עמוד 1

למה
אנלמשפטנים ישבשפע?

ומהנדסיםחרדים,
אץ כמעטרופאים

אחד מכל שלושה סטודנטים חרדיםלומד משפטים ,ואחד מכל חמישה מינהל עסקים ״יותר קשהללמוד
שיוכלולהתפרנס היטב ,אבל אז
הכלליים .״הם חושבים
משפטים׳ /מסביר ד״ר ראובן גל מהטכניון את הנהירה
למקצועות
ופסיכולוגים חרדים כמעט לא מדברים במגזר
מגלים שאין התמחויות ושהשוק מוצף״ על המחסור החמור ברופאים
הנדסה

הילה

מאשר

ויסברג

<< ועידת ההיי־טק להרדים

""

באחרונה

שהתקיימה

בירושלים מסמלת

שעובר על

המגזר

האחרונות .״פעם

את

השינוי

החרדי

בשנים

חיפשו

של

בת

רב ,ביום השידוך המוצלח
למתבנתת״ ,אמרה אחת

הוא

מבאות

הוועידה.

$TS1$נפתחים$TS1$
נפ־
הצעירים החרדים

תחים
חים $DN2$בהדרגה לציבור
לחילוני ,גם אם בזהירות
ואפילו
ולא מובנים
ובתנאים שלהם
להשלים עוד עם חייעוני .הם

הדתי,

רוציםלעבוד
מבניס,

ומחפשים מקצוע

מבוקש ופרקטי.

אלא

שאיפותלחור

שנראה כי

ומציאותלחור.בפועל,
מהאקרמאים החרדיםלומדים
הטכנולוגיה ,והרוב פו־
$TS1$פונים$TS1$
מקצועות
ם$DN2$למקצועות כלליים בהרבה,
נים
משפטיםומינהל עסקים.
בעיקר
החורש .אז הוא מברר מהראילו
$DN2$מגוון $DN2$עצום של אפשרויות אקדמיות
וון
הנד־
$TS1$הנדסה$TS1$,
%6.81
הסיבות העיקריות לכך הן שהמק־
דוד (שם
בדוי) 29 ,בוגר מדעי
$TS1$שהמקצועות $TS1$למדומינהל עסקים,
חנון
$DN2$לתפיחנון $DN2$רוגתיינסקי,
אופציות עומדותלרשותו ,ואומ־
$TS1$ואומרים$TS1$
המחשב במכון לב שעובד כיום כמ־
$TS1$כמפתח$TS1$
מהשלפעמים אף יוצרבלבול
%8.21
מרעי החברה ו-
%7.22
סה,
$DN2$הנדסה$DN2$,
ות$DN2$הכלליים מאפשריםלימו־
$TS1$לימודים$TS1$
צועות
במשפטים:
מתמחה
$DN2$ואומרים$DN2$לו ׳משפטים אומינהל
רים
פרילנםר ,מודה כי
אפליקציות
פתח
$DN2$כמפתח$DN2$
שהחרדיםמוגבליםלמרי .הם
הרי
להוראה.
חינוך והכשרה
פופולריים
ם$DN2$במסלולים נגישים,
דים
עסקים׳.
הואהולךלפי ההמלצהבלילברר.
אם לא היתה עומדת בפניו האפשרות
זקוקיםלמסגרות המותאמותלצו־
$TS1$לצורכיהם$TS1$,
כשבוחנים את הנתונים מהזווית
ומותאמים לאנשיםעוברים אולו־
$TS1$לומדים$TS1$
״בחור ישיבה בן 20
אלה גם התחומים שיוכל ללמוד
לימודים במכון ,ידיו היו כבו־
$TS1$כבולות$TS1$.
של
$DN2$לצורכיהם $DN2$,והאפשרויות מצומצמות.
רכיהם,
הלא־אקדמיים,
של
ים $DN2$בישיבה.
מדים
לימודי התעודה
עם ילד או שניים
לרשותו״.
לאוניברסיטה
שהולכים
״יש
לות.
$DN2$כבולות$DN2$.
אפשר
בהנדסה
ראשון
לתואר
הח־
$TS1$החרדים$TS1$
הסטודנטים
משתנה:
התמונה
מש־
$TS1$משרד$TS1$
שמספק
חרשים
מנתונים
עם הידע שעומר
$DN2$החרדים $DN2$פוניםלחינוך ,) %51הנהלת ללמוד רק במוסר אקדמי מותאם רגילה,ואולי גם אני הייתי עושה יודע שאינויכול
רדים
סטו־
$TS1$סטודנטים$TS1$
000,2
 $DN2$התמ״ת על בסיס
רד
אז הבעיה היא היעדרידע.
״כן ,יש בעיה של היעדר הש־
$TS1$השכלה$TS1$.
מקובל
פחות
הרבה
זה
אבל
זה
את
בירושלים.
לב
מכון
אחר
לחרדים
ות־
$TS1$ותחזוקת$TS1$
%11
תכנות
%21
חשבונות
קרן
בירי
הנתמכים
חרדים
דנטים
טים$DN2$
),
החודש.
לגמור את
$DN2$השכלה $DN2$.ערגיל  18מנהיגי המגזר לא
כלה.
$DN2$ותחזוקת $DN2$מחשבים (11 %
חזוקת
).
קמח(קידום מקצועיחררי),עולה
מדעי המחשב ניתן ללמוד בעור ועלוללפגוע בשידוכיםעתידיים.
לו
אומרים
'תלמד
לימודי
מאפשריםלהכניסלכיתות
עלוללהיחשב כמי שירד
הסטודנט
כי אחד מכל שלושה גבריםלו־
$TS1$לומר$TS1$
כמה מוסרות מותאמים .אז מהיע־
$TS1$יעשה$TS1$
משפטים או מינהל
חול ,ואני מבקר את זה .זה לא חייב
מהדרך״ ,הוא מסביר.
שה
 $DN2$משפטים ,רבים פוניםלמינהל
מר
שיש
לומדים מה
$DN2$יעשה $DN2$צעיר חררי שמוקםם מתעשיית
אפשר לח־
$TS1$לחשוב$TS1$
להיותלימודי ליבה
אם הביקוש בקרב חרדים למ־
$TS1$למקצועות$TS1$
ההיי־טק ורוצה להשתלב בה? אם
הסטודנטים
וחינוך נמצא במקום
עסקים%81
ההררים הרבים
אז הוא
עסקים'
$DN2$לחשוב $DN2$גם על דרך עוקפת כרילהביא
שוב
$DN2$למקצועות $DN2$מדעיים כה גבוה מרוע לא
עליו גור־
$TS1$גורלו$TS1$.
בירושלים ,שפר
הוא גר
משפטים אמנם
שפוניםללימודי
השלישי .( %71על בסיס הנתונים
קצועות
שאומרים
עושה מה
לכך שחדרים ישיגו משהו שדומה
פותחים שלוחה נוספת של מכון
$DN2$גורלו $DN2$.באזור המרכז ,הסיפור שונה.
$TS1$הקצר $TS1$,לו.
עשויים למצוא פרנסה בטווח הק־
%01
וחישוב נוסף,עולה כי רק כ-
$TS1$בוחר $TS1$לב באזור המרכז? מנכ״ל המכון ,לו ,בלי לחקור״
לבגרות .יהיו להם יותר כליםלה־
$TS1$להשתלב$TS1$
״אם הייתי
$DN2$הקצר $DN2$,אבל בטווח הארוך יותר לאור
צר,
מהסטודנטים החרדים לומדים
חילוני ,הייתי בו־
שתלב
שי
בלימודי הנדסה אבל כחדרי,
חר
$DN2$בוחר$DN2$
טכנולוגיים ברמה אקד־
$TS1$אקדמית$TS1$.
גלבוע ,מסביר כי היה רוצה
ההצפה של השוק בעורכי דין בש־
$TS1$בשנים$TS1$
$DN2$להשתלב $DN2$בעור מסגרות,ללמוד עוד
מקצועות
מקצועות .גם הסוגיה של מוסרות
שתו ,אם המגמה הנוכחית של רי־
$TS1$ריבוי$TS1$
החדשה
בכך ,אבל לפי התוכנית
$DN2$בשנים $DN2$האחרונות אין ספק כי רבים
נים
ללימודי
מית.
ת$DN2$.
אני יכול ללמוד רקבירושלים,
פסיכולוגיהועבורה
מעורבים (שבהם לומדים חרדים
$DN2$ריבוי $DN2$סטודנטים למשפטים תימשך
בוי
ואני גר בבני ברק״ ,מספראליהו שמובילההמל״ג להרחבת מוסרות
במציאת
בקשיים
מהם ייתקלו
סוציאלית פונים  %3לכלמסלול.
לרעתי ,פחות
נראה בקרוב עורכי דין חרדיםוחילונים,ה״ו) תהיה,
הסקר לא כלל נשים חרדיות.
עבורה .אזמרוע ,בכל זאת ,החרדים שיריאן 29 ,תושב המרכז שלומר הלימודלחרדים ,במרכזיפעלו
בעייתית עם השנים״.
רבים בלאעבורה .״בתחום המשפ־
$TS1$המשפטים$TS1$
בר־אילן והמכון
רק אוניברסיטת
מינהל עסקים בקמפוס החרדי בק־
$TS1$בקריה$TS1$
ללימודי משפטים?
נוהרים
לשם השוואה ,שיעור לו־
$TS1$לומדי$TS1$
$DN2$המשפטים $DN2$יש בעיה קשה״ ,הוא אומר .״אם
טים
״בר־אילן תקים
חולון.
$DN2$בקריה $DN2$האקדמית אונו .״חברים רבים הטכנולוגי
ריה
הסיבה פשוטה :הםלומדים מה
מדי
י$DN2$
המשפטים(לתואר ראשון)
בניין נפרדלחרדיםליד בית הספר
שלי היו מעדיפים ללמוד הנדסה
שמקובלונוח ,לא מה שהלב רוצה
באוכלוסייההכללית ,לפי המל״ג
נושרים
לא ייפתחומסלולילימור מגוונים %05
ר״ר ראובן גל ,ראש פרויקט
או שמאותמקרקעין ,ובחרו במשהו להנדסה ,אבל זהיעורר קושי כי יש לחרדים ,גםבצה״ל ,נראה הצפה
או שהשוק צריך .בניגודלסטודנ־
$TS1$לסטודנטים$TS1$
(מועצה להשכלה גבוהה) ,היה
שילוב חרדים במוסר שמואל נאמן
מובטלים״.
של
אחר כברירתמחדל״.
החילונים ,שבפניהם ניצב מג־
$TS1$מגוון$TS1$
טים
$DN2$לסטודנטים$DN2$
מהסטודנטים
%8.8
ב201 -
%5.1
סטיגמותכלפי מוסרות מעורבים
בטכניון ,מציג סיבה מרכזיתלפו־
$TS1$לפופולריות$TS1$
במשפטים?
אז למה בחרת
זה לא
גלבוע.
יעבור״ ,מתריע
$DN2$לפופולריות $DN2$שלהלימודיםהכלליים
רוגוז׳ינסקי :״ראיתי עצמי פולריות
כמל״ג מסבירים כי השיקו את
ומאפשרים
מאתגרים
הם פחות
התוכנית להרחבת מוסרותהלימוד כעורך דין כבר מגיל מוקרם .לא
לימודים .לפי
לחרדיםלאחר שזיהו את כשל השוק
היתה שאלהבכלל ,אבל לא מעט שילוב עבורה עם
סקר התמ״ת ,אף
חרדים שלמדו אתי לא התאימו
וביקשולהגריל את ההיצע.לדב־
$TS1$לדבריהם$TS1$,
שהחרדים זכו
הלימודים,
לתמיכה כלכלית בזמן
ללימודים .למעשה ,הרוב לא
3102-4102
הלימודים
$DN2$לדבריהם $DN2$,בשנת
ריהם,
מהסטודנטים החרדים דיווחו
$TS1$להתנסח%95 $TS1$
מתאימים .אם בחור אינויורעלה־
לימודיםלח־
$TS1$לחרדים$TS1$
ייפתחו כ 12 -מסגרות
$DN2$להתנסח $DN2$היטב ,הוא לאיוכללהצליח
תנסח
במ־
$TS1$במגוון$TS1$
רדים
$DN2$לחרדים $DN2$מח״רים(מרכזחררי)
על קושי מהותי לשלב בין עבו־
$TS1$עבורה$TS1$
ללימודים .במכינות קודמות
רה
$DN2$עבורה$DN2$
כעורךדין.נקודה״.
טכנולוגיים,
$DN2$במגוון $DN2$תחומים ,לרבות
גוון
בטכניון ,מתוך  80חרדים שניגשו
ממה נובעת הנהירה למשפטים
בשלל אוניברסיטאותומכללות.
למכינה 14 ,סיימו .גם במכון לב
האם חרדיםישתלבו במוסרות הח־
$TS1$החרשים? $TS1$ולמינהלעסקים?
%05
שיעור הנשירה הוא
״מחומרמודעות .תשאלי בחור
רשים?
$DN2$החרשים? $DN2$עור מוקרםלרעת.
מעטים
את

חנוךרוגוז׳ינסקי,

28

הוא

חררי

המסיים בימים אלה אתלי־
$TS1$לימודי$TS1$

מודי
$DN2$לימודי$DN2$

האקדמית

המשפטים

בקריה

ויתחיל בקרוב התמחות אצל
אונו
עורכת דין שאינה דתייה .לתפי־
$TS1$לתפיחנון$TS1$

המקצועות

שלומדים

פטים

תרדים

"|~
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מובטלים
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nvyn

0/°71
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%81
מינהל

לחינוך

סטודנטים

והוראה

%91
עסקים

אחר

חרדים

בוחרים

פי שלושה מחילונים
לומדים הנדסה ,רפואה
הילהויסברג

26

במשפטים

ומעטים

אופסיכולוגיה

ישיבה בן 20

מה זה

פסיכומטרי

או בגרות הוא לאיורע .הוא לא
מתמטיקה ולאאנגלית .מה
למר
שהוא כן יורע זה שיש לו כברילד
או שניים ,ושאיןלו איךלגמור את

״בטכניון

החרדים

נדרשים

ללמוד מבוקר ערערב ,והרובנפלו
עלזה״ ,אומרגל .״אז הםהולכים
למשפטיםולמינהל עסקים ,כי
אלה מסלולים קלים יותר ומו־

עמוד 2

ופרקטי.

מי שלומר הנדסה ,למשל,

באילו

הכריז על עצמו כפורש מה־
$TS1$מהציבור$TS1$

ציבור
$DN2$מהציבור$DN2$

החרדי ,אבל מפצה עצמו על

כך בכסף שירוויח.כללית ,לא חו־
$TS1$חושבים$TS1$

$DN2$חושבים$DN2$אצלנו
שבים

של

במושגים

הגשמה

עצמית .אני ביןהבוררים״.

הרתיעה

נובעת

ממקצועותטיפוליים

שכדרשת אינט־
$TS1$אינטראקציה$TS1$
גם מכך

$DN2$אינטראקציה $DN2$מול
ראקציה

כשים?

איציק :״היו אצלנו
אימים במכללה סביב השאלה
עושים בכל מיני סיטואציות מול
ויכוחי

מה

נשים .יש

חרדים שיגידו ׳מה הב־
$TS1$הבעיה?׳$TS1$.

$DN2$הבעיה?׳ $DN2$.אני רואה עצמי חררי ער
עיה?׳.

הסוף אז החלטתי
בקהילה החרדיתולא אטפל
זוגי״.
אלא אם מדוברבטיפול

שאעבור רק
בנשים,

טיפול

שורש

רפואהופסיכולוגיה

ואכן,

כמעט

לא נמצאים על

סדר היום

החרדי .הבעיה היא לא רק רתיעה
ממגע עם נשים ,אלא בעיקר שמ־
$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר $DN2$במסלוללימודים
דובר

והכשרה

ואינטנסיבי ,וגם

דרישות

ארוך

קבלה

שרוב

החרדים

אינםיכולים

לעמוד בהן.

״כרי ללמוד

רפואה אי

אפשר

פסיכולוגים
תאמים לאנשיםעוברים ,אף שאין האלה בלילהבטיח להם עבודה? שלושה־ארבעה
מצר שני ,פתחנו השנהמסלול חרש שלמדובחו״ל .הם לא
להם מושג מה זה׳מינהלעסקים׳.
ואנגלית״ ,אומר
במתמטיקה
מיק
$DN2$מעמיק$DN2$
בתחום מקצועות הבריאות,קלי־
הם חושבים שיוכלו להתפרנס
$TS1$קלינאות $TS1$לאכול במשך היום מרובעומס״.
״חילוני שרוצהלהיות
הסיבה למחסור היא לא רק רוגוז׳ינסקי.
$DN2$קלינאות $DN2$תקשורת וריפוי
נאות
היטב ,אבל אז מגלים שאין הת־
$TS1$התמחויות$TS1$
בעיסוק״.
רופא,יכול ריבקלותלהשלים בג־
$TS1$בגרויות$TS1$.
היעדר מוסרות
המחסור החמור באנשי מק־
$TS1$מקצוע$TS1$
מחויות
לימור ,אלא העוב־
$TS1$העובדה$TS1$
$Dהתמחויות $DN2$ושהשוק מוצף .מעסיקים
$DN2$בגרויות$DN2$.לבחור חררי אין אתהיכולת
רויות.
$DN2$העובדה $DN2$שהמקצועות האלה מעוררים לא
דה
מתרשמים
חילונים גם לא תמיר
טיפוליים במגזר החרדיידוע,
צוע
$DN2$מקצוע$DN2$
קונפליקטים פנימיים .״חררי
ממוסר אקדמי כמו הקמפוס החרדי
או הזמןלהשקיע בזה .אני רוצה
מעט
ודורש התייחסות מיידית .עדינה
לראות חרדים משתלבים בכל המ־
$TS1$המקצועות$TS1$
שמחפש ערכיות יישאר בישיבה,
בר־שלום ,מייסרתויו״ר המכללה
בקריתאונו.
$DN2$המקצועות $DN2$והתחומים .ברפואה ,בפ־
$TS1$בפסיכולוגיה$TS1$,
לעבור״ ,אומר איציק
הוא לא יצא
האקדמית
״מצר שני ,חרדים רוצים לא
קצועות
ירושלים ,מכירהבבעיה.
$DN2$בפסיכולוגיה $DN2$,במה לא? אבל כרי שזה
(שםבדוי) 28 ,סטודנטלעבודהסיכולוגיה,
פסי־
$TS1$פסיכולוגים$TS1$,
פעם את התואר׳עורךריר ,כרי
״חסריםלנו אנשי מקצוע
יקרה ,הם זקוקים לתשתית של
ויסבול
$TS1$עוברים $TS1$סוציאלית.״ומי שכבר יצא
תקשורת,
קלינאי
כולוגים,
$DN2$פסיכולוגים$DN2$,
תואר,
שדורשת
עוב־
להתקבללעבודה
השכלהטובה״.
מכל הסטיגמות ,יחפש משהו רווחי
רים
$DN2$עוברים$DN2$
למשל בעירייתירושלים או בני
סוציאליים .בישראלפועלים
ברק ורק בשנה האחרונההתחילה
חרדים

לעשות מכינה של חודשייםבל־
$TS1$בלבד$TS1$.

$DN2$בלבד $DN2$.צריך
בד.
מספיקים

ההתעוררות סביב מקצועות ההנ־
$TS1$ההנדסה$TS1$.

דסה.
$ההנדסה $DN2$.בוועידת

ההיי־טק היו
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איש .זההמון״ ,מוסיףגל.
הרביחזקאלפוגל ,יו״ר הקמ־
$TS1$הקמפוס$TS1$

$הקמפוס $DN2$החרדי בקריה
פוס

האקדמיתאונו,

רואה דווקא יתרוןבמסלולים הכ־
$TS1$הכלליים$TS1$.

לליים $DN2$.״רופאיכוללהיות
לליים.
ואיש

מחשבים

רק רופא

רק איש מחשבים.

אבל מי שלמר
עסקים ,למר מקצוע חופשי שפו־
$TS1$שפותח$TS1$
משפטים

אומינהל

$שפותח $DN2$בפניו מגוון אפשרויות.
תח

יכוללהיות

ראשעיר ,חבר

המכללה
עבודה סוציאלית ומדעי
החרדית

כנסת

החרדית
המכללה
סיעוד ,כלכלה ,מינהל

מוסדות

החברה ,חינוך,

מדעי

המחשב

ברק (מבח״ר):
עסקים,

מדעי

עבודה סוציאלית,

מיפוי,

המחשב וייעוץ חינוכי

מתוקצבים

בית
הספר הגבוה לטכנולוגיה(בג״ט):
מערכות מידע ,מינהל עסקים ,בריאות וסיעוד

הנדסה ומדעי

המכללה

האקדמית

צפת :סיעוד,

ההתנהגות,

מדעי

המחשב,

משפטים

ומערכות מידע

בנקאות ושיווק.

נשים
$Dלאנשים$DN2$
עוברים״.
אז כל
פתל :״לא בהכרח ,דברים מת־
$TS1$מתפתחים$TS1$.
להיי־טק ,יש
פתחים.
$Dמתפתחים $DN2$.בכל הנוגע

החרדים יהיו

משפטנים?

מדובר במקצועות שדור־
$TS1$שדורשים$TS1$

לא

מוסדות

הלימודים גם מותאמים היטב לא־
$TS1$לאנשים$TS1$

בעיה

בירושלים:לימודי

בבני

משפטן

או ראש ממשלה .בנוסף,לימודי
מינהל עסקיםאצלנו הם מאור פר־
$TS1$פרקטיים$TS1$.
$Dפרקטיים $DN2$.ישמסלול חשבונאות שמ־
$TS1$שמכשיר$TS1$
קטיים.
$Dשמכשיר$DN2$לראיית חשבון ,וכן מסלול
כשיר
מערכות מידע,

פלטפורמות

האקדמית אונו:

הקריה

(התמחויות
ומקצועות

מתוקצבים
משפטים,

מערכות מידע,

מינהל

חשבונאות,

עסקים

מימון

ושוק

ההוןושיווק)

פרא־רפואיים

מכון לנדר :מינהל

עסקים,

חשבונאות ,חינוך

וחברה

לימודים אינטנ־
$TS1$אינטנסיביות$TS1$,
שדורשים $DN2$ארבע שנות
שים

נטנסיביות $DN2$,ברמה גבוהה
סיביות,

של

מתמטיקה

המרכז

ופיסיקה ,ואחרי כל זה אין כל הב־
$TS1$הבטחה$TS1$

לבוגריםשיקבלועבורה .איך
טחה
$Dהבטחה$DN2$
אנייכוללמשוך אנשים
למקצועות

סן
*תשע"ב

הכל

האקדמי

כרמל:

משפטים ,מינהל

עסקים

וחשבונאות

בגרות טובה וירע מע־
$TS1$מעמיק$TS1$

