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מסמך זה נכתב בתגובה להזמנתכם להערות לגבי המדיניות המוצעת לצורך הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה 

ל מחקר שהעריך את הצלחתה של תכנית עכנית החומש השנייה.  המדיניות מתיימרת להסתמך החרדית במסגרת שימוע אודות ת

 החומש הראשונה ואת נקודות התורפה שלה.

 ברצוני להעלות שתי הערות עיקריות לגבי התכנית, ואלו הן:

מכות והשפעה כל תכנית פעולה שתערך ותבוצע במסגרת מל"ג וות"ת מוגבלת מראש לאותם דברים שלמל"ג וות"ת יש ס .א 

עליהם.  במקרה שלפנינו שורש הבעיה הוא חוסר ההכנה של האוכלוסייה החרדית ללימודים אקדמיים, וחוסר הנכונות שלה 

להשתלב באוכלוסייה הכללית.  למל"ג וות"ת אין השפעה על גורמים אלה, ויש חשש מבוסס שפעילותה הנלהבת לנסות 

 פקט ההפוך מהרצוי.האוכלוסייה החרדית משיגה את הא את רצותול

ואכן, כתוצאה ממצב זה, העדות העולה מהמחקר הנלווה לתכנית מצביעה על כישלון של תכנית החומש הראשונה במספר  .ב 

מקטינה בחשיבות הכישלונות האלה, ומנפיקה תחזית אופטימית שבה על ידי קביעת המוצעת היבטים מהותיים.  התכנית 

 ועי העבר אין סיבה להניח שכך יהיה.דרישות הבעיות יפתרו.  אלא שלאור ביצ

ליתר דיוק, יש לצמצם את האלמנטים המזיקים   . להרחיב את התכנית אלא לצמצם אותה המסקנה המתבקשת היא לכן לא

)המתאפיינים בניסיון נואל לרצות את החרדים בכל מחיר( ולחזק את אלה התורמים באמת ללימוד ושילוב )כגון ליווי אישי וסיוע 

 שתלבים במסגרות רגילות(.לאלה המ

ניתן יהיה לקיים רק אודות שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה במקביל על המל"ג לעמוד מול הממשלה ולהבהיר כי החלטות ממשלה 

אם הממשלה עצמה עומדת מאחוריהן, ואינה נוקטת באופן אקטיבי בפעולות המכשילות הלכה למעשה את המדיניות שהיא 

הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית אבן הנגף העיקרית היא חוסר ההכנה של אוכלוסייה  מתיימרת לקדם.  בהקשר של

זו, בעיקר בגלל חוסר לימודי ליבה.  כל עוד הממשלה נמנעת מלאכוף את החלטותיה שלה על חיוב לימודי ליבה, וממשיכה לתקצב 

המערכת האקדמית תהייה מסוגלת לפתור את הבעיות  לצפות כימוסדות לימוד שאינם עומדים אפילו בדרישות חלקיות, אין 

של מסמך העקרונות( נתון להחלטת  2.3בדומה, עידוד השלמת בגרות במקביל ללימודים בישיבה )כפי שמוצע בסעיף   שנוצרו.

 ממשלה ואינו בידי המל"ג.

(, ומוותר עליהם מראש.  3.2.1.1, המחקר מעריך שכחצי מהחרדים מתנגדים אידיאולוגית ללימודים אקדמיים )סעיף נוסףב

ה של ם סמכותהשקעה אמיתית בשינוי חייבת לתקוף גם את החזית הזו, והפוטנציאל שלה הוא כמובן עצום, אבל גם זה מחוץ לתחו

 המל"ג.

 הבחנות אודות תכנית החומש הראשונה

שונה, ואני מתבסס כאן על המחקר יצויין מראש שלא ערכתי מחקר עצמאי אודות הצלחותיה וכישלונותיה של תכנית החומש הרא

 הנלווה לתכנית החומש השנייה.  היתרון של מצב זה הוא שלפחות לא יהיה ויכוח על העובדות.

 להלן מספר הבחנות מתוך המחקר האמור.

  גידול היו החומש תוכנית שהציבה המספריים היעדיםמסכם את נושא מספר הסטודנטים החרדיים במילים " 2.1.1.4סעיף 

 שבליבה תוכנית החומש.  83% על עמד בפועל הגידול שיעור  .שנים חמש בתוך החרדים במספר הסטודנטים 140% של



)הדגשה  "להפעלתה שקדמו השנים לעומת הסטודנטים החרדים של הגידול בקצב לשינוי הביאה לא רים"המח תוכנית

ונה האוכלוסייה החרדית, וספק רב אם יש ליחס שלי(.  כלומר יש מקום להניח כי הגידול נבע מהלחצים הפנימיים שבהם נת

 משהו ממנו לפעילות שנעשתה במסגרת תכנית החומש הראשונה.

 .מסקנה: תכנית החומש נכשלה בהגברת קצב הפנייה של חרדים ללימודים אקדמיים

 30%ם עומד על , לפיו שיעור הנשירה של סטודנטים חרדי3.4.2.1.4יש לציין את הנתון המדאיג הניתן בסעיף מעבר לכך 

לגברים.  המספרים של סטודנטים המשתתפים בתכנית אינו משקף לכן את מספר המצליחים, ולכן ההשפעה  50%-לנשים ו

 נית עוד קטנה בהרבה ממה שניתן היה לקוות על סמך מספר הסטודנטים שבה.כשל הת

  של הגידול בעייתי במיוחד, וקובע כי "קצבמסכם באופן ספציפי את ההיבט של לימודי גברים חרדיים, שהוא  2.1.2.3סעיף 

 זה קצב. שנקבע היעד מן נמוך שיעור, בשנה 14%על  2014-2011 השנים בין עמד הגברים החרדים הסטודנטים מספר

 בטיוטת מסמך העקרונות נכתב אפילו כי "בשנים  " )הדגשה שלי(.החרדים כלל הסטודנטים של הגידול לקצב דומה

 (.2.3.1" )פרק ב' סעיף החרדית גידול האוכלוסיה קצב את הדביק לא הגבוהה בהשכלה החרדים םהגברי שיעור האחרונות

מסקנה: תכנית החומש נכשלה גם בהגברת קצב הפנייה של גברים חרדים ללימודים אקדמיים, למרות מאמצים מיוחדים 

 .שהושקעו ספציפית במגזר )מגדר( זה

  השנים במהלך לימוד לחרדים, ומתהדר בגידול המשמעותי שחל בהם: "מסכם את נושא מספר מוסדות ה 2.1.3.3סעיף 

 תוכנית עם מוסדות 5 היו ב"תשע בשנת  .רים"המח מתוכנית כחלק לחרדים מסגרות של רב מספר נפתחו ו"תשע-ג"תשע

ל תכנית ".  המחקר רואה בכך הצלחה רבתי שאוניברסיטאות 3 בהם, כאלו מוסדות 19 ו יש"תשע ובשנת, לחרדים ייעודית

, זה 2פי פחות מהחומש.  ברצוני להציע פרשנות אלטרנטיבית: אם מספר המוסדות גדל פי ארבע, ומספר הסטודנטים גדל ב

מזכירים כי גורמים במח"רים קבלו על "מצוקה בגיוס  2.4.3.4ואכן, בסעיף   כישלון ואולי אפילו בזבוז ולא "עמידה ביעד".

 .סטודנטים לכיתות הנפרדות הקיימות"

 .מצד אוכלוסיית היעד לעודף היצע שאינו משקף צורך אמיתי גרמהמסקנה: תכנית החומש 

פתרון כולל לחיזוק ההשכלה הגבוהה בין החרדים חייב להתייחס  :נקודה זו מתכתבת עם ההסתייגות שצוינה במבוא

 תה של המל"ג.פשרויות פעוללהתנגדות האידיאולוגית שלהם ולחסמים אחרים, ואינו בהכרח מצוי בתחום א

  עוסק בהערכה של העלאת איכות ההוראה, אבל נחבא בו נתון חשוב ביותר לדיון הכללי אודות הגישה של  2.3.1.4סעיף

 לקראת הלומדים הסטודנטים החרדים שיעור ירד ד("תשע-ב")תשע שנתיים בתוך המח"רים והשפעתה.  וכך כתוב שם: "

 הסטודנט של הפרופיל התרחק בכך. בישראל הסטודנטים בקרב כלל 48% לעומת,  36% -ל 41% -מ אוניברסיטאי תואר

כלומר ההשפעה הראשונה והמידית של המח"רים הייתה   .בישראל" )הדגשה שלי( הסטודנטים כלל הפרופיל של מן החרדי

ה מאחוז הסטודנטים החרדים הנחשפים להשכלה גבוה וגריעהמעבר של סטודנטים חרדים מאוניברסיטאות למכללות, 

 92% -ש ח.מ.ק מלגות מקבלי בקרב שנערך , שבו נאמר "בסקר3.2.2.1הסבר לכך נמצא בסעיף   איכותית באוניברסיטאות.

 אלטרנטיבית במוסד תכנית אין שבהם במקרים, מעורב במוסד לימודים שללו לא 35% ,השמרני במודל לומדים מהם

וסדות עם הפרדה כמו המח"רים גורמת לסטודנטים החרדים " )הדגשה שלי(.  במילים אחרות, עצם יצירת היצע של מחרדי

ולמה זה כל כך חשוב?  כי כפי שנאמר בסעיף   להקשיח עמדות ולסרב להתפשר, אפילו אם היו מוכנים להתפשר קודם.

 סטודנטים אצל בולט במיוחד זה קושי. העבודה לשוק להיכנס תואר בעלי חרדים של קושי זיהינו המחקר , "במהלך3.4.6

מטרת הלימודים   .)הדגשה שלי( "מינימלי הוא אוכלוסיה חילונית עם שלהם שהממשק כיוון, השמרני במודל לומדיםה

במקרה של אוכלוסייה מסתגרת כמו האוכלוסייה החרדית( לתרום להרחבת  במיוחדצריכה להיות לא רק להקנות ידע, אלא )

לב בסופו של דבר.  יצירת מסגרות מסוגרות סותרת אפשרות אופקים ופתיחות כלפי האוכלוסייה הכללית שבה רוצים להשת

 כזו.

השכלה הגבוהה ולאיכות ההשכלה מסגרות הרגילות של המסקנה: הקמת המח"רים גרמה נזק ממשי להשתלבות החרדים ב

 .השתלבותם לאחר מכן בשוק העבודהגרמה נזק לאפשרות , וגם שהם מקבלים

  תה יש יהלימוד, ואגב כך הוא אחד המקומות שבהם מוזכרת הבעיה האמיתית שא מסכם את נושא מגוון תחומי 2.3.2.4סעיף

חיזוק נוסף לכך ניתן בסעיף   להתמודד:  מגוון המקצועות המוצע נמוך "בשל העדר רקע השכלתי הולם של הציבור החרדי".

 -כ על ועומד גבוה הינו לימודיהם האקדמיים את מסיימים שאינם החרדים הסטודנטים שיעור, שבו נאמר כי "3.4.2.1.4

 " כיוון שאין להם הכנה מספקת.לגברים 50% -וכ לנשים 30%

 .מסקנה: תכניות חומש של מל"ג לא יעזרו כי הן לא יכולות לתקוף את שורש הבעיה



  עוסק במידת העמידה ביעדים שנקבעו בהקשר טעון במיוחד, והוא ההפרדה המגדרית.  נושא זה נמצא במוקד  2.4.2.3סעיף

, פלורליזם ובהם האקדמיה של היסוד לערכי מנוגדתתנגדות של רבים באקדמיה לתכנית המח"רים, שכן הפרדה מגדרית "הה

(.  למרבה הצער מה שיש 2.2לשונה" )כפי שניסחו יפה כותבי הטיוטה של תכנית החומש השנייה בסעיף  וחשיפה שוויון

ההחלטה האמורה   ."יושמה טרם רים"במח ההפרדה אופי על ג"המל שהחלטת רושם לומר בנדון הוא "עושה 2.4.2.3לסעיף 

מצוטטת בסעיף הקודם, והיא שאכן תהיה הפרדה מגדרית בקמפוסים המיועדים לחרדים, אבל היא תהיה מוגבלת לכיתות 

, שבפועל מתקיימת הוסבר בצורה מפורטתמשתמע מהסעיף, אבל לא   הלימוד בלבד )כולל מניעה ממרצות ללמד גברים(.

 רדה חמורה יותר.הפ

מסקנה: גם כאשר המל"ג מחליטה על תנאים מסוימים בהם הלימודים אמורים להתקיים, אין לה הכלים לאכוף החלטה זו 

 .והמוסדות מצפצפים עליה

  הלומדות  נשים מקבלות הנוכחית המלגות בתוכניתאודות שימוש במלגות ככלי למימוש מדיניות נאמר " 3.4.3.1.1.2בסעיף

מצב כזה מצביע על כשל מהותי מלגות".   קיבלו' ג מדרג שהגברים תקציב לאחר נותר אם רק' וב' א לדרג שייכיםה מקצועות

' א דרג מקצועות את נשים של לימודי "החשיבות מציינים כילזכותם של כותבי המחקר הם מלינים על כך ו במדיניות המל"ג. 

  .ב'?( " )אבל מה עם דרג'ג בדרג מלימודי גברים נופלת אינה

 .מפגינה הפליה מגדרית בוטהעצמה מסקנה: תכנית המלגות מטעם מל"ג/ות"ת 

ולגבש המלצות לגבי  כזכור, המחקר המצוטט נערך בהזמנת מל"ג כדי לבחון את מידת ההצלחה של תכנית החומש הראשונה

הנחה מוגבלת, במקרה הזה ההוא דוגמה למה שיכול לקרות כשאנשים טובים ומוערכים פועלים בתוך מסגרת .  החומש הבא

המסכם את תוצאות המעקב אחרי תוצאות החומש הראשון  2.5למשל, בסעיף  . מוצלחת ועתידה להימשךשהתכנית בכללותה היא 

", בסתירה לתוצאה שצוינה קודם לכן שהמספר החרדים הסטודנטים במספר הגידול בהמשך גם ניכרת התוכנית הצלחתנאמר כי "

בדומה, בטבלה המסכמת אין   ., ותוך התעלמות מאחוזי הנשירה הגבוהיםלה בשנים שלפני תחילת התכניתלא עלה ביותר ממה שע

אבל המסקנות הנובעות רק מקרים של "עמידה חלקית ביעד" או "עמידה לא מלאה ביעד".   –אף מקרה של "אי עמידה ביעד" 

 נות את התכנית מבסיסה.כי ראוי לשעל כישלונות, ומקריאה בלתי משוחדת של המחקר מצביעות 

למשל את מי ראיינו ומה בדיוק  . בנוסף חבל שהמחקר אינו מציג בצורה מלאה את הממצאים הגולמיים אלא רק ניתוחים ומסקנות

 מהצד משהו גורעת שההפרדה המגדרית סברו המרואיינים כל לאמצוין כי "למשל  2.4.2.4באופן ספציפי, בסעיף  אמרו? הם 

האם ניתן להתייחס למרואיינים גורעת משהו?  ו כןמה שמעלה את השאלה כמה מהם חשבו שההפרדה  –" המהותי או האקדמי

מה היו כל שאלות הסקר  –מוזכר סקר שנערך בין מקבלי מלגת ק.מ.ח  3.2.2.1בדומה, בסעיף כמדגם מייצג של בעלי תפקידים?  

הסקר נערך במסגרת המחקר או שהמחקר מצטט סקר אחר.  ומה הייתה התפלגות התשובות?  )האמת היא שלא ברור מהנאמר אם 

היה ראוי שמחקר מטעם המל"ג יעמוד בסטנדרטים (  ואם לא נערך סקר מקיף של אוכלוסיית היעד, גם בכך יש טעם לפגם.

 .נספחתור ב , הכוללים לא רק את המסקנות אלא גם הצגה מלאה של הנתונים הגולמיים, ולושל דיווחאקדמיים 

 עקרונות ומדיניות תכנית החומש השנייה בקורת על

ההמלצות במחקר הן להציב יעדים מוגדרים ולנסות לשחד את האוכלוסייה במלגות.  אבל המחקר עצמו מראה כי האמצעים האלה 

לא ממש הועילו יותר מדי בתכנית החומש הראשונה.  הסיבה היחידה להאמין שהם יעזרו בתכנית החומש השנייה היא אינרציה 

 טרטיבית.סיניאדמ

מעבר לכך, כל ההמלצות הכמותיות המפורטות במחקר נעלמו ממסמך העקרונות והמדיניות שהוכן עבור תכנית החומש השנייה.  

היתכן כי זהו רק מסמך עקרונות כללי, ועדיין אין אפילו טיוטה של תכנית פעולה קונקרטית?  או לחילופין, היתכן כי קובעי 

 וונה ומראש מקביעת מטרות קונקרטיות שלפיהן ניתן יהיה לאמוד את הצלחת התכנית?המדיניות בחרו להימנע בכ

, כתוצאה מהפער הזה בין המחקר וההמלצות שבו לבין טיוטת עקרונות המדיניות, לא ארחיב על כל סעיפי הטיוטה הזו.  ובכל זאת

 נתחיל עם המלצות המחקר.  .רונות המוצעעל ההמלצות המובאות במחקר ועל מסמך טיוטת העק להלן מספר הערות קונקרטיות

  בשנה.  כזכור, בסעיף  12%עוסק ביעד למספר הסטודנטים הכולל, ונוקט בהמשך קצב גידול של במחקר  3.2.1.2סעיף

מתקנים החוקרים את  2.1.1.4.1נאמר שזה היה גם קצב הגידול בשנים שקדמו להפעלת התכנית.  אבל בסעיף  2.1.1.4

הערכתם וטוענים שבתחילת התקופה עוד לא היו הגדרות קשיחות של "מיהו חרדי", מה שגרם לספירת יתר, וכיוון שכך 



בשנה  15%-לירידה משמעותית )מ "לשאוף" שמומלץ היא מסקנהה  .15%הגידול האמיתי היה בעצם גדול יותר ועמד על 

 .ים החרדיםבשנה( בקצב גידול מספר הסטודנט 12%-ל

  קשה להשתחרר 14%-ל 8.5%בהמשך הסעיף מובאת ההמלצה לא להתחייב על יעד מדוייק, אלא על המנעד שבין  .

עמידה ביעד של תכנית החומש השנייה בלי -נועד להכשיר את הקרקע לאי –הבלתי סימטרי בעליל  –מהרושם שמנעד זה 

 שהדבר יחשב כאי עמידה ביעד.

  פר הסטודנטים שילמדו במודל המשתלב, קרי בקמפוסים רגילים.  ההערכה בסעיף זה מסתמכת עוסק ביעד מס 3.2.2סעיף

 אין שבהם במקרים, מעורב במוסד לימודים שללו ]ממקבלי מלגת ק.מ.ח[ לא 35% תוצאות הסקר המראות ש" בין היתר על

סתירה בין ההסתמכות על נתון זה נראה כי כותבי המחקר לא שמו לב ל  ." )הדגשה שלי(חרדי אלטרנטיבית במוסד תכנית

 התכניות המתחרות במח"רים במודל השמרני.היצע לבין השאיפה להרחיב את 

  ממשיך בהמלצות שעיקרן להמשיך כמו שהיה בלי לשאוף לשיפור, הפעם בהקשר של מספר הסטודנטים  3.2.3סעיף

.  אגב, 37%-ל 35%-במספרים לעלות מ, או "מעט להעלותו ואף זה שיעור על לשמור לשאוףהגברים.  ההמלצה היא "

 .34%-בכל מקום אחר במחקר לא מופיע נתון הנמוך מ –כנראה שגוי  4המופיע בטבלה  32.5%הנתון של 

  מהנתון של  נמוךר.  יעד זה קסטודנטים הלומדים לתואר באוניברסיטאות המח 40%מציע יעד של  3.4.3.2.3בדומה, סעיף

 מחקר לפני שנפתחו המח"רים שגרמו כזכור להסטה של סטודנטים לתכניות מופרדות.שכבר למדו באוניברסיטאות ה 41%

 בהמשך, להלן מספר הערות לגבי טיוטת עקרונות המדיניות.

  במחקר, הרי שבמסמך עקרונות המדיניות  נמצאש –אם כי לא שאפתניים  –למרות כל הפרוט הזה לגבי יעדים כמותיים

יתכן כי הכוונה הייתה לערוך שימוע ציבורי רק על עקרונות המדיניות, אבל כמותי.   לתכנית החומש השנייה אין שום יעד

המדיניות לבין מה שמנסים להשיג באמצעות המדיניות הזו.  יש לכך שני היבטים.   להפריד בין הדיון בעקרונות איןלדעתי 

תחויות דרמטיות מצדיקה אולי מדיניות הראשון הוא עד כמה התכנית שאפתנית, שכן תכנית שאפתנית שעשויה להוביל להתפ

מדיניות חריגה.  בכל יכולה להוות צידוק לנועזת יותר.  השני הוא עד כמה התכנית ריאלית, שכן תכנית שאינה ריאלית אינה 

 מקרה זה צריך להיות חלק מהותי מהדיון בתכנית.

  הגבוהה בהשכלה להשתלב החרדית לוסיהלאוכ לאפשר מנת על" באומרומתווה את הכיוון הכללי בפרק ב'  1.1.1סעיף 

 ובין החרדים בין הסטודנטים הפרדה, השאר בין, כוללים אלה צרכים. הייחודיים לצרכיה המותאמות מסגרות נדרש להקים

".  מסקנה זו סותרת את תוצאות המחקר שהוזמן על ידי מל"ג ולפי הטענה משמש גיבוי לטיוטת העקרונות, הסטודנטים כלל

 קושי. העבודה לשוק להיכנס תואר בעלי חרדים של קושי זיהינו המחקר "במהלך כי 3.4.6בסעיף ור בין היתר בו נאמר כזכ

".  מינימלי הוא אוכלוסיה חילונית עם שלהם שהממשק כיוון, השמרני במודל הלומדים סטודנטים אצל בולט במיוחד זה

 .ן אלא תוספת לבעיהההפרדה מהאוכלוסייה הכללית היא לא חלק מהפתרובמילים אחרות, 

  של בכישלון למצא אפשר לכך בפרק ב' נאמר בהקשר של הצורך במסגרות נפרדות כי "הוכחה 1.2.2לחילופין, בסעיף 

בכל , אבל ואולי לא אולי זה נכון  ."בלבד המכינה בשלב היא המגדרית ההפרדה שבהם לפתוח מסלולים שניסו המוסדות

 לטענה.נתונים כאלה אינם בנמצא במחקר, ולפיכך אין ביסוס מקרה 

  עוד בעניין ההפרדה המגדרית, טיוטת מסמך העקרונות חוזרת ומדגישה את רעיון הכיתות המופרדות בקמפוסים רגילים, אבל

" המופרדות הלימוד לכיתות מגדרית מחוץ הפרדה כל תינקט ולא תותר לא כי המבטיח מוגבר פיקוח של לקיומו זאת "בכפוף

מים האלה מתחוללת סערה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית כתוצאה (.  והנה בעצם הי1.3.6.1)פרק ב' סעיף 

מפנייה של סטודנטיות למשפטים המבקשות להקצות להן רחבת ריקודים מופרדת במסגרת מסיבת הסיום של התואר.  סתם 

 חומר למחשבה על יכולת הפיקוח על תופעות חברתיות ברגע שמתחילים לעודד אותן.

  וחזקות מרכזיות מסגרות החרדיות למספר המסגרות מספר להקטנת שאיפה תוךמציע יעד של מרכוז "במחקר  3.3.1.2סעיף 

האקדמית" )הדגשה שלי(.  המלצה זו לא הגיעה לטיוטת מסמך המדיניות המוצעת  ורמתן בהן התלמידים מספר מבחינת

 ככלל , ביחד עם "(1.1פרק ג' סעיף " )הקיימים רים"את המח ולהרחיב לחומש השני, ובמקומה מופיעה שם המלצה "לחזק

כלומר יש בהחלט אפשרות שמספר  –( 1.2" )סעיף ייחודי צורך של במקרים חריגות יישקלו אך, נוספים רים"מח יפתחו לא

 יגדל. דווקא המסגרות

ל פרק א' של בממד אחר לחלוטין, ראוי גם להתייחס להצדקה שניתנה לתכנית בכללותה.  ההצדקה הזו מפורטת בסעיפים שונים ש

מסמך עקרונות המדיניות, וכוללת טענות כגון החשיבות הלאומית של שילוב האוכלוסייה החרדית )וגם מיעוטים אחרים( בשוק 



, 2.7ברצוני להתייחס לסעיף על החשיבות אין כל וויכוח.  אבל התעסוקה, והצורך להתחשב בפערי ידע ובחסמים תרבותיים.  

 לא במסגרות הרגילות ורק אך לחרדים אקדמיים לימודיםבהפרדה מגדרית, נאמר בין היתר " שבו, במסגרת הדיון על הצורך

, ובהקשר הנוכחי אני המהותי".  טיעון שכזה גולש מתחום הפרקטיקה לתחום המוסר ההזדמנויות שוויון של העיקרון את מקיימים

לפיו צעירים חרדים פטורים ון המהותי הרבה יותר לפחות כל עוד מנגד עומד אי השוויזאת  . מתנגד לו באופן הנחרץ ביותר

משרות צבאי ומסרבים לשרות לאומי, דבר הפוגע ללא ספק בצורה חמורה בשוויון ההזדמנויות המהותי של אלא שאינם חרדים, 

בסופו  –העלאת טיעונים לשוויון כדי להצדיק   ובפרט כאשר צעירים המסרבים לשרת בצבא מטעמי מצפון נשלחים לכלא הצבאי.

 הפרדה מגדרית היא מקוממת ביותר ותגרום להסטת הדיון לכיוונים לא מועילים. –של דבר 

 מה לעשות

א צורך לאומי ובעיה קשה.  אבל כשמנסים לפתור בעיה קשה צריך לוודא ושילוב החרדים בהשכלה הגבוהה ובשוק העבודה ה

ככל   .  לשם כך צריך גם להגדיר מדדים נכונים של הצלחה.שאכן פותרים את הבעיה מהשורש, ולא רק מטייחים את הסימפטומים

הן מבחינת השגת התוצאה הנדרשת, הן מבחינת  –יותר  יותר, אפשר לעצב פתרון אפקטיבי את הבעיה נכוןומודדים שמזהים 

 בהשקעה ותקציב, והן מבחינת מניעת נזקים שלא לצורך. יותר יעילשימוש 

לא הקמת והרחבת מוסדות עם הפרדה )הפרדה לכן ודנטים חרדים, והפתרון הוא הבעיה היא לא שאין מספיק סטבמקרה שלפנינו 

, ומספר הסטודנטים ואר הבקבוקולא צ מוסדות לימוד עם הפרדה הם . מגדרית בפנים ובנוסף הפרדה מהאוכלוסייה הכללית(

 .לא המדד הנכון להצלחה ואהחרדים הלומדים בתכנית ה

צריך לברר ביסודיות מה מונע את לשם כך   .חרדים בחברה ובפרט במעגל העבודההיא שילוב השאותה מנסים לפתור הבעיה 

, ובפרט עד כמה התכנית והמדד להצלחה צריך להיות מספר החרדים שהשתלבו במעגל העבודה  זה, ואז לעצב פתרון אמיתי.

למרבה הצער המחקר של תכנית החומש הראשונה לא   את המספר הזה מעבר למה שהיה לפני הפעלת התכנית. להגדילמצליחה 

", העבודה לשוק להיכנס תואר בעלי חרדים של קושי זיהינו המחקר "במהלךנקודה זו פרט לאמירה התייחסות לשום כלל 

 ".השמרני במודל לומדיםה סטודנטים אצל בולט במיוחד זה קושיוההבחנה כי "

 בסיסיות: בעיותיש שתי ש –קר אקדמי מעמיק כדי להבין זאת ולא צריך מח –די ברור 

 של רבים בחברה החרדית להשכלה גבוהה ולהשתלבות בחברה הכללית ובשוק העבודה.  על פי  התנגדות אידיאולוגית

 נתונים שמצוטטים במחקר ההערכה היא כי התנגדות זו מקיפה כחצי מהאוכלוסייה החרדית.

 תן להוסיף נדבך של השכלה אקדמית, הן מבחינת לימודי ליבה )ובעיקר מתמטיקה שעליה ני חוסר השכלה בסיסית

חוסר זה אקוטי   וצורך לעמוד במבחנים(. ,לפולופלעומת שינון ויישום ואנגלית( והן מבחינת הרגלי למידה )הבנה 

 במיוחד אצל הגברים החרדים אבל קיים גם אצל נשים.

 הלא עמדהתכנית .  כתוצאה בעיות יסוד אלהב יםא נוגעש השני לשל החומש הראשון והעקרונות המוצעים לחומתכנית המח"רים 

ביעדי מספר הסטודנטים, ובנוסף יש נשירה רבתי, ומעבר לכך גם הרבה סטודנטים שמצליחים לצלוח את התכנית  ולא תעמוד

לחבריהם  יש להניח שכל הנכשלים האלה לא בדיוק ממליציםולקבל תואר מתקשים להשתלב בסופו של דבר בשוק העבודה. 

שלון הצפוי, מה שמגדיל את ההסתגרות ילבוא ולגדוש את ספסל הלימודים, אלא מהווים דוגמה מרתיעה של הקשיים והכ

גורם נזק  –במקום להדגיש את מספר המצליחים להשתלב בשוק העבודה  –לכן שימוש במספר הסטודנטים כמדד   . וההתנגדות

ת המח"רים מעבר למה שהאוכלוסייה החרדית באמת רוצה יגרום רק לכישלונות להמשך התכנית.  והכוונה להמשיך ולהגדיל א

 נוספים ולרתיעה חזקה יותר. 

הבדל טיוטת מסמך העקרונות.  הפרק ג' של התכנית המתוות ב פרטימ לפחות עם חלקלמרות כל הביקורת הזו, אני דווקא מסכים 

לידי ביטוי בסעיף הראשון של כל גרסה: הרחבת המח"רים בטיוטת המדיניות,  מסגור באהבדל בה  וביומרה. העיקרי הוא במסגור

פתרון קסם שיגרום לחרדים חסרי הכנה להצליח בלימודים כך שאין ב בהכרהההבדל ביומרה משתקף  . לעומת צמצומם כאן

ם מצוהתוצאה של צ.  , ושום תכנית פעולה של המל"ג שאינה תוקפת את בעיות היסוד לא תוכל להצליח לעשות זאתאקדמיים

יותר חשוב, אחוז ואפילו  – מסיימים יעלהא שמספר הלומדים כנראה יקטן.  אבל יש סיכוי שמספר היה המח"רים וריסון היומרה

המדדים האלה של מסיימים   ויתרה מכך, שהלימודים באמת יסיעו להם להשתלב בשוק העבודה. –מתוך כלל המנסים המסיימים 

 ומשתלבים הם המדדים הנכונים ובהם צריך להתמקד, ולא במספר הסטודנטים שמשתתפים בתכנית באופן כלשהו.



 העקרונות העיקריים שמוצע למל"ג להפעיל במסגרת תכנית החומש השנייה הם אם כן:

, כדי לעודד את האוכלוסייה הקמת חדשיםמוחלטת של עצירה ומופרדים מח"רים פעולה לצמצום וסגירה של פלטפורמות ו .א 

סעיף זה מסתמך על הנתונים הברורים כי   החרדית אכן להשתלב באוכלוסייה הכללית לצורך כניסה לשוק העבודה.

המח"רים במתכונתם הנוכחית גורמים נזק, הן בכך שהם מושכים סטודנטים שאחרת היו משתלבים בלימודים במוסדות 

הכללית ובכך מקטינים את הסיכוי של ה ימפגש בלתי אמצעי בין החרדים לאוכלוסי הן בכך שהם ממשיכים למנוערגילים, 

שאינם מסיימים את התואר ומתקשים שלונות של סטודנטים יכך שכ, והן בהחרדים להשתלב בשוק התעסוקה בסופו של דבר

 .מהווים דוגמה המרתיעה אחרים מלנסות להשתלב בשוק העבודה

המכינות האלה צריכות חרדים כמו גם יוצאים.   –מכינות שיהיו פתוחות לכל מי שנפגע ממערכת החינוך החרדית  הקמת .ב 

 לעזורבכך ו –כולל במקצועות בעייתיים כמו מתמטיקה ואנגלית  – קדמייםלרמה מתאימה ללימודים א תלמידיםאת ה להביא

יש לעודד ו ,כתוצאה נראה כי לימודי מכינה של שנה אחת או אפילו שנתיים אולי אינם מספיקיםקטין את אחוזי הנשירה.  הל

מסגרת ב, הפרדה מגדריתאלה יכולות להיערך תוך המכינות ה  במחקר. 3.4.2.2מכינות לבגרות מלאה כפי שמוצע בסעיף 

הכרה הדדית בלימודים במכינות, כפי שנאמר בסעיף  בפרט יש לדרוש  .חרדית, ואין צורך שיהיו משויכות לאוניברסיטאות

  במחקר. 3.4.2.1.1

פתרון   קביעה שהלימודים עצמם יערכו במסגרת הרגילה ללא הפרדה מגדרית, כמתחייב מאופייה הפלורליסטי של האקדמיה. .ג 

ר גם את כל הדיון במניעת הבדלים בין המח"רים למוסדות האם ואת הניסיונות לשפר את המצב על ידי דרישה לקרבה זה מית

 היצע מוגבל של מסלולים.של גאוגרפית למשל, וכן את הבעיה 

 החומש תוכנית בתקופת נוצר ובטכניון העברית באוניברסיטהבמחקר, " 2.4.2.3לתכנית כזו יש הוכחת היתכנות: לפי סעיף 

 הכללי בקמפוס התואר מתקיימים לימודי ואילו, מגדרית בהפרדה מתקיימים המכינה לימודי שבו, ר"של מח אלטרנטיבי מודל

" מכאן שאין הכרח לקיים לימודים נפרדים .הכללי( המכינה בבנין לחרדים נמצאת המכינה גם, )בטכניון מלאה באינטגרציה

 פיק ואינו מוכן להתפשר ואם התכנית המוצעת אטרקטיבית מספיק.ו/או הפרדה מגדרית אם מוסד האם חזק מס

במקביל לכך, תגבור נרחב של מערך התמיכה בסטודנטים החרדים באופן אישי ופרטני כדי לעזור להם להתמודד עם  .ד 

ברים לג 50%-לנשים ו 30%סעיף זה הוא קריטי.  הבעיה הבוערת ביותר במצב הנוכחי הוא אחוז הנשירה הגבוה )  הקשיים.

הם סטודנטים שכבר החליטו  ה.  אל(לתקופה שלפני הפעלת המח"ריםלמחקר, בהסתייגות שהנתונים הם  5.1.5לפי סעיף 

שנים בממוצע עד הנשירה לפי  3לנסות לרכוש השכלה, נרשמו ללימודים, ואפילו השתתפו בהם למשך מספר שנים )מעל 

 ביותר. הגבוהה והמידיתהתשואה  (.  השקעה בסטודנטים האלה מבטיחה לכן את5.1.6סעיף 

יש למקד את המלגות בסטודנטים לתואר ראשון.    השוואה בנגישות למלגות בין גברים חרדים, נשים חרדיות, ויוצאים. .ה 

 סטודנטים מצטיינים שיגמרו תואר ראשון יוכלו להתמודד על מלגות לתארים מתקדמים כמו כל סטודנט אחר.

  במחקר(. 3.4.5תחומים מועדפים, ובפרט הוראה של מקצועות ליבה )כפי שמתואר בסעיף שימוש במלגות כדי לעודד פניה ל .ו 

חודי שבו המל"ג יכולה לנסות להשפיע על פתרון הבעיה היסודית של חוסר מוכנות של החרדים כתוצאה מכך יזהו מקרה י

 וב רק אחרי עשור או יותר.שהם אינם לומדים לימודי ליבה, בהסתייגות שההשפעה הזו תבוא לידי ביטוי במקרה הט


