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מערכת לימוד משלימה לחינוך החרדי – סוגיית הנשים
מעיין שחף

אמריםרביםנכתבועלשאלתלימודיהחולבחינוךהחרדי,אךפתרוןאִמתילנושאאיננונראהבאופק.מ

לכולברורכיהמספריםהמפחידיםבענייןתלמידיכיתהא'דהיום,העתידיםלצאתבגיל18ללאשום

ישפיעועמוקותעלעתידהשלמדינתישראל.ברוב בוגריםבמדינהמערבית, הכשרהממשיתלחיים

אך חול. ללימודי מקום כלל משאירים אינם הישיבה שלימודי מכיוון הגברים, בלימודי עוסקים המקרים

למסלולים זוכות הן אין עדיין יותר, מועט הקושי ששם ולמרות השיח, מן נפקד הנשים לימודי של מקומם

שיסייעולהןלממשאתהפוטנציאלשלהן,והןנותרותחלקמסטטיסטיקתהעוניולימודיםכללייםמוגבלים.

מאמרזהיעסוקבמערכתלימודמשלימהשאנוממליציםלהקיםלטובתהבנותהחרדיות.

המצב הקיים - מסגרת תיכונית כן, בגרות לא

הבנותהחרדיותמסיימותביתספריסודיועולותבכיתהח'לביתספרעל-יסודיהמקביללחטיבת
18לשנתייםנוספותבסמינר)י"ג-י"ד(, הבינייםולתיכון.לאחרמכן,כמעטכולןממשיכותבגיל
שבאופן למרות אחרים. מסלולים גם מציעים מהסמינרים חלק בהוראה; הכשרה לצורך רובן
רשמירקהשנתייםהאחרונותהןבמסגרתסמינר,המסגרתכולה,החלמכיתהח',קרויהבפיהן

סמינר.
בתיכוןנלמדיםלימודיקודשלצדלימודיהחול.לימודיהקודשכולליםשיעוריתנ"ךהנלמד
על-פימפרשיםמסורתייםשונים,לימודייהדות,דיניםוהלכות.תפקידםשללימודיהקודשהוא
לחנךלחייםנכוניםמכלהבחינותמנקודתראותחרדית–בתחוםהאישי,המשפחתיוהחברתי.

נכבדבמערכתהשעות לימודיהחולתופסיםמקום לימודיהקודש, למרותמשקלםהרבשל
המסגרת, של היחידה המהות הם הקודש לימודי שם לגברים, מהישיבה בשונה זו. במסגרת
– החרדית האישה לחיי הבנות את ומכינות יותר מעשי אופי בעלות הן לבנות החינוך מסגרות

ואלוכולליםגםעבודה.
הבעה )לשון, עברית אנגלית, וכולליםמתמטיקה, י"ב ועד ח' מכיתה נמשכים החול לימודי
וגאוגרפיה.במהלךתקופה ותולדותישראל(,ספרות,טבע )תולדותהעמים ודקדוק(,היסטוריה
ולמעשה למבחנים הכנה ובבית, בכיתה למידה הרגלי גם הנלמד הידע לצד רוכשות הבנות זו

מעייןשחףהואמנכ"לומייסדחברת'שבילהזהב',העוסקתבפיתוחמסגרותהכשרהלגברים,נשיםובנינוערבמגזר
החרדי.חברת'שבילהזהב'מפעילהאתפרויקט'בגרותחרדית'לנשיםבירושלים,בניברקוביתשמש.

info.shvil@gmail.com



81 מעיין שחף – מערכת לימוד משלימה לחינוך החרדי – סוגיית הנשים

כ-4,500 בגרות. לבחינות ניגשות לא רובן אולם המקצועות. בכל ל'בגרויות' לגשת היכולת את
שנים זה הקיים ֶהסדר לפי סאלד, הנרייטה מכון של בבחינות שנה מדי נבחנות חרדיות בנות
רבות.בפריפריההחרדיתקיימותאמנםמסגרותהמגישותלבגרויות)הסמינריםבחיפה,רחובות,
נתניה,פ"תועוד(,אךאלושבשתיהעריםהגדולות)ירושליםובניברק(ובעריםהחרדיות)בית"ר,

מודיעיןעיליתואלעד(אינןפועלותכך.
ישנםהסבריםרביםלתופעה,אךרקסיבהאמתיתאחתשבגינההסמינריםלאמגישיםאת
'בריחתן' מפני – המערכת ראשי של מבחינתם המוצדק – ובי"ב:החשש בי"א לבגרויות הבנות
שלהבנותלאוניברסיטאותבעזרתתעודתהבגרות,במקוםשימשיכובמסלולהמוכרוהידועשל

י"ג-י"דעםתעודתהוראה.
ניתןלהביןאתהחשש.רובהבנותמסיימותאתכיתהי"בכרווקות,ומסגרתשלמכללהאו
לבנות ומסוכן חד מעבר הן סטודנטיאלי והווי מעורבות כיתות חילוני, רוב שבה אוניברסיטה

שעמדועדכהבתקנוןהצניעותהנוקשהשל'ביתיעקב'.

היש סיבה להמשך המצב?

מסלול המציעות רבות מסגרות ישנן כיום העבר. נחלת להיות הייתה אמורה זו דאגה אולם
אוניברסיטאי תואר מציעים בירושלים החרדית והמכללה ברק בבני מבח"ר לחרדים. אקדמי
על לטכנולוגיה הגבוה הספר בית עצמן. באוניברסיטאות הניתנות לאלו זהה ותעודה רמה בעל
B.Aבמסגרתחרדית.בנוסף,מכללות כלשלוחותיומציעאףתאריםשוניםבהנדסהלצדתארי
האקדמי מהמרכז החל חרדיים: קמפוסים האחרונות בשנים משיקות רבות ואוניברסיטאות
אונוהוותיקבתחוםוכֶלהבמכללתהדסה,האוניברסיטההעברית,הטכניון,בצלאלועוד–זאת
והאוניברסיטאות המכללות של בחסותן חרדיות מסגרות להקמת טרכטנברג תוכנית בחסות
ויותרמסלוליםאקדמייםהמיועדיםלאוכלוסייההחרדית.חשובלציין יותר הגדולות.נפתחים

שהבנותעצמןמעדיפותללכתלמסגרתחרדית,מסיבותרבות.
במקומה, כיום אינה כבר לבנות מתאימות שאינן למסגרות 'בריחה' בדבר הדאגה כן, על
מפניהלא- ומחמתהחשש בלבד בתוקפהמכוחהאינרציה נותרה לבגרויות לגשת לא וההחלטה

מוכרשכהמאפייןאתהמוסדותהחרדיים.
מאחרשהדאגהשלראשיהמערכתהחרדיתמגובהגםבחששותבעליאופיכלכלי–נחיתותו
ניתן כי נראה לא – בגרות השלימו שכבר הנערות של מבחינתן בסמינר ההתמחות מסלול של
לשכנעאתהסמינריםלהגישלבגרויות.למעשה,איןבכךצורך.תפיסתהעולםהמתהווהביחסים
ביןמדינתישראללעולםהחרדימשתנהבשניםהאחרונות.בעקבותתהליכיםחברתיים,כלכליים
וטכנולוגייםהמתרחשיםבעשורהאחרוןבחברההחרדית,אתהמתווהלהשתלבותהשלהשכבה

החרדיתהצעירהקובעתשכבהזועצמה.
חופש ניתן זאת ובעקבות מסוימים, בנושאים ברור קו להתוות שלא מעדיף הרבני הממסד
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בחירהפרטנילציבורהחרדי)במקרהשלנו–להוריםלצדהבנות(.ציבורזונושאעמומערךשל
מורות בעיית ובנות, בנים מעורבות כיתות )בעיית שלו הבחירה אפשרויות את המגביל ערכים

בכיתתגברים(.המגבלההשנייההיאהיצעהאפשרויותהקייםבשטח.
מדינה ההיצע. על משמעותית גובר חרדיות הכשרה למסגרות הביקוש כי נראה אלו בימים
לאוכלוסייה אותן ולפתח להנגיש מוכרחה זה, מסוג הכשרה במסגרות גובר בשילוב החפצה
החרדית.הצעדהראשוןהואהנגשה,פתיחתהאפשרותהבירוקרטיתלהשתתפותבמסגרת;הצעד

השניהואפיתוחהמסגרתעצמה.

צעד ענק שעשה משרד החינוך

2012נקטמשרדהחינוךבאחדמצעדיהמדיניותהמשמעותייםביותרבשניםהאחרונות במארס
–הכרהב'תעודתסאלד'.הפרסוםעלכךהתנוססבכותרותהעיתונותבאותוהיום,אךלאעורר

דיוןציבוריבנושא.זההמקום,אםכן,להבהיראתהמשמעויותהנגזרותמצעדזה.
תעודתסאלד)מבחניהחוץאו'חּוצים'בפיהבנות(כוללתשנימבחניחוץבהיסטוריה)תולדות
במתמטיקה. ואחד באנגלית אחד מבחן והבעה, בדקדוק חוץ מבחני העמים(, ותולדות ישראל
ו-2 באנגלית יח"ל 3 בעברית, יח"ל 2 בהיסטוריה, לימוד יחידות 2 הניבה בתעודה ההכרה

במתמטיקה.
נאלצה מלאה בגרות להשלים שביקשה חרדי תיכון בוגרת כל זו, בתעודה ההכרה בטרם
מעטות בוגרות זאת, בעקבות מהם. בחלק ונבחנה שלמדה למרות המקצועות, כל את להשלים
בחרובכך,מסיבותמובנות.אולםכעת,בעקבותההכרה,כלבוגרתמחזיקהבאמתחתה12שנות
9יח"לושלושהמקצועות לימוד,יכולתלמידהבכיתהובבית,בסיסרחבבכלהמקצועותובנוסף
– התוצאה לבגרות(. כתנאי נוספת יח"ל נדרשת )במתמטיקה להיבחן צריכה אינה היא שבהן

נפתחהבפניההאפשרותלהשלמתבגרויותבשנהלימודאחתבלבד.

השלכות הצעד על החלופות העומדות בפני הבנות

אך החרדיים, הסמינרים בוגרות את קידמהמשמעותית אמנם זו מדיניות ורוד... הכול לא אך
ניסיוןלהשליםאתכלהבגרויות העמידהבפניהןשתיחלופותבעייתיות.האפשרותהאחתהיא
לבדבמשךשנהאחת.הבוגרותנדרשותלהשליםלפחותיח"לאחתבמתמטיקה,3יח"לבתנ"ך,2
3במקצועבחירהאחדו-5-4במקצועמוגבר.חלקןמבקשות 2באזרחות, 3ביהדות, בספרותאו
החוץ ממבחני שהוכרו הנקודות על ויתור )תוך ובאנגלית במתמטיקה יח"ל 4 גם להשלים
הבגרות ובחינות חודשים, של רב מספר נדרשים הקשים למקצועות כזכור, אלו(. במקצועות
)תנ"ך,יהדות/ספרותואזרחות(מתקיימותבמועדהקיץבלבד.כךשהןנאלצות במסלולהחרדי

להיבחןבכלהבחינותבמקביל.
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לכולברורכירובהבוגרותלאיצליחוללמודלבדאתכלהחומרבצורהמיטבית,יתקשולפרוס
ובוודאייתקשולעבורמספרבחינותבמועדאחדאושניים. אתמשךהלימודעלשנתלימודים,
לממוצעים להגיע ויתקשו בהן הטמון הפוטנציאל את ימצו לא בוודאי בכך, יצליחו שכן אלו
הנדרשיםלקבלהלמוסדותהאקדמייםהחרדייםהשונים.לדוגמה,תנאיהקבלהלחוגיםהשונים
דורשים מהחוגים חלק כאשר מ-85, הגבוה בגרויות ממוצע הוא בירושלים החרדית במכללה

4יח"לבאנגליתאובמתמטיקה. 90,וחלקםאףדורשים ממוצע
כנפי ברח' הבחינות אגף בשלוחת רב עומס נרשם ב-31.10.12 תאורטי. בוויכוח מדובר אין
זהוהיוםהאחרוןלפתיחתתיקאקסטרנימאזהכירמשרדהחינוךבמבחני נשריםבירושלים–
במועדי לבד ולהיבחן להירשם ממהרות 22-18, בנות רובן רבות, חרדיות ונשים בנות החוץ.
החורףוהקיץהקרובים.כולןבטוחותשיצליחולהתקבלבתוםשנהזולאחתהמכללותהחרדיות.
לכלאחתמהןישחברה/אחות/דודהשנרשמהפעםלבגרויותוסיימהאותןצ'יק-צ'קבחודשיים-
שלושה.הןיודעותמעטמאודעלהמקצועות,הספריםאושעותהלימודהנדרשות.מיותרלציין
המקצועות בלימוד לתמיכה פרטיות למורות בתשלומים לעמוד יוכלו לא רובן של הוריהן כי

שנזכרולעיל.
לממוצעים להגיע ויצליחו ביעד יעמדו מהן קטן אחוז רק שונים, מקצוע גורמי להערכת
היא כאשר )בוודאי כך כל רחבה בגרות שהשלמת יבינו הגדול הרוב זו. שנה בתום הנדרשים

4יח"לבמתמטיקהובאנגלית(כמעטאינהאפשריתללאעזרתמורים. כוללת
להשלמת ומסגרות מכונים אינספור קיימים בישראל השנייה. לאפשרות אותנו מביא זה
עיר בכל המצויים הבגרויות מכוניהשלמת לכולנו, המוכרות הגדולות החלמהחברות בגרויות,
גדולה,ועדלמסגרותקטנותחדכיתתיותשפורחותלאחרונה,חלקןבשיתוףפעולהעםבתיספר
מעורבות. כיתות כוללות כולן – הללו המסגרות לכל משותף אחד דבר אך הארץ. רחבי בכל
לדרוך כיתותבסמינר( י"ד )או לבתושזהעתהסיימהסמינר יאפשר איןשוםסיכוישאבחרדי
בכיתהשכזו.אלושיסכימולכך,אינםנחשביםלחרדיםבעיניקהילתם.איןמדובררקבהפרדה
ביןגבריםונשיםאלאגםבהיעדרמורותחרדיות)בדומהלמורותהמוכרותלבנותמביתהספר(,
המכוניםממוקמות של הכיתות כל נשואות( אינן )רובן חרדית לצעירה סביבהמתאימה היעדר
בעיותשלהיעדרמידעבדברהיכולותהאקדמיותשהבנות ישנן זאת, חילוניים.מלבד באזורים
של יכולת וחוסר ובבית בכיתה להשקיע אותן לתמרץ יכולת היעדר מהסמינר, איתן מביאות

הגופיםהקיימיםלהציעקורסיהשלמתבגרותלציבורהחרדי.
השלמת המחיר. הוא הזה הציבור של מבחינתו ביותר המשמעותי ההתאמה חוסר אולם
בגרותבסדרגודלמןהסוגהנזכרעשויהלהגיעל-20,000ש"ח.כמעטשאיןהוריםחרדיםשיוכלו

לממןעלותכזאת.
גרועות חלופות שתי בפני הבנות עומדות החינוך, משרד שביצע הענק הצעד למרות כן, על
מבחינתן:כיתהמעורבת–שאליההןלאיגיעובכלמקרה–אולימודעצמיבביתלבדאשרככל

הנראהלאיביאאותןאלהיעדהמיוחל.
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הצעד המשלים – פתרון מלא ל-50% מהאוכלוסייה החרדית

שבהן מסגרות חרדיות; לבנות לימוד מסגרות לייסד ניתן שלישית: אופציה ישנה לטענתי,
הממוקמות בכיתות מדובר מתאימה. והסביבה חרדיות, הכיתה בנות כל חרדיות, המורות כל
של היכולות את בחשבון הלוקחת חרדי במסלול לבגרות לימוד ובתוכנית חרדיים באזורים

קבוצהספציפיתזו.
את לשכנע יודעת ואף ובבית, בכיתה להשקעה הבנות את להניע שמסוגלת במסגרת מדובר
מחזור כל בנות 4,500 מאותן ניכר לחלק שתאפשר עובדה שלה, בלגיטימיות החרדי הציבור
שסיימומבחניסאלד–להירשםמידאחרכךלבגרויות.והחשובמכול–זותהיהתוכניתב'מחיר

חרדי',תוכניתשווהלכלכיסחרדי.
בה ההשתתפות על יאסרו לא הגדולים והסמינרים לגיטימית תהפוך שכזאת שמסגרת כדי
)מסיבותרבות,בהןכלכליות(,ַאללהלהיראותכתוכניתרשמיתשלמשרדהחינוך.תוכניתכזאת
החרדים בחוגי החרדי. החינוך על להשפעה בגסות לחתור החינוך משרד מצד כניסיון תיתפס
מצד הלגיטימיות שלילת בעקבות החילוני. הממסד מצד כפייה כניסיון אותה להציג עלולים
הסמינרים,אףהורהחרדילאישלחאתבתולמסגרתכזאת,מכיווןשההשלכותהחברתיותעליו

ועלמשפחתויהיוקשות.
אךניתןלפעולבדרךאחרת,בתבונה:להציגאתהפרויקטכמגיעמתוךהמגזרהחרדיעצמו,
כאשר לו. שיזדקקו הבנות את רק וכמשרת לכך שיידרש במקומות רק ובסמכות ברשות כפועל
יבקשוהוריםשמשלמיםבכלחודשלסמינר,ובמקביללמסגרתלהשלמתבגרויות,להיעזרבמשרד

החינוך,לאיקוםגוףאואדםשיוכללשלולאתהלגיטימיותשלמעשהזו.
רקכךיוכלדווקאמשרדהחינוךלהשתלבבזהירות,בהדרגתיותובתבונהבמערךהלימודים

החרדי.כךיחללראשונהביצירתמערכתלימודמשלימהלחינוךהחרדיהמסורתי.

פעילות שכבר נעשית וזקוקה להרחבה ולשיתוף פעולה ציבורי

22-18, בנות חרדיות צעירות 26 למדו בירושלים קטנה בכיתה שעברה. בשנה נערך שכזה ניסוי
מכלזרמיהיהדותהחרדית.הןהגיעובשעותהערבולמדומתמטיקה,אנגלית,אזרחותואתשאר
גם וכך לבגרויות, בהגשה רב-שנים ניסיון בעלות חרדיות היו המורות כל הבגרות. מקצועות
המנהלת.הכיתההייתהממוקמתבאזורחרדי,בסמוךלסמינרגדול.הבנותקיבלואתכלהכלים
הנדרשיםלצורךההצלחהבבחינות.איכותההוראה,מעקבפדגוגישוטףאחריכלאחתמהבנות
היכולות,הקשיים למדבהתמדהאת הצוות בנוסף, לתוכנית. יסוד תנאי היו ובקרתהתקדמות

והמגבלותשלהן,בכדישיוכללהמשיךולשפראתמיצויהיכולותבמגבלותהקיימות.
הממוצעים עם מלאות בגרות בתעודות וזכו הבגרות למבחני התלמידות ניגשו השנה בתום
למימוש בדרך המתאימים האקדמים הלימוד למוסדות כניסה להן שאפשרו ביותר, הגבוהים
גבוהים להישגים יגיעו מציעים שאנחנו במסגרת שילמדו בנות בהן. הטמון הרב הפוטנציאל

כאלהביתרודאותמאשרבנותהנרשמותלבחינותבגרותבאופןעצמאי.
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4,500 כברהיוםישביקושיםלהרחבתהתוכנית.אךההבדלהעצוםביןכיתותספורותלבין
להרים מסוגל החינוך משרד כמו גדול גוף רק ההפעלה. וביכולת במחיר טמון בשנה תלמידות
4,500תלמידותמדישנה.בנוסף,מעורבותשלמשרד מערךלימודיכהנרחב,שישבכוחולקלוט

החינוךתאפשרלהנמיךאתהמחירלהוריםלכזההשווהלכלכיסחרדי.
אינו הפתרון החרדי. בחינוך הכלליים הלימודים מבעיית ל-50% ראלי פתרון יש כן, אם
מסובךכלל,ניתןלהפעילובטווחהזמןהמידי,ועלותונמוכהביחסלפרויקטיםציבורייםאחרים.
פתרוןזהמונחלפתחםשלמקבליההחלטותוראשיהאגפיםבמשרדהחינוך.אםרקירצו,יוכלו

להשפיעבצורהמשמעותיתעלהכיווןשאליוצועדתמדינתישראלבעשוריםהקרובים.


