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 ות"ת,  –מל"ג  לכבוד:
  Haredim.homesh@che.org.ilבאימייל:   

 

 קריאתכם לשימוע ציבורי סביב תכנית החומש לעניין שילוב חרדים באקדמיההנדון: 

 

 שלום רב, 

בהמשך לפרסום המסמכים לעיון הציבור והקריאה להערות באתר המל"ג 

(http://che.org.il/?p=39877.הנה הערותיי ,) 

כרבים אחרים אני סבורה ששילוב חרדים וחרדיות בספירה הציבורית הישראלית, בתעסוקה 

 ובהשכלה הגבוהה הוא יעד לאומי מהמעלה הראשונה. השאלה היא איך נכון לעשות זאת.

מעלה שתכנית זו, תכנית החומש הקרובה )כפי שעולה מעיקריה במסמכים שפורסמו(, לצערי, עיון ב

וכלל לא ברור שתביא לרווחים אותה היא מבטיחה  כמו קודמתה, מסתכנת במחירים קשים ביותר

בסטנדרטים האקדמיים במוסדות להשכלה  החמור פגיעה. המחירים המשמעותיים הם להביא

יסיות של חינוך יסודי ותיכוני; הצורך ללכת לקראת מי שאין להם יכולות בסגבוהה, כתוצאה מ

אנושה בצביון מערכת ההשכלה הגבוהה, בראש ובראשונה בכל הקשור להפרדה מגדרית ופגיעה 

 ולנורמות שקשורות בה.

 :כדי לשלב את החרדים באקדמיה הישראלית יש לשאול

 ?גבוההמה דרוש כדי לאפשר לחרדים לרכוש השכלה  -

 באיזה מחיר? -

 

 ?מה דרוש לחרדים

לצערי הן תכנית החומש הנוכחית והן הקודמת לא ערכו מחקר מקיף כדי לענות על שאלה קריטית זו, 

  אבל: ובמקום זאת הניחו שהפרדה מגדרית היא תנאי הכרחי.

טיוטת  החברה החרדית היא הטרוגנית, ואין בסיס להנחה שכל החרדים צריכים אותו דבר. .1

כנית אמנם מכירה בכך, אך היא משערת שרק שיעור זעום מהחרדים יסכימו ללמוד תה

כסטודנטים רגילים וללא הפרדה מגדרית. כפי שאסביר, הנתונים מראים שמדובר בהערכת חסר, 

 ושהיצע גבוה של מסלולים נפרדים יוצר ביקוש למסלולים אלה, ולא רק להיפך.  

ונעים מחרדים לרכוש השכלה גבוהה וגם המחקר לא נעשו הרבה מחקרים על החסמים שמ .2

ראיונות של בעלי  60האחרון של המל"ג, שנערך על ידי גלעד מלאך, לי כהנר ואיתן רגב וכלל 



 

 

תפקידים שונים כולל סטודנטים חרדים, לא חקר שאלה זו )שאלת זיהוי החסמים לא מופיעה 

 במטרות המחקר(.

חרדים מצא שהחסמים  600קאופמן שראיינו כ  של אסף מלחי, בצלאל כהן, דן 2006-מחקר מ .3

העיקריים הם פערי ידע )בעיקר לגברים( ומידע )מסלולי לימוד ואפשרויות תעסוקה(, קושי כלכלי 

)בד"כ סטודנטים חרדים יותר מבוגרים ועם ילדים לעומת סטודנטים לא חרדים(, שמירה על 

ו לאור זאת להפעיל מכינות ייעודיות מלחי ושותפיו למחקר הציעביטול תורה. ואורח חיים חרדי 

מערך מידע וייעוץ לספק מערך ליוּוי וחניכה אישית לסטודנטים, להקים לסטודנטים חרדים, 

מקיף ועדכני, לתת תמיכה וסיוע כלכלי וכן תמיכה דתית וחברתית, שתסייע לצעירים חרדים 

  חיים תורני.-בשמירה על אורח

 

 האם יש צורך בהפרדה מגדרית?

החסם העיקרי, אלא שהחסם  איננומחקר של מלחי ושותפיו נראה שהעדר הפרדה מגדרית מה

כלומר, ההחלטה לוותר על לימוד תורה כעיסוק מרכזי ולפנות ללימודי  –העיקרי הוא ביטול תורה 

חול. למרות שלכל אורך הדו"ח האחרון של המל"ג מצוינת הפרדה מגדרית כהכרחית, בתשובה 

מהסטודנטים החרדים שהשתתפו במחקר לא שללו לימודים  35%פרוש, לשאלה שעסקה בכך ב

ון שאפשרויות התשובה לשאלה זו לא ובמוסד מעורב, במקרים שבהם אין תכנית אלטרנטיבית. כי

הנותרים. ובכל מקרה, קשה לטעון שמחקר  65%מופיעות במסמך שפרסמה המל"ג, לא ברור מה ענו 

ראה גברים בלבד )כי מצוין שרואינו סטודנטים מקבלי מלגות שנעשה על מספר קטן של סטודנטים, כנ

 קמ"ח(, מייצג את מגוון העמדות בחברה החרדית.

ספק אם ההפרדה המגדרית נחוצה על מנת לעודד שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה. ש מכל אלה עולה 

נראה שיותר משהפרדה מגדרית משקפת את רצונות החברה החרדית, הפרקטיקות של הפרדה 

גדרית מעצבות בשם הממשלה את הנורמות העתידיות עבור חברה זו על סמך הנחות בלתי מ

מבוססות ובלתי ראויות בדבר חיוניות הפגיעה בשוויון המגדרי לשם השגת המטרה החשובה של 

פרקטיקת ההפרדה המגדרית מבוססת על העמדות הקיצוניות ביותר בציבור החרדי  שילוב חרדים.

שיהפוך אותה למציאות החיים של גברים ונשים חרדים, שיתקשו לבחור עצמו, ואימוצה הוא 

 בלימודים מעורבים בהנתן אלטרנטיבות ללמידה בהפרדה )דוגמת האוטובוסים המופרדים(. 

 

 באיזה מחיר?

 המחירים של הפרדה מגדרית:

 בעוד הצורך בהפרדה מגדרית טעון הוכחה, המחירים של הפרדה מגדרית ברורים.

ההפרדה היומיומיים הם קיצוניים ביותר ביחס לנהוג בחברה החרדית )קומות לימוד הסדרי  .1

נפרדות, שעות לימוד נפרדות, לעתים אף שערים נפרדים בכניסה לקמפוס, שירותי מזכירות 

לגברים ניתנים רק מגברים ועוד(, גם השוויון המינימלי שהמל"ג הכתיבה למוסדות הלימוד לפי 

כפי  ולמל"ג אין כלים לאכוף את הבטחתה לשמור על שוויון מינימלי.הנחיותיה איננו נשמר 



 

 

שהסברתי, דבר זה משנה את צביונה הפנימי של החברה החרדית. יתרה מכך, הוא פוגע בכבוד 

 האדם ובשוויון של הסטודנטיות. 

התאמת המרצים לתלמידים פוגעת לא רק בנשים שאינן רשאיות ללמד גברים" אלא בכל מרצה  .2

ערבים.  או ייו לא מקובל על מנהיגי החברה החרדית. למשל, הומואים מחוץ לארוןשאורח ח

הדרה זו פוגעת במרצים השייכים לכל הקבוצות הללו )נשים, ערבים, בעלי נטיה מינית לא 

 הטרוסקסואלית וכו( וכן בסטודנטים עצמם כיון שלא יכולים לקבל המרצה הכי מתאים לתחום

 .לימודיהם

ביונם של מוסדות השכלה גבוהה, כמוסדות שאמונים על ערכים כמו חירות פגיעה במהותם וצ .3

מחשבה, שוויון, והצגת שאלות, בלי קשר למין של המדען, המורה או הסטודנט. פגיעה זו נכונה 

כניתה להכניס כיתות ה שבעתיים אם המל"ג אכן תמשיך בתבמח"רים הנפרדים, אך תהיה נכונ

 . נפרדות לאוניברסיטאות הקיימות

בד"כ הפרדה מגדרית נתפסת כרע הכרחי וזמני בדרך לשילוב חרדים בחברה הישראלית. אבל בפועל, 

ההפרדה המגדרית הולכת ומתפשטת בחברה הישראלית ואין שבוע שבו לא מתפרסמות ידיעות על 

. אחת הדוגמאות מהשנים האחרונות היא ההפרדה מגדרית בצבא, שנעשתה מסוג חדש הדרת נשים

וכן  בטקסים השונים –רדים אבל כיום יש כבר דרישה מדתיים לאומיים להפרדה )למשל במקור לח

 (. בהשכלה הגבוהה

כניתה איך תבטיח שאמצעי ההפרדה הוא זמני. אם האמצעי אכן זמני, אז המל"ג איננה מפרטת בת

לסגירת מסלולי החרדים תוך מספר שנים קצוב או השגת יעד מספרי כלשהו,  נקודת יעדיש לקבוע 

לפי המוקדם. אולם ניסיון החיים מלמד שמסלול אקדמי שנפתח, קשה לו מאוד להיסגר: מקומות 

של זמניות איננה משכנעת, ולאור עבודה נוצרים, מתקני לימוד ומחקר מוקמים וכולי. לכן הטענה 

 ם פה הסדרי לימוד שאינם עתידים להשתנות. אה כי מתקבעיכנית החומש החדשה, נרת

( 2013דוח הצוות הבין משרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי )משרד המשפטים, 

שבחן: הפרדה בין נשים לגברים בבתי עלמין ובתי הספד; הנהגת הסדרי ישיבה נפרדים בטקסים 

כים לחסות המדינה; הפרדה בין נשים לגברים ובאירועים ממלכתיים או בטקסים ובאירועים הזו

בסניפים של קופות החולים; המשך ההפרדה בין נשים לגברים בקווים מסוימים של התחבורה 

הציבורית; הצבת שילוט ברחוב שקורא לנשים לפנות למסלולים נפרדים, כגון למדרכות נפרדות או 

ת נשים בתחנת הרדיו האזורית "קול שילוט הקורא לנשים להתלבש באופן צנוע; מדיניות אי השמע

ברמה" ואי העסקת נשים בתחנה כשדרניות )וראוי לציין שבג"ץ נתן אישור לפני שלושה חודשים 

"אין שוני רלוונטי הנובע מאופיים  לתובענה ייצוגית גדולה נגד רדיו קול ברמה(, הגיע למסקנה:

נשים לגברים, או כל צורה אחרת  וממהותם של השירותים הציבוריים הנדונים המצדיק הפרדה בין

של הבחנה על בסיס מין. מכאן, שהמשך קיומה של הפרדה או הבחנה כאמור מביא לפגיעה קשה 

 מסקנה זו בוודאי שחלה גם על לימודים אקדמיים. בזכות היסוד לכבוד האדם ולשוויון".

ם רבים החשש שההפרדה המגדרית בחינוך תלך ותתפשט היא לא חשש בעלמא אלא יש נתוני

 שמצביעים שהדבר כבר קורה:

 לאורך השנים חלה עליה ניכרת בהפרדה המגדרית בבתי הספר של החינוך הממלכתי דתי. 



 

 

  במכללות לחינוך של הזרם הממלכתי דתי יש למידה בהפרדה, ולאחרונה מופעלים לחצים

  .לאפשר להם ללמד גם לתואר שני

 הפרדה בין המינים לציבור שאיננו חרדי, כנית שהציעה ת במכללת עזריאלי לפני שנה נפתחה

המל"ג לא מפגינה יכולת אכיפה של כלליה שלה ושל אלא דתי לאומי, בניגוד לכללי המל"ג. 

 כנית. תיה שלה, ופעולה נמרצת לסגירת התהתחייבויו

במהלך כל חייו של האדם החרדי, מינקות עד הפרדה ושפנקה למדינת ישראל מעניקה ג –וון ברור יהכ

אם תהיה הפרדה מגדרית בהשכלה הגבוהה לא יהיה מפתיע אם השלב  .ת, ואולי גם אף עד זיקנהבגרו

ואכן, במחקר האחרון של המל"ג מציינים   הבא יהיה הפרדה מגדרית גם במרחבי התעסוקה.

החוקרים שזיהו "קושי של חרדים בעלי תואר להיכנס לשוק העבודה. קושי זה בולט במיוחד אצל 

דים במודל השמרני, כיוון שהממשק שלהם עם אוכלוסיה חילונית הוא מינימלי. סטודנטים הלומ

כתוצאה מכך הכניסה לשוק העבודה שברובו המוחלט איננו חרדי או נפרד עשויה להיות "הלם 

תרבות"". כבר ציינתי שאי אפשר להסתמך על המחקר הנ"ל להסקת מסקנות מסוג זה בגלל מיעוט 

העובדה שהמחקר לא נועד לענות על שאלה מסוג זה. אך מסקנת המשיבים, היותם רק גברים ו

החוקרים מחדדת את השאלה מהי הנקודה בה נחליט שאנו מפסיקים לשנות את העולם כדי 

עולם שלנו. לדעתי נקודת הזמן הזו היא בחרדים ה לשלב אתשלתפיסתנו יתאים לחרדים ונחליט שיש 

 וד שלו היא שוויון בין בני אדם.עולם שאחת האבני היס –בכניסה לעולם האקדמי 

 

 פגיעה ברמה האקדמית

מחיר נוסף של הדרך בה נעשית כיום הנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים הוא אי שמירה על הרמה 

מחקר ההערכה שפרסמתם לא כולל דו"ח הערכת איכות אקדמי האקדמית של הלימודים לחרדים. 

שבפועל הרמה האקדמית של האנקדוטלי הוא הערות ספקניות מסויימות. הידע  אלא רק רציני

 .המסלולים לחרדים נמוכה מהרמה במסלולים הרגילים

 

 מה אפשר לעשות:

אי עמידה מהמסמכים שפרסמה המל"ג עולה שהרווח של התכנית הקיימת הוא נמוך מהמצופה: 

 . אחוזי נשירה גבוהיםבמספרי הסטודנטים החרדים שהחלו ללמוד ו

הסטודנטים גורר מצב בו כדי לשמר את התכניות בהפרדה הקיימות המוסדות אי העמידה במספרי 

כנית ומרחיב את הסדרי דבר החותר תחת ההצדקות של הת – מגייסים סטודנטים לא חרדים

. דו"ח המל"ג עצמו מדווח על כך ההפרדה גם לקבוצות שבהן היא לא חיונית, אפילו לפי עמדת המל"ג

 את הבעיות במצב בקיים. הומונ

 לאור כל אלו נראה שיש לשנות גישה:



 

 

שאחראים על החינוך היסודי והתיכוני לוודא שלימודי הליבה גורמים במשרד החינוך הדרוש מל .1

. אמנם זה לא המנדט אכן נלמדים במוסדות חרדים שנתמכים על ידי המדינה )כפי שמורה החוק(

 נוך, העומד בראשה. של מל"ג, אך זה כמובן במנדט של שר החי

להתרכז בהכנת החרדים והחרדיות יש יסודי, -עד שנראה את פירות השיפור בחינוך היסודי והעל .2

 :הבאים בהיבטים ללימודים אקדמיים

להפעיל מערך מידע וייעוץ מקיף ועדכני, שיספק מידע באשר למסלולי הלימוד להקים/ .א

ודאות והחשש של המעוניינים -רמת האי קטין אתיים ולהשלכותיהם המקצועיות ובכך השונ

המשמעות היא שברירת המחדל שתוצע למתעניין החרדי  ִלפנות ללימודים אקדמיים.

, ולא לימודים כסטודנט רגילאו במכללה  בלימודים גבוהים תהיה לימודים באוניברסיטה

 בהפרדה כפי שנעשה היום.

  .מיכה אישיתלהפעיל פורּום סטודנטים חרדים אשר ישמש מקור מידע ות .ב

שיכינו אותם ללימודים גבוהים בכל מוסד אקדמי  לחרדיםכיתות מכינה יעודיות  להקים .ג

לימודי המכינה יכולים להתקיים בהפרדה כדי להקל )ולא רק במוסד בו מתקיימת המכינה(. 

על החרדים את המעבר לספירה האקדמית וכן כיון שההשכלה הכללית של הגברים החרדים 

 ר משל הנשים.בד"כ חסרה יות

דתי בסטודנטים החרדים, בכל מוסד בו הם -לתמוך כלכלית בהקמת מערך תמיכה חברתי .3

 ין. יישתלבו כסטודנטים מן המנ

 כדי להקל עלמדרש ייחודיים עבור סטודנטים חרדים ועבור אנשים עובדים, -בתי להקים .4

דים מקצועיים לשמירה על אורח החיים החרדי ולהקטין את החששות הקשורים ביציאה ללימו

 או אקדמיים ובהשתלבות בעבודה.

לתקצב סטודנטים חרדים המשתלבים באוניברסיטאות כפי שמתקצבים סטודנטים חרדים  .5

 במח"רים.  

 

חשיבה שתשקלל באופן כן ונאמן יותר  –כנית שפורסמה ראויה לחשיבה מחודשת לסיכום, הת

לפי מחירי ההפרדה המגדרית לבין התועלת שבלימודים סגרגטיביים כאלה. לנתונים את היחס בין 

עמדתי, מחירה של ההפרדה בין המינים, במח"רים הנפרדים גיאוגרפית או באוניברסיטאות עצמן, 

השכלה הגבוהה, בחברה הישראלית, במרצות, בסטודנטיות, ובסופו הוא מחיר כבד שיפגע אנושות ב

 כנית החומש. מתנגדת לטיוטת תאני של דבר בחרדים כולם. 

 

 בכבוד רב,

 

 פרופ' דפנה יואל


