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הכשרת סגלי חינוך ב'ָאִחָיה': נחשונים בחדר
רועי כנען

חיההואגוףחרדילהכשרתמורים.מאמרזהסוקראתהתפתחותומהקמתוועדהיוםומנסהלפרשּהא

המורה של המיוחד מעמדו לאור זאת כל החרדית, בחברה שהתרחשו מקבילים תהליכים רקע על

להכשרתו המיוחסות – ותעסוקתיות תרבותיות דתיות, – השונות והמשמעויות החרדית בחברה

המקצועית.

ראשיתו ִמצערה

דל בבניין צעירים בחורים 24 של חבורה התאספה )1994( תשנ"ד שנת של סוער חורף ביום
במרחב מוכרת ולא חדשה דרך שפילסו נחשונים, שלהם, בדרכם היו, אלה צעירים ברק. בבני
העצוםאךהמובנהשלהחינוךהחרדי.הםהיוביןהראשוניםלנסותולהחילנורמותשלהכשרה
מקצועיתאקדמיתעלמקצועשזהמאותבשניםסיפקתשתיתמרכזיתלהוויההיהודיתבתפוצות
כן, לפני שנה הוקם אחָיה, צעירים, אותם למדו שבו המוסד )במעיל!(. ה'מלמד' – ובישראל
עם או למידה קשיי עם שהתמודדו החרדית, הקהילה בני ילדים, צורכי על לענות כדי בעיקר
מומחים 'מלמדים' להכשיר ראשון ניסיון היה למדו הם שבו הקורס התפתחותיים. עיכובים
לכלל להתפתח היו עתידים עצמו, והקורס כלאלה,התלמידים,אחיה החינוךהמיוחד. בתחום
מערכתעֵנפהשלהכשרה,הדרכהוטיפול,שכןהםמצאועצמםעוניםעלצורךשבאותהתקופהלא
היהלומענה,ולאפחותחשוב–הםפעלובתקופהשלשינויחברתימרתקשחלבחברההחרדית.
אחיה, של המורים הכשרת מרכז – הזאת המערכת של צמיחתה את לשרטט אנסה זה במאמר

ולתארכמהמהתהליכיםשחלובמקבילבחברההחרדיתושאפשרואתהתפתחותהמערכת.

צמיחה והתפתחות

עשרות כמה בו הוכשרו – יחסי באופן מצומצם בהיקף אחיה פעל לקיומו הראשונות בשנים
)2000(הכירמשרדהחינוךבאחיה תלמידיםשלמדובכיתהאחתאושתים.ואולםבשנתתש"ס
כמכוןלהכשרתמורים,והואהחללצמוחכעלשמרים.ארבעשניםמאוחריותר,כשהוקםבאחיה,

רועיכנעןהואיועץחיצונילאחיה.
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ובאבחון חינוכי בייעוץ בוגר תוארי המעניק מסלול אילן, בר אוניברסיטת עם פעולה בשיתוף
בו למדו 2012 ובשנת נעצרה, לא הצמיחה כיתות. ב-11 תלמידים 360 בו למדו כבר דידקטי,
1,710תלמידיםב-46כיתות.תלמידיםאלהבאיםמכללהקבוצותוהפלגיםשלהציבורהחרדי,
וישבהםליטאים,חסידיםמחסידיותשונותוספרדים,תושביהעריםהחרדיותהגדולותכמוגם
הפריפריותואפילונציגיקהילותחו"ל.הצמיחההיאגםגאוגרפית–נכוןלהיום,פרושיםבארץ

כ-14מרכזיהכשרהחינוכייםהמהוויםשלוחותשלהמרכזהראשישבבניברק.



איור1 - מספרי תלמידים באחיה 1994-2012

איור-2 מספרי כיתות באחיה 1994-2012
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ההתפתחותהמספריתלוותהבהתפתחותארגוניתמהותית.המגמההמתמחהבחינוךמיוחד
נותרההגדולהביותרבמרכזלהכשרתמורים,אךלצדהנפתחוגםמגמותהמתמחותבחינוךרגיל,
ייעוץחינוכי,סיועהתפתחותיוהוראהלגילהרך)מגמההנמצאתהיוםעדייןבחיתוליה(.בעתיד
נוערחרדים הקרוב,כךמקוויםבאחיה,ייפתחומסלוליםלימודייםלהכשרתצוותיטיפוללבני

בסיכוןולהכשרתמטפליםבצרכיוהרגשייםשלהילדהחרדיובמשפחתו.
למידה מרכזי כגון מגמות, אותן בוגרי הושמו שאליהן חינוכיות מסגרות פותחו במקביל
אלה במרכזים ובאלעד. בבני-ברק שיקומיות ומועדוניות שפה גני הילד, להתפתחות ויחידות
וסייעים מיוחד לחינוך מורים דידקטיים, מאבחנים חינוכיים, יועצים צוותי מועסקים

התפתחותייםשהוסמכובאחיה.

ההכשרה באחָיה 

המפגששחלבאחיהביןנורמותאקדמאיותלביןהציבורהחרדילאהיהפשוט.בעריכתתוכנית
בציבור לפגוע שעלולים מרכיבים פסילת על כבחמורה, קלה המוסד, מנהלי הקפידו הלימודים
ידיגבריםבלבד,מסגרתהלימודמתקיימת ניתנתעל שבקרבוהםפועלים:ההוראהלתלמידים
רק כוללים המרכז בספריית הלימוד ספרי מעורבים, במתחמים ולא נבדלת פיזית בתשתית
ספרותמקצועיתמותרת,וגםתשתיתהמחשובנוהגתעלפיההלכותהמותרות.עםזאת,הצוות
נבחנו הקפידלהתמודדגםעםתכניםלאקליםללומדהחרדי,כמו,למשל,מתןקורסיםשבהם
הישיבות, מעולם הנושרים תלמידים של מצוקותיהם בחברה, החריג הילד של המורכב מעמדו

והשוליותהחברתיתהנכפיתעליהם.
במכללות המקובל מזה מאוד שונה הכשרתם את באחיה הרוכשים התלמידים פרופיל
בוגרי גברים, מכשיר אחיה מורות, בעיקר הם מורים הכללי שבציבור בעוד מורים. להכשרת
בציבור מהמקובל וגבוה יחסית רחב שלהם הגילים טווח משפחות. ובעלי וכוללים ישיבות
הכללי–רוברובםשלהתלמידיםהםבני50-24.מאפייןייחודינוסףקשורלרקעהתעסוקתישל
תלמידיאחיה–בשניםהראשונותהיומרביתהתלמידיםמוריםשלימדועודטרםהגעתםלאחיה
וביקשולשפראתכישוריההוראהשלהם)וגםלרכושתעודתהוראהרשמית(.גםכיום,לכ-65%
מהתלמידיםישרקעהוראתיקודם,בעודשכ-30%הםאברכים,טרםיציאתםל'שוקהעבודה'.





99 רועי כנען – הכשרת סגלי חינוך ב'אִחָיה': נחשונים בחדר

הממעיט, ואחד המרבה אחד מקצועי, ניסיון יש בהוראה רקע בעלי אחיה שלתלמידי בעוד
ולתלמידיםשהםבוגריםטרייםאיןכללניסיוןכזה,לשתיהקבוצותמשותףהעדרמוחלטשלרקע
או היחידלקבלתמשרתמורה והתנאי כזה, ניסיון נדרש לא פדגוגי.בתקופהשבההוקםאחיה
ר"מהיהבקיאותתורנית.ישלזכורכישיטתהלימודהנהוגהבישיבותשונהלעיןערוךמהמקובל
נחשפו לא באחיה שלמדו התלמידים רוב למשל, כך, באקדמיה. או החילונית החינוך במערכת
לפניכןמעולםלמערךשיעור)כמורביםמעמיתיהםלהוראהששירתוכמדריכיםבתנועתהנוער
להתמודד כדי באחיה. ההכשרה מאפייני על כמובן, השפיע, ההוראה בדפוסי השוני בצבא(. או
ולהתמודדות שפה כישורי לפיתוח הגמרא, לימודי להנחלת ייחודיות שיטות פותחו החוסר עם

ממוחשבתעםליקוייקריאה.

ההקשר הרחב - זרמים וזרמים נגדיים

אתצמיחתוהמהירהשלאחיהראוילבחוןעלרקעהחברההחרדיתהמשתנה.החברההחרדית
מאופיינתכ'חברתלומדים')בניסוחושלפרופ'מנחםפרידמן(,1כזושהקדישהאתעצמהללימוד
ובתי כוללים בישיבות, ימיהם אומנותם,מבליםאתמרבית תורה,שגבריההצעירים,שתורתם
אפיון זאת, עם בלבד. כ-30% במיוחד, נמוך העבודה בכוח השתתפותם שיעור כן ושעל מדרש,
לעולם ביחס מפנה החרדית בחברה איתר לופו יעקב ד"ר בהדרגה. ומשתנה הולך זה קלאסי
העבודה.לדבריו,מקורושלמפנהזה,שהואמתארךאתתחילתול-1996,בתהליךדיאלקטיעמוק

ידיצחק 1936-1918.ירושלים: חברה ודת: האורתודוקסיה הלא ציונית בארץ ישראל,  )1978(. מנחםפרידמן 1
56-55. בןצבי,עמ'
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2 שחלדווקאעלרקעהתחזקותהוהתמסדותהשלהחברההחרדית,החלמקוםהמדינהועדהיום.
אדם כל לא כי והתחוור תלמידים, אלפי עשרות מנו הישיבות גורמים: כמה היו זה לתהליך
שהעריצה והקהילה, הישיבה, ממסגרת לנשור החלו רבים נערים חכם; כתלמיד לשמש מתאים
מבחוץ רק לא ביקורת, בפני עמד הישיבות ממסד מקום; להם מצאה לא בלבד, העילויים את
אלאגםמהעיתונותהחרדיתהחדשה;ולבסוף,בציבורהחרדיהתפתחהשאיפהגוברתלהעלאת
)במקביללתהליכיםדומיםשחלובציבורהחילוני(,שבלטהמאודעלרקעהמצוקה רמתהחיים
על שאת וביתר ה-90 שנות מאמצע החל מצויה החרדית החברה הייתה בה החריפה הכלכלית
2003-4.כלאלהאפשרואתפיתוחםשלמוסדותחדשים רקעהקיצוץבקצבאותהילדיםבשנים
שהציעוהכשרהמקצועיתאקדמאיתלגברים,כמו'המרכזהחרדילהכשרהמקצועית'וכמואחיה

)המכשירמוריםובעליתפקידיםבתחוםהחינוך(.
כצפוי,המפנהביחסלשוקהעבודהלאהתרחשללאהתנגדותפנימית.זוהתמקדהבהתקפה
על'לימודיהחול',נושאהשרויבמחלוקתעודבתקופתהתלמוד.3מחד,'מיוםשחרבביתהמקדש
'יפה ח',ע"א(;מאידך, דף )בבלי,ברכות איןלקב"הבעולמואלאארבעאמותשלהלכהבלבד'
סופה מלאכה עמה שאין תורה וכל עוון, משכחת שניהם שיגיעת ארץ, דרך עם תורה תלמוד
זו מחלוקת הלכה עוד האחרונים בדורות ב'(. משנה ב', פרק אבות, )פרקי עוון' וגוררת ָּבטלה
המוסר תנועת קמו הציונות, ופיתויי ההשכלה בתקופת המדרש בתי נטישת למול והעמיקה:
אלא ביקשו לא שמנהליו אחיה, האחרון. בדור החרדית החברה את והקיפו שהלכו והחומרות
לספקפתרונותלילדיםבמצוקה,מצאאתעצמו,בניגודלכוונתוהמקורית,בקוהחזית.זהוגוף
פועל אחיה בה-בעת רבניהם. פי את להמרות יחלמו לא אף ומנהליו תורה, לדעת הכפוף חרדי
במשותףעםמוסדאקדמימובהק,אוניברסיטתבראילן,ועםרשויותהמדינהומנחיללתלמידיו
– בגויים 'חכמה דבריחז"לשאמרו )עלסמך הגויים' 'חוכמת על גם וגישותהמבוססות שיטות
במערכת – החרדי העולם של ביותר הרגישות הזירות באחת פועל אחיה כן, על יתר תאמין'(.

החינוך.
הנדרשת התעוזה את להעריך החינוך, בעולם המסתופף לזה אף חילוני, קורא על יקשה
בעולם שלו. להוראה בסיס המשמש הפדגוגי הידע את ולבסס להרחיב המבקש חרדי ממחנך
שתכליתוהואהכשרתתלמידיחכמים,לחדרולישיבותהקטנותוהגדולות)המוסדותהמקבילים,
זו לא מכרעת. חשיבות יש העליונות( והחטיבות היסודיים הספר בתי לגנים, כללים, בקווים
עתיקת המוחזקת מסורת על בשמירה שינויים, בהעדר מתנאה דהיום החרדית החברה בלבד,
שיטת ב'ֵחייֶדִרים'. כמו כך כל עתיקה הזאת המסורת אין מקום ובשום סיני, הר כמעמד יומין
נתפסים ועוד אלה כל – החברותות שיטת היחיד, הלימוד כספר בתורה השימוש הא"ב, לימוד

יעקבלופו,)2003(.מפנה בחברה החרדית – הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים,ירושלים:מכוןפלורסהיימר 2
.51-49 למחקרימדיניות.עמ'

20-15. שם,עמ' 3
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הסלולה הדרך רק אינה זו וקשת כולה; החינוכית הקשת את תפיל ששמיטתן ראשה כאבני
חיוני בעולםהחילוני,אלאמצווה,מרכיב נתפס צועדהילדלקראתעתידו,כשםשהחינוך שבה

במערכתהיחסיםשביןהאדם,העםוהאל.
אחר חידוש המכון אנשי הציגו פעילותו שנות בעשרים אחיה. פועל זה רגיש במרקם והנה,
חידוש–הכשרתמוריםבמקוםשבולמוריםלאהייתהכלהכשרהפדגוגיתזולתלימודבכולל;
האחרונות ובשנים מיוחדים; צרכים עם לתלמידים המכוונות חדשות לימוד שיטות הכנסת
– ישראל ג'וינט עם )בשיתוף השפה כישורי לפיתוח התוכנית כמו באמת חדשניות תוכניות –
אשלים(והתוכניתלמפגשיחשיבהמדעיתבגילהרך.עשייתכלזאתמבלילפרוץאתהגדרחייבה
זהירותרבהוהליכהעדינהכעלקליפותביצים.כלמהלךהוצגבפנירבניםמוביליםובניסמכא
–מדועהואנדרש,כיצדיבוצעומדועהואאינו'חותרתחתיסודותהחברההקדושה')כלשוןאחד
של הראשון מנהלו אלבירט, יעקב אומר מהפכנים', 'איננו מקיימם. דווקא אלא הפשקווילים(
צוות זוהצליח ברוח בעבר'. חרדישהיה חיים לדפוס חוזרים 'אנחנו מרכזההכשרהשלאחיה,
החברה של המרכזי הזרם בתחומי היום עד להישאר ומחאות, התקפות אי-אלו למרות המכון,

החרדית.
העולם היה אלמלא לאחיה מועילות היו לא רבנים בצל וההליכה שהזהירות לציין ראוי
החרדימשתנה,גםאםעקבבצדאגודל.גםקודשהקודשיםהחרדי,החינוך,החללהשתנות,ואין
נדרשמהמלמד אספקלריהטובהמדמותהמורהכדילהמחישזאת.אםבעבר,כאמורלעיל,לא
בכישורים מצויד להיות עליו כי התובנה ומתבססת הולכת שכיום הרי בקיאות, זולת דבר
בהדרגה החרדי בעולם הפציעה זו תובנה לימוד. הצריכות חינוכיות במתודות גם כמו נוספים,
לימוד שיטות מחייב המיוחד החינוך ילדי קידום כי למרכז:תחילההתחוור וחדרהמהשוליים
שאינןרקלימודטקסטואלישלהתורה,כמו,למשל,פעילותגופניתולימודדרךמשחק;אחריכן
הסתננובהדרגהמתודותכאלהלילדיהגילהרךוהכיתותהנמוכותשאינםתלמידיםמצטיינים;
וכיום,הרעיוןכימוטבגםלמלמדיהםשלילדיםנורמטיוויםלחלוטיןלאחוזבידעפדגוגינרחב
החרדית החברה תאמץ נוספים חינוכיים שינויים אילו ולדמיין לנסות מרתק ומשתרש. הולך
התורנית–חרדית בתרבות שמקורם חידושים ואילו לגדר מחוץ יוותרו שינויים אילו בעתיד,

תאמץהחברההכללית.

שער לשוק העבודה

אנשי – זה עולם של נציגיו החילוני. העולם עם לקיים אחיה נדרש פחות לא עדין ומתן משא
באנשי חשדו לא אמנם – והקרנות המקומיות הרשויות הממשלה, משרדי האוניברסיטאות,
בכוונותיהם יחסית, מוקדם משלב הכירו, הם החברה. מוסדות את לערער בכוונתם כי אחיה
כלפי החשדנות את לשכך בכדי מאמץ מעט לא נדרש ועדיין החרדי. החינוך את לקדם הטובות
העולםהחרדי,לגשרעלהפערהתרבותיולתרגםאתהשפותהשונותשבהןדיברוהצדדים.בעשור
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הישראלי למשק חיוני הוא העבודה בשוק חרדים של מוגבר שילוב כי שההבנה ככל האחרון,
הוטמעהבממסדובמיוחדבמשרדיהאוצרוהחינוך,במל"גובות"ת,כךמצאואנשיאחיהנכונות
גוברתוהולכתמצדםשלהאחרוניםלהידברותולבנייתפרויקטיםמשותפים.עבוראנשיהממסד,
אחיההיהמנגנוןנוסףבדרךלהשתלבותבשוקהעבודה.בהקשרזה,הכוונההיאבעיקרלמערכות
החינוךהחרדיותהשונות,גוףמעסיקענקשלעולםאינומכזיב,אףלאבעתותמיתון,שכןכמעט
מועסקים כ-81%, אחיה, בוגרי של רובם רוב מקודמו. גדול חרדים ילדים של חדש שנתון כל
במערכותאלה.בוגריםמצטייניםמשולביםכיוםבמערכותהפיקוחשלאגף'המוכרשאינורשמי'
גופים ושל עצמו אחיה של הטיפוליות במסגרות שולבו נוספים רבים ובוגרים החינוך, במשרד

טיפולייםנוספים.

בעולם הגברים, את ובעיקר החרדי, הציבור את לשלב הרצון יחייב בעתיד כי מאוד ייתכן
התעסוקה,להכלילגםאתמקצועותהתשתיתבמערכתההכשרה.חרדיםהרוכשיםמקצועותאלו
במסגרותהלימודהאקדמיות,במכינותאובמרכזיההכשרהיהיומוריםמקצועייםבעליכישורי
וקידום רשמי, שאינו המוכר במסגרות הלומדים תלמידיהם, את יקדמו הם מוכחים. הוראה
להשתלב בעתיד, יקל, אלה מורים של שלתלמידיהם לקוות יש הפטור. למסגרות גם יחלחל זה

במסלוליתעסוקהשוניםומגווניםואוליאףבתוככיהאקדמיהעצמה.


