודי  או  כלשהו בהכשרה 

יותר מהגברים  גדול  לימודי  ב. קרוב לשליש מהחרדים שהביעו עניין בהכשרות מקצועיות או  הנשים בהיקף 

  מבחינתם  .מגזרית בלימודים, על היבטיה השונים, כהכרחית המגדרית וההפרדה  אינם תופסים את ה הנדסאים  

ביעו עניין בלימודים, הפרדה מגדרית ברמת הקמפוס והפרדה מגדרית במרצים אינן מרבית החרדים שהשל  

יחסית בבחירת מוסד  נמוכה  דורגה כשיקול בעל חשיבות  גם הפרדה מהציבור הכללי  נתפסות כהכרחיות. 

מרבית החרדים שהביעו עניין בלימודים, הפרדה מגדרית  של    מבחינתם ומסלול הלימודים. עם זאת,  הלימודים  

או ללא  בכ )עם  נפרדים בכיתה  ישיבה  רואים בסידורי  זו  נתפסת כהכרחית. כמחצית מקבוצה  יתות הלימוד 

הן  שונות,  בשאלות  עקבית  היתה  הלימוד  בכיתות  להפרדה  שיוחסה  החשיבות  זה.  לצורך  מענה  מחיצה( 

וה הקבוצות  כל  ובקרב  גברים,  ובקרב  נשים  בקרב  הכמותי,  במחקר  והן  האיכותני  המחקר  זרמים במסגרת 

 שנבחנו במסגרת המחקר.  

גביהם נשאלו המרואיינים, דורגה שלומסלול לימודים,  לימודים  שיקולים המשפיעים על בחירת מוסד    11מתוך  

החרדים  ידי  על  דורגו  שנבחנו  הנוספים  ההפרדה  היבטי  שלושת  אך  ראשונה,  הלימוד  בכיתות  הפרדה 
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נוגעים להפרדה: הפרדה מגדרית בקמפוס  המעוניינים בלימודים בחשיבות פחותה מאשר שיקולים שאינם 

לימודים עם משפחה או עבודה ועניין בלימודים.  אחרי איכות מסלול הלימודים, שילוב ה  דורגה במקום חמישי,

תמיכת   הצפויה,  השכר  ורמת  עבודה  למצוא  הסיכוי  אחרי  תשיעי,  במקום  דורגה  במרצים  מגדרית  הפרדה 

המשפחה הקרובה והיכולת לממן את הלימודים. הפרדה מהציבור הכללי דורגה במקום העשירי. ממצאים אלו 

( קורן  ברק  של  במסקנותיה  רבים  של,  (2019תומכים  שיקולים  מבין  אחד  רק  הוא  ההפרדה  שיקול  פיהם 

וקיימים שיקולים   לאחרהמשפיעים על בחירתם של חרדים במוסד הלימודים, חשיבותו משתנה מהיבט אחד  

 מרכזיים בהרבה בהחלטה זו.

 ממצאי המחקר מלמדים על הבדלים בעמדותיהם של המשתייכים לקבוצות שונות: 

בטי ההפרדה המגזרית והמגדרית חשיבות רבה מזו שייחסו להם הגברים  יבית ההנשים החרדיות ייחסו למר

זו נובעת מתהליכי סוציאליזציה )חיברות(   החרדים, ממצא שהיה עקבי בשאלות שונות. ככל הנראה שונות 

החרדיות   הנשים  זאת,  עם  הנשים.  של  צניעותן  על  יותר  הדוק  חברתי  ומפיקוח  הקבוצות  שתי  של  שונים 

חש החרדית  מייחסות  לנורמה  בהתאם  במרצים,  מגדרית  להפרדה  מהגברים  נמוכה  גברים  שיבות  לפיה 

 מלמדים נשים, אך נשים אינן מלמדות גברים. 

ב מובהקים  הקיימים הבדלים  את של  עמדות  ין  הביעו  חב"ד  חסידי  לזרמים החרדיים השונים.  המשתייכים 

רם ספציפי, החרדים הספרדים, הליטאים העמדות הפתוחות ביותר, אחריהם החרדים שאינם מזוהים עם ז

ולבסוף החסידים, שהביעו את העמדות השמרניות ביותר. בקרב החסידים נבחנו גם המשתייכים לחסידויות 

וכן חוזרים  ילידי ארצות המערב )"חוצניקים"(  ונמצא שעמדותיהם היו שמרניות במיוחד. חרדים  וויז'ניץ  גור 

 . המשתייכים לכל הזרמים, מלבד חסידי חב"ד  מאלו שלבתשובה הביעו עמדות פתוחות 

עם הנישואים, עמדות הנשים החרדיות בנושא הפרדה נהיות פתוחות יותר. הדבר עולה בקנה אחד עם ממצאי 

לפיו קיימת הקפדה רבה יותר על צניעות ועל הפרדה בגילאים הצעירים, לפני הנישואים.  שהמחקר האיכותני 

לשער שהממצאים הללו   אפשר.  מאלו של הרווקיםשמרניות יותר  שואים  הנעמדות הגברים החרדים    ,עם זאת 

פיקוח חברתי הדוק, נמצאות תחת  נשים שאינן נישאות    .מלמדים על מערך ציפיות שונה מרווקים ומרווקות 

יתכן גם שמראש גברים חרדים שאינם  י( על גברים שאינם נישאים.  בעוצמה נמוכה יותרשאינו חל )או חל  

נישאים, או שנישאים בגיל מאוחר יחסית, מתאפיינים בעמדות פתוחות יחסית לגברים הנשואים )המסלול 

 זהו נושא שראוי לבחון במחקרים עתידיים. . המצופה(

הדיון הציבורי בנושא ההפרדה מתמקד בעיקר בהשלכות של הפרדה מגדרית וממעט להתייחס להשלכותיה  

נמצא כי חרדים שגרים בשכונות מעורבות )לצד שכנים שאינם חרדים(  של ההפרדה המגזרית. במחקר הנוכחי  

וחרדים שעובדים במקומות עבודה מעורבים )לצד עובדים שאינם חרדים( מביעים עמדות פתוחות יותר באשר 

ללימודים בסביבה מעורבת מגזרית ומגדרית, לעומת חרדים שגרים או עובדים בסביבה חרדית לחלוטין. כיוון 

אך  הסיבתיות   מהנתונים  ידוע  לגור    אפשראינו  שבוחרים  חרדים  קרי  כיוונית,  דו  השפעה  קיימת  כי  לשער 
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וב בעמדותיהם  יותר  פתוחים  מראש  הם  מעורבים  במקומות  לעבוד  או  מעורבות  בעת  בשכונות  חרדים  ה 

קר  במסגרת המח   , לא חרדית נעשים פתוחים יותר בעמדותיהם. אכן  אוכלוסייהעם  שמתחככים בחיי היום יום  

בעקבות   ומגדרית  מגזרית  מעורבים  ללימודים  יותר  פתוחים  נעשו  כי  מהמרואיינים  חלק  העידו  האיכותני 

, חרדים שלא היה גיסא  כללית, במסגרת לימודים, עבודה או בשכונות המגורים. מאידך  אוכלוסייהמפגשים עם  

חלקם תפסו את הציבור הכללי להם כל חיכוך עם הציבור הכללי הביעו עמדות שמרניות מאוד בנוגע להפרדה ו

כמאיים וכנחות מוסרית. ממצאים אלו עשויים ללמד על חשיבות המפגש בין האוכלוסיות לצמצום השסעים  

  אך ראוי שייבחן במחקרים עתידיים   ,ולחיזוק הלכידות החברתית. נושא זה לא נבחן במסגרת המחקר הנוכחי

 .אוכלוסייהבקרב כלל ה

הסקר מלמדים על החשיבות הרבה שיש לאופן ניסוח שאלות הסקר. סדרת השאלות שהציבה בפני   ממצאי

הנכונות  מידת  את  ובחנה  ובאזור המגורים(  העניין  יחיד בתחום  )קורס הכשרה  אילוץ  המרואיינים מצב של 

)אמנם ב ליישב  את המשיבים  חייבה  ומגדרית  מגזרית  ללימודים בתנאים שונים של הפרדה  ת  רמלהירשם 

ההתנהגות  ברמת  ולא  החלטות ההחלטה  לקבלת  בדומה  מסוימות,  פשרות  ולערוך  שונים  שיקולים  בין   )

מאשר   יותר,  רבה  פתיחות  על  המעידים  משמעותית,  שונים  ממצאים  הניבה  זו  שאלות  סדרת  מציאותית. 

 הממצאים שהתקבלו מסדרת שאלות שבחנה את חשיבותו של כל שיקול בנפרד.  

מקצועיים,  מיפוי   ובלימודים  בהכשרות  והמגדרית  המגזרית  להפרדה  בנוגע  החרדית  האוכלוסייה  עמדות 

משרד העבודה בסיס עובדתי שיאפשר לו לבחון מחדש את המדיניות  שנעשה במסגרת מחקר זה, מספק ל

 געים אליה.בין עמדות האוכלוסייה החרדית לבין שיקולים משמעותיים נוספים הנו  יישובהנוגעת לסוגיה זו, תוך  
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 רשימת מקורות . 6

( ז.  וקריל,  כ.  הכלכלן  2019בץ,  אגף  החרדים,  הגברים  תעסוקת  לשיעור  הכספיים  התמריצים  חשיבות   .)
 הראשי, משרד האוצר. 

 המכון הישראלי לדמוקרטיה ועם עובד.  : אמונות וזרמים,(. מדריך לחברה החרדית 2017בראון, ב. )

החברה החרדית והאקדמיה הישראלית: בחינה מחודשת של עמדות הציבור החרדי כלפי    .(2019ברק קורן, נ. )
   .730-67לימודים אקדמיים, משפטים מט 

   .98-71ההפרדה בין המינים בתחבורה הציבורית, עלי משפט, ג',  . (2003הראל, א. ושנרך, א. )

 (. מימי לא קראתי לאשתי: זוגיות בחסידות גור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 2015נ. )וסרמן, 

  , המכון הישראלי לדמוקרטיה.חרדיות מודרנית מעמד ביניים חרדי בישראל(. 2012זיכרמן, ח. וכהנר, ל. )

 לבן מסע אל תוך החברה החרדית בישראל, ידיעות אחרונות ספרי חמד.-(. שחור כחול2014)זיכרמן ח. 

   .316-243(. הדתה, הדרה וצבא: אפס ביחסי מגדר?, עיוני משפט, לט, 2016ואלמוג, ש. ). כ יפת, ק.

רחב הציבורי מודרות למהדרין: הפרדה בין נשים לגברים והדרת נשים במ  .(2012רוזנברג, ר. )-כרמי, ר. ושפירא 
  בישראל, דו"ח שנתי שני, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, התנועה ליהדות מתקדמת.

( י.  פלורסהיימר למחקרי  2003לופו,  מכון  אקדמיים,  ולימודים  (. מפנה בחברה החרדית: הכשרה מקצועית 
 מדיניות. 

מחקרי פלורסהיימר,    :בישראל. ירושלים (. על טהרת התואר: כניסת חרדים ללימודים אקדמיים  2014ג. ),  מלאך
 האוניברסיטה העברית. 

( ורגב, א.  ל.  ג., כהנר,  - ם תשע"בי ות"ת לאוכלוסייה החרדית לשנ -( תכנית החומש של מל"ג2016מלאך, 
  ות"ת.-תשב"א(, ירושלים: מל"ג-שע"ו: מחקר הערכה והמלצות לחומש הבא )תשע"זת 

חוות דעת   –   החרדית   אוכלוסייה ומגזרית בלימודים אקדמיים ל  הפרדה מגדרית   .(2016ג. וכהנר, ל. )  ,מלאך
 . למל"ג ות"ת 

ג.מלאך ל.וכהנר  ,  ? אומדן מספרי לתהליכי מודרניזציה "חרדיות מודרנית "או    "נגיעות מודרנית "  .(2017)  , 
 .51-19, 17בחברה החרדית, תרבות דמוקרטית, כרך 

 , וקה לתעסוקה מכניסה: תוכנית אב לתעסוקת חרדים (. מכניסה לתעס2016מלאך ג., כהנר, ל וזיכרמן, ח. )
 המכון הישראלי לדמוקרטיה.

החרדית בחומש הבא    אוכלוסייההרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה ל  .(2016)המועצה להשכלה גבוהה  
 תשפ"א.-טיוטת עקרונות המדיניות לקראת אישור התוכנית הרב שנתית להשכלה הגבוהה, תשע"ז –

וליפשיץ, ח. ) וכלכלה:  מינהל  החרדית,    אוכלוסייה(. הערכת מרכזי הכוון לתעסוקה ל2015מלחי, א.  מחקר 
 משרד הכלכלה.

   .ור החרדי כלפי לימודים אקדמיים עמדות הציב –(. בין השתלבות להתבדלות 2017מלחי א. )

https://www.idi.org.il/media/4911/00886012.pdf
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   נספחים. 7

 מאפייני הרקע של הנשים והגברים שרואיינו במסגרת המחקר האיכותני : 'אנספח 

 מאפייני הרקע של הנשים שרואיינו במסגרת המחקר האיכותני  – 3 לוח

 רוט המאפיין בקרב המרואייניםיפ מאפייןה 

 26.4, ממוצע  36-20טווח גילאים  גיל

 זרם חרדי  
 )הגדרה עצמית( 

ליטאית; ספרדית חוזרת בתשובה; -ליטאית חוצניקית; ספרדית (; 2ליטאיות )

 חסידת גור; חסידת ויז'ניץ; חסידת באבוב; חרדית מודרנית; חרדית לא מזוהה

(; מודיעין עילית; גבעת  2חיפה; קרית אתא; עפולה; בני ברק; ירושלים ) שוב מגוריםיי

 שמואל; אשדוד; ערד

 6-1(. בקרב הנשואות מספר הילדים 1ווקה )(; ר1(; מאורסת )8נשואות ) מצב משפחתי

בוגרת סמינר י"ג י"ד ושנה נוספת בחינוך; סטודנטית ללימודי הנדסאות  רקע השכלתי

(; סטודנטית ללימודי תואר  2במוסד חרדי; בוגרת סמינר והכשרה מקצועית )

ראשון באוניברסיטה הפתוחה; בוגרת סמינר, השלמה לתואר ראשון  

(; בוגרת תיכון עיוני ותואר 3שני במסגרת כללית ) במסגרת חרדית ותואר

 ראשון במוסד חרדי

 (; 1לא עובדת ) (;1(; מחפשת עבודה )8עובדות ) עבודה 

(; מקום עבודה חרדי וגם מקום עבודה  4בקרב העובדות: מקום עבודה חרדי )

 (2(; מקום עבודה לא חרדי )2לא חרדי )

 

 מאפייני הרקע של הגברים שרואיינו במסגרת המחקר האיכותני –  4לוח 

 רוט המאפיין בקרב המרואייניםיפ המאפיין

 28.6, ממוצע  47-23טווח גילאים  גיל

 זרם חרדי  
)על פי הגדרה 

 עצמית( 

ספרדים   תשובה;  בעל  ספרדי  מודרני;  ליטאי  הירושלמי;  מהפלג  ליטאי  ליטאי; 

(; 2(; חסיד ויז'ניץ; חסיד מאקווא; חבד"ניקים )2)שהתחנכו במוסדות ליטאיים  

 שבט הלוי 

ביתר עילית  מודיעין עילית; ירושלים; מגדל העמק; (; ק. אתא; 2מעלות; חיפה ) ישוב מגוריםי

 (; אשדוד; בני ברק2)

 4-ל 1(. בקרב הנשואים מספר הילדים בין  1(; רווק )10נשואים ) מצב משפחתי

) רקע השכלתי בלבד  ) (;2ישיבות  חרדית  מקצועית  והכשרה  והכשרה 3ישיבות  ישיבות   ;)

רות צבאי; ירות צבאי חרדי; תיכון עיוני, הכשרה מקצועית חרדית ושיבמסגרת ש

ישיבות ולימודים לקראת הנדסאי; ישיבות ותואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה; 

 ( 2ישיבות, תואר ראשון ושני במסגרת לציבור הכללי )

) עבודה  )9עובדים  מזדמנות  עובד בעבודות   ;)1( עבודה  העובדים 1(; מחפש  (. בקרב 

לא חרדי אך בפועל ם  (; עבודה במקו1רות צבאי חרדי )י(; ש3מקום עבודה חרדי )

 (3(; מקום לא חרדי )2רק עם גברים )
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 : השוואת התפלגות נתוני הסקר הנוכחי לנתוני סקר כוח אדם  ח ב'נספ

 , לפי מגדר, גיל ומחוז מגורים2017נתוני הסקר הנוכחי לנתוני סקר כוח אדם  התפלגות השוואת  –  5לוח 

  

 2017  סקר כוח אדם, למ"ס הסקר הנוכחי

N  % N  % 

 מגדר

 47.4% 142,805 47.1% 712 זכר 

 52.6% 158,751 52.9% 799 נקבה

 100.0% 301,556 100.0% 1,511 סה"כ 

 

 גיל

18-20 128 8.5% 36,182 12.0% 

21-25 253 16.9% 59,152 19.6% 

26-30 255 17.0% 66,623 22.1% 

31-35 346 23.1% 60,784 20.2% 

36-40 290 19.3% 44,006 14.6% 

41-45 228 15.2% 34,810 11.5% 

 100.0% 301,556 100.0% 1,500 סה"כ 

 

מחוז 
 מגורים 

 31.5% 95,093 29.5% 440 ירושלים

 8.8% 26,390 8.8% 132 צפון+חיפה

 33.8% 101,920 34.2% 511 מרכז+ת"א 

 11.5% 34,755 15.2% 227 דרום

 14.4% 43,398 12.2% 182 יו"ש 

 100.0% 301,556 100.0% 1,492 סה"כ 
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 ולאחריו לפני שקלול  התשובות לשאלות הליבה בסקר : השוואת 'גנספח 

 

ההשפעה הצפויה של שיקולים הנוגעים להפרדה מגזרית ומגדרית בשלב בחירת מוסד  מידת  –  6לוח 
 , לפני שקלול ולאחריו ומסלול הכשרה או לימודים עתידי, לפי מגדר 

 לאחר שקלול   לפני שקלול      

 סה"כ  נשים גברים  סה"כ  נשים גברים     

מסלול בו הלימודים  
בכיתה  הם עם נשים 

גברים בלבד )לנשים(/ עם 
 בלבד )לגברים( 

 84.7% 86.7% 82.5% 84.5% 86.4% 82.4% במידה רבה 

 8.4% 8.3% 8.5% 8.0% 7.6% 8.4% במידה בינונית

 2.3% 2.0% 2.7% 2.6% 2.4% 2.7% במידה מועטה 

 4.6% 3.0% 6.4% 4.9% 3.6% 6.4% כלל לא

 

מסלול בו מלמדות נשים  
בלבד )לנשים(/מלמדים  

 )לגברים( גברים בלבד 

 61.9% 49.9% 75.4% 61.8% 49.6% 75.7% במידה רבה 

 19.3% 27.0% 10.7% 19.3% 26.9% 10.6% במידה בינונית

 8.4% 11.6% 4.8% 8.6% 11.8% 4.9% במידה מועטה 

 10.3% 11.5% 9.0% 10.3% 11.7% 8.8% כלל לא

 

קמפוס לימודים לנשים 
בלבד )לנשים(/ לגברים 

 )לגברים( בלבד 

 70.6% 72.5% 68.5% 70.7% 72.6% 68.5% במידה רבה 

 15.0% 14.3% 15.9% 14.7% 13.5% 15.9% במידה בינונית

 6.4% 7.3% 5.4% 6.4% 7.1% 5.5% במידה מועטה 

 7.9% 5.9% 10.2% 8.3% 6.8% 10.1% כלל לא

 

מוסד בו הלימודים נפרדים  
 מהציבור הכללי

 55.2% 62.0% 47.6% 55.4% 62.0% 47.9% במידה רבה 

 22.6% 21.6% 23.7% 21.7% 20.2% 23.5% במידה בינונית

 8.3% 6.8% 9.9% 8.2% 6.9% 9.7% במידה מועטה 

 13.9% 9.6% 18.8% 14.7% 10.9% 18.9% כלל לא

 

לימודים בתנאי הפרדה מגזרית ומגדרית  /להכשרה  להירשם היו שוקלים שיעור המשיבים כי  –  7לוח  
 , לפי מגדר, לפני שקלול ולאחריו שונים

  

 לאחר שקלול   לפני שקלול    

 סה"כ  נשים גברים  סה"כ  נשים גברים   

 22.0% 23.3% 20.6% 22.2% 23.7% 20.6% הפרדה בין נשים לגבריםלציבור הכללי ללא 

בכיתה של נשים וגברים, עם ישיבה נפרדת, ללא  
 מחיצה 

29.4% 32.2% 30.9% 29.5% 31.7% 30.7% 

עם ישיבה נפרדת, כולל ם, בכיתה של נשים וגברי
 מחיצה 

61.9% 54.9% 58.2% 62.3% 53.7% 57.8% 

כיתות נפרדות לנשים ולגברים אך במוסד בו קיימות 
 55.0% 66.7% 42.0% 56.0% 68.7% 41.8% המרצים בכל הכיתות הם גם נשים וגם גברים

במוסד בו לומדים נשים וגברים בכיתות נפרדות אך 
 72.5% 68.6% 76.8% 73.5% 70.7% 76.7% באותו הקמפוס
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 : מאפייני תעסוקה של אוכלוסיית הסקר ח ד'נספ

 
ו  12%:  רות צבאייש ו  10%רות אזרחי או לאומי,  ימהנשים שירתו ש  4%-מהגברים  מהנשים   4%-מהגברים 

 116.רתו בצבאיש

)  62%:  שיעור התעסוקה אלה   48%-ו 117מהנשים  76%מהמשיבים  נתונים  מהגברים( עבדו במועד הסקר. 

לש הארציים י דומים  התעסוקה  חרדים   עורי  העומדים בקרב  ו  75%)  60%  על  ,  הנשים  בקרב   43%-בקרב 

מהגברים לא עבדו    44%-מהנשים ו  15%מהגברים לא עבדו וחיפשו עבודה,    8%-מהנשים ו  9% 118. (הגברים 

מהגברים    91%עבודה. ההסבר המרכזי לחוסר התעסוקה בקרב הגברים הוא לימודים תורניים.  ולא חיפשו  

 שציינו כי אינם עובדים ואינם מחפשים עבודה למדו במועד הסקר בישיבה או בכולל.

. (29)תרשים    בחלוקה לפי זרמים חרדיים של אוכלוסיית המחקר  נתונים מעניינים נוגעים לשיעור התעסוקה  

שיעור התעסוקה הבדלים משמעותיים במשקפת  שאין בנמצא נתונים מקבילים לה ברמה הארצית,  ,  חלוקה זו

לזרמים השונים.    של הגברים  המשתייכים   יתםנטי , בשל  ביותרהוא הנמוך  הליטאים  שיעור התעסוקה של 

על עצמן את תפקיד המפרנסות ושיעור   נוטות לקבלללימודים תורניים ארוכי שנים. במקביל הנשים הליטאיות  

)רבים   ים דומים לאלו של הליטאים ד התעסוקה בקרבן הוא הגבוה ביותר. דפוסי התעסוקה של החרדים הספר

וך יחסית בקרב הגברים , קרי שיעור תעסוקה נמ מהם לומדים במוסדות ליטאיים ומושפעים מדפוסים אלו(

כמה  בקרב החסידים יציאת גברים לעבודה לאחר    ,. לעומת זאת בקרב הנשים יחסית  ושיעור תעסוקה גבוה  

המקובלת,   הנורמה  היא  בכולל  לימודים  במקביל ושנות  יחסית.  גבוה  הגברים  של  התעסוקה  שיעור  לפיכך 

לשא המשתייכות  של  מזה  נמוך  החסידיות  הנשים  של  התעסוקה  הזרמים שיעור  של .  ר  התעסוקה  שיעור 

חסידות  בעוד שיעור התעסוקה של הנשים    ,גבוה מהשיעור המקביל בקרב שאר הקבוצות   חסידי חב"ד הגברים  

 119. דומה לזה של שאר הנשים החסידיות חב"ד 

  

 
ו 116 מהנשים ששירתו בשירות אזרחי או לאומי הן חוזרות בתשובה שככל הנראה שירתו   70%-כמעט כל הנשים ששירתו בצבא 

 . מהגברים ששירתו בצבא אף הם חוזרים בתשובה 60%-כ. ליך החזרה בתשובהלפני תה
 (. 1.7%)בכלל זה נשים שהיו בחופשת לידה במועד הסקר  117
 . 2017על נתוני פי סקר כוח אדם  118
 . 2012הסבר מפורט על דפוסי התעסוקה של הגברים והנשים המשתייכים לזרמים החרדיים השונים ניתן למצוא בסופר פורמן,  119
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 120( 700גברים=  N, 778נשים= N) חרדיים לפי זרמים שיעור התעסוקה,  –  29תרשים 

 

מהגברים ציינו כי הם עובדים במשרה   60%-מהנשים ו  59%:  לעבודה במשרה חלקית היקף המשרה וסיבות  

טיפול בילדים, בבן משפחה או במשק  היתה  מלאה. בקרב הנשים הסיבה העיקרית לעבודה במשרה חלקית  

( לעומת  45%הבית  חלקית    7%,  במשרה  לעבודה  העיקרית  הסיבה  הגברים  בקרב  הגברים(.  היתה בקרב 

( הנשים   10%ומת  לע  56%לימודים  ללימודים    85%מבחינת    ;בקרב  היתה  הכוונה  זאת  שציינו  מהגברים 

שכן הם למדו בישיבה או בכולל(. סיבות נוספות היו חוסר הצלחה במציאת עבודה במשרה מלאה או   ,תורניים 

נוספת ) ו  13%עבודה  )  11%-בקרב הנשים  נתון במקום העבודה  בקרב   13%בקרב הגברים(, היקף משרה 

 בקרב הגברים(.  5%בקרב הנשים,  9%בקרב הגברים( וחוסר עניין במשרה מלאה ) 11%-ו הנשים 

השכר הממוצע בקרב העובדים  121.מציג את התפלגות השכר בקרב העובדים במועד הסקר  30: תרשים  שכר

תקן  בש"ח    7,420היה   )סטיית  החציוני  4,764חודש  והשכר  שיעור בחודש  ש"ח   6,500היה  (  אמנם   .

שכרן   הכללית  לאוכלוסייה  בדומה  אך  הגברים,  של  מזה  משמעותית  גבוה  החרדיות  הנשים  של  התעסוקה 

 (.7,000; חציון  8,656ש"ח( נמוך משמעותית מזה של הגברים )ממוצע  6,000ש"ח; חציון  6,705)ממוצע 

 
  

 
 . 45עד  18כפי שנכתב בגוף הדוח, אוכלוסיית הסקר כוללת את טווח הגילאים  120
זו השיבו 121 Poza and Henneberge, -Sousa) שיעור השבה נמוך בשאלות על שכר הוא שכיח  .  מהנשאלים  75%    על שאלה 

2000 .) 
 

48%

73%
67%

45%
37%

73%
68%66%

76%79%

ליטאיספרדיחסידידניק"חבלא מזוהה

גברים נשים
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 ( 259גברים=  N, 448נשים= Nמגדר ) שכר בקרב העובדים במועד הסקר, לפי  –  30תרשים 

 

 

מהמשיבים הם בוגרי לימודים לקראת   81%: בקרב המועסקים  ענף כלכלי, משלח יד ועבודה בתחום הלימודים 

ו  65%)  62%תעסוקה. מתוכם ציינו   נוספים    7%-למדו ושמהגברים( כי הם עובדים בתחום    54%-מהנשים 

חינוך/הוראה   היו  השכיחים  הלימוד  תחומי  לעיל,  שצוין  כפי  ללימודיהם.  הקרוב  בתחום  לומדים 

המציגים את התפלגות הענפים הכלכליים    32-ו   31אות בתרשימים  לר  אפשרואכן, כפי שותוכנה/מחשבים.  

 38%-מהנשים ו  58%מהמשיבים )  51%בו הועסקו  ש ומשלחי היד, הענף הכלכלי השכיח ביותר הוא חינוך,  

מכלל    33%,  וב המשיבים שעבדו בור  .מהמשיבים(  49%מהגברים(. משלח היד השכיח ביותר היה אקדמי )

נוספים מהמשיבים עבדו    14%מהגברים(.    25%-מהנשים ו  37%תחום ההוראה )אוכלוסיית המחקר, עסקו ב

מאוכלוסיית המחקר, עבדו כמטפלים    9%רותים והמכירות, אך בפועל רובם,  יאמנם במשלח יד בתחום הש

 מהגברים(.  4%-מהנשים ו 12%בילדים וסייעים למורים )

 
 (312גברים= N,  565נשים= N) ענף כלכלי, בקרב המשיבים שעבדו במועד הסקר –  31תרשים 

 
 
 

  

23%
26%

20%

31%

12%

19%

28%

41%

5,000עד 10,001+7,501-10,0005,001-7,500

גברים נשים

37%

4%

9%9%

4%

38%

15%

6%4%
7%

10%

58%

שירותים פיננסיים ושירותי  אחר
ביטוח

, שירותים מקצועייםמסחר סיטוני וקמעוני
מדעיים וטכניים

רווחה , שירותי בריאות
וסעד

חינוך

גברים נשים



 

58 

 (320גברים= N  591נשים= N)משלח יד, בקרב המשיבים שעבדו במועד הסקר  –  32תרשים 

  

11%

3%

19%

14%
11%

41%

2%

10%
8%

11%
16%

53%

פקידים כלליים ועובדי אחר
משרד

סוכנים  , טכנאים, הנדסאיםמנהלים
ובעלי משלח יד נלווה

בעלי משלח יד אקדמיעובדי מכירות ושירותים

גברים נשים
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 "הגדרה כ"חוצניקפי לפי חזרה בתשובה ול : נכונות ללמוד בתנאי הפרדה שונים,'ה נספח 

 
ללימודים בתנאי הפרדה מגזרית ומגדרית שונים, על    להירשםשיעור המשיבים כי היו שוקלים    –   33תרשים  

 (1329עד   1312אינם חוזרים בתשובה= N,  165עד  162חוזרים בתשובה= N) פי חזרה בתשובה 

 
 

ללימודים בתנאי הפרדה מגזרית ומגדרית שונים, על    להירשםשיעור המשיבים כי היו שוקלים    –   34תרשים  
 (1394עד  1377אינם חוצניקים= N, 102עד  100חוצניקים= N)פי הגדרה כ"חוצניק" 

 
 

  

21%
30%

58%55%

73%

30%
38%

62%61%

75%

קמפוס מעורב מגדריתמרצים משני המיניםישיבה נפרדת עם מחיצהישיבה נפרדת בלי מחיצהלציבור הכללי ללא הפרדה

אינם חוזרים בתשובה חוזרים בתשובה

22%
30%

57%55%

73%

32%

48%

74%70%
85%

קמפוס מעורב מגדריתמרצים משני המיניםישיבה נפרדת עם מחיצהישיבה נפרדת בלי מחיצהלציבור הכללי ללא הפרדה

אינו חוצניק חוצניק
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 : נכונות ללמוד בתנאי הפרדה שונים, בחלוקה על פי קבוצות גיל ומגדר ח ו'נספ

 

בתנאי הפרדה מגזרית ומגדרית שונים,  ללימודים להירשםשיעור המשיבים כי היו שוקלים   –  35תרשים 
 (484עד  474מבוגרות= N, 301עד  298צעירות=  N) בקרב גברים, על פי קבוצות גיל

 
**P<.001  *P<.05 

 

ללימודים בתנאי הפרדה מגזרית ומגדרית שונים,   להירשם ותכי היו שוקל ותשיעור המשיב –  36תרשים 
 ( 374עד  371מבוגרים= N,  329עד  322צעירים=  N) בקרב נשים, על פי קבוצות גיל

 
**P<.001  *P<.05 

 

  

18%
29%

63%

41%

77%

23%
29%

61%

42%

77%

קמפוס מעורב מגדריתמרצים משני המיניםישיבה נפרדת עם מחיצהישיבה נפרדת בלי מחיצהלציבור הכללי ללא הפרדה

30-18 45-31

21%
28%

51%

63%63%

26%
35%

58%

73%76%

**קמפוס מעורב מגדרית**מרצים משני המיניםישיבה נפרדת עם מחיצה*ישיבה נפרדת בלי מחיצה*לציבור הכללי ללא הפרדה

30-18 45-31
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 : שאלון הסקר הטלפוניח ז'נספ

 

  30קדמו לשאלות   48עד   43שבה שאלות  לשאלון )בנוסף לגרסה המוצגת להלן נעשה שימוש בגרסה נוספת 
 (, כמפורט בפרק שיטת המחקר. כל אחת מהגרסאות הועברה למחצית מהמשיבים41עד 

 : סמן את מין המרואיין . 1 
 גבר .1
 אישה .2

 
I.  מאפייני רקע לסינון 

 
 )להקריא את התשובות(   מה הזהות הדתית שלך? האם אתה מגדיר את עצמך.... 2

 חרדי/ת  .1
 סיים הראיון חרד"ל/ית )חרדי/ת לאומי/ת(  .2
 סיים הראיון  דתי/ת  .3
 סיים הראיון מסורתי/ת  .4
 סיים הראיון חילוני/ת  .5

 סיים הראיון  . לא ענה )לא להקריא( 77
 

 סיים הראיון  45-או מבוגר מ 18- צעיר ממה גילך? ______   .3
 

 מהי שנת הלידה שלך?   .4
 
II. השכלה 

 
 ? )לא להקריא את התשובות( הגבוה ביותר שקיבלתמהי התעודה או התואר . 5

 7המשך לשאלה  תעודת סיום של בית ספר יסודי או חטיבת ביניים  .1
 7המשך לשאלה  תעודת סיום של בית ספר תיכון )שאיננה תעודת בגרות(  .2
 7המשך לשאלה  תעודת בגרות  .3
תעודת סיום של בית ספר על תיכוני שאיננה תעודה אקדמית )כולל תעודת הוראה ותעודת הכשרה   .4

 7המשך לשאלה  מקצועית( 
 7המשך לשאלה  תעודת הנדסאי של מכללה או מכון טכנולוגי מקצועי  .5
 או תואר מקביל   BAתואר אקדמי ראשון  .6
 7המשך לשאלה   או תואר מקביל   MAתואר אקדמי שני  .7
 7המשך לשאלה   Phd קדמי שלישי תואר א .8
 7המשך לשאלה  לא קיבלתי אף תעודה  .9

 7המשך לשאלה  תעודה אחרת, פרט/י:  .10
 7המשך לשאלה  . לא יודע 76
 7המשך לשאלה  . לא ענה 77
 

 לנטי או בתואר אקדמי מוכר אחר?והאם מדובר בתואר אקוויו  .6
 לנטי ותואר אקוויו .1
 תואר אקדמי מוכר אחר  .2
 יודע/ת )לא להקריא(לא  .3

 לא ענה )לא להקריא( .77
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 (? )לא להקריא את התשובות( 17-14באיזה מוסד לימודים למדת בגיל התיכון )גילאי  .7
 ישיבה קטנה )גברים(  .1
 ישיבה תיכונית )גברים(  .2
 סמינר חרדי  )כולל "בית יעקב"( )נשים(  .3
 תיכון עיוני   .4
 תיכון במסלול מקצועי )כולל ישיבה מקצועית(  .5
 חו"ל לימודים ב .6
 אחר, פרט/י:  .7

 . לא ענה77
 

 8המשך לשאלה  )גבר(  1תשובה מספר   1מי שהשיב בשאלה 
 9מדלג לשאלה  )אישה(  2תשובה מספר   1מי שהשיב בשאלה 

 
 האם למדת או שאתה לומד כיום בישיבה גדולה או כולל? .8

 כן, לומד כיום  .1
 כן, למדתי בעבר .2
 לא לומד ולא למדתי בעבר  .3

 להקריא( . לא ענה )לא 77
 
במידה שלמדת או שאת/ה לומד/ת כיום במוסד על תיכוני, הכולל לימודים לקראת תעסוקה, באיזה מוסד את/ה .  9

 אם למד/ה בכמה מוסדות על תיכוניים, הכוונה למוסד האחרון )להקריא את התשובות(.   לומד/ת/למדת?
 .    סמינר )כולל סמינר "בית יעקב"( )נשים( 1
כולל מוסד להכשרה מקצועית, מוסד להכשרת מורים/הוראה והכשרה  (מוסד להכשרה לקראת תעסוקה  .2

 במסגרת צבאית( 
 מוסד ללימודי הנדסאות )שאינו סמינר(  .3
 11המשך לשאלה  אוניברסיטה  .4
 11המשך לשאלה  מכללה אקדמית  .5
 29המשך לשאלה  סד על תיכוני לא למד/ה או לומד/ת במו .6
 29המשך לשאלה  אחר, פרט/י:  .7

 29המשך לשאלה  . לא ענה )לא להקריא( 77
 

 )להקריא את התשובות(  האם המוסד שבו למדת/אתה לומד/ת כיום הוא. 10
 מוסד הכשרה שמעניק תעודה של משרד העבודה  .1
 מוסד הכשרה שאינו מעניק תעודה של משרד העבודה  .2
 פרט/י: אחר,  .3

 . לא יודע )לא להקריא( 76
 . לא ענה )לא להקריא( 77
 

 )לא להקריא את התשובות( אפשר לציין יותר מתחום אחד אם רלוונטי  מה תחום הלימודים שאותו למדת?. 11
 הוראה/חינוך  .1
 תוכנה/מחשבים .2
 אחר, פרט/י:  .3

 . לא ענה77
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III.  הבחירה בו אופי מוסד ההכשרה/לימודים העל תיכוני והשיקולים שהשפיעו על 
 

)להקריא את התשובות(    באיזו מידה השפיעו עליך השיקולים הבאים בשלב בחירת מוסד ההכשרה או הלימודים?
 במידה שלמד/ה ביותר ממוסד אחד, אנא להתייחס לאחרון

 

 מספר  
 שאלה

 במידה   
 רבה

 במידה  
 בינונית

 במידה  
 מועטה 

 כלל 
 לא

 לא  היה לי  
 מידע בנושא 
 )לא להקריא(

 לא
 רלוונטי 

 )לא 
 להקריא(

 לא 
 יודע  
 )לא 

 להקריא(

 העניין בלימודים .12
 

       

 הסיכוי למצוא עבודה  .13
 ורמת השכר הצפויה 

 בעקבות הלימודים

       

        איכות מסלול הלימודים  .14

        היכולת לממן את הלימודים  .15

 תמיכת המשפחה הקרובה  .16
 )הבעל/האישה, ההורים(  

       

 קרבה גיאוגרפית למוסד   .17
 הלימודים

       

 היכולת לשלב את הלימודים  .18
 עם חיי המשפחה ו/או 

 העבודה

       

 מסלול בו הלימודים בכיתה  .19
 הם עם נשים בלבד  

ברים בלבד  ג )לנשים(/עם
 )לגברים( 

       

 מסלול בו מלמדות   .20
 נשים בלבד )לנשים(/
 מלמדים גברים בלבד  

 )לגברים( 

       

 קמפוס לימודים   .21
 לנשים בלבד )לנשים(/  
 לגברים בלבד )לגברים( 

       

 מוסד בו הלימודים נפרדים   .22
 מהציבור הכללי  

       

 
 : ______________ פרט/י מה היואם היו שיקולים מרכזיים אחרים שהשפיעו על החלטתך, אנא . 23
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לומד/ת? .  24 למדת/את/ה  בו  אקדמיים  לימודים  או  מקצועית  להכשרה  הלימודים  מוסד  אופי  היה/הוא    מה 

 )להקריא את התשובות(. במידה שלמד/ה ביותר ממוסד אחד, אנא להתייחס לאחרון   

)כולל מוסד רק לנשים או מוסד רק  החרדית בו יש לימודים נפרדים לנשים ולגברים  אוכלוסייהמוסד ל .1
 לגברים( 

 הכללית אך בפועל למדתי/אני לומד/ת עם גברים בלבד )לגברים(/נשים בלבד )לנשים(  אוכלוסייהמוסד ל .2
 29המשך לשאלה  הכללית בו מתקיימים לימודים של נשים וגברים ביחד  אוכלוסייהמוסד ל .3
 אחר, פרט/י:  .4

 . לא יודע )לא להקריא(  76
 . לא ענה )לא להקריא(  77
 

 האם במוסד שבו למדת/את/ה לומד/ת התקיימה/מתקיימת הפרדה בין נשים לגברים בהיבטים הבאים: 

מספר  
 שאלה

יודע   לא כן  לא 
)לא 

 להקריא(

ענה  לא 
)לא 

 להקריא(

בכיתות  .25 לומדים  וגברים  נשים 
 נפרדות 

לנשים  במוסדות  למראיין:  )הערה 
בלבד   לגברים  במוסדות  או  בלבד 

 התשובה היא תמיד "כן"(

    

או   .26 בלבד  לגברים  הוא  הקמפוס 
של  שהלימודים  או  בלבד,  לנשים 
נשים ושל גברים מתקיימים בימים  

 או בשעות שונים

    

כיוון     מרצים בלבד את הגברים מלמדים  .27 רלוונטי  לא 
הוא  שהמוסד 

 לנשים בלבד

  

כיוון     את הנשים מלמדות מרצות בלבד  .28 רלוונטי  לא 
הוא  שהמוסד 

 לגברים בלבד

  

 
 

IV. עניין עתידי בלימודים מקצועיים והשיקולים בבחירת מוסד לימודים 
 

לך בעתיד  .  29 להיות  או שעשוי  עניין  כיום  לך  יש  מידה  או באיזו  השתלבות בתעסוקה  לקראת  עניין בהכשרה 
בתעסוקה? השתלבות  לקראת  הנדסאות  ללימודים   בלימודי  הכוונה  למד  שכבר  )במידה  התשובות  את  להקריא 

 נוספים(  
 31המשך לשאלה  במידה רבה  .1
 31המשך לשאלה  במידה בינונית  .2
 31המשך לשאלה  במידה נמוכה  .3
 30המשך לשאלה  אין לי כלל עניין  .4

 30המשך לשאלה  לא יודע )לא להקריא(  .76
 30המשך לשאלה  . לא ענה )לא להקריא( 77
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נניח שבכל זאת תהיה מעוניין/ת בהכשרה או בלימודי הנדסאות,  . )למי שציין כי אין לו עניין בלימודים(:  30
סד ומסלול  בשלב זה או אחר בחייך, באיזו מידה את/ה מעריך שהשיקולים הבאים ישפיעו עליך בבחירת מו

 ההכשרה או הלימודים? 
באיזו מידה אתה מעריך שישפיעו עליך השיקולים הבאים  . )למי שציין כי יש עניין בלימודים במידה כלשהי(:  31

 בשלב בחירת מוסד ומסלול ההכשרה או הלימודים? 
 

 מספר  
 שאלה

 במידה   
 רבה

 במידה  
 בינונית

 במידה  
 מועטה 

 כלל 
 לא

 לא
 רלוונטי 

 )לא 
 להקריא(

 לא 
 יודע  
 )לא 

 להקריא(

 העניין בלימודים ( 30/31)
 

      

 הסיכוי למצוא עבודה  .32
ורמת השכר הצפויה בעקבות 

 הלימודים

      

       איכות מסלול הלימודים  .33

       היכולת לממן את הלימודים  .34

 תמיכת המשפחה הקרובה  .35
 )הבעל/האישה, ההורים(  

      

 קרבה גיאוגרפית למוסד   .36
 הלימודים

      

 היכולת לשלב את הלימודים   .37
 עם חיי המשפחה ו/או העבודה

      

 מסלול בו הלימודים בכיתה  .38
 הם עם נשים בלבד )לנשים(/ 

 עם גברים בלבד )לגברים( 

      

 מסלול בו מלמדות   .39
 נשים בלבד )לנשים(/מלמדים 

 גברים בלבד )לגברים( 

      

 קמפוס לימודים   .40
 לנשים בלבד )לנשים(/  
 לגברים בלבד )לגברים( 

      

 מוסד בו הלימודים נפרדים   .41
 מהציבור הכללי  

      

 
 ____________ : אם ישנם שיקולים מרכזיים אחרים שישפיעו על החלטתך, אנא פרט/י מהם. 42
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לפעמים בגלל אילוצים שונים כמו מיקום, תקציב ומספר התלמידים יש קושי לפתוח קבוצות של הכשרה או של  
 לימודים בתחום מסוים.  

 נניח שקורס ההכשרה/הלימודים היחיד שקיים בתחום שאת/ה רוצה ללמוד, בסמוך לאזור מגורייך... 
 

 לא  לא כן/אולי  
 יודע  
 )לא 

 להקריא(

 מסרב  
 לענות

 )לא 
 להקריא(

 ...מופנה לציבור הכללי והלימודים בו ללא הפרדה   .43
 בין נשים לגברים,  

 אליו? להירשםהאם תשקול/תשקלי 

   המשך 
 לשאלה 

49 
 

   

 ... כולל לימודים בכיתה של נשים  .44
 וגברים, עם ישיבה נפרדת, ללא מחיצה, 

 אליו?   להירשםהאם תשקול/תשקלי 

   המשך

 47לשאלה 

 

   

 ...כולל לימודים בכיתה של נשים וגברים,  .45
 עם ישיבה נפרדת, כולל מחיצה,  

 אליו? להירשםהאם תשקול/תשקלי 

   המשך

 47לשאלה 

 

   

 ...מתקיים במוסד שבו לומדים נשים וגברים   .46
 בכיתות נפרדות אך באותו הקמפוס,  

 אליו? להירשםהאם תשקול/תשקלי 

    

 ...מתקיים במוסד שבו קיימות כיתות נפרדות  .47
 לנשים ולגברים אך המרצים בכל הכיתות הם גם  

 נשים וגם גברים,  
 אליו? להירשםהאם תשקול/תשקלי 

   המשך

 49לשאלה 

 

   

 מתקיים במוסד שבו קיימת הפרדה מוחלטת בין   .48
 גם בקמפוס, גם בכיתות וגם   – נשים לגברים 

 במרצים,  
 אליו? להירשםהאם תשקול/תשקלי 

    

 
V.  עבודה והשיקולים שמשפיעים על הבחירה בה 
 

 )להקריא את התשובות(  האם את/ה עובד/ת כיום?. 49
 עובד/ת .1
 57המשך לשאלה  לא עובד/ת, מחפש עבודה   .2
 59המשך לשאלה  לא עובד/ת, לא מחפש עבודה  .3
 בחופשת לידה )נשים(   .4

 59המשך לשאלה  לא ענה )לא להקריא(  .77
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את/ה .  50 האם  אקדמיים,  לימודים  או  הנדסאים  לימודי  תעסוקה,  לקראת  הכשרה  )וסיימת(  שלמדת  במידה 
 )להקריא תשובות( עובד/ת בתחום שאותו למדת? 

 . כן )עובד/ת בתחום שאותו למדתי( 1

 . עובד/ת בתחום קרוב לתחום שאותו למדתי 2

 . לא )איני עובד/ת בתחום שאותו למדתי( 3

 ן לא סיימתי הכשרה/לימודי הנדסאים/לימודים אקדמיים. לא למדתי או שעדיי4

 . לא ענה )לא להקריא( 77

 
 )למשל: מורה, מתווך/ת נדל"ן, מעצב/ת גרפי/ת( _____________  מה התפקיד שלך במקום העבודה?. 51
 

 __)למשל: סמינר/ישיבה, שירותים פיננסיים, חנות בגדים(_____ ה?מה הפעילות העיקרית של מקום העבוד. 52
 

)הערה למראיין: במידה שאינו יודע/ת, התייחס למשרה מלאה  האם בדרך כלל את/ה עובד/ת במשרה מלאה?. 53
 שעות בשבוע(   35במקרה שעובד/ת לפחות 

 55המשך לשאלה  כן  .1
 לא .2

 55המשך לשאלה  . לא יודע 76
 55המשך לשאלה  לא ענה  .77

 
 )לא להקריא את התשובות(  ית?מה הסיבה העיקרית לכך שאת/ה עובד/ת עבודה חלק. 54

 חיפשתי עבודה מלאה ולא מצאתי .1
 חיפשתי עבודה נוספת אך לא מצאתי  .2
 איני יכול/ה לעבוד יותר מסיבות של מחלה או נכות  .3
 בפנסיה, גיל גבוה  .4
 טיפול בילדים, בבן משפחה, במשק הבית .5
 לומד .6
 אני לא מעוניין/ת לעבוד בעבודה מלא .7
 אחר, פרט:  .8

 

 )להקריא את התשובות(  העבודה שלךהאם במקום . 55
 כל העובדים חרדים .3
 רוב העובדים חרדים .4
 כמחצית מהעובדים חרדים .5
 מיעוט מהעובדים חרדים .6
 אני החרדי היחיד במקום העבודה  .7

 . לא יודע )לא להקריא( 76
 . לא ענה )לא להקריא( 77
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 ות()להקריא את התשוב האם במקום העבודה שלך יש הפרדה בין נשים לגברים?.  56
 הפרדה מוחלטת )כולל עבודה שבה יש רק נשים או רק גברים(  .1
 הפרדה חלקית )למשל יושבים בחדרים שונים, אבל יש אינטרקציות בין נשים לגברים(  .2
 59המשך לשאלה   אין הפרדה, גברים ונשים עובדים ביחד  .3
 אני עובד לבד .4
 .לא יודע )לא להקריא(76
 . לא ענה )לא להקריא( 77

 
שתקבל/י הצעת עבודה טובה מבחינת שכר, עניין מקצועי, מיקום ושעות עבודה, במקום עבודה עם במידה  .  57

 הציבור הכללי, שבו נשים וגברים עובדים ביחד. האם תשקול/תשקלי לקבל את ההצעה? 
 59המשך לשאלה  כן  .1
 לא .2

 לא יודע )לא להקריא( .76
 לא ענה )לא להקריא( .77

 
בחינת שכר, עניין מקצועי, מיקום ושעות עבודה, במקום עבודה עם  האם תשקול לקבל הצעת עבודה טובה מ . 58

 הציבור הכללי, שבו קיימת הפרדה בין נשים לגברים?
 כן .1
 לא .2

 לא יודע )לא להקריא( .76
 לא ענה )לא להקריא( .77

 
VI. השלמת מאפייני רקע 

           
 )לא להקריא את התשובות(  לאיזה זרם חרדי את/ה משתייך/ת?. 59

 61המשך לשאלה  ליטאי/ת  .1
 61המשך לשאלה  ספרדי/ת  .2
 חסידי/ת  .3
 61המשך לשאלה  חב"דניקית  .4
 61המשך לשאלה  חרדי לא מזוהה  .5
 61המשך לשאלה  אחר, פרט/י:     .6

 61המשך לשאלה  . לא ענה 77
 

 )לא להקריא את התשובות(  לאיזו חסידות את/ה משתייך/ת?. 60
  גור .1
 עלז ב .2
 ויז'ניץ  .3
 ברסלב .4
 חב"ד .5
 אחר, פרט:  .6

 . לא ענה77
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 האם את/ה: 

 לא ענה )לא להקריא( לא כן  

    בעל/ת תשובה  .61

    חוצניק/ית   .62

 
 )להקריא את התשובות(  מהו מצבך המשפחתי?. 63

 66המשך לשאלה  רווק/ה   .1
  נשוי /אה  .2
 אלמן/ה    .3
 גרוש/ה    .4

 . לא ענה )לא להקריא(  77
 

 האם יש לך ילדים? . 64
 כן .1
 66המשך לשאלה  לא  .2

 66המשך לשאלה  לא ענה  .77
 

 ___________   כמה ילדים יש לך?. 65

 )לא להקריא את התשובות(  ישוב את/ה גר/ה?יבאיזה . 66

 אלעד .1
 אשדוד .2
 באר שבע .3
 בית שמש  .4
 ביתר עילית .5
 בני ברק .6
 חיפה .7
 ירושלים .8
 מודיעין עילית .9

 נתיבות .10
 פתח תקוה .11
 צפת  .12
 אחר, פרט/י:  .13
 . לא ענה  77

 )להקריא את התשובות(  האם השכונה שבה אתה גר היא חרדית באופיה?. 67
 כל השכנים שלי או רובם חרדים .1

 חלק מהשכנים שלי חרדים וחלק לא  .2

 כל השכנים שלי או רובם לא חרדים  .3

 )להקריא את התשובות(   רתת באחת המסגרות הבאות?יהאם ש .68
 ת צבאירויש .1
 רות אזרחי או לאומייש .2
 רתתי ילא ש .3

 לא ענה .77
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ציין/י את שם מוסד .  69 לימודים אקדמיים אנא  או  לומד/ת בהכשרה לקראת תעסוקה  במידה שלמדת/את/ה 
 . אפשר לציין יותר מאחד אם רלוונטי. הלימודים

 למדתי/לומד, שם המוסד: _______________   .1
 לא למדתי/לומד  .2

 . לא יודע76
 . לא ענה77

 
לגברים .  70 נשים  בין  בהפרדה  או  הכללי  מהציבור  בהפרדה  ללימודים  שלך  ההתייחסות  הזמן  במהלך  האם 

 השתנתה? במידה שכן, מה היה השינוי בהתייחסות שלך ומה גרם לו?
 כן, פרט:  .1
 לא .2

 לא יודע  .76
 לא ענה .77

 
 71ממשיך לשאלה  – )חופשת לידה( 4)עובד/ת( או  1אופציות  49מי שענה בשאלה 

 72מדלג לשאלה  –)לא ענה(  77)לא עובד( או   3או  2אופציות  49שאלה מי שענה ב
 

 )בש"ח(  במידה שאתה עובד, מהו שכרך החודשי ברוטו מעבודתך הנוכחית?. 71
 רוט השכר:יעובד, פ .1
 לא עובד .2

 לא יודע  .76
 לא ענה .77

 
 ______________  הגענו לסוף הראיון. האם תרצה/תרצי להוסיף משהו לפני שנסיים?. 72
 
 
 
 


