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  שלום רב,
  

 הגבוהה ההשכלה נגישות הרחבת בנושא המדיניות הצעת לאור הקריאה להערות הציבור על
 הבא, ברצוני להגיב כלהלן. החומש לקראת החרדית לאוכלוסייה

בפגמים מהותיים קשים: בעיני  נגועים התוכנית המפורטת והמחקר שמובא לחזק אותה שניהם
המחקר פגום, חלקי ומגמתי וכולו בבחינת "מגלה טפח ומכסה טפחיים" והתוכנית חסרת בסיס 

  וחסרת סיכוי. 

היא כי יישום התוכנית כפי שפורסמה וגם עם תיקונים קטנים כרוך בהשקעה המסקנה שלי 
כספית של הרבה מיליוני שקלים שתרד לטמיון ללא תוצאות. לכן אני מתנגד באופן נחרץ 

 לתוכנית זו.

המטרה הכללית עצמה ראויה בהחלט: להגדלה משמעותית של מספרי הסטודנטים החרדים 
ועלת "תוצאתית" של השתלבות חרדים בתעסוקה כולל ברמות ישנה גם תועלת לכשעצמה וגם ת

 הגבוהות ביותר. 

אולם, לדעתי אין שום סיכוי להשיג את המטרה הזו בעזרת תוכנית שנראית כמו המערכון של 
" על בניית הקפטריה בטבריה מהקומה העליונה כלפי מטה: ללא חיזוק רהחיוו"שלישית הגשש 

של החרדים,  18כל החינוך היסודי והתיכוני עד גיל הבסיס בצורה של רפורמה יסודית ב
 ל"קומה העליונה" של המגדל לא תהיה תקומה. 

לכן תנאי הכרחי לכך שתוכנית מן הסוג הזה תצליח הוא הפעלתה כחלק מתוכנית מקיפה 
 שתכלול כאמור פתרון בעית החוסר ב"לימודי הליבה" של החרדים. 

סיה ולת לתקן את תת הייצוג הקיצוני של האוכהמאמץ של מל"ג להכנס לזירה הזו ולנסו
החרדית בנוף ההשכלה הגבוהה במדינה אמנם ראוי להערכה, אך נוסף למאמץ ואולי גם אומץ 
דרושה גם הכרה במגבלות הכוח והסמכות של מל"ג. כיון שיו"ר מל"ג ושר החינוך חד הם, לא 

 מופרך לצפות לתאום בין שני התפקידים האלה. 

ריונית" של ויתור על לימודי ליבה כאילו אין השכלה גבוהה ומצד שני הפנית גו-השיטה ה"בן
חרדים להשכלה הגבוהה כאילו למדו "לימודי ליבה" דינה כשלון גמור וברור והסיבה פשוטה: 

יאלצו להשלמת פערי ידע עצומים  הסטודנטים החרדים שיגיעו ללימודים על פי התוכנית הזו
דופן שיצליחו -ב"לימודי קודש". קיימים כמובן יחידים יוצאי ש"נפתחו" עקב ההתרכזות שלהם

כרבי עקיבא בשעתו להתגבר על הפער. אולם המסות שעבורם נועדה התוכנית לא יגיעו לרמה 
מספקת. לפיכך יופיעו ויופעלו לחצים חזקים ממקורות שונים להוריד את רמת הדרישות 

  כדי למנוע נשירה.בתוכניות לחרדים 

  אחת מן השתיים:התוצאה תהיה 

לא תהיה התפשרות על רמת הלימודים והתוצאה תהיה אחוזים קטנים מאד של בוגרים  )1
 אטרקטיביות של התוכנית.ונשירה גבוהה שיורידו את ה



הסטודנטים החרדים שיקבלו " יגרמו להורדת רמת הלימודים. יותר סביר ש"כוחות השוק )2
שניה או אפילו יקבלו השכלה מדרגה  ,בסופו של דבר תארים במסגרת התוכנית הזו

וכך ימצאו בעמדת נחיתות כרונית לעומת  לישיתשתותאם לסטודנטים מדרגה ש ,לישיתש
  האחרים.  

יהיה אפשר אולי לטשטש את העובדה שבוגר תוכנית כזו למד בתוכנית מיוחדת לחרדים, ביחוד 
אם היה קשור במוסד אוניברסיטאי, אולם בכך יש יותר משמץ של "אי גילוי נאות" שמתקרב 

  אפילו לאחיזת עיניים.  

ה. מה שכן כך או כך, גידול משמעותי במספרי החרדים שיחזיקו בתואר ראשון בעל ערך לא יהי
הוא מערכת מקבילה של השכלה גבוהה מסוג ג שתנציח את עצמה ותייצר בהתאם בעלי  ,יהיה

כך את ב. כל עקרון שויון ההזדמנויות שמופיע כנימוק מרכזי לתוכנית מאבד ג גתארים מסו
  תקפותו.

תוכנית להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית יש המסקנה היא אם כן ש
כחלק מתוכנית מקיפה שתכלול רפורמה יסודית בכל החינוך היסודי והתיכוני עד  רקעיל להפ
   של החרדים. 18גיל 

נכון שרפורמה כזו בחינוך החרדי לוקחת זמן ויש למצוא פתרונות ל"דור המדבר" של היום, אבל 
וא הפתרון צריך להיות משולב בתוכנית המקיפה וגם זמני עם תאריך תפוגה ברור שאחריו ה

אפשר לבסס את הפתרון על התוכנית המוצעת כעת, שאם מתיחסים אליה מנקודת מבט  ייסגר. 
זו ומתעלמים מן היעדים המספריים שלה שהופכים מנקודת מבט זו ללא רלבנטיים, יכולה 
אפילו להחשב כסבירה. אולם גם כך, יש לקבוע לוחות זמנים ברורים ומחייבים לסיום התוכנית 

. עלי להעיר בצער שההצהרות בתוכנית על כך שהיא זמנית ובעלת זמן חיים לתקופת הביניים
ידי החלקים הפחות הצהרתיים -שנסתרות על ,סופי ולא ארוך הן הצהרות ריקות ללא כיסוי

בסוגרים אעיר כי גם אל ההצהרות על הקפדה על שמירת  ויותר מוחשיים שנמצאים בתוכנית.
להתייחס באותו האופן ואף ביתר תוקף לאור הנסיון הרמה האקדמית במסגרת תוכנית זו יש 

  שכבר הצטבר בעניין.

שימוש נוסף לתוכנית הזו יכול להיות בכוון מאונך לגמרי לאמור עד כה, והוא הפנייתה כלפי 
קרי  –המגזר הערבי. מלבד כמה מילות פתיחה היוצאות ידי חובה אין שום איזכור ל"מיעוטים" 

סיכוי הרבה יותר גדול להצלחת התוכנית הזו בקרב תלמידים ערבים בתוכנית. לדעתי, יש 
  ערבים שהפערים הלימודיים שלהם יותר נמוכים מאלה של החרדים.

הערה אחרונה: בכוונה נמנעתי מלהתיחס לכל נושא ההפרדה המגדרית שמופיע בתוכנית הרבה 
נטיה להאפיל על כל הנושאים מכפי שראוי לו. ההפרדה המגדרית היא נושא טעון ונפיץ ויש לו 

ובין  הפרדה מגדריתבין אם תכלול האחרים בהקשר הזה. התוכנית הזו אינה ראויה להתממש 
 . אם לאו

  בברכה,

  יוסף ורבין



  פרופ' אורית חזן                         

     
  Professor Orit Hazzan  
  Homepage: http://orithazzan.net.technion.ac.il/     Email: oritha@technion.ac.il  
  

 20.7.2016 תאריך:

 Haredim.homesh@che.org.il)    (באמצעות דוא"ל עדה לתכנון ותקצובוהמועצה להשכלה גבוהה והו אל:

 הטכניון , פרופ' אורית חזן, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה מאת:

 באקדמיה חרדים שילובל החומש תכנית - ציבוריה שימועבמסגרת המשוב : הנדון

 

 שלום רב, 

הרחבת נגישות "בנושא עדה לתכנון ותקצוב הוומועצה להשכלה גבוהה וה מדיניותהצעת להלן התייחסותי ל
 ."א"שתפ –ז ”ראת החומש הבא, שנים תשעההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית לק

מתוך הן ציבור החרדי, וצעירים ולצעירות במתוך מחויבות ל מדיניות בנושא, הןינה כי קריטי להציג אני מאמ
גבוהה ההשכלה ל המוצע הן מהמבנהאני מסתייגת  ,בו בזמן. ישראלתי של והחבר יהכלכל נהמחויבות לחוס

 .להלן אסביר את הסתייגותייחיד. פתרון והן כהצגת ההשכלה האקדמית כעבור המגזר החרדי 

(ע"י  המחפשים פרנסה בכבודחרדים וצעירות צעירים מענה למהווה בהכרח אינו  "המוצר",, המוצעהפתרון 
 ן: לכך ה . הסיבותן ומאמץ)זמהשקעת באמצעות רכישת מקצוע 

  .תעסוקה מתגמלתבהכרח מבטיחים  אינםהמקצועות המוצעים  .א
או  מתאימים ללימודים אקדמיים מגזר החרדיהצעירים והצעירות בכל יה הכללית, לא יבדומה לאוכלוס .ב

 רכישתה.מעוניינים להשקיע את הנדרש ל
 

 תיכונית-, התוכנית המוצעת אינה טובה גם למערכת ההשכלה העלשבהמשך 1SWOT -ניתוח הכפי שמראה 
יחד עם זאת, נראה כי השיח בנושא מהווה בסיס עליו ניתן לפתח מגוון מוצרים המתאימים   .2מדינת ישראללו

 במטרה לשלבם מיוצגות בכלכלת מדינת ישראל)-צעירים וצעירות זו (וכמובן לקבוצות אחרות תתלקבוצת 
   3תעסוקה.המבטיחה  השכלהבחברה הישראלית באמצעות 

בהתאם, נקודת המבט המוצגת להלן משקפת את תפיסתי כי יש למקד תחילה חלק מהותי ומרכזי של הדיון 

תחומים מיוצגות אחרות) ב-גם את השתתפותן של קבוצות תת בשילוב המגזר החרדי בכלכלת ישראל (כמו

והן באמצעות השכלה  ,כמדענים ומהנדסים –הן באמצעות תואר אקדמי  מדע, טכנולוגיה והנדסה

 הכשרות מקצועיות. כטכנאים והנדסאים ו – 4יישומית-טכנולוגית

 

                                                 
 1 SWOT – וסף מופיע בסעיף ג'. נ. הסבר ראשי תיבות של חוזקות, חולשות, הזדמנויות וסיכונים 
הינם המוצגים במסמך זה שכל הטיעונים לטעון איני מתיימרת של הסגל האקדמי בישראל,  IL-Academiaלאור הדיון הער ברשת  2 

המוצגת כאן היא  הסינתזהת. יחד עם זאת, פורסמו ברשדעות שעל נתונים ו מתבססידי. באופן טבעי, חלקם -ונהגו על מקוריים
 מקורית.

 תאוריה המסבירה תהליכי קבלת החלטות: כאשרמודל "פח האשפה", שהוא מדגים את לבעיה ע"י המל"ג נראה כי הפתרון המוצע  3 
, המפגש ביניהם לאו דווקא יוצר מציאות טובה יותר. במקרה שלנו, הפתרון לבעיה של אי שילוב קייםבעיה ומוצע לה פתרון  קיימת

בהתבסס צעות הפתרון הקיים של השכלה אקדמית. בהתאם, יש להציע פתרונות נוספים לבעיה, חרדים בתעסוקה, הוא לאו דווקא באמ
 ם.ינטיונתונים רלוניתוח  על

 . practical engineeringהמונח מקורב של מבוסס על תרגום  4 
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 :הרעיון הבאאת במסמך להלן אבסס ברוח זו, 

 ורלוונטייםמעניינים מקצועות בבאמצעות עבודה  בחברה הישראליתהחברה החרדית : שילוב ת עלמטר •
 . הישראליבמשק  נדרשיםבו בזמן, ו, בכבודפרנסה  יםמאפשרה

  :לפתרון המוצע ע"י המל"ג אלטרנטיביפתרון  •
לכישורים  התאםב( ויישומימתגמלים בשני ערוצים: אקדמי מקצועות בתיכונית -השכלה על .א

  ).של המועמד/ת בסיסההשכלת לו
כמדענים ומהנדסים  –הן באמצעות תואר אקדמי  והנדסה , טכנולוגיהמדעבתחומים  דומק .ב

 יישומית-ולוגיתטכנ השכלהוהן באמצעות הלימודי)  הרקעת אתוך הבנה כי יש להשלים (
 . 5הכשרות מקצועיותו כטכנאים והנדסאים –

המסמכים שהוצגו לעיון הציבור וכן על סמך הרקע הדיון מתבסס על המסמך להלן מסביר נקודת מבט זו. 
 בסעיף ד'. מתואר המקצועי שלי אקדמי הה

 חלקים: 4למסמך 

 נקודות למחשבה והמלצות .א
חרדים  לשילוב המוצעת בין תאומה ותאום חרדים המצביע על הבעיה בתוכנית החומש וירטואלי דיאלוג .ב

למתאימים ללימודים אקדמיים ולאילו שאינם  –באקדמיה, המציעה לימודים אקדמיים לכולם 
-מתאימים. הדיאלוג מדגים כי, למעשה, החברה החרדית דומה לחברה הכללית בתפיסתה לימודים על

תיכוניים כאמצעי לרכישת מקצוע המאפשר עבודה מעניינת ומתגמלת (בניגוד לתפיסת הלימודים בעבר 
 במגזר זה שלא בהכרח הייתה קשורה לפרנסה). 

 . הניתוח מוצגשל תוכנית החומש המוצעת –חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים  – SWOT ניתוח .ג
 תיכונית בישראל (האקדמית והיישומית), ומדינת ישראל.-רמות: החברה החרדית, ההשכלה העל 3 -ב

 רקע מקצועי רלוונטי –פרופ' אורית חזן  .ד

   . אשמח להוסיף פרטיםבמידת הצורך, 

 

 בברכה, 

 אורית חזןפרופ' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

, פרופ'אמ אורי לירון, גב' ירדה מייסיס, ד"ר תקוה ר ליאת לבונטין"דד"ר יניב ביטון, ברצוני להודות ל  תודות:
לשפר את המוצג במסמך רבות עזרו לי תגובתי, דמות של וקעל גרסאות . משובם/ן אורן-עתר רזיגב' ועובדיה, 

  זה.   
  

                                                 
לאור היבטיה החברתיים והכלכליים הרבים של הבעיה  בישראל,האקדמית גם אם המל"ג אחראית רק על ההשכלה הגבוהה  5 

ובמידת הצורך לשתף פעולה  ,)של המל"ג לבחון גם פתרונות נוספים לבעיה (גם אם יישומם אינו בתחומי אחריותהחשוב (ופתרונה), 
   עם גופים נוספים.
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 )חזרה לתוכן(נקודות למחשבה והמלצות  .א
 
, והן ברמה 6מהנדסיםו ניםמדע –הן ברמה אקדמית , במקצועות מדעיים וטכנולוגייםמיקוד בשלב ראשון  .1

לבחון את תוכנית החומש כניהול פרויקט מורכב שבו יש  מומלץ .יםוהנדסא יםטכנא – יישומית-טכנולוגית
(במקרה שלנו,  הכמות) על ראו לעיל – התוכניתהעל של -השגת מטרת לתת עדיפות לאיכות (במקרה שלנו,

את משמעות ואופן ביטוייה של תוכנית החומש  תחילהמספר הסטודנטים החרדים). בהתאם, כדאי לבדוק 
גזר ממטרת העל). ברוח המסמך יפי הגדרה שת-על מספר קטן של מקצועות המבטיחים בוגרים איכותיים (על

המוצג כאן, מיקוד באיכות יאפשר לאבחן באופן מדויק יותר את התחומים בהם כדאי להשקיע ויזמן חשיבה 
 SWOT -יעד מקומי מצומצם של מספר הלומדים. ברוח ניתוח ה גם על התפתחות מקצועית מעבר להשגת

 והציבור החרדי.  תיכונית-ההשכלה העלירוויחו המדינה (וכל אזרחיה),  וכז בחינה ממוקדת, מבהמשךוצג מה

 
ועלותה הגבוהה, מומלץ  החומשלאור האתגר שבתוכנית אג"ח חברתי כמימון אלטרנטיבי למימון המל"ג.  .2

בפתרון,  )societyכלי פיננסי זה משלב את החברה (. 7באמצעות הנפקת אג"ח חברתים) ג(לבחון את מימונה 
חזר ההאת משקף את אמון הציבור בפתרון, מקטין את הסיכון שהממשלה לוקחת ומבטיח ניסיון למקסם 

 ההשקעה. מצב זה מחליף מצב של השקעה גדולה מראש תוך ציפייה להצלחה.   על
 

לאור העובדה שלמחצית מבוגרי מערכת  בעלות תעודת בגרות.ת בישראל שאינן התייחסות לקבוצות נוספו .3
 ,לכל המגזרים במשק, את ההזדמנות ולעודד באופן מערכתיהחינוך בישראל אין תעודת בגרות, רצוי לנצל 

יישומיים -מקצועות טכנולוגים אחת האפשרויות היא תיכונית.-השכלה עלרכישת נוספות ל מסגרותהצעת 
 , שהם מקצועות:)וטכנאות הנדסאות(

o תיכונית גם ללא תעודת בגרות מלאה;-המאפשרים לרכוש בתקופה קצרה יחסית השכלה על 
o  ;מספקים תעסוקה מתגמלת 
o ;מעניקים קידום ואופק מקצועי 
o  חשיבה מערכתית, ביקורתית, 21 –לתעסוקה במאה ההנחוצים מעודדים כישורים ומיומנויות :

 ועוד. טכנית, קריאה טכנית, אנגלית יזמות
  

שקיפות מלאה לכל המגזרים והקבוצות בחברה בישראל. שקיפות מלאה ביחס לקריטריונים לקבלת מלגות  .4
לאור ההשלכות החברתיות חשובה  ביחס לקריטריונים לקבלת מלגות ביחס לכל הסטודנטים במדינת ישראל

של הענקת המלגות לחרדים (ולא לכל הסטודנטים העומדים בקריטריונים כלכליים מסוימים). יש להימנע 
תרומה לחברה : קבלה "מתסכול נוסף של סטודנטים מצוינים המשרתים בצה"ל וחשים מיום ליום כי היחס 

י ואזרחיות ישראל מדות לרשות כל אזרחגדל והולך על חשבונם. שקיפות זו ביחס למלגות העו "מהחברה
 השוויון ותצמצם את היקף שיח האפליה. -האמון ואי-תפחית את תחושות אי

 
במסגרת המאמצים להשלים את לימודי הליבה  וטכנולוגיה. יםמדעלהוראת מתמטיקה,  יםלימודתוכניות  .5

 .טכנולוגיה מקרב החברה החרדיתמדע ולהוראת לימודים כבר בשלב זה יש ליזום מסלול , 8למגזר החרדי
יש להתחיל בפיילוט בהיקפים מצומצמים, שיצמיח קבוצת מורים ומורות איכותיים,  ,בראיה רחוקת טווח

 שיהיו את מנהיגות העתיד של כל המהלך.

                                                 
 בתוכנית החומש.  3.2ברוח סעיף  6
בפתרון בעיה חברתית מכשיר פיננסי המתאים למקרים בהם המדינה אינה מעוניינת להשקיע סכומי כסף גדולים אג"ח חברתי הוא  7

והמדינה מחזירה אג"ח חברתי מגייס כסף לטיפול בבעיות חברתיות, . מבלי להבטיח תשואה להשקעתה (כלומר, את פתרון הבעיה)
  .בהן השקיעה האג"ח ון הבעיה החברתיתפתרשהופעלו ל של התוכניות הצלחהמידת הפי -למשקיעים על

 .חרדים" מורים להכשרת התוכניות היצע של ממש של בתוכניות החומש: "הגדלה 3.1כמתואר בסעיף  8 

http://orithazzan.net.technion.ac.il/
mailto:oritha@technion.ac.il
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פשוט  שמנסים למכור להם חרדים המביעים את הרעיון כי המוצר ה וצעירדיאלוג בין צעיר .ב
 )חזרה לתוכן(     9לא מתאים

 ,ישוריה המתמטייםכנשואה עם ילד, תלמידה מוכשרת שהיתה מודעת ל. א' צעירים םחרדי 20בני  םותאו מהם תאוא' וב' ה
נבחנה א' לכן, . )5X2 יוזמתשל השקתה  (לפני בו למדהבבית הספר  יח"ל מתמטיקה 5אך הבינה את הבעייתיות שבהבחנות 

באחד ממכוני ההכשרה החרדיים. קורס זה  (תיכון), פנתה לקורס תכנות מזורזמתמטיקה ולאחר סיום הסמינר ל יח" 4 -ב
בשכר נמוך באופן משמעותי מהשכר המקובל ומאפשר לה לעבוד בחברת תוכנה, קרוב לביתה בעיר החרדית, בסביבה נשית, 

חייה כחרדית את ם ים והתרבותיים המעצביהשיקולים הפוליטי. יחד עם זאת, היא מבינה את 10במשק במקצוע דומה לשלה
 עבודתה מעניינת, מאתגרת ומאפשרת לה לפרנס את משפחתה בכבוד בשעה שבעלה תלמיד ישיבה.ומתנחמת בעובדה ש

בבתיהם  םתיקונימגוון המאפשרים לו לבצע  אמןידי בעל  ,של א', עדיין לא נשוי, ללא כישורים מתמטיים מהב' הוא תאו
 חבריו הנישאים סביבו בהדרגה. של 

 לאחר ארוחה משותפת בבית הוריהם.שיחה להלן מתקיימת ה
 ה?הרדית את ההשכלה הגבוחה הישמעת על הרעיון להנגיש לאוכלוסיא: 

 ?מה זה : לא.ב
לנו המעורבים לבנות ובנים) ומציעים הלימודים (בגלל באוניברסיטאות  למודל יכוליםאנו לא הטוענים כי א: יש 
גם אם ההשכלה  , בנים ובנות בנפרד,נוכל ללמוד מקצועות שונים ןבהנטיבות שתהיינה פתוחות רק לחרדים אלטר

 . תפסיכומטריבגרות ומבלי להבחן בבחינה הבציוני התיכונית שלנו אינה מגובה 
 . ב: נראה לי מאוד מתאים לך

 א: למה?
קורס וגרת ראשון במדעי המחשב ולא רק מתכנתת בכי את כזו מוכשרת. תוכלי להגשים חלום ולהיות בעלת תואר  ב:

 .תכנות מזורז שלמדת
כמו התוכניות טובות לעולם היינה תלא  –לחרדים בלבד תוכניות לימוד  –זהו שלא. המוצר שמנסים למכור לנו אז א: 

המרצים והמרצות הטובים ביותר.  אותנוגם אם ילמדו האוניברסיטאות המובילות בישראל, נות של הרגילות המצוי
לא יהיו  הקמפוסים הנפרדים (בהן ניתן לצפות בכל מקום). השכלה אקדמית אינה רק הרצאות – הסיבה לכך פשוטה

. לא שם יקרו הדברים המסעירים, לא שם חוקרים יחפשו עוזרי מחקר חקר של המרצים:הקמפוסים בהם יערך המ
מובילות לא תקבלנה אותנו טק -היחברות נחשף לתחום ברמה הגבוהה ביותר, היות ולא  ,, למרות המאמץ שנשקיעכךו

 טק].-[חברת הי נמצא את עצמו ללא עבודה מתגמלת ראויה. אתה הרי מכיר את החלום שלי לעבוד בושוב  לעבודה
, בישראלביותר לא נלמד עם הסטודנטים המצוינים מגדרית -ובנוסף, ואת זה אני אומרת רק לך, בסביבה חרדית חד

האמת היא שאני לא מבינה מדוע הם רוצים לבודד אותנו. . לרעיונות המבריקים שלהםלא נחשף לשאלות שלהם, 
, אחרי הכלערכי? אני מודעת לעובדה שיש הבדל בין נשואות לרווקות, אך, לא סומכים עלי שאשמור על האם הם 

 ומה יכול להתאים לך.שבתי שרעיון דאבל, חשלימדו אותנו את ערכי החברה שלנו.  בבתי ספר חרדיים נוחונכ
שלא לדבר על כך , אותיאת לימדת  יח"ל מתמטיקה 3ללא תעודת בגרות? אל תשכחי שאת החומר של נו באמת?  :ב

 שאיני יודע אנגלית. 
אם המטרה היא . ידיים וכושר טכני מעולהעבודת במקצועות בהם דרוש כישרון ל העצום שלךא: חשבתי על הכישרון 

, שהם יהנדסאאו י טכנאלתואר  ללמודם מתאילאנשים מוכשרים כמוך שנראה לי באמת לאפשר לנו פרנסה מכובדת, 
מקצוע תוכל ללמוד , כך. בתעשייהויכולים לקדם גם קריירה מרתקת  במשקמאוד קיים להם ביקוש גדול ש מקצועות 

  . נס בכבודרולרקע הלימודי שלך, יהיה לך מקצוע נדרש ותוכל להתפ ךמתאים לכישוריה
אין ישיבה, בה לימודים בבקשיים כמו בו אתקל כי אני הרי לא יכול ללמוד תואר אקדמי, ב: זה באמת החלום שלי. 
 . לי ברירה אלא ללמוד כעת

                                                 
 הדיאלוג הוא מקרה פרטי אך מייצג שיח כללי הרווח בציבור החרדי. 9 
. קל למצוא ברשת הממוצע במשק לאותו תפקידהנתונים מעידים על שכר נמוך במיוחד המשולם לנשים החרדיות ביחס לשכר  10 

 ). http://www.kikar.co.il/176523.html (ראו למשל,מגוון כתבות העוסקות בנושא 

http://www.kikar.co.il/176523.html
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חברה נקודת המבט של ה :באקדמיה חרדים שילוב לעניין החומש תכניתשל  SWOTיתוח נ .ג
 )חזרה לתוכן(     ישראל מדינתו ,בישראל והיישומיתת אקדמיהתיכונית -עלההשכלה ה, תרדיהח

המוצעת אינה הדרך היחידה בה מבורכת, אך הדרך הישראלית ם של החרדים בכלכלה ובלקדם את שילנראה כי היוזמה 

 3 -שלהלן משקף נקודת מבט זו ב –קות, חולשות, הזדמנויות ואיומים חוז – 11SWOT -ניתוח המטרה זו. ראוי לקדם 

ניתוח זה מתאים למקרה ומדינת ישראל.  ,בישראל אקדמית והיישומיתהתיכונית -העלהשכלה ה, תהחרדי חברההרמות: 

הנידון של תוכנית החומש היות ומדובר במהלך אסטרטגי הן של מדינת ישראל (שילוב המגזר החרדי בכלכלת המדינה), הן 

והן של המגזר החרדי (הבוחן דרכים להשתלבות בכלכלת ישראל באופן שייטב עם הפרטים בו , תיכונית-העלשל ההשכלה 

 תוך שימור ערכיו).

 : הנ"לרמות ה 3 -של תוכנית החומש בהמוצג להלן  SWOT -כפי שמדגים ניתוח ה

 ,חוזקותקטן של מספר לתוכנית החומש  -

 ,חולשותיה רבות -

 ,הזדמנויות רבותמזמנת היא ולמרות ש -

 .מדינת ישראלשל חברתיים וכלכליים מבנים  ןסכלהשלכותיה עשויות  -

 

 ~~~~~~~~~~ המשך בדף הבא~~~~~~~~~~ 

 

  

                                                 
הוא כלי לתכנון וניהול אסטרטגי של ארגונים הלוקח בחשבון את הממד הפנימי של הארגון (חוזקות וחולשות) ואת  SWOTניתוח  11 

במטרה למקסם את , מיושם גם כאשר מושק מוצר חדש SWOT ניתוח(הזדמנויות ואיומים/סיכונים).  ת לארגוןהחיצוני הסביבה
. שבמהלךבמטרה להפחית את הסיכונים  ,בעת ההשקההקיימות ההזדמנויות ניצול תוך של הארגון ומשאביו) כולותיו חוזקותיו (י

 SWOT -הארגונים שעבורם יתבצע ניתוח ה" ותוכנית החומש להנגשת האקדמיה למגזר החרדי בישראלהמוצר הוא "במקרה שלנו, 
 ומדינת ישראל.  בישראל תיכונית-הם: החברה החרדית, ההשכלה העל
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SWOT חזרה לתוכן(     תוכנית החומש להנגשת האקדמיה לחרדים: רמת החברה החרדית( 

  Weaknesses – חולשות  Strengths – חוזקות רמה

 במוסד אקדמיאקדמית גם אם לא ההשכלה ההנגשת  .1 חברה החרדית ה
 . רגיל

 החרדי המגזרתקשה בהמשך על השתלבות בלימודים אקדמיים הפרדה מגדרית  .1
 .האזרחי כל מעגל החייםולמעשה, ב ,בעבודה

תוכנית החומש מוגבלת לתארים ראשונים העובדה שסותרים: מסרים  .2
תהיות לגבי מטרתה והנחות הבסיס מעוררת  )(ולעיתים למקצועות בסיס בלבד

 12שלה.
קיים עודף היצע  לימוד המוצעים במסגרת תוכנית החומשהמסלולי בחלק מ .3

 אינם מאפשרים פרנסה. הם ו/או  על ביקוש
 80%פיו הגידול בתוכנית החומש (שלב א') היה קטן מהמתוכנן (-הנתון על .4

 ) מעיד על כך כי:13סטודנטים 14,500מול  11,500 –מהיעד המספרי 
o אינה השיקול החשוב ביותר מגדרית ההפרדה ה, חברה החרדיתחלק מהל

   14.םעבור ולכן לא הכרחית תיכונייםלימודים על ב
o  החרדים אינם מוכנים להשקיע בלימוד מקצועות אקדמיים שאינם

 מבטיחים פרנסה (עובדה הנכונה גם עבור ציבורים אחרים). 
o ללימודים המתאימים  וצת צעירים וצעירות מהמגזר החרדיקיימת קב

השתתפות במחקר  אקדמית כוללת גם השכלהמבינים כי , האקדמאים
את המסגרת המופרדת תעדיף כרח לא בה. קבוצה זו יפה למגוון דעותשוח

מנגד, תוכנית החומש אינה מספקת מענה גם לבעלי/ות מגוון  מגדרית;
כישורים אחרים שאינם מוכוונים השכלה אקדמית או שאינם מעוניינים 

למוד ל תמבקש בה. בדומה לאוכלוסייה שאינה חרדית, גם קבוצה זו,
  ולהתפרנס בכבוד.  מקצוע

  Threats – איומים Opportunities --הזדמנויות  רמה

במקצועות חרדים תיכונית ל-השכלה על אפיקיחיפוש  .1 חברה החרדית ה
, ם לרקע הלימודי שלהםמימתאיההמבטיחים תעסוקה, 

ידוע כי המגזר החרדי מורכב מקבוצות שונות בעלות גישות שונות להשכלה  .1
בכלל וביחס לסוגיית ההפרדה המגדרית בפרט. בין שאר הקבוצות במגזר 

 ציבור:קיים החרדי, 

                                                 
ובהמשך הסטודנטים משתלבים ), למשל, בקורסי היסוד(בהם בתחילת המסלול הלימודים נערכים בכיתות נפרדות , ניתן גם לעודד מסלולים הדרגתיים: "במצגת תוכנית החומש 7שקף  12

 ."בכיתות הרגילות
 איכותהאין משמעות כל עוד לא נבדקה בלבד  הסטודנטים)לכמות (במקרה שלנו, מספר כמו בכל פרוייקט, יש לזכור כי חשב כהצלחה בהקשר לתכנית לאומית, יעשויים לה %80גם אם  13

כדיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה  ,של המל"ג. כמי שהובילה תהליך הערכת איכות )השתלבות בכלכלת ישראל באמצעות תעסוקה מתגמלת –השגת מטרת העל (במקרה שלנו, 
השגת מטרת במסגרת הערכת איכות כזו, יש לבחון, כאמור, את  יא קריטית לפני השקעה נוספת.עם זאת, הערכת איכות היחד , אך בהערכת איכות , אני מודעת לגודל ההשקעהבטכניון

 העל: השתלבות המגזר החרדי בתעסוקה מתגמלת.  
 ). 9(תוכנית החומש, עמ'  .בקמפוסים הרגיליםילמדו  %30ת; כלומר: ומגדרי מגזרית הפרדה בהן שאין למסגרות יגיעו לא מהחרדים 70%- כ ,הערכה מחקר מסקנות פי על 14
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-טכנולוגיים קצועותמ. 16, 15 למשק הישראלידרושים הו
 תהווישומיים עונים על קריטריונים אלה ועשויים ל

 יבות: רדית ממספר סיה החימוצר מתאים לאוכלוס
o הבטחת תעסוקה;F17 
o קה ואנגלית שיש להשלים קטן הרקע במתמטי

 ;יותר
o  משך  –שנה או שנתיים הלימודים נמשכים

  ;ודים שעשוי להתאים להורים צעיריםלימ
o  ויתקדמובו ישתלבו לתחום,  םלבמי שנטיית.  

אלה יהיו יישומים -טכנולוגייםבמידה ומסלולי לימוד  .2
בעלת רקע מתאים, יוצרו ה יאוכלוסיהפתוחים לכל 

שיוכלו לקדם את  השונים קשרים בין המגזרים
  . ובכלכלת ישראל היבתעשיהחרדים/ות  השתלבות

הרחבת היצע המקצועות הטכנולוגיים הנלמדים בחברה  .3
החרדית בתיכון ופתיחת תוכניות המתחילות בכיתות י' 

 ומסתיימות בכיתות י"ג (טכנאים) או י"ד (הנדסאים).
פרנסה בחברה החרדית הדיון בנושאי תעסוקה והרחבת  .4

עשרים כלמקצועות החינוך וההוראה: עד לפני מעבר 
במקצועות  בדועהחרדים רוב הנערות והנערים  ,שנה

בתחום החינוך,  רוויה בתעסוקהלאור ה, כיום החינוך.
אפיקי במגוון  לעבודהאוכלוסייה החרדית נדרשת 

   פרנסה.

 

o  הפרדהקריטריון של ה לו, ופרנסה בכבודבחברה השתלבות  ,שינויהמבקש 
(כפי שמעידים הנתונים ביחס לחשיבות הלימודים  פחותשוב חמגדרית 

 .)18בנפרד
o ללא ) (עוד לפני תוכנית החומשלימודים אקדמאיים או אחרים  שלמד

 חיפוש התאמה חברתית. 
קבוצות אלה אינן צריכות ואינן מבקשות תוכניות מיוחדות, עידוד ו/או תמריץ 

/קמפוסים בכיתותללמוד המוצעת במסגרת תוכנית החומש רות האפשמיוחד. 
רצונם להשתלב תבלום את מגדרית תחייבם ללמוד במסגרות אלה ועם הפרדה 

  19.בחברה וללמוד בתוכניות הלימוד המובילות בישראל
בקמפוסים המופרדים מגדרית לא יערך המחקר של המרצים, ולא בהם  .2

מחקר. כך, גם אם בהמשך ישקלו הצעירים  /ותיחפשו עוזרי /ותחוקרים
, מחקריים בקמפוסים הרגילים והצעירות החרדים ללמוד לתארים מתקדמים

שפת המחקר לא תהיה מוכרת להם/ן, ושוב תמנע מהם/ן הזכות לחוות חוויה 
 אקדמית אמיתית.

ההתמקדות בחברה החרדית עשויה ליצור תחושת רתיעה ואי אמון מצד  .3
רות וקיצוניות. קבוצות אלה עשויות לפרש התמקדות זו קבוצות חרדיות סגו

בנו, בשעה שגם רבים מבוגרי/ות מערכת התמקדות המדינה באופן הבא: "
להשיג הישג משקפת ניסיון , 20תעודת בגרות /ותבעלי /ןהחינוך הממלכתי אינם

 אחר בחברה שלנו: את הישג החילון ולאו דווקא את היקף התעסוקה".
מהנשים החרדיות עבדו, לרוב במקצועות שלמדו  65%עד לפני תוכנית החומש,  .4

הכללית, הלחץ ללמוד תואר  לאוכלוסייהבתוכניות לא אקדמאיות. בדומה 
היות  .פרנסה הקודמיםה מקורות להמעיט בערכן שלאקדמי עשוי לבטל/

בהכרח מבטיחים  אינם רים המוצעים במסגרת תוכנית החומשתאהוכאמור, 
 אחוז הנשים החרדיות העובדות.  לרדת  עלול, הפרנס

                                                 
 .להערות טיוטה -אהרן  מכון של השנתי הכנס לקראת מדיניות . ניירומקצועית טכנולוגית גבוהה השכלה). 2016(יוני  , ת.טרילניק, ק. ושגיא, א., ליפשיץ , צ.,אקשטיין 15
להסגר באמצעות  מוצגים במסגרת החומר שהועמד לרשות הציבור, המשווים את תעסוקת בעלי התואר וחסרי התואר מבין החרדים, מצביעים על הבדלי תעסוקה שיוכלוה הנתונים 16

 טכנאים והנדסאים.   – יישומיים-טכנולוגייםלימוד מקצועות 
 ). list.asp-http://mivchar.org.il/mediaלמסלולי לימוד המבטיחים תעסוקה יש ביקוש (הרב מאיר יעקובוביץ', מנכ"ל מבחר  17
 יגיעו ללמוד בקמפוסים רגילים.  %30. כלומר, )9(תוכנית החומש, עמ'  ומגדרית מגזרית הפרדה בהן שאין למסגרות יגיעו לא מהחרדים 70%- כ ,הערכה מחקר מסקנות פי על 18
החסר במכינות במסגרות בתקופת ביניים, בה צעירים וצעירות רבים לא למדו במערכת החינוך מקצועות המאפשרים להם להשתלב ישירות בהשכלה אקדמית, ניתן להשלים את  19

 מבנה זה מיושם בטכניון. ר ההבדל בידע בסיום התיכון), ועם השלמת הפערים הלימודיים, ללמוד במסגרת האוניברסיטאית הרגילה. נפרדות מבחינה מגדרית (המצדיקות את קיומן לאו
 תעודת בגרות. מסיימים את מערכת החינוך ללא מחצית מבוגרי מערכת החינוך בישראל כחשוב לזכור כי  20

http://mivchar.org.il/media-list.asp
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SWOT :חזרה לתוכן(     יישומיתתיכונית האקדמית/-רמת ההשכלה העל להנגשת האקדמיה לחרדים(  

  Weaknesses –חולשות   Strengths –חוזקות  רמה

-השכלה על
 תיכונית אקדמית

 /יישומית

 21השבטים של הנשיא ראובן ריבלין 4חזון ותמיכה בם וקד .1
משותפת באופן חלקי לכל  אקדמית באמצעות השכלה

 .("השבטים")המגזרים 

הענקת תארים שאינם שווים לתארים הרגילים (ולו רק בגלל הסביבה  .1
 הלימודית).

מוסדות להשכלה בכבר הקצאת משאבים נוספת לתוכניות לימוד הקיימות  .2
 .גבוהה

לאפליה , שיגרום שינוי תנאי הקבלה לאוניברסיטאות לקבוצה מסוימת .3
להורדת תנאי הקבלה  –במקרה הטוב, ובמקרה הפחות טוב 

 לירידה ברמה האקדמית). ,לאוניברסיטאות (ובהמשך
מבוקשים תביא למצב בו יהיה צורך למלא מכסות  לאפתיחת מסלולי לימוד  .4

על מנת לקבל תקציבים ובהתאם, לירידה ברמת הסטודנטים הלומדים 
 בהם.

  Threats –איומים  Opportunities --הזדמנויות  רמה

-השכלה על
תיכונית 

 אקדמית/יישומית

הזדמנות לבחון את תנאי הקבלה לאוניברסיטאות: תוכנית  .1
החומש משדרת את המסר כי תנאי הקבלה 
לאוניברסיטאות לא בהכרח נדרשים ללימודים אקדמיים. 
בהתאם, ראוי לבדוק מדוע הם נדרשים ממועמדים 
ללימודים אקדמיים שאינם חרדים, או לחלופין, אם 

הם בתוכנית התנאים נדרשים, לבחון את ביטול הפטור מ
 החומש. 

גידול פוטנציאלי במספר הסטודנטים ובעקבותיו גידול  .2
 פוטנציאלי בתקנים.

מכינות להשלמת פערים לקראת השכלה אקדמית פתיחת  .3
לאוכלוסייה החרדית ולאוכלוסיות נוספות שאינן מיוצגות 

 באקדמיה. 
בחינת תהליך מיון המועמדים למכינות האקדמיות כך  .4

   שאחוז הנשירה יקטן. 

למרות שהתרבות החרדית מעודדת בנייה הדרגתית של ידע, תוכנית  .1
עבור המגזר  החומש אינה מיישמת רעיון זה ביחס להשכלה האקדמית

החרדי. השינוי בתנאי הקבלה לאוניברסיטאות לאוכלוסייה מסוימת, 
המוצע במסגרת תוכנית החומש, משדר מסר של חוסר כבוד להשכלה 

טלו את חשיבותם של הלימודים בבתי ספר האקדמית שאינה חרדית, בב
 שאינם חרדים. 

על ( למרות הכוונה לפתוח מסגרות מופרדות מגדרית רק בתואר הראשון .2
, תוכנית החומש מרמזת על האפשרות )כל חולשותיה המצוינים לעיל

  22להרחיבה גם לתארים מתקדמים.
יווצר מצב במידה ותנאי הקבלה למח"רים יהיו שונים וידרשו רקע שונה,  .3

בו תתקיים הוראה של  אותם מקצועות ברמות שונות, והתארים המוענקים 
יהיו זהים. באופן טבעי מתעוררת השאלה: האם יהיה זה הוגן להעניק את 

 23אותו התואר?
הרקע החלקי באנגלית של חלק מהמגזר החרדי אינו עולה בקנה אחד עם   .4

באנגלית (גם אם רק  השאיפה לשלב סטודנטים בינלאומיים על ידי הוראה
 בתארים מתקדמים). 

                                                 
 . http://www.president.gov.il/ThePresident/Speeches/Pages/news_070615_01.aspxהשבטים:  4חזון  הנשיא ראובן ריבליןנאום  21 
 גם לב תשומת לתת יש, זאת ); "עם11" (עמוד .כאלה תוכניות מספר נסגרו לקמפוס, ואף מתקדמים מחוץ לתארים תוכניות אושרו לא ,מעטות לחריגות "פרט תוכנית החומש: 22 

" .לא תשתנה הרגילים בקמפוסים רק יתקיימו מתקדמים תארים כי הזאת, המדיניות לעת ,כן לנשים. על והן לגברים הן מענה הולם יעניקו אלה שתוכניות ולהבטיח ,המגדריים להיבטים
 ).12(עמוד 

המגזר העסקי והתעשייה יגלו זאת במהרה, בוגרי ובוגרות הקמפוסים שונה באופייה, : סביר להניח שבמידה ורמת הלימודים בקמפוסים הנפרדים תהייה שוב ירומה הציבור החרדייתכן ו 23 
 תרד טמיון.  והשקעתם ,המופרדים יתקלו בקשיים בקבלה לעבודה במקומות עבודה מתגמלים ומעניינים

http://www.president.gov.il/ThePresident/Speeches/Pages/news_070615_01.aspx
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SWOT  :חזרה לתוכן(     רמת מדינת ישראללהנגשת האקדמיה לחרדים( 

  Weaknesses –חולשות   Strengths –חוזקות  רמה

מדינת 
 ישראל

 חשיבה על אמצעים לשילוב החרדים בכלכלת ישראל.  .1

 

הנגשת ההשכלה האקדמית בכל מחיר לכול המגזר החרדי מבוססת על שתי  .1
 הנחות מוטעות: 

  :כל השכלה אקדמית מאפשרת פרנסה בכבוד, כאשר היום ידוע כי .א
o  השכלה אקדמית הינה אמצעי אחד בלבד המבטיח הצלחה

  ;24ותעסוקה
o  קיימים מקצועות מרתקים הנלמדים באקדמיה שאינם מבטיחים

 פרנסה. בהכרח (שיפור ב)
השכלה אקדמית מתאימה לכולם/ן ולכן זו האפשרות היחידה המוצעת  .ב

במסגרת הדיון בתכנית החומש: בדומה לאוכלוסייה הכללית, גם בחברה 
החרדית לא כולם/ן מתאימים/ות ללימודים אקדמיים (כפי שלא כל 

 הבנים החרדים מתאימים ללימודים בישיבות).
לימוד המסלולי חלק לא מבוטל של אלה, מוטעות על בסיס הנחות בסיס 

 המוצעים במסגרת תוכנית החומש:
אינם משקפים ראיה מערכתית ואינם מתאימים לצרכי המשק הישראלי,  .א

 ו/או , 27 ,26 ,25למבנה כלכלת ישראל ולמקצועות העתיד
קיים בהם עודף היצע על ביקוש (אך ניתן ללמוד אותם עם הרקע שלמדו  .ב

 בתיכון (ברוב המקרים, ללא מתמטיקה ואנגלית),  ו/או החרדים 
 אינם מאפשרים פרנסה.  .ג

 מסלולי לימוד אלה ימנעו מרבים ללמוד מקצוע המאפשר תעסוקה מאתגרת
, יגדילו את מספר האקדמאים ללא עבודה מתגמלת, ובדומה ומתגמלת

עניים למרות התואר האקדמי -לציבור שאינו חרדי, חלקם יהיו אקדמאים

                                                 
 פיו לימודים אקדמיים אינם המסלול היחיד המבטיח הצלחה.-המקדמת מסר על 2011 -שנוסדה ב college-un -ראו למשל, את תנועת ה24 
 ההנדסה במצגת תוכנית החומש), וכי "בתחומי 3תוכנית החומש כי התוכניות "מכוונות לצרכי המשק בכללותו ולצרכים הייחודיים של האוכלוסייה החרדית" (שקף בלמרות האמור  25 

אלה.  מקצועות החרדים לומדים מהסטודנטים15%  -פחות מ רק אך ,אלה בתחומים לומדים בארץ מסך הסטודנטים כרבע -ברור  ייצוג-בתת החרדים מצויים המדויקים והמדעים
, תוכנית החומש), 17" (עמוד .הכללית האוכלוסייה של לזה שידמה כך החרדית האוכלוסייה בקרב האחוז להעלאת במגוון כלים לפעול יש בישראל, למשק כך-כל אלה, החשובים בתחומים

 ומדעיים, לבלתי טכנולוגיים במקצועות להשכלה גבוהה, בייחוד ההגעה את עושה משפחות, בעלי כבר הם מהמועמדים רבים מאוחר, כאשר הידע בגיל פערי נאמר גם כי: "השלמת
 ).15" (תוכנית החומש, עמוד .כמעט אפשרית

" לא ברור כיצד .בפסיכולוגיה מתקדמים תארים חרדים ללימודי סטודנטים לקליטת המוסדות לעידוד תוכנית ת"ות מפעילה האחרונות השנים בשלוש: "17 תוכנית החומש, עמוד 26 
 לתואר התוכנית היא בה להמשיך שמומלץ קיימת דוגמאואף בסיכום: " "חדשים לתחומים לפרוץ מנת על, יקרות אם גם, ייחודיות" דגל תכניות" עידוד 3.3השקעה זו (המוצגת בסעיף "

מרכז  בהקשר זה ראו:) מתיישבת עם האמירה כי התוכניות מוכוונות לצרכי המשק בכללותו ולצרכים הייחודיים של האוכלוסייה החרדית. 20תוכנית החומש, עמוד  –" .בפסיכולוגיה שני
 . 74, שקף 2016תמונת מצב המדינה טאוב, 

 .הרלוונטיים למשק הישראלי יה החרדית בכלכלת ישראל באמצעות עיסוק במקצועות מתגמליםיהיא שילוב האוכלוסשל תוכנית החומש זאת בשעה שמטרת העל  27 

http://taubcenter.org.il/he/picture-of-the-nation-2016-heb-2/
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בכל שילמדו. במקרה זה, הרצון להנגיש את ההשכלה האקדמית לחרדים 
 יחמיץ את מטרתו וההשקעה הכספית תרד לטמיון. מחיר 

 תוכנית החומש פוסחת על: .2
תת קבוצה של החברה החרדית (ושל האוכלוסייה הכללית בחברה  .א

ולא תלמד  יישומיים-ם טכנולוגייםהישראלית) שתשתתף בלימודי
 באקדמיה.

 ות נוספות בישראל שאינן מיוצגות באקדמיה. אוכלוסי .ב

  Threats –איומים  Opportunities --הזדמנויות  רמה

מדינת 
 ישראל

העלאת הנושא של תעסוקת חרדים לשיח הציבורי ודיון באפשרויות  .1
 . להשגת מטרת העל שונות

דיון בלימודי מקצועות ליבה בכל בתי הספר במדינת ישראל, שאי  .2
למידתם הוא אחד הגורמים המרכזיים המניעים את הדיון בנושא. 
הגיוני יותר לטפל בבעיית הבסיס במקום לנסות לתקן את 

 תוצאותיה.    
 ות)והנדסא ותטכנאישומיים (-ם טכנולוגייםהזדמנות להציע לימודי .3

: פתיחת מסלולים אלה לאוכלוסייה הנדרשים למשק הישראלי
/מתאימה ללימודים אקדמיים (ושהרקע הלימודי מעוניינתשאינה 

), יגדיל את מספר יישומיים-למקצועות טכנולוגייםשלה מתאים 
הסטודנטים בבתי הספר להנדסאים וטכנאים שהתרוקנו בעקבות 

במכללות (שאינם מבטיחים בהכרח פתיחת מסלולי לימוד אקדמיים 
כך, גם לתעשייה יהיו עובדים במקצועות נדרשים וגם בתי . פרנסה)

הספר להנדסאים וטכנאים יוכלו למלא את ייעודם בחברה בצורה 
משמעותית יותר. הדבר נכון גם לתוכניות הכשרה מקצועית ולימודי 

 תעודה אחרים במקצועות נדרשים. 
 ישומית בבתי הספר לטכנאים והנדסאים-התמחות טכנולוגית .4

בעיקר דמנות לקדם שתוף פעולה עם מגזרים שונים (מהווה הז
תעשייה ושירות ציבורי) ולשלב כבר במהלך הלימודים את הלומדים 

 בעבודה בשכר. 
תיכונית ושל -תכנון אסטרטגי של האוכלוסייה המגיעה להשכלה על .5

שילוב החרדים בכלכלה הישראלית הוא  :המקצועות הנלמדים
יחד עם זאת, רצוי לא אמצעי ראוי לצמצום פערים בחברה; 

להתייחס רק לפלח זה של האוכלוסייה ולראות בדיון בהשכלה 
 ן שלאקדמית לחרדים הזדמנות לחשוב באופן מערכתי על שילוב

 הגדלת הקיטוב בחברה:  .1
o  כבר היום משמיעים סטודנטים ששרתו בצבא אי שביעות רצון ביחס

  השוויון בנטל.-לאי
o  יתר על כן, סטודנטים ששרתו בצבא מתחילים את לימודיהם לפחות

ם מאוחר יותר, עם נטל כלכלי שלא בהכרח מגובה במלגות שנתיי
 בתנאים המתוכננים למגזר החרדי. 

הגדלת המגזר הציבורי: נראה כי רוב מקצועות הלימוד שניתן ללמוד  .2
ולא (במסגרת תוכנית החומש מאפשרים השתלבות במגזר הציבורי בלבד 

תוכניות במגזר היצרני). העסקתם/ן במגזר הציבורי של בוגרי ובוגרות 
 הלימוד המוצעות במסגרת תוכנית החומש תביא להגדלתו באופן לא רצוי

הן מספרית והן תקציבית (לאור תוספות השכר המשולמות לבעלי/ות  –
  30.לעיסוק)נוסף  תואר אקדמי, מבלי שבהכרח לתארים אלה ערך

ליבה בכל בתי הספר במדינת ישראל, המקצועות  הסטת הדיון מלימוד .3
 המצב מבלי לנסות לתקנו גם כאשר תוצאותיו ידועות ולמעשה, קבלת

להתפרנס בכבוד. יש לקחת בחשבון יכולת -וגורמות ברב המקרים לאי מראש
 . הבעיה יהיה מוגבל וןרפת ,מחסום זהשעד שלא יוסר 

 השקעה כספית גדולה לא מידתית ביחס ל: .4
o  (בסוף שלב א' של תוכנית החומש) למדו  2016מספר הסטודנטים: בשנת

מוסדות במסגרות נפרדות  14 -סטודנטים מהמגזר החרדי ב  11,500
מגדרית. גם בהנחה שכל המסיימים את הלימודים ישתלבו בסופו של 
דבר בכלכלה הישראלית, חשוב לשים לב להשקעה הגדולה הנדרשת 

 . 31להקמת וניהול מוסדות אלה ביחס למספר הסטודנטים
o וד לפני הדיון בהשגתם אי השגת יעדי שלב א' (מבחינה כמותית, ע

מבחינת איכות): לאור הנתונים על מספרי הסטודנטים החרדים 

                                                 
 מבורכת.  בהן מיוצגות-של אוכלוסיות לא ןלבותשהשת )ת ישראלמשטרלמשל, במגזר הציבורי (כמו  ארגוניםקיימים כמובן  30 
 .(לא גדולה במיוחד) אחתמספר סטודנטים זה לומד באוניברסיטה  31 
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מיוצגות נוספות בכלכלת מדינת ישראל במקצועות -אוכלוסיות תת
  28מתגמלים, המאפשרים ביטוי עצמי ופרנסה מכובדת.

תם לצרכים העתידיים של שוק תכנון הכשרות מקצועיות והתאמ .6
העבודה בישראל תוך התייחסות למקצועות שסיכויים להיעלם 

 29בעתיד הקרוב גדול.

, (ואי השגת יעדיו של שלב זה) שהשתלבו בלימודים אקדמיים בשלב א'
 מספר את להגדיל מנת לא ברורה ההשקעה המוצהרת הבאה: "על

את  ולהרחיב לחזק הגבוהה, יש בהשכלה החרדים הסטודנטים
" .נוספים סטודנטים לקלוט שתוכלנה מנת על הקיימים רים"המח

 ). 19עמוד , (תוכנית החומש

 

  

                                                 
טק. -סיון רב בתעשיית ההיימיוצגת זו. טענה זו מבוססת על נ-ה תתיאחת, מחלישים בסופו של דבר אוכלוסייה לא מיוצגת יאוכלוס-נהפוך הוא, ידוע כי פתרונות המנסים לקדם תת  28
בהקשר זה ראוי לציין את השתלבותן  .וך מתן הנחות ותנאים מקלים, כשלומיוצגות (נשים וערבים) בסביבה זו, ת-סיונות לקדם (בצורה מלאכותית) את השתלבותן של שתי קבוצות תתינ

 . יחד עם זאת, חשוב לזכור שרבות מהן:ולאורח חייהן דמו באופן מלאכותי, אלא הוכשרו לתפקידים מסוימים המתאימים להשכלתןוטק, שלא ק-נשים חרדיות בתעשיית ההישל 
 ;שכר נמוך באופן משמעותי מהשכר המקובל לתפקידןלעיל כאמור  משתכרות .א
 , במידה ואפשרויות אלה היו פתוחות בפניהן.המובילה טק-תעשיית ההיבתפקידים בכירים מצליחות בלימודים אקדמיים ובהיו  .ב

 , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית. מחקר אנלוגי בעולם דיגיטלי: מגמות המחשוב בשוק העבודה בישראל). 2016בריק, ש. (-מדהלה 29 

http://taubcenter.org.il/he/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%A9%D7%95/
http://taubcenter.org.il/he/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%A9%D7%95/
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 )חזרה לתוכן(     לדיון בתוכנית החומש רקע רלוונטי –פרופ' אורית חזן  .ד

 

 :המקצועי המפורט להלןהאקדמי ניסיוני  בכתיבת המסמך התבססתי על

   ;החינוך, באקדמיה ובתעשייהפעילות אקדמית בתחומים של חינוך למדע, טכנולוגיה והנדסה במערכת  •
 ;Policy of STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Education -מחקר ב •
 היכרות מקיפה עם מכינות החרדים והחרדיות בטכניון; •
 טק בפרט; -שתופי פעולה עם התעשייה בישראל בכלל ועם תעשיית ההי •
 בדגש על קרנות בתחום המדעים, ההנדסה והטכנולוגיה. שיתופי פעולה עם פילנתרופיה תאגידית, •

 

 בתפקידים הבאים:  כהונה

 סגנית דיקן לימודי הסמכה (תואר ראשון), הטכניון; :2006-2008 •
 , משרד החינוך; בתיכון תוכנית של המקצוע מדעי המחשבהיו"ר ועדת  :2008-2010 •
דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון (כולל הובלת תהליך הערכת איכות של  :2011-2015 •

 בסיס המלצות הוועדה הבינלאומית של המל"ג, שונה מעמד היחידה ממחלקה לפקולטה);-המל"ג, שעל
 ;למחקרי מדיניות לאומית: ראש הפורום לחינוך למדע וטכנולוגיה של מוסד נאמן 2013 -החל מ •
 יו"ר הועד המנהל של בסמת המוקם מחדש.  :2015 -החל מ •

 

 . /https://orithazzan.net.technion.ac.ilפרטים נוספים מופיעים באתר הבית: 
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Ravid Omesi

:מאת
:נשלח 17:21 2016יולי  27רביעי יום
:אל Ravid Omesi

:דגל המשך טיפול FollowUp
:מצב דגל הסתיים

 היי.
קוראים לי גיטל ואני סטודנטית חרדית. במהלך שלושת השנים האחרונות למדתי לתואר ראשון בפסיכולוגיה ואני מסיימת את התואר 

בהצטיינות. השקעתי רבות בלמידה תוך כדי לידת שתי בנותי החמודות וגידולן. עבדתי רק פעם בשבוע בגלל השעות הרבות שהשקעתי 
ברצוני להמשיך לתואר שני בפסיכולוגיה. היעד שלי הוא להיות פסיכולוגית חינוכית חרדית, כידוע לכל בלימודי. כעת, עם סיום התואר 

שישנו מחסור חמור בפסיכולוגים חינוכיים במגזר החרדי. אך כעת אני נתקלת במחסומים שהמלג מציב בפני ומונע ממני להשיג את היעד 
תי המקצועיות. למידה בכיתה מעורבת אינה אופציה בשבילי ואני אאלץ בצער רב שלי. אני נדרשת לבחור בין הערכים שלי לבין שאיפו

ובכאב עמוק לוותר על האפשרות שלי להועיל לחברה ולפרנס את משפחתי בכבוד. עליי לציין שלפני שהתחלתי בלימודי התואר הראשון 
  לתואר שני בכיתה נפרדת.הייתי בטוחה שעד שאסיים אותו כבר תקודם ההשכלה לנשים חרדיות ואוכל להמשיך 

  חברי המלג! אני מתחננת לפניכם, אנא, אל תגרמו לכך שכל השקעתי בתואר הראשון תרד לטמיון,
  שחלומי להועיל לחברה ייגנז ואל תחסמו בפני את האפשרות לפרנס את משפחתי בכבוד.

  תודה רבה,
  גיטי
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Ravid Omesi

:מאת Benyamin Arazy <arazi@bgu.ac.il<
:נשלח 17:14 2016מאי  11רביעי יום
:אל Ravid Omesi
:נושא הערות לתכנית החומש

:דגל המשך טיפול FollowUp
:מצב דגל הסתיים

על האקדמיה מוטלת שליחות לאומית ראשונה במעלה. אנו אחראים על ההכשרה של דור העתיד, שיבנה את הכלכלה, 
.התעשיה והחברה בישראל. תוכנית החומש שפורסמה מקעקעת את השליחות הזו

?בפרסומים לא היתה כל התיחסות לנושא מבחני הכניסה לאוניברסיטאות. האם מסתירים כאן משהו

 .מה הוא המסלול המלא שמתחיל בחוסר לימודי ליבה ונגמר בתלפיות היי טק לחרדים

.איזה מבחנים נעשו בדרך

האם זה מוכיח שמבחני הכניסה לאוניברסיטאות מיותרים? אם כך, מדוע אנו מענים את הסטודנטים שלנו 
.והאם זה חוקי

פרופ' בנימין ארזי
המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים

ברסיטת בן גוריוןאוני
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Ravid Omesi

:מאת Benyamin Arazy <arazi@bgu.ac.il<
:נשלח 22:10 2016יוני  25שבת 
:אל Ravid Omesi
:נושא שאלות בקשר לתכנית החומש לחרדים

:דגל המשך טיפול FollowUp
:מצב דגל הסתיים

מכובדי,

חדשים, על תכנית החומש להנגשת ההשכלה  3בעקבות פניה לבג"ץ אופשר לציבור להעיר, למשך
אילן וגורמים -הגבוהה לחרדים. באתר המל"ג ישנה נגישות למסמך שחובר על ידי איש אוניברסיטת בר

  נוספים, האמור להציג את השגי תכנית החומש שנסתיימה עתה. זאת כאינפורמציה מסייעת לציבור.

  שאלותי:
  אילן האמור?-א. האם מישהו מהמל"ג קרא ואישר את מסמך בר

ב. אני אישית לא הצלחתי להבין כלום מתוך גיבוב הדפים במסמך הזה. לכאורה זהו מסמך מפוברק 
האם לדעתכם אתם משרתים נאמנה את הציבור  רמציה רלוונטית שהיא.ומגמתי, שמסתיר כל אינפו

  בכך שאתם מנגישים אותו לציבור דרך אתר המל"ג?
ג. אוניברסיטת המחקר בר אילן מעניקה תואר ב.א. בכלכלה לאנשי המגזר החרדי. כיצד איפשרתם 

ניסו לתוכו פרסום המסמך האמור באתר המל"ג, ללא הצגת דרישות מצדכם למחברי המסמך שיכ
נתונים חיוניים לגבי התכנית שלהם, החל בהשגיות התלמידים וכלה בשאלות יסוד כמו האם הבחינות 

בהן עמדו התלמידים זהות לבחינות הרגילות הניתנות לתלמידי כלכלה, כולל טפסי בחינה זהים? אם זה 
  לא חשוב, אז מה כן חשוב?

זה ציון היא היתה נותנת למחברי מסמך האמור, ד. מאחר וסיו"ר המל"ג היא אשת חינוך, תמהני אי
  העוסק בסקירת וניתוח תכנית חינוכית, אם הוא היה מוגש למשל כעבודה סמינריונית.

ה. האם אין בצרור העובדות לעיל משום עילה לתבוע את המל"ג על בזיון בית המשפט? ספציפית, האם 
  ץ? זהו האופן שבו המל"ג מאפשר לציבור להענות לקביעת הבג"

ו. אם מתן תואר אקדמי מאוניברסיטת מחקר במקום ממכללה חרדית נועד להגביר את סיכויי 
התלמידים להקלט בשוק העבודה, האם אין בכך משום הכרזה של המל"ג שתואר ממכללה הוא פגום 

ומקטין את סיכויי מקבלי התואר להקלט בשוק העבודה? אם כך, מדוע שהמל"ג לא יצאו בהצהרה 
  כך?רשמית על

טק -ז. שאלת השאלות: כלום יעלה על הדעת שהמועצה להשכלה גבוהה במדינת עם הספר וההיי
  תעסוק לכאורה בזריית חול בעיני הציבור? את מי בדיוק אתם משרתים?

  בני ארזי
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  בס"ד
Professor Malka Schaps פרופ' מלכה שפס 
Department of Mathematics מחלקה למתמטיקה 
Bar-Ilan University אילן-אוניברסיטת בר  
Ramat-Gan, Israel 52900 52900גן, ישראל -רמת  
Tel.: 972-3-619-9969 14-:72-:7::ל ט  
Fax: 972-3-616-2572 03-616-2572    ס פק

 הפרדה מגדרית – דיםהנדון: תגובה לתוכנית החומש לחר

 לכל מאן דבעי

האם הסטודנטים :  ריהיה פשוט ביות של לימודים אקדמיים בעיני הציבור החרדי המבחן הגדול
, בלבוש ובהתנהגות עם חרדים כמו שנכנסו, באמונה והסטודנטיות בסיום חוק לימודיהם יהיה

ללימודים רבנים יסכימו שילכו  ת, יותרומשכוראם כן, לאור היתרונות הברורות ב  המגדר השני?
ות ן בונים וסרמן פסל את האוניברסיטאות בשנממבחן דומה רב אלחנהיפך.  אם לא, ה ;אקדמיים

ברור לי שגם   בתוך בני ברק, המתגוררתדעים למכאקדמאית חרדית , ושל המאה הקודמת שלושיםה
 היום זה המבחן.

מודים לי(לשלב חרדים בביותר פרקטית  חומש החדש לחרדים יש יתרון שמטרתהלתוכנית ה
 נכתב 24.5.16-) במצגת שפרסמה המל"ג בהדורשות השכלה אקדמית.  אקדמיים  ולתפקידים

לחרדים הינה תנאי הכרחי עבור מרבית  ההפרדה המגדרית הסטודנטיאלית במסגרות הייעודיות"
 " .החרדית כפי שעולה במחקר ההאוכלוסיי

ן הפרדה מגדרית (ראה נספח) יש שורה אחת לגבי החידוש של לימוד יבהמלצות המל"ג בעני
בקמפוסים הרגילים שמקרין כוונה לשנות את החרדים ולא רק ללמד אותם: "כיתות נפרדות או 

ם סגרות החרדיות, אבל יש יותר משישייש יותר מריבוא סטודנטים במ  .בכותלי הקמפוס" משותפות
 בחוץ אשר בוחנים האם יצאו "בלי פגע".  ריבוא 

חלק מהרעיון של מעבר הלימודים לקמפוס הרגיל הוא להעלות את הרמה האקדמית, אבל לזה 
ים ומכבדים את דים שלמדו מגיל הגן בבתי ספר נפרדהסטודנטים יבאו.  לא נראה לי שחרצריכים ש

 .עד סוף התוארדווקא במסגרת שלא יבטיח מראש הפרדה מגדרית עצמם כחרדים יבחרו 

 בברכה,     

 מלכה שפס(פרופ')  



 המלצות המל"ג בענין הפרדה מגדרית –א'נספח 
 

  הקמת תכניות לעידוד ותמרוץ קליטת סטודנטים בכותלי הקמפוסים הרגילים    )1
  ות או משותפות בכותלי הקמפוסדבכיתות נפר •
 בניית מודלים שיעודדו לימוד שנים מתקדמות לתואר במוסדות האם  •
 חידוד אמות מידה והקפדה על הפרדה מותרת ואסורה במסגרות החרדיות •

 
  ההפרדה המגדרית תוגבל לכיתות הלימוד בלבד ולא תותר כל הפרדה מחוץ לתחומי הכיתות  )2

 לא יינתנו הנחיות בנוגע ללבוש או דרישות צניעות אחרות  •
   תופלנה סטודנטים/יות או מרצים/ות בשל מינם/ן לא •
 תתוגבר האכיפה והפיקוח בנושא -יחודדו ויפורסמו הנחיות בהתייחס לאיסורים וכן קו פניות ציבור  •

 
http://che.org.il/?p=39877 
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Ravid Omesi

:מאת
:נשלח 13:12 2016מאי  11רביעי יום
:אל Ravid Omesi
:נושא יש להמנע מהגדרות על בסיס גזע או דת

:דגל המשך טיפול FollowUp
:מצב דגל הסתיים

 ,שלום

 לפי ולא סוציאליים מדדים על מבוססים להיות צריכים מלגות וקבלת לאוניברסיטאות קבלה של ממלכתיים שקרטריונים ברור להיות צריך
דתית או עדתית השתיכות המשקפים מדדים . 

המדינה מקופת יהיה שזה אסור אבל חוץ ממקורות להתיר אפשר חדשים לעולים או לבדואים או לחרדים מלגות . 
ההורים הכנסת לדוגמה - כלכלי קריטריון הוא החוק פי על שוים האזרחים שבה במדינה שקביל היחיד הקריטריון . 

מלגות בעניני בחשבון לקחת שאפשר קריטריון הוא ל"בצה שרות גם . 

יעודיות תשתיות הקמת לגבי לישם יש דומים עקרונות . 
 בעדה ספציפית לתמוך שמעונינות חיצוניות קרנות של תרומות מתוך אלה המדינה מכספי להיות צריך לא" נפרדות כיתות" של המימון

 .החרדית
 צריך זה - בחרדים מדובר אם. ל"מצה בא שהמימון מניח אני -) ראשון תואר לימודי( טייסים עבור מיוחדות מסגרות בהקמת מדובר כאשר

שלהם מהעמותות להגיע . 

‐‐‐ 

שוים הסטודנטים כל האקדמי שבהיבט להבהיר מיותר . 
הזו הנקודה לגבי לפרט טורח לא אפילו יאנ . 

מאליה ברורה להיות צריכה היא . 

כהן דורון, בברכה  
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Ravid Omesi

:מאת
:נשלח 14:38 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא חרדים באקדמיה

 הצטערתי לשמוע שבכוונת המל"ג לפגוע ברגשות החרדים.
  אני מביע בפניכם את מחאתי על העוול שבהחלטתכם התמוהה אתם גורמים לאנשים כמוני.

  הנני סטודנט באונברסיטה הפתוחה שע"י מכון ינ"ר ורק בגלל שהאונברסיטה נותנת לי אפשרות ללמוד כפי אורח חיי נרשמתי לאקדמיה.
  מה שאתם רוצים לעשות יגרום לחסימת האקדמיה בפני אנשים עם אורח חיים כמוני.

  הנני מוחה בכל תוקף בפניכם.
  ומקווה כי תשקלו שוב את הצעתכם התמוהה.

  דוד דורון דניאל.
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Ravid Omesi

:מאת
:נשלח 20:02 2016יולי  10ראשון יום
:אל Ravid Omesi
:נושא נגישות אוכלוסיה חרדית להשכלה גבוהה: עמדה

 בס"ד
  שלום רב,

  מתל אביב, כיום תלמידה במדרשת נווה ירושלים בהר נוף. 27שמי אפרת גואטה, בת 
 -ג לא לאפשר לי ולבעלי תשובה רבים ורבות כמוני לא ללמוד במוסדות חרדיים להשכלה גבוהה אכתוב בקצרה, כי החלטתה של המל"

פוגעת בנו קשות. הן במצבנו החברתי וכלכלי המורכב ממילא, הן ביכולתנו להשתלב כחלק  -מכיוון שלא למדנו בבתי ספר של בית יעקב
   שכן בעלי התשובה הם חלק חשוב בחברה החרדית עצמה. -גבוהה מועיל בחברה, והן בהנגשתה של החברה החרדית בכללה להשכלה ה

לא יכלו  -מכיוון שאני בוגרת של תיכון חילוני  -גם הצוות החרדי של מכללות חרדיות ידועות אליהן ניסיתי להתקבל ולא יכולתי
בין לוותר על לימודים גבוהים  -סדן להסביר לי מדוע הם נאלצים לדחות אותי על הסף. כמוני בעלי תשובה רבים נותרים בין הפטיש ל

  כאשר חלקנו כבר חיים עמוק בתוך העולם החרדי. -לבין לחזור למוסדות לימוד חילוניים 
איך ומדוע קיבלתם כזו החלטה, שמשפיעה על חייהם של אנשים רבים ומציבה בפניהם קשיים, בנוסף לאתגר של  -רק לכם הפתרונים

  ים.מעבר בין חברה לחברה, באמצע החי
  אפרת גואטה
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:מאת
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:אל Ravid Omesi
:נושא comments to program

:דגל המשך טיפול FollowUp
:מצב דגל הסתיים

 רבותי שלום
  לדעתי יש לפסול על הסף את כל התוכנית!

  אין שום הצדקה למסגרות מיוחדות לחרדים ולכיתות נפרדות ולתקציבים ענקיים.
  אם לחרדים מדוע לא לערבים? אתיופים? תושבי עיירות פיתוח? יתומים ועוד ועןד?

  יש לדאוג לכך שילמדו לימודי ליבה יעשו בגרות ויכנסו במסלול ים הרגילים!

  אלחם בכוחי הדל נגד תוכנית שכזו!

  בברכה פרופ. אהוד גודס
  גוריון-אונ. בן
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Professor Frances Raday 

Professor Emerita of Elias Lieberman Chair in Labor Law, Hebrew University of Jerusalem, and 

President of The Concord Research Center for Integration of International Law in Israel at the Striks 

School of Law, The College of Management 

Special Rapporteur of the UN Human Rights Council, Chair of the Expert Working Group on 

Discrimination against Women 

International Human Rights Law Opinion regarding Academic Programs tailored for Ultra-

Orthodox Jewish students in Israel  

July 22, 2016 

I present this opinion on the basis of my experience as an independent human rights expert of the Special 

Procedures of the Human Rights Council. In that capacity, in response to complaints by civil society 

organisations, I and my colleagues have addressed opinions to dozens of countries in all regions and have 

frequently been met with a positive response from governments and public institutions. In view of Israel’s 

negative experience and approach to UN mechanisms in general and the Human Rights Council in particular, 

there is a reluctance of civil society organisations in Israel to address their complaints to these mechanisms 

and therefore I am taking it upon myself, in response to their request, to write the opinion which I believe 

would have been issued by the Special Procedure independent experts on international human rights law.  

The Facts 

This opinion concerns segregation on the basis of religious identity and sex and sex-based employment 

discrimination in academic programs tailored for Ultra-Orthodox Jewish students in Israel.  

The Establishment of Segregated Academic Campuses for Ultra-Orthodox Students 

Approximately 10 percent of Israel’s Population are Ultra-Orthodox Jews. This group is poorer than average, 

and its participation in the workforce is low. Half of all Ultra-Orthodox men do not work, dedicating their 

time to the study of Jewish law and living on social welfare and on the typically low income their wives 

generate. Seeking to encourage Ultra-Orthodox to participate in the workforce and in integrate into civil 

society, The Planning and Budgeting Committee (PBC) by the Israel’s Council for Higher Education (CHE), 

which is the regulatory body and the main funder of universities and colleges, designed academic programs 

tailored for the Ultra-Orthodox, primarily Ultra-Orthodox men. In 2011, CHE/PBC invited Israeli higher 

education institutions to open special academic sub-campuses which offer programs for first degrees for 

Ultra-Orthodox. PBC created financial incentives for budgeted higher education institutions to open such 

sub-campuses.  

In order to attract students and abide by their most extreme rabbinical leaders’ dictates, PBC designed 

programs that would not challenge the strict conservative lifestyle and religious customs of the Ultra-

Orthodox. Therefore, to be entitled state funding, the new programs were required to: 1. Take place outside 

the regular university campuses, so that Ultra-Orthodox students not mix with secular students. 2. Be taught 

in segregated classes for men and women (in effect most programs were taught in segregated campuses or 

buildings, or in the same building but during strictly separate days and times). 3. Although this was not by 

CHE’s requirements, in practice, female professors and instructors do not teach male classes (while male 

professors and instructors were allowed to teach both sexes).     

Since 2011, several such programs were opened. On October 2014, 11 professors from three Israeli 

universities petitioned Israel’s High Court of Justice against CHE, claiming that the Ultra-Orthodox programs 

violated Israel’s constitutional right to equality as well as specific legislation against discrimination in the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_University_of_Jerusalem
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workplace, in higher education, and in supply of services. On March 2015, the High Court decided to 

postpone an in-depth, principled ruling, writing that the petition raised serious concerns for equality, and yet 

that since CHE’s program was very new, its achievements and failures, both in terms of sex equality and in 

meeting its goals, should be examined at the end of the first five years of its operation. The Court instructed 

CHE to conduct evaluation of the successes and failures of these programs, as well as the extent of sex 

segregation, and to attach it to its next five-year plan.  

The evaluation review and the plan were published by CHE on April 27, 2016. A research invited by CHE to 

assess the program’s success  indicates that the first phase has failed in important respects. Nevertheless, its 

new five year plan seeks not only to extend existing segregated programs, but also introduce sex segregated 

classes to regular campuses. The plan is under consideration and is open to the public for comment until 

Aug. 10, 2016. 

The Sex Discriminatory Conditions Created by the Segregated Programs are in Violation of Israel’s 

International Human Rights Law Obligations 

The programs that have been in operation discriminate against women are ostensibly in violation of 

Israel’s Equal Employment Opportunities act of 1998 and The Law Against Discrimination in Products, 

Services, and Entrance to Public Places of 2000. They are certainly in violation of international human 

rights law binding on Israel, which has ratified the relevant Conventions to which I refer below.  

Women students who study in segregated conditions receive inexplicit messages of gender stereotyping and 

inferiority. Separate here, like in most other contexts, is not equal. While the Ultra-Orthodox themselves 

(including most women) would deny that humiliation or discrimination is involved, it is noteworthy that it is 

men who refuse to sit in the same class as women, and not vice versa. Not all subjects of study that are open 

to men are also open to women, and vice versa. Female students’ modest dress is monitored by the academic 

institutions. Segregation between female and male students has ripple effects that touch on other areas of 

student life: for example, in one school, the elections to the student council were held on a day when the men 

study, thus minimizing the chances that women will be elected. Women do not receive the same financial 

support as men.  

This discrimination against women students, whether directly intended by the program or indirectly resulting 

from it, is prohibited under international human rights law. The Convention for Elimination for 

Discrimination against Women (CEDAW) requires equality for women de jure and de facto. Furthermore, 

Article 10(3) expressly requires states “to ensure: … elimination of any stereotyped concept of the roles of 

men and women at all levels and in all forms of education by encouraging coeducation and other types of 

education which will help to achieve this aim and, in particular, by the revision of textbooks and school 

programmes and the adaptation of teaching methods.” 

It is clear that the sex segregation of students and the unequal access to every topic of study violates 

women’s right to equality in higher education. Indeed, one of the central themes of UNESCO, the 

CEDAW Committee and the UNHRC Working Group on Discrimination against Women, in their opinions 

on the right to equality for women and girls in education has been the need to integrate women into male 

dominated disciplines in both school and higher education in order to facilitate their economic advancement. 

Additionally, the sex segregation in higher education is likely to carry over into the job market and deepen 

women’s inferiority in the job market by entrenching the labor force’s sex segregation and encouraging 

women to pursue pink-collar jobs, thereby deepening the gender pay gap and restricting women’s economic 

potential.  

The programs result in employment discrimination against female university staff. In the segregated 

campuses, female professors are not employed to teach male students’ classes although male professors can 
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teach female students’ classes. Hence, female professors in the universities which have Ultra-Orthodox 

campuses do not have the same access to teaching opportunities as male professors, thereby rendering female 

professors less employable and less valuable to the university. Male students who study topics which are in 

the expertise of women professors will not be exposed to the knowledge and expertise of those professors 

and will graduate with this deficiency. Male students will not seek the mentorship of female professors even if 

they are interested in pursuing an advanced degree in their area of research. Finally, subtle and covert 

considerations begin to play a role in electing a dean or a committee chair. If a graduation speech by a female 

dean might present a problem to the Ultra-Orthodox male students, or if they will not shake a woman’s hand 

on stage when receiving their diploma, this is an unspoken incentive to nominate males to such roles. It is 

worth noting that women’s status in Israeli academia in hiring, promotion, and leadership roles, is already 

grave, as CHE’s own research and programs reflect. This discrimination is now being aggravated and 

deepened in order to accommodate sex-segregated programs for Ultra-Orthodox men. Discrimination against 

women faculty members, de jure or de facto, is a clear and severe violation of the right to equality in 

employment under various International Labour Law Conventions, the Convention for Economic, Social and 

Cultural Rights and CEDAW. 

The sex segregated programs blatantly introduce stereotypical views of women as inferior in the 

context of higher education, as women students may be taught by women or men but women professors 

cannot teach male students. The impact of this gender stereotyping especially in higher education is pervasive. 

The manifestation of stereotyping and exclusion of women on University and College campuses acts as a 

catalyst and legitimization for the increasing demands for sex segregation and the silencing or exclusion of 

women in the public sphere in Israel, including ceremonies in the Knesset, government ministries, the army, 

certain bus lines, burial grounds and so on. In some of these situations, petitions to the High Court of Justice 

have resulted in a judicial directive to cease the discrimination against women however, de facto, the practice 

of segregation continues. These forms of segregation are not separate but equal but rather discriminatory 

against women and hence in violation of international human rights law. CEDAW Article 5 (a) requires States 

Parties to take “all appropriate measures … To modify the social and cultural patterns of conduct of men and 

women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which 

are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for 

men and women”. 

Violation of the State’s Obligation to Provide Equality and Pluralistic Education 

In the Ultra-Orthodox programs, concessions to avoid conflict with religious dogma have been made in 

reading materials and curricula. First and foremost, male students will not have accesses to courses taught by 

professors who are the leading experts on the subject of the course, where those experts are female. 

Furthermore, professors whose identity may “disrupt” or challenge students’ worldview are not invited to 

teach. For example, Arab professors (Christian or Muslim), openly gay professors, or single mothers who 

seemingly do not live according to the rules of modesty.  

These programs of the Ultra-Orthodox campuses do not meet the requisite criteria for higher education and 

do not comply with international human rights standards. The Council for Higher Education Law provides 

that higher education institutions must meet the standards of freedom of opinion and conscience and a 

proper scientific standard. In the curricula, institutional policy and the implementation of the Ultra-Orthodox 

programs these standards have not been met. The failure to meet these standards is also a violation of 

international human rights law requirements. The Convention for Economic, Social and Cultural Rights 

(CESCR) Article 1 provides: “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to 

education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and 
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the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They 

further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote 

understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and 

further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.” Human rights and fundamental 

freedoms include women’s right to equality, discussed above, and also “freedom of thought, conscience and 

religion”, in accordance with the Convention for Civil and Political Rights (ICCPR)Art 18. 

Additionally, there is discrimination in financial assistance to students on religious grounds: while the funding 

and tuition that Ultra-Orthodox students receive is unrelated to the economic status and is based only on the 

fact that they are Ultra-Orthodox, the funding that other students receive is dependent on financial need.  

The corpus of higher education impacts the entire education system, both in the formulation of academic 

standards and in the preparation of the next generation of teachers for the school system. The failure to meet 

the standards of the Council for Higher Education Law will inevitably affect adversely the provision of 

universal school education in accordance with the standard established in the Convention for the Rights of 

the Child, which provides in Article 29 that the education of the child shall be directed to “the development 

of respect for human rights and fundamental freedoms, and for the principles enshrined in the Charter of the 

United Nations; and the preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of 

understanding, peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples, ethnic, national and 

religious groups and persons of indigenous origin.” 

 

The right to freedom of religion or cultural autonomy cannot justify discrimination against women 

in institutions of higher education. Under international human rights law, discriminatory practices in 

public spaces cannot be justified by the right to religious freedom or cultural autonomy. Human rights 

experts on the Human Rights Committee, CEDAW and the Special Rapporteurs on Freedom of Religion, on 

Cultural Life and on Discrimination against Women have consistently stated, equality and dignity override the 

interest of accommodating discriminatory religious and customary practices. In the CESCR, the CRC and the 

Convention against Discrimination in Education the right to religious and cultural education according to the 

beliefs of parents or individuals must be respected. However, under all three conventions, this can only be in 

addition to the core educational standards which the state is obliged to provide and cannot be in 

contradiction to or in place of these minimum state education requirements. 

CHE’s New Five Year Plan  

The new five-year plan proposes to keep the existing segregated campuses and work to recruit students. It 

commits to conduct better monitoring and supervision against blatant violations of sex equality. However, in 

the current public debate on this issue experts have remarked that this is an empty promise, because CHE 

does not have any legal authority or budget to send supervisors to campuses, nor does it have any real system 

of sanctions, such as fines.  

A particularly worrisome component of the new five-year plan is the idea that in order to make Ultra-

Orthodox students encounter secular students, Arab students, etc., segregated classes will now be introduced 

inside the universities, as an integral part of schools and faculties. Thus, for example, a law school will have a 

regular class, a class for men only and a class for women only. In reply to questions from the public, CHE 

responded that it will continue excluding female professors from male classrooms, but that due to the small 

number of Ultra-Orthodox students, it does not see this as employment discrimination against the female 

professors. 
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A decision of the Israeli government and the Council for Higher Education to continue and renew 

the support and funding for segregated Ultra-Orthodox programs in Israel’s higher education 

institutions would constitute a violation of international human rights law discriminating against 

women students and professors; discriminating against non-haredi students and violating the 

obligation to provide equal and pluralistic education, which inculcates respect for respect human 

rights, throughout the education system.   

 

 



שבע-גוריון בנגב, באר-פרופסור אמריטוס מיכאל לין, המחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת בן

לכבוד המועצה להשכלה גבוהה 

 ירושלים

 שלום רב,     

כנית החומש לשילוב חרדים באקדמיההנדון: עמדתי בענין ת 

, אך מנסיוני בשלוש מסגרות לכיתות נפרדות לאוכלוסיות מיוחדות אין לי התנגדות עקרונית     

בכך. שלוש המסגרות היו )אחת עדיין קיימת, אך  רביםוקשיים ה, אותו אפרט להלן, יש סכנות כאל

מסקנותי מהן תקפות ללימודי  מתמטיקה ומדעי המחשב. כולן בתחום איני מעורב בה מזה כמה שנים(

הנדסה ומדעי הטבע, הדורשים לימודי מתמטיקה )ולמעט מתימטיקה או מדעי המחשב, גם לימודי 

 ( בשנה הראשונה.פיסיקה

שלוש המסגרות  בהן הייתי מעורב הן:  

לשעבר( עם התגברות העליה מברה"מ )  לימודי שנה א במתמטיקה ומדעי המחשב ברוסית. .1

מחד והירידה במספר המתחילים לימודי מתמטיקה ומדעי המחשב מאידך,  1990-החל מ

ידי הנהלת האוניברסיטה. התכנית התקיימה -והיא אושרה על 1990יזמתי תכנית זו בקיץ 

 שלוש שנים, על פי העקרונות הבאים:

א. הלימודים הם לימודי שנה א בלבד.  

קיימים באוניברסיטה, במקביל לקורסים הרגילים בעברית )באותם     ב. הלימודים מת     

סמסטרים(, ובמקביל העולים לומדים עברית, כדי שיוכלו להשתלב בלימודים הרגילים בשנה ב. 

זמנית עם הלומדים -, בוג. התלמידים נבחנים באותן הבחינות )בתרגום לרוסית לעולים( 

 .בעברית

קבלה למגמת מדעי המחשב )כפי שנקראה אז( זהים לכולם.הבר לשנה ב  וד. תנאי המע

מתמטיקה בתעודות הגמר הממשלתיות הסובייטיות.הציוני  ה. הקבלה לתכנית היתה על פי

)מדעי המחשב אחרי הפרדת המחלקות באב"ג(  לימודי שנה א במתמטיקה ומדעי המחשב .2

שנה,  15-ייתי אחראי אקדמי לתכנית כ. הגוריון-במכללת אחווה בחסות אוניברסיטת בן

 עם פרופסור מלקמן ממדעי המחשב לאחר , בשותפותלגמלאות מתחילתה ועד לפרישתי

הפרדת המחלקות. הלימודים התקיימו במכללה במקביל לקורסים הרגילים, ובחינות הסיום 

, ה()וכך קבעו את רמת ההוראה במכלל של כל קורס היו משותפות עם תלמידי האוניברסיטה

. זמנית עם  הבחינות של תלמידי האוניברסיטה-, בושבע-ונערכו )לרוב( באוניברסיטה בבאר

מי שעבר את כל הקורסים ועמד בתנאי המעבר לשנה ב באוניברסיטה התקבל לאוניברסיטה 

היו נמוכים  ללימודים במכללה לשנה ב, ללא קשר לתנאי קבלתו למכללה. תנאי הקבלה

יחידות לפחות והחלק הכמותי  4בגרות במתמטיקה הל סמך ציון מהמקובל באוניברסיטה, ע

אחוז  40עד  35ידי, ללא מעורבות המכללה. כ-במבחן הפסיכומטרי. הקבלה נעשתה על

המכללה תמכה . אחוז באוניברסיטה( 75)לעומת מעל  מהמתחילים באחווה קבלו תואר

באוניברסיטה(.  2שעות בשבוע לעומת  3בתלמידי התכנית על ידי תגבור התרגילים )

התכנית מסתיימת השנה, עם אישור מל"ג  לתכנית "מערכות מידע" העצמאית של המכללה.

. הייתי שותף לבניית התכנית, אך לא תכנית מתמטיקה ומדעי המחשב לפרחי טייס .3

ניות הקודמות, תכנית זו כמעט מנותקת אקדמית להפעלתה. בניגוד לשתי התכ

ונערכו בשנים הראשונות בבסיס חיל  במסגרת נפרדת,  הלימודים הםכל  –מהאוניברסיטה 



חיל האויר מפעיל לחצים בעניני לוחות זמנים, שאינם במקביל ללימודים האויר. 

גילים , כי התקופות אינן במסגרת הסמסטרים הרבאוניברסיטה. הבחינות הן נפרדות

רמה האקדמית. יש לציין שבניגוד להבטחת אחידות בשמירת וקשה לדאוג ל באוניברסיטה,

הרקטור דאז, לא ניתנו תקנים למחלקות והתקצוב הוא ע"י מורים מן החוץ.  מתקבל הרושם 

ובחסכון בהקצאה  נה של האוניברסיטה הוא בצד הכספישעיקר ענילמתמטיקה במחלקה 

ת זכות לנושאים של קורס טייס )גם אם רמתם אקדמית(, הקף למחלקות. בגלל מתן נקודו

במדעי הרוח והחברה,   BAמחלקתית במסגרת -קורסי המתמטיקה נמוך מאשר בתכנית הדו

שבחרו יש לציין שרוב פרחי הטיס  וקיים במחלקה למתמטיקה חוסר שביעות רצון מהתכנית.

 ת זו באוניברסיטה.בתכנית זו )אם לא כולם( היו עומדים בתנאי הקבלה לתכני

 

 

 מסקנות לגבי התכנית לשילוב חרדים באקדמיה )לגבי לימודים במדעי הטבע ובהנדסה(  

 

ב במכללת תכנית מתמטיקה ומדעי המחשהנושא הראשון הוא ההכנה ללימודים. ל .1

יחידות מתמטיקה בלבד, וגם כך שעור  3שסיימו בגרות ב אחווה לא התקבלו מועמדים

ע"י  קודם לכן המתקבלים נדחוכמעט כל )כי  אחוז ומעלה 60הנשירה בתום שנה א היה 

טק חרדים, יש צורך  י. משמעות הדבר שאם רוצים להכשיר אנשי היהאוניברסיטה(

רות במתמטיקה, יחידות בג 5רי במכינות מעמיקות, אשר תביאם לידע ומיומנות של בוג

באוניברסיטה. לימודים באנגלית, וכן פיסיקה ברמה סבירה להמשך  סביר התחלתי ידע

ברמות  מות לחרדים ומה שעורי ההצלחה בהןאינני יודע מה תוצאות המכינות הקיי

, אך לדעתי הכנה טובה שתביא לשעורי הצלחה גבוהים תוכל המתמטיקה השונות

אולי אף חייבות,  –ינות אלה יכולות להיות נפרדות למשוך בעתיד מועמדים נוספים. מכ

 לדעתי( מאלה הניתנות לבעלי בגרות חלקית. לפחות  כי הן תהיינה ארוכות )שנתיים

על קבלה הנושא השני הוא תנאי הקבלה למוסד להשכלה גבוהה. יש לתת את ההחלטה  .2

למחלקות בלבד, ללא התערבות הנהלת המוסדות. כדי לאפשר החלטה מושכלת, רצוי 

בחינת גמר ארצית משותפת במתמטיקה )כמו בחינת המיוחדות לערוך לכל המכינות 

 בגרות(, בפיקוח משרד החינוך, אשר ציונה יהיה תחליף לציון בגרות לענין הקבלה.

טה )או מכללה(. אם רוצים כתות הלימודים באוניברסימתכונת הנושא השלישי הוא  .3

שמירת רמה, יש לתקצב למחלקות תקנים קבועים, ולא מורים מן החוץ או תוך נפרדות 

עמיתי הוראה. עם סיום התכניות והתקצוב, ניתן יהיה לבטל תקנים אלה ע"י הפרישות 

לקורסים הרגילים,  במקבילהצפויות. יש לדרוש שהלימודים הנפרדים יהיו לגמלאות 

 ש לנהוג בלימודי שנה א, בהם . כך ימשותפות לכולםו חידותאינות תהיינה ושהבח

אפשר תגבור בשעות התרגול )ואולי גם ההרצאות(, אבל רצויות כתות נפרדות, כדי ל

גם ברחוב או באוטובוס, החרדים היוצאים הרי  –בקמפוס המוסד )לא הכרחי(  רצוי

ה ב, על סמך הישגי שנה א, משכונתם נמצאים בסביבה מעורבת! תנאי המעבר לשנ

 .זהיםחייבים להיות 

הבוגרים החרדים רוב אני ממליץ שלא תהיינה כתות נפרדות מעבר ללימודי שנה א.  .4

חשוב ייאלצו לעבוד בסביבה שיצאו לשוק העבודה כמהנדסים, כימאים או אנשי מ

 דילצורך קליטתם בעבודה, כרבה חשיבות  מעורבת, וללימודים בכיתות הרגילות יש

 חרדי הוא בוגר באותה רמה כמו כל בוגר של המוסד.שמעסיק פוטנציאלי ידע שהבוגר ה

תנאי מעבר זהים לשנה ב, לא בחינות משותפות ואחידות ועל אם תהיה הקפדה על 

 לכתות נפרדות. אין הצדקה אקדמיתפיגור בלימודים, ואז כל יהיה לסטודנטים החרדים 

 

 סיכום                   

הקריטי להבאת חרדים להצלחה בלימודי הנדסה ומדעי הטבע הוא מכינה התנאי  .1

 יסיקה ואנגלית.שתביאם לרמה הנדרשת במתמטיקה, פ )לפחות( בת שנתיים



הוא  בכתות הנפרדות באוניברסיטה )או במכללה( התנאי לשמירת רמת הלימודים .2

קורסים אחוז מהקורסים(, קיום ה 70הוראה על ידי חברי סגל מן המנין )לפחות ב

  אחידות בכל הקורסים המקבילים , קיום בחינותלקורסים הרגילים הייעודיים במקביל

ברסיטה, "האפליה וקביעת תנאי מעבר אחידים משנה לשנה. מבחינת האוני

, אבל הרמה האקדמית לשנה א בקביעת תנאי קבלה מיוחדים המתקנת" תתבטא

ורדת סף הקבלה תגדיל את מובן שה .בלימודים האוניברסיטאים תשמר ע"י אחידות

 .בתום שנה א אחוז הנשירה

ידוע לכל כי לימודי האנגלית קלים יותר ככל שמתחילים בגיל צעיר יותר )כיום  .3

שנה(. גם בלימודי  60בכתה ג או ד, לעומת כתה ו לפני מתחילים בבי"ס יסודי 

המתמטיקה הלימוד נקלט טוב יותר בגיל  צעיר; אמנם אין לי אסמכתאות, אבל 

מומחים בהוראת המתמטיקה )כגון פרופסור נירה חטיבה מאוניברסיטת ת"א( יוכלו 

לספקן ולפרט יותר. ברור שבעלי הכשרון מבין החרדים נטולי לימודי הליבה יצליחו 

באוכלוסיה החרדית דומה לזו של יתר  הכשרוןבמכינות, אבל, בהנחה שהתפלגות 

גלל האיחור בהתחלת הלימודים וכן האוכלוסיה, שעורי ההצלחה יהיו נמוכים יותר ב

. אין די בכשרון בלימודי המתמטיקה זם באופן שאינו מאפשר ספיגה יעילהובגלל ריכ

 , דבר הדורש זמן.לטווח ארוך ספיגת ידעהבנה ויש גם צורך ב –

-ללא החדרת לימודי מתמטיקה, אנגלית ופיסיקה לתלמידים החרדים בגילאי בית .4

המיוחדות הארוכות, ואני צופה שלכל  במכינות קבועורך ספר )יסודי ותיכון(, יהיה צ

מדעי הטבע  ימשיכו בלימודימכינה כזו בהצלחה, אשר  המסיימיםמכמחצית  היותר

יש לצפות למספרים  בכל מקרה, יסיימו תואר ראשון. האם זה כדאי? ,או הנדסה

, מבין בוגרי של מסיימי תואר ראשון במדעי הטבע והנדסה מוחלטים קטנים

 .המכינות המיוחדות

 

בתכניות  ברמה אוניברסיטאית, מתמטיקהאני חוזר ומציין שנסיוני ומסקנותי הם ביחס ללימודי          

קלינאות פיסיותרפיה, ואינם מלמדים על סכויי ההצלחה במשפטים,  של מדעי הטבע והנדסה,

והכרחי לשמירת רמה  עם זאת, תנאי עקרוני מדעי הרוח או מדעי החברה )למעט כלכלה(.תקשורת, 

, הוא שהקורסים  לכתה המיוחדת יינתנו בכל תוקף עליו חייבת מל"ג לעמוד בכל תכנית,אחידה 

ות, עם בדיקה אחידה, זמני-הבחינות תהיינה אחידות ובו, במקביל לקורסים לסטודנטים הרגילים

 ותנאי המעבר לשנה ב יהיו זהים לכולם.

 

 בברכה,                                                                           

 

 

 מיכאל לין אמריטוס פרופסור                                                                            
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שורש הבעיה וקווים מנחים לפיתרונה –הנדון: התנהלות המל"ג כלפי החרדים 

לחברי המל"ג שלום

 אני מודע למספר הרב של תגובות שכבר קיבלתם, ולכן אשתדל לא לחזור על דברים.

את מהותה של בעיה בתחום בו אני עוסק, הנדסת מחשבים, כמו גם בכל תחום אחר, חשוב לחדד 
 לכן, אתחיל בכך. .הפיתרון המיטבי לבעיה הלא נכונה אינו מיטבי כללתרה: בטרם באים לפ

דתיות וכו'. אולם, -לם לאפיקים של אנטיועיתדברי שלהלן תהיה ההתמודדות הקלה ביותר עם 
( "תגובה של "כן )נכון(, אבל... לא כך הדבר, ואני מפציר בכם לקרוא ולהתיחס לטיעונים עצמם.
 ויש רק להבינה. ,אינה קבילה, שכן השאלה/בעיה אינה עומדת לבחירה אלא נתונה

מהות הבעיה ושורשה

הדת בשירות מנהיגי הכת)ות(

כל מנהיג כת, תהא אשר תהא, נוקט כמה צעדים כדי לבצר את שלטונו:

 )'בידול חברי הכת משאר הציבור )במנהג, לבוש, נקודת צבע על המצח וכו.

 איסורים כדי שיהיו עסוקים בו האבסת חברי הכת בחוקים, כללים, מנהגים-
 doing the thing. 

 .חסימת אמצעי הקלט של חברי הכת, כדי שיראו את העולם רק דרך עיני מנהיגם

 גם מקדימים רפואה למכה: הם מכינים את חברי הכת לכך ש נהיגיםהמתוחכמים שבמ-
ו יביאו "הוכחות". הדבר פועל כחיסון, "הם" יטענו שהמנהיג הוא רמאי, נוכל וכו' ואפיל

 וכשהטענות מגיעות הן רק מחזקות את תאוריית הקונספירציה.

 ,עוני וקשיות יום, כי באורח פרדוקסלי זה מחזק את התלות והשליטה. לעתים

המאפיינים שלעיל אינם נוגעים כלל לדת, אבל מתקיימים בברור במרבית החרדיות המאורגנת 
אינו מנהיג אלא רק שליח, "דבר בישראל. הדת היא בסך הכל כלי נוסף בידי המנהיג: הוא טוען ש

במדעי המחשב נהוג לומר כי מקנה לעצמו סמכות אלוהית וגם אין כל טעם לבקרו. תורה", ובכך 
 ,תיים. אכן, גם כאן, המנהיגים האמindirectionכל בעיה ניתנת לפיתרון בעזרת דרגה נוספת של 

)גם ברב ניתן  של הרב, שהוא "דבר תורה". מצהירים כי הם רק עושי דברו ,אינם הרבניםשלעתים 
 לשלוט, למשל ע"י שליטה על פתח דלתו וקביעת האנשים אותם יזכה לראות ולשמוע(.

והגנה עליה (framework of valuesערכים )ערכת מ

בטקס חלוקת  בייניש השופטת דוריתאני מצטט מזכרוני )הטוב במקרה זה( דברים שאמרה כבוד 
. ההקשר היה הרשעת אריה דרעי, דיבורי הרבנים על "שופטים 2000במאי  טור בטכניוןתוארי דוק
 והסתה ברחוב החרדי נגד הדמוקרטיה. השופטת בייניש אמרה אז:  ,תחתונים"

היא שגויה. י כענה במתמטיקה שניתן להוכיח את נכונותה או ט להבין שדמוקרטיה אינה חשוב"
או להפריכה. זוהי מערכת אקסיומות  מתהזו גם אינה השערה בפיסיקה שניתן לערוך ניסוי כדי לא

שעם/מדינה/חברה חיים לאורן. כמו בגאומטריה, האקסיומות הן שם, וכל השאר נבנה על גביהן. 
ריבילגיות הנובעות מאותה מערכת אקסיומות לגוף או לכן, לא נדרש ואף לא הגיוני לתת את הפ

לפן הטכני של רק כמובן "דמוקרטיה" הכוונה אינה -)ב  ."הדמוקרטיהפרט הקמים על עצם 
 (וערכי היסוד שלה. בחירות וכו', אלא למהות החברה הדמוקרטית
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 סיכום –מהות הבעיה 

. בחלק "בשם השם" םאוסף כתות, אשר מנהיגיהן רועים את צאנשהינה בעיקרה לפנינו תופעה 
הכת נוגדת בעליל את זו שלנו )תרבות מנהיג מהמקרים הבעיה היא רק שמערכת הערכים של 

תו או מודרנית, זכויות נשים, דמוקרטיה, עצמאות החשיבה וכו', ללא כל קשר למידת אמונ
דתיותו של אדם(. במקרים אחרים הבעיה היא שאותם מנהיגים מוכנים להקריב את טובת צאנם 

. ככל הנראה ברוב על שליטה( יםמקלובידול המנהיג )עוני יוצר תלות, ונתק  על מזבח העצמת כוח
מאפשרים לזה חדיו.  לצערי, פוליטיקאים לא חרדים הרעות חוברות להן י המקרים שלפנינו שתי

 .בקלות הם קונים שלטוןכך להימשך כי 

תית עם הצאן החרדי, שהם התובנה החשובה ביותר באשר למהות הבעיה היא שאין לנו בעיה אמ
ת אכדי לבצר אחינו. הבעיה בכך שרועיו של צאן זה השכילו לתקוע טריז בינינו לבין אותו צאן 

 שלטונם. אשר על כן צריך למקד את המאמץ בהזזת אותו טריז.

לבסוף, יש לזכור כי המצב הנוכחי, קרי השילוב של ריבוי טבעי עצום עם השכלה בחסר עצום 
כן, במיוחד בשל הפן הדמוגרפי המגדיל את הבעיה בקצב -תעסוקה פשוט אינו בר קיימא. כמו-ותת

"נדמה לי", צעדים "בכיוון הנכון" וכו'. זו השעה -שאף הוא גדל והולך, אין מקום למשחקים ב
 אם לא גרוע מכך לפיתרונות של ממש. האחרונה

 

 עקרונות הפיתרון

ערכים צורך של מערכת ( 2-( תופעה של כת, ו1עקרונות הפיתרון חייבים להיגזר ממהות הבעיה: 
 להגן על עצמה. )שלנו(

 מיקום הטריז

חשוב ביותר להבין ולהפנים כי מדובר בשלושה גורמים ולא בשניים. השלושה הם אנחנו, הצאן 
יגי החרדים. מנהיגי החרדים מקפידים לסגור שורות ולתקוע טריז בינם וצאנם מצד החרדי ומנה

נו, ואילו מטרתנו הראשונה במעלה צריכה להיות לנעוץ את הטריז בין מנהיגי החרדים אחד לבינ
 לבין צאנם, ולהציל את צאנם מידי רועיו )וכך גם אותנו(.

 כתות ופיתרונן

אין בחת חרב. ניתנת לפיתרון מהיר וקל יחסית באתופעה של כת בעייתית  הודגם לא אחת כי
שיה. מהות בל את חברי הכת אל ראמדובר בעריפת ראשים חס וחלילה, אלא בביתוק החבל הכו

החבל הינה תלוית כת. לדוגמה, הרחקת גואל רצון מנשותיו הרבות גרמה כמעט לכולן להתעורר 
בחרדיות  תוך חודשים אחדים ולהבין שנקלעו לדבר מוזר, והן החלו לבנות לעצמן חיים חדשים.

( הזרמת כסף דרך המנהיגים, בין 1המאורגנת בישראל, החבל עשוי משני גידים שזורים זה בזה: 
מורים להיות בין המדינה/חברה ( גם בנושאים הא2-אם ממש דרכם או שהם "משיגים" אותו, ו

 לבין הפרט, מטפלים דרך אותם מנהיגים )גיוס, חינוך ועו'(.

 הדרגתיות

מקרה זה שגיאה איומה. הדבר נובע מכך ההדרגתיות הינה מושג נוח, רך, פשרני, אך ב
ים אינו מגויס וכפי שאישה אינה נכנסת להריון בהדרגה, צעיר מס .שההדרגתיות אינה כלפי הפרט

לאדם מסוים, במובן שאם מביאים אותו רק  גם השכלה אינה מוקנית בהדרגהלצבא בהדרגה, 
קרוא וכתוב אין זה רלבנטי עבורו שיביאו מישהו אחר בעוד כמה שנים לרמה ידיעת לרמה של 

כן, אם נותנים להם יד בהכוונת ההדרגתיות, -; יתר עלםההדרגתיות היא כלפי המנהיגיאחרת. 
הדרגתיות בשיתוף המנהיגים משולה להחלטה   שהדבר לא רק שאינו מחלישם אלא מחזקם!הרי 

 אשר הוא קובע את מי יטלו. הגיוני?ליטול  מגואל רצון אישה אחת בכל רבעון, כ

 דרך מנהיגיו "מגזר"-מול הפרט, לא מול הישירות עבודה 

יהא אשר יהא, פיתרון חייב להיות באופן ישיר ובלעדי בין המערכת לבין הפרט. שום משא ומתן 
עם מנהיגים, שום קבלת ברכת דרך וכו', כי דברים אלה מחבלים, מסרסים ומנציחים את הרע. 

 כר ייפרץ במהרה.אך בתמורה הס להתחלה איטית יותר,יתכן שהדבר יגרום 
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 הצבת מראת אמת בפני הפרט

פיתרון "כאילו" לא יפתור, והיקף הבעיה )כמו גם קצב גידולה( הופך את השיטה הנוכחית לדבר 
שאינו בר קיימא. מצד אחד זה מפחיד, אך מנגד אם לא נשתף פעולה בהטעייה שדינה להתגלות 

כן, צריך נימוק חזק מאוד כדי לא -ם יקרו במהרה. כמוממילא, הרי ההתפכחות תואץ והדברי
, ובמהרה יבין שהוא בפני בעיה שלמנהיגיו טיפשבהכרח לומר אמת. גם צעיר חרדי לא משכיל אינו 

 (מתבסס על שיחות מזדמנות ברחובות שכונות חרדיות בירושלים) אין פיתרון עבורה, ויבוא.

 הוגנות

או שגו בהמשך , לידתםידי מנהיגי כת ביום -נחטפו עלצריך לזכור כי עם כל הרצון לעזור לאחינו ש
אלה שעשו ותרמו. לדוגמה, לא ייתכן שנפנה משאבים מחייל משוחרר  אין לשכוח אתדרכם, 

לטובת אנשים אלה. צריך לסייע להם, אבל רק לפי הכללים שלנו, ללא תיווך, וודאי ללא תנאים 
 כלשהם מצידם. 

 סיכום

החרדים הם אחינו, ומנהיגיהם פושעים, בראש וראשונה כלפיהם, כי במקרה הטוב הם משיחי 
בר עם צאנם ישירות ובגובה העיניים, . עלינו לד, ובמקרה הגרוע גם ציניים ומרושעיםשקר

להתנתק לחלוטין ממנהיגיהם, ולהציע לפרט החרדי הזדמנות המותנית בראש וראשונה בכך 
יק אין כל מניעה שימשיך להחז  שהוא יעשה כל שלאיל ידו, וודאי שלא יעמיד לנו תנאים.

באמונתו, יקיים את מצוות האל וכו', אבל לא את מצוות ראש הכת. ממנו הוא יתנתק, ישתמש 
 במוחו שלו ויצא לדרך של אמת )ואמונה אם זה רצונו(.

 ולפחדנים:, לחוששים םילסקפטי ותהער

  בהם ניתוח, למרות כמו ברפואה, כשיש שריטה קטנה שמים פלסטר, אך יש מקרים
שמאוד לא אינטואיטיבי לחתוך ולפצוע אדם חולה, הוא הפיתרון המיטבי הן מבחינת 

 התוצאה, הן מבחינת הסבל, והן מבחינת הזמן.

  תעלה בעומק קילומטר וברוחב של מטר לא ניתן לחצות בצעדים קטנים, אך ניתן לדלג
 טונית עם גודל הצעד.. בלשון מדעית, דרגת הקושי אינה עולה מונועליה בקלותמ

 ולא להתפתות  דווקא להקל על הפרט להצטרף ההצבת דרישות וכללים ללא פשרות עשוי
 יולהשפיע על פיע על אדם שלא להתנדב לצבא מאשרקל יותר להש, כפי ש"כאילו"-ל

מידת חוסר מונוטוניות של הקושי בתלות ב). לסרב להתגייס כאשר יש גיוס חובה
 (החלטיות.ה

  ערב הבחירות לפני שנים אחדות, פנה אריה דרעי אל הנוער לסייע במערכת הבחירות. הוא
". לכאורה לא הגיוני, 8ם צו כמוציא לאני "לא פנה בשם הרב, התורה וכו', אלא אמר 

שהרי הם חיים בעולם אחר, אלא שדרעי ידע היטב שהגנים אותם גנים, ההורמונים אותם 
 מונים, והכמיהה אותה כמיהה. רק לנו מנסים למכור משהו אחר.הור

 לפקוח עיניים, להבין שצריך  מיתיועלפני כשלוש שנים חיבר צעיר חרדי חוברת בה קרא ל
ללמוד ולעבוד וכו'. הרבנים הוציאו איסור חמור לגעת או לקרוא, אבל שלוש מהדורות 

 אזלו תוך זמן קצר.

 

 )רק( המעז מנצח!זיכרו כי , ו, אל תאכזבוחיזקו ואימצו

 

 צחי בירק

 (כפת לוכאדם חושב עצמאית ואזרח שא )הפקולטה להנדסת חשמל, טכניון, בשם עצמי בלבד

birk@ee.technion.ac.il  ,yt@gmail.combirk  ,3495690-052 

 

נ.ב. אני מבין שרשימת הדוברים בשימוע סגורה. ברם, אם בכל זאת תחליטו לאפשר זאת, אשמח 
 להופיע בפניכם.
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ות"ת –מל"ג   

Haredim.homesh@che.org.il  

 הנדון: קריאתכם לשימוע ציבורי סביב תכנית החומש לעניין שילוב חרדים באקדמיה

בהמשך לפרסום המסמכים לעיון הציבור והקריאה להערות באתר המל"ג
(http://che.org.il/?p=39877)   אשמח לשתף אותכם בתחושתי. 

הציבורית הישראלית הגבוהה הוא יעד לאומי  במערכתששילוב חרדים וחרדיות  סבורגם אני 
 .מהמעלה הראשונה. השאלה היא איך נכון לעשות זאת

פגיעה חמורה  הכולליםלצערי,  תכנית החומש הקרובה מסתכנת במחירים קשים ביותר 
מי שאין להם  בסטנדרטים האקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה כתוצאה מהצורך ללכת לקראת

פגיעה אנושה בצביון יותר מכך התוכנית תביא ל יכולות בסיסיות של חינוך יסודי ותיכוני; 
מערכת ההשכלה הגבוהה, בראש ובראשונה בכל הקשור להפרדה מגדרית ולנורמות שקשורות 

 בה.

הזמן כי העגלה הגיע  –חיים אמר כי "עגלה ריקה חיבת לפנות את הדרך לעגלה מליאה" -החפץ
יפנו את  –כלומר אלו ללא השכלה בסיסית בתחומי הליבה של המערכת האקדמית  –הריקה 

ואין  –הדרך ויתאימו עצמם לדרישות העגלה האקדמית המאמינה בשוויון של המגדרים השונים 
 מצב של שוויון עם הפרדה.

 ברכהב
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Ravid Omesi

:מאת Isaac (Yanni)  Nevo <yanni@bgu.ac.il<
:נשלח 11:57 2016יוני  08רביעי יום
:אל Ravid Omesi
:נושא תכנית החומש והדרת נשים

 לכב'

 ות"ת-מל"ג

  Haredim.homesh@che.org.ilבאימייל:

  הנידון: תכנית החומש לשילוב חרדים באקדמיה

  שלום רב,

מכתב זה נשלח בעקבות הקריאה לתגובות הציבור בנושא תכנית החומש לשילוב חרדים באקדמיה, ולאחר עיון במסמכים שנלוו 

  לכך.

ברצוני להביע אי שביעות רצון עמוקה מן התכנית להנהגת הפרדה מגדרית בלימודים אוניברסיטאיים במסגרת המאמצים (הראויים, 

. רעיון זה כרוך בהפרה יסודית של ערכי האקדמיה ומבטא זלזול עמוק דווקא בתרבות כשלעצמם) לשילוב החרדים באקדמיה

האקדמית בה מבקשים החרדים להשתלב. כל מי שערכי ההשכלה הגבוהה יקרים ללבו, ירצה בוודאי לראות בשילוב חרדים 

יון עם תלמידים אחרים הבאים בלימודים אקדמיים מלאים, אך את זאת יש לבצע בכפוף לתנאיה הכלליים של האקדמיה, בשוו

  בשעריה, במניעת אפליה והדרה של קבוצות אוכלוסייה, ובכיבוד תרבויותיהם של כל המעורבים, כולל התרבות האקדמית עצמה.

לבד מעניין הפרדת המינים, והאפליה הכרוכה בו, עולות מן התכניות הללו תהיות רבות. העיקרית שבהן היא כיצד יכולים תלמידים 

ים ללא כל לימודי ליבה באנגלית ובמתימטיקה, וללא השכלת יסוד בתחומים מדעיים והומניסטיים, להשתלב בלימודים חרדי

אקדמיים מבלי שתנאי הקבלה יונמכו עבורם, ומבלי שרמת הלימודים תרד פלאים. כיום פעילות בתחום זה מסגרות ייעודיות 

רות ללימודים אקדמיים מעניקי תואר. קשה להבין כיצד מצליחות מסגרות המשמשות להם כמעין מכינות ומסג –מח"רים  –לחרדים

שנות לימודי ליבה והשכלה כללית. הטענה כי  8אלה להתגבר בזמן קצר יחסית של לימודי מכינה + תואר על פערים לימודיים של 

מדובר ב"ישראבלוף" טיפוסי, בו לימודים אלה שווים ברמתם ללימודים אקדמיים הינה טענה שיש להטיל בה ספק. עולה החשש ש

למעשה ניתנים לימודים אקדמיים סוג ב' לתלמידים שאין להם הכנה מספקת ללימודים אלה, וכי מדובר בעצם במתן תארים זולים 
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(מבחינת ערכם) לאוכלוסייה מועדפת, ובסבסוד ציבורי גבוה, על מנת שיוכלו אחר כך לאייש משרות ציבוריות. בכל התהליך הזה יש 

   יכון אדיר לאוניברסיטאות (וגם למכללות) מבחינת טוהר התארים, איכות הלימודים, יושרתן ושמן הטוב.ס

  

מעבר לתהיות אלה, ענייני המרכזי הוא ההפרדה בין המינים הקיימת במח"רים, ומוצעת עתה גם לאוניברסיטאות. בנקודה זו יש 

הפרת ערכים -עם ערכי יסוד באקדמיה, אך במקום לעמוד כנדרש על איהתיישבות עניין זה  -לומר שתכנית החומש עצמה מודה באי

אלה, תוך הצבת גבולות אקדמיים לדרישות חרדיות, תכנית החומש כולה עוסק בדרכים לעקוף מגבלה זו, ומפזרת הבטחות ריקות 

חש), אי פגיעה, על ידי אפליית מרצות בהוראת גברים חרדיים (כשבפועל האפליה כבר מתרחשת, ותוסיף להתר-מתוכן בדבר אי

הפרדה, במרחב הציבורי באוניברסיטאות (כאילו כיתת לימוד אקדמית איננה חלק מן המרחב הציבורי), ואי פגיעה ברמת הלימודים 

(כשברור שפגיעה כזאת תתרחש מעצם הגבלת החשיפה של החרדים לנקודות ראות אחרות, למרצות, ולמלוא מגוון האפשרויות 

גלה הדו"ח חוסר כבוד לאקדמיה ולערכי היסוד שלה. האקדמיה נתפסת כשירות טכני בהעברת קורסים, שמרכז האקדמיות). בכך מ

עניינם הוא אינפורמציה ומיומנויות יישומיות, ושאותם ניתן להעביר גם במסגרות שאין להן זיקה לחשיבה עצמאית, יכולת ביקורתית, 

יברסיטאות. שוב, האוניברסיטאות מסכנות במהלך הזה את מעמדן. הן שיח בלתי מוגבל וחופש אקדמי, המאפיינים את האונ

  מקבלות על עצמן מעמד של בתי ספר טכניים, אם לא למטה מזה, שתפקידם הוא השלמת לימודים לחסרי השכלה יסודית ותיכונית.

  

דרת הפרדה בין המינים לתוך מסקנתי היא שבשום פנים ואופן אין האוניברסיטאות או המכללות יכולות להסכים למהלך זה של הח

הקמפוסים. שוחרי ההשכלה החופשית יתקשו להשלים עם הפרדה כזאת גם בתוך המח"רים, שכן גם המח"רים הם חלק מן 

המרחב הציבורי, וגם בקרבם צפויות להפרדה אותן תוצאות שליליות. אבל הרחבת עקרון הפרדת המינים לאוניברסיטאות מהווה 

כל בר דעת מבין שהפרת ערכי האקדמיה במקום אחד תוביל להפרתם בכל עניין אחר. ומי לידינו יתקע  קטסטרופה של ממש. שהרי

שאותם גורמים עצמם לא ידרשו בשלב הבא הפרדה בין בנות חרדיות אשכנזיות ובנות חרדיות מזרחיות, כמו שמקובל בבתי ספר 

גון הפרדה בין תלמידים/ות יהודים למרצים/ות ערבים, או חרדים מסוימים, או כל חומרה סגרגטיבית אחרת שתעלה על דעתם, כ

מדעי -המדרון החלקלק, שבסופו הרס האקדמיה הישראלית כמרחב אינטלקטואלי הדרת להט"בים, בנוסף לנשים, מתפקידי מרצים.

 חופשי ופתוח, מהווה סכנה שאין האוניברסיטאות יכולות להתעלם ממנה.

 

שערים, והם פתוחים ממילא, לחרדים על בסיס שוויוני, אחיד, ואוניברסלי, ללא שום תנאים הפתרון היחיד יכול להיות פתיחת ה

מיוחדים, ובוודאי ללא כפייה של תנאים בלתי נסבלים כמו הפרדה בין המינים. בארה"ב ובאירופה החרדים מצליחים להתמודד עם 

פרדה בין המינים או הדרת מרצות. אם ישימו להם הדרישות האוניברסליות של ההשכלה הגבוהה, ולא עולה על דעתם לדרוש ה

כאן. שילוב אמיתי של חרדים באקדמיה, ללא תנאים מיוחדים, וללא זילות הלימודים,  הם יצליחו לעמוד בכך גם גבולות ברורים,

היג לימודי ליבה התארים וערכי האקדמיה, עלול כמובן להתעכב, וייתכן שיידרש לכך משך זמן ארוך יותר, אך זאת בשל הצורך להנ
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בבתי ספר חרדיים, ובחינות בגרות בסיום לימודיהם, ולא בשל תנאי האקדמיה, שאליהם יכולים החרדים להתאים עצמם כפי שהם 

  עושים במקומות אחרים.

  

  בברכה,

 פרופ' יצחק (יאני) נבו

  המחלקה לפילוסופיה

  גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
 

Prof. Isaac (Yanni) Nevo 
Dept. of Philosophy 
Ben‐Gurion University 
H: 086460297 
O: 086472256 
Cell: 0545334025 
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Ravid Omesi

:מאת
:נשלח 22:46 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi

 שלום!
למה אין שום מוסד שמציע לימודים נפרדים? מה עם כל הדיבורים על שילוב  אני מסיימת בהצטיינות תואר ראשון בפסיכולוגיה ואני רוצה להמשיך לתואר שני,

ג לא מאשרת לפתוח כיתה נפרדת? למה אין אף אחד שיכול לעזור? החרדים באקדמיה ובעולם התעסוקה? אפשר רק לדבר וכשזה מגיע למעשה המל"
  כותבת בכאב,

סטודנטית מתוסכלת.
גיטל וייס
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ותקצוב לתכנון והועדה גבוהה להשכלה המועצה :לכבוד

 לאוכלוסייה הגבוהה ההשכלה נגישות הרחבת בנושא המדיניות הצעת :הנדון
  החרדית

אהיה תמציתי אך  ברשותכם.  ברצוני להגיב לקריאתכם לתגובות הציבור בנושא
 :בוטה

המטרה של שילוב החרדים בחברה הישראלית ובייחוד בשוק העבודה הינה  .1

 לאוכלוסייה הגבוהה ההשכלה נגישות הרחבת.  אכן חשובה מאין כמוה

 .החרדית אכן יכולה להיות כלי חשוב ויעיל למען מטרה זו

כדי שההשכלה הגבוה אכן תממש את המטרה של עזרה להשתלבות  .2

כפי שאנו , ממששל " השכלה גבוהה"עליה להיות , החרדים בשוק העבודה

שהנן כזו בשם " השכלה גבוהה"גרסאות נחותות של .  מבינים אותה היום

לא יביאו להשתלבות ראויה בשוק העבודה אלא ייצרו תארים , ולא במהות

 .ק העבודה ילמד את משמעותם הריקה מהר למדיריקים מתוכן ששו

 קשה מאוד להשתחרר מהרושם שתוכנית המציעה מסלולי לימוד נפרדים .3

, ממששל " השכלה גבוהה"אינה באמת מציעה חרדים ל ומופרדים מגדרית

הפרדה מגזרית ומגדרית הינה ". השכלה גבוהה"אלא רק העמדת פנים של 

מעבר לזאת הפרדה .  שכלה גבוההבסתירה מוחלטת לליבת ההגדרה של ה

כזו מבטיחה צמצום של נקודות המבט שהתלמידים ישמעו מעבר לכל מה 

 .שסביר בהשכלה גבוהה

מסלולים בו מצב ש ראותבתוך עמנו אנו יושבים וקשה מאוד ל, מעבר לזאת .4

רקע של החסרים )נפרדים לחרדים לא יתחשבו ברקע החלש של התלמידים 

ולא יורידו בהתאם את רמת ( ת או מתמטיקהלמודי ליבה כגון אנגלי

הרי ברור שההפרדה המגדרית תהפוך לאפליה , באופן דומה.  הלימודים

כגון בהיצע מסלולי הלימוד המוצע לנשים לעומת ההיצע המוצע , מגדרית

 .האקדמיים התכניםהגבלות על וזאת עוד לפני שדיברנו על .  לגברים

לחם כוונה לה הישנאמנם ברור ש (?בקורת המקרא? אינטרנט? אבולוציה)

 .אך קשה מאוד להאמין שזה יהיה אפשרי, בתופעות כאלה

אי לכך ברצוני להביע את דעתי שמסלולים נפרדים מגזרית ומגדרית לא  .5

: ישיגו את התוצאה הרצויה של השתלבות החרדים בחברה אלא להפך מכך

שלהם לא יתקבל כמספק במקומות העבודה ולא יתרום  התואר הפורמלי

פגעו בראש ובראשונה התלמידים החרדיים יבכך י.  להשתלבותם בחברה

על אף שבמציאות יקבלו , שיוטעו לחשוב שהינם מקבלים השכלה גבוהה

 .  תחליף נחות
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 שוודאי נתפס, תחום מדעי המחשב, אדבר על התחום שלי, באופן קונקרטי .6

כאחד התחומים האטרקטיביים בשוק העבודה וכיעד מועדף למסלולי למוד 

קשה לי מאוד לראות איך מסלול למודים נפרד שבו לא יחשפו .  לחרדים

אנשים , אינטרנט, אנגלית)התלמידים לכל הסביבה של עולם המחשבים 

לייצר מהנדסי תוכנה ברמה  יוכל ('וכו, הסביבה העולמית, מרקעים שונים

במקרה הטוב ביותר מסלול .  עבודהגבוהה כך שיעניינו את שוק המספיק 

יתחרו עם מאות אלפי המתכנתים בדרג בקושי לייצר מתכנתים ש כזה יוכל

ודאי שלא , כאלו לא ימצאו עבודה בארץ  .נמוך שהמערכת ההודית פולטת

 מגוחכיםמיתוגים   .בשכר גבוה מזה שמרוויח אותו מתכנת הודי בדרג נמוך

 .לא ישנו דבר "טק לחרדים-תלפיות היי"כמו 

 

יכולים ומוכנים ללמוד לתואר של ממש במסלול אותם חרדים ש, יתר על כן .7

יאבדו , רגיל באוניברסיטה או מכללה ושכיום יש להם לגיטימציה לעשות זאת

ובעצם תכנית של מסלולים נפרדים תעודד אותם , את הלגיטימציה לכך

 . להסתגרות וללימודים ברמה נחותה

 
התוכנית המוצעת פוגעת בליבת הרעיון של , מעבר לדיון בתלמידים החרדים .8

, פתיחות, אוניברסאליות:  ההשכלה הגבוהה בישראל לכל שאר האוכלוסייה

ויתור על עקרונות .  ואיכות אקדמית הינן לב ליבה של האקדמיה, ספקנות

ומזיק , כואב מדי, הינו ויתור עמוק מדי –ולו גם למען מטרה חשובה  –אלו 

 .מדי

 

לפתיחתם של מסלולי לימוד נפרדים למגזרים או מגדרים אי לכך ברצוני להתנגד 
בהחלט יש לעשות כל מאמץ לשלב את החרדים במערכת האקדמית   .שונים בישראל

אך הדגש חייב להיות על שילובם האמיתי במערכת הישראלית  –המצוינת הישראלית 
אמנם .  חדשה ונחותה עבורם" אקדמית"כת של יצירת מער" קונץ פטנט"ולא על ידי 

 .אך אין לו תחליף, ברור ששילוב אמיתי כזה הוא יותר קשה ויותר איטי
 
 

,                                              בכבוד רב  
 פרופסור נעם ניסן                                  
 בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב      
 האוניברסיטה העברית בירושלים         
 

 



1

Ravid Omesi

:מאת
:נשלח 12:04 2016מאי  24שלישי יום
:אל Ravid Omesi
:נושא , תנו לנו ללמוד ולהתקדם בחיים לפי השקפה ואורח חיינו, תעזבו אותנו לנפשינו. אנא מכם

!בבקשה מכם תכבדו אותנו

  אנחנו מספיק ציבור אחראי
  אנחנו יודעים להיות שקולים ולהחליט מה טוב לנו

 אנחנו כמות מגזרית מאוד מכובדת ברוך ה'

  אנא כבדו אותנו נכבד אתכם!
  די לכפיה חילונית!!

  תנו לנו ללמוד לאקדמיה לפי השקפת חיינו
  בכיתות מופרדות, בצניעות, ובנועם הליכות

  תודה רבה
  מלב כאוב...

************************************************************************************ 
This footnote confirms that this email message has been scanned by 
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses. 
************************************************************************************ 



עמדה לגבי שילוב חרדים באוניברסיטאות תוך הפרדה

להלן מכתב שפרסמתי בפורום academia-il של אנשי האקדמיה בישראל ואשר מסביר 

את עמדתי, אשר גורסת שאין להסכים לשילוב חרדים במסגרות נפרדות בתוך הקמפוסים 
של האוניבסיטאות בישראל. על פי תגובות שקיבלתי נראה לי שאם תקודם תוכנית כזו ע״י 

מל״ג, היא תיתקל בהתנגדות קשה מקרב אנשי הסגל באוניברסיטאות, ובצדק. מדובר 
בתוכנית מסוכנת לקיום המצויינות האקדמית בארץ, ויש לה חלופות טובות וקלות יותר 
הנושאות עמן פחות סיכונים ומצריכות פחות רגולציה ומשאבים ניהוליים. המכתב להלן 

הותאם לנושא הדיון כפי שהופיע באותה עת בפורום, והוא מצומצם לשאלה אם על הסגל 
האקדמי להתנגד לחלק בתוכנית המל״ג הקשור לשילוב חרדים במסגרות נפרדות בתוך 

קמפוסי האוניברסיטאות. אבקש להביע את דעתי במסגרת השימוע הציבורי, שם אוכל להציג 
ביתר פירוט את הסכנות בתכנית הנוכחית ואת החלופות האפשריות. 

 ____________________________________________ 

יש כרגע הצעה על שולחננו, והיא שהאוניברסיטאות יתפנו באופן חלקי מענייניהן הנוכחיים, 
ויקדישו זמן ומאמץ לפתיחת מסגרות נפרדות, שיוקדשו לשתי תת אוכלוסיות ספציפיות --  

האוכלוסיה החרדית הגברית, והאוכלוסיה החרדית הנשית. מדובר בריכוז משמעותי יחסית של 
משאבים, שכן מעבר להיותן קטנות יחסית מבחינת הפוטנציאל האקדמי שלהן, יש לאוכלוסיות 

אלה צרכים מיוחדים מבחינת מה שניתן ללמד אותם, מי יכול לעשות זאת, ומתי. חשוב מאוד 
לדעתי שקהילת החוקרים באוניברסיטאות יגבשו עמדה לגבי הצעה זו שעל הפרק. וכדי לגבש 
דיעה בפורום כל כך גדול ומגוון, חייבים לכוון למכנה משותף, לטיעון הפשוט ביותר, המתבסס 

על ההנחות הבסיסיות ביותר, אשר יש להן הסיכוי המקסימלי להיות מוסכמות על כולם. וצריך 
גם לכוון למסקנה המינימלית ביותר: בדיון *הזה* אין לנו צורך להכריע את שאלת השוויון 

המגדרי, או את היחסים הנכונים בין דת למדינה, או האם עקרונות מגילת העצמאות ״תופסים״ 
לגבי ניהול האוניברסיטאות, או אפילו מה מקומו של האדם היהודי בבריאה. מספיק שנחליט 

האם לקבל את ההצעה שעל שולחננו או להתנגד לה.  

והנה הצעתי לטיעון שעונה על הדרישות לעיל: כדי למצוא הנחת מוצא מוסכמת, שאלתי את 
עצמי מהי מטרתן של אוניברסיטאות המחקר, מה הרזון דה אטרה שלהן (פרדון מיי פרנץ׳).  
התשובה היא שמטרת האוניברסיטאות לקדם את המחקר הידע והמצויינות האקדמית. הן 

מנסות להגיע אל הסטודנטים המצטיינים ביותר, וללמד אותם באופן הטוב ביותר, כדי להכשיר 
את האקדמאים הטובים ביותר, שימשיכו את המחקר וההוראה האקדמיים. נכון 

שהאוניברסיטאות עושות גם דברים אחרים: הן מחזרות אחרי תורמים למשל, או מפעילות ימי 



סטודנט. וכן, הן גם מכשירות עובדים לשוק העבודה. אך כל אלה אינן המטרה, אלא אמצעים 
להשגתה. זו למשל הסיבה שאוניברסיטאות לא מכשירות טייחים, או אפילו הנדסאים, למרות 

שיש במשק צורך גדול בעובדים כאלה. הן עוסקות (או לפחות ראוי שיעסקו) אך ורק בנושאי 
לימוד הקשורים למחקר אקדמי ובתלמידים אשר מאפשרים המשכיות במחקר. ויש גם סיבה 

טובה להצטמצמות העיסוק האוניברסיטאי למצויינות אקדמית בלבד: מצויינות מחקרית היא 
עניין שקשה מאוד להשיגו -- לא רק מבחינה אישית, אלא ואף יותר מכך מבחינה מערכתית. לא 
קשה למצוא דוגמאות למערכות אקדמיות נפלאות לשעבר, שירדו מגדולתן כשהכניסו שיקולים 

זרים למצויינות האקדמית, ולא התאוששו מכך גם לאחר עשרות שנים (האקדמיה הגרמנית 
לדוגמה).  

נכון שיש מטרות נעלות רבות בעולמנו מעבר למצויינות אקדמית ומחקרית: צריך לשלב 
אוכלוסיות שונות בכלכלת המדינה, ולקדם את השוויון המגדרי, ולקיים את הברית האלוהית, 

ולהיות דוגמא לאומות, ולשמור על הדמוקרטיה, וגם להכשיר טייחים כדי לפתור את משבר 
הדיור. אך לאוניברסיטאות המחקר בישראל יש כבר ייעוד, והוא קיום מצויינות אקדמית 

ומחקרית, וייעוד זה לבדו מהווה מטרה נעלה ואתגר עצום והישג ייחודי ועדין. ניסיון להדביק 
לאוניברסיטאות תפקודים חברתיים אחרים לייעוד זה בהכרח יסכל (או לפחות מאוד ייסכן) את 

המצויינות האקדמית, שהיא חיונית לקיום מדינת ישראל -- כן כן, ממש כך.  

כפי שאין זה סביר לדרוש משף במסעדה עילית להגיש שניצל וצ׳יפס, אין זה סביר להעסיק 
אוניברסיטאות מחקר מצטיינות בטיפול פרטני באוכלוסייה קטנה יחסית ובעייתית מבחינה 
אקדמית (על רקע חוסר בלימודי ליבה), שהיא גם בעלת צרכים ודרישות מיוחדים. יש דרכים 
טובות הרבה יותר לטיפול באוכלוסיה החרדית והחרדית לשעבר - אפשר להכניס רבים מהם 
לשוק העבודה בעזרת בתי ספר מותאמים להכשרה מקצועית, הנגשה של מכינות אקדמיות, 

ואפילו מכללות אקדמיות ייעודיות ושאינן ייעודיות. אך לשם שמירת המצויינות האקדמית 
שהכרחית לקיומנו כמדינה, אל לאוניברסיטאות להתפתות להצעות כספיות ולמכור את ייעודן. 

בברכה,  

פרופ׳ גיא קינדלר, האוניברסיטה העברית



 פתרונותהצעת רקע ו –הסטודנט החרדי בלימודי אנגלית קשיי  
 שימוע לתוכנית הרב שנתית של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית

 2016ביולי  26המועד: , המל"ג, ירושליםהמקום: בניין 
 NatanOphir21@gmail.comע"י ד"ר נתן אופיר (אופנבכר),  12:50נקודות עיקריות מתוך דברים שהוצגו בשעה 

עד לרמת ושל מכינה קדם אקדמית ההתחלתית מהרמה במספר מוסדות אקדמיים י מלמד אנגלית אקדמית אנ
הציג את דעתי לגבי הקשיים של הסטודנט החרדי בלימודי אנגלית להוזמנתי . אחריהלו )מתקדמים ב'(הפטור 
 :שאציג עיקריותהנקודות הלהלן . הצעות חדשות להתמודד עם האתגרים מתוך פרספקטיבה רחבה ולהציע

 של הסתייגות מ"חכמות חיצוניות" פרספקטיבה היסטורית .א
מתקופת חז"ל, דרך הרמב"ם ושריפת ספריו, החל נגד חכמות חיצוניות וחכמה יוונית  לאורך הדורות מאבקים .1

 ההתנגדות .)25-(כגון חרם הרשב"א נגד לימודי מדעים ופילוסופיה לגילאים מתחת לט"ו -למאבקים במאה הי"ד
של הקהילה האשכנזית  1856-, החרם ב)" נגד הרפורמהחדש אסור מהתורהעם הסיסמה "החתם סופר כגון ( להשכלה

היהודי הראשון "ס הבירושלים ובראשה ר' שמואל סלנט (שאח"כ נהיה לרב הראשי של ירושלים) נגד בי"ס למל, בי
  בירושלים לשלב לימודי חול עם ישיבה.

אישים דתיים המקדמים השקפת עולם של לא רק נגד ההשכלה "החילונית" אלא גם כלפי  במאה העשריםמאבקים  .2
 "תורה ומדע" ו"תורה עם דרך ארץ".

 למשל ביאההוההתנגדות החריפה  ,אנגלית"פרווה" כמו  חשדנות אפילו כלפי מקצוע ישהיא ש היוםהתוצאה  .3
 לביטול חוקים המחייבים לימודי ליבה.

 הנגשת ההשכלה לאוכלוסייה החרדית כמהפך תודעתי .ב
: בקורסים באנגלית אני רואה כיצד הסטודנט החרדי מופתע לגלות חלונות לעולמות המעשירים צוהר לעולם חדש .1

 את החיים ואינם מסכנים את אורח חייהם. 
לבוא לידי ביטוי ויש סימנים שההדים מגיעים חזרה להנהגת הציבור החרדי מתחיל  תודעתי, חברתי וכלכלי מהפך .2

 ואולי אף ישפיעו בסופו של דבר לפתוח את הנכונות להכנסת לימודי ליבה באנגלית בחוגים מסוימים.

 באנגליתקשיים הו הנשירה .ג
דווח שאחוזי הנשירה מלימודים אקדמיים בקרב החרדים גברים הם  2016במאי  24-ב בכנס המל"ג: הנשירה .1

  .75%-מוערך לכהמספר האמתי ו הנשירה במכינות אינו כולל אתנתון הואולם,  .51%
  .לנשירהמרכזית  המהווים סיב קשיים באנגלית .2
בתמיכת המל"ג בקורס המקוון של האו"פ יש מאמרים לרתיעה. למשל,  םגורבחומרי הלמידה  פער תרבותי וחברתי .3

 (מתחילים). Barbieובובת  יחסי מין לפני הנישואין (מתקדמים א') על 

 הצעה מעשית .ד
יותר הלימוד כדי לסלול את הדרך לאחוזי הצלחה גבוהים חומרי לשפר את שיטות ההוראה ומוצע לחפש דרכים  .1

 .BrainPopESL.com-ו Quizlet.comללימוד אינטראקטיבי כגון בתכנות אינטרנטיות , למשל, ע"י שימוש באנגלית
ות רמעבור הקורסים בלמידה משולבת אולי ניתן לפתח , http://study.onl.co.il  "פהאושל לקורסים המקוונים כהמשך 

 ע"י האו"פ.טרם פותחו אשר הנמוכות 

. מיומנות אחת, הבנה ותרגום של מאמר אקדמינדרשת רק האו"פ  ם המקוונים שלקורסיהיום במבחני הפטור וב .2
מוצע ללמד לא רק את מיומנות הקריאה, . בית הספרלסטודנט שלא למד מיומנויות בסיסיות בקשיים מדיניות זו יוצרת 

סטודנט בסיום לימודיו. סייע לכי הם המיומנויות החיוניות אשר עשויות לאלא גם מיומנויות הדיבור, ההקשבה והכתיבה 
 1.כמענה לאתגרי האנגלית בעולם הגלובלי ECOSTARע"י כבר המיומנויות מוצע  מכלולפיתוח שיטתי של 

1 ECOSTAR (English as the Cornerstone of Sustainable Technology and Research) - is a 15-partner 
consortium that connects experts in the field of language teaching, learning and assessment from several 
Israeli and EU institutions, in an effort to standardize the teaching of English in higher education in Israel. 
The emphasis is on four skills that are essential in a global world and not just reading comprehension. 

mailto:NatanOphir21@gmail.com
http://study.onl.co.il/


1

Ravid Omesi

:מאת
:נשלח 14:23 2016יוני  11שבת 
:אל Ravid Omesi
:עותק Ran Chermesh
:נושא תכנית החומש לשילוב חרדים באקדמיה

שלום רב,

מכתב זה נשלח בעקבות הקריאה לתגובות הציבור בנושא תכנית החומש לשילוב חרדים באקדמיה, ולאחר עיון במסמכים              

  שנלוו לכך.

אפשר להגיע לתוצאות דומות תוך פגיעה -קראתי את המסמכים ולא חדלתי מלתהות, האם כל מה שמוצע חיוני? האם אי             

  אנושה פחות בעקרונות האוניברסליים של השכלה אקדמית ובהדרת נשים.

ם את צרכיהם בחנויות רב יודע שהמועמדים החרדיים מגיעים למוסדות הלימוד בתחבורה ציבורית, הם מספקי-בי-כל בר             

מעורבות והם אינם נמנעים מהליכה במתחמים מעורבים. מכאן, שהצעות מל"ג פונות לטהרנים שבטהרנים מבין החרדים ומה 

שחשוב יותר הצעות מל"ג פונות למגזרים החרדיים הקיצוניים ביותר שסיכויי הבאת סטודנטים וסטודנטיות מהם קלושים עד בלתי 

  אפשריים.

ולכן, אם ברור לכולנו שההכשרה האקדמית האפקטיבית ביותר הן לצרכי רכישת ידע מדעי והן לצרכי השתלבות בשוק              

העבודה הישראלי היא זו שתצמצם עד למינימום את הסטייה מהדגם האקדמי הקיים, מן הראוי שכל סטייה תישקל ותיבחן קודם כל 

  במושגים של אפקטיביות.

  מגדריות בשלב המכינות חיונית?-מסגרות חרדיות חד האם יצירת             

  האם הוספת קמפוסים חרדיים בשלב למודי קורסי שנה א' היא חיונית?             

האם הוספת קמפוסים חרדיים בשלב למודי התואר הראשון כולו היא חיונית? האם יש מקום להפריד בין קורסי חובה לבין              

  ל קורסי החובה לבין סמינריונים?קורסי בחירה? בין כל

ובדומה, אפשר וצריך להעלות לדיון כל התפשרות בקמפוסים הכלליים, כשקנה המידה צריך להתבסס על השוואה בין              

הפגיעה באיכות הלמידה ובסיכויי ההשתלבות בשוק העבודה לבין הפגיעה במספר הסטודנטים שיגיעו למוסדות הלימוד ולא פחות, 

  מספרם של אלה שיסיימו בהצלחה את התכניות אליהן נרשמו.על
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במסגרת תגובה קצרה, קשה לי להשיב לתהיות שהעליתי. מן הראוי שמל"ג תערוך ניתוח מחודש של נתוני העבר, תזהה              

לימודיהם, מי מבין  הזרמים החרדיים סיימו בהצלחה את-הזרמים החרדיים הגיע לתכניות, מי וכמה מתוך תת-מי וכמה מבין תת

  אלה שסיימו בהצלחה הצטרפו לשוק העבודה.

רק אם ייערך ניתוח מפורט זה, אפשר יהיה לסלק מהתכנית המוצעת את כל הויתורים שאינם תורמים לאפקטיביות              

היסוד של האקדמיה המאמץ וככל שנסיר ממנה יותר אילוצים, כך, מטבע הדברים נשפר את תרומתה ונמזער את הפגיעה בערכי 

  ושל החברה הישראלית כולה.

  

  פרופ' רן חרמש
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יין תכנית החומש לשילוב חרדים באקדמיההבעת עמדה במסגרת השימוע הציבורי בענ

אוניברסיטת תל אביב

 הפקולטה למשפטים
 פרופסור מנחם מאוטנר 

הקתדרה למשפט אזרחי השוואתי ולתורת המשפט ע"ש דניאל רובינשטיין 

 2016במאי  16  

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 ירושלים 

Haredim.homesh@che.org.ilבאמצעות מייל: 

 שלום רב, 

יין תכנית החומש לשילוב חרדים באקדמיההבעת עמדה במסגרת השימוע הציבורי בענהנדון: 

 נא ראו למטה את עמדתי בנושא שבנדון. 

האוניברסיטה 

להפריד בין בני אדם במסגרת דיוניה האוניברסיטה אינה יכולה  .א

לאוניברסיטה שלוש מטרות עיקריות. 

ת נעת על ידי הרצון האנושי להבנדעת שהשגתה מּוהיינו , דעת לשמה השגת המטרה האחת היא

 הקורה בעולם, והעשויה לגרום לבני האדם העשרה רוחנית והבנה טובה יותר של המצב האנושי. 

. זו האחרונה היא דעת שמבקשים להשיגה כדי שתשמש דעת אינסטרומנטליתדעת לשמה שונה מ

פי  מכשיר לקידומם של יעדים הנחשבים בעלי ערך מעבר לערך הטמון בדעת עצמה, היינו יעדים הנקבעים על

 שיקולים שמעבר לאלה העומדים ביסוד פעולתה של האוניברסיטה. 

באוניברסיטה.  מושגתה שימור הדעתהמטרה השנייה של האוניברסיטה היא 

לשם העשרתם הרוחנית  בין בני האדםהאוניברסיטאית  הפצת הדעתהמטרה השלישית היא 

 .  והאינטלקטואלית

mailto:Haredim.homesh@che.org.il
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יח שוויוני בין כל בני האדם שיש להם עניין האוניברסיטה מבוססת על קיומו של שפעילותה של 

, בלא הבחנה כלשהי על בסיס לאום, מין, מגדר, מעמד, גזע, וכולי, ובלבד שהם מוכנים האוניברסיטאית בדעת

 ;הסתמכות על דעת שהופקה בעבר :של האוניברסיטההיסודיים כללי הפעולה שלושת לקבל על עצמם את 

 , ההנמקהשימוש בדרכי הטיעון ;לשם השגת הדעת של האוניברסיטההפעלת פרוצדורות המחקר הייחודיות 

 . והשכנוע הייחודיות של האוניברסיטה

בני כל בני האדם באשר הם, מכיוון שהאוניברסיטה מעוניינת בהפקת דעת לשמה, פעולתה מניחה ש

עשויים להעשיר את  ,שונות ומעמדיות מגדריות ,תרבותיותלאומיות, חברתיות, אדם המשתייכים לקבוצות 

באופן מטעמים אלה, אוניברסיטאות משובחות פועלות אכן והדיון המתקיימים באוניברסיטה.  תהליכי המחקר

לאום, יימצאו בני אדם הבאים מקבוצות מגוונות של  ןהתלמידים שלהגם בין בין המורים וגם לכך שאקטיבי 

 מין, מגדר, מעמד, גזע, וכולי. 

בני אדם כלשהם, בכלל תיה מבין שורו להדירשאוניברסיטה אינה יכולה לא רק מהאמור לעיל נובע 

המתקיימים בה בני אדם כלשהם. דיונים אוניברסיטאיים  הדיוניםאלא גם שהאוניברסיטה אינה יכולה להדיר מ

 (ברים בלבד, או נשים בלבדג :למשל)בהם  ותאדם משתתפבני  קבוצות מסוימות שלהמתקיימים באופן שרק 

, בראש יההם דיונים חסרים, פגומים, החותרים תחת יכולתה של האוניברסיטה למלא בהצלחה את מטרות

 , המודרים מדיונים מסוימיםזאת גם אם בני הקבוצות האחרות .לשמה ובראשונה המטרה של השגת דעת

  מקיימים באוניברסיטה דיונים משל עצמם, אך בנפרד.  ,(נשים :למשל)

 להשכההל ש ותישנגה בתרחה" :יוריבהצע מושיה רךצול ההבוג להשכלהה עצמוה מהרסשפך סמבמ

 – ותישנגה בתרחה מךמס :לןלה; סיומע ידרבו קלרנפ שיי אתמ ,"באה משחוב יתרדהחה סילווכלאה והגבה

ההפרדה מנוגדת לערכי היסוד של האקדמיה ובהם פלורליזם, שוויון, וחשיפה "ש כךב מךמסה ריבחמ יםודמ

לפתיחת כיתות נפרדות בתוך הקמפוס, וזאת בכפוף לקיומו של אין מניעה " כים עיובק הם, אתז עם "לשונה.

חולק אני  ".המופרדות ל הפרדה מגדרית מחוץ לכיתות הלימודפיקוח מוגבר המבטיח כי לא תותר ולא תינקט כ

בלימודים ובדיונים המתקיימים באוניברסיטה מנוגדת לערך כל כך יסודי באשר דה פרה על הקביעה האחרונה.

תהיינה , פרדהכול לתמוך בההאוניברסיטה עד כי גוף כמו המועצה להשכלה גבוהה אינו י שלמהותה ל

   אשר תהיינה. הההצדקות ל

 

 ספר מקצועי הבית האוניברסיטה לעומת  .ב

 יש להבדיל את האוניברסיטה מבית הספר המקצועי. 

אוניברסיטה. המטרה הראשונה של האוניברסיטה, קרי: השגת מבית ספר מקצועי הוא מוסד שונה 

במקום דעת לשמה מבקש בית הספר המקצועי להשיג דעת אינסטרומנטאלית, דעת לשמה, אינה מתקיימת בו. 

גם המטרה השנייה של האוניברסיטה, כזו שתוכל לשרת את בוגריו בהצלחה במסגרת פעילותם המקצועית. 

שאותה מקיים בית של האוניברסיטה מקצועי. המטרה היחידה הספר הבבית  שימור הדעת, אינה מתקיימת

, ואולם, כאמור, זאת באופן אינסטרומנטאלי, ולא לשם הפצת הדעת ,מטרה השלישיתמקצועי היא ההספר ה

 . העשרה רוחנית ואינטלקטואלית
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דעת   - דעת , אלא רק בהפצתהובשימורלשמה דעת מקצועי אינו עוסק בהשגת הספר המכיוון שבית 

עקרונות היסוד  -ערך רוחני ואינטלקטואלי דעת שהיא בעלת שהיא בעלת ערך אינסטרומנטאלי, בהבדל מ

של  פעולתהשונים לגמרי מאלו העומדים ביסוד של בית הספר המקצועי העומדים ביסוד פעולתו 

רדה בין שלימודיו יתקיימו תוך הפלכאורה,  ,מקצועי אין מניעה אפואהספר הכשהמדובר בבית האוניברסיטה. 

נשים וגברים. אבל צריך להיות ברור לכל, ובחדות: במקרה כזה אין המדובר באוניברסיטה, אלא בבית ספר 

 מקצועי. 

שיקולים וזאת לנוכח הפרדה כזו אינה יכולה להתקיים, בכל זאת, כפי שאבקש לטעון כעת, ואולם, 

 המתייחסים לאופייה של החברה האזרחית במדינה הליברלית. 

 

 האזרחית במדינה הליברלית החברה 

 שלושת תחומי החיים במדינה הליברלית  .ג

מתקיימת הפרדה בין הספירה מדינה ליברלית ב .מוסד מרכזי של החברה האזרחיתהאוניברסיטה היא 

של הפרטיות, מצד אחד, לבין הספירה של החברה האזרחית והפוליטיקה, מצד שני. בספירה של הפרטיות 

אם הוא למשל גזען או  –אך לא תאגיד  –למשל: אדם להדיר בני אדם אחרים. רשאים בני אדם להפלות ו

בספירה של החברה האזרחית לעומת זאת, . סלקטיבי בהשכרת דירת המגורים שלורשאי להיות הומופוב, 

של קבוצות מסוימות  הדרהובספירה של המדינה חייב להתקיים שוויון מוחלט. שוויון כזה אינו יכול לסבול 

 . ןביניה הפרדהגם לא ו, אדם של בני

פיו נבדל לגמרי מזה של ומכאן, שגם אם על פי מהותו של בית הספר המקצועי כמוסד שא

האוניברסיטה ניתן לאפשר לכאורה הפרדה בין גברים ונשים במסגרת הלימודים המתקיימים בו, הרי כל עוד 

ניתן  לא ,המדינה הליברלית שבית הספר המקצועי מקיים את פעילותו בגדרה של החברה האזרחית של

בחברה  מוחלטלאפשר קיומה של הפרדה בין גברים ונשים בין שורותיו. עקרון השוויון, שצריך לחול באופן 

 תהאזרחית של המדינה הליברלית, צריך לחול גם על בית הספר המקצועי הפועל בגדרה של החברה האזרחי

 הליברלית.  

 

 הפרדה בין המינים בקבוצה החרדית 

 במסגרת הקהילה החרדית  פרדה מגדריתה .ד

, אינן מקיימות את נורמת השוויון לא רק בספירה של (בדרך כלל קהילות דתיותליברליות )-קהילות לא

. למשל: הקהילה החרדית שלהן הפרטיות, אלא גם בספירה של החברה האזרחית ובספירה של הפוליטיקה

ובעקבות זאת גם ממוסדות המשפט שלה ומהמוסדות מדירה נשים ממוסדות לימוד התורה שלה, הישראלית 

צריכה  (המדינה הליברלית הישראלית :למשל)ליברלית המדינה ה. השאלה עד כמה )מפלגות( הפוליטיים שלה

זהי  – שלא כאן המקום לבררה ,להיות סובלנית כלפי פרקטיקות כאלה של הפליה והדרה היא שאלה סבוכה

ת שחלקן היסטוריות וחלקן עקרוניות, עובדה היא שמסיבו. של זמננואחת השאלות האינטלקטואליות הקשות 
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מתערבת בפרקטיקות שבהן קהילות דתיות מפלות נשים,  אינהלפרטן, המדינה הליברלית  מקוםשלא זה ה

ות הפליתפקידים של הנהגה דתית וניהול טקסים. בהנחה ש מילוילימוד תורה או בכך שהן מונעות מהן למשל 

ליברלית, למשל הקהילה החרדית, תקיים -מניעה שקהילה לא ידי המדינה, איןאלה נסבלות על ות מעין דרוה

שבדומה לכל הפעילויות המתקיימות בקהילה אף , בתי ספר מקצועיים שלהבמסגרת החברה האזרחית 

אין המדובר באוניברסיטה, אלא במקרה כזה, . אבל צריך להיות ברור: המיניםתושתת על הפרדה בין  םפעילות

בבית ספר מקצועי, ואין המדובר בפעילות המתקיימת בחברה האזרחית של המדינה הליברלית, אלא בפעילות 

כשם שיש לשמור על עקרונות היסוד ליברלית. -הלא הילהבמסגרת החברה האזרחית של הקהמתקיימת 

ניברסיטה לבין בית ספר מקצועי, כך גם חייבת שבפעולת האוניברסיטה בלא סייג, ולהבין את ההבדל בין או

, לרבות בבתי הספר בלא סייג שלההליברלית לשמור על קיום נורמת השוויון בחברה האזרחית  מדינהה

 . בההמקצועיים הפועלים 

 

 הקלקולוס התועלתני 

 גבולות הקלקולוס התועלתני במדינה הליברלית  .ה

ובתי הספר המקצועיים  תנשכרים אם האוניברסיטאויטען הטוען כי המשק והחברה של ישראל ייצאו 

מכיוון שחרדים לא יהיו מוכנים אולם יאפשרו לגברים ולנשים חרדיים לימודים, והפועלים במדינה "הרגילים" 

מהלך לימודיהם להשתתף בלימודים כאלה בלא הפרדה מגדרית, הרי שיש לאפשר להם הפרדה כזאת ב

יש אכן ש נראה. הפועלים בחברה האזרחית של המדינה הליברלית יםהמקצועיאוניברסיטאות ובבתי הספר ב

על ידי חרדים, ואולם איני סבור  ים גבוהיםצדק בקביעה בדבר התועלת שתצמח למשק ולחברה מלימוד

ם הם כאלה הממזגים שיקולים י. חיים מוסריים ראויהיסוד דלעיל-סטייה מעקרונות אפשרתמ תועלת זוש

רית של מעשים כשלעצמם, לצד שיקולים תועלתניים, הקובעים את הרציות של השוקלים את רציותם המוס

שוקלת את רציותם במערכת מוסרית אחת, למשל זו ה רקמעשים על פי הערך של תוצאותיהם. מי שחי 

 רקחיים מוסריים משובשים, אבל בה במידה גם חייו של מי שחי  המוסרית של מעשים כשלעצמם, חי

הם משובשים לא פחות. בשילוב שבין שתי מערכות המוסר האלה ברור הוא  תניתבמערכת המוסרית התועל

ששום שיקול תועלתני אינו יכול להצדיק סטייה מהם.  ,עקרונות יסודעקרונות, שבמדינה הליברלית קיימים 

המדינה  גבולות ; כזה הוא עקרון היסוד שלפיו בתוךהיסוד בדבר מניעת הרשעת חפים מפשע וא עקרוןה זהכ

לטובת הנאשם רלית ניתן ליטול את חייו של אדם רק בעקבות פסק דין של בית משפט, לאחר שהתקיימו הליב

ות הפרוצדוראליות של המשפט הפלילי, ולא בעקבות החלטה של הממשלה או של גוף בטחוני זה או כל הערוב

תת להיחשב אחד משני האדנים שעליהם מוש , שלצד עקרון החירות צריךוכזה הוא עקרון השוויון אחר;

. שום קלקולוס תועלתני אינו יכול לאפשר סטייה מחלותו המוחלטת של עקרון תהליברלי ה של המדינהמשטר

כעקרון יסוד במדינה זה מעמדו של עקרון  ;ברה האזרחית של המדינה הליברליתבפוליטיקה ובח השוויון

   ים תועלתניים. הליברלית מחסן אותו מפני הכפפתו לשיקול

 , שהיא מוסד מרכזי של החברה האזרחית הליברלית,האוניברסיטההעולה מהדברים האלה הוא ש

בית  . בדומה לכך, גםולקיים הפרדה בין בני אדם במסגרת דיוניה אינה יכולה להדיר איש משורותיה ומדיוניה
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באופן  את נורמת השוויון חייב לקיים ,הפועל בחברה האזרחית של המדינה הליברלית ,הספר המקצועי

 . מוחלט

, ואם אכן תנאי ירכשו השכלה גבוההאם אכן, המשק והחברה של ישראל ייצאו נשכרים מכך שחרדים 

לימודים יתקיימו הש אמור להימצא בכךתתקיים הפרדה מגדרית, הפתרון  כםללימודים כאלה הוא שבמהל

 – מת הפרדה מגדרית בכל ספירות החיים שלהמקיישממילא במסגרת מוסדותיה של הקבוצה החרדית, קבוצה 

 .שאותה סובלת המדינה הליברליתהפרדה 

להוסיף ולטעון כי מכיוון שהחרדים רגילים להפרדה מגדרית בכל אורחות חייהם, יש הטוען עשוי 

המקצועיים הפועלים הם באוניברסיטאות ובבתי הספר הפרדה כזו במסגרת לימודילאפשר להם קיומה של 

 אין להתפשר עלדמת חל גם על הטענה הזו: מצד אחד, . ואולם המענה לטענה הקובחברה האזרחית הליברלית

לפעולת החברה האזרחית של המדינה הליברלית. הן לפעולת האוניברסיטה והן היסוד המתייחסים  עקרונות

הפרדה שכאמור המדינה מצד שני, מכיוון שהחרדים ממילא רגילים להפרדה מגדרית בכל אורחות חייהם, 

צועיים המק הםיוכלו להמשיך לקיים את ההפרדה הזו במסגרת לימודי חרדיםההליברלית סובלת אותה, 

 במוסדות הקהילתיים הנפרדים שלהם.  שיתקיימו

כלה גבוהה נפרדים לסטודנטים יוקמו מוסדות הש :ת התארגנות מוסדית כדלהלןומחייבאלה  ותמסקנ

המורים  בוצה החרדית.של הק (הרבים)האלה ייחשבו חלק מהמוסדות מוסדות ה ולסטודנטיות חרדים.

במוסדות האלה יהיו המורים הרגילים של האוניברסיטאות, שילמדו בהן בדומה לאופן שבו חלק ממורי 

   ם.וץ לאוניברסיטאות שבהן הם מועסקיוסדות השכלה גבוהה שמחהאוניברסיטאות מלמדים כבר כיום במ

ג מגבילה את המרחק המרבי מהקמפוס הראשי "המל החלטת" :נאמר "הרחבת הנגישותמסמך "ב

על  ,דקות נסיעה מהקמפוס הראשי 15ר המרוחק לכל היותר "ניתן רק להקמת מחהאישור ר. "המאושר למח

ר, ולרבות רמת הסגל "מנת להבטיח את הקשר האקדמי והפיקוח האקדמי ההדוק של המוסד על הפעילות במח

ראוי לתמיכה. ש ,רלוונטיזהו שיקול אקדמי, ולכן שיקול זהו  "שימוש בתשתיות 'כבדות' של המוסד.האקדמי ו

כדי להדגיש שמוסדות הלימוד של הקבוצה החרדית,  :שיקול אחר השיקול הזה זאת, יש לשקול כנגדעם ו

חית של מהווים חלק מהחברה האזרהמקיימים הפרדה בין המינים, הם מוסדות של הקבוצה החרדית, שאינם 

 שובים חרדיים או בשכונות חרדיות. ביי מוקמו ויפעלוהמוסדות האלה יהמדינה הליברלית, רצוי ש

 

 מובלעות חרדיות 

 מובלעות חרדיות בחברה האזרחית הליברלית  .ו

יתקיימו מצבים שייראו לכאורה כסוטים מעקרונות היסוד האמורים, ואולם בחינה לעתים ולסיום, 

וויון בחברה האזרחית עקרון הששהמדובר בהם לא בפגיעה ב, משום מעמיקה שלהם תגלה שלא כך הוא

 חרדיות בתוך הטריטוריה של החברה האזרחית הליברלית.   מובלעותהליברלית, אלא ביצירת 

ההפרדה בין -מקרה אחד הוא זה של הנסיעה באוטובוסים. יש להתעקש על עקרון השוויון ועל אי

. וי הנסיעה הרגיליםהאוטובוסים הפועלים בקו –המינים באוטובוסים הפועלים בחברה האזרחית הליברלית 
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ניתן לאפשר לקהילה החרדית לקיים קווי תחבורה נפרדים משלה, המחברים בין ישובים חרדיים, ועם זאת, 

ושבהם מתקיימת הפרדה בין המינים. אוטובוסים כאלה צריכים להיחשב כ"קהילה חרדית על גלגלים": כשם 

ים בחברה האזרחית של הקהילה, המדינה שהמדינה מאפשרת לקהילה החרדית לקיים הפרדה בין גברים ונש

המחברים בין מקומות יישוב של אלו שלה, הייחודיים צריכה לאפשר לקהילה הפרדה כזו גם באוטובוסים 

 הקהילה.

ים באולמות הממוקמים בחברה האזרחית הליברלית. ימקרה שני הוא זה של הופעת זמרים חרד

. ההופעה יחיניב בן מש דתיצורך הופעה של הזמר הבתל אביב ל "היכל התרבות"נשכר  2011בחודש מרס 

המינים. האגודה לזכויות האזרח מחתה על ההפרדה. אני בין הייתה אמורה להתקיים בדרך של קיום הפרדה 

, המתקיימת באופן זמני החרדית מובלעת של הקהילההמושכר שבמקרה כזה ניתן לראות באולם סבור 

החברה הטריטוריה של באופן זמני מאפוא רחית הליברלית, ומוצאת ומתוחם בתוך הטריטוריה של החברה האז

 האזרחית הליברלית. 

קיומם של חופים אלה הפרדה בין המינים. בהם מתקיימת שמקרה שלישי הוא זה של חופי הים 

מוצדק. מכיוון שאין בנמצא קהילות חרדיות השוכנות לאורך חופי הים, יש לאפשר לקהילה החרדית לקיים 

 םת, באופן המאפשר לאנשי הקהילה לקיים בחופים את ההפרדה הנקוטה על ידום מסוימים מובלעבחופי י

מניעת  –. תומכים בכך גם שיקולים של שוויון בין אזרחים חילוניים ואזרחים חרדיים םבחברה האזרחית שלה

אחווה של  מצב שבו רק האזרחים החילוניים מסוגלים ליהנות מחופי הים, ותומכים בכך גם שיקולים של

חרדיים ליצור לעצמם החילוניים לאפשר להאזרחים החילוניים כלפי האזרחים החרדיים, בדרך של נכונות 

 בחופי הים מובלעות, שיאפשרו גם להם ליהנות מהחופים. 

 

 סיכום

בין המינים באוניברסיטה אינה יכולה הפרדה הפרדה בין המינים אינה יכולה להתקיים באוניברסיטה. 

ת הפרדה בין המינים אינה יכולה להתקיים בחברה האזרחיגוף כמו המועצה להשכלה גבוהה. להיתמך על ידי 

של המדינה הליברלית. עם זאת, מכיוון שהמדינה הליברלית הישראלית, כמו כל המדינות הליברליות האחרות, 

סובלת הפרדה בין המינים כאשר זו מתקיימת בחייהן של קהילות דתיות החיות בה, ניתן לאפשר לקבוצה 

ו בחברה האזרחית של החרדית של ישראל לקיים לימודים גבוהים במסגרת מוסדות להשכלה גבוהה שיפעל

עם זאת, כך יש ליצור התארגנות מוסדית שהיא נפרדת מזו של האוניברסיטאות. לצורך הקבוצה החרדית. 

 מוסדות אלו לא יוכלו להיחשב מוסדות אוניברסיטאיים, אלא בתי ספר מקצועיים. 

 

 בכבוד רב,                                                                                             

 

 מנחם מאוטנר                                                                                           
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לימודים מעורבים לחרדים

 שלום

  .החברה החרדית עוברת הרבה שינויים. ביניהם ההשכלה הגבוהה שצוברת אט אט תאוצה

ברם, לחברה החרדית יש קווים אדומים שגם הפלגים היותר מתונים לא יהיו מוכנים לעבור אליהם והדבר יכול לפגוע בכל מהלך רכישת 
  .ההשכלה הגבוהה וממילא ההשתלבות של החרדים בחברה הכללית

יותר מכך אם מהלך כזה יישום הדבר לא רק ימנע מעידוד יציאה לרכישת השכלה גבוהה אלא גם יסגור את המהלך הן מבחינת 
הסטודנטים החרדים אשר לא יסכימו לעבור על קו אדום זה והן מבחינת החברה עצמה שלא תיתן יד ורגל לכזה ויתרה מכך, יתן 

החרדית ולאג׳נדות שלהם בכל המסתעףלגיטימציה לגורמים היותר קיצוניים בחברה  .  

בעוד יש כל הזמן דיבור לדמוקטיה, זכויות, חופש, ואף פלורליזם, וגם רצונות ליישמם בשטח, גם לחברה החרדית יש הזכות לחופש 
 פעולה ב״תנאי מחייה״ משלה מאותם מרכיבים המצוינים פה ובעיקר כאשר אין פגיעה באף גורמים אחרים.

 בנה שמהלך זה רק יהרוס ויקלקל את מה שמתחיל להבנות פה.אנא קבלו בה
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פתרונות חדשים  -הנשירה וקשיי הסטודנט החרדי בלימודי אנגלית 
 .ות"ת אודות "הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית לקראת החומש הבא"-הערה למסמכי המל"ג

 2016במאי  NatanO@JCT.ac.il ,19, (אופנבכר) מוגש ע"י ד"ר נתן אופיר

אשר השלימו את התואר בזכות רבים חרדים  םתלמידייש לי . והמחקר המושקע אבקש לברך אתכם על היוזמה הברוכה
אנגלית אקדמית למד זכיתי ל הרפורמה שחוללתם. לולי זאת, היו היום עדיין תקועים במעגלי העוני והתסכול התעסקותי.

כל להעיד שרבים מלאים בשבח והודיה על ההזדמנות שניתנה להם להשלים תואר ווא ,לחרדים בארבע מכללות שונות
אני גם מכיר אנושית.  יחד עם זאת, התרבותית והאקדמי. אין להמעיט בחשיבותה של מצווה גדולה ברמה החברתית, 

באנגלית כגורם  "הקשיים: עקרונית סוגיהבגלל נתון זה אבקש להעלות לדיון . התואר חרדים רבים שהתקשו להשלים את
 .של חרדים מלימודים אקדמיים, והצעות לפתרונות חדשים" תםבנשיר

 שש שאלות לעיון ולדיון .א
 מלימודים אקדמייםוהנשירה באנגלית הקושי  .ב
 ניתוח המצב הנוכחי בהוראת אנגלית לסטודנט החרדי .ג
 הצעות לשיפור שיטות ההוראה ואמצעי הלימוד .ד

 ש שאלות לעיון ולדיוןש .א
  לאי הצלחה בהשלמת התואר האקדמי? ו מהווה האנגלית סיבה לנשירהבאיזו מידה  .1
מהן הדרכים בהן מתמודדים המוסדות האקדמיים השונים עם האתגר הייחודי של סטודנט חרדי שלא למד אנגלית  .2

 ? באנגלית אקדמית בבית הספר היסודי ולא בתיכון, ונדרש בגיל מבוגר יחסית להגיע לרמת מיומנות גבוהה
לעבור את  םחרדי יםטודנטוכך הצליחו סשהורידו את רמת המבחנים באנגלית שמצאו פתרון חלקי בכך יש מכללות  .3

 . מהי המשמעות של פתרון כזה? רמת הפטור
האם דיבור, כתיבה והקשבה?  -שאר מיומנויות השפה עם  מהיאה אקדמית. קרהקורסים באנגלית היום מדגישים  .4

 להדגיש יותר את האנגלית כשפה חיה ולא רק כקריאת טקסטים אקדמיים? מקום ישסטודנט החרדי עבור ה
 כדי לסלול את הדרך לאחוזי הצלחה גבוהים הדיהאם ניתן לשפר בצורה משמעותית את שיטות ההוראה ואמצעי הלמ .5

יחידות  4במכינות הקדם אקדמיות וברמת האנגלית הטרום בסיסית שאחריהן אמורים להגיע לרמה של בערך יותר 
 בבגרות. אלה הן הרמות החשובות ביותר להשלמת הפערים עבור הסטודנט החרדי וכאן "נופלים" הנושרים.

ידי האוניברסיטה הפתוחה בעידוד ובתמיכת המל"ג עבור הרמות של אנגלית -בדומה לקורסים המקוונים שפותחו על .6
, האם אפשרי לבנות תכנית ללמידה משולבת לרמה http://study.onl.co.il מתקדמים א'  -בסיסי  -טרום בסיסת 

הקורס המקוון הנוכחי באנגלית טרום בסיסית יוצר יש לציין שהנמוכה ביותר, לרמת המכינה הקדם אקדמית? כמו כן, 
ליצור קורס מקוון  האם ניתן -קשיים מיותרים עבור הסטודנט החרדי הן מבחינת התכנים והן מבחינת דרכי ההוראה 

 ? לרמה של האנגלית הטרום בסיסית שתתאים יותר לסטודנט החרדי Blended Learningהמיועד לשילוב 

 נשירה מלימודים אקדמייםוההקושי באנגלית  .ב
 נובע חרדים צעירים בקרב אקדמי תואר בעלי של הנמוך מספרההמחקר של מלאך, כהנר ורגב על תכנית החומש, לפי 

או  לימוד שנות חמש לאחר ראשון תואר השלימו לא 36%-כ ,#4, תרשים 5.1.5סעיף . לפי גבוהים נשירה משיעורי
יותר כלומר  ,%511-ב מדובר הגבריםאצל אבל הנתון היותר בעייתי הוא ש . זהו מספר מדאיג בהיותו כ"כ גבוה.יותר

במחקר של מלאך ועמיתיו אין התייחסות מפורטת לבעיה זו.  .לא הצליחו לסיים את הלימודיםהגברים החרדים  ממחצית

חרדים רבים מגיעים לאקדמיה מבלי שלמדו אנגלית  לנשירה היא המכשול של רכישת שפה חדשה, אנגלית.אחת סיבה 
חרדיות אינם לומדים אנגלית הבישיבות  של הגברים 60%-שכ עולה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונימבבית הספר. 

למידת . ABCמגיעים למכינות האקדמיות מבלי לדעת הפירוש המעשי הוא שתלמידים רבים מהמגזר החרדי  .כלל ועיקר
 הייתה חשיפה מועטה או אפסית לטלוויזיהוקל וחומר כאשר  שפה זרה קשה בהרבה בגיל מבוגר מאשר בגיל צעיר,

 , סרטים ואינטרנט. באנגלית

משאל בקרב ימודי האנגלית בקמפוס החרדי של מכללת אונו בירושלים, ערכתי בהיותי בתפקיד של רכז ל ,שנתייםכלפני 
עדינה בר שלום, המייסדת של  .להשלמת התואר מאיים ביותרהאתגר ההיוו לימודי האנגלית ומצאתי שסטודנטים ה

של התלמידים החרדים  50%-יותר מ"בהצהרתה ש 2013כך בתחילת , כבר עמדה על המכללה החרדית בירושלים

תשע"ו: מחקר הערכה -החרדית לשנים תשע"ב הלאוכלוסייות"ת -גלעד מלאך, לי כהנר, איתן רגב, "תכנית החומש של מל"ג 1 
 .50תשפ"א)", עמ' -והלצות לחומש הבא (תשע"ז
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בפרק הדן על קשיי הסטודנט  שפרסם משרד התמ"ת במחקרגם  2בגלל בעיית האנגלית".המגיעים אלינו אינם מצליחים 
 כיצד מתמודדים עם בעיה זו? יש מכללות שהורידו את 3מהמשיבים ציינו את האנגלית כבעייתית. %20-נאמר שכהחרדי 

מבחנים אחידים של האו"פ עם הכנסת האופציה של  ,עכשיורמת המבחנים באנגלית ויצרו הקלה עבור הסטודנט החרדי. 
 אם נראה זינוק במספרי הסטודנטים החרדים הנכשלים עקב העלאת הרמה?, נשאלת השאלה בקורסים המקוונים באנגלית

 

 ניתוח המצב הנוכחי בהוראת אנגלית לסטודנט החרדי .ג
בהם בוחרים מרבית הסטודנטים מרקע חרדי הינה מרכיב חיוני להצלחה בלימודים אקדמיים ובפרט במקצועות אנגלית 

מכינה הקדם בלי רקע באנגלית נדרש לא רק לסיים בהצלחה את הלמיד המגיע תים. ומנהל עסקמשפטים, טכנולוגיה, כגון 
 שעות שבועיות 22-לפי הוראות המל"ג מדובר ב. להגיע לרמת שליטה של "פטור" באנגליתאלא בסופו של דבר אקדמית 

זוהי   4. למרות שמדובר בשליש מכמות השעות שלמד תלמיד במערכת החינוך הלא חרדית,אחרי המכינה סמסטריאליות
בדקו בצורה אשר המוסדות האקדמיים הם כמות גדולה מאוד של שעות, יותר מאשר בכל מקצוע ליבה אחר, אך מעטים 

טקסטים רבים הקיימים היום להוראת האנגלית  את יעילות ההוראה עבור הסטודנט החרדי במסגרות אלה.מעמיקה ויסודית 
. מעט מאוד נעשה פערים תרבותיים וחברתיים בתכנים לא רק להתמודד עם רכישת השפה, אלא גם –יוצרים אתגר כפול 

 ברכישת אנגלית.הסטודנט החרדי להגדיר את הקשיים הייחודיים של עד כה 
 

 הצעות לשיפור שיטות ההוראה ואמצעי הלימוד  .ד
ה מכינבשתי הרמות הנמוכות (של דרכי ההוראה הקיימות היום עבור חרדים  הערכה פדגוגית ודידקטיתלבצע היא  הצעהה

לבחון את חומרי הלימוד בהם משתמשים, קצב התקדמות התלמידים, ומידת  .)ואנגלית טרום בסיסית קדם אקדמית
  בטכנולוגיות ממוחשבות.השימוש 

 
הוא על אנגלית אקדמית לקריאה. זהו הדבר בדרישות המל"ג . נכון להיום הדגש וכללית וכאן שאלה מתודולוגית עקרונית

במבחני האוניברסיטה הפתוחה לא רק שהטקסט הוא מאמר אקדמי וכך למשל, היחיד שנבדק במבחנים בכל הרמות. 
תכנית, אלא אפשרי אפילו להשיב לשאלות בעברית. הפירוש המעשי הוא ששאר מקצועי ללא כל מעורבות בעריכה 

בור, כתיבה והאזנה, נעלמות. זה מזכיר את הדרך בה למדתי באוניברסיטה לקרוא יוונית קלאסית. מיומנויות השפה, די
אותו דבר קרה לי יכולתי לקרוא אפלטון ותרגום השבעים במקור למרות שלא יכולתי לומר משפט ביוונית מדוברת. 

החרדים לעשות באנגלית? האם חשוב רק שידעו לקרוא מאמרים כו באכדית. לא כן, המצב היום באנגלית. מה יצטר
מדוברת? ואם כן, אולי יש מקום לשינוי מהותי במטרות וביעדים חיה ואנגלית כשפה לרכוש חשיבות האם אין באנגלית? 

 של הוראת השפה? 
 

שימוש בתכנים ובתכניות באינטרנט. הניסיון שלי הוא שיש קפיצה משמעותית ביותר בקצב לשאלת ה נווזה מביא אות
למידת השפה ברגע שהסטודנט החרדי מתחיל להכיר תכניות אינטרנטיות. יש לא מעט חרדים שלמדו אנגלית במסגרות 

החדישות המוצעות  הדעת לשיטות לתת אתחוץ אקדמיות כגון וולסטרייט, ושם גילו את השפה החיה. הצעתי היא 
(ולשלב תכניות אינטרנטיות בשיעור הפרונטאלי  Blended Learningלפתח שיטת למידה משולבת רצוי ובאינטרנט 

  BrainPopESL.com לימוד אינטראקטיבי כגון ובשיעורי הבית) ב
-www.world; www.englishforeveryone.orgQuizlet.com; 

www.englishmaven.org; www.ego4u.com; english.org 
להכין הסברים משלימים שיתאימו לעולמו התרבותי של הסטודנט החרדי בראשית דרכו בשפה כדי לצורך כך, חשוב 

שיוכל להיעזר בתכניות אינטרנטיות אלה. אולי גם ניתן להקים מערך תמיכה עבור מרצים במכינות ובאנגלית טרום בסיסית 
  . כיצד להשתמש בלמידה משולבתהשתלמויות ולהציע 

 

 

                                                 
.studies-secular-lack-they-as-fail-students-News/Haredi-World/Jewish-http://www.jpost.com/Jewish 2 
ידי קרן קמ"ח במסלולים אקדמאיים -מאפייניהם של תלמידים חרדים הנתמכים על –"יגעת ומצאת תאמין אסף מלחי ומיכל בראל,  3 

שיעור המשיבים שהביעו הסכמה רבה  –: "קשיים בתקופת הלימודים 5, תרשים 30, עמ' 2012ומקצועיים, משרד התמ"ת, אוקטובר 
 או רבה מאוד עם ההיגד".

ש"ש),  6ש"ש), בסיסי ( 8(א' טרום בסיסי  - סמסטריאליים סיםאנגלית בארבעה קורללמוד יש אחרי המכינה הקדם אקדמית  4 
לשם השוואה, במערכת החינוך  .תיותש"ש שנ 11או  יאליותש"ש סמסטר 22, סה"כ = ש"ש) 4ש"ש), ומתקדמים ב ( 4ם א (מתקדמי

שנים  5עבור  ש"ש 20(=  מכיתה ד' החל ש"ש בכל שנה 4 בחישוב של – שעות שנתיות 35עד  32 הלא חרדית לומדים אנגלית
 .)יחידות 5-לשנתיות ש"ש  15-יחידות לימוד (ו 4-למבחני הבגרות בש"ש במשך שלוש שנים  12 ובתיכון ),ח-בכיתות ד
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Ravid Omesi

:מאת ornanu@gmail.com  בשםUzzi Ornan <ornanu@actcom.co.il<
:נשלח 00:36 2016מאי  31שלישי יום
:אל Ravid Omesi
:נושא ג"הערות לתשומת לב של מל

:דגל המשך טיפול FollowUp
:מצב דגל הסתיים

 לכבוד מל"ג,
  אני רוצה להבהיר את עמדתי כדלקמן:

אסור להסכים לדרישות כל שהן לשינוי מבנה האוניבסיטה או המכללה על מנת שתהיה דומה בתכונותיה למנהגים 
  הנושנים של הפרדה ואי שיוויון בין הבאים ללמוד בה.

זו לא רק השּכַחת התכונות הליברליות והשיוויוניות שעליהן מושתתות כל אמונותינו הדמוקרטיות האנושיות, שאינן 
מבדילות בין בני אדם על פי הגזע, הדת והמין. הן עלולות ללכת לאיבוד או להתעמעם אם הנהגת האוניברסיטאות 

גם כשהם  מנהיגיהם תובעים מהם למלאת הדתיות שתסכים לוותר עליהן כדי לאפשר לחלק מהבאים לשמור על המצוו
  יוצאים ללימודי אוניברסיטה הבנויה בניגוד ניכר להן.

דרך של ויתורים כאלה היא גם לא מוסרית בעליל: השיוויון הוא העיקרון הראשון במעלה שעליו בנויה החברה האנושית 
כוח אדם בחברה הפתוחה שלנו, ולכן   רויח" (אולי)שאנו שואפים אליה. אין להסכים לויתור על עקרונות אלה, כדי ל"ה

 האקדמיה צריכה להישאר כפי שהיא, והבא בשעריה צריך להתאים עצמו לתנאיה ולדרישותיה.המסקנה הברורה היא ש
זוהי פנייה למל"ג בדרישה לא להסכים לשום חלוקת כיתות על פי המגדר ולשום איסור לנשים או לגברים לפי המגדר 

שלהם, אלא פתחו בתנאים נוחים את אל תנהלו משא ומתן עם המנהיגים ריך תלמידים על פי המגדר. ללמד או להד
האוניברסיטאות לבאים ללמוד, ואת מנהגיהם ישמרו או לא ישמרו כרצונם. אנחנו החילונים של היום הננו תולדה של 

  יציאה אישית של אבותינו מהחֵרדּות. אפשרו גם לדור הזה לנהוג כך.
  ורנן, גימלאי, האוניברסיטה העברית והטכניוןעוזי א
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אל המועצה להשכלה גבוהה

תכניות החומש לחרדים כפי שפורסמו באתר המל"ג שאלות, הערות והשגות על 

U נתוני הצלחה במכינות – נקודת הבחינה הראשונה של בעיית או אי-בעיית חוסר לימודי ליבה

שנות לימוד  4 על אישורבאוניברסיטת בר אילן למשל תנאי הקבלה היחידים לקדם המכינות הם 
Uhttp://michlalot.biu.ac.il/node/202שירות צבאי\אזרחי או פטור משירות  ובישיבה 'תורתו אומנותו'  U .U לאחר

 פעמים בשבוע בשעות אחרי הצהריים מגיע 3שנת לימודים אחת (הכוללת קדם מכינה + מכינה) של 
. אכן פלאי פלאים ואקדמיה U יח"ל במתמטיקה ובאנגלית4סטודנט עם תנאי הקבלה לעיל לרמה של 

 ע"יתכנית מומנה המאחר ובמיטבה.הממצאים כאן הם לב ליבה של היתכנות לימודים אקדמיים לחרדים. 
 נתונים הכוללים את תכנית הלימודים, העתקי בחינות והתפלגות ציונים.  יש לחלוק עם הציבורציבור, ה

U תפקוד המל"ג בנושא המכינות למי שלא למד לימודי ליבה

 שנות לימוד יכולות להיות מוחלפות בשנת 12 השאלה אם U. נושא המכינות הועבר ממשרד החינוך למל"ג
אם יש  .U ללא קשר למכתב שאנו כותביםאתכם פעמים בשבוע אחר הצהריים אמורה לענין 3לימודים של 

 זו משמעות הדבר היא מהפכה בתורת החינוך, עם מחקרים ופרסומים חובקי עולם.כממש בתכנית 
כללית האם עשתה המל"ג מחקר עומק מדעי על היתכנות מכינות לחסרי לימודי ליבה והתאמת הלימודים 

לפתחה  הזה תפוח האדמה הלוהטלתחומים שונים? הרי מדובר בשאלה חינוכית ולאומית מכרעת! גלגול 
 ללא כל מחקר רקע לא יפתור את הענין. האם זהו שיקול הדעת המקצועי והאחראי של כ-של האקדמיה

  פרופסורים שמרכיבים את המל"ג, כולל סיו"ר שהיא מתחום החינוך? 20

Uה האור הירוק והאישור המפורש שהמועצה להשכלה גבוהה נותנת לאי הצורך בלימוד מקצועות ליב

המצגת של הות"ת (רביד עומסי וישי פרנקל) מצהירה "אנו שואפים לתמהיל דומה של הסטודנטים 
ושיעור   שיעור הסטודנטים באוניברסיטאות:החרדים ביחס לאוכלוסיה הכללית בשני תחומים מרכזיים

 להיות ים פעולות חשבון הופכ4 יידע התחלתי של י בעלכלומר,U". הסטודנטים בתחומי המדעים וההנדסות
 שנות 12 בתמהיל דומה לסטודנטים בוגרי סטודנטים במקצועות טכנולוגיים באוניברסיטאות מחקר,

  .Uלימוד עם הישגים בבחינות הבגרות ועם ציונים פסיכומטריים בשמיים

אתם נותנים אור ירוק לקהילה החרדית ולעסקניה להמשיך ולבסס את עקרון אי לימודי ליבה, שהרי אם 
תמהיל הסטודנטים החרדים באוניברסיטאות המחקר, כולל בתחומי המדעים וההנדסות, לא יהיה שונה 

הדבר מהווה הוכחה לכך שאין צורך ללמוד לימודי ליבה, וזאת בחותמת Uמזה של האוכלוסיה הכללית, 
. אנו מקוים שהמל"ג מודעת לאחריות הלאומית שאתם נוטלים כאן.Uהמועצה להשכלה גבוהה

http://michlalot.biu.ac.il/node/202�
http://michlalot.biu.ac.il/node/202�


 

Uחוסר נתונים על השגי התכניות לחרדים כפי שהצטברו עד כה 

באתר הנתון הכמותי היחיד שנמצא U .יש לפרסם את השגי התכניות לחרדים כפי שהצטברו עד כה
 51% עשרות עמודים, והנוגע להשגיות הסטודנטים החרדים, קובע ש- במסמכים לאורך, Uהמל"ג

מה זה לא אומר כלום.  שנות לימוד. 3.5 שנות לימוד, עם ממוצע כשלון לאחר 5מהגברים נכשלו לאורך 
 גם עבור ם. תחומי המחקר ששותפות בתכנית, ובאיזהאוניברסיטאות ב מידת הכשלון עם נתונים כמו

 דווקא לנתונים האלו לא נמצא מקום  במדעי המחשב.וכמה כמה למשל נכשלו במשפטים ,המכללות
 איננו פועל. Uhttp://haredi.huji.ac.il/U כמו כן, אתר התכנית לחרדים של האוניברסיטה העברית  בדו"ח?

 אפשר לקבל הסבר?
 

U יחסי הגומלין בין קיום כיתות נפרדות ומדידה אובייקטיבית של השגיות 

ההפרדה משמשת תשתית Uמלבד עצם המחלוקת שמתעוררת סביב קיום כיתות נפרדות על בסיס מגדרי, 
. האם ניתנות אותן בחינות? כלומר, אותו גליון Uלכר נרחב ללימודים שונים ושיטות שונות למתן ציונים

בחינה ובאותה שעה כמו לכלל הסטודנטים באותו הקורס? גם אם כן, האם שיטת מתן הציונים זהה, עם 
אותם פקטורים? הדעת נותנת שלפני בדיקת המחברות יש לערבב  את כל המחברות של כלל 

 האם אכן זה נעשה כך?הסטודנטים, כולל החרדים, שלומדים את אותו הקורס. 
 

בכבוד רב, 
 

 אביבעדי אבני  - אוניברסיטת תל 
  אוניברסיטת בר-אילן–איתן אגמון 

 אריאלה אופנהיים - האוניברסיטה העברית
ארי ברזילי – אוניברסיטת תל אביב 

  חיפהיברסיטתאונ - שמואל גל
  הטכניון–שלמה מורן 

 יוחנן פרס - אוניברסיטת תל אביב 
 

http://haredi.huji.ac.il/�
http://haredi.huji.ac.il/�
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Ravid Omesi

:מאת Yael Amitai <yaela@bgu.ac.il<
:נשלח 07:42 2016מאי  12חמישי יום
:אל Ravid Omesi
:נושא קול קורא להערות הציבור בנושא חרדים בהשכלה הגבוהה

:דגל המשך טיפול FollowUp
:מצב דגל הסתיים

ברצוני להעיר לגבי קווים אדומים בנושא הנגשת השכלה גבוהה לציבור החרדי בישראל:

'החרדים' אינם מקשה אחת, וגם בתוכם קיימים גוונים וחילוקי דעות. כמו שקרה במקרים של הניסיונות להפרדת נשים באוטובוסים 
והנבערות החילונית משחקת דווקא לידי הקיצוניים וגורמת ואפילו בכללי הגיוס לצה"ל, הלהיטות של השלטון, שיקולים פוליטיים

  להחלת כללים נוקשים גם על חלקים בציבור החרדי שאינו חפץ בהם.

נושא שילוב החרדים בחינוך ובאקדמיה הוא היום בגדר התמקחות פוליטית עם עסקנים חרדים ורבנים המנסים לשמר שליטה, יותר 
  ו לקבוע קווים אדומים שהם בבסיס הציבוריות הישראלית. מבעיה של אמונה או דת. לדעתי עלינ

מבחינתי, נושא השוויון המגדרי הוא קו אדום שניתן להעמיד אותו באופן שהעסקונה החרדית תאלץ לקבל. משמע, אפשר להפריד   
מלמדות גברים,  הפרדה מגדרית בקורסים ספציפיים, במסגרות מכינה שמחוץ לקמפוסים, אבל אסור שיהיה מצב בו נשים אינן

וגברים יכולים ללמד נשים. יהיו קבוצות חרדיות רבות שיקבלו את הקו הזה ויבואו, כמו שהם למדו לחיות עם שוויון מגדרי במקומות 
  אחרים של הציבוריות הישראלית כמו בתי החולים ובתי המשפט.

לפי קריטריונים שווים של היקפי וסוג החינוך  ונקודה נוספת: מסגרות ההכנה המסובסדות ללימודים אקדמיים צריכות להיות
וההשכלה בעבר, ולא על בסיס השתייכות קהילתית בהווה. אני אומרת את זה כדי לאפשר גם ליוצאים בשאלה שכבר אינם שייכים 

לקהילה חרדית זו או אחרת, ליהנות מהשלמת השכלה מסובסדת. היום הם מודרים ממסגרות החינוך האלה ונדרשים לשלם 
עצמם על השלמת ההשכלה. זו שערורייה של אפליה שהקהילה האקדמית שותפה לה מבלי דעת. כלומר, השליטה על הקבלה ב

למסגרות צריכה להיות של הגורמים האקדמיים ולא של הרבנים. גם כאן, להערכתי הם ילמדו לחיות עם הכלל הזה, גם אם תהיה 
     מהומה פוליטית בהתחלה. 

  בברכה,

  יעל אמתי
  מדעי הבריאות, אב"ג

Yael Amitai, MD 
Head, The Inter‐Faculty Brain Sciences School 
Dept. of Physiology and Cell Biology 
Faculty of Health Sciences 
Ben‐Gurion University, POB 653 
Beer‐Sheva 84105 
ISRAEL 

Phone: 972‐8‐6477329 
FAX    : 972‐8‐6477628 
URL   : http://www.bgu.ac.il/~yaela/ 



2

 
  

 
 
 
 
 
************************************************************************************ 
This footnote confirms that this email message has been scanned by 
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses. 
************************************************************************************ 



1

Ravid Omesi

:מאת Yoram Biberman <yoramb@hadassah.ac.il<
:נשלח 18:30 2016יולי  10ראשון יום
:אל Ravid Omesi
:נושא ר"השימוע הציבורי לשם קבלת הערות בעניין תכניות המח

:דגל המשך טיפול FollowUp
:מצב דגל הסתיים

 נכבדי,
אני משמש כראש החוג למדעי המחשב במכללה אקדמית הדסה ירושלים.

 לחוג שלנו הייתה בעבר תכנית חרדית לגברים בשיתוף פעולה עם המכללה החרדית (במלחה).
כיום אנו בתחילתן של תכניות חרדיות לנשים ולגברים בקמפוס שטראוס של המכללה (המרוחק חמש דקות הליכה מהקמפוס 

 המרכזי של המוסד ברחוב הנביאים בירושלים).

  אתחיל מהתכנית החרדית שהייתה לנו בעבר:
  טק הישראלית.-התכנית העמידה כמה עשרות בוגרים, אשר עובדים כיום בתעשיית ההי  .א
  פי ההגדרות המקובלות כיום (מבחינת המוסדות בהם הם למדו בשנות התיכון),-הלומדים בה היו חרדים גם על  .ב

  ועם רקע חלש יותר במדעים ומתמטיקה בהשוואה לסטודנטים בקמפוס הראשי של המכללה.
ם בכל חוג אקדמי כשליש מהסטודנטים בתכנית היו מעולים בכל קנה מידה, והיו יכולים להשתלב מבחינת היכולות שלה  .ג

  למדעי המחשב,
  כולל באוניברסיטאות הטובות ביותר (וזאת למרות הרקע החסר שלהם מגיל התיכון). 

  שני השלישים האחרים היו תלמידים בינוניים, או חלשים (כפי שרואים בכל תכנית במדעי המחשב).
ו, מובילאיי, צ'ק פוינט, ויבר, בהתאמה, כיום חלק מהבוגרים עובדים בחברות מהשורה הראשונה (אינטל, סיסק  .ד

  מיקרוסופט) בתפקידי פיתוח.
אלה סטודנטים שמבחינת המאפיינים הסוציולוגיים, חברתיים שלהם דומים להם לא ראינו, ואיננו רואים בקמפוס הראשי   .ה

  של המכללה. 
  להערכתי, רק תודות לתכנית החרדית הם למדו תואר במדעי המחשב.

ברות בהן אין הפרדה מכל סוג שהוא. מיעוט מהבוגרים גם המשיכו לתואר שני בקמפוס כיום רוב הבוגרים עובדים בח  .ו
  הראשי של מכללת הדסה,
  או באוניברסיטה העברית.

  עם רבים מהבוגרים יש לנו קשר, ובמידה ויהיה עניין בכך אפשר יהיה להזמין גם אותם לשמוע את הפרספקטיבה שלהם.  .ז
ם הרבה של הבוגרים לתכנית החרדית הנוכחית של החוג, ומנכונותם לסייע אעיר שכנחשונים, אני מתרשם ממחויבות

 לסטודנטים הנוכחיים, החרדים תרתי משמע, ככל יכולתם.
לפני כשנה קיימנו כנס בוגרים של החוג לדורותיו. לכנס הוזמנו, כמובן, גם הבוגרים החרדים. הכנס התקיים במוזיאון המדע   .ח

  בירושלים.
  לכנס, רק מיעוט לא הגיע בשל סיבות דתיות. רבים מהבוגרים הגיעו 

חיים חרדי מובהק (מהמעט שאני מתרשם) משמש כיום כמתרגל בחוג בקמפוס  אחד מבוגרי התכנית, המנהל אורח
  המרכזי של המוסד (לצד עבודה במשרה מלאה בחברת אינטל).

 ו בו ברצון.רוצה לומר: הלימודים בחוג היוו עבור הבוגרים גשר לעולם הכללי; והם השתמש

 לגבי התכנית החרדית הנוכחית של החוג:
אין ספק שהן הנשים והן הגברים בה מגיעים עם רקע חלש יותר במדעים ומתמטיקה בהשוואה לסטודנטים בקמפוס   .א

 הראשי של המכללה.
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ר גם תרבות הלמידה של חלק מהסטודנטים מעידה על כך שהם למדו במוסדות בהם אופי הלימוד היה שונה מהמוכ  .ב
 בחברה הכללית.

לבסוף גם מבחינת מצבם המשפחתי, והמחויבויות הנגזרות ממנו, מדובר על סטודנטים שלא אחת מטופלים במשפחה   .ג
 ובילדים, או מצויים בשלבי הקמת אחת.

נדרש מאמץ רב מצד כל הצדדים המעורבים (הסטודנטים, המורים, הנהלת המוסד, הגורמים התורניים המעורבים   .ד
 ת לגשר על הפערים.בתכנית) על מנ

להתרשמותי, מאמץ כזה אכן מושקע, וכמדומני שהוא גם נותן פרי. שוב ושוב, אני מתרשם מהחששות הגדולים, אך גם   .ה
  מהמוטיבציה העצומה של הסטודנטים.

ההיי טק, כולל המובילות, ככל בוגר מדעי המחשב באשר  להערכתי, גם בוגרי התכנית הנוכחית יוכלו להשתלב בחברות  .ו
 .הוא

 אני מעריך שרק תודות לקיומה של תכנית חרדית סטודנטים אלה יכולים לזכות להכשרה לה הם זוכים.  .ז
לא היו  הם עצמםככל אוכלוסיה: גם אוכלוסיית הסטודנטים בתכנית הינה מגוונת: כמה מהם לא היו לומדים במוסד מעורב שכן 

השורה התחתונה היא אחת: ללא . פחתיות או קהילתיותמשמסיבות  חשים בנוח בחברה מעורבת, אחרים לא היו עושים זאת
  !תכנית חרדית, סטודנטים אלה לא היו לומדים מדעי המחשב עם כל היתרונות הגלומים בכך להם, כמו גם למדינה

 (וזאת גם אם אין להם קושי או התנגדות להתערות בחברה הכללית).
  

  בברכה

  

   ד"ר יורם ביברמן
   ראש החוג למדעי המחשב

   02-6250619| פקס:  02-6291953 טל:
yoramb@hadassah.ac.il   

 9101001ירושלים  1114, ת.ד 37רחוב הנביאים

  קחו אחריות על הסביבה, אל תדפיסו אם זה לא הכרחי
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Ravid Omesi

:מאת
:נשלח 13:55 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא המלצות הנוגעות לחרדים באקדמיה

  שלום רב
  שמי יוסף אהרמן ואני מהנדס אלקטרוניקה בהכשרתי (גם עובד בתחום)

  שמעתי על ההמלצות שלכם בנוגע לכיתות מעורבות וביטול המכללות וכו, ורציתי להגיב. אני מקווה שזה המקום.
  אני חרדי. אני לובש כחרדי, מנהל אורח חיים כחרדי, אבל יחד עם זאת אני מהנדס אלקטרוניקה.

יחידות במתמטיקה פיזיקה ואנגלית. ואז הנשכתי לתואר 5בהמשך,   גדלתי בתלמודי תורה חרדיים שלא לימדו ליבה, והשלמתי הכל
  ראשון במכון לב. בהנדסת אלקטרוניקה.

י היום ברוך השם אני מפרנס את משפחתי בכבוד, ואני מנסה לתת דוגמה לחבריי שלא עשו את הצעד הזה עדיין, שידעו שזה אפשר
  להצליח ויחד עם זאת לשמור על אורח החיים ועל האמונה בצדקת הדרך.

לימודיי במכון לב בכיתות נפרדות היו חלק בלתי נפרד מהאפשרות הזאת של יציאה לעבודה. ללא אפשרות זאת, הייתי ככל הנראה הולך 
לא היה מוביל לתשלום מס הכנסה חודשי של  לכיוון אחר לגמרי, וככל הנראה זה לא היה מסתיים בתואר של המל"ג, וככל הנראה זה

  ממני למדינה (שאני כה אוהב).-שח 4000מעל
  למה להרוס לי ולשכמותי??

או בכלל ללימודים אקדמיים. אתם רוצים שהחרדים ימשיכו לא לעבוד?  -בלי אופציה של כיתות נפרדות אנשים פשוט לא ילכו להנדסה
ים תלכו לעבוד!!" ויחד עם זאת להרוס להם את האופציה הקיימת לעשות את הצעד כדי שתוכלו להמשיך לומר להם: "אתם פרזיט

  המשמעותי הזה??
  למה??

 לא דיי בשנאה הקיימת?
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Ravid Omesi

:מאת אביעד כפרי 
:נשלח 23:37 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא שילוב חרדים בלימודי אקדמיה

שלום אני אביעד כפרי בוגר שח"ר כחול.

  שנים משרת בצבא קבע. 5-ומזה כ

  מעוניין לצאת ללימודי תואר. ורוצה להביע בזאת מחאה כנגד הרצון לשלב את החרדים במגזר החילוני בעל כורחו.

  מאז ומתמיד גדלתי באיזור בין מגזרי אך תמיד ידעתי את מקומי ועם כל זאת לקבל את האחר באשר הוא ולכבדו.

ברצון הזה שבו הנכם מצהירים לבטל את האופציה של כיבוד האחר אני מודיע בזאת שאני לא יתן לעצמי ללמוד בשום מקום שלא מכבד 
  את אורחות חיי.

  נטים החרדים בשוק ירד. ומעבר לזאת מבטיח שכמות הסטוד

  כמו שסטטיסטית ראינו כשניסו לגייס חרדים בכוח, אז כוח הנגד גבר.

  נ.ב. אני כותב זאת כאחד ששותף מאד בנעשה במגזר החרדי בהרבה תחומים.

  מבקש בכל תוקף.
  אנא כבדו אורחות חיינו ורצוננו

  ובכך נמשיך כל אחד להתקדם כפי כוחו ורצונו.

  ורה...המשך שיתוף פעולה פ
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Ravid Omesi

:מאת אביגדור רבינוביץ
:נשלח 11:26 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא הערה בנושא מדיניות הרחבת הנגשת השכלה גבוהה לציבור החרדי

:דגל המשך טיפול FollowUp
:מצב דגל הסתיים

שלום,

  קראתי את ההמלצות שלכם לתכנית החומש להנגשת השכלה גבוהה לציבור החרדי ופשוט הזדעזעתי!

, בוגר ישיבות חרדיות ולומד באוניברסיטה הפתוחה מדעי המדינה במרכז ינר בכיתה נפרדת 25אני סטודנט חרדי, בן 
  לגברים.

לא הגיוני שאתם תובילו מהלך שבסוף יכריח את הסטודנטים שבאים אחריי ללמוד בכיתות מעורבות, להמשיך את 
  לימודי תואר שני בכיתות מעורבות וכן בהדרגה להכניס את המכללות לאוניברסיטאות.

ואתם מוסיפים לזה  כל זה (בתקווה שאתם מבינים) שבציבור החרדי מתייחסים לאקדמיה בחשש שמא יבואו לחלן אותנו
  חששות נוספים.

  מה יהיה עם בחורי ישיבה בגילי שחושבים ללמד לאקדמיה וישמעו על כך?
  מה יהיה איתי כשארצה ללמוד תואר שני ולא אוכל לעשות זאת במכללות הקיימות?

  מה יהיה עם הציבור החרדי בעקבות מהלך כזה בעוד עשור?

  אשמח לתגובה ולשינוי ההמלצות.

אביגדור רבינוביץ  
עבודות לחרדים    

   Avigdor@jbh.org.il

ךתויטרפלעהנגהבעייסלידכ.תונומתדירוהלידכינמיהרבכעהןצחלתועצמאבןאכץחל , Outlook טנרטניאהמוזהנומתלשתיטמוטואהדרוהענמ .
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Ravid Omesi

:מאת
:נשלח 11:41 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא !ללא שינוי -השכלה גבוהה לחרדים 

:דגל המשך טיפול FollowUp
:מצב דגל הסתיים

  לכבוד
  משרד החינוך
  שלום וברכה

אינני מוכן להמשיך בלימודי באם יחולו השינויים המתוכננים על ידכם.  אני סטודנט למנהל עסקים ב"קריה האקדמית אונו",
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Ravid Omesi

:מאת דוד בן נעים
:נשלח 11:45 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא הנגדות לתוכנית חומש

:דגל המשך טיפול Follow up
:מצב דגל הסתיים

 שלום,

  קראתי את ההמלצות שלכם לתכנית החומש להנגשת השכלה גבוהה לציבור החרדי ופשוט הזדעזעתי!

  , בוגר ישיבות חרדיות ולומד במכללת הדסה בחוג לפוליטיקה וקשורת בכיתה נפרדת לגברים.25אני סטודנט חרדי, בן 

לא הגיוני שאתם תובילו מהלך שבסוף יכריח את הסטודנטים שבאים אחריי ללמוד בכיתות מעורבות, להמשיך את לימודי תואר שני 
  בכיתות מעורבות וכן בהדרגה להכניס את המכללות לאוניברסיטאות.

  ואתם מוסיפים לזה חששות נוספים. כל זה (בתקווה שאתם מבינים) שבציבור החרדי מתייחסים לאקדמיה בחשש שמא יבואו לחלן אותנו

  מה יהיה עם בחורי ישיבה בגילי שחושבים ללמד לאקדמיה וישמעו על כך?
  מה יהיה איתי כשארצה ללמוד תואר שני ולא אוכל לעשות זאת במכללות הקיימות?

  מה יהיה עם הציבור החרדי בעקבות מהלך כזה בעוד עשור?

  אשמח לתגובה ולשינוי ההמלצות.
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Ravid Omesi

:מאת  גוטמן שמואל 
:נשלח 11:53 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא חומש חרדים

:דגל המשך טיפול Follow up
:מצב דגל הסתיים

בברכה   אבקש שלא יהיו שינויים בתוכנית החומש ממה שהיה עד היום דהינו כיתות נפרדות לגברים ונשים ועוד ועוד לא לעשות שינויים
0548463797שמואל גוטמן   

שלי iPad-נשלח מה
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Ravid Omesi

:מאת נפתלי סלובטיצקי
:נשלח 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi

:דגל המשך טיפול Follow up
:מצב דגל הסתיים

 חברי המל"ג שלום רב!
   אני כסטודנט חרדי מבקש ומתחנן שלא תחתרו לשילוב בקמפוס הכללי אני רוצה להתפרנס בכבוד

   מעורבים ולא בגלל אפליה נגד נשים כי גם אשתי לא תלמד עם גברים ואני לא יכול ללמוד לימודים 
ההמלצות החדשות רק     זה מחויבות דתית! ואדרבה אני מבקש שתאשרו לימודי תואר שני גם בצורה ובאופן שתתאים לאורח חיי. 

  מביאים למצב שהרבנים יקצינו ואנחנו לא נוכל ללמוד באקדמיה בכלל
  בתקוה להבנה

  נפתלי סטודנט חרדי
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Ravid Omesi

:מאת
:נשלח 11:57 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא כיתות נפרדות ללימודים עבור דתיים

:דגל המשך טיפול Follow up
:מצב דגל הסתיים

הצעדים איטיים ומהוססים וכל אירוע קטן עלול לגרום   הציבור החרדי צועד לכיוון מצב בו רכישת השכלה פורמלית זה לא דבר פסול.
 לנסיגה משמעותית.

אף אחד לא יפגע מזה.   אפשרו לקיים לימודים לתואר שני בכיתות נפרדות לכל דורש.  אנא ממכם,

  תודה
  חרדי חרד
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Ravid Omesi

:מאת
:נשלח
:אל
:עותק
:נושא

תמי שטיינברגר 
יום שני 23 מאי 2016 12:01

Ravid Omesi
אבי כהן

המלצות המלג לגבי נגישות האקדמיה לחרדים

:דגל המשך טיפול FollowUp
:מצב דגל הסתיים

לכם שלום . 
 ושוק באקדמיה להשתלב שרוצה שלם מממגזר להתעלם בחר ג"המל למינהן והוועדות השיחות כל שלמרות לראות מאוד הופתעתי

שמתבצע ישוב כך כל תהליך של לגלגלים מקל להכניס ובוחר העבודה . 
 הסבת לעשות לי שניתנה ההזדמנות על יום כל מודה אני ירושלים החרדי בקמפוס אונו האקדמית בקריה שלומדת חרדית כסטודנטית

חיי באורח לפגוע מבלי ללמוד לי שמאפשר נפרד קמפוס הקמת בזכות זאת,  תמיד לי קרץ כך שכל המשפטים לתחום מקצוע . 
 חרדי לאדם שמאפשרים בקמפוסים ללימוד האפשרויות לסגירת המלצותיכם יתקבלו לו, אבל. תואר בלימודי עכשיו מתעניין גם בעלי

האפשרות את בפניו שתסגרו הרי בהם להשתלב . 

מהשתלבות שלם ציבור ומדיר, כמותכם גוף מגיע העבודה ובשוק באקדמיה חרדים בשילוב התקדמות של תנועה כשרואים דווקא . 

 .חבל

במשרד הרלוונטיים לגורמים זה מכתבי את אפנה המיעוטים ובמגזרי בסטודנטים טיפול על האמון חברתי לשוויון במשרד כסטודנטית . 

ה מסמארטפון נשלח ‐Samsung Galaxy שלי. 
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Ravid Omesi

:מאת איחוד הצלה-רכז מתנדבים ורווחת המתנדב -יחיאל בוחבוט 
:נשלח 12:13 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא חוצפה

:דגל המשך טיפול Follow up
:מצב דגל הסתיים

 שלום
אני סטודנט חרדי ומעוניין לרכוש השכלה באופן המתאים להשקפת עולמי ולאורח חיי אי לכך אני מעוניין ללמוד במכללה/מוסד 

   המאפשר לימודים בכיתות נפרדות.
  מדוע לא לאפשר זאת???

  אני מבקש שתנתן לי ולשכמותי זכויות ללימודים אקדמאים במסגרות הנוחות לנו

בברכה
  יחיאל

 Samsungנשלח מהטלפון הנייד של
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Ravid Omesi

:מאת
:נשלח 12:17 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא חרדים

:דגל המשך טיפול Follow up
:מצב דגל הסתיים

מל"ג יקר. כסטודנט חרדי בהשכלה גבוהה, שמעתי והשתוממתי על סטירת הלחי המצלצלת שאתם הולכים להעניק במתנה, לסטודנטים 
ואני מודיע לכם באם תתקבל ההחלטה החצופה והמרושעת הזאת, שאני וכמה מאות    החרדים. נדמה לי שאני משמש כפה לרבים מחברי,

  מחברי ננטוש את ההשכלה הגבוהה, אפילו שאנו עומדים לקראת סיום התואר .
  היו ברוכים

 צבי וינטרוב
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Ravid Omesi

:מאת אבי מוסקוביץ
:נשלח 12:22 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא הנגשת לימודים

:דגל המשך טיפול Follow up
:מצב דגל הסתיים

 לכבוד חברי המל״ג
  וחצי  18מדבר כאן בחור בן

  שכל חלומי הוא ללמוד תואר ראשון ושני ( אני עדיין מתלבט בין משפטים לראיית חשבון או הנדסת מחשבים) 
רצוני לומר לכם שאם ציפייתכם היא שבעקבות הרפורמות שלכם אתם תצליחו להנגיש את הלימודים לחרדים / לגרום להם להשתלב 

בחברה הישראלית אז שתדעו לכם שזה לא יצליח לכם כי אפילו אני שאני נקרא בחור מודרני ופתוח אז אני גם כן לא ייעז ללכת ללמוד 
  אצלכם

אמיתית היא לגרום לחרדים להישאר איפה שהם כיום שזה אומר לגרום להם לקשיים להיכנס למעגל ההשכלה מצד שני אם ציפייתכם ה
  אז רצוני לומר לכם שאתם סוף סוף עומדים להצליח

  שתדעו לכם שהחברה החרדית ( שאני בתוכה ) היא חברה מאוד!!!!עקשנית ובכח הזרוע לא תצליחו לשנות אותנו בכלום 
לעזור לנו אז זה אומר לתת לנו כלים כדי שנוכל ונעיז ללכת ללמוד ( שגם זה עדיין לא מקובל אצלנו כל כך לצערי )  ואם ברצונכם באמת

--   
  אבי
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Ravid Omesi

:מאת
:נשלח 12:25 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא חרדים חומש

:דגל המשך טיפול Follow up
:מצב דגל הסתיים

 שלום רב,
  אני סטודנטית חרדית למשפטים שנה ג' בקריה האקדמית אונו.

אבקש להבהיר שאני וחברותי מעוניינות להמשיך ללמוד במסגרות החרדיות הקיימות וכמובן בכיתות 
  נפרדות.

  באם ברצונכם וברצון המדינה לשלב חרדים באקדמיה, לא כך תצליחו.
  כבר היום לא קל להכניס חרדים לאקדמיה, ואילו שכן באקדמיה, הולכים רק למכללות חרדיות.

  באם תבטלו אותן, כמות החרדים ההולכת לאקדמיה תלך ותפחת.
  לתשומת ליבכם.

  בברכה,
  שרה שרבאני.
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Ravid Omesi

:מאת
:נשלח 12:37 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא תוכנית החומש לציבור החרדי

:דגל המשך טיפול Follow up
:מצב דגל הסתיים

 שלום רב

  קראתי על תוכנית החומש שלכם עבור הציבור החרדי.

  סטודנטים חרדיים (בני וביתי) צר לי לגלות את האטימות שבתוכנית זאת. 2כסטונדט חרדי ואבא ל 

לשמחתי בשנים האחרונות נפתחו תוכניות אשר מאפשרות לנוער החרדי לרכוש השכלה גבוהה, ובתוכניתכם זאת אתם ממיטים 
  אסון על השינוי המשמעותי שחל עקב תוכניות אלו.

  תמהני?  האם סטודנטים חרדים הם לצנינים בעיניכם ולכן אתם מנסים לגרום לסגירת התוכניות.

אנא חיזרו בכם

  תודה

  משה בן זאב
  059789610 ת.ז.

  0544538220טלפון
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Ravid Omesi

:מאת
:נשלח 12:42 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא לימודי תואר אצל חרדים

:דגל המשך טיפול Follow up
:מצב דגל הסתיים

שלום,

!קראתי את ההמלצות שלכם לתכנית החומש להנגשת השכלה גבוהה לציבור החרדי ופשוט הזדעזעתי

.בוגר ישיבות חרדיות ולומד במרכז ללימודים אקדמאים באור יהודה בחוג מדעי המחשב 29אני סטודנט חרדי, בן 

לא הגיוני שאתם תובילו מהלך שבסוף יכריח את הסטודנטים שבאים אחריי ללמוד בכיתות מעורבות, להמשיך את לימודי תואר שני 
 .בכיתות מעורבות וכן בהדרגה להכניס את המכללות לאוניברסיטאות

ואתם מוסיפים לזה חששות כל זה (בתקווה שאתם מבינים) שבציבור החרדי מתייחסים לאקדמיה בחשש שמא יבואו לחלן אותנו 
 .נוספים

 ?מה יהיה עם בחורי ישיבה בגילי שחושבים ללמד לאקדמיה וישמעו על כך
?מה יהיה איתי כשארצה ללמוד תואר שני ולא אוכל לעשות זאת במכללות הקיימות

 ?מה יהיה עם הציבור החרדי בעקבות מהלך כזה בעוד עשור

Haredim.homesh@che.org.ilבברכה.
  זקס יעקב
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Ravid Omesi

:מאת
:נשלח 12:46 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא המלצות לתוכנית החומש

:דגל המשך טיפול Follow up
:מצב דגל הסתיים

שלום רב,

אני פונה אליכם בעקבות ההמלצות שלכם לתכנית החומש להנגשת השכלה גבוהה לציבור החרדי. 
ניברסיטה כאקדמאי חרדי שעודד את ידידי וחברי להתקדם באקדמיה, ויודע עד כמה חשובה להם מסגרת הלימודים המיוחדת (אף שאני באופן אישי למדתי באו
ים רגילה) חזיתי כמה התקדמות הביאו עמן המכללות, התקדמות שעשרות שנים לא הייתה קיימת עד קיומן. אי אפשר ליחס את ההתקדמות אלא לתנא

כללות. המתאימים מכיוון שידוע שהציבור החרדי בדורות הקודמים לא היה קיצוני יותר ולמרות זאת הדיר את רגליו ככלל מהאקדמיה עד שהגיעו אותן מ
אינני מבין מדוע לבטל דבר שהיווה נוסחת פלאים להתפתחות חיובית בחברה הישראלית.

בינה לבין האקדמיה עשויים להביא לנזק בלתי הפיך ובכיה לדורות.החברה החרדית חדשנית מטבעה והרס של גשרי אמון

חה.אין לי ספק שהמלוצתכם יביאו לבלימת האקדמיזציה של החרדים לאלתר וניצחון לקנאות, צרות אופקים ועוני. אם זו כוונת המכוון זו אכן הצל

אבקש מכם בזאת לשנות את ההמלצות השגויות והמסוכנות.

בברכה,
לרר דביר
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Ravid Omesi

:מאת
:נשלח 12:52 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא הבעת מחאה -ההמלצות לגבי הנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים 

:דגל המשך טיפול Follow up
:מצב דגל הסתיים

 שלום רב,
  המחשב באוניברסיטה העברית.-שמי יהונתן טחן ואני סטודנט למתמטיקה ומדעי

  נעצבתי לגלות ברשתות החברתיות על ההמלצות החדשות שלכם לגבי הנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים.
), ויש לי חברים חרדים רבים, המחפשים את מקומם בחברה הישראלית, ומוצאים את 19-20בעברי למדתי במוסדות חרדיים (עד גיל

האקדמיה כמקום הטוב ביותר להתחלת השתלבותם. חלקם כבר סיימו לימודים והשתלבו בשוק העבודה, חלקם במהלך התואר, וחלקם 
  מתלבטים היכן ואיך להתחיל לימודים.

חרדית, ואם הדבר לא יתאפשר להם, הם פשוט יוותרו -רובם המוחלט מעדיף לעשות זאת במוסדות מופרדים ובעלי אוריינטציה דתית
  וימשיכו את לימודיהם בכולל או בישיבה.

רו נראה לי שתהליך השתלבות החרדים בחברה הישראלית מתקדם בעיקר בזכות האקדמיה, והצעדים שאתם ממליצים עליהם פשוט יעצ
  זאת.

אנא מכם, למען החברה הישראלית בכלל, והחרדית בפרט, חזרו בכם מההמלצות הללו, והוכיחו לכולנו שכאשר מנהיגי הציבור מדברים 
על "השתלבות החרדים בחברה" הם מתכוונים לכך שיעשו זאת תוך שמירה על זהותם, ככל פרט בחברה הישראלית (אתם לא מצפים 

  אים את השקפת עולמו לזו של מרציו, למשל), ולא חילון הלכה למעשה.מסטודנט חילוני מתחיל שית
ואם הרמה האקדמית במוסדות הללו נמוכה מידי לטעמכם (אני יודע שיא נמוכה לטעמי), אדרבה, דרשו יותר מן המנהלים, המרצים, 

  המתרגלים והסטודנטים במוסדות הללו. אני יודע שהם יעמדו בציפיות.

  בתודה מראש,
 ןיהונת
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Ravid Omesi

:מאת מן'בתאל תורג
:נשלח 12:55 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא לא מעוניינים בשום אופן

:דגל המשך טיפול Follow up
:מצב דגל הסתיים

 לא מעוניינים בשום אופן
  זה נוגד את חוק יסוד כבוד האדם !!

  בברכה,

 אגף מבני דת//  בת אל תורג'מן

, ירושלים 7כנפי נשרים  |המשרד לשירותי דת 

 02-5311152: פקס | 02-5311376: טלפון
www.dat.gov.il | :mail-e BatelT@dat.gov.il: אתר
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Ravid Omesi

:מאת דוד גלבר
:נשלח 12:56 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא לימודים לסטודנט חרדי חבדניק

:דגל המשך טיפול Follow up
:מצב דגל הסתיים

  שלום וברכה!
  הובא לידיעתי כי מסמך המתגבש כעת במל"ג קובע כי אני לא נחשב חרדי.  

  א. למה חבד נחשבים לא חרדים.
  יש לנו בדיוק את אותם חוסרים של סטודנטים חרדים אחרים. קרי חסמי בגרויות ומימון.

  ).2017ב. אני מתעתד להתחיל מכינה קדם אקדמית בשנת הלימודים שאחרי הקרובה (ביוני 
. הכללי שהלימודים בו 2. לחרדים שהוא מצויין עבורי. 1אני מעוניין להצטרף למכינה של האוניברסיטה העברית. יש שם מסלולים

  חרדית אין.שנות לימוד, שלי כבוגר מערכת החינוך ה 12מעורבים ודורש תנאי סף של 
 מה אני אמור לעשות ?
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Ravid Omesi

:מאת Ziki Zur <7680177@gmail.com<
:נשלח 13:08 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא ?היכן ההגיון והצדק
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Ravid Omesi

:מאת דוד דרור
:נשלח 13:12 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא אקדמיה לחרדים

 שלום, שמי דודי, אני סטודנט המסיים כעת תואר ראשון באונו.
  אני מתכנן להמשיך ללימודי תואר שני, אם ייפתחו כיתות לימוד נפרדות.

  שמעתי על המגמה לבטל ולא לאפשר כיתות נפרדות בתואר השני, ורציתי להגיד לכם שבמקרה כזה אני לא אמשיך לתואר שני.
  ומבקש מכם לשקול זאת שוב ולחשוב על הרווחים וההפסדים במהלך שכזה

  תודה רבה!
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Ravid Omesi

:מאת יעקב אורבך
:נשלח 13:39 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא כיתות נפרדות ללימודים אצל חרדים

אני בחור ישיבה חרדי בקרוב מתחיל לימודים באוניברסיטה העברית.

אמנם לי אישית לא מפריע לימודים מעורבים בנים ובנות אבל אני יודע שההתנגדות מאוד חזקה במגזר.. כך שאם יצא המהלך אל הפועל 
שחרדים ילכו ללמוד מקצוע במקום השכלה  -מסתבר שהוא יחסום אלפים רבים מלצאת לאקדמיה. (אלא אם כן זה אכן השיקול שלכם 

  ותואר)
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Ravid Omesi

:מאת ליזון קלימי
:נשלח 13:41 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא לימוד מעורב

  מחאה:
  עד שכבר יצא הציבור החרדי ללמידה ורואים שהוא מצליח הן מבחינה לימודית ,מוסרית וכו

  כעט גוזרים גזרות על לימוד מעורב,
  הרי ידוע שלימוד מעורב לא תורם לכלום,

  ראה ערך פסיכומטרי ששם ההמלצה ללמוד בנפרד.
  והשיח בזה גדול והיריעה רחבה.

  אז למה ??? להקשות , להציק ולהפריע למגזר שלם .
 מתקנות אלה מתנקלים אליו.  לא רק שלא מקבלים העדפות
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Ravid Omesi

:מאת אלחנן פדר
:נשלח 12:13 2016יוני  22רביעי יום
:אל Ravid Omesi
:נושא חרדים באקדמיה

:דגל המשך טיפול FollowUp
:מצב דגל הסתיים

בס"ד

 לכבוד ועדת ההיגוי מל"ג/ות"ת

   שמי אלחנן פדר
   4 + נשוי  31

   מורה מחנך ויזם
  בוגר תואר ראשון בחינוך מיוחד ותעודת עובד חינוך בקידום נוער

  השימוע הציבורי שהופץ פונה אליכם לאחר שקראתי את קובץ

   ראשית דבר קצת על עצמי
  שנים יזמתי יחד עם חבר טוב קבוצת לימודים לתואר בחינוך מיוחד+קידום נוער במכללה האקדמית בית ברל 3לפני כ

 סטודנטים ועוד כמה עשרות סטודנטיות 100חודשים עמדנו על מעל  6חברים ללא שום פרסום או הפצה ולאחר כ 31התחלנו כ

 בתנופה גדולה לקראת התואר השני אך הכל חסום לנו!כעת נמצאים אנו לאחר סיום לימודי התואר הראשון ו
  אין אישור לפתוח קבוצות תואר שני בהפרדה מגדרית.

  יש לי כיום מאות אנשים שרק מחכים שיתקבל האישור ויכנסו למסלול תואר שני .

  ת הלימודים בבית ברלאחוז נשירה בקבוצו 0הציבור החרדי פתוח ללמידה ומוכן לקבל ואנחנו ההוכחה הטובה ביותר לכך!

   וזה ללא התפשרות על איכות הלמידה אפילו כחוט השערה!
למידה ברמה גבוהה ביותר ,דרישות רבות וקשות מחד ומאידך הכלה ,הבנה,רגישות ,התאמה הכל כדי לא לפגוע בערכי היהדות ,הערכים 

  והאמונה שספגנו בבית אבא

  ה כמה חוקרים שלח הד"ר ישי פרנקל מכובדנו עורך המסמך)אנשים מחוץ למגזר לעולם לא יבינו (ולא משנ 

 המגזר החרדי לא יבוא ללימודי תואר שני אם לא יכובדו דרישותיו המינימליות בנושאים עליהם הוא לא יכול להתפשר!

   חייבים להבין את זה!
  ומי שלא מבין פשוט כי הוא לא מגיע מהמגזר

 נפשנו אין סיכוי!  אנחנו מוכנים לכל אשר יושת עלינו בדרישות האקדמיה אך לפגיעה בציפור

  חשוב לציין הלימודים אצלנו מתקיימים בתוך הקמפוס של בית ברל
  הוקמה יחידה מיוחדת המלווה את הסטודנט הכוללת צוות מזכירות וראשי תכניות

  ם לנו בסוף המחקר שילוב הדרגתי בכיתות רגילותבעיני זאת לא הנגשת האקדמיה למגזר כשמציעי
   אנחנו ממילא כיתה המשולבת בתוך קמפוס רגיל



2

  על שלל תוכניותיו פוגעת בנו מוראלית וכלכלית בבית ברל עצם העובדה שלא מאשרים לנו לפתוח תואר שני
  ם ודומיה..אין לנו שום רצון ללכת ללמוד במקומות אחרים המאושרים לתואר דוגמת מכללה ירושלי

  לחשיבה מחודשת ועזרתכם אודה מאוד

  אלחנן פדר
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Ravid Omesi

:מאת אלעזר לוגסי
:נשלח 18:07 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא תכנית המתאר החדשה

בושה וחרפה על כוונתכם, במקום להעריך את הרצון הכן ללמוד ולהצליח אתם תוקעים מקלות בגלגלי ההצלחה. כן, חרדים מספיקים 
מצליחה. רדו לכם מהעץ שבניתם לחרפתכם ובשתכם ותנו לנו ללמוד ולהצליח יותר מהר ללמוד ממה שמערכת החינוך ה"מתפתחת"

 מאד לפי תפישתינו והבנתינו. כשתגמרו עם כל הקטסטרופה שקיימת אצלכם עד האוניברסיטה, נתפנה אליכם. 
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 בס"ד

 דק' גג 20-30

הצגת נושא 

 קמפוסים נפרדים לקבוצות אוכלוסיה מסויימות

 הפרדה מגדרית לאפשר התאמה לצרכים התרבותיים

 הוגש בג"ץ נ' אוני' ת"א

כאן שימור ערך צניעות בהפרדה ללא אינטרקציה בין המינים, ללא קשר  –תזת נפרד אך שווה 

 המדבר, מעונות לבנות, פנימיה בבריטניה לנשים בלבד., שירותים, מלכת Cסטודיו  למעמד כלשהוא.

נותן חופש אקדמי לעומת סמינר שקובע בלי בגרות כדי שלא יעבדו, ובלי תואר שלא קידום ליברליות: 

 נותן אפשרות ללמוד לתואר שני או ראשון בכל מקום בעולם שתרצה. יצאו החוצה לחברה חילונית.

 מל"ג

 גותמיפוי נושאים ואינטרסים: זו

 .שוויון הזדמנויות לתעסוקה ואקדמיה –השכלה  גבוהה לחרדים 

 שימור זהות חרדית

 התאמת המסגרת להלכה, כפי שנתפסת ע"י הקהילות מהן באים הסטודנטים

 פתיחות, חופש לבוש וביטוי, ביקורתיות. איים:ישימור צביון ליברלי של המוסדות האוניבסט

 של דיון בין שוניםאיכות אקדמית שבאה מתוך הפריה הדדית 

 שיפור ריכוז בלימודים

 חופש ביטוי למרצים ולסטודנטים

 שוויון בין מרצים למרצות

 ובין מגזרים: השכלה זהה.נשים  –לימוד גברים ורמת שוויון בין נושאי 



 פתרונות

 נגד. 2, 5באותו מתחם, קפיטריה וספריה מעורבת:  ,מבנה נפרד, קמפוס מעורב

אך עם מתן אפשרויות למעוניינים לקורסי חוץ כלליים והשתתפות בכל הפעילויות. גם לתואר שני 

 במסלולים מרכזיים. 

אוניברסיטה חרדית. 

 נגד. 3, 3שני טורים עם מחיצה. 

 חובה: לא. .10: , ברשותתמריץקליניקות,  פרוייקטי הפגשה בין קבוצות שונות.

 עבודה מעשית מעורבת.

נגד.  1, 7 הכרת החברה החרדית ופמיניזם וזכויות נשים.קורס חובה ב

נגד.  5, 3, תוך הבטחת רמה מקצועית: מרצים לגברים ומרצות לנשים

הפרדה בין סטודנטים ולא בין מרצים. . נגד מעשית 3עקרונית,  בעד 10 מרצים מרצות לגברים ונשים:

 אולי קמפוס אחד כזה ואחד לא. ספק אם יעבור רבנים. אולי הסכמה בשתיקה, ייצור מחלוקת. 

 10. , מנגנון בקרה ופיקוחרמת לימוד אחידה בין כל המגזרים

מבחן , מבחן קבלה לבחינת כישורי למידה מותאמים. יישור קו באנגלית, מתמטיקה = לימודי ליבה

 . 7שה מכינה ארוכה בנושא שלא עבר. מי שלא עובר יעבכל גיל. מותאם במידה.  מיון לפי רמות.

 ן אפשרות לכל אחד ללמוד בנפרד.מת

שיטת הבריכה: אותו קורס באותו מתחם למעורב גברים ונשים. 



 15.5.2016

ות"ת,  –מל"ג  לכבוד:

 Haredim.homesh@che.org.ilבאימייל:  

קריאתכם לשימוע ציבורי סביב תכנית החומש לעניין שילוב חרדים באקדמיההנדון: 

שלום רב, 

בהמשך לפרסום המסמכים לעיון הציבור והקריאה להערות באתר המל"ג 

(http://che.org.il/?p=39877.הנה הערותיי ,) 

כרבים אחרים אני סבורה ששילוב חרדים וחרדיות בספירה הציבורית הישראלית, בתעסוקה 

 ובהשכלה הגבוהה הוא יעד לאומי מהמעלה הראשונה. השאלה היא איך נכון לעשות זאת.

מעלה תכנית החומש הקרובה )כפי שעולה מעיקריה במסמכים שפורסמו(, לצערי, עיון ב

 םוכלל לא ברור שתביא לרווחים אות כמו קודמתה, מסתכנת במחירים קשים ביותרשתכנית זו, 

ם האקדמיים בסטנדרטי החמור פגיעה. המחירים המשמעותיים הם היא מבטיחה להביא

יסיות של הצורך ללכת לקראת מי שאין להם יכולות בסכתוצאה מ במוסדות להשכלה גבוהה

אנושה בצביון מערכת ההשכלה הגבוהה, בראש ובראשונה בכל חינוך יסודי ותיכוני; ופגיעה 

 הקשור להפרדה מגדרית ולנורמות שקשורות בה.

:כדי לשלב את החרדים באקדמיה הישראלית יש לשאול

?גבוההמה דרוש כדי לאפשר לחרדים לרכוש השכלה  -

באיזה מחיר? -

?מה דרוש לחרדים

לצערי הן תכנית החומש הנוכחית והן הקודמת לא ערכו מחקר מקיף כדי לענות על שאלה 

  אבל: קריטית זו, ובמקום זאת הניחו שהפרדה מגדרית היא תנאי הכרחי.

טיוטת  החברה החרדית היא הטרוגנית, ואין בסיס להנחה שכל החרדים צריכים אותו דבר. .1

תוכנית אמנם מכירה בכך, אך היא משערת שרק שיעור זעום מהחרדים יסכימו ללמוד ה



כסטודנטים רגילים וללא הפרדה מגדרית. כפי שאסביר, הנתונים מראים שמדובר בהערכת 

 חסר, ושהיצע גבוה של מסלולים נפרדים יוצר ביקוש למסלולים אלה, ולא רק להיפך.  

ונעים מחרדים לרכוש השכלה גבוהה וגם המחקר לא נעשו הרבה מחקרים על החסמים שמ .2

ראיונות של  60האחרון של המל"ג, שנערך על ידי גלעד מלאך, לי כהנר ואיתן רגב וכלל 

בעלי תפקידים שונים כולל סטודנטים חרדים, לא חקר שאלה זו )שאלת זיהוי החסמים לא 

 מופיעה במטרות המחקר(.

חרדים מצא  600שראיינו כ  ,קאופמן דןו של אסף מלחי, בצלאל כהן 2006-מחקר מ .3

שהחסמים העיקריים הם פערי ידע )בעיקר לגברים( ומידע )מסלולי לימוד ואפשרויות 

תעסוקה(, קושי כלכלי )בד"כ סטודנטים חרדים יותר מבוגרים ועם ילדים לעומת סטודנטים 

ו לאור מלחי ושותפיו למחקר הציעביטול תורה. ולא חרדים(, שמירה על אורח חיים חרדי 

מערך ליוּוי וחניכה אישית להקים זאת להפעיל מכינות ייעודיות לסטודנטים חרדים, 

מערך מידע וייעוץ מקיף ועדכני, לתת תמיכה וסיוע כלכלי וכן תמיכה לספק לסטודנטים, 

  חיים תורני.-דתית וחברתית, שתסייע לצעירים חרדים בשמירה על אורח

האם יש צורך בהפרדה מגדרית?

החסם העיקרי, אלא שהחסם  איננומחקר של מלחי ושותפיו נראה שהעדר הפרדה מגדרית מה

כלומר, ההחלטה לוותר על לימוד תורה כעיסוק מרכזי ולפנות  –העיקרי הוא ביטול תורה 

ללימודי חול. למרות שלכל אורך הדו"ח האחרון של המל"ג מצוינת הפרדה מגדרית כהכרחית, 

מהסטודנטים החרדים שהשתתפו במחקר לא  35%פרוש, בתשובה לשאלה שעסקה בכך ב

ון שאפשרויות ושללו לימודים במוסד מעורב, במקרים שבהם אין תכנית אלטרנטיבית. כי

הנותרים.  65%התשובה לשאלה זו לא מופיעות במסמך שפרסמה המל"ג, לא ברור מה ענו 

ראה גברים בלבד )כי ובכל מקרה, קשה לטעון שמחקר שנעשה על מספר קטן של סטודנטים, כנ

 מצוין שרואינו סטודנטים מקבלי מלגות קמ"ח(, מייצג את מגוון העמדות בחברה החרדית.

ספק אם ההפרדה המגדרית נחוצה על מנת לעודד שילוב חרדים בהשכלה שמכל אלה עולה 

הגבוהה. נראה שיותר משהפרדה מגדרית משקפת את רצונות החברה החרדית, הפרקטיקות 

גדרית מעצבות בשם הממשלה את הנורמות העתידיות עבור חברה זו על סמך של הפרדה מ

הנחות בלתי מבוססות ובלתי ראויות בדבר חיוניות הפגיעה בשוויון המגדרי לשם השגת המטרה 

פרקטיקת ההפרדה המגדרית מבוססת על העמדות הקיצוניות  החשובה של שילוב חרדים.

שיהפוך אותה למציאות החיים של גברים ונשים ביותר בציבור החרדי עצמו, ואימוצה הוא 

חרדים, שיתקשו לבחור בלימודים מעורבים בהנתן אלטרנטיבות ללמידה בהפרדה )דוגמת 

 האוטובוסים המופרדים(. 



באיזה מחיר?

המחירים של הפרדה מגדרית:

:בעוד הצורך בהפרדה מגדרית טעון הוכחה, המחירים של הפרדה מגדרית ברורים

ההפרדה היומיומיים הם קיצוניים ביותר ביחס לנהוג בחברה החרדית )קומות לימוד הסדרי  .1

ת נפרדות, שעות לימוד נפרדות, לעתים אף שערים נפרדים בכניסה לקמפוס, שירותי מזכירו

גם השוויון המינימלי שהמל"ג הכתיבה למוסדות הלימוד  .לגברים ניתנים רק מגברים ועוד(

 ולמל"ג אין כלים לאכוף את הבטחתה לשמור על שוויון מינימלי.לפי הנחיותיה איננו נשמר 

כפי שהסברתי, דבר זה משנה את צביונה הפנימי של החברה החרדית. יתרה מכך, הוא 

 פוגע בכבוד האדם ובשוויון של הסטודנטיות. 

אלא בכל  ,התאמת המרצים לתלמידים פוגעת לא רק בנשים שאינן רשאיות ללמד גברים .2

 או ייו לא מקובל על מנהיגי החברה החרדית. למשל, הומואים מחוץ לארוןמרצה שאורח ח

ערבים. הדרה זו פוגעת במרצים השייכים לכל הקבוצות הללו )נשים, ערבים, בעלי נטיה 

המרצה את ( וכן בסטודנטים עצמם כיון שלא יכולים לקבל 'מינית לא הטרוסקסואלית וכו

 .לימודיהם לתחום ביותר מתאיםה

ביונם של מוסדות השכלה גבוהה, כמוסדות שאמונים על ערכים כמו פגיעה במהותם וצ .3

חירות מחשבה, שוויון, והצגת שאלות, בלי קשר למין של המדען, המורה או הסטודנט. 

פגיעה זו נכונה במח"רים הנפרדים, אך תהיה נכונה שבעתיים אם המל"ג אכן תמשיך 

 . להכניס כיתות נפרדות לאוניברסיטאות הקיימות בתכניתה

בד"כ הפרדה מגדרית נתפסת כרע הכרחי וזמני בדרך לשילוב חרדים בחברה הישראלית. אבל 

בפועל, ההפרדה המגדרית הולכת ומתפשטת בחברה הישראלית ואין שבוע שבו לא 

. אחת הדוגמאות מהשנים האחרונות היא מסוג חדש מתפרסמות ידיעות על הדרת נשים

רדים אבל כיום יש כבר דרישה מדתיים לאומיים ההפרדה מגדרית בצבא, שנעשתה במקור לח

 (. בטקסים השונים –להפרדה )למשל 

כניתה איך תבטיח שאמצעי ההפרדה הוא זמני. אם האמצעי אכן זמני, המל"ג איננה מפרטת בת

לסגירת מסלולי החרדים תוך מספר שנים קצוב או השגת יעד מספרי  נקודת יעדאז יש לקבוע 

כלשהו, לפי המוקדם. אולם ניסיון החיים מלמד שמסלול אקדמי שנפתח, קשה לו מאוד להיסגר: 

של זמניות איננה מקומות עבודה נוצרים, מתקני לימוד ומחקר מוקמים וכולי. לכן הטענה 

ם פה הסדרי לימוד שאינם עתידים אה כי מתקבעיכנית החומש החדשה, נרמשכנעת, ולאור ת

 להשתנות. 



דוח הצוות הבין משרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי )משרד המשפטים, 

( שבחן: הפרדה בין נשים לגברים בבתי עלמין ובתי הספד; הנהגת הסדרי ישיבה נפרדים 2013

כים לחסות המדינה; הפרדה בין נשים בטקסים ובאירועים ממלכתיים או בטקסים ובאירועים הזו

לגברים בסניפים של קופות החולים; המשך ההפרדה בין נשים לגברים בקווים מסוימים של 

התחבורה הציבורית; הצבת שילוט ברחוב שקורא לנשים לפנות למסלולים נפרדים, כגון 

ת נשים למדרכות נפרדות או שילוט הקורא לנשים להתלבש באופן צנוע; מדיניות אי השמע

בתחנת הרדיו האזורית "קול ברמה" ואי העסקת נשים בתחנה כשדרניות )וראוי לציין שבג"ץ נתן 

"אין  אישור לפני שלושה חודשים לתובענה ייצוגית גדולה נגד רדיו קול ברמה(, הגיע למסקנה:

שוני רלוונטי הנובע מאופיים וממהותם של השירותים הציבוריים הנדונים המצדיק הפרדה 

נשים לגברים, או כל צורה אחרת של הבחנה על בסיס מין. מכאן, שהמשך קיומה של  בין

מסקנה  הפרדה או הבחנה כאמור מביא לפגיעה קשה בזכות היסוד לכבוד האדם ולשוויון".

 זו בוודאי שחלה גם על לימודים אקדמיים.

ם רבים החשש שההפרדה המגדרית בחינוך תלך ותתפשט היא לא חשש בעלמא אלא יש נתוני

 שמצביעים שהדבר כבר קורה:

  לאורך השנים חלה עליה ניכרת בהפרדה המגדרית בבתי הספר של החינוך הממלכתי

 .דתי

  במכללות לחינוך של הזרם הממלכתי דתי יש למידה בהפרדה, ולאחרונה מופעלים

  .לחצים לאפשר להם ללמד גם לתואר שני

 הפרדה בין המינים לציבור שאיננו כנית שהציעה ת במכללת עזריאלי לפני שנה נפתחה

פגינה יכולת אכיפה של כלליה ההמל"ג לא חרדי, אלא דתי לאומי, בניגוד לכללי המל"ג. 

 שלה ושל התחייבויותיה שלה, ופעולה נמרצת לסגירת התוכנית. 

במהלך כל חייו של האדם החרדי, הפרדה ושפנקה למדינת ישראל מעניקה ג –וון ברור יהכ

אם תהיה הפרדה מגדרית בהשכלה הגבוהה לא  .ת, ואולי גם אף עד זיקנהבגרומינקות עד 

ואכן, במחקר   יהיה מפתיע אם השלב הבא יהיה הפרדה מגדרית גם במרחבי התעסוקה.

האחרון של המל"ג מציינים החוקרים שזיהו "קושי של חרדים בעלי תואר להיכנס לשוק העבודה. 

דים במודל השמרני, כיוון שהממשק שלהם עם קושי זה בולט במיוחד אצל סטודנטים הלומ

אוכלוסיה חילונית הוא מינימלי. כתוצאה מכך הכניסה לשוק העבודה שברובו המוחלט איננו 

חרדי או נפרד עשויה להיות "הלם תרבות"". כבר ציינתי שאי אפשר להסתמך על המחקר הנ"ל 

העובדה שהמחקר לא נועד להסקת מסקנות מסוג זה בגלל מיעוט המשיבים, היותם רק גברים ו

לענות על שאלה מסוג זה. אך מסקנת החוקרים מחדדת את השאלה מהי הנקודה בה נחליט 

 לשלב אתשאנו מפסיקים לשנות את העולם כדי שלתפיסתנו יתאים לחרדים ונחליט שיש 



עולם שאחת  –עולם שלנו. לדעתי נקודת הזמן הזו היא בכניסה לעולם האקדמי בחרדים ה

 וד שלו היא שוויון בין בני אדם.אבני היסמ

פגיעה ברמה האקדמית

מחיר נוסף של הדרך בה נעשית כיום הנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים הוא אי שמירה על 

מחקר ההערכה שפרסמתם לא כולל דו"ח הערכת הרמה האקדמית של הלימודים לחרדים. 

שבפועל הרמה האנקדוטלי הוא הערות ספקניות מסויימות. הידע  אלא רק איכות אקדמי רציני

 .האקדמית של המסלולים לחרדים נמוכה מהרמה במסלולים הרגילים

מה אפשר לעשות:

אי עמידה מהמסמכים שפרסמה המל"ג עולה שהרווח של התכנית הקיימת הוא נמוך מהמצופה: 

 . אחוזי נשירה גבוהיםבמספרי הסטודנטים החרדים שהחלו ללמוד ו

הסטודנטים גורר מצב בו כדי לשמר את התכניות בהפרדה הקיימות אי העמידה במספרי 

דבר החותר תחת ההצדקות של התוכנית ומרחיב את  – המוסדות מגייסים סטודנטים לא חרדים

. דו"ח המל"ג עצמו הסדרי ההפרדה גם לקבוצות שבהן היא לא חיונית, אפילו לפי עמדת המל"ג

 את הבעיות במצב בקיים. המדווח על כך ומונ

לאור כל אלו נראה שיש לשנות גישה:

שאחראים על החינוך היסודי והתיכוני לוודא שלימודי גורמים במשרד החינוך הדרוש מל .1

. אמנם הליבה אכן נלמדים במוסדות חרדים שנתמכים על ידי המדינה )כפי שמורה החוק(

 נוך, העומד בראשה. זה לא המנדט של מל"ג, אך זה כמובן במנדט של שר החי

להתרכז בהכנת החרדים יש יסודי, -עד שנראה את פירות השיפור בחינוך היסודי והעל .2

 :הבאים בהיבטים והחרדיות ללימודים אקדמיים

להפעיל מערך מידע וייעוץ מקיף ועדכני, שיספק מידע באשר למסלולי הלימוד להקים/ .א

ודאות והחשש של ה-אירמת  קטין אתיים ולהשלכותיהם המקצועיות ובכך השונ

המשמעות היא שברירת המחדל שתוצע  המעוניינים ִלפנות ללימודים אקדמיים.

כסטודנט או במכללה  למתעניין החרדי בלימודים גבוהים תהיה לימודים באוניברסיטה

 , ולא לימודים בהפרדה כפי שנעשה היום.רגיל

  .מיכה אישיתלהפעיל פורּום סטודנטים חרדים אשר ישמש מקור מידע ות .ב

שיכינו אותם ללימודים גבוהים בכל מוסד אקדמי  לחרדיםכיתות מכינה יעודיות  להקים .ג

)כפי לימודי המכינה יכולים להתקיים בהפרדה )ולא רק במוסד בו מתקיימת המכינה(. 



כדי להקל על החרדים את המעבר לספירה שנעשה כיום באוניברסיטה העברית( 

ר משל האקדמית וכן כיון שההשכלה הכללית של הגברים החרדים בד"כ חסרה יות

 הנשים.

דתי בסטודנטים החרדים, בכל מוסד בו הם -לתמוך כלכלית בהקמת מערך תמיכה חברתי .3

 ין. יישתלבו כסטודנטים מן המנ

 כדי להקל עלמדרש ייחודיים עבור סטודנטים חרדים ועבור אנשים עובדים, -בתי להקים .4

דים שמירה על אורח החיים החרדי ולהקטין את החששות הקשורים ביציאה ללימוה

 מקצועיים או אקדמיים ובהשתלבות בעבודה.

לתקצב סטודנטים חרדים המשתלבים באוניברסיטאות כפי שמתקצבים סטודנטים חרדים  .5

 במח"רים.  

חשיבה שתשקלל באופן כן ונאמן יותר  –לסיכום, התוכנית שפורסמה ראויה לחשיבה מחודשת 

מחירי ההפרדה המגדרית לבין התועלת שבלימודים סגרגטיביים כאלה. לנתונים את היחס בין 

לפי עמדתי, מחירה של ההפרדה בין המינים, במח"רים הנפרדים גיאוגרפית או באוניברסיטאות 

השכלה הגבוהה, בחברה הישראלית, במרצות, עצמן, הוא מחיר כבד שיפגע אנושות ב

 כנית החומש. מתנגדת לטיוטת תאני בסטודנטיות, ובסופו של דבר בחרדים כולם. 

בכבוד רב,

פרופ' דפנה יואל
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Ravid Omesi

:מאת יובל אדמון
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:נושא FW :הערות המועצה הלאומית לכלכלה לתכנית החומש לחרדים של : בהמשך לפגישתנו

ג"מל

From: יובל אדמון  
Sent: Monday, May 30, 2016 2:34 PM 
To: 'Ravid Omesi'; 'Yishai.fraenkel@intel.com' 
Cc: אבי שמחון; גל טרגר 
Subject: בהמשך לפגישתנו: הערות המועצה הלאומית לכלכלה לתכנית החומש לחרדים של מל"ג 

היי רביד וישי,

  תודה רבה על הפגישה אתמול.

  כאמור, יש לנו כמה הערות ראשוניות לתכנית, להלן:

מלגות גדולות  -אנחנו סבורים שהדיפרנציאציה בגובה המלגות לסטודנטים וסטודנטים החרדים צריכה להיות גדולה יותר .1
רפואה. נעביר רשימה מסודרת בהמשך), ומלגות קטנות מאוד -טק, רפואה ופרא-למקצועות נדרשים (דוגמת מקצועות ההיי

לא  -מקצועות שאינם נדרשים. למקצועות בהן יש עודף גדול במשק, דוגמת משפטים (ונעביר רשימה עם עוד בהמשך)ל
  צריכה להינתן מלגת לימודים כלל.

מודל התקצוב של המוסדות פר סטודנט/ית צריך להיות כזה שמעודד באופן ברור את המוסדות לקלוט סטודנטים במסגרת  .2
גם כאמור בתעריפי הסטודנטים אבל גם בתוספות לפיתוח מסגרת תומכת (רכז חברתי, "משתלבת", על פני מח"ר. 

 תגבורים לימודיים וכו') למוסדות "כלליים" בהם לומדים חרדים.

צריך לתקצב בהתאם ולבנות מגוון מסלולים גמישים שיידעו לתת מענה  -אקדמיות הינו חשוב מאוד-נושא המכינות הקדם .3
שסיימו י"ב ורוצות ללכת לאקדמיה במקום לסמינר, חרדים בזמן דחיית שירות  18ת: חרדיות בנות לכל הקבוצות הרלוונטיו

שרוצים כבר להשלים פערים ולהיות מוכנים לתחילת לימודים אקדמיים, חרדים וחרדיות עובדים שרוצים לעשות מכינה 
 מבלי לעזוב במקביל את מקום עבודתם, וכו'.

ם לסמינרים הוא חשוב ונשמח לסייע לקדמו. עם זאת, חשוב מאוד להיות רגישים לדעת הנושא של הכנסת תכנים אקדמיי .4
 הקהל החרדית ולקדמו בצורה שקטה ומושכלת. 

. מדובר בקבוצה בלתי מבוטלת של צעירים (הלמ"ס חרדים לשעברנושא קריטי שלא הספקנו לדבר עליו בפגישתנו הוא  .5
דית בגיל תיכון כבר לא מגדיר את עצמו כחרדי), שיש הטוענים שהיא גם שלמדו במסגרת חר 20-39מכל בני  8%-טוען שכ

הולכת וגדלה, שנופלת בין הכיסאות. לחרדים לשעבר גם אין רקע לימודי מתאים כי למדו במסגרות חרדיות, אבל בשונה 
המלגות  מחרדים גם אין להם מסגרת חברתית ותמיכה כלכלית של המשפחה. כיום, חרדים לשעבר מתקשים לקבל את

של קמ"ח מכיוון שהם מתביישים לגשת לארגון חרדי לבקש, או שעושים להם חיים קשים. כמו כן, צריך לחשוב איך 
מוודאים שהם יוכלו לקבל מלגות סיוע ותמיכה מהמוסדות כיאה למצבם הכלכלי ללא "גב" של המשפחה. בנוסף, ככל 

ילו מעטפת תמיכה, צריך לוודא שיהיה רכז נפרד לחרדים לשעבר שבמוסדות האקדמיים ימונו רכזים ייעודיים לחרדים שיפע
 כדי שלא תיווצר הבעיה שקיימת כיום עם קמ"ח והמלגות. נשמח להעביר לכם נייר מדיניות קצר בנושא.

  תודה רבה
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 לכבוד 

 הוועדה לתכנון ולתקצוב 
 שעל ידי המועצה להשכלה גבוהה 

 Haredim.homesh@che.org.ilבאמצעות דוא"ל: 

מכובדי,

הערות לטיוטת תוכנית הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית הנדון: 
בחומש הבא

הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, הינה משימה בעלת חשיבות לאומית, הן בהיבט 
 הכלכלי, הן בהיבט החברתי. 

קרן קמח, מצביע בהיבט הכלכלי: סקר עדכני מן השנה האחרונה שערך משרד הכלכלה בשיתוף עם 
על קשר ישיר בין תואר אקדמי לשכר העבודה, בקרב האוכלוסייה החרדית. על פי הסקר, בעוד 

לחודש(,  ₪ 4,460) ₪ 33, בשכר שעתי ממוצע של 46%ששיעור המועסקים לפני הלימודים עומד על 
 ₪ 8,330) ₪ 51בשכר שעתי ממוצע של  90%הרי שאחרי הלימודים עומד שיעור המועסקים על 

לחודש(. הנה כי כן, השפעת הלימודים על יכולת ההשתכרות וממילא אף על שיעורי העוני בקהילה, 
 ישירה ומיידית. 

בהיבט החברתי: הלימודים האקדמיים מכשירים את הלבבות לתהליכי השתלבות של האוכלוסיה 
ערכים  החרדית בכלל החברה הישראלית. הם פותחים את הדלת לרכישת מקצוע, תוך הפנמה של

אוניברסליים כדוגמת זכויות אדם, חובות ציות ועוד. בכך תורמת האקדמיה תרומה משמעותית 
להקטנת השסע והניכור שבין חלקי האוכלוסייה, בדרך לעיצובה של חברה ישראלית מרובת גוונים, 

 השומרת על כבודם ותרבותם של כל אחד מהזרמים. 

המשימה העומדת לפניכם. על כך אנו מחזקים את  בשל כך, נראה כי אין כמעט חולק על חשיבות
ידיכם ומאחלים לכם הצלחה רבה, שכן הצלחתכם הינה הצלחת החברה הישראלית כולה, חרדים 

 וחילונים כאחד. 

עם זאת, בבסיס התוכנית מצויות מספר הנחות מוצא, עליהן אנו חולקים בתכלית. לדעתנו, הנחות 
רלי, המבקש להפשיט את האוכלוסיה החרדית מערכיה ליב-מוצא אלו נובעות מהלך רוח אנטי

ולכפות ערכים מערביים וחילוניים בכסות של "אתוס אקדמי", כתנאי לכניסתה לשערי ההשכלה 
 הגבוהה. זוהי עמדה מסוכנת שיש להתריע מפניה. 

הנחת המוצא של התוכנית הינה כי יש לצמצם את ההפרדה המגדרית ככל הניתן. העולה מכך הוא 
ש לאפשר הפרדה מצומצמת ומינימלית בחומש הקרוב. הכוונה להפרדה בכיתות הלימוד אך לא כי י

במרחב הציבורי )ספריה, קפיטריה וכדומה( ואין לאפשרה בתארים מתקדמים כלל. כמו כן התוכנית 
מציעה להטיל מגבלות נוספות כגון איסור על תקנון צניעות במוסד הלימודים ועוד. עוד מציע 

 פעול במטרה לעודד את האוכלוסיה החרדית ללמוד במוסדות הכלליים. התוכנית ל

איננה חכמה.  –אנו חולקים על קביעה זו, וסבורים כי היא איננה ראויה ואף אם ראויה 
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האידיאולוגיה החרדית על קצה המזלג 

התבוננות מעמיקה בעולם החרדי, מעלה שלושה מאפיינים מרכזיים המרכיבים את בסיס הזהות 
 החרדית הנוכחית: 

ראשית, מחויבות לקוד ההלכתי המחמיר: במסגרת זו יעדיף החרדי לפעול על פי התפיסה ההלכתית 
המחמירה, ולא על פי הגישה המקלה, מקום בו יש דעות שונות באשר לנוהג ההלכתי. מתפיסה זו 

 נגזר גם ערך "עשה לך רב" המקודש על ידי בני הקהילה.  

על פי תפיסה זו, משימת חייו של הגבר החרדי  תורה כתכלית ולא כאמצעי: שנית, מחויבות ללימוד
הינה ללמוד תורה, כתכלית העומדת בפני עצמה. "והגית בו יומם ולילה", זו הלכה שיש לבצע 
למעשה. חובת הידיעה לחוד, וחובת היגיעה לחוד. תפיסה זו שמקורותיה בזרם הליטאי, הונחלה 

 ית. עם השנים לכלל הקהילה החרד

שלישית, מחויבות לערכי הצניעות: תפיסה זו מקורה בגישה החסידית דווקא, ולפיה הדרך לעבודת 
השם מחייבת את דיכוי היצר המיני תוך התרחקות מהניסיון, שכן "עין רואה, ולב חומד" ומכאן 

ל נגזר ערך "שמירת העיניים" כערך עליון. בשל כך, החברה החרדית מקיימת מודל של הפרדה, ככ
האפשר, בין המינים. הפרדה זו איננה ננקטת במקומות בהם העירוב בין המינים הינו אקראי וסתמי 
)כמו ברחוב(. ואולם, יש להקפיד על הפרדה במקומות בהם קיים חשש להתפתחות יחסי קרבה בין 

 גברים ונשים, על רקע שהות קרובה וממושכת. 

ערבית המקובלת בכלל הציבור. ואולם, ככל תפיסה זו מנוגדת באופן מוחלט לתפיסת העולם המ
שהעולם המערבי הולך ונהיה מתירני יותר, הולכת וגוברת המלחמה החרדית על שימור ערכי 

 הצניעות והקדושה, כתנאי סף לעבודת השם. 

לצד זאת, אנו יכולים לראות היבטים נוספים המאפיינים את האוכלוסיה, והם: דוקטרינת "דעת 
המנהיג את הקהילה; חשיבות חינוך הילדים; ושאלת היחס למוסדות  תורה" שבמרכזה הרב

 המדינה. על אף חשיבותם של נושאים אלו לענייננו, אין זה המקום להאריך בהם. 

האם ראוי לאפשר את  –בהינתן רקע רלוונטי זה, ראוי לשוב לענייננו. במוקד הדיון טמונה השאלה 
 ההפרדה במוסדות האקדמיה. 

ואין לאסור כל ביטוי הפרדה באופן אוטומטי  פרושה בהכרח הדרההפרדה אין 

קולות רבים באקדמיה סבורים כי עצם ההפרדה בין גברים לנשים, יוצרת הפליה וחוסר שוויון ועל 
כן יש לאוסרה. הנחת מוצא זו מופנמת אל תוך הדוח, ומכאן נושבת הרוח המורה על צמצום 

ולה להוביל להדרה, אך אין זהות מוחלטת בין שני ההפרדה וארעיותה. לדעתנו, הפרדה על
ואף נשים בכלל, פסולה מעיקרה ויש להתנגד לה. אך  –כל אוכלוסיה  –המושגים. הדרת אוכלוסיה 

הפרדה במוסדות האקדמיה הנעשית באופן וולונטרי תוך שמירה מלאה על השוויון בין המינים, 
 : איננה מדירה לדעתנו אף אדם. נסביר

זי, על פי ההוגים השונים, הינו כי ההפרדה המגדרית נועדה לשרת, או משרתת הלכה החשש המרכ
למעשה, את ההיררכיה בין המינים. כך למשל בבית הכנסת, בו ההפרדה מובילה לדחיקתן של 
הנשים מהתפקידים השונים וליצירת עזרת נשים שאינה שווה לכאורה, לעזרת הגברים. כך אף נטען 

וסים, שגרמה לדחיקתן של נשים אל אחורי האוטובוס, ולפגיעה במעמדן. כך כנגד ההפרדה באוטוב
 בטקסים ממלכתיים, בטקסים בבתי עלמין ועוד.  

ואולם, לא כל הפרדה יוצרת היררכיה וגוררת את החלשתן של נשים. לעתים ניתן לשמר את 
נינו: ההפרדה ההפרדה תוך מתן תנאים שווים וזהים לשני המינים. דוגמא לכך היא המקרה שלפ

באקדמיה, נעשית תוך שמירה על שווין מוחלט בין התנאים הניתנים לנשים ולגברים. אלו אותן 



הכיתות; אותם המקצועות; אותם הנהלים ואותה הרמה הלימודית. אף זכות מזכויותיה של 
 התלמידה אינה שונה מזכויותיו של התלמיד. 

עליו נשענת במידת מה טיוטת העבודה שלפנינו, ( 2013הדוח למניעת הדרת נשים )משרד המשפטים, 
איננו מתייחס כלל לסוגיה הנדונה. הדוח הגורס כי יש לפעול לצמצום הדרת נשים והפרדה מגדרית 
במרחב הציבורי, עוסק בסוגיות הנוגעות במישרין להדרת נשים. לטעמנו, יש לאבחן את המקרה 

נים רלוונטיים: המרכיב הכופה )מנדטורי( שלפנינו מכל המקרים שנדונו בדוח, על רקע שני משת
והמרכיב ההיררכי. הדוגמאות המובאות בדוח, כך למשל הפרדה בבתי העלמין )הכוללת בתוכה 
איסור על נשים לשאת הספדים( והפרדה בטקסים ממלכתיים )הכוללת בתוכה הדרת נשים 

ציה הנתונה, הן על בסיטוא כפיית ההפרדהמהשתתפות פעילה בטקס(, שונות בתוכנן הן על רקע 
בין נשים וגברים, בעצם העובדה שנשים  היררכיה יוצרתרקע העובדה כי ההפרדה באותם המקומות 

מנועות מלבצע פעולות מסוימות, שניתנות לביצוע על ידי גברים. מבלי להביע דעה באשר למסקנות 
וולונטריות והסכמה  הדוח, ברי כי בענייננו כאשר ההפרדה אינה יוצרת היררכיה, והיא מבוססת על

מדעת )שכן כל סטודנט רשאי ללמוד במקומות לימוד אחרים ללא הפרדה, וללא כל סנקציה 
 קהילתית כלשהי(,  הרי שאין להביא ראיה מן הדוח האמור. 

( כך: 2013המתח שבין שני הערכים המתנגשים, תואר בדוח הנזכר )

רט או במסגרת הקהילתית, ככלל, מימוש אורחות החיים הייחודיים במסגרת חיי הפ
זוכה להגנה רחבה מכוח עקרונות הסובלנות, הפלורליזם התרבותי וההגנה על 
הזכות החוקתית לחופש הדת. לעומת זאת, הרצון להבטיח כי אורחות חיים אלו 
יהפכו לכללי התנהגות מקובלים ומותרים גם במרחב הציבורי הכללי, תוך מעורבות 

ירה אותם או מאפשרת אותם, מעורר חשש מוגבר שלטונית ישירה או עקיפה המת
לפגיעה בזכויותיו של כל מי שיאלץ לציית כללים אלו בעת שאינם תואמים את 

 לדוח( 22)סעיף  השקפותיו ואמונותיו האישיות.

הדוח איננו שולל את הערכים המצדיקים את קיומה של ההפרדה, ואולם הוא סבור שמתקיימים 
המטים את הכף לאיסור. זאת מקום בו ההפרדה מובילה ל"פגיעה ערכים כבדי משקל כנגדה, 

בזכויות", ומקורה ב"אילוץ" הציבור כולו להסכים לה. כאמור, שני התנאים המצטברים אינם 
מתקיימים בענייננו. בשל כך, דעתנו הינה כי אין מדובר בהדרה אסורה, אלא בהפרדה הזוכה להגנה 

". הדת לחופש החוקתית הזכות על וההגנה התרבותי רליזםהפלו, הסובלנות עקרונותרחבה מכוח "

בהקשר זה, לא למותר לציין כי כנגד הדעות השוללות את ההפרדה באקדמיה, קיימים מספר 
מחקרים עדכניים המוכיחים כי ההפרדה במוסד הלימודי מסייעת לאיכות הלימודים ולשיפור 

ינו נשמע במסגרת מעורבת; ויש בה כדי הציונים; היא מחזקת ומעצימה קבוצות חלשות שקולן א
לתת הזדמנות בהנגשת האקדמיה לקבוצות שונות בחברה. מחקרים אלו מובילים לפתיחתם של 
קמפוסים נפרדים בארה"ב ובמקומות נוספים. נימוקים כבדי משקל אלו מבדילים אף הם בין 

 הפרדה בכלל המרחב הציבורי, להפרדה באקדמיה.  

, הינה השוויון במובנו הקונקרטי: אם ביסוד האיסור על הפרדה עומד נקודה נוספת בהקשר זה
החשש מפני הפגיעה בשוויון, אנו סבורים כי האיסור על ההפרדה במוסדות האקדמיים, יוביל 

השוויון. הוא יסיג לאחור את ההישגים האקדמיים של רבים מבנות ובני האוכלוסיה -להעמקת אי
 . ואיזה שוויון יושג בכך? החרדית וימנע את יציאתם לאקדמיה



רוב מוחלט של האוכלוסיה החרדית )נשים וגברים( תומך בהפרדה ונדרש לה

ההפרדה באקדמיה הינה תוצר של בחירת הסטודנטיות והסטודנטים ללמוד במקום התואם את 
השקפת עולמם. היא איננה הכרחית: בפני כל אחד פתוחה האפשרות ללמוד במוסד לימודים כללי, 
שאיננו מפריד בין נשים וגברים. על אף קיומם של מוסדות שונים, לעתים זולים יותר ויוקרתיים 

יון מלמד כי רוב מוחלט באוכלוסייה החרדית, מעדיף לשמר את התרבות החרדית של יותר, הניס
 70%בידול בין המינים ככל האפשר. עובדה זו הוכחה אף בעבודה שהוצגה על ידכם לאחרונה ולפיה 

 מהאוכלוסיה החרדית לא ילמדו במוסד שאינו נפרד. 

מפערים השכלתיים. אכן, זו עשויה  –כפי העולה מטיוטת הדוח  –ודוקו: הצורך בהפרדה אינו נובע 
להיות סיבה נוספת להפרדה. אך בראש ובראשונה, עילת ההפרדה הינה אורח החיים החרדי המבקש 
לשמור על ערכי הצניעות וההפרדה. בשל כך, יש לאפשר לכלל הסטודנטים החרדיים ללמוד בהתאם 

הצביע על קיומו של פער השכלתי. כך למשל בכל הנוגע לנשים לאורח חייהם, אף במקום בו לא ניתן ל
וגברים בוגרי מוסדות חרדיים תיכוניים, כך בנוגע לחוזרים בתשובה ועוד. אנו סבורים כי ההגדרה 
המצמצמת אותה אתם מבקשים להחיל בתוכניתכם, פוגעת ברבים מבני האוכלוסיה החרדית, 

 ים, כהמשך ישיר לאורח חייהם החרדי. המבקשים להצטרף ללימודים בקמפוסים החרדי

אכן, יש להבחין בין "הפרדה כפויה" ל"הפרדה וולונטרית". בשונה מהפרדה הנכפית על כלל 
האוכלוסיה באירועים מסוימים, בענייננו, קיומו של מיעוט חרדי המשתלב באקדמיה הכללית, 

תם. בחירת המיעוט החרדי מוכיח כי ההחלטה ללמוד בנפרד מהווה את רצון הרוב וכי זוהי בחיר
במסגרת מעורבת, מוכיחה אף כי לא קיימת כפייה קהילתית )כפייה סמויה( בעניין זה. בכך שונה 
המצב מפרקטיקה של הפרדה המוחלת במקומות שונים, בהם מדובר בהפרדה כפויה )במישור 

 המעשי או ברמת הסנקציה הקהילתית(, שהיא כמובן, קשה יותר. 

עת על ידי המועצה להשכלה גבוהה, מבטאת התנגדות חריפה לאורח חיים זה. התוכנית המוצעת כ
ומה תעשה אשה המבקשת ללמוד מקצוע כדוגמת ראיית חשבון או מקצועות הבריאות, אך אורח 

אינך  –חייה ואמונתה מובילים אותה למסקנה כי יש לה ללמוד בחברת נשים בלבד? האם נאמר לה 
 ועדה לנשים שכמותך? לא יעלה על הדעת!רצויה באקדמיה? האקדמיה לא נ

קיומו של תקנון צניעות מוסדי

חלק מאופיו של מוסד חרדי, הינו הקפדה על כללי צניעות בסיסיים לבאים בשעריו. אנו סבורים כי 
יש לכבד את האוכלוסייה החרדית הרגישה למראות לא צנועים, באמצעות קיומם של כללי צניעות 

ין מדובר בכללי צניעות ברחובה של עיר, המטילים עול על העובר במקומות בסיסיים. נזכיר זאת: א
אלו באקראי. ענייננו שונה בשל היותו וולונטרי. אין חובה לאף תלמיד או תלמידה לבוא בשערי 
"קמפוס חרדי" כזה או אחר,  ואולם, משהחליטו תלמיד או תלמידה ללמוד במסגרת חרדית, עליהם 

 –הן לנשים, הן לגברים  –בני הקבוצה ולא לפגוע ברגשותיהם. התקנון  לכבד את אורח החיים של
 הינו חלק בלתי נפרד מאופיו של הקמפוס החרדי.  

אך מלבד העובדה כי מדובר בנימוס בסיסי, הרי שיש בכך גם כיבוד דרישת המועצה להשכלה גבוהה. 
ת ותלמידים בני על פי דרישת הות"ת, הקמפוסים החרדיים נדרשים לקבל אך ורק תלמידו

האוכלוסייה החרדית. קיומם של כללי צניעות בסיסיים, איננו חוטא למטרה זו, ולהיפך. הוא 
 מאפשר את קבלתם של נשים וגברים המסכימים על קוד ההתנהגות החרדי וכפופים לו.  



נקודת האיזון הראויה להפרדה המגדרית 

וך שמירה מדוקדקת על שוויון בין המינים כאמור, דעתנו הינה כי ההפרדה המגדרית, הנעשית ת
 וכבוד הדדי, איננה מהווה פגיעה ממשית בזכויות אדם, ובוודאי שלא באופן בלתי מידתי. 

ואולם, על פי טיוטת התוכנית, ההפרדה מהווה פגיעה ב"אתוס האקדמי". אכן, יש הטוענים כי 
סד עצמו ובכלל התלמידים )הלא ההפרדה המגדרית בתוך תחומי המוסד, עלולה להוביל לפגיעה במו

חרדים(. טענה זו, ככל שיש להצדיקה, צריכה להיות נתונה להחלטה מוסדית. ודוקו: אף מוסד 
אין לשלול את אקדמי איננו חייב להסכים לקיים הפרדה חלקית או מלאה בתחומיו. ואולם, 

מודים האפשרות ללימודים נפרדים ממוסד המבקש להנגיש את הסטודנטים החרדיים ללי
 אקדמיים באופן המתיישב עם תפיסת עולמם. 

הקולות המתנגדים להפרדה המגדרית, סבורים כי האקדמיה צריכה להישען על מגוון דעות רחב. 
פסיפס זה יוצר את הדיון האקדמי ומאפשר עימות עם אמיתות ותפיסות עולם שונות. בשל כך, 

ובדרך כלל אף לא למגזר אחר, הינם  לימודים נפרדים שאינם חושפים את התלמיד למגדר אחר,
לימודים חלקיים וחסרים. איננו חולקים על טענה זו, ומסכימים כי על האקדמיה לכלול את הגוונים 
החברתיים השונים. אנו בקריה האקדמית אונו, משקיעים בכך מאמצים עצומים בקמפוס הכללי. 

כם, רוב מוחלט של הציבור החרדי לא ואולם בענייננו, מהי החלופה? הרי גם על פי הנתונים שבידי
ישתלב באקדמיה הכללית. כך שהחלופות הן אחת משתיים: או למנוע ממרבית החרדים דריסת רגל 
אקדמית כלשהי, או לאפשר לימודים אקדמיים הומוגניים. לדעתנו, החלופה השניה הינה הרע 

וק העבודה. עדיפה במיעוטו. המסלול ההומוגני מאפשר לאלפי חרדים להשתלב באקדמיה ובש
 אקדמיה גם אם היא הומוגנית, על פני צמצום המסלולים החרדים לפחות משליש מגודלם כיום. 

ועל כך יש להוסיף: האם האקדמיה הישראלית כל כך מגוונת, עד כדי שהדעת לא סובלת לימודים 
ה, הלימודים אקדמיים שאינם כוללים את מכלול המגוון הישראלי? לכולנו ברור שאין זה כך. אדרב

האקדמיים כשלעצמם פותחים צוהר רחב בפני האוכלוסיה החרדית שלא הכירה את הוגי המערב. 
 האם ראוי כי נפגע בהזדמנות זו ונצמצם אותה משמעותית רק בשמה של טענת ההטרוגניות? 

במסגרתה  תכלית מחקרית והרחבת הידע,האקדמיה המודרנית מקדמת שתי תכליות. הראשונה, 
תכלית מקצועית המאפשרת מעמיקים התלמידים חקר ומפתחים את ענפי המדע השונים. השניה, 

הנוגע בכל  –נקודת האיזון אנו סבורים כי יש להציב את התמקצעות והשתלבות בשוק העבודה. 
חובת שבין האקדמיה המקצועית לאקדמיה המחקרית.  במעבר –לחשיבות הלימוד ההטרוגני 

שר קיומם של תארים לא מחקריים, קרי: תואר ראשון ותואר שני לא מחקרי, המדינה לאפ
בקמפוסים נפרדים. צורך זה הינו פועל יוצא של רצון הקהילה החרדית להשתלב בשוק העבודה 
במשרות יצרניות, תוך שמירה על אורח חייהם. נקודת איזון זו מבטאת לדעתנו התחשבות מלאה 

 בשני הערכים המתנגשים. 

שים לאסור את הלימודים הנפרדים בכללם, גם ברבדים הנמוכים של האקדמיה, כופים המבק
למעשה את אמונתם ותפיסת עולמם, על האוכלוסיה החרדית, באצטלה של "שוויון בין המינים". 

 לא שוויון יש כאן, ולא שוויון הזדמנויות, אלא כפיה ופטרנליזם כלפי האוכלוסיה החרדית. 

התוכנית המוצעת תגרום במישרין להגברת קולות ההנהגה החרדית כנגד האקדמיה 



מלבד העובדה כי אנו סבורים שתפיסה זו איננה ראויה מן הפן הליברלי, הרי שהיא אף איננה חכמה. 
בעשור האחרון, האוכלוסיה החרדית מצביעה ברגליים. אלפי נשים וגברים לומדים באקדמיה, 

חב. עשרות בודדות בלבד פונים ללמוד במסגרות המעורבות )אין להכליל בתוך במגוון דיספלינות ר
נפקדים"(, ואילו כל היתר בחרו -אלו את התלמידים באוניברסיטה הפתוחה שהינם "נוכחים

 מרצונם ללמוד במוסדות החרדיים, התואמים את השקפתם ואורח חייהם. 

מות ויצירת אקלים תרבותי נוח הפריחה האקדמית במגזר זה, מתאפשרת על רקע היעדר עי
. השתלבות איננה יכולה להיעשות בכפייה, תוך רמיסת ציפור הנפש החרדית להשתלבות.

חוק הגיוס שנחקק על אפם וחמתם של המנהיגים החרדיים,  הממשלה הקודמת הוכיחה זאת:
 הוביל לירידה מיידית ודרמטית בנתוני גיוס החרדים לשירות הצבאי והאזרחי. 

הרוח הנושבת מן המסמך המוצע על ידכם, נוגדת את ערכי היסוד החרדיים ומצביעה על רצון 
שייתן גושפנקא לתפיסה חרדי  מנהיגלהביא לשינוי ערכי בתפיסת היסוד החרדית. אין בנמצא 

תוכנית החומש תיתקל בהתגדות מקיר לקיר בתוך הרחוב החרדי, זו, אף לא בהסכמה שבשתיקה. 
ומה של מחלוקת חוצה מחנות, בין הסתגרות להשתלבות. הרחבת הנגישות הנמצא כעת בעיצ

 להשכלה הגבוהה, תיתפס בעיני הציבור החרדי כהנגשת הציבור ל"השכלה" ברוח המאה הי"ט. 

חלף זאת, אנו סבורים כי יש לפעול בהידברות שוטפת עם נציגי האוכלוסיה החרדית. כך למשל ראוי 
ה את תוכנית החומש תכלול אף את נציגי האוכלוסיה ו/או הקמפוסים לדעתנו כי ועדת ההיגוי המלוו

החרדיים. בדרך זו ניתן יהיה לגשר על הפערים השונים ולמצוא את שביל הזהב בין שמירה על שוויון 
 ואתוס אקדמי מחד, והגנה על התרבות החרדית מאידך.

מחיר ההשתלבות 

 המדינה של הראשונות בשנותיה החרדים מנהיג – איש החזון ידי על שנהגה" הלומדים חברת" רעיון
 שותפים אינם והם, הפסקה ללא תורה בלימוד עוסקים החרדים מהגברים שרבים לכך הוביל –

הסגירות החרדית שהונהגה החל משנות . והכלכלי הביטחוני: האומה של המרכזי הגשמי במשא
כל קשר עם ההשכלה המערבית השישים בקרב הציבור החרדי כולו, הובילה להתכנסות ולשלילת 

  ומוסדות האקדמיה. 

 משמעותי שינוי לבצע החרדית החברה מן מצפה הישראלי הציבור, לישראליות השלישי בדור, כעת
 שינויים שלושה באמצעות זאת. דורות שלושה מזה הנהוג, והקהילתי התרבותי חייה באורח

, השני. מקצוע לימודי אף יותר מאוחר ובשלב, הכללי והידע האופקים הרחבת, הראשון: עיקריים
 התעסוקה במעגל השתלבות, השלישי. אזרחי או צבאי שירות באמצעות הביטחוני בנטל השתתפות
 . הציבורית לקופה ישירים מסים ותשלום הישראלי

 איום מהוות, מערבי ערכים סולם בעל לאדם וטריוויאליות פשוטות כה הנראות, הללו הדרישות
 הם: זאת אף זו לא. הלומדים חברת - הישראלית החרדיות של והמוצלח המרכזי מפעלה על ממשי

 . ברוחניותו לירידה, בצדק כנראה, החושש החרדי הפרט של חייו אורח על מאיימות

 הינה, והחילונית המחוספסת הישראלית ההוויה אל והמגוננת התמימה התורנית מהחממה היציאה
 אך. דרמטי באופן חייו אורחות את כעת לשנות החרדי הצעיר מן הדורשת ומורכבת קשה החלטה

. העבודה שוקעולם האקדמיה ו אל, ובהססנות לאט, דרכם את עושים רבים חרדים, זאת עם
. הים את לחצות שמבקשים הנחשונים של הצלחתם את ובוחנים אלפים עומדים מאחוריהם

 . אחרים רבים אחריה לגרור עשויה הראשונים של הצלחתם

 הצעירים של מוצלח שילוב. החרדית החברה מן רק שינוי נדרש כי לחשוב ראוי בלתי זה יהיה, ואולם
, יחסים מערכת בכל כמו. הישראלית החברה כלל מצד גם משמעותיים ויתורים דורש החרדים
. הלאומיים בחיינו כך, האישיים בחיינו כך. שווא תקוות הינה, ישתנה השני הצד רק לפיה הציפייה



 שמא או, חרדים לפחות אותם שיהפוך, חייהם באורח זהותי שינוי האם? החרדים מן כעת נדרש מה
 ערכים בעלת מדינה כי יםסבור אנו? בחברה הישראלית כפי שהם להשתלבותם היא הדרישה

 של זהותי לשינוי להביא מנת על, הכופה בסמכותה לפעול רשאית נהאי, וליברלים דמוקרטיים
 והתרבות האתוס על שמירה תוך, המערבים בחיים שהשתלבות הרי, כך אכן אם. מיעוט קבוצת

 . הקולטתה בסביב, מסוימים לוויתורים להסכים הישראלית החברה את מחייבת, החרדית

סיכום

, חייבת לצאת תוכנית הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית בחומש הבא
מתוך נקודת מוצא המכבדת את תרבותה ואורח חייה של האוכלוסיה החרדית. כל גישה אחרת 

 תוביל לעימות ציבורי ומחלוקת רחבה שתגרור במישרין ירידה במצטרפים לאקדמיה. 

לצורך הנוחות, יובאו להלן עיקרי עמדתנו בתמצית. אנו סבורים כי עקרונות אלו צריכים להנחות 
 נית החומש הבאה: את תוכ

כצעד ארעי שיש לצמצמו, אלא כצעד נדרש המגדרית באקדמיה להתייחס להפרדה לא ראוי  .1
 שיש לאפשרו. זאת, כל זמן שנשמר עקרון הוולונטריות ועקרון השוויון. 

 ערי ידע. בשל כך,ולא בקיומם של פ שוני התרבותיבהפרדה טמון באורח החיים ובבסיס הצורך  .2
)כגון במקרה של חרדים בוגרי אינו משמעותי ידע הפער במקום ש דה גםקיימת הצדקה להפר

 (. או במקרה של נשים חרדיות בוגרות התיכונים השונים ישיבות תיכוניות

לאקדמיה המודרנית שתי תכליות: תכלית מחקרית והרחבת הידע, ותכלית מקצועית  .3
פרדים בתארים שאינם לאפשר לימודים נהמאפשרת התמקצעות והשתלבות בשוק העבודה. יש 

 מחקריים, קרי, בתואר ראשון ובתואר שני שאיננו מחקרי. 

הנתונה  , הינה החלטה מוסדית)קמפוס נפרד או רק כיתות נפרדות( ההחלטה על אופן ההפרדה .4
  לשיקול דעתו כל מוסד אקדמי, בהתאם לאתוס האקדמי שלו. 

מדים אלפי פוס חרדי בו לומקההוראה. בחרדי נפרד לבין איכות בין קיומו של קמפוס  אין קשר .5
יש להקפיד איכות ההוראה, אף בהיותו מובדל מהקמפוס הכללי.  עשויה להישמרסטודנטים, 

 על זהות התוכניות, המרצים והנהלים בשני הקמפוסים, אך אין לחתור לאיחודם. 

הנחיות צניעות הינן חלק בלתי נפרד מקיומו של קמפוס חרדי.  .6

כלול נציגים מהקמפוסים החרדיים. וי שתראועדת ההיגוי  .7

בכבוד רב

 חורין-פרופ' משה בן        

ראש הקריה האקדמית אונו
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הערות למסמך המדיניות בנושא הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי לחומש הקרוב, כפי 

  24.04.2016שפורסם ע"י ות"ת/מל"ג ביום 

, אוניברסיטת תל אביבחגית מסר ירוןפרופ' 

במתכונתם הנוכחית,  בדברים שלהלן אסביר מדוע, לפי עמדתי, אין מקום להמשיך להפעיל את המח"רים

עמדתי  הנפרדת מגזרית ומגדרית, ומקל וחומר אין להביא את ההפרדה המגזרית והמגדרית לקמפוסים הרגילים.

היכולת לפקח ולאכוף את ריסון ההפרדה, ולכן עצם קיומם של הכלים ונסמכת על ההכרה בכך שלות"ת ולמל"ג אין 

 ,מובנית בהשכלה הגבוהה יביא, עם זמן, להרחבתם וקיבועם מנגנונים כלשהם המאפשרים הפרדה מגזרית ומגדרית

  ולפגיעה מהותית באופייה הפלורליסטי של האקדמיה.

יו"ר גנית כסבתפקידים שונים אותם מילאתי בעבר, לרבות המעמיקה עם הנושא  היכרותיהדברים נכתבים על רקע 

  . 2013-2016מל"ג בשנים 

  לשלב חרדים האםלשלב חרדים ולא  איך – מבוא  .א

, עם פנים לכאן ולכאן, ואין חולק על כך ששאלת לסוגיית שילוב החרדים בהשכלה הגבוהה היבטים רבים ומגוונים

בין הרצון לשלב חרדים בחברה היצרנית, לבין ההכרח לשמור ולשמר את מאפייני הפתיחות של  האיזוןהמפתח היא 

   . השוויוןההשכלה הגבוהה, ועקרונות 

 ,ת מושכלות היסודאקיבלה  השכלה הגבוההמערכות המשילות של ההמדיניות השולטת ב ,המילניום הקודםעד לסוף 

לצרכים של אוכלוסיות  המערכתיבתוך מערכת ההשכלה הגבוהה. המענה כלשהן מדירות התנגדה למסגרות ככלל, ו

 כ"אוניברסיטה לכל" ת השבעיםשהוקמה בשנוהאוניברסיטה הפתוחה,  ידי- ניתן בלעדית על(לרבות חרדים) מיוחדות 

נתנה אפשרות לכל אחת ואחד לרכוש השכלה גבוהה איכותית ולהגיע וביוזמת שר החינוך ויו"ר המל"ג יגאל אלון, 

החלטת המל"ג מיום  . , ללא צורך במנגנונים ייחודייםוכח בלבד, בסביבה המתאימה לולתואר אקדמי על בסיס ידע מ

, במסגרתה אושרה עקרונית הקמת מכללה חרדית מתוקצבת בגוש 1ם לחרדים"יבנושא "לימודים אקדמי 27.7.1999

לאורח  ותאמות בלעדיתהמ ,לחרדיםומובדלות מסגרות ייחודיות ומתקצב מעודד המכיר,  של שינוי סימנה תחילתודן, 

  זו.  אוכלוסייהחייה של 

חשיפה המתבקשת וב , באיסוף נתונים המצדיקים שינוי כזה,לא לווה בדיון ציבורי זה למיטב ידיעתי, שינוי מהותי

והתרחבה,  שתרשהמכיוון שבשנים שחלפו מאז התופעה של מסגרות ייחודיות לחרדים ה בנורמות של שקיפות.

אפשרות היא  במגמהיש לקוות שהדיון הנוכחי אינו תיאורטי בלבד וכי האפשרות שמסקנותיו יובילו לשינוי 

משיבי המדינה עמדו על כך שהמדובר בתכנית ניסויית ("פיילוט") שעל פי " 2,ץכפי שטענה המדינה בבג" .ממשית

  .לקחים שיופקו בה יוחלט בהמשך לגבי הרחבתה או צמצומה"

1
http://che.org.il/wp‐content/uploads/2012/04/%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99‐1999.‐

%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D‐%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D‐
%D7%9C%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf 
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כך. , ולהבנתי אין מחלוקת על חיוביתאדגיש כי שאלת המפתח אינה "האם לפעול לשילוב חרדים". התשובה לשאלה זו 

השאלה  –בשורה התחתונה לפעול לשילוב חרדים", וחילוקי הדעות הם אך ורק לשאלת ה"איך".   איךהשאלה היא "

לאוכלוסייה החרדית ובין שילובם במסגרות ומופרדות היכן נכון וראוי לשים את הקו המפריד בין מסגרות ייחודיות "היא 

, והן העמדה קו הגבול בסיום תואר ראשוןאת קבעה ש האחרונותמל"ג בשנים מדיניות ות"ת/הן  "?לכלפתוחות קיימות ה

בצורך למצוא איזון בין עמדות הקיצון: מכת, הקובעת את קו הגבול מחוץ לליבת ההשכלה הגבוהה, מכירות ובה אני ת

א מסגרות השתלבות מלאה, ללדורשים  מהצד השניו ,מסגרות ייחודיות לכל דבר ועניין דורשיםאחד  מצדאלו ש

 לתואר אקדמי ייחודיים במוסדות להשכלה גבוהה לימודים אפשרותפתחה  ות"ת/מל"ג מדיניות ייחודיות כלל.

מחייבים  ,ייחודיות אקדמיותהמתנגדים למסגרות . אך מנסה לגדר אותן במנגנונים שונים ,מופרדות מובנות במסגרות

אלו ליווי ייעודי, תמיכה כלכלית וכד', אך , נפרדות ם, כגון מכינותיבלימודים האקדמי התומכיםומעודדים מנגנונים 

האם ההבדל  .השכלה הגבוההמחוץ לליבת ה המאפשר מסגרות מובנות מופרדות מגזרית ומגדריתשמים את קו הגבול 

, ההבדל שנראה כמותי הופך לאיכותי, וכי הגישה פרגמטיותהוא מהותי או כמותי? אטען כי מסיבות  בין שתי הגישות

פתח שאינו בר שליטה, שיביא בהכרח לפגיעה  ליבה האקדמית פותחתלהמאפשרת הכנסת מסגרות ייחודיות לחרדים 

לשילוב חרדים בהשכלה הגבוהה במסגרות  יש בהחלט לפעולש אני בדעהכך, ילפ  מהותית בערכי האקדמיה הבסיסיים.

   .החרדית לאוכלוסייה יםיללימודים אקדמ מובנות מסגרות ייחודיות לאפשראין תומכות, אך 

תפישת האקדמיה והתואר האקדמי כתואר המעיד על יכולות וכישורים של חשיבה ביקורתית,  מבוססת עלעמדתי זו 

על חופש אקדמי  תוהאמונ במסגרות פתוחות ופלורליסטיות אך ורקמתודולוגית ומבוססת עובדות, אותם ניתן לרכוש 

, ולא בכדי קבע המחוקק את חופש הדעה והמצפון, יחד עם "רמה מדעית נאותה", כתנאים הכרחיים 3אישי ומוסדי

מגדרת  המח"רים תכניתש הייתה, 5ץלבג" ותשובת המדינהיו"ר ות"ת הקודם  עמדת. 4להכרה במוסד להשכלה גבוהה

זוהי אמירה סבירה אם היא אכן מתקיימת  את ההפרדה וההבדלה, וכי כללי הגידור שומרים על מידתיות ואיזון סבירים.

ת טיוטת התכנית לחומש ו, לרבלחרדים צבר במהלך השנים מאז החלה ההפרדההניסיון שנבפועל, אך לצערי, 

  . ק המסגרות המופרדות לחרדים באשר הןלהסיק מסקנות, ולהפסי חייביםהקרוב סותרים הנחה זו, ולכן 

  על יכולת הבקרה, הפיקוח והאכיפה של ות"ת ומל"ג  .ב

ות"ת, לפיה אין מנוס מלאפשר לחרדים לימודים אקדמיים - גם אם נהיה מוכנים לקבל את נקודת ההנחה של מל"ג

ות"ת לשמור על  נקודת -, אין ביכולתן של מל"גמעשיתהרי שהמציאות מלמדת שמבחינה  – מופרדים מגזרית ומגדרית

אטען כי אין, ולא יכולים  , המאפשרת מסגרות ייחודיות לחרדים תוך גידורן. ידםעל האיזון התיאורטית שנקבעה 

. בלתי נמנעתוהיכולת לשמור על נקודת האיזון המוצעת, ולכן פריצת הגידור היא  הכליםלהיות, בידי ות"ת ומל"ג 

ציה לצמצום המסגרות הייחודיות בעתיד אינה מעשית, ועצם קיומם של מנגנונים נפרדים יביא אראה כי האופ

לפיכך,  מרחב הציבורי ובעקרון השוויון.ערכי ההשכלה הגבוהה, בולפגיעה שאינה מידתית ב 6בהכרח להרחבתם

 ןבנקודת זמן זו יש הזדמנות, אולי אחרונה, לבטל מכל וכל את המסגרות הנפרדות בהשכלה הגבוהה, ולהחליף אות

  .108-115, עמ, 2014הוצאת בו  ,סדקים באקדמיהרובישטין, יצחק פשה: אמון   3
4

  .בחוק המל"ג 9סעיף  
.'אביגיל קושלבסקי ואח' ' המועצה להשכלה גבוהה ואח - 5851/13בג"ץ עמדת המדיה ב 5 

התקבלו גם כאלו שאים עומדים בהגדרת "חרדי", ובשלב  ואכן, הגידור שקבע בתכית שהוביל פרופ' טרכטברג פרץ: למח"רים  6
מסוים אפילו קבע שחריגה מסוימת מותרת, ואפילו מתוקצבת; למרות ההחלטה, הפלטפורמות לא סגרו והמח"רים התווספו 

י לא סגרו אליהם ולא החליפו אותם; היסיון של מל"ג להעביר את הפלטפורמות לאכסיה אויברסיטאית כשל; תכיות לתואר ש
  ; ועוד.מוצע להרחיבןע"י המל"ג, ואפילו 
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במכינות מתאימות, בתמיכה אישית לסטודנט החרדי במהלך הלימודים, ובמנגנונים מסייעים נוספים שיסייעו לחרדים 

 ישראל.החפצים בכך להשתלב במוסדות הקיימים להשכלה גבוהה ב

חלק ניכר מטיוטת תכנית החומש נסמך על ההבטחה שמל"ג וות"ת יפקחו ויימנעו התדרדרות של התכניות 

למחוזות לא רצויים, הן מבחינת רמת הלימודים והן מבחינת צביון ההפרדה.  המתקיימות בהפרדה האקדמיות

ים הקובעים י"ג הם גופים סטטוטורות"ת ומל. כידוע, לא עד היום ולא בעתיד –לצערי, אלה הבטחות ללא כיסוי 

יכולתם של גופים אלו לפקח ולאכוף החלטותיהם על המוסדות  מדיניות ומקבלים החלטות בהתאם. יחד עם זאת

התנהלות והניהול בהשכלה הגבוהה מבוססים על שיפוט עמיתים, אמון הככלל, תרבות  .להשכלה גבוהה מוגבלת

ולא על מנגנוני שיטור, אכיפה וענישה. לפיכך, יכולת האקדמיה לפעול מתוכה כנגד אינטרסים,  ,ומנהיגות אקדמית

אינה להבטיח שגבולות הגידור שנקבעו ע"י ות"ת ומל"ג אכן ישמרו המעשית מוגבלת ביותר. בהינתן שהאפשרות 

להכניס כיתות נפרדות מגדרית  ות, מי לידינו יתקע כי התכניתבמלים אחר האם נכון יהיה להסתכן בפריצתם? – מעשית

ולחרדים שעומדים בהגדרה  תגביל את ההפרדה, לפי ההבטחה, לכיתות עצמן מוסדות להשכלה גבוההקמפוסים של ל

מתכננת למנוע פיקוח על לבושן של סטודנטיות ומרצות, צנזורה של סילבוסים, או מניעה  /ות"ת? ואיך מל"גבלבד

ולא לא בתכנית ולא במציאות, , ניות לחרדים? לשאלות אלה אין תשובותללמד בתוכ מסוימיםאו מרצות  ממרצים

, כאמור, בכלים למניעת התופעות הפסולות הכרוכות באקדמיה מופרדת מגזרית מצוידותבמקרה. מל"ג וות"ת אינן 

  ומגדרית. 

המועצה היא המוסד  ) נקבע כי: "3בחוק המועצה להשכלה גבוהה (סעיף  המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג):

 62 המל"ג מופקדת על כל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל (כיום  הממלכתי לעניני השכלה גבוהה במדינה".

מכללות שאינן מתוקצבות ע"י  13מכללות מתוקצבות,  20אוניברסיטאות מחקר, האוניברסיטה הפתוחה,  7: בסה"כ

שיון יהמל"ג הם לתת לגוף רעל  שהחוק הטיל העיקריים מכללות אקדמיות לחינוך). שני התפקידים 21-המדינה, ו

ברור כי כגוף המעניק  ים.ילהעניק תארים אקדממוסד מוכר לפעול כמוסד להשכלה גבוהה (היתר, הכרה), ולהסמיך 

. אך שלילת הסמכה להענקת תואר אותו, ככל שהמוסד לא עומד בתנאי הרישיון לשלולגם המל"ג  ת"רישיון" רשאי

הסמכה קבועה לכך, או שלילת הכרה ממוסד מוכר, הם מהלכים דרמטיים המשפעים על חייהם ועתידם  ממוסד שקיבל

 מישהו מאמין האם .זה לא קורה (עבור הכרה או הסמכה קבועה) –פקטו - דהרבים, ולפיכך  של סטודנטים ועובדים

חה וברמה אקדמית בה לומדים גם סטודנטים במסגרת פתו וכל לשלול הסמכה מתוכנית לימודיםהמל"ג יש

נאותה, בגלל שמוסד לא עמד בתנאי הגידור לענייני חרדים בקבוצה שנפתחה כחלק מתכנית החרדים? נראה 

חוק המל"ג לא נתן בידי המועצה אחרים, מלבד שלילה הרישיון?  . האם למל"ג כלי ענישהשובה ברורה מאליהשהת

אין למל"ג סמכות להטיל על מוסד, למשל, קנס . 7תיהבחריגה מהחלטורוחבי אפקטיבי לטיפול  מוגדרים כלי אכיפה

  כספי, ואין בידיה מנגנונים שיפוטיים לבחון תלונות ולהעניש על חריגות.

, 6.6.1977מיום  666תפקידה העיקרי של ות"ת, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה  :עדה לתכנון ולתקצוב (הות"ת)והו

תכנית  התקציב הרגיל והפיתוח, הכוללים והמאושרים".לחלק בלעדית בין המוסדות להשכלה גבוהה את "הוא 

להשכלה  מתוקצביםמוסדות עבור המח"רים, שיוזמה והוגתה ע"י ות"ת, היתה מבוססת על מנגנון לתיקצוב נוסף 

ע"י המל"ג. ואכן, מנגנון  מתווה שנקבע, ושאושר, בהתאם למיוחדות לחרדים תכניותכדי שיפתחו ויתחזקו  ,גבוהה

מהכללים יכול להינזק תקציבית, מוסד שחורג  – על היישום של פיקוח ואכיפה מסוימתמאפשר מידה  התיקצוב

על מוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת, שהם פחות מחצי  אך ורק. אבל, מנגנון זה חל ובסמכות הות"ת להחליט על כך

בחוק מפרט שורה של עברות בגין יתן להטיל עוש של עד שת מאסר. למיטב ידיעתי, סעיף זה מעולם לא הופעל, ובודאי  26סעיף   7
  שלא על מוסד להשכלה גבוהה.
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ההתנהלות השוטפת של אין, ולא יכולה להיות, שום סמכות על  ממספר המוסדות להשכלה גבוהה בישראל! לות"ת

שרד החינוך, וגם במוסדות אלו י מיד-לחינוך המתוקצבות על ל המכללות האקדמיותשבים וצהמוסדות הלא מתוק

בשל  אינה תקפה ע"י ות"ת בהשכלה הגבוהה לפקח על צביון ההפרדה האפשרותכך,  מתקיימות תכניות לחרדים.

   במדינת ישראל.  להשכלה גבוההמהמוסדות  מעל מחציתהיעדר סמכות מצד ות"ת לפקח על 

שנה לפיקוח ואכיפה, אליה ולות"ת, ועדת מ בשנים האחרונות פועלת ועדה משותפת למל"ג הועדה לפיקוח ואכיפה.

, ובנושא החרדים בכל נושא מקרים בהם התגלה כי מוסדות להשכלה גבוהה חרגו מהחלטות מל"ג או ות"תמובאים 

אכן, להזמנת מוסד לברור לפני הועדה יש אפקט ציבורי הרתעתי, אך ספק אם אפשר לבסס את מנגנוני הגידור  .בפרט

למיטב ידיעתי, מעבר לנזיפות, החלטות אופרטיביות אל מול חריגות בוטות של תכנית החרדים על אפקט זה. 

כאמור, אל מול מוסדות  שלא עמד בכללי הגידור. מתוקצבממוסד תקציב עבור חרדים  תוספתהתמצו בשלילת 

כלים של ממש, במיוחד אל מול מוסדות  לוועדהאין  ,או כאלו שמתוקצבים ע"י משרד החינוך ,שאינם מתוקצבים

  שקיבלו הכרה קבועה ושאינם מעוניינים בהסמכת לתכניות לימודים חדשות.

נכון שיהיו) מכשירי "שיטור". ות"ת מקבלת מהמוסדות המתוקצבים על למל"ג ולות"ת אין (ולדעתי לא  –מעבר לכך 

 ולמידע ספורדי ידה דיווח שוטף, ולאחרונה גם המל"ג החלה בהתארגנות לקבלת דיווחים, אך מעבר לבדיקת הדיווחים

ות מיוחדת עדות שונות הנחשפות מעת לעת לקורה במוסדות, אין מנגנון פיקוח אקטיבי. נושא זה מקבל משמעווהמגיע מ

גם  בשטח קיימים אינטרסים לקיומה, שימורה והרחבתה של ההפרדהש, מאחר בסוגיית ההפרדה המגדרית

חייבים לעמוד  יחת כתה לחרדים, שע"פ ההחלטות: נניח שלמוסד אושרה פתלקבוצות נוספות של מי שאינם חרדים

במספרי הסטודנטים ומתמשכת ירידה רוחבית  בעקבותבמצב הקיים היום, ע, ודכיבהגדרה מחמירה של "מיהו חרדי". 

יש קבוצה של דתיים ש נניחכעת  .8בגיוס מספר גדול ככל הניתן של סטודנטים מוסדות מעונייניםבכל המוסדות, 

המעוניינים ללמוד בהפרדה מגדרית למרות שאינם מוגדרים כחרדים, ומתנים רישומם למוסד בכך שיאפשרו להם 

לא  םתת החרדים גם איהאם ות"ת/מל"ג יוכלו לעשות משהו נגד זה שהמוסד יצרף אותם לכ מיניות.-ללמוד בכיתות חד

עצם הלגיטימציה של הפרדה מגדרית, לצד התחרות הגוברת על  –לראייתי יקבל עבורם תקצוב ייעודי? 

ה ולא תהימל"ג אין שנקבע בהחלטות המדיניות, ולות"ת/ תביא להרחבת המסגרות מעבר לגידור –סטודנטים 

   .יכולת לעצור זאת

ההפרדה מחוץ -לפיו עקרון אי ,ה שנעשה לבקשת המל"גכמחקר ההערקביעות שהופיעו באמירה זו מתחזקת ע"י 

אינני רואה איך ביכולתם של מל"ג/ות"ת להבטיח יישום עקרון זה, כאשר הצדדים  מוד לא יושם.ילכיתות הל

 יכולה לא לאשר פתיחת תכניות חדשות לחרדיםאכן מל"ג  .המפעילים את המח"רים אינם מעוניינים בכך, ולהיפך

(למשל תכניות לתואר שני) אך מעבר לשיגור מכתבים, למל"ג אין כאמור כלים  אם אינן עומדות בתנאים שנקבעו

האנשים  ,בביקורים להם הייתי שותפה במח"רים ובפלטפורמותאושרו. כבר לפקח ולאכוף החלטות לגבי תכניות ש

ראו בכללים שקבעו ות"ת/מל"ג על אי הפרדה בתואר שני  –מנהלנים, מרצים וסטודנטים  –בשטח  הפעיליםוהנשים 

 –יוצרות לחץ  מהשטחהאמירות ולהיפך, . אלו כלליםלאכוף  יתנדבוה מגבילה, ולכן לא ומחוץ לכיתות מכשלה, וגזר

הגבולות, ואכן בתכנית החומש הבאה כבר מומלץ כן לאשר  להרחיב פוליטי ואחר על מקבלי ההחלטות במל"ג ות"ת

  תכניות מסוימות לתואר שני. 

 http://www.themarker.com/news/1.2968494ן מהזמן האחרומשל, כתבה ראו ל8 
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  סיכום  .ג

, לימודים בעשור וחצי האחרוניםם לחרדים ולחרדיות, איפשרו ות"ת ומל"ג, יכדי להקל על רכישת תארים אקדמי

ומופרדות מגדרית. קובעי המדיניות סברו שהסטייה מעקרונות  ,ם במסגרות ייחודיות, מבודדות, הומוגניותיאקדמי

הפתיחות והפלורליזם שעומדים בבסיס האתוס של ההשכלה הגבוהה היא מידתית ומגודרת, וכי האינטרס 

ה ניתן לקבלו "הכרחירע "א יה פרדהפגיעה זו. יחד עם זאת, גם קובעי מדיניות זו מודים כי ה יםהחברתי/כלכלי מצדיק

הוא זמני, הנדרש  בידולה, הנחתםהמוחלטת. ל הלא היו מקבלים פריצתגם הם ו, תומבוקר תא מגודריהכאשר רק 

  והמגמה לעתיד היא שהוא ילך ויעלם, והמערכת תחזור להיות פתוחה.

למסגרות  לגיטימציהמאז ניתנה . זמני, והוא הולך ומתרחב איננו בידולה: לצערי, הנתונים מוכיחים את ההיפך

במהלכו היו לחצים רבים מגורמים פוליטיים  ,תופעה זו הולכת ומתפשטת, והחומש האחרון לחרדים ייחודיות

מעבר . חליטוהוכיח שות"ת ומל"ג אינם מסוגלים לאכוף את כללי הגידור עליהם הואחרים להרחיב המסגרות, 

ות"ת ומל"ג אינם קובעים כל גם ו ,יש המלצות להרחיב, ולא לצמצם, את גבולות הגידור לכך, בתכנית החומש הבאה

  .להסדרי ההפרדה תאריך או יעד סיום

לחרדים לתכניות מופרדות  הלגיטימציההיא שהמשך  ההערכה המציאותית, שפרטתי במסמך זה פרקטיותהסיבות המ

התפשטות התופעה, בגלל אינטרסים, לחצים, וחוסר בכלים לפיקוח ואכיפה, וזאת גם אם בהשכלה הגבוהה תביא ל

הסכנה אינה רק בהתפשטות הכמותית, לרבות לאוכלוסיות ראויות. לגבי גידור ההפרדה האמירות הכוונות טובות ו

מכיוון  כאמור,, בחירת מרצים ועוד. 9שבעבר לא נרתעו מלימודים במסגרות פלורליסטיות, אלו גם בהשפעה על תכנים

א חיונית, אין ברירה אלא להבטיח שהקו מל"ג יכולת וכלים לאכוף מידתיות, ואכיפה כזו הי- שאין לות"ת

להחליט על הדרך  חייביםבמצב כזה  .המאפשר תכניות מופרדות לחרדים יעבור מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה

מיטבי, ם לחרדים, תוך מתן מענה יעל קיום תכניות מופרדות ומובדלות ללימודים אקדמי איסור מוחלטהאלטרנטיבית: 

  במסגרות תומכות לאוכלוסייה זו. יבנדיב ואפקטי

והאפשרות לצמצמה עמדה על הפרק, יש  "פיילוט"מכיוון שתכנית החומש המסתיימת הוגדרה כ – זוהי קריאה אחרונה

. אחרת, נמצא לחלוטין המסגרות המופרדות לחרדים ייעלמוכך שבסופו  באלפעול בדרך זו ולשנות התכנית לחומש ה

במעמדה המדעי של ישראל בעולם ובעתידנו  גם דבר שיפגע בהכרח –גבוהה מגזרית עצמנו בעתיד בעולם של השכלה 

  . Start Up Nation-כ

כבר היום, במכללות האקדמיות לחיוך ממלכתי דתי (חמ"ד) מאשרת מועצת חמ"ד את זהות השיא ואת תכי הלימוד. גם   9
  כמו למשל, הוצאת פרויד מלימודי הפסיכולוגיה. –על תכים  במכללה החרדית הייתה דרישה להשפיע
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לכבוד
המועצהלהשכלהגבוהה

Haredim.homesh@che.org.ilבאמצעותדוא"ל

שלוםרב,

ות"ת בנושא הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה  –הנדון: הערות להצעת המדיניות של מל"ג 
 תשפ"א –שנים תשע"ז  -לאוכלוסיה החרדית לקראת החומש הבא 

ליהדות התנועה של והציבורית המשפטית הזרוע ומדינה, לדת הרפורמי המרכז הערות להלן

מתקדמת)רפורמית(בישראלעלהצעתהמדיניותשבנדון.

מבוא

בה .1 לחרדים המסגרות פתיחת אחר שנים כחמש מזה בדאגה עוקב הרפורמי ןהמרכז

 התריע המרכז לנשים. גברים בין מלאה בהפרדה למידה מתאפשרת פברואר 2012מאז

מגדרית בהפרדה אקדמאיות מסגרות שבפתיחת הסכנות על המל"ג בפני רבות פעמים

הציבוריות האוניברסיטאות שבוצעבמסגרת ההערכה מחקר למקרא הצער, למרבה .

 לבקשתהמל"גבנוגעלחומשהחולף,מסתברשחלקמןהסכנותעליהןהתרענוהתממשו.

מכירהבכךשהפרדהמגדריתסותרתאתעקרונותהיסודשלאףטיוטתעקרונותהמדיניות .2

שוויוןוכבודעליהםמושתתתשיטתנוהמשפטית,ועלכךשהדברחמורבמיוחדכאשרהוא

אמורה אשר האקדמיה, כותלי בין רעיונינעשה ופלורליזם סובלנות של ערכים לקדם

 .ומעשי

:ועלידיביתהמשפטהעליוןדבריםנכוחיםאלהשנאמרנקודתהמוצאלדיוןהיאאפוא .3

בניה תחושת מאשר לחברה, יותר הרסני גורם לך "אין

ובנותיהכינוהגיםבהםאיפהואיפה.תחושתחוסרהשוויון

המאחדים בכוחות פוגעת היא שבתחושות. מהקשה היא

אתהחברה.היאפוגעתבזהותוהעצמיתשלהאדם".

,פ"דאביב יפו-לפורז נ' ראש עיריית ת953/87,1/88בג"ץ

.332,309(2מב)

mailto:Haredim.homesh@che.org.il


המסרהמועברהינו .4 שכן נשיםוגבריםישבהמימדשלהפליהופגיעהבכבוד, הפרדהבין

נחותההטבועה תכונה בשל בהפרדה, ושישצורך המיניםהואפסול, שני בני בין שערבוב

 בנשים.כידוע,הטענהשל"נפרדאבלשווה"ישבהחוסרשוויוןטבוע,שכן:

מןה" המוצאת מיעוט קבוצת כלפי עלבון משדרת פרדה

ומקבעת האחרים, לבין בינה השוני את מחדדת הכלל,

"תחושותשלנחיתותחברתית

(1פ"דנד),קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל6698/95בג"ץ

.279-280,258

 .5 כפולה הפרדה קיימת לחרדים הנפרדות המסגרות של והן–במקרה מגדרית הפרדה הן

ההכללית.יהפרדהמוחלטתשלהציבורהחרדימהאוכלוסי

בידור .6 למקומות ובכניסה בשירותים במוצרים, הפליה איסור חוק את גם לציין ראוי

)א(עלהגבלתכניסהלמקוםציבוריאו3,האוסרבסעיף2000-ולמקומותציבוריים,תשס"א

 שרותיחינוך(מחמתמין.עלהגבלתמתןשירותציבורי)ובכללזה

היועץהמשפטי .7 שאומץעלידי בנושאהדרתנשיםבמרחבהציבורי, דו"חהצוותהמשרדי

קבעאתאיחוקיותםשלהסדרי)להלן:דוחהצוותהמשרדי(20131לממשלהבחודשמאי

הייחודיות לפיה הטענה את באריכות סקר הדו"ח שונים. ציבוריים בשירותים הפרדה

תחומיםהקהילתית בשלל אותה ודחה מגדרית הפרדה מצדיקה החרדית הקהילה של

שנסקרובדו"ח.כךצויןבעניןזה:

כגון קהילות ייחודיותההקהילתיתשל על "הנכונותלהגן

הסיבההעיקריתלכךהיא הקהילההחרדיתהיאמוגבלת.

ההכרחלהבטיחאתשימורהלכידותהחברתיתוהאזרחית

תתא כך רק אורגניתהבסיסית. חברה של קיומה פשר

ומתפקדתהמצליחהלהוותשלםגדוליותרמסךמרכיביה,

ולאכזוהמתפוררתלכדיהםומתבוססתבתוכם...

1

http://index.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/DochHadaratNasi

m.pdf

http://index.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/DochHadaratNasim.pdf
http://index.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/DochHadaratNasim.pdf


ביןזכותהשלקהילהלשמראתייחודההמגזרילביןזכויות

במסגרתו מתקייםיחסאנכי היסודלכבודהאדםולשוויון

...סטייהמסוימתניתנתעדיפותערכיתועקרוניתלאחרונות

תיווכח בהם ונדירים חריגים במקרים תתכן זה מעיקרון

הרשותהציבוריתכיבנסיבותהענייןהסירובלהתירהסדרי

ההוויה בשורשי משמעותית פגיעה לגרור צפוי הפרדה

על משמעותית בצורה לאיים או הקהילה, של המגזרית

קיימא ובת חיונית כקהילה להתקיים להמשיך יכולתה

המספקתמסגרתחיוניתשלשייכותומשמעותלחבריה."

.לדו"ח73-74,70,52-53פסקאות

מובהקים דתיים ארועים של במקרה הינו הפרדה תותר שבו חריג כי נקבע בדו"ח

הכולליםמימדברורשלפולחןדתי.

לשקף את הערכים הכלליים אפוא מרחב ציבורי במדינה ליברלית צריך מהאמורברורכי .8

ת ושוויון ולכן עליו להיות נגיש לכולם/ן בצורה שווההמשותפים של חירו הקמתוכי

 מבוטלים. לא משפטיים קשיים מעלה המח"רים כי ספק להיות יכול שללא המטרה

לנוכחהצורךהיאמטרהראויה,השתתפותמוגברתשלהמגזרהחרדיבלימודיםאקדמיים

 החרדים. הגברים בקרב המועסקים שעור את להעלות הדחוף היא השאלה אפואעיקר

שאלתמידתיותםשלהאמצעיםהננקטיםלצורךהגשמתמטרהזו כי ברי יש לנקוט רק .

באותם הסדרי הפרדה מינימליים שהם הכרחיים לצורך השגת המטרה של השתתפות 

קדמיים מחד ומאידך יפגעו במידה המועטה ביותר מוגברת של המגזר החרדי בלימודים א

 .בכלל של השתתפות שווה במרחב הציבורי

לצורךבחינתמידתיותהסדרההפרדה,ישלבדוקבעיקרהאםנעשהשימושבאמצעיהפוגע .9

וכןהאםהתועלתהחברתיתבהסדריההפרדהעולהעל באופןהחלשביותרבערכיהיסוד,

 גורמים. שהם הרב ובשוויוןלטעמנהנזק בכבוד ביותר הפוגעני האמצעי נבחר הואילו, ,

–ונקבעוהסדריהפרדהקשיחים)באשרלמודלהמשתלבהמוצעבתכניתהחומשהנוכחית

.אשרלמאזןהנזקיםוהתועלות,הנזקיםהנגרמיםלערכיהיסודהםנתייחסאליובהמשך(

 אנושים:

 במסגרת קשיחים הפרדה הסדרי יצירת מעצם בכללותה לחברה הנגרמת הפגיעה

הןבאופןכלליוהןבהקשרהספציפישלפגיעהבעיקרהעיקריםשלשיח–האקדמיה

 .יוני,ביקורתיופלורליסטיאקדמישוו



 .הפגיעהבמרצותשנמנעמהןללמדגברים

 בגבריםונשיםחרדיםהמעונייניםבלימודיםמעורביםאולםקיומןשלמסגרותהפגיעה

 .תנפרדותמפעילעליהםלחץחברתיללמודבמסגרתנפרד

 בתעסוקה עתידי לשילוב קושי יוצרת ההפרדה ההפרדה: כי מצוין ההערכה במחקר

ל בתעסוקה להשתלב חרדים על מאד מקשה ובכךבאקדמיה התואר, לימודי אחר

 למעשהמסכלתאתהמטרההמרכזיתלשמההוקמוהמסלוליםלחרדים!

 .10 לכאורה התועלות בעמודת לציין יש החומשכי תכנית לקראת שבוצע ההערכה ממחקר

נמוך בגידול מדובר אך החרדים הסטודנטים במספר גידול אמנם חל כי עולה הבאה,

החרדיםלומדיםבמכללותולאבאוניברסיטאות,ובכךמהמתוכנן,וכימרביתהסטודנטים

 חטאההתכניתלמטרתההמקוריתשלשדרוגאיכותהלימודים.

הפרדה מגדרית אינה הכרחית לשילוב חרדים בהשכלה הגבוהה

,לפיהשעומדתבבסיסהקמתהמח"רים–ישלהדגישכילטעמנוהנחתהמוצאשלהמל"ג .11

 היאמוטעית.–םשלהסטודנטיםהחרדיםבהעדרהפרדהלאתחולעלייהבמספר

ללאהפרדהמגדרית,הציבורהחרדילאיעשהשימושהחרדיכיציבורבעבר,טענומנהיגיה .12

ולאיאזיןלשידורירדיו,בתחבורהציבורית והנה,לאיזדקקלשירותיהשלקופתחולים, .

מפלותובלתיחוקיות,,שקבעכימדוברבפרקטיקותהצוותהמשרדילאחרשפורסםדו"ח

ההפרדההמגדריתבתחבורההציבוריתבוטלהבעקבותבג"ץפסקופרקטיקותאלהברובן.

.ההפרדההמגדריתבקופותהחוליםבוטלהבעקבותפרסוםרגן נ' משרד התחבורה746/07

בוטלהבעקבותפרסוםחוזר עלמין ההפרדהבבתי הבריאותבנושא. משרד חוזרסמנכ"ל

המשר נשיםמנכ"ל לשמוע ניתן ברמה" "קול החרדית הרדיו בתחנת ואף דת. לשרותי ד

רקעלו ההאזנהבקרבהציבורהחרדי ושעורי בעקבותתובענהיצוגיתשהוגשהכנגדזאת,

 .(קול ברמה נ' קולך6897/14התחנה)רע"א

 .13 ישלהדגישכי המגזרהחרדי אינו דעותציבורמונוליטי דעהאחתאלאישבמסגרתו בעל

כךנאמר.בחברההכלליתהיתרבנוגעלשאלתההתבדלותמולהשילובשונות,ביןוהשקפות

 בעניןזהבדו"חהצוותהמשרדי:

עצםהניסיוןלייחסרצוןקולקטיבילקבוצה,אך מבחינהנורמטיבית,

איננו ופסולה. מפלה עמדה מבטא דתית אמונה כגון מאפיין בשל

לסבוריםכיניתןלדברעלרצוןציבורמסויםבכללותו,ואףלארצונוש



ציבורשלםהנמנהעלזרםמסוים.עודנזכורכיעצםהעובדהכיישמי

שרוצה,תומך,מצדיקאומקבלהסדרמסוים,אינהשוללתכשלעצמה

לדו"ח(47)פסקהאתהיתכנותהשלהפליהאואיצדקאחר...

)שעמדהבבסיסתכניתהחומשהנחתהעבודהשלהמל"גישאפואספקותכבדיםבאשרל .14

הראשהקודמת פיהההפרדההמגדריתהיאשלתכניתהחומשהנוכחית(הוהיאאבן על ,

.תנאיהכרחילשילובחרדיםבהשכלהגבוהה

המל"ג .15 של במכתב ממרץ ומדינה לדת הרפורמי המרכז לתעסוקת2013אל ביחס נאמר

מהעסקיםבהםמועסקיםעובדיםחרדיםקיימתהפרדה.בכלשאר8.2%-חרדיםכירקב

המקומותבהםמועסקיםחרדיםאיןהפרדה.דוגמאזומראהעדכמהנושאההפרדהאינו

ה לשאול ניתן חרדיםבתעסוקה. של לשילוב העיקרי הדבריםנכוניםגםהמכשול אםאין

דרישתההפרדהבלימודיםבאהמצדרבניםהמעוניינים האםאין ביחסלהשכלהגבוהה?

בשעה לציבורהסטודנטיםהחילוניים, ציבורהסטודנטיםהחרדי להגביהאתהחומותבין

שאיןהיאצורךאמיתישלהסטודנטיםוהסטודנטיותהחרדים?

הניתןלבחוןאתהצרכיםהאמיתייםשלהמגזרהחרדימכאןעולההשאלההאםישדרךב .16

בתוךהחברה שלהמיעוטהקיצוני ולאלהסתפקבהקשבהלקולו האקדמיה, הבאבשערי

החרדית.

שבהינתןאימוץשלבהכרחאתרצוןהחברההחרדיתאלאהדרישהלהפרדהאינהמשקפת .17

נאלציםיתרהחרדיםליישרק ועמההעמדההקיצוניתהדוגלתבהפרדה, ממשי. ישקושי

עםהעובדה במקוםלצאתחוצץשהמדינהמאמצתדווקאאתהעמדותהקיצוניותביותר,

 כנגדן,בשםעקרונותהכבודוהשוויון.

בני .18 מבקשיםלשמרציבורזהבתוךחומותשלבורותועוני, הציבורהחרדי בעודשמנהיגי

מחפשיםעתידהם,וחייםסבירהובנותהציבורהחרדימבקשיםלנהלחייםשלכבודוברמת

הגידולבמספרהסטודנטיםהחרדיםנובעביןהיתרגםמנימוקזה..טוביותרעבורילדיהם

עצםקיומהשלקבוצההולכתוגדולהשלחרדיםשרכשוהשכלהאקדמאיתוכעתעובדים

 רביםנוספים.עבורלמחייתםמהווהמודל

 .19 יש אפוא האקדמיה את להנגיש חרדיםלחרדים ונשים לגברים כלים מתן של במובן

הקמת של ובמובן כלכלי( סיוע השכלה, להשלמת מכינות )כגון השכלה לרכוש וחרדיות

שילוב של הרעיון בשם ואולם, חרדים. אוכלוסיה לריכוזי פיזית נגישות שיהיו מסגרות

 חרדיםבשוקהתעסוקה,איןלוותרעלהעקרוןהיסודישלשוויוןביןהמינים.



ללימודים .20 הכרחי תנאי ונשים גברים בין בהפרדה רואים החרדים כל שלא העובדה את

אקדמאייםניתןלהוכיחבפשטותבאמצעותאלפיהסטודנטיםהחרדיםשלומדיםבמסגרות

הפתוחה. באוניברסיטה למשל הפרדה, בהן הסטודנטיםשאין במספר העצום הגידול

סטודנטיםבשנת1374-לסטודנטיםבשנתתשע"ב854-פתוחה)מהחרדיםבאוניברסיטהה

שניתן(מוכיחאתהרצוןהעזלרכושהשכלהאקדמיתואתהעובדה60%גידולשל-תשע"ה

 עשותזאתשלאבאמצעותמסגרותנפרדות.ל

מהחרדיםמקבלימלגותקמ"חלא35%אףלפיהסקרשנערךלרגלתכניתהחומשהחדשה, .21

המחנה, לפני החלוץ להיות שיכול נכבד, באחוז מדובר מעורבת. במסגרת לימודים שללו

 שבעקבותיויגיעורביםנוספים,אףאםהדבריארךזמן.

 .22 נימוקימהצעתהמדיניותעולהכי מבוססתעלשני שוניםביחסלגבריםםהחלטתהמל"ג

 וביחסלנשים.

לגברים .23 החינוךביחס בוגרי גברים אצל הקיימים ההשכלה פערי הוא העיקרי הנימוק ,

לבניםחרדים ליבהבמוסדותהחינוך לימודי כמעטמוחלטשל וזאתנוכחהעדר ,החרדי,

עלכךנשיבבשניים:.פעריםשמונעיםשילובשלגבריםחרדיםבמסגרותאקדמאיותרגילות

בנוגע לטווח הארוך )ככלהעובדהשבניםחרדיםאינםלומדיםליבהעומדתבניגודלחוק,

.הפתרוןלבעיהזואינונסיוןלשעתקאתמסגרתהלימודיםח'(-שמדוברבבניםבכתותא'

 בחוק. הקבועה הליבה לימודי חובת את לאכוף אלא מבוגרים, לגילאים בנוגע הנפרדת

פתיחתמכינותייעודיותשיפנולכלמישישלופתרוןמידתישלקושיזההינו,הקצרלטווח 

הרגילה במסגרת שילוב מאפשרים שאינם ידע העבריתפערי באוניברסיטה שקורה )כפי

שעונהעלתנאיזה,ובכללמימכינותאלהצריכותלהיותפתוחותבפניכל.מובןשובטכניון(

 להשליםפעריידע.זהיוצאיםבשאלההמבקשים

לנשים, .24 נשים ביחס של השתלבות שימנעו התרבותיים החסמים הוא העיקרי הנימוק

 חרדיות ורווקות( צעירות מעורבות.)במיוחד אקדמאיות הסתםבמסגרות מן זה נימוק

 ובדואיות, ערביות צעירות כגון נוספות, לאוכלוסיות מסגרותעבורןרלבנטי נפתחו לא

נוכחהעובדהשהבעיההעיקריתשלהמשק נפרדותעלמנתלענותעלצרכיהן.מכלמקום,

ה השיהישראלי משעוריא )כמחצית העבודה בשוק חרדים גברים של מאד הנמוך עור

 חרדים( הלא להצדיק–הגברים כדי כשלעצמו חרדיות נשים של התרבותי בקושי אין

נפרדים מסלולים שפתיחת של שילובם היא המסלולים של המרכזית המטרה גבריםכן

 .חרדיםבשוקהעבודה



מכל האמור עולה כי לטעמנו אין הצדקה להמשך קיומם של המח"רים במתכונתם  .52

הנוכחית, או אף במתכונת המוצעת בהמלצות המדיניות. לטעמנו, אם בכלל, יש לאפשר רק 

די התואר את קיומן של מכינות שיפעלו בהפרדה מגדרית, ולא לאפשר כלל הפרדה בלימו

 עצמם, ודאי לא בקמפוסים נפרדים.

,ועלשלהמח"ריםבמהלךחמשהשניםלפעולתםמספרנקודותנוספותשעלולהלןנעמודעל .26

שיוחלטעלהמשךהפעלתהמח"ריםכפי,במידההצעדיםשישלנקוטלטעמנובחומשהבא

.שעולהמהמלצותהמדיניותשפורסמו

הדרת מרצות

כי17נאמרבעמודההערכהשביצעוד"רגלעדמלאך,ד"רליכהנרומראיתןרגב,במחקר .27

לגב נשים בין מלאה מגדרית הפרדה על לשמור האפשרות למח"רים בכיתותר"ניתנה ים

 מצוין."ולמנוע ממרצות ללמד גבריםהלימוד החדשה החומש לתכנית ההמלצות בפרק

כי"בלימודיתוארשניבכיתותנפרדותבחינוךאובתחוםהטיפולייתכנומרצות40בעמוד

לגברים,שכןהמטרההיאלהנגישאתמיטבהחוקריםוהמרציםלאוכלוסייתהיעדובדבבד

עובדהשמדובררקלאלהדירמרצותממערךההוראה."אכן,דבריםכדורבנותאולםנוכחה

עללימודיתוארשני,המסקנההעולההיאכיבלימודיהתוארהראשוןתימשךגםבחומש

לפיהסטודנטיםגבריםאינם,שוב,מדוברבהנחתיסודבלתימבוססתהבאהדרתהמרצות.

 יכוליםללמודאצלמרצהאשה.

 .28 בחודשספטמבר למשל, כך, מרצות. הדרת על תלונות הגיעו המרכז אל הגישה2014גם

 מרצה אנגלר יוכבד במענהבשם הקיבוצים, סמינר במכללת חלקית למשרה מועמדות

 הלשון: דרושים/ותמרצים/ותלהוראהבתוכניתייחודיתהמיועדת"למודעהדרושיםבזו

בחינוךלביתהספרהיסודיולגיל  B.Edלתוארלהשלמהלמוריםמוסמכיםבמגזרהחרדי,

:מהנכתבכיריםובסיופירוטהתחומיםהרלוונטייםודרישותהתא ."המודעהכללההרך

:"תודהעלפנייתךועלהמרצהבתשובהנענתה.לנשיםוגבריםכאחד""...המשרהמיועדת

ששלחת.הידעוהניסיוןשלךבתחוםהחינוךוהמוסיקהאכןחשוביםלתוכניתרותהחייםקו

 זאת, עם יחד הרך. לגיל התוכנית מיועדת למורים/גננים גברים במגזר החרדי שלנו

בנושא".ובהקשר זה יש לנו מגבלת העסקה מגדרית שבוודאי מוכרת לך שפנינו לאחר

אפשרות לבין לחרדים, הגבוהה ההשכלה הנגשת בין באיזון כי נענינו הקיבוצים לסמינר

לגברים ייחודית בתוכנית נשים העסקת אי לנשים, תעסוקתי בשוויון בגדרהיאפגיעה

נויכוללהשתתףבכיתתלימודאשרמונחיתעלידיהתאמהנדרשתככלשהלומדהחרדיאי



סמינרהקיבוציםמרצהאישה. כי נענינו החוקיותשבעניין, אתאי והבהרנו לאחרששבנו

 ישנהאתמדיניותווכלהמשרותיהיופתוחותבפנינשים.

ההפליהננקטתכמובןלארקבאופןכאשרמקריםרביםנוספים,מביןזהואךמקרהאחד .29

זהותםהמגדריתשלישיר, השטחומשפיעהעלההחלטהלגבי אלאמחלחלתמתחתלפני

 .ובאקדמיהבכללהמרציםהמועסקיםבמח"רים

מהסטודנטיםהם35%-ודוק:למרותשקייםרובנשיבקרבהסטודנטיםבמח"רים,עדייןכ .30

מדוברבכמותנכבדהשלכתותוקורסיםשיכוליםללמדרקגבריםוהדברבווד איגברים.

 משפיעעלאופןשכירתמרצים.

חוקהפרהשלישבכך.בזכויותחוקתיותקשהביותרפגיעהטמונהבהדרתמרצותלטעמנו, .31

 של הפרה וכן וחירותו האדם כבוד יסוד: בעבודה,2סעיף ההזדמנויות שוויון לחוק )א(

 .לאיפלהמעבידביןדורשיהעבודהמחמתמיןהקובעכיבקבלהלעבודה,1988-תשמ"ח

בעודשכ .32 נשיםבאקדמיהרחוקמלהיותמזהיר. של מצבן מהלומדיםלתואר50%-כידוע,

לש רק נשים, הן 15%ישי בשנת נשים. הן המניין הקימההמל"ג2011מהפרופסוריםמן

פרופ'רבקהצוותלבחינתמצבןשלנשיםבסגלהאקדמיבמוסדותלהשכלהגבוהה,בראשות

כרמי.הצוותקבעשקידוםשוויוןמגדריבמוסדותלהשכלהגבוהההואיעדראשוןבמעלה

מועמדות לגיוס פרואקטיביים בצעדים ינקטו האקדמיים המוסדות כי המליץ היתר ובין

המלצותאלהמחייבותאתהמוסדותהאקדמייםגםבמסלוליםהמיועדיםבכלהמחלקות.

לחרדים.

ולבהקשרזהכדלקמן:עלהמל"גלפע .33

כיקייםאיסורמוחלטלמנועממרצותללמדגברים.הדגישל .א

םוכמהילבצעבדיקהבנוגעלכללהמרציםהמלמדיםבמח"רים,ולבחוןכמהמתוכםגבר .ב

 מתוכןנשים.

במח"ר .ג הקורסים כל אם לתוצאה. ישחשיבות זה, גבריםבהקשר לומדים בו מסוים

ישלדרושהסבריםמהנהלתהמח"ר גברים, כלהמועמדיםשפנומועבריםעלידי לגבי

 .להיותמועסקיםבמח"ר,ומדועהוחלטלהעסיקמרציםמסוימיםולאמרצות

 .ד הליכיםמשפטייםשבמידה יינקטו שהיתהאפליה ויתברר המח"ר תקצוביופסקכנגד

 המח"ר.



מגבלת הזמן

בזמן .34 מוגבל המסגרותהנפרדותלחרדיםצריכותלהיותחריג כי בהמלצותהמדיניותצוין

שהארכתותישקלמעתלעת,כאשרישלדאוגכיהחריגאינוהופךלכללוהאמצעיהזמנילא

 הופךלמציאותנרחבתוקבועה.

 .35 ציינוש2012במכתבנואליכםמיולי ובםהיאלגרוםבסופושליוםלשילמטרתהמח"רים,

יםהחרדיםבעולםהכלכלהוהתעסוקההישראליוכיהמשךההפרדההגמורהאשלהאקדמ

של המטרה על יום של בסופו יקשה חרדים שאינם ללומדים החרדים הלומדים בין

ציינוהשתלבותבחברההישראליתתוךשמירהעלאורחהחייםהיחודי,ולאיסייעלה.לכן,

 מסכי של ישהצדקהלקיומן נדרשלצורךלטעמנו שהדבר גרותנפרדותלחרדיםרקככל

גיבושמאסהקריטיתשלחרדיםלומדיםשתקלעלהשתלבותרביםנוספיםוהפיכתהדבר

לפעולהשגרתית.במובןזה,לטעמנוההצדקהליצירתמסלוליםנפרדיםתפוגכעבורמספר

רקלתקופהמוגבלתשמסגרותלימודנפרדותלחרדיםיפעלוהצענולקבוע2012בשנתשנים.

 שלכחמששנים.

פעילות .36 המשך על להמליץ המל"ג עומדת כעת, שנים. כחמש מזה פועלות המסגרות

לתקופהנוספתשלחמששנים ובכך–המח"ריםבמתכונתדומה)בכפוףלמספרשינויים(

זהוודאיצעדלעשור של הפרדה מגדרית באקדמיה הישראלית בחסות המל"ג.אנומגיעים

 קבוע.לשהופךזמני

לגרוםבסופושליוםלשילובםשלבוגריהמח"ריםיצירתמסלוליםייעודיםלחרדיםנועדה .37

 .בעולםהכלכלהוהתעסוקההישראלי

להיכנס .38 תואר בעלי חרדים של קושי זיהינו המחקר "במהלך כי מצוין ההערכה במחקר

 העבודה. טים הלומדים במודל השמרני, כיוון קושי זה בולט במיוחד אצל סטודנלשוק

יה חילונית הוא מינימלי. כתוצאה מכך הכניסה לשוק ישהממשק שלהם עם אוכלוס

 העבודה שברובו המוחלט איננו חרדי או נפרד עשויה להיות "הלם תרבות"".

ש .39 יוצא ההפרדה המשך חרדים שאינם ללומדים החרדים הלומדים הבאבין בחומש גם

חודי,יעלהמטרהשלהשתלבותבחברההישראליתתוךשמירהעלאורחהחייםהייקשה

ולאיסייעלה.



התקדמות .40 חלה כי לקבוע יהיה ניתן שבהתקיימן דרך אבני כלל הגדירה לא המל"ג

משמעותית,המצדיקהביטולשלהסדריהפרדה.כך,למשל,ניתןלבחוןאתשעורהתעסוקה

 םחרדיםואתהמקצועותבהםהםמועסקים.שלגברי

בשעור התעסוקה של גברים חרדים. עובדה זו  2%ל שחלה עלייה בחמש השנים האחרונות  .14

, ולהוביל למערך שבו צריכה להוביל לשינוי משמעותי במתכונת פעולתם של המח"רים

. וסים נפרדיםההפרדה תתקיים רק במכינות ולא בלימודי התואר עצמם, ובוודאי לא בקמפ

 זליגת ההפרדה

 .42 מרץ בחודש הודיעה ולא2015המל"ג הלימוד בכתות רק להתקיים יכולה ההפרדה כי

 במעטפתכגוןבמעבדות,ספריה,קפטריהאומזכירות.

,דהיינוכיהפרדהמגדריתבוצעהמחקרההערכהקבעכילאהיתהעמידהמלאהביעדזה .43

 .נפרדותלגבריםונשיםבספריהאובקפטריהגםמחוץלכיתות,באמצעותשעות

אףהיבטזהמדגיםאתהקושיהקייםבמסגרתהנפרדת.בהינתןההפרדה,קייםקושיניכר .44

אסורה הפרדה לבין מותרת הפרדה בין קו בלתי,למתוח צניעות דרישות גםהטלת כמו

שהיא לפנינואפואגדרתמסגרתכמסגרתחרדיתהפועליוצאשלחוקיות, חלקלק. מדרון

 .דיםרפשלקמפוסיםנםיומקואףנימוקזהמחייבאתהפסקתשקשהלהתמודדעמו

 לבתהצעת המודל המש

המש .45 המודל רעיון הועלה החדשה, החומש הסטודנטיםתבתכנית ילמדו במסגרתו לב,

 החרדיםבקמפוסהאם)נטולההפרדה(אךזאתבמסגרתכתהנפרדת.

 .46 ביותר בעייתי הינו זה מודל הכללי,לטעמנו, הקמפוס לתוככי ההפרדה זליגת של במובן

 רמדוברבלימודיתוארשנערכיםבהפרדה,להבדילמלימודימכינה.כאש

עוד .47 יוכלו לא חרדים סטודנטים בהפרדה, כתות האם קמפוס בתוך ייפתחו שאם ברי

להרשותלעצמםללמודבכתותרגילות,בשלהלחץהחברתישיופעלעליהםללמודבהפרדה.

,בלימודיםהכללייםשלאחריהישתלבוהסטודנטיםהואיצירתשנתמכינההמידתיהפתרון .48

בתעסוקהוימנעאתההלםהתרבותיהבוגריםזהגםיקלעלהשתלבותמודל.ללאהפרדה

יותר מאוחר בשלב הקמפוס נפרדותבתוך כתות על מדובר המשתלב גםבמודל –)שהרי

 גםבמודלזהתישמרהפרדהביןהאוכלוסיההחרדיתלאוכלוסיההכללית(ולפיכך



סיכום

נ'עירייתרחובות,שדחהעתירהכנגדבנייתכוללחרדיסולודוך10907/04בג"ץבבפסקהדין .49

עמדההשופטתפרוקצ'יה על החובה להימנע מיצירת חומות בלבשכונתמגוריםחילונית,

חברתיות בין מגזרי החברה השונים ועל הצורך בויתורים הדדיים של כל מגזר, על מנת 

מהפרדהבמגורים,ויצירתכפישנפסקבאותומקרהכיישלהימנעלאפשר חיים משותפים.

 חברתיות בחומות עצמן המבודדות סגורות עוינות-קהילות הפליה, מעודדות הללו שכן

וניכורביןקבוצותשונותבחברה,שאינםמתיישביםעםרעיוןהתלכדותםשלכלמגזריהעם

 משותף חברתי –למפעל אין להשלים עם יצירת גטאות אקדמאיים ולאחר מכן כך

,אשרביניהםלביןיתרהאוכלוסיהיחצצוחומותגבוהותם, עבור המגזר החרדיתעסוקתיי

 ובלתיעבירות.

לטעמנו, הגיעה העת להפסיק את מתכונת פעילותם הנוכחית של המח"רים, שיוצרים  .25

איים מבודדים של הפרדה מגדרית והפרדה מהאוכלוסיה הכללית, העומדים בניגוד 

לשילוב הציבור החרדי באקדמיה באופן של שנת  לעקרונות היסוד של השיטה, ולפעול

שתהווה גשר בין הלימודים הנפרדים בבית הספר לבין שילוב בלימודים  –מכינה בהפרדה 

אקדמיים כלליים, ואשר תאפשר מעבר חלק יותר לעולם התעסוקה. זהו פתרון מידתי 

 שנותן מענה לצרכי החברה החרדית ומאידך עומד בתנאי החוק.

בודרב,בכ

לחובסקי,עו"ד-אורליארז

:העתקים
עו"דדינהזילבר,המשנהליועץהמשפטילממשלה)ייעוץ(

עו"דמריםכבהא,נציבתשוויוןהזדמנויותבעבודה
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המועצה להשכלה גבוההלכבוד 

שלום רב,

בשלוש השנים האחרונות אני משמשת כדיקנית הסטודנטים במכללה האקדמית הדסה 

 בירושלים. בשנים אלו נפתחו מספר תכניות לימוד לתואר ראשון לנשים ולגברים בקמפוס

המח"ר של המכללה. פתיחת תכניות הלימוד הללו מתיישבת עם חזון  שטראוס, קמפוס

להציע תכניות לימוד לתואר ראשון מכוונות קריירה ולשלב בהן סטודנטים המכללה: 

  מכול הקבוצות בחברה הישראלית באקדמיה.וסטודנטיות 

במסגרת תפקידי כדיקנית סטודנטים אני לוקחת חלק פעיל בעיצוב מדיניות המכללה בכול 

 השכלההנגשת ההנוגע להנגשת ההשכלה הגבוהה לקבוצות השונות בחברה הישראלית. 

והיא צעירים לקריירה מועילה ומתגמלת  בתהליך ההכשרה של הכרחיהיא שלב  הגבוהה

אקטיביות. בהנגשת השכלה גבוהה לקבוצות שונות יש לקחת בחשבון -משימה המחייבת פרו

את הצרכים הייחודיים של כל קבוצה ויש לעשות זאת החל משלב ההכנה ללימודים 

בחברה  לקבוצות מסוימותת מספר מכינות המיועדות במכללת הדסה פועלו, לכןאקדמיים. 

הלמידה בכתות נשים חרדיות. להישראלית ובכללן מכינות המיועדות לגברים חרדים ו

טבי יהומוגניות מאפשרת להתאים את מספר שעות הלימוד ואת דרכי ההוראה באופן מ

 .ללומדים ולהביא את מסיימי המכינות לעמידה בתנאי הקבלה של החוגים

מתיישבת עם שאיפתנו להיות מוסד לתואר ראשון  גםקיום מסגרת לימודים מיוחדת לחרדים 

החל משנת כשיר תרבותית: מוסד המקיים סביבת לימוד מכבדת ומותאמת ללומדים. 

רב  בחברהמקיימים השתלמויות בנושא כשירות תרבותית והוראה אנו הלימודים תשע"ה 

 של השונה התרבותי לרקע האקדמי הסגל לש המודעות על מנת להעלות את תתרבותי

 שוויון חוסר למנוע וזאת על מנתלמדידה והערכה להוראה ו םכלי כדי לתת לסגלו הסטודנטים

 ובין הסטודנטים והמרצים. לבין עצמם ע מן ההבדלים התרבותיים בין הסטודנטיםהנוב

לה שם בציבור החרדי  עשתההמסגרת בקמפוס שטראוס במהלך שלוש השנים האחרונות 

וכיום זהו  קמפוס המח"ר הגדול בארץ מבין המכללות הציבוריות. מספר הנרשמים ללימודים 

בקמפוס עולה משנה לשנה ומידי שנה מצטרפים למעגל הלומדים בוגרי מסגרות חרדיות 

שמרניות יותר. כל זאת הודות לכך שהלימודים בקמפוס הם בכתות נפרדות לגברים ולנשים. 

ב המכריע של הסטודנטיות והסטודנטים שלנו לא היו מגיעים כלל ללימודים גבוהים לולא הרו

 המסגרת הנפרדת המכבדת את אורחות חייהם. 



כמי שמלמדת בתכנית לנשים במדעי המחשב אני יכולה להעיד שהרצון של הסטודנטיות 

ודדות עם להצליח עז ולעתים קרובות הן נדרשות להתמודד עם קשיים לא מבוטלים בהתמ

נשים אלו מעוניינות החברה הקרובה בגלל בחירתן ללמוד שלא במסגרות המסורתיות. 

לרכוש מקצוע ולהשתלב בשוק העבודה כדי להבטיח לעצמן ולמשפחותיהן פרנסה. ניתן 

להשתלב בשוק העבודה גם לאחר לימודים לתעודת הנדסאי אולם  מים,, בתחומים מסויאמנם

שנים מקומות עבודה דורשים מהעובדים להרחיב את השכלתם  הניסיון מלמד שלאחר מספר

ולהשלים את הכשרתם לתואר ראשון. לשלב לימודי השלמה לתואר עם עבודה וחיי משפחה 

להתחיל בלימודי  לנשים חרדיותמסגרת לימודים נפרדת המאפשרת זו משימה קשה מאוד. 

דמנות הזלהן נותנת פחה, עם סיום התיכון, בשלב בו הן רק מקימות משתואר ראשון מיד 

  אמתית לרכוש השכלה שתאפשר להן למצות את פוטנציאל התעסוקה שלהן.

חשוב לזכור שקיומה של מסגרת מותאמת לחרדים אינה מונעת ממי שחפץ בכך ללמוד 

ניתנת לצורך לימודים גבוהים שהתמיכה הכלכלית במי שמוגדר כחרדי  משום בקמפוס מעורב

המח"ר  בתכניותהגידול המהיר במספר הלומדים ה בחר ללמוד. ללומד ללא קשר למסגרת ב

בשנים האחרונות מעיד על ההעדפה הברורה של הציבור החרדי. לכן לא ניתן להפריז 

, לפחות בטווח הקרוב, ויתור וויתור על תכנית זו משמע -המח"ר תכניותשל ן בחשיבות קיומ

  על שילוב חרדים בהשכלה גבוהה.

בברכה

 ד"ר שמחה רוזן

דיקנית הסטודנטים

simcha
Stamp
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 להרחבת שנתית הרב תוכניתתגובת עמותת "יוצאים לשינוי" ל

שפורסמה  החרדית לאוכלוסיה הגבוהה ההשכלה של הנגישות

 על ידי מל"ג/ות"ת
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רקע

 למגזר הגבוהה ההשכלה הנגשת בנושא מדיניותם את הציבור להערות פרסמו ת"ות-ג"מל 2016באפריל  24-ב

לכלכלה  הלאומית המועצה. לדעתנו, הנתמכת על ידי חוות דעת שהוגשו לות"ת על ידי iהקרוב לחומש החרדי

לו זקוקים כלל בוגרי סיוע , התוכנית המוצעת לוקה בחסר משמעותי והוא התייחסות לואקדמאים רבים

( הן בתוכניות המוצעות חילונים, מסורתים או דתייםשלהם כיום )ללא קשר למידת הדתיות החרדי  החינוך

ובן בטרמינולוגיה בה נעשה שימוש. במסמך זה אנו מציעים ראשית להשתמש בשפה ממנה ברור כי מדובר 

בבוגרי החינוך החרדי ולא רק בחרדים כפי שמתואר כעת ובנוסף, אנו מציעים תוכנית פעולה שתאפשר שילוב 

החרדי בקמפוסים תוך סיוע לכלל בוגרי החינוך החרדי ללא קשר למידת הדתיות שלהם  של בוגרי החינוך

 ניתן סיוע לבוגרי החינוך החרדי שעדיין מקיימים אורח חיים חרדי. לדעתנו, זהובה באותה המידה  ,כיום

לא להפלות לרעה את חבריהם לספסל הלימודים על רקע מידת הדתיות שלהם  אינטרס וחובה של המדינה

התוכנית מתבססת על נתוני תוכניות הסיוע לבוגרי החינוך החרדי שהינם חרדים ועל תוכנית הסיוע  .כיום

 תכניתהמטרת באוניברסיטה העברית.  כיום ליוצאי אתיופיה ולסטודנטים מהגזר הערבי כפי שהן פועלות

באמצעות אימוץ להעניק ליוצאי החינוך החרדי הזדמנות שווה להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה  נההי

אקדמי, מנגנוני קבלה חלופיים שאינם מבוססים על השכלה פורמאלית מוקדמת, ובאמצעות ליווי וסיוע 

 הראשון. חברתי וכלכלי במהלך המכינה והלימודים לתואר

בשנים האחרונות גדל מאד מספרם של יוצאי החינוך החרדי )להלן גם "יוצאים בשאלה" או 

"יוצאים"( שעזבו או מבקשים לעזוב את הקהילה החרדית שבה גדלו ולהשתלב בחברה הישראלית הרחבה. 

ממי שנולדו בחברה החרדית  8%-, כ20-40לפי מחקר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב בני 

. משמעות 10%-בשנים האחרונות האחוז אף גדל והגיע לכם לעזוב אותה. מניתוח הנתונים עולה שבוחרי

אף הולך ככל הנראה איש והיקף התופעה  1,000-1,300הנתונים היא שבכל שנה עוזבים את הקהילה החרדית 

 .מתרחבו

הנובעים, בראש לשעבר המעוניינים לרכוש השכלה גבוהה ניצבים מכשולים רבים, -בפני חרדים

ובראשונה, מהעדר כמעט מוחלט של השכלה פורמאלית. אחוזי זכאות מחרידים לתעודת הבגרות, והעדר 

למידה שיטתית של מקצועות יסוד דוגמת אנגלית ומתמטיקה, הופכים את משימת העמידה ברף הקבלה 

לה גבוהה בכלל )המבוסס על שקלול ציוני בחינות הבגרות והבחינה הפסיכומטרית( למוסדות להשכ

 ולאוניברסיטאות בפרט, לכמעט בלתי אפשרית מבחינתם.

חוויה יתר על כן, גם יוצאים שהצליחו להתגבר על מחסום הקבלה הראשוני, נאלצים להתמודד עם 

אלמנט המוסיף מימד של קושי  -לחלוטין מזה שאליו הורגלו  ממשית של "הגירה" אל מרחב תרבותי שונה

האקדמיות השגרתיות. קושי זה אף מתעצם על רקע הבדידות שחווים רבים להתמודדות עם המטלות 

מהיוצאים בשל העדר מעגל חברתי רלוונטי, ובשל נטיית המשפחות החרדיות לנתק )ולמצער, לצמצם( את 

i הקרוב  לחומש החרדי למגזר הגבוהה ההשכלה הנגשת בנושא מדיניותם את הציבור להערות מפרסמות ת”ות-ג”מל
http://che.org.il/?p=39877  

http://che.org.il/?p=39877
http://che.org.il/?p=39877
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קשריהן עמם בעקבות "חציית הקווים". זאת ועוד, בניגוד לסטודנט הממוצע שנהנה מתמיכה משפחתית 

אם בשל מצבן הרעוע של  -שבו יוכלו להיעזר יוצאי החינוך החרדי אין כל גב כלכלי לבמהלך הלימודים, 

 ה"נוטש". ןמשפחותיהם החרדיות, ואם )במקרים חמורים יותר( בשל התכחשות המשפחה לב

קשה להעריך את כמות היוצאים בשאלה המשלימים את השכלתם וקשה עוד יותר להעריך את כמות 

העמותות  בהתבסס על הערכה מושכלת של. קר שיטתי אשר בחן את הנושאבהיעדר מח המעוניינים בכך

יוצאים בשאלה מתחילים לימודים במכינה  100-150-כבשנים האחרונות העוסקות בסיוע ליוצאים בשאלה, 

, מרביתם בלימודים לתואר מתוכם ממשיכים ללימודים במוסד מוכר 80-100-קדם אקדמית בכל שנה וכ

ם אחרונות חלק גידול משמעותי במספרים זאת למרות חסם מרכזי של רבים מהיוצאים בשני. עם זאת, ראשון

בהעדר סיוע כלכלי וליווי אקדמי להשלמת הפערים שצברו מהעדר לימודי ליב"ה בגיל תיכון ומהעדר תמיכה 

-כל יוכל להוביל תוך עשור אנו מעריכים שסיוע מתאיםלפיכך, . כלכלית של ההורים ברוב מוחלט של המקרים

 שימשיכו לתואר ראשון בכל שנה. 400-תלמידים במכינה ומתוכם כ 600

עם מוסדות חלו מספר שינויים בעקבות שיתוף פעולה של עמותת יוצאים לשינוי ות ההאחרונים בשנ

במכינות ייסדה תוכנית הוליסטית לסיוע וליווי של יוצאים בשאלה  העבריתהאוניברסיטה להשכלה גבוהה. 

במוסד, המרכז הבינתחומי פועל לגיוס משאבים ולהפעלת תוכנית סיוע עבור יוצאים  לתואר ראשוןובלימודים 

ומוסדות נוספים בוחנים את האופציה לפתח תוכניות דומות במוסדות שלהם זאת לצד  בשאלה בימים אלו

 תחילתה של מודעות לתופעת היציאה בשאלה ולצרכיהם של היוצאים בשאלה.

התוכנית

עבור בוגרי החינוך החרדי שאינם במהלך הלימודים  הוליסטי סיועמוצעת כוללת הקמת מערך התוכנית ה

. התוכנית מבוססת על מודל שפעל במהלך שנת הלימודים תשע"ו בכלל המוסדות להשכלה גבוההחרדים 

סיוע אקדמי, חברתי יזכו במהלך לימודיהם ל. הסטודנטים יוצאי החינוך החרדי באוניברסיטה העברית

לכלי. התוכנית תיתן דגש רב על מתן מענה ל"נופלים בין הכיסאות" יוצאי החינוך החרדי שלמדו במוסדות וכ

שאינם מוכרים, דוגמת סאטמר, וכן סטודנטיות שלמדו בחינוך חרדי שאמנם מעניק להם בסיס טוב יותר מזה 

של חבריהם לספסל דומה לזה /או שניתן לגברים בקהילתם, אך עדיין רחוק מלהיות איכותי, מספק ו

 הלימודים.

קדם אקדמית המכינהכנה ל

בשנים האחרונות הבחנו בשני אתגרים מרכזיים העומדים בפני המעוניינים להשלים את השכלתם במכינות, 

ובמידה מסוימת קשורים זה בזה. הראשון קשור ללימודי האנגלית והמדעים המדויקים הדורשים זמן רב 
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מספק. והשני הינו האתגר הכלכלי ואי הביטחון של המועמד בדבר זכאותו למלגה, לתרגול ופנאי נפשי ורגשי 

 .גובהה והמועד בה הוא יזכה בה. לפיכך אנו ממליצים לתת דגש רב על פיתוח פתרונות הולמים לסוגיות אלו

שמיועדת לחסרי תעודת בגרות  לקדם המכינהאותם קורס ייעודי לבוגרי החינוך החרדי המכין  ייסוד

. הקורס ייועד ליוצאים ויוצאות שאין להם השכלה כלל ויש להם פחות סדות חינוך הכוללים לימודי ליבהממו

יחידות בגרות. יוצאים יוכלו להתקבל למכינה ולקדם המכינה ללא פסיכומטרי, זאת בתנאי שבסופו של  7-מ

דות( תתקיים תוכנית מוס 5-6אנו מציעים כי במספר מוסדות בפריסה ארצית ). יעמדו בתנאי הקבלהדבר 

מקיפה שתכלול מלגות וליווי משמעותי עבור בוגרי החינוך החרדי על מנת לגשר על הפערים שהם צברו בשל 

 העדר לימודי ליבה במוסדות הלימודים שלהם בגילאי בית הספר.

על מנת להתמודד עם האתגרים העומדים בפני בוגרי אוכלוסייה זו אנו מבקשים להקציב מסגרת 

מתן תוספת שעות ללימודי אנגלית ומדעים ומתן פתרונות למימון הלימודים  ייחודית ומימון מספק עבור

ולמלגות מחיה אשר יאפשרו למועמדים עוד קודם לתחילת הלימודים להבין למה וכמה הם זכאים. בנוסף, 

הלימודים לאור מבנה יוצאות בשאלה אינן זכאיות לסיוע, זאת למרות שיש להן פערים מול חברותיהן לספסל 

יחידות בגרות  9החינוך החרדי, אשר גם לנשים הינו מוגבל מאוד )ולא לחינם מבחני החוצ"ים מוכרים כעד 

אקדמי הן במהלך הלימודים במכינה והן התוכנית תכלול סיוע ואינם כוללים מקצועות מדעיים(. לפיכך, 

 .החרדינשים בוגרות החינוך עבור  גם במהלך הלימודים לתואר

לסיוע אקדמי באמצעות מורים פרטיים הממונים על  יםזכאמערכי סיוע נוספים, תלמידי המכינה יהיו 

מתן דגש תוך הרחבתו לתלמידי מוסדות שאינם מוכרים ולנשים בוגרות החינוך החרדי וידי התקצוב הקיים 

ע נוספות על הזכאות ממשרד יינתנו מלגות מחיה/סיו . בנוסף,על אתגר האנגלית והמקצועות המדעייםמיוחד 

בשל הפערים של סטודנטים אלו בהשתלבות  מקרי חרום.בהביטחון או משרד החינוך לאלו שאינם זכאים ו

במהלך שנת הלימודים במכינה במערכת החינוך ובשיטות הלימוד בחברה הכללית, סטודנטים אלו יהיו זכאים 

 בבחינות. 25%של  לתוספת זמן

לימודים לתואר ראשון

מנגנוני קבלה

הסדרת מנגנוני הקבלה ליוצאים בשאלה בוגרי החינוך החרדי תכלול התאמה של מערכי הקבלה הרגילים 

התאמה לתוכניות לסטודנטים יוצאי והחריגים הקיימים כיום לצרכיהם ומאפייניהם של היוצאים בשאלה. 

גרת ערוץ זה יינתן משקל אקדמית; במס-קבלה על בסיס הישגים במכינה קדםתאושר אתיופיה ולחרדים, 

רב יותר ליציאה בשאלה  משקל כמו כן, יינתןעיקרי לציוני המכינה, המעידים על כישורי הלמידה של המועמד. 

בנוסף, תתבצע קבלה של יוצאים בניקוד המבוצע על ידי "ראויים לקידום" ובקבלה באמצעות ועדות חריגים. 

במוסדות אוניברסיטאות על בסיס הישגי המועמד "אפיקי מעבר", המאפשרת קבלה ל בשאלה באמצעות
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האוניברסיטה הפתוחה )שבה יכולים היוצאים להתחיל את לימודיהם גם בהעדר אקדמיים אחרים, בהם 

ערוץ קבלה ייעודי שבמסגרתו תוקצה מכסת מקומות  בנוסף, יוקם תעודת בגרות( או על בסיס תעודת הנדסאי.

 . )כפי שיפורט בהמשך( י הלימוד באוניברסיטאותחוג בכללקצובה ליוצאי החינוך החרדי 

סיוע בלמידה ובהסתגלות ללימודים לתואר ראשון

סיוע הוליסטי הכולל את הממדים האקדמי, הכלכלי והחברתי, ובכך יאפשר ליוצאים וליוצאות בשאלה בוגרי 

)מבוסס  ון בהםהחינוך החרדי להשתלב בצורה טובה בלימודים לתואר הראשון ולמצות את הפוטנציאל הטמ

 .על תוכניות הסיוע ליוצאי אתיופיה ולסטודנטים ערבים המופעלות באוניברסיטה העברית(

בוגרי החינוך החרדי בכלל ויוצאים בשאלה בפרט מגיעים ממרחב תרבותי וחברתי רחוק  אוריינטציה

משמעותית מהמוסדות להשכלה גבוהה, ולרוב הינם הראשונים במשפחתם בהשכלה הגבוהה. לפיכך, אנו 

)בדומה למבוצע כיום עבור סטודנטים ערבים בחלק אוריינטציה מורחבת ימי מציעים לקיים עבורם 

ומותאמת  להשכלה גבוהה, האוריינטציה תבוצע בסיוע וייעוץ של נציגי עמותת יוצאים לשינוי(מהמוסדות 

 שתאפשר להם להתגבר על הפערים הללו ולהתחיל את שנת הלימודים כשווים בין חבריהם לספסל הלימודים. 

בשל הפערים והזמן הרב הנדרש להשלים פערי שפה ופערים בתחומי  אנגלית ומקצועות מדעיים

להשקיע בסוגיה זו מאמץ נוסף על מנת  מציעיםלימוד המדעיים )פיזיקה, כימיה, מתמטיקה וביולוגיה(, אנו ה

לאפשר ליוצאים בשאלה להשלים את הפערים בצורה טובה יותר. יינתנו קורסי העשרה ייחודיים באנגלית 

 מים ליוצאים בשאלה. וסיוע פרטני באמצעות שיעורי עזר אישיים וקבוצתיים המותא ובמקצועות המדעיים

יהיו חונכים שהם סטודנטים מצטיינים משנים מתקדמות  וסטודנטיות לסטודנטים סיוע אקדמי

בתחום הלימודים, באמצעות הקצאת סכום מספק מהתקציב הייעודי של הות"ת לסיוע לבוגרי החינוך החרדי 

 בכל שנות הלימודים לתואר הראשון )על פי תנאי הזכאות בנהלי הות"ת(. 

ימונה בעל תפקיד האחראי על ריכוז הטיפול בזכויות וצרכי יוצאים בשאלה במוסד בכל מוסד  ייעוץ

הלימודים, זאת על מנת לוודא מיצוי זכויות וטיפול במקרים פרטניים ו/או חריגים בהם נדרשת התערבות 

 "מומחה" בתחום. 

טים רבים, ביחוד בשנתם סטודנ שירותים פסיכולוגיים, אבחונים לליקוי למידה וסדנאות למידה

הראשונה ללימודים נזקקים לתמיכה וסיוע בהתמודדות עם הלימודים, הלחץ והמעבר לחיים עצמאיים. 

בהקשר זה מצאנו כי בוגרי החינוך החרדי נוטים לפנות במידה משמעותית פחות בשל העדר מודעות לסוגיות 

ת נוספות ולכן אנו מעוניינים לאפשר מתן סיוע אלו בחברה החרדית וממגוון סיבות חברתיות, אישיות וכלכליו

 לאלו הצריכים בו. 

עבור מקרים חריגים בהם יש צורך במתן סיוע,  מלגות חרום כלכליות ומלגות למימון מגורים במעונות

 ועל פי החלטת המוסד האקדמי.
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חרדי בוגרי החינוך ה לתואר )בנוסף לתקופת המכינה( הראשונה שנת הלימודיםבמהלך  תוספת זמן

בשל הפערים הרבים שיש להם  לבוגרי החינוך החרדיבבחינות  25%תוספת זמן של ל יהיו זכאים

 )באוניברסיטה העברית זכאות זו עוגנה בתקנות בשנה"ל תשע"ה(. 

תוכנית מצויינות

להפעיל תכנית מצוינות סבורים כי יש , אנו עבור כלל היוצאים בשאלהבמקביל לאימוץ מנגנוני סיוע וקבלה 

-ל 15ייעודית ליוצאי החינוך החרדי. תכנית זו תופעל באחד ממוסדות הלימוד בארץ וישתתפו בה מדי שנה בין 

, בדומה לתוכנית "שלוחי ציבור" לסטודנטים חרדים הפועלת באוניברסיטה העברית, ולתוכנית סטודנטים 20

מטרת התוכנית תהיה לספק . אילן-ובאוניברסיטת ברפויירשטיין ליוצאי אתיופיה באוניברסיטה העברית 

ליווי וסיוע מקיפים וכוללים, המאפשרים להשקיע את מרבית מרצם וזמנם של המשתתפים בה בלימודים, 

בלא דאגות כלכליות ומיועדת לסטודנטים הלומדים בתוכניות אינטנסיביות שאינן מאפשרות עבודה 

תכלול קבלה של סטודנטים אשר הצטיינו התוכנית פואה(. )פסיכולוגיה, מדעים עיוניים, ותחומי הר

החל משלב הקבלה לאוניברסיטה, תספק להם סיוע אקדמי וחברתי במהלך  םתותלווה אבלימודיהם במכינה, 

 לימודיהם, ותבטיח להם תמיכה כלכלית הולמת. 

קצועות התוכנית תכלול ימי אוריינטציה ייעודיים, קורסי קיץ מסובסדים בשפה האנגלית ובמ

המדעיים, מלגות לימודים ומלגות מחיה וכן ליווי אקדמי וחברתי על ידי סטודנטים מצטיינים משנים 

מתקדמות בתחום הלימודים שלהם אשר יסייעו להם בהתמודדות עם המטלות האקדמיות. בנוסף, ייטלו 

והחברתית חברי התוכנית חלק בפרויקט מנהיגות אקדמית וחברתית שיסייע להשתלבותם התרבותית 

 באוניברסיטה העברית, ויתרום לטיפוח אסרטיביות ומנהיגות חברתית בקרבם.
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תקצוב שנתי )בש"ח( לסטודנטים בוגרי החינוך החרדי 

התוכנית כוללת הצעה לליווי וסיוע עבור כל בוגרי החינוך החרדי במוסדות להשכלה גבוהה, אנו מעריכים כי 

בשאלה בכלל שנות הלימודים לתואר בכלל מוסדות ההשכלה הגבוהה סטודנטים יוצאים  200עד  150ישנם 

 סטודנטים בשנה. 100-בישראל, ובמכינות עוד כ

תלמידי מכינות

תשע"ט תשע"ח תשע"ז עלות לסטודנט

100120140מספר סטודנטים משוער

ii5,000500,000600,000700,000סיוע אקדמי אישי

iii1,45034,80034,80034,800אבחון לקויי למידה

iv1,80054,00054,00054,000שירות פסיכולוגי

v17,0001,700,0002,040,0002,380,000מלגת שכר לימוד

vi17,5001,750,0002,100,0002,450,000מלגת מחיה

4,000120,000120,000120,000סיוע חרום כלכלי

 ייעוץ והכוונה אישית
רבע משרה 

למכינה

רבע משרה 

למכינה

רבע משרה 

למכינה

 רכז התוכנית
חצי משרה 

למכינה

חצי משרה 

למכינה

חצי משרה 

למכינה

vii 46,750 4,158,900 4,948,920 5,738,940סה"כ תקציב מוערך לשנה

viii2,915,0003,498,0004,081,000סה"כ תקציב קיים

1,243,9001,450,9201,657,940סה"כ תקציב נדרש

ii פי מימון נוכחי לבוגרי החינוך החרדי. ללא תוספת תקציב, על 
iii סטודנטים בשנה. 30עבור  ,₪ 1,160 מעלות האבחון בסכום של 80% , הבקשה הינה לסבסוד1,450₪ עלות אבחון 
iv  סטודנטים  30, עבור ₪ 1,440 מעלות הטיפול בסכום של 80% , הבקשה הינה לסבסוד1,800₪ מפגשים לסטודנט הינה 10עלות

 בשנה.
v מומן על ידי משרד הביטחון או משרד החינוך, נבקש השלמה לאלו שאינם זכאים.לרוב מ 

vi לרוב ממומן על ידי משרד הביטחון או משרד החינוך, נבקש  חודשי לימודים ובחינות. 14בחודש לסטודנט עבור  1,250₪ לפי
 השלמה לאלו שאינם זכאים

vii  עלות משרת יועץ ורכז לכל מכינה.כולל סכומים ממונים במסגרת תוכניות קיימות. לא כולל 
viii ממשרד החינוך ומשרד הביטחון. יינתןמעלות שכר הלימוד ומלגת המחיה  %70אנו מעריכים כי . תוקצבסיוע אקדמי מימון ל 
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טודנטים לתוארס

תשע"ט תשע"ח תשע"ז עלות לסטודנט

150180200מספר סטודנטים משוער

ix2,500-5,000540,000648,000720,000סיוע אקדמי אישי

x50040,00040,00040,000סדנאות תמיכה וליווי חברתי

סדנת מיומנות למידה מותאמת 

 לבוגרי החינוך החרדי 
50025,00025,00025,000

xi1,45034,80034,80034,800אבחון לקויי למידה

xii1,80054,00054,00054,000שירות פסיכולוגי

xiii10,1981,223,7601,468,5121,631,680מלגת שכר לימוד

xiv3,00090,00090,00090,000מלגת מעונות

xv4,000120,000120,000120,000סיוע חרום כלכלי

 ייעוץ והכוונה אישית
רבע משרה 

למוסד

רבע משרה 

למוסד

רבע משרה 

למוסד

 רכז התוכנית
חצי משרה 

למוסד

חצי משרה 

למוסד

חצי משרה 

למוסד

xvi 21,448 2,127,710 2,480,492 2,715,680סה"כ תקציב מוערך לשנה

xvii1,396,6321,675,9581,862,176תקציב קיים סה"כ

731,078804,534853,504סה"כ תקציב נדרש

ix גברמה  50%-' ובברמה  20% ברמה א', 30% כי התפלגות הסטודנטים בוגרי החינוך החרדי תהיה מבוסס על ההנחה .' 
x  5,000 משתתפים 10-סדנה עבור כעלות כל ₪. 

xi סטודנטים בשנה. 30עבור  ,₪ 1,160 מעלות האבחון בסכום של 80% , הבקשה הינה לסבסוד1,450₪ עלות אבחון 
xii  סטודנטים  30, עבור ₪ 1,440 מעלות הטיפול בסכום של 80% , הבקשה הינה לסבסוד1,800₪ מפגשים לסטודנט הינה 10עלות

 בשנה.
xiii  סכום זה כולל השלמה  משכר הלימוד. 80% , אנו מבקשים סבסוד של10,198 הינה)נכון לשנה"ל תשע"ו( עלות שכר לימוד

 לזכאות מקרן קמ"ח ומלגת מרמנת של משרד החינוך.
xiv  סטודנטים בשנה. 30עבור 
xv  סטודנטים בשנה. 30עבור 

xvi  משרת יועץ ורכז לכל מוסד.כולל סכומים ממונים במסגרת תוכניות קיימות. לא כולל עלות 
xvii להענקתו.תוביל אכיפה על מרמנת וקמ"ח ושכר לימוד קיים מעלות  %70אנו מעריכים כי . מימון לסיוע אקדמי תוקצב 
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 xviiiבוגרי החינוך החרדי 20עבור תקצוב נוסף עבור תוכנית מצוינות 

תלמידים 20סכום כולל למחזור של  סכום לתלמיד )מכינה ותואר(

xix 66,0001,320,000סיוע בשכר דירה

66,0001,320,000 מלגת מחיה

6,000120,000 לפטופ וספרי לימוד

10,000--- סדנת הכנה לתואר ראשון

20,000---מלגות חרום למקרים חריגים

50,000--- רכז תוכנית

50,000--- מחקר מלווה

138,0002,890,000 סה"כ 

הערכת האפקטיביות של התכנית

בחודשים האחרונים פורסמו מספר מחקרים על ידי גופים שונים לגבי הפערים בהכנסה בין חרדים לחילונים. 

לפערים אלו נתנו הסברים רבים אך ברור כי חרדים מרוויחים פחות מחילונים במידה משמעותית, ההבדלים 

ם בעלי תארים. יוצאים הינם גם בקרב גברים וגם בקרב נשים, גם בקרב בעלי תארים וגם בקרב אלו שאינ

בשאלה שונים מחרדים במובן זה שברצונם להשתלב ולקחת חלק במקומות עבודה רגילים, כמו כלל 

החילונים, עם זאת, לצערנו בשל הפער שהם צברו במהלך הלימודים במוסדות חרדיים בשל העדר לימודים 

מההורים )אשר גם אלו מהם ליב"ה ברובם המוחלט מקשה על השלמת הפערים, והעדר התמיכה בכלכלית 

אקונומי הנמוך של חרדים( מתקשים להשלים את -שהיו מעוניינים אינם יכולים לסייע בשל מצבם הסוציו

הפערים, להפוך לאזרחים יצרנים ולמצות את הפוטנציאל הטמון בהם לרווחתם ולקידום החברה בה הם 

 חיים. 

מאפשר לנו להעריך את  ג"מל עבור שבוצע החרדי החינוך לבוגרי חומש לתוכנית הערכה מחקר

 פוטנציאל בעל הינו בהשכלה החרדי החינוך בוגרי שילובהאפקט של  בבחינת xxהאפקט של תוכנית זו.

 והגשמה יותר גבוהה שכר, חברתית מוביליות לו המאשר ידע בצבירת הפרט ברמת הן רבים חיוביים לאפקטים

xviii .חלק מהסכומים ניתן לגייס ממקורות קיימים באמצעות עידוד השתתפות בתוכניות דוגמת שוליך, הישג, קרן אייסף ואחרות
xix 1,500  *14  = לתלמיד למכינה  66,000, סה"כ 15,000=  חודשים לכל שנת לימודים לתואר 10*  1,500-במכינה, ו 21,000חודשים

 ובר אילן. , תל אביבתוכנית ליוצאי אתיופיה הפועלת בימים אלו באוניברסיטה העבריתמבוסס לאחר התאמות ל ולתואר.
xx גלעד ר”ד: החוקרים י”ע נכתב אשר הבא לחומש והמלצות הקודם בחומש ת”ות-ג”מל פעילות בנושא חיצוני הערכה מחקר: מתוך 

 .רגב איתן ומר כהנר לי ר”ד, מלאך
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 ח"מהדו העולים הנתונים. ותורם יצרן לאזרח הפיכתו באמצעות ולמדינה ככלל לחברה בתרומה והן עצמית

, שקלים 5,166 על עמדה אקדמאים שאינם חרדים גברים של מעבודה הממוצעת החודשית הכנסתם" כי עולה

(. אחוז 126 של פער) שני תואר לבעלי 11,666-ו(, אחוז 69 של פער) ראשון תואר לבעלי שקלים 8,710 לעומת

 לעומת, שקלים 4,875 על מעבודה הממוצעת החודשית ההכנסה עמדה אקדמאיות שאינן חרדיות נשים אצל

(". אחוז 91 של פער) שני תואר לבעלות שקלים 9,288 -ו(, אחוז 52 של פער) ראשון תואר לבעלות שקלים 7,391

 הכנסותיהם על חיובית השפעה ישנה האקדמית להשכלה זה במקרה גם, רבים ממחקרים כיודע, כלומר

לפיכך, השקעה של הסכום המוצע בתוכנית זו ביוצאים בשאלה )אשר . כאחד ונשים גברים של החודשיות

מקבל שנים לחברה ולמשק בדמות הכנסה עצמאית של תוך מספר לחלקו קיימים מקורות מימון( תוחזר 

כעמותה שחבריה ופעילה יוצאים בשאלה אשר  למשק ולמחקר. ותרומהתעסוקה איכותית  אפשרויות, הסיוע

חלק ניכר מהם עברו את המסלול האקדמי והצליחו להשתלב בחברה ובכלכלה הישראלית אנו סבורים כי 

ההערכה המוצגת שמרנית וכי סביר להניח כי התפוקה והתועלת של תוכנית זו תהיה מהירה וגדולה 

 .xxiמשמעותית

סיכום

ר את השתלבותם של בוגרי החינוך החרדי במערכת ההשכלה הגבוהה בצורה מטרתה של תוכנית זו הינה לאפש

. התוכנית מתבססת על תוכניות דומות הקיימות הטובה ביותר תוך התחשבות בצרכים הייחודיים שלהם

. כיום קיימת אפליה מובנית ייצוג בהשכלה גבוהה, יוצאי אתיופיה וערבים-ומופעלות עבור קבוצות בעלות תת

החינוך החרדי שהינם חרדים לאלו שאינם חרדים בתוכניות הסיוע בשונות המאפשרות קבלה, סיוע בין בוגרי 

וליווי לסטודנטים אשר הינם חרדים עדיין אך כמעט ואינן מאפשרות סיוע דומה לחבריהם לספסל הלימודים 

ה לאוכלוסייה אשר בחרו אורח חיים שאינו חרדי. תוכנית סיוע זו תאפשר הנגשה של מערכת ההשכלה הגבוה

זו, תמנע נשירה מטעמים חיצוניים לעצם יכולות הלמידה ותאפשר לחברי אוכלוסייה )הולכת וגדלה( זו 

הזדמנות להשתלב בחברה ולמצות את הפוטנציאל הטמון בהם. בוגרי החינוך החרדי שאינם חרדים מעוניינים 

ל את עצמם ולקדם את החברה בה להשתלב בחברה הכללית כפרטים פרודוקטיביים וככאלו שביכולתם לכלכ

שילוב של מסלולי קבלה שאינם פוסלים את יוצאי החינוך החרדי על הסף בשל העדר השכלה הם פועלים. 

תומכת, יעניק ליוצאים הזדמנות הוגנת לממש את  -אקדמית, חברתית וכלכלית  -פורמאלית, ויצירת מעטפת 

 ייחודית של "מהגרי תרבות" אלה.יכולותיהם, ויעשיר את השיח האקדמי בנקודת המבט ה

xxi ,תואר  בהצטיינות םסייהוא . 20גדל בחברה החרדית ולמד בישיבה עד גיל משה שנפלד,  ,מחברי מסמך זה: יו"ר העמותה כדוגמה
מפתח אלגוריתמים בחברת מובילאיי וסטודנט  וכיוםראשון תלת חוגי בפיזיקה, מתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית, 

, בוגר18יוסי דוד, גדל בחברה החרדית עד גיל רכז השכלה ואקדמיה בעמותה,  .לתואר שני במדעי המחשב באוניברסיטה העברית
 אוניברסיטה העברית ודוקטורנט מצטיין בתקשורת פוליטית באוניברסיטה העברית.תואר שני בהצטיינות ב



 בית הספר לחינוך    
 שם חיים וג'ואן קונסטנטינר-על   

THE JAIME AND JOAN 
CONSTANTINER SCHOOL OF 
EDUCATION 

 השכלה גבוהה לחרדים ...תכנית חומש –תגובה למסמך 

 מספר נקודות מבט:תוך קראתי בעיון המלצות הוועדה וניתוחיה מ

הצעירים (ואני מתייחס לגברים) בעלי כישורים המתאימים החשש מהשארתם של החרדים  .א

למקצועות השירותים הבסיסיים ומקצועות טכניים פשוטים, שתוביל לפגיעה הן בציבור זה והן 

 בכלכלה הלאומית.

חוויותיהן של חרדים צעירים ששאפו לצאת מ"הגטו" החרדי וללמוד באקדמיה כחרדים נאמנים  .ב

תי הן באמצעות שיחות אישיות עם חרדים צעירים בשנות לחברתם. חוויות אלו להן נחשפ

ם על חרדים העשרים ותחילת שנות השלושים לחייהן והן באמצעות קריאה רבה בכתבים רבי

 שנכתבו בעשור האחרון, מלמדות על הקשיים הרבים עמם מתמודדים חרדים באקדמיה.

של חרדיות לתארים מתקדמים באוניברסיטה (מהזרם הליטאי או התנסות אישית בהנחייתן  .ג

 החסידי). 

 –מחקר איכותני ראשוני על החינוך החרדי לבנים בשלב תלמוד תורה בקרב בוגרי חינוך זה  ביצוע .ד

המחקר מפורסם בכתב עת "עיונים במנהל ובארגון החינוך" אברכים וחרדים מודרניים כאחד. 

)2016 .( 

איים בהם הזהרתי מפני המשך ההתנתקות בין חרדים לשאר היהודים החיים טורים עיתונכתיבת  .ה

 בישראל ומשמעותה לדורות הבאים, ובכלל זה למלחמת אזרחים חס ושלום.

בעקבות ניסיוני והתעמקותי עד כמה שניתן במאפייניה של חברה זו אני מעלה את התהיות/הצעות 

 הבאות:

אקדמיה" וכל עוד המצב הפוליטי בישראל נותר בעינו בבחינת "אנטי מהווה החינוך החרדי לבנים  .א

ולראייה אחוז  ,הסיכוי לשנות חינוך זה אפסי. מכאן שמטרות התכנית צריכות להיות ריאליות

הפורשים מתכניות אקדמיות במדעים ובטכנולוגיה מגיע לשני שליש ומעלה (ראו עבודותיו של 

יוכלו להשלים הפער ולחייבם להיות כמו לופו). האם לוותר? לא. האם להאמין שהחרדים יעקב 

כולם? גם לא. מכאן, שתנאי להצלחתה של תכנית שילוב חרדים היא הצבתן של מטרות ריאליות 

והכרה בצורך באפליה מתקנת (ללא פשרות בנושא איכות הלימודים). אפליה מתקנת מחייבת 

נים דומים אך שונים לית, מתמטיקה ומדעים כתנאי להמשך וקריטריומכינות משמעותיות באנג

למשל, זמן רב יותר להוכחת היכולות, כניסה עם ציון נמוך יותר על תנאי, מתן  –לקבלת חרדים 

 מועדי מבחן נוספים, כיתות קטנות יותר, ליווי אישי במסגרת פר"ח וכיוצא בזה.

המתחרים הגדולים ביותר של מוסדות להשכלה גבוהה השואפים לגייס סטודנטים חרדיים הם  .ב

וללים לגברים נשואים (מרבית החרדים בהשכלה גבוהה נשואים). כיצד ניתן להתחרות הכ

בכוללים כל עוד תקציב המדינה מעניק הטבות רבות כל כך לבחור חרדי הבוחר להיות רשום 

 בכולל? כאן לדעתי מתחייב שילוב של שיווק נכון והתנהלות חכמה ונכונה.



לצעיר החרדי החפץ לעזוב את הכולל וללמוד לא הודגשה מספיק התרומה  – לגבי השיווק .ג

באקדמיה. אמנם אין להשוות האקדמיה לכולל מטעמים תרבותיים ופוליטיים אך הדגשת 

תועלות האישיות של בוגרי האקדמיה מחייבת מחשבה מעמיקה נוספת, שהרי מה שמובן מאליו ה

 בחברה הכללית אינו מקבל פרשנות דומה בחברה החרדית.

בניגוד לאלה הסבורים כי יש להימנע מהפרדה בין נשים לגברים בכיתות או  .התנהלות נכונה .ד

כי יש להתאים הלימודים עד כמה שניתן  הגורסיםבספריות, אני דווקא מחזק את ידיהם של אלה 

לעולמם של החרדים עצמם. אני מסתמך על הניסיון בעולם ביציאתן של נשים לעבודה ניהולית; 

ץ להתמודד עם לחצים חברתיים רבים ולשלם מחירים כבדים אך הדור הראשון של הנשים נאל

לכן, יש לסייע לפורצי הדרך בכל דרך הדורות שבאו לאחר מכן צלחו המשימה ביתר קלות. 

אפשרית ולהתאים האווירה והארגון לעולמם. התעקשות על שינוי תרבותם תוביל לבלימת 

י חרדים צעירים שסיימו לימודיהם התהליך המבורך. נתבקשתי להדגיש ממד זה דווקא על יד

 הממלכתי דתי ושוחחו איתי על לימודיהם. במכללות שונות השייכות לזרם

אחד המחסומים הבולטים בהצלחתם של חרדים בלימודים הגבוהים (ללא קשר לפקולטה בה הם  .ה

לומדים) נוגע בשפה האנגלית. ייטיב אם תכנית החומש תציע כלים יצירתיים לקידום שפה זו 

בקרב הסטודנטים בשלב המכינה. אחד המחסומים בנוגע לכך הוא העדר שפה שנייה בגיל הצעיר 

אך למרבה השמחה חרדים רבים דוברים עברית ואידיש ודו לשוניות זו תעמוד לזכותם בבואם 

 ללמוד את השפה האנגלית בפעם הראשונה בחייהם לאחר גיל עשרים. 

על הקמת מכללות לחרדים בלבד היות והנפגעים יחד עם זאת, אסור להתפשר על איכות או  .ו

העיקריים יהיו החרדים הצעירים עצמם. הניסיון בעולם מראה כי מוסדות אקדמיים המשרתים 

בעיקר אוכלוסיית מיעוטים אינם זוכים להערכה רבה בשוק העבודה ונתפסים כמוסדות 

כללה) נחסמת ויש לתת "נחותים". מצד שני, גישתם של חרדים רבים לאוניברסיטה (בניגוד למ

בעצה אחת עם ראשי האוניברסיטאות. מציע לחשוב על "דרך את הדעת על שיפור נגישותם זו 

הקמת קולג' בסמוך לאוניברסיטה (או בתוכה) שיהיה מיועד לחרדים ולדתיים  –שלישית" 

החפצים בחינוך נפרד בדיוק כפי שקיים היום במערכת החינוך הממלכתית דתית והחרדית. 

 לג' יאפשר ניתוק והתחברות כאחד. הקו

ולבסוף יש לתת את הדעת על גיוסם של מרצים, חברי סגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות להוראה  .ז

במסגרות המלמדות חרדים בלבד ולהדגיש השליחות הלאומית של עיסוק זה. אך גם כאן תנאי 

ים המחייבים להצלחה הוא הכשרתם של המרצים לתרבות החרדית, לשיח הייחודי, לנימוס

 ולשפה "הנכונה". מציע להרחיב בנושא זה קמעה.

 אשמח להרחיב בעל פה במידה ויידרש.

 בכבוד רב

 פרופ' יזהר אופלטקה
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 2016יולי 

מכתב עמדה 

 הנדון: קידום האפשרות ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה לאוכלוסיה החרדית.

 מרכז י.נ.ר – מבוא
 שנים תכניות להכשרת אנשי מקצוע בתחומי ההנחיה, הייעוץ והטיפול בקרב 16מקיים מזה  מרכז י.נ.ר

הציבור הדתי והחרדי על כל גווניו. זאת מתוך מטרה להכשיר יועצים ומטפלים מתוך הקהילות השונות 
 למתן מענה הולם ומקצועי לכלל האוכלוסייה בישראל.

פועל להכשרתם ושילובם בעשייה של מגוון רחב של יועצים ומטפלים שמעניקים את שירותיהם  מרכז י.נ.ר
בקהילת השונות, הן על ידי עבודה פרטנית והן על ידי השתלבות במוסדות ובגופים רלבנטיים לתחומי 

 הכשרתם.
ני' הפתוחה בנוסף ללימודי התעודה להכשרת יועצים ומטפלים, מרכז י.נ.ר הוא מרכז לימודים של האו

המקיים לימודי תואר ראשון. הלימודים של האוני' הפתוחה מותאמים לציבור החרדי הן בדרישות הקבלה 
והן באופן הלימוד, ומרכז י.נ.ר הוא המרכז היחיד המקיים לימודים המותאמים לאוכלוסיה זו. הלימודים 

 כי התלמידים.מתקיימים בהפרדה ותכניות הלימוד נבנות בהתאם לצרכים האקדמיים וצר

 פסיכולוגיה במגזר החרדי
תחום הפסיכולוגיה התאים מאז ומתמיד לרבים בקרב המגזר החרדי. כמי שרגילים ללמוד לעיון ולעומק, 
ורואים בתחום הסיוע לזולת ערך עליון, רבים נמשכים לתחום לימודי זה. ניתן ללמוד מכך על היקף 

 ריים ביותר בקרב האוכלוסיה. ההכשרות והקורסים העוסקים בנפש האדם ופופול
יחד עם זאת, מאחר וההשכלה זו ניתנת רק בקרב מוסדות לימוד אקדמיים, ספורים האנשים הרוכשים אותה 

נוצר מצב נתון בו אוכלוסייה שלמה נמנעת ונרתעת מקבלת בקרב המגזר. בשל מיעוט פסיכולוגים חרדים, 
  בישראל. ההאוכלוסיי טיפול פסיכולוגי, מה שגורם לבעיות רבות בקרב כלל

 הקשיים העומדים בפני המגזר החרדי בלימודי תואר שני בפסיכולוגיה
כחלק מתהליך שמתחולל בשנים האחרונות בו המגזר החרדי נפתח יותר לתעסוקה ולימודים, בוחרים לא 

השנה סטודנטים  וסטודנטיות  מסיימים  30מעט סטודנטים חרדים ללמוד לתואר ראשון בפסיכולוגיה. כ 
את התואר הראשון בהצלחה במרכז י.נ.ר, והצפי הוא לפעילות דומה מדי שנה. יש לציין שלימודים אקדמיים 
קשים מאוד למגזר זה המגיע ללא ידיעות בסיסיות במתמטיקה ואנגלית, בעיקר בציבור הגברים ובכל זאת, 

ה כאשר הם רוצים להמשיך הסטודנטים מצליחים לסיים את התואר עם ממוצע ציונים גבוה. הבעיה מגיע
לתואר שני בפסיכולוגיה באחד התחומים הטיפוליים (פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה שיקומית או 
פסיכולוגיה חינוכית) ולקבל הכשרה ורישיון לעסוק בפסיכולוגיה כמקצוע. בנוסף ל"תקרת הזכוכית" 

 ממוצע ציונים ובחינת  הקיימת, והכמעט בלתי אפשרית עבורם מבחינת הדרישות הלימודיות:
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"מתאם"(הבודק ידע וכישורים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר ושליטה בשפה האנגלית) בציון מאוד  גבוה, לא 
קיימת מסגרת לימודים המותאמת עבור צרכיהם המגזריים: לימודים בהפרדה. למרות הגישה הקיימת כיום 

מיטיבה  וגישה זו לאם לבחון את הנושא שוב, מאחר שלימודי תואר שני לא יתקיימו בהפרדה, אנו מבקשי
מאפשרים ללמוד בהפרדה לתואר ראשון, אבל  כלא הוגנת: עם הציבור החרדי עד כדי כך שניתן לראותה

לימודים  –על מנת לקבל את ההכשרה שמעניקה מקצוע יש לסגת מהדרישה המאוד בסיסית עבור מגזר זה 
 בהפרדה.

 תקדימים
שקיימים מספר תקדימים בנושא. האוניברסיטה העברית פרסמה בעבר תכנית קבלה ייחודית אנו יודעים 

לבוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה המעוניינים להתקבל לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית. הטכניון הסכים 
סטודנטים (בלבד) בוגרי המכללה החרדית לתואר שני קליני שאת עבודתם המעשית יעשו  6לקבל כ 

רדה. אנו מבקשים לחשוב על פתרון מקיף, כוללני ומעשי יותר שרואה בראיה רחבה את הצורך הקיים בהפ
 ולא מעניק פתרון ספציפי למוסדות ספציפיים.

מותאמת למבחני המתאם.  התכנית פותחה בשיתוף  תכניתה האתיופית ישנה יבנוסף, יש לציין כי לאוכלוסי
ליווי מקצועי בזמן הלימודים המאפשרים הפחתה בנשירה וסיוע  מכון פוירשטיין למבחני מיון חלופיים,

משמעותי בהצלחה בלימודים. מרכז י.נ.ר מקיים שיתוף פעולה עם מכון פויירשטיין והם מוכנים לפתח תכנית 
 מותאמת למגזר החרדי. 

 דרכי פעולה ופתרונות מוצעים
לידי ביטוי בהורדת סף ציון מבחן לאפשר תנאי קבלה אפשריים יותר עבור המגזר החרדי שיבואו  .1

 מתאם וכן בהורדת ממוצע ציונים הנדרש לקבלה
לאפשר במוסדות להשכלה גבוהה תכניות ייחודיות עבור חרדים המקיימות לימודים נפרדים, או  .2

 לפחות את העבודה המעשית בהפרדה.
מרי תורה ומצוות, כגוף ששם לו למטרה לחזק את תחום הפרט, הנישואין והמשפחה בקרב אוכלוסיית שו

 נשמח לקדם ולהוביל את הנושא.

 בכבוד רב,
רכזת אקדמית  –שרה שופק 

מכללת י.נ.ר 

 העתקים: 
 דר' עמי שקד, מנהל אקדמי, מרכז י.נ.ר

 גב' טל נחום, מנהלת תכניות הכשרה, מרכז י.נ.ר
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 לכבוד 

 המועצה להשכלה גבוהה

 חשיבות תכנית לימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית לסטודנטים חרדים

בית הספר לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת חיפה מברך על תוכנית החומש לחזיוק ההשכלה הגבוהה של  

 ם, תואר ראשון ושני.חרדים וחרדיות. מקיים מזה כעשר שנים תוכנית לימודי עבודה סוציאלית לגברים ונשי

יש לציין שעד תחילת התכנית, היה מיעוט שירותים  חברתיים בתוך הקהילות החרדיות ובעיות קשות של 

אלימות כלפי ילדים, אלימות במשפחה, שיקום ילדים עם בעיות התפתחותיות קשות, נוער נושר  ועוד, שלא 

העובדים הסוציאליים שהכשרנו הצליחו  טופלו בשל רתיעה וחשש מהשירותים ה"חילוניים". הדורות של

לחדור את החומות של דעות קדומות וחשש, ויכלו להתחיל לטפל בבעיות מורכבות אלו. רק עם כניסתם 

 כאנשי מקצוע, הובנו ההיקף והמורכבות של הבעיות והדחיפות במתן טיפול. 

ול, והן בתחום ההדרכה יתירה מכך, תוכנית הלימודים לתואר שני מקנה  ידע מעמיק הן בתחום הטיפ

. בנוסף,  ניהול ותפקידי בכירים מקצועיים לתפקידים תלמידים והניהול של צוותי עובדים, ומכשירה  

הכשירם ל מנת על מחקריים וכלים מערכתית ראייה, מתקדם ידע לסטודנטיםהקנות ל מכוונתהתוכנית 

 בצד קליניים קורסים של רחב בסיס לתכול התכנית . רווחה ארגוני ולהוביל מרכזיים מקצוע אנשי הוותל

 . חברתית במדיניות הקשורות בסוגיות ידע והרחבת ניהול מקצועות

, שונים ניהול דרכי  יישוםל, עדכני תיאורטי ידעל מכאן החשיבות הרבה  לחשוף את הסטודנטים החרדים

ואר מתקדם בעבודה ת. בפרט  החרדי במגזר רווחה ושירותי בכלל הרווחה בתחום בעיות עם התמודדותלו

 ראשי, הדרכה כמו מקצועיים תפקידים של רחב מגוון למלא לבוגרים אפשרסוציאלית חיוני על מנת ל

 .בפרט החרדי ובמגזר בכלל רווחה ארגוני וניהול צוותים

חשוב לציין כי כלל הסטודנטים, נשים וגברים ציינו כי לא היו לומדים בתכנית מעורבת באוניברסיטה כיוון  

היה נוגד את אמונתם ואת מערך הערכים בהם הם מאמינים. כלומר, אם לא הייתה נפתחת התוכנית שזה 

לא ניתן היה להכשיר  קבוצת עובדים מקצועיים, אשר באים מתוך החברה החרדית, מכירים את התנהלותה, 

תם הם בעלי ערכיה ודפוסי החיים,  ומבינים את הרגישויות הטמונות בחברה . יתרה מכך , עם סיום הכשר

ידע תיאורטי ואמפירי מספיק על מנת להוביל ארגונים מקצועיים עבור קהילה זו, כמו גם להיות אנשי 

  מקצוע מעולים לחברה זו ולפתח גוף ידע תיאורטי ופרקטי ייחודי לחברה החרדית (ראה דוגמאות בהמשך).

 מספר כשבפועל מדי שנה , תזהר, עבודת מחק לכתוב מצטיינים סטודנטים מעודדים אנו, כחלק מתפיסה הזו

 כל מבצעים מחקר בשטח ומסיימים במסלול עם תיזה. , והגברים הנשים בתכנית, סטודנטים של מסוים

, החרדית בחברה נשים נגד אלימות: כמו, החרדית לחברה רלוונטיים בנושאים עוסקות המחקר עבודות

 אצל עבודה עמדות, החרדית בחברה שיםנ בתעסוקת שינוי דפוסי, החרדית בחברה ילדים נגד אלימות

 רבה חשיבות רואים אנו .הלאה וכן, חרדים במוסדות בסיכון בילדים המטפלים חרדים סוציאליים עובדים
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 תוכן ועולמות רבים נושאים ועדיין שינוי בתהליכי נמצאת שזו כיוון, החרדית באוכלוסייה מחקר בפיתוח

 זוכות התזות. גבוהה אקדמית ברמה כולם, תזה שכותבים, הסטודנטים. אלה בהקשרים נחקרו לא רבים

 .כמאמרים פורסמו כבר וחלקן בפרסים זכו ואף, טובים ולציונים גבוהה להערכה

הסטודנטים החרדים הם תלמידים שקדנים ובעלי מוטיבציה, שמשיגים את הפערים בידע כללי, 

ן הדעת שלהם הם גדולים מאד, והם בסטטיסטיקה, אנגלית וכו' במאמצים גדולים. המוטיבציה וצימאו

בלילה, כי מגיעים  11עושים מאמצים גדולים ביותר להגיע ללימודם (למשל, הגברים לומדים בין ארבע ל

לאחר לימודי הישיבה, הנשים מגיעות בהריון ועם ילדים קטנים כדי לא להפסיד לימודים). אולם, למרות 

מוד באוניברסיטאות או מכללות כלליות, וגם לא רצונם העז, וכישוריהם,  הם לא היו מגיעים לל

אילן, בשל הלימודים המשותפים לגברים ונשים, ובשל אי הרגישות לצרכים המיוחדים, או -באוניברסיטת בר

 לתפיסות ולאמונות שלהם אשר קיימים באוניברסיטאות . 

ש גדול ואחר כך מתוך הבוגרים שלנו, לומדים על "העולם" החילוני" ולומדים להבין אותו (תחילה בחש

פתיחות כנה). הם מהווים סוכני שינוי המגיעים חזרה לקהילות שלהם ובהדרגה מרככים  את העמדות כלפי 

שיח -העולם החילוני, ואנחנו מאמינים שהם יגשרו בסופו של דבר על התהום שבין העולמות ויוכלו לקדם דו

לעבוד, ליצור שינוי משמעותי בתוך הקהילה, והבנה הדדית. הם מהווים דוגמה לאפשרות לרכוש מקצוע, 

 החרדית  תוך שמירה על ערכיה וחוקיה.

 . סגירת התוכנית תצעיד את הקהילה החרדית ואת המדינה אחורה באופן משמעותי

 בכירים תפקידים/ניהול בתפקידי המשולבים ם המשתלביםבוגרידוגמאות ל

 בוגר/בוגרת תפקיד ארגון

  האינטייק יחידת איתאחר ברק בני, הרווחה אגף

 מנהלת ברק בני, הרווחה אגף, עוצמה מרכז

 יועצת חיפה' אוני מטעם, ר"מבח במכללת מכינות

, סוציאלית בעבודה ראשון בתוכנית לתואר

 ר"מבח מכללת
 מרצה

 מנהלת אשקלון, הנפש בריאות מערך

 מנהלת תקווה-פתח, הנפש בריאות בתחום הוסטל

 מנהלת רחובות, ונכות שיקום מחלקת
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תגובה לתכנית החומש של מל"ג/ות"ת להרחבת הנגישות 

 של  ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית

 פרופ' דרור פייטלסון

האוניברסיטה העברית

מסמך זה נכתב בתגובה להזמנתכם להערות לגבי המדיניות המוצעת לצורך הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה 

ל מחקר שהעריך את הצלחתה של תכנית עהחרדית במסגרת שימוע אודות תכנית החומש השנייה.  המדיניות מתיימרת להסתמך 

 החומש הראשונה ואת נקודות התורפה שלה.

עלות שתי הערות עיקריות לגבי התכנית, ואלו הן:ברצוני לה

כל תכנית פעולה שתערך ותבוצע במסגרת מל"ג וות"ת מוגבלת מראש לאותם דברים שלמל"ג וות"ת יש סמכות והשפעה  .א 

עליהם.  במקרה שלפנינו שורש הבעיה הוא חוסר ההכנה של האוכלוסייה החרדית ללימודים אקדמיים, וחוסר הנכונות שלה 

באוכלוסייה הכללית.  למל"ג וות"ת אין השפעה על גורמים אלה, ויש חשש מבוסס שפעילותה הנלהבת לנסות להשתלב 

 האוכלוסייה החרדית משיגה את האפקט ההפוך מהרצוי. את רצותול

ואכן, כתוצאה ממצב זה, העדות העולה מהמחקר הנלווה לתכנית מצביעה על כישלון של תכנית החומש הראשונה במספר  .ב 

מקטינה בחשיבות הכישלונות האלה, ומנפיקה תחזית אופטימית שבה על ידי קביעת המוצעת ם מהותיים.  התכנית היבטי

 דרישות הבעיות יפתרו.  אלא שלאור ביצועי העבר אין סיבה להניח שכך יהיה.

ים המזיקים ליתר דיוק, יש לצמצם את האלמנט  . להרחיב את התכנית אלא לצמצם אותה המסקנה המתבקשת היא לכן לא

)המתאפיינים בניסיון נואל לרצות את החרדים בכל מחיר( ולחזק את אלה התורמים באמת ללימוד ושילוב )כגון ליווי אישי וסיוע 

 לאלה המשתלבים במסגרות רגילות(.

קיים רק ניתן יהיה לאודות שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה במקביל על המל"ג לעמוד מול הממשלה ולהבהיר כי החלטות ממשלה 

אם הממשלה עצמה עומדת מאחוריהן, ואינה נוקטת באופן אקטיבי בפעולות המכשילות הלכה למעשה את המדיניות שהיא 

מתיימרת לקדם.  בהקשר של הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית אבן הנגף העיקרית היא חוסר ההכנה של אוכלוסייה 

הממשלה נמנעת מלאכוף את החלטותיה שלה על חיוב לימודי ליבה, וממשיכה לתקצב  זו, בעיקר בגלל חוסר לימודי ליבה.  כל עוד

לצפות כי המערכת האקדמית תהייה מסוגלת לפתור את הבעיות מוסדות לימוד שאינם עומדים אפילו בדרישות חלקיות, אין 

ל מסמך העקרונות( נתון להחלטת ש 2.3בדומה, עידוד השלמת בגרות במקביל ללימודים בישיבה )כפי שמוצע בסעיף   שנוצרו.

 ממשלה ואינו בידי המל"ג.

(, ומוותר עליהם מראש.  3.2.1.1, המחקר מעריך שכחצי מהחרדים מתנגדים אידיאולוגית ללימודים אקדמיים )סעיף נוסףב

ה של ם סמכותחוהשקעה אמיתית בשינוי חייבת לתקוף גם את החזית הזו, והפוטנציאל שלה הוא כמובן עצום, אבל גם זה מחוץ לת

 המל"ג.

ההקשר החברתירקע ו

אבל בהקשר של השתלבות החרדים  כך נראה על תכנון לטווח ארוך.  המצביע –ית חומש שניה ברצף נכתובפרט  –תכנית חומש 

 לא הייתהשנים  40-פחות מהיא שלפני שנים.  הסיבה  20-40יותר, של קצת במעגל העבודה יש צורך בהסתכלות על טווח ארוך 

  .2000-עד שנות ה 70-בתקופה שמסוף שנות הרק הה ובתעסוקה, והבעיה הזו נוצרה השתלבות חרדים בהשכלה הגבו בעיה של

 בלי להבין את מקור הבעיה אי אפשר להעריך את סיכויי ההצלחה של הפתרון.

28.5.2016מיום  2גרסה 



מאת החוקר איתן  2013משנת תיעוד מרשים ונדיר של היווצרות הבעיה ניתן למצוא במסמך "השכלה ותעסוקה במגזר החרדי" 

 ,(content/files_mf/b1employmentandincomesharedimregev22.pdf-http://taubcenter.org.il/wp) רגב

נצטט כאן שלוש מתוך   של מרכז טאוב בעריכת דן בן דוד. 2013כלכלה ומדיניות  חברה, –"ח מצב המדינה דושהופיע כפרק ב

 :שם התוצאות המוצגות

-ב 48%-על כ, ועמד 2008בשנת  38%-כמינימום של ל ירד, 1979בשנת  85%-שיעור תעסוקת הגברים החרדים היה כ .1

 0-4דים וערבים שיש להם רק ר.  ירידה זו מקבילה בדיוק לירידה ברמות התעסוקה של יהודים לא ח(1תרשים ) 2011

.  90%-ד שמרו על יציבות תעסוקתית ברמה של כ+ שנות לימו16יהודים לא חרדים וערבים עם  שנות לימוד.  במקביל,

 לימודי ליבה. חוסרממצא זה מצביע על אפשרות מובהקת שהירידה בתעסוקת חרדים משקפת השפעה של 

דור ב, 2008-ב אצל גברים חרדים.  (5תרשים חרדים הם המגזר היחיד שאצלו שיעור בעלי התואר האקדמי נמצא בירידה ) .2

רים האחוז נשמר, אחבמגזרים  . (45-64גילאי בדור הקודם )ירד לחצי ממה שהיה אחוז מחזיקי תואר אקדמי  25-44של בני 

לה במקצת.  אצל נשים יש עליה בכל המגזרים, והיא ניכרת במיוחד אצל נשים ערביות ואצל ערבים נוצרים אפילו ע

 (.  אצל נשים חרדיות יש נסיגהחיבאחוז בעלות תואר אקדמי מהדור הקודם לנוכ 4מוסלמיות ודרוזיות )עליה של יותר מפי 

 .מוך יותר משל המוסלמיות והדרוזיותנחוז אוהן הגיעו ל, של יותר מרבע

וויון בין אלה שהסתפקו בחינוך יסודי ובין אלה שיש להם תעודת ש היה 2008נת בש 45-54אצל גברים חרדים בגילים  .3

 68%-תעודת בגרות ומעלה, ולא פחות מ הייתה 5%-רק ל 20-24גילאי . אצל בכל קבוצה 38-39% -כ – בגרות ומעלה

 .(7תרשים )חסרי תעודה לחלוטין היו או בלבד בתעודה מבית ספר יסודי  וקהחזי

אצל אילו , ו(ואיתה עליה ברמת החיים) העולם וגם בין המיעוטים בישראל יש עליה בלימודיםיון לאומי.  בכל המצב הזה הוא ביז

  ., על ידי יצירת מסגרות מיוחדות ומופרדותלהפוך מגמה זולה למטרה  התכנית המח"רים שמ  החרדים יש ירידה דרמטית.

קשיים בפתיחת מגוון מספק  ,פיקוח על הרמה האקדמיתהבטחה ולמשל קשיים בבעיות נוספות,  ההפרדה הזו מצידה יצרה המון

פחות לשפר את מצב מצליחה ל תכניתהשאלה היא האם ה  .נה שהמח"רים יהפכו למסלול עוקף דרישותכ, וסשל מסלולים

 יכוי.והאם יש לה ס ההשכלה הגבוהה בין החרדים,

הבחנות אודות תכנית החומש הראשונה

יצויין מראש שלא ערכתי מחקר עצמאי אודות הצלחותיה וכישלונותיה של תכנית החומש הראשונה, ואני מתבסס כאן על המחקר 

 הנלווה לתכנית החומש השנייה.  היתרון של מצב זה הוא שלפחות לא יהיה ויכוח על העובדות.

הבחנות מתוך המחקר האמור.להלן מספר 

  גידול היו החומש תוכנית שהציבה המספריים היעדיםמסכם את נושא מספר הסטודנטים החרדיים במילים " 2.1.1.4סעיף 

 שבליבה תוכנית החומש.  83% על עמד בפועל הגידול שיעור  .שנים חמש בתוך החרדים במספר הסטודנטים 140% של

)הדגשה  "להפעלתה שקדמו השנים לעומת הסטודנטים החרדים של הגידול בקצב ילשינו הביאה לא רים"המח תוכנית

שלי(.  כלומר יש מקום להניח כי הגידול נבע מהלחצים הפנימיים שבהם נתונה האוכלוסייה החרדית, וספק רב אם יש ליחס 

 משהו ממנו לפעילות שנעשתה במסגרת תכנית החומש הראשונה.

 .בהגברת קצב הפנייה של חרדים ללימודים אקדמייםמסקנה: תכנית החומש נכשלה 

 30%, לפיו שיעור הנשירה של סטודנטים חרדים עומד על 3.4.2.1.4יש לציין את הנתון המדאיג הניתן בסעיף מעבר לכך 

.  המספרים של סטודנטים (ה הכלליתיבאוכלוסי 25%-לעומת כלא כולל נשירה מהמכינות, ) לגברים 50%-לנשים ו

נית עוד קטנה בהרבה ממה שניתן היה כהמשתתפים בתכנית אינו משקף לכן את מספר המצליחים, ולכן ההשפעה של הת

 .ספרם מראש  נמוך יותר, במיוחד לגבי גברים שמלקוות על סמך מספר הסטודנטים שבה

  של הגידול מסכם באופן ספציפי את ההיבט של לימודי גברים חרדיים, שהוא בעייתי במיוחד, וקובע כי "קצב 2.1.2.3סעיף 

 זה קצב. שנקבע היעד מן נמוך שיעור, בשנה 14%על  2014-2011 השנים בין עמד הגברים החרדים הסטודנטים מספר

 בטיוטת מסמך העקרונות נכתב אפילו כי "בשנים  " )הדגשה שלי(.החרדים כלל הסטודנטים של הגידול לקצב דומה

 (.2.3.1" )פרק ב' סעיף החרדית גידול האוכלוסיה קצב את הדביק לא הגבוהה בהשכלה החרדים הגברים שיעור האחרונות

קצב הפנייה של גברים חרדים ללימודים אקדמיים, למרות מאמצים מיוחדים מסקנה: תכנית החומש נכשלה גם בהגברת 

 .שהושקעו ספציפית במגזר )מגדר( זה

http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/b1employmentandincomesharedimregev22.pdf


  השנים במהלך מסכם את נושא מספר מוסדות הלימוד לחרדים, ומתהדר בגידול המשמעותי שחל בהם: " 2.1.3.3סעיף 

 תוכנית עם מוסדות 5 היו ב"תשע בשנת  .רים"המח מתוכנית כחלק לחרדים מסגרות של רב מספר נפתחו ו"תשע-ג"תשע

".  המחקר רואה בכך הצלחה רבתי של תכנית אוניברסיטאות 3 בהם, כאלו מוסדות 19 ו יש"תשע ובשנת, לחרדים ייעודית

, זה 2פי פחות מהחומש.  ברצוני להציע פרשנות אלטרנטיבית: אם מספר המוסדות גדל פי ארבע, ומספר הסטודנטים גדל ב

מזכירים כי גורמים במח"רים קבלו על "מצוקה בגיוס  2.4.3.4ואכן, בסעיף   ואולי אפילו בזבוז ולא "עמידה ביעד". כישלון

 סטודנטים לכיתות הנפרדות הקיימות".

 .מצד אוכלוסיית היעד לעודף היצע שאינו משקף צורך אמיתי גרמהמסקנה: תכנית החומש 

פתרון כולל לחיזוק ההשכלה הגבוהה בין החרדים חייב להתייחס  :במבואנקודה זו מתכתבת עם ההסתייגות שצוינה 

 תה של המל"ג.פשרויות פעוללהתנגדות האידיאולוגית שלהם ולחסמים אחרים, ואינו בהכרח מצוי בתחום א

  עוסק בהערכה של העלאת איכות ההוראה, אבל נחבא בו נתון חשוב ביותר לדיון הכללי אודות הגישה של 2.3.1.4סעיף 

 לקראת הלומדים הסטודנטים החרדים שיעור ירד ד("תשע-ב")תשע שנתיים בתוך המח"רים והשפעתה.  וכך כתוב שם: "

 הסטודנט של הפרופיל התרחק בכך. בישראל הסטודנטים בקרב כלל 48% לעומת,  36% -ל 41% -מ אוניברסיטאי תואר

כלומר ההשפעה הראשונה והמידית של המח"רים הייתה   .בישראל" )הדגשה שלי( הסטודנטים כלל הפרופיל של מן החרדי

מאחוז הסטודנטים החרדים הנחשפים להשכלה גבוהה  וגריעהמעבר של סטודנטים חרדים מאוניברסיטאות למכללות, 

  .("דשהגריעה הזו הייתה בעצם חמורה אף יותר, כי אין עדיין נתונים לשנים שאחרי תשעויתכן ) איכותית באוניברסיטאות

 במודל דיםלומ מהם 92% -ש ח.מ.ק מלגות מקבלי בקרב שנערך , שבו נאמר "בסקר3.2.2.1הסבר לכך נמצא בסעיף 

" )הדגשה שלי(.  חרדי אלטרנטיבית במוסד תכנית אין שבהם במקרים, מעורב במוסד לימודים שללו לא 35% ,השמרני

במילים אחרות, עצם יצירת היצע של מוסדות עם הפרדה כמו המח"רים גורמת לסטודנטים החרדים להקשיח עמדות ולסרב 

 המחקר , "במהלך3.4.6ולמה זה כל כך חשוב?  כי כפי שנאמר בסעיף   להתפשר, אפילו אם היו מוכנים להתפשר קודם.

, השמרני במודל הלומדים סטודנטים אצל בולט במיוחד זה קושי. העבודה לשוק להיכנס תואר בעלי חרדים של קושי זיהינו

מטרת הלימודים צריכה להיות לא רק   .)הדגשה שלי( "מינימלי הוא אוכלוסיה חילונית עם שלהם שהממשק כיוון

במקרה של אוכלוסייה מסתגרת כמו האוכלוסייה החרדית( לתרום להרחבת אופקים ופתיחות  במיוחדלהקנות ידע, אלא )

 כלפי האוכלוסייה הכללית שבה רוצים להשתלב בסופו של דבר.  יצירת מסגרות מסוגרות סותרת אפשרות כזו.

השכלה הגבוהה ולאיכות ההשכלה מסגרות הרגילות של הק ממשי להשתלבות החרדים במסקנה: הקמת המח"רים גרמה נז

 .השתלבותם לאחר מכן בשוק העבודהגרמה נזק לאפשרות , וגם שהם מקבלים

  תה יש ימסכם את נושא מגוון תחומי הלימוד, ואגב כך הוא אחד המקומות שבהם מוזכרת הבעיה האמיתית שא 2.3.2.4סעיף

חיזוק נוסף לכך ניתן בסעיף   המקצועות המוצע נמוך "בשל העדר רקע השכלתי הולם של הציבור החרדי".להתמודד:  מגוון 

 -כ על ועומד גבוה הינו לימודיהם האקדמיים את מסיימים שאינם החרדים הסטודנטים שיעור, שבו נאמר כי "3.4.2.1.4

 " כיוון שאין להם הכנה מספקת.לגברים 50% -וכ לנשים 30%

 .תכניות חומש של מל"ג לא יעזרו כי הן לא יכולות לתקוף את שורש הבעיהמסקנה: 

  עוסק במידת העמידה ביעדים שנקבעו בהקשר טעון במיוחד, והוא ההפרדה המגדרית.  נושא זה נמצא במוקד  2.4.2.3סעיף

, פלורליזם ובהם מיההאקד של היסוד לערכי מנוגדתההתנגדות של רבים באקדמיה לתכנית המח"רים, שכן הפרדה מגדרית "

(.  למרבה הצער מה שיש 2.2לשונה" )כפי שניסחו יפה כותבי הטיוטה של תכנית החומש השנייה בסעיף  וחשיפה שוויון

ההחלטה האמורה   ."יושמה טרם רים"במח ההפרדה אופי על ג"המל שהחלטת רושם לומר בנדון הוא "עושה 2.4.2.3לסעיף 

מצוטטת בסעיף הקודם, והיא שאכן תהיה הפרדה מגדרית בקמפוסים המיועדים לחרדים, אבל היא תהיה מוגבלת לכיתות 

, שבפועל מתקיימת הוסבר בצורה מפורטתמשתמע מהסעיף, אבל לא   הלימוד בלבד )כולל מניעה ממרצות ללמד גברים(.

 הפרדה חמורה יותר.

מחליטה על תנאים מסוימים בהם הלימודים אמורים להתקיים, אין לה הכלים לאכוף החלטה זו  מסקנה: גם כאשר המל"ג

 .והמוסדות מצפצפים עליה

  הלומדות  נשים מקבלות הנוכחית המלגות בתוכניתאודות שימוש במלגות ככלי למימוש מדיניות נאמר " 3.4.3.1.1.2בסעיף

מצב כזה מצביע על כשל מהותי מלגות".   קיבלו' ג מדרג שהגברים לאחרתקציב  נותר אם רק' וב' א לדרג השייכים מקצועות

' א דרג מקצועות את נשים של לימודי "החשיבות מציינים כילזכותם של כותבי המחקר הם מלינים על כך ו במדיניות המל"ג. 

  ." )אבל מה עם דרג ב'?('ג בדרג מלימודי גברים נופלת אינה

 .מפגינה הפליה מגדרית בוטהעצמה מסקנה: תכנית המלגות מטעם מל"ג/ות"ת 



ולגבש המלצות לגבי  כזכור, המחקר המצוטט נערך בהזמנת מל"ג כדי לבחון את מידת ההצלחה של תכנית החומש הראשונה

מראש הנחה במקרה הזה ההוא דוגמה למה שיכול לקרות כשאנשים טובים ומוערכים פועלים בתוך מסגרת מוגבלת, .  החומש הבא

המסכם את תוצאות המעקב אחרי תוצאות החומש הראשון  2.5למשל, בסעיף  . מוצלחת ועתידה להימשךשהתכנית בכללותה היא 

", בסתירה לתוצאה שצוינה קודם לכן שהמספר החרדים הסטודנטים במספר הגידול בהמשך גם ניכרת התוכנית הצלחתנאמר כי "

בדומה, בטבלה המסכמת אין   ., ותוך התעלמות מאחוזי הנשירה הגבוהיםשלפני תחילת התכנית לא עלה ביותר ממה שעלה בשנים

אבל המסקנות הנובעות רק מקרים של "עמידה חלקית ביעד" או "עמידה לא מלאה ביעד".   –אף מקרה של "אי עמידה ביעד" 

 התכנית מבסיסה.כי ראוי לשנות את על כישלונות, ומקריאה בלתי משוחדת של המחקר מצביעות 

למשל את מי ראיינו ומה בדיוק  . בנוסף חבל שהמחקר אינו מציג בצורה מלאה את הממצאים הגולמיים אלא רק ניתוחים ומסקנות

 מהצד משהו גורעת שההפרדה המגדרית סברו המרואיינים כל לאמצוין כי "למשל  2.4.2.4באופן ספציפי, בסעיף  אמרו? הם 

האם ניתן להתייחס למרואיינים גורעת משהו?  ו כןשמעלה את השאלה כמה מהם חשבו שההפרדה מה  –" המהותי או האקדמי

מה היו כל שאלות הסקר  –מוזכר סקר שנערך בין מקבלי מלגת ק.מ.ח  3.2.2.1בדומה, בסעיף כמדגם מייצג של בעלי תפקידים?  

אם הסקר נערך במסגרת המחקר או שהמחקר מצטט סקר אחר.   ומה הייתה התפלגות התשובות?  )האמת היא שלא ברור מהנאמר

היה ראוי שמחקר מטעם המל"ג יעמוד בסטנדרטים (  ואם לא נערך סקר מקיף של אוכלוסיית היעד, גם בכך יש טעם לפגם.

 .נספחתור ב , הכוללים לא רק את המסקנות אלא גם הצגה מלאה של הנתונים הגולמיים, ולושל דיווחאקדמיים 

 עקרונות ומדיניות תכנית החומש השנייהת על בקור

ההמלצות במחקר הן להציב יעדים מוגדרים ולנסות לשחד את האוכלוסייה במלגות.  אבל המחקר עצמו מראה כי האמצעים האלה 

 לא ממש הועילו יותר מדי בתכנית החומש הראשונה.  הסיבה היחידה להאמין שהם יעזרו בתכנית החומש השנייה היא אינרציה

 טרטיבית.סאדמיני

מעבר לכך, כל ההמלצות הכמותיות המפורטות במחקר נעלמו ממסמך העקרונות והמדיניות שהוכן עבור תכנית החומש השנייה.  

היתכן כי זהו רק מסמך עקרונות כללי, ועדיין אין אפילו טיוטה של תכנית פעולה קונקרטית?  או לחילופין, היתכן כי קובעי 

 ע בכוונה ומראש מקביעת מטרות קונקרטיות שלפיהן ניתן יהיה לאמוד את הצלחת התכנית?המדיניות בחרו להימנ

, כתוצאה מהפער הזה בין המחקר וההמלצות שבו לבין טיוטת עקרונות המדיניות, לא ארחיב על כל סעיפי הטיוטה הזו.  ובכל זאת

 נתחיל עם המלצות המחקר.  .העקרונות המוצע על ההמלצות המובאות במחקר ועל מסמך טיוטת להלן מספר הערות קונקרטיות

  בשנה.  כזכור, בסעיף  12%עוסק ביעד למספר הסטודנטים הכולל, ונוקט בהמשך קצב גידול של במחקר  3.2.1.2סעיף

מתקנים החוקרים את  2.1.1.4.1נאמר שזה היה גם קצב הגידול בשנים שקדמו להפעלת התכנית.  אבל בסעיף  2.1.1.4

ם שבתחילת התקופה עוד לא היו הגדרות קשיחות של "מיהו חרדי", מה שגרם לספירת יתר, וכיוון שכך הערכתם וטועני

בשנה  15%-לירידה משמעותית )מ "לשאוף" שמומלץ היא מסקנהה  .15%הגידול האמיתי היה בעצם גדול יותר ועמד על 

 .בשנה( בקצב גידול מספר הסטודנטים החרדים 12%-ל

  קשה להשתחרר 14%-ל 8.5%בהמשך הסעיף מובאת ההמלצה לא להתחייב על יעד מדוייק, אלא על המנעד שבין  .

עמידה ביעד של תכנית החומש השנייה בלי -נועד להכשיר את הקרקע לאי –הבלתי סימטרי בעליל  –מהרושם שמנעד זה 

 שהדבר יחשב כאי עמידה ביעד.

  ם שילמדו במודל המשתלב, קרי בקמפוסים רגילים.  ההערכה בסעיף זה מסתמכת עוסק ביעד מספר הסטודנטי 3.2.2סעיף

 אין שבהם במקרים, מעורב במוסד לימודים שללו ]ממקבלי מלגת ק.מ.ח[ לא 35%"תוצאות הסקר המראות ש בין היתר על

הסתמכות על נתון זה נראה כי כותבי המחקר לא שמו לב לסתירה בין ה  ." )הדגשה שלי(חרדי אלטרנטיבית במוסד תכנית

 התכניות המתחרות במח"רים במודל השמרני.היצע לבין השאיפה להרחיב את 

  ממשיך בהמלצות שעיקרן להמשיך כמו שהיה בלי לשאוף לשיפור, הפעם בהקשר של מספר הסטודנטים  3.2.3סעיף

.  אגב, 37%-ל 35%-ות מ, או במספרים לעל"מעט להעלותו ואף זה שיעור על לשמור לשאוףהגברים.  ההמלצה היא "

 .34%-בכל מקום אחר במחקר לא מופיע נתון הנמוך מ –כנראה שגוי  4המופיע בטבלה  32.5%הנתון של 

  מהנתון של  נמוךר.  יעד זה קסטודנטים הלומדים לתואר באוניברסיטאות המח 40%מציע יעד של  3.4.3.2.3בדומה, סעיף

 לפני שנפתחו המח"רים שגרמו כזכור להסטה של סטודנטים לתכניות מופרדות. שכבר למדו באוניברסיטאות המחקר 41%

 בהמשך, להלן מספר הערות לגבי טיוטת עקרונות המדיניות.



  המדיניות במחקר, הרי שבמסמך עקרונות  נמצאש –אם כי לא שאפתניים  –למרות כל הפרוט הזה לגבי יעדים כמותיים

יתכן כי הכוונה הייתה לערוך שימוע ציבורי רק על עקרונות המדיניות, אבל לתכנית החומש השנייה אין שום יעד כמותי.  

המדיניות לבין מה שמנסים להשיג באמצעות המדיניות הזו.  יש לכך שני היבטים.   להפריד בין הדיון בעקרונות איןלדעתי 

ית, שכן תכנית שאפתנית שעשויה להוביל להתפתחויות דרמטיות מצדיקה אולי מדיניות הראשון הוא עד כמה התכנית שאפתנ

מדיניות חריגה.  בכל יכולה להוות צידוק לנועזת יותר.  השני הוא עד כמה התכנית ריאלית, שכן תכנית שאינה ריאלית אינה 

 מקרה זה צריך להיות חלק מהותי מהדיון בתכנית.

  הגבוהה בהשכלה להשתלב החרדית לאוכלוסיה לאפשר מנת על" באומרות הכיוון הכללי מתווה אבפרק ב'  1.1.1סעיף 

 ובין החרדים בין הסטודנטים הפרדה, השאר בין, כוללים אלה צרכים. הייחודיים לצרכיה המותאמות מסגרות נדרש להקים

".  מסקנה זו סותרת את תוצאות המחקר שהוזמן על ידי מל"ג ולפי הטענה משמש גיבוי לטיוטת העקרונות, הסטודנטים כלל

 קושי. העבודה לשוק להיכנס תואר בעלי חרדים של קושי זיהינו המחקר "במהלך כי 3.4.6בסעיף בו נאמר כזכור בין היתר 

".  מינימלי הוא אוכלוסיה חילונית עם שלהם שהממשק כיוון, השמרני במודל הלומדים סטודנטים אצל בולט במיוחד זה

 .ההפרדה מהאוכלוסייה הכללית היא לא חלק מהפתרון אלא תוספת לבעיהבמילים אחרות, 

 מתוך מטרה ניים בלבדימעבר לכך, העקרונות המוצעים מניחים כך נראה מצב אידילי בו כל הגורמים מונעים משיקולים עני ,

והן  בתוך החברה החרדית.  לאמיתו של דבר אנו עדים למאבקי כוחות, הן למקסם את רכישת השכלה גבוהה על ידי חרדים

של מאבקי במצב  הסביבה החילונית.  התעלמות ממאבקי הכוחות האלה מצביעה על תמימות או אולי היתממות.  בין ל הבינ

, ויש להפעיל לחץ נגדי ולא כוחות אין מקום להתפשר על עקרונות כמו שלילת הפרדה מגדרית כלשהי במוסדות אקדמיים

 לוותר מראש.

 של בכישלון למצא אפשר לכך בפרק ב' נאמר בהקשר של הצורך במסגרות נפרדות כי "הוכחה 1.2.2, בסעיף בהמשך 

בכל , אבל ואולי לא אולי זה נכון  ."בלבד המכינה בשלב היא המגדרית ההפרדה שבהם לפתוח מסלולים שניסו המוסדות

 נתונים כאלה אינם בנמצא במחקר, ולפיכך אין ביסוס לטענה.מקרה 

  עוד בעניין ההפרדה המגדרית, טיוטת מסמך העקרונות חוזרת ומדגישה את רעיון הכיתות המופרדות בקמפוסים רגילים, אבל

" המופרדות הלימוד לכיתות מגדרית מחוץ הפרדה כל תינקט ולא תותר לא כי המבטיח מוגבר פיקוח של לקיומו זאת "בכפוף

(.  והנה בעצם הימים האלה מתחוללת סערה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית כתוצאה 1.3.6.1)פרק ב' סעיף 

גרת מסיבת הסיום של התואר.  סתם מפנייה של סטודנטיות למשפטים המבקשות להקצות להן רחבת ריקודים מופרדת במס

 חומר למחשבה על יכולת הפיקוח על תופעות חברתיות ברגע שמתחילים לעודד אותן.

  מרכזיות מסגרות החרדיות למספר המסגרות מספר להקטנת שאיפה תוךרכוז "יבמחקר מציע יעד של מ 3.3.1.2סעיף 

שלי(.  המלצה זו לא הגיעה לטיוטת מסמך המדיניות האקדמית" )הדגשה  ורמתן בהן התלמידים מספר מבחינת וחזקות

, ביחד עם (1.1" )פרק ג' סעיף הקיימים רים"את המח ולהרחיב המוצעת לחומש השני, ובמקומה מופיעה שם המלצה "לחזק

כלומר יש בהחלט אפשרות  –( 1.2" )סעיף ייחודי צורך של במקרים חריגות יישקלו אך, נוספים רים"מח יפתחו לא ככלל "

 יגדל. דווקא שמספר המסגרות

, ראוי גם להתייחס להצדקה שניתנה לתכנית בכללותה.  ההצדקה הזו מפורטת בסעיפים שונים של פרק א' של במבט רחב יותר

מסמך עקרונות המדיניות, וכוללת טענות כגון החשיבות הלאומית של שילוב האוכלוסייה החרדית )וגם מיעוטים אחרים( בשוק 

הטענה שהפרדה מגדרית היא על החשיבות אין כל וויכוח.  אבל צורך להתחשב בפערי ידע ובחסמים תרבותיים.  התעסוקה, וה

הנתונים שצוטטו בסעיף הרקע וחסמים תרבותיים ימנעו מרוב החרדים לבוא ללמוד בלעדיה היא בעייתית ביותר.  לפי כרחית ה

כאן מסורת של .  אין לצבא נגד גיוס ה קודם כל במאבק הפוליטיהירידה המתמשכת בלימודים ותעסוקה של חרדים קשורנראה ש

וויון זה אין מקום לקעקע את עקרונות הששנים.  בהקשר כ 40-שנים אלא פרקטיקה שהתבססה תוך פחות מואלפי  מאות

 והפתיחות של האקדמיה כדי לרצות את החברה החרדית.

 לחרדים אקדמיים לימודים, שבו, במסגרת הדיון על הצורך בהפרדה מגדרית, נאמר בין היתר "2.7ברצוני להתייחס לסעיף בנוסף 

, מוסרו יומרה לצדקלטיעון שכזה גולש המהותי".   ההזדמנויות שוויון של העיקרון את מקיימים לא במסגרות הרגילות ורק אך

לפיו צעירים לפחות כל עוד מנגד עומד אי השוויון המהותי הרבה יותר זאת  . ובהקשר הנוכחי אני מתנגד לו באופן הנחרץ ביותר

תי של אלא חרדים פטורים משרות צבאי ומסרבים לשרות לאומי, דבר הפוגע ללא ספק בצורה חמורה בשוויון ההזדמנויות המהו

העלאת טיעונים לשוויון כדי   שאינם חרדים, ובפרט כאשר צעירים המסרבים לשרת בצבא מטעמי מצפון נשלחים לכלא הצבאי.

 הפרדה מגדרית היא מקוממת ביותר ותגרום להסטת הדיון לכיוונים לא מועילים. –בסופו של דבר  –להצדיק 



 מה לעשות

א צורך לאומי ובעיה קשה.  אבל כשמנסים לפתור בעיה קשה צריך לוודא והעבודה השילוב החרדים בהשכלה הגבוהה ובשוק 

ככל   שאכן פותרים את הבעיה מהשורש, ולא רק מטייחים את הסימפטומים.  לשם כך צריך גם להגדיר מדדים נכונים של הצלחה.

ת השגת התוצאה הנדרשת, הן מבחינת הן מבחינ –יותר  יותר, אפשר לעצב פתרון אפקטיבי את הבעיה נכוןומודדים שמזהים 

 בהשקעה ותקציב, והן מבחינת מניעת נזקים שלא לצורך. יותר שימוש יעיל

לא הקמת והרחבת מוסדות עם הפרדה )הפרדה לכן הבעיה היא לא שאין מספיק סטודנטים חרדים, והפתרון הוא במקרה שלפנינו 

, ומספר הסטודנטים ואר הבקבוקולא צ מוסדות לימוד עם הפרדה הם . מגדרית בפנים ובנוסף הפרדה מהאוכלוסייה הכללית(

 .לא המדד הנכון להצלחה ואהחרדים הלומדים בתכנית ה

צריך לברר ביסודיות מה מונע את לשם כך   .היא שילוב החרדים בחברה ובפרט במעגל העבודהשאותה מנסים לפתור הבעיה 

, ובפרט עד כמה התכנית להיות מספר החרדים שהשתלבו במעגל העבודהוהמדד להצלחה צריך   זה, ואז לעצב פתרון אמיתי.

למרבה הצער המחקר של תכנית החומש הראשונה לא   את המספר הזה מעבר למה שהיה לפני הפעלת התכנית. להגדילמצליחה 

", העבודה קלשו להיכנס תואר בעלי חרדים של קושי זיהינו המחקר "במהלךכלל שום התייחסות לנקודה זו פרט לאמירה 

 ".השמרני במודל הלומדים סטודנטים אצל בולט במיוחד זה קושיוההבחנה כי "

 בסיסיות: בעיותיש שתי ש –ולא צריך מחקר אקדמי מעמיק כדי להבין זאת  –די ברור 

 של רבים בחברה החרדית להשכלה גבוהה ולהשתלבות בחברה הכללית ובשוק העבודה.  על פי  התנגדות אידיאולוגית

 נתונים שמצוטטים במחקר ההערכה היא כי התנגדות זו מקיפה כחצי מהאוכלוסייה החרדית.

 שעליה ניתן להוסיף נדבך של השכלה אקדמית, הן מבחינת לימודי ליבה )ובעיקר מתמטיקה  חוסר השכלה בסיסית

חוסר זה אקוטי   וצורך לעמוד במבחנים(.ופלפול, לעומת שינון ויישום גלית( והן מבחינת הרגלי למידה )הבנה ואנ

 במיוחד אצל הגברים החרדים אבל קיים גם אצל נשים.

 70-שנה, מסוף שנות ה 30-כשוק העבודה אל העולם התורני שחל במשך ברובד עמוק יותר, שורש הבעיה הוא המעבר המסיבי מ

, שבעקבותיו החרדים נכנסו 1977למהפך הזה מתעסוקה לתורניות היא כנראה המהפך הפוליטי של  הסיבה  .2000-לשנות ה

ואלה שלמדו בישיבות קיבלו פטור מהצבא.  במילים אחרות, מערכת התמריצים הרגילה של צורך בהכנסה הוחלפה ואליציה קל

השנים התווסף עם   והפרנסה.הכללית במערכת תמריצים ששמה את ההתחמקות משירות צבאי בראש, ולו על חשבון ההשכלה 

 למרקחת הזו גם מאבק כוחות בין החרדים לחילונים בנושאי הקצבות וגיוס.

 הלא עמדהתכנית .  כתוצאה בעיות יסוד אלהב יםא נוגעשל החומש הראשון והעקרונות המוצעים לחומש השני לתכנית המח"רים 

 בהם. עמודלתוכל לא וובטווח הארוך גם ביעדי מספר הסטודנטים, 

בנוסף יש נשירה רבתי, ומעבר לכך גם הרבה סטודנטים שמצליחים לצלוח את התכנית ולקבל תואר מתקשים להשתלב בסופו של 

יש להניח שכל הנכשלים האלה לא בדיוק ממליצים לחבריהם לבוא ולגדוש את ספסל הלימודים, אלא מהווים דבר בשוק העבודה. 

 –לכן שימוש במספר הסטודנטים כמדד   . שלון הצפוי, מה שמגדיל את ההסתגרות וההתנגדותיתיעה של הקשיים והכדוגמה מר

גורם נזק להמשך התכנית.  והכוונה להמשיך ולהגדיל את  –במקום להדגיש את מספר המצליחים להשתלב בשוק העבודה 

 מעבר למה שהאוכלוסייה החרדית באמת רוצה יגרום רק לכישלונות נוספים ולרתיעה חזקה יותר.  המח"רים

טיוטת מסמך העקרונות.  ההבדל פרק ג' של פרטי התכנית המתוות במ לפחות עם חלקלמרות כל הביקורת הזו, אני דווקא מסכים 

כך שאין פתרון קסם שיגרום לחרדים חסרי הכנה להצליח בבהכרה ההבדל ביומרה משתקף   וביומרה. העיקרי הוא במסגור

 לץלכן מומ.  , ושום תכנית פעולה של המל"ג שאינה תוקפת את בעיות היסוד לא תוכל להצליח לעשות זאתבלימודים אקדמיים

: הרחבת הבדל במסגורהמכאן נגזר .  להתמקד בשלב הזה באותם מבין החרדים שרוצים ומוכנים לנסות ולהשתלב באמת

א שמספר הלומדים כנראה יה ם המח"רים וריסון היומרההתוצאה של צמצו  . המח"רים בטיוטת המדיניות, לעומת צמצומם כאן

ויתרה מכך, שהלימודים  –ואפילו יותר חשוב, אחוז המסיימים מתוך כלל המנסים  – יקטן.  אבל יש סיכוי שמספר המסיימים יעלה

להתמקד, ולא  המדדים האלה של מסיימים ומשתלבים הם המדדים הנכונים ובהם צריך  באמת יסיעו להם להשתלב בשוק העבודה.

 במספר הסטודנטים שמשתתפים בתכנית באופן כלשהו.

 העקרונות העיקריים שמוצע למל"ג להפעיל במסגרת תכנית החומש השנייה הם אם כן:



הקמת חדשים, כדי לעודד את האוכלוסייה מוחלטת של עצירה ומופרדים מח"רים צמצום וסגירה של פלטפורמות ופעולה ל .א 

סעיף זה מסתמך על הנתונים הברורים כי   וסייה הכללית לצורך כניסה לשוק העבודה.החרדית אכן להשתלב באוכל

המח"רים במתכונתם הנוכחית גורמים נזק, הן בכך שהם מושכים סטודנטים שאחרת היו משתלבים בלימודים במוסדות 

מקטינים את הסיכוי של  הכללית ובכךה ירגילים, הן בכך שהם ממשיכים למנוע מפגש בלתי אמצעי בין החרדים לאוכלוסי

, והן בכך שכישלונות של סטודנטים שאינם מסיימים את התואר ומתקשים החרדים להשתלב בשוק התעסוקה בסופו של דבר

 .מהווים דוגמה המרתיעה אחרים מלנסות להשתלב בשוק העבודה

המכינות האלה צריכות חרדים כמו גם יוצאים.   – מכינות שיהיו פתוחות לכל מי שנפגע ממערכת החינוך החרדית הקמת .ב 

 לעזורבכך ו –כולל במקצועות בעייתיים כמו מתמטיקה ואנגלית  – לרמה מתאימה ללימודים אקדמיים תלמידיםאת ה להביא

 יש לעודדו ,כתוצאה נראה כי לימודי מכינה של שנה אחת או אפילו שנתיים אולי אינם מספיקיםקטין את אחוזי הנשירה.  הל

מסגרת ב, אלה יכולות להיערך תוך הפרדה מגדריתהמכינות ה  במחקר. 3.4.2.2מכינות לבגרות מלאה כפי שמוצע בסעיף 

הכרה הדדית בלימודים במכינות, כפי שנאמר בסעיף  בפרט יש לדרוש  .חרדית, ואין צורך שיהיו משויכות לאוניברסיטאות

  במחקר. 3.4.2.1.1

  , כמתחייב מאופייה הפלורליסטי של האקדמיה.מסגרת הרגילה ללא הפרדה מגדריתהלימודים עצמם יערכו בקביעה ש .ג 

מניעת הבדלים בין ( 1בבעיות הנלוות שנוצרות כתוצאה ממסגרות מופרדות, ובכללן )פתרון זה מיתר גם את כל הדיון 

היצע מוגבל של של הבעיה  (2)הניסיונות לשפר את המצב על ידי דרישה לקרבה גאוגרפית למשל, המח"רים למוסדות האם ו

( הצורך בהגדרת "מיהו 3)-ו ,/ות מופרדיםוחוסר הצדקה כלכלית לקיים מסלולים למספרים קטנים של סטודנטים ,מסלולים

חרדי" כדי לשמור מהפיכת המח"רים למסלול עוקף דרישות של המסגרות הרגילות, ובו בזמן יצירת מנגנון לטיפול בחריגים 

 ים להיכלל למרות שאינם מתאימים להגדרה שאומצה.שבכל זאת ראוי

 10לפני רק )בתחומים רבים  שאנו רואים כיוםהמתגברת .  ההפרדה הטענה שהפרדה היא הכרחיתיש לצאת נגד , בהקשר זה

 40-פחות מהיא חלק ממאבק כוחות יותר משהיא צורך הלכתי.  לפני  (דרין" מופרדים, למשלשנים עוד לא היו בכלל "קוי מה

  מבלי לדרוש הפרדה, והם נשארו חרדים. שנים חרדים השתלבו בהשכלה הגבוהה ובשוק התעסוקה

 החומש תוכנית בתקופת נוצר ובטכניון העברית באוניברסיטהבמחקר, " 2.4.2.3ת היתכנות: לפי סעיף לתכנית כזו יש הוכח

 הכללי בקמפוס התואר מתקיימים לימודי ואילו, מגדרית בהפרדה מתקיימים המכינה לימודי שבו, ר"של מח אלטרנטיבי מודל

" מכאן שאין הכרח לקיים לימודים נפרדים .הכללי( המכינה בבנין לחרדים נמצאת המכינה גם, )בטכניון מלאה באינטגרציה

 ו/או הפרדה מגדרית אם מוסד האם חזק מספיק ואינו מוכן להתפשר ואם התכנית המוצעת אטרקטיבית מספיק.

החרדים באופן אישי ופרטני כדי לעזור להם להתמודד עם  תגבור נרחב של מערך התמיכה בסטודנטיםבמקביל לכך,  .ד 

לגברים  50%-לנשים ו 30%סעיף זה הוא קריטי.  הבעיה הבוערת ביותר במצב הנוכחי הוא אחוז הנשירה הגבוה )  הקשיים.

הם סטודנטים שכבר החליטו  ה.  אל(לתקופה שלפני הפעלת המח"ריםלמחקר, בהסתייגות שהנתונים הם  5.1.5לפי סעיף 

שנים בממוצע עד הנשירה לפי  3מספר שנים )מעל  לנסות לרכוש השכלה, נרשמו ללימודים, ואפילו השתתפו בהם למשך

 ביותר. הגבוהה והמידית(.  השקעה בסטודנטים האלה מבטיחה לכן את התשואה 5.1.6סעיף 

אחד כבר מצד  –ות נופלים כיום בין הכיסא.  היוצאים (חוזרים בשאלה)פעולה מקיפה לתמיכה ביוצאים בדומה, יש צורך ב .ה 

של חוסר הכנה ללימודים  כל החסרונותמ סובליםאינם חרדים ומסגרות מופרדות אינן מתאימות להם, אבל מצד שני הם 

לעיתים  ,טי של ניסיון להשתלב בחברה הכלליתמשהם כבר עשו את הצעד הדראקדמיים כמו סטודנטים חרדים.  כיוון 

 יע להם במכינות ומלגות יעודיות.ילסהמשפחתית, יש  קרובות תוך הקרבת קשרי התמיכה

יש למקד את המלגות בסטודנטים לתואר ראשון.    בין גברים חרדים, נשים חרדיות, ויוצאים. השוואה בנגישות למלגות .ו 

 ראשון יוכלו להתמודד על מלגות לתארים מתקדמים כמו כל סטודנט אחר.סטודנטים מצטיינים שיגמרו תואר 

 3.4.5, ובפרט הוראה של מקצועות ליבה )כפי שמתואר בסעיף לעודד פניה לתחומים מועדפיםשימוש במלגות כדי  .ז 

יכולה לנסות להשפיע על פתרון הבעיה היסודית של חוסר מוכנות של החרדים  חודי שבו המל"גיזהו מקרה י  במחקר(.

כתוצאה מכך שהם אינם לומדים לימודי ליבה, בהסתייגות שההשפעה הזו תבוא לידי ביטוי במקרה הטוב רק אחרי עשור או 

המשך הפעלה של מסגרות חרדיות הזה של הוראת לימודי ליבה הוא היחיד שבו אפשר אולי לשקול המסלול    יותר.

 מופרדות.
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 לרביד שלום וברכה,
ראשית תודות על הכנס המרשים אתמול. המבנה התכנים ומגוון השותפים תרמו מאוד לקידום הנושא, ולהצפת נקודות ראות שונות 

  וחשובות.
. רבים מידי חושבים שיש כאן עוול כלפי מורות וותיקות שהעניין הנ"ל ייבדק אמירתך לפני כולםאני מבקשת שוב לחזק את 

ומנוסות (ויש מהן בעלות דרוג אקוויוולנט לתואר ראשון ואף לתואר שני, שעשו כברת דרך רצינית ומשמעותית, ומאום לא מוכר 
ואת הפגיעה בצבור  תעודת הבכיראני תובעת את עלבונה של  מנכ"ל אחווה, אתמול,   להן)בהמשך לדבריה של ד"ר אתי גרובגלד

  בציבור המורים. המבקש להשלים תואר אקדמי. ההכבדה פוגעת קשות
  גם עם פרופ' יפה זילברשץ, והיא יעצה לפנות שוב אליכם.  שוחחתי אתמול

  (לפחות עד שייבדק שוב). אנו מאוד מבקשים להחזיר את המצב לקדמותו
  בהערכה רבה לכל מאמציך עבור הצבור החרדי.

  כל טוב!
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 האישה החרדית באקדמיה הישראלית –להשמיע עוד קול שונה 

 1חיה גרשוני

 תה החרדייהנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסי נייר עמדה בעניין הרחבת

 

מסמך מדיניות בעניין הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה  פרסוםבעקבות נייר עמדה זה נכתב 

") נייר עמדה זה מבקש להציג נקודת מבט נוספת על מסמך המדיניות(להן: "  2החרדית לאוכלוסייה

סוגיית שילובם של חרדיות וחרדים באקדמיה הישראלית. נייר העמדה מבקש לשפוך אור בעיקר על העדר 

 השמרנית בשיח האקדמי הישראלי.  קולן של נשים חרדיות מן הקבוצה

ארצה להבהיר את עמדתי העקרונית לגבי תרומת שילובם של חרדיות וחרדים באקדמיה בישראל, 

להתייחס לחסמים העומדים בפניהם, מבית ומחוץ, בפרט ביחס לקבוצה החרדית השמרנית, ולהציע 

עם עקרונות וערכים ליברליים, מתווים חלופיים המתכתבים עם השינויים הדמוגרפיים והטכנולוגיים ו

 מסורתיים ורב תרבותיים.

החברה החרדית אליה אני מתייחסת היא בעיקר החברה השמרנית, אשר פועלת תוך ציות מלא לגדולי 

  3.עדיין מהווה מיעוט כמותי ' כפי שהוגדר לאחרונהמעמד הביניים החרדי'התורה ולמנהיגות החרדית. 

על ניודם של בני הקבוצה לכיוון במידת מה ניתן לשער כי הצמיחה הדמוגרפית של החברה השמרנית תפצה 

 מעמד הביניים. 

התייחסותי תהיה לאוכלוסיית הנשים החרדיות, בעיקר בשל השוני המהותי בין נשים וגברים במגזר 

רת לגבר החרדי ביטוי המסורתית, המאפשהחרדי הן מבחינת תפיסות אידאולוגיות והגדרת התפקיד 

התלמוד, והן מבחינת הפערים בהשכלה ואחוזי הנשירה הגבוהים שהוצגו   אינטלקטואלי במסגרת לימודי

 במסמך המדיניות. 

 מרחבי הדעת של האישה החרדית:

קבוצת הנשים החרדיות, מקרב הקבוצה השמרנית, בדרך כלל נוטלות על עצמן את עול הפרנסה, תפקיד 

להיכנס  לנשים לעיתים בטפטופים זהירים מאושר. ה ללימודים מקצועיים מגווניםהמעניק לגיטימצי

למסגרות אקדמיות בהן קיימת הפרדה מגדרית, פיקוח על תכני הלימוד ושמירה על ערכי החינוך 

את השכלתן ולהשביח את השואפות להרחיב . המגזר החרדי מציע מסגרות לימודיות לנשים הבסיסיים

מרכזי ההשתלמויות למורות של בית יעקב. מרכזים אלו פונים לעובדות מסגרת מקצועיותן בעיקר ב

ללמוד במרכזים שאינם של בית יעקב. רשתות החינוך בהן מועסקות אוסרות עליהן ההוראה, אשר 

לימודים במרכזי ההשתלמויות מעניקים תעודה שוות ערך לתואר ראשון המוכרת כדרגת שכר בלבד. במצב 

                                                            
משלימה לתואר מחקרי באוניברסיטת תל אביב. מרצה במרכז בוגרת הקמפוס החרדי, , חרדית דין עורכת הכותבת היא 1

הכותבת הציגה עמדה אישית בסוגיית ). 1 דרגה(השתלמויות של בית יעקב ומנחה עבודות לקראת דרגת שכר אקוויוולנטית 
 .20.6.13, אביב תל באוניברסיטת "להשכלה חרדים"לימודים נפרדים בכנס 

, המדיניות עקרונות טיוטת" הבא בחומש החרדית הילאוכלוסי הגבוהה ההשכלה של הנגישות הרחבת" המועצה להשכלה גבוהה 2
ישי פרנקל, רביד כותבים: פרסום לצורך שימוע ציבורי ( א"תשפ -ז"תשע, הגבוהה להשכלה שנתית הרב התוכנית אישור קראתל

 )2016ניסן תשע"ו, אפריל  ,עומסי
 מעמד ביניים חרדי בישראל הגדרות החברה השמרנית ומעמד הביניים החרדי מפורטות בספרם של לי כהנר וחיים זכרמן  3

) 148) בהקשר לחלקו של מעמד הביניים בציבור החרדי בישראל מוצגים נתונים (בעמ' 2012(המכון הישראלי לדמוקרטיה, 
מתוך הציבור החרדי. עדיין הרוב הגדול משתייך לקבוצה השמרנית. אלו לרוב נראים  20%-המצביעים על כך שמדובר בכ

 ומעורבים פחות בחברה הישראלית.  
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החינוכית הרחבה של הנשים החרדיות, כתיבתן והגותן, אינה מתועלת לידע צבור עשייתן  דברים זה

  4וציבורי.

 למסמך העמדה: עקרונית התייחסות

הפרדה מגדרית במרחב הציבורי היא תופעה מסמך המדיניות פועל מנקודת מוצא אקסיומטית לפיה "

וחותר למעשה להכחדת רכיב  כל יתר האמור בהמשך מסמך המדיניות נגזר מנקודת מוצא זו 5"שלילית

מרכזי בתרבות החרדית. הכותבים מסתפקים בשאלה מה הקף ההדרגה המיטבי על מנת לבצע את השינוי 

ויתורם של בני הקבוצה החרדית על  -במהירות האפשרית. פרקטיקה זו מובילה לתוצאה ברורה

עם ויתורה של האקדמיה  עקרונותיהם וייחודם התרבותי או על מימוש חלומותיהם האקדמיים, בד בבד

לה דמוגרפית ובעלת כישורים אינטלקטואליים והישראלית על הקבוצה השמרנית החרדית. קבוצה גד

 ומשמעות להשקעה בלמידה.  

אני סבורה כי העולם האקדמי לא יכול להרשות לעצמו לבזבז את הפוטנציאל האדיר הבלום בקול הנשי 

בעוד שהגבר החרדי עשוי לקחת ביטוי בפלטפורמה כלשהי. החרדי השמרני. מדובר בקול שלא ניתן לו 

אין מקום לקולה של האישה  –חלק בכתיבה התורנית העשירה והמפותחת ובשיח התלמודי רב השנים 

, כאשר היא בהכרח מוותרת בכך על חלק מערכיה, על מקומה החרדית, בלתי אם תפנה לעולם האקדמי

עשויה לוותר גם על  –החברתי ועל אמירתה האותנטית (למרבה הצער, באם היא מועסקת בהוראה 

 משרתה ופרנסת משפחתה).  

מניסיוני, בהוראה ובהנחיית עבודות סמינריוניות במרכזי ההשתלמויות של בית יעקב, מדובר במסה 

חות ראויים, של נשים בעלות מוטיבציה וערכים עמוקים, שהן המעצבות הכמעט בלעדיות של אדירה של מו

חינוך הדור הבא החרדי (המונה כיום קרוב לשליש מתוך מערכת החינוך בישראל. תלמידים שרבים מהם 

ניזונים כמעט אך ורק מהנלמד במערכות החינוך, בהיותם מנותקים מהשפעות התקשורת והתרבות 

. מרבית המורות לעולם לא תלמדנה במסגרות שאינן מפוקחות ופועלות על פי דעת תורה. רבות הכללית)

מהן חפצות להתעשר בדעת ולהשביח את כישוריהן, אך עומדות אל מול פיתויי האקדמיה כשהן נכונות 

 להקרבה ולעמל לצורך שימור המסורת.

הישראלית. אקדמיה שרואה את הגיוון על אותה קבוצה גדולה, גדלה ומשפיעה, מוותרת האקדמיה 

האקדמי כחלק ממטרותיה, אך דרכי הפעולה שלה מעידים על שאיפה להכחיד את תרבות המיעוט 

  6באמצעות הכפפתו לעקרונות ליברליים מערביים, אותם רואה כבלתי עבירים.

 חסמים המשפיעים על היתכנות כניסת חרדיות לאקדמיה

רבים בציבור החרדי עדיין  מתקשים לראות את  – החרדית בתוך החברה  חסמים הנובעים מדעות קדומות

האישה בדימוי של אקדמאית משכילה ושוחרת דעת (אין זה שונה מתפיסות שרווחו בעולם המערבי טרם 

המהפכה הפמיניסטית). יש שאינם רואים בעין יפה אפילו את הלימוד במרכזי ההשתלמויות בהיותו מנתק 

הביתי. אלא שככל הנראה זו תפיסת מיעוט שאינו מכריע, ותמורה נאותה, כלכלית את האישה מתפקידה 

 יש בה כדי לעמעם קולות אלו.   -בעיקר, לתהליכי הלמידה 

האידיאולוגיה  "בין "טבע האישה" ל"מרות הבעל ) הויזמן(איריס בראון סת לימודיה של האשה החרדית ראו: הרחבה על תפי 4
 123 -97) 2013( 3 זהויות" החינוכית החרדית וגבולות ההשכלה התורנית לבנות

 המדיניות) במסמך 1( 2ס'  5
מערביות רבות עד למחצית המאה הקודמת, זאת למרות שהפרדה מגדרית באקדמיה הייתה נהוגה באוניברסיטאות  6

אוניברסיטאות שהצמיחו חוקרות וחוקרים שעל כתפיהם אנו עומדים כיום ולמרות שלא מעט מחקרים מצאו כי הפרדה מגדרית 
דווקא מעלה את רמתן של הלומדות.
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חופש הביטוי האקדמי עומד בניגוד לערכים מרכזיים במסורת החינוך החרדי, פיקוח על  - מגבלות תוכן

יה פשרה. לפיכך יש לקחת בחשבון כי מקצועות תכנים הוא חלק בלתי נפרד מהערכים בהם לא צפו

 מסוימים יישארו חסומים ככל הנראה בפני האוכלוסייה השמרנית. 

אחד החסמים המשמעותיים הוא החסם הטכנולוגי. האינטרנט נכנס בהדרגה  – חסמים טכנולוגיים

נט מה לקבוצות חרדיות שונות ולמקומות עבודה. הבתים השמרניים מתבצרים בהתנגדות לאינטר

 שמאתגר את הנגשת ההשכלה ושיתופי הידע במתכונת המודרנית. 

מן הצד השני ניתן לזהות דווקא פוטנציאל מעניין הנגזר מהשפעת הטכנולוגיה: חדירת המכשירים 

החכמים לתוך מתקני הקמפוסים וחדרי השיעורים, מסיחה את דעתם של הסטודנטים. העיסוק הבלתי 

סה את העולם האקדמי למעין ניסוי חברתי, שאין לדעת לאן מוביל, ומה פוסק במכשירים החכמים, מכני

דמות תהיה לבוגרי האוניברסיטה העתידיים. לעומת זאת, אולי הדיון האקדמי יזכה ליתר קשב דווקא 

 בקרב קבוצת הנשים השמרניות, שאינן מחזיקות בטלפונים חכמים.

שמרניות מגדלות משפחות ברוכות ילדים רבות מתוך הנשים ה - של האשה החרדית המורכבתפקידה 

ועוסקות בפרנסה ובמשק בית כשהן שואפות להוריד מבני זוגן כל עול על מנת שיעסקו בתורה. יתכן 

ולימודים לא יתאימו לכל קבוצת הנשים לאורך כל חייהן הבוגרים, אלא שבכך הן דומות לנשים אחרות 

 שבחרו להעניק את מיטב שנותיהן לגידול משפחתן. 

לחסמים הנובעים מאופי הקהילה, יש  - התאמת הפעילות הסטודנטיאליתחסמים חיצוניים וקשיים ב

לצרף גם את הניכור הרב שחווה הסטודנטית החרדית באוניברסיטה הישראלית. את אי ההתאמה של 

פי הפעילות הסטודנטיאלית לערכים החרדיים, כמו אזכורם של חגים נוצריים, פעילויות פנאי הנושאות או

 פרובוקטיבי, העדר מזון כשר למהדרין בשטחי האוניברסיטה ועוד. 

 לסיכום,

האקדמיה הישראלית אינה מונגשת לקבוצת הנשים החרדיות השמרניות, וקולה של הקבוצה מושתק 

הפעילות שנעשית לצורך קליטתן באקדמיה, כהשלמת לימודים, מלגות ואפשרות ללמידה בהפרדה  כליל. 

נשים, אך בכך כופה עליהן וויתור על עקרונות בשנים הראשונות, מקלה על השתלבותן האקדמית של אותן 

  .המתאפיינת בצמצום מרבי של חשיפה לחומר שאינו מבוקר מכוננים בתרבותן הייחודית

המתווה המוצע במסמך המדיניות יקל על שילובן של נשים   ת למתווה מסמך המדיניות:בהתייחסו

חרדיות רבות באקדמיה, ככל הנראה בעיקר מקרב 'מעמד הביניים החרדי'. ניתן לשער כי הקולות 

-ר דהוהמתנגדים מתוך המנהיגות השמרנית החרדית יועצמו ככל שזרם הלומדות יגבר, מה שייצ

נשים אלו בקרב הקהילה, כשמרבית עובדות ההוראה תמשכנה להסתפק באפשרויות ללגיטימציה ביחס 

 המצומצמות המוצעות במרכזי ההשתלמויות. 

 אפשרי הצעת מתווה פעולה

חשוב לייצר מענה המיועד לקבוצת הנשים השמרניות, הכפוף לדעת תורה ובפיקוח רבני. אין ספק שיידרש 

הרווח  7ו אי הפרדה מגדרית או חופש ביטוי במתכונתו המקובלת.וויתור על ערכים ליברליים מסוימים, כמ

                                                            
עולם האקדמי כהערת אגב אציין כי גם כניסתן של נשים לאקדמיה במהלך המאה הקודמת יצרה פרצות בחומת ה 7

אג'אי, מ. והקר, -נבו, מ., לביא-קרומר הביאה שיח מחקרי חדש וקראה תיגר אל מול תפיסות קודמות. ראו לעניין זה:
 ).2014( אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד-. תלמתודולוגיות מחקר פמיניסטיותד. (עורכות) 

 
 
 
 מודה לחברות 'קרן תקווה' על הערותיהן! *



 4 

יהיה מימוש פוטנציאל הידע והגיוון האקדמי הבלום בקבוצת הנשים החרדיות והובלת שינוי תפיסתי 

בקרב ממחנכות המעצבות אחוז ניכר מהצעירים בישראל. מיותר לציין את התרומה לאישה החרדית 

אינטלקטואליות ולשיפור המצב הכלכלי של   משפחתה, מבלי שתאלץ הולם לשאיפותיה ה המחפשת מענה 

 לוותר על ערכיה.

אני סבורה שהפלטפורמה הראויה היא מרכזי ההשתלמויות הקיימים (פתחתי בגילוי נאות שאני מועסקת 

באופן קבוע באחד מהם) מרכזי ההשתלמויות מוכרים על ידי משרד החינוך ונהנים מלגיטימציה. יש בהם 

תשתיות, דלות אמנם עדיין, של מעבדות, מחשבים, ספריות ומרכזים פדגוגיים. מוצע לפתוח כחלק 

המרכזים מסלול נפרד המיועד ללימודים אקדמיים. מסלול זה ידרוש רמה אקדמית בלתי מתפשרת שלא 

ול תיפול מזו הנדרשת באוניברסיטה. רף קבלה, חובות לימוד זהות ומרצים מן השורה הראשונה. המסל

וכך קולן יושמע בעולם  ,ינפיק כתבי עת בשיפוט חיצוני לצורך פרסום חיבוריהן של סטודנטיות מצטיינות

  האקדמי גם אם הן תבחרנה שלא להיות חשופות לכל חלקיו.

מוצע גם, כי אוניברסיטאות תאמצנה מרכזי השתלמויות ותפקחנה על אותם מסלולים נפרדים שייועדו 

גבוהה. הסטודנטיות תוכלנה להיעזר בתשתיות האוניברסיטה ולהיחשף  ללימודים אקדמיים ברמה

לאפשרויות המוצעות בה. באופן זה גם תיווצר תחרות בין האוניברסיטאות שתמקסם את האיכות 

 והאטרקטיביות של המסלולים הייעודיים. 

תימצא הדרך יהיה צורך לתת מענה לחסמים הטכנולוגיים, סבר להניח שבכפוף להנחיות פיקוח תורני 

להנגיש לסטודנטיות מאגרי מידע אקדמי מהארץ והעולם תוך סינון תכנים שאינם ראויים. פרקטיקה 

המיושמת כיום באופן חלקי בסמינרים. גם הפיקוח על התכנים וגיבוש צוות המרצים יתבצעו בשיתוף 

ציבור החרדי. סביר פעולה. עדיין אין בנמצא הקף מספק של כוחות הוראה אקדמיים ברמה גבוהה מקרב ה

לא תהיינה תתאפשר שמיעת מרצות ומרצים מן החוץ.  –להניח כי ככל שיוכח שהמרצים מתאימים עצמם 

הפשרות תהיינה בשיח הערכי  פשרות בדרישות הליבה ההלכתיות ולא בדרישות הליבה ברמה האקדמית.

נוסף לזיהוי האינטרסים ותפיסות עולם שעל הצדדים יהיה להבחין בינם לבין דרישות הליבה (זאת ב

בערוץ המוצע כרוכים אתגרים  הסמויים של השחקנים השונים בזירה, שלא כאן המקום להאריך בהם). 

לא מעטים. איני מתיימרת במסגרת זו להעלות את מכלול הבעיות האפשריות, ובוודאי שלא להציע 

ם, ולהציע מתווה המבוסס על פתרונות. שאיפתי היחידה היא להשמיע קול אחד מתוך אותם קולות שותקי

תפיסה רב תרבותית וכבוד לשונות ערכית. מתווה שיש בו כדי להעשיר הן את עולמה האישה החרדית והן  

 את עולמה של האקדמיה הישראלית.

 אשמח ליטול חלק בעשייה, בלמידה ובשיח בנושא.

 בברכה,

 חיה גרשוני, עו"ד

050/4105227 

hayagir@gmail.com 

 * אונ' תל אביב

                                                                                                                                                                          
 



1

Ravid Omesi

:מאת >lizon770@gmail.com<ליזון קלימי 
:נשלח 13:41 2016מאי  23שני יום
:אל Ravid Omesi
:נושא לימוד מעורב

  מחאה:
  עד שכבר יצא הציבור החרדי ללמידה ורואים שהוא מצליח הן מבחינה לימודית ,מוסרית וכו

  כעט גוזרים גזרות על לימוד מעורב,
  הרי ידוע שלימוד מעורב לא תורם לכלום,

  ראה ערך פסיכומטרי ששם ההמלצה ללמוד בנפרד.
  והשיח בזה גדול והיריעה רחבה.

  אז למה ??? להקשות , להציק ולהפריע למגזר שלם .
 מתקנות אלה מתנקלים אליו.  לא רק שלא מקבלים העדפות

 
 
 
************************************************************************************ 
This footnote confirms that this email message has been scanned by 
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses. 
************************************************************************************ 
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                 16.6.16 

 לכבוד

 מר רביד עומסי

 מנהל פרויקט המחרי"ם

 המועצה להשכלה גבוהה 

 

 השכלה גבוהה לחרדים – של המל"ג תגובות עקרוניות לתכנית החומשהנדון: 

 

 שלום רב,

'הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית: הצגת בנושא , 24.5.16-בנציגים שלנו נכחו בכנס שארגנתם 

מלאך, . כמו כן קראנו בעיון את המצגת שפרסמתם ואת מחקרם של תשפ"א'-התכנית הרב שנתית לחומש תשע"ז

 . להלן תגובות עקרוניות של מכללת לוינסקי לחינוך לפרסום תכנית החומש: (2016) כהנר ורגב

ת בקמפוס הכללי מאפשרת קהילתיות )המאפיינת את המגזר ות הממוקמות אם נפרדולמידה בכיתמניסיוננו, . 1

לחשוב על מיסוד קבוצות למידה של סטודנטים חרדיים , ניתן לפיכך .גיסא מאידך שתלבות, והגיסא החרדי( מחד

שיתמכו אלה באלה. מצד שני, כדאי לחשוב כיצד פורצים את  כדישלהם(, הלימודים )כחלק אינהרנטי במערכת 

תרבותיים בין סטודנטים חרדים לכלל הסטודנטים -למפגשים רב ממוסדותמחסום ההתבדלות ויוצרים מסגרות 

  לומדים במוסד הקולט אותם.ה

 )כאפשרות( , נמליץשלכם שבמצגת שילובהבהחלת  ההדרגתיותעקרון לפריצת ההתבדלות, ותוך קבלת בהתייחס 

 על מדרג השילוב הבא, כחלק ממהלך כולל להשגת יעד זה: 

 א. הסטודנטים יקלטו בקמפוס הכללי וילמדו בכיתות אם. 

 .בחרו בזהירותימשותפים שיבקורסים מקוונים  ב. הסטודנטים ילמדו

 . לכלל הסטודנטים בימי עיון משותפים ג. השתתפות

(, בהן סטודנטים חרדים יבחנו נושאי מחקר , לדוגמהיצירת קבוצות מחקר )בסדנאות הפרויקט של התואר השניד. 

 דומים לאלה שיחקרו סטודנטים שאינם חרדים )כדרך להצגת נתונים ממגזרים שונים בחברה(. 

   יזמנו דיאלוג שאותו אנו רוצים לעודד. מסוג זה צמתי משוב ולימוד משותף

 הרסבאופן לא הדרגתי, במכללה שאיננה בעלת צביון דתי, עלולה לגרום לומיידי, הפעלת המדיניות לשילוב מלא . 2

האפשרות לשילוב אמתי ולדיאלוג בין מגזרים שונים. מהלך לא מתפשר כזה עלול להוביל לכך שאוכלוסיית 

מכללות דתיות( ובהמשך תבנינה לעצמן מכללות חרדיות. כגון שקרובים אליהם יותר ) ה למוסדותנהחרדיות תפ

מנע אפשרות השילוב הראוי בין קבוצות שונות בחברה. על מנת לקיים את תהליך השילוב, הצעדים צריכים יבכך ת

 להיות זהירים ומתוך הסכמה.

אקדמיים גדולים )ביחס לסטודנט "רגיל" לסטודנטים מהמגזר החרדי המשלימים תואר ראשון יש פערים . 3

ידע בסיסי בטכנולוגיות מידע כך, למשל, ישנו חוסר בשל חסר בלימודי ליבה.  ,. זאתהנקלט במוסד להשכלה גבוהה(

 ובשיטות מחקר. מוסדות , באנגלית(, באוריינות אקדמיתMoodle-)שימוש באינטרנט, במייל, במערכות כדוגמת ה
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  , צריכים להשלים פערים אלה. לעיתים הקורסים הניתניםסטודנטים מהמגזר החרדילהשכלה גבוהה, הקולטים 

כדי לאפשר  ,הוק מסוג זה-תגבור אד תקצבתכי המל"ג ליץ מנאינם מספיקים ויש צורך בתגבור נוסף.  בתואר

 השלמת פערים.

ץ על המוסד האקדמי הלח ,עם זאת, בשטחהקובעת כי אין להפלות מרצים בשל מינם. ההנחיה  אנו מכבדים את. 4

בשל סייגי מרחק  לא ילמדו אותןמרצים גברים דרישה ברורה מצד סטודנטיות חרדיות כי  למשל,בעניין זה גבוה )

החילוניים ולהעביר את ההלכות באופן מסודר למוסדות  הלכתיתלבחון עניין זה אנו ממליצים למל"ג . (נגיעה

 .הקולטים סטודנטים חרדייםלהשכלה הגבוהה 

כדרך למנוע מהם מסטודנטים את ציוני הבגרות שלהם, במכוון ם מעכביה, החרדיבמגזר יש לבחון מוסדות . 5

 אלה. חרדיים . יש לקבוע מדיניות ברורה להנהלות מול מוסדותבזמן למוסדות להשכלה גבוההלהירשם 

 

בידע שצברנו בארבע  אנו מברכים על המהלך להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לאוכלוסייה החרדית. נשמח לשתף

הפעלת לימודים לוכן בשנתיים  מורות מהמגזר החרדי,ל( .B.Ed)שנות הפעלת התכנית להשלמת תואר ראשון 

 .בהתמחות לגיל הרך ,למורות מהמגזר( .M.Edלקראת תואר שני )

 

 בברכה,

 פרופ' חנה עזר, רקטור

 פרופ' ליה לאור, דקנית הפקולטה לחינוך 

 הרךש תכנית התואר השני לחינוך בגיל ד"ר קלודי טל, רא

 לסטודנטיות חרדיות BEDההשלמה ל  לימודיד"ר עינב ארגמן, ראש החוג לחינוך ומרכזת 

 

 העתק: 

 פרופ' מיכל בלר, נשיאת מכללת לוינסקי לחינוך

 אפרת בן משה, מזכירה אקדמית, מכללת לוינסקי לחינוך 
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מימדי  

 העשייה 

 יעד  קיים פירוט עשייה רלוונטית

 

 

תכנית  1

עבודה 

כלל 

 מוסדית 

 החזון 

 היא לחינוך וינסקיל מכללת

 ותיק ישראלי אקדמי מוסד

 פני את המעצב ומוביל,

 ומציע והחברה החינוך

 איכותית. גבוהה השכלה

 טיפוח היא המכללה מטרת

 חושבים, רגישים, חינוך אנשי

 יוזמים, מובילים, חוקרים,

 בקהילה פעילים יצירתיים,

  עבודתם. בסביבת ומנהיגים

 ותומכי חינוך אנשי מורים,

 בית בה ימצאו חינוך

 להתפתחות ואפשרויות

 המקצועיים. חייהם לאורך

 

  וערכים שליחות

 שינוי להוביל שואפת המכללה

 ובחברה בחינוך מהותי

 חדשנית, פדגוגיה באמצעות

 טכנולוגיים וכלים מחקר

 את ומעודדת מתקדמים,

 למקצוענות, לחתור בוגריה

-בין ורגישות לאכפתיות

 חברתית למעורבות תרבותית,

 את החוקר המורה תפיסתול

 חייו מאורח כחלק עבודתו

  המקצועיים.

 ערכיה המכוננים הם: 

 כבוד האדם וחירותו 

 נדיבות ורגישות תרבותית 

  מימוש החזון

והשליחות 

בהיבט 

מקצועי 

וחברתי 

והובלת 

המתכשרים 

להוראה 

להיות 

בים מעור

בקהילה 

ובחברה 

כחלק 

מתפיסתם 

את מקצוע 

 ההוראה;

ביסוס 

מעמדה של 

המכללה כגוף 

מכשיר 

מקצועית 

ומוביל 

תפיסה 

חברתית 

בקהילה 

ובחברה 

 הישראלית. 
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 יצירת ידע ושיתופו 

 חופש אקדמי 

 כיבוד נכסי תרבות ומורשת 

  מנהיגות 

 

הסביבה  2

המוסדית 

כזירת 

 מפגש 

: לוח לוח שנה אקדמי מותאם

השנה האקדמי מותאם לחגים 

של שלוש הדתות: יהודים, 

 ערבים ונוצרים.

וסית החרדיות לאוכל

הלומדות במכללה מותאם לוח 

, המותאם נפרדשנה אקדמי 

לתכנית הלימודים שלהן 

ומתחשב בערכים 

האורתודוקסיים ובצורכי 

 האישה החרדית. 

הנחלת השימוש בשפות 

מכללת : הרשמיות במדינה

לוינסקי לחינוך היא המכללה 

הראשונה להכשרת מורים 

שלימדה בשפה העברית, מאז 

חלק מהתפיסה . כ1912שנת 

של שפת ההוראה, המרחב 

הציבורי מנכיח את השפה 

שימוש יש  –העברית, ולפיכך 

בשפה העברית בשילוט חוצות 

. עם זאת, על ובאתר המכללה

בסיס חזון המכללה, פתוחה 

המכללה לקבלת עבודות 

כתובות מהסטודנטים גם 

בשפות אחרות, כגון ערבית 

ואנגלית, במגמה לתמוך 

תם בשפות בסטודנטים ששליט

 אלה טובה מאשר בעברית. 

 

 מפגשים בין אוכלוסיות:

מפגשים בין  –בתוך המוסד 

חילוניים ודתיים במסגרת 

תכנית התואר השני "חינוך 

 

 

 

 

 חלקי

 

 

 

 

 

 

 

שימוש 

: בשפות

הנכחת השפה 

ערבית ה

במרחב 

הציבורי, ככל 

 שניתן יהיה

ובמידה 

 המתאפשרת;

דאגה לתקצוב 

תמיכה 

שפתית 

ואקדמית 

בסטודנטים 

שהעברית 

איננה שפת 

 אימם. 

 

מפגשים בין 

 :אוכלוסיות

במסגרת 

תכנית 

 –המצוינות 

שיתוף פעולה 

עם מכללת 

תלפיות לבנות 

ימי  –דתיות 

עיון ולמידה 

משותפים; 

הרחבת 

הקשר עם 

קבוצות 

המיעוט מ

הערבי 
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לגיל הרך" שבה לומדת קבוצה 

ימי עיון  –נפרדת של חרדיות 

 ודיון משותפים. 

מפגשים  –בתכנית המצוינות 

עם נציגי אוכלוסיות מיעוט 

ת ימי עיון שונות במסגר

 וקבוצות דיון.

השתתפות  –בחינוך המוזיקלי 

סטודנטים ערבים ממכללת 

צפת בתכנית ייחודית להוראת 

המוזיקה, במסגרתה לוקחים 

חלק עם עמיתיהם בקמפוס 

תל אביב בפורום הפקולטה 

בהשתתפות  –לחינוך מוזיקלי 

 ובהופעות משותפות. 

להרצאות 

ולדיונים 

 משותפים; 

בתואר 

 –הראשון 

הנגשת 

המכללה 

לאוכלוסיה 

 –הערבית 

שיווק וגיוס 

סטודנטים 

מהמגזר 

הערבי, לפי 

התאמתם 

לתנאי 

 הקבלה. 

קליטת כיתות 

ייחודיות של 

בני מיעוטים. 

לדוגמה, 

בתשע"ז 

צפויה 

המכללה 

לקלוט כיתת 

מורים דרוזים 

לתכנית 

התואר השני 

ינוך לשוני "ח

בחברה רב 

 תרבותית". 

תכניות  3

לימוד 

וסביבה 

 לימודית 

תכניות לימוד המשקפות 

מגוון קולות בחברה והתאמתן 

 להרכב סטודנטים מגוון:

המכללה מציעה מגוון גדול של 

תכניות בתואר הראשון והשני 

המתייחסות לגיוון המרקם 

של האוכלוסיה הישראלית 

וממוקדות בתפיסה 

ית הרב תרבותית האידיאולוג

של חיים משותפים, הבנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרחבה 

מתמדת של 

קורסים 

הממוקדים 

בהיבטים רב 

-תרבותיים

חברתיים 

ה מתוך מטר

להעלות את 

המודעות 
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האחר, ערכים של צדק חברתי 

וכיו"ב. ראו נספח מסמך 

שהוגש למשרד החינוך אודות 

התכניות המוצעות במכללה, 

בכללן תכניות מלאות 

-הממוקדות בתפיסה חברתית

ערכית ומופנות לכל 

אוכלוסיות ישראל, כגון 

 .M.Edתכנית התואר השני 

רב  "חינוך לשוני בחברה

שהייתה התכנית תרבותית" 

הראשונה במכללה לתואר שני 

שאושרה להפעלה על ידי 

  המל"ג.

כל הסטודנטים במכללה 

בתואר הראשון נדרשים 

להשתתפות בסיורים 

לימודיים, המכוונים כולם 

תרבותיים. -לתכנים חברתיים

במסגרת זו מסיירים 

הסטודנטים במוסדות כגון יד 

ד, ושם, משואה, מרכז רבין ועו

ומשתתפים בסדנאות 

הממוקדות בערכים ישראלים 

מכוננים, צדק חברתי, מורשת 

העם והשלכות לחברה 

 הישראלית ולחינוך ועוד. 

בתואר השני, בחלק מן 

התכניות, מתקיימים סיורים 

וקיים קשר עם מרכז פרס 

 לשלום. 

המכללה מקיימת מיזמים 

ייחודים של שיתוף אנשים עם 

ם: מוגבלויות בשיעורים עצמ

לדוגמה, מתקיים קורס 

"משיתוף להשתתפות" שבו 

לומדים ביחד סטודנטים 

מתכנית החינוך המיוחד 

במכללה ובגירים מאותגרים 

שכלית; מתקיימים ימי עיון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

והרגישות 

הבינתרבותית 

בקרב 

המתכשרים 

להוראה; 

הרחבת הדגש 

במיזמים 

חברתיים של 

מעורבות 

חברתית 

לסטודנטים, 

ביסוסם 

והנכחתם 

במרחב 

-הציבורי

 מוסדי;

הרחבת 

האוכלוסיות 

הייחודיות, 

כגון היענות 

לכיתה 

מיוחדת 

למורים 

דרוזים 

בתואר השני 

"חינוך לשוני 

בחברה רב 

 רבותית". ת

לקראת 

תשע"ז 

נמצאת 

המכללה 

בקשר עם 

המכללה 

הערבית 

בחיפה, 

להפעלת 

תכנית 

משותפת 

להוראת 
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לכלל הסטודנטים עם דגש 

באוכלוסיות עם צרכים 

מיוחדים ומפגש בלתי אמצעי 

עם בעלי מוגבלויות שונות; 

בכל תכניות הלימוד משולבים 

מודים אודות התלמיד עם לי

 הצרכים המיוחדים, ועוד ועוד. 

בנוסף, מציעה המכללה תכנית 

נפרדת למורות מהמגזר 

החרדי המשלימות לימודיהן 

. הקוריקולום BEDלתואר 

נענה לצורכי המגזר החרדי 

ומערכת החינוך החרדית, 

התכנים מוגשים ברגישות, 

והסגל המלמד מורכב מנשים 

בלבד, המקבלות הכשרה 

מתאימה לעבודה עם 

בתואר השני אוכלוסיה זו. 

מוצעת כיתה נפרדת לחרדיות 

במסגרת התכנית "חינוך לגיל 

  הרך".

המכללה מציעה תכנית 

ייחודית בהוראת כלי נגינה 

ובהוראת מוזיקה במוזיקה 

למורות במגזר בחינוך המיוחד 

החרדי, המשלימות לימודיהן 

ולומדות בקמפוס  BEDל 

נפרד "רון שולמית 

בירושלים". גם תכנית זו 

ממוקדת בצורכי המגזר 

החרדי, והסגל המלמד בה הוא 

 סגל נשי. 

: תכנית המעורבות החברתית

כל סטודנט במכללה מחויב 

במיזם מעורבות חברתית 

בקהילה, כחלק מהתפיסה של 

"היות אזרח בישראל ומורה 

. שהוא מחנך ופעיל חברתית

להלן דוגמה למיזמים של 

  סטודנטים:

המוזיקה 

לסטודנטים 

מהמגזר 

 הערבי. 
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 יוזמה -"נשים מתהעצ"

 סטודנטיות של חברתית

 תל מתנ״ס בשיתוףחילוניות, 

, במגמה אביב תל בדרום כביר

להעצים נשים צעירות, 

-מתבגרות, מבתים מסורתיים

, יכולתדתיים, ולטפח ביחד 

לחיזוק ו שלהן לכוחות מודעות

 המפגשים. העצמי הדימוי

 הצדדים לשני מאפשרים

 אחרים זרמים עם כרותיה

 את מעצימים ובכך, בישראל

 ומשתתפות מנחות, כולן

 .כאחד

 במסגרת -"איכות זמן"

 תמיכה מערך נבנה היוזמה

 מרקע לילדים הוליסטי

מהמגזר  נמוך סוציואקונומי

 היהודי והערבי המשתתפים

-תל בדרום כדורגל במועדון

 מיועדת הפעילות. אביב

 מצטיינים  לספורטאים

 תמיכה וכוללת  ו-א בכיתות

 ופעילויות דייםלימו בהיבטים

 ערכים המדגישות חברתיות

 ועבודת פעולה שיתוף כגון

 . צוות

 היוזמה - "השיר את לראות"

 האוכלוסייה את ללמד נועדה

 מושגים להכיר"  שומעת"ה

 הסימנים בשפת בסיסיים

 לשפת המודעות את ולהגביר

 כולל ממערך כחלק הסימנים

 בקרב סובלנות ערכי להקניית

, זמההיו במסגרת. גן ילדי

 נחשפיםהשומעים  הילדים

 הניתנת כשפה הסימנים לשפת

במסגרת . תרגוללו ללמידה

הפיתוח המקצועי בבית ספר 

ללימודי המשך 
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לומדים זה  )השתלמויות(:

לצד זה יהודים, ערבים דרוזים 

ובדואים, דתיים וחילוניים. 

מפגשי הלימודים כוללים 

הרצאות, דיונים, סדנאות 

י וסיורים המאפשרים שיתופ

פעולה, הכרת האחר ויצירת 

 קשרים אישיים בין הלומדים.

כמו כן, מעמידה המכללה 

ערוצי התפתחות ופיתוח 

לרשות מגוון רחב של בעלי 

תפקידים במערכת החינוך 

בישראל כמו: עובדי הוראה, 

פסיכולוגים חינוכיים, עובדים 

 רפואיים וסייעות.-פארא

: בתחום החינוך המוזיקלי

ן תכניות מציעה המכללה מגוו

משולבות המציגות מוזיקה 

מזרח, כגון -בדגש מערב

קדמה  –תכניות בקהילה 

לתלמידים יהודים וערבים, 

אלחאן לתלמידים יהודים 

וערבים, ועוד.  בתואר הראשון 

והשני בחינוך מוזיקלי מוצעים 

מגוון קורסים בדגשים 

יהודיים מחד גיסא, 

ובינתרבותיים מאידך גיסא. 

אנסמבל עוד  פועל במכללה 

מוזיקלי, שהמשתתפים בו הם 

בדגש מומחיות, ללא הבדל 

דת, גזע ומין. לאורך השנים 

השתתפו באנסמבל סטודנטים 

ערבים, יהודים חילוניים 

ויהודים דתיים אלה לצד אלה. 

הרפטואר המוזיקלי מציג 

מנעד רחב של ביצועים, מכל 

גווני המוזיקה בחברה 

 הישראלית. 

 הסטודנטים להוראה בחינוך

המוזיקלי מתנסים בהוראה 
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ושותפים לקידום אשכול 

הגנים החדש לילדי עובדים 

זרים בשכונת התקווה בתל 

אביב, ובמסגרות קהילתיות 

 נוספות. 

: בקמפוס המכללה באילת

המכללה מפעילה מספר 

תכניות לפיתוח מקצועי מתוך 

תפיסה קהילתית, בשיתוף עם 

מחלקת החינוך ופסג"ה )ראו 

עוד מפעילה  (.7פירוט בסעיף 

המכללה בעיר את תכנית 

"משכילה", בשיתוף עם 

מחלקת הרווחה בעירייה )ראו 

לקידום  –( 7פירוט בסעיף 

נשים משכבות מצוקה, 

במיוחד נשים חד הוריות 

ובעלות יכולות כלכליות 

נמוכות, תוך מתן הזדמנות 

 נוספת לרכישת מקצוע. 

: תכנית המצוינות

הקוריקולום בתכנית 

גיש, לצד ערך המצוינות מד

המנהיגות המקצועית, את ערך 

המנהיגות החברתית 

והמעורבות בקהילה ובחברה. 

מוצעים קורסים  –בהתאם 

רלוונטים בחינוך, ימי עיון,  

מפגשים בינתרבותיים, ועוד. 

 .4ראו פירוט בסעיף 

במכללה  מכינה יעודית:

פועלת מכינה יעודית רחבת 

היקף, המציעה תכנית 

יאליזציה לימודים בדגש סוצ

אקדמית לסטודנטים אשר לא 

עמדו ברף הקבלה, מעוניינים 

להעלות את ציוניהם 

ולהשתלב בלימודים 

הפורמליים במכללה לתואר 

ראשון ותעודת הוראה. ראו 
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 . 4פירוט בסעיף 

: במכללה תכניות לאקדמאים

פועלות שתי תכניות ייחודיות 

לאקדמאים בעלי תואר 

תכנית ראשון, שני ושלישי. 

תכנית מואצת בדגש  – חותם

הכשרת מורים מובילים 

ואיכותיים המלמדים 

בפריפריה החברתית בישראל 

תכנית ומעורבים בקהילה. 

 – דלתא למדעים ולמתמטיקה

תכנית לאקדמאים מצטיינים, 

בחסות קרן טראמפ, בדגש 

מצוינות והובלת שינוי 

במתמטיקה ובמדעים תוך 

הנגשת תחומים אלה לכלל 

האוכלוסיה בישראל וקידום 

  המדע כערך במדינת ישראל.

 

4  

 סטודנטים 

 

מאמץ פרו אקטיבי לאיתור 

ולעידוד סטודנטים מרקע 

למכללה ישראלי מגוון: 

נקלטים סטודנטים לכל 

התכניות על פי כישוריהם 

בתנאי קבלה, ללא ועמידתם 

הבחנה בין דת, מין וגזע. 

המכללה מסייעת בכל דרך 

שהיא לתמיכה תקציבית 

בסטודנטים נזקקים, מתוך 

מגמה להנגיש את הלימודים 

בהשכלה הגבוהה גם לבעלי 

יכולת כלכלית נמוכה. אחריות 

כוללת להנגשת הלימודים 

דקנאט  –לבעלי יכולת נמוכה 

הסטודנטים. מוסדות 

כים בסוגיה זו: המכללה התומ

ועדת חריגים להנחות ולסיוע 

בשכר לימוד, בראשות דקנית 

הסטודנטים; מלגות נשיא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרחבת 

הפעילות של 

מרכז מית"ר 

לתמיכה 

בסטודנטים 

עם 

 מוגבלויות: 

מרכז  הקמת

הכוון 

לקריירה 

ותמיכה 

בסטודנטים 

בשנותיהם 

הראשונות 

כמורים 

במערכת 

 החינוך;

מתן מענה 

לתכניות 

להכשרת 

מנהיגות 
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ומלגות דקן הסטודנטים 

לסטודנטים נזקקים 

ולסטודנטים מצטיינים 

בתחומים שונים; סבסוד גבוה 

לסטודנטים המשתתפים 

במסע לפולין; סבסוד גבוה 

למיזמים ייחודים של 

מעורבות חברתית, על פי 

 צורכי הסטודנטים, ועוד. 

מעורבות  תכנית המצוינות:

גבוהה של הסטודנטים 

במיזמים בינתרבותיים, כגון 

דיונים עם ראשי שלוש 

הדתות, מפגשים עם 

סטודנטים במכללות ערביות 

 ודתיות וכיו"ב; 

: מכינה קדם אקדמית

להנגשת ההשכלה הגבוהה 

לכלל האוכלוסיה, ומקצוע 

ההוראה בפרט. במכללה 

ת מכינה קדם אקדמית פועל

כפולה: מכינה לבגרויות )כ 

תלמידים מידי שנה(   800

ומכינה יעודית ההולכת 

 160ומתרחבת ובה כ 

סטודנטים בשנה, אשר 

מרביתם נקלטים ללימודים 

פורמליים במכללה לאחר שנת 

 המכינה. 

מענה לקבוצות ייחודיות 

והתאמת הלימודים 

לסטודנטים עם צרכים ועם 

כללה פועל מאז במ :מוגבלויות

מרכז מית"ר )מרכז  2010שנת 

יעוץ ותמיכה רב תחומי( 

ההולך ומתרחב בפעילותו, 

שתפקידו לתת מענה 

לאוכלוסיות עם מוגבלויות 

שונות, החל מלקויות למידה 

למיניהן, ועד לקויות פיזית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלקי

 

 

 

 

 

סטודנטיאלית 

כלל ישראלית 

הרחבת  –

הסמכויות 

לאגודת 

הסטודנטים 

ויצירת פורום 

מנהיגות 

 מוסדי; 

עידוד 

הסטודנטים 

וחברי אגודת 

הסטודנטים 

לפעילויות 

חברתיות 

תיות תרבו

במכללה ובין 

הסטודנטים 

לגופים 

נוספים ברחבי 

 המדינה. 
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)כבדי ראייה, כבדי שמיעה, 

נכים פיזית  ועוד(. המרכז 

פועל להנגשת הלימודים הן 

ה פיזית והן מבחינה מבחינ

אקדמית. בנוסף, תומך המרכז 

בתחום השפתי 

ובסוציאליזציה לחברה 

בסטודנטים שהעברית איננה 

שפת האם שלהם. כיום 

 500רשומים במרכז כ 

סטודנטים מכלל האוכלוסיה 

 הלומדת במכללה. 

מנגנון בנוסף, קיים במכללה 

התאמת קורסים בלימודי 

יסוד לאוכלוסיות 

ינו: ", דהי"מותאמות

סטודנטים הזקוקים לתמיכה 

נוספת. במסגרת זו מתקיימים 

קורסים ספציפיים מותאמים 

ב"אוריינות אקדמית" 

ובלימודי יסוד בלשון. חלק 

מהקורסים מוצעים כלימודי 

קיץ למען רווחת הסטודנט. 

קורסים בתחום טכנולוגיות 

מידע מותאמים גם הם לרמות 

 במסגרתסטודנטים. 

 וצתקב החברתית המעורבות

 להעלאת פועלת סטודנטים

לצורך בהנגשה  המודעות

וקבוצה נוספת מסייעת 

לעמיתיהם בתמיכה 

 בלימודים.

בתכנית הייחודית 

לסטודנטיות מהמגזר החרדי 

מציעה המכללה לוח שנה 

אקדמי נפרד )כמצוין בסעיף 

(, ותנאים פיזיים ייחודים, 2

כגון חדר הנקה, מיחם כשר, 

 ועוד. 

הכשרת מנהיגות 
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המכללה שמה  נטיאלית:סטוד

דגש בהעברת האחריות 

לסטודנטים באגודת 

הסטודנטים לעריכת ימי עיון 

וטקסים ולהפעלה וארגון 

המסע לפולין. כיום אחראית 

האגודה לטקס יום הזיכרון 

לחללי צה"ל ולארגון והפעלה 

של "מסע לפולין". זו השנה 

 30השלישית שמשלחת של 

סטודנטים יוצאת למסע 

ריות בלעדית של לפולין, באח

 אגודת הסטודנטים. 

המכללה  ערוצי תקשורת:

מקיימת ערוץ תקשורת פתוח 

ושקוף עם אגודת הסטודנטים, 

קשובה לצרכים, ונענית 

 לאתגרים המוצבים בפניה. 

האקדמיה  5

כחוליה 

מקשרת 

לשוק 

 העבודה 

המכללה פועלת לסיוע 

לסטודנטים בהכוון לשוק 

העבודה ובתמיכה לאחר 

קבלת עבודה במסגרות 

 הבאות:

מידי שנה  –לימודי הסטאז' 

מתקיים מפגש עם מפקחים 

בכל מסלולי הגיל; קיים קשר 

האגף לפיתוח מקצועי עם 

המעודד סיוע בהכוון 

תעסוקתי; המכללה תומכת 

בכלל המורים החדשים 

במסגרת תכנית "המורה 

לאורך שנתיים מאז  –החדש" 

קליטתו של הסטודנט 

 בעבודה, ועוד. 

פיתוח תכניות הכשרה 

מקצועית מותאמות לעבודה 

בקהילות השונות: המכללה 

שינתה לפני שלוש שנים את 

ני וצרפה את המבנה ארגו

תחום הפיתוח המקצועי של 

 

 

 

 

 

בתשע"ז יוקם 

מרכז הכוון 

קריירה 

במסגרת 

מית"ר 

לסטודנטים 

עם מוגבלויות 

במטרה לסייע 

במציאת 

עבודה 

 ולתמיכה

בשנות 

העבודה 

הראשונה, 

כמפורט 

למעלה בסעיף 

4; 
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מורים חדשים ומורים ותיקים 

למחלקה להוראה )האחראית 

על התנסות בהוראה( כחלק 

מתפיסת רצף בהכשרה 

)מתכשרים להוראה ופיתוח 

מורים לאורך חייהם 

המקצועיים( וכחלק 

מהפקולטה לחינוך, מתוך 

תפיסת רצף בין חינוך לבין 

הכשרה. במסגרת זו מושם 

רחב בהרחבת תפיסת דגש 

הרגישות הבין תרבותית 

והסוציאליזציה למסגרות 

העבודה בתכניות כגון: 

סדנאות הסטאז', תכנית 

"המורה החדש" )כמצוין 

 ועוד 7-9לעיל(, דרגות קידום 

 

האקדמיה  6

כסביבת 

ניהול 

ועבודה 

 מגוונים 

: פורומים של קבלת החלטות

מלבד פורום ההנהלה 

והמועצה האקדמית העליונה, 

שהם גופים פורמליים לקבת 

החלטות, קיימים במכללה 

פורומים נוספים לקבלת 

החלטות: מועצות הפקולטות, 

הסטודנטים  שיתוף אגודת

בדיונים ובקבלת החלטות 

בנושאים הנוגעים ישירות 

לסטודנטים )כגון חובת 

 נוכחות בשיעורים(, ועוד. 

המכללה  העסקת עובדים:

קולטת לשורותיה מרצים 

מקשת האוכלוסיה 

הישראלית, ללא הבדל דת, גזע 

ומין, אלא על פי תחום 

המומחיות של המרצה. 

לדוגמה, ראש החוג לאמנות 

בי, ראשת החוג הוא ער

למדעים וראש החוג ליהדות 

הם יהודים דתיים. בין 

 חלקי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העמקת 

הנגישות 

לפורומים 

חברתיים 

מגוונים בכל 

הנוגע 

להתנהלות 

המכללה 

ולגיבוש 

 מדיניות. 
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העובדים בצוות המינהלי 

ישנם עובדים יהודיים דתיים 

חרדיים ודתיים ציוניים, 

אחדים מהם בתפקידי מפתח, 

 כגון מתאמת מערכת השעות. 

המכללה מפרסמת קולות 

קוראים לבעלי תפקידים 

 בשפה העברית בלבד. 

יבת : המכללה מחוהכשרה

בהכשרת כל הסגל, האקדמי 

והמינהלי, בהנגשת ההוראה 

לכלל האוכלוסיה.  בשלוש 

השנים האחרונות מתקיימות 

באופן מסודר במכללה 

סדנאות הנגשה מעין אלה, 

המוצעות על ידי מרכז מית"ר. 

לדוגמה, הסדנה הקרוב היא 

סטודנטים הכלה של בנושא 

 עם הפרעת קשב וריכוז. 

י לסדנה מוזמנים כל חבר

 הסגל האקדמי והמינהלי. 

 

קשרי  7

-אקדמיה

 קהילה 

מינוף הערך המוסף של 

: המוסד בקהילה בה ממוקם

המכללה מטפחת קשרי 

שותפות אקדמיים ועירוניים 

 ה. עם הקהילות הסובבות אות

: עם קשרי שותפות אקדמיים

בתי ספר בסביבת המכללה, 

כגון תיכונט הסמוך למכללה, 

בית ספר עירוני ז' ביפו )דו 

יהודי ערבי(, בתי ספר  –לאומי 

בערים נתניה, אזור, רמת 

השרון, תל אביב, בתי ספר 

ייחודיים בחינוך המיוחד 

שבסביבת המכללה, כגון און 

בצהלה ת"א, בית אקשטיין 

ם, בית איזי שפירא בהדסי

ברעננה, ועוד. קשרי שותפות 

עם מועצות מקומיות ועיריות, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –בתשע"ז 

פיתוח וקידום 

ממוסד 

ושיטתי של 

השותפות עם 

 רשת אורט; 

קידום 

שותפות עם 

ערים סמוכות 

למכללה, כגון 

הרצליה; 

טיפוח 

מיזמים של 

מעורבות 

חברתית של 

סטודנטים 

בקהילה 

הסובבת את 
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מחלקת  –כגון: אור יהודה 

החינוך, המחלקה לגיל הרך 

בעיריית תל אביב וקידום 

משותף של גני ילדים 

הממוקמים במתחם המכללה 

לחינוך הרגיל ולחינוך  –

המיוחד; קשר עם רשתות 

חינוך: רשת אורט, על כל 

ובתחומים שונים:  גווניה

למידה משותפת, השמת 

סטודנטים בהוראה, שילוב 

סטודנטים בהתנסות בהוראה, 

ימי עיון ולמידה משותפים; 

קשר שותפות וסיוע לאשכול 

גני הילדים לילדי עובדים זרים 

בשכונת התקווה בתל אביב,  

 ועוד. 

פיתוח מקצועי בקהילה: 

המכללה מעורבת במיזם 

ם מורים מובילים, ביחד ע

מחוז חינוך ומכללה אקדמית 

נוספת, במגמה להרחיב 

קשרים בין מוסדיים, וקשר 

עם מחוז, ולהכשיר מורים 

להובלת שינויים מקצועיים 

וחברתיים בבית הספר 

  ובקהילה.

מערכת המכללה נענית לצורכי 

, שם החינוך בעיר אילת

מפעילה המכללה קמפוס 

להכשרת מורים ולפיתוח 

מקצועי. במסגרת זאת 

עילה המכללה מספר מפ

מיזמים שיתופיים, עם 

מחלקת החינוך העירונית 

ומרכז פסג"ה העירוני תחת 

הכותרת: מיזמים קהילתיים 

לפיתוח מקצועי. עוד נענית 

המכללה לצרכים המקומיים 

ומציעה לימודי תעודה 

 המכללה
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והשתלמויות ייחודיות לגננות 

 פרטיות, לדוגמה. 

כמו כן, מפעילה המכללה, זו 

ת,  תכנית השנה השלישי

ייחודית "עם הפנים לקהילה" 

ובשיתוף מחלקת הרווחה 

 "משכילה"העירונית, בשם 

המיועדת לנשים אימהות, 

רובן חד הוריות, אולם גם 

נשואות, משכבות סוציו 

אקונומיות נמוכות, המקבלות 

הזדמנות נוספת לרכישת 

מקצוע ולהשתלבות בתכנית 

וקבלת  BEDהתואר הראשון 

 תעודת הוראה. 

כללה מפעילה בקמפוס תל המ

אביב תכניות ייחודיות 

המיועדות לאוכלוסיות 

ייחודיות, בשיתוף עמותות 

חברתיות קהילתיות, כגון: 

ידיד לחינוך )למתנדבים 

בהוראה(, שיעור אחר 

)למתנדבים בהוראה(, צעד 

קדימה, ועוד, ומקיימת 

קשרים עם גופים כגון החברה 

למתנסים, העמותה לקידום 

משרד  –מי"ם מקצועי, מפע

 הפנים. 

הערכה   8

 ומדידה 

הערכת החוויה 

ה המכלל הסטודנטיאלית:

בודקת אחת לכמה זמן את 

המיזמים השונים שמפעילה 

ואת שביעות הרצון של 

הסטודנטים וחברי הסגל. 

תכני הסקרים מגובשים 

ברשות המחקר ומועברים על 

ידה, לאור מדיניות המכללה 

והצרכים שמסמנת המכללה. 

לדוגמה, סקר "מעורבות 

חברתית" בקרב הסטודנטים, 

  הגדרת מערך

השייכות של 

הסטודנט 

ומתן מענה 

לצרכים 

מינהליים 

ואקדמיים: 

למי פונה 

הסטודנט, 

כיצד מקבל 

 כיו"ב. מענה ו
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סקר תפיסת שותפויות בקרב 

ים הפדגוגיים, סקר המדריכ

תפיסות הכשרה ושביעות רצון 

של סטודנטים ושל חברי סגל 

בכל תחומי העשייה המוסדית, 

ועוד. המכללה משדדת 

מערכות בכל פעם מחדש לאור 

 ממצאי הסקרים.

 

 

 



1 
 

 

 

25/7/16 

 ת"ות  -ג"מל :לכבוד

 באמצעות דואר אלקטרוני

 

 ,א.ג.נ.

 

 

 שילוב חרדים באקדמיהלתכנית החומש ל  בנושאהנדון: קריאתכם לשימוע ציבורי 

"תכנית  בנושאשימוע ציבורי מכתבי זה נכתב בתגובה לקריאתכם שבנדון לעריכת 

מה ושפורס "תשע"ו-החרדית לשנים תשע"ב הלאוכלוסייות"ת -החומש של מל"ג

 . המסמך) :באתר האינטרנט של המל"ג (להלן: תכנית המל"ג או

היא ליזום, מדיניות המל"ג בשנים האחרונות, כפי שניתן להבינה מן המסמך, 

 אשר יפעלו של "מסגרות חרדיות" (להלן: מח"רים)  ןלעודד ולתקצב את הקמת

 אקדמיים אחרים בישראל ובאחריותם המלאהמוסדות לבסמוך לאוניברסיטאות ו

משטר של הפרדה מגדרית רחבה בין גברים  במח"רים אלו יונהג. של מוסדות אלו

של משטר ההפרדה המגדרי הנהוג  'שעתוק'הווה, הלכה למעשה, אשר י  לנשים

שפעלו עד לעת  להקניית השכלה אקדמית ייעודית לאוכלוסיה החרדיתבמסגרות 

מטרת התוכנית ). 4בעמ'  1.2(ראו תכנית המל"ג סעיף  .איהאחרונה באופן עצמ

של יה החרדית בלימודים אקדמיים, תוך  הבנה ואמפטיה ישילוב' האוכלוס' היא

ל'אילוצים' המעשיים הנובעים, כביכול, מאורח החיים החרדי מחברי המסמך 

להשתלב בלימודים  (אותו מניחים מחברי המסמך) החרדיםשל  חוסר הנכונותלו

, פסקה שניה בעמ' 3.2.2דמיים ללא קיום משטר הפרדה כזה (למשל סעיף אק

הפרדה כ ,הפרדה מגדרית בכיתות הלימוד 'בלבד'מוצג מודל של   אףמסמך ב). 26
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'מודל ביניים'  באשר היא מעין, ה'מינימליסטית' או 'רכה' שמן הראוי להשלים עמ

דגם כמחברי המסמך  מקובלת על שהינו בעייתי פחות. ניכר, שהפרדה מעין זו

לחרדים בתוך מוסדות ההשכלה הגבוהה  שיתאימוהראוי למסגרות הוראה 

 27בעמ'  3.2.2.2; סעיף 19רישא בעמ'  2.4.2.4הקיימים (ר' למשל סעיף 

 דגם הפרדה 'חלקית' כזה אינו מתקייםש שגם הם מודים בכך  , זאת אף למסמך)

בין היתר משום שלמוסדות האמורים  בפועל גם במסגרות המח"ר הקיימות כיום,

מחוץ נוספים שתחומים לאת גבולות ההפרדה גם לאזורי פעילות ו למתוחיש נטייה 

אחר אפשרי כל אזור לקפיטריות, ולמזכירויות התלמידים, לת הלימוד, כגון ולכית

סיפא  3.5.1.1למטה; סעיף  35בעמ'  3.5.1ר' למשל סעיף (במוסדות האמורים 

 ).37בעמ' 

ולתוכנית  להציג את עמדתי ביחס למסמך מבקש אני  שלעילרקע הדברים על 

למדיניות המל"ג עד כמה שהמסמך מבטא אותה ולאופן התנהלותה המוצגת בו, 

 של המל"ג בנושא ההפרדה המגדרית בכלל.

ושל הדרת  מגדריביותר של הפליה על רקע  יםהחמור הביטויים דהפרדה היא אחה

ככזו, היא עומדת בסתירה מוחלטת למשפט המנהלי נשים מן המרחב הציבורי. 

והחוקתי במדינת ישראל ולערכי היסוד של כל חברה דמוקרטית מודרנית. הפרדה 

של ולתמצית קיומם למהותה של העשייה האקדמית  מנוגדת לחלוטיןמגדרית 

כולה נטועים אקדמית הפעילות ההוראה וה, האקדמי מחקרה .מוסדות אקדמיים

להביא לידי ביטוי את כישוריהם,  רשאים ויכוליםוש, באשר הם, בני אנשתפיסה ב

כושר המחשבה וההמצאה,  את ו הטבועה בהם היצירתיותאת הידע שצברו, את 

מגבלות הנובעות ממוצאם האתני, מצבע עורם, מצורתם החיצונית,  כלללא 

מכל מאפיין שאין לו ו ממעמדם החברתי, משיוכם הפוליטי מהמגדר שלהם, 

א ישל כל מסגרת אקדמית ה המטרה הבסיסיתרלוונטיות לעשייה האקדמית. 

חופשי ממגבלות הנובעות ו יצירתי, , פתוח,לאפשר שיח ושיג אינטלקטואלי

נועדו המחקר האקדמי, ההוראה האקדמית והשיח האקדמי  אלו.ממאפיינים 

ת?' או 'לאיזו קבוצה את 'מי את?', 'מהיכן בא 'מה יש לך לומר?' ולא לשמוע
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היותם שייכים  הפרדה בין אנשים למסגרות שונות רק בשלשייכת?'. אשר על כן, 

עומדת בסתירה מוחלטת לרעיון של אקדמיה באשר היא. לעניין  למגדר זה או אחר

או  נוצריםובין הבדל בין הפרדה בין לבנים לשחורים  כל אין יודגש, כי זה, 

 .מגדרירדה על רקע לבין הפ מוסלמים ליהודים

המרחב  והדרתן מןהפליה קשה של נשים היא  המגדריתבמקרה הנדון, ההפרדה 

הציבורי. הטענה שאפשר לשמור על שוויון לנשים במצב כזה דומה להפליא לטענה 

הידועה לשמצה שהפרדה בין שחורים ללבנים ברכבות או במוסדות ציבור היא 

 2016האם היינו מקבלים בישראל של '. לגיטימית משום ש'נפרד יכול להיות שווה

 הדרתנפרד לעולם אינו שווה. כמובן שלא, משום ש הפרדה גזעית כזו כלגיטימית?

מפתיע ומצער  נשים למסגרות נפרדות מהווה פגיעה מובהקת בכבוד האדם שלהן. 

 נשים (או מקבלת בהבנה)מצב בו תומכת  , כפי שעולה מן המסמך,המל"גש

 .תלמידות-נשים שלכיתה  רשאים ללמדגברים ש בעוד  ללמד גבריםמנועות מ

אלא הנצחת מעמדם הסמכותי של  מטרת הדרישה הזו אינה דווקא צניעות דתית 

ואיסור הצבת נשים בעמדה סמכותית כלפי גברים, והיא מצביעה  גברים מול נשים

 בבירור על כך שבנימוק של הפרדה מגדרית מנציחים מצב של הפליה מעמדית.

לפיה אם ובהקשר זה מתמיהה במיוחד העמדה הבאה לידי ביטוי במסמך 

מדובר במצב 'נסבל' שיש –ההפרדה המגדרית מתקיימת 'רק' בכיתות הלימוד 

לקבל אותו בהבנה (ובתנאי, כביכול, שההפרדה תישמר לגבולות כיתת הלימוד, 

של כיתת הלימוד היא לב ליבה  . ולא תגלוש ממנו לאזורים אחרים בקמפוס)

מתקיימת ההוראה. היא המקום בו נערך המפגש בין  ובה העשייה האקדמית

שיג האקדמי. כלומר, הכיתות הן בדיוק הו -מתקיים עיקר השיחו המורה לתלמידים

המקום בו אסור שתתקיים הפרדה מגדרית (או כל הפרדה אחרת). מי שטוען 

גבלת' לכיתות שהפרדה מגדרית בקמפוסים היא לגיטימית או נסבלת אם היא 'מו

לכפות על נשים ללבוש רעלה אך 'רק' במרחב  לגיטימיהלימוד, דומה למי שטוען ש

מחוץ  תתקיים תהיה מזיקה פחות דווקא אם הפרדה מגדרית הציבורי. מכאן, ש

לכיתות הלימוד (למשל במזכירויות התלמידים או בקפיטריות) משום שבאזורים 
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פגיעתה של ההפרדה  או חברתית. תמנהלתישהיא בעיקרה אלו מתקיימת פעילות 

ההפרדה ן מישירות פעילות האקדמית נובעת מהותה ובמטרתה של ההמגדרית ב

שהקפדה על הפרדה 'רק בכיתות' פותרת  לקבל את הטיעון  לא ניתןבכיתות, ולכן 

או מרככת את פגיעתה של ההפרדה המגדרית. בין אם העמדה המובעת במסמך 

או ציאות הפסולה במסגרות העצמאיות הקיימות פקטו עם המ-נובעת מהשלמה דה

יש לדחות אותה מכל  –תמימות פות מציאות זו ובין אם היא נובעת מימניסיון לי

 וכול.

 צריכיםהשורה התחתונה היא שמוסדות אקדמיים ראויים לשמם בישראל אינם 

. תפקידה בין כתליהם, קל וחומר בכיתות הלימודקיום של הפרדה מגדרית  אפשרל

המל"ג הוא לפקח על המוסדות האקדמיים על מנת להבטיח שהפרדה כזו אכן של 

לחוקיות ההפרדה  מתייחס במכתבי זהלא תתקיים. במאמר מוסגר, אציין כי אינני 

ייעודיות הקיימות כיום מחוץ הפרטיות או המסגרות ב הגורפתהמגדרית 

ו נתמכות בצורה ככל שמסגרות אל  אציין רק כי לדעתי, .לאוניברסיטאות הציבוריות

 רב. מוטלת בספק הנהוגה בהןכלשהי על ידי המדינה, חוקיות ההפרדה המגדרית 

של המל"ג לכפות מגבלות כלשהן על ההפרדה המגדרית במוסדות  אי הצלחתה

, שלא  גילויי ההבנהיחד עם אקדמיים הפועלים כיום, מצד אחד, -הלימוד הלבר

חשש  מעורריםמהמסמך הנדון, מצד שני, לומר העידוד לתופעת ההפרדה, העולים 

בהתאם  הפועלתפקידה כרגולטור  מבצעת באופן החלטי אתכבד שהמל"ג איננה 

במסמך אין כל אזכור לעקרונות היסוד החוקתיים שלנו, ובראשם עיקרון השוויון. 

לקווי פעולה שיש לנקוט או להנחיות ומגבלות ברורות שיצמצמו את ההפליה נגד 

 אותה ולא העמידה תוכניתהברבים את  פרסמהלא אף מל"ג ך,  הנשים. יתרה מכ

לא נותר לי  .בג"ץ על ידיאלא לאחר שאולצה לעשות כן  ,תגובות הציבורעיון ולל

תפקידה  בצע בנחישות אתתתעשת ותחל לשהמל"ג אלא להביע את תקוותי 

האמון על שמירת האופי האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה   כרגולטור

המתבקש על המסגרות האמורות את  אכוףבהיותה הגורם המוסמך תו בישראל

 המשפט החוקתי שלנו. לאור
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 בכבוד רב,

 

 פרופ' יואב דותן
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