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הערות אודות תכנית המדיניות של מל"ג-ות"ת לשילוב החרדים בהשכלה הגבוהה
התאמת תכנית הלימודים למאפיינים הייחודיים של הסטודנטים החרדים

פרופ' ענת זוהר ,האוניברסיטה העברית ירושלים
אהוד צמח ,האוניברסיטה העברית ירושלים ו"קמפוס שטראוס"
לכל מאן דבעי,
אנו מברכים על הפעילות של המל"ג להתוויית דרך ברורה בתהליך החשוב של שילוב חרדים באקדמיה )מלאך,
כהנר ורגב  .(2016עם זאת ,לאחר עיון בתכנית אנו סבורים כי חסרה בה התייחסות לאחד הגורמים העיקריים
שמשפיעים על הצלחה בלימודים אקדמיים – התאמה תכנית הלימודים לידע הקודם של אוכלוסיית הלומדים.
במקרה שלפנינו ,הכוונה היא בעיקר להתאמת תכניות הלימודים במכינות הקדם אקדמיות ,המהוות ברבים
מן המקרים את שער הכניסה לאקדמיה לציבור החרדי .כדי שתכניות אלו תהיינה יעילות עליהן לקחת בחשבון
את הידע הקודם והמיומנויות איתן מגיעים בוגרי הישיבות ללימודים האקדמיים.
אחד הנתונים המדאיגים בדו"ח הוא שיעור הנשירה הגבוה של הסטודנטים החרדים .הכותבים מעידים כי רוב
הגברים החרדים ) (51%לא מצליחים לסיים את לימודיהם האקדמיים )עמ'  ,(50ונראה שאחוז הנשירה הגבוה
הוא אחד האיומים המרכזיים על הצלחתה של תכנית החומש .הכותבים תולים את שיעורי הנשירה בחוסר
בלימודי ליבה )שם ,עמ'  (51ומציעים "תכנית אסטרטגית לשילוב חרדים במוסד" )עמ' .(37לטעמנו ,התכנית
נותנת מענה בעיקר ברמה המנהלית ,שהוא חשוב אך לא מספק ,שכן הוא אינו נותן מענה פדגוגי ,ובמיוחד אינו
מציע מנגנון רחב הלוקח בחשבון את הרקע הייחודי של בוגרי מערכת החינוך החרדית ,ומתאים את המכינה
לאוכלוסייה זו.
אחת המוסכמות המרכזיות בקרב חוקרי חינוך כיום הוא שהלומד אינו מגיע ללימודים כ"לוח חלק" שתכנית
הלימודים יכולה לחרוט עליו כל שיעלה בדעתה ) .(Campbell & Campbell 2008על פי תפיסה זו ,הידע
הקודם של התלמידים הוא המשתנה המנבא הטוב ביותר את ההצלחה וההישגים של התלמידים (Marzano
) .2004הידע הקודם נוגע למיומנויות הקוגניטיביות ,לאמונות ,ולתפישות שגויות של הלומד .לפי המחקר
התאמה של תכנית הלימודים לידע הקודם של התלמידים משפרת במידה ניכרת את הלמידה ואת ההישגים
) ,(Bransford, Brown & Cocking 2000ואילו מאמצים חינוכיים במסגרות שלא נותנות את הדעת על הידע
הקודם של התלמידים עלולים להיכשל ).(Campbell & Campbell 2008 ; Marzano 2004

מטרתן של המכינות הקדם אקדמיות הוא לסייע לסטודנטים לפתח 'מוכנות לאקדמיה' )(college readiness
 סל הכישורים הדרוש לבוגר מערכת החינוך כדי להשתלב בהצלחה בלימודים אקדמיים (Roderic,) .Nagaoka & Coca 2009מוכנות לאקדמיה כוללת ארבע מיומנויות מרכזיות :מיומנויות קוגניטיביות ,ידע
תוכן ,מיומנויות התנהגותיות )כמו ניהול זמן( ,וידע ומיומנויות הנוגעות לקבלה והתאקלמות באקדמיה
).(Conley 2008
החוקרים מדגישים במיוחד את החשיבות של המיומנויות הקוגניטיביות והמטה-קוגניטיביות ,יכולות כמו
ניתוח ,פירוש ,פתרון בעיות והסקת מסקנות ) .(Tremblay, Lalancette & Roseveare 2012לא מדובר
בכישורים התלויים בתחום תוכן ספציפי ,אלא במיומנויות המאפשרות לסטודנט להתמודד עם מגוון אתגרים
בדיסציפלינות שונות ,בקריאה ובכתיבה של מאמרים ובהתמודדות עם משימות אקדמיות .המוסדות
האקדמיים רואים במיומנויות חשיבה אלו את אבני הבניין של היכולות האקדמיות ,ומבחני המיון בארץ
ובארה"ב מתמקדים בהערכה של יכולות אלו ); SATמאל"ו(.
תכנית אפקטיבית לטיפוח מיומנויות קוגניטיביות היא כזו שמקדמת העברה ,כלומר שימוש במיומנויות
בהקשרים שונים ומגוונים ,מחוץ להקשר שבו נלמדו )זוהר  .(2013מחקרים הראו כי תכנית שלוקחת בחשבון
את הידע הקודם של הלומדים ,ואת מאפייני החשיבה שלהם ,משפרת את הסיכוי שהתלמידים יוכלו לבצע
העברה ).(Donovan & Bransford, 2005
לאור העובדה שההתנסות הלימודית של בוגרי הישיבות שונה מזו של בוגרי מערכת החינוך הממלכתית ,ולא
כוללת התנסות תכופה בהתמודדות עם אתגרים אקדמיים ,חשוב במיוחד לבחון את הידע הקודם שלהם.
יצירת מסגרות קדם אקדמיות המבוססות על ההשערה כי הסטודנטים החרדים הם בעלי ידע קודם הדומה
לסטודנטים אחרים שלומדים במכינות ,ואי התאמה של התכנית אליהם ,עשויה לעכב את ההתקדמות של
הסטודנטים החרדים ולהחמיץ את המטרה של המכינה הקדם אקדמית.
נכון להיום ,קיים קושי להתאים את תכנית הלימודים במכינות הקדם אקדמיות לסטודנטים החרדים שכן
כמעט ואין מחקרים אודות הידע ,מיומנויות הלמידה ויכולות החשיבה של גברים החרדים  ,1במיוחד בכל
הנוגע להתמודדות שלהם עם אתגרים אקדמיים .הפערים במחקר בתחום זה אינם מאפשרים פיתוח תכניות
שתיקחנה בחשבון את המאפיינים הייחודיים ואת הידע הקודם של בוגרי מערכת החינוך החרדית.

 1קיים מחקר מועט אודות מיומנויות החשיבה של גברים חרדים בהקשר של לימוד גמרא בחברותא .ראו למשל )שוורץ ;2011
 .(Schwartz 2011כאשר גם מחקרו של שוורץ מעיד על דפוסי חשיבה לוקים בחסר של גברים חרדים ,שעשויים להיות להם למוקש
בהמשך דרכם האקדמית .סנונית ראשונה של מחקר בהקשר האקדמי הוא מחקרם של ארנפלד וחבריו (Ehrenfeld, Heyd-
) ,Metzuyanim & Onn 2016שהראה כי סטודנטים חרדים נוהגים להשתמש ביכולות טיעון בעת לימוד מתמטיקה ,אך מדובר
בתמונה מקומית המתארת את השיח בכיתה ,ואין בה כדי לתת את הדעת על התמודדות של סטודנטים עם מטלות אקדמיות
מגוונות ,כולל מטלות כתובות.

מחקר שערכנו לאחרונה בנוגע למאפייני הכתיבה העיונית של הגברים החרדים )המושתת על מטלת החיבור
במבחן הפסיכומטרי( ,מצא כי קיימים מאפיינים ייחודיים לסטודנטים החרדים – כמו אי הקפדה על תכנון
בכתיבה ,רמה נמוכה של פיתוח תוכן ,מאפיינים לשוניים ייחודיים שאינם מתאימים לכתיבה אקדמית ,ועוד.
כדוגמא לטענה הכללית שלנו ,אנו יכולים לדווח כי מחקר זה כבר סייע לשיפור תכנית הלימודים במכינה קדם
אקדמית שנותנת את הדעת על המאפיינים הייחודיים של הסטודנטים החרדים.
לסיכום ,אנחנו סבורים כי לאור הרקע הקודם הייחודי של בוגרי הישיבות ,ולאור המחקר החינוכי הקובע כי
לידע הקודם יש השפעה רבה על הצלחה בלימודים ,עשויה להיות תועלת רבה בלקיחת גורם זה בחשבון בתכנון
עתידי של תכניות שמטרתן שילוב החרדים בלימודי אקדמיים .לפיכך ,אנו מציעים להקדיש משאבי מחקר
לבחינת הידע והמיומנויות המוקדמים המאפיינים את אוכלוסיית הסטודנטים החרדים במגוון נושאים
רלוונטיים ,ולדאוג לשלב את ממצאי המחקר בשיפור תכניות הלימודים במכינות הקדם אקדמיות .התייחסות
לנושא במסגרת מטרות תכנית החומש של ות"ת-מל"ג ,הקצאת משאבים לשם כך ,ופיתוח והטמעה של תכניות
לימודים "חכמות" המותאמות לבוגרי הישיבות עשויות לשפר את הרמה האקדמית של הסטודנטים החרדים,
להגדיל את הצלחתם בלימודים האקדמיים ולהקטין את שיעורי הנשירה.
בברכה,
ענת זוהר ואהוד צמח
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הערות למסמך המדיניות בנושא הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה
לאוכלוסייה החרדית לקראת החומש הבא מיום 24.4.2016
ראובן גרונאו
קראתי את פנייתכם לקבלת הערות הציבור בנושא מדיניות ות"ת/מל"ג בנושא הרחבת נגישות
ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית לקראת החומש הקרוב .קראתי גם חלק גדול מההערות
המתייחסות לנזק שעשויה ההפרדה המגדרית המומלצת לגרום לרוח ההשכלה הגבוהה .ברצוני
להאיר היבט שאולי נשכח בדיון – הנזק האפשרי לרמת ההשכלה הגבוהה.
בשלהי שנת  2013התמניתי על ידי יו"ר ות"ת דאז לשמש כיו"ר ועדה לבחינת נושא התכניות החוץ
תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים .הרקע להקמת הועדה היה דו"ח מבקר המדינה
מס'  62שהתריע על כשל רב-שנים של הות"ת והמל"ג בטיפול בתכניות חוץ תקציביות ותכניות
ייעודיות .התכניות הייעודיות הן תכניות מיוחדות לקבוצות מאורגנות מאוכלוסיות מוגדרות.
התכניות נועדו לקבוצת תלמידים ספציפית ששלמו שכר לימוד רגיל ,כאשר התכניות נהנות
מתקצוב ות"ת .התלמידים שנכללו בתכניות אלו נהנו מתנאי לימוד ייחודיים שהותאמו
לדרישותיהם .בחלק מהמקרים )למשל תלמידים מקרב האוכלוסייה החרדית או האוכלוסייה
הערבית( היה השיקול בהפעלת התכניות על ידי ות"ת -מל"ג בבחינת צורך לאומי ,אך במקרים
רבים הופעלו התכניות במענה לביקוש של גורם ציבורי ,בדרך כלל אחד ממשרדי הממשלה ,שרצה
להעניק השכלה אקדמית לעובדיו ,כאשר המוסד להשכלה גבוהה בו אמורות היו להתקיים תכניות
אלו )"הזכיין"( נבחר במכרז .קיום התכניות עורר חשש שמעורבות גורמים חיצוניים בהוראה
האקדמית תפגע באיכותם ,ותביא להסטת משאבים מהתכניות הרגילות לתכניות הייעודיות.
חשש דומה לפגיעה ברמה האקדמית של התכניות ותכניות מקבילות "רגילות" התעורר במקרה
של התכניות "חוץ-תקציביות" -תכניות בהן נהנתה האוניברסיטה מתגמול גבוה מהתגמול התקני
עבור תלמיד רגיל ,בדרך כלל כתוצאה מגביית משכר לימוד מוגדל מהתלמידים בתכנית.
דו"ח "הועדה לבחינת נושא התכניות החוץ-תקציביות והתכניות הייעודיות במוסדות להשכלה
גבוהה המתוקצבים" הוגש למל"ג ביוני  .2015לבקשת סגן יו"ר המל"ג החריג הדו"ח מהמלצותיו
את התכניות שנועדו לאוכלוסיות חרדיות .עם זאת החששות הקיימים לגבי תכניות מוגדרות,
קיימים )ואולי בייתר שאת( לגבי האוכלוסייה החרדית .מצאתי ,ועל כן ,לנכון לחזור על עיקרי
המלצותינו הרלבנטיות ,המלצות שהתקבלו על ידיכם.
החשש העיקרי שהדריך את הוועדה במסקנותיה היה החשש שקיום תכניות "מיוחדות" פוגע הן
ברמה האקדמית של התכניות עצמן והן ברמה האקדמית של תכניות הלימודים הרגילות .החשש
לפגיעה ברמת הלימודים בתכניות המיוחדות מקורו בשלושה גורמים :רמה נמוכה יותר של
תלמידים והתאמת חומר הלימודים לרמת התלמידים ,הנטייה להתפשר על הרמה האקדמית
כאשר התכנית מבטיחה למוסד הרחבה תקציבית ,והתערבות בחומר הלימודים של הגוף יוזם
התכנית .שלושת גורמים אלה רלבנטיים לגבי תכניות לאוכלוסייה החרדית לא פחות )ואולי אף
יותר( מאשר לאוכלוסייה שנהנתה מהתכניות המיוחדות.
לאחרונה התפרסמו נתוני סקר המיומנויות של הלמ"ס המתייחסים לשנת  .2014הנתונים
מצביעים על פערים משמעותיים באוריינות המתמטית ופתרון בעיות בסביבה טכנולוגית בין
האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה היהודית הלא חרדית .ממצא זה בוודאי אינו מפתיע שהרי אין

לצפות שתלמידים שלא נחשפו מעולם למערכת החינוך הישראלית "הרגילה" יוכלו ,פרט למעטי
מעט ,להדביק את הפער באמצעות לימוד עצמי .החלק המפתיע בסקר הוא הפער הקיים
באוריינות הקריאה ,ובמיוחד בפערים בין האוכלוסייה החרדית והלא חרדית הנמנים אל נתחי
ההתפלגות של המצטיינים בקריאה ,נתחים מהם שואבות האוניברסיטאות והמכללות את
תלמידיהן .הקלות בתנאי הכניסה לאוכלוסייה החרדית יביאו ,אפוא ,בהכרח לדרדורה של הרמה
האקדמית.
נטייתם של מוסדות ההשכלה הגבוהה להתפשרות מסוימת במונחי איכות כאשר מדובר במגזרים
שקליטתם קשורה בפיצוי דיפרנציאלי )וזאת גם כאשר תוספת הפיצוי היא מזערית ומדובר רק
ב"מילוי מכסות"( נידונה בהרחבה בדיוניה של הוועדה .החשש הזה גובר כאשר ניתן לתרץ את
הורדת הרמה ב"צרכים לאומיים".
לבסוף ,קיים החשש מהתערבות חיצונית .חשש זה הוא אולי מזערי כאשר הגוף היוזם הוא "וועד
עובדים" או מעסיק פרטי ,אך כפי שהוועדה נוכחה הוא חשש משמעותי כאשר היוזם הוא גוף
ממלכתי )למשל ,מערכת הביטחון( .הצלחתן של התוכניות המיוחדות לחרדים תלויה במידה רבה
ברצונם הטוב של מנהיגי העדה ,והחשש להתערבות רבני העדה ומנהיגיה הפוליטיים בחומר
הלימודים הוא אינו חשש סרק.
הות"ת והמל"ג לא היו עיוורים לחששות אלו ,אך על פני השנים כשלו בניסיונן להתמודד עם
המכשלה .כדי להתגבר על כשל זה המליצה הוועדה שלא תתקיים תכנית "מיוחדת" בתחום
)בנושא( שבו לא קיימת תכנית מתוקצבת רגילה .תכניות הלימודים בשתי התכניות צריכות להיות
זהות .כדי להבטיח את הזהות בתכנים הומלץ שיהיה ,ככול שניתן ,מעבר חופשי של תלמידים בין
שני סוגי התכניות .ועדה משותפת של נציגי הסתדרות הסטודנטים ,אנשי ציבור וחברי סגל אמורה
לשמש כעיניים ואוזניים של המל"ג ולהבטיח שלא יופרו עקרונות אלו .מנגנון כזה לא יוכל לפעול
כאשר התכנית מוגבלת לתלמידים בעלי צביון מוגדר )לפי מוצא ,מגדר ,אמונה דתית או כל
קריטריון אחר( .בהיעדר מנגנון פיקוח אמין בשטח ,חזקה שהמכשלות בהן דן דו"ח מבקר המדינה
יחזרו על עצמן.
אני ער לכך שמליאת המועצה להשכלה גבוהה בהחלטתה מיום ה 27.10.2015-החריגה מהמלצות
הוועדה "תכניות שנפתחו ביוזמת ות"ת\ מל"ג לאור צורך לאומי בהליך מוסדר" .וועדת המשנה
הייתה ערה לכך שתוכניות בהפרדה מגדרית ,ככלל ,סותרות את עקרונות ההשכלה הגבוהה ,אך
הסתתרה מאחורי הניסוח שלפיו תאושר ההפרדה רק במידה ונזקי ההפרדה יאוזנו על ידי
חשיבות הצורך הלאומי .באשר לפיקוח הסתפקה הוועדה באמירה ש"המוסד צריך יהיה להוכיח
כיצד הוא מתכוון לקיים פיקוח אקדמי אמיתי על הנלמד בתוכניות מבדלות אלה" .הניסיון רב
השנים שהצטבר בכל הנוגע לתכניות "המיוחדות" מצביע על כך שאין לסמוך על המוסד כמפקח
"אמת" על איכות התכניות שהוא מציע למשתתפים בתכניות אלו.
כמי שהתמחותו היא בכלכלת עבודה ,וכחוקר מעורה במדיניות ציבורית בעשרים השנים
האחרונות ,אני ער לחשיבות שילובה של האוכלוסייה החרדית ,ובראש ובראשונה אוכלוסיית
הגברים החרדים ,בשוק העבודה .עם זאת אני מתקשה להעריך ולשקול את חשיבות צורך זה
לעומת השמירה על עקרונות היסוד של ההשכלה הגבוהה.
אך גם אם הייתי מסוגל "לאזן" בין שני הצרכים ,צריך לזכור שלימודים אקדמיים לאוכלוסייה
החרדית אינם מטרה בפני עצמה .הלימודים האקדמיים הם הפרוזדור דרכו אמורה האוכלוסייה,
ובעיקר הגברים ,לעבור לטרקלין – שוק העבודה המודרני .בשוק העבודה המודרני לא קיימות

הפרדות  -נשים וגברים עובדים בו שכם לצד שכם .שימור ההפרדה המגדרית במקומות העבודה
גוזר על הגברים שיבחרו בהפרדה מקומות עבודה נחותים שלשמם אין צורך בהשכלה גבוהה.
תכנית החומש של ות"ת-מל"ג שואפת לסייע במימוש צורך לאומי חשוב – שילובה של
האוכלוסייה החרדית )ובעיקר ,הגברים באוכלוסייה זו( במגזרים המובילים בשוק העבודה
הישראלי .אין ספק שזו מטרה ראויה ואין לחסוך באמצעים )בעיקר בהשקעה במכינות( שיכשירו
אוכלוסייה זו לתנאי הלימוד בטובות שבאוניברסיטאות .שימור הכיתות הנפרדות על בסיס
מגדרי ,לא זו בלבד שיפגע בעקרונות ההשכלה הגבוהה ,אלא שיפגע גם באיכות השכלתם של
הלומדים ויכולתם להשתלב בשוק העבודה.
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לכבוד :המועצה להשכלה גבוהה והועדה לתכנון ותקצוב
מאת :דוד הראל
הנדון :הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית
חברי וחברות מועצה וועדה נכבדים,
למרות שאיני ממומחה לנושא ,ואף איני חבר סגל באוניברסיטה בה לומדים לתואר ראשון,
ברצוני להגיב בקצרה לקריאה שלכם .אוסיף לנאמר למטה רק את העובדה שהרקע שלי אינו
חרדי על פי ההגדרות של היום ,אבל אני מכיר את החברה הזאת ואת עולם האקדמיה
והקשר שלה עם החינוך הגבוה לא רע :גדלתי בבית של המזרחי/בני עקיבא ,אני בוגר ישיבת
"נתיב מאיר" ,וכן למדתי במשך תקופה מסוימת לפני הצבא בישיבת "כרם ביבנה" .אבי ז"ל,
פרופ' א .הראל פיש ,היה מראשוני הפרופסורים באוניברסיטת "בר אילן" ועמד במשך כמה
שנים בראשה.
הנקודות העיקרית שדברו אלי כשקראתי בשבועות האחרונים חומרים רלוונטיים לעניין היו
שתיים:
 .1השכלה גבוהה אינה רק לימודים ,ובוודאי שאינה הכשרה מקצועית גרידא.
אוניברסיטאות אינן בית חרושת למשרות .השכלה גבוהה מהווה את התשתית
החשובה ביותר בדרכו של אדם צעיר אל חברה מודרנית ,ידענית ,תורמת ,אכפתית,
סובלנית ,ושוויונית .למרות שמחלקות שונות מספקות לסטודנט ידע וכישורים
בנושאים שונים ,האוניברסיטה בכללותה ,על האווירה והחיים שבה ,אמורה להעניק
הרבה יותר ,ולהיות לפיד מוביל לערכים שכאלה .מידור וגידור ,בין אם הם על בסיס
אתני ,דתי או מגדרי ,עובדים בדיוק בכיוון ההפוך.
 .2הניסיון לערב בעניין את החסר בידע בנושאי ליבה שעמו מגיעים מרבית החרדיים
לשערי האוניברסיטה ,מקומם .יואיל נא משרד החינוך ויטפל בבעיה הזאת בשלבים
שצריך וניתן לעשות זאת ,כלומר החל מהכיתות הנמוכות ביותר בחינוך הילד .ויואיל
וייעשה זאת על חשבון תקציבי החינוך ה"רגילים" ולא יגלגל את הכדור לפתחה של
ההשכלה הגבוהה ועל חשבון תקציביה.

יש עוד הרבה מה לומר ,על התכנים עצמם והסכנות שיש בהתערבות ובפיקוח עליהם
ובבחירת מורים על פי מגדר ,על הסיכויים המוטלים בספק גדול שהמסלולים הנפרדים יובילו
לתזוזה דרמטית בתהליך ההשתלבות של החרדים בחיי העבודה ,ובפגיעה שיוצרים מסלולים
נפרדים בערכי הבסיס של נאורות החברה לטווח הארוך .אך חזקה על מומחים גדולים ממני
שיבטאו את הקשיים האלה באופן טוב בהרבה.

בכבוד רב ובברכה

פרופ' דוד הראל
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ב"ה
לכבוד יו"ר המל"ג
אנו קבוצה של  6סטודנטיות חרדיות לעבודה סוציאלית ,המסיימות כעת לימודי תואר ראשון
לעו"ס במכללת מבח"ר החרדית בבני ברק ,שלוחה של אוניברסיטת חיפה.
במסגרת תכנית הלימודים קיים מסלול ישיר של לימודי תואר שני מיד לאחר תואר ראשון ,במידה
ועומדים בקריטריון של ממוצע ציונים גבוה .בבואנו להירשם ,התברר לנו שלכולנו יש בעיה
להמשיך ללימודי תואר שני במכללת מבח"ר החרדית ,מפני שהתקנות החדשות של המל"ג
מגדירות נשים חרדיות דווקא כנשים שלמדו בעברן במסגרת לימוד של בית יעקב -החינוך
העצמאי ,ואנו לא עומדות בתקנה זו .שתיים מתוכנו באות מחסידות חב"ד שמוסדות הלימוד שלה
חרדיים לחלוטין אך לא תחת הרשת של "החינוך העצמאי" אלא תחת משרד החינוך של הממ"ד.
ו 4מתוכנו הן חוזרות בתשובה ,חלקן לפני יותר מעשרים שנה ,הן חיות במסגרות ובקהילות
חרדיות ,נשואות לאברכים ,לבושות ונוהגות עפ"י כל כללי הקודים החברתיים וחשוב מזה ,חיות
על פי כללי ההלכה וחוקי התורה .לכן ,לימוד במסגרת המותאמת לאורח חיינו  -הוא תנאי הכרחי
להמשך לימודינו.
כולנו הגענו ללמוד דווקא במכללת מבח"ר ,מאחר וזו מכללה חרדית המותאמת תרבותית
לאוכלוסייה שלנו -הן מבחינת ההפרדה בין גברים לנשים בכיתות הלימוד ,הן מבחינת הרגישות
של המרצות בהצגת תכנים והן מבחינת סידור ימי החופש  -שיהיה תואם לצרכים של אישה
חרדית וכו'.
אנו מבינות שחייבים להיות כללים לפיהם יקבע המל"ג הגדרה של נשים חרדיות ,על מנת
שהמכללות החרדיות באמת יישארו כאלה .אך ברצוננו להביע את כאבינו על העובדה שהתקנות
הקיימות פוגעות ומדירות חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה החרדית המעוניין גם הוא להשתלב
בלימודי אקדמיה ובשוק העבודה המקצועי ,ולעורר על הצורך להתאים את התקנות לחברה
החרדית כולה.
כעת אנו מסיימות את התואר הראשון לעבודה סוציאלית ומעוניינות להמשיך הלאה לתואר השני
 מאחר שברור לנו שתואר שני הוא חלק חשוב ועיקרי בהתקדמות המקצועית ובהתפתחותהאישית שלנו .אך אנו תקועות באמצע הדרך מאחר שמוסדות הלימוד החרדיים לא מוכנים לקבל

אותנו ללימודים ,כי לפי תקנון המל"ג איננו חרדיות ,ולהמשיך במסגרות מעורבות זו אינה
אופציה אפשרית מבחינתנו מאחר שאנו למעשה כן חרדיות.
אנו מודעים לכך שהבעיה שהעלנו היא כללית ורחבה מאוד והרבה מאוד בנות מהציבור החרדי
נפגעות מכך ,אך אצלנו הבעיה היא גדולה יותר .אנו המחזור האחרון שהמל"ג לא הכתיב עדיין
את הכללים הנ"ל ונכנסנו ללימודי התואר הראשון כתלמידות מן המניין ,עם תכניות להמשך .אך
כעת ,כשאנחנו באמצע הדרך מבחינתנו ,לאחר שהשקענו הרבה מאמצים במהלך הלימודים כדי
לעמוד במטלות הלימודיות ולהצליח להשיג ציונים גבוהים דיים ולהיות ראויות להתקבל לתואר
השני במסלול הישיר ,ללא המתנה של שנתיים – תוך כדי החזקת בית ,משפחה ופרנסה .פתאום
התברר שנמנע מאיתנו להמשיך במסלול ששאפנו אליו ויגענו רבות על מנת לעמוד בתנאי הקבלה
שלו.

 12במאי2016 ,
לכבוד :מל"ג – ות"ת,
באימיילHaredim.homesh@che.org.il :
הנדון :קריאתכם לשימוע ציבורי סביב תכנית החומש לעניין שילוב חרדים באקדמיה
שלום רב,
בהמשך לפרסום המסמכים לעיון הציבור והקריאה להערות באתר המל"ג
) ,(http://che.org.il/?p=39877הנה הערותיי.
ככלל ,תכנית החומש הקרובה )כפי שעולה מעיקריה במסמכים שפורסמו( ,כמו קודמתה ,מסתכנת
במחירים קשים ביותר .המחירים המשמעותיים הם דרדור חמור בסטנדרטים האקדמיים במוסדות
להשכלה גבוהה ,כתוצאה מהצורך ללכת לקראת מי שאין להם יכולות בסיסיות של חינוך יסודי ותיכוני;
והפגיעה האנושה בצביון מערכת ההשכלה הגבוהה ,בראש ובראשונה בכל הקשור להפרדה מגדרית
ולנורמות שקשורות בה .יש הסבורים/ות שמחירים אלה גבוהים כל כך ,עד שאין מן הראוי לשלמם בכל
מקרה .מנגד ,יש הסבורים/ות שדי בתועלות כלכליות של שילוב חרדים/ות בשוק העבודה כדי להצדיק
כמעט כל מחיר ,מחירים אלה בכללם .עמדתי שונה .אני חושב ששום תועלת כלכלית לא יכולה להצדיק
פגיעה קשה יותר בעקרונות היסוד של מערכת השכלה גבוהה )ובמידה רבה ,של חברה חופשית בכלל(,
אבל אינני פוסל על הסף את האפשרות ששיקולים אחרים יוכלו להצדיק אמצעים חמורים אלה –
שיקולים שקשורים ,למשל ,להעצמת המיעוט הנשי המדוכא בתוך המיעוט החרדי ,לפתיחתו לעולם
הגדול ,לעידוד תהליכי ליברליזציה )אם גם מוגבלים( ,וכדומה.
על כל פנים ,תהא אשר תהא העמדה העקרונית בעניינים אלה ,נקודת המוצא צריכה להיות – ולפחות
על פי הרטוריקה של הטקסטים שפורסמו ,נראה שהינה – שמדובר במחירים קשים ביותר ,ושעל כן
מתחייבת זהירות נטולת פשרות בהתנהלות סביבם .זהירות זו חייבת לכלול את הגורמים הבאים:
) (1פיקוח דווקני על הגבולות שנקבעו בתשלומי המחירים האלה.
) (2בקרה שהתועלות המובטחות אכן צומחות )לבל ישולמו המחירים לחינם(.
) (3השוואת היחס עלות-תועלת )במובנן הרחב של מילים אלה ,כלומר כולל המחירים הנ"ל( לאמצעים
חלופיים להשגת התועלות המדוברות.
אני חושש שמבחינות אלה ,מחקר ההערכה שפורסם באתרכם מדאיג ביותר ,והצעות המדיניות לתכנית
החומש הקרובה אינן מניחות את הדעת.
) (1פיקוח על הגבולות שנקבעו
בעניין הסטנדרטים האקדמיים הלימוד במסלולים החרדיים למיניהם היה אמור לעמוד בסטנדרטים
של המוסדות האקדמיים ה"רגילים" להשכלה גבוהה .אבל מחקר ההערכה שפרסמתם לא כולל
דו"ח הערכת איכות אקדמי רציני על מסלולי ההוראה האלה .הוא כולל הערות ספקניות מסויימות,
ותו לא .הידע האנקדוטלי במערכת הוא שהמציאות אינה מתקרבת לאידאל זה .אולי כדאי גם לציין
שהיה מדובר בנס של ממש אילו היו הדברים שונים – מדוע לחשוב שאפשר ,ללא הידרדרות
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חמורה בסטנדרטים אקדמיים ,להביא את מי שאין להם השכלה יסודית ובודאי תיכונית סבירה
לתואר אקדמי של ממש? מדובר בזילות מוחלטת לש סטנדרטים אקדמיים.
ואולי ראוי לציין את אחוזי הנשירה המבהילים ,על אף ההקלה בסטנדרטים.
מובן שכל התקדמות כאן דורשת הקמת מנגנוני פיקוח חסרי פשרות על הסטנדרטים האקדמיים
הנהוגים במסלולים החרדיים השונים.
בעניין ההפרדה המגדרית מחקר ההערכה שלכם אומר מפורשות שאין הקפדה על הכללים
)הבעייתיים עד מאוד כשלעצמם( שקבעה המל"ג .בהקשר שלנו ,אם כן ,אזהרות על מדרון חלקלק
אינן אזהרות בעלמא ,וכל החששות של מבקרי המדיניות מתאמתים .ההפרדה המגדרית הולכת
ומתרחבת )אל מחוץ לכיתות ,גם ביחס לנשות סגל ,גם ביחס לנורמות קשורות של צניעות בלבוש,
בהפקדה בין תחומי לימוד לגברים ולנשים ,וכולי( .וההמלצות להמשך מציעות ,עד כמה שראיתי,
רק עוד ועוד אמירות ריקות על מחויבויות לגבולות ברורים .לא מוצע כאן אפילו מנגנון פיקוח של
ממש ,מנגנון שבלעדיו אין שום ערך להצהרות ריקות אלה.
) (2בקרה על התועלות
התועלות היחידות שמצאתי בדו"ח התיחסות אליהן הן התועלות במונחי מספר התלמידים/ות
שלומדים/ות ושמסיימים תואר ,ונתונים לגבי ההשתלבות בשוק העבודה .מכל הבחינות האלה
תכנית החומש הקודמת ,גם אם השיגה הישגים מסויימים ,הייתה רחוקה מאוד מהתועלות
המובטחות .בעיקר חשוב לציין כאן ,שוב ,את נתוני הנשיר המבהילים ,ואת העובדה שהרוב הגדול
של מי שלא נשרו לא באמת זכו לתואר על פי הסטנדרטים האקדמיים הנהוגים במוסדות להשכלה
גבוהה.
כמובן ,אין שום התיחסות לתועלות היחידות שלדעתי היו יכולות להצדיק את תשלום המחירים
האדירים האלה במונחי הקפדה על סטנדרטים אקדמיים ועל שוויון מגדרי ואחר )ועוד לא דיברנו על
תקציבה של התכנית(.
) (3השוואה לאמצעים חלופיים
כאמור ,מחויבות כנה לכך שזלזול בנורמות של שוויון מגדרי ושל חופש ,ובסטנדרטים אקדמיים ,הם
בגדר מחירים כבדים  -מחויבות אמיתית כזו הייתה מביאה לכך שמתווי המדיניות לא היו מוכנים/ות
לשלם מחירים אלה מבלי שבדקו תחילה אם אין דרכים אחרות להשיג את התועלות הרלבנטיות,
דרכים שהמחירים בצידן מזיקים פחות.
אין זכר במסמכים שפרסמתם לבדיקות כאלה .מחקר ההערכה מצביע ,למשל ,על אחוזים ניכרים
בקרב האוכלוסייה החרדית שיהיו מוכנים ללמוד בקמפוסים הרגילים ,אולי אפילו בכיתות לא
מופרדות .האם נעשה נסיון לבחון ברצינות את האפשרות הזו ,ולתמרץ אותה )במלגות ומבערך
תמיכה ,למשל(? כמובן ,היצע גדול של מסגרות מופרדות לחלוטין )ומנותקות מסביבה אקדמית(
יעודד גם את אלה שהיו מוכנים להשתלב יותר לא לעשות זאת .האם נעשה ניסיון לבדוק אפשרויות
פוגעניות פחות מבחינה מגדרית?
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וכמובן ,מדוע לחשוב שכל הנטל של פתרון בעיות ההשתלבות של החרדים/ות ראוי שייפול על
מערכת ההשכלה הגבוהה? האם מל"ג ניסה להדוף דרישות כאלה ,ולדרוש מגורמים אחרים במשרד
החינוך לדאוג לפתרונות טובים יותר בגזרתם ,פתרונות שיאפשרו השתלבות מבלי לפגוע בצוויונה
וברמתה של המערכת להשכלה גבוהה?
אלה ,כמובן ,רק דוגמאות ראשוניות של מי שאינו חוקר בתחום .אני בטוח שאפשר למצוא עוד
דוגמאות רבות לאמצעים חלופיים ,הן בסמכות המל"ג ,הן בסמכותם של גורמים אחרים.
לסיכום ,אני חושש שהתמונה שעולה מהמסמכים שפרסמתם חמורה .החששות של מבקרי תכנית
החומש הקודמת התממשו כולם .התועלות שהובטחו שתצמחנה מהצעדים הבעייתיים הללו הושגו
באופן חלקי ביותר ,ואין טעם להניח שיושגו יותר בעתיד .ואף שהמל"ג מרצפת את המסמכים
הרלבנטיים באמירות יפות על שילוב מגדרי )ואחר( ועל עמידה על סטנדרטים אקדמיים ,אין שום דבר
בתכניות – לא זו שיושמה בפועל ,ולא זו המוצעת ,עד כמה שאפשר לומר – שנותן טעם להאמין
שמדובר במחויבות אמיתית.
בנסיבות אלה ,התוצאות הברורות היחידות של תכנית המל"ג תהיינה פגיעה קשה ברמתם של
המוסדות להשכלה גבוהה ,בצביונם השוויוני )למדי( ,ובצביון החברה בישראל במידה שזו מושפעת
מהם .מובן שאני מתנגד לתכנית.

תודה,

פרופ' דוד אנוך | הקתדרה בפילוסופיה של המשפט ע"ש רודני בלקמן
החוג לפילוסופיה והפקולטה למשפטים | הר הצופים ,ירושלים 91905
טל' | 02-5882583 :פקסDavid.Enoch@mail.huji.ac.il | 02-5823042 :

תכנית החומש להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית  -נייר
עמדה
חוי ארנפלד – מנכ"לית 'חוי ארנפלד קידום השכלה אקדמית לנשים חרדיות'
מסמך זה נכתב בעקבות שימוע ביחס לתכנית החומש השנייה מיום  24.5.16ולקראת החלטות
המל״ג בסוף יולי הקרוב ,ומתייחס למחקר הערכת הצלחת תכנית החומש הראשונה.
גילוי נאות :אני חוי ארנפלד מנכ"לית 'חוי ארנפלד קידום השכלה אקדמית לנשים חרדיות' ולכורה
נוגעת בדבר ,באשר משלח ידי מבוסס על שילוב נשים חרדיות באקדמיה .אולם אני מבקשת להיות
שליחה לציבור הנשים החרדיות ולשמש פה לצורכיהן האמיתיים כפי שיוסבר להן.

הצגת הבעיה
במהלך תכנית החומש הראשונה וההמלצות להרחבתה בתכנית השנייה אין התייחסות ספציפית
לסוגיית הסטודנטיות החרדיות .נוסף על כך ,אין התייחסות נאותה לצורך בהפרדה מגדרית
במסגרת הקמפוסים הכלליים בלימודים לתואר שני.
מסמך זה מסתמך על עבודתי עם אוכלוסיית הנשים החרדיות הפונות לאקדמיה בחמש השנים
שחלפו ,וקרבתי היכרותי האינטימית עם מגזר זה שממנו צמחתי .הפלטפורמה שאותה יזמתי
ואותה אני מפעילה ,מאפשרת לנשים חרדיות ללמוד לתארים ראשון ושני במוסדות אקדמאיים
כלליים ,במרחב הכללי של הקמפוס ,בידי מרצות ומרצים ,לפי דרישות המל״ג ללא הקלות כלשהן
או ויתור על רמה אקדמית .ההבדל היחיד הוא הלימודים בכיתות נפרדות .פלטפורמה זו מאפשרת
לנשים חרדיות לימודים ברמה גבוהה והיכרות עם התרבות הכללית בישראל .עובדה היא כי בכיתות
מעורבות לומדות נשים חרדיות ספורות בלבד (מן המעמד הגבוה המאפשר להן ״לפעול מחוץ
לנורמות״) .נשים ממעמד הביניים החרדי אינן יכולות ואינן מעוניינות ללמוד בכיתות מעורבות.
על החברה בישראל ועל מל״ג כמייצגת אותה בתחום שבו עוסקים אנו ,מוטלת האחריות למצוא
רעיונות יצירתיים כדי לעודד ללא הרף את שילובם של החרדים בחברה בישראל ,בשוק התעסוקה
שלה ובתרבותה .אחד הכלים המרכזיים הוא באמצעות רכישת השכלה גבוהה .בייחוד הדברים
אמורים כלפי נשים חרדיות המחכות לאפשרות להגיע למימוש עצמי ולהשגים אקדמאים אך
תהיינה מנועות מלעשות זאת בלי ההכרה בנורמות של החברה שבה הן חיות.

הבחנות חשובות אחדות בקשר ללימודי הסטודנטיות החרדיות
שני שלישים מכלל הסטודנטים החרדים הם נשים .הלגיטימציה לנשים בחברה החרדית לצאת
לעבוד וללמוד גבוהה יחסית לגברים .אלה נדרשים ללמוד תורה ועל הנשים לדאוג לפרנסת הבית.
בזרם הליטאי למשל ,כמחצית הנשים הן מפרנסות יחידות או עיקריות .שלא מבחירה רובן למדו
הוראה .עד לפני עשור לא היו כלל אלטרנטיבות לימודיות .קצב הגידול של תכניות לימוד על פי סעיף
 2.3.2.3של תכנית החומש במקצועות הלימוד לגברים עלה מ 15-אחוזים ל 24-ואצל לנשים מ 21-ל-

 26אחוזים .כיצד ייתכן שלאוכלוסייה שהיא הרוב מכריע בקרב הסטודנטים החרדים מוצע מספר
תכניות שגדל רק ב 5-תכניות בחמש שנים נוכח גידול של  9תכניות לגברים שמספרם קטן יותר?
מניסיוני עם כ 1400-נשים חרדיות אשר נפתחה בפניהן הזדמנות ללמוד כמעט כל מסלול לתואר שני
(כל עוד הן עומדות בתאי הקבלה וכל עוד יש מספיק ביקוש לפתיחת כיתה נפרדת) ,יותר ויותר נשים
בוחרות ללמוד מהמגוון הרחב שיש לאקדמיה להציע .ניתנת להן הזדמנות לחיים מקצועיים מגוונים
יותר (ולא רק בהוראה) ,הן משתלבות ביתר קלות בתרבות החברה הכללית ובכך מתאפשר גם
לחברה הכללית להכיר חברה אחרת .יתר על כן ,הנשים החרדיות למדו לימודי ליבה ,והפער שעליהן
לצמצם קטן יותר מבחינה אקדמית ,כלומר קטגורית יכולות הלמידה שלהן גבוהות יותר משל
הגברים.
נקודה נוספת היא שהנשים החרדיות הן המפרנסות העיקריות של המשפחה החרדית .כחברה ,עלינו
לקבל נתון זה כעובדה ולשאוף לקידום אוכלוסיית הנשים החרדיות מפני שכפועל יוצא מכך יקטנו
בעיות המגזר החרדי כולו ובתהליך ארוך טווח ,ישתלב המגזר החרדי כולו טוב יותר בחיי מדינת
ישראל .לפיכך ,אם נשים חרדיות מסוגלות ללמוד תואר שני במוסדות האקדמיים הרגלים ,כחברה
יש לנו חובה מוסרית לדחוף אותן  -ולפחות לאפשר להן  -לעשות זאת ,שהרי כך יצאו אלפי משפחות
ממעגל העוני .נקודה נוספת המועלית לא-פעם בדיונים היא הדרה מגדרית .שלא כמו גברים חרדיים
המנועים הלכתית מללמוד אצל נשים ,במקרה של הסטודנטיות החרדיות אין מניעה שמרצים
ומרצות משני המגדרים ילמדו בכיתות .עם זאת ,יש להדגיש שלימודים בכיתות מעורבות אינו
אופציה בעבור רוב מוחלט של הנשים החרדיות הן הלכתית והן חברתית.

הבחנות בנוגע לפתיחת כיתות נפרדות לנשים לתואר
בין  2014-2012נפתחו כמה תכניות לתואר שני בכיתות נפרדות לנשים חרדיות .מסלולים אלו היו
הצלחה מסחררת וסחפו גל של נשים חרדיות אשר הביעו עניין ורצון ולהתקדם במקצועות רבים
ושונים .לקראת סוף שנת הלימודים אשתקד החליטה המל״ג שאין לפתוח כיתות נפרדות לנשים
לתואר שני .כדי להמחיש את האבסורד שנוצר עקב החלטה זו נסביר כי האלטרנטיבה של נשים
חרדיות ללמוד לתואר שני הוא לבחור במכללות דתיות לחינוך ולוותר לא-פעם על המסלול המתאים
לה .למשל סטודנטית שמעוניינת ללמוד לתואר שני בייעוץ ארגוני במסלול האקדמי המכללה למנהל
תיאלץ ללמוד לתואר שני בניהול מערכות חינוך במכללת אורות רק מפני ששם יש כיתה נפרדת.
עניין נוסף :נראה שחלק מההמלצות בעקבות המחקר על תכנית החומש הראשונה ,נכתבו על סמך
הנחות לא-מדויקות אשר אינן נוגעות לאוכלוסיית הנשים החרדיות .1ההמלצות בדבר הצורך
 1ראו בסעיף  3.5.3לתכנית  :במהלך שנות הלימודים לתואר הראשון אמורים הסטודנטים החרדים להשלים את הפער
הלימודי בינם לבין סטודנטים אחרים; בשנים אלה נחשף הסטודנט החרדי לעולמות תוכן הקשורים לעולם המקצועי
שאותו הוא לומד ולמרצים מרקע שונה ,ולפיכך בתום הלימודים הוא בשל יותר לממשק עם העולם הכללי .כמו כן,
עם תום הלימודים מרבית הסטודנטים החרדים יוצאים לעבוד בשוק העבודה הכללי .לימודי התואר הראשון
מהווים תנאי הכרחי לכניסה לשוק העבודה האיכותני ,לעומת תואר שני שאינו מהווה תנאי לכך.

בהשלמת לימודי ליבה אינן רלוונטיות בקשר לנשים חרדיות הלומדות מקצועות ליבה .הבקשה
לפתוח כיתות נפרדות בקמפוסים כלליים נובעת מהצורך בממשק עם העולם הכללי ,תוך התאמה
מתחייבת לאורח החיים .יש בהמלצות התעלמות מוחלטת מהתרבות של העולם החרדי וחוסר הבנה
של צרכיו .גדלתי בחברה החרדית וכיום אני עובדת עם נשים חרדיות ,ואני קובעת שהפער התרבותי
קיים ורחב מאוד וההקפדה על צניעות היא אבן יסוד בקיום אורח חיים חרדי .יש אמנם מיעוט קטן
אשר מוכן להתגמש ('חרדים מודרניים') אך בעבור רוב האוכלוסייה החרדית כיום הדרישה למסגרת
נפרדת היא בלתי ניתנת לשינוי.

הפתרון המוצע
אני מבקשת להציע מעין פשרה :שילוב בחברה הכללית בקמפוס אקדמי כללי רגיל ויצירת רמה
אקדמית גבוהה אך פעילות נפרדת בכיתות ייעודיות .גרעין הנשים אשר כבר למדו או לומדות
בקמפוסים כלליים אינו מעוניין ללמוד בקמפוסים נפרדים ומגבילים .הן מחכות להזדמנות ללמוד
לתארים מתקדמים ,להמשיך להתפתח ולהתקדם .לתרום לחברה והיתרם ,אך תוך שמירה על
אורחות חייהן .כאמור הפרדת הנשים ללימודים במכללות לנשים בלבד תביא בהכרח לבינוניות,
באשר היא אינה מעודדת את הסטודנטים החרדים בכלל ובפרט את הנשים החרדיות לשאוף
להתקדם בעולם האקדמי ובשוק העבודה .אולם כיתות נפרדות במוסדות מעורבים יעשו את עבודת
השילוב על הצד הטוב ביותר.
החוקרים המליצו לפתוח כיתות נפרדות תוך התייחסות נפרדת למקצועות החינוך והטיפול בלבד.
אני מבקשת לחזק המלצה זו תוך קביעה כי יש צורך בהוספת תחומים כגון ייעוץ ארגוני ומנהל
עסקים.
לסיכום ,הבקשה לפתיחת כיתות נפרדות לנשים בקמפוסים כלליים נועדה לסמן לנשים החרדיות
שיש לאן לשאוף ,שיש להן לאן להתקדם ולהתמקצע בתחומים שונים .כך יגדלו סיכוייהן להגיע
לשכר גבוה יותר שיאפשר רמת חיים גבוהה יותר למשפחותיהם ולילדיהם .החינוך בתא המשפחתי
מבוסס על נשים אלו .כאשר יתאפשר להן לממש את עצמן ולהתערות בשוק העבודה ובחברה
הכללית ,יש להאמין שתהיה זליגה של ערכים חשובים של לימודים ,מחקר ומוסר עבודה גם לדור
העתיד.
הכיתות הנפרדות הן מחויבות המציאות ויביאו לצמצום פערים תרבותיים וכלכליים .יתר על כן ,הן
יעודדו את 'קבלת האחר' בקרב כל מגזרי החברה הישראלית .פתיחת לימודים לתואר שני ברמה
אקדמאית גבוהה במוסדות מחקר ,בהשוואה לתואר שני במוסדות דתיים וחרדיים ,אף יאפשר
לנשים חרדיות להפוך חוקרות (דוקטורנטיות) .אפשר להשיג זאת באמצעות היענות לבקשה אחת:
שמירה על בחירתן באורח חיים המפריד מגדרית .אני מאמינה שיש לנו ההזדמנות להוקיר את
האומץ של נשים אשר מוכנות לשבור מוסכמות ,ומחכות לפתיחת הדלת לעולם הזדמנויות רחב
יותר.
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אוניברסיטת חיפה
11.7.2016
ה' בתמוז ,תשע"ו
לכבוד:
ישי פרנקל ,יו"ר ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית
רביד עומסי ,מרכז ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית

שלום רב,
מיהו חרדי?

הגדרת קהל היעד של המסגרות החרדיות מופיעה במסמך מל"ג שבנידון ("פירסום לצורך שימוע
ציבורי" ,אפריל  .2016ראה שם ,עמ'  ;13-14סעיף .)1.7
הגדרה זו שימשה את וועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית גם בחומש
הנוכחי.
מותר לקבוע כבר כעת כי ההגדרה נכשלה לחלוטין :כאשר המוסדות השונים שנרתמו לפרוייקט
הנגשת החרדים התחילו לגייס מועמדים ,הם נתקלו בשאלות רבות ,חלקן בלתי פתירות.
להלן מספר דוגמאות:


מה בנוגע לחוזרים בתשובה?



מה בנוגע לחוזרים בשאלה (שלמדו בתיכון חרדי אך עזבו את אורח החיים החרדי מאוחר
יותר)?



מה זכותם של חר"דלים להיכלל בתכנית ההנגשה?
(כידוע ,האוכלוסייה הדתית -חרדית מורכבת מגוונים ובני גוונים של תת אוכלוסיות ,חלקן
פתוח לעניין לימודי ליבה והתעסוקה עוד לפני פרוייקט ההנגשה).



מה בנוגע למועמד אשר למד רק  1-2שנים בישיבה חרדית מוכרת ,אך לא השלים?



איך יש להתייחס לישיבות תיכוניות חרדיות שאינן מוכרות על ידי משרד החינוך?



מה זכותה של אישה דתיה ,לא חרדית ,הנשואה לגבר חרדי וילדיהם לומדים במוסדות
חרדיים ,להיכלל בהנגשה?



מה זכותה של אישה דתיה ,לא חרדית ,המעוניינת ללמוד בכיתה חד מגדרית?
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אלמלא הופיעו שאלות אלו חזור והופע בחיי היום-יום ,בחומש תשע"ב -תשע"ו ,לא היה צורך
להזכירן כאן.
פרוייקט ההנגשה יוצר פיתויים הן לפרטים והן למוסדות .פיתויים לעטות עליהם את גלימת
החרד; וזאת משום ההקלות ,ההתאמות וההטבות הכרוכות בהנגשה.
ולראיה ,וועדת מל"ג לפיקוח ואכיפה עסקה לא מעט בחשיפת מתחזים (ברמה מוסדית) ואף
נזקקה לאמצעי ענישה ,בחומש הנוכחי .האם לא נלמדו לקחים?

בסעיף "( 10הגדרת קהל היעד") עמוד  21מסמך מל"ג שבנידון ,מורחבת ומוגמשת הגדרת קהל
היעד ,ביחס למה שנקבע בסעיף  1.7שם .למעשה ,סעיף  10מאפס את סעיף  ,1.7עושה צחוק ממנו,
בכך שהוא קובע שהגדרת החרדי תיקבע "תוך כדי תנועה" .המשמעות היא לית דין ולית דיין
בשנים הראשונות של החומש השני .ככלות הכל הנגשת החרדים כבר פעלה במערכת ההשכלה
הגבוהה בחומש הנוכחי .וועדת ההיגוי כבר מודעת היטב לכל קשיי ההגדרה .מה מונע ממל"ג
להתמודד עם קשיי ההגדרה כאן ועכשיו?
זוהי ,כמובן ,שאלה רטורית .נקודת תורפה זו (בעיית ההגדרה) הופכת את המסמך כולו לבגיץ
ולבקיר.
אין טעם לפתוח תכניות הנגשה לחרדים טרם שנתקבלו תשובות מפורטות ,חדות ,ברות בדיקה,
לשאלות ההגדרה.

בברכה,
פרופ' (בדימוס) ברוך נבו
bnevo@psy.haifa.ac.il

העתק:
פרופ' יפה זילברשץ ,יו"ר ות"ת
ד"ר רבקה ודמני -שאומן ,סיו"ר מל"ג
עו"ד יעל טור כספא -היועצת המשפטית של מל"ג

Ravid Omesi
:מאת
:נשלח
:אל
:נושא

מרגלית יעקב ,הרב ><yaakov-m@orot.ac.il
יום ראשון  29מאי 13:08 2016
Ravid Omesi
לימודי המשך

ב"ה
שלום ואור
בהמשך ובתוספת למכתבה של ד"ר לאה ריימן אודות הצורך לתקן את מתווה ודמני ללימודי המשך,
אני עומד בראש התכנית ללימודי המשך במכללת אורות ישראל בקמפוס הבנים ברחובות.
אי מצטרף לכל אשר כתבה ,ובנוסף אין זה נכון להתעלם מן הרקע הלימודי הקודם שהתלמידים מביאים משנות לימודיהם בישיבה,
ידע שהוא מאד רלוונטי לעבודתם כמורים בלימודי הקודש.
חשוב מאד לעודדם להשלים השכלתם ברכישת מיומניות למידה והוראה אקדמיות ,ועל כן נכון שמתווה הלימודים יהיה ידידותי
וסביר.
יישר כחך על עשייתכם החשובה בכלל ובפרט.
בברכה,
יעקב מרגלית | מרכז אקדמי-לימודי המשך תואר ראשון ושני גברים | מכללת אורות ישראל – קמפוס רחובות
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לכבוד
המועצה להשכלה גבוהה

ה דון :תכ ית החומש של מל"ג – ות"ת לאוכלוסיה החרדית לש ים תשע"ב-תשע"ו
להלן עמדת המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמ ואל רקמן לתוכ ית החומש של מל"ג –
ות"ת לאוכלוסייה החרדית לש ים תשע"ב-תשע"ו )להלן :תכ ית החומש(:
 .1המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמ ואל רקמן ,פועל במסגרת הפקולטה למשפטים
באו יברסיטת בר אילן .מטרת המרכז להביא לביעור ההפליה גד שים ולחיזוק מעמדן
בחברה הישראלית .המרכז מהווה קודת מפגש בין מחקר לעשייה חברתית ,בין עולם
המשפט והחקיקה להלכה.
 .2כעולה מתכ ית החומש ,המל"ג מתכ ת לפתוח מסלולים פרדים לחרדים בתוכ יות לימוד
מרכזיות באו יברסיטאות .ה ימוק לפתיחת מסלולים פרדים הי ו השו י התרבותי ופערי
הידע שבין האוכלוסיות .המל"ג סבורה כי ההפרדה היא כורח המציאות עבור מרבית
האוכלוסיה החרדית ,וכי אם לא תיעשה הפרדה כאמור יקשה עליה למשוך סטוד טים
חרדים ללימודים אקדמיים .משמעות פתיחת מסלולים פרדים לאוכלוסייה החרדית הי ה
הפרדה בין המגזר החילו י והמגזר החרדי ,הפרדה בין גברים חרדים ל שים חרדיות ,וכן
הדרה של שים-מרצות מן המסלולים המיועדים לגברים חרדים.
 .3מרכז רקמן סבור כי הפרדה כאמור הי ה פסולה מעיקרה ,וכי לתוכ ית כאמור עלולות להיות
השלכות מרחיקות לכת על החברה הישראלית בכלל ועל היחס ל שים בפרט .ההפרדה
המוצעת על ידי המל"ג פוגעת בזכותן של ה שים לכבוד ולשוויון ,מ וגדת לערכי היסוד של
האקדמיה ,אי ה משקפת בהכרח את עמדת הציבור החרדי ,אי ה מידתית ובעיקר עלולה
לתת לגיטימציה להפליה וספת של שים ,הכל כפי שיפורט להלן.
הפרדה כהדרה והפליה הפוגעת בזכות לכבוד ולשוויון
 .4התופעה של הפרדה בין שים לגברים ,הי ה חלק מן התופעה הרחבה של הדרת שים במרחב
הציבורי .היקפה של תופעה זו התרחב בישראל בש ים האחרו ות ,הן מבחי ת מגוון תחומי
החיים בה היא מקבלת ביטוי והן מבחי ת היקף הציבור השותף לה .כך ,לצד התופעה
הוותיקה יחסית של ההפרדה בין שים לגברים באוטובוסים בהם וסע ציבור חרדי ,קיימות
בישראל תופעות וספות של הפרדה כגון הפרדה בין גברים ו שים בקופות החולים בישובים
מסוימים או בבתי העלמין .כמו כן ודעות תופעות בהן אסר על שים לשאת דברי הספד
בבתי העלמין ,להשתתף בתוכ יות של תח ת רדיו מסוימת ,לשיר ,לרקוד או לשאת דברים
בפ י קהל שיש בו א שים דתיים .היבטים אחרים של התופעה הם הימ עות מהצגת דמויות

שים במרחב הציבורי על גבי שלטי פרסומת ,יסיון לייצר הפרדה בין גברים ו שים על ידי

ייחוד מדרכות פרדות לב י המי ים השו ים ועוד.
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 .5הוג לראות בהפרדה בין גברים ו שים במרחב הציבורי בהיבטיה השו ים כמבטאת רצון של
קהילות דתיות מסוימות להמשיך להת הל על פי אורחות החיים המאפיי ים את חיי הפרט
והקהילה גם במרחב הציבורי הכללי .אלא שהפרדה זו ,כאשר אי ה מבוססת על שו ות
רלב טית בין גברים ל שים פוגעת בזכויות היסוד של שים לכבוד האדם ולשוויון ,וכן פוגעת
בזכות החוקתית של כל אזרחי ישראל לחופש דת.
 .6צוות שהוקם על ידי משרד המשפטים בש ת  2013ובחן את תופעת הדרת שים במרחב
הציבורי בישראל ,הגיע למסק ה כי על אף הסובל ות והפלורליזם ה דרשים במשטר
דמוקרטי ביחס לקהילות שו ות והרצון לאפשר חופש דת לב י אותן קהילות ,כאשר אין שו י
רלב טי בין גברים ל שים המצדיק את ההפרדה בשירותים הציבוריים ,אין לאפשר הפרדה
כזו ועל רשויות הציבוריות למ וע או להביא להפסקתה באמצעות מלוא האמצעים החוקיים
העומדים לרשותה .עצם ההפרדה במקרים אלה פוגעת בצורה לא מידתית בזכות היסוד
לכבוד ולשוויון של שים ושיטת משטר דמוקרטי לא יכולה להותיר קיומה של מערכת ערכים
במרחב הציבורי המשרת את כלל הציבור המבוססת על הדרתן של שים מהשתתפות שווה
בחיים האזרחיים2.
 .7לגבי הפרדה בין גברים ל שים בשל אמו תם הדתית או התרבותית ,קבע הצוות כי מוטיבציה
דתית או תרבותית אי ה מבססת שו י רלב טי שבכוחו להצדיק הפרדה בין גברים ל שים3.
אמ ם הצוות סייג את אמירתו זו ל ושאים ש בח ו על ידו )הפרדה באוטובוסים ובקופות
החולים( אולם הפרדה בין שים לגברים במסגרת האו יברסיטה אי ה שו ה מהפרדות אלו.
גם ההפרדה המוצעת על ידי המל"ג מבוססת כל כולה על טעמים דתיים ואין כל שו י רלב טי
בין גברים ל שים המצדיק אותה.
 .8בעקבות הדו"ח האמור הביעה ממשלת ישראל דעתה כי הדרת שים במרחב הציבורי היא
תופעה שיש להילחם בה .בהחלטת הממשלה " 1526מ יעת הדרת שים במרחב הציבורי"
מיום  30.3.2014קבע בסעיף :2
"ממשלת ישראל מכירה בכך כי תופעת הדרת ה שים במרחב הציבורי היא
תופעה חמורה המתאפיי ת בהפלייתן של שים באשר הן שים המחייבת
פעולה ממשלתית אקטיבית לביעורה .זאת מאחר שתופעה זו אי ה עולה בק ה
אחד עם עקרון השוויון שהוא מעקרו ותיה המכו ים של מדי ת ישראל ,ואף
אי ה עולה בק ה אחד עם מחויבויותיה הבי לאומיות של מדי ת ישראל לפעול
 1דו"ח הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי ,מדינת ישראל משרד המשפטים ,הוגש ליועמ"ש
לממשלה ביום  ,7.3.2013כ"ה באדר התשע"ג.
http://index.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/DochHadaratNasim.pdf
 2שם ,בעמ' .7
 3שם ,בעמ' .15

במגוון אמצעים למ יעתה של הפליה מגדרית".
 .9ב סיבות בהן ממשלת ישראל קובעת כי יש להלחם בהדרת שים ,ובהפרדה בין גברים ל שים,
לא יתכן כי המל"ג ,המוסד הממלכתי בישראל לע יי י השכלה ,תזום מסלולי לימוד שבהם
יש ה הפרדה כאמור.
הפרדה בין מגזרים ובין גברים ל שים מ וגדת לערכי היסוד של האקדמיה
 .10האקדמיה חרטה על דגלה את ערכי היסוד של פלורליזם ,שוויון וחופש .זוהי מהות האקדמיה
וזה מה שמבחין בי ה לבין מוסדות לימוד אחרים .אקדמיה אי ה רק 'בית ספר' שלומדים בו.
היא מקום להחלפת דיעות ,העשרה ,לימוד והפריה הדדית ,בין הסטוד טים לבין עצמם ובי ם
לבין הסגל האקדמי .האקדמיה צריכה להיות חופשית ,פתוחה לכל ,ואמורה לאפשר שיח
חופשי בין הבאים בשעריה ,ללא הבדלי גזע ,מין ,דת ,מגזר או מגדר.
 .11הפרדה בין סטוד טים מהמגזר החרדי לבין סטוד טים חילו ים או דתיים שאי ם חרדים,
פוגעת בחופש ובפלורליזם בהם מתהדרת האקדמיה .יצירת מסלולים פרדים לחרדים,
מו עת שיח מפרה בין שתי אוכלוסיות שגרות זו לצד זו במדי ת ישראל .במקום שהאקדמיה
תשמש כגשר בין שתי האוכלוסיות ותסייע להן לתקשר זו עם זו ,בעצם ההפרדה מ עת
התקשורת ומתחזק הקיטוב בין האוכלוסיות .בכך ,חוטאת ההפרדה לעקרו ות המצויים
בבסיסה של האקדמיה.
 .12ההפרדה המבוקשת לא רק פוגעת בערכי היסוד של האקדמיה ,אלא אף אי ה עולה בק ה
אחד עם כללי המועצה להשכלה גבוהה )הכרה במוסדות( ,תשכ"ד –  .1964כללים אלה,
הקובעים ,בין היתר ,את הת אים בהם על מוסד לעמוד כדי לקבל הכרה כמוסד להשכלה
גבוהה ,קובעים בסעיף  9כי מוסד להשכלה גבוהה לא יפלה בין מועמדים שו ים אך בשל
דתם או מי ם.
עמדת המל"ג כי יש צורך בהפרדה אי ה מייצגת בהכרח את עמדת המגזר החרדי
 .13ד"ר גלעד מלאך במאמרו "על טהרת התואר – לימודים אקדמיים במגזר החרדי" 4קובע כי
המל"ג תופסת את ההפרדה בין הסטוד טים החרדים לשאר אוכלוסיית הסטוד טים
כהכרחית .מלאך מבקר תפיסה זו וקובע כי מאות החרדים שפ ו ללימודים באו יברסיטאות
ובמכללות רגילות הוכיחו שלפחות לגביהם הבדלות זו אי ה מחויבת המציאות 5.מלאך אף
מציין במאמרו כי כאשר אפשרו לחרדים לבחור בין מסלול פרד לבין השתלבות
באו יברסיטה רגילה ,בחרו  20%מהם ללמוד באו יברסיטאות רגילות.

 4מלאך גלעד ,על טהרת התואר :לימודים אקדמאיים במגזר החרדי .ירושלים :מחקרי פלורסהיימר; .2014
http://fips.huji.ac.il/sites/default/files/f loersheimer/files/malach_a_kosher_degree.compressed.pdf
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 .14יתרה מכך  -בסקר ש ערך ע"י המל"ג לצורך קבלת החלטה ב ושא בו עסקי ן ,בקרב גברים
חרדים ,השיבו  35%מה שאלים כי יסכימו ללמוד במסגרת מעורבת במקרה שלא תהיה
מסגרת פרדת.
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 .15בהקשר זה יש לציין כי עמדת ה שים החרדיות בסוגיית ההפרדה כלל לא בח ה על ידי
המל"ג.
 .16ה ה כי כן האפשרות של לימודים במסגרת מעורבת ,לא שללה על ידי למעלה משליש
מאוכלוסיית הגברים החרדים ,ו שים כלל לא שאלו מה דעתן בסוגיה .במצב ע יי ים כזה
לא יתן לומר שתפיסת המל"ג כי ההפרדה הכרחית ,תואמת את עמדת הציבור החרדי.
ההפרדה אי ה הכרחית ואי ה מידתית – פתרון אלטר טיבי
 .17פסקת ההגבלה בסעיף  8לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו קובעת כי אין לפגוע בזכויות על פי
חוק יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדי ת ישראל ,ש ועד לתכלית ראויה ,ובמידה
שאי ה עולה על ה דרש .בבג"ץ  4541/94אליס מילר ' שר הבטחון פ"ד מ"ט ) 94(4יתח כב'
השופט קדמי את יסודותיה של פסקת ההגבלה בחוק :היסוד הראשון קובע כאשר פוגעים
בזכות יסוד הסמכות לכך צריכה להיות מפורשת בחוק ,ואין די בהוראה כללית .היסוד הש י
קובע כי הפגיעה תהלום את ערכיה של מדי ת ישראל כמדי ה יהודית ודמוקרטית ,היסוד
השלישי דורש כי הפגיעה תהיה לתכלית ראויה ,והרביעי – כי מידת הפגיעה בזכות לא תעלה
על ה דרש .לע יין מידת הפגיעה קובע השופט קדמי כי:
עיקרון זה מתבטא בהתאמת האמצעי למטרה ,ב קיטת אמצעי של פגיעה בזכות
יסוד רק כמוצא אחרון ובהיעדר אמצעי סביר אחר ,וב קיטת אמצעי של פגיעה
בזכות יסוד רק מקום שבו מידת חשיבותה של מטרת הפגיעה וחומרת ה זק
שייגרם אם התכלית לא תוגשם מצדיקות זאת"
)עמ'  140שורות ו-ז(.
 .18לאור הפגיעה הגדולה שיוצרת ההפרדה בזכות לשוויון ובזכות לכבוד של שים ,עליה לשמש
כמוצא אחרון ולא ראשון .על המל"ג לבחון במקרה ד ן פתרון אחר אשר יאפשר קיום מסגרת
לימודית לחרדים תוך התחשבות בצרכיהם אך לא באופן שיאפשר פגיעה לא מידתית בזכות
לשוויון.
 .19דוגמא לפתרון ש ראה על פ יו מידתי ,מצוי במחקר ההערכה שעשתה המל"ג עצמה .בסעיף
 38למחקר מציי ת המל"ג כי באו יברסיטה העברית ובטכ יון וצר מודל אלטר טיבי שבו
לימודי המכי ה לחרדים מתקיימים בהפרדה מגדרית ואילו לימודי התואר מתקיימים
 6תוכנית החומש של מל"ג-ות"ת לאוכלוסיה החרדית לשנים תשע"ב-תשע"ו .מחקר הערכה והמלצות לחומש הבא )תשע"ז-
תשפ"א( ג .מלאך ,ל .כהנר וא .רגב.
http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
בעמ' ) 27סע' .(3.2.2.1

בקמפוס הכללי באי טגרציה מלאה .המל"ג מציי ת כי לטע ת מוסדות אלה יש הצדקה לקיום

לימודים בהפרדה מגדרית במכי ות בלבד 7.יתן אם כן לראות כי יש ם פתרו ות
אלטר טיביים ,המיושמים בשטח ,ואשר מאפשרים הכשרה אקדמית לחרדים ללא ביצוע
הפרדה במהלך לימודי התואר באו יברסיטה.
ההפרדה באו יברסיטאות עלולה לתת לגיטימציה להפליה וספת של שים
.20כפי שראי ו בפתח הדברים ,הדרת שים מהמרחב הציבורי בכלל והפרדה בין שים לגברים
בפרט ,הי ן תופעות שמתרחבות בש ים האחרו ות .כאשר גוף ממלכתי רשמי כמו המל"ג
מאפשר בצורה רשמית לבצע הפרדה בין שים וגברים ,יש בכך משום אות לציבור הרחב כי
הפרדה בין גברים ל שים במרחב הציבורי היא לגיטימית ומקובלת על הרשויות .הכשרה של
הפרדה שכזו תעודד גופים אחרים אשר שקלו לעשות הפרדה כאמור לבצעה ,ותשמש בידיהם
מע ה לכל מי שיטען כי אין לבצעה .כי אם גוף ממלכתי רשמי יוזם מטעמו הפרדה בין גברים
ל שים ,מה ל ו כי לין על גופים פרטיים שרוצים לעשות כן .מדובר במדרון חלקלק אשר סופו
מי ישור ו.
 .21על המל"ג ,בהיותה גוף ממלכתי ,ל קוט מש ה זהירות בטרם היא מקבלת החלטה על הפרדה
בין גברים ל שים .הכשרה של ההפרדה בין גברים ל שים בזמן לימודיהם באו יברסיטה
תהווה צעד גדול אחור ית אשר יהווה עוד דבך בתהליך התופס תאוצה בש ים האחרו ות
לקראת הדרת שים מהמרחב הציבורי.

בכבוד רב,

מירי בר שטיין ,עו"ד
היחידה לקידום מדי יות ציבורית וחקיקה
המרכז ע"ש רות ועמ ואל רקמן
הפקולטה למשפטים ,או יברסיטת בר-אילן
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מבוא
לאור מספרם הגבוה של התלמידים בחינוך החרדי יש לנו כאזרחי המדינה אינטרס חברתי-כלכלי
ממדרגה ראשונה בשילובם של בוגרי מערכת חינוך זו בשוק העבודה וגם בכניסתם העתידית
בשערי מערכת ההשכלה הגבוהה .תנאי הכרחי לכך הוא שמוריהם יהיו מיומנים ומוכשרים
ללמדם ולטפל בקשיים שלהם כלומדים .זה אינו המצב כיום .כדי שמורים מקצועיים בעלי ידע,
מיומנויות וכלים עדכניים להוראה במאה ה 21 -יוכלו לסייע לתלמידיהם לפתח באופן אפקטיבי
כישורים הנדרשים כיום לתפקוד כבוגרים – הם חייבים ללמוד בעצמם בסביבה אקדמית ראויה.
מענה כזה יכול להינתן באופן מיטבי רק בתוך הקמפוס האקדמי.
העמדה הנחרצת שאני מבטאת כאן אינה תוצאה של בחינה תיאורטית או רעיונית .שילוב
סטודנטים חרדים בלימודים בתוך הקמפוס בקבוצות נפרדות החל במכללה האקדמית בית ברל
בשנת הלימודים תשע"ד ומאז החלו ללמוד במכללה  260סטודנטים חרדים ,מהם  103נשים ו157-
גברים .לפני שנה סיים המחזור הראשון של  63סטודנטים גברים חרדים והסיכום האותנטי של
ההתנסות הזו ניתן בציטוט מפי בוגר תואר ראשון חרדי במכללה האקדמית בית ברל:
"הלמודים בבית ברל אפשרו לי להגיע לחומר אקדמי ,במקום בו גדלתי וגם למדתי לא
הייתי נגיש לספרייה ,לחדרי מחשבים".
אני ערה לוויכוח על הסיכונים לפגיעה באופייה של האקדמיה אם הלימודים בתוך הקמפוס
יתקיימו בקבוצות נפרדות .התחושה שלי היא שהאתוס האקדמי חסון מספיק כדי להתמודד עם
האיום האקדמי החרדי .הניסיון שצברנו במכללה האקדמית בית ברל בהתנסות כזאת מעיד על
הצלחה מרשימה ואף בלתי צפויה מבחינה אקדמית ,מקצועית וחברתית .לכן ,אני מציעה
להתמקד בהיבט החברתי-חינוכי-ערכי כבסיס לקבלת החלטה לקדם את "המודל המשולב"
ולבטל בהדרגה ,ולכל הפחות לצמצם משמעותית ,את "המודל השמרני" של לימודים מחוץ
לקמפוס במסגרת פלטפורמות או מח"רים.
מאחר ואיכות המורים היא המשתנה המרכזי והמשמעותי ביותר בקידום למידה של תלמידים,
האקדמיזציה של המורים החרדים היא תנאי הכרחי ,גם אם לא מספיק ,לשיפור רמת החינוך
החרדי .ללא הכשרה אקדמית ומקצועית נאותה של מורים במערכת החינוך החרדית לא יהיה מי
שילמד לימודי ליבה במערכת זו גם אם תושג על כך הסכמה .מוטת ההשפעה של האקדמיזציה של

כח ההוראה החרדי היא נרחבת ומעמיקה .מכאן החשיבות העליונה להכללת ההכשרה להוראה
ולמקצועות חינוכיים בעדיפויות של מדיניות ה-ות"ת.
מימוש מדיניות ה-ות"ת בנושא זה משקף ערך חשוב המאפיין חברה פלורליסטית ומרובת
תרבויות – ביחד ולחוד ,שיתוף במה שניתן לצד קבלת השונה וכיבוד ה'אחר' ,הכלת המורכבות
האנושית והנרטיבים המתנגשים בחברה הישראלית ,והתמודדות מושכלת עם ההגיונות הסותרים
את החשיבה הפורמליסטית-רציונלית.
נייר העמדה עומד על הצורך הדחוף בהכשרת מורים למגזר החרדי ,מציג בקצרה התפתחויות
מערכתיות הנוגעות להשכלה הגבוהה של חרדים ,פורש את המקרה של המכללה האקדמית בית
ברל – כמודל מוצלח לשילוב למידת חרדים בתוך הקמפוס במסגרות נפרדות – ולבסוף מציג
העקרונות שההקפדה עליהם מאפשרת את ההצלחה של יישום "המודל המשולב".

הכשרת מורים אקדמית למגזר החרדי :משימה הכרחית ודחופה
החינוך החרדי הוא ברובו 'מוכר שאינו רשמי' (בפיקוח חלקי של משרד החינוך ,לימודי ליבה
חלקיים ובמימון של  )75%ופועל בשתי רשתות חינוך גדולות' :החינוך העצמאי' ו'מעין החינוך
התורני' ,בחלקו במוסדות 'פטור' (ללא פיקוח של משרד החינוך ובמימון של  55%עם פטור
מלימוד חובה של לימודי ליבה) ובחלקו במוסדות שלא קיבלו שום הכרה ממשלתית ואינם נהנים
משום סיוע תקציבי .בהכללה ניתן לומר כי המוסדות החרדיים מתנהלים בפועל כבתי ספר
פרטיים בעלי מדיניות עצמאית בקבלת תלמידים ,העסקת מורים ,תכניות לימודים וגביית
תשלומים מההורים.
תמונת המצב:
 .1בחינוך היסודי (כיתות א-ח) לומדים רוב הבנים בתלמודי תורה ("מוסדות פטור") ואילו
הבנות לומדות בבתי ספר יסודיים (מוכרים שאינם רשמיים) .בחינוך העל-יסודי רובם
המוחלט של הבנים החרדים אינם לומדים בבתי ספר על-יסודיים ,אלא מתחילים ללמוד
בישיבות קטנות כבר בגיל  ;13חלקם ממשיך לישיבות גבוהות מגיל  17ועד לנישואים.
הבנות לומדות בבתי ספר על יסודיים לבנות (סמינרים) .ככלל ,הישיבות הקטנות
והסמינרים הם מוסדות מוכרים שאינם רשמיים.
 .2על פי נתוני משרד החינוך ,בשנת  2015היה המספר הכולל של תלמידים חרדים בגילאי
הגן ובית הספר היסודי  .401,021הם היו כ 19% -מתוך כלל התלמידים וכ25% -
מהתלמידים היהודים .אין מידע מדויק על אודות מספר הלומדים בחינוך העל יסודי.
מדובר ,אם כך ,באוכלוסיית תלמידים גדולה שאין להתעלם ממשקלה בהווה ובעתיד.
 .3רמת ההשכלה הפורמלית של התלמידים החרדים נמוכה מאד .השכלתם והכשרתם
הנחותות של המורים במערכת החינוך החרדית (ב 2015 -לימדו בה  18,625מורים) היא
מרכיב מהותי בשימור הרמה הנמוכה .חשוב להעיר שדרגת שכר אקדמית של מורים
במגזר החרדי בדרך כלל אין בה כדי להעיד על השכלה אקדמית ,אלא על הכרה בלימודים
תורניים לצורך שכר .מההיכרות המסוימת שיש במכללות לחינוך עם השכלת המורים
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החרדים מסתבר כי לחלק מהם יש תעודות הוראה מסמינרים חרדים (לא אקדמיים)
וחלקם הם 'מלמֵ דים' ללא השכלה כלשהיא בחינוך.
 .4נמצא קשר חיובי חזק בין השכלה פורמלית לתעסוקה במגזר החרדי .שיעורי התעסוקה
והשכר הממוצע בקרב חרדים אקדמאים גבוהים בהרבה מהשיעורים בקרב חרדים
שאינם אקדמאים .המסקנה המתבקשת היא ,אפוא ,שהקניית השכלה פורמלית למורים
החרדים כדי לשפר את הלמידה של תלמידיהם היא אמצעי אפקטיבי ביותר לשבירת
מעגל העוני.
מערכת החינוך החרדית היא עובדה קיימת .יש "לעבוד אתה ולא נגדה" .הסיכוי לקדם מערכת זו
תלוי מעל לכל בהכשרה נאותה של אנשי החינוך :גננים וגננות ,מורים ומורות ,יועצים ויועצות,
עובדי חינוך בלתי פורמלי וקידום נוער ,מנהלי בתי ספר ,מדריכים וכד' .השכלתם הנה חיונית
להסרת ההתנגדויות מהרחבת תכני הלימודים ,להבנת החשיבות של הקניית כישורים ומיומנויות
הנדרשים מתלמידיהם בעידן הנוכחי ,וטיפול בבעיות רגשיות-חברתיות של ילדים ונוער בחברה
החרדית .הכשרתם של מורים חרדים בתוך מוסדות אקדמיים להכשרת מורים היא ,על כן,
משימה הכרחית ודחופה.

התפתחויות הנוגעות להשכלה גבוהה של חרדים
בנוסף למדיניות מל"ג-ות"ת להנגשת השכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית וממצאי דוח ההערכה
שלה מתחוללים מהלכים נוספים לשילוב חרדים בהשכלה הגבוהה ,למשל:
 oתקווה ישראלית באקדמיה – מהלך שמוביל נשיא המדינה לקירוב בין השבטים בחברה
הישראלית;
 oמדיניות משרד החינוך ומשרד האוצר להשלמת לימודים לתואר  B.Edלמורים גברים חרדים
במקצועות ליבה :מתימטיקה ,מדעים ,לשון ואנגלית .במסגרת זו לומדים כבר כמה מחזורי
מורים חרדים ,בהתאם למתווה לימודים של המל"ג ,ובדרך כלל בתוך המכללות לחינוך ולא
מחוצה להן;
 oקיומן של תכניות נפרדות לחרדים במכללות כלליות בעלות גוון דתי;
 oקיומן של תכניות נפרדות לחרדים ללימודי תואר שני בתוך מכללות דתיות לחינוך שממילא
מתקיימת בהן חלוקה מגדרית;
 oנהירה ללימודי תואר שני במכללות לא מתוקצבות כולל בתחומי חינוך שונים;
 oפתיחת מח"רים במרחקים משמעותיים ממוסד האם לתכניות לתואר שני.
מסלולים אקדמיים נפרדים בתוך הקמפוסים ,אם כך ,כבר פועלים באופן גלוי וממוסד .מצב זה
מאפיין לא רק את האוכלוסייה החרדית ,אלא גם את האוכלוסייה הערבית (מכללות ערביות
להכשרת מורים ,הקול הקורא של ות"ת להקמת מוסד להשכלה גבוהה ערבי בצפון הארץ).
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מניעת שילוב של חרדים במסגרות נפרדות בתוך מוסדות אקדמיים עלולה:
א .לתמוך בהמשך סגרגציה חברתית וכן לחזק את הבידול הקיים של מערכות החינוך
המפוצלות ואף להוביל להקמתו של מוסד אקדמי חרדי ,כפי שכבר הוצע על ידי חברת
מל"ג בפורום האינטרנטי של האקדמיה.
ב .לעודד את החרדים למצוא נתיבים לרכוש השכלה (כולל תואר שני) מחוץ לקמפוסים
(פלטפורמות ומח"רים שלא תמיד עומדים בקריטריונים) ,במוסדות שאינם מתוקצבים,
במכללות מגזריות או במכללות לחינוך של הזרם הממלכתי-דתי.
המסקנה המתבקשת מתמונת המצב בפועל כפי שהתגבשה עד היום היא שלא במגבלות ,איסורים
וחסימות אפשר לה תמודד עם הצמא של האוכלוסייה החרדית לסגור פערים עם כלל האוכלוסייה,
להשתלב בשוק העבודה ,להקנות חינוך טוב יותר לילדיה ולהיכנס ביתר שאת בשערים שכבר
נפתחו .סגירת האפשרויות ללמידה בתוך הקמפוסים בקבוצות נפרדות תעודד דרכים עקיפות
ועקלקלות לרכישת תואר .כפי שכבר נאמר בדיון הער בנושא ,אין כאן שאלה של "עלבון
הפרופסורים" אלא הנזק למדינה ובסופו של דבר להשכלה הגבוהה.

מקרה המבחן ( )case studyשל המכללה האקדמית בית ברל
הניסיון שלנו בפועל ,במכללה האקדמית בית ברל ,בשילוב סטודנטים חרדים בתוך הקמפוס ,טרם
עיצוב מדיניות מל"ג-ות"ת בנושא ,היא הבסיס העובדתי של העמדה המבוטאת כאן :שילוב
סטודנטים חרדים בתוך הקמפוס הוא לא רק אפשרי – אלא גם מוצלח מאד.
נתוני רקע:
 .1שילוב סטודנטים חרדים במכללה האקדמית בית ברל החל בשנת הלימודים תשע"ד .במרוצת
השנים תשע"ד-תשע"ו החלו ללמוד במכללה  260סטודנטים חרדים ,מהם  103נשים ו157-
גברים .הסטודנטים החרדים נרשמו להשלמת תואר ( B.Edבעלי תעודת הוראה) ,לתואר
 B.Edמלא ולתואר  .M.Edסטודנטים אלה לומדים במכללה במסלול היסודי בהתמחות
מתימטיקה וגם בחינוך מיוחד ובקידום נוער ,תחומים בהם יש צרכים רבים במערכת החינוך
החרדית (נשירה ,בעיות קשב וריכוז ,אוטיזם ,לקויות למידה ,נכויות פיזיות וכד').
 .2לפני שנה סיים המחזור הראשון של  63סטודנטים גברים חרדים מתוך  64שהחלו לימודיהם
(סטודנט אחד נפטר במהלך הלימודים) .באירוע הסיום הציגו הסטודנטים ,בנוכחות הסגל
וההנהלה של המכללה ונציגי משרד החינוך ,את תהליכי הלמידה שלהם ,תוצרים פדגוגיים-
טכנולוגיים וחוות דעת על ההתנסות המאתגרת והמעצימה שחוו בלימודים בקמפוס .במכללה
המקיימת אירועי סיום רבים בכל שנה ,אירוע הסיום של המחזור הראשון היה מרגש במיוחד.
אפיינה אותו באופן מובהק אופטימיות ותקווה באשר ליכולת להכשיר אנשי חינוך חרדים
במכללה חילונית.
 .3ב-תשע"ה בוצעה הסדרה של כלל התכניות מול מל"ג-ות"ת ונחסמה האפשרות לקיים תכניות
לתואר שני במסגרות נפרדות .לאור ה-בג"ץ בנושא לא קיבלה המכללה אישור ממל"ג-ות"ת
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לפתוח תכניות חדשות בתשע"ו ,למעט מענה לקול קורא של משרד החינוך להשלמת לימודים
לתואר  B.Edבחינוך היסודי במקצוע מתימטיקה.

מדידת ההישג וההצלחה בפועל:
 .1רמת ההישגים הלימודיים של הסטודנטים החרדים ,כפי שמשתקפת בציונים ,אינה נופלת
כלל ועיקר מאלה של כלל הסטודנטים במכללה ,למרות שהם נחשפים לעולם ידע
ולטרמינולוגיה חדשים ועל אף שאינם מורגלים בסדרי למידה אקדמיים .המוטיבציה שלהם
גבוהה ויכולות ההתמודדות שלהם עם חומר חדש ,טכנולוגיה ודרכי הוראה-למידה שחדשות
עבורם בהחלט מרשימות את כל הסגל שמלמד אותם .יכולת ההבעה שלהם בכתב ובעל-פה
וכן הבנת הנקרא בהחלט משביעים רצון .בצד ההישגים ,חשוב להיאמר ,קיימת נקודת תורפה
– רמת האנגלית הקלושה של הסטודנטים החרדים (בעיקר בקרב הגברים).
 .2נשירה אפסית מהלימודים שעל-פי עדויות הסטודנטים חרדים קשורה לרלבנטיות של
הלימודים לעיסוקים שלהם ולמעטפת שהמכללה העמידה לרשותם ,תוך התחשבות בעקרון
ההפרדה המגדרית החשוב להם.
 .3השתלבות מוצלחת בשוק העבודה בחינוך .הסטודנטים מדווחים לנו כי הידע ,המיומנויות
והכלים מקצועיים שרכשו בלימודיהם מאפשרים להם לתפקד טוב יותר במערכות החינוכיות
בהן הם משולבים ,כלומר  -הם חשים שעבודת ההוראה שלהם יותר מקצועית ומושכלת.
הבוגרים השתלבו בעבודה מיד עם סיום הלימודים וחלקם התקבלו למקומות עבודה עוד
במהלך לימודיהם .זאת ועוד ,רבע מהסטודנטים החרדים ,שהשלימו את לימודיהם לתואר
 ,B.Edשיפרו את מעמדם במקומות העבודה וקודמו לתפקידים בכירים יותר .עדויות אלה
מהוות תמריץ לעובדי חינוך בסביבתם המקצועית לנסות גם הם להשתלב בלימודים
אקדמיים.
 .4הביקוש הגבוה ללימודי חרדים במכללה .הפניות הרבות של מועמדים חרדים ללמוד במכללה
לתואר ראשון מלא בחינוך והוראה ולתואר שני בתחומי חינוך שונים מעידות על כך ,שקיים
אמון בין ציבור זה לבין המכללה והסכמה ברורה לדרישות האקדמיות של איכות לימודים
גבוהה אשר יש לה ביטוי מידי ויישומי בעולם העבודה.
 .5תחושות הבוגרים כפי הם באים לביטוי במילותיהם שלהם:
א .על החשיפה של האוכלוסייה החרדים לנעשה בעולם האקדמיה:
" oאנחנו רוצים ללמוד במקום לא מתפשר מבחינה אקדמית ,שמאפשר להתמקצע תוך
שמירה על אורח החיים והערכים עליהם גדלנו".
" oנהניתי מאד מהיציאה מהמקום המוכר והחשיפה לעולם האקדמיה אשר היה זר לי
ופחדתי ממנו מאד".
ב .על למידה בתוך הקמפוס:

" oהלמודים בבית ברל אפשרו לי להגיע לחומר אקדמי ,במקום בו גדלתי וגם למדתי לא
הייתי נגיש לספרייה ,לחדרי מחשבים".
" oיש כאן אווירה של לימודים וזו ממש חוויה".
" oכשאני אומר שלמדתי בבית ברל בראיונות עבודה ,המראיינים מתרשמים מאד".
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ג.
o
o

על הסגל האקדמי:
"נחשפתי למרצים אשר לא הייתי פוגש ,אם הייתי לומד במסגרת חרדית".
"בהתחלה חששתי מהמרצים אבל הם ממש כיבדו אותנו ולמדתי מהם המון ,הציגו
מחקרים וכלים מעשיים להתמודד עם תלמידים".
"במהלך הלימודים הבנתי כי אני לומד מהם דברים חדשים ,עדכניים ,מקצועיים מאד
אשר עוזרים לי להיות מקצועי יותר".

ד.

על חינוך כמפתח לשינוי:
"הביחד שלנו כקבוצה יחד עם הידע המקצועי שלמדנו נתנו לי המון בטחון ואני משתמש
בכל מה שלמדתי עם התלמידים שלי".
"אני היום מורה הרבה יותר טוב ,אני חושב שהלימודים נתנו לי כלים לנתח והידע שלי
הרבה יותר רחב ,חשוב לי להעביר את החשיבות של הלמידה לתלמידים".
"היום כמורה אני צריך להכין את התלמידים לעולם העבודה ,למפגש עם ידע חדש ואני
צריך לדעת כדי ללמד אותם".

o

o
o
o

מסקנות מתוך מקרה המבחן
לקראת פתיחת שערי המכללה ללימודי חרדים גיבשנו עקרונות פעולה ועליהם הוספנו בתקופה
שחלפה מאז ,מתוך הניסיון שהצטבר ,כדלקמן:
 .1הקפדה על אמות מידה אקדמיות בתכניות הלימודים בתכנים ,בדרכי ההוראה ובדרכי
הערכה ,כמקובל בתכניות הלימודים הרגילות המיועדות לכלל הסטודנטים במכללה.
למועמדים פוטנציאליים הובהר מלכתחילה שבנקודה זאת לא תהיה כל פשרה וניסיונות
להשיג הקלות נדחו על הסף .בסופו של דבר זכינו מהלומדים להערכה רבה על התעקשות זו.
 .2הלימודים מתקיימים רק במרחב הגיאוגרפי של קמפוס המכללה .בהתלבטות שהייתה לנו
בין מח"ר לבין "הדגם המשלב" בסופו של דבר נטתה הכף בעד האחרון משלושה טעמים:
א .הרצון לשמר את אופיו הפתוח של הקמפוס כמרחב ציבורי רב-תרבותי משותף לכלל
הסטודנטים ,חילוניים ,דתיים ,חרדים ,יהודים ,ערבים וחברי תנועות הבוגרים של
תנועות הנוער – אנשים בעלי השקפות עולם שונות ,אמונות שונות וכו' – אלה עם אלה
ואלה בצד אלה;
ב .ההערכה שהשהייה בתוך הקמפוס – החשיפה לאווירה אקדמית ,לספרייה ,למרכזי
המשאבים לסטודנטים ,לדיקן סטודנטים ,ליחידת שכר לימוד ,לאגודת הסטודנטים וכד'
– תסייע לחיבור הסטודנטים החרדים למהות של לימודים אקדמיים ולשמירת אמות
מידה אקדמיות;
ג .הלימודים בתוך הקמפוס מאפשרים לנו להישען על סגל הליבה של המכללה וכן על כל
התשתיות תומכות הלימודים :כיתות מאובזרות ,מערכות ִמחשוב וטכנולוגיה ,ספריה
וכו'.
 .3נכונות לוויתורים במישור המגדרי .ככלל ,הסכמנו להפרדה מגדרית בכיתות וויתרנו על
הוראה פרונטאלית של מרצות לסטודנטים חרדים ושל מרצים לסטודנטיות חרדיות .חשוב
לציין כי מרצות משולבות בתכניות הלימודים לסטודנטים חרדים בקורסים מקוונים (את
מפגשי פנים-אל-פנים בקורסים המקוונים מנהלים עוזרי הוראה) .עם זאת ,את המרכז
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להוראת החרדים מנהלת דווקא חברת סגל במכללה ,שגם מלמדת חלק מהקבוצות (באישור
מיוחד של הרבנים).
 .4העדר נכונות לפשרה בכל הנוגע להוראה של מרצים ערבים בתכניות הלימודים של חרדים.
ראוי לציין שלא הייתה בקשה ואף לא רמיזה לבקשה מצד הסטודנטים החרדים בנושא זה.
 .5קיום שיח מתמיד של הנהלת המכללה עם קבוצות הסטודנטים החרדים מתוך הכרה כי שיח
והקשבה מובילים להבנה טובה יותר של הצרכים ושל הקשיים ,הן של הסטודנטים החרדים
והן של המכללה .מאחר והאופרציה הייתה חדשה בעבורנו ,היה חשוב לקיים דיאלוג מתמיד
כדי להגיע לפתרונות ,כמו הוראת מרצות בקורסים המקוונים.
 .6יצירת מעטפת תומכת .המכללה הקימה יחידה ייעודית ללימודי חרדים שממוקמת בלב
הקמפוס .מתוך הבנה שהסטודנטים החרדים אינם מורגלים בלימודים במסגרת אקדמית
חילונית ואינם בקיאים ומתמצאים בדרכיה ובנפתוליה ,יצרנו מערכת תומכת ,אשר כוללת,
בין השאר :הקניית אוריינטציה לסטודנטים על המבנה והמהות של מוסד אקדמי; המשמעות
של למידה באקדמיה; שילוב מזכירה חרדית ,שיש לה הכרות עם המערכת האקדמית ומבינה
את "השפה" של הסטודנטים החרדים; הכנה של המרצים לקראת האוכלוסייה הייחודית
(כמובן בלי לכרסם באמות המידה האקדמיות של הקורסים ,כאמור לעיל); מעורבות של
דרגים בכירים במכללה בקשר עם קבוצות החרדים; מלגות ועוד .זאת ועוד ,מאחר והלמידה
מתבצעת בקמפוס – המרצים זמינים ונגישים לסטודנטים גם מעבר לשעות ההוראה.

סיכום :תובנות ועמדות
המאבק ל שילוב לימודי ליבה בתכניות הלימודים של מערכת החינוך החרדית ראוי וחשוב ,אלא
שהוא נתון בסד של מאבקי כוח פוליטיים והסדרים קואליציוניים .במציאות הזאת ,ספק אם
התביעה להקנות לתלמידים בחינוך החרדי תכנים ומיומנויות הכרחיים כתנאי לשילובם בהשכלה
הגבוהה היא ריאלית .הדרך המעשית להתמודד עם חלק מהחסכים הללו היא הכשרת אנשי חינוך
משכילים בסביבה אקדמית אמתית ולא בסביבה "דמוית אקדמיה" נחותה.
אם שילוב האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה הוא צורך חברתי-כלכלי ממדרגה ראשונה של
מדינת ישראל אזי יש לאפשר לה להיכנס בשערי מערכת ההשכלה הגבוהה באופן שמתחשב
בצרכיה וייחודה .זהו ערך חשוב המאפיין חברה פלורליסטית ומרובת תרבויות.
נקיטת גישה קונסטרוקטיבית בשילוב חרדים באקדמיה ,שבבסיסה פשרה מקדמת ,עדיפה על
גישה שהיא בבחינת 'ייקוב הדין את ההר' .המתכון שגיבשנו במכללה (שמירה על אמות מידה
אקדמיות ,נכונות לוויתורים במישור המגדרי ,לימודים בקמפוס המכללה ,שיח מתמשך עם
הסטודנטים וניסיונות למצוא פתרונות נקודתיים) הוכיח עצמו .הוא נותן תקווה ,שבהתנסות
משותפת שלנו ושל הסטודנטים החרדים ,בהידברות ובבניית אמון הדדי ניתן יהיה לפרוץ גבולות
שכיום נראים בלתי עבירים .מן הסתם ,הוא גם ינמיך את מפלס החרדות ,שאיננו משולל יסוד,
בקרב הסגל האקדמי.
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מדיניות מל"ג-ות"ת לחומש הקרוב ,ובמיוחד ה"מודל המשולב" ,מקדמת את המערכת לכיוון
הנדרש מבחינה חברתית-כלכלית-ערכית .זהו מהלך אמיץ שיש לתת לו גיבוי לצד תביעה לעמידה
בסטנדרטים אקדמיים ראויים ומתן עדיפות למקצועות לימוד נדרשים .מורים ואנשי חינוך
חרדים משכילים הם סוכני שינוי מהמעלה הראשונה ,שהשפעתם ארוכת טווח ורחבת היקף .יש
לתת להם הזדמנות לקבל השכלה אקדמית ומקצועית איכותית בתוך המוסדות ובקבוצות נפרדות
כדי לשפר את מערכת החינוך החרדית ולהסיר חלק מהחומות בין המגזרים בחברה שלנו.
אפשרות זו עדיפה בהרבה על שתי החלופות האחרות העומדות על הפרק ללימודי חרדים:
הראשונה ,שילוב המגזר החרדי בהשכלה הגבוהה עפ"י כלליה וללא כל פשרות ,תביא את הקץ
להשתלבות חרדים בהשכלה הגבוהה ותנציח את הפערים והמצב הקיים .בחלופה השנייה ,קיום
השכלה זו במסגרת מח"רים או פלטפורמות ,אנחנו משקרים את עצמנו ,שכן כל אותם עקרונות
חשובים לאקדמיה נרמסים והדבר יוביל בהכרח לתוצאות גרועות.
אף כי יש מחיר במישור המהותי ללימודים נפרדים בתוך הקמפוס יש לו גם תמורה פרקטית
וחברתית .מחיר מניעת תהליך חשוב זה עלול להיות גבוה בהרבה ממחיר ביצועו.

מקורות
אתר "במבט רחב" (http://ic.education.gov.il/mabatrachav/HomePage.htm .)2105

בלאס ,נ .ובלייך ,ח .)2016( .ההרכב הדמוגרפי של מערכת החינוך ותנועת תלמידים בין חלקיה
השונים .מרכז טאוב לחקר מדיניות חברתית (עבודה בתהליך).
ברנע ,נ .ידיעות אחרונות .15.7.16
http://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4828534,00.html
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) ( .)10.9.2015כוחות הוראה בבתי הספר לפי דרג חינוך
ותכונות נבחרות.
מלאך ,ג ,.כהנר ,ל .ורגב ,א .)2016( .תכנית החומש של מל"ג-ות"ת לאוכלוסייה החרדית לשנים
תשע"ב-תשע"ו :מחקר הערכה והמלצות לחומש הבא (תשע"ז-תשפ"א).
מרכז המחקר והמידע של הכנסת ( .)27.11.07מערכת החינוך במגזר החרדי – תמונת מצב .מוגש
לוועדת החינוך ,התרבות והספורט .כתיבה :יובל וורגן.
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ( .)2013דו"ח מצב המדינה – חברה ,כלכלה
ומדיניות.
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ( .)2014דו"ח מצב המדינה – חברה ,כלכלה
ומדיניות.
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:מאת
:נשלח
:אל
:עותק
:נושא
:קבצים מצורפים
:דגל המשך טיפול
:מצב דגל

שלום
ראשית את הערותיי אני כותב כמי שמלווה את כל הסטודנטים החרדיים במהלך התואר ובסיומו ב 7-שנים האחרונות והיה
רכז של תוכנית "חרדים לעתידם" משנת  2009ועד לסיומה ,וכמי שאחראי ומנהל בפועל כיום את "תוכנית ההלוואות עם
מלגות בסיומם" של הות"ת החל משנת תשע"ג ובנוסף כמי שבוגר של לימודים באקדמיה במסגרת ה"מחרים".

כמה נקודות שרציתי להעיר:



קראתי את ההצעה החדשה וכפי שנראה מכל צד ומכל סעיף אפשרי יש מטרה להכניס כיתות נפרדות בתוך
קמפוסים כללים )מכללות האם( ולנסות לעודד ולהרחיב הכל כדי שזה יצא לפועל ,אני חייב לציין כמי ששומע את כל
קולות התלמידים החרדיים בשנים האחרונות ,הדבר הזה יחזיר את המספרים העולים בשנים האחרונות של
האוכלוסייה החרדית שלומדת באקדמיה אחורה ובגדול ,הפרטים הראשונים שתלמיד חרדי שואל זה את גדרי
ההלכה בקמפוס ,הדמות הרוחנית בקמפוס ,והתקנות של הקמפוס בנושא הדת ורוב רובם של הנרשמים וכן אלה
שפורשים באמצע הלימודים במקומות שונים זה עקב בעיה טכנית של דת וצניעות וכדומה והמהלך הזה יגרום
לירידה ורעש גדול גם אצל הרבנים שעד היום עוד איכשהו נותנים את האפשרות ללמוד לימודים אקדמיים ואני חושב
שמהלך כזה יכול להוריד את מספר הלומדים ביותר מחצי.



בחלק גדול של ההצעה מתמקדים בלימודים מתקדמים של החרדים )תארים שניים( ומציבים מטרה להגדלת
הלומדים החרדיים אבל בועטים בזה ישר ושוב כי המניע הגדול של החרדים ואני אומר את זה מניסיון לא הולכים
לתואר שני בגלל שזה לא בלימודים נפרדים ובעצם עוצרים את תהליך ההתקדמות שלהם וכפי שכבר נכתב בהצעה
שסכום המשכורת של מי שיש לו תואר שני גבוה יותר דבר שגורם להעלאת המיסים ורק רווח יכול לצאת מזה
למדינת ישראל ,אבל התהליך הזה גורם רק להיפך ועצירת ההתקדמות הזו של החרדיים בתפקידים בכירים יותר.



לגבי עצם הקרטיונים בתוכנית הות"ת ,בהצעה החדשה שוב לא נותנים לשני מגזרים גדולים בציבור החרדי שזה
בוגרי ישיבות תיכוניות וחוזרים בתשובה את האפשרות ללמוד ולהתקדם .ראשית לא רוצים לקבל אותם למוסדות
המחרים וגם אם ילמדו בקמפוסים כללים רגיל לא יוכלו לקבל את התקצוב והמלגות וזאת הסיבה שבשנה
)תשע"ד( שהכניסו נשים לתוכנית היה בתוכנית יותר נשים מגברים כי המון לא יכלו להיכנס בגלל הקטריון הזה,
ולצערנו זה עונה למה כל כך הרבה חרדים גברים לא הולכים ללמוד :א .כי לא ילמדו במסגרת כללית ב .גם אם
ילמדו אין להם את הכסף ללמוד כי לא יכולים לקבל מלגה לתואר עצמו ומבחינת כלכלית אין הבדל ביניהם לחרדי
אחר שלומד .אז גם אם איך שהוא נבין למה לא מקבלים אותם ללימודים אצל מוסדות ה"מחרים"  ,מה זה קשור לזה
שלא יקבלו את המלגה עבור לימודיהם ,הם לא שונים מחרדי אחר ומבחינת פיקוח אפשר לקבוע קטריונים כמו
מוסדות לימודים שהילדים לומדים שהם חרדיים וכו'.
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לכן אני חושב שכל ההצעה שבנויה כדי להתגונן עם המינימום הפרדה בין גברים לנשים פוגעת בכפל כפלים וצריכה
לשנות את הגישה ולחזק את המחרים ולא להכניס את הכיתות לאוניברסיטאות ו"למכללות האם" דבר אשר יגרום רטייה
לתלמידים ולחץ גדול של הרבנים להפסקת לימודי האקדמיה במגזר ,ונהפוך הוא לתת אפשרות גם לרוצים ללמוד תואר
שני לעשות בכיתות נפרדות ולהעלות בכך את מספר הסטודנטים החרדים גם בתארים מתקדמים ואת שיעורי התעסוקה
בקרב הציבור החרדי  ,דבר אשר רק יעניק מיסים כוח וידע למדינת ישראל.

נ.ב סתם הערות כתיב על המסמך
עמוד  .1.2.3 – 9יש אות מיותרת במילה כיום
עמוד " 1.2.4 – 9יש לעודד את" – צריך להפריד בין המילים
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כתובת :יפו  ,216בנין שערי העיר ירושלים
טלפון | 02-6580100 | 02-6580106 :פקס072-2446772 :
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ירושלים ,ח' תמוז תשע"ו
 14ביולי 2016
לכבוד
המועצה להשכלה גבוהה
ירושלים
הנדון :הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית לקראת החומש הבא:
מסמך עמדה לשימוע הציבורי
אני מתכבדת להגיש עמדה זו ,במסגרת הזמנת המועצה להשכלה גבוהה לשימוע ציבורי בנושא הצעת
תכנית החומש השניה להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לאוכלוסיה החרדית.
ההזמנה פורסמה ב 24 -באפריל  ,2016בעקבות החלטת בית המשפט העליון מיום  19במרץ  2016בבג"ץ
 6667/14תירוש נ' המועצה להשכלה גבוהה .העתירה נמחקה תוך שמירת טענות ,בנתון לאמור בפסק
הדין בדבר קיום שימוע ציבורי .עיקר ההחלטה מצוי בסעיף ה .לה ,ובשל חשיבותו מצוטט הסעיף
להלן:
ה .החלטתנו היא איפוא ,כי הצעת התכנית הרב שנתית תובא לעיון הרבים ולהערותיהם
מבעוד מועד ,קרי ,עד שלושה חודשים בטרם הדיון בה במל"ג .ההצעה תכלול אמות מידה
לפעולת האוניברסיטאות והמכללות על פי לקחים שיופקו ,וכן מידע על מאמצי פיקוח
אפקטיביים )סוקרים( והתייחסות לתלונות ,ותכנית פיקוח המשכית .אנו יוצאים מן
ההנחה כי המל"ג תיתן דעתה לאיזונים העדינים ,לרבות בנושאים המגדריים ,עם שאיננו
מתעלמים מן הרגישויות הרלבנטיות בהקשר החרדי .העותרים ,כמו אחרים בציבור ,יוכלו
להעיר במועד שייקבע .לשם שלמות המידע שבידיהם יימסר להם תוך חודש מהיום אותו
חלק של התכנית שהוגש בשעתו לממשלה ולכנסת הנוגע לשילוב חרדים ,לרבות הצד
התקציבי.

הטענות המועלות במסמך זה כוללות עניינים אלה:
 .1הליך השימוע פגום ,משום שלא ניתנה גישה למידע הנדרש בהתאם להחלטת בית-המשפט העליון
ובהתאם לדין בנושא זכות הטיעון.
 .2טענות בעניין חוקתיות הצעת המדיניות:
א .זיהוי התכלית.
ב .זיהוי הפגיעה.
ג .בהנחה שהתכלית היא קידום כלכלי וחברתי של האוכלוסיה החרדית
 .1תכנית החומש הקודמת נכשלה ,זו החדשה איננה מספקת די להשגת התכלית
 .2היעדר קשר רציונלי בין האמצעי לתכלית
 .3בחינת שני מבחני המשנה הנוספים של המידתיות.
ד .בהנחה ששילוב חרדים בלימודים אקדמיים מהווה תכלית עצמאית :ניתוח חוקתי.
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הר הצופים ,ירושלים Mt. Scopus, Jerusalem 9190501, Israel | 9190501
טל' | T +972-2-5882558 :פקסemail: margit.cohn@huji.ac.il | F +972-2-5823042 :

2

 .3חברים במועצה להשכלה גבוהה שהביעו את עמדתם בציבור ,לאחר ההחלטה בדבר קיום שימוע
אם לא קודם לכן ,פסולים מלהשתתף בשימוע ,בשל ביטוי פומבי של עמדה נעולה/משוא פנים.
להלן טענותי המפורטות.

 .1הליך השימוע פגום ,משום שלא ניתנה גישה למידע הנדרש
.1

.2
.3

.4

.5

על פי החלטת בית המשפט העליון ,נדרשה המל"ג להביא לעיון הרבים את "הצעת התכנית הרב
שנתית" ,שתכלול "אמות מידה לפעולת האוניברסיטאות והמכללות על פי לקחים שיופקו ,וכן מידע
על מאמצי פיקוח אפקטיביים )סוקרים( והתייחסות לתלונות ,ותכנית פיקוח המשכית" .כן נדרש כי
לעותרים יימסר בתוך חודש "אותו אותו חלק של התכנית שהוגש בשעתו לממשלה ולכנסת הנוגע
לשילוב חרדים ,לרבות הצד התקציבי".
אינני מן העותרים ,אלא אני מגישה מסמך זה כמומחית במשפט ציבורי – מנהלי וחוקתי – ולכן
אתייחס רק לחלק הראשון של הסעיף לעיל.
משהחלתי באיסוף המידע הנדרש כדי להגיש טיעון מלא לשימוע ,התקשיתי להגיע לפרסום של
המל"ג אודות השימוע .ב 4 -ביולי פניתי למל"ג בדואר אלקטרוני וביקשתי לקבל לעיוני את מסמכי
תכנית החומש הקודמת ואת טיוטת התכנית החדשה ,הנדרשים לצורך הכנת הטיעונים .קיבלתי
תשובה מיידית ממנהל פרוייקט המח"רים ,עם הפניה להודעה באתר המל"ג
) .(http://che.org.il/?p=39877במיקום זה נמצאו באותו יום קישורים לשלושה מסמכים :מחקר הערכה
של חוקרים חיצוניים ,שאינו נושא תאריך ,אך יש להניח שהושלם באפריל  1,2016ושתי מצגות,
אחת המתמצתת את מחקר ההערכה )להלן" :מצגת מחקר ההערכה"( והשניה מתמצתת את עיקרי
הצעת המדיניות )להלן" :מצגת תכנית החומש הבאה"( .בבקשתי לקבל )יחד עם כל הזכאים לכך
בציבור( את תכניות המדיניות עצמן נעניתי כי "אלה החומרים" .פניתי שוב לברר כיצד אפשר לקבל
את המסמכים הראשוניים או המפורטים ,ונעניתי כי "יש באתר את המחקר והמצגת של עקרונות
המדיניות .אלה החומרים שמפורסמים לציבור .ככל יהיו נוספים נעלה אותם לאתר) ".ציטוט
מדוייק(.
בשלב זה התברר לי כי בעבר כלל אותו מיקום באתר המל"ג קישור למסמך נוסף ,שהיה פתוח
לציבור והורד מהאתר בלא שניתנה הודעה כלשהי ובתאריך לא ידוע .בפניות לחברי סגל אחרים
נמסר לידי מסמך זה ,הנושא תאריך "אפריל  ,"2016וכותרתו "הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה
לאוכלוסיה החרדית בחומש הבא :טיוטת עקרונות המדיניות ,לקראת אישור התוכנית הרב שנתית
להשכלה הגבוהה ,תשע"ז-תשפ"א :פרסום לצורך שימוע ציבורי" .פניתי למל"ג לברר מדוע מסמך זה
איננו נמצא עוד באתר .בנוסף ,ביקשתי לקבל העתק מפרסום של המל"ג ,עליו מסתמך מחקר
ההערכה החיצוני ,שכותרתו "הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית :תמונת מצב ומודל
מוסדי חדש" ) ,(2011שנראה כי היווה את הבסיס לעיצוב התכנית החדשה.
בתשובה בדואר אלקטרוני השיב לי מנהל פרוייקט המח"רים ב 5 -ביולי  2016כי:
"המסמך הורד מהאתר משיקולים שונים .עקרונות המדיניות לחומש הבא והבסיס
לכתיבתן מוצגות במצגת ובמחקר ההערכה".

ההתכתבות המלאה ביני ובין מנהל פרוייקט המח"רים מצורפת להלן כנספח א'.
 .6אין צורך להיות מומחה מיוחד במשפט המינהלי כדי להביע תמיהה קשה על הילוכו של המל"ג
בעניין זה .הגישה למיקום באתר ובה ההודעה הראשונית מחודש אפריל איננה קלה )חיפוש רגיל
איננו מעלה את הקישור( .מעולם לא ניתנה לציבור גישה כלשהי לתכניות במלואן .כפי שפורט
לעיל ,מסמך שהוכן במקור כפרסום לצורך שימוע ציבורי ,הנושא את התאריך אפריל  2016ואשר
הועלה לאתר ,הושמט מהאתר במועד לא ידוע .למרבה המזל ,הגיע לידי מסמך זה בסיוע מאחרים,
שזכו להוריד את המסמך מהאתר לפני השמטתו ,אבל גם מסמך זה איננו עונה על הדרישות
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ניתן להסיק זאת מהכתוב בעמ'  8לדו"ח ,בו מציינים הכותבים שעד אפריל  2016לא התקבל מידע מהימן מהות"ת על כלל
הסטודנטים החרדים לשנת תשע"ה.
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שנקבעו בהחלטת בג"ץ ,כפי שיפורט להלן .יש לציין לטובה את נכונותו של מנהל פרוייקט
המח"רים להשיב מיידית לשאלותי ,ואין ספק כי מדובר בעשייה מערכתית ולא עשייה של אדם
בודד ,אבל כפי שעולה מההתכתבות ,לא היתה נכונות רבה להעביר מידע .יתרה מזו ,התשובה כי
המסמך הורד מהאתר "משיקולים שונים" ,מבלי לפרט ולו במעט ,אינה עומדת בדרישות יסוד של
הליך מינהלי ,הדורש בין היתר הנמקה ראויה להחלטה.
 .7לא קויימה זכות העיון ובכך נפגע הליך השימוע :יש להדגיש כי על פי הדין ,תנאי היסוד לקיומו של
הליך שימוע תקין הינו מתן מידע מספיק המאפשר לציבור ,במקרה של שימוע ציבורי ,לבסס את
טענותיו באופן שיובטח שימוע אפקטיבי .כידוע ,זכות העיון צמודה לזכות הטיעון )ראו למשל בג"ץ
 7805/00אלוני נ' מבקרת עיריית ירושלים ) ,(2003בג"ץ  2678/07קצב נ' היועץ המשפטי לממשלה
) .(2007עקרון זה חל גם כאשר הציבור מבקש לקבל לידיו את מסמכי הרשות הציבורית כתנאי
לקיום שימוע ציבורי ראוי.
על פי הפסיקה ,אין למבקש עיון זכות לקבל כל טיוטה ,פרוטוקול ,או מסמך שהיה שלב לקראת
גיבוש ההצעה בגינה מתקיים השימוע .בקשתי לקבלת נוסח המסמכים היתה מפורטת ומצומצמת
למסמכים בהם גובשו החלטות המדיניות .הבקשה הראשונית שנשלחה למל"ג התמקדה בתכניות
החומש עצמן ,ומשלא נענתה ,זוהו בבקשתי הנוספת שני מסמכים :הפרסום של המל"ג משנת ,2011
שאוזכר בדו"ח ההערכה החיצוני ,והפרסום משנת  2016שהיה במקור באתר המל"ג והושמט ממנו
אין כאן ,אם כן ,בקשה כוללנית וגורפת ,אלא בקשה ממוקדת לקבלת מידע הנדרש באופן ישיר כדי
להעלות טיעונים בעניין תכנית המדיניות.
 .8המידע הזמין באתר המל"ג איננו עומד במתווה שהתווה בג"ץ לקיום שימוע ראוי
כאן יש לפרוט את ההוראות בסעיף ה .לפסק הדין לפרטיהן:
א" .הצעת התכנית הרב שנתית ...תכלול אמות מידה לפעולת האוניברסיטאות והמכללות על פי
לקחים שיופקו".
 כאמור ,מצגת "התכנית לחומש הבא" איננה כוללת כל התייחסות ללקחים שהופקו .עקרונותהמדיניות הם כלליים ואינם מהווים "אמות מידה".
 דו"ח ההערכה כולל התייחסות לבעיות ולאי-עמידה ביעדים ,אליה אדרש בהמשך ,אך כאמוריש להבחין בין דו"ח חיצוני ובין הצעות מדיניות של הרשות המוסמכת ,אשר ,כמפורט להלן,
איננה מקבלת את כל ההמלצות שהוצעו בדו"ח.
ב" .וכן )תכלול( מידע על מאמצי פיקוח אפקטיביים )סוקרים( והתייחסות לתלונות ,ותכנית פיקוח
המשכית" .אין במידע הזמין כיום באתר כל מידע שהוא בנושאים אלה ,ולו קצר.
 .9המידע הקיים באתר בעת הזו איננו מספיק לקיום שימוע ראוי בהתאם לדין :טענת המל"ג לפיה די
בהנגשת הציבור לשתי מצגות ולדו"ח ההערכה החיצוני איננה יכולה להתקבל:
א .מטבען ,מצגות אינן אלא ריכוז וסיכום של החלטות מפורטות .הן נועדו להבהיר מידע ואינן
מחליפות קביעה מפורטת של מדיניות .המסמך שהושמט מאתר המל"ג הוא מפורט יותר ,וראוי
היה להנגישו לציבור עד מועד השימוע .אך ספק אם גם מסמך זה הוא אכן מסמך המדיניות
שאותו הכינה המל"ג לקראת גיבוש תכנית החומש הבאה ,ושאין בלתו כל מסמכים אחרים.
לפחות על פי החלטת בג"ץ ,קיים מסמך "שהוגש בשעתו לממשלה ולכנסת הנוגע לשילוב חרדים,
לרבות הצד התקציבי" ,וזאת בנוסף לפרסום המל"ג משנת  2011שאוזכר בדו"ח ההערכה ושאין
אפשרות למצאו.
ב .דו"ח ההערכה החיצוני ,כשמו ,הוא "חיצוני" .הוא מוצג בידי המל"ג כמחקר אקדמי שנערך לפי
הזמנה .אם אכן כך הוא ,כי אז אין לראות בו משום מסמך פנימי .לא ברור מעמדו של הדו"ח,
שכן מצגת תכנית החומש הבאה מציגה עצמה כי היא מתבססת "על המחקר המלווה של גלעד
מלאך ולי כהנר" .מכל מקום ,השוואה בין דו"ח ההערכה החיצוני ובין המסמך שהושמט מעלה כי
ככל הנראה חלק מההמלצות שדו"ח ההערכה מכיל המלצות לא התקבל ,לפחות כך לפי המסמך
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שהושמט מן האתר .חוסר הבהירות כאן נובע מהיעדרו של מסמך מסודר בנושא ,או לכל הפחות
מהיעדרו של מסמך מסודר נגיש2.
 .10גם המידע שהיה זמין באתר המל"ג והושמט איננו עומד במתווה שהתווה בג"ץ לקיום שימוע ראוי
בחינת המסמך שהושמט ,ואשר אליו הגיעו אלה שפנו במועד מוקדם יותר לאתר המל"ג ,מעלה
תוצאה זהה:
א .באשר לדרישה כי ההצעה הרב-שנתית שתפורסם לציבור תכלול אמות מידה לפעולת
האוניברסיטאות והמכללות על פי לקחים שיופקו" ,דו"ח ההערכה מכיל כמה אינדיקציות לכשלון
או אי-עמידה ביעדים של תכנית החומש הקודמת )ראו להלן( .גם מסמך זה אינו מכיל שום
התייחסות ל"לקחים שהופקו".
ב .כמו כן אין ,כנדרש" ,מידע על מאמצי פיקוח אפקטיביים )סוקרים( והתייחסות לתלונות ,ותכנית
פיקוח המשכית" .בפרק ב' למסמך שהושמט" ,הצעה לעקרונות מדיניות" ,נקבע כי "לא תופלנה
סטודנטים/יות או מרצים/ות בשל מינם/ן .יחודדו ויפורסמו הנחיות בהתייחס לאיסורים וכן קו
פניות ציבור – תתוגבר האכיפה והפיקוח בנושא ע"י מל"ג" )עמ'  ,11ציטוט מדוייק( .למעט
איזכור הקמת "קו חם" ,לא הוצג מידע באשר לאופני הפיקוח ויצירתה של "תכנית פיקוח
המשכית" כנדרש .אזכור המילים "אכיפה ופיקוח" אינו שווה ערך להצגת תכנית שעליה ניתן
להגיש עמדות במסגרת השימוע הציבורי.
ג .אתייחס בהמשך לפרטי מידע נוספים הנדרשים לשם הצגת שימוע ראוי .יש להדגיש שלא מדובר
בדרישה לקבלת פרטי-פרטים ,טיוטות ופרוטוקולים ,אלא מידע מסביר בסיסי המציג מדוע
נבחרו הבחירות שנבחרו ואיך יש בהן כדי לקדם את התכלית המרכזית של העצמה כלכלית-
חברתית של האוכלוסיה החרדית.
 .11אי-מסירת המידע והתשובה לשאלה בדבר הסרת מסמך לא נומקו
כמפורט לעיל ,בקשותי לקבל מידע ,כולל כזה שהיה בעבר זמין באתר )ואשר איננו מספק
כשלעצמו( סורבו בנימוק ש"אלה המסמכים" ושההחלטה להשמיט אחד המסמכים התקבלה
"משיקולים שונים" ,תשובה שאיננה יכולה להיחשב הנמקה.

 .2טענות בדבר חוקתיות הצעת תכנית החומש
 .1זיהוי התכלית שלשמה מיושמת מדיניות רוחבית :כל דיון בחוקתיותו של הסדר משפטי )חוק או
עשייה מינהלית( מצריך ראשית לכל זיהוי התכלית שלשמה נקבע ההסדר .בעניין זה ניתן להשקיף
על התכלית מכיוונים שונים .על פי כיוון אחד ,נראה שהתכלית המרכזית נדחקה מעט לשוליים,
ועברה מתכלית העל של ההעצמה החברתית-כלכלית של המגזר החרדי אל התבוננות באחד
האמצעים ,הרחבת ההשכלה האקדמית ,כתכלית .ולא היא.
לצרכי העלאת הטענות במסמך זה ,שנועד לצרכי השימוע הציבורי ,ניתן להסתמך על מספר
פרסומים של גופים ממשלתיים ,ולא להרחיב מעבר לכך.
 .2דו"ח הוועדה לשינוי חברתי-כלכלי )"דו"ח טרכטנברג"( ,שעסק בגיבוש מדיניות כלכלית-חברתית
צודקת ,עסק בין היתר בחשיבות החתירה להשתלבות גברים חרדים בשוק העבודה )בשל היקף
ההעסקה הנמוך של הגברים ,שירד משמעותית בעשורים האחרונים( ,וזאת על מנת להעצים את
המגזר החרדי  3.ואכן ,נתונים אודות מצבם הסוציו-אקונומי הנמוך של המגזר החרדי ידועים.
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בדו"ח ההערכה הוצע להרחיב הגדרת "חרדי" ולאפשר עד  10%תלמידים שאינם עונים על ההגדרה המקורית ,כנראה עבור נשים
הלומדות בממ"ד והמשתייכות לזרמי חב"ד וצאנז ועבור חוזרים בתשובה )עמ'  40לדו"ח ההערכה ,אם כי ייתכן שאותה מכסה
תוכל להיות פתוחה גם לאחרים(; כן הוצע כי יתאפשרו חריגים לקביעה כי לימודי תואר שני יינתנו בקמפוס הראשי בלבד,
בתחום החינוך ובתחומים טיפוליים )עמ'  .(38-39במסמך שהושמט מאתר המל"ג נותרת הגדרת "חרדי" בעינה ,בלא ההקלה
האמורה ,בכפוף לבירורים עתידיים )עמ'  (13-14כמו כן ,נותרת ההמלצה לקיים לימודי תואר שני בקמפוס הראשי בלבד ,תוך
התייחסות לכך שיתקיים בירור בעניין התואר בתחום החינוך ודחיית ההמלצה בנושא תחומים טיפוליים )עמ'  21למסמך
שהושמט(.
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"דו"ח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי" ,תשע"א ,2011-עמ'  .130-131 ,40ראו גם חגי לוין" ,המגזר החרדי בישראל :העצמה תוך שילוב
בתעסוקה" ,המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש הממשלה.2009 ,
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בפרסום האחרון עד כה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המפרט את שמות הרשויות המקומיות
לפי המדד החברתי-כלכלי ,באשכולות  37) 1-2ישובים( מצויים חמישה ישובים יהודיים
שאוכלוסייתם חרדית ,ושניים נוספים בהם אוכלוסיה יהודית מעורבת עם ריכוז ממשי של
אוכלוסיה חרדית .כל יתר הישובים באשכולות אלה הם ישובים ערביים ובדואיים 4.לממצא זה יש
לקשר את העובדה המוכחת ,בין היתר בדו"חות של הלמ"ס ,לפיה "קיים קשר הדוק בין רמת
השכלה ,שיעור תעסוקה ורמת חיים" ,במגזר החרדי ובכלל5.
 .3לשם השגתה של התכלית המרכזית – העצמת המגזר החרדי על דרך הגברת התעסוקה – הוצעו
בדו"ח טרכטנברג מספר אמצעים העשויים להתמודד עם החסמים ליציאת לעבודה .כדי להגדיל את
התמריץ הכלכלי להשתלב בתעסוקה תוך הגדלת השכר הפוטנציאלי ,הוצעו שש פעולות לשיפור
כישורים מקצועיים .הרחבת התכנית למימון לימודים אקדמיים היתה רק אחד מהם )האחרים כללו
פריסה של מרכזי הכוון תעסוקתיים ,הקצאת שוברי הכשרה מקצועית ,הפעלת מכינה אקדמית
למתנדבים לשירות אזרחי ,הפעלת תכנית ניסיונית ללימודי בגרות לצעירים ,והתמודדות עם סוגיית
התמיכות ,המהווה תמריץ שלילי ליציאה לעבודה(  6.עלי להניח כי "תכנית החומש הראשונה",
שאומצה בסוף אותה שנה ,נבנתה ואושרה על בסיס המחוייבות הפוליטית לשפר את כישוריהם
המקצועיים של חברי המגזר החרדי.
 .4הפגיעה בזכויות שהיא תולדה של שתי תכניות החומש :גם מעצבי התכניות עצמם מודים ,כי
פתיחת מסלולי לימוד אקדמיים נפרדים "היא תופעה שלילית ,אשר במקרים מסוימים אף מערערת
את הנחות היסוד שעליהן משותת המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל ,המכיר בערכו האנושי של
אדם באשר הוא אדם" 7.אכן ,אין ספק שלהסדרה של חינוך אקדמי המורכבת על הפרדה מגדרית ,יש
מספר היבטים של פגיעה בשוויון ובכבוד.
כללית ,כל הפרדה מגדרית במישור הציבורי היא פסולה מניה וביה ,ואין צורך להרבות במילים
אודות כך .כאמור ,זו גם עמדת המל"ג .לעניין ההפרדה בחינוך אקדמי ,יידרשו הצדקות חזקות
במיוחד כדי לאפשרה :במושגים משפטיים ,יש למצוא הצדקות למידתיותה של ההפרדה.
יש להדגיש ,כי הפגיעה היא מערכתית ואינה חלה רק על הלומדים עצמם ,אלא גם על אלה
האמורים ללמד אותם .בהתאם לתכנית ,נשים לא יורשו ללמד כיתות לגברים בלבד ,בעוד לגברים
יותר ללמד קבוצות של שני המגדרים .בכך יש פגיעה בנשות סגל אקדמי בכל המוסדות שאימצו או
יאמצו את ההפרדה המגדרית.
קושי מיוחד נובע מכך ,שנוהגי ההפרדה המגדרית בעולם החרדי יורחבו גם למישור הציבורי הכללי.
בהתחשב בכך שהפרדה מגדרית היא ,כאמור" ,תופעה שלילית" ,יש לשאוף לתיחומה ולא
להרחבתה.
 .5ניתוח חוקתיותה של התכנית ,לפי המידע הנגיש לציבור :במסמך זה אמנע מלאזכר את עקרונות
המשפט החוקתי בעניין החלת פיסקת ההגבלה על המעשה המינהלי ,בשל היותם ידועים דיים.
להלן דיון בכל אחד ממרכיבי פיסקת ההגבלה ,שעמידה בהם מחוייבת כדי להצדיק פגיעה בזכויות
יסוד מוגנות.
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ראו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" ,איפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת
 ,"2008פרסום  ,1530תשע"ג , 2013-לוח א) 2נספח בלתי ממוספר(.

5

ראו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" ,פני החברה בישראל ,דו"ח מס'  ,"5תשע"ג ,2012-עמ' .62
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דו"ח טרכטנברג ,עמ' .131

7

המסמך שהושמט מן האתר ,עמ'  .3היבט זה של התכנית עבר שינוי במצגת שנותרה באתר השימוע של המל"ג ,עובדה נוספת
המצביעה על כך שלא די במצגת קצרה כדי להקיף את מרכיבי התכנית וכדי לעמוד בהוראת בג"ץ בדבר פרסום מידע לקראת
השימוע ,במצגת הנגישה באתר ,אחד מארבעה עקרונות המדיניות לתכנית החומש הבאה היא "רגישות לערכי יסוד בתחום
השוויון והאתוס האקדמי – הפרדה מגדרית היא סוגיה בעייתית ומורכבת) ".שקף  ,3ההדגשה במקור(.
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הילוכו של הטיעון הוא כדלקמן :תכלית ההעצמה של האוכלוסייה החרדית היא ראויה.
עם זאת ,האמצעי שנבחר – העלאת היקף בעלי תואר אקדמי – התברר כחסר קשר
רציונלי להשגת התכלית :תכנית החומש הראשונה נכשלה ,וטיוטת התכנית השניה
איננה שונה מהותית מזו הראשונה ,אלא רק מבקשת להוסיף אמצעים כספיים בעיקר
על דרך העלאת היקף המלגות וההלוואות העומדות .בנוסף ,קיימות דרכים חלופיות,
שחלקן הותווה בדו"חות שהוגשו לממשלה ,להשיג את התכלית בהצלחה גדולה יותר.
משום כך ,הנזק החברתי שכבר הוכח בהפעלת תכנית החומש הראשונה – העצמת
ההפרדה המגדרית במגזר הציבורי חברתי ,והפגיעה בנשים לומדות ומלמדות – עולה
משמעותית על כל תועלת שאפשר להצביע עליה.
הטענות בפירוט:
א .הלימה של ערכי מדינת ישראל וקיום תכלית ראויה :אין ספק כי ההעצמה כלכלית-חברתית של
הציבורי החרדי היא תכלית ראויה והולמת את ערכי מדינת ישראל.
ב .מידתיות הפגיעה בזכויות אדם :בהחלת הניתוח התלת-שלבי המקובל ,התוצאה הינה כי הפגיעה
איננה מידתית ,וזאת בשל אי התאמת האמצעי להשגת המטרה ובשל קיומן של חלופות אחרות
שהן פוגעניות פחות:
 .1קשר רציונלי בין תכנית החומש המוצעת ובין השגת המטרה :לשם דיון בתנאי זה יש לבחון
את ההבדלים שבין התכנית הקודמת וזו המוצעת )שוב ,על פי המידע הזמין לציבור( .ככל
שמדובר בדמיון בין תכניות החומש או בהעצמת תכנית החומש המוצעת ,אינדיקציות
ברורות לכשלונה של התכנית הקודמת מצביעה בבירור על חוסר התוחלת שבאימוץ תכנית
דומה בעתיד.
א .תכנית החומש הקודמת לא עמדה בציפיות .אין בדעתי להרחיב בדיון בשאלה מדוע
נכשלה התכנית :יש להניח שמומחים בנושא מתוך הקהילה האקדמית יגישו עמדותיהם
בנושא זה .כאן ברצוני להצביע על כשלון התכנית ,ודי בעניין זה להסתמך על ממצאיו של
דו"ח ההערכה שהוזמן על ידי המל"ג ,אם כי יש להניח שקיימים מקורות נוספים
המובילים לחיזוק אותה מסקנה.
 .1חוסר יכולת לגייס די סטודנטים לכיתות הנפרדות :כמצויין בדו"ח ההערכה" ,גורמים
חרדים במח"רים ופללטפורמות ...דיברו גם על המצוקה בגיוס סטודנטים לכיתות
הנפרדות הקיימות )עד לסגירתן בכמה מקרים(" )עמ' .(20
 .2שיעור נשירה גבוה 36% :מהמצטרפים לתכניות לא סיימו אותן –  51%מהגברים ו-
 30%מהנשים ,וזאת למרות מתן מלגות והלוואות עומדות )דו"ח ההערכה ,עמ' .(49
 .3קצב הגידול של הסטודנטים הגברים לא עלה על קצב הגידול של האוכלוסייה החרדית:
כך נקבע במפורש בדו"ח ההערכה ,עמ'  .9בהמשך הדו"ח מצביעים הכותבים על כך,
שלהערכתם  30%מן הסטודנטים שנחשבו לחרדים בתשע"א לא היו כאלה .בהפחתתם,
שיעור הגידול הכולל עלה ל ,100% -עדיין פחות מן היעד של ) 140%דו"ח ההערכה ,עמ'
8.(8
את הנתונים האחרונים יש לקרוא בזהירות ,לאור הדברים שצויינו מיד לאחר מכן:
"העדר נתונים עדכניים על אודות מספר הסטודנטים החרדים בכל שנה מקשה על
הצורך להעריך במדויק את אחד ההיבטים המרכזיים של מידת ההצלחה שלה .כמו כן
היא פוגעת ביכולת לתכנן לטווח ארוך את שילוב חרדים באקדמיה .כך ,בחודש אפריל
8

כותבי הדו"ח מציינים כי שנת תשע"ד-תשע"ה "היתה קשה במערכת היחסים בין החרדים והמדינה בשל נסיבות פוליטיות .נסיבות
אלו פגעו גם בתוכניות האקדמיות לחרדים ובייחוד בתכנית המח"רים החדשה" )עמ'  8לדו"ח( .הכותבים אינם מספקים ראיות
מבוססות לקיומו של קשר סיבתי זה .ואף אם הוא קיים ,הרי יש לראות בכך חסם נוסף להצלחת התכנית ,שעלול להתקיים
בעתיד .עניין זה שנועד להסביר את אי ההצלחה דווקא מחזק את הסיכון של המשך אי הצלחה בעתיד .כל הציטוטים מדו"ח
ההערכה הם מדוייקים.
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 2016עדיין לא אפשר היה לקבל מידע מהימן מהות"ת על כלל הסטודנטים החרדים
בשנת תשע"ה )) ."(2014-2015דו"ח ההערכה ,עמ' .(8
 .4בשל פתיחת תכניות רבות במכללות ,ירד שיעור הלומדים באוניברסיטאות :כאמור
בדו"ח ההערכה" ,בכך התרחק הפרופיל של הסטודנט החרדי מן הפרופיל של כלל
הסטודנטים בישראל" )עמ' .(14
 .5העלאת איכות ההוראה והלימוד נבדקה רק על בסיס סמיכות גיאוגרפית ולא הוּכחה:
בחינת היעד ,שהוא יצירת זהות מלאה בין התכנים במוסד-האם ובקמפוסים חרדיים,
נבדקה בדו"ח ההערכה על פי קריטריון אחד בלבד :קרבה גאוגרפית .לא בכדי מצויין
בדו"ח כי "במקצת מן הראיונות עלה פקפוק באשר לתועלת שבקריטריון הסמיכות
הגיאוגרפית להבטחת איכות ההוראה" .כותבי הדו"ח מוסיפים כי "מרבית המרואיינים
ציינו שזו ]הסמיכות הגיאוגרפית[ אכן מחזקת את הזיקה למוסד-האם" ,ועוד הם
ממשיכים וקובעים כי "כמה מרואיינים סבורים שבמרחק הקיים אין די" )עמ' .(14
ברי כי סמיכות גיאוגרפית כשלעצמה איננה משפיעה כלשעצמה על תכני ההוראה .יתכן
שהיא מקילה על "חיבור בין אחריות אקדמית לאחריות ניהולית" ,יעד נוסף שעניינו
יצירת זיקה בין התכניות ובין מוסדות-האם ,אם כי אין בכך הכרח )כותבי הדו"ח
מציינים שלא היתה עמידה גם ביעד זה; עמ'  ,(13ויתכן שקירוב גיאוגרפי עשוי להקל
על מרצים ללמד בשתי המסגרות ,אך השגת יעדים אלה יכולים להתבצע גם כאשר
קיים מרחק .אך העיקר כאן הוא שאין בכך שום אינדיקציה לזהות בין התכניות .עצם
החזרה הנשנית על קריטריון המרחק הגיאוגרפי ,והעדר כל התייחסות לזהות בתכניות,
מעלה מסקנה מסתברת שלפיה זהות כזו איננה קיימת .שאחרת ,היה המידע הזה נמסר
)ראו גם לעיל ולהלן בעניין חוסרים במידע שנמסר לקראת השימוע(.
במסמך מל"ג שהושמט מן האתר ,תחת הכותרת "הקפדה על רמה אקדמית" ,מופיע
שוב קריטריון המרחק מן הקמפוס הראשי ,ושם )עמ'  (5מתברר כי
"האישור ניתן רק להקמת מח"ר המרוחק לכל היותר  15דקות נסיעה
מהקמפוס הראשי ,על מנת להבטיח את הקשר האקדמי והפיקוח האקדמי
ההדוק של המוסד על הפעילות במח"ר ,ולרבות רמת הסגל האקדמי
ושימוש בתשתיות "כבדות" של המוסד".
אין צורך להרחיב בדיון בבעייתיות הכפולה של קביעה זו :מרחק נסיעה בן  15דקות
איננו שווה ערך לסמיכות גאוגרפית היכולה להבטיח מגע שוטף; וכאמור ,חשוב יותר,
גם סמיכות אמיתית ,ואפילו הפעלה בתוך הקמפוס המרכזי ,אין בהם כדי להוביל באופן
הכרחי לזהות בין התכנית לחרדים ולתכנית הרגילה של מוסד-האם .ברור שנדרש יותר
מכך.
בהמשך עמ'  5במסמך זה צויין כי בשנת " 2013אושר במל"ג נוהל מחמיר המסדיר את
פתיחת התוכניות האקדמיות בכח המסגרות המיועדות לאוכלוסיה החרדית .על פי
הנוהל ,התוכניות תבדקנה ותאושרנה באופן פרטני בידי המל"ג ויתבצע מעקב אחר
פעילות התוכניות לאורך השנים" .כל זאת" ,לנוכח הנסיון של הפעילות האקדמית
לאוכלוסיה החרדית בעשור האחרון" ,במסגרתו "פעלה המל"ג להבטיח שהרמה
האקדמית של התוכניות האקדמיות המתקיימות במסגרות החרדיות תהיה זהה לאלה
הנלמדות בקמפוס הראשי של המוסד" )עמ'  5למסמך( .נוהל זה לא צורף וגם לא אותר
דרך חיפוש באתר המל"ג .הנוהל איננו מפורסם באתר המל"ג ,כמומלץ על פי הדין )או
לכל הפחות ,לא עלה בידי לאתרו בחיפוש באתר במספר דרכים(.
בנוסף להיעדר גישה להנחיה ,לא קיים מידע בדבר אופני יישומה .אי לכך אין אפשרות
לבחון אם אכן נמצאה זהות בין התכניות.
 .6מסיימי התכניות התקשו במציאת עבודה :כותבי דו"ח ההערכה זיהו "קושי של חרדים
בעלי תואר להיכנס לשוק העבודה .קושי זה בולט במיוחד אצל סטודנטים הלומדים
במודל השמרני" )עמ'  .(34הכותבים מציינים בהמשך כי שילוב קורס הכנה לשוק
העבודה במסגרת הלימודים עשוי לסייע ,אך לא נמסר מידע באשר להישגי אלה שלמדו
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קורס כזה באחת המכללות .כמו כן צויין כי משרד הכלכלה יממן רכז השמה בכל אחד
מן המח"רים – אמצעי שמשמעותו הוצאות כספיות נוספות.
 .7ההוראה לפיה ההפרדה המגדרית תצומצם לכיתות הלימוד בלבד ,ככל הנראה לא
יושמה .בדו"ח ההערכה מדגישים הכותבים כי "קווי הגידור במודל השמרני" אמורים
לחול רק בכיתות הלימוד" ,אך יש לבהטיח שזו לא תגיע למקומות שאינם הכרחיים
לקיום מסגרות אלו ,כמו תקנון לבוש ,ומניעת כניסה של בני המין האחר לאזורים
ציבוריים בקמפו החרדי )מסעדה ,ספריה וכו'(" .בנוסף לאיזכור עמדת משרד המשפטים
בנדון )וגם להחלטת המל"ג משנת  ,(2015מציינים הכותבים כי "בסיורים שערכנו
במוסדות ,התרשמנו שהחלטת המל"ג על ההפרדה בקמפוסים אינה נשמרת במלואה"
)עמ'  36-37לדו"ח ההערכה" .נתון זה משליך גם על שאלת האכיפה והפיקוח ,שנדון
לעיל.
 .8לאור המידע החלקי שנמסר לשימוע ,קשה להעריך את מכלול האלמנטים של תכנית
החומש ,אך די במידע המפורט לעיל כדי להסיק כי תכנית החומש הראשונה לא צלחה.
ב .תוכנית החומש המוצעת איננה שונה במהותה מהתכנית הקודמת ,שכשלה
 .1עיקרי יעדי המדיניות לחומש הבא ,כפי שהוצגו במסמך שהושמט מן האתר ,אך היה זמין
בשבועות הראשונים של פרסום השימוע ,וכן תוך הסתמכות מסויימת על דו"ח ההערכה
)שכאמור לעיל ,איננו זהה בכל מרכיביו להצעה העומדת לשימוע( ,כוללים בין היתר
מרכיבים אלה:
א .העלאת מספר הסטודנטים :לאור העובדה שמספר הסטודנטים הגברים לא עלה מעבר
לשיעור העליה באוכלוסיה ,וככלל העליה במספר הסטודנטים לא עמד ביעד שנקבע
)ראו לעיל◌ׂ◌ׂ( ,יש לצפות כי בתכנית החומש יוצעו כיווני פעולה ואמצעים אחרים
מאלה שנקבעו בתכנית הקודמת.
ב .הגדלת היקף המלגות :במצגת ,ובפירוט נוסף מסויים ,בדו"ח שהושמט ,ניתן דגש
משמעותי על מה שהוגדר כ"הגדלת המשאבים לתכנית המלגות-הלוואות" .המלגות
הנדיבות ביותר שניתנו במהלך תכנית החומש הראשונה – שחרגו באופן לא שוויוני
מהסיוע הניתן לסטודנטים אחרים ,בכללם חוזרים לשאלה המצויים באותו חסך של
ידע – לא הועילו בהעלאה ראויה של מספר הסטודנטים .בהתחשב בכך שכמות
המשאבים הכספיים לציבור כולו היא מוגבלת ,הזרמת כספים נוספים לתכנית שכבר
נכשלה ואשר מרכיביה המחודשים אינם שונים מהותית ,היא מפלה ובלתי סבירה
בעליל.
עוד יש להוסיף כי לאור שיעור הנשירה הגבוה בתכנית החומש הקודמת ,דומה שחלק
מן המלגות ניתנו לשווא )אין מידע אודות הטלת חובה להחזיר מלגות( .הגדלת
ההוצאה התקציבית לאור נתונים כאלה איננה יכולה להיתפש כראויה.
ג .הבטחת זהות בין התכניות ורמתן :למעט שתי אמירות כלליות במצגת שנותרה באתר
)"הדגשת מימד האיכות" ו"הדגשת מימד האיכות האקדמית במגוון התכניות המכוונות
כלפי האוכלוסיה החרדית"( אין כל פירוט שהוא במצגת זו .אין ספק שלא די באמירה
כללית .הענקת תארים אוניברסיטאיים בתכנית שיש בה פגם בשל הפרדה מגדרית ,פגם
שגם המל"ג מודה בו אך רואה בו כורח ,מחייבת פעולה נמרצת לשם הבטחת זהות בין
התכניות.
במסמך שהושמט מן האתר מופיעה שוב ההתמקדות בסמיכות בין מוסד-האם והתכנית
לחרדים ,כקריטריון האמור להבטיח "הקפדה על רמה אקדמית" )על חוסר התוחלת
בדרישה זו ראו לעיל( ,בנוסף לאיזכור הנוהל משנת  2013שאוזכר לעיל .על פי המידע
שנמסר ,תכנית החומש העתידית איננה מכילה מרכיבים נוספים .אין גם שום מידע על
האופנים שבהם תידרש הקפדה זו .כידוע לכל קביעת כללים מחייבת פיקוח על ביצועם
ואכיפתם .בהיעדר מידע אודות ההקפדה על זהות התכניות במהלך תכנית החומש
הקודמת ,אם אכן קיימת אמונה כי ניתן לקיים זהות כזו למרות ההבדל ברמת הידע
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והמוכנות של שתי אוכלוסיות הסטודנטים ,נדרש לכל הפחות להתוות בתכנית החדשה
מערך של אמצעים מוגברים כדי להבטיח עמידה בדרישה זו ,שהיא חיונית ביותר.
ניתן להמשיך ולפרט ,אך גם בבחינה של שלושה מרכיבים אלה עולה ,כי לאור הדמיון בין
שתי התכניות ,אפשר להניח במידה גבוהה של הסתברות ,כי גם תכנית חומש זו לא תוביל
להעצמה כלכלית וחברתית של האוכלוסיה החרדית .משום כך אין קשר רציונלי בין
האמצעי לתכלית .משלא נמצא קשר רציונלי ,המסקנה היא שהתכנית איננה מידתית
ומשום כך פסולה .אמשיך עם זאת לדון בשני מבחני-המשנה הנוספים.
 .2לא נבחר האמצעי שפגיעתו פחותה :העצמה כלכלית וחברתית של הציבור החרדי היא תכלית
ראויה ביותר .ברי לכל ,כי מי שלא למדו לימודים כלליים יתקשו עד מאד לעמוד בדרישה
המוצבת בלימודים אקדמיים .אין להניח כי מי שלא למד מתמטיקה ברמת בגרות יהיה מסוגל
להשלים לימודי הנדסה ,או מי שלא למד היסטוריה ברמה תיכונית רגילה יוכל להשלים
לימודי היסטוריה ,בלא השמלמה ראויה של החוסרים .לא בכדי ,כך נראה ,נכשלה התכנית
להעביר חרדים וחרדיות צעירים ממצב של היכרות מוגבלת )במקרה של נשים( והיעדר
היכרות )אצל גברים( עם עולם החינוך הכללי ,לבעלי תואר אקדמי.
תכנית החומש הקודמת ,כמו גם זו החדשה ,מציעה פתרון לכך על דרך הפעלת מכינות .בדו"ל
הוועדה הוצגה ביקורת מפורטת ולא קלה על אופן פעילות המכינות" .מגבלות" :החמורות
שבהן היא שקיים חשש להשפעה שלילית על רמת הלימודים ,לאור תכנית המכינה הקצרה
) 15חודש ,כולל "קדם מכינה" ,לפחות על פי הקול הקורא לפתיחתן שפרסמה המל"ג בשנת
 ,(2012וכן ,כי משיעור הנשירה ניתן ללמוד ש"מידת ההכנה שמספקות המכינות ללימודים
האקדמיים עצמם הינה מוגבלת ורמת הסינון שהם מייצרות כלפי מועמדים ללימודים
אקדמיים נמוכה" )עמ' 9.(29-30
על פני הדברים ,ניתן להתוות מספר חלופות להעצמת הציבור החרדי ,שיהיה בהן גם לקדם
את אפשרויות העסקתם בעת הגיעם לגיל בגרות .לצורך העניין ,די באותן הצעות שהועלו
בדו"ח טרכנטברג לשם העצמת המגזר החרדי על דרך הגברת התעסוקה .כאמור ,אלה כוללים
גם פריסה של מרכזי הכוון תעסוקתיים ,הקצאת שוברי הכשרה מקצועית ,הפעלת מכינה
אקדמית למתנדבים לשירות אזרחי ,הפעלת תכנית ניסיונית ללימודי בגרות לצעירים,
והתמודדות עם סוגיית התמיכות ,המהווה תמריץ שלילי ליציאה לעבודה 10.לאלה ניתן להציע
אמצעים אחרים ,חלקם מתמקדים בהעצמת האוכלוסיה מגיל צעיר .כל אלה עשויים לסייע
למשתתפים בהם להתכונן לחיים יצרניים ,והם יכולים להתקיים בתוך המסגרות החרדיות,
אם יש בכך כדי לסייע .ההעצמה תושלם כאשר יתקיים שילוב מלא בין עולם התעסוקה
והעובדים החרדיים ,באופן הקיים גם במדינות מחוץ לישראל.
אלה ,ואמצעים אחרים ,יקטינו את הפגיעה בזכויות באופן שישמרו על תיחומה של ההפרדה
המגדרית ,שהיא ,כדברי המל"ג" ,תופעה שלילית".
 .3התועלת שתופק מאימוץ תכנית החומש החדשה לא תעלה על הנזק החברתי הכללי .הדיון
במבחן-משנה זה איננו נדרש למעשה ,משום שכאמור לעיל גם תכנית החומש החדשה צפויה
להיכשל לאור היותה דומה במהותה לתכנית החומש הקודמת ,בתוספת של הוצאה תקציבית
גבוהה נוספת .למעלה מן הנדרש :תכנית אשר לא תמנע נשירה גבוהה ,שיקשה להבטיח בה
זהות בין הלימודים במוסד-האם והלימודים במסגרות החרדיות ,תוחלתה תהיה זו :פגיעה
קשה במהות פני החברה הכללית ,הגברה של היקף ההדרה של נשים וההפרדה המגדרית
בציבור הרחב ,פגיעה בסגל האקדמי ובמהותה ותפקידה של האקדמיה במדינת ישראל.
 .4מסקנה :התכלית ,של העצמת האוכלוסיה החרדית ,הראויה כשלעצמה ,לא תושג באמצעות
תכנית החומש .זו פוגעת בזכויות אדם הפגיעה שאיננה מידתית.
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לנקודה הראשונה ,נכתב כי "לימודי המכינה הקיימים הם המסלול המהיר ללימודים אקדמיים .המהירות עשויה לבוא על חשבון
רמת הלימודים ,וכנגזרת מכך על תחומי הלימוד שאיתם יכול הבוגר להמשיך בסיומם" .עוד הוסיפו הכותבים שלימודים במכינה
"משעבדים" את הלומד בהם למוסד האקדמי שהוא מוסד-האם של המכינה ,וכי היקף הלימודים הדורש את מלוא הזמן של
הסטודנט עלול להוביל להרתעת צעירים "שעדיין לא גיבשו את דרכם" )עמ' .(8
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דו"ח טרכטנברג ,עמ' .131
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 .6דיון חלופי ,בהנחה שהנחלת תואר אקדמי היא תכלית בפני עצמה :עד כה דנתי בחוקתיות תכנית
החומש על בסיס ההנחה ,ששילוב חרדים בלימודים אקדמיים הוא אמצעי להשגת התכלית של
העצמה כלכלית וחברתית של הציבור החרדי .אניח כעת שניתן לראות שילובם של חרדים
בלימודים אקדמיים כתכלית בפני עצמה.
הניתוח לעיל ישים במלואו גם תחת הנחה זו .לא הוצגה כל ראָיה כי תכנית החומש הצליחה
בהנחלת לימודים אקדמיים ברמה זהה לאלה המוצעים באוניברסיטאות .כך ,הנזק החברתי נגרם,
אך בלא התועלת .אם ניתן היה לקוות להשאת תועלת בעת אימוץ תכנית החומש הראשונה ,הרי
שהיום ,לאור הדמיון הבסיסי בין שתי תכניות החומש ,יש לפנות לאימוץ אמצעים אחרים שיוכלו
להוביל להשגת תכלית זו.

 .3חשש ממשי למשוא פנים/דעה נעולה פוסל השתתפות בשימוע של חברי מל"ג שהביעו
עמדות לאחר ההודעה על קיום השימוע
 .1על פי אחד מראשי הדין בעניין הדרישה לשמירה על מניעת ניגוד עניינים ומשוא פנים ,נקבע כי
בזמן שימוע ,נדרש כי בעל שיקול הדעת לא יגיע להליך השימוע בדעה שנקבעה מראש ,מצב שזכה
לכינוי "דעה נעולה" )ראו בג"ץ  7767/07אסרף נ' שר הפנים ) .((2008הכוונה כאן איננה מתייחסת
לקישור המוסדי של חברים במל"ג ,אלא הטענה צרה יותר :משהוחלט על קיום שימוע ,על חברי
המל"ג להימנע מכל הבעת דעה במישור הציבורי אודות האופן שבו נדרש להחליט .התבטאות
בכיוון זה או אחר מצביעה באופן ברור על "דעה נעולה" .לכן יש לפסול את השתתפותם בקבלת
ההחלטה ,כפי שנקבע בהקשר של ניגוד עניינים ,למשל בעניין בג"ץ  5575/94מהדרין נ' ממשלת
ישראל ) .(1995אפרט בקצרה.
 .2מקורותיה של זכות הטיעון במשפט הציבורי וההצדקות להענקתה הובהרו זה מכבר .בנוסף לקיומו
של סכסוך בין פרט ורשות שלטונית ,חובת השימוע נגזרת מחובות ההגינות והנאמנות של השלטון
כלפי הציבור ,מחיזוק אמון הציבור בשלטון ,ומהתועלת המעשית של הליך שימוע ,המסייע באיסוף
הנתונים והתורם להשגת ההחלטה המיטבית )ראו למשל בג"ץ  3/58ברמן נ' שר הפנים ) ,(1958בג"ץ
 549/73סרטי נח נ' המועצה לבקורת סרטי קולנוע ) ,(1976בג"ץ  3379/03מוסטקי נ' שר החינוך
).((2004
במקרה של שימוע ציבורי ,נעדר המרכיב של סכסוך בין פרט בודד ובין רשות שלטונית ,אך כל יתר
הרציונלים לקיום ההליך נותרים בעינם ,ולהם נוסף רציונל חשוב ,שעניינו חשיבותו הציבורית של
הנושא העומד לדיון .הכרעות רחבות היקף שיש להן השלכות רוחב והשפעה עתידית שתשנה פניו
של סקטור או תחום אחריות שלטוני ,מחייבות דיון מקיף המשלב הצגת עמדות של כלל הציבור
ושיתוף הציבור .משום כך ,שימוע ציבורי מתקיים לעיתים ביוזמת בעלי הסמכות )למשל ,שימוע
ציבורי בעניין תכנית הנוגעת למפרץ חיפה ) ,(2015שימוע ציבורי בעניין מתווה הגז ) ,(2015ושימוע
ציבורי בעניין מחזור בקבוקי פלסטיק גדולים ) ,(2016ולעיתים בהוראת בג"ץ ,כמו במקרה שלפנינו.
 .3לצורך המקרה שלפנינו ,די להתמקד בטענה כי עם קבלת ההחלטה על קיום השימוע ,נדרש כי כל
בעלי הסמכות לשמוע ולהחליט ,קרי ,חברי המל"ג ,יימנעו מלהביע עמדותיהם בציבור .אין כאן
מיצוי של הטענה ,אך בשלב זה יש לדרוש כי חברי מל"ג שהשתתפו בדיונים ציבוריים ,בכתב או
בע"פ ,והביעו עמדותיהם ,לא ישתתפו בשימוע .לאחר שהובעו דעות ברורות כאלה בציבור ,קשה
להניח שיוכלו להכריע "בנפש חפצה ומתוך נכונות להשתכנע ככל שבדברים יש ממש" ,כנדרש
במהלך הליך טיעון )ראו למשל בג"ץ  554/05אשכנזי נ' שר המשטרה ) .((2005על פי הדין ,כאשר אחד
החברים במועצה רבת-חברים נמצא לוקה בדעה נעולה ,יש "לנטרל" את משוא הפנים ועליו להימנע
מלהשתתף ולהחליט בנושא שבו הביע עמדתו מראש )ראו למשל בג"ץ  5575/94מהדרין נ' ממשלת
ישראל ).((1995
אני מאמינה כי עמדה זו תסייע בידי מל"ג-ות"ת להעריך נכונה את נאותות הבחירה בהמשך אימוץ
תכנית חומש ,שלמרבה הצער היא ,לבדה ,לא תוביל לקידום המטרה הראויה של ההעצמה הכלכלית-
חברתית של האוכלוסיה החרדית במדינת ישראל .ראוי לצמצם את ההתמקדות בתכנית החומש
ולהעביר משאבים לקידום אמצעים אחרים ,ביניהם אלה שפורטו בדו"ח טרכטנברג ואשר אוזכרו לעיל.
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בברכה,

פרופ' מרגית כהן
הפקולטה למשפטים
האוניברסיטה העברית
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נספח א' :ההתכתבות עם מנהל פרוייקט המח"רים 4-5 ,ביולי 2016
)בסדר עולה ,מתחילת ההתכתבות(
.1
]From: Margit Cohn [mailto:margit.cohn@mail.huji.ac.il
Sent: Monday, July 4, 2016 11:55 AM
>To: Ravid Omesi <RavidO@che.org.il

בקשה דחופה להעלאת מסמכי תכנית החומש ללימודים לחרדים Subject:
שלום רב,
למרות חיפושים ,לא עלה בידי למצוא את מסמכי תכנית החומש ,הנדרשים לצורך השימוע .האם אפשר להעלות את תכנית החומש
הקודמת ואת זו המוצעת ,בנוסף למסמכים אחרים ,באופן שיימצאו בחיפוש גוגל פשוט )ניסיתי גם חיפוש באתר של המל"ג תוך
שימוש במילים "תכנית חומש חרדים" ולא מצאתי .אשמח אם תוכלו לסייע,
תודה ,מרגית כהן
__________________
Professor Margit Cohn
Faculty of Law
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem 91905, Israel
email: margit.cohn@mail.huji.ac.il
Office phone: + 972 2 5882558
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2016-07-04 12:06 GMT+03:00 Ravid Omesi <RavidO@che.org.il>:
בבקשה
http://che.org.il/?p=39877
רביד
רביד עומסי
מנהל פרויקט המח"רים
מל"ג/ות"ת
משרד5094488-02 :
נייד6237045-050 :
פקס5094489-02 :
דוא"ל Ravido@che.org.il :
www.che.org.il
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]From: Margit Cohn [mailto:margit.cohn@mail.huji.ac.il
Sent: Monday, July 4, 2016 12:08 PM
>To: Ravid Omesi <RavidO@che.org.il
בקשה דחופה להעלאת מסמכי תכנית החומש ללימודים לחרדים Subject: Re:
תודה על התשובה המהירה .האם תכנית החומש הקודמת וזו המוצעת זמינה לציבור  -אשמח מאד לגשת אליהן.
___________________

13
Professor Margit Cohn
Faculty of Law
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem 91905, Israel
email: margit.cohn@mail.huji.ac.il
Office phone: + 972 2 5882558
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2016-07-04 12:26 GMT+03:00 Ravid Omesi <RavidO@che.org.il>:
מצ"ב התוכנית הקודמת
רביד עומסי
מנהל פרויקט המח"רים
ות"ת/מל"ג
5094488-02 :משרד
6237045-050 :נייד
5094489-02 :פקס
Ravido@che.org.il : דוא"ל
www.che.org.il
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From: Margit Cohn [mailto:margit.cohn@mail.huji.ac.il]
Sent: Monday, July 4, 2016 12:29 PM
To: Ravid Omesi <RavidO@che.org.il>
Subject: Re: בקשה דחופה להעלאת מסמכי תכנית החומש ללימודים לחרדים
, והאם אפשר להעלות לאתר את טיוטת תכנית החומש החדשה, האם קיימת תכנית כתובה אחרת.תודה
מרגית

___________________
Professor Margit Cohn
Faculty of Law
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem 91905, Israel
email: margit.cohn@mail.huji.ac.il
Office phone: + 972 2 5882558
Home page: http://law.huji.ac.il/eng/segel.asp?staff_id=40&cat=441
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2016-07-04 12:32 GMT+03:00 Ravid Omesi <RavidO@che.org.il>:
אלה החומרים
רביד עומסי
מנהל פרויקט המח"רים
ות"ת/מל"ג
5094488-02 :משרד
6237045-050 :נייד
5094489-02 :פקס
Ravido@che.org.il : דוא"ל
www.che.org.il
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]From: Margit Cohn [mailto:margit.cohn@mail.huji.ac.il
Sent: Monday, July 4, 2016 12:33 PM
>To: Ravid Omesi <RavidO@che.org.il
בקשה דחופה להעלאת מסמכי תכנית החומש ללימודים לחרדים Subject: Re:
כלומר ,אין תכנית חומש כתובה לחמש השנים הבאות ,לבד מן המצגת? אשמח להיות בטוחה בכך
תודה ,מרגית
___________________
Professor Margit Cohn
Faculty of Law
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem 91905, Israel
email: margit.cohn@mail.huji.ac.il
Office phone: + 972 2 5882558
Home page: http://law.huji.ac.il/eng/segel.asp?staff_id=40&cat=441
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2016-07-04 13:20 GMT+03:00 Margit Cohn <margit.cohn@mail.huji.ac.il>:
תודה .אודה אם תוכל לבדוק .מסרו לי שקיים מסמך חדש יחסית העוסק בהצעת מדיניות להרחבת הנגישות ,שהוא רלוונטי לתכנית
החומש.
מרגית

__________________
Professor Margit Cohn
Faculty of Law
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem 91905, Israel
email: margit.cohn@mail.huji.ac.il
Office phone: + 972 2 5882558
Home page: http://law.huji.ac.il/eng/segel.asp?staff_id=40&cat=441

)לא התקבלה תשובה(.
.9
]From: Margit Cohn [mailto:margit.cohn@mail.huji.ac.il
Sent: Monday, July 4, 2016 8:08 PM
>To: Ravid Omesi <RavidO@che.org.il
העלאת מסמכי תכנית החומש ללימודים לחרדים Subject:
שלום רביד,
בהמשך להתכתבותנו,
לתכנית החומש הראשונה :במחקר של ד"ר מלאך ,ד"ר כהנר ,ומר רגב אוזכר מסמך משנת  2011שכותרתו "הנגשת ההשכלה
הגבוהה לאוכלוסייה החרדית :תמונת מצב ומודל מוסדי חדש" בהוצאת המל"ג .כפי הבנתי יתכן שבה נקבעה התכנית ,כולל היעדים
שהמחקר הנ"ל מצטט .אלא שלא עלה בידי להגיע לפרסום זה בכל דרך שניסיתי .אני מניחה שהפרסום בידיכם ,אשמח אם אוכל
לקבלו,

15

באשר לתכנית החומש השניה :נמסר לי מסמך בן  21עמודים שכותרתו "הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה
החרדית בחומש הבא" .אשמח אם תוכל להבהיר אם זהו פרסום תכנית החומש.
בתודה על תשומת הלב והנכונות לסייע,
מרגית כהן

___________________
Professor Margit Cohn
Faculty of Law
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem 91905, Israel
email: margit.cohn@mail.huji.ac.il
Office phone: + 972 2 5882558
Home page: http://law.huji.ac.il/eng/segel.asp?staff_id=40&cat=441
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2016-07-05 11:07 GMT+03:00 Ravid Omesi <RavidO@che.org.il>:
המסמך המדובר הוא רק היעתק של המצגת ששלחתי לך
רביד עומסי
מנהל פרויקט המח"רים
מל"ג/ות"ת
משרד5094488-02 :
נייד6237045-050 :
פקס5094489-02 :
דוא"ל Ravido@che.org.il :
www.che.org.il
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]From: Margit Cohn [mailto:margit.cohn@mail.huji.ac.il
Sent: Tuesday, July 5, 2016 11:11 AM
>To: Ravid Omesi <RavidO@che.org.il
העלאת מסמכי תכנית החומש ללימודים לחרדים Subject: Re:
תודה ,אבל כרגע המסמך בידיי והוא מפורט בהרבה מן המצגת .מדוע הוא הוצא מן האתר ,ומתי? האם יש בו טעויות או פגמים
שהצדיקו את הוצאתו,
מרגית כהן

___________________
Professor Margit Cohn
Faculty of Law
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem 91905, Israel

16

.12

2016-07-05 11:13 GMT+03:00 Ravid Omesi <RavidO@che.org.il>:
על איזה מסמך את מדברת?
רביד עומסי
מנהל פרויקט המח"רים
מל"ג/ות"ת
משרד5094488-02 :
נייד6237045-050 :
פקס5094489-02 :
דוא"ל Ravido@che.org.il :
www.che.org.il
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]From: Margit Cohn [mailto:margit.cohn@mail.huji.ac.il
Sent: Tuesday, July 5, 2016 11:22 AM
>To: Ravid Omesi <RavidO@che.org.il
העלאת מסמכי תכנית החומש ללימודים לחרדים Subject: Re:
מדובר במסמך שכותרתו "הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית בחומש הבא :טיוטת עקרונות המדיניות...
)וכו'(
כותרת המשנה" :פרסום לצורך שימוע ציבורי".
נמסר לי שהוא היה בעבר באתר השימוע של מל"ג יחד עם המסמכים שעדיין נמצאים שם.
אם אכן כך ,לא ברור לי אם הוא הורד מהאתר בכוונה ,ומדוע,
תודה על כל תשומת הלב ,מרגית

___________________
Professor Margit Cohn
Faculty of Law
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem 91905, Israel
email: margit.cohn@mail.huji.ac.il
Office phone: + 972 2 5882558
Home page: http://law.huji.ac.il/eng/segel.asp?staff_id=40&cat=441
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2016-07-05 11:26 GMT+03:00 Ravid Omesi <RavidO@che.org.il>:

המסמך הורד מהאתר משיקולים שונים.
עקרונות המדיניות לחומש הבא והבסיס לכתיבתן מוצגות במצגת ובמחקר הערכה.
רביד עומסי
מנהל פרויקט המח"רים
מל"ג/ות"ת
משרד5094488-02 :

17
6237045-050 :נייד
5094489-02 :פקס
Ravido@che.org.il : דוא"ל
www.che.org.il
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Margit Cohn

<margit.cohn@mail.huji.ac.il>

Jul 5 (1 day
ago)

to Ravid
, תודה. התשובה "משיקולים שונים" איננה יכולה לעמוד, כעובדת במגזר הציבורי לשעבר.אני מאד מצרה על תשובתך
. בכל מקרה של שינוי אשמח מאד להמשיך להיות בקשר. על הנכונות להשיב,מכל מקום
מרגית כהן
___________________
Professor Margit Cohn
Faculty of Law
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem 91905, Israel
email: margit.cohn@mail.huji.ac.il
Office phone: + 972 2 5882558
Home page: http://law.huji.ac.il/eng/segel.asp?staff_id=40&cat=441

בס"ד
המועצה להשכלה גבוהה שלום רב,
אני סטודנטית חרדית לתואר ראשון בכלכלה וניהול במכללה חרדית ,אשר הלימודים מתבצעים בה בכיתות
נפרדות.
פנייתי בעניין תכנית החומש המפורסמת מטעם מועצתכם ,המהווה מדיניות "להנגשת השכלה גבוהה
לחרדים".
לאחר שקראתי את ה)מ(לצות התכנית בעיון רב ,לא נותר לי אלא להביע את תדהמתי מתכנון פועלכם.
מתכונת זו תוביל לירידה ניכרת באחוז הסטודנטים החרדים.
ראוי לציין כי בשנים האחרונות קיים גידול של כ 40%בשיעור הציבור החרדי הלומדים באקדמיה )מתוך נתוני
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(.
אנא המנעו מגרימת הפיכת הנתונים.
אתייחס לנקודה מרכזית:
באם לא יתאפשרו לימודי תואר ראשון/שני בכיתות נפרדות 
לא תתבצע הרשמה ללימודים אלו מלכתחילה.
אפשרו לנו ,הציבור החרדי להמשיך להשתלב באקדמיה במסגרות המתאימות לנו.
ומתוך כך להתפתח בחברה הישראלית על הצד הטוב ביותר ,ללא מניעות מצדכם.
בברכת הצלחה ושינוי תכנית לחיוב,
מויאל אלי'ה

17/05/2016

לכבוד:
מר רביד עומסי

הנדון :שילוב בעלי תשובה חרדים במוסדות המח"ר
כידוע ,עד לפני מספר שנים מערכת האקדמיה החרדית הייתה מאד מוגבלת באפשרויותיה ,וכתוצאה
מכך נגרמה חוסר הלימה בין התואר הנלמד לבין נטיותיו התעסוקתיות של הפרט ,תופעה שגרמה בין
היתר לריבוי נשירה במהלך התואר אך בעיקר להשתלבות בעייתית בשוק העבודה.
כניסתם של המח"רים הרחיבה את היצע התחומים ושינתה באופן משמעותי את המצב תוך פריסת
מגוון תארים .
אחד הזרמים הגדולים בקרב הציבור החרדי הוא 'חוזרים בתשובה חרדים' ,שכיום הם חרדים לכל
דבר ,מבחינת גישתם ויחסם ללימודים אקדמאיים ,גמישותם ללימודים נפרדים ,ורגישות לתכנים
הנוגדים את השקפת עולמם .ע"פ נתוני הלמ"ס ציבור זה מונה למעלה ממאתיים אלף איש ,ורבים
מהם מעוניינים לחזור להשתלב בעולם העבודה ולרכוש השכלה אקדמית.
הגדרות המח"ר ל"מיהו חרדי" הן – "רק מי שלמד מכיתה ט' עד יב' במוסד חינוך תרבותי ייחודי או
בעל אורח דתי ותפיסת עולם חרדית" .וכתוצאה מכך נמנע מאותם בעלי ובעלות תשובה להשתלב
בלימודים אקדמאים .יצוין כי ע"פ הגדרת משרד הכלכלה ,גם מי שלא היה בעצמו בישיבה קטנה או
בית יעקב מוגדר כחרדי כל עוד הוא שולח את ילדיו לחינוך חרדי ,ולכן הוא זכאי לקבל שירות במרכזי
מפתח ובמרכזי ההכוון.
מפניות שאני מקבל מגופים הפועלים בקרב אוכלוסייה זו ומקרב מקדמי התעסוקה במפתח/מרכזי
ההכוון המעידים על מאות מקרים בהם מגיעים חרדים בעלי תשובה שמעוניינים בתואר ,אך לא
מתקבלים למח"רים בגלל הגדרת מיהו חרדי המפלה אותם .במקרים רבים הם מוותרים על
האפשרות לרכוש השכלה גבוהה או נאלצים לפנות למסגרות אקדמאיות חרדיות אחרות ,בהן ההיצע
צר ומצומצם ולא תואם את בקושי השוק או את נטיותיהם התעסוקתיות.

אני רוצה לנצל את חלון ההזדמנויות שנוצר עם

פרסום תכנית החומש לשימוע ציבורי ולבקש

להתחשב ולהרחיב את הקריטריון הקבלה באופן כזה שיעגן בתקנון את אוכלוסיית בעלי התשובה.
כמובן שאשמח לעזור בגיבוש ההמלצות וכתיבתן.

בברכה,
ישראל אוזן
מנהל תכנית אקדמאים ,ג'וינט ישראל תב"ת

העתק:
פרופ' יפה זילברשץ ,יו"ר הות"ת
מיכל צוק ,משנה למנכ"ל ,משרד הכלכלה
ראובן גורבט ,ראש תחום חרדים ,ג'וינט ישראל תב"ת
חביבה אייזלר מנהלת תכניות -תבת תחום חרדים
שירה ברלינר ראש תחום חרדים ,משרד הכלכלה

Ravid Omesi
:מאת
:נשלח
:אל
:נושא

צביקה שרייבר ><zs@kemach.org
יום ראשון  22מאי 14:43 2016
Ravid Omesi
הערות למסמך מידיניות

:דגל המשך טיפול
:מצב דגל

FollowUp
הסתיים

שלום רב,
להלן הערותי למדיניות המוצגת במסמך "הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית בחומש הבא":
מטרת התכנית היא להנגיש את האקדמיה לאוכלוסיה החרדית מתוך הבנה שקהילה זו סובלת מתת יצוג באקדמיה ובשוק
התעסוקה )פרק א'  (1.1וזהו צורך לאומי לשלבם בשני התחומים הנ"ל.
קיימת הבנה שתהליך זה אמור להתבסס על שני עקרונות )פרק א' :(1.3
 .aרמה אקדמית גבוהה
 .bהבנה שלאוכלוסיה זו צרכים יחודיים והתאמת הפתרון לצרכים אלו .הצרכים הייחודיים הם:
 .iפערי ידע )א'  2.3ואילך(
 .iiחסמים תרבותיים )א'  2.5ואילך(
המסמך חושף טפח מהמדיניות של המל"ג – ות"ת .להלן מספר דוגמאות המעידות על רוח הדברים העולה מן המסמך:


הפרדה מגדרית במרחב הציבורי היא תופעה שלילית ...ניתן להסיק כי מדובר בהפליה פסולה העלולה להגיע עד כדי
פגיעה בזכויות היסוד לכבוד האדם ולשוויון )פרק א' (2.1



האפשרות לבניית מסגרות לימוד נפרדות נועדה מלכתחילה ליצור חריג מוגבל בזמן ...על כן יש לדאוג כי ...האמצעי הזמני
לא הופך למציאות נרחבת קבועה )א'(2.2



המל"ג ות"ת אינן מאפשרות הפרדה מגדרית) ...א' (2.8



על אף ההתקדמות והירידה המתמשכת בגדרי ההפרדה) ...ב' (1.1.5



עידוד תוכניות ומסלולים שבהם עקרון ההפרדה מטושטש) ...ב' (1.3



מודל זה עשוי לעודד שילוב של בני האוכלוסיה החרדית בלימודים ה"רגילים") ...ב' (1.3.4



ייוחדו מאמצים לפיתוח מודל שבו לומדים הסטודנטים בקמפוס האם ...ומאפשרים להם להחשף  ...לאווירת הקמפוס
האקדמי) .ב' (1.3.5

הצגת מדיניות זו באופן שהוצג לעיל חוטאת למטרה הרשומה למעלה בשני מובנים:
 .1ברמה הציבורית – מסמך רשמי של המל"ג בו מובעות עמדות המנוגדות להלך הרוח הבסיסי ביותר בציבור החרדי מתוך
רצון לכפות את המאפיינים התרבותיים המנוגדים לערכים עליהם מושתת ההתנהלות החברתית החרדית תגרום לתהליך
הרצוי לסגת ,ולהנהגה החרדית להתנגד לכל שת"פ עם ההשכלה הגבוהה מתוך הבנה שמטרת פעולות ההנגשה של
ההשכלה הגבוהה לציבור החרדי היא לבצע שינוי בתפיסת הערכים של האינדיבידואל החרדי .להלן כבר תגובה ראשונה
של התקשורת החרדית לטיוטהhttp://www.kikar.co.il/199562.html :
1

 .2ברמה הערכית – קיימת התעלמות מהעובדה שהציבור החרדי מגיע עם ערכים שונים ומנוגדים לציבור הכללי בכל הנוגע
למתירנות מינית .אחד מערכי היסוד של היהדות בראי החרדי זה "אלוקיהם של אלו שונא זימה" )סנהדרין קו ע"א( ,ומתוך
הכרה עמוקה זו קיימת דרישה להפרדה מגדרית במערכת החינוך ובכל מקום בו הקשר בין המינים עלול להיות יותר מאשר
קשר ענייני .הכוונה אינה למנוע מגברים או נשים גישה ללימודים אקדמיים ,אנחנו דורשים שוויון מלא ,אך תוך התחשבות
בערכי היסוד של החברה .איננו מבקשים שתהליך זה יונהג על אלו שאינם מעוניינים בזה ,אלא לאפשר לאלו שמעוניינים
בהפרדה המגדרית לרכוש השכלה אקדמית ראויה.
לסיכומו של דבר ,המסמך כפי שהוא כתוב ,והכוונות שהוא חושף מהוות פגיעה קשה באמון שהחל להווצר במערכת להשכלה
גבוהה ,ופוגעת ברגשות הערכיות של הציבור החרדי .המסמך מתנשא ופטרנליסטי ,לא מכבד דעות שונות ואפילו לא מנסה
להתמודד איתן .האמירות הערכיות המופיעות במסמך יפגעו בצורה כמעט וודאית בתהליך שהחל לפרוח בשנים האחרונות ובכך הן
כורתות את הענף עליו המסמך יושב.
המלצתי היא שבמסמך הסופי תתוקן ההתנסחות והוא יכתב בצורה מכבדת ,פלורליסטית ומכילה שונות.
הערות בגוף המסמך:
 .1פרק א'  – 4.2נאמר "בתשע"ד כ 70%-ממשתתפי התכנית )מתייחס לתכנית ההלוואות והמלגות של ות"ת( הן נשים" –
הנתון אינו נכון .בהתייחס לתשע"ד בלבד אחוז הנשים הוא מתחת ל 60% -ובמצטבר ,כולל תשע"ג אחוז הנשים עומד על
כ47%-
 .2פרק ב'  - 1.3.2במסמך המחקר בסעיף  3.2.2.1מופיע 35%" :לא שללו לימודים במוסד מעורב ,במקרים שבהם אין
תכנית אלטרנטיבית במוסד חרדי" ולא כפי שמשתמע כאן שבכל תנאי  30%יהיו מוכנים לכך.
 .3פרק ב'  – 1.7.4תשמר ההגדרה הקיימת לחרדי תוך הוצאת שתי קבוצות – בוגרי בתי ספר שאינם כפופים לפיקוח חרדי
במשה"ח וחוזרים בתשובה .אי שילובם של שתי קבוצות אלו במח"רים ובתכנית המלגות מהווה התעלמות מוחלטת
מהחסמים התרבותיים הקיימים בקרב אוכלוסיות אלו הזהות לאלו שמוגדרים חרדי ומופיעים בפרק א' .2.7
בכל הכבוד הראוי,

צבי שרייבר | סמנכ"ל פיתוח משאבי אנוש
מנהל מרכז אבחון ,הכוון וייעוץ | קרן ק.מ.ח.
טל | 02-6580103 .פקס | 02-5375946 .נייד052-8886640 :
יפו  216ירושלים ,בניין שערי העיר ,קומה .5
http://www.keren-kemach.org
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Ravid Omesi
:מאת
:נשלח
:אל
:נושא

ראובן מוזסון ><mozesun333@gmail.com
יום רביעי  04מאי 17:22 2016
Ravid Omesi
הערות על תוכנית שילוב החרדים בלימודים אקדמיים

:דגל המשך טיפול
:מצב דגל

FollowUp
הסתיים

כחרדי נשוי  4+בוגר ת"ת ישיבות וכוללים וסטודנט למדעי המחשב שנה ג'
אני מוצא לנכון להעיר על התוכנית שפרסמתם
מספר המסלוסלים שמוצאים היום לסטודנט החרדי הם זעומים ביחס למה שיש לסטודנט שאינו חרדי ,אני כדוגמא לא הייתי לומד מדעי
המחשב אם יכולתי ללמוד לתואר ראשון בפיזיקה דבר שמעניין אותי הרבה יותר ממה שאני לומד עכשיו כי לא הייתה לי ברירה.
אני חושב שחלק מההנגשה של הלימודים למיגזר החרדי זה גם להנגיש מספר רב יותר של מקצעות כך שכל אחד יוכל ללמוד מה שיותר
מתאים לו
כך גם לדעתי בעוד כמה שנים יהיו כמה מתרגלים ואולי אפילו מרצים חרדים בפקולטות שונות
)כבר היום אני רואה שבבית ספר גבוה לטכנולגיה יש מרצים ומתרגלים חרדים בוגרי ישיבות חרדיות מה שפעם כמעט ולא היה קים(
דבר שיתרום למטרה של שילוב החרדים בכל מסגרות החיים כאן.
תודה וברכה
ראובן מוזסון
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הפקולטה למשפטים ע"ש יעקב הרצוג
מרכז למשפטים ע"ש מ.ע .רקמן

Yaacov Herzog Faculty of Law
Emanuel Rackman Law Center

טל(:ע) Tel: (W) 03- 5317099
טל(:ב) Tel: (H): 077-6730176
e-mail: ruth.kaddari@biu.ac.il

פרופ' רות הלפרין  -קדרי

Prof. Ruth Halperin-Kaddari

 27ביוני 2016
לכבוד
המועצה להשכלה גבוהה
הנדון :תכנית החומש בעניין מסלולים אקדמיים לחרדים – עמדה
בהתאם להזמנת מל"ג לציבור להביע את דעתו על טיוטת תכנית החומש העוסקת בהשכלה גבוהה לחרדים,
להלן עמדתי.
מזה שנים שוקדת מל"ג על תכניות לביטול החסמים והאתגרים עמן מתמודדות סטודנטיות לתארים
מתקדמים ושל חברות סגל אקדמי .פעולותיה מבורכות וחשובות .בשנים האחרונות שוקדת מל"ג גם על
קידום נושא אחר ,חשוב וראוי ביותר ,והוא עידוד חרדים לרכוש השכלה אקדמית .מטיוטת תכנית החומש
שפירסמה מל"ג לאחרונה עולה כי לפי תפיסתה ,השניים לא נועדו ללכת יחדיו .כפי שאפרט להלן ,להשקפתי
אין מקום להקריב את שוויונה של קבוצה אחת לשם קידומה של קבוצה אחרת .יתרה מזאת ,השניים יכולים
ללכת יחדיו :כל שנדרש לכך הוא חזון ערכי בהיר ,הדבק בעקרונות היסוד של האקדמיה ושל החברה
הישראלית .אין מדובר במשחק סכום אפס כפי שמצטייר ממדיניותה הנוכחית של מל"ג .הפתרונות קיימים.
נדרשת יצירתיות ,רגישות ,תבונה ואורך רוח ,אבל הרווח של המאמץ ארוך הטווח למצוא פתרונות חלופיים
יהיה גדול שבעתיים מהרווח המיידי אליו מוליכה תכניתה הנוכחית של המל"ג ,בדמות אלפי סטודנטים
חרדים שאוחזים בתואר אקדמי .על פניו ייראה הדבר כהישג מרשים ביותר .אלא שתואר שנרכש בתנאים
של הדרה והפרדה הוא פגום באיכותו ,כיוון שהוא לא מייצג הכשרה אקדמית במובנה המלא והאמתי.
לפי העולה מתכנית החומש העדכנית של המל"ג (אשר הוכנה ,כזכור ,בהתאם להוראות בית-המשפט
העליון ,כחלק מהתדיינות בעתירה שהוגשה נגד התכניות האקדמיות הנפרדות) מל"ג מתכננת לפתוח
מסלולים נפרדים בתכניות לימוד מרכז יות באוניברסיטאות עצמן .כך שאני כנראה צפויה למצוא את עצמי
מעבירה את הקורס בדיני משפחה לכיתה מעורבת ביום ראשון ,ולכיתת נשים ביום שני – ואת הכיתה של
הגברים לא אוכל כלל ללמד.
אני האחרונה שאחלוק על ערכה של השכלה גבוהה ועל נחיצות העלאת שיעור בעלי השכלה אקדמית
ב קרב החרדים ,ולא רק ככלי להגברת כניסתם של נשים וגברים חרדים לכוח העבודה האזרחי .אני רואה
בהשכלה הגבוהה ערך בפני עצמו ,ולא רק מכשיר אינסטרומנטלי .אני מאמינה שאחת מן המטרות של
האוניברסיטה היא הקניית הידע לשם הידע ,תורה לשמה – במובן הרחב ביותר של המונח ,כאשר התורה
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Prof. Ruth Halperin-Kaddari

כאן מתייחסת לכלל תחומי הדעת והידע האנושי ,לשם העשרת החיים הרוחניים והאינטלקטואלים של קונות
וקוני הידע .אני גם מאמינה שהנחלת השכלה אקדמית חייבת לבוא מתוך הגשמת ערכי היסוד עליהם
מבוססת האקדמיה ,המובאים אף בתכנית המל"ג עצמה" :פלורליזם ,שויון ,וחשיפה לשונה ".כפי שניסח זאת
פרופ' מני מאוטנר מאוניברסיטת תל-אביב" :פעילותה של האוניברסיטה מבוססת על קיומו של שיח שוויוני
בין כל בני האדם שיש להם עניין בדעת האוניברסיטאית ,בלא הבחנה כלשהי על בסיס לאום ,מין ,מגדר,
מעמד ,גזע ,וכולי."...
לא מכבר נשאתי דברים בטקס הענקת תעודות באוניברסיטה הפתוחה .על רקע ההכרה הגוברת בנחיצות
קידום השכלה אקדמית לקהילה החרדית ,הרשימו אותי במיוחד סיפוריהם של התלמידות והתלמידים
החרדים ,המדווחים בין היתר על חוויה אינטלקטואלית מטלטלת ומעצימה ,וזאת מעבר להון האנושי שרכשו
לעצמם בדמות הידע המעשי והתואר האקדמי הפותח בפניהם שער לעולם התעסוקה.
כך שפתרון אחד לדוגמה הוא פעילותה של האוניברסיטה הפתוחה ,שהשכילה להשכיל אלפי חרדים מאז
נוסדה ,ובעידוד נכון של מל"ג עשויה להוות מסגרת מיטבית לסטודנטים וסטודנטיות חרדים רבים נוספים.
האוניברסיטה הפתוחה מעניקה השכלה לסטודנטים שלה ,לרבות הסטודנטים החרדים ,תוך הגשמת
מטרות אלה כולן :הנגשת השכלה גבוהה לכל ,כולל לאוכלוסייה החרדית ,מתוך שמירה על אותם עקרונות
יסוד של שוויון ופלורליזם מחשבתי .אילו כך היו מתקיימות כל תכניות המל"ג להנגשת השכלה גבוהה
לחרדים ,היה בכך צעד של ממש לתיקון עולם ,בכל-כך הרבה מובנים .הייתה מושגת כאן גם המטרה
האינסטרומנטלית של הרחבת כישורי התעסוקה בקרב האוכלוסייה החרדית ,ולא פחות חשוב מכך ,היו
מונחלים כאן אותם ערכי יסוד בסיסיים עליהם מושתתת הדמוקרטיה הליברלית – ערכי השוויון ,כבוד האדם,
והפלורליזם המחשבתי.
אלא שלא כך קורה .למעשה ,קורה בדיוק ההיפך.
ברגע שתהליך הקניית הידע האקדמי נעשה בדרך של הפרדה מגדרית ,המנוגדת מעצם טיבה וטבעה
לעקרונות השוויון וכבוד האדם ,יש כאן מסר ברור שאותם עקרונות יסוד נסוגים מפני המטרה
האינסטרומנטלית גרידא של הנגשת ההשכלה הגבוהה .יש כאן למעשה קיבוע של הפרקטיקות המפלות,
ואף הענקת לגיטימציה מלאה להן.
אכן ,הקמתם של המסלולים הנפרדים ותמיכה בהם אינם גחמה של המוסדות האקדמיים ,או מזימה זדונית
של מעצבי המדיניות .יש להם לכאורה הצדקה מאד ברורה ומעשית :לכאורה ,זהו תנאי הכרחי לכניסת
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האוכלוסייה החרדית למוסדות להשכלה גבוהה .במילים אחרות ,יש כאן שיקול תועלתני משמעותי ,של
שילוב חרדים בעולם התעסוקה ובחברה הכללית ,המצדיק את המחיר של פגיעה בעקרונות השוויון וכבוד
האדם ,מה גם שרבים יטענו שאין כאן כל פגיעה ,שהרי הפרדה אין משמעותה אפליה.
לפני שאתייחס לטענה זו ,אני מבקשת לתת את הדעת לשיקול התועלתני .מהו הבסיס לתנאי האקסיומטי
לפיו ללא מסלולים נפרדים האוכלוסייה החרדית תוסיף להדיר רגליה מן המוסדות להשכלה גבוהה? מהיכן
בדיוק לומדים זאת? לומדים זאת ,למשל ,מתשובות שניתנו במסגרת מחקר מטעם המל"ג (שוב ,בהתאם
להנחיות בג"צ) שכלל ראיונות עם  600נשאלים חרדים ,אשר נשאלו בין היתר אם יהיו מוכנים ללמוד במסגרת
מעורבת ,במקרה ולא תהיה מסגרת נפרדת 35% .מן הנשאלים השיבו בחיוב .נתון משמעותי לכשעצמו .אך
הנשאלים היו גברים בלבד .ומהן העדפותיהן של הנשים? הן כלל לא נשאלו .ומי הם ,ככלל ,הדוברים
הרשמיים של האוכלוסייה החרדית ,הפועלים בפוליטיקה הישראלית? גברים בלבד!
יתירה מזאת ,אפילו את אותם  35%אין המל"ג מייעדת בתכניתה להשתלב בלימודים הרגילים ,אלא היא
מייעדת להם ,ללא ביסוס הדבר בצרכיהם או בציפיותיהם כפי שהם עצמם מעידים עליהם ,כיתות נפרדות
מגדרית בתוך האוניברסיטה .בניסוח אחר ,שליש מהסטודנטים החרדים אומרים שהם מוכנים להשתלב
בלימודים הרגילים ,ומל"ג "חסה" עליהם ומתכננת עבורם אמנם לימודים באוניברסיטה ,אבל בכיתות
נפרדות .עולה מכאן תמונה מטרידה של מתן התאמות והקלות מיותרות ,אפילו מעבר למה שלפי גישת מל"ג
מתחייב מצרכי החרדים ומדרישותיהם ,באופן שמשריש ,מרחיב ומעודד את ההפרדה המגדרית ללא צורך
ממשי.
המל"ג ,כמו גם גופים אחרים קובעי מדיניות ,נפלה פה לפח המוכר והידוע :יש כאן הנחה סמויה בדבר מהות
וזהות הקהילה הנחקרת ,ומי הם דובריה המוסמכים .גם כאן אנו נתקלים בדינמיקה המוכרת של פנייה אל
הגברים בלבד ,כא ילו הם המייצגים הבלעדיים של הקהילה .קהילות הרוב במדינות המתפתחות חוטאות
בכך שוב ושוב ,וגם העולם המערבי ככלל נופל לפח זה ביחס למדינות המתפתחות .סוגיות קשות וכואבות,
של פרקטיקות פוגעניות ומפלות כנגד נשים ,מוצדקות בשם התרבות והמסורת ובשם ,כביכול ,הרצון
האותנט י של אותן קהילות לדבוק בתרבות ובמסורת המשמרת את זהותן הקולקטיבית ,אך הרצון הזה כמעט
תמיד הוא רצון שמבוטא על-ידי כוהני הדת ,זקני השבט או העדה ,המנהיגים השונים – שהם תמיד גברים.
בכובעי כחברה בוועדת המומחים של האו"ם המפקחת על יישום האמנה הבינ"ל לביעור אפליה נגד נשים,
אני נתקלת בקביעות בדפוס הזה שחוזר על עצמו ,בו מגיעים נציגי מדינות מאפריקה ,מהמזרח הרחוק,
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מהמזרח התיכון ,וטוענים כי כל אותן אורחות חיים שמרניות הכוללות גם הפרדה ברורה בין המינים ,חלוקה
חדה של תפקידים בבית ובחוץ על בסיס מגדר ,הדרת נשים מהספירה הציבורית ומתפקידי קבלת החלטות
(כל זאת בנוסף להשאת ילדות קטינות ,ריבוי נישואין ,מילת נשים ועוד) – כל אלה הם ביטוי ל"רצון העם";
ל"רצון החברה" .ובאופן קבוע הנציגים הטוענים להצדקה כזו הינם גברים ,וההנחה הנראית להם טבעית
ומובנת מאליה היא כי בהיותם המנהיגים ,הם ובני השיח שלהם – הם הינם ה"חברה" ,הם הינם ה"עם" ,ואין
שום בעיה בכך שבקרב הנציגות ובקרב מקבלי ההחלטות אין כלל נשים .ההפרדה המגדרית והדרת הנשים
באותן חברות הפכה לכל-כך טבעית ,עד שהיא בלתי נראית ,ותוצאותיה המעוותות כלל אינן מורגשות.
והנה אנו עדים לתהליך מדאיג בכיוון זה גם אצלנו ,במחוזות הקרובים לליבנו – באקדמיה.
כעת לטיעון השני שהזכרתי קודם לכן ,הטיעון שמבקש לקבוע שבעצם הנהגת ההפרדה המגדרית אין כל
אפליה.
אם יש צורך להזכיר מושכלות יסוד :נפרד לעולם אינו שווה .במציאות חברתית-כלכלית-דתית פטריארכלית,
בה מתקיימת עדיין חלוקת כוח (חברתי-כלכלי-תרבותי-פוליטי) בלתי שוויונית בין גברים לנשים ,הפרדה
תמיד תיתרגם לפגיעה בקבוצה החלשה ,למרבה הצער – בנשים .הפרדה תוביל ,וכבר מובילה ,להדרה.
אפילו באותה זירה מצומצמת לכאורה של לימודים אקדמיים כבר מתקיימת הדרה בפועל :מרצים גברים
מורשים ל למד נשים ,ואילו מרצות נשים מנועות מללמד גברים .כף רגלה של אשה לא תדרוך במחוזות
הגברים ,אך לא להיפך .תכניות לימודים שונות מוצעות לגברים ולנשים .לצערי ,בקמפוס החרדי שמפעילה
האוניברסיטה שלי ,אוניברסיטת בר-אילן ,מוצעת לנשים תכנית לימודים בפסיכולוגיה ,ואילו לגברים מוצעות
תכניות לימודים בפסיכולוגיה ,כלכלה ומינהל עסקים .כל אלה הן דוגמאות קטנות הלקוחות ממסמכי המל"ג
עצמם ,וזאת מבלי להתייחס לחוויותיהן הסובייקטיביות של הנשים עצמן ,או לחובת המל"ג לקיים ביקורת
עצמאית על תכניות אלה ,כפי שדרש בג"צ .כל זאת ברמה העובדתית.
אבל יותר מכך .עלינו לבחון את הזירה הלכאורה מצומצמת הזו בהקשר הרחב ,של המציאות בישראל בעשור
השני של המאה ה :21-מי הייתה מאמינה שבשנת  2013יוקם צוות בין-משרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים
במרחב הציבורי ,ובדוח שיתפרסם יתוארו ,בין היתר ,הפרדה בין נשים לגברים בבתי עלמין ובתי הספד;
הנהגת הסדרי ישיבה נפרדים בטקסים ובאירועים ממלכתיים או בטקסים ובאירועים הזוכים לחסות המדינה;
הפרדה בין נשים לגברים בסניפים של קופות החולים; המשך ההפרדה בין נשים לגברים בקווים מסוימים
של התחבורה הציבורית; הצבת שילוט ברחוב שקורא לנשים לפנות למסלולים נפרדים ,כגון למדרכות
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נפרדות או שילוט הקורא לנשים להתלבש באופן צנוע; מדיניות אי השמעת נשים בתחנת הרדיו האזורית
"קול ברמה" ואי העסקת נשים בתחנה כשדרניות; ובשנת  2016תופעות אלה לא רק שלא נעלמו ,אלא אף
הלכו והתרחבו.
במציאות כזו תהא זו עצימת עיניים במקרה הטוב ,או היתממות וצביעות מרושעת במקרה הרע ,לטעון
שהפרדה מגדרית איננה אפליה .לאמתו של דבר ,מציאות כזו הופכת את ההפרדה המגדרית לכשעצמה
להדרה.
וכל זאת אף מבלי להתייחס לכשלים מעשיים בתכניות הקיימות ,שנחשפו במחקר שערכה מל"ג ,ממצאים
המקעקעים אף את אותו שיקול תועלתני שבשמו מקודמות תכניות אלה.
הנקודה היא שגם אלמלא כשלים אלה ,ואפילו הוכחו התכניות האלה כמוצלחות במיוחד ,המחיר של פגיעה
בשוויון המגדרי ובכבוד האדם ,של הדרת נשים ,של פערי הכוח המגדריים בחברה הישראלית ,המחיר של
החמצת ההזדמנות לתיקון עולם אמתי בהיבטים אלה ,המחיר הזה הינו כבד מנשוא ,ובשום אופן אין הצדקה
לשלמו ,גם לא לשם השגת המטרה של הנגשת השכלה גבוהה לאוכלוסייה החרדית ושילוב חרדים בחברה
הישראלית.
על מל"ג לבחון מחדש ובעין רעננה את הדרך שבה היא צועדת במאמציה החשובים לשלב חרדים בהשכלה
הגבוהה .כרגע מסתמן שמל"ג מתווה דרך חתחתים פתלתלה שלא תוביל למחוזות החפץ של כולנו .על
מל"ג לעלות מחדש על דרך המלך של שמירה על מושכלות הראשונים של האקדמיה ,ובראשם שמירה על
תנאים של מחקר והוראה מדעיים בתנאים של שוויון ,כבוד האדם ושמירה על חופש מחשבה .למל"ג תפקיד
חשוב ביותר בעיצוב פניה של החברה הישראלית .ציון הדרך הנוכחי ,שבו עוצרים לתכנן את החומש הבא,
מהווה הזדמנות קריטית לחשיבה מחדש וליצירת דרכים לעודד חרדים לרכוש דעת באופן שמכבד את
האקדמיה הישראלית ,את עקרונות היסוד של החברה הישראלית ,ואת החרדים עצמם.

בברכה,

פרופ' רות הלפרין קדרי
אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר  -אילן (ע"ר)  ,רמת גן  , 52900ישראל • Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il

Ravid Omesi
<Ruth Roded <ruth.roded@mail.huji.ac.il
יום חמישי  12מאי 15:01 2016
Ravid Omesi
הערה :הצעת המדיניות בנושא הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית
לקראת החומש הבא
FollowUp
הסתיים

:מאת
:נשלח
:אל
:נושא
:דגל המשך טיפול
:מצב דגל

השורה התחתונה היא :אין לקיים לימודים בהפרדה מגדרית בקמפוסים של האוניברסיטאות )פרט אולי לבר אילן( בכל צורה
שהיא .הדבר נוגד את המכונה אצלכם ״ערכי יסוד בתחום השוויון והאתוס האקדמי״
ניתו לקיים הפרדה מגדרית בקמפוסים מיוחדים אשר יהיו בחסות אקדמית של האוניברסיטאות.
לחילופין ,חרדיות וחרדים אשר רוצים להמשיך בלימודים אוניברסיטאים יכולים ללמוד באוניברסיטאות כפי שהם היום ,כמו
שעושים לא מעטים היום.
בברכה,
פרופ׳ רות רודד
האוניברסיטה העברית
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Ravid Omesi
:מאת
:נשלח
:אל
:נושא

רחל אידנסון ><racheleidensohn@gmail.com
יום שלישי  24מאי 15:16 2016
Ravid Omesi
ברכת תודה למל"ג

לכבוד המל"ג ,שלום רב.
כמחנכת חרדית בתיכון ,רציתי להודות לכם על ההחלטה ארוכת הטווח לא לאפשר תארים ובעיקר תארים מתקדים בהפרדה.
במשך השנים האחרונות ישנה פזילה של תלמידות חרדיות ,במיוחד מוכשרות ,לעבר מכללות ומוסדות לימוד אונברסיטאיות .כמובן,
שמגמה כזו פוגעת בחינוך התלמידות.
ההחלטה לבטל הפרדה תעצור את רוב הזליגה כיון שלמידה במסגרת מעורבת היא קו אדום כמעט עבור כולן.
אנא המשיכו במגמה זו ועזרו לנו להישאר בתוך החממה ולשלם את מחיריה.
ההפסד כולו שלכם והרווח כולו שלנו.
בברכה,
ר .אידנסון
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Ravid Omesi
:מאת
:נשלח
:אל
:נושא

<Ayelet Baram <ayelet@technion.ac.il
שבת  14מאי 17:44 2016
Ravid Omesi
שתי הערות בנושא שילוב חרדים בחינוך הגבוה

:דגל המשך טיפול
:מצב דגל

FollowUp
הסתיים

שלום רב,
אני מברכת על המאמצים לשלב את החרדים בחינוך הגבוה .שתי הערות:
) (1חשוב לשים לב שכל ההטבות ,המלגות וההקלות יעמדו גם לטובתם של מי שיצאו בשאלה .הן כדי ליצור שוויון בין מי שזכו
לחינוך דומה וכן כדי להמנע ממצב בו אנשים יישארו במערכת החרדית כדי לזכות בחינוך גבוה ,בשעה שבפועל רצונם
לצאת בשאלה.
) (2מנסיוני כמתנדבת שנותנת שיעורים פרטיים במסגרת "הלל" ,השפה האנגלית היא מכשול אדיר למי שלא למדו לימודי
ליבה .סטודנטים מבריקים ,שמצליחים להשתלט בקלות על המקצועות ההומניים ועושים חייל בלימודי משפטים ,אינם
מצליחים לעבור את מבחני הסיווג/דרישות החובה באנגלית .גם מי שהשלים  3יח"ל באנגלית ,עושה זאת לרוב בצורה
טכנית מאוד )הבנתי שבמקרים רבים מלמדים "איך לעבור את המבחן" ולא מלמדים שפה( .צריך להקדיש מחשבה מיוחדת
לנושא זה ,שכן לימודים גבוהים ,ובמקרים רבים גם קורסים מתקדמים בתואר ראשון מחייבים קריאת מאמרים באנגלית.
כל טוב
אילת

Baram-Tsabari Ayelet
Associate Professor of Science Education & Communication
Faculty of Education in Science and Technology
Tel: 04-8295484 \ Mobile: 0544-347314
ayelet@technion.ac.il \ ayeletlab.net.technion.ac.il
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בס"ד

ז' סיון תשע"ו
 13יוני 2016

לכבוד
הוועדה לתכנון ולתקצוב
שעל ידי המועצה להשכלה גבוהה

שלום רב,
כמי שמנהל והיה שותף בייסוד "קמפוס שטראוס" ,המח"ר של המכללה האקדמית הדסה ,ברצוני להודות
לכם על עשייתכם החשובה ,לקידום ההנגשה של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית ,שלכל הדעות
היא משימה בעלת חשיבות גבוהה מאוד ,לכלל החברה הישראלית.
במענה לתכנית להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לחברה החרדית לקראת החומש הבא שפורסמה
לשימוע ציבורי ,קראתי את התכנית בעיון וניכר כי נכתבה לאחר מחשבה מעמיקה ויסודית כשנגד עיני
המחברים עומדים אינטרסים כלכליים וחברתיים החשובים למדינת ישראל.
התכנית מנסה לתת מענה לצרכים הללו ע"י שילוב האוכלוסיה החרדית באקדמיה מתוך הנחה שבשלב
זה יש צורך בהתאמות כלשהן של מסגרת הלימודים בה נערכים לימודי האקדמיה הכללית למגזר החרדי
אך מתנגדת לקבע את ההתאמות הללו לאורך זמן וממליצה לקראת החומש הבא ל'רכך את הקצוות'
ולעודד השתלבות מדורגת של האוכלוסיה החרדית באקדמיה הכללית.
התכנית הזו יפה וראויה בעיניים של מי שאינו מכיר את הציבור החרדי לעומק ,אך כדי לבנות תכנית
שתתאים לחרדים צריך להכיר את הציבור החרדי מבפנים על גווניו ,רגישויותיו ,הקודים החברתיים
והדתיים שלו ,לחיות את השקפת עולמו ואת אורח חייו .ובמחקר הזה ניכר כי לא נעשתה בדיקת שטח
חרדית.
ננסה מעט לסבר את האוזן:
השאיפה לשלב את החרדים באקדמיה הכללית מעידה שהנחת היסוד העומדת בבסיס התכנית לוקה
בחסר .הציבור החרדי זקוק למסגרות לימוד נפרדות מאז ולעולם .זו לא שאלה של 'בשלות' עד שהציבור
החרדי יוכל להשתלב בקמפוסים הכלליים ,זה ענין עקרוני ומעשי האם מותר או אסור ,והתשובה לא
תשתנה גם אם השילוב ייעשה עפ"י תכנית בשלבים.
לא ניתן לשנות בהדרגה את אורחותיו והנהגותיו של הציבור החרדי כי הם אינם נובעים משמרנות או
מתפיסת עולם מצומצמת ,אלא מהקפדה על ההלכה ושמירת מצוות התורה שהם הערכים הכי יסודיים
והכי מקודשים לכל חרדי .וכשם שברורה חשיבותם של הערכים האוניברסאליים :שוויון זכויות ,חופש
האקדמיה וערכי הדמוקרטיה ,בעיניים חרדיות ערך התורה והמצוות הוא עליון הרבה יותר וקודם לכל.
לכן ,לדוגמא ,אם באים בשם ערך שוויון זכויות לאסור הפרדה מגדרית ומנגד החוסר בהפרדה עלול
להביא למצב של חוסר צניעות שאסור עפ"י התורה הרי שהציבור החרדי ימנע רגליו ממקום כזה.

אם נצא מנקודת הנחה שמטרת תוכנית החומש היא אכן לשלב את הציבור החרדי בתעסוקה ובכלכלה
ולא לשנות אותו הרי שעל התוכנית להיות מחויבת לערכים של קהל היעד שלה לא רק בחומש הראשון
אלא לאורך כל תקופת הפעלת התכנית.
נתייחס עתה לעקרונות המדיניות כפי שמוצעות בפרק ב' של התוכנית:
 .1המשך ההרחבה הכמותית ,הגדרת יעדים לגידול משמעותי במספר הסטודנטים החרדים
וכלים לממש יעדים אלה;
זהו יעד מבורך שתרומתו לחברה ולכלכלה רבה .וכפי שמפורט בתכנית בהרחבה כדי להגשים את היעד
הזה יש לחזק את המח"רים הקיימים ולאפשר בהם תנאים שיגרמו גם לאלו השייכים לקבוצות היותר
שמרניות במגזר לבוא ללימודים ללא חשש.
כדי לגבש תכנית שתענה ליעד זה יש לבדוק תחילה לעומק את נתוני החומש הקודם .כאשר בוחנים את
כל המח"רים שהוקמו בתכנית לא ניתן להתעלם מהנתון המרכזי שישנו מח"ר אחד  -קמפוס שטראוס של
המכללה האקדמית הדסה ,שהצליח לגייס למעלה מ 500 -סטודנטים ,שהם  54%מכלל התלמידים
בתכנית ,כש 46% -הנותרים נחלקים בין תשעת המח"רים האחרים.

ראו למשל במחקר שערך מוסד שמואל נאמן בטכניון ע"י ד"ר ראובן גל ואח' " ,בין
מח"ר להיום" : 2015 ,

"סה"כ ,במסגרות שקמו בשנתיים שעברו מאז פרסום הקול הקורא של
ות"ת ,לומדים כעת  1,111סטודנטים – כ 13%-מכלל התלמידים
הנמצאים במוסדות חרדיים שהשתתפו בסקר .עם זאת ,למעלה
ממחציתם ,כ ,54%-לומדים בקמפוס שטראוס (מכללת הדסה יחד עם
'לומדה') .הקמפוס הזה הוא גם המקור העיקרי לעליה במספר
הסטודנטים הלומדים במח"רים 345 :מתוך  444התלמידים שהתווספו
בין תשע"ג לתשע"ד הגיעו למכללה זאת ורק  - 99לכל המוסדות האחרים.
ולסיכום ,ניתן לאמר שפרויקט המח"ר אכן מאפשר לצעירים חרדים
ללמוד במוסדות אקדמאיים טובים ביותר .עם זאת ,בשלב זה ,רק מוסד
אקדמי אחד (מכללת הדסה) הצליח לפתוח מסגרת שגם קולטת
סטודנטים בהיקף משמעותי וגם מתפתחת בקצב משביע רצון .רוב
המסגרות האחרות מדשדשות במקום( ".עמוד )17
"מימון 'מעטפת' חרדית כחלק ממימון הפרויקט ,כפי שאפשר ללמוד
מכמה נסיונות מוצלחים ,הן האטרקטיביות של מוסדות אקדמיים
מסוימים והן הצלחתם של הסטודנטים במוסדות אלו (כולל גם בשיעורי
ההצלחה במכינות) – הינם תוצאה של קיומה של 'מעטפת' מלווה
לסטודנטים החרדים .מעטפת זו כוללת ליווי אישי הן תמיכה ושיעורי עזר
בצד האקדמי והן ליווי ועידוד ע"י נציגי הקהילה החרדית ,תוך כדי

ובמהלך הלימודים .גם קיום מסגרת לימודית-תורנית (בית מדרש,
קורסים במקצועות תורניים) בתוך המוסד האקדמי תורם להצלחתו של
אותו מוסד בקליטת הסטודנטים החרדים( ".עמוד )28
כאשר מח"ר אחד בולט באופן ניכר מעל כולם מבחינת חלקו בסך כלל התלמידים שבתכנית ,עד כדי
למעלה מ )!(50%-מכלל התלמידים בתכנית הקיימת  ,השאלה המרכזית שהייתה צריכה להישאל על ידי
החוקרים היא" :מה גרם לקמפוס שטראוס לגייס  54%מכלל הסטודנטים למול המכללות האחרות?",
שאלה זו הייתה מובילה למחקר ממוקד באשר לגורמי ההצלחה של מח"ר זה ,להבין מה מציע מח"ר זה
בשונה מאחרים על מנת לשעתקן ולשכפלן לכלל המח"רים כולם.
כמי שנמצא בשטח וקולט את התלמידים אני יכול לומר כי ישנן מס' סיבות שגורמות להצלחה ,וברור
שלחיבור עם המכללה האקדמית הדסה ומקצועיותה הידועה יש בכך חלק נכבד :הקירבה הפיזית –
מרחק הליכה של  3דק' ,אותם מרצים שמלמדים ב 2-המקומות ,מגוון המקצועות המקורי ומכוון תעסוקה,
הפתיחות והרצון של ראשי מכללת הדסה לקבל את הציבור החרדי כמות שהוא בלי לחנך אותו מחדש
והרמה הלימודית הגבוהה שאין בה שום הקלות או פשרות לסטודנט החרדי.
אך יחד עם זאת הגורם המשמעותי והמשפיע ביותר זו המעטפת החרדית ללא פשרות .זוהי התשובה
המרכזית והמדוייקת לשאלה הקריטית .קמפוס שטראוס מנגיש אקדמיה למגזר החרדי אך לא מנחיל
ערכים לציבור החרדי ו/או מנסה לחנכו מחדש .המטרה שלו הפוכה – להנגיש אקדמיה ויחד עם זאת
לשמר את ערכי הציבור החרדי.
יש להבין כי גם מול הציבור החרדי מתמודד קמפוס שטראוס עם גורמים שונים שאינם רואים בעין יפה
את קיומו של הקמפוס וכן עם חלקים רחבים המתנגדים עקרונית ללימודי אקדמיה.
סיבת ההתנגדות להשתלבות בלימודים אקדמיים נעוץ בעובדה כי לימודים אלה בחלק מהמקרים מובילים
לשינוי ערכים ותפיסות עולם בקרב הלומדים אותם .חשש זה מלווה הורים השולחים בנותיהם הצעירות
ללימודים אקדמיים ,ואת הסטודנטים חרדים בגילאים מבוגרים יותר כאשר הם עומדים ברשות עצמם.
בקרב הציבור החרדי ומנהיגיו התפתח לו "חוש שישי" היודע לזהות תהליכים שעלולים לפגוע באורח חייו.
ברי לכל בר-דעת כי הובלת תוכנית כמתואר אינה מתוך כוונה טהורה לשלב את הציבור החרדי בעולם
האקדמיה והתעסוקה של מדינת ישראל .אלא המטרה היא לשנות את הציבור החרדי ,ולהסיטו מאמונתו
ומאורחות חייו .די היה בפרסום מסמך הטיוטא של ההמלצות לקראת החומש הבא כדי שנרגיש ירידה
חדה במספר המתענינים בלימודי התואר .חוששנו שגם אם המודל הקיים יישמר ,ואכן יתאפשר
לתלמידים להמשיך לנהוג ע"פ אמונתם ,הנזק התדמיתי לאקדמיה החרדית ,בעצם חיבור המסמך
ופרסומו – כבר נעשה.
התמודדות זו מהווה אתגר לא פשוט ,והעובדה כי קמפוס שטראוס הצליח לתפוס מקום של כבוד ולצלוח
את כל הקשיים מבית מעידה כי הדרך בה הוא צועד נכונה ומתאימה ,והגישה בה הוא נוקט היא זו
שסוללת את הדרך לליבם של בני הציבור החרדי.
בל ניתן למציאות לבלבל אותנו ,למרות ההצלחה עד כה היא אינה מובטחת גם לעתיד ,אמנם יש לקמפוס
לגיטימציה בערבון מוגבל ,אך יש להזהר לא לאבד אותה .הציבור החרדי ובעיקר השמרני חשדן בכל
הקשור להשכלה חיצונית ,ועדיין בודק אותנו .ככל שנהיה חזקים בעקרונות החשובים לו החשד יוסר
והאמון יגבר ,אך צעד קל ופזיז מידי של פשרנות יהפוך אותנו לבלתי רלוונטיים וכדור השלג שהחל
להתגלגל יחדור גם לשורות הציבור שכבר החל לתת בנו את אמונו.

 .2הדגשת מימד האיכות האקדמית במגוון התכניות המכוונות לאוכלוסיה החרדית;
מנסיוננו ,שאיפה לשלב את האוכלוסיה החרדית בקמפוסים הרגילים ובאוניברסיטאות כפי המוצע לא
תשרת את המטרה המתוארת ולא תדגיש את האיכות האקדמית בתוכניות לציבור החרדי .הפער הלימודי
והפער התרבותי יצרו חסם מודגש אצל הסטודנט החרדי שימנעו ממנו להצליח בלימודים האקדמיים.
מאידך אם תינתן לו האפשרות ללמוד בסביבתו הטבעית בתנאים הנוחים לו היא תגרום לו למוטיבציה
לימודית גבוהה ולנצל את כישוריו באופן המקסימלי.
בקמפוס שטראוס נשמרת האיכות האקדמית בקפדנות ללא פשרות או הנחות .תכנית הלימודים זהה
בשלוחה החרדית וקמפוס האם ,אותם מרצים מלמדים ב 2-הקמפוסים ודרישות הסף והדרישות
הלימודיות זהות ב 2-המכללות.
אם ניתן למציאות לדבר בעד עצמה הרי שראש החוג לאופטומטריה ,פרופ' אריאלה גורדון ,מספרת על
ממוצע ציונים גבוה מאד .גם ראש החוג לביוטכנולוגיה ,פרופ' אליק הוניגמן ,שמרצה בתחום מ,1978 -
קרוב ל 40-שנה ,מספר כי לאורך כל השנים לא היתה לו מעולם קבוצה לתואר ראשון עם אחוזי הצלחה
גבוהים כ"כ.

 .3מכוונות לצרכי המשק בכללותו ולצרכים הייחודיים של האוכלוסיה החרדית;
בדרך להגשמת יעד זה יש לזכור כי לצד התאמת המקצועות השונים לצרכי שוק והאוכלוסיה החרדית
חשוב בד בבד לשים לב לצרכים הייחודיים של האוכלוסיה החרדית בדבר סביבת הלימודים והעבודה.
אין חולק על כך כי לציבור החרדי ישנן איכויות רבות ,כישורים ויכולות שיעשירו ויתרמו רבות למשק
בכללותו.
תוספת  10,000עובדים חדשים מהאוכלוסייה החרדים לשוק העבודה ,משמעותה ,תרומה שנתית של
 2.6מיליארד שקל לתמ"ג( .ע"פ פרופ' ערן ישיב ,החוג לכלכלה באוניברסיטת תל אביב ,מנהל פורום
ספיר למדיניות כלכלית וראש צוות כלכלה במרכז טאוב)
ניתן להנות מהן כאשר מאפשרים לו לשמור על אורח חייו מבלי לנסות "לפתוח" אותו ולשנותו ,אך כאשר
התרומה למשק ולחברה הישראלית דורשת מהסטודנט החרדי להתנער מערכיו הרי שהוא יבחר לוותר
על ההשתלבות החברתית והתעסוקתית ולהחזיק באמונתו.

. .4רגישות לערכי יסוד בתחום השוויון והאתוס האקדמי לצד כיבוד אופיו ותרבותו של הציבור
החרדי ומתן אפשרות אמיתית להשלמת פערי הידע לצורך שילוב באקדמיה.
עקרון השוויון הוא אכן נעלה ומוערך .עומדים ביסודו הצורך המוסרי לכבד כל אדם באשר הוא ומתן
הזדמנויות שוות להצליח.
כיבוד אופיו ותרבותו של הציבור החרדי אינו סותר את ערכי השיוויון .אמנם כן מכורח אותה תרבות
והאופי הייחודי נדרשת הפרדה מלאה בין נשים לגברים ,גם בכיתות וגם במרחב המשותף ,אך חלילה אין
זה אומר להפלות את הנשים לעומת הגברים או להיפך .שני המינים מקבלים את אותם השירותים בדיוק
בהפרדה.
נפנה בזאת את תשומת ליבכם לחוק השיוויון בסעיף (3ד) להצעת החוק:

(ד)

אין רואים הפליה לפי סעיף זה –
( )1כ אשר הדבר מתחייב מאופיו או ממהותו של המוצר ,השירות הציבורי או
המקום הציבורי;
( )2כאשר הדבר נעשה על ידי ארגון או מועדון ,שאינו למטרת רווח ,ונעשה
לשם קידום צרכים מיוחדים של הקבוצה שאליה משתייכים החברים במועדון או
בארגון ,ובלבד שצרכים מיוחדים כאמור אינם נוגדים את מטרת החוק;
( )3ב קיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים ,כאשר אי הפרדה תמנע
מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או השירות הציבורי ,את הכניסה למקום
הציבורי ,או את מתן השירות במקום הציבורי ,ובלבד שההפרדה היא מוצדקת,
בהתחשב ,בין השאר ,באופיו של המוצר ,השירות הציבורי או המקום הציבורי,
במידת החיוניות שלו ,בקיומה של חלופה סבירה לו ,ובצורכי הציבור העלול
להיפגע מן ההפרדה.

באופן כללי ,לטעמנו ,מי שמעוניין לכפות עירוב ותערובת במסגרות המיועדות במוצהר לציבור החרדי,
ועוד מבלי לשאול אף אחד משני המינים להעדפותיו ,מבקש ,בעצם ,לפגוע בחופש המצפון ובחופש
האמונה של האדם ,שגם הם ערכי יסוד באקדמיה.
יתר על כן ,הצלחת המח"רים נעוצה בבחירה מכוונת של בני המגזר החרדי באקדמיה נפרדת .ביטול
תכנית ייחודית זו ,מהווה אפליה והפרה של עקרון השוויון כלפי בני המגזר החרדי כיוון שאינו מאפשר
לציבור החרדי להשתלב באקדמיה עפ"י דתו ואמונתו ומאלץ אותם לוותר על ערכיהם או להיוותר ללא
אפשרות להשתלבות בתעסוקה הולמת ככל תושבי המדינה.
איננו רוצים לחשוב ,שמחברי המסמך רואים בצו ההפרדה של חכמינו ז"ל ,חוק מיושן ולא מעודכן ,ובמידה
וחלילה כן ,אפשר להפנותם למחקר בריטי ,עדכני לשנת " ,2009המדריך לבית הספר הטוב" שמו ,שבדק
תוצאות בחינות הסיום של חטיבת הביניים בקרב למעלה מ 700-אלף(!) תלמידות בבתי ספר ציבוריים
בבריטניה ,בין השנים  2005ו ,2007-וממצאיו הראו ,שבנות שלומדות בכיתות ללא בנים ,מגיעות
להישגים גבוהים יותר בלימודים ,ותלמידות שהתקשו בלימודים ועברו לבתי ספר לבנות בלבד ,שיפרו
באופן משמעותי את ציוניהן( .הארץ .)22.3.09 ,כך גם עלה בבדיקה שבוצעה באותה שנה ,בחטיבת
הביניים וודבריג בווירג'יניה שבארה"ב (Virginia ,CNN`s American Morning ,Kiran Chetry-Anchor
 .)seperates students by gender (December 9 2009 schoolכך גם עלה בבדיקה ניסיונית שבוצעה כאן
בישראל ,בביה"ס התיכוני 'מבואות עירון( .עיתון הארץ ,אור קשתי.)13.6.08 ,
גם אם תקום טענה ,כי בהיות המח"רים גופים המתוקצבים בידי המדינה ,הרי שבידה לכפות ביטול
הפרדה במסגרות הללו .שכן ,ברובם המוחלט של בתי הספר העל-יסודיים בחינוך הממ"ד ,המתוקצב
במלואו בידי המדינה ,נהוגה הפרדה מגדרית בין בנים ובנות( .אייל ברגר ,החינוך הממלכתי-דתי :תמונת
מצב ,מגמות והישגים  -חלק ג' ,נאמני תורה ועבודה ,יולי  ,2015עמ' )27
סיכום
אם המדינה והמועצה להשכלה גבוהה רואה משימה לאומית בשילוב החרדים באקדמיה ובתעסוקה
הישראלית  -ועל פי כל הסימנים והצעדים שהיא עושה ,זה אכן נראה כך  -עליה לנהוג בשום שכל,
בזהירות ובאחריות ,תוך התווית מדיניות ייעודית לבני האוכלוסייה החרדית.
שילוב חרדים באקדמיה אינו דבר מובן מאליו .ברור כי יוכל להתקיים ולהצליח לאורך זמן ובקרב קהלים
ניכרים מבני המגזר החרדי ,אך ורק אם לא ישאף לשינויים אלא לשילובם כמות שהם ,על ערכיהם,
דעותיהם ואמונותיהם ,באקדמיה ובשוק התעסוקה הישראלי.

מתוך נסיון והכרות רבת שנים עם נושא הכשרה ,לימודים ותעסוקה במגזר החרדי אנו קוראים לכם לחזק
את התוכנית הקיימת במתכונתה הנוכחית ,לשפרה ולשכללה .אך לא לשנותה כך שתוכיח כי מתווי
המדיניות מעוניינים בשינוי אורחות חייו של המגזר החרדי.
אנו מקווים ובטוחים כי המל"ג והות"ת לא ינקטו פעולות שיש בהן כדי להרוס את תכנית המח"רים
והשתלבות האוכלוסיה החרדית באקדמיה ובשוק התעסוקה ,ובכוחות משותפים מתוך הבנה וסובלנות
נביא ברכה למשק ולחברה בישראל.

בכבוד רב

יעקב ירוסלבסקי
מנכ"ל קמפוס שטראוס

תגובה לתכנית החומש של מל"ג/ות"ת
להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית
פרופ' עודד נבון ,האוניברסיטה העברית
שלום רב
מסמך זה נכתב בתגובה להזמנתכם להערות לגבי המדיניות המוצעת לצורך הרחבת
הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית במסגרת שימוע אודות תכנית החומש
השנייה .הוא נשען על שנאמר בטיוטת עקרונות המדיניות לקראת אישור התוכנית הרב
שנתית להשכלה הגבוהה ,תשע"ז‐תשפ"א ועל מחקרם של מלאך כהנר ושגב שהניח את
היסודות לטיוטה וכן על חלק מהתגובות שנשלחו למל"ג-ות"ת בעניין זה .כמו כן אני מסתמך
על ניסיוני האישי כמי שהיה ממונה על הקמת המח"ר באוניברסיטה העברית כחלק מתפקידי
כסגן הרקטור בשנים .2012-2008
הקדמה
קודם כל ,אי אפשר לפתוח את תגובתי בלי לציין שהצעת החוק שתאפשר לשר החינוך לוותר
על הדרישה ללימודי ליבה בבתי הספר החרדיים שמה לצחוק את כל הדיון שמתנהל כאן.
אבל בכל זאת.
תכנית המח"רים של המל"ג נועדה להגדיל את מספר הסטודנטים החרדיים במטרה להביא
להשתלבות של הסטודנטים בשוק העבודה הישראלי .התכנית ביקשה להחליף את
הפלטפורמות החרדיות שם קיימת הפרדה בין הניהול האקדמי ,שמסור בידי מוסדות
אקדמיים לבין הניהול המינהלי שמסור בידי יזמים חרדיים ,במח"רים שמנוהלים מנהלית
ואקדמית על ידי מוסדות אקדמיים .הקמת הפלטפורמות והקמת המח"רים ,כל אחת בתורה
אפשרה גידול מבורך במספר הסטודנטים החרדיים .כעת על המל"ג להחליט על דרכה
העתידית של תכנית הרחבת הנגישות והצעתי היא לעבור לשלב הבא – לימודים בקורסים
הרגילים במוסדות האם.
רבות מן התגובות שעלו לרשת ,בין אלו של תומכי המח"רים ובין של המתנגדים התייחסו
לגופים הנוגעים בעניין השכלת החרדים כאל גופים מונוליטיים" .החרדים" כמקשה אחת
שלא רוצה ללמוד לימודי ליבה ובאה אחר כך בדרישות להתגמשות מו האקדמיה .האקדמיה
גם היא ישות מונוליטית שערכיה מותקפים על ידי היוזמה וצריכה להתגייס ולהגן עליהם בכל
מחיר .אם ברצוננו לנסות ולפתור את בעיית השכלת החרדים ,כדאי להבין שלא זה המצב.
החברה החרדית היא מגוונת .יש בה הנהגה שהקו שלה הוא שמרני וגורס ששמירה על
המשך קיום קהילה של לומדי תורה ועובדי השם היא העניין החשוב ביותר .אולי הם גם
רוצים קהל שבוי שלא יוכל לפרנס את עצמו ויהיה תלוי בהנהגה ,אבל לא ניתן שלא לראות
גם את הרצון לשמור על הקהילה .אחרת לא ניתן להבין את תמיכת הקהל ,שברובו ,רוצה
גם הוא לשמור על הקהילה .יש לזכור שרבים מהסטודנטים החרדים שנאבקים בקשיים בגלל
הרקע הלימודי של נערותם ,גם הם רוצים שילדיהם ילמדו בחינוך החרדי ,גם אם זה אינו
כולל לימודי ליבה .יש בחברה זו רבים שרוצים לבוא ,ללמוד ,להשכיל ולמצוא עבודה טובה
ומספקת .כשלא נבוא לקראתם נסגור את הדלת בפני אלו ונפגע בהם ולא במנהיגיהם.
כמובן אין לראות את בני ובנות הקהילה שבאים לאקדמיה באור מקל מידי .יש לזכור שישנם
גם אלו שכל מבוקשם הוא תואר שדרוש בכדי לקבל העלאה במשכורת כמורה ,או בכדי
לגשת למכרז על משרה ממשלתית ,אין להם עניין בקניית דעת והבנה לעומק ,רוב מבוקשם
הוא התואר וככל שהדרישות של מוסד הלימודים יהיו נמוכות יותר ,כן ייטב.

גם מצידה של האקדמיה המצב אינו שחור לבן .לא מדובר כאן רק על עקרון השוויון המגדרי
שתפס את רוב נפח הדיון ,מדובר על סט שלם של ערכים שבחלקו מתנגש עם אלו של
החברה החרדית .האקדמיה מתבססת על כפירה בתיאוריות וניסיונות חוזרים לנפצן ,על
עצמאות מחשבתית ואי קבלת סמכות ,על שוויון ,על הומניזם וחשיבות האדם החושב ומפרש
בשכלו את העולם .אלו ערכים שבחלקם זרים לחרדים ויש להבטיח שלא יפגעו בעת
המפגש .עם זאת ראוי לזכור כי התכנית פותחת אפשרות בפני האקדמיה להציג ערכים אלו
ואחרים ולהנחילם לציבור שלם שאינו מודע להם .המפגש בין שתי חברות הלומדים השונות
זו מזו עשוי להיות פורה לשני הצדדים ,אם יעשה תוך קבלת האחר וכיבוד ערכיו.
בכדי לקצר ,אני מציג את עיקרי דברי בנקודות וראשי פרקים:
 .1מהם הצרכים?
א.
ב.
ג.

ד.

יש חשיבות בכניסת חרדים לעבודה יצרנית שתביא לעליה בפריון במדינת ישראל
ולשדרוג המצב הכלכלי הקטסטרופלי של הקהילה החרדית.
הפתרון הנכון הוא הכנסת לימודי ליבה בגיל בית ספר ,הרחבת האפשרות לבגרות
בבתי ספר תיכוניים חרדיים ויצירת מסלולי הכשרה מקצועיים ואקדמאיים.
ללא פתרון רוחבי שכזה ,כל דרישה להתגמשות מהאקדמיה היא ,בראיה מקלה,
היתממות רבתי וכל טענה שמופנה לאקדמיה על חוסר היענות היא צביעות .היא
שקולה ,פחות או יותר ,לדרישה של מי שלמד לימודי חול בלבד לפתוח עבורו מסלול
מקוצר לרבנות תוך המשך שמירה על אורח חייו החופשי.
רוב הצורך הוא בהכשרה מקצועית ,לקראת מקצוע עתידי .הכשרה זו צריכה לכלול:
 .1הכשרה ייעודית בקורסים מקצועיים ולימודי תעודה שאינם אקדמיים
 .2הכשרה אקדמית במכללות.
 .3יצירת האפשרות לרוצים ללמוד מקצועות שנלמדים רק באוניברסיטאות המחקר
)רפואה ,רוקחות ,חלק ממדעי הטבע ומקצועות נוספים( או מעוניינים ברמה
הגבוהה יותר המושגת בתחומים שונים באוניברסיטה זו או אחרת לקבל הכשרה
מספקת ,כך שהמתאימים יוכלו לעשות זאת.

ה .כל השלבים מחייבים לימודים מקדימים שיגשרו על הפער האדיר בין היכולות
האקדמיות המוגבלות של בוגרי מערכת החינוך החרדי והדרישות של מסלולי
ההכשרה והלימוד המוצעים.
ו .כל מי שרוצה לראות לימודי ליב"ה במוסדות החינוך החרדיים חייב לסייע בהכשרת
מורים חרדיים לאנגלית ,למתמטיקה ולמדעים.
 .2המצב הקיים והצעת המל"ג
א .האפיקים הפתוחים כיום בפני החרדים ללימודים אקדמיים )ללא התייחסות למסלולי
ההכשרה המקצועית( הם כדלקמן:
 .1לימודים באוניברסיטה הפתוחה
 .2לימודים בפלטפורמות שמופעלות על ידי יזמים חרדיים ומארחות תכניות לימוד
של אוניברסיטאות או מכללות.
 .3לימודי תואר ראשון במח"רים שיזמה ות"ת .המח"רים מנוהלים אדמיניסטרטיבית
ואקדמית על ידי מכללות ואוניברסיטאות מחקר .המעבר מפלטפורמות למח"רים
היה ,עקרונית ,צעד בכיוון הנכון .אבל הצעד לא צלח ,והפלטפורמות לא נסגרו

במהלך החומש שחלף .עם זאת פתיחתם של המח"רים הובילה לגידול במספר
התלמידים החרדיים.
.4
ב .רמת הלימודים במח"רים ובפלטפורמות היא נמוכה מזו המוצעת במוסדות האם .דוח
מלאך וחובריו מציין זאת שוב ושוב .לדוגמה" :לימודים בקמפוס המרכזי שומרים על
הרמה האקדמית של הסטודנטים החרדים ומאפשרים להם להיחשף לאיכות
האקדמית של המוסד" .מכאן יובן מה המצב כיום כשהלימודים אינם בקמפוס
המרכזי.
ג .ההצעה הנוכחית של המל"ג פותחת פתח להרחבת הלימודים הנפרדים לחרדים אל
תוך המוסדות ופתח נוסף להפעלת מסגרות של תואר שני במח"רים .זאת למרות אי
ההצלחה של המח"רים ועוד יותר מכך ,אי היכולת של מל"ג לפקח עליהם כפי
שמפרטת במכתבה פרופ' מסר-ירון.
 .3מה יש לעשות?
א .יש לצמצם ולהביא לסגירה מלאה של הפלטפורמות והמח"רים תוך חמש שנים
)כמפורט בסעיף ח'(.
ב .אין להשאיר את החרדים המעוניינים ללמוד ללא אפשרות לעשות זאת  ,והמשך
המסמך מסביר כיצד ניתן לעשות זאת.
ג .משרד החינוך יכול לפתוח מרכזים להכנה לבגרות ופסיכומטרי.
ד .יש לתגבר את המכינות לקראת לימודים במכללות ובאוניברסיטאות .מניסיוני
באוניברסיטה העברית אני יודע שהעזרה הנדרשת היא עצומה והתקציב אינו מספיק
כדי שהתלמיד החרדי יוכל לסגור מספיק פערים כדי להתחיל בלימודים ,גם תוך
הבטחת עזרה מסיבית גם במהלך הלימודים.
ה .יש לתגבר את הלימודים באוניברסיטה הפתוחה .ניתן גם לבנות מרכזי סיוע לחרדים
שלומדים באוניברסיטה הפתוחה שינוהלו על ידי האוניברסיטה עצמה או בשיתוף עם
מכללות.
ו .במכינות ,במכללות ובאוניברסיטאות יוקמו או יתוגברו מרכזי סיוע לתלמידים חרדים
שיספקו תמיכה בנושאים הבאים:
 .1תמיכה אקדמית )טיוטורים ומורים אישיים לתגבור וסגירת פערים(;
 .2לימודי אנגלית אינטנסיביים במהלך המכינה ובמהלך השנה הראשונה לתואר )עם
אפשרות להיעזר בסגל המכינות(;
 .3תמיכה חברתית-רוחנית על ידי אנשי מקצוע ,תלמידי מחקר חרדיים ותלמידי בוגר
בשנה ג' או ד';
 .4הכוונה לתמיכה כלכלית .התמיכה יכולה לבוא ממגוון מקורות מחוץ לאוניברסיטה
)כמו למשל קרן קמ"ח( או מתרומות שמגייסים המוסדות עצמם .תלמיד לתואר
אקדמי יתוקצב בתקציב גבוה מזה של תלמיד ישיבה במצב סוציו-אקונומי דומה.
 .5תקצוב מתאים לאוניברסיטאות ולמכללות במימון שיווק ייעודי לחרדים ,מרכזי
תמיכה ,פעילות חברתית והשמה של הבוגרים.
ז .יפותחו אפיקי מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה אל לימודי שנה ב' במכללות
ובאוניברסיטאות ,תוך הגדלת תמיכת ות"ת פר תלמיד ,הן לאוניברסיטה הפתוחה והן
למוסד הקולט.
ח .תוך  5שנים הלימוד במכללות ובאוניברסיטאות יהיה רק בקורסים הרגילים
המעורבים .הלימוד במכינות יכול להישאר מופרד .קו החלוקה הברור הוא קו
תחילת הלימודים לקראת תואר אקדמי.

 .4חסרונות התכנית המוצעת כאן
א .מספר התלמידים יקטן בשלב הראשון וכך גם קצב הגידול במספר הנרשמים .חסרון
זה יאוזן במידת רבה על ידי הקטנת הנשירה )ראו יתרונות ז' וח'( .נראה לי שפריצת
הדרך שאפשרו הפלטפורמות והמח"רים יצרה הבנה בציבור החרדי של הצורך
בלימודים ,כך שמספר הלומדים לא ייפול משמעותית .צריך לזכור כי כשלא תהיה
אלטרנטיבה אחרת ,רבנים יוכלו להתיר לימודים בקורסים רגילים .פתיחת
אלטרנטיבות נפרדות מונעת היתרים כאלו.
ב .התכנית תעורר התנגדות מצד הציבור החרדי אך יש לזכור כי ההבחנה בין לימודי
תואר ראשון בהם נדרשת הפרדה לבין המשך הלימודים או ההשתלבות בעבודה היא
הבחנה מלאכותית שאין לה על מה להתבסס .אם ניתן ללמוד רפואה או פיסיקה
בתואר ראשון מעורב ולהשיג לכך אישור רבני ,ניתן ללמוד כך גם פסיכולוגיה.
ג .האקדמיה תצטרך להשלים עם תקצוב שונה לגברים ונשים שמבוסס על מידת
המוכנות השונה ועל צרכי המדינה והחברה החרדית )למשל מורים גברים(.
ד .האקדמיה תצטרך למצוא פתרונות יצירתיים לבעיות שונות שייווצרו עקב הדרישה
ללימודים בקורסים מעורבים וגידול במספר הסטודנטים החרדיים בקמפוס.

 .5יתרונות התכנית המוצעת כאן
א .ללימוד המשותף בקורסים הרגילים יתרונות רבים:
 .1רק הוא מבטיח לחרדים לימודים ברמה אחידה עם שאר התלמידים במוסד ועל
ידי אותם מורים .אין אף תכנית במח"רים שהצליחה לשמור על קריטריון זה.
 .2רק הוא פותח את כל מגוון הקורסים והמקצועות לתלמיד החרדי.
 .3רק הוא פותח את כל מגוון הקורסים והמקצועות באופן שווה לנשים חרדיות
ולגברים חרדים ,בניגוד למצב היום.
 .4הוא מאפשר שמיעה של מגוון דעות ,הכרה של תרבויות שונות ודרכי מחשבה
אחרות .מה שבתורו יאפשר השתלבות טובה יותר במקומות עבודה מעורבים.
 .5הוא מאפשר יצירת רשת קשרים בין חרדים לשאר התלמידים שיוצאת אל מעבר
לקהילה החרדית .רשת כזו תוכל לסייע במציאת עבודה בשוק האזרחי או בפתרון
בעיות בין-תרבותיות במקום העבודה.
 .6הלימוד המשותף חשוב גם לכלל הסטודנטים ותהיה בו תרומה משמעותית
לחברה הישראלית .לרבים ,זו ההזדמנות הראשונה לפגוש ולהכיר חרדים כפרטים.
ב .הניסיון במכינה של האוניברסיטה העברית הוא שרוב תלמידי המכינה אינם רואים
קושי להמשיך ללימודים בקורסים הרגילים באוניברסיטה.
ג .כיום לומדים כ 250-סטודנטים בלימודים הרגילים באוניברסיטה העברית .בהתחשב
בקושי של הצעיר החרדי לעמוד בדרישות הקבלה והלימודים באוניברסיטה ,סביר
שבמכללות ניתן להגיע למספרים גדולים עוד יותר .כך יכולות כלל האוניברסיטאות
והמכללות להגיע בקלות לכמה אלפי סטודנטים בקורסים הרגילים ,בעלויות נמוכות
בהרבה מאלו של המח"רים.
ד .גם אם מספר הסטודנטים הכולל יפחת מה 11,000-הלומדים היום ,ההתמקדות
במכינות טובות ובעזרה אישית במכינה ולאורך התואר תוביל להקטנת הנשירה
שעומדת כיום אצל הגברים על  .50%הפניית התקציבים שיתפנו לסיוע אקדמי-
כלכלי-חברתי יכולה להביא לכך שלמרות ירידה אפשרית במספר הסטודנטים הכולל,
מספר המסיימים יישמר ואולי אף יעלה וקליטתם במשק תהיה חלקה יותר.

ה .יושג חסכון עצום הן במבנים והן בכוח אדם )ייתור הצורך להעביר כל הרצאה 3
פעמים :במוסד האם ,בתכנית הגברים ובתכנית הנשים(.
ו .חסכון נוסף יושג משילוב של המכינה עם מערך קורסי הכשרה מקצועית לא אקדמיים
למי שנוכח לדעת כי לא יוכל להגיע לרמה הדרושה ללימודים אקדמיים .גם נושרים
במהלך התואר יופנו למסלולי הכשרה מקוצרים ,כך שכמעט כל מי שנכנס למערכת
יצא עם מקצוע ברמה שמתאימה לו .שיעורי הצלחה גבוהים יביאו גם הם להגדלת
מספר הפונים.
ז .ניתנת כאן הזדמנות לאקדמיה להנחיל חלק מערכיה במהלך הלימוד לתואר.
לדוגמה ,חשוב שמורים או מורות בסמינרים וכן מי שאמון על הכשרת מורים יכירו את
האקדמיה וערכיה.
 .6חמש נקודות נוספות על דוח מלאך וחובריו ועל טיוטת העקרונות של המל"ג.
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

למרות הנאמר בטיוטת עקרונות המדיניות" :הכוונה להנגיש את ההשכלה הגבוהה
לאוכלוסייה החרדית בלא לוותר כהוא זה על רמה אקדמית גבוהה ,על מגוון
דיציפלינארי ,תוך התאמה לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה החרדית" ,הדוח אינו
בוחן את סגל המורים בתכניות המח"רים ואינו משווה ביניהן לבין הסגל בתוכניות
הרגילות במוסד האם .הוא גם אינו בוחן את רמת הלימודים במח"רים ואינו משווה
אותה לזו הנהוגה במוסד האם .נשארנו רק עם "התאמה לצרכים הייחודיים של
האוכלוסייה החרדית".
שני המסמכים אינם מנסים לבחון את הקושי העקרוני שבשילוש של תכניות קיימות
)להוסיף על התכנית במוסד האם גם תכנית לגברים ותכנית לנשים( ללא ויתור "כהוא
זה על רמה אקדמית גבוהה" .זה פשוט בלתי אפשרי והעובדות מראות שבמקרים
רבים הרמה לא נשמרה והחרדים קיבלו תכניות נחותות ושפע ויתורים בדרישות
השפה ובדרישות אקדמיות.
התכנית נותנת הבטחה כי "המל"ג תאכוף החלטתה בכדי להבטיח מניעת זליגת
הפרדה ,לרבות הטלת סנקציות" .כפי שמסבירה פרופ' מסר-ירון אין למל"ג אמצעי
פיקוח לקיום הבטחות ממין זה.
אם המגמה היא העברת הפלטפורמות לאחריות מנהלית של מכללה או אוניברסיטה
מדוע "לאפשר פתיחת תכניות נוספות לתואר ראשון רק עם מוסד דומיננטי המלמד
בפלטפורמה"?
בניגוד להבטחות על זמניות התכנית ,הן הדוח והן טיוטת העקרונות מציעים
הרחבה של התכנית והרחבה של ההפרדה .אין כל דיון בסיומה של התכנית.

 .7סיכום
במהלך החומש הקרוב יש להביא להעברת כלל הלומדים החרדיים ללימודים בקורסים
רגילים בכלל המוסדות האקדמיים .לצורך כך יש לתגבר את המכינות ולהגדיל את
תקציביהן ואת כוח האדם בהן ,תוך פיקוח על רמתן .ניתן גם להגדיל משמעותית את
מספר החרדים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה ,לסייע להם במהלך הלימודים ולפתוח
בפניהם אפיקי מעבר למוסדות השונים .בכל המקומות נדרש מערך סיוע משמעותי
לסיוע אקדמי ,כלכלי וחברתי-רוחני .החיסכון הכספי שיושג עקב ביטול כפילויות )(3X
יוכל לממן את שיפור האיכות ,הקטנת הנשירה ,ההשמה ושביעות הרצון של הלומדים.
כל אלו יביאו לגידול במספר הלומדים.

כ"ג אייר ,תשע"ו
 31מאי 2016

ב"ה

לכבוד
רביד עומסי
מנהל פרויקט המח"רים במל"ג – ות"ת

הנדון :תוכנית חומש ות"ת ללימודים אקדמיים לאוכלוסיה החרדית
המכללה החרדית בירושלים
א -כללי:
מחקר ההערכה בראשותו של ד"ר מלאך מצביע על ההתפתחויות שלהערכתו הן חיוביות בחומש
שעבר מאז שהוחלט על הקמת המחר"ים לאוכלוסיה החרדית .ברם ,בחינה מדוקדקת של
הנתונים מצביעה על מגמות סותרות שהתרחשו בחומש הנידון:
 -1מירב הסטודנטים עדיין נמצאים במסגרות שהוקמו לפני תוכנית החומש של המחרי"ם
דהיינו הפלטפורמות של מבח"ר וירושלים ,בג"ט והקריה האקדמית אונו על שתי
שלוחותיה באור יהודה ובירושלים.
 -2בנוסף הוקמו שלא ע"י ות"ת מסגרות חרדיות במכללות האקדמיות להוראה שבאחריות
משרד החינוך .מכללות אלו כידוע אינן מטופלות ע"י ות"ת ויש להתייחס אליהן כמוסדות
חוץ תקציביים מכיוון שהלימודים בהן ממומנים בעיקר משכ"ל.
 -3יתרת המוסדות שהמסמך מציין הם אמנם מחר"ים שהוקמו ע"י ות"ת אך הם מהווים
אחוז מועט מהסטודנטים החרדים .המחר"ים העיקריים נמצאים בירושלים והם למעשה
גרמו לדילול הסטודנטים במכללה החרדית ירושלים כך שסה"כ הסטודנטים החרדים
במסגרות הירושלמיות לא עלה באופן מהותי במחרי"ם אלא בעיקר במרכז אקדמי לב
ובמכללה האקדמית אונו.
 -4מכאן ניתן להסיק באופן מובהק שלולא המשך קיום המסגרות הוותיקות (פלטפורמות
ובג"ט) ולולא קיום יוזמות מצד מכללות חוץ תקציביות (בעיקר קריית אונו) ומכללות
להוראה ,הרי תמונת פיתוח המסגרות החרדיות הייתה שונה לחלוטין והמערכת הייתה
נשארת עם קומץ של מחרי"ם במכללות המתוקצבות ע"י ות"ת.
 -5רצ"ב ניתוח המסווג את המרכזים החרדיים לשלשה סוגים:


מסגרות ותיקות



מכללות להוראה של משרד החינוך ומכללות חוץ תקציביות



מכללות בתקצוב ות"ת
כפי שנראה בניתוח זה ,מיעוט הסטודנטים נמצא במסגרות של ות"ת כאשר עדיין עיקר
הסטודנטים החרדים לומדים במסגרות הוותיקות (פלטפורמות ובג"ט) ,במכללות החוץ
תקציביות ובמכללות להוראה.

לימודים במוסדות להשכלה גבוהה -חרדים -תשע"ה ( מקור :דוח הערכה ד"ר מלאך ואחרים)
המוסד

מספרי סטודנטים מסגרת לימוד  -מיקום מסגרת מתקצבת ומתכננת

הערות

לימודים במוסדות הקימים לפני תוכנית המח"ר
קריה אקדמית אונו
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת ת"א
אוניברסיטת ב"א
הטכניון
אוניברסיטת ב"ג
האוניברסיטה הפתוחה
בג"ט
סה"כ

1499
394
230
759
101
158
1374
1293
5808

אור יהודה+ירושלים
מבח"ר
מבח"ר
חרדית ירושלים
מבח"ר
חרדית ירושלים
ירושלים
ירושלים ור"ג

חוץ תקציבי
פלטפורמה
פלטפורמה
פלטפורמה
פלטפורמה
פלטפורמה
לימודים חלקיים

מסגרות שנפתחו בעקבות תוכנית המחרי"ם  -משרד החינוך וחוץ תקציבי  -מכללות להוראה-אין שיכות לות"ת
מכללה למינהל
מכללת אורנים
מכללת ירושלים
מכללת הרצוג-ליפשיץ
מכללת אורות
מכללת תלפיות
לוינסקי
שאנן
סמינר הקיבוצים
סה"כ

866
159
105
144
146
164

חוץ תקציבי
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך

מס סטודנטים מופיע בשונות
מס סטודנטים מופיע בשונות

מס סטודנטים מופיע בשונות

1584
מסגרות שנפתחו בעקבות תוכנית המחרי"ם -באחריות ות"ת

עברית
אריאל
הדסה
אשקלון
בצלאל
עזריאלי
רופין
סה"כ

1029

שונות -לא מסווג

1531

סה"כ כללי

9952

276
324
299

130

מכינות קד"א
מח"ר
מח"ר +מכללה חרדית י-ם
מס סטודנטים מופיע בשונות
מח"ר
מס סטודנטים מופיע בשונות
מח"ר
מח"ר
מס סטודנטים מופיע בשונות
מח"ר

כפי שנראה לעיל גם לאחר סיום החומש הנוכחי עדיין עיקר הלימודים מתבצעים במסגרות
הוותיקות ,במוסדות החוץ תקציביים ובמכללות להוראה.
חיזוק המכללה החרדית ירושלים כמוצע להלן יאפשר המשך קידום והתפתחות הלמודים
האקדמיים למגזר החרדי בירושלים וסביבתה.
ב -מכללה חרדית ירושלים -מצב קיים ,צרכים והצעות לחומש הבא:
מכללה חרדית ירושלים פועלת מזה  15שנה בירושלים והכשירה מאות סטודנטיות וסטודנטים
מהמגזר החרדי במגוון רחב של מקצועות .בשיאה היא לימדה כ 1,100 -סטודנטים.
המכללה שמרה על רמה אקדמית גבוהה בחסות אוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת בן גוריון
והאוניברסיטה הפתוחה.
עם תחילת הפעלת תוכנית המחרי"ם בשנת תשע"ב מספר הסטודנטים במכללה ירד בצורה
דרמטית וזאת בעיקר בשל ניוד חוגים שנלמדו במכללה למסגרות אחרות בירושלים .בנוסף ות"ת
אינה מאפשרת פתיחת חוגים חדשים במכללה.
מעבר הסטודנטים למסגרות אחרות וחוסר אפשרות לפתיחת חוגים חדשים ,אינה מאפשרת
התפתחות המכללה ואינה מאפשרת איזון תקציבי בשל ההוצאות הקבועות לשכירות ותחזוקת
קמפוס המכללה.
אי לכך ניתן לומר בוודאות שהמשך המצב הקיים אינו מאפשר קיום המכללה כגוף אקדמי ומינהלי
ומחייב סגירתה בהקדם .בנוסף אנו סבורים שסגירת המכללה תצמצם משמעותית את היקף
הלומדים הפוטנציאלי במגזר החרדי בירושלים וזאת מכיוון שרק מוסדות לא – אוניברסיטאיים
ימשיכו ללמד בה.
אלטרנטיבית ניתן לשמר ולפתח את המסגרת האקדמית במכללה החרדית ולפתח את
הפוטנציאל הגלום בה ,בהתקיים התנאים הבאים:
א -יצירת קשר אקדמי מחייב עם אוניברסיטה המציעה מגוון רחב של תחומי לימוד למגזר
החרדי בירושלים :נכון להיום ולאחר שנים של דיונים עם מוסדות אוניברסיטאיים המוסד
היחיד היכול לעמוד בהתחייבות מהסוג הזה הינה אוניברסיטת אריאל .יש להדגיש שכל
הדיונים עם  3אוניברסיטאות אחרות  ,ב"א ,אונ .עברית וב"ג  ,לא הביאו לתוצאות כלשהן
מה עוד שהן לא היו מוכנות להציע מינימום תחומי לימוד הכרחיים לקיום ופיתוח
המכללה .זאת ועוד עם אוניברסיטת אריאל גובשה טיוטת הסכם בסיוע וליווי ות"ת אך עד
היום הנושא לא הובא לאשור המל"ג.
ב -חיזוק התשתית האקדמית ע"י הקמת מועצה אקדמית למכללה.

ג -מכללה חרדית ירושלים קיימה בשיאה לימודים במגוון מקצועות שבחלקו הגדול לא קיים
במרכזי הלימוד האחרים וזאת בשל הקשר ההדוק שהיה לה עם אוניברסיטאות
המאפשרות לימודים במגוון רחב של מקצועות .יש להדגיש שרק אוניברסיטה עם נכונות
אקדמית ,הכוללת הסכמה של ראשי החוגים הרלוונטיים למתן חסות למכללה חרדית,
יכולה לקדם את הרחבת הלימודים בירושלים בצורה משמעותית ובמקצועות יישומיים
המוכוונים לשוק העבודה.
ד -קידום הקמת קמפוס למכללה על קרקע ציבורית שיועדה לכך ע"י עירית ירושלים .מהלך
זה יחסוך הוצאות ניכרות בגין שכירות מסחרית שעלותה בירושלים גבוהה ביותר ומהווה
נטל כספי בלתי מוצדק על המכללה.
ה -הרחבת החוגים הנלמדים במכללה במדעי החברה ,החינוך ,מדעי הבריאות ועוד.
ו -יש לתת את הדעת ולאפשר שהקשר עם אוניברסיטת האם לא ימנע לימוד ע"י מוסדות
אחרים במקצועות אותם אוניברסיטת האם אינה יכולה ללמד ואשר להם ביקוש בחברה
החרדית.
ז -יש לאפשר לימודים מקצועיים לתואר שני לצורך התמחות ותעסוקה .לימודיים אלו לתואר
שני הכרחיים לצורך עיסוק במקצוע.
ח -יש לאפשר ,בכפוף לבדיקה ופיקוח ,שילובם של מגזרים חרדיים נוספים כגון בוגרי
מוסדות חב "ד וחוזרים בתשובה ,אשר אינם מסווגים בלמ"ס כתלמידים חרדיים אך בפועל
שיכים למגזר זה.
מימוש היעדים לעיל יאפשר למכללה החרדית ירושלים בשיתוף ואחריות אוניברסיטאית
להתפתח ולהגיע להיקף לומדים חרדים של כ 2000 -סטודנטים בחומש הקרוב.

בכבוד רב,
עדינה בר שלום ,יו"ר
המכללה החרדית ירושלים
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ר"ח תמוז תשע"ו06/07/2016 ,
לכבוד
המועצה להשכלה גבוהה
שלום רב,
הנדון :תכנית החומש בעניין מסלולים אקדמיים לחרדים – עמדה
להלן דעתי על טיוטת תכנית החומש העוסקת בהשכלה גבוהה לחרדים.
אקדים ואומר ,כי אי אפשי לפרוס כאן הנמקה מפורטת בשאלות הפילוסופיות והחברתיות
הכלליות הנוגעות בשילוב האוכלוסייה החרדית במדינת ישראל .מדיניות המל"ג מעוררת במישרין
סוגיות ידועות ,שלא לומר נדושות ,שנכתבים עליהן מאות מאמרים כל שנה ,ובוודאי אין צורך לכלול
סקירה שלהן במסגרת נייר מדיניות מסוג זה .אין לכולנו אלא להניח כי קוראיהן של העמדות
המובעות מטעם הציבור מכירים היטב את פרטי הטיעונים הנוגעים לפלורליזם ולשאלה האם הוא
מניח רלטיביזם ,לבעיית היחס למגזרים מקופחים שבקרבן של אוכלוסיות מיעוט וכל כיוצא בהן.
במסמך זה אתמקד אפוא בשאלות היישומיות המעשיות העומדות על הפרק ,למרות שמנקודת ראות
אנליטית המחלוקות הפילוסופיות אמנם עשויות לקבוע מראש את תוצאת הדיון.
ידידתי ,פרופ' רות הלפרין-קדרי ,פרסמה את נייר העמדה ששלחה למועצה ,שבו היא מביעה
חשש שמא קידום השכלה לחרדים באופן המוצע בתכנית החומש יבוא על חשבון קידומן של נשים.
לדבריה" ,אין מקום להקריב את שוויונה של קבוצה אחת לשם קידומה של קבוצה אחרת" .ברמה
התיאורטית ,אני משתייך למחנה הרחב של הסוברים אחרת 1.מכל מקום ,היות שהשאלה איננה
פילוסופית ,כי אם יישומית ,אני מבקש להדגיש את הקשרה המעשי :חרדים רבים ,נשים וגברים
כאחד ,מודרים מהשכלה גבוהה ואף מתעסוקה משמעותית משום שאינם מוכנים ,אידיאולוגית,
1

בעיני ,דבריה אלה של פרופ' הלפרין-קדרי הם בגדר משאלת לב נאה ,הכוללת למרבית הצער סתירה לוגית .ככל שהשוויון
שבו מדובר איננו בין פרטים ,אלא בין קבוצות המחלקות אוכלוסייה נתונה ,שוויון על פי חלוקה מסוימת של האוכלוסייה
לתתי-אוכלוסיות מביא בהכרח לאי-שוויון על פי חלוקה אחרת שלה ,אלא אם כן מניחים שכל תתי-האוכלוסיות הן הומוגניות
מבחינת כל אחת מן החלוקות האחרות לתתי-אוכלוסיות .לדוגמא :הנהגת שוויון קולקטיבי בין כלל הנשים לכלל הגברים
בתחום התעסוקה תקטין ,מסתמא ,את היקף התעסוקה במגזר הערבי ובמגזר הדתי (בהינתן ששיעור הנשים העובדות בקרב
תתי-אוכלוסיות אלה נמוך יותר משיעורן בקבוצות אחרות) ,למשל – באמצעות החלפת דירקטורים דתיים בדירקטוריות
חילוניות .בדומה לזה ,הקצאה שוויונית של כספים לכל האזרחים הבוגרים תקפח את המגזר הערבי והמגזר הדתי (בהיות
חבריהם בעלי משפחות גדולות יותר) ,ואילו הקצאה שוויונית לכל הילדים תהיה על חשבון יהודים חילונים (בהיותם בעלי
משפחות קטנות) וכן הלאה.
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לשנות את אורחות חייהם כדי להתאימם לאלו הנהוגים במוסדות להשכלה גבוהה ובמקומות עבודה
רבים .השינוי המזערי הנדרש כדי לאפשר להם השכלה גבוהה איננו נוגע כמעט לאורח חייהם ולאופן
תפקודם של יתר הבאים בשערי המוסדות להשכלה גבוהה ,חוץ מעצם מתן ההסכמה הסמלית לכך
שהחרדים ימשיכו באורחות חייהם בנוכחות הרוב ,הנוהג אחרת מהם.
ברור בעיני ,כי הנזק הנגרם למאות אלפי בני הקהילות המודרות איננו שקול כלל כנגד הנזק
הסמלי הנטען .אינני מקל ראש גם בזכותן של פרופסוריות נשים להתפרנס מהוראה ,הנזכר במכתבה
של פרופ' הלפרין-קדרי ,אך הוא בטל בששים ביחס לסבלם של מאות אלפי האנשים הנדונים לעוני
ולניכור כתוצאה מנחישותם לקיים את זהותם התרבותית הנבדלת .המוסדות להשכלה גבוהה
מעניקים מקומות עבודה לגברים ולנשים ,רזים ושמנים ,ולא מהוראה בכיתות הייחודיות לגברים
חרדים תבוא ישועתן של נשים בשוק העבודה .חוסר הפרופורציה הוא בולט :החרדה לרווחתן של
כמה עשרות נשים מבוססות-יחסית ,משכילות ומשויכות לקבוצה ההגמונית בחברה ,מובאת כנימוק
להוצאה של קהילות שלמות מחוץ למעגל העבודה ,אלא אם כן יסכימו לעבור על דתם.
הדבר הבולט בעיני מקריאת תגובתה של פרופ' הלפרין-קדרי היא שביסודם ניסיון גלוי
להכריע במחלוקת שבין השקפות עולם וסגנונות חיים גם במקום שבו אין הכרח בהכרעה כזאת,
לקבל את אלו של הלפרין-קדרי ולנסות להכחיד אחרות .במובן הזה ,המסמך שפרסמה פרופ' הלפרין-
קדרי חושף את קדם ההנחות שביסוד ההתנגדות לתכנית החומש.
סברתה של פרופ' הלפרין-קדרי כי הכשרה אקדמית שהושגה בתנאי הפרדה בין גברים ונשים
איננה "הכשרה אקדמית במובנה המלא והאמתי" היא בוודאי עמדה אפשרית ,אך אין היא מנמקת
מאומה ,שכן קבלתה כנקודת מוצא לדיון היא בבחינת "הנחת המבוקש" בשאלה שבמחלוקת .גם
הקביעה שיש לראות "בהשכלה הגבוהה ערך בפני עצמו ,ולא רק מכשיר אינסטרומנטלי" רחוקה
מלהתקבל על דעת הכל .תועלתנים ,למשל ,יידחו אותה ,ומטעמים אחרים – גם רבים מן הסטודנטים
החרדים .השאלה שיש לשאול ,לדעתי ,היא האם לעודד רכישת השכלה גבוהה של מי שסבורים,
בשונה מפרופ' הלפרין-קדרי ,שהשכלה גבוהה היא כלי אינסטרומנטלי גרידא ,וכי היא מלאה
ואמתית אפילו איננה מקנה לסטודנטים את התפיסה הערכית שפרופ' הלפרין-קדרי אוחזת בה.
לדידה של פרופ' הלפרין-קדרי "הפרדה מגדרית מנוגדת מעצם טיבה וטבעה לעקרונות
השוויון וכבוד האדם" .אף זו עמדה לגיטימית ,אולם השאלה היא האם ראוי לכפות את המסקנות
הנובעות ממנה גם על קהילות שחבריהן סבורות אחרת .אני מניח ,על סמך הניסוחים החריפים,
שפרופ' הלפרין-קדרי סבורה שגם בחינוך היסודי והתיכוני אין להסכים למה שהיא רואה כפגיעה
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בעקרונות השוויון וכבוד האדם (ואולי במקומות אלה משמעות הפגיעה אף רבה יותר ,לשיטתה) ,ואף
לא במקומות העבודה .אני מכבד השקפתה זאת ,אולם מבקש שלא לכפות אותה על כל מגזרי החברה
הישראלית.
טענתם של מתנגדי מסמך המדיניות ,כאילו לא ניתן לדעת מהי עמדת חברי הקהילות
החרדיות בשאלת ההפרדה המגדרית ,משום שנשות הקהילות הללו לא נשאלו על כך במנותק מן
הקהילה שלהן ,נדמית כמתכחשת להיכרות של כולנו עם החברה הישראלית ,או גרוע מזה –
כמבוססת על חוסר כבוד לאוטונומיה המוסרית של בני הקהילות הללו .עמדת חבריהן וחברותיהן של
הקהילות החרדיות בשאלת ההפרדה המגדרית מוכרת וידועה ,ואם מישהו מפקפק בה – הוא יכול
לברר אותה על נקלה .ככל שהטענה איננה עובדתית אלא מושגית ,כלומר ,ככל שנטען שהבעת עמדתה
של אישה חרדית המבקשת הפרדה מגדרית איננה מבטאת את "רצונה האמתי" – הטענה מביעה
חוסר כבוד לאוטונומיה המוסרית של אותן נשים .טענה זאת שקולה לגמרי להסברו של הרמב"ם
בהלכות גירושין ,כי ניתן לכפות על יהודי להקריב קרבנות בבית המקדש (לפי מסכת רה"ש) או לגרש
את אשתו ,לא מחמת הנזק הנגרם ממעשיו ,אלא מפני שרצונו האמתי ,בהיותו יהודי ,הוא לקיים
מצוות ואילו "יצר הרע שתקפו" הוא חיצוני לאישיותו .זהו הסבר נאה למי שמבקש לבסס עליו כפיית
אורחות התנהגות בכח ,אולם קשה לבסס עליו משטר ליברלי ,ולא כל שכן – תרבות פלורליסטית.
גבירותיי ורבותיי חברי המל"ג ,אל נא תתנו להידור במצוות שוויון להשאיר מאות אלפי
אנשים מורחקים ממעגלי החיים היצרניים .אין מעשה בלתי-שוויוני מזה .מעשי ידיו טובעים בים
ואתם אומרים שירה :עד שאתם מתפלמסים בהיקף זכויותיהן של פרופסוריות ובסמלי השוויון,
מתמלאים רחובות בני ברק וירושלים באנשים הנקרעים בין דבקותם בהשקפת עולמם ובין סיפוק
צרכיהם הגשמיים ,בין רצונם ללמוד תורה ולשמר את אורחות חייהם ובין הצורך להתפרנס וליטול
חלק באותו משק כלכלי שגם חברי המל"ג הם חלק ממנו .אחווה אנושית פשוטה מחייבת לתת להם
את האפשרות לעשות זאת.
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לכבוד
מל"ג ות"ת
באמצעות אימייל

הנדון:

שימוע ציבורי להצעת המדיניות בנושא הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה
החרדית לקראת החומש הבא ,שתחילתו בתשע"ז הבעת עמדה

שלום רב,

בהמשך לפרסומכם מן ה  ,24.416אנו ,חברי סגל בכיר באוניברסיטאות בישראל ,מתכבדים להגיש את
עמדתנו להצעת תכנית החומש הבאה .
עיון במסמכים שהובאו לידיעת הציבור בהודעת השימוע מעלה כשלים קשים בהצעת המדיניות האמורה .אין
לנו ספק שאימוץ תכנית כפי שפורסמה כטיוטה לא רק שלא ישיג את התוצאות המצופות ,אלא יפגע פגיעה
אנושה באיכות ובמרקם של החינוך האקדמי בישראל .שילוב אמיתי של חרדים באקדמיה מחייב השקעה
בשלבים מוקדמים יותר ,בנוסף להכוונת המאמצים והמשאבים לפיתוח תכניות הכנה לאקדמיה ,העשויות
להקטין את הפערים בידע הנדרש לשם לימוד אקדמי .אימוץ תכנית מסוג זה תוביל לרידוד הרמה האקדמית
הכללית ,ותפגע לא רק באקדמיה אלא ,בהתחשב בהשלכותיה בהווה ובעתיד ,בחברה הישראלית כולה.
אנו מבקשים להדגיש כי כל ניסיון להפרדה מגדרית באקדמיה הישראלית יפגע בכל המגזרים בחברה ,כולל
אלה שות"ת מל"ג מבקשת לקדם .בעניין זה אנו סומכים את ידינו על פנייתה של פרופ' דפנה יואל אליכם,
מיום  .15.5.16כל האמור במכתבה  ,המצורף בזאת ,מוסכם עלינו.
כחברי סגל בכירים באוניברסיטאות בישראל ,אנו תמהים על הניסיון לאמץ תכנית שהדומה לה ,בחומש
מסקנה אליה מגיע גם המחקר שצירפתם כתמיכה לתכנית .יש גם להביע דאגה בכך
הקודם ,כשלה
שהמחקר האמור אינו עומד בדרישות מתודולוגיות ראויות והיקפו מצומצם ביותר )הוא מבוסס על ראיונות
עם שישים בעלי תפקידים ,בהם גם סטודנטים חרדים ( .נבקש להביא לעיון המל"ג את מחקרם המעמיק
בהרבה של אסף מלחי ,בצלאל כהן ודן קאופמן ,שנערך בשנת  ,2006שאחד מכותביו הוא חרדי .במחקר,
הנזכר במכתבה של פרופ' יואל ,גובשו הצעות שעיקרן הקמת מכינות ותכניות סיוע פרטני .מחקר זה מצורף
אף הוא.
אנו מקדמים בברכה סיוע למגזרים שיכולותיהם לא באו לביטוי בשל מגבלות וחסמים ,אך עומדים על כך
שהתכנית המוצעת לא תשיג את תכליתה .יש במקביל לדאוג שתכנית כזו תאפשר לכל מי שנמנעה ממנו
היכולת להשתלב באקדמיה יזכה לסיוע שווה ,ובכללם יש להדגיש את זכותם של אלה שבחרו להוציא עצמם
מן המגזר החרדי .ה"חוזרים בשאלה" ,שאין בינם לבין הציבור החרדי כל הבדל ממשי ,זכאים לקבל תמיכה
דומה.
על החתום ,חברי סגל בכיר באוניברסיטאות בישראל:

פרופסור )אמריטה( אריאלה אופנהיים

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופסור )אמריטוס( עוזי אורנן

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופסור יעל אמתי

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופסור יעל בנימיני

אוניברסיטת תל אביב

פרופסור חגי ברגמן

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופסור ניר גוב

מכון וייצמן למדע

פרופסור יואב גוטהילף

אוניברסיטת תל אביב

פרופסור )אמריטוס( שמואל גל

אוניברסיטת חיפה

פרופסור דב דורי

הטכניון

ד"ר ענת ויסמן

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופסור סיליה וסרשטיין פסברג

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר עמליה זיו

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד"ר מיה לביא אג'אי

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופסור מיכה לשם

אוניברסיטת חיפה

ד"ר שגית מור

אוניברסיטת חיפה

ד"ר פאינה מילמן סיוון

אוניברסיטת חיפה

פרופ' יצחק )יאני( נבו

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופסור סטיבן פסברג

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופסור גליה צבר

אוניברסיטת תל אביב

פרופסור )אמריטה( אורה קדם

מכון וייצמן למדע ואוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופסור דורית רביד

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר סמדר שיפמן

אוניברסיטת תל אביב

פרופסור מיכל שמיר

אוניברסיטת תל אביב

פרופסור אורלי שנקר

האוניברסיטה העברית בירושלים

אלה לנדאו טסרון

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' אהרן ליש

האוניברסיטה העברית בירושלים
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לכבוד
מל"ג -ות"ת
באמצעות אימייל

הנדון:

שימוע ציבורי להצעת המדיניות בנושא הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה
החרדית לקראת החומש הבא ,שתחילתו בתשע"ז – הבעת עמדה

שלום רב,

בהמשך לפרסומכם מן ה ,24.416 -אנו ,חברי סגל בכיר באוניברסיטאות בישראל ,מתכבדים להגיש
את עמדתנו להצעת תכנית החומש הבאה.
עיון במסמכים שהובאו לידיעת הציבור בהודעת השימוע מעלה כשלים קשים בהצעת המדיניות
האמורה .אין לנו ספק שאימוץ תכנית כפי שפורסמה כטיוטה לא רק שלא ישיג את התוצאות
המצופות ,אלא יפגע פגיעה אנושה באיכות ובמרקם של החינוך האקדמי בישראל .שילוב אמיתי של
חרדים באקדמיה מחייב השקעה בשלבים מוקדמים יותר ,בנוסף להכוונת המאמצים והמשאבים
לפיתוח תכניות הכנה לאקדמיה ,העשויות להקטין את הפערים בידע הנדרש לשם לימוד אקדמי.
אימוץ תכנית מסוג זה תוביל לרידוד הרמה האקדמית הכללית ,ותפגע לא רק באקדמיה אלא,
בהתחשב בהשלכותיה בהווה ובעתיד ,בחברה הישראלית כולה .
אנו מבקשים להדגיש כי כל ניסיון להפרדה מגדרית באקדמיה הישראלית יפגע בכל המגזרים בחברה ,
כולל אלה שות"ת -מל"ג מבקשת לקדם .בעניין זה אנו סומכים את ידינו על פנייתה של פרופ' דפנה
יואל אליכם ,מיום  .15.5.16כל האמור במכתבה ,המצורף בזאת ,מוסכם עלינו.
כחברי סגל בכירים באוניברסיטאות בישראל ,אנו תמהים על הניסיון לאמץ תכנית שהדומה לה,
בחומש הקודם ,כשלה – מסקנה אליה מגיע גם המחקר שצירפתם כתמיכה לתכנית .יש גם להביע
דאגה בכך שהמחקר האמור אינו עומד בדרישות מתודולוגיות ראויות והיקפו מצומצם ביותר )הוא
מבוסס על ראיונות עם שישים בעלי תפקידים ,בהם גם סטודנטים חרדים ( .נבקש להביא לעיון
המל"ג את מחקרם המעמיק בהרבה של אסף מלחי ,בצלאל כהן ודן קאופמן ,שנערך בשנת ,2006
שאחד מכותביו הוא חרדי .במחקר ,הנזכר במכתבה של פרופ' יואל ,גובשו הצעות שעיקרן הקמת
מכינות ותכניות סיוע פרטני .מחקר זה מצורף אף הוא.
אנו מקדמים בברכה סיוע למגזרים שיכולותיהם לא באו לביטוי בשל מגבלות וחסמים ,אך עומדים
על כך שהתכנית המוצעת לא תשיג את תכליתה .יש במקביל לדאוג שתכנית כזו תאפשר לכל מי
שנמנעה ממנו היכולת להשתלב באקדמיה יזכה לסיוע שווה ,ובכללם יש להדגיש את זכותם של אלה
שבחרו להוציא עצמם מן המגזר החרדי .ה"חוזרים בשאלה" ,שאין בינם לבין הציבור החרדי כל הבדל
ממשי ,זכאים לקבל תמיכה דומה.
על החתום ,חברי סגל בכיר באוניברסיטאות בישראל:

פרופסור )אמריטה( אריאלה אופנהיים

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופסור )אמריטוס( עוזי אורנן

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופסור יעל אמתי

אוניברסיטת בן -גוריון בנגב

פרופסור יעל בנימיני

אוניברסיטת תל -אביב

פרופסור חגי ברגמן

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופסור ניר גוב

מכון וייצמן למדע

פרופסור יואב גוטהילף

אוניברסיטת תל -אביב

פרופסור )אמריטוס( שמואל גל

אוניברסיטת חיפה

פרופסור דב דורי

הטכניון

ד"ר ענת ויסמן

אוניברסיטת בן -גוריון בנגב

פרופסור סיליה וסרשטיין פסברג

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר עמליה זיו

אוניברסיטת בן -גוריון בנגב

ד"ר מיה לביא -אג'אי

אוניברסיטת בן -גוריון בנגב

פרופסור )אמריטוס( חנה כותן פלטיאל

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופסור מיכה לשם

אוניברסיטת חיפה

ד"ר שגית מור

אוניברסיטת חיפה

ד"ר פאינה מילמן סיוון

אוניברסיטת חיפה

פרופ' יצחק )יאני( נבו

אוניברסיטת בן -גוריון בנגב

פרופסור סטיבן פסברג

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופסור גליה צבר

אוניברסיטת תל -אביב

פרופסור )אמריטה( אורה קדם

מכון וייצמן למדע ואוניברסיטת בן -גוריון בנגב

פרופסור דורית רביד

אוניברסיטת תל -אביב

ד"ר סמדר שיפמן

אוניברסיטת תל -אביב

פרופסור מיכל שמיר

אוניברסיטת תל -אביב

פרופסור אורלי שנקר

האוניברסיטה העברית בירושלים

אלה לנדאו -טסרון

האוניברסיטה העברית בירושלים
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