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המכינה החרדית לגברים
מעיין שחף ויהודה מורגנשטרן

ימיםאלומדינתישראלמבקשתלתקצבתהליכיםשיסייעובשילובהאוכלוסייההחרדיתבשוקהעבודה.ב

המאפיינים אולם במשק. הנדרשים במקצועות אלה למוחות זקוקה המפותחת הישראלית הכלכלה

הייחודייםשלהסטודנטיםהחרדיםמקשיםעליהםלחדורלמקצועותהנדרשים,והםמותיריםלרובם

לנטרל הוא הייחודית החרדית המכינה של תפקידה עסקים. ומנהל כמשפטים אחרים בתארים הבחירה את

למקצועות מקפצה להם ולשמש החרדים בסטודנטים הטמון הפוטנציאל מלוא את למצות אלה, קשיים

הנדרשיםבאמתבמשקהישראלי.

נקודת המוצא – פערים גדולים

מערכת הנגשת היא מטרתן השישים. משנות החל בישראל פועלות הקדם-אקדמיות המכינות
כוונה מתוך אקדמי, לתואר מספקת אינה שלהם הבגרות שתעודת לצעירים הגבוהה ההשכלה

לאפשרלהםשילובמיטביבשוקהעבודה.
הם לאקדמיה. כניסה כרטיס לרכוש כדי למכינה מגיעים בישראל המכינות תלמידי רוב
אינםזקוקיםלהכשרהמשמעותיתאלארקלשיפורתעודתהבגרותשלהם.לרובםשליטהסבירה
באנגליתמעצםנוכחותםבמדינהמודרניתומערבית,שכןאנגליתהיאחלקאינטגרלימסביבתם.
תרבות מדיה, מאמצעי נרכשה בשפה שליטתם הספר, בבית שלמדו הבסיסית לאנגלית פרט

וטכנולוגיההמבוססיםעלאנגלית.עלכן,השפעתהסביבההייתהלהםלמכינה.
לכלאותםבוגרימערכתהחינוךהממלכתית)כוללהמגזרהערבי(והממלכתית-דתיתקיימת
כי לזכור חשוב יותר. גבוהה רמה אף ולרובם בסיסית, ברמה מתמטיקה ידיעת יש הפחות לכל
צעירים אותם אינם הערבית, החינוך במערכת בעיקר נספר, מבית מוקדם בשלב שנשרו ילדים
הלומדים אצל קיים כבר יציב מתמטי שבסיס מכיוון אקדמית. השכלה לרכוש המבקשים
להשלמת מהירה בהתקדמות מתמקד זו במסגרת המתמטיקה בתחום המאמץ עיקר במכינות,

5-3יחידות,כלתלמידבהתאםליכולתוובהתאםלחוגשאליוהואמעונייןלהגיע.
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השליטה ולכולם לפחות, אחד פסיכומטרי מבחן עברו כבר המכינה מתלמידי חלק בנוסף,
הנדרשתבמיומנויותמחשב.

נדרשים רובם בסיסית. אנגלית ידיעת ללא למכינה מגיעים החרדים הסטודנטים לעומתם,
להתחילמרמתה-ABC,מיעוטםמכירמיליםספורות.בדומהלמצבבאנגלית,הצעיריםהחרדים
החשבון לימודי התיכון. מסיימי גילם לבני ביחס במתמטיקה עצום פער עם למכינה מגיעים
השברים, רמת את עוברים לא התלמידים רוב ו'-ז', בכיתה נפסקים החרדית החינוך במערכת
מיעוטםשולטבחישובאחוזים.זאתועוד:לחלקמבוגרימערךהחינוךהחרדיקושיעצוםבהבעה

בכתב,לחלקםליקוייםבכתיבהבעברית.
שתי בעצם מהווים למכינות המגיעים חרדים וצעירים ה'רגילים' המכינות תלמידי כן, אם
בהיבטים נגענו בטרם עוד זאת נפרדים. וצרכים דרישות בעלות לחלוטין שונות אוכלוסיות
החרדי העולם בין העצום המרחק את המבטאים בהמשך( נעסוק )שבהם והדתיים החברתיים

לביןהאקדמיה.
לאחיו הנדרשת מההכנה לחלוטין שונה ממוצע חילוני ללמיד הנדרשת ההכנה כי ברור לכן
משמעותית להכשרה זקוקים החרדים המכינה תלמידי האוכלוסייה, מכלל בשונה החרדי.
רב מאמץ הדורשת ואיטית קשה מלאכה זוהי היסודות. ברמת אינטנסיווית פערים ולסגירת
החרדית שהמכינה העובדה בעצם בעייתיות אפוא יש המוסדות. מצד והן התלמידים מצד הן

הקיימתבנויהעל-פימודלהמכינההחילונית.

מתוךהבנהכיהבדלים ברמת ההשכלה באים בשוק העבודה לידי ביטוי בפערים בשכר 
ובמתן לתואר ללימודים הכניסה טרם קו' ב'יישור הצורך מובן המשרות, ובאיכות 
החרדית הקהילה הקיים. הפוטנציאל את הממצה השכלה לרכישת שווה הזדמנות
מסוגלתוצריכהלספקאתהרופאים,מהנדסים,כלכלניםופסיכולוגיםשלהדורהבא.
בשוק ישתלבו החרדים האקדמאים כאשר רק יגיע החרדים של ונכון אמתי שילוב

העבודהכשוויםביןשווים.

המכינה האופטימלית

מינימלי רקע חסרי הם מקרבה הבאים ייחודיים מאפיינים החרדית 'לאוכלוסייה
)נשים(, פורמלית הכרה ללא אך נרחב לימודי רקע בעלי )גברים(, כלליים בלימודים
אחוזגבוהשלתלמידיםנשואיםוהוריםלילדים,רקעסוציו-אקונומינמוךמאוד,צורך

בתשתיותנפרדותלגבריםולנשיםועוד.
כתוצאהמכך,נדרשתהתייחסותייחודיתלאוכלוסייהזו,השונהמזוהניתנתלאוכלוסייה
הכללית,בעודכיוםהיחסלאוכלוסיותאלודומה.ישלהכירבצורךבמכינהדיפרנציאלית
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החרדי לסטודנט ולימודית מנהלתית מבחינה מותאמת מערכת ולייצר זו לאוכלוסייה
זו, לאוכלוסייה הנדרשות ההתאמות שייעשו ברגע ייחודית. סיוע מעטפת ולהגדיר

ההשתלבותתלךותגדל'.
מפורטות המלצות פרק הקדם-אקדמיות, המכינות פעילות לבחינת הוועדה )המלצות

20ו'( סעיף
מתאימה מעטפת הכוללת לחרדים, ייחודית מכינה לייסד בצורך הכיר אריאב ועדת דוח
מנגנון של נכון בעיצוב נתעמק ובעקבותיו זה, בדוח נעסוק החרדים. הקמפוסים בתוך שתופעל
המכינההחרדיתעלכלמרכיביהובהםמעטפתמותאמתלצורכיהתלמידיםהחרדיםולקשייהם.
העולות מהבעיות אחת לכל מענה לתת היא כאן המוצע החרדית המכינה מודל של מטרתו
וכדי הנשירה, שיעור לצמצום במקביל המכינה רמת שיפור לשם באקדמיה. חרדים משילוב
להעלותאתרמתהקושיבמכינהלצדהרחבתמספרהסטודנטיםהחרדים,ישלשמורעלהאיזון

הנכוןשקייםביןמרכיביהמכינה.
כך פיילוט. במסגרת כל קודם האופטימלית המכינה מודל את להפעיל היא המלצתנו לכן
להחילו מכן לאחר ורק אמת בזמן המודל את ולהתאים לפתח מקרוב, עין לפקוח יהיה ניתן
מוסדות לכל כניסה כרטיס תהווה המכינה סיום תעודת כי ממליצים אנו לכך, בנוסף בשטח.
ותעודד להם המתאימים לתארים הסטודנטים הקצאת תאפשר כלל-אקדמית מכינה הלימוד.

תחרותבריאהביןהמכינות.

מרכיבי המכינה

 הקבצות	

עקרון בין לשלב הנכונה הדרך מהי – פשוטה לא מעלהשאלה המכינות, ככל החרדית, המכינה
לפי )דיפרנציאציה ייעודי במרכיב צורך קיים גיסא, מחד ההומוגניות? עקרון לבין הייעודיות
ילמדאתאותהרמתהמתמטיקההנדרשת לעתיד כיווןשאיןסיבהשמשפטן שִיילמדו(, תארים
כך כל רחב פער לסגור יש שבו במצב כי מסכימים חינוך מומחי גיסא, מאידך לעתיד. מכלכלן
של הימצאותם כי ברור להצלחה. הכרחי תנאי הן רמה מבחינת הומוגניות כיתות אחת, בשנה
שניסטודנטיםבעלירמותשונותבאנגליתובמתמטיקהבאותהכיתהתפגעמשמעותיתבמימוש

הפוטנציאלשלשניהם.
לרמתו יותאם סטודנט כל בהקבצות. שימוש היא העקרונות שני את לשלב הנכונה הדרך
)ממדהרמה(ובנוסףתיסלללוהדרךלתוארהמתאיםלו)ממדהתחום(.סטודנטשיבקשלהתקבל
למדעיהמחשביידרשלהיותבהקבצההעליונה,וסטודנטשיבקשלהתקבללמשפטיםלאיצטרך
להתאים צריכה בתואר שבחירתם כמובן מתמטיקה. של מאוד גבוהה רמה עם להתמודד

להישגיהםבמכינה.
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אולםחלוקהלהקבצותאינהכלכליתולכןמיושמתרקבאופןחלקי.כאשרמחזוריהמכינה
הקבצות פתיחת לגברים, נשים בין הפרדה נדרשת ובנוסף הכללי, לציבור יחסית מצומצמים

אחדותמשמעותההכבדהניכרתבהוצאות.
לפיכךישלנטרלמרכיבכלכליזהולתמרץאתהמוסדותלפתוחמראשמספרהקבצותלגברים
למודל כיתה' 'ֶּפר תקצוב של מרכיב הכנסת הוא אפשרי פתרון ובמתמטיקה. באנגלית ולנשים
לכל 3-2הקבצות כברבתחילתהשנה לפתוח ישתלם למוסד כך התקציבישלהמכינההחרדית.

מקצוע,גםאםישנםעשרהתלמידיםבלבדבכלהקבצה.
הפוטנציאל במיצוי הטמון האתגר עם בהתמודדות קריטית חשיבות להקבצות להערכתנו,

והקצאהנכונהשלתלמידיםלתארים.

	  לימודי אנגלית 

קורסי ברוב החובה ספרי באנגלית. בצורך הסטודנטים ייתקלו לתואר הראשונה בשנה כבר
ובמאמרים לימוד בחומר ייתקלו הם התואר בהמשך לעברית. מתורגמים אינם המבואות
אקדמייםבאנגלית.בתוםלימודיהם,השליטהבשפההאנגליתתהיהתנאינדרשבקורותהחיים
למשרותרבות,בוודאילנחשבותשבהן.לכןאיןעורריןעלהצורךבהטמעתהשפהברמהגבוהה

ובצורהמהירה,איכותיתומלאהכברבשלבהמכינה.
קביעת לשם הראשון, בשיעור כבר רמה במבחן להתחיל צריכים במכינה אנגלית לימודי
הקבצות לשתי הכיתה את לחלק יש המבחן תוצאות לאור הסטודנטים. של ההתחלתית הרמה

לפחות,מפנישבתחוםלימודיהשפהכיתותהומוגניותהןתנאיהכרחילהתקדמותאמתית.
האנגלית שפת בהנחלת הגופים כל נכשלו השונים, במוסדות הרבים הניסיונות למרות
לסטודנטיםבמכינהואףבמהלךהתואר.גםהמכינהלמהנדסיםומכינתהטכניוןלאהביאואת
שלמוסדות היא לכך הסיבה החילונים. חבריהם לרמת ערך שוות לרמה החרדים הסטודנטים

פשוטאיןאתהכליםהנכוניםללימודאנגליתבסיסית.
אנגלית לימודי של אפשרית בלתי הכמעט במשימה כה עד שהצליחו היחידים הגופים
לחרדיםשוכניםמחוץלאקדמיה–אלוהםגופילימודיהשפותהפרטיים.הגופיםהפרטייםהם
היחידיםשיודעיםלהביאמבוגריםמרמתה-ABCלרמההנדרשתבאקדמיה.הםמנוסיםבאבחון
וקצבההתקדמות רמתםההתחלתית על-פי וקידומם שלהתלמידים שלמצבם ומתמשך מדויק
ניתןלהיעזר ישהכליםהנכוניםהדרושיםלמשימה. לגופיםהפרטיים כי כן, נראה,אם האישי.
שהמורה הוא שנדרש כל המוסד. של הדוק אקדמי פיקוח תחת הקמפוס בתוך ביכולותיהם
לאנגליתיעמודבסטנדרטיםשלמוריהמכינהשקבעהמל"ג.הואיהיהכפוףלמנהלהאקדמישל
ויעבוד ויפקחמקרובעלביצועתוכניתהלימוד.הגוףהפרטייעסיקאתהמורה המכינהשיאשר
כן כמו המוסד. בתוך כמובן יתנהלו שהשיעורים בות"ת. שינוסח חוזה במסגרת המכינה מול

חשובלצייןכיהעלויותבמקרהזהאינןבהכרחגבוהותיותרמהעסקהישירהשלהמורה.
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המילים. אוצר והגדלת עצמאית בקריאה הוא העבודה עיקר הבסיסי, השלב לאחרהשלמת
שניםשללימודעצמיבמסגרתהישיבהמקנותלסטודנטיםהחרדיםיתרוןברורבתחוםהלימוד
העצמאי.לכןהתמקדותבנקודהזועשויהלשפראתביצועיהםמשמעותית.לשםכךנדרשתחובת
קריאהשבועיתשתקבעחלקסבירמהציון,עםאפשרותלהטילחובהלהגישדוחקריאהבאנגלית
במהלךהסמסטרהשלישי,רמתהטקסטיםואורכםיותאמולרמתהתלמידים.בנוסף,קייםצורך
בספרייהרחבהבאנגלית,הכוללתגםחומריםחרדייםוחלקהטקסטיםאקדמייםברמותשונות.
לתואר בהתאם תלמיד כל ייעודיות, בכיתות מקצועית אנגלית ללמד מומלץ השלישי בסמסטר

שלו.
עלכלהעוסקיםבענףלזכורתמידכיפעריםביןחרדיםלחילוניםבאנגליתיבואולידיביטוי
בתלושהשכר.שליטהבאנגליתנמניתביןהכישוריםהנדרשיםבשוקהעבודההישראליהנוכחי,
למצב פתרון למצוא הרלוונטיים הגורמים באחריות לשנה. משנה יותר הכרחית הופכת והיא

הבעייתי,בטרםפעריםבשפההופכיםלפעריםבשכרולתקרתזכוכית.

   לימודי מתמטיקה 	

במדעים תואר בין המסורתית החלוקה את כלל בדרך שקובעות אלו הן המתמטיות היכולות
המדעים תלמידי התארים. שאר לבין וכו'( כלכלה מידע, מערכות המחשב, )מדעי המדויקים
המדויקיםנתקליםכברבסמסטרא'בקורסחדו"א/אינפי,וקורסיםמבוססימתמטיקהנמשכים

עדלשנההאחרונה.
קורסי לעבור התלמידים נדרשים סוציאלית ועבודה כפסיכולוגיה בתארים גם אולם
סטטיסטיקהוהסתברות.לפיכךכלסטודנטזקוקלמיצויהפוטנציאלהאישיבמתמטיקה,בעוד
הבסיסהמתמטישִאתוהלומדהחרדימגיעלמכינהרעועוחסר.הקושילהתגברעלהפערהרחב
בשנהאחתעלידילימודמהירואינטנסיוויהואמהגורמיםהעיקרייםלנשירהשלתלמידיםאלה.
לאורכלזאת,ישחשיבותרבהלניהולנכוןשלהקורסושלהמעטפתהאקדמיתסביבו.מבחן
רמהשבועייםלכלהיותרמפתיחתהמכינה)אחרימספרשיעוריבסיס(הואהכרחי.איןלדחותו
את לחלק יש המבחן לאחר הממד. בחינת לבין בינו זיקה ליצור או הראשון הסמסטר לתום
ההתקדמות שדרך מפני במתמטיקה, להקבצות רבה חשיבות יש הקבצות. ל-3-2 התלמידים
הנכונה–מהירהאךמביאהבה-בעתלהפנמהאמתיתשלהחומר–דורשתהומוגניותבכיתה.

ובביתלכלאורך ועלמקסימוםהשקעהבכיתה נוכחות יסייעלשמירהעל בוחןשבועיקבוע
והחשוב העיקרי תפקידו אולם הקבצות. בין מעבר תאפשר השבועית המדידה כמו-כן השנה.
ביותרשלהבוחןהשבועיהואשמירתהאצבעעלהדופק.זאתמכיווןשבקצבלימודאינטנסיווי
במסגרתשבהמדובר,מספיקשבועאחדשבוהתלמידנשארמאחורבחומרוסיכוייולנשורעולים

משמעותית.
פרטלשיעוריהלימודהרגילים,מוצעלקייםתגבורקבוע–שעותקבועותבשבועשבהןיעסקו
וביניהםיסתובבמתרגלמסייע. התלמידיםבתרגולעצמאי,הכנתשיעוריביתוהכנהלמבחנים,
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גם נהוגה היא שם, רק לא אך הפרטיים, הלימוד ממכוני בחלק כיום נהוגה זו חדשנית שיטה
13.שעותהתגבור בישיבה–שמהשם'שואלומשיב'–והסטודנטיםהחרדיםמורגליםבהמגיל

אינןמוגבלותלמתמטיקהבלבד)ראופירוטנוסףבנושאזהבסעיףמעטפתאקדמית(.
להערכתגורמיםמוסמכים,שנהאינטנסיוויתבתשלושהסמסטרים,שבהילמדומתמטיקה
4-3פעמיםבשבוע,8-6שעותשבועיותבמשך40שבועותלימודסךהכול,תביאאתכלהסטודנטים
לרמההנדרשת.במקביללהעלאתהרמהוהקושי,ישלעשותשימושבכליםתומכיםמתוךהמעטפת
המוצעת,כדילשמרשיעורינשירהנמוכיםולמצותאתהפוטנציאלהטמוןבסטודנטיםהחרדים.

   כתיבה מדעית 	

פשוטה: לכך הסיבה חרדים. סטודנטים בקרב בכתב בהבעה קשיים על מדווחים הוראה אנשי
סטודנטיםחרדיםמעולםלאנדרשולעסוקבכתיבהובחיבורבמהלךלימודיהםבישיבה.כמו-כן

לסטודנטיםרביםעבריתאינהשפתאם,והםלמדוכלחייהםביידיש.
באופןכללי,ניתןלומרכיישאצלםליקוייםרביםבכתיבהעברית.לכןנדרש'יישורקו'כבר
בהתחלה,ולאחרמכןהכנהליכולתגבוההשלהבעהבכתב,כנדרשמשארהסטודנטיםבישראל.
עזר שיעורי להקבצות. בחלוקה צורך אין כאן אך רמה, במבחן תתחיל מדעית כתיבה גם
מהמעטפת כחלק הראשון מהסמסטר החל הרמה( מבחן פי )על להם שיזדקקו לאלו יינתנו
האקדמית.המטרההיאשבתוםהמכינהכלהתלמידיםיוכלולנסחעבודהקצרהבצורהסדורה,

בהירהוקוהרנטיתוללאליקוייםבכתיבה.

   מחשבים	

תפוצתםשלמחשביםבמגזרהחרדיעלתהמשמעותיתבשניםהאחרונות.כפועליוצא,כמעטכל
כי לציין חשוב באינטרנט. בגלישה ומנוסים לתפעלמחשב יודעים לאקדמיה שמגיעים החרדים
לצעירחרדישהחליטלצאתללמודלאאמורהלהיותהתנגדותדתיתלתפעולמחשב.באחריותה

שלהמכינהלהכירלהםאתשימושיושלהמחשבככליעבודהבאקדמיהובשוקהעבודה.
הגשת בוורד, כתובות עבודות הכנת אופיס. יישומי להיות צריך זה בקורס העיקרי הנושא
תרגיליםנומרייםבאקסלוכתיבתמצגותבפאוארפוינטמהוויםהכשרהמעשיתורבתערך.אין
לה. ומחוצה באקדמיה הבאות בשנים הסטודנטים את ישמש מהקורס הלימוד חומר כי ספק
מעברלכךאפשרלתתלקורספןייעודיבסמסטרהשלישי.ניתןלערוךהיכרותעםמערכותהמידע

השונותשישמשואתהסטודנטיםבמהלךהתואר,כלאחדבהתאםלתוארו.

סדנת הכנה לאקדמיה - פתרון אפשרי לבעיית הייעוץ וההכוונה

מגיע החרדי שהצעיר העובדה היא אקדמיים מלימודים לנשירה העיקריות מהסיבות אחת
לאקדמיהללאמידערלוונטיעלהמסלולהארוךשהואמבקשלעבור.רובהצעיריםהאלהמגיעים
להחלטהללמודופשוטמתייצביםבמעמדההרשמה,כאשרכלהמידעשבידםמבוססעלשמועות
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אך החרדים, לסטודנטים ובהכוונה בייעוץ הצורך על נכתבו רבות מילים מקרובים. והמלצות
רוצהלהרתיעאתהסטודנטיםמלהיכנס לא )הריאףאחד העניינים ניגוד ובעיית מנגנון היעדר

לאקדמיה(מנעואתמתןהפתרוןהמתאים.
פתיחת טרם דו-יומית, סדנה – לאקדמיה הכנה סדנת מיסוד הוא לבעיה אפשרי פתרון
הלימודים,שתפרוסבפניהסטודנטיםלעתידאתכלהמידעהרלוונטיהדרושלהם.מידעזהכולל
אתדרישותהמכינהומרכיביה)כפישיוצגובהמשך(,פירוטנושאהמלגות,דרישותסףלתארים

השונים)מכינהופסיכומטרי(והסברקצרעלהפסיכומטרי.
השונים התארים של פירוט כלומר עצמו, לתואר הנוגע מידע להעניק מומלץ כן כמו
באוניברסיטה,כוללהדרישותהאקדמיותוהמנהליותשלהם,פירוטקצרשלמאפייניהקורסים
העיקרייםבתואר,מתןגישהלסילבוסיםשלהקורסיםבתואר)כוללתיאורקורסקצר(.המטרה
היאשהסטודנטיםלעתידֵידעומהנדרשמהםבלימודיםלתואר.לאחרמכןחשובשידעומההוא
של ממוצע ושכר ההשמה אפשרויות הצגת ידי על לעשות אפשר זאת העבודה. בשוק להם נותן

בוגריהתאריםהשונים.
ביוםהשנישלהסדנהכדאילהעבירסמינרבנושאמיומנויותלמידה.חשובלזכורכיהחרדים
עוקבים כיצד ללמד יש היתר בין באקדמיה. הנהוגה מזו לחלוטין שונה לימוד לדרך מורגלים
אחרהחומרבכיתהומסכמיםאותו,מהיחשיבותהתרגולהעצמיואיךלומדיםבבית,מהיהדרך

הנכונהללמודלקראתמבחןועוד.
בפני המידע כל את להניח אלא האקדמי למוסד פתוח יום לשמש הסדנה של מטרתה אין
הסטודנטבאופןאובייקטיווילחלוטין,וזאתעלמנתשידעעםמההואמתעתדלהתמודדבארבעת
להפיקמסמךשיכיל ות"ת( )מטעם הרגולטור פיהבנתנו,באחריות על כן, על השניםהקרובות.

אתכלהמידעהאובייקטיווישיימסרלסטודנטיםולמעשהינחהויתווהאתהסדנה.
מודלתקצובקבועלייעוץוהכוונה:כלסטודנטחרדי פתרוןחלופי,אםכימורכביותר,הוא
שיירשםבמוסדותהלימודיידרשלעבורתהליךייעוץוהכוונהעלידיאחדמגופיהייעוץוההכוונה
שהרגולטוריכירבהם.זהיהיהתנאיהכרחילקבלתמלגה/השתתפותבמכינה.עלהגופיםלהיות
יקבע הייעוץ שיחת של והתוכן האופי את הלימוד. ממוסדות לחלוטין ונפרדים תלויים בלתי
שיעור מהקטנת הכמותית התועלת את לתמחר הוא אחריותו מתחום כן, על מראש. הרגולטור

הנשירהבעקבותהייעוץובהתאםלזאתלתקצבאתגופיהייעוץ'ֶּפרסטודנט'.

מעטפת

דוחועדתאריאבדןבהרחבהבנושאהמעטפתהדרושהלאוכלוסייההחרדית:
'הוועדה ממליצה כי כל מכינה תחויב להפעיל מערך של הכוונה והדרכה ללומדים בה. כיום 
ישנה מעטפת כזאת המוענקת ללומדים במכינות מקרב אוכלוסיית יוצאי אתיופיה... נושא 
נוסף שהוכח כקריטי בקרב אוכלוסיות אלו הוא יצירת קשר אישי בין המכינה ללומד בה. 
לצורך זה, במסגרת מודל התקצוב שתכין הות"ת יובא בחשבון הצורך בקיומה של מעטפת 
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הְכוונה, הדרכה וסיוע ללומדים במכינות והמכינות יתוקצבו בהתאם לכך'. 

)המלצות הועדה לבחינת פעילות המכינות הקדם-אקדמיות, פרק המלצות מפורטות סעיף 18(

לפרויקטהמעטפתהמוצעשלושהרבדים–כלכלי,אקדמיואישי.כלאחדמהרבדיםמשמש
יצמצם המעטפת יישום הראשון, בשלב החרדים. בסטודנטים הטמון הפוטנציאל למיצוי מנוף
אתשיעורהנשירה,מכיווןשרובהסיבותלנשירהקשורותבהיעדרמעטפתמתאימה.בשלבהשני,
הצלחתהפרויקטתורידאתמחסוםהפחדשבפניועומדיםכלאותםצעיריםהמעונייניםברכישת
המשמעותי הקטליזטור תהה המעטפת הצלחת להערכתנו, מהשפעותיה. חוששים אך השכלה

ביותרלשילובחרדיםבהשכלה.
נפרטלהלןאתסוגיה'מעטפות'.

  מעטפת אקדמית	

רובהסטודנטיםבישראלאינםפוניםכלללגיבויאקדמי.אלושכןעושיםזאת,מנצליםרקאחוז
קטןמןהמגיעלהם.מאחרובמקרהשלפנינולמעטפתהאקדמיתחשיבותיתרה,ההסתייעותבה

אינהצריכהלהיותאופציונליתאלאחלקמתוכניתהלימודיםהקבועה.
השכלה. לרכישת התמריצים את ותשפר החרדיות למכינות יוקרה תוסיף אקדמית מעטפת
כמו-כןהתגובותלגיבויהאקדמיהקייםחיוביותמאוד.הןמצמצמותאתממדיהנשירהודוחפות

אתהסטודנטיםלהשקעההנדרשת.
כפישצוין,ישנהחשיבותרבהלתרגולביתישלהחומרהנלמדבכיתה,אךהעובדהשהסטודנטים
ובהתאם זאת, בעקבות אפשרית. בלתי עד לקשה זו הופכתמשימה בעלימשפחות הם החרדים
לעיקרוןהמעטפתהאקדמיתהלא-אופציונלית,ישלקבועתגבורקבוע.ישלעגןבמערכתהמכינה
שעותקבועות,פעםעדפעמייםבשבוע,שבהןיעסקוהסטודנטיםבתרגולעצמאי,בהכנתשיעורי

ביתובהכנהלבחניםומבחניםבכלהמקצועות.מתרגלמסייע'יסתובב'ביניהם.
מטרתושלהתגבורהקבועאינהמסתכמתבנתינתמענהלקשייהלמידהבבית.הדמיוןללימוד
גםלהתגברעלהקושיהטמוןבמעברללימודיםפרונטליים נועד )ראוסעיףמתמטיקה( בישיבה
יגדילמשמעותיתאתהיקף יישוםהתגבורהקבוע אחרישניםשללימודשונה.אנומעריכיםכי

השקעתהסטודנטיםוכךישפראתיכולותיהם.
עלמנתלצמצםאתשיעורהנשירהישצורךגדולבמעקבאישירציף.לשםכךישלקייםאחת
החונכות. וצוות האקדמי הצוות ובהשתתפות האקדמי המנהל בראשות שבועית הערכה לשבוע
ניתן התהליך את לייעל כדי סטודנט. כל של אישי התקדמות דיווח יימסר השבועית בהערכה
לייצרפורמטשלדוחהתקדמותקצר.באופןטבעי,יישוםנוהלזהיביאלהקדשתיותרזמןמצד

המערכתלתלמידיםהמתקשים,אלושהםבעליפוטנציאלנשירה.
בהתאםלמדווח,באחריותהמנהלהאקדמילפתוחתגבוריםמיוחדיםבמקצועותהשונים–
מעיןשיעוריעזרבנושאיםשוניםהמיועדיםלתלמידיםהמתקשים.תגבוריםאלהיתפרסועלפני

שנתהמכינהעל-פישיקולדעתושלהמנהלהאקדמי.
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שיעורי לשמר ובמקביל במכינה, הקושי רמת את להעלות אפשרות ישנה כי נראה לפיכך
מהיר מענה והצעת סטודנט כל אחרי ואישי קבוע מעקב על שמירה הוא הסוד נמוכים. נשירה

ואיכותילאלוהמתקשים.

   מעטפת אישית	

לסטודנטחרדי,המעברלאקדמיהכרוךבקשייםאישייםשוניםלחלוטיןמאלושחווההסטודנט
החילוניאוהדתיהלא-חרדי.דוחועדתאריאבהכירבנחיצותושלהקשרהאישילמכינהבטיפול

בקשייםאלו:
'נושא נוסף שהוכח כקריטי בקרב אוכלוסיות אלו הוא יצירת קשר אישי בין המכינה ללומד 
בה... במודל ייכלל קיומו של אדם בכל מכינה, שתפקידו יהיה יצירת קשר אישי עם הלומדים 

והכוונה אישית'. 

)פרק המלצות מפורטות סעיף 18(

קיומושלקשראישיביןהסטודנטיםהחרדיםלנציגמהמכינההואבעלמשמעותרבה.הנציג
משמשלהםאוזןקשבתבעתצרה,תומךבהםברגעיייאושוהתעוררותרצוןלעזובומעניקלהם
גיבויכשאינםזוכיםלגיבויכזהבבית.המוטיבציהשנוטעיםבסטודנטיםמעודדתאותםלהשקיע

יותר,וכךהםמשפריםאתיכולותיהםבמקביללצמצוםהנשירה.
הרכזהחברתיימלאתפקידזה.בכלמכינהנדרשרכזאחדלפחות.הואאמנםישרתרקאת
תלמידיהמכינה,אך,באופןטבעי,הקשרשנוצרבמהלךהמכינהיימשךגםלאורךהתוארבדמות
ייעוץלארשמי,מעין'דלתפתוחה'לסטודנטים.הרכזיהיהאחראיעלמערךהחונכים,ולאיהיה

חרדיבהכרח.
תלמידים מספר בין אופטימלי יחס לקבוע יש כיאות, ייעודו את ימלא שהרכז לוודא כדי
לרכז.בנוסףישלקבועתנאיקבלהלרכזבהתאםלקריטריוניםכמוניסיוןבהדרכה,יחסיאנוש,
הערכת ושל לרכז הסטודנטים מצד פניות של מסוים תיעוד ליצור יש לתפקיד. אישית התאמה

מצבהסטודנטאחתלתקופה.כמו-כןישלאבחןולתעדאתסיבותהנשירהכשזאתמתרחשת.
גיבוי לתת ובאפשרותו באחריותו זה ואין לבד, משימתו את למלא יכול אינו הרכז אולם
יותרשיספקמישמכירמקרובאתקשייתלמידי ישצורךבמעטפתאישית כן על אקדמיאישי.
לא עד אלו בעיות עם התמודדו ראשון לתואר חרדים סטודנטים וצורכיהם. החרדים המכינה

מכבר,והניסיוןשרכשובימיהמכינהיכוללשמשאותםבבואםלעזורלתלמידיהמכינה.
החונכותהאישיתתניבתועלתלכלהצדדים.סטודנטיםחרדיםלתוארראשוןישמשוכחונכים
חונך. יוצמד מכינה תלמיד ולכל תלמידים, 5-3 יקבל חונך כל למלגה. ויזכו המכינה לתלמידי
מגדילהאת אישית חונכות במישורהאקדמי ברורות. הצדדים לשני התועלות במישורהחברתי
להקצות נוטים מכינה תלמידי החשובים. בנושאים אותו ממקדת וגם התלמיד מצד המחויבות
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פחותזמןלנושאיםשבהםהםמתקשים,בניגודלמתבקש;חונכותאישיתתנטרלנטייהזו.
הרכזהחברתיוהחונכיםהאישייםהםאנשיהשטחשמפעיליםאתהמעטפתהלכהלמעשה.
משקיעים שהתלמידים ולוודא הדופק על האצבע את לשמור הוא תפקידם אחד, מצד
ולוודאשהםמשמריםאתהערכים ביטחון עליהם שני,משימתםהיאלהשרות ומחויבים;מצד
שהביאומהבית.רקכךילכוהתלמידיםבדרךהנכונהמבחינהאקדמיתוערכית–בשבילהזהב.
כדילוודאשהמעטפתאכןפועלתכנדרש,ישצורךבקבלתמשובסמסטריאלימצדהסטודנטים
שיקיףאתכלמרכיביהמעטפת.אתהנושאירכזהרכזהחברתישיתעדאתהחומר,יגזורמסקנות

והמלצותויעלהאותםבפניהצוותהאקדמיוצוותהחונכותבישיבהמיוחדתאחתלסמסטר.

   מעטפת כלכלית	

מוצע  כלכלי,  חסם  הוא  במכינה  ללימודים  מועמדים  בפני  העומד  המרכזי  שהחסם  'כיוון 
להעלות את דמי הקיום המוענקים ללומדים במכינות הבאים מאוכלוסיות אלו... יש לבחון 
בהתאם  אלו,  אוכלוסיות  מקרב  במכינות  ללומדים  כלכלית  תמיכה  מתן  לאפשר  דרכים 

לקריטריונים ההולמים את מאפייניה של כל אוכלוסייה'.

)פרק המלצות מפורטות, סעיף 20א( 

שבפניו הכלכלי החסם הנמכת היא והברורה הראשונה מטרות. שתי הכלכלית למעטפת
עומדיםסטודנטיםחרדים;השנייהוהלאפחותחשובההיאתמרוץנכוןשלהסטודנטיםלמיצוי
הכלכליים התמריצים של השפעתם ולמעשה בזו, זו כרוכות המטרות שתי האישי. הפוטנציאל

אפקטיוויתיותרדווקאבעקבותקיומושלהחסםהכלכלי.
אילכךאנוממליציםלהעניקבכלמכינהוכחלקמהמעטפתמלגותמצוינותשונות,כגוןמלגת
קיוםסמסטריאלית.מלגתמצוינותזונראיתמתאימהלמכינה.כךיראההתלמידתמורהמהירה
להשקעתוויידעשארבעתהחודשיםהקרוביםבחייופנוייםללמידה.באופןטבעי,אותםמצטייני

מכינהימשיכולתאריםשהות"תמבקשלקדם.
לסטודנטים אישית חונכות מלגות להעניק יש במעטפת, האישי הפן את לחזק כדי בנוסף,

חרדיםלתוארראשוןשיחנכותלמידימכינה)מפורטבסעיףמעטפתאישית(.
– אחר פתרון נדרש הישראלי המשק זקוק שלהם לתארים הסטודנטים שאר הכוונת לשם
ובתאריםשיקבעהות"ת. יינתנולסטודנטיםחרדיםבמכינה הלוואותקיוםמותנות.ההלוואות
תקופת בתום ויוחזרו במחויבויותהאקדמיות שעומדים לסטודנטים חודשי בסיס על יינתנו הן
הלימודים.גובהההחזריםיותאםלאחוזקבועמהשכר,מנגנוןשיחלישאתהתמריציםהשליליים
בהלוואות )כנהוג וההצמדה מהריבית ניכר חלק לסבסד יש כמו-כן קבוע. להחזר בהשוואה

סטודנטים(,כדילאפשרפריסהאופטימליתשלההחזרים.



מעיין שחף ויהודה מורגנשטרן – המכינה החרדית לגברים66

סיכום

להערכתנו,שימושמושכלבתמריציםכלכלייםישרתאתמטרותכלהגופיםהפועליםבענף.אין
החרדים, הסטודנטים מספר את משמעותית תרחיב נכונה כלכלית מעטפת של קיומה כי ספק

במקביללמימושמלואהפוטנציאלהאישישלהם.
הגדלת עצמהבמהרה. הנוספתבסטודנטיםהחרדיםתחזיראת כיההשקעה אנומשוכנעים
לצד בהם, הטמון האישי הפוטנציאל ומיצוי יכולותיהם שיפור החרדים, הסטודנטים מספר
שלהן במשרות שווים בין כשווים העבודה בשוק להשתלבותם יובילו הנשירה, שיעור הקטנת

זקוקהמשקהישראלי.
לקחת האחראים הגורמים על רחוק, חלום בגדר יישארו לא אלו שאפשרויות כדי אולם
במסגרת וזאת הלא-אופציונלית, המעטפת ביישום הכרוכות הנוספות העלויות כל את בחשבון

המודלהתקציביהחדששקורםעורוגידיםבימיםאלו.

תודות

לאור ויצא מורגנשטרן י' עם בשותפות שחיברתי נאמן, מוסד של דוח על בחלקו מבוסס זה מאמר

ב-2012)דוחלימודיאמ"מ,מוסדשמואלנאמן(:

http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&T
MID=581&FID=646&IID=9796

ראובן ד"ר של בראשותו נאמן במוסד חרדים לשילוב הפרויקט לחברי תודתו להביע המחברמבקש

יותרמכולללידתושלדוחזה.בנוסףאבקשלהודותליהודהמורגנשטרןשעשהימיםכלילות גל,שתרם

בפיתוחהנושאיםשעלובדוחובהבהרתם.




