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  מעדכנתהודעה 
 8010/16בבג"ץ  5–1מטעם המשיבים 

 

והארכה שניתנה, מתכבדים , 18.5.20החלטת כבוד המשנה לנשיאה מלצר מיום בהתאם ל

 מטעמם, כדלקמן.הודעת עדכון להגיש  (המשיבים)להלן:  5–1 המשיבים

 פתח דבר

 

ועצה להשכלה גבוהה )להלן: בטענות נגד החלטת המעניינן של העתירות שבכותרת  .1

התכנית הרב שנתית השנייה להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה בדבר  ("גלהמ

  (.התכנית הרב שנתית)להלן:  תשפ"ב-לאוכלוסייה החרדית התשע"ז

 

, בהתאם 10.1.19כפי שעדכנו המשיבים במסגרת ההודעה המעדכנת מטעמם מיום  .2

, קצב הגידול בשיעור השתתפות האוכלוסייה החרדית המל"גידי -לנתונים שנאספו על

עבודת קידמו המשיבים  .שנקבע מהיעדבמוסדות ההשכלה הגבוהה איטי משמעותית 

יעדי עמידה בלמטה לצורך איתור הסיבות לקצב הגידול האמור ומציאת פתרונות 

ועדת ההיגוי  אישרה המל"ג את המלצות 30.4.20. בחינה זו הגיעה לסופה, וביום התכנית

 (ועדת ההיגוי)להלן:  החרדית הלהרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיי

 , והוחלט על עדכון התוכנית הרב שנתית.("תהותהוועדה לתכנון ותקצוב )להלן: ו
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, תוכנית חדשהבשינוי המדיניות הכללית או כבר בפתח הדברים יובהר, כי אין מדובר ב .3

 .מסוימים בתוכניתמספר עדכונים נחוצים קונקרטיים ברכיבים  בהחלטה לבצע אלא

 אשר ,עבודת מטה נוספתשתיערך עו רק לאחר צאף הוחלט שיבו ,ן שניים מהםילעני

  לפני ועדת ההיגוי, הות"ת והמל"ג.לאישור יובאו מסקנותיה 

 

אחר יישומה במהלך תקופה זו נערך מעקב  .כשלוש שניםמשך פועלת  הרב שנתיתהתכנית 

כפועל יוצא מהמעקב שבוצע,  .שה, כפי שאף נקבע בתכנית עצמה שייעבפועלשל התכנית 

מהנתונים והדיווחים שהעבירו המוסדות על אודות קשיים וצרכים שהתעוררו במהלך ו

לטובת הגשמת נקודתיים לערוך בה התאמות ועדכונים יישומה של התכנית, הוחלט 

, 30.4.20ביום החלטה זו התקבלה על ידי מל"ג ועמידה ביעדיה. של התכנית  כליתהת

 . , ועל אודותיה נרחיב להלןכחלק מן ההיערכות לשנת הלימודים הבאה

 רקע

 

תצהיר )להלן:  8683/17ובבג"ץ  6500/17בבג"ץ  תצהיר התשובה מטעם המשיבים .4

רקע היבקשו המשיבים לחזור בתמצית על . לפיכך, 10.7.18ביום עוד הוגש  (התשובה

 דברים.ל

 

נקודת המוצא למדיניות המשיבים בנוגע לשילוב בה בתצהיר התשובה, חכפי שפורט בהר .5

תוכנית  נלמדת רדיתחמערכת החינוך הבהציבור החרדי בהשכלה הגבוהה הייתה, כי 

נבדלת מן המערכת הממלכתית והממלכתית דתית. מערכת זו מתאפיינת בדגש הלימודים 

)דוגמת מתמטיקה, אנגלית, רב על לימודי קודש, על חשבון לימודי מקצועות כלליים 

במסלולים שונים הכוללים מסגרות בה , וכן בנים חרדיים ובנות חרדיות לומדים מדעים(

 חובת לימודי הליבה. על קיום חינוך מערכת זו אינה כפופה לפיקוח משרד ה נפרדות.

 

בוגרי ובוגרות תוכנית לימודים חרדית את מסיימים לנוכח האמור, מטבע הדברים 

פערי ידע לאחר שלמדו בהפרדה מגדרית למעשה מסיום גן הילדים, בתקופת לימודיהם 

  . שאינם הולמים את תנאי הקבלה ללימודים אקדמיים ,במקצועות הכלליים משמעותיים

 
בהפרדה  מספר מסגרות בהן למד הציבור החרדי התוכנית הרב שנתית פעלוקידום עובר ל .6

ובכלל זה המרכז האקדמי לב בירושלים, אשר מקיים לימודים לגברים במסגרת  ,מגדרית

קריה "שלוחת לוסטיג"; קמפוס חרדי ב-"מכון לב" ולנשים במסגרת "מכון טל" ו

סמינרים חרדיים להכשרת מורים, ; ידי המל"ג-תוקצב עלאשר אינו מהאקדמית אונו, 

שאינם אקדמיים ואינם מצויים בפיקוח המל"ג והות"ת, אלא בפיקוח האגף להכשרת 

 דתי.  -מכללות אקדמיות לחינוך של החינוך הממלכתי; וכן עובדי הוראה במשרד החינוך
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לימודים אקדמיות שנועדו  "פלטפורמות"הוקמו, ביוזמת מל"ג וות"ת, שתי  2000בשנת  .7

ברק. שתי מסגרות אלה מכונות "פלטפורמות", -אחת בירושלים ואחת בבני –לחרדים 

מוסדות מספר ידי -שכן הן בבחינת פלטפורמה ללימודים אקדמיים המתקיימים בהן על

, אביב, אוניברסיטת בן גוריון-אוניברסיטת תלאקדמיים מוכרים: אוניברסיטת חיפה, 

כי הפלטפורמה בירושלים נסגרה ולא נפתחו בה תוכניות  יצוין,מרכז האקדמי לב ועוד. ה

 . בניהולה תגלושונים שה, נוכח קשיים החל משנת תשע"ז

 כנית הרב שנתית הראשונה והקמת המח"ריםוהת

 

לנוכח ההבנה שיש צורך בפתרון מערכתי להגברת נגישות הציבור החרדי לאקדמיה  .8

רקע מחקרים של המועצה  ולתעסוקה, החל תהליך של גיבוש מדיניות בנושא. זאת על

הלאומית לכלכלה ומחלקת המחקר של הכנסת, וכן החלטות ממשלה בנושא עידוד 

 תעסוקת חרדים, כמפורט בתצהיר התשובה.

 

בוהה שנתית לקידום ההשכלה הג-גיבשו הות"ת ומשרד האוצר תוכנית שש 2010בשנת  .9

קדם להוצע  ,תוכנית זומסגרת (. בשנתית הראשונה-התוכנית הרבבישראל )להלן: 

ופועלות  מוסד אקדמי קייםהסמוכות למסגרות אקדמיות ייחודיות לחרדים הקמת 

 (.מח"רים)להלן:  מטעמו

 

 ותהמלמד לבוגרי החינוך החרדי ותייחודי ותאקדמימסגרות החלטה על הקמת ה 

נדבכים על שני , תחת שילובם במוסדות האקדמיים הקיימים, נשענה הפרדה מגדריתב

פערי ההשכלה של הציבור החרדי לעומת כלל הציבור נדבך אקדמי, הנובע מ מצטברים:

הישראלי, ובכלל זאת פערי השכלה משמעותיים בין גברים לנשים באוכלוסייה החרדית; 

התרבותי המהותי הקיים בין אשר עניינו בחסם הנובע מן השוני נדבך תרבותי, וכן 

ה החילונית והדתית בישראל, אורח החיים השונה ואי יהאוכלוסייה החרדית לאוכלוסי

 החשיפה לאורח החיים ולמסגרות הלימוד של המגזר הכללי. 

 

בהם לומד חלק הארי של הציבור  ,לייחד את בוגרי מוסדות החינוך החרדייםבמטרה  .10

נקבעה , האמורים לעילמתקיימים שני הנדבכים בוגריהם ואשר אצל  ,החרדי בישראל

 כדלקמן:  ,לצורך קבלה למסגרות הנפרדותבמסגרת מדיניות המל"ג " חרדי"הגדרת 

: התלמיד למד מכתה ט' עד י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בנים"

בעל  , או במוסד2008 –בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, תשס"ח 

 אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

: התלמידה למדה מכתה ט' עד כתה י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת בנות

 "עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.
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מסגרות ייעודיות  14מעל  הראשונה נפתחושנתית -רבאורך שנות התוכנית הל .11

ועדת זאת ועוד, הוקמה החרדית בפריסה ארצית ובמגוון מוסדות לימודים.  הלאוכלוסיי

ונציגי  , נציגי סטודנטיםמאנשי אקדמיהמחברי מל"ג וחברי ות"ת,  , אשר מורכבתההיגוי

ווה את הניהול השוטף של התוכנית ומתמודדת עם סוגיות ציבור הבקיאים בנושא, המל

 עולות מעת לעת.ניות שעקרו

 

עתירה קודמת שהגישו העותרים כנגד מסלולי הלימוד במרכזי לימוד לחרדים )מח"ר(,  .12

הנושא של שילוב בקובעו, בין היתר, כי " 19.3.15ידי בית המשפט הנכבד ביום -עלנמחקה 

וא חרדים בהשכלה הגבוהה ובעקבותיה בתעסוקה הוא חיוני, וכי המאמץ להשיגו ה

מבורך. כמובן נחוץ לקיים איזונים ראויים באופן שיצמצם ככל הניתן שאלות שויון 

העולות מטבע ההפרדה בין נשים לגברים, אשר כנראה אין מנוס ממנה בחלק ניכר מן 

יופי  6667/14)בג"ץ התכניות בהן מדובר כדי שיצטרפו אליהן חרדים, נשים וגברים" 

 (.תירוש נ' המועצה להשכלה גבוהה

 

כי הצעת התכנית הרב שנתית הבאה תפורסם  ,בית המשפט הנכבד הורהנוסף על כך, 

, וכי תכלול אמות מידה לפעולת האוניברסיטאות והמכללות על פי להערות הציבור

אנו יוצאים מן כי " ,לקחים שיופקו, וכן פיקוח אקטיבי והתייחסות לתלונות. כן הוסיף

עדינים, לרבות בנושאים המגדריים, עם שאיננו ההנחה כי המל"ג תיתן דעתה לאיזונים ה

בית המשפט הנכבד התיר  עוד". מתעלמים מן הרגישויות הרלבנטיות בהקשר החרדי

התכנית הרב שנתית הקודמת עד לגיבוש התכנית החדשה, ודחה בקשה לפי  הפעלתהמשך 

ית , וכן החלטות ב19.3.15)ראו פסק הדין מיום  בעניינהפקודת ביזיון בית המשפט 

 (. 23.5.16-ו 17.5.16המשפט הנכבד מיום 

 

התוכנית הרב כפי שנמסר לבית המשפט במסגרת הליכים קודמים ובתצהיר התשובה,  .13

גובשה  הופקו במהלך הפעלתהפי לקחים ש-'פיילוט', ועל למעשה יתהיהשנתית הראשונה 

התכנית הרב שנתית מושא העתירה, גובשה  שנתית מושא העתירה דנן.-התוכנית הרב

חוות דעת של יועצים חיצוניים, סקרים, שימוע קבלת לאחר תהליך ארוך ומקיף שכלל 

 . הנכבד בית המשפט, בהתאם להערות ציבור ועודל

 התוכנית הרב שנתית הנוכחית

 

, בוצע מחקר הערכה 2016–2015במהלך בה במסגרת תצהיר התשובה, חכפי שפורט בהר .14

חוקרים חיצוניים, ד"ר מלאך, ד"ר כהנר ומר  3ידי -על התוכנית הרב שנתית הקודמת על

)מלאך, כהנר  ההערכהמחקר שעלו מהנתונים רגב, בין המובילים בישראל בנושא חרדים. 

גידול כמותי דרמטי  –על הצלחת התוכנית במדדים המרכזיים הצביעו (, 2017ורגב, 

טודנטים החרדים הלומדים לתואר אקדמי, גידול במספר התוכניות ושיפור במספר הס

אך משמעותי ביכולת התעסוקה וההשתכרות של בוגרי תארים אקדמיים בציבור החרדי. 

למרות הגידול המשמעותי, שיעור בעלי התואר בקרב צעירים חרדים )בפרט בקרב גברים( 

 נמוך מאוד. נותר
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 הות"ת לאוכלוסיי-תוכנית החומש של מל"גומר רגב " מחקרם של ד"ר מלאך, ד"ר כהנר

" צורף מחקר הערכה והמלצות לתוכנית החומש הבאה –תשע"ו -החרדים לשנים תשע"ב

 .6כמש/ וסומן 6500/17לתגובתם המקדמית של המשיבים בבג"ץ 

 

הצעת , גובשה הראשונה שנתית-הרבתוכנית הלאחר שהתקבלו תוצרי מחקר ההערכה על  .15

להערות  ערכהיחד עם מחקר ההפורסמה ההצעה . שנתית הנוכחית-התוכנית הרב

 וכן נערך שימוע ציבורי רחב היקף בעל פה. ,הציבור

 

; החוקרים החיצוניים לבצע הבהרות והרחבות במחקרלנוכח הערות שהתקבלו, התבקשו 

ובפרט בכל בוצע סקר עמדות בקרב המגזר החרדי אודות היחס להשכלה הגבוהה כן 

עמדות הציבור  – בין השתלבות להיבדלות, "אסף מלחיהנוגע לצורך במסגרות נפרדות )

((. מסקר 2017, מלחי)להלן:  2017ינואר ", סקר עמדות ,החרדי כלפי לימודים אקדמיים

אוכלוסיות חרדיות  על מנת לשלבמסקנה חד משמעית, לפיה  עלתההעמדות שערך מלחי 

הפרדה מגדרית בין נשים יש לחזק את המסגרות המקיימות  ,בהשכלה הגבוהה בישראל

מסגרות גם לייצר ן. לצד זאת, המליץ מלחי בפרט בלימודים לתואר ראשו, ולגברים

שתאפשרנה לימודים אקדמיים בתוכניות אקדמיות רגילות בקמפוסים כלליים, שבהם 

 .יוכלו להשתלב חרדים המעוניינים בכך

 

בבג"ץ  צורף לתגובתם המקדמית של המשיבים 2017מינואר סקר העמדות בציבור החרדי  

 .9כמש/ וסומן 6500/17

 

גובש מסמך המסכם את לאחר השלמת התהליך המקיף של קבלת הערות הציבור,  .16

אישרה הות"ת את מסמך המדיניות  5.4.17התוכנית הרב שנתית לדיון במל"ג. ביום 

בפרק ב' למסמך המפורטים ת עקרונות המדיניות לאשר א המל"גהחליטה  23.5.17 וביום

 המדיניות. 

 

צורפו לתגובתם המקדמית של  23.5.17והחלטת המל"ג מיום  5.4.17ות"ת מיום  החלטת

 בהתאמה. 11מש/ו 10כמש/ וסומנו 6500/17המשיבים בבג"ץ 

 

בהנגשת ההשכלה הצורך האיזון בין נקודת שנקבעה ביטאה את  שנתית-התוכנית הרב .17

דוגלות  בהםעקרונות היסוד של שוויון ומניעת הפליה בין החרדית ל ההגבוהה לאוכלוסיי

. עיצוב התוכנית לפני הגורמים בעת השעמדתמונה , כפי שנגזרה מן ההמל"ג והות"ת

, יהםפעילות הפיקוח על המשך פעילות המח"רים, תוך העמקתהוא עיקרה של התוכנית, 

להבטחת האיכות האקדמית, עמידה בהגדרת אוכלוסיית היעד ופיקוח בפרט בהתייחס 

 .על גדריה של ההפרדה המגדרית והגבלתה לכיתות הלימוד בלבד

 

תהיינה זהות, בפרט ברמת הסגל נקבע כי אלה  ,תוכניות הלימוד במסגרות לחרדיםלעניין  .18

; כן נקבע כי הלימודים הכלליותהאקדמי, בקורסים, בבחינות ובמועדן, לתוכניות 

 תוכניות הלימודים תיבדקנה ותופעלנה בהתאם להחלטות מל"ג ונהליה בנושא.
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 רציונליםמבטאת את האשר , "חרדיהגדרת "לעניין אוכלוסיית היעד, לא נעשה שינוי ב .19

שעניינם שילוב של חרדים בהשכלה הגבוהה, בשים לב לחסמים בשילובם. יחד עם זאת, 

 מהותית מבחינה זאת עם אך, בהגדרה נכללים אינם אשר ,למועמדים מענה לתת מנת עלו

 ,מסגרות אלויש לאפשר שילובם ב שבהקמת המסגרות החרדיות צידוקה על ובהתבסס

במסגרת כל  לכל כיתה 10%של עד שיעור כי ישתלבו "חריגים" להגדרה זו, ב אושר

בהתאם  אוכלוסיית היעדהגדרת תיבחן התוכנית יישום יצוין, כי נקבע שבמהלך  .מקצוע

  לצורך בשטח.

 

בכיתות הלימוד  מגדריתהפרדה לקיים ניתן לעניין ההפרדה במרחב הציבורי, נקבע כי  .20

 ., כפי שנקבע עד כהזאת ברחבי הקמפוסהפרדה במרחבים הציבוריים לא תותר ובלבד 

יצוין, כי בחלק  להבטחת שמירה על מרכיב זה.פועל  של המל"ג צוות פיקוח ואכיפה

 יתכןבפועל שכך  ,מבנים שוניםבמהמוסדות מתקיימת הוראה בזמנים שונים או 

אוסרת על מוסדות אלה  יווצר הפרדה גם במרחב הציבורי, אך המל"גשבמקרים אלה ת

 .למנוע מבני המין השני להיכנס למרחב הציבורי

 

לגורמים שתהיה כתובת כי הן במל"ג והן בכל מח"ר תיקבע כתובת ייעודית  ,הוסכם כן 

. לעניין הרואים עצמם נפגעים מפעולה של מוסד הנעשית בניגוד להוראות המל"ג

בכיר במוסד האם אשר תרכז פניות כי כתובת זו תהיה מרצה מן הסגל ה ,המח"רים סוכם

כתובת לפניות כלל הציבור תהיה פניות הציבור במל"ג הממונה על ובצד זאת  ,אלה

 בנושא.

 שנתית ביעדיה-עמידת התוכנית הרב

 

לתגובה המקדמית מטעם  11מש/)נספח  שנתית-לתוכנית הרב 52.14בהתאם לסעיף  .21

 להעריך את התוכנית תוך כדי הפעלתה.שמטרתו מחקר מלווה  נערך, המדינה(

 

, הנתונים שנאספו 10.1.19כפי שנמסר במסגרת הודעת עדכון מטעם המשיבים מיום  .22

 קצב הגידול במספר הסטודנטים החרדים במוסדות להשכלה גבוההבאותה העת העלו, כי 

לשילוב  יעדי המל"גלא הגיע לו הוא איטי משיעור ההשתתפות שהוערך מלכתחילה

מספר עמד , הכשנאחר יישום התכנית משך , התשע"חהלימודים שנת ב .חרדים

 . מדובר עלסטודנטים 12,023הסטודנטים החרדים שלמדו במערכת ההשכלה הגבוהה על 

וכנית החומש הנוכחית בשנת תחילת תבהשוואה למספרם ב 8%-של כ גידול בשיעור

הגדלה של שהוצב בשים לב ליעד , זו הבשנ 12%-בעוד שהגידול הרצוי עמד על כ, התשע"ז

 .התכניתחמש שנות סטודנטים עד תום  19,000-סטודנטים ל 11,000-מכ

  

 הלימוד שנתבאף  הגידול הלא מספק המשיךלשלמות התמונה יצוין כבר כעת, כי  

, עמד מספר הסטודנטים החרדים שלמדו כשנתייםאחר יישום התכנית משך  .התשע"ט

מתחילת  15%-סטודנטים, גידול בשיעור של כ 12,730הגבוהה על במערכת ההשכלה 

 . בהתאם ליעד האמור 24%-, חלף כיישום תוכנית החומש
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ניתנה  20.1.19התקיים דיון בעתירות לפני בית המשפט הנכבד, וביום  15.1.19ביום  .23

נוכח קשרי החלטת בית המשפט הנכבד, בדבר שמיעת כל העתירות שבכותרת יחדיו, 

הנוגע  2240/17 בדבר הוצאת צו על תנאי בבג"ץ; הגומלין בין הסוגיות הטעונות הכרעה

, המכוונת אף היא להגדרת 8010/16להגדרת "חרדי", בהמשך לצו על תנאי שהוצא בבג"ץ 

"מיהו חרדי" בתכנית; כן הוחלט על צירופם של צדדים שונים לעתירות; וכן על הרחבת 

 כבד אשר ידון בעתירות.הרכב בית המשפט הנ

  

המשיבים לבית המשפט מסרו לנוכח האמור בדבר קצב הגידול במספר הסטודנטים,  

הנכבד כי בכוונתם לבחון את הנתונים ובהתאם לממצאים לקדם פתרונות שיקדמו את 

בהתאם לכך, השגת יעדי התוכנית, ובכלל זאת, בחינת הצורך בעדכון מדיניות המל"ג. 

יעדכנו ביחס לכוונתם לטה שניתנה בעקבות הדיון, כי המשיבים נקבע במסגרת ההח

 לפעול לקידום פתרונות למצב המתואר.

 שנתית-העדכון לתוכנית הרבהצעת גיבוש 

 

לעדכון ראשונית טיוטת הצעה  "גוהמל"ת הותגיבשו  2019במהלך חודש פברואר לשנת  .24

וביקשה  ,פנתה המל"ג לכל מוסדות הלימוד 24.2.19ביום  .מדיניות בנושא שילוב חרדים

מספר הסטודנטים בעלי רקע אקדמי קודם, חוזרים בתשובה, בעלי  :נתוניםכי ימסרו לה 

רקע של לימוד במסגרת חב"ד או צאנז; נתונים הנוגעים ובעלי רקע של לימודים בחו"ל, 

וכלוסיית פרטים על אודות אוקבלה של סטודנטים במסגרת שיעור החריגים; -לקבלה ואי

 המועמדים המגיעים מחו"ל. 

 

, גינםבשנוסף על כך, נתבקשו המוסדות להשיב על שאלות איכותניות בדבר החסמים 

לא מגיעים סטודנטים ללימודי השכלה גבוהה; קיומה של הפרדה מגדרית  לטעמם,

להתייחס לקיומה של הפרדה לימודי תואר שני. כן, נתבקשו המוסדות ובמרחב הציבורי; 

להעביר נתונים בדבר מספר המרצות המלמדות בכל מגדרית במרחב הציבורי במוסד, ו

 .(מספר המרצים)אל מול  אחת מהתוכניות

 

מצורף ומסומן  24.2.19צילום פנייה מטעם המל"ג למוסדות ההשכלה הגבוהה מיום  

 . 1מש/

 

שינוי הגדרת קהל היעד באופן שיאפשר הציגו המוסדות צורך ב לשאלות במסגרת המענים .25

אופן חישוב בשינוי ו שיעור החריגים הגדלתהרחבת הקבלה לתכנית, וחלקם הציגו צורך ב

 . בנפרד כל תכנית ומקצועל ולא כלל המתקבלים למסגרתפי -על החריגים

 

נפרדים לנשים ימוד מוסדות ימי הלימוד או שעות לחלק מן הכי בנוסף על כך עלה 

המרחב הציבורי  , לרבות אלה המלמדים בזמנים נפרדים,אולם בכל המוסדות, וגברים

למקומות או תנועה במוסדות, למעט  מטעמים מגדריים הוא משותף ולא נמנעת כניסה

 כיתות. הלמידה הנפרדת ב
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לה סיכום התייחסות המוסדות להנגשת ההשכאשר הוגש לוועדת ההיגוי לצילום מסמך 

  .2מש/מצורף ומסומן  5.3.19הגבוהה לחרדים מיום 

 

נציגי משרד המשפטים בהשתתפות כמו כן, נערכו סיורים בחלק מהמסגרות הנפרדות,  .26

החרדים והחסמים  להעמיק את הבנת צרכי הסטודנטים במטרהומשרד האוצר, וזאת 

  .ההשכלה הגבוהה המקשים על השתלבותם של סטודנטים חרדים במערכתהאפשריים 

 

כן התקיימו ישיבות של גורמי המקצוע במל"ג, וכן ישיבות עם אנשי משרד המשפטים  .27

 ומשרד האוצר לבחינת השינויים הנשקלים. 

 

לעדכון ות"ת טיוטה ראשונית של הצעה -ידי הנהלת מל"ג-על רקע האמור, גובשה על .28

 בוועדת ההיגוי. 31.3.19התר"ש, אשר נידונה ביום 

 

באותו יום התקיימה ישיבה בראשות היועץ המשפטי לממשלה, בהשתתפות פרקליט 

-חוקתי(, המשנה ליועץ המשפטי )ציבורי-המדינה, המשנה ליועץ המשפטי )ציבורי

, ראש אגף תקציבים במשרד האוצר, מנהל ות"ת/מינהלי(, יו"ר ות"ת, מנכ"ל מל"ג

מחלקת הבג"צים, היועצת המשפטית למשרד החינוך, המשנה ליועץ המשפטי למשרד 

ונציגים נוספים מטעם גופים אלה. הדיון  ות"ת/האוצר, היועצת המשפטית למל"ג

ים המשפטיים הנובעים התקיים לבקשת יו"ר ות"ת, על מנת לבחון את ההיבט

 המוצעים בטיוטה לעדכון התר"ש, אשר גובשה על ידי מל"ג. מהעדכונים 

 

בתום הישיבה, סיכם היועץ המשפטי לממשלה כי נדרש המשך עבודת מטה בנושאים 

האמורים, לשם ביסוס הצורך בעדכון מדיניות המל"ג, במטרה להגביר את שילוב 

 ים המשפטיים והמקצועיים הרלוונטיים. החרדים באקדמיה, תוך היוועצות בגורמ

 

עד לאותה העת, עדכנו המשיבים בדבר עבודת המטה שנערכה  22.5.19וביום  5.5.19ביום  .29

ביקשו כי יתאפשר להם להמשיך במלאכה זו ולעדכן בדבר תוצאותיה במועד מאוחר ו

 יותר.

 

קבלת חוות דעת לד"ר גלעד מלאך, לצורך  המשיביםפנו במסגרת עבודת המטה שנערכה  .30

אליו לצורך כך, העבירו  עדכון שיעור החריגים.בנוגע לצורך בעדכון הגדרת "חרדי" וכן 

בחן . במסגרת חוות הדעת, , כאמור לעילידי המוסדות-המשיבים את המידע שנמסר על

ימת; ד"ר מלאך את שיעורם של המועמדים החרדיים שלא נכללים במסגרת ההגדרה הקי

 וכן אם יש דרך אובייקטיבית טובה דיה לגדר אוכלוסייה זו.

 

, הקבועה בתר"ש לעניין הערכת שיעור החרדים אשר לא נכנסים בגדר הגדרת "חרדי" 

בוגרי מוסדות חרדיים שאינם בפיקוח חרדי חרדים זיהה מלאך שלוש קבוצות עיקריות: 

  חרדים שלמדו בחו"ל.ו(; חרדים חוזרים בתשובה; )למשל, מוסדות חסידות חב"ד וצאנז
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של האוכלוסייה והמוסדות, לנוכח הפיזור הגיאוגרפי דיווחי המוסדות, ולאחר בחינת 

וכי  ביחס לחלק מהמוסדות אינו מספק 10%שיעור חריגים של עד סבר ד"ר מלאך כי 

 .בפועל 15%עשוי להידרש שיעור של להערכתו 

 

  לענין סוגיית החריגים: אופרטיביותהמלצות הציג שלוש  ד"ר מלאך 

 

כל מקצוע. בהתאם ובכיתה האחת, חישוב שיעור החריגים ברמה המוסדית, ולא בכל 

צר אי ודאות גדולה וי כל כיתה ומקצועבנפרד חישוב שיעור החריגים בלחוות הדעת, 

ו מסר להם שלא יוכליי עם תחילת שנת הלימודיםרק נוכח החשש שמועמדים, הבקרב 

ומספר  מספר המלא של המשתתפים בתוכניתה, כאשר ייוודע להשתתף בתכנית

. זאת ועוד, בתוכנית קטנה, בעלת עשרות בודדות של התלמידים החריגים הנגזר ממנו

 ד"ר מלאך מעבר לשיעור המותר.אף חריגים מעטים עלולים לעלות כדי חריגה  ,מועמדים

והגמישות  ןעשוי לשפר את יכולת התכנו , כי חישוב שיעור החריגים ברמה המוסדיתסבר

  , וכן לתרום לוודאות למועמדים.הנחוצה למוסדות

 

. כאמור לעיל, 15%-השנייה, היא הגדלת שיעור החריגים המקסימלי המאושר לה מלצהה 

הערכת היקף האוכלוסייה, וכן נתוני מוסדות הלימוד, הצביעו על כך שהשיעור הקבוע 

 לא נותן מענה מספק. מהמוסדותבחלק ( הוא גבולי ו10%)

 

הזיקה החרדית  תהשנייה, היא הבהרבהמלצה השלישית, אשר שלובה למעשה ה מלצהה 

בגדר החריג יתקבלו גם , על מנת לוודא כי של המועמדים שאינם עונים להגדרת "חרדי"

רך כך, מנה ד"ר מלאך מספר ולצ .חרדי בלבדתלמידים המקיימים אורח חיים ללימודים 

אפשריים, אשר ניתן לדרוש מהמועמדים לעמוד בהם כדי להבטיח את זיקתם  תנאים

כך כי -על האסמכתאו החרדית: הורה, בן זוג או ילד אשר למד או לומד במוסד חרדי; 

 .המועמד שמגיע מחו"ל למד במוסד חרדי שמתקיימים בו לימודים בהפרדה מגדרית

 

  .3מש/מצורף ומסומן  201.3.צילום חוות דעת מאת ד"ר גלעד מלאך מיום  

 

, בהתאם לנתונים 2.4.20כפי שנמסר במסגרת ההודעה המעדכנת מטעם המשיבים מיום  .31

שנאספו במסגרת עבודת המטה המפורטת לעיל, גיבשו המשיבים הצעה לעדכון המדיניות 

  .בוועדת ההיגוי 4.3.20בנושא החרדים, וזו אושרה ביום 

 

, 6500/17ביניים מטעם העותרים בבג"ץ -בקשה למתן צונדחתה  26.4.20יוער, כי ביום  .32

המלצות ועדת ההיגוי ביחס להצעה לעדכון המדיניות הדיון באשר ביקשה למנוע את 

הות"ת  דנו 30.4.20וביום  27.4.20כן, ביום -בנושא החרדים בות"ת ובמל"ג. אשר על

 .ואישרו אותן המלצות ועדת ההיגויבוהמל"ג 

 

 .4מש/מצורף ומסומן  30.4.20צילום החלטת מל"ג מיום  
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 שנתית-הרב תוכניתבמסגרת העדכון לשנקבעו השינויים 

 

-לעדכון התוכנית הרבהצעה אושרה הלנוכח המסקנות מאיסוף הנתונים האמור לעיל,  .33

לים בתוכנית שאינם ויעור החריגים הכללש, במסגרתה נקבעו מספר עדכונים בנוגע שנתית

 עונים להגדרת "חרדי"; למסגרות הלימוד; וכן למעטפת לימודית לסטודנטים חרדיים.

 

אופרטיביים  צעדיםמספר חדשה, אלא  מדיניותקבעה לא החלטת המל"ג  כי, יובהר 

 הגבוהה ההשכלה תהגברת הנגשלהשגת יעדי התכנית ול, חסמיםהסרת לנדרשים ה

 קונקרטיים המדובר בעדכוניםהתכנית הרב שנתית.  במסגרתוחלט שה כפי ,לחרדים

מחויבי המציאות, אשר עלו מן המעקב אחר יישום התכנית ובחינת מידת השגת יעדיה 

קליטת סטודנטים תוך כדי תנועה. העדכונים המוצעים נועדו להקל על קשיים שנוצרו ב

, וזאת תוך התכנון והגמישות של כל מוסדחרדים ביישום התכנית, תוך הגדלת יכולת 

 שמירה על עקרונות המדיניות. 

 

 עדכון שיעור החריגים להגדרת "חרדי"

 

 10%שיעור של עד לא היה די בכפי שעלה מן המחקר המלווה ואיסוף הנתונים לעיל,  .34

לתוצאה מיטבית מבחינת שילוב  על מנת להגיע במסגרת כל מקצועחריגים לכל כיתה 

זאת, בפרט לנוכח הפיזור הגיאוגרפי של  .האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה

ליצור ביקוש עודף לתוכנית עשוי פריסת המוסדות, אשר אל מול אוכלוסיית החריגים 

 . חריגים 10%-מסוימת של למעלה מ

 

ם אינאשר  ,חרדיםמועמדים אוגרפי משמעותי של יריכוז גקיים בו מקום ש למשלכך, 

גברים ונשים שלמדו במוסדות שאינם חרדיים אך כגון , תשנקבעה בתכני בהגדרה נכללים

 דוגמתי ושולחים את ילדיהם למוסדות החינוך החרדיים, דמנהלים כעת אורח חיים חר

לומד הציבור החרדי חוזרים בתשובה; בוגרי מוסדות חינוך דוגמת חב"ד וצאנז, בהם 

והם מוסדות חרדיים באופיים, אך נלמדים בהם לימודי ליבה והכנה לבחינות הבגרות; 

חרדים שלמדו במוסדות חינוך חרדיים בהפרדה בחו"ל. המדובר בציבור חרדי שאינו מגיע 

לתכנית  קבלתוהגבלת והה שאינה מתקיימת בהפרדה מגדרית, ברובו ללמוד בהשכלה גבו

תמריץ שלילי לתלמידים חרדים להימנע ללמוד במסגרות המגישות את עלולה ליצור 

 תלמידיהן לבגרות.

  

על אף פניית  הוחלט כי הגדרת "חרדי" תישאר על כנה בלא שינוי, לנוכח האמור 

, ואולם שיעור החריגים במועד פתיחת הלימודים בכל שנה יוכל המוסדות לשנותה

תרבותית למגזר החרדי ומקיימים אורח  , ובלבד שהם משתייכים15%להגיע עד לכדי 

 .)גם אם אינם עומדים בהכרח בנדבך האקדמי( חיים חרדי
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קבע מתוך סך הסטודנטים החרדיים באותה יהוחלט כי שיעור החריגים ינוסף על כך,  .35

המסגרת ולא בהתייחס לכל תוכנית בנפרד, ובלבד ששיעור החריגים בכל תוכנית 

 זאת, מהטעםתוכנית. אותה מכלל הסטודנטים ב 50%לא יעלה על  פרטניתלימודים 

יוצרת אי ההוראה הקיימת בדבר חישוב שיעור החריגים בכל כיתה במסגרת כל מקצוע ש

ודאות גדולה בקרב המועמדים, אשר עלולים לגלות כי לא יוכלו להשתלב בתכנית רק עם 

מקשה על יכולת כנית, ותחילת הלימודים, בהיוודע המספר המלא של המשתתפים בתו

הנחוצה להתפתחות המוסדות המפעילים את התכנית התכנון והגמישות של כל מוסד, 

 . בשים לב לשיקולי כדאיות ויתרון לגודל

 

המוסדות על ידווחו אחת לשנה, הוחלט כי  ,הוראותהיקוח על יישום פמעקב ולצורך  .36

הוראה זו מצטרפת להוראת  .לוועדת ההיגוינתונים אלה ידווחו כי שיעור החריגים ו

ניהול בנוגע ל גבש לעצמו כללים ומדיניות ברוריםלכל מוסד על  התכנית הרב שנתית לפיה

כגון ועדת )ומגנוני יישומם לקבלה במסגרת החריגים קריטריונים  חריגים, לרבותשיעור ה

לידיעת  ועברוי ים אלוכי כללוזאת לשם בקרה, (. כן נקבע, חריגים, נהלי הגשת בקשה וכו'

לתגובה  11מש/לתוכנית הרב שנתית, נספח  48.11 )סעיף לציבור ורסמוועדת ההיגוי ויפ

 .המקדמית מטעם המדינה(

 

 הלימודמסגרות 

 

של  הנחת המוצאתחילה  הודגשהשנתית, -במסגרת ההחלטה לעדכן את התוכנית הרב .37

בלימודים אקדמיים להשכלה גבוהה היא  הפרדה מגדרית לציבור החרדי, לפיה התר"ש

 כמו כן  .במסגרת החרדיות המציאות והיא תתקיים אך ורק בכיתות הלימוד חאילוץ וכור

האם,  תתאפשר הפרדה במעבדות, לרבות מעבדות במוסדהובהר, כי במסגרת ההחלטה 

ההפרדה לא תתקיים במרחב הציבורי, ולא בקמפוסים של מוסדות אם אין חלופה לכך. 

האם, למעט אלה שמקיימים לימודים נפרדים מקדמת דנא או בתכניות שאושרו טרם 

ת בהפרדה, בקמפוסים שאינם והחלטה זו, תוך ציון כי לא תפתחנה תכניות לימוד חדש

 (. 1להחלטה והערת שוליים מס'  3מלמדים בהפרדה באופן מלא )ראו סעיף 

 

 :מוסדות יתקיימו לימודים בהפרדהבצד האמור פירטה ההחלטה באלו  .38

 

כיתות ייעודיות של האוניברסיטה הפתוחה. כאן נבהיר כי האוניברסיטה הפתוחה  .א

לעודד את הרחבת היקף מקיימת זה מכבר תכניות לימודים לחרדים, והכוונה היא 

 הלימודים בהפרדה בכיתות ייעודיות של האוניברסיטה הפתוחה. 

 

מנת -"רים הקיימים, עלמח. בהחלטה הודגש כי יש לחזק את הלימודים במח"רים .ב

שמתקיימת  עדיפותם בכךל, ובשים לב לאור היתרון לגודל את איתנותם הבטיחל

בהם אחריות מינהלית ואקדמית של מוסד אקדמי אחד, על כלל ההיבטים 

 הלימודיים בו. 
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ק"מ  15 לבחון מחדש את המגבלה כי מח"ר יהיה במרחק של עד הוחלטבנוסף, 

ממוסד האם, על מנת לאפשר פתיחת מח"רים חדשים, אשר יהיו צמודים יותר 

, הואיל וצמידות כאמור מסייעת להגדלת ה החרדיתישל האוכלוסי למרכזי המגורים

 מספר הסטודנטים. 

 

לשקול פתיחת פלטפורמה נוספת, במקרים חריגים בהם לא קיים היצע של מסגרות  .ג

קדמית נאותה ונאותות מינהלית, לרבות קיום אחרות ובכפוף להבטחת רמה א

מבחנים ברמה זהה למוסד האם, וכן הוכחת צורך בהתאם לתוצאות הבחינה של 

הצוות המקצועי בות"ת, כמפורט להלן. זאת, לנוכח היתרון שטמון בקרבת המסגרת 

 הלימודית למרכזי המגורים של האוכלוסייה החרדית.

 

מח"רים הקיימים באוניברסיטה הפתוחה ול לימודיםלבהחלטה יובהר, כי ההתייחסות  .39

אין ת לעידוד הפעילות המתקיימת זה מכבר במסגרת התכנית הרב שנתית, וממילא מכוונ

 . ין זהיהתכנית בענ שינוימדובר ב

 

ק"מ או לפתיחת פלטפורמה  15במרחק העולה על  אשר לבחינת האפשרות לפתיחת מח"ר

ההחלטה, אלא אלה הם שינויים בעקבות אין מדובר בשינויים שיקרו במישרין  –נוספת 

צוות אחר שלעדת היגוי חרדים, ות"ת ומל"ג, והטעונים בחינה נוספת ודיון נוסף בו

בחן, בין ייעבודת מטה זו  במסגרת .בנושא מקצועי בות"ת ירכז עבודת מטה מקצועית

היתר, ההיצע הקיים של מסגרות בהן מתקיימים לימודים לחרדים בהפרדה, תוך בחינת 

מתקיימים לימודים בהפרדה ממוסד האם, על הרמה  ןהשפעת מרחק המסגרות בה

האקדמית והזיקה המינהלית; וכן תיבחן השפעת פתיחת מסגרות נוספות על כלל 

יובאו לדיון בוועדת היגוי חרדים,  המטהת המערכת האקדמית ומוסדותיה. מסקנות עבוד

 ות"ת ומל"ג.

 

 מעטפת לימודית לסטודנטים חרדיים

 

במסגרת החלטת המל"ג הוחלט עוד, על גיבוש תוכנית כוללת לאיתור ליווי סטודנטים  .40

, כאמצעי נוסף חרדים במהלך חייהם האקדמיים, לרבות השתלבות בשוק התעסוקה

לביסוס התכנית ולהצלחתה, לטובת קידום התכלית של הנגשת התכנית לסטודנטים 

 . חרדים

 

איתור ובחינת התאמת מועמדים, ייעוץ לבחירת מקצוע ב מעטפת זו עסוקבתוך כך, ת

יתרה  לימוד, ליווי במהלך המכינה והתואר, מניעת נשירה וכן תמיכה כלכלית לסטודנט.

ריצים לסטודנטים חרדיים, בדגש על מקצועות לימוד מכך, הוחלט כי יעודכן מודל התמ

המעוניינים  חרדיים ייבחן מתן מענה תמריצי נוסף לסטודנטיםכי בפריון גבוה; וכן 

 להשתלב במוסדות ללא הפרדה מגדרית.
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חדשות במסגרות  לצד האמור הוחלט, כי ועדת ההיגוי תיתן עדיפות לפתיחת תוכניות .41

, בהתבסס על שיקולי תכנון, (חדשות מסגרות פתיחתפני -על)קיימות המלמדות בהפרדה 

 על מנת להרחיב את האפשרויות המוצעות בהן לסטודנטים ולאפשר את צמיחתן.

 כללי

 

בחן בתום התכנית הרב יתהמשיבים ת ומדיני, כי עוד הוחלטבסיום החלטת המל"ג  .42

סטודנטים חרדיים  או בעת הגעה ליעד הרב שנתי של מס', תשפ"ב –כחית שנתית הנו

 לפי המוקדם., סטודנטים 19,000בהיקף 

 

מסמך בנושא לפני חברי המל"ג גם הובא האמורה , כי בישיבת המל"ג ולבסוף נציין .43

צוין כי רשמה  , ובהחלטת המל"ג"תכניות לאוכלוסייה החרדית –פעילות בקרה ואכיפה "

 אותו לפניה וכי ביקשה מהצוות המקצועי במינהל ות"ת ומל"ג להמשיך ביישומו. 

 

הגדרת "חרדי" הקבועה בתוכנית לאכיפת עמידה בהנעשות פעולות מפרט את ההמסמך 

שיעור החריגים המרבי; אכיפת העדר הפרדה מגדרית במרחב הציבורי, ובכלל זה וב

 ונות; בדיקות אקדמיות להבטחת איכות הלימודים; ועוד.שילוט, תקנוני לבוש ובירור תל

 

כעולה מן המסמך, נערכת, בין היתר, בקרה על קבלת סטודנטים בהתאם להגדרת קהל  

פי נתוני הלמ"ס השנתיים, תוך הצלבת רשימות הסטודנטים -היעד באמצעות בדיקה על

וח אחר" של משרד במוסדות החרדיים עם רשימות בוגרי מוסדות החינוך הנתונים ב"פיק

גם ניתן למוסד תקציב בגין הסטודנטים הבאים בגדר הגדרת  ,החינוך. על יסוד בדיקה זו

ה יהתכנית, וכן תקציב במרכיב ההוראה בלבד )ללא התקציב התוספתי המיועד לאוכלוסי

ידי -מטופלת היא על 10%-חריגים, וככל שנמצאת חריגה מעבר ל 10%החרדית( בגין 

 ה ורישוי באגף האקדמי. תחום בקרה, אכיפ

 

בקרה שתכליתה לוודא שלא ננקטת הפרדה מגדרית בשטחים הציבוריים, אשר ל

 מל"ג פונה לקבל מן המסגרות החרדיות דיווח שנתי –תלונות בנושא מטופלות כהלכה שו

ים מוסדות, במסגרתם נבדקב עכן נערכים ביקורי פת, וברשימת נושאים בהקשר זה

קיומה של הפרדה מגדרית בשטחים הציבוריים, שילוט  זה, בהםהיבטים שונים בהקשר 

אפליית מרצים מפלה, הטיפול בתלונות בנושא הפרדה מגדרית, קיומם של תקנוני לבוש, 

 ועוד. 

 

 ו הפרות של גדרי ההפרדהתשע"ח נמצאהבביקורי הפתע בשנה"ל כמצוין במסמך, 

תשע"ט ותחילת הוף שנה"ל בס שנערכו הפתע ביקורי שברובבעוד כמחצית מהמוסדות, ב

 . התקיננמצאה התנהלות המוסדות פ תש"השנה"ל 
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נמצאות הפרות בהתאם בו לרשות המל"ג אמצעי אכיפה מקום שכי מצוין במסמך, עוד 

לנוהל הכללי שבידה לטיפול בחריגות של מוסדות להשכלה גבוהה מהחלטותיה, ובהם 

הטלת מגבלות שונות על נית, השהיית בדיקת תכנית, רישום סטודנטים או פתיחת תכ

התכנית, ביטול הסמכה להענקת תואר, ואף הפחתת תקציב, השבת כספים והטלת 

כך, על מספר מוסדות שנמצאו בהם חריגות הופעלו אמצעי אכיפה תקציביות.  מגבלות

 כגון הקפאת אישורים לתכניות, הפחתה תקציבית ואזהרות.

 

ה יתכניות לאוכלוסי –בנושא פעילות בקרה ואכיפה  22.4.20צילום המסמך מיום  

 . 5מש/החרדית מצורף ומסומן 

 .6מש/מצורף ומסומן המל"ג בעניין פיקוח ואכיפה  החלטותדוגמאות מצילום 

 

מבקש לעשות למדיניות המשיבים שהעדכון היחידים השינויים הקונקרטיים הנה כי כן,  .44

יתר  חישובו. ושינוי אופן 5%-העלאת שיעור החריגים המקסימלי ב הםבשלב זה, 

צאו יבטרם יועדת היגוי חרדים, ות"ת ומל"ג וודיון בכפופים להמשך בחינה  השינויים

בתכנית הם אלא עדכונים נקודתיים אין  –ככל שיידונו ויאושרו כאמור לפועל, ואף 

 חדשה. שנתית-רבוכנית וממילא לא מדובר בתהקיימת 

 

 שמירה על איזון הזכויות במסגרת עדכון התוכנית

 

לחברה ולמשק בעלת חשיבות חיונית משימה שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה הוא  .45

פרדה מגדרית בין נשים היחד עם זאת,  .הישראליים בכללותם ולחברה החרדית בפרט

לכאורה בניגוד לעקרונות יסוד חשובים מתחום  תוגברים במוסדות להשכלה גבוהה עומד

אף  הביניהם פלורליזם ומגוון דעות בתוך השיח האקדמי, וכן עלול –ההשכלה הגבוהה 

 .ןלעלות כדי פגיעה בעיקרון השוויו

 

כפי שפורט בהרחבה במסגרת תצהיר התשובה מטעם המשיבים, בהתאם למחקר שעמד 

כי מרבית החרדים אינם  ,ברור( 2017, בבסיס התוכנית הרב שנתית הנוכחית )מלחי

בשל החשיבות  ,מוכנים ללמוד במסגרות אקדמיות כלליות ללא הפרדה מגדרית. זאת

החיים החרדי הדוגל -שנשים וגברים מציבור זה מייחסים לערכי הצניעות ולאורח

  .בהפרדה בין נשים וגברים במעגלי חיים שונים

 

שנתית והן עתה בעת גיבוש -התוכנית הרבמלאכתם של המשיבים בעת גיבוש אם כן,  

להביא העדכון לתוכנית, היא מציאת האיזון העדין כך שמחד גיסא תצליח התוכנית 

ובכך תגשים את האינטרס הלאומי, ומאידך סטודנטים חרדיים ללימודי השכלה גבוהה 

בכבוד האדם, בשוויון ובערכי גיסא תביא למינימום את הפגיעה שעלולה להיגרם 

 ההשכלה הגבוהה.
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פרק זמן בחלוף ידי המשיבים, -כפי שנמסר במסגרת הודעות העדכון השונות שהוגשו על .46

קצב העליה בהשתלבות האוכלוסיה החרדית שנתית, נמצא כי -שבו פעלה התוכנית הרב

. בהתאם לכך, בחנו המשיבים בהשכלה הגבוהה אינו תואם את יעדי התכנית הרב שנתית

חסמים אשר על פי ההערכה עכבו את  במטרה להסיר םיעדיהלקידום השגת פתרונות 

 השגת יעדיה ומטרותיה של התכנית.

 

-בחינת עדכון מדיניות המשיבים מלמד, כי האיזונים שנקבעו במסגרת התוכנית הרב .47

 שנתית נותרו על כנם גם כיום. 

 

מניעת זליגתה של ההפרדה ל"חרדי" לא השתנתה ושומרת על תכליתה כך, הגדרת  .48

אינם  בהשכלה הגבוהה בהשתלבותן המגדרית לאוכלוסיות נוספות, אשר החסמים

ההחלטה להגדיל את יודגש, כי אשר לחריגים  .לעניין התכנית הרב שנתיתרלוונטיים 

 כך, וכי שיעור החריגיםהצורך בה לאור המלצות מחקר בדבר תנעששיעור החריגים 

בלבד. לפיכך, סבורים המשיבים, כי אין בשינוי האמור כדי לפגוע באיזונים  5%-בהוגדל 

 שנתית.-שנקבעו במסגרת התוכנית הרב

 

הפרדה מגדרית במרחב ל נוגעכלל שנקבע בהאת משנה  אינו זאת ועוד, עדכון המדיניות .49

ניתן לכפות  לא כי ,מדגישהשבה ושר את עדכון המדיניות אדרבא, ההחלטה לאהציבורי. 

 על הפרדה מגדרית במרחב הציבורי.

 

וכן שקילת פתיחת בין מוסד האם לבין המח"רים, מגבלת המרחק בחינת לבאשר  .50

, שכן מורה להוסיף ולבחון את הנושאפלטפורמה נוספת, ההחלטה על עדכון המדיניות 

בטרם  שינויים אלה כפופים לכך שהצוות המקצועי בות"ת ירכז עבודת מטה מקצועית

האיזון בסוגיה זו ייבחן, אם  יובאו השינויים לדיון נוסף בוועדת ההיגוי, בות"ת ובמל"ג.

 כן, בהמשך במסגרת ההליך שהותווה בהחלטה. 

  

מודל נבנה במסגרת התוכנית הרב שנתית כאמור בתצהיר התשובה מטעם המשיבים,  .51

על מנת להשיג את התכלית המאפשר לימודים נפרדים מגדרית לאוכלוסייה החרדית, 

תוך נקיטה באיזונים וסייגים על לשילובה של האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה, 

 להשגת התכלית.הדרוש מנת שהפרדה זו תעשה באופן המינימאלי 

 

שנתית נעשתה בתום -תוכנית הרבעל העדכונים הקונקרטיים בההחלטה כפי שפורט לעיל,  .52

איזונים המערך , וזאת מבלי לפגוע בשעלו במסגרת יישום התוכניתשל הצרכים בחינה 

מבסס את חוקיותה של התוכנית הרב שנתית על אף ההפרדה המגדרית , אשר מורכבה

 הכרוכה בה. 
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כי במסגרת החלטת המל"ג ניתן תוקף למסמך המפרט את הפיקוח  ,נצייןב ונשוולבסוף  .53

ר ידי המוסדות. ראו אש-שמקיימת המל"ג ואמצעי אכיפת קיום מדיניות המשיבים על

הוצג לעיל אודות הפיקוח אחר התנהלות המוסדות בהיבטים שונים הנוגעים ליישום 

בנדרש, כמפורט לעיל ובנספחים  התכנית, ואמצעי האכיפה מקום שמוסד פלוני אינו עומד

  .6מש/ו 5מש/

 

 וםכסי

 

ה העומדת לקדם את התכלית החשוב הנועדהחלטת המשיבים בדבר עדכון המדיניות  .54

 האיזון הנדרש בין העקרונות השונים. שמירה על תוך ביסוד התכנית הרב שנתית, 

 

עדכונים במספר מצומצם של כי אם  –אין מדובר בתוכנית חדשה  –כפי שפורט לעיל  .55

התכנית והגדלת מספר השגת יעדי נקודתיים, במטרה לטייב את המדיניות הקיימת, לשם 

 המשתתפים בה.

 

על כן, יחזרו המשיבים על עמדתם, כי אין עילה לביטולה של התוכנית או להתערבות במי  .56

 הנכבד מתבקש להורות על דחייתן של העתירות. מרכיביה ובית המשפטמ

 

 .וות"ת הודעה מעדכנת זו נתמך בתצהירה של גב' מיכל נוימן, מ"מ מנכ"ל מל"גהאמור ב .57

 

 

 י"ח סיוון תש"ף  היום,

 2020יוני  10 

 

 

 שוש שמואלי, עו"ד

 סגנית מנהל מחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה

 יובל שפיצר, עו"ד

 במחלקת הבג"ציםעוזר 

 בפרקליטות המדינה

 





 תוכן עניינים נספחים

 

 שם הנספח נספח

 24.2.19צילום פנייה מטעם המל"ג למוסדות ההשכלה הגבוהה מיום  1מש/

צילום מסמך אשר הוגש לוועדת ההיגוי לסיכום התייחסות המוסדות להנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים  2מש/

 5.3.19מיום 

 1.3.20צילום חוות דעת מאת ד"ר גלעד מלאך מיום  3מש/

 30.4.20צילום החלטת מל"ג מיום  4מש/

 תכניות לאוכלוסייה החרדית –בנושא פעילות בקרה ואכיפה  22.4.20צילום המסמך מיום  5מש/

 צילום דוגמאות מהחלטות המל"ג בעניין פיקוח ואכיפה 6מש/

 

  



 

 

 

 

 

 1מש/

 

צילום פנייה מטעם המל"ג 

למוסדות ההשכלה הגבוהה 

 24.2.19מיום 

 

 
  





 

 

 

 

 

 2מש/

 

צילום מסמך אשר הוגש לוועדת 

ההיגוי לסיכום התייחסות 

המוסדות להנגשת ההשכלה 

 5.3.19הגבוהה לחרדים מיום 
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 2019מרץ  50

 התייחסות המוסדות להנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים

I. ארבע המסגרות הגדולות ביותר 

 (6-1 )ראה נספחים ר"מבח .1

-גברים ו 515סטודנטים חרדים.  1715במוסד לומדים  :  1מידע כללי על המוסד על פי נתוני הלמ"ס

 .נשים 1200

 

 למ"ס שכן כוללת חריגים(מספר גדול יותר מנתוני  ד: )כוללתהתייחסות המוס

 10%תשע"ח ונדחו כי לא עמדו בהגדרה ומכסת ה -מספר המועמדים שהגיעו לראיון בתשע"ז 

מעבר לכך, המוסד מוסר על מאות פונים טלפונית שלאור העובדה  .169 –לא אפשרה קבלתם 

 שנמסר להם שאינם עומדים בהגדרה, כלל אינם נרשמים.

 בשל קיומן של תכניות אוניברסיטאיות ורמות, ת רבה בפעילות הפלטפורואים חשיב

. מציינים את רמת הלימודים הזהה לזו שבאוניברסיטאות, כולל קיום מבחנים ותמבפלטפור

 באותו יום בנושא מסוים הן באוניברסיטה והן במבחר.

  תומכים בשינוי ההגדרה כי רבים מהפונים אליהם נדחים על רקע אי התאמה להגדרה. מעבר

להערכתם  ירו ישנם עוד רבים שהתקשרו אך לא פנו יותר עקב חסם ההגדרה.לדיווח שהעב

 סטודנטים. 4000-היו יכולים להגיע ל

 שיעור החריגים צריך להיות מתוך כלל הלומדים בפלטפורמה ולא מתוך כל תכנית. 

  פלטפורמה  ההנגשה של ההשכלה הגבוהה לחרדים הם ערוכים לפתוחלדעתם כדי לקדם

יה יבצמידות לריכוזי האוכלוסיהיו מערך קדם מכינות ומכינות ש יש חשיבות. כמו כן נוספת

  החרדית.

 יש חשיבות לתמיכה בשלב קדם המכינה בעיקר לגברים 

 הגדרת מיהו חרדי צריכה להיות על פי אורח החיים, כפי שמופיע במבחן התמיכה של מה"ט. 

 הבוגרות והבוגרים שלהם משתלבים בשוק העבודה הכללי הרגיל. 

  הלימודים לנשים מתקיימים בשעות הבוקר והלימודים לגברים אחה"צ.  –הפרדה מגדרית

 בכל שעות היום יש גישה חופשית לכלל הסטודנטים למתקני המכללה.

  בכל שנה מתקבלות פניות להרחיב את מסלולי התואר השני למגמות מעשיות/טיפוליות. נכון

 לאה.להיום, כל התכניות לתואר שני במבח"ר בתפוסה מ

 סטודנטים מתוך כלל הסטודנטים במבח"ר מתגוררים בבני ברק ובמרחב גוש דן. 700-כ 

 מיקום הפלטפורמה בבני ברק מהותי להצלחה.

 

 

                                                           
 "ל תשע"ח.נתוני הלמ"ס כוללים סטודנטים חרדים על פי הגדרת מל"ג הנוכחית, נכון לשנה 1 
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 (21 -7)ראה נספחים  מרכז אקדמי לב .2

-גברים ו 362סטודנטים חרדים.  1452במוסד לומדים  מידע כללי על המוסד על פי נתוני הלמ"ס: 

 .נשים 1090

 

 התייחסות המוסד:

  החסמים העיקריים להנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים הם החסם החברתי והמגדרי. אצל

 .הגברים קיים גם חסם של ידע

 ואת שיעור החריגים ליש להרחיב לדעתם את ההגדרה של מיהו חרדי באופן משמעותי ,-

ו"תורתו , וכן להתייחס בהגדרה לחוזרים בתשובה, משרתי שירות לאומי אזרחי 25%

 .שנים" 3אומנותו 

  לו היה מתאפשר להם ליצור שת"פ עם סמינרים ותכניות חדשות בתחומי עזר רפואי הם היו

 גדלים משמעותית.

  )מחצית מהמרצים גברים ומחציתם נשים –בקמפוס לוסטיג )לבנות. 

  נשים )יש לזכור שמדובר במוסד שמלמד את מקצועות  60-גברים מרצים ו 70 –בקמפוס טל

 (.שמראש יש בהם הטיה לגברים מרצים stemה

  בקמפוס לב אין בעיה של דחית חרדים עקב אי התאמה להגדרה כי המוסד כולו בהפרדה

רגיל, ועל כן במקרה זה מגדרית ומי שאינו עונה להגדרה עדין יכול ללמוד בהפרדה בקמפוס ה

 של תקצוב. זו רק סוגיה

 הוא הספק הגדול ביותר לחרדים יה חרדית. יהמוסד ממוקם בלב ליבה של אוכלוס

 אקדמאים.

  מעט מאד בני חו"ל. אלה שישנם הגיעו ממסגרות בהפרדה מגדרית והיו להם פערים

 אקדמיים.

 .אין להם נתונים לגבי הביקוש ללימודי תואר שני, אך הביקוש קיים 

 

 ( 31)ראה נספח  מכללת הדסה .3

 482-ו גברים 114 סטודנטים חרדים. 596 במוסד לומדיםמידע כללי על המוסד על פי נתוני הלמ"ס : 

 .נשים

 

  התייחסות המוסד: 

  הם חריגים  40במח"ר בקמפוס שטראוס, ב -הלומדים בשנים אסטודנטים  444מתוך

 .מבחינת ההגדרה

 יש פונים שמראש לא נרשמים כי לא עונים להגדרה. 

 לומדות אצלן בנות שלמדו בחו"ל בהפרדה מגדרית. 

  חסם רוחני, חסם קהילתי ללמידה אקדמית, חסם כלכלי וחסם החסמים העיקריים הם

 .לימודי )פערי השכלה(
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  מציינים כי רוב המתעניינים בתואר שני לא הלכו בסופו של דבר ללמוד עקב מיעוט מסגרות

 .בהפרדה מגדרית לתואר שני

 מרצים 60-מרצות ו 200-מלמדים אצלם כ. 

 

 (14)ראה נספח  אונו המכללה האקדמית קריית .4

 918-גברים ו 709סטודנטים חרדים.  1627במוסד לומדים  :מידע כללי על המוסד על פי נתוני הלמ"ס

 .נשים

 

 התייחסות המוסד:

 70% שלהם עוסקים בתחום לימודיהם מהבוגרים.  

 סטודנטים אילו ההגדרה לא הייתה מצטמצמת ולראיה נתוני  4000-היו יכולים להגיע ל

 50%-הסטודנטים בשנים טרם הפעלת ההגדרה הצרה. עיקרי הנתונים מצביעים על פער של כ

 (.25-35%בוגרות אולפנה, האחוז הוא כ 20%-בנשים. בניטרול כ 25-60%-בגברים וכ
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 דים שנדחים, אך בגלל הצורך לעמוד במכסת החריגים  אינם מנהלים רישום לגבי מועמ

קיבלו סטודנטים עפ"י שיטת "כל הקודם זוכה", ומספר גבוה של סטודנטים נדחה מתשע"ח 

 .)בעיקר חוזרים בתשובה ובוגרי ישיבות תיכוניות חרדיות(
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  קיים מספר לא מבוטל שלהם, בעיקר בקמפוס  –מאפייני אוכלוסיית המועמדים מחו"ל

בירושלים. בעיקר יוצאי צרפת שלמדו במוסדות תיכוניים חרדיים המנהלים אורח החרדי 

 חיים חרדי.

  התנגדות הקהילה לאקדמיה; חסמים  –החסמים העיקריים הם חסמים דתיים/תרבותיים

המסלול האקדמי אינו מתגמל מספיק בשוק העבודה וקיימים  –כלכליים; חסמי כדאיות 

חוסר היכרות  –חסמי הכוון לפני הלימודים; חסמי ציפיות מסלולים מתגמלים וזולים יותר; 

 של החרדים עם עולם האקדמיה הגורמת לרפיון ונשירה.

  בכל לימוד נפרדים לנשים וגברים, אך כולם יכולים להגיע לקמפוסים ימי  –הפרדה מגדרית

ע השבו עת לצורך לימוד ועיון, ולכן בפועל המרחב הציבורי כולל נשים וגברים במשך כל ימות

 )ההנחיה מובילה לקיטון במספר התלמידים האדוקים יותר(.

  מרבית הבוגרים אינם ממשיכים לתואר שני, הן בהיעדר צורך תעסוקתי בכך, והן מטעמים

תרבותיים, בהעדר מסלול ייחודי. מיעוט הבוגרים משתלבים בלימודי תואר שני במסלולים 

 הכלליים.

  ילמדו גברים ונשים ילמדו נשים. במרבית כיתות הנשים קיימת הנחייה בקמפוסים שגברים

כשליש מהמרצים בקמפוס הן  –מלמדות מרצות. רק בלית ברירה משובץ גבר. המשמעות 

 נשים. לא קיימת חברת סגל שאין באפשרותה להשלים שעות משרה.

 

II. שאר המסגרות 

 (15)ראה נספח  האוניברסיטה הפתוחה .5

-גברים ו 681סטודנטים חרדים.  1698 במוסד לומדיםלמ"ס: מידע כללי על המוסד על פי נתוני ה

 .נשים 1017

 

 התייחסות המוסד:

 המסגרת שלהם מתאימה מאד לסטודנט החרדי. יכולים ללמוד מרחוק, בביתם. 

  שיטת הלימוד שלהם מתאימה גם לגיבוש קבוצות למידה במקומות לימוד חרדים דוגמת

 .הסמינרים

 הפתוחה ובקמפוס הראשי ברעננה לא קיימת הפרדה  במרכזי הלימוד של האוניברסיטה

 מגדרית.

 

 (18 -16)ראה נספחים  בר אילןאוניברסיטת  .6

 477-גברים ו 174סטודנטים חרדים.  651במוסד לומדים  מידע כללי על המוסד על פי נתוני הלמ"ס: 

 .נשים

 

 התייחסות המוסד:
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 מקרב אלו הלומדים בתכניות הרגילות חלק סטודנטים חרדים לומדים במח"ר 250-כ .

 משמעותי אינו מקיים אורח חיים חרדי. 

  בנות  19 –(. נשים 4 –, ישיבה תיכונית 1 –)חוזר בתשובה  5 –גברים  –סטודנטים חריגים(

 (. 2 –, דתי לאומי 3 –, ישיבה תיכונית עם בגרות 5 –, חב"ד/צאנז/דרכי שרה וכד' 9 –חו"ל 

 כולל כל המתעניינים  נשים( עקב אי התאמה להגדרה 191-גברים ו 185ם )דוחים פונים רבי(

 שפנו(.

  חרדים שלמדו במסגרות נפרדות. הפער האקדמי בינם לבין האוכלוסייה  –מאפייני בני חו"ל

 הכללית קטן יותר לעומת סטודנטים חרדים שלמדו בישראל.

 וחוסר תמיכה מהסביבה. החסמים העיקריים הם ערכיים, קושי בשילוב לימודים ומשפחה 

  בשל אילוצי מערכת חלק מימי הלימוד והשעות נפרדים. קיימת גישה  –הפרדה מגדרית

 חופשית במרחבים הציבוריים.

 .אין נתונים לגבי הביקוש לתואר שני 

  מספרי המרצים והמרצות דומים. ההתפלגות בין מספר המרצות ומרצים משקף את

 .הדיסציפלינה

 

 (19)ראה נספח  בית ברל .7

 .נשים 4-גברים ו 23סטודנטים חרדים.  27במוסד לומדים מידע כללי על המוסד על פי נתוני הלמ"ס : 

 

 התייחסות המוסד:

 5  (.3 –התחרדו ש דתיים, 2 –סטודנטים נקלטו במסגרת חריגים )חוזרים בתשובה 

  פניות ממועמדים גברים שמנהלים אורח חיים חרדי אך אינם עונים על  80-כנתקבלו

כי למדו  פניות מנשים שמנהלות אורח חיים חרדי אך לא עמדו בהגדרה 100-ההגדרה וכ

המוסד ציין שלא נפתחה קבוצה לגברים בשל העדר מספר מועמדים  .בתיכונים דתיים

 מספיק העונים על ההגדרה.

  המספרים שהציגו מצביעים על גודלה של הקבוצה שמקיימת אורח חיים חרדי אך אינה עונה

 .להגדרה

 מצביעים על העדר הפרדה מגדרית כחסם מרכזי. 

  אך פונים רק בוגרים ובוגרות משנים קודמות(  230-)כיש ביקוש רב ללימודי תואר שני

 .למכללות הדתיות עקב אי הנכונות ללמוד ללא הפרדה מגדרית

  מהמרצים הן נשים 35% –בתכנית לגברים. 

 

 (21 -20)ראה נספחים  אשקלון .8

 100-גברים ו 64סטודנטים חרדים.  164במוסד לומדים מידע כללי על המוסד על פי נתוני הלמ"ס: 

 נשים
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 התייחסות המוסד:

 מספר המועמדים ( מ70-להערכתם מספר המועמדים החרדים שלא התקבלו הינו כפול )כ

 .(35-)כ שלא נקלטו בפועל בתשע"ח ובתשע"ט עקב ההגדרה

  לבגרות ועל כן תלמידי המוסדות האלו אינם עומדים בהגדרהבישיבות רבות לומדים כיום. 

 כמחצית הבוגרים פונים ללימודי תואר שני במבחר בשל ההפרדה המגדרית שם 

   %40אחוז המרצות בתכניות החרדים הוא. 

 

 (22)ראה נספח  וינגייט .9

 ות חרדיות. סטודנטי 22 במוסד לומדיםמידע כללי על המוסד על פי נתוני הלמ"ס: 

 

 התייחסות המוסד:

 התכנית מיועדת לנשים. לא פנו מועמדות שאינן חרדיות על פי ההגדרה. 

  הלימודים מתקיימים בהפרדה, במתקנים ספציפיים עם כניסה נפרדת. ימי הלימוד לא

 מופרדים.

 יש בתכנית רק מרצות. 

 

 (23)ראה נספח  רופין .10

 .נשים 58-גברים ו 5סטודנטים חרדים.  63במוסד לומדים  מידע כללי על המוסד על פי נתוני הלמ"ס: 

 

 :התייחסות המוסד

 מקיימים תכנית סיעוד לנשים חרדיות. רק בודדות מצליחות להתקבל לתכנית. 

 5  2בני חו"ל,  2חוזרים בתשובה,  2) 6 –תשע"ו  –סטודנטיות נקלטו במסגרת חרדים 

 צאנז/חב"ד(.  1-בני חו"ל ו 1) 2 –/חב"ד( תשע"ח צאנז 2בני חו"ל,  2) 4 –צאנז/חב"ד; תשע"ז 

  "1 –, בתשע"ח 2 -, בתשע"ז 6 -בתשע"ו  -לא התקבלו עקב אי עמידה בהגדרת "מיהו חרדי. 

  בוגרות תיכוני בית יעקב בחו"ל שלמדו בהפרדה מגדרית. כמעט כולן  –מאפייני בני חו"ל

 ברמה דומה לבוגרות בית יעקב בארץ.

 ים לימודיים )פסיכומטרי נמוך( ודתיים/הלכתיים.עיקר החסמים הם פער 

  במח"ר לומדת כיתה של סטודנטיות בלבד ולכן לרוב אין נוכחות גברים  –הפרדה מגדרית

 באיזור הכיתות. בשאר המרחבים הציבוריים ישנה גישה חופשית לכולם.

 חלק מהמעוניינות בלימודי תואר שני מוותרות אם אינן מוצאות תכניות בהפרדה. 

 75% מסגל ההוראה בתכנית לחרדיות בסיעוד הן נשים. 
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 (24)נספח  עזריאלי .11

 146-גברים ו 26סטודנטים חרדים.  172במוסד לומדים  מידע כללי על המוסד על פי נתוני הלמ"ס: 

 .נשים

 

 התייחסות המוסד:

  כמעט כל הלומדות עומדות בהגדרת "מיהו חרדי". אין מועמדים שלא התקבלו כי לא עמדו

 בהגדרה. 

 .אין סטודנטים בני חו"ל 

 וכן משך הלימודים הארוך.ההפרדה המגדרית היא חסם מרכזי , 

  כלל. אין חרדיםבמכללה לתואר שני הרגילות ת ובתכנילא ידוע.  –היקף הביקוש לתואר שני  

  המח"ר שני שליש מהסגל הן מרצותבתכניות. 

 

 (52)ראה נספח  טכניון .12

 17-גברים ו 107סטודנטים חרדים.  124במוסד לומדים מידע כללי על המוסד על פי נתוני הלמ"ס: 

 .נשים

 

  התייחסות המוסד:

 ממוסדות לימוד חרדיים 2 –; חב"ד 2 –. חוזרים בתשובה 14 – תשע"ח סטודנטים חריגים ;

סטודנטים,  42התחילו  :קדם מכינה .10 –החינוך ובעלי תעודת בגרות  מוכרים ע"י משרד

 . 1 –; ישיבה תיכונית 3 –חוזרים בתשובה  – "חריגים" 4מתוכם 

חרדי שהשלים ; 1 –ישיבה תיכונית  -"חריגים"  5סטודנטים, מתוכם  29התחילו  :מכינה

  בידם פילוחים לתתי קבוצות.אין . 1 –; בן חו"ל 2 –; ישיבה קטנה 1 –בגרות באופן עצמאי 

  42קיימת רק בקדם מכינה ובמכינה )בתשע"ח התחילו קדם המכינה  -הפרדה מגדרית 

 (. לאחר מכן משתלבים בכיתות הרגילות בפקולטות השונות.29-תלמידים ואת המכינה

  אקונומיים וחסמים תורניים )איסור על יציאה ללימודים, -חסמים סוציו –החסמים שצוינו

 מפגיעה בשידוך(.חשש 

  מכללת מבחר מהווה אכסניה בלבד )כיתה ושירותים טכניים בלבד(, ואין  -איכות אקדמית

מרצים של הטכניון בחיפה נוסעים לבני ברק ) לה נגיעה לתכנית האקדמית, שכולה טכניונית

. גם המורים הנלווים והמתרגלים בבני ברק (בחיפההנלמד כדי ללמד בדיוק את אותו החומר 

מלמדים את אותם הקורסים גם בחיפה, ועוברים את תהליך האישור הסטנדרטי של 

הטכניון. מכיוון שמדובר באותם מרצים, הבחינות הן זהות לאלה שהם נותנים לסטודנטים 

וכו'  בבני ברק בקורסים כלליים כמו פיזיקה, אנגלית, מדעי המחשב, המבחניםבחיפה. 

בו זמנית עם המבחנים בקמפוס בחיפה ונבדקים עם כלל הבחינות של כל  יםמתקיימ

הסטודנטים בטכניון. כלומר, מדובר בקורסים אחידים עם איכות אקדמית זהה לזו של 

קמפוס הטכניון בחיפה. גם עבודות הבית מועלות לאתרים המתאימים של הטכניון לבדיקה 
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בחיפה, כך שאין הבדל בין מה שהסטודנטים בבני ברק ממוחשבת. כל המעבדות מתבצעות 

בעיות של מרצים שאינם מעוניינים לא נתקלים ב עושים לבין אלה של הסטודנטים בחיפה.

ללמד בפלטפורמה. אנחנו מסבירים למי שמלמד בחיפה את החשיבות באתגר של לימודים 

 אקדמאיים לחרדים והם מוכנים להירתם לאתגר.

 

 (62ה נספח )רא המכללה למנהל .13

 135-גברים ו 113סטודנטים חרדים.  248במוסד לומדים  מידע כללי על המוסד על פי נתוני הלמ"ס: 

 .נשים

 

 התייחסות המוסד:

  תלמידים מפאת אי התאמה להגדרת מיהו חרדי 21בתשע"ז ותשע"ח לא התקבלו ללימודים. 

 שאינם עומדים בהגדרה, כגון בעלי רקע אקדמי קודם, חב"ד, צאנז  90 בקרב הלומדים יש

 .וכו'

  למדו בתיכון בחו"ל בהפרדה מגדרית, רובם בבתי ספר של  –מאפייני המועמדים מחו"ל

 חב"ד. הגיעו ברמה לימודית טובה, לאחר לימודי בגרות מלאים.

 ריים הם חשש מפגיעה באורח החיים החרדי וחסם כלכליקהחסמים העי. 

  ימי לימוד נפרדים, למעט בתקופת בחינות. ישנה גישה חופשית לכולם  –הפרדה מגדרית

 .מקבלים תלונות מסטודנטים חרדים על פגיעה בהפרדהבשטחים הציבוריים. 

 רוב הסטודנטים מוותרים על התואר השני עקב העדר אפשרות ללמוד בהפרדה. 

  מרצים 65-מרצות ו 25בתכניות לחרדים מלמדות. 

 

 (72)ראה נספח  ברסיטה העבריתהאוני .14

 167-גברים ו 219סטודנטים חרדים.  386במוסד לומדים מידע כללי על המוסד על פי נתוני הלמ"ס: 

 .נשים

 

 התייחסות המוסד: 

 .)'אין להם נתונים לגבי חלוקה לתתי קבוצות )צאנז, חב"ד, חוזרים בתשובה וכד 

  בהגדרהאין להם נתונים על מי שלא התקבלו עקב אי עמידה. 

 )העדר תכניות בהפרדה מהווה חסם )ההפרדה אצלם היא רק במכינה. 

 .אין נתונים על בני חו"ל 

  סטודנטים חרדים פונים ללימודי מוסמך ללא הפרדה. –תואר שני 

 

 (29-28אוניברסיטת חיפה )ראה נספח  .15

 476-גברים ו 120סטודנטים חרדים.  648במוסד לומדים מידע כללי על המוסד על פי נתוני הלמ"ס: 

 .נשים
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 התייחסות המוסד:

  מספר המרצים והמרצות משתנה משנה לשנה, בהתאם לתכניות הלימודים המתקיימות

 במבח"ר. 

  .נתוני המוסד כלולים במבחר בני ברק. הפלטפורמה מבצעת עבור האוניברסיטה את הגיוס

 ראה תשובת מבחר המצ"ב.

 

 (30 )ראה נספח בצלאל .16

 . ותחרדי ותסטודנטי 105 ותבמוסד לומדמידע כללי על המוסד על פי נתוני הלמ"ס: 

 

 התייחסות המוסד:

  "3 –סטודנטיות. תשע"ח  6 -תשע"ט  -סטודנטיות שהתקבלו במסגרת מכסת ה"חריגים . 

 14  כי לא עמדו בהגדרת "מיהו חרדי".בתשע"ט מועמדות לא התקבלו 

  התנגדות לאקדמיה, כלכליים, וחשש מההתנגשות בין  –עיקר החסמים הם דתיים/ערכיים

 משפחה ואקדמיה.

 .יש סטודנטיות שמעוניינות להמשיך לתואר שני אך נמנעות בגלל העדר לימודים בהפרדה 

 .המועמדות מחו"ל  מגיעות ממוסדות בתי יעקב חרדיים ולמדו בהפרדה מלאה 

  מרצות. 43-מרצים ו 42במח"ר מלמדים 

 

 

III. (31 -32)ראה נספח  קרן קמח 

 מהלומדים הם נשים, ברור שעיקר התמריצים צריך להיות לשם הגעת  70%-לאור העובדה ש

 גברים למערכת ההשכלה הגבוהה, ועל כן יש לשנות את תמהיל התמריצים.

 אותוממליצים על מעבר למלגות במקום הלו. 

  .זכאי מהגברים  50%הגדרת מיהו חרדי איננה רלבנטית שכן תומכים בשינוי ההגדרה

, מחד, ומאידך גברים ונשים עונים על ההגדרה אך אינם חרדים על פי אורח חייהםהמלגות 

 .רבים המקיימים אורח חיים חרדי אך אינם עונים להגדרה אינם זכאים לסיוע

 

IV. (33נספח )ראה  פגישה עם ישראל תיק חבר ות"ת 

  יה החרדיתיפלטפורמות בצמוד לריכוזי האוכלוסיש לעודד הקמת. 

 חשוב לעשות תכניות עם סמינרים לבנות. 

 עניין ההפרדה המגדרית קשור בעיקרו לאורח החיים החרדי. 

 

 



11 

 
V. (34)ראה פירוט בנספח  ועדה מטעם האגף להערכת איכות במל"ג/ות"תותוצאות בדיקת ה 

 עיקרי הממצאים:

 :2014עבודה סוציאלית  .1

 אילן/המכללה החרדית ירושלים-בראוניברסיטת  .א

  הוועדה התרשמה לחיוב מתחומים רבים בתכניות הלימודים בעבודה סוציאלית.

 ברק-אוניברסיטת חיפה/המכללה החרדית בבני .ב

הוועדה התרשמה בחיוב מתכניות הלימודים שמופעלות בפלטפורמה לעבודה סוציאלית 

  במבח"ר.

 :2016מנהל עסקים  .2

הועדה ברכה על המאמץ של המל"ג ושל המוסדות שעברו הערכה לקיים לימודים ברמה נאותה 

ללא הכנה מספקת. הוועדה התרשמה  B.Aלאוכלוסייה שברוב המקרים מגיעה ללימודי 

מרצינות הסגל והסטודנטים. ניכר כי נעשה מאמץ מוצלח לקיים את הלימודים לחרדים ברמה 

 ות במוסד האם.ובאיכות דומות לתכניות מקביל

 המרכז האקדמי לב .א

 הוועדה המליצה על עיבוי נושאים בכל התכניות.

 הקריה האקדמית אונו .ב

 הוועדה המליצה על עיבוי נושאים בכל התכניות.

 

VI. (.35)ראה נספח  24.2.2019מיום  פרטים נוספיםקבל הפנייה למוסדות בבקשה ל 

 

 



 

 

 

 

 

 3מש/

 

צילום חוות דעת מאת ד"ר גלעד 

 1.3.20מלאך מיום 

 

 
  



1.3.2020 

 שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה

 –מיהו חרדי –

 /גלעד מלאךחוות דעת

 

 

 מיהו חרדי?  .1

הגדרת "חרדי" הינה אחד מן האתגרים העומדים בפני מעצבי מדיניות ומקבלי החלטות בבואם 

(. ישנן בישראל 2011לשלב את האוכלוסייה החרדית בצבא, באקדמיה ובתעסוקה )פרידמן ואח', 

קבוצות שניתן להגדיר אותן בבירור על בסיס אתני או דתי כמו האוכלוסייה הערבית או בני הדת 

הנוצרית. אך הזהות החרדית לעומת זאת נזילה מכמה בחינות: המעבר בין החרדיות 

מן  30%-לדתיות/מסורתיות/חילוניות הינו משמעותי ביותר. על פי נתוני הסקר החברתי, כ

ציבור החרדי לא גדלו בבית חרדי ומנגד שיעור הצעירים שגדלו בבית חרדי ואינם מגדירים ה

(. בנוסף לכך קיימות קבוצות ויחידים שבשל 2018-2017)הלמ"ס,  12%עצמם ככאלו עומד על 

 הימצאותם על הרצף שבין החרדי והדתי קשה להגדיר אותם בבירור. 

סוציולוגית הדרך הטובה ביותר -דת מבט זהותיתכאשר אומדים את האוכלוסייה החרדית מנקו

לזיהוי חרדים הינה הגדרה עצמית. מי שמזהה את עצמו כחרדי נתפס כך בדרך כלל גם על ידי 

סביבתו או אוכלוסייה חיצונית. זיהוי כזה הינו יעיל לפיכך בסוגיות כמו הערכת גודלה של 

 2014מ"ס עברה החל משנת האוכלוסייה החרדית או שיעורי התעסוקה שלה. בשל כך, הל

לזיהוי האוכלוסייה החרדית על סמך הגדרה עצמית גם בסקרי כוח אדם נוסף על הסקר החברתי 

 בו השתמשה בשיטה זו משכבר.  

אולם הקלות היחסית בהגדרה הזהותית של מיהו חרדי איננה מספיקה להכרעות בשאלות 

ההגדרה "חרדי" ישנו תמריץ כלכלי, הנוגעות להקצאת משאבים או לקידום מדיניות. כאשר בצד 

חברתי או תועלת ארגונית כלשהי )כמו עמידה ביעדים( ישנו חשש שגם אוכלוסייה שאיננה 

חרדית תחשיב עצמה חרדית או תיחשב כזו. חשש זה מעוגן באירועים ממשיים. כך, בימים אלו 

פרי החרדים מסתיימת עבודתה של ועדת האלוף במילואים רוני נומה שבחנה את ניפוח מס

המשרתים בצה"ל. במקרה המדובר, העובדה שעל צה"ל הוטלו יעדים מאתגרים לגיוס חרדים 

 הביאה למנות באוכלוסייה זו גם קבוצות שאינן חרדיות ממש ופעמים גם רחוקות מכך. 

מניין התלמידים  2011כיוצא בכך גם אירע ביחס לשילוב חרדים בהשכלה הגבוהה. עד לשנת 

. אולם על פי נתוני ההגדרה שנקבעה באותה עת, 6,150הגדרה עצמית עמד על החרדים על פי 

בוגר מוסד לימודים חינוכי בפיקוח "אחר" בגיל תיכון, מספר התלמידים באותה שנה עמד על 

בלבד, כולל מאות שלא נימנו עד אותה עת בהגדרה, בשל היותם יוצאי המגזר החרדי.  4,700

-מריציה בצידה, "ניפחה" את מספר הסטודנטים החרדים ביוצא איפה שההגדרה העצמית, שת

 לפחות.  30%

 סוגיית "מיהו חרדי" בשילוב חרדים: שיטות ונימוקים .1.1

גורמים מדינתיים המקדמים שילוב חרדים נוקטים בשיטות שונות להגדרת חרדים. ככלל, 

השיטות חייבות להיות אופרציונליות, היינו כאלה שניתנות למדידה וביקורת ברורים. הדבר 

מתחייב הן בשל הצורך לעמוד במשימה של שילוב חרדים והן בשל הקצאת המשאבים 

המשותף לכל התוכניות הללו הינה ההתבססות על מוסד  המושקעת בכל יוזמה. אולם המכנה



הלימודים של המועמד בגיל התיכון. השיוך של התלמידים במשרד החינוך בגיל זה הינו לפיקוח 

". התלמידים שלמדו בפיקוח 3דתי או "אחר" המכונה בהתאם גם "פיקוח -ממלכתי, ממלכתי

ייחודי( נחשבים לחרדים או ליוצאי -ני"אחר" )בקרב בנים גם מי שלמד במוסדות המוגדרים תור

 החינוך החרדי. 

המניע לכך הינו שילוב של שתי סיבות: לימודים במוסדות חינוך אלו משקפים את ההתבדלות של 

המגזר החרדי מכלל האוכלוסייה בישראל ואת הצורך במסגרות ייעודיות לשילוב הבוגרים שלהם 

י ליבה במוסדות החינוך החרדיים לבנים, והיקף בעולם התעסוקה הכללי. נוסף לכך, העדר לימוד

מוגבל שלהם במוסדות החינוך לבנות מחייבים גם הם סיוע מיוחד לבני המגזר החרדי בבואם 

 להשתלב בעולם התעסוקה המודרני.  

( משרד 3( המל"ג )2( צה"ל )1המסגרות/תוכניות שמשתמשות בהגדרה זו כהגדרת בסיס הינם )

( מרכזי הכוון, מסלולי הכשרה מקצועית ושוברים של משרד 4) הכלכלה )מסלול תעסוקה(

( חוק העדפה מתקנת לשילוב חרדים בשירות 5)-העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ו

 (. 2014המדינה )פידלמן, 

( הבינו ששיטה זו איננה כוללת אוכלוסייה רחבה של חוזרים 3-5אולם כלל מסלולי התעסוקה )

מן המגזר החרדי. אוכלוסייה זו איננה חסרה בהכרח את הידע של  25%בתשובה שמהווה מעל 

לימודי הליבה אולם בעמדותיה הדתיות היא נוטה להיבדלות בדומה לכלל האוכלוסייה החרדית. 

לפיכך הצורך שלה במסגרות הכוון והכשרה מקצועית נפרדות ולחילופין התועלת החברתית 

שלה מחייב את הרחבת ההגדרה. משום כך, בדרך כלל )גיוון( משילוב אוכלוסייה זו במשרדי ממ

נוסף להגדרה כתנאי חלופי גם מוסד הלימודים של הילדים. שליחת הילדים למסגרת חינוך 

חרדית משקפת בדרך כלל )גם אם לא תמיד( את היות ההורים חרדים, גם אם הם עצמם לא 

 נולדו כאלו(.  

א על לימודים בגיל תיכון אך הגדרת הבסיס בו גיוס ומניין חרדים המשרתים בצה"ל נסמך גם הו

ייחודיים(.  -היא צרה וכוללת את אלו שלמדו בישיבות קטנות בלבד )מוסדות לימוד תרבותיים

בדומה למסלולים אחרים יש בו מספר תנאים חלופיים. בהתאם לחוק ישנה רשימה מיוחדת 

ם שברובם הם תחת פיקוח שמאושרת על ידי משרד הביטחון הכוללת מוסדות המוגדרים כחרדי

"אחר" או פיקוח ממ"ד. כמו כן, מספיק שהמלש"ב למד שנתיים במוסד חרדי בגיל תיכון ולא 

ארבע שנים. כתוצאה מכך, שיעור עוזבי המגזר החרדי הנמנים ביעדי גיוס חרדים הינו גבוה, אך 

, שאלמלא הדבר איננו מבטא בהכרח חריגה מן היעד של שירות צעירים שגדלו במגזר החרדי

חוק הגיוס יתכן שלא היו מתגייסים לצה"ל. בשל גילם של המלש"בים ברור שהתנאי של בני 

זוג/ילדים שלמדו/לומדים במוסד בפיקוח חרדי אינו רלוונטי. בפועל, הצבא החשיב במניין חרדים 

 לאומיים, בניגוד לחוק. -גם צעירים שלמדו במוסדות חרדיים בחו"ל, ובוגרי מוסדות דתיים

הסתמכות על פיקוח "אחר" בגיל תיכון הינה בסיס למרבית התוכניות אך יש בה חיסרון שקשור ה

גם לעובדה שישנו מספר לא מבוטל של מוסדות שאינם חרדים שכלולים בה. רובם הינם מוסדות 

לאומי. חלקם הינם -לאומיים שבוחרים שלא להשתייך לפיקוח הדתי-לאומיים וחרדים-דתיים

בהם חרדית ולפיכך הם רשומים בפיקוח הזה אך אוכלוסיית היעד שלהם כלל מוסדות שההנהלה 

איננה חרדית. מחקר שפילח אוכלוסייה זו, הצביע על כך שדפוסי ההשכלה והתעסוקה שלהם 

 (. 2016שונים באופן מובהק מן החברה החרדית )רגב, 

 

 "מיהו חרדי" באקדמיה: התפתחות ותמונת מצב .1.2

בעשור הראשון לשילוב חרדים באקדמיה, מדיניות ות"ת היתה לתת למוסדות להגדיר בעצמם 

שנתית לשילוב חרדים -נכתבה לראשונה על ידי ות"ת תוכנית רב 2011מיהו חרדי. אולם בשנת 

בהשכלה הגבוהה ונוצר צורך בהגדרה ברורה יותר של "מיהו חרדי". ההגדרה שנבחרה כהולמת 



בין הצורך האקדמי והתרבותי הינה לימודים של המועמד במוסד בפיקוח ביותר את השילוב ש

"אחר" בגיל תיכון. לצורך יישום השינוי הדרמטי במדיניות נקבע שהמוסדות יוכלו לקבל גם 

 חריגים בשיעור הולך ויורד עד לביטולם. 

-בלקראת גיבוש התוכנית הר 2017-2016מדיניות הגדרת "מיהו חרדי" נבחנה מחדש בשנים 

שנתית הנוכחית. הביקורות העיקריות כנגד הגדרה זו היו שהיא איננה מכילה את כלל 

 7-האוכלוסייה החרדית ובייחוד שתי קבוצות: חרדים הלומדים במוסדות שאינם בפיקוח חרדי )כ

מוסדות( וחוזרים בתשובה. ישנה קבוצה נוספת של חרדים, תלמידי חו"ל שמעוניינים ללמוד 

ישראל שגם היא לא זכתה למענה בהגדרה. ההכרעה שהתקבלה בתוכנית בקמפוסים חרדים ב

שנתית היתה שההגדרה העקרונית של "מיהו חרדי" תישמר, אולם למוסדות תהיה גמישות -הרב

 חריגים שאינם עונים על ההגדרה.  10%ניהולית לקבל עד 

חלק מן המוסדות הועלו על ידי  2017שנתית ויישומה החל משנת -גם לאחר אישור התוכנית הרב

המפעילים מסגרות לחרדים שההגדרה הינה נוקשה מדי ושהיא איננה נותנת מענה לכלל 

המבקשים ללמוד במסגרות אלו. במסגרת הליך של בחינת הסוגיה ביקשה הות"ת מן  החרדים

המוסדות את רשימות החריגים במוסד כמו גם פירוט של הסטודנטים שנדחו בשל אי עמידה 

בחלק מן המוסדות מספרים אלו הגיעו לעשרות ואף מאות אחוזים מסך התלמידים בקריטריונים. 

 במוסד.     

  



 מתודולוגיה לבחינת הסוגיה .2

 בחינה מקיפה של שאלת החריגים צריכה לכלול בירור של שני עניינים: 

 )א( מהו השיעור של מועמדים חרדים שאינם כלולים בהגדרה? 

 בה דיה לגדר אוכלוסייה זו? )ב( האם ישנה דרך אובייקטיבית טו

 בסעיפים הבאים אדון בכל סוגיה בנפרד

 זיהוי הקבוצות שלא נכנסות להגדרה והיקפן במגזר החרדי .2.1

להלן נעריך את משקלן של כל אחת מן הקבוצות החריגות שאיננה נכללת בקבוצת 

החריגים: בוגרי מוסדות חרדים שאינם בפיקוח חרדי, חוזרים בתשובה, חרדים שלמדו 

 בחו"ל. 

 (חרדי) אחר בוגרי מוסדות חרדיים שאינם בפיקוח .א

מוסדות חרדיים שאינם בפיקוח  7-כ םמסיבות היסטוריות, אידיאולוגיות ובירוקרטיות ישנ

של חסידות חב"ד ועוד  םמן המוסדות הינ 5לבנים. בקרב הבנות  1-לבנות ו 6חרדי, 

ובקרב הבנים המוסד הינו ישיבה תיכונית ותיקה אחת.  מוסד הינו של חסידות צאנז

הינם תחת פיקוח חרדי ולפיכך הם אינם חריגים. כמו כן, ישנו מוסד מוסדות חב"ד לבנים 

לאומית )בית שולמית(. ס"ה -אחד לפחות שנמצא על התפר שבין חרדיות לדתיות

מן  2%-, המהווים כ2,000-תלמידים במוסדות אלו בשנה"ל תשע"ט עמד על כ

(. 2020בשנה זו )משרד החינוך,  90,000התלמידים החרדים בפיקוח חרדי, שעמד על 

מספרם של מוסדות אלו פוחת בשנים האחרונות כתוצאה מהליך שיוך ישיבות תיכוניות 

חרדיות כמו גם תיכון דרכי שרה לבנות אל הפיקוח החרדי. פירוט המוסדות ומספר 

 התלמידים בהם מופיע בנספח. 

ן שבוגרי מוסדות אלו נמנים ברובם על אוכלוסייה בעלת מאפיינים מודרניים )חב"ד, מכיוו

ישיבות תיכוניות חרדיות( ניתן להניח ששיעור הפונים מקרב בוגריהם למוסדות להשכלה 

 גבוהה הינו גבוה יותר. 

 חוזרים בתשובה .ב

מגל היקף החוזרים בתשובה והמתחרדים במגזר החרדי גבוה מאוד, בייחוד כתוצאה 

מן  30%-. וכך, כ20-של המאה ה 90-וה 80-נרחב של חזרה בתשובה בשנות ה

האוכלוסייה החרדית הבוגרת מצהירים שהבית בו גדלו לא היה חרדי, לרוב, דתי או 

 (. 2018-2017דתי )הלמ"ס, -מסורתי

אולם בניגוד לשילוב בתעסוקה המתרחש בכל הגילאים, קבוצת היעד ללימודים אקדמיים 

צעירים שחזרו בתשובה בגילאים מאוד מובחנים. מצד אחד, הם חזרו בתשובה  הינה של

לאחר גיל תיכון כיוון שאחרת כבר היו נחשבים כחרדים בהתאם למוסד הלימודים שלהם 

ומצד שני הם צריכים היו להיות בעת החזרה בתשובה צעירים יחסית מכדי ללמוד 

דים אקדמיים. כך שאוכלוסייה זו חרדים או כדי לפנות ללימו-לימודים אקדמיים כלא

 .  18-25כוללת בפועל חזרה בתשובה בין הגילאים 

-ו 13%שלא גדלו בבית חרדי עומד על  20-25ובגילאי  20-30שיעור החרדים בגילאי 

(. במקרה זה שיעור הפונים למסגרות החרדיות 2018-2017בהתאמה )הלמ"ס,  9%

מדו במוסדות חרדיים בגיל תיכון גם אם נמוך יותר משום שהוא איננו כולל את אלו של

הבית שלהם לא היה חרדי. על פי נתוני הסקר החברתי, כמעט כל אלו שלא גדלו בבית 

(, בו רווחת 1-10חרדי ומגדירים עצמם כיום כחרדים הינם ממוצא מזרחי/ספרדי )

התופעה של לימודים בבית ספר חרדי גם לאוכלוסייה שאינה חרדית. יש לנכות 

ייה זו גם כאלו שחזרו בתשובה במהלך ולאחר לימודיהם האקדמיים ולפיכך מאוכלוס

 מכלל החרדים.  6%-ניתן להעמיד את שיעורה של אוכלוסייה זו על כ

 חרדים מחו"ל .ג



אוכלוסיית החרדים יוצאי חו"ל המעוניינת ללמוד במסגרות החרדיות נפרדות מורכבת 

לצורך לימודים. קשה להעריך את היקף משניים: עולים חדשים וצעירים הבאים לישראל 

הבאים לצורך לימודים וגם מידת המחויבות המדינתית לאוכלוסייה זו הינה מוגבלת. 

לפיכך הם אינם נכללים בחישוב זה. על פי נתוני הסקר החברתי, שיעור החרדים שלא 

(. מתוך אלו יש 2018-1017)הלמ"ס,  7%עומד על  20-30נולדו בישראל בקרב בני 

המהווים  25ואת אלו שעלו לאחר גיל  0-15ות את אלו שעלו לישראל בין הגילאים לנכ

מכלל  2%-שלושה רבעים מאוכלוסיית הנסקרים. שיעור העולים עשוי לעמוד על כ

הצעירים החרדים העשויים להגיע ללימודים אקדמיים. אוכלוסייה זו לא נכללה בעבר 

 באוכלוסיית החריגים ונחשבה כחרדית. 

 חריגים: מסקנההיקף ה .ד

מכלל הצעירים החרדים  10%על פי הערכתי היקף האוכלוסייה של החריגים הינו 

בוגרי  2%העשויים לפנות ללימודים גבוהים. הערכה זו מבוססת על החישוב הבא: 

עולים חדשים. עם זאת,  2%חוזרים בתשובה ועוד  6%מוסדות שאינם נחשבים חרדים, 

ם חרדים )בייחוד בנות חב"ד( שיעור הפנייה בקרב בוגרי מוסדות שאינם נחשבי

(. לפיכך, להערכתי שיעור 2016ללימודים גבוהים הינו כפול מהרווח במגזר )רגב, 

. לאור העובדה שהפיזור הגאוגרפי של (2%X2+6%+2%=12%) 12%הביקוש עומד על 

ש החריגים איננו הומוגני ואופי המוסד כמו גם המקצועות שנלמדים בו משתנים, הביקו

 .  15%-10%עשוי לעמוד על טווח שבין  בפועל

 נפנה עתה לדיווחי המוסדות עצמן כדי לתקף נתונים אלו בדרך נוספת. 

 

 החרדיות בקשות ללימודים במסגרותהיקף הקבוצות במספר ה .2.2

נתונים מלאים אודות  2018לצורך בחינת סוגיית החריגים ביקשה מל"ג בסוף שנת 

דיות ואודות אלו שלא התקבלו ללימודים בשל העובדה החריגים הלומדים במסגרות החר

הנתונים אודות  בפירוט אתנתח (. להלן א10%שהם חורגים ממכסת החריגים )

לאחר מכן  המוסדות עם מספר הסטודנטים הגדול ביותר. 4-שהתקבלו מאלו,  סטודנטים

סטודנטים חרדים.  5,400אתייחס בקצרה גם לשאר המוסדות. במוסדות אלו לומדים 

משקלם עומד אפוא על כשני שליש ממספר הסטודנטים החרדים בשנת תשע"ח, זאת 

לאחר ניכוי הסטודנטים הלומדים במוסדות אקדמיים כלליים או באוניברסיטה הפתוחה 

  שבה אין לימודים בהפרדה.

 

 אקדמי לב המרכז ה .א

 גברים 362נשים,  1,090סטודנטים,  1,452

הגברים החרדים לומדים בקמפוס הכללי כך שאין כלל מגבלת חריגים. בקרב הנשים, 

הינן חריגות ואין רשימה של בנות  7.8%מכלל הסטודנטים החרדים,  75%המהוות 

ובוגרות שלא התקבלו בגלל שהן אינן עומדות בקריטריונים. שיעור החוזרות בתשובה 

בוגרות  3.8%-)ועוד כ מכלל הסטודנטים החרדים 2%-חב"ד/צאנז עומד על פחות מ

. נתון זה חשוב כיוון שבמרכז האקדמי בעלות תואר אקדמי קודם( 2%-מוסדות חו"ל וכ

הדתי. והנה, -לב בנות שחזרו בתשובה והן אינן חרדיות יכולות ללמוד בקמפוס הכללי

 שיעורן נמוך ביותר. 

 עבור המרכז האקדמי לב איננו מהווה בעיהעור החריגים בשיהחסם 

 

 )קמפוס שטראוס(מכללת הדסה  .ב

 גברים 114נשים,  482סטודנטים,  596

מן התלמידים. שיעור החוזרים בתשובה  8.5%ב' עומד על -שיעור החריגים בשנים א'

 מכלל 7.5%-( עומד על כ2%( ובוגרות חב"ד/צאנז/ישיבות תיכוניות חרדיות )5.5%)

 הסטודנטים החרדים.

 עבור מכללת הדסה איננו מהווה בעיהבשיעור החריגים החסם 

 



 מבח"ר .ג

 גברים 515נשים,  1,200סטודנטים,  1,715

רשימה של גם הציג . המוסד (11%) תלמידים 186מספר החריגים במוסד עומד על 

בשנה(.  85-סטודנטים שנדחו בשנתיים האחרונות כיוון שלא עמדו בקריטריונים )כ 170

   .חריגים 26%-המוסד היה זקוק לכדי לקבל את כל הבקשות 

 5.5%שיעור החריגים והנדחים שלמדו במוסד חרדי שאיננו בפיקוח חרדי עומד על אולם 

 49) 8.3%-מידי חו"ל הם מגיעים ל( ויחד עם תל3%נדחו  53-, ו2.5%התקבלו,  40)

לאומיים שלומדים או -והדתיים יוצא איפה ששיעור החוזרים בתשובהתלמידי חו"ל(. 

 .17.7% שנדחתה בקשתם עומד על

מאשר בוגרי מוסדות חרדים שאינם  מנעד הדתיות של החוזרים בתשובה הינו גדול יותר

האקדמי לב עולה ששיעור ריאלי של  המרכזנתוני מכללת הדסה ו. מעונים על ההגדרה

נראה שחלק מן החוזרים בתשובה אינם  .5.5%-2%הינו בין  החרדים החוזרים בתשובה

 לאומיים עשויה להעיד על כך.   -חרדים והעובדה שרובם בוגרי מוסדות דתיים

להעדיף בוגרי תלמידי חו"ל על פני בוגרי מוסדות חרדים לא הינה מדיניות מבח"ר 

בשל חריגה מן החסם  םנדחתה מועמדותשחו"ל  יתלמידו ן לא נמצאמוכרים שכ

כל החוזרים בתשובה  ,15%אילו שיעור החריגים היה עומד על יש לשער שהמספרי. 

 שהם אכן חרדים )ולא דתיים או חרד"לים( היו יכולים ללמוד במבח"ר. 

-ומדים על כלסיכום, ס"ה בוגרי מוסדות חרדים "לא מוכרים" במבח"ר שנדחו ושנכנסו ע

 מן הסטודנטים במוסד. כל השאר הינה אוכלוסייה שרמת חרדיותה איננה ברורה.  5.5%

 

 הקריה האקדמית אונו .ד

 גברים 709נשים,  918סטודנטים,  1,627

לפיהם כמחצית מהסטודנטים החרדים שלה  עבר הקריה האקדמית אונו הציגה נתוני

נראה שההגדרה העצמית נתונים ניתוח האולם אינם נחשבים חרדים על פי ההגדרה. 

שהיתה נהוגה באותן שנים הביאה לאוכלוסייה לא חרדית בהיקף רחב כמו גם לדיווח 

 שאיננו עוקב אחר הקריטריונים של ות"ת. 

מן הסטודנטים הגברים נחשבים אצלה חריגים בשל היותם בוגרי  12%כך למשל, 

פיקוח חרדי. כיוצא בכך חב"ד, זאת בשעה שהגברים בוגרי חב"ד לומדים במוסדות ב

בלבד במוסדות  1%לעומת  10%שיעור תלמידי ישיבות תיכוניות חרדיות עולה על 

. גם שיעור ובשיעורים דומים גם בוגרי ישיבות חרדיות בחו"ל קדמיים האחריםהא

למשל שיעור בנות חב"ד באור יהודה )עד כמו , סימני שאלהנשים מעורר בקרב החריגה 

הגבוה של בוגרות אולפנה שאינן קהל היעד של המוסד )עד שיעור כמו גם ( 24%

קשה להסתמך על המספרים שהעבירה הקריה האקדמית אונו אודות (. 25%

  .להערכה מדויקת של שיעור החריגים הסטודנטים שלה בשנים עברו

על פי הדיווח של הקריה האקדמית אונו החל משנת הלימודים תשע"ח היא נוהגת 

( אך היא איננה מנהלת רישום אודות 10%בעניין החריגים )בהתאם לכללי ות"ת 

 נרשמים שלא התקבלו. 

 

 שהעבירו נתונים רלוונטיים נתוני מוסדות אחרים .ה

ס"ה  
סטודנטים 

 )מתוכן נשים(

חריגים 
 שנדחו

חלוקה 
 פנימית

 הערות

 380 )לא ידוע( 250 בר אילן
(150%) 

רק 
חוזרים 

 בתשובה

כאלו החריגים הינם מתעניינים ולא 
 שהתקבלו

 180 (27) 27 בית ברל
(200%) 

אין 
 חלוקה

לא פתחו שלוש שנים תוכנית לנשים בשל 
 העדר מספיק מועמדים שעומדים בהגדרה

אין  (65%) 35 (100) 164 אשקלון
 חלוקה

 להערכתם, מספר המתעניינים כפול



 אין בעיית חריגים אין אין (22) 22 וינגייט

  אין (8%) 9 (58) 63 רופין

 אין בעיית חריגים אין אין (146) 172 עזריאלי

מכללה 
 למינהל

( רק 10%הכניסו את נוהל החריגים ) אין  21 (145) 248
בתשע"ז ולכן שיעור הסטודנטים שאינם 

 37%עומדים בקריטריונים עדיין עומד על 

שיעור החריגים במועמדים עומד על  אין אין (105) 105 בצלאל
עמדו בהגדרה מועמדות שלא  14. 11%

לא התקבלו בשנת תשע"ט אך הסיבה 
 לכך לא ברורה

 

 ניתוח נתוני המוסדות האחרים .ו

 מניתוח נתוני המוסדות הנוספים ניתן להגיע לכמה תובנות:

ההתייחסות למספר המועמדים איננה רלוונטית כיוון ששיעור קטן מן המועמדים  -

מגיע לכדי לימודים. המוסד היחיד שנתן את מספר המועמדים שעומדים 

בקריטריונים מול מספר אלו שלא עמדו הינו בצלאל שם עמד שיעור החריגים על 

 , שיעור מקורב לתקרה הקיימת כיום. 11%

)אשקלון(,  65%על שיעור חריגים גבוה ביותר שנע בין שלושה מוסדות דיווחו  -

)בית ברל(. הסיבה לכך היא שמוסדות אלו התייחסו  200%-אילן( ו-)בר 150%

למתעניינים ולא למתקבלים. המוסדות לא יכלו לפיכך לדעת את מידת חרדיותם של 

המועמדים והם אף אינם מתייחסים אליה. גם כאשר המוסד מסמן אותם כחוזרים 

 תשובה חרדים אי אפשר לוודא זאת כיוון שהם אפילו לא זומנו לראיון. ב

שלושה מוסדות )עזריאלי, וינגייט ובצלאל( לא נתקלו בבעיית חריגים ומוסד אחד  -

(. במכללה למינהל 8%חריגים )ולפיכך דחה  18%)רופין( נתקל בהיקף של 

תלמידים שהתקבלו בכל שנה( ללא ציון היקף ה 10-חריגים שנדחו )כ 20-מופיעים כ

 באותן השנים.  

 

 מסקנות העולות מדיווחי כלל המוסדות .ז

הינו גבולי מבחינת המוסדות, חלקם מתקרבים לשיעור זה מלמטה  10%שיעור של 

אך עבור אחרים הוא איננו מספיק. המוסדות המדווחים על חריגה גדולה משיעור זה 

ת את מידת חרדיותם. לא מתייחסים לשלב הפניות של המועמדים שבו לא ניתן לדע

ניתן לשלול את האפשרות שחלק מן המועמדים הללו הינם חרדים אך אין גם ספק 

שקבוצה זו הינה גמישה מבחינת ההגדרה, כפי שניתן לראות בשיעור הגבוה של 

"לא חרדים" )על פי הגדרה( שלמדה בעבר בקריה האקדמית אונו ובמכללה 

לפתוח כיתה בגלל שמרבית המועמדים למינהל. המקרים בהם התברר שלא ניתן 

אינם עומדים בהגדרה מעלים סימן שאלה ביחס לאופן הסינון של חוזרים בתשובה 

 שנערך על ידי המוסדות.  

  



 דרכים להתמודדות עם סוגיית החריגים: המלצות .3

 חישוב חריגים ברמה המוסדית .3.1

מפוס אקדמי ההגדרה הקיימת כיום מתייחסת לשיעור החריגים בכל תוכנית שמוסד/ק

מייצר אי ודאות גדולה בקרב מועמדים שיכולים להיפסל עם תחילת שנת מקיים. מצב זה 

כמו כן, בתוכנית קטנה הלימודים רק בהיוודע המספר המלא של המשתתפים בתוכנית. 

בעלת מספר תלמידים נמוך של עשרות בודדות גם שלושה מועמדים שאינם עומדים 

ברמת המוסד,  גדר חריגה. לדעתי יש לחשב את החריגיםבקריטריונים יכולים להיחשב ב

תלמידים כחריגים. צעד זה יגדיל את  150תלמידים יוכל לכלול  1,000וכך מוסד שיש לו 

וימנע מצב שבו היווצרות אקראית של מספר  יכולת התכנון והגמישות של כל מוסד

 .  מועמדים חריגים בתוכנית ספציפית ימנע את קבלתם ללימודים

 

 %15-גדלת שיעור החריגים לה .3.2

הן ההערכה המספרית המתייחסת לשיעור החריגים מכלל האוכלוסייה החרדית והן 

הינו גבולי. הפיזור הגאוגרפי  10%דיווחי המוסדות מראות שהשיעור שנקבע לחריגים, 

של אוכלוסיית החריגים )למשל ריבוי חוזרים בתשובה בפריפריה( ותחומי הלימוד 

חריגים  15%-המח"רים יכולים להביא לביקוש המתקרב ל שמציע כל אחד מן

שהמסגרות לחרדים צריכות לתת להן מענה. יש לציין גם את העובדה שבוגרי מוסדות 

חו"ל לא נחשבו בעבר כחריגים ואילו עתה הם חלק מקבוצה זו. בשל מכלול סיבות אלו 

יקוש לבין המצב אני סבור שיש צורך בהעלאת שיעור החריגים. עם זאת, הפער בין הב

 יכול לענות על צורך זה.  15%החוקי כיום איננו גדול ושיעור חריגים של 

בד בבד עם העלאת שיעור החריגים, ישנו צורך בגידור אותה קבוצת חריגים בצורה 

ברורה. צעד זה יביא לכך שהעלאת שיעור החריגים לא תכניס אוכלוסייה שאיננה קהל 

היעד ללימודים אלו. הקריטריונים, אותם נפרט בסעיף הבא, הינם מהלך משלים וחיוני 

פרמטרים לאוכלוסיית החריגים, ואכן בחלק מן  להעלאת שיעור החריגים. בעבר, לא היו

המוסדות התקבל הרושם שהקריטריונים לחזרה בתשובה או לחרדיות אינם ברורים. 

הגדרת פרמטרים ברורים תביא לכך שאכן רק אוכלוסייה חרדית תלמד במח"רים. חשוב 

ועמדים לציין שאורח חיים חרדי הינו תנאי בסיסי ללימודים במסגרות לחרדים, אך על המ

 להוכיח זיקה נוספת, ממשית, לחרדיותם.  

 ניגש עתה לתיאור פרמטרים אלו. 

 

 הבהרת הזיקה החרדית של החריגים  .3.3

בתחילת מסמך זה סקרנו שורה של גורמים הקשורים בשילוב חרדים בתעסוקה 

שהגדרת חרדי שלהם היא בוגר מוסד חינוך חרדי בגיל תיכון ותנאי אפשרי חלופי הוא 

דים חרדי של הילד או בן/בת הזוג. אמנם שיעור לא מבוטל מהשולחים את מוסד לימו

ילדיהם למוסדות חינוך חרדיים אינם חרדים בעצמם, אך מקבלי החלטות ביחס לשילוב 

חרדים בתעסוקה הגיעו למסקנה שגם אם חלק מהמשתתפים בתוכניות אינם חרדים 

 בצורה מלאה, הרווח מהשתתפותם גדול. 

ביחס ללימודים אקדמיים התנאי החלופי צריך להיות רלוונטי רק לצורך הגדרת חריג, 

זאת בשל העלות הכספית הגבוהה של התוכניות לחרדים ובשל הרצון להימנע מזליגה 

של אוכלוסיות שאינן חרדיות לתוכניות אלו. לאחר שקבענו עיקרון זה והגבלנו את שיעור 

נים רחבים יחסית שלא ימנעו ממועמדים חרדים יש לקבוע קריטריו 15%-החריגים ל

שאינם נכללים בהגדרת הבסיס להיכנס למסגרות החרדיות. עם זאת, לאור הרחבת 

 שיעור החריגים, הגדרות אלו ימנעו מאוכלוסייה שאינה חרדית ללמוד במסגרות אלו. 

ייה נראית לי צעד נכון, הגם שיש לפקח על כך שאוכלוס 15%-הרחבת שיעור החריגים ל

זו הינה אכן חרדית. על ות"ת לפתח כלים לפיקוח על כך שהחריגים אכן עומדים 

 בהגדרות הנדרשות. כלים אלו חיוניים ליישום מיטבי של ההרחבה לקהל היעד הרצוי. 

 להלן נמנה את ההגדרות בהם יצטרכו לעמוד המועמדים החריגים.



 

 בן זוג או ילד חרדי ,הורה .א

במסגרות לתעסוקת חרדים שזכאים להיכנס אליהן מי נוסף לתנאי החלופי המקובל 

ששולח את ילדיו למוסדות חרדיים או בן/בת זוג למדו במוסדות אלו, יש להוסיף תנאי 

שזכאי להיכלל בחריגים מי שאחד מהוריו למד במוסדות אלו. לתנאי זה ישנה חשיבות 

פיכך אין להם לאור העובדה שרבים מן המועמדים ללימודים אקדמיים הינם צעירים ול

 בן/בת זוג או ילד שלומד במוסד חינוך חרדי.

גם הגדרה זו איננה מושלמת. ישנם חוזרים בתשובה שטרם נישאו/הביאו ילדים לעולם 

ואין במשפחתם מישהו חרדי והללו לא ייכללו בהגדרה. ואולם, מספרם של אלו מועט. 

זרים בתשובה אל המגזר לעומת זאת, הגדרה זו תוציא אוכלוסייה דתית/חרד"לית או חו

הדתי שלא אמורה ללמוד במוסדות אלו. מסיבה זו גם אין לכלול בהגדרה אח/אחות 

בוגרי חינוך חרדי, הגדרה שגם איננה קיימת בשום תוכנית לחרדים. ישנה אוכלוסייה לא 

 חרדית רחבה שעונה על פרמטר זה שאיננה קהל היעד של התוכניות לחרדים. 

 

 ם על ידי משרד הביטחוןמוסדות לימוד המוכרי .ב

אין לכלול בהגדרה התייחסות למוסדות לימוד המוכרים כחרדים על ידי משרד הביטחון. 

-משרד הביטחון נדרש לרשימה זו כיוון שרשימת הבסיס שלו היא מוסדות תרבותיים

ייחודיים ולא מוסדות בפיקוח "אחר". כל המוסדות החרדיים לבנים כיום למעט אחד הינם 

ייחודיים או בפיקוח "אחר", וזאת בניגוד למוסדות של הבנות כך שאין צורך -תרבותיים

ברשימה כזו. כמו כן, כיוון שאין רשימה מקבילה לבנות אין ליצור העדפה לבנים בעניין 

זה. בנוסף לכך, כיוון שקבענו הגדרה כה רחבה של זיקה באמצעות אחד ההורים,  

רך בקריטריון נוסף עבור ישיבה בודדת בן/בת הזוג או אחד הילדים, נראה שאין צו

 .  1%-ששיעורה מכלל הסטודנטים החרדים איננו מתקרב אפילו ל

 

 מוסד לימודים בחו"ל .ג

חלק מן המוסדות דיווחו על מועמדים שלמדו במוסדות חרדיים בחו"ל ויש צורך להתייחס 

רדי למוסד לאוכלוסייה זו. ישנה בעיה מסוימת בהגדרת האוכלוסייה כיוון שאין הגדרת ח

שאיננו בישראל. כיוון שהיקף התופעה מצומצם, ניתן לקבוע שעל המועמד/המוסד 

להביא אסמכתה לכך שלמד במוסד חרדי שמתקיימים בו לימודים בהפרדה מגדרית. 

 באופן זה ניתן יהיה להצביע על כך שהצורך התרבותי עבור מועמד זה אכן קיים. 

 

 הגדרת חריגים מוצעת .ד

 אורח חיים חרדי ובנוסף מתקיים בו אחד מאלה: המועמד הינו בעל

 . על פי מוסד לימודים בתיכון אחד מהוריו עומד בהגדרת "מיהו חרדי" .1

עומד בהגדרת "מיהו חרדי" על פי מוסד לימודים בתיכון או אחד מילדיו  /בן/בת זוגו .2

 .לומד במוסד בפיקוח חרדי

 .בו מתקיימים לימודים בהפרדה מגדרית בוגר מוסד חינוך חרדי בחו"להוא  .3

 

 

 

  



 (2018-19מוסדות חרדיים בגיל תיכון שאינם בפיקוח "אחר" בשנה"ל תשע"ט ) –נספח א' 

 מספר תלמידים שיוך מיקום שם המוסד

 301 חסידות צאנז נתניה בית חנה

 305 חסידות חב"ד ירושלים בית חנה

 250-כ חסידות חב"ד צפת בית חנה

 217 חסידות חב"ד חיפה בית חיה

 127 חב"דחסידות  נוף הגליל בית רבקה

 522 חסידות חב"ד כפר חב"ד בית רבקה

 161 ישיבה תיכונית חרדית מתיתיהו מערבא

 1,883   ס"ה

 

 

 מקורות:

 )עיבודי המחבר(. מחולל הלוחות של הסקר החברתי(. 2020הלמ"ס )

https://surveys.cbs.gov.il/Survey/survey.htm 

. צוות הבדיקה בנושא נתוני גיוס חרדים לצה"ל: דו"ח מסכם(. 2020ישראל )

https://www.idf.il/media/61288/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf 

ירושלים: המכון הישראלי  .2012שנתון החברה החרדית בישראל (. 2019כהנר, ל., מלאך ג. )

 לדמוקרטיה

  חינוך במבט רחב: מספרים על החינוך.(. 2020משרד החינוך )

hav.qvw&hosthttp://ic.education.gov.il/QvAJAXZfc/opendoc_pc.htm?document=Mabat_rac

US-=qvsprodlb&sheet=SH11&lang=en 

(. 2011פורטנוי, ח. ) עמדי, ד., פלדמן, מ., סחייק, ר.מנע, נ., פוגל, נ., רומנוב, ד., -פרידמן, י., שאול

 . ירושלים: הלמ"ס. ת גודלה של האוכלוסייה החרדית בישראלשיטות מדידה ואמיד

 דוח )עורך( אתגרים בהשתלבות חרדים בלימודים אקדמיים", בתוך אבי וייס(. "2016) רגב, א

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית, 2012חברה, כלכלה ומדיניות  –מצב המדינה 

 .186–226בישראל, עמ' 
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  שלום רב,
  
  

עדכון  -בדבר הגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית 30.4.20מיום החלטת המועצה להשכלה גבוהה הדון: 
  מדייות

  
אשר שלחו אליכם  2020ועד אפריל   2019ובמבר והחלטות רוחביות שקיבלה המל"ג בחודשיםבהמשך לעדכוים 

הגשת ההשכלה בדבר  30.4.20ביום  מל"גה ישיבתהחלטה וספת שהתקבלה באתמול, ברצוי להביא לידיעתכם 
 , כלהלן:עדכון מדייות –הגבוהה לאוכלוסייה החרדית 

  
גשת ההשכלה הגבוהה הל בהמלצת ועדת ההיגויו 27.4.20מיום  ות"ת דה מל"ג בהמלצת 30.4.20בישיבתה ביום "

 יפורטו להלן, והחליטה לאמצן.שכפי  ,הרב שתיתמדייות ה ןעדכובושא  ,לאוכלוסייה החרדית
 – 4685(מסמך  החרדיתעל התכיות לאוכלוסייה הבקרה והפיקוח אופן את  פרטהובא מסמך המ מל"גכמו כן בפי 

   בפיה את המסמך ומבקשת מהצוות המקצועי במיהל ות"ת ומל"ג להמשיך ביישומו.   הרשמ מל"ג). מצ"ב
  
 "מיהו חרדי"  הגדרת -רקע  . 1

במל"ג בעיין הגשת ההשכלה הגבוהה לציבור החרדי אפשרה הפרדה  23.5.2017המדייות שהתקבלה ביום 
  .  לקהלים מוגדרים

פערי ההשכלה של הציבור החרדי לעומת כלל  -דבך ראשון  הרציול להפרדה שען על שי דבכים מצטברים:
הציבור הישראלי בהיתן שלימודים קדם אקדמיים במוסדות חיוך חרדים אים מקים כלים מספיקים ללימודים 
אקדמיים (בעיקר החסר הוא באגלית ובמתמטיקה) וכן שיש פערי השכלה משמעותיים בין גברים לשים 

  באוכלוסייה החרדית. 
 ים מתירים לימודים מעורבים בין גברים  -דבך שיכר מקהילה זו אי אורח החיים החרדי ופסקי ההלכה של חלק

לשים. כון לעת זו, איסור על לימודים מעורבים הוא אחד היסודות המרכזיים המהווים חסם בפי אוכלוסייה זו 
  . מלהגיע למערכת ההשכלה הגבוהה ולהשתלב לאחר מכן בשוק התעסוקה

  לאור הרציולים האמורים, הגדרת "חרדי" לצורך קבלה למסגרות הפרדות כפי שקבעה במדייות המל"ג היא: 

: התלמיד למד מכתה ט' עד י"ב במוסד חיוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חיוך תרבותיים ייחודיים, בים"
  חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החיוך., או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם 2008 –תשס"ח 

  
: התלמידה למדה מכתה ט' עד כתה י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד בות

 החיוך."
  

, הגדרה זו ועדה לייחד את בוגרי מוסדות החיוך החרדיים, בהם לומד חלק הארי של הציבור החרדי בישראל
כאמור, השילוב  אין חובה ללמד את מקצועות הליבה ועל כן בוגריהם הים בעלי פערי ידע משמעותיים.ואשר בהם 

הוא המצדיק הקמת מסגרות פרדות  –שוי תרבותי ופערים אקדמיים  –של שי היבטים אלה במצטבר 
  לאוכלוסייה החרדית.

 אך, בהגדרה כללים אים אשר למועמדים מעה לתת מת על זאת"ל, ה להגדרה"חריגים"  אושרו, כךבוסף ל
שבהקמת המסגרות החרדיות, יש מקום לאפשר את השתלבותם  צידוקה על ובהתבסס מהותית מבחיה זאת עם

  .במסגרת כל מקצוע לכל כיתה 10%במסגרות אלה. שיעור החריגים שקבע הוא עד 



  
  הצורך בעדכון ה"חריגים" להגדרה . 2

לכל כיתה  10%במהלך יישום התכית והתרחבותה, התברר כי ישם מקרים בהם הגדרת שיעור חריגים של 
במסגרת כל מקצוע, הייתה וקשה מדי ולא הביאה לתוצאה מיטבית מבחית שילוב האוכלוסייה החרדית במערכת 

 ותכלל ןאייות אשר ההשכלה הגבוהה. זאת בעיקר במקרים בהם קיים ריכוז גאוגרפי משמעותי של אוכלוס
 תרבותית הן משתייכות למגזר החרדי.  מבחיה זאת עם אך, בהגדרה

כמו כן, היות וההיקף הכולל של מועמדים אשר כן כללים בהגדרה עודו מוך בעת זו, עולה כי שיעור החריגים 
לפי המדייות  שאפשרה המל"ג עד כה, איו ותן מעה מספק לאופן התפתחותן של מוסדות המבקשים לפעול

שאושרה, בדגש על כדאיות כלכלית מבחית יתרון לגודל, והצורך בגמישות תפעולית הובעת ממצב זה. כך לדוגמה 
לא כללים בהגדרה: גברים ושים שלמדו במוסדות שאים חרדיים אך היום חיים כחרדים ושולחים את ילדיהם 

מוסדות חיוך של הציבור החרדי או בעלי מאפייים חרדיים למוסדות הציבור החרדי, כגון חוזרים בתשובה; בוגרי 
כמו חב"ד, צאז ועוד, שהם מוסדות חרדים באופיים אך יש בהם לימודי ליבה והכה/הגשה לבגרות; חרדים 

  שלמדו במוסדות חיוך חרדיים בהפרדה בחו"ל.
 החיים אשים בהם שלומדים הגם, (למעט בוגרי מוסדות חו"ל) דתי-הממלכתי החיוך לזרםמוסדות אלו משויכים 

מהתוים העולים מיישום התכית עד כה, ציבור זה ברובו לא מגיע כיום ללמוד . דבר לכל חרדי חיים באורח
בהשכלה גבוהה שלא בהפרדה מגדרית. יתר על כן, אם לא יאפשרו לו ללמוד בהפרדה בגין העובדה שלמד במוסדות 

ר ללמוד בשלב התיכון במוסדות שאים מגישים לבגרות כדי שיאפשרו המגישים לבגרות, הרי שקיים חשש שיעבו
  ואיה רצויה.  אבסורדית תוצאה זוהילו לימודים אקדמיים בהפרדה. 

 מכלל החריגים לשיעור המתייחסת המספרית ההערכה הןגם מחוות דעתו של ד"ר גלעד מלאך בושא, עולה כי 
היו גבולי. הפיזור הגאוגרפי  10%שהשיעור שקבע לחריגים,  יםמרא המוסדות דיווחי והן החרדית האוכלוסייה

"רים המחשל אוכלוסיית החריגים (למשל ריבוי חוזרים בתשובה בפריפריה) ותחומי הלימוד שמציע כל אחד מן 
חריגים שהמסגרות לחרדים צריכות לתת להן מעה. יש לציין גם את  15%-יכולים להביא לביקוש המתקרב ל

מוסדות חו"ל לא חשבו בעבר כחריגים ואילו עתה הם חלק מקבוצה זו. בשל מכלול סיבות אלו  העובדה שבוגרי
יש צורך בהעלאת שיעור החריגים. עם זאת, הפער בין הביקוש לבין המצב החוקי כיום איו גדול ושיעור חריגים 

  יכול לעות על צורך זה.  15%של 
 לכך יביא זה צעד. ברורה בצורה חריגים קבוצת אותה גידורב צורך ישו, החריגים שיעור העלאת עם בבד בד

 חרדי חיים שאורח לציין חשוב. אלו ללימודים היעד קהל שאיה אוכלוסייה תכיס לא החריגים שיעור שהעלאת
  . לחרדים במסגרות ללימודים בסיסי תאי היו

שמוסד/קמפוס אקדמי מקיים. מצב זה מייצר אי  תוכיתהקיימת כיום מתייחסת לשיעור החריגים בכל  ההגדרה
ודאות גדולה בקרב מועמדים שיכולים להיפסל עם תחילת שת הלימודים רק בהיוודע המספר המלא של 
המשתתפים בתוכית. כמו כן, בתוכית קטה בעלת מספר תלמידים מוך של עשרות בודדות גם שלושה מועמדים 

צעד זה  .לחשב את החריגים ברמת המוסד ישעל כן להיחשב בגדר חריגה. שאים עומדים בקריטריוים יכולים 
יגדיל את יכולת התכון והגמישות של כל מוסד וימע מצב שבו היווצרות אקראית של מספר מועמדים חריגים 

  בתוכית ספציפית ימע את קבלתם ללימודים.  

 :כדלהלן תעודכן ושיעורםהגדרת החריגים  ואולם"מיהו חרדי" תיוותר על כה,  הגדרתכי  מוצעהאמור  לאור

ובלבד שהם משתייכים , 15% לכדי עד להגיע יוכלבמועד פתיחת הלימודים בכל שה,  ,החריגים שיעור  .א
 (גם אם אים עומדים בהכרח בדבך הפער האקדמי).  ומקיימים אורח חיים חרדי תרבותית למגזר החרדי

 ולא"ר), מחם החרדים באותה המסגרת  (כגון: פלטפורמה / מתוך סך הסטודטי יקבעהחריגים  שיעור  .ב
מכלל  50%ובלבד ששיעור החריגים בכל תכית לימודים לא יעלה על  בפרד תכית לכל בהתייחס

 . הסטודטים בתכית
  .ההיגוי לוועדת ידווחו אלה ותוים, החריגים שיעור על ידווחו המוסדותלשה,  אחת  .ג

  

 חרדיים לסטודטים לימודית מעטפת

תגובש באופן מיידי תכית כוללת לאיתור וליווי סטודטים חרדים במהלך חייהם האקדמיים, לרבות השמה   .א
 בשוק העבודה. תכית זו תחל לפעול בתחילת שת הלימודים תשפ"א.

איתור ובחית התאמת מועמדים, ייעוץ לבחירת מקצוע לימוד, ליווי במהלך המכיה  –התכית תכלול בין היתר   .ב
 והתואר, מיעת שירה וכן תמיכה כלכלית לסטודט.

במסגרת זאת, יעודכן מודל התמריצים לסטודטים חרדים, בדגש על מקצועות לימוד בפיריון גבוה. במסגרת   .ג
 וייים להשתלב במוסדות ללא הפרדה.המודל ייבחן מתן מעה וסף עבור סטודטים המע

 שתית לאור חשיבותו. -רכיב המעטפת הלימודית לסטודטים החרדיים יקבל עדיפות במסגרת המדייות הרב  .ד
  



   הלימוד מיקום .3
 וכורחאילוץ  היא גבוהה להשכלה אקדמיים בלימודים החרדי לציבור מגדרית שהפרדה היא היסוד החת

. כמו כן, תתאפשר הפרדה במעבדות, לרבות מעבדות במוסד הלימוד בכיתות ורק אךוהיא תתקיים  המציאות
יתקיימו  לא , כפי שקבע עד כה.הציבורי במרחב הפרדה תותר לאמכל מקום  האם, ככל שאין חלופה לכך.

, למעט במוסדות המקיימים את כל לימודיהם בהפרדה מגדרית הקמפוסים בתוך מגדרית בהפרדה לימודים
 בתכיות שאושרו טרם החלטה זו.מקדמת דא או 

 :1בהתאם לאמור לעיל, לימודים בהפרדה מגדרית יוכלו להתקיים במסגרות הבאות
   הפתוחה אויברסיטהכיתות ייעודיות של ה  .א
זאת בדגש על קיום יתרון לגודל וחיזוק המח"רים הקיימים. למח"רים יתרון בכך, שבין היתר,  -מח"רים   .ב

מתקיימת בהם אחריות מהלתית ואקדמית של מוסד אקדמי אחד, על כלל ההיבטים הלימודיים בו. בוסף 
ח כמסייע לצורך הבטחת איתות המח"רים, והואיל וצמידות למרכזי המגורים של האוכלוסייה החרדית הוכ

בהגדלת מספר הסטודטים, תבחן מחדש מגבלת המרחק לגבי המח"ר/ים על כלל היבטיה בהתאם לתוצאות 
  הבחיה המקצועית כאמור להלן בסעיף ד'.  

בפלטפורמה מתאפשר קיום מגוון גדול של תכיות לימודים לרבות של אויברסיטאות. יתרון  - הפלטפורמ  .ג
למרכזי המגורים של האוכלוסייה החרדית. במקרים יוצאי דופן, בהם לא הפלטפורמה הקיימת היה בצמידות 

) לעיל בסעיף זה, תישקל אפשרות פתיחת פלטפורמה וספת, בכפוף לקביעת 2(-) ו1קיים פתרון לפי סעיפים (
הסדרים להבטחת האותות המהלית ורמה אקדמית אותה, לרבות קיום מבחים ברמה זהה למוסד האם, 

 ורך בהתאם לתוצאות הבחיה המקצועית כאמור להלן בסעיף ב'. וכן הוכחת צ
 

הצוות המקצועי בות"ת ירכז עבודת מטה מקצועית במסגרתה ייבחו, בין היתר, ההיצע הקיים של מסגרות   .ד
בהן מתקיימים לימודים לחרדים בהפרדה, בשים לב לריכוזי האוכלוסייה החרדית, היתרון לגודל של מוסדות 

גיאוגרפי של מוסדות, ביחס לכלל החלופות האפשריות העומדות בפי אוכלוסייה זו ללימודי אלה ולפיזורם ה
השכלה גבוהה. כמו כן, העבודה תכלול בחית השפעת מרחק המוסדות בהם מתקיימים לימודים בהפרדה, 
ממוסד האם, על הרמה האקדמית והזיקה המהלית, וכן בחית השפעת פתיחת מסגרות וספות על כלל 

 מערכת האקדמית ומוסדותיה. מסקות העבודה יובאו לדיון בוועדת היגוי חרדים, ות"ת ומל"ג. ה
  
  

 פתיחת תכיות חדשות במסגרות קיימות המלמדות בהפרדה .4
 באופןבהפרדה,  המלמדות הקיימות המסגרותידי  על לסטודטיםמת להגביר את האפשרויות המוצעות  על

קיימות, בהתבסס על שקולי  במסגרות חדשות תכיות לפתיחת תיתן עדיפות ההיגוי ועדת, צמיחתן את שיאפשר
  . תכון

  
 כללי .5

תשפ"ב או בעת הגעה ליעד הרב שתי של מס'  –תום התכית הרב שתית הוכחית לקראת בחן ית תוהמדיי
  . "לפי המועד המוקדם –סטודטים  19,000סטודטים חרדיים בהיקף 

  
  

  הבהרות ככל שיידרש.או עומדים לרשותכם למתן 
  
  

  בברכה,
  

  
  מרב אברהמי

  מ"מ סמכ"ל לעייים אקדמיים 
  ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה

                                                            
   לא תפתחה תכיות לימודים חדשות בהפרדה, בתוך קמפוסים שאים בהפרדה באופן מלא. 1 
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תכניות לאוכלוסייה החרדית –פעילות בקרה ואכיפה 

 בפרט , נבחניםבנושא התכניות לאוכלוסייה החרדית אחר יישום החלטות המל"ג הבקרה והאכיפהבמסגרת 

 : הנושאים הבאים

 עקרונות ותיעוד התהליך. –איסוף נתוני חרדים בהשכלה הגבוהה  .א

 הפרדה מגדרית בשטח כיתות הלימוד בלבד ולא בשטחים הציבוריים. .ב

 ים, שילוט מפלה, שירותים אדמיניסטרטיבילבוש)תקנוני  אי אפליית סטודנטים/ות ו/או מרצים/ות .ג

 .נפרדים וכד'(

 אי פתיחת תכניות בהפרדה ללא אישור מל"ג.  .ד

 :)בראשי פרקים(ונעשים באופן סדיר  הפעולות שנעשו ילהלן עיקר

בדיקה על פי נתוני הלמ"ס השנתיים. –קבלת סטודנטים חרדים ע"פ הגדרת קהל היעד בקרה על  .1

פנייה למוסדות לקבלת דיווח שנתי אודות המסגרות לחרדים שהם מפעילים )מצ"ב בקשה לדוגמה  .2
 .(1 כנספח

שוטפות באמצעות סוקרים )אנשי אקדמיה בכירים( בשלבי הפעלה שונים של בדיקות אקדמיות  .3
 התכניות לחרדים ובדיקות איכות תקופתיות באמצעות ועדות להערכת איכות.

ביקורי פתע במסגרות החרדיות. .4

של פרסומי המוסדות. ותבדיק .5

אחרים(.אחר )בעיקר טיפול בפניות ציבור ובתלונות המגיעות ממוסדות אקדמיים  .6

מסמך מס' 5864   
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 הפעילות פירוט
 

 1 עקרונות ותיעוד התהליך – איסוף נתוני חרדים בהשכלה הגבוהה .1
 

 רקע כללי .1.1

 
נתונים לגבי כלל המועמדים, הסטודנטים ומקבלי התארים מן המוסדות להשכלה גבוהה  באופן עקרוני

 . 1972 -וזאת מתוקף פקודת הסטטיסטיקה תשל"ב )הלמ"ס( נאספים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

מתוקף פקודה זו, הלמ"ס אוספת את הנתונים מן המוסדות להשכלה גבוהה ברמת תעודת הזהות אולם 

מעבירה אותם לות"ת בצורה אגרגטיבית אשר אינה מאפשרת זיהוי של פרט זה או אחר, ובכך למעשה 

 ידע, עיקרון לו היא מחוייבת עפ"י אותה הפקודה.שומרת הלמ"ס על סודיות הפרטים לגביהם נאסף המ

בעיקרון, מאז הקמתן, ות"ת ומל"ג נמנעו מאיסוף נתונים מן המוסדות להשכלה גבוהה באופן ישיר מתוך 

התפיסה כי הגוף המתקצב והמתכנן מוסדות אלה עפ"י הנתונים הנאספים, לא יהיה גם הגוף שיעסוק 

ימה זו על הלמ"ס, כגוף אובייקטיבי, מקצועי ואמין העומד בינן בעבודת האיסוף עצמה ועל כן הטילו מש

 ובין המוסדות להשכלה גבוהה .

לשם ביצוע משימה זו, פונה הלמ"ס למוסדות להשכלה גבוהה במועדים קבועים מראש מידי שנה לשם קבלת 

הקשור  המידע הרשמי של מדינת ישראל בכלבסיס הדיווחים השנתיים, כך שברבות השנים נבנה בלמ"ס 

מאפשר לות"ת קבלת מידע מעודכן, מקיף, זמין, מפורט, מהימן ואובייקטיבי על לנתוני השכלה גבוהה אשר 

 .מערכת ההשכלה הגבוהה

חשוב לציין כי אחד היתרונות החשובים באיסוף הנתונים ע"י הלמ"ס נעוץ ביכולתה של הלמ"ס לקשר את 

צאים בלמ"ס, כדוגמת נתוני תלמידים במערכת נתוני ההשכלה הגבוהה עם בסיסי נתונים אחרים הנמ

החינוך, זכאות לבגרות, השתלבות בשוק העבודה וכמובן מרשם האוכלוסין. קישורים אלה מאפשרים 

הבנה עמוקה יותר של תהליכים חשובים המתרחשים במערכת וקביעת מדיניות מבוססת לות"ת ומל"ג 

 נתונים בנושאים מהותיים בהן עוסקות ות"ת ומל"ג.

אמור, נתוני הלמ"ס משמשים את ות"ת הן במלאכת התקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה והן במלאכת כ

התכנון הכולל של המערכת, כמו גם בתכנון נושאים מפורטים וספציפיים כדוגמת שילובה של האוכלוסיה 

 החרדית בהשכלה הגבוהה.

נה השוטפת מתבצעים בדר"כ דיווחי המוסדות להשכלה גבוהה ללמ"ס בנושא הסטודנטים הלומדים בש

את  כלולבאמצע הסמסטר השני ללימודים )בדר"כ במהלך חודש אפריל מידי שנה( וזאת על מנת שהדיווח י

כל השינויים שהסטודנטים ביצעו בתוכניות הלימודים שלהם )בעיקר מעברים בין תחומים ומקצועות לימוד( 

ראשון. נתונים אלה מועברים לאגף התכנון וכן לאחר נשירה מן הלימודים שהתרחשה במהלך הסמסטר ה

-בות"ת סביב חודש יוני מה שמאפשר את אישור תקציב ההשכלה הגבוהה בדר"כ במהלך החודשים יולי

 אוגוסט מידי שנה.

                                                             
 /מל"גות"ת ,סמנכ"ל תכנון ומדיניות ממ" –אבישי  – סעיף זה נכתב ע"י חוה קליין 1
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 נתוני חרדים בהשכלה הגבוהה .1.2

 
ורק  חשוב לציין כי בבואנו להגדיר אוכלוסיה מסויימת, הדרישה הבסיסית היא להגדיר את כל האוכלוסיה

 את המשתייכים אליה.

הגדרת האוכלוסיה החרדית בהתאם לכלל בסיסי זה היא בעייתית מכיוון שההשתייכות למגזר החרדי היא 

 חד ערכי.-בעיקרה מאפיין סובייקטיבי הקשור לאמונה ואורח חיים ואיננה מאפיין דמוגרפי מובהק וחד

ולל את כלל הסטודנטים שלמדו במועד הקובע קובץ הנתונים המועבר ללמ"ס מידי שנה, כפי שתואר לעיל, כ

מסגרת זו מדווחים המוסדות להשכלה גבוהה גם על הסטודנטים הלומדים בבמוסד מוכר להשכלה גבוהה. 

בכלל המסגרות החרדיות ועל התוכניות המשלבות לחרדים בקמפוס. על מנת לענות על השאלה "מיהו חרדי" 

ההגדרה (, כי 2011מל"ג כבר בתוכנית הרב שנתית הקודמת )מתוך הלומדים בתוכניות אלה, קבעו ות"ת ו

במוסד  סטודנטהינה לימודים של ה ,תרבותילצורך הביותר את השילוב בין הצורך האקדמי  ההולמת

  .בתיכון כיתה האחרונה בה למדבפיקוח "אחר" ב

עוברות הקבלה מול  הסטודנטים תעודות הזהות בקובץעל מנת להשלים את פרטי ביה"ס של הסטודנטים, 

בו למד הנשלח ללמ"ס מידי שנה ע"י משרד החינוך ובו מצויים, בין היתר, פרטי בית הספר ים קובץ תלמיד

-כשכל בי"ס מסווג לאחד ממסלולי הפיקוח: ממלכתי, ממלכתיהסטודנט והפיקוח אליו שייך בית הספר, 

לבין קובץ  שכלה גבוהההמוסדות לה ההקבלה בין קבצי הסטודנטים המועברים ע"י ,אחר. בפועלאו  דתי

בכיתה י"ב או בכיתה  –השלמה של נתוני ביה"ס בו למד הסטודנט לאחרונה מאפשרת  ם רב שנתיתלמידי

של כל  נמוכה יותר אם לא השלים את לימודיו במסגרת של משרד החינוך וכך מתאפשר למעשה זיהויים

כמו כן, עפ"י ההגדרה,  .בסוג פיקוח "אחר" הלמידה האחרונה שלהם במערכת החינוך הינההסטודנטים ש

 אצל הבנים נכללים גם "מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים" כהגדרתם בחוק. 

הסטודנטים  , כלל הסטודנטים הללו הםוהשלמת פרטי ביה"ס למעשה, עם השלמת תהליך ההקבלה

לחרדים וחלקם  שכלה הגבוהה, כאשר חלקם לומד במסגרות המיועדותהמוגדרים כחרדים במערכת הה

 בתוכניות לכלל הסטודנטים.

 

 חריגים להגדרה .1.3

 
נוכח הקושי המובנה הקיים בהגדרת "מיהו חרדי" ונוכח ההבנה שההגדרה אינה כוללת את כלל האוכלוסיה 

שההגדרה של "מיהו חרדי" תישמר,  החרדית, ההכרעה שהתקבלה במסגרת התוכנית הרב שנתית היתה

 חריגים אשר אינם עונים להגדרה. 10%ולמוסדות תינתן גמישות ניהולית לקבל עד 

ישנן שתי קבוצות עיקריות שנכנסות בקבוצת החריגים ואלו הן: חרדים שלמדו בכיתה י"ב במוסדות חרדים 

מוסדות( וכן חוזרים בתשובה. קבוצה  10-סה"כ כ -מוסדות נוספים  3 –שאינם בפיקוח חרדי )חב"ד, צאנז ו 

נוספת שלא זוכה למענה בהגדרה שנקבעה היא של בוגרי תיכון מחו"ל שבלמ"ס לא קיימים לגביהם פרטי 

 בתי הספר שבהם למדו והם לומדים בקמפוסים החרדיים בישראל.

ו כוללים תקצוב המוסדות בגין סטודנטים חרדים נעשה באמצעות הנתונים המתקבלים באגף תכנון ואל

. עד תשע"ז )כולל( תוקצבו במסגרות האחרונה בה למדמידע על סוג ביה"ס בו למד הסטודנט בכיתה 

החרדיות במוסדות המתוקצבים רק סטודנטים העומדים בהגדרת מיהו חרדי עפ"י פיקוח ביה"ס )פיקוח 
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לתכנית הרב  החל משנה"ל תשע"ח ובהתאם"אחר"( בו למדו לאחרונה, וזאת ללא תקצוב חריגים כלל. 

בגין מרכיב ההוראה בלבד  מתוקצביםחריגים בכל כיתת לימוד. חריגים אלו  10%שנתית, ניתן לקבל עד 

בתקציב תוספתי המיועד  מתוקצביםשהוא התקצוב הבסיסי אשר זהה לתקצוב סטודנט רגיל, ולא 

במקרים  .כלל צובניתן תקלא  , ככל שקיימים,10%-מחורגים אשר סטודנטים עבור לאוכלוסיה החרדית. 

ועבר לטיפול ממהגדרת קהל היעד שנקבעה ע"י המל"ג, הנושא   10%-משבהם נראית חריגה של למעלה 

 .2 תחום בקרה, אכיפה ורישוי באגף האקדמי

כל מוסד יגבש לעצמו כללים ומדיניות ברורים, לרבות  נקבע בנוגע לחריגים כיתכנית הרב שנתית ביצוין כי 

יעבירם לידיעת ועדת ההיגוי לענייני , קריטריונים ומגנוני יישומם )כגון ועדת חריגים, נהלי הגשת בקשה וכו'(

 .בכוונתנו לפעול לאכיפת דרישה זוהנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי במל"ג ויפרסמם לציבור. 

 
)מצ"ב  דיווח שנתי אודות המסגרות לחרדים שהם מפעילים פנייה למוסדות לקבלת .2

 .(1 בקשה לדוגמה כנספח
 

 המוסדות המקיימים לימודים לחרדים התבקשו להעביר דיווח מפורט בהתייחס למספר נושאים:
 הפרדה מגדרית בשטחים ציבוריים. .א
 שילוט מפלה. .ב
 תלונות שהתקבלו בנוגע להפרדה מגדרית. .ג
 על הפרדה מגדרית. מוסד בתלונותהטיפול אופן  .ד
 תקנוני לבוש. .ה
 הליכי בירור ו/או סנקציות שננקטו מול סטודנטים שלא עמדו בתקנונים. .ו

 
 

 אשר בהם מתקיימים לימודים לאוכלוסייה החרדית.מוסדות שנה לכלל הכמדי ת יהפנייה נעש
זאת לפי בדיקה אשר נערכה בתחילת שנה"ל תש"פ נראה שכל המוסדות האקדמיים עומדים בנהלים, 

 לעומת שנה"ל תשע"ח שבה דווחו כמחצית מהמוסדות על חריגה מהנהלים.
 
בדיקות אקדמיות שוטפות באמצעות סוקרים )אנשי אקדמיה בכירים( בשלבי הפעלה  .3

 ובדיקות איכות תקופתיות באמצעות ועדות להערכת איכות. שונים של התכניות לחרדים
 

אקדמיות של תכניות הלימודים לחרדים "ג בדיקות נערכות על ידי האגף האקדמי במל 2012החל משנת 
 באמצעות סוקרים )אנשי אקדמיה בכירים( בשלבים הבאים:

הגשת התכנית )בדיקות של צוות האגף האקדמי לגבי סגל ההוראה ותכנית הלימודים בהשוואה  -
 לתכנית הרגילה במוסד(.

 .המל"ג(נתון לשיקול דעת מינוי הסוקר  -חובה לא טרם פתיחת התכניות ) -
 .(למנות סוקרים ולבדוק אקדמית )חובהשל התכנית לאחר שנת הפעלה ראשונה  -
 .(למנות סוקרים ולבדוק אקדמית לאחר סיום מחזור בוגרים ראשון )חובה -

 
זום בדיקות איכות באמצעות ועדות מעת לעת באופן יפרט לבדיקה האקדמית באמצעות סוקרים, נערכות 

 הבודקות באופן רוחבי תחומי לימוד מוגדרים )לפי החלטת המל"ג(. להערכת איכות
 
 

                                                             
מהגדרת קהל היעד שנקבעה ע"י המל"ג מועברים גם כן לטיפול תחום  %10מוסדות לא מתוקצבים שבהן חריגה של למעלה מ 2

 בקרה, אכיפה ורישוי באגף האקדמי.
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 .החרדיות במסגרות פתע ביקורי .4
 

)חודש לאחר תחילת שנת הלימודים האקדמית( החלו ביקורי פתע במסגרות  2017החל מחודש נובמבר 
 חרדיות.ה
 

 במהלך הביקור נבדקים מספר דברים:
 הפרדה מגדרית בשטחים ציבוריים. .א
 מפלה.שילוט  .ב
 תלונות שהתקבלו בנוגע להפרדה מגדרית. .ג
 הטיפול המוסדי בתלונות על הפרדה מגדרית.אופן  .ד
 תקנוני לבוש. .ה
 סטודנטים שלא עמדו בתקנונים.כלפי הליכי בירור ו/או סנקציות שננקטו  .ו
 קבלת סטודנטים על פי הגדרת קהל היעד. .ז
 אפליית מרצים/ות. .ח
 בנוגע לדרישות סף בנוגע למבנה בו קיים מח"ר. עמידה בהחלטת המל"ג .ט

 
אקדמי ומינהלי כדי להבין כיצד מתנהלים  עם סטודנטים/ות, סגלשיחות  במהלך הביקורים מתקיימות

 הדברים הלכה למעשה במסגרת החרדית.
 

זאת לעומת ביקורי הפתע  3כל ביקורי הפתע אשר נערכו בסוף שנה"ל תשע"ט ותחילת תש"פ היו תקינים
שהתקיימו בשנה"ל תשע"ח שבהם כמחצית מהמוסדות עברו על נהלי ההפרדה המגדרית בשטחים 

 הציבוריים.
 
 .המוסדות פרסומי של מדגמית בדיקה .5

 
 פרסומים של וגםפרסומי המוסדות ברשתות החברתיות, אתרי האינטרנט  שלבדיקה שוטפת  מתבצעת
 (.החרדית)גם  הכתובה בעיתונות

 
מתחילת שנה"ל תש"פ לא היו חריגות בנוגע לפרסומים המופנים לאוכלוסייה החרדית זאת בניגוד לשנים 

 הקודמות בהן היו.
 
 (.אחרים אקדמיים ממוסדות המגיעות ובתלונות ציבור בפניות טיפול)בעיקר  אחר .6
 

 מתבצע טיפול שוטף בפניות ותלונות שמגיעות בעיקר בנוגע לרישום לתכניות לחרדים שנפתחו ללא אישור. 
נבהיר כי במל"ג קיימת יחידת פניות ציבור אשר תפקידה לטפל בכלל פניות הציבור המגיעות למל"ג, זאת 

הוא  -/ http://che.org.il/pniot -בסיוע הגורמים המקצועיים הרלוונטיים. הקישור הרלוונטי באתר המל"ג 
עלה חשש להפרה של החלטת המל"ג, מועבר הנושא מהכתובת גם לפניות בנושא המח"רים. במידה ופנייה 

לתלונות ייעודית שתפקידה מתן מענה קיימת כתובת  יםמח"רבכמו כן לטיפול תחום בקרה, אכיפה ורישוי. 
   בנושא.

בנוגע לתכניות לאוכלוסייה החרדית זאת בניגוד לשנים מתחילת שנה"ל תש"פ לא היו פניות חריגות 
 הקודמות בהן היו.

 
 
 

                                                             
 .של המרכז האקדמי לב. חריגה אשר מטופלת בזמן זה לוסטיג"ר במחבניגוד להנחיות  לבוש, תליית תקנון אחת לחריגה פרט 3
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 כלי אכיפה .7
 
נוהל לטיפול בחריגות של מוסדות להשכלה גבוהה מהחלטות המל"ג אשר אושר על ידי ועדת המשנה ב

אמצעי האכיפה העומדים לרשות המל"ג, הן במישור האקדמי והן במישור  מפורטיםלפיקוח ואכיפה, 
אמצעי  .התקציבי, וכן את מכלול השיקולים על פיהם מגבשת הוועדה לפיקוח ואכיפה את המלצותיה

השהיית בדיקת תכנית, השהיית רישום סטודנטים או פתיחת תכנית,  -כוללים בין היתר הפיקוח והאכיפה 
במקרה של מוסד מתוקצב  .הטלת מגבלות שונות על תכנית, ביטול הסמכה להענקת תואר וכיוצ"ב

 .שונות וכיוצ"בתקציביות הפחתת תקציב, השבת כספים, הטלת מגבלות האמצעים יכולים להיות גם 
 .בעניין החרדים ותההחלט ובכלל זה הוא כללי ומתייחס לכלל החלטות מל"ג וות"תהאמור הנוהל  

 
 
 
 

 בברכה,
 
 

 יאיר הראל                                                             
 ורישוי , אכיפהממונה תחום בקרה                                                                                                   
 המועצה להשכלה גבוהה                                                                                   



 

 

 

 

 

 5מש/

 

 22.4.20צילום המסמך מיום 

 –בנושא פעילות בקרה ואכיפה 

 תכניות לאוכלוסייה החרדית
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תכניות לאוכלוסייה החרדית –פעילות בקרה ואכיפה 

 בפרט , נבחניםבנושא התכניות לאוכלוסייה החרדית אחר יישום החלטות המל"ג הבקרה והאכיפהבמסגרת 

 : הנושאים הבאים

 עקרונות ותיעוד התהליך. –איסוף נתוני חרדים בהשכלה הגבוהה  .א

 הפרדה מגדרית בשטח כיתות הלימוד בלבד ולא בשטחים הציבוריים. .ב

 ים, שילוט מפלה, שירותים אדמיניסטרטיבילבוש)תקנוני  אי אפליית סטודנטים/ות ו/או מרצים/ות .ג

 .נפרדים וכד'(

 אי פתיחת תכניות בהפרדה ללא אישור מל"ג.  .ד

 :)בראשי פרקים(ונעשים באופן סדיר  הפעולות שנעשו ילהלן עיקר

בדיקה על פי נתוני הלמ"ס השנתיים. –קבלת סטודנטים חרדים ע"פ הגדרת קהל היעד בקרה על  .1

פנייה למוסדות לקבלת דיווח שנתי אודות המסגרות לחרדים שהם מפעילים )מצ"ב בקשה לדוגמה  .2
 .(1 כנספח

שוטפות באמצעות סוקרים )אנשי אקדמיה בכירים( בשלבי הפעלה שונים של בדיקות אקדמיות  .3
 התכניות לחרדים ובדיקות איכות תקופתיות באמצעות ועדות להערכת איכות.

ביקורי פתע במסגרות החרדיות. .4

של פרסומי המוסדות. ותבדיק .5

אחרים(.אחר )בעיקר טיפול בפניות ציבור ובתלונות המגיעות ממוסדות אקדמיים  .6

מסמך מס' 5864   
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 הפעילות פירוט
 

 1 עקרונות ותיעוד התהליך – איסוף נתוני חרדים בהשכלה הגבוהה .1
 

 רקע כללי .1.1

 
נתונים לגבי כלל המועמדים, הסטודנטים ומקבלי התארים מן המוסדות להשכלה גבוהה  באופן עקרוני

 . 1972 -וזאת מתוקף פקודת הסטטיסטיקה תשל"ב )הלמ"ס( נאספים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

מתוקף פקודה זו, הלמ"ס אוספת את הנתונים מן המוסדות להשכלה גבוהה ברמת תעודת הזהות אולם 

מעבירה אותם לות"ת בצורה אגרגטיבית אשר אינה מאפשרת זיהוי של פרט זה או אחר, ובכך למעשה 

 ידע, עיקרון לו היא מחוייבת עפ"י אותה הפקודה.שומרת הלמ"ס על סודיות הפרטים לגביהם נאסף המ

בעיקרון, מאז הקמתן, ות"ת ומל"ג נמנעו מאיסוף נתונים מן המוסדות להשכלה גבוהה באופן ישיר מתוך 

התפיסה כי הגוף המתקצב והמתכנן מוסדות אלה עפ"י הנתונים הנאספים, לא יהיה גם הגוף שיעסוק 

ימה זו על הלמ"ס, כגוף אובייקטיבי, מקצועי ואמין העומד בינן בעבודת האיסוף עצמה ועל כן הטילו מש

 ובין המוסדות להשכלה גבוהה .

לשם ביצוע משימה זו, פונה הלמ"ס למוסדות להשכלה גבוהה במועדים קבועים מראש מידי שנה לשם קבלת 

הקשור  המידע הרשמי של מדינת ישראל בכלבסיס הדיווחים השנתיים, כך שברבות השנים נבנה בלמ"ס 

מאפשר לות"ת קבלת מידע מעודכן, מקיף, זמין, מפורט, מהימן ואובייקטיבי על לנתוני השכלה גבוהה אשר 

 .מערכת ההשכלה הגבוהה

חשוב לציין כי אחד היתרונות החשובים באיסוף הנתונים ע"י הלמ"ס נעוץ ביכולתה של הלמ"ס לקשר את 

צאים בלמ"ס, כדוגמת נתוני תלמידים במערכת נתוני ההשכלה הגבוהה עם בסיסי נתונים אחרים הנמ

החינוך, זכאות לבגרות, השתלבות בשוק העבודה וכמובן מרשם האוכלוסין. קישורים אלה מאפשרים 

הבנה עמוקה יותר של תהליכים חשובים המתרחשים במערכת וקביעת מדיניות מבוססת לות"ת ומל"ג 

 נתונים בנושאים מהותיים בהן עוסקות ות"ת ומל"ג.

אמור, נתוני הלמ"ס משמשים את ות"ת הן במלאכת התקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה והן במלאכת כ

התכנון הכולל של המערכת, כמו גם בתכנון נושאים מפורטים וספציפיים כדוגמת שילובה של האוכלוסיה 

 החרדית בהשכלה הגבוהה.

נה השוטפת מתבצעים בדר"כ דיווחי המוסדות להשכלה גבוהה ללמ"ס בנושא הסטודנטים הלומדים בש

את  כלולבאמצע הסמסטר השני ללימודים )בדר"כ במהלך חודש אפריל מידי שנה( וזאת על מנת שהדיווח י

כל השינויים שהסטודנטים ביצעו בתוכניות הלימודים שלהם )בעיקר מעברים בין תחומים ומקצועות לימוד( 

ראשון. נתונים אלה מועברים לאגף התכנון וכן לאחר נשירה מן הלימודים שהתרחשה במהלך הסמסטר ה

-בות"ת סביב חודש יוני מה שמאפשר את אישור תקציב ההשכלה הגבוהה בדר"כ במהלך החודשים יולי

 אוגוסט מידי שנה.

                                                             
 /מל"גות"ת ,סמנכ"ל תכנון ומדיניות ממ" –אבישי  – סעיף זה נכתב ע"י חוה קליין 1
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 נתוני חרדים בהשכלה הגבוהה .1.2

 
ורק  חשוב לציין כי בבואנו להגדיר אוכלוסיה מסויימת, הדרישה הבסיסית היא להגדיר את כל האוכלוסיה

 את המשתייכים אליה.

הגדרת האוכלוסיה החרדית בהתאם לכלל בסיסי זה היא בעייתית מכיוון שההשתייכות למגזר החרדי היא 

 חד ערכי.-בעיקרה מאפיין סובייקטיבי הקשור לאמונה ואורח חיים ואיננה מאפיין דמוגרפי מובהק וחד

ולל את כלל הסטודנטים שלמדו במועד הקובע קובץ הנתונים המועבר ללמ"ס מידי שנה, כפי שתואר לעיל, כ

מסגרת זו מדווחים המוסדות להשכלה גבוהה גם על הסטודנטים הלומדים בבמוסד מוכר להשכלה גבוהה. 

בכלל המסגרות החרדיות ועל התוכניות המשלבות לחרדים בקמפוס. על מנת לענות על השאלה "מיהו חרדי" 

ההגדרה (, כי 2011מל"ג כבר בתוכנית הרב שנתית הקודמת )מתוך הלומדים בתוכניות אלה, קבעו ות"ת ו

במוסד  סטודנטהינה לימודים של ה ,תרבותילצורך הביותר את השילוב בין הצורך האקדמי  ההולמת

  .בתיכון כיתה האחרונה בה למדבפיקוח "אחר" ב

עוברות הקבלה מול  הסטודנטים תעודות הזהות בקובץעל מנת להשלים את פרטי ביה"ס של הסטודנטים, 

בו למד הנשלח ללמ"ס מידי שנה ע"י משרד החינוך ובו מצויים, בין היתר, פרטי בית הספר ים קובץ תלמיד

-כשכל בי"ס מסווג לאחד ממסלולי הפיקוח: ממלכתי, ממלכתיהסטודנט והפיקוח אליו שייך בית הספר, 

לבין קובץ  שכלה גבוהההמוסדות לה ההקבלה בין קבצי הסטודנטים המועברים ע"י ,אחר. בפועלאו  דתי

בכיתה י"ב או בכיתה  –השלמה של נתוני ביה"ס בו למד הסטודנט לאחרונה מאפשרת  ם רב שנתיתלמידי

של כל  נמוכה יותר אם לא השלים את לימודיו במסגרת של משרד החינוך וכך מתאפשר למעשה זיהויים

כמו כן, עפ"י ההגדרה,  .בסוג פיקוח "אחר" הלמידה האחרונה שלהם במערכת החינוך הינההסטודנטים ש

 אצל הבנים נכללים גם "מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים" כהגדרתם בחוק. 

הסטודנטים  , כלל הסטודנטים הללו הםוהשלמת פרטי ביה"ס למעשה, עם השלמת תהליך ההקבלה

לחרדים וחלקם  שכלה הגבוהה, כאשר חלקם לומד במסגרות המיועדותהמוגדרים כחרדים במערכת הה

 בתוכניות לכלל הסטודנטים.

 

 חריגים להגדרה .1.3

 
נוכח הקושי המובנה הקיים בהגדרת "מיהו חרדי" ונוכח ההבנה שההגדרה אינה כוללת את כלל האוכלוסיה 

שההגדרה של "מיהו חרדי" תישמר,  החרדית, ההכרעה שהתקבלה במסגרת התוכנית הרב שנתית היתה

 חריגים אשר אינם עונים להגדרה. 10%ולמוסדות תינתן גמישות ניהולית לקבל עד 

ישנן שתי קבוצות עיקריות שנכנסות בקבוצת החריגים ואלו הן: חרדים שלמדו בכיתה י"ב במוסדות חרדים 

מוסדות( וכן חוזרים בתשובה. קבוצה  10-סה"כ כ -מוסדות נוספים  3 –שאינם בפיקוח חרדי )חב"ד, צאנז ו 

נוספת שלא זוכה למענה בהגדרה שנקבעה היא של בוגרי תיכון מחו"ל שבלמ"ס לא קיימים לגביהם פרטי 

 בתי הספר שבהם למדו והם לומדים בקמפוסים החרדיים בישראל.

ו כוללים תקצוב המוסדות בגין סטודנטים חרדים נעשה באמצעות הנתונים המתקבלים באגף תכנון ואל

. עד תשע"ז )כולל( תוקצבו במסגרות האחרונה בה למדמידע על סוג ביה"ס בו למד הסטודנט בכיתה 

החרדיות במוסדות המתוקצבים רק סטודנטים העומדים בהגדרת מיהו חרדי עפ"י פיקוח ביה"ס )פיקוח 
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לתכנית הרב  החל משנה"ל תשע"ח ובהתאם"אחר"( בו למדו לאחרונה, וזאת ללא תקצוב חריגים כלל. 

בגין מרכיב ההוראה בלבד  מתוקצביםחריגים בכל כיתת לימוד. חריגים אלו  10%שנתית, ניתן לקבל עד 

בתקציב תוספתי המיועד  מתוקצביםשהוא התקצוב הבסיסי אשר זהה לתקצוב סטודנט רגיל, ולא 

במקרים  .כלל צובניתן תקלא  , ככל שקיימים,10%-מחורגים אשר סטודנטים עבור לאוכלוסיה החרדית. 

ועבר לטיפול ממהגדרת קהל היעד שנקבעה ע"י המל"ג, הנושא   10%-משבהם נראית חריגה של למעלה 

 .2 תחום בקרה, אכיפה ורישוי באגף האקדמי

כל מוסד יגבש לעצמו כללים ומדיניות ברורים, לרבות  נקבע בנוגע לחריגים כיתכנית הרב שנתית ביצוין כי 

יעבירם לידיעת ועדת ההיגוי לענייני , קריטריונים ומגנוני יישומם )כגון ועדת חריגים, נהלי הגשת בקשה וכו'(

 .בכוונתנו לפעול לאכיפת דרישה זוהנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי במל"ג ויפרסמם לציבור. 

 
)מצ"ב  דיווח שנתי אודות המסגרות לחרדים שהם מפעילים פנייה למוסדות לקבלת .2

 .(1 בקשה לדוגמה כנספח
 

 המוסדות המקיימים לימודים לחרדים התבקשו להעביר דיווח מפורט בהתייחס למספר נושאים:
 הפרדה מגדרית בשטחים ציבוריים. .א
 שילוט מפלה. .ב
 תלונות שהתקבלו בנוגע להפרדה מגדרית. .ג
 על הפרדה מגדרית. מוסד בתלונותהטיפול אופן  .ד
 תקנוני לבוש. .ה
 הליכי בירור ו/או סנקציות שננקטו מול סטודנטים שלא עמדו בתקנונים. .ו

 
 

 אשר בהם מתקיימים לימודים לאוכלוסייה החרדית.מוסדות שנה לכלל הכמדי ת יהפנייה נעש
זאת לפי בדיקה אשר נערכה בתחילת שנה"ל תש"פ נראה שכל המוסדות האקדמיים עומדים בנהלים, 

 לעומת שנה"ל תשע"ח שבה דווחו כמחצית מהמוסדות על חריגה מהנהלים.
 
בדיקות אקדמיות שוטפות באמצעות סוקרים )אנשי אקדמיה בכירים( בשלבי הפעלה  .3

 ובדיקות איכות תקופתיות באמצעות ועדות להערכת איכות. שונים של התכניות לחרדים
 

אקדמיות של תכניות הלימודים לחרדים "ג בדיקות נערכות על ידי האגף האקדמי במל 2012החל משנת 
 באמצעות סוקרים )אנשי אקדמיה בכירים( בשלבים הבאים:

הגשת התכנית )בדיקות של צוות האגף האקדמי לגבי סגל ההוראה ותכנית הלימודים בהשוואה  -
 לתכנית הרגילה במוסד(.

 .המל"ג(נתון לשיקול דעת מינוי הסוקר  -חובה לא טרם פתיחת התכניות ) -
 .(למנות סוקרים ולבדוק אקדמית )חובהשל התכנית לאחר שנת הפעלה ראשונה  -
 .(למנות סוקרים ולבדוק אקדמית לאחר סיום מחזור בוגרים ראשון )חובה -

 
זום בדיקות איכות באמצעות ועדות מעת לעת באופן יפרט לבדיקה האקדמית באמצעות סוקרים, נערכות 

 הבודקות באופן רוחבי תחומי לימוד מוגדרים )לפי החלטת המל"ג(. להערכת איכות
 
 

                                                             
מהגדרת קהל היעד שנקבעה ע"י המל"ג מועברים גם כן לטיפול תחום  %10מוסדות לא מתוקצבים שבהן חריגה של למעלה מ 2

 בקרה, אכיפה ורישוי באגף האקדמי.
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 .החרדיות במסגרות פתע ביקורי .4
 

)חודש לאחר תחילת שנת הלימודים האקדמית( החלו ביקורי פתע במסגרות  2017החל מחודש נובמבר 
 חרדיות.ה
 

 במהלך הביקור נבדקים מספר דברים:
 הפרדה מגדרית בשטחים ציבוריים. .א
 מפלה.שילוט  .ב
 תלונות שהתקבלו בנוגע להפרדה מגדרית. .ג
 הטיפול המוסדי בתלונות על הפרדה מגדרית.אופן  .ד
 תקנוני לבוש. .ה
 סטודנטים שלא עמדו בתקנונים.כלפי הליכי בירור ו/או סנקציות שננקטו  .ו
 קבלת סטודנטים על פי הגדרת קהל היעד. .ז
 אפליית מרצים/ות. .ח
 בנוגע לדרישות סף בנוגע למבנה בו קיים מח"ר. עמידה בהחלטת המל"ג .ט

 
אקדמי ומינהלי כדי להבין כיצד מתנהלים  עם סטודנטים/ות, סגלשיחות  במהלך הביקורים מתקיימות

 הדברים הלכה למעשה במסגרת החרדית.
 

זאת לעומת ביקורי הפתע  3כל ביקורי הפתע אשר נערכו בסוף שנה"ל תשע"ט ותחילת תש"פ היו תקינים
שהתקיימו בשנה"ל תשע"ח שבהם כמחצית מהמוסדות עברו על נהלי ההפרדה המגדרית בשטחים 

 הציבוריים.
 
 .המוסדות פרסומי של מדגמית בדיקה .5

 
 פרסומים של וגםפרסומי המוסדות ברשתות החברתיות, אתרי האינטרנט  שלבדיקה שוטפת  מתבצעת
 (.החרדית)גם  הכתובה בעיתונות

 
מתחילת שנה"ל תש"פ לא היו חריגות בנוגע לפרסומים המופנים לאוכלוסייה החרדית זאת בניגוד לשנים 

 הקודמות בהן היו.
 
 (.אחרים אקדמיים ממוסדות המגיעות ובתלונות ציבור בפניות טיפול)בעיקר  אחר .6
 

 מתבצע טיפול שוטף בפניות ותלונות שמגיעות בעיקר בנוגע לרישום לתכניות לחרדים שנפתחו ללא אישור. 
נבהיר כי במל"ג קיימת יחידת פניות ציבור אשר תפקידה לטפל בכלל פניות הציבור המגיעות למל"ג, זאת 

הוא  -/ http://che.org.il/pniot -בסיוע הגורמים המקצועיים הרלוונטיים. הקישור הרלוונטי באתר המל"ג 
עלה חשש להפרה של החלטת המל"ג, מועבר הנושא מהכתובת גם לפניות בנושא המח"רים. במידה ופנייה 

לתלונות ייעודית שתפקידה מתן מענה קיימת כתובת  יםמח"רבכמו כן לטיפול תחום בקרה, אכיפה ורישוי. 
   בנושא.

בנוגע לתכניות לאוכלוסייה החרדית זאת בניגוד לשנים מתחילת שנה"ל תש"פ לא היו פניות חריגות 
 הקודמות בהן היו.

 
 
 

                                                             
 .של המרכז האקדמי לב. חריגה אשר מטופלת בזמן זה לוסטיג"ר במחבניגוד להנחיות  לבוש, תליית תקנון אחת לחריגה פרט 3
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 כלי אכיפה .7
 
נוהל לטיפול בחריגות של מוסדות להשכלה גבוהה מהחלטות המל"ג אשר אושר על ידי ועדת המשנה ב

אמצעי האכיפה העומדים לרשות המל"ג, הן במישור האקדמי והן במישור  מפורטיםלפיקוח ואכיפה, 
אמצעי  .התקציבי, וכן את מכלול השיקולים על פיהם מגבשת הוועדה לפיקוח ואכיפה את המלצותיה

השהיית בדיקת תכנית, השהיית רישום סטודנטים או פתיחת תכנית,  -כוללים בין היתר הפיקוח והאכיפה 
במקרה של מוסד מתוקצב  .הטלת מגבלות שונות על תכנית, ביטול הסמכה להענקת תואר וכיוצ"ב

 .שונות וכיוצ"בתקציביות הפחתת תקציב, השבת כספים, הטלת מגבלות האמצעים יכולים להיות גם 
 .בעניין החרדים ותההחלט ובכלל זה הוא כללי ומתייחס לכלל החלטות מל"ג וות"תהאמור הנוהל  

 
 
 
 

 בברכה,
 
 

 יאיר הראל                                                             
 ורישוי , אכיפהממונה תחום בקרה                                                                                                   
 המועצה להשכלה גבוהה                                                                                   



 

 

 

 

 

 6מש/

 

צילום דוגמאות מהחלטות 

 המל"ג בעניין פיקוח ואכיפה
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 האגף האקדמי, מזכירות המועצה

 , תשע"זטשב ט"י
 2017, פברואר 15 

 לכבוד,
 אשר טישלרפרופ' 
 נשיא

 המסלול האקדמי של המכללה למנהל
 

 שלום רב,

 במסלול האקדמי של המכללה למנהל חריגה מהנחיית מל"ג בתכניות הלימוד לחרדים דון:הנ
 

בנושא  14.2.2017מבקשת להביא לידיעתך כי המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום אני 
 שבנדון והחליטה כדלקמן*:

 
בנושא של חריגת המכללה למנהל  14.2.2017המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 

מהגדרת אוכלוסיית היעד בתכניות הלימודים לחרדים )להלן: אוכלוסיית היעד(, בניגוד 
 –הבהרות  -ה הגבוהה יה החרדית בהשכלישילוב האוכלוס 3.3.2015להחלטת מל"ג מיום 

 מחליטה כדלקמן: ולאחר שעיינה בתגובת המוסד היא
במכללה למנהל, על אף שאינם עומדים  המל"ג רואה בקבלת סטודנטים לתכניות המח"ר .  1

יה ישילוב האוכלוסבהגדרת המל"ג של אוכלוסיית היעד, הפרה של החלטת מל"ג בנושא 
 .החרדית בהשכלה הגבוהה

נה מהווה טענת המכללה למנהל לפיה הם לא היו ערים להגדרת אוכלוסיית היעד אי.  2
 הצדקה לחריגה מהחלטת המל"ג בעניין זה.

על המכללה לחדול מרישום סטודנטים שאינם עומדים בהגדרת קהל היעד כפי שנקבע  .  3
 בהחלטת המל"ג בנושא שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה.

מאחר ומדובר בהפרה ראשונה של המסלול האקדמי של המכללה למנהל אשר נדונה  .  4
סנקציה  נמנעת בעת הזאת מנקיטת המל"ג, עדה לפיקוח ואכיפה בשנים האחרונותבוו

במידה ויהיו הפרות נוספות רושמת לפניה הפרה זו ו מל"גכלשהי. יחד עם זאת, ה
 בעתיד, תשקול המל"ג, בין היתר, שלא לקדם תכניות לימוד חדשות אשר הוגשו למל"ג. 

על נתוני הסטודנטים החרדים שיתקבלו בשנת  הועדה מבקשת מהמכללה לדווח למל"ג  . 5
 הלימודים תשע"ח בהתאם להגדרת המל"ג.

 

 *נוסח ההודעה טעון אישור המועצה. אם יחולו שינויים בנוסח ההחלטה ישלח עדכון בנושא.

 בברכה,

 

 נועה זמר
 תחום בקרה, אכיפה ורישוימרכזת ב

 

 ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי  -יאיר הראלמר  העתק: 

 ממונה תחום חברה ורוח באגף האקדמי -בתיה הקלמןגב' 

 מנהל פרויקט המח"רים מל"ג/ות"ת -מר רביד עומסי
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  ' יסן, תשע"זט
  2017אפריל,  5

  לכבוד,
  חורין-בןמשה פרופ' 

  ראש הקריה האקדמית אוו
  

  שלום רב,

20174.4.החלטות המל"ג מיום  דון:ה  

  
  כדלקמן*: להשכלה גבוהה החליטה המועצה 4.4.2017אי מבקש להביא לידיעתך כי בישיבתה ביום 

  

  
 בושא שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה 3.3.2015חריגה מהחלטת המל"ג מיום 

  בקריה האקדמית אוו 

  
דה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשה לפיקוח ואכיפה  4.4.2017בישיבתה ביום 

בושא שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה  3.3.2015לחריגה מהחלטת המל"ג מיום בוגע 
  . הגבוהה בקריה האקדמית אוו

 כדלהלן: 7.3.2017המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשה ומחליטה לעדכן את החלטתה מיום 
אים אשר אוו,  לתכיות המח"ר בקריה האקדמית סטודטיםהקבלת לראות בחומרה את   .1

השגות  .ובפרט את שיעור החריגה הגבוהעומדים בהגדרת המל"ג של אוכלוסיית היעד, 
  המוסד לעיין הגדרת אוכלוסיית היעד אין יכולות להוות עילה להפרה. 

ל קה מרישום סטודטים שאים עומדים בהגדרת לאלתר לחדול קריה האקדמית אווהעל   .2
לימוד הבאים יוכלו להיפתח רק בתאי ובכפוף מחזורי ה היעד כפי שקבע בהחלטת המל"ג.

לכך שכל הסטודטים יעמדו בהגדרת אוכלוסיית היעד שקבעה המל"ג. לקראת פתיחת 
שה"ל הקרובה, המוסד ישלח פירוט המתקבלים לתכיות המח"רים והצהרה כי הם עומדים 

  בהגדרת המל"ג.  
לדיון המלצות לאישור פרסום לא יובאו , ריבוי ההפרות של המוסד שדוו בישיבהוכח  .3

משה של במל"ג ובוועדות ה של תכיות לימודים חדשות (שבדיקתן הסתיימה),והרשמה 
 ידווח לוועדת המשההמוסד  .)2017רחית הוכחית (סוף דצמבר השה האזמל"ג, עד סוף ה

פרסום חידוש הדיוים למתן אישור  .על תיקון ההפרות התקופהלפיקוח ואכיפה לקראת סיום 
  והרשמה של תכיות חדשות יתאפשר בכפוף לקבלת המלצת ועדת המשה לפיקוח ואכיפה.
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בתואר ראשון בחיוך וחברה הסבת ו/או תרגום של תכיות לימודים מעברית לשפה הערבית 
ללא אישור המל"ג וביגוד להחלטת מל"ג  בקריה האקדמית אוו ובתואר שי במהל עסקים

  בושא והל אישור פתיחה וקיום תכית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה 10.9.2013מיום 
  

דה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשה לפיקוח ואכיפה  4.4.2017בישיבתה ביום 
בתואר ראשון בחיוך בוגע להסבת ו/או תרגום של תכיות לימודים מעברית לשפה הערבית 

ללא אישור המל"ג וביגוד להחלטת  יה האקדמית אוובקר וחברה ובתואר שי במהל עסקים
בושא והל אישור פתיחה וקיום תכית לימודים חדשה או קיימת בשפה  10.9.2013מל"ג מיום 

  זרה.
 כדלהלן: 7.3.2017המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשה ומחליטה לעדכן את החלטתה מיום 

ראשון בחיוך וחברה ולתואר שי במהל  לראות בחומרה את הפעלת תכיות הלימודים לתואר .1
  עסקים בשפה הערבית,  ללא קבלת אישור המל"ג.

המוסד יוכל לרשום סטודטים חדשים ולפתוח מחזורי לימוד חדשים, לתכיות בשפה זרה,  .2
  רק לאחר ובכפוף לאישור מראש ע"י המל"ג.

המלצות לאישור פרסום ריבוי ההפרות של המוסד שדוו בישיבה, לא יובאו לדיון וכח  .3
והרשמה של תכיות לימודים חדשות (שבדיקתן הסתיימה), במל"ג ובוועדות המשה של 

). המוסד ידווח לוועדת המשה 2017המל"ג, עד סוף השה האזרחית הוכחית (סוף דצמבר 
לפיקוח ואכיפה לקראת סיום התקופה על תיקון ההפרות. חידוש הדיוים למתן אישור פרסום 

  מה של תכיות חדשות יתאפשר בכפוף לקבלת המלצת ועדת המשה לפיקוח ואכיפה.והרש
  

בדבר פריסת הלימודים לתואר ראשון על פי ימות השבוע בקריה ת המל"ג וחריגה מהחלט
  האקדמית אוו

  

דה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשה לפיקוח ואכיפה  4.4.2017בישיבתה ביום 
מהחלטות המל"ג בדבר פריסת הלימודים לתואר ראשון על פי ימות השבוע בקריה בוגע לחריגה 

  האקדמית אוו. 
 כדלהלן: 7.3.2017המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשה ומחליטה לעדכן את החלטתה מיום 

לראות בחומרה את פריסת הלימודים בתכיות הלימודים לתואר ראשון במשפטים של הקריה  .1
תפרסות על פי יומיים בשבוע בלבד, ביגוד להחלטת  מל"ג בוגע לפריסת האקדמית אוו המ

  הלימודים לתואר ראשון על פי שלושה ימים בשבוע לפחות.
על הקריה האקדמית אוו לקיים את כלל תכיות הלימודים לתואר ראשון בהתאם להחלטות  .2

משלושה ימים המל"ג והחיותיה, לרבות הדרישה לפריסת הלימודים על פי לא פחות 
בשבוע. בהתאם לכך, על המוסד לתקן את פריסת הלימודים בתכיות הלימודים שלו ולהפסיק 

  לאלתר פרסומים בדבר תכיות לימודים שאין עומדות בהחלטות המל"ג כאמור.
המוסד יעדכן את כלל הסטודטים והמועמדים ללימודים בדבר פריסת הלימודים על פי  .3

 כבר מהסמסטר הקרוב, וידווח על כך למל"ג. שלושה ימים בשבוע, זאת 
כלל מחזורי הלימוד כולל מחזורי הלימוד החדשים לתואר ראשון במשפטים יוכלו להיפתח  .4

רק בתאי ובכפוף לכך שהמוסד יפעל כאמור לעיל, וכן יעביר לוועדת פיקוח ואכיפה את מערכת 
ם והקמפוסים שהוא השעות של כל אחת מתכיות הלימודים במשפטים (במגוון המסלולי

 מקיים), כדי שזו תוכל להשתכע כי פריסת התכיות עשית בהתאם להחלטות המל"ג.
לדיון המלצות לאישור פרסום ריבוי ההפרות של המוסד שדוו בישיבה, לא יובאו וכח  .4

של תכיות לימודים חדשות (שבדיקתן הסתיימה), במל"ג ובוועדות המשה של והרשמה 
 ידווח לוועדת המשה). המוסד 2017מל"ג, עד סוף השה האזרחית הוכחית (סוף דצמבר ה
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 המועצההאגף האקדמי, מזכירות 

חידוש הדיוים למתן אישור פרסום  .לפיקוח ואכיפה לקראת סיום התקופה על תיקון ההפרות
  והרשמה של תכיות חדשות יתאפשר בכפוף לקבלת המלצת ועדת המשה לפיקוח ואכיפה.

י המוסד לגבי תכית הלימודים בחיוך וחברה לתואר ראשון המל"ג רושמת בפיה את הסבר .5
שעברה אליו ממכון לדר. תכית זו פועלת במתכות של יומיים בשבוע בקמפוס ועוד יום 

 לימודים מקוון מכח אישור שתה המל"ג בזמו למכון לדר.
  
  
  

  ישלח עדכון בושא. ות. אם יחולו שיויים בוסח ההחלטמל"גטעון אישור הההחלטות *וסח 

  

  בברכה,                                                         
                                                                    

  יאיר הראל                                                               
 ורישוי אכיפה, ממוה תחום בקרה                                                                                                   

  
  

  העתק: 
  סמכ"ל לעייים אקדמיים ומזכיר מל"ג -גב' מיכל וימן 

  ממוה תחום רוח וחברה באגף האקדמי –גב' בתיה הקלמן 
  מהל פרויקט המח"רים מל"ג/ות"ת –מר רביד עומסי 

  תחום בקרה, אכיפה ורישוי באגף האקדמימרכזת ב –גב' ועה זמר 
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 האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

  

  

   
  

  ז"תשע כ"ח אייר  
  2017 מאי 24 

  לכבוד
  שוש ארדפרופ' 
  נשיאה

  המכללה האקדמית אחוה
  
  

  שלו� רב,
  

 הנדו�: פתיחת תכניות השלמה לתואר ראשו� "בוגר בהוראה" לחרדי� ללא אישור במכללה האקדמית אחוה

  
 �  החליטה המועצה להשכלה גבוהה כדלקמ#*: 23.5.2017אני מבקשת להביא לידיעת� כי בישיבתה ביו

  

בנושא פתיחת  4.4.2017בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיו�  23.5.2017בישיבתה ביו�  הדנהמל"ג 
המל"ג, והיא תכניות השלמה לתואר ראשו� "בוגר בהוראה" לחרדי� במכללה האקדמית אחוה ללא אישור 

 כלהל�: חליטהמ

לראות בחומרה את פתיחת תכניות השלמה לתואר ראשו� "בוגר בהוראה" לחרדי� בעלי תעודת   "מורה     .1
מוסמ# להוראה" במכללה האקדמית אחוה ללא אישור, בניגוד להחלטות המל"ג בנוגע לפתיחת תכניות 

  בהפרדה מגדרית לסטודנטי� חרדי�.

אחוה תחדל לאלתר מרישו� סטודנטי� חדשי� לכלל התכניות אשר נפתחו ללא המכללה האקדמית     .2
  אישור המל"ג.

מחליטה להטיל סנקציה על  המל"גנוכח העובדה כי אי� זו הפרה ראשונה של המכללה האקדמית אחוה,   .3
מהשתתפות ות"ת בגי� הסטודנטי�  5%להפחית מתקציב המוסד בתשע"ז לבקש מות"ת המוסד ו

פתחו ללא אישור, לרבות סטודנטי� שסיימו את לימודיה� ומחזורי לימוד שטר� סיימו את בתכניות שנ
  לימודיה�. 

  

  
  ישלח עדכו# בנושא. ה. א� יחולו שינויי� בנוסח ההחלטמל"גטעו# אישור ה ההחלטה*נוסח 

 
 

 בברכה,
 
 

 נועה זמר
 מרכזת בתחו� בקרה, אכיפה ורישוי

  
 העתק:

ממונה בקרה, אכיפה ורישוי במל"ג )מר יאיר הראל   
האקדמי באג* וחברה רוח תחו� ממונה – הקלמ# בתיה' גב  
ת"ות/ג"מל רי�"המח פרויקט מנהל – עומסי רביד מר  
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מזכירות מל"גהאגף האקדמי, 

  

  

  
  "ז אב תשע"זי
  2017אוגוסט  09

  לכבוד
  יחזקאל טלרסור פרופ
  שיא

  המכללה האקדמית לחיוך גורדון חיפה
  

  שלום רב,
  

 חיוך מערכות וארגון ליהול בחוג שי תוארבהפרדה מגדרית ל תכית לימודיםקיום  הדון:
שילוב בושא  3.3.2015, ביגוד להחלטת מל"ג מיום גורדוןע"ש  לחיוך האקדמית מכללהב

  האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה

  ן*:החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהל 8.8.2017אי מבקשת להביא לידיעתך כי בישיבתה ביום 

  

בהמלצת ועדת המשה לפיקוח ואכיפה  8.8.2017המועצה להשכלה גבוהה דה בישיבתה ביום 
 וארגון ליהול בחוג שי תוארל מגדרית בהפרדה לימודים תכית קיוםבושא  20.6.2017מיום 

בושא  3.3.2015ביגוד להחלטת מל"ג מיום ש גורדון "ע לחיוך האקדמית במכללה חיוך מערכות
  והיא מחליטה כלהלן: האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוההשילוב 

מקיימת תכית ש גורדון "ע לחיוך האקדמית מכללההמל"ג רואה בחומרה את העובדה כי ה .1
 .שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוההלימודים ביגוד להחלטות המל"ג בושא 

 פרדה מגדרית.על המכללה לחדול מידית מקיום תכית לימודים לתואר שי בה .2
המכללה מתבקשת לאפשר לסטודטים שהחלו ללמוד בתכית בהפרדה מגדרית, להשתלב  .3

בתכית הרגילה במכללה לתואר שי ביהול וארגון מערכות חיוך. מובן כי במידה שיהיו 
סטודטים אשר לא יהיו מעוייים להשתלב בתכית הרגילה, על המכללה להחזיר להם את 

  על ידם. שכר הלימוד ששולם
שילוב האוכלוסייה בושא  3.3.2015המל"ג חוזרת ומדגישה כי על פי החלטת מל"ג מיום  .4

בהפרדה לא תאושרה פתיחת תכיות לתארים מתקדמים , החרדית בהשכלה הגבוהה
 מגדרית לאוכלוסייה החרדית.

למרות שמדובר בהפרה ראשוה של המכללה הדוה במל"ג, מדובר בהפרה חמורה ולכן,  .5
המל"ג מחליטה להטיל סקציה על המוסד ולא לאפשר פתיחת תכיות חדשות לחרדים 

 בשה"ל תשע"ח.
 
  .ה ישלח עדכון בושא. אם יחולו שיויים בוסח ההחלטמל"גטעון אישור הההחלטה *וסח 

 בברכה

 ועה זמר
 מרכזת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי

 
 העתקים:

ממוה בקרה, אכיפה ורישוי במל"ג -מר יאיר הראל   
רה ורוח באגף האקדמיממוה תחום חב -גב' בתיה הקלמן   
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האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

  

  

  
  

  "ז סיון, תשע"חט
  2018מאי,  30

  
  לכבוד

  מרים פאוסטפרופסור 
  רקטור

  אויברסיטת בר אילן
  

  שלום רב,
 

  018.25.92מיום  החלטת המועצה להשכלה גבוהה הדון:

בדבר מדייותה בושא הרחבת הגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים קבעה,  2017מחודש מאי  החלטת המל"ג
בין היתר, כי המל"ג תעמיק את פעילות הפיקוח על המסגרות בהן מתקיימים לימודים אקדמיים לחרדים. מאז 

ודים לחרדים קבלת ההחלטה עשו מספר פעולות על מת לוודא כי המוסדות שקיבלו אישור לקיים תכיות לימ

  .עומדים בהחלטות המל"ג והחיותיה בושא זה, לרבות פייה למוסדות לקבלת דיווח שתי וביקורים במוסדות
  *:החלטתה, ולהלן וועדה לפיקוח ואכיפהמועצה להשכלה גבוהה בהמלצתה של הדה ה 29.5.18ביום ג' 

  
בהמלצות ועדת המשה לפיקוח ואכיפה מיום  29.5.2018 דה בישיבתה ביום המועצה להשכלה גבוהה

בושא הרחבת הגישות  2017"ג מחודש מאי המלעמידת אויברסיטת בר אילן בהחלטת  בעיין  24.4.2018
 םלבוש שאיל בוגע החיותשימוש בב ושגע המוסדת ועודכה בחריג מועצהשל ההשכלה הגבוהה לחרדים. ה

בקה אחד עם מדייות המל"ג, הפרדה בשטחים הציבוריים במח"ר (כיסות פרדות לשים ולגברים,  ליםעו
הפרדה במסדרון הראשי ובחדר הספרייה), בהליכי בירור ו/או סקציות שעשו אל מול סטודטים אשר לא 

   .ותתיקן את החריג וסד אשרעמדו בתקון הלבוש ובתגובת המ
, ולאור העובדה שהמוסד הוגעת לתכיות לאוכלוסייה החרדיתמאחר שמדובר בחריגה ראשוה של המוסד 

תיקן את הליקוי שמצא, תימע המל"ג בעת הזו מקיטת פעולות כלשהן כגד המוסד. יחד עם זאת, המל"ג 
  ריגה וספת בעתיד.רושמת לפיה חריגה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של ח

  
  ישלח עדכון בושא. החלטותה. אם יחולו שיויים בוסח המל"גטעון אישור  ותההמלצ*וסח 

  
  בברכה,

                                                                    

  יאיר הראל                                                               
 ורישוי , אכיפהממוה תחום בקרה                                                                                                   
  המועצה להשכלה גבוהה                                                                                   

 העתק:
בקרה, אכיפה ורישוי במל"ג מרכזת בתחום – גב' דיראן שלאבה  
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האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

  

  

  
  

  "ז סיון, תשע"חט
  2018מאי,  30

  
  לכבוד

  גליה צברפרופסור 
  שיאה

  המרכז האקדמי רופין
  

  שלום רב,
 

 29.5.2018החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  הדון:
  

בדבר מדייותה בושא הרחבת הגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים קבעה,  2017מחודש מאי  החלטת המל"ג
בין היתר, כי המל"ג תעמיק את פעילות הפיקוח על המסגרות בהן מתקיימים לימודים אקדמיים לחרדים. מאז 

ודים לחרדים קבלת ההחלטה עשו מספר פעולות על מת לוודא כי המוסדות שקיבלו אישור לקיים תכיות לימ

  .עומדים בהחלטות המל"ג והחיותיה בושא זה, לרבות פייה למוסדות לקבלת דיווח שתי וביקורים במוסדות
  *:החלטתה, ולהלן וועדה לפיקוח ואכיפהמועצה להשכלה גבוהה בהמלצתה של הדה ה 29.5.18ביום ג' 

  
בהמלצות ועדת המשה לפיקוח ואכיפה מיום  29.5.2018 דה בישיבתה ביום  המועצה להשכלה גבוהה

בושא הרחבת הגישות  2017בעיין עמידת המרכז האקדמי רופין בהחלטת המל"ג מחודש מאי  24.4.2018
  של ההשכלה הגבוהה לחרדים. 

 המועצה עודכה בחריגת המוסד שגעה לשימוש בהחיות בוגע ללבוש שאים עולים בקה אחד עם מדייות
  המל"ג ובתגובת המוסד אשר תיקן את החריגה. 

, ולאור העובדה שהמוסד הוגעת לתכיות לאוכלוסייה החרדיתמאחר שמדובר בחריגה ראשוה של המוסד 
תיקן את הליקוי שמצא, תימע המל"ג בעת הזו מקיטת פעולות כלשהן כגד המוסד. יחד עם זאת, המל"ג 

  חשבון במקרה של חריגה וספת בעתיד. רושמת לפיה חריגה זו והיא תילקח ב
  

  *וסח ההמלצות טעון אישור המל"ג. אם יחולו שיויים בוסח ההחלטות ישלח עדכון בושא.

  
  

  בברכה,
                                                                    

  יאיר הראל                                                               
 ורישוי , אכיפהממוה תחום בקרה                                                                                                   
  המועצה להשכלה גבוהה                                                                                   

 העתק:
בקרה, אכיפה ורישוי במל"ג מרכזת בתחום – גב' דיראן שלאבה  
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האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

  

  

  
  

  "ז סיון, תשע"חט
  2018מאי,  30

  
  לכבוד

  חורין-פרופסור משה בן
  האקדמית אווראש הקריה 

  
  שלום רב,

 
 29.5.2018החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  הדון:

  
בדבר מדייותה בושא הרחבת הגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים קבעה,  2017מחודש מאי  החלטת המל"ג

בין היתר, כי המל"ג תעמיק את פעילות הפיקוח על המסגרות בהן מתקיימים לימודים אקדמיים לחרדים. מאז 
ודים לחרדים קבלת ההחלטה עשו מספר פעולות על מת לוודא כי המוסדות שקיבלו אישור לקיים תכיות לימ

  .עומדים בהחלטות המל"ג והחיותיה בושא זה, לרבות פייה למוסדות לקבלת דיווח שתי וביקורים במוסדות
  *:החלטתהוועדה לפיקוח ואכיפה, ולהלן מועצה להשכלה גבוהה בהמלצתה של הדה ה 29.5.18ביום ג' 

  
בהמלצות ועדת המשה לפיקוח ואכיפה מיום  29.5.2018 דה בישיבתה ביום  המועצה להשכלה גבוהה

בושא הרחבת הגישות  2017בהחלטת המל"ג מחודש מאי  בעיין עמידת הקריה האקדמית אוו 24.4.2018
  של ההשכלה הגבוהה לחרדים. 

(ימים פרדים לשים ולגברים  הפרדה בשטחים הציבוריים במח"רב ושגע המוסדת ועודכה בחריג מועצהה
שימוש בשילוט מפלה התלוי ברחבי הקמפוס ובתגובת המוסד אשר תיקן את , בכיסה לביין ולספרייה)

  . ותהחריג
בחריגה שייה של המוסד הוגעת לתכיות לאוכלוסייה החרדית ולאור העובדה שהמוסד תיקן  על אף שמדובר

, תימע ועדת המשה בעת הזו מקיטת פעולות כלשהן ל התיקוןו באופן מלא והצהיר עשמצא יםאת הליקוי
כגד המוסד. יחד עם זאת, ועדת המשה רושמת לפיה חריגה זו ובמידה ותימצא חריגה וספת הוגעת 
  לתכיות לאוכלוסייה החרדית תשקול ועדת המשה לפיקוח ואכיפה הפסקת רישום סטודטים לתכיות אלה.

  
  *וסח ההמלצות טעון אישור המל"ג. אם יחולו שיויים בוסח ההחלטות ישלח עדכון בושא.

  

  בברכה,
                                                                    

  יאיר הראל                                                               
 ורישוי , אכיפהממוה תחום בקרה                                                                                                   
  המועצה להשכלה גבוהה                                                                                   

 העתק:
בקרה, אכיפה ורישוי במל"ג מרכזת בתחום – גב' דיראן שלאבה  
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האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

  

  

  
  

  "ז סיון, תשע"חט
  2018מאי,  30

  
  לכבוד

  רוזה אזהריפרופסור 
  שיאה

  עזריאלי המכללה האקדמית להדסה ירושלים
  

  שלום רב,
 

  29.5.2018החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  הדון:

בדבר מדייותה בושא הרחבת הגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים קבעה,  2017מחודש מאי  החלטת המל"ג
בין היתר, כי המל"ג תעמיק את פעילות הפיקוח על המסגרות בהן מתקיימים לימודים אקדמיים לחרדים. מאז 

ודים לחרדים קבלת ההחלטה עשו מספר פעולות על מת לוודא כי המוסדות שקיבלו אישור לקיים תכיות לימ

  .עומדים בהחלטות המל"ג והחיותיה בושא זה, לרבות פייה למוסדות לקבלת דיווח שתי וביקורים במוסדות
  *:החלטתהוועדה לפיקוח ואכיפה, ולהלן מועצה להשכלה גבוהה בהמלצתה של הדה ה 185.92.ביום ג' 

  
בהמלצות ועדת המשה לפיקוח ואכיפה מיום  29.5.2018 דה בישיבתה ביום  המועצה להשכלה גבוהה

 2017בעיין עמידת עזריאלי המכללה האקדמית להדסה ירושלים בהחלטת המל"ג מחודש מאי  24.4.2018
  בושא הרחבת הגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים. 

בקה אחד עם מדייות  עולים םשאיהמועצה עודכה בחריגות המוסד שגעה לשימוש בהחיות בוגע ללבוש 
, בהתערבות של גורמים מחוץ למוסד בטיפול בסטודטים שפעלו ביגוד לתקון ובתגובת המוסד אשר המל"ג

  תיקן את החריגות. 
שמדובר בחריגה שייה של המוסד הוגעת לתכיות לאוכלוסייה החרדית ולאור העובדה שהמוסד תיקן  על אף

, תימע ועדת המשה בעת הזו מקיטת פעולות כלשהן היר על התיקוןו באופן מלא והצשמצא יםאת הליקוי
כגד המוסד. יחד עם זאת, ועדת המשה רושמת לפיה חריגה זו ובמידה ותימצא חריגה וספת הוגעת 
  .לתכיות לאוכלוסייה החרדית תשקול ועדת המשה לפיקוח ואכיפה הפסקת רישום סטודטים לתכיות אלה

  
  עון אישור המל"ג. אם יחולו שיויים בוסח ההחלטות ישלח עדכון בושא.*וסח ההמלצות ט

  בברכה,
                                                                    

  יאיר הראל                                                               
 ורישוי , אכיפהממוה תחום בקרה                                                                                                   
  המועצה להשכלה גבוהה                                                                                   

 העתק:
בקרה, אכיפה ורישוי במל"ג מרכזת בתחום – גב' דיראן שלאבה  
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האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

  

  

  
  

  ' אלול, תשע"חד
  2018אוגוסט,  15

  
  לכבוד

  קת הוכברגפרופסור 
  רקטור

  המרכז האקדמי לב
  

  שלום רב,
 

  20188.14.החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  הדון:

בדבר מדייותה בושא הרחבת הגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים קבעה,  2017מחודש מאי  החלטת המל"ג
בין היתר, כי המל"ג תעמיק את פעילות הפיקוח על המסגרות בהן מתקיימים לימודים אקדמיים לחרדים. מאז 

ודים לחרדים קבלת ההחלטה עשו מספר פעולות על מת לוודא כי המוסדות שקיבלו אישור לקיים תכיות לימ

  .עומדים בהחלטות המל"ג והחיותיה בושא זה, לרבות פייה למוסדות לקבלת דיווח שתי וביקורים במוסדות
  *:החלטתהוועדה לפיקוח ואכיפה, ולהלן מועצה להשכלה גבוהה בהמלצתה של הדה ה 188.14.ביום ג' 

  
מיום ועדת המשה לפיקוח ואכיפה ומחליטה לאמץ את המלצת  14.8.2018המועצה להשכלה גבוהה דה ביום 

הרחבת שתית ל-המדייות הרבבושא עמידת המרכז האקדמי לב בהחלטת המל"ג בושא  26.6.2018
  .2017מחודש מאי  השכלה הגבוההחרדים להגישות של 

בקה אחד עם מדייות  ותעודכה בחריגת המוסד שגעה לשימוש בהחיות בוגע ללבוש שאים עול מועצהה
  את החריגה.מידית ג ובתגובת המוסד אשר תיקן המל"

על אף שמדובר בחריגה שייה של המוסד הוגעת לתכיות לאוכלוסייה החרדית ולאור העובדה שהמוסד תיקן 
מקיטת פעולות כלשהן כגד  להימע המל"ג החליטהאת הליקויים שמצאו באופן מלא והצהיר על התיקון, 

ת לפיה חריגה זו ובמידה ותימצא חריגה וספת הוגעת לתכיות רושמ המל"גהמוסד. יחד עם זאת, 
  הפסקת רישום סטודטים לתכיות אלה. המל"גלאוכלוסייה החרדית תשקול 

  
  עון אישור המל"ג. אם יחולו שיויים בוסח ההחלטות ישלח עדכון בושא.*וסח ההמלצות ט

  בברכה,
                                                                    

  יאיר הראל                                                               
 ורישוי , אכיפהממוה תחום בקרה                                                                                                   
  המועצה להשכלה גבוהה                                                                                   

 העתק:
בקרה, אכיפה ורישוי במל"ג מרכזת בתחום – גב' דיראן שלאבה  
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