
ת להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה "ות-ג"תגובה לתכנית החומש של מל

 החרדית

 האוניברסיטה העברית, ורנה קופרמןא' פרופ

 

. ר שלנו"בארבע השנים האחרונות אני משמשת כסגנית הרקטור באוניברסיטה העברית וראש המח

וקריאה , עם עשרות חרדים ולא חרדיםשיחות  ,רים"על הכרות קרובה עם תכנית המח תמבוסס עמדתי

 .מאמרים ופרשנויות בעיתונות החילונית והחרדית, של מחקרים

 

גם לחרדים וגם למערכת ההשכלה , רים מזיקה מאד"מוצאת את תכנית המח אני: תמצית עמדתי

אקדמית ואין -יש מקום לתכניות נפרדות לחרדים רק עד לסיום המכינה הקדם. הגבוהה בישראל

במקביל להקמת מערך מכינות . תיחת תכניות נפרדות בהשכלה הגבוהה מעבר לנקודה זולאפשר פ

לסייע באופן  --ג "מל-ת"במסגרת האחריות הישירה של ות --יש , אקדמיות ייעודי ואיכותי-קדם

במסגרת  --ויש , נמרץ לחרדים שבוחרים להשתלב בתכניות הרגילות באוניברסיטאות ובמכללות

להציג למקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה עמדה  --ג "מל-ת"רה של ותהאחריות הפחות ישי

ברורה ונחרצת בנוגע לנחיצות לימודי ליבה ובנוגע לאפשרות להקנות לחרדים כלים להשתלבות 

 .דרך מכוני הכשרה מקצועית שלא יתיימרו להציג את עצמם כהשכלה גבוהה שוק העבודהב

 

 .הדיוןואתמקד בשתי נקודות במהות , הנושא מורכב

 

אבל . הנגשה היא אתגר חשוב של מערכת ההשכלה הגבוהה. החרדים מגיעים ללא לימודי ליבה .1

הפער שיש לגשר עליו הוא כה גדול שאסור למערכת ההשכלה , ה החרדיתיבמקרה של האוכלוסי

-ת"בידי ות". השכלה למבוגרים"השכלה גבוהה איננה . הגבוהה להסכים לקחת אותו על עצמה

לפגוע בו . מערך האוניברסיטאות וההשכלה הגבוהה בישראל -קד נכס קריטי ושברירי ג הופ"מל

החרדית בארץ יהיה בגדר הפקרות  היישל האוכלוסואגב כך גם לשתף פעולה עם ההזנחה הפושעת 

כשאינה מלווה , למעשה .רים מציעה מסלול יציאה משנים של הזנחה"תכנית המח, לכאורה. חמורה

, ופקותכנית כזו לא ניראית בא, וכיםשרד החינוך לתיקון המצב בגילאים הנמתית של מבתכנית אמ

ה משיגה את מטרתה וגם נותנת לגיטימציה ואפילו היא גם אינ ,וכשהיא ירודה מבחינה אקדמית

 .גושפנקא להמשך המצב הקיים

 

א יה החרדית בשלב שבו התועלת היית הזנחת ההשכלה של האוכלוסירים מטפלת בבעי"תכנית המח

שלבוא ור הרי בר. הפוך ממה שהיינו רוצים בדיוק. והעלות למערכת היא הגבוהה ביותר, הקטנה ביותר

ה ז ,בגילאי העשרים, שם אנחנו מתחילים את המכינה שלנו –וללמד את לוח הכפל וסדר פעולות חשבון 

גם ברור שמכל תחנות ההשכלה והחינוך . זה גם לא התפקיד של מערכת ההשכלה הגבוהה. עקום

ההשכלה הגבוהה היא זו שעומדת בסתירה הכי מהותית לעקרונות ההפרדה , במערכת החינוך בישראל

 .רים"המגדרית והמגזרית שהם בבסיס תכנית המח

 

מערכת . איננה חדשה, רבות החרדיםל, השאלה כיצד לאפשר השכלה גבוהה לקהילות מסוימות

בשנות השבעים הוקמה האוניברסיטה . ההשכלה הגבוהה התמודדה עם הסוגיה הזו לאורך שנים

וכך היה , וקובעי המדיניות אז האמינו שהיא הפתרון הראוי והנכון לאתגר, "אוניברסיטה לכל"הפתוחה כ

, ראשית. אז התרחשו שני דבריםו, בשנות האלפיים הוקמו הפלטפורמות החרדיות. 0222עד שנת 

אנשים טובים שרוצים באמת ובתמים לסייע לחרדים להשתלב בשוק ומודאגים שללא פתרונות ייחודיים 

ושפרנסתם כבר תלויה במנגנונים , חברו לסוחרים ועסקנים שמבקשים להרוויח, "החרדים לא יבואו"



לשמר ולהרחיב את המסגרות הנבדלות אלה וגם אלה עושים הכל כדי . שהחלו לפרוח מבוססי ההיבדלות

לא מטפלים , במערכת הפוליטית נמנעים מהחלטות קשות כדי לשמר את הקואליציה, במקביל. הקיימות

ומטילים על מערכת , ממשיכים לפשוע בהזנחה של אוכלוסייה שלמה, בבעיה האמתית של לימודי ליבה

. כבר מושרש ובלתי ניתן לתיקוןכשהנזק , ההשכלה הגבוהה להציל את המצב הרחק במורד הזרם

נמנעת גם רכישה של . חורג מעבר למניעת ידע, כפי שמעידים המורים במכינות ובהמשך המסלול, והנזק

 .הרגלי למידה

 

במקום . כך מצאה מדינת ישראל את עצמה עם מנגנון מפותח של תכניות ומסלולים ייחודיים ונבדלים

ג משתפות פעולה "מל-ת"ות, הנורא ולטפל בשורש הבעיה להסביר למשרד החינוך שיש לתקן את העוול

ג מקבלות ככורח "מל-ת"ות ,לשאוף לתיקון נכון ויסודי של העוובמקום ל, בנוסף. עם המנגנון הזה

הרמה האקדמית בתכניות הנפרדות נחותה באופן : המציאות תכניות נפרדות שממשיכות לפגוע בחרדים

, ים קשרים חברתיים ומקצועיים עם עמיתיהם הלא חרדיםהתלמידים החרדים אינם יוצר, משמעותי

באף מסמך של : סטוריתיבהמשך לסקירה הה. והתוצאה היא קושי גדול בהשתלבות בשוק העבודה

האם תלווה את ההשכלה . ג לא מצאתי התייחסות לעתיד התכנית מעבר לחומש הקרוב"מל-ת"ות

לא ? אחת לנשים ואחת לגברים? לי שתייםאו? האם תוקם אוניברסיטה חרדית? הגבוהה בישראל לעד

 .יודעים

 

יש . משהו מעבר לכך מציעה גםאך , מערכת ההשכלה הגבוהה מציעה הכשרה מקצועית מצוינת. 2

להפרדה המגדרית : רים"זה לאופי הלימודים המוצע בתכנית המחה "המשהו מעבר"קונפליקט בין 

ג "מל-ת"ות. ועוד, לקודי הלבוש, תכניםהלפיקוח על , להדרת הנשים, והמגזרית שבבסיס התכנית

 ןמצידהזה והאם יהיה זה נכון " משהו מעבר"ב  ותעדיין מאמינ ןהאם ה ןלשאול את עצמ ותצריכ

הוא קיים ולא ניתן להתכחש  -השאלה איננה על מידתיות הקונפליקט . להקריב אותו למען ההנגשה

השאלה היא רק על הנכונות של מערכת ההשכלה הגבוהה להקריב אותו למען . אליו או למתן אותו

 .התשובה שלי היא שלילית. ההנגשה

 

החרדים הבאים בשעריה של  מרבית. ההנהגה החרדית עוד רחוקה מאד מהשלמה עם לימודי חול

הם רוצים הכשרה . ההשכלה הגבוהה עושים זאת משום שמצבם הכלכלי מאלץ אותם למצוא פרנסה

, שאנחנו מקנים השכלה גבוההכ .השכלה גבוהה איננה סתם הכשרה מקצועית. מקצועית ותואר אקדמי

לגרות , ת וביקורתיתלהעניק לסטודנטים דרכי חשיבה וכלים לשיקול ובחינה עצמאי שתדליםאנחנו מ

לשוויון , לפלורליזם, ולהיות פתוחים לעולם הגדול, אותם להטיל ספק ולבחון את המציאות בעין פקוחה

עקרון הכפירה בידע הקיים הוא במהות ההשכלה הגבוהה והוא זה שעומד מאחורי פריצות . ולשונה מהם

 .דרך רעיוניות וטכנולוגיות

 

כלה הגבוהה ואכסיומות בסיסיות בתרבות החרדית מלמד אותנו הקונפליקט הגדול בין עקרונות ההש

כפי שאנחנו מבינים אותה וכפי שאנחנו רוצים להנחיל  ,שהקושי של החרדים להשתלב בהשכלה גבוהה

. לא חכמה לפתוח תכניות שמקנות הכשרה מקצועית ולקרוא לזה השכלה גבוהה. הוא מהותי, אותה

וחלקם )שכן יש רבים , היא בעייתית ,תהה והכשרה מקצועיר בין השכלה גבושל הפע, הנקודה הזו

שיטענו שהפער הזה הוא במקרה הטוב חזון ( ג"מל-ת"וחלקם אף בין מקבלי ההחלטות בות, טובים

סיון להכניס אותו לדיון ימה שהופך כל נ, יםאוטופי ובמקרה הרע קשקוש של פרופסורים אליטיסט

ג אחראיות אמורות "מל-ת"וות ,יפלינהצבכל דיס, פער כזה יש: ובכל זאת אסתכן. להסתכנות באליטיזם

 .לפעול לשימורו ולא לטישטושו או להתכחשות אליו

 

מדיניות ההפרדה מנוגדת לערכי היסוד של האקדמיה ובהם ", כפי שמודים גם כותבי תכנית החומש



ההפרדה על האקדמיה להתנגד בתוקף לחלחול של נורמות ". וחשיפה לשונה, שוויון, פלורליזם

הן מחלחלות אל מחוץ . נורמות ההפרדה המגדרית והדרת הנשים בישראל הולכות ומתרחבות. לתחומיה

הנשים . אין כאן שום העצמה. היררכיה ואפליה, מדובר בהפרדה שיש בה חוסר סימטריה. לעולם החרדי

כבר היום אנחנו  .רק לנשים אסור ללמד גברים, בפלטפורמות גברים מלמדים נשים, לראיה .נחותות וזהו

נות ללמד במכינה החרדית שלנו ינאלצים לזרוק לפח קורות חיים של מורות מצוינות לאנגלית המעוני

-ת"גם כאשר ות, כפי שמעיד המחקר. לפעמים בעליל פחות מצוינים, ולהתמקד בפניות ממורים גברים

הן כלים לאכוף החלטה אין ל, ג מחליטות על תנאים מסוימים לשמירה על רמה מסוימת של הפרדה"מל

מעבר להיצע שונה . עצם הלמידה המופרדת מגדרית מייצרת סטודנטים עם השכלה פגומה, בנוסף. כזו

, סטודנט או סטודנטית שהדרת נשים היתה חלק מהווית הלימודים שלהם, של חוגי לימוד לגברים ולנשים

קיבל השכלה , לך דיונים בכיתהסטודנט שלא נחשף לדעותיהן של סטודנטיות במה. קיבלו השכלה פגומה

כל אלה עומדים בסתירה  --ועוד לא התחלנו לדבר על פיקוח על התכנים וקודי לבוש . ולהיפך, פגומה

 .מהותית לעקרונות ההשכלה הגבוהה

 

, חרד החפץ בהשכלה גבוהה. אפיה הפלורליסטי והכפרני של ההשכלה הגבוהה מחדד נקודה נוספת

, ואסור לנו להתפשר בנקודה הזו, אותה וכפי שאנחנו רוצים להנחיל אותהכפי שאנחנו מבינים  --שוב 

אין כאן אפילו צו . קריתיההפרדה המגדרית אינה המשוכה הע. צריך לדלג מעל הרבה מאד משוכות

והקבלה של , הצורך לוותר על התמקדות בלימודי קודש, ההיחשפות לתכנים. רק סייג שהשתרש, הלכה

זה נכון . אלה הקשיים העיקריים -- שיבה הביקורתית של ההשכלה הגבוההעקרונות הפלורליזם והח

ין יה שמוכנה להתפשר בעניאבל האוכלוסי, שקל יותר להתמודד איתם במסגרת נבדלת עם הפרדה

כבר , כפי שנבדק במחקר המלווה. התכנים בשלה להתפשר גם בנושא ההבדלות וההפרדה המגדרית

כיום היו בוחרים למעלה משליש מהחרדים הלומדים בתכניות המופרדות בלימודים בתכניות הרגילות לו 

כון מוטב להתחיל במספרים קטנים יותר ולתת הזדמנות לפתרון הנ. לא היתה קיימת האפשרות הנפרדת

מאשר לכוון אלפים רבים לתכנית שסימן שאלה גדול מרחף על איכותה ושעלולה לדרדר משמעותית את 

 .מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ

 


