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תקציר
מסמך מיפוי החינוך החרדי בישראל הוזמן על ידי המדען הראשי של משרד החינוך בתיאום
ושיתוף האגף המוכר שאינו רשמי ולשכת המנכ"ל .המטרה הוגדרה במונחים של הנחת תשתית
להבנה בסיסית של המבנה ,ההיקף ,התהליכים והכוחות השונים המעצבים את החינוך החרדי.
הלמידה נעשתה בשני מישורים .המרחבים הבית ספריים החרדיים לצד ניתוח של פעילות
המשרד ויחידותיו .המפגש בין החקירות השונות התמזג בשלטון המקומי החרדי אשר התגלה
כאבן היסוד של שירותי החינוך לציבור החרדי כמו גם שחקן מרכזי בעבודת הממשלה .חיזוק
הרשויות המקומיות החרדיות והדרג המקצועי בתוכן במיוחד יכול להביא להשתלבות הטובה
ביותר של החינוך החרדי במערכות הציבוריות.
העבודה מכוונת לשרת מקבלי החלטות וקובעי מדיניות ,לסמן הזדמנויות וסיכונים בתקופה של
גידול דמוגראפי יוצא דופן המצריך התבוננות אחרת של קובעי המדיניות על מערכת החינוך
החרדי בכללותה .המסמך מזהה מרחב שותפות ,קידום והגברת המימדים הציבוריים של החינוך
החרדי ,מעבר למלכוד הליבה ומחוץ לערוצים המשפטיים והתקציביים המובהקים .הדיון הציבורי,
שהתמקד בשנים האחרונות בפן המשפטי של הסדרת החינוך החרדי ,נתפס פעמים רבות כחלק
ממלחמת תרבות וחסרה בו המודעות לרווחתה של מערכת החינוך הציבורי או משקי הבית
החרדיים .פעמים רבות גלש השיח אל גבול ההסתה בצד הלא חרדי ובהכחשה גורפת ,של
קשיים ,בעמדות הפומביות של המנהיגות החרדית.
שעת רצון
החינוך החרדי נמצא בזמן בין השמשות בין מערכת אוטונומית קהילתית לבין מרחב מגוון של
חינוך ציבורי ייחודי .כך ,ישנו קונסנזוס החוצה את משרד החינוך ,המנהיגות החרדית ,רשויות
מקומיות אנשי מקצוע ומשקי בית חרדים לפיו לא ניתן לנהל את החינוך החרדי בכלים
המסורתיים במונחי ההגמוניה של הרשתות ההסטוריות או הסכמים פוליטיים אד הוק .תהליכי
התאמה של החינוך החרדי לסביבות משתנות יתרחשו בלאו הכי .השאלה איזה צורה ילבשו ועד
כמה יהיו בהלימה לאינטרסים של החינוך הציבורי וצרכים של משקי הבית החרדי נמצאים בידי
השחקנים המעצבים את החינוך החרדי.
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פוליטיזציה של הדיון הציבורי
בשיח הציבורי ,ניכר לא פעם נתק ,הנובע מחוסר ידע לגבי המתרחש במציאות של בתי הספר
החרדיים .מוסדות החינוך החרדים ,נתפסים ככאלו האחראים לרבים מתחלואי העוני ושוק
העבודה בישראל .עם זאת ,עדויות להשלמה מהירה של פערים בלימודי יסוד בקורסים צבאיים
ובהכשרה מקצועית כמו גם ההיקף הנחשף של השתתפות בכלכלה השחורה מערערים את
הדגם הפשטני המחבר את שיעור ההשתתפות של הגבר החרדי בשוק העבודה באיכות החינוך
לבנים .דברים אלו ,אינם מפריכים את העובדה שאכן יש חסמים ,קשיים ומלכודות בכניסת גברים
חרדיים לשוק העבודה .הם אף מעמידים באור חשוד את הטענות של אישי ציבור חרדי לפיהם
אין צורך בלימודי חול בגיל היסודי .מסמך זה חושף את תמונת החינוך החרדי והמעברים של
גברים חרדיים לשוק העבודה כמורכבים הרבה יותר מכפי הגדרת הבעייה במונחי ליבה .המסמך
חושף כי הנסיון הקיים ,לכפות לימודי ליבה מודלורית באחוזים ,לפי מעמד משפטי ,שממנו נגזר
תקצובו של מוסד ,הוא כלי שכשל בהשגת מטרתו לשפר את יכולת ההשתכרות הפוטנציאלית
של הגבר החרדי בבגרותו .ובכל מקרה היא אינה ריאלית מבחינה פוליטית ויישומה בפועל לוקה
בהדר שיתוף פעולה אמיתי במוסדות החינוך החרדיים.
המאמץ המוסדי הסמוי מן העין
במהלך העשור האחרון ,ללא מדיניות פוליטית מכוונת ,ביזמה של אנשי מקצוע במשרד החינוך,
נבנו שותפויות רחבות היקף בתחומים רבים כמו קידום נוער ,תכניות לימודים ,התפתחות
מקצועית ,הכשרה למקצועות טכנולוגיים ,חינוך מיוחד ,טיפול בנוער בסיכון ,לקויות למידה ,
פעילות בגיל הרך ועוד .שותפים מרכזיים למהלכים אלו ,באישור גדולי התורה שמשו הרשויות
המקומיות החרדיות ,קבוצות הורים ועמותות רבות .משעת כניסתו של שר החינוך המכהן
והמנ"כלים בתקופת כהונתו ,הוסדרו תחומים רבים במעמד הישיבות הקטנות ,הקבלה לסמינרים
ונקלטו חמישה עשר מפקחים חרדים חדשים אשר מזדהים עם ערכי החינוך החרדי ומאמינים כי
אין התנגשות הכרחית בין צרכי משק הבית החרדי והקהילה לבין המדיניות והיעדים של משרד
החינוך.
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היקפים וקצב גידול
המיפוי מזהה את היקפי החינוך החרדי לגווניו בהיקף של רבע מן החינוך היהודי כאשר בתוך
עשור יתקרב לקנה מידה של שליש מן הילדים מחוץ למגזר הערבי .מגמה בסיסית זו  ,מחייבת
הערכות של כל הגופים העוסקים בחינוך להיערך החל במוסדות האקדמיים .גופים העוסקים
בחינוך ,בכל גיל או תחום ,אשר לא יתמודדו עם השינוי יהפכו בלתי רלבנטיים לקבוצה גדולה
אשר תצרוך יותר שירותים והתאמות ייחודיות מקבוצות אחרות .קצב הגידול בחלק מריכוזי
החרדים מגיע להיקפים של למעלה מעשרה אחוזים בשנה תוצר ילודה והגירה במימדים
המחייבים קבלת החלטות בתנאים לוחצים .זהו אתגר מנהיגותי ראשון במעלה למשרד החינוך.
החינוך הח רדי מפוזר מבחינה גאוגרפית כאשר כמעט שליש מתוכו מצוי בריכוזים עירוניים
שאינם חרדיים מובהקים ,שליש נוסף נמצא בערים חרדיות מובהקות והיתר בירושלים ובני ברק.
חלוקה זו ,מסמנת שונות באתגרי ניהול ,פוטנציאל של קונפליקט פוליטי והכרח של מערכות
מוניציפליות ליצור התמחות ומסגרות ייעודיות למנהל חינוך חרדי .הגידול בחינוך החרדי אינו
נובע מיבוא של תלמידים מממערכות אחרות אלא מהווה תוצר מובהק של תהליכים דמוגראפיים.
קריאה גסה של נתונים אלו מעודדת את החרדות של קבוצות זהות שונות ושל הרוב הלא חרדי.
העתידים הפתוחים של החינוך החרדי מקפלים בתוכם מגוון התפתחויות אפשריות .העמדה
האינסטינקטיבית המסתגרת על גבול הפאניקה והשאיפה להנדס את החברה החרדית מחזקים
את המגמה המסתגרת וחוסמים תהליכים חיוביים רבים המתרחשים בהיבטים שונים של החינוך
החרדי.
פדגוגיה ומורכבות
התמונה העולה מן המיפוי תהיה מפתיעה במובנים רבים עבור מי שאינם בקיאים מבחינת
השונות בין המוסדות ,כמו גם בהיבט ההתמודדות עם הקניית מיומנות וזהות קהילתית .הדימוי
לפיו החינוך החרדי מוציא מקרבו תלמידים חסרי הכשרה להתמודדות עם אתגרי שוק העבודה
ואוריינות בסיסית עם אורחות החיים מחוץ לקהילה החרדית אינו ער לתהליכים מורכבים של
סוציאליזציה .לימודי הקודש של הנער החרדי היו תמיד משולבים בסוגיות של פיתוח חשיבה,
רכישת שפה ומיומנות יסוד .בשנים האחרונות נעשתה קפיצת מדרגה בתכניות לימודים במגזר
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החרדי באיכות כוח האדם ובמודעות למורכבות התהליך החינוכי .מנגד ההיקף של לימודי חול
מובהקים ירד עד כדי העלמותו המעשית מן הכיתות הגבוהות בת"תים רבים .יחד עם זאת
בכיתות הנמוכות יש מגמות של שיפור מסויים בפדגוגיה ואיכות כוח ההוראה.
חינוך הבנות החרדיות נמצא בדמיון מפתיע לבית הספר הישראלי הכללי עם מאפיינים של
שמרנות ואתוס נבדל .במונחים רבים המושג של

 Parochial Educationבחינוך הציבורי

בדמוקרטיות האנגלו סכסיות מתאים לתיאור האופי של בתי ספר בית יעקב .בגיבוי של מדיניות
מתאימה ,אין מניעה השקפתית או חינוכית ,אשר תחסום את הפיכתם של מוסדות אלו לבתי
ספר מובילים בדומה לרבים מבתי הספר של בית יעקב בבריטניה או בתי ספר של דתות אחרות
בישראל .במונחים של אקלים ובית הספר האפקטיבי מסמן בית יעקב הצלחה גדולה .הלחצים
על בנות בית הספר גדולים במיוחד והתחרותיות בולטת .מגמות אלו אינן תוצר של הכרעה
פדגוגית אלא נובעות ממבנה העומק של החברה החרדית.
החינוך החרדי של הבנים ,אכן ,סובל מחולשה בלימודי החול ומתקשה למצוא איזון בין
הסוציאליזציה הבסיסית לשוק העבודה לבין השמירה על רציפות בזהות החרדית ,אולם בעיות
אלו אינן מקיפות באותה צורה את כלל החינוך החרדי לבנים בגיל היסודי .יתר על כן ,ישנו מרחב
גדול במיוחד של פעילות מוסכמת של משרד החינוך והחברה החרדית בכללה מבלי להגרר
לפולטיזציה או משפטיזציה הסוגרות את השורות .המגמה של התאמות החינוך החינוך החרדי
לתנאים שנשתנו תוך שמירה על עקרונות "החינוך הטהור" מתרחשת ללא קשר הכרחי ללחצים
של המדינה ובולטת בכניסת מקצועות ההוראה המתקנת ,שיפור איכות המלמדים ,שימוש בספרי
לימוד .משרד החינוך יכול להשיג את יעדי החינוך הציבורי בהשען על הצרכים והמגמות
המתפתחות בלאו הכי בחינוך החרדי.
האתגר הפדגוגי הגדול ביותר של משרד החינוך כרוך בהתאמה של החינוך החרדי למבנים
ודפוסי הזכאות של החינוך הציבורי .שני תחומים בעייתיים אשר ניתן להתמודד עמם הם לימודי
האנגלית והתפוגגות לימודי החול בכיתות הגבוהות של חלק מתלמודי התורה .משקי הבית
החרדי מתמודדים כבר עתה עם סוגיות אלו ללא התערבות המדינה ולרוב באמצעות שיעורים
פרטיים וחוגים כמו גם דרישה לשיפור כוח ההוראה וספרי הלימוד .בחלק מבתי הספר נוצרו מעין
מגמות ומכינות באותו מוסד המכוונות את התלמידים לדגשים שונים .שני התחומים ניתנים
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לשינוי באמצעות מדיניות זהירה ומדורגת על פני כמה שנים במסגרת פעילות מדגימה הבונה
אמון .אחת העדויות לגמישות הגדולה ניכרת בשינויים והתאמות אשר מגיעות אפילו לשער
מוסדות העדה החרדית שאינה נתמכת על ידי המדינה כעקרון.
אסטרטגיה מוצעת
מסמך זה מניח מגוון התערבויות דיפרנציאליות מונחות על ידי הדרג המקצועי במשרד החינוך
תוך יצירת שותפויות עם הרשויות המקומיות החרדיות ,הרשתות והעמותות ומשקי הבית
החרדים .פ עולה זו מחייבת אוריינות ומקצועונות כמו גם עמדה של סובלנות בהקשר זהותו של
החינוך הציבורי .עמדה זו ניתן להצדיק במונחים פוזיטיביים של רגישות תרבותית אולם גם
לתאר כחלופה ריאלית יחידה.
מגוון ההמלצות במסמך מתלכד לכדי כמה עקרונות יסוד:
 .3פעולה בתחומים של מעטפת תמיכה חינוכית רווחתית בהקשר נוער בסיכון ,תלמידים
בעלי צרכים מיוחדים ולקויות למידה.
 .0תמיכה במגמה הפנים חרדית של התמקצעות בתחומים הפדגוגיים של תכניות לימודים
והתפתחות מקצועית תוך הקמת פסגות חרדיות.
 .1הרשות המקומית או מחלקת חינוך החרדית הן אבן היסוד של ההתאמה בין הסטנדרטים
של ניהול חינוך ציבורי לבין צרכי החברה החרדית .הרשות נהנית מאמון של המשרד
והציבור החרדי כאחד.
 .1החינוך הטכנולוגי העילי לבנות וההכוונה המקצועית המסורתית לבנים הם אסטרטגיות
אפשריות לחיבור מדיניות עבודה עם מערכת החינוך .מהלך זה מחייב עבודה ברמת
האומים והברגים.
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 .3ההכשרה החלופית בסמינרים לבנות היא מהלך היסטורי שיעצב את בית יעקב עד רמת
בית הספר היסודי .יש לסייע למנהיגות החרדית לצלוח את המהלך מבלי לפרק את
האתוס ההיסטורי.
 .5החינוך העל יסודי של הבנים צריך להתמקד במי שאינם פונים לישיבה הקטנה כדרך
המלך ,מלכתחילה ,של חינוך הבנים .ישנו מרחב גדול של פעילות בעשרות מוסדות
בכלים מותאמים.
 .7כוח ההוראה החרדי פועל בתנאים של שוק עבודה משני אשר חלקו מתאפיין בפגיעה
בזכויות העובדים וחלק אחר נמצא על גבול הכלכלה השחורה .ההסכמים עם המורים
בכלל מסמנים הזדמנות.
 .3המשך בניין הפיקוח החרדי המקצועי במשרד והפיכתו של האגף המוכר שאינו רשמי
חרדים למחוז מנהל ידע ומניע פרוייקטים בבתי ספר ומסגרות חדשות.
 .6פעילות על פני זמן מתוך הכרה במורכבות של תהליכים במסגרת תקופה הנעה בין חמש
ועשר שנים ובכפוף "למורוטוריום" של מערכת המשפט ממלחמת תרבות.
 .32חיזוק לימודי החול בת"תים באמצעות שיפור איכות המורים ,בניית תכניות לימודים
ייעודיות לקראת הישיבה הקטנה וסבסוד לימודי האנגלית בחוגים צמודים למסגרת
החינוך הבלתי פורמאלי.
 .33ניהול ידע על מערכת החינוך החרדי ומעקב באמצעות האגף המוכר שאינו רשמי.
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חלק א -החברה החרדית ומערכת החינוך
מבוא
השיח הציבורי הקולני על החינוך החרדי משקף פאניקה וחרדות של כלל הציבור המשולבים עם
חששות עמוקים של החרדים מהנדסה חברתית המכוונת לפרק את זהותם או לעקור תורה.
התבוננות דרך משקפיים דמוגרפיות בלבד אינה חושפת את מורכבות החינוך החרדי ואת מיצובו
במערכת הציבורית .חלק ניכר מאלו המקדמים את סדר היום התוקפני אל מול המגזר החרדי
אינם מכירים את בתי הספר החרדים בהיבטים פדגוגיים.

הם נשענים על מודל כלכלי –

תעוסוקתי לינארי ופשטני ,לפיו לימודי יסוד מקנים אוריינות לשוק העבודה ומדמה מצב בו הבוגר
של מערכת החינוך הממלכתית נעזר במיומנויות היסוד שרכש בבית הספר ,על מנת להתפרנס.
כך ,סבורים כל אותם כלכלנים ,אשר אינם עוסקים בחינוך ,כי הגורם היחיד המסוגל להסביר
שיעור השתתפות נמוך של גברים חרדים בשוק העבודה הוא מדיניות החינוך ומתעלמים
מגורמים נוספים כמו עמדה תרבותית ,מבנה מדינת הרווחה או מצב ההכשרה המקצועית .מנגד,
פוליטיקאים ואישי ציבור חרדים מסרבים להעריך את הקשיים במערכת החינוך החרדי בהקשרים
רבים וסבורים כי אין צורך בשינויים כלשהם .כך ,השיח על החינוך החרדי מתאפיין בפוליטיזציה,
פשטנות וניתוחים התלושים מן היום יום הבית ספרי.
ההגדרה של "מיהו חרדי" מעורפלת .לצורך עבודה זו ,תלמיד חרדי הוא מי שהוריו רשמו אותו
לבית ספר המזהה עצמו כחרדי ,מקיים אורחות חיים המזוהים עם החברה והקהילה ומובחן
בהתנהלותו בתחומים שונים מהזרם הממלכתי והממלכתי דתי .הגדרה זו מעוררת קושי בהקשר
של בתי ספר חרדיים טכנולוגיים ופתוחים הנמצאים בחסות החמ"ד ,מוסדות בהנהלה חרדית עם
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תלמידים עולים מקבוצות מסורתיות המכונים "קירוב" ,מוסדות חינוך חרדים בפיקוח החמ"ד,
רשתות מקצועיות חילוניות המשרתות בתי ספר חרדיים ומסגרות חינוך חרדיםלאומיים
(חרדלי"ם) אשר נמצאות בתהליך של שינוי ומעבר מהחמ"ד למוכר שאינו רשמי.
ההסתכלות על החי נוך החרדי במונחים דמוגרפיים בלבד אינה תופסת את הדינמיות והגמישות
של החינוך החרדי ומתקשה לשקף את המגמה של השינוי המתרחש בשנים האחרונות בכל
שלבי החינוך החרדי .חמור מכך ,היא אינה מבחינה בשונות העצומה הקיימת בין מוסדות
וקבוצות זהות .שונות זו גדולה מזו שנוצרה בחינוך הכללי מבחינת האופי של המוסדות ובתי
הספר .הצמיחה הספונטנית של שכבות גיל שונות בחינוך החרדי במהלך הדור האחרון ,ללא יד
מכוונת ,יוצרת מארג עשיר של צורות חינוכיות .צורות אלו אינן מתיישבות בקלות באתוס החינוכי,
בדפוסי הניהול הכלכלי או בתבנית החוקית עם המבנה והתפקוד של החינוך הציבורי בישראל.
ההתבוננות הפוליטית על החינוך החרדי מצטרפת ומושפעת מן השיח הקקופוני על ההיבט
המשפטי של החינוך .לאחר שישים שנות אוטונומיה ,דה פקטו ,הכרזות משפטיות או הטלת
סנקציות אינן אמצעי ריאלי להסדרה או לקידום תוכניות חינוכיות ,אלא מרשם למלחמת תרבות.
השאיפה למשפטיזציה של שדה החינוך החרדי עם סיסמאות חלולות כמו "לימודי ליבה" או
"תקצוב לפי רמת ציבוריות" מהווה ירושה פשטנית של "פרק הקהילות" של וועדת דברת .גישה
זו נוסתה סביב פרשת עמנואל כאשר התוצאה הזיקה לכל הנוגעים בנושא ובפרט לתלמידות
במוסד המריבה.
בתי משפט לא יצליחו ,בתנאים הפוליטיים של הדמוקרטיה הישראלית ובהקשר עמדות החרדים
ביחס לבית המשפט העליון ,להביא לשיפור במימדים הציבוריים של החינוך החרדי .להיפך ,הם
יפריעו להתגבשותו של מרחב הולך וגדל של הסכמה בין משקי הבית החרדיים ,המנהיגות
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הרבנית ופוליטיקאים חרדים ,לפיה יש להשתלב בצורה טובה יותר במערכות הציבוריות ,בשירות
הצבאי ,בנושאי רווחה ,בתעסוקה ואפילו בתחום הרגיש ביותר של החינוך.
הדיונים של בג"צ אינם רק ריטואל קבוע במלחמת תרבות אלא משקפים גם דמיון מיושן של
פעילות חינוכית בנוסח שנות החמישים של המאה הקודמת .תפיסה פשטנית זו של התהליך
החינוכי בתוך בית הספר וניהול מדיניות חינוך לאומית אינה תקפה גם לחינוך הכללי .בתי הספר
בזרמים הממלכתי והממלכתי דתי מתאפייניים בשונות גדולה וחלק ניכר מתוכם מותיר מרחב
גדול להעדפות חינוכיות וטעמים חינוכיים של משקי הבית .מערכות חינוך שוב אינן מכשיר
סוציאליזציה או "בניין אומה" אלא מארג מורכב של שותפויות בין משקי בית עם העדפות
פדגוגיות ,קהילות ורשויות מקומיות ,ארגוני חברה אזרחית ומדינה .זהו מבנה מורכב הרבה יותר
מבחינת הגדרת תפקידי המדינה ורמת הציבוריות כביטוי של האיזונים בין משקי הבית למדינה.
עבודת מיפוי ראשוני זו נכתבה מתוך כוונה לסמן למקבלי החלטות אפיקים בהם ניתן לשפר את
המימדים הציבוריים בחינוך החרדי בהלימה לצרכים של החרדים והחובות של המדינה .זו אינה
עבודה המתבוננת בפעולות מיקרו נקודתיות מדגימות ,אשר אינן מדביקות את קצב השינויים
הכאוטיים בשדה .מנגד ,זה אינו מסמך

המתבונן ברמת המאקרו על שאלות היסוד

( )Foundationalשל החינוך ,בנוסח מהו הבוגר הראוי ? מהו הקורפוס המשותף לאזרחים ?
מהם יעדי מערכת החינוך ? וכיו"ב .עבודה זו עוסקת ברמת המצו ) (Mezzoשל מדיניות משרד
החינוך כיוון שזו הדרך היחידה לבסס מדיניות חינוך ציבורי ביחס לחרדים .בחזקת "זו הדרך
אחרת איננה".
בחירה זו ,משקפת גם את האמונה לפיה תהליך ההשתלבות של החרדים במערכת הציבוריות,
בהלימה לצרכיהם ובהתאמה לחובות של המדינה ,מסמנת תהליך ארוך עם מגוון התערבויות,
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שלבים ותהליכים .במונחים של משילות ,מדובר על מהלכים של פירוק ובנייה מחדש של הסדרים
מורכבים ביותר .נדרשת כאן רגישות גדולה ,משא ומתן ,נדיבות ויצירתיות.
בשנתיים האחרונות פעל משרד החינוך ברמת ה Mezzo -של מדיניות החינוך לפי דגם כזה.
המשרד פגש את הציבור החרדי בשעה של בין השמשות ,כאשר ההכרה בצורך בשינויים זהירים
הפכה נחלתם של רוב משקי הבית .במהלך תקופה זו ,נבנה אמון שברירי ביחס לכוונות של
המדינה ומשרד החינוך .יחד עם זאת ,פרשת עמנואל מלמדת עד כמה שברירי אותו אמון ואת
פוטנציאל הפוליטיזציה של החינוך החרדי.
השיח הציבורי הרווח נוטה לבחון את החינוך החרדי במונחים של הכנה ושילוב בשוק העבודה
לצד הטמעת ערכים אוניברסלים בקרב התלמידים החרדים .יש לציין כי שאלות אלו ,בצורה זו,
אינן רווחות במשרד החינוך ובדרג קובעי המדיניות מכמה סיבות .הסיבה הראשונה ,נוגעת
להיתכנות הפוליטית .הסיבה השניה ,קשורה בהכרה הדרגתית בצרכים הייחודים של החברה
החרדית .הסיבה השלישית כרוכה בהבנה העמוקה כי אופי ותוכן השיח הקיים על החינוך החרדי
בולם וחוסם מגמות רצויות למדינה ולמגזר החרדי כאחד.
באותו הקשר יש לומר כי עבודה זו נשענת על ההנחה כי החברה הישראלית צריכה להשאיר את
השאלות ההשקפתיות והאידיאולוגיות בנוגע לתפיסת המדינה והציונות מחוץ לדיון על מבנה
ופעילות החינוך החרדי .הסיבות לכך עקרוניות ופרגמטיות כאחד .בהיבט העקרוני ,מדינת ישראל
מהווה דילמה דתית עבור האדם החרדי ,בהקשר של שותפות עם מי שאינם שומרי מצוות
וקיומה של מסגרת פוליטית ריבונית אשר אינה דתית מובהקת וכפופה להלכה .היכולת של
האדם החרדי לחיות כאזרח פעיל במדינת ישראל חייבת להותיר שאלות עקרוניות ,כמו שאלת
האזרחות ,מעורפלות ובלתי פתורות בצורה מובהקת .בהיבט הפרגמטי ,לא ניתן לכפות דרך
][16
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מערכת החינוך זהות ועמדות אידיאולוגיות ציוניות ,רפובליקניות וחילוניות על הציבור החרדי.
לפיכך ,השיח הציבורי המתמקד בשאלות הקבלה של העקרונות האזרחיים-לאומיים של מדינת
ישראל יוצר בהכרח מצב של קונפליקט .חוסר הרלוונטיות של שיח זה לחינוך החרדי מעורר חשד
כי מי שמחזיק בדעות כאלו מעוניין במלחמת תרבות בחברה הישראלית.
עבודה זו אינה עוסקת בארבעה תחומים המחייבים מחקר בפני עצמו .התחום הראשון קשור
למבנה המשפטי המסדיר את החינוך החרדי בצורה מקרטעת שהופכת ,לא פעם ,את החוק "אות
מתה" ומקפלת בתוכה פוטנציאל חריף של אי ליגלזם .התחום השני כרוך בהיבטים של תקצוב
המסמנים את אחד המופעים המסורבלים ביותר במערכת הממשל בישראל אשר סובלים
מקשיים התלויים לא מעט בהיבטים המשפטיים .התחום השלישי נוגע בשאלות של בינוי ופיתוח
אשר נושאות עמן השלכות מאקרו כלכליות אולם נמצאות בתהליכים של הסדרה מאז .0227
התחום האחרון שעבודה זו אינה נוגעת בו כרוך בנושא החינוך המיוחד ,המצוי בעיצומו של בירור
בסמוך לחיבור עבודה זו.
אי הלגאליזם בחינוך החרדי מהווה סוגייה מורכבת אשר יש לה שני גורמים מניעים .האחד מצד
המדינה ,אשר עד לאחרונה לא פיקחה כראוי ,גילתה עיוורון למרחבים מסורתיים של דיווח כוזב,
הפקידה הקצאות מסובכות בידי גופים חסרי אוריינות בחינוך החרדי ,ניהלה מרכיבים שלמים
בתקצוב החינוך החרדי בכלים פוליטיים מובהקים ברמת השרים ,משרד האוצר ווועדת הכספים.
הגורם השני בהתגבשותו של אי הלגאליזם נקשר בתרבות עסקנית עבריינית בחלק מרשתות
החינוך ,ב"מאכערים" שתיווכו מול פקידים במשרד ובעמדות היסוד של חלק מקבוצות המשנה
החרדיות לפיהן יש "להציל יקר מזולל" .למרבה הצער היו עובדים בתוך המשרד והאגף המוכר
שאינו רשמי שחטאו לכל הפחות בהעלמת עין.
][17
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ההוראות הברורות של גדולי התורה לפיהן חל איסור מוחלט על גזל הרשות והסלידה של חלק
גדול מן הציבור החרדי מעסקנים ומאכערים מושחתים ,לא מנעו מרחב גדול של דיווחים כוזבים,
כפל תקציבים וניצול לרעה של מערכות הנתונים והפיקוח החלשים .בשוליים פגשו העסקנים
שחיתות או העלמת עין במשרד החינוך .במרכז הקושי בתחום זה עומדות גם נורמות מוסכמות
והסדרים היסטוריים בלתי חוקיים המוכרים למנהיגות החרדית כמו גם לראשי משרד החינוך.
כך,למשל ,חלק משכר המלמדים ניתן במסגרת כלכלה לא פורמאלית או המצב בו מספר ישיבות
קטנות בחסידויות נהנות מתקצוב מלא לפי הסכמה על פיה הם מלמדים לימודי ליבה לבגרות אף
שידוע כי אינן עושות כך.
אכיפה מזדמנת ,חשיפה מתוקשרת של מאכערים עבריינים או מבצעי בדיקת נוכחות ,אינם
תשובה רצינית לרמה גבוהה של אי לגאליזם בחינוך החרדי .התשובה נעוצה ביצירת כתובת
אחת ברמה מקצועית גבוהה מגּוּבה בניהול ידע איכותי במחוז המוכר שאינו רשמי .תקצוב
החינוך החרדי ,בדומה לכל מערכת ציבורית ,צריך להיות כפוף לדיווח על ביצוע .בתנאים בהם
מתנהלת המערכת כיום ,יש אמת מסויימת בדברי אחד ממנהיגיה הפוליטיים של יהדות התורה
לפיהם "לאו עכברא גנב אלא חורא גנב".
הנתונים המתפרסמים בדבר הגידול הדמוגראפי החרדי יכולים להקרא בשתי צורות .האחת
מכוונת למאבקי הזהות בחברה הישראלית ואילו השנייה נוגעת להכרח להסדיר את החינוך
החרדי מכיוון שלא ניתן להותיר אותו בתחומים האפורים של המשילות במדינת ישראל .בשנתיים
האחרונות ,משרד החינוך התקדם לראשונה בכיוון של הסדרת החינוך החרדי מבלי לנופף
בנתונים מאיימים על הציבור הכללי .מנגד ,הגיעה המנהיגות החרדית להכרה ,ברוח דברי אחד
ממנהיגיה ,לפיה "אנחנו גדולים על עצמנו ,אולי גדולים על המדינה".
][18
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ככלל ,מדיניות החינוך החרדי נקבעת בשתי רמות שונות לחלוטין ,האחת פומבית ,תקשורתית
ופוליטית והשנייה מקצועית ,סמוייה ופרגמטית .עתידו של החינוך החרדי ,כמו גם יציבותו של
החינוך הציבורי ,בכלל ,הם פונקציה של גילוי אחריות והרחבת סדר היום המקצועי  -פדאגוגי
במונחים של מדיניות חינוך ,רחוק מן השיח התקשורתי ,הפוליטי והמשפטי .בהקשר זה חייב
בג"צ ,כפי שהוא עושה בלאו הכי בחריקת שן ,להכיר בהתקדמות השקטה ולתת מורטוריום
ממלחמת התרבות בשדה של מערכת החינוך.
הכלי המרכזי באמצעותו עתיד משרד החינוך להסדיר את שירותי החינוך הציבורי לתלמיד
החרדי לפי צרכיו ,יהיה במסגרת המחוז המוכר שאינו רשמי  -חרדים .מחוז זה ,עם עשרות
מפקחים חרדים הפועלים במתכונת עשירה של פיקוח ,יקבע את מידת ההשתלבות של החינוך
החרדי במערכת הציבורית.
המחוז החדש יּבחן במונחים של התקבלותו בקרב המגזר החרדי ,כמו גם ביכולת להפוך לגוף
מכוון ומותאם למאמצים של קובעי המדיניות במשרד .ככלל ,עובדי המשרד גילו רגישות
תרבותית גבוהה כלפי המגזר החרדי ויזמו פעמים רבות פעילות "מלמטה" ללא הכוונה מצד
שרים קודמים .מי שמופקדים על יחידות רגולטיביות ,לעומת זאת ,נפגשים במימדים הפולטיים
ומניפולטיביים של החינוך החרדי ומחזיקים לא פעם בעמדות מסתייגות ממאמץ זה.
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נתונים כלליים
בקיץ  0233מנו התלמידים החרדים  01.5%מכלל התלמידים היהודים .המספר מעט בעייתי,
כיוון שאין חפיפה בין תאריך ההתחלה והסיום של הלימודים אצל הבנים החרדיים בהשוואה
לכלל האוכלוסייה .יתר על כן ,ישנו תחום אפור בין החרד"לים לבין החרדים ויש כמה מוסדות
חרדיים מובהקים המשתייכים לחינוך הממלכתי דתי .על המספר הזה יש להוסיף מספר בעייתי
של תלמידים מן ה"עדה החרדית" כאשר גודלה של קבוצה זו לא ידוע מסיבות הכרוכות ברישומם
גם במוסדות חרדיים רגילים.
תלמידים אלו לומדים במוסדות הקנאים אשר ,לכאורה ,אינה מקבלים תקציבי מדינה .חישוב
מספר התלמידים על פי הרישום למוסדות 'העדה החרדית' מגיע לכדי  00,222ילד כאשר קשה
מאד להעריך כמה מתוכם רשומים במוסדות אחרים .השערות שונות מעריכות את ההיקפים של
רישום כפול ברמה של  .52-72%המנהיגות הממסדית של העדה מסתייגת מן הפרקטיקה של
העמדת תעודות זהות לרשות מוסדות המקבלים מימון מן המדינה .נאמני העדה לא תמיד יודעים
כי נעשה שמוש בתעודת הזהות של ילדיהם במוסדות שונים כפי שהתברר מכה פרשיות של
מימון עמותות חרדיות אשר נתפסו בהונאה.
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תלמידים יהודים במערכת החינוך
סה"כ 1,426,000

חרדים
ממלכתי-דתי

24.6%
351,000
תלמידים

ממלכתי

18.7%

56.6%
808,000
תלמידים

267,000
תלמידים

אחד המופעים אשר אפיינו בעבר את מערכת החינוך היהודית היו מעברים בין מגזרים .כך,
הורים מסורתיים ועולים נהגו לשלוח ילדיהם למוסדות חרדיים בכיתות הנמוכות ולהוציאם בגיל
מבוגר יותר .בדיקה שנערכה על נתוני  0223-0233בהקשר רציפות בין כיתות בגודל בחינוך
הבנים והבנות חשפו כי כמעט שאין תופעה מעין זו ,מעבר לכמה מאות בודדות של תלמידים
בשנה .הגידול בחינוך החרדי ,לפיכך ,הוא דמוגראפי.
מיתוס "השוקו והלחמנייה" במעיין החינוך התורני ,גם הוא לא מקבל אישוש לאחר בחינה של
נתונים של מעבר בערים מעורבות .ההחלטה לשלוח ילד למעיין החינוך התורני מסמלת הכרעה
][21
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זהותית מובהקת בתוך קבוצת ה"מתחזקים" .ככלל ,המימדים הקטנים של מעיין החינוך התורני
ופריסתו מאששים נתונים אלו .מתנגדי החרדים ,ברוח הפאניקה החילונית ,מחד גיסא ,וארגונים
חרדים המגייסים תרומות למטרות "קירוב" ,מאידך גיסא ,שותפים ליצירתו של מיתוס כוזב על
פוטנציאל המעבר מן החינוך החילוני אל החרדי.
האתגר של הסדרת החינוך החרדי נוגע כמובן לרמה הלאומית .אולם ,התבוננות על ערים עם
ריכוזים חרדיים מוגבלים כמו רחובות ,פתח תקווה ,נתניה וחדרה חושפת מספרים אבסולוטיים
גבוהים בהיקפים של אלפי תלמידים .יתר על כן ,ככל שיורדים בקבוצת הגיל ,המרכיב של
החרדים בערים אלו גדול יותר .ללא הסדרה של תחום זה והקמת מבנה מתאים יהיו רמות
החיכוך גבוהות במיוחד והביזור של החינוך החרדי יהפוך אותו יקר ועתיר קונפלקיטים.

יחסי תלמידים חרדים/לא חרדים  -ריכוזים נבחרים
לא-חרדים

74.50%

70.00%

64.70%

62.00%

25.50%

30.00%

35.30%

38.00%

פתח
תקווה

טבריה

מגדל
העמק

אשדוד

57.70%

42.30%

חצור
הגלילית
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חרדים

56.10%

43.90%

צפת

50.80%

49.20%

אופקים

49.50%

50.50%

נתיבות

36.00%

64.00%

ירושלים

32.00%

68.00%

בית
שמש
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התופעה של גידול במגזר החרדי אינה רק בריכוזים המוכרים אלא מגיעה להיקפים ניכרים של
 32-02%מן התלמידים היהודים כמעט בכל עיר גדולה בישראל .מרגע שמערכת חינוך חרדית
מקומית חוצה את סף ה 0322-1222-תלמידים ,פועלים עליה כוחות הביזור וההתבדלות אשר
התנהלות מתאימה של המערכת המוניציפאלית יכולה להקטין את נזקיה .כך ,למשל ,בחיפה
התחנכו הבנות החרדיות במשך שנים במסגרת המוסדות ההיסטוריים של בחינוך כללי וחוצה
קבוצות משנה ,עם רמות שונות של הקפדה .כיום ,הגידול במספר התלמידות החרדיות מאפשר
התבדלות על בסיס רמת ה"פרום" וההקפדה במשק הבית .במידה ורמת ההקפדה או ההשמה
בחיפה אינה לשביעות רצונם של ההורים נוצרו אופציות התבדלות במרחב כמו בתי הספר
ברכסים ההופכים שמרניים יותר .כיתות א' בבית יעקב בשנת תשע"ב בחיפה מאורגנות על בסיס
קבוצות זהות נבדלות ואילו הכיתות הגבוהות אינטגרטיביות .בדומה לזכרון יעקב ,חדרה וערים
אחרות יש כאן "עמנואליזציה" סמוייה של החינוך היסודי אשר האגף המוכר שאינו רשמי –
חרדים ל א טיפל בה נכון בהיבטים של רישוי ונתן יד בשוגג למספר בתי ספר בתוך יחידה בית
ספרית אחת.
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יחסי תלמידים חרדים/לא חרדים  -ריכוזים נבחרים
100%
90%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
ערד

0%

באר
קרית
זכרון
אור
נתניה אשקלון בת ים רחובות
חיפה
לוד
תל
יעקב
גת
יעקב
יהודה
אביב
 75.00% 75.00% 76.70% 77.40% 79.30% 80.80% 86.90% 87.50% 87.70% 89.20% 89.60% 89.70%לא חרדים
25.00% 25.00% 23.30% 22.60% 20.70% 19.20% 13.10% 12.50% 12.30% 10.80% 10.40% 10.30%

חרדים

בדיקה של קצב גידול על פני שנים חושפת את הפריון של החרדים כאשר הגידול בחינוך החרדי
גבוה בהרבה מזה של שאר מערכת החינוך .השינויים בקצב נוגעים ,לעיתים ,במעבר של מוסדות
מן החינוך העצמאי אל הממלכתי  -דתי ולהיפך .יחד עם זאת ,התמונה הכוללת מעידה בעיקר על
ההפרשים בפריון בין החרדים לקבוצות זהות אחרות.
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2007-2011
אחוז הגידול במספר התלמידים
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
ממלכתי

חרדי

ממלכתי דתי

בדיקת הפריסה של החינוך החרדי במרחב של מדינת ישראל מגלה תמונה מורכבת .כמעט
שליש מן התלמידים החרדים מפוזרים ביישובים אשר אינם חרדיים במובהק .רק 35%
מתגוררים בירושלים ,בני ברק וערים חרדיות .במידה ובית שמש תהפוך חרדית במובהק ,נגלה
כי הרשויות המקומיות החרדיות כאבן יסוד של מדיניות החינוך הציבורי  -חרדי מקיפה רק 52%
מן התלמידים החרדיים .מכאן שחלק מן החינוך החרדי יוכרע במסגרות מקומיות של ממונים על
תיק החינוך החרדי או מחלקות בתוך רשויות שאינן חרדיות.
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אוכ' חרדית  -חלוקה לאזורים
ירושלים
בני ברק
מודיעין
עילית
בית שמש

25.60%

32.50%

שאר הארץ
15.30%

אשדוד

5.20%
5.90%

5.70%

5.70%
4.10%

ביתר עילית
 311,222איש ()13%
ירושלים ובני ברק:
אלעד ,מודיעין וביתר עילית 31,222 :איש ()33%
 12,222איש ()33%
אשדוד ובית שמש:

מופע אחר ,בהיבט הפריסה ,מקיף ריכוזים חרדיים היסטוריים או יישובים קטנים שם לומדים
מאות תלמידים באוטונומיה גבוהה .מוסדות במיקום כזה יפעלו לרוב בתוך מועצות אשר
מתקשות לנהל מדיניות חינוך מערכתית ,קל וחומר ,כזו המתווכת את החינוך החרדי אל משרד
החינוך .ביישובים קטנים עלול,

החינוך החרדי לסמן לעיתים מאבקים מן הסוג האופייני

למלחמות תרבות מקומיות על אופי היישוב וכניסת חרדים בדומה לכמה ממושבי השרון או אחת
המושבות ההיסטוריות בצפון.
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ריכוזי חרדים נוספים

3,545
2,400

833

991

תפרח

עמנואל

1,400

1,160

קרית יערים כוכב יעקב
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מועצות אזוריות ומקומיות  -הדגמה
חרדים

לא חרדים

27.20%

83.40%

80.00%

16.60%

20.00%

72.80%

בני שמעון

מרחבים

יבנאל

כאשר מתבוננים על עיירות הפיתוח בהן יש ריכוזים חרדיים ,ניתן לבחון את תוצאות הפעילות
של "חבר הפעילים" אשר פנו ,בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת ,אל ריכוזי העולים
על מנת למשוך את הילדים מן החוגים השמרניים אל החינוך העצמאי .חלק מאותם "פעילים"
נשארו ביישובים ותרמו להתבססות קהילה חרדית במסגרת קרייה סגורה .לפעמים הנוכחות
בעיירות פיתוח מסמנת פתרון דיור עבור קהילות חסידויות ביישוב מרוחק בעלות נמוכה.

][28

Agora Policyאגורא מדיניות

עיירות פיתוח

(מספרים מוחלטים)

4300
2800

2300
1000
ערד

3300

1300

חצור הגלילית

מגדל העמק

קרית גת

אופקים

נתיבות

אחד הביטויים של הפריון הגבוה מאוד במשק הבית החרדי נוגע בחלוקה הגילאית בישובים
חרדיים .ראשי מערכת החינוך המוניציפאלית ביישובים עם קהילה חרדית גדולה יזדקקו
לפתרונות בהיבטים פיזיים של גודל כיתה ,מבנים ,תקציבים ורישום .פער גדול מדי בין מספר
התלמידים למספר המוסדות יוביל לבעיות משילות ,אפלייה ופוליטיזציה .אחת הדרכים להמחיש
את ההשלכות של הפיריון הגבוה כרוכה בהשוואת מספר כיתות א' עם מספר כיתות ח'.
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חלוקת הגיל ביישובים החרדיים
20+

49.40%

11.10%
11.90%

15-19

10-14

5-9

40.00%

38.00%

4.60%
8.30%

5.00%
9.60%

0-4

19.40%

20.60%

36.10%
6.70%
12.70%
20.50%

12.70%
14.90%

בני ברק

26.50%

אלעד

28.00%

24.00%

מודיעין עילית

ביתר עילית

בתי ספר עם שלוש כיתות ח' ושבע כיתות א' בחינוך היסודי לבנות אינו מחזה יוצא דופן .מצב זה
מסתיר דילמות חינוכיות ,קושי בשמירת לכידות בכוח ההוראה ואבדן אינטימיות של ההנהלה
בחינוך הבנות בבתי ספר עם למעלה מאלף תלמידות .מנגד ,ללא מדיניות אחרת ,יתכן גם מצב
של הקמת עשרות תלמודי תורה קטנים בכל יישוב.
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לחץ בשכבות גיל שונות  -ביתר עילית (המחשה)

גן חובה

1280

2235

1400

כיתה ב'
כיתה ג'
כיתה ה'

1800

1700

כיתה ו'

ההכרעות הגדולות הנדרשות ממקבלי החלטות בנוגע להסדרת החינוך החרדי מתקבלות
בתנאים של גידול מתמיד בקצב שמערכות חינוך אינן מורגלות בו .אתגר זה עלול להציף את
מחוז המוכר שאינו רשמי ולהפוך אותו גוף העוסק ברישוי ותחזוקה בלבד .המאמץ להפריד את
התחזוקה והרישוי מן המאמצים האחרים משקף מודעות לסיכון זה .יחד עם זאת ,המידע המושג
באמצעות תהליך הרישוי על הפרופיל הבית ספרי חיוני לקביעת מדיניות .קושי של כמה מעובדי
האגף הותיקים והבכירים לעמוד מול אינטרסים של גופים חרדים מכריע את הכף להקמת גורם
רישוי חיצוני לאגף.
אחת השאלות שהוצבו למבצעי המיפוי נוגעת לתחזית עתידית של מספר הילדים החרדיים ביחס
לשאר החינוך היהודי .שאלות מסוג זה אינן חפות מהקשרים פוליטיים ,זהותיים ונוגעות לא פעם
בשאלה של היקף הריבוי הטבעי החרדי .החברה החרדית מצויה בעיצומם של שינויים
תרבותיים ,חברתיים וכלכלים עמוקים .המשפחה ומשק הבית החרדי משתנים במונחים של
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השתתפות בשוק העבודה ובקיומה של תרבות צריכה מתפתחת .בחלקים שונים בחברה
החרדית ניכרת תגובת נגד למגמה זו .בתנאים האלה ,לא ניתן לבצע תחזיות מהימנות ביחס
להיקפי הגידול בחינוך החרדי .יתר על כן ,כאשר שיח זה מלבה לא פעם חששות וחרדות ,הוא
אינו משרת קביעת מדיניות מושכלת בהתאם לחובות של החינוך הציבורי וצרכי התלמיד החרדי.
הדברים מצטרפים לדינמיות של שוק הדיור החרדי לזוגות צעירים .מיזם של  3222יחידות דיור
בריכוז כזה או אחר משנה מגמות בהיקף של מאות ילדים לכאן ולכאן .מי שיבחן ,למשל ,את
מספר הילדים העתידים להתחיל את שנה א' בשנים הקרובות יגלה שונות עם ירידה תלויית
הקשר מורכב של ילודה והעדפות דיור.
ככלל ,החברה החרדית ידעה תקופות של עליות וירידות בגודל משק הבית .המצב בו רוב
הלידות נמשכות עד גיל  12בקירוב .מלמדות על תכנון ושליטה של נשים על הפריון .נתוני
הלמ"ס משקפים ירידה מסויימת בפריון האישה החרדית ,אולם לא ברמה המחייבת חשיבה
מחדש על ההיקפים הצפויים של החינוך החרדי לעשור הקרוב .ירידה של  33%במחצית השנייה
של העשור הקודם ,מממוצע של  7.5לידות לאישה לכדי  5.3לידות ,עדיין מקפלת בתוכה,
מבחינת משרד החינוך ,צרכים רחבים מאוד במונחי תשתית ומשילות .אפילו ,במצב בו רמת
הילודה החרדית תחזור לזו של שנות השבעים ,עד להיקפים של פחות מ 5-לידות לאיה בממוצע
הרי שהפערים בתשתית יחייבו הרחבה ניכרת .כך או כך ,יש חילוקי דעות בתוך הלמ"ס ,כמו גם
בין חוקרים שונים ,בנוגע לנתונים בתנאים של שינוי חברתי .הלקחים מהערכות מרחיבות ביחס
לאוכלוסיה הערבית צריכים היו להרגיל חלק מן הדמוגרפים שפנו לדון בדמוגרפיה החרדית
לענווה גדולה יותר.
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רקע היסטורי
במשך כשישים שנה ,מאז חקיקתו של חוק חינוך ממלכתי ב ,3631-היה החינוך החרדי מנותק
מן המערכת הציבורית .הקמת החינוך העצמאי היתה נקודת מפנה ביחסים בין החברה החרדית
לבין מוסדות המדינה ורגע מכונן בלידתה של חברת הלומדים .שנה לאחר כינונו של החינוך
הממלכתי ,כאשר הזרם העצמאי מנה  35,122ילדים ,כ 7.1% -מתלמידי ישראל ,כתב ראש
הממשלה ,משה שרת ,ביומנו" :ענייני חינוך :הסכם לא בוצע ,אפילו הפרה ,תקנות לא נתפרסמו,
מפקחי מחוז מנהליים ,למעשה נמסרה סמכות פדגוגית ,מנויים ופיטורים ,פיקוח מקצועי לא
קויים" .אין זה מפתיע שבתוך שלל השמות וההסדרים אשר הוצעו לחינוך החרדי עם
לידתו,ובתוכם "תתמ"ל " (תלמוד תורה מכינה לישיבה) או "זרם אגודת ישראל " נתקבלה
ההגדרה של החינוך העצמאי.
בשנים  ,3616-31במסגרת חוק חינוך חובה ,שימשה מערכת החינוך של אגודת ישראל כזרם
רביעי לצד הזרם האזרחי ,המזרחי והעובדים .בתקופה זו חלו שינויים גדולים בחינוך החרדי כפי
שבא לידי ביטוי בתגבור לימודי חול ,חוגים אחר הצהריים ,הרחבת ההכשרה בסמינרים וחיזוקו
של חינוך מקצועי אשר התקיים עוד בפולין .אפילו תחום לימודי האנגלית נתקבל בחלק מן
המוסדות למרות חרם על לימוד לע"ז ,שריד מאבקים מן המאה ה .36-המערכת השנתית
הוצמדה לזו של משרד החינוך ודגל המדינה הונף על גג הת"תים ביום העצמאות.
תהליכים אלו התאפשרו כיוון שהציבור החרדי תמך בהם ומשום שלא נתפסו כמהלך בו המדינה
מתערבת בחינוך הדתי  -חרדי .הדרישה לעצמאות של החינוך הדתי ממשרד החינוך היתה לא
רק נחלתם של החרדים אלא גם של הרבנים הראשיים ,בעיקר הרב הרצוג ,אשר ברך על הקמת
החינוך העצמאי מאוחר יותר ושלח את ברכתו לכנס היסוד שלו.
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מספר שנים לאחר כינונו ,נוצר אתוס סביב החינוך העצמאי כיצירה החשובה ביותר של אגודת
ישראל בשנות המדינה .כך ,הוקמו קרנות בעולם החרדי ,הודפסו אלבומים וימי ציון מיוחדים
נקבעו על מנת לסמן את ההכרעה של פרישה מן המסגרת של החינוך הממלכתי .המהלך שימש
"מופת" של ציות לגדולי התורה כאשר גופים ספקניים יותר כלפי המהלך ,בתוכם מורי אגודת
ישראל ,חלק ממנהיגי פועלי אגודת ישראל ואפילו השר איצ'ה מאיר לוין קיבלו את הדין.
העסקנים של החינוך העצמאי זכו למעמד ייחודי והרשת ,כפי שכונתה לימים ,הפכה מוקד כוח
גדול בפוליטיקה החרדית .החינוך העצמאי איפשר לארגן את החרדים בעולם ,אשר הסתייגו
פחות מן המדינה הציונית ,סביב יעד מוסכם של חינוך המיעוט החרדי במדינת ישראל.
כלפי פנים ,הציבה לעצמה הרשת ,ברוח "חבר הפעילים" ,את החזון של מתן חינוך חרדי לעולים
הדתיים ,בעיקר מיוצאי אסיה  -אפריקה .היעד של הקמת מערכת חרדית ,מקבילה לחינוך
הממלכתי ,נשען על הקמת בית יעקב ותלמוד תורה של החינוך העצמאי בכל ריכוז עולים .כך,
בסוף העשור מנה החינוך העצמאי קרוב לשלושים אלף ילד כאשר  72%מתוכם היו בנים לעולים
מארצות האיסלאם.
כמה שנים מאוחר יותר ,במחצית שנות השישים ,הוקמה רשת הגנים אשר קריסתה לאחרונה
סימנה ,פנימה ,בחברה החרדית את אבדן האמון הציבורי ברשת .ההתרחבות של החינוך
העצמאי ,בעשור הראשון לקיומו באה ,אם כך ,בעיקר מן הקבוצות של עולי ארצות האיסלאם
בתפר המסורתי – חרדי .לפעמים בחרו משקי בית לשלוח ילדים לחינוך החרדי בגילאים צעירים
ולהוציאם בשלבים מתקדמים של בית הספר היסודי .מופע זה שוב אינו משמעותי כיום ,כאשר
עיקר הגידול של החינוך החרדי מקורו בדמוגרפיה של משקי הבית ובגודל המשפחה.
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במהלך העשור הראשון לכינונו של החינוך העצמאי הוטמעה גם הנורמה הנפסדת לפיה שכר
המורים המועבר על ידי הממשלה משמש למימון של תחומי פעולה של הרשת .כבר ב3633-
נדרשו בתי המשפט לדון בהלנת שכר ובמס הכפוי" ,המעשר" ,אשר הושת על המורים בחינוך
העצמאי ועדיין רווח .את מחיר העצמאות של החינוך החרדי שילמו ,במידה רבה ,המורים
שזכויותיהם נרמסו במונחים של שכר וזכויות סוציאליות .העמותות שירשו את מקומו של החינוך
העצמאי בקבוצות גיל רחבות השתמשו בשכר המורים על מנת לממן את המנגנונים ושכר
המנהלים בנוסף לתרומות ושכר הלימוד הנגבה מן ההורים .בעשור האחרון דווקא הרשתות
בחולשתן ,עם חשבים מטעם ,החלו להעביר את שכר המורים בצורה סדירה ולפי חוק אולם
בשנה האחרונה חל כרסום בגנים של רשת מעיין החינוך התורני המחוברים דרך עמותות אשר
הפיקוח עליהן רופף.
דגם היחסים שבין האזרחים החרדים לבין מוסדות המדינה סביב נושא החינוך התבסס בשנים
הראשונות לאחר חקיקת חוק חינוך ממלכתי  .3631המדינה העניקה ,בתקופה זו ,אוטונומיה דה
פקטו לחינוך החרדי במימון ציבורי של כ 52%-לצד תוספות תקציב של הרשויות המקומיות,
תרומות ושכר לימוד של הורים .הקשר בין משרד החינוך לבין מוסדות החינוך החרדי היה
מצומצם מאוד וסלקטיבי במשך למעלה מארבעה עשורים .רק בעשור וחצי האחרונים החל
להתכרסם דגם האוטונומיה המובהקת בהקשרים ובכיוונים שונים .צורת התקצוב של החינוך
החרדי בשנות החמישים הפכה באבולוציה של כמה עשורים לבלתי רלבנטית ומעוותת בצורה
שאינה מאפשרת מעקב או קביעת מדיניות סדורה.
בשעה בה נולד החינוך הממלכתי בישראל ,עמדה מול עיני מעצבי מערכת החינוך תפיסה
רפובליקנית מובהקת משולבת בתפיסה חינוכית בת התקופה .לפי גישה זו ,תכנית היסוד של
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בתי הספר היסודיים תקיף  73%מן השעות וב 03%-השעות הנותרות יוכלו בתי הספר להציע
למשרד החינוך השלמות ודגשים לפי טעמם .במחצית שנות החמישים ,עם לידתו של המחקר
החינוכי המודרני בישראל ,התברר כי בחברה הטרוגנית לא ניתן לארגן את החינוך סביב תכנית
לאומית אחת .המדינה נסוגה מתכנית יסוד ומשאיפה ליצור ליבה משותפת בנוסח הרפובליקני
הצרפתי בכלל או ברוח מפעלי השר בן ציון דינור בפרט.
את מקומה של הממלכתיות כתכנית יסוד החליפו תפיסות חינוכיות שכוונו למגוון תכניות החל
בתודעה יהודית בשנות החמישים ,דרך לידתו של החינוך הבלתי פורמאלי וכלה בדו"חות
קרמניצר ושנהר בשנות התשעים .את מקומו של כור ההיתוך ,בנוסח אליו שאף השר דינור,
תפסו שאלות חברתיות-כלכליות של חינוך מקצועי ,קליטת עלייה והשתלבות חברתית אשר
הוביל השר זלמן ארן .התלמידים החרדים לא היו במרכז סדר היום במשרד החינוך.
כבר בשנות החמישים ,יצא החינוך העצמאי מגדרי החינוך הציבורי דה פקטו .הוא נוהל במסגרת
משפטית פוליטית המבוססת על הפשרה ההיסטורית של מעמד "מוכר שאינו רשמי" בחוק חינוך
ממלכתי .היה זה כלי חלול פדגוגית ,אולם הוא קבע מסגרת תקציבית עם תג מחיר זול יחסית על
האוטונומיה הקהילתית .חוסר ההלימה בין המסגרת החוקית לבין דפוסי החינוך והתקצוב של
החינוך החרדי נפתר לרוב באמצעים פוליטיים או בכלים בירוקרטיים יצירתיים .החרדים היו
מעוניינים באוטונומיה והמדינה היתה עסוקה באתגרים אחרים בשדה החינוך .אלו גם אלו,
שילמו מס שפתיים למסגרת החוקית על ידי מערכת של פיקוח סמלי ,ריטואלי כמעט .החינוך
העצמאי הקפיד באותן שנים על תמהיל של לימודי חול אשר נתפתח בתקופה בה שימש זרם
רביעי במדינה הצעירה .ספרי הלימוד החרדים בלימודי החול בנוסח "ילדותנו" נהנה ממעמד
מיתי דומה לזה של "מקראות ישראל" עליו נתחנכו ילידי שנות השישים .איזון לימודי החול
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והקודש שיקף גם את השאיפות של ההורים אשר שלחו ,באותה עת ,את ילדיהם לחינוך החרדי
העצמאי.
המבנה באמצעותו הסדירו שאלות יסוד של החינוך החרדי במערכת הציבורית נתגבש מראשיתו
בצורה המעניקה אוטונומיה רחבה מאוד לחרדים ומנגד

מקטין את אחריות המדינה כלפי

התלמיד החרדי .מקורם של העיוותים בהסדרה ובתפקוד של החינוך החרדי נעוצים ברגעי
הלידה של החינוך העצמאי ובפער בין המסגרת החוקית  -תקציבית לבין ההתפתחויות
ההיסטוריות במהלך כמעט שישה עשורים .תיקון עוותים אלו ,בתנאים דינאמיים ,אינו עניין
משפטי או חוקי אלא מהלך מורכב מאוד של בניית מערכת .מהלך אשר עשוי להמשך על פני זמן
רב .קליטתו של החינוך החרדי לתוך מסגרת ציבורית עשויה להתארך לתקופה של חמש עד
עשר שנים כשלב ראשון של הנחת יסודות לניהול מתאים של החינוך החרדי .המדיניות ,התנאים
וההתפתחויות של השנתיים האחרונות פותחות חלון הזדמנויות למהלך כזה.
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מבנה עומק השקפתי
ברקע האתגר של קליטת החינוך החרדי במערכות הציבוריות ,ניצב האתוס החרדי ההיסטורי של
חינוך המשקף שכבות ארכיאלוגיות מוקדמות של החברה המסורתית .תחום החינוך נמנה על
אותם תחומים בהם ההלכה מקפלת בתוכה מרחב גדול לאסטרטגיות חינוכיות משתנות
המכוונות לשמר ולעצב את הזהות היהודית בכלל ואת המסגרת הדתית – אמונית בפרט.
תפקידם של מוסדות החינוך המסורתי שתארו חז"ל ,בתנאים של המאות הראשונות לספירה,
מכוון באופן בלעדי לתפקידים של הקניית זהות ואמונה .החינוך הוא אמצעי לשמירת רציפות בין
דורית .השאלה של רכישת מלאכה כלל לא רלוונטית בהקשר צורת לימוד המקצוע והפרנסה
בחברה חקלאית קדומה המבוססת על מסחר לא משוכלל .כך ,השכבה הארכיאולוגית העמוקה,
כמו גם הרוח של הוראות ההלכה ,בחברה המסורתית מכוונות לתחום בלעדי וכל תוספת פגומה.
השכבה השנייה של ההשקפה החינוכית החרדית נעוצה במושג המשתנה של הישיבה מימי
הגאונים ,דרך ישיבות אשכנז וכלה במוצאי ימי הביניים .הישיבה נועדה לשמש מרכז ללימוד
תורה והתדיינות על פסיקה ברמת מיסוד גבוהה במונחי מספר ואיכות התלמידים .רמת המיסוד
באה לידי ביטוי בשינוי שמות הישיבה ממסגרות של תנא או אמורא ,למסגרות ציבוריות הנושאות
שם של עיר כמו פומבדיתא או סורא .בתנאים של עולם "גלובאלי" ,בהגמוניה מוסלמית ,גלו
יהודים מכל ריכוזיהם למקום תורה בבבל .האתוס של הישיבה ,התווסף כשכבה על תלמודי
התורה ,בתהליך שנמשך על פני מאות שנים ובתוכו רצף ושבר.
בתקופה שלאחר הרמב"ם ,לקראת המאה ה ,31-התאפיין החינוך היהודי בחשיפה לפילוסופיה
יוונית ,כמו גם ,למה שכונה "חכמת הטבע" .מגמה זו ,נפסקה עם חרם הרשב"א על לימודי
הפילוסופיה כפתח לאפיקורסיות תוך אישור לימודי הרפואה הלגיטימיים .בישיבות ואפילו תלמודי
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תורה בהם לימדו שפה ומושגים כלליים על "חכמת הטבע" נשמרה ההגמוניה המוחלטת של
לימודי הקודש והקפדה על אחת מכמה שיטות פדגוגיות של למידה ובירור .בריכוזים יהודים
באזורים תוססים או בתקופות שינוי באימפריה העותמנית ,באיטליה ,ספרד והולנד נלמדו
לפרקים לימודים כלליים ובתוכם מתמטיקה ,הנדסה ,כתיבה ורפואה .המורשת של תקופה זו
בולטת ביחס האמביבלנטי כלפי לימודים כלליים בשני הקשרים .האחד ,נוגע לסיכונים הנוגעים
לפוטנציאל הכפירה מתוך לימודי פילוסופיה .השני ,נטראלי יותר ,מתמקד בדיון על המינונים
הרצויים בין לימודי קודש להתמחות בתחומים אחרים.
השכבה השלישית נוגעת במפגש של מערכת החינוך של המסורתית עם המודרנה במחצית
השנייה של המאה ה .36-האתגר הכפול של שמירה על הזהות עם היעד של הכנה לקיום
בסביבה כלכלית משוכללת יותר הוליד חידושים .יהודי גרמניה והמערב ,ובאפיזודות קצרות גם
חלק מרבני ליטא בתנועת המוסר ,הקימו ישיבות ששילבו לימודי חול ושפה עם לימוד קודש
מסורתיים .במקביל ,נתפסה הישיבה הארצית הליטאית במתכונת של סלובודקה ומיר כבית
היוצר הסלקטיבי של מנהיגות החברה החרדית .האתוס הזה מתקיים ברציפות מאז הקמת
ישיבת וולוז'ין לפני למעלה ממאתיים שנה .זרם משני ,מאוחר יותר ,שילב תפקידי פיקוח חברתי
עם הקניית מיומנויות עבודה צמח בישיבות המקצועיות החרדיות בעיקר בריכוזים חסידיים באזור
הונגריה ורומניה.
תלמודי התורה המסורתיים ,החל משלהי המאה ה ,36-עמדו תחת הלחץ של החדר המתוקן
המשכילי ("חדר מסוכן" בפי רבני ליטא) ומאוחר יותר בתי ספר "תרבות" המעולים .כתגובה,
בהדרגה ,החלו הת"תים המסורתיים להכניס לימודי חול בשעות אחר הצהרייים .בתקופות
מוקדמות היתה זו היענות לצו השלטון ומאוחר יותר הכרה של ההורים בצורך של הילד לשלוט
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בשפת הממלכה .בשלהי המאה ה 36-וראשית המאה הקודמת כבר שימשו בעירבוביה עמדות
אמבילנטיות כלפי לימודי חול משולבים בהכרה גוברת בצורך בחינוך כללי .בתקופה זו ,צומחת
גם התנועה החינוכית המהפכנית היחידה במונחים של ההיסטוריה החרדית ,בדמות כינון "בית
יעקב" על ידי שרה שנירר מהווה מפנה חינוכי אשר עיצב את זהותה של האישה החרדית.
השכבה האחרונה ,המעצבת את התשתית ההשקפתית של חינוך החרדי ,נטועה במעמד
החרדים במדינת ישראל ובהכרח לחנך את הדור מול הדילמה הדתית שמקופלת בשותפות
פוליטית עם עוברי עבירה ובריבונות יהודית לפני בוא המשיח.

החינוך החרדי תחת חשש

מהנדסה חברתית ,התקרבות יתירה לציבור הכללי ושאיפה לכונן זהות ישראלית – חרדית כוון
לאוטונומיה מתבדלת .האוטנומיה המתבדלת הפכה להיות ממאפייני ההשקפה החרדית בכלל
והמצפן של תחום החינוך .הקמת החינוך העצמאי ב 3631-מסמנת ,כאמור ,את רגע לידת חברת
הלומדים במדינת ישראל ונקודת מפנה בהיסטוריה של החרדים במדינת ישראל.
הרגישות החרדית לשינוי והיכולת לגייס את הציבור סביב האוטונומיה החינוכית נוגע בכל
השכבות אשר כוננו את האתוס החינוכי החרדי .בתוך האתוס הזה בניהול המוסדות ,בצורות
הלימוד ,בחלוקת השעות וביחס אל לימודי חול מקופלת עצם הזהות החרדית .חלק מן החרדים
סבורים כי אין סתירה בין לימודי חול וקודש ,אחרים רואים בלימודי חול ערוץ חילון .יש כאלו אשר
אינם מתנגדים ללימודי חול אולם מוטרדים ממעמדם ההירארכי בהשוואה ללימודי הקודש .אלו
גם אלו רוצים להכריע כקהילה וכמשק בית על ההתפתחויות מתוך רגישות להיסטוריה בת מאות
שנים של חינוך יהודי בחברה המסורתית.
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חלק ב' -משרד החינוך ואתגרי המשילות של המגזר החרדי
החינוך החרדי לא היה למעשה חלק מהחינוך הציבורי במשך ארבעת העשורים הראשונים מאז
חקיקת חוק חינוך ממלכתי ב .3631-במחצית השנייה של שנות התשעים עלה החינוך החרדי על
סדר היום של המשרד בכמה הקשרים תקציביים ,משפטיים ופוליטיים .המבנה באמצעותו ניהל
משרד החינוך את מדיניותו המוגבלת ביחס למגזר החרדי הופעל במסגרת הדגם ההיסטורי של
החינוך המוכר שאינו רשמי .האגף "המוכר שאינו רשמי" טיפל במסגרות חרדיות ,ערביות ובבתי
ספר היסטוריים ייחודיים במגזר היהודי.
החל משנות השמונים ,על בסיס אותה תבנית ,הצטרפו לסטטוס ולארגון של מוסד "מוכר שאינו
רשמי" ,עשרות מוסדות חדשים של חינוך דתי לאומי וחילוני .היתה זו מגמה שסימנה בריחה
מן המסגרת הממלכתית ושינוי ערכים עמוק ביחס לחינוך הציבורי בכלל החברה .כך ,החינוך
"המוכר שאינו רשמי" החל להתרחב והקיף את בתי הספר הייחודיים שהוקמו בשנים אלו.
ההכרעה העקרונית של מערכת המשפט לאפשר הקמה של בתי ספר ייחודיים ,על-פי התבנית
של החינוך החרדי "המוכר שאינו רשמי" ,סימנה נסיגה בממלכתיות הישראלית .באותה עת,
מנעה מגמה זו גם התמחות בניהול המימדים הציבוריים של החינוך החרדי .בית המשפט העליון,
אשר מלין על העדר משילות ,הוא זה שפסק פעם אחר פעם כנגד עמדת משרד החינוך בנושא
פתיחת בתי ספר ייחודיים והניע את התפוגגות החינוך הציבורי בשם העדפת הורים ודחיית
שיקולי משילות ,תכנון או ערכים של חינוך ציבורי .אי ההבנה של בית המשפט העליון את סביבת
המשילות של החינוך הציבורי הופך את פסיקותיו לאילוץ טורדני בלי פתרון .ההגיונות הפדגוגיים
והמוסדיים ביסוד הפסיקה לוקים באי סבירות או התכנות של ביצוע אבל מטלטלים את המערכת,
מחריפים קונפליקטים ומעכבים התפחתחויות חיוביות .תרבות המשפטיזציה של החינוך החרדי
][41

Agora Policyאגורא מדיניות

היא הנכס הגדל ביותר של השמרנים החרדיים ,המאכערים והעמותות העושקות את המדינה
ומשקי הבית החרדיים.
בתנאים של גידול דמוגרפי חריג ,אי הלימה גוברת בין המסגרת החוקית לתהליכים בשדה ואל
מול ראשית של השתלבות סלקטיבית ,נוצר עומס גדול במיוחד על האגף המוכר שאינו רשמי
חרדים .במרכז הטענות שהועלו כנגד התנהלות האגף "המוכר שאינו רשמי" בלטה הטענה על
היעדר אפקטיביות בפיקוח .בשוליים רווחו שמועות על העדר ניקיון כפיים .אחת מנקודות המפנה
היתה בשנת  0227כאשר בבד"צ העדה החרדית תבע עסקן אחד את חברו על שהעביר אליו
כסף על מנת שיסדיר רשיון מוסד במשרד החינוך .האחרון טען להגנתו כי העביר את הכסף אולם
לא קיבל את הרישיון .מידע זה הובא לידיעת ההנהלה של משרד החינוך.
המדיניות של ממשלות ישראל לא הקלה על בנייתו של אגף אפקטיבי .חלק מן השרים בשנות
התשעים עמדו על מסלול התנגשות פוליטי  -אידאולוגי עם המגזר החרדי .אחד מסגני השרים
מש"ס ,שעיצב לשנים את החינוך החרדי והציבורי במדינת ישראל באמצעות חוקים חשובים ,זכה
לכינוי "עציץ" מידי שר שהיה מנהיג מרצ" .העציץ" עדיין פעיל בשדה החינוך והשר ממרצ כותב
שירים.
מאוחר יותר ,בזמן כהונתה של ממשלת שרון ,סברה שרת החינוך כי ועדת דברת תסדיר את
מעמדו הציבורי של החינוך החרדי אולם זכתה ,למורת רוחה ,למניפסט אידאולוגי ,לא ריאלי,
במסגרת ההמלצות של ועדת המשנה לזרמים וקהילות .הדבר היה מפתיע כיוון שיו"ר הוועדה
מצא נתיבים לדיונים קונסטרוקטיביים לא פומביים עם כמה מראשי הציבור החרדי .במפגשים
החסויים בין שלמה דברת לבין אחד ממנהיגי החרדים הוצג מסמך עקרונות אשר עשוי היה
לשמש בסיס למדיניות מתאימה כבר במחצית העשור הקודם .איש הציבור והפוליטיקאי החרדי,
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אשר פעל בתיאום מלא עם גדולי התורה ,הצהיר כי אינו מפחד ממצב בו יכפו על החרדים ערכים
זרים ,אלא שמדיניות החינוך תתפתח מאוד בלי החרדים .התפיסה הדווקנית והמיושנת של יו"ר
וועדת המשנה לזרמים וקהילות והשיח ה foundational -הפילוסופי  -משפטי שהתפתח בתוכה
סגר את הדלת בפני היכולת להתקדם בהסדרת החינוך החרדי .כמה שנים וסכומי עתק ירדו
לטמיון על יוהרתם של פרופסורים למשפטים וחינוך שעיניהם טחו מראות את מאזן הכוחות
הפוליטי חברתי ואת ההגיון של ויסות קונפליקטים בחברה הישראלית.
באחד הדיונים שערכה שרת החינוך לבנת ,על רקע וועדת דברת ,דימה ראש אגף התכנון
במשרד ,דאז ,את קומץ המפקחים באגף המוכר שאינו רשמי למי שהטילו עליהם "לחצות
אוקיינוס עם חסקה" .בתנאים קשים ,מול עומס בלתי נתפס ,הצליחו חלק מן המפקחים לקדם
פעילויות בחינוך המיוחד ,בגיל הרך ובעיקר בחינוך העל  -יסודי של הבנות .פעמים רבות פעלו
המפקחים עם מוסדות וגופים אשר נתנו בהם אמון ונעזרו בסיוע מצידם מעבר לתפקידים
הרגולטיביים המובהקים של הרישוי .פעמים אחרות ,שקעו המפקחים מול מוסדות שלא רצו בהם
או עבדו תחת מנהלים שצמצמו עצמם לממדים של תחזוקה נמוכה ועתירת פוליטיקה .בתחום
חינוך הבנים בשכבה העל  -יסודית נוצר שדה דמדומים מסוכן למערכת החינוך וביצה של אי
לגאליזם אשר היתה גדולה מיכולותיו של מפקח אחד ומופקרת מנוכחותם של עשרות מאכערים.
שרת החינוך החדשה ,בממשלה הנכנסת בשנת  ,0225בחרה שלא להתמקד בחינוך החרדי
אשר מעמדו עמד להיות מוכרע באמצעות התדיינויות משפטיות .עמדותיה בזכות רגישות
תרבותית סימנו הסתייגות מעמדות תוקפניות כלפי החינוך החרדי מחד גיסא אולם לא הציעו
פתרון הולם לבעיית המשילות הקשה מאידך גיסא .ככלל ,היתה זו כהונה במהלכה לא עמד נושא
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המשילות של המשרד על סדר היום .הצעה לתכנית אב שהוצגה לשרה זכתה לתשובה לפיה היא
מעדיפה "לא להתעסק" עם החרדים.
בתנאים אלו ,מצאו עצמם כל השרים והמנכ"לים של העשור האחרון תחת לחץ יומיומי כבד של
הצורך להסדיר את החינוך החרדי .שאלות של רישום תלמידים ,רישוי ,בינוי ,תקציב והסעות
הגיעו ללשכת השר נוכח חוסר יכולת לפרוץ את המורכבות והסרבול החוקי -תקציבי .מעורבותם
של שרים וחברי כנסת חרדים הפכו כל סוגייה מקומית לאירוע פוליטי מורכב .שרים חילוניים
ופולטיקאים חרדיים מצאו עצמם בעמדה עתירת השפעה סביב שירותים אשר כל ילד לא חרדי
בישראל מקבל כחלק מאזרחותו וזכויותיו .עסקנים חרדים ,יועצים ופוליטיקאים חילוניים נהנו
מדיווידנים גדולים כתוצאה מהכאוס בחינוך החרדי .המנכ"לים והפקידות הבכירה ,לעומת זאת,
שילמו מחיר יקר במונחי משילות .אחד המנכ"לים העריך כי  03%מן התלמידים היהודים
שואבים למעלה ממחצית זמן הניהול וקביעת המדיניות.
בשלהי כהונתה של הממשלה הקודמת נעשה צעד מקומי להסדרת החינוך החרדי בהקשר
החלפת הממונה על האגף המוכר שאינו רשמי .במסגרת זו ,הוגדרו מחדש תפקידי האגף כך
שיטפל רק במגזר החרדי .שמו שונה לאגף המוכר שאינו רשמי – חרדים .מהלך זה הציב את
המפקחים באגף ,אשר כיהנו בתנאים מאוד קשים ,בעמדה נוחה יותר ויצרו בסיס ראשוני וצר
של מדיניות מעט עקיבה יותר.
הדילמה שנלוותה לביסוס ומיקוד האגף נגעה בהכרעה האם לפרק אותו על בסיס אזורי למחוזות
או להפכו ,בדומה לחינוך ההתיישבותי ,למחוז כלל ארצי .הפירוק למחוזות היה מסמל בהכרח,
בטווח הארוך ,הקמת מנהל חינוך חרדי בנוסח החמ"ד .דגם כזה אינו הולם את האינטרסים של
המשילות ויותר מכך ,הוא נוגד את האינטרסים של הילד ומשק הבית החרדי .ההכרעה של השר
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גדעון סער ומנכ"ל המשרד היוצא שמשון שושני מסמנת מגמה של בניית מנגנון המאזן בין
ממלכתיות לבין רגישות לצרכי הציבור והקהילות החרדיות .זהו דגם פחות מגזרי .ההכרעה
היתה מורכבת ,משום יכולת הפיקוח הטובות יותר שיש בחלק מן המחוזות.
עמדת המוצא של השר נשענה על הנחה לפיה אין אפשרות לכהן כשר חינוך במדינת ישראל
ללא הסדרת המשילות ביחס לרבע מן התלמידים בחינוך העברי ומבלי לקבוע מדיניות ברורה
וצמודה לקריטריונים ויעדים .עמדתו של מנכ"ל המשרד ,לפיה יש ירידה דרמטית בהיבטים של
משילות בכלל וביחס לחרדים בפרט ,האיצה מגמת בנייה הדרגתית של אגף לחינוך מוכר שאינו
רשמי – חרדים .דווקא סגן השר החרדי ,ר' מאיר פורוש ,היה ספקן ביחס ליכולת של המשרד
לעצב מדיניות סדורה והעדיף ברמה הפרקטית ,ההשקפתית והפוליטית את כללי המשחק
המסורתיים של תיווך ושתדלנות .יחד עם זאת ,הוא לא שלל את האופציה של בניין יכולת
משילות בהלימה לצרכי החינוך החרדי אף שחש כי המהלך מקפל בתוכו יותר סיכונים
מהזדמנויות.
בנייתו של האגף המוכר שאינו רשמי  -חרדים נשענה על הנחות חדשות ,שונות בתכלית ,מאלו
שעיצבו את פעילות משרד החינוך במשך תקופה ארוכה .שתי האסטרטגיות של ניהול מקומי
מסורבל או מסירת ההכרעה לבג"צ הוחלפו בתפיסה לפיה ניתן לקדם את המימדים הציבוריים
בחינוך החרדי מבלי לכפות על מוסדות החינוך ליבה מופשטת בניגוד להכרה של הציבור .תהליך
זה בא לידי ביטוי כבר בראשית הכהונה של הממשלה הנוכחית בתשובה לבג"צ על מוסדות
תרבותיים ייחודיים שהסדיר מחדש את מעמד הישיבות הקטנות .המדינה הכירה ,בצעד
היסטורי ,באוטונומיה הקהילתית של החרדים ביחס לחינוך בשלב הקריטי ביותר לזהות
ולקהילות החרדיות .המשרד הסכים לדגם בו יש הפנייה של התלמידים החרדים ,מלכתחילה,
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לישיבות הקטנות .היתה זו הפעם היחידה בהיסטוריה של העיתון יתד נאמן ,בגלגולו הקודם ,בו
מדינת ישראל זכתה להכרת הטוב -או אולי היתה זו פליטת קולמוס שחמקה תחת עיני הוועדה
הרוחנית של העיתון .מנגד ,מספר בג"צים עומדים תלויים בנושאים של תקצוב מוסדות הפטור,
לימודי ליבה ומדידה מסמנים מוקד של קונפליקט פוטנציאלי.
העמדה הנחרצת של המשרד בנושא קבלת בנות לסמינרים ,לפי קריטריונים מוגדרים ומניעת
קיפוח בנות ספרדיות ,הוביל למשבר שבא לידי ביטוי חריף ביותר דווקא בבית ספר יסודי של
'בית יעקב' בעמנואל .אירוע זה נגע בבית ספר יסודי ,אולם עלו בו סוגיות רגישות של זהות
ועדתיות בחינוך החרדי העל יסודי .פרשת עמנואל התפרצה בתוך התהליכים של שינוי בחינוך
החרדי ועלולה היתה לבשר הסתגרות מחודשת ונסיגה בהסדרת המימדים הציבוריים של החינוך
החרדי .שלא במפתיע ,תהליכי העומק בממשל ובעיקר בקרב הציבור החרדי הוכחו כחזקים יותר
מן ההשלכות של הפרשייה.
המעורבות של משרד החינוך בסוגייה הקבלה למוסדות ,הקרינה על שיפור מסויים בתהליכים
של מיון וקבלה לסמינרים ואיפשר לחברה החרדית למצוא פתרון חלקי לשאלות אשר התקשו
למצוא להן פתרון מבפנים .שנתיים לאחר אותו משבר ,יש הכרח לחזק את היכולת של משרד
החינוך אשר התקשה להכנס בפתח שגדולי התורה ,הפוליטיקאים ומשקי הבית החרדים פתחו
בפניו .ראשי רשויות חרדיות ,פולטיקאים ואפילו חלק מן הרבנים שאפו להיעזר בלחץ החיצוני של
משרד החינוך על מנת להסדיר שאלות פנימיות מול המונופולים והכוחנות של ראשי מוסדות
אשר נחשבים "מי ששמור להם מדור מיוחד בגיהנום" .דווקא כאן בנקודה ארכמדית של הסדרי
ערעור ניצבו פקידים בכירים עם עמדות דומות לאלו של חסידי המיון התוקפני בסמינרים
וברשתות.
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מטה משרד החינוך ומערכת החינוך החרדית :ממשקים ושיתופי פעולה
החולשה של הציבוריות בחינוך החרדי משקפת את השאיפה לאוטונומיה קהילתית של החרדים
מחד גיסא ואת חוסר העניין של המדינה בחרדים בשנות העיצוב של מערכת החינוך מאידך
גיסא .יחד עם זאת ,בתחומים רבים ,נוצרו איים של שיתוף פעולה לעתים תוצר כורח פעמים
תוצאה של יזמות ומפגש פדגוגי עשיר .שיתוף הפעולה ,בתחומים רבים ,התרחש ללא מדיניות
מכוונת והיה חסר התבוננות מערכתית או גורם מתאם .הגידול הדמוגראפי של הציבור החרדי
ומיסודן של מחלקות חינוך חרדי ברשויות מקומיות תרם להתפשטות המהירה והאקלקטית של
שירותי חינוך שנתפתחו מ"למטה" ללא יד מכוונת.
הפקידות ברמות הביניים יזמה מדיניות ופיתחה שירותים לציבור החרדי מתוך שאיפה להעניק
שירותי חינוך גם לאוכלוסיה זו ונענתה ליזמות חרדית מהוססת ששאפה להיעזר במשאבים
ובכלים המצויים במשרד החינוך .ביחידות בהן צמחה אותה יזמות התפתחה לעיתים מקצוענות
בהתנהלות עם מערכת החינוך החרדי ,אך פעמים אחרות ,היתה התמונה פחות טובה .פיתוח
שירותי חינוך בחלק מיחידות המטה ובמחוזות הוכרע בדרג הביניים כאשר עמדות היסוד של
מנהלי יחידה ביחס לחרדים קבעו את מידת ההיענות ליזמות ותביעות חרדיות .במצבים בהם
היתה התנגדות לאספקת שירותים לחרדים הופיע לפעמים לחץ פוליטי מסרבל שהוליד
חשדנות.רוב הלחצים מסוג זה נתפתחו כאשר יזמים חרדים ,בסיוע פוליטיקאים ,סרקו את
תקציבי החינוך בחיפוש אחר שטחים בהם ניתן להתאים את השירות החינוכי לצרכי החרדים
ופעלו בצורות שונות לפיתוח תכניות והקצאת תקציבים תחת האיצטלה של דגל שוויוניות.
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האגף להכשרת עובדי הוראה
האגף להכשרת עובדי הוראה מסמן את צורת השותפות המפותחת ביותר עם המגזר החרדי
שלא במסגרת המדיניות הכוללת של משרד החינוך .האגף מנהל במשך מספר שנים מדיניות
התפתחות מקצועית מותאמת למגזר החרדי ולתפיסה החינוכית של מוסדות בית יעקב .שיתוף
הפעולה בין המשרד לסמינרים נובע מתהליכים בשדה ההכשרה של מורים ,כמו גם במסלולי
הקידום וההתמקצעות של כוח ההוראה החרדי הנשי .האגף השתמש היטב ברגולציות עליהן
הוא מופקד כמו גם ביכולת לפתח שירותים מתוך המשרד.
שער הכניסה לסמינרים ,המקבילים למכללות להוראה ,נקבע במידה רבה על ידי האגף .ההכרה
בקשיים לגשת לבחינת בגרות הוליד מגוון פתרונות אשר המרכזי בהם הוא בחינה שוות ערך,
המכונה "סאלד" ,על שם המכון בו מתארח המרכז הארצי לבחינות .המאמץ של הסמינרים
להצטייר כמוסדות כמו-אקדמיים נקשר במבחנים פסיכומטריים וראיונות קבלה .המושג "תואר
"אקוויוולנטי" מבטא את הערך השווה של לימודים להוראה בסמינר בכיתות י"ג ,י"ד ,ט"ו למעמד
של תעודה אקדמית לצרכי שכר בלבד .חלק מן הכוח של האגף צמח מן יכולת לייצר מסלולים
חרדיים פנימיים להכשרה מקצועית ,אם כי ,ערוצי התקדמות אלו ישתנו מתוך הלחץ החרדי
ללימודים גבוהים במכללות המעניקות תואר אקדמי .נוכח האקדמיזציה של המגזר החרדי,
עתידים הסמינרים לחפש את אפיקי הפעולה המתאימים על מנת לספק תארים אקדמיים
מוכרים.
היכולת של האגף להיענות לשינויים בחברה החרדית נוגעת גם בהתפתחותה של ההכשרה
החלופית ,המכוונת חלק ניכר מבנות הסמינרים לתעודות מקצועיות במקביל לתעודת הוראה.
הלחץ התעסוקתי והמספר הזעום של בוגרות שמתקבל למשרות בהוראה (קנה מידה של קרוב
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למאתיים משרות מתוך כמעט ששת אלפים תלמידות בסמינרים) ,הוביל לפיתוח תכניות הכשרה
מקצועית בתחומים מגוונים ורכישת תעודה של טכנאי או הנדסאי בשדה התוכנה .פעולה זו
נעשתה מבלי לוותר על לימודי תעודת ההוראה אשר משרתים את החברה החרדית מחוץ
להקשר התעסוקה כנכס בעולם השידוכים והכשרה להורות.
בתהליך הדרגתי מאפשר האגף ,בשיתוף משרד התמ"ת ,להפוך את הסמינרים לגופים
המעניקים הכשרה מקצועית לתפקידים בדרג הביניים הטכני של ההנדסאים במשק .העבודה
המשותפת של האגף עם מה"ט ,המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד התמ"ת,
סימנה יכולת שיתוף יוצאת דופן וראייה לאומית בדרג ביניים .ההצלחה הגדולה של האגף עומדת
לאחרונה בצל מגמה של פיתוח מסלולים מקבילים של לימודי הנדסאים בסמינרים חדשים
בחסות מנהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך .כך ,נוצרת אי בהירות ותחרות לא בריאה בין
הסמינרים לצד פגיעה בתיאום הבינמשרדי .הצעד הפגום הזה משקף את המלחמות
הטריטוריאליות בין משרד החינוך לבין משרד התמ"ת ולא יביא תועלת לסמינרים ,למשקי הבית
או לתקציב המדינה.
מדי שנה יוצאים מן הסמינרים ומערכות הכשרת המורים החרדיים קרוב לששת אלפים בעלי
תעודת הוראה אשר מהווים  32%מסך המורים החדשים בעלי רישיון בכל מערכת החינוך722 .
הגברים יעבדו ,כמעט כולם ,עקב הביקוש הגדול למורים עם הסמכה וכיוון שרובם כבר מכשיר
עצמו מתוך התפקיד לאחר שכבר החל לעבוד .הגברים יקבלו הסמכה לאחר  702שעות לימוד
ויזכו למעמד של מורה בכיר עם השלמת  3622שעות .נשים תלמדנה הרבה יותר ותצבורנה כ-
 0722שעות לימוד ,כולל לימודי קודש ,על מנת לקבל מעמד של מורה בכירה .בתנאים אלו ניכר
כי העומס על בנות הסמינר גדול במיוחד.
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האגף להכשרת עובדי הוראה מתמודד עם לחצים צולבים מצד מורות השואפות להשתלם גם
במסגרות אקדמיות ומנגד ,מצד ראשי הסמינרים המתנגדים לכך בתוקף על בסיס השקפתי
ומתוך שיקולים כלכליים  -מוסדיים .מסיבה זו מוכנים הסמינרים להעלות את הסטנדרטים
ולחדש את תכניות הלימודים באופן שמוסדות ההכשרה יהיו באיכות המשתווה למכללות
הכלליות להוראה ואף לאוניברסיטאות .בוגרות בית יעקב רוכשות פעמים רבות תעודת בגרות
כתלמידות אקסטרניות ולומדות ,לאחר הנישואין ,במסגרת מכללות חרדיות ולעיתים אפילו
באוניברסיטאות .האגף זהיר מאוד שלא לחסום את האקדמיזציה הצפוייה של ההכשרה להוראה
של נשים אולם נזהר מקידום אחד מן המסלולים המתחרים .כל פעולות האגף מתואמות עם
גדולי התורה במסלול העוקף את הפוליטיקה החרדית הסקטוריאלית .התקציב הגדול של האגף,
בתחום החרדים ,בהיקפים של  022מיליון שקל בתוכם כמעט רבע כספים קואליציוניים מנוהלים
לפי קריטריונים ופיקוח אפקטיבי.
המהלך של האגף מול הסמינרים נבנה בהקפדה תוך שמירה על סטנדרטים של סטאז' ,בחינות,
איכות הסגל ורמת ההוראה .המשמעת הפנימית ,הסטטוס החברתי והאתוס של בית יעקב
יוצרים כר פעולה נוח לדרישות מקפידות כמו גם לעומס גדול במיוחד על סמינריסטית חרדית,
המצוייה לרוב בשלבי מעבר בחיים .הזהות של האישה החרדית הבוגרת מתפתחת בתוך
המסגרת של הסמינר כאשר מעורבותו של המשרד מקנה למסגרות נופך כמו אקדמי.
רמת האמון הגבוהה ממנה נהנה האגף אפשרה לו לסייע ליזמות חינוכית ואף לנסות לשפר את
לימודי הקודש בשותפות עם מנהלות ומחנכות באחד הסמינרים .מעשה זה עורר תרעומת גדולה
בקרב השמרנים אולם הפעילות עצמה השפיעה על אופי התחום הרגיש של לימודי קודש.
ההתמחות הגדולה של האגף ניכרת ביכולת לנהל את השונות בין מגוון סמינרים בעלי אופי
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שונה ,החל מוולף ,ליברמן ושרנסקי דרך אופקים ,מנדלסון והילדסהיימר הפתוחים יותר וכלה
בסמינרים הספרדיים והחסידיים המשרתים אוכלוסיות מובהקות.
כניסתו של האגף למימדים הפדגוגיים של הכשרת מורים ,מעבר לתקצוב בסיסי ,נעשתה
באמצעות 'מכון אחיה' כגוף חדשני וייחודי בשדה ההכשרה וההתפתחות המקצועית של מלמדים.
מה שהחל כהכשרה לחינוך מיוחד התפתח לתמיכה בפרופסיונליזציה של המלמדים בת"ת
וקידום כוח ההוראה הגברי" .מכון אחיה" הוקם בשנת  3661על ידי שני רבנים אשר עסקו בחינוך
היסודי החרדי עם דגש על החינוך המיוחד ולקויות למידה .הארגון ממומן מכספי משרדי
ממשלה ,תרומות של קרנות בתפוצות ,סיוע מארגוני חסד חרדיים וכספי תמיכות .הפיקוח על
התוכניות של המכון נעשה באמצעות האגף להכשרת עובדי הוראה.
הביקוש הגבוה לתכניות בתמיכה האגף נבעה מן השאיפה של המלמדים להשתלם וליהנות
מסטטוס של מומחים בפדגוגיה ,טיפול בלקויות למידה וחינוך מיוחד .התקצוב והעידוד המקביל
למכונים להכשרה של שתי הרשתות ושמירה על פלורליזם של מוסדות באמצעות "מכון אחיה"
התאפשרו מתוך מדיניות נבונה וזהירה של האגף .המכון מסמן ,לעת עתה ,את הכוח המשמעותי
והחדשני ביותר בהתפתחות המקצועית של כוח ההוראה החרדי.
מצב זה לא ישתנה כל עוד תמשך הפוליטיזציה של הרשתות בחסות וכפייה של גדולי הדור.
הפוליטיזציה של הרשתות מכרסמת בכוח האדם האיכותי ובאקלים של מוסדות הכשרה עם
פוטנציאל גבוה .במקביל ,יש לפעול עם '"מכון אחיה" בצורה שתשמר את איכותו הגבוהה ותמנע
ממנו פעולות פזיזות או התרחבות בלתי מבוקרת .בחלק מן התכניות של הגופים החרדים
המכשירים יש חפיפה גבוהה בין המורים המלמדים במכוני ההכשרה לבין כוח ההוראה של מכון
אחיה .בתכניות אחרות יש התמחות והבדלים באקלים הלימודי בין הגופים השונים .האינטרס
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המשותף של המשרד וציבור המורים החרדי כרוך במשק הכשרה מעורב ועשיר בגופים העוסקים
בהתפתחות מקצועית שיתחרו ביניהם.
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קידום נוער
תחום קידום הנוער התפתח מאוד במגזר החרדי ,מתוך דאגה גוברת של החברה החרדית
מבעיית הנוער בסיכון ,או "השבבניקים" ,כפי שהם מכונים בקהילה .השבבניקים ,כמו גם
הנשירה הפוטנציאלית ,מאיימים על החברה החרדית פנימה והפכו כר פעולה ליזמים ואנשי
מקצוע .בריכוזים החרדיים ובעיקר ברשויות המקומיות החדשות התפתחו בעשור האחרון
שירותים מותאמים אותם הפעיל המשרד ובתוכם:
 .3מסגרת ממיינת המפנה את המטופלים לטיפול ארוך טווח.
' .0מסלול חממה' המכוון להחזרת הנערים למסגרת הנורמטיבית הישיבתית.
 .1תכנית הילה המאפשרת לנער נושר ללמוד במסגרת לימודים לבגרות

והכשרה

מקצועית.
 .1תכניות ייעודיות להשלמת לימודי חול המשולבת בלימוד קודש.
 .3מסלול מקצועי מובהק עם לימודי קודש.
כל אחת מן המסגרות מסמנת תפיסה לימודית אחרת .חלק מן חלופות מדגישות את לימודי
הקודש ואחרות את ההכנה לבגרות ,ההכשרה המקצועית ואף גיוס לצבא .במונחים של יעדי
התערבות ,מכוונות התכניות להשלמת עשר שנות לימוד ,תכנית לבגרות וחינוך מקצועי לצד
מסלול נוסף המכוון לישיבה.
קידום נוער ברשויות המקומיות מילא תפקיד בפיתוח שירותים ,אולם השפיע גם על השיח
במערכת באמצעות איסוף הידע על היקפי התופעה .הנחת העבודה של מערכות החינוך והרווחה
הניחה בשנת  0221קבוצה של  7,222- 3,222נושרים גלויים וסמויים.
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בדומה לתחומים אחרים ,המופעים של התמקצעות במקצועות הטיפוליים ,התחזקות הרשויות
המקומיות ומודעות חברתית יצרו כר פעולה נרחב ליזמות ממשלתית" .קידום נוער" מעניק
שירותים ל 3,122-בני נוער חרדים המהווים  7%מן המטופלים בכלל מערכת החינוך .בריכוזים
החרדיים המובהקים פועלים במחלקות החינוך עובדי קידום נוער ואילו בערים מעורבות יש רכז
חרדים לפי מספר המטופלים המאותרים .ביישובים מעורבים הוקם ,במידת הצורך ,מוקד חינוך
חרדי .מוקד החינוך החרדי משלב לימודי חול וקודש ומונחה על ידי אנשי מקצוע במטה של קידום
נוער במשרד.
המושג 'מטופלים' בשפה של קידום נוער מתאר מגוון מפגשים בתדירות ועומק שונים .קרוב ל-
 072תלמידים חרדים נמצאים בתכניות לימודים כלשהן המופעלות בקידום נוער 322 .מתוכם
לומדים במסגרות "הילה" ברמה של שמונה שנות לימוד עד בגרות 372 .נוספים נמצאים
במסגרות המכוונות להחזיר את הנושר אל הישיבה .שאר המטופלים הם בני נוער המקיימים
קשר עם עובדי קידום נוער או כאלו המופנים על ידי האגף לטיפול של יחידות עירוניות
וממשלתיות אחרות .יש מי שסבורים כי העבודה המקצועית "העבה" של האגף נוגעת בעיקר
באלו הלומדים במסגרות של האגף ופחות באלו המצויים במגע כלשהו עם עובדי קידום נוער.
קידום נוער אינו הגורם היחיד הפעיל בשדה כאשר עמותות חרדיות ממלאות תפקיד מקביל
בהתמודדות עם סוגיית הנוער הנושר ,לצד מערכות הרווחה ופעילויות במסגרת דו"ח שמיד.
הפעילות של האגף נעשית ב 37-ריכוזים בתוכם בני ברק ,ירושלים ,מודיעין עלית ,אלעד ,ביתר
עילית ,אשדוד ,פתח תקווה ,נתניה ,צפת וקריית גת.
לאחר כמעט שני עשורים של עבודת קידום נוער עם החרדים התגבש במשרד קונסנזוס ,רגיש
תרבות ,לפיו יש להבחין בין נערים ונערות המצויים כבר מחוץ לקהילה ,בגדר "שבבניקים
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כחולים" (המזוהים על פי צורת הלבוש-ולרוב מכנסי ג'ינס או חולצה שאיננה לבנה) ,לבין
שבבניקים "שחורים לבנים" (השומרים על צורת הלבוש החרדית) ושואפים לחזור למסגרות
החרדיות הנורמטיביות .חלוקה זו משקפת פתרון פרגמאטי לשאלה האתית של הכוונת הנושרים
בסיכון למסלולים המשפיעים על עתידם במונחים של השתייכות להקהילה או יציאה ממנה .כך,
ניכרת מדיניות לפיה מטופלים שונים של קידום נוער מצויים במצבי חיים שונים מבחינת יחסם אל
הקהילה .ההכרעה על עתידו של הנער ומסלול החילוץ מסיכון נשען ,לא מעט ,על המקצועיות של
העובד החינוכי טיפולי החרדי בשדה.
בנושא זה רווחו בקידום נוער אסכולות שונות בין הקהילתיים לבין האוניברסאליים .הקהילתיים
מעונינים לראות את הסיכון בהקשר ההשתייכות או הניכור מן הקהילה .האוניברסאליים סבורים
כי עבור תלמידים רבים יציאה מגדרי הקהילה הכרחית ,כיוון שמוקד הסיכון מצוי באינטראקציה
קהילתית .ציר אתי אחר של הדיון כרוך ביחס של מי שחרגו מן הנורמות הקהילתיות בהתנהגות
הסיכון שאפיינה אותם .חלק מעובדי קידום נוער החרדים סבורים ,בדומה לאוניברסליסטיים ,כי
יש צורך להפנות ילדים אלו למסגרות מטפלות לא חרדיות ואילו קבוצה אחרת של עובדים מן
המגזר סבורה כי יש צורך למשוך כמה שיותר מקבוצה זו חזרה אל תוך גדרי הקהילה.
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שפ"י והייעוץ החינוכי
השירות הפסיכולוגי הייעוצי עובד זה למעלה מעשור עם המגזר החרדי .התחזקות מקצועות
הטיפול והשיפור האנושי בקרב החרדים ובעיות מורכבות של פגיעות בילדים הביאו את מוסדות
החינוך לשיתוף פעולה עם המשרד .המשרד ,אשר עמד ,במחצית שנות התשעים מול גל
העלייה והשונות בזהות בקרב התלמידים פיתח באותן שנים גישות רגישות תרבות אשר הקלו
את המפגש .הרבנים ,בשתי הרשתות ,התגברו על החששות מפני כניסת פסיכולוגים למערכת
החינוך כיוון שפעילות זו נעשתה בתיווך הסמינרים ולא ישירות עם מוסדות החינוך .כך ,נוצר
מסלול לפיו רישיון הייעוץ מוענק על ידי שפ"י ובית הספר יכול להקצות שעות וחלקיות משרה
ליועץ.
בתהליך הדרגתי קיבלו למעלה מ 122 -נשים ויותר מ 322-גברים רישוי לייעוץ במוסדות החינוך
החרדיים כאשר בסה"כ פועלים כ 132-יועצים .משרד החינוך מינה שני מדריכים למערך הייעוץ
החרדי ,לאחרונה נתקבל מפקח ,ונערכו קורסים מטעם השירות הפסיכולוגי הייעוצי .חמישה
סמינרים מכשירים את היועצים ,אולם גם ארגוני מגזר שלישי ובתוכם הג'ויינט מסייעים
להתפתחות המקצועית של הייעוץ במגזר החרדי.
בניגוד למצב במגזר הכללי ,במוסדות החרדים אין תקינה של יועצים לכל מוסד או הקצאה לפי
כיתה .התפיסה של מנהלי המוסדות עדיין רואה ביועץ מי שמופיע בשעת משבר ופחות חלק
משגרת העבודה של בית הספר .שאלות של אקלים מיטבי ,פיתוח צוות חינוכי ,הטמעת תכניות,
ייעוץ פרטני וכישורי חיים אינם מפותחים די הצורך .ההתערבות בהקשר המשברי מביאה
למעורבות היועצים בצמתים הרגישים של חשיפת אלימות במשפחה ,שיפור היכולת של הצוותים
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לזהות פגיעות כמו גם בהתמודדות עם שאלה של אובדנות הנובעת מן הלחץ בו מצויות הבנות
בסמינרים.
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חינוך טכנולוגי
מדיניות הבנייה מחדש של החינוך הטכנולוגי נמצאת בהלימה למגמות הפנים חרדיות בתחומי
החינוך והתעסוקה .היעדים שהציב ה OECD -לישראל מסמנים חיזוק של חינוך מקצועי וטכנולוגי.
חינוך הבנות מכוון עצמו יותר ויותר לדרג הביניים טכני עד לרמת הנדסאים ואילו חינוך הבנים
מושך להכשרה מקצועית כפתרון של אוכלוסיות חלשות .כך ,החינוך הטכנולוגי צריך לכוון עצמו
לשני קטבים החל מתכניתניות וכלה במכונאי וחשמלאי רכב .מתוך ,למעלה מ 52,222 -תלמידים
בחינוך הטכנולוגי 7,322 ,באים מן המגזר החרדי ובתוכם  3,322בנים ו 5,122-בנות .הערכת
מספרם המדוייק של הבנים בעייתית מעט ,כיוון שבחלק מן המוסדות הדיווח לקוי בהעדר מערך
פיקוח והדרכה אפיקטיביים ,כמו גם משום גיוס תלמידים לא חרדיים לבתי הספר ההיסטוריים
של החינוך המקצועי החרדי .חלק ממוסדות אלו ,בדומה למקביליהם במגזרים אחרים ,איבדו מן
האתוס של החינוך המקצועי והפכו גופים עסקיים – חינוכיים.
בעבר התפתחו בתוך הסמינרים מגמות מקצועיות בצורה בלתי סלקטיבית וללא אורינטציה לכיוון
הטכנולוגי .ההכשרה החלופית בסמינרים ,המקיפה כיום כמעט  0,222בנות ,סימנה שינוי
במגמה זו והשקעה גדולה של המדינה בהכוונת נשים לתעסוקה בדרג הביניים הטכני לאחר סיום
י"ב כיתות .מגמה מבורכת זו ,מצוייה ,כאמור ,בסכנה עם הופעת המאבקים הארגוניים בין מנהל
מדע וטכנולוגיה לבין מה"ט במשרד התמ"ת .פתיחת מסלול מקביל של משרד החינוך לכיתות י"ג
– י"ד יוצ ר תחרות לא בריאה בין הסמינרים וריבוי מסלולים אשר לרוב אינו מוביל למדיניות
עקיבה בהקשר המגזר החרדי .ההכרעה על חינוך טכנולוגי במגזר החרדי מקפלת בתוכה
פוטנציאל גדול ברמה של מדיניות לאומית.
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משרד האוצר ,בנק ישראל ומשרדי הממשלה אינם אדישים להזדמנות זו .אולם היחסים בין
המשרדים מחד גיסא וחולשה במונחי משילות ומקצועיות ביחס למגזר החרדי מאידך גיסא
הופכות את המדיניות חלולה .החולשה המקצועית נוגעת בתשתיות ובכוח ההוראה החסר,
כאשר זהו אתגר החורג מן היכולת של מנהל מדע וטכנולוגיה ומשרד התמ"ת .נושא התשתיות
מחייב הכרעות לאומיות וארגוניות ברמה המיניסטריאלית.
הטיפול באוכלוסייה של "שבבניקים" באמצעות חינוך טכנולוגי לא עלה יפה .בראשית תש"ע הציג
מנהל מדע וטכנולוגיה תכנית שאפתנית יותר .תכנית זו ,בעלות מוצעת של  333מיליון שקל,
נשענה על שילוש מספר הבנים החרדים הלומדים לימודים טכנולוגיים בתוך חמש שנים .התכנית
התבססה על שעות לימוד לבגרות טכנולוגית ,תגבור של לימודי יסוד ,תמריצים למוסדות,
אחזקה בפנימיות ופטור משכר לימוד .הלימודים עצמם צריכים היו להיערך בקרוב לעשרים
מרכזי חינוך משופרים הצמודים אל בתי ספר של רשתות החינוך המקצועי הכללי מתוך הקושי
להבטיח מספר מתאים של מורים ורמה נאותה של הוראה.
בעקבות הצעה זו נולד קול קורא חפוז ובלתי מקצועי לעשרים כיתות של עשרים וחמישה
תלמידים בסבסוד של לימודים טכנולוגיים ומעטפת תקציבית נדיבה ביותר .בהעדר מספיק כוחות
פנים חרדיים המסוגלים להפעיל מספר גדול של מסגרות ולגייס כוח הוראה ,הופנתה הקריאה
לרשתות חינוך כלליות ,בתוכן עמל ,אורט ,טומשין ואמית .התכנית הוצגה ברמה הלאומית
כנקודת מפנה ,אולם קשיים בין תרבותיים ,העדר תורה חינוכית ,גיוס תלמידים לא חרדיים,
חולשה בתחום ה אבחון והעדר פיקוח אפקטיבי משולבים בתמריצים למילוי כיתות ,יצרו אי נחת
במשרד האוצר.
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לאחר שנה של פעילות עלתה התכנית על שרטון במונחי תפקוד והצטברו תלונות ממשקי בית
ושרי ממשלה המייצגים את הציבור החרדי .במסגרת בירור הקשיים נתבקש המחוז המוכר שאינו
רשמי – חרדים לערוך בדיקות פתע של גופים אשר נחשדו כי אינם עומדים במינימום הנדרש על
ידי הקול הקורא.
הכישלון המר של החינוך הטכנולוגי בפיתוח תכניות לנושרים חרדים בא לידי ביטוי ביצירת
תמריצים לגיוס של לא  -חרדים ,ספק נושרים ושל מי שאינם מתאימים לחינוך טכנולוגי תובעני
במונחי היכולת הקוגנטיבית או הבעיות הסוציאליות של התלמיד .המודל הכלכלי להקמת מסגרת
נשען על מאתרים אשר היה להם תמריץ למלא כיתות בכל מחיר .לראשי החינוך הטכנולוגי לא
היתה מיומנות או הכרות עם מאפייני הנושרים ,כוח ההוראה החרדי וחיבור בין לימודי חול
וקודש .העדר פיקוח ומקצועיות של דרג הביניים של החינוך הטכנולוגי בפיתוח שירותים לחרדים
הזמין ניצול לרעה של נדיבות המדינה .ניצול זה של רצון טוב מוסדי היכה לא רק ביזמים חרדיים
אלא גם ברשתות חילוניות אשר נכנסו לאתגר המורכב של התאמת חינוך טכנולוגי לנוער נושר
חרדי ברגל קלה וללא מחוייבות חינוכית מתבקשת.
התוצאה המצערת של פיתוח חינוך טכנולוגי לנושרים חרדים היתה כיתות הטרוגניות במונחי גיל
ויכולת משולבת עם נוכחות דלה ומרכיבים חינוכיים טכנולוגיים באיכות נמוכה ובהיקף קטן .מספר
קטן של בתי ספר הצליח לעמוד בסף נמוך של תפקוד ,קבוצה אחרת התקשתה מאוד והתרוקנה
מתוכן ואילו מספר כיתות נוספות הפכו מושא לסחר בתלמידים  -חלקן על גבול הפיקציה .באופן
פרדוקסאלי היו אלה פוליטיקאים ומפלגות חרדיות אשר דרשו לשפר את הפיקוח והסטנדרטים
מתוך תחושה לפיה עשרות מיליוני שקלים אינם משיגים את יעדם .מפתיעה עוד יותר היתה
ההתנהלות של רשתות חינוך טכנולוגיות לא חרדיות ,אשר פעלו בקודים של תרבות המאכערים
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החרדית בביטוייה הקשים .רשתות חילוניות העסיקו מאכערים חרדיים במיקור חוץ ונהנו
מתקורות מבלי שהיה להם עניין כן בתלמידים.
התכניות של האגף משנת  0232מתייחסות גם לחינוך הטכנולוגי של הבנות ,תוך קביעת יעד של
 3,222תלמידות נוספות בתוך מספר שנים וצמיחה עד להיקף של למעלה מ 33,222-תלמידות.
עיקר ההשקעה התקציבית המבוקשת במדיניות כלפי הסמינרים ,בהיקף של  30מיליון שקל
בקירוב ,נועדה לגמול עבור בגרות ,כמו גם להניח תשתית ולהכשיר מורות לחינוך טכנולוגי .לפי
תכנית זו ,ילמדו בסמינרים אוריינות טכנולוגית ויפתחו מגמות חדשות אשר יהוו מעטפת
להכשרה החלופית .ההתנהלות מול הסמינרים בתחום הטכנולוגי מציבה את המשרד מול גופים
גדולים וממוסדים עם אפקטיביות גבוהה מן הסוג של רשת הסמינרים של הרב ישעיהו ליברמן.
אלו הם מרחבים בטוחים יותר לעבודה במגזר החרדי .יחד עם זאת ,יש להציב את המדיניות
בתוך ההקשר של האקדימזציה של הלימודים הגבוהים של בנות במגזר החרדי ולמנוע הצבת
חסמים על לימודים גבוהים מחוץ לסמינרים.
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אגף שח"ר
אגף שח"ר נולד מתוך המאבק של הפנתרים השחורים והמודעות הגוברת לקשר בין רווחה לבין
חינוך במחצית שנות השבעים .האתוס של האגף צמח מתוך תפיסה שראתה במוביליות
חברתית ,הכוונה לבגרות ושירות צבאי כביטויים של נורמטיביות .גל העלייה של שנות התשעים
והעליות מאתיופיה איששו את התפקידים הכלל מערכתיים של האגף.
במהלך יותר משנות דור ,מאז הקמתו ,שימש האגף מעין רשת בטחון של אוכלוסיות חלשות
ואפיק לתקציבים ותכניות להתמודדות עם אי שוויון .בשלהי שנות השמונים הורחבה הפעילות
של האגף להתמודדות עם הנשירה ופותחו מגוון מסגרות ותכניות לגיל הרך ,התערבויות לקראת
מעברים בין מסגרות לימוד ופעילות בתוך בית הספר במסגרת כיתות ייעודיות לתלמידים
מתקשים .כך ,צורפו גם קציני הביקור הסדיר אל האגף .חלק מפעילותו נעשית בצורה ישירה
וחלקים אחרים באמצעות סבסוד יחידות אחרות במשרד כמו קידום נוער או מנהל מדע
וטכנולוגיה .האבולוציה של האגף לא נגעה בחינוך החרדי.
אגף שח"ר והאתוס שלו מחוברים אל ההקשר של כלל מערכת החינוך והנורמות של הציבור
הכללי .ההתאמה לצרכים של המגזר החרדי אינה ברורה מאליה וראשיתה בהתערבות פוליטית
של סגן שר חינוך חרדי אשר הוסיף משאבים לתקציב האגף מתוך שאיפה להשפיע על ההקצאה.
הדרג המקצועי באגף קבע קריטריונים שיוויוניים ושאף לעצב ,במידת האפשר ,את ההקצאה.
מעבר להיבטים הפוליטיים נדרש האגף להתאים מגוון תכניות ,כמו "מעברים" ,למחזור החיים
של הילד החרדי או את מרכזי הלמידה בהם מכינים את התלמידים לנושאים אשר עתידים
להילמד .האגף גם נענה לדרישה של משקי הבית ומנהלי המוסדות לסבסוד הוראה מתקנת יחד
עם עמותה המעסיקה בוגרות של הסמינרים.
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עוד בטרם המאמץ הפוליטי לכוון את תקציבי השח"ר לחינוך החרדי התקיים מעט שיתוף פעולה
של האגף עם מוסדות חרדיים .לפעמים ,כמו בנושא החינוך למוזיקה ,מהווה האגף שותף
בפתיחת מגמות בבתי ספר לבנות עם אוכלוסייה מרקע סוציו אקונומי נמוך .הפעולות הראשונות
נעשו מול חסידי קרלין בהקשר של תעסוקה ובסיוע בביסוס של בית הספר יד-חרוצים ,אשר
הותירה אי נחת בקרב מנהלי השח"ר עקב ההכרה כי רבים מן התלמידים אינם חרדים במובהק.
ההתנסות עם בית ספר מקצועי המכוון לבגרות חלקית היתה טובה יותר ,אולם רבות מן
ההתחלות הותירו תחושה לפיה אין הקפדה על האיכות הפדגוגיות ביזמות החרדית .היכולת של
אגף שח"ר לתקצב באמצעות ש"ש (יחידת הקצאה של המשרד) נדיבים הביאה לפתחו לחצים
ויזמות בוסריות .ככלל ,ברוח שאר הפעילות שלו ,כיוון האגף את עצמו לחיבור אל צה"ל בצורה
שתבטיח את האיכות של התכניות להכשרה מקצועית ולימודים טכנולוגיים כאשר מגמה זו
מחייבת התאמות ורגישות.
האגף מהווה גורם מרכזי בתקצוב והפעלת תכניות המכוונות לבגרות ,בתוכן כיתות אתגר ומרכזי
חינוך .מכיוון שהמוסדות החרדיים לא מכינים לבחינות הבגרות ,נותרו בעיקר המוסדות
הטכנולוגיים ובתי הספר המקצועיים כמרחב התערבות אצל הבנים .כך ,נתמכת ההוראה של
מקצועות כמו טכנאות ,עיצוב במה ,ייעוץ מס ועוד כהנה וכהנה .בצורה זו מקבל המגזר החרדי
בצורה ישירה ובאמצעות שותפויות תקציבי שח"ר בהיקפים של כמה עשרות מיליוני ש"ח .הדגש
על הקצאה ללא יכולת פיקוח ממשית ומקצועית הוליד משבר ,כאשר התברר כי הישיבה הקטנה
"עוז מאיר" הופעלה על בסיס דיווח כוזב ורישום של עשרות תלמידים פיקטיביים .תופעה זו,
למרבה הצער עדיין רווחת בשוליים של מסגרות ממוסדות למחצה.
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מבט על כלל הפעילות של אגף שחר מלמד כי  02סמינרים ותיכוניים לבנות מקבלים כמעט 322
"כיתות אתגר" ו"מרכזי חינוך" כיחידת הקצאה .הבנים מקבלים כשבעים כיתות בתוכן כיתות
תקשוב רבות .מעט יותר מ 0222-בנות ו 3122-בנים נהנים מתמיכה של אגף שח"ר .בהקשר
הבנים חלק מן המשאבים ,המנוהלים על ידי אגף השח"ר ,מופנים אל הכיתות הטכנולוגיות
כצורת התקצוב הנדיבה ביותר בעבודת האגף.
הקריטריונים להקצאה של משאבים מן השח"ר אל החרדים נשענים על כלים אוניברסאליים
ומדדים של כלל המערכת .מאחר ורוב היישובים בהם מתגוררים חרדים חלשים מבחינה כלכלית
ומשום שמשקי הבית עניים ,מתקשה האגף למקד את המשאבים באוכלוסיות הנזקקות יותר.
מסיבה זו יש לייצר קריטריונים חדשים וייעודיים למגזר החרדי ולחלק מחדש את התמיכה בין
מוסדות ומשקי בית חזקים לבין קבוצות נזקקות יותר .כך ,יהיה הכרח להעביר כסף מן המרכז
אל הפריפריה וממוסדות מבוססים אל מסגרות של תלמידים ותלמידות שאינם מתקבלים לבתי
הספר הממיינים.
חלק מאי-הלגאליזם ביחסים בין המדינה לבין משרד החינוך כרוך בעיוותים בנוגעים
לקריטריונים .אגף שח"ר ,בדומה ליחידות אחרות במשרד ,מפעיל לעיתים מבחנים המיועדים
למסגרת כללית במוסד חרדי .כך ,למשל ,נדרש סמינר חרדי לעמוד בסף של תלמידות עם מספר
נכשלים גדול ,כקריטריון לקבלת תמיכה .יתכן כי קריטריון מעין זה מתאים לבתי ספר ממלכתיים,
אולם בהקשר של החינוך החרדי הוא מזמן תעשייה של כפל תעודות ודיווח כוזב המוסכם על
הצדדים השונים .המחירים במונחי החוזה בין המדינה לבין הציבור החרדי גבוהים מאוד.
קריטריונים מותאמים ושכל ישר צריכים להחליף ריטואלים בעייתיים של דיווח ומאמץ לכפות
מדדים של חינוך לא חרדי על הקשר חינוכי חברתי אחר.
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המזכירות הפדגוגית
המזכירות הפדגוגית ברוב פעולתיה אינה רלבנטית למוסדות החינוך החרדי .יחידה זו
מזוהה,לפחות בהיבטים הפורמאליים ,עם הליבה ועלולה לסמן התערבות פדגוגית המכרסמת
באוטונומיה של החינוך החרדי .יחד עם זאת ,יזמות מקומיות של מפמ"רים או מעורבותם
באישור הסדרים מיוחדים חושפת אותם למוסדות חינוך חרדי.
היוזמה הבולטת ביותר נוגעת בהתפתחות של שדה החינוך הגופני במגזר החרדי .השאיפה
לחינוך גופני בבתי הספר החרדים יונקת מכמה הקשרים ,בתוכם היחס המשתנה אל הגוף,
הכרה גוברת בקשר בין בריאות ופעילות פיזית ומספר תאונות טביעה מצערות בתלמודי תורה.
יזמים ורבנים חרדים סברו כי תחום החינוך הגופני מקפל בתוכו זיכרונות היסטוריים של תרבות
יוון כמו גם זיהוי עם החינוך הציוני לאומי .ההגדרה של התחום החינוך הגופני כ"בריאות ותנועה"
נועדה לסייע התגברות על קושי אשר היה צפוי.
בדיעבד ,התברר כי בחברה החרדית המפתחת שירותי פנאי ומכוני כושר לא היה הכרח
בהסוואת הפעילות בהגדרה של "בריאות ותנועה" ומושגי החינוך הגופני והספורט נקלטו היטב.
פיתוח גובר של שירותי פנאי וספורט מותאמים לחרדים ברשויות מקומיות האיץ מגמה זו,
בירושלים מתקיימת ליגה בכדורסל בהשתתפות כמה בתי ספר פתוחים יחסית ,ברשויות
מקומיות יש רכזי תחום ספורט חרדי ,המתנ"סים מפעילים חוגים להתעמלות ושחייה ואילו
במודיעין עילית יש מגרש ספורט מטופח בת"ת היוקרתי והשמרני המזוהה עם החוגים של הרב
שטיינמן .ברבים מן הת"תים ובישיבות הקטנות יש משחקי כדורגל בהפסקות ושמות שחקני
ברצלונה ביורו  ,0230גויים גמורים ,נישאים בפי כל ואינם אותו "גדול מברצלונה הבקי בתלתא
סדרי".
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גולת הכותרת בשדה החינוך הגופני קשורה בהכשרה ובקליטה של מאות מורות עבור בתי
הספר של הבנות .בדומה לתחומים אחרים ,השינוי במוסדות החינוך התאפשר מתוך פתיחת
תחומי התמחות בסמינרים .כך ,נפתחה מגמה לבריאות ותנועה אשר הדגישה ממדים של חינוך
גופני שאינו הישגי או תחרותי .הדברים הופיעו גם בהלימה למגמה של משרד החינוך לקדם את
החינוך הגופני לכיוונים אלו .הבנייה של תכנית רגישת תרבות וגיוס מורות מתאימות ,בעלות
תשובה בוגרות מכון וינגייט ,אפשר את פיתוח השדה .בתוך כמה שנים התמלא החינוך החרדי
במאות בוגרות סמינרים עם התמחות בהוראת חינוך גופני .כוחות השוק החרדי החינוכי והעלות
הגבוהה מאוד של שיעורי שחייה ,בחוגים לא מקצועיים ,בבני ברק האיצו את התהליך והביאו
לכניסת המקצוע ללימודים.
הדרישה החרדית לשיעורי שחייה הביאה לפריצה ראשונית בחינוך הבנים .תקנות משרד החינוך
מאפשרות סבסוד לימודי שחייה באזורי פריפריה ויישובים בדירוג סוציו אקונומי נמוך .לימודי
השחייה נערכים בכיתה ה' ,מסיבות מקצועיות ,וניתן לסבסד אותם רק בבתי ספר בהם יש לימודי
חינוך גופני .כך ,עמד להפתח לראשונה מחזור של מלמדים גברים להוראת חינוך גופני בסמינר
"מקור המעיינות" המזוהה עם מעיין החינוך התורני .הקליטה של חינוך גופני בת"תים לא תהיה
קשה משום ריבוי החוגים הקיימים ובהקשר הפעילות הספורטיבית ומשחקי הכדור הרווחים
בחלק גדול מן המסגרות .תהליכים דומים התפתחו גם בהקשרים של מגמות מחול ודרמה אשר
נכנסו למספר מוסדות בית יעקב .זו תנועת פעילות פנאי מן המתנ"סים אל מערכת החינוך.
מפמ"רים אחרים נדרשו לעבודה עם מוסדות חינוך חרדיים בהיבטים פרוייקטאליים .כך,
המפמ"רים לאנגלית ומתמטיקה נדרשים לרמת הבחינות במעברים בין מסגרות חינוך הבנות.
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ההחלטה להשוות את מבחני הסאלד ,המקבילים לבגרות ,למעמד של מבחני בגרות ,יחייב
עבודה משותפת בהיקפים גדולים.
מפקחים על תחומי דעת אחרים היו שותפים בפעולות מזדמנות ,כמו חיבור חוברת ותכנית
ללימודי יסוד למדעים עבור הסמינרים של ליברמן או פעילות של גופים כמו יד ושם בלימודי
ההיסטוריה .ככלל ,המזכירות הפדגוגית אינה רלבנטית לעבודת בתי הספר החרדיים אלא בכמה
צמתים .הדברים קשורים גם בהפרטה של תכניות הלימודים ,אשר אינה מאפשרת למפמ"רים
לנהל דיאלוג עם מוסדות חרדיים .מט"ח ,לעומתם ,נוכח מאוד בשדה המקצועי המובהק .אגפי
הגיל במנהל הפדגוגי מתקשים ,גם הם ,בעבודה עם החרדים כיוון שהם מופקדים על הנושא
הרגיש של הגדרה ליבה .שחרור מלכוד הליבה יאפשר ראשיתו של דיאלוג חינוכי מקצועי פורה
יותר אשר הדרג המקצועי באגפי הגיל מעוניין בו.
תחום הסדרת ספרי הלימוד לגבי כלל תלמידי ישראל עומד בפני שאלות גדולות של אישור
תוכניות לימודים ,פיתוח ודיגיטציה .זהו סדר יום אחר אשר יש לו מעט נגיעה במשק ספרי
הלימוד ותוכניות הלימודים במגזר החרדי .המושג תוכניות לימודים נקבע ברמת המוסד ולעיתים
הרשת .ברמת הידע הנוכחית המצוייה בידי מנהלי הרשתות החרדיים ,מנהלי בתי ספר ,משקי
הבית ובעלי חנויות הספרים קשה להעריך את היקפו של משק הספרים החרדי מכמה סיבות:
הסיבה הראשונה נעוצה במעמד ובשימוש הגובר בספרי לימוד של המגזר הכללי בצורה לא
רשמית .הסיבה השניה קשורה ב"הוצאה לאור" פנים מוסדית בהיקפים של עשרות אלפי עמודים
לחודש במוסד של כמה מאות תלמידים .חלק מהחוברות הללו נסמכות על כמה מקורות שונים.
הסיבה השלישית נובעת מן הרצון של בתי הספר וראשי החינוך החרדי להדגיש יותר את מקומן
של הוצאות חרדיות מובהקות ,גם כאשר מערכי השיעור בנויים על מקורות אחרים.
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בתנאים אלו ,הניסיון לעמוד על גודל ההוצאה של משקי בית חרדיים על ספרי לימוד או להעריך
את גודל ואופי משק הספרים החרדי קשה במיוחד .אינדקציה מסויימת באה מעולם הרכישות
המאורגנות של החרדים המציעות שירות ממוחשב לכל תלמידי המוסדות והסמינרים ובמאגר של
אחת החברות יש כ 3322-ספרים .במונחי ההתנהלות של המו"לים יש דמיון בהתנהלות משק
ספרי החינוך החרדי לשאר מערכת החינוך.
המדיניות של משרד החינוך להקטין את ההוצאות של משקי בית על ספרי לימוד באמצעות
דיגיטציה אינה רלבנטית ,עדיין ,באותה מידה לציבור החרדי .יתר על כן ,ניסיון תמים של
המזכירות הפדגוגית להקל על משקי בית חרדים במסגרת המאמץ לדיגיטציה לא עלה יפה
והותקף בחריפות בעיתונות החרדית .באתרי האינטרנט החרדי מהווה הנושא של עלות ספרי
לימוד מקור לאי נחת שאינו שונה מהותית מהלוך הרוח בציבור הכללי .אולם ,ברגע שבו המיזם
מוגדר במונחי איום על האוטונומיה החרדית בחינוך קשה לנהל שיח על חלופות מותאמות.
המדיניות של המזכירות הפדגוגית בנושא ספרי הלימוד ,ובמרכזה סדר יום של דיגיטציה ,נובע
מהחזיתות החדשות של למידה מרחוק ושימוש ברשת בתוך בית הספר .בבתי הספר לבנות
חרדיות ובעיקר בסמינרים ישנן ,לעיתים ,כיתות מחשבים אשר באמצעותן מלמדים את הבנות
תוכנות הפעלה בסיסית ומה שמכונה 'לומדות' בתחומי הגרפיקה ונושאי ההכשרה המקצועית
בסמינרים .באופן בלתי פורמאלי ,משמשים אותם מחשבים גם לצרכים של עריכת תמונות,
אלבום ותיעוד של ארועים מחיי בית הספר .מחשבים אלו אינם מחוברים לרשת האינטרנט
והלימוד המתוקשב יכול להעשות רק ביבוא של חומרה לתוך בית הספר .חומרה זו תיבדק בד"כ
על ידי רבנים ומומחים בטרם תאושר.
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החינוך הבלתי פורמאלי ותנועות הנוער
תחום החינוך הבלתי פורמאלי בישראל נולד מתוך הקשרים מובהקים של החינוך הממלכתי.
התחושה לפיה הנוער נסוג מהשתתפות בתהליך "בניין אומה" בתקופה של דור האספרסו
והנוער הסאלוני ,הולידו מאמץ חינוכי ומבנה בירוקרטי ייחודי לישראל .במהלך השנים נדרש
החינוך הבלתי פורמאלי לסדרי היום של החינוך הממלכתי במונחים של מכתב השמיניסטים
הראשון ,המאבק בכהניזם ,תודעה יהודית ,התמודדות עם אלימות ועוד .עבודתו של האגף
הייתה כרוכה בהגדרה מחדש של הגדנ"ע לתוך של"ח וההתמודדות עם תחזוקה של תנועות
הנוער .החינוך הבלתי פורמאלי ,מעצם הוויתו ,זר למבנה ולתפקוד של מוסדות החינוך החרדי.
קשה לראות את הגישה ההוליסטית החרדית לחינוך מחולקת בין מימדים אקדמיים למרכיבים
בלתי פורמאליים.
בתחום הרגיש במיוחד של תנועות הנוער נוצרה גרסא של תנועת נוער חרדי לבנות" ,בנות
בתיה" ,אשר פעולתה מוגדרת במונחים של תנועת נוער לצורך קבלת תקציב מן המדינה .תנועת
"בנות בתיה" ,המונה ,לכאורה03,222 ,

חניכות ,נחשבת גרסא מצליחה של תנועת נוער

במתכונת חרדית .למעשה "בנות בתיה" גדולה יותר ,אולם המספר הרשמי מאפשר לשמור על
דגם התקצוב הקיים .התנועה מחליפה את 'בנות בית יעקב' ההיסטורי ואת 'צעירי אגודת ישראל'
של שנות קום המדינה אשר היו תנועות נוער עם דמיון רב יותר לתבנית של מסגרת זו בכלל
הרחוב היהודי.
תנועת "בנות בתיה" עושה מאמץ יוצא דופן לעמוד בקריטריונים של תנועת נוער ,ואף מעבר לכך,
להיות שותפה ,במידת האפשר ,באתוס של שאר תנועות הנוער .ההתנהלות של התנועה
במישור של דת אזרחית ,מילוי אחר הוראות המשרד ושיתוף פעולה בתרבות המשותפת של
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תנועות הנוער הישראליות נחשבת ללא רבב .התנועה מעוגנת במוסד חינוכי ופועלת במסגרת
של כיתות ,אולם מקפידה יותר ויותר על הפרדה בין שעות הלימוד לבין שעות הפעילות.
אחת העדויות להפיכתה לדגם של תנועת נוער נעוצה בדיווחים על אמביוולנטיות של מורות
ומנהלות ביחס לפעילות של הנערות והמדריכות .בתחום של מדריכות ,גיבוש סגל ותכניות
חינוכיות מדובר על תנועת נוער במובן המסורתי .המגבלות על פעילות ענפה מחוץ להקשר הפיזי
של בית הספר והמסגרת הכיתתית עדיין מסמנות פערים ביחס לתנועות הנוער הכלליות .יש
ריכוזים בהם "בנות בתיה" פועלת יותר מחוץ לבתי הספר ויש סניפים אשר פועלים בלעדית בתוך
המוסדות .כך ,יש תחומים כמו סיוע לאזרחים ותיקים בהם התנועה פעילה ואילו בתחומים
אחרים המופיעים בקריטריונים לתקצוב תנועות הנוער ניכרת פחות הקפדה.
"בנות בתיה" ,משום גודלה ומתוך ההצלחה שלה ,מציבה אתגר למשרד החינוך במדיניות
הכוללת ביחס לתנועות הנוער ומעוררת את כל מערכת החינוך החרדי לחשיבה מחדש על פנאי.
חלק מן העניין של מוסדות חינוך חרדיים אחרים נובע גם מדרישה לקבלת תקציבים דומים תוך
נכונות לעמוד בקריטריונים הנדרשים .כך ,ניכר מאמץ של אחד הסמינרים לכפות על בנותיו
פעילות בתנועת נוער על מנת לייצר מרחב חינוכי .בצורה זו עלולה לקום תנועת נוער בכפייה
בתוך מוסד חינוכי .מדיניות נבונה וזהירה תשמר את הקיים ותמנע השחתה של שדה חשוב
המתפתח מחדש בחגזר החרדי.
המצב סבוך עוד יותר כאשר מביאים בחשבון תנועת נוער גדולה נוספת המכונה 'היכלי ענג' של
חסידות גור המונה למעלה מ 1,222-בנות .התנועה עומדת בחלק מהקריטריונים של סניפים
שאינם בתוך בתי הספר ופעילות בשבת וביום שלישי אף שאין פיקוח אפקטיבי בנושא .אולם
התנועה משמשת זרוע חינוכית של החסידות ומהווה מן הסתם הופעה מבורכת של חינוך בלתי
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פורמאלי .אין בה מן האתוס או המרכיבים המכוננים של המושג תנועת נוער במובנה היהודי
ההיסטורי והאוניברסאלי.
תחום תנועות הנוער החרדיות מצוי במחלוקת אשר עתידה להתפרץ עקב הלחץ הגובר של
ארגונים חרדיים המעוניינים לכונן מסגרות בתבנית הקריטריונים של משרד החינוך לתקצוב
הפעילות .בשוליים של עולם תנועות הנוער ההיסטוריות עומדות תנועת 'פרחי הדגל'' ,בת מלך'
ולאחרונה יזמות בסמינרים לחיקוי של 'בנות בתיה'.
ההגדרה של קריטריונים לתמיכה בתנועת נוער במונחים מעורפלים של ערכי מגילת העצמאות,
פלורליזם ויחס אל האחר ,לפי המלצות ועדת שפירא ,ערבבו את השדה של התמיכות עד כדי
יצירת בליל לא מובן של כלים שאינם ניתנים אלא למדידה פוליטית .השיא הוא ,כמובן ,בתביעה
מכל התנועות להיות כאלו המקדמות פלורליזם תרבותי ,פתיחות וסולידריות.
את המפקד ההיסטורי ,הבעייתי ,כבסיס לתקצוב החליפה שיטה של קביעת אומדן מסורבל
מלווה בחסמים לא אפקטיביים לשמירה על תנועות הנוער ההיסטוריות .לעת עתה ,לא נקבע
אומדן חדש והתקנה בסך של  72מיליון שקל מופעלת לפי הנתונים של שנת

 0225כפי

שפורסמו בדו"ח הראמ"ה מראשית  .0226כאשר ייערך אמדן חדש ישנם חסמים כבדים על
תנועות מצטרפות אשר יוכלו לקבל רק כמה מאות אלפי שקלים בשנה כתנועה העומדת
בקריטריונים .מאוחר יותר תיאלץ התנועה החדשה להמתין לאמדן נוסף אשר מתבצע אחת
לכמה שנים .כך ,נוצרה קרטליזציה עם הנחות לתנועות היסטוריות ב"התאוששות" ,הקלות
לתנועות בהקמה וסטטוס קוו של כמה תנועות א -ציוניות ,בתוכן "בנות בתיה".
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תנועות הנוער הכלליות ,ובתוכן "בנות בתיה'" ,חשות מאויימות מן ההכרח לחלק מחדש את
המשאבים ומכאן גם הקושי לקיים אמדן של תנועות הנוער על כל ההשלכות המנוונות הנובעות
ממצב עניניים זה .ביסוד שאלת המדיניות של המשרד ביחס לתנועות הנוער עומד המתח בין
המרכיב ההולך וגדל של החרדים במערכת החינוך במפגש עם תבנית היסטורית של מושגי
תנועת נוער.
בפשרה הנוכחית של הקפאת הליכי הצטרפות ,דה פקטו ,נתמכה תנועה כמו "בנות בתיה"
בשנת  0226בהיקף של מעט למעלה מ 3-מיליון שקל בשעה שצופי ישראל מקבלים  33מיליון
שקל לשנת פעילות מתמיכות המשרד .אם יהיה מפקד בעתיד ,תנועת 'בנות בתיה' וארגונים
חרדיים אחרים יהוו רוב בזכות הרישום במוסד החינוך כפעילות של תנועת הנוער ובגלל
ההיקפים הגדלים של נוער חרדי .בתהליך הדרגתי ילמדו הקריטריונים ותוקמנה תנועות נוער
חרדיות משולבות במערכת החינוך .בהעדר הכרעה ,בג"צ ידרש פעמים נוספות לנושא ,כפי
שאירע סביב דרישה להכרה של תנועת "פרחי הדגל" ויווצרו קונפליקטים סביב חוסר יכולת
לקבל החלטות.
הפקידות הבכירה וקובעי מדיניות החינוך הבלתי פורמאלי חשים אמביוולנטיים כלפי תנועות
הנוער החרדיות .מעבר לשותפות שנוצרה עם "בנות בתיה" ,אשר השתלבה במידה מסויימת
בעולם תנועות הנוער ,יש חשדנות כלפי המניעים של מי שמנסים לכונן מסגרות מקבילות.
המשרד יידרש לקבוע מדיניות כאשר ניתן לשקול החמרה בקריטריונים של הפרדה מבתי ספר
ומן החינוך הפורמאלי .הסעיפים החדשים ייושמו על "בנות בתיה" ו"היכלי העונג" על פני משך
זמן של עשר שנים .כך ,תנתן שהות לראשי התנועות להכריע על מסלול של תנועת נוער כחינוך
בלתי פורמאלי בתוך בתי הספר או לחילופין להדגיש עוד יותר את ההפרדה מבתי הספר בכל
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המימדים .בתנאים אלו ,תסייע המדינה לכינונה מחדש של תנועת "בנות בית יעקב" ההיסטורית
מחוץ לסמינרים ,ברוח המסגרת המצליחה בריכוזי היהודים באירופה בין שתי מלחמות עולם.
הדברים יהיו גם בהלימה להווצרות פנאי חרדי איכותי לצעירות ותלמידים בגיל היסודי בהלימה
לדרישות הציבור.
הלחצים של מוסדות חרדיים בנושא החינוך הבלתי פורמאלי נובעים ממניעים חינוכיים
המשולבים בשאיפה לקבלת תקציבים .תביעות אלו מעוררות סוגיות מדיניות מורכבות אשר,
לעת עתה ,אין נותנים עליהן את הדעת .הסיבה לכך נעוצה בדפוס ההתפתחות של שירותי חינוך
בלתי פורמאלי לחרדים ,הנפתחים ביוזמה מקומית של סמינר איכותי ומתוחכם מן הסוג של
ליברמן או מרשות מקומית עם ראש עיר עתיר ניסיון המפעיל מחלקת חינוך עירוני מקצועית.
תחום אחר המחייב הערכות נוגע בשל"ח .לאחרונה הוכשרו עשרות רכזות חברתיות עבור חלק
מן המוסדות החרדיים לבנות .שלושים נוספות הוכשרו להפוך מדריכות של"ח .התקינה של מורי
של"ח צמודה להטמעת המקצוע בבית הספר .מוסד המפעיל לימוד של"ח מקבל תקן למשרה
מלאה ופעולותיו מתוקצבות על ידי משרד החינוך .לחינוך הבלתי פורמאלי ,כיום ,אין הכלים ליצור
תכניות מותאמות למגזר החרדי בדומה לפעילות המרשימה בבתי הספר הכלליים .יתר על כן,
המנהל אינו מחובר במונחי פיקוח אל המחוז המוכר שאינו רשמי וחסר פיקוח אפקטיבי פנימי.
בתנאים אלו יתכן שכדאי לוותר על היוזמה לפתח של"ח חרדי.
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ראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה
הפעילות של רשות המדידה הארצית עומדת כאחד ממספר בג"צים בנושא הרגלציה של המדינה
בחינוך החרדי .המחשבה לפיה ניתן לכפות מדידה על קהילה מתבדלת או שניתן באמת לבחון
בתי ספר ללא רמת אמון גבוהה של המחנכים ,ההורים והיישוב מופרכת מיסודה .מעט המדידה
שנעשית במגזר החרדי ,לרוב במסגרת מעיין החינוך התורני ,נעשית כמעט בכפייה של הרשת
על המוסדות .לכאורה ,היה צריך המבחן להקיף את כיתות ב' בהבנת הנקרא אולם האחיזה של
הרשת חלשה ביחס לחלק מן המוסדות ויכולת הגיוס למבחן נמוכה .מעט הממצאים ,העולים מן
המבחנים ,מצטיירים ככאלו אשר קשה לסמוך עליהם ,קל וחומר לשרת מתוכם את תהליכי
הלמידה בתוך בתי ספר חרדים אחרים.
בעבר נבחנו כמה בתי ספר חרדיים לבנות בצורה סלקטיבית במבחני מיצ"ב עם תוצאות טובות
אשר קיבלו מעמד כמעט מיתי בשיח על מדידה והערכה מצד פוליטיקאים חרדים .הראמ"ה
השקיעה מאמץ רב בהכנת הבחינות ברגישות תרבותית ,ויתרה על פרקים בתוכן והשקיעה
בהכשרת הבוחנים .אולם ,הרשות התקשתה להבין את מקורות ההתנגדות במגזר החרדי
למדידה .יש לציין כי גם חלק מן הפוליטיקאים החרדיים הופתעו מעצמת ההתנגדות למבחנים
בינלאומיים שאינם מסמנים ,לכאורה ,כרסום באוטונומיה של החינוך החרדי.
מנהלי החינוך החרדי המבוזר רואים את הקושי במבחנים בהקשרים פנים קהילתיים כמו גם
פוליטיים .בהקשר הפנים קהילתי ,יש חשש עצום מחשיפה של איכות מוסדות בחינוך היסודי.
בחברה אשר הלחץ של משקי בית סביב החינוך משתווה לזה של האליטות הישראליות הכלליות
וחלק ההוצאה של משק הבית המופנה לחינוך גדול במיוחד ,עלולים מחקרים לחשוף פערים בין
דימוי לבין יכולת מדידה של מוסד .ההערכות בקרב אנשי מקצוע מניחים כי כמה סמינרים
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היסטוריים הנחשבים "פרום" ,כקטיגוריה של איכות אקדמית ויראת שמיים ,יתגלו הרבה פחות
טובים מכפי שנהוג לחשוב.
בחינוך תחרותי וסלקטיבי מאוד ,המבחנים הופכים מה שמכונה  .High Stakesההיבט הפוליטי
נעוץ בפחד הכלל חרדי מפני ההשוואה לחינוך הממלכתי וחשש לפיו תוצאות המדידה אצל
הבנים יאששו את הטענות לפיהן לתלמידי הת"תים יש יכולת נמוכה בהבנת הנקרא .הטענה
האידאולוגית לפיה יש כאן כרסום באוטונומיה ופיקוח מהווה ,עבור חלק מן המוסדות ,גם כסות
להתנגדות הנובעת ממניעים מוסדיים ואף כלכליים .העובדה שהמוסדות שימדדו ראשונים,
משום התקצוב המלא ,הם אלו הקולטים את הפריפריות החרדיות והחינוך המיוחד מחריף
חששות אלו.
לפני מספר שנים הוצע לראמ"ה לאמץ את אחד משני הדגמים אשר מפעיל ה Ofsted -בבריטניה
אשר עורך התאמות לבתי ספר דתיים המכונים  . Parochialהכלים הייחודיים מציינים גם נושאים
כמו לימודי קודש ואקלים דתי ערכי אשר מציבים את המדידה בהקשר הקהילתי ומתייחסים רק
בעקיפין למדידה הכלל ציבורית .הדגם שנתפתח בבריטניה מאז מחצית שנות התשעים כולל את
עבודת ה Ofsted -כמדידה והערכה של לימודי החול ,בעיקר עם השתלבות גוברת של ארגון
קהילתי .ארגון זה ,עם השם העברי  ,Pikuachבודק את לימודי הקודש והעברית וקובע
סטנדרטים עבור מגוון מוסדות שמרניים וגם פתוחים יותר.
בעבור משרד החינוך והראמ"ה מהווה נושא המדידה וההערכה בהקשר המבחנים הפנימיים של
המיצ"ב ,כמו גם מספר מבחנים בינלאומיים ,סוגייה חשובה במיוחד .הנכונות להבחן מסמנת את
המימדים של חינוך ציבורי מתוקצב ,אולם חיונית גם על מנת לקבל תמונה מערכתית על מצבה
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של מערכת החינוך .בצל הדאגה לסוגייה זו ניצב גם האיום לפיו ישראל לא תוכל להשתתף
במבחנים בינלאומיים בהם רבע עד שליש מן האוכלוסייה היהודית אינו מיוצג במדגם .ההסדרים
של מדינת ישראל עם המוסדות הבוחנים קבעו אבני דרך להרחבת המדידה בחלק מן המבחנים
לשנים הקרובות.
בשנה האחרונה ,בעקבות מפגשים והתייעצויות של הראמ"ה והמחוז המוכר שאינו רשמי ,החלה
להתגבש תכנית עבודה עם רשויות מקומיות חרדיות בקידום תרבות מדידה .לפי התכנית יוכשרו
מורות ומלמדים במדידה ,במקביל להפעלתו של כלי איתור בתחום הבנת הנקרא בכיתה ב'.
מתוך האיתור ינתנו אבחונים ותגבורים לילדים שיאותרו בעקבות הבחינות .החיבור בין איתור
לבין מתן סיוע באמצעות המחוז המוכר שאינו רשמי או המשרד בכללו הכרחיים בהקשר שיפור
המדידה בחינוך החרדי.
אחת התופעות המאפיינות את ההתמקצעות החינוכית במגזר החרדי קשורה בתכניות ראשונות
להכשרה בטסטולוגיה כפי שמוביל מכון אחיה .במקביל יש שימוש ניכר ,בצורה בלתי פורמאלית,
בחומרים של הראמ"ה .מופע זה מאפשר פיתוח תכניות של רכזי הערכה ומדידה אשר יוכשרו על
ידי הראמ"ה בשיתוף וחסות רשויות מקומיות חרדיות .לעת עתה הראמ"ה מעודדת שימוש זה על
ידי העמדתו לכל דורש באתר של המשרד .בדיקה בלתי פורמאלית של הישובים מהם מורדים
המבחנים מלמדת על בולטות של כוח הוראה חרדי.
בניית אמון הדרגתית על ידי הדגשת ההערכה ומדידה ככלים המשרתים את הלמידה ,ברוח
עקרונות הראמ"ה ,יסמנו הקטנה של החשדנות לקראת פתרונות של הקשיים במדידה במגזר
החרדי .במקביל ,יש להביא בחשבון את צורת המדידה המגוונות שקיימות במגזר החרדי.
ההורים ממלאים תפקיד מרכזי בבדיקת ההישגים של הילדים בלימודי הקודש ,הבנות בבית
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יעקב נבחנות במועדים קבועים ובאינטנסיביות רבה ואפילו הישיבות הקטנות מקיימות מבחנים
בדגמים שונים .כחלק מן ההתקרבות בין שירותי המדידה הציבורית ,אותם מעניק ומפעיל
המשרד ,לבין הצרכים והרגישויות במוסדות החינוך החרדי ,צריך לעשות מאמץ לשלב את
המדידה הפנימית עם זו של הראמ"ה.
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התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ונוער בסיכון ומצוקה
"תכנית שמיד" או "תקציבי שמידט" ,כפי שהיא מכונה על ידי החרדים ,מתייחסת למאמץ לאומי
בתחום המניעה וההתמודדות עם נוער בסיכון באמצעות הרשויות המקומיות .בתחומי החינוך
סימן יישום הדו" ח קו פרשת מים במעמד הרשויות המקומיות החרדיות ומחלקות החינוך .בשעה
שהכוח של מחלקות חינוך במגזר הכללי נובע מיכולתן לגייס משאבים נוספים מכספי הרשות,
הרי שבמגזר החרדי הרשויות עניות .דו"ח שמיד וסל הפרוייקטים הנלווה אליו הפכו את מחלקות
החינוך לשחקן מרכזי במקומות הרגישים ביותר של החינוך החרדי .היכולת של רשות מקומית
להשפיע על קבלה לסמינרים ,פתיחת בתי ספר ,פיתוח תכניות ,הקצאה טובה של משאבים
והנחת תשתיות עירוניות לא היו אפשריים ללא המשאבים ושיטת ההקצאה של דו"ח שמיד.
יישום הדו"ח העניק גם תנופה גדולה במיוחד למקצועות השיפור האנושי במגזר החרדי ,הגביר
מודעות לסיכונים במגוון תחומים בתוכם הגיל הרך ,לקויות למידה ,קשיי התנהגות ,אלימות ,נוער
בסיכון קשרי הורים ילדים ועוד .הניצנים של שינויים במעטפת של החינוך התמסדו ,לא מעט,
בזכות פעילות זו .התכנית אינה חפה מבעיות ביישום ומתאפיינת בשונות בין רשויות וריכוזים
חרדיים ,אולם החוזה שנחתם בעקבותיה בין הרשות המקומית למוסדות החינוך מהווה נקודת
מפנה בחינוך החרדי.
התכנית השפיעה על עולם העמותות של החרדים במקצועות השיפור האנושי בשתי צורות.
הגופים המקצועיים המייסדים בנוסח של מכון אחיה ועזר מציון התמסדו וגופים שהיו בחזקת
ארגוני עזרה הדדית ביססו שיח מקצועי .התחרות בין העמותות החרדיות לבשה לעיתים צורה
פוליטית אולם נגעה גם להכרעות מקצועיות .מנהלי מחוזות ומקבלי החלטות במשרד למדו כיצד
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בעזרת תמריצים ניתן להניע תהליכים בהסכמה עם הציבור החרדי לפי צרכיו .אגפים שונים,
בתוכם הגיל הרך ,שח"ר וקידום נוער הרחיבו את פיתוח השירותים ביישובים החרדיים.
"תכנית שמיד" לא היתה מכוונת להתמקד במגזר החרדי אלא נולדה מסדר יום אחר הנוגע
בהעדר מדיניות מניעה בכל הנוגע לנוער בסיכון במדינת ישראל .צירוף מקרים בו משרד הרווחה
בחר בשותפות של חלוקת הכוח עם משרד החינוך והכרעות נכונות בהיבטי המשילות של
התכנית ,אפשרו התפתחויות טובות מבחינת הציבור החרדי ,מחלקות החינוך העירוניות
וממשלת ישראל.
צורת העבודה של הגופים האמונים על יישום דו"ח שמיד נשענה על מינוי מנהלי תכניות .מנהלי
התכניות והרשות המקומית ערכו מיפוי אשר נע ברצף שבין נתונים כלל יישוביים ועד איתור
תלמידים בתוך מוסדות החינוך .מבחינה מתודולגית התהליך אינו מושלם ,אולם הוא סימן את
הראייה המערכתית של החינוך במישור המוניציפאלי .המיפוי של דו"ח שמיד מלמד את מה
שמשרדי ממשלה מתקשים לקבל ולפיו הבנת המגזר החרדי ומדידת תהליכים בתוכו מחייבים
כלים גנריים וירידה אל השדה .לא ניתן "לסחוט" את הנתונים הכלכליים ,דיווחי הרישוי או מידע
של הלמ"ס ולשרטט מתוכם תמונה אמינה .הנתונים שנאספו במסגרת יישום הדו"ח משרתים את
קביעת המדיניות של מגוון גופים בממשלה בתוכם משרד הרווחה ,משטרת ישראל והתמ"ת.
לקראת יישום דו"ח שמיד ,נגזרה מתוך המיפוי תכנית יישובית והוצעו מכרזים כאשר הרשות
יכולה לבחור בין עמותות מפעילות שונות .במידה רבה ,היתה פה גם חלוקה מחדש של הכוח בין
העמותות לבין הרשות המקומית שחיזקה את היכולת לקבוע סדרי עדיפות בהיקפים של מאות
אלפי שקלים עד כמה מיליוני שקלים .ראשי הערים הבינו את הפוטנציאל של התכנית העירונית
וזיהו אותה עם המנגנון העירוני.
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המיפוי העירוני במסגרת יישום דו"ח שמיד חשף ,לכאורה ,מספר נמוך של ילדים חרדים בסיכון.
הסיבה לכך נעוצה בשיטת המיפוי הנשענת על איסוף נתונים מורכב והצבתם בתוך נתונים
לאומיים .אולם ,בעיקר ,היה זה תוצר של חוסר היענות בנוגע לשאלות בנושא אלימות במשפחה
והתנהגויות לא נורמטיביות .המגמה הזו בולטת במשיכה של כל ההתערבויות במסגרת דו"ח
שמיד ,בריכוזים החרדיים ,אל הקוטב הנורמטיבי של מניעה ,חינוך ולקויות למידה בגיל הרך .כך,
מרכזי ההורים החרדיים פועלים על האוכלוסייה הנורמטיבית ובעיות קלות יחסית של השתלבות.
הטייה דומה עלתה מהתנגדות הרבנים לביקורי בית של עובדי חינוך ורווחה במסגרת תכניות כמו
"טף" או "אתגר" ,אשר עברו התאמות שנועדו להתמודד עם ההתנגדות לנוכחות אנשי מקצוע
במשק הבית החרדי .ככלל ,בעקבות התכנית יש בערים החרדיות ידע על היקפים של בעיות
חינוכיות ובתחומי הרווחה ,כמו גם הכרה גוברת בתהליכים של תכנון וניהול המעצבים את פני
החינוך ביישוב.
בריכוזים חרדיים פחות מובהקים כמו צפת ,קריית גת ובית שמש מנוהלת התכנית מתוך חלוקת
משאבים שיש בה מימדים פוליטיים חזקים .ההישגים של מיסוד מערכות תומכות במעטפת של
בתי הספר ,בגיל הרך ובפנאי פחות באים לידי ביטוי ביישובים אלה ועיקר ההשפעה של התכנית
קשור בלקוחות ומשקי בית אינדיבידואליים.
המחשה לצורת המיפוי של הרשויות החרדיות ניתן להציג בעזרת הדוגמא של הפעלת התכנית
בעיר אלעד .העיר אלעד הגדירה  1,322ילדים בקירוב כמצויים בסיכון .כ 32% -מהם בערך נמנו
על הגיל הרך 12% ,בקבוצת הגיל  5-30ורק מעט יותר מעשרה אחוז נמנו על קבוצת בני נוער
עד גיל  .33ועדת ההיגוי הישובית בחרה להדגיש את התכניות העוסקות בהתפתחות פיזית
ובריאותית כאשר המיפוי ,לכאורה ,מאשש את האסטרטגיה שנבחרה .יחד עם זאת ,העלויות של
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התכניות לגילאי  30-33גבוהה יחסית ולכן התכניות לנערות במצוקה ,מרכזי הלמידה היישוביים
והטיפול בנפגעי אלימות במשפחה זכו בכל זאת לנתח ניכר מן התקציב העירוני של התכנית.
המיפוי במודיעין עילית הגדיר קבוצה של  3,522ילדים בסיכון ,לפי עקרונות התכנית35% .
מתוכם בגיל היסודי 00% ,בקבוצה של בני נוער וקבוצה נוספת של  00%בגילאי  .1-5הבחירה
של ועדת ההיגוי העירונית הדגישה מאוד את תפקוד ההורים והמשפחה החרדית בגיל הרך ואת
רשת הביטחון החינוכית בגיל היסודי .מושגי המניעה הכלליים של תכנית שמיד התיישבו היטב
עם הקונסנזוס בחברה החרדית ביחס למקורות של קשיים חברתיים ככאלו הנובעים מהקשרים
רחבים של מערכת החינוך וראשיתם בגיל צעיר.
אנשי מקצוע ברשויות ,בפרט בתחומי העבודה הסוציאלית והרווחה החינוכית ,חשו כי הופר איזון
בין מניעה בדרגות שונות והונח דגש מופרז על רשת ביטחון חינוכית על חשבון טיפול במי
שחווים סיכון קשה ופגיעה .אחרים טוענים כי התכנית הולכת בעקבות המיפוי כאשר לא היו
נתונים מהימנים ומייצגים על תופעות שקשה למרואיינים להשיב עליהן ובתוכן אלימות במשפחה
ופגיעה בחסרי ישע .התכנית ,לפי גישה זו ,קרובה מדי אל הקוטב הנורמטיבי בהגדרת הסיכון
וכל המתבקש מכך.
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ישיבות מת"ן :הדגם החרדי של כפרי הנוער  -בין חינוך לבין רווחה
 33ישיבות מת"ן הן מסגרות חוץ ביתיות ל 122-בני נוער חרדי מנותק ,המופעלות בכספים
קואליציונים עבור צעירים עם בעיות מגוונות בגילאים  .31-03הנערים שוהים במסגרת חינוכית –
פנימייתית בה הם מקבלים תמיכה מקצועית של אבחונים ,שירותים תרפויטיים וטיפול על ידי
עובדים סוציאליים ומדריכים .החלק הפנימייתי מפוקח על ידי האגף לחינוך התיישבותי ואילו
החלק הלימודי ,לכאורה ובצורה לא מספקת ,על ידי המחוז המוכר שאינו רשמי.
בתוך המסגרות נדרשת העמותה המפעילה להעמיד לרשות התלמידים לימודי קודש ,טיפול על
ידי אנשי מקצוע בתחומי הרווחה ושירותי פנאי .לימודי הקודש מסמנים מאמץ להדמות לישיבה
קטנה לנושרים או לישיבה גבוהה בגילאים המבוגרים יותר .מכאן ההקפדה על מנגנון מוביל של
ראש ישיבה ,משגיח ורמי"ם .הקריטריון של נורמטיביות נקשר ביכולת ללמוד כאשר לצד לימודי
הקודש יש מקום מיוחד לפנאי של התלמיד .ההישג הגדול ביותר מבחינת שיקומו של הנער
מזוהה עם חזרתו ללימודים נורמטיביים בישיבה.
בהעדר מחקר ,פיקוח אחיד ומעקב של המדינה אחרי שירות זה לנוער מנותק ,קשה לבודד את
יישום הקרטריונים ומידת ההקפדה עליהם .בתום תהליך מיון ,בו משתתפים גם נציגי משרד
הרווחה ,נבנה מסלול טיפולי לנער המתמודד עם הקשיים שגרמו ליציאה מן הישיבה הקטנה
בעיקר בתחומים התנהגותיים ,לקויות למידה וקשרים עם המשפחה .מערך הסיוע המורכב יוצר
הכרח באנשי מקצוע רבים ובלו גיסטיקה מורכבת כאשר במוסד יש מדריכים ועובדים סוציאליים
אשר לא היו יכולים להכנס למוסד חינוך חרדי נורמטיבי בצורה כזו .בניגוד לשיטה של פיתוח
שירותים ציבוריים אוניברסאליים רגישי תרבות ברשויות המקומיות ,מסמן דגם העבודה של מת"ן
את האסטרטגיה של אוטונומיה גדולה במסגרת רב תרבותית כאשר המדינה מוגבלת מאוד
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ביכולת מעורבותה .במובנים רבים מהווה מת"ן שריד לימים של ראשית פיתוח שירותים לנוער
חרדי נושר בסיכון .בחוזה החדש שנוצר בין משרד החינוך לציבור החרדי ומנהיגיו יש לבחון
לעומק את תקפותו של מודל זה ואופן סבסודו.
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בטיחות
ההסתייגות ההשקפתית ההיסטורית ממעורבות המדינה בחינוך החרדי הותירה תמיד את תחום
הבטיחות כשדה לגיטימי של רגולציה בחזקת ו"נשמרתם לנפשותיכם" .כך ,במשך שנים רבות
היו התרגילים של פינוי בשעת רעידת אדמה הזדמנות היסטורית לשרים ומנכ"לים להיות אורחים
במוסדות חרדיים .בסוף הביקור נהג השר או המנכ"ל לציין את המשמעת המרשימה שגילו
תלמידי הת"ת או בנות "בית יעקב" אשר אין לה אח ורע .הפוליטקיאים החרדיים שליוו את
הביקור ציינו בסיפוק את התדהמה שאחזה בשר כאשר התלמידות או התלמידים כיבדו את
האורח בקימה בהשוואה לנורמה הקלוקלת ,לכאורה ,בבתי ספר לא חרדיים.
מספר גורמים הפכו את נושא הבטיחות למרחב לגיטימי של רגולציה .מעצבי מדיניות הביטחון
במוסדות חינוך בחרו בכמה אירועים דרמטיים מדיניות של התמודדות מקצועית ללא מיצוי
סנקציות או חשיפה .כך ,נמנעה פוליטיזציה של אירועים קשים בהם נמנו קרבנות בנפש אולם
נבנה א מון עם הרבנים וראשי הרשתות מתוך שאיפה להביא לשינוי נורמטיבי בנושא הביטחון.
הדינמיות של החינוך החרדי ,מספר המוסדות ,ההתרחבות המתמדת יוצר מפגש מתמיד בו יש
תחום תמרון סביר של מתן אישור בטיחות בכפוף לשיפורים .בשוליים בכמה מחוזות המדיניות
היתה פחות מצליחה עקב קירבה ,אינטימיות ואפילו קשרי משפחה מורכבים עם הגופים
הבודקים ומאשרים בטיחות.
תחום הבטיחות במגזר החרדי מהווה סוגיית מדיניות מורכבת מפאת מאפיינים ייחודיים של
החינוך החרדי:
 .3מודעות נמוכה המשתנה רק בשנים האחרונות.
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 .0ריבוי מוסדות בתנאים מאולתרים כמו מכולות ,דירות ומבנים יבילים.
 .1קצב גידול גבוה במונחים של מספר התלמידים.
 .1עבודה מול עמותות קטנות ועניות.
 .3יכולת גבוהה בהשוואה לנושאים פדגוגיים לקבוע סטנדרט באמצעות סנקציות על רישוי.
 .5מערכת ענפה של היסעים וטיולים בהשוואה לחינוך הכללי.
 .7שאיפה לחסוך והשענות על קבלנים פרטיזניים בתחומים של בינוי והסעה.
שתי הרשתות של מעיין החינוך התורני והחינוך העצמאי מחזיקות קציני בטיחות ,כאשר במטה
המשרד מציינים לשבח את השיפור הניכר שחל בחינוך העצמאי בכלל ,ובבתי יעקב בפרט,
בתחומים אלו .יש המציינים את תרומת תנועת הנוער "בנות בתיה" בשיפור הסטנדרט בשדה
הטיולים וארגונם .יחד עם זאת במוסדות חינוך רבים ,המסונפים לעמותות קטנות ,עדיין יש
הזנחה בולטת בתחומי ההסעות והטיולים וסיכונים פיזיים במבנים מאולתרים .לאחרונה אוסר
קצין הבטחון של המשרד טיולים המשלבים פעילות שחייה ומים לאחר כמה מקרי טביעה .קציני
הבטחון מעידים על תרבות של לקיחת סיכונים ואי-הקפדה מתוך מגמה פאטליסטית שגוייה
לפיה "יהיה בסדר" .המשרד משתף פעולה עם רבנים על מנת למסד ריכוז לטיולים ולהכשיר
מנהלים .חלק מן הרשויות המקומיות שותפות במאמץ להבטיח שמירה על סטנדרטים גבוהים
של בטיחות במוסד ,בהיסעים ובטיולים ואילו אחרות חלשות יחסית מול יזמים ורשתות דווקא
בריכוזים גדולים .משק ההיסעים בירושלים ,למשל ,בלתי נשלט במונחי בטיחות ,למורת רוחם
של הורים ואישי ציבור חרדיים.
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חלק ג' מערכת החינוך החרדי – מבט מן הקהילה
ההכרח בהסדרת החינוך החרדי
המיצוב של החינוך החרדי במערכת הציבורית ,לאחר שני דורות של אוטונומיה והתבדלות,
ימשך על פני תקופה ארוכה .על מנת להבין את התהליכים הצפויים והתרחישים האפשריים יש
לצרף את ההתבוננות מן הממשלה אל החרדים להסתכלות על המערכת מצד החברה החרדית
המגוונת והמשתנה.
משק בית חרדי
ההשלכות של התפוגגות דגם החינוך העצמאי בנוסח שנות החמישים מורכבות .ניתן היה לצפות,
לכאורה ,כי התפוגגות הסדר החרדי הקלאסי יוביל לכיוונים של חיזוק לימודי החול ופתיחות
גוברת ,אולם התמונה מורכבת יותר .לגבי חלקים מן הציבור החרדי ,חינוך הבנים הפך מעין
תריס בפני התחושה לפיה התהליכים הדינאמיים של התערות והשתלבות מחייבים ויתורים על
סגנון חיים מסורתי בנוסח של חברת הלומדים.
השמרנות החדשה בחינוך הבנים סימנה את האיזון של מגמות השינוי ופנייה לכיוונים חדשים
מאלו של החינוך העצמאי ההיסטורי .חלק מאי הנחת סביב תכנית הלימודים של החינוך העצמאי
במוסדות הבנים לבש צורות פדגוגיות חדשות  -ישנות ובתוכן לימוד ביידיש או שיטת זיכרו
המדגישה שינון .הרצון להתבדל מן ה"מתחזקים" בני עדות המזרח האיץ מגמה זו ויש הטוענים
אף שעמדה ביסוד היציאה מן החינוך העצמאי בדגם חרדי של .White flight
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מגמת ההשתלבות של החרדים במערכות הציבוריות נגעה יותר בחינוך הבנות ,כאשר גם בשדה
של בית יעקב הוצב משקל נגד ברמה גוברת של "פרום" בחלק גדול מן הסמינרים .אחת
ההשלכות של מהלך זה בא לידי ביטוי בדחייה של נערות ספרדיות ובאפליה נגדן .כך ,נוצר בבית
יעקב מצב בו לימודי החול מכווני התעסוקה מתחזקים ,אולם השינוי הקוריקולארי-מקצועי מלווה
בסגירת השורות מבחינת אורחות החיים .בהקשר זה יש לציין כי לימודי החול המובהקים,
מלכתחילה ,לגיטימיים יותר בהקשר נוער בסיכון או נערות ספרדיות" ,מודרניות" ואנגלוסכסיות
מן הפריפריה של החינוך החרדי .כך ,כל חינוך הבנות נמצא במגמה של הכשרה וסוציאליזציה
לשוק העבודה בהלימה לצרכים של משקי הבית החרדיים ולמדיניות הממשלתית הכוללת.
במקביל ,הקבלה לסמינרים ולת"תים הפכה ,פעמים רבות ,סימן להכרה קהילתית במעמד
התורני והחברתי של המשפחה .בתנאים אלו הסמינרים של בית יעקב ומנהלי תלמודי התורה
הפכו חזקים מאוד .הפחד מפני פגיעה בדימוי של המשפחה ,כמשק בית המתאים לבני תורה,
מכוון את ההורים החרדיים למסלולים החינוכיים השמרנים יחסית .יחד עם זאת ,מנהלי מוסדות
החינוך לא אדישים להעדפות של משקי הבית ולרצון של הורים בשינוי .מנהלי הסמינרים הם
למעשה מוקדי הכוח הפוליטיים החינוכיים החזקים ביותר במערכת ומנגנוני האחיזה של
השמרנות בקהילה בעידן של ירידת הסמכות הקהילתית-רבנית .זה אינו רק מנגנון פיקוח
חברתי ,אלא גם מוקד כוח אלים ושרירותי הניזון משמועות ומאבקים מכוערים בקהילה צפופה.
רשתות החינוך החרדיות המרכזיות של "החינוך העצמאי" ומעיין החינוך התורני לא השכילו
להיענות לאתגר החברתי פדגוגי שהציבו השינויים .הפוליטיזציה הגוברת של הרשתות הללו
הפכו אותן עוד פחות רלבנטיות ויצרו ניכור של הציבור החרדי כלפיהן .הדרך להתחדשות של
הרשתות ,אם נותרה כזו ,עוברת רק ברכישת אמון מחודשת ביכולת הפדגוגית שלהן להציע מצע
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חינוכי חרדי ראוי ,כמו גם בדאגה למעמד המקצועי של המורים ולזכויותיהם .כל עוד יהיו
הרשתות שדה מלחמה בין מאכערים תאבי כבוד ,שכר ושררה ,ללא סדר יום פדגוגי או חזון
תימשך דעיכתן.
הביקורת על הרשתות יוצאת מגדולי ישראל ,עוברת בפתחה של המערכת הפוליטית החרדית
ויורדת עד לאחרון מוסדות החינוך ומשקי הבית .הניכור מלווה לרוב בגעגועים ונוסטלגיה
למחנכים ,מן הסוג של הרב לוריא ,שהקימו והחזיקו את החינוך העצמאי במתכונתו ההיסטורית.
התחושה לפיה יש לערוך דה-פוליטיזציה של הרשתות ולשקם אותן מקצועית היא הקונסנזוס
היחיד החוצה את כל החוגים והרבדים של החברה החרדית .כל מי שעובדים עם הרשתות
סבורים כי תחת המבנה הנוכחי לא ניתן להשיג יעד זה .רבים מכוח ההוראה החרדי הותיק סבור
כי המנהיגות הנוכחית מועלת בצוואתם החינוכית של הרב קוטלר וגדולי התורה באין מושיע.
חוסר היכולת לארגן את החינוך החרדי סביב מוקד אחד ,מזכיר תהליכים דומים אשר עברו על
החינוך החילוני הכללי והחינוך הממלכתי-דתי בעשורים האחרונים .בדומה לציבור הכללי ,משקי
הבית החרדי נקטו במגוון של אסטרטגיות חינוכיות עצמאיות .ממערכת הומוגנית יחסית המקיפה
את כלל ישראל הפך החינוך החרדי של הבנים מפוצל ביותר וכזה המנוהל "מלמטה" על ידי
הורים ,קהילות ועמותות .במקביל ,חינוך הבנות הפך סלקטיבי ברמות גבוהות מבחינת אורחות
חיים והישגים.
ככלל ,הציבור החרדי מחפש את דרכו מתוך הבנה כי העידן של החינוך העצמאי חלף .המצב בו
יש דגם אחד המקיף את כל התלמידים החרדיים ,מאזן בין לימודי קודש ולימודי חול ובין תקצוב
ציבורי לאוטונומיה ,שוב אינו קיים .האיום הכפול עמו מתמודד משק הבית החרדי כרוך בחשש
מאבדן זהות חרדית וירידה דתית ,המאפיינת חוגים רחבים ,לצד תחושה של העדר הכנה
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מספקת לעולם העבודה ,השתכרות ופרנסה מתאימה .שתי השאלות קריטיות אולם הפחד
מאבדן הזהות החרדית גדול יותר והבדידות נוכח בגידת המנהיגות הנוכחית של החינוך העצמאי
גדולה.
ההורים החרדיים משוכנעים כי הזרעים של הירידה הדתית ואבדן הזהות החרדית אצל הבנים
נעוצים בכישלונות בלימודי הקודש בגיל צעיר .לפיכך ,משקיעים ההורים החרדיים באבחונים של
לקויות בהיקפים דומים לאלו של המעמד הבינוני הכלל ישראלי .במקביל ,מתפתחת תרבות של
חוגים המחזקים את לימודי החול בכלל ואת האנגלית בפרט .האמביבלנטיות הזו מובילה את
היזמים להציע מגוון פתרונות עם דגשים שונים ולהקים מוסדות למכביר.
חלק מתהליכי ההשתלבות של משקי הבית החרדים מקפלים בתוכם עמדות בלתי עקיבות כלפי
מעורבות המדינה בחינוך החרדי .כמי שמחזיקים בעמדות חרדיות כבסיס לזהותם ,חוששים
הורים חרדים מאבדן אוטונומיה מול המדינה אולם מנגד רוצים רגולציה גוברת במקומות רגישים
כמו שכר הלימוד ,תנאי העסקה של מורים ,ספרי לימוד ,שכר מנהלי מוסדות וקבלה לסמינרים.
הפנייה למשרד ואל המדינה נעשית מתוך אמביבלנטיות גדולה אולם מסמנת אמון גובר וקבלה
חלקית של הלגיטימיות של חינוך ציבורי .משרד החינוך עדיין לא פיתח מיומנות מספקת של
פעילות בשדה מורכב זה.
נושא רגיש במיוחד הוא השקיפות של מנהלי הגנים ,בתי הספר והת"תים בסוגיית תשלומי
הורים .העמותות אינן מתוקצבות בצורה המעודדת שיתוף הורים או דיווח אלמנטרי על סעיפי
הוצאה למשקי הבית החרדיים .במספר מקומות בארץ החלו להציב אתגר לעמותות באמצעות
הקהילה .כך ,בכמה ריכוזים חרדים ההורים תובעים לקבל פירוט ולדעת עבור אילו שירותים
שילמו כאשר ההוצאות הנלוות בסמינרים גבוהות במיוחד .אם המשרד יקבע קריטריונים
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לתשלומי הורים לכלל המגזרים ,ויתקצב את המוסדות בהתאם לדו"ח ביצוע ,יהיה הרבה יותר
קשה להעביר משאבים בין מוסדות של עמותות ללא פיקוח והדבר יבטיח כי התקצוב הנדיב של
המדינה יגיע כנדרש אל התלמדים החרדים .בשלב ראשון ,המשרד יכול לסייע ביצירת שקיפות
ובקרה פנים קהילתית על מוסדות המשרתים ציבוריים פתוחים יותר.
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כוח ההוראה החרדי
היקפו של כוח ההוראה החרדי הפעיל אינו ידוע .המידע המועט המצוי במשרד החינוך נוגע
בחינוך העצמאי ובמעיין החינוך התורני ,אשר אינם מקיפים את כלל החינוך החרדי .יתר על כן,
אפילו הנתונים על החינוך הממלכתי שנויים במחלוקת בהיקפים משמעותיים .המערכות
המופקדות על כוח אדם בהוראה אינן מטפלות ישירות במורים החרדיים אלא מעבירות תקציבים
לרשתות ולעמותות המשלמות את שכר המורים .מצב פגום זה מוביל לביטויים רבים של אי
לגאליזם ממנו סובלים המורים .מתוך החברה החרדית עולים רעיונות שונים להקמת ארגון יציג
של מורים חרדים ,העסקת מורים דרך הרשויות המקומיות החרדיות ותקצוב ישיר של שעות
הוראה לפי דיווח שעות ופרופיל .הסלידה מן הניצול של מנהלי עמותות את המורים החרדים
חוצה קווים פוליטיים.
מספר התיקים של מורים המועסקים בשתי הרשתות הגדולות מגיע כמעט ל 33,222-מורים
וגננות .הגננים (מלמדים בחיידר במוסדות הפטור והמוכר האחר) ,מגדילים את היקפי כוח
ההוראה .קבוצה זו מהווה כ 52%-מן החינוך היסודי החרדי .כך ,ניתן להעריך כי בחינוך היסודי
החרדי בכללו יש מעט פחות מ 02,222-מורים .מלמדים בת"תים אוחזים ביותר ממשרה ,אך
לעומת זאת המסגרות הכיתתיות קטנות יותר .הערכת היקף כוח ההוראה בעל יסודי מהווה
משימה מאוד מורכבת ,כיוון שבנים לומדים במסגרת ישיבה קטנה רק עד גיל  37ובסיומה
עוברים לישיבה גדולה ואילו בסמינרים מועסקות מורות רבות בחלקיות משרה .הכיתות
בסמינרים גדולות ומבנה הצוות בישיבה הקטנה שונה מאוד מזה של מערכת החינוך הציבורי.
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הערכה צנועה תגיע לכ 03,222-מלמדים ומורות בכל קבוצות הגיל .הנחה זו מחייבת אישוש על
ידי מפקד מורים בשלוש הרשויות המקומיות החרדיות במסגרת הקמת מרכזים להתפתחות
מקצועית של כוח ההוראה.
המורים במגזר החרדי נמצאים במלכוד משולש .משרה בחינוך מסמנת יציבות יחסית בשוק
עבודה קשה ולא מזמין לחרדים ,אולם השכר ותנאי העבודה לא תמיד נשמרים .פנייה לבתי דין
לעבודה עלולה לסמן פיטורין העטופים בעילה של איסור פנייה לערכאות .כך ,מגיעות מדי חודש
עשרות תלונות של מורים חרדים לאגף לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך ואין ביכולתו אלא
להפנות לבית הדין ולהאיר את המעמד המשפטי מבחינת הזכויות.
בשנים האחרונות התחזקה המגמה של פנייה מצד מורים וגננות חרדיים לבתי הדין לעבודה,
אולם ללא גיבוש או התחדשות ארגון פרופסיונאלי של מורים חרדים יהיה קשה לחולל מהפכה
בתחום זה .מלבד ראשי העמותות בחינוך הבנים וכמה מנהלי מוסדות ,קשה למצוא מתנגדים
להסדרה של תעסוקת כוח ההוראה החרדי בצורה שתבטיח זכויות ,פנסיה וגמול עבור
התפתחות מקצועית .היקפי החינוך החרדי ומספר משקי הבית בהם יש מורים יוצר מצב בו
הסדרת העסקת מורים על ידי הרשויות המקומיות החרדיות עשוי להביא להשפעות כלכליות
חיוביות החורגות מן ההיבטים החינוכיים אל שאלות חברתיות רחבות.
נושא העבודה המאורגנת של מורים חרדיים מורכב ביותר .חלק ניכר מן המימדים הלא חוקיים
שנותרו בחינוך החרדי ,לאחר עשורים של הסדרים מעוותים ,נוגע בשכר המורים וחישובו.
הרווחים או העודפים שמאפשרים את פרנסת ראשי המוסדות והעמותות באים ממקורות
חיצוניים כמו שכר לימוד או תרומות ,אולם גם משכר המורים ואופי הדיווח .יש גם מורים הנהנים
מאי הבהירות בתקצוב מוסדות החינוך החרדי ועובדים ביותר ממשרה בכמה מוסדות .חלק מן
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המלמדים בת"תים מקבלים מרכיבים של שכרם במזומן ללא דיווח .מורים בעלי תואר מקביל
לדוקטור ,אשר מושג בקלות עקב רשלנות של משרד החינוך ,נהנים ממעמד מיוחד בהסדרים
אלו .צורת הבדיקה והענקה של תארי מקביל (אקויולנט) לדוקטור לא היו עומדים מבחן משפטי,
קל וחומר תורני .יש בדברים משום עלבון למדינה כמו גם לכבודה של התורה.
משכורתו של מלמד מחושבת לפי שעה שבועית הנעה בין  322-3022שקל לחודש כאשר למורה
יש חמש שעות כאלה בת"ת אחד ופעמים רבות השלמה בת"ת אחר (סך כולל של חמש שעות
שבועיות אותם מלמדים כל יום וסה"כ  5222שקל מדווחים בחודש) .חלק מן השכר הנוסף עשוי
להתקבל מתוך הכספים של שכר הלימוד בגובה של  322דולר לחודש ,אותו משלמים ההורים,
עבור שעות נוספות מחוץ להסדרים של המדינה בתחום זה.
ישנם הבדלים גדולים במאפיינים של כוח ההוראה בין שכבות גיל ומגדר .בחינוך היסודי לבנות
יש מורות מבוגרות יחסית במשרה מלאה .הסטטוס שלהן גבוה והן נשארות בתפקיד עד
הפרישה ,על אף הביקורת שיש במשקי הבית החרדים על תופעה זו .בסמינרים התמונה שונה
כאשר נשים צעירות עובדות בחלקיות משרה בהוראה של תחומים שונים .המלמדים לרוב
עובדים בהיקף של משרה ואף למעלה מזה ורוכשים תעודת הוראה תוך כדי עבודה .לאחרונה יש
מעט מלמדים אשר מגיעים למקצוע ,מלכתחילה ,לאחר רכישת רישיון ותעודת מורה בכיר .יחד
עם זאת ,הכשרת גברים עדיין קצרה משל נשים .בסביבה של בית הספר החרדי מסתובבים גם
אנשי מקצוע בעבודה פרטנית לפי שעות בתחומי החינוך המיוחד וההוראה המתקנת .יועצות
חינוכיות עובדות במספר שעות מוגבל ,לפעמים במספר מוסדות.
המורה החרדית נוטה להשתלם ולהשתתף בתכניות התפתחות מקצועית .הדברים קשורים
בזהות הפדגוגית ,בעידוד מצד הסמינרים ובמרכיבים חברתיים נלווים של צורת פנאי במערכת
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דומסטית לוחצת .המלמד החרדי הפך ,גם כן ,מי שצורך תכניות הכשרה והתפתחות מקצועית
בהיקפים גדולים ופעמים רבות מאוד ללא גמול השתלמות .תופעה חדשה זו מקפלת בתוכה
פוטנציאל גדול של שיפור החינוך החרדי וחיזוק מעמד המלמדים.
כניסתם של חרדים לשוק העבודה והאקדימיזציה במוסדות ללימודים גבוהים עלולים לסמן ירידה
באיכות כוח ההוראה .בדומה לתהליכים שהתרחשו בחינוך הממלכתי ,מסמנת הפתיחה של
אלטרנטיבות תעסוקתיות לנשים פנייה למקצועות מכניסים יותר ובעלי סטטוס גבוה .עיצוב
מדיניות מורים חרדית מהווה אתגר משותף של החרדים והמדינה .הסדרה של תעסוקה פוגענית
ולקיחת "מעשר" או החזרת חלק משכר לגורם המעסיק היא נושא פלילי המחייב התמודדות
בהיבטי אכיפה תוקפניים .הנגע הרע של המעשר הלא חוקי חוזר ומופיע בעמותות המחוברות
אל מעיין החינוך התורני לאחר שכבר ביערו את המנהג הזה.
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הרשויות המקומיות החרדיות
תהליך שינוי פנים-חרדי ,אשר מאפיין גם את החינוך הכללי ,כרוך בהפיכתן של הרשויות
המקומיות שחקן בעל חשיבות הולכת וגוברת בעיצוב פני החינוך החרדי .בריכוזים חרדיים
מובהקים נוצרו מחלקות חינוך חרדי אשר פועלות באוטונומיה ,במקביל או בתוך אגפי חינוך
כלליים .גופים אלו תפשו את מקום הרשתות כגורם המרכזי הנענה לצרכים החינוכיים של משקי
הבית החרדיים .ברשויות בהן הרשות מקצועית נהנה התלמיד החרדי מגורם יציב המתווך את
הצרכים שלו אל מערכת החינוך הציבורי .במקומות בהם התהליך פוליטי יותר ,נפגעים
האינטרסים החינוכיים של משק הבית החרדי .כך ניתן לאתר ארבע צורות מיצוב של החינוך
החרדי ברשויות המקומיות:
הדגם המוצלח ביותר התפתח בחלק מן הערים החרדיות .הרשויות המקומיות ,כמי שמעניקות
שירותי חינוך ,נדרשו לשאלות של בינוי ותכנון .בלחצים שנוצרו נוכח הגידול הדמוגראפי החריג
מצאה עצמה הרשות מנהלת את משק המוסדות בהיבטים פיזיים במידת יכולתה .בהדרגה
התברר ההכרח להשפיע על פתיחת מוסדות חדשים כמו גם על מדיניות קליטה .ראשי הקהילה
והרבנים העניקו בדרך כלל לגיטימציה למחלקות החינוך .יש לסייג ולומר ,כי במקרים בהם
הרשות הייתה פחות חזקה המחירים למערכת החינוך היו כבדים .כאשר יש פערים בתפקוד של
מערכות חינוך בערים חרדיות מובהקות ,יש לתלות זאת לרוב במידת האוטונומיה והעצמה
שניתנת למנהלי מחלקות החינוך כמו גם בנטיות ואומץ ליבם של ראשי הערים .השאיפה של
המשרד צריכה להיות מכוונת למקסימום ציבוריות ואזוריות שכונתית במסגרות החינוך החרדי
ולבעלות עירונית על המבנים והקרקע .ככלל השלטון המקומי היא אבן היסוד של החינוך החרדי
הציבורי ויש להבטיח חיזוקה על חשבון כל שחקן אחר.
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מנהלי מחלקות חינוך ,כזרוע של ראשי ערים ,הצליחו גם בתחומים של פיתוח שירותים.
המנהלים הביאו אל הערים החרדיות פרויקטים לאומיים בתחום נוער בסיכון ,הגיל הרך ומעטפת
הרווחה של החינוך .בתהליך הדרגתי הפכו מנהלי המוסדות תלויים ,לא מעט ,ברצון הטוב של
מחלקות החינוך אשר בכוחן להניע תקציבים של כמה מיליוני שקלים בגמישות רבה .הרשויות
המקומיות החרדיות הפכו גם לגורם אשר נענה לצרכים אשר למוסדות אין די משאבים על מנת
לקדם .בזכות התקצוב של הרשות המקומית ,נמצאו פתרונות טובים יותר לתלמידי שילוב וחינוך
מיוחד .מהלך זה התאפשר גם מתוך הגמישות ההשקפתית שיש בערים החדשות ורמת החיכוך
הנמוכה עם ה"חוץ" המאיים.
המדינה ומשרד החינוך למדו כי במגוון נושאים ,החל בתעסוקה ,דרך רווחה וכלה בחינוך,
מסוגלת הרשות המקומית החרדית לנהל טוב יותר את הצרכים של הציבור החרדי ולספק
שירותים ממלכתיים מותאמים בהלימה לחוק ולאינטרס הציבורי .בתחום החינוך החליפו
הרשויות ,בעיני המדינה ,את רשתות החינוך בהרבה מאוד תחומים .החולשה הפדגוגית הגדולה
במיוחד של הרשתות הותירה ואקום אליו נכנסה הרשות המקומית בתחומים של הכשרת מורים,
התפתחות מקצועית ,הגיל הרך ולאחרונה גם בתכניות לימודים .הדגם של רשות חרדית חזקה
זוכה לתמיכה של הגראי"ל שטיינמן אשר ביטא מספר פעמים העדפה לחינוך חרדי עירוני ללא
העמותות ,הרשתות וראשי המוסדות הנחשבים מי שעושקים אברכים ומפעילים כוח בצורה
שרירותית .הערים החרדיות שיוקמו חייבות להיות ,מלכתחילה ,ציבוריות .משרד החינוך חייב
לפתח מדיניות החוסמת עמותות ועסקי חינוך לטובת המוניציפליזציה של החינוך החרדי לפי
צרכיו.
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הדגם השני של עבודת מחלקות חינוך התפתח בשני המטרופולינים החרדים של בני ברק
וירושלים .ערים אלו ,אשר מעניקות שירותי חינוך לכ 12%-מתלמידי המגזר החרדי ,מנוהלות,
למחצאין ,בדפוסים היסטוריים נוכח כוחם היחסי של השמרנים ואינטרסים מוסדיים בתוכו.
מבחינות רבות ,החינוך החרדי הציבורי בערים אלו מפגר אחרי הריכוזים החרדיים המובהקים.
הדברים כרוכים בתהליכים איטיים וקשים של שינוי והטמעה במערכת מרובת שחקנים וגדולה
במיוחד .המערכת החרדית בירושלים תמנה בקרוב  322,222תלמידים (ללא העדה החרדית)
ואילו בני ברק חצתה את הסף של  32,222תלמידים .את מקום האינטימיות הקהילתית ,בערים
אלו ,תופסת ההיסטוריה המבוזרת של החינוך החרדי בדורות האחרונים.
מגמות השינוי הכללי בחינוך החרדי מתעצבות בירושלים בצילו של המאבק על אופייה של העיר
ובסביבה פוליטית השקפתית בה השמרנים ואפילו העדה החרדית ממלאים תפקיד משמעותי.
יש משהו מנחם ומדכא כאחד בידיעה כי כך היו הדברים בדורות האחרונים ,בתקופת המנדט
והמדינה ואפילו במהלך המאה הקודמת לה ,עם כינונו של החינוך המודרני בעיר .בשורת החינוך
עלתה לירושלים מן הפריפריות החרדיות כאשר העיר התקשתה לקבל התאמות במערכת
החינוך ואף דחתה באלימות את "בית יעקב" עליו גאוותה היום.
מחלקת החינוך של עיריית בני ברק ,עיר החומרות ,עם ריבוי אינטרסים מוסדיים וחינוכיים
מתקשה ,גם כן ,להוביל את מדיניות החינוך בהקשרים של תכנון ופיתוח שירותים .יחד עם זאת,
הרשות הצליחה למצב עצמה כשחקן מרכזי בחיבור של פרויקטים לאומיים למוסדות החינוך.
מוטת ההשפעה והשונות בבני ברק ,בתוספת התרבות הפוליטית ,לא מאפשרים את הניהול
הכולל בנוסח של הערים החרדיות החדשות .הדברים ניכרים מאוד במטאפורה הכאובה של
יכולת הסדרה עירונית בנושא קבלת בנות לסמינרים  .מה שאפשר להשיג בסניף של סמינר גדול
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בעיר חרדית קשה מאוד במרכזים המטרופולינים החרדיים .בני ברק צועדת לפיכך למצב של
חוסר הלימה בין הפיתוח העירוני של שירותי רווחה ,תעסוקה ופיתוח כלכלי מצליחים ,לבין
מערכת בלתי יעילה וחסרת הכוונה מרכזית מעבר לנושאי בסיס בתחום החינוך .למצב זה תהיה
בטווח הארוך השלכה חינוכית כאשר מרכזיותה של העיר במונחי המעמד כבירת החינוך החרדי,
מסמנת הדרך ,תתכרסם מאוד.
הדגם השלישי של פעולת שלטון מקומי מתאר מחלקות או ממונה על חינוך חרדי בערים שאינן
חרדיות אולם יש בהן ריכוז גדול ,כמו אשדוד ובית שמש  .בריכוזים אלו ,עם למעלה מעשרים
אלף תלמידים חרדים בכל אחד ,מתנהל החינוך החרדי באמצעות מתווכים מול הרשות
בפרוייקטים לאומיים ובהקצאות עירוניות .ההתנהלות הזו מקשה מאד על ניהול המערכת וקידום
פעילות כלל חרדית .יחד עם זאת ,המחלקות או האגפים מסמנים ,בכל זאת ,מיסוד וסדר בתוך
ההתנהלות העירונית .פעמים רבות יקלעו המחלקות לעין הסערה הציבורית סביב הקמת מוסד
חדש בגבולות של הריכוז החרדי או כאשר יש העברה של מבנה מבית ספר חינוך ממלכתי
למוסד חרדי על רקע שינויים דמוגרפיים.
היכולת של הקהילות החרדיות בריכוזים חילוניים להתאחד סביב מנהיגות מקומית ,כמו גם
מסורת של פתיחות גבוהה יותר בפרפריה החרדית ,מסמנים את הפוטנציאל להסדרה של
החינוך החרדי במסגרת החינוך הציבורי .ההשתלבות של החינוך החרדי במערכות הציבוריות
לפי הצרכים של החרדים ייעשה בפריפריה החרדית ובערים החדשות ופחות בבני ברק וירושלים.
רמת הקונפליקט בישובים מסוג זה תושפע לא מעט מן האקלים הלאומי בהקשר יחסי חרדים –
חילוניים.
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הדגם הרביעי נוגע ביישובים קטנים כמו צפת או עיירות פיתוח דוגמת קריית גת ,בהם מתקיימים
יחסים אינטימיים יותר המאפיינים פוליטיקה מקומית .חלוקת המשאבים נעשית במסגרת
הפוליטיקה המקומית עם ממונים על החינוך החרדי אשר נהנים מאוטונומיה רחבה יחסית .הגיוון
הרב של זרמים בריכוזים קטנים הכולל חסידים וליטאים ,אשכנזים וספרדים ,בעלי תשובה
וברסלבים ,חב"ד ו"מתחזקים" ,מאורגן יחסית מול הרשות במסגרת מחלקות לחינוך חרדי.
המתח סביב החינוך בריכוזים אלו נמוך יחסית בהעדרם של סמינרים עם מדיניות קבלה נוקשה
או מערכות סלקטיביות בנוסח הבני-ברקי והירושלמי .יחד עם זאת ,יש איתותים רבים כי ברגע
בו לחוגים שונים יש מאסה של תלמידים המאפשרת התבדלות תתפרק הציבוריות החרדית
ורוחות רעות של גזענות וכיתתיות יתפרצו.
הגמישות בריכוזים החרדיים המעורבים בולטת בכניסה החלקה של מוסדות החינוך החרדי
לפרוייקטים לאומיים כמו "התחלה טובה" ,יישום דו"ח שמיד ,הצהרונים תוצר דו"ח טרכטנברג
ואפילו "עיר ללא אלימות" אשר קיבלה מימון מסויים מקרן של נוצרים ידידי ישראל .לא מפתיע
למצוא בישובים מסוג זה מורים משתתפים בפעילות של המשרד לפיתוח מקצועי ומימון של
הרשות לפעילויות חינוך ייחודיות עבור החרדים בשעות הפנאי .המימדים הציבוריים של החינוך
החרדי בערים מעורבות התפתחו בהדרגה מתוך הסדרה מורכבת של דפוסי עבודה .יחד עם
זאת ,בערים אחדות כמו פתח תקווה היה התהליך מלווה בקשיים והתנגדות ואילו בריכוזים
אחרים טרם התבססו צורות שיתוף פעולה די הצורך.
ככלל ,הרשויות המקומיות החרדיות בביתר עילית ,מודיעין עילית ובמידה מוגבלת אלעד ,הניחו
תשתית טובה למחלקות חינוך אשר משרתות את הציבור החרדי בסטנדרטים המתבקשים על
ידי משרד החינוך .באלעד יש לקוות כי הפוליטיקה המקומית לא תקלקל את השורה וכי רבני
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העיר יעניקו גיבוי להכרעות מקצועיות של מנהלי אגף החינוך בעיר .מצד משרד החינוך יש צורך
בגיבוי חזק יותר ברשות זו על רקע קשיים במבנה ובתשתית החינוכית של העיר במונחי
ציבוריות .בערים המעורבות עם ריכוזי החרדים יש לייסד מחלקות או אגפי חינוך אוטונומיים
ולאפשר להם להפוך לגוף המייצג את החינוך החרדי לגווניו ואת צרכי התלמידים הנמנים על
ציבור זה.
את כיווני הפעולה הנגזרים ביחס לשלטון המקומי כאבן יסוד בהסדרת המימדים הציבוריים ניתן
לסכם בכמה המלצות .החינוך החרדי בירושלים ובני ברק קשה במיוחד לניהול במונחים פנים
חרדיים .במונחים של מדיניות המשרד יש במקביל לציווי של "עשה טוב" גם הוראות של "סור
מרע" .במסגרת זו ,המדיניות צריכה להיות מכוונת לחיזוק האגפים לחינוך מבלי לתמוך בפעילות
המחזקת את המימדים הפנים מגזריים או המתבדלים.
בירושלים ,יש להחזיר את האוטונומיה של מנהל החינוך החרדי ולבטל את כפיפותו למנח"י.
המצב בו ראש מנח"י החילוני מופקד על כמעט  322,222ילדים חרדיים ,בשעה שהחינוך
הממלכתי בירושלים מונה כ 32,222-תלמידים בלבד ,אינו סביר .מצב זה נוח ,במובנים
מסויימים ,לפוליטיקאים חרדיים היכולים לתבוע שוויון בהקצאת קרקע אולם הוא רווי בחסרונות
לתלמידים החרדיים עצמם ומסמן עתיד בעייתי למערכת החינוך הממלכתית בעיר .הפרדה בין
החינוך החרדי לבין החינוך הממלכתי בירושלים היא אינטרס משותף של שתי הקהילות בעיר.
במסגרת זו יש להסדיר את העבודה של מנח"ח כחלק מן המחוז החרדי המוכר שאינו רשמי –
חרדים .שני קבין של עיוותים בניהול החינוך החרדי קיבלה ירושלים .האחד בדמות האנדרוגינוס
של מנח"י והשני במיזוגו של מנח"ח בתוכו.
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התחום המוניציפלי של ערים מעורבות מעלה בדרך כלל שלושה נושאים על סדר היום החינוכי
שבין החרדים לשאר האוכלוסיה בעיר .האחד נוגע לצורת הארגון .השני ,מתייחס אל חלוקת
מגרשים ובתי ספר באזורי גבול .השלישי קשור בצורות התקצוב .ביחסים שנוצרים בין המגזרים
בערים מעורבות ,פועלים החששות מהשתלטות חרדית במשולב עם היחסים הפוליטיים-
קואליציונים במועצות המקומיות.
בתנאים בהם החרדים עומדים להפוך רוב בישובים שונים באות לידי ביטוי מגמות צולבות .בבית
שמש ,למשל ,שואפת המנהיגות החרדית ,כמו גם ראש העיר להימנע מקונפליקטים ,תוך נכונות
להתפשר עם החינוך החילוני ומערכת החינוך הדתי-לאומי .באלעד ,נשמרים בדרך כלל האיזונים
בין תוספות המשאבים לחינוך החרדי לבין הצרכים של הציבור הדתי -לאומי – חרד"לי הנאחז
בעיר .בבני ברק ,לדוגמא ,המתח הסמוי סביב המאמץ הציוני דתי לאחוז במוסדות חינוך
כ"במוצבים"  -בשכונות מתחרדות ,יוצר קושי בתנאים בהם תלמידים חרדיים מצטופפים בתנאים
קשים תחת ראש עיר חרדי .מידת הצדק מחייבת את העברת המוסד לידי הרשות.
הרשויות החרדיות המקומיות ,כאמור ,פועלות על סמך תוכניות אב ,מקדמות פיתוח שירותים,
מסדירות תוכניות בינוי ואף מתקצבות באמצעות תקציבים ייעודיים את מוסדות החינוך בעיר.
ניהול הידע ,בתחומי החינוך ברשויות אלו מסודר יחסית .הערים ירושלים ובני ברק מתקשות
לנהל תוכנית מסודרת -בגלל בגלל היקפי האוכלוסיה הגדולים ,השונות והפוליטיזציה המאפיינות
אותן ,ובכל זאת ,יש בהן תוכניות פיתוח מסודרות ובירושלים אף מופיע מדי שנה שנתון המנח"ח
מעשה ידיו של מנהל חרדי מסור .הנתונים הנמצאים בידי עיריית ירושלים טובים אף מאלו
המצויים במשרד החינוך ובידי המחוז המוכר שאינו רשמי אף שהשפעתו של המנהל קטנה מאוד.
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העיר בית שמש ,אשר על פי התוכניות עתידה להיות אחת מהריכוזים החרדיים הגדולים
במדינה ,מצויה בפיגור רב בהעדר קשר בין מחלקת החינוך הנמצאת בידי הסיעה החילונית ,על
אף ההגמוניה החרדית בעיר .סגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך החרדי דואג כי חלוקת
המשאבים תתבצע על פי מפתח דמוגרפי ,אף שבתחומים מסויימים יש קיפוח של התלמידים
החרדיים .מצב של העדר אגף חינוך חרדי בעיר בה התלמידים החרדיים מהווים מעל שמונים
אחוז מכלל התלמידים בעיר אינו מקל על קביעת מדיניות עירונית בתחום החינוך.
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יזמי החינוך החרדי
שדה החינוך החרדי בעידן של שינוי ותסיסה רווי ביוזמות פרטיות .היזמים הצעירים פועלים
בתוך הוואקום שנוצר מהפיכתן של הרשתות לגוף פוליטי חלול וחסר זהות פדגוגית .חלקם
מונעים ממוטיבציות חינוכיות ,אחרים משלבים מענה לצרכים של ילדיהם עם פיתוח שירותים
לקהילה כולה .יש בקרב קבוצת היזמים מי שמחפשים אחר פרנסה תוך בנייה של מוסד חינוכי
או פעילות פדגוגית .זהו מאפיין כללי החורג מתחום החינוך וניכר גם בתעסוקה ,רווחה ,גיוס
לצה"ל ועוד.
היזמים הם בני הדור הצעיר ,אשר שוב אינו מבטל עצמו מפני המנהיגות הפוליטית הארצית .הם
חשים בנוח דווקא עם המנהיגות של הרשויות החרדיות או הפעילים של המגזר בחברה
האזרחית .את ההסכמה הרבנית הם מקבלים מרבנים מקומיים .כך ,ניתן למצוא אותם במגוון
תחומים כמו חינוך מיוחד ,נוער בסיכון ,הוראת השואה ,לימודי מוזיקה ,הכשרה מקצועית,
התפתחות מקצועית של מורים ,הקמת כפרי נוער ,ישיבות תיכוניות חרדיות ,עבודה בקרנות
וייסוד מסגרות חינוך.
משרד החינוך אוהד את היזמות החרדית הצעירה אולם מתקשה לתמוך בה בצורה גמישה
מספיק .המגזר השלישי הכללי מגייס את היזמים אולם נעזר בהם במסגרת המותירה אותם
בהתמחות סקטוריאלית .פעמים רבות נשחקים היזמים בין השעונים הלוחצים של המצוקות
החרדיות בחינוך לבין קצב העבודה האיטי של אישור פרוייקטים ופיתוח שירותים במגזר השלישי
ובממשלה .משרד החינוך אינו מצליח לנצל את הרוח של היזמות כגורם מקדם של החינוך
הציבורי ,לפי צרכי הקהילה ,אלא בשוליים .זאת על אף המאמץ לסייע והרצון הטוב מצד הדרגים
המקצועיים והפוליטיים.
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היזמים החדשים ,בחלקם הגדול ,בעלי השכלה אקדמית ,נמנים על אלפי הסטודנטים החרדים.
בתהליך הדרגתי בסיוע הג'ויינט ,האוניברסיטה העברית וקרן מנדל הם הופכים רשת חברתית –
פוליטית חזקה אשר לחלק ממנה יש הזדהות עם הערכים וההשראה של המעמד הבינוני החרדי
העולה .קבוצת היזמים ,כחלק ממעמד הביניים החרדי העולה ,מצוייה בקושי גדול בהקשר קבלת
הילדים למוסדות חינוך ,בעיקר סמינרים .מבחינה זו ,מסמן הניכור בין יזמים אלו לבין הממסד
החינוכי תרחיש עתידי של הקמת מסגרות חינוך חרדיות חדשות ופתוחות יותר .המנהיגות
הפוליטית של המפלגות החרדיות מחזרת אחרי היזמים והחרדים החדשים ,באיחור מסויים,
לאחר התגבשות אליטה חדשה וצעירה בתחומי החינוך ,הרווחה ,התעסוקה וחיילי השח"ר
בשירות הצבאי.
לצידם של היזמים החדשים ,עובדים המאכערים הישנים .המאכער הישן יהיה מחובר לרשת
חינוך ,ישתמש יותר בקשרים פוליטיים ,יעשה מניפולציות באמצעות קשר לגביר נדיב או רב
חשוב .לפעמים ממש ינהל חטיבה בתוך רשת .השיח של המאכער הישן ייסוב יותר על תקציבים
ותקנות ומעט מאוד בהקשר פדגוגי או בשפה של פיתוח שירותים חדשים .חלק מן המאכערים
הללו התרגל לפעול בצל החוק בתחום הדמדומים של האי-לגאליזם בחינוך .בשנה האחרונה
נחקרו כמה מהם במשטרה .רמת האמון של הציבור במאכער נמוכה מאוד ,כיוון שבניגוד ליזם
הם נתפסים כאנשים שבעים המתפרנסים מן הקהל .תפיסה ,מעצר והעמדה לדין של מאכערים
גוררת קורת רוח במגזר החרדי כיוון שיש קונסנזוס לפיו מדובר בגזל העובר לידי המאכער ובני
משפחתו ולא לטובת הציבור בחזקת להציל יקר מזולל.
האתוס העסקי בקרב חלק מן היזמים הוא חסם גדול מפני הגדלת הציבוריות בחינוך החרדי.
בהיעדר פיקוח מצד המדינה ,במהלך הדור האחרון ,פרחה יזמות חינוך המכונה "פרטית" במארג
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החינוך החרדי .עמותות חינוכיות עסקיות מסוג זה התפתחו בדגם כמעט אחיד .יזם זריז ,עתיר
קשרים ,זיהה לרוב נישה חינוכית וגייס משאבים .היה עליו לייסד מסגרת ללא סמל מוסד ולסבסד
אותה בשנים הראשונות עד קבלת הרישוי .במקביל הוא הפעיל קשרים פוליטיים על מנת לקבל
רישיון.
היזם העסקי גייס מורים ותלמידים ,הצמיח את המסגרת לפי כיתות ומאוחר יותר התפרש לפי
שכבות גיל ,מגדר ,חינוך מיוחד ועד הקמתו של כולל .בשלב זה הפכה העמותה הצנועה שהקים
מסגרת של מוסדות רבים המקבלת תרומות ,וגובה שכר לימוד אולם בעיקר נשענת על משאבים
ממלכתיים .המקורות הוזרמו בין המסגרות לפי הצורך ובני משפחה רבים החלו לשמש עובדי
העמותה ,בעיקר בתפקידי ניהול ופיקוח .בשפת החרדים "המאכער חיתן את הבנות".
בתודעת היזם ,המסגרת הפרטית אינה ציבורית כלל .הוא מדמה עצמו לבעל עסק שלקח
סיכונים ,השקיע מכשרונו ומרצו בעסק ועל כן אין הציבור או המדינה רשאים להתערב בשיקול
הדעת של קבלה למוסד ,אופי חלוקת המשאבים ,משכורות המורים והקמת ועד הורים ("ועד
טחורים" בשפת היזמים) .לפעמים יאמר מנהל המוסד כי ההורים לא השתתפו בסיכונים שנלקחו
בזמן בניית המוסד וכעת,בפריחתו ,אינם יכולים להיות שותפים .התעניינות של הורים בקשר בין
תשלומי שכר הלימוד לבין השירותים אותם מקבלים התלמידים נתפסים בעיני המאכער בגדר
כפיות טובה .הורה שאינו נותן אמון בעמותה "מוזמן" אחר כבוד למצוא מסגרת אחרת.
בעיני ההורים התמונה אחרת .יותר ויותר משקי בית תופסים את מסגרות החינוך כקבלן של
המדינה ,המעניק שירותי חינוך ציבורי מכספי משלם המיסים .בתנאים אלה מעוניינים הורים
רבים ,הנאנקים תחת עול שכר הלימוד ,בבקרה כלשהי על העמותות מצד המדינה .אולם
המציאות מולה ניצבים משקי הבית בהקשר העמותות אינה של חינוך ציבורי ,ואפילו לא של משק
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עסקי ,אלא של מונופולים עירוניים או קרטל ,אשר ביכולתו להעניש הורים המערערים על דגם
העמותות ולהרחיקם מרוב מוסדות החינוך ביישוב החרדי .צבירת הכוח הגדולה של ראשי
העמותות עתידה להביא רגולציה גוברת מצד המדינה ,יזמות נגדית של הורים נפגעים ויותר
מסגרות עירוניות כלל ישראליות.
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המערכת הפוליטית החרדית ותחום החינוך
בדומה לתחומים של תעסוקה ורווחה ,שואפים נציגי הציבור לייצג את מערכת החינוך החרדי
במונחי האינטרסים המגזריים .המורכבות והחלוקה הפנימית של הכוח במגזר החרדי אינם
מאפשרים לנציגי הציבור להתמודד עם בעיות היסוד של החינוך החרדי או אף לקבל תמונה
מהימנה על תהליכים ומגמות.
הקולות העולים משדה החינוך החרדי סותרים ,קצב השינוי דרמטי והשאלות המשפטיות
והתקציביות אינן מובנות מאליהן .זהו תוצר של תהליכים פנים חרדיים ,אולם גם תוצאה של
צורת העבודה של הממשלה וירידת החינוך העצמאי כגורם מארגן .הפוליטיקאים החרדים היו
יכולים להסמך על השלטון המקומי החרדי .אולם ,בדומה לציבור הכללי ,יש תחרות סמוייה בין
המנהיגות המוניציפאלית לפוליטיקאים ברמה הארצית .השחיקה במעמדה של "דעת תורה"
כמקור השראה כלל חרדי והמרתו בריבוי משיבים על בסיס קהילתי מקומי ,רופף את החישוקים
על העקרונות המוסכמים של החינוך החרדי בהיבט ההשקפתי.
הפוליטיקאים החרדיים עומדים מול שדה מורכב ללא הכוונה מספקת .הם נקרעים בין היזמים
הצעירים ,המציגים תמונה דינאמית ,לבין השמרנים החוששים מן השינויים .השמרנים מתארגנים
סביב חוגים ירושלמים היסטוריים ומחפשים אחר מנהיג שיעצב מחדש אלטרנטיבה חרדית
שמרנית בנוסח החזון אי"ש .לעת עתה ,הם מסתפקים בחוברות "קול החינוך" ו"המבצר"
הסוקרות בצורה ביקורתית ובשפה "בריסקאית" את ההשתלבות של התלמידים והמוסדות
החרדיים בחינוך הציבורי .פעמים רבות יתפסו השמרנים ,אשר אינם בקיאים בנתיבי החינוך
הציבורי ,לסייגים סמליים כמו הופעתו החיצונית של מתערב חיצוני או האיורים בספרי לימוד,
מבלי לעמוד על ההשלכות מרחיקות הלכת של הפעולה הממשלתית .רק מעטים מקרב
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המנהיגים ,בתוכם כמובן הגראי"ל שטיינמן ,מבינים לעומק את המהלכים ההיסטוריים ומתבוננים
עליהם ממעוף הציפור .להגמוניה של הרב שטיינמן עשויות להיות השלכות היסטוריות מרחיקות
לכת על החינוך החרדי ומידת הפתיחות שלו בהלימה לאינטרסים של הציבור החרדי ומדינת
ישראל .ככלל ,עמדתו מסמנת פתיחות סלקטיבית ,הכלה של כל זרמי החברה החרדית ,הכרה
בשוליים המתקשים ,הבנה של תהליכי הפרופסיונליזציה בחינוך ומאמץ ליצור ציבוריות חרדית.
העיקרון המנחה בכל השאלות נובע מעקרון השמירה על האוטונומיה של "החינוך הטהור".
התימרון בין הכרה מלכתחילה והסכמה "בדיעבד" ,הנכונות להיכפות בתחומים רגישים מבלי
להסכים להם מבחינה פורמאלית וניהול דפרנציאלי של מענים לפי תת-קבוצה או יישוב ,הם
ממאפייניה של מנהיגות זו .אם מנהיגותו של הרב שטיינמאן תפגש במדיניות נבונה וקבלת
החלטות מקצועית במשרד החינוך ,יכול להתעצב דגם של חינוך חרדי ציבורי נוח למשקי הבית
כמו גם למדינה.
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חלק ד' -מערכת החינוך החרדית :מוסדות מגדר ושכבות גיל
מערכת החינוך החרדי שונה ודומה לחינוך הציבורי של כלל ילדי ישראל .רק בחינה קפדנית של
מוסדות יכולה לבודד את מרכיבי החינוך המסורתי מתוך ההשפעות של החינוך הכללי .הפרק
הראשון בחלק זה יסקור את החינוך החרדי בקבוצות הגיל ולפי מגדר החל בגיל הרך דרך
החינוך היסוד וכלה בחינוך העל יסודי.
מערכת החינוך בגיל הרך

חלוקת אוכלוסיית ילדי הגנים במגזר היהודי

31.6%
ילדים חרדים
שאינם חרדים

95,000
ילדים

68.4%
205,000
ילדים

החינוך החרדי לבנים נפתח ,ללא קשר אל החינוך הציבורי ,כמערכת אוטונומית אשר מלווה את
הילד החרדי מגיל  1ועד הקבלה לישיבה הקטנה .מכאן ,כי מושגים כמו כיתה א' או ח' מתארים
בצורה לא שלמה את ההתקדמות בשנות הלימוד ואת דפוסי רכישת הידע והמיומנויות של
התלמיד .יחד עם זאת ,השוואה למבנה של החינוך הציבורי רלוונטי לחינוך הבנים החרדיים
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בשתי צורות .הראשונה ,נובעת מן החפיפה החלקית בין דרישות החינוך הציבורי לבין תכנית
לימודי החול של הת"תים .השניה קשורה בדרכי התקצוב הממלכתי של החינוך החרדי.
כך ,יש דואליות של שפה כמו גם של מערכת הלימודים והציפיות ממסגרות החינוך של הבנים
בגיל הרך .השפה הדואלית מצטרפת לטשטוש המושגים לתיאור המסגרות בתוכם חיידר ,ת"ת
גן או בית ספר ואפילו הכינויים השונים למלמד או לרב'ה .בחוגים שונים משמשים מושגים אלו
בערבוביה והמינוח אליו נדרש הדובר ינבע מן ההקשר של הדיון .כאשר מוסיפים לכך מעמד
משפטי תקציבי מורכב של מוכר שאינו רשמי ,מוכר אחר ופטור ,מתגלה שדה אשר מורכבות
הניהול שלו גדולה במיוחד .חלקים גדולים מחינוך הבנים החרדיים נמצא בתחומים אפורים
מבחינת נוכחות המדינה ובמונחים של אספקת שירותי חינוך ציבורי למגזר החרדי .התחזית
אותה שאף מסמך זה להציג לפיה אי סדרים ברשתות גני הילדים תתפרץ התגשמה עם מעצרו
של מנהל רשת גנים גדולה אשר נחשד בעבירות חמורות בהיקפים גדולים מאוד.
מטאפורה מייצגת של מסלול הלימודים השונה עולה מתוך שאלת המעבר לכיתה א' .כניסה
לכיתה א' בחינוך הכללי ובקרב בנות חרדיות מסמן מעבר משמעותי מאוד במחזור החיים של
הילד .מנגד ,בתלמודי התורה חרדיים האירוע המכונן נקשר דווקא בכניסה למסגרת הלימוד בגיל
שלוש ובמפגש המסורתי עם האותיות המתוקות כדבש והמלמד הקולט את הפעוט .בחוגים מעט
יותר מודרניים מציינים גם את הכניסה לכיתה א' כנקודת ציון אך לא כמעבר משמעותי .הדברים
אינם אמורים רק בהקשר הטקסי ,אלא מקרינים כמובן על נושאים חשובים כמו מעמד לימודי
החול ,אופן רכישת שפה ,הבנת הנקרא ועוד מגוון נושאים פדגוגיים.
במישור של ארגון מערכת החינוך לילד החרדי ,כמעט כל תלמוד תורה או חיידר חייב לקיים
מסגרת לגיל הגן על מנת שישמש כמוסד מזין .קשה למצוא ,בחינוך הבנים החרדיים ,תלמוד
][110

Agora Policyאגורא מדיניות

תורה אשר נפתח בכיתה א' כבית ספר .להיפך ,כל יזם חינוכי או עמותה יפתחו תלמוד תורה
צומח ,בכיתות אשר יוגדרו מבחינה תקציבית ומנהלית מול המדינה במונחי 'גן' .במקביל ,ישנם
גם גנים עירוניים וכאלו המופעלים על ידי עמותות גדולות המתמחות בגיל הגן המוקמים לרוב על
בסיס שכונתי .החסידויות הגדולות מקיימות גנים של הקהילה אשר אליהם נשלחים ילדים מחוץ
לריכוזי הקהילה .חסידים של אחת מן החסידויות הקטנות והבינוניות עשויות לשלוח את ילדיהם
למסגרת כלל חסידית .ממנה יעברו הילדים לת"ת  ,כל אחד לפי השתייכות משק הבית.
מושג ה"גן" מול ה"חיידר" יכול להיות מוגדר במונחי פונקציות .החיידר מתאר את הסוציאליזציה
הדתית ואילו הכינוי גן מתאר את המסגרת המלווה את הילד בגיל הרך .בעבר סימלו המושגים
הבדלים בכוח האדם המטפל בילד .בשעה שבגנים היו נוכחות גננות ,בחיידר היה רק רב'ה או
מלמד .ההבדל סימן שמרנות מול פתיחות .השמרנים תארו את הגננות כדמות נשית אשר פוגמת
בחינוך הטהור.

בתהליך פרופסיונאליזציה הדרגתי ,משולב במאפיינים של משק העבודה

החינוכי החרדי ,הפכה ההתנגדות לגננות נחלתם הכמעט בלעדית של קנאי ירושלים כפי שעולה
מן הפשקוולים העונתיים בנושא זה ברחובות שכונת גאולה.
הכרעותיו של הרב שטיינמן מייצגות היטב את ההכרה בערך של גננות במסגרות החינוך לגיל
הרך אצל הבנים .לפני מספר שנים ,הגן הרב בפומבי על מנהל תלמוד תורה שהעסיק גננות
והסביר את החשיבות של המגע והתמיכה של הגננת .בתשובה על החשש לצניעות במגע עם
ילדים בני ארבע והשוואה למוסד ליטאי שמרני וייחודי (תשב"ר בני ברק) השיב בשאלה "האם כל
השאר בסדר אצלכם ?" והוסיף על כך את העקיצה "כל אחד ישמור בביתו" ,רמז עבה לבעיות
של חמורות יותר של צניעות בהליכות חלק ממשקי הבית החרדיים .דבריו של הגראי"ל שטיינמן
עוררו הד חזק בציבור החרדי ונתנו אישור למגמה של כניסת גננות בגילאים הנמוכים .בציבור
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הליטאי ,עליו נמנות אלפי מורות ,הושלמה חזרתן של הגננות למסגרות הגיל הרך של הבנים
לאחר הנהייה למוסדות פטור אולם יש עדיין חסמים עקב האליטיזם השמרני ,לכאורה ,בחלק מן
המוסדות.
בחסידיות רבות מקובל עדיין להעדיף גברים המשמשים כמלמדים ,על תקן גננת בגיל הרך ,אולם
בקרב אחת משלוש החסידויות הגדולות החלו לקלוט גננות .קליטת הגננות התחייבה ,בין
השאר ,משום ההכרח והתמריץ לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים .השינוי התרחש לרוב על פני
זמן עם מגוון התאמות של חלוקת מרחב הגן והקטנת החיכוך בין המלמדים לבין הגננות לכדי
מינימום .למשאבים הנלווים לשילוב הייתה השפעה ניכרת על הפתיחות כלפי החינוך המיוחד
ומתוך כך אל פדגוגיה מפותחת יותר.
פעילות החיידר או גן הילדים החרדי מבוססת על הקניית מיומנות קריאה בשיטה הפונטית כאשר
הילד משנן א' קמוצה ָאה' ,ועובר כך על כל האותיות .שיטה מסורתית זו ,התבססה עם ספרו של
משה חיים חעשין "המסורת השלם" שכונה בשמות שונים ונפוץ גם בריכוזים חרדיים בעולם.
בתוך תקופה של שנתיים ,הקרויות "מכינה א"ו"מכינה ב" ,צריך הילד להיות מוכן בגיל חמש
"למקרא" כמאמר חז"ל .במהלך ההיסטוריה של החינוך החרדי היו תקופות בהן הדגישו את
ההכנה של בן חמש למקרא בעוד בתקופות אחרות הקפידו פחות על מתווה הקריאה המסורתי
ושילבו בגנים פונקציות אחרות.
בחינוך החרדי בישראל יש כמה מגמות בהקשר זה .מחד גיסא ,הורים ,גננות ומלמדים מזהים
את הצרכים וקצב הלימוד השונה של ילדים בגיל הרך .מאידך גיסא ,עולה דרישה להדגיש את
הקריאה כמעין חזרה אל היסודות כפי שמשתקף בשיטות זילבמן וזכרו המבוססות על שינון רב.
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הגן החרדי משקף ,אם כן ,מגמות מונוגדות היוצרות מגוון של גנים והרכבים שונים של כוח
הוראה.
אם נתבונן על ה"בוגר הראוי" של החיידר או הגן באמצעות תכנית הלימודים ,המוצגת להורים,
נקבל תמונה המשלבת לימוד קריאה ברוח החינוך החרדי הקהילתי בשילוב מוטיבים של גן
מסורתי כללי .בגיל שלוש יעסקו בדרך כלל הילדים בהכרת האותיות והתנועות כאשר החלקים
האחרים של תכנית הלימודים יוקדשו לפרשת השבוע ,תפילה ,מחזור החגים והעונות .בהשפעת
הגנים של הבנות ,יתנסו הילדים במשחק עם חומרים וביצירה .בשנה השנייה של הגן ילמדו
הילדים לחבר הברות למילים מתוך מגמה להביא להבנת הנקרא.
הגנים הפתוחים לבנים מתקרבים לדגם של גני הבנות החרדיות ,כאשר המלמד נכנס ללמד
בעיקר בקבוצות לקריאה .הזמן בו ידרש כל ילד לרכוש קריאה יהיה בהיקף של שעה ומחצה
ביום .בחלק מן הגנים נוצרה מציאות של כוח אדם משולב בו יש גננת ,רב'ה וסייעת .בתחום
האפור בין המקצועות נכנסות תכניות נייטרליות של "כישורי שפה" אשר עליהן מופקדות הגננות
אולם יש בהן חפיפה מסויימת לעבודת המלמד .במובנים רבים ,הגן החרדי חזק יותר
פרופסיונאלית מן הגן הכללי.
עדות לתבונה ולרגישות בסביבה פדגוגית מורכבת יש בעובדה שבמסגרת התכניות להקניית
כישורי שפה ,דאג משרד החינוך לחשוף את המלמדים לתוכנית .בחוגי מלמדים חסידיים בולטת
מגמה לתלות את השיטה המזוהה עם הזיכרון "א קמץ ָאה" בהיבטים דתיים של קדושה ,כמו גם
בשימור מסורת תרבותית ,כאשר הצליל הקולקטיבי שיוצא מן החיידר הוא מאפיין קהילתי
מובהק ,ברוח "הבל פיהם של תשב"ר" .בגרסאות אחרות הוא כרוך בשיר "אויפן פריפעטשיק"
המוכר גם בביצועים נוסטלגיים על החברה היהודית ובו מתואר החיידר בצורה אידילית .השפעות
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העומק של שיטת "טייטש" עדיין מעצבות את הנחות היסוד של הוראת הנקרא .יחד עם זאת,
נעשה שימוש הולך וגובר בידע מדעי מתחומי הוראת הנקרא על מנת לשפר את השיטה
המסורתית ולהתמודד עם החולשה הפוטנציאלית שלה בהבנת הנקרא.
בהקשר ההתפתחותי יעסקו הגננות בפיתוח החשיבה ,שיפור מוטוריקה והעשרת השפה .בגיל
חמש מצפים כי הילד יגיע לקריאה רהוטה עם שליטה בכתב וביטוי בעל פה כמו גם בתרגילי
חשבון בסיסיים .במהלך תקופת הגן ייחשף הילד בהדרגה להלכות שונות וישמע לקח ומוסר.
ישנה אירוניה רבה בדמיון שבין גני ילדים אלו לבין המטרות של ה"חדר המתוקן" ,במאה ה,36-
ממנו צמח החינוך העברי .בגן החסידי ,יציינו אירועים של החסידות במחזור הגן .ההבדל בין גן
חסידי לשאר הגנים יהיה קשור בציון של תאריכים אלו ,בהומוגניות הקהילתית ובנוכחות הבולטת
יותר של מלמדים.
בקרב הקנאים בירושלים ,ובריכוזים בבית שמש ובביתר עילית ,יש חיידרים אחדים במתכונת
הישנה ללא גננות .בגנים אלו יש גם שרידים אחרונים של פרקטיקות ענישה אלימות של ילדים
והורים ללא מודעות לצרכים של ילדיהם .סוג גן אחר שהולך ונעלם במרכזים החרדיים
המובהקים ,בנוי בדגם של גני "אגודת ישראל" הקלאסיים .גנים שכונתיים אלו דמו לאלו של
הממלכתי דתי והיו פתוחים יותר .הם כוונו לת"ת כלל ציבוריים בנוסח "רזילי" ואחרים בבני ברק.
הגנים הללו היו חרדים ציבוריים ,אולם הם נחשבים פחות מקובלים בהשוואה לגן הממוצע היום.
סוגיית כוח האדם בגיל הרך ובגנים במגזר החרדי מצויה בעיצומו של שינוי במהלך שני העשורים
האחרונים .בעבר נשלחו אל החיידרים גברים חסידיים עם סטטוס למדני נמוך אשר חיפשו אחר
פרנסה נוחה .רובם היו ללא הכשרה כלשהי ולעיתים בעלי מקצוע נוסף .בשוליים היו מקרים של

][114

Agora Policyאגורא מדיניות

אלימות כלפי ילדים בנוסח הדימוי ההיסטורי המסורתי של המלמד או הרב'ה .בשנים האחרונות
עבר החינוך בגיל הרך של הבנים פרופסיונליזציה מואצת מכמה סיבות:
 .3הכרה גוברת באי ההתאמה של שיטת לימוד הקריאה לכל סוגי הילדים.
 .0כניסת מקצועות השיפור האנושי בתוכם חינוך מיוחד והוראה מתקנת.
 .1תכניות ראשונות של מכון אחי"ה להכשרת מלמדים בגיל הרך כמו גם הפעלה של תכניות
איתור.
 .1תביעה גוברת של הורים לשיפור ההוראה בהקשר של הבנת הנקרא לקראת כיתה א'.
חידוש משמעותי במיוחד בגן החרדי נוגע במעבר לטיפול פרטני בילדים .הסיבה להתפתחות זו
נעוצה בחשש גדול במיוחד של ההורים מקשיים של ילדיהם ומחוסר זיהוי של לקויות למידה.
תהליך זה כרוך בתפיסה מכוננת לפיה אחוז הנשירה הגבוה בחינוך החרדי של הבנים בגיל
העשרה ,ראשיתו בלקויות למידה בגיל הרך .מסיבה זו ישנו ביקוש גדול במיוחד לאבחונים .משק
החינוך החרדי וריבוי המשתלמים בהוראה מתקנת וחינוך מיוחד הוליד שיח פדגוגי מפותח
בנושא .שיח זה מועצם בשל היציאה של אלפי בנות בוגרות סמינרים עם תעודת הוראה ,מדי
שנה ,לתוך הקהילה .תופעה המקפלת בתוכה הורות תובענית ורגישה כלפי סוגיות אלו.
התהליכים של שיפור כוח ההוראה החרדי בגיל הרך בהקשר לקויות למידה ובחינוך מיוחד טרם
הושלמו .בחלקים שמרניים ,במסגרות חסידויות סגורות ובקבוצות חלשות עדיין ניתן לזהות
מוסדות בנוסח שהתקיים לפני שנות דור אולם המגמה בלתי הפיכה .כך ,בתהליך הדרגתי,
משתנה הגן החרדי לבנים והופך למסגרת של הגיל הרך עם מטרות קהילתיות פדגוגיות נלוות
שוות ערך .המבחן המשמעותי ביותר עבור מערכת החינוך הציבורי כמו גם החברה החרדית
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יהיה ביצירת פרופסייה חדשה של גיל רך חרדי וביצירתו של מרחב בו יוכלו לפעול כמה גישות
מקצועיות וכוח הוראה מגוון.
במידה רבה ניתן לומר כי יש הקרנה של החינוך המיוחד החרדי המתפתח סביב טיפול בלקויות
הלמידה על הגנים בכלל .מתוך מודעות ללקויות צומחת הכרה במורכבות של הפדגוגיה בגיל
הרך  .החדירה של שינויים בפדגוגיה מחלחלת מן החינוך המיוחד אל שאר ילדי הגן .מנהל מכון
אחיה ,לשעבר ,הגדיר זאת במונחים של איכות כוח ההוראה כאשר ציין כי "מי שמתמחה בחינוך
מיוחד יהיה עירני כלפי שאלות של דידקטיקה ופדגוגיה".
כניסתן של שתי תכניות למרחב של החינוך לגיל הרך ,מסמנות את השינוי במודעות של משקי
הבית החרדי .תוכנית אחת היא "חצר פעילה" ,המכשירה מלמדים לזהות לקויות וקשיים רגשיים
של ילדים .השנייה" ,מעגן אחיה" ,מזהה לקויות למידה ומציעה התערבות במקרה הצורך.
במקביל ,התגברה המודעות לערך של ההתנסות של הילדים בגיל הרך במשחק ויצירה .לצורך
כך הוצאו לאור מדריכים ,ספרות הפעלה וערכות אשר בעבר היו נחלת גני בית יעקב לבנות
וכיתות נמוכות בבתי הספר .בריכוזים החרדיים יש חנויות רבות המציעות עזרים להפעלה כאשר
בעבר רק בבני ברק וירושלים היו גופים אשר הכינו חומרים לגנים .השוק גדל עד כדי כך,
שמנהלי החנויות הוותיקות קובלים על התחרות הקשה שנתפתחה.
כלכלת הגיל הרך החרדי המפותחת באה לידי ביטוי בהוצאה גדולה של הורים על שכר לימוד,
בהיקף של מאה דולר לחודש לילד ,כאשר בתנאים אלו ישנן תביעות לדיווח ומתן שירות .מנהגים
מסורתיים כמו הענקת מעטפה למלמד כמשלוח מנות בפורים הולכים ונעלמים ,כאשר החוזה עם
הגן הופך מקצועי ועסקי יותר" .השוונץ מלמד" הולך ונעלם ומעמדו של איש המקצוע בגן
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מתחזק .הגננת ,בדומה ,שוב אינה בתחתית סולם ההוראה והעניין של בוגרות הסמינרים של
בית יעקב.
הבחירה בצוות ההוראה של הגן נעשה על ידי הבעלות או העמותה המפעילה את הגן .בדרך כלל
אין תביעות לרשיונות הוראה ,כאשר המצב בפועל הוא שהגננות מוסמכות ולמלמדים ,לעומתן,
לא תמיד יש הכשרה .המכונים המסורתיים למורים לא קיימו התמחות לגיל הרך ולא הפעילו
תכניות התפתחות מקצועית .מכון אחיה ועמותות של מלמדים זיהו בשנים האחרונות את
השאיפות של המלמדים להתמקצע והציעו תכניות עם קרדיטציה בעייתית ללא גמול כלשהו.
התחרות בין הגנים וציפיות הורים האיצו תהליך זה .בהיבט הפורמאלי יש לכל צוותי ההוראה
תיקים במשרד החינוך ובשנים האחרונות עליהם לספק תעודת יושר עקב מקרים ,לא מעטים,
של פגיעת מלמדים בילדים.
שיעור ההשתתפות של נשים חרדיות בשוק העבודה מגיע לכדי  .32%בתנאים אלו ,התפתחו
מסגרות אשר לא היו מקובלות במגזר החרדי בעבר ובתוכן משפחתונים ומעונות של התמ"ת.
בדומה לציבור הכללי ,גם החרדים מעוניינים בשיפור האיכות של מסגרות אלו מבחינת כוח
האדם ,ותוכנית העבודה ,כמו גם במונחי העלות הגבוהה .מסגרות אלו מתאפיינות בדמיון
למסגרות של הציבור הכללי ואין זה מפתיע שתוכנית "התחלה טובה" אשר שאפה לכונן מהלך
התמקצעות במסגרות הגיל הרך המוקדם ,כוונה גם ל Pilot -בערים וריכוזים חרדיים.
יישום המלצות דו"ח טרכטנברג בנוגע לצהרונים כ pilot -בישובים בדירוג כלכלי חברתי נמוך
הביאו להקצאה גדולה למגזר החרדי .תהליך קבלת ההחלטות בנושא משמש אינדיקציה לגישה
המשתנה של הציבור החרדי כלפי מערכת החינוך בכלל והגיל הרך בפרט .עיצוב התוכנית למגזר
החרדי התאפשרה עקב קונסנזוס נדיר בין משרד האוצר לבין המנהיגות הפוליטית החרדית
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ולפיה יש למנוע את כניסתן של עשרות עמותות חרדיות קטנות למכרז .ההנחה המשותפת היתה
שאיכות השירות תהיה נמוכה ,הצוות החינוכי לא יקבל את שכרו וכמה משפחות של מפעילי
עמותות "יחליפו ג'יפים" ,כמאמר אחד ממנהיגי הציבור החרדי.
מעורבות הורים חרדיים איננה רק גורם מדרבן להתמקצעות אלא נוגעת ,לא פעם ,בהתבדלות
לפי זהות .ההבדלים בין גנים חסידיים לסוגיהם ,ליטאים וספרדים אינו גדול .בעבר הגנים היו
שכונתיים והטרוגניים יותר ,כאשר החסידויות הגדולות קיימו מערכות קהילתיות מובהקות.
ההתבדלות נוגעת בפוליטיקה של זהות ,ובתפיסה לפיה גורלו הדתי של הילד נקבע בגיל צעיר
מאוד ,כמו גם בקשר בין הגנים לבין תלמודי התורה בגיל מאוחר יותר .חלק מן הרשויות
המקומיות החרדיות נאבקות על מנת לשמור על האופי ההטרוגני של הגנים כפי שנעשה בבני
ברק וביתר עילית .מנגד הורים ,פעמים רבות ליטאים ,יפעילו לחץ לסלקציה של הילדים לפי
מעמד האב כאברך או עובד ,דפוסי לבוש האם וכיו"ב .עשרות הגנים ביידיש הפכו להיות ,בדומה
לבתי ספר ייחודיים במגזר הכללי ,אמצעי התבדלות נוח אף שיש גם ספרדים השואפים להתקבל
לגנים אלו מתוך אמונה שיש בהם יותר "פרום" (פרומקייט כביטוי של הקפדה וגבולות חרדיים
נוקשים יותר) .יש אכזריות רבה בלחץ על משקי בית צעירים ובחווית הדחייה של פעוט חרדי
ממסגרת חינוך .הגנים ,כערוץ של התבדלות ותיוג פנים קהילתי ,מקפלים בתוכם מחירים כבדים
לא רק למשקי הבית הדחויים אלא יובילו בטווח הארוך ליציאה גדולה מגדרי הקהילה החרדית.
מתנגדי החלוקות בגיל הרך על בסיס זהות נעזרים לעיתים במושג “גיל הפרום” כדי לנסות להגן
על הקהילה מפני ההתבדלות הכיתתית חינוכית .בדיקה של הגנים ביידיש מגלה כי בחלקם
שולטת העברית ,כאשר היידיש היא שפה משנית בלבד .רק בחוגים של העדה והירושלמערים
יש גנים שהיידיש שלטת בהם "ממאש" .בריכוזים החסידיים בעולם מעמד היידיש נבנה מחדש
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מתוך רצון לשמירה על לכידות חברתית ,רציפות תרבותית והפרדה אקולוגית .בישראל מימדים
אלה חלשים ,אם כי ,יש מאמץ לשמור על השפה ולעיתים אף לפצות על שינוי אורחות חיים
בתחומים אחרים על ידי חזרה ,לכאורה  ,לדגם ראשוני.
בדומה לציבור הכללי ,יש בשדה הגיל הרך החרדי שחקנים רבים .בתוכם קבוצות זהות מובהקות
כמו החסידויות או קהילות עם מבנה דומה ,לצד עמותות של מוסד אחד עם מאפיין פדגוגי ייחודי.
בנוסף ,פועלות רשתות על בסיס כמו-עסקי ולצידן עמותות בינוניות בכמה ריכוזים עם דגש
ייחודי .קריסתה של רשת גני "אגודת ישראל" ותכניות ההבראה חשפו את התרבות של ניהול
משק חינוך הגיל הרך במגזר החרדי וקבעו תקדים של פנייה למערכות חוץ קהילתיות
וממלכתיות בענייני שכר עבודה .מעצרו של מפעיל גנים גדול בחשד להונאה בהיקפים של
עשרות מיליוני שקלים והטיפול בענינו בחזקת "יראו ויראו" מסמנים ,אולי ,הסדרה גוברת של
נושא הגנים מכיוונים שונים ,אולם ללא טיפול רציף בסוגיית הרישום הכוזב ,יתמתן מאוד הרושם
של ארוע פלילי זה.
גני הילדים של הבנות החרדיות הומוגניים הרבה יותר והדמיון שלהם למערכת הכללית גדול.
הילדות תלמדנה מעט לימודי תפילה ,דינים וסיפורי מוסר אולם רוב הפעילות תהיה בדגם הגן
המסורתי הכללי .כוח האדם בגן החרדי של הבנות יהיה מיומן בפדגוגיה של הגיל הרך ,עקב
ההתמחות של הסמינרים בתחומים רבים ואופי הסטאז' .מנהלת הגן תהיה הגננת ,אולם מעליה
יעמוד לא פעם גבר ראש העמותה המפעילה .שיקול הדעת בכל הנוגע לתכנית החינוכית יהיה
בידי הגננת אולם יש גם מצבים בהם צפוייה התערבות של העמותה .הגננות יהיו לרוב
אשכנזיות ,גם במסגרות בהן יש ילדות ספרדיות רבות ,כמעט ולא תמצא גננת ספרדייה על ילדים
אשכנזים .לא יהיה נדיר למצוא גם מודעה לפיה דרושה "גננת ליטאית".
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מנהל העמותה ועוזריו יהנו משכר גבוה ,סמלי סטטוס שונים ועוצמה רבה לקבוע האם ילדה
מתאימה למסגרת ,אם לאו ,מבחינת משק הבית .הרבה רוע ,רכילות וניצול לרעה של הכוח הזה
כלפי ילדות בנות ארבע ומשפחותיהן יבוא מצידם של מנהלי הרשתות .מי שמנסים לסייע למשקי
בית שבנותיהן נדחות ,ישמעו רמיזות על צניעותה של האם ,או טענה לפיה האב הופיע בחולצה
תכלת או במדים כאשר הוציא את אחות הילדה מן הגן .באחת הערים החרדיות הוסברה דחייתה
של ילדה בשמועה מופרכת על השתתפות הוריה החסידים בפעילות דומה לזו של הפרנקיסטים
במחצית המאה הי"ח.
ההתחדשות הפדגוגית והמהפכה הפרופסיונאלית בגיל הרך החרדי מונעת על ידי גורמים שונים,
אולם זכתה לדחיפה חזקה מתוך היישום של דו"ח שמיד או בשמו הרשמי "התכנית הלאומית
לילדים ונוער בסיכון" יישומו של דו"ח שמיד במגזר החרדי השפיע לטובה על השדה של הגיל
הרך ,על מעמד הרשויות המקומיות החרדיות והתקבלות משרדי הממשלה בקרב החרדים.
התבוננות בפרפסקטיבה של קביעת מדיניות חושפת כי המענה לאתגר של ניהול שונות ברמת
מצוי בשלטון המקומי החרדי .אוכלוסיית הגנים מלמדת ,גם ,על ההתפרסות העתידית של
החינוך החרדי וחושפת עד כמה הגיל הרך החרדי יהיה חלק מאתגרי החינוך של רשויות לא
חרדיות ,כמו גם של משרד החינוך והאגף הקדם יסודי במשרד.
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גני ילדים חרדיים  -ריכוזים

375, 31%

ירושלים
בני ברק
בית שמש

734; 38%

, 22%

265

מודיעין עילית
אלעד
ביתר עילית
אשדוד
שאר הארץ

142, 12%
87 , 7%

126, 10%

10%

122,

97, 8%

 ישנם  2948גנים חרדיים  09% -מסך הגנים בישראל ()6750 2024 -גנים בריכוזים ()60%
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מספר ילדים חרדים בגני ילדים

14,000
10,500
4,000

4,200

4,300

ביתר
עילית

אשדוד

אלעד

4,800

בית
שמש

5,700

מודיעין
עילית

בני ברק

ירושלים

המספרים האבסולוטיים ,בריכוזים חרדיים מובהקים ,מאפשרים מדיניות כוללת ויצירת התמחות
בשדה אשר אינו רווי חיכוכים בנוסח המלווה את החינוך היסודי .ההיקפים הגדולים מקפלים
פוטנציאל למדיניות עירונית כוללת אשר תשרת את ההסדרה של שלבי החינוך מאוחר יותר
ותתרום לשיפור ההקצאה של משאבים ותכניות במגזר החרדי .ההתנסות ביישום דו"ח שמיד
מלמדת על האפשרויות הרבות של ניהול טוב יותר של החינוך לגיל הרך החרדי.
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ערים עם  +02גנים חרדיים
 בטבלה זו 322 :גנים  25% -מהסךהכללי
  60%מהגנים בריכוזי החרדים  03%מהגנים בריכוזים קטנים/ישוביםבודדים
56

21

22

24

25

26

26

29

35

36

בערים מעורבות ,עם היקפים גדלים של חינוך החרדי ,נוצרה מאסה של גנים אשר יכולה לשמש
נקודת פתיחה להסדרה והשתלבות של החינוך החרדי במרקם העירוני לפי צרכי הציבור בכלל
ומשקי הבית החרדיים בפרט.
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מערכת החינוך החרדית בבתי הספר היסודיים
חינוך יסודי בנים
מבוא ונתונים
החינוך החרדי היסודי מונה כמעט  12%מקרב היהודים הלומדים בשכבת הגיל  .נתון זה מסמן
את האתגר הגדול של הסדרה והשתלבות החינוך החרדי במערכת הציבורית לפי צרכי התלמיד
החרדי והחובות של המדינה .החינוך החרדי היסודי גדול מזה הממלכתי דתי ב 32%-ואינו נהנה
מרמת האוטונומיה או המיסוד להם זוכה החמ"ד אשר מופקד על דגם המאזן בין ציבוריות לבין
אוטונומיה של קבוצת זהות.

חינוך יסודי במגזר היהודי -נתוני 2010
סה"כ 652,000

29%
חרדי
ממ"ד
ממלכתי

189,000
תלמידים
19%
124,000
תלמידים
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הדיון ומיפוי חינוך הבנים בגיל היסודי במגזר החרדי הוא הנושא החשוב ביותר בכל ההקשרים
של מדיניות החינוך והצרכים של משק הבית החרדי .חינוך הבנות ,לעומתו ,אינו נושא לחילוקי
דעות משפטיים או חברתיים מעבר להקשרים של אפליה ומדיניות קבלה .החינוך העל-יסודי של
הבנים נחלק לשתי קטגוריות :האחת קהילתית אוטונומית בדמות הישיבה הקטנה ואילו השנייה
מוסכמת בדרך כלל סביב קומץ ישיבות תיכוניות חרדיות ,פתרונות לנוער נושר או כזה שאינו
מתאים למסגרת הלימוד הישיבתית .המרחב הקשה והחשוב ביותר ,בהקשר עיצוב החינוך
החרדי ,נותר בלימוד בתלמודי תורה כמסגרות חרדיות לחינוך יסודי.

חינוך חרדי יסודי
סה"כ 284,222
החינוך העצמאי
מעיין החינוך
התורני
פטור

33,200,
18%
79,000,
43%

41,800,
23%

מוכר-אחר

30,000,
16%
 בחינוך העצמאי  62,222 -בנות ;  29,222בנים -מעיין החינוך התורני מהווה  26%מסך החינוך היסודי החרדי.
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כאשר מתבוננים על כלל החינוך החרדי היסודי -של הבנים והבנות כאחד ,עולה תמונה של שינוי
היסטורי .בחינוך העצמאי יש למעלה מפי שלוש בנות מאשר בנים .כך ,לומדות הבנות בבתי ספר
של "בית יעקב" ההיסטורי ,כאשר האחים של אותן תלמידות לומדים ברובם במוסדות מוכרים
אחרים ובתי ספר במעמד פטור .בהיקפים הללו ונוכח חולשת החינוך העצמאי זה אינו מהלך
הפיך במונחים פדגוגיים .במעיין החינוך החרדי התמונה של חוסר איזון הפוכה ,כיוון שמספר
הבנים גדול בחצי ממספר הבנות .כך קורה שהאחיות של תלמידי מעיין החינוך התורני לומדות
בחינוך העצמאי במסגרת "בית יעקב" .הדברים משקפים את הקושי של מעיין החינוך לייצר
אלטרנטיבה חינוכית רחבה לחינוך החרדי ההיסטורי .האמירה הרווחת במגזר החרדי ,לפיה רוב
ילדי האליטה התורנית והפוליטית של ש"ס לא שולחים ילדיהם למסגרות של המעיין ,משקפת
תמונה מהימנה בדרך כלל.

החינוך החרדי היסודי  -בנים
20%

16%

החינוך העצמאי
מעיין החינוך התורני

20%

פטור

44%

מוכר-אחר
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הנתונים על החינוך החרדי לפי ההתפלגות בין הרשתות (ההשתייכות הפורמאלית) מחזקים את
התמונה של התפוגגות החינוך העצמאי ,אשר כמעט נעלם בקבוצות החזקות חברתית ונותרה לו
אחיזה מסויימת בפריפריה ובחינוך המיוחד .דווקא מעיין החינוך התורני משמר את הפוטנציאל
של קבוצת הזהות המובהקת שלו בדמות המתחזקים דור שני לתשובה .במקביל ,יש בתוכו
שחיקה סביב התחרות עם השמרנים והספרדים הליטאים ,כמו גם בגיוס בגבולות של החינוך
החרדי .מנגנון הגיוס הקהילתי של מעיין החינוך החרדי עדיין חזק ,אולם אי הנחת הפדגוגית של
אנשי המקצוע המועסקים בו עשוייה לכרסם ביסודו .האיום החמור מכל מבחינת מעיין החינוך
התורני לבנים כרוך בהיעדר הפרספקטיבה בעולם הישיבות הקטנות וריבוי הנושרים הגלויים
והסמויים מקרבו.
בפרספקטיבה היסטורית של רמת בית הספר ,הנתונים משקפים מהלך ארוך .החינוך היסודי
לבנים ,בדור שלאחר כינון החינוך העצמאי ב ,3631-התנהל בתוך מסגרות של הרשת בכיתות
הטרוגניות יחסית .הת"ת השכונתי היה לרוב עטוף בקהילה חרדית כמיעוט בסביבה חילונית או
כחלק מריכוז חרדי גדול ומגוון יותר בבני ברק או בירושלים .החינוך העצמאי היה מקוטב ,בדרך
כלל ,בין מוסדות פריפריאליים של תלמידים יוצאי אסיה אפריקה בעיירות פיתוח ושכונות העולים
לבין מסגרות מובהקות של החרדיות האשכנזית בשני המטרופולינים הגדולים .אל החרדים
האשכנזים בשני הריכוזים הגדולים הצטרפה האליטה השמרנית של החרדיות הספרדית
בתקופת היישוב ומשפחות רבנים ותלמידי חכמים אשר הגיעו בגל העלייה של שנות החמישים.
הדגמים ההיסטורים של בתי הספר היסודיים בנוסח של "רזילי" בבני ברק" ,שארית ישראל"
בפתח תקווה ו"לויכטר" בירושלים ,כמו גם בתי הספר של ילדי העולים ,איבדו את ההגמוניה
שלהם בשנות השבעים והשמונים.
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את מקומו של בית הספר היסודי הקלאסי של החינוך העצמאי החליף בהדרגה "חיידר",המגדיר
מחדש את אופיה הדתי של המסגרת ,מטרות החינוך ,את המינון של לימודי החול והיחס אליהם.
לצד הדגם הקלאסי של החינוך העצמאי ומוסדות הפטור החדשים ,ניצבו מוסדות כלל חרדיים עם
גבולות פתוחים בנוסח שפיתחו אנשי פא"י (פועלי אגודת ישראל) ברמת גן ,חדרה וריכוזים
אחרים .המבנה של החיידר צמח מחדש על התשתית המשפטית של מוסדות הפטור אשר החזון
אי"ש ,והקהילות יעקב אחריו ,דאגו לשמור מתוך מחויבות לקבוצות מתבדלות וחוגים קנאיים.
מסגרות אלו שוב לא היו זרם רביעי בשולי החינוך החרדי ,אלא הפכו בהדרגה דרך המלך בחינוך
הבנים בגיל היסודי.
השינוי הרדיקלי בחינוך הבנים בגיל בית הספר היסודי שיקף אי נחת מן החינוך העצמאי
במסגרת שלוש מגמות:
 .3התפתחות חברת הלומדים :המגמה הראשונה הזו כרוכה בהשלכות של השלמת
המעבר מחברה של "בעלי בתים" לכדי חברת לומדים .כאשר ראשוני האברכים ,חניכי
הישיבות הליטאיות בשנות השישים ,שאפו להגדיל את הסיכויים של ילדיהם להתקבל
לישיבות האיכותיות .אבות אלו ,אשר לא יצאו לשוק העבודה ,הרגישו ,בדיעבד ,כי לימודי
החול היו בלתי רלבנטיים ובעלי חשיבות מעטה.

 .0זרמים עדתיים :המגמה השנייה קשורה בנוכחות הגוברת של תלמידים ספרדים אשר
אינם מזוהים עם הליבה של החרדיות הספרדית במוסדות של החינוך העצמאי .בדומה
למערכות החינוך הממלכתית ,התאפיין החינוך החרדי במה שמכונה .White Flight
היציאה של ילדי חסידים מתוך המסגרות הכלליות הפרה איזונים עדתיים עדינים בתוך
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מערכת של החינוך היסודי .מאוחר יותר הי איצרה אפקט שהשפיע על קבוצות רחבות
בעיקר בקרב ליטאים.

 .1הניוון המוסדי של החינוך העצמאי :המגמה השלישית קשורה בניוון המוסדי של החינוך
העצמאי ובחסמים מפני קליטת יזמים חינוכיים כמו גם כוח הוראה שאינו מקרב חסידות
גור או סלונים .היזמות החינוכית מחוץ לרשת סימנה לא רק מוטיבציות חינוכיות ,אלא
הפכה גם אפיק של פעילות כלכלית ופרנסה עבור מנהלי עמותות ומוסדות אשר זיהו את
אי הנחת של ההורים ממוסדות החינוך העצמאי.
עמדתו של הרב שך ,אשר בתקופתו התרחשו השינויים הללו ,האיצה חלק מן התהליכים הללו.
מחד גיסא ,רצה הרב שך לשמור על מסגרת כלל חרדית ,עם חסידים וספרדים משולבים
במערכות החברתיות קהילתיות .מאידך גיסא ,הוא דחה את לימודי החול החל בחינוך נשים
מחוץ לסמינרים ,דרך ההתנגדות לישיבות חרדיות תיכוניות וכלה בערעור על מקומם של לימודי
החול בת"תים של החינוך העצמאי .נקודת המפנה מזוהה עם ההוראה שלו להוציא ילדים
מתלמוד תורה "המסורה" בירושלים ,כמוסד קהילתי חשוב ,על רקע דרישתו לצמצם את לימודי
החול.
במחצית שנות השבעים החל תהליך עזיבה של חסידויות קטנות את מסגרות הסמינרים העל-
יסודיים לבנות .תהליך זה התרחש על רקע רצון לשמור על היידיש ותחושה לפיה הרוח של
הסמינרים בבית יעקב ,בנוסח הרב וולף ,מדגישה את הזהות הליטאית ואינה מכבדת את רוח
החסידות .הצטרפותה של חסידות גור למגמה של הקמת מוסדות עצמאיים על רקע פוליטי,
חברתי ודתי מורכב הביאה את הרב שך להצהיר ,סמוך להקמת הסמינר הנפרד ,כי בעקבות
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המהלך "תהרס בזה כל מערכת החינוך העצמאי" .התהליך ,אכן הפר איזונים זהותיים עדינים
בתוך החינוך העצמאי בין ספרדים לבין אשכנזים ותרם להאצה של התבזרות ,התפצלות
ובדלנות.
העזיבה ההמונית של בנים מתוך החינוך העצמאי הושלמה בתוך דור .בעקבות כך ,מספר הבנות
בחינוך העצמאי גדול פי שלוש ממספר הבנים .החינוך העצמאי של הבנים נותר עם  02%מן
הבנים בגיל היסודי בקבוצות שאינן זרם מרכזי ובתוכם בתי ספר של "שובו" ,בתי ספר עם חיבור
לחינוך המיוחד ,בתי ספר פריפריאליים ובתי ספר של ילדים ספרדים חלשים אשר אינם
מתחנכים במעיין החינוך התורני.
מעט הת"תים החזקים יותר מצויים בתחרות עם החיידר הסמוך ושואפים לחקות את דפוסי
הלימודים בתוכם .כך ,למשל ,יכול ת"ת של החינוך העצמאי באחד הריכוזים החרדיים הגדולים
לחלק את כיתות ז' -ח' לשתי קבוצות .האחת מכונה מכינה לישיבה ואילו השנייה משמשת כיתה
רגילה בה נשמרים לימודי החול ,פחות או יותר ,במתכונת מקובלת של החינוך העצמאי .הילדים
החזקים יותר יהיו במכינה ואילו הספרדים והתלמידים החלשים בכיתה הרגילה .המכינה לישיבה
תהיה ,כמובן ,גדולה יותר.
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מעיין החינוך התורני במשבר חינוך הבנים
התפוגגות החינוך העצמאי ,כמסגרת מארגנת של החינוך החרדי בכלל ותלמודי התורה בפרט,
מבטאת תמונה רחבה יותר של חיסול של מרכז חינוכי קהילתי אחיד .במקביל ,רשת מעיין
החינוך החרדי לא הפכה מוקד של החינוך החרדי הספרדי במובנים חינוכיים ,דתיים ,פוליטיים או
חברתיים .מסיבה זו ,בחינוך הבנים בגיל היסודי ,מהוות הרשתות שחקן נוסף שאינו הגמוני
בשדה מורכב.

מעיין החינוך התורני

בנים

12,000 ,
40%

18,000 ,
60%

בנות

השאיפה למהפכה בנושא החינוך של ילדים חרדים ספרדים מובהקים ,מתחזקים ובעלי תשובה
עמדה במוקד ההכרעה על הקמת תנועת ש"ס .ייסודו של מעיין החינוך התורני אמור היה לסמן
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את המרכיב החינוכי המלווה את המהפכה הדתית והפוליטית של החרדיות המזרחית .לאחר
שנות דור ,ניתן להעריך כי ההישגים של הרשת מעורבים .בפריפריה ובמקומות קטנים ,הרשת
הצליחה לתקוע יתד מוגבל .בריכוזים הגדולים היא מפעילה לרוב מיעוט של בתי ספר איכותיים
לציבור הספרדי המזוהה עמה ,לצד ת"תים קטנים באיכות נמוכה יותר אשר קשה להחזיק ברמה
משביעת רצון .התחרות של מעיין החינוך התורני צמחה ממקום בלתי צפוי בדמות יזמות מקומית
של ת"תים שכונתיים .מוסדות אלו פנו בדרך כלל לאוכלוסיה ספרדית מתחזקת ושל בעלי תשובה
אשר מבחינת הצרכים הפדגוגיים בהקשר החינוך הדתי והכללי חלשים יחסית.
בהקשר אחר ,לא הצליחה ש"ס לגייס ציבור ספרדי ליטאי למוסדות שלה עקב חילוקי דעות
דתיים עמוקים עם חוגי חרדים נאמני הרב שך המכונים "מרביצי" (כשם ארגון מרביצי תורה"
הספרדי באגודת ישראל) כמו גם עם האליטה החרדית ספרדית של חוגי קול יעקב – עדס ואפילו
יוצאי האגף השמרני יותר בישיבת פורת יוסף.

מוסדות אלה ,אשר מבטאים רוח ספרדית

תורנית ,לא היו קמים ללא הדחיפה של מפעלה הפוליטי – חינוכי של תנועת ש"ס אולם חלק מן
הגאווה של המוסדות כרוכה בהסתייגותם ממעיין החינוך התורני וסגנונו.
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מעיין החינוך התורני

3,000, 10%
4,000, 13%

פריפרייה -צפון/דרום
ריכוזי חרדים*

12,800 , 43%
10,200 , 34%

ערים בינוניות במרכז
מועצות/ישובים קטנים/
יו"ש
*  4,622בירושלים ובני ברק
*  0,222בבית שמש ואשדוד

מעיין החינוך התורני ,מפעיל מוסדות לבנים ולבנות בפריפריות המתחזקות בדור השני בצפון
ובדרום .במרחבים אלה חלקה היחסי של הרשת גדול יותר .מעיין החינוך התורני נוכח גם
במרחבים מהם צמחה תנועת ש"ס בשולי הערים הגדולות במרכז הארץ וסביב תל אביב .אולם
רק שליש מן התלמידים ברשת לומדים בריכוזים חרדיים מובהקים .העתיד החינוכי  -חברתי של
הרשת נמצא במוסדות ייחודיים אשר מסמנים זהות פתוחה יותר ,אולם התחרות התורנית
מחייבת אותה לשמור על דפוס אופייני לחינוך הבנים .כך ,בצל משבר מנהיגות פדגוגית ברמה
הפוליטית – חינוכית ,נשארת הרשת עם משבר זהות כאשר היא מתקשה לפלס דרך אמצע אותו
מבקשים משקי הבית החרדים ספרדים.
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הצוות החינוכי ומבנה הרשת אינם חזקים מספיק כדי שיוכלו לפעול בסביבה כל כך מורכבת ללא
תהליכי ניתוק הפוליטיקה התנועתית מן הרשת .זהו אתגר זהות חינוכית אשר תמרון בתוכו יחייב
הכרעות משמעותיות שאינן זוכות להתייחסות פומבית מצד התנועה .שאלות חינוכיות
השקפתיות כבדות כמו היחס למדינה ,התוכן של מושג "עטרה ליושנה" ,המקום של לימודי החול
מעומעמים במתכוון .החינוך העצמאי סובל מתחלואים דומים ,אולם הקהילה ,בתי הספר ומשקי
הבית חזקים מספיק לפצות על חולשת הרשתות .מצבו של המעיין קשה יותר ואנשי המקצוע
האיכותיים הרבים שניתן למצוא בבתי הספר ומטה הרשת מצויים במוראל נמוך.
אתגר זה מצטרף להעדרה של חוליה ממשיכה במסגרת חינוך על-יסודי ישיבתי .בנים רבים
נושרים במעבר ממוסדות המעיין לישיבה קטנה .הנשירה בהיקפים גדולים מאוד מטרידה את
המנהיגות של "מעיין החינוך התורני" וש"ס ואף את המנהיגות הרבנית .מקור הקושי כרוך
בדואליות של החרדיות הספרדית בין חיקוי הדגם הליטאי של חברת לומדים לבין תפיסה
המבוססת על חברה של "בעלי בתים" המשולבים בשוק העבודה.
המסלול של פנייה לישיבה קטנה מובהקת הולם חלק מן הילדים המסיימים כיתה ח' ,אולם
אחרים מתאימים יותר לדפוס של תיכון חרדי תורני ספרדי .פתרונות של חינוך טכנולוגי לא הביאו
להתגבשות של מסגרות איכותיות מספיק .בתנאים אלה ,יתכן כי חזרה לרעיון של מתיבתא,
כמעין תיכון חרדי ספרדי מסמן פתרון .מתיבתא כזו תתנהל בנוסח אותו שאף להקים הרב
עובדיה יוסף בשנות השישים ,במסגרת חוגי "קול סיני" בשנות השישים של המאה הקודמת.
בניית חינוך חרדי ספרדי על יסודי איכותי תתרחש בעשור הקרוב מתוך כוחות חברתיים במסגרת
מעיין החינוך התורני או לחילופין בתוך המסגרות של המעמד הבינוני החרדי העולה .אם לא יהיה
פתרון לנוער חרדי ספרדי מחוץ לישיבה הקטנה ימלאו טובי הבוגרים של המעיין את הישיבות
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התיכוניות החרדיות הכלליות שיתרחבו .בטווח הארוך תשפיע מגמה זו על הרשת בחינוך
היסודי.
המשברים הכלכליים שליוו את הרשת ,כמו גם עסקנות פוליטית ,הקשו על המאמצים לכונן זהות
ושיטה חינוכית ייחודית למעיין החינוך התורני .בתקופת הצמיחה של הרשת נעשו מאמצים
להקים בית יוצר פדגוגי אשר מכשיר מורים ומלמדים ,מפיק תכניות לימודים ומעניק תשובה
פדגוגית ייחודית לבתי הספר .המאמץ הזה לא השתמר בהיקף המחולל תנועה חינוכית מקבילה
למהפיכה הדתית או הפוליטית של החרדיות הספרדית בנוסח של ש"ס .בבתי הספר לבנים בגיל
היסודי התמודדה הרשת ,בחלק גדול מן הריכוזים ,עם אוכלוסיית תלמידים קשה .כוח הקליטה
של הרשת והקמת מוסדות חדשים לא עמדו בקצב המיסוד של הרשת .בדומה לחינוך העצמאי,
גורלה של הרשת יוכרע לא רק בהיבט התקציבי אלא יקבע בעיקר בהקשר היכולת לייצר איכות
פדגוגיות ולחזק את בתי הספר והכוח ההוראה .ההסתברות למהלך כזה ,בתנאים הנוכחיים,
נמוכה.
מבחינת היחסים עם משרד החינוך והמדינה ,עומדת הרשת בסטנדרט גבוה בהיבט של רמת
שיתוף הפעולה ועמידה בהוראות המתחייבות מחינוך ציבורי .מצב זה תקף במיוחד ביחס
למוסדות הנשלטים באופן ישיר על ידי הרשת ,ופחות לגופים שהסתופפו תחת חסותה או בתי
ספר המייצגים זרמים מקומיים בחרדיות הספרדית .הרשת התקשתה בחינוך הבנים בגיל היסודי
בהקניית אופי מסורתי ברוח הת"תים המקצינים במגזר כולו .מנגד ,לא הצליח מעיין החינוך
התורני לכונן דגם של מוסד פתוח וחדש המתאים למאפיינים הייחודיים של חרדים ספרדים דור
שני לתשובה ומתחזקים .כך נותר החינוך של הרשת לבנים קרח מכאן ומכאן.
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תלמוד התורה החסידי ,הפטור והמוכר האחר
המוסד החסידי דומה מאוד בפדגוגיה שלו לתלמוד התורה הכללי או הליטאי .מעבר להבדל
בזהות של משקי הבית ובפונקציות הקהילתיות של המוסד ,לא יהיה שוני גדול בדפוס ובסדר של
הלימודים .שפת הלימוד ביידיש ,בחלק מן המוסדות ,שאינם של חסידי גור או סלונים ,תשפיע על
לימודי הקודש .אולם ,עיקר האופי החסידי בא לידי ביטוי בציון היארצייט של הרבי או ציון כ"א
באדר יום פטירת ה"נועם אלימלך" כאירוע כלל חסידי .בתי הספר הכלל חסידיים ,בהם ילמדו מי
שנמנים על חסידויות קטנות ,מכניסים לחומר הלימוד "הבלתי פורמאלי" ובשיעורי המוסר נימה
וסגנון חסידי .כמה חסידויות ,כמו קרלין מקיימות מסגרות אשר בסגנונן שמרניות ,אולם
בפרקטיקה החינוכית הן מלמדות טוב יותר את לימודי החול .מיצובו של הת"ת החסידי במסגרת
משפטית או תקציבית פחות משמעותי מאשר אופיו הזהותי .כך ,יכול ת"ת חסידי להשתייך
לקטיגוריות שונות במובני הניהול הפורמאלי.
מתוך חולשתן של שתי הרשתות ,אשר שאפו להיות הגופים הדומננטיים בחינוך החרדי בכלל
ובקביעת אופיים של תלמודי התורה בפרט ,צמחו מאות יזמים אשר הקימו מוסדות חינוך קטנים
ועצמאיים שאינם ברשתות העצמאיות .מבחינה חברתית ,המהלך התאפשר עקב ההתבדלות של
חסידים מן החינוך העצמאי בשלהי שנות השבעים .בהיבט הפוליטי – משפטי ,פעלו אותם יזמים
על פלטפורמות אותם הבטיחו מנהיגי אגודת ישראל בשנות ה 32-בעבור קבוצות הקנאים
בירושלים .מבחינה דתית ,היתה זו היענות להעדפות של משקי בית חרדים בתקופה של
התפשטות דמוגראפית טריטוריאלית ושינוי חברתי.
מעבר לגורמי היסוד ,היזמות החרדית בתחום חינוך הבנים ,משקף עולם הת"תים ה"פרטיים"
דינימיקות חינוכיות ,כלכליות  -חברתיות בכלל החברה החרדית .חלק מן היזמות צמח מתוך
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העדפות קהילתיות .קבוצות זהות קטנות סביב שכונה ,בית כנסת או רב מקומי ,אשר חיפשו,
בדומה לציבורים אחרים בישראל ,חינוך ייחודי העונה טוב יותר על העדפותיהן בתחומים שונים.
לא פעם היתה זו שאיפה שלילית ,להתבדל מן המקבילה החרדית של החינוך הציבורי ההסטורי
בדמות החינוך העצמאי .בריכוזים חרדיים חדשים עם אוכלוסייה צעירה ,יתכן אף מצב בו
נבניתקהילה מתוך וסביב הת"ת.
מרכיב אחר קשור בהיבט הכלכלי כאשר עמותות רבות גילו כי יזמות חינוכית מהווה גם מקור
הכנסה עקב הכפילות במימון ממשלתי ופרטי ומשום הצורך בתחזוקה מתמדת של הקשרים עם
הממשלה ומשרד החינוך על מנת להחזיק מוסד .המודל הכלכלי של יזמות חינוכית לבנים יוצר
תמריצים להקמת תלמודי תורה קטנים במסגרת מקומית ,בתוך עמותה עם סניפים או כעסק
גדול יותר.
סוג נוסף של יזמות צמח מהעדפות פדגוגיות ,כאשר הבולטת בהן כרוכה במוסדות המלמדים
ב"שיטת זילברמן" או "זכרו" .בערים החרדיות הגדולות קיימים כעשרים תלמודי תורה המזוהים
עם שיטות אלו באופן מובהק ,לצד אחרים המכניסים את השיטה בצורה רכה יותר .הרבה פעמים
כל מניעי היזמות ישמשו בעירובביה.
היעדרו של גורם מתווך בין המוסדות לחינוך היסודי-חרדי של בנים לבין המדינה ,מקפל בתוכו
מורכבות גדולה ואתגרי משילות .הסוגיות הבולטות ביותר הן מעמד המורים ,עבודת הרשויות
המקומיות וכלל מדיניות החינוך לבנים חרדים בגיל יסודי .לצד הסיכונים של קריסה מול ריבוי
מוסדות ,נוצר פוטנציאל גדול להשגת יעדים משותפים לציבור החרדי ולמשרד החינוך .במצב זה
הרשויות המקומיות יחליפו את הרשתות בכל הנוגע למוסדות הפטור והמוכר האחר ,כאשר אפיק
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מדיניות אחר יכול לצמוח מכפיית התארגנות על מוסדות הפטור והמוכר שאינו רשמי מחוץ
לרשתות.
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משקי הבית החרדיים והת"ת
משקי הבית החרדים מעורבים מאוד בחינוך הבנים ,כאשר בחירת תלמוד תורה נתפסת כהכרעה
משמעותית במיוחד עקב ריבוי המוסדות והשיטות .אולם לא רק משק הבית בוחר את המסגרת
אלא פעמים רבות הת"ת בוחר את הילד .בדומה לחינוך הבנות בעל יסודי ,מהווה הקבלה
לתלמוד תורה אינדיקציה על אופיו של משק הבית ,אם כי בצורה מתונה יותר .עבור ילד חסידי
במסגרת קהילתית ,הקבלה תהיה אוטומטית ללא סלקציה ובמוסדות חלשים הת"ת יקבל את כל
מי שחפץ .קבלה של אחים צעירים קלה יותר ובכלל הקושי לעמוד על קנקנו של הפעוט מגדילה
את העיסוק בהורים ומשק הבית .בניגוד ללחץ הגדול סביב הקבלה לסמינרים של הבנות ,בשדה
הת"תים יש יותר בחירה וחלופות ללא עלבון צורב של דחייה .ת"ת ליטאי איכותי בעיר כמו
מודיעין עילית או בבני ברק ידחה כ 32%-מן המועמדים כאשר מי שאינם אברכים עם המלצות
לא יפנו כלל למוסד .מי שנדחה לא יחווה עלבון מן הסוג הנוגע בדחיית בנות אף שיהיו ביקושים
גבוהים לת"תים המזוהים כאליטיסטיים .אחד הדברים שקשורים בילד נקשרים בלבוש אשר
מבחין במידת החומרה ביחס לחולצות טריקו ,מותגים ועוד.
המצב בו כמעט כל הת"תים מתחילים בגיל הרך ,מקפל בתוכו מורכבות גדולה של תהליכי קבלה
המביאים להדגשה את הסגנון של משק הבית ככזה של אברכים ,ספרדים ,אשכנזים ,וחסידים.
הפחד "ממודרניים" או מהשפעה רעה של מי שבאים מבתים פחות חרדיים חריפה פחות בכל
הנוגע לפעוט בהשוואה לנערה בגיל העשרה .יחד עם זאת ,ההורים מביאים בחשבון את ההמשך
בתלמוד תורה ולפיכך יכול הורה להסיע את בנו לת"ת מרוחק בסגנון מסויים על מנת להבטיח
את מקומו של הילד בתלמוד תורה באותו זרם במסגרת פטור .העדות הבולטת למגמה זו
משתקפת בירידת גני הילדים של הרשת ההיסטורית.
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ליבה כמושג פוליטי ולא כתפיסה חינוכית
ניסיון להכליל מה לומדים במאות תלמודי תורה נועד מראש לכשלון עקב השונות הגדולה בין
המוסדות ,ההבדלים באיכות הצוות החינוכי ,בזהות הילדים ובמסורת של החוגים השונים
המקשה מאוד על יצירת פרופיל אחיד .השאלה הפשטנית של לימודי ליבה והניסיון לכמת אותם
באחוזים מופרך במידה רבה .יתכן שיש לו ערך סמלי-משפטי ,אולם במציאות הפדגוגיות של
תלמודי התורה הוא בלתי רלבנטי בדרך כלל.
המחשבה בחוגים פוליטיים לפיה המהלך של השתלבות חרדים במערכות החינוך הציבורי ושוק
העבודה מאוחר יותר יוכרעו בהיקף שעות לימודי החשבון ,הבנת הנקרא ,המדעים והאנגלית
אינה תופסת את האופי של החינוך החרדי .זוהי גישה פשטנית העיוורת למורכבות ההתערבות
החינוכית ולאתגרים של מערכות חינוך ציבורי.
גישה זו אינה מבחינה בפוטנציאל שיש במוסדות אלו להשיג את היעדים של הגברת הציבוריות
על פי צרכי החרדים ובהתאמה לעולם הערכים של הקהילה .חמור מכך" ,שיח הליבה" התוקפני
מחליש את אלו המעוניינים בהגברת המימדים של לימודי חול בקרב החרדים ומחזק ,באופן
פרדוקסלי ,דווקא את השמרנים.
יש פרדוקס גדול בכך שבמגזר החרדי הדיון על הליבה מעסיק בעיקר את השמרנים ושומרי
החומות .בדומה לשיח בציבור הכללי ,הוא מתנהל רחוק מן המורכבות החינוכית חברתית של
משקי הבית ותלמודי התורה .אנשי חינוך במגזר החרדי ובמשרד החינוך מייצרים שותפויות
מקצועיות מהותיות דווקא משום שהם מתייחסים בערבון מוגבל למושגי הליבה הפוליטיים .יש
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להדגיש כי לימודי החול בתלמודי התורה החרדים מצויים במגמת התחזקות בתחומים רבים
והדברים מתרחשים על אף פולמוסי הליבה ולא בזכותם.
מכיוון שהמערכת הפוליטית והמשפטית תופסות את הליבה כליבו של השיח ,יש להתייחס אל
צורת ההתבוננות הבוחנת את ביצוע לימודי הליבה בתלמודי התורה .נקודת המוצא לבחינה של
ביצועי ליבה במגזר החרדי נשענת על מסמכי ליבה אשר היו חסרים במשך  32שנה משום שלא
חוברו כלל .יתר על כן ,משרד החינוך לא פיקח באופן אפקטיבי על יישומה של אותה ליבה
ערטילאית עד השנים האחרונות .מכאן ,שבתנאים הנוכחיים הדיבור על ,ליבה" חלול כמו פסקי
הדין השואפים לשנות את המדיניות מלמעלה בכפייה.
הדרישה ל'לימודי ליבה" הופיעה לראשונה בהקשר החינוך הכללי בשנות התשעים .במחצית
העשור הנוכחי היא שבה כתביעה משפטית ובמובנים מוגבלים כהמשך לוועדות שעסקו בזהות
הישראלית בהקשר לשאלת מעמדה של הדת בחיים הציבוריים ומקומם של הערבים אזרחי
ישראל במדינה היהודית והדמוקרטית .ביחס לחרדים ,נתבעה ה'ליבה' בהקשר למיצובם בשוק
העבודה בבגרותם כמו גם במסגרת פוליטית של התכתשויות זהות מזדמנות.
ניסיון ראשון לפרט את מהותה של אותה ליבה נעשה בשלהי תקופת כהונתה של הממשלה
הקודמת .זוהי "ליבה" המנוסחת במונחי שעות לימוד מתוקצבות .גישה מיושנת זו מניחה כי עצם
הביצוע של שעות לימוד מביאהל תוצרים המקווים .כך ,התלמידים הופכים ברי אוריינות בתחומי
השעות שרכשו בצורה שידיעות אלו ילוו אותם לשארית חייהם .ספק אם גישה המודדת הקצאת
שעות יכולה בא מת להבטיח אוריינות מן הסוג המצופה אצל ילדים ישראלים בכלל ותלמידים
במגזר החרדי הפרט.
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השיח החינוכי אותו מנהל משרד החינוך עם תלמידים שאינם חרדיים עשיר במיוחד .הוא כולל
התמודדות מתמדת ועשירה עם הצרכים של מערכת החינוך ,מאות מיזמים ואלפי התערבויות.
לימודי הליבה אינם פלטפורמה מרכזית בחוזה זה ,בדיוק מתוך ההכרה לפיה לא מודדים את
האפקטיביות הבית ספרית או את האוריינות של תלמידים במונחים של תפוקה מתוקצבת ,אלא
במונחי ביצועים חינוכיים לאורך זמן .לשם הקצנה ניתן לומר כי גם אם כל תלמודי התורה ילמדו
את שעות מקצועות הליבה לפי דרישות משרד החינוך ,ניתן להניח כי לא יהיה שיפור כלשהו
באוריינות של התלמידים במה שמכונה לימודי חול או לימודי יסוד.
משרד החינוך נוקט בעמדה מתוחכמת ועשירה מול בתי ספר ייחודיים ואפילו אל מול החינוך
הביתי ,בכלים המותאמים למסגרת החינוכיות ולפדגוגיה המופעלת בתוכה .רק עם החרדים יש
התעקשות דווקנית של מערכת המשפט על דגם חינוכי פשטני .יחד עם זאת ,דברים אלו אינם
מבטלים את הצורך ,אליו מודעים משקי הבית החרדים ,המחנכים וגדולי התורה לחזק את לימודי
היסוד .לימודי החול במגזר החרדי ישתנו וישופרו ללא קשר לעמדתה של המדינה אלא מתוך
הצרכים של משק הבית החרדי .המדינה עומדת בהקשר זה בין הר הקללה לבין הר הברכה.
מדיניות נבונה תסייע למגמה זו ואילו גישה תוקפנית תכרסם בה מעט.
העדויות למודעות הגוברת ביחס ללימודי החול בחינוך החרדי באות לידי ביטוי במגוון מופעים.
כך ,בשעת הרישום למוסד החינוך דורשים ההורים מן המנהל איכות והקפדה גוברת ,הדיווחים
השבועיים הניתנים בחינוך היסודי לבנים כוללים פרק המתייחס אל לימודי החול ,משק השיעורים
הפרטיים באנגלית וחשבון גדול במיוחד עד כדי השתתפות של נערים בבתי ספר לרכישת שפה
של הסקטור הפרטי .מנהלי מוסדות מציגים בגאווה את תעודות ההוראה של המלמדים ואלה
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משתלמים יותר ויותר בתוכניות להוראת לימודי החול .לימודי היסוד בת"ת כיום אינם כוללים
אנגלית אלא ממוקדים בתחומי החשבון ,הבנת הנקרא ,דקדוק ולשון.
ניסיון משמעותי ראשון ללימודי ליבה שאינם כרוכים בהלאמה של כל תלמודי התורה בישראל,
קרי ,כפיית שעות לימוד ,חיבור ספרי לימוד מחייבים ,פיקוח ומדידת הישגים תוקפנית ,נעשה
בשנתיים האחרונות .מאמץ זה נערך במסגרת עבודה משותפת של אגפי הגיל והפיקוח במשרד
החינוך עם הרשתות החרדיות .בתהליך ארוך ומורכב מבחינה פוליטית וחינוכית חוברה הצעה
"לתכנית יסוד" המכירה ,מלכתחילה ,בתנאים הייחודיים של החינוך החרדי.
השיתוף של החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני יצר מצב בו ההצעה לא רלבנטית עבור הרוב
הגדול של התלמידים המתחנכים במוסדות פטור ומוכר אחר .התכנית חשובה כיוון שהיא צועדת
לכיוון של יצירת סטנדרט מותאם לחינוך החרדי ולצרכי התלמיד מתוך הפרספקטיבה הקהילתית.
במקביל ,במישור המשפטי ,המנותק מהווית היחסים בין משרד החינוך לבין הציבור החרדי,
ממשיך להתנהל שיח הליבה במלוא עוזו .במישור הריאלי פוליטית וחינוכית יש לבחון את
ההצעה שהוצגה לשר החינוך ב 31.33.0232-והביאה בחשבון את המסלולים השונים בהם
יתפתח חינוך הבנים בהשוואה לבנות בגיל היסודי כמו גם את השונות בתוך מערכת החינוך
החרדי בהקשר המוסדות אשר אינם מכוונים במובהק לישיבה קטנה.
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הריטואל החלול של מדידת הליבה
הדרישה מן המפקחים בחינוך החרדי לדווח על היקף לימודי ליבה באחוזים יצרה מיני תחשיבים
מורכבים אשר מציינים חוסר של שעות מבחינת ביצוע כמו גם הצבעה על העדרם של נושאי
לימוד מסויימים .הנתונים מעוותים ,משום שמצויה בהם ערבוביה של מוסדות בנים ובנות.
במוסדות של הבנות לומדים את המקצועות המופיעים בתכניות הליבה בדרך כלל .הנתונים גם
מעלים שאלה כיצד סופרים את השעות הללו ,האם במונחי כלל השעות הבית ספריות או לפי
שעות לימוד בשכבה .הדיווחים שעלו על סדר היום ,בעבר ,עוררו סערה אשר התעלמה מן
ההקשרים של חיי יום יום בתלמודי התורה ובחינוך החרדי.
הנתונים במעיין החינוך התורני ,לפי הדיווחים לפיקוח ,מעידים כי לא מלמדים חלקים בתכנית
הליבה ב 01-מתוך  311מוסדות .כמעט תמיד מדובר במוסדות שאין בהם הוראת אנגלית.
לפיכך ,סביב  30%מבתי הספר מלמדים ,במונחי שעות ,את הנדרש בתכנית הליבה כאשר יש
להביא בחשבון את מגבלות המדידה ,הדיווח והגדרת הליבה .שישה מוסדות מתוך אלו ,קרי
 ,1.3%אינם מלמדים גם לימודי חול בכיתות ז-ח ,כנהוג בחיידרים ומוסדות הפטור לקראת
הקבלה לישיבה הקטנה .מוסדות אלו נמצאים בריכוזים חרדיים בתחרות עם חוגים ספרדיים
ליטאיים על קבלת תלמידים.
בדרך כלל ,המוסדות של מעיין החינוך התורני פונים לאוכלוסייה אשר אינה מתנגדת עקרונית
ללימודי חול בכלל ולימודי אנגלית בפרט .בתי הספר השמרניים של הרשת ,שאינם מלמדים
ליבה ,קולטים את הקבוצות היותר חזקות של האוכלוסייה החרדית-ספרדית המתחזקת .בתי
ספר מצליחים בהקשר הרשת נמדדים בשלושה פרמטרים ,שאינם חופפים ,ובתוכם איכות
התלמידים במונחי ה"תכונות האמוניות" של משק הבית ,האיכות של לימוד הקודש ורמת לימוד
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החול .בתי הספר החזקים מונים ,להערכת מנהלי אגפי חינוך ועובדים ברשת כ02-12%-
מתלמודי התורה .המוסדות הללו גדולים יותר ,מחוברים לרשת ונהנים מקהל מגוון של תלמידים,
ללא בעלי תשובה ,שזה מחדש באו .יש פער בין השאיפה של הרשת ללמד בצורה איכותית את
לימודי החול לבין היכולת להגדיל פריסה ולצמוח .המאמץ הפדגוגי לייצר מרכז היוצר תכניות
לימודים וסמינר למורים מסמנים מגמה נכונה אולם הגופים הללו עדיין לא הגיעו להבשלה
מבחינת כוחם מול בתי הספר.
בחינוך העצמאי ,התמונה דומה במונחים של העדר לימודי ליבה במוסדות המטופחים של הבנים.
אם מורידים את רשת 'שובו' ,בתי ספר של הפריפריה החרדית ,בתי ספר עם דגש על חינוך
מיוחד או אוכלוסיות חלשות נותרים פחות מ 32-בתי ספר .מתוכם 07 ,אינם מלמדים את
דרישות הליבה במלואן .בתי ספר האלה כוללים תשעה מוסדות גדולים מאוד של חסידות גור
שנותרו ברשת .אליהם יש לצרף את בתי הספר הגדולים המתחרים בריכוזי החרדים בירושלים,
מודיעין עילית ,בני ברק ,ביתר עילית ,כמו גם אופקים ,נתיבות ,אשדוד ,בית שמש וריכוזים
חרדיים מובהקים כמו תפרח ,רכסים ועמנואל .הת"תים הללו מצויים בתחרות עם מוסדות פטור
ומוכר-אחר שאינם מלמדים אנגלית ,מדעים ולרוב גם לא חינוך גופני או גאוגרפיה .תלמודי תורה
המלמדים מקצועות אלו כוללים כמה מוסדות דגל של החינוך החרדי ההיסטורי ובתוכם ת"ת
רזילי ואחרים ,אך רמת ההקפדה והאיכות מתשנה ממוסד למוסד.
בחינתם של מעט למעלה מ 32-מוסדות "מוכרים אחרים" יוצרת קושי .ת"תים אלו מחוייבים
לאחוזי ליבה דומים לאלו של המוכר שאינו רשמי ברשתות .בגלל הגיוון הגדול באופי של
המוסדות הללו ,אין לנתונים משמעות גדולה .חלק מן המוסדות הללו מייצגים גישה מאוד
שמרנית ואילו אחרים נמנים על חוגים עם מחוייבות גבוהה יחסית ללימודי חול בכלל וללימודי
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אנגלית בפרט .הממוצע שלהם ,במונחי "ביצוע ליבה" ,אינו מעניין לקביעת מדיניות ויש לפרק
אותו ליחידות משנה עד רמת בית ספר.
למעלה מ 332-מוסדות פטור המאורגנים ב"חיידרים" אינם מלמדים אנגלית או מדעים.
המקצועות אשר כן נלמדים הם חלק מלימודי הקודש והקריאה עם תוספת של לימודי חשבון עד
כיתה ד'-ה' .בבתי ספר אלו לומדת הקבוצה הגדולה ביותר של הילדים החרדים בגיל החינוך
היסודי.
ברקע של הוויכוח על לימודי החול ,עומדות כמה אי הבנות נוספות ,מעבר לבעייתיות של מושג
הליבה .הטענה הראשונה נוגעת להעדרה של ליבה לכיתות ז-ח .בשנים אלו אין לימודי יסוד
מוגדרים ולפיכך בתי הספר אינם יכולים להימדד בקריטריון של עמידה בחובות הליבה .מצב זה
משקף את המופרכות של המושג ,כיוון שזהו השלב הקשה והבעייתי ביותר בחינוך הבנים
מבחינת לימודי היסוד .שתי הצורות של מדגם ודיווח מצד בתי הספר לגורמי הפיקוח מביא עמו
תוצאות אשר מתנגשות עם ממצאים בשדה ויוצרות תחושה כוזבת לפיה המרחב בין ביצוע לבין
העדר ביצוע נעוץ בפיקוח ובתקציבים .המשך המגמה הקיימת ,ללא קביעת מדיניות חדשה מצד
המשרד בגיל היסודי של הבנים ,תביא לסטטוס קוו עם תופעות לוואי שליליות למשקי הבית,
התלמידים והחברה הישראלית בכללה.
ישנם מיתוסים רבים בקרב החרדים לגבי דרישות הליבה ,כמו גם ,אי בהירות מסויימת במשרד
החינוך .המנהל הפדגוגי פרסם בתקופת הכהונה של הממשלה הקודמת מספר מסמכים
המסמנים את גבולות הגזרה של דרישות הליבה .הליבה ,בגרסא של  ,0223בנוייה על ציר
אקדמי חזק סביבו ניצבים אשכולות של מורשת ,רוח וחברה ,שפות וספרות ,מתמטיקה ,מדע
וטכנולוגיה ומיומנויות הגוף .מתוך האשכולות נגזרים מקצועות ,ואלו מוגדרים במונחים של
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שעות .זו צורה מובהקת של מדיניות על פי תפוקות אשר מעוררת לא מעט התנגדות גם במגזר
הכללי אשר אינו מקפיד על כל תו ותקן בתוכה .בבסיס הדיון על הליבה עומד המודל של בית
הספר הכללי ,שהתפקיד המרכזי המוטל עליו הוא הקניית אוריינות וסוציאליזציה חברתית.
המבנה הזה לא הולם את הפונקציות של תלמוד התורה בשום צורה פדגוגית.
על בסיס המבנה הרעוע הזה ,אשר ספק אם הוא הולם את החינוך הכללי כיום ,הניחו דרישה ל-
 73%משעות הלימוד באותה מתכונת ממלכתית במוכר שאינו רשמי ועוד  33%מן השעות
למוסדות הפטור .כאן מסתתרת הנחה לפיה תכנית הליבה היא מבנה מודולרי אשר אפשר
להוציא מתוכו אבני בניין או לצמצמם את היסודות מבלי לפגוע במבנה.
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תכנית הלימודים בת"תים
תכנית הלימודים בת"תים ,ללא הבדל במעמד המשפטי ,נשענת על חלוקה דיכוטומית בין לימודי
החול לבין לימודי הקודש .מבחינה זו ,מדובר על שתי חטיבות נפרדות אשר לא יכול להיות חיבור
ביניהן ללא מהפכה טוטאלית במבנה החינוך המסורתי לבנים .הסיסמא המיוחסת לרש"ר הירש,
לפיה אין לימוד חול ואין לימוד קודש בחזקת "הכל קודש" יכולה לסמן בעיני כמה מהפכנים
חרדיים את המגמה שתתפתח בתוך דור או שניים .אולם ,הסיסמא רחוקה מאוד מן העבודה
היומיומית בת"ת הממוצע בכל אחת מצורות התקצוב או המעמד המשפטי .במצבים בהם לימודי
הקודש יפגשו את מעט לימודי החול ,לא יהיה חיבור סביב תכנית הלימודים .כך ,מדידת אורך
ורוחב ,המופיעים בתאורים שונים בכתבי הקודש ,לא יתפסו כהזדמנות להוראת גאומטריה או
להמחשה באמצעות המקורות של כתבי הקודש .יש לציין כי זהו גם מאפיין של לימודים
דיסיפלינארים בבתי הספר הלא-חרדיים בישראל.
לימודי החול ,כמעט תמיד ,יילמדו אחר הצהריים כאשר מלמדים חסידים או כאלו שאינם בעלי
רישיון מעבירים את השיעורים בכיתות הנמוכות .בכיתות גבוהות יותר יהיה זה לפעמים המורה
ללימודי קודש שמשלים בכיתה אחרת בת"ת את המשרה למעלה ממאה אחוז.
במעט ת"תים יהיו לימודי גאוגרפיה וטבע בכיתות הנמוכות ,בספרים חדשים אשר התפתחו
במסגרת שוק ספרי הלימוד הפנים קהילתי .חלק מן הספרים הללו נשנענים בצורה חשודה על
מקבילות מן החינוך הכללי אולם ניכר בהן כי עברו התאמות דתיות ותרבויות .לימודים אלו לא
יתפתחו לכדי מסלול רב שנתי של התפתחות תחום דעת כפי ששואפים לעשות בזרמים
האחרים.
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המעמד הנמוך של לימודי החול כמעט ,בכל תלמודי התורה ,משתקף בכמה מאפיניים:
 .3יחסם של ההורים לנושא של לימודי החול.
 .0צורת הדיווח של בתי הספר על ביצועי התלמידים ,המייחסת חשיבות שולית ללימודי
חול.
 .1רמת המלמדים המגוייסים למקצועות אלו בדרך כלל.
 .1השעה ביום בה לומדים לימודי חול.
 .3המסר הנובע מכרסום בכיתות גבוהות.
ספרי הלימוד להוראת לימודי החול בחינוך החרדי היו מאוד לא מעודכנים עד לשנים האחרונות.
המקבילה של מקראות ישראל בחינוך הממלכתי היה "ילדותנו החדש" אשר יצא מטעם בית
יעקב .הוראת ההיסטוריה והדקדוק נשענה על ספרים ישנים שפיתחו מלמדים לפני עשרות
שנים .בשנים האחרונות התפתחו מספר מגמות מקבילות ,אשר החשובה בהן קשורה במעבר
הרחב מאוד של חומרים מבתי הספר היסודיים של בית יעקב לבנות לתוך תלמודי התורה.
תהליך פרטיזני ולא מאורגן זה כה נפוץ ,עד כי ברבים מן הת"תים ההוראות והתרגילים כתובים
בלשון נקבה .מאפיין זה נובע מנוכוחות של מורות המחזיקות במחברות ומערכי שיעור בכל משק
בית חרדי .לעיתים נמצא כי המלמד המסור ,הנמצא תחת פיקוח גובר של המנהל וההורים ,יבקש
עזרה מבת משפחה.
אחד המאפיינים שהתחדשו כמעט בכל תלמודי התורה קשורים בלימוד חוויתי והמחשות בנוסח
המרכזיות הפדגוגיות וחינוך הבנות לפני שנות דור .בעזרת חומרים שונים ודמויות משחק ,יוצרים
מעין מיצג סביב סיפורי המקרא .ההליכה לבאר בסיפור המקראי תהיה הזדמנות ליצור באר
קטנה ולהסביר כיצד שואבים מים .בעלי חיים "נייטרליים" יכולים גם כן לשמש את הבנייה של
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הסצנה המקראית אפילו נכדו של סגן שר החינוך בת"ת ערלוי יבנה מודל של בתיה המחלצת את
משה מן התיבה .בת"תים רבים אפשר למצוא בכניסה למוסד מיצגים ודמויות פליימוביל כיהודים
מפלסטיק המתארים מגוון תקופות ,החל בתקופה האבות וכלה בשחזור הישיבה של החפץ חיים
בראדין .יזמים זריזים שקלו להציע לחברה סדרות של סצנות מקראיות כלליות ,אולם השאלות
ההלכתיות הכרוכות במשחק בתנאים אלה כמו גם הפוטנציאל של סדרות נוצריות הביא לגנוז
את הרעיון.
החינוך של הילד החרדי בתלמוד תורה ממשיך על פני רוב שעות היום בצורה שאינה מאפשרת
חינוך בלתי פורמאלי מפותח .יחד עם זאת ,ישנם חוגים במתנ"סים חרדיים חדשים המוקמים
בריכוזים שונים ובולטת בהם פעילות בעיקר באנגלית ובתחומים של פנאי אשר לא אפיינו את
החברה החרדית בעבר .במתכונת מסורתית יותר ,יש תחרויות שונות אשר עמותות מעודדות
לרוב סביב הצטיינות בלימודי קודש .בכמה נקודות ציון בשנה יתכן אירוע מיוחד שיחרוג מלימודי
חול ו קודש כהזדמנות למידה על מצווה נדירה כזו או אחרת שהזמן גרמה .בעשרות מבתי הספר
נכנסו תכניות של יד ושם על הילד החרדי בשואה ונערכות תכניות להגנת הסביבה וזהירות
בדרכים.
בחלק מבתי הספר ,לימודי החול ,בעיקר בחשבון בכיתות א-ד ,נשענים על תוכניות של מ"טח
בדומה לחינוך הכללי .השימוש בתוכניות אלו בתלמודי התורה נעשה לרוב בצורה לא רשמית
וללא הכשרת המלמדים להוראה מסוג זה .מלמדים מכנים זאת בהומור "קנייני גזילה" אולם
מט"ח ,באופן בלתי רשמי ,רואה בתופעה הזדמנות להשפעה חיובית על החינוך החרדי לבנים
ללא קונפליקטים סביב לימודי הליבה .לצד מט"ח וספרי לימוד מסחריים של הציבור הכללי,
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מצטרפות יזמות פדגוגיות פרטיות ומתקדמות יותר במגזר החרדי ,כמו למשל הספרים בהוצאת
"ספרי גאולה".
נוכחותה של תכנית "מסלולים" ו"שבילים" בלימודי החשבון מסמן החלפה של ספר היסטורי
שעדיין קיים בחלק מהמוסדות ,בשם "הבה נחשב" .ספר זה ,יחד עם "אני לומד דקדוק"
ו"ילדותנו" בהוצאת ישורון היה מספרי הלימוד של החינוך העצמאי בשיא פריחתו .בת"תים שונים
ילמדו עברית בספרים "הלשון שלי בעולם האותיות" או "קוראים וכותבים" המזוהים עם השיטה
של מט"ח .גאוגרפיה תילמד באמצעות הספר "ארץ ותושביה" בדומה לבתי ספר של בית יעקב
לבנות.
בכיתות הגבוהות במוסדות הפחות שמרניים ניתן למצוא את ספרי המתמטיקה של בני גורן,
אולם מכיוון שהקצאת שעות מספקת ולימודי החול מוזנחים ,נשארים הספרים עטופים ובלתי
משומשים ,כפי שמעיד המאמץ למכור אותם בחוצות הערים החרדיות בקיץ והדיווחים של משקי
בית .בתחומים של הבנת הנקרא חל שיפור גדול עם כניסתן של תכניות מותאמות מן החינוך
הכללי .מפעל זה ,אשר מזוהה ,גם הוא עם פיתוח תכנית "רימון" של מט"ח ,צמח" ,מלמטה"
בשיתוף פעולה עם אחד מגדולי התורה בבני ברק .נושא הדקדוק ,לעומת זאת ,עדיין נלמד בחלק
מן הת"תים השמרניים בספרים מיושנים אשר הפכו כמעט מונופוליסטיים.
החיידר או הת"ת פועלים בסביבה רוויות תחרות .ברוב משקי הבית של הזרם המרכזי בחברה
החרדית יש ציפיות פדגוגיות גבוהות .מסיבה זו ,הופך מנהל החיידר למעין מפיק או מוציא לאור.
ברוב החיידרים ימצאו חוברות ,קלפים של משניות והרבה עזרי לימוד גם ללימודי החול וכמובן
ללימודי הקודש בכיתות הנמוכות .הילד יגיע לבית הספר עם חומש ,אולם המלמד מחזיק בידו
את ספרי העזר בנוסח של "משמעות" או הפקות פרטיות אחרות.
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משק ספרי הלימוד לבנים מאוד לא משוכלל אולם מתאפיין בהיצע וביקוש גבוה המסמנים
פוטנציאל להשפעה חיובית על לימודי החול .בשנים האחרונות ,המחשבים והמדפסות בתלמודי
תורה לצד דרישות משקי הבית יצרו אפיקים לשיפור ניכר של הפדגוגיה בלימודי החול ובמידה
מסויימת אפילו בלימודי הקודש בכיתות הגבוהות יותר.
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גישוש ודגם ראשוני של תוכנית הלימודים בתלמודי תורה
ההסתייגות מן הדיווחים ,כמקור לפיקוח על הביצוע כמו גם כאינדיקציה לאיכות של הלמידה
במערכת שאינה משתתפת במבחנים ממלכתיים כלל ארציים ,אינה מותירה מידע אמין על לימודי
החול .בדיקה זהירה בריכוזים חרדיים גדולים של בני ברק ,ירושלים ,ביתר עילית ,אלעד ,מודיעין
עילית ובית שמש ,כמו גם ריכוזים קטנים בצפון ובדרום ,מאפשרת לייצר דגם מייצג של מספר
השעות המוקדשות ללימודי החול.
הדגם מתייחס למוסדות פטור ומוכר שאינו רשמי אחר .דגם זה אינו מתייחס לקצוות של בתי
ספר פתוחים יחסית כמו רפפורט בחמ"ד בירושלים ,תשב"ר בבית שמש או שיר חדש באלעד.
הוא אינו מתייחס גם אל מוסדות שמרניים של חסידים המלמדים ביידיש ,ירושלמערים קנאים או
סמלים נוסח תשב"ר בבני ברק .הניתוח המוצע לא תקף במוסדות המובהקים של החינוך
העצמאי אשר שמרו על אופיים או בחלק הממוסד יותר של מעיין החינוך התורני המקפידים,
בדרך כלל ,על שעות לימודי הליבה ברמה גבוהה יותר.
הדגם המוצע מתייחס אך ורק אל השעות המוקדשות אחר הצהריים ללימודי החול ,עם כל
המגבלות הכרוכות במדידה של תפוקות חינוכיות על פי שעות.
בכיתה א' ילמדו בין  1-3שעות שבועיות חשבון ויוקדשו  5שעות למקצועות העברית .כיתה ב'
ילמדו בהיקף דומה לימודי חול .בכיתה ג ' ילמדו  1שעות חשבון  3 ,שעות עברית ו 0-שעות
שבועיות של גאוגרפיה או מקצוע חול אחר .בכיתה ד' ישמר אותו היקף של לימודי חול .עם
כניסת לימודי הגמרא בכיתות ד'-ה' ,יירד היקף לימודי החשבון ל 1-שעות ,עברית תלמד במשך
 3שעות גאוגרפיה במשך  0שעות ,טבע והיסטוריה ילמדו כל מקצוע במשך שעה שבועית אחת.
][153

Agora Policyאגורא מדיניות

בכיתה ו' ישמר ההיקף של השנה הקודמת ואילו בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי כמעט
ולא ילמדו לימודי חול בצורה מוסדרת .כל לימוד כזה ייעשה מחוץ למסגרת ,לרצף חינוכי או
לעניין של התלמידים בנושא.
לימודי האנגלית ברוב המכריע ,בהיקפים של למעלה מ 62%-בזרם המרכזי של החינוך היסודי
החרדי ,אינם קיימים .המוסדות בהם יש לימודי אנגלית הם בת"תים האנגלוסכסיים הפתוחים
ובמעט ממוסדות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני המספקים שירותי חינוך לאוכלוסיות
גבולין ומחוץ לריכוזים החרדיים .יש מספר סיבות לכרסום במעמד לימודי האנגלית מן ההיקף
שאפיין את החינוך החרדי בתקופת השיא של החינוך העצמאי .חלק מן ההתנגדות לשפה זרה
בתלמודי התורה יושבת על מבני עומק ופולמוסים קהילתיים היסטוריים .ניתן להציע מספר
הקשרים המצטברים יחד לחסם משמעותי מפני לימודי האנגלית במגזר החרדי:
 .3לימודי שפה זרה מזוהים בזכרון החרדי עם מאמצים לעצב ולפתוח את החברה החרדית
לסביבה .כך ,למשל ,ניתן לציין את המאמץ של ארגוני צדקה יהודיים במאה ה 36-לקדם
לימודי גרמנית ,צרפתית וערבית בריכוזים הקהילתיים של יהודיים שמרניים בארץ ישראל
ובמזרח .מכאן גם החרם המפורסם של רבני היישוב הישן נגד לימודי שפה זרה ,מן
המאה ה ,36-אשר תקף בירושלים במלוא חומרתו עד בוא המשיח .במקביל ,צרוב
בזיכרון ההיסטורי המאמץ מצד השלטונות ברוסיה הצארית לחייב לימודי רוסית כמהלך
של פגיעה באוטונומיה הקהילתית.
 .0הוויכוח על לימודי שפה ,צורת הלימוד הקבוצתי ומיקום הלימודים מקפל בתוכו שאלות
הלכתיות שראשיתן בספרות חז"ל ,דרך השו"ת של ימי הביניים בריכוזי היהודים באשכנז
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וארצות האסלאם וכלה במאה ה ,36-במפגש עם המודרנה והחברה הסובבת .ההלכה
מותירה מרחב גדול במיוחד של איסור והיתר ביחס לשפות זרות.
 .1בהקשר התרבותי ,מעוררת ידיעת שפות זרות חשש מפני התקרבות חברתית לסביבה
הגויית כפי שעלה בהתנגדות ללימודי האנגלית בתקופת המנדט או התחברות לעוברי
עבירה חילוניים וכופרים כפי שעלה בהתנגדות לעברית בראשיתה ודרשות בגרמנית
בזמן הויכוח עם הניאולוגים במאה ה .36-בעיני השמרנים יש באינטרנט פוטנציאל גדול
יותר לחשיפה בלתי רצוייה מכל אלה יחדיו.
 .1לימודי שפה תובעניים במונחי זמן ומקפלים בתוכם השפעות גדולות על התלמיד ,ומכאן
שעולה השאלה של ביטול תורה ביתר שאת .חלק מן ההסדרים המאפשרים לימודי
שפות זרות כיוונו את רכישת השפה ללמידה שאינה במסגרת המסורתית ובזמן "בין
השמשות" ,על מנת למנוע תחרות עם לימודי הקודש.
 .3לאחר עשרות שנות שחיקה ,חסר כוח אדם מתאים להוראת אנגלית .המחשבה לפיה כל
דובר אנגלית מק"ק ויליאמסבורג מתאים לתפקיד מופרכת ,בוודאי ,בתוך ההקשר הרגיש
של מוסד כמו תלמוד תורה.
מתוך הראיונות שערכנו עולה כי משקי בית חרדים רבים ,חלק גדול מן המנהיגות הפוליטית,
ראשי ערים ומנהלי מוסדות מעוניינים בחיזוק לימודי האנגלית .מחנכים ומנהלי מוסדות רבים,
בכמה עשרות ת"תים ,התקשו לנמק את ההתנגדות החברתית ללימודי השפה וציינו את הסמל
שגיבשו השמרנים סביב נושא זה .הדינימיקה של החומרה ואופי התחרות בין הת"תים הותירו
את תחום לימודי האנגלית כשדה אשר המיעוט השמרני יותר מציב בו חסמים בפני הרצונות של
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רוב משקי הבית החרדיים .מצב זה בא לידי ביטוי במבחר העצום של חוגים ושיעורים פרטיים
באנגלית ,המייצרים אי שיוויון גדול במיוחד בין חרדים ממעמד בינוני לבין בני אברכים עניים.
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לימודי הקודש
לימודי הקודש נלמדים בשיטות מסורתיות עם השפעות גוברות של פרקטיקות מתחום הפדגוגיה
המודרנית בהקשר הבנת הנקרא .הבוגר של תלמוד התורה מצופה לאוריינות רחבה במקרא
ובמפרשים ,עד שליטה בהיגיון של לימוד גמרא והכירות עם מסכתות גיטין וקידושין בשלבי
ההכנה לישיבה הקטנה .במהלך השנים יילמדו בכיתות הנמוכות תפילה ולאחר מכן הלכה ותנ"ך.
הלימוד בכיתה א' נפתח עם לימודי החומש ,בדגש על הבנת הנקרא ,מעט משניות ותפילה.
החומש יעמוד במרכז ויילמד בכל פעם מתוך פרפסקטיבה רחבה יותר .עד כיתה ה' יוצמדו
הלימודים לפרשת השבוע ומאוחר יותר יודגשו רש"י ומפרשים אחרים .בכיתה ב' ילמדו את סדר
מועד המחובר אל מחזור השנה של הילד ויגעו מעט בהלכות בסיסיות .בכיתה ד'-ה' ,ילמדו
גמרא בשיטה המסורתית ,ויפתחו בפרק 'אלו מציאות' ב'בבא מציעא' ,ובמעט מוסדות במסכת
'ברכות' .החל מכיתה ה' ילמדו למעלה מעשר שעות שבועיות של גמרא ומשנה .בכיתה ו'-ז'
יתמקדו לרוב בסדר נזיקין ,מסכת 'בבא קמא' ,ויתחמקו מעיסוק בסוגיות הדורשות בשלות כמו
"המזיק אשתו" .נביאים ,מוסר והלכה יילמדו בשעות אחר הצהריים ,על חשבון לימודי החול
המצטמצמים .בכיתה ח' יהפוך הת"ת ,למעשה ,מכינה לישיבה מבחינה בדרישות וצורות הלימוד.
הגישה ללימודי הקודש עברה שינוי ניכר עקב הופעה פונדלמנטליסטית המכוונת להגדלה של
השינון והבקיאות של הילד בתלמוד התורה .במידה רבה יש כאן מהלך מהפכני של הפעלת
המסורת על המסורתיים כיוון ששיטה זו נולדה מתוך ביקורת על המאמץ להגיע אל לימודי
הגמרא בטרם בשלות אינטלקטואלית .שיטת זילברמן ובנותיה אומצה ב 3%-מתלמודי התורה,
לעיתים בצורה רכה תחת השם "זכרו" .שיטות אלו הציבו אתגר גדול ללימודי הקודש של תלמודי
התורה ,כפי שהתפתחו במאה חמישים השנה האחרונות .מחד גיסא מדובר במהלך שמרני של
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חזרה אל היסודות ברוח פרקי אבות "בן חמש למקרא ,בן עשר למשנה" ,ומאידך גיסא יש
בשיטה היענות לאי נחת גדול בקרב הורים חרדיים מן הדרישות להעמקה בגיל מאוד צעיר .יש
הטוענים כי שינון וחזרה עם לימוד בעל פה הם הגרסא החרדית השמרנית של Back to basics
שמקורותיה הולכים לחינוך החרד"לי בפריפריה של החרדי ,ברובע היהודי בירושלים .אחרים
רואים בה חזרה אל דרכים אשר אפיינו את החינוך החרדי בטרם ההשפעה הליטאית והתחרות
הקשה על קבלה לישיבות הקטנות.
דחיית לימודי הגמרא לכיתות גבוהות ובעיקר לישיבה הקטנה מחברת את השמרנים עם אנשי
מקצוע ופדגוגיים חרדים ,המצביעים על המחירים הכבדים של צורת הלימוד בכיתות ד'-ו' בחינוך
החרדי היסודי .מתנגדי השיטה טוענים כי בוגריה מתקשים בישיבה הקטנה ואילו אלה המצדדים
בה טוענים כי אין הבדל משמעותי ביכולות של הבוגרים בלימודים הישיבתיים.
רוב המורים רואים בשיטה שינוי דגש למה שהיה מכונה בחינוך הכללי אוריינות ומכאן הנטייה של
הורים לחייב השפעות מתונות של השיטה .בחוגים ליטאיים מודרניים יש מי שסבורים כי כדאי
ללמד את הילד בשיטת "זכרו" בגילאי היסודי המוקדם ולהעבירו לשיטה המסורתית בת"תים
הליטאים בגיל מבוגר יותר .סביר להניח כי הת"תים ייענו לאתגר הזה ויאזנו מחדש את לימודי
הגמרא מבחינת הגיל והאוריינטציה לעיון והעמקה.
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המלמדים
המאפיינים וההיקף של כוח ההוראה בתלמודי התורה אינם ידועים למשרד החינוך ,כיוון
שהמלמדים מועסקים ברובם על ידי עמותות בחוזים אישיים וחלק ממשכורתם עבור לימודי
הקודש המתוגברים מועבר ישירות משכר הלימוד וממקורות חיצוניים אחרים .הפרופיל של
המורים מדווח ,בצורות שונות למשרד החינוך ,אולם נתונים אלה אינם אמינים ומקופל בהם
תמריץ לא סביר לקבלת מורים עם הכרה בתארים מתקדמים מקבילים.
חלק ניכר מן המלמדים עובד במסגרת הסכמים בתבנית קהילתית המגדירה משרה לפי שעות
נוכחות בין  23:22-31:22בתוך כתלי המוסד .ניתן להעריך כי לפחות  32%מן המלמדים עובדים
ביותר ממשרה בהגדרה הקהילתית שלה .השערה ,ללא מפקד מסודר ,עשוייה להוליד הערכה
לפיה יש  3222 -1322מלמדים בחינוך היסודי החרדי .יש לציין כי בשנת  0233למדו 722
מלמדים לקראת מעמד של מורה מוסמך או בכיר .תופעה זו ,הכרוכה בדרישות משק החינוך
החרדי ,משפיעה בצורה חזקה יותר על איכות החינוך החרדי מהצעות שעלו לקבוע סטנדרט של
המדינה להוראה במוסדות הפטור.
המלמד בכיתות הנמוכות  ,במסגרות שאינן ספרדיות ,יהיה לרוב מרקע חסידי ויגיע למקצוע ללא
הכשרה או רישוי .במסגרת ספרדית המלמד יהיה לרוב ספרדי ,ובמוסד המזוהה עם חסידות יהיו
המלמדים על טהרת המסגרת הקהילתית .בכיתות הגבוהות במוסדות האיכותיים יותר ,יהיו
מורים חניכי ישיבות ליטאיות .מלמד שנקלט מוסד חינוכי ,יירשם לאחד מן המוסדות המאפשרים
קבלת תעודת הוראה באמצעות לימודים לרישוי מוסמך בהיקף מינימאלי של  702שעות.
לימודים אלו יהיו פחות מעמיקים מאלו של הנשים ,הרוכשות את הרישיון במאמץ כפול .רכישת
התואר של מורה בכיר כרוכה במינימום של  3322שעות לימוד .ההכשרה תמשך על פי רוב
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שלוש שנות לימוד ,במוסד הכשרה של החינוך העצמאי ,במקור המעיינות ,המשוייך למעיין
החינוך התורני ,או ב"מכון אחיה" החדש יותר. .
מלמדים יכולים גם לרכוש תעודות מקבילות ותארים מקבילים בסמינרים של הציונות הדתית
באגפיה התורניים ,כמו גם במכללות החרדיות האקדמיות שאינן מתמחות בחינוך .ככל שתגבר
מגמת האקדימיזציה ורכישת תארים מתקדמים ,יתרחב אפיק זה .במחלקות לחינוך
באוניברסיטאות יש כבר תלמידים חרדיים לתארים מתקדמים ואף סטודנטית ראשונה לתואר
שלישי החוקרת את החינוך החרדי לבנות.
לאחרונה ,מתוך התחרות בין הת"תים ,עולה לראשונה דרישה מצד הורים לרישיון הוראה כמו
גם לתעודת יושר מן המשטרה .הדרישה לפרופסיונליזציה של כוח ההוראה בת"תים באה מכמה
מקורות:
 .3תחרות גדלה בין הת"תים.
 .0דרישה של הורים לחינוך איכותי בכל החטיבות הנלמדות.
 .1מהפך במעמד המלמד בעקבות חדירת מקצועות השיפור האנושי והאבחון לחברה
החרדית.
 .1הכרה בצורך במיומנויות פדגוגיות לצד היכרות מעמיקה עם תחום הדעת.
המורה או המלמד במגזר החרדי במוסד מוכר שאינו רשמי נהנה משכר יציב יחסית ומקבל
זכויות סוציאליות ,כאשר הוא נשאר בעצם בתוך הקהילה בתפקיד חברתי משמעותי עם סטטוס
משופר .צורת ההערכה המופרכת של משרד החינוך לקידום בשכר במוסדות החרדיים מאפשרת
למורה להגיע למעמד של מקביל לבעל תואר  M.Aאו דוקטור בקלות גדולה (צורת הערכה של
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חיבורים תורניים במשרד החינוך יוצרת תנאים בהם אין ספק כי "החור גונב ולא העכבר" .צריך
מידה יוצאת דופן של תמימות כדי לא לנצל את הפירצה של העדר סטנדרט להערכת חיבור תורני
במשרד החינוך .כך ,יש מלמדים שאינם בעלי תעודת הוראה בסיסית ,קל וחומר ,מה שמכונה
במגזר החרדי "בכיר" והם בכל זאת במעמד דוקטור לצורך שכר.
מורה עם ותק מסויים עשוי להרויח סכום של  5222שקל בקירוב מהוראה ,לפי חישוב של 322-
 3022ש"ח לשעת שבועית .חלקיות המשרה הנוספת מהווה חלק מן הכלכלה הבלתי פורמאלית
של החינוך במגזר החרדי כאשר ההכנסות של כל ת"ת מגיעות ל 322-דולר לילד אולם זורמות
אליו בצורות לא מסודרות .כך ,מקובל לומר כי ההכנסה של מלמד ותיק יכולה לנוע בין 7322-
 32,222ש"ח ובמוסדות יוקרתיים אף למעלה מזה .במוסדות מאוד לא ממוסדים יקבל המלמד
צ'קים של הורים ישירות לחשבונו או תחליפי שכר בדמות תלושים לאחת מרשתות המזון החרדי.
בפריפריה של תחום ההסמכה ,הרישוי וההתפתחות המקצועית ,נמצאים גופים של חסידויות
המשלימות עבור המורים צרכים פדגוגים במסגרת הקהילתית .ישנם מעין מרפ"דים (מרכזיות
פדגוגיות) של עמותות המסייעות למלמדים כמו גם ניצני התארגנות פרופסיונאלית של המלמדים
במסגרת "בית ועד מחנכים" אשר מסמן את התגבשות הזהות המקצועית החדשה של המלמדים
בבית שמש.
בסביבתו המקצועית של המלמד יהיו הרבה פעמים מי שעתידים לשקול פנייה לחינוך יסודי
בדמות מתנדבי שירות אזרחי או עוזרי מלמד אשר נרמז להם בישיבה ,במשפחה או בקהילה כי
כדאי להם לשקול תפקיד הוראה .כך ,יעביר המועמד מספר שיעורים לדוגמא מול המנהל החינוכי
אשר יחליט האם לקלוט אותו במוסד .ליד המלמד בכיתות הנמוכות מסתובבות יותר ויותר מורות
להוראה מתקנת אשר מחלקות עימו את העבודה כאשר הוראת הניקוד והאותיות תיעשה על ידי
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הגבר ואילו הבנת הנקרא והמוטוריקה יהיו יותר באחריות המורה המתמחה בהוראה מתקנת.
החל מכיתה ה' כבר יש חשיבות מסויימת לרקע הישיבתי של המלמד אשר הופך כמו מגיד שיעור
ולקראת כיתה ח' כבר נחשב כמעט ר"מ .בכיתות הנמוכות הסטטוס מאוד השתפר למי שעוסקים
בהוראה מתקנת וחינוך מיוחד כפרופסיות שיפור אנושי חשובות.
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בחינת התלמידים בת"ת
בניגוד לדימוי הרווח ,לפיו אין מעקב אחר תלמידים בחינוך החרדי ,יש מערך גדול מאוד של
בחינת הישגים בלימודי הקודש בכלים מסורתיים .כלי הפיקוח המרכזי על התקדמות הילד
קשורה במנהג ,שהתרופף מעט ,לפיו האב בוחן את הבן בסוף השבוע .לאחרונה פועלת עמותה
חרדית לחדש את המנהג המסורתי .מדי שבוע מגיש תלמוד התורה להורים דיווח על החומר
הנלמד ועל הישגי הילד בלימודי הקודש ולאחרונה גם בלימודי החול.
מבחנים בחורף ,בלימודי החול ,נערכים בכיתות הנמוכות כאשר איכות המבחנים משתפרת עם
ההשתתפות בקורסים בהערכה אשר נפתחו באחרונה .הבחינה של לימודי הקודש נעשית ביום
שישי על ידי "הבויחן" שעובר בין הכיתות ומשמש מפקח של המוסד ,העמותה או הרשת .פעמים
רבות זהו המנהל החינוכי של המוסד להבדיל מן המנהל האדמיניסטרטיבי .בעיני ההורים,
ה"בויחן" משמש בחזקת מפקח .המבחנים המשמעותיים ביותר בלימודי הקודש נערכים בשלהי
כיתה ח' לקראת הישיבה הקטנה .בעבר נעשו המבחנים מוקדם יותר והילדים שהתקבלו לישיבה
הקטנה חדלו ללמוד .מסיבה זו הזיזו את תקופת המבחנים סמוך יותר לסיום שנת הלימודים
בקיץ .הרישום לישיבה הקטנה מעצב לא מעט את כיתות ז'-ח' לקראת ההכרעה הגורלית על
המשך דרכו החינוכית חברתית של התלמיד.
מרגע שת"תים הפכו קהילתיים יותר וקשורים בבתי הכנסת ,במסגרת החסידית או השכונתית,
נוצר מנגנון פיקוח על איכות ההוראה במסגרת האינטימיות בין ההורים במוסד הקטן .מופע זה
לא התקיים במבנים הגדולים והסמכותיים של החינוך העצמאי ההיסטורי .זו הגרסא החרדית של
מעורבות הורים וממאפייני השינויים הבינדוריים ,הבולט בעיקר בערים החדשות ובמסגרות
הפתוחות יחסית.
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מבחינתה של המדינה ומשרד החינוך ,אין הערכה ממשית של הלימוד בתלמוד התורה עקב אי
ההשתתפות של מוסדות הפטור והמוכר שאינו רשמי במבחנים ומשום ההשתתפות המסוייגת
של אחת הרשתות אשר מבצעת בחינות באי רצון בולט של המוסדות הכפופים לה .הדבר
המפתיע הוא שיש כמה מוסדות הנשענים על הבחינות הארציות ,עצמן ,בהשאלה מרשת
האינטרנט .למדינה חסרה תמונה ממשית על היכולת ,ההישגים והצרכים של התלמיד החרדי
בת"ת.
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התפוגגות הרשתות בחינוך הבנים בריכוזים חרדיים מובהקים– מבט ממחלקות חינוך
מקומיות
הבנה של הדינימיקה ומבנה העומק של חינוך הבנים בגיל בית הספר היסודי ברמת השלטון
המקומי ,מלמדת על קשיי המשילות והשונות בריכוזים השונים של הציבור החרדי .ריבוי יזמים,
רשתות וקבוצות זהות יוצרות מארג מוסדי רווי באינטרסים מנוגדים ובתחרות.
ירושלים
החינוך העצמאי בירושלים יכול לשמש מיקרוקוסמוס לתהליכים של התבזרות ,בידול ,התפלגות
ופריפריאליזציה בחינוך לבנים .לאחר דור של שחיקה ,בעיר עם מסורת מתבדלת בת"תים,
נותרבחינוך העצמאי מספר מצומצם של מוסדות .חלק מן המוסדות הללו החלו להתמקד
באוכלוסיות שאינן בזרם המרכזי של החברה החרדית .בקטיגוריה זו ,יש שלושה מוסדות
שהתמחו באוכלוסיות עולים מצרפת ,תלמידים יוצאי חבר העמים במסגרת "שובו" ואחד הפונה
גם לילדים אתיופים .שניים אחרים פונים אל אוכלוסייה ספרדית חלשה של מתחזקים ובעלי
תשובה .שני מוסדות היסטוריים" ,סנהדרין" ו"יקירי ירושלים" ,פונים לספרדים על גבול החברה
החרדית ו"חולצות תכלת" ככינוי למשקי בית בהם שני ההורים עובדים.
בת"תים הללו לא יהיה חינוך מיוחד או קבוצות חלשות ,אולם יהיו מסלולים שונים :חלק מן
הכיתות רשומות בחינוך העצמאי במובן לימודי החול וקבלת פיקוח של משרד החינוך ,וקבוצה
גדולה אחרת ,באותו מוסד ,אינה מקיימת לימודי חול ואינה חלק מן החינוך העצמאי .בתי ספר
יסודיים אחרים של החינוך העצמאי נשענים תקציבית על החינוך המיוחד ונותנים שירותים
לאוכלוסייה זו עם זליגה תקציבית לילדים שאינם משולבים או בעלי צרכים מיוחדים .קבוצה
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נוספת אשר עבורה החינוך העצמאי אינו יותר מאשר "צינור" או "קולב" נקשרת בחסידות גור.
בחסידות אומרים ,בהקשר זה ,כי בעבור מנהלי בתי הספר של גור המושג "עצמאי" פירושו
"העצמאות של מוסדות החינוך של החסידות הגדולה ביותר מן המנגנון של הרשת שהם עצמם
ייסוד וניהלו משך שנים".
בירושלים ,בדומה לערים אחרות ,אין לחינוך העצמאי אחיזה בשכבת הגיל היסודי בת"תים.
הרשת מקיפה עשרה אחוז מבתי הספר החרדים בירושלים אולם מספקת שירותי חינוך בעיקר
עבור קבוצות פריפריאליות .קרוב למאה תלמודי תורה בעיר שייכים לבעלויות אחרות ומוגדרים
במעמד פטור או מוכר אחר .בתוך עשרות הת"תים יש מספר זעום של מוסדות מעיין החינוך
התורני אשר מסווגים במעמד של מוכר שאינו רשמי.
מעיין החינוך התורני בירושלים מתאפיין בשונות הקשורה באופי הקהילה החרדית ספרדית
המתחזקת ,בנוכחות הממסד של ש"ס בעיר ,בקבלת תלמידים ממשפחות חוצניקיות חרדיות
ספרדיות כמו גם בזכות הכוח היחסי של חרדים ספרדים נאמני הרב עובדיה יוסף בהשוואה
לחוגים הספרדים הליטאיים בנוסח בני ברק .כך ,מקיימת הרשת שני ת"תים חזקים יחסית אשר
ילדים נרשמים אליהם מלכתחילה .הדבר מזכיר את מעמדו של סמינר נוות ישראל כמוסד איכותי
ברמה גבוהה בחינוך העל יסודי של הבנות .שלושה מוסדות נוספים של הרשת מכוונים
לאוכלוסיה של בעלי תשובה וילדים ספרדים שנדחו ממוסדות אשכנזים.שאר בתי הספר הקטנים
פונים לאוכלוסיות ספרדיות חלשות ואינם ממוסדים די הצורך על מנת לתת מענה איכותי
לאוכלוסיות הללו.
המפה של תלמודי התורה בירושלים מורכבת ביותר .יש בעיר מוסדות הנבדלים בעיקר בזהות
של אוכלוסית הילדים ,אך ישנו גם ייצוג לממסדים חסידיים ,יזמות חינוכית ,העדפות פדגוגיות,
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סגנון חברתי וביטוי לרציפות היסטורית .כמעט כל החסידויות הגדולות מחזיקות מוסד אחד
לפחות .מעבר למוסדות גור בחינוך העצמאי יש מוסדות של בעלז ,ערלוי ,צאנז ,סדיגורא,
בוסטון ,ברסלב ,קרלין ,חב"ד ומספר ת"תים חסידיים כלליים .בחלקם שפת הלימוד תהיה גם
יידיש .מספר גדול של ת"תים מוגדר ספרדי ונושא את ירושת תלמוד תורה "בני ציון" ההיסטורי.
חוגים שמרניים ספרדים שאינם נמנים על מעגל ההשראה של ש"ס שולחים את ילדיהם לת"תים
ספרדים מסוג זה .מוסדות אלו מזוהים עם עולם הישיבות של משפחת עדס ,החוגים השמרנים
יותר סביב ישיבת פורת יוסף והקבוצה הספרדית ליטאית בירושלים.
ילדי הברסלבים הספרדים מחוגי הרב ברלנד וניאו ברסלבים בשיטת הרב שיק ילמדו במוסדות
לבעלי תשובה אשר לרוב משוחררים מן המזג הנ נח נחמני של עולם המבוגרים .הקבוצה
הליטאית תחזיק לרוב מוסדות שכונתיים קטנים לצד מסגרות על אזוריות גדולות אשר ת"ת
"המסורה" הוא הגדול והבולט בהם .קנאי ירושלים ,שאינם בליבה של העדה החרדית ,מחזיקים
מספר מוסדות פטור עם אתוס המכונה ירושלמערי ובתוכו גוון ייחודי של יוצאי הונגריה.
לצד הגיוון העצום ,ישנם עדיין ת"תים שכונתיים בהם לומדים ילדי ספרדים ,אנגלוסכסים ,חסידים
מודרניים וליטאים מחוגים פתוחים יותר .הורים אשר מעדיפים את שיטת הלימוד של זכרו
וזילברמן ,בהן מודגשים ,הבקיאות והשינון ,יכולים לבחור בין כמה תלמודי תורה לפי העדפות
ותנאי הקבלה .מנח"ח בירושלים ,מעבר לפולטיזציה ולאתגר השמרני ,ניצב מול שונות שכמעט
אינה ניתנת לניהול.
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בני ברק
העיר בני ברק מעט שונה מירושלים .הקבוצה הבולטת ביותר מבין למעלה מחמישים הת"תים
בעיר נמנית על החוגים הפועלים בהשראה חינוכית – חברתית ליטאית .כך ,ארבעה עשר
מוסדות משרתים אוכלוסייה ליטאית מובהקת כמו גם ספרדים ליטאיים בעיר בה צמחו
ה"מרביצים" נאמני הרב שך .המוסדות הליטאיים יהיו בדרך כלל במעמד פטור ,אף שנותרו
מספר תלמידים מחוגים אלו בקומץ המוסדות ההיסטוריים של החינוך העצמאי .הציבור הספרדי,
שילדיו אינם לומדים בבתי הספר של החינוך העצמאי או בחיידרים הליטאיים של הפטור,
מתקבלים לאחד מקומץ מוסדות מעיין החינוך התורני או לת"תים ספרדיים .הת"תים הספרדיים
מתחלקים לכאלו הפונים לאוכלוסייה שמרנית מאוד ,ואחרים הלומדים במוסדות עם אוכלוסיות
תובעניות יותר.
החסידים בעיר בני ברק מחזיקים כחמישה עשר תלמודי תורה ,כאשר כל חסידות בינונית
מחזיקה ת"ת קהילתי אליו מסתופפות חסידויות קטנות .המוסדות הללו מצויים לרוב במעמד
פטור אולם מקבלים שירותים גם ממעיין החינוך התורני והחינוך העצמאי .חוגי הירושלמערים
השמרנים מחזיקים שלושה מוסדות,ולצידם עוד מספר קטן של ת"תים שאינם מתוקצבים,
לכאורה ,על ידי המדינה .אחד מהם אוחז במעמד סמלי בדמות תלמוד תורה תשב"ר שהקמתו
כרוכה ,לכאורה ,בשמירה על אוטונומיה ליטאית שלמה מול מוסדות המדינה ואינו מקבל תקציבי
מדינה בצורה ישירה.
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מודיעין עילית
התמונה במודיעין עילית דומה לריכוזים חרדיים אחרים ,במובן ההתחלקות של חינוך הבנים בגיל
היסודי לכמעט שלושים בתי ספר .בתי הספר של "בית יעקב" לבנות ממוקמים לרוב במבנה אבן
שכונתי ,ולומדות בו מאות תלמידות מזרמים שונים .האחים של אותן תלמידות ילמדו במוסדות
קטנים ,מובחנים לפי קבוצת אוכלוסיה או העדפה חינוכית .רק חסידים ,ירושלמערים מתבדלים,
חב"ד ומעיין החינוך התורני מקיימים מוסדות נפרדים לבנות .אפילו בתוך הקבוצות הללו ,הרוב
שולח את בנותיו למוסד של כלל תלמידות הציבור החרדי.
כך ,בדומה לריכוזים חרדיים אחרים ,היחס בין מספר בתי הספר לפי מגדר יהיה בית ספר אחד
לבנות על כל שניים וחצי תלמודי תורה לבנים .במודיעין עילית יש שלושה עשר בתי ספר לבנות,
כאשר בארבעת הגדולים לומדות למעלה משני שליש של התלמידות .המצב של חינוך בנים
מפוצל ומקפל בתוכו השלכות מרחיקות לכת על הניהול של המוסדות ,עלויות התיווך ,שכר
העמותות ופעילות הרשות המקומית.
החינוך העצמאי במודיעין עילית מחזיק בשני מוסדות כאשר האחד ,בגינות מודיעין מלמד ילדים
מבתים של בעלי תשובה ,ספרדים מן האזור ואוכלוסיות על התפר עם הציונות הדתית .מוסד
גדול אחר שייך ,אמנם ,לחינוך העצמאי ,אולם במהותו הבסיסית הוא חיידר ליטאי לכל עניין כולל
גבייה של תשלומים ממשקי הבית והיקף לימודי החול .במידה רבה יש כאן מוסד פרטי על
פלטפורמה ציבורית במונחי החינוך החרדי .לצידו של ת"ת ליטאי על אזורי זה פועלים בעיר
שבעה תלמודי תורה ליטאיים נוספים לרוב על בסיס אזורי .ההומוגניות של האוכלוסיה הליטאית
והליטאית ספרדית מאפשרת קיומו של משק חינוך מסוג זה בעיר.
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ארבע מוסדות בעיר משרתים את החינוך החסידי ,בתוכם שלושה מזוהים עם חסידויות
פרטיקוליריות של קרלין ,ברסלב וויז'ניץ ואילו האחרון כלל חסידי .ארבעה מוסדות אחרים
משרתים את הציבור הירושלמערי כאשר הת"תים הללו מלמדים גם ביידיש .בדומה לרוב הערים
החרדיות גם במודיעין עילית יש שלושה מוסדות בהם לומדים בשיטות זיכרו וזילברמן בצורה
המשקפת העדפות פדגוגיות של הורים ,בדומה לחינוך הדמוקרטי או האנתרופוסופי בציבור
הכללי.
ילדים מן הציבור הספרדי בעיר לומדים בארבעה תלמודי תורה ,אשר חלקם נועדו

לבעלי

תשובה ואילו אחרים מכוונים לילדים ספרדים ליטאיים שאינם לומדים במוסדות הליטאיים
האשכנזים בעיר .מעיין החינוך התורני מחזיק מוסד אחד בעיר .הרוב הגדול של התלמידים
הספרדים במודיעין עילית לומד בקרוב לעשרה ת"תים במעמד של מוסד פטור המכונה ונתפס
בתודעת ההורים החרדיים כחינוך "חיידורים" פרטי .מוסדות אלו מובחנים ברמת השמרנות,
מספר הספרדים כמו גם המיקום ברחבי העיר.
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ביתר עילית
המצב בביתר עילית דומה מבחינת רמות הפיצול סביב זהות התלמידים ,סגנון בית הספר ,רמת
הסלקציה והסגנון הפדגוגי .החסידים בעיר מקיימים תלמודי תורה פרטיקולריים של החסידויות
הבינוניות ,בתוכן קרלין ,בויאן ,צאנז ,ערלוי וויז'ניץ בהם מתקיימים הלימודים ביידיש ומוסד של
חסידות סלונים המובחן מבחינת שפת הלימוד .לצידם של המוסדות הללו יש גם ת"ת כלל חסידי
כללי ברוחה של חסידות אמשינוב הקטנה .חב"ד מפוצלת בין שמרנים לבין משיחיסטים באופן
היוצר שני מוסדות .האחד מפוקח על ידי חמ"ד והשני ,בו מתקיימים לימודים ביידיש ,משתייך
לרשת מעיין החינוך התורני שלא בגדר "עטרה ליושנה".
הציבור הספרדי מתאפיין בחלוקת משנה בין כמה בתי ספר של מעיין החינוך התורני ,מספר
ת"תים ספרדיים של מתחזקים ,שאינם אברכים ,ומוסד אליטיסטי שמרני ברוח החוגים
השמרניים של החרדיות הספרדית ההיסטורית בדמות תלמוד תורה של חוגי קול יעקב  -עדס.
הריכוז השמרני הירושלמערי אשר עבר לערי הלווין החרדיות של מטרופולין ירושלים מחזיק שני
ת"תים (אחד בחסות מעיין החינוך התורני) המצויים בתהליך של חיזוק דפוסי העבודה עם משרד
החינוך .חוגים ליטאיים שולחים את בניהם לשלושה תלמודי תורה ,מעין אזוריים ,בהם ריכוז של
ילדים ספרדים ליטאיים .אחד מתלמודי התורה הגדולים האלה משוייך לחינוך העצמאי ופועל
באותה צורה בה מחנכים בתלמודי תורה ותיקים אחרים אשר הפכו לחיידרים ליטאים בירושלים
ובמודיעין עילית  .האופנה של לימוד בשיטות "זיכרו" באה לידי ביטוי בקיומם של שני תלמודי
תורה בעיר .מספר המוסדות לתלמידות בעיר קטן בקרוב לחצי ממספר הבנים אף שחינוך הבנות
בביתר עילית מפוצל באופן יחסי לריכוזים אחרים מסיבות היסטוריות.
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בית שמש
העיר בית שמש מייצגת את הפיצול חינוכי בחינוך הבנים בדרגות גבוהות מיישובים אחרים .בית
שמש החרדית צמחה ,למעשה ,לאחר התפרקות של החינוך העצמאי לעשרות "חברות אחזקה"
חינוכיות ,זהותיות וכלכליות .בניגוד לביתר עילית ומודיעין עילית היכולת של העיר לווסת בשוליים
את הפיצול באמצעות הקצאה עירונית של תקציבים ,רישוי מוסדות וקרקע נמוכה .בית שמש
מצוייה בזמן בין השמשות לקראת שליטה חרדית ברשות .מסיבה זו ,המגוון של סוגי ת"תים
בבית שמש גדול יותר מריכוזים אחרים.
החינוך העצמאי בבית שמש מצומצם וכולל שני מוסדות קהילתיים של גור לצידו של בית ספר
מעורב ותיק בנוסח שהתקיים בעיירות הפיתוח בשנות השישים .מוסד זה ,בחלק הישן של העיר,
משרת אוכלוסייה של בעלי תשובה ,ספרדים וקבוצות על התפר עם הדתיים הלאומיים .בית ספר
של רשת שובו ,המשרת ילדי עולים לא חרדים ,מקבל שירותים מן החינוך העצמאי .הציבור
החסידי מחזיק שבעה מוסדות כאשר יש להביא בחשבון כי מספר לא ידוע המוערך בכמה מאות
ילדים לומד במערכות של העדה החרדית .הציבור הירושלמערי ,שאינו נמנה על העיידה ,מחזיק
שני ת"תים דוברי יידיש אליו נשלחים ילדים מחסידויות קטנות ושמרניות יותר.
מנגד ,בקוטב השני ,הנחשב פתוח או מודרני מבחינת מעמד לימודי החול ,הלבוש והתנהלות
משק הבית יש בבית שמש מגוון גדול של ארבעה מוסדות .שלושה מתוכם מיועדים לציבור
אנגלו -סכסי ומלמדים בהם בדרך כלל אנגלית .אחד ממוסדות אלה מכוון לישיבות תיכוניות
חרדיות ובעיקר ל'מערבה' .ת"ת אחר הוקם עבור החוגים המכונים "חולצות תכלת" אשר מיוצגים
בפוליטיקה העירונית ומסמנים מגמה של השתלבות חרדית במערכות הציבוריות והכלכליות.
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השם תשב"ר ,שניתן לו ,מקפל בתוכו עקיצה כלפי בבני ברק ולפיה ניתן לקיים רמה מאוד גבוהה
של לימודי חול וקודש כאחד.
הציבור הספרדי ,שאינו ליטאי ,שולח את התלמידים לאחד מארבעת המוסדות של מעיין החינוך
התורני .ההבדלים ברמה של בתי הספר בתוך הרשת גדולים יחסית מבחינת האופי של משקי
הבית מהם באים הילדים ואיכות הלימודים .שלושה תלמודי תורה נוספים ,מחוץ למעיין החינוך,
משרתים אוכלוסיה ספרדית שאינה ליטאית ונמצאים בפיקוח במעמד פטור או מוכר שאינו רשמי
אחר .הרבה מן התלמידים הספרדים ילמדו באחד מעשרה ת"תים ליטאיים ,חלקם קטנים
במיוחד ומובחנים זה מזה לפי שיטת לימוד ,שכונה ,מעמד האב ומנהגי משק הבית .בית ספר
אחד מלמד בשיטת זילברמן ואילו שבעה נוספים מצויים במעגל ההשראה של דרכי ההוראה
המזוהות עם "זיכרו".
ניסיון לגזור תמונה של אופי הת"תים בערים עם  02,222תלמידים בקירוב ,לא כולל את העיר
אשדוד ,חושף את הפיצול הזהותי חינוכי בצורה בולטת .מהתבוננות ראשונה עולה קושי לזהות
מוסדות בצורה מובהקת ולהבחין בחלוקות משנה אולם בכל זאת ניתן לומר כי  05%הם מוסדות
ליטאיים עם ילדים ספרדים בהיקפים משתנים 06% .הם מוסדות חסידיים .מעיין החינוך התורני
מחזיק ב 31% -מן המוסדות ,החינוך העצמאי ,בגלל הגודל היחסי של מוסדותיו ,מקיף רק 32%
ממספר הכולל של מוסודת חינוך לבנים בגיל בית הספר היסודי 32% .נוספים מתוך המוסדות
פועלים בהשראה שמרנית ירושלמערית הכוללת פעמים רבות לימוד ביידיש .הציבור הספרדי
השמרני וחוגים של מתחזקים שאינם במעיין החינוך התורני מפעילים  3%מבתי הספר 0% .מן
התלמידים לומדים במוסדות מודרניים או פתוחים אשר לרוב יהיו בהם לימודי חול ברמה גבוהה
ואנגלית ,בצורה זו או אחרת.
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חינוך יסודי בנות

החינוך החרדי היסודי  -בנות
21%
החינוך העצמאי

5%

מעיין החינוך התורני
פטור
מוכר-אחר

8%

66%

התמונה הכוללת של חינוך יסודי לבנות מצביעה על ההגמוניה הנמשכת של מוסדות "בית יעקב".
מבחינות רבות ,בהיבטים קהילתיים ,אלו בתי ספר מאוד מצליחים הדומים לParochial school -
בדמוקרטיות האנגלו סכסיות .שלא במפתיע ,גם במדינות אלו נחשבים בתי הספר של בית יעקב
 Beis Yaakovמצליחים במיוחד .הנתונים ,לפי שם בית ספר או בעלות ,אינם משקפים את כוחה
של שיטת "בית יעקב" כיוון שכל בתי הספר החרדיים נוצקו ,למעשה ,בתבנית של מוסדות או
שיטת בית יעקב.
בתי הספר היסודיים של החסידויות השונות ,השמרנים הירושלמערים והחרדיות הספרדית
נשענים כולם על האתוס של "בית יעקב ההיסטורי" .התקבלותו של המוסד בארץ ישראל
המנדטורית על רקע המפגש בין עולים חרדים ,בני העליות הרביעית והחמישית ,לבין היישוב
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הישן היתה מורכבת ורווית התנגדויות .כך ,נולדו המוסדות בארץ ישראל ברוח החרדיות של
ת"א ,באותה העת ,ולא בסגנונה של הקנאות הירושלמית אשר הותירה את בנותיה ללא חינוך
איכותי מודרני .שיטת בית יעקב צמחה ,למעשה ,מתוך בתי הספר היסודיים כאשר הסמינרים
הוקמו מאוחר יותר עקב הקשיים של האם המייסדת ,שרה שנירר ,בגיבוש מסגרת לכיתות
גבוהות יותר .מבחינה זו ,בתי הספר היסודיים של בית יעקב משקפים מסורת ורצף של עשרות
שנים .הרוח של "בית יעקב" בארגון דפוסי החיים של הנערה והאישה הבוגרת עברו מהפכות
ותמורות גדולות אולם בגיל היסודי שמרו מוסדות אלו על רציפות גבוהה.
בית יעקב הכללי ,המזוהה ארגונית עם החינוך העצמאי ,משמש דגם הגמוני של בתי ספר
יסודיים לבנות במגזר החרדי .אולם ,מאז פרישת החסידויות הגדולות יש גם בתי ספר של גור,
בעלז ,קרלין ויזניץ' ו כמה מוסדות מוכרים אחרים או במעמד פטור אשר מהווים בסה"כ רבע
מהחינוך היסודי לבנות .בתוך המוסדות הללו ,חלק ניכר מחובר אל הסמינרים של "בית יעקב,
באמצעות שירותי התפתחות מקצועית והישענות על תכניות הלימודים של החינוך העצמאי אשר
שי משו עד לפני מספר שנים מצפן חשוב לעבודת בית הספר היסודי החרדי לבנות .לאחרונה
בחלק מבתי הספר שלא בפיקוח של החינוך העצמאי ואינם נמנים על חוגים שמרניים יש חיבור
אל יעדי המשרד ,נכונות לעבור מבחני מיצ"ב ולהיעזר בתשומות של מערכי הפדגוגיה והפיקוח.
מנגד בבתי ספר חסידיים שמרניים יש התרחקות ,צמצום והסתגרות אשר ,לעת עתה ,אינן
פוגמות בלימודי החול בצורה משמעותית .במסגרות של היישוב הישן הירושלמערי וחוגים
פריפריאליים אחרים אין שינוי כאשר בלאו הכי בתי הספר אינם מכוונים להתמודדות עם
השינויים במשק הבית החרדי.
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בתי הספר היסודיים של מעיין חינוך התורני פועלים בתנאים קשים של תחרות .הציבור הספרדי
השמרני רוצה לשלוח את בנותיו למוסדות בית יעקב אשר הוכיחו לאורך ההסטוריה של החינוך
החרדי קליטה נסבלת של בנות ספרדיות .בתי הספר לבנות בריכוזים הפריפרייאליים ,או
ביישובים עם רוב חילוני ,נשענו על מספר גדול של בנות ספרדיות מעבר למכסות המיתולוגיות
של  12%שספק אם נתקיימו מעבר לתודעה הציבורית החרדית.
ככלל ,ההבדלים בסגנון החיים בין ילדות ספרדיות מבתים של בעלי תשובה או מתחזקים לבין
ילדות חרדיות מבתים אשכנזים ותיקים מעורר יותר קושי בגיל ההתבגרות .רק כאשר המספרים
הופכים קשים לניהול במונחי אופי המוסד או במצבים בהם האוכלוסייה הותיקה שמרנית מאוד
ואילו הקבוצה הספרדית נמנית על חוגים שוליים של תשובה ,בנוסח של מטיפי קלטות ,הבעיה
מחמירה.
בעיות בקבלה לבתי ספר יסודיים בפריפריה כמעט ואינן קיימות משום שמספרן של הבנות אינו
מאפשר פיצול לזרמים .יחד עם זאת ,עם גידולה של הפריפריה ,ישנם ניצנים של התבדלות כבר
בכיתה א' ,מה שעלול להוביל לתופעות דומות לאלו שהתרחשו סביב קבלה לסמינרים .מבחינה
זו ,פרשת עמנואל יכולה להוות תקדים אולם יש לזכור כי בית הספר היסודי החרדי לבנות נתפס
כמסגרת שכונתית ופחות זהותית .המשרד יכול להשפיע על כיווני ההתפתחות אם יקפיד לתמוך
בבתי ספר שכונתיים גדולים ומכילים ויכיר בקושי במפגש בין ילדות מבתים שמרניים של
חסידות ,בנוסח סלונים ,עם בנות גילן שחזרו בתשובה מוחצנת ושטחית בנוסח של "רבני
הקלטות" הוולגאריים.
מוסדות חסידיים ,בעיקר אלו של גור ובעלז ,הפכו כלים לבניין הזהות של הקהילה .אצל חסידי
גור זהו תוצר של חשש קיומי עקב הנטייה של בנות גור הבוגרות שלא להתחתן עם חסידים.
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מצב זה היה תוצר לוואי של גיבוש החסידות סביב חומרות גדולות במיוחד בתחום הצניעות,
המגדר והזוגיות במסגרת מה שמכונה "תקנות גור" .בחסידויות אחרות הפך המרחב של חינוך
הבנות מקום של צמצום הנשים והגדלת שליטה של השמרנים .בחסידויות בהן הגברים עובדים,
קל יותר לשמר מבנה פטריאכלי .בחלק מבתי הספר החסידיים פיתחו תודעה של בידול ועליונות
כאשר במקרה של גור הדברים מלווים בהשקעה גדולה במיוחד בחינוך בלתי פורמאלי באמצעות
תנועת הנוער 'היכלי ענג' כזרוע של ארגון הנשים של החסידות .התודעה האליטיסטית תקבל גם
ביטוי במחויבות למצויינות אקדמית.
חסידויות אחרות ,בתוכן קרלין ,מצליחות לאזן בין מסרים של פתיחות ומסורתיות ולחרוג מן
המוסכמות של תחרות בין לימודי יידיש ולימודי חול .ילדה מתוך חסידות גדולה עשוייה להתחנך
בגישה לפיה החרדיות בכלל מסמנת את הזהות היהודית ובקרב החרדים עדיפה החסידות על
פני שיטות אחרות ומתוך החסידות ,זו אליה היא משתייכת חשובה מכולן .התודעה האליטיסטית
והמתבדלת ,תוצר סוציאליזציה מסוג זה ,תכוון את הילדה להצטיינות בכל הלימודים ולמשמעת
קפדנית.
ככלל ,בתי הספר היסודיי ם החסידיים מסמנים את מרכזיות זהויות המשנה החרדיות או "חברות
האחזקה" כפי שמכנה זאת באירוניה אחד מראשי הערים .אם מגמה זו של שיפוט מוסדות חינוך
לפי הרכב התלמידים ,ולא על פי רוח המוסד והמרחב השכונתי תתחזק ,עתידה שיטת בית יעקב
לרדת מנכסיה .בית הספר המסורתי של בית יעקב ,כמוסד כלל חרדי ,נמצא במצור פוטנציאלי
אולם בניגוד לתלמוד התורה הקלאסי הוא שומר עדיין על אופיו הייחודי.
ישנם כמה גורמים המאיימים על הדגם המוצלח של חינוך יסודי חרדי לבנות ,ובתוכם מגמת
הפיצול הגדלה והולכת עם ההתרחבות הדמוגרפית ,העומס של שונות וקליטת חינוך מיוחד,
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תחרות גוברת בתוך בית הספר ,פרופיל דמוגרפי לא מאוזן של כוח ההוראה ,הגודל האבסולוטי
של בתי הספר המגיע לכדי מאות תלמידות וההתבדלות של קבוצות שונות .המצב בו יש בתי
ספר בערים החרדיות עם מספר קטן של כיתות ח' אולם היקף כפול של כיתות א' מהווה אתגר
שיש לתת עליו את הדעת ולתמוך במנהלות אולם בעיקר יש להשען על מנהלי מחלקות החינוך
במסגרת תכנון כלל עירוני.
כוח ההוראה של בתי הספר היסודיים היה עד לאחרונה ברמה גבוהה מאוד .התפקיד היוקרתי
ביותר לאישה חרדית נקשר במשרה במערכת החינוך ,כאשר בתי הספר היסודיים הציעו גם
משרות מלאות .אולם ,העדר תחלופה מספקת ,הזדקנות כוח ההוראה הקיים ופתיחת אופציות
מקבילות של הכשרה חלופית עלולות להוביל למצב בו המקצוע יהיה פחות אטרקטיבי .חלק גדול
מן הקליטה המעטה ,במקצוע ההוראה נמצא במעטפת של טיפול בלקויות ,ייעוץ וחינוך מיוחד.
גיוון הגיל של צוות ההוראה חיוני כיוון שמורה צעירה קרובה יותר אל התלמידות .מורות לחינוך
גופני ממלאות תפקיד ייחודי בבית הספר בדומה לתנועת הנוער של "בנות בתיה ,או "היכלי
הענג".
הגידול הדמוגראפי מקפל בתוכו את רוב התוספת של מורות צעירות לכוח ההוראה בבית יעקב.
מעבר ליציבות תעסקותית ,המורות בבית הספר היסודי נהנות מסטטוס אשר מורה במערכת
הכללית אינה זוכה לו .מסיבה זו ,המורות בבית יעקב הן "משתלמות סדרתיות" הצורכות שירותי
התפתחות מקצועית מכל סוג .חלק גדול מן המורות מעוניין בקידום בהיבטים של שכר ,מעמד
מקצועי ותארים אקדמיים או אקוויולנטים.
בתי הספר היסודיים החרדים לבנות השתייכו לחינוך העצמאי בהקשר פדגוגי מובהק .בעשרות
בתי ספר חרדיים זוכרים בנוסטלגיה את מנהליה ההיסטוריים של הרשת אשר שמשו סמכות
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מקצועית מכוונת ובהקשר אוהד במיוחד את הרב לוריא .תכניות הלימודים נקבעו ברשת,
ההנחיות והייעוץ היו חלק מדיאלוג קבוע .מנהלות רבות מרגישות את הפוליטיזציה ואת השקיעה
הפדגוגית של הרשת .באחד מן המוסדות אף נאמר בציניות כי משמעות השם ,חינוך העצמאי"
היא עצמאות המנהלת.
חוסר היכולת של מנהלי הרשת החלשים נחשף למשרד החינוך כאשר ,פעם אחר פעם ,בוועדות
הערר על קבלה לבתי ספר יסודיים סירבו מנהלות לדרישת הרשת .התחנונים של מנהלי הרשת
בפני מנהלי האגף המוכר שאינו רשמי לקבל עוד שהות על מנת לשכנע מנהלת זו או אחרת
לקבל את מרותם חשפו מצב זה .כך היה בבית שמש ,באלעד ובביתר עילית.
העצמאות מן העול של הרשת מתכרסמת בהקשר דרישות ההורים בדומה למעורבות הגוברת
בכלל מערכת החינוך .פנקסי הקשר ההיסטוריים בבית יעקב ובת"תים הפכו חוזים מורכבים עם
הילדים והוריהם .חשיבותם חורגת הרבה מעבר לדיווח על תכנית הלימודים על מנת שההורים
יוכלו לתרגל את ילדיהם .בבתי ספר תחרותיים יש מעין הקבצות ללימודי מתמטיקה ,עידוד
תחרות וקיום חוגים אשר משמשים בעצם שיעורים פרטיים .אפילו השאלה מי תקבל איזה תפקיד
במסיבת הסידור בכיתה א' מהווה סימן דרך אצל ההורים לסטטוס של הילדה .המירוץ של הילדה
החרדית מתחיל מאוד מוקדם והיא נבחנת יותר מאשר אחיותיה הבוגרות שלמדו באותם
מוסדות.
בתי הספר האיכותיים של בית יעקב המשרתים את האוכלוסייה הליטאית החזקה ,ומכתיבים את
סדר היום החינוכי ,השתנו בשנים האחרונות .הדגש על הפרט עם כניסת מקצועות הייעוץ הביא
למיפוי פרטני לפי תלמידה ,תוך בניית תכניות אישיות בהיבטים רגשיים או פדגוגיים .המשק של
בוגרות בית יעקב במקצועות הייעוץ יצר מארג שירותים אותם מספק בית הספר .בהיבטים
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הפדגוגיים ,יש שאיפה לשפר את לימודי האנגלית והמתמטיקה באמצעות תכניות לימודים
משופרות ,כנראה בהשפעת הפרספקטיבות התעסוקתיות החדשות .אפילו לימודי הקודש
עוברים רוויזיה המעוררת התנגדות גדולה בקרב השמרנים .כך ,הילדה החרדית נתבעת למאמץ
מיוחד ותחרות בגיל צעיר אולם זוכה לתמיכה חזקה יותר .קשה להתעלם מן הדמיון למערכות
התחרותיות בעולם .האפקטיביות של בתי ספר בית יעקב גבוהה מאוד ,אם כי ,מוסדות אלו עדיין
לא נדרשו לערכים של מצויינות אקדמית אשר תעורר ודאי קשיים פדגוגיים ,חברתיים
והשקפתיים.
הבנייה של אתוס "בית יעקב" נובע בעיקר ממגמות של חינוך בלתי פורמאלי ,עיסוק בפרוייקטים
שנתיים ,מסיבות ,הצגות וטכסי מחזור חיים .אולם לצד הפיתוח של הזהות כנערה חרדית יש צל
של סנקציה חזקה בדמות התקנונים .תקנוני ההתנהגות מחייבים את הילדה ואת המשק הבית
ונאכפים ברמות שונות של הקפדה לפי מוסד ,שכבת גיל או אפילו מורה .בכיתות ז' – ח' ,לקראת
הגשת הבקשות לסמינרים ,החשש של התלמידות ממעידה או עבירה על התקנון גבוה במיוחד.
הקבלה לסמינר נעשית ,לכאורה ,על סמך מבחנים הנערכים בכיתות הגבוהות ,תעודות של בית
הספר ,ראיונות ו"בירורים" על המשפחה .המנהלת של בית הספר היסודי והמורות הבכירות הן
מקור המידע של הסמינרים על משק הבית ועל מידת היכולת של הילדה לעמוד בלחצים של
סמינר .זהו מקום מסוכן במיוחד אשר המדינה חייבת לטפל בו בצורה זהירה אולם בנחישות.
התקנונים של בתי הספר היסודיים אינם שונים באופן מהותי מאלה של בנות הסמינרים .כך,
נקבע קוד לבוש כולל כפתור הצניעות ,צבע גרביים ועוביים ,צורת הנשיאה של התרמיל ביד,
חשיפה לטכנולוגיות תקשורת ,ההתנהגות באוטובוס ובמרחב הציבורי ,צורת הבילוי עם ההורים
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ועוד דרישות עם השלכה על משקי הבית .התקנון הוא צורה מאוד משוכללת של פיקוח חברתי
קהילתי עם סנקציה חריפה.
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תוכנית הלימודים בבתי הספר היסודיים לבנות
תכנית הלימודים הבלתי פורמאלית מאפיינת את בית יעקב משעת הקמתה בין שתי מלחמות
העולם .הפרוייקטים החינוכיים ,הנושאים השנתיים וההתגייסות למשימות קהילתיות הגיעו לבית
יעקב דרך החינוך הפרוגרסיבי בגרסא אשר השפיעה על החרדיות הגרמנית בנוסח הרש"ר
הירש .כך ,יש שימוש בדרמה ומחזות ,הפקת פרסומים ,פעילות מגוונת של תלמידות בכיתות
הגבוהות וטיולים .הה דגשה של פעילויות אלו ליוו כבר את בית יעקב הראשון בקרקוב כאשר
שרה שנירר מתוארת כמי שחיברה מחזות חינוכיים והוציאה את התלמידות לפעילות מחוץ לבית
הספר .בתי הספר לבנות הקרינו מגישתם החינוכית הפרוגרסיבית לתלמודי התורה ,אשר נשתנו
מאוד בעשורים האחרונים.
ב"בית יעקב" מצויינים מספר מועדים הנוגעים למחזור החיים של התלמידה ובתוכם מסיבת
הסידור כאירוע הכניסה למוסד .לפני קבלת הסידור תהיה לרוב הצגה ,הופעה של מקהלה ומעט
דברי תורה עבור ההורים ותודות .ההפקה של האירוע מהווה עבור ההורים החרדיים והתלמידה
בכיתה א' טכס מעבר בסופו תקבל את הסידור .הרבה מתח כרוך בהפקה ובמקום של הילדות
בתוכו.
החל מסוף כיתה ו' ובכיתות הגבוהות נבחנות הבנות במבחנים של החינוך העצמאי במשנה
והלכות שונות .במסגרות חסידיות יציינו ימים בעלי חשיבות קהילתית או את היארצייט של
"הנועם אלימלך" אשר משמש אחד מגדולי החסידות ה"בלתי סקטוריאליים" .הזהות החסידית
תוטמע באמצעות החינוך הבלתי פורמאלי או כאשר המורה תציין בהקשר כלשהו את מרכזיותה,
ייחודה וקדושתה של החסידות אליה שייכת המסגרת.
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תכנית הלימודים בבתי הספר של בית יעקב נקבעה בעבר על ידי החינוך העצמאי אולם היוצרות
התהפכו והמנהלות ,יחד עם צוותי ההוראה ,הן שבונות את התכנית מעבר למתווה הכללי .ריבוי
התכניות הנגישות למנהלת מחד גיסא וההחלשות הפדגוגית של החינוך העצמאי מאידך גיסא
הקטינו את התשומה של הרשת ,בחינוך הבנות ,אשר מנוהל על ידו במונחים של תקציב ,מינויים
ומצבי משבר חריגים .ברוב הבעיות או הצרכים מדווחות המנהלות כי הרשות המקומית החרדית
מהווה עבורם גורם מסייע ראשון.
בדיקה של מערכת שעות בכמה בתי ספר חרדיים חושפת דמיון רב בין המוסדות השונים כמו גם
בהשוואה לבתי ספר כלליים .בכיתה א' תלמד הילדה בכל יום חשבון ,תורה ,קריאה וכתיבה.
לפעמים ילווה את השנה כולה נושא חתך על מצווה ,סידור או דמות כלשהי .ציור ומלאכה יופיעו
לרוב לקראת שעת הצהריים כאשר שעות הבוקר מוקדשות לתורה וחשבון .ביום שישי ילמדו את
פרשת השבוע ותיערך קבלת שבת .בבתי ספר חסידיים כלליים תתפוס האידיש חלק משתנה מן
הלימודים החל במינימום של שעתיים שבועיות.
בכיתה ב' יתווספו שעות של לימודי טבע ,הנדסה כמו גם לימודי קודש על התפילה או כשרות.
בכיתה ג' יי כנסו שני מקצועות נוספים המסמנים התבססות של לימודי הקודש בתוכם יהדות
ודינים .שיעורי היהדות מכוונים למבחן מסכם בכיתות הגבוהות בו יש להפגין אוריינות במגוון
הקשרים של התרבות היהודית .לימוד דינים פותח מהלך של הכנת הילדה החרדית לניהול משק
בית יהודי במונחים של הלכות פרקטיות .בשני התחומים יהיו לאישה החרדית הצעירה ידיעות
טובות משל בן זוגה ,חניך הישיבה הקטנה שמכיר את הנושאים הללו בעיקר מתוך פרספקטיבות
של לימודי גמרא .לימודי התורה ימשכו עם התרחבות אל מה שמכונה "נביא" אשר ייפתח לרוב
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בספר שופטים .במעט מבתי הספר ילמדו בשנה זו אנגלית ובמידה ויש חינוך גופני בבית הספר
הוא יתחיל בכיתה ג'-ד' .בבתי ספר אחרים יתחילו את לימודי האנגלית בכיתה גבוהה יותר.
כיתות ד'-ה' תהיינה מבוססות על מערכת דומה עם תוספות של שיעור מולדת או גאוגרפיה
ואפילו ספרות חרדית לפי בחירת המנהלת .האנגלית תלמד בהיקפים רחבים יותר .החל
במחצית השנייה של כיתה ו' תהיה הערכות לקראת הבחינות הארציות המעצבות ,במידה רבה,
את עתידן של הנערות הצעירות .בכיתות ו' –ז' יבלטו לימודי הדינים כאשר הבנות נדרשות
לשלוט בקיצור שולחן ערוך ברמה גבוהה .בכיתה ח' יכולים לימודי החול להגיע להיקף של עשר
שעות שבועיות של אנגלית ומתימטיקה לצד לימודי טבע ,היסטוריה ולימודי השפה לסוגיהם .זו
מערכת לוחצת במובן של שעות ,מבחנים ,פיקוח ,התקבלות חברתית ותחרותיות .בה בעת ,זו
מסגרת המקנה זהות חרדית חזקה ומצליחה בסוציאליזציה לאורח החיים החרדי .מי שמתבונן
מבחוץ מתרשם כי מדובר בגוף החזק ביותר המקיים את הזהות החרדית במערכת החינוך.
רשימת ספרי הלימוד בבתי הספר של בית יעקב מסמנת שונות מסויימת .חלק מספרי הלימוד
מקורם בהוצאות כלליות ובעיקר מט"ח .במידה והספר מותאם כמו סדרת החוברות "רימון"
לרכישת כישורי לשון הוא יהפוך דומיננטי .המנהלות והמורות בבית יעקב רוחשות כבוד רב
למקצועיות של מט"ח.
בהוראת המתמטיקה ומקצועות כמו טבע או גאוגרפיה יהיו לעיתים ספרים ממקור כללי או כאלו
שפרסמו מורות חרדיות בהוצאות השואפות לשמש גופים פנים קהילתיים ובתוכם הוצאת
"גאולה" .הוצאות אלו עושות מאמץ ניכר להחליף את הספרים ההיסטוריים של החינוך העצמאי
אולם מתקשות מול היתרונות הפדגוגיים של ההוצאות הכלליות .המורות החרדיות נעזרות
פעמים רבות בספרי לימוד של המגזר הכללי ועורכות התאמות עצמאיות לתחום .ככלל ,הנושא
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של ספרי לימוד לבנות חרדיות בגיל בית הספר היסודי יכול לשמש מרחב של שותפות והתאמה
של התכניות לצרכים של המגזר.
השינויים המתרחשים בסמינרים בתחום ההכשרה החלופית והדרישות האקדמיות הגבוהות
מאוד בכיתה ט' מקפלים בתוכם משמעויות מרחיקות לכת לחינוך היסודי של הבנות .המעבר
מלימודי חשבון בסיסיים ברמה של בית ספר יסודי ללימודים בהיקפים של שש שעות מחשבים
ומתימטיקה וארבע עד חמש שעות אנגלית בשבוע מחייבים קפיצת מדרגה .תנאי הקבלה
לסמינרים עתידים לכלול מבחנים קשים בתחומים אלה מתוך האסטרטגיה של חינוך טכנולוגי
איכותי בחלק גדול הסמינרים .לימודי האנגלית של הבנות ,עם פחות חשיפה לתרבות המונים,
לא מפתחת די הצורך כישורי דיבור אלא בעיקר קריאה .המגמה של תגבור לימודי מתמטיקה ל-
 1-3יחידות מחייבת גם שינוי מערכתי בהוראת התחום .זהו מרחב בו המשרד יכול לסייע לבתי
הספר היסודיים החרדים.
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חינוך יסודי לבנות חרדיות – פוטנציאל ההתפרקות וחוזקו של האתוס
בעיר צפת ,כמטאפורה להתפוגגות פוטנציאלית ,נשען בעבר חינוך הבנות על בית ספר ותיק של
"בית יעקב" אשר בנים ובנות למדו בו בצוותא עד כיתה ג' .בתהליך של דור ,הוציאו הורים
ספרדים חזקים את בנותיהם למוסדות קטנים הקרובים למעיין או לחוגים ספרדים ליטאים.
האשכנזים החסידים ומעט הליטאים בעיר הקימו מסגרת אליטיסטית עם מכסה לילדות
ספרדיות.
השמרנים הקימו מוסד לימודים ביידיש והקנאים ,הקרובים לסאטמארים ,ייסדו מוסד שאינו
מתוקצב מכספי המדינה באופן ישיר .הברסלבים הנח-נחים ,אשר חשו הסתייגות של קבוצות
סולידיות יותר במגזר פתחו ,גם הם ,בית ספר יסודי לבנות .תקיפה של מלמד ברסלבי ותיק
ילדים בת"ת ,ודרישת בעלי התשובה להסגירו למשטרה ולא להבריחו לחו"ל ,יצרו שבר בין
הברסלבים הישנים לבין זרם התשובה .כך ,בצפת כיום מתקיים מצב בו במקום מוסדות גדולים
כלל חרדיים ,המאפיינים לרוב את הפריפריה החרדית ,יש ריבוי בתי הספר יסודיים לבנות
המשמשים מקור להדגשת הזהות וההתבדלות.
ביתר עילית ,מנגד ,מתאפיינת ברמת הומגניות גדולה מבחינת חינוך הבנות .מלבד 'בית ברכה'
של קרלין ,רוב הציבור שולח את בנותיו לבית יעקב של החינוך העצמאי .כך ,לומדות כ0,222-
בנות בשלושה בתי ספר אזוריים – שכונתיים .ציבור ספרדי ליטאי אשר מתבדל בחינוך בנים
שולח את האחיות למסגרת כלל חרדית כפי שניכר גם במודיעין עילית .המעיין מחזיק בעיר
שלושה בתי ספר קטנים ואילו השמרנים מחזיקים מוסד פטור ביידיש .הרשות המקומית בביתר
והמנהיגות העירונית מצליחות לתחזק את מבנה המערכת ,בין השאר משום השליטה על התכנון
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העירוני ,בעלות על מבנים וקרקע .בידי המדינה לתת עדיפות לבתי ספר גדולים לבנות וקדימות
בהקצאה של תכניות לאומיות ותמיכה.
בית שמש ,כעיר עם הפיצול הגדול ביותר בתחום של הת"תים ,מצליחה להחזיק את הזרם
המרכזי של הקהילה החרדית בתוך מסגרות "בית יעקב" שכונתי של החינוך העצמאי .בשוליים
היותר שמרניים קמו מוסדות קטנים יותר במעמד פטור .מנגד ,יש ל"מודרנים" מסגרות משלהם.
כך ,מלבד בתי הספר המתבדלים של חסידות גור ניתן למצוא בתי ספר גדולים המקבלים ילדות
מבתים ליטאיים ,חסידים וספרדים .בתי הספר במעמד פטור בבית שמש כוללים מוסדות
לתלמידות מבתים חסידים דוגמת בעלז ,מוסדות חסידיים כלליים ,מסגרות שמרניות אשכנזיות
וספרדיות .בחלק גדול מן המוסדות הללו ילמדו ביידיש.
ביישוב כמו אלעד ,מספר הבנות הספרדיות במסגרות של בתי הספר היסודיים של בית יעקב
גדול יותר באופן משמעותי .מדי שנה עלו כמה מקרים של קושי בקבלה אולם הם נפתרו,
בחלקם ,באמצעות וועדה מיוחדת אשר נהנתה מגיבוי של פרנסי העיר ומשרד החינוך .אם
יצליחו מנהלי אגף החינוך לכונן מסגרת מחייבת והוגנת תוכל מערכת החינוך להתמודד עם
הקשיים של קבלה למוסדות הבנות .עצמה מופרזת בידי מנהלות שמרניות ורשתות יביאו
למשברים חוזרים ופגיעה במשקי בית וילדות .המסורת של התערבות פוליטית בחינוך באלעד
אינה מבשרת טוב בעניין זה.
המתחים סביב חינוך הבנות בגיל היסודי באלעד הן תוצר צפוי של כמה מאפיינים .קושי
בפוליטיקה העירונית ,מבנה בעלות על מבנים ,ריבוי קבוצות זהות מתחרות והעדרו של סמינר
עירוני אחראים ליצירת הלחץ בקבלת הבנות לבית ספר יסודי .ילדות בנות שש משלמות את
מחירי המאמץ של חוגים שונים לשרטט גבולות קהילתיים – חברתיים של "פרום" .המהלך הזה
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נעשה באמצעות סלקציה ,על גבה פלטפורמה חרדית ציבורית המתוקצבת במלואה על ידי
מדינת ישראל .בתנאים בהם לא ניתן לשפוט ילדה בת שש על צניעותה ,נדחפת אלעד למלחמת
זהות סביב אופיים של משקי בית בתהליך הקבלה לבית יעקב השכונתי .העלבון והמחיר
המקופל בדחיית ילדה מ"בית יעקב" מביא בהכרח תהליך רווי כאבים ,רכילות קהילתית ויותר
מקורטוב רשע .בעיית הקבלה לסמינרים בגיל העשרה מופיעה בגרסא אלימה בקבלה של ילדות
ספרדיות ,מודרניות או סתם משפחות שהילכו עליהן רכיל.
בתי הספר של מעיין החינוך בעיר אלעד בדמות "בתי מרגלית" נחשבים מן המוצלחים ברשת
כאשר כוח ההוראה והשיטה חינוכית נובעים מן השורש של בית יעקב .המאפיין הזהותי הספרדי
יבוא לידי ביטוי בחיזוק ההוראה של הלכות ברוח הפסיקה של הרב עובדיה יוסף ומתוך שמירה
על עקרון העצמאות של הציבור הספרדי בחזקת אל תיטוש תורת אמך .למעיין החינוך התורני
ולמסגרת פתוחה יותר" ,שירת שרה" ,נוח עם חלוקת עבודה מול בתי הספר המובהקים של
החינוך העצמאי לבנות.
לבתי יעקב השמרניים בעיר נוח שלא להגדיל את מספר הכיתות כדי לא לקלוט תלמידות שאינן
מתאימות ,לטענתם ,ואילו בתי הספר האחרים קולטים את אותן תלמידות שנדחות .באלעד
מתחו השמרנים ,מתוך תחושת מצור והתנשאות ,את החרדות והאוטונומיה להשקפה עויינת
כלפי המדינה ,משרד החינוך ,הרשות המקומית וקבוצות חרדים אחרות באלעד.
בהיבט של כלל החינוך החרדי ,מעבר לקושי הייחודי באלעד ,עולים קשיים בקבלה של בנות
לבתי ספר יסודיים של "בית יעקב" .זהו מופע חדש יחסית ממנו סובלים משקי בית ספרדים
ואשכנזים כאחד .הרב לוריא ,מנהל החינוך העצמאי ,נהג לומר כי בית יעקב לבנות היא מסגרת
כלל חרדית מובהקת ,אולם כוחות חברתיים חזקים ערערו על האתוס המכונן של הרשת .דחייה
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של ילדות חרדיות מבתי ספר ,אשר התאפיינו בציבוריות גבוהה ,יונקת מתופעות רבות .התופעה
נובעת בעיקר משילוב בין התבדלות ,התנשאות והדרה לבין חששות חינוכיים חברתיים
אותנטיים .בהקשר של ילדות ספרדיות נקשר האירוע במורכבות היחסים הבינעדתיים בציבור
החרדי.
הגישה הפשטנית לפיה מדובר בגזענות פשוטה ,אינה תופסת את סוגיית האיזון העדתי בבית
הספר החרדי לבנות .מנגד ,יש בסוגייה יותר מקורטוב של התנשאות אשכנזית כלפי ספרדים.
המינוח "פרענקים" עדיין רווח במשקי בית חרדיים אשכנזים ,בשיח הבלתי פורמאלי על חינוך,
בדומה למקום בו עמדו חלקים בציבור הכללי לפני שנות דור .אולם האשמה פשוטה בגזענות או
חשיבה דיכוטומית על בית הספר החרדי במונחי ציבורי – פרטי מאפשרת לשמרנים בחינוך
החרדי ולבעלי אינטרסים מוסדיים להתגונן מפני ההכרח לפתוח את המסגרת לכל ילדה חרדית
ולעמוד במבחני השקיפות הנדרשים ממוסד הנהנה מכספי ציבור.
נושא הקבלה של ילדות ספרדיות מקפל בתוכו שלוש שאלות שונות .השאלה האחת נוגעת
לשונות בין חרדים בכלל לבין משקי בית של מתחזקים ובעלי תשובה ספרדים .במקרה כזה
הורים ספרדים חרדים רבים יעמוד לצד ההנהלה כפי שהתרחש בפרשת עמנואל .לפעמים יהיו
הורים אלו הראשונים להסתייג מקבלת ילדות של חוגים שוליים בתנועת התשובה הספרדית.
השאלה השנייה נוגעת בתפיסה ,הבלתי צודקת ,של מנהלי מוסדות לפיה יש לשמור על איזון בין
ילדות אשכנזיות לבין ילדות ספרדיות על מנת שלא להפוך מסגרת המזוהה עם ספרדים.
מנהלי החינוך העצמאי ינסו לטעון ,במצב זה ,כי ללא סלקציה תהיה בריחה של הורים אשכנזים
בטיעונים המוכרים גם במגזרים אחרים .במצבים אלו ימצא ,לא פעם ,כי אחוז הילדות הספרדיות
גבוה יותר מכפי שמצהיר המוסד .השאלה השלישית הנוגעת לקבלה של "מודרניים" ,חולצות
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תכלת אשכנזים וספרדים כאחד .בתנאים אלו ,ילדות אשכנזיות מבתים חזקים ימצאו פתרון
מתוך החיבור אל הממסד החרדי אשכנזי ומראית עין של אימוץ תקנון וקבלת כללים מחייבים.
את מחיר המאבק של מנהלי המוסדות השמרניים נגד האליטות החדשות תשלמנה ,לרוב ,ילדות
ממשקי בית ספרדים .ההורים של אותן ילדות יתקשו למצוא חינוך איכותי אלטרנטיבי במסגרת
אחת עם בעלי תשובה ומתחזקים ספרדים .הורים ספרדים בקבוצה זו ,יחוו דחייה מן הזרם
המרכזי של החינוך החרדי ,יתקשו לשלוח את הילדה למסגרת של מעיין החינוך התורני ויחושו כי
המדינה מזניחה את חובותה להבטיח כי חינוך ציבורי יהיה פתוח לכל .התהליך של הדחייה
והמאבק על ההתקבלות מותיר צלקות אצל הילדות כמו גם במשקי הבית .הקבלה של הבת
הראשונה קריטית כיוון שדחייתה מסמנת את המשך המגמה של אי קבלת אחיותיה.
מרגע שקבלה למוסד הפכה מבחן סטטוס יופעל לחץ כבד על המנהלים ,מכל כיוון ,בצורה
המאששת את כוחם של מנהלי מוסדות ,מנהלות ומאכערים שונים .בתנאים אלו ההיגיון של
דחיית מספר ילדות ממשקי בית שונים ואי הרחבה של בתי ספר בנוי פנימה לתהליך המיון .ילדה
ספרדית עשוייה להיות שווה קרוואן מן הרשות ,שותפות בתכנית לאומית או אפילו משאבים של
משרד החינוך .מול ההורים השמרנים בגוף עתיר עצמה המכונה "ועדת שיבוץ" תראה המנהלת
נאמנה לרווחתן הדתית של הילדות .הגידול הדמוגראפי וחששות אותנטיים מחדדים מגמה זו.
מדיניות חכמה של משרד החינוך יכולה להקטין מאוד קשיים אלו באמצעות מגוון צעדים ברמה
של תכנון המערכת כמו גם בהקשר הפרקטיקות של קבלה ודחייה .כרגע אין לציבור החרדי אמון
במשרד או ביכולת שלו להציע סעד במקרים שלו .ההיפך הוא הנכון.
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החינוך העל יסודי בקרב האוכלוסייה החרדית
היקפי החינוך העל יסודי בקרב האוכלוסייה החרדית

על-יסודי חרדי  -תשע"א
סה"כ 66,100

41%
תרבותי-ייחודי  -בנים
תיכוני בנים

27,000
תלמידים

תיכונים  -בנות

10%
6,700
תלמידים
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חינוך על יסודי לבנות
בדומה לתחומים חינוכיים מקבילים במגזר החרדי עבר חינוך הבנות בבתי הספר התיכוניים
תהליך של התבזרות .מתוך דגם אחד ,שנתגבש במהלך המאה הקודמת ,נוצרה שונות באתוס,
באוכלוסיות ובמיצוב הפנים קהילתי .הדגמים השונים נוצרו מתוך הבדלים באורחות חיים,
כניסתה של תנועת התשובה ,הופעתם של עולים אנגלו סכסיים ,אי נחת בקרב חסידויות שונות,
שסע עדתי פנים חרדי ,מעבר לריכוזים חדשים מחוץ למטרופולינים והריכוזים המסורתיים,
עמדות שונות ביחס ללימודי חול ויזמות חינוכית ענפה .תופעה זו ,בדומה לחינוך הממלכתי דתי
והכללי ,מסמנת גם מופע של שבירת מסגרות ארגון הזהות המסורתית בחינוך.
מפת התיכונים ,המכונים עדיין סמינרים ,מבטאת שונות גדולה .השונות באה לידי ביטוי בכמה
תחומים:
 .3אוכלוסיית התלמידות מבחינת סגנון החיים והמוצא של משק הבית.
 .0המכוונות ללימודי חול ותעסוקה במונחי תעודת סיום.
 .1רמת ההקפדה על צניעות ואתוס השקפתי חרדי.
מחוץ לקטיגוריות של תיכונים המכוונים ,לכאורה ,לכלל האוכלוסייה מצויים מוסדות חסידיים
מובהקים של גור ,ויז'ניץ ,בעלז וקרלין .אלו הם מוסדות קהילתיים מובהקים אשר הוקמו לאחר
סדרה של פרישות מן המסגרות הכלל חרדיות כאשר היציאה של בנות גור מתוך מערכת
הסמינרים החרדית הקרינה על כלל מערכת החינוך בשל גדלה של חסידות זו .היציאה של בנות
גור נבעה מחשש כי הבנות "מתקלקלות" בשל המגע הגובר עם בעלות תשובה ,מחילוקי דעות
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אידאולוגיים ופוליטיים כמו גם מתוך קושי בנישואין של בנות גור עם בנים מן החסידות עקב
התקנות הנוקשות ביחסים בין המינים אשר הביאו לנישואין מחוץ לחסידות ולריבוי רווקים.
כינונה של מערכת חרדית פרטיקולרית לבנות גור מנעה בעצם את היכולת לאינטגרציה חברתית
בחינוך החרדי והחריפה עד מאוד את הלחץ על המוסדות הליטאיים שאינם פרטיקוליריים.
מוסדות אלו מצאו עצמם מאבדים איזונים בין עדתיים רגישים בתוך תחרות בלתי מבוקרת על
גבן של נערות צעירות לרוב ספרדיות .הבחירה של נערות ספרדיות ,מבתים חרדיים שמרניים,
הצטצמצמה מאוד .המסגרות החסידיות הקטנות יותר קיבלו בנות מחוגים אחרים ,בעיקר
חסידויות קטנות או בנות מבתים ליטאיים וספרדים ,אולם בדרך כלל בישובים פריפריאליים בהם
מספר החרדים קטן .הקמת סניפים של הסמינרים הגדולים לא פתרה את הבעיות של סלקציה
אלא רק סייעה מעט בתחזוקה של המערכות עד למשבר של השנים האחרונות .חוקיות
ההתבדלות והתחרות יצרו הרארכיה בין הסניפים כאשר הדרוג והססטוס מוכרים בכל משק בית
חרדי .הסמינרים הליטאים מצויים בלחץ צולב בין משקי הבית המתבדלים לבין הדרישות של
החרדים הספרדים.
צמצום הבחירה של נערות נובע גם מהעדר אלטרנטיבות .מוסדות שמרניים בירושלים ובני ברק
אינם קוסמים לבנות ספרדיות עקב ההוראה ביידיש אשר הפכה ביטוי לפרומקייט כמו גם אמצעי
לסלקציה של תלמידיות אשכנזיות מבתים "טובים" .מוסדות החינוך של הירושלמערים ,צאצאי
היישוב הישן והעדה החרדית ,במסגרת בית פייגא וסמינרים של סאטמר ,לא משמשים פתרון
עבור חלק ניכר מן הציבור החרדי בכלל והספרדי בפרט .מתוך כך ,נוצרו ביקושים יוצאי דופן
למספר תיכוניים קטן בתנאים של גידול דמוגרפי .על רקע זה הבעייה של שסע עדתי וקיפוח
הפכה שאלה פוליטית חריפה הרבה יותר.
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הפתרון הדחוק ומעורר ההתנגדות של מדיניות של מכסות סמויות לספרדיות ,בהיקף של ,12%
בעיקר בסמינרים הליטאיים בבני ברק ,ירושלים והערים החרדיות עונה על הצרכים של האליטה
הספרדית ליטאית .מהלך זה גורר הדרה של מעמד הביניים החרדי ספרדי .למעשה אין ממש
נומרוס קלאוזוס רשמי של נערות ספרדיות אלא מיתוס של מכסה המאפשר לנהל מדיניות קבלה
לא שקופה .ראשי הסמינר יכולים לשחק עם הנתונים ולהגדיל או להקטין את המספר לפי צרכי
קליטה פרטניים ו"כללי אצבע" תוך שמירת תחום תמרון לדרישות פוליטיות ורבניות .יחד עם זאת
חריגה גבוהה מרף ה 12%-מעוררת חשש אמיתי של בריחת האשכנזים .כך ,אין מכסה במובן
הטכני ומספר הספרדיות אינו מובהק אך צפוי מראש.
המקור של המיתוס כרוך בהוראה של הרב אלישיב ,במקרה של סמינר ספיציפי עם זהות
מורכבת ,לקלוט לפחות  13%ספרדיות .ההוראה הפכה למכוון כללי של מדיניות קליטה
"מאוזנת" בסמינרים הותיקים האשכנזיים .נערות חרדיות ספרדיות שלא התקבלו בסמינרים
הותיקים היוקרתיים יותר מצאו עצמן במסגרות בהן מאה אחוז ספרדיות או בבתי ספר החדשים
יותר .ניתוח דמוגראפי של מספר התלמידות הספרדיות בסמינרים הוא שדה יצירתי במיוחד
שמשמשים בו בערבוביה שיקולים שונים .כינון של ועדות ערר נאמנות יכול לפרק את המורכבות
של שיקולי הקבלה אולם לצורך זה יש הכרח באתיקה ומקצוענות אשר משרד החינוך אינו מעמיד
בשעה זו.
בעלות תשובה ומתחזקות בפריפריה מוצאות פתרון במערכות חינוך תיכוני חרדי כללי או
במסגרות ייעודיות לבעלות תשובה .מעטות לומדות עדיין בחינוך הפנימייתי החרדי לבנות אשר
נוסד על מנת להתמודד עם סוגיית העולים השמרנים מארצות אסיה אפריקה בשיאו של גל
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העלייה ההמונית .משק הבית החרדי הספרדי הממוצע עם ילדה שאינה בעלת ציונים מזהירים
או ממשק בית פתוח הן אלו אשר משלמות את מחיר החישובים העדתיים המפלים.
התפרקות הדגם של חינוך תיכוני חרדי חוצה מגזרים ועדות ניכרת בכל הריכוזים אולם השפעתו
בולטת יותר במרכז מאשר בפריפריה .השהות במנותק מן המרכזים השמרניים ,הפעולה בתוך
סביבה של רוב לא חרדי והצרכים של קהילות המעורות בסביבתן הותירה בתי ספר הטרוגניים
יותר בריכוזים הרחוקים בצפון הארץ ובדרומה כמו גם בערים גדולות בתוכן נתניה ,פתח תקווה,
רחובות ,ת"א וחיפה אשר היתה סמל לאותה רוח של תיכוני בית יעקב המסורתיים.
התחרות על בתי הספר התיכוניים לבנות הפך סוגייה סבוכה במונחי חלוקת הכוח והסטטוס
במגזר החרדי .ממבחן של יכולות מצד ילדה הפכה הקבלה עדות גם ללגיטימיות של משק הבית
בצורה אשר השליכה על המעמד החברתי ,התקבלות האחיות ומאוחר יותר על השידוכים.
הפיכת מוסד החינוך של הבת לאינדיקציה על יראת השמיים של המשפחה הביא לתוך התהליך
הקבלה פוטנציאל לעלבון גדול וירידת מעמד חברתי .סמינרים הפכו מותגים חברתיים ותגיות
המאשרות את כשרותה של הילדה ומשק הבית .במודעות הנישואין מציינים את מוסדות הלימוד
ממש כשם שבשעת שידוכים מבררות המשפחות את איכות מוסדות הלימוד ממנו באים
המשודכים.
מנהלי הסמינרים המבוקשים הפכו הגורם החזק ביותר במגזר החרדי אולם גם הם בתוך מלכוד
של תחרות על שמו הטוב של הסמינר המוגדר גם במונחי הסלקציה של התלמידות .ניסיונות של
ראשי סמינרים לגוון את הבחירה באמצעות סניפים עם דגשים שונים והגדלת המוסד לא צמצמו
את היקפי הבעיה .ראשי הסמינר ובני משפחותיהם מושקעים חברתית ,פוליטית וכלכלית
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בסמינר אשר נתפס ,לעיתים ,כמפעל משפחתי בין דורי ופחות כמוסד ציבורי המספק שירותי
חינוך.
רבים מן החרדים סבורים כי ראשי המוסדות אינם מקבלים כל שנה במתכוון מספר נערות
ממשפחות ספרדיות חזקות או משפחות אשכנזיות ידועות על מנת להצטייר כסלקטיביים .כך,
יוכל מנהל להשיב כי "אפילו את בתו של הרב פלוני לא קיבל" .אולם התמונה מורכבת יותר
ומבנה הכוח השמרני מקרין על המוסד .יחד עם זאת ,מרגע שמתעורר קושי ביחס לנערה
מסויימת יש בפרשה משום אישוש הפרום של המוסד ונסיגה מאי קבלה הופכת להיות קשה
הרבה יותר.
בשני העשורים האחרונים התפתחו מוסדות רבים אשר ניסו לענות על הצרכים והביקושים
שנוצרו מתוך התחרות בין הסמינרים .הבידול של חלק מן הסמינרים כמוסדות קטנים ואינטימיים
לא עלה יפה בדרך כלל .תיכוניים חרדים אשר הצליחו למשוך תלמידות איכותיות מתוך מאמץ
פדגוגי יוצא דופן החלו בעצמם לערוך סלקציה על בסיס סגנון החיים במשק הבית ומוצא עדתי.
חלק מן היזמות צמח מתוך המנהיגות החינוכית הספרדית בירושלים ובני ברק אשר הוליד מספר
תיכוניים חרדיים ספרדים מאוד תחרותיים אשר ברבות הימים הפכו בעצמם מוסדות הממיינים
בתוקפנות גדולה.
המוסד ההיסטורי של החינוך החרדי הספרדי בדמות סמינר "אור החיים" כפנימיה או כשלוחה
אקסטרנית התקשה לענות על הצרכים החדשים .שתיים מנשות המנהיגים של ש"ס ניסו
להתמודד עם הקושי של בנות ספרדיות בגיל התיכון אולם התקשו לעמוד בתחרות עם הדימוי
של הסמינרים ההיסטוריים מורשת עשרות שנים .ההסתייגות של הספרדים הליטאיים מתנועת
ש"ס הקטינו את הסיכוי לכינונו של תיכון ספרדי שווה ערך במעמדו הציבורי לסמינרים הליטאיים
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המובילים .מנגד הציבור הספרדי באגף הפתוח ביותר של ש"ס יצר גם מודל של תשעה תיכוניים
חרדיים המזוהים עם מעיין החינוך התורני בעקיפין.
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מפת הסמינרים
מפת הסמינרים היום כוללת למעלה מ 332-מוסדות אשר ניתן לזהות לפי קטיגוריות מורכבות:
 .3סמינרים היסטוריים חזקים עם אתוס ליטאי – הסמינרים האלה צמחו בבני ברק וירושלים
ובתוכם ניתן לציין את סמינר וולף ,סמינר מאיר וסמינר כהנא (בבני ברק) הסמינר הישן
שרנסקי ,הסמינר החדש ליברמן וסמינר הסניף של מנדלסון בירושלים .התחרות בין
המוסדות תהיה על מידת השמרנות ,הצניעות והאורינטציה כלפי גיל הנעורים .בסמינרים
יהיו ,לכאורה 12% ,חרדיות ספרדיות ליטאיות ,אחוז מסויים של תלמידות מבתים
חסידיים וקבוצה גדולה של ליטאיות .התלמידות החסידיות בחלק מן הסמינרים תהיינה
בכיתות חסידיות כאשר יעשה מאמץ על מנת שהן תהיינה מאורגנות לפי מסגרת כמו
של חסידות סלונים או ערלוי.
הערים החרדיות המובהקות יצרו מיקרו קוסמוס של ירושלים ובני ברק עם אותם קשיים
על אף המאמץ של מנהלי מחלקות החינוך וראשי הערים להתמודד עם סוגיית
הסמינרים .חלומם של ראשי הערים הוא להקים סמינרים עירוניים שכונתיים ,ממש,
שיפגעו במונופולים של הסמינרים הסלקטייבים .הגראי"ל שטיינמן מחזיק בעמדה דומה
מתוך מנהיגות מרחיקת ראות אולם מתקשה להפוך את המגמה.
 .0סמינרים מתחרים כאלטרנטיבה לסמינרים ההיסטוריים – סמינרים כאלה יקבלו את
התלמידות החזקות המתחרות על מקומות במסגרות ההיסטוריות .אלו יהיו ילדות
ממשפחות חרדיות ספרדיות או ילדות מבתים חרדיים של חולצות תכלת (שני הורים
עובדים ואורחות חיים פתוחים יותר) .במוסדות הללו יהיו דרישות גבוהות בלימודים כמו
גם מאמץ שלא לפגר אחר נורמות הצניעות של הסמינרים הגדולים .היחס ללימודי יסוד
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והכשרה מקצועית יהיה פחות אינסטרומנטלי וללא האמביבלנטיות של הסמינרים
הותיקים.
 .1סמינרים קטנים עם בידול שלא בזרם המרכזי – סמינרים אלה יגדירו עצמם על בסיס
ייחודי לכיוון המודרני הפתוח ,לדגם חינוכי ייחודי כלשהו או ליתרון של האינטימיות על
פני מוסדות ענק עם סניפים .מוסדות אלה מקפלים בתוכם סתירה בין הרצון להיות
אלטרנטיבה לסמינרים ההיסטוריים לבין השאיפה להדמות להם בעיקר בתחום ההקפדה
של הצניעות .אין למוסדות הללו את הכלים והכוח הפוליטי להניע תהליכים גדולים כמו
כניסה לתכניות הכשרת הנדסאים או לסמן את המשך הדרך לכיתות ה' ו'  .קרי ,סמינר
במובן של מוסד לימודים לאחר תיכון .ההכרה של משרד החינוך בבחינות סאלד כבגרות
כמו גם הנטייה לאקדימזציה של הסמינרים פותחת בפני חלק מן הסמינרים בקטיגוריה
הזו אפשרויות רבות.
 .1סמינרים בפריפריה – סמינרים אלה נמצאים בריכוזים חרדים בערים המעורבות הגדולות
או ביישובים מרוחקים וקטנים .בריכוזים אלו נשמר הדגם המסורתי של החינוך החרדי
בכלל ובמידה רבה גם צורת חינוך הבנות .יחד עם זאת יש התחלה של השפעות
המרכזים בבני ברק וירושלים משום הגידול הדמוגראפי המאפשר בידול .רוב בתי הספר
יגישו לבגרות מלאה ,מלכתחילה ,יקבלו בנות מרקע שונה ויכוונו לרכישת מקצוע.
המרכיב הקהילתי יגבר לרוב על הפיקוח הבית ספרי וההקפדה על אורחות חיים ותקנון
יהיו פחות נוקשים .במידה והיישוב יגדל תתחיל ההתבדלות והפרישה של חוגים
שמרניים יותר כפי שמתרחש בצפון .מנהלים ומחנכות מייסדים עם כריזמה ,רחוק מן
המרכז ,מצליחים לקיים דגם מוצלח של חינוך חרדי חוצה גבולות.
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 .3סמינרים מודרניים ,פתוחים ואנגלו סכסיים – מגוון סמינרים אשר צמחו בכל הריכוזים
החרדיים כאופציה גבולית אולם הפכו חלופה למשפחות אנגלוסכסיות ,לחוגים של
"חולצות תכלת" ,לחסידים פתוחים ואליטה עשירה .הדגם הראשון צמח בתיכון לוסטיג
ומאוחר יותר התפתח בירושלים ,בית שמש ותל אביב .ההליכה של הסמינרים לקראת
כמעט בגרות ותעודות "אקוויוילנטיות" אילצה חלק מן המוסדות להקפיד יותר בתחומים
של פיקוח על אורחות חיים ,לבוש וצניעות ואחרים פנו לכיוון של מצויינות אקדמית.
הדימוי לפיו שני סמינרים בגוש דן אשר הכינו לבגרות מלאה ,מלכתחילה ,איבדו את
זהותם הפתוחה הביאה לכינונו של מוסד חדש ולשאיפה של הורים רבים בבני ברק
לשלוח את בנותיהם לפתח תקווה .בירושלים מתפתח לראשונה אתגר שאינו רק חינוכי
בהקשר הסמינרים אלא גם פוליטי .הקמת סמינר קטן המזוהה עם חוגי "טוב" ברוח
פועלי אגודת ישראל ההיסטורית עשוי להתפתח לכדי אלטרנטיבה משמעותית שתהיה
דומה לחינוך החרדי בפריפריה אולם פתוחה יותר ונוכחת במרכזים המסורתיים.
 .5סמינרים חסידיים ושמרנים – אלו הם סמינרים שמייצגים את המאמץ של החסידויות
הגדולות לשמור על גבולות וצביון קהילתי בעולם שבו אין תלות כלכלית באדמו"ר ובתוך
מסגרת חברה חרדית רחבה .בחינוך הבנות החרדי ,בשלב בית הספר התיכון ,אין כמעט
סמינר כלל חסידי אולם חסידויות קטנות יתקבצו בתוך סמינרים גדולים בכיתות ייעודיות
ובתי ספר של חסידויות קטנות יקלטו תלמידות מזרמים שונים .תהליך זה יתרחש בעיקר
בפריפריה כפי שקורה בבית יעקב גור בחצור הגלילית ,במסגרות התיכון של ויז'ניץ
ובצורה מעט אחרת במוסדות קרלין .מבחינת מפת הסמינרים ניתן לשים מסגרות אלו
במשפחה אחת עם השמרנים הירושלמערים עד הגבול העדה החרדית עקב החינוך
המתבדל מן הזרמים המרכזיים של החברה החרדית .בתוך המסגרות החרדיות ניתן
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למנות את המוסד המכונה גם בית יעקב הישן ,בנות פייגא ,דושינסקי ,אוהל חווה
ואחרים .הבחירה ביידיש כשפת לימוד בחלק מן הסמינרים החסידיים הופכים אותם
פחות רלבנטיים לאוכלוסייה ספרדית אולם אין תמיד מתאם בין הההוראה ביידיש לבין
השמרנות ברכישת תעודה .כך ,ניתן למצוא סמינרים ביידיש המשתתפים בתכניות
להכשרה מקצועית ואף בבחינות הבגרות.
 .7מוסדות ספרדיים מובהקים – הדגם הספרדי ההיסטורי מזוהה עם הפנימייה והשלוחה
האקסטרנית של מוסד "אור החיים" בבני ברק .מוסד זה תאם את התנאים בטרם תנועת
התשובה וההתחזקות אולם התקשה לתת מענה להקיפים ולמורכבות של החרדיות
הספרדית .בירושלים ובני ברק נעשו כמה מאמצים יוצאי דופן להקמתם של תיכוניים
חרדיים ספרדיים איכותיים .כך ,למשל ,נוות ישראל ואיילת השחר הצליחו בהקשר
הלימוד וההשקפה לייצר חלופה למסגרות האשכנזיות המעורבות בהם נתקלו התלמידות
הספרדיות בקשיים בקבלה .מסגרות אלו לא מתאימות למשפחות ספרדיות ליטאיות
במעגל ההשראה האשכנזי .עבור רבות מן הבנות זו בחירה של ,בדיעבד ,למרות
המאמצים החינוכיים המרשימים במוסדות אלו.
 .3במקביל לסמינרים הספרדים הייעודיים קמו מסגרות אחרות אשר התקשו לקלוט
תלמידות ספרדיות חזקות מבחינה לימודית ודתית.

הקושי נבע מכך שסמינרים

אשכנזיים קולטים את הנתח הארי של המצטיינות הספרדיות בבתי הספר היסודיים של
בית יעקב .בנות במוסדות אלה באים ממשפחות אשר מסתייגות ,בדומה לאשכנזים,
מחינוך מעורב עם מתחזקים ,בעלי תשובה או מי שמשקי הבית שלהם אינם חרדים
מובהקים .כך ,נוצרה שכבה של בעלות תשובה ללא סטטוס ונוער שוליים ספרדי דור שני
להתחזקות של הוריהם .המאמץ לכונן עבורם מוסדות בשילוב עם החינוך הטכנולוגי או
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המסגרות של קידום נוער לא תמיד עלה יפה .יחד עם זאת המהלך של בניית מוסדות
לנערות ספרדיות מן הפריפריות החברתיות מתמסד וחלק מן המסגרות מתחזק כאשר
הוא בוחר בדרך ייחודית ופחות מנסה לחקות סמינר מסורתי.

מספר תלמידות בסמינרים ופיזור

3367 , 9%

2095 , 6%

ירושלים ובני ברק

2707 , 7%

ערים מעורבות
בית שמש ואשדוד

18220 , 51%

2778 , 8%

דרום

3200 , 9%

צפון

3445 , 10%

ערים חרדיות
אחר
ערים חרדיות :ביתר עילית ,אלעד ,מודיעין עילית

דרום :אופקים ,נתיבות ,קרית גת ,ערד ,רחובות ,אשקלון ,ב"ש
צפון :חיפה ,חצור הגלילית ,זכרון יעקב ,צפת ,מגדל העמק ,רכסים,
ערים מעורבות :תל אביב ,נתניה ,פתח תקוה

צורת התבוננות אחרת על הסמינרים מדגישה את מידת הגמישות ביחס ללימודי החול ותעודת
גמר בית הספר התיכון .היציאה של נשים לשוק העבודה וסגירתה ההדרגתית של האופציה
למשרה במערכת החינוך החרדית הובילה להכרה גוברת בהכרח להכנה לשוק העבודה.
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הרכישה של הון אנושי רלבנטי לעבודה נעשית במסגרת הסמינרים בלימודי כיתה ה' – ו' אחרי
סיום התיכון .בשנם האחרונות יש מגמה של זליגת ההכשרה לתוך הכיתות המוקדמות יותר
בתיכון .מתוך כך ,גברה גם הנטייה לחיזוק לימודי החול .התחרות בין הסמינרים והלגיטימציה
לעבודה על מנת לפרנס תלמיד חכם חיזקה את לימודי החול עד כדי טענות על התרופפות
מסויימת ונסיגה בלימודי הקודש.
הסמינרים התקשו עד לאחרונה בהכרה בבגרות מלאה ,מלכתחילה ,משלוש סיבות .הראשונה
נעוצה בהיבט הסמלי של המבחן כמוסד מרכזי של החינוך הציבורי .השנייה בשאיפה לכוון
בוגרות ,אחרי כיתה י"ב ,לסמינרים ולא למוסדות אקדמיים .השלישית נקשרת בתקורות הגבוהות
בהיקף של מיליוני שקלים מהן נהנים הסמינרים בתיווך בחינות מקבילות .ההכרעה של הנהגת
משרד החינוך להכיר בבחינות סאלד ,המשמשות מבחני סיום בית ספר תיכון חרדי לבנות,
כמבחן בגרות מסמנת מהלך אסטרטגי .הסמינרים מתקשים להתנגד למהלך כיוון שאין בו
דרישה או פגיעה באוטונומיה ,משום שמשרד החינוך מכיר ,לכאורה ,בחרדים ולא להיפך.
ה תנגדות תחשוף את הסמינרים כמי שרוצים לחסום את הבוגרות מגישה למוסדות חינוך
אקדמיים שהכרחיים על מנת להרחיב את האפשרויות התעסוקתיות של האישה החרדית.
הפעולה המקבילה של הרחבת הלימודים הגבוהים במסגרת מדיניות המל"ג וההשלכה של
הפעולה עשר שנים רטרואקטיבית תחייב את הסמינרים להכנס לתחום הלימודים האקדמיים
המובהקים לתעודה .תקופת "בין השמשות" במהלכה חלק מן הסמינרים כוונו לבגרות ואחרים
הגישו לחלק מן המקצועות ובשאר הסתפקו במבחני סאלד הסתיימה .בתוך זמן קצר יושלמו
ההתאמות של הבגרות למבחני סאלד ויש יסוד סביר להניח כי הסמינרים הגדולים יתאימו עצמם
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למציאות אשר נשתנתה ויהפכו מוסדות סמי אקדמיים .הרבנים יתנו לכך הסכמה ,של דיעבד
שבדיעבד ,עם התניות מסורבלות ,אבל המגמה מצטיירת כבלתי הפיכה.
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מערך ההכשרה בסמינרים
הסמינרים העניקו עד לאחרונה שלושה סוגים של תעודות:
 .3סמינרים המציעים מבחני חוץ המכונים "סולד" (השגיאה במקור החרדי) משום שהם
מעובדים על ידי המרכז הארצי לבחינות השוכן במכון ע"ש הנרייטה סאלד .ברמה גבוהה
יותר של ההכרה בתארים ,כמו אקדמיים ,מדובר על "אקוויולנטי" שפירושו תואר אשר
שווה ערך לתואר כללי בהוראה התקף לצורכי שכר ודרגה רק בתוך המגזר החרדי.
מוסדות שמרניים המעוניינים להפגין מצויינות ומקיימים מסגרת עם סמינר כיתות ה –ו'
יציג עצמו כמי שמעניק אקוויולנטי ל B.A-או .B.ed
 .0סמינרים מעט יותר פתוחים יציגו את תעודת הגמר במונחים של בגרות חלקית אשר
השלמתה דורשת מבחנים אקסטרנים או עצמאיים אליהן ניגשות תלמידות חרדיות על
מנת לפתוח אפשרויות ללימודים גבוהים .הם יציינו את אפשרויות ההכשרה המקצועית
אשר נתקבלו כבר בסמינרים וגלשו מכיתות ה'-ו' (י'ג-י'ד) אל התיכון בתוכם גרפיקה,
חשבונאות מזכירות ושלל מגמות חינוכיות.
 .1סמינרים בפריפריה או תיכוניים מודרניים יציגו בגאון את היעד של תעודת בגרות מלאה
וידגישו לעיתים את החלק של לימודי מקצוע גבוהים במונחים של הנדסאים במקצועות
מחשב או תחומים פרה רפואיים .כך ,בבאר שבע ,חיפה ,רחובות ,נתניה ואחרים .בתי
הספר האנגלו סכסים ירמזו אף על פתיחת אופציות ללימודי המשך במכללות החרדיות
החדשות.
 .1גופים שמרניים ידברו על תעודת גמר של בית הספר והכנה למבחני חוץ .חלק מן הגופים
השמרניים ימנעו מאזכור מבחני החוץ אולם יציינו את ההפנייה למקצועות הנרכשים
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בסמינר ובתכניות של האגף להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת .סמינרים חלשים יהיו
עדיין כרוכים סביב הצגת מגמות תפירה או מזכירות כללית.
המהפכה של הסמינרים מגופים המכשירים בעיקר לתפקידים של הוראה במערכת החינוך לכדי
מערכת קהילתית המכוונת לתפקידי הורות במשק הבית ובעיקר לשוק העבודה הושלמה .תעודת
ההוראה של בוגרות הסמינרים מכוונות לסמל את התפקידים החינוכיים במשפחה מלבד לקבוצה
מאוד קטנה שתפנה להוראה .מסיבה זו ,כל רצף הסמינריים שבין המודרניים ,דרך המוסדות
הליטאיים הוותיקים ועד החסידים והשמרנים הסגורים מכוונים לתעסוקה .במובנים מסויימים יש
פה רצף היסטורי כיוון שחברת הלומדים התבססה על עבודת נשים כמפרנסות .יתר על כן בית
יעקב בפולין כלל מגמה מקצועית מובהקת .בפרספקטיבה היסטורית ארוכת טווח ,בשוק עבודה
המחייב קרדיטציה ,הופך בית יעקב מעין פוליטכני חרדי סמי אקדמי אשר התיכוניים מכינים אליו.
המהלך של הכרה במבחני סאלד כבגרות ישלימו מגמה זו .זהו סימן דרך היסטורי בבית יעקב
ובחברה החרדית.
לצד האבחנה לפי קבוצת זהות בסמינר והאוריינטציה כלפי לימודי חול ,מוגדרים הסמינרים גם
על פי מידת הפרומקייט שלהם .עבור הבנות בתיכוניים זהו אחד הנושאים הקריטיים במונחים
של הנוחות לשאול שאלות קשות את הצוות או מידת הפיקוח על מנהגים שונים .עולם שלם של
"חניוקיות" ,מודרניות ,פתוחות ,ופרומעריות מודבק בסמינרים עד כדי השענות על מיתוג ומשרדי
פרסום על מנת לקדם או לשנות את הדימוי .התקנונים של הסמינרים דומים אולם יש בהם
ניואנסים היוצרים תמהילים שונים של זהות.
התקנון תקף בסמינר ומחוצה לו בצורה המאפשרת פיקוח על הבנות גם מחוץ לשעות הלימודים.
בחלק מן הסמינרים הגישה משוחררת יותר ואילו באחרים יש חדירה לכל היבט בחייה של
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התלמידה עד כדי תרבות של הלשנות ,רכילות ולשון הרע .חלקו הארי של התקנון עוסק בצניעות
כאשר ישנו קונסנזוס על איסור האיפור .אולם אפילו בהקשר זה יש סמינרים מקלים לקראת
אירוסין או בסידור גבות ומנגד יש גם מחמירים עם הקפדה ונוקשות סביב כל תג בתקנון.
התקנונים כוללים פיקוח על תנועה ותקשורת של בנות כאשר יש איסור להחזיק ברישיון נהיגה
בכיתות הגבוהות ומדיניות פלאפונים מגוונת .בסמינרים הפחות מחמירים מותר לתלמידה
להחזיק מכשיר כשר ואילו ברובם ישנו איסור בעלות על מכשיר .חלק מן המוסדות לא מציגים
מדיניות בהקשר זה ומותירים במתכוון תחום תמרון רחב .באחדים מן הסמינרים לומדות
תלמידות עם תפיסות שונות ביחס לתקנון ומכאן ריבוי הסלולריים בידי תלמידות בסמינרים
הליטאיים המקפידים ,לכאורה.
מספר גדול של תלמידות בית יעקב גולש באינטרנט בדומה למשקי הבית החרדיים בכלל .במשק
בית חרדי חזק ,עם נטייה מודרנית קלה ,תבקש הבת רשות לגלוש ותנמק את הצורך בהקשר
לימודים או צפייה באתר כשר כלשהו .נערה אשר גולשים בביתה תדאג כי בשעה שמגיעות
החברות של אחותה הקטנה לא יהיה סימן כלשהו לגלישה .שמועה מסוג זה היא מאותן רכילויות
החוסמות נערות מקבלה לסמינר .מחנכים והורים חרדים מודאגים מתרבות השקר המלווה
מעשים אלו אולם מחירי החשיפה או הוצאת האינטרנט מן הבית גבוהה יותר.
נערות חרדיות מבתים מבוססים יהנו מהסדר בו הסמינר לא שואל והן לא מספרות על אורחות
משק הבית .הבנות בסמינר מכירות את הסטנדרט הכפול ביחס למשפחות העשירות אשר חלקן
אף מחזיק מכשירי טלויזיה אסורים .המסר החברתי לנערה בסמינר ליטאי היסטורי בבני ברק
כאשר חברתה העשירה צופה בתכניות ריאליטי נוגע בחלוקת הכוח בציבור החרדי .הנערה מן
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הבית המודרני העשיר ,לרוב עם ייחוס מכובד ,יודעת כי גם עליה לנהוג לפי כללים המכוונים
ובעיקר להקפיד על מראית עין.
בדיקת התקנון בתחום הלבוש מפתיעה ,לעין לא חרדית ,כאשר דווקא התלבושת האחידה
הנשענת לרוב על חצאית כפלים וחולצה עם כפתור צניעות נלווה מסמנת פתיחות .הסמינרים
השמרניים ,מפאת העוני של התלמידות והעדפת הסגנון הצבעוני שמרני ,אינם מחייבים תלבושת
אחידה אלא בגדים אופייניים ל"חניוקיות" .מידת האכיפה של הקוד והתקנון תלויות ברוח
הסמינר .יש סמינרים בהם תיעשה מדידה בעין של החצאית בכניסה לסמינר ואלו באחרות
יעלימו עין מחריגה זהירה .חצאיות ארוכות אסורות כיוון שיש בהם ניחוח של אינדיבדואליות,
אנרכיזם ויותר משמץ חרד"ליות מאוסה .ההתנגדות לשמלות הארוכות בגדר "מטאטא חרד"לי"
הפכו קמפיין של סמינר אחד בדרום אשר הדביק אחרים.
המיתוס בסמינרים מספר על בחינת אורך החצאית באמצעות הושבת התלמידה על כסא כאשר
ישיבה עם חצאית אסורה תחשוף ברכיים .השיער אינו יכול להיות ארוך יתר על המידה ,מעבר
לחוליה השנייה בצוואר ,אולם תחום התמרון בתסרוקת גדול באופן יחסי מה שיוצר לפעמים מתח
בין הפרומעריות המתאפיינות לעיתים ביראת שמיים מוחצנת וצניעות מופגנת לבין המודרניות או
הפתוחות יותר.
נושא הגרביים עבר תהליך שראשיתו לגטימציה לגרביים שחורות עבות ביישוב הישן ועד
לשלילתן בהקשר של הסמינרים כסממן של גנדרנות .ההבדל כמובן הוא בהקשר ,בשקיפות
ובעובי כאשר הסמינרים קובעים בסולם דנייר את מידת הצפיפות המותרת של הסיבים .הנורמה
של  12דנייר אינה מחמירה יחסית ויש המתנגדים לה .בתחום הצבע של הגרביים ,גם כן,
התפתחו גרסאות שונות הנוגעות בצבע עור ,לבן ,שחור או צבעוני.
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עגילים צמודים לאוזן מותרים בחלק מן התיכונים אולם עגיל תלוי מהווה הפרה של התקנון ברוב
הסמינרים .בחלק מן הסמינרים עולה שאלת ה"הבלטות" כאשר נערה מתבגרת לובשת תרמיל
על גבה וצללית הגוף הנשי מוחצנת .יש סמינרים ,ברוח תקנון גור ,שמאוד מחמירים ואוסרים
אפילו תרמיל על כתף אחת .סמינרים אחרים פחות מקפידים .הפחד של תלמידת בית יעקב
יתואר בדרך כלל במונחים של היתקלות במורה באוטובוס ,בקניון אסור או ברחוב כאשר אין היא
לבושה לפי התקנון עליו חתמה .מגוון התגובות של צוות בית הספר יכול לנוע ממבט נוזף דרך
הערה ועד להרחקה זמנית .הרחקה לצמיתות בעיקר בכיתה י"ב תפגע בשידוכים בצורה קשה.
המיתוס בקרב בנות סמינר יספר כי שכנה זו או אחרת היא "מלשנית" של הסמינר כפי שדבק
בכמה מנשות ירושלים .באלעד ,למשל ,התפתח מפעל של גבר אחד הטרוד במעקב אחר בנות
ואמהות בצורה אובססבית באמטלה של דיווח לסמינרים ,לבתי הספר היסודיים ולאחרונה גם
לגני הילדים .פרנסי העיר סבורים כי מדובר בבעיות אישיות אולם דפוסי הפעולה והתקנונים של
מערכת החינוך לבנות מאפשרות לאיש גבולין כזה להשפיע על הקבלה של בנות למוסדות חינוך.
יש הרבה מעשים חתרניים בסמינרים המערערים על התקנון בעיקר במקומות בהם מופעל לחץ
קשה ומעקב .תרבות הנגד מגיעה אף לכדי תאים של התנגדות ברשת .דווקא בסמינרים עם
מיעוט הצהרות והגדרה מאוד כללית של צניעות נוסח בית יעקב נשמרים הגבולות טוב יותר.
בכמה סמינרים שוב אין תקנון בנוסח הוראות חוק בלבד אלא מסמך זהות נלווה המסביר את
ההגיון החרדי מאחורי התקנון ללא הפאתוס הירושלמערי של שמירה על צניעותן של בנות
ישראל .האתוס החינוכי לפיו מדובר בנורמות של המוסד החינוכי ומבחן אמון מפקח הרבה יותר
טוב ממורה ותיקה וקשוחה העוקבת באובססיביות אחרי תלמידותיה.
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ההתמודדות עם סוגיית הקבלה לסמינרים
הליך הקבלה אל הסמינרים מהווה מבחן גורלי לתלמידה ולמשק הבית ממנו באה .הסוכן של
הסלקציה בסמינרים הם ההורים של קבוצת רוב מדומיינת .המניע הראשוני של מנהלי הסמינרים
בהפעלת הסלקציה כרוך בפחד מתגובה מצטברת של הורים "חזקים" לריבוי תלמידות מבתים
ספרדים ,אנגלו סכסים או מודרניים במוסד .פעמים רבות מדובר גם בהתנגדות של הורים
ספרדים בסמינרים "משתכנזים" לקבלתן של בעלות תשובה או נערות מבתים מתחזקים.
בחלק מן הסמינרים השליטה של כמה משפחות או קבוצות חברתיות ממוסד לתוך וועדות
הקבלה בצורה בלתי פורמאלית עם מורה או אם לכמה תלמידות שתפקידן "לברר" על משק
הבית .בתנאים של ספק או אפילו שמועה ,בחזקת רכילות ,ייערך בירור על הנערה והוריה.
בחקירה ישאלו שאלות על גלישה באינטרנט ,ההופעה החיצונית של האם וכלל אורחות החיים
בבית.
מי שנכנסה לגדר ה"בעייתית" תתקשה להיחלץ ממעמד זה ללא מנופי כוח קהילתיים ומסכת
השפלות שוחקת .במונחים סוציולוגיים זהו שרטוט גבולות למען יראו ויראו ובמובנים של יחסים
בינאישיים בקהילה החרדית מדובר על התנשאות אלימה של קבוצה קטנה בעלת כוח בקהילה
קטנה ואינטימית .הורים ליטאיים פתוחים המכוונים את בנותיהם למוסדות השמרניים לומדים
לפעול מול החקירה הדתית – חברתית כאנוסים סביב נושאים של נהיגה ,מכשירים סלולריים
ואינטרנט .להורים הספרדים החלשים יותר אין פריבלגיות כאלה.
בשנים האחרונות נדרשה המדינה ,במאות מקרים ,לנושא בנות אשר אינן משובצות בסמינרים
ומעדיפות לשבת בבית בהעדר פתרון מתאים להן .בדרך כלל מדובר בעשרות בנות בריכוזים
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החרדיים המובהקים אשר פונות למשרד החינוך ולערכאות על מנת לדרוש חשיפה של שיקול
הדעת ,הקריטריונים וההחלטה בנוגע לתלמידה אשר נדחתה בסמינרים הטובים בעיר.
אי הנחת של גדולי התורה מקיפוח הספרדיות ,כעס של הציבור החרדי כולו כלפי ההתנהלות של
ראשי הסמינרים במגוון תחומים אפשרה למשרד החינוך ,לבג"צ ולמבקר המדינה להכנס להפעיל
לחץ על הקהילה לפתור את מצוקת הבנות אשר אינן מתקבלות .הפחד מכפייה בחלק מן
הריכוזים הביא להקמת וועדות רבנים ואילו באחרות הטילו על הרשות המקומית לשבץ את
התלמידות על פי שיקול דעתן .בבני ברק נעשה ניסיון לחלק את התלמידות בין הסמינרים על
מנת למנוע התערבות .בערים אחרות הלחץ אפשר לקברניטי העיר להתערב בנושא בו הציבור
סבור כי נעשה עוול לנערות .כך או כך ,יש לקוות כי מתגבש פתרון קהילתי בחסות השלטון
המקומי החרדי כאשר וועדות משרדיות במחוז החרדי מהוות ערכאה אחרונה לערעור שאינו
משפטי מובהק.
ראשי הערים החרדיות החדשות מחזיקים בעצמה רבה אל מול הסמינרים כאשר הם יכולים
לכוון אל התיכונים משאבים ממשלתיים ,פרויקטים ולסייע בתחומי הבינוי .בשתיים מתוך הערים
נשקלה הפעלה של נשק יום הדין בדמות הקמת סמינר עירוני איכותי בנוסח הקיים בפריפריה
החרדית .הקמתו של של סמינר כזה היא אינטרס של הציבור החרדי ,הרשות המקומית ומשרד
החינוך .חוגים פוליטיים ,הנמנים על אלו המכונים חולצות תכלת ,מקווים כי משבר הסמינרים
יביא לשינוי אסטרטגי כאשר משפחות חרדיות יבחרו באופציות של סמינרים פתוחים יותר אשר
יפתחו מכורח הדחייה ממוסדות קיימים .השאיפה "להדחק" פנימה תתחלף בבחירה
"מלכתחילה" בסמינר פתוח יותר.
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ככלל הערים החרדיות החדשות משמשות זירה בה יוכרעו חלק מן השאלות הנוגעות לסמינרים.
הסיבה לכך קשורה ביחסים המיוחדים של משרד החינוך עם הרשויות המקומיות ומחלקות
החינוך מחד גיסא ומשום הלחצים הדמוגרפיים הכבדים הצפויים בערים אלה מאידך גיסא.
בביתר יש מספר תיכונים כאשר שני הליטאים הגדולים בדמות הסניף של "הישן" בירושלים
ו"נתיבות חכמה" ,המייצג את הדגם של בעלות חרדית ספרדית עם הגמוניה של השיטה
האשכנזית ,מבוקשים ביותר .הפיצול לכיתות ב"נתיבות חכמה" עתיד לעורר קושי כיוון שיש בו
משום הפרדה עדתית נוקשה יחסית עטוף בשיח רך של העדר קונפליקט.
לצד שני הסמינרים המבוקשים יש מוסדות חסידיים של ויזניץ' וקרלין המלמדים ביידיש ומשום כך
פחות רלבנטיים לאוכלוסייה הספרדית או לבתים מודרניים .לאחרונה נפתחה בביתר שלוחה של
סמינר הסניף של מנדלסון בירושלים אשר יענה רק באופן חלקי על ביקושים גוברים .סמינרים
אחרים מתקשים להתחרות ,ביישוב כמו ביתר ,בגופים הממוסדים מה גם שחלופות רבות
בירושלים פתוחות בפני תלמידות העיר .במודיעין עילית ,גם כן ,עלה נושא הקבלה של תלמידות
ספרדיות שלא מצאו מקומן בחלוקת העבודה בין הסמינרים מאיר ,פוירשטיין ויגלניק .הערים
החרדיות דומות יותר למטרופולינים של בני ברק וירושלים ופחות לריכוזים החרדיים
הפריפריאליים המצליחים להכיל את מגוון קבוצות הזהות החרדיות.
הקבוצה המודרת ,ממנה שואפים משקי הבית החרדים להתבדל ,קשורה בבעלות תשובה,
בעיקר ספרדיות ,נערות ממשפחות אשכנזיות חלשות וחלק יותר "פשוט" בקרב המתחזקים
המזרחיים .בקבוצה חברתית זו ,ישנה חפיפה מסויימת בין מוסד הלימודים בו לומדת הילדה לבין
קשיים של משק הבית .התלמידות בבתי ספר אלו מצויות בסיכון גבוה יחסית כתוצאה ממצבי
החיים הבסיסיים שלהם אך גם משום התיוג במוסד החינוכי עם דימוי בעייתי.
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המצב של הבנות הספרדיות בעלות התשובה חמור עוד יותר עקב הווצרתה של שכבה ספרדית
של מתחזקים מדור שני אשר הקימה מוסדות בריכוזים חרדיים ועורכת סלקציה מן הסוג שהם
חוו לפני מספר שנים .בתנאים אלו התפתחו בתוך החינוך הטכנולוגי בחסות של רשתות לא
חרדיות מספר תיכונים המפנים לבגרות .כך ,למשל ,אור מרגלית בבאר שבע

ועטרת חן

בירושלים מסמנים שני קצוות באותה בעלות .האחד צמח להיות בסגנון בית יעקב בפריפריה
ואילו השני מטפל בתלמידות חלשות מאוד עם כלים והכוונה לחינוך מקצועי בסיסי.
באותה רשת יש גם סמינר ספרדי גדול בבני ברק אשר מתקשה בקבלת חלק מן התלמידות
ומדגיש את אופיו השמרני בחסות של הרב עובדיה יוסף והרב מאיר מאזוז .יחד עם זאת בסמוך
אל המוסדות הללו ,ובתחרות עמם ,יש בתי ספר עם אוכלוסייות בעלות תשובה במסגרת "אור
מרגלית" אשר נמצאת בבעלות מתחרה .המימון של מוסדות קטנים אלה צומח מעט מן הרשתות
החילוניות המפעילות אולם בעיקר ממשאבים לנוער בסיכון במסגרת יחידות משרד החינוך באגף
שחר ובחינוך הטכנולוגי .בדומה לסמינרים חזקים וסלקטיביים ,גם בפריפריות החרדיות הדימויים
אינם תמיד מבוססים והקשר בין איכות המוסד במונחים פדגוגיים לבין ההישגים שלו אינו מוכח
כלל.
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משרד החינוך והסמינרים
משרד החינוך נכנס אל נושא הקבלה בסמינרים באמצעות הנחיות הרישום אשר עשויות להקטין
את הבעיה אולם לא לפתור אותה .ההנחיות כוללות תהליך מובנה של קבלה כאשר כולו מתועד
לפי קריטריונים .התקנונים כהצהרת התחייבות מתייחסים אל הילדה בלבד אולם בעצם מחייבים
במידת מה את משק הבית .ראיון הקבלה והמבחנים במקצועות החול מתועדים ברמה
המאפשרת שחזור התהליך ופנייה לוועדת ערר של משרד החינוך .במידה ויש למוסד העדפה
להמשכיות קהילתית מבית ספר מזין כלשהו עליו להצהיר על מדיניותו מראש ולשקלל אותה
לתוך הקריטריונים .אם בידי בית ספר מידע כלשהו ביחס לאורחות החיים של המשפחה אשר
אינו בהלימה לערכים של הקהילה חובה על בית הספר ליידע את ההורים ולאפשר להם להגיב.
ויסות הרישום והשיבוץ מצוי באחריותה של הרשות המקומית כאשר במידה רבה שואפות
הנחיות הרישום לחזק את המרכיב הטריטוריאלי בתיכונים החרדיים.
היכולת של המדינה להתערב בסוגיית הסמינרים קשורה בעמדות היסוד של הציבור והרבנים
בשאלת הקבלה .אולם היחסים עם משרד החינוך כרוכים בשיתוף פעולה מורכב במגוון נושאים
פדגוגיים ותקציביים .בתי הספר התיכוניים החרדים מגישים לבגרות או לחילופין נבחנים
במסגרת מכון סאלד ,חלק אחר מקיים מגמות של הכשרה מקצועית ,עולם הכשרת המורות
החרדי נתמך ומשולב בעבודה עם האגף להכשרת עובדי הוראה .במונחים של מספר תעודות
הוראה מוכרות בשנה מהוות הנשים החרדיות הקבוצה הגדולה ביותר בה מטפל האגף.
בתחום בתי הספר התיכוניים איכות הפיקוח של משרד החינוך היתה באופן מסורתי הגבוהה
ביותר אולם היא נבלמה סביב נושא הקבלה לסמינרים .ההגמוניה של מנהלי המוסדות
הפרגמטיים אפשרה שיתוף פעולה אשר הולם את הצרכים של הציבור החרדי ואת המדיניות של
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המשרד .הפרשה הכאובה של קבלה לסמינרים מסתירה ,בעצם ,את רמת הציבוריות הגבוהה
של החינוך החרדי לבנות בהקשר ההכנה לשוק העבודה ולימודי הליבה בהקשרים שאינם
רגישים תרבותית או אידאולוגית .העתיד ,כך נראה ,מקפל בתוכו אפשרויות רחבות מאוד
לבוגרת בית יעקב במכללה חרדית ,בסמינר ואף במוסד לימוד אקדמי כללי .כל המגמות הללו
יכולות להקרין על פתרון סוגיית הקבלה בידי המשרד מספיק השפעה לחייב את הקהילה לפתור
את הבעיות במסגרת פנים חרדית אולם נראה כי המשרד אינו מפעיל את כוחו ברמת התחכום
האפשרית.
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תוכנית הלימוד בסמינרים
הפוליטיקה של הקבלה לסמינרים ,המרכזיות שלהם בהצבת האתוס של נישואין לתלמיד חכם
ומעמדם כגורם שמרני בתוך החברה החרדית מסתירים את המהפכה החינוכית שהתרחשה
בתוכם .התיכונים והסמינרים החרדיים לבנות הפכו ממוסדות המכוונים להכשרה של התלמידה
כמורה ומחנכת למסגרות חינוך מכוונות שוק עבודה הכללי ,בדרג הביניים הטכני ובשירותים
שונים .מהפכה זו לוותה בירידה מסויימת ואי נחת מרמת לימודי הקודש כאשר התחומים של
לימודי החול עברו התמקצעות ניכרת מבחינת תכניות הלימודים והפדגוגיה.
תכנית הלימודים בסמינרים דומה מאוד וחוצה חוגים .ההבדלים באקלים וביחסי צוות – תלמידים
משמעותיים יותר .תכנית הלימודים בלימודי החול מקיפה כמחצית משעות הלימוד כאשר
המקצועות השונים נלמדים בכל שעות היום בדפוסי שיעור פרונטליים דומים .הזמן המוקדש
ללימודי חול וקודש בפריסה רב שנתית מאוזן לפי שכבות בצורה שלימודי הקודש והחול
מעורבבים בניגוד מובהק לחינוך הבנים .יום הלימודים הארוך ומשך השנה מאפשרים לפצות על
היקף השעות המצומצם יחסית של לימודי החול בהשוואה לתיכון כללי.
לימודי החול בסמינרים יכללו שיעורים במתימטיקה ,אנגלית והיסטוריה בהיקפים דומים למערכת
החינוך הכללית .ספרי הלימוד במתימטיקה דומים מאוד לספרים של המגזר הכללי והמורות
חשופות למגמות בהוראת המקצוע במערכת החינוך .יחד עם זאת היקף השעות בו לומדות
הבנות דומה יותר לרמה של שלוש יחידות בחינוך הכללי ומבחני סאלד מעט קלים יותר ממבחני
הבגרות .מסיבה זו לא מביאות בנות בית יעקב את הפוטנציאל שלהן לידי ביטוי בחלק מן
הסמינרים .מצב דומה יש בלימודי האנגלית כאשר סמינרים המכוונים לבגרות מלמדים באיכות
גבוהה הרבה יותר מאשר אלו המכוונים למבחני סאלד .חלק מן הקושי נעוץ בהעדר קטע שמע
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ואוריינטציה לניהול שיחה באנגלית .ככלל ,בתנאים הנוכחיים אין כלים להשוות את הישגי הבנות
בסמינרים בהשוואה למערכת החינוך הכללית .אולם ,החל משנת  0230לפי כוונת המנכלי"ת
בשיתוף מכון סאלד ומשרד החינוך ,ייעשה מהלך להשוואה של הרמה במבחני סאלד לבחינות
הבגרות.
בכיתות ט' לומדות בנות בית יעקב ביולוגיה ,גאוגרפיה ומדעים לאחרונה גם נעזרות המורות
בספרים מותאמים אשר פותחו בשיתוף משרד החינוך .הרמה ,במקצועות אלה ,נמוכה ביחס
לצרכים של בוגרות אשר עשויות לעסוק במקצעות פארא רפואיים .בסמינרים רבים נכנסו בעשור
האחרון לימודי חינוך גופני אשר נקראו בתחילה בריאות ותנועה .עד כיתה י"א תלמדנה
התלמידות גם דקדוק אשר ברמה הגבוהה יותר של כיתה י"א יתמזגו לתוך תחום ההבעה.
לימודי הספרות נשענים בלעדית על יצירה חרדית ,בעיקר על ספריו של דוד זריצקי ,ראשון
הסופרים החרדיים המובהקים לאחר השואה .היתרון הבולט של הנשים החרדיות על פני גברים
בביטוי בכתב נעוץ ,כפי הנראה ,בלמידה של מקצוע זה.
לימודי ההיסטוריה נשענים על שתי חטיבות מרכזיות של תולדות עם ישראל והיסטוריה כללית.
הלימוד של

תולדות עם ישראל התאפיין בשנים האחרונות בהרחבה של הטיפול החינוכי

בשואה ,בשיפור של מערכי השיעור הכלליים כאשר התחום נתפס גם כהזדמנות להדגיש את
ההיסטוריה הייחודית של החוג אליו משתייך הסמינר .ביחסים עם משרד החינוך עשוייה לבוא
דרישה להדגיש נושא כמו בית שני על פני ההסטוריה של מלחמת העולם הראשונה .בחלק גדול
מן הסמינרים יש אבחנה בין תו"י (תולדות ישראל) לבין היסטוריה .לימודי ההיסטוריה של המאה
העשרים כוללים התייחסות לסביבה מתוכה צמחה מדינת ישראל אולם בחלק מן הסמינרים
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מפתחים גם חשיבה היסטורית ומחקר .כך ,בסמינרים אחדים ,כמו בסניפים של הישן ,מלמדים
במסגרת זו גיאו פוליטיקה אשר נתפסת כנייטראלית יותר.
לימודי השואה אשר לא נלמדו כלל עד לפני כעשרים שנה התבססו מאוד .הם נשענים לרוב על
המפעל של "יד ושם" לביסוס תכניות עבור המגזר החרדי על פי צרכיו .הלימודים הרגישים
ישענו על דיון נרחב בכתיבה של הרבנים ,חשיפה אל החוויות של קידוש השם ושמירת אמונה,
מאמץ לתת יסוד השקפתי מבוסס המשולב בזהירות מופלגת בהקשר של צידוק האל .יהודים לא
חרדיים נוכחים בנארטיב ההיסטורי כולל המרד בגטו ורשא אולם המורה והמוסד מכריעים ביחס
לפרשנות אשר תנתן לצורות קיום יהודי לא חרדי .בקוריקולום הסמוי מסתתר גם עיסוק בתיעוד
בעל פה ובניתוח מקורות איכותי .המורות ללימודי חול והיסטוריה עשויות להיות צעירות יותר
ואהודות במיוחד על התלמידות .המורות בתחום של בריאות ותנועה נהנות ממעמד ייחודי
בהקשר יחסים עם הנערות כיוון שהן קרובות לקבוצת הגיל ופתוחות יותר על פי רוב.
הסמינרים של בית יעקב פתוחים מאוד לתכניות לימודים חדשות וכוח ההוראה צורך שירותי
התפתחות מקצועית של המגזר הכללי בצורה פורמאלית ובלתי פורמאלית בהיקפים גדולים .חלק
מן החידושים בסמינרים צומחים למטה על ידי יזמות של מורות ועוברים ממוסד למוסד בדמות
ה"מחברות" אשר נשמרות על ידי תלמידות .המחברות משמשות אפיק להפצת תכניות לימודים
ושיטות הוראה אפילו מעבר לבית יעקב אל החינוך של הבנים ביסודי.
לימודי הקודש מצויים בנסיגה בתיכוניים בבית יעקב ועתידים מתוך כך לעבור בעתיד תהליכי
התאמה לפדגוגיה שנשתנתה .יחד עם זאת בכיתות הגבוהות בחלק מן הסמינרים מתרחש
תהליך בו תלמידות בוגרות מעצבות את לימודי הקודש ברמה גבוהה במידה ויש מורה עם
מוטיבציה .לימודי הקודש בכיתה ט' עשויים לכלול שיעור השקפה המחליף במידה מסויימת את
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שיחת המשגיח בישיבה ובמובנים אחדים גם את לימודי ההבדלים הפנים חרדיים .נושא השיעור
יהיה צמוד לגורם מזמן בלוח השנה או בחיי המוסד .במקומות החתרניים יותר נשים לומדות
גמרא ברמה גבוהה ,למעשה ,שלא בצורת הלימוד הישיבתי.
שיעור תורה בעיון ,להבדיל מתורה בקיאות ,עוסק במפרשים ברמה הולכת ומתרחבת כאשר יש
סמינרים בהם מתמלא השיעור בתוכן רחב יותר .הסמינר החדש השקיע בחידושו של תחום זה
במסגרת מהלך אשר נתקל בקשיים גדולים .נביאים וכתובים נועדו להשלים את הקאנון או
הקורפוס הנרכש על ידי התלמידה במידת הזהירות הנדרשת ביחס לכמה פרקים ידועים .שיעור
תורה בקיאות מקנה פרפסטיבה רחבה שלא רק בהקשר הפרשנים אולם נתפס לא פעם על ידי
התלמידות כחצייה מהירה של הטקסטים.
בכיתות הנמוכות לומדים מעט דינים ואילו בכיתות הגבוהות הופכים לימודי הדינים לשיעורים
חשובים ביותר מסיבות הנוגעות להקמת משק בית .בסמינרים בהם הלימוד מקיף מספיק יוצאת
בוגרת הסמינר חמושה בהכרות טובה מאוד של הדינים בצורה העולה הרבה פעמים על זו של
בוגר הישיבה.
התחרות בין הסמינרים ,השפעות מחו"ל ,תפיסת הפנאי החרדית וגורמים נוספים חיזקו מאוד
את המקבילה של החינוך הבלתי פורמאלי במוסדות בית יעקב .שנת הלימודים בסמינרים של
בית יעקב רוויה באירועים ופעילות חברתית אשר מצליחה ,כך נראה ,יותר מאשר חלק
ממקבילותיה בחינוך הכללי .בעבר היו פעילויות אלו חוצות סמינרים ומזוהות עם אגודת ישראל
והחינוך העצמאי .השנה נפתחת בחלק מן הסמינרים בכנס תשובה המסמן את הימים הנוראים
ואת ראשית השנה ,אם כי ,אירוע זה מרכזי מכדי להקרא חלק מן הפעילות החברתית .במקביל
נערכים כנסים לכל מחזור עקב המספר הגדול של תלמידות בחלק מן הסמינרים .ההצמדה
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למחזור השנה באה לידי ביטוי בשמחת בית השואבה כאשר תזמורת של בנות עשויה להופיע
בפני חברותיהן .בחנוכה יתקיימו ברוב הסמינרים מסיבות כיתיות אשר לאחריהן מבחנים ומחנה
חורף .המחנה ,בן יומיים ,יתקיים בחפץ חיים ,בכפר סיטרין או אולפנא ציונית דתית אחרת הכל
לפי מצבו הכלכלי של הסמינר .במחנה יהיו מגוון הרצאות ,טיולים ופעילויות פנאי במינונים שונים.
זהו רגע שיא מבחינה חברתית בדומה לטיול השנתי בחינוך הכללי .בט"ו בשבט ובפורים יהיו
לרוב מסיבות כיתתיות ובסמינרים אשכנזים החלפה של המורה על ידי תלמידה בהיפוך תפקידים
המושאל מרב פורים בעולם הישיבות.
לאחר ל"ג בעומר יתחילו סדרת המבחנים השנייה הכולל מבחנים מכינים ,מגן וחיצוניים .בתום
המבחנים נסגרת השנה במחנה קיץ בצפון הארץ בדרך כלל במגדל העמק ,כיספין או פרדס חנה.
בחלק מן הסמינרים פעילה תנועת נוער בגרסא חרדית חדשה -ישנה במסגרת "בנות בתיה".
לידתה אינה כתנועת נוער במובן המסורתי אף שהיא מחזיקה מערך הדרכה העובר הכשרה
אולם אין לה סניפים רבים מחוץ לבית הספר .לרוב הכיתה בסמינר מהווה יחידת פעילות כאשר
חלק ניכר מן הפעילות נעשה בשעות הלימוד בתוך בית הספר ופחות אחה"צ או בשבתות.
במהלך השנים האחרונות הופכת תנועת בנות בתיה יותר ויותר דומה לדגם הכללי של תנועת
נוער .הדימוי לפיו מדובר בחינוך בלתי פורמאלי בכסות ותקציב של מבנה תנועת הנוער הכללית
אינו מדוייק .סמינרים אחרים אכן שואפים לכונן מסגרת שתהיה כסות וחלופה תקציבית לחינוך
בלתי פורמאלי כאשר ראוי לבלום מגמה זו ולמצוא אפיקים אחרים להקנות חינוך לא פורמאלי
בסמינרים אחרים.
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חינוך העל יסודי בנים-הישיבות הקטנות
הישיבות הקטנות מצויות ,ברובן הגדול ,מחוץ למערכת החינוך הציבורי במעמד של מוסדות
תרבותיים ייחודיים .המדינה הכירה במעמד של המוסד הישיבתי ,לגיל התיכון והנעורים ,כתנאי
לקיומה של החברה חרדית .מתוך כך וויתרה הממשלה ,למעשה ,על הענקת חינוך כללי ולימודי
חול לרוב הבנים החרדים בקבוצת הגיל העל יסודי .ההכרה של המדינה מתייחסת לאלו אשר
בוחרים ,מלכתחילה ,בלימודים הישיבתיים כסגנון חיים עד הנישואין או מכוונים עצמם לחיים
בגדר מי ש"תורתו אמנותו".
ההכרה של המדינה בישיבות הקטנות נבעה מקבלת התביעה החרדית למימוש הצרכים
הזהותיים של הציבור החרדי .אולם לצד תחום הרגישות התרבותית החזיקה המנהיגות של
משרד החינוך בתפיסה לפיה יש מרחבים רבים אחרים בהם יש הכרח לחזק את המימדים
הציבוריים בחינוך החרדי .כך ,ניתן לשפר את איכות לימודי החול בתלמודי התורה אשר נשחקו
עד מאוד ,כמו גם ,להקים מוסדות לנושרים ונוער בסיכון בפריפריות של החינוך החרדי .מחד
גיסא המדינה ויתרה על ניסיון להשפיע על דפוסי לימוד ישיבתי מסורתי ומאידך גיסא העדיפה
להגביר את הסיוע לישיבות תיכוניות חרדיות חדשות אשר יקומו במהלך הזמן .כינון המנגנון אשר
יחזק את הישיבות התיכוניות טרם נוסד עקב המורכבות הגדולה של בידול מוסדות חרדיים
מישיבות תיכוניות לא חרדיות.

][221

Agora Policyאגורא מדיניות

ישיבות קטנות המלמדות לימודי חול
חב"ד
אנגלו סקסים וישיבות
תיכוניות חרדיות
9

נוער נושר

13
2

חסידיות

4
מקצועי טכנולוגי

3
5

ספרדי ותיכון רגיל ש"ס
11

5

כפרי נוער עולים
חרד"לים ואחר

תחום לימודי החול בגיל העשרה שנוי במחלוקת עמוקה בציבור החרדי למעלה ממאה שנה.
הסיבה נעוצה במתח בין החששות מהתפקרות בגיל הקריטי ביותר של הנעורים לבין עמדה
לפיה שנות החינוך התיכוני מסמנות הכרח להכין את הנער לשוק העבודה .הויכוח התנהל בתוך
הישיבות ,בריכוזים היהודים השונים כמו גם בארץ ישראל .הטענה לפיה לא היו בישיבות קטנות
או בחינוך של קבוצת גיל הנעורים לימודי חול אינה נכונה .מנגד ,אין ספק ,כי דעתם של רוב גדולי
התורה לא היתה נוחה מלימודי חול או ממסגרות של ישיבות תיכוניות חרדית במדינת ישראל.
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בשנות החמישים והשישים עם התרחבות החינוך התיכוני בציבור הרחב עמדה המנהיגות
החרדית מול דילמה קשה .הצורך הגובר ללימודים תיכוניים ,בהקשר כלכלי ,עמד בסתירה
להכרח הגדול של סוציאליזציה דתית מבחינה חברתית .הרב שך ,מי ששימש ,כר"מ בישיבה
חרדית תיכונית סימן את העמדה הקיצונית נגד ישיבות חרדיות תיכוניות .עמדתו היתה כה
מקיפה עד כי שללה גם את צורת החינוך של ישיבה תיכונית בריכוזי החרדים בחו"ל  .קל וחומר
בארץ ישראל.
במסגרת זו יצא בגלוי הרב שך נגד הקמת ישיבה כזו במנצ'סטר ומאוחר יותר מול היזמה של
אחד מבוגרי ישיבת חברון להקים את נהורא .במקרים בהם נתן הסכמה ,בדיעבד ,למוסד אשר
כיוון עצמו לקבוצות חרדיות למחצה הוא דרש כי הישיבות לא תהיינה בריכוזים חרדיים .הרב שך
הנחה את הרבנים בישיבות הקטנה התיכונית

למדיניות מיון אשר תבטיח כי לא יתקבלו

תלמידים פליטי ישיבה קטנה רגילה .הנימוקים בהתנגדותו להקמתן של ישיבות תיכוניות חרדיות
או "הכנסת" לימודי חול בישיבה קטנה באו מכמה מקורות:
 .3החשש מפגיעה בבלעדיות של הסוציאליזציה החרדית לזהות בארץ ובחו"ל.
 .0ההכרח של ישיבות קטנות לשמש בית יוצר לתלמידי חכמים מתוך תפיסה לפיה רק אחד
מאלף יוצא להוראה.
 .1החשש מפגיעה באופן לימוד הקודש בישיבה ובבלעדיות שלהם.
 .1התנגדות לפשרות בסדרי החינוך החרדי המסורתי בכלל ועבור נוער נושר בשוליים
בפרט.
התנגדותו של הרב שך עיכבה את היוזמה להקמתן של ישיבות תיכוניות חרדיות .יחד עם זאת
מתוך מאות מסגרות לגיל העל יסודי שהוקמו במגזר החרדי נוסד קומץ ישיבות תיכוניות חרדיות.
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כך ,הוקמו במהלך הדור האחרון מספר מוסדות חינוך על יסודי אשר הצטרפו למסגרת
ההיסטורית של ישיבת "היישוב החדש" .המאפיין המרכזי של ישיבות אלה נעוץ בלימודי החול
ובהגשה של התלמידים לבחינת בגרות מלאה תוך שמירה קפדנית על מסגרת והיקף לימודי
הקודש.
"היישוב" ,כפי שכונתה הישיבה ,חינכה על הגבולות המעורפלים שבין האגף השמרני של
"המזרחי" לבין החברה החרדית מאז שנות ה .12-בוגרי המוסד היו יכולים לזהות עצמם בכיוון
של השתייכות לחוגים אליטיסטיים באורתודוכסיה לאומית או להצטרף למסגרת ישיבתית
ליטאית ולהתמזג בבורגנות החרדית של בני ברק ותל אביב .ישיבת הישוב החדש עדיין משרתת
את אותם חוגים אליהם כוונה המסגרת היסטורית בתוספת מספר קבוצות חרדיות חדשות.
שלוש ישיבות נוספות "מערבא"" ,נהורא" ו"נהרדעא" הן מסגרות של גבולין מן הסוג של "היישוב
החדש" אולם הן ממוקמות ,בכוונת מכוון ,מחוץ לריכוזים החרדיים המובהקים .המסגרות הללו
מונות למעלה משש מאות תלמידים וכל אחת מהן כיוונה לאוכלוסייה אחרת.


"מערבא" הוקמה ,על מנת ,לשרת משפחות חרדיות אנגלו סכסיות אולם היא הפכה
מקום חינוך מועדף על משפחות של בעלי בתים פתוחים ,בני משפחות היזמים הצעירים
בתחומי התעסוקה והחינוך כמו גם בוגרי לימודי המשפטים ומנהל עסקים במכללות
חרדיות .שכר הלימוד בישיבה גבוה מאוד ומגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה.



ישיבת "נהורא" פונה לאוכלוסייה פחות מובהקת ואליטיסטית כאשר המרכיב החרדי
המסורתי הופך להיות דומיננטי יותר .האיכות בישיבה נשמרת באמצעות מאמץ גדול
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מאוד בלימודי החול בשנתיים הראשונות על מנת להשלים את הפערים ועל ידי מערכת
מיון ואבחון טובה.


בישיבת "נהרדעא" ,שהוקמה במושב יד בנימין של פועלי אגודת ישראל ,מתקבלים
תלמידים מאותם מעגלים של שאר הישיבות התיכוניות החרדיות .הישיבה מנסה למתג
עצמה בלימודי קודש איכותיים ואווירה חרדית ופחות בלימודי החול.



לפני מספר שנים הוקמה ישיבה תיכונית חדשה בבית שמש בשם "מאורות" .ישיבה זו,
נועדה לשרת את הציבור האנגלוסכסי החרדי ביישוב כמו גם את חוגים של מי שכבר
רכשו תעודה אקדמית במכללות השונות ורוצים להעניק לבניהם השכלה מכוונת לימודים
גבוהים.



כל הישיבות התיכוניות החרדיות מהוות המשך של ישיבת "היישוב החדש"" .היישוב",
פועלת בתל אביב כ 73-שנה וחינכה את הממסד הרבני הפתוח של החברה החרדית
כמו גם את החרדים בעלי מקצועות חופשיים והאליטה של תל אביב החרדית.

סדר הלימודים בישיבה החרדית התיכונית דומה לזה של הישיבה הקטנה כאשר לימודי הקודש
נערכים בשעות הבוקר והחברותא מהווה המסגרת המרכזית לליבון הסוגיות הנלמדות .בשעות
אחר הצהריים מופעלים בישיבה התיכונית החרדית הסדרים ייחודיים המאפשרים את שילובם
של לימודי החול .הדגם הזה המלווה במאמץ להבטיח כי איכות לימודי הקודש יהיו גבוהים
במיוחד בצורה ההופכת את עלות כוח האדם לגבוהה מאוד.
שכר הלימוד הגבוה בישיבות התיכוניות החרדיות נובע מעלויות גבוהות והכרח לקיים מבנה
פנימייתי נוכח התנגדות הרבנים לפתיחתן בריכוזים חרדיים .בהקשר של חלק מן המסגרות זו גם
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צורה של סלקציה המבטיחה את האליטה הפתוחה הותיקה ואת החרדים העובדים המזוהים עם
המעגלים של ה"חולצות התכלת" המבוססים .מעט המלגות וההנחות מסייעים ,מעט ,אולם
התמונה הכוללת מסמנת את הישיבות החרדיות התיכוניות כפתרון של בעלי אמצעים .הישיבה
הצעירה של "מאורות" בבית שמש מצוייה במסגרת עירונית מובהקת ועל כן העלויות שלה
נמוכות יותר אולם הנחת התשתית והבטחת היציבות של מוסד זה עדיין לא הושגו.
לצד המסגרות אשר מהוות את ליבת הקבוצה של הישיבות התיכוניות החרדיות ,החל ב"יישוב"
דרך "מערבה"" ,נהורא"}" ,נהרדעא" וכלה בישיבת "מאורות" בית שמש הצעירה ,יש עוד מספר
ישיבות אשר מגישות לבגרות .ישיבות אלו ,בדימוי הציבורי שלהן ,אינן נכללות בקטגוריה של
ישיבה חרדית תיכונית מובהקת אלא נתפסות כישיבות "נושרים" עם דגש מקצועי מכוון בגרות.
חלק ממסגרות אלו מקבלות משאבים ממשרד הרווחה והתמ"ת אחרות מאגף שחר בהפעלה של
החינוך הטכנולוגי או קידום נוער.
מוסדות תיכוניים מכווני מקצוע ,עבור מי אינו מתאים לישיבה הקטנה ,הם חלק מכמה עשרות
ישיבות קטנות לנושרים עם מימדים טיפוליים חזקים .אחת עשרה הישיבות החרדיות התיכוניות
לנושרים בתוספת חמש מסגרות הנמנות על החינוך המקצועי המובהק פונות לקבוצות בקווי
התפר של החברה החרדית .בתוך קבוצות פריפריה אלו ניתן למנות בני דור שני למתחזקים,
נוער חרד"לי ,בעלי תשובה ועולים אנגלוסכסים ,צרפתים או רוסים ב"קירוב" .המיקום של חלק מן
המסגרות הללו באשקלון ,קריית גת ,טבריה ,רחובות וכפר סיטרין מסגיר את המיצוב שלהן אף
כי חלק מהן נמצא בבני ברק וירושלים.
הישיבות הקטנות החרדיות עברו שינוי משמעותי מאוד בדור האחרון כאשר רובן חדלו למעשה
לשמש מסגרות פנימייתיות .חלק מן הישיבות עדיין מקיימות מסגרות פנימייתיות מצומצמות
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עבור תלמידים הבאים מחוץ ליישוב .קבוצה אחרת אחרת הפכה את הפנימייה לכזו הממוקדת
בשכבת גיל או פועלת רק בימים שונים בשבוע .מספר ישיבות ,בעיקר לאוכלוסיות פחות חזקות,
עדיין מהווה מסגרת פנימייתית מלאה .ירידת החינוך הפנימייתי כרוכה בשינוי ערכי בציבור
החרדי ובהכרעה של הרב ש"ך לוותר על המסגרת של מוסד חינוכי טוטאלי עם לינה .ההכרעה
על המרת התפיסה של "הוי גולה למקום תורה" נבעה מתוך הכרה בסיכונים הכרוכים בהפעלת
במסגרות סגורות חד מיניות בחברה שמרנית.
הפריסה הגאוגרפית של ישיבות קטנות מראה כי  350מתוך  077מסגרות עדיין נמצאות
בירושלים ובני ברק 5 .מוסדות נוספים נמצאים בקריות חינוך חרדי היסטוריות בנוסח קוממיות,
בית חלקיה ,יד בנימין ותפרח .יחד עם זאת 52 ,מוסדות חדשים יחסית פועלים ביישוביים
החרדיים הגדולים ובריכוזי חסידים פריפריאליים 12 .מוסדות נוספים משרתים את הפריפריה
בצפון ובדרום.
קשה מאוד לנתח את המגמות עקב הגודל המשתנה של קבוצות הגיל אולם ניתן לשרטט תמונה
לפיה רוב תלמידי הישיבות הקטנות לומדים במסגרת לא פנימייתית סמוך לביתם .יחד עם זאת,
יש עדיין חינוך פנימייתי בחוגים יותר שמרניים ובקרב מי שבאים מן הפריפרייה אל הישיבות בבני
ברק ובירושלים .בהקשר יותר רווחתי ופחות תורני יש ישיבות קטנות פנימייתיות לאוכלוסיה
חלשה וספרדית בדרך כלל .ההיקפים של הישיבות הפנימייתיות נחשפים כאשר בוחנים את
מספר הישיבות אשר רצו להכנס תחת כנפי מיזם מת"ן של משרד הרווחה אשר הגיע להיקף של
 33מסגרות.
בישיבות רבות נשמרה מסגרת פנימייתית סלקטיבית כאשר יש אפשרות לישון בישיבה בחלק
מימי השבוע או במנוחת צהריים .יש ישיבות בהן התלמידים מחלקים את הלינה בבית ובישיבה
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בין ימי החול לסופי השבוע .המגוון של ישיבות קטנות עשיר במיוחד והן נחלקות על בסיס כמה
קטיגוריות אפשריות:

 .3ישיבות ליטאיות.
 .0ישיבות חסידיות.
 .1ישיבות ספרדיות.
 .1ישיבות קטנות חלשות לנושרים.

חלוקה זו משקפת את הדגשים השונים באוכלוסיות התלמידים וברוח הישיבה .אולם כל
קטיגוריה מקפלת בתוכה חלוקות משנה נוספות .אצל הליטאים יבלוט הבדל גדול באיכות של
הישיבות כמו גם בגודל של המוסד .לפעמים יהיה זה מוסד עצמאי יחסית ולעיתים סניפים של
עמותות או ישיבות גדולות מוכרות .חלק מן הישיבות יהיו מסונפות ברשת קשרים חברתית או
ארגונית למוקד ישיבתי היסטורי עם שלוחות ביישובים שונים ללא קשר פורמאלי .מדיניות
הקבלה של הישיבות תחלק בין מי שיבחרו בהקשר אופיו של משק הבית אחרים ידגישו במיון
את היכולת הלימודית של הבחור .בישיבות טובות תהיה סלקציה קפדנית ובמסגרות החלשות
הילד יבחר מוסד בידיעה כי כולם מתקבלים.
רמת הפיקוח על התלמידים גבוהה אולם יש סגנונות שמבוססים יותר על מיקוד שליטה פנימי
ואחרות על מנגנון בדיקה מתמיד ותוקפני .בישיבה הנורמטיבית האליטיסטית האוכלוסייה
הליטאית תהיה הגמונית אולם יהיו בישיבה גם חוגים ספרדיים ליטאיים ומשפחות חסידים יותר
מודרניים .החסידים יחושו אמביבלנטיות ואי נחת מעמדות יסודת סמויות כלפי החסידות באתוס
הליטאי .התרבות של הישיבה האיכותית תהיה בהלימה לאידאל של תלמידי חכמים עם דגש
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למדני חזק .מספר הישיבות הקטנות מסוג זה מצומצם יחסית אולם הן שומרות על רציפות
מרשימה לישיבה הליטאית הקלאסית.
הישיבה החסידית נבדלת מן הליטאית ,בראש ובראשונה ,בהקשר הקהילתי .זהו חלק מרצף
ההשתייכות הקהילתית ומוסד מרכזי בזהותה של החסידות .מסיבה זו ,הכניסה למוסד תהיה
אוטומטית ויהיו יותר דגש על מימדים פנימייתיים .רק חסידויות גדולות או בינוניות ,במבנה
טריטוריאלי מתאים ,יכולות להחזיק ישיבות קטנות.
אורחות החיים החסידיים יבואו לידי ביטוי ברוח הישיבה ,בצדדים הלא פורמאליים ,באופי של
שיעורי המוסר ,בימי ציון של החסידות כמו גם בהקפדה על אורחות חיים חסידיים בישיבה.
ישיבות קטנות כלל חסידויות יהיו לרוב ברמה גבוהה של לימודי קודש וביצירת השראה חסידית
משותפת לתלמידים הבאים ממסגרות קהילתיות קטנות .פעמים רבות הישיבה הקטנה החסידית
הכללית מודרנית יותר .בשוליים יהיו מסגרות לברסלבים ,בעלי תשובה או ישיבות המכוונות
ללימודי קבלה אשר רמת הלמדנות בהן אינה גבוהה.
הישיבות הספרדיות האיכותיות מובחנות בין אלו המסמנות את הדרך החרדית הספרדית
ההיסטורית לבין אחרות היונקות השראה מן המסגרות הליטאיות .הישיבות הספרדיות
המובהקות פועלות ברוח ישיבת "פורת יוסף" ובנותיה או ישיבות עדתיות המסמנות רציפות
היסטורית של יהודי המזרח כמו הישיבה הקטנה "כסא רחמים" ,שגרעינה מזוהה עם יהודי
ג'רבה או ישיבות קטנות של תימנים .הספרדים הליטאים שואפים להידמות לדגם הישיבה
הליטאית הקלאסית עד כדי התבטלות אשר אשכנזים מאוד ערים לה.

][229

Agora Policyאגורא מדיניות

במונחים של הוראה יהיו הבדלים ביחס לישיבות הליטאיות והחסידיות בהדגשת הפסיקה
הספרדית ודרכי הלימוד המעט נבדלות בסדר ובסגנון של מסורת יהודי המזרח  .לצד מספר
מוגבל של ישיבות קטנות ספרדיות איכותיות יש ישיבות רבות באיכות נמוכה בפריפריה אשר
מתמודדות עם אוכלוסייה של מתחזקים או בעלי תשובה מדור שני .הישיבות הללו מהוות,
לעיתים ,מסגרות רופפות מאוד מבחינת לימוד ,נוכחות או ארגון הלימודים .לא פעם יהיה זה
קומפלקס של מבנים יבילים בו יש "כולל"" ,ישיבה גדולה" ו"ישיבה קטנה" ללא פיקוח של
המדינה בתקצוב מקורות ממשלתיים ופילנטרופיים בערבוביה.
הישיבות לנושרים מקיפות כמה עשרות מוסדות אשר חלקן מתוקצבות על ידי משרד הרווחה
ומגיעות להיקף של עשרה אחוז מאוכלוסיית התלמידים בישיבות הקטנות .לימודי הקודש
בישיבה אינם מובנים במסגרות של שיעורים וסדרים ועיקר הפעילות ממוקדת בשיקום וטיפול
פרטני לצד חינוך בלתי פורמאלי .בחלק מן הישיבות לנושרים מופעלות תכניות הכשרה
מקצועית בסיסיות או לימודי יסוד לקראת בגרות חלקית אשר פעמים רבות אינה מושגת.
ישיבות אלו משולבות ,במידה רבה ,במדינת הרווחה דרך התמיכה ממשרדי הממשלה ואגפים
שונים במשרד החינוך .נער חרדי נושר יכול להיות מכוון אל מסגרות קהילתיות שאינן ישיבתיות,
ישיבות קטנות לנושרים או ישיבות תיכוניות חרדיות מקצועיות .על פי רוב הפתרונות הללו אינם
פותחים לתלמיד הזדמנויות כאדם חרדי או כאזרח ישראלי .סביב מארג מוסדי זה צמחה שכבה
של עסקנים ,מתווכים ויזמים עם רמת מחוייבות נמוכה להזדמנויות של נערים חרדים אלה אשר
רובם המכריע ספרדים ,מתחזקים ובעלי תשובה.
הישיבות הפנימיי תיות לאוכלוסיות חלשות מתוקצבות ומופעלות לא פעם בשני הקשרים שונים.
האחד ,כפנימיות המספקות שירותים לתלמידים ממעמד סוציו אקונומי נמוך באופן בו רוב משקי
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הבית החרדיים רלבנטיים לגביו .השני כמסגרות מובהקות לנושרים ונוער בסיכון .אלו גם אלו,
מקבלים שירותים מן החינוך ההתישבותי במסגרת מארג הסכמים עם עמותה בשם מת"ן .זהו
הסדר מורכב ביותר הנמצא בתפר בין משרדים ובתחומים אפורים בין הפיקוח על המרכיבים
הפנימייתיים לבין זה הנוגע לממדים פדגוגיים .ככלל הנושא של החינוך החרדי בחינוך
ההתיישבותי מחייב מחקר בפני עצמו ובחינה מחדש .במידה וחינוך פניימיתי מכוון להציע פתרון
לקבוצות בסיכון הרי שיש להחליף את הקריטריונים הסוציו אקונומיים המאפשרים כמעט לכל
משק בית חרדי לקבל שירותים של חינוך פנימייתי .בתנאים אלה חלק גדול מן המשאבים אינו
מגיע לקהל היעד של פנימיות משרד הרווחה שנועדו לקצה הרצף.
לפי נתוני משרד הרווחה לשנת  0233יש כ 333-פנימיות המזוהות עם החינוך החרדי
ובמסגרתן לומדים מעט למעלה מ 3322-תלמידים .שני שליש מחניכי הפנימיות של הרווחה הם
בנים ושליש בנות .כמעט כל המסגרות מכוונות לגילאים  31-33ומוגדרות בקטיגוריות של
פנימיות חינוכיות וטיפוליות .הסיבות להצבה של החניכים מתוארות במונחי תפקוד לקוי
בלימודים ,הזנחה ,הישגים לימודיים נמוכים ולרובם קשר משפחתי לקוי המדווח על ידי מנהלי
המסגרת.
בשנים האחרונות עולות יזמות להקמת כפר נוער חרדי מובהק כחלק מתנועת כפרי הנוער
ההיסטוריים .בשנים הראשונות לאחר קום המדינה ניסו צעירי אגודת ישראל להקים את "בן
שמן" החרדי במסגרת שני מוסדות (חזון יחזקאל ושדה חמד) אשר לא חרגו ממעמד של ישיבה
פנימייתית .הסיבות לכך נעוצות באי הבנת הצופן של כפרי הנוער הנשען על קהילת הנוער
ומעמדו המיוחד של המדריך .לא ברור האם מסגרת "כפר נוער" שנולדה בתנועה הציונית לפני
קום המדינה מתאימה לתבנית של ישיבה קטנה כפי שנתפתחה במקביל.
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ניסיונות לכונן כפרי נוער חרדיים נשענו על טשטוש האבחנה בין כפרי נוער בנוסח מסגרות
רווחה לנוער נושר לבין פנימיות לצעירים נורמטיביים .החינוך ההתיישבותי דחה את היזמות
החרדיות הללו על בסיס אי הלימה לתרבות ולאתוס של כפרי נוער .יחד עם זאת ,הפוטנציאל
של "בן שמן" חרדי כמסגרת מדגימה עם לימודי חול חזקים ומכוונת זהות חרדית חדשה טרם
נבחן .כפר הנוער החרדי היחידי ,שאינו פנימייה מובהקת או ישיבה ,הוא כפר סיטרין אשר
מורכבותו בבעלות ובהרכב התלמידים מהווים מטאפורה למאפייני החינוך החרדי בכלל .כך,
מוסד של "קרוב" יושב על תשתית שרכש גביר מקורב לחב"ד עבור נוער חרדי נושר כמו גם
צעירים מן הקהילות בחבר העמים בתקצוב ממקורות מגוונים בממשלה ומחוצה לה.
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היקף התלמידים בישיבות הקטנות

הישיבות הקטנות לפי מספר תלמידים
באחוזים
עד 32

17%

8%

50-100

3%
8%

100-150
16%

150-200
200+
הקצאה

48%

סהכ"  077ישיבות

מספר המוסדות בקטגוריה של "ישיבות קטנות" מגיע ל .077-מספר התלמידים ב 001 -ישיבות
קטנות נמוך מ .332-רק ב 10 -מוסדות יש יותר בין  332לבין  022תלמידים .ב 6-ישיבות קטנות
בלבד יש למעלה ממאתיים תלמידים .לרוב יהיו המוסדות הגדולים שייכים לחסידויות גדולות או
מסגרות ליטאיות יוקרתיות עם סניפים .מצב זה משקף כמה מגמות בחינוך החרדי לבנים ומקבל
גיבוי של גדולי התורה .יש סיבות רבות לריבוי הישיבות הקטנות:
 .3הבדלים בין קבוצות זהות שונות.
 .0הצורך במסגרת קטנה ואינטימית אשר תבטיח פיקוח חברתי.
 .1אופיו של שוק היזמות החרדי בחינוך וצל הישיבות הגדולות.
 .1ההגיון של הקטנת לחצים על ידי שוק מגוון.
 .3ההנחיות של גדולי התורה ביחס להקמת מסגרות.
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משק הבית אשר בוחר ישיבה קטנה מביא בחשבון מספר גורמים .בתוכם ,הדימוי החברתי של
הישיבה ,מידת הפיקוח ,אופי התלמידים וההורים במוסד ,רשימת הבוגרים והיוקרה ,השכלת
הרמ"ים  ,מספר התלמידים ורמת הסלקציה .מבחינת הבית החרדי יש בהתקבלות לישיבה קטנה
דמיון לקושי של קבלת בנות לסמינרים .יחד עם זאת ,מגוון האפשרויות והיכולת ללמוד ביישוב
אחר מקטין את העלבון ומרחיב את מספר החלופות .ניתן לשער כי הרציפות בין תלמודי תורה
לבין ישיבות קטנות מסויימות משרתת את הקטנת המתח בהשוואה לשאלת הקבלה של הבנות
לסמינרים .יתכן כי יש גם היבטים מגדריים ביחס אל הבנות המעצים את החרדות סביב החינוך.
יום הלימודים בישיבה הקטנה מתחלק לסדרים:
סדר א'  -26:22-31:22 -במסגרת שיעור של הר"מ בעיון ולמידה בחברותא של סוגייה.
סדר ב' 33:22-36:22 -לימוד בבקיאות על ידי הר"מ ולמידה בחברותא של סוגייה.
סדר ג'  03:12- 02:22 -הכנה בסיוע "משיב" של הסוגייה בעיון לקראת יום המחרת.
משך הלימוד בישיבה קטנה נמשך על פני שלוש שנים המחולקות לפי שיעורים א' ב' ג'.
חלק מן הפעילות החינוכית בישיבה מתקיים בשבת ובמוסדות האליטיסטיים יותר גם בימי חמישי
בלילה במסגרת "ליל משמר" .בתנאים אלו אין חפיפה בין ישיבה קטנה לבין התבנית של בית
ספר תיכוני .מסיבה זו ,כמו גם מטעמים אחרים ,יש לדחות את המאמץ מצד המדינה להביא
ללימודי חול בתוך הישיבות הקטנות במתכונתן הנוכחית .יצירת ערוצים מקבילים למי שאינם
מעוניינים או לא מתאימים ללימוד ישיבתי משרתת טוב יותר את האינטרסים של הקהילה
החרדית ,המדינה ובעיקר משקי הבית החרדיים.
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נוער חרדי נושר –דינמיקה ומאפיינים
המושג נוער נושר מהווה תרגום של המינוח  Dropoutsאשר הפך מוקד המדיניות החינוכית
בארצות המערב בשנות השישים .הופעתו בישראל נקשרה בהשפעה הגוברת של הניסיון
האמריקני והאירופי בראשית שנות השישים בשעת כהונתו של של השר זיאמה ארן .המושג
נשירה מסמן בחינוך הכללי את המעבר מתפיסה של לימודים על יסודיים כמסלול ופריבילגיה
חברתית לגישה לפיה צעירים עד גיל  33צריכים להמצא במסגרת חינוך ההולמת את צרכיהם.
במהלך חמישים השנים שחלפו נטמע המושג "נשירה" במדיניות החינוך הישראלי הממלכתי.
המושג נוער חרדי נושר משמש מושג חדש יחסית אולם התופעה של עזיבת מסגרות החינוך
החרדי השונות מוכרת ,לפחות ,במאה השנים האחרונות .אם בעבר עזיבת הישיבה סימנה
מיידית כניסה לעולם העבודה הרי שבכלכלה ובמחזור החיים החרדי העירוני של שני הדורות
האחרונים מדובר במצבי חיים המקפלים בתוכם סיכון ותג של חוסר נורמטיביות .העיירה
היהודית במזרח אירופה הבחינה בין בחורי ישיבה ל"סתם בחורים" אשר מרביתם עבדו וחלקם
היה חסר תעסוקה .חסרי התעסוקה זכו למגוון גינויים הקשור בחשדנות כלפי הולכי בטל ויושבי
קרנות המאפיינים את החברה היהודית המסורתית .השפה ועמדות היסוד כלפי התופעה יונקות,
לא מעט ,ממבנה העומק של החברה וטקסטים של חז"ל ביחס לנוער ואנשים צעירים.
לצורך הגדרת נוער נושר בהקשר התערבויות חינוכיות ,באמצעות מוסדות ותכניות לימודים ,יש
להבחין את תופעת "הנוער הנושר" ממופעים אחרים .המינוח נוער נושר חופף את הקטיגוריה
של נוער בסיכון לפי הגדרות משרד החינוך .קרי ,הדגשת הסיכון של הנער במונחי העדר מסגרת
חינוך והצעה לפתרון המשלב אותו מחדש בגדרי החינוך הציבורי .הקטיגוריה נוער בסיכון,
בהקשר תכניות לאומיות והמדיניות החברתית הכוללת של הממשלה ,מסמנת מופע אחר.
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ההגדרה הממשלתית מכוונת יותר לטיפול ,החזקה ומניעת סיכונים חברתיים העומדים בפני
צעיר חרדי בכלל .נערים חרדים רבים ,לא נושרים במונחי משרד החינוך ,הרשומים בתלמודי
תורה וישיבות מהווים קהל יעד של תכניות למניעת סיכון של זרועות ממשל אחרות .לפיכך ,נוער
נושר הוא מי שחזרה למסגרת חינוך או הפנייה למוסד חינוכי מתאים מהווים פתרון לסיכון מולו
הם ניצבים.
המונח "נוער מנותק" מציין קבוצות נוער המצויות בסיכון במרחבים המצויים מעבר לגדרי החברה
החרדית הן במונחים של פעילות פיזית והן במונחי אמונה .חלק באותה קבוצה נמצא בדרכו אל
מחוץ למסגרת החיים החרדית אחרים במצב של שוליות קיצונית מעבר לגבול הלא נורמטיבי
בתוך החברה החרדית .נוער נושר ,לצורך דיון זה ,מתייחס למי שהיעדרותו ממערכת החינוך היא
הגורם המרכזי לסיכונים ולקשיים מולם הוא ניצב ומסמנת את הקבוצה אשר הקמת מסגרות
ייעודיות עבורה מהווה פתרון הולם .המושג "נוער נושר" ,לצורך קביעת מדיניות חינוך במגזר
החרדי ,אינו כולל את מי שיצאו פיזית או אמונית מחוץ לגדרי החברה החרדית בהתנהגותם.
ליבת הטיפול בנוער חרדי מנותק נמצאת בתחום הפעולה של משרד הרווחה ועובדי נוער
וצעירים.
נשירה של נוער חרדי מקפלת בתוכה מאפיינים אוניברסאליים של נשירה לצד ההשפעה
הייחודית של הרקע החברתי -קהילתי והדתי .הנשירה במושגים של החינוך החרדי מתאפיינת
בעזיבה של מוסד לימוד בנסיבות של אי הגעה או הרחקה מן המוסד .הת"ת ,הישיבה הקטנה
ומסגרות החרדיות לבנות תובעניות יותר מאשר מסגרות חינוך של כלל הציבור הישראלי .בהיבט
הפדגוגי מהווה המעבר מן המקבילה של לימוד יסודי בת"ת לישיבה קטנה ומבית הספר לסמינר
צומת הכרעה קריטי בקביעת מעמד התלמיד ומשק הבית .ההתמודדות עם המעבר המורכב
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תשפיע על מהלך חייו של הנער או הנערה החרדים כאשר כוחות חיצוניים לו עלולים לעצב את
גורלו .בהיבט של אורחות חיים מצופה התלמיד החרדי להתנהגות העונה על הסטנדרטים
המקפידים של מסגרות החינוך והציפיות החברתיות .בהקשר של הבנים מדובר על נורמות
ידועות הנאכפות באמצעות מנגנוני ההשגחה ואילו אצל הבנות מעוגנת ההתנהגות המצופה
בתקנונים המחייבים את התלמידה ומשפחתה.
החינוך החרדי התובעני ,עד לפני מספר שנים ,היה חסר מערכי אבחון וטיפול במשברים .השיפור
המוגבל ביכולת ההתמודדות והאיתור לא מדביקה את אחוזי הנשירה הגבוהים מאוד אצל
הבנים .התפתחות ראשונית של ייעוץ מסמנת שינוי אולם מנגד ישנם עדיין חסמים על זיהוי
התופעה ,חשיפתה וההכוונה לטיפול .הנשירה מטופלת ונחשפת פעמים רבות באיחור עקב
אינטרסים של מוסדות להיות מתוקצבים בגין הנושרים ובעיקר כיוון שהורים מאחרים לזהות
ולהודות בנשירה .חולשות משילות יוצרות מצב בו תכניות לאומיות כושלות בביצוע ומשאבים
נבלעים אצל יזמים ומאכערים אשר התכניות לנוער חרדי משמשות להם מקור פרנסה.
הנשירה העיקרית מתרחשת בקרב הבנים בשני גלים או הקשרים .ההקשר הראשון כרוך במעבר
בין תלמוד התורה לבין הישיבה הקטנה .זהו מעבר מאוד מורכב ,בגיל רגיש ,כאשר הציפיות
בישיבה הקטנה גבוהות ,צורת הלימוד תובענית ואורח החיים לוחץ יותר .המלמד בתלמוד
התורה ,ההורים ולפעמים גם הילדים יודעים בשנה האחרונה של הת"ת כי האתגר יהיה מורכב
למי שנושא עמו קשיים במגוון הקשרים של זהות המשפחה ,בעיות סוציאליות ,לקויות למידה,
יחסי הורים – ילדים ,קושי בקבוצת השווים ותהיות השקפתיות של הנער.
מגוון הישיבות הקטנות יוצר אשליה לפיה יש מסגרת מתאימה לכל בוגר ת"ת כאשר חלק מן
המסגרות מוכן לקבל ילדים אשר יהיה קשה להחזיק במסגרת ישיבתית .בעיני ההורים והילד יש
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תקווה כי המסגרת המותאמת ,אשר לאמיתו של דבר היא ישיבה קטנה לחלשים ,תאפשר לו
ללמוד תורה ולהשאר במסלול נורמטיבי.
בתוך השנה הראשונה של הישיבה הקטנה ,לעיתים בתוך כמה שבועות ,עלול הנער החרדי
לנשור .בתוך הקטיגוריה של נושרים במשבר המעבר לישיבה הקטנה יש גם כאלו שינשרו עוד
בחודשים האחרונים של הלימודים בתלמוד תורה מפאת הקשיים למצוא מסגרת מתאימה.
החודשים הקריטיים בחצי השנה האחרונה בתלמוד תורה והקשיים בחודשים הראשונים של
הישיבה הקטנה תוחמים את פרק הזמן הקריטי להתערבות.
ההקשר השני של הנשירה כרוך בתהליכים פנימיים בישיבה הקטנה .סוג הנשירה הזה מורכב
וקשה יותר להתערבות .מדובר על מי שהצליחו לחצות את שיעור א' או אפילו חלק משיעור ב'
בישיבה הקטנה ,החלשה או הבינונית אולם ההתמדה שלהם נשחקת בהקשרים של אורח חיים
דתי כמו גם יכולת להתמיד בלימוד.
הניסיון של המוסדות להכיל את ההתנהגות בתוך מסגרת הישיבה הקטנה נובעת משילוב של
דאגה לשלום הנער עם אינטרסים מוסדיים כלכליים .המוסד ,אשר אינו מתמחה בהתמודדות עם
סיכון ,יעשה לרוב מאמץ להחזיק את הנער ולהציע מגוון פתרונות מסורתיים של חונך ,שיחות עם
משגיח או פנייה להורים .הנער יורחק מן הישיבה רק כאשר התנהגותו תהווה סיכון לאחרים,
מעשיו יציבו אתגר לדרך של הישיבה או כאשר העדרותו תהיה בהיקפים שקשה להתכחש להם.
הסיבות לנשירה של נער חרדי מגוונות ולרוב יש יותר ממאפיין אחד המסביר את היציאה מגדרי
הישיבה הקטנה או תלמוד התורה קודם לכן .חלק מן הבתים של הנערים הנושרים אינם
מתפקדים ברמות שונות החל ממקרים קשים של אלימות במשפחה דרך העדר עורף קהילתי של
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קבוצות שוליים חרדיות וכלה בתפקוד כלכלי נמוך והעדר מיומנויות הוריות .רבים מתלמידים
נושרים ,מסוג זה ,מוכרים במערכות הרווחה כאשר נשירה בגיל צעיר יותר תתאפיין ברמה
גבוהה יותר של התנהגות בלתי נורמטיבית.
פעמים רבות הילדים הנושרים אינם מורדים בהורים החלשים אלא מתפוגגים החוצה מן
המשפחה אשר אינה מצליחה למצב עצמה בקהילה חרדית נורמטיבית .התהליכים היותר
חריפים הקשורים במשפחה מביאים עמם קשיים פסיכולוגיים ובמקרים קיצוניים מחשבות
אבדניות.
נושרים אחרים ,בעיקר במעבר לישיבה הקטנה ,מתאפייניים בקשיים לימודיים אשר לא נחשפו
עקב העדר מנגנוני אבחון ומשום צורת הלימוד האחידה והתובענית בכיתות הגבוהות של תלמוד
התורה .בשנים האחרונות יש יותר אבחונים אולם חלקם באיכות נמוכה ללא יכולת להציע טיפול
מתאים .הנטייה של הורים חרדים לתרץ את הקשיים של הילדים בלקות למידה ,בחזקת קושי
שאינו מחייב שינויי התנהגותי ,יצר מצב של אבחון יתר ברמה נמוכה שאינה משפרת התמודדות.
סוג קשיים אחרים המסביר נשירה כרוך בקשיים חברתיים ובמוטיבציה .המפגש בין ההומגניות
בדרישות הפדגוגיות ,בעיקר החל מראשית לימודי הגמרא ,לבין השונות בין התלמידים מייצרת
קושי גדול .החולשה היחסית של לימודי החול ,העדר הכשרה פדגוגית למלמדים בתחום הדעת
ושעות הלימוד אחר הצהריים מגדילים את הקושי להחזיק את התלמידים במסגרת הנורמטיבית.
תלמוד התורה מתקשה יותר מאשר בית הספר היסודי החרדי לבנות להכיל בעיות חברתיות
וקשיים במוטיבציה .במוסדות הפטור אין גם מערך ייעוץ אפקטיבי או מנגנונים מווסתים מלבד
המחוייבות של המלמד .בעבר האלימות ,מצד מלמדים ,החריפה את הבעיה אשר שוב אינה
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קיימת משום נורמות משופרות של טיפול בילדים .במונחים היסטוריים המלמדים נתפסו
כאחראים להתפקרות משום יחסם הנוקשה והאלים לילדים.
הקשר בין שאלות אמונה לבין נשירה מורכב מאוד .מחנכים חרדים מכחישים קיומה של נשירה
על בסיס אבדן אמונה בחזקת "אין מרד בקב"ה" .נושרים שיצאו מגדרי החברה החרדית ואינם
שומרי מצוות תולים את המהלך של עזיבת החיים החרדיים במשברים דתיים .גישה לא
דיכוטומית רואה קשר בין מצבי החיים ,הדימוי העצמי ,יחסים עם הורים לבין טעם המצוות
המעשיות .השחיקה בנורמות הדתיות נוגעת בתפילה ,שמירת שבת ומעט קודם לכן בחריגה
מקוד הלבוש של קבוצת הגיל כאשר השינוי ההתנהגותי מושפע מהלוך הרוח והאמונה .באגפים
היותר שמרניים או בקרב בעלי תשובה באגפים איזוטריים הלחץ של ההורים לאימוץ מקפיד
מאוד של נורמות דתיות מוביל להתנגדות של הילדים .התנגדות זו תופיע בעיקר בתנאים בהם
תהליך החזרה בתשובה היה שטחי ומוחצן .אצל חלק מן הנושרים השחיקה בשמירת המצוות
מובילה ,לפי עדותם ,לתפיסות ספקניות כלפי הממסד החרדי ולבסוף ביחס לאמונה.
הנשירה בתוך הישיבה הקטנה מהווה בחלקה המשך של קשיים במעבר מתלמוד התורה כאשר
נושרים אלו היו מעט חזקים יותר והצליחו להכנס לישיבות קטנות באיכות נמוכה .הנשירה
בגילאים המבוגרים יותר קשור בקבוצת השווים ובתובענות של הישיבה הקטנה .התמריצים של
ראשי ישיבות להחזיק נערים יצר נורמה של אחזקה של נושרים סמויים או מי אינם שומרים על
הנורמות של המסגרת .בקרב נושרים בקבוצת הגיל הזו יחסים עם נערות חרדיות מהווים סוגייה
מורכבת בחברה שמרנית.
תחום אחר המשפיע על מי שמצויים בסגנון חיים המכונה שב"בניקי כרוך בשאלות של צריכה
ובילוי .אין זה מפתיע כי בני נוער חרדי נושר בגילאים הגבוהים עובדים על מנת לזכות בעצמאות
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כלכלית .לאחר שיקלט בקרב קבוצת השווים השבבניקית ישאף הנער הנושר למצוא עבודה
ויפתח ,לא פעם ,קשרים עם בת זוג.
נשירה כתופעה רכה יחסית ,בהשוואה לסיכון וניתוק ,לובשת צורה שונה במטרופולינים של בני
ברק וירושלים בהשוואה לערים חרדיות ולריכוזים חרדיים בישובים מעורבים .הנשירה בריכוזים
החרדיים הגדולים ובערים מעורבות יוצרת מחד גיסא סיכונים גדולים במפגש עם החברה
הכללית אולם מאידך גיסא מקפלת בתוכה גם מגוון פתרונות שאין בקהילות המובהקות ובערים
החרדיות .מבחינה נורמטיבית יש גם הבדלים בין התנהגויות מסמנות סיכון בערים חרדיות
בהשוואה לישובים מעורבים .לבוש "כחול לבן" הכולל מכנסי ג'ינס משמש איתות לניתוק מן
הקהילה בישוב חרדי כאשר בעיר המעורבת התנהגות כזו לא בהכרח תתפס כמסמן קיצוני של
חוסר נורמטיביות.
הנער הנושר בישיבה הקטנה ,בדרך כלל ,חזק יותר ונוטה לשתף פעולה .עומדות בפניו מספר
חלופות כמו תכניות היל"ה ,הכשרה מקצועית ,קליטה בישיבות נושרים חלשות וגיוס לצבא.
סקרים בקרב קבוצות הנוער הללו חשפו את השאיפה להתגייס לרכוש מקצוע או לצאת לעבודה.
חלק מן המנהיגות הרבנית מסתייג ממגמה זו ורואה בה אפיק יציאה מגדרי החברה החרדית.
אנשי מקצוע חרדים בתחומי החינוך והרווחה ,והקב"סים מפנים ,בכל זאת ,את הנערים הנושרים
הבוגרים למסגרות משלבות בעבודה ואפילו כאלו המכוונות לשירות צבאי .המנהיגות החרדית
הפוליטית אמביבלנטית כלפי הקמת ישיבות קטנות נמוכות אותן יש לסבסד לאורך שנים אולם
אינה מוכנה לתת הכרה ,מלכתחילה ,למסגרות חינוך המדגישות הכנה למקצוע או תעסוקה
מחשש לנטישה של הישיבות.
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הנער החרדי חווה שני מעברים מובהקים בין ת"ת לישיבה קטנה ובין ישיבה קטנה לישיבה
גדולה .המעברים מצטרפים לסיכוני הנשירה בתוך תקופת השהות במוסדות בגיל של עיצוב
זהות במערכת מאוד תובענית במונחי למידה ואורחות חיים מפוקחים .ההשלכות של נשירה,
המחירים והסיכונים של נוער חרדי גבוהים משל קבוצות אחרות.
נער נושר עשוי להפגש עם מספר מערכות קהילתיות ,מוניציפליות או ממשלתיות מרגע בו יזוהה
הקושי על ידי ההורים או הרב הקהילתי .החשיפה של ההורים תתרחש רק לאחר שהמחנכים
בתלמוד תורה או בישיבה הקטנה יתייאשו מיכולת הטיפול בקושי או כאשר הבעייה תתפתח
לממדים אשר קשה להתכחש להם .ההורים יפנו ,לרוב ,לרב הקהילה ויבקשו סיוע מאחד מכמה
ארגונים המעניקים ייעוץ טלפוני בתוכם "אחינו"" ,קול הנער" ,יד לאחים"" ,אם הבנים"" ,פלא
יועץ"" ,לב שומע" ו"שמע בני" .הארגונים הללו משמשים כתובת ראשונה המספקת מענה טלפוני
על ידי פעילים ,בעלי ניסיון ,אשר מציגים את הפתרונות השונים לנושרים .שיחה אופיינית תתאר
מצב משברי של ילד שמסרב לקום ואינו שומר על נורמות דתיות מקובלות בשילוב עם דיווח על
הקשיים הגוברים עם בית הספר .היועצים מנוסים ,אמנם ,בזיהוי התופעה אולם הם אינם
מנהלים רישום מסודר או ניהול תיקים בנוסח של ארגונים כמו ער"ן או עמך.
לעיתים נמצא הילד ,המזוהה כנושר במערכת הפורמאלית ,בשלב בו כבר נפגש עם חונכים מיד
אליעזר וגופים אחרים הנתמכים על קרן וולפסון .חלק מאותם חונכים פועלים בשלבים של גילוי
הקושי במסגרת על ידי תגבור ואילו אחרים מהווים כתובת בוגרת לנער הנושר .החונכים נמנים
על אלפי אברכים המקבלים מעין מלגה בתמורה לסיוע עם הנושרים וחלקם משולבים
בפרוייקטים לאומיים כמו דו"ח שמיד ,עיר ללא אלימות או השירות האזרחי .בשנים האחרונות
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נעשה ניסיון לפרופסיונילזציה של החונכים באמצעות קורסים קצרים במסגרת אחד מגופי
ההכשרה החרדית למורים אולם לרוב מדובר בתמיכה קהילתית לא מקצועית אלא מתנדבת.
תלמידים נושרים אשר יעזרו במנגנון הקהילתי יהיו לרוב ממשפחות חזקות יותר עם אחיזה
חברתית בעיקר בתנאים בהם הנשירה מתרחשת בגיל צעיר לפני המעבר לכיתה ח' או לישיבה
הקטנה .בתנאים בהם הבית חלש ומוכר לרשויות הרווחה ונשירה מתרחשת בגיל מבוגר יותר
המצב מורכב יותר.
המאמץ הקהילתי להחזיק נושרים בקהילות ומשפחות אשכנזיות חזק יותר .מסיבה זו ייעשה
מאמץ גדול למצוא מסגרת מתאימה בשלב הנשירה המוקדם .חלק מן הישיבות יהיו בגדר מה
שחרדים מכנים "מחסה לשפנים" .יחד עם זאת מרגע שהנער יפלט מן הישיבה הקטנה הוא יחדל
למעשה להשתייך לקהילה ומצבו יהיה קשה יותר מאשר הנער הספרדי .היחסים עם המשפחה,
בהתאמה ,לובשים צורה שונה בקהילות שונות .אצל הספרדים יש שמרנות גדולה יותר מלווה
בקבלה גדולה יותר גם לאחר עזיבת המסגרת .במשפחות נושרים אשכנזיות יש התנהגויות
שייחשבו נסבלות כל עוד אינן פומביות .עבור הנושר האשכנזי עזיבת המסגרת היא קו פרשת
מים קהילתי – משפחתי ולכן ישרוד יותר זמן בישיבה הקטנה .המחיר הוא בהיקפי הנשירה
הסמויה בקבוצה האשכנזית .העדות המובהקת לכך נוגעת למספר הגדול של אשכנזים המחליף
ישיבות קטנות.
חלון הזמנים בין הנשירה לבין המאמץ הראשון להשמה מחדש עומד על כמה חודשים ובדרך כלל
בין ארבעה חודשים לבין חצי שנה .אופי הבית ,רמת השירותים לחרדים ביישוב ,קיומה של
מחלקת חינוך חרדית וסוג המשבר אותה חווה הנער משפיעים על הפתרון המוצע כמו גם על
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משך הזמן .החודש הראשון ,הקריטי להתערבות ,מוכחש על ידי המסגרת החינוכית וההורים
כאחד.
המפגש הראשון עם גורמים מוסדיים יתרחש באמצעות קב"ס ,עובד רווחה ,קציני מבחן או עובדי
קידום נוער בעקבות פנייה של גורם קהילתי או פוליטי ברשות .הנער והמלווה יגיעו לרשות
המקומית .הפתרונות יהיו תלויים ,לא פעם ,בגורם המוסדי המלווה אולם בעיקר יהיו תוצאה של
המחסומים הרבים הנובעים מאי ההתאמה בין גיל הנושרים לבין השירותים .קב"סים ,אשר לא
מכסים את כלל האוכלוסיה החרדית ,מוגבלים מאוד בשירותים אותם הם מסוגלים להציע
במסגרת קידום נוער ,אגף שח"ר וייעוץ .רוב השירותים הללו טרם עברו התאמות מספיקות
למאפייני הנשירה החרדית .התכנית הלאומית ופעולות אחרות מדגישות התערבויות
פרוייקטליות ומעדיפות השקעה בגיל הרך ברוח עקרונות התכנית הלאומית להדגשת המניעה
ופחות מכוונות לנוער חרדי נושר.
ארגז הכלים של הגורם המטפל מושפע מאוד מרצונו של הנער הנושר .חלק מן הנושרים מוכן
להתחייב למסגרת מוגבלת במיוחד במספר שעות שבועי מצומצם המסמן רק אחזקה ושמירה על
קשר אחרים יופנו לאחד מכמה פתרונות:
 .3ישיבות קטנות מיוחדות וישיבות לנושרים – הישיבות הקטנות מסוג זה יתאפיינו ברמה
נמוכה מאוד של לימודי קודש .לפעמים בתוך המסגרות הללו יציעו פתרונות וישיגו סבסוד
באמצעות קבלת תלמידים בקטיגוריה של חינוך מיוחד למורת רוחו של משרד החינוך.
מדובר על מסגרת קטנה בתוך גדולה לצרכי סבסוד הילדים ללא הצרכים המיוחדים.
התלמידים בישיבה יקבלו תמיכה לא שיטתית בשירותי פנאי וחינוך בלתי פורמאלי הכולל
טיולים ואופנות שונות של "הפגה" .בטובות יותר בין הישיבות הללו יערכו גם קורסים
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בסיסיים במחשבים ופעילות אחרת מכוונת תעסוקה .ישיבה מוכרת ללקויי למידה עם
מעטפת תומכת מסמנת דגם של מסגרות צמודות ישיבה קטנה מסוג זה .בעלי הצרכים
המיוחדים ,לכאורה ,משתייכים אליה אולם למעשה מובדלים מתוך המסגרת הישיבתית
הרגילה .חלק מן הישיבות המיועדות לנוער נושר יקבלו תמיכה במסגרת מת"ן הפועל
באמצעות משרד הרווחה כאשר ישנן כפילויות רבות ,תהליכים חסרים וקריטריונים מאוד
לא בהירים לתקצוב.
בגיל המבוגר יותר ישאפו להפנות את התלמידים ,לקראת גיל  ,33למה שמכונה "ישיבות
לנושרים" .ישיבות אלו נוצקו בדגם של ישיבת "שערי יושר" ,בראשיתה ,כמסגרת
ראשונה לנוער ותיק מסוג זה (קדמה לה נווה ציון לצעירים אנגלו סכסים) .מאוחר יותר
קמו מסגרות כמו ישיבת רש"י ,מבקשי השם ,דרך השם ומקבילות מאוחרות יותר .חלק
מן "הבחורים" למדו בהכשרה מקצועית או עבדו תוך כדי הלימודים שאינם תובעניים.
סגנון הלימוד יוגדר פעמים רבות כליטאי כאשר המוסדות ינוהלו על ידי אשכנזים כמו
הרב אליהו וולמרק או ישיבת הגרנ"ט של הרב יונה טורצ'ין.
ישיבות ספרדיות לנושרים יהיו בסגנון אחר ,בנוסח "מגיד מישרים" בירושלים ,תפארת
התורה בבני ברק או יזמות מקומיות סמוכות לבתי כנסת ועמותות חינוך כלליות .חלק
מישיבות נושרים מסוג זה מכוונות עצמן להפוך "נורמטיביות" ככל שהזמן נוקף ומחדדות
את ההסדרים וציפיות מן התלמידים .לרוב יהיו בישיבות מסוג זה שלוש תקופות .הגיוס
הספונטני הפתוח ,המיסוד והייצוב השמרני ולבסוף הפיכת המסגרת לנורמטיבית.
ישיבות קטנות מקצועיות – הישיבות המקצועיות במגזר החרדי הן שריד למגמות
היסטוריות של אגודת ישראל אשר החזיקה מוסדות מקבילים לאלו של החינוך המקצועי
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הכללי החל משנות השישים ברחובות ,טבריה ות"א עם מגמות בנגרות ,מכונאות רכב
ומסגרות .במידה מסויימת השורש ההיסטורי נטוע בפעילות של אגודת ישראל בפולין
בתחום החינוך המקצועי בטרם כינונה של חברת הלומדים .עדות לתפיסה לפיה
האלטרנטיבה ללימודים כרוכה בהכשרה מקצועית מצויה אפילו בזכרון הירושלמערי
כאשר בן דוד של ח"כ משה פורוש מספר בזכרונותיו כיצד מי שכשלו בלימודים בת"ת
נשלחו להיות שוליות סנדלרים "בישיבה של ר' אורי שוסטר הסנדלר".
כניסתה של רשת חילונית ,עמלנו ,סמנה ניסיון מורכב לחבר את המערכת המקצועית
החרדית החלשה יחסית לרשתות הכלליות .רוב מסגרות עמלינו לא הצליחו להתבסס
ולסמן התחדשות בחינוך המקצועי החרדי .המסגרות החרדיות המובהקות מנוסות מעט
יותר אולם לא כל התלמידים חרדים וחלקם אינם נושרים .אלו גם אלו מתאפיינות ברמת
לימודים טכנולוגיים נמוכה בהעדר כוח אדם מקצועי להוראה .הקצאה של משאבים
גדולים ,ללא פיקוח ,אפיקטיבי ,מצד מנהל מדע וטכנולוגיה ,החמירה את המצב ויצרה
פיתויים גדולים לניצול לרעה .במקביל למסגרות של המקצועיות של משרד החינוך יש
בתי ספר כמו כפר זיתים ,חנוך לנער לצד אורט ועמל המופעלות על ידי משרד התמ"ת
ללא תיאום עם משרד החינוך.
 .0כיתות טכנולוגיות – כיתות מתוקצבות בהיקפים רחבים הוקמו במסגרת קול קורא של
מנהל מדע וטכנולוגיה אשר נענו לו גופים חרדיים ורשתות חינוך מקצועי בתוכן עמל,
אורט ,אור אבנר ,אמית ,אור משה ,בית שלמה ,יד חרוצים ,כפר הנוער סיטרין ומוסדות
חרדים בתוכם יזמה של חסידות קרלין וגופים נוספים בצפון הארץ .זהו המאמץ
המערכתי הגדול ביותר בתחום אולם מקופלים בתוכו קשיי פיקוח ומשילות מורכבים.
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כיתה כזו כוללת הקצאה של מעטפת לימודי חול ,לימודים טכנולוגיים ,לימודי קודש צוות
רחב ותקציב הפעלה גדול .המיזם מצוי במצב קשה מאוד מבחינת הביצוע ויוצא מחזקת
המנהלים הנוכחיים וצפוי לעבור לקראת אביב – קיץ  0230לניהול של וועדת היגוי
בראשות מנכ"לית משרד החינוך.
 .1כיתות אתגר ומרכזי חינוך  -לפני שהוצא הקול הקורא לכיתות הטכנולוגיות הפעיל אגף
שח"ר כיתות אתגר ומרכזי חינוך בהיקפים של  632תלמידים במוסדות של החינוך
המקצועי החרדי ,במסגרות של קרלין ,בכפר הנוער סיטרין ובישיבות בדרום הארץ.
כיתות אלו כוונו לחינוך המקצועי החרדי בעיקר בתקשוב ,פיקוד ובקרה.
 .1מסגרות "קידום נוער" – קידום נוער במגזר חרדי פועל במגוון אמצעים המכוונים למצבי
נשירה ,סיכון וניתוק שונים בדרגות שונות של אינטנסיביות וקשר עם הנערים .האגף אינו
פועל בכל מחלקות החינוך בהם יש ריכוז חרדי וחלקו של הנוער החרדי קטן מחלקם
היחסי באוכלוסיה .ברמה של קשר ראשוני מוצעות לנוער הנושר פגישות טיפוליות או
ליווי אצל קצין מבחן .במסגרת הקניית כישורי חיים ורכישת מקצוע מוצעים לנערים,
באמצעות מתווכים ,קורסים מזדמנים במיומנות חברתית ,רכיבה טיפולית ,צלילה,
סנפלינג והכנה לצה"ל .במרכיבים הפחות טיפוליים הנלווים ,כ"מסלול מקצועי" ,יש
קורסים ל PC-וכמה תכניות הכשרה מקצועית.
תכניות הליבה של קידום נוער במסגרת לימודי היל"ה כוללות תכניות לתלמידים
במסגרת  33 ,32ו 30-שנות לימוד .בחינוך החרדי יש שני מסלולים כאשר האחד מכונה
קודש ומכוון להחזרה למסגרת ישיבתית נורמטיבית .המסלול השני ,במתכונת דומה לזו,
של שאר ילדי ישראל מכוון לנוער אשר חצה בזהותו קווים של השתייכות לחברה
החרדית.
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כך ,למשל ,בבית שמש ,מעט יותר מרבע מן הרשומים ללימודים באגף שח"ר ילמדו במסגרת
מסלול הקודש ושאר התלמידים יתחלקו בין המסלולים של  33 ,32ו 30-שנות לימוד .מעטים ,אם
בכלל ,יגיעו למבחן בגרות .מסלול הישיבה נשען על סבסוד "חממה" למשך מספר חודשים.
תכנית קודש קצרה יותר מכונה "מכינה" ויש לה פונקציה של מיון במשך שלושה חודשים.
המסלולים האחרים בהם לומדים חרדים מחולקים לפי מספר שנות לימוד ובחלקם יש התאמה
בסיסית לצרכים של נוער חרדי .במסגרות היל"ה ,קודש וחול לומדים מעט קרוב ל072-
תלמידים .מתוכם  52%במסלולי הקודש .מספרים אלו עשויים להשתנות מתוך שינויי תפיסה
פרופסיונאלי באגף ואי נחת מן העקרונות הקיימים.
שחקן מרכזי בעיצוב שדה הטיפול בנושרים צמח מגיוסם של קב"סים חרדיים אשר זהותם
המקצועית מורכבת ביותר ומגוונת .קציני הביקור הסדיר במגזר החרדי מונים למעלה מ 32-איש
במעט יותר מ 13-משרות .לא בכל הערים החרדיות יש קב"סים ולא כל קציני הביקור הסדיר
חרדים .סביבת העבודה בעיר חרדית ,בעיר מעורבת או בריכוז קטן שונים בתכלית .הקב"ס יופיע
לרוב מיד לאחר מיצוי השלב הקהילתי כאשר יש לו אפשרות להפנות את הנושר למערכות
המתאימות במחלקות הרווחה ובמסגרות החינוך .במקרים קיצוניים הפעילות ,דווקא ,פשוטה
יותר עקב מצב חירום וההתגייסות המערכתית כאשר הנער עבר עבירה או שמצוקתו חמורה.
הקב"ס החרדי מצוי במצב מתמיד של העדר פתרונות מתאימים ,קשיים במודעות הקהילתית,
הכחשה של בעיות במסגרת הקהילה ,מוסדות החינוך והבית .מיצובו מול עובד קידום נוער
ועובדים סוציאליים ברווחה אינו בהיר.
קביעה כללית של היקף הנוער הנושר החרדי מהווה אתגר במונחי ההגדרה של גבולות התופעה
והמתודולוגיה לזיהוי כמות הנושרים .ההגדרה הפשוטה של מי שאינו רשום במסגרת חינוך
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ומוסד הלימודים האחרון שלו היה תלמוד תורה או ישיבה קטנה אינו מספיק .במוסדות החינוך
ומשק הבית החרדי יש תמריץ מובהק להמתין עם הטיפול והדיווח לתקופה של מספר חודשים או
בהמתנה להחמרה בביטויים של הנשירה .רישום תלמידים במוסדות בהם אינם לומדים ,רישום
נושרים בפעילות עמותות אליה אינם מגיעים והעדר פיקוח מחמירים את התופעה.
אל הקושי הנובע מתחום מטושטש בין רישום פורמאלי ונשירה דה פקטו מצטרפים מספרים לא
ברורים של תלמידי עדה חרדית אשר אינם רשומים וקושי בהשוואה של מערכות רישום ומחשוב
בין אגפי משרד החינוך .אחד הנתונים היחידים אותם יכולה מערכת המחשוב של משרד החינוך
לספק נוגעת בלמעלה מ 3022-תלמידים מנותקים אשר אינם רשומים בשום מסגרת .לרוב יהיו
אלא נערים ונערות "בבית" המצויים מחוץ למערכת בנסיבות שונות .החלק הנושר בתוכם עשוי
להיות בניתוק מוחלט מן הקהילה לאחר מיצוי אלטרנטיבות קהילתיות ולפיכך פחות רלבנטי
לחלק גדול מן הפעילות המכוונת לציבור החרדי פנימה.
דו"ח שמיד ונתוני התכנית הלאומית מספקים נתונים הנשענים על מיפוי מקומי של סיכון לפי
פרמטרים מגוונים .הנשירה מבתי ספר ,כשלעצמה ,אינה קטיגוריה אולם קבוצת הגיל 31-33
מוגדרת כקבוצת סיכון שיש בה כ 0722-נערים .מתוכם  12%סובלים מלקות למידה או מיועדים
לאבחון 02% .מתוכם מתגוררים בבית ללא מפרנס וקבוצה של יותר מ 32%מתוכם נמנים על
התופעה המתרחבת של משפחה חרדית חד הורית 10% .מוגדרים כרב בעייתיים עם קשיים
בלימודים ,תפקוד רגשי ומשפחתי 57% .מבני הנוער בסיכון מתאפיינים בתמהילים שונים בין
סיכון לימודי המשולב עם מרכיב נוסף .במונחים אבסולטיים מגיעים להיקפים של 0322 -0222
בני נוער בערים המשתתפות בתכנית ומכסות למעלה מ 62%-מבני הנוער החרדי.
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צורת התבוננות אחרת נשענת על הערכות של אנשי מקצוע ברשויות המקומיות כפי שדווחו
למשרד לבטחון פנים תחת הקטיגוריה של "שבבניקים" .חלק מקבוצה זו אינו נושר במובהק כיוון
שהם משתייכים למסגרות חינוך חלשות או רשומים בפעולות שונות של עמותות מתוקצבות
ויחידות המשרד .ההיקפים המשוערים מגיעים למעלה מ 1222-בני נוער.
המספרים הגדולים יחסית של אגף קידום נוער ,אשר הפכו מוסכמה בשנים האחרונות ,מציינות
היקפים של למעלה מ 7222-נערים פוטנציאליים להתערבות .מאחר ואין הגדרה מוסדית
לקטיגוריה "שבבניקים" קשה מאוד להשען עליה .מספר זה אינו מבחין בין מופעים שונים של
נשירה ,סיכון וניתוק.
ההגדרה הרחבה ביותר מצוייה בהשערות לא מבוססות של יזמים ואנשי חינוך חרדיים לפיהם
כמעט  12%מבני הנוער החרדי לא לומדים במתכונת של הישיבה הקטנה כדרך המלך לקראת
הישיבה הגדולה ואימוץ מחזור החיים של תלמיד חכם אליו הוא מכוון .בהקשר של תלמידים
ספרדים במסגרות חיידרים ,תלמודי תורה ומוסדות מעיין החינוך התורני מדובר על היקפים עוד
יותר גדולים אשר מוסתרים תחת עשרות מוסדות "נמוכים" תורנית ולמדנית.
הערכות מתונות יותר של אנשי מקצוע במחוז המוכר שאינו רשמי ,מנהלי ת"תים במשולב עם
קבוצת מיקוד של קציני ביקור סדיר מעריכה כי בכל שלושת השנתונים של גילאי 31-37בתוספת
חלק מילדי כיתה ח' יש נשירה של גלוייה אשר עתידה לצאת מגדרי המוסדות בהיקף של 03%
בערך .לפיכך ,מתוך למעלה מ 02,222-מן הנערים הללו אפשר להעריך כי  3222ילד מצויים
בקטיגוריה של סיכון לנשירה או בתוך התהליך .בתוך הקבוצה יש אחוז גדול של מנותקים בקצה
האחד ושל קשיים "נשלטים" יותר בקצה האחר ,בעיקר בקרב אשכנזים .ניתן להציע השערה
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לפיה הקבוצה של הנושרים הרלבנטית לתכניות התערבות חינוכיות עם מעטפת רווחה של
המשרד מגיעה להיקף של  1322נערים בקירוב.
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העדה החרדית – תחום דמדומים בחינוך החרדי
העדה החרדית הוקמה בשנות העשרים של המאה הקודמת ,מתוך הקבוצות אשר סירבו לשתף
פעולה עם היישוב המאורגן במסגרת מוסדות כנסת ישראל והוועד הלאומי ,כביטוי לייצוג העדתי
של היהודים בא"י מול שלטונות המנדט .היו אלה אותם חוגים אשר סרבו להיות מתוקצבים
בשירותי דת וחינוך על ידי הממסד הציוני כאשר רוב מניינה של החברה החרדית התמזג ,מתוך
אמביבלנטיות ,לתוך מסגרות היישוב והמדינה בדרך.
העקרון המארגן של העדה כרוך בקבלת הפסיקה של בד"צ העדה החרדית ,בהשתייכות
חברתית למסגרות המרכיבות אותה ואחיזה בהשקפה השוללת את הבסיס ההשקפתי של מדינה
יהודית .הביטוי המעשי של ההשתייכות כרוך בהמנעות מקשר עם המדינה ומוסדותיה ובעיקר
בניתוק חלקי וסלקטיבי מאוד מן השירותים אותם מעניקה הממשלה .ההשתייכות לעדה מבוססת
בעיקר על סגנון חיים חרדי שמרני במסגרות סגורות עם פיקוח חברתי הדוק וגיוס פוליטי -
השקפתי.
החוגים המובהקים הנמנים על העדה החרדית כוללים חסידי תולדות אהרון ,דושיניסקי ,תולדות
אברהם יצחק ,סאטמר ,חלקים בפינסק קרלין ,חוגי פרושים ירושלמערים וקבוצות קטנות אחרות.
על גבול העדה מצויים חוגים ירושלמים וקנאים אשר השתייכו אליה בעבר ועדיין מצויים בקשרי
גומלין חברתיים ארגוניים עמה .בקצה אחר של העדה ,אשר התמסדה מאוד ,פועלים חוגי
קנאים" ,סיקיריקים" ,אשר מאורגנים סביב בתי כנסת וחבורות כמו אוהל שרה וחלק מקהל בית
המדרש "תורה ויראה".
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סניפים של קבוצה זו בבית שמש מאורגנים סביב מספר כויללים ברמת בית שמש .קבוצה זו של
פורקי עול מהווה אתגר מורכב למנהיגות הממוסדת של העדה החרדית כאשר הקנאות
הפוליטית שלהם מתוקצבת מבחוץ ונהנית מעצימת עין של גאב"ד חלש וזר להקשר הישראלי
והירושלמי של חיי העדה.
רוב מניינה של העדה מתגורר בירושלים .קבוצה נוספת של כמה מאות משפחות ,וכאלפיים
תלמידים במוסדות חינוך ,מתגוררת בבית שמש .ריכוז קטן של עשרות משפחות מצוי בבני ברק
ויחידים גרים באשדוד ,מודיעין עילית ואפילו סביב בית כנסת בודד באלעד .קשה להעריך את
גודלה של "העיידה" עקב הגבולות המעורפלים שלה והעדר נתונים .יתר על כן ,קבוצות אשר
בעבר היו בעדה ויצאו ממנה משבשות את היכולת לעקוב אחרי הנתונים לאורך זמן.
במידה ונסמכים על מספר הילדים במוסדות אשר אינם מקבלים תקצוב ישיר מן המדינה מגיעים
להיקפים של כ 12-אלף איש בהגדרה רחבה במיוחד .במערכת החינוך של העדה החרדית מגיל
 1-33לומדים לפי ספירה פנימית  00,222תלמידים .מספרים אלו מעט גבוהים מן ההערכות של
מנהל חינוך חרדי בעיריית ירושלים המגיעים לכדי מעט פחות מ 02,222 -ילדים.
מבחינה היסטורית התלבט משרד החינוך מאז קום המדינה במעמד של "תלמודי התורה והחינוך
העומדים מחוץ לכל זרם חינוכי" .היו אלה מוסדות היסטוריים שמרניים שאינם משתייכים לאגודת
ישראל ומספר תלמודי תורה של חסידים ניצולי שואה בריכוזי עולים חדשים ,יזמות של חב"ד
וחבר הפעילים .תלמודי תורה אלו קיבלו פטור מחוק חינוך חובה  3616ונתגלגלו לתוך
הקטיגוריה של מוסד "פטור" .במהלך השנים מוסדות הפטור החלו להנות מתקציב ממשלתי
ותלמודי התורה של העדה החרדית נסוגו למעמד של קטיגוריה בלתי מוכרת ומנותקת מן
המדינה .היתה זו התפוגגות אשר נוצרה מהעדר מגע בירוקרטי בהיבט התקציבי (לא הוגשו
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בקשות לתמיכה) והיעדר פיקוח במובן של מגע רגולטיבי כלשהו .הסוגייה לא העסיקה את משרד
החינוך כמו גם את מנהיגי העדה החרדית במשך עשרות שנים.
במהלך השנים חל כרסום גדול בעקרון לפיו לא נשענים על כספי המדינה כאשר מי שנמנים על
העדה מקבלים שירותים עירוניים ,מטופלים במערכת הבריאות וזכאים לקצבאות בטחון סוציאלי.
שאלת התמיכה מהווה נושא למאבקים פנימיים בעיקר בתחום החינוך .במחצית שנות התשעים
כאשר מוסד בעל מעמד ייחודי כמו "חיי עולם" שילם אגרת תלמיד עירונית או בשעה שבית ספר
בבית שמש ניהל ,לאחרונה ,מו"מ עם העירייה על הקצאה של מגרש עבור המוסד פרצו עימותים
בתוך העדה החרדית" .שערוריות" ,אלו אשר זעזעו את אמות הסיפים בריכוזי העדה ,והביאו
לכיסוי קירות מאה שערים בפשקווילים רבים סמנו גבולות של מגע פומבי עם מערכות השלטון
בהקשר החינוך .המגע הסמוי רחב יותר כאשר יש הזדמנויות לשיתוף פעולה מותאם לצרכי
המדינה ובהלימה להשקפה של העדה.
מוסדות העדה החרדית דומים בתבנית לחינוך החרדי הכללי .הבנות לומדות בבתי ספר יסודיים
אשר חלקם באופי בית יעקב ,אחרים בעלי צביון ירושלמי ויש גם מוסדות פרטיקוליריים המזוהים
עם גופים גדולים בתוך העדה .הסגנון התורני יהיה ליטאי או חסידי כאשר חלק מן המוסדות
מדגישים את שפת היידיש כמרכיב בזהות של המוסד .כל המורות במוסד יבואו מאחד הסמינרים
אליהם מכוונות התלמידות עם סיום כיתה ח'.
הסמינרים של המזוהים עם חוגי העדה יהיו לרוב כלליים בנוסח של בית יעקב הישן ,בית פייגא,
משכן שרה ,חכמת הלב .חסידות תולדות אהרון הגדולה תשלח את התלמידות לבית חינוך
ירושלים וחוגי דושינסקי למסגרת בית אסתר .עם סיום הלימודים ישלחו ההורים הפחות קנאים
את הבנות באופן פרטי לקורסים בלומדא או לבית מלכה של חסידי בעלז שם יקבלו תעודת
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הוראה .בנות הסמינר ילמדו גאוגרפיה ,היסטוריה וגאומטריה בספרים של הוצאת גאולה בדומה
לאגף השמרני של בית יעקב .אנגלית ירכשו בשיעורים פרטיים בגיל  31-33או בגיל מבוגר יותר
בתכניות של גופים עסקיים בשעות ייעודיות ועם פיקוח רבני .הלימוד במסגרת המחייבת
מחשבים ייעשה במוסדות המחזיקים אינטרנט כשר.
במונחים היסטוריים חינוך הבנות מהווה חידוש .בית יעקב הישן ובנות ירושלים אחריו היו
מוסדות חינוך ראשונים לבנות כאשר לפני כן למדו בנות מחוגים אלו מעט קרוא וכתוב" ,צאנה
וראינה" וקריאה של כמה טקסטים בסיסיים סביב צניעות .בנות המשפחות העשירות של היישוב
הישן למדו במוסדות נוצריים .בשנים הראשונות היו כל הלימודים ביידיש ,כולל לימודי החול,
בספרים מיוחדים באמצעות מורות מסמינר של הרב יעקובסון כמו גם נשים חרדיות יוצאות
משפחות מרכז אירופה שנספחו לעדה.
חינוך הבנים ,בדומה לכלל החינוך החרדי ,מפוצל הרבה יותר על פי מפתח של השתייכות
קהילתית .הבנים ילמדו בתלמודי תורה שמרניים יותר מאשר מוסדות הפטור בהיקפים גדולים
של שעות ללא חופשות .לימודי הקודש יהיו במתכונת דומה לזו של מוסדות הפטור אולם לימודי
החול ילמדו רק במשך שעה וחצי ביום בין השעות 31:22-33:12בתחומי הכתיב והכתב ,דקדוק
וחשבון.
מחנכים מן העדה סבורים כי הם מצליחים יותר מאשר מוסדות הפטור בלימודי החול משום
המשמעת ,ניהול הזמן והכוונה להצמד לבסיסי ביותר .ככלל ,מאמינים מחנכים בעדה ,כי משום
הריחוק הם פחות אמביבלנטיים ביחס ללימודי יסוד .ספרי הלימוד יהיו בדרך כלל מתוך מאגר
הספרים ההסטורי של בית יעקב בנוסח חוברות "חשבנא" ו"ילדותנו" .בכל מוסד יהיה אחראי על
לימודי החול ובחינת התקדמות התלמידים .חלק גדול מתכניות הלימודים יודפסו בתלמוד תורה
][255

Agora Policyאגורא מדיניות

המשמש כמעט בית דפוס .באחד ממוסדות חסידות דושינסקי מצלמים  12,222דפים בחודש
כאשר בבית הספר לומדים כ 322 -ילדים .בבתי ספר אחרים ההיקפים דומים.
בדומה לחינוך החרדי הכללי ישנה מודעות גוברת ללקויות למידה ואבחון .בתוך מוסדות המזוהים
עם העדה יש מפקח המתמחה בזיהוי לקויות ומספר בוגרים של תכניות מכון אחי"ה .בחלק
מחוגי העדה שולחים ילדים עם צרכים מיוחדים לרשת הגנים המזוהה עם מוסדות הפטור .באחד
מחוגי העדה יש ת"ת רגיל עם חינוך מיוחד בנוסח ייחודי .המורות להוראה מתקנת ,בוגרות
מוסדות בעלז ,נכנסות למסדרון שיש בו כיתות קטנות מאולתרות לעבודה פרטנית .בקצה השני
של המסדרון יש פתח אל תלמוד התורה .כך ,כוח ההוראה הגברי והנשי לא נפגשים.
הישיבות הקטנות של העדה מחולקות גם הן לפי תלמודי התורה המזינים אותם .אין בעייה של
קבלה לישיבות אלו מאחר ומדובר במסגרת קהילתית בדומה לחינוך החסידי .לא הרמה של
התלמיד קובעת קבלה אלא קבוצת הזהות אליה הוא שייך .כמה עשרות ישיבות קטנות המזוהות
עם העדה מחולקות לפי המרכיבים הגדולים של תולדות אהרון ,דושינסקי ,צ'רנוביל ,פלג של
ויז'ניץ ,קרלין פינסק ,לצד מוסדות כלל חסידיים וירושלמערים המאורגנים על בסיס אזורי
בשכונות חרדיות.
ההסדרה ההיסטורית של תלמודי תורה ובתי ספר מחוץ לכל זרם חינוכי מוכרת מאז 3613
כמוסדות פטור לפי סעיף  3א של חוק לימוד חובה .לפי סעיף זה יכול השר לפטור מחינוך סדיר
את הילד והוריו מן החובה ללמוד במוסד מוכר אם השתכנע כי הילד מקבל חלופה ראוייה ולקבוע
סייגים לעניין זה .באופן רשמי הופנתה בעבר בקשה של וועד הישיבות למשרד החינוך למתן
פטור לפי הסעיף הנ"ל  .מספ רי תלמידים דווחו על ידי הוועד ומשרד החינוך ידע על מאפייניו של
כל מוסד במונחי שפת הלימוד ,היקף לימודי הקודש ,מספר הילדים והיקף כוח ההוראה.
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בשלהי שנות החמישים דווח על  1222 -0322תלמידים בגילאים  5-31במוסדות אשר ביקשו
פטור כאשר יש תחלופה חלקית של מוסדות חינוך ברשימות ,אם כי ,לא במוסדות הגלעין של
העדה .עבור אגודת ישראל היוו מסגרות אלו אתגר מורכב אולם החזון אי"ש ,ואחריו בעל
ה"קהילות יעקב" ,הורו לדאוג למוסדות אלו .כך ,הוכרו המוסדות של העדה כפטורים מחוק חינוך
חובה ובמשתמע גם כבתי ספר.
במועצת החינוך בדיון מיום  05.1.32כאשר רשימת מוסדות הפטור עלתה לדיון התגלעו כל
חילוקי הדעות אשר עתידים ללוות את מערכת החינוך החרדית בכלל ואת מוסדות הפטור בפרט.
נציגי מפ"ם דרשו תכנית מינימום ,הגבלה בזמן של מושג הפטור ,סגירת הרשימה כמו גם תקצוב
אפס של המוסדות .נציגי החזית הדתית המאוחדת ביקשה להשלים עם המצב בו יש חוגים עם
השקפת עולם מיוחדת ואילו נציגי מפא"י ומשרד החינוך רצו לקבל מידע על צורות פיקוח ,תקצוב,
מספרי תלמידים ותכני לימודים .ח"כ פורוש ציין כי בכל המוסדות הללו מלמדים עברית ,דקדוק
וחשבון.
ההחלטה שנתקבלה העניקה פטור זמני מתכנית מינימום אשר קיוו כי תחובר ודאי בקרוב.
מאוחר יותר הוחלט ,ברוח הסכם הסטטוס קוו ,לתת את הפטור למוסדות שהיו קיימים טרם
הקמת המדינה וזוהו עם היישוב הישן .בשנים שחלפו השתנה סדר היום החינוכי בעקבות
הארועים במחנות העולים ,הקמתה של וועדת פרומקין וחקיקת חוק חינוך ממלכתי.
בעשור האחרון התפתחו מוסדות הפטור המסובסד על ידי הרשות המקומית והמדינה .במידה
רבה הם הפכו בתי ספר עם רישיון ללא הכרה של הממשלה אולם עם פיקוח הנובע מסבסוד.
מוסדות העדה אשר אינם חפצים ברישוי מצד המדינה הציונית מצאו עצמם בקשיים גדולים
מבחינת מעמדם כמוסדות חינוך .הנטל העיקרי בא מן התחום של גביית הארנונה כאשר הוראה
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של שר הפנים ב 0221-צמצמה את ההכרה במוסדות חינוך לכאלו המוכרים על ידי הממשלה
והמל"ג .לעניין זה מוסדות הפטור המסובסדים נחשבים בתי ספר לכל עניין ואילו מוסדות העדה
ההיסטורית אינם נחשבים כאלה .בשיח המשפטי ,המקצועי והפוליטי בתי הספר של העדה
החרדית אינם קיימים כלל .כך 00,222 ,ילד מצויים באזור הדמדומים של מערכת החינוך
הציבורי .חלק לא ידוע מתוכם ,יש הסוברים רוב ,רשומים בבתי ספר אחרים ומסובסדים על ידי
המדינה בעקפין .לעיתים מדובר ברמה של מנהלי מוסדות ופעמים אחרות בהקשר של משקי בית
המעבירים את תעודות הזהות לבתי ספר מוכרים.
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הרגולציה המשפטית – אמפריאליזם סמלי ורלבנטיות מוגבלת
המערכת המשפטית המסדירה את החינוך במדינת ישראל נחקקה כאשר היא כפופה להסדרי
הסטטוס קוו שקדמו לה .כך ,משעת לידתה לא היתה כוונה להיעזר בחוקי החינוך ככאלו
המכוונים את היעדים הפדגוגיים של החינוך הציבורי אלא כשיקוף של מאזני כוח קהילתיים,
פוליטיים וזהותיים .מבחינה זו ,הדימוי העצמי של מערכת המשפט ככזו הפוסקת ברוח המדינה
המתוקנת ,הליברלית או הרפובליקנית ,מצוי בפער גדול מן עמדות היסוד של קבוצות הזהות
הדתיות והלאומיות המרכיבות את החברה הישראלית ומתשתית הפעולה והמבנה של משרד
החינוך .במובנים רבים מדובר על מסורות פוליטיות בנות למעלה ממאה שנה אשר לידתן
בפשרות בין המזרחי לבין ההסתדרות הציונית ,בתקופה מיד לאחר מות הרצל ,בעשור הראשון
של המאה הקודמת .שופטים הסבורים כי ניתן לשנות ,כהרף עין בכפייה ,מסורת מכוננות של
המפעל הציוני ומדינת ישראל סובלים מבורות ופשטנות.
הקו ההיסטורי המסורתי של איפוק ,אי התערבות וצמצום מצד מערכת המשפט התאים יותר
לאתגרים מולם ניצבה המערכת מאשר המאמץ להסדיר מלמעלה את החינוך החרדי .הפסיקה
של בג"צ בנושא החינוך החרדי נאכפה למחצאין באמצעות תקנות וחקיקה חלולה או חמור יותר
הפכה אות מתה בחזקת טרדה מציקה אך לא רלבנטית לקובעי מדיניות .הצפת הבג"צים מהווה,
לא פעם ,גורם מעכב של הסדרה מתגבשת והמרתה בריטואלים של רגולציה .רק לעיתים
רחוקות מסייע הבג"צ בהסדרה של מימדי הציבוריות בחינוך החרדי .מצבים אלו מתרחשים
בתנאי שכל הצדדים מעוניינים בכך ,בלאו הכי ,כפי שארע בנושא האפלייה בסמינרים או גיוס
מפקחים חרדים.
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בג"צ במפגש עם הפוליטיקה והתקנות בקביעת המדיניות גופא יצרו מארג חוקי מפותל ,ללא
עקרון מארגן ,המזמין ניתוק מהווית החינוך החרדי  .הניתוק הזה יוצר כר פעולה לפרשנות
יצירתית ולעיתים גם לאי ליגליזם .כך ,באופן פרדוקסאלי משיג בג"צ יעדים הפוכים מאלו אליהם
מכוונים בעלי העתירות ובית המשפט .מקריאת פסקי הדין ברור לכל בר בי רב כי חלק גדול מן
השופטים אינם מבינים את מבנה העומק של החינוך החרדי ועולמם נשען על דמיון פשטני
במיוחד של התהליך החינוכי .כך ,למשל ,כתבה שופטת בעליון בביקורת על משרד החינוך כי
לא השכיל להטמיע את הליבה בישיבות הקטנות כאילו המסגרת הזו היא מוסד חינוך במתכונת
של בית ספר תיכון ולא מבנה ייחודי ללימודים של קבוצה דתית .מי שסברה כי ניתן להפוך מוסד
כמו פוניבז' לצעירים לישיבה תיכונית עם כיתות ,מערכת שעות וכוח הוראה ללימודי החול לא
מכיר את החינוך החרדי ולא ביקר כנראה בישיבה קטנה או גדולה מימיו .בהזדמנות אחרת
בלבלה אותה שופטת בין החינוך החרדי של החינוך העצמאי לבין בתי ספר של העדה החרדית
בצורה שהעידה על עיוורון והעדר שליטה אלמנטרית בהבדלים בחברה החרדית פנימה.
כבר בשנת  3616בעת חקיקת חוק לימוד חובה ובדיונים הראשונים של מועצת החינוך היה ברור
כי השמירה על האוטונומיה החינוכית במובנה הרחב ביותר תשמש קו מנחה לציבור הדתי
והחרדי אשר היו מאורגנים בחזית דתית אחת .חזית זו הוקמה בדיוק מתוך הכרה משותפת
ביחס לצרכיו הדתיים והחינוכיים של האדם שומר המצוות .יתר על כן ,החזית הדתית הבהירה כי
גם נושא חינוך העולים יוסדר באמצעות עקרון הזרמים והשמירה על אוטונומיה חינוכית של
הציבור הדתי – חרדי .בתוך כך קיבלו מוסדות המזוהים עם אגודת ישראל מעמד של זרם רביעי
לפי מכתב הסטטוס קוו אשר הבטיח כי "תובטח אבטונומיה מלאה של כל זרם החינוך ולא תהיה
שום פגיעה מצד השלטון בהכרה הדתית ובמצפון הדתי של שום חלק בישראל .המדינה תקבע
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כמובן את המינימום של לימודי חובה ,הלשון העברית ,היסטוריה מדעים וכדומה ,ותפקח על
מילוי מינימום זה ,אבל תתן חופש מלא לכל זרם לנהל את החינוך לפי הכרתו ותתרחק מכל
פגיעה במצפון דתי".
מנהיג אגודת ישראל ,הרב איצ'ה מאיר לוין ,ראה בהכרה של המדינה בזרם הרביעי יצירה של
מסגרת חינוך דתית מובחנת מזו של חינוך המזרחי .הארגון של החינוך החרדי ביישוב הישן
ובקרב חוגי חרדים ספרדים סביב ישיבת "פורת יוסף" המשיך להיות מחוץ לכל זרם .בקרב חוגי
הליטאים בבני ברק היו מי שמאוד לא התלהבו מן הזרם הרביעי הנתמך על ידי המדינה והעדיפו
מוסדות קהילתיים אוטונומיים .החזון אי"ש ,על רקע המגמות הלאומיות בציבור החרדי באותה
עת ,היה קרוב לעמדה הקנאית של היישוב הישן .מאוחר יותר החזיק בעמדה המחייבת תלמודי
תורה מתוקצבים על ידי המדינה ללא פיקוח.
המציאות של מאות אלפי עולים במחנות ובמעברות כאשר הסדרת מערכת החינוך נעשית בכלים
המסמנים רצף לתקופת היישוב יצרו כר נרחב למלחמת תרבות .במלחמה זו נקטו כל הזרמים
באמצעים קיצוניים על מנת להגדיל את מספר התלמידים בבתי הספר המזוהים עמם .מלחמה
אידאולוגית – ארגונית זו לוותה במעשי כפייה ,הסתה ואלימות אשר איימו על יציבות המדינה
הצעירה .מסיבה זו הוקמה "וועדת פרומקין" לבדיקת החינוך במחנות העולים אשר זיהתה ברמה
המקומית פרקטיקות חינוכיות אשר היתה בהן כפייה אנטי דתית .המלצות הוועדה סימנו הכרה
גוברת בהכרח לחוקק חוק חינוך ממלכתי .לאחר בחירות  3633הוסדרה ,בהסכם קואליציוני,
הקמתו של החינוך הממלכתי דתי במסגרת חוק חינוך ממלכתי .חוק חינוך ממלכתי משמש לכן
הסדרה משפטית של הסכמי הסטטוס קוו המעוגנת במרכיבים הבסיסיים ביותר של פוליטיקת
הזהות בישראל.
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בעת החקיקה של חוק חינוך ממלכתי בשנת  3631קיבלו מוסדות הזרם הרביעי של אגודת
ישראל מעמד של בתי ספר מוכר שאינו רשמי .קרי ,מוסד מוכר לצורך עמידה בתנאי חוק לימוד
חובה אולם לא מוסדות רשמיים .לכאורה ,הוסדר מעמד החינוך החרדי כאשר  73%מתכנית
הלימודים ממלכתית ומפוקחת ואילו  03%לפי העדפת הורים .נוסחא זו ,שהופעלה גם כלפי
מוסדות ייחודיים לא יהודים ובתי ספר עם מעמד היסטורי מיוחד ,קיפלה בתוכה מימון חלקי
בלבד בהלימה לרמת הממלכתיות .ליד בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים התפתחו מוסדות
פטור שלא היו מוכרים כלל על ידי המדינה .במהלך שני הדורות הראשונים מאז חקיקת החוק לא
עסק משרד החינוך בפיקוח או בבניית תכניות לחינוך החרדי העצמאי ,קל וחומר ,לא בבתי ספר
עם מעמד של פטור.
בזכרון החרדי ההסדר של מוסד "מוכר שאינו רשמי" נתפס בהקשר הקמת "החינוך העצמאי".
המונח עצמאי מתאר טוב יותר את המעמד של מוסדות אגודת ישראל באותה עת .המהלך
ההיסטורי של בניית תכנית לימודים או "תכנית היסוד" לכיתות א-ח ,במחצית הראשונה של שנות
החמישים ,נעשה בתנאים בהם החינוך החרדי כבר מצוי מחוץ למעגלי ההשפעה והפיקוח של
משרד החינוך .ההכרה של המשרד ,הפיקוח והממשלה במצב זה באה ידי ביטוי ברגולציה
בסיסית ביותר של החינוך החרדי .ב 3631-ניתנה למעשה הכרה דה פקטו באוטונומיה החינוכית
החרדית עטופה בכסות דקלרטיבית ריקה ובלתי מפוקחת של מעמד "מוכר שאינו רשמי".
בתנאים אלו חוק חינוך ממלכתי נמצא באי הלימה מובהקת להתפתחויות ,כמו גם ,למבנה של
החינוך החרדי .זה אינו כלי להסדרה או אפילו קווי מתאר של עקרונות יסוד אלא אילוץ תלוש מן
ההוויה של עבודת משרד החינוך ובתי ספר חרדיים.
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הסעיפים בחוק חינוך ממלכתי הנוגעים לחינוך "המוכר שאינו רשמי" מצמצמים ,לכאורה ,את
האוטונומיה של החינוך החרדי .בית הספר צריך שתהיה לו תכנית מאושרת לפיה המוסד מצליח
להביא את התלמידים לרמה הנדרשת בחינוך הרשמי בתחומי תכנית היסוד .קרי ,המוסד
"המוכר שאינו רשמי" נדרש להגיע לאותם הישגים ב 73%-מן השעות .באופן תמוה מעט
משאירים לשר שיקול דעת לצמצם את אחוזי הלימוד במונחי תכנית רשמית .הניתוק דה פקטו
של החינוך החרדי ממשרד החינוך קיבל עוגן בתוך הפשרה הפוליטית של חוק חינוך ממלכתי
 3631אשר כל הצדדים ידעו כי אין כוונה ליישמו כפי שעולה ממעשיהם במשך עשרות שנים.
הזמן שחלף מאז שנות החמישים היה סוער בהקשר מערכת החינוך הכללית .ויכוחים על חינוך
מקצועי ,תודעה יהודית ,חינוך חובה ,טעוני טיפוח ,אינטגרציה ,הקמת חטיבות ביניים ,שביתות
מורים ,חינוך אפור ,חינוך לדמוקרטיה ,חינוך ליהדות ועוד .כל הסערות הללו שטלטלו את
מערכת החינוך והשיח הציבורי לא נגעו כלל בחינוך החרדי אשר נותר מחוץ למדיניות של משרד
החינוך .החינוך החרדי פנימה נותר מצידו אדיש להתפתחויות בחינוך הממלכתי .במובנים רבים
הוא אפילו התכנס פנימה ואיבד מאפיינים והשפעות של החינוך החרדי הפתוח יותר בטרם
התגבשות חברת הלומדים.
במשך עשרות שנים של ניתוק החינוך החרדי ,דה פקטו ,מהשפעה או פיקוח של המדינה
היתה מערכת המשפט שרוייה בתרדמה עמוקה אשר הקיצה ממנה רק בעקבות שינויים בעמדה
של החרדים כלפי סבסוד ציבורי של מוסדות חינוך .הדרישות החרדיות להסדרת הסבסוד נבעו
מכמה מקורות בתוכם :הלחצים הגוברים על הסדר הכספים הייחודיים ,הקמתה של תנועת ש"ס
וגיבושה של רשת מעיין החינוך התורני ,גידול ניכר בהיקפים הדמוגרפיים החרדיים ,מיצוי קרנות
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פנים חרדיות של לימודי קודש ,קיפוח פנים חרדי בהקצאות פרטיקורליות ,תחושה של בטחון
גובר ביחס למיצוב במדינה ,ירידת החששות מפני התערבות של משרד החינוך בתכני הלימוד.
הסבסוד של מערכת החינוך החרדי במגוון נושאים של בינוי ,הסעות ,חינוך פנימייתי ,חינוך
מיוחד ,הכשרת מורים ,פרוקייטים לאומיים ,חינוך בלתי פורמאלי הקצאת שעות לפי פרופיל מוסד
וכמעט כל פעולה של משרד החינוך עברה בחינה מדוקדקת מצד עסקנים חרדיים בתביעה
שיטתית להשוואת התקצוב והתאמת קריטריונים.
המאמץ לנתב תקציבי חינוך למגזר החרדי לוותה בתחושה של קיפוח לצד תמהון מאזלת ידו
הבירוקרטית של משרד החינוך בהקשר המנהלים של אגף "המוכר שאינו רשמי" .אל הדרישה
לקבלת משאבים ממשרד החינוך הצטרפו תביעות והתאמות להקצאות של משרדי הדתות,
הרווחה ועוד .בהקשר הקצאת מקורות מצד השלטון המקומי הצליחו חברי כנסת חרדים להעביר
שני חוקים המחייבים את הרשות להקצות משאבים למוסדות חרדיים.
הכללים ,המקורות והגבולות של הקצאה לחינוך חרדי הפכו מארג בלתי פטור מפאת מורכבתו
כמו גם מתוך אינטרסים של בעלי עניין .המעבר מכספים המועברים בהסכמים קואליציונים
ובתמיכות לדגם של הסדרים ייחודיים לחרדים בכל סעיף בבסיס התקציב נעשה ללא שקיפות או
בקרה .ההשענות המקבילה הנמשכת על תמיכות והסכמים קואליציונים מותאמים למגבלות
המשפטיות הפכו את המערכת לבלתי נשלטת.
דווקא הרגולציה המשפטית האובססבית וההתמודדות הפרטנית עם כל סעיף תקציבי או נושא
בפני עצמו חסמו את היכולת לקבוע מדיניות עקיבה .נזקי הבג"ציזציה של החינוך החרדי כבדים
והרלבנטיות של הפסיקה ליום יום של החינוך החרדי נמוכה במיוחד .המומחיות בתקינה,
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בכלכלת התקצוב ובסעיפי ההקצאה נמצא בצד החרדי ולא בצד המשרד ,קל וחומר ,לא
ברפרופים השטחיים של בג"צ והעותרים הסדרתיים בשם המנהל התקין או מלחמת התרבות.
במונחי מדיניות ,הממשלה מתקשה לפצח את המודל הכלכלי של מוסדות חינוך חרדיים .אי בודד
של הכרה במורכבות מצוי רחוק מאוד מתחום החינוך והמשפט בקרב הרפרנטים הצעירים של
אגף התקציבים לדורותיהם אשר פיצחו את הצופן של כלכלת החינוך החרדי.
אי ההבנה של שופטי בג"צ את תנאי העבודה של משרד החינוך כמו גם המחשבה לפיה יש
בכוחו להסדיר את החינוך החרדי ,מלמעלה ,באמצעות הוראות העמידו את הייעוץ המשפטי של
משרד החינוך במקום קשה במיוחד .כך ,לא היה ביכולתו לאפשר ניהול אסטרטגי של החינוך
החרדי עד כדי הפיכתו גורם שסובל מאמון מוגבל של המנכ"לים וראשי משרד החינוך .יש
הטוענים כי הלחץ של מפגלות חרדיות לקצוב את כהונת היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה
נובע מתפיסה לפיה היעוץ המשפטי במשרד החינוך עויין את החרדים .המשפטנים במשרד
נשחקו בין הלחצים של הלא רלבנטיים של בג"צ לבין הציפיה הפוליטית לשמש עו"ד של המשרד
במאמץ למצוא אפיקים שיאפשרו משילות סבירה ולעיתים גם צעדים שנויים במחלוקת .המאמץ
להסדיר בצורה "שיוויונית ושקופה" את התקצוב ותכני הלימוד יצר שדה יצירתי שלם של
פתרונות שעומדים במבחנים הפורמאליים של דרישות החוק אולם ברוחם הם משקפים מעקפים
אשר מחמירים את בעיית המשילות של החינוך החרדי .פחות הסדרה משפטית ויותר מדיניות
היו מקדמים את רמת הציבוריות של החינוך החרדי ומקטינים את אי הלגאליזם.
התפר בין התקופה של הניתוק לבין עידן ההסדרה המשובשת כרוך בביטול צורת התמיכות
הישנה במסגרת מה שכונה כספים ייחודיים ב .3660-חוק יסודות התקציב תיקון סעיף 1א (ט)
הסדיר את נושא התמיכות אולם גם כאן נוצרו פתרונות המבטיחים כי כספי ההסכם הקואליציוני
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יגיעו למגזר החרדי .החוק מחריג את החינוך ברשתות החרדיות הגדולות מן החוק ומשווה את
תקצובם לזה של החינוך הממלכתי .המהלך המשפטי של ההסדרה ,בדומה להרבה צעדי
מדיניות ביחס לחינוך החרדי ,נעשה בהתעלם מתהליכי עומק של התפצלות ודפרנציאציה בחינוך
החרדי .השאלה הפוליטית "מי מקבל כמה ?" הפכה תלושה מהגיון כלשהו זולת הכוח העודף של
הרשתות וסימנה שרירותיות אשר מאותת לחרדים את חולשת המשילות בחינוך .פעמים רבות
הוא מעניש ,פרדוקסאלית גופים אשר שואפים להיות ציבוריים במובנים אותם בג"צ רוצה לקדם.
כך ,למשל ,בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים ,שלא שייכים לרשתות ,קרובות ליעדי המשרד
במונחי לימודי חול ,איכות כוח אדם ומדיניות קבלה אולם מקופחים תקציבית.
מאז ראשית העשור הקודם שב ועלה בתדירות קבועה נושא התקצוב של מערכת החינוך החרדי.
לרוב מדובר בעותרים חילוניים הרואים במאבק בחרדים חלק ממלחמת תרבות ,אחרים נמנים
על חוגים לא חרדים המעונינים להנדס את החברה החרדית ולבסוף יש כאלו שמעונינים שיהיה
שוויון בתקציב בהלימה לרמת הציבוריות כפי שבאה לידי ביטוי ,בעיניהם ,בלימודי הליבה.
העיסוק האינטנסיבי של בג"צ בציבוריות של החינוך החרדי מעורר תהיות רבות בקרב המנהיגים
החרדיים כאשר הם חשים כי מול קבוצות זהות אחרות מעדיף בג"צ רגישות בין תרבותית,
בחירת הורים ,בתי ספר ייחודיים ואת עקרון העליונות של רצון ההורים עד כדי קבלת החינוך
הביתי אשר משך זמן רב היה בלתי מפוקח .הרוח של משפטיזציה ,בעיני ראשי הציבור החרדי,
פוליטית באותה צורה שדו"ח דברת תבע היקף תקצוב כפונקציה של "עומק הליבה" .לאחר
פרסום אותו דו"ח זכו החרדים בהבטחה של ראש הממשלה לשמור על האוטונומיה החינוכית של
מערכת החינוך החרדי בצורה שעוגנה בהסכם קואליציוני .החלומות של שר משפטים לשעבר,
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פרופסור למשפט חינוכי ואשת אקדמיה חילונית חברי ועדת דברת התנדפו בתוך שעות מזמן
פרסום הדו"ח.
בפרפסקטיבה של השנים שחלפו מאז פרסום דוח דברת ולמעלה מעשר שנים לאחר הבג"צ
הראשון של בנושא הליבה מתברר כי הבג"צים האקדמיים התאורתיים של ארגון המורים ,המרכז
לפלורליזם של התנועה ליהדות מתקדמת והתנועה לאיכות השלטון לא שינו את התקצוב או רמת
לימודי היסוד בחינוך החרדי .להיפך הבג"צים הללו אפשרו לעגן את המעמד של הישיבות
הקטנות במסגרת חוק מוסדות תרבותיים ייחודיים אשר עומד בניגוד לכוונות של מגישי
העתירות .את מנהל מוסד הפטור אשר אינו מקיים לימודי חול בכיתות ז' – ח' מטריד הלחץ של
הורים לשיפור מקצועות אלו ,הוא מתפתה להטבות אשר עשויות להתקבל עם שינוי המעמד
ממוסד פטור למוכר שאינו רשמי – אחר .הדבר האחרון אשר יביא אותו להקצות מורים ושעות
ללימודי חול בכיתות הגבוהות הוא הבג"צ.
גורלם של בג"צים עומדים בנושא תקצוב מוסדות הפטור ומבחני המיצ"ב יהיה דומה .הסיבות
לכך נעוצות במאפיינים הקהילתיים הדתיים החרדים העמוקים הנוגעים לשמירה על האוטונומיה
ועל אופי המוסדות .המחשבה לפיה ניתן לכפות על ילדים להבחן כאשר הוריהם ,המורים,
המנהיגות הפוליטית והרבנית יאמרו לתלמידם לא להבחן מופרכת .אפילו התרחיש הלא סביר בו
המוסדות מניחים את מבחנים בכיתות יביא למצב בו התלמידים ממלאים את הטפסים בשוגג
במתכוון או לא ממלאים אותם כלל .הנסיון של הרשות הארצית למדידה והערכה עם מוסדות של
בנים מאששת תרחיש זה .בתנאים כאלה שלטון החוק ,מעמד בג"צ ויחסי המדינה עם החרדים
ידרדרו לשפל חדש.
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הפסקת תקצוב מוסדות הפטור אינו ריאלי מבחינה פוליטית .אבל אפילו בתנאים אלו ינקטו
חרדים רבים בחרם על מערכת החינוך וישאירו את ילדיהם בבית למשך תקופה ארוכה כפי
שעשו חסידי סלונים בפרשת עמנואל .המהלך יצטייר כניסיון לעקור תורה בנוסח שיאפשר
לשמרנים לעלות מן האוב את מאמצי הרוסיפיקציה של ממשלת רוסיה הצארית ולמצוא הסברים
מדוע משרד החינוך מסוכן יותר .הזכרון החרדי של כפיה משולב בציווי "אל תגעו במשיחי" ייצור
גיוס מלא מחוגי החולצות התכלת וש"ס עד העדה החרדית אשר שוב יקרע את המרקם העדין
שבין המדינה לבין החרדים .לא רק בג"צ יפגע .מלחמת התרבות תגלוש לרחובות ואת הנזקים
יהיה אפשר לתקן רק במונחים של דור.
במהלך עשרים השנים האחרונות נדרשת המדינה לסוגיית האפליה בקבלה למוסדות חרדים
בהקשרים שונים .העמדה החרדית המסורתית לפיה אין אפלייה או מכסות והפרקטיקה של
משרד החינוך להמנע מהתערבות עמדו בסתירה להצטברות דעת קהל חרדית המסתייגת מן
המיון הנוקשה במוסדות החינוך .שינוי בהלוך הרוח החרדי  ,החמרת הבעיה נוכח פרישת
החסידים ממסגרות החינוך הכלל חרדיות ואסטרטגיה חדשה מצד משרד החינוך הביאו
להתגבשות של נורמות ,קריטריונים והליכים אשר עדיין מאפשרים לדחות תלמיד על בסיס
אורחות החיים בבית אולם הן צריכות היו להיות פחות שרירותיות .בתוך כך ,קיבל משרד החינוך
חלק מן הטיעונים החרדיים ביחס לאי התאמה תרבותית אולם דרש הליך מתועד ושקוף אשר
ניתן לשחזר .חלק מן הרשויות המקומיות החרדיות הפעילו מנגונונים כאלו עוד בטרם הבג"צ או
הדרישה של משרד החינוך.
ועדות הערר של משרד החינוך לא נוהלו ,עד כה ,בצורה מתאימה ומנהלי האגף מצאו עצמם
שותפים לדיונים ורכילות בנוסח השטעטאל ללא עדויות משפטיות או פרוצדורות מסודרות.
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המשרד כשל במאמץ לחייב את מנהלי החינוך החרדי לעמוד במבחנים קפדניים כאשר הם
שוללים את הזכות האזרחית לחינוך ציבורי חרדי בחינוך היסודי .בדיקה של וועדות הערר בעיר
חרדית אחת מגלה כי מי שפנו לוועדה כשלו תמיד ואילו מי שבחרו בערוצים משפטיים או
קהילתיים הצליחו .אולם הקושי האמיתי כרוך במצב בו משרד החינוך נותן גושפנקא ממלכתית
לטענה כי משפחה כלשהי אינה צנועה או מתאימה למסגרת הקהילתית .האיזונים בין רגישות
תרבותית לבין הליך הגון וראוי של ערעור על דחייה המתחייב מגוף ממלכתי לא נשמרו .מאחר
ומשפטיזציה פורמאלית של הקבלה לבית יעקב מסמנת קושי פוליטי הרי שכשלון הוועדות ,עד
כה ,מחייב הגדרה מחדש של ההרכב והבנייה של דפוסי פעולה.
הדוגמא המובהקת ביותר לנזקים של התערבות בג"צ במקום בו יש להותיר מרחב של מו"מ
פוליטי נקשר בפרשת עמנואל .בעמנואל ,ישוב חלש ופריפריאלי ,מצאו עצמן ילדות עניות עם
חינוך שמרני מחסידות סלונים וספרדיות ליטאיות בבית ספר אחד עם בנות למשפחות בעלות
תשובה טריות מן השוליים של תרבות מטיפי הקלטות .סגנון החיים בבית ,השפה ותחומי העניין
של התלמידות היו מאוד שונים ונתפסו על ידי ההורים כמאיימים .עבור הורה חרדי המגע של
בתו עם בת כיתה אשר הוריה ישנים במיטה זוגית או שיש טלויזיה בה צופים בקלטות מהווה
איום מובהק אותו לא יסכים לשאת .הבנות שהגיעו עם חינוך בהשראה של מטיפי קלטות שמשו
איום חמור יותר .כך קמו הפרדות משפילות בתוך בית הספר ושתי מגמות האחת חסידית
והשנייה רגילה לילדות מבתים של שולי תנועת התשובה.
בסמוך להתערבות בג"צ הוצעו למנכ"ל משרד החינוך מספר פשרות אשר ,בדיעבד ,המחיר
שלהן היה נמוך יותר מכפי ששילמה המדינה .הרעיון מאחורי הפשרות השונות היה להסיר את
ההפרדות המשפילות אולם ליצור באמצעות תקציבים מרחבים של הפרדה פדגוגית חברתית
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במסגרת בית ספר אחד ללא מחיצות כאשר המגע בין הקבוצות מפוקח .חלופה נוספת היתה
להתמודד עם הנערות שנדחו על בסיס פרטני לפי מידת התאמה .השעון המשפטי המהיר חסם
את הפשרות המוצעות ודחף את משרד החינוך ,בית המשפט והציבור החרדי למאבק כוח אשר
סופו היה צפוי .ההורים החרדים לא התכופפו בפני החוק ,הוראות בית המשפט לא בוצעו
היחסים עם המדינה ובג"צ הגיעו לנקודת משבר .התלמידות מחסידות סלונים ,עם חברותיהן
הספרדיות ליטאיות באותה קבוצה ,הקימו מוסד פטור אשר אינו מתוקצב ,כביכול ,על ידי
המדינה .חמור מזה ,בג"צ היה עלול להביא לנסיגה בהתפתחויות החיוביות בחינוך החרדי
בהקשר הקבלה הגוברת של פיקוח ,פיתוח שירותי חינוך למוסדות חרדיים וההסדרה הגוברת
של מדיניות המשרד .המדיניות של בג"צ בתנאים אלו צריכה להשען על ריסון ומורוטריום ארוך
לקובעי המדיניות תוך המתנה סבלנית להשלמת המיצוב של החינוך החרדי במסגרת הציבורית
כמעט שישים שנה לאחר חקיקת חוק חינוך ממלכתי.
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סיכום והמלצות
כללי
החינוך החרדי מורכב ודינאמי מכפי שנהוג לחשוב .חלק גדול מן המגמות בתוכו מתיישבות,
מעצמן ,עם האינטרסים של מערכת החינוך הציבורי ,כאשר אחרות פחות הולמות את הצרכים
של המדינה והציבור .התערבות ברמת המאקרו האידאולוגית אינה ריאלית מבחינת היכולת
להביאה לידי ביצוע ו עלולה לבלום את המגמות החזקות של שינוי על פי צרכי משקי הבית
והתלמיד החרדי.
התערבות מיקרו במסגרת פיתוח שירותים ופרוייקטים לא תוכל להביא שינוי מבוקש בתחום
לימודי היסוד וההסדרה של המבנה והמסגרות בצורה נאותה .מבנה העומק של החינוך החרדי
והמודלים הכלכליים – פוליטיים ביסודו יבלעו את המשאבים ויעבירו את המדינה "קואופטציה
הפוכה" בה מדיניות משרד החינוך נבלעת בדינימיקה של החינוך החרדי בביטויים השליליים
ביותר שלו.
לפיכך יש לפעול במספר מנופים ברמת המצו ( )Mezzoשל הנעת תהליכי התערבות משמעותיים
על המבנה הקיים .מגוון הפעולות המוצעות יכול להביא לעליית מדרגה ברמת הציבוריות של
החינוך החרדי ,מבלי לפגוע בזכות החרדית לחינוך מתאים לזהותם ובצורה שתהלום את
החובות של המדינה .עליית המדרגה ברמת הציבוריות מסמנת את המשך התהליך שסופו
בהקמה של מנהל חינוך חרדי בשל בתוך חמש עד עשר שנים .ניסיון לדחוק את הקץ בתחום זה
ימיט אסון פוליטי על החינוך החרדי והתפרקות אשר משקי הבית והתלמידים החרדיים יהיו
הראשונים לסבול ממנה.
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ההחלטות של שר החינוך והמנכ"לים ביחס לחינוך החרדי בשנתיים האחרונות מסמנות את
הצעדים הראשונים מזה כמעט שישים שנה בשדה ,מעבר לשיח משפטי פוליטי .המדיניות
הנוכחית נקבעה בתוך חלון הזדמנויות כלכלי חברתי אשר עלול להסגר .בתנאים אלו יש להמשיך
את המדיניות ברציפות על ידי מגוון הפעולות המוצעות.
הרשות המקומית החרדית או אגף החינוך החרדי הם אבן היסוד במדיניות המשרד במגזר
החרדי .הנסיון של כינון מערכות רווחה מלמד כי הציבור החרדי ומנהיגיו סומכים על היכולת של
אנשי המקצוע החרדים ברשות להבטיח שירותים טובים ושוויוניים ללא תחושה של התערבות,
כפייה או פגיעה באוטונומיה הקהילתית.
הרשויות החרדיות מנוהלות בהלימה גבוהה יותר לדרישות של מנהל תקין ומדיניות הממשלה
בהשוואה לכל גורם אחר הממלא תפקיד בחינוך החרדי .בערים החרדיות החדשות איכות
השלטון המקומי זהה לזו של הערים הלא חרדיות החזקות אף שאוכלוסייתן מגוונת ותובעת
שירותים בהיקפים גדולים הרבה יותר.
הגישה לפיה המדינה מנהלת מו"מ על מידת ציבוריות במונחי החינוך הכללי ומתפשרת על
אחוזים אינה מהווה קו מנחה מתאים למדיניות חינוך ביחס למגזר החרדי .כל ההצמדה של
החינוך החרדי לכך וכך אחוזים מאיזה סטנדרט מדומיין של החינוך הממלכתי מופרכת .לפיכך יש
להגדיר את המאפיינים של ציבוריות במגזר החרדי במונחים אחרים המתאימים לייחודיות אולם
שומרים על ההגיון של חינוך ציבורי.
קידום של מדיניות מורכבת וייעודית באמצעות מגוון התערבויות ברמת הביניים או הmezzo-
מחייבת פלטפורמה מקצועית וניהול ידע מוסדר .הקמתו של המחוז המוכר שאינו רשמי וחיזוק
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יכולתו בתקנים ובמשאבים משמשים תנאי הכרחי לקביעת המדיניות המשרדית .ניהול ברמת
הביניים מכוונת להרחיק את השיח מן התקשורת ובתי המשפט בחזקת 'אין הברכה שורה אלא
על דברים הסמויים מן העין' .המנהלים של המחוז חייבים להמנות על כוחות חדשים מקרב
המפקחים החדשים חניכי ההתפתחויות של השנים האחרונות או מקרב המנהיגות שהתפתחה
ברשויות המקומיות.
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המלצות
הקמת מחוז "המוכר שאינו רשמי"
השתלבותו של החינוך החרדי במערכת הציבורית היא הכרח הנובע מתהליכים דמוגראפיים
וחברתיים שאינם מאפשרים את קיום הדגם המסורתי שהתפוגג .השגת היעד של השתלבות
בהתאם לצרכי הציבור החרדי ובהלימה לחובות של המדינה יכולה להיעשות רק באמצעות
פלטפורמה מובילה בדמות מחוז מוכר שאינו רשמי  -חרדים.
המחוז ,בתבנית על אזורית ,יפעל לבניית אמון והסדרה של החינוך החרדי בתיאום עם אגפי
החינוך ברשויות המקומיות כמו גם במרחבים המצטמצמים בהם הרשתות עדיין רלבנטיות לבתי
הספר .המשך הקליטה של מפקחים חרדים ומיסוד העבודה של הפיקוח במתכונת ייחודית,
מצטרפים לגיבוש שגרת עבודה במחוז החדש .שגרה זו ,נשענת על הקמת פורומים קבועים של
המחוז בנושאים פדגוגיים ,בשאלות של משילות ובהקשר ניהול ידע.
הנהלת המשרד צריכה להעמיד לרשות המחוז החדש אמצעים במונחים של תקציב גמיש ושעות
הדרכה .יש להקפיד כי בכל פרוייקט או פעולה של המטה ישותפו המפקחים החרדיים ולאסור
פנייה עוקפת מחוז לבתי הספר או הרשויות המקומיות כנהוג במחוזות הטריטוריאליים .בכל
מחיר יש לאסור "פיקוח" של המטה אשר עומד בסתירה להחלטת המשרד למנוע מערכות
עוקפות פיקוח כולל .הכשלון החרוץ של הקול הקורא בכיתות הטכנולוגיות בשנת תשע"ב כמו גם
הקושי של אגפי המשרד לפקח על חשדות ההונאה במסגרת "עוז מאיר" בירושלים ורשת הגנים
מעידים על חשיבותו של פיקוח ומקצועיות בפיתוח שירותים והקצאה למגזר החרדי.
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המחוז כה משך של אגף המוכר שאינו רשמי יוצר רצף פרסונאלי המהווה אתגר גדול למנכ"לית
המשרד והשר .מפקחים ופקידים מסורים ניהלו משך שנים בתנאים מאוד קשים בלחצים
מורכבים את הקשר הרופף והמעורפל של המשרד עם מערכת החינוך החרדית .בתוך כך צברו
יחידים בתוכם עצמה גדולה ואחריות על עשרות פונקציות ותהליכים קריטיים .הפקידים הבכירים
והמסורים מתקשים ,באופן טבעי ,להתרגל לדגם ותרבות משילות חדשה .מצב זה מעקר את
עבודתם של המפקחים החדשים שגייס המשרד מתוך הציבור החרדי בהסכמה שקטה ,בדיעבד,
מצד ראשי הציבור ורבנים .מבלי לבזר סמכויות בהוראת המנכ"לית אין טעם לקדם את מיסודו
של המחוז .יתכן כי כל מיזם הפיקוח החדש יכשל ללא שחרור הריכוזיות בתוך האגף
בהתפתחותו לקראת מחוז.
הריכוזיות הנוכחית של המחוז משרתת את מבנה הכוח הקיים באגף בין תיקים לבין חדשים
ומונע כינונם של גופי מטה ודיונים פדגוגיים הכרחיים .התשומה של המפקחים החרדים כקבוצה,
הידע והניסיון העצום שצברו לא בא לידי ביטוי ויש הכרח בהתערבות חיצונית ,סמכותית
ופרפוסיונאלית .יש להקים מי וועדה פדגוגית של המחוז המתכנסת בפרקי זמן קבועים סביב
נושאים שוטפים כמו גם סוגיות עקרוניות מערכתיות.
הקמתו של מחוז מחייבת חניכה מצד פרוייקטור ,במינוי שר ,אשר כיהן כמנהל מחוז וישמש
חונך .החונך יוסמך על ידי השר ומנכ"לית להגדיר מחדש את הפונקציות ויחלק עבודה במחוז
מתוך פיזור של סמכויות בין המפקחים .במקביל ימנה המשרד ,במסגרת חיזוק המחוז ,מפקח
מחוזי כולל כתחום אחריות עד לביסוסו של מחוז ,מבין המפקחים ,תוך חלוקה של החינוך החרדי
לשני אזורים מטרופוליניים ירושלים והדרום בני ברק והצפון.
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כל הפונקציות בהקשר עבודת המשרד ,הרשויות המקומיות ,פרוייקטים לאומיים הנוגעות לבנים
יהיו מחולקות על ידי המפקח שיקודם לעמדה זהה לזו של מי שמתפקדת כמפקחת כוללת
במבנה הנוכחי .התפקיד של צמד המפקחים הכוללים ,האחת אישה והשני גבר ,ידגיש את
ההנחיה המקצועית על חשבון הריכוזיות המעקרת עובדים אחרים .בהתאמה שעות ההדרכה
יבוזרו ויחולקו בתהליך ריכוזי פחות ,יובטח השימוש בשעות הדרכה אך ורק למטרות לשמן נועד,
תבחרנה מדריכות נוספות לפי קרירטיונים ויותר מפקחים צעירים ישתתפו בפורומים משרדיים
וממשלתיים.
אין להקים מחוז לפני חיבורו של ספר מחוז הכולל ניתוח המבנה ,הסטנדרטים והיעדים המדידים
לפי תכנית עבודה המקיפה את כל שכבות הגיל וצורות הארגון של החינוך החרדי .מעט ההכנות
להקמתו של מחוז לא מספקות תשתית מתאימה אולם מינויו של החונך יאפשר להתקדם
בתהליך .ברמת הריכוזיות הנוכחית של המחוז ובחסמים הפנימיים בפני מיסוד תהיה זו משימה
מורכבת שצריכה להיעשות בנחישות בתוך זמן קצר.
הצעדים הבאים :מינוי פרוייקטור לא חרדי ,עם ניסיון בפיקוח ,לבנייית מחוז ולביזור סמכויות
בתוך פרק זמן של חודש .המשימה הראשונה של הפרוייקטור כרוכה בביזור הסמכויות בין
המפקחים החדשים לבין החדשים בכפוף להנחיית המנכ"לית.
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ניהול ידע
לאחר כמעט שישים שנה מחוץ למערכת החינוך הציבורי חסר המשרד כלים בסיסיים אשר
ישקפו את מצבו של החינוך החרדי ויאפשרו קבלת החלטות מושכלות .כך ,יש לערוך מפקד של
המורים ,לזהות את תכניות הלימודים וספרי לימוד ולייסד את שנתון החינוך החרדי אשר יצא
מטעם המחוז החדש.
נתונים חסרים כוללים הצלבה של רישומי הישיבות הקטנות והגבוהות עם מאגרי המידע האחרים
של המשרד .האירועים סביב אחת מרשתות הגנים ,הנחשדת בפלילים ,מדגישה את החשיבות
של זיהוי תלמידים הלומדים במוסדות "העדה החרדית" ולכאורה אינם מתוקצבים .יש לאסוף
נתונים על פעילות של משרדי ממשלה אחרים בשדה החינוך החרדי ובתוך זה משרד הרווחה,
התכניות הלאומיות של יישום דו"ח שמיד" ,עיר ללא אלימות" ו"התחלה טובה".
במסגרת ניהול הידע יש להעביר את אגפי הגיל ויחידות המטה השונות תהליך חיבור תכנית אב
להתאמת הפעילות של האגפים לצרכים במגזר החרדי .את מקום היזמויות המקומיות הברוכות,
לפיתוח שירותי חינוך ,יש להחליף במדיניות מבוססת ידע ויעדים .כך ,יש לקבוע בחסות
המנכ"לית והשר משימות של מיפוי ומתוכן לגזור מדיניות .רצוי לפתוח עם אגף השחר והחינוך
הבלתי פורמאלי.
הצעד הבא :הקמת וועדת ניהול ידע משותפת לשני מפקחים של המחוז עם גורמי המקצוע
הרלבנטיים במשרד על מנת לגבש מערכת ניהול ידע מחוזית קבועה.
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מוניציפליזציה של חינוך חרדי
מחלקות החינוך החרדי בערים המובהקות ,במטרופולינים ובריכוזים חרדיים גדולים מהווים גורם
ראשון המתווך את החינוך החרדי למשרד החינוך ולמדיניות הממשלה במגוון תחומים .מחלקות
החינוך פועלות לפי סטנדרטים גבוהים של שמירה על חוק ,מנהל תקין וחלוקה צודקת של
משאבים לפי קרטריונים ציבוריים .בתנאים אלה יש להשתית את המדיניות על ראשי רשויות
חרדים ומנהלי אגפי חינוך .קביעת המדיניות צריכה לעשות מתוך מגמה של חיזוק היחידות
המוניציפליות הקרובות לצרכים של משקי הבית .כל פעולה מערכתית הכרוכה בהקצאה צריכה
להיעשות באמצעות הרשות המקומית על מנת להגדיל את היכולת לשמור על ציבוריות ולהקטין
תמריצים להתבדלות כיתתית והקצאה בלתי יעילה של מקורות.
הצעדים הבאים :העדפה עקרונית של הרשות המקומית כגורם מפעיל של כל תכנית חדשה.
הקמת פורום ראשי מחלקות חינוך המתכנס אחת לחודש עם מנהל המחוז המוכר שאינו רשמי
אשר עתיד לקום .קביעת סטנדרט להקמת מחלקת חינוך חרדית ברשויות מקומיות לפי מספר
תלמידים חרדיים.
המדיניות ,מלכתחילה ,צריכה להיות מכוונת למצב בו כל המוסדות של הגנים ובתי הספר
היסודיים נמצאים בבעלות הרשות המקומית על בסיס שכונתי – ציבורי .יש לשקול הקמת סמינר
חרדי עירוני מתוקצב במשאבים עודפים הנהנה מתמיכת המשרד .אין להעניק רשיונות לבתי
ספר חרדיים שאינם במבנים וקרקע של הרשות המקומית .העמותות המפעילות מוסדות בצורה
פרטיזנית לא יהפכו מוכרים .יוקם צוות פיקוח משותף עם הבינוי של המשרד על מנת לקבוע
מדיניות עקרונית לריכוזים חרדיים חדשים .לא ינתן רישיון לבית ספר או מסגרת שהוקמה
בצורה פרטיזנית ללא רישיון .מדיניות הרישוי תהפוך כלי מדיניות בחיזוק הציבוריות.
][278

Agora Policyאגורא מדיניות

תחום המדיניות
משרד החינוך פועל בסביבה מוסדית סבוכה בהקשר פעילות של משרדי ממשלה אחרים ,גופים
ציבוריים כמו קרנות הביטוח הלאומי ומגזר שלישי בבתי הספר החרדיים .שיפור התיאום עם
משרד התמ"ת ומשרד הרווחה מתחייב על מנת להבטיח כי משאבים ציבוריים מגיעים אל
היעדים שנקבעו ולוודא כי אין מאמץ חופף של משרדי ממשלה באותם נושאים .חוסר ההכרות
של קובעי מדיניות עם מבנה ותפקוד החינוך החרדי לצד מסורת של קושי בפיקוח ,בכל משרדי
הממשלה ,מחייב שינוי דפוסי עבודה .משרד החינוך מהווה גורם יחיד אשר יכול להחזיק
בפרספקטיבה על מגוון ההתערבויות של הממשלה .המאמץ הראשון בשדה זה ,ברמת שרים
צריך להיות בהקשר עבודת האגפים להכשרה מקצועית ,מה"ט והחניכות במשרד התמ"ת.
תיחום גבולות ביחס לעבודת משרד הרווחה והשירותים החברתיים מצוי בשיפור ניכר מאז
פעולת התכנית ליישום דו"ח שמיד .בתחום החינוך החרדי ההכרח הגדול במיוחד עקב המפגש
הרחב בנושאים של נוער בסיכון ,פנימיות וחפיפה גבוהה בעבודה עם הרשויות המקומיות.
התיאום בין מחלקות הרווחה והחינוך ברשויות המקומיות החרדיות פותח אפשרות להגברת
תיאום בין שני המשרדים.
המגזר השלישי הגדול ,בעיקר מערך הקרנות והג'ויינט ,מכוונים עצמם יותר ויותר אל הציבור
החרדי מתוך הכרה כי זו החזית החדשה בתחומי המדיניות החברתית .יש להבטיח כי המגזר
השלישי לא יתפוס מעמד של מתווך המחבל בהשתלבות של החרדים במערכות הציבוריות .כך,
צריך להבטיח כי כל הפעולות של אשלים ותב"ת יהיו מתואמות עם המחוז "המוכר שאינו רשמי"
 חרדים ובשיתוף המפקחים .אין לאפשר יזמות בתוך בתי ספר או במסגרות לגיל הרך ללאפיקוח של המחוז החדש והתאמה למדיניותו ותכניותיו .פיתוח שירותים באמצעות ארגוני מגזר
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שלישי למוסדות חינוך חרדיים מחלישה את המאמצים להגברת הציבוריות של בתי הספר ויוצרת
שדה קשה לפיקוח .שימוש במתווכים שאינם חרדים יוצר חיץ בין האזרח החרדי לבין משרד
החינוך ואי בהירות ביחס למעמד הציבורי של החינוך החרדי.
מרחב של שיתוף פעולה הדוק יותר עם המגזר השלישי כרוך בתיאום עם הקרנות החרדיות
הגדולות ובעיקר "קרן וולפסון" ו"ידידות טורנטו" .קרנות אלו מייצגות מסורת היסטורית של
תמיכה בצרכים אוניברסאלים של בני נוער ומוסדות חינוך חרדיים .הידע והנגישות שלהם לציבור
החרדי מהוות נכסים משמעותיים .בניגוד לפיתוח השירותים מצד קרנות כלל יהודיות המחפשות
מרחבי פעולה בזמנים משתנים מתוך כוונה להתחבר למאמץ ממשלתי הרי שקרנות חרדיות
מכוונות לצרכי הציבור ומביאות עמן משאבים נוספים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים בשנה.
היכולת של הקרנות הח רדיות לפתח שירותים בציבור החרדי גבוהה יותר משל מקבילותיהן
האוניברסליות.
הצעד הבא :הקמת ועדת תיאום הבינמשרדית של החינוך החרדי במחוז שיוקם .אל הוועדה
יוזמנו נציגי האגפים להכשרה מקצועית ,מה"ט וחניכות במשרד התמ"ת עם מקבלי ההחלטות
בתחום התקון ,העבודה הקהילתית ונוער וצעירים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים .בנוסף
למשרדים תוזמן מנהלת התכנית הלאומית לנוער וסיכון (יישום דו"ח שמיד) עם ראשי קרנות
הביטוח הלאומי הרלבנטיות .בוועדת התיאום ינתן מעמד מיוחד לאגף התקציבים במשרד
האוצר.
השאלה של תיחום מול המגזר השלישי מחייבת מיפוי מעורבות של מגזר שלישי וקביעת מנגנון
רגולציה להתערבות של ארגונים וקרנות בתוך בתי הספר ללא אישור המפקחים של משרד
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החינוך .ברמה של קביעת מדיניות יזומנו הקרנות והארגונים ויוצע להם להצטרף לפעילות
מבוקרת בהלימה לנושאים ולדגשים של "המחוז המוכר שאינו רשמי".
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בידול מחרד"לים
התופעה של אימוץ סגנון חינוך חרדי בגרסא דתית לאומית בא לידי ביטוי בירידה של כמות
ואיכות לימודי החול ,שינוי תכניות הלימודים של מקצועות הקודש והפרדה מוקדמת של בנים
ובנות .במישור המבני מדובר על שאיפה של חלק ממוסדות החינוך המזוהים עם "ישיבות הקו"
להצטרף לחינוך החרדי וליצור ישיבות קטנות לא חרדיות.
המאמץ החרד"לי בחינוך מסמן השלכות אסטרטגיות על החינוך הממלכתי דתי ועל המסגרות
החרדיות .יצירת אפיק חנוך חרד"לי ,בתבנית חרדית ,יחתור תחת המגמה של המדינה לסבסד
רק חרדים בהקשר הגיוס לצה"ל ,מדיניות עבודה והמל"ג בלימודים הגבוהים .בשנים האחרונות
יש ניצול של מסגרות ותקציבים שנועדו לחרדים על ידי חרד"לים כאשר פתיחת ערוצים חינוכיים
בתוך המחוס "המוכר שאינו רשמי" יקלו על תהליך זה .התהליך כבר התרחש במסגרות של
החינוך הטכנולוגי עד אשר הוצאו החרד"לים מן המסגרו המתוקצבות.
חיבור החרד"לים לתוך המסגרת החינוכית החרדית נוגד את ההגיון של פעולת הממשלה
ומדיניותה .חלק ניכר מן המשאבים לשילוב החרדים בשוק העבודה ניתנים מתוך הנחה של פיצוי
עבור חולשת הלימודים הכלליים במסגרות חרדיות .לתלמיד חרד"לי היו אופציות רבות לרכוש
השכלה שכירה בשוק העבודה .בשעה שחרדים נעים לתוך שוק העבודה והשתלבות במערכות
הציבוריות החרד"לים נעים בכיוון הפוך .אין למדינה אינטרס לתת לקבוצה פורשת מן הציונות
הדתית להיעזר בפלטפורמה חרדית כדי להקים חברת לומדים חרד"לית .הכניסה של חרד"לים
למסגרות המיועדות לציבור החרדי בצבא ,בחינוך הטכנולוגי ובלימודים הגבוהים היא גזל של
המדינה ופגיעה בנוער חרדי המפסיד את הסיוע הניתן למי שאינו ראוי.
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הצעדים הבאים :העברת בתי ספר חרד"לים בכלל וישיבות קטנות בפרט ,בחזרה ,לפיקוח חינוך
הממלכתי דתי .יקבעו קריטריונים של חינוך חרדי בצורה מבדלת הכוללת הגדרה עצמית של
מוסד ,השתייכות למסגרת קהילתית – מוניציפאלית חרדית ותפיסה חינוכית מותאמת .פרסום
חוזר מנכ"ל המעביר את המוסדות החרד"ליים לפיקוח החמ"ד.
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משק מורים חרדי
לאחר איתור ומיפוי מספר המורים החרדיים בכל קבוצות הגיל יש לקבוע תנאים לכניסת כוח
ההוראה החרדי במסגרת הסכמי "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" .יש להשתמש בהטבות השכר
המפליגות על מנת לשחרר את המורים החרדים מאחיזת העמותות והרשתות ולהבטיח את
שכרם בשלב ראשון כעובדי הרשות המקומית החרדית או גורם ייעודי אחר שיוקם לצורך זה.
במסגרת זו יש להעביר את הפרופילים הבית ספריים לרשות המפקחים ולקבוע מדיניות גמישה
מול פערים.
הכניסה להסכמים הארציים תהיה מלווה בתהליך הדרגתי של חיוב הרישוי והתפתחות מקצועית
במסגרות החרדיות .אין להסתפק בהצעות מוגבלות או בפשרות לא רלבנטיות של הסכמי שכר
תמורת ליבה או מיצ"ב כיוון ש"אופק חדש" ו"עוז לתמורה" ,אינם הסכמי שכר אלא בחזקת
רפורמה בפרופסיה .משקי הבית והמורים החרדים כמהים להסדרה של מעמד המורים ,הבטחת
זכויותיהם ,עקירה של תופעת המעשר ,העבודה הבלתי פורמאלית והשקעה מסובסדת
במקצועיות ,בדומה לעובדים הסוציאלים ברשויות המקומיות .מדי חודש מגיעות למשרד החינוך
עשרות תלונות שאין באפשרות המשרד לטפל בהן .ההפנייה השגרתית של המורים למסגרת
בתי הדין לעבודה מציעה פתרון אשר ברור לכולם שאינו יכול להציע מזור לקשיים של המלמד
והמורה החרדית.
חלק מכוח ההוראה הנשי נמצא במה שמכונה תת עבודה במסגרת חלקיות משרה במוסדות
שונים .המחירים במונחי יעילות ,שמירה על שכר הוגן התמחות והשירותים החינוכיים גבוה.
בתהליך הדרגתי יש הכרח לעודד מעבר למשרות הוראה שלמות בעיקר במוסדות העל יסודיים
ולתת תמריצים לסמינרים אשר ימנעו העסקה פוגענית של כוח הוראה נשי צעיר.
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בהקשר עבודת גננות ומלמדים בעמותות בגיל הקדם יסודי ניתן לתקצב את הפעילות בצורה
ששכר כוח ההוראה יגיע לפי דיווח ישיר של הגננות והמלמדים .בתחום הגיל הרך יש את רמת
אי הסדרים הגבוהה ביותר ואת הנכונות הגבוהה ביותר לשתף פעולה בהקטנת העושק מצד
העמותות ומנהלי רשתות הגנים .הנוהג הנפסד של העסקה במשרה "לבנה" עם תוספת בלתי
פורמאלית מכספי העמותה אחר הצהריים צריכה לעבור תהליך של לגאליזציה והסדרה מבלי
לשבור את מטה לחמם של אלפי מלמדים ומתוך התעקשות של חוזה גלוי ומפוקח בין המוסד
לבין המלמדים.
בתי ספר חרדים על גבול החינוך החרדי בהפעלה של רשתות שונות עומדים מול דילמות בכניסה
לתכניות "עוז לתמורה" ויכולים לשמש מקרה מבחן של יישום בתנאים הייחודיים של מורים
ובעיקר מורות חרדיות .משק הבית החרדי של מורה צעירה אינו מתאים לתבנית העבודה של
ההסכמים החדשים ועבור מורות חרדיות מבוגרות יש בו משום הצלה.
הצעד הבא :מפקד מורים חרדי וגיבוש מערכת מעקב אחרי כוח ההוראה במונחי היקף משרה.
חיבור עקרונות מדיניות מורים למגזר החרדי מתוך שאיפה לעודד הקמת ארגון מורים חרדי יציג.
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תשלומי הורים
משקי הבית החרדים מתלוננים יותר ויותר בפני משרד החינוך בנושא תשלומי הורים .במשך
שנים מנצלים מנהלי עמותות את הכוח המונופוליסטי שלהם והעדר פיקוח על מנת להשית
תשלומים גבוהים על משקי בית בצורה המסבסדת את שכר מנהלי העמותות כמו גם פעילויות
של מסגרות חינוך אחרות .במונחים פנים חרדים מדובר על עושק של אברכים ומשקי בית
חרדיים כאשר המרירות החרדית על אורח החיים הראוותני של מנהלי עמותות ,רשתות ומוסדות
חוצה קווים חברתיים .אמירות לפיהן מנהלי עמותות ומוסדות ,מחתנים את הבנות בכספי
ההורים ,מעסיקים בנות משפחה לא מתאימות במוסדות ,מוציאים שכר לא פרופורציונאלי מן
העמותה ומשתמשים בתשלומי הורים לסבסוד מערכות מקבילות נשמעות בקרב משקי בית,
מורים ואפילו פוליטיקאים חרדיים.
התארגנויות ספונטניות של הורים אשר דרשו מראשי העמותות פירוט הוצאות הביאו הוקמו גנים
אלטרנטיביים ולמאמצים להגברת השקיפות .המחוז "מוכר שאינו רשמי – חרדים" יצטרך לסייע
למגמה של פיקוח פנים קהילתי באמצעות הגברת השקיפות ביחס לרמת המשאבים אותם מקבל
המוסד מן המדינה ועידוד ועדי הורים במודל חרדי.
ברמת המדיניות של המשרד יש לקבוע במסגרת הסדרת תשלומי הורים ,במגזרים אחרים ,את
פירוט הסכומים והפעילות הנוספת שיכול המוסד לגבות .השקיפות והנגישות של מערכות
המשרד להורים תוכל להביא לפיקוח חברתי – קהילתי על התשלומים המופרזים אותם גובים
חלק מראשי העמותות והמוסדות .החשיבות של צעד זה כרוכה גם באי הידיעה של האזרח
החרדי ביחס לרמת ההשקעה של המדינה בחינוך החרדי .אי הידיעה של משקי הבית מעבר
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להיבט הערכי מאפשרת למנהלי מוסדות לטעון כי "הם מקבלים פרוטות מן המדינה" ולכן שכר
הלימוד גבוה.
הצעד הבא :פרסום כל ההקצאות הממשלתיות והמשרדיות למוסדות חינוך חרדי והנגשת
המערכות הפתוחות של המשרד להורים חרדים לצד חיבור מדריך לאיתור התקציב וחישובו.
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קריטריונים סוציו אקונומיים חדשים מותאמים למגזר החרדי
מדינת ישראל מפעילה מדיניות מגוונת של תמיכה בתלמידים משכבות סוציו אקונומיות חלשות.
משרד החינוך מחזיק בכמה מדדים אשר באמצעותם נעשית הקצאה במגזר החרדי .המדידה של
חוסן היישוב ,השכלת הורים או מצב סוציו אקונומי של הורים אינם כלים מתאימים להקצאת
משאבים למוסדות חרדיים .הכפייה של קריטריונים של כלל הציבור על המגזר החרדי יוצרים
עיוותים רבים בתוכם הקצאה למי שאינו זקוק ,תת הקצאה לנזקקים ,הדחה של בתי ספר לאי
לגאליזם.
צעדים הבאים :יש לבנות מדד סוציו אקונומי אשר ישרת את ההקצאה הכוללת לפי מגזר ובתוך
החינוך החרדי פנימה .יש להקים וועדה של המחוז עם אגפים רלבנטיים ,הראמ"ה ,המדען
הראשי וחשבות המשרד .יש לבחון בהקשר המדד החדש את מכלול ההקצאות אשר נעשות
באמצעות אגף שחר.
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תכניות לימודים
הכניסה של מט"ח למגזר החרדי באמצעות שותפויות מקומיות ,שימוש בלתי פורמאלי בספרי
לימוד והכשרת צוותי מורים מסמן הזדמנות להשפיע על איכות לימודי החול באמצעים לא
רגולטיביים .יש לספק מסגרת לשותפות של מוסדות ,רשויות מקומיות והרשתות עם מט"ח
באמצעות תקציב ייעודי.
המדיניות של

סיוע בלימודי החול בתלמודי התורה ,שיפור ההוראה במסגרות על יסודיות

לנושרים ,ההכרה במבחני סאלד כמבחן בגרות והמשך פיתוח המגמות הטכנולוגיות הגבוהות
בסמינרים מחייבים שיפור בספרי הלימוד והתאמה של תכניות הלימודים למאפייני המגזר.
מיצוי פוטנציאל המצויינות בבתי הספר היסודיים של בית יעקב ובכיתות הנמוכות של הסמינרים
מהווה אתגר משותף של הציבור החרדי ומשרד החינוך .הגידול הצפוי בהיקף לימודי האנגלית,
המתמטיקה והמדעים בחינוך הבנות מחייב הקצאה של שעות ,הדרכה והתפתחות מקצועית.
הקצאה נדיבה נדרשת על מנת לסייע לבתי הספר להעלות את הסטנדרט האקדמי בתחומים
המשרתים את ההשתלבות הגוברת של בוגרות סמינרים בשוק העבודה.
שיפור תכניות הלימודים בלימודי החול בתלמודי התורה מחייב מהלך מרחיק לכת המחלץ את
השיח החינוכי ממלכוד הליבה החלולה .במסגרת זו ,יש לגבש תכנית לימודי חול ייעודית
ומוסכמת למגזר החרדי אשר ישתלב בציפיות של משקי הבית החרדי ויענה על חששותיהם
המוצדקות בנוגע לנושאי לימוד רגישים .כל שיפור של תכנית הלימודים בלימודי היסוד מחייבת
קביעת מסלולים בכיתות הגבוהות של תלמוד התורה לפי אוריינטציה עתידית בחינוך הילד.
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הצעד הבא :הקמת מסגרת עבודה משותפת למפקחים החרדים במחוז המוקם עם אגפי הגיל
במשרד ,בשיתוף מנהלי מוסדות חרדיים לקביעת תכנית מוסכמת כאלטרנטיבה לליבה
האוניברסלית בחינוך הבנים .הקמת מסגרת מקבילה בהקשר לימודי הבנות .לפנות למט"ח על
מנת שישמשו גוף מארח ומארגן של עבודת הצוותים בדיווח למנכ"לית המשרד .יש לפעול
בתכנית  pilotעל מקצוע אחד עם מט"ח במסגרת  matchingולבנות תכנית ייעודית עם הכשרה
מתאימה ומסובסדת למקצוע אחד בלימודי החול בתלמודי התורה.
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מרכזי פסג"ה חרדים
מגמת ההתמקצעות של כוח ההוראה בתלמודי התורה ושגרת ההתפתחות המקצועית בבית
יעקב מאפשרים שיפור ניכר באיכות ההוראה של לימודי החול .לצורך זה ,בתנאים של קושי
לפעול בתוך המוסדות הקטנים ,יש להקים מרכזי פסג"ה חרדים בניהול הרשות המקומית
במודיעין עילית ,ביתר עילית ובית שמש .הדגם אשר פחות מתאים למסגרת החינוך הכללי,
בעידן הרפורמה ,הולם מאוד את המבנה והצרכים של המגזר החרדי .מאפיינים של אותה פסג"ה
הוצגו בתכנית העיר המדגימה שהוגשה ל"מחוז המוכר שאינו רשמי".
מרכזי הפסג"ה יפנו בעיקר לכוח הוראה של בנים בתלמודי התורה ויציעו תכניות למנהלים.
במידה וסמינרים ישאפו להשתתף במאמץ למיצוי הפוטנציאל הגבוה בלימודי החול יפעילו
המרכזים תכניות בעבור מורות בעל יסודי .מרכז הפסג"ה ישמש גם מוקד מקצועי עבור אנשי
המקצוע במעטפת הרווחה והייעוץ.
הצעדים הבאים :יש לערוך סקר צרכי התפתחות מקצועית בשותפות האגף המקצועי במשרד עם
דגש על הצרכים של מלמדים ומורים בתלמודי התורה .יש לבחור ברשויות מקומיות בהן יוקמו
הפסגות הראשונות.
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חינוך טכנולוגי
המשרד קיבל הכרעה עקרונית בזכות הרחבת החינוך הטכנולוגי לבנים ובנות חרדיים .המשבר
של מדיניות הקול הקורא של תשע"ב והחלפת המסגרת המארגנת ותשומת הפיקוח הולידו
מסמך תורתי ,קול קורא חדש ומנגנון המשלב את פיקוח המחוז המוכר שאינו רשמי בתהליך
הפיתוח וההפעלה של מסגרות לנושרים עם חינוך טכנולוגי.
בתחום החינוך הטכנולוגי לנערות יש למנוע כפילות בין תכניות וסמינרים הפועלים עם מה"ט
במסגרת הנדסאים מעל גיל  33לבין הכשרה חלופית המופעלת באמצעות משרד החינוך
בסמינרים אחרים .המצב בו נפתחו בפני הסמינרים שני אפיקים במשרדים שונים שאינם
מתואמים פגום.
היתרון הטמון בעבודה עם מה"ט ומשרד התמ"ת ,כרוך ביכולת לחבר יותר טוב את בוגרות
ההכשרה לשוק העבודה באמצעות מיזם תב"ת ותמיכה בהקמת מסגרת השמה בסמינר ליברמן.
היתרון של פתיחת לימודים המכוונים לכיתות העל יסודי מורידות לחץ מן הנערה החרדית
בהמשך דרכה .כך או כך ,המצב בו משרד התמ"ת מתחרה במנהל מדע וטכנלוגיה ללא תיאום
אינו סביר ופוגם בעקרונות בסיסיים של משילות טובה.
המאמץ הלאומי לחבר את צרכי הפרנסה החרדיים עם המחסור בכוח אדם טכנולוגי במשק עשוי
לסמן הכרעה אסטרטגית ראוייה  .אולם ,הפער בין התכניות וההקצאה לבין הביצוע גדול מאוד.
העדרן של תשתיות כוח ההוראה מרוקן מתוכן חלק ניכר מן המאמץ התקציבי לצד קשיים
בפיקוח על מוסדות חרדיים פריפריאליים .בתנאים המוסדיים והארגוניים במשרד החינוך ובמבנה
הקיים קשה מאוד ליצור שיתוף פעולה שיביא לידי ביטוי את הניסיון של מנהל מדע וטכנולוגיה
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עם ההכרות של האגף "המוכר שאינו רשמי" את החינוך החרדי .הכפפת מיזם הנוער הנושר
למנכ"לית המשרד מהווה פתרון מקומי לתכנית אחת אולם המגמות הבדלניות במשרד מהוות
חסם על התרחבות איכותית של החינוך הטכנולוגי לחרדים.
הצעדים הבאים :הרחבת התכנית לנוער חרדי נושר ומיסודה כתכנית לאומית .קבלת הכרעה
בנוגע להכשרה חלופית בסמינרים וביחס לגורם המפעיל והמתקצב .שיפור הפיקוח בתפר שבין
פעולת מנהל מדע וטכנולוגיה לבין המחוז המוכר שאינו רשמי אשר עתיד לקום.
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חיזוק הישיבות התיכוניות החרדיות המלמדות לימודי חול וחקירה בנושא הישיבות החלולות
משרד החינוך מתקשה לסייע ליזמות של חמש הישיבות החרדיות התיכוניות הקיימות או לתמוך
ביזמות חדשה המכוונת לתלמידים ברמה גבוהה או שאינם מתאימים ללימודי הישיבה ושואפים
למסגרות נורמטיביות עם לימודי חול .הפוטנציאל של מוסדות אלו ,במידה ועלויות תהיינה נמוכות
יותר ,יכול להגדיל מאוד את מספר התלמידים בתוך חמש עד עשר שנים .אולם ,הפוטנציאל
הגדול עומד ביחס הפוך לשבריריות של הדימוי ולחששות של הורים לשלוח אל המוסדות הללו.
בתנאים אלו יש צורך למצוא איזונים זהירים בין מוסדות חדשים וישנים ובין המסגרות
הפנימייתיות לבין המסגרות שיקומו סמוך לערים בתבנית אחרת.
אחד המבחנים בהם יהיה הכרח לבדוק את הישיבות החרדיות התיכוניות והמוסדות החדשים
כרוך בבגרות איכותית .בחלק מן הישיבות התיכוניות החרדיות אין ניצול של הפוטנציאל בלימודי
החול כתוצאה מעומס השעות הכבד .העברת הישיבות מתפיסה של בגרות מלאה לקידום בגרות
איכותית צריך להיעשות מתוך זהירות לא ליצור דגם של בית ספר תיכון חרדי .מנגד ,כוח
המשיכה של בגרות מינימאלית אינו מצדיק בעיני משקי הבית את הויתור על חינוך ישיבתי
בלעדי.
הממשלה צריכה לסייע לישיבות הקיימות במסגרת תכנית לאומית לחיזוק המוסדות ולפתיחת
סניפים במתכנות של מסגרות שאינן פנימייתיות .מסגרות אלו צריכות להיות מוקמות בסמיכות
לריכוזים חרדיים או בפריפריה של הריכוזים המובהקים כך שלא תפגענה בהגמוניה של דרך
המלך החרדית במסגרת הישיבות הקטנות .התכנית הלאומית תשען על  matchingבין קרנות
חרדיות ,האוחזות בסדר יום של קידום הישיבות התיכוניות החרדיות עם ממשלת ישראל.
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היעדים יוגדרו במונחי מספר תלמידים ,הורדת העלות למשק הבית ושמירה על הדגם של
מקסימום לימודי חול איכותיים לצד הקפדה יתירה בלימודי הקודש.
במסגרת המהלך ליצירת מסגרות חינוכיות על יסודיות המשלבות לימודי קודש מקסימליים עם
לימודי חול איכותיים ניתן לחשוב על הקמת כפר נוער חרדי ראשון במתכונת הנבדלת מישיבות
מת"ן או מסגרות לנושרים .כינון "בן שמן" חרדי איכותי המבוסס על חברת נוער עם תכנית לימודי
קודש וחול יכולה להקרין על עולם הישיבות התיכוניות החרדיות ,מערך הפנימיות החרדיות
והמסגרות לנושרים .כפר נוער חרדי יעשיר את הפוטנציאל של חינוך ישיבתי עם בגרות ועשוי
לסמן דרך לישיבות מבוססות פנימייה.
בשולי הישיבות החרדיות המגישות לבגרות התפתח נוהג נפסד לפיו ישיבות חסידיות המלמדות,
לכאורה ,מקצוע קודש אחד לבגרות נחשבות כמסגרות על יסודיות רגילות ומקבלות סבסוד
מותאם .נוהג פסול זה ,שחוקיותו בספק ,הביא הקצאה של מיליוני שקלים למספר ישיבות
שמספר התלמידים שנגש ממש לבגרות נמוך .חלקם רק נכנסו לבחינה ולא רשמו דבר .מקבלי
החלטות באגף "המוכר שאינו רשמי" המופקדים על חינוך על יסודי והגשה לבגרות של כלל
התלמידים החרדים הצדיקו את הפעולה במונחים פורמאליסטים של פער בין הוראה לבגרות
לבין הגשה לבגרות .ספק רב ,אם יש גם הוראה לבגרות באיכות והיקף מינימאליים במוסדות
אלה.
הצעדים הבאים :הכנת הצעת מחליטים על תכנית לאומית לחיזוק הישיבות החרדיות התיכוניות
באמצעות שותפות עם הקרנות החרדיות התומכות במוסדות אלו ובשיתוף נציגות מתגבשת של
בתי הספר .גיבוש הצעה ל matching -בהקמת כפר נוער חרדי בפיקוח החינוך ההתיישבותי .יש
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למנות בודק לסוגיית קבלת ההחלטות והדיווח בנושא הישיבות החסידיות המלמדות ,לכאורה,
לבגרות.
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לימודי אנגלית לבנים בגיל היסודי
לימודי האנגלית מהווים את המקום הקשה ביותר מבחינת לימודי החול בקרב הבנים .במסגרת
עבודת המחוז "המוכר שאינו רשמי" התגבשה תכנית בהסכמה רחבה של מנהלי אגפי חינוך,
מנהלי מוסדות ומתנ" סים לפיהם יסובסדו חוגים לאנגלית בהיקף של ארבע שעות שבועיות בעיר
מדגימה .החוגים יהיו בסבסוד משותף של המשרד עם ההורים ויערכו בשעות אחר הצהריים
בחוגים או במתנ"סים ומבנים עירוניים.
משקי בית חרדים מבוססים וקבוצה הולכת וגדלה של הורים שולחת את ילדיהן למסגרות בלתי
פורמאליות של לימוד אנגלית ,שיעורים פרטיים או לפעולות של גופים מסחריים המתמחים
בהוראת השפה .במשקי בית פחות מבוססים תהיה זאת ,לא פעם ,האחות הגדולה אשר תקנה
לאחיה הצעיר מיומנות בסיסית של שליטה באותיות .הפתרון של לימודי אנגלית בחוגים
המאורגנים ,בשיתוף עם תלמודי התורה ,במסגרת בלתי פורמאלית הם יעד משותף של משרד
החינוך ומשקי הבית החרדיים .המצב בו משפחות מבוססות והמנהיגות הציבורית ,אשר
מתנגדות ללימודי אנגלית בתלמודי התורה ,רוכשות שירותי חינוך פרטיים בשעה שחרדים עניים
לא לומדים ושומרים על החינוך הטהור יוצר אי שוויון ,אינו צודק ומרמז על מגמה לשמר מבנה
מעמדי בחברה החרדית.
צעדים הבאים :תקצוב תכנית לימודי אנגלית באמצעות חברה למתנ"סים במסגרת עיר מדגימה.
חיבור תכנית ייעודית ללימודי אנגלית לבנים במגזר החרדי באמצעות מט"ח והמפמ"ר.
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מדיניות מדידה והראמ"ה
תהליך המדידה הלאומית של החינוך החרדי ייעשה בהדרגה ,בהלימה לצורכי ההוראה החרדיים
ומתוך יצירת כלי מדידה הבוחנים את התפקוד של המוסדות גם במונחי היעדים הייחודיים.
במסגרת יש להקצות משאבים למהלך המשותף שהתגבש בין הנהלת הראמ"ה לבין האגף
"המוכר שאינו רשמי -חרדים" לפיו ייערכו מבחנים פנימיים בבתי ספר חרדיים בעיר מדגימה.
המבחנים יהיו מוגבלים לכיתות נמוכות במטרה לאתר תלמידים עם לקויות .ההתנייה של
מבחנים ,בשעות סיוע לתלמידים המאותרים ככאלו הסובלים מלקויות וקשיים ,מחייבת הקצאה
מתאימה של שעות.
הצעד הבא :הגשת תכנית כולל תקציב לתכנית ה pilot-כפי שהוצעה על ידי הראמ"ה בראשית
 .0230הקמת וועדה קבועה של המחוז למדידה והערכה בחינוך החרדי ומינוי מפקח המשמש
רפרנט קבוע בראמ"ה.
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ועדות ערר ,קבלה לסמינרים ולמוסדות חינוך
המדיניות של המשרד בסיוע הרשויות המקומיות ודעת הקהל החרדית בכללה הביאה לביסוס
דגם של התמודדות עם שאלת המכסות והקבלה לסמינרים באמצעות השלטון המקומי .מחד
גיסא ,יש להבטיח כי סמינרים אשר מתאמצים לסייע יקבלו תגמול ומאידך גיסא אין לשתף
סמינרים מפלים בשותפויות מיוחדות .במקביל ,לקראת ההתרחבות הגדולה הצפוייה במספרי
תלמידות ,יש לאפשר הרחבה של הסמינרים הפתוחים יותר בהיקף של כיתה בכל שכבה
ולאפשר הקמתו של סמינר מודרני פתוח נוסף .כך ,יש לתמוך גם ביזמות בתחום זה של הורים
השואפים להקים מסגרת כמו גם של רשויות מקומיות חדשות המעוניינות בסמינר עירוני.
השיפורים של תהליך קליטה מובנה ,שקוף ומתועד לפי קריטריונים בסמינרים תרמו להקטנת
האפלייה בקבלה אולם הישג זה כורסם בוועדות הערר עד התערבותה המבורכת של מנכ"לית
המשרד .רוב המאמץ והשיפור הושגו בזכות הרשויות המקומיות מתוך ידיעה של ראשי
הסמינרים לפיה יש ועדת ערר של המשרד אשר יש ביכולת לכפות קבלה .יחד עם זאת ,המרחב
הפרשני הגדול של הנתונים חייבו להפעיל לחץ על הסמינרים באמצעות תמריצים ועמידה נחושה
במקרים של אפלייה.
האקלים שנוצר בחלק מהנהלת האגף בוועדות הערר לצד העדר מקצועיות בהפעלת תמריצים
ישירים ועקיפים לראשי הסמינרים הפך בשנה החולפת את הערעור למעשה חלול אשר מסתיים
בדחייה של המערערים .כך ,היו באגף מי שהחזיקו בעמדות יותר סלקטיביות מאלו של ראשי
הסמינרים ומנהלי מוסדות החינוך .מנהלי אגפי חינוך חרדי מצאו עצמם עצמם בודדים עם משק
בית מול קואליציה לא צפוייה בין גורמים במשרד לבין ראשי הסמינרים .רק לאחר התערבות
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מובהקת של המנכ" לית בעקבות עשרות תלונות חזרה הוועדה לתפקוד מאוזן יותר מול
המוסדות.
הירידה של המיון בריכוזים חרדיים שונים לבתי הספר היסודיים מסמן מגמה נפסדת שיש לעקור.
בניגוד לתמונה ההשקפתית אותה מציג החינוך העצמאי כמאבק על החינוך הטהור מדובר בעצם
על אבדן שליטה של ראשי הרשת על בתי הספר .המנהלות והקהילות מכתיבות היום תקנונים
ומדיניות קבלה משל עצמם.
כלפי המשרד מצליחה הרשת ,בעזרת חלקים מן האגף ,לשמור על מראית עין של השפעה אולם
חקירה של מספר מקרים מגלה כי אפילו פוליטיקאים ,ראשי ערים ,אדמו"רים וגדולי תורה
מתקשים להפוך החלטת דחייה של תלמידה .בתוך החברה החרדית פנימה ברור כי מול מנהלת
חזקה עם גב קהילתי ותמיכה רבנית נחשפת ערוותו של החינוך העצמאי .בתנאים אלו השיח
צריך להתנהל מול בתי הספר והמנהלות.
המחיר של נסיגה בציבוריות של בתי ספר יסודיים של בית יעקב לבנות צריך להיות כרוך בירידה
למעמד של מוסד פטור בחזקת "תקדים עמנואל" .מבחינה היסטורית החינוך החרדי היסודי
הוקם כמסגרת כלל חרדית .הרב קוטלר ומי שגייסו משאבים עבור החינוך העצמאי ראו בבית
יעקב מסגרת מכילה העוטפת קבוצת פחות חרדיות .בתקופות רבות  72%מתלמידות החינוך
העצמאי היו עולות חדשות לא חרדיות מארצות אסייה אפריקה .משקי הבית החרדיים,
פוליטיקאים ובוודאי גדולי התורה מחזיקים בעמדה מסורתית לפיה בית יעקב היסודי הוא מסגרת
ציבורית חרדית מובהקת.
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הצעדים הבאים :החלפת הצוותים של וועדות הערר ואיוש של מפקחים חרדים המחייבים מתן
סעד להורים חרדיים .ניהול וועדת הערר בחינוך היסודי יעשה ברמת השלטון המקומי ובית הספר
ללא רשת החינוך העצמאי שאין בכוחה לכפות על המנהלות קבלת תלמידים .הוועדות
תתבססנה על קריטריונים לפיהם בתי ספר יסודיים חרדיים של בית יעקב הם בגדר חינוך ציבורי
– שכונתי חרדי.
בית ספר או הנהלה הממיינת בכניסה לכיתה א' תהפוך ,באותה שנה ,למוסד במעמד פטור על
פי תקדים פרשת עמנואל ולא תוכל לשמש מוסד ציבורי בתקצוב מלא ארבע שנים .בוועדת הערר
של בתי הספר היסודיים ישבו נציגי ציבור ויוקפד על פרוצדורה משפטית מסודרת .לא יובאו דברי
רכילות ודיבה חסרי שחר ללא עדות בשבועה ותצהירים .מעשים של הורים בעברם לא ישמשו
עילה לדחייה של תלמידה מזכות לחינוך חרדי ציבורי הגיל היסודי.
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נספחים
נספח ( 3נספח זה נוסף לבקשת יחידת המדען הראשי)
מיהו חרדי? הקושי להגיע להסכמה ביחס להיקף והרכב החברה החרדית
קביעת ההיקף של משקי הבית החרדים בישראל קשה במיוחד עקב העדר הגדרה של מיהו
חרדי ,לצרכי קביעת מדיניות ,מוסכמת כהנחת עבודה הממשלה והלמ"ס .במשך שנים הקטגוריה
של "חרדי" לא התקיימה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) .בשנת  3666התבצע מחקר
בלמ"ס שמטרתו הייתה להעריך לראשונה את היקף משקי הבית החרדיים .מסמך זה לא הוכר
על ידי הנהלת הלמ"ס שפסלה את המחקר כפרסום רשמי עקב רגישותו הפוליטית .מספר שנים
מאוחר יותר הושקע מאמץ גדול על ידי האגף החברתי בלמ"ס על מנת לייצר אלגוריתמים לזיהוי
האוכלוסייה החרדית הנשענים על ארבעה פרמטרים:
 .3הגדרה עצמית של המשתפים בסקר משקי בית
 .0אזור מגורים מובהק על פי בחירה
 .1סדרה מגוונת של נתונים בתחום החינוך (היכן התחנך הנשאל ,היכן מתחנכים ילדיו)
 .1אקסטרפולציות וניתוחים על פי דפוסי התנהלות והצבעה בערים ובריכוזים החרדיים.
בהיסמך על נתונים אלו הציע הלמ"ס ,בזהירות רבה ,אומדן של היקף האוכלוסייה החרדית שנע
בין  3-32אחוז מהאוכלוסייה בפערים הנעים בין שבע מאות חמישים אלף למיליון נפש במספרים
מוחלטים .מחקר זה ודומים לו שנעשו באותה התקופה ,ביטאו את השקעת המאמץ הגדול
בניסיון להגיע לנתונים אשר ישרתו את קובעי המדיניות וישפכו אור על היקפה של החברה
החרדית .במהלך הזמן הסתבר ,כי הבעיה העיקרית שהתגלתה אינה בנתונים ,אלה בקושי
להגיע להגדרה מדויקת של המושג "חרדי" ,שמקורו בגבולות המעורפלים של המושג ובזהות
החרדית .לאחרונה שונה המספר הרשמי להיקף של  332,222אזרחים חרדים .כך ,או כך,
הפערים בנתונים נשארו בין מאה חמישים למאתיים אלף נפש בין ההגדרות המצמצמות
למרחיבות.
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במקביל למחקרים שנערכו על ידי הלמ"ס ,צמח סוג נתונים נוסף מתוך השערות שנעשו במסגרת
עבודות של יחידות מטה ממשלתיות ,בתוכם בנק ישראל ,המועצה לתכנון כוח אדם בתמ"ת,
המועצה הכלכלית לאומית ,משרד החינוך ועוד .נתונים אלו מציגים תמונה מגוונת המותירה
פערים של אחוז עד שניים מתוך האוכלוסייה החרדית בהיקף של עשרות אלפי משקי בית
במספרים מוחלטים.

על מנת להמחיש את הקושי בהינתן הנתונים הנוגעים לחינוך ,ניתן לציין כי ב"אגף המוכר שאינו
רשמי -חרדים" ,מצויים לצד המוסדות החרדיים אף מוסדות חרד"לים (חרדים לאומיים) ,אשר
תלמידיהם ניגשים לבחינות בגרות .מנגד ,תלמידים חרדיים רבים ,בתוכם בנות חסידות ויז'ניץ,
רוב הבנים בחב"ד ושלוש המסגרות של הישיבות התיכוניות החרדיות נמנים על החינוך
הממלכתי דתי אף שחלק ארי מן התלמידים חרדים בזהותם וסגנון חייהם.
לצד אלו ,ניתן לעיתים למצוא במסגרות החינוך החרדיים מוסדות בהנהלה חרדית כאשר
התלמידים נמנים על משפחות העולים המסורתיות כגון מוסדות "שובו ו"אור אבנר" .במקביל,
מערכת החינוך המקצועית החרדית במסגרת "עמלנו" ו"יד חרוצים" משרתות ,לכאורה ,נוער
חרדי בסיכון אולם מקיפות רוב תלמידים הנמנה על הקבוצה המסורתית .חלק מן התלמידים
בכיתות טכנולוגיות לנושרים ופרוייקטים של אגף שחר ,המופעלים על ידי רשתות כלליות יספרו
בחינוך הממלכתי הכללי כאילו היו חילוניים.
הניסיון להישען על הגדרה עצמית כחרדי ,יצר אף הוא מגוון של בעיות ביחס למסורתיים ובעלי
תשובה ,אשר חלקם יכולים להיתפס כחרדים על פי אורחות חייהם אך נמנעים מלהגדיר עצמם
ככאלו .מנגד ,אחרים המגדירים עצמם חרדיים אך אינם מקפידים על אורחות החיים וסגנון החיים
החרדי המובהק ושולחים את ילדיהם למערכת החינוך הממלכתית דתית.
ההדיינות הנמשכת ביחס לשירות האזרחי -לאומי של החרדים ,לצד הדיון על גיוסם לצבא והסדר
תורתו אומנתו ,יוצרים מסד נתונים נוסף .מסד נתונים זה נחשב לבעייתי מאד עקב בעיות רישום
קשות בעולם הישיבות ועבודה בלתי פורמלית של מי שרשומים כתלמידי ישיבות .ככלל ,ההנחה

][303

Agora Policyאגורא מדיניות

המקובלת בקרב חוקרים היא כי מערך הרישום של משרד הדתות ותחום התמיכה בישיבות אינו
משרת את הצורך להבין את ההיקפים הדמוגרפיים של המגזר החרדי.
מקור נוסף של נתונים ,אשר ניסה לתת מענה לסוגית היקף החברה החרדית ,הוא המחקר
האקדמי .מאז שנות השבעים ניסו מחקרים אקדמיים להגדיר את היקפה של החברה החרדית
במונחים של הצבעה לכנסת ,היקף התלמידים הרשומים באגף "החינוך המוכר שאינו רשמי"
במשרד החינוך ומאפיינים של אזור מגורים .התמהיל של שיטות הערכה מסוג זה הביא לתוצאות
לא מדויקות אשר אינן מעודכנות נוכח הגידול האבסולוטי בחברה החרדית ,השינויים בילודה
ובפריסה הגאוגרפית.
הניסיון המקיף הראשון להגדיר מיהו חרדי ,בדמותו של "ד"וח גוטמן" ,נשען באופן בלעדי על
הגדרה עצמית במסגרת שאלון אשר התייחס להתנהגויות ,שמירת מצוות ועמדות במגוון סוגיות
הנוגעות לדת ומדינה .דו"ח גוטמן הראשון הוגש בשנת  ,3662השני ב 0222-ואילו השלישי
נערך בימים אלו .דו"ח גוטמן מעריך את המגזר החרדי בהיקפים שבין  32-30אחוז .אולם מקובל
לחשוב כי הדו" ח סובל מחריגות הנובעות מאופי השאלון שלא הצליח לבודד קבוצות משנה
חרדיות.
נתונים חלקיים של מערכת החינוך ובעיקר של היקפי התעסוקה הצטברו במשרדי החינוך
והתמ"ת .משרדים אלו מעריכים את גודל המגזר החרדי בלמעלה משמונה אחוזים ,המהווים
כשבע מאות חמישים אלף נפש (עד גיל  ,)33ואת היקף הילדים בין גילאי  1-33בכ,133,222-
שהם כרבע מכלל הילדים היהודים עד גיל  .33בדיקה של חברת "אגורא מדיניות" המתבצע
עבור משרד החינוך זיהה כי רבע מהילדים במערכת החינוך הם חרדים ,ובגני הילדים למעלה מ-
 12%נמנו על אוכלוסיה זו בקיץ  .0233הפיזור הגאוגרפי גבוה מהמקובל לחשוב.
חלק מהנתונים ביחס לאוכלוסייה החרדית נשענים על הערכות גסות המשרתות את השיח
הפוליטי .הערכות אלו מציגות תרחישים קיצוניים שאינם רגישים לשינויים פוטנציאלים
המתרחשים בחברה החרדית .מעבר לבעיות הכרוכות באיסוף הנתונים ,עצם הקטגוריה "חרדי"
באה משדה הזהות ,אשר גבולותיו מעורפלים מבעבר.
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המושג חרדי מסמל בעיקרו הלוך רוח כלפי המודרנה ואסטרטגיה לקיום יהודי-הלכתי
אורתודוכסי בעולם משתנה .מאחר ומדובר באתוס וזהות אשר מקבלים ביטויים מוסדיים,
ארגוניים ופוליטיים ,ולא להיפך ,הרי שההשתייכות למגזר זה היא וולונטרית במהותה,
רגשית ועל כן קשה להגדרה סוציולוגית דמוגרפית מובהקת.
ערים ושכונות חרדיות חדשות
ההקמה של שכונות וערים חרדיות חדשות מאפשרת כינון מערכות חינוך עירוני מתוכננות,
מלכתחילה ,במתכונת מתאימה .יש לשתף את מפקחי המחוז בהקמה של ריכוזים אלה וללמוד
את הלקחים של הערים החדשות על מנת להפוך את המערכת ציבורית ככל הניתן .העיר חריש,
והיישובים החרדיים העתיידים לקום ,מהווים התנסות בה מדיניות רישוי חכמה והקצאת קרקע
בשליטת הרשות תאפשר גיבושה של מסגרת יעילה ,בלתי מפלה וכלל חרדית .גדול הדור הביע
בפני פרנסי העיר ומתכנניה את שאיפתו ליצירת דגם כזה בחריש אולם מתבקשת עמידה תקיפה
של משרד החינוך מול בעלי אינטרסים ועמותות ,שימוש במדיניות רישוי נחושה ,בניית מחלקת
חינוך עירונית איכותית ותכנון מתאים.
הצעדים הבאים :הקמת צוות תכנון יישובים חדשים ,בניהול מפקחים מן החינוך המוכר שאינו
רשמי אשר מתאמים עמדות עם גורמי הרישוי והבינוי ומקיימים מו"מ מקצועי עם פרנסי הערים
החרדיות והריכוזים החרדיים בחזקת "ציון בתכנון תפדה".
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נספח  -0זרמים בחברה החרדית -הגבולות הרכים של הזהות והשונות (נספח לפי בקשת המדען
הראשי של משרד החינוך).

הזהויות בחברה החרדית מורכבות ועשירות הרבה יותר מן החלוקות הגסות למספר קבוצות .כל
זרם מתאר מסורת וניואנסים אשר מבטאים מנהגים שונים ואוריינטציות מגוונות כלפי הסביבה.
בכדי להקל על הקורא נתבקשו מחברי מסמך זה לאפיין את הקבוצות בצורה כללית אף
שהחרדים עשירים יותר מן הקטיגוריות הבאות לתאר אותם.
החרדים נוהגים להציג את החברה החרדית במונחים של מספר קבוצות ליבה אשר נמצאות
בחפיפה חלקית .קבוצת הליבה הראשונה מונה את הקבוצה הליטאית ,אשר נשענת על
המורשת ,האתוס וצורות החיים של מתנגדי החסידות בליטא של ראשית המאה ה .36-הזהות
הליטאית מאורגנת סביב עולם הישיבות ,כאשר יש הבדלים גדולים בסגנון ובהשקפה בין מסגרות
ישיבתיות ליטאיות שונות .רוב הליטאים אינם צאצאי היהדות החרדית הליטאית של ערב מלחמת
העולם השנייה אלא מגוון קבוצות חברתיות לא חסידיות או חסידיות לשעבר.
הקבוצה השנייה ,מקיפה את החסידיות השונות החל בגדולות בנוסח גור ,בעלז ,וויז'ניץ ,דרך
הקטנות יותר בתוכן צאנז ,ערלוי וקרעטש'ניף כמו גם סטרקוב ,נדבורנה ,בויאן ,סלונים וקרלין
לגווניה .במקביל פועלות חסידויות מקומיות נוספות אשר שונות מאוד ברמות המיסוד בהשוואה
לגדולות .בנוסף לאלו ,ניתן לציין את חב"ד שאיננה נחשבת לחסידות במובן המסורתי אלא מהווה
חסידות עם מעין מאפייני "מסדר".
חלוקה נוספת ,אשר איננה חופפת להפרדה בין החסידים והליטאים ,נקשרת בהבחנה בין
קבוצות שמקורן בעלייה של תקופת המנדט ושנות המדינה הראשונות לבין אלו המכונים
"ירושלמערים" .קבוצה זו מקיפה את צאצאי החרדים שישבו בירושלים בתקופת הישוב הישן.
הזיהוי של קבוצה זו מבוסס על התקשרות ארגונית לישוב הישן ולייצוגים פוליטיים -חינוכיים
מאוחרים של הקבוצה .בקוטב הקנאי במונחים פוליטיים מצוייה 'העדה החרדית' עם גבולות
מטושטשים למסגרות שמרניות אשר השתייכו אליה בעבר.
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"העיידה" מונה כחמישה עשר אלף איש בגרעין הקשה וכארבעים אלף במעגל הרחב ביותר.
נאמני העדה ,מעבר להשתייכות המשפחתית קהילתית ,נשמעים להוראות בד"צ העדה החרדית.
חברי העדה החרדית ,מקבלים את עקרונות ההתנגדות ההשקפתית למדינת ישראל והציונות
ושולחים את ילדיהם למוסדות חינוך המזוהים עמה .העדה החרדית מצויה בקשרים כלכליים,
חברתיים והשקפתיים ענפים עם השלוחות של הקנאים בקרב חסידי סאטמר ושלוחותיה בניו-
יורק ,לונדון ואנטוורפן .מעבר לסיוע המתקבל מחו"ל מהווה מערך הכשרות של העדה החרדית
את מקור ההכנסה העיקרי לחבריה.
מקורותיה של החרדיות הספרדית נעוצה בתגובתם של יהודי ארצות האיסלאם למודרנה במאה
התשע עשרה ממנה צמחו קבוצות מסתגרות ומתגוננות בארצות האסלאם .חלק מקרב קבוצה
שמרנית זו עלה בזמן הישוב הישן וזוהה עם מספר מוסדות חינוך ובתי כנסת שכונתיים –
קהילתיים  -משפחתיים .אחרים הגיעו בראשית המנדט והתארגנו סביב ישיבת 'פורת יוסף'
ומבשריה .קבוצה מתוך אותם חרדים ספרדים הגיעו להתמזגות כמעט מלאה עם החרדיות
הליטאית באמצעות קשרים חינוכיים חברתיים .תהליך סמוי זה ,התרחש בא"י ,במרוקו ופרס
ערב מלחמת העולם הראשונה .שיאו במאמץ הליטאי – חב"די שהושקע במה שנתפס כהצלת
יהודי המזרח מהמודרנה והציונות לאחר השואה.
מקור שלישי לקיומה של חרדיות מזרחית ,מאוחר יותר ,כרוך בהקמתה של תנועת ש"ס לפני
שנות דור .החרדים הספרדים ,מזוהים ,בין השאר ,עם קבוצה גדולה של מתחזקים ובעלי
תשובה .בקבוצה זו ניתן למצוא את מי שאימצו אורחות חיים חרדים סביב מוסדות תנועת ש"ס
בעוד אחרים התמזגו בצורה משובשת למסגרות החברה החרדית האשכנזית .האחרונים ,אשר
לרוב עברו את תהליך ההתחרדות כיחידים סובלים לעיתים קרובות מבעיות הסתגלות וקבלה
בתהליך השתלבותם כחרדים .שתי חסידויות ,חב"ד וברסלב ,משום מאפיינים ייחודיים
וקריטריונים אמוניים המדגישים סגנון חיים כזהות ,קלטו חרדים ומתחזקים מזרחיים.
החל משלהי שנות השישים הצטרפו לגדרי החברה החרדית עולים אנגלו-סקסיים כחלק מעולם
חרדי המחבר פזורה ומרכז .חלקם הגיעו על רקע של מדינת הרווחה הישראלית ,אחרים מתוך
מניעים דתיים וחינוכיים .קבוצה זו מביאה עימה ערכים חדשים לחברה החרדית ביחס למעמד
האישה ,לציונות וכלל ישראל ,מקצועות חדשים ,יזמות עסקית ,תרבות פנאי וצריכה חדשה .לצד
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עליתן של משפחות ארצה ,גברה מאד הנטייה לשלוח צעירים לשנה של לימודים והתחזקות.
צעירים אלה נמצאים במעבר רגיש לחיי בגרות או לקראת כניסה למסגרת תעסוקתית בחו"ל.
צעירים אלו המכונים "חוצניקים" היוו סוכני שינוי משמעותיים בקרב הנוער החרדי ועולם
הישיבות.
תנועת התשובה החרדית התפתחה מיד לאחר מלחמת ששת הימים מתוך ישיבות שהוקמו עבור
צעירים אנגלוסקסים שהגיעו לארץ מתוך התסיסה התרבותית הגדולה של מהפכת הסטודנטים
וערכי שנות השישים בארה"ב .חלק מן הצעירים האלו חיפשו את דרכם בישראל ומצאו את
מקומם בישיבות מסוג "אור שמח" ו"אש התורה" .מלחמת יום כיפור הביאה ל'התייבשות' במאגר
הצעירים המגיעים לארץ מחו"ל אולם יצרה כר פעולה חדש בקרב האליטות מחפשות הדרך
בעקבות המלחמה.
המנגנון של טיפול במחפשי דרך בעלי תשובה הפך לתנועה רחבה שחלק מאפיקיה פנו לעולים
יוצאי אסיה-אפריקה ,למחפשי רוחניות ,לעבריינים ולקבוצות שוליים .בהקשר זה יש לציין כי חלק
מתנועת התשובה התמזג לתוך המופע הניאו ברסלבי ,אשר מבטא שיטה חסידית ,אשכנזית
רדיקלית ,שאומצה ברובה על ידי עולי אסיה-אפריקה .שני זרמים רדיקרלים הדגישו מרכיבים
שונים של חרדיות .האחד ברוח הרב ברלנד שהתחנך בתנועת 'המזרחי' ויצר סינתזה לאומנית
ברסלבית ,ואילו השנייה כיתתית ומסתגרת יותר הנקשרת ברב שיק .אלו גם אלו מהווים אתגר
למערכות הרווחה ואכיפת החוק.

זהות חדשה שאינה חרדית במובהק ,לעת עתה ,נובעת מהלוך רוח המכונה חרד"לי .קבוצה זו
התבדלה במונחים רגשיים ופיזיים מהזרם הדתי-לאומי המתון ,ואימצה אורחות חיים חרדיים
במונחי חינוך ,שמירה על מצוות ,צניעות והשמעות לדעת תורה .יחד עם זאת ,החרד"לים שמרו
על התפיסה הציונית ממלכתית כמהות דתית משפטית ללא חיוב השותפות החברתית עם כלל
הציבור .הביטוי של הממלכתיות נקשר בשרות צבאי ,שמירה על החוק ועמדה תאולוגית מחייבת
ביחס לריבונות היהודית במדינת ישראל .בחלקים גדולים מן הציבור הדתי לאומי נתפסת
החרד"ליות כשיבוש של איזון בהקשר היחס לצניעות ,צורת לימוד המקרא ,לימודי חול ,שיטת
לימוד הבנים ,שירת נשים בתנועת הנוער,הפרדת בנים ובנות בבתי ספר .רבים במחנה הציוני
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דתי ובהנהלת החינוך הממלכתי דתי

עד כדי תופסים את החרד"לים כגורם כיתתי מפרק.

החברה החרדית רואה בהם נטע זר עקב האתוס השונה והאיזוטריות במונחי למדנות כאשר
חלק ממנהיגי החרד"לים אינם תלמידי חכמים מובהקים אלא מי שמתמחים בהשקפה ציונית
דתית בחזקת דת ציונית ופחות יהדות חרדית לאומית.
מתוך חלוקות המשנה הגסות הללו ניתן לראות את המורכבות הראשונית של החברה החרדית,
ממנה נובע הקושי ליצור קטגוריות מובהקות וחלוקות דיכוטומיות .ההקשר החינוכי של חלוקות
המשנה מורכב עוד יותר כאשר כל קבוצת משנה שואפת לייסד חינוך המשמר על הדגם הייחודי
אותו פיתחה ועליו היא מבוססת .כך ,אפילו בתוך כל זרם יש ציפיות ודגשים אחרים התורמים
לשונות העצומה המתקיימת במסגרת אתוס חרדי אחיד.
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ההכרח בהסדרת מעמד החינוך החרדי
מספר רב של גורמים הביא לשחיקה של דגם האוטונומיה החרדית המובהקת מן הדור הראשון
שלאחר חקיקת חוק חינוך ממלכתי .אי ההלימה בין דפוסי הניהול ,התקצוב והפיקוח של החינוך
העצמאי לבין תנאי משילות ממלכתיים החריפה נוכח מגוון התפתחויות בשנים האחרונות
ובתוכם:
 .3הגידול הדמוגראפי והפריסה הגיאוגרפית של המגזר החרדי.
 .0הניסיון של מעיין החינוך התורני כרשת חינוך חרדית מתוקצבת.
 .1השימוש של חילוניים ודתים לאומיים בתשתית החוקית של המוכר שאינו רשמי.
 .1הפיכת החינוך החרדי לסוגיה בכלכלה של שוק העבודה.
 .3היחלשות החינוך העצמאי כמתווך אפיקטיבי של צרכי הציבור החרדי .
 .5המעורבות הגוברת של בתי המשפט במערכת החינוך.
 .7הפסילה של דגמי התקצוב הסקטוריאלי המובהק.
 .3המתח החילוני – חרדי .
 .6ההתפוגגות הגוברת של לימודי החול בחינוך הבנים.
 .32גילויים של אי לגאליזם ושחיתות במפגש של מנהלי המוסדות עם פעולתה של המדינה.
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מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
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][312

Agora Policyאגורא מדיניות
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כהנר ,ל " ,)0223( .תהליכי התפרסותה של החברה החרדית בחיפה" ,יורם בר-גל ומשה
ענבר (עורכים)  ,מאזור לסביבה - ,ארבעים שנות מחקר גיאוגרפי באוניברסיטת חיפה ,חיפה:
החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה.
כהנר ,ל" ,)0226 ( .התפתחות המבנה המרחבי וההיררכי של האוכלוסייה החרדית
בישראל" ,יורם בר-גל ומשה ענבר (עורכים) ,עבודת דוקטור ,הפקולטה למדעי החברה,
אוניברסיטת חיפה.
כץ ,י" )3637( .מסורת ומשבר" ירושלים :מוסד ביאליק
כץ ,י )3676( .לאומיות יהודית ,ספריה ציונית.
משאבים , )3631( ,כתבי רבי משה בלוי  ,ירושלים.
לאו ,ב .)0223( ,ממרן עד מרן :משנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף  ,תל אביב :ידיעות
אחרונות.
לופו ,י'. )0221(.האם תחזיר ש''ס עורה ליושנה?",ירושלים:מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות,
.19
לופו,י'" .)0221( ,מפנה בחברה חרדית :הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים" ירושלים:מכון
פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
לופו ,י' ".)0221( ,ש''ס דליטא :השתלטות הליטאית על בני תורה ממרוקו" תל אביב :קיבוץ
המאוחד.
לופו ,י'" .)0227 (,התנגדות החרדית לישיבות תיכוניות חרדיות" ירושלים :מכון פלורסהיימר
למחקרי מדיניות.
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לוי ש .חנה ,ל .וכ"ץ ,א .)3661( .אמונות שמירת מצוות ויחסים חברתיים בקרב היהודים
בישראל ,ירושלים  :מכון גוטמן למחקר חברתי שימושי.
לוי ש .חנה ,ל , .וכ"ץ ,א ,)0220( .יהודים ישראלים :דיוקן – מחקר עומק ,ירושלים :המכון
הישראלי לדמוקרטיה וקרן אבי חי.
לורברבוים ,מ .)0223 (.פוליטיקה וגבולות ההלכה ,ירושלים  :מכון שלום הרטמן .
ליאון ,נ, )0232( ,חרדיות רכה ,יד בן צבי.
ליאון ,נ )0226( .חרדיות רכה  :התחדשות דתית ביהדות המזרחית  ,ירושלים  :יד יצחק בן
צבי.
לוריניץ ,ש' ,)0225( ,במחיצתם של גדולי התורה ,א ,ירושלים :הוצאת המחבר.
מינץ,ב'  . )3616( ,רבנו זצ"ל מגור ,תל אביב  :שערים.
סבירסקי,ש' ,א' קונור וי' יחזקאל . )3663(,תקציבים ממשלתיים למגזר היהודי החרדי ,תל
אביב :מרכז אדווה
סורסקי  ,א' ,)3631( ,החזון איש בדורותיו ,בני ברק,
סורסקי,א" , )3631( .החזון אי''ש בדורותיו .תולדות רבינו הגאון החסיד האמיתי רבי אברהם
ישעיה קרליץ זצוק''ל" (בני ברק :יד החזון איש)
סורסקי ,א (, )3631החזון אי"ש בדורותיו ,יד החזון אי"ש ,בני ברק , ,עמוד רצה  .בגרסא מעט
אחרת הופיע בדגלנו ובקונטרס ילקוט דעת תורה.
סורסקי ,א , )3655( ,החינוך התורתי ,אור החיים ,בני ברק.
סורסקי ,א .)3655( ,תולדות החינוך התורתי בתקופה החדשה ,בני ברק  :אור החיים.
פונד ,י' , )3663( ,פירוד או השתתפות  ,ירושלים  :מאגנס
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פלדמן ,ע'" . )0227( ,אתניות ,פוליטיקה וחינוך :עשור ראשון לחינוך העצמאי ,"2953-2963
דור לדור .
פלדמן ,ע'" . )0225 (,הקמת תנועת ש"ס :מטרות ודרכי פעולה"  ,אביעזר רביצקי (עורך) ,
ש"ס  :היביטים תרבותיים ורעיוניים ,תל אביב  :עם עובד ומרכז יצחק רבין לחקר ישראל ,עמ'
.111-123
פרגאר ,מ' .)3616( ,שרה שנירר ,אם בישראל  :סיפור מחיי מייסדת תנועת בית יעקב,
ירושלים  :מרכז בית יעקב.
פרוש ,מ  ' ,)3652 (,בית יעקב ' והישיבות" ,ספר היובל ה 05 -של בית הספר התיכון
והסמינר למורות וגננות "בית יעקב" בתל אביב ,תרצ"ו-תשכ"א ,תל אביב  :בית הספר התיכון
והסמינר לגננות ומורות בית יעקב ,עמ' .51-50
פרידמן ,מ" ,)3662( .מדינת ישראל כדילמה דתית" ,אלפיים ,קובץ 1
פרידמן מ( .אטקס ,ע עורך) (" ,)0227על הניסים-פריחתו של 'עולם התורה' (ישיבות וכוללים
בישראל) .הוצאת מרכז זלמן שזר ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
פרידמן ,מ" )0223( .ואלה תולדות הסטטוס קוו :דת ומדינה בישראל -47-79המעבר מיישוב
למדינה" שבת אחים-יחסי דתיים-חילונים:עמדות ,הצעות ואמונות .עורך:אורי דרומי.
ירושלים :המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרידמן,י .שאול-מנע,נ .פוגל,נ .רומנוב,ד .עמדי,ד ,פלדמן ,מ ,סחייק ,ר ,שיפריס ,ג .פורטנוי,
ח" ,)0232(,שיטות מדידה ואמידת גודלה של האוכלוסייה החרדית בישראל" ,הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה .
צמרת צ' ,)3661( ,ימי כור ההיתוך  ,באר שבע :אוניברסיטת בן גוריון.

][316

Agora Policyאגורא מדיניות

צמרת צ'  , )3667( ,עלי גשר צר ,אוניברסיטת בן גוריון  ,ירושלים עמודים  :12-07פרידמן ,
החברה החרדית עמוד  35בנימין שרנצ'סקי " ,)3666( ,החינוך החרדי -מורשת סיני בדורנו"
בתוך  " :יובל למערכת החינוך בישראל" ,משרד הבטחון  ,ירושלים ,עמודים .3217-3233
קול חוצב (,ללא תאריך,הופץ  - )3666רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון זצ"ל ,דעת תורה,
ירושלים.
קול ,ש' , )3656( ,אחד בדורו – קורות חייו ומאבקו של ר' יוסף שלמה כהנמן  ,ת"א.
קפלן ,ק' , )0227( ,בסוד השיח החרדי ,ירושלים :מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל.
קפלן ,ק " ,) 0227( ,חקר החברה החרדית בישראל :מאפיינים ,הישגים ואתגרים".
קרליץ  ,א ,י' .)3636( ,קבץ אגרות ,בני ברק  :ש' גריינימן.
רוזנטל ,ש" ,)3673( .משואה לדור .מרן הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"למרא דאתרא
דירושלם .פרקי חייו ומשנתו"  ,ירושלים:מכון הרב פראנק
רבי וסרמן ,א" )3633( .עקבתה דמשיחא" בני ברק" :נצח".
רביצקי ,א" ) 0221 ( .האם תיתכן מדינת הלכה? הפרדוקס של התיאוקרטיה היהודית"
ירושלים :המכון הישראלי לדמוקרטיה
שוורץ ,י , )3677( ,מהפכת חינוך הבנות בדורנו  :תולדותיה ופועלה של מרת שרה שנירר,
ירושלים  :המוסד לעידוד לימוד התורה.
שטדלר ,נ " )0221( ,להתפרנס או לחכות לנס  :המלכוד החרדי והשתקפותו ביחסי תורה
ועבודה"  ,עמנואל סיון וקימי קפלן (עורכים )  ,בתוך חרדים ישראלים  :השתלבות בלא טמיעה?
 ,ירושלים ותל אביב  :הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים ,עמ' .33-10
שיפר,ו' .)0222( ,מערכת החינוך החרדי בישראל -תקצוב ,פיקוח ובקרה ,ירושלים :מכון
פלורסהיימר למחקרי מדיניות  ,פרסום מס' .7\1
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שך ,אלעזר מ' .)3637-3663( ,מכתבים ומאמרים ,א-ו  ,בני ברק[ :חמו"ל].
שך ,א"מ  , )3637-3667( ,מכתבים ומאמרים  ,בני ברק ,כרכים א -ו .
שלג ,י' . )0222( ,הדתיים החדשים – מבט עכשווי על החברה הדתית בישראל,
ירושלים:כתר.
שליף ,י' ,וילנר מ' " . )0227( ,הקמת שפ"ח במגזר החרדי והפעלתו" גבריאל וייל (עורך)
בתוך פסיכולוגיה חינוכית בחברה רב תרבותית  ,ירושלים  :משרד החינוך  ,עמ' .03-33
שפיגל ,א'",)0233(,ותלמוד תורה כנגד כולם"-חינוך חרדי לבנים בירושלים" ,מכון ירושלים
לחקר ישראל.
(" )0220החזון איש  :הלכה ,אמונה וחברה בפסקיו הבולטים בארץ ישראל ( תרצ"ג
תשי"ד)" ,עבודת דוקטור ,הפקולטה למדעי הרוח ,האוניברסיטה העברית בירושלים.

מהעיתונות
כץ,י'" . 0232,ראש הישיבה לראש העיר" :תפקידך ניתן לך מן השמים" סיכור תמונות
בלעדיות" ,בחדרי חדרים23.26.0232 ,
גרין,י'" .0226 ,ישראל חדשה :כל ילד שלישי מקבל חינוך חרדי" החדרי חדרים02.23.0226 ,
ניסני,ב'" .0226 ,בעשור האחרון גדל החינוך החרדי ביותר מ  ,"32%כיכר השבת12.23.0226 ,
גליק ,א' " .0232 ,שואבים תקציבים :אחרי הביטחון-חינוך" ,בחדרי חדרים 36.32.0232
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אדמקר,י' " .0232,עשרות הורים ברמלה נאבקו :רוצים חינוך חרדי לילדים!" ,בחדרי חדרים,
02.23.0232
כהנא ,ב'" .0227,מדוע חילונים מעדיפים דווקא חינוך חרדי?" ,בחדרי חדרים 23.26.0227
אדמקר ,י'" .0232,כך נראים לימודי הליבה במגזר החילוני:נשיא המדינה? בחדרי חדרים
01.32.0232
מאמר מערכת" .0232,זה מול זה  32הבדלים בין הילד החרדי לילד חילוני" ,כיכר השבת
23.23.0232
מאמר מערכת" .0232 ,הרב נוי גרשל במכתב אישי:רוצים ליבה? יש לנו תנאים" ,כיכר השבת
30.23.0232
הלוי,א'" .0233,מכון לב:מאות חרדים לומדים הנדסה" ,כיכר השבת 01.23.0233
קציר,א'" .0233,בעיות החינוך בישראל? בגלל החרדים" ,כיכר השבת 21.23.33
מאמר מערכת" .0232 ,מאיר שלו :יש לנו עוד הרבה מה ללמוד מהחינוך החרדי" ,כיכר השבת
37.27.0232
שברץ ,מ'" .0226 ,תוכנית הליבה? חילונים תחילה ",כיכר השבת 13.30.0226
הלוי ,א' ".0232,הגר''ע יוסף" :הילד בבית הספר הממלכתי? יצא גם כן טיפש" ,כיכר השבת
23.23.0232
בורט ,ח'" .0232,חשיפה:סטודנטים חרדיים נגד לימודי הליבה" ,כיכר השבת 33.27.32
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מור ,מ'" .0232,ליבה -השקר של החינוך החילוני" ,כיכר השבת 07.32.0232
מירוני ,ש' ".0223,אושר בטרומית :חינוך דתילוני" ,בחדרי חדרים 07.21.0223
נחשוני ,י'" .0232,אצלינו הליבה היא "על תגנוב" ,כיכר השבת 01.23.0232
אמיתי ,א'" .0232,מוסדות חרדים במצב קטסטרופלי" ,בחדרי חדרים33.23.0226 ,
כהן ,ד' .0232,רוע גזר דינינו :קיצוצי ענק למוסדות החרדים ,כיכר השבת 20.26.0232
גליק ,א'" .0232,סער :מי שמקבל  322%תקציב ,יאלץ ללמוד  322%ליבה ",כיכר השבת
30.32.0232
הלוי ,א'" .0232,אויב חדש לחרדים ,כינוס חירום בעקבות גדעון סער" ,כיכר השבת
37.32.0232
רוט ,ש'" .0233,מפתיע :משרד החינוך בעד מוסדות הפטר" ,בחדרי חדרים 01.23.0233
ניסני ,ב'" .0233,רוחות חדשות במשרד החינוך :לדחות עתירת הרפורמים" ,כיכר השבת
03.20.0233
רוט ,ש'" .0232,מכה חזקה למשרד החינוך :יתקשה לחסום בתי ספר פרטיים" ,בחדרי חדרים
31.33.0232
אדמקר,י'" .0223,ראש העיר רוצה חינוך מעורב .התושבים יוצאים למאבק ",בחדרי חדרים
32.23.0223
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כתבת כיכר השבת" .0232,ירושלים :מסגרת חדשה לנערות ללא מסגרת" ,כיכר השבת
03.27.0232
פוקס ,י'" .0232,מרתק :איך מתמודדים עם נוער נושר" ,כיכר בשבת 35.30.0232
הלפרין ,א'" .0232,בביתר שינו כיוון :אולם משחקים לנוער נושר" ,בחדרי חדרים 02.23.0232
אדמקר ,י'" .0232,בני ברק סוערת תושבים ורבנים נגד הקמת פנימייה לבנות חרדיות":זה יביא
מכשולות" ,בחדרי חדרים 33.23.0232
ברמן ,נ'" .0226,הילד סולק מן החיידר .למי אני פונה?" ,כיכר השבת 05.33.0226
מאמר מערכת" .0226 ,ליצמן :גם לחינוך מיוחד החרדי יש במה להתגאות" ,כיכר השבת
12.23.0226
"מאות ילדים למדו שהם יכולים" ,כיכר השבת 20.23.0226
שרעבי ,י'" .0226,מכון אחיה מציג :גנים שפתיים חדשים" ,כיכר שבת 01.26.0226
שרעבי ,י' " .0226 ,אחיה חנך באלעד קורס תלת שנתי" ,כיכר השבת 33.33.0226
רוט ,ש'" .0233,האב האמיץ זעק בשידור חי :יש אפליה! והח''כים היו על סף דמעה" ,בחדרי
חדרים 33.32.0233
רוט ,ש'" .0233,אפלייה בסמינרים .בכי וסיפורים קורעים לב בדיון מיוחד של ועדת החינוך
בכנסת" ,בחדרי חדרים 33.23.0233
זייס ,י'" .0232 ,פרקליטות :ינקטו הליכים נגד שובתות בעמנואל" ,כיכר השבת 23.20.32
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שוורץ ,מ'" .0232,רבה של עמנואל על פסיקת בג''ץ" :הם שונאי חרדים"" ,כיכר השבת
33.21.0232
בורט ,ח'" .0232 ,פרשת עמנואל :חינוך עצמאי שוקל את בה''ס" ,כיכר השבת 02.23.0232
כהן ,ד'" .0232,זה יותר חמור מעמנואל ,נפעל בכל האמצעים שלנו" ,כיכר השבת 27.32.0232
אדמקר ,י'" .0232,יום הדין של בנות הסמינרים מתקרב .ההורים מדברים .מיוחד" ,בחדרי
חדרים 12.33.0232
אלריך ,נ'" .0232,המדינה במסמך רשמי -פרשת עמנואל' -רקע דתי'" ,כיכר השבת
03.33.0232
רוט ,ש'" .0232,אפליית הסמינרים" -ועדת הרבנים לחינוך" מתכנסת" ,בחדרי חדרים
25.23.0232
אדמקר ,י'" .0226,פרשת עמנואל  :0בנות לומדות במכולת קירור ,מבנה ריק עבר לגן פרטי.
חשיפה" ,בחדרי חדרים 31.26.0226
גבאי ,י'" .0233,תלמוד-תורה חרדי לא קיבל תלמיד מסורתי? שופטת "זכותו" ,כיכר השבת
20.20.33
ניסני ,ב' " .0232,מגבלה בישיבת 'חברון' 02% :ספרדים בלבד" ,כיכר השבת 25.32.32
אדמקר ,י'" .0232,מתקפה משולבת :תחקיר שטנה והצעת חוק" ,בחקרי חדרים 32.27.0232
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כהן ,י'" .0233,סערה הבאה? יוזמת חינוך פרטית צפויה לגרור התנגדות חרדית" ,בחדרי חדרים
32.23.0233
אדמקר ,י'" .0232,מועצת חכמי התורה תדון על הליבה במוסדות החינוך"31.27.0232 ,
גלאי ,י' ".0233 ,תואר ללא לימודי הליב''ה? מסתבר שאפשר" ,בחדרי חדרים 21.23.0233
לס ,ח'" .0226,החל מהיום בניר עציון :ועדת חינוך" ,כיכר השבת 32.33.0226
אטינגר ,י'" .0227 ,משרד החינוך יתערב במיון התלמידים בחינוך החרדי" הארץ,
אטינגר ,י'" .0223 ,האם המבחן האחיד לתלמידות אשכנזיות ומזרחיות ימנע אפליה במוסדות
החינוך?" הארץ33.23.23 ,
אטינגר ,י'" .0232 ,הצעת פשרה :הליך קבלה שוויוני ל"מגמה חסידית " בעמנואל" הארץ,
06.21.02
מדזיני ,ר'".0226 ,גם יהדות התורה בפנים -עם סידור לכל ח''כ"13.21.0226,
אטינגר ,י'" .0232 ,ארץ השמש העולה :האופוזיציה החרדית לשלטון העסקים והחצרות קמה
בבית השמש" הארץ07.23.0232 ,
אילן ,ש'" .0223 ,מחטף בכנסת :הישיבות הקטנות יקבלו פטור מלימודי ליבה" הארץ,
01.27.0223
בן חיים ,א'" .0227 ,משרד החינוך נאבק באפליית ספרדים בחינוך החרדי" מעריב,
21.25.0227
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גולן ,א'" .0225 ,פגיעה בגישה הממלכתית" הארץ07.30.0225 ,
גליקמן ,ע'" .0232 ,עתירה לבג''ץ :לחייב לימודי ליבה אצל כל החרדים"25.23.0232 ,
אטינגר,י" .כמה חרדים חיים בישראל? תלוי איזה סטטיסטיקאי שואלים" ,הארץ 03.21.0233
וייס ,א'" .0220 ,בג''ץ הורה לעקב כספים למוסדות מעיין החינוך התורני
בירושלים"23.23.0220,
וילנאי ,א'" .0220 ,הרבנות באשקלון מהלכת אימים על המתגיירים" ,הארץ31.30.0226 ,
זרחיה ,צ'" .0225 ,תקציב המדינה  0225יאושר היום סופית :שר באוצר הירשזון יעביר ליהדות
התורה  062מיליון ש' תמורת הימנעותה בהצבעות" ,הארץ27.25.0225 ,
זרחיה ,צ'" .0223 ,האוצר מקצה  023מ' ש' לישיבות ולשטחים בשל לחצי הח''כים" ,הארץ,
32.30.0223
סלע ,נ' וא' מרנדה" .0223 ,מוסדות החינוך יתוקצבו גם בלי הליבה"01.27.0223 ,
קשתי ,א'" .0226 ,ישראל  :0226כל ילד שלישי לומד במסגרת חינוך חרדית" ,הארץ,
36.23.0226
שלח ,ע'" .0227 ,צרת החינוך"20.25.0227 ,
לביא ,צ'" .0227 ,מה בין החוק נהרי לבחירת פרס"33.25.0227 ,
מרסיאנו ,א'" .0225 ,יהדות התורה :לעגן תקצוב החינוך החרדי בחוק"32.21.0225 ,
מורן זליקוביצ' ,י'0226,א" .לא מלמדים ליבה? שר החינוך ישלח איומי סרק"31.27.0226 ,
][324

Agora Policyאגורא מדיניות

פסקי דין
ע''א  3610560פלוני נ' אלמוני ,פ''ד מח ()3661( 317)1
ע''א פלוני קטין נ' פלוני  ,פ''ד מט()3663( 003)3
בג''ץ  51063ג'בארין נ' שר החינוך ,פ''ד מח()3661( 363)3
בג''ץ  5511561יקותיאלי נ' השר לענייני דתות ,פ''ד מט()3663( 13)3
בג''ץ  3237563יקותיאלי נ' השר לענייני הדתות ,פ''ד מט()3663( 13 )3
בג''ץ  3331563עמותת "שוחרי גיל''ת'' נ' שר החינוך התרבות ,פ''ד נ ()3665( 0 )1
בג''ץ  3356565הסתדרות הנוער העובד והלומד נ שר החינוך ,פ''ד נב()3663( 367 )3
ע''פ  3001567מדינת ישראל נ' שדה אור ,פ''ד נב ()3663( 171 )1
בג''ץ  3007567דוד נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים ,פ''ד נה()3663( 131)3
בג''ץ  3033567מרשל נ' שר החינוך והתרבות ,פורסם בנבו ()3667
בג''ץ  3062567עזרא נ' השר לענייני דתות ,פ''ד נא ()3667( 132)3
בג''ץ  7173567מועצת תנועת הנוער נ' שר החינוך ,פ''ד נב()3663( 111)1
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בג''ץ  3113563התנועה המסורתית נ השר לענייני דתות ,פ''ד נ''ג )3666( 117 3
בג''ץ  0733566פריצקי נ' שר החינוך והתרבות ()0222
בג''ץ  3117566רשת גני חב''ד בארץ הקודש נ' שר החינוך ,פ''ד נד()0222( 56 )1
בג''ץ  3531522בית הספר הריאלי בחיפה נ' משרד החינוך ()0221
בג''ץ  3332520וולף נ' עיריית ירושלים ,פורסם בנבו ()0227
בג''ץ  3332520וולף נ' עיריית ירושלים ,החלטה מיום .31.21.0220
בג''ץ  3311523עיריית ביתר עלית נ' שרת החינוך והתרבות ()0223
בג''ץ  1323527המרכז לפלורליזם יהודי – התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' משרד החינוך.
בג''ץ  3257523עמותת "נוער כהלכה" נ' משרד החינוך ,החלטה מיום 27.21.0232
בג''ץ  3257523עמותת "נוער כהלכה" נ' משרד החינוך ,החלטה מיום 06.21.0232
בג''ץ  3257523עמותת "נוער כהלכה" נ' משרד החינוך ,החלטה מיום 37.23.0232
בג''ץ  3257523עמותת "נוער כהלכה" נ' משרד החינוך ,החלטה מיום 37.25.0232
בג''ץ  3257523עמותת "נוער כהלכה" נ' משרד החינוך ,החלטה מיום 33.25.0232
בג''ץ  3257523עמותת "נוער כהלכה" נ' משרד החינוך ,החלטה מיום 07.25.0232
בג''ץ  3257523עמותת "נוער כהלכה" נ' משרד החינוך ,החלטה מיום 31.26.0232
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כתב עתירה בבג''ץ  3257523עמותת ''נוער כהלכה'' נ' משרד החינוך ()0223
כתב עתירה בבג''ץ  1531532המרכז לפלורליזם יהודי -התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ'
משרד החינוך ()0232
כתב עתירה בבג''ץ  1730532אמנון רובינשטיין נ' משרד החינוך ()0232
תגובה מטעם העותרים לבקשה לעיכוב פסק דין בבג''ץ  3257523עמותת "הנוער כהלכה" נ'
משרד החינוך ()0226

חקיקה ,חוזרי מנכ''ל ונהלים
חוק לימוד חובה ,התש''ט3616 -
חוק חינוך ממלכתי ,תשי''ג3631-
חוק לימוד חובה (תיקון מס' ,)35התשמ''ד3631-
חוק יסודות התקציב ,תשמ''ה3633-
חוק חינוך מיוחד ,התשמ''ח3633-
חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה ,תשנ''ז3667-
חוק זכויות התלמיד ,תשס''א0222-
תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) ,תשי''ג3631-
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משרד החינוך0221 ,א .חוזר מנכ''ל חוזר מנכ''ל תשסד(35א) " ,1.3-00תכנית יסוד (ליבה)
לחינוך היסודי במדינת ישראל".
משרד החינוך0221 ,ב .חוזר מנכ''ל תשסג(325ג) "תקצוב מערכת החינוך היסודי -מעבר לתקן
דיפרנציאלי לתלמיד"
משרד החינוך" .0225 ,הנחיות בנושא קבלה ורישום תלמידים לבתי''ס המפוקחים על ידי האגף
לחינוך חוכר שאינו רשמי".
משרד החינוך0227 ,א" .הנחיות לקליטת תלמידים ותלמידות לכיתה א' בבתי הספר היסודיים"
משרד החינוך 0227 ,ב" .חוזר מנכ''ל תשס''ח(15א) " ,1.3-12תכנית היסוד (ליבה) לחינוך העל
יסודי"
משרד החינוך .0226 ,חוזר מנכ''ל תשס''ט( 35א)'' 1.3-15 ,תכנית היסוד (הליבה) לחטיבות
הביניים בחינוך העל-יסודי"
משרד הפנים0223 ,א .חוזר מנכ''ל " ,150223השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב מוסדות
החינוך המוכר שאינו רשמי".
משרד הפנים 0223 ,ב .מנכ''ל " ,750223השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב מוסדות
החינוך המוכר שאינו רשמי(תיקון מס')0

][328

Agora Policyאגורא מדיניות

מסמכים רשמיים
כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל  .0223 ,תוכנית לאומית לחינוך-דו''ח סופי.
מבקר המדינה.0221 ,דוח שנתי 31ב לשנת  0221לחשבונות שנת הכספים .0220
מבקר המדינה 0223א ,דוח ביקורת על השלטון המקומי לשנת .0227
מבקר המדינה 0223ב .דו''ח שנתי 33ב לשנת  0227ולחשבונות שנת הכספים .0225
מבקרת עיריית ירושלים "חשש לאפליה עדתית במוסדות חינוך חרדיים" ()0221-0221
ועדת החינוך  ,התרבות והספורט שלי הכנסת  ,0225 ,פרוטוקול מס',01.32.0225 ,55
ועדת החינוך  ,התרבות והספורט שלי הכנסת 0227 ,א ,פרוטוקול מס'03.21.0227 ,331
ועדת החינוך  ,התרבות והספורט שלי הכנסת 0227 ,ב ,פרוטוקול מס'03.23.0227 ,363
ועדת החינוך  ,התרבות והספורט שלי הכנסת 0227 ,ג ,פרוטוקול מס'37.30.0227 ,100
ועדת החינוך  ,התרבות והספורט שלי הכנסת 0223 ,א ,פרוטוקול מס'35.21.0223 ,130
ועדת החינוך  ,התרבות והספורט שלי הכנסת 0223 ,ב ,פרוטוקול מס'30.25.0223 .110
ועדת החינוך  ,התרבות והספורט שלי הכנסת 0223 ,ג ,פרוטוקול מס'26.27.0223 .150
ועדת החינוך  ,התרבות והספורט שלי הכנסת 0223 ,ד ,פרוטוקול מס'35.27.0223 ,176
ועדת החינוך  ,התרבות והספורט שלי הכנסת 0226 ,א ,פרוטוקול מס'31.27.0226 ,13
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ועדת החינוך  ,התרבות והספורט שלי הכנסת 0226 ,ב ,פרוטוקול מס'02.27.0226 ,16
ועדת החינוך  ,התרבות והספורט שלי הכנסת 0226 ,ג ,פרוטוקול מס'03.27.0226 ,30
ועדת החינוך  ,התרבות והספורט שלי הכנסת 0226 ,ד ,פרוטוקול מס'07.27.0226 ,31
ועדת הכנסת.0227 ,פרוטוקול מס' 27.23.0227 ,327
הכנסת השבע עשרה0227 ,א .ישיבה מס' 27.23.0227 ,331
הכנסת השבע עשרה0227 ,ב .ישיבה מס' 03.23.0227 ,302
הכנסת השבע עשרה0227 ,ג .ישיבה מס' 21.27.0227 ,313
הכנסת השבע עשרה0227 ,ד .ישיבה מס' 01.25.0223 ,016
הכנסת השבע עשרה0227 ,ה .ישיבה מס'01.27.0223 , 051
הכנסת השמונה עשרה.0226 ,ישיבה מס' 07.27.0226 ,30
ממשלת ישראל .0227 ,החלטה מס' 25.23.0227 ,3510

אתרי אינטרנט
כנסת
http://www.knesset.gov.il/
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ראמ''ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/odotrama/odot.htm
" "מבחני מיצ''ב,משרד החינוך
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchaneiHameitzavKlali/
DochotMaarachtim.htm
 דו''ח ביניים- "תמונת מיצב תשס''ה,משרד החינוך
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B7BFDBD2-BB19-478B-BF6506C477EF7D26/86875/Meitav_2005.ppt
במבט רחב-קליק ויו משרד החינוך
http://ic.edu.gov.il/klali/SH40.htm
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