
 חומש שני –הצעה לשילוב חרדים באקדמיה 

 עודד נבון

 .לשילוב חרדים באקדמיהסיונית יבחמש השנים האחרונות הופעלה תכנית נ רקע:
כעת הולך ומסתיים הדיון בתכנית וקרובה שעת ההחלטה על תכנית חומש נוספת.  

הבעייתיים התמקדו, באופן טבעי, בהיבטים רבות נגד התכנית ורובן טענות הועלו 
ות"ת, אך על מנת -. אמנם גיבוש המדיניות החלופית הוא תפקידן של מל"גהשל

שלא להישאר במקום הביקורתי, להלן חלופה מוצעת, שאני מאמין שהיא ריאלית 
 ותביא לתוצאות טובות יותר בטווח הרחוק.   

 בפני החרדי שמבקש ללמוד לימודים אקדמיים ניצבים ארבעה קשיים עיקריים:

גבר חרדי צעיר שלא למד לימודי ליבה מגיע לאקדמיה עם רקע  –קושי אקדמי  .1
חלש מאד.  הוא נדרש למכינה ולעזרה אקדמית מוגברת הן במכינה והן בזמן 
 הלימודים. מצבן של הנשים טוב יותר אבל רבות מהן נזקקות גם הן למכינה.

ולעיתים כבר בעלי  הצעירים/ות החרדיים מגיעים כשהם/ן נשואים –. קושי כלכלי 2
 סיוע במימון הלימודים ובקיום.ויש צורך ב ,משפחות.  יכולת ההורים היא מוגבלת

ויתור על לימודי קודש ועזיבת עולם התורה שחשובים לצעיר  –. קושי רוחני 3
  .ומפגש בלתי אמצעי עם החברה החילונית החרדי

קושי זה נובע מהתנגדות של חלקים מהחברה החרדית ללימודים  –קושי חברתי  .4
 ללא הפרדה בין גברים ונשים.בכלל וללימודים מעורבים  אקדמיים

תכנית החומש הראשונה השקיעה את עיקר משאביה בהתמודדות עם הקושי 
, בעיקר על ידי יצירת מקומות לימוד נפרדים לחרדים, תוך הפרדה מלאה החברתי

   או הרוחני. , הכלכליושקע בקושי האקדמיה.  הרבה פחות שיםבין גברים לנ

בהשתלבות עיקרה של התוכנית המוצעת הוא ניתוב וסיוע לחרדים, גברים ונשים, 
רסיטאות לכל התארים, תוך במסלולים הרגילים של המכללות והאוניב מוצלחת

ותוך  לאחר הכנה טובה יותר ללימודים האקדמיים ,/ןסיוע בשמירה על אורח חייהם
 . ליווי אקדמי חברתי ורוחני

 עיקרי התכנית:

של  , בהפרדה מגדרית ומגזרית/ותיעודיות לחרדיםיהפעלת מכינות  .1
 הסטודנטים אך לא של הסגל.

בחוגים התואר  ללימודי הכוונת הסטודנטים והסטודנטיות החרדיים .2
 הרגילים במכללות ובאוניברסיטאות.

יעו יסיבמכללות ובאוניברסיטאות ש /ותתמיכה בחרדיםליווי והקמת מרכזי  .3
 וייאבקו בנשירהם/ן תטיקלב

 הלומדים /ותהגדלת הסיוע לחרדים .4
 .תוך חמש שנים התכניות האקדמיות המופרדותסגירת כל  .5



לתוספות המוצעות יבוא מהפחתת העלויות בהמשך מובא פירוט התכנית.  התקציב 
עם שילוב החרדים בקורסים הרגילים של מוסדות האם כפי שמוערך בחלק האחרון 

 של המסמך העוסק בעלות ההפרדה.

 פירוט התכנית:

של  לחזק את המכינות הייעודיות לחרדים, לרבות בהפרדה מגדרית .1
תוך דגש על , סגלההסטודנטים, אך ללא הפרדה מגדרית או מגזרית של 

אנגלית, מתמטיקה ומדעים. בתאום עם משרד החינוך יש להבטיח שמכינות 
אלו יביאו את התלמידים לרמה מקבילה לבגרות במקצועות הליבה. יש 

לאפשר למוסדות להשכלה גבוהה הכרה הדדית במכינות אלו (וניתן לעודד 
זאת כלכלית). במכינות ניתן לשלב גם קורסים של האו"פ שיאפשרו 

ים וניתן יהיה להשתמש בהישגי יתלמידים להתנסות בקורסים אקדמל
 התלמידים בקורסים אלו כמדד ליכולת הלימוד שלהם ולהישגיהם.

חוגים הרגילים לעודד תקציבית קליטה של סטודנטים וסטודנטיות חרדיים ב .2
 לות ובאוניברסיטאות.למכב

.  כיום לחרדים ולהרחיב את התכניות של האוניברסיטה הפתוחה להמשיך .2.1
, לרבות בריכוזי מקובל שבנוסף ללימוד העצמי פועלים גם מרכזי למידה

בהם מקבלים הסטודנטים מפגשי הנחייה בקבוצות  ם,יה חרדייאוכלוסי
  . ייתכן שעבור קבוצות חרדיות יש לתגבר מפגשים אלו.קטנות

 .לחרדים מהאו"פ למוסדות האחרים "אפיקי מעבר"(תקציבית) לעודד  .2.2
מדובר באפשרות ללמוד שנה א' באוניברסיטה הפתוחה תוך עמידה בדרישות 

של חוגים באוניברסיטאות, כך שניתן להמשיך ישירות ללימודי שנה ב' 
 .או במכללות באוניברסיטאות

, במימון ות"ת, מרכזי תמיכה האוניברסיטאות והמכללות יקימו .3
המרכזים ידאגו  .(למשל כחלק מדיקנט הסטודנטים) בתלמידים/ות החרדים

לסיוע אקדמי, חברתי ורוחני מותאם לסטודנטים החרדים.  יושם דגש על 
 עזרה קרובה והקטנת הנשירה למינימום. 

המרכזים ייתנו מענה לצרכים המיוחדים של הסטודנטיות והסטודנטים  .3.1
 החרדיים, ידאגו לקשר ביניהם ולפעילות חברתית מתאימה.

, גם מעבר לניתן במכינה.  לכל למתקשיםהמרכזים יספקו תמיכה אקדמית  .3.2
 הם יאתרו סטודנטים שעלולים לנשור ויחזקו אותם/ן.

המרכזים יסייעו לנושרים/ות ויכוונו אותם/ן למגוון הכשרות מקצועיות.   .3.3
לצורך כך הם ייצרו קשר עם מרכזים קיימים להכשרה מקצועית בשוק 

 ובמשרדי הממשלה.  
ציע משיכו להויכבר בזמן הלימודים ם גם יסייעו להשמת הבוגרי המרכזים .3.4

 לאורך השנה הראשונה אחרי הלימודים.  לצורך כךגם עזרה וליווי 
, אגודות הרלוונטיים משרדי הממשלההמרכזים יעמדו בקשר עם 

 וכו'. מקצועיות, מפעלים, ארגוני בוגרים
, הכוונה וליווי.  אקדמית ורוחנית : מלגות קיום, מכינות, מרכזי תמיכה .3.5

תלמידים ותלמידות שלומדים בחוגים הרגילים יזכו לתמיכה אקדמית 
גדולה יותר ומלגות קיום גדולות יותר מאלו שממשיכים בתוכניות 

 המופרדות. (ראו הצעה תקציבית בעמוד הבא).



בעיקר להוראה תקציבים שמופנים כיום למימון מבנים, ספריות, מחשבים ו .4
, ל בקשיים האחרים של החרדים/ותלטיפוקמפוסים הנפרדים יופנו הכפולה ב

בנוסף לתמיכה האקדמית והחברתית/רוחנית ניתן יהיה  כולל הקושי הכלכלי.
 להגדיל את הסיוע גם בתחום הכלכלי

 המתמידים בתכנית. בעיקר לאלויוגדלו מלגות המחיה,  .4.1
שממשיכים במקביל גם את תלמודם בישיבה יידרשו למספר  תלמידי מכינה .4.2

 לצורך קבלת תמיכה (כתלמידי ישיבה). שעות מופחת בישיבה 
תלמידים לתואר יקבלו תקצוב גבוה מזה שמקבלים תלמידי ישיבות במצב  .4.3

 כלכלי דומה.
. החל מתשע"חלתכניות המופרדות תלמידים חדשים  ה שללא תהיה קליט .5

ינתבו, החל מתשע"ח, , קבוצות נפרדות לחרדים/ות ותקייממוסדות שבהם 
 /הכל מי שהחלעם זאת, לחוגים הרגילים.   ותלמידותיהן תלמידיהם את

לסיים במסגרת זו.  כל  ויוכל ,לכן או קודם בתשע"ז ללמוד לימודים נפרדים
לימודי  כל מאותה עת ו הלימודים הנפרדים יסתיימו עם סיום החומש הקרוב

  התואר הראשון יהיו בחוגים הרגילים של המוסדות.
תלמידי ותלמידות שרות לכל תינתן אפ כל עוד פועלות תכניות בהפרדה, .5.1

  .האם קורסים הרגילים  של מוסדמגוון הללמוד גם ב אלותכניות 

 עלות ההפרדה

כלכלי אינו מטופל במסגרת הסיוע ה .את ההשקעה בתחומים השוניםניתן לכמת 
חישוב דוגמת זה המפורט בעמוד .  ולא אעסוק בו כאן תכנית החומש ותקציבי ות"ת

ת והבעיה. תכנית החומש הנוכחית השקיע בבניית תכניהבא מראה את גודל 
-כתלמיד היא כל עבור ות"ת העלות לת לחרדים סכום עתק. ות ותומכומופרד
, כפי 50%-לאורך ארבע שנות המכינה והתואר. אם הנשירה מגיעה ל₪  80,000
-בוגר שמסיים תואר היא כדוח מלאך, כהנר ורגב, העלות הכוללת על כל  שמציין

עזרה אקדמית לתגבור ה יםמיועד₪  12,500רק  מים אלוש"ח. מתוך סכו 120,000
 מממן את ההפרדה המגדרית.    רובו של הסכום הנותרלסטודנט. 

שחלק גדול מהסך הכולל הוא עלות ההוראה  היאזה טענה מקובלת כנגד חישוב שכ
של שני מורים בחוג (אחד  חסכון העלותהרגילה.  אני מראה בעמוד הבא שרק 

 45,000-כ שמלמד את כולם מביאה לחסכון שלמורה יחיד בלגברים ואחד לנשים) 
בקורסים  והתלמידותש"ח מהעלות של כל מסיים תואר.  שילוב התלמידים 

ש"ח למסיים תואר.   60,000-הרגילים של מוסד האם היה מביא לחיסכון של כ
גם עלויות נוספות של בינוי,  חוסכים במוסד האםהרגילים לימודים שילוב ב

ות חלקם, ניתן חסכומים אלו, או לפועוד.  , תחזוקה, שמירהספריות, חוות מחשבים
 .והרוחני כלכליבמישור הבעזרה ואף  להשקיע בעזרה אקדמית מוגברת

יש יתרונות רבים  הצטרפות לקורסים הרגיליםאולם, לעד כאן החיסכון הכספי.  
 :נוספים
 של מגוון החוגים אותם ניתן ללמוד הגדלה עצומה •
 לימוד אצל טובי המרצים •
 במהלך התואר לתלמידיםהמוצעים הגדלת מספר קורסי הבחירה  •



 לימוד שילוב תכניותאפשרות ל •
. סיום תואר ללא הנחות, למשל בלימודי אנגלית שנדרשת ברבים מהקורסים •

 פערלסגור את הלהתמודד עם הקושי ו חייביםבמקום לוותר על אנגלית 
 הכרות ויצירת קשרים עם מגוון רחב של מרצים וסטודנטים •
השתלבות טובה יותר בעבודה בשוק האזרחי, בגלל הרמה הגבוהה יותר,  •

ההיכרויות והקשרים שיכולים לסייע במציאת עבודה, וההיכרות עם העולם 
 .הנדרשת בשוק של מדינת ישראל(המגוון והלא מופרד) האזרחי 

ט החרדי לוותר כדי ללמוד בהפרדה מגדרית.  האם על כל אלו נדרש הסטודנ
חשבון זה מוצג לו בבואו לבחור את מסלול לימודיו? האם לא ראוי לתת לו או לה 

ית יאפשרות לבחור ולבטא את העדפותיהם?  האם נכון להתייחס רק לבע
האם נכון להשקיע עשרות  ההפרדה ולהתעלם (תקציבית) מהקשיים האחרים?

אלפי שקלים בכל תלמיד רק כדי לאפשר לו ללמוד בהפרדה מגדרית ורק 
בתגבור אקדמי? האם נעשה ניתוח כלכלי של אלטרנטיבה אחת מול ₪  12,500

 האחרת, או נבדק שהאלטרנטיבה המופרדת תביא לתוצאות המיטביות?

 

 חישובים פשוטים של עלות ההפרדה.

דוגמה פשוטה לעלות ההפרדה היא בחינה של לימודים בקמפוס חרדי, פעם עם 
הפרדה בין גברים לנשים ופעם בלמידה משותפת.  החיסכון הוא ברור: נחתכת 

שעות  30-כמודים בהיקף של ילהעלות של אחד משני המורים.  מכינה כוללת 
ש"ח לש"ש, או  25,000-.  עלות מורה היא כש"ש 60-כ ראשון ארותו(ש"ש) שנתיות 

 50-גברים ו 50 בהפרדה מיליון ש"ח לחוג לימודים מלא. אם בחוג לומדים 2.25 -כ
עלות ההוראה פר תלמיד בארבע נדרשים שני מורים וכל שנה (אין נשירה) נשים ב

יחדיו ש"ח לתלמיד. אם הגברים והנשים היו לומדים  45,000שנות התואר היא 
ש"ח על כל  22,500ל מורה אחד והיו נחסכים באותו שיעור הייתה נחסכת עלות ש

 הפרדה.עיקרית של עלות ההזוהי  תלמיד.

 כאשר לוקחים בחשבון את הנשירה, נוספות שתי עלויות. 

א. מספר התלמידים בכיתה יורד עם השנים, כלומר שכר המורה מתחלק (בשנים 
ומספרם בכל מכינה  50המתקדמות על פחות תלמידים.  לדוגמה, אם התחילו 

שמתחילים ומסיימים את שנה  25-בשנה ב' ו 30כיתה בשנה א', כל ב 35-מצטמצם ל
 140-נשירה, רובה בסוף המכינה), עלות ההוראה בלבד עבור כל אחד מ 50%ג' (

 33,000ש"ח.  עלות ההפרדה היא  66,000 חוג לאורך התואר כולו היא:התלמידי 
 ש"ח.  

ל מסיים תואר, יש להוסיף את עלותם של ב. כדי לבחון את העלות המלאה על כ
 הנושרים (עד נשירתם) ולחלקה בין המסיימים.  כעת עלות ההפרדה היא כבר

 .לבוגרש"ח  45,000

החישוב עד כאן נגע רק בעלות ההוראה בקמפוס חרדי.  אם החרדים היו מצטרפים 
רבות  אדמיניסטרטיביות, אזי היו נחסכות עלויות האם לקורסים הרגילים של מוסד

, אבל ברור שחלק מהמשרות האדמיניסטרטיביות .  אלו קשות יותר להערכהנוספות



היה מתייתר וניתן היה להחליפן במשרות נוספות בדיקנט הסטודנטים שידאגו לפן 
 החברתי ולצרכים המיוחדים של הסטודנטים והסטודנטיות החרדיים. 

שילוב   הוראה הוא ברור., החיסכון בכוח העלויות אדמיניסטרטיביותאם נזניח  גם
 במוסד האם והסטודנטיות החרדיות בקורסים קיימיםהחרדיים של הסטודנטים 

.  ייתכן ובמספר קורסים היה צורך בהוספת קבוצת חוסך את רוב עלויות ההוראה
של הוספת תרגול נוספת ובמקרים נדירים, תוספת של מורה.  עדיין העלות השולית 

מהעלות המלאה.  20-40% -כלהערכתי, ל, א נמוכהתלמידים לקורסים קיימים הי
החיסכון הנוסף הוא בסדר גודל של מעלות מורה נפרד,  40%גם אם נניח עלות של 

 ש"ח נוספים. 20,000מעל 

אם חלק מהעלות הנחסכת הייתה מושקעת במאבק בקושי האקדמי ניתן היה 
לצורך  *ש"ח 12,500להקטין את ממדי הנשירה.  כיום ות"ת מקצה תוספת של 

סכומים אלו ולהגיע  שלשהיה לי(לאורך כל התואר).  ניתן תגבור אקדמי לכל תלמיד 
אם התקציב יושקע בעזרה אקדמית לתלמיד ולא בדאגה  לעזרה פרטנית מסיבית

 ביל להקטנת הנשירה ולחסכון נוסף.תולהפרדה.  סביר שהשקעה אקדמית מסיבית 

 

₪  5500( למיד שלומד תחום יישומיהתואר לתארבע שנות לאורך סך ההקצבה *
₪  22,000 עומד על.  הסכום לשנה בשנתיים הראשונות)₪  3500-לשנת המכינה ו

 לתחומים אחרים.₪  8,000-לתלמידי רפואה, טבע או הנדסה ו

  



 שנות לימוד) 3לתלמיד בתנאים שונים לאורך כל התואר (מכינה+ סיכום הרצות חישוב עלויות 

 גודל המח"ר
 מח"ר
 גדול

מח"ר 
 גדול

מח"ר 
 גדול

מח"ר 
 בינוני

מח"ר 
 בינוני

מח"ר 
 בינוני

 וותיק וותיק וותיק וותיק וותיק וותיק הקצבה מוסדית

 הפרדה מגדרית
מופרד 
 מגדרית

ללא 
 משולב הפרדה

מופרד 
 מגדרית

ללא 
 משולב הפרדה

 700 700 700 1400 1,400 1,400 מספר התלמידים הכולל
 2.5 2.5 2.5 5 5 5 מספר חוגים
 1 1 2 1 1 2 מרצים בחוג

 משולבים 100 50 משולבים 100 50 תלמידים בכיתת מכינה
 250 250 250 מסיימים בשנה

 
125 

 50% 50% 50% 50% 50% 50% נשירה 
 10,000 25,000 25,000 10,000 25,000 25,000 עלות שעה שנתית למרצה

  
 17,690 32,976 65,952 17,690 32,976 65,952  פר תלמיד עלות מרצה      

 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 תמיכה אקדמית פר תלמיד 
 4,071 4,071 4,071 10,500 10,500 10,500 מנהלות

 34,262 49,548 82,524 40,690 55,976 88,952 פר תלמיד עלות כוללת
 18,538 21,252 33,276 21,110 23,824 35,848 עלות הנשירה פר מסיים

 52,800 70,800 115,800 61,800 79,800 124,800 עלות פר מסיים
עלות ההפרדה ללא 

 נושרים
 

32,976 48,262 
 

32,976 48,262 
 עלות ההפרדה פר מסיים

 
45,000 63,000 

 
45,000 63,000 

ותלמידות מרצה בודד לכל תלמידי  -שני מרצים במקביל, ללא הפרדה  -מרצים בחוג: עם הפרדה 
 החוג.

תלמידים בכיתה  50הנחתי מספר התלמידים בכיתה לכל אחד מהחוגים.  -תלמידים בכיתת מכינה 
  סביר שיש כיתות מכינה גדולות יותר או פחות.מופרדת, 

מספר מסיימי שנה ג' (סיום תואר) בשנה. לדוגמה אם יש חמישה חוגים והפרדה יש  -מסיימים בשנה 
 .250נשירה יסיימו  50%-תלמידי מכינה, ב 500-כיתות מכינה ו 10

ממספר המתחילים בסוף שנה א' ועוד  10%נשירה בסוף המכינה, עוד  30%מחושב על פי   -נשירה 
 בסוף שנה ב'.  אין נשירה בשנה ג'.    10

הנחתי שכר ממוצע של מרצה מן החוץ. לחברי סגל  –למרצה  (שני סמסטרים) עלות שעה שנתית
בכיתות  כי רוב התלמידים משולבים 40%-במודל המשולב העלות מוערכת בהעלות גבוהה יותר. 

 קיימות.
 שעות שנתיות למכינה ועשרים בכל שנה אקדמית. 30על פי  -עלות מרצה 

-ללימודי המכינה ו 5500( תוספת ות"ת על פי הקול הקורא למח"רים -תמיכה אקדמית פר תלמיד 
 לשנה בשנתיים הראשונות לתואר, בהנחת תחום יישומי). 3500

ההבדלים  שנים. 4על פי הקול הקורא למוסד וותיק, מחולק במספר התלמידים הכולל כפול  -מנהלות 
 בין מח"ר גדול ובינוני, בגלל המדרגות בסכומים המוקצים.  לא הנחתי חסכון במודל המשולב, אך ברור

 שיש חסכון.
שנים.  לא כולל  4הוראה + עזרה אקדמית + מנהלות המח"ר לתלמיד שלומד  -עלות כוללת (באדום) 

 עלויות נוספות של המוסד ולא כולל נושרים.
 סך ההוצאה על התלמידים הנושרים עד מועד נשירתם מחולק במספר המסיימים. -עלות הנשירה 

 הכוללת + עלות הנשירההעלות  -עלום פר מסיים (בכחול) 
ההפרש בין החישוב עם שני מרצים במקביל בכל חוג לבין מרצה אחד לכל תלמידי  -עלות ההפרדה 

 (במח"ר), או ההפרש בין שני מורים במח"ר לבין שילוב במוסד האם. החוג
 ללא העמסת עלות הנושרים על המסיימים. -עלות ההפרדה ללא נושרים 

ההפרש בין העלויות פר מסיים (בכחול) ובין עלות פר מסיים בתכנית עם  -עלות ההפרדה פר מסיים 
 ההפרדה.



 


