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  2016ביוני  13
  

הערות למסמך המדיניות בנושא הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי לחומש הקרוב, כפי 

  24.04.2016שפורסם ע"י ות"ת/מל"ג ביום 
  

 , אוניברסיטת תל אביבחגית מסר ירוןפרופ' 

  

במתכונתם הנוכחית,  בדברים שלהלן אסביר מדוע, לפי עמדתי, אין מקום להמשיך להפעיל את המח"רים

עמדתי  הנפרדת מגזרית ומגדרית, ומקל וחומר אין להביא את ההפרדה המגזרית והמגדרית לקמפוסים הרגילים.

היכולת לפקח ולאכוף את ריסון ההפרדה, ולכן עצם קיומם של הכלים ונסמכת על ההכרה בכך שלות"ת ולמל"ג אין 

 ,מובנית בהשכלה הגבוהה יביא, עם זמן, להרחבתם וקיבועם מנגנונים כלשהם המאפשרים הפרדה מגזרית ומגדרית

  ולפגיעה מהותית באופייה הפלורליסטי של האקדמיה.

יו"ר גנית כסבתפקידים שונים אותם מילאתי בעבר, לרבות המעמיקה עם הנושא  היכרותיהדברים נכתבים על רקע 

  . 2013-2016מל"ג בשנים 

 

  לשלב חרדים האםלשלב חרדים ולא  איך – מבוא  .א

, עם פנים לכאן ולכאן, ואין חולק על כך ששאלת לסוגיית שילוב החרדים בהשכלה הגבוהה היבטים רבים ומגוונים

בין הרצון לשלב חרדים בחברה היצרנית, לבין ההכרח לשמור ולשמר את מאפייני הפתיחות של  האיזוןהמפתח היא 

   . השוויוןההשכלה הגבוהה, ועקרונות 

 ,ת מושכלות היסודאקיבלה  השכלה הגבוההמערכות המשילות של ההמדיניות השולטת ב ,המילניום הקודםעד לסוף 

לצרכים של אוכלוסיות  המערכתיבתוך מערכת ההשכלה הגבוהה. המענה כלשהן מדירות התנגדה למסגרות ככלל, ו

 כ"אוניברסיטה לכל" ת השבעיםשהוקמה בשנוהאוניברסיטה הפתוחה,  ידי- ניתן בלעדית על(לרבות חרדים) מיוחדות 

נתנה אפשרות לכל אחת ואחד לרכוש השכלה גבוהה איכותית ולהגיע וביוזמת שר החינוך ויו"ר המל"ג יגאל אלון, 

החלטת המל"ג מיום  . , ללא צורך במנגנונים ייחודייםוכח בלבד, בסביבה המתאימה לולתואר אקדמי על בסיס ידע מ

, במסגרתה אושרה עקרונית הקמת מכללה חרדית מתוקצבת בגוש 1ם לחרדים"יבנושא "לימודים אקדמי 27.7.1999

לאורח  ותאמות בלעדיתהמ ,לחרדיםומובדלות מסגרות ייחודיות ומתקצב מעודד המכיר,  של שינוי סימנה תחילתודן, 

  זו.  אוכלוסייהחייה של 

חשיפה המתבקשת וב , באיסוף נתונים המצדיקים שינוי כזה,לא לווה בדיון ציבורי זה למיטב ידיעתי, שינוי מהותי

והתרחבה,  שתרשהמכיוון שבשנים שחלפו מאז התופעה של מסגרות ייחודיות לחרדים ה בנורמות של שקיפות.

אפשרות היא  במגמהיש לקוות שהדיון הנוכחי אינו תיאורטי בלבד וכי האפשרות שמסקנותיו יובילו לשינוי 

משיבי המדינה עמדו על כך שהמדובר בתכנית ניסויית ("פיילוט") שעל פי " 2,ץכפי שטענה המדינה בבג" .ממשית

  .לקחים שיופקו בה יוחלט בהמשך לגבי הרחבתה או צמצומה"

                                                            
1
http://che.org.il/wp‐content/uploads/2012/04/%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99‐1999.‐

%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D‐%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D‐
%D7%9C%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf 
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כך. , ולהבנתי אין מחלוקת על חיוביתאדגיש כי שאלת המפתח אינה "האם לפעול לשילוב חרדים". התשובה לשאלה זו 

השאלה  –בשורה התחתונה לפעול לשילוב חרדים", וחילוקי הדעות הם אך ורק לשאלת ה"איך".   איךהשאלה היא "

לאוכלוסייה החרדית ובין שילובם במסגרות ומופרדות היכן נכון וראוי לשים את הקו המפריד בין מסגרות ייחודיות "היא 

, והן העמדה קו הגבול בסיום תואר ראשוןאת קבעה ש האחרונותמל"ג בשנים מדיניות ות"ת/הן  "?לכלפתוחות קיימות ה

בצורך למצוא איזון בין עמדות הקיצון: מכת, הקובעת את קו הגבול מחוץ לליבת ההשכלה הגבוהה, מכירות ובה אני ת

א מסגרות השתלבות מלאה, ללדורשים  מהצד השניו ,מסגרות ייחודיות לכל דבר ועניין דורשיםאחד  מצדאלו ש

 לתואר אקדמי ייחודיים במוסדות להשכלה גבוהה לימודים אפשרותפתחה  ות"ת/מל"ג מדיניות ייחודיות כלל.

מחייבים  ,ייחודיות אקדמיותהמתנגדים למסגרות . אך מנסה לגדר אותן במנגנונים שונים ,מופרדות מובנות במסגרות

אלו ליווי ייעודי, תמיכה כלכלית וכד', אך , נפרדות ם, כגון מכינותיבלימודים האקדמי התומכיםומעודדים מנגנונים 

האם ההבדל  .השכלה הגבוההמחוץ לליבת ה המאפשר מסגרות מובנות מופרדות מגזרית ומגדריתשמים את קו הגבול 

, ההבדל שנראה כמותי הופך לאיכותי, וכי הגישה פרגמטיותהוא מהותי או כמותי? אטען כי מסיבות  בין שתי הגישות

פתח שאינו בר שליטה, שיביא בהכרח לפגיעה  ליבה האקדמית פותחתלהמאפשרת הכנסת מסגרות ייחודיות לחרדים 

לשילוב חרדים בהשכלה הגבוהה במסגרות  יש בהחלט לפעולש אני בדעהכך, ילפ  מהותית בערכי האקדמיה הבסיסיים.

   .החרדית לאוכלוסייה יםיללימודים אקדמ מובנות מסגרות ייחודיות לאפשראין תומכות, אך 

תפישת האקדמיה והתואר האקדמי כתואר המעיד על יכולות וכישורים של חשיבה ביקורתית,  מבוססת עלעמדתי זו 

על חופש אקדמי  תוהאמונ במסגרות פתוחות ופלורליסטיות אך ורקמתודולוגית ומבוססת עובדות, אותם ניתן לרכוש 

, ולא בכדי קבע המחוקק את חופש הדעה והמצפון, יחד עם "רמה מדעית נאותה", כתנאים הכרחיים 3אישי ומוסדי

מגדרת  המח"רים תכניתש הייתה, 5ץלבג" ותשובת המדינהיו"ר ות"ת הקודם  עמדת. 4להכרה במוסד להשכלה גבוהה

זוהי אמירה סבירה אם היא אכן מתקיימת  את ההפרדה וההבדלה, וכי כללי הגידור שומרים על מידתיות ואיזון סבירים.

ת טיוטת התכנית לחומש ו, לרבלחרדים צבר במהלך השנים מאז החלה ההפרדההניסיון שנבפועל, אך לצערי, 

  . ק המסגרות המופרדות לחרדים באשר הןלהסיק מסקנות, ולהפסי חייביםהקרוב סותרים הנחה זו, ולכן 

 

  על יכולת הבקרה, הפיקוח והאכיפה של ות"ת ומל"ג  .ב

ות"ת, לפיה אין מנוס מלאפשר לחרדים לימודים אקדמיים - גם אם נהיה מוכנים לקבל את נקודת ההנחה של מל"ג

ות"ת לשמור על  נקודת -, אין ביכולתן של מל"גמעשיתהרי שהמציאות מלמדת שמבחינה  – מופרדים מגזרית ומגדרית

אטען כי אין, ולא יכולים  , המאפשרת מסגרות ייחודיות לחרדים תוך גידורן. ידםעל האיזון התיאורטית שנקבעה 

. בלתי נמנעתוהיכולת לשמור על נקודת האיזון המוצעת, ולכן פריצת הגידור היא  הכליםלהיות, בידי ות"ת ומל"ג 

ציה לצמצום המסגרות הייחודיות בעתיד אינה מעשית, ועצם קיומם של מנגנונים נפרדים יביא אראה כי האופ

לפיכך,  מרחב הציבורי ובעקרון השוויון.ערכי ההשכלה הגבוהה, בולפגיעה שאינה מידתית ב 6בהכרח להרחבתם

 ןבנקודת זמן זו יש הזדמנות, אולי אחרונה, לבטל מכל וכל את המסגרות הנפרדות בהשכלה הגבוהה, ולהחליף אות

                                                            
  .108-115, עמ, 2014הוצאת בו  ,סדקים באקדמיהרובישטין, יצחק פשה: אמון   3
4

  .בחוק המל"ג 9סעיף  
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התקבלו גם כאלו שאים עומדים בהגדרת "חרדי", ובשלב  ואכן, הגידור שקבע בתכית שהוביל פרופ' טרכטברג פרץ: למח"רים  6
מסוים אפילו קבע שחריגה מסוימת מותרת, ואפילו מתוקצבת; למרות ההחלטה, הפלטפורמות לא סגרו והמח"רים התווספו 

י לא סגרו אליהם ולא החליפו אותם; היסיון של מל"ג להעביר את הפלטפורמות לאכסיה אויברסיטאית כשל; תכיות לתואר ש
  ; ועוד.מוצע להרחיבןע"י המל"ג, ואפילו 
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במכינות מתאימות, בתמיכה אישית לסטודנט החרדי במהלך הלימודים, ובמנגנונים מסייעים נוספים שיסייעו לחרדים 

 ישראל.החפצים בכך להשתלב במוסדות הקיימים להשכלה גבוהה ב

חלק ניכר מטיוטת תכנית החומש נסמך על ההבטחה שמל"ג וות"ת יפקחו ויימנעו התדרדרות של התכניות 

למחוזות לא רצויים, הן מבחינת רמת הלימודים והן מבחינת צביון ההפרדה.  המתקיימות בהפרדה האקדמיות

ים הקובעים י"ג הם גופים סטטוטורות"ת ומל. כידוע, לא עד היום ולא בעתיד –לצערי, אלה הבטחות ללא כיסוי 

יכולתם של גופים אלו לפקח ולאכוף החלטותיהם על המוסדות  מדיניות ומקבלים החלטות בהתאם. יחד עם זאת

התנהלות והניהול בהשכלה הגבוהה מבוססים על שיפוט עמיתים, אמון הככלל, תרבות  .להשכלה גבוהה מוגבלת

ולא על מנגנוני שיטור, אכיפה וענישה. לפיכך, יכולת האקדמיה לפעול מתוכה כנגד אינטרסים,  ,ומנהיגות אקדמית

אינה להבטיח שגבולות הגידור שנקבעו ע"י ות"ת ומל"ג אכן ישמרו המעשית מוגבלת ביותר. בהינתן שהאפשרות 

להכניס כיתות נפרדות מגדרית  ות, מי לידינו יתקע כי התכניתבמלים אחר האם נכון יהיה להסתכן בפריצתם? – מעשית

ולחרדים שעומדים בהגדרה  תגביל את ההפרדה, לפי ההבטחה, לכיתות עצמן מוסדות להשכלה גבוההקמפוסים של ל

מתכננת למנוע פיקוח על לבושן של סטודנטיות ומרצות, צנזורה של סילבוסים, או מניעה  /ות"ת? ואיך מל"גבלבד

ולא לא בתכנית ולא במציאות, , ניות לחרדים? לשאלות אלה אין תשובותללמד בתוכ מסוימיםאו מרצות  ממרצים

, כאמור, בכלים למניעת התופעות הפסולות הכרוכות באקדמיה מופרדת מגזרית מצוידותבמקרה. מל"ג וות"ת אינן 

  ומגדרית. 

המועצה היא המוסד  ) נקבע כי: "3בחוק המועצה להשכלה גבוהה (סעיף  המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג):

 62 המל"ג מופקדת על כל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל (כיום  הממלכתי לעניני השכלה גבוהה במדינה".

מכללות שאינן מתוקצבות ע"י  13מכללות מתוקצבות,  20אוניברסיטאות מחקר, האוניברסיטה הפתוחה,  7: בסה"כ

שיון יהמל"ג הם לתת לגוף רעל  שהחוק הטיל העיקריים מכללות אקדמיות לחינוך). שני התפקידים 21-המדינה, ו

ברור כי כגוף המעניק  ים.ילהעניק תארים אקדממוסד מוכר לפעול כמוסד להשכלה גבוהה (היתר, הכרה), ולהסמיך 

. אך שלילת הסמכה להענקת תואר אותו, ככל שהמוסד לא עומד בתנאי הרישיון לשלולגם המל"ג  ת"רישיון" רשאי

הסמכה קבועה לכך, או שלילת הכרה ממוסד מוכר, הם מהלכים דרמטיים המשפעים על חייהם ועתידם  ממוסד שקיבל

 מישהו מאמין האם .זה לא קורה (עבור הכרה או הסמכה קבועה) –פקטו - דהרבים, ולפיכך  של סטודנטים ועובדים

חה וברמה אקדמית בה לומדים גם סטודנטים במסגרת פתו וכל לשלול הסמכה מתוכנית לימודיםהמל"ג יש

נאותה, בגלל שמוסד לא עמד בתנאי הגידור לענייני חרדים בקבוצה שנפתחה כחלק מתכנית החרדים? נראה 

חוק המל"ג לא נתן בידי המועצה אחרים, מלבד שלילה הרישיון?  . האם למל"ג כלי ענישהשובה ברורה מאליהשהת

אין למל"ג סמכות להטיל על מוסד, למשל, קנס . 7תיהבחריגה מהחלטורוחבי אפקטיבי לטיפול  מוגדרים כלי אכיפה

  כספי, ואין בידיה מנגנונים שיפוטיים לבחון תלונות ולהעניש על חריגות.

, 6.6.1977מיום  666תפקידה העיקרי של ות"ת, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה  :עדה לתכנון ולתקצוב (הות"ת)והו

תכנית  התקציב הרגיל והפיתוח, הכוללים והמאושרים".לחלק בלעדית בין המוסדות להשכלה גבוהה את "הוא 

להשכלה  מתוקצביםמוסדות עבור המח"רים, שיוזמה והוגתה ע"י ות"ת, היתה מבוססת על מנגנון לתיקצוב נוסף 

ע"י המל"ג. ואכן, מנגנון  מתווה שנקבע, ושאושר, בהתאם למיוחדות לחרדים תכניותכדי שיפתחו ויתחזקו  ,גבוהה

מהכללים יכול להינזק תקציבית, מוסד שחורג  – על היישום של פיקוח ואכיפה מסוימתמאפשר מידה  התיקצוב

על מוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת, שהם פחות מחצי  אך ורק. אבל, מנגנון זה חל ובסמכות הות"ת להחליט על כך

                                                            
בחוק מפרט שורה של עברות בגין יתן להטיל עוש של עד שת מאסר. למיטב ידיעתי, סעיף זה מעולם לא הופעל, ובודאי  26סעיף   7

  שלא על מוסד להשכלה גבוהה.
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ההתנהלות השוטפת של אין, ולא יכולה להיות, שום סמכות על  ממספר המוסדות להשכלה גבוהה בישראל! לות"ת

שרד החינוך, וגם במוסדות אלו י מיד-לחינוך המתוקצבות על ל המכללות האקדמיותשבים וצהמוסדות הלא מתוק

בשל  אינה תקפה ע"י ות"ת בהשכלה הגבוהה לפקח על צביון ההפרדה האפשרותכך,  מתקיימות תכניות לחרדים.

   במדינת ישראל.  להשכלה גבוההמהמוסדות  מעל מחציתהיעדר סמכות מצד ות"ת לפקח על 

שנה לפיקוח ואכיפה, אליה ולות"ת, ועדת מ בשנים האחרונות פועלת ועדה משותפת למל"ג הועדה לפיקוח ואכיפה.

, ובנושא החרדים בכל נושא מקרים בהם התגלה כי מוסדות להשכלה גבוהה חרגו מהחלטות מל"ג או ות"תמובאים 

אכן, להזמנת מוסד לברור לפני הועדה יש אפקט ציבורי הרתעתי, אך ספק אם אפשר לבסס את מנגנוני הגידור  .בפרט

למיטב ידיעתי, מעבר לנזיפות, החלטות אופרטיביות אל מול חריגות בוטות של תכנית החרדים על אפקט זה. 

כאמור, אל מול מוסדות  שלא עמד בכללי הגידור. מתוקצבממוסד תקציב עבור חרדים  תוספתהתמצו בשלילת 

כלים של ממש, במיוחד אל מול מוסדות  לוועדהאין  ,או כאלו שמתוקצבים ע"י משרד החינוך ,שאינם מתוקצבים

  שקיבלו הכרה קבועה ושאינם מעוניינים בהסמכת לתכניות לימודים חדשות.

נכון שיהיו) מכשירי "שיטור". ות"ת מקבלת מהמוסדות המתוקצבים על למל"ג ולות"ת אין (ולדעתי לא  –מעבר לכך 

 ולמידע ספורדי ידה דיווח שוטף, ולאחרונה גם המל"ג החלה בהתארגנות לקבלת דיווחים, אך מעבר לבדיקת הדיווחים

ות מיוחדת עדות שונות הנחשפות מעת לעת לקורה במוסדות, אין מנגנון פיקוח אקטיבי. נושא זה מקבל משמעווהמגיע מ

גם  בשטח קיימים אינטרסים לקיומה, שימורה והרחבתה של ההפרדהש, מאחר בסוגיית ההפרדה המגדרית

חייבים לעמוד  יחת כתה לחרדים, שע"פ ההחלטות: נניח שלמוסד אושרה פתלקבוצות נוספות של מי שאינם חרדים

במספרי הסטודנטים ומתמשכת ירידה רוחבית  בעקבותבמצב הקיים היום, ע, ודכיבהגדרה מחמירה של "מיהו חרדי". 

יש קבוצה של דתיים ש נניחכעת  .8בגיוס מספר גדול ככל הניתן של סטודנטים מוסדות מעונייניםבכל המוסדות, 

המעוניינים ללמוד בהפרדה מגדרית למרות שאינם מוגדרים כחרדים, ומתנים רישומם למוסד בכך שיאפשרו להם 

לא  םתת החרדים גם איהאם ות"ת/מל"ג יוכלו לעשות משהו נגד זה שהמוסד יצרף אותם לכ מיניות.-ללמוד בכיתות חד

עצם הלגיטימציה של הפרדה מגדרית, לצד התחרות הגוברת על  –לראייתי יקבל עבורם תקצוב ייעודי? 

ה ולא תהימל"ג אין שנקבע בהחלטות המדיניות, ולות"ת/ תביא להרחבת המסגרות מעבר לגידור –סטודנטים 

   .יכולת לעצור זאת

ההפרדה מחוץ -לפיו עקרון אי ,ה שנעשה לבקשת המל"גכמחקר ההערקביעות שהופיעו באמירה זו מתחזקת ע"י 

אינני רואה איך ביכולתם של מל"ג/ות"ת להבטיח יישום עקרון זה, כאשר הצדדים  מוד לא יושם.ילכיתות הל

 יכולה לא לאשר פתיחת תכניות חדשות לחרדיםאכן מל"ג  .המפעילים את המח"רים אינם מעוניינים בכך, ולהיפך

(למשל תכניות לתואר שני) אך מעבר לשיגור מכתבים, למל"ג אין כאמור כלים  אם אינן עומדות בתנאים שנקבעו

האנשים  ,בביקורים להם הייתי שותפה במח"רים ובפלטפורמותאושרו. כבר לפקח ולאכוף החלטות לגבי תכניות ש

ראו בכללים שקבעו ות"ת/מל"ג על אי הפרדה בתואר שני  –מנהלנים, מרצים וסטודנטים  –בשטח  הפעיליםוהנשים 

 –יוצרות לחץ  מהשטחהאמירות ולהיפך, . אלו כלליםלאכוף  יתנדבוה מגבילה, ולכן לא ומחוץ לכיתות מכשלה, וגזר

הגבולות, ואכן בתכנית החומש הבאה כבר מומלץ כן לאשר  להרחיב פוליטי ואחר על מקבלי ההחלטות במל"ג ות"ת

  תכניות מסוימות לתואר שני. 

  

  

                                                            
   http://www.themarker.com/news/1.2968494ן מהזמן האחרומשל, כתבה ראו ל8 
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  סיכום  .ג

, לימודים בעשור וחצי האחרוניםם לחרדים ולחרדיות, איפשרו ות"ת ומל"ג, יכדי להקל על רכישת תארים אקדמי

ומופרדות מגדרית. קובעי המדיניות סברו שהסטייה מעקרונות  ,ם במסגרות ייחודיות, מבודדות, הומוגניותיאקדמי

הפתיחות והפלורליזם שעומדים בבסיס האתוס של ההשכלה הגבוהה היא מידתית ומגודרת, וכי האינטרס 

ה ניתן לקבלו "הכרחירע "א יה פרדהפגיעה זו. יחד עם זאת, גם קובעי מדיניות זו מודים כי ה יםהחברתי/כלכלי מצדיק

הוא זמני, הנדרש  בידולה, הנחתםהמוחלטת. ל הלא היו מקבלים פריצתגם הם ו, תומבוקר תא מגודריהכאשר רק 

  והמגמה לעתיד היא שהוא ילך ויעלם, והמערכת תחזור להיות פתוחה.

למסגרות  לגיטימציהמאז ניתנה . זמני, והוא הולך ומתרחב איננו בידולה: לצערי, הנתונים מוכיחים את ההיפך

במהלכו היו לחצים רבים מגורמים פוליטיים  ,תופעה זו הולכת ומתפשטת, והחומש האחרון לחרדים ייחודיות

מעבר . חליטוהוכיח שות"ת ומל"ג אינם מסוגלים לאכוף את כללי הגידור עליהם הואחרים להרחיב המסגרות, 

ות"ת ומל"ג אינם קובעים כל גם ו ,יש המלצות להרחיב, ולא לצמצם, את גבולות הגידור לכך, בתכנית החומש הבאה

  .להסדרי ההפרדה תאריך או יעד סיום

לחרדים לתכניות מופרדות  הלגיטימציההיא שהמשך  ההערכה המציאותית, שפרטתי במסמך זה פרקטיותהסיבות המ

התפשטות התופעה, בגלל אינטרסים, לחצים, וחוסר בכלים לפיקוח ואכיפה, וזאת גם אם בהשכלה הגבוהה תביא ל

הסכנה אינה רק בהתפשטות הכמותית, לרבות לאוכלוסיות ראויות. לגבי גידור ההפרדה האמירות הכוונות טובות ו

מכיוון  כאמור,, בחירת מרצים ועוד. 9שבעבר לא נרתעו מלימודים במסגרות פלורליסטיות, אלו גם בהשפעה על תכנים

א חיונית, אין ברירה אלא להבטיח שהקו מל"ג יכולת וכלים לאכוף מידתיות, ואכיפה כזו הי- שאין לות"ת

להחליט על הדרך  חייביםבמצב כזה  .המאפשר תכניות מופרדות לחרדים יעבור מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה

מיטבי, ם לחרדים, תוך מתן מענה יעל קיום תכניות מופרדות ומובדלות ללימודים אקדמי איסור מוחלטהאלטרנטיבית: 

  במסגרות תומכות לאוכלוסייה זו. יבנדיב ואפקטי

והאפשרות לצמצמה עמדה על הפרק, יש  "פיילוט"מכיוון שתכנית החומש המסתיימת הוגדרה כ – זוהי קריאה אחרונה

. אחרת, נמצא לחלוטין המסגרות המופרדות לחרדים ייעלמוכך שבסופו  באלפעול בדרך זו ולשנות התכנית לחומש ה

במעמדה המדעי של ישראל בעולם ובעתידנו  גם דבר שיפגע בהכרח –גבוהה מגזרית עצמנו בעתיד בעולם של השכלה 

  . Start Up Nation-כ

  

 

 

                                                            
כבר היום, במכללות האקדמיות לחיוך ממלכתי דתי (חמ"ד) מאשרת מועצת חמ"ד את זהות השיא ואת תכי הלימוד. גם   9

  כמו למשל, הוצאת פרויד מלימודי הפסיכולוגיה. –על תכים  במכללה החרדית הייתה דרישה להשפיע


