
שיחה אישית עם רחל שפירא
מרצה בחוג למדעי המחשב, 'קמפוס שטראוס'

רחל שפירא הייתה שם, בתעשיית ההי-טק. היא עבדה ב'אינטל', וראתה 

את הצורך העצום הזועק מהשטח. כשהציעו לה ללמד ב'קמפוס שטראוס', 

התוכנית החרדית המוקפדת הכשרה למהדרין, היא חשה שליחות של ממש 

והתגייסה למשימה בכל הכוח.

נתחיל מהתחלה?

במקביל,  להתקדם.  והמשכתי  המחשב  במדעי  ראשון  לתואר  "למדתי 

ב'אינטל'. ממש  והועסקתי  כאמור, עבדתי לאורך שמונה שנים בתעשייה 

לצידי ישבו בנות ונשים חרדיות, שהועסקו על ידי חברות השמה חיצוניות 

וחלק מהן הפכו לחברות טובות שלי. ההבדל בינינו היה בולט עד בוטה. 

כולנו ביצענו עבודה זהה. הן לא היו פחות מוכשרות ממני, ולמרות הכל 

תנאי ההעסקה שלהן היו מינימליים, ושלי היו מעולים. למה? כי הלימודים 

שלהן סיפקו להן רק תעודה, לא תואר.

הרגשתי שנוצר כאן פתח לאפליה של בנות המגזר החרדי. ולא רק אני 

חשתי כך: בנות רבות שהחלו לעבוד לצידי פתאום הבינו מה קורה ולמה, 

מתוקף  ורק  אך  הקיימות  ההשמה,  חברות  של  הניצול  את  בעיניים  וראו 

העובדה שציבור גדול ומוכשר כל כך מחפש אפשרויות העסקה מתאימות. 

לא חבל? הלימודים הם אותם לימודים, ההשקעה זהה, ונקודת הפתיחה 

המתקבלת שונה כל כך בשוק.

שמעתי בנות שאמרו לי: 'אם אעבוד דרך חברת השמה, אוכל לשמור טוב 

יותר על הזהות החרדית שלי'. אבל בשטח זה לא בהכרח נכון... ב'אינטל', 

למשל, עובדות שמגיעות מקבלות את התנאים שהן מבקשות גם ללא צורך 

בחברת השמה שתתווך ותגזור קופונים שמנים של שכר ותנאים. הן עובדות 

רק בחברה נשית, מקבלות אפשרות להוריד שעות ועוד. למעשה, ההבדל 

הגדול מתבטא רק בשכר ובתנאים.

"מסיבה זו, ההצעה ללמד ב'קמפוס שטראוס' משכה אותי מאד. בעיניי, 

החוג למדעי המחשב מספק מענה מושלם לבנות החרדיות: כל הצוות כולל 

מי  לחלוטין.  כשר  והכל  קפדנית  ביקורת  עוברים  התכנים  נשים,  ורק  אך 

שנכנסת למסלול יכולה להיות סמוכה ובטוחה שהיא מקבלת את ההשכלה 

הטובה ביותר ללא שמץ סכנה רוחנית, ולדעת כי החוג פותח לה דלתות 

באופן הנכון והטהור ביותר, ונותן מענה לבעיית הניצול המכעיסה כל כך".
כמה מילים על התוכנית

בשוק.  היום  שקורה  למה  מאד  מוכוונים  הקורסים  מקצועית,  "מבחינה 

התלמידות  את  מכינה  אני  העבודה,  בשוק  הראיונות  את  שמכירה  כמי 

שלנו לשאלות המדויקות שנשאלות. למעשה, עם סיום הלימודים מחלקת 

ההשמה של הקמפוס דואגת לבנות באופן פרטני.

כזו בכל  אישית  ראיתי תמיכה  לא  כי מעולם  לי להדגיש  בנוסף, חשוב 

תלמידה. מעולם לא ראיתי מקום לימודים קשוב כל כך שמעוניין בהצלחת 

כלל התלמידות ועושה הכל לשם כך. בעיניי זה ראוי לציון..."

'מה שלא עושים באותו  נוהגת לומר:  עצה טובה שקיבלתי: "אמא שלי 

רגע – לא עושים בכלל'".

הדרך שלי להצלחה: "התמדה, חריצות ועבודה קשה, בלי לחפש קיצורי 

דרך או הנחות". 
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