
29

אמרי לי מי את ואומר לך מהי השכלתך: על הקשר בין תואר 
אקדמי לגיל נישואין בקרב נשים חרדיות בישראל

יהודית חסידה

תקציר

השכלה אקדמית היא גורם ממנף בשוק העבודה, ולפיכך בעקבות העלייה בשיעור השתתפות 
בחברה  מתמקד  הנוכחי  המחקר  עבורן.  להיות משמעותית  הפכה  היא  העבודה  בשוק  נשים 
החרדית בישראל ורואה בה מקרה בוחן ייחודי, שכן הנשים בחברה זו הן המפרנסות העיקריות, 
ויש מהן ציפייה חברתית כפולה: מחד גיסא להינשא בגיל צעיר ולהקים משפחה, ומאידך גיסא 
ולאפשר לבעליהן להמשיך בלימודיהם התורניים. המחקר מתבסס על  לפרנס את משפחתן 
נתוני סקר כוח אדם משנת 2008 ונתוני הסקר החברתי משנת 2018, והוא בוחן את הקשר בין 
גיל הנישואין לבין רכישת תואר אקדמי בקרב נשים חרדיות לאורך זמן. הממצאים מלמדים 
שלגיל הנישואין יש תרומה מובהקת להשגת תואר אקדמי, ושלנשים חרדיות שנישאו בגיל 
מאוחר יותר יש הסתברות גבוהה יותר להיות בעלות תואר אקדמי, הסתברות שגדלה עם הזמן. 
מסקנות המחקר מלמדות כי לקשר זה יש השלכות על עתידו של דפוס המשפחה המסורתי 
של החברה החרדית, אלא אם כן זו תשכיל להנגיש את הלימודים האקדמיים לבוגרות החינוך 

החרדי ולהציע אותם כחלק בלתי נפרד ממסגרות הלימוד המוצעות.
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מבוא

העלייה בשיעור הנשים שרכשו השכלה אקדמית לא פסחה גם על הנשים החרדיות בישראל. 
שלל  על  החרדית  בחברה  זו  מגמה  אחר  מתחקים  האחרונות  בשנים  שנעשו  רבים  מחקרים 
היבטיה, למשל: בחינת התרחבות ההשכלה האקדמית במגזר החרדי הן מצד שיעור הלומדים 
ללימודים  החרדית  החברה  של  יחסה   ;)2016 רגב,   ;2014 )מלאך,  הלימוד  תחומי  מצד  הן 
הלימוד  במוסדות  תרבותית  רגישות  של  קיומה  היעדר  או  קיומה   ;)2009 )הלר,  אקדמיים 
)טרכטינגוט, 2013(; בחינת המניעים והשיקולים שהובילו חרדים לפנות ללימודים אקדמיים 
2017(; תפיסות ותחושות של נשים חרדיות הפונות לאקדמיה )ליוש,  )רובין ונוביס־דויטש, 
2015(; ותמורות בשוק העבודה )רגב, 2016(. עם זאת, מרבית המחקר אינו מתייחס למאפייני 

דן  הוא  אין  וכן  שלהן,  הנישואין  לגיל  לא  וגם  אקדמיים  ללימודים  הפונות  של  המשפחה 
גיל  סיכוי לרכוש השכלה אקדמית, מהי תרומת  נשים שיש להן  הן אותן  כגון מי  בשאלות 

הנישואין שלהן לכך, ואם חלו שינויים במשתנים הללו לאורך זמן.
ההשכלה האקדמית הונגשה לנשים חרדיות בישראל באמצעות שני מסלולים: מאמצע 
שנות התשעים ניתן להן להשלים לימודים בתחום החינוך לתואר אקוויוולנטי, המקביל 
בדרגת השכר לתואר ראשון ).B.A; ריימן, 2017(, ומתחילת שנות האלפיים נפתחו להן 
מסלולי לימוד אקדמיים בתוך המגזר החרדי )הלר, 2009; מלחי ואחרים, 2008(. המסלול 
הראשון הוגבל רק לעוסקות בהוראה, ואילו במסלול השני נפתחו מסלולי לימוד מגוונים. 
זאת ועוד, עם השנים נדחק המסלול האקוויוולנטי לטובת מסלול של תואר אקדמי מלא 
בתחום החינוך וההוראה )ריימן, 2017(. שינויים אלו הדגישו את חשיבותה של השכלה 
שלהן  הצורך  על  וענתה  השנים  עם  שעלתה  מגמה  בישראל,  חרדיות  לנשים  אקדמית 
לפרנס כראוי את משפחתן בהיותן המפרנסות העיקריות בבית )פרידמן, 1991(. מעמדן 
של נשים חרדיות כמפרנסות עיקריות הלך והתבסס בחינוך החרדי בעקבות הרצון לשמר 
"חברת לומדים", כלומר מתוך הרצון שהגברים ימשיכו בלימודיהם התורניים גם לאחר 
נישואיהם )פרידמן, 1991(, דבר שהוביל לעלייה בשיעור השתתפותן של נשים חרדיות 
בכוח העבודה בד בבד עם עלייה ברמת השכלתן. עקרון המשך הלימודים התורניים של 
בישראל  החרדית  היהדות  של  העיקרית  לזהותה  הזמן  עם  הפך  הנישואין  לאחר  גברים 
של  התורה  עולם  את  לשקם  ונשגבת:  ברורה  מטרה  מתוך  נולד  והוא  השואה,  לאחר 
היהדות  לשימור  המאמצים  נמזגו  זו  במטרה   .)2010 )שאול,  החרבה  אירופה  יהדות 
באים  אלו  חברתית.  בדלנות  ומתוך  אדוק  מסורתי  חיים  אורח  קיום  ידי  על  המסורתית 
 לידי ביטוי, בין היתר, במוסד המשפחה המסורתי שבו נערים ונערות נישאים בגיל צעיר
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)פרידמן, 1991(, ובסגירות תרבותית הרואה באקדמיה סכנה רוחנית )דהאן ואבירם, 2010; 
רובין ונוביס־דויטש, 2017(.

המפותחות  במדינות  האחרונים  בעשורים  גברה  נשים  בקרב  אקדמית  השכלה  רכישת 
)Charles, 2011; Klesment & Van Bavel, 2015; Mischau, 2001(, ובתוך כך גם בישראל 
והיא הפכה להיות אחד הגורמים שנקשרו   ,)2018 ואבגר,  2015; לרר  ואחרות,  )בינשטיין 
 Bratti, 2003; Charles, 2011; Münch &( בהשתתפות נשים בכוח העבודה ובקידומן בו
Van Wijnbergen(. זאת ועוד, נמצא קשר בין רכישת השכלה לעלייה בגיל הנישואין מצד 

Bratti, 2003; Goldstein & Kenney, 2001( הילודה מצד אחר  ולירידה בשיעור   אחד, 

העדיפו  נשים   .)Isen & Stevenson, 2010; Kalmijn, 2013; Oppenheimer, 1997
ולדחות  משפחה  ולהקמת  לנישואין  משאביהן  הפניית  טרם  עוד  גבוהה  השכלה  לרכוש 
הסתירה  הילודה.  בשיעור  צמצום  הוא  למעשה  הלכה  הדבר  ופירוש  נישואיהן,  גיל  את 
שעומדת אפוא בין רכישת השכלה אקדמית לצורך השתתפות בכוח העבודה בקרב נשים 
התומכות בלימוד התורה של בעליהן, לבין מאפיינים חברתיים הנקשרים בחברה החרדית 
בישראל – דוגמת גיל נישואין ויחסה של החברה לאקדמיה – עומדת במוקד מחקר זה. 
המחקר הנוכחי מבקש לברר מיהן אותן נשים הפונות ללימודים אקדמיים, ואם חל שינוי 
בגיל הנישואין שלהן במשך הזמן – טרם פתיחת המסלולים האקדמיים בתוך המגזר החרדי 
ולאחריה. לשון אחר, אם קיים קשר בין גיל הנישואין שלהן לבין הסיכוי שלהן לרכוש 
במגזר  וחברתיים  דמוגרפיים  היבטים  על  אור  לשפוך  עשוי  זה  מחקר  אקדמית.  השכלה 
מונגשים  להיות  החלו  הם  בתקופה שבה  בלימודים אקדמיים  הנקשרים  בישראל   החרדי 

לחברה החרדית. 

דת, מגדר והשכלה אקדמית
במשך שנים השכלה אקדמית הייתה נחלתם של גברים בעיקר, וכניסתן של נשים ללימודים 
 .)Mischau, 2001; Schofer & Myer, 2005( גבוהים קיבלה מפנה רק בעשורים האחרונים
מאז מלחמת העולם השנייה הלך והצטמצם הפער בין גברים לנשים בפנייה להשכלה גבוהה 
אקדמית  השכלה  בעלות  נשים  של  שיעורן  עלה  אף  השנים  ובמהלך   ,)Charles, 2011(
 Lutz et al., 2008; Schofer & Myer, 2005( במדינות מסוימות על שיעורם של הגברים
Vincent-Lancrin, 2008(. ביסוד מגמת ההתרחבות של ההשכלה עומדת ההנחה כי השכלה 
טומנת בחובה רווחים חברתיים, כלכליים ותרבותיים, בהיותה גורם ממנף של כוח העבודה 
אנושי למעמד  הון  בין  הקושרות  ומודרניות  כלכליות  בתיאוריות  נתמכת  זו  הנחה  והייצור. 

.)Bradley & Charles, 2003( חברתי־כלכלי
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גם בישראל נמצא כי שיעור הנשים שלומדות באקדמיה גבוה מזה של הגברים בכל שלושת 
התארים. עם זאת, שיעורן עולה במיוחד במכללות לחינוך )79%(, ועלייה זו מעידה כי תחומי 
הלימוד האקדמיים שייצוג הנשים בהם גבוה במיוחד הם תחומי החינוך וההכשרה להוראה, 
 .)2013 2018; קורטיוקוב,  ואילו בתחומי הלימוד המדעיים הייצוג הנשי נמוך )לרר ואבגר, 
נתונים דומים נמצאו גם בחברה החרדית, ומבין כלל הסטודנטים החרדים שלמדו במוסדות 
אקדמיים בשנת 2019–2020 )המהווים כ־3% מכלל הסטודנטים בישראל(, נמצא ש־67% מהם 

נשים ורק 33% גברים )אלמו־קפיטל, 2020(.
רכישת השכלה אקדמית, בייחוד בקרב נשים, נחשבת גורם מכריע בהגדלת היקף כניסתן 
המשרה  היקף  בהגדלת  גם  נקשר  זה  גורם  המפותחות.  במדינות  העבודה  לשוק  נשים  של 
המפותחות  במדינות  הערכיים שחלו  ובשינויים  נשים,  של  הכלכליות  ההזדמנויות  ובאיכות 
במעבר לעולם מודרני יותר. השינוי המשמעותי, שחתר לשוויון בין המינים, הביא לדרישה 
כך.  לשם  הנדרשת  ההשכלה  להרחבת  גם  וממילא  העבודה,  לשוק  נשיים  כוחות  להכניס 
הדרישה להשכלה הביאה ליוזמות ממשלתיות ולא־ממשלתיות אשר תמכו בהרחבת ההשכלה 
בשוק  לקידום  ותנאי  כלכלי  לזרז  ההשכלה  את  הפכו  והן  נגדן,  האפליה  ובביטול  לנשים 
הראו  אירופה  ממדינות  נתונים   .)Charles, 2011; Reskin & Maroto, 2011( העבודה 
שללא קשר למעמד חברתי, שיעור הנשים העובדות הגבוה ביותר נמצא בקרב אלו שרכשו 
 Cotter et al., 2008; Münch & Van( השכלה אקדמית, גם בקרב אימהות לילדים בגיל הרך
Wijnbergen, 2009; Nieuwenhuis et al., 2012; Reskin & Maroto, 2011( , וכך המצב 

גם בישראל )שטייר והרצברג, 2013(. 
בד בבד עם תהליך התרחבות ההשכלה לנשים התרחשו שינויים הקשורים למוסד המשפחה, 
ובהם עלייה בגיל הנישואין וירידה במספר הילדים. כך לדוגמה, מחקר בארצות הברית שעקב 
אחר נשים בתוכניות לימוד פרופסיונאליות מצא שככל שעלה שיעורן בתכניות אלו, כך עלה 
גיל נישואיהן. המחקר עקב אחר קבוצת נשים שנולדו ב־1950, ונמצא בו ש־10% מהן למדו 
משפטים בשנת 1970 ו־36% מהן בשנת 1980. כמו כן, נמצא שבקרב קבוצה זו 50% נישאו 
23 בקרב קבוצת נשים שנולדו  23, לעומת פחות מ־30% שנישאו מתחת לגיל  מתחת לגיל 
ב־Goldin & Katz, 2008( 1957(. השינויים בגיל הנישואין במקביל לעלייה בהשכלת נשים 
בכוח  משתתפות  שנשים  ההנחה  עומדת  שבמרכזן  וכלכליים  חברתיים  תהליכים  משקפים 
השינויים שחלו  הקודם.  הדור  בנות  נשים  ובשונה מהתנהגותן של  לגברים  בדומה  העבודה 
ביחסן של נשים למוסד המשפחה המסורתי מלמדים שנשים החלו לקבל החלטות הנוגעות 
בכוח  בהשתתפות  קשור  שעתידן  העובדה  את  בחשבון  מביאות  שהן  תוך  האישיים  לחייהן 
העבודה. לפיכך נשים פנו לרכוש השכלה גבוהה, שבבוא היום תתרום לקידומן בשוק העבודה 
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 ;Goldin, 2006( ותוכל לשנות את מעמדן משותפות בכוח העבודה לבעלות קריירה של ממש
לסקירה על השתתפות נשים בכוח העבודה במאה הקודמת ועל החלטותיהן בנוגע למשפחה, 

 .)Goldin, 1995 :ראו
שינויים  לבין  נשים  בקרב  הגבוהה  ההשכלה  התרחבות  בין  שקושרים  המחקרים  מרבית 
במוסד המשפחה מחלקים את בחינת הקשר לשתי תקופות משמעותיות. התקופה הראשונה 
פרופסיונאליים  לימוד  ולתחומי  בכלל  האקדמיה  לעולם  הנשים  כניסת  לשלב  מתייחסת 
זה הראו מחקרים שככל  בו בפרט. בשלב  ולהתקדם  להן להתבסס בשוק העבודה  שאפשרו 
יותר, כך הן נטו פחות להינשא ולהקים משפחה  שרמת השכלתן של נשים הייתה גבוהה 

)Isen & Stevenson, 2010; Matrin, 2000; Torr, 2011(. לעומת זאת, מחקרים העוסקים 
בהשכלה  נשים  של  השתלבותן  שנטמעה  שככל  לימדו  יותר,  המאוחרת  השנייה,  בתקופה 
יותר  נטו  משכילות  נשים  משפחה.  ולהקמת  לנישואין  ביחס  שינויים  חלו  כך  הגבוהה, 
להינשא וללדת ילדים מנשים שלא רכשו השכלה גבוהה, אולם הן דחו את מועד הנישואין 
 Bratti, 2003; Cherlin, 2010( והקמת המשפחה עד לסיום הלימודים וההשתלבות בעבודה 

Kalmijn, 2013; Sweeney, 2004; Torr, 2011(. כך או כך, השקעה של נשים בלימודים 
גבוהים עמדה בסתירה להשקעה שלהן במוסד המשפחה המסורתי.

זאת ועוד, ניתוח הקשר בין רמת השכלה ליחסן של נשים למוסד המשפחה העלה שהשינויים 
שחלו בקשר שבין רמת השכלתן של נשים לגיל הנישואין שלהן ולהקמת משפחה, מבוססים 
תפקידים  חלוקת  על  מבוססת  הייתה  שזו  ככל  במשפחה.  המגדר  תפקידי  היסטוריית  על 
גבוהה  נשים בעלות השכלה  כך   ,)Becker, 1981( "ההתמחות המסורתית"  פי  מגדרית, על 
בשוק  ולהתקדם  השכלתן  את  להרחיב  מהן  שימנע  נישואין  לקשר  להתחייב  שלא  העדיפו 
העבודה. אולם ככל שמעמדן של גברים ונשים בשוק העבודה הפך להיות שוויוני יותר, כך 
 הפך הקשר בין רמת השכלתן של נשים, הסטטוס הכלכלי שלהן וגישתן לנישואין לקשר חיובי

כלומר,   .)Goldstein & Kenney, 2001; Oppenheimer, 1997; Sweeney, 2004(
השתתפותן של נשים בכוח העבודה הפכה את קשר הנישואין לאטרקטיבי יותר, שכן משק בית 
הנשען על הכנסתם של שני בני זוג יוצר תלות הדדית שמובילה ליציבות רבה יותר בנישואין 

.)Oppenheimer, 1997(
למרות השינויים המלמדים שכיום נשים בוחרות לשלב השכלה גבוהה, השתתפות בכוח 
העבודה, נישואין ומשפחה, נראה כי אלו שבחרו לרכוש השכלה גבוהה טרם כניסתן לשוק 
העבודה, נישאו בגיל מאוחר יותר )Isen & Stevenson, 2010(. רכישת השכלה גבוהה כרוכה 
להן  שנדרשת  בעבודות  או  מזדמנות  בעבודות  לעבודה  כניסה  לעומת  ארוכים  בלימודים 
הכשרה מקצועית בלבד, ובשל כך נישואין והקמת משפחה מביאים בחשבון את הזמן המוקדש 
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ללימודים ולכניסה לשוק העבודה. זאת ועוד, עולה כי נשים משכילות מביאות בחשבון שקשר 
 ,)Kalmijn, 2013( הנישואין שלהן יתבסס על חלוקת תפקידים שוויונית בבית ומחוצה לו 

ובכך משתקפים לא רק שינויים כלכליים אלא גם שינויים ערכיים ותהליכים חברתיים.
תהליכים אלו עומדים בסתירה למאפייני המשפחה המסורתית, והם מחדדים את הקשר 
המשולש בין דת, מגדר והשכלה אקדמית, שכן השכלה ותעסוקה הן גורמי המפתח שהובילו 
לשינוי במעמדן של נשים במשק הבית במעבר מהעולם המסורתי לעולם המודרני. לרוב נמצא 
בייחוד בקרב אותן קבוצות  גבוהה בקרב נשים,  בין השתייכות דתית להשכלה  קשר שלילי 
 Norton & Tomal, 2009; Read &( נשים  של  המסורתי  תפקידן  את  המשמרות  דתיות 
Oselin, 2008(, אם כי עוצמתו של הקשר שונה בין הקבוצות הדתיות למיניהן. כך לדוגמה, 
בארצות האסלאם יש קשר הדוק יותר בין מוסד משפחה שמרני לשיעור השכלה נמוך בקרב 
נשים, לעומת קהילות יהודיות או קתוליות, ששיעור הנשים המשכילות בהן גבוה יותר למרות 
השתייכותן הדתית )Norton & Tomal, 2015(. הפרדוקס בין נורמות דתיות להשכלה גבוהה 
מתחדד מאוד בחברה הערבית בישראל למשל, אשר מצד אחד משמרת נורמת נישואין בגיל 
משכילות  ערביות  נשים  לפיכך,  לנשים.  גבוהה  השכלה  טובה  בעין  רואה  שני  ומצד  צעיר, 
דוחות את גיל הנישואין ומסתכנות ברווקות, ועם זאת מצבן טוב יותר בהשוואה לנשים רווקות 
לאורך  מקום,  מכל   .)Sabbah‐Karkaby & Stier, 2017( הערבית  בחברה  השכלה  חסרות 
השנים חלו שני שינויים משמעותיים בניתוח קשר זה: השינוי הראשון הוא התגברות החשיבות 
המיוחסת להשכלה של נשים, גם בקרב קבוצות דתיות, והשינוי השני הוא הפיכתו של המושג 
"השתייכות דתית" לנזיל יותר, והסללתו לכיוון של אמונות וערכים הנוגעים למוסד המשפחה 

.)Gross et al., 2012( המסורתי
בחברה החרדית בישראל נישאים בגיל צעיר יחסית: על פי רוב, בנות נישאות עם סיום 
לימודי ההכשרה המקצועית, בגיל 18–21, ואילו הבנים בגיל 20–23. שיעורי הרווקות בחברה 
זו נמוכים במידה ניכרת בהשוואה לקבוצות אחרות בחברה הישראלית )Okun, 2013(, וגם 
אם יש הבדלים בתוך המגזר, טווח גיל הנישואין נשאר צר למדי. גם שיעורי הילודה בחברה 
בהשוואה  גבוה  החרדית  בחברה  הילודה  שיעור  מסורתי.  משפחה  דפוס  משקפים  החרדית 
לקבוצות אחרות בישראל. בעוד שממוצע הפריון נע בין 2.5 ל־3.5 ילדים לאישה בקבוצות 
השונות, בחברה החרדית הוא הגיע לשיאו בתחילת שנות האלפיים ועמד על 7.5 ילדים לאישה 
בממוצע וירד מעט בעשור האחרון )חליחל, 2017(. חלק מתהליך זה מיוחס גם לגיל הנישואין 
.)Lehrer & Chiswick, 1983( הצעיר ולטווח שנות הפריון הרחב שמאפיין את הנשים הדתיות

החרדית  האידיאולוגיה  ישנה  החרדית,  המשפחה  של  המסורתיים  המאפיינים  מלבד 
מבנה  כך  לשם  ויצרה  השנייה,  העולם  במלחמת  התורה שחרב  עולם  את  שביקשה לשקם 
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חברתי ייחודי שהגברים בו אינם חלק ממעגל העבודה, והם ממשיכים בלימודים תורניים 
להיות  הפכה  זו  נורמה   .)2011 )שפיגל,  הנישואין  לפני  שלהם  הלימוד  למסגרות  כהמשך 
זו  תפיסה  השנים  עם   .)2010 שאול,   ;1991 )פרידמן,  החרדית  החברה  של  ההיכר  סימן 
הפכו  הנשים  החרדיים:  הבית  מגדרית חדשנית במשקי  לחלוקת תפקידים  הבסיס  נעשתה 
הלך  העבודה  בכוח  ושיעורן   ,)2014 )ליאון,  הבית  העיקריות של משק  המפרנסות  להיות 
ונהיה דומה לשיעורי הנשים העובדות בחברה הישראלית )מזרחי־סימון, 2015(. לשם כך, 
בנות לעבודה  יעקב", שמכשירה  "בית  – למשל רשת הסמינרים  החינוך החרדית  מערכת 
בתחום ההוראה – מכשירה את נשות המגזר ללימודים מקצועיים מייד בתום 12 שנות לימוד 
ובהמשך ישיר למסגרות הלימוד הקודמות. אולם בעוד שבשנות החמישים והשישים יכלה 
החברה החרדית להציע די משרות לבוגרות מוסדות "בית יעקב", ככל שחלפו השנים הלך 
מקור תעסוקה זה והצטמצם, שכן מספר התלמידות שסיימו הכשרה להוראה עלה בהרבה 
 .)2007 1991; קפלן,  על מספר המשרות הפנויות שהיה לחברה החרדית להציע )פרידמן, 
לפיכך, ההנהגה החרדית נאלצה לאפשר לבנות חרדיות הכשרה בתחומי עיסוק נוספים. רק 
בתחילת שנות האלפיים מוסדו מגמות לימוד נוספות בתוך הסמינרים המכשירים את הבנות 
לעבודה לפני הנישואין. במסגרת זו הוחלה תוכנית הכשרה חלופית להוראה, והיא כללה 

הכרה במסלולי הנדסאות )גולדפרב, 2013(. 
 14 סיימו  רובן  שכן  חרדיות,  נשים  בקרב  מאוד  שכיחה  על־תיכונית  השכלה  לפיכך, 
חדשה  אופציה  היא  זאת,  לעומת  אקדמית,  השכלה  המקובלות.  במסגרות  לימוד  שנות 
כותלי המגזר.  לפני שנות התשעים, מאחר שלא התקיימה בתוך  יחסית שלא התאפשרה 
המתקיימים  המקצועית  ההכשרה  מלימודי  יותר  רב  זמן  נמשכת  אקדמית  השכלה  אולם 
מאפשר  הוא  אחד  מצד  צדדים:  שני  יש  האקדמי  המסלול  בבחירת  ולשיקול  בסמינרים, 
את  מגדיל  ובכך  העיסוק,  תחומי  יתר  בכל  כמו  ההוראה  בתחום   – העבודה  בשוק  קידום 
כושר ההשתכרות; מצד שני נשים חרדיות, הנישאות בגיל צעיר יחסית, יתקשו לשלב בד 

בבד בית, עבודה ולימודים.  
בעקבות  השנים  במהלך  עלה  החרדית  בחברה  אקדמית  השכלה  שרכשו  הנשים  שיעור 
בהוראה  אקדמיים  לתארים  בשכר  ערך  שווי  תארים  להשלים  האפשרות  תהליכים:  שני 
2016; ריימן,  )אקוויוולנטיים( בתוך המסגרות החרדיות בקרב עובדות הוראה בלבד )אבנר, 
2017(, ופתיחת מסלולי לימוד אקדמיים בתוך המגזר החרדי )דהאן ואבירם, 2010; הלר, 2009; 

שוורץ, 2008(. אומנם השלמת השכלה אקוויוולנטית לתואר בהוראה אפשרה לנשים חרדיות 
למנף את שכרן בתחום ההוראה, אך דומה שלא מדובר רק בהעלאת שכרן אלא גם בשינוי 
בתדמיתן ובזהותן של אותן נשים חרדיות, המחשיבות את תרומתם של הלימודים למקצועיותן 
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ולהיותן נשים אקדמאיות )ריימן, 2017(.1 נוסף על כך, פתיחת המכללות החרדיות ומסלולי 
הלימוד האקדמיים שהותאמו לנשים חרדיות אפשרה להן להשתלב במסלולי לימוד שאינם 

חלק מההכשרות המקובלות שמציעים הסמינרים ברשת "בית יעקב" )דהאן ואבירם, 2010(.
עם זאת, השכלה אקדמית הייתה ונשארה נושא שנוי במחלוקת בחברה החרדית. ההתנגדות 
להשכלה גבוהה נטועה עמוק בהיסטוריה של החברה האולטרה־אורתודוקסית, והיא נמשכה 
גם אחרי הקמתה של מדינת ישראל. יתרה מכך, יש הרואים בהתנגדות זו את הבסיס ל"תרבות 
הנגד" החרדית, שהיא במהותה ריאקציה לציונות החילונית. במילים אחרות, החברה החרדית 
אינה המשכה הישיר של המסורת היהודית, אלא היא כוח וסמכות היוצרים ערכי התנגדות 
לבנים  חול  לימודי  כלפי  עמדתה  את  הקצינה  החרדית  החברה  כך  בשל  הסובבת.  לחברה 
ולימודים אקדמיים לכול )כ״ץ, 1987; מובא אצל דהאן ואבירם, 2010, עמ׳ 118(. האקדמיה 
מגדרית  וסביבה  מתירנית  אווירה  על  ומושתת  כפירה  של  לתכנים  המחנך  כמוסד  נתפסה 
החרדי  החינוך  בזרם  למצוא  ניתן  זו  לגישה  סימוכין   .)2017 ונוביס־דויטש,  )רובין  מעורבת 
)"החינוך העצמאי"(, אשר קורא למורים ולמורות שבשורותיו לא לרכוש תארים אקדמיים ולא 

להתפתות "לרעות בשדות זרים" )פרלשטיין, 2018(. 
את  ולהעשיר  ידע  לרכוש  חרדיות  לנשים  מאפשרים  האקדמיים  הלימוד  מסלולי  מנגד, 
תחומי העיסוק שלהן, דבר שלא קיים במסגרות המקובלות. מקצועות כגון עבודה סוציאלית, 
ייעוץ חינוכי, קלינאות תקשורת, פסיכולוגיה ומשפטים נלמדים רק באקדמיה )דאהן ואבירם, 
הולם לנשים שהן  וגם לשכר  גם למציאת מקום עבודה  נותנות מענה  2010(. אפשרויות אלו 

מפרנסות עיקריות, ולעיתים גם יחידות. נראה כי תחזיתו של פרידמן )1991( ש"חברת הלומדים" 
באמצעות  גם  מתממשת  הקיימים,  הכלכליים  בתנאים  זמן  לאורך  עצמה  על  לשמור  תתקשה 
הפניית נשים לרכישת השכלה אקדמית. אומנם בפנייה זו החברה החרדית מוותרת על עקרון 
ההיבדלות המוחלטת, אך מנגד מדובר בצורך הכרחי שמשרת ערך נעלה יותר. ואומנם, מחקרים 
שהתחקו אחר הנרטיבים המרכזיים המעצבים את פנייתן של נשים חרדיות ללימודים אקדמיים, 
מצאו שבבסיסם קיים הנרטיב הניזון מתפקידן המרכזי של הנשים לסייע בפרנסת הבית )בראון, 
2012; הלר, 2009(, ושבדרך כלל המניע הכלכלי הוא המניע העיקרי שציינו נשים חרדיות שפנו 

תואר אקדמי  אומנם השגת  כי  אפוא  עולה   .)2017 ונוביס־דויטש,  )רובין  ללימודים אקדמיים 
בחברה החרדית מאפשרת לנשים חרדיות לפרנס בכבוד את משפחתן, אך היא עשויה לגרור 

תופעות שנצפו בעולם המערבי אצל נשים שרכשו השכלה גבוהה. 

סימוכין לכך ניתן למצוא בסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבהם העידו הנשים החרדיות שהן   1
בעלות תואר אקדמי, גם אם למעשה היה מדובר בלימודי המשך לדירוג אקוויוולנטי לתואר ראשון.
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השערות המחקר ומטרותיו
כשני עשורים חלפו ממיסוד מסלולי הלימוד האקדמיים לנשים חרדיות, ומאז ניכרת מגמה 
גוברת של השתלבות נשים במסלולים אקדמיים )רגב, 2016(, וחלקה לפחות מלווה בהצהרת 
תמיכה ב"חברת הלומדים" באמצעות קידום נשים והתבססותן בשוק העבודה. עם זאת, נוכח 
מבנה המשפחה החרדית, הפנייה ללימודים גבוהים כרוכה בגורמים נוספים מלבד המוטיבציה 
לפרנסת משק הבית. גורמים אלו עשויים לכלול מאפייני משפחה, ובעיקר רווקות מאוחרת, 
לימודים  בהקשר של  מאוחרת  רווקות  אקדמי.  תואר  לרכישת  להפנות משאבים  המאפשרת 
משפחה  מאפייני  נשמרים  זו  שבחברה  העובדה  נוכח  החרדית  בחברה  נחקרה  לא  גבוהים 
ההנחה  רווחה  השנים  במהלך  מכך,  יתרה  יחסית.  צעיר  בגיל  נישואין  שכוללים  מסורתיים 
לימודים  ללמוד  נדרש  ואם  נשואות,  לא  לנשים  בעיקר  רוחנית  סכנה  מהווה  שהאקדמיה 
בגיל  להתמקד  אפוא  מבקש  זה  מחקר  הנישואין.  לאחר  ייעשה  שהדבר  עדיף  אקדמיים, 
הנישואין מחמת היותו מאפיין בולט של נשים משכילות בחברות המפותחות, ולבחון אם גם 
בחברה החרדית יש קשר בין גיל הנישואין לתואר אקדמי, וליתר דיוק – אם נשים שנישאו 
בגיל מאוחר יותר מהמקובל הן בעלות סיכוי גבוה יותר להיות בעלות תואר אקדמי, ואם חלו 
שינויים בנושא לאורך זמן. חשוב לציין שבעולם המערבי יש מתאם חיובי בין גיל הנישואין 
בשוק  לקידום  שתוביל  ההשכלה  מינוף  לטובת  נדחים  הנישואין  כלומר  אקדמית,  להשכלה 
העבודה. מחקר זה, לעומת זאת, מבקש לבחון רק את קיומו של הקשר ואת מגמת התפתחותו 
לאורך זמן, נוכח הנגשת ההשכלה האקדמית לנשים. יתר על כן, ניתוח הקשר אינו עשוי ללמד 
בהכרח על גיל קבלת התואר, אלא רק על הסיכוי להשיגו לאורך זמן, שכן ייתכן שנשים סיימו 
את הלימודים האקדמיים רק לאחר שנישאו, אולם הרווקות המאוחרת השפיעה על תפיסתן 

את העולם האקדמי, והן פנו ללימודים טרם נישואיהן גם אם השיגו תואר אחר כך.
לפיכך, השערת המחקר הראשונה היא שיש קשר חיובי בין גיל הנישואין לקבלת תואר 
משפחה  מאפייני  המשמרות  הדתיות  הקבוצות  שבמרבית  אף  חרדיות.  נשים  בקרב  אקדמי 
מסורתיים נמצא קשר שלילי בין גיל הנישואין של האישה לקבלת תואר אקדמי, נמצא שגם 
 Sabbah‐Karkaby( בקבוצות אלו הפנייה להשכלה גבוהה מעלה את גיל הנישואין במידת מה
יש היכולת להפנות משאבים לרכוש תואר  Stier, 2017 &(. לנשים הנישאות בגיל מאוחר 
אקדמי לעומת אלו הנישאות בגיל צעיר יותר ועסוקות בטיפול בבית ובמשפחה, גם אם הרווקות 
אינה מבחירה ואינה לכתחילה אלא מצב קיים. במילים אחרות, השערה זו היא תשתית לבחינת 
ההשערות הבאות, שכן קיומו של הקשר בין משתנים אלו יאפשר את בחינתו לאורך זמן. זאת 
ועוד, קיומו של קשר זה עשוי להעיד על עמדתן של רווקות בחברה החרדית כלפי לימודים 

אקדמיים ועל מודעותן ללימודים גבוהים, גם אם בפועל הן ילמדו רק אחרי הנישואין.
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השערת המחקר השנייה מניחה כי יימצאו הבדלים לאורך זמן. הסיכוי להשיג תואר 
אקדמי בקרב נשים שנישאו מאוחר מהמקובל יגבר עוד יותר לאורך זמן, שכן עם הנגשתה 
 ,)2016 רגב,   ;2014 )מלאך,  לרוחה  והתאמתה  החרדית  לחברה  הגבוהה  ההשכלה  של 
ויגדל  ילך  זה  סיכוי  האקדמיה.  בשערי  לבוא  נשואות  לא  לנשים  גם  האפשרות  נפתחה 
עם העלייה בגיל הנשים, שכן עם השנים החברה החרדית עודדה את נשותיה יותר ויותר 
להשתתף בשוק העבודה, ופתיחת מוסדות אקדמיים בתוך החברה החרדית אפשרה לנשים 
שנישאו מאוחר לשפר את מעמדן בשוק העבודה בכל גיל. השערה זו מבוססת על ההנחה 
שיש קשר בין משתני המחקר ועל הניסיון לבחון כיצד הנגשת השכלה אקדמית ועידוד 
נשים לפרנס כראוי את משפחתן קשורים לסיכוי של נשים חרדיות שנישאו בגיל מאוחר 

להשיג תואר אקדמי.

שיטת המחקר 

מדגם המחקר
המחקר מתבסס על סקר כוח אדם משנת 2008 ועל נתוני הסקר החברתי משנת 2018 שאספה 
נישואין להשכלה אקדמית  גיל  בין  כדי לאמוד את הקשר  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
ועל רמת ההשכלה.  הנישואין  גיל  יש להתבסס על סקרים ששאלו על  נשים חרדיות  בקרב 
בעוד שרמת השכלה נמדדה בכל הסקרים, בנתונים על פני עשור נמצא כי שאלת גיל הנישואין 
נשאלה בסקר החברתי לשנת 2018 אך לא נשאלה בסקר החברתי בשנת 2008. לעומת זאת, 
שאלת גיל הנישואין נשאלה בסקר כוח אדם לשנת 2008 אך אינה מופיעה בסקר כוח אדם של 
שנת 2018. מכאן, שכדי לאתר נתונים העוסקים בגיל נישואין נדרש להשוות בין שני סקרים 
שונים. עם זאת, בשני הסקרים יכולנו לאתר אוכלוסייה חרדית. בסקר החברתי אותרו נשים 
חרדיות באמצעות דיווח עצמי )נשים שבשאלת השתייכותן הדתית בחרו לדווח שהן חרדיות(, 
ואילו בסקר כוח אדם אותרו הנשים החרדיות בעזרת משתנה מזהה של בעליהן, שדיווחו על 
מקום לימודיהם האחרון כישיבה גבוהה שאינה ישיבה תיכונית )לוין והכהן, 2010; פרידמן 
ואחרים, 2011(. לשם תיקוף הנתונים של סקר כוח אדם משנת 2008, הושוו מאפייני הנשים 
ונמצא  2008 שבו אותרו הנשים החרדיות בדיווח עצמי,  נתוני הסקר החברתי של שנת  עם 
הנשים  גיל  ממוצע  ואילו  דומים,  העבודה  בכוח  וההשתתפות  האקדמית  ההשכלה  נתוני  כי 
ומספר הילדים שלהן גבוה מעט מסקר כוח אדם. הדמיון בנתונים מאפשר השוואה, גם אם לא 

סימטרית, המגלמת בתוכה מעקב אחר שינויים לאורך זמן.
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על  מבוססים  הסקרים  בישראל,  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  בסקרי  שמדובר  מאחר 
דגימה הסתברותית מייצגת והם פונים לכלל החברה הישראלית. עם זאת, יש להביא בחשבון 

כי סקרי כוח אדם פונים להיקף אוכלוסייה רחב הרבה יותר מזה הנכלל בסקרים חברתיים.

אוכלוסיית המחקר
גיל  בין  בקשר  מתמקד  שהמחקר  מאחר  נשואות.  חרדיות  נשים  כוללת  המחקר  אוכלוסיית 
)cross-sectional( בשתי  נתוני חתך  נישואין להשכלה אקדמית, ומאחר שהוא מתבסס על 
נקודות זמן שונות, ניתן לבחון קשר זה רק באוכלוסיית הנשים הנשואות, שכן גיל נישואיהן 
ידוע. עם זאת, אחת המגבלות של ניתוח זה נובעת מהעובדה שאין בנתונים כל מידע באשר 
או לאחריהם.  אי אפשר לדעת אם התואר הושלם לפני הנישואין  ולכן  לגיל קבלת התואר, 
חשוב לציין כי מועד השגת התואר האקדמי אינו הכרחי לבחינת הקשר ולהתחקּות אחר קשר 
יש עדות לתפיסת הלימודים האקדמיים בקרב מי  זה  זמן, שכן בקיומו של קשר  זה לאורך 
שנישאות מאוחר יחסית. יש להניח כי תפיסת עולם העבודה של רווקות שונה משל נשואות 
שכבר הקימו משפחה, ובשל כך גם יחסן ללימודים אקדמיים יהיה שונה. הקשר, במידה וקיים, 
מלמד על תפיסות ועל מודעות ולאו דווקא על הגיל המדויק שקיבלו בו את התואר. אם כן, 
מאחר שגיל קבלת התואר אינו ידוע מתוך הנתונים, המחקר יתמקד בזיהוי הקשר בין משתנים 
אלו ובמשמעויות הנגזרות ממנו על החברה החרדית ועל הקשר בין דת, מגדר והשכלה גבוהה. 
עם זאת, ניתוח הקשר בין גיל הנישואין להשגת תואר אקדמי ייעשה בפיקוח משתני הרקע 
של הנשים, ובכלל זה גיל, מספר ילדים והשתתפות בכוח העבודה, משתנים שעשויים להוות 

גורמים המעצבים השתתפות בלימודים גבוהים. 

טבלה 1: מאפייני הנשים החרדיות במחקר

2008משתנים

סקר כוח אדם
2018

סקר חברתי
9.4%22.9%בעלות תואר אקדמי

34–3039–34טווח גיל ממוצע

20–2221–23טווח גיל נישואין ממוצע

4.38  3.6מספר ילדים ממוצע
60.3%71.7%אחוז ההשתתפות בכוח העבודה

N1,376240
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מהנתונים עולה שיש עלייה של 10% ויותר בשיעור הנשים בעלות תואר אקדמי משנת 2008 
לשנת 2018. טווח הגילים הממוצע של כלל הנשים החרדיות במדגם בשנת 2008 נמוך יותר 
בהשוואה לטווח הגילים במדגם בשנת 2018. ניכר כי טווח גיל הנישואין ירד בממוצע עם הזמן, 
2018, אך מדובר במדגם של נשים מבוגרות יותר,  וממוצע הילדים נמצא גבוה יותר בשנת 
ויש להניח שזו הסיבה לפער. שיעור הנשים בכוח העבודה עלה בעשר השנים הללו, מגמה 
המאששת את מבנה החברה החרדית, שבעקיפין מעודד נשים חרדיות להשתלב בכוח העבודה.

משתני המחקר
המשתנה התלוי במחקר מתייחס להשגת תואר אקדמי )תואר אקדמי=1, ללא תואר אקדמי=0(. 
ראוי לציין כי בחברה החרדית הפנייה להשכלה גבוהה נעשית לרוב בתחום החינוך. נתונים 
והם מלמדים ששיעור הנשים הלומדות באקדמיה מתרכז  אלו דומים לאוכלוסייה הכללית, 
בתחומי החינוך וההכשרה להוראה. עם זאת, יש הבדל בולט באיכותו של התואר בין שתי 
להשכלה  במוסדות  שנרכש  אקדמי  תואר  הוא  התואר  הכללית  שבחברה  בעוד  הקבוצות. 
גבוהה, בחברה החרדית במקרים רבים הוא תואר אקוויוולנטי הנרכש במוסדות ייעודיים לא 
אקדמיים בתוך החברה החרדית. תואר זה מקביל לתואר אקדמי רק מצד דירוגי השכר של 
משרד החינוך, אולם נמצא כי עם הנגשת התארים האקדמיים בחינוך לנשים בחברה החרדית, 
ירד מספרן של הלומדות לתארים אקוויוולנטיים )ריימן, 2017(. יש לציין כי בסקרי הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה אין הבחנה בין תואר אקדמי לתואר אקוויוולנטי, ולפיכך ייתכן שחלק 

מהנשים שדיווחו שהן בעלות תואר אקדמי, הן למעשה בעלות תואר אקוויוולנטי בחינוך.
זה  משתנה  הנשים.  של  הנישואין  לגיל  מתייחס  במחקר  המרכזי  תלוי  הבלתי  המשתנה 
מורכב מרצף של קטגוריות, וכל אחת מהן היא טווח של שנתיים )20–21, 22–23 וכן הלאה(, 

כפי שנמדדו בסקרים אלו.
משתני הפיקוח כוללים את משתני הרקע של הנשים. המשתנים הרציפים הם גיל האישה 
ומספר ילדיה, וההשתתפות בכוח העבודה מוצגת כמשתנה דיכוטומי )1=השתתפות בעבודה, 

0= אי־השתתפות בכוח העבודה(.

עיבוד הנתונים
עיבוד הנתונים נעשה בשלושה שלבים. בשלב הראשון הוצגה סטטיסטיקה תיאורית המשווה 
2018 בעניין השגת  נתוני הסקר החברתי בשנת  ובין   ,2008 נתוני סקר כוח אדם לשנת  בין 
הנישואין  גיל  פי  על  אקדמית  השכלה  הנשים שרכשו  ושיעור  שונים,  בגילים  אקדמי  תואר 
את  המהווים  המרכזיים  המחקר  במשתני  זמן  לאורך  שינויים  מתארים  אלו  נתונים  שלהן. 
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ניתוח  גיל הנישואין להשגת התואר אקדמי. בשלב השני בוצע  התשתית לניתוח הקשר בין 
רב־משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, ובו נבחנה תרומת גיל הנישואין להשגת התואר האקדמי 
השלישי  בשלב  האלה,  הממצאים  פי  על  הסקר.  משנות  אחת  בכל  הרקע  משתני  בפיקוח 
 predicted( זמן  נקודת  בכל  נישואין  גיל  פי  על  אקדמי  תואר  להשגת  ההסתברות  חושבה 
probabilities(. ההסתברות להשגת תואר אקדמי על פי גיל נישואין עשויה לשרטט תמונה 

חדשנית במבט משווה על ניתוח הגורמים המוטיבציוניים הקשורים במוסד המשפחה להשגת 
השכלה גבוהה בקרב נשים מהחברה החרדית.

ממצאים

לעלייה  בדומה  חרדיות,  נשים  בקרב  אקדמית  השכלה  ברכישת  עלייה  חלה  כללי  באופן 
שנצפתה בקרב כלל האוכלוסייה בארץ. העלייה נובעת מהנגשת הלימודים האקדמיים למגזר 
 1 ומהצורך בלימודים אלו כדי להתקדם בשוק העבודה. הממצאים שמוצגים באיור  החרדי 
מצביעים על שיעור הנשים בעלות תואר על רצף העלייה בגיל בשתי נקודות הזמן שנבדקו, 

בלי קשר לגיל הנישואין שלהן.

איור 1: גיל ותואר אקדמי בקרב נשים חרדיות )באחוזים(

הנתונים מלמדים כי בכל הגילים חלה עלייה במספר בעלות תואר אקדמי בשנת 2018 לעומת 
שנת 2008. עם זאת, אף שבשתי נקודות הזמן חלה עלייה בהשגת תואר אקדמי עם העלייה 
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30, הרי שבשנת  2008 העלייה המתונה הגיעה לשיאה בסביבות גיל  בגיל, הרי שאם בשנת 
ההבדל  כי  להניח  יש   .40 גיל  בסביבות  רק  לשיאה  והגיעה  נמשכה  המתונה  העלייה   2018

נובע מהנגשת הלימודים האקדמיים לנשים חרדיות ומהיכולת לעבור הסבה מקצועית מתחום 
ההוראה, השכיח בחברה החרדית, לתחומי לימוד אחרים המחייבים תארים אקדמיים. בעוד 
2018 התואר נרכש בגיל בוגר  2008 תואר אקדמי נרכש בעיקר בגיל צעיר, בשנת  שבשנת 
יותר. נראה כי ב־2008 תואר אקדמי היה כרטיס הכניסה לשוק העבודה, ואילו ב־2018 הוא 
שימש לניוד בשוק העבודה, והשגתו התאפשרה הודות ליכולת ללמוד בתוך המגזר. עם זאת, 
יש לזכור שנתונים אלו אינם מפולחים לפי גיל הנישואין של בוגרות התואר האקדמי, ויש 
לבעלות  רק  מתייחסים  הבאים  הממצאים  נשואות.  היו  כבר  מרביתן  אלו  בגילים  כי  להניח 
תואר אקדמי בחתך גיל הנישואין שלהן, ונראה כי הממצאים מצביעים על מגמה של שינוי 

לאורך זמן.

איור 2: תואר אקדמי וגיל נישואין בקרב נשים חרדיות )באחוזים(

2 מלמדים כי חל שינוי בשיעור של בעלות תואר אקדמי על פי גיל הנישואין.  נתוני איור 
הנשים  עלייה בשיעורי  הנישואין חלה  בגיל  2018, עם העלייה  כי בשנת  ניכר  כללי  באופן 
בגיל  נשים שנישאו  הוא בקרב  הבולט  2008, אך השינוי  תואר אקדמי לעומת שנת  בעלות 
אומנם הממצאים  אקדמי.  בתואר  המחזיקות  בשיעור  עלייה משמעותית  ניכרת  24–25, שם 

אינם מאפשרים לבחון באיזה גיל בדיוק התקבל התואר, אך הם כן מאפשרים לראות גידול 
הלימודים  הנגשת  עם  כי  יש לשער  הנישואין.  בגיל  העלייה  עם  בתואר  המחזיקות  בשיעור 
האקדמיים למגזר החרדי, הפנייה ללימודים אקדמיים התאפשרה גם לרווקות בחברה החרדית, 
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אך יש גם להניח שהעלייה בגיל הנישואין מרככת את הקונפליקט ביחס ללימודים אקדמיים 
בחברה החרדית, ובמהלך החיים נשים נוטות להשיג תואר אקדמי בקלות רבה יותר.

ממצאים אלו משרטטים אפוא שתי מגמות. ראשית, ניכרת עלייה בשיעור הנשים החרדיות 
שרוכשות השכלה גבוהה לאורך זמן. שנית, שיעורן של נשים המחזיקות בתואר אקדמי הולך 
וגדל ככל שגיל הנישואין שלהן גדל. בשלב הבא בוצעה רגרסיה לוגיסטית לבחינת הסיכוי 
ובפיקוח משתני הרקע שלהן. מטרת  גיל הנישואין של הנשים  להשגת תואר אקדמי על פי 
הרגרסיה לבחון את תרומת גיל הנישואין להשגת תואר אקדמי בד בבד עם הפיקוח על הרקע 
המשפחתי של הנשים בכל אחת מנקודות הזמן שנבדקו. משתני הרקע מאפשרים לבחון את 
תרומת גיל הנישואין להשגת תואר אקדמי בנקודת הזמן שבה הנשים נשואות ובעלות משפחה. 
העבודה,  בכוח  השתתפותן  ובמידת  שלהן  הילדים  במספר  בגילן,  גם  מתחשב  הניתוח  לכן, 

נתונים הנקשרים בהזדמנויות לרכישת השכלה בחברה החרדית. 

טבלה 2: רגרסיה לוגיסטית לבחינת השגת תואר אקדמי בקרב נשים חרדיות

2008משתנים

)S.E(

2018

)S.E(

*1.28גיל נישואין

)0.06(
1.46*

)0.16(
0.99גיל

)0.04(
0.93

)0.08(
1.02מספר ילדים

)0.06(
1.27*

)0.12(
השתתפות בכוח

העבודה
5.99*

)1.73(
4.79*

)2.46(
Cons0.01*0.01*

*22.95*64.93חי בריבוע

Pseudo r20.090.12
N1361246

מנתוני הניתוח הרב־משתני עולה כי יש קשר בין גיל הנישואין להשגת תואר אקדמי בקרב 
עלייה  נראה שכל   2018 ובשנת  השנים,  עם  ומתחזק  הולך  זה  קשר  החרדית.  החברה  נשות 
ביחידת גיל נישואין )20–21, 22–23 וכן הלאה( העלתה את הסיכוי לתואר אקדמי פי 1.46, 
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לעומת 1.28 בשנת 2008, באופן מובהק. נמצא אפוא כי טווח הזמן של 10 שנים בין נקודות 
הזמן הגדיל את הסיכוי של נשים חרדיות להשיג תואר אקדמי על פי גיל נישואין ב־18%. 
בפיקוח משתני הרקע של הנשים עולה כי לגילן אין משמעות בניתוח הסיכוי להשגת תואר 
2018 עלה כי תוספת של ילדים הגדילה את הסיכוי להשגת תואר  אקדמי. עם זאת, בשנת 
אקדמי באופן מובהק. יש לשער כי הסיבות לכך נובעות מכך שבשנת 2018, חלק ניכר מהנשים 
בעלות תואר אקדמי היו נשים נשואות ובעלות משפחה, והצורך שלהן בלימודים אקדמיים 
נבע הן מהגדלת המשפחה ומהצורך לעסוק בתחום מתגמל, הן מהעלייה בגיל אשר כרוכה 
הזמן  עם  בלימודים אקדמיים אשר  ברצון לעשות הסבה מקצועית, הסבה שכרוכה  לעיתים 
העבודה  בכוח  הנשים  השתתפות  כי  עולה  זאת  לצד  ויותר.  יותר  החרדיות  לנשים  הונגשו 
 ,2018 שנת  לעומת   2008 בשנת  יותר  רב  בשיעור  תואר  לרכוש  שלהן  הסיכוי  את  העלתה 
מאחר שככל שחלפו השנים התרחבו תחומי התעסוקה לנשים חרדיות שאינם דורשים השכלה 

אקדמית, דוגמת תחומי הנדסאות תוכנה, הנדסאות בניין, גרפיקה וכדומה.
מתוך נתונים אלו חושבו הסתברויות מנובאות )predicted probabilities( להשגת תואר 
אקדמי על פי גיל נישואיהן של הנשים החרדיות תוך החזקת ממוצע של משתני הרקע האחרים. 
איור 3 מציג את ההסתברויות המנובאות הללו, ועל פיו ניתן לראות שהפער בין שתי נקודות 

הזמן בפנייה ללימודים גבוהים גדל ככל שעלה גיל הנישואין. 

איור 3: ההסתברות להשגת תואר אקדמי על פי גיל נישואין ובפיקוח משתני הרקע

רוב ממצאי איור 3 מאששים את ההשערות של ניתוח הקשר בין גיל נישואין להשגת תואר 
אקדמי בקרב נשים בחברה החרדית. על פי ההשערה הראשונה, אכן נמצא קשר מובהק בין גיל 
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נישואין להשגת תואר אקדמי, וככל שעלה גיל הנישואין כך עלתה ההסתברות להשגת תואר 
באופן עקבי בשתי נקודות הזמן. נשים שנישאו בגיל מאוחר יותר נמצאו כבעלות הסתברות 
הזמן  עם  כי  עלה  השנייה,  להשערה  אשר  חייהן.  במהלך  אקדמי  תואר  לרכוש  יותר  גבוהה 
גדלה הסתברות זו, וההסתברות להשגת תואר אקדמי הייתה גבוהה יותר בשנת 2018 לעומת 
שנת 2008 ככל שעלה גיל הנישואין. לנשים שנישאו לאחר גיל 30 נמצאה הסתברות של יותר 
מ־50% להיות בעלות תואר אקדמי. באשר להשערה השלישית, עלה כי בניתוח הרב־משתני 
לא נמצא קשר בין גיל הנשים לתואר אקדמי, והגיל כשלעצמו אינו משמעותי בניתוח השכלה 
אקדמית, בייחוד כשמתחשבים במשתנים נוספים כגון גיל הנישואין. בד בבד נמצא שהעלייה 
במספר הילדים העלתה את הסיכוי לרכוש תואר אקדמי, אך זו קשורה מן הסתם בעליית הגיל.  
משמעותי  גורם  משמש  חרדיות  נשים  בקרב  הנישואין  גיל  כי  עולה  מהנתונים  לסיכום, 
בניתוח הפנייה להשכלה גבוהה, וקיים קשר מובהק וחיובי בין שני המשתנים הללו. לנתוני 
גבוהה  והשכלה  מגדר  דת,  בין  שמתקיים  הקשר  על  השלכות  אפוא  יש  הנוכחי  המחקר 

באוכלוסייה הישראלית בכלל ובחברה החרדית בפרט.

דיון ומסקנות

גברים  בקרב  קריירה מקצועית  ולפיתוח  העבודה  כוח  למינוף  כלי  השכלה אקדמית משמשת 
ונשים כאחד. מגמת השתתפותן של נשים בכוח העבודה בעולם המערבי מאפיינת את העשורים 
האקדמי  התואר  ולחשיבות  שלהן  ההשכלה  ברמת  לעלייה  זרקור  מפנה  והיא  האחרונים, 
 Cotter et al., 2008; Münch & Van Wijnbergen, 2009( לצורך השתתפות בכוח העבודה
נמצאו  בישראל  החרדית  בחברה  שגם  מלמד  הנוכחי  המחקר   .)Nieuwenhuis et al., 2012
מגמות דומות. ליותר ויותר נשים חרדיות יש תואר אקדמי, ושיעורן בקהילה עלה במידה ניכרת 
בין שתי נקודות הזמן שנבדקו )בד בבד עם העלייה שנצפתה בשיעור הנשים האקדמאיות בחברה 
הישראלית כולה(. הפנייה ללימודים אקדמיים בחברה החרדית היא תופעה יוצאת דופן בניתוח 
הקשר שבין מגדר, דת והשכלה גבוהה, שכן על פי רוב, בקבוצות דתיות המשמרות מאפייני 
משפחה מסורתיים שיעור הנשים האקדמאיות נמוך. אלא שהמבנה הייחודי של הקהילה החרדית 
בישראל מעודד את נשות הקהילה לשאת בנטל הפרנסה ולאפשר לגברים להמשיך בלימודים 
תורניים גם אחרי הנישואין, ואכן מרבית המחקרים מראים שזה הגורם העיקרי לפנייתן של נשים 
חרדיות להשכלה גבוהה )הלר, 2009; רובין ונוביס־דויטש, 2017(. עם זאת, כחברה המשמרת 
משפחה,  ולהקים  צעיר  בגיל  להינשא  ובנותיה  מבניה  ומצפה  מסורתית  משפחתית  התנהגות 
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עולה השאלה מה מאפיין את הנשים שפונות ללימודים גבוהים מעבר לנרטיב המרכזי שניזון 
מתפקידן לסייע בפרנסת הבית, שהרי השתלבות בהשכלה גבוהה והקמת משפחה הן שני גורמים 
המתחרים על זמנה של האישה והקשר ביניהם נמצא שלילי. בחברות לא דתיות נשים הפונות 
 Bratti, 2003; Goldstein & Kenney, 2001 Isen( להשכלה גבוהה דוחות את גיל הנישואין
Stevenson, 2010; Kalmijn, 2013; Oppenheimer, 1997 &(, אך החלטה זו עומדת בסתירה 

להשקפת עולמה של חברה הרואה במשפחה ערך מרכזי.
המחקר הנוכחי מלמד כי בניתוח גורמים הקשורים למוסד המשפחה, נשים חרדיות שנישאות 
בגיל מאוחר יחסית למקובל הן בעלות הסתברות גבוהה יותר לרכוש השכלה גבוהה, והסתברות 
זו הלכה והתגברה ככל שהונגשו הלימודים למגזר החרדי ופחתה "הסכנה הרוחנית" שטמונה 
בלימודים אקדמיים, בייחוד לנשים לא נשואות. כלומר, אף שהמוטיבציה העיקרית של נשים 
חרדיות לרכוש השכלה גבוהה נובעת מהרצון לפרנס את בני ביתן, מאפייני המשפחה וציפיית 
הקהילה מהן להינשא בגיל מוקדם עומדים בסתירה ליכולתן לפנות להשכלה גבוהה. לפיכך, 
גיל נישואין מאוחר יותר פותח אפשרויות טובות יותר לנשים חרדיות להשיג תואר אקדמי, 
וכניסתה של האקדמיה למגזר החרדי גם היא ריככה את הגישה של המגזר ביחס ללימודים 
אקדמיים, ולמעשה מאפשרת לצאת ללימודים גבוהים ולהרחיב מעט את גיל הרווקות. יתרה 
מכך, הממצאים מלמדים כי הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה החרדית הרחיבה את האפשרות 
להשיג תואר אקדמי גם לנשים נשואות בגיל מאוחר יותר. במילים אחרות, הסלקציה בפנייה 
להשכלה גבוהה קשורה במאפיינים אישיים שלפחות אחד מהם הוא גיל נישואין מאוחר יחסית 
המאפשר הפניית משאבים ללימודים גבוהים. עולה כי גם כאשר החברה החרדית משמרת את 
מאפייני המשפחה המסורתיים, הפנייה להשכלה גבוהה קשורה לעלייה בגיל הנישואין, בדיוק 
כפי שקורה אצל יתר הנשים המשכילות בחברות המפותחות. אומנם אין במחקר זה עדות לכך 
שגיל הנישואין נדחה במכוון, אך ממצאי המחקר מעידים כי גיל הנישואין הגבוה מהמקובל 

תורם תרומה ניכרת להשגת תואר אקדמי, בדומה לעולם המערבי.
המקרה של החברה החרדית מתווסף לשורת מחקרים המראים שהקשר השלילי בין מגדר, 
 Norton & Tomal,( דת והשכלה גבוהה הוא קשר דיפרנציאלי ואינו זהה בכל הקבוצות הדתיות
2015 ,2009(. אולם בעוד שמרבית המחקרים הדגישו את הנרטיב של השתתפות בעבודה כגורם 
מרכזי בפנייה להשכלה גבוהה, המחקר הנוכחי מחדד את ההקשר המשפחתי של נשים בקבוצות 
דתיות המשמרות את מוסד המשפחה המסורתי. נשים חרדיות שלא עמדו בציפייה להינשא מוקדם 
הן פלח באוכלוסיית הנשים החרדיות שפונה להשכלה גבוהה, ומכאן שהמוטיבציה להיכנס לשוק 
העבודה אינה יכולה לשמש גורם בלעדי בפנייה להשכלה גבוהה אם חסרים משאבי הזמן הדרושים 
לכך. למחקר זה עשויות להיות השלכות על הכשרת נשים חרדיות לכניסה לשוק העבודה. עידודן 
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של נשים חרדיות להשיג תואר אקדמי צריך להביא בחשבון את גיל הנישואין שלהן, ויש להניח 
שפתיחת מסגרות אקדמיות מותאמות למסיימות בית ספר תיכון בחברה החרדית תעלה את שיעור 

השתתפותן בהשכלה הגבוהה מבלי להשפיע על גיל הנישואין שלהן.
עם זאת, למחקר הנוכחי יש כמה מגבלות מתודולוגיות. ראשית, נתוני אוכלוסיית המדגם 
לעקוב  המאפשרים  גודל  סדר  באותו  פאנל  נתוני  ואין   ,)cross sectional( חתך  נתוני  הם 
כך התמקד  הגבוהים. בשל  הלימודים  בחירותיהן בתחום  ולבחון את  זמן  לאורך  נשים  אחר 
כן,  כמו  רווקות.  נשים  ממאפייני  שונים  האישיים  שמאפייניהן  נשואות  בנשים  רק  המחקר 
מדובר באיתור אוכלוסייה חרדית בשתי דרכים שונות )האחת על בסיס דיווח עצמי והשנייה 
על בסיס מאפייני הבעל(, אשר עשוי לייצר מעט הבדלים באופייה של האוכלוסייה הנחקרת. 
בשל מגבלות אלו אין במחקר זה ניסיון לאתר סיבתיות בין גיל נישואין להשכלה אקדמית 
אלא רק להצביע על הקשר בין המשתנים האלה ועל המשמעויות הנגזרות ממנו. נוכח הנתונים 
זה. מחד גיסא, הלימודים  ניתן לבחון כבר היום את ההשלכות הדמוגרפיות של קשר  הללו 
האקדמיים נעשים נגישים יותר והתנגדותה של החברה התמתנה כדי לאפשר לשמר את כושר 
הפרנסה של הנשים ובכך לתמוך בלומדי התורה. מאידך גיסא, שוק הנישואין בחברה החרדית 
עתיד להעריך יותר נשים משכילות שיש ביכולתן לתמוך כלכלית בלימוד התורה של בעליהן 
שיראו  נשים  מעלה.  כלפי  הנשים  של  הנישואין  גיל  את  לדחוק  בעקיפין  ובכך  זמן,  לאורך 
עצמן מפרנסות עיקריות בעתיד, עשויות לבחור ללמוד לתואר אקדמי עוד טרם הנישואין. 
עם התרחבותה של ההשכלה האקדמית במגזר החרדי יידרשו מחקרים עתידיים לחקור בכיוון 
על  ובכך משפיעה  הנישואין,  בגיל  לשינויים  תורמת  אקדמית  השכלה  אם  ולהעריך  ההפוך 

מאפייני המשפחה המסורתית בקהילה החרדית בישראל.
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על המחברת

ד"ר יהודית חסידה היא רכזת אקדמית של תוכניות לימוד למגזר החרדי במכללה האקדמית הרצוג 
מחקריה  אביב.  תל  באוניברסיטת  ולאנתרופולוגיה  לסוציולוגיה  מהמחלקה  דוקטור  תואר  ובעלת 
ובסוציולוגיה  בכוח העבודה  נשים חרדיות  מתמקדים בדמוגרפיה של החברה החרדית, בהשתתפות 

של החינוך החרדי.


