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  תקציר

עבודה עוסקת בנושא של "משמעות העבודה" מתו� הפרספקטיבה של גברי� חרדי� המועסקי� ה

מתו�  9%�טק בישראל. הקהילה החרדית מהווה מיעוט בחברה הישראלית (כ�ההייבענ# 

). 1%� טק מהווי� מיעוט זעיר (פחות מ�האוכלוסייה היהודית), והגברי� החרדי� המועסקי� בהיי

  עבודה זו עוסקת ביחסי� רב תרבותיי� בשוק העבודה, מתו� הפרספקטיבה של המיעוט.

בדיו, בנכונות� להשקיע שעות רבות בעבודת�, ובחיי� טק ידוע במסירות של עו�ענ# ההיי

החברתיי� שהוא מאפשר לעובדי� במסגרת העבודה. בחברה החרדית בישראל, גברי� מצופי� 

� ושינויי� חברתיי� שעוברת החברה יי� כלכלציאילולהקדיש את עיקר זמנ� ומרצ� ללימוד תורה. 

  טק.� , חלק קט� מה� בענ# ההיימובילי� כיו� גברי� חרדי� רבי� לצאת לשוק העבודה

מטרת המחקר הינה ניתוח תפיסות העבודה של פרטי� השייכי� לקבוצת מיעוט בחברה רב 

טק מהווי� את מקרה הבוח� דרכו אדו� בתופעה. �חרדי� המועסקי� בענ# ההייגברי� התרבותית. ה

�בדי� בהיי) מהי משמעות העבודה בקרב החרדי� העו1המחקר נסוב סביב שתי שאלות מחקר: (

הרווחות העובדי� קונפליקט בי� תפיסות העבודה בחברה החרדית לתפיסות חווי� ) הא� 2(� טק?, ו

  קונפליקט, כיצד הוא מיושב?  אכ� קיי�טק?, וא� �בחברת ההיי

בתפיסות העבודה באופ� מעמיק. המחקר  דיו�המאפשרת שיטה שיטת המחקר היא איכותנית, 

ת עומק. עשרי� מתוכ� ע� גברי� חרדי� המועסקי� בחברות מתבסס על עשרי� ושלושה ראיונו

טק, ושלושה ראיונות ע� מומחי� בתחו�. ניתוח הראיונות כלל טריאנגולציה של שיטות ניתוח: �היי

צורני, ניתוח תחו� וטקסונומיה. בסיס נתוני� נוס# הינו �ניתוח תוכ� קטגוריאלי, ניתוח קטגוריאלי

שאלות  105במסגרת זאת נותחו  שתלבות של חרדי� בענ#.טקסטי� העוסקי� בנושא ההמאגר 

טק, ושישה מסמכי� העוסקי� בהנחיות �לרבני�, הקשורות לעבודה בענ# ההיישהופנו הלכתיות 

טק חרדי�. ניתוח הטקסטי� התבצע על פי עקרונות של סמיכות נושאית, �הלכתיות לעובדי היי

  רגישות תיאורטית ורפלקסיביות.

ר הראשונה, מהממצאי� עולה כי ישנ� שלוש משמעויות עיקריות שניתנות באשר לשאלת המחק

שתופסי� את היציאה לעבודה: המשמעות הראשונה "עבודה כאילו+" מאפיינת את המרואייני� 

� התורניי�; הלימודיבלהמשי�  הנה, על א# שהשאיפה שלה� )מתו� אילו+ כלכלילעבודה כהכרח (

 –או קושי  –מיצוי  י�פיינת את המרואייני� אשר חשהמשמעות השנייה "עבודה כמוצא" מא

בלימודי� התורניי�, והעבודה משמשת לה� מוצא ומקו� להביא את יכולותיה� לידי ביטוי; 

המשמעות השלישית "עבודה כאידיאל" מאפיינת את המרואייני� הרואי� ביציאה לעבודה, או 

אייני� אילו קוראי� תיגר על אתיקת בשילוב של עבודה ולימוד תורה, את הדר� האידיאלית, מרו

שלוש קבוצות של מרואייני�, אשר  מגדירותהעבודה החרדית המקובלת. שלוש התמות האלו 

ההתמודדות אתו, ועל כ� החלוקה לקבוצות שימשה ג�  אופ�זו מזו בחוויית הקונפליקט וב תנבדלו

  בשאלת המחקר השנייה.

i.  
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�שאלו רבני� בנושאי� הקשורי� לעבודה בהיישנ השאלות מניתוח, באשר לשאלת המחקר השנייה

החרדי: "קונפליקטי� הלכתיי�",  העובדישנ� שני סוגי קונפליקט המאפייני� את  עלה טק,

הקשורי� לפער בי� מה שנדרש מהעובד במסגרת ההלכה, לבי� המסגרת המחייבת במקו� העבודה; 

טק, �תיי� בחברת ההייו"קונפליקטי� ברוח ההלכה", הקשורי� ליחסי� הבינאישיי� והחבר

על בעיקר  ע� זאת, תשובות המרואייני� הצביעושלעיתי� חורגי� מ� האווירה ההלכתית המקובלת. 

בקבוצה הראשונה "עבודה כאילו+" ניכר כי הקושי הוא מול החברה : קונפליקטי� ב"רוח ההלכה"

פציפית ע� החילונית בארגו�; בקבוצה השנייה "עבודה כמוצא" הקושי התרכז בהתמודדות ס

סיטואציות בעייתיות בארגו�; בקבוצה השלישית "עבודה כאידיאל" עיקר הקושי של העובדי� נמצא 

  מול החברה החרדית, כאשר חוקי ההלכה והל� הרוח במגזר טעוני� שינוי בעיניה�.

. ג� תגובה בי� המרואייני�דרכי השונות בהממצאי� לגבי דרכי ההתמודדות ע� הקונפליקט מראי� 

זה, לצורכי הדיו�, נעשתה הפרדה בי� הקבוצות שהוגדרו על ידי התמות המרכזיות בשאלת  בחלק

התמודדות דומיננטית שאפיינה את  צורתמשמעות העבודה. בכל אחת מ� הקבוצות נמצאה 

כדר�  'הפרדה'ב נקטו עולה כי, )עבודה כ'אילו+'( קבוצה הראשונהמתשובות המרואייני� בהקבוצה: 

במישור  של הפרדה שוני� ביטויי�, ההפרדה כללה התעוררונפליקטי� שלהתמודדות ע� קו

התרבותי, האישי והבינאישי, כאשר אצל חלק מהמרואייני� נמצא יותר ממישור אחד של הפרדה; 

קונפליקט התאפיינה ל התגובה ) עולה כיעבודה כ'מוצא'( בקבוצה השנייהמתשובות המרואייני� 

שתלבות, הימנעות מחיכוכי� וייחס סלחני כלפי המעסיק; בקבוצה , כאשר ניכר הרצו� לה'פסיביות'ב

הייתה שעלתה מהראיונות  לקונפליקט הדומיננטית תגובהדר� ה )עבודה כ'אידיאל'(השלישית 

  התאפיינה בחשיבה עצמאית ומקורית, גמישות הלכתית והתבוננות פנימית.ו, 'עצמאית'

באה קת במשמעות העבודה, כאשר החדשנות ממצאי התזה מדגישי� זוויות נוספת בתאוריה העוס

בפרטי� השייכי� לקבוצות מיעוט תרבותית, בה אתיקת העבודה שונה  לידי ביטוי בהתמקדות

בתכלית מאתיקת העבודה בחברה המעסיקה. בעוד משמעות העבודה נידונה לרוב באופ� מנותק 

תה של משמעות מהתנהלות הפרט בארגו� ומתפיסותיו הקודמות, מחקר זה מראה את חשיבו

ואת התעצבותה לאור תפיסות עבודה  ,התנהלות הפרט בארגו�של נוספי� האספקטי� על ההעבודה 

  שונות.

מציגה שלושה סוגי 'טיפוסי�'. בהתא� לכל ה על סמ� הממצאי� והדיו� הוצעה בעבודה זאת סכמה

ליקט הסכמה את הקשר בי� משמעות העבודה, תפיסות הקונפבוחנת אחד מטיפוסי� השוני� 

  הפרטי� להתמודד אתו. בוחרי� אופ� בווה

  

תרבותית, ניהול שונות, שילוב מיעוטי� בשוק העבודה, �מילות מפתח: משמעות העבודה, חברה רב

 .יציאה לעבודה בקרב בני ישיבות
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 מבוא 2

, כשני שליש מתוכ� גברי�. 271,300טק בישראל על �מספר השכירי� בתחו� ההייעמד  2011בשנת 

ועסקי� בענ# עמד על כשני אחוזי� המ ונשי�) גברי�( אחוז החרדי�  2013ערכות לשנת על פי ה

משמעותית ממשקל� אחוז הנמו�  ) 2013; זק 2010י#, שנקר ותנורי, פוקס, קר�יעקובי, טסל, פז(

הינ� נשי�, שחלק�  בענ# מרבית המועסקי� ).2014 למ"ס,( 1באוכלוסייה, העומד על כתשעה אחוזי�

מספר . )�2014 בתנאי� של ניצול (גלבוע, תנאי שכר נמוכי�, במרכזי� ייעודיי�, לעיתימועסקות ב

השתתפות� של בשני� האחרונות . אול� מוער� בפחות מאחוז בודדטק �החרדי� בהייהגברי� 

, המעידה על כ� טק צוברת תאוצה הזוכה להתייחסות תקשורתית נרחבת�גברי� חרדי� בשוק ההיי

; פר+, 2014; נוימ�, 2013; יעקב, 2013בהאר, ; 2012אמסטרדמסקי, ( ת דר�שמדובר בתופעה פורצ

טק מציבה אתגרי� ה� לעובדי� המתמודדי� ע� �). השתתפות� של גברי� חרדי� בענ# ההיי2013

מות במקו� עבודה שוני�, וה� לחברות בענ# הנדרשות להתאהחילונית וערכי העבודה הסביבת 

  י�.העבודה והתחשבות באילוצי� שונ

טק �תופעה זאת של השתלבות מיעוטי� בשוק העבודה הכללי אינה ייחודית לחרדי� בשוק ההיי

הישראלי, ומאפיינת חברות רב תרבותיות רבות, בה� מבקשי� מיעוטי� להשתלב בשוק העבודה 

ulticultural Mהכללי. התופעה נידונה במחקר במונחי� של ארגוני� רב תרבותיי� (

sorganization(2שו ,) נות בארגוני�iversity in organizationsD(3 ) וניהול שונותDiversity 

management(4 עבודה זאת מבקשת להסיט את נקודת המבט הדומיננטית במחקר היו� מהאופ� .

שבו הארגו� אמור לקלוט או לנהל את הפרט, ולהתייחס לאופ� שבו מועסקי� השייכי� לקבוצת 

זה יוצא מנקודת הנחה כי ההתמקדות בנקודת המבט של הפרט מחקר  .י� את העבודהסמיעוט תופ

  .בסיס לניהול השונות ולהבנת הארגו� הרב תרבותי מהווה

                                                           
1
פי ההגדרה לשאלה "מיהו חרדי" שנויה במחלוקת, כאשר הגדרות שונות מובילות להערכות מספריות שונות. על  

הערכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המובאות כא�, הקביעה מיהו חרדי נעשתה על פי הגדרה עצמית אצל בני עשרי� 
  ומעלה, כאשר האחוזי� ה� מתו� האוכלוסייה היהודית.

2
המחקר העוסק בארגוני� רב תרבותיי� מתייחס להשלכות של המציאות הגלובלית בה ארגוני� הפכו למעסיקי� של  

ה מתרבויות שונות ולאומי� שוני�. חלק ניכר ממנו מתייחס לדר� בה נית� לפתח ארגו� רב תרבותי (ישנה אוכלוסיי
.Academy of  Cox Jr, T. (1991). The multicultural organizationחפיפה מסוימת לניהול שונות) להרחבה: 

.47-34 , 5,Executive tManagemen :וכ� he multicultural organization: A Creating t Cox Jr, T. (2001).

Bass.-. Josseystrategy for capturing the power of diversity .  
3
ההתייחסות המחקרית לשונות בארגוני� כוללת את ההשלכות של קיומ� של אוכלוסייה מגוונת בארגוני�. יש עיסוק  

וני� לארגו� רב תרבותי, לרוב "שונות" תהיה קשורה רב ביתרונות והחסרונות לארגו�. לעיתי� יש ערבוב בי� שונות בארג
להבדלי� מינוריי� בי� העובדי�, בעוד ארגו� רב תרבותי יכלול עובדי� ממדינות שונות שהפער ביניה� ניכר יותר. 

.Williams, K. Y., & O'Reilly, C. A. (1998). Demography and diversity in  Bell, M. (2011)להרחבה: 

140-, 7720 ,Research in organizational behavior ns: A review of 40 years of research.organizatio .  
4
המחקר בניהול שונות עוסק בהיבטי� הניהוליי� של ארגו� המכיל אוכלוסייה מגוונת. ניהול השונות בהיבט הזה הוא  

 ancevich, J. M. (1999). Diversity Gilbert, J. A., Stead, B. A., & Ivש� לפרדיגמה ניהולית.  להרחבה:

76-(1), 6121 ,Journal of business ethics management: A new organizational paradigm.   :וכ�Flood, R. L., 

& Romm, N. R. (1996). Diversity management: Triple loop learning  Chicherster: Wiley.
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בישראל. מקרה בוח�  טק�העסקת גברי� החרדי� בחברות היי מקרה הבוח� הנידו� במחקר זה הינו

וסייה הנקלטת ובי� קיי� פער בולט בי� הערכי� של האוכל ,מאחר ועל פניו, במיוחדמעניי� זה הנו 

ידי חרדי�, בשונה מנשי�, אינ� מעודדי� לצאת לעבודה על � כי גברי מחקרי� מראי� ערכי הארגו�.

וא# עלולי� לסבול מסנקציות בשל היציאה לעבודה. הספרות  רבני� ומנהיגי החברה החרדית

מוד תורה בהתא� לכ� ליבחברה החרדית הינו "הסתפקות במועט". ער� מרכזי הקיימת מראה כי 

 בקרב רוב כאשרעל יציאה לעבודה.  נחשבי� עדיפי�א# בעוני,  רבי�ובמקרי�  וחיי� בצמצו�,

יוצאי� לעבודה יחס� אליה הינו כאל משרה, דהיינו כאמצעי השתכרות אליו ה� הגברי� חרדי� ה

 ,Shahar ;2000; שלג 2008; קפל�, 1991; פרידמ�, 2004(לופו,  נאלצי� לפנות בשל מצוקה כלכלית 

Weinfeld & Schnoor, 1997.(  טק מתייחסי� הפרטי� � מאיד�, הספרות מראה כי בחברות היי

 אתווא# כאל ייעוד ושליחות ומסירות� של העובדי� לארגו� והזדהות�  קריירהלעבודה כאל 

טק יש לפעול ב"תנאי מירו+", לחפש הזדמנויות ולשאו# �בחברות ההייבכדי לשרוד גבוהה. 

למטרה בפני עצמה ולכלי נאי� המובילי� לכ� שהקריירה האישית הופכת לעיתי� להתקדמות, ת

 ).Kunda, 1992 Mejia, 1997;-Diaz & Gomez; Baugh & Roberts, 1994להגשמה עצמית (

, על ידי הגברי� החרדי� העובדי� טק�מחקר זה יבח� את המשמעות המוקנית לעבודה בענ# ההיי

 נההחשיבות המחקר  מבחינה זו, .לעבודה המודגמות בספרות לאור התפיסות השונות ביחס זאת

מחקר זה עוסק בתפיסות  שכבר משולבת בשוק העבודה הכללי, כאשר התמקדות באוכלוסייהב

  של הפרטי� העובדי� בפועל. העבודה ובמשמעותה מתו� הפרספקטיבה

 הקשורהית בספרות המחקר עוסק סקירת הספרות תתחלק לשני חלקי� מרכזיי�. החלק הראשו�

מקרה הבוח�, בספרות המתייחסת ל עוסקהחלק השני  במשמעות העבודה ובארגוני� רב תרבותיי�.

  טק בישראל.�גברי� חרדי� בענ# ההיי

2.1  :  תפיסות העבודה של הפרט בארגו רב תרבותיחלק ראשו

זה עוסק בתפיסות העבודה מתו� הפרספקטיבה של הארגו� הרב תרבותי, ומנקודת המבט של  חלק

לספרות העוסקת בתחו� משמעות העבודה, ובעיקר לשלושת ראשית אתייחס  בחלק זההפרט. 

עבודה כמשרה, ): Rosso, Dekas & Wrzesniewski )2010לעבודה שמציעי�  ות ההתייחסותאפשרוי

  .ייעודעבודה כקריירה, ועבודה כ

ארגוני� משפיעה על כיצד רב תרבותיות בר העוסק ברב תרבותיות בארגוני�, ואתייחס למחק ,שנית

. הספרות הרב תרבותית בארגוני� מתייחסת לרוב לזווית של הארגו�, ועל העובדי� בו הארגו�

. כדי לאפיי� את החרדי� בעול� לעיתי� במונחי תועלת והפסד, ושמה דגש על היבטי� ניהוליי�

  טק נתייחס למושג "רב תרבותיות עבה" השאול מתחו� מדעי המדינה.� ההיי

יש לישי מתייחס לאופי היחסי� הרב תרבותיי�. במחקר זה העוסק בפערי� ערכיי�, השכיוו� ה

לצור� כ� נשתמש באבחנתה של תמיר  רב תרבותי בהתחשב בערכי� ותפיסות.לאפיי� את השוני ה

. תמיר מתייחסת בהרחבה לפערי� ערכיי� 'דקה'לרב תרבותיות  'עבה') בי� רב תרבותיות 1998(

ברר כמהותית ביחס למחקר זה המתמקד בתפיסות ת. אבחנה זאת ת'עבה'ת המאפייני� רב תרבותיו
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הפרט, בפערי� בערכי העבודה ובאופ� בו מתמרני� הפרטי� בי� מערכות המשמעות, המצויי� פחות 

  בספרות העוסקת בנושא השונות בארגוני�.

תית, בה עוסק הרביעי הינו הזווית של הפרטי� בני קבוצת המיעוט בתו� המערכת הרב תרבו כיוו�ה

המועסקי� חצויי� בי� שתי סביבות חברתיות המחקר. בשל הניגוד בי� מערכות הערכי�, נראה כי 

תרבויות והשאלה הינה כיצד נבנית משמעות העבודה לאור הסתירה בהנחות הבסיס הערכיות של 

Social Identity Theory ")ner, Tajfel, & Tur"� ה תנשתמש בתיאוריי הסביבות אלה. לצור� ז

Tajfel, & Turner, 1986, 1979(. שואפת להסביר את הדר� בה מתעצבות תפיסותיו של  ותיאוריה ז

הפרט מתו� הסביבה בה גדל, ועד לתרבויות אית� נפגש במהל� חייו. התיאוריה תשמש אותנו בכדי 

 להסביר את האופ� בו מתעצבות תפיסות העבודה של הפרט, ולהסביר את האופ� בו ה� מושפעות

  .בסביבת העבודה מהאינטראקציות השונות

  משמעות העבודה 2.1.1

היציאה לעבודה שנתפסה בעבר כהכרח קיומי, נתפסת כיו� כמעניקה ער� חברתי ומשמעות מעבר 

 ,Harpaz, 2002; Mannheim & Rain, 1981; Morse & Weiss, 1955; Warrלתועלת הכלכלית (

עבודה דר� מה שמכונה "שאלת הזכייה ). מחקרי� לא מעטי� בחנו את נושא משמעות ה1982

 & e.g., Claesבלוטו". שאלה זו בוחנת הא� פרטי� יתמידו בעבודת� בהעדר אילוצי� כלכליי� (

Ruiz-Quintanilla, 1994; Morse and Weiss, 1955; Highhouse, Zickar, & Yankelevich, 

ילו לא נצרכו לכ�. במחקר ), מרבית הנשאלי� במחקרי� השיבו שהיו ממשיכי� לעבוד ג� א2010

 & Arvey, Harpaz(מה� ממשיכי� לעבוד  86%�שנער� בקרב זוכי� לוטו בפועל נמצא כי למעלה מ

Liao, 2004(.  

וני� מתייחסי� לנושא מחקרי� ש .מבוזר ואינטרדיסציפלינריהנו  המחקר בתחו� משמעות העבודה

 טית קוהרנטית למחקר בתחו�.המקשות על גיבוש מסגרת תיאור שונות פרספקטיבותהמשמעות מ

בנושא משמעות העבודה, נית� ) Rosso et al )2010שערכו  סקירה של הספרות האקדמאיתעל פי 

ארבעה תחומי� עיקריי�: השפעות עצמיות, השפעה של את ההשפעות על משמעות העבודה ל לחלק

ל ההשפעות אחרי�, התייחסות תרבותית לעבודה וחיי� רוחניי�. הדגש הסוציולוגי הינו ע

  על משמעות העבודה. התפיסה העצמיתהחיצוניות ואילו הפסיכולוגיה מתמקדת בהשפעות 

נית� לסווג את ההתייחסות של הפרט לעבודה לשלוש אוריינטציות ) Rosso et al )2010על פי  

 5ייעוד, ועבודה כ)work as a career( , עבודה כקריירה)work as a job( עיקריות: עבודה כמשרה

)work as a calling( . התייחסות לעבודה כמשרה מאפיינת אנשי� המדגישי� את האספקטי�

 ,Wrzesniewski, McCauleyהפיננסי� של העבודה ומוצאי� סיפוק והנאה מחו+ למסגרת העבודה (

                                                           
5
כתכלית, שאיפה או מקצוע (במוב� של משלח יד). התרגו� ייעוד הוא המתאי� ביותר  "callingנית� לתרג� את המונח " 

  בעיני, משו� שהוא משק# בצורה הטובה ביותר את ההגדרה.
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Rozin, & Schwartz, 1997 ,ההתייחסות לעבודה כקריירה מאפיינת את השמי� דגש על הערכה ;(

) ואילו Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler & Tipton, 1985חברתי (קידו� וסטאטוס 

המתייחסי� לעבודה כייעוד מקני� חשיבות לעבודה בפני עצמה, חשי� סיפוק מעבודת� וחווי� 

). מבט ראשוני בספרות מגלה כי בחברה החרדית Wrzesniewski et al., 1997תחושת שליחות (

טק היחס הרווח לעבודה הינו כקריירה, ולעיתי� א# �ברות ההייהיחס לעבודה הינו כמשרה ואילו בח

  טק)� (מקורות: קונדה להיי ייעודכ

  רב תרבותיות בארגוני� 2.1.2

ארגוני� במדינות רב תרבותיות נדרשי� להתמודד ע� אוכלוסיות שונות בארגו�, א� בשל חוקי� 

התיאוריה הרב . בעבודה לשלב אוכלוסיות מגוונות האוסרי� על אפליה, וא� מתו� רצו� של הארגו�

תרבותית בארגוני� עוסקת ברובה במישור הארגוני: כיצד לנהל בצורה מוצלחת את הארגו� הרב 

), לנצל את יתרונות הגיוו�, Findler, Wind, & Mor Barak, 2007; Mor-Barak, 2005תרבותי (

), Cox, 2001; Gilbert at al, 1999ולמזער את ה'עלויות'  הכרוכות בו על ידי ניהול גיוו� יעיל (

  ). Von Bergen, Soper, & Foster, 2002וחשיבות ההכשרה ביצירת תרבות ארגונית מגוונת (

 יעילות כמקד� נתפס הגיוו�להשפעה של שילוב אוכלוסיות שונות בארגו�. מחד,  יחסהמחקר חלוק ב

 יעיל עבודה למקו� יביאו שוני� מרקעי� אנשי� של מגוונות עבודה ושיטות גישות בשל ההנחה כי

 חשיבה פיתוח הינו טק�והיי היזמות בתחו� בולט. היתרו� ה)Thomas & Ely, 1996( יותר

כתוצאה מכ� ו ,המקובלות בדרכי� שלא, �יחדשני לפתרונות מובילה יצירתיות :בארגו� יצירתיות

). Amabile, Barsade, Mueller, & Staw, 2005( הארגו� ושל הפרט של יותר גבוהה לותיליע

מחקרי� אחרי� מצביעי� על אכזבה של ארגוני� משילוב אוכלוסיות מגוונות בארגו�,  ,מאיד�

  ).Pless, & Maak 2004; 1995מתקנת (פלאוט,  העדפה ובמיוחד יוצאי� כנגד

Findler, Wind, & Mor Barak )2007 הסבירו את הפער בממצאי� בכ� שהשונות תורמת לארגו� (

עוט אינו מפלה או מתנשא. לטענת�, ארגוני� המשלבי� מיעוטי� א� בתנאי שהיחס לתרבות המי

ממשיכי� להפלות� בקידו� ובתנאי עבודה ואינ� מכבדי� את תרבות� של המיעוטי�, לא יזכו 

היחס  כינית� להניח על בסיס מחקר זה  לשיפור ביצועי� כתוצאה מהעסקת צוות עובדי� מגוו�.

וב מוצלח של האוכלוסיות השונות בארגו�. המחקר הקיי� הינו מהותי לשיללפרטי� ולהשקפותיה� 

מתעל� מניתוח האופ� שבו המיעוטי� הנקלטי� תופסי� את העבודה בארגו�, פער שמחקר זה 

  .תרו� להבנתומקווה ל

  רב תרבותיות עבה ודקה 2.1.3

מרבית הספרות המתייחסת לשונות בארגוני� מתייחסת להבדלי� רב תרבותיי� בהקשרי� הנוגעי� 

למעשה, עצ� התמיכה בקיו� רב תרבותיות ת, פולקלור ושפה המאפייני� חברות ליברליות. לתרבו
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מבוססת על המסורת הליברלית ושמירה על עקרונות ליברלי�: זכות הבחירה של הפרט וההכרה בו 

מהווי� תנאי� להתפתחות גישה חשיבות הזהות והשייכות הקבוצתית לרווחתו של הפרט כמו ג� 

ת בתו� הספרות עוסקת לעיתי� קרובות בניהול שונות בי� קבוצו). Kymlicka, 1995רב תרבותית (

מה יכולות כל הקבוצות להזדהות. האתגר לניהול שונות גדול יותר מסגרת ליברלית של ערכי� ע

קיימת אי הסכמה בנוגע למערכת כאשר תרבותיות שאינ� ליברליות ו�כאשר מדובר בשילוב של תתי

מסבירה לנו מה מתרחש כאשר הארגו� כולל תרבויות שאינ� אינה הספרות  , אול�הערכי� הרצויה

  ליברליות, כמו במקרה החרדי.

טק, נשתמש באבחנה בי� רב תרבותיות �לצור� מחקר זה העוסק בהשתלבות של גברי� חרדי� בהיי

). אבחנה זו מהווה כלי אנליטי להבנת 1998, כפי שמציעה תמיר ('עבה'לרב תרבותיות  'דקה'

משפיע  ,ה או דקה, עבשל רב תרבותיות מ�ההשתייכות לאחד השתלבות של גברי� חרדי� משו� שה

  האפשרות לקיי� חיי� משותפי� תקיני� בי� הקבוצות. על

מאפיינת שונות תרבותית בי� שחקני� המחזיקי� בערכי�  'דקה') רב תרבותיות 1998על פי תמיר (

הבסיס הליברלי המשות# לה� מאפשר הגעה  ,ליברלי� משותפי�, כאשר במקרה של אי הסכמה

במקרה של רב כוללת חברות ליברליות לצד חברות שאינ� ליברליות.  'עבה'להסכמה. רב תרבותיות 

  תפיסות ערכיות שונות מקשות על פשרה, שיתו# פעולה וחיי� משותפי�.  ,תרבותיות עבה

הדרישה של  �גוו� עמדות לביאי סימטריה בי� החברה הליברלית הנכונה להיות קשובה למ קיימת

לסגירות. "הסוג הראשו� [רב תרבותיות דקה, מ.פ.] מוביל לסוג מסוי� אחרות קבוצות תרבותיות 

המבוסס על  מודוס ויוונדישל פוליטיקה של קבוצות אינטרס; השני [רב תרבותיות עבה, מ.פ.] מוביל 

וד לדרכי חיי� שונות, והאחרת, שתי נקודות מבט שונות מאוד: האחת, הליברלית, מדגישה את הכב

רב  ).79; 1998שאינה ליברלית, מחפשת להבטיח את קיומה במסגרת החברה הליברלית" (תמיר, 

תרבותיות עבה מציבה בפני ארגוני� ומוסדות אתגר משמעותי יותר, משו� שהארגוני� והעובדי� 

גדרה רב תרבותיות נאלצי� לגשר על פערי� ברמה הערכית. החברה החרדית מתאימה במובהק לה

 ).2003רימלט ליברלית (�משו� שאינה דוגלת בעקרונות ליברליי�, וא# נחשבת לחברה אנטי 'עבה'

הבנה זאת ממקדת אותנו במחקר זה בהיבטי� הערכיי� של השונות הבי� תרבותיות, אשר לטענתה 

  של תמיר מהווי� את החס� המשמעותי לקיו� חיי� משותפי�.

, יבחנו במחקר זה בקרב הפרטי� יתהמתקיימות לדידה ברמת המדינשתי קביעות של תמיר, 

י� תקיני� בי� קבוצות יטיחיי� משותפי� ופול קשה לקיי�המועסקי� בארגו�. ראשית האמירה כי 

סימטריה בי� �א קיימתבשל מערכות ערכי� מנוגדות במקרה של רב תרבותיות עבה; ושנית כי 

או  לית השואפת להסתגרות, לחברה שאינה ליבררתהתרבות האחהחברה הליברלית המכבדת את 

�מהאבחנה של תמיר בי� חברות ליברליות וא .להגנה על מה שנתפס בעיניה כערכי� חיוניי�

הנה ליברלית �האאילו החברה תרבותיות עבה משתמע שהחברה הליברלית פתוחה ו�ליברליות ברב

  ה�, אינ� סובלניות כלפי השונה.סגורה. אול�, לעיתי� ג� חברות ליברליות, למרות האתוס של

עומדות למבח� ו ברמת המאקרו, מתייחסות לקיו� יחסי� בי� חברתיי� במדינהקביעותיה של תמיר 

רה החרדית דר� ערכי העבודה בחבבמחקר זה, . במחקר זה ברמת המיקרו והסבר בקרב הפרטי�
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בה מתמרני� הפרטי� נבח� את הדר�  .ערכות ערכיות מנוגדותמטק, המהווי� מעי� �ובענ# היי

 אכ� הא� התפיסות המוקדמות שלה�ו טק לערכי החברה החרדית�בהיי החרדי� בי� ערכי העבודה

  קיימתהא� נבדוק  ,כ�כמו . התאוריה של תמיר� חיי� משותפי� כפי שעולה מ מקשות על קיו�

החרדי� עובדי� בי� העובדי� החרדי� לחילוני�, בהתא� להנחתה של תמיר, או שמא ה סימטריה�א

  כבד את התפיסות והערכי� הליברלי�. לה�  ג�מוכני� 

 העובדה כי ישראל הנהעל  מצביע ואינ בישראל זהויות שונותהקיו� של  טוע� כי) 1998קימרלינג (

שלא ליברלית, �תרבותית, יש לקיי� דמוקרטיה�אידאולוגיה רבלצור� קיו� תרבותית. �מדינה רב

שואפות . לטענתו, הזהויות שהתגבשו רת כמדינה יהודיתמוגד מתאפשרת בישראל כל זמ� שהיא

    ., ולא שואפות לגישה רב תרבותיתלהפו� את הערכי� שלה� לערכי� הדומיננטיי� במדינה

. לחילוניות הישראלית יחסב כי חילוניות משמעה ליברליות אינה נכונה ההנחהמחקרי� מראי� כי 

"אתוס הלמרות ואילו בישראל,  רה ליברליתחב היכולת להכיל עמדות שונות היא הבסיס לקיו�

ביכולת שלה ליצור חברה פלורליסטית ולהכיל עמדות דתיות מוגבלת החברה ליברלי", �החילוני

חילוניות אינה מעידה בהכרח על הפנמה של כלומר, בחברה הישראלית,  ).2000Porat-Ben ,( שונות

יקולי נוחיות וצרכנות, יותר משהיא החילוניות הישראלית קשורה לשניכר כי ערכי� ליברלי�. 

). Feniger 2009 Porat, &-Ben(קשורה בירידה ברמת האמונה הדתית או באידאולוגיה ליברלית 

הגור� העיקרי המונע קיו� מרחב משות# בי� חילוני� לדתיי� בישראל אינו  )2004על פי יונה (

  .ע את הפרדת הדת מהמדינהמונ, ההדת על ידי ציונות ה שלגיוס, אלא סגירות החברה הדתית

תהיה  החילוניתשהחברה   ,תמיר? מנוגדת לתפיסה שמציגהת אילו מציבות את האפשרות העמדו

יתכ� שעובדי� כ�, . ליברליתבהכרח אינה שאחרי�, משו� פחות סובלנית לעמדות שונות או לערכי� 

  ת חייה�.שאינה מכבדת אות� ואת אורחו כזו אשראת החברה החילונית כיתפסו החרדי� 

  יחסי� רב תרבותיי� 2.1.4

המתמקד בפרטי� השייכי� לקבוצת המיעוט התרבותי, עלינו לדו� במחקר העוסק  ,במחקר זה

מחקרי� העוסקי� בכ� ומפרידי� בי� רב תרבותיות דקה ועבה,  אי� בנמצאבזווית שלה� בארגו�. 

ל ההשתלבות בשוק א� נראה כי העובדי� השייכי� לקבוצות המיעוט עלולי� לשל� במחיר זהות� ע

מבחינה תרבותית העבודה, במהלכה נדרשי� לעיתי� לוותר על אורחות חייה� ולהיטמע בהדרגה 

). נוכל להסיק כי במקרה של רב Hirschman, 1983; Reitz & Sklar, 1997בקבוצת הרוב (

  כי�.תרבותיות עבה, כמו במקרה החרדי, הוויתור הינו עמוק יותר משו� שמדובר בפערי השקפה וער

מנקודת  ארבע אסטרטגיות לקיו� יחסי� רב תרבותיי� קיימות,)2004, ברי; Berry )2003על פי 

) כאשר היחיד אינו מבקש לשמר את זהותו התרבותית, Assimilation: היטמעות (המבט של המיעוט

 ) כאשר היחיד פועל לשמרSeparationוהוא מעוניי� באינטראקציה ע� תרבויות אחרות; היבדלות (

) מתקיימת כאשר Integrationע� אחרי�; השתלבות ( האת תרבותו המקורית ונמנע מאינטראקצי
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יש עניי� בשימור התרבות המקורית ובאינטראקציה יו� יומית ע� קבוצות שונות; שוליות 

)Marginalization(  י וה� ביחסי� ע� אחרי� הינו מועט.העניי� ה� בשימור תרבותכאשר  

", ישימור תרבותהאסטרטגיות קשורה בשני מישורי�. הראשו� הוא ה"הבחירה באחת מארבע 

; המישור אנשי� את זהות� והליכותיה� התרבותיות ומבקשי� לשמר אות�מעריכי� בה המידה ש

אנשי� את האחרי� שמחו+ לקבוצת� מעריכי� בה המידה ש שיתו#",�השני הוא המישור של "המגע

  .בחיי היו� יו� של כלל החברה בהשתתפות העניי� שלה�ומבקשי� מגע עימ�, ומידת 

  1תרשי� מס' 

  השתלבות 

)Integration(   

  היטמעות

)Assimilation(  

Yes 
הא� : 2וגיה ס

קיו� מע' 
יחסי� ע� כלל 
החברה נחשב 

כבעל ער�? 
)Yes\No( 

  הבדלות

)Separation(  

  שוליות

)Marginalization(  

No  

Yes No    

 האישיי� מאפייני�הזהות וה: הא� שמירה על 1סוגיה 
 )Yes\Noשל האד� נחשבת כבעלת ער�? (

    

ישמש כמודל לבחינת קיו� היחסי� הרב תרבותיי� בעבודה זאת, משו� ) Berry )2003המודל של 

יבה הסעוסק ביחסי� הרב תרבותיי� מנקודת המבט של הפרט. נמצא כי שהוא המודל המרכזי ש

 ;Berry, 1970; 1974באוסטרליה, קנדה והודו ( Berryהשנייה היא כי המודל פותח במקריו של 

1984; Sommeralad & Berry 1970 דגש על אוכלוסיית הילידי� האוסטרליי� הוש� בו ), כאשר

פרומ�, �המתבדלת מרצו� (סופר ה(האבוריג'ני�), שבדומה לאוכלוסייה החרדית א# ה� אוכלוסיי

בותיי�, חרדי� כלפי יחסי� רב תרי� העובדיודגש כי בעבודה זאת אבח� את העמדות של ה ).2012

  ולא את האספקט ההתנהגותי (ההתנהגות בפועל).

הראשו�, נראה כי משמעות העבודה בארגו� הרב תרבותי קשורה לפרמטרי� רבי�.  לסיכו� החלק

מעבר לבחינה של משמעות העבודה ברמה התיאורטית, עבודה זו בוחנת את משמעות העבודה 

. ראינו כי השילוב של עסקו בו במחקרי� קודמי�א שכמעט ולא בסביבה רב תרבותית, נוש

אוכלוסייה חרדית מאופיי� בתנאי� של רב תרבותיות 'עבה', ונתנו דגש על הזווית של הפרטי� 

הרב תרבותי ועל האופניי� השוני� בה� יכולי� להתקיי� היחסי� הרב תרבותיי� מנקודת בארגו� 

נת המשמעות המוקנית לעבודה בקרב הפרטי� בארגו� רב לבחיזו  זהמקרה המבח� בעבודה  מבט�.

ר את הספרות הרלוונטית לעניי� טק. בפרק הבא אסקו�תרבותי הוא המקרה של החרדי� בענ# היי

  זה.
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  מקרה הבוחחלק שני:  2.2

טק בישראל, �מקרה הבוח� בעבודה זאת הינו המקרה של גברי� חרדי� המשתלבי� בענ# ההיי

תפיסות העבודה מנקודת מבט� של הפרטי�. בפרק זה יסקרו שני כאשר המיקוד המחקרי הינו 

נושאי� עיקריי�: תפיסות העבודה בחברה החרדית ומשמעותה, ותרבות העבודה ותפיסות 

  טק.�הקשורות בה בענ# ההיי

 אתיקת העבודה החרדית 2.2.1

המושג הראשו� שיש להתייחס אליו בכדי להבי� את אתיקת העבודה החרדית הינו "חבורת 

. שואפת לפרנסה במסגרת שוק העבודה אינה: קהילה גברית העוסקת בלימוד תורה וי�"הלומד

בנייתה של "חבורת הלומדי�" הינה ההשפעה המרכזית על יחסה של החברה החרדית לרכישת 

נוצרה כחלק מתהלי� של  "חבורת הלומדי�" ).2008; קפל�, 2004מקצוע ויציאה לעבודה (לופו, 

� וה 50� רדית כדי לשמור על עצמה מפני התהליכי� המודרניי�. שנות ההסתגרות שעברה החברה הח

). נית� לאפיי� 1991ה� התקופה המעצבת בה נבנו הדפוסי� שמאפשרי� את ההסתגרות (פרידמ�,  60

את תהלי� הפיכתה של החברה החרדית לחברה "למדנית" כתהלי� מודרני. באמצעותה של "חבורת 

). בכניסה 2008יקות מסורתיות כתגובה למודרניות (קפל�, הלומדי�" משתמשי� החרדי� בפרקט

; 2008; קפל�, 2000, גונ�� ישנו ג� איו� על הזהות והקהילה (לשוק העבודה מעבר לביטול הזמ

  ).2000עמיר�, 

המקרה הישראלי של חברה למדנית הינו מקרה ייחודי. לרוב חרדי� מחו+ לישראל שותפי� פעילי�  

) 2003). על פי שטדלר (Schnoor, 1997  &Shahar, Weinfeld ; 2000לג בשוק העבודה המקומי (ש

אי ההשתתפות בשוק העבודה נובעת מהתגובות החרדיות לאתיקת העבודה הישראלית והציונות. 

היא סוברת כי החרדי� ראו את העבודה ככוח משחית, והאד� החילוני נתפס כמכור לעבודה ורוד# 

  בד.מותרות הפועל לקידו� צרכיו בל

ע� זאת, בשני� האחרונות מתחולל שינוי בחברה החרדית וישנה נטייה גוברת להשתתפות בשוק 

מבט מבפני�" טוע� כי החברה  �מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית") במאמרו 2005העבודה. כה� (

השני� האחרונות. לטענתו, הסיבה  50�החרדית באר+ נמצאת באחד המשברי� הקשי� שלה ב

נה המצוקה הכלכלית החריפה שקיימת אצל רוב המשפחות בשל שיעור נמו� המרכזית לכ� הי

שכ� הציבור  עוני מרצו�","בהשתתפות במעגל העבודה. הנטייה הציבורית היא לפטור את הבעיה כ

חושב שהסיבה לחוסר ההשתתפות במעגל העבודה היא הבחירה בלימודי� בישיבה. בר�, ישנ� 

  ייני� בכ� לצאת לשוק העבודה. גורמי� שמקשי� ג� על חרדי� המעונ

  חסמי� בכניסה לעבודה 2.2.1.1

; 2009חסמי� שוני� מקשי� על החרדי� במציאת עבודה ובהרחבת שיעור התעסוקה במגזר (לוי�, 

) מחלק את החסמי� של החברה החרדית בישראל בכניסה לעבודה 2008) כה� (2012פרומ� �סופר

' פוטרי� ממחשבה על העתיד, התנגדות האמונה והביטחו� בה לחסמי� השקפתיי�: התפיסה כי
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ללימודי� ולתארי� אקדמיי�, התבדלות מהחברה החילונית והסתגרות מפני התרבות המערבית, 

חובת הציות לגדולי התורה, אי אמו� בכוונת גורמי השלטו�, חשש מניצחו� "אויבי היהדות" 

ות עקרונית לרעיו� מדינת ל, החשש מפגיעה באורח החיי� החרדי, התנגד"החרדית, חשש מגיוס לצה

העדר השכלה כללית  ישראל, הסתפקות במועט; חסמי� מבניי� בחברה החרדית וביניה�:

הפסקת ההנחות וההטבות ע� היציאה  ומיומנויות למידה, קשיי הסתגלות למסגרת זמ� מחייבת,

לעבודה; חששות וציפיות מהשתלבות בעול� העבודה וביניה�: חשש מאובד� מעמד בחברת 

  התנגדות המשפחה, קשיי השמה והתנגדות מצד ההנהגה הרוחנית. ומדי�,הל

סוגית השתתפות החרדי� בשוק העבודה נמצאת כיו� בראש סדר העדיפויות הלאומי משו� שגודלה 

של האוכלוסייה החרדית שאינה משתתפת בשוק העבודה מאיי� על חוסנה הכלכלי של מדינת 

י רב בחסמי� המבניי� המונעי� מהחרדי� להשתלב בשוק עיסוק מחקר קיי�). 2007ישראל (לופו, 

). החסמי� המבניי� בולטי� 2012; מרציאנו וקאופמ�, 2008העבודה (לדוג': מלחי, כה� וקאופמ�, 

לעי�, ונעשה מאמ+ ניכר לגבור עליה� מצד הרשויות. עבודה זאת מתמקדת דווקא בחלקי� 

  המחקר ידו� בחשיבות� של חסמי� אלו.ההשקפתיי� הקשורי� לאמונה ולתרבות של הפרטי�, ו

) מכנה את החסמי� ההשקפתיי� "תפיסה ניסית". התפיסה הניסית משמעה 2003שטדלר (

התמקדות בלימוד התורה ועבודת ה', מתו� אמונה שיתחולל נס, והמאמיני� יזכו לפרנסת� בידי 

ה של העבודה שמי�. במחקרה היא עומדת על שלושה מאפייני� של התפיסה: (א) מיסטיפיקצי

וחיזוק יסוד הנס: חברי הקהילה משתמשי� בהסבר הניסי בכל פע� שעולה מצוקת הקיו� משו� 

שאינ� יכולי� להשתלב בשוק העבודה. ככל שהמצוקה גדולה יותר, כ� אנשי� נוטי� לפנות יותר 

י, להסבר הניסי. א� בעבר הנס נתפס כייחודי וחד פעמי, כיו� הנס בתחו� הפרנסה הפ� פופולאר

בנאלי ורב פעמי. (ב) חיזוק ההסבר הפטאליסטי (גורלי): התייחסות לאלוהי� כדואג לפרנסה, כאשר 

 �גורלו הכלכלי של הגבר תלוי בלימוד התורה, ולא ביציאה לעבודה. (ג) מגמה של חיזוק הפולח�

  הקהילה החרדית מחזקת את פולח� האל על פני כל סוג אחר של עבודה.

טקסטי�, מלמדת אותנו על אתיקת העבודה בחברה החרדית. התפיסה  שטדלר, באמצעות ניתוח

טק, לא פחות �הניסית אותה היא מתארת עשויה להוות חס� בעבור החרדי העובד בחברת היי

מחסמי� מבניי�, כגו� העדר השכלה או רמת אנגלית נמוכה. ע� זאת, חשוב להדגיש כי המסקנות 

� כללי, ומתבססות על כתבי� דתיי� הנוטי� להדגיש שלה מתייחסות לערכי� בחברה החרדית באופ

את ה"רצוי" בעיני מנהיגי החברה ורבניה. במחקר זה אנחנו עוסקי� ב"מצוי": קבוצת החרדי� 

  בשוק העבודה. תכבר משולבבחרה לעבוד וש

  משמעות העבודה בקרב החרדי� העובדי� 2.2.1.2

בשוק העבודה הינה י� ההתייחסות המחקרית למשמעות העבודה בקרב ציבור החרדי� המשולב

) משווה בי� התפיסות של בני ישיבות חרדיי�, 2014( יצחק טרכטינֹגוטמחקר חדשני שער�  דלה.

לתפיסות של בני ישיבות שיצאו לעבודה. המחקר הוא מחקר כמותני העוסק בסיבות ליציאה לעבודה 

סיבה את פרנסה � ייקשב תולי�ישיבות שלומדי�, �מתוצאות המחקר עולה כי בניובתפיסות כלפיה. 

מדווחי� ג� על קושי בלימודי� בישיבה ישיבות שעובדי� �העיקרית ליציאה לעבודה, בעוד שבני
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ישיבות שלומדי� חוששי� מ� �בניעל פי המחקר נראה כי . הלימודי� התורניי�  יבתכסיבה לעז

ומקשיי� חיי� חרדי בסביבת העבודה � ההסתגלות למאפייני העבודה, מ� היכולת לשמור על אורח

מדווחי� על חששות נמוכי�  (אילו שכבר השתלבו בשוק העבודה) עובדי�ה ואילוחברתיי� בעבודה, 

החדשנות  .יציאה לעבודהב מצדדתתפיסה הרבה יותר ב תמיכהבאופ� מובהק. אצל העובדי� ניכרה 

ות במחקרו של טכטינגוט מתבטאת בעיקר בהבחנה בי� ציבור החדי� העובד ללומד, מבחינת התפיס

  ביחס לעבודה, הבדל רלוונטי במיוחד לעבודה זו.

למשמעות העבודה בקרב החרדי� המשולבי� בשוק  התייחסותבמחקר  כמעט ולא נית� למצוא

 )י� הבודדי�בהמחקר היחיד (או ) הינו 2014, 2012נראה כי מחקרה של ליאת קוליק ( .טק� הייה

היחס אליה� באתיקת  ,, שכאמורלבדבבקרב נשי� נער� המחקר  אול� .העוסקי� ישירות בנושא

. קוליק מצאה קונפליקט עמוק בקרב נשי� חרדיות בשילוב בי� הבית העבודה החרדית שונה בתכלית

טק, �לעבודה. מסקנות המחקר מראות באופ� גור# כי הנשי�, בי� בתפקידי חינו� ובי� בתעשיית ההיי

ל משמעות העבודה בקרב נשי� בר�, הסוגיה שת הבית בעדיפות על מקו� העבודה. מציבות א

הקונפליקט  רי� חרדי� העומדת במוקד מחקר זה.חרדיות שונה מהותית מסוגיית העבודה בקרב גב

נשי בשילוב בי� בית לעבודה מאפיי� את ג� הנשי� החילוניות בעול� העבודה, הגברי� �החרדי

  אליו מתייחסת עבודה זאת. ,החרדי� העובדי� נמצאי� במצב ייחודי

משפחת�, עד  בכדי לפרנס אתעבודה בהקשר ליציאה לשי� חרדיות מקבלות תמיכה מהקהילה בעוד נ

בקרב מאפשרת את לימודי הקודש של הבעל,  נהכדי תפיסת העבודה הנשית כמקודשת, משו� שה

; קפל�, 2012; קוליק, 1991; פרידמ�, 2004הגברי� החרדי� נתפסת העבודה כ"ביטול תורה" (לופו, 

של הגבר החרדי אינה באיזו� בי� בית ומשפחה, אלא בבחירה בי� עול� התורה  ). הדילמה2008

התפיסה החרדית גורסת כי אי� אפשרות לשלב בי� עול� העבודה החרדית לעול�  לעול� הישיבה.

העבודה החילוני, כ� שבחירה ביציאה לעבודה טומנת בחובה פעמי� רבות ג� מחיר חברתי כבד 

ד משו� שהחברה החרדית מכוונת המקרה של הגברי� החרדי� מיוח. )2005(כה�, בעבור הגברי� 

חיי� ללימוד תורה, ולמה הכחלק מהעידוד להקדשת להימנע מהשתלבות בשוק העבודה,  אות�

  בדלות מרצו�".ילכנות "ה שנהוג

  יהחרד המיעוט של ייחודיותו :מרצו מתבדלי� 2.2.1.3

סקת בהשתלבות מיעוטי� בעול� ) מציעה הרחבה חשובה לספרות העו2012פרומ� (�חגית סופר

העבודה, מימד ה"היבדלות מרצו�". הקטגוריה של "היבדלות מרצו�", לטענתה, מתאימה ג� 

וניטי� בארה"ב ובקנדה וג� לקבוצות והמינלקבוצות מתבדלות נוספת, כמו האמיש, ההוטרי� 

 ;Kraybill, Bowman & Bowman, 2001; 2007מוסלמיות מסוימות באירופה וארה"ב (כ+ ולאר, 

Phillips, 2006 Hellyer, 2006;  ,ג� בקבוצות מיעוט שאינ� מתבדלות 2012אצל: סופר פרומ� .(

פרומ�, נוטי� הפרטי� לחוש יתר נוחות בקרב הדומי� לה�, דבר הדוח# אות� �במוצהר, על פי סופר

רה שאינה לעבודה במסגרת השוק הפנימי של הקבוצה. רכישת הו� אנושי רלוונטי לשוק הכללי בחב

"מתבדלת מרצו�", ייתפס כלגיטימי להשגת הזדמנויות טובות יותר בשוק העבודה. לעומת זאת, 

בחברה "מתבדלת מרצו�" ישנה חשיבות גדולה בשימור אורח החיי�, "בחברה כזאת יבחנו מהלכי� 
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תפס שכאלה [כגו�: יציאה לעבודה בשוק החילוני ורכישת השכלה כללית, מ.פ.] בשבע עיניי� וא� י

מי מה� כסוטה מנורמות ההתנהגות המקובלת יסבול הפרט שחרג מהמסלול סנקציות חברתיות [...] 

רצונ� של חברי הקהילה המתבדלת מרצו� ללכת בתל� משפיע על התנהגות� התעסוקתית יותר 

  ).167: 2012מכפי שנצפה למצוא בקבוצת מיעוט שאינו מתבדלות מרצו�" (סופר פרומ�, 

), לגברי� חרדי� השכלה תורנית ייחודית, הנובעת מהיותה של 2012פרומ� ( לטענתה של סופר

ששומרת על ייחודה כחברה תורנית, השכלה שאינה תורמת  ,"מתבדלת מרצו�" ,החברה החרדית

אשר לה� בשוק העבודה הכללי, ובכ� תורמת להמש� בידולה של הקבוצה, בשונה מנשי� חרדיות, 

החינו� וההשכלה החרדיות המעודדת  תכניותבשוק הפתוח, בשל  לה� הו� אנושי רלוונטי לעבודה

יציאת נשי� לעבודה. לא זאת בלבד שה� חסרי� את ההו� הרלוונטי לשוק העבודה הכללי, גברי� 

חרדיי� עובדי� יסבלו בנוס# מסנקציות בדמות קשיי קבלה למוסדות תורניי� של ילדיה� ופגיעה 

  תדמיתית. 

החרדית כמתבדלת מרצו� קשור למושג של רב תרבותיות עבה שתיארה הסיווג של החברה נראה כי 

כאשר ההתבדלות מרצו� נובעת מהרצו� לשמור על ובו דנו בהרחבה בחלק הראשו�. ), 1998תמיר (

מאוימי� מההשתלבות בחברה ערכי� אילו ההבדלי� הערכיי� המאפייני� רב תרבותיות עבה, ו

  הכללית.

הדבר בא לידי . בשוק העבודה לא מעודדת גברי� להשתלבותלסיכו�, אתיקת העבודה החרדית 

ביטוי במערכת החינו� שלא מאפשרת לימודי ליבה (הנדרשי� להשגת השכלה גבוהה), במסרי� 

בסנקציות הנהוגות בקרב חלק מהקהילות נגד , כמו ג�המקדשי� את לימוד התורה על פני פרנסה

י� מערכת של חסמי� המקשי� על גברי� כל אילו יוצר גברי� הבוחרי� לצאת לשוק העבודה.

קהילה לקהילה. בחלק מ� הקהילות, עניי� זה משתנה מחרדי� לצאת לעבודה. כא� המקו� לציי� כי 

. אול�, ג� במקרה זה יש להבדיל בי� מי�בעיקר החסידיות, יציאה לעבודה מקובלת בגילאי� מסוי

ה), במוסדות החסידות וכדומ ביטרטיאדמיניסעבודה במסגרת הקהילה (כמו עיסוק בחינו�, תפקיד 

  מקובלת פחות.אשר מעורבת �לבי� עבודה בסביבה חילונית

מקנה לעבודה משמעות שולית, ומחזקת את ההסבר הניסי התפיסה החרדית הבחינה הרעיונית � מ

לפרנסה ("פרנסה בידי שמי�"). אול�, ראינו כי הנסיבות ובייחוד העוני בחברה החרדית יוצר שינוי 

� בהשקפות של חרדי� לגבי יציאה לעבודה, ומכא� במשמעות העבודה לדיד�. על פי מחקר מתמש

התפיסות הקשורות לעבודה בקרב החרדי� העובדי� שונות  ,)2014, טרכטינֹגוטמהשני� האחרונות (

מהתפיסות בקרב אילו שנשארו ללמוד בישיבה. במקרה הבוח� במחקר זה נרצה לבחו� את התפיסות 

  טק, ועל כ� נפנה לעסוק באתיקת העבודה בחברות אלו.�חרדי� העובדי� בחברות ההייהאלו בקרב ה

  טק�תרבות העבודה בחברות היי 2.2.2

טק. �פנה לבחו� את תרבות העבודה בחברות ההיינבאתיקת העבודה החרדית,  נולאחר שעסק

חברתית משמעותית �טק מהווה מרכיב מרכזי בכלכלה, ומהווה תופעה תרבותית� תעשיית ההיי

)Zilber, 2002טק שונה מהותית מסביבת העבודה בארגוני � ). הסביבה הארגונית בחברות היי
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טק מוגדרת כתעשייה � תעשייה אחרי�, בתחושת חוסר הוודאות ובתרבות הבירוקרטית. תעשיית היי

של העובדי� בה, רוב� של העובדי� הינ� אקדמאי� בעלי  השכלת�עתירת ידע, המתבססת על 

). הסביבה הפנימית של הארגו� Carnoy, 1985; Riggs 1985; 2004(וינבאו�,  הכשרה טכנולוגית

מ+ חידושי� ימתאפיינת בתחרותיות, הישגיות ולח+. כדי להצליח נדרשי� העובדי� ליכולת א

טק מאופייני� בספרות �). ארגוני הייVon Glinow, 1988לסביבת עבודה משתנה ( הסתגלותו

אות גבוהה, עבודה שאינה שגרתית ומומחיות טכנולוגית גבוהה. בסביבה המשתנה במהירות, אי וד

ארגוני� אלו יהיו בעלי שדרה ניהולית גמישה ושטוחה, בכדי להתמודד ע� הסביבה העסקית 

&  Hambrick, black  &Fredrickson 1992; Klenke, 1997 ;Riolli-Saltzmanהמשתנה (

Luthans 2001תאפייני� בהישגיות ורצו� להצלחה, מוכנות טק מ�עובדי� בהיי ,). על פי הספרות

ללקיחת סיכוני�, הנעה פנימית, מכוונות למשימה, רצו� בהכרה מצד הסביבה ושאיפה לפריצה 

  ).Baugh  &Roberts 1994; Diaz  &Gomez-Mejia, 1997; Von Glinow, 1988טכנולוגית ( 

  

ות אחרות, והעובדי� טק בישראל גבוהה משמעותית ביחס לתעשי�רמת השכר בארגוני היי

). 2002מאופייני� בהתא� ברמת צריכה גבוהה, תרבות פנאי עשירה ומגורי� באזורי יוקרה (ברו�, 

טק הישראלי �עובדי� בהיי 2011בשנת  .שעות עבודה מרובות יעטק להשק� העובדי� בהיימצופה מ� 

המשק (למ"ס,  שעות שבועיות בקרב שכירי� בכלל 36שעות שבועיות בממוצע, לעומת  41עבדו 

). בתמורה לכ� זוכי� העובדי� להטבות כלכליות, תנאי� נלווי� ומעמד חברתי גבוה, ובנוס#, 2013

�). השכר הממוצע בענ# ההיי2000העבודה מקנה לעובדי� אתגרי� וסביבת עבודה יצירתית (קונדה, 

בי ושות', יעקובחודש, כמעט פי שלושה מהשכר הממוצע במשק (P  20,000�טק בישראל מגיע לכ

2010.(  

טק סופגת בשני� האחרונות ביקורות נוקבות. מחקרי� מראי� כי � תרבות העבודה בחברות היי

כיוו� טק תופסת מקו� עיקרי בחיי העובדי� על חשבו� תחומי החיי� האחרי�, � העבודה בחברות היי

 ,�Frone (ביצועי� גבוהייספקו שעות עבודה ארוכות והיא כי ישקיעו העובדי� שהציפייה מ� ה

Yardley, & Markel, 1997; Kanter, 1997; Parasuraman, Purohit, Godshalk & Beutell, 

) אשר טוע� כי שעות העבודה 1992(   Gideon Kunda). ביקורת חריפה מזאת הינה ביקורתו של 1996

רי� הארוכות, העומס בלוחות הזמני�, האווירה התחרותית והאפשרות להמשי� בעבודה מהבית יוצ

טק מפתחי� תרבות ארגונית �טשטוש גבולות בי� העבודה לחיי� הפרטיי�. לטענתו, ארגוני היי

  היוצרת מחויבות עמוקה למטרות ולערכי הארגו�. 

  בישראל טק�הייענ�  2.2.2.1

). 1998טק הפרטית, לצד התעשייה הצבאית (לבב, � תעשיית ההייבישראל בשנות השמוני� הוקמה 

טק בישראל תהלי� �המחברי� מזהי� בתעשיית ההיי  ) Drori, Ellis & ,Shapira   )2012בספר� של 

מעגלי, כאשר בתחילה נוצרו ערכי שיתו# ויזמות אשר התאימו לאופי היישוב בשנותיה הראשונות 
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של המדינה, ולאחר מכ� גויסו ערכי עבודה אילו להתמודד ע� התחרותיות הגוברת בסביבה העסקית 

  ויצירת תרבות תעשייתית יזמית.

טק בשיח הזהות של 'המעמד החדש' בישראל" �) "'סיליקו� ואדי': היי2002בעבודתו של גילי ברו� (

ייחודית המבדלת את עצמה על בסיס מגדר,  סטק בישראל כקבוצת סטאטו�מצטיירי� עובדי היי

דת, לאו� ומעמד בחברה הישראלית. לטענתו, הזירה הצבאית היא זירה משמעותית לביטוי המעמד 

טקטית �שתופסת קבוצה זאת, כאשר סגנו� החיי� הגלובלי, השיח הצרכני ודג� הגבריות ההיהחדש 

טק, על פי ברו�, מכונני� זהות �מערערי� את העליונות של ה"גבר הציוני היש�". אנשי ההיי

לאומית חדשה. מניתוח זה של ברו� נוכל להשלי� על שתי סוגיות עיקריות �קולקטיבית פוסט

טק. הסוגיה הראשונה שעולה היא כי מאפייני העובד שמתאר ברו� �של חרדי� והייהנוגעות לשילוב 

מהווי� את ההפ� המוחלט מעול� הערכי� החרדי, "תרבות הצריכה" לצור� הדוגמא, מנוגדת לער� 

ה"הסתפקות במועט" המרכזי בחברה החרדית. במבט על נראה כי הגבר החרדי הממוצע אינו שיי�, 

והחזקה שמתאר ברו�,  תי� מבלי לוותר על זהותו הדתית, לחברה האליטיסטיואולי לא יוכל להשתי

באמצעות הצבא באר+, ונוטה להסתגר ב"בועה" משלה, לרבות  ,בי� השאר ,המבססת את מעמדה

מגדלי מגורי� ומקומות בילוי. הסוגיה השנייה שעולה מהמאמר היא כי המרחב ה"בועתי" שיוצרי� 

לאומית חדשה. המרחב המדובר הוא מרחב גלובלי �נו� זהות פוסטטק משמש אות� לכי� אנשי ההיי

יהודית אשר �טקסטי� כאליטה בתו� הבועה הלאומית� יותר וישראלי פחות. ברו� מאפיי� את היי

מסיטה את השיח המקומי לכיוו� גלובלי. כ� לדוגמא, "רה לוקייש�" מהווה את ההפ� המוחלט 

    מערכי ההתיישבות של הציונות. 

), בה מקושרי� שינויי� 2002ומה שהתבצע ברמת המאקרו, נעשה בעבודתה של קריב שעובי (ניתוח ד

טק לשינויי� ברמה הלאומית, מעבר מתרבות המייסדי� המאפיינת �בתרבות הארגונית בחברת היי

. יחד ע� Drori et alותחרותית. מחקר� של  תאת המשק ההסתדרותי, לתרבות חדשה קפיטליסטי

 ההדינאמיק), מציעי� שתי דרכי הסתכלות שונות על 2002) וקריב שעובי (2002(מקריה� של ברו� 

, תרבות �קפיטליסטיטק לחרדי� בישראל. מ� העבר האחד, ערכי צריכה �האפשרית בי� ההיי

תחרותית ונהנתנית וחברה אליטיסטית, חילונית בעלת עבר צבאי מודגש; כל אלו מנוגדי� לכאורה 

צריכה מצומצמת, עזרה הדדית ושיתו# וסגירות בפני המודרנה,  עריכי�המלערכי היסוד החרדיי�, 

נוכל להסתכל על החברה החרדית הנוטה להסתגרות כאל "בועה"  .הישראליות והחילוניות

  כשלעצמה.

כיו� שוני� מהותית מערכי  טקיסטית�ערכי החברה היי, מראה כי )2002קריב שעובי (המחקר של 

. ייתכ� ושוני זה מהווה גור� אליה מתנגדת החברה החרדית המוקדמתהעבודה שאפיינו את הציונות 

(אתיקת העבודה הציונית ואתיקת העבודה החרדית  לעילממת� בי� תפיסות העבודה שנסקרו 

טק מצטייר בחברה החרדית כמרוחק מהציונות �משו� שענ# ההייהקשורה להתנגדות לציונות), 

   והישראליות אליה� היא מתנגדת.
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  טק כדר" להנעת עובדי��רמטיבית בענ� היישליטה נו 2.2.2.2

, המחלק את סוגי הכוח )Etzioni )1961המושג "שליטה נורמטיבית" בארגו� מקורו בעבודתו של 

ורמטיבי. הכוח מופעל שהנהלה יכולה להפעיל על העובדי� לשלושה סוגי�: אכיפתי, גמולי ונ

ית. כאשר השימוש בכוח העובדי�: מנוכרת, מחושבת או מוסרשל מעורבות בהתא� לסוג ה

נעזר בחלוקתו של עציוני כאשר  Kundaנורמטיבי נעשה מול עובדי� במצב של מעורבות מוסרית. 

טק בארה"ב בו מתקיימת "התרבות החזקה של ה'טק'", כלומר תרבות �הוא מתאר בספרו ארגו� היי

כלשונה, משו�  ארגונית המאופיינת בשליטה נורמטיבית. נביא כא� את הגדרתו של קונדה למונח

שיש לה ער� רב לעבודה זאת: "'שליטה נורמטיבית' פירושה הניסיו� להפיק את המאמצי� הנדרשי� 

מ� החברי� ולכוונ� באמצעות שליטה בתשתית החוויות, המחשבות והתחושות המדריכה את 

ה, פעולותיה�. תחת שליטה נורמטיבית פועלי� חברי הארגו� למע� האינטרס הארגוני [...] למעש

החברי� מונעי� על ידי מחויבות פנימית, הזדהות רבה ע� מטרות החברה, וסיפוק מעצ� העבודה 

[...] במצב של שליטה נורמטיבית החברות מושתת לא רק על עסקה התנהגותית או כלכלית, הנהוגה 

באופ� מסורתי יותר בארגוני עבודה, אלא, ובאורח מכריע יותר, על עסקה חווייתית בה ניתני� 

  ).21�20: 2000גמולי� סמליי� בתמורה לאוריינטציה מוסרית כלפי החברה" (קונדה, ת

טק, מהווה הרחבה של נורמות �אופ� ההסתכלות המתואר של קונדה על נורמות העבודה בחברות היי

השליטה המקובלות בארגוני�, כאשר הוא מראה כיצד מיושמות בפועל ובאופ� מכוו� פעולות להשגת 

ה ית. קונדה מראה בעבודתו כיצד הפרקטיקות הניהוליות, מדיניות החברשליטה נורמטיב

ומכוונות  פרקטיקות המסורתיות בעול� העבודהשונות מהטק �והאינטראקציות בארגו� ההיי

לשליטה נורמטיבית באמצעות הפעלה של כוח סימבולי. שליטה זאת מאפשרת להנהלה להגדיר את 

חברי� רגשות ואמונות, לגייס� כסוכני שליטה לארגו� המציאות, לקבוע את הדר� בה מבטאי� ה

"ובסופו של דבר להרחיב את אותו היבט בעצמי של החברי� שנקבע ומוגדר על פי האינטרס 

). ע� זאת, מציי� קונדה כי היחס של העובדי� למאמצי השליטה של 244: 2000הארגוני" (קונדה, 

� חשי� קרועי� בניסיו� לאז� בי� העצמי ההנהלה יוצר בקרב� מאבק נגדה, כ� שרבי� מהעובדי

  לבי� התפקיד.

 : חסמי� ייחודיי�טק�שוק ההייו חרדי� 2.2.2.3

בכניסה לשוק ייחודי� סמי� ח בנוס# לחסמי� שיש לחרדי� בהשתלבות בשוק העבודה, ישני�

 טק דווקא.� ההיי

 �ממעסיקיטק בישראל, נמצאו חסמי� המונעי� � בקרב מעסיקי� במגזר היי כובמחקרי� שנער

העסקה של חרדי� בארגו� מחד, לצד נכונות גבוהה לשילוב והשמה של חרדי� מאיד�. מחקרי� 

טק בשל קריטריוני� �מראי� כי מועמדי� חרדי� מופלי� בקבלה לעבודה במקצועות ההיי

; מחסו� נוס# העומד בפני מתאימהמקצועיי� נחותי�, כהעדר ההשכלה המתאימה ואנגלית ברמה 

טק דורש שעות עבודה שמעבר למקובל �עות העבודה. כאמור, ענ# ההייהמעומדי� הוא מחסו� ש

נכונות פחותה לשעות עבודה  תומעסיקי� נוטי� לתפוס את האוכלוסייה החרדית כאוכלוסייה בעל
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העומד בפני  מסוג שלישיארוכות, כמו ג� המגבלה על עבודה בשבת במידת הצור�. מחסו� 

קי� בביצוע התאמות ושינויי� ארגוניי� בשל ישל מעס המבקשי� להתקבל לעבודה הוא חוסר הרצו�

). בקרב המעסיקי� 2014; רגב, 2010, אחרי�ודרישות דתיות כצניעות, הפרדה וכשרות (יעקובי 

החרדי�, המהוות מגבלה בעבודה  מצדטק תוארו ג� חסמי� השקפתיי� וחוסר רצו� להתקד� �בהיי

ולא כקריירה. קריירה היא עניי� של מיצוי ה� מסתכלי� על העבודה כפרנסה "טק � בתחו� ההיי

  .)41�40: 2010(יעקובי ושות', " עצמי, ואי� שה� מסתכלי� על זה מדובר בהבדל תפיסתי

הספרות מראה לנו כי ככלל חרדי� יוצאי� לעבודה מתו� כאמור בפרק העוסק במשמעות העבודה, 

טק היחס לעבודה הינו �ות היימצוקה כלכלית, ולכ� היחס שלה� לעבודה הינו יחס למשרה, ובחבר

וא# כאל ייעוד. מחקר זה יתייחס למתח בי� תפיסות העבודה: עבודה כמשרה, עבודה  קריירהכאל 

כפי שה� נחוות, נתפשות ומנוסחות על ידי המשתתפי� עצמ�. השאלה  ייעודועבודה כ קריירהכ

תו: הא� יחסו לעבודהמשתת# הינה מהי המשמעות אשר מקנה בהקשר זה   אדו�בה המרכזית 

לעבודה הוא כאל משרה ואמצעי השתכרות כפי שהיינו מצפי� מאד� חרדי היוצא לעבודה עקב 

ואולי אפילו  קריירהטק, מעידה על יחס לעבודה כ� מצוקה כלכלית, או שהבחירה בעבודה בחברת היי

  .ייעודכ
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  מטרת המחקר ושאלות המחקר 3

השייכי� בקרב פרטי� כפי שהיא נתפסת בודה עבודה ומשמעות העניתוח תפיסות ה –מטרת המחקר 

השתלבות של  דיו� במקרה הספציפי שללבי� בשוק העבודה הכללי. תו� לקבוצות מיעוט המשת

  טק בישראל.� עובדי� גברי� חרדי� בשוק ההיי

  �שאלות המחקר 

� שאלת מחקר ראשונה: מהי משמעות העבודה כפי שהיא נתפסת על ידי העובד החרדי בארגו� ההיי

  .טק

שאלת המחקר הראשונה עוסקת במשמעות העבודה בקרב הגברי� החרדי�. כאמור, ראינו בספרות 

), כאשר מהספרות נראה Rosso et al., 2010( ייעודו קריירהשלוש אוריינטציות עיקריות: משרה, 

. ייעודאו ל קריירהטק נוטי� ל� נוטי� למשמעות המאפיינת משרה, ועובדי ההייכי הגברי� החרדי� 

לברר מהי המשמעות בפועל, כפי שתופסי� אותה העובדי� שכבר מתעתדת לת המחקר הראשונה שא

  מועסקי� בענ#.

בי� ערכי  6קונפליקט קיי�טק �היי בחברת החרדי העובד של לתפיסתו הא�: שנייה מחקר שאלת

מהו אופ�  טק, וא� אכ� ישנו קונפליקט�העבודה בחברה החרדית לערכי העבודה בענ# ההיי

  .איתודדות ההתמו

א� ישנו. בשאלת המחקר השנייה מורכבת משני חלקי�. הראשו� עוסק בקיומו של קונפליקט ערכי, 

המרואייני� או מתו� הטקסטי�, ארצה לבחו� את סוגי  כאשר בא� יעלו קונפליקטי� בקרב

הקונפליקט  באופ� ההתמודדות ע�וסק הקונפליקטי� בקרב המועסקי�. החלק השני של השאלה ע

 תגובה האפשרית במצב של. ההדגש הוא על סגנונות ההתמודדות בקרב העובדי� , כאשרישנו) א�ב(

זאת קשורה הדוקות  תגובה. )Berry )2003דונה במבוא בעיקר בהשראת מחקרו של הקונפליקט ני

לתפיסות של משמעות העבודה, משו� שמטבע הדברי� הדר� בה נתפסת העבודה וערכי העבודה, 

  .דר� בה ה� מגיבי� אליוהקונפליקט של המרואייני� ועל ה משפיעה על תפיסת

  

  

  

   

                                                           
6
 תפיסה כאשר'), וכו ערכי�, אינטרסטי�, תפיסות( בניגוד הנמצאי�) יותר או( צדדי� שני ישנ� בו מצב הוא קונפליקט 

: דהיינו, החרדי העובד ידי על הקונפליקט לתפיסת באשר הוא הדיו� זאת בעבודה. יהיהשנ חשבו� על בה אחת
 לתאר בכדי' קונפליקט' במושג שימוש נעשה זאת בעבודה. ערכי ניגוד חווה הוא כי מתאר העובד כאשר הינו הקונפילקט

  ..ואליקטונפלהק מצבל הגור� או סיבהה את העובד תולה בה החברה כלפי' קושי' ובמונח, הערכי הניגוד את
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  מתודולוגיה 4

המחקר מתבסס על מתודולוגיה איכותנית בגישה הפרשנית. הנחת הייסוד של הפרדיגמה הפרשנית 

היא כי הפרטי� טווי� לעצמ� רשתות של משמעות, באמצעות פירוש מתמיד של המציאות הנחווית 

במחקר האיכותני מבוצע תהלי� אנליטי שמטרתו מת� משמעות ופרשנות ), Geertz, 1994על יד� (

 החוויה את לנתח השוא# זה מחקר מטרות את ), ההול�2001לתופעה הנחקרת (גבתו�, 

ת משמעות העבודה הפרט. בכדי לנתח א ידי על שנתפסת כפי העבודה משמעות של הסובייקטיבית

 שרופאי# בעזרת טקסטי� שנות עומק, ומישור עקראיוכלל תבצע במישור ישיר שלעומקה, הניתוח ה

הרחבה על תהלי� העבודה ואופ� השימוש בשיטות הניתוח הבנת  התופעה באופ� בלתי אמצעי.  את

 .1 'מופיע בנספח מס

 עומק ראיונות  4.1

 המועסקי� עובדי� בקרב עומק ראיונות עשרי� על תבססמ המחקר של הארי חלקואוכלוסייה: 

 את המגדירי� עובדי� רואיינו זו במסגרת. לפחות שנה של תקופה במש�, 7לבישרא טק�היי בחברות

 חינו�ה מוסדות )2( מגורי� שכונת) 1(: לרבות, חרדית לקהילה פעיל באופ� ומשתייכי� חרדי� עצמ�

חצי מהגברי� ליטאי�, . בלבד גברי� שתתפוה אלו בראיונות. חיי� ואורחות לבוש )3( של ילדיה�

שמות הנשאלי� מופיעי� בשמות בדויי� תו� טשטוש של פרטי� בור החסידי. וחצי משתייכי� לצי

  מזהי�.

  תפקיד  השכלה  זר� חרדי  גיל ומצב משפחתי  ש� (בדוי)  מס'

 הטמעת טכנולוגיות מורכבות  השכלה פורמאליתלא ל  חסידי  , נשוי ואב46  מנח�  1

  עסקיי� בקרב לקוחות

ה מהנדס אלקטרוניק  ליטאי  , נשוי ואב32  שלומי  2

  (במסגרת דתית)

  מהנדס בתחו� פיתוח מוצר

תואר במדעי המחשב   ליטאי  , נשוי ואב47  ישראל  3

  (במסגרת דתית)

  פיתוח מוצרמנהל צוות 

 מהנדס אלקטרוניקה  ליטאי  , נשוי ואב43  דוד  4

  (במסגרת דתית)

מנהל צוות בתחו� 

  אלקטרוניקהה

בכיר בצוות פיתוח מתכנת   השכלה פורמאליתלא ל  ליטאי  , נשוי ואב41  מאיר  5

  תוכנה

קורס של משרד   ליטאי  , נשוי ואב27  מני  6

  התמ"ת

  ניהול רשת וניטור תשתיות

  פיתוח מוצרמנהל צוות   השכלה פורמאליתלא ל  ליטאי  , נשוי ואב38  חיי�  7

                                                           
7
טק היא חברה העוסקת בטכנולוגיה עילית. החברות שהשתתפו עוסקות בשירותי מחשוב, תוכנה � חברת היי 

  טק גלובליות המחזיקות מרכזי מחקר ופיתוח בישראל.�ואלקטרוניקה. רוב הינ� היי
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קורס לימודי מחשבי�   חסידי  , נשוי ואב32  זאב  8

  (במסגרת חרדית)

  מתכנת בכיר בצוות פיתוח מוצר

תואר במדעי המחשב   חסידי  , נשוי ואב35  נחו�  9

  (במסגרת דתית)

מנהל צוות בקרת איכות 

  ובדיקות תוכנה

שירותי תוכנה והתאמה   תואר במדעי המחשב  חסידי  , נשוי ואב51  אבי  10

  ללקוחות

בקרב הטמעת טכנולוגיה   תואר במדעי המחשב  חסידי  , נשוי ואב48  צבי  11

  לקוחות

קורס במסגרת שירות   ליטאי  , נשוי ואב33  יצחק  12

  צבאי (במסלול לחרדי�)

  מתכנת בתחו� פיתוח תוכנה

קורס במסגרת שירות   ליטאי  , נשוי ואב35  יאיר  13

  צבאי (במסלול לחרדי�)

  מתכנת בתחו� פיתוח המוצר

קורס במסגרת שירות   ליטאי  , נשוי ואב36  רוני  14

  צבאי (במסלול לחרדי�)

מתכנת בתחו� פיתוח 

  האפליקציות

  הנדסאי תוכנה  חסידי  , נשוי ואב41  המש  15

  (במסגרת חרדית)

ראש צוות בתחו� הנדסת 

  התוכנה

 מהנדס אלקטרוניקה  חסידי  , נשוי ואב43  אהרו�  16

  (במסגרת דתית)

  מהנדס בתחו� פיתוח מוצר

תואר במדעי המחשב   חסידי  , נשוי ואב27  יחיאל  17

  (במסגרת דתית)

  מתכנת בתחו� פיתוח תוכנה

מנהל תחו� בחברת פיתוח   השכלה פורמאליתלא ל  חסידי  , נשוי ואב48  אמציה  18

  תוכנה

  מתכנת בתחו� פיתוח המוצר  השכלה פורמאליתלא ל  חסידי  , נשוי ואב31  יהודה  19

ליטאי /   , נשוי ואב28  מיכאל  20

חרדי 

  מודרני

קורס במסגרת שירות 

  צבאי (במסלול לחרדי�)

מתכנת בתחו� פיתוח 

  האפליקציות

  

  ע� מומחי�: ראיונות

  מומחיות  תפקיד  

  חרדי� רבי� הטק המעסיק� היי חברתניהול   טק�בכיר בענ# ההיי  21

 עמותהברכז תחו� חרדי�   22

  לשוויו� תעסוקתי

  , הדרכת חברות בנושא שילוב חרדי�טק�השמת חרדי� בחברות היי

, מהזר� סמכות תורנית  23

  ליטאי�החרדי

לה� הוא פוסק הלכה ומדרי� טק, � הייבכולל, שבי� תלמידיו (בעבר) עובדי רב 

  כשנדרש
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, והקושי להגיע לנחקרי� (לעיתי� מדובר בחרדי בודד המצומצ� של הקבוצה השל גודלב דגימה:

המרואייני� הראשוני� הגיעו דר� קרובי  " כאשרכדור שלג"), נעשתה דגימה בשיטה של בארגו�

ס# נעשתה פניה במספר רשימות תפוצה משפחה ומכרי�, ואלו הפנו אלי מרואייני� נוספי�. בנו

ממי שקיבלו את  0.4%�ההיענות לפניות אילו היה אפסי (פחות מ .ופורומי� לחרדי� עובדי�

הפנייה). התכתבות ע� מעט הפוני� שנענו ויצרו קשר באמצעות המייל, לא הבשילה לכדי ראיו� 

העוסק בנושא רגיש, יש צור�  ,על כ� שבראיו� מסוג זה המעיד תרחשות זובפועל. לעניות דעתי, ה

במהל� הדגימה קיבלתי מס' פעמי� שמות  בדגימה המערבת קשר אישי שיש בו בסיס למת� אמו�.

הופנו על ידי למעלה מאד� אחד), מה שמעיד על גודלה המצומצ�  20מתו�  6של אנשי� שרואיינו (

פניתי טענו כי אליה�  תאנשי� השייכי� לקהילה החרדיטק ו�של הקבוצה. בנוס#, לא מעט אנשי היי

  טק.�אינ� מכירי� א# לא גבר חרדי אחד המועסק בענ# ההיי

כאשר מרואיי� השתת# בראיו� רק המאפייני� שצוינו בסעי# הקוד�, הדגימה נעשתה על בסיס 

טווח גילאי� בדי� וליטאי�, . הדגימה הובילה למספר שווה של חסיעל כל הקריטריוני� וענהידה במ

 היו אשכנזי�בפועל כל הגברי� שרואיינו , למרות שלא היה זה תנאי לראיו� גווני�ואזורי מגורי� מ

אי� נתוני� רשמיי� על  לא הבשילה לכדי ראיו�).לאד� שאינו אשכנזי, א� זו  (נעשתה פנייה בודדת

אול� טק בקרב החרדי�, � ההתפלגות בי� ספרדי� לאשכנזי� בקרב המשתלבי� בענ# ההיי

� באופ� ספציפי להפנות אלי מרואייני� יוצאי עדות המזרח טענו כי אינ� מרואייני� שביקשתי מה

  טק.�הייתחו� השהשתלבו בלא אשכנזי� �מכירי� חרדי�

 :, )semi-structured interview( שימוש בראיו� חצי מובנה נעשהבמחקר זה מבנה הראיו

להל� מספר ה. סדרה של שאלות שמטרתה למקד אות� בנושא תפיסות העבוד נשאלוהמשתתפי� 

  :שאלות מרכזיות

 תאר לי את תהלי� הקליטה וההשתלבות של� בחברה. •

 ?, באופ� כללימהי משמעות העבודה בעיני� •

מה משמעות העבודה בארגו� זה כפי שאתה  � אתה מועסק כיו� כמספר שני� בארגו� היי טק  •

 רואה אותה?

אז שהגעת ור� זמ�, מרכזיות שלה בעבור�, לאהא� היה שינוי בתפיסות העבודה של�, במ •

 לארגו�?

הא� לדעת� יש הבדל בי� היחס של� לעבודה לבי� המשמעות שמקני� לה עובדי� אחרי�  •

 (שאינ� חרדי�)?

 עד כמה אתה מזדהה ע� הארגו� מבחינה ערכית? •

 א� הייתה ל� אפשרות להתפרנס בכבוד מלימוד תורה, במה היית בוחר? •

 )? לעבודה? ללימוד תורה?להשכלה גבוהה(לא� היית מכוו� את ילדי�?  •

 ליבניתוח הראיונות נעשה שימוש בשלוש שיטות ניתוח. ניתוח תוכ� קטגוריא ניתוח הראיונות:

  :מיה (המהווה הרחבה של ניתוח התחו�)נוצורני, ניתוח תחו� וטקסו
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i. בניתוח הראיונות השתמשתי בשתי צורות ניתוח שמציעות צורני:�ניתוח קטגוריאלי 

rashiach & ZilbeM‐Lieblich, Tuval )1998(:  וניתוח צורה  קטגוריאליתוכ� ניתוח

 ניתוח הקטגוריאלי מאפשר התייחסות לתכני�, מבלי להתייחס לסיפור השל�ה. קטגוריאלי

החלוקה לקטגוריות ליצור תמונה של התכני� והמשמעויות מאפשרת , וכ� של המרואיי�

ח הצורני מאפשר חשיפה של . הניתובהתייחס לכל המרואייני� בהתא� לנושא המחקר

רכיבי� הסמויי� בדברי המרואיי�, באמצעות התייחסות למאפייני� כגו� חזרה על מילי�, 

הקטגוריות במחקר זה  הנפח המוקנה לנושא, שימוש בגו# שלישי או בפועל סביל ועוד.

היחס משמעות העבודה בקרב העובדי�, עבודה בידי הפרטי�: תייחסו לאופ� בו נתפסת הה

 התגובההיחס לערכי העבודה בחברה החרדית, טק, �כי העבודה בחברת ההיילער

 נפליקטי� ותהליכי שינוי תפיסתיי�.קול

ii. ) ניתוח תחו�Domain Analysis:(8  ידע של יותר גדולות יחידות" חיפושניתוח תחו� הוא 

 העוזרת בארגו� החומר המחקרי. שיטת ניתוחומהווה  )94 'עמ; Spradley,1979" (תרבותי

בניתוח תחו� אנחנו  לעול� ולשפה של הנחקרי�. להיצמדמאפשר ניתוח תחו� שימוש ב

אגד לוגי עי� מהוא מ Domain�ה, מתו� החומר המחקרי. )Domainsתחומי� (מוצאי� 

דומות אנחנו כוללי� אות� תחת  יחידותכאשר אנחנו מוצאי� שקשור למטרות המחקר. 

למונח המכסה מוגדר באמצעות  Domain�ה בי�. הקשר )Cover termמונח מכסה (אותו 

כל  –בניתוח תחו� יש לשמור על (א) דיוק  .לאותו התחו� �הרלוונטיי �יחסי� סמנטיי

התחו� צרי� להיות מפורט  –המונחי� הנכללי� יופיעו תחת מונח מכסה אחד. (ב) הכללה 

את ניתוח התחו� בעבודה זאת נעשה בכדי לסווג  ולהקי# את האינפורמציה כולה.

 .�המשמעויות השונות שמקני� הפרטי� לעבודת

iii. טקסונומיה) Taxonomy(:9 הגה ג� אותה ש במחקר איכותני, טקסונומיה היא שיטת ניתוח

Spradley )1979חקר מעמיק של תחו�  :מהווה הרחבה לניתוח התחו�טקסונומיה ) ה

פורק" כאשר כל תחו� "מ. �. אנליזה מעמיקה של מערכת המשמעויות התרבותיותמסוי

למספר תחומי�, המאפשרי� העמקה בנושאי� מורכבי�. הטקסונומיה כוללת פירוט רב 

זהה  מונח מכסה, על פי יחסי� סמנטיי�)תחו� נכלל תחת  ותר, א� העיקרו� המארג� (שכלי

הטקסונומיה בעבודה שימשה על מנת לסווג את התגובות השונות שנוקטי�  תחו�.לניתוח 

  ואלי�.העובדי� במצבי� קונפליקט

                                                           
8
  Domain Analysis למצוא את ההסבר הקצר  היא שיטת ניתוח מורכבת, ועל כ� מי מהקוראי� שאינו בקיא בה עלול

המדגי�  2שיובא כלא מספק. לצור� הבנה של הדר� בה נעשה ניתוח התחו� במחקר זה אני ממליצה לעיי� בנספר מס' 
את השימוש בשיטה, במיפוי המניעי� ליציאה לעבודה. להרחבה נוספת על שיטת הניתוח נית� לעיי� בספרו של ספרדלי, 

  J. P. (1979). The ethnographic interview. Key: Citeulike.  Spradley ,האנתרופולוג הוגה השיטה:
9
ג� כא� ההסבר הקצר עלול להיות לא ממצה. להדגמה של שיטת הניתוח על פי הטקסונומיה במחקר זה נית� לעיי�  

כפי  Spradleyהמדגי� את השימוש בשיטה בניתוח ההתמודדות ע� קונפליקטי�. כמו כ�, עיו� בספרו של  3בנספח מס' 
  שהוצע בהערה לעיל.
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  ניתוח טקסטי� 4.2

שימוש בניתוח התופעה הינו הזירה הטקסטואלית  אמצעי בו נעשהובלתי קור נתוני� נוס# מ

השימוש באינטרנט בחברה החרדית נאסר  אציי� כיטק החרדי. �ייהעוסקת בנושא הההאינטרנטית 

רי� מראי� כי ), אול� מחק2002ובלייס,  ; צרפתי2001(הורבי+, הנהגה הרוחנית הבכל תוק# על ידי 

ס, י; צרפתי ובלי�2008 שחר מרבית החרדי� משתמשי� באינטרנט למרות האיסור החרי# (נריה ב

2002.(  

על כ� נותחו .תגובה אליוניתוח הטקסטי� במחקר זה נעשה לצור� הפרק העוסק בקונפליקט וב

לו על ידי שו"ת), המופיעות באתרי אינטרנט שוני�, כפי שנשאלהל�: שאלות ותשובות הלכתיות (

טק חרדי�. שאלות אלו מעלות לרוב קונפליקטי� הלכתיי� בה� יש צור� בהכרעה רבנית �עובדי היי

שאלות שנשאלו על  450�ור� המחקר נקראו למעלה מלצ ).5(שאלות לדוגמא מופיעות בנספח מס' 

 בשו"תדבר במחקר נעשה שימוש בסופו של  .שאלות 105, מתוכ� נותחו שוני� הנושא באתרי�

ט האתרי� ועיבאתר הישיבה החרדית "כיסא רחמי�". הסיבה לכ� היא כי במהמפורס� 

אינ�  או המשיבי� המתקראי� חרדי� ומפרסמי� שו"ת אינטרנטי נראה כי רבי� מהשואלי�

 על א# השימוש בו. השימוש באינטרנט לא נמצא בקונצנזוס החרדיחרדי�, ככל הנראה משו� ש

בד# שיבה מפעילה אתר המאפשר שליחת שאלות לרבני הישיבה, בהקשר זה אזכיר, כי על א# שהי

שי� לב! השימוש : "הבאה, המסייגת את השימוש בו הבית של אתר הישיבה מופיעה האזהרה

באינטרנט מסוכ� לרוחניות של� ושל משפחת�, א� בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר 

מהוות  ". השאלותהש� יעזור שלא ניכשלרק דר� ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. ו

 שרפאהניתוח שלה� מטק, ו�מקור בלתי אמצעי לתכני� המיוצרי� על ידי חרדי� הפועלי� בענ# היי

  .העמקה נוספת בשאלת המשמעות באמצעות מקור לא מתוו�

. (שישה מסמכי� בסה"כ) דר� המרואייני� מסמכי� שהגיעו אלימקור נתוני� שלישי הוא ה

ו עוסקי� בהנחיות הרבניות להתנהגות במקו� עבודה חילוני. בעבודה השתמשתי סמכי� אילמ

). הסיבה לכ� היא כי מסמ� זה היה היחיד 6(נספח מס'  מסמ� "כללי הנהגה במקו� עבודה"לבסו# ב

מקובלות על חלקי� נרחבי� בציבור החרדי. זאת בשונה השנחת� על ידי סמכויות הלכתיות 

  ומי� על ידי רבני� של קבוצות שוליות, או שפורסמו בעילו� ש�., החתאחרי�ממסמכי� רבי� 

עלולי� לעלות ה בחלק העבודה שעסק בקונפליקטי�ניתוח הטקסטי� שימש ניתוח הטקסטי�: 

עלול אשר  ,בקרב העובדי� החרדי�. הרעיו� העומד מאחורי השימוש בטקסטי�, היא כי בנושא הזה

כל האינפורמציה מתו� הראיונות. בנוס#, הניתוח של להיות רגיש ומורכב, ייתכ� ולא אקבל את 

ב"כללי הטקסטי� מהצד "ההלכתי" מייצג את המצב ה"רצוי" (כמו במקרה של המסמ� העוסק 

  ), כאשר המרואייני� לרוב נוטי� להתייחס למצב ה"מצוי", המצב בפועל.הנהגה במקו� עבודה"

טק", "עבודה בחברה חילונית", "עבודה �על ידי מילות מפתח כמו "הייהחיפוש באתרי השו"ת נעשה 

כאשר מטבע  .רלוונטיי�לות העוסקות בנושאי� . על ידי מילי� אילו הגעתי לשלל שאבמחשבי�"

: דילמה אשר הצריכה את הפנייה הנושאי� שעלו בשאלות לרבני� עסקו בקונפליקטהדברי� 

ורר י� בה� מתעלסמכות הרבנית בשאלה. כאשר החיפוש היה אחר מגוו� הנושאי� והתחומ
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לא להיתקל ששאני עלולה קונפליקט בקרב אוכלוסייה זאת. כאשר חיפשתי בעיקר את הנושאי� 

בה� בראיונות, הנושאי� ההלכתיי�. ג� המסמכי�, המהווי� הוראות של סמכויות דתיות לדר� 

  ההתנהגות הרצויה במקו� העבודה, היוו השלמה לפ� ההלכתי.

), המבססת את 2011רבעה עקרונות מנחי� כפי שמציעה דושניק (אשלושה מתו� תבסס על הניתוח מ

, )1967( Glaser & Strauss ) שניסחוgrounded theory(ה"תיאוריה המעוגנת בשדה" עקרונותיה על 

העיקרו� הראשו� הינו עקרו� ה"סמיכות", הכולל השוואה מתמדת בי�  והדיו� האקדמי אודותיה.

משותפות ודפוסי�, השוואה זאת הינה דר� הניתוח  חלקי הטקסט במטרה למצוא משמעויות

כאשר  ).2001, אצל: דושניק, Strauaa & Corbin, 1990המרכזית של "התיאוריה המעוגנת בשדה" (

עיקרו� זה שימש אותי בחלוקה לקבוצות של השאלות השונות. שאלות רבות חזרו על עצמ� בצורות 

פו של דבר גובשו מספר סוגי שאלות העוסקות . בסושונות, ונית� היה למצוא דפוסי� משותפי�

דיני גזל במסגרת העבודה. סוגי ו בקונפליקטי� שוני�, כמו: שימוש באינטרנט,  עבודה ע� נשי�

  קובצו לשני נושאי� עיקריי�: שאלות "הלכתיות" ושאלות ב"רוח" ההלכה. אלו שאלות 

החוקרת הנובע מתו� מפגש ע� העיקרו� השני "רגישות תיאורטית" מתייחס למיצוב המקצועי של 

 ;Bowen, 2006הנחקרי� והיכרות ע� הספרות המחקרית, באופ� שמבדיל אותה ממי שאיננו חוקר (

Charamaz, 2000 הרגישות התיאורטית שימשה אותי רבות בניתוח  ).2001, אצל: דושניק

הראיונות, ג� הרקע האישי וההכרות המוקדמת ע� הסוגיות ההלכתיות. בשונה מכמו הטקסטי�, 

 � הספרות המחקרית הייתה לעזר רבאבשאלה במקרה של אי הבנה, כלמרואיי� בה� נית� היה לפנות 

  .נת מושגי� שלא היו ברורי� דיי�בבה

הינו ה"רפלקסיביות" הדורשת מהחוקר את המודעות להשפעה שלו עצמו על  שלישיהעיקרו� ה

 ).2001, אצל: דושניק, Anfara, Brown & Mangione, 2002; Peshkin, 2000(תהלי� הניתוח 

עיקרו� זה ליווה אותי בניתוח הטקסטי� והראיונות ג� יחד. עיקרו� זה חשוב במיוחד במחקר 

תהלי� הניתוח ופירוש הנתוני� מושפע מאישיות החוקר, השקפותיו ואמונותיו ביחס האיכותני, בו 

חשוב לתת את הדעת על  ,חקרהאיכותני, בו החוקר הוא כלי המ במחקרעל כ�  .לתופעה הנחקרת

  ).2001ב� יהושע ודרגיש, �מקומו של החוקר ביחס לנושא המחקר ולמושאיו (צבר

. מחד, יש בי הערכה רבה אמביוולנטיהרוש� שלי על החברה החרדית טר� המחקר ובמהלכו היה 

. תעצומות נפש תהדורש רות העצומה ללימוד התורהמסיהחיי� המתמסר והחרד לערכי�, וללאורח 

ת המגזר א העבודה החרדית, המוביל, ככל ישראלית עובדת, חשתי קושי גדול ע� אתיקת האיד�מ

מחקר ובמהלכו, ביחס לתופעה אני חשה כי המורכבות שחשתי טר� ה לעוני ולמעמסה על החברה.

   .ה ג� בדברי המרואייני�תעל הנחקרת



29 

 

  ממצאי� 5

את הנושאי� העיקריי� בעבודה. פרקי� עיקריי� המאגדי�  שניבהתא� לשאלות המחקר נבנו 

קטי� פרק השני העוסק בקונפלי) וה5.1א המרכזי של משמעות העבודה (הפרק הראשו� עוסק בנוש

ברמה הערכית, הקשורה אדוקות היא קונפליקטי� ע� ה תמודדותהה ).5.2( ובאופ� התגובה אליה�

 מתו� הראיונות יובאו. בפרק זה בנוס# לממצאי� נתפס הקונפליקטלמשמעות העבודה והאופ� בו 

  ג� ממצאי� שעלו מניתוח הטקסטי�.

5.1 : פיסות העבודהמשמעות ות חלק ראשו

דו� ראשית במשמעות העבודה, כפי שחווי� בפרק זה אפרק זה עוסק בשאלת המחקר הראשונה. 

אותה המרואייני�. במסגרת הנושא של משמעות העבודה עלו שלוש תמות בולטות שמייצגות את 

. כאשר כל אחת מהתפיסות 'אידאל'והעבודה כ 'מוצא', העבודה כ'אילו+'עבודה כהמרואייני�: ה

נבדלת מרעותה במניעי� ליציאה לעבודה, באופ� בו חווי� הפרטי� את העבודה, בשאיפה 

   להתקדמות ומיצוי בעבודה.

 )3לניתוח פרק זה נעשה שימוש בניתוח תחו�. ניתוח התחו� (נספח מס' בנוס# לניתוח הקטגוריאלי, 

�המניעי� ליציאה לעבודה, כאשר תחת המונח המכסה של יציאה לעבודה בהיישימש בעיקר בסיווג 

הראשו� כלל את הסיבות שתוארו כ"פרנסה", התחו� נמצאו שלושה תחומי� עיקריי�. התחו� טק 

השני את הסיבות ליציאה לעבודה שקשורות ב"קושי ע� המסגרת התורנית" (הכולל) והשלישי 

                                                                                                                                                                                                                                         דה מתו� "אידיאל / ער�".יציאה לעבו

  אילו)העבודה כ 5.1.1

אשר לדיד� לית. כהנחקרי� בעלי האוריינטציה הכלהגישה הראשונה היא הגישה המאפיינת את 

זאת נמצאי�  קטגוריהבהעבודה היא כורח המציאות, והיו עוזבי� אותה בהיעדר אילוצי� כלכלי�. 

) משתיי� 13יאיר (ג�  ).18ואמציה (, )11), צבי (10), אבי (9), נחו� (5), מאיר (4), דוד (3יחזקאל (

הצטרפו לשוק העבודה  קטגוריהרוב הנחקרי� השייכי� ל .החפיפה אינה מושלמת, א� כי קטגוריהל

בהיעדר אילו+ כלכלי. בשאלת  ומביעי� נכונות לפרוש), 30�מאוחר יחסית (סביבות גיל ה

או ההתקדמות, הדעות חלוקות. יש כאלו השואפי� להתקדמות משו� שה� כבר נמצאי� בתפקיד, 

", ויש כאלה שנמנעי� מהתקדמות כדי לא קריירה"א� כבר משרה אז  נחו�כפי שהגדיר זאת 

הצהירו כי עזבו את הכולל זאת  קטגוריההנחקרי� בע� זאת, למרות ש להישאב לעול� העבודה.

מסיבות כלכליות ("צור� כלכלי טהור" בניסוחו של יחזקאל), ה� לא בטוחי� ביכולת שלה� לחזור 

  דר אילו+ כלכלי.אליו בהיע

. בולט קטגוריהמבחינה צורנית נית� לראות כי יש שימוש במקורות תורניי� רבי� בדברי הנחקרי� ב

זו  –"יוס# איש מצליח ( ונחו� ("יש בעל ש� טוב מעניי� שאומר ..." ) הדבר במיוחד בדבריה� של דוד

מביאי�  קטגוריההכל חברי אול� כמעט  ,)שאלה אדירה, אי� הוא יכול להיות איש מצליח? הרי..."

(למשל  כדבר שנכפה ולא מתו� בחירההיציאה לעבודה היא בגו# סביל,  דוגמאות ממדרשי חז"ל.
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הלימודי� בכולל . מסביר לילדי� שהמצב שאני הגעתי בו [לעבוד] הוא נכפה עליי")... אני דוד: "

העבודה,  לדוג' יאיר:"( המכוני� "הנוהל הרגיל" או "המסלול הרגיל". יש התייחסות טכנית לעבוד

לדוג' מאיר: ( מנוכרת� ההתייחסות א# לעיתיו, )היא נטו בשביל להתפרנס, לא שו� דבר חו+ מזה"

צורה ע� הארגו� או שהארגו� הוא חלק מהזהות שלי, ממש  י"...לא בגלל שאני מזדהה באיזושה

  .)ממש לא"

. המאפיי� חסי� לעבודה כאילו+המתיי ריה זאת למספר מאפייני� של המרואייני�נתייחס בקטגו

  :העיקרי של התמה העולה היא רציונל כלכלי ליציאה לעבודה

המרואייני� מדגישי� את המרכיב הכלכלי  נתפסת כאמצעי השתכרות בלבד:העבודה  .1

אצל כל  10אנחנו רואי� את השימוש במילה "פרנסה" .בשיקולי היציאה לעבודה

�ההייבענ# דווקא הבחירה  ).3(ר' נספח מס' המרואייני� בתיאור הסיבה ליציאה לעבודה 

, המאפשרות את סיפוק הצור� בחירה כלכלית, בשל המשכורות הגבוהותכ טק מוסברת

. בהתא� נשמעת הטענה כי בהעדר אילו+ כלכלי היו בוחרי� לעזוב את הכלכלי באופ� מיטבי

 . הארגו�

יונל הכלכלי, שעולות אצל כל אול�, התמה אינה שלימה ללא ההסתייגויות והצדקות הנוגעות לרצ

 המרואייני� ברמה זאת או אחרת:

שהמעבר מהכולל לישיבה  על א#: הסתייגות מחזרה ללימודי� מלאי� במסגרת תורנית .2

נעשה בשל צור� כלכלי, ה� מביעי� חוסר אמו� ביכולת� לחזור וללמוד לימודי� תורניי� 

יש כא� פער בי� המישור  י�.במש�  יו� של�. הסתייגות זאת נמצאת אצל כלל המרואיינ

"אילו+ על העבודה כההצהרה המוצהר, המהווה הסתייגות מ�המוצהר למעשי�האידאולוגי

 ".כלכלי

מעונייני� המרואייני� רוב  :טק�או לבחירה בענ� היי לשאיפה להתקדמותצדקות ה .3

כול� מסתייגי� בהתקדמות ו מביעי� עניי� מסויג , ומיעוט�בהתקדמות והתפתחות בחברה

השאיפה להתקדמות מוסברת כאמצעי לשמר את המשרה או ". קריירההגדרת� כאנשי "מ

השאיפה כאמצעי להגדלת יכולת ההשתכרות, א� לא עומדת בפני עצמה. נראה כי 

על ההשקפות של העובדי�, משו� שהיא מחברת בי� להתקדמות בארגו� נתפסת כמאיימת 

 עי� הסתייגות מתפיסת העבודהארגו� בקשר "רצוני". הרצו� להתקד� הוא מהעובד ל

 "כאילו+".

אביא את דבריו  העבודה כאמצעי השתכרות בלבד , התפיסה שלכדי להמחיש את המאפיי� הראשו�

כמו רבי�  פרנסה בלבד.כ אלאער� בעבודה בפני עצמה,  כל לא רואהדוד אומר כי הוא  .ודשל ד

                                                           
10

'פרנסה' רווח בעיקר בקרב הציבור החרדי, כאשר הציבור הכללי משתמש לרוב במונח 'עבודה'. השימוש במילה  
למקור ההכנסה, בשונה לשאלה ל'במה  הקונוטציה של המילה פרנסה היא כלכלית. השאלה 'ממה אתה מתפרנס' מכוונת

שרדי� ממשלתיי� משתמשי� רבות במונח 'פרנסה' ולא עבודה בתוכניות אתה עובד' שמכוונת לבירור משלח היד. מ
הינה תכנית שמטרתה לסייע לגברי� חרדי� להשתלב במעגל 'פרנסה בכבוד' לדוגמא לעידוד עבודה בקרב חרדי�, 

  המילה 'עבודה' מיוחסת לעבודת ה'. .העבודה
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כדי להסביר את גישתו. דוד מהמרואייני� בקטגוריה הוא משתמש בהסבר השאוב מי� המקורות 

  , וההתייחסות שלו לעבודה ניכרת בהתא�:11את דברי הרמח"ל שמתייחס לפרנסה כעונש מזכיר

אני עושה את זה רק בגלל שאני  –האידיאל שלי הוא די שונה מרוב האנשי�. האידיאל שלי אומר 
, זה הדבר הרמח"ל כותב בדעת תבונות שקיבלנו עונש –צרי� לפרנס את המשפחה. יש עונש 

אני לא רואה שו� ער� בעבודה בפני  פרנסה זה משהו שצרי� לעבוד עליו [...] שה –הראשו� 
  עצמה. כלו�. לא בשביל להשפיע לא בשביל זה.

טק בשל יכולת �, שג� אצלו היציאה לעבודה הייתה מתו� צור� כלכלי, דווקא בחר בהיימאיר

� לענ# מבחינת היכולת. הוא מציי� כי הוא רואה את עצמו כמתאיההשתכרות הגבוהה, כאשר 

 במקרה והיה מוצא יכולת השתכרות גבוהה יותר במקצוע אחר, ייתכ� והבחירה שלו הייתה שונה.

מאיר מתייחס לעניי� האילו+ "לית ברירה" בדומה לדוד שאומר "זה נכפה עלי", מאיר מתייחס 

כלכלי דח# אותו לשוק העבודה. לעבודה כאל דבר שלא לגמרי נעשה מבחירה חופשית, אלא הדוחק ה

 טק היא בחירה בענ# ע� יכולת השתכרות גבוהה שא# הול� את יכולותיו.�כאשר הבחירה בהיי

כ�, אפשר להגיד שזה היה לית ברירה. כ�, היה צרי� כס#, היה צרי� פרנסה, זה לא מה שהייתי 
לא יכול להגיד שא� היו, אני  בוחר לעשות א� לא הייתי צרי� פרנסה. לא אז וג� לא היו�. [...]

  .נ�יכול להיות שהייתי יי א� היה יותר פרנסה לא יודע  בייננות

טק, ומצהיר כי בחר בו בשל השכר הנדיב. ההעדפה שלו היא �ג� אבי לא מביע חיבור עמוק לענ# היי

  :כאשר ילדיו תלויי� בו זה לא אפשרי בעבורו כלכליתמהבחינה הלעסוק בתחו� החינוכי, 

נו� יותר מוש� אותי, אני ג� עושה את זה [...] אני צרי� לפרנס את המשפחה. יש לי לעסוק בחי
  .עוד שני ילדי� בבית. יש לי אחריות משפחתית

את העבודה בצורה ערכית.  ישנה רתיעה מלהגדירבאופ� עקבי, בקרב המרואייני� בקטגוריה זו 

י� מהמרואייני� מסופקי� כלומר, לייחס לעבודה חשיבות השמורה לעול� התורה. ע� זאת רב

יש הכרה בכ� שעבודה ממלאת ג� צור� שמעבר לפרנסה, אמציה מכנה את זה "סתימת  מעבודת�.

  חורי�" או "מילוי החלל":

אני לא רואה ער� בעבודה, אני לא רואה ער� במוב� העמוק של זה. ער� זה מילה גדולה בשביל 
להניח שעבודה ממלאת את החלל. אבל  העבודה [...] מטבע הדברי� סבירלשיי� אותה לעול� 

יכול להיות בגלל שאני אד� דתי שהייתי אומר ל� אז אני צרי� לשבת ללמוד תורה, שזה ג� 
  במוב� העמוק של המילה. יפרודוקטיב

טק. �יחזקאל ממחיש את חוזק המניע הכלכלי, כאשר הוא תוהה על הבחירה שלו עצמו בענ# היי

  ור� הכלכלי היה יכול לספק טוב יותר בעול� העסקי�:כאשר בדיעבד הוא מבי� כי את הצ

בטוח שלקחתי  ביו� שאני גמרתי תואר ראשו� אני קצת התחרטתי על מה שעשיתי. וג� היו� לא
 [...] ההייטק, כ�? זה אלטרנטיבה מאד קלה. לשבת כל היו� ולעבוד – את האלטרנטיבה הנכונה

יי הביתה חי חיי� של אבר�, כ�? את תכנסי אלצור� כלכלי מובהק, כ�? לא בשביל... עדיי� אני 
חיי� של אבר�. ואת הצור� הכלכלי הזה הייתי מספק הרבה יותר  – והאורח חיי� שאני חי בה�

  א� הייתי יוצא לביזנס, לא בהייטק.

                                                           
11

), " (בראשית ג, יטְ_ֵזַעת ַאֶ\י] Zֹאַכל ֶלֶח�עד� " הכוונה היא לעונש שקיבל אד� הראשו� על אכילת הפרי האסור בג� 
  האד� נענש על ידי האל בהשקעת מאמ+ רב לצור� פרנסתו.
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טק, משו� שאת הצור� הכללי ייתכ� והיה מספק בצורה �יחזקאל מביעה חרטה על הבחירה בענ# היי

. יש אחר. נחו� לעומתו מביע חרטה וחוסר נכונות באשר לעצ� היציאה לעבודהטובה יותר במקו� 

בציטוט זה התבוננות מחודשת בבחירה לצאת לעבודה, כאשר למרות ההתייעצות ע� רבני� לאור� 

  :הדר� הוא לא מרגיש בנוח במקו� בו הוא נמצא

יי� פה! עשר שני� כבר אני 'אני עד –זה מה שאני אומר [...]  אני כל יו� אומר 'אי� זה קרה לי?'
פה?' מי היה מאמי� [...]  בוא נגיד ההרגל ג� עושה את שלו, אבל בגדול כ�. אני עדיי� מחכה 
שמחר זה ישתנה, כ�. כל יו�  מחכה שזה ישתנה. [...]  תמיד אני שואל את עצמי שאלה יותר קשה 

להיות ע� יותר אמונה הא� צדקתי בהתחלה? בתחילת הדר�. הא� צדקתי? אולי הייתי צרי�  –
ונסתדר כבר, הכל יהיה בסדר. זה שאלה טובה. אפילו יש רב שיצרתי איתו קשר לאחרונה, כלומר 

אולי עשיתי טעות בהתחלה? עכשיו, אני יודע  –יש לי קשר איתו, ופע� אחת שאלתי לא מזמ� 
וי גדול, שאלתי שכל דר�, כל... השינויי� היו הדרגתיי� הכל היה הדרגתי, וכל שלב שעשיתי שינ

מישהו. שאלתי רב, לא עשיתי רק על דעת עצמי, ותמיד אמר שאני צודק, אבל בכל זאת, בכל זאת 
אני לא מרגיש טוב, בנוח. אני לא מרגיש בנוח. לא מרגיש בנוח. אני לא מרגיש בנוח, אבל ג� שאני 

אז יש משהו שצרי� יודע כנראה... למה אני לא מרגיש בנוח? אני יודע שהבורא מנהל את העול�, 
לקרות. הסתירה בזה הוא שיש בחירה בכל זאת. אז עד כמה זה תלוי בבחירה שלי? אולי עשיתי 

אני מרגיש  הא� טעות בבחירה שלי? אני לא יודע, אני לא מבי� מספיק טוב בדברי� כאלה. אבל
  בנוח במקו� שאני נמצא בו? לא.

הייתי צרי� להיות ע� יותר אמונה ונסתדר  "אולי :כמה מהאמירות של נחו�. הראשונהנתעכב על 

, שהפרנסה מגיעה כבר, הכל יהיה בסדר", מדגימה את התפיסה הניסית הרווחת בציבור החרדי

נחו� שיצא לעבודה בשל צור� כלכלי בעצ� מביע חרטה על הבחירה לצאת לעבודה ולא משמי�. 

נפתרות מאליה�. האמירה השנייה  'לחכות לנס' ככה שע� "יותר אמונה", לדבריו היו דאגות הפרנסה

הביטוי "במקו� שאני נמצא  ".אבל אני מרגיש בנוח במקו� שאני נמצא בו? לאעליה נתעכב היא "

כמקו� העבודה, כלומר חוסר נוחות ממקו� העבודה או מהיותו  אינסטינקטיביבו" מתפרש באופ� 

�, ייתכ� כי נחו� מתכוו� ההקשר של הדברי� של נחווהכרות ע� העגה החרדית, מתו� עובד בו. 

הנוחות: המילה "נוח" �מבחינה צורנית יש כא� חזרתיות בולטת על אי .12למקו� כמדרגה רוחנית

חוזרת שש פעמי� בארבע השורות האחרונות של הציטוט. האמירה השלישית שעליה נתעכב היא 

ע שהבורא אני יודיציאה לעבודה: "בלאקטיביות בדברי�, בשאלת הבחירה �המעבר מפאסיביות

מנהל את העול�, אז יש משהו שצרי� לקרות. הסתירה בזה הוא שיש בחירה בכל זאת. אז עד כמה 

". נחו� שואל בעצ� את שאלת השאלות היהודית של הבחירה החופשית. זה תלוי בבחירה שלי?

מחד, לתפיסתו הבורא מסובב את העול� ועל כ� 'מה שצרי� לקרות יקרה', ומאיד� היציאה לעבודה 

היא הבחירה שלו. על כ� נחו� שואל "עד כמה זה תלוי בבחירה שלי", ומעלה את השאלה הא� טעה 

  בבחירה שלו.

                                                           
12

שבעלי תשובה עומדי� ש�, "מקו�" בעגה בחרדית יכול לשמש כמקו� פיסי וג� רוחני. כ� בברכות ל"ד: "במקו�  
מדרגה הרוחנית של בעלי תשובה ('מעלה' על פי פירוש ". הכוונה במילה 'מקו�' היא לצדיקי� גמורי� אינ� עומדי�
  המהרש"א) ולא למקו� פיסי.
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, דוד מכי� את הקרקע לפרישה מהעבודה, וחוס� כספי� כדי רוב המרואייני� בקטגוריהבד בבד, כמו 

. הרצו� 13לפרוש מוקד� מהעבודה. כאשר השאיפה היא לחזור וללמוד, וכ� לעסוק בצורכי ציבור

לעזוב מתקשר לחוסר הנוחות שתיאר נחו� מהמצב הקיי�, כאשר הכנת הקרקע לעזיבה מהווה 

  :ביטוי מעשי לחוסר נוחות זה

הרבה לפני כ�. אני מהיו� הראשו� � אני הול� לעזוב את העבודה. לא בפנסיה, אלא הרבה
י, זאת אומרת שהתחלתי לעבוד אני ג� חוס� כס# בצד בשביל שיהיה לי לימי� שלא יהיה ל

לימי� שלא זה, ואני כ� שוא# לחיות חיי� בצורה אחרת קצת. כי בסופו של דבר בגלל שאני 
אני וודאי שאני רואה  מסתכל על זה בתור אילו+, העבודה היא אילו+ אמרנו, זה פרנסה, אז

  .חיי�... א� נניח היו מורידי� לי את העול של פרנסה היו לי חיי� הרבה יותר טובי�

, לאחר דוד מסביר כי היו�. ת, דוד מכיר בכ� שהוא לא יוכל לחיות חיי� מצומצמי� של אבר�ע� זא

י�, הוא לא יוכל לרדת ברמת החיי� לרמת חיי� של אבר� שהתחיל שהתרגל לאורח חיי� מסו

  :לימודי�

הגמרא רוצה להגיד שכשאד� מגיע לגדולה באיזה משרה אז הוא לא מסוגל לעזוב את זה. 
חיי�... זה לא כמו לפני שהוא בכלל קיבל אותה, שאז הוא היה אומר 'יאללה מי  להתרגל לרמת

א מבזבז צרי� את זה'. זאת אומרת, היו� שהתרגלתי לא לחיות כמו אבר�, זאת אומרת אני ל
  אבל בהחלט היו� אני לא יכול לחיות כמו אבר� שהתחיל לימודי�. אבל אני ג� לא מתקמצ� [...]

יי�, כפי שצוטט לעיל כי הוא חי חיי� של אבר� למרות העובדה שהוא זאת לעומת יחזקאל שצ

יתה והאורח חיי� � של אבר�, כ�? את תכנסי אלי הבעדיי� אני חי חייטק ("�מועסק בחברת היי

שהיא מעמידה במבח� את  הנקודה הזאת היא מהותית, משו�"). חיי� של אבר� – בושאני חי 

צור� כלכלי ומה נדרש כדי לספק אותו? הא� הצור� הכלכלי ה"צור� הכלכלי". דהיינו, מהו אותו 

הוא לח�, מי� וקורת גג או מעבר לכ�? ומהי המשמעות בלהמשי� לחיות "חיי� של אבר�" כאשר 

  טק?�אתה עובד בהיי

הסתייגות מחזרה ללימודי� מלאי� במסגרת תורנית. כאמור, המאפיי� השני של התמה הוא ה

הציבה את רוב המרואייני� בחוסר נוחות.  זור ללימודי� תורניי�של האפשרות לח הנקודה הזאת,

כי הצור� הכלכלי המדובר הוא מעבר לפרנסה בדוחק. רבי� מה� ציינו השאיפה לתת  כאשר ברור

יוצא  בסיס אית� לילדיה� כדי שיוכלו אלו ללמוד תורה, כחלק ממה שמחזיק אות� בעבודה. 

שהוא מצהיר שהיה  עבודה בגיל שלושי� וקצת. ולמרותהזאת הוא יאיר, שיצא ל מהכלל בקטגוריה

רוצה לחזור וללמוד, וככלל השקפותיו מתאימות לקטגוריה שבה האוריינטציה כלכלית, כאשר הוא 

  מתעמק בסיבות ליציאה לעבודה מבחינתו הוא מסייג את חשיבות הפרמטר הכלכלי:

אחת היא  .לזה הרבה פרמטרי�אישית, אני לא יודע א� נגמר לי הסוס [בישיבה] או שמה. יש 
המסגרת שהייתי בה, כבר הפסקתי להיות בכולל ה"רגיל" מה שנקרא, ועברתי להיות בישיבה 
קצת אחרת. ואז כבר יצאתי. אני לא רוצה לעשות את המתמטיקה הזאת מה גר�. א� אני אגיד 

יפי אש למדורה רק פרנסה זה הכי קל, כס# וזהו. אבל אני חושב שזה לא יהיה אמיתי [...] ותוס
  , ככה שמצבי מלכתחילה היה טוב יותר ממי שאשתו מורה או גננת.רואת חשבו�אשתי 
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במונח "צורכי ציבור" הכוונה לתרומה לקהילה, שיש לה ער� רב בציבור החרדי. המונח מופיע בתפילת שחרית של  
  ".ְיgְ �hֵcַָכָר� ָכל ִמי cֶעֹוְסִקי� ְ_ָצְרֵכי ִצ_`ר ֶ_ֱאמ`ָנה. ַהdָדֹוc ָ_ר`a ה`אשבת " ְ
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הביטוי של יאיר "תוסיפי אש למדורה" מתאר את הפער אצלו בי� ההשקפה למעשי�. העובדה 

שאשתו עובדת במשרה מכניסה מערערת את הבסיס לשיקול הכלכלי, מה שיאיר מכנה השיקול 

ל יאיר להסביר את ההחלטה שלו לצאת לעבודה באופ� שמתיישב ע� תפיסת ה"קל", ומקשה ע

האמירה הזאת של יאיר מתקשרת להגדרה של זאב שמכנה את ההצדקה הכלכלית ליציאה  עולמו.

לעבודה בש� "התירו+ הרשמי". יאיר בעצ� תוהה בעצמו עד כמה השיקול של הפרנסה, השיקול 

  ה"קל" הוא "אמיתי".

הסתייגות מחשיבות הפרמטר הכלכלי כבר כשאנחנו מדברי� על המניעי� ליציאה אצל יאיר, ישנה 

בקטגוריה הזאת אפשר לראות אצל לעבודה. אצל האחרי� ניכרת יותר ההסתייגות מחזרה לכולל. 

טק היא "צור� כלכלי מובהק" מבחינת�, לפחות ברמה �רבי� מהאנשי� שלמרות שהעבודה בהיי

יא לימוד התורה. רבי� מה� מאמיני� כי לא נית� יהיה להחזיר ההצהרתית והעדיפות המוצהרת ה

  לגל לאחור.את הג

על א# שהמניע לעבודה בקטגוריה זאת הוא כלכלי בעיקרו, כל המרואייני� מסתייגי� מחזרה 

ללימודי� בכולל באופ� מלא. כאשר בנוס# ללימוד התורה חלק� שואפי� לעבוד במשרה תורנית, 

ו� הטכנולוגי ג� מעבר לעניי� הכלכלי. כ� לדוגמא נחו�, אשר היה שמח ורוב� מביעי� עניי� בתח

  לעזוב את העבודה ולחזור לכולל, בכל זאת מביע עניי� בפיתוח טכנולוגי בתחו� היזמות.

לכל דבר יש ג� משמעות רוחנית, כ�? אבל באופ� עקרוני הייתי שמח למצוא את עצמי במקו� 
אני יודע שבעומק העניי� יש עוד משמעויות לעבודה [...]  אחר, חזרה בכולל א� אני זוכה בלוטו
  ...רנסהחו+ מפרנסה. אבל אני נמצא פה לצור� פ

זאת אומרת א� היית זוכה מחר בלוטו אז היית  –ש:      אוקיי. אבל אני רק מנסה לדייק את זה 
  � עוזב את התחו� הטכנולוגי?ג

חלק קט� מהזמ� שלי, וחלק מסוי� אני מניח שא� היה מצב כזה אז הייתי כ� משקיע   ת:
הייתי פע� רוצה להגיע ליזמות או למשהו אחר. יש לי את [...]  מהכס# שלי בתחו� הטכנולוגי

  ולי� מאד בפיתוח הטכנולוגי היו�.הרעיונות שאני חושב, יש דברי� שה� חורי� גד

למרות שהוא . כאשר במש� יו� של� יחזקאל סקפטי באשר ליכולת שלו לחזור וללמוד בכוללג� 

  :תורנית לעסקית� הציבורית העשייה חברה, הוא מאמי� שהיה משלב בי�טוע� שהיה עוזב את ה

אני לא רואה בזה תכלית לשבת ולעבוד בהייטק, לא. הייתי מתעסק ע� כל מיני דברי�, הייתי... 
שלב מגיע איזשהו  כנראה שלא. [...] –את שואלת את הא� הייתי חוזר ללמוד כל היו�? התשובה 

  אבל וודאי שהייתי יושב ולומד רוב היו�.[...]  אד� צרי� לעשות משהו ע� החיי� שלו ושב

אצל יאיר רואי� את הפער בי� הרובד ההצהרתי הראשוני לזה הפרקטי. כאשר כשאני שואלת א� 

, הוא עונה באופ� אינסטינקטיבי ונחר+ שהיה חוזר ללמוד היה ממשי� לעבוד בהיעדר אילו+ כלכלי

  ל:בכול

וחצי בכולל. אני אוהב את  5שני� ישבתי בישיבה עוד  5א� הייתי זוכה מחר בלוטו, ישר לכולל. 
אני הול� ללמוד. שלא לדבר על יו� העצמאות, יו� הזכרו� שאני לומד ע�  11� זה. ג� היו� ב

תי. לכ� אני אומר לא השתנתי מבחינת התפיסה. אז כ�, כ�, הייתי חוזר יחברותא שלי, לא השתנ
  למוד.ל

אול� לאחר זמ� הוא מסייג את דבריו. כאשר החזרה לכולל היא מהבחינה הרצונית, א� מבחינה 

  מעשית הוא לא בטוח שהדבר אפשרי:
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אני אומר שאני אחזור לכולל, אני אומר את זה מתו� הרצו�. א� אני באמת אעשה את זה, לא 
  חזור חזרה.יודע. כא� אנחנו שוב חוזרי� לשאלה א� ב� אד� מסוגל לצאת ול

 ההסתייגותובעצ� את  הרעיוני למעשי,ואת הדיסוננס בי� ההצהרתי ההסתייגות הזאת מביעה 

  .'אילו+'כמהמשמעות של עבודה  ההראשונ

הצדקות לשאיפה להתקדמות או לבחירה , נמצאת במאפיי� השני של התמה, בהסתייגות נוספת

כל המרואייני� המחזיקי� בתמה.  . הצדקות או הסברי� שעלו בצורות שונות אצלטק�בענ� היי

התקדמות נתפסת בעיני גזרת ברורה של משמעות העבודה. ההשאיפה להתקדמות מהווה נ

חשוב ". קריירהעל האיזו� בי� לימוד התורה לעבודה, וה� נרתעי� מהמונח " המרואייני� כאיו�

ימת רק על כי הדגש מבחינת� הוא על לימוד התורה. השאיפה להתקדמות לא מאי לה� להבהיר

איו� על השקפת עולמ�, ועל תפיסת העבודה כעניי� הזמ� או על הכוח של העובדי�, אלא יש בה ג� 

כלכלי בלבד. עצ� הבעת העניי� בהתקדמות והתפתחות בעבודה, נותנת לעבודה משמעות שהיא 

� אצל חלק מהעובדי� אמביציות ושאיפה להתקדמות, ג נית� לראותמעבר לצור� כלכלי. ע� זאת, 

א� מסויגת לעיתי�. נראה שכדי ליישב את השאיפה להתקדמות ע� תפיסת עולמ� ה� נדרשי� 

את השאיפה להתקדמות, ולהפו� אותה לאמצעי ולא למטרה בפני עצמה. ג� כאשר בפועל  "לתר+"

, השאיפה להתקדמות נתפסת כאמצעי לשמירת והתפתחות לתפקידי� ניהוליי� קריירהישנה 

  לת ההשתכרות ולא כמטרה בפני עצמה.העבודה או הגדלת יכו

כדי  ,חלק מהמרואייני� מביעי� רצו� להתקד� כחלק מהשרידות שלה� במקצוע, כלומרכאמור, 

, את , מתו� הבנה שכדי להישאר בחברה צרי� להתקד� ואי אפשר לדרו� במקו�לשמר את המשרה

  :הגישה הזאת אנחנו מוצאי� למשל אצל צבי

ריירה שלי, אלא משהו שנוגע לקדימות, לא לקדימות, מה המילה אני לא מעוניי� לפתח את הק
  הנכונה, שיהיה לי עבודה. זאת אומרת, א� השוק משתנה, אז אני רוצה לשנות ע� השוק.

כי כדי לשמר את המשרה שלו, ע� זאת בראיו� עולה באופ� מוגבל יאיר, ג� הוא מעוניי� בהתקדמות 

  טק:� שה בענ# הייהוא מודע לבעייתיות שיכולה לנבוע מהגי

להתקד� זה נטו כדי לשמר את העבודה. בעול� המחשוב, התכנות א� אתה לא מתקד� זאת 
. יש סבירות קריירהההתקדמות היא ג� מקצועית כדי להמשי�, אבל אי� לי עניי� ב בעיה [..]

�10גבוהה שלא יציעו לי קידו� כי אני משדר שאני לא רוצה. אי אפשר להסתיר את זה. אני עובד 
שעות לא נות� שעות נוספות. לעשות את העבודה בנאמנות, א� צרי� להישאר, אי� ספק. אבל  11

  חזור ע� רעיונות, זה פחות.ללא ללמוד חומר חדש ו

מצביע על כמה בעיות ברצו� המוגבל בהתקדמות: (א) היכולת לשמר את המשרה לאור� זמ� (ב) יאיר 

התא� לתפקיד (ג) ישנה סבירות גבוהה כי לא יציעו טק לא עולות ע� וותק אלא ב�המשכורות בהיי

  לו קידו� משו� שהוא "משדר" שאינו רוצה בו.

להגדיל את יכולת ההכנסה, גישה  גישה דומה היא שהשאיפה להתקדמות מונעת על ידי הרצו�

  שמיוצגת למשל על ידי מאיר:

האמצעי. א� הייתי שלי להתקד� זה בשביל להגדיל את יכולת ההכנסה [..] בשביל  הכל השאיפ
  .יכול להגדיל את היכולת בצורה אחרת אני לא חושב שהיה לי צור� מיוחד
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הגדלת יכולת הרצו� להתקדמות להגדלת יכולת השתכרות. את נחו� משיי� כמו מאיר, ג� 

  ההשתכרות תאפשר לו עזיבה של העבודה.

 מתאר זאת הייתיהיות ואני נמצא במשרה אני רוצה להצליח בו כמה שיותר. אז אי� שאני 
לפנסיה. אז זה לא  לצאתאחרי שנה אני יכול ו ל [...]אני רוצה להיות פה המנכ" –מהעיניי� שלי 

  .לא המטרה וקריירה שאני רוצה להיות פה חמישי� שנה לעשות קריירה. ז

האמירה של נחו� על רצונו להתקד� ולהיות מנכ"ל החברה היא לכאורה אמירה מובהקת של 

ל� הרצו� הוא אינו בקרירה שלעצמה, אלא להפ�: רצו� להתקדמות בכדי לגדוע את 'קריריסט'. או

  רה באיבה. יהקרי

, כאשר האמביציות להתקדמות אמציה מתאר תהלי� של שינוי ברצו� להתקדמות במש� השני�

  דעכו ע� הזמ�, מתו� הבנה של סדר עדיפויות:

יד היה מנהל, זה נשמע מצחיק, אבל היו� כבר עד גבול. קוד�, כל היו� שעטתי. בתור אד� שתמ
נפלתי לתו� סיטואציות שבה� אני הובלתי ואני משכתי קדימה, ובאיזה שהוא מקו� הובלתי. אז 

מציעי� לי איזה תפקיד, אז הייתי חושב כמה פעמי� א� לקחת  . היו� א�קריירהכ�, הייתי איש 
בעצ� המטרות שלי בחיי� [...]  אני אעבוד יותר קשה. זה מתו� הבנה מה ועכשיאותו. כי מה, אז 

  העצמה האישית שלי לא תבוא מזה שיגידו לי 'מחר בבוקר תהיה מנהל של זה וזה'.

אפיסט האופייני" משיי� �ג� יחזקאל שמגדיר את עצמו בצורה כאמביציונר וכטיפוס של ה"סטראט

  את הרצו� להתקדמות לאגו, בדומה לאמציה:

, במידה גדולה אפילו. אבל לא בתחו� הזה. ג� ע� הכס# כ�, אני ג� חושב שאני מאד מאד משיג�
הזמ� השקעות בכל מיני דברי� [...]  שיש לי אני עושה דברי� אחרי�. אני ג� חו+ מ... ג� יש לי כל

תראי, קריירה קשה לי להגיד. למה קשה לי להגיד? כי אני לא טיפוס כזה ע� אגו כזה שאני חייב 
  ני טיפוס מאד אמביציונר.קריירה ואני חייב זה. מצד שני א

ירה כתופעה שלילית הקשורה לאגו ולגאווה. יחזקאל מפריד יכא� תפיסה של קר מצטיירתכלומר, 

בי� מה שהוא מכנה 'אמביצה' לבי� הרצו� להתקדמות בשאיפה לקרירה, שנתפסת אצלו כשלילית. יש 

  בהמש�. בהכא� מעי� סתירה פנימית, שאדו�

, כאשר לו עצמו לא היו שאיפות התקדמות, "לסייעתא דשמיא"דוד משיי� את ההתקדמות שלו 

  כאשר הוא רק עשה את עבודתו כהלכה וקידמו אותו. ג� היו� הוא לא שוא# להתקדמות נוספת:

האמת א# פע� לא ראיתי ער� בלהתקד�, ראיתי תמיד ער� בלעשות את העבודה שלי טוב ולקבל 
המציאות הייתה שהכריחו אותי להיות  את הכס# וזהו. שו� אידיאל לא ראיתי בלהתקד�,

ואותי הכריחו, לא היה א# אחד שיוכל מנהל. לא, באמת, יש כאלה שמתי� להיות ולא מקבלי�, 
בה יותר מתאי� לי לנהל. היו� אני מודה לקב"ה שזה קרה ככה כי האופי עבודה הזאת הוא הר

  .דשמיא אסייעתויש מהלכי� של ממה שהיה קוד� [...] 

או אחרת אצל חלק מהנחקרי�, אבל ההתקדמות  וקיימת במידה ז בכלל,דמות א� השאיפה להתק

" קריירהאו המיצוי האישי. ההגדרה של נחו� "א� כבר משרה אז ההכרה, השררה אינה לש� 

מהדהדת באופני� שוני� ג� אצל הנחקרי� האחרי�. השאיפה להתקדמות, לא עומדת בפני עצמה 

מות מוסברת על ידי הצור� בשימור המשרה ויש בחלק מהמקרי�. יש והשאיפה להתקד
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, או תפיסת ההתקדמות כמונעת על ידי שההתקדמות מונעת מרצו� להגדיל את יכולת ההשתכרות

  ."כוח עליו�"

 העולה מ� הראיונות עמ�אשר התמה הבולטת ככא� קבוצה של שמונה מרואייני�,  הצגנולסיכו�, 

, כלומר, מצב שנכפה עליה� מכורח 'אילו+'ה בעבור� בעניי� משמעות העבודה היא כי העבודה מהוו

, כאשר כל דבר לימוד התורה כער� העליו� � המחשבה עלנובעת מ זותפיסה המציאות הכלכלית. 

יצאו לעבודה רק בגיל מאוחר (שלושי� פלוס), משו�  מ� הנחקרי� חלקחות ביחס אליו. חשב נאחר נ

 קיימותלי� במספר ילדי�. ע� זאת, שהצור� הכלכלי התעצ� רק לאחר שכבר היו מטופ

המרואייני� כי ג� בהיעדר אומרי� בלבד. ראשית,  'אילו+'כההסתייגויות מהתפיסה של העבודה 

, או במקו� אחר. רבי� מה� אילו+ כלכלי היו ממשיכי� לעבוד, אול� בקונסטלציה מצומצמת יותר

ו רוצי� בכ�. ההסתייגות השנייה טועני� כי לא נית� להחזיר את הגלגל (ולחזור לכולל) ג� א� הי

השאיפה נית� להסיק כי היא כי המרואייני� שואפי� להתקדמות, ג� א� מוגבלת, במקו� העבודה. 

להתקדמות זוכה להסברי� והצדקות, משו� שהיא נתפסת כנוגדת מבחינה רעיונית את התפיסה של 

  העבודה כאמצעי השתכרות בלבד.

  מוצאכהעבודה  5.1.2

או תחושת חוסר ההתאמה  תחושת המיצוי בכולל ל משמעות העבודה היאבתחו� שהתמה השנייה 

כאשר הסיבה ליציאה לעבודה היא חוסר מיצוי של הלימודי� התורניי�, כא� כי לכולל, נוכל לראות 

) 14רוני (, )8זאב (), 6), מני (2שלומי (תמה זאת עולה אצל יש שאיפה חזקה למיצוי במסגרת העבודה. 

אשר עזבו את העבודה בשל חוסר מיצוי בכולל, ומחפשי� את ) 20) ומיכאל (17), יחיאל (15ה (מש

שאיפה להתקדמות טכנולוגית בעיקר,  נית� למצואהללו  מרואייני�המיצוי במסגרת העבודה. אצל ה

נחיתות מול האברכי�  רגשי אותחושה של החמצה  ניכרתנחקרי� אצל חלק מה א� ג� ניהולית.

ג� כא� עולה הפרנסה כמניע  ביקורת על אתיקת העבודה החרדית. הלומדי�, ואצל חלק� עולה

  אלא מעבר לכ�., רק כלכלי אינוליציאה לעבודה, אבל המניע 

ת, בעיקר כלפי עצ� היציאה היסוס וחוסר נוחו בחלק מהנחקרי� נית� לראותמבחינה צורנית 

שיו פה ולא יושב אז מלכתחילה בכלל למה אני עכ"זאב (לעבודה, בצורה הבולטת במיוחד אצל 

, )"... אלה הנקודות הרגישות והמורכבותלוקח זמ� עד שממשי�]שתיקה. בכולל ולומד? אוקיי. אז [

ובמיעוט�, בטחו� ואמונה בצדקת הדר�, בולט במיוחד אצל . ובצורה רכה יותר אצל שאר הנחקרי�

�אולטרהאו איזה  ,טריאתלו�זה לא מיועד לי. זאת אומרת, מישהו שאת רואה עכשיו שר+ "(שלומי 

אני רוצה להיות כזה? כל הכבוד לו, בנאד� עשה... אבל אני ממש לא רוצה  –קילומטר  160מרתו� 

מעול� . יש השלכה של מונחי� קטגוריהונמצא לפרקי� ג� בקרב נחקרי� אחרי� ב, "להיות כזה)

פרויקטי�  ליי�,� מילי� לועזיות ומונחי� כמו דד, שמתאפיי� בשימוש בטק לעול� התורה� ההיי

לדוגמא משה: "אני איש של פרויקטי� בחברה. ג� תורה אני אקח (והספקי� בהקשרי� תורניי�. 

שהרגשתי שאני לא באמת לומד ברצינות מספיק. לא או זאב " לסיי� דברי� ולהבח� על דברי�"

לא שישבתי רגל על רגל והתבטלתי לגמרי, אבל יש תמיד, יש ג� אבטלה סמויה מה שנקרא [...] זה 

, שימוש במילי� הפו�ג� ו ),שה� לא עושי� שו� דבר אבל התפוקה ביחס למה שאתה מצפה"
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. חלק� בוחרי� במילי� קשות כלפי עסקני� בחברה החרדית, עבודה עול� המהעול� הדתי לתיאור 

לדוג' שלומי: "כל מי שהול� לעבוד הוא מרגיש ( שנעשה לה� עוול ביחס כלפיה�וחשי� 

אי�, משתלחי� ב� שאתה... והגישה אי� להאדיר את עצמ�... הרי מה ה� שמהקיצוני� ה� יוצ

כי אסור,  עובדי�עושי�? כל העסקני� האלה זה אנשי� שה� אפס, אי� לה� כלו�! ה� לא 

ברי� בסלחנות מד חלק� האחר. ומסכני�, ה� אות� מסכני� שאי� לה� מה לעשות בחיי�)

  � שכדי לשמור על החברה צרי� כאילו לעשות את זה).:  אני מבי(לדוג' רוני:  ומצדיקי� את הגישה

   :מוצאהמאפייני� הבולטי� של המרואייני� הרואי� את העבודה כ

בקרב חלק מהמרואייני� מדובר בתחושה שליוותה אות� תחושת חוסר מיצוי בישיבה:  .1

ומיכאל), אצל חלק� לאחר יחיאל מני מאז ומתמיד, תחושת חוסר שייכות לעול� הלימוד (

), רוניו ת לימוד רבות בכולל הגיעה תחושת המיצוי שדחפה אות� לשוק העבודה (זאבשנו

עיסוק תורני ע� הלימודי� בישיבה כאשר לא חשקו עוד בלימוד  וחלק� לא הצליחו לשלב

 .)ומשה ויצאו לשוק העבודה הכללי (שלומי בלבד,

 ,הקוד� המאפיי�של השאיפה הזאת מהווה השלמה  שאיפה למיצוי במסגרת העבודה: .2

כאשר השאיפה למיצוי והתפתחות במקו� העבודה היא תחושת חוסר המיצוי בישיבה. 

מצייני� יכלו להרוויח טוב יותר במקו� אחר, א� בחרו חזקה עד כדי שרבי� מהמרואייני� 

חלק� א� ציי� והאפשרות להתפתח ולהתקד� בו.  את מקו� העבודה בשל הרמה המקצועית

  אופק התקדמות בארגו�. לו בא� לא יהיהכי יעזוב את מקו� העבודה 

ולי מבחינת כמו שראינו בתמה הקודמת, ישנו כמוב� ג� שיקול כלכלי. אול�, השיקול הכלכלי הוא ש

 ,הסיבה העיקרית להחלטה לצאת לעבודהמאפיי� הראשו� של התמה, הוא הרצו� ליציאה לעבודה. 

שיקולי פרנסה, היציאה שלו לעבודה  רוני מבהיר כי למרות שישנ� תחושת חוסר המיצוי בישיבה.

אחרי הרבה שני� במסגרת הכולל הוא מצהיר שלא  של חוסר המיצוי בכולל.הייתה בשל התחושה 

ור לכאורה הוא מעמיד במש� יו� של�. למרות שהצור� הכלכלי הוא ברללמוד יותר היה מסוגל 

  אותו אחרי ההנאה שלו ממקו� העבודה (מבחינת סדר הדברי�):

את עצמי בכולל, נגיד ככה הגדרה כזאת כי אני לא יודע אי� להגיד. הייתי הרבה שני� ודי מיציתי 
מציתי את עצמי שמה [...] מצאתי את עצמי שאני לומד פחות ופחות, ואני אד� שצרי� לעשות ע� 

אני לא יצאתי  עצמו משהו. בגדול אני פה כי אני נהנה מזה, וכי אני צרי� כס#. צרי� פרנסה [...]
  בגלל כס#. יצאתי כי לא הייתי מסוגל ללמוד יו� של�. רק

שלטענתו מני יצא לקורס לימודי מחשבי� בשל תחושת חוסר מיצוי בכולל, והתחיל לעבוד למרות 

לא היה לו צור� כלכלי באותו הזמ�, אלא משו� שקיבל הזדמנות לעבודה שתקד� אותו מבחינה 

  מקצועית.

עצמו  יבה ולכל המערכת. [...] ב� אד� צרי� לעשות א�למדתי, לא התחברתי אז יותר מדי ליש
האמת היא שאת העבודה הזאת לא לקחתי בגלל צור� כלכלי משהו. א� לא לומד, אז משהו [...] 

אלא בגלל שסיימתי את הלימודי� שלי, הייתי לקראת סיו� וה� רצו אותי, ובתחו� שאני עוסק 
עד שאתה לא מחבר אותו לשקע ורואה שהוא  בו אתה יכול ללמוד חודשי� ושני� על משהו, אבל

עובד כמו פאזל, כאילו, אתה לא מבי� אותו. והניסיו� שאני יכולתי לקבל פה וההזדמנות הזאתי 
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לא יכולתי לוותר עליה. אז מבחינה כלכלית כשקיבלתי את העבודה הזאתי הייתי יכול להסתדר 
  בלעדיה.

של  והפ� הכלכלי בדברינוכח מאוד  כלי, עדיי�תה מתו� צור� כלולמרות שהיציאה לעבודה לא נעש

  מני, כאשר מעבר לעניי� של הפרנסה הוא רוצה להרוויח מעל הממוצע ו"לעשות כס#":

[..] לא מהפ� של לסגור את החודש, מהפ� של  בל ע� השלכות כלכליות מאד ברורותקריירה א
ציואקונומית היותר הסו –להתעשר, של לחיות ברמה, אי� קוראי� לזה היו� במילי� יפות 

  גבוהה. קריירה. ב� אד� רוצה להיות תותח במשהו, וכמוב� שהוא רוצה לעשות מזה כס#.

בשל תחושה של חוסר מסוגלות להמשי� ללמוד, וניכר כי הנושא טעו� בעבורו. זאב מכנה  עזב � זאבג

נית�  לו. את המצב בו היה "אבטלה סמויה" כאשר הוא הרגיש שהתפוקה היא לא ביחס לציפיות ש

יפה השאלה של ביטויי� מעול� העבודה, כמו "אבטלה סמויה" ו"תפוקה", אל הדגמה כא�  מצואל

  תו� חוויית הלימוד בכולל.

אז מלכתחילה בכלל למה אני עכשיו פה ולא יושב בכולל ולומד? אוקיי. אז [לוקח זמ� עד 
עבד לי, זה לא עבד לי  שממשי�] זה... אלה הנקודות הרגישות והמורכבות. אבל תכל'ס זה לא

לשבת וללמוד ברצינות מבוקר עד ערב. יכול להיות שא� לא... יכול להיות שכ� הייתי יכול למצוא 
  איזה דר� אי� כ� לעשות את זה ואי� זה, אבל במציאות זה לא עבד.

  מה זאת אומרת לא עבד?  ש:
ל והתבטלתי לגמרי, שהרגשתי שאני לא באמת לומד ברצינות מספיק. לא שישבתי רגל על רג  ת:

השאלה זה כמו  –מה התפוקה. לא, אני אומר  אבל יש תמיד, יש ג� אבטלה סמויה מה שנקרא.
יש אנשי� שה� עובדי� באיזשהו מקו� אבל... זה לא שה� לא עושי� שו� דבר אבל  –בכל דבר 

  התפוקה ביחס למה שאתה מצפה

ומכנה אות� "התירו+  מהעבודה לשיקולי הפרנסה כגור� מניע ביציאהמתייחס בציניות  זאב

הרשמי", כאשר הוא רואה בזה תירו+ המאפשר לקבל "הכשר" ליציאה לעבודה מבחינה חברתית. 

כאשר הוא אומר שהפרנסה לבדה לא הייתה מניע מספק ליציאה לעבודה, וא� היה לומד ברצינות 

  למצוא את הדר�.היה יכול 

זה חלקית אפשר להגיד התירו+ הרשמי הוא... עכשיו, זה חלק אחד. ואז יש את החלק השני של 
ש ג� את השיקול ככה מה שמאפשר את ה"לתת לזה הכשר בעיני הסביבה" או משהו כזה, אז כ� י

  של הפרנסה ומשפחה [...]
  למה אתה קורא לזה התירו+ הרשמי?  ש:
ז טיבציה אכי אני חושב שא� כ� הייתי יושב ולומד מבוקר עד ערב במלוא הרצינות והמו  ת:

[...] אני לא לגמרי בטוח. הפרנסה היא כ� אחד מהמניעי�, ואני לא  כנראה שמוצאי� את הדר�
  בטוח א� לבד זה מניע מספיק, זה היה המניע שהיה מספיק בשביל לעשות את הצעד הזה.

של זאב מלמדת על האופ� בו הוא תופס את מי שיוצא לעבודה ומסביר את העניי� זו התייחסות 

טועני� כי מי שכאשר הוא מכנה זאת "התירו+ הרשמי" הוא מטיל ספק בכנות של  בצור� כלכלי.

הפה ולחו+, � מ ש סיבה טענה זוהפרנסה הובילה אות� ליציאה לעבודה. כאמור, זאב רואה ב

  המאפשרת את הסכמת הסביבה.

הנחקרי� . 'מוצא'כהשני הקשור בתפיסת העבודה  היא המאפיי� שאיפה למיצוי במסגרת העבודה

להתקדמות ששאיפת� א� טבעי וזאת חשו חוסר מיצוי במסגרת התורנית,  קטגוריהשייכי� לה

רבי� מהפרטי� בה "הצדיקו" את השאיפה הראשונה, אשר  קטגוריהה� תהיה חזקה יותר. בשונה מ
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ע�  להתקדמות (א� הייתה כזאת) באמצעי� שוני�, כא� השאיפה להתקדמות עומדת בפני עצמה.

כ� אצל שלומי, השוא# לשינוי דר�  תייגות מראיית העבודה כתכלית הכול.הס קיימת כא�זאת, 

  ומענייני� "שאנשי� ישמעו עליה�":דברי� חדשי�  ירתהעבודה, ליצ

אתה רוצה להרגיש שאתה עושה משהו מעניי�, שזה מעניי� אות�. וג� אתה רוצה להרגיש  [...]ת: 
י� מתוחכמי�. וג� זה לא בדיוק הגשמה שאתה מפתח דברי� יוצאי דופ�, דברי� מענייני�, דבר

עצמית, אבל שיש ל� את המצב הזה שאתה אומר 'תשמע אני עשיתי שינוי', אני לא אגיד משנה 
את העול� אבל עושה דברי� שאנשי� ישמעו עליה�, דברי� שחזקי�, דברי� מענייני�. וא� 

ז אתה רוצה אתה לא עושה כזה, אתה נתקע במקו� והחברה כבר סגרה את הנושא הזה א
להתקד� הלאה, אתה רוצה לעשות דברי� חדשי�, קצת יותר מענייני�. וזה מה שדוח# אותי 

  לפחות להתקד�, להצליח בדברי� אחרי�. זה לא רק פרנסה פרופר, יש בזה יותר מזה.

יותר במישור הטכני, מודגשת מוחלט של הנחקרי� השאיפה להתקדמות ה �ע� זאת, אצל רוב

, א� בולטת במיוחד קדמות טכנולוגית ולא ניהולית. המגמה הזאת חוצה קבוצותהתל , שאיפהכלומר

בתחו�  נההשאיפה הבולטת להתקדמות ה המשתייכי� לקטגוריההזאת. כאשר אצל כל  קטגוריהב

חצי הראשונה, בה  קטגוריהטכנולוגית. נקודה מעניינת בהקשר הזה היא כי בניגוד לההתקדמות ה

אי� מנהלי� (בהיבט של ניהול כפופי� ולא של זו  קטגוריהב ,הנחקרי� ה� מנהלי� בפועלמ

. יוצא דופ� בהקשר הזה הוא שלומי, ששוא# להתקד� בתחו� הניהולי, וכ� משה פרויקטי� וכד')

  מוכ� לשקול את האופציה הניהולית:הראיו� היה שבזמ� 

טכנולוגי כל יו� וודאי אני רוצה להתקד�, בתחו� הניהולי אולי ג�. בתחו� ה יבתחו� הטכנולוג
אנחנו צריכי� להתקד�. החברה לא מונעת. הניהולי פע� לא מש� אותי בכלל, הייתי אומר ל� 
שאני לא רוצה את זה. לאט, לאט אתה אומר יכול להיות שזה כאב ראש גדול אבל אני רוצה 

  לראות מה זה.

האפשרות וגי. ההיבט הטכנול� מבהתקדמות מתענייני� בעיקר  קטגוריהאחרי� במרואייני� הה

להתקד� מהווה פרמטר חשוב בבחירת מקו� העבודה. רוני מצהיר כי הוא בחר את מקו� העבודה 

הנוכחי דווקא, כדי להתקד� בתחו� שלו, אבל מצהיר כי הכוונה היא להתקד� בתחו� הטכני, ולא 

  בניהולי, תחו� בו הוא "גרוע":

י לא נראה לי שאני טוב בזה. לא הייתי רוצה להתקד� בתחו� הטכני, לא בתחו� הניהולי כ
מעניי� אותי ג�. לגבי עצמי אני אומר. אני גרוע בניהול. בתחו� המקצועי למה לא? אמרתי ל� אני 

  פה כי אני רוצה להתפתח בתחו� שלי. באתי לפה בגלל המקצועיות

 למתייחס לניהו , המצהיר כי יעזוב את העבודה ברגע שלא יהיה לו אופק התקדמות מספק,מיכאל

  , לעומת התחו� הטכני בו הקושי נתפס כחיובי:כאל "כאב ראש" אנשי� 

א# פע� לא ניסיתי את תחו� הניהול, אני לא יודע ע� אני טוב בזה [..] התקדמות טכנולוגית יותר 
חשובה לי. לפי דעתי זה המו� כאב ראש. לספוג כאב ראש של אחרי� ולקחת אותו. זה משהו 

  ד ולא לשבור את הראש ברמה גבוהה כזאת, ברמה של הניהול.שאני מעדי# נגיד לשבור בקו

שואפי� להתקדמות מתמדת ומיצוי עצמי במסגרת העבודה, כאשר  זו קטגוריהכי הנחקרי� בנסכ� 

 נתבונ� כאשר  בו. חלטה להישאראפשרות ההתקדמות מהווה פרמטר בבחירת מקו� העבודה ובה

בכולל, ועל  לא מצאו את עצמ� קטגוריהבייני� המרואבהקשר התמתי הרחב, הלוגיקה היא ברורה. 
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 זו, קטגוריהכאשר אבחנה מעניינת היא שרוב הנחקרי�, ב כ� השאיפה היא למיצוי במסגרת העבודה.

  .באופ� בולט במיוחד, את ההתקדמות במישור הטכני ולא הניהולימעדיפי� 

במידת האפשר,  יבהתחושת החמצה ורצו� לעזמצאנו , ש� הקודמת שהוצגה קטגוריהה� בשונה מ

קיימת מצד  ,ע� זאת ההתאמה לכולל.קבלה עצמית או השלמה ע� חוסר  אנו מוצאי� כא� 

אביא חלק קט� מדבריו של מיכאל המתמצתות  שכ� לומדי�, למיהערכה  המרואייני� בקבוצה זו

  ה:את הסוגי

ת הכוחות הייתי אנשי� שלומדי� כל היו�, כל הכבוד לה�. לפי דעתי זה ער� עליו�. א� היה לי א
  ג� יושב ולומד, אבל אי� לי את הכוחות.

כלומר, מיכאל נמצא בהכרה עצמית כי אי� לו את הכוחות לשבת וללמוד, ומתו� ההכרה הזאת הוא 

ג� יחיאל מדבר על הדיסוננס בי� מה שהוא מאמי� בו למה שהוא עושה בפועל,  ג� לא שוא# לש�.

  מסוגל לכ�: שאינוהבי�  ,יו, שלימוד התורה הוא עדי#ומסביר כי על א# שהצעד נוגד את אמונות

אני עזבתי את הישיבה והתחלתי ללמוד לימודי�, לכאורה זה צעד מאוד מוזר לפי מה שאני 
מאמי� בו, כי אני מעדי# לימודי� תורניי�. רק שלא מיציתי את עצמי בישיבה, לא ראיתי דר� 

מאמי� שהייתי יכול להיות בישיבה וללמוד  א� הייתי שאני נמצא בישיבה ולומד כל היו� [...]
באמת, הייתי עושה את זה. היה שלב שפשוט לא הייתי מסוגל יותר, או שאת יכולה להגיד, הבנתי 

  שזה פחות מתאי� לי.

טק � לצד חוסר ההתאמה לתחו� התורני עליו מעידי� העובדי�, ישנה התאמה לתחו� ההיי

בהתאמה, נית� לראות , אר כמניע עיקרי ליציאה לעבודהלא מתו מניע הכלכליהוכפי ש והטכנולוגיה.

 נחקרי�כאשר הכי היעדר הצור� הכלכלי (באופ� היפותטי) לא יוביל לעזיבת התחו� הטכנולוגי. 

הכלכלי בעבודה מתעצמת. שלומי, מיכאל ההיבט של חולשתו  ,נשאלי� את "שאלת מיליו� הדולר"

לוגי� באופ� עצמאי, רוני היה רוצה לימודי� ללמוד ומני היו שמחי� לעסוק ביזמות ופיתוחי� טכנו

היו נשארי� לעבוד ג� בלי הצור� הכלכלי. כי לימודי� ראליי� באוניברסיטה, זאב ויחיאל מצהירי� 

משה יוצא דופ� בהקשר הזה, בהתחלה הוא לא בטוח מה היה עושה, כאשר הוא מתלבט בי� מה 

  ר� בה היה נוהג בפועל:שהוא היה אמור לענות, מבחינה ערכית, לבי� הד

התשובה שאני אמור, מהבחינה של החינו� שקיבלתי, זה שאני יושב ללמוד. את יודעת מה, יכול 
  להיות בהחלט שכ�. ברור לי שהייתי מתייחס יותר בשוויו� נפש לעבודה [...] קשה לי לענות על זה.

  מעניינת לניתוח:  בהמש� הריאיו� הוא חוזר מיוזמתו לשאלה, כאשר התשובה שלו היא מאוד

, נחמד כזה. בלי �, ואני לא אל� לעבודה. אני אל� ללמוד קצת בינתיי�חשבתי על זה קצת בינתיי
לח+ אבל [...] אני אהיה באיזה מסגרת תורנית, לפחות חצי יו� אני אנסה להשקיע. אני אגיד ל� 

י� בחברה. ג� את האמת, אני חושב כמה פרויקטי� הייתי רוצה לעשות, אני איש של פרויקט
תורה אני אקח לסיי� דברי� ולהבח� על דברי�, לא סת�, לא שזה סת�, אבל קשה לי יותר 

  .ללמוד לש� הלימוד, צרי� לסיי� דברי�

אפשר לראות כי למרות שמשה הגיע למסקנה שהוא היה רוצה לשבת וללמוד, ולנסות ולהשקיע 

� לתו� לימוד התורה. כאשר יסטיייטק�במסגרת תורנית לפחות חצי יו�, הוא מכניס מושגי� היי
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, ועל כ�, כיוו� שהוא "איש של פרויקטי�" ייקח על 14הוא אומר שיותר קשה לו ללמוד לש� הלימוד

  עצמו פרויקטי� בתחו� הלימוד, "לסיי� דברי� ולהבח� על דברי�".

רואי� את העבודה ה משמעותית של נחקרי� קטגוריה קיימת כי כא� נראה  ,התמהלסיכו� 

, ה� מנסי� למצות את מ� הסיבה הזאת, כאשר ה� לא הצליחו למצות את עצמ� בכולל. 'מוצא'כ

עצמ� בעול� העבודה, להתקד� ולהתמקצע. נחקרי� אילו נמצאי� בהשלמה באשר למקומ� בשוק 

מתאימי� לחיי� של לימוד תורה בלבד, ומביעי� שאיפה מי שאינ� העבודה. ה� רואי� את עצמ� כ

  כנולוגי ללא קשר לפ� הכלכלי.להישאר בתחו� הט

מתקשה למצוא מספקת מוצא עבור מי שהעבודה  נית� לראות כי, הללושבעת המרואייני� כל אצל 

היחס לחבורת הלומדי�, דהיינו החוויה של הפרטי� בלימוד התורה, מהווה  עצמו בחברת הלומדי�.

יני� המחזיקי� בתמה המרואי המרואייני�. ג�עבור את ההשפעה המהותית על משמעות העבודה 

הראשונה וג� המרואייני� בתמה השנייה תופסי� את הלימוד במסגרת התורנית כאופציה 

אול�, הסיבות לעזיבה . מ� היציאה לעבודה לימוד תורה עדיי� נחשב כנעלה יותר ,כלומרהמועדפת. 

תמה החוויה של לימוד התורה. המרואייני� המחזיקי� ב� של הכולל ה� שונות, ומושפעות מ

(על א# שה� מסתייגי� מחזרה ללימודי� במסגרת  כלכליהאילו+ תולי� את העזיבה בהראשונה 

חוו  . המרואייני� המחזיקי� בתמה השנייהכולל באור חיוביבחוויה שלה� מלאה), ומציירי� את ה

, או מסגרת זולא הצליחו להתמיד  את הכולל בצורה מורכבת. על א� שה� רואי� בו אידיאל ה�

ופנו לשוק העבודה. בקרב הקבוצה הזאת, בעיקר ה בצורה מספקת מבחינת�, ועל כ� עזבו אות ללמוד

  , ואצל חלק מהמרואייני� ג� תחושת אשמה.קושי   נית� למצוא ,מהבחינה הצורנית

היציאה לעבודה מהווה "מפלט" מתחושת חוסר ההגשמה העצמית. כאשר המרואייני� המחזיקי� 

חיבור לכל ההיבטי� נית� למצוא במרואייני� הללו ,ת העבודה. עודבתמה שואפי� למיצוי במסגר

שאיפה אישית להתקדמות טכנולוגית הטומנת בחובה עניי� ואתגר,  ה� מביעי� הטכניי�, כאשר

  מות ניהולית הקשורה לכוח ויוקרה.ופחות בהתקד

  כאידיאלהעבודה  5.1.3

) לא מקבלת 19) ויהודה (�16 (), אהרו12ק (), יצח7), חיי� (1התמה השלישית שעלתה אצל מנח� (

המרואייני� אצל� בלטה . בה� דנותמות שראינו ב כמופרשנות אחידה על ידי המרואייני� השוני� 

עבודה החלק מה� מגדירי� את האידאל כתורני, כאשר רואי� בעבודה אידיאל בפני עצמו. זו תמה 

�, אופ� הקיו� בעי מהחיי. וחלק רואי� בעבודה חלק ט"עבודת ה'ממה שה� מגדירי� "היא חלק 

שתי הקבוצות רואות במצב הקיי� של "חבורת הלומדי�" עיוות של מה שה�  הפשוט של אד� חרדי.

  הביקורת שלה� על אתיקת העבודה החרדית היא קשה. מכני� "דר� התורה", ו

                                                           
14

מה שמכונה בעגה החרדית "תורה לשמה", כלומר תורה לש� התורה, לימוד התורה לש� עצמו ולא לש� קבלת שכר,  
  שררה או כבוד.
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כגו� החברה החרדית, � ניכור מ המצביעי� עלאלמנטי�  נית� למצוא בקבוצה זונה צורנית מבחי

(למשל חיי�: "דר� אגב,  עצמ� מהכלל מוציאי�יבור בגו# שלישי "החרדי� חושבי�", כאשר ה� ד

. )[...]" פה למשל החרדי� לא רק שה� טועי� ה� ג� נכשלי�, כי בעיניי רוב החרדי� שיוצאי�

למשל יצחק: ( העסקני�"קשה על אתיקת העבודה החרדית, ובמיוחד על מי שמכוני� " ביקורת

קיי� בקרב . )"� חבל על הזמ�, אות� לוחשי רבני� שאסור, כול� ע� סמארטפוני�כול� נהנתני"

(למשל מנח�: "אני אד� טכנולוגי ואני  באנגלית ובמונחי� מתחו� העבודה תדירשימוש קבוצה זו 

(למשל אהרו�:  חיובית� החיבור לעבודה מתואר בצורה ריגשית ).For ever"רוצה להישאר טכנולוג 

] מי שחי את זה, מי [... חדשי�ית היו�? זה סיפוק, זה מחכי�, אתה לומד דברי� "אני מגיע מה עש

שכל הזמ� קורא מגזיני� על קצב התפתחויות, זה פשוט מדהי�. האנשי� הפשוטי� ברחוב לא 

  .")מביני� את זה

  המאפייני� העיקריי� של התמה:

כחלק מעבודת  מתייחסי� לעבודה מ� המרואייני� חלק: תפיסה של העבודה כמצב טבעי .1

 ,בכל מקרה .כאידיאל בי� עבודה ללימוד תורהה� עושי� שילוב שאת ה תופסי�ה', וחלק� 

ה� תופסי� את עצמ�  עובדי� הוא כאל מצב טבעי:סטטוס שלה� כאנשי� ל היחס שלה�

 ואת היציאה לעבודה כמחויבת המציאות. כאנשי עבודה

� נגזרת של הסעי# הראשו�, כאשר סעי# זה הוא מעיביקורת על אתיקת העבודה החרדית:  .2

, ה� כנגזרת של המציאות הזוהיא הדר� הנכונה. בה בחרו מאמיני� שהדר� המרואייני� 

חבורת הלומדי�. ביקורת קשה עולה על ביקורת קשה על אתיקת העבודה החרדית ומביעי� 

 ג� על מי שמכוני� ה"עסקני�", בהקשר של אתיקת העבודה והיחס לאוכלוסייה העובדת.

מביעי� שייכות לתחו� הטכנולוגי. חלק� המרואייני� טק: � חיבור עמוק לעול� ההיי .3

ה� מצייני� את היות� אנשי טכנולוגיה כחלק מהגדרת הזהות שלה�. לא זאת בלבד ש

חיבור עמוק ניכר כי קיי� מצד� רצו� להתקדמות ומיצוי במסגרת העבודה, אלא מביעי� 

  .בלבד למקו� עבודהלתחו� העיסוק הטכנולוגי, שהוא מעבר 

תמיד בניגוד להשקפה הרווחת בציבור  נמצא ,העבודה כמצב טבעי התפיסה שלהמאפיי� הראשו�, 

ליטאית �זאת מאמיני� כי ההשקפה שלה�, ולא ההשקפה החרדית קטגוריהל המשתייכי�החרדי. 

מסביר  היא הדר� הנכונה על פי התורה. אהרו�, אשר משמעות העבודה לדידו היא פרנסה,הרווחת 

  כי הפרנסה אינה אלא כלי לעבודת ה':

המשמעות של עבודה בעיני זה כמוב� דבר ראשו� לפרנס את המשפחה, המטרה שלי בחיי� זה 
לעבוד את ה' יתבר�. חלק מלעבוד אותו זה להקי� משפחה ע� ילדי� שג� ה� יקיימו תורה 

  ומצוות, בשביל הדבר הזה צרי� להתפרנס, אני לא מכיר דר� אחרת.

כאשר הוא חיי� רואה בשילוב של עבודה ולימודי� תורניי� (מעבר לשעות העבודה) הגשמת אידיאל. 

מאמי� שלא הרבה אנשי� מסוגלי� לשלב את שני הדברי�. השליחות הוא לא בייצוג שלו כחרדי 

  בחברה חילונית, אלא השליחות היא מעצ� השילוב בי� עול� הרוח לעול� המעשה.
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ות של מה שאני עושה. זאת אומרת לא בשליחות שאני מייצג כאד� חרדי אני מאד מאמי� בשליח
פה בחברה, שזה נושא משני, אני לא רואה בזה שליחות. אבל אני כ� רואה בשילוב של לימוד 
פלוס... של עבודה פלוס לימוד שזה מה שאני משתדל מאד לעשות היו�, אני רואה בזה אתגר 

אותו. והוא ג� חסר, והמשמעות של העבודה בעיניי מעבר גדול שלא הרבה אנשי� יכולי� לעשות 
דיאל, כאידיאל לזה שאני צרי� לפרנס את המשפחה, שאני חושב... אני רואה בזה סוג של אי

אי אפשר להתחמק ממנו.  –לשלב את החיי� ע� עבודה כי עבודה זה דבר שהוא חברתי [...] 
ומצד שני לא לנתק את עצמו מעולמה  אנשי� צריכי� לעבוד בשביל להאכיל את הילדי� שלה�.

  .של תורה

. לטענתו, באה לידי ביטוי כיו�יהודה מסביר את האבסורד שבאתיקת העבודה החרדית כפי שהיא 

 הדר� החרדית היא יסה הרווחת בחברה החרדית פתשה נעקוב אחרי קו המחשבה שסובר כיא� 

� מי שיפרנס. הוא מוסי# על כ� את הנכונה, ועל כול� להיות חרדי�, נוצר מצב בלתי אפשרי שאי

 הרווחתהמשפחות הגדולות בציבור החרדי, ואת הצור� של הנשי� להיות בבית, וטוע� כי הגישה 

ה אינ מציאותזה היה המצב, כהוכחה לכ� שהלא שבתקופת התנ"� ג� ומוסי#  ,אינה ברת קיימא

  א# מבחינה רעיונית.ת אידאלי

[...] מישהו צרי� לפרנס,  התקיי� ככה. אנשי� צריכי� לעבודלזה לא יכול לעבוד, העול� לא יכול 
נשי� צריכות להיות בבית לגדל ילדי� כי יש ג� משפחות גדולות. זה לא יעבוד. בתקופת התנ"� 

  זה בטח לא היה ככה.

עוני בחברה. ש מצב אפשרי, משו� שהוא יוצר אינויצחק טוע� שהאידאל של חבורת הלומדי� ג� 

במבח�  עומד הוא אינו כנגד היציאה לעבודה, וטוע� כי  �15 של ה"התקלקלות"א מתייחס לטיעוהו

  המציאות.

זה לא ריאלי. אני אגיד ל�, כשאני עזבתי, ממש כשעזבתי את הכולל היה לי ויכוח ע� איזה 
אבר�, שטע� שעדי# לשבת ולהתבטל בכולל מאשר לצאת לעבוד, כי אפשר להתקלקל. ממש טע� 

... כי הוא הבי� שאי� לו ור כ� הוא הל� לצבא. ולמה? לא בגלל שכאילבשיא הלהט. שנתיי� אח
לא ברירה, הוא פשוט, הל�  התיהילו שרידות כלכלית, לא היה לו כלו�. לא  התיהיברירה, לא 

לצבא וזהו. אותו דבר כול�, אנשי� לא יכולי� לחיות מאלפיי� שקל היו� שמקבלי� בזה. אז או 
ה ומרוויחה ממש טוב, או שה� אוכלי� לח�. כמה אנשי� שיש לה� אישה שקורעת את עצמ

  .מסוגלי� לאכול לח�

לעוני שנוצר כתוצאה מקיומה של חבורת הלומדי�. הוא עצמו יצא לעבודה א# הוא יהודה מתייחס 

מעיד על עצמו כי יצא לעבודה על א# הציפייה  ו בגיל צעיר, כאשר הציפייה הייתה שישב וילמד

  ת בעוני שחיי� בו האברכי� הלומדי�.החברתית, כדי לא לחיו

צמצו�, ויותר נכו� עוני שהאברכי� חיי� [...] כשאני התחתנתי הלא תכננתי לחיות את חיי 
  פייה הייתה ללכת וללמוד. זה לא היה מקובל לצאת לעבוד.יהצ

משמעות  חוויה של נתינת של התורה כ"חזות הכל", עד ל תפיסהחיי� מתאר תהלי� הדרגתי שעבר מ

כית לעבודה. הבחירה במילה "התמתנות" לתיאור התהלי� הזה, מעידה על כ� שהוא רואה בו ער

  תהלי� חיובי.

                                                           
15

"התקלקלות" היא החלשות דתית בעגה החרדית. הכוונה על פי רוב היא לא ליציאה בשאלה, אלא לירידה ברמה  
  דה פחותה על לבוש ואורחות חיי� הנהוגות בציבור.הרוחנית שיכולה להתבטא בהקפ
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ר במש� השני�, הפו�, דווקא במש� השני� הפכתי להיות יותר מתו�. זאת אומרת כ� נתתי יות
תר פחות... פחות התורה היא חזות הכל. יו –[...] זאת אומרת  לעבודה להיכנס לתחו� החיי� שלי

כ� לנסות להשתלב ולראות חשיבות לא רק במה שאני עושה כפרנסה אלא ג� כיש חשיבות 
מבחינה טכנית או מבחינה אי� עושי� דברי�. זאת אומרת כ� לתת חשיבות ערכית, א� אפשר 

  לקרוא לזה, למה שאני עושה בעבודה.

חשיבות ערכית על בעוד שילוב העבודה ע� הלימודי� התורניי� נתפס כבאצל המרואייני� הללו 

ליטאית נתפסת כשיבוש של הדר� הנכונה, �של האידיאל התורני, אתיקת העבודה החרדיתוכהגשמה 

  כפי שמציג זאת אהרו�:

אני חושב שזה עיוות של ההלכה, עיוות של המציאות, עיוות של דר� אבותינו. אנחנו א# פע� לא 
נדלר. אי� היית לומד? האבא היה מכניס היינו כאלה [...] בשני� עברו מה היו המקצועות? נגר, ס

אות� שוליה אצל הסנדלר, ואי� ע� זה בעיה. היו� המקצועות האלו פסה, א� אתה רוצה 
להצליח אתה צרי� תואר [...] הבעיה זה התחיל ע� תנועת ההשכלה באירופה, ולציבור החרדי יש 

  וקשה מאוד להפני� היו� שזה אחרת. כוויה קשה מזה.

את העבודה כאידאל בהיבט התורני. העבודה לא שתופסת רואי� כא� קבוצת אנשי� א� כ�, אנחנו 

והנכונה, המאפשרת את עבודת ה'  , אלא כדר� התורה האמתיתמוצאכאילו+ או כנחווית מצד� 

 התנכ"ית, המקראית והאמוראית.  –בצורה שה� מתייחסי� אליה כדר� ה"המקורית" 

כדר� הנכונה  העבודה בה ה� עוסקי�מציגי� את ו, ז קטגוריהכאמור, הנחקרי� המשתייכי� ל

אינה הדר� המקובלת  בפועל דרכ�מלכתחילה, הדר� האידיאלית לרוב הציבור החרדי. אול�, 

הביקורת על אתיקת  מכא� אנחנו מגיעי� אל המאפיי� השני של התמה,ה� משתייכי�.  ליובציבור א

 תהביקורת מכוונוההנהגה החרדית,  ביקורת חריפה עלקיימת מציד� , כאשר העבודה החרדית

מגמה נוספת בהקשר זה היא חיבור לאתיקת העבודה החרדית הנהוגה  16בעיקר אל ה"עסקני�".

  בחו"ל, בעיקר בארצות הברית, עליה ארחיב בהמש�.

מנח� מתייחס לאיסור על יציאה לעבודה כאמצעי להחזיק את הציבור. הוא טוע� שההנהגה (והיחס 

יציאה לעבודה. הוא טוע� כי החשש הלהנהגה הרוחנית) "חוטאת" באיסור על הוא לעסקנות ולא 

מהחשיפה לעולמות חדשי� ומפתיחות וקירוב בי� חרדי� לחילוני� הוא שמזי� את האיסור על 

  יציאה לעבודה ולא החשש מביטול תורה:

י� בדברי� הללו. יש עוד אנש אתחוט הנהגההשאני מגדיר את עצמי אד� חרדי, ואני חושב 
ד, זה נכו� על רוב האנשי� שעובדי�. מה החשש הגדול של ההנהגה? החשש יכמוני, אני לא היח

לעבוד. ברגע שאת עובדת את נפתחת לעולמות. הנה את יושבת איתי, ואני  ילכוהוא שאנשי� 
כהנהגה, בשני�  [...] שאול אות� שאלות. אני מכיר אנשי�מכיר ונפתח לעול� של�, אני יכול ל

, אנשי� הבינו שכדי להחזיק את האנשי� צרי� להחזיק אות� ע� ראש למטה, ה� לא תהאחרונו
ההנהגה של הציבור החרדי יש לה מטרה פשוטה: בא נשאיר את האנשי� [...] ישאלו שאלות. 

  .טיפשי�: אי� שכל אי� דאגות
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  "העסקני�" ה� פעילי� חברתיי� או פוליטיי� המקורבות לרבני� ומתווכות את הקשר בי� ההנהגה הרוחנית לציבור. 
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המידות ג� יצחק מתייחס לאלמנט של השליטה בציבור. אצלו הביקורת היא ג� על האישיות וטוהר 

של העסקני� אות� הוא מכנה "לוחשי רבני�". כמו מנח� שמציי� את האמונה שלו בדר� החיי� 

  החרדית, ג� יצחק מדגיש את שייכותו לציבור ("עדיי� מצביע ג'"), למרות הביקורת הקשה שלו.

אני, תראי, אני גדלתי בחברה החרדית, אני קצת מקורב למה שנקרא לצלחת, אני מכיר קצת את 
נשי�, את הפוליטיקות וכאלה. יש לי משפחה שמתעסקת בפוליטיקה קצת. אני מכיר את הא

כול� נהנתני� חבל על האנשי�. האנשי� האלה שה... האנשי� האלה, כול� ע� סמארטפו�. 
אני עדיי� מצביע ג', זאת אומרת  [...] � שאסור... כול� ע� סמארטפוני�אות� לוחשי רבניהזמ�. 

ר בעד הציבור, זאת אומרת ה� רוצי� כ� שלציבור יהיה יותר טוב, יותר... אני כ� בסופו של דב
  .אבל ה� רוצי� שהציבור יהיה יותר טוב והכל אבל עדיי� תחת שליטת�, שה� יחליטו

מתו� סיפורו של יהודה, על נערה שלא יעלה בדעתה להינשא לחרדי עובד, אנחנו לומדי� על היחס 

הוא ( "שטיפת מוח"ית. יהודה מכנה את החינו� שהיא קיבלה המקובלי� בחברה החרדשלו למסרי� 

  כאשר היחס שלו למסרי� הללו ברור מתו� הסיפור:), Brainwashingמשתמש במונח הלועזי: 

בלימודי� לפני איזה זמ�, אבא שלה עוד לומד  הילדה, כבר בגיל שידוכי�, שאשתי עזרה ל ויש איז

, לא יודע א� זאת המילה הנכונה She so Brainwashedבכולל, והוא כבר בגיל שמחתני� ילדי�, 
  אבל, שלא יעלה בדעתה אפילו לפגוש בחור שהוא עובד.

הביקורת של חיי� היא עדינה יותר, ונוגעת יותר בשאלת היישו�. הוא רואה את המצב כ� 

שהמסרי� הפומביי�, הרשמי� ה� כנגד יציאה לעבודה. ע� זאת, הוא חושב שמתחת לפני הקרקע 

צאי� מסרי� התומכי� בשילוב של עבודה ולימוד. הביקורת שלו מתרכזת בכ� שהדבר לא מקובל נמ

ולא מיוש� בפועל. בדברי� שלו נית� לראות בצורה חדה את הדיבור על החברה החרדית בגו# 

 שלישי:

 10% –ה... בוא נחלק את זה ככה ייה. א� יש אוכלוסייהאידיאל זה לשלב לחלק מהאוכלוס
צריכי� להיות אברכי� וכל השאר צריכי� ללכת  20%או  30%ות גדולי הדור, צריכי� להי

הולכי� לעבודה. יכול  70%הולכי� לכולל,  30% –לעבודה. אז בוא נגיד, בוא נפלח את זה לגמרי 
להיות שבציבור החרדי זה לא רחוק מש�, אבל כתפיסת עול� את צודקת, והמסרי� שה� 

בפרט  -under statementאבל ב חוצות, זה לא המסר הזה, כ�? זורקי� את זה בריש גלי בראש כל
תו� כדי לימוד התורה, המסר הזה נמצא. ולכ� מי שרוצה להגיע אחרי זה לעבוד... זה מאד תלוי 
ג� משפחה כ�? זה לא מקובל היו� בציבור החרדי שאתה הול� לעבוד וג� ללמוד. ואני חושב שזה 

שאלה  וודד ולאכול אותו. למה הוא לא עושה את זה? זדבר שבאמת הציבור החרדי יכול להתמ
  אחרת.

בי� חבורת ה ל חברי הקהילה החרדית שיוצאי� לעבודה בי� המיוצרמנח� מדבר על הפילוג 

פילוג שנוצר בכוונה תחילה על ידי ההנהגה. בהקשר זה הוא ו לומדי� באר+, כאשר לטענתו זהה

חשב חרדי, כאשר באר+ נוע ע� אשתו, ועדיי� להימזכיר את ארה"ב בה אד� חרדי יכול ללכת לקול

  ההנהגה יוצרת דיכוטומיות בי� העובדי� ללומדי� ובי� החרדי� לחילוניי�:

 �אנשי� בכווני� עושי� את הפילוג הזה בי� מי שעובד למי שלא, בכוונה תחילה. כל עיתו� חרדי 
. עיניי�זאת סוג של עצימת ואני לא קורא עיתונות באר+, נשבר לי מהשנאה והטינה הזאת. אולי 

שלי היא לשפר את האנגלית, ככה זה התחיל. בארה"ב בחור חרדי יכול ללכת ע� אשתו  המגמה
אנחנו נדאג שהחילוני ישנא אות�. הוא  � לקולנוע, באר+ מישהו יוצר בכוונת תחילה את השנאה 

  לא יקבל אות�.
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מצטרפת לחיבור  ,לת בחו"להמקוב ,בקרב חרדי� ת הזאת של פתיחות לחברה הכלליתהאפשרו

וההזדהות ע� הערכי� החרדי� בתפוצות, המחליפה את הקושי ע�   הנחקרי� בקטגוריההכללי של 

קיימת מצד החרדית באר+ (עליה בשונה מאתיקת העבודה אתיקת העבודה החרדית בישראל. כ� ש

תיקת העבודה יהודה, אהרו�, מנח� וחיי� מצייני� כי ה� מזדהי� ע� א ביקורת קשה) הנחקרי�

כ� שרוב האוכלוסייה החרדית עובדת, ומיעוט של  בנויהחרדית בחו"ל. המודל החרדי בחו"ל 

, א� כי במסגרת ברוב המוסדות 17ישנ� "לימודי חול"הגברי� לומדי� ונתמכי� על ידי הקהילה. 

  ת.ומקובל ותפרקטיק �רכישת מקצוע הינכמו ג� מצומצמת, והשכלה גבוהה 

 לראות נזו נית� בקטגוריה טק. �חיבור העמוק לעול� ההייהתמה זו הוא  המאפיי� השלישי של

טק הישראלי. ייתכ� שתפיסת  היציאה לעבודה �החיבור העמוק ביותר לתרבות המזוהה ע� ההיי

סטית יטק�טק. אציי� כי חיבור לזהות היי�כאידיאל, היא שמאפשרת את החיבור העמוק לעול� ההיי

. כל כ� ות ההשתייכות הקודמות שנידונו, א� כי לא באופ� מובהקנמצאה ג� בקרב פרטי� מקבוצ

טק שנידו� כא� הוא יותר בהקשר של אתיקת העבודה, ופחות ובהקשר הזהותי �החיבור לעול� היי

  טק.�בענ# ההיי רווחי�השיבח� בנפרד. בקטגוריה הזאת אנחנו רואי� חיבור לערכי העבודה 

בר מהותי, על א# שבחברה בה הוא עובד כיו� המשמעת יצחק מציי� את תארי� היעד לפרויקט כד

בנושא הזמני� היא פחותה. בהשוואה לעובדי החברה הוא רואה את עצמו כבעל מוסר עבודה גבוה 

  יותר במוב� מסוי�:

ליי� וסת� כי... נדחה למחר ולא � ליי�, מעול� לא קרה לי בעבודה שהיה לי דד� ליי� זה דד�דד
עד מאוחר ותמיד גומר את מה שצרי� לגמור, אלא א� כ� באמת היה עמדתי. הייתי נשאר ערבי� 

באמת סיבות מצדיקות שלהסביר... תמיד הייתי... ערכי� אחרי�. אני רואה משהו לא הול� 
כ� יש לי קצת [...]  זמ� להרי� דגל להגיד 'תשמעו, משהו פה לא מסתדר'בלהיגמר, מספיק 

י לא יודע א� אני באמת יותר גדול מאחרי�? לא לפעמי� מוסר עבודה יותר גבוה מה�. אבל אנ
  יודע.

את העמדת העבודה במקו� הראשו� בסדר העדיפויות יצחק מצדיק ג� בצורה הלכתית. הוא 

אגב להלכות העוסקות בעובד שכיר אשר מבחינה הלכתית נאסר עליו להקצות זמ� מתייחס בהערת 

  לתפילה על חשבו� המעסיק:

מההסכ� שלי. [..] אני... אגב, ג� הלכתית זה מורגל, כאילו ברמת  העבודה קודמת להכל. זה חלק
  העקרו� ההלכה אומרת שאפילו להתפלל לא צרי� א� אני כרגע נמצא באמצע עבודה.

אהרו� מכנה את השאיפה שלו להתקדמות "החלו� שלי", כאשר הוא רוצה להתקד� עד לרמה שבה 

י שלו הוא שוא# להיות אוטוריטה מקצועית, חברה. בתחו� הספציפמבחינת הוא יהיה חסר תחלי# 

  שתהווה תרומה משמעותית לחברה בה הוא מועסק:

החלו� שלי שתו� סדר גודל של חמש עשרה שנה יהיה לי ידע רוחבי בסדר גודל כ� שבכל חברה 
  יהיה קשה לוותר עלי [...] יו� שאני לא מגיע שיהיה כאב ראש לבוס שלי. 
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  הכוונה למקצועות המכוני� באר+ "ליבה": כגו� מתמטיקה, אנגלית ומדעי� 
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שריות לעבודה: כאמצעי או כמטרה. כאשר הוא מתאר ש"הוא מנח� מתאר שתי התייחסויות אפ

כמו חילוני בעניי� הזה" והכוונה כא� היא שהעבודה לדידו היא מטרה, עד לרמה שהוא מתאר קושי 

לצאת לחופשות. אפשר ללמוד מכ� על התפיסה שלו את העובדי� החילוני� האחרי�, המתייחסי� 

די� האחרי�, הנוטי� לראות בעבודה אמצעי. מעניי� לעבודה כמטרה, וכ� על התפיסה שלו את החר

טק הוא טוע� שמדובר באנשי� מיוחדי� �לראות כי כאשר הוא מתייחס לגברי� חרדי� בענ# ההיי

  :בעלי תכונות יוצאות דופ�

אני רואה את האנשי� במגזר החרדי האחרי� בהייטק, אני אדייק בלשוני: אני רואה את   ת:
. ה� באות לעשות עבודה וללכת קריירהל� החרדי ה� לא נשות הנשי� החרדיות. הנשי� בעו

הביתה. גברי� במגזר החרדי פחות רואי�, ה� בדר"כ יוצאי דופ�, והתכונות שלה� בדר"כ 
יוצאות דופ�. נשי� רואי�, אבל ה� באות, עושות את העבודה במסירות אבל ה� לא מחפשות 

  להתקד�. העבודה היא אמצעי ולא מטרה.
  עבודה היא אמצעי או מטרה?ואצל� ה  ש:
  אני כמו חילוני בעניי� הזה.  ת:
  אי� אתה מסביר את זה?  ש:
זאת תכונת אופי. יש אנשי� שנהני� מעבודה. אפילו חופשי� קשה לי לצאת, עד כדי כ�. אני   ת: 

א� אי� לי עבודה, אני אכתוב מאמרי�. זה מה  ל לשבת בבית. זה סוג של ער� חיי� [...]לא יכו
שה בחופשי�. חייבי� לעשות משהו. אני לא יודע א� זה קשור לאד� דתי או חילוני, יש שאני עו

  אנשי� שזה האופי שלה�.

בעניי� הפרנסה יהודה מדייק כי התנאי� אכ� משפיעי� על בחירת מקו� העבודה, אול� כחלק 

+ כלכלי, ממכלול של גורמי�, וביניה� גורמי� הקשורי� לסיפוק והנאה. ע� זאת, ג� בהיעדר אילו

  יהודה מציי� כי היה ממשי� לתכנת:

אני לא ק� בבוקר ואומר אני הול� לעבוד בשביל המשכורות, כשחיפשתי עבודה זה כ� משהו 
שהשפיע עלי, תנאי� אני יכול לקבל. אבל הרבה מעבר לזה חיפשתי מקו� שיהיה לי טוב לעבוד 

אבל ג� אילו הייתי זוכה בלוטו בו. אז למה אני לא שט מסביב לעול�? כ�. אני צרי� פרנסה. 
  הייתי ממשי� לתכנת.

קטגוריה זאת את החיבור העמוק ביותר לאתיקת העבודה הנחקרי� בבקרב  נית� לראות לסיכו�,

טק. כאשר נראה כי לנחקרי� בקטגוריה אי� צור� "להתנצל" או "להצדיק" את מהות �בעול� ההיי

הקונפליקט שבי� עבודה להשתייכות י� את מיישב חברי קבוצה זוכי הדר� שבה ניכר החיבור. 

�החילונית הייזו חרדית, ופחות על עבודה ההיא באמצעות ביקורת על אתיקת הלחברה החרדית 

  סטית.ייטק

בפרק הבא, העוסק בקונפליקטי� תמות מרכזיות באשר למשמעות העבודה.  לבפרק זה ראינו של

ש התמות שנמצאו. הקבוצה הראשונה ובהתמודדויות אית� אתייחס לשלוש קבוצות בהתא� לשלו

מורכבת מהמרואייני� אצל� עלתה התמה של "עבודה כאילו+", הקבוצה השנייה מורכבת ממחזיקי 

  ." והקבוצה השלישית תזוהה ע� התמה "עבודה כאידיאל"מוצאהתמה "עבודה כ

החלוקה לשלוש הקבוצות אומנ� מסרבלת מעט את הצגת הממצאי� בפרק הבא, אול� העיסוק 

הבדל בי� שקיי�  ראשית משו�בחנה בי� הקבוצות. המחייב את ה אליה� תגובהקונפליקטי� ובב

חברי הקבוצות השונות, מה שנתפס  קרב, במתעוררי�, או שאינ� מתעוררי�הקונפליקטי� ה
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התגובה כבעייתי בקרב חברי קבוצה אחת לא ייתפס כ� אצל האחרת, ולהיפ�. שנית משו� שדר� 

 בי� הקבוצות, לעיתי� ג� במקרי� בה� מדובר באותו המצב.משתנה קונפליקטי� ל

 תגובותקונפליקטי� וחלק שני:  5.2

טק קיי� �הא� לתפיסתו של העובד החרדי בחברת הייבפרק זה אעסוק בשאלת המחקר השנייה: 

טק, וא� אכ� ישנו �קונפליקט בי� ערכי העבודה בחברה החרדית לערכי העבודה בענ# ההיי

הפרק יתחלק לשני חלקי�. החלק הראשו� יעסוק בחלקה הראשו� של  מיושב.קונפליקט, כיצד הוא 

, תגובות לקונפליקט, וכיצד הוא בא לידי ביטוי. החלק השני יעסוק בהשאלה: הא� ישנו קונפליקט

הקדי� הקדמה הקשורה בטר� העיסוק בשאלת המחקר ברצוני ל. בהתא� לחלקה השני של השאלה

  לנושא הנידו�.

. בדר� כלל יושבת אינה שגרתיתטק, התמונה העולה �ברי� חרדי� בחברות ההיילראיי� ג בבואי

בדלפק הקבלה, אני נדרשת לקבל תג, ולעיתי� להצטל� ולהשאיר תעודה מזהה. לדלפק אישה 

מייל. במהל� המחקר לא קרה תכתבות באי, לרוב באמצעות הראיו� הקבלה מגיע האד� אתו קבעתי

הארגו�. של �, משו� שההופעה החיצונית היא כה זרה בנו# בלובי שלקח לי זמ� לזהות את המרואיי

מוד, א� היא לעול� לא נראית עהתלבושת יכולה להיות חסידית או ליטאית, דקויות עליה� למדתי ל

  טק מתאר מאיר בצורה נפלאה:� . את הזרות התרבותית בעול� הייבסביבתה טבעית או משתלבת

תי לעבוד... שוק תרבותי עצו� אפילו, אני לא מדבר היה לי שוק תרבותי מאד גדול כשהתחל
הראיו� הראשו� שלי  –אפילו שהשפה שונה. אות� מילי� אבל שפה שונה. אני לא אשכח 

'מה אתה רוצה להיות  –שהתראיינתי במקו� עבודה אחד הדברי� ששאל אותי מי שראיי� אותי כ
קט� ולא ת שלא נראה לי שאני כשתהיה גדול?' אני באמת לא הבנתי מה הוא שואל. זאת אומר

... פשוט לא הבנתי את השפה, לא הייתה מוכרת לי. לא... זה היה איזשהו מבי� על מה בדיוק
משהו שהוא מאד מאד צר�, וזה לא... כאילו ג� היו� אני נתקל בדברי� של שפה שבעצ� אני 

אי� לי שו�  ][... אומר משהו אחד ה� מביני� את זה בצורה אחרת, זה דבר שמאד מאד קיי�
קשר תרבותי ע� האנשי� שאני עובד אית�. אי� לי אפילו שפה לדבר אית� על נושאי� של 

ראשונה שהייתי באיזשהו אירוע חברה באחד הסטארט אפי� הפע� בתרבות. אני זוכר ש
הקרינו שמה איזה משחק כדורסל בי� ישראל ללא יודע מי, והקרינו  [...]הראשוני� שעבדתי בה� 

ני ראיתי אנשי� שאני עבדתי אית� ביו� יו� והיו נראי� לי... אני לא יודע, זה היה את זה וא
ובצורה שה� צורחי� ואומרי� דברי� שאני לא יכול אפילו זה... אנשי� שמתרוצצי� ... משהו ש

ע� כדור. אני לא יודע, זה לא התחבר לי בכלל, אני הייתי בשוק. אני לא הבנתי אי� זה יכול 
ה משהו שפשוט לא הסתדר לי. וזהו, ולמדתי לראות שזה בעצ�, כ�, זה תופעה די להיות. זה הי

  .רווחת ואי� לי כלי�

ג� יהודה מתייחס לשפה שונה, דיאלקט שונה, בי� הדיבור ה"חילוני" ל"חרדי". בעוד ההבדלי� 

התרבותיי�, הוויזואליי� והערכיי� ה� ניכרי� וברורי�, ההבדלי� השפתיי� ה� מהותיי� לא 

  חות, ובעיני מעידי� על עומק השוני בי� שני העולמות:פ

אחד מהדברי�, זה אולי כאילו קט�, אבל לא הייתי מוכ� לזה בכלל. יש לנו מילי� שהמשמעות 
שלה� שונה, אנחנו מדברי� דיאלקט אחר. יש דברי� מיידיש. והייתי צרי� ללמוד לדבר את 

תר ע� אנשי� לא חרדי� יותר ממה שאני הול� השפה. נכו�, אני עדיי� מתלבש ככה, ואני הול� יו
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ע� חרדי�, אז היו� אני מדבר ככה פחות [...] אחת מהמילי�, ביקשת דוגמא, שחרדי� 
  משתמשי� המו� זאת המילה "אוחזי�".

  ?18ש:   אוחזי�, כאילו, במשמעות של באיזו סוגיה אנחנו אוחזי�
  ת:   כ�.

  קי�.יש:   לעומת מחז
  ת זה בעברית, אי� לזה תרגו�. זה מגיע מיידיש.ת:   כ�, בדיוק. אי� א

את התיאור הזה, כדי שנית� יהיה לחוש את התהו� התרבותית הפעורה בי�  ציג כא� חשוב לי לה

השוני�. התיאור  תגובההחברה החרדית לחילונית, לפני שאנחנו דני� בקונפליקטי� ובאופני ה

ופ� זה או אחר אצל כל אחד מהמרואייני�, א� והתיאורי� של מאיר ויהודה, עלו באהנ"ל הוויזואלי 

קצרה היריעה מלהכיל. תיאורי� אלו מסברי� את האוז� באשר לנקודת המוצא: מדובר בשונות 

תרבותית בולטת מאוד בי� שני עולמות. החברה החרדית ה"מתבדלת מרצו�" והחברה החילונית, 

שו חילוני� לראשונה במקו� במידה רבה. רבי� מהנחקרי� מצייני� כי פגמתקיימות במקביל 

  .מפגש ראשו� ע� האוכלוסייה החרדיתהעבודה, וג� לעמיתיה� החילוני� מדובר ב

  מיושב הא� ישנו וכיצד :בשאלת הקונפליקט 5.2.1

הא� לתפיסתו של העובד החרדי "עסוק בחלקה הראשו� של שאלת המחקר השנייה: תת פרק זה אב

. "טק�בחברה החרדית לערכי העבודה בענ# ההייטק קיי� קונפליקט בי� ערכי העבודה � בחברת היי

 פערקיי� חשוב לדייק את שאלת המחקר, שהדגש בה הוא על תפיסות העובדי�. מהספרות נראה כי 

יקת העבודה החרדית לזו החילונית. כאשר אנחנו מדברי� על אתיקת העבודה החרדית, בי� את עמוק

רחבה במבוא: עצ� היציאה הידונו בכפי שמוגדר בשאלה, הכוונה היא לכל אות� הדברי� שנ

העובד לנהוג בסביבת עבודה חילונית, הלכות  הציפייה הרווחת לגבי האופ� שבו אמורלעבודה, 

) וכ� הלאה. כאשר אנחנו מתייחסי� 19מיוחדת הקשורות לסביבת עבודה מעורבת (כמו הלכות ייחוד

וזכרו במבוא: מחויבות לשעות טק ג� כא� הכוונה למכלול המרכיבי� שה�לערכי העבודה בענ# ההיי

עבודה ארוכות, עמידה בלוחות זמני� ותנאי לח+, פעילות חברתית ופעילות פנאי מטע� מקו� 

ערכי העבודה בי� , שהוזכר לעילכפי העבודה, סביבת עבודה מעורבת בצוותי� קטני� וכ� הלאה. 

  לו עלול להיווצר קונפליקט.הא

נותחו לצור� עבודה זו.  , אשרפרות הלכתית חרדיתבס שמקור� בפרק זה אעשה שימוש בטקסטי�

, נהוג חברי הקילהפער בי� ה'רצוי' ל'מצוי', ועולות שאלות בקרב  מתקיי�כאשר  ,בציבור החרדי

 ותע� השני� למאגרי� של שאלות ותשובות המכונ אספונהשאלות הכתובות  20לשאול "שאלת רב".

                                                           
18

מות לה, משמעה "איפה אנחנו נמצאי�?" או "איפה הפסקנו?". כאשר השאלה "באיזו סוגיה אנחנו אוחזי�?" או דו 
  השימוש הוא של המונח בבית המדרש לרוב מתייחס למקו� בו נעצר הלימוד, או הנושא הנלמד כעת בישיבה באופ� כללי.

19
  איסור ייחוד: האיסור על גבר ואשה שאינ� נשואי� זה לזו לשהות יחד במקו� סגור. 

20
וב שאלה הלכתית (כגו�: הא� בשר מסוי� כשר), או שאלה על מקורות (למשל, שאלה על סוגיה "שאלת רב" היא לר 

בגמרא). אצל חסידי�, ובשני� האחרונות ג� אצל הליטאי�, מקובל לשאול רב בכל דבר הנוגע לחיי הפרט (כגו�: 
חור לעצמו פוסק על פיו ינהג שידוכי�, הצעת עבודה, קניית דירה ועוד). על פי היהדות האורתודוקסית על כל אד� לב

ואותו ישאל כאשר מתעורר ספק. העצה לכ� מובאת במשנה: "עשה ל� רב והסתלק מי� הספק" (מסכת אבות, פרק א' 
  משנה ט"ז), ובמקורות נוספי� רבי�.
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לפני ניתוח הטקסטי� הללו, . החרדי באינטרנטמ� העול� כיו�, נית� למצוא שו"תי�  21"שו"תי�".

סית אינה אחידה. באותה סוגיה יכולי� רבני� שוני� וקאורתוד�חשוב להבי� כי "ההלכה" החרדית

שונה באותה הסוגיה בהתחשב בנסיבות או ברקע  לפסוק פסיקות שונות, ואותו רב יכול לתת פסיקה

, או בעלי אופי שונה, יחוו קונפליקטי� בצורה כי חרדי� מזרמי� שוני� נית� לראות ,בהתא�. האישי

  שונה.

פער קיי� לשני חלקי�: הראשו�, קונפליקט "הלכתי", כאשר  מתעוררי�נחלק את הקונפליקטי� ה

בי� ההלכה האורתודוכסית לבי� מה שנדרש מהעובד במסגרת העבודה; השני, קונפליקט חברתי 

ח החרדי הנהוג לבי� סביבת העבודה בחברה פער בי� הל� הרוקיי� הקשור ל"רוח ההלכה", כאשר 

 החילונית.

  קונפליקטי� הלכתיי� 5.2.1.1

של הישיבה החרדית "כיסא רחמי�"  שעלו באתרשאלות הלכתיות מייצגות  לארבעאתייחס 

ההתייחסות תהיה קצרה ועניינית, משו� שהקונפליקטי� ההלכתיי�  שאלות ותשובות.המפרס� 

לא נית� שלא להזכיר אות� בפרק העוסק  ,ודה. ע� זאתהינ� פחות מהותיי� לעניי� משמעות העב

  ., משו� שה� מהווי� דילמה משמעותיתבקונפליקטי� של העובדי�

הא� מותר לכתוב תוכנה שמחשבת  היאהוזכרה לעיל,  שאלה דומה לה, ש]1[מס' השאלה הראשונה

הוראות  השואל נתקל בעבודתו בקונפליקט הלכתי, כאשר מילוי אחרבעבור המעסיק.  22ריבית

עוסקת בגזל של קניי� רוחני,  ]2[מס' ההשאלה השניי. ריביתגביית � המעסיק סותר את ההלכה בעניי

טק. שאלה �נושא חדש יחסית במסורת הפסיקתית, ושאלה הלכתית ייחודית לעובדי� בענ# ההיי

עוסקת העוסקת בנושא של התקנת תוכנות ורישוי, הדומה בעיקרה לשאלה הקודמת, א�  ]3[מס' נוספת

מסוימת המסופקת על שתוכנה : הא� על העובד לוודא ב"גבול האחריות" של העובד לנעשה בחברה

ידי צד ב' היא אכ� חוקית? הא� מותר להציע למעסיק פתרו� של הוזלת עלויות, שייתכ� והוא בעייתי 

 מבחינה הלכתית? העובד השכיר כא� מנסה לברר את מידת האחריות שלו לשמירת ההלכה במקו�

  בו הוא מועסק. 

כי השאלות ה� על "אחריות עקיפה". כאשר  ניכרבשלוש השאלות שהובאו לעיל (וברבות נוספות), 

ה"העבירה", דהיינו ההפרה של חוקי ההלכה, נעשית על ידי המעסיק והעובד הוא בגדר "שות#" 

                                                           
21

 השו"ת המקורי כלל ספרי� או קבצי דפוס שאיגדו איגרות ומכתבי� שנשלחו לגדולי תורה, כיו� השו"ת מודפס ג� 
קונטרס התשובות החדש: אוצר ביבליוגרפי לספרות  ,שמואל גליקבעלוני שבת, עיתונות ובאופ� מקוו�. לעיו� נוס#: 

 .2006איל�, �מכו� שוק�, מכו� שכטר ואוניברסיטת בר .נת תש"סהשאלות והתשובות, מראשית הדפוס ועד ש
  

22
ִא� kֶֶס# Zְַלֶוה ֶאת ַעjִי ֶאת ֶהָעִני ִעi ajָא הלוואה בריבית בי� יהודי� אסורה ככלל על פי התורה (איסור מדאורייתא), " 

acֶימ`� ָעָליו ֶנgִא ְתi הcֶֹנkְ ל�, היא מותרת בתנאי� מסוימי�, כמו בעבור בנק שקיבל ). או" (שמות, כ"ב, כ"דִתְהֶיה לֹו
  "היתר עיסקא", דהיינו אישור מטע� הרבנות למת� הלוואות.
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ושא של ומתקשרת א# היא לנ 24היא בנושא של "דיווח"שאלה נוספת בנושא, מכיוו� אחר, . 23לה

� מדובר על "גזל זמ�" של המעסיק על ידי העובדי� (אשר עוסקי� בזמ� העבודה א"גזל", כאשר כ

  בדברי� אחרי�):

ני איש מחשבי� ובעל הבית רוצה לדעת מי גולש לאתרי� לא רצויי� או אתרי� : א]4[מס' שאלה

 .שמבזבזי� זמ� בשעת העבודה הא� אני חייב לדווח לו

לגלוש בשעת העבודה זו גזלה, ולכ� מסתבר : הרב הגאו�, רחמי� מאזוז שליט"א הרב המשיב
שהו שאינו ראוי לקבל רשיו� נהיגה (עיי� ישזכותו לקבל דווח, וכמו שהתירו לרופא להודיע על מ

  .בשו"ת יחוה דעת)

(יורחב בהמש�), בראיו� שערכתי ע�  על א# שקונפליקטי� הלכתיי� כמעט ולא עלו בראיונות

, ומהווה חה שניהל חברה המעסיקה חרדי� רבי�, הוא טע� כי העניי� ההלכתי נוכח מאודוממ

רבני� בענייני� , עובדי� רבי� נוטי� להתייע+ ע� לטענתו .טק�קונפליקט משמעותי לעובד בהיי

השתתפות באירוע, או  במקרי� רבי� ההחלטה על התקדמות לתפקיד מסוי�,הקשורי� לעבודה. 

�) תלויה בהחלטה של הרב. הוא עצמו להיפנשי� (וג� האפשרות שעובד ימוק� במשרד שבו עובדות 

מספר כי לא פע� התקשרו אליו רבני� של עובד או עובדת בבקשה להתחשב בצרכיה� הדתיי� או 

קוק להיכרות ע� בבירור לגבי סביבת העבודה. כדי לפסוק לעובד א� מותר לו לעבוד בחברה, הרב ז

  סביבת העבודה לרב של אותו עובד.התנאי�. על כ�, הוא נאל+ לא פע� להסביר או להראות את 

קשה לקבוע כמה מהאנשי� אכ� שואלי� ומתייעצי� כאשר ה� חשי� בקונפליקט הלכתי. בראיונות 

  כ� למשל אומר זאב: .עלתה לא פע� ההימנעות מהשאלה, כדי לא לקבל תשובה שלילית

הכל היפותטי. אני לא בטוח  –שהייתי הול� ושואל ומקבל לא ומחליט כ� לעשות, שוב  נניח
שמישהו היה יודע מזה. השאלה כמה אני הייתי מרגיש נעי� להגיע שוב לאדמו"ר א� המריתי 

זה יותר בקטע של לא הרגשתי צור� לשאול. אני לא בטוח א� הייתה תשובה א�  אבל את פיו.
] א� הייתי מרגיש צור� לשאול והייתי... א� הייתי חושב שזה משהו שאני [.. הייתי הול� ושואל

 צרי� לשאול והייתי מקבל לא אז לא הייתי עושה את זה.

 ולות ללמד על מה שכ� נשאל, אול� נראה כילו יכלומר כי השאלות ההלכתיות הלסייג ונית� לא� כ�, 

� או כ�, בקרב השואלי�, אנחנו רואי� כ כלל לא מגיעי� לידי שאלה.� הנושאי� המתעוררי� מחלק 

כא� שאלות הלכתיות המעידות על חשיבה ואכפתיות הלכתית בנושאי� של ריבית, הלשנה ונושאי� 

בבקשה במקרה של קונפליקט הלכתי,  ,הקשורי� בגזל. השואלי�, כ� ניכר, פוני� לסמכות הרבנית

   לפתרו�.
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במקו� שמוטל על הציבור " הרב משה פינשטיי�המונח ההלכתי לכ� הוא "מסייע בידי עוברי עבירה", ובהסברו של  
אגרות (  "לעבירה מי שתומ� בחוטא נעשה מעי� שות# על חוקי התורה,  עבירות  לתעב ולגלות את התיעוב שלה� כלפי

  .)משה או"ח חלק ה יג,ז
24

'המרגל בחבירו עובר בלא תעשה, הלשנה בהלכה היא עניי� סבו�, כאשר ככלל אסור ליהודי להלשי� על יהודי:  
), אול� ז', א'הלכות דעות (רמב"�, עוו� גדול הוא וגור� להרוג נפשות רבות מישראל … שנאמר: לא תל� רכיל בעמי�

  .גרימת נזק וסכנת נפשות מותר לעשות זאת בתנאי� מסוימי�, כדי למנוע
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  ההלכה "רוח"בקונפליקטי�  5.2.1.2

� שאינ� הלכתיי� "טהורי�", אלא קשורי� יותר לתחו� החברתי ג� בהתמודדות ע� נושאי

� הבנושאי� חברתיי� פניות לרבני� מ� הסוג הזה הנ� בפניות לרבני�. מתקיימות והבינאישי, 

ניסיו� "להסדרה" של קיי� פחות ונתוני� לפרשנות רבה יותר. בשני� האחרונות ברורי� כללי� 

" כללי הנהגה במקומות עבודהמסמ� שכותרתו "ורשות. הנושאי� החברתיי� בהנחיות הלכתיות מפ

מלמד אותנו על  25) החתו� בידי גדולי תורה מהציבור הליטאי, החסידי והספרדי6(נספח מס' 

לפי  .הנוגע ל"רוח ההלכה", דהיינו לאופ� בו יש לנהוג המקומות בה� יכול להיווצר קונפליקט

סודות של הרחקה בי� אנשי� לנשי�, שהיו הכללי� הכתובי� כא�, ה� הי" :החתומי� על המסמ�

ברורי� ופשוטי� אצל כל שומר תורה ומקיי� מצוותיה בדורות קודמי�, ואינ� חומרות, אלא 

, לא מדובר בהחמרה, לדיד� של המחברי� כלומר ".בדברי� חמורי� להיכשלמעיקרי התורה, שלא 

ח מלכתחילה לנשי� (המהוות בכללי� המחייבי� את כלל הציבור. המסמ� מנוס אלא בעיקר הדי�,

  את עיקר הכוח העובד), א� תוכנו מתייחס לשני המיני�.

  ):6מס'  מתו� המסמ� (המסמ� השל� מופיע בנספח ודותמספר נקנציג כא� 

עובדי� ועובדות לא ישוחחו יחד על נושאי� שאינ� נוגעי� ישירות לתפקיד� (בעניני   .א
זיר אחד מהעובדי� בתשובה). הדבר חדשות, פוליטיקה וכדו', ואפילו לא לנסות להח

  אסור ג� בשיחה שמשתתפי� בה כמה עובדי�, וק"ו בשיחה ביחידות בי� עובד לעובדת.

יש להזהר מלשוחח שיחות שאינ� מעניני העבודה ג� בפגישה אקראית ברחוב או   .ב
  בטלפו�.

  אי� לשלב בשיחה בדיחות, דברי ליצנות או קלות דעת.  .ג

י� או בכינויי�, אלא רק בש� המשפחה, ורצוי בתוספת לא יפנו אחד לשני בשמות פרטי  .ד
  'הרב' 'מר', 'הרבנית' או 'גברת'.

לא יאכלו העובדי� והעובדות במעורב (חדר אחד בלא מחיצות), אלא יאכלו בהפרדה, או   .ה
  בזמני� שוני�.

בחדר ה"תה" וכדו' לא ישתו או ישהו יחד באותו זמ�, וכ� יש לייחד מקו� נפרד לגברי�   .ו
  תליית מעילי� ותיקי�.ולנשי� ל

בכל מצב בעבודה או כשצריכי� לדבר ביניה�, יש לשמור על מרחק ביניה�, שלא לעבוד   .ז
  זה לזה.[הטעות במקור] או לעמוד קרוב מדאי 

  באסיפות עובדי� או בכל התכנסות אחרת, על גברי� ונשי� לשבת בנפרד.  .ח

�, אלא א"כ נערכי� אי� לערו� לעובדי� מסיבות, ארועי� וטיולי�, ואי� להשתת# בה  .ט
  בזמני� שוני� או במקומות שוני� �לאנשי� לחוד ולנשי� לחוד

  במדת האפשר ראוי להמנע מהושטת דברי� מיד ליד, אלא יש להניח� על השולח� וכדו'.  .י

שמחות פרטיות של עובד/עובדת, אשר אינ� נערכות בהפרדה לפי כללי הצניעות, אי�   .יא
  להשתת# בה�.
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החלוקה לחסידי� וליטאי� היא חלוקה "אירופאית" ככלל (בעיקר במזרח אירופה), החרדי� הספרדי� מזוהי� לרוב  
נמצאו ספרדי� חרדי�  ע� הציבור הליטאי. מסמ� זה חתו� על ידי רבני� מכל הזרמי�. א� כי במחקר, כאמור, לא

  שניאותו להתראיי�.
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בודה מישהו או מישהי שמנסה להשפיע לרעה על א� מרגישי� שיש במקו� הע  .יב
הרוחניות, יש לשאול לרב מובהק א� להמשי� לעבוד במקו� זה, וברור שא� יש במקו� 
עובד שאינו שומר על גדרי הצניעות בי� העובדי�, בדיבור לא נקי או בהנהגה לא צנועה, 

  חובה לעזוב עבודה זו, ופרנסה תבוא משמי�.

טק. ע� זאת, המסמ� נות� כיוו� על �בלתי אפשריי� לעובד החרדי בהיי הכללי� האלו נראי� כמעט

ה"רצוי" בחברה החרדית. בחלק הבא של הפרק נראה כי חלק מ� העובדי� שואפי� למלא הלכה 

למעשה אחר הנחיות מסוימות המוזכרות במסמ�, כאשר ברור שלא תמיד אפשרי למלא אחר כל 

  טק ממוצעת.�ת העבודה בחברת הייההנחיות בסביבת עבודה מעורבת כמו סביב

המופנות לרבני� שפורסמו בפומבי.  רבות שאלות לא נמצאובקונפליקטי� הקשורי� ל"רוח ההלכה" 

יא כי בענייני� הקשורי� לרוח ההלכה יש העדפה לשאלות השתי סיבות אפשריות לדבר. הראשונה, 

נו של הפרק הבא, העוסק פה, המאפשרות דיו� חופשי והסבר. הסיבה השנייה קשורה לתוכ�בעל

קונפליקט. כאשר מדובר בפער שאינו הלכתי בלבד, נראה כי המרואייני� מוצאי� דרכי� בתגובה ל

  להתמודדות אישית המתאימה לאופיי� ולהשקפותיה�.

העוסקות בענייני� הקשורי� ל"רוח ההלכה". השאלה הראשונה עוסקת מתו� מספר שאלות להל� 

פי שפורט במבוא אירועי חברה ופעילות לעובדי� נפוצה במיוחד במה שמכונה אירועי חברה. כ

טק. אירועי� אילו לרוב לא מותאמי� לציבור החרדי (מבחינת התוכ� או הכשרות או �בחברות היי

  :האווירה)

לקראת השנה החדשה אירוע ע� הרמת כוסית  טק ואירגנו�י עובד בחברת היינ: א]5[מס' שאלה
לכל עובדי החברה בסינמה סיטי גלילות. המקו� פתוח בשבת ויש   והרצאה אודות פעילות החברה

חובה.  [הטעות במקור] ש� קולנוע וחנויות לפי מה שאמרו לי. המנהלי� אומרי� שההשתפות

הא� יש  .ללכת למקו� כזה  זה. אני לובש כובע וחליפה ולא מרגיש טוב הכיבוד כשר לארוע
�השתתפות יכולה לגרו� אי�ואי  ע� הקודמת לא הלכתי בפ  הלכתית להשתת# לאירוע? אני  בעיה

קומ+ קט� של עובדי� חרדי� בחברה   לא יותר מזה לדעתי. יש עוד  נעימות (יכול להיות שלא) אבל
 ?וה� משתתפי�. מה דעת הרב על הנושא

או ישיבה מעורבת של גברי� א� יש ש� מראות פריצות : הרב יעקב כה� שליט"א הרב המשיב
  .אל תל� �ונשי� 

אנחנו רואי� שהשאלה הראשונה היא אומנ� שאלה הלכתית, המופנית לרב, אול� מדובר בעניי� 

חברתי. למרות שכיבוד כשר וההשתתפות היא חובה, וא# חרדי� אחרי� משתתפי� באירוע העובד 

ר ההלכתי, והשואל מברר הא� יש לא מרגיש בנוח להשתת# באירוע. כמוב� השאלה מופנית למישו

  ללכת לאירוע. "הלכתית"בעיה 

ג� בשאלה הבאה אנחנו רואי� שאלה שהיא הלכתית וקשורה יותר לנושאי� שברוח ההלכה. כאשר 

בתשובה לשאלתו, ושנית הוא ההלכה כא� השואל מבקש שתי תשובות. ראשית הוא שואל מה דעת 

ישי. פעמי� רבות כמו שאנחנו רואי� בשאלה יש הבדל שואל לדעתו של הרב מה עליו לעשות באופ� א

  בי� דעת ההלכה שמביא הרב ("אי� איסור") לבי� התשובה שניתנת לשואל ("חפש ל� מקו� אחר"):

אני אד� חרדי העובד במשרד, שעובדות בו ג� נשי� לא צנועות. לפעמי� יוצא שאני ]: 6[מס' שאלה
צריכה טרמפ ממקו� למקו� (כמו  ות במקור][הטע צרי� לאסו# אחת מה� בבוקר, או שמשהי
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ממושב אחד למושב אחר) ביו�. מה ההלכה אומרת לגבי זה, ומה דעתו של הרב על כ�, מה עלי 
 ?לעשות

גבי עצ� הנסיעה עצמה, א� זה פעמי� : להרב הגאו�, אליהו בנימי� מאדאר שליט"א הרב המשיב
וקות, והיא יושבת במושב האחורי, והנסיעה בכבישי� שיש נוסעי� אחרי�, שאי� יחוד, אי� רח

אול� עצ� עבודת� במשרד כזה, היא מפוקפקת, כי רבו המכשולי� בעבודה ע� נשי�, ג�  .איסור

וצרי� לית� הדעת על זה, וא� אתה רואה  .א� ה� צנועות ולבושות כהוג�, וכל שכ� כשה� במצב זה
לי� ואינ� יכול להמלט משחוק וקלות ראש והרהורי� וכיוצא, חפש ל� מקו� אחר, שיש מכשו

  ר., ובהיתר גמו[הטעות במקור] ' יזמי� פרסת� בריוחוה

לאינטרנט בשל לימודי מחשבי�. השימוש במחשב לצורכי עבודה לחשיפה קשורה לישית השאלה הש

בוא), ועל כ� השואל מברר כיצד יוכל הותר על ידי חלק מי� הרבני�, אול� בהגבלות רבות (עיי� במ

  ללמוד מחשבי� בעוד הדבר כולל חשיפה לאינטרנט שהינה "איסור מוחלט":

אני רוצה להתחיל ללמוד קורס במחשבי�, ואני יודע שאינטרנט זה איסור  : [...]]7[מס' שאלה
י יכול מוחלט אני כותב פה רק כדי לדעת איזה איסורי� יש במחשבי� בכלל, ואיזה קורסי� אנ

 ?ללמוד ולעבוד אחר כ� שיהיו כשרי� למהדרי�

 [ר"ת: קל וחומר] א) הזעקה הגדולה אודות המחשב וק"ו :הרב יור� חדאד שליט"א הרב המשיב
האינטרנט באה בעקבות הסרטי� הזוועתיי� שיש בתוכו שזורמי� מכל קצוות תבל בלחיצת 

ר, הפיתוי הוא עצו�, ולאחר שנחשפי� למראות הנ"ל כמעט שאי� דר� חזרה, ומספיקה כפתו
לחיצת כפתור שגויה להוריד את האד� לשאול ח"ו. (ובאינטרנט הסכנה מתעצמת מכל 
ה"אתרי�" והקשרי� בי� המשתמשי� ה' יצילנו) ב) לפי האמור לעיל יוצא שא� המחשב נקי 

לא מתאימי� וג� אי� ילדי� או  �דיסקיתה להכניס מתכני� שליליי� והנ� בטוח שלא תתפ

  .בחורי� שעלולי� להכשל בלי ידיעת� (ע"י הכנסת דיסק וכו') לצור� עבודה אפשרי

 במקצועו, מתכנת השואל, באינטרנט. לשימוש היא א# קשורה דומה בעניי� היא נוספת שאלה

 ההשתכרות. יכולת הגדלת את השאר) (בי� לו שיאפשר הביתה 26"כשר" אינטרנט להכניס מעוניי�

  מוג�: אינו העבודה במסגרת חשו# הוא אליו האינטרנט

אני תוכנית� במקצועי ואשתי לבורנטית. בננו לומד בת"ת חרדי ב"ה. יש לנו : [...] ]8[מס' שאלה
מצב חשבו�  צור� לעיתי� תכופות לחפש מידע באינטרנט עבור העבודה וכ� דברי� אישיי� כגו�:

ות הבית, חיפוש דירות וכד'. כיו� אי� לי מחשב בבית, ולעיתי� קרובות אני בנק וניהול הוצא
ואשתי נעזרי� במחשב של העבודה או אצל השכני� ש� האינטרנט אינו כשר וכמו כ�, אצל 
הסבי� והסבתות בננו מצייר במחשב תו� השגחה תמידית שלי ושל אשתי. הא� ראוי שאכניס 

ל מנת לצמצ� את החשיפה של אשתי וילדי וכ� שלי מחשב לביתי ע� אינטרנט כשר בלבד ע
לאינטרנט לא כשר, ובנוס# הציור המחשב על ידי בני על מחשב בטוח לשימוש ולא על מחשב ע� 
אינטרנט לא כשר. כמו כ�, לצור� עבודתי ישנו פוטנציאל אפשרי שאעשה פעולות מהבית מה 

 .גדלת הפרנסה ב"השאינו מתאפשר כעת היות שאי� לי מחשב וזה יכול לאפשר ה

יש חרדי� שהכניסו מחשב : מר� ראש הישיבה, הגאו� הרב מאיר מאזוז שליט"א הרב המשיב
בכוונה טהורה ושוב ה� עצמ� גלשו למקומות אסורי�. מה לעשות ליצר הרע הנורא הזה 

  ?בדורותינו
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כינוי לאינטרנט מסונ� ומנוטר, המשמש לרוב את הציבור החרדי. לקהילה החרדית ישנה ועדה  אינטרנט "כשר" הוא 
המכונה "ועדת הרבני� לענייני תקשורת" המפקחת בי� השאר על ענייני� אילו. ג� השימוש באינטרנט "כשר" נאסר בידי 

שימוש במחשב ), 2009א' ( וכ� מלחי 3ט, כיווני� חדשי� החרדי� והאינטרנ, )2000' (הורווי+ נהרחבה: רוב הרבני�. ל
  .מנהל מחקר וכלכלה משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. במגזר החרדי
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של המצב ה"רצוי" מבחינה הלכתית. דר� השאלות אנחנו רואי�  הכיוו�מצביע על  המסמ�  לסיכו�,

את הניסיו� לגשר בי� ה"רצוי" ל"מצוי". ע� זאת, בניגוד לקונפליקטי� ה"הלכתיי�", כא� אנחנו 

רואי� כי הפער קשה בהרבה לגישור. כאשר מחד, באופ� הרשמי, ההנהגה החרדית אוסרת על סביבת 

טלפוני� חכמי�, ומאיד� ברור כי אי� אפשרות אמתית לעבוד עבודה מעורבת, שימוש באינטרנט וב

  לו.לטק ולשמור על כל הכללי� ה�בחברת היי

אופ� רשמי, והשאלות ול בי� מה שמוצהר על ידי ההנהגה בע� זאת, חשוב לציי� כי יש פער גד

ע המתפרסמות לעיני כל, לבי� מה שיאמר רב לתלמידו בשיחה פני� אל פני� מתו� היכרות ע� הרק

ע� הרב, המלמד ההלכה מגלה התחשבות רבה יותר. בשיחה האישי שלו. במקרי� כאלו, נראה כי 

) הובהר כי 3(ראיו� ממוחה מס' טק רבי� לה� הוא פוסק הלכה �בכולל, שבי� תלמידיו עובדי היי

טק ג� � ובלת. לטענתו, הוא ישקול לאפשר לתלמידי� לעבוד בחברות היימדובר בפרקטיקה מק

כי השואל בשל להתמודדות ע�  רופה מבעיות. זאת במידה והוא סבה הנוכחית, שאינה חבקונסטלצי

 הסביבה החילונית ויש הצדקה ליציאתו לעבודה (מסיבה כלכלית או אישית). ע� זאת, התרה

  .פומבית של העניי� היא פריצת גדר

 

  קונפליקטי� שעלו בראיונות: חלוקה לקבוצות 5.2.1.3

בודדי�,  במקרי� למעט"רוח ההלכה".  יהקשורי� למה שכינית קונפליקטי� בעיקרבראיונות עלו 

הקשורי�  אלההבוערי� יותר היו ענייני� כמעט ולא עלו בראיונות. ה "הלכתיי�"קונפליקטי� 

העניי� ההלכתי הנוגע לחילול לסביבת העבודה, ליחסי� הבינאישיי�. זאת למעט  :"רוח ההלכה"ל

של נדרשי� לכוננות המתחלפת בי� חברי הצוות, כאשר שבת שעלה ג� בראיונות. יחיאל ויאיר למ

ישנ� משמרות המכסות את כל השבוע (כולל שבת) ומחולקות בי� כל חברי הצוות. בעוד יחיאל דואג 

  :27לעצמו למחלי#, יאיר מסביר כי ג� מציאת מחלי# היא בעייתית מבחינתו

. כא� יש דילמה: כ� פיקוח 24/7פע� בחודשיי� שלושה אני צרי� להיות כונ�. שבוע ע� הטלפו� 
פה כ� תפרו לי פתרו�, כי א� הייתי מחלי# ע� מישהו זה ג� בעיה הלכתית.  28נפש לא פיקוח נפש

אז פה עוד לפני שכביכול התבצע המינוי כבר עשו לי החלפה. כביכול אני מעול� לא התחייבתי על 
  .שבת. לא הפתרו� האולטימטיבי אבל הגענו להבנה. זה ברמה האישית

להוציא עניי� זה כמעט ולא עלו קונפליקטי� הקשורי� לענייני� שבהלכה. ייתכ� שהעניי� הזה קשור 

לדמות שלי כמראיינת, שייתכ� ויצרה את הרוש� שאי� באפשרותי "להבי�" את המורכבות 
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בתפיסה ההלכתית, ג� לאד� חילוני אסור לחלל שבת. ולכ� "החלפת משמרות" ג� היא בעייתית מבחינה הלכתית,  
  שהיא גורמת ליהודי אחר לחילול שבת (בהנחה שרוב העובדי� בחברה בישראל אכ� יהודי�).משו� 

28
ח מפקחי� פיקו"פיקוח נפש" הוא מונח הלכתי המתקשר להצלת חיי אד�. הצלת חיי� מהווה היתר לחילול שבת: " 

 ').ד# פ"ד, עמוד ב ,מסכת יומא ,תלמוד בבלידי�" (ואי� צרי� ליטול רשות מבית  ,נפש בשבת, והזריז הרי זה משובח
  עבודתו של יאיר היא בחברה המספקת שירות לתעשייה ביטחונית, ועל כ� יש לה קשר לחיי אד�.
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.  אול� אני סבורה כי הסיבה לכ� היא כי הקונפליקטי� 29ההלכתית, כמו ג� את היותי אישה

יבת העבודה הינ� מהותיי� יותר לעובדי�, וקשי� יותר לגישור. במדינת ישראל, בה הקשורי� לסב

קל להשיג אוכל כשר, שבת הוא יו� שבתו� וחגי ומועדי ישראל הינ� מוכרי� רשמית א� טבעי כי 

עיקר הפער טמו� יהיה בענייני� החברתיי� הקשורי� ב"רוח ההלכה". כפי שתואר בתחילת פרק זה 

הדיבור ואורחות החיי� של החברה החילונית כה שונות זו מזו עד כי נראה טבעי כי הלבוש, צורת  –

  בנושא זה יתקיימו פערי� קשי� לגישור.

 עולי� בצורה שונה בקרב חברי הקבוצות השונות הקשורי� ל"רוח ההלכה" הקונפליקטי�

אה את אשר רו: הקבוצה הראשונה (הקבוצות מחולקות על פי התמות שנמצאו בפרק הראשו�)

ואילו למקו� העבודה כגור� הבעייתי;  ,מתייחסת ל"רוח ההלכה" כדבר המחייבהעבודה כ'אילו+' 

רואה את "רוח ההלכה" כדבר שצרי�  אשר רואה את העבודה כ'אידיאל' הקבוצה השלישית

 שהמתייחסת לעבודה 'כמוצא' להתעדכ�, ולהתאי� את עצמו למציאות המשתנה והקבוצה השנייה

  בי� שתי הגישות. נמצאת בתוו�

עובד חרדי הנדרש על ידי מקו� העבודה להחזיק טלפו� חכ�. כל העובדי�  ניקח לצור� הדוגמא,

יתלה את הבעיה במקו� עובד מהקבוצה הראשונה  למצב כבעייתי, אול� בדרכי� שונות.חסו ייית

   ו קונפליקט המנוגד לאורחות חייו ויתנגד לדרישה, כמו ישראל:העבודה המייצר עבור

. א� הביתההאישי שלי שאני צרי� לוותר על זה. אני לא מביא את זה  טהקונפליקזה בדיוק 
יש לי שאיפות להצליח י יכול לשבת עליו כל היו� ככה [...] היית הביתההייתי מביא את זה 

בת ללמוד מאשר לשבת להיות תלמיד חכ� ג� כ� בזמ� הפנוי שנשאר לי ביו�, אז אני מעדי# לש
  טעל האינטרנ

, כאשר יש צור� כזה. אבל יהיה מוכ� לקבל אותה עובד מהקבוצה השנייה יחוש לא בנוח ע� הדרישה

  כ� מני:

זה עניי� מאד לא נוח בשבילי להחזיק סמארטפו�, אני לא חושב... [..] לא. אני לא חושב ש... לא, 
ארטפו�, סמ א� הוא צרי� סמארטפו�, צרי� –אני לא... אני מאמי� שאד� צרי� מה שהוא צרי� 

  אמונה זה לא... זה לא עניי� של

� הוא הוא בעייתי, וצרי� ועובד מהקבוצה השלישית יטע� כי האיסור על אחזקת טלפוני� חכמי

  להשתנות. ניקח לדוגמא את מנח�:

אני אגיד את זה.  � א� הייתי מאמי� בטלפו� החרדי הייתי ש� אותו על השולח�, אני לא מאמי� בו 
. אבל הציבור מאודחסו� גישה לאתרי� לא צנועי�, אני מאמי� בדבר הזה. אני חושב שצרי� ל

  החרדי לקח את זה רחוק, אי� אסמסאי�, אתרי� ממשלתיי�. זה יתפוצ+ בסופו של דבר

אליו  אנחנו רואי� כא� קונפליקט שהוא כולו במסגרת "רוח ההלכה", אבל כל קבוצה מתייחסת

שנ� מחזיקי טלפוני� "כשרי�" וטלפוני� חכמי�. השוני � הקבוצות יבאופ� שונה. אגב בכל אחת מ

  הוא בהסברי� ובאופ� שבו זה נתפס בקרב חברי הקבוצות השונות.
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אומי בו ישנה התעצמות של לימוד תורה בציבור החרדי, נשי� לרוב אינ� בקיאות בהלכה. בשונה מ� המגזר הדתי ל 
,  מפנה). נשי� חרדיות בי� שני עולמות, 2005לנשי�, במגזר החרדי לימוד גמרא ומשנה אינה מקובל. להרחבה: שלהב, י' (

  .47�46עמ' 
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בקרב חברי  ביתר שאתהנושא עלה  קונפליקטי� הקשורי� ל"רוח ההלכה". בראיונות עלו ,א� כ�

היא התובענות ה בקרב חברי הקבוצהבעיה הראשונה שעולה  "עבודה כאילו)". � הקבוצה הראשונה

בחברה גדולה, מתאר את  של הענ# שלא מאפשרת את הפנאי הנפשי ללימוד התורה. דוד, שעובד

התובענות בענ#, כאשר הדגש שלו הוא על החיי� האישיי� שנעלמי�. הוא מתאר כי המצב הוא 

וזקוק בעייתי לעובד החילוני ולעובד החרדי, אול� לעבוד החרדי שרוצה ללמוד לאחר שעות העבודה 

  לרוגע, התובענות הזאת בעייתית במיוחד:

בעיה אחת זה הבעיה של הזמני�. הייטק זה משהו ששופ� את האד� לתו� הלילה. אי� זמני�, 
כאילו אי� ל� את החיי� האישיי� של�, ולכ� קל וחומר אצל חרדי שאומר 'טוב, א� אני הול� 

הייטק זה עבודות [...]  על זה, חשוב לי'כבר לעבוד אבל אני רוצה ג� ללמוד, אני לא יכול לוותר 
  .מאד תובעניות

ג� צבי מתייחס למקצוע התכנות, כמקצוע השואב מהעובד את הזמ�. הוא מתאר כי "הטבע של 

מתכנת" הוא לעבוד ללא הפסק. תכנות, אומר צבי, הוא משהו שיכול "להפו� את כל החיי� של�", 

  שלילי:כאשר המשמעות כא� היא כמוב� להפיכה במוב� ה

זה משהו שלמדתי כבר מהרב שלי, כאילו שדווקא בתחו� התכנות, אני לא יודע ע� שאר 
ה יכול העבודות, שאר המקצועות, אבל בתכנות זה דבר שאפשר להפו� את כל החיי� של�. את

יש ל� איזשהו בעיה  הטבע של מתכנת זה אתה יכול, א� [...] להישאר כא� עד שעות הלילה
� זה, כאילו זה מפריע ל�, עד שאתה פותר את הבעיה הזה. אז זה משהו ש� עבעבודה אתה י

  שאתה יכול לקחת לכל החיי� של�, אתה יכול להישאר כא� עד שעות מאוחרות.

טק נתפסת בעיני דוד �העבודה המעורבת בהיי הוא סביבת העבודה. סביבתהעניי� השני שעולה 

ודה מהווה את הגור� המעכב חרדי� מיציאה כסביבה כה בעייתית עד כי הוא טוע� כי סביבת העב

 טק:�לעבודה בענ# ההיי

ל הסביבה. בגל –ג� בציבור החרדי כל זה שה� לא רוצי� ללכת לעבוד זה רק בגלל דבר אחד 
כלומר אי� איזה ער� שאומר לא לעבוד. לא כול� יכולי� לשבת ללמוד וג� אי אפשר שכול� יהיו 

סטריליי�. מפה מתחילה כל הבעיה. א� היו מקימי�  עניי�. רק הבעיה שהיו� אי� הייטקי�
  הייטקי� סטריליי� כול� היו הולכי� לעבוד, בטוח.

" בסופו של דבר נתפסי� כבעייתיי�, סטריליי�אול�, ג� מקומות העבודה לנשי�  שהוא מכנה "

  משו� שג� בה� מתקיימת אינטראקציה ע� הסביבה החילונית (במינו� נמו� יותר כמוב�):

וע� שהמצב הזה של הייטק בסופו של דבר הוא נורא בעייתי לחרדי�, כי הפיתויי� שלו וזה אני ט
מה שאמרתי ל� בהתחלה ה� כל כ� רבי� שא� הוא לא יהיה מאד מאד חזק ובנוי טוב הוא בטוח 

, השאלה רק במה [...] לכ� את הילדי� שלי לכתחילה לא הייתי מכניס למקומות כאלה, אני לייפו
  רי� להיכנס למקו� של ניסיו�לא חושב שצ

טק ובוחר במילה "סיכו�", כאשר הסיכו� הוא � ג� נחו� לא היה רוצה שהבנות שלו יעבדו בחברת היי

, בחברה החרדית  תעסוקת בנות חרדיותאמנ� קיי� קונסנזוס סביב הפגיעה באורח החיי� החרדי. 

יציאה לעבודה בסביבה אצל יאיר לנשי� בעיני נחו�.  תק עדיי� בעייתיט�אול� סביבת העבודה בהיי

ו� חילונית בגיל צעיר, מתוארת כסיכו� בהיבט הרוחני. שוב אנחנו רואי� כא� את התפיסה של מק

  העבודה כמסכ� את הזהות החרדית.
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עלו קונפליקטי� הקשורי� ל"רוח ההלכה". כא�  עבודה כמוצא"" � הקבוצה השנייהג� בקרב חברי 

סביבת העבודה, אבל לא לעצ� העבודה קשורי� להתמודדות ע� קונפליקטי� האנחנו רואי� שיש 

ג� באשר לסביבת העבודה הקונפליקט נתפס באופ�  שעלו בקבוצה הראשונה. כפי טק�בחברת ההיי

שונה בי� הקבוצות. בקרב חברי הקבוצה הראשונה נתפסת סביבת העבודה כבעייתית לעובד חרדי. 

באופ� כללי  שאית� נאלצו להתמודד, אול�פציפיי� חברי הקבוצה השנייה מתייחסי� לאירועי� ס

  נראה כי ה� חשי� בנוח בסביבת העבודה.

נחנו רואי� ביטוי להתמודדות מול סביבת העבודה הפתוחה, מול זו הסגורה אבדבריו של מני 

שבבית. נשי� לב כי הניסוח כא� הוא מאוד עדי�. אי� כא� שלילה של תרבות העבודה החילונית, אלא 

  ות ע� השוני:התמודד

את זה אתה מכניס  –ואתה  . כשאתה בבית של� והכל סגוריש התמודדות מסוימת בזה שאתה.
נו ת לא מדברי�, את הבגדי� האלה אצלנו בביאתה לא מכניס, את השפה הזאתי אצלואת זה 

בבית לא לובשי�. משהו כזה, כאילו מאד... דברי� מוגדרי�. פתאו� אתה יוצא החוצה ודברי� 
  מוגדרי�.פחות 

ג� הנושא של נשי� שלבושות בחוסר צניעות (בהתייחס לנוהג החרדי) זוכה להגדרה מאוד עדינה 

בדבריו של מני. כאשר הוא מתאר את הקושי מול נשי� שמתלבשות בצורה שלא נוחה לו הוא מסביר 

  את הקושי תו� הצדקה של הצד הנשי שבמשוואה:

בה חרדית ופחות... כאילו הנשי� פה פחות אתה מגיע לחברת הייטק, ולמרות שפה יש סבי
מתלבשות בצורה שה� רוצות, אבל בכל אופ� לפעמי� כ� ה� רוצות להתלבש ומותר לה�, ככה ה� 
גדלו וגודלות, מאמינות וככה ה� מבינות. ואתה מגיע בעצ� למקו� שבתור, א� אתה היית בוחר 

ר אוכל ע� מישהי שלבושה ככה. אבל כרגע פה אתה נמצא לא היית נכנס לשבת באותו שולח� בחד
  כ� יכול להחליט. ואתה לא כל

ג� רוני מסייג את הקונפליקט שהוא מציג. כאשר הוא מתאר שקשה לו ע� צורת הדיבור, הוא מסייג 

  ואומר שהעובדי� האחרי� יודעי� לא לדבר בצורה כזאת לידו:

ה שמפריע. לא יודע, לפחות לגבר, לא יודע מה יש חברה שה� יותר גסי� מטבע�, שזה בעיקר מ
ע� נשי�. ההתמודדות שיש לי זה א� יתחילו לדבר בצוות על נשי�. זה מה שיפריע לי. אבל ה� 

  יודעי� לא לדבר לידי.

אצל יתר חברי הקבוצה עולי� קונפליקטי� דומי� מול סביבת העבודה החילונית באופ� דומה 

). אול� בשונה מהדר� בה מתוארי� הקונפליקטי� אצל חברי 2עיי� בסכמות, נספח מס'  (להרחבה

  הקבוצה הראשונה, אצל המרואייני� מהקבוצה השנייה מדובר על קשיי� נקודתיי� יותר.

אצל חברי הקבוצה השנייה יש ג� קושי מול החברה החרדית. רוני למשל מניח שהעובדה שהוא עובד 

י� אחרי� ששולחי� את ילדיה� לאותו מוסד להור המפריעאברכי�,  הגברי�וגר בעיר בה רוב 

  לימודי:
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[...]  הכי טובי�, וכ� אני מאמי� שיש כאלה שזה מפריע לה� 30הילדי� שלי נמצאי� ב"חיידרי�"
  זאת עיר חרדית אברכית.

  זאב היה צרי� להביא למוסד בו לומדי� ילדיו אישור מרב לכ� שמותר להחזיק טלפו� "לא כשר":

את הפלאפו� הלא כשר או להביא  לה� טלפוני� לא כשרי� שלא זה... שלחו מכתבי� ואלה שיש
לא  שזה לצור� העבודה. בסדר, אישור מרב שמאשר שזה... והבאתי אישור מרב שמכיר אותי

  .'וי'�יודע א� העיפו בזה מבט יותר מאשר לעשות את ה

ינו� של הילדי�. מעניי� כי הדוגמאות לסנקציות שמפעילה החברה החרדית מגיעות דר� מוסדות הח

31מדובר בדר� פעולה אפקטיבית למדי.לא כא� המקו� להיכנס לעובי הקורה, א� נאמר בקיצור כי 
  

חנו רואי�  בעיקר קונפליקט מול חברת המוצא, בעוד אנ עבודה כאידיאל, � קבוצה השלישיתב

" טק המציאות נתפסת כטבעית ופשוטה יותר. ג� כא� אנחנו רואי� "סנקציות�בחברת ההיי

בנוס#, באופ� דומה, אנחנו רואי� השפעה שמופעלת על המופעלות על חברי הקבוצה דר� הילדי�. 

הגברי� דר� הנשי� באמצעות מוסד השידוכי�. רוב החרדי� שרואיינו למחקר התחילו לעבוד אחרי 

  להיות אברכי� דר� הנשי�:ומופעל לח+ להישאר על הבני� כי  נית� לראות, אול� שנישאו

� עובד מאמי� שהילדי� שלו ילכו אחריו, לשוק העבודה. מוסד השידוכי� החרדי מעמיד מנח� כאד

לתלמיד חכ�, והוא לא דילמה ערכית משו� שהבנות החרדיות דורשות להינשא ב ,כחרדי עובד, אותו

  למצוא לילדיו שידו� שמתאי� לה�.  רוצה לשקר כדי

אי� אמרתי [...]  י� את ההורי�הא� הוא יצא לעבוד או ילמד? התשובה היא שהילדי� מחק
בא אבא  [...] למישהו א� הייתי נהיה חילוני זה בשביל דבר אחד: השלב של הנישואי� של הילדי�

אני רוצה שהחת� של הבת של ילמד כל החיי�. ואני יודע שהב� שלי לא יעשה  �ומצהיר נחרצות 
וא יהיה חסר אמצעי�. אז מה את זה כי אני רוצה שהוא יגיע לא� שאני הגעתי, אני לא רוצה שה

  שה.אני עונה על כזאת שאלה? דילמה מאוד ק

בראיו� ע� חיי� עולה העניי� של חינו� הבני� ללימוד דר� הבנות, כאשר חיי� טוע� שלמרות שלחלק 

  מהאנשי� זה מתאי�, עלולות להיות לכ� השלכות הרסניות:

שזה  –לפחות במובילי� שבה� מאד חזקה בסמינרי�. ש�זה מסר שלבנות מעבירי� בצורה מאד
את צריכה להבי� שהבנות האלה שמתחתנות אחר כ�, ה� עובדות  באמת האידיאל המקסימלי [...]

כמו... אני לא יכול לתאר ל�, איזה אומללות לפעמי� ה� מגיעות. זאת אומרת לפעמי� האישה 
, קשה כ�. כ�, תשמעי.] [..היא ג� עובדת, ג� מטפלת בבית, וזה מאד קשה. מצד שני זה קיצוני... 

לה בחיי�, קשה לה� בחיי�, אז מפסיקי� להאמי� במה שעושי�. אז ממילא צרי�... אתה צרי� 
  .שיהיה משהו אחר שג� יחזיק

                                                           
30

חיידר (נראה ג� תלמוד תורה) הוא מוסד החינו� החרדי לבני�, המקביל לבי"ס יסודי. לעיתי� מצורפות אליו ג�  
יתות מכינה, מכינה ב' מקבילה לג� חובה ומכינה א' לג� טרו� חובה. להרחבה: אס#, ד' (תשס"ז). סודות מ� "החדר", כ

  .11�7עמ' דווקא, אר+ יידיש ותרבותה. 

31
צומה, משו� שאופי המוסד החינוכי משפיע על השידו� שלו ההשפעה של סוג המוסד חינוכי על עתידו של הילד היא ע 

על כ�, קבלה או אי קבלה למוסד לימודי מסוי� עלול להשפיע על עתיד  ושל אחיו, נושא הרה גורל בחברה החרדית.
 :Lehmann, D., & Siebzehner, B. (2009). Power, boundaries and institutionsהמשפחה ומעמדה. להרחבה: 

marriage in ultra-Orthodox Judaism. European Journal of Sociology, 50(02), 273-308.  
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מעלה קונפליקט שג� הוא מול החברה החרדית, ולא החילונית. אומנ� לדידו ישנ� חסמי�  יצחק

ברגע שמגיעי� חרדי� הדברי� נפתרי� מתו� לחרדי� במקומות עבודה חילוני�, ע� זאת לטענתו 

ישנ� חרדי� שיוצרי� רוש� שלילי על החברה החרדית, אילו  , מדבריו עולה כיההיכרות. ע� זאת

  המקפידי� על דקדוקי� יותר מהאחרי�, וגורמי� לפרובוקציות:

וציאי כל עוד לא יהיו אות� מ � [...]ברגע שמישהו כמוני מגיע למקו� כזה אז הוא מוריד חסמי
כי ג� יש כאלה. אני מכיר כאלה, ואני גרמתי  –ש� רע ואות� אלה שבאמת יבואו ויעשו בלאגני� 

כי אנחנו לא מחפשי� פרובוקטורי�. אז נכו�, יכול להיות שאתה [...] לאחד כזה שיזרקו אותו 
  .אבל אנחנו לא צריכי� כאלה אנשי� צודק ברמת הדקדוק של הכל,

יקר הקושי העולה הוא מול החברה החרדית. מול החברה החילונית א� כ�, בקבוצה השלישית, ע

כמעט ולא עלה קונפליקט. יהודה הגדיל לעשות והתייחס להיותו חרדי כמעט בודד בחברה חילונית 

  :כיתרו�

ברור שאני שונה, תמיד יודעי� מי אני. וזה לטובתי [...] ביו� הראשו� שבאתי לפה ג� השומר וג� 
  .מי אני. תמיד יודעי� מי אני בכל מקו� שאני נמצאהפקידה בקבלה ידעו 

ראינו  ההלכתיי� ראינו א� כ� תפיסות שונות לגבי הקונפליקט בשלוש הקבוצות. כאמור, בטקסטי�

ההלכה". בראיונות, שני סוגי קונפליקט קונפליקטי� "הלכתיי�" וקונפליקטי� הנוגעי� ל"רוח 

ב"רוח ההלכה". כאשר הקושי ע� "רוח ההלכה" הייתה התייחסות נרחבת לקונפליקטי� הקשורי� 

הכוללת את הציפיות החברתיות היה בחלק מ� הקבוצות קשור בציפיות של החברה החילונית 

� הקבוצות קשור בחברה החרדית, הציפיות שלה והסנקציות המופעלות ת חייה, ובחלק מובאורחו

המאפיינת  התגובה לקונפליקטדי. בפרק הבא נעסוק באסטרטגיית כדי לשמר את אורח החיי� החר

  כל אחת משלוש הקבוצות.

  דרכי פעולה. כיצד מגשרי� על הפער: 5.2.2

, ואילו הנוגעי� ל"רוח ההלכה". בעוד "הלכתיי�"בפרק הקוד� הבאנו שני סוגי קונפליקטי�: 

לפערי� ההלכתיי� לרוב ישנו פתרו� "פשוט" יחסית, ותשובות ברורות שמספקת ההלכה, הפערי� 

תגובה בח ההלכה מצריכי� התמודדות מורכבת מצד העובדי�. בפרק זה נתמקד בעיקר הנוגעי� לרו

כבר מוקד� יותר בדיו� אישיי�. �, ונוגעי� בעיקר ליחסי� הבי�קונפליקטי� הנוגעי� לרוח ההלכהל

מה השאלה בדבר ראינו כי מדובר בנושאי� הנתוני� לפרשנות, כפי שתפיסת הקונפליקט (כלומר 

 .משתנה מקבוצה לקבוצהקונפליקט התגובה במצב של שונה מאד� לאד�, ג�  נחשב לקונפליקט)

(העבודה כאילו+,  בפרק הראשו� הוגדרוכאשר מנתחי� את ההתמודדות של הקבוצות השונות, כפי ש

חברי דמיו� בדרכי התגובה ע� הקונפליקט בקרב ניכר כי קיי� והעבודה כאידיאל) .  מוצאהעבודה כ

  .כל אחת מ� הקבוצות

מיו� של מאפשרת הטקסונומיה  ).4פרק זה נעשה שימוש בטקסונומיה (נספח מס' בניתוח צור� הל

שלוש אסטרטגיות התמודדות קיימות כי  ניכרדרכי ההתמודדות השונות ע� הקונפליקט, כאשר 

עיקריות, אשר חופפות לשלוש הקטגוריות שנמצאו בפרק הראשו�. הטקסונומיה מאפשרת לנו שתי 
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שמונה התנהגויות שתוארו על ידי המרואייני� כדר� ח תחו�: הרמה הראשונה היא רמות של ניתו

כל אחד מההתנהגויות  ,להתמודדות ע� קונפליקט. כפי שנית� לראות בטקסונומיה בנספחי�

סוגי  גיבוש של שלושה הרמה השנייה היאהוזכרה לפחות על ידי ארבעה מרואייני� שוני�. 

. שלושת סוגי ההתמודדות חופפי� כאמור על)�מצאו (תחומישנמתו� ההתנהגויות ההתמודדות 

, המאפיינת את הקבוצה הראשונה; הסתגלות, הפרדה לשלושת הקבוצות שנמצאו בפרק הראשו�:

  המאפיינת את הקבוצה השנייה ועצמאות, המאפיינת את הקבוצה השלישית. 

 הפרדה 5.2.2.1

החרדית ("המתבדלת מרצו�"), שימור של ההסתגרות  מהווה" הפרדה"כא� האסטרטגיה שאני מכנה 

מול החברה החילונית, והיא משמשת בעיקר את חברי הקטגוריה הראשונה: עבודה כאילו+. העבודה 

ניסיו� מתקיי� פרטי� בקרב הטק נתפסת לדיד� כמאיימת על הזהות החרדית, וזרה לה. �בענ# ההיי

� או שלילה תרבותית של לשמור על הפרדה. במישור החברתי, ההפרדה כוללת קשרי חברות מוגבלי

החברה שנתפסת כזרה לזהות האישית, ואצל  אל מולהעובדי� האחרי�. כמו כ� ההפרדה נשמרת 

  .מעטי� א# כמאיימת על הזהות החרדית ונתפסת כגור� המנסה "לַחֵל�" את העובדי�

  :הפרדהרבדי� שוני� של  שלושה מהראיונות עולי�

. טק�ובי� העובד לתרבות העבודה בהיי חברה: הפרדה בי� העובד לבי� ההפרדה תרבותית .1

אנחנו רואי� הפרדה בי� העובד לבי� החברה, כאשר ישנה התנערות מהזדהות ע� הארגו� 

 מהבחינה הערכית.

: הפרדה בי� העובד לעובדי� האחרי�. הימנעות מקשרי חברות ואפילו הפרדה בי� אישית .2

 כית ע� העובדי� האחרי�.משיחות חולי� ע� עמיתי� לעבודה ו/או חוסר הזדהות ער

� רה הפרטית לחיי העבודה. הפרדה בי� העבודה לבי� החיייהפרדה בי� הספ: הפרדה אישית .3

 ע מהתרבות החילונית לזלוג למרחב הפרטי.האישיי�, כאשר הניסיו� הוא למנו

נוטי� להתנהגות לא עולי� אצל כל המרואייני�. חלק� א� אילו מנינו שלושה סוגי הפרדות, 

הפרדה בכל הרבדי�. עיו� בטקסונומיה (המופיעה  מצטיירתהפרדה מסוג אחד, ואצל חלק�  שיוצרת

  .בנספחי�), עוזרת בסיווג פרקטיקות ההפרדה השונות של המרואייני�

המתבטאת  החברה החילונית� התגוננות מ צאי� התנהגות המעידה על שלוו ממבחינה צורנית אנ

ה חילונית נתפסת כ"בעיה" שמצריכה התמודדות. בבחירת המילי�. ההתייחסות לעבודה בחבר

החברה עצמה נתפסת בעיני חלק מהנחקרי� כגור� "חסר מודעות" וא# "חסר נכונות" ורצו� אמיתי 

לאפשר לעובדי� סביבת עבודה מתאימה. הענ# עצמו מתואר כשואב את העובדי� אל מעבר לרצוי 

  לה� על חשבו� המשפחה ולימוד התורה.

ההתייחסות של הנחקרי� המחזיקי� בתמה . תרבותיתהההפרדה נעסוק הוא  הרובד הראשו� בו

טק הוא מצב שהוא בעייתי מלכתחילה, כלומר מצב המצרי� התמודדות �הזאת היא שענ# היי

מורכבת ע� מה שהנחקרי� מכני� "פיתויי�" או "ניסיונות". כאמור, הבעייתיות התרבותית היא 

טק הגוזלת שעות רבות ודורשת מסירות והשקעה רבה, � ייבשני רבדי�: תרבות העבודה בחברת הה
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וכ� סביבת העבודה המעורבת המעמידה אתגרי� בפני העובד שומר המצוות. ההפרדה הזאת קיימת 

אצל כל המרואייני� בקטגוריה, א� לא בשני הרבדי�. חלק מהמרואייני� מייחסי� את עיקר הבעיה 

  ת העבודה.לעבודה עצמה, וחלק� תולי� את הקושי  בסביב

ג� זרות בינ� לבי�  נראה שמתקיימתטק, �כי� לקטגוריה לא מביעי� חיבור לענ# ההייהשייכפי ש

פחות, אלא שיש רתיעה מהגדרה של הארגו� יעילה הארגו�. ה� לא יפגעו בארגו�, או יעבדו בצורה 

שאלה ההזדהות היא מעבר למקו� עבודה. מאיר ממש נרתע מהבו כ"חלק ממני". כלומר, ממקו� ש

  א� הוא מזדהה ע� הארגו�:

[..] אני לא רואה את זה ככה. אצלי  דהי� ע� ארגו�אני לא רק שאני מבי�, אני מכיר אנשי� שמז
וודאי שלא, ממש לא. אני לא מתבייש בזה שאני חלק מהארגו�, אבל אני בהחלט לא מזדהה ע� 

רגו�, אבל אני עושה את זה זה [...]אני בהחלט חושב, אני דואג שמה שאני עושה יהיה לטובת הא
 יבגלל שאני עובד של הארגו� ואני רוצה לדאוג לטובת הארגו� ולא בגלל שאני מזדהה באיזושה

  צורה ע� הארגו� או שהארגו� הוא חלק מהזהות שלי, ממש ממש לא.

מאיר שהציפייה של הארגו� ממנו היא לקשור את חייו ע� הארגו�, ונראה כי הציפיה חושב ע� זאת 

  מפריעה לו מאוד, כאשר מדובר על חיבור לאנשי� שאי� לו אית� שפה משותפת: הזאת

אנשי� מצפי� פה לקשור את חיי החברה שלה� לחיי העובדה בצורה מאד מאד אדוקה [..] לי יש  
[..] אי� לי קשר, ג� מבחינה תרבותית אי� לי אית� קשר ואי� לי אפילו  אי� לי שו� קשרהפרדה. 

  ת ע� רוב האנשי�שפה משותפת תרבותי

דוד ג� מציי� כי הוא פועל לטובת הארגו�, אבל מסתייג מאנשי� המחוברי� לארגו� מעבר לענייני 

  העבודה:

בוא נגיד יש כאלה שאומרי� 'זה המשפחה שלי' או כל מיני דברי�. לא ברמה הזאתי, זה לא 
כי בסופו של דבר  המשפחה שלי ולא זה, זה התחו� שאני... מצפי� ממני. אני רוצה שזה יצליח

  .אני לא אהיה פה וא# אחד לא יהיה פה. כל אחד יעשה את מה שמצפי� ממנו כדי שהדבר יצליח

יאיר נמנע מאירועי חברה, ומצפה שהחברה תבצע את ההתאמות, א� יש רצו� שהוא יגיע. הוא מביא 

ות לבוא לקראת, כדוגמא אירוע ברמת הצוות בה לא דאגו לאוכל כשר. יאיר רואה את זה כחוסר נכונ

  אפילו כשמדובר בקבוצה קטנה של אנשי� בה נית� היה לעשות את המאמ+: 

פה בחברה אי� אוכל כשר. א� יעשו אירוע לכל החברה, אולי שמה אפשר להבי� שהיה קשה לנהל 
שעושי� לצוות. ניסו לשכנע אותי לבוא כאוכל מהדרי�. על א# שהיה אפשר. אבל [אירוע ע�] 

שלא דאגו לאוכל מהדרי�. רמזתי לה� 'אי� אני יכול  חבלי� וטיפוס כזה, , משהו ע�לטיול
להסתדר בלי אוכל', אז אמרו לי תל� לפני האוכל. אז אמרתי שזה לא מתאי�. וג� לא ראיתי 

 נכונות לבוא לקראת. אי� מודעות.

תר, נחו� רואה את החברה כמי שמנסה לעשות את המינימו�, לבצע את ההתאמות המינימליות ביו

לשנות ולהתאי� לחלוטי� את סביבת העבודה לעובדי� החרדי�. כאשר המטרה  אינה מוכנה א� 

  הסמויה לדעתו היא לשנות את הציבור החרדי:

מוכני� לחפש א� זה לא  –אז יש דברי� שלא כואב לי יותר מדי, זה רק כס#, נגיד אוכל כשר [...] 
נגיד סביבה של רק [...] שות שינוי תפיסתי יעלה לנו יותר מדי כס# אוכל כשר, בסדר. אבל לע

גברי�, של רק נשי�, או של צניעות מסוימת או שכ� אירועי חברה או לא אירועי חברה או סידורי 
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, כי עדיי� רוצי�, כל מיני וריאציות. אי� נכונות כזאתישיבה או כל מיני דברי�, זה יכול להיות ב
 ת� לה� משהו כדי שמחר הוא יהיה כמוני.אוקיי,  –וזה בכל הדרגות אני מרגיש את זה 

נחו� עצמו "מודע לסיכו�" שבעבודה בחברה כזאת. הוא מסכ� בכ� שאומנ� החברה הייתה רוצה 

  וו� שלו:לשנות את העובדי� החרדי�, אבל הוא מחכה שהעובדי� האחרי� ישתנו בכי

הר בצורה מסוימת אני חושב שאני יודע את הסיכו� שאני מכניס את עצמי, ואני חושב שאני אז
ואני אדע את הכלי� שיש לי, ואני... תביני משהו אחר, אני מגיע כל יו� בתקווה לא שאני צרי� 
לעשות רוש� טוב עליה�. אני רוצה להצליח, לעשות רוש� טוב, אבל לא שאני צרי� להיות 

  כמוה�, אני מחכה כל יו� שה� יהיו כמוני.

מתייחס למקו� העבודה כבעייתי באותה נחרצות  נואיאבי מעט שונה מהכלל בהקשר הזה, כאשר 

הוא מספר על אול� הוא נוקט בגישה אקטיבית, ומעיר על הדברי� שמפריעי� לו. כמו האחרי�. 

קיו� הטיול מתו� תחושת החובה, אול� מתייחס בשלוות על  32בשבת, ומציי� כי "מחה" ר�טיול שנע

  נפש לכ� שלא הייתה היענות להערה שלו:

חלק לא השתתפנו. כל אירוע בחלק השתתפנו בחלק מה�, בי� שלא היו מתאימי�, היו אירוע
למנהלת] שאני רוצה למחות על כ� ל בשבת, ואני אמרתי לה [לגופו. לפני כמה זמ� היה איזה טיו

שמארגני� טיולי� בשבת, תשמעי לי, יש לי את החיוב למחות. אני לא צועק 'שעבאס' כשיש 
ר ולא חיובי. אבל יש את החיוב. אמרתי לה שמנח� בגי� הל� ברגל מכונית כי זה סת� לא עוז

ללוויה כשסאדאת נרצח בקהיר, זה היה בשבת. הפגי� שהוא לא מחלל שבת. אמרתי לה שיש 
עניי� שאנחנו מדינה יהודית אז יש עניי� שאנחנו מכבדי� את העקרונות. בסדר. לא כל כ� עבד 

  ד לא קפ+.[צוחק בקול]. אבל אמרתי את שלי וא# אח

טק. �הפרדה תרבותית של העובד מהחברה ומתרבות העבודה בהיי א� כ�, ברובד הזה אנחנו רואי�

במוב� הזה מתחבר לקונפליקט שעלה בקרב העובדי� על הבעייתיות של הענ#. זה עניי� ש כמוב�

חלק מהתרבות  אינ� עצמ� מתרבות החברה: ה� עובדי� בה, אול� המרואייני� את מפרידי� 

  א מייצרת.שהי

, דהיינו ההפרדה בי� העובד לעובדי� האחרי�. הימנעות הפרדה הבי אישיתההוא  השניהרובד 

מקשרי חברות ואפילו משיחות חולי� ע� עמיתי� לעבודה וחוסר הזדהות ערכית ע� העובדי� 

האחרי�. כאשר אנחנו רואי� אחת משתי אסטרטגיות. מאיר, יאיר ודוד נמנעי� מקשרי חברות ע� 

לא נמנעי� מקשרי� חברתיי�, אבל שוללי� את הערכי�  יתי� לעבודה. יחזקאל, נחו� ואמציהעמ

 והתרבות החילונית. אצל אבי וצבי ההפרדה ברובד הזה בולטת פחות.

לצור� הבהרת הנקודה.  יהתאודוארוחת הצהרי� עלתה בראיונות רבי�, ועל כ� אני אשתמש בשיחה 

� שבמידה והוא מצטר# לאנשי� אחרי� בארוחת הצהרי�, מאיר מתאר מצב של זרות תרבותית, כ

ללא כל בקשה מצדו נושא השיחה מתחל#. המצב הזה מביא אותו לחוסר נעימות "להפריע" לשיחות 

                                                           

32 
" (ויקרא יט, יז). החובה ההלכתית הֹוֵכַח Zֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶת]המשמעות של למחות כא� היא מצד הציווי ההלכתי של "

  להעיר לאד� מישראל (יהודי), כאשר הוא עובר עבירה.היא 
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המתקיימות, ומצד שני אי� לו עניי� או הבנה בנושאי� הנידוני� בדר� כלל, כ� שהוא נמנע מארוחות 

  משותפות:

ת לזה שאני לא... כשאני נמצא בארוחת צהריי� ע� אנשי� לא ארוחת צהריי� זה דוגמה קלאסי
מדברי� על אות� נושאי� שמדברי� א� אני לא נמצא ש�, אי� לי ספק בזה. [..] אני יושב ע� 

משהו שאני  –אנשי� אבל אני יודע שכאילו א� קורה שאני מצטר# וה� דיברו לפני זה על ספורט 
הזה, לא מעניי� אותי, אני לא עוקב אחרי זה. אני  פשוט לא... אי� לי שו� שיח ושיג בתחו�

  .פשוט... כאילו, רואי� שאני מתעל� מזה, לא# אחד זה לא נעי� כזה מצב אז מעבירי� נושא

יאיר נמנע מהסיטואציות של ארוחת הצהרי� המשותפות כי סגנו� הדיבור לא לרוחו. מלכתחילה 

  � או דברי� שהוא לא מעוניי� לשמוע:הוא מביא ארוחה מהבית כ� שלא יאל+ להיחש# לנושאי

אני מביא אוכל מהבית ואוכל מול המחשב. אני לא רואה מקו� לפתח חברות.. ראיתי את הסגנו� 
באוכל. זה לא נטו עבודה. [..] סגנו� הדיבור הוא לא מתאי� לי, לפעמי� זה דברי� סתמיי� על 

אי�, זה יספר על חברה שלו, אני ביטוחי� ופנסיות שכל הזמ� עולה, אבל הרבה פעמי� זה לא מת
  .מעדי# לא להתערות בנושאי� האלה

דוד מתאר כיצד הוא מפצה את העובדי� האחרי� על ההימנעות מהארוחה המשותפת. הוא אומנ� 

מעדי# להימנע מארוחה משותפת כדי להימנע משיחת החולי� והישיבה המעורבת, אבל מוצא 

  מקומות בה� הוא יכול לגשר על הפער:

לדעת ג� לשלב בצורה יפה, כ�? אז אני למשל אחד הדוגמאות זה אני א# פע� לא אוכל  צרי�
ארוחת צהריי� ע� אחרי�. כי ג� יושבי� בני� ובנות וג� אני לא רוצה לשמוע מה היה אתמול 

, זה בדיוק לא מה שמעניי� אותי. אבל מצד שני לא כול� מסוגלי� לעשות כאילו את הבטלוויזי
בכל האזור  חברה'מ�, כאילו מה יגידו ומה זה. מצד שני אני הב� אד� הכי האסרטיביות הזאת

ש�, כאילו בחיי� זה לא פגע בשו� יחס שלי ע� אחרי�. כ�, אני... בגלל שזה אני, יש לי אופי 
  .של... נגיד האופי התכונות הפסיכולוגיות שלי ה� חזקות אז אני מפרג� לאנשי�, מתעניי� בה�

מפני החברה בעבודה, והוא מקפיד לא להסתכל על נשי�  הפרדהימני באשר לדוד מהווה את הסמ� ה

בעבודה. מדובר בפרקטיקה דתית שהיא מעבר לנורמה בציבור החרדי, א� כי בהחלט קיימת. 

הריאיו� ע� דוד התקיי� טלפונית מהסיבה הזאת, אול� בראיונות פרונטליי� נוספי� היו 

ת� להניח כי דוד אינו היחיד. דוד לא הצהיר בעבודה כי הוא מרואייני� שמיעטו להישיר מבט, כ� שני

נוהג כ� (וייתכ� שהצהרה כזאת תהיה בעייתית), אלא הוא נוהג כ� בצורה עדינה שלא ניכרת 

  למתבונ�:

אני משתדל את המינימו� שבמינימו�. כאילו, רק כדי  אני לא מסתכל על נשי� בעבודה [...]ת:   
עסיק את עצמי במשהו תו� כדי שאני צרי� לדבר אז אני איכשהו אא� אני לא לפגוע [..]  אז 

מדבר אתה כדי שהיא לא תשי� לב שאני לא מסתכל עליה. א� היא חרדית אז היא תבי� את זה 
אז זה קל לי. א� לא אז אני משתדל את המינימו� [..] א� יש הרצאות של נשי� אז אני שומע את 

מסתכל על הלוח, מסתכל על המחברת שלי. א� יש איזה כל ההרצאה אבל לא מסתכל עליה. [..] 
  יש מדריכה אז אני לא מסתכל עליה, כ�. בוטיול ש

זאת אומרת זה משהו ש... אני תוהה לעצמי א� זה משהו שיודעי� בארגו�, א� זה משהו   ש:
  שכבר, או שפשוט אתה...

  את זה רק ל�.ד לא יודע, אני אומר לא יודעי�, א# אחד לא יודע. לא, לא, א# אח  ת:
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תייכי� לקבוצה הפרדה של העובדי� מהעמיתי� שלה�. אי� זה אומר שהמשנית� לראות ברובד הזה

 ה,הכוונה שה� לא מחפשי� לרכוש חברי� במסגרת העבוד לעמיתיה�, אלא "נחמדי�"אינ� זאת 

ה�, וכדומה. באופ� כללי נוכל לומר שה� לא מחפשי� לקשור את חיי נמנעי� מסיטואציות חברתיות

ואת חיי הפנאי שלה�, ע� עמיתיה�.  כפי שראינו, חלק� מעידי� על היכולת שלה� לפצות על כ� 

  בדרכי� אחרות.

אמציה דווקא מביע נכונות לקשרי חברות ומתאר חברות אמיצה המרואייני� בקבוצה,  בשונה מרוב

  .:וחלטהוא מפריד בי� החברה החרדית לחילונית באופ� מ ,ע� זאתבינו לבי� העובדי�. 

אנחנו לא אותה חברה, אני עובד אית�, אבל אני לא חלק מה�. יש אנשי� שממש יש לי אהבת 
שלי, לא סת�, אבל כ�, זה אנחנו וה�, פשוט ככה.  אמתיי�נפש אית�, יש אנשי� שממש חברי� 

ויש לי ממש חברי� וחברות, טובי� ממש, אנשי� שיתמסרו אלי ואני אתמסר אליה�, אנשי� 
י� אלי בכל מיני היבטי� [...] יש אנשי�, בחלק� שאת מרגישה פשוט שה� מפספסי�, שהיו גלוי

  יכלו להיות ע� האנרגיות שלה� ע� הערכי� שלה� במקו� אחר לגמרי.

אמציה מציג תפיסה פרדוקסאלית, כאשר מצד אחד הוא אומר "אני עובד אית�, אבל אני לא חלק 

יש לי אהבת נפש אית�" (ואגב, כולל בכ� את ג� מה�", ומצד שני הוא מצהיר כ"יש אנשי� שמש 

. כיצד אמציה מתמודד ע� הפרדוקס שהוא עצמו מציג? נראה כי התשובה את הנשי� העובדות אתו!)

גמישה  תגובהלשאלה הזאת קשורה ברובד השלישי של ההפרדה. נראה כי הרובד השלישי מאפשר 

  יותר, כאשר ההפרדה נעשית בצורה פנימית.

ה בי� הפרד: אישיתההפרדה הרובד השלישי, דה שמעלה אמציה מובילה אותנו להנקוא� כ�, 

החיי� במסגרת העבודה לחיי� מחוצה  בה אנחנו רואי� הפרדה בי� הפרטית לחיי העבודה. הביתה

חיי� ה"אמתיי�", שחלק אינהרנטי נתפסי� על ידי המרואייני� ככאשר החיי� מחו+ לעבודה,  לה.

  אילו העבודה נתפסת כסיטואציה טכנית.ו מה� הוא לימוד התורה.

כ� לדוגמא אבי לא מחפש את הסיפוק שלו במקו� העבודה, אלא הסיפוק שלו נמצא במישור הפרטי 

  דר� לימוד הגמרא:

שמעתי מכמה שאנשי� שרוצי� לקבל את הער� מוס# שלה� בעבודה. אני לומד גמרא, זה 
  .הסיפוק שלי

בי� בית לעבודה. ג� דברי� שלכאורה מותרי� הלכתית,  הוא קיצוני בהפרדה שלו טוע� כי ישראל

  :33כמו אינטרנט כשר, הוא לא רוצה להכניס הביתה ומכנה זאת "נבל ברשות התורה"

הא� אתה יוצא החוצה לעול� הזה של כל הערכי� החילוניי� ואתה... זה מה שאני  –פה השאלה 
ט כשר, כ�? היה... הייתי צרי� אינטרנ הביתהאומר הערכי� החילוניי� זה ג� א� אתה מכניס 

לשבת ע� איזה ראש ישיבה אחד, ראש ישיבה פה בירושלי�, אז הוא אומר לי 'אבל א� זה 
 –אינטרנט כשר, אז המה הבעיה? זה כשר'. אז אמרתי לו בסדר, זה כשר, אז זה בדיוק כמו אוכל 

רה. אתה מכניס קוראי� נבל ברשות התו שאצלנוהאוכל כשר אז תאכל כל היו� אוכל, זה מה 
  בכלל.  הביתהתרבות מערבית, אתה לא מודע למה שאתה מכניס  הביתה

                                                           
  .התורה משמעו אד� שמבחינה פורמלית שומר את ההלכה, אול� הוא פוגע ברוח הכללית של"נבל ברשות התורה" 33 
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מכנה "לחיות בשלו� ע� עצמי". רוב  היא שמאפשרת את מה שישראל בי� בית לעבודה ההפרדה

שראל , ההחלטה של י34החברי� שלו בבית, בהתא� להשקפה שלו, ה� אנשי� ש"תורת� אומנות�"

לחיי העבודה, מתוארת אצלו כהחלטה מודעת שהתקבלה בינו לבי�  להפריד בי� הספירה הפרטית

  אשתו כאשר יצא לעבודה בגיל מבוגר:

אני חי בשלו� ע� עצמי. עכשיו תשמעי, אני חי בשלו� ע� עצמי כי אני מצליח איכשהו להפריד 
בתור  הביתהאני לובש את הכובע שלי וש� אני אבר�. אני לא הול�  הביתהבזה שכשאני הול� 

אני הול� לכולל אני הול� להתפלל בבית כנסת, אני מאד מעורב בחיי�  הביתהנדס. אני הול� מה
י�. [...] עבודה זה עבודה וחיי� זה יהחרדי�, כ�? אז החיי� שלי מחו+ לפה ה� מאד מאד חרד

חיי�. ואני לא רואה למה אני צרי� בשביל להיות מהנדס לחיות אורח חיי� שונה אחרי העבודה, 
אני כמו כל  הביתהא# אחד פה לא מאמי� שכשאני הול�  [...] מרגיש צור� בזה א# פע�אני לא 

[...] כשהתחלתי לעבוד פה אני  בשכונות למעלה. זה מה שאני באמת הדוסי� האלה שרואי� פה
ואשתי ישבנו לשיחה בנושא ע� החלטה מאד אי� אומרי�... מכוונת אנחנו ממשיכי� לחיות כמו 

  אברכי�.

הפרדה מוחלטת בי� הבית לבי� החיי� המקצועיי�, עד לרמה שהילדי� שלו לא  מתאר ג� אמציה

  לגמרי יודעי� במה הוא עוסק בעבודה:

אני למדתי בחיי�, שוב, בחיי� המקצועיי� שלי, כמו שאני לא מערב את העבודה ע� הבית. זה 
ני עושה, יש מצחיק, אבל בבית שלי, חו+ מאשר בכותרות, הילדי� שלי לא ממש יודעי� מה א

בתי� שזה מאוד. וזה חלק מאיזה שהוא קו, שאני נמצא בעבודה, אני נמצא ש�, חוזר הביתה, 
'. אז אני לא מתייחס לזה, בסדר, אז מדברי� על בר רפאלי, שיהיה לה� לבריאות, ''סווי+עשיתי 

  כמו שה� יכולי� לדבר על הטיולי� שלה� בשבת.

 שראלמקו� העבודה, אנחנו רואי� מקרה מעניי� אצל יהביתית ל הביתהשל ההפרדה בי�  בנקודה

הנקודה השלישית מחליפה את  שראל. אצל י, כאשר אצל� הנקודה הזו חזקה במיוחדואמציה

הראשונה. כלומר, ה� משתמשי� הנקודה השלישית מחליפה את הנקודה הראשונה, ואצל אמציה 

נ� מפרידי� בינ� לבי� הארגו� או "  לכ� שה� איהפרטית לציבורית "כהצדקה הביתהבהפרדה בי� 

  בינ� לבי� העובדי� האחרי�.

בשונה מרוב חברי הקבוצה, אשר מגבילי� את עצמ� ונמנעי� מקשר עמוק ע� העובדי� האחרי� כ� 

מחשש להשפעה אמציה לא מגביל את עצמו במהל� העבודה. הוא מסביר את זה בכ� שהעבודה היא 

  "העול� האמיתי" שלו קשר ממשי:סיטואציה "טכנית" אשר אי� בינה לבי� 

אני לא נות� לעבודה להשפיע במאומה עלי, דבר ראשו�. זאת החלטה אישית שלי. אני מסתובב 
במקומות הכי חילוני�, אני לא מגביל את עצמי בכלו�. אני יכול לשבת בבית קפה ע� בחורה כי 

ול� האמיתי שלי כביכול זאת העבודה שלי, ואי� לי שו� בעיה ע� זה. אבל זה בכלל לא קשור לע
[...] זה לא בגלל שאני מדחיק את זה, זה כי אני נמצא בסיטואציה טכנית שדורשת ממני כל מיני 

  דברי�.

, וכבר ציטטנו את דבריו כלומר אמציה לא נוקט בפרקטיקה של הפרדה בי� אישית במסגרת העבודה

ל�, הוא מייצר הפרדה מוחלטת מוקד� יותר כאשר הוא מכנה חלק מחבריו לעבודה "חברי נפש". או

                                                           
34

"תורתו אומנותו" ביטוי למי שהתורה מהווה את משלח ידו, כלומר, אינו עובד אלא לומד לימודי� תורניי� בלבד.  
  מנות" במקורות משמעה מקצוע או ממוחיות.המילה "או



68 

 

בי� הבית לעבודה, כאשר העבודה מוגדרת כ"סיטואציה טכנית" שדורשת ממנו דברי� מסוימי�, 

  ".האמתיי�ואילו הבית מכונה "החיי� 

מאפשרת לו הזדהות עמוקה ע�  בדומה לו, אצל יחיאל אנחנו רואי� כיצד ההפרדה בי� בית לעבודה

 כאשר מבחינתו בבית הוא(הזדהות חריגה בקבוצה זו)  הוא עובד והחברה בה טק�ההייהטכנולוגיה, 

  :לחלוטי� חרדי

דקות לצוות שלי תשמעי  5�אני פטריוט אמיתי, אמיתי. פטריוט. תשאלי. בואי אני אקח אות� ל
אות� עליי. כמו שאומרי� בצבא 'מורעל', נכו�? יש מושג כזה בצבא מורעל? אני לא עשיתי צבא 

פה את המושגי�, כ�? אני הייטקיסט מורעל, כמו שאומרי�. אני אוהב, אבל אני כבר למדתי 
יתה אני ב� . אבל זה לא סותר, כשאני הול� הבחולה עבודה, אני אוהב את זה. אני חי את זה מאד

  אד� חרדי.

שלושה סוגי הפרדה. השניי� הראשוני� מהווי� הפרדות "מוחשיות יותר": הפרדה  ראינו בפרק זה

גמישה  תגובהבינאישית. הסוג השלישי, ההפרדה האישית, מאפשר לעובדי�  תרבותית והפרדה

יותר. כאשר במסגרת העבודה ה� מאפשרי� יחסי� יותר פתוחי� והזדהות רבה יותר ע� הארגו�, 

  די� את מה שקורה בעבודה ממה שקורה במסגרת הביתית. יאול� מפר

 פאסיבית קבלה 5.2.2.2

המרואייני� מאפיינת בעיקר את ", פאסיבית להקבהשנייה שאותה אכנה " תגובהאסטרטגיית ה

 רי� לרוב בדר� תגובה". המשתייכי� לקבוצה זאת בוחמוצאהשייכי� לקטגוריה השנייה "עבודה כ

, תהחילוני החברההיא מול  לקונפליקט שלה תגובהבשונה מהקבוצה הראשונה שהפאסיבית. 

נה הבעייתיות טמו ,צה הראשונהבקבוהחרדי. חברה מול הג�  התמודדותב נמצאתקבוצה השנייה  ה

, דהיינו הקונפליקט של לאורח החיי� הרצוי ולהשקפת עולמ� בחוסר התאמה של סביבת העבודה

קונפליקט משני הכיווני�,  מתקיי�העובדי� הוא כחרדי� מול החברה החילונית; בקבוצה השנייה 

ית, כאשר ההזדהות החברה החרדתחושת חוסר נוחות כחרדי בסביבה חילונית, וקונפליקט מול 

   אתה אינה מוחלטת.

נחזור ונפנה בנקודה זאת  מאפייני� עיקריי�, כאשר לושהזאת שה תגובהלאסטרטגיית ה

היא פאסיבית  קבלהלו. הא תגובהורה סכמתית מאפייני ההמארגנת בצ )4מיה (נספח מס' ולטקסונ

 דומות: תגובהצורות  שלושהמכנה המשות# ל

מראי� הסתגלות לסביבת העבודה החילונית, כאשר ה� המרואייני�  :הסתגלות למצב .1

מודעי� לסתירה הקיימת בי� השקפת עולמ� לסביבת העבודה, א� ה� נוקטי� בצורה 

 .תגובהפאסיבית של 

בשני מישורי�.  הימנעות מעימות מתקיימת: בהמש� לסעי# הקוד�, הימנעות מעימות .2

העבודה, כלומר חוסר רצו�  מעימות ע� החברה באשר לסביבת תהימנעו,במישור הראשו�

הימנעות מעימות ע� החברה החרדית, כאשר  ,להעיר או לפעול לשינוי. במישור השני

 בהקשר הזה אי הליכה בתל� יכולה להיחשב כקריאת תגר.
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של העובדי�, אול� הוא  פאסיביתה קבלה: ג� סעי# זה מתקשר לסלחנות כלפי המעסיק .3

י� תגובות סלחניות כלפי המעסיק, כאשר ישנ� מעט שונה ממנה. רבי� מהמרואייני� מתאר

המעביד נתפס כמי מדובר במצבי� בה� . מקרי� בה� סביבת העבודה לא מתאימה לה�

יטב יכולתו, אול� חוסר ידע הוא הגור� לקשיי�. רבי� מהמרואייני� מצייני� שעושה כמ

 .שאינ� מצפי� מהמעסיק להתאמות

דר� זאת הייתה יכולה להיקרא ג� "התעלמות"  .מצבהסתגלות לאשר כיניתי דר� הפעולה מנתחיל 

או "התרגלות". המרואייני� בעצ� מתארי� קונפליקט שה� חווי�, כאשר סביבת העבודה החילונית 

מחברי הקבוצה הראשונה ה� אינ� מפרידי� באופ� שונה אינה מתאימה לאורחות החיי� שלה�. ב

אלא ה� מתרגלי� למצב הקיי� . הביתית ההביתמיוחד בינ� לבי� הארגו�, העובדי� האחרי� או 

  מבלי ליצור חיי+ ברור בי� העול� החרדי לחילוני.

 –כל המרואייני� אצל כמעט שחוזרת  –משה מתאר קונפליקטי� רבי�, ומציי� שאחת התמודדויות 

  :היא השאלה כיצד לפעול בדר� שלא תפגע בעובדי� האחרי�

שלא יעלבו, מחלקי� יי�, דברי� כאלה. יש המו�  יש הרבה קונפליקטי�. שירת נשי�, אי� לעשות
דברי� שאתה צרי� לתמר�. כרגע לא מתאי� לי וזה [...] משתדל ללכת בי� הטיפות, כעקרו� כבר 

  מכירי� אותי, מכבדי�.

משה מתאר כי הוא מנסה "לתמר�" ו"ללכת בי� הטיפות". משה מתאר כי כיו� כבר "מכירי� אותו". 

הזאת כעוזרת בהתמודדות ומפחיתה את הקונפליקט. בשונה ממשה רבי� ציינו את ההיכרות 

, מיכאל מביעה נכונות לשנות מאורחות חייו כדי שמתאר כיצד הוא הול� בי� הטיפות בכדי לתמר�

  להשתלב:

לב�. היו� אני הול� ג� ע� צבעוני, לא רציתי לבלוט. �לפני שהתחלתי לעבוד הייתי כל הזמ� שחור
  א�.לא להיות שונה מכול� כ

מיכאל, אגב, הוא היחיד מבי� המרואייני� שלא לובש חולצה לבנה. אצל רבי� מהמרואייני� (ג� 

כמהותי מאוד לזהות החרדית. בקבוצה השלישית: עבודה כאידיאל) עלה עניי� החולצה הלבנה 

המעבר של חרדי� ללבוש חולצה צבעונית נתפס כסטייה מדר� הישר (מספר דוגמאות לכ� נית� 

  .)2כמות המופיעות בנספח מס' צוא בסלמ

יחיאל מתאר את עצמו כאד� מנסה להסתגל לסיטואציה הקיימת. הוא מתאר מצב שבו הוא חש 

בנוח בעבודה, ובאופ� אישי מציי� בשל האופי הסתגלני שלו, לא ברור לו א� אכ� "אי� בעיות" או 

  הוא לא רואה אות�: אשמ

ילי. אז אני לא בראש כזה ש'צרי� שיעשו לי אני עובד שמאוד מנסה להסתגל, ולא שיעשו בשב
ככה, צרי� שיעשו לי ככה'. א� יש לי דרישה מסוימת אז תמיד תהיה לי את האופציה או ללכת 

  או לבקש, אני לא יודע א� זה בגלל שאני טיפוס כזה, או בגלל שבאמת אי� בעיות. טוב לי.

הוא מתאר כי היא אינה מפריעה לו. ל, אבל באופ� אישי למדבר סביבת העבודה כבעייתית ככ רוני

  כאשר הוא עצמו משתלב בסביבת העבודה:
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ככלל, סביבת עבודה מעורבת זה לא נכו�, אבל לי זה פחות מפריע. יכול להיות שאני לא בסדר. 
אני את� ל� דוגמא, במלחמה בצוק אית� הייתה הנחיה שכשיש אזעקה צרי� ללכת למרחב המוג�. 

א לא הול� לשו� מקו�. ברור שהכלל הוא נכו�, וא� לא כול� היו וצילמו את ראש השב"כ שהו
זה שאלות קשות אני  במרחבי� ממוגני� היו נהרגי�. אבל הסיכוי לאחד הוא סיכוי אפסי [...]

  צרי� לשבת ע� עצמי. זה קשה לי.

� נשי� כדברי� שיפריעו עקיומה של מנהלת בחברה, סגנו� הדיבור והקשר רוני מביא כדוגמא את 

  :חרדי הממוצע. ע� זאת רוני טוע� כי הוא "מסתדר"ל

. הסתדרתי ע� זה. לי אישית לא הפריע. אבל אנחנו מדברי� עלי. רוב 35הייתה "פיאמית"
החברי� שלי בציבור החרדי כ� יפריע לה� סביבה חילונית, בגלל הקשר על נשי�, בגלל הסגנו� 

שה. יוצא לי מידי פע� לדבר על דיבור שהוא קצת שונה. אני מאמי� שלרוב החרדי� יהיה ק
  הוא לא רגיל לזה.כי דברי� שלחרדי הממוצע יהיה קשה לשמוע. יהיה לו קשה 

הסיבה בגינה הוא מסתדר, טמונה כנראה בהיכרות המקדימה שלו ע� העול� החילוני, ובנכונות 

  להיכרות כזאת, ושוב הוא מדגיש עד כמה זה שונה מהחרדי הממוצע:

יה ע� חילוני�. העול� שלה� לא נראה לי רחוק ואני מכיר את העול� לי אישית אי� בעת: 
  התרבותי שלה�. אני מכיר את העול� התרבותי שלה�.

  ש:   והוא לא נראה ל� רחוק?
ת:   לא, לא. הוא רחוק מעול� הערכי� שלי. אבל אני מכיר אותו. זה לא היה נראה לי מוזר. יש 

ע� העול� החילוני. לי לא היה כזה שוק. אני טיפוס  חרדי� בבני ברק שלא יהיה לה� שיג ושיח
[...] בסופו של דבר כאילו, ני מאוד סקר� ותמיד ידעתי מה קורה בצד השני. אני מאוד מעורבב. א

התחומי העניי�, שלי לפחות, רוב הנושאי� המשותפי� ה� אות� נושאי�, זה לא "ביג דיל" [...] 
  האחוזי� שמדברי� על דת ה� מאוד קטני�.

למרות שלא שאלתי על כ� במפורש, חלק מהמרואייני� השייכי� לקטגוריה זו ציינו כי הייתה לה� 

היכרות מוקדמת ע� החברה החילונית דר� אמצעי התקשורת, עוד בטר� היציאה לעבודה. חלק� 

ציינו זאת במפורש (כמו יחיאל וזאב) ואצל האחרי� נית� להבי� זאת מבי� השורות. ההיכרות ע� 

החילונית, היא גור� הממת� את הפער. כאשר ישנו חוסר היכרות כמו במקרה של מאיר  החברה

שצוטט לעיל, ישנו הל� תרבותי שמקשה ומונע את ההשתלבות. כפי שדנו במבוא, האיסור על שימוש 

באמצעי התקשורת בידי ההנהגה משרת בדיוק את המטרה הזאת, של המש� ההסתגרות בפני 

  החילו� והמודרניזציה.

הפאסיבית המאפיינת את המרואייני� בקטגוריה זו,  קבלההמרכיבה את ה ,דר� הפעולה השנייה

. הימנעות מעימות קשורה להסתגלות כמוב�, אול� פעולת לשני הכיווני�: הימנעות מעימותהיא 

הימנעות מעימות מול המעסיק. כאשר הכוונה אינה קיימת החרדי והחילוני. מהכיוו� הראשו� 

או מילולי, אלא אפילו הימנעות מהצבת דרישות או בקשה אישית הקשורה לאורח  לעימות פיסי

החיי� הדתי. מהכיוו� השני יש הימנעות משינוי באורח החיי� החרדי, שכל סטייה ממנו עשויה 

  להתפרש באופ� שלילי.

                                                           
35

 PM is a Project Manager. 
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נה יחיאל נמנע מוויכוחי� בענייני דת, ומציג גישה שנתפסת לרוב כגישה חילונית וליברלית. בשו

מחלק מהמרואייני� (בעיקר אלו השייכי� לקטגוריה הראשונה) יחיאל לא מנסה "להשפיע" על 

  העובדי� החילוני� מהבחינה הדתית:

, נושאי� שקשורי� לדת, או לזה חושב שזה נכו� לוויכוחי� מאוד משתדל שלא להיכנס� אני מאוד
חינתי תחיה את החיי� של�, או לא נכו�, או לייצג את החברה החרדית, או להסביר הסברי�. מב

אני אחיה את החיי� שלי, הכל סבבה. אני לא מתערב ל�, אל תתערב לי ואנחנו חיי� בשלו� [...] 
אני יכול לומר, א� מישהו בא ואמר לי 'יש לי איזה שאלה דתית  סוג של 'חיה ות� לחיות'.

לדבר על זה' אי� לי בעיה  בשביל�', אז אני אומר לו. אוקיי, 'אני מעדי# שלא תשאל, אני לא אוהב
  .לומר את זה. נראה לי שהקטע הזה די פותר את כל הבעיות מראש

מיכאל מתאר מעי� חוסר אוני� מול הדברי� שמפריעי� לו "מה אני יכול לעשות". על א# שהוא 

סובר שבמקרה כזה הייתה יכולה להיות התחשבות מצד החברה, הוא עצמו נמנע מחתירה לשינוי. 

  � האנשי� האחרי�:עשלו היא להיות יותר מול המחשב, ופחות  דר� הפעולה

עכשיו ח�, אז שמתי לב לאחרונה שיותר מפריע לי אי� נשי� אחרות מתלבשות, אבל מה אני יכול 
אבל, אני חושב  לעשות. אבל אני יותר לעצמי, אני מול המחשב. אני לא כל כ� ע� אנשי�.

  ברה.שהייתה יכולה להיות יותר התחשבות מצד הח

למרות שדבריו של מיכאל מזכירי� את הציטוטי� שהובאו בפרק הראשו�, ההתבוננות במכלול 

מיכאל מציי� בי� השאר כי הוא היוז� והמארג� של חלק  .דבריו מעידה בפירוש כי אי� זה המקרה

  בי� העובדי� מעבר לשעות העבודה. הפעילות החברתית המשותפתמ

את ג� ביחס לחברה החרדית. זאב, שרוצה לראות שינוי כפי שנאמר, ההימנעות מעימות מתבט

בחברה החרדית, באופ� שיאפשר יציאה קלה יותר לעבודה, מודה כי יש לו קושי לשל� את המחיר 

  :האישי ולגייס את האומ+ הנדרש בכדי ליצור את השינוי בפועל

המוסדות  א� הייתי מספיק עומד מאחורי זה אז אולי הייתי שולח את הב� שלי האמת לאחד
אני חושב שמה שה�  .האלה שכ� נפתחי� שאולי מכוני� החרדי� החדשי� או דברי� כאלה

עושי� זה מאד חשוב. ה� פורצי דר� ברמה מסוימת בתקווה שה� יצליחו מבחינת התודעה 
בתור חרדי�, בתור חלק, לא בתור איזה משהו  ב... להמשי� להיחש�הציבורית להישאר בתו
בסופו של דבר ישפיע. אז א� היה לי את האומ+, את המוכנות לשל� את מבחו+. זה מ� הסת� 

  .המחיר

נביא את דבריו של יצחק ששיי� לקבוצה השלישית, ויש לו כאמור ביקורת רבה על אתיקת העבודה 

החרדית. הדברי� של יצחק, שנמצא במקו� אחר מבחינת ההשקפה, מראי� את הקושי לעשות שינוי 

  :(ואפילו מינורי) כחרדי

א� אמא שלי למשל, נניח שזה היה היו�, אמא שלי הייתה שומעת שיש לי צד בכלל לשלוח אותו 
  למקו� שהוא לא חרדי טהור זה היה מלחמת עול�.

החרדי הקיי�, ה� ציטוטי� �לא סת� הציטוטי� העולי� בהקשר של עימות ע� הסדר החברתי

החרדית "מענישה" הורי� שלא  הקשורי� לחינו� ילדי�. כפי שנידו� בהרחבה במבוא, החברה

הולכי� בתל� באמצעות אי קבלה למוסדות הלימוד הנחשבי� (דבר המשפיע בהמש� על הצעות 

  ).�השידו� לילד ולאחיו, ובעצ� על עתיד
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ייתכ� והקושי והחשש מסנקציות מונע מהמרואייני� בקטגוריה לערער על הסדר החברתי הקיי�. 

מני, למשל, מצדיק אחידות של החברה החרדית היא חיובית. ע� זאת, חלק� מצייני� בפירוש כי ה

  ד, שאמורי� לקבל אוכלוסייה דומה:את הגישה באשר לקבלה למוסדות הלימו

אני חושב שזה לגיטימי, לגיטימי. זה קהילה, אתה מגדל ילדי� ואתה רוצה בס� הכל שכול� 
ה�, ללבוש חולצה לבנה או יבואו מאותו רקע, מאותו סגנו�. זה לא שאני מכריח אות�, אדו� כ

  .כיפה מקטיפה. אתה רוצה ללמוד בבית ספר שלנו, שמחנכי� בצורה מסוימת

אתגר את השיח החרדי, כי זה הופ� אות� להיות החרדי מני בעצ� מסביר כי כחרדי, אי� אפשרות ל

 שאינו "הסטנדרט". כלומר, הבחירה בהתמודדות פאסיבית, והליכה בתל� היא הכרחית לשמירה על

הקשר הציטוט כא� הוא בע� זאת, ברור למני שיכול להיות לאחידות הזאת מחיר. הזהות החרדית. 

  א� מני היה מוכ� לקחת תפקיד המחייב אותו להחזיק בטלפו� חכ�:שאלה ההלגבי דיו� של 

אז כ� באמת זה מחיר  –כנראה שהייתי מסתיר אותו או לא הייתי מסתיר אותו אבל שוב [...] 
לא יכול להיות החרדי הסטנדרט, האבר� הסטנדרט ולהחזיק סמארטפו�. זה פשוט מסוי�. אתה 

לא... זה כמו שמישהו יגיד אני רוצה להיות החרדי הסטנדרט ואני לובש חולצה כחולה. אתה יכול 
  ללבוש חולצה כחולה, אבל אתה לא תהיה החרדי הסטנדרט.

ע�  י ולהתעמת על הדברי� החשובי� לויוצא דופ� בעניי� הזה הוא שלומי, שמוכ� לשל� מחיר איש

שלומי מתאר כי שלח את שוב, העיסוק בעניי� הזה הוא דר� חינו� הילדי�. . החברה ממנה הוא מגיע

הילד שלו למקו� שהוא ברמה תורנית פחותה מהרמה התורנית בבית שלו. המחיר האישי מתבטא 

(וכפי שצוי�, יש לכ� השלכות " לו כואב"בכ� שהילד שלו לומד ע� ילדי� חרדי� פחות, דבר ש

  :מרחיקות)

אני רוצה לגרו� שינוי, ובשבילי, אני יודע שהבית ספר הזה הוא יותר פתוח ומודרני, אני חושב 
שאני דוגמה טובה של ב� אד� שהוא יותר חרדי, ואני שולח לש� בכל אופ� בשביל לנסות לעשות 

לי שאני רואה את ההורי� ששולחי� את המקו� יותר טוב. זאת אומרת, אני הרבה פעמי� כואב 
  לש� והב� שלי לומד ע� אלה, ואני אומר  'לא נורא'...

. הוא מציי� כי רוב  בהקשר הזהשל רוב חבריו  ע� זאת, שלומי מודע להתמודדות הפאסיבית

רוצה לשלוח את ילדיו למקומות הטובי� ביותר.  האנשי� לא מוכני� לשל� את המחיר, וכל אחד

הדר� שבה הוא נוהג, השמירה על אורח החיי� החרדי, והחתירה לשינוי מבפני�  שלומי טוע� כי

  :אלטרנטיבהמאיימת על עסקני הציבור החרדי. הוא מקווה שאופ� הפעולה שלו יגרו� לה� להציע 

אי� אופציות. למה אי� אופציה? אי� ש� מספיק ציבור כמוני וכמוהו שיעשו שינוי, ע� אומ+. הוא 
ו יתחנכו במקומות הכי דוסי�, והוא יל�. העסקני�, ממש. זה לא הרבני�, זה רוצה שהילדי� של

העסקני�. אנחנו חייבי� למצוא אופציות בשביל לגרו� לה� להבי� שה� חייבי� לתת 
אלטרנטיבות. אתה לא יכול לבוא לסגור את הציבור ולהגיד 'לא לא אסור זה, אסור זה, אסור זה' 

י�? אז כ�, צרי�... אנחנו הולכי� ועושי� שינויי� מבפני�, ובלי ומאיפה אנחנו נביא פרנסה לילד
ל... יש לי הרבה חברי� שלובשי� חולצה כחולה. אני... כל הזמ� ללבוש את הלב�. אפילו שאני 
עובד ואני... הרבה אנשי� מגיעי� ע� חולצה כחולה לעבודה, אני תמיד לובש לב�. למה? בשביל 

יכול להישאר חרדי וכ�, להתפרנס כמו שצרי�. ומזה העסקני� להראות שיש אופציה אחרת. אתה 
  שלנו מפחדי�.

הוא מכיר בכ� שרוב האנשי� על המציאות. כאשר ההסתכלות של שלומי היא הסתכלות מפוכחת 

מצאות חרדי� ילא "אמיצי�" מספיק לפעול לשינוי ונוקטי� בגישה פאסיבית. וכ� הוא מבי� שה
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ואנשי� עובדי� מאיד� מאיימת על העסקנות החרדית משו� כמותו, שה� חרדי� אדוקי� מחד 

. האפשרות להישאר חרדי ולעבוד. כפי שנידו� אלטרנטיבה לאורח החיי� המקובלשהיא מציבה 

במבוא, יציאה לעבודה של גברי� נתפסת כ"התקלקלות", כלומר ירידה רוחנית. שלומי והדומי� לו 

רוחנית (כמוב�, שהשאלה הא� זה אכ� אפשרי  'דהירי'מציבי� אלטרנטיבה של יציאה לעבודה ללא 

  נשארת בעינה).  

. המרואייני� בעצ� מעסיקכלפי היחס הסלחני המאפיי� השלישי של ההתמודדות הפאסיבית הוא ה

מציגי� רמת ציפיות נמוכה מהמעסיק, כאשר ה� לא מצפי� ממנו לדאוג לה� להתאמות או 

סלחני כל כ�,  והיחס לאתיקת העבודה החרדית אינלהתחשבות מיוחדת. נציי� במאמר מוסגר, כי 

עצמ� נפגעו מהמערכת שפלטה אות� (מרצונ� או  מרואייני�שיכול להיות מוסבר בכ� שהעניי� 

  ). באופ� מערכתי

היחס הסלחני למעסיק מתבטא בהדגשת חוסר הידע של המעסיק כהסבר לאי התאמה של תנאי 

ו מחויב לאילוצי� הדתיי� של העובדי� והדגשת המעסיק כגור� פרטי אשר אינתפיסת , העבודה

המאמ+ של המעסיק. היחס שונה מהיחס אותו מפגינות הקבוצות האחרות. הקבוצה הראשונה, 

אמביוולנטית ביחס שלה. חלקה רואה את המעסיק כמי שלא מתחשב מספיק, וחלקה א# מגדירה 

רואה קונפליקט מול המעסיק,  אותו כגור� שלילי המנסה לחל� אותה. הקבוצה השלישית כמעט ולא

  ועל כ� נרחיב בהמש�.

התחשבות בציבור הדתי ובאורחות חייו, זאת לא הציפייה קיימת זאב מסביר כי על א# שבחברה 

  שלו  ממקו� העבודה. לטענתו אירוע יכול להתקיי� כאשר לרוב העובדי� זה מתאי�:

יש אולי סוג אירועי חברה שלא אני שמעתי על מקומות שאי� בה� טיפת רגישות לשונות ולזה ש
מתאימי� לאנשי� מסוימי� וזה יכול להיות דתיי�, זה יכול להיות חרדי�, זה יכול להיות 

לה� להשתת# בכל מיני דברי�. אז מוסלמי� דתיי� או חרדיות דתיות שמ� הסת� פחות מתאי� 
ד יפה. שזה מא באופ� כללי משתדלי� שדברי� יתאימו פחות או יותר לכול� עד כמה שאפשר, פה

  אישית זאת לא הציפייה שלי.

דבריו של זאב בקשר הזה מתחברי� לאסטרטגיה של ההסתגלות. כאשר הוא מתאר אירוע שלא 

מתאי� לו, הוא מציי� כי בחר שלא ללכת, א� אי� לו ביקורת על יוזמי האירוע. יחיאל מסביר זאת 

  מו בעבורו:בעובדה שהוא המיעוט ועל כ� אי� לו ציפייה שהדברי� יותא

מקו� עבודה צרי� לאפשר לי למנוע את ההתנגשות, לא לחייב אותי להיות נוכח במקו� שזה, 
חברה שלו צריכי� להתאי�? לא. בסדר גמור. את יודעת מה? הנה ג� פה האבל הא� כל אירועי 
באיזשהו מלו� [...] אז אני לא מתאי�  איזושהי ארוחת ערב מפוארת כזו עכשיו הארגו� ה� עשו

בי על מישהו מהמנהלי� שיז� את זה? ייש בל . לי כזה דבר אז לא. אז לא השתתפתי. בסדר גמור
  .לא, זה מאד טבעי שעשו דבר כזה. למה? כי אני המיעוט

לרצות את כול�. למשל,  אי� אפשרותיחיאל לעובדה כי אצל חרדי� א# פע� דבריו מתייחס  ו#בס

ול�. ג� מני מתייחס ל�, שלמרות ההשתדלות מצד בענייני כשרות, אי� כשרות אחת שתספק את כ

החברה, חוסר הידע של המעסיק באשר להבדלי� בי� החרדי� מנעה ממנו את האפשרות לספק את 

  כול�. מני מדגיש את הרצו� הטוב, ההשתדלות והמוכנות לשל� מחיר (כלכלי) של המעסיק:
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כ�? מחפשי� הכי  –יכולי�  אלה שאחראי� על נניח פירות וזה, ה� עושי� את המקסימו� שה�
דקויות שמגיע חרדי �ג� אצל החרדי� יש כאלה דקויות ודקי –הכי כשר, אבל ה� לא מביני� 

ואומר 'תודה רבה שדאגת� וזה, אבל אני אוכל רק ככה וככה'. וה� קצת יכולי� להיפגע אולי או 
זה כפול, אני הלכתי 'אני לא מבי�, אני דאגתי ל� להכי הכי כשר. אני שילמתי על  –משהו כזה 

  לספק דווקא מסוי�', וכאילו זה סת�, זה חוסר ידע.

שלומי ג� הוא מציי� את חוסר הידע של המעסיק, המיוצג במקרה הזה על ידי מחלקת משאבי אנוש. 

במקרה הזה הוא מתאר כיצד יזמו בעבודה טיול המבוסס על אוכל. כאשר למרות שנטע� כי "דאגו" 

לא ענתה לדרישות של החרדי�. שלומי טוע� כי הוא לא כעס על  לעובדי� החרדי�, הדאגה

המארגנת, משו� שהיא אכ� ניסתה, אול� לא היה לה את הידע המספק כדי להתאי� את הסיור 

  לעובדי� החרדי�:

, אז ה� מביני� בשוק של עכו, בצפו�אי� לה� מושג ירוק, לא מביני�... לקחו אותנו ליו� כיי# 
זה עכשיו זה בעיה, אז אומרי� 'אל תדאגו, ביררו, חשבו עליכ�, כשר...'  שדתיי� והכל, ושמיטה

. עכשיו, אני לא אוכל רבנות ירושלי�, מהדרי� אפילו בשמיטה, כי ה� לא שומרי� שמיטה [...]
טוב, תודה תודה. אי� לה� מושג, וההיא שאירגנה את זה היא לא מבינה אפילו  [...] לחומרה וזה

בסדר, 'חשבו עלינו'. אבל כ�  [...] שמבוסס על אוכל כי א# אחד לא יאכל שאולי לא לעשות סיור
  היה קצת מודעות, היא ניסתה אבל היא פשוט לא יודעת, היא לא יודעת, לא כעסתי עליה.

שלומי מתאר כי לעובדי� החילוני� "אי� מושג ירוק, לא מביני�". התיאור הזה של הבורות 

בקבוצה הראשונה ראינו כי חוסר הידע מתקשר לתפיסות צות. החילונית חוזר בקרב חברי כל הקבו

הזאת אנחנו רואי� כי חוסר בקבוצה שליליות של העובדי� החילוני�, כ"בורי�" או כ"ריקי�". 

מפורשות הידע משמש את העובדי� לתפיסות חיוביות, כאשר התנהגויות מסוימות של המעסיק 

  כחוסר ידע בתו� לב.

בקרב חברי קבוצה זו אל מול ההשלכות של קונפליקטי�  תיפאסיב קבלה כא� נית� לראותלסיכו�, 

התמודדות, אלא בחירה בדרכי שלו� �הפאסיבית אינה אי קבלה. ההמתעוררי� במהל� העבודה

והימנעות מעימות. העובדי� בקבוצה זאת בוחרי� להתמודד ע� המצב בדר� פרטית יותר, 

ת תמרו� ואדפטציה, ומגלי� רגישות לזולת בכ� שה� ובסלחנות כלפי הגורמי� לו. ה� מגלי� יכולו

  מנסי� שלא לפגוע על ידי הצבת דרישות, ויכוחי� או הימנעות מאינטראקציה.

  תגובה עצמאית 5.2.2.1

שונה בשל חברי הקבוצה השלישית "עבודה כאידיאל".  תגובהבתת פרק זה נדו� באסטרטגיית ה

 ו שלקבוצה השלישית רובחילונית, במול החברה ה מהקבוצות האחרות, אצל� הקונפליקט מתרכז

הקונפליקט הוא מול החברה החרדית. דנו בהרחבה בפרק הראשו� בביקורת של חברי הקבוצה על 

קונפליקט ומוב� שתפיסותיה של קבוצה זאת משפיעות על אופ� תפיסת האתיקת העבודה החרדית, 

של  תגובהאסטרטגיית ה . על סמ� הניתוח באמצעות הטקסונומיה, נראה כיתגובהשלה ועל דר� ה

חברי קבוצה זאת היא עצמאית. בהמש� לביקורת שלה� על אתיקת העבודה החרדית (הקשורה 

דרכי�  –תלויות בחברת המוצא  אינ�ש תגובהלמשמעות העבודה לדיד�), ה� מייצרי� ג� דרכי 

  עצמאיות, אישיות ומקוריות.

  :העצמאית תגובהלשני מאפייני� עיקריי� נראה 
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המרואייני� מראי� נכונות לבירור הלכתי עצמאי, ולהליכה   :לכתית מוגבלתמחויבות ה .1

שאינה ב"תל�" המקובל הלכתית. ישנה ראיה ביקורתית על הדר� בה ההלכה נפסקת (כמו 

 התערבות העסקני� ושיקולי� זרי�).

התבוננות פנימית: המרואייני� מצייני� כי ה�  חרדי� מתו� בחירה ומחשבה. אי� פחד  .2

חברה החילונית או רצו� להסתגרות מחשש להשפעות זרות. חלק� מצייני� את מפני ה

אמונה חזקה  ניכרתהחיבור לחברה החילונית כדר� לחזק את הזהות החרדית האישית. 

 בצדקת הדר�.

מהמרואייני�, ואצל אחרי� היא עולה בצורה מפורשת אצל חלק  המחויבות ההלכתית המוגבלת

צחק מתייחס לכ� במפורש, ומסביר את חוסר המחויבות שלו בחוסר מופיעה באופ� מרומז בלבד. י

הידע של הממסד הרבני. שוב עולה כא� הסוגיה הבוערת של הטלפוני� החכמי�, ההכרחיי� לעובד 

  טק הממוצע, ואסורי� באופ� מוחלט על פי רוב ההנהגה החרדית:� ההיי

מבחינתי, הרב צרי� לדעת על מה  אני כ� מחויב באיזשהו מקו�, אבל אני מחויב עד גבול מסוי�.
הוא מדבר לפני שהוא מדבר. אני זוכר שפע� הייתי בישיבה, ואחד הרבני� נכנס בריצה לאחד 

אחד  –החדרי�, ונכנס, הסתכל והתגלגל מצחוק. שאלו אותו מה קרה? הוא אומר תשמעו 
הוא ראה , סיפר שיש פה בחדר טלויזיה. הוא עבר פה ו85הרבני� הזקני�, המבוגרי�, ב� 

תני לרב קנייבסקי תני לו את הסמארטפו� הזה זיה. והוא נכנס והוא ראה מיקרוגל [...] טלוי
ותתני לו מחשב מדעי מלא מלא מלא כפתורי�. תשאלי אותו 'מה נראה ל� לדעת� סמארטפו�?' 
אי� לי ספק מה הוא יגיד. בטוח שהוא יגיד שמחשב מדעי זה סמארטפו�. תראי, יש מלא 

  כפתורי�.

אהרו� דווקא מבי� את הצדק שבאיסורי הרבני� על דברי� מסוימי�, אול� טוע� כי האיסורי� לא 

פותרי� את הבעיה, אלא משאירי� אוכלוסייה "רעבה" (משו� שאינה עובדת). אהרו� מציע חיזוק 

  לאוכלוסייה העובדת ולא איסורי� והגבלות:

סרי� יש בזה צדק, אבל ה� לא לא כל אחד בשל ומוכ� לצאת לאתגרי� שבחו+, הרבני� שאו
� תעשה לה� שיעור צודקי� כי ה� צרכי� לפתור את הבעיה, תתמודד. קח את האנשי� שעובדי

את האמונה, ההלכה תחזק את הלכות ייחוד ודברי� כאלה. הרי הפתרו�  חיזוק כל ערב, קח
  תרו�.להשאיר אוכלוסייה רעבה זה לא פתרו�, ולשלוח אברכי� לעבוד כסבלי� זה ג� לא פ

כלפי עצמו, אהרו� טוע� כי הוא חידד את הידע ההלכתי שלו, כ� שיתאפשר לו לדעת על מה נית� 

  לוותר א� יש צור�:

אחד הדברי� שהתחדדו הוא ההבדל בי� מנהג להלכה. נגיד יש לי מנהג ללכת ע� חליפה, וזה 
וי� אז לא. מצד שני מנהג חשוב אני לא מזלזל בו [...], זה מנהג, זה לא כזה נורא א� במקרה מס

א� אני אוכל לא כשר זה אסו�. מה קורה למי שלא יודע את ההבדל בי� מנהג להלכה? הוא אומר, 
טוב הורדתי את החליפה אז ג� אני כבר יכול לאכול לא כשר [...] חידדתי את ההגדרות שלי, 

  מנהג ישראל זה תורה, אבל א� צרי� לוותר על משהו.

וא מתיר לעצמו לעשות דברי� שלא היה נוהג לעשות בעבר. ע� זאת כ� למשל, מבחינה הלכתית ה

  הוא לא חושב שזה נובע מכ� שהוא הפ� פחות חרדי, אלא מתפיסה דיכוטומית פחות של המציאות:

אני יכול לעשות היו� משהו שלא עשיתי בעבר, לקחת את אשתי וללכת לחו# י� ג�  אגמדוסת� 
לראות מראה אסור זה אסור, אני לא חושב שזה מגיע א� יש ש� עוד אנשי� [...] אי� ספק ש
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מזלזול אני חושב שזה מגיע מלהכיר דברי� ואני צרי� את זה. זה המקו� שאני צרי� לתת לעצמי, 
ואני אתמודד ע� זה [...] אני לא חושב שכל חודש אני נהיה פחות חרדי [...] התפיסה השתנתה, 

  .] אתה מתחיל לראות שזה לא בדיוק שחור לב�.ובהרבה, והיא כ� הגיע מצורת חשיבה אחרת [.

חיי� מדבר על  העניי� הזה בעקיפי�, כאשר הוא מדבר על כ� שכול� עושי� את ה"סינו�", למשל 

בעניי� האינטרנט והטלפוני� הכשרי�. כאשר לטענתו החברה מקבלת את הסינו� הזה כ"טבעי", 

  כאשר מי שמחזיק טלפו� לא כשר אינו מוחר� "לגמרי":

פתאו� אתה רואה שבשטח הציבור שומע את מה שגדולי הדור, עושה את הסינו� העצמי, לא ו
מנסה להראות לכול� ש'אני כ� גולש באינטרנט', אבל מישהו שהוא נמצא באינטרנט הוא לא... 
מי שיש לו פלאפו� לא כשר הוא לא מוחר� לחלוטי�. יש מרחק גדול בי� ההצהרות לבי� אי� 

מה  [...] .under statementמאד. אז יש... אני קורא לזה  יאינטליגנטציבור שהציבור מתנהג. וה
שגדולי הדור אומרי� לעומת מה שקורה בשטח. אז קשה להכיל את זה, אבל הציבור, מכיוו� 

  שהוא עושה לעצמו ג� את החשבו�, אז...

ע� עניי�  מנח� מדגי� בדיוק את המחויבות ההלכתית המוגבלת כאשר הוא מתאר את ההתמודדות

הוא לא מסתיר מהילדי� שלו את  אומנ� לא יקנה טלפו� שאינו כשר, אבל והטלפו� החכ�. לילדי

, אבל מתו� פועל בניגוד ל"הלכה" במקרה הזה. אומנ� מנח� הביקורת לגבי הטלפוני� הכשרי�

  שלמות ואמונה בצדקת הדר�:

את הביקורת שלי. ה� יודעי� ביר לה�. ה� יודעי� בדיוק סע� הילדי�. אני מ פשוטתראי, אני 
את הדעה שלי על הטלפוני� הכשרי�, וה� יודעי� ג� מה הדעה של על הטלפוני� החכמי�. אז 

 � הטלפו� שלי פה, אני מציע לא להשתמש בו. את� רוצי� לשחק בו כשאני באזור  �אני אומר לה�
היה לו טלפו� כשר בסדר. שלא יהיו תקלות. מצד שני לילד שלי אני אקנה טלפו� כשר. א� לא י

אנשי� לא יקבלו את זה, יחשבו שהוא חילוני.  כדי להכניס את הילדי� למוסדות חרדיי� קנינו 
לאשתי טלפו� כשר, נגמר הסיפור הזה, והחלפנו לטלפו� רגיל. אני צרי� להתכתב איתה. אני צרי� 

  אסמסי�. צרי� לחיות.

  י� את הטלפו� שאינו כשר מילדיו:זאת בניגוד לחבר שעליו מספר מנח� אשר "מסתיר" מהילד

 חילוקי דעות. בינינוהיו  [...] החזיק טלפו� כשר וטלפו� לא כשר, והסתיר אותו [החבר] הוא
בעצ� מה אתה? אתה  �ואמרתי לו, תקשיב אתה מייצר הרבה קונפליקט בתו� המשפחה של� 
טלפו� שלי וזה מה זה ה � מסתיר מהילדי� את הטלפו� ה"לא כשר" ה� ימצאו את זה. אני אומר 

  .שאני

מנח� אומר בהקשר לטלפו�  התבוננות פנימית.הציטוט הזה של מנח� מוביל אותנו למאפיי� הבא 

 מרהיחוזרי� על האהמרואייני� המחזיקי� בתמה הזאת ". זה הטלפו� שלי וזה מה שאניהחכ�, "

במידה רבה � בה. , ובוחריבדרכי� שונות. ה� מתבונני� באופ� ביקורתי על הזהות החרדית שלה�

 , בשל ההתבוננות הביקורתית.למשקיפי� על החברה החרדית "מבחו+" חברי קבוצה זו הופכי�

  .בפרק זה העניי� ניכר בבירור , וג�באופ� ברורבפרק הראשו�  זאת ראינו

עוברי�  . המרואייני� בקבוצה זאתהעצמיות של הפרט התבוננות פנימית היא העמקה בהגדרות

נות עצמית שמוביל אות� לאמונה בצדקת דרכ�. בשונה מהקבוצה הראשונה תהלי� של התבונ

, חברי �במקו� האולטימטיבי מבחינתחבריה� אינ� מרגישי� כי ה� נמצאי� והשנייה, אשר לא 

הקבוצה הזאת נמצאי� בשוק העבודה מתו� אידיאל. על כ�, כאשר ה� נתקלי� בקונפליקט ה� 
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, בדומה למצטייר מתו� � התמודדות ע� הפער. ג� כא�פוני� להתבוננות פנימית שמאפשרת לה

  החברה החרדית.בתו� ההייחוד שלה�  רב על דגש הפרק הראשו�,נית� למצוא

ההבדל בינו לבי� חידוד אהרו� מדבר על קבלת השונה במוב� העמוק. כחרדי בחברה חילונית 

  י הוא לטובתו:מאפשר לו התמודדות, משו� שהוא מאמי� שהשונ העובדי� החילוני� האחרי�

כשאתה מקבל את השונה אתה מסכי� שהוא שונה. כלומר אני יודע שאני שונה שאני רק צרי� 
לחזק לעצמי כל יו� שהשוני שלי הוא לטובתי. וזה שיש פיתוי, אולי ה� עושי� חיי� אולי זה, יש 

�. זה לזה מחיר אחר, ועדי# החיי� שלי. זה שאלות לגיטימיות, את האמונה צרי� לחזק כל יו
הרבה יותר קל מאשר א� אתה לא מכיר בשוני ואתה אומר אילו עובדי�, עושי� חיי� משוגעי�, 
למה אני לא? וזה מה שקורה לכל אילו שעוזבי�, עוברי� צד, ה� לא באמת, אל"# ה� לא באמת 
 מאמיני� במה שה� עושי� כנראה ובי"ת ה� כל הזמ� נאבקי� בשני ואז יו� אחד ה� מתעייפי�.

בשונה מחרדי� אחרי�  ה בשוני מקלה על אהרו� את ההתמודדות ע� החברה החילונית.ההכר

בשיחה  המתעלמי� מהשוני או נאבקי� בו, הוא מאמי� בדר� שלו מתו� הכרה בשונות של האחר.

אתו פעמי� רבות עלה העניי� שההסתגרות החרדית דווקא תקשה על הילדי� את התמודדות 

בעיה את אי החשיפה לתרבות בתור ית לחלוטי� הוא דווקא רואה העתידית. כאד� שגר בעיר חרד

  (סביר להניח שחרדי� אחרי� יתפסו זאת כיתרו�): החילונית

אבא שלי חינ� אותי ואני מנסה לחנ� את הילדי� אבל אני מרגיש שיותר שעות מושקעות לתכנת 
ותר גדולה הסתגרנו את הילדי� שלי מאשר לחנ� אות� [...] בגלל שהאוכלוסייה החרדית הפכה י

וילד חרדי יכול לעבור עשר שנה בחיי� בלי למצוא אישה חילונית בלבוש כזה וכזה [...] א� ה� 
לא חינכו כמו שצרי� ה� בבעיה [..] הילדי� שלי לא יודעי� בכלל שיש אנשי� שנוסעי� בשבת, זה 

  בעיה.

חינו� לדר� החיי� החרדית חוסר המפגש הנובע מההסתגרות החרדית, לדבריו של אהרו�, מונע את ה

מתו� בחירה, והופ� את החינו� ל"תכנות". בחלק אחר בראיו� אהרו� מספר על ילדותו בשכונה 

חרדית בה התגוררו ג� חילוני�, ועל הדר� בה הסביר לו אביו את ההבדל בינו לבינ� באופ� שהותיר 

  בו חות�.

קונפליקט היא מתו� הבנה של ובה לתגמדבר על ההסתגרות כתופעה בעייתית. ג� אצלו ה יהודהג� 

"למה אני חרדי", נושא שלדבריו לא מספיק נמצא בשיח החרדי. פתיחות לחברה החילונית לא 

  "מאיימת" על הזהות החרדית שלו:

אני חושב שיש הרבה אנשי� שלא יודעי� למה ה� דתיי� וזה מאוד חבל, אני יודע למה אני 
�, זאת אומרת ההורי� שלי כ� חרדי�, אבל לא בגלל זה חרדי. אני לא חרדי כי ההורי� שלי חרדי

אני חרדי. מספיק למדתי בעצמי, שזה דר� אגב משהו שבציבור החרדי לא תמיד עושי� [...] 
אנחנו באמת מאמיני� שיש תורה מסיני, שיש לנו את האמונה האמתית. אני לא מאמי� שא� אני 

  זה לא אמור להיות בעיה. אלמד את הילד של על אבולוציה, אז הוא לא יאמי�.

ואנחנו אכ� רואי� כי הוא מוכ� לחשו# את ילדיו לסביבה חילונית. כדוגמא לכ� הוא מביא את הקשר 

  שלו ע� חבר מהעבודה שיש לו בת בגילו של בתו:

חלק מהחברי� הכי טובי� שלי היו� ה� אנשי� שלא שומרי� תורה ומצוות, בכלל בצורה 
רת, וה� אנשי� שה� חברי� מאוד טובי� שלי. זה משהו שלא היה רצינית, אפילו לא שומרי מסו

לי [...] מגיעי� אלי הביתה, אני מגיע אליה� הביתה, אירחתי מישהו לארוחת שבת. אני יוצא 
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ללונה פארק ע� חבר מהעבודה, שיש לו בת קצת יותר גדולה מהבת שלי, משהו שכנראה לא היה 
היינו בלונה פארק, אני מסתובב ככה והוא ע� קעקועי� לי. אני חושב אי� אנשי� מסתכלי� עלי. 

  על כל הגו#, הילדה שלו ע� שורטס והילדה שלי ע� שמלה.

אול�, מבחינה אישית הוא שומר על אורחות החיי� החרדי� שלו ג� כלפי חו+. שוב, לטענתו בניגוד 

  טק ומתלבשי� אחרת:�י� לעבוד בהיילחרדי� אחרי� שיוצא

טק �טק ומתחילי� אני לא יודע מה הקשר בי� היי�חרדי� יוצאי� להיי אני מתלבש ככה. הרבה
לחולצה כחולה, אבל יש כאלה שמתחילי� ללבוש חולצה כחולה. אני הול� ככה אני משאיר את 

  .הציציות שלי בחו+

טק לחולצה כחולה", כלומר הוא לא מבי� למה העבודה �יהודה אומר "אני לא יודע מה הקשר בי� היי

מדבר על המפגש של החרדי� על  חיי�טק צריכה להשפיע על אורח החיי� החרדי. ג� �בחברת היי

טק כמפגש שעלול לערער את היסודות החרדיי�. הסיבה לכ� לדידו היא חוסר העמקה �ענ# ההיי

  בלימוד התורה:

אנשי� חרדי� יוצאי� ופתאו� נפגשי� בהייטק אז זה... הסנוור הזה לדעתי מזעזע אות� קצת. 
אות� כי ה� לא היו מורגלי� לזה. מי שלא מורגל פתאו� יש לו הרבה כס# ויכול לעשות מזעזע 

מה שהוא רוצה והוא לא צרי� לחיות בצמצו� , זה מאד מסנוור ואני יכול לראות את זה. זה 
דר� אגב, פה למשל החרדי�  מסנוור כי אנשי� מאבדי� קצת מהזהות שלה� לטובת הכס# [...]

בלי לימוד כאילו משהו רציני, משהו שתופס אותו  [...] ג� נכשלי� לא רק שה� טועי� ה�
  .ושמגדל אותו. הוא הול� הרבה פעמי� לאיבוד

  ההתמודדות שמתאר חיי�, בנוס# ללימוד התורה, וקשורה לכוח נפשי שקיי� בו:

אני לא נשאבתי לא בגלל שאני כזה חכ� או בגלל שהתורה כל כ� ממלאת אותי, אלא זה ג� 
שי עמוק שגור� לזה לא לקרות, אבל אני משתמש כמוב� בתורה בשביל להתגונ� משהו נפ

  באיזשהו מקו� ג� מהדבר הזה.

אצל מנח� אנחנו רואי� בדיוק את ההפ� ממה שראינו בצורה בולטת בקרב חברי הקבוצה 

אצל חברי קבוצות אילו, כאמור, ראינו חוסר שלמות ע� הראשונה, וג� אצל חלק מחברי הקבוצה. 

רח החיי� שה� עצמ� מנהלי� (לדוג' דוד אמר על היציאה לעבודה ש"זה נכפה עלי", ונחו� או

מתאר כי הוא חי אור� חיי� חרדי שהוא  לעומת זאת מנח�מתבונ� בכולל ואומר "אי� אני לא ש�"). 

 כאשר הוא לומד כל יו� וג� עובד: תו,של� א

א צדי� שלי שאני נמלאני משדר לי...] [ אני יושב ולומד כל יו�. אני של� ע� איפה שאני נמצא
  את הכימיה שיש בבית בי� ההורי�. במקו� טוב. ה� רואי�

על החברה החרדית  התבוננות ביקורתית .עצמאית ומקורית הנובעת מבחירה תגובהא� כ�, במדובר 

של הלכות שאינ� אפשריות במסגרת העבודה. סינו� כזה מתבצע  "סינו�"ו ,מובילה לגמישות הלכתית

להודות לכ�, והמודעות לעניי�. בנוס#,  אול� כא� ישנה היכולתחברי כל הקבוצות, בפועל על ידי 

ישנה העמקה אישית בזהות החרדית המאפשרת פתיחות לסביבה החיצונית. כלומר במקו� להסתגר 

והתבוננות פנימית המשמרת ישנה העמקה כדי לשמור על הזהות החרדית מפני האתגרי� שבחו+, 

  ת הזהות.בתורה א



79 

 

שבי�  כל אחת מי� הקבוצות תופסת את הקונפליקט כי לת חלק זהראינו בתח ,החלק השני לסיכו�

בהמש� ראינו כיצד שונה.  אופ�ב טק� זהות� כחברי הקהילה החרדית לבי� עבודת� בחברת ההיי

תפיסת הקונפליקט משפיעה על האופ� בו מתמודדת הקבוצה ע� הפערי�. אצל חברי הקבוצה 

בעיקר מול החברה החילונית: סביבת העבודה והארגו� מהווי� לדיד�  תגובהה ישנה הראשונ

היא מול החברה החרדית  תגובה"איו�" שיש להתמודד אתו. בקרב חברי הקבוצה השנייה ה

פער בשתי הרמות: קושי במפגש ע� החברה החילונית המתירנית וקושי מתקיי� והחילונית, כאשר 

בלת את האוכלוסייה העובדת. בקבוצה השלישית רוב הקונפליקט ע� החברה החרדית שאינה מק

היא כמוב� בהתא�. חברי הקבוצה הראשונה פועלי� בהפרדה  תגובההוא מול החברה החרדית. ה

מהחברה החילונית, כאשר רמת ההפרדה שונה בי� הפרטי�; חברי הקבוצה השנייה מתמודדי� 

סביבת העבודה החילונית וחברי הקבוצה  בצורה פאסיבית, כאשר עיקר הקושי שלה� הוא מול

  השלישית מתמודדי� בצורה עצמאית ומקורית, בחינה מחדש של הגבולות וראיה ביקורתית.
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6  דיו

לאור הספרות. בנוס#, אציע  בממצאי� העיקריי�, אשר ידונו מרכזי� הדיו� יתחלק לשישה סעיפי�

בי� משמעות העבודה לתפיסת מודל אפשרי המתבסס על הממצאי� בעבודה, המתאר את הקשר 

 –ו. לאחר מכ� את� את הדעת על מגבלותיו של מחקר זה, על התרומה שלו תגובה אילהקונפליקט וה

  אפשרויות למחקרי המש�. כ�ו –בהיבט התיאורטי והמעשי 

  משמעות העבודה  .א

על פי המאמר, מתו� הספרות העסקת ). et al Rosso )2010בסקירת הספרות התמקדנו במחקר של 

עבודה כמשרה, עבודה עיקריות בהקניית משמעות לעבודה:  במשמעות העבודה גובשו שלוש גישות

שלוש התמות חופפות ל המשמעויות האלו ראשית ארצה לבחו� הא�כקרירה ועבודה כאילו+. 

  שנמצאו בהקשר למשמעות העבודה.

י� המדגישי� את התייחסות המאפיינת את האנש), היא et al Rosso )2010אצל   'משרה'עבודה כ

האספקטי� הפיננסי� של העבודה ומוצאי� סיפוק והנאה מחו+ למסגרת העבודה. ההגדרה הזאת 

מדגישי� את הפ�  אשר הראשונה, עבודה כ'אילו+', נוכחת בצורה בולטת אצל המשתייכי� לקטגוריה

מכ�:  'הסתייגויות'אול� ישנ� לימוד התורה.  כי הסיפוק שלה� מגיע מתו�הכלכלי, ומבהירי� 

 ות. הסתייגויההסתייגות מחזרה ללימודי� בכולל (בהיעדר אילו+ כלכלי), והשאיפה להתקדמות

את ההגדרה של  כותהופו ,ה את הסיווג של הנחקרי� לעבודה כמשרהבסימ� שאל אילו מעמידות

  .דה כמשרה למתאימה באופ� חלקיהעבו

 ערכה, קידו� וסטאטוס חברתישמי� דגש על המישמאפיינת את  'קריירה'ההתייחסות לעבודה כ

)Rosso et al, 2010(השנייה, עבודה  טק טומנת בחובה הערכה לבני הקטגוריה�. העבודה בהיי

אנחנו רואי� כי בקבוצה זאת  במסגרת העבודה. אול� וקיד� , שמחפשי� מיצוי עצמי כ'מוצא'

 סטאטוס החברתי.ור הטכני ופחות במישור הניהולי הקשור לקידו� ולבמיש בעיקרהסיפוק נמצא 

המטרה היא הסיפוק וההתקדמות ברמה האישית, ולא ההכרה הסביבתית והסטאטוס הנלווה 

  .מייחסי� סטטוס גבוה יותר ללימוד התורהכי המרואייני�  הסיבה לכ� היא כי נראה לתפקיד.

ושת תחחשיבות לעבודה בפני עצמה,  ) כהקנייתRosso et al. )2010, מוגדרת על פי עבודה כ'ייעוד'

 מתו� הקבוצה השלישית עבודה כ'אידיאל' נוכל לשיי� את מנח�. ייעודסיפוק מהעבודה וחוויה של 

וורקהוליק זאת. מנח� מעיד על עצמו כי הוא מכור לעבודתו וחש תחושת שליחות ("אני להגדרה ה

שלי, רואה תמונה רחבה וחי את  אמיתי. אני לומד כל הזמ�, מתרחב, פוזל מעבר לעול� התוכ�

, מאתגרת. מרגיש שהצלתי את נהנה מהאתגר. אני חוזר הביתה אחרי פגישה קשה העבודה [...]

הוא מקרה קלאסי של חווית שליחות וסיפוק מהעבודה, באופ� התוא� לחלוטי� את  מנח� .)הלקוח"

ההגדרה. באופ� חלקי נוכל לשיי� אליה ג� את יצחק, שמדבר על הצור� שלו בעבודה, ועל הקדימות 

  בודה ביחס לתחומי החיי� האחרי�.עשל ה
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קשה לומר כי  סטיטקי�, למרות שראינו חיבור עמוק לעול� התוכ� ההיימרואייני�אצל שאר ה

אלא שהאידאל הוא הגשמה של שילוב  ,דה מהווה יעוד. אומנ� לא מדובר ב'אילו+' או ב'מוצא'העבו

דה עצמה, והעבודה היא רק ד נמצא במרחב שמעבר לעבוהייעודהיינו, חיי תורה ע� חיי עבודה. 

) העבודה עצמה היא Rosso et al. )2010בעבודה כ'יעוד' על פי   אמצעי להגשי� אותו. לעומת זאת

  היעוד.

מביאה טמונה בכ� שהתאוריה לא  ,בי� הממצאי� לתיאוריה ה� חלקיות הסיבה לכ� שההקבלות

העובדי� וכלוסייה זאת. המשפיעות על הפרט במקרה של א תפיסות העבודה הסותרותבחשבו� את 

תוס "חבורת הלומדי�", דהיינו העליונות המוחלטת של לימוד א החרדי� מתמודדי� מחד ע�

בתאוריית כא� ה� מועסקי� בסביבה תובענית, תחרותית וחילונית ברובה. אשתמש  �מאידו ,התורה

התפיסות נעשית בהשראת ה ,ההתעצבות של משמעות העבודה בקרב העובדי�כדי לתאר את  SIT�ה

  החרדיות, ומתפתחת באמצעות מפגש ע� דעות שונות. 

  משמעות העבודההתעצבות   .ב

�: בפע� הראשונה, ימוגדרת פעמיתפיסות העבודה של הפרטי�  נראה כי במחקר הממצאי�על פי 

. בפע� השנייה, ההתייחסות ביחס לאתוס חבורת הלומדי�והמשמעותית יותר, היא מוגדרת 

  טק.� אתיקת העבודה בחברת ההיי למשמעות העבודה היא מול

כלומר היחס  דהיינו ,אתיקת העבודה החרדיתמוגדרת משמעות העבודה ביחס ל בפע� הראשונה

). החוויה של הלימודי� בישיבה משפיעה על האופ� בו 2008; קפל�, 2004(לופו, "לחבורת הלומדי�" 

כראשוני� תורניי� לימודי� החברי הקבוצה הראשונה רואי� את ה: נתפסת משמעות העבודה

במעלה, ומצהירי� כי עזבו את הישיבה משו� כדי להתפרנס, ועל כ� מושתת המשמעות של 

, כאשר לא הצליחו להתמיד בהברי הקבוצה השנייה עזבו את המסגרת התורנית ח; ה'אילו+'

בה מהמסגרת של הישיבה . מוצא ה כ'מוצא'של העבודעבודה לדיד� בנויה על התפיסה משמעות ה

לעבודה משמעות כשלעצמה, אול� ג� מקנה הקבוצה השלישית עצמי;  תסכול וחוסר מיצויחוו 

 ,לאתוס חבורת הלומדי�התמה השלישית מוגדרת בניגוד רה זאת מושפעת מהלימודי� בישיבה. דהג

  כאשר אתיקת העבודה החרדית טעונה שינוי לטענת�, ואילו ה� העובדי� מגשימי� את ה'אידיאל'.

. אתוס חבורת הלומדי�תמות הראשונות לא מאיימות על הואייני� בשתי התפיסות של המר

המחזיקי� בתמה הראשונה "נאלצו" לעזוב את הישיבה כדי להתפרנס, והמחזיקי� בתמה השנייה 

אתוס  עלעזבו אותה משו� שלא מצאו בה את מקומ� באופ� אישי. שתי הגישות האלו לא מאיימות 

� זאת, מהווה קריאת תיגר ברורה על אתיקת העבודה . התמה השלישית, עחבורת הלומדי�

   ., המתייחסת ללימוד התורה הטוטאלי ("חבורת הלומדי�") כער� עליו�המקובלת

טק. תרבות �בפע� השנייה, משמעות העבודה מתעצבת ביחס לתרבות העבודה בחברות היי

 Gomez-Mejia, 1997 ;Vonרצו� בהכרה וכוונות למשימה, והנעה פנימית, מ ,ישגיותהמאופיינת בה

Glinow, 1988.( טק משפיע על משמעות העובדה באופ� שונה �היחס לאתיקת העבודה בחברת ההיי

מגלי� שאיפה מוגבלת להתקדמות וטועני� כי חברי הקבוצה הראשונה בכל אחת משלוש הקבוצות. 
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לבי� יתר את ההבדל בינ�  מדגישי�א# והסיפוק שלה� נמצא בעול� התורה ולא במקו� העבודה, 

חברי הקבוצה . של משמעות העבודה כ'אילו+'התפיסה  מחזקת את העמדה הזוהעובדי� בעניי� הזה. 

התפיסה הזאת של העבודה כמאפשרת להתקדמות ולמיצוי במסגרת העבודה. השנייה מגלי� רצו� עז 

 את.מהלימוד שלא אפשר ז , מחוללת את התפיסה של העבודה כ'מוצא', עניי� אישי וסיפוקימיצו

מאתוס חבורת ישנה התנערות בקבוצה זו המקרה מעט מורכב יותר.  בקרב חברי הקבוצה השלישית

חברי הקבוצה השלישית ש , כ�טק�את החיבור העמוק לעול� ההיי מאפשרתהתנערות , הלומדי�

 לראותלה� חוסר המחויבות לאתיקת העבודה החרדית מאפשר . יחשי� שייכות לתחו� הטכנולוג

  .'אידיאלחשובה בפני עצמה, עד לתפיסתה כ'דה כאת העבו

  2מס'  תרשי�

  תמה                            

  נקודת השוואה

תמה ראשונה: עבודה 
  כאילו)

תמה שנייה: עבודה 
  כמוצא

תמה שלישית: עבודה 
  כאידיאל

הסיבה ליציאה 
  לעבודה

חוסר התאמה   כלכלית
  למסגרת התורנית

חלק מעבודת ה' היא 
 הפרנסה / שילוב

  עבודה ולימודי�

יחס לאתיקת העבודה 
חבורת  –החרדית 
  הלומדי�

הדר� הנכונה, לא 
מתאפשר להגשימה 
  בשל האילו+ הכלכלי

לי זה לא מתאי� 
(ללמוד בכולל), יחס 
  חיובי למי ש"מסוגל"

 –דרוש שינוי מהיסוד 
 �פוליטיקה ואינטרסי
  משמרי� מצב בעייתי

שאיפה להתקדמות / 
  מיצוי בעבודה

פה מסוימת ישנה שאי
להתקדמות, ע� 

הצדקות לעצ� הרצו� 
  בהתקדמות

שאיפה חזקה למיצוי 
עצמי בעבודה, 

והתקדמות בעיקר 
  במישור הטכני

שאיפה להתקדמות 
במסגרת העבודה, 

שייכות לתחו� 
  הטכנולוגי

העבודה נתפסת   משמעות העבודה
(באופ� מוצהר) 

כ'אילו+': הכרח הנובע 
מסיבות כלכליות, 
ת והאופציה המועדפ

היא לימוד תורה. ע� 
זאת, ישנ� הסתייגויות 
  מחוזק המניע הכלכלי.

העבודה נתפסת 
כ'מוצא', את תחושת 

חוסר ההתאמה לכולל 
מחליפה שאיפה חזקה 

למיצוי במסגרת 
  העבודה.

העבודה נתפסת 
כ'אידיאל', בניגוד 
לאתיקת העבודה 

החרדית שעליה יש 
ביקורת חריפה. 
שייכות לתחו� 

הטכנולוגי ושאיפה 
  להתקדמות

ממחישה את אופ� ההתעצבות של משמעות העבודה, בהתחשב בעמדות הקשורות לחברה זו טבלה 

טק. ההתייחסות לשתי ההשפעות הוא ברוח שיטת � החרדית ועמדות הקשורות לעבודה בחברת ההיי

לידי ביטוי רק את ההשפעות המרכזיות שנבחנו ביחס  ה, אול� אסייג ואומר כי הא מביאSIT�ה

ת העבודה. נסיבות חיי� משתנות, סביבת מגורי� ומאפייני� נוספי� אליה� אי� התייחסות לאתיק

  כא�, עשויי� א# ה� להשפיע על התמונה בכללותה.
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  רב תרבותיי� יחסי�התנגשות ערכית ב :קונפליקט  .ג

על  � קשור קשר הדוק למשמעות העבודה.הקונפליקט הוא נגזרת של אתיקות העבודה השונות, ועל כ

לקיו� יחסי� רב תרבותיי�: היבדלות, השתלבות, שוליות  ת) ישנ� ארבע אסטרטגיוBerry )2003פי 

  .הפרדה, פסיביות ועצמאות שעלו בראיונות: תגובהשלוש אסטרטגיות אקביל אות� ל והיטמעות.

ע�  הונמנע מאינטראקצי ,היחיד לשמר את תרבותו המקוריתפועל  באסטרטגיה של 'היבדלות'

כאשר . התגובה באמצעות 'הפרדה'מדויק את די מתארת באופ� ההגדרה הזו  ).Berry, 2003( אחרי�

מהווה את  עצמה ההפרדהבאמצעות ההפרדה.  את התרבות המקורית שלה� שמרי�הנחקרי� מ

המרואייני�  ע� עמיתי�. ראינו ג� הימנעות מאינטראקציה שימור הפרקטיקה החרדית המסתגרת.

  מהצור� להג� על עצמ� מפני ההשפעות שלה., ומונעי� ת העבודהשבסביב את הבעייתיות מתארי�

שמונה  יכולה להיות מוקבלת לאחת משתי אסטרטגיות 'פאסיבית'ה תגובהההאסטרטגיה השנייה, 

Berry )2003 :('אשר מתקיימת כאשר יש עניי� בשימור התרבות המקורית , 'השתלבות

בשימור כאשר יש עניי� מועט  תקיימתמה, 'ותשולי'ו ;ובאינטראקציה יו� יומית ע� קבוצות שונות

על א# שבאופ� תלוי באד� הספציפי מתו� הקבוצה.  הדבר ,בעיני. וביחסי� ע� אחרי� תרבותי

מתארת טוב יותר את  'השתלבות' 'קבלה פאסיבית' קרובה יותר ל'שוליות', במקרה זה יאינטואיטיב

ניי� בשימור התרבות החרדית וא# ע שרוב המרואייני� הביעו משו�זאת . הפאסיבית תגובהה

  .קרובה יותר לאסטרטגיית ה'השתלבות'ע� העובדי� החילוני�, הגדרה ה הבאינטראקצי

על  .)Assimilationהיטמעות (ללא נית� להקביל  "עצמאית"ה תגובהה את האסטרטגיה השלישית,

מר את זהותו היחיד שאינו מבקש לשאת מאפיינת ) היטמעות הינה האסטרטגיה הBerry )2003פי 

ההגדרה הזאת לחלוטי� לא תואמת התרבותית, והוא מעוניי� באינטראקציה ע� תרבויות אחרות. 

העצמאית. חברי הקבוצה אומנ� מבקרי� את אתיקת העבודה העודה החילונית, אול�  תגובהל

מעונייני� לשמר את הזהות החרדית שלה�. יתר על כ�, על א# הביקורת שלה� על החברה החרדית, 

למעט תחושת השייכות הות ע� ערכי החברה החילונית, הזדמתקיימת  במקרה זה לא נראה כי

  הטכנולוגית.

כמו בתיאוריה הקשורה למשמעות העבודה, ג� כא� ההקבלה החלקית קשורה לנסיבות השונות 

מושפעת כמוב� מאופ� התפיסה של הקונפליקט, כאשר  תגובה. התגובהשהובילו לכל אחד מסוגי ה

נועד לפתור את סוג הקונפליקט הנתפס: כ� הקבוצה הראשונה, שיש לה  תגובהמסוגי ה כל אחד

קונפליקט ע� החברה החילונית, מתמודדת ע� הפער באמצעות הפרדה; הקבוצה השנייה, 

שהקונפליקט שלה נוגע לאירועי� ספציפיי� הנוגדי� את אורחות חייה, מתמודדת בצורה פאסיבית 

בוצה השלישית, שעיקר הקונפליקט שלה הוא בהתמודדות מול אתיקת ובעיקר נמנעת מעימות; הק

העבודה החרדית, ההלכה וסנקציות המופעלות עליה מצד החברה החרדית, מתמודדת בצורה של 

  עצמאות מחשבתית, הכוללת בי� השאר גמישות הלכתית. 

ראיונות. עד כא� התייחסנו לקונפליקטי� ב'רוח ההלכה', ולהתמודדות אית� שעלתה בעיקר ב

באמצעות השאלות והתשובות התשובות בנושא ההלכתי ראינו זירה קונפליקטואלית נוספת.  
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הקונפליקטי� בזירה זאת לידי פתרו� עלי ידי מנגנו� חיצוני לארגו�. במקרי� הללו אנחנו רואי� כי 

מחד ישנה העבודה הסמכות הרבנית מתווכת לעובד את ההלכה במקרה של קונפליקט הלכתי. 

רישות המעסיק, מאיד� ישנ� ההנחיות ההלכתיות. מאופי השאלות ודר� הפנייה לרבני� נראה כי וד

ה� לא יעתרו לדרישות . כאנשי� חרדי�, השואלי� רואי� בסמכות ההלכתית את הסמכות העליונה

בקונפליקטי�  .(חילול שבת, מזו� לא כשר וכדומה) המעסיק כאשר הדבר אסור על פי ההלכה

הגבולות מטושטשי� כפי שראינו, ו מתאפשר ספקטרו� תגובות רחב יותר ח ההלכה'הקשורי� ל'רו

  .יותר

  

 וליברליותבי רב תרבותיות 'דקה' לפתיחות   .ד

 אימה במובהק להגדרה רב תרבותיות 'עבה'החברה החרדית מתעל פי הגישה המחקרית המקובלת, 

ההגדרה  ).2003רימלט יברלית (ל�משו� שאינה דוגלת בעקרונות ליברליי�, וא# נחשבת לחברה אנטי

ליברלית נראית ברורה, משו� שבחברה הזאת לא מתקיימי� העקרונות �של החברה החרדית כאנטי

הליברליי� הבסיסיי� של חירות האד� ובראש� חופש הדת. החברה החרדית היא מי שעומדת 

. במסגרת תסיבראש המאבק לשימור צביונה היהודי של מדינת ישראל, על פי היהדות האורתודוק

המאבקי� על שמירת שבת במרחב הציבורי, ההתנגדות לנישואי� אזרחיי�, מכירת מתקיימי� זאת 

הדברי� הללו הינ� ברורי� כאשר  חמ+ בפסח וכל אות� דברי� אות� נהוג לכנות "כפייה דתית".

אנחנו מסתכלי� על החברה החרדית בכללותה, ועל עמדות ההנהגה. ע� זאת, המחקר שלנו 

מקד בזווית של הפרטי� נות� נקודת מבט שונה על חוסר הליברליות של החברה החרדית, המת

  ב הפרטי� שנחשפו לחברה החילונית.לפחות בקר

ישנה אי סימטריה בי� החברה הליברלית הנכונה להיות קשובה למגוו� עמדות ) 1998על פי תמיר (

נו דווקא את המצב ההפו�, בו בעבודה זאת ראי לביו הדרישה של קבוצות תרבותיות לסגירות.

טק מכבדת את התרבות החילונית בחברה, ולא � האוכלוסייה החרדית המשתלבת בחברות ההיי

טק לעומת זאת נראה כי לא תמיד ישנו מאמ+ אמיתי �שואפת לשנות אותה. מצד חברות ההיי

ק ט�להתאמה של התרבות הארגונית לעובד החילוני. בראיו� ע� המומחה המנהל חברת היי

המעסיקה חרדי� רבי�, הוא הסביר כי הפיכת החברה לבעלת אופי המאפשר סביבת עבודה נוחה 

וכ� העסקה של אחוז חרדי� גבוה, תגרו� לצעירי� החילוני� להירתע מעבודה בחברה יותר לחרדי� 

   כ� שבמקרה הזה ישנה דווקא סגירות מצד החברה החילונית. בשל הדימוי ה'דתי' שלה.

חרדי� ניכרה גישה ליברלית לעמיתי� החילוני�, ורצו� לאפשר לה� לחיות את מצד העובדי� ה

חייה� בלי רצו� לשנות אות�. אצל העובדי� דווקא הגישה הליברלית של 'חיה ות� לחיות', כאשר 

ה� לא מצפי� מהארגו� או מהעובדי� להשתנות עבור�, אלא מבקשי� את האפשרות לשמר את 

. זאת למעט זאת למעט מרואיי� אחד, נחו�, שאצלו הייתה שאיפה אורח חייה� החרדי ללא הפרעה

ציי� כי החברה שואפת שהעובדי�  א#נחו� בראיו� עמו להשפעה מבחינה דתית על העובדי� בחברה. 

כי עדיי� רוצי�, וזה בכל הדרגות אני יתאימו את עצמ� אליה, מעי� ניסיו� 'לחל�' את העובדי� ("



85 

 

"). במקרה הזה דווקא החברה � משהו כדי שמחר הוא יהיה כמוניה, ת� לייאוק –מרגיש את זה 

  לעמדה החרדית. החילונית נתפסת כחברה הפחות ליברלית, שלא מוכנה להיות קשובה

חוסר הפתיחות שמגלה החברה החילונית, קשורה לזיהוי המוגבל שלה ע� העמדות הליברליות, כפי 

). 2000Porat-nBe ;Porat, & Feniger 2009-Ben ,; 1998; קימרלינג, 2004שראינו במבוא (יונה, 

להשתת# במחקר, אי� באפשרותי לציי� את שמות  ומסיבות הקשורות לחסיו� המרואייני� שניאות

לאומיות הפועלות בישראל הראו � � מועסקי� העובדי�, ע� זאת, נראה כי חברות ב�ההחברות ב

  חשבות בצרכי העובדי�.נכונות רבה יותר מהחברות הישראלית בביצוע התאמות והת

  

  טכנולוגיה, מודרנה, ציונות וחרדיות  .ה

באמצעותה של "חבורת ש כתגובה למודרניות, כ� אתיקת העבודה החרדיתב דנו במבוא לעבודה זו

כאשר  ),2008ת כתגובה למודרניות (קפל�, הלומדי�" משתמשי� החרדי� בפרקטיקות מסורתיו

 ). Schnoor, 1990 Shahar, Weinfeld &; 2000שלג ( חבורת הלומדי� היא מקרה ייחודי לישראל

מהתגובות החרדיות לאתיקת העבודה הישראלית  עוד הזכרנו כי אי ההשתתפות בשוק העבודה נבעה

השימוש וכ� דיברנו על היחס החשדני לטכנולוגיה, כאשר לדוגמא .)2003(שטדלר,  והציונות

).נראה לפיכ� כי הבחירה של 2002ובלייס,  ; צרפתי2001באינטרנט בחברה החרדית נאסר (הורבי+, 

טק, חברה מודרנית ישראלית, בה מרכז העיסוק �ישראלי לפנות לעבודה דווקא בחברת ההיי�חרדי

  בחירה מורכבת שתלווה בחסמי� רבי�. הוא בטכנולוגיה, היא

ות. ), עלו בפועל בשאלות ובראיונ2008( אחרי� שמנה כה�ההשקפתיי� החסמי� החלק מ� אול�, רק 

אמו� בכוונת גורמי השלטו�, חשש  אי(ובינה�: קונפליקטי� הקשורי� במדינת ישראל ובציונות 

לא   ל),ל, התנגדות עקרונית לרעיו� מדינת ישרא"מניצחו� "אויבי היהדות" החרדית, חשש מגיוס לצה

 כי) 2003(שטדלר . ג� התפיסה שמציגה במחקרית שלה� בספרות תהדומיננטיו במחקר, על א#עלו 

לא  האד� החילוני כמכור לעבודה ורוד# מותרותאת ו את העבודה ככוח משחית ואי�החרדי� ר

   36.במחקר באה לידי ביטוי

 תטק על האינדיבידואל ועל ההישגיו� ההסבר אפשרי ראשו� לתופעה הוא הדגש של חברות ההיי

. כ� ישיתהא האישית. כאשר העובדי� נמדדי� על ההספק שלה�, והדגש הוא על הפרודוקציה

  הקהילתיות החרדית.מאיימת פחות על נתפסת כשהעבודה בחברות אילו 

                                                           
36

יש לקחת בחשבו� שייתכ� ודמותי כמראיינת מנעה מהמרואייני� לומר בגילוי לב דברי� שעלולי� לפגוע בי, אול�  
� המחקר בשני� האחרונות ועל כ תאינני סבורה שזאת הסיבה העיקרית. מגמות של שינוי בציבור החרדי, המתרחשו

כראיה לכ�, במחקרי� מאוחרי� החסמי�  עליה� מועט, מראות כי היחס למדינות ישראל בקרב הציבור החרדי משתנה.
הקשורי� להתנגדות לציונות ולמדינה תופסי� חשיבות פחותה. למשל בנייר העמדה של קבוצת עבודה במכו� ו� ליר 

חסמי� אידיאולוגי�". ע� זאת, נראה כי במחקרי� אחרי� בירושלי� לא הופיעו חסמי� הקשורי� לכ� בפרק העוסק ב"
העניי� הציוני נוכח מאוד, ובוודאי יש לו חשיבות היסטורית לא מבוטלת. כאמור, ככל הנראה יש הבדל מהותי בי� 

) נייר עמדה: חרדי� 2013התפיסות של החרדי� המשולבי� בשוק העבודה לאילו שלומדי�. להרחבה: קבוצת עבודה (
  חברה. ב� עמי, א' עור�. ירושלי�: מכו� ו� ליר.לעתיד ה
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להסבר התופעה היא תפיסת� של חברות הטכנולוגיה כיו� כיותר גלובליות ופחות נוספת אפשרות 

ת� לכינו� זהות טק משמש או�המרחב ה"בועתי" שיוצרי� אנשי ההיית. כפי שראינו במבוא וישראלי

יהודית אשר �אליטה בתו� הבועה הלאומיתטקסטי� ה� �עובדי� ההיילאומית חדשה. ה�פוסט

כיו�  תטקייסטי�ערכי החברה היי). בנוס# 2002ה את השיח המקומי לכיוו� גלובלי (ברו�, מסיט

כ� שדווקא  ).2002(קריב שעובי,  תשוני� מהותית מערכי העבודה שאפיינו את הציונות המוקדמ

להתנגדות לתנועה הציונית, עשויה להתנגד פחות לעבודה  ר הדוקקשורה בקשה "חברת הלומדי�"

בחברות המזהות פחות ע� התרבות הישראלית, ויותר ע� זו הגלובלית. נראה כי הממצאי� במחקר 

מצביעי� על חיבור של המרואייני� לעול� הגלובלי, דבר שהתבטא בכ� שהמרואייני� נוטי� 

נוס#, ראינו הזדהות של חלק מהמרואייני� ע� לשימוש באנגלית ובמושגי� מעול� הטכנולוגיה. ב

טק הנתפסת כגלובלית, דווקא �אתיקת העבודה החרדית הנהוגה בחו"ל. העבודה בחברת ההיי

מהווה א� כ� גור� ממת� של הקונפליקט. כ� שהיבטי� הקשורי� בהתנגדות לציונות ומדינת ישראל 

  טק.�לא נוכחי� במחקר כחס� ליציאה לעבודה בענ# ההיי

 ותגובהבי משמעות, קונפליקט  : יחסי גומליה של טיפוסי�סכמ 6.1

תגובה להצביע על קשר בי� תפיסות משמעות העבודה, לתפיסת הקונפליקט ולאבקש בסעי# הנוכחי 

את ההשפעה התהליכית.  תהמתאר סכמהישמש ליצירת  הנ"ל הקשרלגבי קונפליקטי�. הסבר ל

בוצות, על פי התמות המרכזיות בעבודה. ואחר אדגי� ראשית את ההשפעה בחלוקה לכל אחת מ� הק

  על פי יחסי גומלי� אילו. סכמהכ� אציג את הצעתי ל

מתאר את הקשר כא� שלושה סוגי 'טיפוסי�', שעלו מתו� המחקר. המודל המוצע  מאפיינת סכמהה

הלימה בי� שלושת מתקיימת בי� משמעות העבודה, תפיסת הקונפליקט ודר� התגובה אליו כאשר 

כיצד התפיסות השונות באשר  תמתאר סכמהי� בקרב כל אחד מ� הטיפוסי� השוני�. ההגורמ

למשמעות העבודה משפיעות על ההתנהלות בארגו�. ה'טיפוסי�' השוני� מתנהלי� באופ� שמאפשר 

  לה� לשמר את התפיסות המוקדמות שלה�.

צור� כלכלי.  לשוק העבודה בשל נדחפי�א�  המקור,באידיאל של חברת  מאמיני�: א' יטיפוס  .א

לחזור  אול� ישנ� הסתייגויות מהצור� הכלכלי הטהור, בדמות שאיפה להתקדמות וחוסר רצו�

סביבת העבודה נתפסת כמאיימת שכ� חיבור אליה לדר� החיי� הקודמת היעדר אילו+ כלכלי. 

נוקט בהפרדה מסביבת העבודה.  א'טיפוס  ,מאיי� על משמעות העבודה 'כאילו+'. על כ�

אפשרת להשאיר את העבודה במשמעותה כמקו� עבודה בלבד, הנדרש לצור� ההפרדה מ

 פרנסה.

מתקשי� להגשי� את האידיאל בחברת המקור, למרות החיבור אליו. על כ� נוצרת  :ב' יטיפוס  .ב

מצליח למצוא בעבודה הגשמה עצמית,   ב'תפיסה אמביוולנטית כאשר מצד אחד טיפוס 

קושי ע� סביבת העבודה, ישנו בהתא� ה לעבודה. ומאיד� ישנ� רגשות אש� על עצ� היציא

מתאפשרת  בהסתייגויות מינורית. שימור התפיסה של העבודה כ'מוצא'שמלווה בדר� כלל 

  אסיבית, ובעיקר מההימנעות מעימות.הפ תגובהבאמצעות ה
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בחברת בניגוד לתפיסה המקובלת של העבודה אידאל, עבודה כתופסי� את ה :ג' יטיפוס  .ג

בחברה זו והיחס המוצא  בחברתשה� חווי� הוא מול הנורמות יקט הקונפל קור.המ

 באשרקשורה בשני רבדי� ועצמאית יא השלה� לקונפליקט  תגובהלאוכלוסייה העובדת. ה

מתאפשרת לעובדי� בשל האמונה שלה�  יאלתפיסת משמעות העבודה: ברובד הראשו�, ה

 המוציא חברת המוצאעל הביקורת שלה� באידיאליות שלה; ברובד השני בצדקת דרכ� ו

 מסוימת מחו+ לגבולות החברה, מה שדורש תגובה עצמאית. אות� במידה 

  

  3תרשי� מס' 

  

מיעוט עמדת אשר נמצאות ב נוספותאת הסכמה על אוכלוסיות  חיללה ,באופ� תיאורטי ,נוכל

סייה שהייתי מציעה האוכלו שונה מהאתיקה המקובלת בארגו�. ה, אשר אתיקת העבודה בתתרבותי

טק. כאשר הקונפליקט הוא בי� �לבחו� עליה את הסכמה היא נשי� בתפקידי� בכירי� בחברות היי

אתיקת העבודה "הנשית", או המצופה מנשי�, לגדל את ילדיה� ולהיות זמינות למשק הבית 

ידי� ולמשפחה, להיות כנועות וצייתניות ולהתנהל בנוע�; אתיקת העבודה הנדרשת מנשי� בתפק

בכירי� יכולה לכלול תובענות לשעות עבודה מרובות, נסיעות לחו"ל, שאפתנות ואסרטיביות. ג� כא� 

  .בו מחקרי� רבי� בו ולא כא� המקו� להרחיבעסקו שקונפליקט ערכי,  מתקיי�

שלושה  נצפה למצואביחס לאוכלוסייה זו סכמהיחסי הגומלי� המוצעי� ב א� נחיל את א� כ�, 

אצל נשי� אילו  'אילו+'כבקרב הנשי� יהיו הנשי� התופסות את העבודה  Aוסי טיפ 'טיפוסי�':

תפיסת   דר" התמודדות

  הקונפליקט

  העבודה משמעות

ס
פו
טי

 
 

התמודדות המאופיינת 

בהפרדה מהחברה 

  המשלבת

� 

 

תפיסת העבודה, 

קר סביבת ובעי

העבודה, כמקור 

  טהקונפליק

דה כאילו+ תפיסת העבו �

 הנגר� בשל קושי כלכלי

  

  א'

התמודדות המאופיינת 

בפאסיביות מול חברת 

  המשלבת המוצא והחברה

תפיסת אירועי�  �

�, כבעייתיי מסוימי�

  בצורה נקודתית

תפיסת העבודה כמוצא  �

המאפשר הגשמה עצמית 

שלא התאפשרה בחברת 

 המקור

  ב'

חשיבה ביקורתית כלפי 

חברת המוצא ובחינת 

 עצמית

תפיסה של אתיקת  �

העבודה בחברת 

  המוצא כבעייתית

תפיסת העבודה כאידיאל,  �

הדר� הנכונה. בניגוד 

 לתפיסות בחברת המוצא

  ג'
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יהיו הנשי� התופסות את העבודה  Bהיציאה לעבודה תהיה קשורה בסיבות כלכליות; טיפוסי 

, ותאפיי� את הנשי� ששאפו להקדיש זמ� רב יותר לילדיה�, א� חשו תסכול וחוסר מיצוי 'מוצא'כ

עבודה יהיו הנשי� שרואות ב Cטיפוס  מאפשרת לה� הגשמה עצמית;בסביבה הביתית, והעבודה 

ת תיגר על הציפייה מנשי� להשקעה מרובה יותר בספירה בתפיסה הקורא ויתאפיינו ,'אידיאל'

  הביתית. 

 תרומת המחקר 6.2

 תרומה מחקרית  .א

 המחקר עוסק בהתמודדות החברה ע� ניהול הcֹונֹות ובמדיניות שיש לנקוט כלפי העובדי� מצד

 Cox, 2001; Gilbert atכדי להתמודד ביעילות ע� הגיוו� התרבותי ( ההנהלה ואנשי משאבי האנוש

al, 1999; Findler, Wind, & Mor Barak, 2007; Mor-Barak, 2005; Von Bergen, Soper, & 

Foster, 2002(. לעבודה על ידו.  תבארגו� ובמשמעות המוקני עבודה זאת מתמקדת בתפיסות הפרט

את המגוונת המוצעי� בספרות, אלא מאיר  הר זה לא חולק על אופני הניהול של האוכלוסיימחק

לניהול  תסכמה בעבודה זו רלוונטיההצעה לשל הפרט. זו הזווית הנוספת היא  זווית נוספת.הנושא מ

בחינה של יחסי גומלי�  תמאפשר סכמה. השונות יעיל, המתחשב בשוני בי� הפרטי� בקבוצת המיעוט

ונפליקט וההתמודדות ע� הקונפליקט, וכ� זיהוי 'טיפוסי�' שוני� משמעות העבודה, תפיסת הקבי� 

להשתלבות הפרטי� המשתייכי� לקבוצת מיעוט בחברה רב  במטרה להציע אפשרויות שונות

  תרבותית. 

הספרות העוסקת בשונות ו )Rosso et al, 2010ר' סקירה: ( הספרות העוסקת במשמעות העבודה

קיו� יחסי� רב תרבותיי� חומי מחקר נפרדי�. מהוות שני ת) Bell, 2011(ר' סקירה: בארגוני�

מתייחס לרוב להקשר  ,)Berry, 2003; Sommeralad & Berry 1970(מיעוט הקבוצות של מהזווית 

בעבודה זו ראינו כי המשמעות המוקנית לעבודה  .הפרטי והחברתי, ונחקר פחות בהקשר האירגוני

טי� נוספי� בהתנהלות הפרטי� בתו� הארגו�, ובראש� תפיסת הקונפליקט משפיעה על אספק

, החדשנות כא� היא בשילוב בי� משמעות העבודה, לחברה הרב תרבותיתוהתגובה אליו. 

  .ולהתמודדות הפרטי� בחברה זאת

 טיפוסי� סוגי שלושה מגלה השוני� 'טיפוסי�'ה אפיו�. טיפוסי� של קלסיפקציה מציעה זאת עבודה

 יוצר אפיו�. אילו ובתגובה הקונפליקט תפיסת, העבודה משמעות בתפיסת מאילו אילו דלי�נבה

 ההשפעה את מגלה האפיו�. בארגו� הפרט של הזווית מתו� תרבותיות ברב דיו� המאפשרת מסגרת

 על. איתו ההתמודדות ועל קונפליקט הפרטי� תופסי� בו האופ� על העבודה משמעות של המרכזית

 הקונפליקט תפיסת, העבודה משמעות בי� הקשר את המתאר מודל בעבודה הוצע זה בסיס

  .לעיל שהודג� כפי, נוספות אוכלוסיות על זה מודל להחיל ונית� ייתכ�. איתו וההתמודדות
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; 2004(יונה, כפי שראינו בספרות הליברליות והפתיחות המוגבלת של החברה החילונית בישראל 

 ניכרת בממצאי המחקר), 200Porat-Ben ;Porat, & Feniger 2009-Ben ,0; 1998קימרלינג, 

סביבת להתאמת עובדי� חרדי�, ובעיקר  טק לשלב�מעלה שאלות באשר לנכונות של חברות ההייה

נראה כי אי� לשיי� את  ),1998תמיר, ; 2003רימלט (בניגוד למה שעולה מהספרות העבודה בעבור�. 

גברי� חרדי�  , לכל הפחות,כיתיות 'עבה'. נראה החברה החרדית בכללותה להגדרה של רב תרבו

  טק מפגיני� עמדות ליברליות ופתוחות כלפי עמיתי� המנהלי� אורח חיי� שונה.� בענ# ההיי

  השלכות מעשיות  .ב

מחקר זה עוסק בתופעה שיש לה השפעות כלכליות וחברתיות חשובות. ההשתלבות של חרדי� בשוק 

אל, בשל הגידול של המגזר ההופ� אותו לעול על כלכלת העבודה נקבעה כיעד אסטרטגי במדינת ישר

 ה, מצביע ) שרוב המשתתפי� בה חרדי� ובוגרי ישיבות (!)2013ישראל. קבוצת עבודה במכו� ו� ליר (

יתקשה לעזוב  שצבר ידע של עשרות שני�, בו אד� בעל מעמד בחבורת הלומדי� האבסורדיעל המצב 

להשתלב אד� כזה שלו, יתאפשר ל תעסוקתית עדר השכלההי. בשל אותה ג� בהתקיי� צור� כלכלי

הולמות את כישוריו. במקביל, שוק שאינ� במשרות של צווארו� כחול, רק  בישראל בשוק העבודה

אנליטיי� עלול להפסיד עובדי� בעלי כישורי�  ,טק הישראלי, המהווה מנו# חשוב בתעשייה� ההיי

  מתאימי�.

זו לא טק. נקודת הסתכלות �הפרט שכבר משולב בענ# ההיי את זווית ההסתכלות שלבוח� מחקר זה 

על הדר� בה חווי� העובדי� את  'בפני�'מ, והיא מאפשרת מידע הוצגה עד היו� מבחינה מחקרית

ובדי� מהקבוצה השלישית (עבודה שע לטעו�העבודה ואת סביבת העבודה. אי� בעבודה זאת כדי 

 ,), ולראיהילו+'א'עבודה כר מעובדי הקבוצה הראשונה (י� יות), יהיו עובדי� טובי� ומסורידיאל'אכ'

מספר המנהלי� והבכירי� מקרב הקבוצה הראשונה הוא הגבוה ביותר, מה שבוודאי מעיד על 

זיהוי אינדיבידואלי של העובד והשקפותיו יאפשר התאמה על כ� שהמחקר מצביע  ,אלאכישוריה�. 

  של טובה של התנאי� בעבורו.

 הצעות למחקרי המש" 6.3

טק: מחקר זה עסק באוכלוסייה הגברית חרדית בלבד. �חרדי� וחילוני� בהיי –מחקר משווה  .1

הרחבה מעניי� תהיה להשוות את משמעות העבודה של העובדי� החילוני� לאילו החרדי�, 

מהבחינה של מרכזיות העבודה בחייה�. המסירות של העובדי� החילוני� לעומת החרדי� עלתה 

ר חלק מ� המרואייני� טענו כי המסירות של החרדי� גבוהה יותר, מספר פעמי� במחקר, כאש

בנוס# נית� ני� שאובי� בצורה מופרזת לעבודה. וחלק מ� המרואייני� טענו כי דווקא החילו

לערו� מחקר המשווה בי� התפיסות של נשי� חרדיות, לאילו של הגברי�. מדברי המרואייני� 

 עולה כי התפיסות שונות בי� המגדרי�.

המחקר מנתח לעומק את תפיסות משמעות העבודה בקרב קרי� נוספי� מהזווית של הפרט: מח .2

פרטי�, המשתייכי� לקהילה סגורה בעלת אתיקת עבודה ייחודית, ומועסקי� בארגו� בו אתיקת 

של הפרט בקיו� יחסי� הראייה על חשיבות זווית  מלמדתעבודה זאת העבודה שונה בתכלית. 



90 

 

תו� נקודת מבטו של הפרט בתחו� חקר ע� דגש על וספי� שיתבצעו רב תרבותיי�. מחקרי� נ

 .רחיב למה..אולי כדאי לה הארגוני�, יהיו מבורכי�

שלושה 'טיפוסי�'. נית� לבחו� את  המציגה: המחקר מציע סכמה המחקרית בחינת הסכמה .3

 וניטי�והמינהאמיש, ההוטרי� קבוצות מיעוט אחרות המתבדלות מרצו� כמו ל סכמהההתאמת 

 לבות בשוקתמשארה"ב כאשר אילו בוסלמיות מסוימות באירופה ובארה"ב ובקנדה וקבוצות מ

 העבודה.

  מגבלות המחקר 6.4

, שהייתה הדר� היחידה האפשרית לדגימה של 'כדור שלג'שיטת הדגימה: הדגימה נעשתה באמצעות 

ר שלג ולא רשומה במאגר רשמי. שיטת הדגימה באמצעות כדומצומצמת  נהאוכלוסייה זאת, שה

חרדי� הובילה באופ� מקרי לחלוקה שוויונית בי� חסידי� לליטאי�. על א# המאמ+ הרב לא נמצאו 

ה� מהווי� אחוז מזערי בקרב עובדי שענו על הקריטריוני� לראיו�. ככל הנראה יוצאי עדות המזרח 

  טק.� ההיי

פרדיי�. כנזי� וסשונות בציבור החרדי: הציבור החרדי מחולק לפלגי� רבי�: חרדי� וליטאי�, אש

, כאשר הציבור החסידי מתחלק לחצרות חסידיות ג� בתו� החלוקה הזאת ישנ� זרמי� שוני�

ע� ישיבות שונות. אי לכ� במחקר זה קיי� שוני בי� הנחקרי�  ' המזוהי�סגנונות'והציבור הליטאי ל

הנחקרי�. על , יש להניח כי קיימות רמות שונות של אדיקות דתית בי� מבחינה השקפתית. כמו כ�

מנת למפות גורמי� אילו, ואת ההשפעה שלה� על משמעות העבודה, נית� לערו� מחקר כמותי 

  משלי� בנושא, שייתיחס לפלגי� השוני� ולרמת האדיקות.
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 סיכו� 7

כיו� המשולבי� העובדי�טק נמצא במגמת עליה. �חרדית בענ# ההיי�שילוב האוכלוסייה הגברית

נכונה לסביבת עבודה שנויה במחלוקת בחברה החרדית. אשר צת דר�, בענ# מהווי� אוכלוסייה פור

גברי� אילו עומדי� בפני דילמות ערכיות, קונפליקטי� בתו� העבודה ומול המשפחה וא# עלולי� 

לסבול מסנקציות. השילוב מעמיד אתגר בפני החברה הקולטת, ולעיתי� עלול לגבות ממנה מחירי�, 

  י� צעירי�, הכשרה מיוחדת ועלות ההתאמות הנדרשות.כמו פגיעה באטרקטיביות למועמד

של הפרט המשתיי� לקבוצת המיעוט הראייה בזווית  התמקדות שהיא מציגהעבודה זאת מתייחדת ב

בחברה הרב תרבותית. המחקר מנתח לעומק את תפיסות משמעות העבודה בקרב פרטי� אילו, 

ו� בו אתיקת העבודה מועסקי� בארגהמשתייכי� לקהילה סגורה בעלת אתיקת עבודה ייחודית, ו

  שונה בתכלית.

מחקר מראה את ההשפעה של המהותית של תפיסות הפרטי� את אתיקת העבודה בחברת המקור. 

תפיסות אילו משפיעות על התנהלותו של העובד בארגו�, היכולת להתחבר לערכי העבודה בארגו�, 

לעמדותיו של העובד תאפשר  תשומת לב מצד הארגו�תפיסת הקונפליקט וההתמודדות אתו. 

התאמה של סביבת העבודה. לעיתי� לא ידרשו התאמות מיוחדות, אלא מת� אוטונומיה לעובד 

  באשר למידת מעורבותו בחיי החברה.

, ה� בפ� התיאורטי וה� בפ� ה לעוסקי� בנושאידע מועילמפת אני תקווה כי עבודה זאת תשמש כ

  המעשי.
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  נספחי� 9

 נספחי ניתוח 9.1

 נספח מס' 1: תהלי� הניתוח

טקסטי�  105�עמודי� של חומר הראיונות, ונבחרו כ 540ו מעל בתו� תמלול הראיונות הצטבר

  רלוונטיי� לניתוח. בכדי לארג� את חומר הראיונות נעשה שימוש ראשית בניתוח הקטגוריאלי.

): נעשתה חלוקה של הראיו� לארבע קטגוריות 2נספח מס' דוג' בניתוח קטגוריאלי צורני ( .1

 .צורה ניתוח נעשה קטגוריה ובכל ,תוכ� ניתוח נעשה קטגוריה�תת עיקריות. בכל

, עובד אני למה: משנה קטגוריות לשלוש התחלקה" העבודה משמעות" הראשונה הקטגוריה

" הארגו� מול זהות" השנייה הקטגוריה; הדולר מיליו� ושאלת, להתקדמות שאיפה

 והעובדי� הארגו� ערכי ע� הזדהות אי או הזדהות: משנה קטגוריות לשלוש התחלקה

; פרודוקציה כמערי� טק� היי וארגו� מצוות שומר לאד� החברה של היחס, האחרי�

 קטגוריות לארבע התחלקה)" החרדית החברה( המוצא לחברת היחס" השלישית הקטגוריה

 לא� או ומשפחה חינו�, החרדית העבודה אתיקת על ביקורת, התורה לימוד חשיבות: משנה

 קטגוריות לשלוש התחלקה הרביעית הקטגוריה; שינוי של ומגמות ילדי את שולח הייתי

 . והאני פעולה דר� בחינת, והתמודדויות קונפליקטי�: משנה

הניתוחי� התוכניי� והצורניי�, המלווי� בציטוטי� רבי� גובשו לכדי סכמה שאפשרה 

על ברמת המרואיי� הבודד, וג� לצורכי השוואה והבנת המגמות. הסכמות מופיעות �מבט

 הקטגוריאליטבלאות בהתא� לחלוקה בפורמט של  1בנספח מס' 

): לצור� סיווג המניעי� ליציאה לעבודה, בוצע ניתוח תחו�. כאשר 3ניתוח תחו� (נספח מס'  .1

כולל את כל הסיבות ליציאה  X. כאשר Y�הוא סיבה ל Xנעשה שימוש ביחסי� הסמנטיי�: 

 טק.�מייצג את היציאה לעבודה בהיי Y�לעבודה, ו

לצור� ארגו� דרכי ההתמודדות השונות של הפרטי� ע�  ):4טקסונומיה (נספח מס'  .2

טק. כאשר ישנ� שתי רמות של יחסי� �הקונפליקטי� העולי� מהעבודה בענ# ההיי

במצב  דרכי הפעולהמייצג את  1X, כאשר Y1�ל הוא סוג של 1X :יראשהתחו� סמנטיי�: ב

 , כאשר Y2סוג של הוא  2Xתחו� משני: . בהתגובה לקונפליקטמייצג את Y1 �של קונפליקט ו

2X מייצג את כל המרכיבי� של דר� הפעולה, ו� Y21�ה� דרכי הפעולה (מקביל לX  בתחו�

 הראשי).

): ניתוח הטקסטי� נעשה באופ� משלי�, 5לטקסטי� בנספח מס'  מאניתוח הטקסטי� (דוג .3

הפרק שעסק בקונפליקטי� העולי� אצל העובדי� (ולא �כאשר הוא שימש בעיקר בתת

 אית�). התהלי� כלל מיו� שיטתי ופרשנות בשיטת הניתוח שהוזכרה. בהתמודדות
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  : ניתוח צורני קטגוריאלימרואייני� סכמות – 2נספח מס' 

  

  

   שלוש דוגמאות לניתוח צורני קטגוריאלי, של שלושת המראייני� הראשוני�. בנספח זה

  

   (עבודה כ'אידיאל') 3שיי� לקבוצה מס'  – מנח� 01

  (עבודה כ'מוצא') 2לקבוצה מס'  שיי� – שלומי 02

  (עבודה כ'אילו+') 1שיי� לקבוצה מס'  – ישראל 03

  

  הניתוח מופיע בטבלאות בשלוש העמודי� הבאי�.
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  מנח� 01

  ניתוח  חלוקה נושאית

  צורה  תוכ�  תת נושא  נושא
משמעות 
 העבודה

  

"מכור" לעבודה, עובד כי הוא נהנה מזה, מרגיש   למה אני עובד?
שליחות. מתאר את עצמו כהייטקסט בכ� ער� ו
  טיפוסי.

שפה חילונית, "הייטקסטית", בחירת 
מילי� השגיות (לא יעקפו אותי, מקו� 
ראשו�, לא יעזור לה�, אתגר). דיבור 

ברגש ובהתלהבות המעידה על תחושת 
שליחות (ער� חיי�, הצלתי את הלקוח),  

הדגשת הניגוד ביחס לנשי� חרדיות, 
  חה.דיבור שוט#, חסר מנו

שאיפה 
  להתקדמות

הישגי מאוד. חיפוש אחרי התרחבות במישור 
הרוחבי (לא ניהול), חיפוש אחר התרחבות 

  לעולמות תוכ� נוספי�.
שאלת מליו� 

  הדולר
העבודה לא מונעת מצור� כלכלי אלא מתכונה 

  פנימית.
זהות מול 

 הארגו
  

הזדהות או אי 
הזדהות ע� 
  ערכי הארגו�

�: מחד דיבור בשבח יחס אמבוולטי לארגו
ולויאליות, מצד שני מודעות לכ� שהארגו� יפטר 

  אותו בהתא� לנסיבות.
  

מדגיש את ההבדל בינו לבי� החילוני� 
(מתלהבי� מכל איזה ג'אגאט), מתאר 

במילי� חיוביות מאוד את ההתייחסות 
בחברה (נעמדי� על הרגלי� האחוריות, 
אי� מי שיגיד לא). מתאר את הער� שלו 

במילי� פרקטיות (תוצר,  לארגו�
  )ת, הסתכלות אובייקטיביהפרודוקצי

היחס של 
החברה לאד� 
  שומר מצוות

  התחשבות יוצאת מגדר הרגיל. –מתאר אוטופיה 
Critical Incident   :)1 מתאר מקרה שבו נסע (

לחו"ל ולא היה אוכל כשר, והחברה החזירה 
אותו לאר+ למרות עלויות הטיסה "מהיו� 

  לויות ששולמו על הכנסלהיו�", והע
) כשהיה בשנת אבל, שכרו עבורו רכב בחו"ל 2(

  שיגיע לתפילות
טק �ארגו� ההיי

כמערי� ביצוע 
  (פרודוקציה)

, התוצר. הטק על הפרודוקצי�מתייחס לדגש בהיי
אי� משמעות לאד� הפרטי, אלא התגלות 

  על העבודה תאובייקטיבי

היחס 
לחברת 
המוצא 

(החברה 
  החרדית)

לימוד  חשיבות
 התורה

  

מאמי� בחשיבות לימוד התורה כבסיס, כייסוד. 
מאמי� שבאופ� עקרוני כול� צריכי� לעבוד, ע� 

זאת טוע� שצרי� לשמר גרעי� תורני, משלב 
  לימוד תורה ע� עבודה. 

  

משתמש בדימויי� מהמקורות כדי לבסס 
כול� עבדו, התנאי�,  את טענתו (

), משתמש האמוראי�... כול� עבדו
נשבר לי � קשות לתיאור המצב (במילי

) ובמילי� קשות כלפי מהשנאה והטינה
בא נשאיר את האנשי� ההנהגה (

הבינו , טיפשי�: אי� שכל אי� דאגות
שכדי להחזיק את האנשי� צרי� להחזיק 

משתמש בדימוי�  .)אות� ע� ראש למטה
לא הממצבי� אותו במקו� אמבוונטי (

הול�  , יוכל לשחות כל הזמ� נגד הזר�
), משלי� שפה "הייטקסטית" י� הטיפותב

לתיאור השינוי שהוא מציע לעול� 
ה� לא עובדי� ע� תוכנית הישיבות (
אי� מבחני� חיצוני�, א# אחד  ,מסודרת

לא עוקב ורואה את ההתקדמות, אי� 
  )עובד האינרציהכוח  ,דירוג למוסדות

ביקורת על 
אתיקת 
העבודה 
 החרדית

  

בחברה הרבה ביקורת על היחס לעבודה 
החרדית, טוע� שהפילוג בי� הציבור העובד 

והלומד נעשה בכוונה, טוע� שההנהגה חוטאת 
  בנק' האלו, חושב שלא כול� צריכי� ללמוד

  
חינו�, משפחה 
או לא� הייתי 

 שולח את ילדי?
  

בסיס תורני, לא לנתק מהמסגרת, מהציבור, ע� 
  זאת רוצה שילכו לעבוד (שלא יחיו במחסור).

Critical Incident:  לא  –שידוכי� של הילדי�
רוצה לשקר שהב� ילמד תורה, בשביל השידו� 
הראוי, כי מאמי� שהב� יצא לעבוד. מצד שני 

החינו� בסמינרי� דוח# את הבנות ה"טובות" 
ילמדו עד החתונה  –לנישואי� לאבר�. התוצאה 

  ואח"כ יעבדו.
  

מגמות של 
 שינוי

  

מכוח יש לשנות את עול� הישיבות שפועל 
האנרציה, מציע להכיל עליו מבחני� חיצוניי� 

  ובקרה.
 תמרו
 �בפועל 
כיצד 

מתמודדי
 �

 העובדי�
  

קונפליקטי� 
 והתמודדויות

  

מאמי� ב"לא לבלוט, להיות ע� הזר�, מוחה נגד 
  ה"הסתרה". של� ע� המקו� בו הוא נמצא.

Critical Incident : "חובה  –"טלפו� כשר
ת חינו�, נדרש להצהיר כדי להתקבל למוסדו

לעבודה טלפו� ע� אינטרנט. פתרו�: שימוש בשני 
טלפוני�. לא מאמי� בלהסתיר מהילדי� (בניגוד 

  לחבר)

בחירת מילי� שמלמדת כיצד אפשר 
לטענתו להימנע מקונפליקט (קומו� סנס, 

לא לבלוט, להיות ע� הזר�, להימנע 
מלהיות מותג), מצד שני מילי� 

 שמדגישות את חוסר ההשלמה ע�
הסתרה (זה מה שאני), ניכר זלזול כלפי 

דברי� מסוימי�, כמו הטלפו� הכשר 
(צרי� אסמאסי�, צרי� לחיות, א� הייתי 

מאמי� בטלפו� החרדי). בחירת מילי� 
המתארות יכולת מקצועית (אני שוחה 

 בחומר, אני אד� טכנולוגי)
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שלומי 02  
 ניתוח חלוקה נושאית

 צורה תוכ� תת נושא נושא
משמעות 
 העבודה

 

למה אני 
 עובד?

בעבודה יש יותר מפרנסה, יש ג� עניי�, 
שאיפה לעשות דברי� מיוחדי�. המניע 

אבל "א� כבר אז  –הראשוני היה פרנסה 
כבר". ע� זאת הדגשת החשיבות המשפחתית 

 ע"פ העבודה.

מילי� שמעידות על תחושת שליחות וער� 
בעבודה ג� א� לא נאמר (רוצה להרגיש שאתה 

דברי� יוצאי דופ�, דברי� מענייני�, מפתח 
דברי� מתוחכמי�,  אתה מרגיש ע� זה טוב ע� 
עצמ�, אתה יכול להסתובב ע� גב זקו#). מילי� 

המעידות על הערכה ואולי הערצה את בת 
טק (היא חרדית, פשוט �דודתו שמנהלת בהיי

 קשוחה יותר)

שאיפה 
 להתקדמות

שאיפה חזקה להתקדמות, לא עומד 
חרדיות"ב"סתירה ל  

שאלת מליו� 
 הדולר

הטכנולוגיה מעניינת כשלעצמה, רצו� לפתח 
אפ, לא מאמי� שיהיה מסוגל לחזור �סטארט

 וללמוד כל היו�.
זהות מול 

 הארגו
 

הזדהות או 
אי הזדהות 

ע� ערכי 
הארגו� 

והעובדי� 
 האחרי�

הארגו� דווקא לימד אותו על חילוניות 
ית ערכית, בשונה ממה שלמד בגישה החרד

 הנוטה לפסילת האחר

בחירת מילי� תקיפות לתיאור היחס של 
החברה החרדית לחילוני� ( הגישה החרדית 
תמיד הייתה  שעל ידי לפסול את האחר אתה 

כול�  � תאדיר את עצמ�, ככה הגישה החרדית 
אלה לא טובי� ואלה לא טובי�... –מסביב 

 תשמי+ אותו ותשמי+ אותו...).
ילי� סלחניות ( אי� כלפי החברה הוא נוקט במ

לה� מושג ירוק,  היא ניסתה אבל היא פשוט 
לא יודעת,  אי� לה� מושג, היא לא יודעת, לא 

כעסתי עליה,  רואי� שה� ניסו, חרדי� זה יותר 
 קשה)

היחס של 
החברה 

לאד� שומר 
 מצוות

מתאר חוסר הבנה של החברה את הצרכי� 
 של העובד החרדי.

שר, וביקשו אמרו שידאגו לאוכל כ –דוג' 
מה� לקחת אוכל מפלאפל לא מהדרי�, סיור 

 טעימות
ארגו� ההיי�
טק כמערי� 

 ביצוע 

 עובד להביא תוצאות, אז עובד הרבה שעות

היחס 
לחברת 
המוצא 

(החברה 
 החרדית)

חשיבות 
לימוד 
 התורה

 

לימוד התורה הוא הדבר החשוב ביותר, 
מערי� את מי שמסוגל, מאמי� שהוא באופ� 

מסוגל. ע� זאת כל אד� צרי� "רקע אישי לא 
תורני חזק" שמאפשר להיות אד� חרדי, אבל 

 לא לעשות את זה א� לא מסוגלי�.

מתאר את החברה החרדית והחינו� החרדי 
כחברה יותר מעודנת  פשוט גישה יותר עדינה,  

) לעומת קשר בי� בני הזוג, לדעתי, יותר מכבדת
 ישה החילונית (אי� שאני שומע את החברהג

שלי בעבודה מדבר ע� אשתו בטלפו�, אני לא 
). מתאר אשתי בטלפו�הייתי מדבר ככה ע� 

בהשלמה את זה שהוא לא לומד תורה (א� 
אתה היית באמת אוהב את זה אז היית מרגיש 

בזה סיפוק מלא, וכנראה שאתה לא מיועד 
להיות גדול הדור, אני לא רוצה להיות כזה). 

דוג'  –בנוי לזה) משווה לר+  תריאטלו� (אני לא 
משתמש בדוגמא מהעול�  . מהעול� החילוני

התורני (רבי נת� צבי פינצ'וק ש"נתפס" לתורה 
ברגע האחרו�), בחירת מילי� מזלזלת כלפי 

העסקני� (אנשי� שה� אפס, מסכני�) ומילי� 
שמראות על אמונה בצדקת הדר� (ברגע שאתה 
יודע שאת עושה נכו� קפו+ לי, לא אכפת לי מה 

חושב), ומילות חמלה על האברכי�  אתה
ש"תקועי�" (חמיו ואבא שלו מישכנו את 

המכנסיי� והגרביי� שלו כדי לקנות לו דירה,  
הוא כבול, וכל החיי� שלו הוא יהיה במצב [...] 

כזה של החמצה), משתמש בגו# פעיל ושפה 
נלהבת כשהוא מדבר על ליצור שינוי (נייצר דר� 

מוכ� לקנות את חדשה,  חרדי� אמיתיי� שלא 
חרדי, יותר  הזבל הזה. אני לא מוכ�! אני אשאר

מישהו אחר  חרדי ממ�, כי אני לא משמי+
  בשביל להאדיר את עצמי)

ביקורת על 
אתיקת 
העבודה 
 החרדית

 

ביקורת קשה על הגישה ששולחת את כול� 
ללימוד כי אולי מישהו יהיה גדול הדור. 

 וביקורת קשה מאוד על העסקני� המשבשי�
את דברי הרבני� ויוצאי� נגד האוכלוסייה 

העובדת, כדי להאדיר את עצמ�.  טוע� 
לא מוצאי� את  –כישנ� אברכי� ללא מוצא 

עצמ� בלימוד, א� כבר לא יכולי� לצאת 
 לעבוד בשל התמיכה הכלכלית שקיבלו בעבר.

חינו�, 
משפחה או 
לא� הייתי 
שולח את 

 ילדי?
 

ברור  – צרי� לראות לפי הנטייה של הילד
שהאופציה המועדפת היא לימוד, אבל א� 

יש צרי� להיות כנה ולחשוב על  –לא 
 אופציות שיוכל להתפרנס

מגמות של 
 שינוי

מדבר על יצירת דר� חדשה, חרדי� עובדי� 
שה� חרדי� לא פחות, חוסר תלות 

בעסקני�, לא להשמי+ אחרי� במטרה 
לאדרה עצמית, מוכ� לשל� על כ� מחיר 

מה פחותה לילדי�)(חינו� בר  

 תמרו
בפועל � 

כיצד 
מתמודדי� 

 העובדי�
 

קונפליקטי� 
 והתמודדויות

לא רוצה להיות האד� שמעיר, שדוח# 
 לשינוי, מאמי� שע� הוותק ירגיש יותר בנוח

מתאר את עצמו כייחודי ומוכשר בהשוואה 
(אני לא דוגמא, זה לא מתאי� לכל אחד). לשאר  

בחינת דר� 
 פעולה

 

מזמי� חברי� מהעבודה אליו הביתה, יוצאי� 
 יחד לשבת, שומרי� על האווירה

 האני 
 

לא מהווה דוגמא, בי� הבודדי� (כ� 4%) 
שסיימו את התוכנית למהנדסי�, טוע� שלא 
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 מתאי� לכול�
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ישראל 03  
 ניתוח חלוקה נושאית

 צורה תוכ� תת נושא נושא
משמעות 
 העבודה

 

יל צור� כלכלי לטענתו עובד בשב למה אני עובד?
טק �"מובהק", יש לו חרטה שבחר בהיי

ולא בעול� העסקי� שהיה מספק את 
 הצור� הכללכלי בצורה טובה יותר.

מתייחס ליציאה לעבודה בגו# סביל 
(זה לא בידיי� שלי, צרי� לחת� אות�, 

אני לא רואה בזה תכלית), מצד שני 
מתייחס לעצמו בעבודה כאד� ע� 

אני פעיל ( �הרבה מוטיבציה 
הסטארטפיסט האופיני, אני מאוד 
 מאוד משיג� במידה גדולה אפילו).

בשאלת "מליו� הדולר" התשובה מאוד 
 מבולבלת ולא קוהרנטית.

שאיפה 
 להתקדמות

באופי מאוד משיג�, אבל צרי� איזו�. 
אמביציונר. 'איש דרכו לכבוש'. גבר יותר 

 צרי� את ההתקדמות.
שאלת מליו� 

 הדולר
כי לא היה חוזר ללמוד כל  בהתחלה טוע�

היו�, כנראה היה משלב בי� עסקי� 
ללימוד. אח"כ מסביר כי היה יושב ולומד 

 רוב היו�, או עוסק בפעילות תורנית. 
זהות מול 
 הארגו

 

הזדהות או אי 
הזדהות ע� ערכי 
הארגו� והעובדי� 

 האחרי�
 

טק: � מציג תמונת עול� חצויה ביחס להיי
מורעל. מצד שני מחד פטריוט של החברה, 

הרבה ביקורת כלפי אורח החיי� החילוני, 
התרבות המערבית. לטענתו היציאה 

לעבודה היא ויתור ערכי. מדגיש את עול� 
החסד החרדי (גמ"חי�, תרומה לקהילה), 

 לעומת הערכי� החילוניי�

משתמש בשפה חילונית מאוד לגבי 
העבודה, ומתאר אותה באופ� חיובי 

צבא אבל אני כבר מאוד (אני לא עשיתי 
למדתי פה את המושגי�, כ�? אני 

הייטקיסט מורעל, כמו שאומרי�. אני 
אוהב, חולה עבודה, אני אוהב את זה. 
אני חי את זה מאד), ע� זאת מתייחס 
באופ� שלילי ליציאה לעבודה של אד� 
חרדי, יש שימוש רב בשאלות רטוריות 
בהקשר הזה (על מה, איזה ערכי� אתה 

שביל להיות נאור ולהיות מוכ� לוותר ב
ב� אד� שמסוגל לפרנס את עצמו? מה 

זה שווה שאתה תתפרנס ואחר כ� 
אתה תהיה פחות חרדי והערכי� של� 

 יתקלקלו?).

היחס של החברה 
לאד� שומר 

 מצוות

א� כי לא מצפה מהחברה ליחס מיוחד (
)יש תנאי� נוחי�  

ארגו� ההיי�טק 
 כמערי� ביצוע 

 

טק מערכי� טאלנט, �ימציי� כי ארגוני הי
 הדגש הוא על היכולות הטכנולוגית

היחס 
לחברת 
המוצא 
(החברה 
 החרדית)

חשיבות לימוד 
 התורה

 

טוע� שלימוד תורה הוא הדר� היחידה 
 לשמר את הערכי�, והפרנסה מהשמיי�

בי לליברליות כדבר מתייחס באופ� עק
שלילי (ברגע שאתה נות� ליברליות אז 

ערכי�), א� הליברליות שוברת את ה
למרות שאומר שמחנ� את ילדיו 

לתורה, ניכר כי הוא רואה חשיבות 
בידע כללי (תהיה חרדי עד הסו# על 

תהיה טמבל, טפטפתי לילדי� שלי את 
היכולות האלה, את התפיסת עול� 
ההייטקיסטי הזה של לתפוס דבר 

ג� כא� שפה  –טכנולוגי, לפרק אותו) 
 חילונית. הדוגמא שהוא מביא ע� זאת

 היא מהעול� התורני (רב עזריאל)

ביקורת על 
אתיקת העבודה 

 החרדית
 

אומנ�, ככלל נכו� לחנ� את כול� לתורה, 
א� יש לו ביקורת על היחס למי שלא 
מסוגל. לטענתו, ע� זאת, לטענתו אי� 

ברירה, כי פתיחת השערי� היא בעייתית. 
אולי צרי� לתת יחס אחר,  –לפרטי� 

 מביא כדוג' את הרב ש�
חינו�, משפחה או 
לא� הייתי שולח 

 את ילדי?
 

ככלל, מחנ� את הילדי� לתורה. בוודאי 
שלא לצאת לעבוד בגיל צעיר. ע� זאת, 

טוע� כי אי� בכ� סתירה לידע כללי, 
להעשרה עצמית. טוע� כי הוא מטפט# 

טקסטית".�לילדי� תפיסה "היי  
 מגמות של שינוי

 
מספק על מודל של עבודה ביו�, אבל 

אברכי� בלילה. מאמי� שהמודל יכנס ג� 
 באר+.

 תמרו
בפועל � 
כיצד 

מתמודדי� 
 העובדי�

קונפליקטי� 
 והתמודדויות

 

אד� צרי� להיות פיקח: לא להיכנס 
לפיתויי�, לא להכניס את עצמו לניסיו�, 

יש הלכות שאמורות לשמור כמו "ייחוד", 
 צרי� משמעת עצמית

 מתייחס להייטק כניסיו� לאד� חרדי
(פיתויי�, ניסיונות), אבל מפריד בי� 
האישי לכללי (אי� דברי� שאני לא 

 יכול להתמודד אית�).
מדבר בשתי "שפות" שונות, מצד אחד 

מאוד חרדי (ממשיכי� לחיות כמו 
אברכי�, לא הול� לשו� מקו� בלי 
חליפה וכובע, שאיפה להיות תלמיד 

 –חכ�, לא רוצה לסוע לחו"ל) מצד שני 
יולונית (מורעל, טקסטית ח� היי

טכנולוג פריק, א� היה לי כס# לא 
היית יכולה להיכנס לבית שלי מרוב 

 גאדג'טי�)

הפרדה מודעת: בי� בית לעבודה. החליט  בחינת דר� פעולה
 להמשי� ולחיות כמו אבר�.

מתאר את עצמו מצד אחד כמורעל ופריק  האני
של טכנולוגיה, היה לו ברור שיצליח 

ד שני טוע� כי השקפת בתחו�, חנו� ומצ
העול� שלו לא השתנתה. היותו חרדי 

עוזרת בעבודה כי יש יכולת 
אינטלקטואלית ויכולת להתמודד ע� 
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 מורכבויות.

  37ניתוח תחו�: יציאה לעבודה – 3נספח מספר 

 )Y( טק�יציאה לעבודה בהיי: מונח מכסה

  )X, ער� (: פרנסה, צור� כלכלי, חוסר התאמה לישיבה, אידיאלמונחי� נכללי�

  Y�הוא סיבה ל X: קשר סמנטי

  

X   הוא
מופיע   Y  סיבה ל

 אצל
 ציטוטי�

  פרנסה
(בהטיות 

  שונות)

זאת 
סיבה 

  עיקרית

ליציאה 
לעבודה 

�בהיי
  טק
  
  
  
  
  

יחזקאל 
)3 (  

הצור� מצד זה שיש לי משפחה גדולה וצרי� לחת� אות� 
  מובהק. צור� כלכליאות� [...]  לפרנסוצרי� 

אני עושה את זה רק בגלל שאני צרי�  –שלי אומר האידיאל   )4דוד (
  לפרנס את המשפחה.

אפשר להגיד שזה היה לית ברירה. כ�, היה צרי� כס#, היה   )5מאיר (
זה לא מה שהייתי בוחר לעשות א� לא הייתי  פרנסה,צרי� 

  צרי� פרנסה.
ואני צרי� כ�  שהתכנית הכלכלית שלי לגמרי נשברהראיתי   )9נחו� (

  לגמרי. פרנסהתל
לעסוק בחינו� יותר מוש� אותי, אני ג� עושה את זה [...]   )10אבי (

את המשפחה. יש לי עוד שני ילדי� בבית.  לפרנסאני צרי� 
  יש לי אחריות משפחתית.

, כאילו זה להתפרנסאני בהשקפתי הער� של עבודה זה רק   )11צבי (
מסוימת  לא שמעבר לזה, ואני רוצה לשי� את זה במסגרת

  שזה עבודה וזה לא החיי� שלי.
אמציה 

)18(  
אני צרי� לצאת לעבודה, ניסיתי לתמר� כל  פרנסהשלצור� 

עוד אני יכול ג� להיות בכולל וג� לעבוד. זה היה בלתי 
  אפשרי.

זאת 
סיבה 
  משנית

זה הכי קל, כס# וזהו. אבל אני  פרנסהא� אני אגיד רק   )13יאיר (
  מיתיחושב שזה לא יהיה א

, אשתי כ� עובדת במשרה מלאה, אבל פרנסהוכ� הייתי צרי�   )14רוני (
בשכר מינימו� היא עבדה. ג� זה אני מניח היה גור� למרות 
שזה לא נאמר אני מניח שזה היה בתת מודע [...] אני לא 
יצאתי רק בגלל כס#. יצאתי כי לא הייתי מסוגל ללמוד יו� 

  של�.
, לפרנס את המשפחה של� בכבוד, ובגלל פרנסה רוצהשאתה   )2שלומי (

זה בכלל הלכתי לעבוד. אבל אחרי שאתה כבר בפני� אתה 
  רוצה להרגיש שאתה עושה משהו מעניי�, שזה מעניי� אות�.

  הבית פרנסתאמרתי אני אתחייב לעזור ב  )15משה (

קושי ע� 
המסגרת 
  התורנית

  
  
  
  
  

זאת 
סיבה 

  עיקרית
  
  
  
  
  

. זאת אומרת, מישהו שאת רואה עכשיו לא מיועד ליזה   )2שלומי (
 160מרתו� � , או איזה אולטראטריאתלו�מישהו שר+ 

אני רוצה להיות כזה? כל הכבוד לו, בנאד�  –קילומטר 
עשה... אבל אני ממש לא רוצה להיות כזה. לא שאני ממש 

  .אני לא בנוי לזהלא רוצה ללמוד תורה כל היו�, אבל 
אז יותר מדי לישיבה ולכל המערכת. [...] ב�  ברתילא התח  )6מני (

  אד� צרי� לעשות א� עצמו משהו.
זה לא עבד לי הלשבת וללמוד  זה לא עבד לי,אבל תכל'ס   )8זאב (

ברצינות מבוקר עד ערב. יכול להיות שא� לא... יכול להיות 

                                                           
  המסגרות  מהוות את הקטגוריות בפרק הראשו�, בהתאמה. המסגרת הראשונה תואמת ל"עבודה כאילו+" וכ� הלאה. 37
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שכ� הייתי יכול למצוא איזה דר� אי� כ� לעשות את זה ואי� 
  יאות זה לא עבד.זה, אבל במצ

נגיד ככה הגדרה כזאת כי אני לא  מיציתי את עצמי בכולל,  )14רוני (
יודע אי� להגיד. הייתי הרבה שני� ודי מציתי את עצמי 

  שמה [...] בא נגיד שאני לומד הרבה פחות ממה שהייתי.
א� הייתי מאמי� שהייתי יכול להיות בישיבה וללמוד   )17יחיאל (

לא הייתי עושה את זה. היה שלב שפשוט באמת, הייתי 
או שאת יכולה להגיד, הבנתי שזה פחות  מסוגל יותר,
  מתאי� לי.

מיכאל 
)20(  

אי� לי א� היה לי את הכוחות הייתי ג� יושב ולומד, אבל 
  את הכוחות.

זאת 
סיבה 
  משנית

  , צרי� לסיי� דברי�.קשה לי יותר ללמוד לש� הלימוד  )15משה (

[בישיבה] או שמה.  נגמר לי הסוסאישית, אני לא יודע א�   )13יאיר (
יש לזה הרבה פרמטרי� אחת היא המסגרת שהייתי בה, 
כבר הפסקתי להיות בכולל ה"רגיל" מה שנקרא, ועברתי 

  להיות בישיבה קצת אחרת.

אידיאל 
  / ער�

  

זאת 
סיבה 

  עיקרית
  
  
  
  

אפילו  זאת תכונת אופי. יש אנשי� שנהני� מעבודה.  )1מנח� (
חופשי� קשה לי לצאת, עד כדי כ�. אני לא יכול לשבת 

  ער� חיי�.בבית. זה סוג של 
אבל אני כ� רואה בשילוב של לימוד פלוס... של עבודה פלוס   )7חיי� (

לימוד שזה מה שאני משתדל מאד לעשות היו�, אני רואה 
בזה אתגר גדול שלא הרבה אנשי� יכולי� לעשות אותו. 

, והמשמעות של העבודה בעיניי מעבר לזה והוא ג� חסר
אני רואה שאני צרי� לפרנס את המשפחה, שאני חושב... 

  בזה סוג של אידיאל
זה חלק מההסכ� . העבודה קודמת להכל. חייבי� לעבוד  )12יצחק (

שלי. [..] אני... אגב, ג� הלכתית זה מורגל, כאילו ברמת 
י� א� אני העקרו� ההלכה אומרת שאפילו להתפלל לא צר

  כרגע נמצא באמצע עבודה.
המטרה שלי בחיי� זה לעבוד את ה' יתבר�. חלק מלעבוד   )16אהרו� (

אותו זה להקי� משפחה ע� ילדי� שג� ה� יקיימו תורה 
צרי� להתפרנס, אני לא מכיר ומצוות, בשביל הדבר הזה 

של לימוד תורה הוא לא אפשרי  ל[...] האידיא דר� אחרת
  לי שאלה בכלל שאני צרי� לעבוד.כלכלית, אי� 

ויהודה 
)19(  

זה לא יכול לעבוד, העול� לא יכול להתקיי� ככה. אנשי� 
מאמיני� שהדר� שלנו היא צריכי� לעבוד. אנחנו בהחלט 

[...] מישהו צרי� לפרנס, נשי� צריכות להיות בבית  נכונה
לגדל ילדי� כי יש ג� משפחות גדולות. זה לא יעבוד. 

  נ"� זה בטח לא היה ככה.בתקופת הת
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  נספחי� שוני� 9.2

דוגמאות לשאלות לרבני� – 5 נספח מס'  

 

  

  מתו�:

http://www.ykr.org.il/modules/Ask/answer/7398 ,  

http://www.ykr.org.il/modules/Ask/answer/8485  

 30/7/2014�נדלה ב
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  כללי הנהגה במקומות עבודה –6נספח מס' 

 כללי הנהגה במקומות עבודה

במקומות עבודה רבים, מצוי שעובדים יחדיו אנשים ונשים, מצב זה עלול להביא למכשולות חמורים בשל 

, לכן לכתחילה, גם הצריכה לעבוד מחוץ לבית, לא תעבוד כלל הקירבה התמידית בין העובדים והעובדות
במקום שישנם גברים. ורק בשעת הדחק ודיעבד, תשאל רב מובהק על מקום העבודה המוצע, האם לפי תנאי 
המקום והמצב, העבודה בו מותרת. אמנם פשוט שיש להקפיד מאוד על כללי הזהירות המפורטים להלן, 

ומר אם נמצאים שם שאינם כאלה), כדי לשמור על גדרי הצניעות ולקיים דין השו"ע (אפילו בין חרדים, וקל וח
 (אבה"ע כ"א א', ובבי' הגר"א).  "הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו"

הכללים הכתובים כאן, הם היסודות של הרחקה בין אנשים לנשים, שהיו ברורים ופשוטים אצל כל שומר תורה 

  ואינם חומרות, אלא מעיקרי התורה, שלא להכשל בדברים חמורים.ומקיים מצוותיה בדורות קודמים, 

    

  הנהגות למניעת קירוב דעת וידידות

א. עובדים ועובדות לא ישוחחו יחד על נושאים שאינם נוגעים ישירות לתפקידם (בעניני חדשות, פוליטיקה וכדו', 
שמשתתפים בה כמה עובדים, וק"ו ואפילו לא לנסות להחזיר אחד מהעובדים בתשובה). הדבר אסור גם בשיחה 

  בשיחה ביחידות בין עובד לעובדת.

  יש להזהר מלשוחח שיחות שאינם מעניני העבודה גם בפגישה אקראית ברחוב או בטלפון.

  ב. כל דיבור הנצרך לעבודה, צריך להתבצע בצרוה מאופקת, ללא כל סממן של קירוב הדעת ויחס אישי.

  נות או קלות דעת.אין לשלב בשיחה בדיחות, דברי ליצ

ג. מחוץ לשעות העבודה, יש להמנע מלנהל שיחות טלפון בין עובד לעובדת אפילו בעניני העבודה. (ובמקום הכרח, 
  ראוי שהעובד ימסור את ההודעה לעובדת ע"י בעלה או אביה).

מר', 'הרבנית' או ד. לא יפנו אחד לשני בשמות פרטיים או בכינויים, אלא רק בשם המשפחה, ורצוי בתוספת 'הרב' '
  'גברת'.

ה. אסורה אמירת שלום בנוסח אישי, כגון: "שלום לך", להתראות" וכדו'. אך אפשר לאמרם בצורה כללית 
כגון:"בוקר טוב" ו"שלום" וכדו', (ויש להקפיד על סגנון רשמי ולא ידידותי ואישי, משום שהתיחסות אישית מביא 

  ת חמורים.לקירוב הדעת ביניהם ועלולה להביא למכשולו

ו. כאשר מנהל (או מעביד) רוצה לשבח עובדת על מסירותה וכוד', יכול הוא לשבח את העבודה שנעשתה כראוי, 
  אבל אסור לו לשבח את העובדת בתארים אישיים.

ז. שמירת המרחק בין עובדים לעובדות מחייבת שלא ליצור קשר בין משפחות העובדים והעובדות (כגון: ביקורים 
  יניהם, טיולים מאורגנים משותפים, נופש משותף בבתי מלון וכדו').משפחתיים ב

    

    

  חובת השמירה על מרחק בעת העבודה

  א. במדת האפשר ראוי להמנע מהושטת דברים מיד ליד, אלא יש להניחם על השולחן וכדו'.

שהביאה מהבית ב. אין לעשות אחד לשני שרות כל שהוא (כגון: לקנות עבורו מאכל מהמכולת או לכבדו ממאכל 
  וכדו'), מלבד כאשר יש תורנות מיוחדת לקנות עבור כל העובדים, (אין בדבר יחס אישי).

  ג. לכתחילה צריך להקצות חדרים נפרדים לעובדים ולעובדות.

אם אין הדבר מתאפשר, צריכים הם לשבת בשני שולחנות נפרדים כשביניהם מרחק ניכר, ובשום אופן אסור 
  חן אחד, וק"ו שלא ישבו זה מול זה (בין בשעות העבודה ובין שלא בשעות העבודה).לשניהם לשבת ליד שול

  ד. לא יאכלו העובדים והעובדות במעורב (חדר אחד בלא מחיצות), אלא יאכלו בהפרדה, או בזמנים שונים.

(אלא אם כן  וכן לא תגיש עובדת אוכל לעובדים, או להיפך, ובודאי שאסור למזכירה להגיש קפה או תה וכד' למנהל



112 

 

היא ממונה מטעם המפעל להגיש לכל העובדים בשווה, וגם אז תקפיד לא להגיש לפניהם ממש, אלא במרחק 
  מה).

ה. בחדר ה"תה" וכדו' לא ישתו או ישהו יחד באותו זמן, וכן יש לייחד מקום נפרד לגברים ולנשים לתליית מעילים 
  ותיקים.

הם, יש לשמור על מרחק ביניהם, שלא לעבוד או לעמוד קרוב מדאי ו. בכל מצב בעבודה או כשצריכים לדבר ביני
  זה לזה.

    

  אסיפות בעניני העבודה

  א. באסיפות עובדים או בכל התכנסות אחרת, על גברים ונשים לשבת בנפרד.

ב. אין לערוך לעובדים מסיבות, ארועים וטיולים, ואין להשתתף בהם, אלא א"כ נערכים לאנשים לחוד ולנשים 
  בזמנים שונים או במקומות שונים. -לחוד

    

  הדרך לעבודה וממנה

 - א. אין למנהל או לאחד העובדים להסיע במכוניתו עובדת או כמה עובדות (וכן להיפך), לא בשכר וק"ו שלא בחינם
  לעבודה, לבית ולכל מקום שהוא.

ועל הנשים להקפיד  ב. כשיש הסעה מאורגנת לעובדים, רצוי לכתחילה שתהיה הסעה נפרדת לגברים ולנשים,
  למעט בדבור עם הנהג.

ג. כאשר אין אפשרות להסעה נפרדת, יש להקפיד שלא ישבו אנשים ונשים בספסל אחד, ופשוט שלכתחילה ישבו 
  האנשים מלפנים והנשים מאחור, ולא ישוחחו ביניהם בזמן הנסיעה.

  ד. יש להקפיד שאשה לא תשב במושב הקידמי בסמוך לנהג, אלא מאחור.

מקום שחוזרים מהעבודה בשעה מאוחרת בלילה, יש למנות אדם מיוחד (חרדי), שישב ליד הנהג (שגם הוא ה. ב
  כדי למנוע איסור יחוד. -חרדי), וישאר אותו עד רדת כל הנשים

ולנוהגים (כהרמב"ם והשו"ע) שלהנצל מ'יחוד' דורש שיהו שלוש נשים ושלוש גברים, חובה עליהם לסדר שיסעו 
  אתם זוג נשוי.

    

  הלבוש בעבודה

א. אסור לנשים להגיע לעבודה בבגדים מהודרים, אלא בבגדים רגילים, צנועים ופשוטים, העונים על כל דרישות 
  ההלכה. כמו"כ עליהן למעט בתכשיטים ובושם (שלא יהיה מורגש), ומכל דבר המושך תשומת לב.

  ב. מפעם לפעם על האשה לבדוק אם חל שינוי בהתנהגותה ובלבושה.

י כך דרכו של היצר, היום אומר לו כך ומחר אומר לו כך, עד שאומר לו לך.." אם האוירה במקום גורמת להחליף "כ
  את הבגדים, לבגדים מהודרים יותר או צנועים פחות, אות הוא כי מקום העבודה זה פסול, ויש לעוזבו.

    

  הערות כלליות

צות העסקתה והתנאים הדרושים לכך (כגון: חדר א. העסקת מזכירה פרטית דורשת היתר של רב מובהק על נחי
  נפרד עבודה וכדו'). ולמעשה רצוי מאד שאשה לא תעבוד כמזכירה פרטית של מנהל, רופא וכדו'.

  ב. יש להקפיד מאד שלא לבוא לידי חשש יחוד, במקום שיש ספק לחשש זה, יש לשאול רב.

אין לעובד ועובדת  -שרבים רואים אותם מבעד לחלון) גם במקום שאין חשש יחוד (כגון: שרבים נכנסים ויוצאים או
  לעבוד יחד בחדר אחד שאין בו עובדים נוספים.

  וכן יש להקפיד שלא לבוא מוקדם מדאי או לצאת מאוחר, באופן שימצאו יחד במקום העבודה רק עובד עם עובדת.

  ת, אין להשתתף בהן.ג. שמחות פרטיות של עובד/עובדת, אשר אינן נערכות בהפרדה לפי כללי הצניעו

ד. שמחות פרטיות ואישיות יותר, (כגון יום הולכת, שבע ברכות מצומצם וכדו'), שלא הוזמנו אליו כל העובדים 
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  בשווה, אלא עובדת אחת, אין להשתתף בהם (אפי' בליווי בעלה), גם אם נערכות בהפרדה מוחלטת.

השפיע לרעה על הרוחניות, יש לשאול לרב ה. אם מרגישים שיש במקום העבודה מישהו או מישהי שמנסה ל
מובהק אם להמשיך לעבוד במקום זה, וברור שאם יש במקום עובד שאינו שומר על גדרי הצניעות בין העובדים, 

  בדיבור לא נקי או בהנהגה לא צנועה, חובה לעזוב עבודה זו, ופרנסה תבוא משמים.

פרטיים המעסיקים עוזרות בית ועובדות נקיון, מוטלת עליהם ו. בעלי חנויות, משרדים, צרכניות וכדו', וכן אנשים 
חובה מעיקר הדין להקפיד על לבוש העובדות (כולל עובדות שאינן חרדיות), שיהיה על פי כל כללי הצניעות, וללא 
קולות. כמו כן מחובת המעסיקים להקפיד על עובדיהם שישמרו את כל הכללים הנ"ל הלכה למעשה. גם על 

  ש ולוודא קיום תקנות אלו אצל נשותיהם.הבעלים לדרו

    

  ע"ז באעה"ח

  נסים קרליץ                שלמה זילברשטיין        שמואל הלוי ואזנר
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Abstract 

This paper deals with the issue of "The meaning of work" through the perspective of 

Ultra-orthodox men employed in the high-tech industry. The Ultra-orthodox community 

are a minority in Israeli society (about 9% of the Jewish population), and ultra-Orthodox 

men employed in high-tech companies are a very small minority (less than 1%). This 

thesis deals with multicultural relations in the labor market from the perspective of the 

minority. 

The high-tech industry is known for the dedication of its employees, their willingness to 

spend many hours at work, and for the rich social life available to the employees at 

work. In the ultra-Orthodox society in Israel men are expected to dedicate their time and 

energy to the study of the Torah (Jewish studies). Economic constraints and other social 

changes that the ultra-Orthodox community are currently undergoing lead many of the 

men to enter the work force, a few of the men work in the Hi-Tech industry. 

The purpose of the current research is an analysis of perceptions of the individuals 

belonging to a minority group in a multicultural society, while the ultra-Orthodox 

employed in high-tech are the case study through which the phenomenon will be 

discussed. The research deals with two questions: (1) What is the meaning of "work" 

perceived by the ultra-Orthodox employees who work in high-tech?, and (2) Whether 

workers experience conflict between the concepts of "work" perceived by the ultra-

Orthodox community and that  in the high-tech industry, and if there is a conflict, how is 

it settled. These two questions focus on individuals in a multicultural environment, from 

the perspective of a cultural minority in the society. 

The research method is a qualitative method that allows in-depth discussion of the work 

concept. This is required especially because these are complex concepts of a cultural 

minority group. The study is based on twenty-three interviews. Twenty with Orthodox 

men employed in high-tech and an extra three interviews with experts. In addition text 

analysis of publicized material dealing in ultra-orthodox employment was undertaken. . 

The analysis of the interviews included triangulation of methods of analysis: 

categorical-content analysis, categorical-form analysis, domain analysis and taxonomy. 

Another database that was used is various texts that deal with the integration of Ultra-

i.  
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Orthodox people in this industry. In this framework, 105 Halacha
40

 (Jewish law) 

questions to Rabbis (a Jewish law authority) regarding work in the Hi-Tech industry and 

six documents dealing with Halachic Guides for the Hi-Tech's workers were analyzed. 

The analysis was done according to the principles of Juxtaposition, Theoretical 

sensitivity and reflexivity. 

The findings regarding the first research question indicate that there are three main 

perceptions of the meaning of work: the first meaning "working as a constraint" 

characterized  the respondents that their perception of the need to work is forced by 

economic constraints despite that their ambition would have been to pursue religious 

studies; The second meaning "Work as a resort” characterized the respondents who felt 

exhaustion  or difficulties  in the religious studies and perceived work as a place to 

fulfill their individual abilities; The third meaning "job as an ideal" characterized the 

respondents who consider going to work, or a combination of work and Jewish studies, 

as the ideal way of life. These respondents challenge the conventional Ultra-Orthodox 

work ethic. These three themes defined three groups of respondents, which differed 

from each other in their experience of conflict and how they deal with it. Therefore, 

these categories are also used to discuss the second research question. 

As to the second research question, the analysis of the texts found two kinds of conflicts 

that characterize the Ultra-Orthodox worker: the first are "Halachic conflicts", when 

there is a gap between what is required under religious law, and the binding framework 

at work; The second are, "conflicts in the spirit of Halacha", related to the interpersonal 

and social relations in the high-tech industry which often deviate from the accepted 

halachic atmosphere. In the interviewee's answers, however, the conflicts "in the spirit 

of Halacha" stood out. In the first group, "Working as a constraint", it is evident that the 

difficulty is in facing secular society in the organization; Within the second group, 

"Work as a resort", the difficulty was in dealing with specific problematic situations as a 

minority in the organization; Within the third group " job as an ideal" the employees 

                                                           
40

halacha
 
is the collective body of Jewish religious laws derived from the Written and Oral Yorah.  

ii.  
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main conflicts are with the ultra-orthodox community, and maintain that the work ethics 

in the Ultra-Orthodox society should be adjusted.  

The findings about the various ways to deal with the conflict show variety in the 

reactions of the interviewees.. For purpose of discussion, the same distinction was made 

between groups as defined by the key themes of the meaning of work. In each group a 

dominant way of dealing with conflict was found: From the interviewees' answers from 

the  first group (forced to work) we found out that they use "separating" as a way of 

dealing with conflicts, separating included separation at the cultural level, personal level 

and interpersonal level, and in some of the interviewees there was more than one level 

of separation; From the interviewees' answers  in the second group (work as a solution) 

we found out that dealing with conflict was characterized by "passivity", a desire for 

integration, a desire to avoid friction and a forgiving attribute towards the employer was 

viewed; In the third group (work as an ideal) the dominant way of coping was 

"independence", characterized by independent and original thinking, halachic flexibility 

and introspection. 

The thesis findings emphasize a new direction in the theory that deals with the meaning 

of work. The innovation is focusing on individuals that belong to a cultural minority, in 

which the work ethics is completely different from the work ethics of their employer. 

While the meaning of work has been discussed mainly in an un-related way to the 

individual’s conduct in the organization and his former perceptions, this research 

highlights the importance of the meaning of work on additional aspects of the 

individual’s conduct in the organization and the formation of this meaning according to 

different work perceptions. 

Based on the findings and discussion in this study a scheme was proposed. The scheme 

presents three types of 'characters'. Depending on each of the different types the scheme 

examines the relationship between the meanings of work, the perceptions of conflict that 

arise among the individuals and the way that they choose to deal with conflict. 

 

 Keywords: The meaning of work, a multicultural society, Diversity management, 

Integration of minorities in the labor market, Yeshiva Students entry into the Workforce. 
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