
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ה' אב תשע"ו שלישי יום  
2016אוגוסט  09  

 
 לכבוד

 גבוהה להשכלה המועצה
 ירושלים

 
 Haredim.homesh@che.org.il) -דוא"ל )באמצעות

 

 הנדון: מענה במסגרת השימוע הציבורי בעניין תכנית החומש לשילוב חרדים באקדמיה

אקדמית' בעולם תמורה אין ספק שבעשור האחרון מתחוללת ' -פתח בשבחה של אכסניה נראשית 

היקפי התארים והקורסים, גיוון החלופות הקיימות הרחבת מספר הסטודנטים וגידול ב -החרדי

ומדינת  ללימודים אקדמיים עבור הצעיר/ה החרדי/ת )'פלטפורמות', מח"רים ו'מוסדות רגילים'(

. למרות זאת, הרקע התרבותי והלימודי ממנו בפרט מובילים בתהליך הזה ישראל בכלל והמל"ג

באים הסטודנטים/יות החרדים/יות מייצר מחד קשיים מיוחדים בבואם להתמודד עם לימודים 

השקפה החרדית המתנגדת/סולדת/חוששת הומאידך ישנם חסמים גדולים הנובעים מ ,אקדמיים

לה הגבוהה לציבורים מסורתיים בכלל ולציבור החרדי פתיחת שערי ההשכמלימודים אלו. על כן, 

  בפרט, מצריכה את המערכת להשכלה גבוהה להיערכות מיוחדת ולהשקעת תשומת לב ייחודית.

העשייה בתחום אינה פשוטה, קיים קושי רב לתת מענה אקדמי מגוון, תוך התחשבות בגדרי 

דרכים האפקטיביות לעמוד באתגר ה אחתההלכה ובמגבלות ארגוניות/תקציביות. אנו מאמינים ש

היכולות "לרכז" את הביקוש ללימודים באזור גיאוגרפי הנגיש  .זה מצויה ב'פלטפורמות'

ה החרדית ובמקביל להתאימו ולהנגישו להיצע אקדמי איכותי מביא למקסום של מגוון ילאוכלוסי

וך הניסיון המקצועי מתלציין, כי  ברצוננוקורסים ותארים הפתוחים בפני הסטודנטים החרדיים. 

, אנו עם המנהיגות ו"הרחוב" החרדיהעומק שנים האחרונות והיכרות ה 17מבח"ר בב נושל

 לחברה הישראלית ולציבור החרדי. תו וומבינים את חשיבחרדת קודש מתייחסים לנושא ב

הציבורי  השימוע לצורך גבוהה להשכלה המועצה המסמך שפרסמהלאחר קריאה מעמיקה של 

 פרנקל ישי מאת, הבא' בחומש החרדית לאוכלוסייה ההשכלה הגבוהה של הנגישות)'הרחבת 

שבוצע עבור המל"ג )'תוכנית החומש של מחקר ההערכה ו (,"מסמך המדיניות" עומסי ורביד

מחקר הערכה והמלצות לחומש הבא /  -תשע"ו -ה החרדית לשנים תשע"ביות"ת לאוכלוסי-מל"ג

מכללת מבח"ר מתכבדת בזאת להגיש את , ("המחקר" תן רגב'ד"ר גלעד מלאך, ד"ר לי כהנר ואי

 .מסמך המדיניותהערותיה לטיוטת 

מאחר ונטען בשיחות רבות כי חלק גדול מהבעייתיות בהגדרת "חרדי" במסמך המדיניות נובע 

ד"ר יעקב ולא מעמדתה הניהולית של המל"ג, צירפנו בזה חוו"ד משפטית של  יםמשפטי אילוציםמ

ועל  ,בעניין חוקיות ההפרדה בלימודי ההשכלה הגבוהה לחרדיםוד"ר גרשון גונטובניק  וינרוט

 הה המכבדת את אורחות חייהם.וזכותם של החרדים להשכלה גב



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ספציפיבאופן נקודות מרכזיות הנוגעות לשתי רק  בקש להתייחסנבנייר זה לעומת זאת, 

 ב(תואר שני רק במוסדות 'רגילים'; א( לימודי : במסמך העקרונות לפלטפורמות ולמכללת מבח"ר

באחריות אקדמית להיות על מנת שיהפכו " על הפלטפורמות להפעלת מנופים שוניםהרצון "

נוספות לתואר ראשון  תכניותומנהלתית מלאה של מוסד אקדמי אחד, ובקשר לכך לאפשר פתיחת 

 רק עם מוסד דומיננטי המלמד בפלטפורמה.

 שניהתואר בזכות ה

 המדיניות חוזר ומדגיש את הרצון לעודד ולהגדיל את מספר בוגרי התארים המתקדמיםמסמך 

בור החרדי. המחקר מדגיש כי אחוז ההשתתפות של חרדים בתואר שני הנו נמוך באופן מיוחד יבצ

המדיניות מסמך  בסתירה מוחלטת לקווי המדיניות הנ"ל, ,ועם זאתבכללי(,  21%לעומת  10%)

את הסיכוי הגדול לדעתנו בו יש שקיצוני פתיחת קורסים לתואר שני במקום אופן מציע להגביל ב

 .ביותר להצלחה

 כדרישה לעבודה

פנייתנו מתמקדת במקצועות הרבים שבהם תואר שני הנו תנאי בלתו אין לעבודה או מקום 

דבר זה שכיח ביותר  ,שהעדרו מהווה מכשול משמעותי לקבלה לעבודה. כפי שצוין אף במחקר

בור יבתחומים הטיפוליים. מניעת או צמצום האפשרות לקבלת תואר שני במקום המותאם לצ

 חרדי בהכרח ובאופן ישיר מביא לפגיעה באפשרות התעסוקה וההשתלבות בשוק העבודה.ה

מבוססת על הערות קצרות בלבד הן במחקר  בפלטפורמההעמדה הנחרצת נגד לימודי תואר שני 

 שנות במהלך הנה כי ההנחה המרכזית העומדת בבסיס ההתנגדות .סמך המדיניותוהן במ

 לבין בינם הפער הלימודי את להשלים החרדים הסטודנטים אמורים הראשון לתואר הלימודים

 .ואין עוד צורך או הצדקה בלימודים נפרדים לתואר מתקדם ,אחרים סטודנטים

 הקושי

מתעלמות מהשאלה החשובה ביותר. האם כל החרדים החפצים ומוכנים ללמוד לתואר  אלו טענות

 כמה מהם לא יגיעו? -מתקדם יגיעו לקמפוס הרגיל של המוסדות האקדמאיים? ואם לא 

 הנם גדוליםמניסיוננו, דווקא בתואר השני המכשולים העומדים לפני אותם סטודנטים חרדים 

 עובדים שרובם אומרת זאת, החיים מתקדם יותר של בשלב םנמצאי, שני לתואר יותר. הלומדים

 הם. רבים ילדים עם מאוד גדולה משפחה רבים ובמקרים, משפחה להם יש .כלשהו במקצוע כבר

התואר  ללימודי פונים ולכן, יותר ומפרנסת, יותר משמעותית לעבודה להתקדם ורוצות רוצים

 אפשרות אין. יותר הרבה להם קשים הזה בשלבומת הלב בבית תששעות הלימוד, ו אבל. המתקדם

 שנים אחרי אתוז, שלמה משפחה לגדל בלי זאת לעשות אפשרות ואין, לעבוד בלי זאת לעשות

 .לימוד של רבות

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

, מקום ריחוק כל, נוסף קושי כל לכןו ,כך שבסופו של יום רבים רואים בתואר שני לוקסוס, חלום

  לגרום אסור לדעתנו. החלום ולגנוז אתעל התענוג,  לוותר להם גורם בתרבותם, מפגיעה חשש כל

שיכולים  המטופלים ואלפי, הללו העובדים ואלפי מאות את לאבדואסור  . החלום על לוותר להם

 שלהם.מטיפול  ליהנות

 התחום הטיפולי

כפי שצוין  ., המקצועות הנלמדים במבח"ר, הנם ברובם בתחום הטיפוליספציפיבנוסף, באופן 

ונפשית.  רגשית רבים חשיפה במקרים מחייבים אלה במקצועות השני התואר לימודי במחקר,

נושאים אינטימיים  נושאי הלימוד כוללים. העלי עשוי להקשות המגדרי והעירוב התרבותי השוני

נורמטיבי אמתי לחרדי  ויש קושיבפומבי  מקפידים לא לשוחח עליהםביותר אשר בחברה החרדית 

. בנושאים כאלה הלימודים בכיתה מעורבת יוצרים קושי גדול ביותר םהלהיפתח ולשוחח עלי

 . החפצים ללמוד מקצוע זהלחרדים וחרדיות 

 

 כמה יגיעו לקמפוסים?

מהחרדים לא יגיעו ללימודים מעורבים בקמפוס רגיל של  70% -המחקר מתבסס על הנחה שכ

, ובפרט יותר לעניין תואר שנילהערכתנו מספר זה אף גבוה המוסד האקדמאי. כפי שהסברנו לעיל, 

 70%. האם מדינת ישראל באמת יכולה לוותר על ובוודאי לא נמוך יותר במקצועות הטיפוליים, 

  מהחרדים הרוצים ומוכנים ללמוד לתואר שני ולעבוד ולהתפרנס בו??

אין כל צורך לערוך "ניסוי" כעת ולראות האם לנוכח המגבלות על לימודי תואר שני מחוץ 

תואר שני בקמפוסים. הניסוי כבר נעשה. במשך  ללימודיסים יגיעו החרדים בהמוניהם לקמפו

 ללימודיחמש שנים לא אישרה המל"ג כל פתיחת קורס חדש לתואר שני. האם זה הביא לנהירה 

ים כי עשרות ומאות חרדים וחרדיות עהמצב, ואנו משוכנ זה אינותואר שני בקמפוסים? לצערנו 

 לתואר מתקדם לא עשו זאת עקב המגבלות של תכנית החומש הקודמת.שחפצו ויכלו ללמוד 

לשם המחשה: כבר לפני שנים הייתה קבוצה מגובשת של נשים שביקשו, התחננו, לפתוח חוג 

כל שנים האחרונות נרשמו  5 -תרפיה במוסיקה עם אוניברסיטת חיפה במבח"ר, ולא נענו. האם ב

ללימוד תרפיה במוסיקה? ודאי שלא. וכך לגבי שאר  נשים חרדיות 30לתואר שני בקמפוסים שנה 

התכניות. האיסור לא הוביל למעבר חרדים ללימודי תארים מתקדמים בקמפוסים המעורבים של 

המוסדות האקדמאיים. הוא גרם לחלק קטן לעבור למכללות שיש בהן לימודים לתואר מתקדם 

אנו  ן רצויות. ודבר זה לא ישתנה.בהפרדה, ולחלק הגדול, לוותר על החלום. שתי התוצאות אינ

 תנו להם ללמוד. ותנו להם לעבוד. פונים אליכם בשמם ומבקשים,

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 באנשי מקצוע חרדיים הצורך

ציינו כבר כפי שהמקצועות הטיפוליים,  – אלומקצועות  נקודה חשובה נוספת שיש לציין לגבי

של המטופל החרדי  והביטחון. הרגשת הנוחות חרדים מקצוע באנשי צורך בהם ניכרכי  ,במחקר

המוצא מולו מטפל המכיר את עולמו הרוחני, המוסרי, וההתנהגותי, ומאידך היכולת המשופרת 

 כמו גם  .של הפרעה סימפטומיםשל אורח החיים ומה הם  סימפטומיםשל המטפל לאבחן מהם 

שפחתו, היכולת של המטפל לדעת איך לשוחח ואיך להתנהל ברגישות עם המטופל החרדי ובני מ

בעובדים  מטפלים חרדיים בתחומים אלו. וכיום יש מחסור אדירבצורך מוגבר גורמים ל כל אלה

 בתחומים אלו.חרדיים 

 ומשום כךמהם האפשרות ללמוד לתואר מתקדם במקום מותאם,  תעל כן כל חרדי וחרדית שנמנע

המטופלים  אאיננו מגשים את שאיפתו, לא רק שהוא נפגע, לא רק שמדינת ישראל נפגעת, אל

קרון של לימודים בכיתות ילשמור על הע כדיהפוטנציאלים הרבים נפגעים. האם כל זה מוצדק 

 הרגילות בקמפוס?

 חשיבות האמירה הציבורית

הקובעת כי  ,מוצהרת של המל"גבנקודה זו ברצוננו להוסיף הערה כללית. מדיניות  ,לפני סיום

נת מותאמת לחרדים רק כחלק מהליך משולב האמור להוביל את ותאפשר לימודים במתכ

, ת ערכים ליברליים מערבייםמתוך הפנלימודים מעורבים אל הסטודנט החרדי או החרדית 

רק יחזקו את טענות המתנגדים ברחוב החרדי לכך שהלימוד האקדמי להתרגל או להסכין לה, 

מיועד ל"המרה" ושינוי תרבותי. אנו מזהירים שהתנהלות זו עלולה לפגום באמון שיש למנהיגות 

 ת”ר ות”יו כפי שנאמר על ידיהרבנית במוסדות החרדיים המעורבים בעשייה האקדמית בישראל. 

"בתהליך המוצע אין כל כוונה לערער או להחליש את : ההבינה את חשיבות הסוגי נואשר לדעת

מוסדות לומדי התורה או את הקדשת הזמן המלא ללימוד...אין כאן הצעה או תהליך שבאים 

 וצעתוחשוב שגם המדיניות המ נוכחיםהדברים  .להתחרות או לאיים על לומדי ומלמדי התורה"

 תשקף את האמירה הנ"ל.

 איכות התואר

(. כל 350/950מהחרדים שלמדו לתואר שני באותו שנה ) 35%ח"ר בבמ בשנת תשע"ד למדו

הלימודים הנ"ל, ללא יוצא מן הכלל, נעשו במוסדות אוניברסיטאיים. אנו סבורים כי לימודים אלו 

חומר  – אובייקטיבישאיננה נופלת מרמת הלימודים בקמפוס האם בכל מבחן  הנעשו ברמה גבוה

עם אחוז המסיימים, ממוצע הציונים, ממוצע המצטיינים וכדומה. הלימודים, תוכן המבחנים, 

כנית, הצעה, תמריץ, לשיפור רמת הלימודים במסלולים השונים, ביקורת, ת זאת נשמח על כל

הפלטפורמה של מבח"ר הנה מודל מצליח ללימודים, והוא הדרך הנכונה ללכת בה.  נינויבעוזאת 

 י התואר המתקדם, במקביל למסלולים אחרים. אנו יכול להוות מנוף לפיתוח ולקידום לימוד



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

קוראים למל"ג לא לעצור את ההצלחה הזאת ולא למנוע את הפיתוח הזה, דבר שיעמוד בניגוד 

בור יבתארים מתקדמים בצ הבהרחבת הנגישות להשכלה גבוה המל"ג עצמהגמור למטרות 

 החרדי.

 

 פלטפורמהבשבח ה

 מסמך המדיניות

באחריות אקדמית  על מנת להפכם להיותמסמך המדיניות מציע להפעיל מנופים על הפלטפורמות 

ומנהלתית מלאה של מוסד אקדמי אחד, והמסמך מציע לאפשר פתיחת תכניות נוספות לתואר 

 ראשון רק עם מוסד דומיננטי המלמד בפלטפורמה. 

נים הללו, כפי שצוין במחקר, מתכנית החומש הקודמת. בחמש ש ניכרת בעצם יש כאן התקדמות 

חדשות בפלטפורמות. עם כניסת יושבת ראש חדשה לות"ת  תכניותכמעט ולא אושרו שום  ,במכוון

"ר. אנו מברכים חמבלולראשונה אושרה תכנית חדשה  הגישה הפכה חיובית יותר, הרוח, השתנתה

 כך מקרב לב ורואים בזה אות לטובה.על 

ישנות אשר שרדו אותם שאיפות חלק מיין מעגן בתוכו עד מסמך העקרונות ,האמור על אף

 תכנית החומש הקודמת.מ

? מצאנו רק שורה הפלטפורמות מה ההסבר הניתן לרצון לשנות באופן דרסטי את אופן פעילות

 אחת במסמכים:

 הפלטפורמה של במצבה ההתדרדרות ובייחוד)בשנים האחרונות  בפלטפורמות "ההתפתחויות

 " הכרחי. זה כי מהלך ההבנה את מחזקות (בירושלים

 

איננו יודעים על אלו "התפתחויות" מדובר, אבל ככל והמדובר בטענות כלפי הפלטפורמה 

 בירושלים, ודאי אין כל הצדקה לפגיעה בפלטפורמה בבני ברק בגינה.

 

 ייחודיות מבח"ר

  ,הרגילים והקמפוסיםהמח"רים אנו סבורים כי המשך פעילותה של מבח"ר כפלטפורמה, לצד 

שני יעדים מרכזיים  .ולהגשמת מטרות המל"ג לחרדים הלשם הנגשת ההשכלה הגבוה תחיוני ההנ

יעד היעדים הנם  ..בעניין לימודים אקדמאיים לחרדים ההמועצה להשכלה גבוה ,הציבה, ומציבה

של הגדלת מספר החרדים הלומדים לימודים אקדמאיים ויעד של שיפור הרמה האקדמאית של 

יעדים אלו מקודמים באופן הטוב ביותר, באמצעות מבח"ר בפעילותה  ודים של החרדים.הלימ

 .כפלטפורמה

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

מכללת מבח"ר כפלטפורמה, ובגלל פעילותה כפלטפורמה, הגיעה להישגים משמעותיים הכיצד? 

 הייתה פועלת כמח"ר: ובשני תחומים שלא היו מתאפשרים בשום פנים ואופן ל

תוך החברה החרדית האדוקה והשמרנית ביותר, ומעמד שיתופי פעולה בלמבח"ר  .א

ממילא יוקרתי כמוסד חרדי עצמאי מוכר ומוערך שסומכים עליו בחברה החרדית. 

 .ולשתף עמו פעולהמרגישים בנוח לפעול בחברה החרדית השמרנית ביותר 

בארץ. מוסדות  ותהמוביל ןפעילות ושיתופי פעולה עם אוניברסיטאות ביניהלמבח"ר ב. 

שלא הסכימו ולא יסכימו להפעיל בעצמם פעילות בכיתות נפרדות המותאמות לחרדים, 

 .תכניות כגון אלו במבח"ר יםמפעיל גון הטכניון ואוניברסיטת תל אביבכ

 כפי שנראה. להצלחות ייחודיות אלו יש השלכות ישירות על מימוש חזונה של המל"ג

 לימודיים אוניברסיטאיים

להגדיל את אחוז החרדים הלומדים במסגרת מודגש הצורך המדיניות והן במסמך  הן במחקר

. המחקר מאשר כי סיבה מרכזית לירידה באחוז החרדים הלומדים באקדמיה נבע אוניברסיטאית

 מההגבלות שהוטלו על הפלטפורמות בתכנית החומש הקודמת.

 לימדו פלטפורמות שבהן בין הסטודנטים בקרב חליפיות נוצרה רים"המח הקמת של "כנגזרת

. מכללות בעיקר שבהם מלמדות רים"מח לבין( וחיפה אילן-בר בייחוד( אוניברסיטאות בעיקר

 תואר לקראת הלומדים הסטודנטים החרדים שיעור ירד )ד"תשע-ב"תשע(שנתיים  בתוך

 התרחק בכך. בישראל הסטודנטים בקרב כלל 48% לעומת  36% -ל 41% -מ אוניברסיטאי

 מצריך זה שינוי .בישראל הסטודנטים כלל הפרופיל של מן החרדי הסטודנט של הפרופיל

 ".הבאה החומש בתכנית התייחסות

 

רבו באופן גורף לפתוח תכניות ללימודי תואר במסגרות ידהיינו המוסדות האוניברסיטאיים ס

גם  מותאמות לחרדים )להבדיל ממכינות(, ולמרות מאמצים ולחצים אדירים של המל"ג כך המצב

שנות תכנית החומש )למעט אונ' בר אילן בשנה האחרונה(. לעומת זאת נפתחו מעל עשרה  5כעבור 

סטודנטים  1,000מעל ישנם כיום במכללת מבח"ר , מצד שנימח"רים המופעלים על ידי מכללות. 

. וכך הצרת פעילות הפלטפורמות (סטודנטיםמה 70%לומדים במסגרת אוניברסיטאית )מעל ה

גרמה להסטת תלמידים מלימודים במסגרת אוניברסיטאית בפלטפורמה ללימודים במסגרת 

 .במכללות במח"רים

 

על אף ההכרה כי הצרת פעילות הפלטפורמות היא זאת שגרמה לפגיעה ברמה האקדמית של 

טאיים באמצעות הסטודנטים החרדיים והמעבר של סטודנטים חרדים מלימודים אוניברסי

 , אין מסמך המדיניות מסיק את המסקנה הפלטפורמות ללימודים במכללות באמצעות המח"רים



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

, אלא, ות, כפלטפורמותוהיא לחזק ולעודד את הרחבת פעילות הפלטפורממכבר המתבקשת 

 ההיפך מוצע במסמך המדיניות. ,למרבה הפלא

 

ת לימודים לתואר )לא מכינות( ונימסרבים ויסרבו לפתוח תכ ,רבויבפועל האוניברסיטאות ס

בהפרדה מגדרית. בפועל החלקים השמרניים יותר בתוך החברה החרדית לא יגיעו ללימודים 

 פגש משהיצירה המיוחדת של הפלטפורמות אפשרה  ,סתבר. בסיטואציה הזאת, מבאוניברסיטה

ללימוד אקדמי ציבור חרדי ביותר  ובאמצעותו מגיע עולמות מיוחד שאיננו מתאפשר באופן אחר,

מאפשרת לציבור  מתכונת של פלטפורמה  הטובים ביותר.ממותאם במוסדות אוניברסיטאיים 

מוסד חרדי עצמאי, ומאידך מאפשר להחרדי להרגיש בנוח לשלוח את בניו ובנותיו 

לאוניברסיטאות ללמד לימודים אקדמאיים ברמה מעולה במתכונת מתאימה לחרדים, דבר שהם 

 אופן עצמאי וישיר.אינם רוצים לבצע ב

 

אפשר לחזק את דרישות ההתאמה לקמפוס האם, אפשר לתת תמריצים לסגל ההוראה הבכיר 

אין כבר צורך להניח  –שוב  להגיע, אבל חלילה מלפגוע במרקם העדין הזה המצליח היטב כל כך.

 ירידהלהצרת הפלטפורמות הביאה  –הנחות ולשער השערות. נעשה כבר ניסוי ואפשר ללמוד ממנו 

 .באופן דרמטי. ואין חולק שאין זו תוצאה מבורכת באוניברסיטאותבמספר החרדים הלומדים 

 

ככל הידוע לנו בשנת הלימודים התשע"ו, מבח"ר הנו המוסד היחידי בו התקיימו לימודים 

אוניברסיטאיים לתואר לגברים במסלול ובכיתות נפרדות. אז מדוע להגביל את המוסד המרכזי 

 יא חרדים ללימוד באוניברסיטה? ולמה לנסות לשנות את דרך הפעילות שלושמצליח להב

  ?תוביל לצמצום מספר התלמידים באוניברסיטאות שבהכרח

 

 

 איכות אקדמית

, הנם לדעתנו משניים לאיכות מסוים המרחק מקמפוס האם או הבלעדיות של מוסד אקדמאי

. היעלה על הדעת לסגור תכנית ללימודי הנדסה של הטכניון בבני ברק על םולרמת הלימודים עצמ

מסלולים  האם סגירתמנת להעדיף מסלול מיותר במכללה הנמצאת במרחק הליכה ממוסד האם? 

תעלה את רמת ההוראה  דומיננטישל אוניברסיטת תל אביב לשם ריכוז קורסים במוסד 

 והלימוד??

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 פלטפורמות ליותר ממוסד אחד

ום פעילות הפלטפורמות לקורסים חדשים רק עם מוסד דומיננטי יוביל בהכרח לצמצום צמצ

הקורסים המוצעים לציבור החרדי. שוב, אין המדובר בהערכה מצדנו אלא ניסיון. עקב המורכבות 

המיוחדת של הפעלת תכנית ייחודית לציבור החרדי, רק חוגים או מסלולים מסוימים בכל מוסד 

יכולים להפעיל תכנית כזו וממילא במידה והפעילות מצטמצמת לעבודה עם אקדמי מוכנים או 

מוסד אקדמי אחד ראשית ההיצע קטן באופן דרסטי ושנית ההיצע אינו מבוסס על התכנית 

המתאימה ביותר לציבור החרדי, לנצרכת ביותר למדינת ישראל, או לזאת בעלת סיכוי ההשמה 

 לוצים הפנימיים של המוסדות. והפרנסה הטובים ביותר אלא לצרכים והאי

מעבר למימד הפרקטי, יש גם חשיבות לאומית בעצם המפגש והנגישות. לתלמידים מונגשות 

ככל האפשר ומאידך מוסדות אקדמיים רבים יותר נמצאים בתהליך של  יםומוסדות רב תכניות

 מעורבות עם החברה החרדית, התמודדות אתו, מציאת פתרונות בשבילו ושיח עמו.

 

 עצמאות הפלטפורמה

 

ח היותה ו, הצליחה מבח"ר, מכבנוסף להצלחתה בשיתופי פעולה עם המוסדות האוניברסיטאיים

היא מעורבת בשיתופי פעולה להגיע למעמד מיוחד בתוך הציבור החרדי.  גםפלטפורמה עצמאית, 

ד עם גורמים שמרניים ביותר בחברה החרדית, ומגיעה להכרה על ידי גורמים מרכזיים מאו

עם סמינר לבנות בירושלים בו )"שבילים"(  מבח"ר מסלול משותף ביש  ה,לדוגמבחברה החרדית. 

 –לימודי קודש בבית הספר וביתר הימים הבנות מגיעות למבח"ר  יומייםהבנות בכיתה יג לומדות 

לימודי תואר. תכנית ייחודית זאת זכתה  להתחלתשנה ראשונה להשלמת מכינה ושנה שנייה 

וזאת אך ורק על  .אח ורע שאין לו, דבר כולל הרב אלישיב ז"ל דולי התורה האשכנזייםלהסכמת ג

סמך היכרותם של הרבנים עם הנהלת מבח"ר, מתוך אמונה וסמיכת הדעת על מבח"ר, ורק מכוח 

ואיננה  בשליטה אקדמית ומנהלית של אוניברסיטה עצמאית כך שמבח"ר הנה פלטפורמה 

 מסוימת.

הגדולות בארץ. שוב פעולה  מהחסידיותתורחב השנה ע"י שיתוף פעולה עם אחת שבילים תכנית 

שאין להעלות על הדעת שהייתה קורית אם מבח"ר הייתה פועלת כמח"ר של אחת 

האוניברסיטאות )יצוין שהאדמו"ר העומד בראשות אותה חסידות אף חתם לאחרונה,  עם מועצת 

ד ואיסור להעסיק מי שלומדים לתואר באקדמיה!( גדולי התורה של אגודת ישראל על איסור ללמו

 מתכונתה. ביש כאן שניות אבל היא יכולה להתקיים רק עם מבח"ר 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוסד "חרדי"

 

. הרחבה זו להרחיב את המעגלים של הציבור החרדי שיגיעו לאקדמיה הנה ממטרות המל"גאחת 

. ההצלחה עם הציבור מתוך המעגלים היותר שמרניים והיותר "חרדיים" של בהכרח תגיע

 ,אוכלוסייה זו היא בעלת סיכויים גבוהים יותר אם ישנו גוף עצמאי, חרדי, עליו הציבור סומך

ל להבטיח לימודים אקדמאיים וכובד בבד י והבטוחהשיכול להבטיח להם את ההרגשה הנוחה 

יכולה להיות ברמה הגבוהה ביותר עם מוסדות ההשכלה הגבוהה המצטיינים. מבח"ר כפלטפורמה 

 מרכיב חשוב בתהליך הזה.

להשכלה גבוהה לחרדים ולא לשום אוכלוסייה  דאגהמוסד שכל מטרתו וקיומו הנם אך ורק 

אחרת רואה את צורכי החברה החרדית מול עיניו ואלו בלבד. לא כ"סניף" או תוספת קלה 

תאמה לפעילות העיקרית שלו. היבט זה גורם לבחירה טובה יותר של הקורסים שיינתנו, בחינת הה

 בשכר ראוי בתחום התעסוקה. כל  הלמגזר, הביקוש במגזר, הצורך במגזר והיכולת להשמה גבוה

קורסים  מספר אלו שונים לחלוטין מתהליך קבלת ההחלטות של מוסד אקדמי גדול אשר יפעיל 

במח"ר שיענו על שיקולי תקציב, זמינות כוח אדם, נוחות וכדומה. לדעתנו האיזון בין שיקולי 

רמה ושיקולי המוסד האקדמי המפעיל את הקורסים מביא לאופטימיזציה של הנגשת הפלטפו

 .לציבור החרדי ההשכלה

 לסיום

מביאה את מצליחה. היא  –הפלטפורמות  –לעניות דעתנו היצירה היחודית הזאת של המל"ג 

ישנם תלמידים שיגיעו רק לפלטפורמה עצמאית וישנם מוסדות אקדמיים השילוב הנכסף. 

שילמדו רק במתכונת פלטפורמה. לדעתנו חשוב שהמל"ג תשמר את היכולות הללו  חשובים

 במקביל לפעילויות באופנים אחרים.

כמובן שמבח"ר תפעל בכל אופן שתורה לה המועצה להשכלה גבוהה ותפעל להגשים את מדיניות 

לאור ם זאת שמחנו לנצל את ההזדמנות הזאת על מנת להעלות על הכתב את הצעתנו עמל"ג, 

 שנות הניסיון הרבות שלנו בתחום.

ת המדיניות וקבלת יבתהליך התוויוהשיח הפתוח על השיתוף אתכם אנו מברכים לסיום 

 ומאמינים כי שיתוף פעולה זה הנו הכרחי להצלחה במשימה הלאומית שלפנינו.ההחלטות 

 

 

 בכבוד רב

 

 מכללת בני ברק החרדית –הועד המנהל     











































































מספר חתימות

ו

בתעסוקה הישראלי,  הציבורי  במרחב  וחרדיות  חרדים  בשילוב  תומכים  בארץ,  האקדמית  הקהילה  חברי  אנו 
ההשכלה של  הנגישות  להרחבת  התכנית  מתקדמת  שבו  מהאופן  מודאגים  אנו  זאת,  עם  הגבוהה.  ובהשכלה 
מחייבות בארץ  האקדמיה  של  דמותה  על  עקרוניות  כה  שהחלטות  סבורים  אנו  החרדית.  לאוכלוסייה  הגבוהה 
המערכת לראשי  לות"תמל״ג,  קוראים  אנו  כה.  עד  שנעשו  מאלה  יותר  הרבה  מעמיקים  וביקורת  דיון  בדיקה, 

ולראשי המוסדות להשכלה גבוהה להתייחס לסוגיות הבאות בכובד ראש ובראייה כוללת:

1. לימודים נפרדים מגדרית ומגזרית עומדים בסתירה מהותית לערכי יסוד של האקדמיה  פלורליזם, שוויון,
תכניות עם יש למצות את הניסיונות להנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים שלא באמצעות  וחשיפה לשונה. 
הפרדה מגדרית ומגזרית, ובלי ליצור מערכת השכלה גבוהה מקבילה, שתנאי הקבלה, הלימוד, ושכ"ל בה
שונים מהמערכת המקובלת. מערכת כזו תפגע בציבור כולו, ובפרט בחרדים המעוניינים להשתלב בתכניות

הרגילות.        
והמצב 2. השתלבות החרדים במערכת ההשכלה הגבוהה ללא לימודי ליבה: המסקנות ממחקרה של המל״ג 
בשטח מעלים ספקות חמורים בדבר האיכות האקדמית של תכניות הלימודים לחרדים וטיבם של התארים
לימודי ליבה המוענקים בהן בהשוואה לתארים הרגילים. על קובעי המדיניות לפעול פעולה נמרצת לחיוב 

במערכת החינוך היסודי והעליסודי החרדי כדי למנוע הנצחה של הפערים האקדמיים.
וההפרדה הלימוד,  בתכני  רבנית)  (כלומר,  חוץאקדמית  התערבות  תהיה  לא  ות"תמל"ג  הנחיות  פי  3. על 
בעבר, הופרו  כבר  אלה  הוראות  המורים.  בחירת  על  תשפיע  ולא  הכיתה  מגבולות  תחרוג  לא  המגדרית 
ות"תמל"ג האלה.  ההפרות  להחריף את  רק  הכוונה  על  מעידות  הההנגשה  בתוכנית  התומכים  והצהרות 
שהנחיותיהן יבטיחו  שבעזרתם  המנגנונים  ומהם  המוצהרת  מדיניותן  את  יאכפו  כיצד  הבהירו  לא  מצידן 

יכובדו.
עצם קיומה של מערכת נפרדת יביא בהכרח להרחבתה ולפגיעה שאינה מידתית בערכי ההשכלה הגבוהה, במרחב
לעיל, שנמנו  המהותיות  בבעיות  נוקב  דיון  ללא  הנוכחית,  ההנגשה    בתכנית  דבקות  השוויון.  ובעיקרון  הציבורי, 

תהיה בעינינו שגיאה היסטורית, שתזיק לאקדמיה ולחברה הישראלית, ואף תזיק לציבור החרדי.

על החתום:



תכנית ות״ת-מל״ג להנגשת ההשכלה
הגבוהה לחרדים
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הטכניון Alexander Burcat
אוניברסיטת תל אביב Ari Barzilai
אוניברסיטת בן גוריון Barbara Hochman
האוניברסיטה העברית Bezalel Peleg
האוניברסיטה העברית Chaya Kalcheim

מכון ויצמן למדע Dan Yakir
אוניברסיטת תל אביב Danny Michaelson
האוניברסיטה העברית Dima Gelman
אוניברסיטת תל אביב Dominique Lamy Sadott
האוניברסיטה העברית Einat Cinnamon
אוניברסיטת תל אביב Eli Glasner
האוניברסיטה העברית elizabeth freund
האוניברסיטה העברית eva illouz
אוניברסיטת תל אביב Eva Jablonka
אוניברסיטת תל אביב even uzi
אוניברסיטת בן גוריון Eyal Shlomo Shimony
האוניברסיטה העברית frances raday
אוניברסיטת בן גוריון Hava Golan
אוניברסיטת בן גוריון Idit Shalev
אוניברסיטת תל אביב jon aaronson
האוניברסיטה העברית Jonathan Erez

הטכניון Maria Yelenevskaya
האוניברסיטה העברית Merav Ahissar
אוניברסיטת בן גוריון Michael Meijler
המרכז הבין תחומי Michal Beeri
המרכז הבין תחומי Michal Schnaider Beeri
Harvard University Moran Yassour
מכון ויצמן למדע Nava Dekel

Nir Shavit
אוניברסיטת תל אביב Prof. Dan Maoz
אוניברסיטת תל אביב prof. yehuda Kupferman
אוניברסיטת תל אביב Reuven Stein

מכון ויצמן למדע Ron Diskin
הטכניון Shmuel Fishman

אוניברסיטת חיפה tami katzir
אוניברסיטת חיפה Vered Kraus

האוניברסיטה העברית Yifat Prut
הטכניון אבי ברמן

אוניברסיטת תל אביב אבי וואהל
מכון ויצמן למדע אבי מאיו

אבי פאר אוניברסיטת בר אילן
אביב זהר האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל אביב אביה זילברשטיין
האוניברסיטה העברית אבינועם בן שאול

הטכניון אבינעם ניר
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אוניברסיטת תל-אביב אבנר בן-עמוס
אוניברסיטת תל אביב אברהם ניצן
האוניברסיטה העברית אברהם סלע
האוניברסיטה העברית אברהם קלוגר
האוניברסיטה העברית אדוין סרוסי

הטכניון אדי מאיר-וולף
אוניברסיטת חיפה אדר בן-אליהו

אוניברסיטת בן גוריון אהוד גודס
האוניברסיטה העברית אהוד דה שליט
אוניברסיטת תל אביב אהוד לם

מכון ויצמן למדע אהוד פרידגוט
אוניברסיטת תל אביב אהרן אביתר
אוניברסיטת בן-גוריון אורי און

מכון ויצמן למדע אורי בדר
האוניברסיטה העברית אורי בנין
אוניברסיטת תל אביב אורי גופנא
אוניברסיטת חיפה אורי דוידוב

אוניברסיטת תל-אביב אורי יחיאלי
הטכניון אורי לירון

האוניברסיטה העברית אורי רביב
הטכניון אורי שפירא

אוניברסיטת בן-גוריון אוריאל הרן
מכללה אקדמית גליל מערבי אוריאל לויתן

אוניברסיטת חיפה אוריאל רפפורט
הטכניון אורית זסלבסקי
אורית חזן הטכניון

מכללת אורנים אורלי סלע
אורלי שדה

האונבריסיטה העברית אורלי שנקר
האוניברסיטה העברית אורנה אמסטר-חודר

אוניברסיטת חיפה אורנה בראון אפל
האוניברסיטה העברית אורנה הלוי
אוניברסיטת תל אביב אורנה שטיין
אוניברסיטת תל-אביב אותי בת-אל
אוניברסיטת חיפה איילת בן-ישי

האוניברסיטה העברית אילון ועדיה
האוניברסיטה העברית אילון לינדנשטראוס
אילן בנשלום האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת בן-גוריון אילן הירשברג
האוניברסיטה העברית אילן יניב

אוניברסיטת חיפה אילן סבן
אוניברסיטת תל אביב אילן רוזינר
אוניברסיטת חיפה אילנה דבדבני

אוניברסיטת תל אביב אילנה לוטן
אילנה פרנק אוניברסיטת בר אילן
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אוניברסיטת בן-גוריון אילנה קראוזמן
אילנית חסון-אוחיון אוניברסיטת בר אילן

הטכניון אילת צברי
אוניברסיטת חיפה אינה גייזלר-סלומון

אוניברסיטת תל אביב אינה פביאן
איריס גפן גלור

מכון ויצמן למדע אירית דינור
אוניברסיטת חיפה אירית הרטמן

האוניברסיטה העברית איתי גרינשפן
אוניברסיטת תל אביב איתמר אבן-זהר
אוניברסיטת תל אביב איתמר גרינולד
האוניברסיטה העברית איתמר גתי
האוניברסיטה העברית איתמר וילנר

מכון ויצמן למדע איתמר פרוקצ'ה
הטכניון איתן קימל

האוניברסיטה העברית איתן ששינסקי
אוניברסיטת תל אביב אלדו יורם לזר

אלה שגב
האוניברסיטה העברית אלון הראל
אוניברסיטת בן גוריון אלון פרידמן
המרכז הבינתחומי אלון רוזן

אוניברסיטת תל אביב אלי דרזנר
אוניברסיטת תל אביב אלי וייץ

אליה ורצברגר
אוניברסיטת תל אביב אליה ליבוביץ

הטכניון אליעזר פינקמן
הטכניון אליעזר קנטרוביץ

אוניברסיטת בן גוריון אלכס בריימן
אוניברסיטת תל אביב אלכס ליברזון

מכון ויצמן למדע אלכס פרידלנדר
מכון ויצמן למדע אלכס צפרירי
מכון ויצמן למדע אלעד שניידמן

האוניברסיטה העברית אמוץ עגנון
אוניברסיטת תל אביב אמיר אילי
אוניברסיטת בן גוריון אמיר ברמן
אוניברסיטת תל אביב אמיר גלוברזון
האוניברסיטה העברית אמיר עמדי
אוניברסיטת תל אביב אמיר שילקה
אוניברסיטת בר אילן אמירה עופר
אוניברסיטת בן גוריון אמנון אהרוני

מכללת בית ברל, מכללת ספיר אמנון כרמון
הטכניון אמנון שטנגר

אוניברסיטת בן גוריון אן ברנהיים
אוניברסיטת תל אביב אנה קיסין שכטר

הטכניון אסא אוירבך
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אסף אברהם
אוניברסיטת בן-גוריון אסף חסון
אוניברסיטת בן גוריון אסתי יגר לוטם
אסתר יפה אוניברסיטת בר אילן
האוניברסיטה העברית אסתר כהן

אוניברסיטת חיפה אסתר לוינגר
הטכניון אסתר סגל

אסתר שהמי האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל-אביב אפי יער
האוניברסיטה העברית אפרת מונסונגו-אורנן

מכללה אקדמית גליל מערבי אפרת פיטרסה
אפרת שמשוני אוניברסיטת בר אילן
האוניברסיטה העברית אראלה חוברס

הטכניון ארז בראון
אוניברסיטת תל אביב ארז וולברג
אוניברסיטת בן גוריון ארז כהן

מכון ויצמן למדע ארי אלסון
האוניברסיטה העברית ארי רפופורט
האוניברסיטה העברית אריאל כנפו
אוניברסיטת תל אביב אריאל מררי
האוניברסיטה העברית אריאל צ׳יפמן
האוניברסיטה העברית אריה גרטלר
אוניברסיטת בן גוריון אריה מורן
אוניברסיטת בן גוריון אריה ש. איסר
אוניברסיטת חיפה אריק מורן
המכללה למנהל ארנה בן-נפתלי

אוניברסיטת תל-אביב ארנון לוטם
האוניברסיטה העברית ארנון לוי

אוניברסיטת חיפה ארנון קרן
אוניברסיטת בן-גוריון ארנון שני
אשכול רפאלי אוניברסיטת בר אילן

מכללת אורנים אתי גורדון גינזבורג
בוני אלכסנדרוני

האוניברסיטה העברית בועז יובל
מכון ויצמן למדע בועז נדלר

אוניברסיטת תל אביב בועז פת-שמיר
אוניברסיטת תל אביב בירנבאום רחל

בלומה פינקלשטיין
אוניברסיטת חיפה בן מור

האוניברסיטה העברית בן צוק
אוניברסיטת תל אביב בן ציון שטיברג
אוניברסיטת תל אביב בן-ציון מוניץ
אוניברסיטת חיפה בני בית הלחמי

האוניברסיטה העברית בני הוכנר
האונבריסיטה העברית בני לשם
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בני קימלפלד
פרופסור אמריטוס להנדסת חשמל ומחשבים בנימין ארזי

האוניברסיטה העברית בעז לזר
האוניברסיטה העברית ברק מדינה

בת-ציון עראקי קלורמן
האוניברסיטה העברית ג'וליה רסניק
אוניברסיטת בן גוריון גבריאל סקלוסוב
אוניברסיטת חיפה גדי לנדאו

האוניברסיטה העברית גדליה סטרומזה
הטכניון גדליהו מנור

המכללה האקדמית של תל אביב-יפו גדעון דרור
האוניברסיטה העברית גיא בלוך
האוניברסיטה העברית גיא דוידוב
גיא מונדלק אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה העברית גיא קינדלר

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים גילה שטופלר
האוניברסיטה העברית גילי דרורי

גל עינבל פוזנא
האוניברסיטה העברית גלית חזן-רוקם

גלעד אפרת שנקר-הנדסה.עיצוב.אמנות
המכללה האקדמית של תל אביב-יפו גרסיאלה טרכטנברג

האוניברסיטה העברית גרשון בן-שחר
מכון דוידסון לחינוך מדעי ד"ר ארז גרטי
האונבריסיטה העברית ד"ר בעז שחם

סמינר הקיבוצים ד"ר גדי פולק
אוניברסיטת תל אביב ד"ר דניאל מישורי
אוניברסיטת חיפה ד"ר דניאל שר
אוניברסיטת חיפה ד"ר ז'ני הורוביץ
אוניברסיטת חיפה ד"ר יאיר שגיא

האוניברסיטה העברית ד"ר יהושע גרנט
האוניברסיטה העברית ד"ר יהושע מטיאש
האוניברסיטה העברית ד"ר יחיעם זלץ
ד"ר יעל שפירא אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת חיפה ד"ר לטם פרי-חזן

אוניברסיטת תל אביב ד"ר מיכל אלון
אוניברסיטת חיפה ד"ר נויה רימלט

אוניברסיטת בן גוריון ד"ר ענת ויסמן
האוניברסיטה העברית ד"ר שהם חשן-הלל

המכללה האקדמית של תל אביב-יפו ד"ר שלי שנהב-קלר
מכללת ספיר ד"ר תמי רזי

ד״ר זהר כוכבי
הטכניון דאוד בשותי
הטכניון דב אהרונוב

אוניברסיטת בן גוריון דב צ'רניחובססקי
האוניברסיטה העברית דבורה גילולה
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אוניברסיטת בן גוריון דגנית מידן
אוניברסיטת תל אביב דוד אנדלמן
האוניברסיטה העברית דוד אנוך

אוניברסיטת חיפה דוד בלנק
הטכניון דוד ברודאי

אוניברסיטת בן גוריון דוד גולומב
אוניברסיטת תל אביב דוד גילת
אוניברסיטת תל אביב דוד דה פריס

מכון ויצמן למדע דוד הראל
אוניברסיטת תל אביב דויד אנדלמן
אוניברסיטת בן גוריון דורון חבצלת
אוניברסיטת בן גוריון דורון כהן
אוניברסיטת תל אביב דורון פודר
אוניברסיטת בר אילן דורון פלד

האוניברסיטה העברית דורית אהרונוב
אוניברסיטת תל אביב דינה פריאלניק

מכללת אפקה דליה פישלוב
האוניברסיטה העברית דן אבנון

הטכניון דן אדלר
המכללה האקדמית של תל אביב-יפו דן לוי

אוניברסיטת תל אביב דן עמיר
הטכניון דן צפריר
הטכניון דן ריטר
הטכניון דן שכטמן

אוניברסיטת תל אביב דנה רון
אוניברסיטת חיפה דני בן-צבי

אוניברסיטת בן-גוריון דני ברש
האוניברסיטה העברית דני מנדלר

דני רז
אוניברסיטת בן גוריון דניאלה טלמון-הלר
'דפנה ארדינסט-וולקן, פרופ אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת תל אביב דפנה הקר
האוניברסיטה העברית דפנה וינשל
אוניברסיטת תל-אביב דפנה יואל

מכון ויצמן למדע דפנה מנדלר
האוניברסיטה העברית דפנה שחף
האונבריסיטה העברית דר נמרוד ברי
האוניברסיטה הפתוחה דר ענת מאור
האוניברסיטה העברית דר' נעם כוכבי

דר' עטרה איזקסון
האוניברסיטה העברית דרור פייטלסון
מכון טכנולוגי חולון דרור ק' לוי

האקדמיה למוסיקה ירושלים דרורה ברוק
אוניברסיטת בן גוריון הגר זיבנר
האוניברסיטה העברית הגר סלמון
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אוניברסיטת תל אביב הדס גלברט
אוניברסיטת תל אביב הדס ממן

הטכניון הדס שכנאי
האוניברסיטה העברית הילה נחושתן

הלינה מאירי
הני רוזנצוויג

אוניברסיטת בן גוריון הנרייט דהאן כלב
הרן יקיר

אוניברסיטת תל אביב ונדי סנדלר
ורד ויניצקי-סרוסי האוניברסיטה העברית

מכון ויצמן למדע ורד רום-קידר
האוניברסיטה העברית ורדה דיין
ורדה סוסקולני אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת חיפה ורדית  ריספלר חיים

ז'וזה ברנר אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה העברית ז'נט מלכין
אוניברסיטת תל אביב זאב הרצוג
אוניברסיטת חיפה זהר אביתר
אוניברסיטת חיפה זואי בינסטוק

אוניברסיטת בן-גוריון זמיק רוזנוקס
האונבריסיטה העברית חגי ברגמן
האוניברסיטה העברית חגי גינזבורג

הטכניון חגי פרץ
אוניברסיטת תל אביב חגית ירון

חגית לבל חגאי
אוניברסיטת תל אביב חיים גנז
האוניברסיטה העברית חיים קיגל
אוניברסיטת בן גוריון חן קיסר
אוניברסיטת תל אביב חנה הרצוג
האוניברסיטה העברית חנה מרגלית
האוניברסיטה העברית חנה שמש
אוניברסיטת תל אביב חנה שקולניקוב
האונבריסיטה העברית חרמונה שורק

הטכניון טובי עציון
אוניברסיטת תל אביב טומי דרייפוס

מכון ויצמן למדע טל אלכסנדר
האוניברסיטה העברית טל קרא-עוז

הטכניון טלי הרן
UWO טלי ליבוביץ

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים טלי קריצמן-אמיר
אוניברסיטת בן גוריון טלי תדמור שמעוני
אוניברסיטת תל אביב טלילה מיכאלי
אוניברסיטת תל-אביב יאירה אמית
האוניברסיטה העברית יאר וייס
האוניברסיטה העברית יגאל אראל
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האוניברסיטה העברית יגאל בלוך
מכון ויצמן למדע ידין דודאי

האוניברסיטה העברית יהודה אנזל
מדעי המחשב תל-אביב יהודה אפק
האוניברסיטה העברית יהודה גודמן
האוניברסיטה העברית יהודה ל. ורנר

הטכניון יהודה פינצ'ובר
אוניברסיטת תל-אביב יהודית כהן
אוניברסיטת תל-אביב יהודית רשפון
האוניברסיטה העברית יהושע קולודני
האוניברסיטה העברית יואב דותן

הטכניון יואב מוריה
יואב פלד

אוניברסיטת בן גוריון יואב צרי
אוניברסיטת תל אביב יואכים מאיר
אוניברסיטת תל אביב יואל רפאלי
יואל רק אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה הפתוחה יובל אילון

יובל גפן
הטכניון יובל פילמוס

האוניברסיטה העברית יובל קוכמן
אוניברסיטת בן גוריון יובל שחר
אוניברסיטת תל-אביב יוחנן גלוקר
אוניברסיטת תל אביב יוחנן פרס
אוניברסיטת תל אביב יונה קיסרי

יונה רון בריק
מכון ויצמן למדע יונת אשחר

האוניברסיטה העברית יונתה לוי
אוניברסיטת בן גוריון יונתן אנסון
אוניברסיטת חיפה יונתן בן-דב

האוניברסיטה העברית יונתן ברויאר
אוניברסיטת בן גוריון יונתן דובי
האוניברסיטה העברית יונתן לוינשטיין

הטכניון יוסי אברון
אוניברסיטת תל אביב יוסי בוקצ'ין
אוניברסיטת חיפה יוסי בן ארצי

הטכניון יוסי גיל
האוניברסיטה העברית יוסי מורי
אוניברסיטת בן גוריון יוסי רוזן
האוניברסיטה העברית יוסי רינות
אוניברסיטת תל אביב יוסי שביט

יוסי שמאי
אוניברסיטת תל אביב יוסי שפיגל

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים יוסף גולדנברג
האוניברסיטה העברית יוסף גרודזינסקי
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האוניברסיטה העברית יוסף הירשברג
האוניברסיטה הפתוחה יוסף ורבין

הטכניון יוסף זלצמן
חקר ימים ואגמים לישראל יוסף יעקבי

אוניברסיטת בן גוריון יוסף פליסקין
אוניברסיטת חיפה יוסף שימרון

האוניברסיטה העברית יורם בורק
האוניברסיטה העברית יורם בילו

הטכניון יורם ברעם
אוניברסיטת חיפה יותם רונן

יזהר בר-גד אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת תל אביב יחזקאל פלג
האוניברסיטה העברית 'ילנה בריטן-רוסיץ
האוניברסיטה העברית ינאי גונצ'רובסקי
מכללה אקדמית תל חי יסמין ברזלי שחם

הטכניון יעל אלואיל
אוניברסיטת בן-גוריון יעל אמתי

מכון ויצמן למדע יעל אשד
המכללה האקדמית של תל אביב-יפו יעל השילוני-דולב

אוניברסיטת חיפה יעל לירון
המרכז הבינתחומי יעל מוזס
אוניברסיטת חיפה יעל משלר

האוניברסיטה העברית יעקב ורשבסקי
האוניברסיטה העברית יעקב צור
האונבריסיטה העברית יעקב רחמילביץ
האוניברסיטה העברית יעקב ריטוב
האוניברסיטה העברית יעקב שול

יפעת מצנר
אוניברסיטת תל אביב יפתח הייטנר

יצחק  קוך
האוניברסיטה הפתוחה יצחק דותן

אוניברסיטת חיפה יצחק ויסמן
אוניברסיטת בן גוריון יצחק יאני נבו
אוניברסיטת תל אביב יצחק מלכסון

מנהל המחקר החקלאי יצחק שפיגל
האוניברסיטה העברית ירון אזרחי

אוניברסיטת חיפה ישראל ויסמל-מנור
אוניברסיטת תל אביב ישראל צנג

המכללה האקדמית של תל אביב-יפו כרמי מרמוביץ
האוניברסיטה העברית לאה בראז

המכללה האקדמית כנרת לאה מנדלזיס
האוניברסיטה העברית לאו יוסקוביץ
האוניברסיטה העברית לי צ׳יפמן
האוניברסיטה העברית ליאון דעואל
האוניברסיטה העברית ליאור דוד
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אוניברסיטת חיפה ליאור לוי
בצלאל ליאת פרידמן

אוניברסיטת בן גוריון ליטל אלפונטה
האוניברסיטה העברית לילך שגיב
אוניברסיטת תל-אביב לילך שלו-מבורך

המכללה למנהל לימור זר- גוטמן
אוניברסיטת בן גוריון לימור נוי

מכללת קיי לירון שוקטי
אוניברסיטת חיפה לריסה פיאלקובה

מאיה רוטשילד
אוניברסיטת תל אביב מאיר טייכמן
אוניברסיטת תל אביב מאיר פדר
האוניברסיטה העברית מארן ניהוף
האוניברסיטה העברית מאשה ניב
אוניברסיטת בן גוריון מיה לביא-אג'אי
אוניברסיטת תל אביב מייה הורוביץ
אוניברסיטת תל אביב מיכאל בירנהק
האוניברסיטה העברית מיכאל בן-אור
האוניברסיטה העברית מיכאל הוכמן
האוניברסיטה העברית מיכאל ורמן
אוניברסיטת בן גוריון מיכאל מיילר

הטכניון מיכאל פוליאק
האוניברסיטה העברית מיכאל שפירא
האוניברסיטה העברית מיכה אשר
אוניברסיטת תל אביב מיכה שריר
אוניברסיטת חיפה מיכל איזקסון
מכון ויצמן למדע מיכל אירני

אוניברסיטת תל אביב מיכל אנדלמן
אוניברסיטת חיפה מיכל ארצי-הלל

האוניברסיטה העברית מיכל בירן
אוניברסיטת בן גוריון מיכל הרשפינקל

הטכניון מיכל טופז
האוניברסיטה העברית מיכל ליניאל
אוניברסיטת בן גוריון מיכל סקלר
אוניברסיטת תל אביב מיכל שמיר
האוניברסיטה העברית מיקי לונדון

אוניברסיטת חיפה מיקי קוזלוב
מירב גלון

אוניברסיטת תל אביב מירה אריאל
אוניברסיטת תל אביב מירה זכאי
אוניברסיטת תל-אביב מירי אליאב-פלדון
האוניברסיטה העברית מישל ברקוביאר

הטכניון מישל פורטמן
האוניברסיטה העברית מלאת טריינין-פייטלסון
האוניברסיטה העברית מנחם מגידור
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אוניברסיטת תל-אביב מנחם נתן
מנחם קייזר

האוניברסיטה העברית מרגית כהו
אוניברסיטת בן גוריון םרופ '  נעמי מאירשטיין
אוניברסיטת בר אילן מרים פרבר
אוניברסיטת בן גוריון משה אבן חיים

מכון ויצמן למדע משה גולדשמיד
האוניברסיטה העברית משה הירש
האוניברסיטה העברית משה מאור
אוניברסיטת בן-גוריון משה שכטר
אוניברסיטת בן-גוריון מתיא כ״ץ

המכללה האקדמית של תל אביב-יפו מתן אורם
האוניברסיטה העברית מתניה בן ארצי
מתתיהו רובין אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת תל אביב נגה אשל

מכון ויצמן למדע נגה קוצר
אוניברסיטת תל אביב נגה קרונפלד-שור

הטכניון נדב לירון
אוניברסיטת תל אביב נדב נאמן
אוניברסיטת תל אביב נוגה אלון

הטכניון נועם סוקר
אוניברסיטת תל-אביב נורית גוטמן
האוניברסיטה העברית נורית ירמיה
אוניברסיטת תל-אביב נורית שנבל

הטכניון נחום שימקין
אוניברסיטת חיפה נחמה לואיס-פרסקי

האוניברסיטה העברית נטלי בלבן
אוניברסיטת תל אביב נילי הרניק
האוניברסיטה העברית נילי ואזנה
אוניברסיטת תל אביב נילי מארק
האוניברסיטה העברית נילי מור
אוניברסיטת תל אביב נימה דיקר גפן
אוניברסיטת חיפה ניצה בן-דב

אוניברסיטת תל אביב ניר  סוכן
ניר אסתרמן

האוניברסיטה העברית ניר בר-גיל
הטכניון ניר גביש

מכון ויצמן למדע ניר גוב
אוניברסיטת תל אביב ניר סוכן
אוניברסיטת תל אביב ניר שביט
אוניברסיטת תל-אביב נירה חטיבה
האוניברסיטה העברית נעמה גורן-ענבר
האוניברסיטה העברית נעמי אורי

הטכניון נעמי ביטרמן
אוניברסיטת בן-גוריון נעמי שיר
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האוניברסיטה העברית נפתלי תשבי
הטכניון נצה מובשוביץ-הדר

האוניברסיטה העברית נתי ליניאל
אוניברסיטת תל אביב נתן דסקל

מכון ויצמן למדע סט'פן ו''נר
סטלה ארונוב אוניברסיטת אריאל

המכללה האקדמית כנרת סיביל היילברון
אוניברסיטת בן גוריון סיגל ברמן
אוניברסיטת תל-אביב סיון טולדו
האוניברסיטה העברית סיון לרר
אוניברסיטת תל-אביב סיימון קורמן
סימונה בר-חיים אוניברסיטת בן גוריון

המכללה האקדמית אשקלון סמדר נוי
סנאית גיסיס

האוניברסיטה העברית סרג' רוזר
האוניברסיטה העברית סרג'יו הרט
האוניברסיטה העברית עדו ברסלבסקי

אוניברסיטת חיפה עדו גל
אוניברסיטת תל-אביב עדי אבני

הטכניון עדי זלצברג
האוניברסיטה הפתוחה עדי עמית

מכון ויצמן למדע עדי שטרן
אוניברסיטת חיפה עדנה גורני

האונברסיטה העיברית עודד בהר
מכון ויצמן למדע עודד גולדרייך

אוניברסיטת תל אביב עודד הוד
האוניברסיטה העברית עודד נבון
האוניברסיטה העברית עודד שוורץ

הטכניון עוז גזית
האוניברסיטה העברית עוזי אורנן
האוניברסיטה העברית עוזי מוטרו

מכון ויצמן למדע עוזי סמילנסקי
מכון ויצמן למדע עופר אהרוני

אוניברסיטת בן-גוריון עופר דונחין
מכון ויצמן למדע עופר יזהר

אוניברסיטת בן-גוריון עופר נימן
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים עידו פורת

מרכז וולקני עידית גינזברג
האוניברסיטה העברית עידית נוסילביץ

בית הספר הגבוה של המציאות הישראלית עידן סובול
האונבריסיטה העברית עידן שגב

עילם גרוס
האוניברסיטה העברית עין-יה גורה

עינאל ורדי
האוניברסיטה העברית עינת אהרונוב
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המכללה האקדמית ספיר עינת לחובר
אוניברסיטת תל אביב עינת פלד
אוניברסיטת חיפה עירית מאיר

מכללת אפקה עירית עופר
עלי שמשוני

אוניברסיטת בן גוריון עמוס זמל
הטכניון עמוס נבו

המכון הגיאולוגי עמוס סלמון
אוניברסיטת תל אביב עמוס קורצ׳ין
אוניברסיטת בר אילן עמוס קלונר

עמיחי מזר האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל אביב עמיר לוינסון
אוניברסיטת תל אביב עמירם יהודאי

עמית ליפמן
האוניברסיטה העברית עמית פינצ׳בסקי

הטכניון עמית קרן
האוניברסיטה העברית עמליה אוליבר
עמליה זיו אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה העברית עמרי אבנד

הטכניון עמרי ברק
האוניברסיטה העברית עמרי גת
אוניברסיטת בן גוריון ענת נבות

ענת פריאור
עפר שחם

מכון ויצמן למדע ערן בוכבינדר
מכון ויצמן למדע ערן הורנשטיין

אוניברסיטת תל אביב ערן טרומר
האוניברסיטה העברית ערן נבו
האוניברסיטה העברית ערן פייטלסון
האוניברסיטה הפתוחה ערן פישר

אוניברסיטת חיפה פאינה מילמן-סיון
הטכניון פיטר ניומן

אוניברסיטת תל-אביב פיליפ עין-דור
אוניברסיטת חיפה פניה עוז-זלצברגר
אוניברסיטת חיפה פנינה סופר

האוניברסיטה העברית פרופ אולגה קפליוק
האוניברסיטה העברית פרופ אריאלה אופנהיים

פרופ משה קוטלר
אוניברסיטת תל אביב פרופ. אמנון חיזי
אוניברסיטת תל אביב פרופ. דוד הורן

מכון ויצמן למדע פרופ. צבי קם
אוניברסיטת תל אביב פרופ' (אמריטה) מיכל אורון
האוניברסיטה העברית פרופ' (אמריטוס) חיים אבני
אוניברסיטת תל אביב 'פרופ' (אמריטוס) עתי קובץ
אוניברסיטת תל אביב פרופ' אהוד טולידאנו
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אוניברסיטת תל אביב פרופ' אורית איכילוב
הטכניון פרופ' אמריטוס משה גולדברג

אוניברסיטת תל אביב פרופ' אמריטוס תום לוי
האוניברסיטה העברית פרופ' אפרת לוי-להד
האוניברסיטה העברית פרופ' אריה אלטמן
האוניברסיטה העברית פרופ' גיל קלעי
אוניברסיטת תל אביב פרופ' גליה צבר
אוניברסיטת תל אביב פרופ' טובי פנסטר

הטכניון פרופ' טל מור
המכללה למנהל פרופ' יובל מרין

אוניברסיטת תל-אביב פרופ' יונתן גושן-גוטשטיין
אוניברסיטת חיפה פרופ' יעקב מעוז

אוניברסיטת תל אביב פרופ' משה  ברוור
פרופ' סילבי הוניגן

הטכניון פרופ' עמוס נוטע
אוניברסיטת בן גוריון פרופ' עמיאל ישעיה
האוניברסיטה העברית פרופ' רונית קלדרון
האוניברסיטה העברית פרופ' רחל אליאור
האוניברסיטה העברית פרופ' רעיה מורג

הטכניון פרופ׳ יורם מוזס
המכללה האקדמית של תל אביב-יפו פרופ׳ מיכל פרנס

האוניברסיטה העברית פרופ׳ ניר פרידמן
אוניברסיטת בן-גוריון פרופ׳ עמית שכטר
האוניברסיטה העברית פרופסור אביהו זכאי
אוניברסיטת תל-אביב פרופסור אייל גרוס

מכון ויצמן למדע פרופסור לאה אייזנבך
אוניברסיטת תל אביב פרנק פולק
אוניברסיטת בן-גוריון פרץ שובל

המכללה למנהל צבי טריגר
הקריה האקדמית אונו ציפי הרט
אוניברסיטת תל אביב קובי זוננשיין
אוניברסיטת חיפה (קובי פתר (פטרזייל
אוניברסיטת חיפה קרן בנאי

מכללת אפקה קרן כליף
הטכניון ראובן בר יהודה

האוניברסיטה העברית ראובנה שלהבת - קניאל
אוניברסיטת בן גוריון רבקה אופיר

מכון ויצמן למדע רוברט קראוטגמר
מכון ויצמן למדע רוחמה אבן

אוניברסיטת בן גוריון רויטל הובר
האוניברסיטה הפתוחה רויטל לביא
אוניברסיטת בן גוריון רון אבני

הטכניון רון אהרוני
הטכניון רון מאיר

מכון ויצמן למדע רון נעמן
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אוניברסיטת תל-אביב רון סולומון
אוניברסיטת בן-גוריון רון פולמן
האוניברסיטה העברית רוני וולך

רוני סנדלר
אוניברסיטת תל אביב רונית מרוז

מרכז אקדמי למשפט ולעסקים רונית קידר
אוניברסיטת תל אביב רונן אברהם

רונן ברמן
אוניברסיטת בן גוריון 'רונן ברקוביץ
האוניברסיטה העברית רונן קדמון

רונן שגב
רועי בר האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת בן גוריון רועי זולטן
אוניברסיטת תל אביב רועי צזנה
אוניברסיטת תל אביב רות אשרי פדן
האוניברסיטה העברית רות הכהן-פינצ'ובר
האוניברסיטה העברית רות מאיו

אוניברסיטת חיפה רות פידלר
אוניברסיטת חיפה רות פרסר

אוניברסיטת תל אביב רות שלגי
אוניברסיטת תל-אביב רותי וינטראוב
האוניברסיטה העברית רז קופרמן

אוניברסיטת חיפה רחל קולודני
אוניברסיטת תל אביב רחל קרניול
האוניברסיטה העברית רחל תא-שמע

הטכניון רחמן חיים
האוניברסיטה העברית ריכב (בוני) רובין

מכללת סמינר הקיבוצים רינה דודאי
האוניברסיטה העברית רינה מידן

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים רינת קיטאי סנג'רו
רמי בנבנישתי אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת תל-אביב רן ברקאי
האונבריסיטה העברית רן הולצמן
האוניברסיטה העברית רן חסין

הטכניון רן סמורודינסקי
האוניברסיטה העברית רנית גרוסאוג
אוניברסיטת תל אביב רפאל למד
האוניברסיטה העברית שאול אלמגור
אוניברסיטת תל אביב שאול קציר
אוניברסיטת תל אביב שבתאי אונגורו

מכון ויצמן למדע שבתאי ברש
שגית מור

הטכניון שולמית קפון
האוניברסיטה העברית שחר מוזס
אוניברסיטת תל-אביב שחר מעוז
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אוניברסיטת בן גוריון שחר סמורודינסקי
אוניברסיטת חיפה שחר רהב

אוניברסיטת תל אביב שי בורשטין
שי ווינאפל

הטכניון שי קוטין
שיא מאור האוניברסיטה העברית

שלומית לאזנוב
האוניברסיטה העברית שלמה יצחייק
האוניברסיטה העברית שלמה מגדסי

הטכניון שלמה מורן
אוניברסיטת תל אביב שמגר בן-אליהו
אוניברסיטת חיפה שמואל גל

אוניברסיטת בר אילן שמואל פיינר
האוניברסיטה העברית שמואל פלג
אוניברסיטת תל אביב שמוליק מרקו

הטכניון שמחה סרבניק
מכון ויצמן למדע שמעון אולמן

הטכניון שמעון מרום
האוניברסיטה העברית שמעון שולדינר
המרכז הבין תחומי שני גלשטיין-אשר

האוניברסיטה העברית שני שלגי
מכון ויצמן למדע שפרירה גולדוסר

מכלה אקדמית תל-חי שרה ארנון
אוניברסיטת בן גוריון שרה הלמן
האוניברסיטה העברית שרה סטרומזה

אוניברסיטת חיפה שרון הלוי
אוניברסיטת תל אביב שרון וייסר
האוניברסיטה העברית שרון שפיר
מכללת אורט בראודה שרי שינולד
האוניברסיטה העברית תומי קפלן
תומר ברד אוניברסיטת בר אילן
האוניברסיטה העברית תומר רביד

קרן טראמפ תמי אייזנמן
תמי ספיבק בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה

המרכז הבינתחומי תמי תמיר
אוניברסיטת תל אביב תמיר טולר

המכללה האקדמית תל חי תמר הגר
האוניברסיטה הפתוחה תמר הרמן

הטכניון תמר זיו
אוניברסיטת חיפה תמר כתריאל

תמר רפופורט
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 תשע"ו  אבו' , 2016אוגוסט  10

  נו,נכבדי

  ,תכנון תקציבילהועדה ו המועצה להשכלה גבוההחברי 

מצורפת התייחסותנו לטיוטת עקרונות המדיניות לתכנית החומש של המל"ג ות"ת לאוכלוסיה 

  החרדית.

:øéö÷ú  

äðòîë áúëð äæ êîñî  äéñåìëåàì ääåáâä äìëùää ìù úåùéâðä úáçøäì úåéðéãîä úåöìîä úèåéèì

 .àáä ùîåçá úéãøçä ù÷áî êîñîäçéëåäì íåçúáå ììëá íéãøç ú÷åñòú íåçúá ,éåðéùä éëéìäú éë 

øùëä ,èøôá íéãøçì úéîã÷à äìåìòíé îöò úà âéñäìí  áøå úéúåòîùî äòéâô øöééìå øåçàì úéúëøòî

.ïäù éôë úåéðéãîä úåöìîä åîùåéé åì   

 ,éë íéðéîàî åðàä úéúåëéàå úðååâî úéîã÷à äøùëäé äðä òåðîäå éæëøîä úåáìúùäì éúåòîùîúåëéà úé

ú ,êë .ä÷åñòúä ÷åùá íéãøç ìù úåéðëâ"ìîä  íéðùä êøåàìéåðéùä úà åìéáåä .úéúåëéàå úéøôñî ,  

."éãøç åäéî"ä úìàùå íéîã÷úî íéøàú ,äãøôää ïåø÷ò :íééæëøî ïåéã éàùåð äùåìùì ñçééúî äæ êîñî 

 äãøôää ïåø÷ò–   ãöìá äøëä ìù íééúåäî ãåñé úåðåø÷òåéååù ï íéâéöî åðàä úàä êøåö äãøôäá éèéø÷

ì êùîääúåáìúù úåëéà úéú÷åñòúúé úéãøçä äøáçä ìù éîã÷àä áàùîä úåòöîàá íâ .êë,  íéðùä ïéá

2008-2014 ùìåù ñî .íéãîåìä íéèðãåèñä øôå÷åä .úéãøçä äééñåìëåàì úåéãåòéé úåøâñî åî àì äæ ìåãéâ

éîã÷à úåøâñî ìù ïîåé÷ àìì ùçøúî äéä áçøîá íéøáâì íéùð ïéá äãøôä úåììåëä íéãøçì úåãçåéî úå

ãåîéìä. éîã÷àä ìù éçëåðä í÷øîá äòéâô .êéìäúì êéôä éúìá ÷æð úååäì ìåìò íéãøçì ä  

íéîã÷úî íéøàú – ééñåìëåàä øåáò "éùîî êøåö" íðéà íéîã÷î íéøàú éë äçéðä ç"åãä úèåéèä  úéãøçä

 áåìéù øöééì úðî ìò .åæ äãîòì ãâðúî äæ êîñî .éðù øàåúì úåéãåòéé úåøâñî íéé÷ì éåàøä ïî ïéà ïë ìòå

 ,ãåòå úàæ .íéîã÷úî íéøàú é"ò íåãé÷ øùôàì åðéìò úéãøç äééñåìëåà ìù éúåëéàú íåé÷á êøåöä úéðë

 éðù øàåúìä éîåçúáêåðéç áéåçî ìåôéèäåé  .úåàéöîäçúá åìà íéîå .úåçôì éðù øàåú àìì ãåáòì ïúéð àì

ú íåé÷ éà ,ïë åîëåðéà åìà íéîåçúá íéãøçì úéðë  ø÷çîá úåéòîùî ãçä úåöìîää íò ãçà äð÷á äìåò

äàøåää íåçúá òöéää úà áéçøäì äååìîä .ìåôéèäå  

 "éãøç åäéî" úøãâä  -  éî úòáå÷ åæ äøãâäúéðëúá óúúùäì éàëæ. íéøåáñ åðà, ëåðä äøãâää éëúéç  úòâåô

íéöéìîî åðà .íéãøçì úåéãåòééä úåéðëåúì óøèöäì úéãøçä äøáçäî úåìåãâ úåöåá÷ ìù úìåëéá  ìéçäì



 

 úåøãâä úà ìùäìëìëä ãøùî äðéãîä úåøéù úåáéöðå , êëáå áéçøäì úà øôñî  íéàëæä úéðëúá ììëéäì

ùîåçä  úððëåúîäìíéãøç.  

 úòâåô úéçëåðä äøãâää úìçä éë ïééöð ïäá÷ì úåàëæå äâìî úìá ïä .ø"çîä úåøâñîì ìá÷úäì úìåëéá

 .úéãøçä äøáçä ñôéñô ìù íéëøöä úà ó÷ùî åðéà øùåàù íéâéøçä æåçà  

  

 ,øåîàëòéöî äæ êîñî äáçø äáéè÷ôñøô ïåçáì ìù  áåìéùíéãøçì íéãøç åðà . ìù äúòôùää äîøåôø

 úù÷åáîäíåçúá  ìò ääåáâä äìëùääá íéãøçä áåìéùá ä÷åñòúèøôá äéîã÷àáå ììë .  

 éë íéðéîàî åðàêéùîú úéãøçä äééñåìëåàä ,äðåáúáå ìëù íåùá âäðð ãåò ìë  éîã÷àä íìåòá áìúùäì

äãåáòä ÷åùáå úéîã÷à úåðéåöî øöééìå ìéáåäì óàå ,úàæå  éàðúá ÷ø íéùøãðä íéàðúä åøîùéù

ìëåàä úéáøîì íéîéàúîäúéãøçä äééñå. 

  

הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה עקרונות המדיניות ל
דעתת וחו – לאוכלוסיה החרדית  

  

 לשנים תעסוקה יעדי שנושאה: הצבת 1994מס'  ת ממשלהקיבלה ממשלת ישראל החלט 2010בשנת 

 לבין 25 שבין בגיל חרדים גברים  ו: להעלות את שיעור התעסוקה לגבי. בין היעדים שנקבע2020 -  2010

  .2020 בשנת 63% לשיעור של  – 64

החלטה זו אינה באה בחלל ריק, שעה שהחלטה זו מתקבלת, נעשים כבר בישראל מאמצים מגוונים 

ידות לקידום תעסוקת חרדים ע"י מגוון גורמים מן המגזר השלישי, ובהם: הג'וינט, קרן קמ"ח, יד

  טורונטו וגורמים נוספים.

הפעילות הענפה להגברת תעסוקת חרדים נעשית באמצעים שונים כדוגמת הקמת מרכזי תעסוקה 

ייעודיים ואמצעים נוספים, כאשר הבולט, האפקטיבי והמשמעותי שבהם, הוא: מסגרות לימוד נפרדות 

  ייעודיות ומתאמות לציבור החרדי. 

דוגמת מכון 'לומדה' מקצועיים לימוד החלו כמסגרות ללימודים בקצירת האומר נציין, שמסגרות ה

שנה, כאשר בשלב מאוחר יותר  20 -שהחלו לפעול לפני כ אחרים' ולהכשרה מקצועית 'המרכז החרדי

דוגמת 'מבחר' 'המכללה החרדית' 'הקריה  שיועדו לחרדיםאקדמאיות הצטרפו אליהם מסגרות לימוד 

בם של המסגרות הוקמו ו/או נוהלו ע"י אנשים מתוך הקהילה החרדית האקדמית אונו' ודומיהם. רו

     בן חרדיות למקצוענות. שידעו לשלב בצורה נכונה

ברורה בין הכשרה מיטבית ומושכלת לבין השתלבות נכונה  בקורלציהשל צורך חרדי מובהק  ,רציונל זה

ה בהקשר של תעסוקת בשוק התעסוקה, עולה ממחקרים שונים, ואף הובא כהמלצת מדיניות ברור



 

מחקר "חרדים לעתידם" של מכון בו 20051חרדים במחקר של מכון פלורסהיימר שפורסם בשנת 

אשר הראו את הצורך בסיוע כלכלי לגברים חרדים המעוניינים בלימודים  2ירושלים לחקר ישראל

עיון היישומי,  הר ;. גם בהקשר האקדמיגבוהים וכן בצורך במסגרות הכוון וייעוץ ייעודיות לנושא זה

מן השינויים  שיכולתה להתקיים מושפעתשל לימודי מקצוע ותעסוקה יוקרתית  שפה פרקטיתכאובחן 

למוסדות שמכשירים את שהפכו עם השנים  בישראל,הדרמטיים שעברו על המוסדות האקדמיים 

 בתוכניותהציבור החרדי אמון והם אלו שאיפשרו הלכה למעשה את  ,תלמידיהם לשוק העבודה

  3.האקדמיות השונות

, אנו יודעים לזהות שהמאמץ המשולב לקידום תעסוקת חרדים, נמצא במגמת 2016כיום, בתחילת שנת 

נמצא במגמת  50% חצה לא מכבר את רף השחרדים גברים ה שיעור התעסוקה שלצמיחה מתמדת וכי 

  .)2003מאז שנת  50%-של יותר מעליה רצופה וברורה, (והוא מסכם עליה 

 הגבוהה ההשכלה של הנגישות לטיוטת המלצות המדיניות להרחבתבמסמך שלפנינו, הנכתב בתגובה 

בתחום תעסוקת  נבקש להוכיח שכל ההתקדמות שנעשתה עד כההבא.  בחומש החרדית לאוכלוסיה

עלולה להסיג את עצמה לאחור ולייצר פגיעה משמעותית ורב מערכתית לו ייושמו המלצות  חרדים

מיותר לציין כי הכשרה אקדמית מגוונת ואיכותית הנה מנוע מרכזי ומשמעותי  המדיניות כפי שהן.

השתלבות כמותית  ,4אחת לאלהשתלבות בעבודה של אוכלוסיות חרדיות מגוונות, כפי שהוכח 

   .5ים ברמות השכרגבהישברור גם ואיכותית הבאה לידי ביטוי 

בפתח דברינו נסייג ונאמר שקרן ק.מ.ח, לוקחת אמנם חלק פעיל בדיון המתקיים, אך היא עושה זאת 

בתחום התעסוקה בכלל ובתחום האקדמיה בפרט, אין לנו כל  מתוקף היותה גוף מקצועי חרדי העוסק

ייחס לסוגיות הללו, בהתאם לכך לא נת ןולככונה להיגרר להתייחסות פוליטית/דתית/חברתית 

  ההתייחסות שלנו תכלול טיעונים תועלתניים בלבד.

 ות"ת לפיתוח הנגישות, -נוסיף ונאמר, שאין חולק על כך, שיש להעריך לטובה את תרומתה של המל"ג

ות"ת בפעילותו  - ות שיזם והיה שותף להן, וכי המל"גהן בתכנית החומש המסתיימת והן בתכניות אחר

  לקידום ההנגשה, תורם תרומה חשובה ומכרעת לשילוב החרדים בשוק התעסוקה בישראל.

  
ולאחר מכן נתמצת את עיקרי המלצותינו המעשיות לפי  עקרון ההפרדהראשית נתייחס בהרחבה לנושא 

  נושאים:
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  עקרון ההפרדה

רית דהמגסוגיית ההפרדה  לה מתכנית החומש ומהמחקר הנלווה לה היאהמהותית ביותר העו ההסוגי

פגיעה התנגדות האקדמית והתקשורתית להפרדה זו, מטעמים של באקדמיה במגזר החרדי.  לעומת ה

אפליה כלפי מרצות וכיו"ב, נבקש להציג פגיעה ברמה האקדמית של הלימודים בעקרון השוויון, 

לנוכח החשיבות וזאת כאמור,  ,דדים בצורך הכרחי בהפרדה מסוג זההמצ נימוקים כבדי משקל לטעמנו

ם במסגרות ללימודים אקדמאים, המהווה הרבה המיוחסת לשילובם וקידומם של נשים וגברים חרדי

, צורך זה הנו צורך אותנטי. בשוק העבודהלהגברת השתלבותו של מגזר זה נרחב חלק ממאמץ ממשלתי 

תר שאת בשל המדיניות כפי שנראה להלן. יודגש כי סוגיה זו עולה בישל המגזר החרדי  יהכרחי וממש

הפרדה מגדרית במסגרת כיתות  מבקשת להקפיד עלההחדשה של המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) 

  הלימוד בלבד. 

  

אשר ילמדו על ובשוק העבודה יוצגו נתונים אודות השתלבותו של המגזר החרדי באקדמיה  להלן

לצורך המשך השתלבותם והצלחתה של האוכלוסייה  ,מגדרית ברמות שונותהרדה הפחשיבות ה

  :  החרדית באקדמיה ובשוק העבודה. בהמשך, יוצגו טיעונים המדגישים את חשיבותה של סוגייה זו

  

  :  ה במספר הלומדים ובמספר מסגרות הלימודעלי .1

שולש מספר הסטודנטים החרדים החדשים שהחלו ללמוד  2014-ל 2008בין השנים   .א

סטודנטים חרדים חדשים תוך שש שנים   3,200- סטודנטים ל 1,100באקדמיה מהיקף של 

 .35%- שיעור הגברים הלומדים באקדמיה נותר יציב בשנים אלו והוא עומד על כ 6בלבד. 

-לה מספר הסטודנטים החרדים בע) 2001/2(בעשור האחרון, משנת הלימודים תשע"ב   .ב

 סטודנטים 12,000-) הוא עומד על כווכיום (שנה"ל התשע" 400%

 19מספר מסגרות הלימוד השונות המיועדות לציבור החרדי עמד בשנה"ל תשע"ה על   .ג

ל המל"ג לשילוב מסגרות חדשות שנוסדו כחלק מתוכנית החומש ש 14מסגרות, מהן 

וקידום האוכלוסייה החרדית באקדמיה. מרבית המסגרות החדשות שנפתחו לחרדים הנן 

שלוחות אקדמיות ייעודיות וחדשות לאוכלוסיה החרדית הנמצאים בניהול ופיקוח אקדמי 

 . 7צמוד, הן מבחינה תכנית והן מבחינה פיזית, של מוסדות אקדמאים ותיקים ומוכרים 

                                                 
6

תשע"ו. ירושלים, המועצה להשכלה  –ות"ת לאוכלוסיה החרדית לשנים תשע"ב  –). תוכנית החומש של המל"ג 2016מלאך, כהנר ורגב ( 

  גבוהה

7
ית ברק (המבח"ר), המכללה החרדית, קריה אקדמ-המוסדות הוותיקים בהם לומדים חרדים הם : מכון לב, האו"פ, מכללה חרדית בני 

אילן, בצלאל, מכללת עזריאלי, סמי שמעון, - אונו. מסגרות הלימוד החדשות כוללות את השלוחות באוניברסיטה העברית, טכניון, אונ' בר

 הרצוג, מכללת אורנים, מכללה ירושלים. -מכללת אשקלון, מכללת הדסה, מכללת רופין, המכללה למינהל, סמינר הקיבוצים, מכון ליפשיץ



 

 ,זה משמעותי גידול, כי 8רוב ראשי המוסדותו בין כלל החוקרים פן מובהק, קיימת תמימות דעיםבאו

ללא קיומן של מסגרות אקדמיות מיוחדות לחרדים הכוללות הפרדה בין נשים  מתרחש לא היה

   לגברים במרחב הלימוד.

 

  : דפוסי השתלבות בלימודים ובעבודה  .2

ם שיעור גבוה מאוד של נשים וגברים חרדי ,מסקרים שונים בשנים האחרונות עולה כי  .א

ידי מינהל -לומדים במסגרות חרדיות בהן מתקיימת הפרדה בין המינים. מחקר שנערך על

ידי - מהסטודנטים החרדים שנתמכו על 92%הראה כי  2012- המחקר במשרד הכלכלה ב

קרן קמח למדו במוסדות אקדמאים ייעודיים לחרדים בהם מתקיימת הפרדה בין 

מעוניינים ללמוד  אינםטים החרדים מכלל הסטודנ 68% מחקר זה מלמד כי.  9המינים

הסיבה לדעת עורכי המחקר יודגש כי  הפרדה בין המינים.אין במסגרות לימודים בהם 

לכך שמסגרות הלימוד האקדמאיות  ההמרכזית ללימודים במסגרות מעורבות קשור

לחרדים מאפשרות מגוון מצומצם יחסית של תחומי לימוד. על כן, ניתן להניח כי מרבית 

 עושים זאת בלית ברירהנטים החרדים שבוחרים ללמוד במסגרות מעורבות הסטוד

כלומר,  -ובהתאם לרצונם ללמוד תחומים שאינם נלמדים במסגרות ייעודיות למגזר זה 

מרבית החרדים המבקשים ללמוד במסגרות מעורבות עושים זאת לנוכח היעדר מסגרות 

הלומדים בפועל במוסדות  להערכת חוקרים אחרים מספר החרדים .לימוד מתאימות

 ) לומדים באוניברסיטה18%( מרביתם, כאשר 20%מעורבים, נמוך אף יותר ואינו עולה על 

 בלימודים ומיעוטם לומדים באוניברסיטאות קבועה נוכחות חובת נהוגה לא שבה הפתוחה

10.בישראל הכלליות
גורם מכריע בקרב מרבית הסטודנטים בשאלת "צורך זה, מוגדר גם כ  

החיים החרדי במסגרת קמפוסים -רת מוסד הלימודים הנה האפשרות לשמור על אורחבחי

11"ייעודיים ונפרדים
 

שנערך אודות בוגרי קרן קמח מלמד כי שלושה רבעים מהבוגרים וחשוב, מחקר נוסף   .ב

השתלבו  88%) היו מרוצים או מרוצים מאוד ממוסד הלימודים שלהם. בין הבוגרים, 75%(

) ובשכר 70%במקצוע אותו למדו, במשרה מלאה ( הבוגרים עבדומ 61%. בשוק העבודה

ממצאים המלמדים על היתרונות וההצלחות  12. ₪ 8,330חודשי ממוצע שעמד על 

                                                 
 "על טהרת התואר" מחקרי פלורסהיימר האוני' העברית ירושלים )2014(מלאך  8
9

ירושלים, מינהל  "מאפייניהם של תלמידים חרדים במסלולים אקדמאים ומקצועיים –). "יגעת ומצאת תאמין 2012( ובראל מלחי 

 המחקר, משרד הכלכלה. 
 רושלים"על טהרת התואר", מחקרי פלורסהיימר האוני' העברית י 2014מלאך  10

 , "חרדים לאקדמיה" התאחדות הסטודנטים בישראל2011מלאך וכהן  11
  ). סקר בוגרי קרן קמח, ירושלים. מינהל המחקר משרד הכלכלה2016( מלחי 12



 

 הכלכליות של בוגרי הלימודים אשר רובם המכריע למדו במסגרות אקדמיות חרדיות

 .נפרדות

כי  )קרן קמח ע"י(שנתמכו מהאקדמאים החרדים  )48%כמחצית (ווחו יבהמשך לכך, ד  .ג

חשוב או חשוב להם מאוד לעבוד בסביבת עבודה בה מתקיימת הפרדה בין המינים. ממצא 

מרבית הצעירים ברורה בין הרצוי למצוי, וכי  הבחנה התנהגותיתקיימת זה מלמד כי 

בהם  ללימודיםהחרדים הלומדים במסגרות אקדמאיות מייחסים חשיבות רבה יותר 

מעורבת בהן עובדים  עבודהסביבת מסגרות ל בהשוואה פרדה בין המיניםמתקיימת ה

, זאת מתוך הבנה כי מדובר בשלב הכשרה מקדים נשים לצד גברים וחרדים לצד חילונים

 .אשר דורש הפרדה בין המינים מטעמים שיפורטו בהמשך

יימות ת החרדים במסגרות אקדמאיות ייעודיות בהם מתקיבבותם של מרלמרות השתל  .ד

ל כך שיש מהאקדמאים דווחו ע 75%הפרדה בין המינים, מראה סקר בוגרי קמח (להלן) כי 

את הטיעון על פיו הלימודים במסגרת מערער נתון זה גם להם חברים שאינם חרדים, 

נפרדת עלולים ליצור נחיתות לימודית ו/או אקדמית, ואף לסתור את הטיעון, על פיו 

 ר בהכרח קשיים בהשתלבות בתעסוקה וכאמור לעיל.נפרדת תיצואקדמית הכשרה 

נתונים מנהליים מלמדים כי שיעורי התעסוקה בקרב גברים אקדמאים עמדו בנוסף לכך,   .ה

בלבד בקרב גברים חרדים שאינם אקדמאים. פערים דומים  39%-בהשוואה ל 78%על 

בקרב  88%- עובדות בין הלא אקדמאיות בהשוואה ל 67%נמצאו בין הנשים (

ן השכר : מחקר של מרכז 'טאוב' הראה כי שכרם יגם לעניכאשר, כאמור,  13דמאיות)האק

החודשי הממוצע של גברים חרדים בעלי תואר ראשון גבוה באופן משמעותי בהשוואה של 

 בממוצע.  ₪ 5,160בממוצע לעומת  ₪ 8,700 –גברים חרדים ללא תואר אקדמי 

  

כפי שעולה מהטענות ם הלימודים, נמצא, כי למרות הטענות על קשיי השתלבות בשוק העבודה בתו

התומכים בביטול ההפרדה המגדרית ווהמאמרים הבלתי מבוססים של המתנגדים למדיניות המל"ג 

אשר של האקדמאים החרדים בשוק העבודה,  מלמדים ממצאים אלו על הצלחה רבהוהמגזרית, 

הפרדה בין  מרביתם כאמור רכשו השכלתם במסגרות אקדמאיות ייעודיות לחרדים בהם מתקיימת

  .המינים
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תשע"ו. ירושלים, המועצה להשכלה  –ות"ת לאוכלוסיה החרדית לשנים תשע"ב  –). תוכנית החומש של המל"ג 2016מלאך, כהנר ורגב ( 

 וההגב



 

  :  חלוקה למוסדות ותחומי לימוד .3

  

נתוני הלמ"ס והמל"ג (התשע"ד) מלמדים על התפלגות לא מאוזנת של תחומי הלימוד   .א

במדעי החברה והרוח, כולל תחום המשפטים ועריכת הדין  37%באקדמיה במגזר החרדי : 

ניהול,  17%מדעים, בתחומי ההנדסה וה 25.5%מכלל הלומדים במסלול זה,  27%המהווה 

 לומדים מקצועות עזר רפואיים ועבודה סוציאלית.  7%-חינוך והוראה ו 13%

בשנת תשע"ד עדיין למד החלק הארי של הציבור החרדי גם הנתונים המנהליים מראים כי   .ב

במסגרות חרדיות ייעודיות, בהן מתקיימת הפרדה בין המינים, זאת בהתאים לנתוני סקר 

 180חרדים באקדמיה בשנה זו, רק  7,980: מתוך 14בנושא  של מוסד שמואל נאמן

), בשלוחות 1540סטודנטים למדו באוניברסיטאות. השאר למדו במוסדות עצמאים (

) ובאוניברסיטה הפתוחה 2245-(כ 15) במכללות 'פלטפורמה'3650חרדיות במכללות קיימות (

)370 .( 

סד שמואל נאמן הובהר כי ידי מו-במסגרת הערכת תחום האקדמיה לחרדים שנערכה על  .ג

להערכת החוקרים, המשך הפנייה למוסדות אקדמאים של המגזר החרדי תלויה לגמרי 

בשאיפה של החרדים לשמור ולהקפיד על אורחות חיים במסגרות אקדמאיות מותאמות, 

גם במחיר של פגיעה מסוימת ברמה האקדמית של הלימודים. כמו כן, מסקנתו של מחקר 

ם של מוסדות הלימוד הכלליים איננה מתמרצת השתלבות של גברים זה מראה כי פתיחת

 חרדים באקדמיה, אלא בעיקר של נשים. 

  תמיכה חברתית וקהילתית :  .4

סקר אחר שבחן את תגובות הקהילה ובני המשפחה ללימודים אקדמאים בקרב הלומדים  •

עד זה. מבני/בנות הזוג של הלומדים באקדמיה תמכו בצ 93%בסיוע קרן קמח הראה כי 

מהלומדים דיווחו על תמיכה דומה מההורים ומשכנים ומכרים בקהילה/שכונה  78%

כי שיעורי תמיכה גבוהים אלו נובעים מהייחוד וההתאמות  ,דעת לנבון נקל). 69%(

החברתיות הקיימות במסגרות אקדמאיות ייעודיות לחרדים, הכוללת הפרדה מגדרית 

  בלימודים.

אף העלייה הברורה והמשמעותית במספר החרדים שהשתלבו בשנים האחרונות -עלכי נמצאנו למדים, 

במוסדות ללימודים אקדמאים, קיימת עדיין רתיעה מפני ההשפעות החברתיות והתרבותיות של 

ו לבוגרים לא תסולא בפז לימודים אלו בקרב חוגים חרדיים רבים. עם זאת, תרומתם של לימודים אל

  תעסוקתיים ברורים. על כך מלמדים כל הסקרים והנתונים הקיימים. -ויש להם יתרונות כלכליים

                                                 
  ). בין המח"ר להיום : מערכת אקדמית לחרדים על פרשת דרכים. חיפה, מוסד שמואל נאמן, הטכניון2015זטקובצקי, א' וגל ר' ( 14

15 
   מוכרים אחרים, המעניקים תואר מטעמם. םלמוסדות אקדמיי המסגרת ארגונית המשמשת כאכסני



 

מדיניות המל"ג להמשיך לטעמנו חייבת  לאוכלוסיות חרדיות נוספות כניסה נרחבת אפשרבכדי ל

ה בעזרת יחי-אורחהמבקשת לשמר ולשמור על  ,תרבותית של אוכלוסיה זו-ולהכיר בשונות החברתית

  . השכלה גבוההלהם הפרדה מינימלית והכרחית בין נשים לגברים במוסדות המיועדים להקנות 

יש להערכתנו לשמר  בכדי שלימודים גבוהים ואקדמאים ימשיכו להיות אטרקטיביים לאוכלוסייה זו,

לנוכח העמדות חייהם, זאת - את המסגרות המאפשרות להם ללמוד בתנאים ובסביבה המתאימה לאורח

וההתנהגות של מרבית הסטודנטים והבוגרים החרדים המבקשים ללמוד במסגרות אקדמאיות בהן 

מתקיימת הפרדה בין המינים. מצב זה איננו זמני כפי שטוענים חלק מהמתנגדים להפרדה זו במסגרות 

ר השתלבו המיועדות לחרדים. הנתונים שהוצגו כאן מלמדים כי ישנם עשרות בודדות של חרדים אש

בפועל במסגרות אקדמאיות מעורבות, לרוב במסגרת לימודים לתארים מתקדמים בהם לא מתקיימים 

  מסלולים ייעודיים לחרדים ולעיתים בלית ברירה. 

שאפשר  תהליך המעשיבבאופן ברור  פגועל האקדמיה עלולבבין המינים  לשוויון תיאורטיהשאיפה 

המאפשרים להם ללמוד בהתאם לצרכיהם ובהתאם לפערי בתנאים  ,לחרדים רבים להשתלב באקדמיה

הידע הרבים בין נשים לגברים חרדים, בבואם להשתלב באקדמיה. פערים הנובעים מהעובדה שרוב 

  ועוד.  , דרכי הוראה וכתיבה אקדמיתהגברים החרדים חסרים ידע תיאורטי בסיסי באנגלית, מתמטיקה

  

, אשר רובם ככולם נגזרים מן הסוגיות עתה נפרט את עמדותינו הספציפיות לגבי הנושאים השונים

  שפורטו לעיל:

  

   ביצוע ההפרדה בפועל במסגרות השונות:

עם מדיניות  עשויה להתנגשכפועל יוצא אשר אנו סבורים כי הפרדה זו אינה עולה כדי הפרדה אסורה, 

לגיטימציה החשש מפני מתן  הפרדה שאינה כפויה אינה אסורה.הות"ת שאינה מאפשרת הפרדה. 

היא פרי יצירתה של דרישה מלאכותית ולא אמיתית, גם, הפגיעה  ,16אסורה להפרדה במרחב כללי

היא נקודתית ומידתית לנוכח התועלת  אם היא אכן קיימת, –בשוויון הזדמנויות כלפי מרצות 

רונית, כלומר, גם אם הטיעון המהותי נוגע בקצה קצהו של תהליכי הדרה או אפליה פסולה עק הנצמחת.

ן ובטל בשבעים מהתועלות הברורות הכרוכות ט(לטענתן) מהסדר זה קהלכה למעשה היקף הנפגעות 

  בהפרדה המגדרית הנדונה. 

כי יש לאפשר המשך פתיחת כיתות נפרדות עפ"י מתווה המח"ר המקורי (המודל השמרני)  ,אנו סבורים

נאותה אינה מתאפשרת במרחק ממוסד . ההנחה כי רמה אקדמית ולצמצומולא לחתור בשום אופן 

למיטב ידיעתנו,  אין לה כל ביסוס מחקרי.האם והיא יוצרת חשש לפגיעה ב'אוירת הקמפוס האקדמי', 

, ולא נשמע מעולם טיעון 17ממוסד האםרב ומשמעותי שלוחות כלליות רבות במרחק קיימות בישראל 

                                                 
 במקרה של כיתות נפרדים בקמפוסים מעורבים. 16

  פקולטת צפת של אוני' בר אילן ועוד קמפוס ירושלים של הטכניון, לדוגמא: 17



 

דית והאקדמית של השלוחה נתונה בדבר רמתן שאינה נשמרת. היא הנותנת, חיזוק האיכות הלימו

בידי המל"ג בלעדית ברצונו של הרגולטור, ההחלטה על פתיחת מעבדות/שירותי ספריה וכיו"ב, נתונה 

ומדוע לא יעשה המל"ג , שתחת פיקוחו החלטות אחרות שהוא מקבל כבשגרה לגבי המוסדותמגוון כמו 

וירת הקמפוס החרדי תכלול וונת מכוון א. ככל שבכו18אלו ???  נדרש לחיזוקן של שלוחות את אשר הוא

בשרשרת בלתי היטמעות נדרשת ומאולצת באוכלוסיה כללית, היא עשויה להוות זרז התנגדות ראשון 

   מי ישורנו. ן, שאחריתנגמרת

גתיים/ מסלולי שילוב תכניות כמו: כיתות נפרדות בקמפוסים מעורבים/ מסלולי השתלבות הדרבנוסף, 

, רב ביקושיש הנחה הסוברת שלמסלולים אלו . 19מלא (המודל המשתלב) יוצאים מתוך הנחה שגויה

ויותר ממה שכתבנו, קיימת תחושה שהמדובר בניסיון של השפעה הנחה אשר כבר הופרכה לעיל. 

  של הסטודנט. תרבותית-חברתיתאסורה על בחירתו 

לחדד את האסור והמותר בהפרדה, כמו השאיפה לצמצום ההפרדה, סיון יגם פעולות החוסות בצל הנ

ידית אחת גברים, יש להן משמעות מכיתות העסקת מרצות לאיסור הנחיות לבוש או צניעות, ובוודאי; 

דרישות לבוש/צניעות בסיסיות דוגמת אלו ואין בלתה, והיא ביטול ההפרדה על כל המשתמע מכך. 

  ת החינוך הן קוהרנטיות ומשלימות לצורך בהפרדה.המוכרות ע"פ חוק במערכ

  

  תארים מתקדמים:

אי הפעלת תכנית מוגדרת אינה עולה בקנה אחד עם ההמלצות החד משמעיות  חינוך: •

  במחקר המלווה להרחיב את ההיצע בתחום ההוראה.  

לא פורט אלו 'קשיים משפטיים' קיימים בביצוע. מאידך, קיימת  תחומים טיפוליים: •

אי קיום מסלול  .20מפורשת במחקר ההערכה בעד קיומם של מסלולים נפרדים  המלצה

לעולם  מבית חרדי אישה חרדית ש להניח כי. יהמשך, "יהרוג" את המקצועות הללו כליל

בקהילות  גובר והולךמקצועות שלהם ביקוש וצורך לא תלמד לתואר ראשון טיפולי, 

את לימודיה  ממשכדי ל  -סביבה מעורבת בחובה ללמוד לתואר שני זו אם תהיה החרדיות, 

 לתעסוקה מכניסה.

חלקו של  דמים במוסדות נפרדים, מפלה לרעה אתקהמלצה שלא לאפשר תארים מת כללי: •

גם אם יקוב הדין את ההר, יסרב  שכן חוסמת את קידומו שלא בצדק,ו הציבור החרדי

  ללמוד במעורב.

                                                 
 והמלצות לחומש הערכה ו מחקר"תשע-ב"לשנים תשע ת לאוכלוסיה החרדית"ות-ג"מל החומש של , תוכנית2016ורגב מלאך, כהנר  18

 . 3.4.1א) סעיף "תשפ -ז"(תשע הבא

 ללמוד באקדמיה. יצויין כי לא כל עם זאת, להערכתנו, עבור רוב הסטודנטים החרדים עצם ההפרדה חיונית כדי לאפשר להם" 19

  בנ"ל. 2.4.2.4 סעיף "ההפרדה המגדרית גורעת משהו מהצד האקדמי או המהותיהמרואיינים סברו ש

 בנ"ל.  3.5.3.1.2 סעיף 20



 

  הגדרת "מיהו חרדי" (הזכאים להשתתף בתכנית)

ונציבות  כי ההגדרה הנוכחית מצמצמת מאד וכי יש להחיל את הגדרות משרד הכלכלה ,אנו סבורים

. ראוי חרדים לכל דבר וענייןכ - להיכלל בתכנית החומשלהרחיב את כמות הזכאים  כדי, שירות המדינה

החלת ההגדרה הנוכחית פוגעת פגיעה אנושה באוכלוסיות המודרות (דוגמת בעלי תשובה לציין, כי 

פעם אחת באי זכאותם להיכלל בין מקבלי המלגות ופעם שניה, בחסימת  :וכיו"ב) והם לוקים פעמיים

  חריגים).  10%(למעט  המיועדים לחרדיםקבלתם למוסדות הלימוד הנמצאים בתכנית המח"ר 

 כל הגיוןבה שמעבר לכך שהיא עשויה לחסות תחת הפליה פסולה, אין במניעה והדרה מדובר לטעמנו 

חרדיות, כגון - מכניסתם של אוכלוסיות לא של המל"ג האנו מודעים לחשש. תכנוני כזה או אחר

ות, אך חשש זה איננו מצדיק את לאומית למסגרות אקדמיות חרדי-האוכלוסייה הדתית והחרדית

המדיניות המתוכננת אשר תימנע כניסה של אוכלוסיות חרדיות שונות למסגרות הקיימות והמתוכננות. 

למצער, יש לאפשר לכל אותם "אינם זכאים" להצטרף למסגרות המחרי"ם מתוך הבנה ברורה 

די שאר התלמידים ולהביא שהצטרפותם של תלמידים עם מקדם השכלה גבוה יותר, עשוי רק לסייע בי

  את רמת הכיתה אל הרמה אקדמית הנדרשת, תוך קיום הומוגניזציה אמיתית ויעילה.  

  
  לסיכום:

ישראליים - כפי שפתחנו, אנו מבקשים לראות בהרחבת הנגישות חלק ממכלול המאמצים הכלל

וקה איכותית ככל הניתן, מאמצים אלו המתבצעים בו זמנית ע"י לשילוב חרדים בתעסוהממשלתיים 

המגזר הראשון והשלישי, יוצרים מארג עדין של הזדמנויות, המתכתב ללא ומן  גורמים מן האקדמיה

  עם אתגרים כלכליים וחברתיים של מדינת ישראל. הרף

רק את ערכי  ה לצערנו,ארו , למדיניות המל"ג החדשהוהאקדמי מהצד הליברלי ,המתנגדיםמ חלק

מבקשים לבחון פרספקטיבה רחבה הרבה יותר , לעומתם, אנו וסובלנותלנגד ו והאקדמיה לנגד עיני

כי זאת עלינו  .היבט תעסוקת החרדים וההישגים הגדולים שהושגו, העלולים לרדת לטמיוןוהיא 

אקדמיה, היא לדעת: השפעתה של רפורמה בתחום ההפרדה עלולה לפרוץ הרבה מעבר לגדרות ה

עלולה לגרום להשפעה שלילית והרסנית על כל תחום הלימודים מוכווני התעסוקה, ולהסיג אותנו 

זאת לנוכח החשש המבוסס מפני התנגדות הולכת וגוברת של חוגים שמרניים  שנים רבות לאחור

  םרמת ההפרדה בין המגזרים ובין המיני תצומצםבציבור החרדי ממסלולי לימוד אקדמאים בהם 

לשילוב מוגבר של חרדים באקדמיה במסגרות שאינן מקפידות  נכון לפעול בעת הזאתלהערכתנו, לא 

, אך מאידך, בשלה העת וחובת השעה היא להגדיל את סל השירותים על הפרדה בין המינים

  האקדמיים שיוצעו לבני המגזר החרדי ויכללו תחומים נוספים אשר הודרו מהם עד כה.

להשתלב בעולם  , ככל הנראה,האוכלוסייה החרדית תמשיך שכל ובתבונה, כל עוד ננהג בשום

רק בתנאי שיתאפשר לה, לתחושתה והבנתה, להישאר חרדית אך זאת  ובשוק העבודה, האקדמי

דברים אלו נכונים ביחס לרוב המכריע של הציבור החרדי, על גווניו במאפייניה ואורחות חייה. 

  השונים!























 נייר עמדה: השכלה גבוהה לחרדים

שטרן -צילה סינואניפרופ' 

 רקע היסטורי וחברתי .א

תוך הסקטור היהודי. היא בהאחדות חשובה ובראש ובראשונה היא בנפשנו.  אחדות עם ישראל בכלל
הודים היא בתוכנו. מדינת היושלום של הבנה והערכה הדדית  גשרים שכיל לבנותתתגשם רק אם נ

האחוד בין כל חלקי העם דתיים, . גווניםומכל ה של יהודים מכל העולם ומערב, פסיפסגשר בין מזרח 
האם מבחן  – שלום קוסמופוליטיוממערב מצפון ומדרום הוא מבחן לחילוניים, חרדים, יהודים ממזרח 

, . ההצלחה החברתית של מדינת היהודים היא המבחןאו לא (כדברי הנביאים) יתכן שלום כזה בעולם
. אם לא נצליח אנחנו לנו מכנה משותף והוא היהדותיש באנו מארבע כנפות תבל, ות שלמרכי 

היהודים השונים והמשונים (זה בעיני זה) לחיות בשלום ביננו, הרי שלא נצליח לעשות שלום עם 
וזו תהיה עדות הערבים.  -הקבוצות האחרות  הלא יהודיות שבמדינת ישראל, וגם לא עם שכיננו 

  כן שלום בעולם כולו.שלא יתניצחת 

עלינו להדגיש את  קודם כל ביננו.–עלינו היהודים בא"י מוטלת החובה לוודא ששלום כזה יקרה  
המשותף ביננו ולא את המפריד. יש לנו מדינה משותפת (גם אם חלקנו חולקים על גבולותיה), יש לנו 

צרים בא אברהם אבינו), ומם (משם סוריים/עירקבמקור  כולנושפה משותפת, ודת ומורשת משותפת. 
, נמצאים פה בא"י כי הם צאצאים של מימין ומשמאל גם אלה מאתנו שאינם דתיים. (משם עלו בנ"י)

 אנו הצאצאים שלהם לכן . השנים האחרונות 150-מתי שהו ב במורשת היהודיתאנשים שהאמינו 
רובנו פליטים או צאצאי , אנו לא קולוניאליסטים, מה גם שכאן ולא באמריקה או אוסטרליה נונולד

  .פליטים ממזרח וממערב

יזמות טק וה-ולצד ההי ,כל עוד לא נפתור את הפערים בחברה הישראלית נמשיך לחבוט זה בזה
עיקר הטכנולוגית נמשיך עם פער חברתי שהולך וגדל לא רק בין החרדים ליתר האוכלוסייה, אלא בו

 את טובי בנינו ובנותינו, מכל הסקטורים. , וויכוחים שמבריחים מהארץובין הדעות ין העדותב

. יש סקטור אחד, כלכלית במילניום הנוכחיהיא המפתח להצלחה  אקדמית/מקצועית השכלה גבוהה
תלמוד, אך מונע מבניו השכלה כללית  -בתחום אחד רק החרדים,  שרוכש השכלה גבוהה ביותר 

אסרו על חבריהם ללמוד הסתגרו וכאידיאולוגיה (בדומה לקיבוצים של פעם ש– אקדמית/מקצועית
, בעל פוטנציאל (החרדי) . התוצאה היא שסקטור שלםלהוציא תעודת בגרות)לא באוניברסיטה ואפילו 

הקבוצה של יהודים צאצאי ישנן בנוסף . אדיר, ההולך וגדל (בריבוי טבעי מואץ ביותר), חי בעוני גדול
 יה בישראל)ימהאוכלוס 50%-ככיום  מואץג"כ בריבוי טבעי יוצאי ארצות האסלם שהולכת וגדלה (

  .הערבים במדינה, שגם מתלוננים על פער 20%יף לכך את נוס .שאחוז גבוה ממנה חי בעוני

המאיימים  כלכליים,- עם פערים חברתיים למדינת עולם שלישי מדינת ישראל עלולה להפוך כתוצאה
 . כךמתריע על  OECD -ודו"ח ה – של מדינתנוויציבותה על צביונה 

באחוזים עם הזמן  גדלו הולך לערבים כבר יש תכניות תמיכה מפליגות שהולכות ומתרחבות בקצב
  .הרבה יותר גדולים מהחרדים

, ולכן יש לו בתלמוד) -ברמה גבוהה ביותר (בתחומם  הסקטור החרדי אמון על למידה ושקידה
פוטנציאל להצליח מאוד בלימודים אקדמיים. הבעיה היא שמנהיגי הסקטור החרדי אוסרים על 

חרדים -"חלוצים"תלמידיהם לרכוש השכלה אקדמאית ומקצועית. ולכן עולה הצורך לעזור לאותם 
בארץ. חשוב שהם כן  מההנהגה החרדיתשמוכנים ללמוד למרות החרמות והנידויים שהם סופגים 

כבר החרדית כי רק כך יגבר הקצב של המצטרפים. היום המשפחה  נשרו,ימשיכו להיות חרדים ולא י
אח  הצלחה של כל אחד גוררת להצטרפות של לא מנדה  בן או בת שרוכשים השכלה גבוהה, להפך

ואחות, שכנים וחברים לתכניות האקדמיות. ולכן אפליה מתקנת חשובה לפחות עד אשר שעור 
 דים באקדמיה יהיה זהה לשיעור הערבים באקדמיה. הלומדים החר



צריך ללמד את בנו גם מקצוע. גישה זו קיימת בתפוצה  אהגישה היהודית המסורתית היא שאב
, שרבים מהם בחו"ל לומדים מקצוע, גם באקדמיה, ורובם המכריע כיום היהודית גם בקרב החרדים

וצה הגדולה ביותר של יהודים עניים בעולם ישראליות הקבמסיבות היסטוריות ופוליטיות עובדים. 
 . וזה מחריד –במדינת היהודים   בישראל  (ובמיוחד החרדים) נמצאת

לתמוך בכל תכנית  , כאנשי אקדמיה הרוצים לעודד שוויון בסופו של תהליך,זוהי חובתנו הציבורית
במהפכת  ושל שכבות המצוקהבמוסדות להשכלה גבוהה  אשר תקדם את השתלבותם של החרדים 

  .מתקנת אפליהגם במחיר של  – המידע והמחשוב המתחוללת כיום בעולם ובישראל כנושאת הדגל

. , היו גדולים גם בתורה וגם במדעים ובמסחרובארצות האסלם בין גדולי ישראל, במיוחד בספרד
סוחר גדול. רבי דוד היה אחיו רבי משה בן מימון (רמב"ם) היה: רופא, מתמטיקאי, ופילוסוף. לדוגמא 

אסטרונום דגול שתרם ורופא, משורר, ופילוסוף. רבי אברהם זכות היה מדען  :רבי יהודה הלוי היה
נתנו השראה למתן  , כנראה,שמותיהם של חכמי ספרד רבות לגילוי הדרך להודו, וגילוי אמריקה.

אכלסת) (ומאכלסה בירושלים, אשר לרחובות בשכונת רחביה היוקרתית של חכמי ספרד שמותיהם 
  רבים מגדולי הפרופסורים של האוניברסיטה העברית בירושלים.

השילוב הנ"ל, של חכמי ספרד בימי הביניים, בין לימודי ישיבה ומדע הוא המודל של ישיבה יוניברסיטי 
בניו יורק, אשר נחשבת לאוניברסיטה טובה גם בדרוגים הבינלאומיים (לא פחות טובה מרוב 

. חבל שמדינת היהודים לא השכילה לבנות מודל מוצלח כזה המשלב האוניברסיטאות בישראל)
רמה של הישיבה ש ניסיונות כאלה בארץ, אך הם פחות מהלימודי ישיבה עם מדע רפואה ועסקים. י

 יוניברסיטי.

) ורבים מארצות האסלםפה וובעליות שלאחר קום המדינה (מזרח איריהודים רבים גם בימינו 
 והיזמות. אך /מקצועשורים "הגלותיים" בתחומי: המסחר המלאכהמהמערב באו לארץ עם הכי

העולים מהמזרח התיכון וצפון להפוך את  םככל יכולת ועש בשנות החמישים והשישים מנהיגנו
כפועלים במפעלי התעשייה  –של המהפכה הסוציאליסטית בא"י היהודי לפרולטריון אפריקה  

ויושבו  התיישבות העובדת,ברדסים של הוותיקים ושנשתלו ברחבי הארץ ע"י הממסד, וכחקלאים בפ
ובמקרה הטוב כחברי מושבים שהוקמו על בסיס  בעיקר בעיירות פיתוח ושכונות מצוקה ומעברות,
עבודת האדמה ועבודה דהיינו:  – ולצאצאיהם עדתי מובהק בד"כ. נעשה חינוך מחדש להמונים

 םמוצאועצמאיים בארצות מאזרחים אמידים  את רובםהטרנספורמציה הזו הפכה  במפעל כאידיאל.
המהווים  השוואה לאוכלוסייה הכללית) לעניים בתחתית הסולם החברתי כלכלי של מדינת היהודים(ב

. חלק קטן יחסית (בהשוואה ליוצאי אירופה) הצליח לעלות בסולם החברתי נטל על מוסדות הרווחה
 . ולהשתלב כלכלי

לות בפיזור ארצי יש שיפור ניכר בכל קבוצות האוכלוסייה, אך בשנים האחרונות עם הפתיחה של מכל
 .בעינו, כי כל הקבוצות האחרות התקדמו גם הן נשארבינעדתי ה הפער המשמעותי

), וייזמות יש הפרטה רבים (אפילו בקיבוצים רצויהיום כשימין ושמאל אוחזים בקפיטליזם כמודל ה
(המודל  לעולם הדוגלת בעסקים קטנים,  וביזמות ישנה-ומאוניברסיטת הרווארד יוצאת תורה חדשה

אנו נאלצים לחנך שוב את צאצאי העולים  ,על הסף) המדינהעם קום  הגלותי ההוא שפסלנוהיהודי 
לחזור למקצועות "הגלותיים" כי בהרווארד  ת הפיתוח,וובעייר, שכונות, בההם משנות החמישים

 טוב לכלכלה מה שטוב ליהודים הגלותיים -דש של המילניום הח לכלכלהיודעים יותר טוב מה טוב 
קי היהודים בהיסטוריה של זה מודל שהצליח באלפיים שנות גלות. ניסו להטיל דופי בעיסו –! העולמית
אך כיום גם האירופאים מקימים בתי ספר למנהל עסקים בסגנון האמריקאי של הרווארד, אירופה. 

. גם ברוסיה ייחלים שהיא תעלה כי זה טוב לכלכלהמבנקים שמלווים בריבית וה משבחים את ואפילו
 לישראל שבאו מהאקדמיה והתעשייה סינים  40-פגשתי כ לאחרונה של פוטין ובאוקראינה זה המצב.

 . שנים האחרונותה 20-שפרח בישראל ב ללמוד את המודל הישראלי של יזמות

לפני  שהגיע ממזרח אירופהתופעת החרדים שתורתם אומנותם בקהילות גדולות מקורה בישוב הישן 
גם מעדות האחרות (ממזרח  טיפין טיפין לאחר קום המדינהבעיקר הצטרפו  אליהם, הרצל ובן גוריון



ש"ס רוממה את מעמדם של חלק  חוללהש החרדית  המהפכה ,וממערב). החל משנות השמונים
גדלו בבתים  רובםממילא (שהרי שתורתם אומנותם מיהדות ארצות האסלאם ע"י הפיכתם לחרדים 

 וזרקנחת וכך בבת אומלגות האברכים.  מסורתיים). המודל עבד עד שקוצצו קצבאות הילדים-דתיים
יש פוטנציאל גדול מתוכם שלא יפסול תורה ועבודה לאור  .עד היום גל העוניערבים מהם שוב למ

פתוחה  ה יותריהמצוקה הכלכלית, במיוחד לאור המורשת שתיארתי קודם ומהעובדה שזו אוכלוסי
 . מהחרדי המסורתי מהישוב הישן

ורצון להשתלב  שלמדו ויש להם יכולת גבוההמהם מי ל -חרדים השכלה גבוהה היא פתרון הולם ל
מחובתנו האזרחית לעודד את המל"ג ואת  .(שהם עדיין אחוז קטן מאוכלוסייה זו) בכלכלה

 . המוסדות האקדמיים שלנו לתמוך בשילוב החרדים באקדמיה

חלק מהנשירה של חרדים מהתוכניות האקדמיות אכן נובע מקשיי פרנסה ומרקע אקדמי לא מספק, 
חרדיות דתיות/אך חלק נכבד מהנשירה נובע מהתייחסות של מרצה פה ושם שזורק אמירות אנטי 

, שעזבו תה הסיבהימבלי לספר שזו היאת האקדמיה הפוגעות בחלק מהתלמידים החרדים שעוזבים 
אותם הרבנים מראש שכך יקרה, דהיינו שאין כאן רק לימוד מקצוע גרידה אלא גם  הזהירו שהרי

 דעתם./מטרה להעביר אותם על דתם

 :תכנית החומש .ב

סם את הסיכוי קלמרצויה. הנה כמה נקודות לשיפורה כדי  אשר הוצגה תכנית החומשבעיקרון 
 .ומעבר לכך שהוצבו גת היעדיםלהש

לא לאפשר למח"ר לפתוח . נכונהע"י פריסה אזורית  יםת תכנית המח"ריש לייעל א יעול:י .1
תכניות קטנות מתחרות ולא  תכנית שיש במח"ר או פלטפורמה באזור קרוב אליו. ובכך למנוע

 כדאיות, ותחרות לא הוגנת בין המח"רים לפלטפורמות.
ולהגדיל את אחוז החריגות  ההגדרה של חרדים,כדאי להרחיב את  הרחבת המסגרת: .2

מאלה שלא עומדים בהגדרה המלאה  .ללא מלגת חרדים 10%-אחוז מעבר לבאישור של 
  . כך תעלה הרמה בתכניות. ובמיוחד בפריפריה.נדרש מחרדיםלדרוש נתונים גבוהים מה

מכון לב בהפרדה מגדרית של לאפשר כמו בתכניות  :מגדרית תכניות לתואר שני בהפרדה .3
 ממ"ד.של הלהוראה אקדמיות וכמה מכללות 

) המציע לימודים בקמפוס האם לחרדים 3.13(בהצעה של החוקרים סעיף  משתלבהמודל ה .4
להלן הצעה  הוא החשש של החברה החרדית בכוונות שעומדות מאחורי האקדמיזציה.

 לפתרון:
הוא היציבות של התכניות, במערך הקיים והמוצע המרכיב שחסר : מכללה חרדית עצמאית  .5

 שיציבותה בסימן שאלה פלטפורמהרק לא , במכללה חרדית עצמאיתולשם כך יש צורך 
המרצים מתחלפים והיא סמוכה על שולחנם של אחרים שלעתים מתחרים בה ונוגשים בה 

עם סגל  עצמאית מכללה חרדיתולא מח"ר שהיום הוא נפתח ומחר לא. אלא בכל פה. 
שהגדילו  אונ' ב"א, ומכון לב כמו( מלא עם כל השרותים היחודיים לציבור זה משלה, וקמפוס

 . בזמנו טרכטנברג)את השתתפות של הציבור הדתי לאומי בהשכלה גבוהה באופו מהותי
את החסר ניתן להשלים ע"י סגל דתי מהארץ אך כולנו יודעים שטען שאין סגל חרדי. ו התנגד
ם הישיבות של הציונות הדתית העסיקו בתחילת ג. , עד שיווצר סגל חרדי מתאיםומחו"ל
כך עשה גם מכון לב. ישנם  ם כאשר לא היו די רבנים מהציונות הדתית.ר"מים חרדייהדרך 

 .מכללה עצמאית תתרום רבות דוקטורים חרדים וחרדלים שהיו רוצים ללמד במוסד חרדי.
היציבות האווירה והמעטפת התומכת שתתאים את המסגרת לחרדים בלי הלחץ המתמיד 

במגזר הערבי  .והיעד שהות"ת הציג יושג יגדלו המספרים באופן ניכרכך  . לוותר על עקרונות
יצא מכרז לפתיחת מכללה בישוב ערבי, למרות שהניסיון לפתוח מכללה ערבית בצפת לא 

  מזמן כשל עקב מחסור בחברי סגל ברמה ראויה.
  בכל שנה. בכל מח"ר ו חסרים נתונים על מספר הסטודנטיםהישהוצג במחקר  .6



הייתה התייחסות לחרדים אקדמאים שנקלטו : במחקר לא אפלייה לרעה של חרדים בשכר .7
 בשוק העבודה ומצליחים מקצועית אך מופלים לרעה בשכר ובתנאי העבודה.

כפי שמפורסם היום באתר הנציבות יש צורך בהעדפה מתקנת לחרדים בשרות המדינה  .8
 .ואתיופים שרות המדינה לערבים

להוראה, וזוהי מכשלה חסרות מכללות חרדית אקדמיזציה של מכללות חרדיות להוראה:  .9
מסתיימות תכניות ההסבה לתואר ראשון של מורים  בקרובמהותית במיוחד לאור העובדה ש

. אין מענה לדורות חדשים למורים אקדמאיים שמייצרים הסמינרים וסמכים חרדים מ
החרדיים להוראה שאינם אקדמיים. חייבים להוציא קול קורא לאקדמיזציה של לפחות סמינר 

 כדי לפתור הבעיה. אפילו יותר מכךברק ואחד בירושלים ואחד בבני 

 אני מאמינה שאם האינטגרציה החברתית בתוך החברה היהודית תצליח, אז גם השלום עם הערבים
מבפנים ומבחוץ יגיע. התוצאה תהיה מזרח תיכון חדש באמת ברמה גבוהה מזו של אירופה כדברי 

 ."ראל שלישיה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץיום ההוא יהיה ישב) "24הנביא ישעיה (יט', 

  

 

 

 



 –ותת להשכלה גבוהה לאוכלוסייה החרדית -תכנית הרב שנתית של מל"ג

 מסמך תגובה

הדיון בהרחבת הנגישות של הציבור החרדי לאקדמיה נוגע ברגישויות ערכיות ותרבותיות של 

הציבור החרדי והחילוני כאחד. הנתונים מראים על הרחבה ניכרת במהלך החומש האחרון, הן 

במספר הסטודנטים החרדים באקדמיה, והן במספר המוסדות והתוכניות במסגרתן הם נקלטים. 

תונים מעודדים עבור אלה הרואים לנגד עיניהם את החשיבות ברכישת השכלה נתונים אלה הינם נ

אקדמית על ידי חרדים כתנאי להשתלבות בשוק העבודה בכלל, ובתעסוקה איכותית בפרט. כל 

זאת כחלק מהמאמץ לסייע לאוכלוסייה החרדית המעוניינת להשתלב בשוק התעסוקה וכאמצעי 

 צמיחה למשק הישראלי בכללותו. 

לזכור, עם זאת, כי הכניסה לאקדמיה של גברים ונשים חרדים כאחד, מעוררת הסתייגויות  חשוב

וחששות רבים בקרב הציבור החרדי והנהגתו, ונתונה תחת ביקורת נוקבת ומתעצמת של ההנהגה 

החרדית, רובה ככולה. קיים חשש אמיתי להמשך קיומה של מגמת כניסת חרדים לאקדמיה 

ר רגישות לתחושת האיום שחש ציבור זה, ביחס לצעדים שנראים בעיניו לגידולה, בהעד ובוודאי

כניסיון לכפות תפיסת עולם וערכים המנוגדים לתפיסת העולם החרדית הרווחת. מנגד, יש לתת 

את הדעת גם לחששות של הציבור החילוני מפני פגיעה בחופש האקדמי, ובפרט בערכי 

רי כתוצאה מהתאמה תרבותית לאוכלוסייה המגד והשוויוןהאוניברסאליות, הפלורליזם, 

 החרדית. 

בניסוח עקרונות המדיניות של המל"ג יש לתת משקל למחויבותה של המדינה לאפשר 'רב 

תרבותיות' ולחובתה להקנות את מירב הדעת למירב האנשים להם יכול היא יכולה להועיל. יש 

ם להחריף עוד יותר את המאבק מפני מהלכים העשויי ולהיזהרלהכיל מגוון רחב יותר של דעות 

 המתנהל עלי ההנהגה החרדית נגד האקדמיזציה.

ה להשכלה גבוהה, העוסקת בגיבוש לאחרונה פורסמה טיוטת עקרונות המדיניות מטעם המועצ

כנית החומש להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית. עיון במסמך מעלה ת

 יבה מחדש:מספר נקודות הדורשות חידוד או חש

קביעת יעדים כמותיים  - : בדיקת היתכנות ורגישות תרבותיתמספר הסטודנטים החרדים .1



 
 
 
 
 
 

 
 

למספר הסטודנטים החרדים הינה משימה מורכבת המתייחסת להערכת ביקושים בתנאים 

כנית החומש הקודמת לא הצליחה לעמוד ביעדים הכמותיים של מספר תמשתנים. כך למשל, 

 14,500מתוך יעד של  11,000המבוקש, והוא עומד בשנת תשע"ו על  הסטודנטים החרדים 

סטודנטים. ללא בדיקת היתכנות, קשה להעריך האם הפער נובע  מקביעת יעדים בלתי 

כנית לחומש הבא לא נערכה ישום התכנית. גם לצורך קביעת התמציאותיים, או מקשיים בי

כנית הקודמת  לבד מהיעד התב 75%-מידה החלקית בבדיקה היתכנות, וזאת על אף הע

ואולם, מחקר ההערכה וההמלצות לחומש הבא לא קבע יעד מספרי קשיח אלא יעד  גמיש 

נקבע על בסיס גודלה הצפוי של  . סטודנטים  מדד זה21,000ל 16,500יותר של בין 

 50%-האוכלוסייה החרדית ומשקלה היחסי בקרב ציבור הסטודנטים תוך הפחתת המספר ב

רכה של מספר "המתנגדים האידיאולוגיים". הערכה זאת מניחה גם שקצב על בסיס הע

שאר פחות או יותר קבוע. לטעמנו, ההערכות אלה דורשות יהגידול של מספר הסטודנטים י

בחינה נוספת, ובפרט בחינה של הביקושים להשכלה גבוהה בקרב קבוצות שונות בציבור 

ים. בדיקת ההיתכנות צריכה להיות רגישה החרדי, ועמידה על הפוטנציאל הממשי לאורך השנ

גם לתנודתיות בביקושים ולהשפעות של הכללים הנוקשים יותר שהמל"ג מבקשת להחיל על 

ציבור זה. בנוסף, יש לבחון את האפשרות להרחיב את שיעור רוכשי ההשכלה הגבוהה 

 באמצעות שיתופי פעולה עם מוסדות החינוך הגבוהים החרדים לבהות (הסמינרים).

כנית החומש הקודמת ט ביותר בממצאי מחקר ההערכה של ת: הנתון הבולבעיית הנשירה .2

מקרב הגברים  51%-בקרב הנשים, ו 30% –מתייחס לשיעורי הנשירה של סטודנטים חרדים 

מסיימים תואר במשך חמש שנים מתחילתו). זאת ועוד, -(נתונים אלו מתייחסים לשיעור הלא

-לנשים, ו 3.3בקרב הנושרים עומד על למעלה משלוש שנים (מתברר כי ממוצע שנות הלימוד 

לגברים). נתונים מדאיגים אלה לא זכו להתייחסות מספקת ברמה המחקרית לצורך עיבוי  3.5

וחיזוק המדיניות הרצויה, וכתוצאה מכך גם בהמלצות המדיניות לחומש הבא. פרישתם של 

שאבים תקציביים ואישיים, סטודנטים לאחר תקופה ממושכת מסמנת השקעה רבה של מ

שיורדת לטמיון. אתגר מניעת הנשירה אינו פחות בחשיבותו מהרחבת מספר הסטודנטים. יתר 

על כן, ניתוח מעמיק של סוגיית הנשירה קשור קשר הדוק לבדיקת היתכנות של הרחבת מספר 

ל הסטודנטים, ולהתאמת המסגרות הקיימות לסטודנטים העתידיים. העדר בחינה מעמיקה ש

כנית ל כשל מהותי בהערכות של המל"ג לתהקשיים המביאים להיקפי נשירה אלה מעידה ע



 
 
 
 
 
 

 
 

הרב שנתית הבאה. אנו סבורים כי מן הראוי להקדיש מאמצים מחקריים ותכנוניים 

משמעותיים יותר לבחינת הסיבות לנשירה בשלבי הלימוד השונים, ותוך התייחסות להבדלים 

 בין מסלולים ובין גברים לנשים.

הנחת היסוד בדיון העוסק באיכות  - : העדר קריטריונים ברוריםסוגיית הרמה האקדמית .3

האקדמית של הלימודים היא, שהסמיכות הניהולית והפיזית למוסד האקדמי היא תנאי 

הכרחי (ומספיק) לשמירה על רמת לימודים גבוהה. כך, בהצגת הכלים לעמידה ביעד "העלאת 

רק נושא המח"רים, מתוך הקביעה כי "הקרבה הגיאוגרפית איכות ההוראה והלמידה" נדון 

והאחריות הניהולית... נועדו למצב שבו המוסד האם לוקח אחריות מלאה על המח"ר השייך 

לו". חלק ניכר מהמלצות המחקר וטיוטת עקרונות המדיניות מתבססות על הנחה זאת, על אף 

בדה מוכחת. אין בנכתב כדי שאין במחקר ההערכה די ממצאים כדי להפוך הנחה זו לעו

להראות כי הרמה האקדמית בתוכניות הנמצאות תחת ניהולם של מוסדות אקדמיים שונים 

ובסמיכות גיאוגרפית אליהם נשמרת. כך למשל, אין בנכתב כדי להוכיח שהרמה של המסגרות 

ת החרדיות, חופפת לרמה הכללית של מוסד האם. יתר על כן, גם אם יש בסמיכות הגיאוגרפי

כדי לתרום להעלאת הרמה האקדמית של ההוראה והלמידה, לא ניתן לקבוע האם זו הדרך 

היחידה (או הטובה ביותר) להתמודד עם אתגר זה. זאת כיוון שלא ניתנו קריטריונים ברורים 

לקביעת הרמה האקדמית, או לבחינת העמידה בהם. לכן, ניתן להמליץ על צוות חשיבה רב 

יונים ברורים ושקופים לעמידה ב'איכות אקדמית' נדרשת ומצופה תחומי אשר יקבע קריטר

 מהבוגרים החרדים. 

עקרונות המדיניות  – : מענה תרבותי לצרכיה של קבוצה ייחודיתהדרת החוזרים בתשובה .4

 שקבעה המל"ג אינם נותנים מענה לצרכי אוכלוסייה החוזרים בתשובה מאחר והם אינם

כנית. על פי עקרונות המל"ג, ההתאמות הייחודיות עומדים בקריטריונים להשתתפות בת

והשקעת המשאבים הנוספים מוצדקת על ידי השילוב בין פערים אקדמיים ותרבותיים. 

קבוצת בעלי התשובה ובוגרי הישיבות התיכוניות החרדיות איננה עומדת בתנאי פערי 

מגדרית  ההשכלה הנדרשים. עם זאת, מאפייניה התרבותיים, מבחינת הדרישה להפרדה

כתנאי להשתלבות במסגרת לימודית, דומים לאלה של כלל הציבור החרדי. מניעת האפשרות 

מבעלי תשובה להשתמש במסגרות הקיימות המקיימות את תנאי ההפרדה הנדרשים 

מצמצמת את יכולתה של קבוצה זו לרכוש השכלה גבוהה.. יודגש כי בהתאם להערכות שונות 



 
 
 
 
 
 

 
 

מכלל הציבור החרדי הרלוונטי לשוק העבודה  20%-15%של הלמ"סמונה קבוצה זו בין 

ולמערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. במחקר ההערכה שבוצע, הומלץ לשמור על שוליים של 

שיאפשרו  לענות על מקרי הקצה מבלי לשנות הייעוד של המח"רים לאוכלוסייה  10%

מצדיק חיפוש אחר החרדית, אך בטיוטת עקרונות המדיניות לא אומצה המלצה זו. אתגר זה 

קרון לפיו יש להגביל יפתרון ייחודי לקבוצה זאת. מתווה אפשרי יתייחס לצורך לאזן בין הע

את התקצוב למי שאיננו עומד בשילוב שבין שני סוגי הפערים, לבין הצורך להיענות לפער 

התרבותי של קבוצת בעלי התשובה, מתוך הכרה בחשיבותה של השכלה אקדמית גם בקרב 

זה. בנוסף, אנו מדגישים את הצורך במתן מענה לבוגרות המוסדות החינוכיים של ציבור 

חסידות צאנז וחב"ד העומדות בקריטריון הלימודי והתרבותי ואינן נכללות עדיין בהגדרת 

 המל"ג מטעמים טכניים. 

כניות ת המלצות המל"ג מתייחסות לצורך בפיתוח  - תוכניות ייחודיות ותארים מתקדמים .5

ת לתחומים חשובים ובפרט לתארים מתקדמים. כך למשל, ההמלצות עוסקות בצורך ייחודיו

, דוגמת פסיכולוגיה, מסוימיםלהציע אופק התפתחותי לחרדים בוגרי תואר ראשון, בתחומים 

בהם תואר שני הוא תנאי הכרחי להשתלבות במקצוע. בנוסף, מומלץ להגדיל את  מספר 

אשר יעשירו הן את האוכלוסייה החרדית והן את הסטודנטים החרדים בתחומים מחקריים 

האקדמיה. חשוב להדגיש כי  הציבור החרדי נושא בתוכו הון תרבותי לא ממומש עבור 

החברה הישראלית, הון ששכלולו, זיקוקו, והפגשתו עם עולמות ידע ומתודה אקדמיים עשוי 

ן, בוגרים אלה יוכלו להניב תרומה ייחודית לכלל החברה ולתחומי המחקר השונים. יתר על כ

להיות עתודה מגשרת שתשמש כוח הוראה במסגרות חרדיות. טיעונים אלה מציבים את 

פיתוח התוכניות הייחודיות כתחום חשוב וחיוני להמשך ההתקדמות של חרדים בהשכלה 

הגבוהה. בתכנון מערך התמיכה לתוכניות אלה יש להביא בחשבון את החסמים הכלכליים 

טודנטים החרדים, ובפרט בתארים מתקדמים, שעה שרבים מהם כבר בעלי העומדים בפני הס

, ימשפחות גדולות. הקושי בשילוב לימודים, משפחה, ועבודה אופייני לסטודנט הישראל

החרדי והלא חרדי, המתחיל את לימודיו בגיל מבוגר יחסית למקבילו במדינות מערביות. 

ל כלל הסטודנטים לתארים מתקדמים הנטל הכלכלי, והשיקולים המשפחתיים משפיעים ע

באקדמיה הישראלית, ומצדיקים עיון עצמאי ונרחב. פיתוח הקריטריונים למערך התמיכה 

ברגישות, כך שלא יחרוג  להיעשותהכספית בסטודנטים החרדים לתארים מתקדמים צריך 



 
 
 
 
 
 

 
 

ן מהסטנדרטים הכלכליים והרווחתיים לתמיכה בכלל הסטודנטים מצד אחד, אך יביא בחשבו

גם שיקולים וסטנדרטים הנוגעים לתמיכה בקבוצות הסובלות מתת ייצוג באקדמיה, וחבריה 

 דור ראשון לכניסה ללימודים גבוהים, מצד שני.  מהווים

 

תשע"ד פתחה הזדמנויות חדשות לכניסתה של האוכלוסייה -כנית הרב שנתית תשע"בלסיכום, הת

תשפ"א עומדת בסימן שני אתגרים: -תשע"זכנית הרב שנתית לשנת התהחרדית להשכלה הגבוהה. 

סיון שנרכש ביישום הראשון נוגע לשיפור הידע ושכלול הכלים בהתאם לקשיים שהציף הני

גם אחרי כנית הקודמת. האתגר השני קשור בתנאים למימושן של ההזדמנויות שנוצרו. הת

רתיות, והם כנית הרב שנתית, הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה כרוכים ברגישויות חבהת

כנית הקודמת התקיים איזון בין שאיפת המדינה להגביר בתנחלתם של פרטים וקבוצות מוגבלות. 

את נגישותם של חרדים להשכלה גבוהה, לבין הצרכים והמגבלות של האוכלוסייה החרדית. קיים 

חשש ששיח ויעדים המגבירים את הדגש על שילוב והשתלבות עלולים להפר איזון זה, ולפגוע 

 בהמשך המגמה. 

 

 בברכה,

 

 אלי פלאי

 יו"ר המכון החרדי למחקרי מדיניות
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 המועצה להשכלה גבוהה 

 הועדה לתכנון ותקציב

  lHaredim.homesh@che.org.iמוגש באמצעות דוא"ל: 

 

 א.ג.נ., 

טיוטת עקרונות המדיניות, בעניין הרחבת הנגישות של  כנגד בכתב השגההנדון: 
 תשפ"א -תשע"זיה החרדית בחומש יההשכלה הגבוהה לאוכלוס

בוהה מוגשת בזאת השגה בכתב, כנגד טיוטת עקרונות המדיניות בעניין הרחבת הנגישות של ההשכלה הג
)להלן:  2016תשפ"א, אשר פורסמה לשימוע ציבורי בחודש אפריל  -לאוכלוסייה החרדית בחומש תשע"ז

 (. "טיוטת תוכנית החומש" בהתאמה-ו "ההשגה"

 הנכם מתבקשים לבחון את ההשגה לגופה ולהורות על צבר הסעדים אשר יפורטו להלן: 

 לדיון בשימוע.  ותלזמן את המשיג (א)
 
המתכתב עם נתונים  נית החומש באופן מהותי,לתקן את טיוטת תוכ (ב)

 ועם ערכים וזכויות יסוד בסיסיות, מאידך.  ,כמותיים מחד
 
 להשיב בכתובים להשגה ונימוקיה.   (ג)

 
 -ליתן הנחיה כללית המורה על הקפאת יישום תוכנית החומש תשע"ב (ד)

אשר  תחולתה, ולהורות על הוראות מעבר מקלותתשע"ו, עובר למועד 
פסולה כנגד המשיגות וזאת עד לאישור תוכנית חומש ימנעו אפליה 

 עדכנית. 
 

 ואלה נימוקי ההשגה: 

 אקדמת מילין:  .1
 

 הורתה של ההשגה דנן, הינה באפליה סמויה ופסולה המכוונת כנגד המשיגות, אשר זכתה לעיגון .1.1
 בטיוטת תוכנית החומש.  ,מתן גושפנקא חוקיתמפורש ו

 
יותיהן ומש, פוגעת באופן שאינו מידתי, בקניין המשיגות, ובזכהמשיגות יטענו כי טיוטת תוכנית החו .1.2

 חופש הדת. כמו גם, רומסת ברגל גסה את הסתמכותן וציפייתן לשוויון, לחופש העיסוק ול
 ממוסד הלימודים ומן המועצה להשכלה גבוהה. ות גשל המשיהלגיטימית 

 
מהי חד, הגדרה פסולה של המושג "ליבתה של ההשגה דנן, תתייחס אפוא, לשני עניינים עיקריים. הא .1.3

מיהו נעדר מוכנות " -" והכשלים בישומה. השני, הגדרה פסולה וספקולטיבית לשאלהחרדית?
 ". אקדמית?

 
תרבותיות, הרוחב הליתן דעתה להשלכות בוהה נקראת אל הדגל, ומתבקשת המועצה להשכלה ג .1.4

אשר זכרם לא קיבל  עניינים, המכוונת כנגד המשיגות. ,מידתיתשאינה פגיעה לחברתית וההדרה ל
 בגדרי טיוטת תוכנית החומש.  ,ביטוי, ולו כלשהו

 
 המשיגות:  .2

 
 :שלוש קבוצות של משיגותשל ההשגה דנן, ניצבות  ביסודה .2.1
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 למוסד 13-2012נרשמו ללימודים תיכוניים בשנת חרדיות שתלמידות  -הקבוצה הראשונה ,
 לימודים חרדי מובהק תחת פיקוח משרד החינוך. 

 

 במוסד 13-2012סיימו לימודים תיכוניים עד לשנת נשים חרדיות אשר   -הייהקבוצה השנ ,
חרדי מובהק תחת פיקוח משרד החינוך ואשר מטעמים שונים לא החלו ללמוד  לימודים

 לימודים אקדמיים, עד כה. 
 

 במוסד תחת 2013 תלמידות שנרשמו ללימודים תיכוניים לאחר שנת -הקבוצה השלישית ,
סרבו לקבלם במוסד לימודים תיכוניים המצוי פיקוח משרד החינוך, אך בשל העובדה, כי 

פנה למסלול  ,כי בן משפחתם ,תחת פיקוח אחר של משרד החינוך, זאת בשל העובדה
 לימודים אקדמיים.  

 

 קבוצות נוספות שנפגעות ולא תקבלנה ביטוי ספציפי בגדרי השגה זו : 
 בה.שוחוזרים בת -
 חוזרים בשאלה. -
 . עולים חדשים -
 תלמידים נושרים שלא סיימו תיכון. -
  . תלמידים שעברו מתיכון לתיכון, כאשר התיכונים הינם תחת פיקוח שונה -

 
 נימוקי ההשגה:  .3
ר נימוקים מבוררים, אשר דיי בהם, כדי להצדיק  את צבביסודה של ההשגה דנן, עומדים ניצבים,  .3.1

 ת החומש, במופעה הנוכחי. ואלו הם:פסילתה של טיוטת תוכני
 חוסר מידתיות בהצבת הקריטריון הקובע "מיהו : הנימוק הראשון

 חרדי" וביתר שאת, "מיהי חרדית" והעדר חלופה.
 
 להחרגת מוסדות ספציפיים  מנגנון מוסדי מובנההעדר :הנימוק השני

לים בקנה אחד עם דרישות המח"רים בעלי מאפיינים ייחודיים העו
 .עה במידתיותמהווה פגי

 
 העדר ניתוח כמותי של המוסדות המצויים תחת פיקוח  :הנימוק השלישי

 מוכנות אקדמית וכשלים נוספים קיימת"אחר של משרד החינוך, בהם 
 .במנגנון

 
 של המוסדות המצויים העדר ניתוח כמותי ואיכותני  :נימוק הרביעיה

תחת פיקוח "אחר" של משרד החינוך, אשר אינם עונים להגדרה 
 .וכשלים במנגנון התרבותית

 
 של מוסד  הלגיטימי פגיעה באינטרס ההסתמכות :הנימוק החמישי

 .הלימודים ותלמידיו במועד הרישום
 
 חוטא יוצא נשכר. :הנימוק השישי  

 
 הנימוק השביעי: "[ תגובת נגדback clash"],  התערבות רגולטורית

 ה ניכרת ממטרות תוכנית החומש.יסטיוהמובילה לתוצאה הפוכה 
 
  ה על רקע מצדיק אפליההעדר מוכנות אקדמית כרכיב : הנימוק השמיני

זהו רכיב החוטא למבחני . מס שפתיים" ו"זריית חול"מגדרי הינו "
 אשר אין כל קשר בין האמצעי למטרה.ב ,המידתיות

 
 הגבלת היקף הסטודנטים הזכאים להתקבל כחריגים : הנימוק התשיעי

 לקריטריון, מהווה עודף רגולציה ופתח לשחיתות. 
 



 ומן הכלל אל הפרט:  .3.2
 

הנימוק הראשון: חוסר מידתיות בהצבת הקריטריון הקובע "מיהו חרדי" וביתר שאת, "מיהי  .3.3
  חרדית" והעדר חלופה.

 
הקריטריון הקובע , בשים לב להגדרת כחיכי טיוטת תוכנית החומש במופעה הנו ,המשיגות יטענו .3.3.1

 אינו מידתי ובהתאם אינו חוקתי.  ,"וביתר שאת, "מיהי חרדית?  "ו חרדי?מיה"
 

הדעת, כי תינתן הגדרה חד ונים וסגנונות. אין ולא יעלה על ל מנעד רחב של גועהציבור החרדי הינו ב .3.3.2
 בתוכה את כלל הציבור.  אשר תוכל לכנס ,מימדית

 
ה אותו ככזה. כאשר כמעט מי שהחברה מגדירלא ללרוב, חרדי ייחשב למי שמגדיר עצמו ככזה, ו .3.3.3

 שר לא תתגלע בגינו מחלוקת ממשית.א ,ואין בנמצא קריטריון
 

 ים מגדירים, המהווים חלופה זה לזה. לקבוע מספר קריטריונראוי  דומה, כי במצב דברים זה, היה  .3.3.4
 

פיים  ננקטה במשרדי ממשלה שונים. ואין כל טעם מדיניות דומה, של הצבת מספר קריטריונים חלו .3.3.5
 נקט גם בהקשר זה. ילא ת כי
 

כי יש לנקוט בקריטריון המכנס בחובו קבוצה רחבה  ככל שנדרש קריטריון אחד ברור, הרי שברי לכל, .3.3.6
 על מנת להימנע מאפליה.  ,ככל שניתן

 
ניתן למצוא הגדרה מוצלחת יותר מן ההגדרה המפורטת , הרי ש"?מיהי חרדית"בהקשר של ההגדרה  .3.3.7

 תוכנית החומש. טיוטת ב
 

שירות לאומי ו/או צבאי. ששירתה ב, מי כחרדית לא תחשביים קונצנזוס ממשי, כי קבציבור החרדי  .3.3.8
 אובייקטיבית הניתנת לפיקוח. אשר אף היא, ,הגדרה

 
, ברם שירותות תמריץ שלילי לאי שויה להואשר ע ,הינה הגדרה בעייתית ,מובן כי הגדרה מעין זו .3.3.9

  ./ צבאי כלפי בנות שאינן חרדיות ולא שירתו בשירות לאומי ,לצידה מוטל "אות קין" חברתי
 

 , ובמופעה,מיטביתגדרה ה אינה, דנן , גם ההגדרה המוצעת בטיוטת תוכנית החומשוזאת להדגיש .3.3.10
על מנת להתקבל  ,לשימור הבערות והמנעות מלימודי בגרות שליליםאף היא יוצרת תמריצים 

  למח"רים.
 

קריטריון הינו תיאורי גרידא, הרי שישנה הגדרה רחבה יותר וטובה יותר, אשר צבת הככל שמטרת ה .3.3.11
ומצמצם בין שווים,  מפלה במידה פחותה ו/או שאינו מפלה ,עשויה להיות קריטריון חד מימדי

  הטיות.
 

אך ורק תפקיד תיאורי, הרי שיש להפנים את המורכבות  קייםברם, ככל שהקריטריון אינו מ .3.3.12
בקבוצות שונות של  ,על מנת שלא לפגוע באופן לא מידתי ,תוליתן מספר חלופות רלוונטיו ,שבהגדרה
  משיגות. 

 
בשולי הדברים יוער, כי בעוד שאצל גברים הוכרו שתי חלופות רלוונטיות, אצל נשים אין ולא נתנה  .3.3.13

 כל חלופה. 
 

דומה כי דיי בנימוק זה, כדי להביא לשקילת הרציונאל העומד מאחורי קביעת הקריטריון ולהביא  .3.3.14
 לשינויו בהתאם. 

 
להחרגת מוסדות ספציפיים בעלי מאפיינים ייחודיים  מנגנון מוסדי מובנה: העדר השנינימוק ה .3.4

 עה במידתיות.לים בקנה אחד עם דרישות המח"רים מהווה פגיהעו
 

שאינה  הנימוקים האמורים לעיל, טיוטת תוכנית החומש אינה מידתית אף בכך מבלי לגרוע מן .3.4.1
אשר אינם מוסדות בעלי מאפיינים חרדיים מובהקים, אשר יחריג מאפשרת מסלול הכרה מוסדי, 



 " לצורך קבלהמעניקים מוכנות אקדמית כנדרש, ויכיר בהם בנסיבות מסוימות כ"מוסדות חרדיים
 למח"רים.  בוגריהם

 
קוח משרד החינוך, הרשומים תחת פי כי קיימים מוסדות ,תוכנית החומש ערה לכךוזאת להדגיש,  .3.4.2

ות מוכנות י/ בעל ם/ןתיהם הנן מקיימות אורח חיים חרדי מחד, ואינאשר בוגריהם ו/או בוגרו
דרכי שרה, תיכון בית תיכונים של חב"ד, קריית צאנז נתניה, תיכון כך למשל: ]אקדמית מאידך. 

  . [שולמית ועוד
 

ובנה ומוסדי, בגדרו ת החומש, תייצר מנגנון הכרה מתוכניטיוטת מצופה היה כי  במצב דברים זה, .3.4.3
לימוד העונים להגדרה "מיהו חרדי?"  כמוסדות ם הללומוסדות הלימודיב ניתן יהיה לעתור להכרה

 ותיהם באופן מאורגן למח"רים. יהם ו/או תלמידולאפשר את קבלת תלמיד
 

ות הללו, להתמודד באופן המוסד יאי קיומו של מנגנון הכרה מוסדי מעין זה, מחייב את תלמיד .3.4.4
צירת מנגנון מוסדי ילהתקבל למח"רים.  םבדרכ עצמאי על מקומם ברשימת ההמתנה המתארכת

ד אובייקטיביות ופיקוח מיטבי, ומאידך ימנע פיצול מלאכותי ובלתי הוגן בין מאורגן, יאפשר מח
 שווים. 

 
זאת ועוד, יצירת מנגנון מעין זה, עשוי אף לצמצם את הפגיעה בקניינם של המוסדות התיכוניים  .3.4.5

 ר באופן מהותי, מקיימים את האלמנטים ת אש. מוסדווח משרד החינוךהרשומים תחת פיק
 למח"רים.  יהםם את קבלת בוגרהמצדיקיהתרבותיים והאקדמיים 

 
להחרגה והכרה במוסדות מעין אלה, יהיה אפוא, אמצעי  ,אפשר כי הקמת מנגנון מוסדי מובנה .3.4.6

 שפגיעתו פחותה בדרך להשגת המטרות. 
 

לפסילת הקריטריון הנוכחי, ושקילת אימוץ מנגנון מוסדי אשר כדי להביא  ,כי די בנימוק זה ,דומה .3.4.7
 יצמצם את האפליה בחברת השווים. 

 
 

העדר ניתוח כמותי של המוסדות המצויים תחת פיקוח "אחר של משרד החינוך, :  שלישיהנימוק ה .3.5
 .במנגנון מוכנות אקדמית וכשלים נוספים קיימתבהם 

עיל,  ההגדרה הצרה של "מיהו חרדי?" התיימרה ליצור מנגנון אשר לפיו לגרוע מן האמור ל בלימ .3.5.1
 ניתן יהיה לסנן ולקבל למח"רים אך ורק תלמידים נעדרי מוכנות אקדמית. 

 
. לטיוטת תוכנית החומש, הינה כי תלמידי תיכון  3.3.3.4הנחת היסוד, כפי שבאה לידי ביטוי בסע'  .3.5.2

ברם, הנחה זו אינם לומדים לבגרות.  ,של משרד החינוך "אחר"בתיכונים המצויים תחת פיקוח 
 שגויה מעיקרא,  ואינה עולה בקנה אחד עם העובדות המצויות בשטח. 

 
למעשה, קיימים תיכונים רבים, המצויים תחת פיקוח "אחר" של משרד החינוך, הלומדים  הלכה .3.5.3

פארק, תיכון דו אפיקי דעת,  בית יעקב לבגרות. כך למשל: תיכון בית יעקב בנות אלישבע, תיכון
 ועוד. 

 
לא זו בלבד, ישנם תלמידים רבים, אשר עובר למועד הלימודים בתיכון, משלימים בגרויות באופן  .3.5.4

, ובכך הינם בעלי מוכנות אקדמית ראויה, הגם שלמדו בתיכון המצוי תחת פיקוח "אקסטרני"
 "אחר" של משרד החינוך. 

 
מי מבין התלמידים מחזיק תעודת בגרות כלשהי, ומי אינו  ,אפשר, כי הקריטריון הנכון היה  לבחון .3.5.5

 בנקל. קריטריון זה אף הוא אובייקטיבי וניתן לבחינהמחזיק תעודה כזו. 
 

כאשר אין ולא מובן, מויה בין שווים. עצימת העיניים בהקשר זה, יוצרת אבחנה פסולה ואפליה ס .3.5.6
 התעודת בגרות וזהבמחזיק הלכה למעשה, לתלמיד אשר  ,ותמדוע יש להעניק זכויות יתר והקל

, כאשר כל ההבדל בינו לבין זה האחר, הוא תיו לתלמיד אשר מוגדר "כבעל מוכנות אקדמית"ובתכונ
קוח כזה או אחר של שונות גרמו למוסד הלימודים התיכוניים בו למד, להירשם תחת פי תשסיבו

 משרד החינוך.  
 



של המוסדות המצויים תחת פיקוח "אחר" של : העדר ניתוח כמותי ואיכותני רביעיהנימוק ה .3.6
 . וכשלים במנגנון משרד החינוך, אשר אינם עונים להגדרה התרבותית

 
ההגדרה הצרה של "מיהו חרדי" כפי שעולה בטיוטת מבלי לגרוע מן הנימוקים האמורים לעיל,  .3.6.1

לבין כאלו  ,ליצור מנגנון המפריד בין תלמידי המקיימים אורח חיים חרדי כיוונהתוכנית החומש, 
 שאינם מקיימים אורח חיים חרדי. 

 
אלא מאי,  לרוע המזל, גם בהקשר זה לא נעשתה בדיקה כמותית ואיכותנית, בקשר לאלמנט  .3.6.2

 " של משרד החינוך. המפוקחים תחת פיקוח "אחר ,ופי החינוך במוסדות התיכונייםהתרבותי וא
 

, המחנכת לערכים מובהק כך למשל: אולפנת תהילה, אשר הינה אולפנה בעלת צביון דתי לאומי .3.6.3
בסתירה חזיתית, לערכים עליהם מושתת החינוך החרדי המסורתי, חוסה תחת  ,העומדים לעיתים

 פיקוח "אחר" של משרד החינוך. 
 

 ,א וללמוד במח"ריםש, סלולה הדרך לבוגם לתלמידות הנעדרות אלמנט תרבותי כנדריוצא אפוא, כי  .3.6.4
 אגב קבלת הטבות והקלות בלימודים. 

 
 נראה כי לא לכך כיוון הקריטריון המוצע.  .3.6.5

 
לא זו בלבד, תלמידים אשר הינם בוגרי תיכון המפוקח תחת פיקוח "אחר" של משרד החינוך, אינם  .3.6.6

יון אישי". כך יוצא, כי אפשר ותלמידים, אשר עובר למועד רך חתחתים של "ראנדרשים לעבור בד
מוד במוסד נפרד, עם הקלות לימודיהם התיכוניים, חזרו בשאלה ו/או שינו את אורח חייהם, יזכו לל

 נט התרבותי הנדרש.והטבות, כאשר אין בידם את האלמ
 

תמוה אם כן, מדוע אין ולא קיימת בטיוטת תוכנית החומש, הדרישה כי כל תלמידי המח"רים יבחנו  .3.6.7
אף תחת המסננת של ראיון אישי לבחינת האלמנט התרבותי, ולא רק תחת המסננת של מוסד 

 לימודיהם התיכוניים. 
 

של מוסד הלימודים ותלמידיו במועד  הלגיטימי : פגיעה באינטרס ההסתמכותחמישיהנימוק ה .3.7
 הרישום

החומש במופעה הנוכחי, אף פוגעת מבלי לפגוע בתוקף הנימוקים האמורים לעיל, טיוטת תוכנית  .3.7.1
רס ההסתמכות הלגיטימי של מוסד הלימודים התיכוניים ושל תלמדיו, בעת שנרשמו באינט

 ללימודים תיכוניים. 
 

הדרישה, כי אך תלמידי  ,באופן פוזיטיבי ,לערך, לא נאכפה 2014מן המפורסמות, כי עד לשנת  .3.7.2
 ם יוכלו להתקבל ללימודישל משרד החינוך  "אחר"מוסדות תיכוניים המצויים תחת פיקוח 

 מח"רים.ב
 

היו בעלי הלכה למעשה, תלמידי תיכונים המצויים תחת פיקוח רגיל של משרד החינוך, אשר  .3.7.3
 מאפיינים ייחודיים תרבותיים של חרדים, היו מתקבלים ללא אבחנה למח"רים. 

 
מדיניות זו הוחלה באופן רטרואקטיבי על , החלה אכיפת המדיניות המפלה, ביתר שאת. 2014בשנת  .3.7.4

 . 2012-13שנים קודם לכן ועד לשנת  ,יכונייםים תתלמידם אשר נרשמו ללימוד
 

החלה רטרואקטיבית של המדיניות, כנגד תלמידים אשר נרשמו ללימודים תיכוניים תוך הסתמכות  .3.7.5
ופוגעת באינטרס ההסתמכות  , מהווה אכיפה בררניתמצב הדברים הקיים, אינה הוגנת לגיטימית על

 הלגיטימי של התלמידים ושל מוסדות הלימוד התיכוניים. 
 

במועד רישומים של התלמידים, אין ולא היה ביכולת התלמידים לדעת, כי בחירתם ללמוד במוסד  .3.7.6
  לימודים זה או אחר, תהא בחירה אסטרטגית האם יוכלו ללמוד בגדרי מח"רים אם לאו. 

 
ימודים יצומם של לכשם שלא ניתן להחיל דרישת התמחות מורחבת על סטודנטים אשר מצויים בע .3.7.7

תו החלו את לימודיהם בתחום. באו אקדמיים, אלא ניתן להחילה אך ורק לגבי סטודנטים אשר טרם



אופן לא ניתן להחיל דרישות מחמירות ומפלות בקבלה למח"רים, על תלמידים אשר במועד הרישום 
 הסתמכו על מצב דברים אחר. 

 
ככל שימצא כי הקריטריון הינו חוקתי ומידתי, הרי שנדרש כי החלתו הלכה למעשה תהיה רק בקשר  .3.7.8

 . 2014לתלמידים אשר נרשמו ללימודים תיכוניים, עובר לשנת 
 

 : חוטא יוצא נשכר. שישיה הנימוק .3.8
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, טיוטת תוכנית החומש, לא בחנה באופן מהותי, סוגיות של הדרה  .3.8.1
 חברתית על רקע בחירה במסלול של לימודים אקדמיים. 

 
ת הלימוד המצויים תחת פיקוח "אחר" של משרד ופי החינוך במרבית מוסדומן המפורסמות, כי א .3.8.2

 החינוך אינו תומך ביציאה ללימודים אקדמיים לאחר התיכון. 
 

אפשר כי חשש כי התלמידים "יצאו לתרבות רעה", ו -אפשר כי חלק מן הסיבות לכך, הינן תרבותיות .3.8.3
  הסיבות לכך הינן כלכליות.

 
 ,חינוךשל משרד ה "אחר"ח המצויים תחת פיקו ,מרבית בעלי המוסדות התיכונייםאין זה סוד, כי  .3.8.4

הינם חוששים , ויש להניח כי דה ומקצועימודי תעולל בגדרם נלמדים ,לימודי המשךלות מוסדהקימו 
 תפגע בנתח השוק ובאינטרסים הכלכליים של מוסדות ,ללימודים אקדמיים יציאת בוגריהםש

 בבעלותם.  , אשרלימודי ההמשך
 

מוענק במסגרת מרבית כפי הידוע למשיגות היטב, לצד חינוך לערכים דתיים טרומיים,  מכל מקום, .3.8.5
ך, חינוך המגדיר לימודים אקדמיים מוסדות הלימוד המצויים תחת פיקוח "אחר" של משרד החינו

 כ"לא לגיטימיים בעליל" ו"יציאה להשכלה". 
 

תחת פיקוח אחר של משרד מוסדות הלימודים התיכוניים המפוקחים במרבית אם אין בכך דיי,  .3.8.6
החינוך, אין ולא מקבלים תלמידים ללימודים תיכוניים, ככל שידוע כי מי מבני משפחתם, וביתר 

 ם, למדו/ לומדים ללימודים אקדמיים. שאת אחיהם/ אחיותיה
 

אחר" של משרד ים התיכוניים המפוקחים תחת פיקוח "לימודלה למוסדות הכחלק מדרישות הקב .3.8.7
ם ועיסוקם של בני ההחינוך, נדרש תלמיד מועמד, לפרט את מלוא הפרטים ביחס למקום לימודי

 ואחיותיו.  לרבות אחיו ,משפחתו
 

והובילו  ,בני משפחתם של אלו שהלכו כנגד הזרם ,התיכוניים כך מנופים ומנודים ממוסדות הלימוד .3.8.8
 את מהפכת הלימודים האקדמיים מבפנים. 

 
 בגדרי טיוטת תוכנית החומש.  ,אין ולא בא זכרהאשר מהווה לחם חוקם של רבים וטובים, תופעה זו,  .3.8.9

 
בעלי מאפיינים תרבותיים  דווקא המועמדיםשין ולא קיימת כל הצדקה, אנעלה מכל ספק, כי  .3.8.10

ר ללמוד לימודים אקדמיים, לא יתקבלו ייחודיים כחרדים, אשר הינם בעלי פוטנציאל גבוה ביות
 ללימודים במח"רים. 

 
יחס , על דרך של מתן הקלות ומוסדות מפלים ובוגריהםלהעניק פרס ותגמול ל ין כל סיבהאכמו כן,  .3.8.11

 מועדף. אין כל סיבה כי חוטא יצא נשכר. 
 

של המוסדות העל יסודיים המצויים  ,זו נפסדת התנהלותלא תגדע מן השורש  כל עוד לא זו בלבד,  .3.8.12
 סכר הדרך בפני הדור הבא של הלומדים האקדמיים. יהרי שת. חר" של משרד החינוךבפיקוח "א

 
דור הבא של הלומדים לא יוכל להתקבל למוסדות לימוד בפיקוח "אחר" של משרד החינוך, ה .3.8.13

 ובהתאם לא יהא זכאי להתקבל למח"רים. 
 



כן ברי לכל, שתוצאה זו לא תביא לגידול בלימודים בכיתות מעורבות, אלא לפיחות ציבור הלומדים,  .3.8.14
מוסדות אשר אינם תומכים באלמנט אין ולא ילמד ב ,כי הדור הבא של הלומדים האקדמיים

 התרבותי הייחודי החרדי, קל וחומר בעת שגיל הסטודנטים הינו צעיר במידה ניכרת. 
 

 דיי בכך כדי לבטל את הדרישה במופעה הנוכחי. לא לכך כיוונה טיוטת תוכנית החומש.  , כידומה .3.8.15
 

התערבות רגולטורית המובילה לתוצאה הפוכה  ,["back clash: תגובת נגד ]"שביעיהנימוק ה .3.9
 ה ניכרת ממטרות תוכנית החומש.יסטיו

 
חומש לא נתנה דעתה, לתגובת הנגד ים האמורים לעיל, טיוטת תוכנית המבלי לגרוע מן הנימוק .3.9.1

 הצפויה להיגרם כתוצאה מהגדרה שרירותית ודרקונית למונח "מיהו חרדי".
 

והבנה כי השכלה  ,מן הציבור החרדי של יחידיםהחל תהליך התפקחות החומש האחרון, במהלך  .3.9.2
 מהווה מפתח לעולם התעסוקה הישראלי.  ,אקדמית

 
, תאשר ביקשו לרכוש השכלה אקדמי , מרבית בוגרי התיכונים החרדייםלרוב צערם של האחרונים .3.9.3

 בגרות.  צאה מהעדר תעודתכתו ,מיםנדרשו להשלים פערים עצונתקלו בתקרת זכוכית ו
 

מודים האקדמיים, דרשו כי הבוגרים של התיכונים החרדיים המפוקחים תחת וב מוסדות הליר .3.9.4
 ילמדו במכינה קדם אקדמית במשך שנה תמימה. של משרד החינוך,  "אחר"פיקוח 

 
ת המתואר, קמו מוסדות תיכוניים חרדיים בעלי מאפיינים תרבותיים התפקחוכחלק מתהליך ה .3.9.5

 חרדיים, אשר הציעו לחסוך את שנת המכינה, אגב לימוד לתעודת בגרות מלאה. 
 

, הינו בט חיצוניתמנקודת מ של הקמת מוסדות בהם לומדים לתעודת בגרות, ברי לכל, כי תהליך זה .3.9.6
 תהליך בריא של הבראת חברה והגשמת מטרות תוכנית החומש. 

 
ר דים אשתלמיהעושה דין אחר, ומקשה את דרכם של   אלא מאי, תוכנית החומש במופעה הנוכחי,  .3.9.7

 קדמיה, אגב לימודים לבגרות. ביקשו להקדים תרופה למכה, ולהנגיש את דרכם לא
 

"ניווט  מחייבת תקבל למח"רים,כי דווקא בעלי מוכנות אקדמית אינם זכאים לה קביעה  מעין זו, .3.9.8
ם לתעודת ואין כל תועלת בלימודי ה"בערות משתלמת" , והפנמה של מסקנה כיחדש"סלול ממ

 . בגרות
 

 ית החומש? למל"ג פתרונים. לום לכך כיוונה טיוטת תוכנכ .3.9.9
 

מס שפתיים" ה על רקע מגדרי הינו "מצדיק אפליה: העדר מוכנות אקדמית כרכיב שמיניהנימוק ה .3.10
 אשר אין כל קשר בין האמצעי למטרה. ב ,זהו רכיב החוטא למבחני המידתיות. ו"זריית חול"

 
ה על אפליבהתקיימם, תקום לכאורה, הצדקה ל תוכנית  החומש הגדירה שני תנאים מצטברים אשר .3.10.1

 רקע מגדרי במוסד להשכלה גבוהה.
 

לבין האמצעי המאפשר  ,"קדמיתמוכנות א"ין המטרה לקדם כי אין כל קשר ב ,המשיגות יטענו .3.10.2
 פסולה והפרדה בין המינים. יה אפל

 
פערים אקדמיים המצדיקים תוכנית מיוחדת, הרי שניתן לעשות תוכנית מעורבת  ככל שקיימים .3.10.3

 .האקדמית םהמבוססת על מבחני כניסה המסננים את התלמידים בהתאם לרמת
  

פנימי וחיצוני, ועוד, למועמדים אשר  ניתן ליתן הקלות במבחנים, בדמות תוספת זמן, נרמול ,מו"ככ .3.10.4
 . "מוכנות אקדמית"אינם בעלי 

 
זאת ועוד, ניתן להשקיע במערך חונכות אישית לסטודנטים מתקשים, מערך של כיתות קטנות  .3.10.5

 ועוד.  ,מקדמות
 



 .)!( לקידום המוכנות האקדמית אין כל תרומה ולו כלשהי, ,ה המגדריתלאפלי .3.10.6
 

 אפוא, כי הסיבה הבלעדית בשלה נדרשת הפרדה מגדרית, היא הסיבה התרבותית בלבד.  יוצא .3.10.7
 

כי רק ובניין יש לעקם סולם"  על מנת לבנות"כי לעיתים,  ראה כי  מקבלי ההחלטות הפנימו,נ .3.10.8
 קדמית לחרדים. התחשבות באלמנט התרבותי יקדם הכשרה א

 
כי הסיבה האמיתית הטמונה מאחורי הקמת המח"רים הינה בהכרח הסיבה  ,אם כן, משנוכחנו .3.10.9

חרדי  התרבותית, מדוע ייפלא חלקם של סטודנטים בעלי  מאפיינים תרבותיים ייחודיים ואורח חיים
 מובהק, להתקבל ללימודים במח"רים? כלום יש רלוונטיות כלשהי להישגיהם וידיעותיהם. 

 
במקרה   מסלול  מעבר למוסד אקדמי מעורב,חייבת לא זו בלבד, טיוטת תוכנית החומש, אינה מ .3.10.10

ככל שישנם סטודנטים אשר  אין כל חובה לוותר על האלמנט התרבותי, קדמית.שהושגה מוכנות א
 .  צלח בידם לצמצם את הפער הלימודי והינם ברמה אקדמית נאותה

 
היה או לא היה נתון תחת , נייםוכיכי מוסד הלימודים הת הוא ,התנאי היחידי ללמוד במח"רים .3.10.11

 פיקוח "אחר" של משרד החינוך. 
 

ריק מתוכן ומהווה מס שפתיים  ופעו הנוכחי,של מוכנות אקדמית, במתנאי זה, המשיגות סבורות כי  .3.10.12
תחת רעיונות של צדק מהותי וזכויות יסוד  וחותרסמויה בין שווים, יוצר אפליה פסולה ובלבד. 

 בסיסיות לשווין. 
 

הגבלת היקף הסטודנטים הזכאים להתקבל כחריגים  :הנימוק התשיעי .3.11
 לקריטריון, מהווה עודף רגולציה ופתח לשחיתות. 

נוסף לצבר הנימוקים דלעיל, ברי לכל כי אין צורך להכביר מילים, כי יצירת מגבלה המצמצמת את  .3.11.1
קף אחוז תיאורי אמיתי היקף הסטודנטים הזכאים להתקבל כחריגים לקריטריון, באופן שאינו מש

 ם, מהווה עודף רגולציה ופתח לשחיתות. של חריגי
 

 לאפליה בין המינים ולאפליה על רקע מגדרי ועדתי.   ,תשמש ככלי שרת ,אפשר כי מגבלה זו .3.11.2
 

לפיכך נדרשת הרחבה משמעותית של המגבלה להתקבל כחריג לקריטריון, באופן שהמגבלה תשקף  .3.11.3
 אשר ראוי כי יתקבלו בגדרי החריג.  ,אורי, של אלויאחוז ת

 
 

 סוף דבר:  .4
בר נוכח שפעת הנימוקים המנויים לעיל, כל שכן משקלם המצטבר, הנכם מתבקשים להורות על צ  .4.1

ערוך שינויים משמעותיים בטיוטת תוכנית נכם מתבקשים להמפורטים ברישת ההשגה. כמו כן,  הסעדים
 החומש באופן המתכתב עם המורכבויות שעלו.

 
ל תקופת קיומה שחשיבות  שאים חשובים, כי בגדרי  השגתי לא התייחסתי לשני נו בשולי הדברים יוער,  .4.2

גדרה תינתן בותפורסם תוכנית החומש לציבור.  ותקופת מעבר  מעבר משמעותית, בגדרה תוטמע
"אחר" של משרד החינוך וכי נוך לפיקוח וח משרד החיאפשרות לעבור מפיק ,שוניםתיכוניים למוסדות 

 מעבר זה יחשב רטרואקטיבית כתקף עבור כל תלמידי המוסד בתקופת הביניים. 
 

  כתובת משרדי ומענו לרבות דרכי ההתקשרות עימו מופיעים בכותר השגתי דנן.   .4.3
 

  .גהה מן הדין ומן הצדק להיעתר להשיהא ז .4.4
 

 ד שרה כהן טראב, עו"
                          ________________ 

 ,  ירושלים 12בית הדפוס 
 57087בית השנהב,  ת.ד. 

    Tel:    02-5704646טל:    
  Fax:  02-5838388פקס: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ת להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה "ות-ג"תגובה לתכנית החומש של מל

 החרדית

 האוניברסיטה העברית, ורנה קופרמןא' פרופ

 
. ר שלנו"בארבע השנים האחרונות אני משמשת כסגנית הרקטור באוניברסיטה העברית וראש המח

וקריאה , עם עשרות חרדים ולא חרדיםשיחות  ,רים"על הכרות קרובה עם תכנית המח תמבוסס עמדתי

 .מאמרים ופרשנויות בעיתונות החילונית והחרדית, של מחקרים
 

גם לחרדים וגם למערכת ההשכלה , רים מזיקה מאד"מוצאת את תכנית המח אני: תמצית עמדתי

אקדמית ואין -יש מקום לתכניות נפרדות לחרדים רק עד לסיום המכינה הקדם. הגבוהה בישראל

במקביל להקמת מערך מכינות . תיחת תכניות נפרדות בהשכלה הגבוהה מעבר לנקודה זולאפשר פ

לסייע באופן  --ג "מל-ת"במסגרת האחריות הישירה של ות --יש , אקדמיות ייעודי ואיכותי-קדם

במסגרת  --ויש , נמרץ לחרדים שבוחרים להשתלב בתכניות הרגילות באוניברסיטאות ובמכללות

להציג למקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה עמדה  --ג "מל-ת"רה של ותהאחריות הפחות ישי

ברורה ונחרצת בנוגע לנחיצות לימודי ליבה ובנוגע לאפשרות להקנות לחרדים כלים להשתלבות 

 .דרך מכוני הכשרה מקצועית שלא יתיימרו להציג את עצמם כהשכלה גבוהה שוק העבודהב
 

 .הדיוןואתמקד בשתי נקודות במהות , הנושא מורכב
 
אבל . הנגשה היא אתגר חשוב של מערכת ההשכלה הגבוהה. החרדים מגיעים ללא לימודי ליבה .1

הפער שיש לגשר עליו הוא כה גדול שאסור למערכת ההשכלה , ה החרדיתיבמקרה של האוכלוסי

-ת"בידי ות". השכלה למבוגרים"השכלה גבוהה איננה . הגבוהה להסכים לקחת אותו על עצמה

לפגוע בו . מערך האוניברסיטאות וההשכלה הגבוהה בישראל -קד נכס קריטי ושברירי ג הופ"מל

החרדית בארץ יהיה בגדר הפקרות  היישל האוכלוסואגב כך גם לשתף פעולה עם ההזנחה הפושעת 

כשאינה מלווה , למעשה .רים מציעה מסלול יציאה משנים של הזנחה"תכנית המח, לכאורה. חמורה

, ופקראית באותכנית כזו לא נ, וכיםשרד החינוך לתיקון המצב בגילאים הנמתית של מבתכנית אמ

ה משיגה את מטרתה וגם נותנת לגיטימציה ואפילו היא גם אינ ,וכשהיא ירודה מבחינה אקדמית

 .להמשך המצב הקייםרשמית גושפנקא 
 

א יה החרדית בשלב שבו התועלת היית הזנחת ההשכלה של האוכלוסירים מטפלת בבעי"תכנית המח

שלבוא ור הרי בר. הפוך ממה שהיינו רוצים בדיוק. והעלות למערכת היא הגבוהה ביותר, הקטנה ביותר

ה ז ,בגילאי העשרים, שם אנחנו מתחילים את המכינה שלנו –וללמד את לוח הכפל וסדר פעולות חשבון 

גם ברור שמכל תחנות ההשכלה והחינוך . זה גם לא התפקיד של מערכת ההשכלה הגבוהה. עקום

ההשכלה הגבוהה היא זו שעומדת בסתירה הכי מהותית לעקרונות ההפרדה , במערכת החינוך בישראל

 .רים"המגדרית והמגזרית שהם בבסיס תכנית המח
 

מערכת . איננה חדשה, רבות החרדיםל, השאלה כיצד לאפשר השכלה גבוהה לקהילות מסוימות

בשנות השבעים הוקמה האוניברסיטה . ההשכלה הגבוהה התמודדה עם הסוגיה הזו לאורך שנים

וכך היה , וקובעי המדיניות אז האמינו שהיא הפתרון הראוי והנכון לאתגר, "אוניברסיטה לכל"הפתוחה כ

, ראשית. אז התרחשו שני דבריםו, בשנות האלפיים הוקמו הפלטפורמות החרדיות. 0222עד שנת 

אנשים טובים שרוצים באמת ובתמים לסייע לחרדים להשתלב בשוק ומודאגים שללא פתרונות ייחודיים 

ושפרנסתם כבר תלויה במנגנונים , חברו לסוחרים ועסקנים שמבקשים להרוויח, "החרדים לא יבואו"



לשמר ולהרחיב את המסגרות הנבדלות אלה וגם אלה עושים הכל כדי . שהחלו לפרוח מבוססי ההיבדלות

לא מטפלים , במערכת הפוליטית נמנעים מהחלטות קשות כדי לשמר את הקואליציה, במקביל. הקיימות

ומטילים על מערכת , ממשיכים לפשוע בהזנחה של אוכלוסייה שלמה, בבעיה האמתית של לימודי ליבה

. כבר מושרש ובלתי ניתן לתיקוןכשהנזק , ההשכלה הגבוהה להציל את המצב הרחק במורד הזרם

נמנעת גם רכישה של . חורג מעבר למניעת ידע, כפי שמעידים המורים במכינות ובהמשך המסלול, והנזק

 .הרגלי למידה
 

במקום . כך מצאה מדינת ישראל את עצמה עם מנגנון מפותח של תכניות ומסלולים ייחודיים ונבדלים

ג משתפות פעולה "מל-ת"ות, הנורא ולטפל בשורש הבעיה להסביר למשרד החינוך שיש לתקן את העוול

ג מקבלות ככורח "מל-ת"ות ,לשאוף לתיקון נכון ויסודי של העוובמקום ל, בנוסף. עם המנגנון הזה

הרמה האקדמית בתכניות הנפרדות נחותה באופן : המציאות תכניות נפרדות שממשיכות לפגוע בחרדים

, ים קשרים חברתיים ומקצועיים עם עמיתיהם הלא חרדיםהתלמידים החרדים אינם יוצר, משמעותי

באף מסמך של : סטוריתיבהמשך לסקירה הה. והתוצאה היא קושי גדול בהשתלבות בשוק העבודה

האם תלווה את ההשכלה . ג לא מצאתי התייחסות לעתיד התכנית מעבר לחומש הקרוב"מל-ת"ות

לא ? אחת לנשים ואחת לגברים? לי שתייםאו? האם תוקם אוניברסיטה חרדית? הגבוהה בישראל לעד

 .יודעים
 
יש . משהו מעבר לכך מציעה גםאך , מערכת ההשכלה הגבוהה מציעה הכשרה מקצועית מצוינת. 2

להפרדה המגדרית : רים"זה לאופי הלימודים המוצע בתכנית המחה "המשהו מעבר"קונפליקט בין 

ג "מל-ת"ות. ועוד, לקודי הלבוש, תכניםהלפיקוח על , להדרת הנשים, והמגזרית שבבסיס התכנית

 ןמצידהזה והאם יהיה זה נכון " משהו מעבר"ב  ותעדיין מאמינ ןהאם ה ןלשאול את עצמ ותצריכ

הוא קיים ולא ניתן להתכחש  -השאלה איננה על מידתיות הקונפליקט . להקריב אותו למען ההנגשה

השאלה היא רק על הנכונות של מערכת ההשכלה הגבוהה להקריב אותו למען . אליו או למתן אותו

 .התשובה שלי היא שלילית. ההנגשה
 

החרדים הבאים בשעריה של  מרבית. ההנהגה החרדית עוד רחוקה מאד מהשלמה עם לימודי חול

הם רוצים הכשרה . ההשכלה הגבוהה עושים זאת משום שמצבם הכלכלי מאלץ אותם למצוא פרנסה

, שאנחנו מקנים השכלה גבוההכ .השכלה גבוהה איננה סתם הכשרה מקצועית. מקצועית ותואר אקדמי

לגרות , ת וביקורתיתלהעניק לסטודנטים דרכי חשיבה וכלים לשיקול ובחינה עצמאי שתדליםאנחנו מ

לשוויון , לפלורליזם, ולהיות פתוחים לעולם הגדול, אותם להטיל ספק ולבחון את המציאות בעין פקוחה

עקרון הכפירה בידע הקיים הוא במהות ההשכלה הגבוהה והוא זה שעומד מאחורי פריצות . ולשונה מהם

 .דרך רעיוניות וטכנולוגיות
 

כלה הגבוהה ואכסיומות בסיסיות בתרבות החרדית מלמד אותנו הקונפליקט הגדול בין עקרונות ההש

כפי שאנחנו מבינים אותה וכפי שאנחנו רוצים להנחיל  ,שהקושי של החרדים להשתלב בהשכלה גבוהה

. לא חכמה לפתוח תכניות שמקנות הכשרה מקצועית ולקרוא לזה השכלה גבוהה. הוא מהותי, אותה

וחלקם )שכן יש רבים , היא בעייתית ,תהה והכשרה מקצועיר בין השכלה גבושל הפע, הנקודה הזו

שיטענו שהפער הזה הוא במקרה הטוב חזון ( ג"מל-ת"וחלקם אף בין מקבלי ההחלטות בות, טובים

סיון להכניס אותו לדיון ימה שהופך כל נ, יםאוטופי ובמקרה הרע קשקוש של פרופסורים אליטיסט

ג אחראיות אמורות "מל-ת"וות ,יפלינהצבכל דיס, פער כזה יש: ובכל זאת אסתכן. להסתכנות באליטיזם

 .לפעול לשימורו ולא לטישטושו או להתכחשות אליו
 

מדיניות ההפרדה מנוגדת לערכי היסוד של האקדמיה ובהם ", כפי שמודים גם כותבי תכנית החומש



ההפרדה על האקדמיה להתנגד בתוקף לחלחול של נורמות ". וחשיפה לשונה, שוויון, פלורליזם

הן מחלחלות אל מחוץ . נורמות ההפרדה המגדרית והדרת הנשים בישראל הולכות ומתרחבות. לתחומיה

הנשים . אין כאן שום העצמה. היררכיה ואפליה, מדובר בהפרדה שיש בה חוסר סימטריה. לעולם החרדי

כבר היום אנחנו  .רק לנשים אסור ללמד גברים, בפלטפורמות גברים מלמדים נשים, לראיה .נחותות וזהו

נות ללמד במכינה החרדית שלנו ינאלצים לזרוק לפח קורות חיים של מורות מצוינות לאנגלית המעוני

-ת"גם כאשר ות, כפי שמעיד המחקר. לפעמים בעליל פחות מצוינים, ולהתמקד בפניות ממורים גברים

אין להן כלים לאכוף החלטה , ג מחליטות על תנאים מסוימים לשמירה על רמה מסוימת של הפרדה"מל

מעבר להיצע שונה . השכלה פגומה עצם הלמידה המופרדת מגדרית מייצרת סטודנטים עם, בנוסף. כזו

, סטודנט או סטודנטית שהדרת נשים היתה חלק מהווית הלימודים שלהם, של חוגי לימוד לגברים ולנשים

קיבל השכלה , סטודנט שלא נחשף לדעותיהן של סטודנטיות במהלך דיונים בכיתה. קיבלו השכלה פגומה

כל אלה עומדים בסתירה  --תכנים וקודי לבוש ועוד לא התחלנו לדבר על פיקוח על ה. ולהיפך, פגומה

 .מהותית לעקרונות ההשכלה הגבוהה
 

, חרד החפץ בהשכלה גבוהה. אפיה הפלורליסטי והכפרני של ההשכלה הגבוהה מחדד נקודה נוספת

, ואסור לנו להתפשר בנקודה הזו, כפי שאנחנו מבינים אותה וכפי שאנחנו רוצים להנחיל אותה --שוב 

אין כאן אפילו צו . קריתיההפרדה המגדרית אינה המשוכה הע. על הרבה מאד משוכותצריך לדלג מ

והקבלה של , הצורך לוותר על התמקדות בלימודי קודש, ההיחשפות לתכנים. רק סייג שהשתרש, הלכה

זה נכון . אלה הקשיים העיקריים -- עקרונות הפלורליזם והחשיבה הביקורתית של ההשכלה הגבוהה

ין יה שמוכנה להתפשר בעניאבל האוכלוסי, מודד איתם במסגרת נבדלת עם הפרדהשקל יותר להת

כבר , כפי שנבדק במחקר המלווה. התכנים בשלה להתפשר גם בנושא ההבדלות וההפרדה המגדרית

כיום היו בוחרים למעלה משליש מהחרדים הלומדים בתכניות המופרדות בלימודים בתכניות הרגילות לו 

מוטב להתחיל במספרים קטנים יותר ולתת הזדמנות לפתרון הנכון . שרות הנפרדתלא היתה קיימת האפ

מאשר לכוון אלפים רבים לתכנית שסימן שאלה גדול מרחף על איכותה ושעלולה לדרדר משמעותית את 

 .מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ
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 ' אב תשע"וו 

 לכבוד:

 רביד עומסי, מנהל פרויקט המח"רים

 הוועדה לתכנון ותקצוב, המועצה להשכלה גבוהה

 

תגובה לטיוטת עקרונות מדיניות הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה  הנדון: 

 תשפ"א( -החרדית בחומש הבא )תשע"ז

 

 לברך את מל"ג וות"ת על הפעילות לקידום ההשכלה הגבוהה בקרב האוכלוסיה יראשית, ברצונ

החרדית. קידום השכלה גבוהה בחברה היא יעד מבורך כשלעצמו, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר 

 באוכלוסיות אשר חסמים ואילוצים שונים מקשים עליהן את הגישה אליה.

מסמך המדיניות שבנדון מיטיב להציג את חשיבות המטרה של הרחבת הנגישות של השכלה גבוהה 

בד בבד עם המורכבות הכרוכה בכך, כפי שעולה גם מהעקרונות ברמה גבוהה לאוכלוסיה החרדית, 

 המנחים לאורם נכתב:

 הרחבה כמותית 

 הדגשת מימד האיכות האקדמית 

 מכוונות לצרכי המשק והציבור החרדי 

 רגישות לערכי יסוד 

מסמך המדיניות מציע מבחר כלים ומנגנונים לקידום עקרונות אלה. בתוך כך נזכר גם שמה של 

, הפתוחה בהקשר של אפיקי מעבר. כמוסד ייחודה בנוף ההשכלה הגבוהה בישראל האוניברסיטה

האוניברסיטה הפתוחה מציעה אפשרויות רבות בנוסף לאפיקי מעבר, בכל הקשור ללימודים 

יכולתה של האוניברסיטה הפתוחה לתרום להרחבת מקד בתגובתנו בחרנו להתאקדמיים לחרדים. ב

 וך קידום ארבעת העקרונות שצוינו לעיל.נגישות ההשכלה הגבוהה לחרדים ת

ככל אוניברסיטה, גם ייעודה של האוניברסיטה הפתוחה הוא קידום הידע והדעת באמצעות הוראה 

ומחקר ברמה גבוהה ומוקפדת. ייחודנו בכך שאל שני יעדים אלה, נוסף יעד חברתי במהותו: הנגשת 

ניברסיטה הפתוחה אשר פותחו כדי ההשכלה הגבוהה לכל אדם באשר הוא. מנגנוני ההוראה באו

לקדם יעדים אלה, מבוססים על מודלים של הוראה מרחוק ולמידה עצמאית ומשמשים בהצלחה מזה 

. להלן הצגה כללית של 1שנים רבות גם לקידום ההשכלה האוניברסיטאית בקרב האוכלוסיה החרדית

קידום בכלי משמעותי  מאפיינים מרכזיים של מנגנוני האוניברסיטה הפתוחה היכולים להיות

העקרונות והיעדים שנוסחו במסמך המדיניות של מל"ג ות"ת להרחבת הנגישות לחרדים בחומש 

 הקרוב:

                                                 
1
פי -על "(;061)"פרוייקט  6112: קבוצה ראשונה )בארץ( של חרדים למדה באו"פ כבר בשנת  לשם דוגמא 

 סטודנטים חרדים. 0,3,2נתוני הות"ת בשנת תשע"ד למדו באוניברסיטה הפתוחה 



 

וגדר במונחים של שנות לימוד. אינו ממבנה הלימודים באוניברסיטה הפתוחה  – מודל הוראה גמיש

נמדדת בהיקף הקורסים , ומידת התקדמותו קצב הלימוד נקבע על ידי הסטודנט ובהתאם לאילוציו

כגון משפחה  שיטה זו מתאימה במיוחד לאוכלוסיה המאופיינת במחויבויות הנצברים לזכותו.

. יתרה מכך, המסגרת הגמישה ינן מאפשרות לימודים "במשרה מלאה"שא ולימודים תורניים,

פעמים רבות  מאפשרת להתחיל בלימודים אקדמיים, כבר במקביל ללימודי ההכנה הנדרשים

ב את הלימודים האקדמיים עד להשלמת לעכ, וזאת ללא צורך רדים המעוניינים בתואר אקדמילח

  שנת מכינה.

הלימודים באוניברסיטה הפתוחה מבוססים על שיטת הוראה מרחוק  – ם להנגשת ההוראהמנגנוני

ד ולמידה אישית המאפשרת לכל סטודנט ללמוד על פי תנאיו האישיים. כחלק משיטה זו חומרי הלימו

בקורסים תוכננו והופקו כאמצעים ללמידה עצמאית, אם בדפוס ואם באמצעים דיגיטליים שונים. 

יחד עם בנוסף, האוניברסיטה הפתוחה משלבת בקורסים טכנולוגיות מתקדמות להוראה מרחוק. 

)שיעורים( האפשרות ללמידה עצמאית, מוצעים לסטודנטים המעוניינים בכך גם מפגשי הנחיה 

במבחר שעות. עשרות מרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה ברחבי הארץ, ומתקיימים בה

ים אלה ללימודי חרדים היא כפולה: ראשית, הם תורמים לגמישות שתוארה לעיל, כלהמשמעות של 

 –ואף מוסיפים עליה שכן למעשה האוניברסיטה אינה "כופה" על הסטודנט מסגרת לימודים יחידה 

שמרנית או משלבת. לסטודנט החרדי )כמו גם לסטודנטים אחרים( החופש לבחור לעצמו בעצמו את 

אם עצמאי, ואם בכיתת לימוד, ואם בשילוב של השניים ; שנית, הכלים  –אופן הלימודים המתאים לו 

, ומטלות הסטודנט הם חומרי הלימוד שכן, איכות אקדמית ברמה גבוהה ואחידההנ"ל מבטיחים 

  ה.דים לכל הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחאחי

גמישות כשלעצמה אינה מספיקה ולסטודנטים רבים, מכל מגזר שהוא, נדרשת מערכת  – תמיכה

תומכת שתסייע להם להתנהל בתוך מערכת המציעה מגוון אפשרויות, ולמקסם את התועלות שבהן. 

מערך של הדרכה בכישורי למידה, וכן מערך של ייעוץ בשל כך, פועלים באוניברסיטה הפתוחה 

אקדמי המסייע לסטודנטים בבניית תכנית לימודים המותאמת לשאיפותיהם ולאילוציהם תוך מילוי 

בנוסף למנגנוני התמיכה הוותיקים, מקימה הדרישות האקדמיות של קורסים ותכניות לימוד. 

בניית המערך נעשית  לסטודנטים חרדים. ההאוניברסיטה הפתוחה בימים אלה מערך ליווי ותמיכ

של שילוב חרדים בתחומי חברה שונים, ובהם השכלה  נושאתוך שיתוף פעולה עם בעלי מומחיות ב

מתן אקדמית. המערך מיועד לקדם את ההשכלה האקדמית בקרב חרדים החל בשיווק, עבור ב

שוק ראת השתלבות בלק ייעוץסטודנט במהלך לימודיו באוניברסיטה וכלה בלליווי מעטפת 

 תעסוקה.  ה

בעידודה ובהמלצתה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה  – אפיקי מעבר

והאוניברסיטאות המקיימות לימודים לתואר ראשון בארץ אפיקי מעבר המסייעים להרחבת הנגישות 

ים גבוהים, להתחיל מעבר מאפשרים לסטודנטים שביכולתם להגיע להישגהאפיקי  לאוניברסיטאות.

לעבור לאחר מכן ואת הלימודים לתואר ראשון במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, 

לפקולטות שונות באוניברסיטאות האחרות, ולהתקבל אליהן על סמך ההישגים באוניברסיטה 

 אפיקי מעבר משמשים חרדים רבים כשער כניסה לעולם האקדמי. הפתוחה.
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 הקדמה .א

הגשנו עתירה לבג"ץ כנגד היבטי  ת לחרדים עברו כארבע שנים. במהלכןמאז התחלנו לעסוק בנושא ההשכלה האקדמי .1

נתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים, בג"ץ כידוע, . האקדמיות לחרדיםות תכניבהאפליה והפגיעה בכבוד האדם ש

 )להלןוות"ת  ת החומש החדשה, החל משנת תשע"ו, המועצה להשכלה גבוההתכנישעל פיה טרם אישור או דחיית 

רית יספקו מידע יסודי ומקיף על פעילות המח"רים ועל צביון ההפרדה המגד( ג"מלכ  , למען הנוחות,נתייחס לשתיהן

 ת חומש לשנים הבאות, ויפתחו את שני אלה לתגובות הציבור. תכני יגבשובהם, 

הפרדה בין המינים באקדמיה נוגדת זכויות יסוד ועקרונות יסוד במשפט הישראלי, וכן נחזור ונטען כי בדברים שלהלן  .2

, יוצרת "אדוות" של את טיבם ומהותם של לימודים אקדמיים. מתכונת לימודים זו, מלבד היותה פסולה כשלעצמה

 אפליות נוספות. 

מידע חלקי, על חמש השנים הראשונות, מחייב מסקנות שונות  על אף שהואשהמידע שסיפק המחקר, נטען עוד  .3

הפרדה מגדרית בלימודים היא פסולה . (התכנית –)להלן  בתכלית מאלה שהסיקו מעצביי תכנית החומש החדשה

ת, הרי אם נקבל את גישת מל"ג לפיה הפרדה בכיתות בלבד היא לגיטימיחוקית ובעייתית מבחינה ערכית. אך גם 

 בדרישות המל"גהצליחו לעמוד  לא והמכללות המלמדות חרדים האוניברסיטאותשחמש השנים שחלפו מלמדות ש

)דרישות שמל"ג הציגה למוסדות האקדמיים במהלך החומש  ולשמור את ההפרדה המגדרית בגדרות מצומצמות

תכנית מרות הוראות מל"ג והתחייבויותיה. לפי הל. ההפרדה נותרה כשהיתה מבחינת צביונה ראש(הראשון ולא מ

 ח"ריםבמ ראשית, היקף הלימודים -לפחות בארבעה מישורים מאיימת להתרחב ההפרדה המגדרית החדשה, 

ות הלימוד ובמוסדות הבלתי מתוקצבים עתיד לגדול; שנית, צפויה זליגה של לימודים בהפרדה מגדרית למוסד

ת ומתן אפשרות גם לסטודנטים שאינם חרדים במובהק לקחת בה תכנישלישית, צפויה התרחבות של ה הכלליים;

בנוסף, הבטחות תכנית החומש  לתארים שניים. חלק; ולבסוף, ישנו חשש ממשי שהלימודים בהפרדה יורחבו גם

ת החדשה הדרתן של תכניוא, כיוון שלפי ההחדשה לשמור על שוויון ההזדמנויות בעבודת המרצות הן הבטחות שו

 המרצות מכיתות הלימוד של הגברים רק תתרחב ותתקבע כמציאות לגיטימית. 

אפילו להצדיק אותה כפשרה היא פסולה באופן עקרוני, לאור ממצאי המחקר לא ניתן המגדרית על אף שהפרדה  .4

 המח"רים לא השיגו את יעדיהם המספרייםחיונית לצורך השגת יעדי השילוב של חרדים באקדמיה ובשוק העבודה. 

למחקר( ולהגדיל את שיעור  19ומתקשים לרשום סטודנטים חדשים )ע'  הם מתאפיינים באחוז נשירה גבוהו

לא הביאה לשינוי , ת המח"ריםתכנית החומש, שבליבה תכני, ". כאמור במחקר המלווה(21הסטודנטים הגברים )ע' 

איננה זהה  (. רמת הלימודים בחלקה6בקצב הגידול של הסטודנטים החרדים לעומת השנים שקדמו להפעלתה" )ע' 

כן על אילו -. לא ברור אםכמצופה , ובוגריהם אינם מצליחים להשתלב בשוק העבודה(29)ע'  לזו שבאקדמיה הרגילה

. תמיהה זו הופכת עמוקה יותר לאור העובדה בגישתה בתכנית החומש הראשונה בוססת הדבקות של מל"גמ נתונים

  בודה נובע מצביון הלימודים הנפרד. שהמחקר מצא שאחד מהכשלים של הסטודנטים החרדים במציאת ע

ה שהוגשה בעניין המח"רים היו מעורבים בעתיר , פרופ' נתי ליניאל, עו"ד חגי קלעי, וד"ר יופי תירושהחתומים מטה .5

 (.  667/14ץ )בג"

 המישור העקרוניהפרדה מגדרית:  .ב

 למידה בהפרדה מגדרית כשלעצמה

מתקיימים בהפרדה בין ובמכללות הבלתי מתוקצבות,  , בפלטפורמותבמח"ריםהאקדמיים לחרדים, הלימודים  .6

הפרדה בכיתות הלימוד.  –המינימלית ביותרגברים לנשים. בהמשך נדון בצביון ההפרדה, אך כרגע נתמקד בהפרדה 
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בהגדרה, מסגרות נפרדות הן מסגרות חשודות באפליה. לצורך הצדקתן כחוקתיות יש לעמוד במבחנים משפטיים. על 

לא ניכנס לנבכי הטיעון החוקתי,  ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ומידתית. מדינתבהתאם לערכי ההפרדה להיות 

הפרדה בלימודים האקדמיים . די לומר ש, ואנו עומדים על כל האמור שם"ץ המצויה ברשותכםהמפורט בעתירתנו לבג

איננה צולחת מבחנים אלה. במקרה הנוכחי, אין לדבר על "נפרדות אך שוות". ישנן היבטים קשים של אפליה  לחרדים

תרבותית ודתית איננו  של הסטודנטיות החרדיות, אפליה הנובעת מן ההפרדה. מלבד זאת, גם הטיעון של התאמה

 האוכלוסייה של והפרקטיקה האמונה בליבת נמצאים אינם יכול לעמוד כאן, כיוון שהלימודים האקדמיים

 . הרלוונטית

, בענייננו לשוויון הזכות מקור כי נזכיר, בעתירה שניתן המפורט מההסבר לגרוע ומבלי, האוזן את לסבר מנת על .7

 בהמשך. וחירותו האדם כבוד: יסוד מחוק נגזרת לשוויון נשים של זכותן, ובראשונה בראש. מרכזיים חוקים בחמישה

(, ומרצות מנהלה לעובדות הנוגע בכל) בעבודה הזדמנויות שוויון בחוק פרטני באופן עוגנה לשוויון נשים של זכותן, לכך

 לצד. ציבוריים ומקומות שירותים, במוצרים הפליה איסור וחוק(, לסטודנטיות הנוגע בחוק) הסטודנט זכויות חוק

 . גבוהה להשכלה המועצה לחוק א17 בסעיף עוגנה האקדמי בתקצוב השוויון חובת, זאת

, ולמעשה, בשוויון פגיעה בגדר היא מגדר בסיס על הפרדה של קיומה שעצם מחלוקת להיות יכולה לא, זה בהקשר .8

 חרדים שילוב של התכלית נוכח, מידתית היא בשוויון הפגיעה האם היא להתעורר שיכולה היחידה המשפטית השאלה

 .בישראל העבודה בשוק

, זה כשל. העבודה בשוק חרדים בשילוב, האינסטרומנטלי במישור, תתכניה של בכשל בהרחבה נדון העוקבים בפרקים .9

 (. המפלה הפרקטיקה של השולית העלות למול השולית התועלת) השלישי המידתיות במבחן עניננו, המשפטית בשפה

 .פחותה שפגיעתו האמצעי, קרי, השני המידתיות למבחן באשר בפסיקה ששורטטו בגבולות להתמקד נבקש, זה בחלק .10

 בסיס על להפרדה בדומה) מגדר בסיס על להפרדה הנוגע בכל, שיקבע מנת על, בפניכם המצויה, בעתירה שפורט כפי .11

 .משנה מבחני בשלושה לעמוד הפרקטיקה על, פחותה שפגיעתו באמצעי שעסקינן( ב"וכיו מינית נטייה, לאום, גזע

 המופרד מהמסלול היציאה זכות את כולל נטריותוהוול עקרון – נטריותווול של בתנאי לעמוד הפרקטיקה על, ראשית .12

 במוסדות נשים של בזכויות בפועל פגיעה נגרמת שלא המבטיח הרשויות של אפקטיבי פיקוח גם כמו, העת בכל

עקרונות אלה אינם נשמרים. כפי שנראה בהמשך, אין פיקוח,  .שלהן האפקטיבית היציאה בזכות או, המופרדים

 ובוודאי שלא פיקוח אפקטיבי, נגד הפגיעה בזכויות נשים, או מאמצים להבטיח את זכות היציאה האפקטיבית שלהן. 

" נפרד"ה על הפחות לכל, משמע – המופרדים השירותים של שוויונית אספקה של בתנאי לעמוד הפרקטיקה על, שנית .13

, חרדיות נשיםלו חרדים לגברים אפשרויות לימוד אותן את אין כיום, בהמשך שיפורט כפי. "שווה" גם להיות

 .לשוויוניים להידמות מנסים לא אפילו הנפרדים והמסלולים

צריך להיות , היקף ההפרדה משמע. הקבוצה של התרבותית האוטונומיה לליבת מוגבלת להיות ההפרדה על, ושלישית .14

 את להרחיב התרבותית האוטונומיה בשם ניתן ולא, הקבוצה של התרבותית האוטונומיה לליבת ורק מוגבל אך

אין חולק כי לימודים אקדמיים אינם מצויים בליבת האוטונומיה . הציבורי המרחב אל וההדרה ההפרדה פרקטיקות

 התרבותית של החרדים. 

ות תכניוה , הפלטפורמותשכל נימוקיה עודם יפים לענייננו, וכפי שיפורט להלן, מסלולי המח"רכפי שהוסבר בעתירה,  .15

 אינם עומדים באף אחד מהתנאים האמורים.  הבלתי מתוקצבות לחרדים
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ות האקדמיות הייעודיות תכניב בלבד, בכיתותהפרדה  – "מרוככת"למידה בהפרדה מגדרית 

 לחרדים

שאיננה עוצרת בכיתה,  בהפרדהמסלולי החרדים מתקיימים הלימודים ברובם המכריע של , לבג"ץ כפי שעלה בעתירה .16

תוך  הפרדה בזמן ובמרחב, פגיעה בכבוד האדם של סטודנטיות –הפרדה מגדרית קיצונית אלא מתפרשת מעבר לה אל 

הגשת העתירה לבג"ץ החלה לעסוק בצביון ההפרדה ובעקבות הנחת ממצב זה, -מל"ג שותפה לאי, ועוד. ניטור לבושן

אין פסול, בכיתות . עמדתה של מל"ג היא כי בהפרדה מגדרית )אך לא במכללות הלא מתוקצבות( המגדרית במח"רים

, וכך גם פיקוח על צניעותן של אך הפרדה מגדרית קיצונית יותר )בבניינים, בשעות הלימוד לכל מין וכו'( היא אסורה

 (. 3.3.2015ראו למשל החלטת מל"ג מיום ) הסטודנטיות

לא היה כיסוי עד כה, וקשה לראות כיצד יהיה לה  ות האקדמיות לחרדיםתכניה שלא תהיה הפרדה קיצונית בלהבטח .17

יותיה, מכאן למרות הנחיות מל"ג בנושא, המחקר מצא שמל"ג נכשלה באכיפה של הנחאן ואילך. כיסוי מכ

אין זה פלא שההנחיות לא . וקשים, אכיפת צניעות בקמפוס, וכוליסדרי הפרדה נם השהלימודים עדיין מתקיימים ע

משמעיות -הפרדה רק בכיתות ולא בקמפוסים או בבניינים, נדרשות הוראות חדמציאות של על מנת להגיע לקוימו: 

ות תכניילו בנפרד. הוראות כאלה יורו לו א בוהה והן עוסקות בכל מוסד ומוסדשל מל"ג, שרמת הפירוט שלהן ג

. הוצאת הנחיות בעלמא אין בכוחה לעקור קמפוסים ממקום ומה לוח הזמנים המצופה לכךובניינים עליו לאחד, 

אין למיטב ידיעתנו מלבד זאת נדרשות סמכויות אכיפה ויכולות אכיפה ש. או לשרש סדרי חיים בקמפוסים מושבם

איסור על כגון  קונקרטייםהסטודנטיות מצריכה צעדים  בדומה, כוונה נחושה להפסיק את ניטור הצניעות שללמל"ג. 

על קוד של צניעות, או איסור על התניית כניסה לשיעור או לבחינה ברמת הצניעות של  החתמת סטודנטיות

 זה בהנחיות, ואין פלא שהן לא קוימו.כל מ לא מצאנו דברהסטודנטית. 

ות, סנקציה שהסבירות תכניכולות אכיפה מלבד סגירת למל"ג אין סמכויות, תקציב או י במישור הצופה פני עתיד, .18

לות"ת יש אמנם יכולת ענישה תקציבית ביחס למוסדות . שתופעל בשל צביון ההפרדה המגדרית היא אפסית

המתוקצבים, אך למעלה ממחצית המוסדות האקדמיים לחרדים אינם מתוקצבים, מה שמותיר אותנו עם כשל 

 אכיפתי מטריד. 

מקום שבו המוסד האקדמי  לראות בדרישה להפרדה רק בכיתות דרישה לא קוהרנטית ולא ריאלית:יש יתרה מזו,  .19

סומך את ידיו על הלגיטימיות של הפרדה בין המינים, אין לצפות שהסטודנטים )או המנהיגות התורנית המלווה את 

ת להפרדה בכיתה, מדוע שלא לצפו מצד החרדים המסלולים( לא יצפו ויידרשו תנאים קיצוניים של הפרדה. אם נכון

תהיה שמירה על גדרי צניעות גם במרחבים אחרים של הקמפוס? במלים אחרות, קו פרשת המים חייב להיות איסור 

בספריה או  יפסול הפרדההפרדה מגדרית באשר היא, כיוון שאין כל עקרון מארגן שיצדיק הפרדה בכיתה אך 

 בקפיטריה. 

ההפרדה המרוככת איננה מרפאה פגמים נוספים של אפליית סטודנטיות חרדיות. : ות הלימודתכניפערים בהיצע  .20

(, אין אף 49-50. לפי הנתונים המובאים במחקר )ע' ות המוצעות לגברים ולנשיםתכניבראש ובראשונה, הפערים בין ה

ף אישה שלומדת גבר שלומד סיעוד, אין אף אישה שלומדת מתמטיקה, אין אף גבר שלומד שפה וספרות אנגלית, אין א

הנדסת מכונות או אלקטרוניקה, אין אף גבר שלומד ריפוי בעיסוק ועוד. מלבד אי השוויון בגישה להשכלה גבוהה, 

מנציחה את הסגרגציה התעסוקתית )מקצועות צווארון ורוד( שהממשלה מנסה להילחם  במקצועות הלימודההסללה 

בה באמצעות גופים כמו נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ובאמצעות חקיקה, ואף המל"ג מנסה לעשות זאת 

המגדרית באמצעות עידוד נשים )לא חרדיות( ללמוד מדעים מדוייקים ומדעי החיים. אינדיקציה לתוצאות ההסללה 

מהווים פערים אלה בנגישות לתכניות לימוד (. 52לפי תחומי לימוד היא נתוני פערי השכר המובאים במחקר )ע' 
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-א"עאפלייה חוקתית ואפליה הנוגדת את חוק איסור הפליה במוצרים, שירותים, ובכניסה למקומות ציבוריים תש

ת תוצע לשני תכניברורות, לא ניתן להבטיח כי כל "מסיבות כי  19.6.2016מיום אלינו תשובתכם במכתבכם  .2000

מדובר בשאלה של התשובה לפיה  ים מכל מגדר" איננה תשובה קבילה.המינים ללא תלות בביקוש ובמספר הנרשמ

ביקוש הוא עניין  ברי כי ,במישור העובדתי. כאחד משפטיתעובדתית ומבחינה  איננה מניחה את הדעתהיצע וביקוש 

וניתן יהיה לבחון האם ישנו רצון בכך. המצב כיום, במישור העובדתי,  שים לימודי הנדסת מכונות: הציעו לנשל היצע

הוא שמסלולי לימוד מסויימים אינם פתוחים כלל לרישום של נשים ואחרים אינם פתוחים כלל לרישום של גברים 

במישור המשפטי, . היה ביקוש()ולמעשה, למוסד האקדמי אין היתר ללמד את התחום בכיתות לשני המגדרים אף אם י

פגמי האפליה כפי שהיא מקצת מלרפא על מל"ג , )ולהיפך( ים למקצועות לימוד "גבריים"שמצד נזהה  ביקושגם ללא 

לסבסד ולדאוג לפתיחתן של כיתות נשים גם אם יש  חובתה המשפטית והמוסריתולמלא אחר מחוייבת על פי חוק, 

כפי שהוסבר לעיל, התנאי שהמסלולים יהיו שווים וזהים . ת המוצעת לגבריםתכניסטודנטית אחת המעוניינת ללמוד ב

בהקשר זה נוסיף ונציין כי יהיו מסלולים נפרדים בגדר אפליה.  בהיצע שלהם הוא עקרון היסוד שבלעדיו לעולם

דה, לכל מושכלות ראשונים ש"זכויות אדם עולות כסף" וכך גם זכויות האישה. מי שבמקש ללמד לימודים בהפר

 הפחות חובה עליו לספק את השירות באופן זהה לגברים ונשים )וברי כי מדובר בתנאי הכרחי אך לא מספיק(.

כנית צורה נוספת של אפליה שנולדת מן ההפרדה היא האפליה בתמיכות הכספיות: לפי ת: פערים בתמיכות הכספיות .21

בין השאר, בהיותן זכאיות למילגות על בסיס דירוג  , המתבטאות,החומש, יבוטלו הפערים במילגות בין גברים ונשים

הוא נמוך יותר מזה שבחרו הגברים המקצוע שבחרו  גמקצועי רק אחרי שכל הגברים קיבלו את המילגה, ועל אף שדירו

בתשובתה לעתירה מל"ג איננה אומרת במפורש שאין אפליה בין גברים לנשים בקבלת מילגות, . למחקר( 31הנשים )ע' 

ין מנוס אתירה(. לתשובת מל"ג לע 113נהנות מן המלגות יותר מאשר גברים )סעיף יה נוצר רושם שנשים אך מדבר

 נותר לתמוההיתה לכל הפחות לא מדוייקת. כשנה וחצי לאחר הדיון בעתירה,  עתירהמלהסיק מכך שתשובת מל"ג ל

להיבטים נוספים של בעייתיות בתכנית. , עניין שאיננו מפורט בתמיכות מה בכוונת מל"ג לעשות כדי לרפא פערים אלה

 בתמיכות )לעומת אוכלוסיות אחרות( התייחסנו בעתירתנו ולא נחזור עליהם כאן. 

בהקשר זה נציין כבר עתה כי בניגוד להסכמות, ובניגוד לכל נורמה של מנהל תקין, מל"ג פרסמה את השימוע הציבורי  .22

ו, כפי שנדון בעתירה הקודמת, סביר שתגלה היבטים נוספים ת תקציבית זתכנית התקציבית הנלוות לה. תכניללא ה

, למול קבוצות מוחלשות אחרות שאינן נהנות מתקציבים כה ות האקדמיות לחרדיםתכנישל האפליה המגולמת ב

 משמעותיים לשם שילובם בהשכלה הגבוהה.

מל"ג רפא את פגמי האפליה המגדרית, אך בכיתות בלבד לא ילהפרדה הפרדה צמצום הלסיכום נקודה זו, לעמדתנו,  .23

בהיעדר  . למל"ג אין כל כלים להצליח בצמצום צביון ההפרדה,המובטח למינימוםבתיחום ההפרדה אפילו כשלה 

לבסוף, אפילו . ובהיעדר הגיון פנימי לריסון ההפרדה דווקא מחוץ לכיתה וסנקציות לאכיפת נהליה סמכויות, משאבים

רית, נוספות הנובעות מעצם ההפרדה המגדבגדרי הכיתה בלבד, יש לרפא אפליות  שמתקיימתאם נקבל הפרדה 

 כניות הלימוד ולמילגות. ובעיקר כאלה הנוגעות להיצע ת

 

 קמפוס האםבהפרדה בכיתות בלבד,  –למידה בהפרדה מגדרית "מרוככת" 

את , מתוך שאיפה לקרב קמפוסי האםבכיתות חרדים בהפרדה מגדרית  לתקצב ולעודדכנית החומש מציעה ת .24

לרעיון שונים מהם, לקרבם למעבדות, ספריות ופעילות קמפוסית. ולחשוף אותם לעולם ולסטודנטים  הסטודנטים

 מבחינה משפטית. לגיטימילא שגוי מבחינה אינסטרומנטלית והוא  מעמיק יותרבל במבט , אראשוני הזה יש קסם

, בעוד בקמפוסי הליבה נפרדיםודנטים החרדים בלימודים מהסט %30אינסטרומנטלית, אין סיבה לשאוף לשלב  .25

יותר( מוכנים להשתלב באוניברסיטאות ובמכללות  שהמחקר מעלה שסטודנטים אלה )ואף בשיעור מעט גבוה
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)כך גם ממליץ  עשות כן, אין סיבה שלא לעודד אותם לככל סטודנט מוכנים ללמוד חרדים. אם ללא הפרדה הרגילות

נחשונים בהם ילמדו השנים ש מספריגדלו אחרי מספרים אלה צפוי שבנוסף,  . (36הסטודנטים, ע' המחקר, לגבי חלק מ

מוטב להתחיל בקטן . לפיכך, הדרך הנכונה היא לשלב את המוכנים להשתלב ולהימנע מהפרדה בקמפוסים .שבחבורה

להשתלב בשוק העבודה, והן מבחינת סיכוי גבוהה יותר, הן מבחינת שיפור ה לימודיםהן מבחינת רמת  ובאופן נכון

מלבד זאת, . להעדיף מספרים גדולים של סטודנטים, ברמת לימוד ותנאי לימוד בעייתייםמאשר  היעדר ההפרדה,

עבור סטודנטים חרדים לא מצביעים על כך ש , מניסיונם של האוניברסיטה העברית ושל הטכניון,הנתונים בשטח

לפני שיוצאים . בלימודים מעורבים האקדמיי לצאת למסע אקדמית נפרדת כד-יש סיכוי טוב שדי במכינה קדםמעטים 

הפרדה שיש לה , יש לבחון תחילה את האפשרות להסתפק בהפרדה במכינה בלבד, בתכנית פעולה כה משמעותית

העובדה שלא נוסו אפשרויות אחרות, של שילוב . את הרקע ההשכלתי של החרדיםרציונל מסויים כיוון שהיא תואמת 

ויתרה  ג"מלהסטודנטים החרדים בקמפוסים הרגילים, שומטת את הקרקע תחת הטענה כי מדובר באמצעי חיוני. 

 .להעביר את הקו סמוך ליציאת החרדים לשוק העבודה המראש על האפשרות הזו ובחר

, סוף לתחימה המגזרית הנוקשהמשמעותה המעשית היא למוסדות להשכלה גבוהה בנוסף, הכנסת הכיתות הנפרדות  .26

זכאי לחריג של  פי ההגדרה הקשיחה שנבחרה המתיחסת לכאלו הנדרשים לתגבור לימודי-על לפיה רק הציבור החרדי

לא תאפשר בקרה ותחימה של אוכלוסיית המורשים ללמוד  הקמפוס הכלליהפרדה בכיתות בתוך לימודים בהפרדה. 

היכנס , יוכלו בקלות ל)למשל חרד"לים או דתיים לאומיים( לא הוכרו כחרדיםסטודנטית ש דנט או. סטובהפרדה

לשמור עליהם בקפדנות,  מחוייבתשמל"ג  המגזריים שמוע את אותו שיעור בכיתה המופרדת. בכך ייפרצו הגדרותל

  . לפי הצהרותיה

תגרום לזליגת ההפרדה מעבר לגדרי הכיתה הכנסת הסדרי לימוד נפרדים מגדרית לקמפוס שקיים חשש ממשי , לבסוף .27

. רק לפני חודשים אחדים שמענו על דרישת סטודנטיות דתיות בלבד והפיכת הסדרי הפרדה לחזון נפרץ בקמפוסים

, ובאוניברסיטת בר אילן מנעו כל שירה הסיוםבאוניברסיטה העברית שתוצב מחיצה כדי שיוכלו לרקוד במסיבת 

 יתבקשו התאמות של הפרדה מגדרית. סביר מאוד להניח שבמהרה וע שירת נשיםבטקס יום הזכרון על מנת למנ

כך, במקום שהסטודנטים החרדים ילמדו עם הסטודנטים גם בטקסים, כנסים, מרחבי לימוד בספריה ועוד.  בקמפוס

במוסדות תופעה חדשה, שלא נראה כמותה  מל"ג מציעה למסד –הצהירו שהם מוכנים  שחלקםהאחרים, כפי 

אין , של כיתות נפרדות לנשים ולגברים בתוך הפקולטות והחוגים הקיימים. נאמר שוב: להשכלה גבוהה בעולם הנאור

הקמפוסים  כל בסיס במחקר האמפירי שמצדיק מיסודה של תופעה נוספת של הפרדה מגדרית, הפעם בתוך

  המרכזיים.

הם בכל לב ובכל פה. למשל, הקצאת מקום גדול נדגיש כי יש סוגים רבים של התאמות תרבותיות שאנחנו תומכים ב .28

או החמרת הכשרות בצומות שהציבור החרדי נוהג לפיהם, התחשבות , וניברסיטאותאיש כיום ביותר לתפילה ממה ש

יש למתוח בהסדרים שסופם התפתחות נורמות של הדרת נשים של התאמות והנגשות את הקו בקפיטריה. אבל 

 . בקמפוסים ומחוץ להם

אמצעי של ריכוך הבידול המגזרי, לדעתנו  קמפוסי הליבהלסיכום, בעוד שמל"ג רואה בכיתות חרדים וחרדיות בתוך  .29

ויפתח אפשרות ללימודים  ובמכללות מדובר באמצעי בעל אפקט הפוך בתכלית, שימסד הפרדה גם באוניברסיטאות

של סטודנטים חרדים  המשמעותיתוזאת תוך התעלמות מנכונותם  –בהפרדה מגדרית גם לאוכלוסיות לא חרדיות 

 ללמוד לימודים רגילים.

 אפליית מרצות

אמירה זו היא כי לא תהיה פגיעה בשוויון ההזדמנויות של המרצות.  מציינת מספר פעמיםכנית החומש החדשה ת .30

 . ריםכל עוד מרצות אינן מורשות ללמד בכיתות הגב משמעות ונטולת משפטי בסיס חסרת
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כי אינכם רואים במניעה ממרצות ללמד בכיתות  השבתם לשאלת ההבהרה שלנו, 19.6.2016במכתבכם אלינו מיום  .31

, כיוון ששיעור הסטודנטים החרדים הוא שולי בהיקף הפעילות של הגברים משום פגיעה בשוויון ההזדמנויות שלהן

נוגדת את העקרונות הבסיסיים של חוקי שוויון מאכזבת, כיוון שהיא מפתיעה ו עמדה. זוהי או המכללה האוניברסיטה

במיוחד היא מאכזבת כשהיא באה מפיה של רשות שאמונה על שוויונן של נשים באקדמיה ההזדמנויות בעבודה. 

 בכלל, ושל חברות סגל בפרט. 

ף הפעילות של המוסד יחס להיקבמישור הפגיעה הממשית בפרנסתה של המרצה, הטענה שמדובר בפגיעה זניחה ב .32

המכונות שבמפעל,  100או של כל מרצה נתונה איננה עומדת. הדבר משול למפעל שמודיע לעובדות שלו שמבין  האקדמי

בו ברגע מכונות עליהן הן יכולות לעבוד,  97על אף שנותרו . בשל היותן נשיםמכונות  3הן לא יכולות לעבוד רק על 

פוקה נמוך יותר למעביד, גמישות נמוכה יותר בהצבתן בתפקידים שונים הופכות העובדות לבעלות פוטנציאל ת

 ובהתקדמות במפעל. מה יקרה אם העובדת תקודם למנהלת, ותצטרך להסביר לעובד תחתיה איך להשתמש במכונה

ה תתפנה משראשר אז מוטב לא לקדם עובדות לתפקיד ניהולי. מלבד זאת, כ ,ואי נעימות? זה הרי ייצור סיבוך 2מס' 

עסיק יעדיף את העובד ברור שהמ ,של המיון במפעל והמעסיק יתלבט בין מועמד או מועמדת שהגיעו לשלב הסופי

לעובדים הגברים במצב כזה, . יתרה מזאת, , כיוון שלו פוטנציאל התפוקה הגבוה יותריכול לעבוד על כל המכונותש

האנלוגיה לחיי  פש הבחירה של העובדות מצטמצם.יש גמישות גדולה יותר לבחור על אילו מכונות לעבוד, ואילו חו

ואכן, כבר היום ישנן עדויות ברורות לכך שלא שוכרים מרצות בדיוק בגלל שאינן הקמפוס ולהעסקת מרצות ברורה. 

    האמירה שמדובר בפגיעה זניחה בשוויון בעבודה היא חסרת יסוד. מכאן שיכולות ללמד גברים. 

לא יכולה להיכנס  הרעיון שמרצה ולי, שאיננו פחות חשוב מזה המעשי.הסימבבמישור הפגיעה בשוויון מתרחשת גם  .33

הוא מסמן אותה לא כמדענית, חוקרת לכיתה בשל היותה כיתת גברים פוגע במעמדה המקצועי ובשוויונה כאדם. 

מכללה  או ומורה, אלא קודם כל כאישה. כל מקום עבודה במדינת ישראל הדמוקרטית, וקל וחומר אוניברסיטה

אין צורך להזכיר למל"ג, העוסקת בנושא , מחוייב להתייחס לעובד לפי כישוריו ולא לפי מינו, גזעו, דתו וכולי. אקדמית

היא מוסד שנשים נכנסו אליו כמדעניות שוות מעמד וערך רק לפני עשורים  האקדמיהכי  שוויון נשים באקדמיה,

היא מקום שבו מינו, גזעו,  האקדמיהתר מאשר שוק העבודה הכללי, יוספורים ושהן עדיין נאבקות על שוויון בתוכו. 

וא יכולותיו מה שחשוב ה תו המינית של אדם אינם רלוונטיים ואינם צריכים להיות רלוונטיים:גילו, מוגבלותו או נטיי

ר ומזכירה מחזירה את הגלגל לאחו 21-והידע שלו. והנה, באה מל"ג ובעשור השני של המאה ה המחקריות, רעיונותיו

 . טים שלהן שהמין שלהן קודם לכללחוקרות, לעמיתיהן, לדיקנים שלהן ולסטודנ

הפתרון כל עוד מרצות לא מלמדות גברים שסימטריה בין מרצים למרצות תרפא את האפליה, כך שנדגיש כי המחשבה  .34

את  ירפאלא הסדר כזה רק שלא היא שגויה.  –לא לאפשר לגברים ללמד נשים וליצור מראית עין של סימטריה הוא 

כפי שכיום הסטודנטים החרדים נפגעים מכך שהם לא נחשפים למנעד ייצור קשיים חדשים. שהוא האפליה אלא 

לפי ההסדר השלם של מומחיות וידע של הפקולטה שלהם )כיוון שאינם מכירים את המרצות או לומדים מהן(, כך 

ת המרצות בכך שהן לא תיחשפנה למרצים הגברים באותה הדר ת החרדיות עצמן ישלמו את מחירהסטודנטיוהמוצע 

ברוב המכריע של הפקולטות, החוגים והמחלקות יש עדיין רוב של חברי סגל גברים. המשמעות תהיה מחלקה. בנוסף, 

שבשל יתרונם המספרי, למרצים יהיה חופש בחירה גדול באשר לקורסים ולכיתות שהם מלמדים. בשל מספרן הקטן 

החרדיות יהיה גדול יותר, דבר שיקטין את האפשרות שלהן ללמד את ללמד את הסטודנטיות ל המרצות עהנטל יותר, 

לבסוף, הסדר כזה לא רק שאינו מרפא את הנזק הסימבולי שבהתאמת מרצה לכיתה על  .ציבור הסטודנטים הכללי

 הוא אף מעמיק אותו.  –פי  מין 

בעת הצורך, למשל  לא מתוקצבותבמח"רים ובמכללות  גברים עוד נוסיף כי ידוע לנו שכבר היום מרצות מלמדות .35

עובדה זו מעידה על כך  (.37גם המחקר מציין עובדה זו )ע'  ב"סדנאות מומחה" כאשר אין גבר שילמד את הקורס.

, ואכן ישנם רבנים לא מעטים, ורבים המאיש שגברים ישמעו הרצאה ,או הלכתית , תרבותיתניעה גורפתשאין מ
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האוניברסיטה הפתוחה ולמידה מקוונת יש לזכור שמסגרות כמו בנוסף, בציבור החרדי, שסבורים שאין כאן כל בעיה. 

 שתנאי זה הוא קריטי עבורו. יכולים להוות מענה מספק למי 

וניים אחרים ראוי לפתוח את במחקר מוער כי במקצועות טיפוליים ובמקצועות קהילתיים חי 40לבסוף, בע'  .36

הלימודים הנפרדים גם לתואר השני. אך מייד לאחר מכן מובהר כי "בלימודי תואר שני בכיתות נפרדות בחינוך או 

בתחום הטיפולי יתכנו מרצות לגברים, שכן המטרה היא להנגיש את מיטב החוקרים והמרצים לאוכלוסיית היעד, 

מתקשים להבין את ההבדל ה". זוהי אמירה חיובית ביותר, כמובן, אך אנו ובד בבד לא להדיר מרצות ממערך ההורא

לספק לסטודנטים את המורים  ואר שני. האם אין כוונתנו בכל תכניתלת בין תכניות לתואר ראשון לבין תכניות

 המומחים ביותר בכל תחום, ולהימנע מהדרת מרצות? 

סף זה של הפליה והדרה, מצבן של נשים באקדמיה בישראל אינו ועוד נזכיר, טרם נסכם פרק זה, כי אף ללא מנגנון נו .37

, בקרב הסגל האקדמי מספרן של ת התלמידות בכל התאריםמזהיר בלשון המעטה. הגם שנשים הם למעלה ממחצי

הנשים נמוך ביותר, והאמצעים השונים שננקטים לעידוד נשים בהשכלה הגבוהה עדיין לא הצליחו, למרבה הצער, 

 ליה סמויה )ולעיתים אף אפליה גלויה( של נשים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. להתגבר על אפ

וודא שהמוסדות האקדמיים המפעילים תכניות לחרדים משבצים על מל"ג להציב קו גבול ערכי ברור וללסיכום,  .38

שבה מרצה משובץ על או מכללה צרכי המערכת ולא לפי מין הסטודנטים. אוניברסיטה לפי מרצים לפי התמחותם ו

ראויה להכרה כמוסד להשכלה  ספק אם היאפי מינו וסטודנטים נחשפים אליו או לא נחשפים אליו בהתאם למינו, 

 , ופוגעיםאת חוקי שוויון ההזדמנויות בעבודה וזכויות יסוד חוקתיות מוסדות אקדמיים הנוהגים כך מ פרים. גבוהה

סטודנט שלא שמע מימיו הרצאה מאישה , ספק אם 21-ני של המאה הבעשור הש. בכבוד האדם של חברות הסגל שלה

 . ד ממרצה ערבי או ממרצה ממוצא מזרחילו התחשבו בבקשתו שלא ללמואיראוי לתואר, כפי שלא היה ראוי לו 

 

 חולשות נוספות של התכנית המוצעת  .ג

 אין היבט תקציבי  לטיוטת תכנית החומש

פוגם בה באופן עמוק, ואף מטיל בספק את מעקר אותה ממשמעות, היעדרו המוחלט של היבט תקציבי מהתכנית  .39

ספק גדול בליבנו אם מבחינה משפטית עמדה מל"ג בחובתה לפרסם תכנית חומש  האפשרות לקרוא לה תכנית חומש.

 כשהמסמך שפורסם איננו מכיל מידע תקציבי כלשהו.  

, ישי 7.6.16ת כל היבט תקציבי, מהפרסומים מטעם מל"ג וות"ת בעיתונות )מירב ארלוזורוב, תכנילמרות שאין ב .40

משמע, על פי  ת.תכניליארד ש"ח ליישום הי( עולה שבכוונת מל"ג/ות"ת לבקש מהממשלה מ7.6.16פרנקל, דמרקר 

ת תקצובה בתכני שיעור משמעותי על סכוםת בסכום העולה בתכניהפרסומים מל"ג וות"ת מתכננות לתקצב את ה

גובהו העצום של הסכום מעלה ביתר שאת את הצורך לפרט כיצד הוא יושקע, לפי התכנית לחומש  החומש הקודמת.

 .הבא

פירוט של  ןת חומש מבלי שעומד בפניהתכנילאשר  וות"ת לא יכולותמל"ג ועוד יודגש בהקשר זה, במישור המנהלי,  .41

ת, ובלעדיה, אין ההחלטה המנהלית תכניקציבית היא אבן יסוד לכל . ברי, כל עלות תתתכניהעלות התקציבית של ה

ת החומש מעוררת חשש ממשי לאפליה בין הסיוע הניתן לסטודנטים חרדים, תכניתקיפה. זאת, בפרט נוכח העובדה ש

  לבין הסיוע לקבוצות מוחלשות אחרות, דוגמת ערבים. 
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 תתכניהיעדר נקודת סיום ל

למחירים הקשים של פגיעה בשוויון,  שהן מודעותלפיה מדובר באמצעי זמני, כיוון וות"ת למרות הרטוריקה של מל"ג  .42

ות תכנית כל נקודת ציון בזמן או ביעד מספרי כלשהו, שתסמן את הרגע שבו יהיה ראוי ומוצדק לסגור את התכניאין ב

נוטים להיסגר. נשכרים או  . אין זה מקרי. תכניות ומוסדות אקדמיים שנוסדים אינםלחרדים המיוחדותהאקדמיות 

המשמעות היא שהאמצעי הזמני לכאורה,  –נקנים בניינים, נבנות ספריות וחדרי מחשבים ומעבדות, נשכרים מרצים 

שזמניותו הצדיקה סטייה מעקרונות יסוד של שוויון וכבוד האדם, מתקבע כחלק מנוף האקדמיה הישראלית, ורק 

, או ומנגנון סגירה ות המופרדותתכניו לקבוע מועד ברור וקרוב לסיום המכאן שיש לבחור: אילך ויתבסס ויתרחב. 

 .  לנהל את הדיון תוך הנחת עבודה שמדובר בהסדרים קבועים לעשרות שנים, וללא סיום נראה לעין

 מוסדות אםהעברת הפלטפורמות לחסות  –אי קיום ההתחייבויות בתכנית החומש הראשונה 

ימת פעלו שתי פלטפורמות בתקצוב ות"ת כמסגרות יחודיות לחרדים. תכנית לפני הפעלת תכנית החומש המסתי .43

למסגרת  להעביר את הפלטפורמות המח"רים היתה אמורה להחליף את הפלטפורמות. במסגרת, היתה התחייבות

של מוסד  –אקדמית ומנהלית  –כדי להבטיח בקרה אקדמית הדוקה ואחריות מלאה  המח"רים,ולכללי ההפעלה של 

. השארות , וזה עוד מאפיין של אי ההצלחה בתכנית המסתימת. מהלך זה לא הצליחמוכר להשכלה גבוהה

על צביון האקדמי והמנהלתי, לרבות הפלטפורמות כמסגרות עצמאיות מעלה שאלות קשות לגבי אפשרות הפיקוח 

 וטעונה תיקון דחוף.  ,ההפרדה בלימודים

  בהפרדהני תואר ש –שאלות שנותרו פתוחות 

התכנית מצהירה כי הרחבת הלימודים הנפרדים גם לתואר השני ראויה לעיון מחודש. זהו שינוי מדאיג מעמדתה של  .44

שדי בתואר הראשון כדי להנגיש את ההשכלה הגבוהה לחרדים,  בגישהמל"ג עד כה, שלפחות ברמה המוצהרת דבקה 

חורי פתיחת תארים שניים תשמוט את הקרקע מא. למחקר( 18)ע'  ועמדה בפרץ הדרישות לפתוח תכניות כאלה

. הצהרתה של מל"ג שהיא רואה את ההפרדה כאמצעי חריג וקשה, ולכן כאמצעי שיש להגבילו אך ורק לתואר הראשון

במכתב מאגף הכספים באוצר ליו"ר ות"ת דאז, שהוגש בנספחי התשובה לעתירתנו,  כדוגמה אחת מיני רבות נזכיר כי

יוכרו לימודים  –ח"רים הסתמכה, בין השאר, על העקרון ש"המסגרת תשמש כאמצעי מעבר בלבד נכתב כי תכנית המ

 .  (7.7.2013לתואר ראשון בלבד" )מכתב מאת סגן הממונה על התקציבים ליו"ר ות"ת, 

 פתיחת כיתות החרדים למגזרים נוספים –שאלות שנותרו פתוחות 

אפס סובלנות להשתתפותם של תלמידים שאינם עונים להגדרה הברורה של החומש הראשונה, יש לגלות לפי תכנית  .45

מאיימת לפרוץ את הסכר הזה. בכך מסתמנת סטייה חרדיות לפי הקריטריונים שנקבעו. תכנית החומש החדשה 

רק עבור  , ככזה,הרואה בלימודים בהפרדה חריג בעייתי המוצדקשל מל"ג, עמדה העקרונית ממשית ומדאיגה מה

לא קובעת כנית החומש . ת(40ע' ) של סטודנטים שאינם חרדים 10%המחקר ממליץ על הקפדה על שוליים של חרדים. 

 להכרעה עתידית.  מסמרות בנושא, אלא משאירה אותו

לימודים היא רואה את התחייבויות מל"ג כי  תסתורלסקטורים נוספים  בתנאים של הפרדהפתיחת הלימודים כאמור,  .46

ולכן מצומצם. פתיחה כזו גם מהווה שינוי מדיניות ונסיגה מעמידתה האיתנה בבג"ץ  בעייתיבבחינת חריג בהפרדה 

 לפתוח מסלולי לימוד נפרדים גם להם. מול דרישות של חרד"לים 

 מלבד זאת, הרעיון שאפשר יהיה לשלוט במספרם ובשיעורם של הסטודנטים שאינם חרדים איננו מעשי או ריאלי. .47

. כל מי שבקיא לסקטורים נוספים לא תוכל להישאר בגדר שוליים מצומצמים כמתוכנן פתיחת הלימודים הנפרדים

בפרקטיקה של הרשמה ללימודים אקדמיים יודע שלא תהיה כל אפשרות מעשית להגביל מראש את מספר 
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הסטודנטים הלא חרדים. בעת ההרשמה אין לדעת, למשל, כמה סטודנטים יממשו את מועמדותם. מלבד זאת, ברגע 

יפרץ הסכר ויתאפשרו לימודים בהפרדה לחלק מהחרד"לים והדתיים הלאומיים, יהיה זה בלתי אפשרי לעמוד שי

אף מבחינה משפטית, ספק אם ניתן  בלחצים של סטודנטים נוספים ממגזרים אלה לקבל גישה ללימודים נפרדים.

הסוציולוגיה  ל האחר הדבר יאסר.יהיה להסביר מדוע לסטודנט דתי אחד יותר להשתתף בכיתות המופרדות, בעוד שע

של ציבורים אלה בעשורים האחרונים מלמדת על הקצנה בפרקטיקות ההפרדה )למשל, בכיתות הנמוכות בבתי הספר 

באופן שצפוי להפוך את הלימודים הנפרדים לנורמה המצופה מכל סטודנט או סטודנטית היסודיים ובתנועות הנוער(, 

 . בציבורים אלה

לרפא מקצת צפויה לפתור שתי בעיות. ראשית, של הלימודים לציבורים נוספים פתיחה כזאת כנית, הת מגבשי לגישת .48

מנוקשות ההגדרות המגזריות, שפוגעות בין השאר ביוצאים בשאלה, או באנשים המקיימים אורח חיים חרדי שאינם 

ה שונות מהם, ובכך לצייד אותם בוגרי התיכונים הרלוונטיים. שנית, לאפשר לחרדים לבוא במגע עם קבוצות אוכלוסי

. את דיוקו של המבחן הענייניבכלים חברתיים ותרבותיים למציאת תעסוקה. את הבעיה הראשונה ניתן לפתור על ידי 

הבעיה השניה ניתן וצריך לפתור לא על ידי הבאת לא חרדים לכיתות חרדיות, אלא על ידי הבאת חרדים לכיתות 

 אלית. רגילות ומגוונות מבחינה סקטורי

אכן תובא ולפתוח את כיתות החרדים למגזרים נוספים, כוונה זו  נחנו מצפים שאם תשקול מל"ג לשנות את עמדתהא .49

 הציבור כמתחייב וכמובטח.  לתגובות

היבט נוסף וחשוב לא פחות של השאלה למי מאשרות מל"ג/ות"ת לימודים בהפרדה מגדרית קשור למוסדות קיימים,  .50

המכללות לחינוך של חמ"ד של סטודנטים שאינם חרדים, שבהם מתקיימת הפרדה כזאת. הדוגמאות הבולטות הן 

ת הכרה למוסדות אלה, כל עוד . לפי עמדתה המוצהרת של מל"ג בעצמה, אין כל הצדקה להמשיך ולתומכון לב

 הלימודים בהם מתקיימים בהפרדה בין המינים. 

 על מכללות לא מתוקצבותגם  – אחריות מל"ג לגבי תכניות אקדמיות לחרדים

למוסדות  כמעט בכללאינם מתייחסים  כולם –שנלווה לה  והמחקרהשניה תכנית החומש תכנית החומש הראשונה,  .51

, ובראשם הקריה האקדמית אונו, הגוף המוביל מבחינת מספר ם חרדיםאקדמיים לא מתוקצבים המלמדי

. אמנם מוסדות אלה אינם מקבלים חלק מהעוגה התקציבית של ות"ת, אך הם הסטודנטים החרדים הלומדים בו

יון להעניק תארים נמצאים בסמכותה של מל"ג כרגולטור של הלימודים האקדמיים בישראל, וכמעניקה רש

ת אותם ולוקח ה המגדרית במוסדות אלה, וכן אינןלנטר את צביון ההפרד ות"ת מזניחות את חובתןומל"ג . אקדמיים

 . נסביר. בחשבון בבדיקת הצלחת התכניות האקדמיות לחרדים

כוללת את המכללות הלא מתוקצבות תחת סמכותה בנושא ההפרדה איננה עולה שמל"ג הנזכרים לעיל מהמסמכים  .52

כך, נותרנו  מל"ג איננה מקיימת את חובתה על פי דין לנטר את צביון הלימודים במכללות הלא מתוקצבות. המגדרית.

את הסטנדרטים שקבעה בנושא ההפרדה עם שטחי הפקר אקדמיים, שבהם מל"ג רואה עצמה פטורה מחובתה לאכוף 

הנוגעות לתקצוב לבין סמכויות דומה שיש צורך להזכיר מושכלות ראשונים: אין לבלבל בין סמכויות . המגדרית

הנוגעות לפיקוח על רמת הלימודים ואופיים. על מל"ג להחיל את סמכות הפיקוח שלה, בוודאי בכל הנוגע להפרדה 

 מגדרית, גם על מכללות פרטיות. 

לכל אורך הדרך, כולל במחקר המלווה, הדיון מתרכז השמטה זו מתפרסת גם על איסוף הנתונים למחקר המלווה.  .53

"רים והתעלמות כמעט גורפת מהתוכניות הלו מתוקצבות. גם אלה באחריותה של מל"ג מבחינת פיקוח על צביון במח

אנו מתקשים להבין כיצד ניתן להעריך את חמש השנים הראשונות להשכלה אקדמית של חרדים הלימודים ורמתם. 

כל צדיק את סבירותה של מדיניות מל"ג לה ניתןלא מכללות לא מתוקצבות. בנוגעים לבלי לכלול נתונים רלוונטיים 

 . מדיניות זו לא התבססה על תשתית עובדתית מלאה ועל תמונה שלמה של הלימודים האקדמיים לחרדיםאימת ש
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 האם הגישה הנוכחית תשיג את יעדיה – המישור האינסטרומנטלי .ד

 ות והתועלת שבהן איננה בליבת עמדתנו, ולכן נעסוק בה בקצרה. תכנישאלת ההצלחה שב .54

כנית החומש , תה'(ככל שניתן להבין מהמחקר )שלבעיות המתודולוגיות שלו ולהיעדר הגיבוי האמפירי נתייחס בחלק  .55

 . בשנותיה הראשונות לא נחלה הצלחה לפי המדדים שקבעו יוצריה

, ואם משקללים מהגברים אחוזי נשירה גבוהים מאוד )יותר ממחציתות הקיימות הן תכנית המרכזיות בשלוש הבעיו .56

)לא  להשתלב בשוק העבודהשל בוגרי המח"רים קושי (, מהגברים 75%-גם את אחוזי הנשירה מהמכינות אז מדובר ב

 ות.תכניהחלק מ של יעד אקדמי, אך בהחלט יעד שמל"ג הגדירה כחלק מיעדי התכנית(, ובעיות ברמתן האקדמית

, וחבל. כל לנשירה שעליהן מדווחים הנושריםהמחקר לא בחן מדוע שיעורי הנשירה הם כה גבוהים ומה הסיבות  .57

. נשירה עקב חוסר התאמת הלימודים לאורח 1שנותר הוא לשער. הסיבות שאפשר להעלות על הדעת כסבירות הן: 

שירה עקב היעדר תמיכה כלכלית . נ2. פחד מהתפקרותו החיים ולתרבות החרדית, רצון לחזור ללימודי קודש

. נשירה עקב הקושי 4. למחקר( 30וקשיי המכינה )ע'  קושי לימודי בשל היעדר לימודי ליבה. נשירה עקב 3מספיקה. 

במציאת עבודה בתום הלימודים והתחושה שההשקעה בלימודים אקדמיים איננה משתלמת. כיוון שלא ניתן לדמיין 

ספקת כיום )ובראשה הפרדה בין המינים והדרת מרצות(, לא נראה שיש מה הנגשה תרבותית מעבר למה שמל"ג מ

, מלבד פעולות הסברה ואולי גם תגבור של הליווי האקדמי והמנטורינג התרבותי לסטודנטים 1לעשות לגבי סיבה 

מתמודדת עם , ובוודאי שאיננה 2תכנית החומש איננה מספקת מידע מפורט על ההתמודדות עם קושי החרדים. 

ביטול ההפרדה המגזרית הם, כפי שעולה מן המחקר,  4. הדרכים להתמודדות עם קושי (3קושי וגיית לימודי הליבה )ס

ויגדיל את הרישות  את הקושי התרבותי של סטודנטים חרדים להשתלב בשוק העבודה יפחיתוהמגדרית. ביטול כזה 

ז המחקר בלי לפרט די הצורך, של פערים ברמת , וכן ירפא את הבעיות, שעליהן רומלמחקר( 34המקצועי שלהם )ע' 

לכך יש להוסיף את הממצא . (13)ע'  הרגילותוהמכללות הלימודים האקדמיים בין המח"רים לבין האוניברסיטאות 

(, מה שעשוי 48שנות לימוד בממוצע )ע'  3-מלימודיהם עושים זאת אחרי יותר מהנושרים לפיו הסטודנטים החרדים 

אינם נעוצים בקושי תרבותי אלא בקשיים כלכליים, לימודיים של הסטודנטים החרדים ם ללמד על כך שהקשיי

 ותעסוקתיים. 

ת החומש היוצאת, שעל פיהם החסמים העיקריים תכנינתונים אלו מתווספים לנתונים הברורים ממחקרים שקדמו ל .58

יסודית  הם פערי השכלה העומדים בפני סטודנטים חרדים )ובמידה פחותה בהרבה, בפני סטודנטיות חרדיות(

אקונומיות. שני חסמים אלו אינם -, המקשים על השתלבות במסגרת האקדמית, ורקע של מוחלשות סוציוותיכונית

נוגעים כלל ועיקר לשאלת קיומה של הפרדה, והכלים היעילים להתמודד עימם הם הקמת מכינות ייעודיות 

אקונומית )וברי, כי על התמיכה -הסובלים ממצוקה סוציו , ומתן תמיכה לסטודנטיםהשכלהלסטודנטים בעלי פערי 

 להיות מבוססת על הצורך הכלכלי, ללא תלות בזהות מבקש התמיכה(.

האם מערכת ההשכלה הגבוהה היא האמצעי  –חשוב מכך, דומה שהשאלה החשובה יותר היא השאלה המקדמית  .59

לא רק שיש מסגרות הכשרה מקצועית שעשויות המתאים ליישום מדיניות של עידוד חרדים להשתלב בשוק העבודה. 

להיות אפקטיביות יותר בהשגת יעד זה עבור חרדים רבים, וגם להיות זולות יותר ולחסוך את הדילמות הנוכחיות, 

 אקדמית כלשהי. -אלא שעולה שאלה האם מערכת ההשכלה הגבוהה ראוי שתשמש כלי לקידום מדיניות חוץ
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 התנהלות מל"ג בעקבות העתירה ובשימוע –פגמים במישור המשפט המינהלי  .ה

סוף תקופת השימוע, מל"ג/ות"ת פעלו בניגוד להוראת בג"ץ  ,( ועד היום2014חלטה בעתירה )מרץ מאז ניתנה הה .60

מהדין הכללי, על דרך של מעשים ושל מחדלים שחלקם יפורטו כאן. אנחנו מקווים שהמשך  ולמחויבויותיהן

על י המשפט המינהלי ויתאפיינו בהקפדה רבה יותר על כלל התנהלותן בגיבוש תכנית החומש הסופית וביישומה

 חובותיהן כרשות ציבורית.

בחוסר שפועלות לימוד  ותתכניירת סגאי נקיטת צעדים אפקטיביים ל –אי קיום החלטת בג"ץ 

 סמכות

 בהפרדה גבוהה להשכלה מתוקצבים מוסדות של פעילות על בפניכם והצבענו אליכם פנינו 7.1.2016-ו 8.11.2015 ביום .61

 האקדמי המרכז, לב האקדמי והמרכז אפרתה-אמונה מכללת ובהם, פלטפורמות ואינם רים"מח אינם אשר מגדרית

 ג"מל מדיניות פי על שגם כך על עמדנו(. לב האקדמי המרכז תחת מנהלי באופן כולם שפועלים) לוסטינג ושלוחת טל

 או המינים לשני אלו מוסדות לפתיחת לפעול יש ומשכך( בכיתות מהפרדה בשונה) בקמפוסים הפרדה על איסור חל

החרדית  ות"ת לשילוב האוכלוסיה-הבהרות בעניין תכנית מל"ג" 1047/12 )ראו למשל החלטת מל"ג לסגירתם

 . (3.3.2015, בהשכלה הגבוהה"

 ביום נשלח אשר במכתבכם טענתם, גבוהה להשכלה מוכרים במוסדות שמדובר מחלוקת שאין הגם, הההתמי למרבה .62

 חלים לא זה לעניין ג"מל שעקרונות הרי, מגדרית בהפרדה החומש תתכני לפני פעלו אלו שמוסדות שמאחר, 4.2.2016

 . עליהם

 על המושתתת, שלו למדיניותו בניגוד פעולה תירלה רגולטור ולכי כיצד – להאמין ולא העיניים את לשפשף, לקרוא .63

 ? רב זמן נמשכת הפסולה שההתנהגות בטענה, החוק

 ההשכלה מסגרות על כולל לפיקוח מחובתה התפרקה למעשה ג"שמל עדים כאלף מלמדות אלו שתשובות נדמה .64

 שלה למדיניות בניגוד לפעול להמשיך בהפרדה למוסדות מתירה והיא, מגדרית בהפרדה לימודים המקיימות הגבוהה

 . עצמה

 

 היעדר נתונים על צביון ההפרדה בין המינים – אי קיום החלטת בג"ץ

 האוניברסיטאות לפעולת מידה אמות תכלול ההצעההחלטת בג"ץ קובעת בזו הלשון, לגבי תכנית החומש החדשה: " .65

 ותכנית ,לתלונות והתייחסותם( סוקרי) םאקטיביי פיקוח מאמצי על  מידע כן, ושיופקו לקחים פי על והמכללות

המחקר מסתפק באמירות כלליות לפיהן הרושם של החוקרים הוא שהנחיות מל"ג בעניין זה והנה,  ."המשכית פיקוח

פסק זוהי הפרה בוטה של לא נשמרו. המחקר לא מתחייב לממצאים, ומספק כמה התרשמויות אנקדוטליות בלבד. 

 . בג"ץדינו של 

לכאורה, ובעקבות מסקנת המחקר כי המצב הפעילה מל"ג בעקבות היעדרם של כל נתונים על סוגי האכיפה והפיקוח ש .66

רע, אין אלא להסיק שמל"ג לא נקטה כל אמצעים, או לפחות כל אמצעים אפקטיביים, לאכיפת  בתחום זה הוא

 הוראותיה בנושא זה. 

: כולנו יודעים כי לא המרצים והמרצות, ולא כי יוקם קו חם לפניות היא לעג לרשההבטחה בתכנית יתירה מכך,  .67

, הם אלה שייפנו להלין על צביון ות הלא מתוקצבותתכני, בפלטפורמות ובהסטודנטים והסטודנטיות במח"רים

קיצוני צריך להיעשות על ידי הגופים שהצהירו שהם מזהים שההפרדה היא חריג אקטיבי -הפרוההפרדה. הפיקוח 
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ונזכיר, כפי שהוסבר לעיל, שממילא לעובדי הקו החם לא יהיה וזמני ללימודים אקדמיים, ושיש לצמצמו ככל האפשר. 

 כל סעד להעניק לנפגעים, משאין בידה של מל"ג כלים להבטיח את ההגנה על מי שנפגעו מהדרה ואפליה. 

 

 היעדרו של היבט תקציבי מטיוטת תכנית החומש –אי קיום החלטת בג"ץ 

ה ניתן להגיב ברצינות לא ניתן לדבר על תכנית שעליהתכנית שפורסמה לא כוללת התייחסות תקציבית משום סוג.  .68

. ההתבטאויות בעיתונות, שהוזכרו לעיל, לדיון ציבורי גם עליו להיות פתוח, ששלה תקציביההיבט בלי למסור את ה

מש הקרוב, סכום שהוא גדול עשרת מונים מההקצאה לתכנית נית להקצות מיליארד שקלים לחולפיהם מדובר בתכ

 מעוררות את השאלות התקציביות ביתר שאת.  –החומש הראשונה 

 ניסיון לאשר תכניות חדשות והארכת תכניות קיימות –אי קיום החלטת בג"ץ 

רים חרדים במכללת אורנים, וכן לאשר הארכתן מל"ג ביקשה לקיים הליך של אישור תכנית חדשה למו 2016במאי  .69

של שתי תכניות מח"ר במכללה האקדמית הדסה. החלטות כאלה מהוות בעיננו הפרה של הצורך להקפיא את המצב 

הכוונה לאשר תכנית חדשה, ומצרים על כך הנסיגה מהקיים עד לאישור תכנית החומש הבאה. אנחנו מברכים על 

 . השגותינודיון על אף ששתי התכנות האחרות הובאו ל

 

 המלווה פגמים במחקר

יכולת לשפוט את תוקף הממצאים  להעניק לקוראים כלהמחקר המלווה נוקט בלשון כללית ובמסקנות עמומות, בלי  .70

כי בקשתנו במכתב אליכם מיום מקצתן לצורך המחשה. נוסיף הדוגמאות לכך רבות, ונמנה רק . והמסקנות שלו

 לקבל את מסד הנתונים עליו התבסס המחקר לא נענתה.  31.4.2016

בנושא יסודי כמו איכות ההוראה במח"רים, : פורטתמהתרשמות לא מגובה בנתונים ולא  –פערי הרמה הלימודית  .71

קשה להבין כיצד מחקר שעוסק בהישגי המחקר מציין, באופן תמוה, כי הוא "לא עסק בבחינת העמידה ביעד זה". 

ם אה ופערי הרמה בין המח"רים לבין הלימודיאיננו נותן דעתו באופן מעמיק ורציני לשאלת איכות ההור המח"רים

 של הדוק בפיקוח הצורך בדבר התרשמנולצד זאת, החוקרים מציינים כי ". הרגילים במוסדות להשכלה גבוהה

למחקר(.  29" )ע' ריםח"המ לבין האם-המוסד בין ובמבחנים המרצים באיכותה, ההורא בתכני זהות על שמירה

 נדמה שמיותר לפרט: התרשמות שאיננה מגובה בנתונים איננה תקפה מחקרית ולא ניתן להעריכה ברצינות. 

: בנושא ליבה שממנו נולד הליך דוגמה נוספת להתרשמות שאיננה מגובה בנתונים –צביון ההפרדה המגדרית  .72

ירה ש"בסיורים שערכנו במוסדות, התרשמנו שהחלטת השמוע, הוא נושא ההפרדה המגדרית, המחקר מסתפק באמ

ו"עושה רושם שהחלטת המל"ג על אופי ההפרדה  .(37)ע'  המל"ג על ההפרדה בקמפוסים אינה נשמרת במלואה"

באיזו מידה החלטת המל"ג כן נשמרת? באילו היבטים היא נשמרת (. אמרו ולא יספו: 18במח"רים טרם יושמה" )ע' 

 קף? באילו מוסדות? דבר מזה לא נמסר, ונדמה גם שלא נבדק במידה המתבקשת. ובאילו לא? באיזה הי

: כל שאנו יודעים מן המחקר הוא כי ישנה "זיקה כמעט מלאה השוואת רמת הלימודים בין המח"ר לקמפוס האם .73

האם הושוו סילבוסים  –(. מהי זיקה כמעט מלאה, וכיצד הממצא הזה גובש 21בין תכני המח"רים למוסדות האם" )ע' 

 ומבחנים למשל, הם רואיינו מרצים המלמדים בשני המוסדות, וכו'. 

מציין כי שאל סטודנטים חרדים על נכונותם המחקר : עמדות הסטודנטים באשר ללימודים נפרדים או מעורבים .74

בהיעדר חלופה. הרושם הראשוני הוא שנשאלו סטודנטים משני המינים, אך  ד באופן מעורב בקמפוסים הרגיליםללמו
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שנשאלו רק מקבלי מלגות ק.מ.ח. רק מי שמתמצא בנבכי דרכי המימון של סטודנט חרדי יוכל  קריאה זהירה מלמדת

העובדה . מלבד זאת, כמובן, תמוה שנשאלו רק הגברים, וזאת לא רק לאור גברים בסטודנטים רקלדעת שמדובר בעצם 

הפשוטה שהלימודים במח"רים מוצעים לשני המינים, אלא לאור הטיעון החוזר ועולה מצד מל"ג כי הגישה המתנגדת 

אמנם נשים מדוע לא לברר זאת איתן? אין כאן אלא עוד אינדיקציה לכך ש –להפרדה תפגע בעיקר בנשים. אם כך הוא 

בוודאי מאז תחילת תכנית החומש  –של מל"ג/ות"ת  עיקר מעייניהןמהוות רוב בקרב הסטודנטים החרדים, אך 

סטודנטים חרדים גברים, ואכן לשם הולכות רוב המלגות ומשם נולדה תרבות ההפרדה בין  לעודדהוא  –הראשונה 

 המינים. 

 רמהה על מעיד בהפרדה במוסדות לומדים שכבר סטודנטים בקרב השאלון ביצוע כי, זה בהקשר לציין יש ועוד .75

מספקת של המחקר. מדובר בקבוצה של סטודנטים שכבר בחרו ללמוד במוסד בהפרדה, וזאת  הבלתי המתודולוגית

המסגרת בתוכה הם פועלים. מה ההפתעה, אם כן, שכשני שליש מחברי קבוצה זו מעדיפים את המוסדות בהפרדה 

 מגדרית? 

, אך במוסד מעורבללמוד טודנטים הגברים מוכנים מהס 35%-המחקר מוצא שבאותו עניין, : מתודולוגיה לא שקופה .76

 כל פירוט מה בדיוק נשאלו הסטודנטיםשל נתון זה. לא נמסר ולהבין את משמעותו אין כל דרך להעריך את תוקפו 

כמו . היה מדובר בראיון איכותני, וכוליאולי ש (, או1-5, האם הם דירגו את בחירתם )למשל, בסולם של ובאיזו דרך

 ואילו חסמים אפשר לנסות להסיר כדי לעודד חרדים נוספים ללמוד במעורב. %35ק מה מאפיין את אותם כן, לא נבד

מהם החסמים העומדים בפני סטודנט או סטודנטית  –את שאלת המפתח שכחו עורכי המחקר לשאול, והיא משמע, 

שכחה בשל חוסר תשומת . ספק אם שאלה חשובה זו נחרדית המבקשים ללמוד במוסדות הכלליים להשכלה גבוהה

הדאגה לב, ומתעורר החשש שהיא נשכחה משעורכי המחקר ידעו היטב שהתשובות לשאלה לא יעלו בקנה אחד עם 

 ת החומש המוצעת.תכנילהמשך קיומם של המח"רים ועם 

י : לדוגמה, אין זה מספיק לכתוב שנעשו שיחות עומק עם אנשי סגל ביקורתיים כלפהיעדר פירוט של המרואיינים .77

ת, בלי לפרט מה השתייכותם המוסדית, מספרם, תפקידיהם ותחומיהם. מלבד זאת, במלך המחקר לא מובא תכניה

ולו ציטוט אחד מראיון או הפניה אחת לראיון, באופן שמקשה אף הוא על כל חוקר במדעי החברה להבין מה מקור 

 ההתרשמויות ואיך יש להעריכן. 

 מים בהליך השימועגפ

צריכה לעשות זאת בלב פתוח ובנפש חפצה, כפי שקבעו עשרות  עמדות הציבוררשות ציבורית המצווה לשמוע את  .78

שימוע משדר, למרבה הצער, התנהלות כאילו קפאה האופן שבו מל"ג ניהלה את הפסקי דין של בית המשפט העליון. 

עם ציבור הסגל  , לצד הציבור החרדי,ובראשועם הציבור,  כן לנהל שיחרצון ניצול ההזמנות לשיח פתוח ובמקום , שד

 היא אמורה לשרת.  בוהה, והציבור שאת האינטרסים שלוהבכיר, שבאופן טבעי מכיר היטב את תחום ההשכלה הג

ההליך פורסם רק . דעה על פרסום תכנית החומש והמחקר ופתיחתן להערות הציבורהו פורסמהלא תחילת ההליך:  .79

יה לפספס צפוי החג, ובוודאי לא בת, . מי שאין זה מהרגלו לבקר באתר המל"ג תדירו  באתר המל"ג, בחול המועד פסח

ת ותחילת מרוץ שלושת תכניימים אחרי פרסום ה 10מודעה בעיתון מעריב ) פורסמהכי  אותו. במכתבכם השבתם

במועדות בפונט  , ונוכח המציאות בה מעטים מעייניםהיא לא מכובדת, לאור תפוצתו הזניחה של עיתון זה החודשים(

היא מקוממת  ,כתבה של מרב ארלוזורוב פורסמהפיה להנוספת, תשובתכם  זערורי בעמודים האחוריים של העיתונים.

-. שנית, מדובר בכתבה מכפי שהיה ראוי מדובר בכתבה ולא בהודעה של הרשות הציבוריתגם כאן אף יותר. ראשית, 

רביעית, תמוה שמל"ג ית, אין כל איזכור בכתבה לשימוע הציבורי. וביוני, כחודש וחצי לאחר פרסום התכנית. שליש 7

לבסוף, אותה מחובותיה להודיע על השימוע.  ותכאל שופר להודעותיה, שפוטר ות לכאורהעצמאי מתייחסת לכתבות
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 תה לפי הוראת בג"ץ )ראותכנימן הראוי היה שהעותרים, שהזכירו שוב ושוב כי על מל"ג לפרסם את  באופן ספציפי

 . תתכניירה על פרסום העה ישיקבלו הוד, (17.2.2016מיום ו 7.1.2016 מיום ,8.11.2015 נו מיוםילמשל מכתב

חודש האחרון לשימוע, הוסרה תכנית במועד לא ידוע בערך בראשית ה – מאתר המל"ג היעלמות תכנית החומש .80

הוראת בג"ץ לפרסם את התכנית לתגובות החומש מאתר מל"ג. הסרה זו היא לא רק תמוהה, אלא גם מהווה הפרה של 

בלי לפתע ו. ושוב, להסרת התכנית הציבור למשך שלושה חודשים. שאלותינו בעניין זה לא נענו ולא ניתן כל הסבר

מקום מושבה המקורי והטבעי  –להודיע על כך, חזרה תכנית החומש למרחב המקוון, הפעם לא לצד המחקר והמצגות 

  . רצון לנהל הליך נאות-, שממשיכה לשדר חוסר שקיפות ואיזו התנהגות תמוההלשהו. אלא לעמוד אחר ונפרד כ –

היה רצוף פגמים פרוצדורליים ומהותיים. החל בכך שההודעה עליו יצאה גם היא  26.7.16יום ב השימוע בעל פהגם  .81

המשך בכך שההרשמה לשימוע נסגרה באופן חד צדדי לפני המועד  "ג, ופרק זמן קצר לפני התקיימותו;רק באתר המל

ביולי(, והיה עלינו לכתוב לכם במיוחד כדי להתעקש על זכותנו להעיד בשימוע )ואיננו  14שעליו הודיעה מל"ג מראש )

המשך בכך שפרק הזמן  ימוע בשל סגירת ההרשמה הפתאומית(;בש מכמה עדים פוטנציאליים נמנע מלהעידיודעים 

המשך בכך  ואיננו מאפשר הצגת עמדה משמעותית;הוא, בלשון המעטה, לא ראוי  –דקות  6 –שניתן לשימוע בעל פה 

הדוברים מול )ולו על דרך של דף מחוץ לדלת, שמיידע את  העמדותמגישי לפני  שהנוכחים בחדר לא הציגו את עצמם

( שהציגו את עמדתם באותו יום )ואפילו לאחרים השימוע היה סגור לציבורחדר המשך בכך ש מי הם הולכים לעמוד(;

באופן תמוה שאיננו עולה בקנה אחד עם טיבו של שימוע ציבורי ואין לו כל הצדקה לאור תכלית השימוע, והעובדה  –

המשך בכך שבקשת חברי סגל לקבל תמליל של השימוע נענתה  עוסקת בעניינו של אדם פרטי כלשהו;שהיא איננה 

קלטה שלו בלבד, וכלה בכך שהשימוע התקיים לפני שהוגשו העמדות בכתב, וממילא לא ניתן בשלילה והובטחה ה

להניח, ולו באופן תיאורטי, שעמדה לפני הנוכחים בחדר עמדה מפורטת ומלאה שהשימוע בעל פה מהווה רק השלמה 

וחומר שהוא צריך  קללה. יתרה מזאת, אם השימוע מהווה התאמה למגיבים שלא רצו להגיש את עמדתם בכתב, אז 

  להיות גלוי ומתועד, ושהתיעוד שלו בכתב צריך להיות זמין לציבור.

 

 וסיכוםהמלצות  .ו

שקול שינוי גישה עמוק אנו סבורים כי בשלה השעה להן העקרוניות והן האינסטרומנטליות, שמנינו, מהסיבות  .82

הגישה לפיה אין מנוס מאשר  –הגישה שננקטה עד כה אתגר החשוב של שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה. עמידה בל

לא השיגה את יעדיה, ויצרה בעיות אתיות, משפטיות, ואקדמיות  –להציע לחרדים לימודים בהפרדה מגזרית ומגדרית 

של  בהזדמנותופגיעה ות הלימוד, תכניבתחומים של הפליה מגדרית, פגיעה בחופש האקדמי, פגיעה באיכות 

 . עצמם לקבל הכשרה איכותית הן להמשך לימודים באקדמיה והן לשוק העבודההסטודנטים החרדים 

 בפלטפורמות ובמכללות הלא מתוקצבותבמח"רים, ות הייעודיות לחרדים תכניה ירתגהחליט על סהמלצתנו היא ל .83

את לימודיהם(, ולעודד את הסטודנטים  להשלים היוםשנים לכל היותר )על מנת לאפשר לסטודנטים שלומדים  3בתוך 

. אין ספק שסטודנטים חרדים רבים לא יעשו עבור ללימודים רגילים באוניברסיטאות ובמכללותהקיימים והחדשים ל

ם שיעורי הנשירה את המעבר, לפחות לא בשנים הקרובות. אבדן הסטודנטים הזה עשוי בהחלט להתקזז עם צמצו

האבדן יתקזז עם  –מוצאים תעסוקה כתוצאה מהלימודים הנפרדים. חשוב מכך , ועם הסטודנטים שלא הדרמטיים

ריפוי התחלואים הקשים המאפיינים את התכנית כיום, ובראשם הפגיעה במהות הלימודים האקדמיים והפגיעה 

 בשוויון, שתיהן תוצאה של ההסדרים הסגרגטיביים. 
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ממאמצים ות האקדמיות לחרדים, או כקריאה להימנע יתכנאין לקרוא את נקודות הכשל שפורטו כאן כקריאה נגד ה .84

. כפי שהראינו, יש דרכים לעשות זאת גם בלי לשלם את המחירים הקשים רציניים לקדמן, לפתחן ולהרחיבן

 המשולמים כיום, ושצפויים להיות משולמים בעתיד. 

יש לעשות חשיבה מחודשת שהתקיים בחודשים האחרונים מעיד על כך שהקהילה האקדמית בישראל סבורה ש ההליך .85

 . נשלח מכתב פתוחרבות על אופן ההנגשה של ההשכלה הגבוהה לחרדים. נשלחו למל"ג עמדות רציניות ומנומקות

(http://www.atzuma.co.il/malagharedim) י חברי סגל אקדמי, ובהם נשיא 700-עליו חתמו יותר מ

מל"ג תשגה, עניינית אוניברסיטאות לשעבר, זוכי פרס נובל, זוכי פרס ישראל, וזוכי פרסים אקדמיים חשובים נוספים. 

ופרוצדורלית, אם לא תשכיל להקשיב לקולות אלה במלוא הקשב, ולשקול מחדש, בפתיחות ולעומק, את הגישה 

 . לשילוב חרדים באקדמיה

שילוב במלוא המשאבים ובמלוא הרצינות, תוך מתן כל התמיכה האפשרית, אך כל עוד העקרון המנחה צריך להיות  .86

הדבר איננו מפר באופן בוטה עקרונות יסוד של המשפט והחברה בישראל, ובראשם שוויון בין המינים, וכן איננו סותר 

 את ליבת המהות של לימודים אקדמיים.  

 

 

 על החתום: 

 

          
 ד"ר יופי תירוש           ו"ד חגי קלעיע פרופ' נתי ליניאל
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