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  :החברה החרדית והאקדמיה הישראלית

  בחינה מחודשת של עמדות הציבור החרדי כלפי 

  לימודי� אקדמיי�

  מאת

  *קור��נטע ברק

רשימה זו עוסקת בהערכה ביקורתית של התשתית העובדתית המרכזית להחלטת המועצה 

הערכה זו . על קיו� הפרדה על בסיס מי� בלימודי� אקדמיי�) ג"המל(להשכלה גבוהה 

: להל�(ססת על ניתוח חוזר של נתוני הסקר שאספה המל�ג על מנת לגבש את עמדתה מבו

, בתמצית, ממצאי הבחינה. וכ� על סקר חדש שממצאיו מוצגי� לראשונה כא�) מחקר המל�ג

 מהחרדי� אינ� מוכני� ללמוד באקדמיה במסגרות �80% שטע� כי כ–ה� כי מחקר המל�ג 

היורדי� לשורש המתודולוגיה שבה הוכ� , � קשי� לוקה בפגמי� מתודולוגיי–מעורבות 

לפרשנות� , והנוגעי� ג� לניתוח הנתוני�, כולל ניסוחה של השאלה המרכזית, הסקר

בחינה מעמיקה של ממצאיו הגולמיי� של הסקר , זאת ועוד. ולמסקנות שהוסקו על בסיס�

 . ת שהוסקו ממנומעלה כי הוא מכיל סתירות פנימיות ונתוני� המטילי� צל כבד על המסקנו
המשמעויות מרחיקות הלכת של הביקורת מודגמות באמצעות סקר חליפי שנעשה בתחילת 

 ובח� את עמדות הציבור החרדי כלפי לימודי� אקדמיי� באופ� ניטרלי ונטול 2018שנת 

סקר זה בח� לראשונה את . הליקויי� האנליטיי� והמתודולוגיי� שנתגלו במחקר המל�ג

ה מגדרית באופ� ישיר ותו� הפרדה בי� שלושה מישורי� השוני� זה העמדות כלפי הפרד

י� בכיתה ומישור /מישור הסטודנטיות, י�/מישור המרצות: אנליטית ומעשית, מזה

הממצאי� המתקבלי� מבחינה זו שוני� בתכלית מאלה שהוצגו במחקר . הקמפוס בכללותו

ותו מחקר ונדוני� לראשונה המל�ג א� עולי� בקנה אחד ע� ממצאי� שהוצנעו והוסתרו בא

 מהחרדי� המעונייני� בלימודי� אקדמיי� הגדירו את מגדר 44%, בתמצית. ברשימה זו

 בלבד הגדירו כ� את ההפרדה המגדרית 23%, הסטודנטי� בכיתה כשיקול מרכזי עבור�

  .  הגדירו את מגדר המרצה כשיקול מרכזי16%ורק , בקמפוס בכללותו

 מהלכי הרשימה היא כי אב� הראשה של התשתית העובדתית המסקנה העולה במקוב� משני

ממצאי� . שעליה נסמכה המל�ג בהחלטה על הפרדה מגדרית באקדמיה אינה יכולה לעמוד

 �אלה ה� בעלי השלכות מרחיקות לכת עבור העתירות הנידונות בימי� אלה בבג�

 
על הערות ותובנות . מרצה בפקולטה למשפטי� באוניברסיטה העברית בירושלי�, קור��ד�ר נטע ברק   *

אהוד , נע� גדרו�, אריאל ארלי�, ודמות של רשימה זו אני מודה לאורי אהרונסו�מחכימות על טיוטות ק
יהושע , שחר�רבקה נריה ב�, גלעד מלא�, ברק מדינה, לי כהנר, רועי זולט�, אלו� הראל, יהודה דיי�, גוטל
ורכי  וכ� לע,יופי תירוש, אד� שנער, כנרת שדה, חגי קלעי, תרצה קלמ�, חז��לט� פרי, נת� פרלמ�, פפר

לחברי המערכת ולשופטי� האנונימיי� על קריאה ,  נדב ישראלי ואלעד סלומינסקי,משפטי�כתב העת 
נע� גרי� ונופר גואטה על עזרת מחקר , כמו כ� אני מודה לעמית חיי�. מעמיקה ומפרה של המאמר

ראשו� המועצה להשכלה גבוהה סיפקה את נתוניו הגולמיי� של סקר העמדות המנותח בחלקה ה. מעולה
הערות . האחריות לטעויות היא כמוב� כולה שלי. בתשובה לבקשה לפי חוק חופש המידע, של הרשימה

קובצי הנתוני� ונוסחי השאלוני� זמיני� לקהילת . �barakcorren@huji.ac.ilושאלות נית� להפנות ל
 .)isdc.huji.ac.il(המחקר במאגר המידע של מדעי החברה 
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נטי� חרדי� שנתית לשילוב סטוד�ומצביעי� על צור� בחשיבה מחודשת על התוכנית הרב

הממצאי� מצביעי� על צור� ביצירת פרקטיקות סדורות , בקווי� כלליי� יותר. באקדמיה

בייחוד כאשר ההחלטה מבוססת על , לגיבוש תשתית עובדתית מהימנה להחלטות מנהליות

במקרי� אלה אפשר שייווצר פער ניכר בי� . טענות בדבר קיומ� של נורמות תרבותיות

ללא בסיס עובדתי מוצק הרשות עלולה לעג� . ציאות בשטחהנורמה הנטענת ובי� המ

  .שבפועל אי� בעניינ� קונצנזוס אלא דווקא שונות רבה, במדיניותה נורמות חברתיות מדומות

ביקורת . ב. על חשיבותה של התשתית העובדתית בסוגיית ההפרדה באקדמיה. א. הקדמה

  . � אקדמיי� והפרדה מגדריתג על עמדות חרדי� כלפי לימודי"מתודולוגית של סקר המל

; איסו� הנתוני� לסקר. 3; ניתוח הממצאי� ודיווח�. 2; מבנה השאלות בסקר וניסוח�. 1

בחינה ניטרלית של עמדות האוכלוסייה החרדית כלפי לימודי� . ג; פרשנות התשובות

סיכו� ממצאי . 4; ממצאי�. 3; עיצוב המחקר. 2; המדג�. 1. אקדמיי� והפרדה מגדרית

השלכות הניתוח במישור . 2; השלכות הניתוח במישור המשפטי. 1. סיכו�. ד; רהמחק

ניתוח חוזר של . 2; ג והמדג� הנוכחי"השוואה בי� מדג� סקר המל. 1. נספחי�. ה. המדיניות

  ; )באתר(נוסח השאלו� ששימש במחקר הנוכחי . 3; ג"ממצאי� מרכזיי� של סקר המל

  .)באתר(נוסח שאלו� המל�ג . 4

  הקדמה

שנתית לשילוב סטודנטי� � הכריזה המועצה להשכלה גבוהה על תוכנית רב2017במאי 

 השתלבות� של 1.שנתית ראשונית�חרדי� באקדמיה הישראלית לאחר תומה של תוכנית רב

הגידול . חרדי� במעגלי ההשכלה והתעסוקה במדינת ישראל היא יעד חשוב ביותר

בהעלאת שיעורי השתתפות החרדי� בשוק הדמוגרפי של החברה החרדית מגביר את הצור� 

לימודי� , בהמש� לכ�. פנימית וה� מבחינת החברה כולה�ה� מבחינה חרדית, העבודה

ולכ� משמשי� קרש , אקדמיי� נחשבי� כיו� תנאי להשתלבות בשוק העבודה הישראלי

ע� זאת בי� הגשמת היעד ובי� המציאות . קפיצה להשתלבות חרדי� בחברה ובמשק

שבעטיי� שיעור הסטודנטי� החרדי� הניגשי� לשערי , ש פערי� ניכרי�הנוכחית י

ושיעור הסטודנטי� המסיימי� את התואר בהצלחה נמו� א� , האקדמיה מוסי� להיות נמו�

 ה� שתיי� מהשאלות הבוערות שעמדו , ומה נית� לעשות בנושא, מה� הסיבות לכ�2.יותר

 הצור� לאסו� מידע קונקרטי על .חיתשנתית הנוכ�ג ערב גיבוש התוכנית הרב"לפתח המל

שאלות אלה הנחה את המל�ג להזמי� סקר הבוח� את עמדות הציבור החרדי כלפי לימודי� 

 
. tinyurl.com/y3ayx6xt )2017 (פ"תשב–ז"כנית הרב שנתית תשעהתהמועצה להשכלה גבוהה   1

והביעה לראשונה תמיכה ) פיילוט(הוגדרה כתוכנית הרצה , �2012שהתקבלה ב, התוכנית הראשונה
. שהיו קיימי� לפני כ� במוסדות מעטי� ורק באופ� פרטי, במסלולי� נפרדי� מגדרית ומגזרית לחרדי�

  .ת קבעהתוכנית הנוכחית מוצגת כתוכני
כפי שעולה ממחקרו של אית� רגב �האתגרי� בהשתלבות חרדי� , בעיית הנשירה היא חמורה ביותר  2

, מכו� טאוב (215, 205–193 ,186כלכלה ומדיניות , חברה: דוח מצב המדינהבלימודי� אקדמיי�� 
2016( tinyurl.com/y5os54lq  )י� חרדי�רגב מדווח על שיעורי נשירה גבוהי� ביותר בקרב סטודנט ,

רגב מוצא קשר מובהק ומשמעותי בי� ההקלה בתנאי ;  מה� נושרי� מהלימודי��57%שכ, בייחוד גברי�
 ). הקבלה שהונהגה בקמפוסי� החרדי� החדשי� בעידוד המל�ג ובי� הנשירה המוגברת
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הפ� לאחד מבסיסי הנתוני� , שער� עבור המל�ג מר אס� מלחי,  סקר זה3.אקדמיי�

�סקר המל�ג�: להל�(ג בבניית התוכנית הנוכחית "המרכזיי� שעליו הסתמכה המל (

כהצדקה , ציבוריות ומשפטיות, יו מאוזכרי� ומצוטטי� בהרחבה מעל במות שונותוממצא

ממצאיו של סקר זה א� עומדי� בליבת . שנתית שגיבשה המל�ג�מרכזית לתוכנית הרב

תנאי שהוצא בעתירות � בתגובה לצו על2018תצהיר התשובה שהגישה המדינה ביולי 

  4.בנושא

כמחצית מ� הציבור , לפי הסקר. הל� בקצרהממצאיו המרכזיי� של סקר מל�ג יוצגו ל

לפחות ברמה המופשטת "מגלה עניי� ניכר בלימודי� אקדמיי� ) גברי� ונשי� יחד(החרדי 

לצד . עניי� בינוני) 19.3%(וכחמישית , מביעי� עניי� רב) 34.6%(כשליש ": והתיאורטית

 אינ� 37.3%(זאת קרוב למחצית מהציבור החרדי אית� בדעתו נגד לימודי� אקדמיי� 

   5). במידה מועטה בלבד9%, מעונייני� כלל

השאלה המרכזית שביקש הסקר לברר היא כיצד הפרדה מגדרית משפיעה על הביקוש 

 מגדרית מעטה מעורבי�סקר מל�ג מדווח כי הנכונות ללמוד במוסדות אקדמיי� . ללימודי�

טענת המדינה כי היצע נתו� זה הפ� לעוג� מרכזי ב.  מהציבור החרדי בלבד�20% כ–ביותר 

המדינה מסתמכת לצור� . של מסלולי� בהפרדה מגדרית הכרחי לשילוב חרדי� באקדמיה

 �60%כ:  מגדריתנפרדותזה ג� על נתוני הסקר בדבר הנכונות ללימודי� במסגרות 

ואילו היתר אינ� מעונייני� בכל , מהנשאלי� בסקר גילו בכ� עניי� במידה רבה או בינונית

 הסקר ג� מצביע לכאורה על 6). במידה מועטה�8%ו,  כלל לא�32%כ(ת מסגרת אקדמי

�שבו הלימודי� נעשי� בכיתות נפרדות בתו� קמפוסי� כלליי� , עניי� דל במודל �משתלב

  7). מתייחסי� אליו בחיוב�20%ורק כ,  אינ� מעונייני� במודל זה כלל69%, לפי הסקר(

ית כמשתנה המשפיע דרמטית על מחקר המל�ג מאפיי� את ההפרדה המגדר, לסיכו�

משמעית היא שיש צור� בהפרדה כדי �מסקנתו החד. מידת הביקוש ללימודי� אקדמיי�

 
 )2017 (עמדות הציבור החרדי כלפי לימודי� אקדמיי�: בי� השתלבות להיבדלותאס� מלחי   3

tinyurl.com/ycuk55st) 2017מלחי : להל�.( 
תירוש נ� המועצה להשכלה  6500/17 בבג�� 3–1 לתצהיר תשובה מטע� המשיבי� 73, 67–65' ראו פס  4

�מסקר העמדות בחברה הנוכחית שנער� במסגרת גיבוש התוכנית הרב ) (תירושעניי� : להל� (גבוהה
ת החרדי� אינ� מוכני� ללמוד במסגרות עולה באופ� ברור כי מרבי) 2017, מלחי(שנתית הנוכחית 

מייחסי� לערכי  זאת בשל החשיבות שנשי� וגברי� מציבור זה. אקדמיות כלליות ללא הפרדה מגדרית
מעבר . (במעגלי חיי� שוני� החיי� החרדי הדוגל בהפרדה מרבית בי� נשי� וגברי��הצניעות ולאורח

ג הנוכחית עלול לפגוע באופ� "במדיניות המלצדדי �נית� א� כ� להערי� כי כל שינוי חד וחד) עמוד
משמעותי בהיק� הקיי� והעתידי של מספר החרדי� אשר ישתלבו בשני� הקרובות במערכת ההשכלה 

תוכל לעמוד ביעדי� הרצויי� בשילוב חרדי�  ג לא"מצב זה עשוי להוביל לכ� שהמל. הגבוהה בישראל
, ת הדעת שגיבשו כהנר ומלא� עבור המל�גיוער כי תצהיר התשובה מסתמ� ג� על חוו). באקדמיה�

כ� ראו גלעד . אול� הנתוני� העדכניי� ביותר שעליה� מסתמכת חוות דעת נוספת זו ה� נתוני מלחי
 16–15 חוות דעת: הפרדה מגדרית ומגזרית בלימודי� אקדמיי� לאוכלוסייה החרדיתמלא� ולי כהנר 

)2016 (tinyurl.com/ydbytw47) וכהנר: להל� �  .))2016( מלא
  .26' בעמ, 3לעיל ה�ש , 2017מלחי   5
 .31' בעמ, ש�  6
,  ומעלה35המחקר מייחס את החמישית שמוכני� להשתלב לפלח הגברי� המבוגרי� בני . 34' בעמ, ש�  7

  .בכללשעבור� סכנת ההשתלבות וההיחשפות פחותה משל גברי� צעירי� ומשל נשי� 
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התמונה המתקבלת מממצאי המחקר הכמותי הנוכחי היא : "להגדיל את הביקוש ללימודי�

כמחנה , ניצב הציבור החרדי כמעט כגוש אחד, שבסוגיית ההפרדה המגדרית באקדמיה

י בעל אמירה ברורה וחדה המביעה רתיעה ממשית מלימודי� אקדמיי� תרבות�חברתי

  8".מעורבי�

והיחיד , נראה כי מחקרו של מלחי עבור המל�ג הוא העדכני ביותר שנער� בתחו�

.  ויצירת המסלולי� הנפרדי��2012שנער� לאחר תחילת תוכנית שילוב החרדי� הראשונה ב

בקרב אקדמאי� חרדי� שלמדו במוסדות ) 2012(שערכו מלחי ובראל , סקר העמדות הקוד�

 �40%מצא כי קרוב ל, )שנער� בקרב הציבור החרדי הכללי, בניגוד לסקר הנוכחי(מופרדי� 

 במידה 21%(היו מוכני� ללמוד ג� במסגרות מעורבות א� לא הייתה חלופה בהפרדה 

 מחקר 9).במידה מעטה או כלל לא(והיתר לא היו מוכני� , ) במידה בינונית�18%גבוהה ו

איכותני שעשה בסוגיה זו הורובי� התבסס על קבוצות מיקוד שגייסו כמה עשרות סטודנטי� 

שאינה , שמרנית: בסוגיית ההפרדה המגדרית המחקר זיהה שלוש קבוצות. חרדי� גברי�

הורובי� כותב כי חלק גדול מקבוצה זו התחנ� במסגרות (מוכנה ללמוד ללא הפרדה 

המעדיפה הפרדה , פרגמטית; )ולא של החברה החרדית, ות הדתיתקרי של הציונ, חרד�ליות

,  כהנר ומלא�10.האדישה לסוגיית ההפרדה המגדרית, מודרניתו; א� מוכנה ללמוד בלעדיה

בחנו את שיעור , שנדרשו לסוגיה כחלק מתהלי� שימוע ציבורי של גיבוש התוכנית החדשה

) נפרדי� ומעורבי�(� כיו� הסטודנטי� החרדי� הלומדי� במוסדות האקדמיי� השוני

 כהנר ומלא� 11.וביקשו להסיק לפי התפלגות� זו את נכונות� ללמוד במסגרות מעורבות

 
  .30' בעמ, ש�  8
ידי קר� �מאפייניה� של תלמידי� חרדי� הנתמכי� על":  תאמי�–יגעת ומצאת "אס� מלחי ומיכל בראל   9

   .tinyurl.com/y44qke76) 2012, ת"משרד התמ (27–26 ח במסלולי� אקדמאיי� ומקצועיי�"קמ
10   �, משרד הכלכלה (21 וניתעבודה ומערכת השכלה גבוהה המ, ישיבה: סטודנטי� חרדי�נרי הורובי

2013 (tinyurl.com/y6b3xj73 . 
הג� שנתוני� בדבר בחירות הסטודנטי� בפועל ה� ללא . 4.1.4' ס, 4ש "לעיל ה, )2016(מלא� וכהנר ראו  11

שכ� , בשיקולי הסטודנטי�בחינה מסוג זה אינה מאפשרת את בידודו של המרכיב המגדרי , ספק חשובי�
קרבה גאוגרפית , תנאי קבלה(המוסדות הנפרדי� שוני� מהמוסדות המעורבי� בפרמטרי� נוספי� 

אורחות , נראות המקו�,  הסגל המנהלי–סביבת לימודי� חרדית כללית , לריכוזי אוכלוסייה חרדי�
ההפרדה המגדרית כרוכה , במילי� אחרות). חגי� ומועדי� וכו�, החיי� המשתקפי� אצל פוקדי הקמפוס

כיו� בכמה וכמה מאפייני� נוספי� שהופכי� את המוסדות המופרדי� לאטרקטיביי� עבור הסטודנטי� 
משיי� את הגידול במספר הסטודנטי� החרדי� להקלה הניכרת ) 200' בעמ, 2לעיל ה�ש (רגב . החרדי�

, �לדוגמה(ימודי� שהתלוותה לפתיחת הקמפוסי� החרדיי� במסגרת תוכנית המל�ג בתנאי הקבלה לל
מתברר כי בשנת , כאשר בוחני� את תנאי הקבלה של חרדי� הלומדי� במכללות אקדמיות ציבוריות

הזינוק נבע ).  אחוז�52 אחוז ל�32מ( חל זינוק בשיעור המתקבלי� ללא בגרות וללא פסיכומטרי 2014
ואלו קלטו מספר גדול של סטודנטי� , תה שנה נפתחו שישה קמפוסי� חרדיי� חדשי�בעיקר מכ� שבאו

בקמפוסי� של המגזר הכללי לא נרשמה ירידה דומה בדרישות הקבלה . )חרדי� בתנאי� מקלי� מבעבר�
מחקרו של רגב מלמד על סבירות גבוהה שהגור� ). 200–199' בעמ, ש�(ג� לא במכללות , ללימודי�

 הקמפוסי� החרדיי� החדשי� לא היה ההפרדה המגדרית כי א� הסרת תנאי הקבלה העיקרי להצלחת
שכ� המתקבלי� ללא תנאי קבלה מועדי� בסבירות גבוהה מאוד לנשור , אליה זו קו� בה. ללימודי�

  ). ש�(מהלימודי� 
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בקמפוסי� הכלליי� הוא בעל פוטנציאל ממשי להגדלת  הסיקו ממחקר� כי המודל המשתלב

   12.מספר הסטודנטי� החרדי� באקדמיה

שנתית � על התוכנית הרבמחקרו של מלחי שימש נדב� מרכזי ביותר בהחלטת המל�ג

ג וכ� תשובתה "ותוכנית המל, מלחי עשה את מחקרו לבקשת המל�ג ובמימונה. הנוכחית

 מעידות כי נתוני� אלה ניצבו 13ת"לעתירות והתבטאויות רשמיות של העומדת בראש ות

בתשובת המל�ג , ג� כיו�, כאמור. בבסיס החלטתה להמשי� ולהרחיב את מודל ההפרדה

�תנאי ב�לצו על�נתוני� אלה משמשי� כהצדקה המרכזית למדיניות ההפרדה , בג

   14.הגורפת

 
כי מעט יותר , )9לעיל ה�ש (על בסיס התשובות שניתנו לסקר של מלחי ובראל , כהנר ומלא� מעריכי�  12

מ� הסטודנטי� החרדי� כיו� היו מוכני� ללמוד במסגרות מעורבות אילולא הייתה ) 37%(משליש 
 מ� 60%ריכי� כי ה� מע, נוס� על זה). 15' בעמ, 4ש "לעיל ה, )2016(מלא� וכהנר ראו (חלופה בהפרדה 

שכ� אלה אינ� נתפסי� , הסטודנטי� החרדי� כיו� היו נכוני� ללמוד בכיתות מופרדות בתו� קמפוס כללי
אול� בעבודה מאוחרת ה� , ה� אינ� מפרטי� כיצד הגיעו למספר זה). 19' בעמ, ש�(כלימודי� מעורבי� 

בי� היתר בנוגע , ה החרדיתמציגי� נתוני� כמותיי� על תהליכי שינוי ופתיחות המתרחשי� בחבר
אומד� ? ראו גלעד מלא� ולי כהנר �נגיעות מודרניות או �חרדיות מודרנית�. להשכלה ולימודי� גבוהי�

מלא� : להל�) (2017 (30–28, 19 ,17 תרבות דמוקרטיתמספרי לתהליכי מודרניזציה בחברה החרדית� 
  )). 2017(וכהנר 

קבוצות מרכזיות בחברה �ניתוח סקר מקי� שמטרתו למפות תתייוער כי בימי� אלה ֲעֵמלה כהנר על      
ג� שאלות , בי� עשרות שאלות שונות, סקר זה בח�. החרדית העכשווית לפי עמדותיה� בנושאי� מגווני�

קבוצות �הממצאי� המרכזיי� המסתמני� מסקר זה מצביעי� על ארבע תתי. בנוגע ללימודי� באקדמיה
חרדי� קלאסיי� , חרדי� ע� נגיעות מודרניות, ות� כחרדי� מודרניי�שכהנר מסווגת א, בחברה החרדית
, כאשר לפי כהנר, קבוצות אלה אינ� שוות בגודל� ונבדלות זו מזו במידה רבה בגישת�. וחרדי� שמרני�

מתאפיינות בפתיחות רבה יותר ,  מהחברה החרדית�40%שה� כ, שתי הקבוצות המודרניות יותר
לצד . ובמידה ניכרת, רדה מגדרית לעומת שתי הקבוצות השמרניות יותרללימודי� ולתעסוקה ללא הפ

סקר כהנר לא חקר את העמדות כלפי האקדמיה , זאת יש לציי� כי בניגוד לסקר המל�ג ולסקר הנוכחי
ראו . עצמה וממילא לא בח� עמדות כלפי המישורי� השוני� של הפרדה מגדרית שנבחנו במחקר הנוכחי

 הצעה לטיפולוגיה חדשה ואומד� כמותי לתהליכי המודרניזציה –מודרניות בי� שמרנות ללי כהנר 
  ).טר� פורס�, המכו� הישראלי לדמוקרטיה (בחברה החרדית

אקדמיה , הרצאה בכינוס �הפרדה(זילברש� וכ� את דבריה של פרופ� יפה , 32–30ראו להל� ה�ש   13
, 4:00–3:35דקה , הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב( יחסי� מסוכני�� –ופוליטיקה 
17.1.2018 (tinyurl.com/y6jsn64r( :ואנחנו כ� עשינו מחקרי� , ג� א� ברור לנו יופי עובדתית, �ועל כ�

והה כפי שעושי� זאת הערבי� בקמפוסי� הרגילי�  מהחרדי� לא יגיעו להשכלה גב�70%ש, בעניי�
�וג� א� ברור לנו שעל מנת להנגיש ג� לה� את ההשכלה הגבוהה עלינו לחרוג ולאפשר , ברחבי האר

 ". ת היא שזה אינו האידיאל"ות�ג"נקודת המוצא במל, הפרדה מגדרית
הצדקה נוספת והיא ) 40' פס, 4לעיל ה�ש  (תירושיוער כי המדינה מזכירה בתצהיר התשובה בעניי�   14

המצרי� הפרדה מגדרית על מנת , הפער האקדמי בי� החינו� החרדי לבני� לבי� החינו� החרדי לבנות
הפרדה מצומצמת בהרבה מזו  שיקול זה מצדיק אול�. לאפשר רמה לימודית מתאימה לכל קבוצה

אקדמיות שנועדו להשלי� פערי� לימודיי� טר� הכניסה לאוניברסיטה � קד�במכינות: הנהוגה כיו�
. מרצות מכיתות הלימוד שיקול זה ג� אינו מצדיק הדרת). ולא בקמפוס בכללותו(ובכיתות הלימוד בלבד 

שכ� הסטנדרטי� להענקת תואר אקדמי אינ� שוני� , ממילא רציונל זה אינו חל על כל מש� הלימודי�
לכ� ג� א� הפערי� בחינו� החרדי מצדיקי� הפרדה . חרדי� או אחרי�, רי� לנשי�בישראל בי� גב

  .ה� אינ� מצדיקי� את מדיניות ההפרדה הגורפת הנהוגה כיו�, מגדרית בכניסה לאקדמיה
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החלטת המל�ג להיעזר בנתוני� אמפיריי� לצור� קבלת החלטה ולאסו� בסיס נתוני� 

ראויה , עדכני ומקי� על מנת לקבל תמונת מצב של האתגרי� והאפשרויות העומדי� בפניה

במיוחד , בדתית רלוונטית ועדכניתיש חשיבות רבה להנחת תשתית עו. כשלעצמה לשבח

 . בסוגיות טעונות ומורכבות מבחינה נורמטיבית וחוקתית
ע� זאת הדוח המחקרי שנכתב בנושא והסקר שבבסיסו לוקי� בפגמי� מתודולוגיי� 

פגמי� אלה יורדי� . המעוררי� ספקות כבדי� בדבר מהימנות המחקר ומסקנותיו, קשי�

וה� נוגעי� ג� , ונותחו הנתוני�, נוסחו השאלות, רלשורש המתודולוגיה שבה הוכ� הסק

לאחר : רשימה זו תבצע מהל� כפול, משכ�. לפרשנות הנתוני� ולמסקנות שהוסקו מה�

החלק הראשו� של המהל� יוקדש לדיו� , )פרק א(שאמק� את הדיו� בהקשרו המשפטי 

יר מדוע אי� בי� היתר אסב). פרק ב(מפורט בליקויי� ובקשיי� המתעוררי� מסקר המל�ג 

נית� להסתמ� על המסקנות שהמל�ג מבקשת לחל� מהסקר ואראה כיצד הסקר עצמו כולל 

החלק השני של המהל� יבקש להדגי� .  המסקנות שהוסקו ממנועלנתוני� המטילי� צל כבד 

את המשמעויות מרחיקות הלכת של הביקורת המתודולוגית באמצעות סקר חליפי שעשיתי 

סקר זה בח� את עמדות הציבור החרדי כלפי לימודי� אקדמיי� ).  גפרק (2018בתחילת שנת 

סקר כמו כ� . באופ� ניטרלי ונטול הליקויי� האנליטיי� והמתודולוגיי� שנפלו בסקר מל�ג

אנליטית , זה בח� לראשונה את העמדות כלפי הפרדה מגדרית בשלושה מישורי� שוני�

 כפי שיהיה .י� ומישור הקמפוס/נטיותמישור הסטוד, י�/מישור המרצות: זה מזה, ומעשית

הממצאי� המתקבלי� מבחינה זו שוני� בתכלית מאלה שהוצגו בדוח , נית� לראות בחלק זה

א� למעשה עולי� בקנה אחד ע� ממצאי� שהוצנעו והוסתרו בדוח ונדוני� , המל�ג

ו� פרק הסיכ. על בסיס ניתוח מחודש של נתוניו הגולמיי� של הסקר, לראשונה ברשימה זו

כאשר המרכזית שבה� היא כי במישור , ידו� במסקנות העולות במקוב� משני המהלכי�

המשפטי אב� הראשה של התשתית העובדתית שעליה נסמכה המל�ג בהחלטה על הפרדה 

וכי הממצאי� העובדתיי� דורשי� חשיבה מחודשת , מגדרית באקדמיה אינה יכולה לעמוד

פרק הסיכו� יציע המלצות כלליות בדבר דרכי , זהנוס� על . על מאפייני התוכנית ומשקל�

האיסו� של תשתית עובדתית רלוונטית ויעורר שאלות בדבר משמעויות הממצאי� במישור 

  .ה� באשר לשילוב חרדי� באקדמיה וה� באופ� כללי יותר, המדיניות

על חשיבותה של התשתית העובדתית בסוגיית ההפרדה . א
  באקדמיה

תה של התשתית העובדתית בסוגיה הנוכחית יש לשטוח ראשית על מנת להבי� את חשיבו

 נגד תוכנית המל�ג פורסת יריעת טיעוני� תירוש ואח�העתירה של . את טיעוני הצדדי�

העתירה טוענת נגד , בתמצית. ה� במישור המנהלי ה� במישור החוקתי, רחבה ביותר

 � של מוסדות נפרדי� או המאפשר �קיומ�, לחוק זכויות הסטודנט) א(4חוקתיותו של סעי

�העותרי� טועני� לקיומה של פגיעה . של מסלולי לימוד נפרדי� לגברי� ולנשי� מטעמי דת

הנוגדת לשיטת� את ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית , בכבוד האד� ובשוויו�

העותרי� טועני� כי , נוס� על זה. אינה מוצדקת בתכלית ראויה ואינה מידתית, ודמוקרטית

וכי , הסדרי ההפרדה חורגי� מגדר ההרשאה הניתנת בו, הנ�ל חוקתי) א(4יה סעי� ג� לו ה
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אינה עומדת ב�תנאי הס� שנקבעו , על הסדריה ועל המדיניות שהותוותה בה, התוכנית

�נוער בהמש� לפרשות ,  הדורשי�15,בפסיקה להסדרי� המקיימי� הפרדה על בסיס מי�

 שההסדרי� ,וגנת בליבת הפרקטיקה הדתית שההפרדה תהא מע18קול ברמה ו17רג� 16,כהלכה

, שההסדרי� המופרדי� והלא מופרדי� יהיו זהי�, יאפשרו הזדמנויות זהות לנשי� ולגברי�

לבסו� העותרי� טועני� נגד ההלי� המנהלי שהביא לקבלת . וכי ההפרדה תהא וולונטרית

  . שנפלו בו ליקויי� היורדי� לשורשו, שנתית�התוכנית הרב

 הגישו עתירה המבקשת להסיר את שלוש המגבלות העיקריות קהלת ואח�פורו� , מנגד

חרדי� מלימוד במסגרות �הגבלת לא: שהטילה המל�ג על השכלה גבוהה בהפרדה

הגבלת ההפרדה לכיתות הלימוד ; איסור על קיו� תארי� מתקדמי� בהפרדה; המופרדות

דוגמת ספריות (ות ואיסורה במרחב הכללי של הקמפוס ובמתקני� נוספי� במוסד, בלבד

עתירת הנגד מבקשת להתיר לכל מוסד להתנהל כראות עיניו ולפי הביקוש הקיי� ). ומעבדות

 עוד 19.בשוק ולא לכפות על המוסדות ועל הסטודנטי� הבאי� בשעריה� עירוב בי� המיני�

טוענת עתירת הנגד כי מגבלות אלה פוגעות בזכויות יסוד של סטודנטי� המעונייני� ללמוד 

ובה� הזכות לתרבות , והדבר אינו מתאפשר לה� בשל אחת המגבלות האמורות, רדהבהפ

עתירת הנגד טוענת כי המל�ג פעלה שלא בסמכות ושלא לפי החוק ,  לבסו�20.וחופש הדת

ובייחוד בחייבה מוסדות פרטיי� שאינ� מתוקצבי� על ידי המדינה לפעול , בקבלת התוכנית

 אלה צריכי� היו להיות פטורי� מעול התוכנית מכול ,כאשר לשיטת העותרי�, לפי התוכנית

  21.וכול

לעמדת , עקרונית, ניתוח עמדתה של המל�ג בתשובתה לעתירות מעלה כי זו קרובה יותר

אינה חולקת על שהפרדה על בסיס מי� , בתמצית, המל�ג. תירוש מלעמדת פורו� קהלת

דישה מקו� נרחב לדיו�  והיא אינה מק22,בהשכלה הגבוהה פוגעת בשוויו� ובכבוד האד�

 ע� זאת המל�ג טוענת כי המגבלות שגיבשה 23.בטענות הנגדיות בדבר פגיעה בזכויות

 ה� בדיוק האיזוני� המספקי� – אות� מגבלות שנגד� עתר פורו� קהלת –למדיניות ההפרדה 

   24).עוד על מער� ההצדקות של המל�ג להל�(את ההצדקה הנדרשת לפגיעה בשוויו� 

תנאי המורה למדינה לנמק מצד �תירות הוציא בית המשפט העליו� צו עללאחר דיו� בע

ומצד אחר מדוע לא ייקבע בכל , אחד מדוע לא תבוטל ההחלטה שקיבלה את תוכנית המל�ג

 
 .4לעיל ה�ש , תירוש לכתב העתירה בעניי� 171' פס  15
 לפסק דינו של השופט 19' פס , 398) 2(סג ד"פ, משרד החינו�' נ" נוער כהלכה"עמותת  1067/08� "בג  16

  ).נוער כהלכהפרשת : להל�) (2009(לוי 
, י–ט' וברא� ופס' לפסק דינו של השופט ג8' פס, 530) 2(ד סד"פ, משרד התחבורה' רג� נ 746/07� "בג  17

   ).2011(� רובינשטיי) כתוארו אז(כט לפסק דינו של השופט , כב–כ
 לפסק דינו של השופט 56–52' פס,  פורו� נשי� דתיות–קול� ' מ נ"רדיו קול ברמה בע 6897/14א "רע  18

 ).9.12.2015, פורס� בנבו(ארז � לפסק דינה של השופטת ברק11–10' דנציגר ופס
 .פורו� קהלת נ� המועצה להשכלה גבוהה 8683/17� " לכתב העתירה בבג29–20' עמ  19
 .38–29 בעמ�, ש�  20
 . 37' בפרט פס, ש�  21
 .4ש "לעיל ה, תירוש לכתב התשובה בעניי� �109 ו100–99, 93, 63, 7' פס  22
ייתכ� כי ההתעלמות מטיעוני עתירת הנגד מקורה בצמצו� יריעת המחלוקת בצו ( ואיל� 41בעמ� , ש�  23

 ).מתוקצבי� תקצוב מלאתנאי רק למוסדות שאינ� �על
 .4ש "לעיל ה, תירוש בעניי� 3–1 לכתב תשובה מטע� המשיבי� 8' פס  24
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ולא תחול על , מקרה כי ההחלטה תחול רק על מוסדות שהמדינה מתקצבת תקצוב מלא

את , במידת מה, מצ� בית המשפטבכ� צ. או מתוקצבי� חלקית, מוסדות שאינ� מתוקצבי�

 א� ורק למוסדות שאינ� מתוקצבי� תקצוב פורו� קהלתיריעת המחלוקת שנפרסה בעתירת 

  25.מלא

מטרתה של רשימה זו אינה להחלי� את בית המשפט בשקלול ובהכרעה בטיעוני� 

אי� לראות ברשימה זו נקיטת עמדה נורמטיבית , בהמש� לכ�. השוני� שהועלו בעתירות

ובייחוד כלפי המתח בי� , שהועלו משני הצדדי�, כבדות המשקל, השאלות הערכיותכלפי 

מטרת הרשימה . שוויו� מגדרי לחופש דת ותרבות וכלפי המתח בי� פלורליז� לפטרנליז�

צנועה יותר והיא להתמקד בבסיס הנתוני� שעליו נשענה המדינה בהחלטתה לכונ� לימודי� 

התמקדות בבסיס נתוני� זה היא בעלת . ונקרטיי�על מאפייניה� הק, בהפרדה באקדמיה

  . חשיבות משפטית בשני מובני� מצטברי�

�אי� . מחויבת לבסס את החלטתה על תשתית עובדתית, ככל גו� מנהלי, המל�ג, ראשית

 26.א� אי� היא מתאימה לנסיבות העובדתיות�, טע� בהחלטה שנימוקיה סבירי� וראויי�

 עובדתית רלוונטית היא אחד מהתנאי� המצטברי� קיומה של תשתית, במילי� אחרות

הדברי� נכוני� ביתר שאת כשמדובר בהחלטות . לתוקפה של החלטה במשפט המנהלי

  . שנתית� והמל�ג מקבלת שזהו המצב בתוכנית הרב27,הפוגעות בזכויות אד�

בסיס הנתוני� שעליו נשענה המל�ג במקרה הנוכחי ניצב בליבת מער� ההצדקות , שנית

הראשו� : מער� הצדקות זה נשע� על שלושה רבדי� מצטברי�. שנתית�וכנית הרבשל הת

ההפרדה נדרשת על , השני הוא שבהתחשב בצור� זה; הוא שקיי� צור� בהפרדה מגדרית

לבסו� טוענת המל�ג שמער� הכללי� ; מנת להנגיש את ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי

 בי� ער� השוויו� לקיו� הצור� וההגבלות שעליו הוחלט מאז� בסבירות ובמידתיות

שהתשתית העובדתית בדבר קיומו של צור� בהפרדה מגדרית נמצאת ,  מכא�28.בהפרדה

  . איתנותה מקרינה על הטיעו� כולו. במסד מער� ההצדקות של מדיניות ההפרדה באקדמיה

 
פורס� (  להחלטתו של המשנה לנשיאה מלצר1' פס, המועצה להשכלה גבוהה' תירוש נ 6500/17� "בג  25

 ).15.1.2018, בנבו
 ).2010 (439 כר� א מנהליהמשפט הארז �דפנה ברק  26
�החלטה מנהלית הפוגעת בזכות יסוד היא הדוגמה המובהקת ביותר למצב שבו נדרשת  (447' בעמ, ש�  27

, שניצר נ� הצנזור הצבאי הראשי 680/88בבג�� ). הרשות לאמ� אמת מידה ראייתית מחמירה מ� הרגיל�
הראיות , ובפסקי די� נוספי�, )1989(ק בר) כתוארו אז( לפסק דינו של השופט 23' פס, 617) 4(פ�ד מב

  .משמעיות ומשכנעות��חד, הנדרשות במקרה כזה תוארו כ�ברורות
הדוקטרינות , לשיטת המל�ג, אינו מבהיר מה�) 4ש "לעיל ה (תירושיש לציי� כי כתב התשובה בעניי�   28

הפרק העוסק , כ�(ות אינ� נדונות ישירות כחלק ממסגרת ניתוח חוקתית הטענ. המשפטיות החלות בסוגיה
והפרק העוסק ב�איזוני� בתוכנית , ב�צור� בהפרדה� אינו מגדיר צור� זה כ�תכלית ראויה�

) לחיוב או לשלילה(ואי� כל התייחסות , )שנתית� אינו עוקב אחר מבחני המשנה של המידתיות�הרב
ליבת ( התוכנית במבחני� שנקבעו בהלכה הפסוקה בפרשות קודמות עמידת�לטענת העותרי� בדבר אי

יש להצר על שעמדת המדינה כה ). וכיוצא בזה, שוויוניות ההסדרי�; וולונטריות; הפרקטיקה הדתית
. אול� עמימות זו אינה משליכה על הטיעו� של הרשימה הנוכחית, עמומה וחסרה כלפי סוגיות יסוד אלה

 כחלק מהתכלית הראויה של שילוב חרדי� באקדמיה ובי� שנתפס כאמצעי בי� שהצור� בהפרדה נתפס
או כאמצעי שצרי� לעמוד במבח� �ליבת הפרקטיקה , שצרי� לקיי� קשר רציונלי לתכלית המדיניות
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בפרק הבא נתמקד בהערכת התשתית העובדתית המרכזית שעליה , נוכח האמור

מדובר בסקר . כרעה שקיי� צור� מתמש� בהפרדה מגדרית באקדמיההתבססה המל�ג בה

תנאי כ�סקר עמדות בקרב המגזר החרדי אודות היחס �המל�ג המוצג בתשובה לצו על

� ש�נער� במסגרת גיבוש 29,להשכלה הגבוהה ובפרט בכל הנוגע לצור� במסגרות נפרדות

� זה בכל האמור בביסוס  המל�ג נסמכת בתשובתה על סקר30.התוכנית הרב שנתית הנוכחית

נסמ� בלעדית על ) �הצור� בהפרדה�(הפרק הרלוונטי בכתב התשובה , כ�. הצור� בהפרדה

קיימת רתיעה רבה מאוד  כתב התשובה מדגיש כי �31.סקר המל�ג בשביל לבסס צור� זה

 מהנשי� �83%כ: בציבור החרדי מלימודי� אקדמיי� במסגרות שאי� בה� הפרדה מגדרית

 מהגברי� אינ� מוכני� כלל ללמוד במסגרות אקדמיות �79%החרדיות וכ

 כי �מסקר העמדות בחברה הנוכחית שנער� במסגרת  הוא מציי�עוד. �מעורבות�כלליות

עולה באופ� ברור כי מרבית החרדי� ) 2017, מלחי(גיבוש התוכנית הרב שנתית הנוכחית 

זאת בשל החשיבות . תאינ� מוכני� ללמוד במסגרות אקדמיות כלליות ללא הפרדה מגדרי

החיי� החרדי הדוגל בהפרדה �שנשי� וגברי� מציבור זה מייחסי� לערכי הצניעות ולאורח

�  32.מרבית בי� נשי� וגברי� במעגלי חיי� שוני�

 
במער� ההצדקות נותר מקומו הבסיסי ) 16ש "לעיל ה (נוער כהלכההדתית� שקבע השופט לוי בפרשת 

  .כפי שהוא
  .58' פס, 4ש "לעיל ה, תירושכתב התשובה בעניי�   29
 . שנתית��נכתב שהסקר �הוכ� לקראת התוכנית הרב, ש�, 65' בפס. 73' פס, ש�  30
מחקר הערכה , הראשו�:  החדשהשנתית�יוער כי נעשו שני מחקרי� נוספי� במסגרת גיבוש התוכנית הרב  31

מחקר זה לא הביא . שפירט באיזו מידה עמדה התוכנית ביעדיה, שנתית הראשונה�של התוכנית הרב
אול� מצא כי המוסדות אינ� עומדי� במגבלות שהשיתה , נתוני� על מידת הצור� בהפרדה מגדרית

קמפוס בכללותו ואינה וכי ההפרדה המגדרית חורגת מתחומי הכיתות ל, עליה� המל�ג בהקשר זה
ת לאוכלוסיה "ות�ג"תוכנית החומש של מללי כהנר ואית� רגב , ראו גלעד מלא�. מפוקחת כראוי

) 2016 ()א"תשפ–ז"תשע( מחקר הערכה והמלצות לחומש הבא –ו "תשע–ב"החרדית לשני� תשע
tinyurl.com/y46cep7d . בהפרדה בכתב התשובה בעניי� �, 4ש " הלעיל, תירושהפרק העוסק בצור

לצור� ביסוס הקשר בי� רמת ההשכלה של חרדי� עובדי� לבי� רמת ) 62' פס, ש�(מאזכר מחקר זה 
שהמחקר הנוכחי ,  מאזכרת שני מחקרי� נוספי� על מנת לבסס קשר זה65' פס, ש�(ההשתכרות שלה� 

וככל הנראה בעקבות דיוני� במל�ג ,  ההערכה של מלא� ושותפיולאחר שפורס� מחקר). אינו חולק עליו
הוציאו מלא� וכהנר מסמ� נוס� העוסק בהצדקות להפרדה המגדרית והמגזרית , על הצור� בהפרדה

מ� זה ה� נתוני סקר הנתוני� העדכניי� ביותר שעליה� מסתמ� מס). 4ש "לעיל ה, )2016(מלא� וכהנר (
ולפיכ� המלצת� של כהנר ומלא� נשענת א� ) 3ש "לעיל ה (2017, המצוטטי� ש� כמלחי(המל�ג עצמו 

המבהיר כי , 12–11בה�ש לעיל ראו את הדיו� , אשר לחלק האחר של ההערכה. היא בחלקה על מלחי
כי מחקרי� אחרי� , המתודולוגיה שנוקטי� כהנר ומלא� אינה מסוגלת לענות על שאלת הצור� בהפרדה

וכי ממילא הערכת� , מערערי� על חשיבותו של המרכיב המגדרי בגידול הסטודנטי� החרדי� באקדמיה
� שונה דרמטית מזו של סקר המל�ג ומהמדיניות הקיימת שאותה מצדיקה המל�ג של כהנר ומלא

 מהסטודנטי� החרדי� יהיו נכוני� ללמוד בכיתות נפרדות 60%החוקרי� מעריכי� כי (בתשובתה 
יובהר כי המחקר הנוכחי אינו חולק על טענת� של כהנר ומלא� כי ). שאינ� מופרדי�, בקמפוסי� כלליי�

א� כי נתוניה� לא התייחסו להפרדה , גדול יותר אצל נשי� חרדיות, כל שישנוכ, הצור� בהפרדה
  . בלימודי� אלא להפרדה בעבודה

 2017ניסוח זה קרוב מאוד לניסוחו של מלחי . 4ש "לעיל ה, תירוש לכתב התשובה בעניי� 73' ראו פס  32
, בפסקה המדווחת על �סיבות ומניעי� לצור� בלימודי� אקדמיי� נפרדי��, )32בעמ� , 3ש "לעיל ה(

 .2.פרק ב�שתדו� בהרחבה להל� בתת
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נוכח חשיבות התשתית העובדתית בסוגיה זו לטיעו� המשפטי הפרק הבא יעסוק 

ר המל�ג והדוח שנכתב על בסיסו קרי כי סק, בפירוטו ובביסוסו של הטיעו� שהוצג בהקדמה

הדר� , היורדי� לשורש המתודולוגיה שבה הוכ� הסקר, לוקי� בפגמי� מתודולוגיי� קשי�

והנוגעי� ג� לפרשנות הנתוני� ולמסקנות שהוסקו , שבה נאספו התשובות ונותחו הנתוני�

  .פגמי� אלה אינ� מאפשרי� להסתמ� על סקר המל�ג כבסיס לקבלת החלטות. מה�

יקורת מתודולוגית של סקר המל�ג על עמדות חרדי� כלפי ב. ב
  לימודי� אקדמיי� והפרדה מגדרית

  מבנה השאלות בסקר וניסוח�. 1

מבנה הסקר : הבעיה הקשה ביותר במחקר המל�ג נוגעת ליסודות הבסיסיי� ביותר שלו

מ� המפורסמות במדעי החברה הוא שדר� שאלת השאלה משפיעה על . וניסוח השאלות

על מנת לקבל תשובות מהימנות מחקרי� צריכי� להיות . ות המתקבלות עליההתשוב

אי� , למשל. שאינו מנחה את הנשאל כיצד להשיב, ניטרלי ולא מוטה, מנוסחי� ניסוח מאוז�

 עמידתה 33.� וכדומה?� אלא �מה דעת� על א�?לשאול שאלות של �הא� א� הוא כזה וכזה

 ע� זאת השאלה 34.זה היא סבירה למדישל סדרת השאלות הפותחת את הסקר בתנאי 

נוסח השאלה הוא . הקרדינלית ביותר בסקר מנוסחת כשאלה מנחה והיא אינה מהימנה

ה ללמוד במוסד /באיזו מידה היית מוכנ, �במידה ושקלת לפנות למסלול אקדמי: כדלקמ�

�?מעורב ללא הפרדה בי� נשי� וגברי� שאינו מותא� לציבור החרדי�אקדמי כללי.  

שני , מבחינה אנליטית, הניסוח מערב. ברורות מייד) אמורות להיות(ות בניסוח זה הבעי

התאמה לציבור החרדי . הפרדה בי� נשי� לגברי� והתאמה לציבור החרדי: גורמי� נפרדי�

הרתיעה ההיסטורית , רמת הלימוד, שפת הלימוד, כגו� תוכני הלימוד, כוללת נושאי� רבי�

התחשבות במנהגי� חרדיי� באשר , ישה לשירותי� דתיי�ג, של החרדי� מתנועת ההשכלה

 
 WILLIAM FODDY, CONSTRACTING QUESTIONS FOR INTERVIEWS AND ראו להרחבה  33

QUESTIONNAIRES: THEORY AND PRACTICE IN SOCIAL RESEARCH (1993); Jon A. Krosnick & 
Stanley Presser, Question and Questionnaire Design, in THE PALGRAVE HANDBOOK OF 

SURVEY RESEARCH 439 (2018).  
: השאלה שנועדה להערי� את מידת העניי� בלימודי� באקדמיה מנוסחת למשל כ�. א� כי לא במלואה  34

ת /באיזו מידה היית מעוניינ, לעבוד לפרנסת� או לשפר את מצב� התעסוקתית /�במידה והיית מעוניינ
מאחר שהוא מספק שתי , � ניסוח זה מטה את הנשאלי� להשיב לשאלה בחיוב?בלימודי� אקדמיי�

ת בתו� השאלה /הניתנות לנשאל,  ללימודי� אקדמיי�– פרנסה ושיפור מצב תעסוקתי –מוטיבציות 
מציינות ברשימת הגורמי� העשויי� להשפיע על ,  המנוסחות במהימנות,�9 ו6כמו כ� שאלות . עצמה

ניסוח , � כפי שאציי� בהמש�.ההחלטה ללמוד לימודי� אקדמיי� �חשש לפגיעה באורח החיי� החרדי
ת /כל נבדק. שכ� אורח החיי� החרדי מורכב מהיבטי� רבי�, כללי זה עמו� ומעלה קושי פרשני ניכר

אי� דר� אחת לפרש את , ומאחר שכ�, רח החיי� החרדי במענה לשאלה זויכול לשקול היבט אחר באו
הג� שבחברה ,  העוסקת באיזו� בי� עבודה למשפחה הוקראה לנשי� בלבד8כמו כ� שאלה . התשובות

בדיוק האוכלוסייה שאינה (בייחוד אברכי� , החרדית גברי� נוטי� להיות מעורבי� מאוד בטיפול בילדי�
כפי שמראי� ). ועשויה לחשוש מתובענות הלימודי� בשל שיקולי� משפחתיי�לומדת כיו� באקדמיה 

את השאלות . האיזו� בי� עבודה למשפחה הוא שיקול רלוונטי לגברי� חרדי� רבי�', הנתוני� בפרק ב
  . 141ש "להל� ה,  למאמר זה4ראו בנספח 
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השגיאה הבסיסית והחמורה בניסוח שאלה זו היא שהיא אינה . לחגי� וכיוצא בזה, לתפילה

 השאלה – לחל� מידע על הסוגיה העקרונית ביותר הניצבת בלב הסקר כללמאפשרת 

בשביל . ותנכונות המשתתפי� החרדי� ללמוד במסגרות מעורב –שלשמה נעשה הסקר 

, להמחיש את גודל האבסורד נהפו� את השאלה על קודקודה למע� קוראי� שאינ� חרדי�

ה ללמוד /נניח שקוראי� אלה היו נשאלי� �באיזו מידה היית מוכנ. למשל קוראי� חילוני�

� ?מעורב ללא הפרדה בי� נשי� לגברי� שאינו מותא� לציבור החילוני�במוסד אקדמי כללי

וכמה היו נוטי� להשיב �במידה ? �במידה רבה או בינונית� על שאלה זוכמה היו משיבי� 

� טבעי שהסיפה של המשפט נקלטת באוז� ומעוררת בלבול וחששות ?מועטה או כלל לא

ההתאמה מוצגת �אי. בלב השומע שזהותו תאותגר על ידי אותו מוסד שאינו �מותא�� לו

הציבור : למשל. כיבי� זהותיי� רבי�ולכ� יכולה לגעת במר, במילי� כלליות ולא מפורשות

החילוני בימינו מוטרד מניסיונות הדתה בספרי הלימוד ובפעילויות החינו� ג� כשאי� לה� 

סביר להניח שכש� שחילוני� רבי� שאינ� רואי� כל . כל קשר להפרדה בי� נשי� לגברי�

 רבי� כ� ג� תשובותיה� של, בעיה ברישת השאלה חווי� את הסיפה כמטרידה ומאיימת

  .מהמשיבי� החרדי� נוגעות למעשה לסיפה ולא לרישה של השאלה

בעיה זו נגררת לחלק ניכר מהשאלות במחקר כיוו� שמיקומה בראשית קבוצת השאלות 

העוסקות בהפרדה מגדרית ממסגר את יתר השאלות בסוגיה זו לאורה וחלק ניכר מהשאלות 

 שדר� הצגת השאלות אינה ניטרלית  למותר לציי�35.נבנות על שאלה זו מבחינת סדר הצגת�

�באיזו מידה היית מוכנ: ריבוי השאלות המנוסחות כ�. ג� בלעדי שגיאה חמורה זו/ �ה

ת� מאפיי� את הבחירה העומדת בפני /ת� או �שוקל/במובח� מ�רוצה� או �מעוניינ

, ה אפשרויות לא מוגבלות/ת כמתקבלת מעמדה של מי שמוצעות בפניו/ת החרדי/הנשאל

ניסוח זה עלול לעודד את הנשאלי� להביע עמדות קצה ; ות ללא כל תנאי או מחירהמוצע

. כבחירה בעול� שבו יש לבחירות מחירי� אפשריי�, במקו� לבחו� את השאלה כהווייתה

פרופ� עודד נבו� טע� בעבר כי הצגת ההפרדה המגדרית כפריבילגיה נטולת עלויות מטעה 

שכ� התקציבי� המושקעי� בכינו� ההפרדה באי� , �את המועמדי� החרדי� ללימודי� גבוהי

על חשבו� ההשקעה עבור כל סטודנט ומובילי� לרמה ירודה של לימודי� ותשתיות 

   36.אקדמיות

אמפירית בניסוח �יש בעיה מתודולוגית, ובנפרד מה�, לצד חסרונות אפשריי� אלה

ימודי� אקדמיי� החלטה על ל: שאינו בודק את עמדותיה� של הנבדקי� בדיקה מציאותית

מידת העניי� בתחו� , עלות הלימודי�(ממדית המושפעת משיקולי� שוני� �היא החלטה רב

המחויבות שדורשי� הלימודי� בהיבטי זמ� והשקעה , התשואה הצפויה מהתואר, הלימוד

שאלות הבוחנות את חשיבותה של ההפרדה המגדרית במנותק מגורמי� אחרי� ). ועוד ועוד

מאחר שהתשובות בדבר ,  מסתכנות בהטיהבפועלכ� על חשיבותה ומבקשות להסיק מ

חשיבותה של הפרדה מגדרית עשויות להשתנות כתלות בקיומ� של שיקולי� אחרי� 

 
 ברצ� מעלה כי השאלה על מידת המוכנות ללמוד במסגרת אקדמית מותאמת קריאת הסקר, למשל. ש�  35

מתפרשת בטבעיות על רקע החלופה שהוצגה , הכוללת הפרדה בי� נשי� לגברי� בכל הקמפוס, לחרדי�
, מאחר ששאלות שונות הוצגו לנבדקי� לפי התשובות שהשיבו לשאלות שקדמו לה�. בשאלה הראשונה

  . י� השאלותנוצרת תלות חזקה במיוחד ב
  . tinyurl.com/y5kkpcjc) 2016 ( חומש שני–הצעה לשילוב חרדי� באקדמיה עודד נבו�   36
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נית� להניח כי אנשי� רבי� היו משיבי� בשלילה לשאלה , למשל. הרלוונטיי� להחלטה

� ובחיוב לשאלה ?ת במוסד אקדמי המרוחק מבית� כדי שעתיי� נסיעה/�הא� היית לומד

ת במוסד אקדמי שיעניק ל� תואר בתחו� שמעניי� אות� ביותר לעסוק /�הא� היית לומד

מספר רב יותר של ,  מתקיימי� באותו מוסד– מרחק ועניי� –� אול� א� שני המאפייני� ?בו

מחקרי� , אכ�. אנשי� היה מוכ� לנסוע למרחקי� על מנת ללמוד תחו� הנמצא בראש מעייניו

ממדית �אי� כי העדפותיה� של פרטי� משתנות וא� מתהפכות כתלות בהצגה חדרבי� מר

ממדיות כגו� לימודי� אקדמיי� � מכא� שבחינת החלטות רב37.ממדית של השיקולי��או רב

באמצעות פירוק� לבחינות נפרדות של כל שיקול ושיקול היא בעייתית מכיוו� שהיא מייצרת 

ת קבלת ההחלטות המעשית ולפיכ� אינה יכולה סביבת החלטה מלאכותית שאינה משקפת א

  .לאמוד את משקל� של השיקולי� השוני� בפועל

הבדל עצו� מצוי כבר בנתוני . להבדלי� אלה יכולה להיות השפעה אדירה על התוצאות

זהו ההבדל בי� התשובות . א� אינו זוכה לכל הסבר או התייחסות במחקר, סקר המל�ג עצמו

באיזו מידה היית ,  �במידה ושקלת לפנות למסלול אקדמי– בסקר 10שהתקבלו לשאלה 

מעורב ללא הפרדה בי� נשי� וגברי� שאינו מותא� �ה ללמוד במוסד אקדמי כללי/מוכנ

שקדמו לשאלה זו ונוסחו ניסוח , �9 ו6� לתשובות שהתקבלו לשאלות ?לציבור החרדי

רמי� הבאי� להשפיע על י באיזו מידה עשויי� הגו/�אנא ציינ:  נוסחה כ�6שאלה . ניטרלי

 שאלה 9שאלה , בהמש� לכ�; ��10 ל1החלטת� לפנות ללימודי� אקדמאי� בסול� שבי� 

י מה� שני הגורמי� המשפיעי� ביותר על ההחלטה /אנא ציינ, �מבי� כל הגורמי�: כדלקמ�

�הגור� �חשש מפגיעה באורח החיי� החרדי� הופיע בשתי . הא� לפנות למסלול אקדמי

�עלויות שכר , כגו� �קושי בשל תקופת לימודי� ארוכה�,  גורמי� אחרי�לצד, השאלות

נענתה כאמור בשיעור התנגדות גבוה , שבוקרה בהרחבה מעלה, 10שאלה . הלימוד� ועוד

בתיאור , מעורב� מהנשאלי� השיבו כי נכונות� ללמוד במוסד אקדמי כללי�79%כ: ביותר

שהוצגו קוד� לכ� ונוסחו , �9 ו6שאלות לעומת זאת ב. מועטה או לא קיימת כלל, האמור

 בחרו ב�חשש מפגיעה באורח החיי� החרדי� כגור� המשפיע 49%רק , כאמור ניסוח ניטרלי

 דירגו אותו כאחד משני הגורמי� המשפיעי� ביותר על 15%ורק , במידה רבה על החלטת�

  . ההחלטה א� ללמוד לימודי� אקדמיי�

לא כללו התייחסות ישירה לגור� ההפרדה  �9 ו6היות שמסיבה לא ברורה שאלות 

גור� �אורח החיי� החרדי� הוא הבחירה הקרובה ביותר עבור מי שהפרדה , המגדרית

הניסוח הכללי של , כפי שצוי� בהרחבה מעלה, אומנ�. מגדרית היא שיקול מרכזי אצלו

חשש זה אינו מאפשר לפענח את מקומה של ההפרדה המגדרית במארג החששות בנוגע 

 אול� ג� א� נניח כי כל מי שהתייחס לחשש זה התכוו� 38,יעה באורח החיי� החרדילפג

 
 ,Christopher Hsee, George Loewenstein, Sally Blount & Max Bazerman לסקירה מקיפה ראו  37

Preference Reversals Between Joint and Separate Evaluations of Options: A Review and 
Theoretical Analysis, 125 PSYCHOL. BULL. 576 (1999)) להל� :Hsee et al. .( ההעדפות �היפו

לשאלה המציגה שיקול זה בהקשר , הנחזה כחשוב, המתרחש בי� שאלה המועמדת על שיקול יחיד
באשר לדילמות , באשר למקו� עבודה, אותר במגוו� רחב של החלטות, המורכב משיקולי� נוספי�

  . תיות ומוסריות ובאשר להחלטות על צריכת מוצרי� ושירותי�א
זאת מאחר שאורח החיי� . 141ש "להל� ה, 4נוסח השאלות מופיע בנספח  .34בה�ש לעיל ראו דיו�   38

 מישורי אורח החיי� שא� נקיטתה אינה אחידה בכל(החרדי כולל מגוו� מאפייני� מלבד הפרדה מגדרית 
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ממה . נתוני� אלה חושפי� קיומו של מתח פנימי ניכר בתמונת הממצאי�, להפרדה מגדרית

כיצד ייתכ� שגור� כלשהו יביא להתנגדות כה רחבה ללימודי� אקדמיי� א� שדורג  – נפש�

מתח כה רב , הג� שהשאלות אינ� זהות? ה של משתתפי�כמרכזי על ידי קבוצה קטנה בהרב

במצב זה נראה כי הדר� המוטה שבה . שאינו מוסבר במחקר, בממצאי� מעורר קושי ניכר

 באמצעות עירוב גורמי� שוני� באותה שאלה ובידודה המלאכותי של – 10נוסחה שאלה 

נה עולה בקנה  הוליכה את הנבדקי� לתשובה שאי–ההפרדה המגדרית משיקולי� אחרי� 

 מסקנה זו מתחזקת עוד יותר 39.אחד ע� ההעדפות שמסרו לשאלות הניטרליות יותר בסקר

. שבחנה את הסיבות לרצו� במסגרת אקדמית נפרדת,  בסקר14לאחר ניתוח חוזר של שאלה 

מפאת הכשלי� הרבי� בניתוח הממצאי� של שאלה זו ובדיווח� אני עוסקת בה בהרחבה 

אול� נית� . ת הליקויי� בניתוח ובדיווח של הממצאי� בסקר מל�גבפרק המרכז א, בהמש�

כאשר נשאלי� חרדי� שהביעו עניי� במסגרות אקדמיות : לציי� כבר כעת את הנתו� הזה

 1.5%, מופרדות נשאלו ישירות בדבר הסיבה העיקרית שבשלה ה� מעונייני� במסגרת כזו

גברי� הוא /ונ� ללמוד בנפרד מנשי�ציינו שרצ – נשאלי� בכל המדג� 5 ליתר דיוק –בלבד 

נתו� זה אינו מדווח בשו� מקו� . הסיבה העיקרית לרצונ� ללמוד במסגרת אקדמית נפרדת

  40.במחקר המל�ג

יש לציי� שעיו� במפת השיקולי� והחששות המצטיירת מהשאלות הניטרליות בסקר 

ורמי� וכי הג, מעלה כי ההחלטה ללמוד לימודי� אקדמיי� מושפעת מגורמי� רבי�

. מהחשש מפגיעה באורח החיי� החרדי, וא� יותר, מקצועיי� חשובי� לא פחות�הכלכליי�

 מהנשאלי� ציינו את הסיכוי לשפר את שכר� כגור� מניע ללימודי� �57%כ, למשל

 שציינו את �46% שציינו את שיפור הסיכויי� להשתלבות בעבודה ו50%לצד , אקדמיי�

. ציינו את הרצו� והעניי� בלימודי� כגור� מרכזי 51%. ההתקדמות בעבודה ובקריירה

, )59%(והחשש מלימודי� ארוכי� ) 62%(החששות המרכזיי� היו עלויות שכר הלימוד 

  ).  כאמור49%(ושני אלה קדמו לחשש מפגיעה באורח החיי� החרדי 

 
יש לציי� עוד שהדר� העמומה שבה נוסחה התשובה אינה מאפשרת להבחי� בי� נבדקי� אשר ). החרדי

ולפיכ� עשויי� (אול� אינ� חוששי� שלימודי� באקדמיה יפגעו בו , אורח החיי� החרדי חשוב לה�
בי� נבדקי� אשר ו, )שלא לסמ� �חשש מפגיעה באורח החיי� החרדי� כשיקול המשפיע על החלטת�

לא יסמנו שיקול זה כשיקול , מסיבה אחרת בתכלית, ולפיכ�(אורח החיי� החרדי אינו חשוב לה� 
  ). משפיע

סדרה של שאלות  ,�9 ו6נוס� על שאלות , ברשימת השאלות הניטרליות יותר בסקר נית� למנות. ש�  39
 לנכונות בנוגעבי� היתר , שבחנה את מידת הפרגמטיות של סטודנטי� חרדי� בנוגע להפרדה מגדרית

ללמוד חלק מהקורסי� לא בהפרדה ולהשתת� בהשתלמויות מקצועיות , ללמוד תואר שני לא בהפרדה
שהופנו א� ורק לאקדמאי� חרדי� שלמדו רוב� , התשובות לשאלות אלה). 19–17שאלות (לא בהפרדה 

האקדמאי� למדו במסגרות  מ�85%א� שכ, כ�. הניבו פרגמטיות לא מבוטלת, ככול� במסגרות נפרדות
, במידה מועטה עד רבה,  הביעו נכונות להשלי� קורסי� לתואר במסגרת מעורבת�51%כ, נפרדות

. במידה מועטה עד רבה,  הביעו נכונות להשתת� בהשתלמויות מעורבות לצור� קידו� תעסוקתי�65%וכ
� מדווחי� ג� אצל מלחי אול� נתוני� דומי, ממצאי� אלה מבוססי� על ניתוח מחודש של נתוני הסקר

מחקר המל�ג מנתח בעמוד זה רק את פלח האקדמאיות , ככל הנראה (40בעמ� , 3ש "לעיל ה, 2017
 ).אול� הניתוח כא� מבוסס על כלל האקדמאי� החרדי� במדג� המל�ג, החרדיות

 . להל�48–46ראו את הטקסט הקוד� והנלווה לה�ש   40
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סקר . מלבד בעיות מרכזיות אלה בניסוח השאלות בסקר נית� לציי� בעיות קשות נוספות

מה הכוונה ב�אורח החיי� החרדי� ומה הכוונה ) או לקוראי�( לא הגדיר לנשאלי� מל�ג

�יש לפחות שלושה מישורי� אשר בה� , כפי שנראה בהמש�. ב�הפרדה בי� גברי� לנשי�

וההבדלי� העמוקי� ביניה� , נית� לבצע הפרדה מגדרית ולפרש את הביטוי הפרדה מגדרית

 .נהאינ� מאפשרי� לכרו� ביניה� ללא הבח

  ניתוח הממצאי� ודיווח�. 2

לא נית� להסתמ� , ובייחוד בשאלות הליבה שלו, בשל הבעיות המתודולוגיות בתכנו� הסקר

שכ� ה� אינ� מספקי� תמונה מהימנה ובת פירוש של העמדות , על הנתוני� שנאספו בו

וקה לצד האמור יש לציי� כי ג� ניתוח הנתוני� ל. בחברה החרדית כלפי לימודי� אקדמיי�

תו� ניתוח מחודש של הנתוני� הרלוונטיי� , והפרק הנוכחי מתעכב על שני ליקויי�, בחסר

  41.בהתבסס על הנתוני� שהועברו מהמל�ג לאחר בקשה לפי חוק חופש המידע

ליקוי ניכר ראשו� בניתוח הוא בחינת ההעדפות בדבר הפרדה מגדרית בלימודי� של 

� בי� נשאלי� שהצהירו שלימודי� אקדמיי� מבלי להבחי, אוכלוסיית המשיבי� בכללותה

מענייני� אות� במידה כזו או אחרת ובי� נשאלי� שהשיבו בשאלה קודמת שאי� לה� כל 

הקבוצה האחרונה רלוונטית במידה מעטה מאוד , מטבע הדברי�. עניי� בלימודי� אקדמיי�

, חדוצפויה להיות שמרנית במיו)  מהמדג�37%(ומאחר שהיא אינה קטנה , לניתוח

 לכל הפחות היה צור� להציג 42.התחשבות בנתוניה עשויה להטות במידה רבה את התוצאות

 אומנ� מאחר שנתוני הסקר בסוגיית ההפרדה פגומי� בשל 43.את שני הניתוחי� זה לצד זה

 ע� זאת 44.אי� טע� לבצע ניתוח ספציפי זה מחדש, כפי שהוסבר לעיל, הדר� שבה נאספו

ות חשוב בכל בחינה חוזרת של עמדות הציבור החרדי בנוגע מאחר שניתוח זה צפוי להי

  .יש לבצעו בכל מחקר עתידי של הסוגיה, להפרדה

 
המפרט על קוב� הנתוני� שהועבר מהמל�ג ומשווה את , 2עוד על הניתוח המחודש שנעשה ראו נספח   41

  .ג"בר מהמלהנתוני� המדווחי� במחקר שנכתב עבור המל�ג בידי מלחי לנתוני� בקוב� שהוע
 �79%בניתוח כזה מצא פרופ� עודד נבו� כי שיעור המשיבי� המתנגדי� למסגרות המעורבות יורד מ  42

נתוני� חדשי� מערערי� הנחת יסוד לפיה רוב החרדי� מתנגד "ראו בכתבתו של אור קשתי . �63%ל
 .tinyurl.com/y3vr78ar) 19.4.2018(האר� " ללימודי� מעורבי�

לפונית ע� מר מלחי עלה כי הוא לא ביצע בעצמו את הניתוחי� הסטטיסטיי� יוער כי בשיחה ט  43
. ואי� לו הכשרה מתאימה לביצוע מחקר כמותי, המופיעי� בדוח מאחר שמומחיותו היא במחקר איכותני

ביצעה את , שאינה מוזכרת בשמה בדוח ושמה לא נמסר בשיחה, מלחי ציי� כי סטטיסטיקאית פלונית
מידע זה מעלה תמיהה רבה על . יה לו היכולת המתודולוגית לבקר את ניתוחיההניתוחי� מבלי שתה

בידי , המשלי� השלכה כה חשובה על קבלת ההחלטות בסוגיה, בחירת המל�ג להפקיד מחקר מרכזי
ואינו מחזיק א� בידע סטטיסטי שיוכל לסייע ) לפי דבריו(חוקר שאינו מומחה במתודולוגיה הרלוונטית 

הצהרת מלחי כי אינו יכול לערוב , בשורה התחתונה.  תפקידי� אחרי� בפרויקטלו לפקח על בעלי
לניתוחי� שבוצעו והותרת הסטטיסטיקאית שביצעה אות� אנונימית מובילות לכ� שאי� למחקר כתובת 

בניגוד גמור לנהוג במחקרי� אקדמיי� וכמתחייב במחקר , שנית� להפנות אליה שאלות או ביקורות
  .המשמש בסיס לקבלת החלטות וממומ� מכספי ציבור, ת מנהליתשבוצע על ידי רשו

שניסוח� מאפשר להסיק , )141ש "להל� ה (4שמופיע בנספח , זאת במובח� מהחלקי� הראשוני� בסקר  44
� שביקורתו א, מסיבה זו אי� צור� להתעכב על הניתוח שביצע נבו�. מסקנות כלשה� מהתשובות

 . האנליטית על הניתוח של מלחי מוצדקת
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נובעת מהשאלה , בניתוח ובדיווח הנתוני�, המורכבת מפגמי� באיסו�, בעיה נוספת

שאלה זו . שבחנה את הסיבות העיקריות העומדות מאחורי הרצו� במסגרת אקדמית נפרדת

. והשאלו� עמו� באשר לתנאי הכניסה אליה, ופנתה לכל המשיבי� בסקרלא ה)  בסקר14(

אול� ניתוח בסיס הנתוני� מעלה כי , מחקר המל�ג אינו מדווח את מספר המשיבי� לשאלה

וכי קבוצה זו אינה כוללת משיבי� שלא גילו ,  המשתתפי� במחקר980 מתו� �328מדובר ב

ברי� לנשי� בכל רחבי הקמפוס אול� כוללת עניי� כלל במסלולי� אקדמיי� המפרידי� בי� ג

נתחי� נכבדי� מאלה שהשיבו לשאלות הקודמות שעסקו בהעדפות לקמפוסי� כלליי� או 

ת ללמוד /ה מעוניינ/ נבדקי� אלה נשאלו �מהי הסיבה העיקרית לכ� שאת45.נפרדי�

� התשובות האפשריות הבחינו בי� �אורח חיי� וערכי� ?במסגרת אקדמית נפרדת

�רצו� ללמוד בנפרד מנשי�, דתיי���חרדי�/��לשמור על רמה רוחנית וצניעות�, גברי� ,

�הנבדקי� יכלו ג� לפרט תשובה . �השקפת עול� דתית� ו�בגלל תנאי קבלה נוחי� וקלי�

שכ� , כבר כעת נית� לשי� לב שג� כא� קשיי ניסוח מקשי� את פרשנות התשובות. אחרת

דתי וחלק מאורח החיי� �צניעות היא ער� חרדי, משלל(חלק מהסיבות נראות קשורות זו לזו 

אול� היא הוצמדה מסיבה כלשהי ל�רמה רוחנית� ולא ל�אורח חיי� וערכי� , החרדי

לרוב . דתיי���השקפת עול� דתית� א� היא יכולה לחפו� ערכי� חרדי�; דתיי���חרדי�

ה להלכה או אול� השאלה לא כללה תשובה שהתייחסות, נהוג להבחי� בי� השקפה להלכה

לענייננו די בכ� שהשיקול ,  על א� קשיי� אלה46).לפסיקה רבנית עשויה לייצר ניגוד כזה

זו למעשה . ומנהגיי� אחרי�, ערכיי�, המגדרי מופיע בפירוש בנפרד משיקולי� רוחניי�

הפע� הראשונה והיחידה בסקר שבה הנבדקי� מקבלי� הזדמנות לבחור בשיקול המגדרי 

  . קשורי� בערכיה� ובאורחות חייה�בנפרד משיקולי� ה

מחקר המל�ג מדווח על , על א� הפוטנציאל ההסברי הגלו� לכאורה בשאלה זו

מפאת חשיבות הדברי� ראוי להביא את הפסקה . התוצאות שהתקבלו דיווח עמו� במיוחד

  47:הרלוונטית במלואה

בי� הסיבות והמניעי� לרצו� ללמוד במסגרות אקדמיות מותאמות לחרדי� 

שלושה מניעי� �נית� למנות שניי�, מתקיימת הפרדה בי� נשי� לגברי� ה�שב

המניע הראשו� במעלה ) א: (מרכזיי� הכרוכי� זה בזה בקשר הדוק וברור

החיי� החרדי �הוא עצ� קיומו של אורח)  מהנשי��43% מהגברי� ו58%(

; שבו ההפרדה המגדרית רווחת מאוד במרבית הקהילות ובמעגלי חיי� רבי�

הוא החשיבות המיוחסת לשמירה )  מכלל המשיבי��28%כ(מניע שני ) ב(
 

ייתכ� שהשאלה נועדה להיות מופנה לכל מי שציי� חוסר נכונות ללמוד בקמפוס כללי �שאינו מותא�   45
לאורח החיי� החרדי� ובהמש� גילה נכונות ללמוד במוסד שנהוגה בו הפרדה מלאה בכל רחבי הקמפוס 

 328אול� בדיקת מסד הנתוני� מעלה שרק , ) נבדקי�350בסה�כ (או בכיתות נפרדות בקמפוסי� כלליי� 
  .נבדקי� נשאלו את השאלה

שאינה , קשיי הניסוח מאפייני� ג� את השאלה עצמה. 141ש "להל� ה, 4לנוסח השאלו� ראו נספח   46
מסגרת לחרדי� בלבד ,  לחרדי� בלבד מסגרת–מבהירה למה הכוונה ב�מסגרת אקדמית נפרדת� 

וכ� , הרכב התשובות מעיד כי הכוונה לאפשרות השנייה. בהפרדה מגדרית או מסגרת בהפרדה מגדרית
והדבר , אול� לא נית� לשלול כי חלק מהנבדקי� פירשו אותה אחרת, ג� פורשה השאלה בדוח המל�ג

  .ג פירשה אותה"ו את השאלה כפי שהמללצורכי הדיו� נניח כי הנבדקי� פירש. השפיע על תשובותיה�
 .32' בעמ, 3ש "לעיל ה, 2017מלחי   47
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המהווה , שלישי במעלה, גור� נוס�) ג(; על הצניעות ועל רמה רוחנית נאותה

קשור להשקפת העול� והערכי� הדתיי� , מרכיב בשני הגורמי� הראשוני�

כל שלושת הגורמי� , למעשה).  מהגברי��7% מהנשי� ו21%(בציבור זה 

החיי� �ה בזה ומהווי� מער� העדפות של� המייחס לשמירת אורחקשורי� ז

חשיבות רבה , המושתת על ערכי הצניעות וההפרדה בי� המיני�, החרדי

מאוד בציבור זה מעונייני� בהפרדה מגדרית  שבגינה שיעורי� גבוהי�, מאוד

   .במסגרות אקדמיות ייעודיות לחרדי�

שהמשיבי� כלל  אינו מציי�המחקר ,  ראשית.פסקה זו מעלה מספר רב של קושיות ותמיהות

אלא כור� את השיקול , נשאלו בנפרד ובמישרי� על הרצו� ללמוד בנפרד מגברי� ומנשי�

�ניסוח זה מאפשר . המגדרי ב�אורח החיי� החרדי שבו ההפרדה המגדרית רווחת מאוד

 לדוח להציג את ההפרדה המגדרית כמניע �הראשו� במעלה� א� שהשאלה עצמה אינה

הדוח כור� יחדיו ג� את השיקולי� הקשורי� להשקפת . מאפשרת להסיק כל מסקנה כאמור

עול� ול�ערכי� דתיי�� א� שהשאלה הציגה את שני סוגי השיקולי� כאפשרויות נפרדות 

וכ� כור� את אלה ע� שני השיקולי� הראשוני� באופ� שאינו מבהיר , לבחירת הנשאלי�

ומדוע הוא מוסי� , ל כל אחד מהשיקולי� הללו בנפרדמדוע מצא לנכו� לכתחילה לשאול ע

מהפסקה שנכתבה על שאלה זו אי� נית� כלל להבי� את מבנה , למעשה. לדווח עליה� בנפרד

אומנ� לעיתי� חוקרי� מוצאי� . השאלה ואת התשובות האפשריות שהועמדו בפני הנבדקי�

כליל מהניתוח או לדו� בדיעבד ששאלה מסוימת לא נוסחה כהלכה ומחליטי� לפסול אותה 

לקב� תשובות קרובות לקטגוריה , בשאלות מסוימות, נית� ג�. בקשיי� המתעוררי� עקב כ�

טשטוש זה מאפשר לדוח המל�ג לסכ� כי ההפרדה . אול� הדוח אינו נוקט גישה זו, אחת

 והסיבה המרכזית לבחירה במסגרות אקדמיות מרכיב בכל השיקולי�בי� המיני� היא 

 לטשטש את הדברי� ולהציג סלקטיבית ה� את –גישתו של מחקר המל�ג . חרדי�ייעודיות ל

 פסולה ה� מבחינה מתודולוגית וה� מבחינת אתיקת –השאלה וה� את הנתוני� שנאספו בה 

 הממצאי� האמיתיי�הדברי� חמורי� במיוחד מאחר שפסקה זו מסתירה את . הדיווח

החיי� החרדי והערכי� החרדיי� ה�  מהנבדקי� השיבו שאורח 55%. שנאספו בשאלה זו

 ציינו את הרצו� לשמור על רמה 27%, הסיבה העיקרית לרצונ� ללמוד במסגרת נפרדת

 מכל 1.5%,  נבדקי� בלבד5א� ,  ציינו השקפת עול� דתית�14%ו, רוחנית וצניעות

ציינו כי הסיבה המרכזית למסגרת הנפרדת היא הרצו� ללמוד בנפרד , הנשאלי�

אל מול נתוני האמת חושפת ) המצוטט מילה במילה מעלה( קריאת הדיווח 48.גברי�/מנשי�

  . את ההטיה הקשה בדיווח הממצאי�

  

  

 
נוס� על חמשת הנבדקי� . תמונה זו אינה משתנה הרבה ג� לאחר בחינת התשובות הפתוחות לשאלה  48

אחד , ו כי �כל התשובות נכונות�שישה משתתפי� אחרי� בחרו ב�אחר� וציינ, שבחרו בשיקול המגדרי
כולל (וחמישה נוספי� אזכרו מגדר בתשובותיה� , )�לשמור על עצמי שלא איכשל�(נוס� רמז למגדר 

 בלבד 8%סכימת כל התשובות הללו יחדיו עולה כדי ). נבדקת אחת שהשיבה �לא מעניי� ע� גברי��
  .מכלל התשובות שניתנו לשאלה
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  איסו� הנתוני� לסקר. 3

, כפי הנראה(איסו� המידע לסקר מל�ג בוצע באמצעות חברת �דיאלוג� בסקר טלפוני 

ר אינו מבהיר את המחק( נשאלי� 980 או 760שנאספו בו ככל הנראה , )לקווי� נייחי� בלבד

). שתשובותיה� נאספו בנפרד מהמדג� הראשוני, שיטת הדגימה של הסטודנטיות החרדיות

אול� כפי שמצוי� , מדובר במדג� גדול שא� אמור להיות מדג� מייצג של החברה החרדית

ה� נוטי� , ג� כאשר סקרי� מתבססי� על מדג� מייצג של האוכלוסייה, במחקר המל�ג

ת מעצ� העובדה �שנשאלי� פוטנציאלי� שנושא המחקר רחוק מליב� לסלקטיביות מסוימ

. לא יסכימו מלכתחילה לקחת חלק בריאיו� הטלפוני�, או מעורר בקרב� התנגדות ראשונית

אול� הוא אינו מדווח , �33%מחקר המל�ג מדווח כי שיעור הסירוב להשתת� בסקר הוא כ

מנתוני� שהתקבלו מחברת . ראת שיעור התשובות המלאות מקרב מי שנוצר אית� קש

�עולה כי בדר� כלל שיעור התשובות המלאות בסקרי� , שביצעה את המחקר, �דיאלוג

הוא ) כשל המל�ג, ה� סקרי� שיווקיי� וה� סקרי עמדות(ה בחברה החרדית ייד�הנעשי� על

בדומה לסקר , 34%–28%שבסקרי� סטנדרטיי� הוא (לשיעור המסרבי� .  בלבד�5�7%כ

מענה של מרואיי� לא , קשיי שפה, קו לא תקי�, מענה פקס, להוסי� חוסר מענהיש , )מל�ג

מענה של מרואיי� לא חרדי וכיוצא באלה סיבות המביאות את שיעור הראיונות , מתאי�

יש לציי� כי שיעור זה נמו� מהשכיח במחקרי� . שהסתיימו בהצלחה לטווח המזערי האמור

 נמו� מזה שדווח במחקרי� קודמי� על החברה  וא�49,הנעשי� באמצעות סקרי� טלפוניי�

קשה להסיק ,  בהיעדר נתוני� על שיעור התשובות המלאות שנאספו עבור המל�ג50.החרדית

א� שיעור התשובות המלאות בסקר מל�ג דומה . משמעיות על יציגות המדג��מסקנות חד

�הייצוג של יש בכ� כדי להטיל ספק של ממש במידת , לשיעור הסטנדרטי בחברת �דיאלוג

 
, מסקר לסקר וממדינה למדינה, � טלפוניי� משתנה משנה לשנהשיעור התשובות המלאות בסקרי  49

בי� היתר משו� שחברות הסקרי� ממשיכות ליצור קשר ע� נבדקי� , והתדרדר ע� השני� במידה רבה
בעוד חלק ניכר מהאוכלוסייה זמי� היו� בעיקר או בלעדית , בטלפוני� קוויי�, או בלבד, בעיקר

ק מידע על שיטת הדגימה הטלפונית ששימשה את המחקר וא� מחקר מל�ג לא סיפ. בטלפוני� ניידי�
 ,Scott Keeter, Nick Hatley  ראו.�9%בר� הנמו� מצויי� שיעורי מענה של כ. כללה טלפוני� ניידי�

Courtney Kennedy & Arnold Lau, What Low Response Rates Mean for Telephone Surveys, 
PEW RES. INST (May 15, 2017) tinyurl.com/y6cu5mlh)  להל� :Keeter et al. .( במחקר אחר

 Sungwooראו. 4% בממוצע ושיעורי הסירוב היו �19%שנעשה במדינת ניו יורק שיעורי המענה היו כ
Lim, Stephen Immerwahr, Sunghee Lee & Tiffany G. Harris, Estimating Nonresponse Bias in 
A Telephone-Based Health Surveillance Survey in New York City, 178 AM. J. EPID. 1337 

המסרבי� להשתת� בסקרי� לרוב אמידי� , לפי ההערכות האמפיריות). Lim :להל�( (2013)
, כמו כ�). ש�(ומשפחות מרובות ילדי� בדר� כלל משתתפות יותר בסקרי� טלפוניי� , מהמשתתפי� בה�

, .Keeter et al(ובפוליטיקה ונוטי� להיות משכילי� יותר המסרבי� נוטי� למעורבות פחותה בקהילה 
  ).ש�

, פני� אל פני�, שהמשיבי� לו גויסו מדלת לדלת, למשל, Noam Gidron & Ryan Enosמחקר� של   50
למשל ילדי� , יתר הפרטי� סירבו להשתת� או לא התאימו להשתת� (16.9% שזכה לשיעור תשובה של

 ,Ryan Enos & Noam Gidronראו. 16%שהוא , ה השכיח לסקרי�זהו שיעור המענ). 18מתחת לגיל 
Intergroup Behavioral Strategies as Contextually Determined: Experimental Evidence from 

Israel, 78 J. POL. 851, 856 (2016) . המשווה את מדג� המל�ג , 1דיו� מפורט בנושא זה מצוי בנספח
  .שזכה לשיעור היענות הגבוה מהמקובל בספרות, הנוכחילמדג� שנאס� עבור המחקר 
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אומנ� אי� הדבר מפחית מחשיבות התשובות המלאות . המדג� את החברה החרדית

  .אול� שיעור מענה כה נמו� צרי� ללמדנו זהירות רבה בפרשנות התוצאות, שנאספו

  פרשנות התשובות. 4

השאלו� : בביצוע ובניתוח של סקר מל�ג, עד כה הצבענו על כמה בעיות מרכזיות בתכנו�

המערב יחדיו משתני� שוני� ואינו מאפשר ללמוד על המשתני� , וטהנוסח ניסוח מ

ניתוח הממצאי� פשטני ואינו מתחשב במרכיבי� , שנית; המרכזיי� שביקש המחקר למדוד

הדיווח על , נוס� על זה. כגו� מידת הרצו� ההתחלתי בלימודי� אקדמיי�, בעלי חשיבות

המחקר עמו� ביחס , שלישית; תרממצאי� מרכזיי� לקוי ומוטה בנקודות מרכזיות ביו

ונתוני חברת הסקרי� מעלי� חשש שהמדג� משק� שיעור זעיר , לשיטת הדגימה ותוצאותיה

על א� השאיפה להוות (ולפיכ� עשוי להיות מוטה , מהחרדי� שהתבקשו לענות על הסקר

על כ� יש להוסי� את הפרשנות הסלקטיבית והחסרה של ). מדג� מייצג של החברה החרדית

נוס� על טשטוש מקומו השולי של השיקול המגדרי בשאלה היחידה . תוני� שנאספוהנ

מחקר מל�ג ג� התעל� מסתירות פנימיות אחרות , ששאלה על שיקול זה מפורשות

 מהנשאלי� ציינו את החשש לפגיעה באורח החיי� 15%למשל העובדה כי רק , בממצאי�

). ראו מעלה( ללימודי� אקדמיי� החרדי כאחד מהשיקולי� המרכזיי� בהעדפותיה� באשר

אי� ,  אול� להוציא דיוני� נקודתיי� בחלק ממתחי� אלה51,הסקר רצו� במתחי� נוספי�

  . ניסיו� ליישב ביניה� או להסביר אות� באופ� כללי יותר

הבעייתיות של הדיו� החסר והחלקי בממצאי� מתעצמת נוכח הפג� הבעייתי ביותר 

, כ�. משמעיות בדבר הצור� בהפרדה מגדרית�נות חדהיומרה להסיק ממנו מסק: במחקר

כי , מעבר לכל ספק, המחקר טוע� כי �מסקנותיו הברורות והמוצקות של מחקר זה מלמדות

לצור� שילוב� , עדיי� נדרשת ברוב המסגרות האקדמיות, בי� נשי� לגברי� הפרדה מגדרית

� הוא מוסי� וקובע 52.של אוכלוסיות חרדיות נרחבות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

�מרבית החרדי� אינ� מוכני� ללמוד במסגרות אקדמיות כלליות ללא : הסיבה לכ�את 

בשל החשיבות שנשי� וגברי� מציבור זה מייחסי� לערכי הצניעות [...] הפרדה מגדרית 

 53.החיי� החרדי הדוגל בהפרדה מרבית בי� נשי� וגברי� במעגלי חיי� שוני���ולאורח

 בי� סיבתיי�שכ� לא נאס� כל מידע אמפירי שיכול לתמו� בקשרי� , סיסטענה זו חסרת ב

מחבר המחקר א� לא התיימר לנתח את נתוניו באופ� שיכול להציע קשרי� כאלה . המשתני�

,  ממילא54).למשל באמצעות מודל רגרסיה מנבא המפקח על משתני� דמוגרפיי� שוני�(

 
המתח בי� העדפות החסידי� בסקר לבי� דיווח� על התנהגות� בנוגע ללימודי� אקדמיי� בעבר , למשל  51

  ).36' בעמ, 3ש "לעיל ה, 2017מלחי (
  .3' קציר המנהלי� המופיע בעמ ובניסוח שונה במקצת בת43–42' בעמ, ש�  52
 .43' בעמ, ש�  53
בניסיו� , רגרסיה מנבאת היא שיטה סטטיסטית הבוחנת את מערכת היחסי� בי� שני משתני� או יותר  54

בדר� כלל תו� פיקוח , לבחו� את ההשפעה של משתנה המוחזק כבלתי תלוי על משתנה המוחזק כתלוי
בשביל לתמו� בטענה הסיבתית , למשל.  היחסי�על משתני� נוספי� שעשויי� להסביר את מערכת

המוצגת בדוח המל�ג היה צור� במודל רגרסיה שבו מידת החשיבות המיוחסת לערכי הצניעות היתה 
ומידת הרצו� בהפרדה מגדרית באקדמיה הייתה משמשת משתנה , )בלתי תלוי(משמשת כמשתנה מנבא 

א� , גיל, למשל מצב משפחתי( השאלות ומשתני� נוספי� העשויי� להימצא במתא� ע� שתי, תלוי
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נראה . הפרדה האמורה בי� משתני�אי� בשאלות הסקר יכולת לבצע את ה, כפי שראינו

שהשאלה המרכזית שעליה מסתמ� המחבר לצור� הקביעה הסיבתית היא זו שהפגמי� 

המחקר נוקט טו� נחר� זה א� ,  זאת ועוד55.בניתוחה עולי� כדי דיווח שגוי של הממצאי�

 –במובח� מהציבור החרדי הכללי  – שהנתוני� שנאספו על האקדמאי� החרדי� עצמ�

�נית� לזהות פער מסוי� בי� העמדות המוצהרות של אוכלוסיות חרדיות שונות העלו כי 

הממצאי� הנוכחיי� . לעומת ההתנהגות בפועל, ויחס� כלפי אפשרויות הלימוד באקדמיה

למדו במסגרות , כרבע מכלל החרדי� בעלי תואר אקדמי, מלמדי� כי שיעור לא מבוטל

�   56.אקדמיות כלליות

משמעית של מחקר מל�ג בעניי� הממצאי� אינה מתיישבת �ההתנסחות החותכת והחד

, ג� לו היה הסקר מושל� בתכנונו. ע� המתודולוגיה האמפירית שבה בוצע המחקר

והוא כאמור לוקה במידה ניכרת בכל אחד ואחד מהמישורי� (בניתוחו ובפרשנותו , בביצועו

יות שאליה� מתחייב משמע�לא היה הסקר יכול להוות בסיס למסקנות החותכות והחד) הללו

ה� . אינ� מאפשרי� להסיק קשרי� סיבתיי� בי� משתני�) להבדיל מניסויי�(סקרי� . המחקר

וה� מצלמי� תמונת מצב של רגע בזמ� שעשויה להשתנות , בוחני� העדפות ולא התנהגות

בהתחשב במגבלות מתודולוגיות אלה יש להשתמש . מהותית ג� יו� לאחר הסקר

� בזהירות ולבחו� תמיד א� יש מקו� לסברה כי המשתני� שנאספו בתוצאותיה� של סקרי

תמיד יש להכיר במתח הקיי� , מכל מקו�. עשויי� להשתנות ע� חלו� הזמ� או בניסוח שונה

  . בי� העדפות להתנהגות

סקר מל�ג והדוח שנכתב על בסיסו אינ� יכולי� לשמש בסיס מידע מהימ� , לסיכו�

יש להצר אפוא על הדר� שבה הוצג . שבה הוא נועד לסייעלקבלת החלטות בסוגיה הסבוכה 

וא� שאבה ,  מבלי להתעמק בממצאיו ובכשליו57המחקר ועל שהמל�ג בחרה להסתמ� עליו

תנאי מוקד� לקבלתה ,  כידוע58.את ההצדקה לתוכניתה מהחלקי� הבעייתיי� ביותר בסקר

אחת .  ההחלטהשל החלטה מנהלית תקינה הוא קיומה של תשתית עובדתית המבססת את

, מהותיות, החובות המרכזיות המוטלות על הרשות המנהלית היא לאסו� ראיות אמינות

מצויי� כלל הנתוני� , נאמ� הציבור, על מנת להבטיח כי בפני הרשות, השייכות לעניי�

וכי נתוני� אלה מהימני� ומשכנעי� במידה הדרושה , הדרושי� לצור� קבלת ההחלטה

אות מאז פרסו� מחקר המל�ג מעידה כי המידע האמפירי  המצי59.להצדקת ההחלטה

 
אול� מבנה הסקר אינו מאפשר . מפוקחי� במסגרת הרגרסיה) בת הזוג יש השכלה אקדמית וכו�/לב�

 .ניתוח כאמור
למשל , נחרצות וללא כל מידע אמפירי תומ�, ספקולטיביות לחלוטי�, המחקר מוסי� וקובע עוד קביעות  55

ובוודאי שכל מנהיגיו של ציבור , �סביר מאוד להניח כי מרבית החרדי�): 43' בעמ, 3ש "לעיל ה(מלחי 
זאת בשל כלל הטיעוני� , מעורבות�יתנגדו באופ� חרי� לכפיית לימודי� אקדמיי� במסגרות כלליות, זה

כפיית לימודי� , לא נשאלומיותר לציי� ששאלות אלה . וההסברי� שעלו במסמ� זה ומסמכי� קודמי��
 .ומנהיגי הציבור החרדי לא היו חלק מאוכלוסיית המחקר, אקדמיי� מעול� לא עמדה על הפרק

  . 35' בעמ, ש�  56
  . 32–30, 13 ראו לעיל ה�ש  57
  .המסתמ� על הפסקה שבה הממצאי� המוצגי� מסולפי�, 32ראו את הציטוט שהובא לעיל בסמו� לה�ש   58
יורונט קווי  987/94ת בבג�� ההלכה המנחה בעניי� זה מסוכמ; 441–440' בעמ, 26לעיל ה�ש , ארז�ברק  59

) 1994( לפסק דינו של השופט זמיר 11' פס, 412) 5(פ�ד מח, נ� שרת התקשורת) 1992(מ "זהב בע
השייכי� ; איסו� נתוני�: ההלי� המוביל ליצירת תשתית עובדתית צרי� לעמוד בארבעה מבחני�(
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הקלוקל המוצג בו והמסקנות הפזיזות שהוסקו ממנו משמשי� תדירות להצדקת מדיניות 

בהסתמ� על , 86שנתית של המל�ג נכתב בסעי� �בתוכנית הרב, למשל. ההפרדה המגדרית

וגברי� ) בפרט(שי� �נית� אפוא לומר כי קיימת העדפה ברורה למדי של נ: כ�, סקר מל�ג

הכוללות הפרדה מגדרית בכל , ללימודי� אקדמיי� במסגרות המותאמות לציבור זה, חרדי�

ג� המדינה מתבססת בתשובתה לעתירה בנוגע להפרדה ). 76וכ� בסעי� " (רחבי הקמפוס

מסקר העמדות : "המגדרית באקדמיה על ממצאי הסקר כנדב� מרכזי בהצדקת ההפרדה

לפיה על מנת לשלב אוכלוסיות חרדיות בהשכלה , קנה חד משמעיתשער� מלחי עולה מס

, יש לחזק את המסגרות המקיימות הפרדה מגדרית בי� נשי� לגברי�, הגבוהה בישראל

המלי� מלחי לייצר ג� מסגרות שתאפשרנה , לצד זאת. ובפרט בלימודי� לתואר ראשו�

שבה� יוכלו להשתלב , �לימודי� אקדמיי� בתוכניות אקדמיות רגילות בקמפוסי� כלליי

להצדקות ,  נוכח הבעיות הקשות המאפיינות את מחקר המל�ג60".חרדי� המעונייני� בכ�

התשתית העובדתית של החלטת המל�ג כה , במילי� פשוטות. אלה אי� על מה לסמו�

  . מעורערת עד שאי� ביכולתה להצדיק את ההחלטה כפי שנתקבלה

ה החרדית כלפי לימודי� בחינה ניטרלית של עמדות האוכלוסיי. ג
  אקדמיי� והפרדה מגדרית

הבעיות הקשות המתגלעות במחקר מל�ג שוללות את היכולת , כאמור בפרק הקוד�

להסתמ� עליו להבנת תמונת העמדות וההעדפות בחברה החרדית כלפי הפרדה על בסיס 

העדפות לצור� גיבוש תמונת . ה� כשיקול עצמאי ה� ביחס ליתר השיקולי�, מגדרי באקדמיה

  .כזו יש לערו� מחקר חדש שיהיה ח� מהליקויי� ומהקשיי� המאפייני� את סקר מל�ג

קושי מרכזי נוס� הוא , נוס� על הבעיות המתודולוגיות שעליה� עמדתי בפרק הקוד�

�חוסר בהירות זה מאפיי� לא רק את . חוסר הבהירות המאפיי� את המושג �הפרדה מגדרית

, כפי שאטע� וג� אראה כעת. שפטי והציבורי סביב הסוגיהסקר מל�ג אלא ג� את השיח המ

הדורש אפיו� קונקרטי והבחנה בי� ממדי� שוני� של , ממדי�הפרדה מגדרית היא מושג רב

בהיעדר המשגה קונקרטית . לטענה זו חשיבות רבה. הפרדה על מנת לקבל פשר ברור ומוב�

, פרדה בי� גברי� לנשי��המתארת בדיוק למה הכוונה במילי� �הפרדה מגדרית� או �ה

ולפיכ� עשויי� , מונחי� אלה מכסי� מישורי� שוני� שבה� נית� לייש� הפרדה בי� המיני�

  . להסתיר הבדלי� ניכרי� וחשובי� בהעדפות

מישור המרצה : מבחינה אנליטית יש לפחות שלושה מישורי� אפשריי� של הפרדה

מניעת למידה של גברי� ונשי� (דנטי� מישור הסטו, )מניעת לימוד נשי� בידי גברי� ולהפ�(

 
באותו מקרה . הצדקת ההחלטהוכבדי משקל במידה מספקת ל; הנתוני� צריכי� להיות אמיני�; לעניי�

נקבע כי החלטת משרד התקשורת בטלה מאחר שהצעדי� שנקט משרד התקשורת לא תאמו את העובדות 
 ).בבעיה שאותה ביקש לפתור

 67–66' פסממצאי הסקר נסקרי� בהרחבה יתרה ב. 48' פס, 4ש "לעיל ה, תירושכתב התשובה בעניי�   60
  .73' לכתב התשובה וכ� בפס
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 61).מניעת שהות של גברי� ונשי� באותו מרחב אקדמי(ומישור הקמפוס ) באותה כיתה

אינ� מאפשרי� לקבוע מהו , מחקר המל�ג וכ� יתר הנתוני� שנאספו עד כה בנושא זה

משקלו היחסי של כל אחד משלושת המישורי� בעיצוב הביקוש ללימודי� גבוהי� בציבור 

 כמו כ� ייתכ� מאוד שיש שונות בי� נשי� 62.חרדי וא� ה� שווי משקל או שוני� זה מזהה

כי , כפי שצוי� לעיל, וסביר להניח, לגברי� ביחס� לכל אחד מרכיבי ההפרדה המגדרית

 על מנת 63.תהיה שונות רבה בי� מי שאינו שוקל לימודי� אקדמיי� למי שמגלה בה� עניי�

  .ית בסוגיות אלה תכננתי וביצעתי סקר חלופיללמוד את עמדות החברה החרד

  המדג�. 1

 באמצעות חברת �המדג�� של ד�ר אריאל 2018המדג� לסקר הנוכחי נאס� בתחילת שנת 

המחזיקה בפאנל רחב של משיבי� המוזמני� להשתת� בסקרי� באמצעות דואר , איילו�

 �52% ו48%( נשי� �296 גברי� ו272,  משיבי� חרדי�568בסקר השתתפו . אלקטרוני

הזר� , )39.2%(הזר� הליטאי :  אשר השתייכו לזרמי� שוני� בחברה החרדית64,)בהתאמה

 נוספי� אשר הגדירו עצמ� בעלי תשובה �8%וכ, )20.2%(הזר� הספרדי , )32.6%(החסידי 

 34–25כאשר קבוצת הגיל הגדולה ביותר היא , �66 ל18גיל המשיבי� נע בי� ". אחר"או 

 מכלל �69%ולכ, )80%(וב המוחלט של משיבי הסקר נשואי� הר).  מהמדג�53%(

  .  מהגברי� העידו כי ה� לומדי� תורה מדי יו��80%כ. המשיבי� יש ילדי�

הא� : חלק מהקוראי� ודאי יהיו מודאגי� באשר להסתמכות על מדג� חרדי אינטרנטי

 יהיה ולכ� המדג� האינטרנטי, לא ברור שחרדי� רבי� אינ� משתמשי� כלל באינטרנט

בהקשר של שאלת המחקר , התשובה לכ�? מוטה בחריפות לטובת קבוצה אדוקה פחות

רוב החרדי� כיו� , ראשית. 1ואני עוסקת בה בהרחבה בנספח , היא בשלילה, הנוכחית

 –מאפייניו הדמוגרפיי� של המדג� , שנית).  לפי סקר המל�ג66%(משתמשי� באינטרנט 

 תואמי� את – המפורטי� באריכות בנספח ,אלה שפורטו בפסקה הקודמת ונוספי�

 
, נית� לתאר מודלי� שוני� של הפרדה ג� בתו� הכיתה. יש לציי� שמגוו� האפשרויות רחב א� יותר  61

לעיל , רג�דוגמת אלה שזכו לאישורו של בג�� בפרשת , במתכונת של �סידורי ישיבה� רצוניי� שוני�
 .17ש "ה

יוער כי במחקר המל�ג מופיעות שתי שאלות המתייחסות לכיתות נפרדות בשולי הקמפוס ולקמפוסי�   62
שאלות אלה היו יכולות לאפשר בקירוב את בחינת ). 4נספח , בהתאמה, �13 ו12(נפרדי� באופ� מלא 

. ור המרצי�העמדות לפחות באשר למישור הכיתות והקמפוס הג� שסקר המל�ג לא אס� נתוני� על מיש
וכמו כ� לא , ולפיכ� מוסגרו על פיה, אול� מאחר ששאלות אלה הוצגו לאחר השאלה המרכזית המוטה

עוד חשוב לציי� בהקשר זה את . אי� מתאפשרת בחינה נקייה של תוצאותיה�, הוצגו לכל הנבדקי� בסקר
רשות הרבי� "הפרדה ב שלפיה, )4.1.3' ס, 4ש "לעיל ה ()2016(מלא� וכהנר חוות הדעת של 

מלא� וכהנר מבססי� טענה זו . חשובה בהרבה מהפרדה בקמפוס בכללותו" כלומר הכיתה, המצומצמת
אול� אי� לה� ממצאי� אמפיריי� התומכי� , על שיחות עומק ע� מומחי� לחקר החברה החרדית

  .בחינה כמותית וניטרליתונה את השאלה המחקר הנוכחי מאפשר לבחו� לראש. בטענה
מחקר המל�ג בח� את ההתפלגות השונה בקרב נשי� וגברי� בנוגע ללימודי� אקדמיי� ומצא כי העניי�  63

  ).  בהתאמה�55.3% ו64.2%(בלימודי� נפרדי� בקרב נשי� גבוה מהעניי� בקרב גברי� 
נשר מיד ) 103(הרוב המכריע ,  מתוכ�. משיבי� התחילו את הסקר ולא סיימו אותו125, נוס� על זה  64

קרי נשירה שאינה , לאחר מס� הפתיחה של הסקר מבלי שביצע כל פעולה או נחש� לשאלות המפתח
  . קשורה לנושא המחקר
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כולל הדמוגרפיה , הממצאי� השכיחי� במחקר על הדמוגרפיה של החברה החרדית

, על מנת לסבר את האוז�. כ� ג� באשר לעמדות המובעות במדג�. המדווחת בסקר המל�ג

שיעור המשיבי� הרואי� חשיבות בהפרדה מגדרית בעבודה זהה לזה שאותר בסקרי� רחבי 

, אשר לשאלת המחקר שבה עסקינ�,  שלישית65.� קודמי� שנעשו באמצעות הטלפו�היק

מחקרי� קודמי� הראו שקיי� קשר הדוק בי� שימוש , העוסקת במיוחד בלימודי� אקדמיי�

וכ� בי� היעדר שימוש באינטרנט להתנגדות ללימודי� , באינטרנט לעניי� בלימודי� אקדמיי�

�ג מלמדת כי שימוש באינטרנט ועניי� בלימודי�  ג� בחינה של נתוני המל66.אקדמיי�

של הסטודנטי� החרדי� ) �84%כ(וכי הרוב המכריע , אקדמיי� נמצאי� במתא� גבוה מאוד

יש להדגיש כי לא הסתפקתי בנתוני� אלה ובחנתי בחינה ,  לבסו�67.משתמש באינטרנט

ואינו משתמש ממוקדת ג� את פלח האוכלוסייה החרדית המגלה עניי� בלימודי� אקדמיי� 

על מנת לראות א� נית� לייצר אומדני� מחמירי� יותר , ) ממדג� המל�ג�10%כ(באינטרנט 

אול� בחינה זו העלתה כי אי� תימוכי� אמפיריי� לחשש כי . לממצאי� המוצגי� בפרק זה

, מדובר בקבוצה קטנה יחסית. היעדרה של קבוצה זו מהמדג� הנוכחי יטה את התוצאות

והחשש לפגיעה באורח החיי� , י� המנחי� אותה ה� כלכליי� ומעמדיי�שהגורמי� המרכזי

  . משהוא מרכזי בעיני יתר פלחי החברהפחות בעיניה מרכזיהחרדי 

,  עוסק בפירוט במגבלות האפשריות של המדג� ובהשוואה למדג� המל�ג1נספח 

ובהקשר ובכלל זאת ד� בשיטת הדגימה עצמה ובהשוואות בינה ובי� דגימה טלפונית בכלל 

לצד זאת חשוב להבהיר כי המדג� הנוכחי אינו מתיימר להיות מדג� חרדי . החרדי בפרט

וכפי שאני מפרטת , אול� כאמור לעיל. בניגוד ליומרת המדג� שנאס� עבור המל�ג, מייצג

יש סיבות אחדות לסבור שהמדג� הנוכחי רלוונטי ביותר לבחינת שאלת המחקר , בנספח

לסקר הנוכחי א� יש כמה . יצג ייצוג מלא את החברה החרדיתהנוכחית ג� א� אינו מי

בי� היתר שיעור נשירה נמו� יותר ושיעור היענות גבוה יותר , יתרונות על פני סקר המל�ג

 שימוש באינטרנט –לצד זאת הסקרי� נבדלי� בשני מאפייני� מרכזיי� ). 1וראו נספח (

כפועל יוצא של , שר בסקר מל�גבסקר הנוכחי שיעור המשתמשי� תדיר גבוה מא(כאמור 

הסקר הנוכחי מכיל ייצוג גדול משל סקר מל�ג של שכבת הגיל (וגיל ) שיטת גיוס הנבדקי�

נית� להעלות נימוקי� לכא� ולכא� א� מאפייני� אלה ה� +). 36 על חשבו� גילאי 35–24

. קדמיהיתרו� או חיסרו� של סקר שמטרתו היא מיפוי השיקולי� והעמדות כלפי לימודי� בא

זאת מכיוו� שמצד אחד לימודי� אקדמיי� רלוונטיי� בעיקר לאוכלוסייה צעירה יחסית 

 
 . להל� והדיו� ש�81ראו ה�ש   65
מחלקי� את החברה החרדית לשלוש קבוצות ) 7–6בעמ� , 4לעיל ה�ש  ()2016(מלא� וכהנר , כ� למשל  66

את שתי הקבוצות הראשונות . שמרני��חרדי� ע� נגיעות מודרניות וחרדי� אולטרה,  חרדי� מודרניי�–
נט ה� מתארי� ככאלה הפונות או עשויות לפנות ללימודי� אקדמיי� ובד בבד משתמשות באינטר

החרדי� המודרניי� מתוארי� כבעלי �נגישות מלאה לתקשורת ולטכנולוגיות מתקדמות� והחרדי� ע� (
הקבוצה ). הנגיעות המודרניות מתוארי� כמי ש�ייחשפו לאינטרנט א� ברמות שונות של כשרות�

השלישית מתוארת כמי ש�רואי� בדאגה את מגמות השינוי שעוברת החברה החרדית ומתנגדי� לה 
שירות בצבא ולימודי� אקדמיי� וצריכת מידע שאיננו מסונ� , ה� ישללו לימודי ליבה. � מוחלטבאופ

מעריכה על בסיס סקר חדש ובהשוואה לסקרי� ) 12לעיל ה�ש (יוער כי כהנר . ברמה הגבוהה ביותר�
 .ת גדל בהתמדההקודמי� כי משקל� של שתי הקבוצות המודרניו

  .1פירוט הנתוני� מצוי בנספח   67
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, המשתמשת שימוש מוגבר באינטרנט, )ובייחוד שכבות הגיל המיוצגות ביתר בסקר הנוכחי(

 לכ� ממצאי הסקר יוצגו 68.אוכלוסיית המדג� יציגה פחות בסקר מסוג זה, ומהצד האחר

וט� ולאחר שקלול סטטיסטי שאיז� את המדג� לפי המשקלות של כפש: להל� בשני אופני�

שקלול נתוני� הוא הדר� העיקרית להתמודדות ע� פערי� בייצוגיות . גיל ושימוש באינטרנט

ועל מנת ,  נוס� על זה69.כולל סקר מל�ג עצמו, והוא מבוצע כמעט בכל סקר גדול, בסקרי�

� שיש לה� עניי� בלימודי� אקדמיי� להתמודד ע� החשש הנובע מהיעדר ייצוג של משיבי

בחנתי בממוקד , )כאמור לעיל,  ממדג� המל�ג10%(אול� אינ� משתמשי� כלל באינטרנט 

את מאפייניה של אוכלוסייה זו על מנת לאמוד את ההשפעות האפשריות של היעדר 

 מעידי� כי היעדרה של, 1המוצגי� א� ה� בנספח , הממצאי�. אוכלוסייה זו מהסקר הנוכחי

  .אוכלוסייה זו מהמדג� אינו צפוי להשפיע על תוצאותיו

  עיצוב המחקר. 2

ה� עתידי� להשתת� בסדרת מחקרי� נפרדי�  ע� הכניסה למחקר קראו המשתתפי� כי

כי פרטיה�  ,כמו כ� נמסר לה� כי ההשתתפות במחקר כולו אנונימית. שקובצו יחדיו

 עוד התבקשו המשתתפי� לקרוא 70.וכי תשובותיה� ישמשו לצורכי מחקר, האישיי� חסויי�

מי שהסכי� להשתת� במחקר סימ� זאת . את השאלות בקפידה ולענות בכנות וברצינות

כולל השכלה , נשאלו המשתתפי� על הרקע הלימודי שלה�במחקר . במעבר לעמוד הבא

. וא� יש לה� עניי� כלשהו בלימודי� אקדמיי� באוניברסיטה או במכללה, תיכונית�על

בהנחה שהיה ביכולת� להתקבל לתואר : "נשאלו המשתתפי� את השאלה הבאהלאחר מכ� 

איזה שיקול מהשיקולי� הבאי� היה , שמעניי� אות� באוניברסיטה שסמוכה למקו� מגורי�

)". נית� לסמ� יותר מגור� אחד(? החשוב ביותר מבחינת� בהחלטה א� ללמוד באוניברסיטה

ולי� לא מוגבל מרשימה של תשעה בהמש� לכ� יכלו המשתתפי� לבחור מספר שיק

): �100%על כ� ס� כל התשובות אינו מסתכ� ב(כמו ג� להוסי� שיקול משלה� , שיקולי�

או /הסיכוי לשיפור בשכר ו, הסיכוי למצוא עבודה במקצוע לאחר התואר, יכולת כלכלית

� היכולת לשלב משפחה ולימודי, מידת העניי� בלימודי�, התקדמות בעבודה בזכות התואר

בשיקולי� הופיעו ג� שלושה שיקולי� שוני� הקשורי� בהרכב . ומש� הלימודי� בשני�

מסגרת שתאפשר לימוד ("שיקול המתייחס למגדר המרצה : המגדרי של סביבת הלימודי�

 
יש לציי� כי ככלל יש הבדלי� בי� הדמוגרפיה של החברה החרדית לזו של החברה הכללית בישראל   68

העוסק בהשוואה , 1נספח . כולל שיעור הנשואי� ושיעור המשתמשי� באינטרנט, בהיבטי� שוני�
 . להבדלי� אלה בהקשרי� הרלוונטיי�מתייחס, דמוגרפית בי� המדג� הנוכחי למדג� מל�ג

ראוי לציי� כי השינוי הגדול ביותר שגרר שקלול . 1המשקלות ששימשו בסקר הנוכחי מופיעי� בנספח   69
 מהנבדקי� הביעו עניי� 55%לפי נתוני הסקר המקוריי� . הנתוני� נגע להיק� העניי� בלימודי� אקדמיי�

ממצא זה מחזק את .  הביעו עניי� בלימודי�43.4%לל רק ואילו בנתוני הסקר המשוק, בלימודי� אקדמיי�
מאחר שהפרמטרי� שבה� הוא אינו מייצג , ללא שקלול, הסברה כי יש לבחו� את נתוני הסקר כפשוט�

, ע� זאת לש� הזהירות המתודולוגית. את האוכלוסייה ה� בעלי רלוונטיות חיובית לשאלת המחקר
  .שוליי� לאחר כל ממצאהנתוני� מהמדג� המשוקלל מובאי� בהערת 

בתפיסה חזותית ולבסו� בעמדות בסוגיות , המחקר אכ� קיב� יחדיו כמה שאלוני� שוני� שעסקו בזיכרו�  70
ונשמרה , המחקר לא אס� כל פרט מזהה על הנבדקי�, לפי האמור. שונות הקשורות לחברה הישראלית

  .אנונימיות מוחלטת של הנשאלי�
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מסגרת ("ות בכיתה /שיקול המתייחס למגדר הסטודנטי�, ")נשי� בלבד/מפי מרצי� גברי�

ושיקול המתייחס לסביבת ") נשי� באותה כיתה/י�שתאפשר ללמוד רק ע� סטודנטי� גבר

כל משתת� ראה את "). ג� מחו� לכיתות, נשי� בלבד/קמפוס לגברי�("הקמפוס בכללותה 

השאלה לא הוצגה למשתתפי� . השיקולי� הללו בהתאמה למגדר שסומ� בתחילת השאלו�

, )פוס חרדיבמובח� מקמ(שסימנו בשאלה קודמת כי למדו לימודי� אקדמיי� בקמפוס רגיל 

  . שכ� אלה כבר בחרו בפועל ללמוד במסגרות שאינ� מופרדות מגדרית

על מנת לעמוד על קיומו של מתא� אפשרי בי� עמדות כלפי הפרדה בלימודי� לעמדות 

כלפי הפרדה במקו� העבודה התבקשו המשתתפי� בסו� הסקר להשיב ג� על השאלה 

� ולבחור תשובה ? בי� גברי� ונשי��עד כמה חשוב ל� שמקו� העבודה של� יפריד: הבאה

   71).השיקול הכי חשוב (7עד ) כלל לא חשוב (�1מ

הבעיות המרכזיות שאפיינו את סקר מל�ג בסוגיית ההפרדה המגדרית , כפי שנית� לראות

השאלות אינ� מנחות את . אינ� קיימות בשאלות שהופנו למשתתפי� במחקר הנוכחי

 שיקולי� שוני� באופ� המונע הפרדה ובידוד של הנבדקי� לתשובה מסוימת ואינ� מערבות

ובכ� , השאלה המרכזית מפרידה בבירור בי� שלושת מישורי ההפרדה המגדרית. משתני�

עיצוב השאלה , נוס� על כ�. מאפשרת להסיק על עמדות המשתתפי� כלפי כל פ� בנפרד

צוב השאלה באופ� הממק� את השיקולי� המגדריי� לצד שיקולי� אחרי� הוא מציאותי מעי

שהעמיד את ההחלטה בדבר לימודי� אקדמיי� ככזו הנחתכת א� ורק לפי , בידי המל�ג

, בדומה להחלטות מורכבות אחרות, ההחלטה א� ללמוד לימודי� אקדמיי�. ההיבט המגדרי

למשל מידת העניי� , נסבה על מגוו� שיקולי� המשוקללי� יחדיו בעת גיבוש ההחלטה

אווירה והתאמה לאורח החיי� הרצוי וכ� , ואת התואר לשכרתש, עלות הלימודי�, בתואר

ואנשי� , מוסדות שוני� מציעי� תמהילי� שוני� של מאפייני� אלה, על פי רוב. הלאה

בנסיבות אלה בירור מרכזיותו של כל . שוני� משקללי� את התמהילי� הללו באופני� שוני�

הניח כי אנשי� רבי� היו משיבי� נית� ל, כפי שציינתי בפרק ב. גור� בנפרד עשוי להטעות

� ?ת במוסד אקדמי המרוחק מבית� כדי שעתיי� נסיעה/בשלילה לשאלה �הא� היית לומד

ת במוסד אקדמי שיעניק ל� תואר בתחו� שמעניי� אות� /ובחיוב לשאלה �הא� היית לומד

,  מתקיימי� באותו מוסד– מרחק ועניי� –� אול� א� שני המאפייני� ?ביותר לעסוק בו

, אכ�. מספר רב יותר של אנשי� היה מוכ� לנסוע על מנת ללמוד את התחו� שבראש מעייניו

מחקרי� רבי� מראי� כי העדפותיה� של פרטי� משתנות וא� מתהפכות כתלות בהצגה 

ממדיות כגו� � מכא� שבחינת החלטות רב72.ממדית של השיקולי��ממדית או רב�חד

, ת נפרדות של כל שיקול ושיקול היא בעייתיתלימודי� אקדמיי� באמצעות פירוק� לבחינו

 
המערבת שיקולי� , עסוקה היא סוגיה שונה מהפרדה מגדרית באקדמיהיש לציי� כי הפרדה מגדרית בת  71

נית� לסבור כי ג� במקרה זה קיי� צור� לבחו� את עמדות החברה . שוני� וראויה למחקר נפרד ועצמאי
הפרדה מעמיתי� , למשל(הבוחנת אפשרויות שונות של הפרדה , ממדית�החרדית בחינה מורכבת ורב

שיעור (כולל בהשוואה לשיקולי� אחרי� , )וכיוצא בזה, ות מסוגי� שוני�בעבוד; למשרד לעומת ממוני�
בחינה מפורטת זו אינה חלק מהמחקר ). וכיוצא בזה, גמישות בשעות העבודה; תנאי העבודה; המשכורת

לפיכ� יש לראות במדד העמדות כלפי הפרדה בתעסוקה . המתמקד בהפרדה מגדרית באקדמיה, הנוכחי
מטרתו לתפוס א� ורק את קיומו של מתא� בסיסי בי� הסוגיות ולא לתת מענה ש, מדד �גס� וראשוני

 .עצמאי לשאלת ההעדפות בסוגיה כבדת משקל זו
 .37לעיל ה�ש , .Hsee et alראו   72
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מכיוו� שהיא מייצרת סביבת החלטה מלאכותית שאינה משקפת את קבלת ההחלטות 

בסקר . המעשית ולפיכ� אינה יכולה לאמוד את משקל� של השיקולי� השוני� בפועל

, הנוכחי הפתרו� נמצא בשאלה הבוחנת כאמור את השיקולי� החשובי� ביותר להחלטה

סוגית (ובמת� ייצוג מדויק וא� מוגבר לשיקולי ההפרדה המגדרית ,  להגביל את מספר�מבלי

ההפרדה למעשה הוצגה ביתר הבלטה ביחס לשיקולי� אחרי� בשל הכללת� של שלושה 

  .3נוסח השאלו� מצור� כנספח ). שיקולי� שוני� הנוגעי� להפרדה מגדרית ברשימה

  ממצאי�. 3

שלב משפחה ולימודי� נבחרה כשיקול החשוב ביותר עבור מרבית המשתתפי� היכולת ל
 מהנבדקי� הצביעו על 43%, לצד זאת). 50.5%(בהחלטה א� ללמוד לימודי� אקדמיי� 

על , )38.7%(על הסיכוי למצוא עבודה במקצוע לאחר התואר , יכולת כלכלית כשיקול מרכזי
ות בעבודה לאחר על הסיכוי לשיפור בשכר או התקדמ, )37.9%(מידת העניי� בלימודי� 

   73).33.3%(ועל מש� הלימודי� ) 37.1%(התואר 
 מהנשאלי� 20.2%. שלושת השיקולי� המגדריי� נבדלו זה מזה הבדל ניכר ומובהק

בחרו במסגרת שתאפשר לימוד רק מפי מרצי� מאותו מי� כאחד השיקולי� החשובי� ביותר 
חרו בשיקול המגדרי  ב31.3%;  דירגו כ� את מגדר הסטודנטי� בכיתת�48%; עבור�

 נזכיר כי המשתתפי� לא הוגבלו במספר השיקולי� 74.המתייחס לסביבת הקמפוס בכללותה
 ולפיכ� כל משתת� שראה חשיבות מרכזית בהפרדה מגדרית, שיכלו לבחור במענה לשאלה

ורוב� המוחלט , היה יכול לבחור באחד או יותר מהשיקולי� בנושא זה) או בכל שיקול אחר(
   75.אכ� בחרו בכמה שיקולי� שוני�� של הנשאלי

 לרבות חרדי� וחרדיות שציינו שאינ� –ע� זאת נתוני� אלה מתייחסי� לכלל המדג� 
כאשר בוחני� רק את המשתתפי� שהצהירו כי ה� . מעונייני� כלל בלימודי� אקדמיי�

, ) במדג� המשוקלל43.4%;  מכלל הנשאלי� במדג� המקורי55%(מעונייני� בלימודי� 
  76.ת תמונה שונה במעט בנוגע לחלק מהשיקולי�נחשפ

 
למצוא עבודה בידי הסיכוי ,  מהמשיבי�44.7%במדג� המשוקלל יכולת כלכלית דורגה כחשובה בידי   73

 33%ומידת העניי� בלימודי� בידי , 31%התקדמות בעבודה בידי /הסיכוי לשיפור בשכר, 34.2%
  .מדובר בשינויי� קטני� יחסית, כפי שנית� לראות. מהמשיבי�

בחישוב המדרגי� את מגדר הכיתה כשיקול מרכזי הובאו ג� נשאלי� שלא בחרו בשיקול זה במפורש   74
יש . וזאת על דר� קל וחומר, רדה מלאה בקמפוס בכללותו היא שיקול מרכזי עבור�אול� סימנו כי הפ

לפי השערת , לציי� כי רמת המובהקות הסטטיסטית של הפערי� בי� המישורי� הייתה גבוהה ביותר
רמת המובהקות של , כ�. המחקר שמדובר במישורי� שוני� הנבדלי� אלה מאלה במידת ההיזקקות לה�

וכ� ג� ביחס , p < .001 ,Z=10.28 מגדר המרצה למגדר הכיתות הייתה ברמה של הפער בי� חשיבות
 והפער בי� חשיבות p < .001 ,Z=6.2, לפער בי� חשיבות מגדר הקמפוס בכללותו למול מגדר הכיתות

מגדר המרצה דורג כחשוב בידי , במדג� המשוקלל. Z=4.25, p<.001, מגדר הקמפוס למגדר המרצה
ג� כא� .  מהמשיבי�33.8%ומגדר הקמפוס בידי , 48.9%מגדר הסטודנטי� בידי ,  מהמשיבי�22.7%

  .השינויי� בי� המדג� המקורי למשוקלל קטני�
, מקרב הנבדקי� שבחרו בגור� כזה או אחר סימנו יותר מגור� אחד כמרכזי עבור�) 77%(רוב גדול   75

  .  מהנבדקי� ציינו שלושה גורמי� ויותר כשיקולי� מרכזיי��60%וכ
, כיו�, כל מי שהשיב לשאלה �הא�. לצור� ניתוח זה חושב משתנה בינארי של עניי� בלימודי� אקדמיי�  76

� במידה בינונית ומעלה סומ� כבעל ?יש ל� עניי� כלשהו בלימודי� אקדמיי� באוניברסיטה או במכללה
  .�0והיתר סומנו ב) 1(עניי� 
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משקל� ודירוג� של השיקולי� הפרקטיי� , )2ראו תרשי� (עבור אלו המעונייני� ללמוד 
והשיקולי� המרכזיי� ביותר נותרו היכולת לשלב משפחה ולימודי� , לא השתנו הרבה

אחר התואר התקדמות בעבודה ל/הסיכוי לשיפור בשכר, )49%(היכולת הכלכלית , )51.6%(
) 39.1%(הסיכוי למצוא עבודה לאחר התואר , )40%(מידת העניי� בלימודי� , )41.3%(

השינויי� בי� הקבוצה שמעוניינת בלימודי� , כפי שנית� לראות). 34%(ומש� הלימודי� 
  77.לבי� הקבוצה הכללית קטני� באשר לשיקולי� אלה

אוי לציי� כי משקל� של אול� ר, התמונה הכללית דומה, אשר לשיקולי� המגדריי�
השיקולי� המגדריי� ירד אצל החרדי� המעונייני� בלימודי� אקדמיי� בכל שלושת 

). 1ראו תרשי� (המישורי� ובמיוחד באשר למגדר המרצה ולהפרדה בקמפוס בכללותו 
 בלבד הגדירו את מגדר המרצה כשיקול מרכזי 16%, בקרב המעונייני� בלימודי� אקדמיי�

 הגדירו את �23.4%ו,  הגדירו את מגדר הסטודנטי� לכיתה כשיקול חשוב43.9%. מבחינת�
  78.ההפרדה המגדרית בקמפוס בכללותו כחשובה

  

  

 לא התייחסו למגדר 84%, אצל אלו המעונייני� ללמוד לימודי� אקדמיי�, במילי� אחרות

  לא56.1%, המרצה כאחד השיקולי� החשובי� ביותר בהחלטת� א� ללמוד באוניברסיטה

 לא כללו את ההפרדה המגדרית �76.6%ו, תייחסו למגדר חבריה� לכיתה כשיקול כאמורה

  . בסביבת הקמפוס כשיקול כאמור בהחלטת�

 
היכולת לשלב משפחה ,  מהמשיבי�50.5%במדג� המשוקלל יכולת כלכלית דורגה כחשובה בידי   77

, 38%הסיכוי למצוא עבודה בידי , 39%התקדמות בידי /הסיכוי לשיפור בשכר, 48.5%ולימודי� בידי 
ג� כא� השינויי� בי� המדג� המקורי . 32.3%ומש� הלימודי� בידי , 36.7%מידת העניי� בלימודי� בידי 

  .למשוקלל קטני�
; Z=10.27, p<.001: כיתה–מרצי�(הפערי� נותרה גבוהה ביותר רמת המובהקות הסטטיסטית של   78

במדג� המשוקלל דורג מגדר ). Z=3.136, p=.001: קמפוס–מרצי�; Z=7.31, p<.001: קמפוס–כיתה
ומגדר הקמפוס בידי , 42%מגדר הסטודנטי� בכיתה בידי ,  מהמשיבי�19%המרצה כשיקול מרכזי בידי 

  .מי� מאוד למדג� הלא משוקללג� כא� הנתוני� דו.  מהמשיבי�22%
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מיקומ� של השיקולי� המגדריי� בתמונת השיקולי� הכללית של חרדי� המעונייני� 

מגדר התלמידי� בכיתה . 2כפי שנית� לראות בתרשי� , בלימודי� אקדמיי� הוא מעורב

נושא חשיבות לא מבוטלת הג� שאינו השיקול המרכזי ביותר ומסתמ� כמשני ביחס לשיקול 

, לצד זאת מגדר התלמידי� בקמפוס בכללותו. היכולת הכלכלית והשיקול המשפחתי

  ה� השיקולי� שמקבלי� את החשיבות הפחותה , ובייחוד מגדר המרצי� או המרצות

י� כי הנתוני� מראי� מתא� שלילי מובהק בי� על זה יש להוס. ביותר מכלל השיקולי� כול�

  ולקמפוס בכללותו ) r= -.116, p=.006(בייחוד באשר למרצי� , רצו� בהפרדה מגדרית

)r= -.19, p<.001( , ובי� עניי� בלימודי� אקדמיי�) המתא� בי� עניי� בלימודי� לרצו�

). בי� השלושהא� הנמו� מ, r= -.1, p=.018, בהפרדה בכיתות א� הוא שלילי במובהק

בעיקר , כ� הרצו� בהפרדה קט� יותר, פירושו כי ככל שהעניי� בלימודי� אקדמיי� גדול יותר

מי שהפרדה אינה שיקול מרכזי אצלו מגלה עניי� רב  – ולהפ�, ברמת הקמפוס והמרצי�

 אול� ה� בני השוואה 79,יוער כי מתאמי� אלה אינ� גבוהי�. יותר בלימודי� אקדמיי�

ככל שהגיל ; r= -.136, p=.001(יי� בי� עניי� בלימודי� אקדמיי� וגיל למתאמי� השליל

, )ככל שמספר הילדי� עולה העניי� ָקֵט�; r= -.16, p<.001(מספר ילדי� , )עולה העניי� ָקֵט�

ככל שלימוד התורה אינטנסיבי ; r= -.18, p=.003(הזמ� המוקדש ללימוד תורה , ואצל גברי�

  ). יותר העניי� ָקֵט�

  

 
במדעי החברה . מבחינה סטטיסטית שני משתני� יכולי� להימצא בקשר מובהק א� חלש בעוצמתו  79

ומתאמי� נמוכי� ,  נחשבי� ממוצעי��0.4 ו0.2מתאמי� בי� ,  נחשבי� גבוהי��0.4מתאמי� גבוהי� מ
, השוואה למתאמי� אחרי�ומכא� ה, משמעות המתא� היא ג� עניי� הקשרי.  נחשבי� חלשי��0.2מ

  .כאמור בגו� הטקסט
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הגברי� והנשי� החרדי� שגילו עניי� בלימודי� אקדמיי� נבדלו אלה , פי שנית� לצפותכ

הבדלי� נרשמו כמעט . 3כפי שנית� לראות בתרשי� , מאלה במידת מה בשיקוליה� השוני�

הסיכוי , היכולת לשלב משפחה ולימודי�, כולל חשיבות היכולת הכלכלית, בכל השיקולי�

, ראשית: יש כמה הבדלי� חשובי�,  לשיקולי� המגדריי�אשר. למצוא עבודה וכיוצא בזה

) 50.6%(שיעור הנשי� הרואות חשיבות מרכזית בהרכב המגדרי של כיתות הלימוד 

 אשר 80). בהתאמה�20.4% ו35.9%(גבוה משיעור הגברי� החרדי� ) 25.9%(והקמפוס 

 ,Z=2.6(הבדל זה א� מובהק סטטיסטית , )א� לא במישורי� האחרי�(לכיתות הלימוד 
p=.009( ,פרדה מגדרית בכיתות הלימוד חשובה לנשי� החרדיות יותר משהיא חשובה קרי ה

מסגרת שתאפשר ללמוד רק ע� בני אותו מי� בכיתה , עבור שני המגדרי�. לגברי� החרדי�

גברי� ונשי� נבדלי� ביניה� , לבסו�. היא מרכיב חשוב מההרכב המגדרי של הקמפוס כולו

 לגברי� השיקול המגדרי חשוב יותר משהוא חשוב –אול� כא� , הבחשיבות מגדר המרצ

 מהגברי� רואה 23%, הג� שמרכיב זה לא דורג כחשוב ביותר עבור שני המיני�. לנשי�

הג� .  מהנשי��10%חשיבות במסגרת שתאפשר לימוד מפי מרצי� בני מינ� בלבד לעומת כ

לציי� כי ה� אינ� מובהקי� יש , שההבדלי� בי� גברי� לנשי� בהקשר זה ה� מענייני�

בי� היתר בשל המספרי� הקטני� של הגברי� ושל הנשי� הרואי� , מבחינה סטטיסטית

  .חשיבות בהפרדה מגדרית במישור המרצי�

  

 

 
 מהגברי� רואי� חשיבות 34.6% מהנשי� לעומת 50%: הממצאי� דומי� מאוד במדג� המשוקלל  80

 12%;  מהגברי� רואי� חשיבות בקמפוס מופרד15.7% לעומת מול 28.8%; מרכזית בכיתות מופרדות
מעט הפער בי� המיני� באשר לכיתות ל.  מהגברי� רואי� חשיבות במגדר המרצה26%מהנשי� לעומת 

 .ג� כא� ההבדלי� אינ� מובהקי� סטטיסטית, הלימוד
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מוקד העניי� האחרו� בסקר הוא המתא� בי� רצו� בהפרדה מגדרית בלימודי� ובי� רצו� 

כולל חרדי� שלא , דג� בכללותועל פני המ, ראשית. בהפרדה מגדרית במקו� העבודה

אלה נתוני� .  ראו חשיבות בהפרדה מגדרית בעבודה64%, התעניינו בלימודי� אקדמיי�

 לעניי� היחס בי� שני המשתני� נמצא מתא� 81.מקבילי� לאלה שאותרו במחקרי� קודמי�

 בי� עניי� בלימודי� אקדמיי� ובי� רצו� בהפרדה מגדרית במקו�, מובהק ושלילי, בינוני

ככל שהעניי� בלימודי� אקדמיי� גדול , במילי� אחרות). Pearson’s r=.33, p<.001(העבודה 

נמצאו מתאמי� , נוס� על זה. הרצו� בהפרדה מגדרית במקו� העבודה קט� יותר, יותר

מובהקי� וחיוביי� בי� רצו� בהפרדה מגדרית באקדמיה ובי� רצו� בהפרדה מגדרית במקו� 

במישור , )r=.47, p<.001(במישור הכיתות : � בלימודי� אקדמיי�העבודה בקרב המעונייני

אלה מתאמי� בעוצמה ). r=.32, p<.001(ובמישור המרצה  r=.38, p<.001)(הקמפוס 

 מאלה שראו חשיבות בקמפוס �85%כ:  המיתרגמי� להבדלי� האלה82,גבוהה�בינונית

לה שלא ראו חשיבות  מא�43%לעומת כ, מופרד ראו חשיבות רבה ג� במקו� עבודה נפרד

 מאלה שראו חשיבות במרצה מאותו מי� ראו חשיבות ג� במקו� �88%כ; בקמפוס מופרד

 מאלה �77%כ;  מאלה שלא ראו חשיבות במרצה מאותו מי��46%לעומת כ, עבודה נפרד

 מאלה �34%לעומת כ, שראו חשיבות בהפרדה בכיתות ראו חשיבות ג� במקו� עבודה נפרד

  .רדה בכיתותשלא ראו חשיבות בהפ

המעידי� על קשר הדוק בי� העדפה להפרדה מגדרית באקדמיה , לצד הבדלי� אלה

יש לציי� כי הסקר לא בח� בחינה מקיפה את מסכת , להעדפה להפרדה מגדרית בעבודה

ולא בח� את מקומ� היחסי של , כולל העדפות להפרדה מגדרית, השיקולי� בנוגע לתעסוקה

למשל תנאי עבודה או היכולת לאז� בי� (יתר ההעדפות העדפות מהסוג האחרו� באשר ל

יש מקו� לסברה שלו הייתה הפרדה מגדרית בעבודה מוצגת לצד ). עבודה למשפחה

למשל הפרדה מעמיתי� לעומת (שיקולי� נוספי� ותו� כדי הבחנה בי� ממדי� שוני� 

מד� ראשוני מכא� שיש לראות בנתוני המתא� או. היו הנתוני� המתקבלי� שוני�, )ממוני�

במגבלות אלה לא למותר . הראויה לשמש נושא למחקר נפרד, וכוללני של סוגיה מורכבת זו

לפחות לפי , לציי� כי הנתוני� מציעי� הצעה ראשונית כי חשיבותה של ההפרדה בתעסוקה

שכ� שיעור לא מבוטל של , עשויה להיות גדולה מחשיבותה באקדמיה, מדד כוללני כאמור

השיבו שחשוב ) על צורותיה השונות(חשיבות בהפרדה מגדרית באקדמיה חרדי� שלא ראו 

 34%בי� (כי מקו� העבודה שלה� יפריד בי� גברי� לנשי� , במידה רבה ומעלה, לה�

ייתכ� שנית� ללמוד מכ� שאי� חפיפה מלאה בי� השיקולי� החשובי� ).  כאמור�46%ל

מקו� . החלטה על מקו� עבודהלהחלטה על לימודי� באקדמיה ובי� השיקולי� החשובי� ל

מאפשרת פחות חופש (יציבה ונוקשה יותר , העבודה עשוי להיתפס כמסגרת קבועה

מלימודי� ) יומית במש� שני� ארוכות וכ� הלאה�נוכחות יו�, דורשת משמעת, התנהלות

 
81  �נתו� ( מהחרדי� במדג� 67%מצאו כי , )43' בעמ, 12לעיל ה�ש , בסקר שחרית) (2017(מלא� וכהנר , כ

מלא� וכהנר איתרו שונות ניכרת בעניי� .  עבודה מופרדי�רצו לעבוד במקומות) כמעט זהה לנתו� הנוכחי
, בעלי הכנסות גבוהות מהממוצע, )24–18בגילאי� (למשל צעירי� חרדי� , זה בי� קבוצות שונות

לעבוד במקו� עבודה ) �57% ל39%בי� (גילו נכונות רבה יותר , וחרדי� המתגוררי� בשכנות לחילוני�
  .מעורב

 .79ראו לעיל ה�ש   82
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. גמישה וחולפת, שמטבע הדברי� תקופת� זמנית, באקדמיה והכשרות מקצועיות אחרות

והממצאי� אינ� , ב להדגיש כי עצ� קיו� המתא� אינו מלמד על סיבתיותחשו, מכל מקו�

מאפשרי� לבחו� שאלות כגו� א� לימודי� בהפרדה מגדרית יביאו ל�התפשטות� ההפרדה 

  .ראוי לערו� מחקר נפרד ומעמיק בסוגיה זו. לזירות נוספות

  סיכו� ממצאי המחקר. 4

ביצוע הסקר יש השפעה מרחיקת לכת הנתוני� שנאספו במחקר הנוכחי מעידי� כי לשיטת 

שלא כימת את מרכזיותו של , על ליקוייו המתודולוגיי�, לעומת סקר מל�ג. על התוצאות

 מהחרדי� לא ייאותו ללמוד �79%השיקול המגדרי באשר ללימודי� באקדמיה ומצא ש

, הסקר הנוכחי מצא כי בחינה ניטרלית של עמדות הציבור החרדי, במסגרות מעורבות

הפרדה . מניבה ממצאי� שוני� בתכלית, יחסת להפרדה מגדרית ישירות ובמובח�המתי

אומצה כשיקול מרכזי בקרב , )בכיתות הלימוד(ג� במישור שבו היא החזקה ביותר , מגדרית

, זאת.  פער מרחיק לכת בתוצאות– בלבד מהחרדי� המעונייני� בלימודי� אקדמיי� �44%כ

וא� ) 1ראו נספח (י� זה לזה כמעט בכל פרמטר א� שמבחינה דמוגרפית המדגמי� קרוב

שהמדג� שוקלל על מנת לאז� את שני הפרמטרי� שבה� אותרו הבדלי� ניכרי� בי� 

שנראי� מפתיעי� , ממצאי� אלה). והשקלול לא השפיע על התוצאות האמורות(המדגמי� 

מגדרי אינ� כה מפתיעי� כאשר מביאי� בחשבו� את עירוב השיקול ה, ביותר במבט ראשו�

ואת מגוו� , ואת שיקול ההתאמה למגזר החרדי בשאלה על המסגרות המעורבות בסקר מל�ג

המשקל הקט� של השיקול בדבר �חשש מפגיעה : הנתוני� שעומעמו והוסתרו באותו סקר

ה� ביחס (באורח החיי� החרדי� בשאלה שעסקה באופ� ניטרלי בהחלטה ללמוד באקדמיה 

, ) השיקולי� המרכזיי� ביותר בהחלטה א� ללמוד א� לאוה� כאחד משני, ליתר השיקולי�

של נבדקי� שציינו את החלופה �רצו� ללמוד בנפרד מבני המי� ) 1.5%(והשיעור האפסי 

במבט , א� כ�. השני� כסיבה העיקרית לכ� שה� מעונייני� ללמוד במסגרת אקדמית נפרדת

� לחוסר המהימנות של כולל הסתירות הפנימיות במחקר המל�ג מספקות רמזי� מוקדמי

הסקר הנוכחי מבצע צעד נוס� וחוש� באופ� מלא יותר את ההשלכות הכמותיות . מסקנותיו

  . המעשיות של העיוותי� שיצר סקר מל�ג

חשוב לא פחות הוא הממצא המרכזי הנוס� של המחקר הנוכחי והוא קיומה של הבחנה 

ביטוי ניכר ומובהק בעמדות הבאה לידי , אנליטית ומעשית בי� מישורי ההפרדה השוני�

המשיבי� החרדי� אינ� רואי� את כל צורות ההפרדה , כפי שנית� לראות. המשיבי� החרדי�

הפרדה בשטח הקמפוס הכללי מעבר לכיתות . המגדרית כ�שוות� ונחוצות באותה מידה

הימנעות מלימוד ו,  בלבד מהמעונייני� בלימודי� אקדמיי�23.4% אומצה בידי הלימוד

 בלבד מהמעונייני� בלימודי� 16% אומצה בידי או מרצי� מהמי� השני/רצות ובידי מ

כי הנשאלי� יכלו , לא למותר להדגיש כי השיקולי� המגדריי� הופיעו במפורש. אקדמיי�

כי הנבדקי� לא , לסמ� מספר בלתי מוגבל של שיקולי� כשיקולי� החשובי� ביותר מבחינת�

 רוב� המוחלט אכ� הצביעו על שיקולי� שוני� כבעלי וכי, הוגבלו בבחירה בשיקולי� שוני�

בנסיבות אלה הממצאי� מעידי� על תמיכה מעטה במיוחד בהפרדה . משקל גדול בהחלטת�

  . מגדרית במישור המרצי� והקמפוס בקרב החרדי� במדג�
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נתוני� אלה חשובי� במיוחד בשל הביקורת הרבה שהופנתה כלפי המל�ג וכלפי 

 הטיעו� המרכזי בסוגיה זו 83.רדה מגדרית בנוגע להפליית מרצותהמוסדות הפועלי� בהפ

הוא שמוסדות מעדיפי� להעסיק מרצי� על פני מרצות בהנחה שכללי ההפרדה המגדרית 

, כ�. הנוהגי� בציבור החרדי יביאו לכ� שגברי� חרדי� לא ייאותו ללמוד מפי מרצות

שבתוכניות הלימודי� , בתצהיר התשובה לעתירה טענה המל�ג כי היא �מודעת לכ�

זאת בשי� לב למוסכמה הלכתית . אלא מרצי� בלבד, הנפרדות לגברי� לא מלמדות מרצות

אול� ההנחה כי המוסכמה  84.אינ� לומדי� מנשי�� הרווחת בחברה החרדית לפיה גברי�

וממצאי הסקר הנוכחי מעידי� , אכ� רווחת בחברה החרדית מעול� לא נבדקה אמפירית

הפרדה מגדרית במישור המרצה היא צורת ההפרדה הנצרכת  .יסודשהיא משוללת כל 

א� על פי שיש הבדלי� בעניי� זה בי� גברי� . במידה הפחותה ביותר מכל צורות ההפרדה

שיעור הגברי� החרדי� הרואה במגדר המרצה את אחד , )ועל כ� בפסקה הבאה(לנשי� 

הצור� הגדול ביותר שנית� , למעשה). 26%(ביותר  השיקולי� החשובי� ביותר הוא נמו�

 � 36%בקירוב ). קרי הכיתה(לאתר באשר להפרדה מגדרית הוא ב�רשות הרבי� המצומצמת

 מהנשי� החרדיות במדג� ציינו שמדובר בשיקול חשוב ביותר �50.6%מהגברי� החרדי� ו

מכא� שמבט כולל על רמות התמיכה השונות בהיבטי� . בהחלטת� על לימודי� אקדמיי�

 הפרדה מגדרית בקרב המשיבי� החרדי� מספק תמיכה כמותית מסוימת השוני� של

�, להשערה האיכותנית שהעלו כהנר ומלא� בדבר הפוטנציאל בביקוש ל�המודל המשתלב

 ע� זאת יש לפרש ממצא זה בזהירות 85.קרי כיתות נפרדות לחרדי� בתו� קמפוסי� כלליי�

ונות של יישו� הפרדה בכיתות מאחר שהסקר הנוכחי לא בח� את התמיכה באפשרויות הש

החל מכיתות נפרדות לחלוטי� בתו� הקמפוס : ומגוו� האפשרויות בנושא זה ניכר, הלימוד

רצוי . הכללי ועד לסידורי ישיבה וולונטריי� או מאורגני� מראש בתו� כיתות מעורבות

דשה מאוד לבחו� סוגיה זו בחינה אמפירית מלאה וניטרלית לפני שתגובש תוכנית כוללת ח

מה שברור כבר כעת הוא שקיי� פער עצו� בי� התפיסה . לשילוב חרדי� באקדמיה

ה� (הכוללנית והאבסולוטית של הפרדה מגדרית המיושמת כיו� במוסדות הלימוד לחרדי� 

 
,  יחסי� מסוכני��–אקדמיה ופוליטיקה , ראו למשל את הדברי� שהשמיעו משתתפי� בכינוס �הפרדה  83

נית� לקרוא את תקציר הדברי� ולצפות . 17.1.2018, הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב
 .tinyurl.com/yyp95quh: וכ� בקישור הבא tinyurl.com/y5zqjzbg: בהרצאות הכינוס בקישור

  .4ש "לעיל ה, תירוש לתצהיר התשובה בעניי� 109' פס  84
85  � ה�מחיצה� עיקרו� על האמוני�, החרדי� מ� ניכר חלק עבור": 4.1.3' ס, 4לעיל ה�ש , ראו כהנר ומלא

 הרבי� רשות לעומת זאת .הכתה כלומר, המצומצמת הרבי� רשות הינו יותר החשוב ההיבט ,בחייה�
 בי� סבירה כפשרה החרדי� הסטודנטי� מרבית עבור להיחשב יכול זה מצב. הקמפוס כלומר המורחבת

 שהצור� טועני� זו בתפיסה המצדדי�. המעורבי� הלימודי� לפתרו� התנגדות המעורר ר"המח מצב
 מאיי� אינו במסדרונות ושהמפגש, בה להשתלב מאפשרת הנפרדת ושהלמידה גדול השכלה ברכישת

 רחובה ואפילו מרכזיות תחנות, הפני� משרד(בהפרדה  מתנהלי� אינ� ציבוריי� מרחבי� ג� הרי מספיק
יבואו ללמוד כהנר ומלא� מעריכי� הערכה איכותנית את שיעור החרדי� ש, כאמור ש�. �)עיר של

הנתוני� בסקר הנוכחי מחדדי� כי שיעור זה .  לער��60%במסגרות נפרדות בתו� קמפוסי� כלליי� ב
  .עשוי להיות א� גבוה יותר
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 על בסיס של הנחות 86)לאור� כל שנות הלימוד; ה� בסגל ההוראה; ה� בכיתות; בקמפוס

� מער� הצרכי� והעמדות של חרדי� המעונייני� ובי, לא מבוססות ומסד נתוני� שגוי

  .מורכב ובעל דקויות, שהוא פרגמטי, בלימודי� אקדמיי�

�ההבדלי� בי� גברי� לנשי� באשר למישורי� השוני� של הפרדה מגדרית , לבסו

נשי� חרדיות נרתעות , כ�. מציעי� כי הפרדה מגדרית אינה מנותקת מהיבטי� היררכיי�

ואילו גברי� , ת השווי� יותר משה� נרתעות ממקור סמכות גברימעירוב מגדרי ע� קבוצ

חרדי� חוששי� מעירוב מגדרי ע� קבוצת השווי� פחות משה� נרתעי� ממקור סמכות נשי 

 בנוגע למרצה – ג� א� אינו נעל� לחלוטי� –א� שחשש הצניעות והעירוב קט� יותר (

הצדדי� והממשק המצומצ� לעומת בת כיתה בשל הריחוק הפיזי והסמכותי המובנה בי� 

 יש להתייחס לממצאי� אלה בזהירות רבה מאחר 87).במהל� קורס, א� בכלל, שה� מקיימי�

מבוססי� על מספרי� קטני� , ג� כאשר ה� נראי� מרשימי� כמותית, שההבדלי� בסוגיה זו

בהמש� ישיר לכ� לא למותר להדגיש כי חרדי� . של נבדקי� ואינ� מובהקי� סטטיסטית

גדרי� המגלי� עניי� בלימודי� אקדמיי� מייחסי� חשיבות מועטה למגדר המרצה משני המ

  .בייחוד בנוגע לכל יתר השיקולי�, ולהרכב המגדרי של הקמפוס בכללותו

  סיכו�. ד

 השלכות הניתוח במישור המשפטי. 1

יחסה : רשימה זו עסקה בסוגיה ממוקדת העומדת בלב סדר היו� החברתי והמשפטי בישראל

ה החרדית ללימודי� אקדמיי� והשיקולי� המרכזיי� שעשויי� להשפיע על של החבר

ובייחוד שיקולי� , שילוב� של סטודנטי� חרדי� במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל

לסוגיה זו יש חשיבות משפטית קונקרטית בשל העתירות בסוגיה . הנוגעי� להפרדה מגדרית

��ילה יש להדגיש את הברור מאליו והוא לפני נע. זו המחכות בימי� אלה להכרעתו של בג

כי רשימה זו לא נקטה עמדה בשאלות הנורמטיביות על מקומ� העקרוני של הזכויות 

וא� תוכנית , כיצד יש לאז� ביניה�, והאינטרסי� השוני� שעוררו העותרי� השוני� בפרשה

תשתיות חלק מהשאלות מצריכות דיו� ובירור נפרד על בסיס . המל�ג עומדת באיזוני� אלה

העוסקות בי� היתר באופני היישו� והביצוע של התוכנית והשלכותיה , עובדתיות אחרות

לספק : מטרתו של המחקר הנוכחי ממוקדת בהרבה. בפועל על כל הגורמי� הרלוונטיי�

הערכה ביקורתית וניתוח אמפירי חדש ומעמיק של בסיס הנתוני� המרכזי ששימש לגיבוש 

 
86  �וכ� את עמדת המל�ג עצמה הכורכת את ההפרדה במישורי , 31לעיל ה�ש , כהנר ורגב, ראו מלא

אול� ממחקר ההערכה עולה כי , על הפרדה בקמפוס, על הנייר, המל�ג אומנ� אוסרת. תות והמרצותהכי
 .מרבית המוסדות מממשי� הפרדה בקמפוס בפועל באמצעות הקצאת ימי לימוד נפרדי� לגברי� ולנשי�

 ואחרות ראוי לציי� כי ההבדלי� בי� גברי� לנשי� עשויי� לכאורה לנבוע ג� מפרשנויות הלכתיות כאלה  87
בשל המספרי� הקטני� קשה לייחס משמעות , אול� כאמור להל�, באשר להתבוננות בנשי� או לשמיעת�

, בשלל תחומי�, לצד זאת יוער כי מחקרי� מעידי� על דינמיות בעמדות הגברי� החרדי�. רבה להבדלי�
. 12יל ה�ש לע, ראו למשל כהנר. לאחר היציאה מעול� הישיבות וע� ההשתלבות בהשכלה ובתעסוקה

ממצאי� אלה מעלי� את ההשערה שהפערי� בי� גברי� חרדי� לנשי� חרדיות עשויי� להצטמצ� 
 . במהל� שנות התואר
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פרדה ולהראות כיצד בסיס נתוני� זה אינו יכול לתמו� עמדת המל�ג כי יש צור� בה

לצד הנתוני� האמפיריי� , הניתוח החדש של סקר המל�ג. במסקנות שגובשו על בסיסו

מפריכי� את מהימנות המסקנות �הברורות והמוצקות� , החדשי� המובאי� כא� לראשונה

רדה מגדרית בי� הפ[...] , המוצגות בדוח המבוסס על מחקר המל�ג כי �מעבר לכל ספק

לצור� שילוב� של אוכלוסיות חרדיות בהשכלה הגבוהה [...] עדיי� נדרשת , נשי� לגברי�

�וכי �אי� מנוס מלהתמיד במדיניות הקיימת ולחזק את המסגרות שבה� מתקיימת , בישראל

התשתית העובדתית , כפי שהראה הניתוח בפרק ב של הרשימה,  אדרבה88".הפרדה מגדרית

 וכבר אז 89,המל�ג הייתה פגומה ביסודה כבר במועד שבו התקבלה ההחלטהשעליה נסמכה 

משמעיות ומשכנעות� הנדרש לפי הפסיקה במקרי� �חד, לא עמדה בר� הראיות ה�ברורות

 מאחר שמדובר בתשתית העובדתית 90).וא� לא בר� נמו� יותר(המערבי� פגיעה בזכויות 

ומאחר שאי� א� , דקות של המל�גהנחוצה לביסוס הרובד הראשו� והיסודי במער� ההצ

 אי� מנוס 91,מחקר אחר המספק תמיכה עובדתית מוצקה לתוכנית במתכונתה הנוכחית

התוכנית כולה דורשת חשיבה . מהמסקנה שההחלטה על התוכנית אינה יכולה לעמוד

  .מחודשת

ממצאי הרשימה בנוגע לטיבו של סקר המל�ג מצדיקי� שידוד , בקווי� כלליי� יותר

באשר לדרכי� שבה� , וייתכ� שג� אצל רשויות מנהליות נוספות,  אצל המל�גמערכות

 
 .3' בעמ, 3לעיל ה�ש , 2017מלחי   88
הפגמי� בסקר המל�ג , כא�(מקרי� שנדונו בפסיקה שבה� הנתוני� הרלוונטיי� נראה שמקרה זה שקול ל  89

, כא�(היו בידי הרשות ) הפוסלי� אותו מלשמש בסיס סביר לקבלת החלטות בנושא הצור� בהפרדה
לא ברור א� המל�ג קיימה דיו� , כ�. א� לא זכו להתייחסות מספקת מצידה, בעת קבלת ההחלטה) המל�ג

. א� לא א� קיימה דיו� בממצאיו לאחר שהועברו לידיה, נושאיו ושאלותיו, צוע הסקרמקדי� על אופ� בי
שכ� ה� עולי� , בהקשר זה יש להעיר כי הפגמי� המרכזיי� ביותר במחקר המל�ג גלויי� על פני המחקר

וכ� נית� להניח , )בעמוד האחרו�(והדוח מפנה לנוסח השאלו� בנספח , מקריאת הדוח לצד השאלו�
. נחשפו לנוסח השאלו� או יכלו להיות חשופי� אליו) שהתבססו על הדוח בהחלטת�(מל�ג שחברי ה

ההתעלמות ממשתני� ; הדיווח שאינו מתיישב ע� נוסח השאלות; הפגמי� המרכזיי� בניסוח השאלות
.  אינ� דורשי� ניתוח מחודש של הנתוני� או הבנה סטטיסטית–רלוונטיי� כמו עניי� בלימודי� אקדמיי� 

מצב זה הוא טע� לפסלות . גלויי� על פני המחקר א� נראה שלא זכו לכל התייחסות מצד המל�גה� 
גלאו� נ� ועדת   1920/00  וכ� בג��;442בעמ� , 26לעיל ה�ש , ארז�ראו ברק(סבירותה �ההחלטה בשל אי

פסילת החלטה של ועדת השחרורי� שהיו ) (2000 (313 )2(פ�ד נד ,בית הסוהר מעשיהו, השחרורי�
החלטה יכולה להיות לא סבירה ג� ). בפניה נתוני� על מסוכנותו של האסיר שלא זכו להתייחסות מספקת

ראו בג�� (כאשר הרשות הייתה יכולה לאסו� מידע רלוונטי ולא אספה אותו טר� קבלת ההחלטה 
 723) 5(פ�ד נא, מ נ� שר התחבורה"רו� מזכרת בתיה בעעק. מוניות הדרי� שרות רחובות ק 635/95

נקבע שהחלטה שלא לתת רישיונות לקו מוניות שירות מחמת היעדר צור� בשירות התקבלה ) (1997(
שכ� תצהירי� של ראשי רשויות מקומיות העידו על קיומו של צור� , ללא תשתית עובדתית מספקת

  )).כאמור
פג� באיסו� הראיות יכול , ובדתית לביסוס ההחלטה המנהליתבשל החשיבות העצומה של תשתית ע  90

ראו רע�ב (לשמש בסיס לביקורת שיפוטית ג� במקרי� שבה� שיקול הדעת של הרשות המנהלית רחב 
, פורס� בנבו(ארז � לפסק דינה של השופטת ברק39' פס, חטיב נ� רשות בתי הסוהר 5754/15
ראו לעניי� (המנהלית כפופה לביקורת שיפוטית מחמירה לא כל שכ� במקרי� שבה� הרשות , ))2.7.2017

�פגיעה קשה במיוחד בזכות יסוד ( לפסק דינו של השופט זמיר 11פס� , 59לעיל ה�ש , יורונטזה את עניי� 
 )).צריכה להתבסס על נתוני� מהימני� ומשכנעי� במיוחד�

 . והדיוני� ש�31, 12, 11וראו לעיל ה�ש   91
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ובייחוד כזו , מגובשת תשתית עובדתית רלוונטית ומהימנה הנצרכת לכל פעולה מנהלית

  . כבסיס לשידוד מערכות זה נית� להציע כמה לקחי� מרכזיי�. שעשויה לפגוע בזכויות

למשל ההנחה כי הצור� (מבוקש על הרשות המנהלית להיזהר מהנחת ה, ראשית

ולאסו� נתוני� באופ� המאפשר לשאול שאלות ולבחו� השערות ) בהפרדה הוא מוב� מאליו

אפשר לרשות לבסס את הנחות העבודה ביסוס ניטרלי ונטול רק בחינה כזו ת .בנות הפרכה

 זה נגזר ישירות מחובת הרשות לאסו� נתוני� אמיני� השייכי� תהלי� בירור. פניות

 מחקרי� הנועצי� את הח� ומסרטטי� סביבו את המטרה אינ� יכולי� לעמוד בר� 92.ניי�לע

הנדרש מרשות מנהלית סבירה הפועלת ליישו� סמכותה כשהיא נטולת פניות וטובת הציבור 

יש לוודא מראש ומבעוד מועד , א� איסו� הנתוני� נעשה במסגרת סקר עמדות. לנגד עיניה

 הסקר המתוכנ� מנוסח ניסוח ניטרלי שאינו מטה את תשובות  כי– קוד� לאיסו� הנתוני� –

. וכי יש בכוחו להשיב על שאלות המחקר במדויק ככל האפשר, הנבדקי� לכיוו� מסוי�

ייתכ� שרצוי לש� כ� לייסד ועדה מייעצת שתורכב ממומחי� מהאקדמיה המייצגי� 

מדע המדינה , הסוציולוגי, פסיכולוגיה, למשל כלכלה(דיסצפלינות מחקריות שונות 

שתוכל לייע� לרשות בדבר המתודולוגיה הנכונה שיש לנקוט לבירור שאלות , )ומשפטי�

ויש שאלות , כיוו� שלא כל שאלת מחקר ניתנת לבחינה אמפירית, זאת. מחקר שונות

הערה חשובה נוספת היא שכאשר . שמתאימות למתודולוגיות מסוימות ולא לאחרות

יש לשי� לב ג� לעיתוי הדגימה שיכול , ת מבחינה חברתיתהסקרי� עוסקי� בשאלות רגישו

יש לוודא שסקרי� שמטרת� לבחו� עמדות של , למשל. כשלעצמו להטות את התוצאות

החברה החרדית כלפי השתלבות בחברה הישראלית אינ� נעשי� סמו� להחלטות מדיניות 

המחקר עוסקת אלא א� שאלת (או להתבטאויות ציבוריות שמעוררות סערה ברחוב החרדי 

היוועצות במומחי� בסוגיות מורכבות הוכרה בפסיקה ). בהבנת תגובות אלה ספציפית

כהסתייעות מותרת וא� הכרחית , כהלי� שעשוי להידרש כחלק מחובת איסו� הנתוני�

  93.לצור� מימוש הסמכות
על הרשות המנהלית להפקיד את ביצוע המחקר בידי חוקרי� , ובהמש� ישיר לכ�, שנית

ני� על שיטות המחקר הרלוונטיות ויכולי� לממש את אחריות� כלפי המחקר ולייצר שאמו
אי� להפקיד חוקר איכותני על תכנו� , למשל, כ�(נתוני� אמיני� ומשכנעי� עבור הרשות 

 א� כי נית� כמוב� להפקיד מחקר 94,מחקר כמותני וביצועו כפי שהיה במחקר הנוכחי
י מומחיות מגוונת בכל אחת מהמתודולוגיות תחומי בידי קבוצה של חוקרי� בעל�רב

וכנגזרת של העובדה שהמחקרי� האמורי� מבוצעי� לצור� ,  נוס� על זה95).הרלוונטיות
להיות , על החוקרי� להיות אחראי� בעצמ� למחקר, אינטרס ציבורי ובאמצעות כספי ציבור

המחקר אינו א� . כתובת לשאלות שעולות בעניינו ולספק הבהרות לציבור במידת הצור�
, עקרו� השקיפות משמיע כי מוטב שנתוניו יתפרסמו לציבור במלוא�, עוסק בסוגיות סודיות

 
 . השופט זמיר לפסק דינו של11' פס, 59ש "לעיל ה, יורונטעניי�   92
לאסו� מידע מרשויות מינהליות , שבו צריכה הרשות לחקור ולדרוש, �ייתכ� מקרה מורכב וחשוב(ש�   93

שבו , 90לעיל ה�ש , חטיבוכ� עניי� ; )דעת של מומחי���ואולי א� לבקש חוות, או מגופי� אחרי�
 .טיפוליי��דעת של מומחי� מקצועיי�הונחתה הרשות לאסו� חוות 

 .43ראו לעיל ה�ש   94
ובלבד , אי� מניעה להסתמ� על גופי� שוני� ואנשי מקצוע אחרי� (442בעמ� , 26לעיל ה�ש , ארז�ברק  95

  ). ותו תחו�שה� נהני� ממומחיות בא
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, במקרה הנוכחי. וכי הרשות תטפל בבקשות חופש מידע בנושא זה ביעילות ובמהירות
הטיפול בבקשת חופש המידע להעברת בסיס הנתוני� התעכב כחצי , מסיבות לא ברורות

, )לא היה צור� לייצרו במיוחד עבור הבקשה(ני� היה קיי� ברשות הג� שקוב� הנתו, שנה
מימוש עקרו� . ופעולת הסרת המידע המזהה מהקוב� ארכה בסופו של דבר שבועות ספורי�

השקיפות במחקרי� ציבוריי� יקד� את תקינות פעולת המנהל באמצעות בקרה ופיקוח על 
  96.פעולתו כנאמ� הציבור

עצמאית , ני� שבבסיס המחקר מנותחי� ומדווחי� ביסודיותיש לוודא כי הנתו, שלישית
ללא התערבות הרשות באופ� העלול להטות את המחקר או את דיווח , וללא פניות

על מנת לקד� .  החוקרי� האמוני� על המחקר חייבי� להיות מונחי� בהתא�97.הממצאי�
י� במלוא� לידי יש לוודא שחומרי המחקר מועבר, את יכולת הרשות והציבור לפקח על כ�

ושמקבלי , כלל הגורמי� ברשות או מטעמה שאמורי� לדו� בממצאי� ולגבש לפיה� עמדה
ההחלטות ברשות אינ� מתפרקי� מחובת� לבחו� את דר� ניהול המחקר ולגבש בעניינו 

במקרה הנוכחי הדוח שחובר עבור המל�ג לא הבהיר את מהלכי הסקר . עמדה עצמאית
לא ברור באיזו מתכונת מקבלי ההחלטות . י� החשובי�במלוא� וטשטש חלק מהממצא

. החוש� חלק מהפגמי� האמורי�, ות�ת דנו בדוח ובאיזו מידה עיינו בנוסח השאלו��במל�ג
ולו הייתה חושפת את נתוניו לציבור ביוזמתה , לו הייתה המל�ג מקיימת דיו� מעמיק בדוח

   98. בשלב מוקד� יותרהיה נית� לאתר את הפגמי� בתשתית העובדתית, וללא שהות
כלל ההמלצות האמורות נגזרות ישירות מהמבחני� המשפטיי� הנהוגי� לבחינת תקינות 

ע� זאת . ובמידה רבה ה� ג� עניי� של היגיו� בריא ופשוט, הלי� איסו� הראיות המנהלי
לו היו פרקטיקות . המקרה הנוכחי מעיד כי לעיתי� יש צור� לחזור על מושכלות ראשוני�

ה� היו יכולות להביא לגיבושה של תשתית , ושמות במקרה הנוכחי ביסודיותאלה מי
שבו המל�ג ייצרה תשתית עובדתית פגומה , עובדתית מהימנה ולמנוע את המצב שנוצר

  . ולאחר מכ� הסתמכה עליה בהחלטה בעלת חשיבות עקרונית והשלכות רוחב לא מבוטלות

  השלכות הניתוח במישור המדיניות. 2

יש להדגיש כי .  המישור המשפטי למישור המדיניות יש לנקוט זהירות יתרהבמעבר בי�

מטרתו של המחקר הנוכחי אינה לספק תשובות פסקניות לקובעי המדיניות אלא לעורר 

 
ד "פ, יפו�איל� נ� עירית תל אביב 3751/03ראו בג�� , עוד על עקרו� השקיפות בהקשר של תכליות אלה  96

 –אד� טבע ודי�  10112/02מ "עע; )2005( חשי�) כתוארו אז( לפסק דינו של השופט 15' פס, 817) 3(נט
, 817) 2(פ�ד נח, מחוז ירושלי�, הוועדה המחוזית לתכנו� ולבנייה' אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ

 ).2003(חשי� ) כתוארו אז( לפסק דינו של השופט 27–26' פס
97   �ג� כא� מדובר באחת מאבני היסוד של הלי� איסו� הראיות בשל הדרישה שהנתוני� שייאספו בהלי

, 59לעיל ה�ש , יורונטראו עניי� (רלוונטיי� ובעלי המשקל הנדרש להצדיק את ההחלטה , יהיו אמיני�
  ). לפסק דינו של השופט זמיר11' פס

הנתוני� נחשפו רק בעקבות בקשת חופש מידע שהגשתי ורק לאחר כחצי שנה , כאמור, במקרה הנוכחי  98
א ע� זאת המל�ג ל. יוער כי איני סבורה שהמל�ג ניסתה לעכב את פרסו� הנתוני� במכוו�. של המתנה

דר� אתר , בי� היתר דר� המל� להגשת בקשה(הייתה ערוכה לטיפול בבקשות חופש מידע בסדירות 
ובעלי התפקידי� , ניתבה את הבקשות לכתובת דוא�ל לא פעילה, חופש המידע של משרד המשפטי�

�א� בפועל ה� הובילו לעיכוב גדול , אלה בעיות חלמאיות). במל�ג ידעו זאת א� לא טרחו לטפל בכ
 . שעלה לציבור בזמ� יקר, עברת הנתוני�בה
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שאלות חשובות שלא נדונו עד כה ביסודיות מספקת ולהסב את תשומת הלב לאתגר 

  . ששאלות אלה מציבות למדיניות הקיימת
המחקר , ראשית: משלימי� המחקר הנוכחי אינו מספק תשובות פסקניותבשני מובני� 

תשובות פסקניות בנוגע לעמדות החרדי� כלפי לימודי� , ואינו יכול לספק, אינו מספק
משמעית אלא דינמית �זאת מאחר שתמונת המציאות בשאלה זו אינה קבועה וחד. באקדמיה

 עוד פחות מכ� 99.ת והמשפטיותהמוסדיו, ומשתנה מעת לעת ולפי הנסיבות החברתיות
מתיימר המחקר הנוכחי להשיב לשאלה כיצד ינהגו בני ובנות הציבור החרדי בפועל א� 

בהקשר זה יש . תנקוט מערכת ההשכלה הגבוהה מדיניות כזו או אחרת באשר לשילוב�
למקבלי ההחלטות והוא כי אי� כיו� א� מחקר , לטעמי, להדגיש מה שאינו ברור מספיק

וגל לתת תשובה טובה לשאלה כיצד יתנהגו בני החברה החרדית בפועל מאחר אחד המס
הדר� היחידה לענות . שמדובר בשאלה הדורשת הוכחה של קשרי� סיבתיי� בי� משתני�

ניסוי טבעי או ניסוי (תשובות משכנעות על שאלות סיבתיות מעי� זו היא באמצעות ניסוי 
המסלולי� השוני� שהוצעו לחרדי� . שראלוניסוי כזה מעול� לא נעשה במדינת י, )שדה

דר� מעטפת , החל מתנאי קבלה נוחי�, באקדמיה תמיד כרכו זה בזה מספר רב של משתני�
וכלה , מנהלתית וארגונית מותאמת לחברה החרדית ומיקומי� גאוגרפיי� אטרקטיביי�

דנטי� לפי מחקרו של אית� רגב הגור� החשוב ביותר במשיכת סטו, למשל. בהפרדה מגדרית
בניגוד למוסדות , חרדי� לתוכניות המופרדות היה הסרת תנאי הקבלה שהונהגו במח�רי�

,  היות שהפרדה מגדרית נכרכה תמיד במאפייני� אטרקטיביי� שוני�100.הא� הלא מופרדי�
מקומו של השיקול המגדרי במערכת השיקולי� החרדית  בהקשר של לימודי� אקדמיי� 

סוגיית ההפרדה המגדרית . המנהליי� הקיימי� במל�ג כיו�אינו נית� לחילו� מהנתוני� 
  .באקדמיה נתונה בסימ� שאלה ולא בסימ� קריאה

אי� נית� לדעת בנקודת הזמ� הנוכחית כיצד יושפע הביקוש , בהתחשב במצב זה
תמות� או תוגבר ההפרדה המגדרית , להשכלה הגבוהה בחברה החרדית א� תבוטל

�הפרדה מגדרית� היא ש� קיבוצי לאוס� ,  בפרק הקוד�כפי שהדגשתי, וממילא(באקדמיה 
של פרקטיקות שונות זו מזו מבחינה אנליטית שזוכות לרמות שונות ביותר של תמיכה 

לצד זאת סקרי� יכולי� ללמדנו בהחלט על עמדות החרדי� כלפי לימודי� ). בחברה החרדית
,  כבדת משקל זואקדמיי� ועל השיקולי� המרכזיי� המטרידי� אות� בנוגע להחלטה

תנאי בלעדיו אי� להסתמכות על סקרי� , כפי שהראיתי ברשימה זו. בנקודת הזמ� הנוכחית
ינותחו במקצועיות וידווחו ללא , הוא שאלה ייעשו לפי שיטות מחקר יסודיות ומהימנות

ובכלל זאת החלקי� המהימני� בסקר , הסקרי� המרכזיי� שנעשו עד היו� בסוגיה. פניות

 
דוגמה הממחישה את . 30–28, 19' בעמ, 12ש "לעיל ה, )2017(מלא� וכהנר ; 12לעיל ה�ש , ראו כהנר  99

ה סקר שנעש. התנודתיות מצויה בשינוי בעמדותיה� של חרדי� כלפי האקדמיה לאחר כניסת� בשעריה
 במכינה החרדית באוניברסיטה העברית בירושלי� מצא כי אחוז הסטודנטי� שגילו עניי� �2013ב

 היפו� מוחלט של – 85% –ואילו בסו� השנה , 9%בהמש� לימודי� באוניברסיטה היה בתחילת השנה 
 . הג� שלאוניברסיטה העברית אי� מסלול לימודי� מופרד, זאת. ההעדפות

מתאר כיצד רוב הסטודנטי� החרדי� במכללות החרדיות החדשות ) 205–193' בעמ, 2לעיל ה�ש (רגב   100
שיעור ; ובמקרי� רבי� ג� ללא מכינה אקדמית, התקבלו ללא תעודת בגרות וציו� פסיכומטרי

עקב , �53% ל�26%מ,  פי שניי��2014 ל2000הסטודנטי� החרדי� שהתקבלו כ� גדל בי� השני� 
, לא הוקלו בתקופה זו) המעורבי� מגדרית(תנאי הקבלה במוסדות הא� . מדיניות ההנגשה של המל�ג

 . ולכ� ה� לא היו חלופה מבחינת הסטודנטי� החרדי�
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מעידי� שהשיקול המגדרי הוא רק אחד מבי� ,  העדכני שדווח במחקר הנוכחימל�ג והסקר
כי חשיבותו משתנה כתלות במישור ההפרדה , שיקולי� רבי� במערכת השיקולי� החרדית

וכי קיימי� שיקולי� מרכזיי� בהרבה הקשורי� ליכולת , וקטנה ביחס למרבית מישוריו
בהחלטת בנות ובני הציבור החרדי , �כלכלית ופרנסה ולאפשרות לשלב משפחה ולימודי

   101.א� ללמוד לימודי� אקדמיי�
ממצאי� אלה משתקפי� ג� משיעור הסטודנטי� הלומדי� לימודי� אקדמיי� ביחס 

מרכזי המרכיב הלו הייתה ההפרדה המגדרית . לפוטנציאל הקיי� בחברה החרדית כיו�
ר גבוה בהרבה של היינו מצפי� לראות שיעו, בשיקולי הסטודנטי� הפוטנציאליי�

 משו� שההפרדה המגדרית היא 102,סטודנטיות וסטודנטי� חרדי� במוסדות הנפרדי�
.  וא� קוד� לכ� ומתאפשרת במלואה במגוו� של חוגי�2012עובדה קיימת עוד משנת 

 מכלל הגורמי� הרלוונטיי� לקבלת ההחלטה היחידההפרדה המגדרית היא הגור� , למעשה
על א� . שמתקיי� כיו� במלואו במגוו� תוכניות לימוד ומוסדותת /ית החרדי/עבור הסטודנט

, האמור הביקוש ללימודי� גבוהי� בחברה החרדית אינו עומד ביעדי� שנקבעו לו במל�ג
. והוא עדיי� נמו� ביחס לפוטנציאל הקיי� בשכבות הגיל הרלוונטיות בחברה החרדית

� המל�ג בעניי� חרדי� באקדמיה הנתוני� השוני� מעוררי� את השאלה א� מדיניות, במקוב
מסוגלת להגשי� את מטרותיה ומאתגרי� את המל�ג לבחינה מחודשת של השאלה א� 

ג� , כמוב�. ניתנת להצדקה) לשיטת מל�ג עצמה(הפגיעה בשוויו� שגוררת מדיניות זו 
בתהלי� זה יהיה צור� באיסו� נתוני� אמפיריי� מפורטי� שיוכלו לסייע באיתור פתרונות 

טיי� שימתנו את הקשיי� הניצבי� בפני סטודנטי� חרדי� וירחיבו את האפשרויות קונקר
  .יש לקוות כי בחינה מחודשת זו תהיה טובה מקודמתה. העומדות בפניה� באקדמיה

והיא כיצד , כללית יותר וחשובה במיוחד, הנתוני� האמפיריי� מעוררי� שאלה נוספת
למשל (עניי� קבוצות תרבותיות שונות יש להתייחס לטיעוני� נורמטיביי� המועלי� ב

השאלה מתעוררת משו� שהסקרי� מלמדי� כי קיי� פער ניכר בי� מה ). הקבוצה החרדית
. בפועל הציבור החרדי ובי� השיקולי� שהציבור החרדי מביע בש�שאישי� שוני� טועני� 

ה אחת הנתוני� האמפיריי� מעלי� כי הציבור החרדי אינו מונוליתי ואינו מאופיי� בדע
והתמיכה , שיקולי הפרדה מגדרית אינ� מרכזיי� ורווחי� כפי שנטע�; בסוגיות שעל הפרק

פער זה בי� הטענות המושמעות כלפי . בה� משתנה במידה רבה ממישור הפרדה אחד לאחר
החרדי� ובי� עמדותיה� בפועל נוגע לסוגיות רבות בתפר שבי� החברה החרדית לישראלית 

מחקרי� שנערכו . וו� העוברי� על החברה החרדית בשני� האחרונותולתהליכי השינוי והגי
מראי� תהליכי� מואצי� , בי� היתר בנושאי� הקשורי� להשכלה ולחינו�, בשני� האחרונות

 
מנגנוני , כמו קיומה של מסגרת תומכת, ייתכ� שנית� להוסי� על אלה שיקולי� שלא נבדקו בסקר זה  101

 .אקדמיות וכיוצא באלה�מכינות קד�, ליי� בחינו� היסודי והתיכונילימודי� כל, חונכות
102  �צוי� שהגידול במספר החרדי� הלומדי� , )22'  ובסיכו� בעמ2.1.1' ס, 31ש "לעיל ה(כהנר ורגב , במלא

לעומת יעד  (83%ידול בפועל של שהוא שיעור ג,  מהיעד שהוגדר75%במוסדות להשכלה גבוהה הוא 
.  א� נכללי� ג� חרדי� הלומדי� במוסדות כלליי� או באוניברסיטה הפתוחה100%או , )140%של 

בהודעה מעדכנת . שנתית�מחקר זה אינו כולל ניתוח של קצב הגידול לעומת השני� שקדמו לתוכנית הרב
פר הסטודנטי� החרדי� במוסדות �קצב הגידול במס: נכתב כי, �10.1.2019שהגישה מל�ג לבג�� ב

בעוד שבתוכניות אחרות של הנגשת [...] ג לשילוב חרדי� "אינו הול� את יעדי המל, להשכלה גבוהה
�הרי שלא כ� הוא , ג קרובה להשגת יעדיה"המל, ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות ששיעור השתתפות� נמו

 ). להודעה10–9' פס(בתוכנית לשילוב חרדי�� 
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חז� למשל מנתחי� את הקמתו �שי קציר ולט� פרי. של התגוונות ופתיחות בחברה החרדית
 שזוכה להצלחה ניכרת וביקוש הול� ,חרדי� חינו� ממלכתי,של זר� חדש בחינו� הממלכתי

מחקר אחר שעשיתי לאחרונה העלה כי לימודי ליבה בחברה החרדית נתפסי�  103.וגובר
, שני ניסויי� בקבלת החלטות שנעשו במסגרת המחקר. כאיו� אפשרי וכנכס חשוב בה בעת

 משתתפי� 426ע� (קהילות ורמות שמרנות , ושהתמקדו בהורי� חרדי� ממגוו� זרמי�
עברית וא� , מתמטיקה(הראו כי יותר ממחצית מההורי� מעונייני� בלימודי ליבה , )�כבסה

וכי תמיכת הזר� השמרני בלימודי ליבה גוברת במידה ניכרת כאשר רכיב האיו� , )אנגלית
 מחקרי� 104.מופחת באמצעות אזכור מפורש שלימודי הליבה מתלווי� ללימודי הקודש

מאות פניות של הורי� חרדי� למשרד החינו� בשני� אלה מסייעי� להסביר את קיומ� של 
 ע� זאת 105.האחרונות בבקשה לייסוד מסגרות חינוכיות חרדיות המלמדות לימודי ליבה

נראה שהמדיניות הממשלתית בעניי� החברה החרדית מוסיפה לייחס משקל יתר לעמדות 
וגבר של תהליכי ובעיקר אינה עומדת בקצב המ, אינה נותנת מענה לגיוו� החרדי, שמרניות

  . הפתיחות המאפייני� את החברה החרדית בשני� האחרונות
. הפער בי� הנורמה הנחזית ובי� העמדות בפועל עשוי להיות בעל השלכות דרמטיות

בחברות שמרניות הפער בי� התפיסה החברתית של העמדה הרווחת בסוגיה מסוימת 
מאחר שפעמי� רבות , מיוחדלעמדות שבה� אנשי� מחזיקי� בפועל נוטה להיות גדול ב

קיימת מראית עי� של קונצנזוס חברתי המעלה מאוד את מחירה של פעולה בניגוד לנורמה 
 מבחינת חרדי� רבי� יש מחיר גבוה להתבטאות פומבית הגורסת שהפרדה בי� 106.הנחזית

לעומת זאת בשל . או נצרכת בצמצו� רב מבמצב הנוכחי, המיני� באקדמיה אינה נצרכת
מחירה של ) אותה מתחזקת בי� היתר המל�ג עצמה(עי� של תמיכה רחבה בהפרדה מראית ה

אי� זה מפליא שסקרי� אנונימיי� ששואלי� ,  לכ�107. נמו�–התבטאות בעד ההפרדה 
שאלות ניטרליות על ההפרדה מעלי� תשובות שונות מאלה שמקובל להניח או שבאות לידי 

 
103  Shai Katzir & Lotem Perry-Hazan, Legitimizing Public Schooling and Innovative Education 

Policies in Strict Religious Communities: The Story of the New Haredi Public Education 
Stream in Israel, 34 J. EDU. POL’Y 215 (2019) .ראו כהנר �מלא� וכהנר ; 12לעיל ה�ש , בנוס

 .12לעיל ה�ש , )2017(
104  Netta Barak-Corren, The Framing of Law in Conflicts of Norms: Evidence from the Core 

Curriculum Conflict, Under Review (Working Paper) .  
 )26.7.2016 (מקור ראשו�רוצי� מוסדות חינו� ע� ליבה� : וזמ� �הורי� חרדי� לבנטמנדי גר  105

tinyurl.com/yy5t98bz; ולא מקבלי� – אור קשתי �מאות חרדי� מבקשי� לימודי ליבה לילדיה� 
  .tinyurl.com/y6jl4ea7 )6.1.2018( האר�מענה� 

 TIMUR KURAN, PRIVATE TRUTHS, PUBLIC LIES: THE על כ� ראו בכלליות בעבודתו המשפיעה של  106

SOCIAL CONSEQUENCES OF PREFERENCE (1995).  
בעניי� זה נית� ללמוד מפרשת ההפרדה המגדרית באוטובוסי� והתגובות שעוררה בציבור החרדי בעת   107

, כפי שמפרטת נויה רימלט. בשיתו� אגד, שאומצה לראשונה כמדיניות רשמית של משרד התחבורה
אול� �רוב� המוחלט של הפוני� , ה לדו� בעניי� קיבלה התנגדויות רבות להפרדההוועדה שהתכנס

לא היו מעונייני� להופיע בפני הועדה וביקשו לשמור על עילו� , שהזדהו כחרדי� שהתנגדו להסדר
רימלט מפנה ג� לניתוחו של פרופ� מנח� . מצדדי ההפרדה הופיעו בגלוי בפני הוועדה, לעומת�. ש��

שרוב הציבור החרדי אינו מעז , ופעת ההפרדה כהקצנה המשקפת מיעוט קט� ומיליטנטיפרידמ� את ת
: תרבותיות�ראו נויה רימלט �המשפט כסוכ� של רב. שכ� ההפרדה מוצגת כחובה הלכתית, להתנגד לה

  ). 2012 (809, 773 מב משפטי�על אוטופיה ומציאות בפרשת ההפרדה באוטובוסי�� 
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 & Bursztyn, Gonzalezכלני� מחקר שעשו לאחרונה הכל. ביטוי בשיח הציבורי

Yanagizawa-Drott את ההשלכות הרחבות של תופעה זו �, במחקר�. מראה באופ� מאל
הראו החוקרי� כי גברי� צעירי� נשואי� תומכי� עצמ� , שנעשה בערב הסעודית השמרנית

אול� סבורי� כי מרבית הגברי� האחרי� במצב� אינ� תומכי� , בעבודת נשי� מחו� לבית
החוקרי� עשו ניסוי שבו �תיקנו� את התפיסה השגויה בדבר העמדות . ת נשי�בעבוד

באמצעות חשיפה רנדומלית של חלק ) הנורמה החברתית הנחזית(הרווחות בחברה 
צעד זה הגביר במידה רבה את נכונות . מהגברי� לשיעורי התמיכה האמיתיי� בעבודת נשי�

ובדיקה , תיה� לעבוד מחו� לביתהגברי� שנחשפו לעמדות הרווחות בפועל לתת לנשו
שנעשתה כמה חודשי� לאחר הניסוי מצאה שהתערבות זו השפיעה מאוד על הנשי� של 

שהגישו מועמדות והתראיינו למשרות בשיעורי� גבוהי� מאלה של נשותיה� , אות� גברי�
   108.של גברי� שתפיסת� באשר לעמדות הרווחות בחברה לא תוקנה

יות המל�ג הנוכחית באשר להפרדה מגדרית באקדמיה יש לשאול אפוא עד כמה מדינ
ועד כמה הנתוני� העדכניי� על , נותנת ביטוי לנורמות חברתיות אמיתיות או מדומות

 אלה שנאספו –מקומ� הקט� יחסית של שיקולי� מגדריי� במער� השיקולי� החרדי 
טודנטי�  יכולי� כשלעצמ� להשפיע על עמדותיה� ועל התנהגות� של ס–במחקר הנוכחי 

החשש המרכזי הוא שהמל�ג וגופי� ממשלתיי� נוספי� מקבעי� . חרדי� בכוח ובפועל
שבפועל אי� בעניינ� קונצנזוס אלא שונות , במדיניות� נורמות ותפיסות חברתיות מדומות

  . ובכ� משני� תהליכי� קבוצתיי� פנימיי�, רבה
פי שמראה פרופ� נויה כ. דוגמה קרובה לכ� היא ההפרדה המגדרית בתחבורה הציבורית

ללא כל , עד סו� שנות התשעי� השתמש הציבור החרדי  בתחבורה ציבורית רגילה, רימלט
 אישי� עלומי� שהציגו עצמ� 109.בהיק� של פי שישה ויותר מהציבור החילוני, הפרדה

כנציגי המגזר פנו למשרד התחבורה וטענו כי ללא הפרדה מגדרית באוטובוסי� יפנה 
על א� טענות אלה נתקלו יוזמות מקומיות להפרדה . פתרונות הסעה פרטיי�הציבור החרדי ל

בבית�ר עילית חתמו עשרות תושבי� על עצומה נגד כפיית . בהתנגדות בקרב הציבור החרדי
 ובבני ברק כשל הניסיו� להסבת שני 110,ההפרדה בידי קיצוניי� וקבלו על אלימות והשפלה

�נענו לאלה שהציגו עצמ� , אגד וד�, ה הציבורית אול� חברות התחבור111.קווי� ל�מהדרי�
 1997משרד התחבורה התיר בשנת . כמייצגי החרדי� והצטרפו ללח� על משרד התחבורה

מה שסלל את הדר� להרחבת� ולמיסוד� בשני� , הפעלה ניסיונית של קווי מהדרי�
 , ג� אלפי המתנגדי� שפנו למשרד התחבורה בעילו� ש� מחשש שיבולע לה�112.הבאות

מחקרי עומק שהראו על התנגדות להפרדה ועדויות מהשטח על התנגדות חרדית להפרדה 
 משרד 113.ועל כפייתה בידי משמרות צניעות לא סייעו לשנות את המדיניות האמורה

ובית המשפט העליו� העלי� אות� , התחבורה לא נת� למתנגדי� החרדי� משקל בהחלטתו

 
 Leonardo Bursztyn, Alessandra L. González & David Yanagizawa-Drott, Misperceived ראו  108

Social Norms: Female Labor Force Participation in Saudi Arabia (NBER, Working Paper 
No. 24736, June 2018).  

  .787' בעמ, 107לעיל ה�ש , רימלט  109
  .789–788' עמב, ש�  110
  .796' בעמ, ש�  111
 .790' בעמ, ש�  112
 .809, 796, 795' בעמ, ש�  113
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התחבורה הרגילי� בריכוזי האוכלוסייה לאחר שקווי ,  בסופו של דבר114.מפסק דינו
וניתנה יד חופשית לקיצוניי� לאכו� את הישיבה , החרדי� הוחלפו לחלוטי� בקווי מהדרי�

נוצרה מציאות שבה הציבור החרדי נוסע בתחבורה ציבורית מופרדת הג� שרובו , הנפרדת
משרד . פרדהוא� שחלקו התנגד נמרצות לה, המוחלט לא ראה צור� בכ� זמ� קצר קוד� לכ�

 ה� שיצרו את – לא רצונ� הוולונטרי של מרבית החרדי� –התחבורה ובית המשפט העליו� 
  . ההפרדה וקיבעו אותה בתחבורה הציבורית

ערב החלטה בעתירה התלויה ועומדת . לקחיו של מקרה זה מהדהדי� במקרה הנוכחי
� בסוגיית ההפרדה המגדרית באקדמיה� קידו� חרדי� ובשעה שהחלטות בדבר, בפני בג

כלל מקבלי ההחלטות הרלוונטיי� נדרשי� להחלי� , באקדמיה מתקבלות חדשות לבקרי�
את סימני הקריאה המאפייני� את השיח על הנורמות הפנימיות בקבוצה החרדית בסימני 

 של בירור הנורמה השוררת בקרב הקבוצה למתודולוגיהשאלה ולהקדיש מחשבה עמוקה 
על המדיניות , לצד דינמיות בעמדות אלה, עמדות נורמטיביות של קיו� מגוו� ולהשלכות

ויש לקוות כי המל�ג ויתר מקבלי , מחקרי המש� ודאי יעסקו בבירור סוגיה זו. הממשלתית
בראש פתוח ובנפש , ההחלטות יירתמו במלוא הרצינות וביסודיות למשימה חשובה זו

  .חפצה

  נספחי�. ה

  הנוכחיהשוואה בי� מדג� סקר המל�ג למדג� . 1

  גודל המדג� ) א(

אומנ� בפתח הדברי� דוח המל�ג מצהיר כי . גודל המדג� בשני המחקרי� כמעט זהה

ג לא נשאלו "אבל מאחר שחלק ניכר מהמשתתפי� בסקר המל,  משתתפי�980למחקר גויסו 

 לפי הדיווח 537, האנליזות המרכזיות מכילות מספר נבדקי� קט� בהרבה, את כל השאלות

  . משיבי�568 –� הנוכחי גדול במעט המדג. במחקר

  שיטת הדגימה) ב(

" דיאלוג"את מחקר מל�ג עשתה חברת : ההבדל המרכזי בי� המדגמי� הוא שיטת הדגימה

המחקר אינו ; כפי הנראה(באמצעות שיחות לקווי� נייחי� בבתי� , באמצעות סקר טלפוני

ואת המחקר , )הו לנבדקי�כמו כ� אינו מדווח א� הוצע תשלו� כלש; מדווח על כ� בבירור

הנוכחי עשתה חברת �מדג�� באמצעות פאנל אינטרנטי של משיבי� חרדי� העוני� לסקרי� 

, כבר בפתח הדברי� חשוב לציי� כי מדג� שנאס� עבור המל�ג. מגווני� תמורת תשלו�

אי� כיו� ידע ברור , ראשית: מכמה טעמי�, המדג� הנוכחי אינו מתיימר להיות מדג� מייצג

להוציא , משמעי על כלל התנאי� הדרושי� ליצירת מדג� מייצג של החברה החרדית�וחד

ג� דוח המל�ג מכיר בכ� שנתוני� חשובי� לבניית מדג� חרדי (מי� ואזור מגורי� , גיל

אי� , למעשה; אינ� ידועי� כיו�, קבוצות בחברה החרדית�כגו� גודל� היחסי של תתי, מייצג

 
, )17ש "לעיל ה (רג�רימלט מבקרת נחרצות את תמונת המציאות שצוירה בפרשת . 812–811' בעמ, ש�  114

 העולה מכ� שחרדי� רבי� אינ� בהתעל� מהמורכבות, שלפיה ההפרדה היא צור� חרדי כ� וברור
 .מעונייני� בה וא� מתנגדי� אליה
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, וחשוב מזה,  שנית115).יית מדג� מייצג לחברה החרדיתכיו� מסגרת דגימה המאפשרת בנ

ונהוג לסבור שהחברה החרדית אינה מיוצגת , המדג� הנוכחי נעשה על גבי רשת האינטרנט

יש כמה סיבות לסבור שהמדג� הנוכחי הוא , כפי שאראה מייד, ע� זאת. במלואה במדיה זו

ג את החברה החרדית ג� א� אינו מייצ, מדג� רלוונטי ביותר לבחינת שאלת המחקר

  . במלואה

�יש לציי� כי למדג� הנוכחי יש ג� יתרונות על פני מדג� , ולצד האמור לעיל, לבסו

שיעור הנשירה מהמחקר , 64 כפי שצוי� בה�ש, ראשית: בכמה היבטי� חשובי�, המל�ג

שיעור ההיענות הראשוני , יתשנ; )67% מול 82.3%(הנוכחי נמו� מזה שדווח בסקר מל�ג 

במחקר הנוכחי שיעור . במחקר הנוכחי גבוה מזה שככל הנראה אפיי� את מדג� מל�ג

 �) הזמנות שנשלחו למשיבי� חרדי� בפאנל חברת �מדג��(ההיענות מס� ניסיונות האיסו

 שיעור זה גבוה מזה 117.55% ושיעור ההיענות מס� ההזמנות שנפתחו היה 116,21.2%היה 

 ומשיעור המענה השכיח 118)16.9% (2016 במחקר� משנת Enos & Gidronוחו שעליו דו

שיעור זה א� גבוה משיעור המענה הממוצע שעליו מדווח מכו� . 16%שהוא , לסקרי�

 
אי� בנמצא קבצי נתוני� מינהליי� או סדרות , �למיטב ידיעתי: 13' בעמ, 3לעיל ה�ש , 2017מלחי  ראו 115

התפלגות ההשתייכות לזרמי� חרדיי� נתוני� מדגמיות סדירות ומהימנות אשר על בסיס� נית� לקבוע את 
בשונה [...] ?' מיהו חרדי'�אי� בנמצא הגדרה אחת מוסכמת וברורה לשאלה : 14'  ובעמ;)שוני��

הרי , אתניי� וגיאוגרפיי� ברורי�, שלה� מאפייני� דתיי�, מקבוצות אוכלוסייה אחרות בישראל ובכלל
 .עת מהשתייכות המושתת על בחירה�שההשתייכות לחברה החרדית איננה תכונה מולדת אלא נוב

א� שיעור . 18.4%שיעור התשובות המלאות מס� ההזמנות שנשלחו הוא )  נשאלי�125(בניכוי הנושרי�   116
  .זה גבוה מהמקובל

יש לציי� כי ההזמנות ה� כלליות ואינ� כוללות ( הזמנות נשלחו לנשאלי� חרדי� דר� הדוא�ל 4,380  117
 מהודעות הדוא�ל 1,696; )מש� הזמ� והתגמול הכספי, מספר השאלותמידע על נושא הסקר אלא רק על 

נמחקו על אתר וכיוצא , לתיבת דואר הזבל, ייתכ� שיתר ההזמנות הגיעו לכתובות לא תקינות(נפתחו 
 מתוכ� �237ו, נכנסו לסקר על מנת להשתת� בו)  מאלה שפתחו את ההזמנה55%( נשאלי� 929; )בזה

יוער כי חישובי� . ולכ� תשובותיה� לא נאספו, סקר לאחר תו� האיסו�התחילו או ביקשו להשתת� ב
 הסוקרי� –המתנהלי� בטור , מאחר שבניגוד לאיסו� טלפוני או מדלת לדלת, אלה מחמירי� למדי

קרי ,  בפאנל אינטרנטי הגיוס מתנהל רוחבית–מגייסי� נבדק אחר נבדק עד לסיו� המכסה המתוכננת 
ר משתתפי� העולה על הדרוש והאפשרות להשתת� בסקר פתוחה לפרק ההזמנות נשלחות מראש למספ

בגיוס , שבו כל סירוב נושא משמעות, ישיר/לפיכ� בניגוד לגיוס טלפוני. עד סיו� המכסה, זמ� מוגבל
מלבד האפשרות שחלק מההזמנות . אינטרנטי היעדר מענה להזמנה בדוא�ל אינו משמיע בהכרח סירוב

ייתכ� שנבדקי� שראו את הדוא�ל בשלב מאוחר , לכתובות דוא�ל לא תקינותהגיעו לתיבת דואר זבל או 
לצד זאת נית� . מאחר שהניחו שהזמ� למענה חל� ותשובת� לא תיאס�, לא ניסו כלל להיכנס לסקר

משו� שהאוכלוסייה , לצפות ששיעור ההיענות בסקרי� בפאנל יהיה גבוה מאשר בסקרי� טלפוניי�
 . רונית לענות על סקרי�הכלולה בפאנל מעוניינת עק

והציע תשלו� כספי גבוה , פני� אל פני�, מחקר� של אנוס וגדרו� נעשה במתכונת איסו� מדלת לדלת  118
, 50לעיל ה�ש , Enos & Gidronראו ;  ש�ח42.6 ש�ח ובממוצע 20מינימו� (יחסית תמורת ההשתתפות 

מאחר שגורמי� רבי� ומשתני� , ער כי תשלו� כשלעצמו אינו מבטיח שיעור השתתפות גבוהיו). 6בעמ� 
חופשה , שעת משלוח הסקר, תשומת לב, עיסוקי� אחרי�, כולל זמ� פנוי, משפיעי� על היענות נבדקי�

איכות החיבור האינטרנטי ,  ג� הגעת ההודעה לתיבת הזבל–ובמקרה של סקר אינטרנטי , וכיוצא בזה
 .צא בזהוכיו
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� מכל 119.שק� לאחרונה כדי להתמחות בדגימת החברה החרדית, המחקר �סקר כהלכה

שמסרה  7.3%–5.9% עור שלשיעור המענה לסקר הנוכחי גבוה במידה ניכרת מהשי, מקו�

באשר למחקרי עמדות שביצעה בחברה , שאספה את הנתוני� לסקר המל�ג, "דיאלוג"חברת 

  120).וזאת לאחר שנשאלה על שיעור ההיענות לסקר המל�ג(החרדית 

 אחלק את – השלכות הדגימה באינטרנט על המדג� –אשר לסוגיה החשובה ביותר 

  . ומישור המהימנות של התשובות הנאספות במדג�מישור היציגות : הדיו� לשני מישורי�

  יציגות הדגימה ) ג(

נתו� חשוב ראשו� הוא שרוב , אשר ליציגות הדגימה האינטרנטית ביחס לזו הטלפונית

החברה החרדית מתאפיינת בקצב שינוי ,  למעשה121.החרדי� כיו� משתמשי� באינטרנט

יותר מכל פלח אחר בחברה , נטרנט והשימוש בומהיר ביותר בהיק� החשיפה לאי

שאמורי� להוות מדג� מייצג של החברה החרדית נכו� ,  נתוני סקר המל�ג122.הישראלית

,  בעבודה– מהנשאלי� החרדי� עושי� שימוש כלשהו 66%מעלי� כי , 2016לסו� שנת 

רני  על זה יש להוסי� את העובדה כי בעול� המוד123. באינטרנט–בלימודי� או בבית 

ושכיחות� של טלפוני� ניידי� ומחשבי� עלתה , חשיבות� של טלפוני� נייחי� ירדה מאוד

ומרבית האוכלוסייה , משקי בית רבי� באר� ובעול� כבר אינ� מחזיקי� טלפו� נייח. מאוד

 
�בעוד שאחרי� מדווחי� על  (tinyurl.com/y6dowhwlסקר כהלכה באתר " ייחודיות"ראו תחת לשונית   119

הממוצע קרוב הרבה יותר לסטטיסטיקה ' סקר כהלכה'ב,  נסקרי� מקרב המגזר10–8 מתו� 1מענה של 
  ). 16.67%  הוא שיעור מענה של6 מתו� 1;  נשאלי� מוכ� לענות על סקר�6 מתו� 1הנכונה כאשר 

יוער כי נוס� על שיעור ). שמורה אצל המחברת) (22.4.2018" (דיאלוג"התכתבות ע� נציגת חברת   120
שאינו , ההיענות האמור חישבתי על סמ� הנתוני� שנמסרו לי מ�דיאלוג� ג� שיעור היענות �מיטיב�

� לאחר ניכוי שיחות אול� ג. פקס או קו עסקי, קו לא תקי�, קו תפוס, מביא בחשבו� שיחות שלא נענו
יש לזכור כי , מכל מקו�. 10.1%שיעור התשובות המדווח בנתוני דיאלוג הוא , אלה מבסיס הפנייה

מאחר שהנתוני� המלאי� לא סופקו , נתוני� אלה ה� אומד� מקורב לשיעורי ההיענות לסקר המל�ג
  .במחקר המל�ג

נית� . בת דוא�ל וגישה כלשהי לאינטרנטיש לציי� שכל הנדרש על מנת להשתת� בסקר �מדג�� הוא כתו  121
  .מהנייד או ממקו� העבודה, למלא את הסקרי� מהבית

לפי . tinyurl.com/yxel2z5l) 2017( 47שנתו� החברה החרדית גלעד מלא� ומאיה חוש� , לי כהנר  122
וזו עולה עלייה מתמדת בכמה ,  חלה קפיצה בשימוש במחשב ובאינטרנט2008מאז , השנתו� החרדי

, �28% היק� השימוש באינטרנט בחברה החרדית הוער� ב2009–2008בשנת . י� בשנהאחוז
 47%,  מבני ובנות החברה החרדית43% היה היק� השימוש 2016–�2015וב, �38% ב2011–�2010ב

היה הנתו� , 2016המבוסס על נתוני� שנאספו בשלהי שנת , ובסקר מל�ג,  אצל גברי��39%אצל נשי� ו
אול� ניתוח , 57%, יוער כי מלחי מדווח על שיעור משתמשי� נמו� יותר. רוב מהנשאלי� בקי66%

ייתכ� שהנתוני� שמלחי מדווח עליה� ה� לאחר שקלול שהפחית . הנתוני� הגולמיי� מעלה נתו� שונה
שבה , 2018קו המגמה המסתמ� מציע שבשנת , מכל מקו�. ממשקל משתמשי האינטרנט בנתוני הסקר

  .�74%שיעור המשתמשי� הוסי� לעלות והיה כ,  הנוכחינאספו הנתוני� למחקר
שיעורי , 2017בשנת ) כיו� �סקר כהלכה�(שאספה חברת �מחקר כהלכה� , לפי נתוני� נוספי�. ש�  123

,  משיבי� שאספה החברה411במדג� שכבות של . החשיפה לאינטרנט בחברה החרדית גבוהי� יותר
, בי� היתר.  לא נחשפו אליו מעול��13%אינטרנט ורק כנמצא כי הרוב המכריע של המגזר החרדי נחש� ל

ראו ). מידי פע�( בתדירות בינונית 17%ועוד ,  נחשפי� לאינטרנט לעיתי� קרובות או קרובות מאוד56%
פשקוויל סקר של �מחקר כהלכה� חוש� את הנתוני�� ? דרור אסנת �אז כמה חרדי� גולשי� באינטרנט

)8.2.2017 (tinyurl.com/yyokdwj4.  
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ג� בחברה החרדית הטלפוני� הניידי� (מתקשרת כיו� באמצעות טלפוני� ניידי� ומחשבי� 

 בשל שינויי� אלה נהוג לסבור שסקרי� טלפוניי� לקווי� 124).בהוהמחשבי� נפוצי� בהר

. נייחי� מועדי� כיו� לבעיית יציגות ניכרת ג� א� מסוג שונה מזה של דגימה אינטרנטית

לפיכ� נעשו בשני� האחרונות בעול� כמה מחקרי� שנועדו להשוות את שיטות הדגימה 

ינטרנטיי� גבוהי� מאשר בסקרי� אחד המחקרי� מצא כי שיעורי המענה בסקרי� א. השונות

הדמוגרפיה של המשיבי� . א� שיעורי השלמת הסקר בכללותו היו נמוכי� יותר, טלפוניי�

שיעור המענה ושיעור השלמת הסקר היו , כאמור,  במחקר הנוכחי125.נוטה להיות דומה

,  כפי שנית� לראות בהמש�–והדמוגרפיה , שניה� גבוהי� מאשר במדג� הטלפוני של מל�ג

  . אכ� דומה מאוד

ניתוח� של נתוני סקר מל�ג מעלה כי אי� קשר בי� שימוש באינטרנט ובי� מצב , שנית

ומגדר ) לא גדל כחרדי/גדל(חרדיות מגיל צעיר , )אי� ילדי�/יש, נשוי/רווק(משפחתי 

דגימה אינטרנטית אינה צפויה להטות את המדג� בא� אחד , במילי� אחרות). אישה/גבר(

, ספרדי(כמו כ� כל הזרמי� החרדיי� המרכזיי� שיוצגו בסקר מל�ג . ורי�מהמישורי� האמ

החשש . היו מיוצגי� בכל קטגוריות השימוש באינטרנט בשיעורי� דומי�) ליטאי וחסידי

ייצוג של �היחיד שמעלי� נתוני סקר מל�ג בנוגע לדגימת הציבור החרדי באינטרנט הוא תת

ר מל�ג הצהירו כי אינ� משתמשי� באינטרנט  מהחסידי� בסק�45%מאחר ש, הפלג החסידי

אול� חשש זה נסתר מנתוני הסקר ). בהתאמה,  ספרדי� וליטאי��34% ו31%לעומת (כלל 

היה גדול מייצוג זר� זה בסקר מל�ג ) 32.6%(שבו ייצוג הזר� החסידי בדגימה , הנוכחי

ל החברה מהמקוב� עולה כי החשש מהטיית התוצאות בשל דגימה אינטרנטית ש). 27%(

ה� בשל ההיק� הנרחב של המשתמשי� , החרדית אינו נתמ� בממצאי� האמפיריי�

באינטרנט בחברה החרדית כיו� ה� בשל היעדר קשר בי� שימוש באינטרנט לבי� המדדי� 

  . הדמוגרפיי� המקובלי� בנתוני סקר המל�ג

ספציפי על הנתוני� הכלליי� בדבר יציגות המדג� האינטרנטי יש להוסי� את ההקשר ה

שאלות מחקר שונות . העוסקת בדפוסי העניי� בלימודי� אקדמיי�, של שאלת המחקר

כפי שאי� טע� ללמוד על דפוסי (מסיבות ברורות , משליכות לא אחת על מאפייני המדג�

כ� אי� טע� ללמוד על דפוסי , הביקוש לבתי אבות בקרב מדג� מייצג של כלל האוכלוסייה

בהקשר הנוכחי ). בקרב מדג� מייצג של כלל האוכלוסייההביקוש ללימודי� אקדמיי� 

מחקרי� קודמי� מעידי� כי שימוש באינטרנט ועניי� בלימודי� אקדמיי� נמצאי� במתא� 

שכ� מי שבוחר להסתגר מהעול� הכללי במידה כזו שאינו משתמש כלל באינטרנט , הדדי

 
�בתחו� הטכנולוגיה והתקשורת ניכרת חדירה : 33' בעמ, 12לעיל ה�ש , )2017(ראו מלא� וכהנר   124

, הטלפוני� הסלולריי� ורשת האינטרנט, ובראש� המחשב הביתי, מסיבית של אמצעי תקשורת מודרניי�
� חרדי� רבי� המחשב וההתחברות דרכו לרשת האינטרנט ה� בבתי[...] לתו� מרחבי החברה החרדית 

 מהחרדי� משתמשי� כיו� בטלפו� 100%, )12לעיל ה�ש (לפי כהנר . כבר חלק בלתי נפרד מהווי החיי��
, לקריאה נוספת). כמי�חלק� הקט� ח, כאשר הסוגי� הנפוצי� ביותר ה� טלפוני� �כשרי��(נייד לסוגיו 

 Heidi Campbell,Texting the Faith: Religious Users and Cell Phone Culture, in THE CELL ראו

PHONE READER: ESSAYS IN SOCIAL TRANSFORMATION 139 (Anandam Kavoori & Noah 
Archeaux eds., 2006).  

125  Scott Fricker, Mirta Galestic, Roger Tourangeau & Ting Yan, An Experimental Comparison of 
Web and Telephone Surveys, 69 PUB. OPN Q. 370 (2015).  
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וש באינטרנט כחלק שא� מחייבת כיו� שימ(אינו נוטה לבחור בחבישת ספסלי האקדמיה 

 בלימודי� נתוני סקר מל�ג מראי� מתא� מובהק וניכר בי� עניי�,  ואכ�126).שוט� מהלימודי�

 ממי שהצהירו 63%כאשר , )pearson’s r = .34, p < .0001(באקדמיה ובי� שימוש באינטרנט 

  כלל54%(באותו סקר כי אינ� משתמשי� באינטרנט ג� לא גילו עניי� בלימודי� אקדמיי� 

: דר� אחרת להסתכל על הנתוני� היא מהצד השני של המתא�).  במידה מועטה�9%לא ו

על זה .  ממי שאינו מגלה כל עניי� בלימודי� אקדמיי� ג� אינו משתמש כלל באינטרנט70%

יש להוסי� כי דפוסי השימוש באינטרנט של נשאלי מדג� המל�ג שלמדו לתואר אקדמי 

 16%רק : הראו מגמה מובהקת א� יותר)  תואר ראשו�רוב� המוחלט בוגרי,  נשאלי�407(

מהמקוב� עולה כי מדג� . מהחרדי� האקדמאי� הצהירו כי אינ� משתמשי� כלל באינטרנט

העוסקת בשיקוליה� , אינטרנטי הוא רלוונטי ביותר לבחינת השאלה הקונקרטית שעל הפרק

  . של בני ובנות החברה החרדית המגלי� עניי� בלימודי� אקדמיי�

ערכתי בדיקה נוספת שהתמקדה בפלח מדג� המל�ג , וכמשנה זהירות, לצד האמור לעיל

שהצהיר על היעדר שימוש מוחלט באינטרנט ולצד זאת על עניי� בינוני או רב בלימודי� 

 מהמדג� 10%שה� ( נשי� �58 גברי� ו40,  משיבי��98בס� הכול מדובר ב. אקדמיי�

דקת של תשובותיה� של נבדקי� אלה בדבר בחינה מדוק). המלא שנאס� עבור המל�ג

הגורמי� המשפיעי� על החלטת� לפנות ללימודי� אקדמיי� העלתה כי קבוצה זו דירגה את 

, למשל; 1ראו לוח (תעסוקתיי� כחשובי� יותר מדירוג� במדג� הכללי �הגורמי� הכלכליי�

הבדלי� ;  מהמדג� הכללי57% דירגו את שיפור השכר כגור� חשוב עבור� לעומת �78%כ

מציאת עבודה �חשש מאי, התקדמות בעבודה, דומי� נרשמו באשר להשתלבות בעבודה

קבוצה זו דירגה את החשש מהתנגדות חברי� או מכרי� , נוס� על זה). ועלויות שכר הלימוד

וכ� את הרצו� ) 20% לעומת 30.7%(בקהילה כגור� חשוב יותר מדירוגו במדג� הכללי 

שיעור , ע� זאת). 29% לעומת 41%(יבה ללמוד באקדמיה לשפר את מעמד� החברתי כס

המדרגי� את החשש לפגיעה באורח החיי� החרדי כגור� חשוב היה דומה למדג� הכללי 

שיעור המדרגי� את החשש לפגיעה באורח החיי� החרדי , יתר על כ�). 49% לעומת 53%(

ת ללימודי� כאחד משני הגורמי� המרכזיי� ביותר המשפיעי� על ההחלטה א� לפנו

לפי , 15.3% לעומת 8.2% –אקדמיי� א� לאו היה קט� כמעט בחצי מזה של המדג� הכללי 

שמיצעה את מספר המשיבי� שבחרו בגור� בעדיפות (שיטת החישוב של דוח המל�ג 

 לפי חישוב אחר המשקלל את חשיבות הגור� 27.4% לעומת 16.3%או , )ראשונה ושנייה

בחינה זו מעלה כי אי� תימוכי� . דיפות ראשונה או שנייהלפי ס� המשיבי� שבחרו בו בע

אמפיריי� לחשש כי היעדרה של קבוצת הלא משתמשי� באינטרנט מהמדג� הנוכחי יטה 

שהגורמי� המרכזיי� המנחי� אותה , מדובר בקבוצה קטנה מאוד. במידה רבה את התוצאות

די מרכזי מבחינתה והחשש לפגיעה באורח החיי� החר, ה� כלכליי� ומעמדיי� בעיקר�

  .  מבקרב יתר פלחי החברהפחות

  

  

 
  . והדיו� ש�66ראו לעיל ה�ש   126
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מאפייני הנשאלי� שהביעו עניי� בלימודי� אקדמיי� ואינ� משתמשי� כלל . 1לוח 

  )N=98(באינטרנט 

פלח המתענייני� באקדמיה ללא שימוש  
 באינטרנט

 כלל המדג�

אחד משני  
הגורמי� 
המרכזיי� 

 ביותר

גור� 
שמשפיע 

במידה רבה 
  ) ומעלה6(

 

ידה במ
בינונית 

)5(  
 

במידה 
  נמוכה

)1–4(  
 

אחד משני 
הגורמי� 
המרכזיי� 

 ביותר

גור� 
שמשפיע 
במידה 

 רבה

שיפור הסיכויי� 
להשתלבות 

 בעבודה

6.6% 71.3% 12.2% 16.5% 6.2% 49.7% 

 56.8% 17.1% 11.2% 11.2% 77.6% 18.4% שיפור השכר
התקדמות בעבודה 

 ופיתוח קריירה
5.1% 63.2% 9.2% 27.6% 5.4% 46.3% 

שיפור במעמד 
 חברתי

2% 40.9% 10.2% 48.9% 2% 29.4%  
 

עניי� בתחו� 
הלימוד והרחבת 

 אופקי�

6.1% 65.4% 14.3% 20.3% 6.6% 50.5% 

קושי בשל תקופת 
 לימודי� ארוכה

11.7% 55.1% 12.2% 32.7% 8.1% 58.9% 

עלויות שכר 
 הלימוד

13.3% 74.5% 9.2% 16.3% 9.6% 61.6% 

ידע חסר 
במתמטיקה 

 ובאנגלית

2% 49.1% 19.4% 31.5% 2.2% 38.3% 

מציאת �חשש מאי
עבודה לאחר 

 הלימודי�

3.1% 54.1% 16.3% 29.6% 4.6% 41.7% 

חשש מהתנגדות 
חברי� או מכרי� 

 בקהילה

0% 30.7% 6.1% 63.2% 1.4% 19.6% 

חשש לפגיעה 
באורח החיי� 

 החרדי

8.2% 53% 9.2% 37.8% 15.3% 49.3% 

יעה חשש לפג
בלימודי קודש 

 )40= גברי� (

3.1% 67.5% 12.5% 20.0% 7.5% 59% 

קושי לשלב 
לימודי� ומשפחה 

 )58= נשי� (

7.6% 30.4% 14.3% 55.3% 9.6% 34.2% 
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  מהימנות הדגימה) ד(

מחקר עדכני . מהימנות התשובות הנאספות בדגימה אינטרנטית א� היא סוגיה חשובה

, מדינה ופוליטיקה, � מחקר מוער� המתמחה בענייני דתמכו,  האמריקאיPewשנעשה במכו� 

השווה דגימה אינטרנטית וטלפונית באמצעות ניסוי מבוקר שבו אות� סקרי� בדיוק 

מחקר זה הערי� כי קיי� פער קט� בי� . בטלפו� או באינטרנט, באותה נקודת זמ�, הועברו

טווח (ית השאלות על פני מרב,  לער�5%שהוא , תשובות בטלפו� לתשובות באינטרנט

פירושו שא� בסקר טלפוני ; המקביל לטעות הדגימה השכיחה בסקרי� טלפוניי� רבי�

בסקר אינטרנטי תוצאה זו עבור אותה שאלה תהיה , 75%התוצאה בשאלה מסוימת היא 

, הנוגעות לסוגיות אישיות ופוליטיות רגישות, בשאלות מסוימות, ע� זאת). 80% או 70%

נבדקי� טלפוניי� השיבו כי ה� מאושרי� בחייה� וע� . � יותרנמצאו הבדלי� גדולי

נבדקי� טלפוניי� ג� נטו להסכי� ע� ; משפחת� יותר משנבדקי� באינטרנט השיבו כ�

שחורי�� יותר משנבדקי� באינטרנט הסכימו /האמירה שיש �הרבה הפליה כנגד להט�ב

נתוני� אלה . י� באינטרנטולהיות ביקורתיי� כלפי פוליטיקאי� מכהני� פחות מנבדק; עימה

שבה� יש , חזק יותר בסקרי� טלפוניי�) demand effect(מעלי� חשד כי אפקט ריצוי החוקר 

 בסוגיה 127.וכי התשובות לסקרי� אלה עשויות להיות מהימנות פחות, מראיי� אנושי

 נית� לשער שקיימת אינטראקצייה מורכבת – מחקר חרדי� על הפרדה באקדמיה –הנוכחית 

החברה החרדית חשדנית מאוד כלפי מחקרי� . הגור� האנושי לנשאלי� החרדי�בי� 

ונשאלי� חרדי� עשויי� להגיב ב�ציפו� שורות� במענה לסקר העוסק , הנעשי� עליה

לנשאלי� בסקר מל�ג נאמר בתחילת הריאיו� כי �בימי� . בסוגיות רגישות מבחינה חרדית

לסייע לחרדי� המעונייני� להשתלב אלו עורכת המועצה להשכלה גבוהה סקר שמטרתו 

בדברי� אלה היה . השתתפות� תסייע בגיבוש תוכניות המתאימות למגזר החרדי�. באקדמיה

כדי להעצי� את נטיית הנשאלי� להציג בתשובותיה� לשאלות שנשאלו את העמדה הנחזית 

ממילא יש להניח שככל שברור יותר שהשאלה . של ה�מגזר� ולא את עמדת� שלה�

וכאשר כיוו� זה מתלכד , שנחזה כרצוי עבור החוקר, כה� את הנשאלי� לכיוו� מסוי��מולי

�נתוני� אלה . אפקט ריצוי החוקר יהפו� לחזק א� יותר, ע� העמדה החרדית ה�רשמית

בשל הניסוח הבעייתי של השאלות , כפי שראינו מעלה, מתקיימי� בסקר שבו עסקינ�

 .המרכזיות
נטיי� באיסו� תשובות מדויקות בנושאי� רגישי� נודעת ליתרונותיה� של סקרי� אינטר

יש ג� חששות באשר לדגימה , כפי שציינתי, ע� זאת. חשיבות רבה בסוגיה הנוכחית

התוצאות של הסקר הנוכחי הוצגו לצד שקלול , למע� הזהירות. אינטרנטית בהקשר החרדי

קרי ,  לאינטרנטמחמיר שהעניק משקל גדול במיוחד לנשאלי� שאינ� בעלי גישה קבועה

נוס� על כ� בוצעה הערכה על . נבדקי� שהעידו שאי� בבעלות� מכשיר הקולט אינטרנט

סמ� נתוני מדג� המל�ג של גודלו של פלח האוכלוסייה שאינו משתמש כלל באינטרנט א� 

לצד . והוערכה לפי זה השפעתו האפשרית על הממצאי�, מגלה עניי� בלימודי� אקדמיי�

 
127  Scott Keeter et al., From Telephone to the Web: The Challenge of Mode of Interview Effects in 

Public Opinion Polls, PEW RES. INST. (May 13, 2015) tinyurl.com/y3qbpyrk. 
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חמירות אלה חשוב לציי� את החשיבות של עריכת מחקרי� נוספי� בדיקות והערכות מ

   128.בסוגיה זו באמצעות מגוו� של כלי� וצורות דגימה

  מאפייניו הדמוגרפיי� של המדג�) ה(

שני המדגמי� דומי� מאוד זה , השוואה בי� המדג� הנוכחי למדג� המל�ג מלמדת שככלל

 �52% גברי� ו48%( משיבי� 568 בסקר השתתפו, כאמור מעלה. לזה מבחינה דמוגרפית

גיל . אשר הגדירו עצמ� חרדי�, )שיעורי� אלה זהי� בקירוב לאלה של סקר מל�ג; נשי�

;  מהמדג�53% (34–25כאשר קבוצת הגיל הגדולה ביותר הייתה , 66–18המשיבי� היה 

נתו� זהה , 80%(הרוב המוחלט של משיבי הסקר הנוכחי נשואי� ). עוד על גיל בהמש�

 מהמשיבי� יש ילדי� �69%לכ). 85%, בסקר מל�ג; 82%וב לנתוני הלמ�ס שה� בקיר

נתוני� אלה עולי� בקנה אחד ע� השונות הרבה בעניי� נישואי� וילודה ). 73%, בסקר מל�ג(

  . בי� החברה החרדית לחברה הכללית

הקבוצות בחברה החרדית �משמעיי� על התפלגות תתי�אי� בנמצא כיו� נתוני� חד

הסקר הנוכחי כלל קבוצות אוכלוסייה גדולות מכל ). אינה עוקבת אחר נתו� זההלמ�ס (

והזר� ) 32.6%(הזר� החסידי , )39.2%(הזר� הליטאי : הזרמי� המרכזיי� בחברה החרדית

". אחר"יתר המשיבי� הגדירו עצמ� בעלי תשובה או בקטגוריה ). 20.2%(הספרדי 

� שהמדג� הנוכחי כולל שיעורי� מעט הג, התפלגות זו דומה לזו שנמצאה בסקר מל�ג

ושיעור נמו� , )34% לעומת 39%(וליטאי� ) 27% לעומת 32.6%(גדולי� יותר של חסידי� 

יש לציי� שאי� בנמצא נתוני� עקיבי� על החלוקה ). 26% לעומת 21%(יותר של ספרדי� 

גמי�  בגודלי הקבוצות בי� המד10%–5%ושכיח לאתר תנודות של , לעדות בחברה החרדית

 העלה התפלגות של �2013ניתוח שביצעו כהנר ומלא� לסקר שחרית מ, למשל. השוני�

 מצא �2018 סקר עדכני של כהנר מ129. ספרדי��23% חסידי� ו28%,  ליטאי�37%

 �2014 רגב מערי� שנכו� ל130. ספרדי��28%ו,  חסידי�35%,  ליטאי�33%התפלגות של 

 ספרדי� 23%,  חסידי חב�ד6%ידי� ועוד  חס�30%כ,  ליטאי�29%שיעור ההתפלגות הוא 

  131. בני עדות המזרח שהתחנכו במוסדות ליטאיי��12.4%ו

 
128  �ובייחוד מחקרי� , יהיה מעניי� להשוות מחקרי� על גבי האינטרנט למחקרי� טלפוניי� לקווי� ניידי�, כ

 לסקרי� כאלה מחד גיסא יכולי� להיות. שיכללו טלפני� חרדי� שישוחחו ע� הנשאלי� �בשפה חרדית�
בנושאי שיחה רגישי� , ומאיד� גיסא, יתרונות בהבהרת השאלות ובקיו� שיחה �פנימית� ואינטימית

נעימות �בי� מפאת אי, נשאלי� חרדי� עשויי� להשיב תשובות שמרניות מאלה המאפיינות אות� באמת
בשל העובדה . בפני הטלפ� החרדי ובי� מפאת החשש כי מה שיאמרו ישמש נגד� א� תדלו� השיחה

 עוסקי� באיסו� מידע מפורט על – כולל מוסדות חינו� ושדכני� –החרדית שמוסדות מרכזיי� בחברה 
  . חשש זה עשוי להיות ממשי–צניעות וכיוצא בזה , שמרנות

 .12לעיל ה�ש , )2017(מלא� וכהנר   129
  .12לעיל ה�ש , כהנר  130
דוח מצב " מגזרית�חרדי והשוואה רב�ניתוח פני�: דפוסי השתלבות החרדי� בשוק העבודה"אית� רגב   131

  .tinyurl.com/y5kbpxg4 )2017, מרכז טאוב (5 המדינה
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 132.ג� הנתוני� הנוספי� שנאספו במחקר מעידי� שהמדג� הנוכחי הוא חרדי במובהק

 פוקדי� את בית הכנסת פעמיי� �87%ו,  מהגברי� העידו כי ה� לומדי� תורה מדי יו�80%

 134.דג� הצביעו למפלגות חרדיות בבחירות האחרונות לכנסת מהמ77.4% 133.ביו� לפחות

 מהמשתתפי� במחקר הנוכחי משתמשי� בטלפו� סלולרי 50%, מבחינת שימוש בנייד

 � 12%,  במכשיר �לא מאושר�6.5%, )הקטגוריה המחמירה ביותר בציבור החרדי(�מאושר

  . ניידוהיתר אינ� משתמשי� כלל ב,  בסמארטפו� רגיל31%, בסמארטפו� מאושר

 מהגברי� למדו בחינו� חרדי בבית 95%, מבחינת המאפייני� החינוכיי� של המדג�

 למדו בישיבה גדולה �91%ו,  למדו בישיבה קטנה בבית הספר התיכו�87%, הספר היסודי

 90.5%, בבית הספר היסודי) בית יעקב( מהנשי� למדו בחינו� חרדי 79%. לאחר התיכו�

 למדו בסמינר או במכו� חרדי להכשרה �68%ו, הספר התיכו�סמינר בבית /למדו בבית יעקב

כפי , תיכוניי� נובעי��ההפרשי� בי� הנשי� לגברי� בלימודי� על(מקצועית לאחר התיכו� 

  ).  שהמשיכו ללימודי� אקדמיי� בקמפוס חרדי– 27% –מהשיעור הגבוה של נשי� , הנראה

,  דומי� ככלל ומגווני� מאודמבחינה אקדמית נית� לראות מההשוואה מטה כי המדגמי�

ככל הנראה בשל הבדלי� , הג� שהשאלות בדבר השכלה אקדמית לא היו זהות במאפייניה�

 מהמשיבי� בשני המדגמי� היו בעלי �4%כ. בשאלות המשמשות את מכוני הסקרי� השוני�

 החזיקו בתעודת 9%–6%ובי� ,  שנות לימוד12 היו בעלי �14%כ, השכלה יסודית בלבד

תיכוניי� לא אקדמיי� או � מהמדג� היו בוגרי לימודי� על�38%במדג� הנוכחי כ. בגרות

המקבילה בסקר מל�ג היא ככל הנראה שילוב המשיבי� בעלי . בעיצומ� של לימודי� כאלה

 ממשיבי סקר מל�ג החזיקו בתואר 23%). 24%(וללא כל תעודה ) 20%(תעודת הוראה 

 נוספי� שהיו במהל� תואר ראשו� �16%י ו מהמשיבי� למחקר הנוכח16%אקדמי לעומת 

, שיעור הנמו� במקצת משיעור החרדי� הלומדי� לתואר אקדמי לפי נתוני השנתו� החרדי(

 נשי� במחקר הנוכחי היו במהל� לימודי� �118 גברי� ו61בס� הכול ). 20%שהוא 

  .אקדמיי� או לאחריה�

  

  

  

  

  

 
בהתבסס על סוציולוגיות של המחקר לקוחות משאלו� שפיתחתי לפני כמה שני� �השאלות הדמוגרפיות  132

נמצא כיו� בשימוש נרחב בקהילת המחקר ו,  ומחקרי פיילוט במכללה החרדיתקבוצת מיקוד
�  .החוקרת את החברה החרדית, הפסיכולוגית באר

ולכ� אי� נתוני� מקבילי� , יצוי� כי סקר מל�ג לא שאל על אדיקות דתית ודפוסי הצבעה בבחירות  133
  .להשוואה בהיבט זה

,  מהמדג� הצביע לש�ס18.3% .לק משאלו� המחקר וסיפקה אות� חברת הסקרי�נתוני� אלה לא היו ח  134
 סומנו כצעיר 4.9%,  לא הצביעו בבחירות8.1% . ליחד הע� איתנו�10%ו,  ליהדות התורה49%
יתר המפלגות קיבלו שברי .  הצביעו לבית היהודי�1.9% הצביעו לליכוד ו2.5%, מסרב לענות/מדי

  .אחוזי�
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      השכלה במדג� הנוכחי

  

  השכלה במדג� מל�ג
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 גיל
ראו לוח (ההבדל המרכזי בי� המדג� הנוכחי למדג� המל�ג הוא שהמדג� הנוכחי צעיר יותר 

מבוגרת � הבינונית לעומת הקטגוריה– 35–18 –ומכיל ייצוג יתר של הקטגוריות הצעירות ) 2

לימודי� אקדמיי� רלוונטיי� בעיקר לשכבות , כפי שכותב מלחי במחקר המל�ג). 44–35(

 45.135ולכ� הוא מיקד את הדגימה באוכלוסייה עד גיל , חרדיתהגיל הצעירות בחברה ה

, המחקר הכמותי המקי� ביותר על מאפייני הסטודנטי� החרדי� באקדמיה נעשה בידי רגב

�גיל הכניסה של חרדי� ללימודי� אקדמיי� אינו שונה , שמצא כי בניגוד לדעה הרווחת

 �25 שנה בממוצע בקרב נשי� ו22.6באופ� משמעותי מגיל הכניסה במגזרי� אחרי�� והוא 

שכלל ייצוג נכבד במיוחד של שכבת הגיל ,  מכא� עולה כי המדג� הנוכחי136.בקרב גברי�

לש� הזהירות ובשל ההבדלי� ,  ע� זאת137.מתאי� מאוד לבחינת שאלת המחקר, הצעירה

בוצע שקלול של , בייצוג קבוצות הגיל השונות בי� המחקרי� ובהשוואה לנתוני הלמ�ס

ההבדלי� בי� המדגמי� ומשקלות הגיל שנבחרו . �2016 לפי נתוני הלמ�ס לשנת הנתוני

וכאמור לא , שקלול נתוני המדג� דווח בפרק הממצאי�. לצור� השקלול מוצגי� בלוח הבא

 .הוביל להבדלי� ניכרי� בממצאי�

  קור� ומחקר מל�ג לנתוני הלמ�ס�במחקר ברק) בשני�(השוואה בי� גיל הנבדקי� . 2לוח 

 %�ייצוג ב צת גילקבו
 קור��במחקר ברק

 %�ייצוג ב
 במחקר מל�ג

נתוני למ�ס 
 לשנת %�ב

2015* 

 %�נתוני למ�ס ב
 **2016לשנת 

18–24 27.1 23.3 21.3 28.5 
25–34 53 41.3 32.5 29.6 
35–44 14.6 28 21.9 19.7 
45–66 5.4 7.5 24.2 22.2 

 100% 100% 100% 100% סה�כ
  במחקר מל�גלפיה� בוצע השקלול   * 

  קור��לפיה� בוצע השקלול במחקר ברק  **

  שימוש באינטרנט) ו(

הא� ובאיזה אופ� : "סקר מל�ג בח� את דפוסי השימוש באינטרנט באמצעות השאלה הזאת

�משתמש במקו� העבודה , התשובות כללו �לא משתמש כלל�" ?אתה משתמש באינטרנט

 
  . 13בעמ� , 3 לעיל ה�ש, מלחי  135
  .213' בעמ, 2לעיל ה�ש , רגב  136
מחקרי� שנעשו בשני� האחרונות מצאו . סוגיה מעניינת היא מידת השמרנות של הצעירי� החרדי�  137

מלא� וכהנר , כ�. ובחלק מהסוגיות ה� שמרני� יותר,  יותרשבחלק מהסוגיות הצעירי� החרדי� פתוחי�
 תומכי� ב�לימודי� תורניי� וכלליי� באותו 24–18מצאו שצעירי� בני ) 42' בעמ, 12לעיל ה�ש ) (2017(

,  יותר למוזיקה לא דתיתמאזיני�, קוראי� יותר ספרות חילונית, היק�� יותר מהאוכלוסייה הכללית
לפי , מנגד. ורבי� מה� בעלי גישה ישירה לאינטרנט ללא סינו�, נכוני� יותר לעבוד במקו� עבודה מעורב

כהנר .  ומעלה מגלי� פתיחות גדולה יותר בשורה של סוגיות חברתיות35דווקא בני , 12ש "לעיל ה, כהנר
חלק , חלק מהנשאלי� כבר חית� חלק מילדיו(שרת פתיחות זו ליציבות גדולה יותר בחיי� האישיי� קו

 ).כבר יצא מהעול� הישיבתי לעבודה וכיוצא בזה
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��משתמש במחשב הביתי דר� ספ, או במסגרת לימודי���משתמש , ק אינטרנט כשר

�המחקר הנוכחי לא כלל שאלה כזאת אלא שתי . במחשב ביתי דר� ספק אינטרנט רגיל

האחת בנוגע לעצ� השימוש באינטרנט והשנייה בנוגע למאפייני הגלישה , שאלות אחרות

מאחר שזו הראתה דמיו� רב יותר , השקלול שביצעתי התמקד בשאלה הראשונה. באינטרנט

, טאבלט, אייפד, מחשב; �הא� יש ברשות� מכשיר הקולט אינטרנט(מל�ג לשאלת סקר ה

� וכללה את האפשרויות האלה?וכדומה :��יש, �לא ,��יש, ע� סינו� תחת כשרות רבנית ,

�, מאחר שלא היה נית� לחל� את המשקלות לשאלה מסקר מל�ג). �כ��, ע� סינו� מהחברה

, דמי� שעשיתי על החברה החרדיתחילצתי את המשקלות משני מחקרי� אמפיריי� קו

ולא באמצעות , שנעשו באמצעות שאלוני נייר שחולקו בריכוזי אוכלוסי� ועבודה חרדיי�

 מחקרי� אלה כללו שיעורי� גבוהי� יותר של משתתפי� שהצהירו על היעדר 138.האינטרנט

 לא 48%–45%(גבוהי� א� משיעורי הלא משתמשי� בסקר מל�ג , שימוש באינטרנט

לפיכ� בחירה בשקלול זה ).  בסקר הנוכחי�14.4% בסקר מל�ג ו34% לעומת משתמשי�

אכפה הנחה מחמירה על הסקר הנוכחי והביאה להפחתה ניכרת ממשקל� של משתמשי 

. האינטרנט בממצאי� ולהגדלה ניכרת של משקל� של מי שאינ� משתמשי אינטרנט

  .�2 ו1השקלול בוצע לפי ממוצע מחקרי� קודמי� 

ומחקר , מחקרי עבר, אה בי� שיעור המשתמשי� באינטרנט במחקר הנוכחיהשוו. 3לוח 

  )%�ב(מל�ג 

מדג�  
 נוכחי

מדג� 
 2קוד� 

מדג� 
 1קוד� 

בהתבסס על קוב� הנתוני� ( מדג� מל�ג
הדוח מדווח משו� מה על נתוני� ; הגולמיי�

 )שוני�
אינו בעלי� 
של מכשיר 

הקולט 
 אינטרנט 

 לא משתמשי� 34.3 48 45.1 14.4

שתמש מ
 בסינו� רבני

26.2 9 9.4 

משתמש 
 בסינו� חברה

14.2 9 8.8 

ללא הבחנה (גולשי� בבית דר� ספק כשר  17.4
  )סינו� רבני או סינו� מהחברה, בי� סוגי כשרות

 

משתמש 
 )ללא סינו�(

גולשי�  38 ;גולשי� בבית דר� ספק רגיל 7 33.9 36.9 45.2
 לימודי�/בעבודה

  מרכזיי� של סקר המל�גניתוח חוזר של ממצאי� . 2

על מנת להשלי� את התמונה בכמה פרמטרי� ביצעתי ניתוחי� חוזרי� של קוב� הנתוני� 

בראשית . של סקר המל�ג שהתקבל מהמל�ג לאחר בקשה שהוגשה לפי חוק חופש המידע

הוא מכיל לכאורה ; הדברי� יש לציי� כי קוב� הנתוני� הועבר בפורמט קשה לפיענוח

ומספור השאלות אינו תוא� את ,  שנשאלו לפי קוב� השאלו� של הסקרשאלות רבות מאלה

התשובות לחלק מהשאלות פוצלו לאור� כמה עמודות ללא ; זה שמופיע בקוב� השאלו�

 
 .בהתאמה, �2 ו1כניסויי� , 104לעיל ה�ש , �Barak-Correnמחקרי� אלה מדווחי� ב  138
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שאלה דוגמה אחת היא . נראה שבחלק מהשאלות חלה טעות בהזנת התשובות; היגיו� ברור

�?במסגרת אקדמית נפרדתת ללמוד /ה מעוניינ/�מהי הסיבה העיקרית לכ� שאת (14 .(

או מת� תשובה חופשית , שאלה זו אפשרה מענה על אחת מכמה תשובות שהוצעו לנבדקי�

 155 אלא כשאלה 14משו� מה השאלה מופיעה בקוב� לא כשאלה ). י�/פרט, �אחר(

ומשני צידי עמודת הנתוני� , )בלבול מספרי מסוג זה שכיח בקוב� הנתוני�, כאמור(

היינו מצפי� , לכאורה. q155_open, והשנייה, q15, האחת, דות הנקראותמופיעות שתי עמו

אול� בפועל יש , q155_openשכל תשובות הטקסט החופשי יופיעו בעמודה הנקראת 

ולא ברור מדוע וא� יש הבדל כלשהו בדר� שאלת , תשובות חופשיות בשתי העמודות

שיב תשובה חופשית אמור על זה יש להוסי� כי כל מי שה. השאלה שהצדיק את החלוקה

אול� מספר . י�/פרט, כמי שבחר בתשובה �אחר) 155(להיות מסומ� בשאלה המרכזית 

י� בשאלה המרכזית קט� בהרבה מהמספר הכולל של התשובות /פרט, המשיבי� �אחר

העמודה הנוספת .  מתאימה למספר תשובות ה�אחר��openונראה שרק עמודת ה, החופשיות

 אינה משויכת לא� אחת מ� התשובות בשאלה –פשיות רבות יותר  המכילה תשובות חו–

התאמה מספרית בי� �יש אי, נוס� על כל זאת. ולא ברור מי הנבדקי� שהשיבו לה, המרכזית

 �שהוא (מספר התשובות שהיו אמורות להימצא לשאלה למספר התשובות המופיעות בקוב

ורה להיות מוצגת רק למי שהשיב נראה שהשאלה הייתה אמ, לפי נוסח השאלו�). גדול יותר

לפי קוב� הניתוחי� ( משתתפי� 244קרי , את שלוש התשובות הראשונות בשאלה הקודמת

לפי אפשרות ). לפי הקוב� הגולמי שהועבר אלי (�254ו) שהועבר מהמל�ג לעודד נבו�

אול� מספר . 350היות מספר התשובות היה אמור ל, 45ש "שאני דנה בה בה, אחרת

מספר שונה במידה ניכרת מכל האפשרויות , 328התשובות המופיע בעמודה הרלוונטית הוא 

והמל�ג לא צירפה כל , קוב� הנתוני� אינו מכיל כל הסבר לפערי� ולליקויי� אלה. הנדונות

סדרי�� מסוג ��אי. אי� לדעת ממה הפערי� נובעי�, בהיעדר מידע נוס�. הסבר כזה בנפרד

, ואי� לדעת א� ה� מאפייני� ג� את קוב� הנתוני� המקורי, זה פשו לצערי בקוב� הנתוני�

עיבודי� שנועדו לדברי (או קשורי� לעיבודי� שעבר הקוב� לקראת העברת הנתוני� לידיי 

�). אול� לא היו אמורי� להביא לפערי� שאותרו, המל�ג להסיר סממני� מזהי� מהקוב

במיוחד כאשר אי� הסבר , שעשוי להשפיע על מהימנות הניתוחמדובר בסימ� מטריד , ככלל

  .מניח את הדעת לחריגות השונות

לפיכ� ערכתי כמה בדיקות מדגמיות לראות א� נית� לשחזר את הממצאי� המרכזיי� 

אומנ� בדיקות כאלה אינ� יכולות . שעליה� מדווח דוח המל�ג נתוני� שהועברו לידיי

הימנות הניתוח א� הפגמי� שנפלו בקוב� מופיעי� ג� לקבוע את איכות הנתוני� ואת מ

אול� מטרת� הייתה לוודא לכל הפחות כי סט הנתוני� שהועבר אליי זהה במידה , במקור

 10, )עניי� בלימודי� אקדמיי� (4לש� כ� ניתחתי את התשובות לשאלות . רבה לסט המקורי

נכונות ללמידה בקמפוס  (�13ו) נכונות ללמידה במסגרות שאינ� מותאמות לציבור החרדי(

על מנת לא להעמיס  (�13 ו4 ושאלות �10 ו4וכ� את ההצלבה בי� שאלות ) מופרד לחלוטי�

בכל שלוש השאלות ).  מפורטות כא��10 ו4על הנספח יותר מ� המידה הראויה רק תוצאות 

פר אי� אחידות בי� מספר הנבדקי� שדווח בסקר המל�ג או מאוחר יותר לעודד נבו� ובי� מס

�ע� זאת בשורה . ולא ברור מה מקור הסטייה המספרית, הנבדקי� שאיתרתי אני בקוב
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התחתונה התוצאות המדווחות במחקר מל�ג קרובות מאוד לתוצאות הבדיקה החוזרת של 

  .הקוב� על א� התזוזות המספריות האמורות

שהועבר בקוב� .  נבדקי�537 סקר מל�ג מדווח על –עניי� בלימודי� אקדמיי� : 4שאלה 

הדוח , כפי הנראה;  נבדקי� לא ענו לשאלה21, מתוכ�.  משיבי� לשאלה זו572לידיי יש 

 14ג� א� אי� מחשיבי� את הנבדקי� הללו יש פער של . השמיט אות� מהניתוח כליל

�פער זה מתפרס , כפי שנית� לראות בטבלה מטה. תשובות בי� הנתו� שדווח לנתו� בקוב

לאלה , פחות או יותר, התוצאות זהות, על א� האמור. ות התשובהטיפי� טיפי� על כל קטגורי

 מעונייני� בלימודי� 51%בניתוח של הנתוני� שהועברו אליי : המדווחות במחקר מל�ג

  . אינ� מעונייני� כלל�37%ו,  במידה מועטה8%, אקדמיי� במידה בינונית או רבה

  ג" דוח המל�ג לקוב� נתוני� מלהשוואת מידת העניי� בלימודי� אקדמיי� בי� נתוני. 4לוח 

מידת עניי� בלימודי� 
 אקדמיי�

נתוני� מחקר 
 )משיבי�(מל�ג 

נתוני� מחקר 
 (%)מל�ג 

קוב� נתוני� 
 )משיבי�(ג "מל

קוב� נתוני� 
 (%)ג "מל

 3.7 21 מופיע לא מופיע לא לא השיבו
 37.1 212 37.3 200 כלל לא

 8.4 48 8.9 48 במידה מועטה
 18.5 106 19.3 104 במידה בינונית

 32.3 185 34.6 186 במידה רבה
 N=537 100% N=572 100% כ"סה

 בקוב� שהועבר לידיי יש – נכונות ללמוד במסגרות לא מותאמות לציבור החרדי: 10שאלה 

 לא ענו על השאלה או שלא הוצגה לה� א� שהייתה אמורה להיות 6מתוכ� ;  נבדקי�572

המחקר לא דיווח על מספר המשיבי� . הניתוח כלילמחקר מל�ג השמיט אות� מ; מוצגת

 נבדקי� 558אול� הניתוחי� הנוספי� שנעשו לבקשת עודד נבו� מצייני� , שענו לשאלה זו

מבחינת הממצאי� עצמ� כמעט אי� . ג� כא� מקור הפער אינו ידוע). כולל אלה שלא ענו(

 79.1%לעומת  ( השיבו �כלל לא� לאפשרות ללמוד לימודי� מעורבי�78.3%: שינוי

הניתוחי� שנערכו עבור נבו� בידי הסטטיסטיקאית , למעשה; המדווחי� בסקר מל�ג

 מאחר שמחקר מל�ג �79%שניתחה את הסקר במקור מראי� כי שיעור המתנגדי� דווח כ

  ).השמיט את הנבדקי� שלא ענו לשאלה מהתוצאות

תוני� שהועבר לידיי יוער כי בקוב� הנ. פערי� קלי� אלה התבררו ג� בבדיקות האחרות

ולכ� לא ייתכ� שהפער נוצר , לא פחות, מאלה המדווחות במחקר המל�גרבות יש תצפיות 

הסלקצייה שנעשתה ). למשל מחשש שיזוהו בניתוח(משו� שהסירו מהקוב� תצפיות 

א� הסיבות לה אינ� , הסלקצייה אינה גדולה. בנתוני� של מחקר המל�ג היא אפוא אחרת

  .ברורות

  משלימי� של סקר מל�גניתוחי� 

חלקי� ניכרי� מסקר מל�ג אינ� מהימני� בשל ליקויי� בניסוח , כפי שפורט בהרחבה מעלה

בעיקר מרבית השאלות שקדמו . אול� אי� הדבר מאפיי� את כל השאלות בסקר. הסקר

והחשש מהטיית תשובות הנשאלי� בשאלות אלה ,  נוסחו ניסוח ניטרלי יחסית10לשאלה 
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ג� מאחר שה� קודמות לשאלה , )� לא נית� להפיק מה� את כלל המידע הרצויג� א(אינו רב 

, ע� זאת הניתוח של שאלות אלה בסקר המל�ג הוא בסיסי.  ואינ� ממוסגרות לאורה10

  .ולמעשה מתמצה בספירת תשובות בכל שאלה מבלי לבחו� קשרי� אפשריי� בי� השאלות

דבר זהות השיקולי� המתואמי� על אחת השאלות שנית� לבחו� בתחכו� רב יותר היא ב

אומנ� סקר אינו מכשיר . פני הדברי� במידה ניכרת ע� רמת העניי� בלימודי� אקדמיי�

ולפיכ� הבחינה המתאמית אינה יכולה כשלעצמה , שמאפשר מענה על שאלות סיבתיות

אול� בדר� כלל מתא� הוא . לזהות את הסיבות לעניי� או היעדרו בלימודי� אקדמיי�

בחנתי אפוא את המתא� בי� . קציה ראשונית טובה לקיומו האפשרי של קשר סיבתיאינדי

העוסקות , 8–5לשאלות )  בשאלו� המל�ג4שאלה (מידת העניי� בלימודי� אקדמיי� 

בגורמי� השוני� שעליה� נשאלו המשיבי� כמסבירי� את מידת העניי� שלה� בלימודי� 

אול� בחינה , המשיבי� שבחרו בכל גור�אומנ� מחקר המל�ג דיווח את שיעור . אקדמיי�

 בי� מידת העניי� ובי� קשרשל המתא� בי� התשובות יכולה לספק אינדיקציה לקיומו של 

  .שיקולי� שוני� אחרי�

תוצאות הבחינה המתאמית מעידות כי השיקול בעל המתא� הגבוה ביותר ע� עניי� 

בהתקדמות בעבודה ופיתוח הוא הרצו� , בפער עצו� מיתר השיקולי�, בלימודי� אקדמיי�

שיקול שלילי . במדעי החברה מתא� כזה נחשב חזק מאוד). r=.634, p < .001(קריירה 

יתר ). r=-.38, p < .001(בעוצמה בינונית אצל הגברי� הוא חשש לפגיעה בלימודי קודש 

אומנ� יש קורלציה מובהקת בי� עניי� בלימודי� אקדמיי� ובי� . הקורלציות אינ� גבוהות

קורלציה , )p=.04( בלבד r = .086אול� זו עומדת על , שש לפגיעה באורח החיי� החרדיח

קורלציות נוספות מובהקות אול� בעלות גודל זניח ה� עניי� בתחו� הלימוד וחשש . חלשה

). ג"שאלה זו הופנתה לנשי� בלבד בסקר המל, כזכור; אצל הנשי�(לאיזו� ע� חיי משפחה 

וס� על המרכזיות של שיקולי� פרקטיי� בתמונת העניי� נתוני� אלה שופכי� אור נ

  .בלימודי� אקדמיי� בחברה החרדית

השאלה האחרונה שנשאלו הנבדקי� : ניתוח השאלה הפתוחה המסכמת של סקר המל�ג

מה לדעת� יסייע לחרדי� להשתלב , �לסיכו�: בסיומו של סקר המל�ג היא שאלה פתוחה

תשובות לשאלות פתוחות אינ� , טבע הדברי�� מ?בהצלחה במסגרות לימוד אקדמאיות

. וכל ניסיו� לקודד אות� כמותית מערב שיקול דעת ופרשנות, מאפשרות ניתוח כמותי רגיל

מיקו� השאלה בסו� הסקר מביא לכ� שהתשובות הניתנות לה מושפעות , נוס� על זה

, מהדר� שבה הנבדקי� הבינו את הסקר ואת מטרתו, מהשאלות שנשאלו במהל� הסקר

ייתכ� שמסיבות אלה מחקר המל�ג אינו כולל . מעייפות הנבדקי� וכיוצא בזה, מאור� הסקר

הג� ששאלה זו מוגבלת מכל הסיבות האמורות , מכל מקו�. פרק המנתח את ממצאי השאלה

קודדנו את התשובות שניתנו לה , לא למחקר המל�ג ולא למחקר הנוכחי, ואינה קרדינלית

בהנחיה צמודה , קידוד התשובות ביצעה עוזרת מחקר חרדיתאת . לצור� השלמת התמונה

דיו� בתמות , חילו� ֵתמות, שכללה כמה סבבי� של קריאת התשובות, ובשיטה איטרטיבית

לאחר מכ� קודדו התשובות . בצוות המחקר וגיבוש קטגוריות הקידוד לפי התמות המרכזיות

  .ות שצוינו לעילבכפו� למגבלות המובנ,  מפרטת את הממצאי�3טבלה . בהתא�
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מה לדעת� יסייע לחרדי� , �לסיכו�: ֵתמות חוזרות במענה לשאלה הפתוחה. 5לוח 

  �?להשתלב בהצלחה במסגרות לימוד אקדמיות

שיעור הנבדקי� שאזכרו את  ֵתמה
התמה מבי� כלל הנבדקי� 

 )=982N(במדג� 

מספר הנבדקי� 
 שאזכרו את התמה

 213 22% )כולל מלגות(התאמה כלכלית 
 19 2% אי קבלה מקילי�תנ

 73 7.4% אפשרויות להשתלבות בתעסוקה
 20 2% לימודי ליבה במוסדות החרדי�
 25 2.5% מרכזי לימוד בריכוזי� חרדיי�

אור� לימודי� לתואר מותא� לאימהות 
 ולאברכי�

5% 48 

 71 7.2% שעות מותאמות
 92 9.4% דעת תורה

 257 26% הפרדה מגדרית
 180 18% )כללי(י� החרדי התחשבות באורח החי

  תכני� מותאמי� למגזר החרדי
 מקצועות מותאמי� למגזר החרדי

13% 129 

 150 15% אחר
התנגדות ללימודי /כלו� לא יעזור

 חרדי� באקדמיה
7% 70 

 16%.  מאחר שחלק מהנבדקי� העלו יותר מתמה אחת�100%המספרי� אינ� מסתכמי� ל: הערה
 . לא השיבו כלל לשאלהמהנבדקי� השיבו �לא יודע� או

הנבדקי� העלו הצעות מגוונות בתגובה להזמנה הכללית להצביע על , כפי שנית� לראות

פיזור זה ראוי . מי ישימה יותר ומי פחות, דרכי� שיסייעו לשילוב חרדי� במסגרות אקדמיות

לציו� מאחר שהוא מספק עדות מסוימת לריבוי ולמגוו� הדעות הקיימות בחברה החרדית 

לא הייתה דר� פעולה שאוזכרה לחיוב או לשלילה בידי רוב ; וגע ללימודי� אקדמיי�בנ

א� אחת מדרכי הפעולה לא זכתה לתמיכת� של יותר מרבע , יתר על כ�; הנבדקי�

 26%שציינו אותה , הדברי� ראויי� לציו� בעיקר בנוגע להפרדה מגדרית. מהנבדקי� בקירוב

זכור גבוה בהרבה בסיומו של סקר שרוב שאלותיו היה נית� לצפות לשיעור א. מהנבדקי�

מספר . עסקו בהפרדה מגדרית ואגב כ� הטרימו שוב ושוב את חשיבותה לסוגיה הנדונה

הדגיש תמה שהסקר כמעט לא עסק בה והיא התאמת )  מהנבדקי��22%כ(נבדקי� דומה 

 או מת� כולל הורדת שכר הלימוד, הלימודי� ליכולות הכלכליות של הסטודנטי� החרדי�

מעניי� כי מיעוט קט� בלבד של הנבדקי� הצביע על תמיכת הרבני� כגור� שיכול . מלגות

מיעוט קט� של הנבדקי� הצביע על הקלת תנאי הכניסה , נוס� על זה). 9.4%(לסייע 

בניגוד למחקרי� המראי� כי , ללימודי� אקדמיי� או לימוד לימודי ליבה כגורמי� חשובי�

אגב , א� מוביל,  גור� מרכזי המאפשר לחרדי� להתקבל לאקדמיהתנאי קבלה מקילי� ה�

  139.לשיעור נשירה גבוה בהמש� התואר, כ�

 
  .2 לעיל ה�ש ,רגב  139
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 140נוסח השאלו� ששימש במחקר הנוכחי. 3

141נוסח שאלו� המל�ג.  4
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