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מהו המקצוע המועדף על הסטודנטים החרדיים?
ומהו המקצוע המועדף על הנשים החרדיות? ומי היא המסגרת האקדמית החרדית היחידה שמתפתחת בקצב
משביע רצון? וכמה סטודנטים חרדיים יש בכלל? דו"ח ייחודי שי"ל השבוע ע"י "מוסד שמואל נאמן" מפרסם
נתונים מרתקים על האקדמיה החרדית
אלי שניידר

ט' אלול התשע"ה
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הדפסה

קמפוס שטראוס .מתפתח בקצב משביע רצון

"בין מח"ר להיום" – זהו שמו של הדו"ח המיוחד שהנפיק השבוע "מוסד שמואל נאמן" לבדיקת השתלבות הסטודנטים החרדיים במחרי"ם
)מסגרות החרדיות( ובמכללות הכלליות.
הדו"ח ,המתפרס על  60עמ' ,חובר בידי ד"ר ראובן גל ואיליה זטקובצקי ,ועוסק בניתוח מאפיינים ומגמות ,ובניתוח נתונים סטטיסטיים
ונתונים סוציודמוגרפיים .זהו דו"ח מקצועי ויסודי ,ראשון מסוגו ,שבוצע מאז נפתחו שערי האקדמיה בפני הציבור החרדי ,תוך התחשבות
בצרכיו הייחודיים.
מסקנותיו והמלצותיו של מוסד שמואל נאמן ,כמכון מחקר ,משמשים את מקבלי ההחלטות במשק על רבדיו השונים ,ואילו בנושאי התוויית
מדיניות לאומית שעניינה מדע ,טכנולוגיה והשכלה גבוהה ,הוא נתפס כמוסד המוביל למחקרי מדיניות בישראל.
מנתוני הדו"ח עולה ,כי מקצוע המשפטים מוביל בפער ענק כמקצוע מועדף ע"י הסטודנטים החרדיים .לא פחות מ 39.2%מכלל
הסטודנטים בחרו ללמוד משפטים ,ולהתהדר בבוא העת בתואר עו"ד .מקצועות הניהול למיניהם ,נמצאים במקום השני ) .(25.7%נתונים
אלה ,אגב ,מבססים את מסמך "חרדים לאקדמיה" ,שפורסם בשנת  2011ולפיו ,הסטודנטים הגברים נוטים לבחור במשפטים ובמנהל
עסקים .כעת הנתון הוא רשמי ומגובה במספרים מדוייקים.
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ובעוד אצל הגברים לא חל שינוי ,לפחות לא ב 3השנים האחרונות ,דווקא אצל הנשים ,חל שינוי בסדרי העדיפויות .בעוד בעבר הן בחרו
לעסוק במקצועות טיפוליים וחינוכיים ,הרי שעכשיו הן מעדיפות ללמוד מקצועות ניהול ,שהפכו ליותר פופולאריים בקרב הנשים החרדיות.
אך יחד עם זאת ,כך עולה מהדו"ח ,עדיין המקצועות הטיפוליים )הרפואיים והפרארפואיים( הן נחלתן של הנשים בלבד 13.5% .מכלל
התלמידות למדו בשנה"ל תשע"ד ,מקצועות טיפוליים ,לעומת  0.0%בקרב הגברים!
ואם חשבתם שהגברים החרדיים מתעניינים בכלכלה ובראיית חשבון ,אז חשבתם .רק  1.4%מהסטודנטים הצטרפו ללימודי כלכלה
וראיית חשבון ,לעומת  10.8%במגזר הנשי.
נתון מרתק נוסף ,שכדאי לתת עליו את הדעת הוא ,שבשנת תשע"ד ,אף לא סטודנט אחד ,מתוך כ 10,000סטודנטים חרדיים הלומדים
באקדמיה ,פנה ללמוד אדריכלות ,ואצל הנשים רק  0.5%בלבד) .ההסבר לכך ,נעוץ אולי בעובדה ,שבציבור החרדי מי שהחליט לפנות
לאקדמיה ,עושה זאת בשביל להתפרנס בלבד ,ולכן יבחר להשתלב דווקא בלימודים אקדמאיים כאלה שלא ניתן למוצאם בבתי הספר
ובמכונים להכשרה מקצועית(.
הדו"ח ,שנכתב כמסמך מעקב אחר תהליך השתלבות החרדים בעולם האקדמי ,מציג מיפוי מפורט של מוסדות ההשכלה הגבוהה
המותאמים לציבור החרדי ,וגם ניתוח תהליך השתלבותם במוסדות אלו בשנה"ל תשע"ד .בסיכום הדו"ח נכתב כי "ניתן לומר שפרוייקט
המח"ר אכן מאפשר לצעירים חרדים ללמוד במוסדות אקדמיים טובים ביותר .עם זאת ,בשלב זה ,רק מוסד אחד )קמפוס שטראוס של
מכללת הדסה( הצליח לפתוח מסגרת שגם קולטת סטודנטים בהיקף משמעותי וגם מתפתחת בקצב משביע רצון .רוב המסגרות
האחרות מדשדשות במקום".
הרב יעקב ירוסלבסקי ,מנכ"ל "קמפוס שטראוס" ,לא מופתע מממצאי המחקר .הוא מסב את תשומת לבנו לנתון המרנין מבחינתו ,כי
כ 78%מכלל התלמידים שהתווספו בשנים תשע"ג ותשע"ד ל 9המחרי"ם )מסגרות אקדמאיות חרדיות( בחרו דווקא ב"קמפוס
שטראוס" .ירוסלבסקי :זו הבעת אימון ,כמעט חסרת תקדים של הסטודנטים החרדיים ,הן ברמה המקצועיתאקדמית של "קמפוס
שטראוס" ,שהוא למעשה שלוחה של המכללה האקדמאית הדסה ,והן ברמה הרוחנית של הקמפוס ,המותאם בקפידה ובכל הפרמטרים
לסטודנט החרדי".
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כל הזכויות שמורות לקו עיתונות בע"מ
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