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הקדמה
אוגוסט 2016

סוגיית החינוך החרדי ולימודי הליבה עלתה פעמיים בשבועות האחרונים על סדר היום 

הציבורי, הן בהקשר המוניציפאלי והן במישור הארצי. הנושא זכה להתייחסות רחבה 

בתוך הקהילה החרדית ומחוצה לה, וניתן ללמוד מכך רבות על הפוטנציאל של המהלך 

המומלץ בדוח שלפנינו להקמת ישיבות תיכוניות חרדיות ועל אתגריו.

בהקשר המוניציפאלי הירושלמי, עלה הנושא לסדר היום הציבורי, בעקבות העברת 

של  וניסיון  לב״  ״חכמי  ישיבת  עבור  ירושלים  בעיריית  ש״ח  מיליון   1.6 של  תקציב 

העירייה לייעד לישיבה שטח למבנה זמני בשכונת רמת שלמה. העברת התקציב אושרה 

שיצאה  בעירייה  ליטאית  החרדית  הנציגות  מצד  חריפה  בהתנגדות  נתקל  המהלך  אך 

כנגד התמיכה בישיבה בחריפות חסרת תקדים1. התקשורת החרדית התגייסה בחלקה 

לתמוך בעמדת הנציגים הפוליטיים החרדים אך אתרי האינטרנט החרדים ״כיכר השבת״ 

ו״בחדרי חרדים״ העלו טורים ששיקפו עמדות שונות וכך גם נהגו ערוצי הרדיו החרדים 

״קול חי״ ו״קול ברמה״. בחינה של התגובות בקרב הציבור החרדי למאמרים השונים, 

מראה תמיכה רחבה מאוד בקידום הקמת ישיבות תיכוניות חרדיות. בסקר2 שערך אתר 

״כיכר השבת״ בנושא, כשני שליש מהמשיבים תמכו בהקמת ישיבות תיכוניות חרדיות. 

הנושא זכה לסיקור גם בתקשורת הכללית, ברשת ב׳ של קול ישראל ובעיתון ״ג׳רוזלם 
פוסט״.3

במישור הארצי, הנושא עלה לסדר היום הציבורי בשל שינוי חקיקה שדרשו המפלגות 

החרדיות בנוגע לתקצוב מוסדות ה״פטור״ החרדים שאינם מלמדים לימודי ליבה. קבוצה 

של כ-800 הורים חרדים יזמו עצומה4 הקוראת לשר החינוך לאפשר לחרדים המעוניינים 

מבין  רבים  התראיינו  העצומה  בעקבות  הליבה.  מקצועות  את  לבניהם  להקנות  בכך 

היוזמים לכלי התקשורת בקהילה החרדית ומחוצה לה, בתכניות טלוויזיה, בערוצי רדיו, 

ובאתרי אינטרנט שונים. באתרים החרדים ״כיכר השבת״ ו״בחדרי חרדים״ התפרסמו 

 .Ynet-ו NRG טורים התומכים בלימודי ליבה שנכתבו על ידי חרדים, כמו גם באתרים

הורים  העזו  לראשונה  ראשון״.  ו״מקור  ״הארץ״5  בעיתוני  גם  לסיקור  זכתה  העצומה 

http://www.bhol.co.il/104221/ :1  ראו לדוגמה באתר ״בחדרי חרדים״

http://www.kikar.co.il/poll_results.php?poll_id=459  2

http://www.jpost.com/In-Jerusalem/Wisdom-of-the-heart-not-of-the-bagrut-460408  3

http://www.atzuma.co.il/libabai  4

http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.3022139  5
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חרדים רבים להביע בגלוי את חוסר שביעות רצונם מהמודל הנוכחי של החינוך החרדי 

ולצאת נגד המנהיגות הפוליטית המייצגת אותם. יש לציין כי מספר רבנים ובהם הרב 

דוד יוסף, בנו של הרב עובדיה יוסף יצאו בגלוי בקריאה לקיים לימודי ליבה במוסדות 

החינוך החרדים.

התרחשויות אלה מצביעות על פוטנציאל גדל והולך של הורים חרדים המבקשים 

ההנהגה  בעמדת  התבוננות  מלאים.  ליבה  לימודי  עם  למוסדות  בניהם  את  לשלוח 

הפוליטית החרדית כפי שבוטאה בהקשר למאבק אחרון זה, מעלה כי קיימת התנגדות 

העמדת  כי  ברור  לא  זאת,  עם  החרדים.  המוסדות  על  ליבה  לימודי  לכפיית  מוחלטת 

אפשרות בחירה להורים המעוניינים בכך תזכה להתנגדות ברמה דומה ככל שהציבור 

החרדי עצמו ידרוש זאת במפורש ובאופן פומבי. שר החינוך6 הביע במפורש את עמדתו 

במסגרת הדיון ״אני מתחייב, שכל הורה שרוצה, כל הורה חרדי שמעוניין שהילד שלו 

ילמד מקצועות ליבה יהיה לו מענה. אני אומר את זה עוד פעם, כל הורה חרדי שיהיה 

מוכן לשלוח את הילד שלו למוסד הנכון, אני אדאג לו.״ 

נראה כי כפי שמציע המסמך לפנינו בשלה העת לקדם מהלך נרחב לפיתוח מודל 

הישיבות התיכוניות. כותבי המסמך סבורים כי שיתוף פעולה של פילנתרופיה ושל המגזר 

הציבורי ובעיקר של משרדי האוצר והחינוך להקמה, ביסוס וחיזוק מוסדות אלה, עשויה 

לתרום באופן משמעותי ביותר להצלחת המהלך. המסמך שלפנינו יכול לשמש תשתית 

חשובה לקידום שיתוף פעולה זה. 

6  בראיון בגלי צה״ל ב-31.7.16 התחייב שר החינוך לדאוג למענה לכל הורה חרדי שיבקש לימודי ליבה עבור 

https://www.youtube.com/watch?v=b-IBnMElc74 :בנו, הדברים הועלו לאתרים החרדים וליוטיוב
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תקציר מנהלים

פיתוח ישיבות תיכוניות חרדיות כמסלול נורמטיבי בחינוך גילאי התיכון בחברה החרדית 

במקביל למסלול הקיים של הישיבות הקטנות חיוני להרחבת הנגישות של צעירים חרדים 

להשכלה גבוהה ולאפשרויות תעסוקה. 

רקע

מזה כחמש עשרה שנים מתרחשים תהליכים משמעותיים בתוך החברה החרדית הגורמים 

להשתתפות גוברת והולכת של גברים חרדים בתעסוקה ובהשכלה גבוהה בישראל. עם 

זאת, ניתוח שנערך על ידי המרכז לחקר החברה החרדית במכון ירושלים לחקר ישראל 

בשנת 2015 הראה כי למרות מגמת העלייה בשיעור ההשתתפות בתעסוקה ובהשכלה 

נותרו עדיין חסמים משמעותיים בדרך להרחבת ההשתתפות של גברים חרדים בהשכלה 

חרדים מתרחש  גברים  של  גבוהה  הגידול של ההשתתפות בהשכלה  מירב  ובתעסוקה. 

במכללות שאינן מן המובילות ברמתן האקדמית ומאופיינות בתחומי לימוד מצומצמים. 

בחירה זו משפיעה בהכרח על פרופיל התעסוקה של הסטודנטים החרדים לאחר סיום 

המקנה  ליבה  תוכנית  ללא  רבות  לימוד  משנות  שנוצרו  הפערים  כי  נראה  לימודיהם. 

צעירים  בפני  להוות חסם משמעותי  התיכון, ממשיכים  בגיל  בעיקר  להשכלה  תשתית 

חרדים רבים בדרכם לרכוש השכלה. אין מנוס מלבחון אפשרויות לקדם מהלך שינוי 

החרדיים  התיכון  בוגרי  אצל  יותר  טובה  תשתית  וייצור  התיכון  בגילאי  כבר  שיתחיל 

לנגישות מקיפה יותר להשכלה הגבוהה וממילא לאפשרויות תעסוקה.

בצד הישיבות הקטנות שהן המסלול הסטנדרטי של החינוך החרדי בגילאי התיכון 

)27,000 תלמידים( קיימות היום )2016( 16 ישיבות תיכוניות חרדיות המכוונות ללימודים 

מספר  עלה  בו  האחרון  בעשור  נפתחו  וחלקן  וותיקות  חלקן  בגרות.  תעודת  לקראת 

לקבוצות  מכוונות  בחלקן  אלה  ישיבות  לכ-1,400.  מכ-600  אלה  בישיבות  התלמידים 

קירוב  מוסדות  בוגרי  הרווחה,  מארצות  עולות  )משפחות  החרדי  המרכזי  הזרם  שאינן 

ומשפחות של בעלי תשובה( אך חלקן מכוונות לקליטת תלמידים מהזרם המרכזי של 

החברה החרדית. בקבוצה זו ניתן למנות 5 ישיבות בהן לומדים כיום כ-300 תלמידים.

מטרת המסמך

מטרת מסמך זה היא לנתח את האפשרויות להרחיב ולהנגיש באופן משמעותי את המסלול 

האיכותי של ישיבות תיכוניות חרדיות, המכוונות לזרם החרדי המרכזי, העומד כחלופה 
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תיכוניות  ישיבות  של  המוצע  במסלול  הקטנות.  הישיבות  של  הנפוץ  למסלול  מקבילה 

חרדיות יתקיים שילוב של לימודי קודש ולימודים כלליים לקראת תעודת בגרות, תוך 

שמירה על אורח חיים חרדי המקובל בקרב הזרם הראשי של הציבור החרדי. 

ישיבות  של  זה  מודל  הקמת  לקדם  מעוניינים  אשר  לאלה  לסייע  מיועד  המסמך 

תיכוניות חרדיות: קובעי מדיניות ממשלתיים, רשויות מקומיות, ארגונים ציבוריים ללא 

מטרות רווח, מוסדות  פילנתרופיים וכמובן יזמים שונים המעוניינים לפעול בתחום זה.

המסמך מציג את תמונת המצב העכשווית של החינוך החרדי לבנים בגילאי תיכון 

בישראל; בוחן את אופיין של הישיבות החרדיות התיכוניות הקיימות, המכוונות להשכלה 

גבוהה; מנתח את החסמים וההזדמנויות להקמת ישיבות תיכוניות חרדיות ובכלל זאת: 

האופי החינוכי של המוסדות, הערכת הביקוש הצפוי, שאלת ההתנגדות הצפויה, סוגית 

המיקום והמודל הכלכלי; המסמך מגדיר את המודל הרצוי של ישיבה תיכונית חרדית 

ומציב יעדים והמלצות לקידום הקמת ישיבות תיכוניות חרדיות לעשור הקרוב.

מסקנות המסמך מסתמכות על מחקר מקיף הכולל: איסוף וניתוח נתונים ממקורות 

החינוך:  במערכת  תפקידים  בעלי  עם  ראיונות  החרדית;  החינוך  מערכת  על  שונים 

החינוך  בתחום  מומחים  חינוך,  בעלויות  של  כספים  מנהלי  מוסדות,  מנהלי  מפקחים, 

ותקציב החינוך; ראיונות עומק עם ראשי ישיבות תיכוניות חרדיות; שאלון אינטרנטי 

ניתוח  להורים פוטנציאלים בחברה החרדית לבחינת הביקוש, ההזדמנויות והחסמים; 

הממצאים על ידי צוות המחקר ושרטוט יעדים אפשריים.

תוכנית פיתוח ישיבות תיכוניות חרדיות

ישיבות  ישיבות תיכוניות בעשור הקרוב, הן  על בסיס המחקר הוכנה תוכנית לפיתוח 

קיימות והן ישיבות חדשות שיוקמו על ידי יזמים וארגונים. משורטטים יעדים ומתווה 

חרדיות  תיכוניות  ישיבות  מסלול  ולהקמת  לקידום  שנים  עשר  בת  הפיתוח  לתוכנית 

ולהפיכתו לאלטרנטיבה חינוכית נורמטיבית למסלול הישיבות הקטנות.

הנחות המוצא של תכנית הפיתוח

הנחות המוצא מתבססות על עבודת המחקר ועל הניסיון המצטבר.

הגידול במספר התלמידים בעשור האחרון בצד תהליכי שינוי בתוך החברה החרדית    .1

מצביע על קיום פוטנציאל ביקוש משמעותי למסלול של ישיבות תיכוניות חרדיות.
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הממצאים מצביעים על כך כי האקלים החברתי הנוכחי מכוון לכך כי ההיצע ישמש    .2

כמגביר ביקוש.

פריצת הדרך לאפשרות פיתוח מסלול ישיבות תיכוניות חרדיות מותנית בכך שישיבות    .3

אלה תהיינה מכוונות לזרם המרכזי החרדי.

ניתוח החסמים החברתיים מראה כי חיוני שהפרופיל החינוכי של הישיבות התיכוניות    .4

החרדיות יהיה פרופיל חרדי מובהק וההישגים האקדמיים הן בלימודי הקודש והן 

בלימודים הכלליים יהיו ברמה גבוהה.

שכר הלימוד חייב להיות בר תחרות לשכר הלימוד המקובל בישיבות הקטנות.   .5

יעדים והמלצות

הנדרש  הזמן  ובמשך  הנדרש  התרבותי  בשינוי  מתחשב  לעשור  הצמיחה  יעדי  מתווה 

לביסוס הישיבות התיכוניות כאלטרנטיבה ממשית בת קיום. המתווה כולל את ההמלצות 

הבאות: 

1. המודל המומלץ של הישיבה התיכונית החרדית

קהל היעד

נורמטיבי  כמסלול  אקדמית  המכוונת  החרדית  התיכונית  הישיבה  את  לבסס  מנת  על 

בחברה החרדית על הישיבה לפנות לזרם המרכזי של החברה. אלו הן משפחות חרדיות 

ישראליות ותיקות שבהן הגבר הנו בוגר עולם הישיבות החרדי והאישה בוגרת תיכון 

חרדי לבנות )סמינר(. 

הפרופיל החינוכי

גבוהה  במחויבות  מאופיין  להיות  צריך  חרדית  תיכונית  ישיבה  של  החינוכי  הפרופיל 

לאורח החיים החרדי, בהעמדת לימוד תורה ויראת שמים כערכים מובילים, בשמירה על 

קוד לבוש חרדי וקודים חברתיים נוספים. 

הרמה האקדמית

והן  הקודש  בלימודי  הן  גבוהה  לימודית  ברמה  תעמוד  החרדית  התיכונית  הישיבה 

הלימודית  ברמה  לימודיהם  תום  עם  יעמדו  הישיבה  תלמידי  הכלליים.  בלימודים 
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המקובלת בישיבות הקטנות כך שיוכלו, אם ירצו בכך, להמשיך את לימודיהם בישיבה 

בהיקף  ואף  מלאה  לבגרות  זכאות  עם  לימודיהם  את  יסיימו  הישיבה  תלמידי  גדולה. 

מורחב. 

הגודל הרצוי

על מנת לאפשר את המגוון הלימודי ואת הבסיס הכלכלי לישיבה, מספר הכיתות בישיבה 

יעמוד לפחות על שמונה כיתות ומספר התלמידים יעמוד על כ-240. 

קצב הצמיחה של הישיבה במספרי התלמידים 

מינימום  בהינתן  תתאפשר  הראשונות  בשנים  התיכונית  בישיבה  לימוד  כיתת  פתיחת 

 100 מינימום  על  בישיבה  יעמוד מספר התלמידים  בשנה החמישית  20 תלמידים.  של 

תלמידים בארבע כיתות, 25 תלמידים בממוצע לכיתה. בשנה העשירית יהיו בישיבה 8 

כיתות בהם ילמדו לפחות כ-216 תלמידים, 27 תלמידים בממוצע.

2. יעדים מערכתיים לעשור

מספרי תלמידים

מספר התלמידים הכולל בישיבות התיכוניות החרדיות )כולל ישיבות המכוונות לתלמידים 

ומשפחות של בעלי תשובה(  בוגרי מוסדות קירוב  עולות מארצות הרווחה,  ממשפחות 

להשכלה  בישיבות התיכוניות החרדיות המכוונות  שיעור התלמידים   .4,000 על  יעמוד 

יעמוד על 8.5% מכלל הלומדים החרדים בגילאי תיכון. מספר התלמידים בישיבות שקהל 

היעד שלהן הוא הזרם המרכזי של החברה החרדית העומד היום על 300 תלמיד יגדל 

לכ-1,600 תלמידים. 

מוסדות

במהלך  יתבצע  המרכזי  לזרם  המכוונות  החרדיות  התיכוניות  הישיבות  מסלול  פיתוח 

׳מתיבתא׳,  )׳מאורות׳,  קיימות  ישיבות  חמש  של  והרחבה  טיפוח  באמצעות  העשור 

ישיבות  ארבע  של  הקמה  ובמקביל  לב׳(  ו׳חכמי  התורה׳  ׳חדוות  החסידית׳,  ׳המדרשה 

חדשות. מספר התלמידים בישיבות הקיימות יצמח מכ-300 לכ-1,100 תלמידים. מספר 

התלמידים בישיבות החדשות יעמוד בתום העשור על כ-500 תלמידים. חלק מהמוסדות 

יהיו פנימייתים, חלק מהמוסדות פנימייתיים בחלקם וחלק ללא פנימיה. כ-2/3 מכלל 

תלמידי הישיבות יהיו בפנימייה.
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3. שותפויות ויוזמות — תפקידים

בין  יידרש שיתוף פעולה  על מנת לקדם הרחבה והקמה של ישיבות תיכוניות חרדיות 

הגורמים הבאים: משרד החינוך, משרד האוצר, רשויות מקומיות, רשתות חינוך, קרנות 

לקידום  השונים  הגורמים  של  תרומתם  הגדרת  להלן  מקומיים.  ויזמים  פילנתרופיות 

המהלך:

משרד האוצר: 

 	הגדלת תקציב ה׳קול קורא׳ במטרה להקטין את הגרעון התפעולי בתהליך ההתפתחות

של הישיבה )ה׳קול קורא׳ מציע מסגרת תקציבית שמאפשרת לתת תוספת תקציבית 

לבתי ספר חרדיים שמלמדים לימודי ׳ליבה׳(.

הקצאת בינוי לכ-72 כיתות במהלך העשור של התוכנית )9 ישיבות, 8	 כיתות כל אחת(.

בישיבות  הפנימיות  עבור  ההתיישבותי  החינוך  למינהל  יעודי  תקציב  	הקצאת 
התיכוניות החרדיות. 

משרד החינוך:

	הגדרת הקמת הישיבות התיכוניות כיעד מדיניות.
	הענקת רישיון לפתיחת מוסדות חדשים.

	הכרה בפנימיות של הישיבות התיכוניות החרדיות.
	הקמת צוותי ליווי ותמיכה לישיבות קיימות ולחדשות.

רשויות מקומיות:

	הקצאת קרקעות לבניית המוסדות, העמדת מקום זמני לפעילות הישיבות עד להקמת 
המבנה הפיזי.

	תמיכה כספית במוסדות.

רשתות חינוך:

	רשתות החינוך ישמשו פלטפורמה ניהולית וחינוכית כוללת להקמת הישיבות. 
לקידום  ׳האגודה  תיכוניות:  ישיבות  הקימו  שכבר  הרשתות  על  להישען  	מומלץ 

החינוך׳, ׳אורט׳ ו׳אמי״ת׳.

קרנות פילנתרופיות:

	גיוס משאבים לאיזון תקציבי של תפעול הישיבות בתהליך ההקמה. 
	גיוס משאבים להקמת מבני פנימיות ובתי מדרש.
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יזמים חינוכיים קהילתיים

בשנותיהן  החדשות  החרדיות  התיכוניות  הישיבות  את  ינהיגו  חינוכיים  	יזמים 
הראשונות.

	יזמים חינוכיים מתוך הקהילה החרדית ישמשו כסוכני השינוי בתוך החברה לגיוס 
התלמידים ושכנוע ההורים. 

4. אבני דרך לתוכנית בת עשור שנים

תוכנית העשור לפיתוח הישיבות התיכוניות החרדיות כוללת שני מהלכים מקבילים: 

מהלך צמיחה של הישיבות הקיימות על פי שש השנים הראשונות.א. 

ב. מהלך הקמה בהדרגה של הישיבות החדשות החל מן השנה 

להלן אבני הדרך לפי זוגות שנים לאורך תכנית העשור:

איתור מקומות  והרחבתן.  לביסוסן  הקיימות  הישיבות   5 ב  ותמיכה  ליווי   :2-1 שנים 

חדשה  ישיבה  הקמת  מתאימים.  ושותפים  חדשות  ישיבות  להקמת  פוטנציאליים 

ראשונה.

הישיבה החדשה שהוקמה.  ליווי  הקיימות.  בישיבות  ותמיכה  ליווי  4-3: המשך  שנים 

הקמת ישיבה חדשה שניה.

שנים 6-5: ליווי ותמיכה בישיבות הקיימות. ליווי הישיבות החדשות שהוקמו. הקמת 

ישיבה חדשה שלישית.

שנים 8-7: ליווי ותמיכה בישיבות החדשות. הקמת ישיבה חדשה רביעית.

שנים 10-9: ליווי ותמיכה בארבע הישיבות החדשות שהוקמו.

5. המשמעויות הכלכליות

כספית  לתמיכה  הכולל  התרומות  סך   )3.5 בסעיף  פירוט  )וביתר  בהמשך  שמצוין  כפי 

בתכנית למשך 10 שנים אמור להגיע ל-93 מיליון ש״ח. התחשיב הכלכלי מתבסס על 

הנחות באשר להכנסות הצפויות למוסדות ממקורות שונים: משרד החינוך, רשויות, שכר 

לימוד ועוד. ההנחות משקפות את ההכנסות המתקבלות היום במוסדות קיימים, את 

שכר הלימוד הניתן לגבייה )על בסיס הסקר שערכנו והמקובל בישיבות הקטנות( וכל 

זאת, על בסיס תחזית גידול ריאלית במספר התלמידים למוסד. ההוצאות משקפות את 

העלויות של מוסדות דומים קיימים. ההשקעה הנדרשת בתחום התשתיות מתבססת על 
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תקנים למטר לתלמיד במבנים הנדרשים ובלויות המקובלות למטר בניה של מבנים מסוג 

זה. העלויות המוצגות הן בתחום תפעול המוסדות ובתחום פיתוח התשתיות הפיזיות.

עלויות התפעול

תפעול חמש הישיבות הקיימות: 

	התקציב הכולל הנדרש )מעבר להכנסות הצפויות( במהלך שש שנים )תקופת הצמיחה( 
עבור כיסוי גירעונות בחמש הישיבות הקיימות המיועדות לליווי ותמיכה עד לאיזונם 

התקציבי עומד על כ-9.5 מיליון ש״ח. 

	הגירעון התקציבי במוסדות הקיימים צפוי להתאזן בשנה השביעית. 

תפעול ישיבות חדשות: 

	היקף הגירעון התפעולי הצפוי במהלך העשור בישיבות שיוקמו על פי התוכנית עומד 
על 8.1 מיליון ש״ח. 

סך כל הגירעון התפעולי:

סך כל עלויות התפעול לתוכנית הפיתוח יעמוד על 17.6	 מיליון ש״ח במהלך העשור.

הגדלת התקציב המוגדר ב״קול קורא״ של משרד החינוך בהיקף של 25%	 תקטין את 

היקף הגרעון הצפוי ותעמידו על 12.3 מיליון ש״ח.

פיתוח תשתיות

מבנה כיתות: משרד החינוך יישא בנטל בניית 72 כיתות עבור תשע הישיבות.

מבני פנימיה: בתוכנית העשור תוקמנה חמש פנימיות )שלוש הישיבות הקיימות ושתי 

הישיבות החדשות שתקומנה בשנים 2 ו-4 של התוכנית( בהיקף מלא של 160 תלמידים 

כל אחת ושתי פנימיות חלקיות בהיקף של 80 תלמידים כל אחת לשתי ישיבות )שתקומנה 

בשנים 6 ו-8 של התוכנית(. העלות הכוללת של הקמת הפנימיות עומדת על 43.2 מיליון ש״ח.

חדר אוכל ובית מדרש: במהלך העשור יוקמו שבעה חדרי אוכל ושבעה בתי מדרש לחמש 

הישיבות הקימות ולשתי הישיבות שנפתחו בשנים 2, 4 של התוכנית. לישיבות שיפתחו 

בשנים 6 ו-8 ימצא פיתרון זמני. העלות הכוללת עומדת על 32.2 מיליון ש״ח.

סך כל ההוצאות על פיתוח התשתיות מגיע ל-75.4 מיליון ש״ח.
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6. לקראת יישום

על מנת לקדם את יישום התוכנית מומלץ לבצע את הצעדים הבאים:

הקמת צוות היגוי 

פילנתרופיים,  גורמים  הרלבנטיים:  הגורמים  לכל  משותף  היגוי  צוות  להקים  מוצע 

נציגי ממשלה, רשויות, נציגי ציבור וגופי ביצוע בתחום החינוך במטרה לסייע בקידום 

התוכנית, לפעול להסרת חסמים, לעקוב אחר התקדמות התוכנית ולעדכן את היעדים 

בהתאם להתפתחותה.

הקמת מטה יישום

יש להקים מטה יישום שיהיה מופקד על הובלת התוכנית. מומלץ כי מטה היישום יהיה 

גוף קיים בעל ניסיון רב במערכת החינוך הישראלית. הגוף צריך להיבחר מבין רשתות 

חינוך ובעלויות קיימות שיש להן עניין בקידום החינוך החרדי התיכוני כגון: האגודה 

גופים אחרים הפועלים במערכת  וכדומה או  לקידום החינוך, רשת אורט, רשת אמית 

החינוך כגון: פורום כפרי הנוער.

הפעלת גורמי ביצוע

פיתוח הישיבות הקיימות והקמת הישיבות החדשות יתבצע בהנחיית מטה היישום על 

ידי גורמי ביצוע מנוסים במערכת החינוך ובראשם רשתות החינוך והבעלויות שתהיינה 

מעוניינות ליטול חלק בקידום התוכנית.

הבניית מחקר ליווי והערכה

האתגר להקמת ישיבות תיכוניות חרדיות הינו גדול ומחייב השקעה רבה, מחויבות גדולה 

וכמובן השקעה כספית משמעותית. יש צורך להבנות מערך של מחקר מלווה והערכה 

על מנת לסייע תוך כדי היישום למובילי התוכנית לבחון את אופני הפעולה ואת מידת 

הצלחתם ולשפר את הדרוש תוך כדי התהליך.

אנו מקווים כי מסמך זה ישמש תשתית ויסייע לכל בעלי העניין לקדם את הקמתן 

של ישיבות תיכוניות חרדיות ולתרום להגדלת שיעור ההשתתפות של חרדים בהשכלה 

הגבוהה ובתעסוקה בישראל.
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מבוא

מזה כחמש עשרה שנים מתרחשים תהליכים משמעותיים בתוך החברה החרדית המכוונים 

להגברת השתתפות החברה החרדית בתעסוקה ובהשכלה גבוהה בישראל. תהליכים אלה 

זוכים לעידוד ולתמיכה של הממשלה באופנים שונים. עם זאת, תהליכים אלה משמשים 

בסיס למאבק ולמחלוקת עמוקה בתוך החברה החרדית. 

בחינה של תהליכים אלה לאורך התקופה מראה כי שיעורי ההשתתפות בתעסוקה 

ובלימודים להשכלה גבוהה בקרב חרדים נמצאים במגמת עליה. ניתוח שנערך על ידי 

המרכז לחקר החברה החרדית במכון ירושלים לחקר ישראל בשנת 2015 הראה כי נותרו 

פערים משמעותיים בדרך להרחבת ההשתתפות של גברים חרדים בהשכלה ובתעסוקה 

וזאת למרות מגמת העלייה בשיעור השתתפותם בתעסוקה. 

מירב הגידול של ההשתתפות בהשכלה גבוהה של גברים חרדים מתרחש במכללות 

ראיית  משפטים,  מצומצמים:  לימוד  ובתחומי  האקדמית  ברמתן  המובילות  מן  שאינן 

חשבון ועוד. בחירה זו משפיעה בהכרח על פרופיל התעסוקה של הסטודנטים החרדים 

לאחר סיום לימודיהם ועל יכולת ההשתכרות שלהם. ניתן לזהות גם שיעורי נשירה לא 

מבוטלים של סטודנטים חרדים. 

כפי שעלה מן הניתוח נראה כי הפערים שנוצרו בשנות לימוד רבות ללא כל תוכנית 

בישיבות הקטנות,  בגיל התיכון  בעיקר  )ליב״ה(, המקנה השכלה  כלליים  יסוד  לימודי 

ורק בלימודי קודש, מהווים חסם משמעותי בפני צעירים חרדים רבים  העוסקות אך 

מללמוד במוסדות להשכלה גבוהה מהשורה הראשונה וכן מלרכוש השכלה במגוון רחב 

יותר של תחומים בעיקר בתחומי מדעי הטבע, הנדסה ועוד. מסתמן כי אין מנוס מלבחון 

יותר  וייצור תשתית טובה  אפשרויות לקדם מהלך שינוי שיתחיל כבר בגילאי התיכון 

לשיפור הנגישות של צעירים חרדים להשכלה הגבוהה וממילא לאפשרויות תעסוקה.

בעשור האחרון נפתחו תשעה מוסדות חינוך חרדיים בגילאי תיכון, המקיימים לצד 

שתאפשר  מלאה  בגרות  לתעודת  המכוונים  כלליים  לימודים  ישיבתיים,  קודש  לימודי 

בעתיד תשתית המאפשרת נגישות ללימודים גבוהים במוסדות להשכלה גבוהה. מוסדות 

חינוך אלה, הידועים כיום בשם ״ישיבות תיכוניות חרדיות״ והנמצאים בראשית דרכם, 

משקפים את תהליכי השינוי הפנימיים בחברה החרדית.

 מסקנות הניתוח שלעיל בדבר פרופיל ההשתתפות בהשכלה הגבוהה של צעירים 

האחרון  בעשור  שנצפתה  היוזמה  בצד  בתחום  עשייה  של  וחצי  עשור  לאחר  חרדים 
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ישיבות תיכוניות חרדיות מחדדות את הצורך לבחון את האפשרות להעמדת  להקמת 

עבור  השכלה  לרכישת  מכוון  בהיותו  המאופיין  הקטנות  לישיבות  אלטרנטיבי  מסלול 

האוכלוסייה המעוניינת לבחור בכך. מטרת מסמך זה היא לנתח את האפשרויות להרחיב 

ולהנגיש באופן משמעותי את המסלול האיכותי של ישיבות תיכוניות חרדיות, העומד 

בבוא  להגביר,  מנת  על  וזאת  הקטנות,  הישיבות  של  הנפוץ  למסלול  מקבילה  כחלופה 

העת, את היכולת של סטודנטים חרדים ללמוד בהצלחה במוסדות ההשכלה ולקחת חלק 

בהזדמנויות תעסוקה ברמה גבוהה של ידע והכנסה, בשונה מהמקובל בישיבות קטנות, 

חרדיות  תיכוניות  ישיבות  של  המוצע  במסלול  קודש.  לימודי  ורק  אך  מתקיימים  בהן 

יתקיים שילוב של לימודי קודש ולימודים כלליים לקראת תעודת בגרות, תוך שמירה על 

אורח חיים חרדי המקובל בקרב הזרם הראשי של הציבור החרדי. 

משימות המחקר

הצגת תמונת המצב העכשווית של החינוך החרדי לבנים בגילאי תיכון בישראל.   

להשכלה  המכוונות  הקיימות,  התיכוניות  החרדיות  הישיבות  של  מפורטת  בחינה   

גבוהה.

ניתוח החסמים וההזדמנויות להקמת ישיבות תיכוניות חרדיות ובכלל זאת: האופי   

סוגית  הצפויה,  ההתנגדות  שאלת  הצפוי,  הביקוש  הערכת  המוסדות,  של  החינוכי 

המיקום והמודל הכלכלי.

הגדרת המודל הרצוי של ישיבה תיכונית חרדית.  

הצבת יעדים והמלצות לקידום הקמת ישיבות תיכוניות חרדיות לעשור הקרוב.  

שיטת המחקר

כלי המחקר כללו:

איסוף וניתוח נתונים ממקורות שונים על מערכת החינוך החרדית.  

ראיונות עם בעלי תפקידים במערכת החינוך: מפקחים, מנהלי מוסדות, מנהלי כספים   

של בעלויות חינוך.

ראיונות עומק עם ראשי ישיבות תיכוניות חרדיות.  

שאלון אינטרנטי להורים פוטנציאלים בחברה החרדית לבחינת הביקוש, ההזדמנויות   

והחסמים.
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מפגש עם הממונה על תקציב החינוך באגף התקציבים, משרד האוצר.  

ניתוח הממצאים על ידי צוות המחקר ושרטוט יעדים אפשריים.  

פרקי המסמך

פרק 1: החינוך החרדי לבנים: ניתוח המצב הקיים

המודלים  ואופיים,  המוסדות  סוגי  החרדי,  התיכוני  בחינוך  המצב  תמונת  הצגת   

הגידול  ותחזית  התלמידים  ושל  המוסדות  של  הגיאוגרפית  התפרוסת  החינוכיים, 

לשנים הבאות.

חקירה לעומק של הישיבות התיכוניות החרדיות המכוונות אקדמית: תיאור מפורט   

הלימודים,  ותכנית  החינוכית  ההשקפה  ההוראה,  סגל  היעד,  קהל  ישיבה,  כל  של 

הישגים חינוכיים, משאבים והיבטים פיזיים.

פרק 2: בחינה האפשרות להקמת ישיבות תיכוניות חרדיות

ניתוח החסמים וההזדמנויות להקמת ישיבות תיכוניות חרדיות.  

אפשרויות  מיקום,  חרדי,  רקע  פוטנציאליים:  הורים  אצל  הביקוש  בסוגיית  עיון   

כלכליות ועוד.

הערכה של התפקיד הפוטנציאלי של הממשל הארצי והמקומי בבנייה ובפיתוח של   

ישיבות תיכוניות חרדיות.

ניתוח המודל הכלכלי לבניה ולתחזוקה של ישיבה תיכונית חרדית בתקופת הפיתוח   

פילנתרופיים, תשלומי שכר  ולאחריה על בסיס של מימון ממשלתי, מקורות  שלה 

לימוד והכנסות נוספות.

פרק 3: המלצות ליישום

מודל מומלץ של ישיבות תיכוניות חרדיות מכוונות-השכלה גבוהה בישראל: אופי   

המוסד, תכנית לימודים, גודל המוסד והתשתית המינהלית להקמת מוסדות אלה.

הגדרת יעדים לפיתוח והקמת ישיבות תיכוניות חרדיות בעשור הקרוב.  

שלבים ביישום של התכנית.  

תהליך לווי, ייעוץ ותיעוד.  
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צוות המחקר

צוות המחקר כלל את פרופ׳ עמירם גונן, הרב בצלאל כהן, מאיר קראוס, ימית נפתלי, 

אליעזר היון ויועד שחר ממכון ירושלים לחקר ישראל. הרב בצלאל כהן הוא ראש ישיבת 

׳חכמי לב׳ שבהנהלת האגודה לקידום החינוך. אגודה זו נתנה יד למחקר זה. 

צוות המחקר מודה לכל מי שתרם למחקר זה מניסיונו ומהידע שצבר. מטרת המחקר 

מדיניות  קובעי  חרדית:  תיכונית  ישיבה  של  המודל  בקידום  המעוניין  לכל  לסייע  היא 

בממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים לא-ממשלתיים, גופים פילנתרופיים וכמובן יזמי 

חינוך המבקשים לפעול בתחום זה. צוות המחקר מקווה כי מסמך מחקרי זה יניח את 

היסודות הדרושים, ישרת את כל בעלי העניין במאמץ להקים ישיבות חרדיות תיכוניות, 

ובשוק  הגבוהה  ההשכלה  במערכת  חרדים  של  ההשתתפות  לגידול  להביא  יסייע  וכך 

העבודה.

הגופים שתמכו במחקר 

מחקר זה נתמך על ידי שלושה גופים פילנתרופיים המתעניינים במגמות הנוכחיות בחברה 

החרדית בישראל: UJA — הפדרציה של ניו-יורק, קרן מיימונידֶס וקרן ראסל ּבֶרִי.
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פרק 1: החינוך החרדי לבנים: ניתוח המצב הקיים

פרק זה מציג את תמונת המצב בחינוך התיכוני החרדי לבנים, סוגי המוסדות ואופיים, 

ותחזית  התלמידים,  ושל  המוסדות  של  הגיאוגרפית  התפרוסת  החינוכיים,  המודלים 

הגידול לשנים הבאות. לאחר ניתוח כלל המערכת החרדית לבנים תוצג חקירה לעומק של 

הישיבות התיכוניות החרדיות המכוונות אקדמית: תיאור מפורט של כל ישיבה, קהל היעד, 

ההשקפה החינוכית ותכנית הלימודים, הישגים חינוכיים, משאבים והיבטים פיזיים.

1.1 החינוך היסודי לבנים

בחינוך היסודי לבנים חרדים קיים מודל משותף לכלל המוסדות, עם הבדלים מסוימים 

תורה״  ״תלמוד  בשם  מכונים  חרדים  לבנים  היסודיים  הספר  בתי  הלימודים.  בתכנית 

או ״חיידר״, בהם לומדים התלמידים במשך שמונה שנים מכיתות א׳-ח׳ )גילאי 5-14(. 

בשנים אלו רוכש הילד את הידע הבסיסי הן בלימוד תורה והן במקצועות כלליים. לימודי 

הקודש תופסים כמובן את המקום החשוב ביותר והם נלמדים בחלקו הראשון של היום. 

התלמידים עוברים בהדרגה מלימוד סידור וחומש ללימוד נביא, ואחר כך ללימוד משנה, 

ד׳-ה׳( ללימוד גמרא. היקף לימוד הגמרא עולה בהדרגה  )כיתות  יותר  ובשלב מתקדם 

משנה לשנה ובכיתות ז׳-ח׳ מוקדש בדרך כלל רוב הזמן ללימוד גמרא. בשנים הראשונות 

רוכשים התלמידים את מיומנויות היסוד במקצועות כלליים: קריאה, כתיבה, דקדוק, 

הבנת הנקרא, חשבון, טבע, גיאוגרפיה, היסטוריה וכדו׳. מקצועות אלה נלמדים מספר 

)ז׳-ח׳( פוחתים  שעות בכל יום בעיקר בשעות אחר הצהריים, אולם בכיתות הגבוהות 

שיעורים אלו למינימום או אף פוסקים לחלוטין. במרבית ״תלמודי התורה״ לא לומדים 

כלל אנגלית וכן לא מתקיימים שיעורי חינוך גופני )ספורט(.

במרבית תלמודי התורה מתקיים יום לימודים ארוך כבר מהכיתות נמוכות, והוא 

צהריים  ארוחת  ניתנת  מהמוסדות  בחלק  יותר.  גבוהה  בכיתה  שמדובר  ככל  מתארך 

חמה לתלמידים, בחלקם התלמידים מצטיידים בכריכים מהבית ובמקומות מסוימים 

התלמידים יוצאים לביתם לארוחת צהריים ושבים ללימודים.

מעמד משפטי של מוסדות החינוך החרדי

בישראל מאופיינים במעמד משפטי באחת משלוש קטגוריות: ״מעמד  כלל בתי הספר 

רשמי״ — בתי ספר בבעלות המדינה, מעמד ״מוכר שאינו רשמי״ — בתי ספר בבעלות 



202121

פרטית אך נמצאים תחת פיקוח המדינה ומעמד ״פטור״ — בתי ספר בבעלות פרטית 

שיש להם רישיון לפעול אך אינם תחת פיקוח משמעותי של המדינה. למעמד המשפטי יש 

השלכות של ממש על אופי המוסדות, תוכנית הלימודים, צוות המורים ומקורות המימון. 

גם תלמודי התורה החרדים מתחלקים לשלוש קטגוריות שלעיל. בשנת הלימודים תשע״ה, 

למדו ב-457 מוסדות יסודיים לבנים חרדים כ-103,800 אלף תלמידים. מעבר למספרי 

לבנים  כ-30 מוסדות חרדיים מעורבים  עוד  ישנם  לעיל  והמוסדות שהוצגו  התלמידים 

לומדים  בהם  חרדי,  בחינוך  המעוניינים  מסורתיים  מבתים  לילדים  המיועדים  ובנות, 

כ-7,400 תלמידים. בעבודתנו זו אין אנו מתייחסים לאוכלוסייה זו. 

תלמידים ומוסדות בחינוך החרדי לפי המעמד המשפטי:

החרדי,  החינוך  עצמאות  על  לשמור  מנת  על   — רשמי  שאינו  מוכר  במעמד  מוסדות 

המוסדות החרדיים אינם בבעלות המדינה אלא בבעלות פרטית של רשתות חינוך חרדיות 

ל-100%   75% שבין  בשיעור  המדינה  ע״י  מתוקצבים  אלו  מוסדות  חרדיות.  ועמותות 

מימון ביחס למוסדות בבעלות המדינה והמוסדות משלמים את שכר המורים. מוסדות 

אלו מחויבים להעסיק צוות הוראה בעל הכשרה מתאימה, וללמד את מקצועות הליב״ה 

החינוך.  משרד  ידי  על  רבה  במידה  מפוקחים  הללו  המוסדות  לתקצוב.  תואם  בהיקף 

מספר התלמידים שלמדו בשנת תשע״ה במוסדות ״מוכר שאינו רשמי״ עמד על כ-55,500 

ישראל  אגודת  תנועת  ״החינוך העצמאי״ של  ברשת   18,900 )מתוכם   .)53%( תלמידים 

ו-18,250 ברשת ״מעיין החינוך התורני״ של תנועת ש״ס(. מספר המוסדות במעמד זה 

עמד על 246 מוסדות )54%( — ראה לוח 1.1. 

גדול ממוסדות החינוך היסודי לבנים חרדים, העדיפו  מוסדות במעמד פטור — חלק 

להיות מוגדרים כמוסדות ״פטור״, המתוקצבים רק בהיקף של כ-55% מימון, על מנת 

ליהנות מחופש פעולה רב יותר. הם אינם מחויבים לכללי משרד החינוך בנוגע להכשרת 

צוות ההוראה ובנוגע לתכניות הלימודים ומידת הפיקוח של משרד החינוך על הנעשה 

במוסדות אלו נמוך מאוד. בשנת תשע״ה למדו במוסדות אלה 46,300 תלמידים )44%(. 

מספר המוסדות במעמד זה עמד על 195 )43%( ראה לוח 1.1.

מוסדות במעמד רשמי — החל משנת הלימודים תשע״ד ישנם מוסדות לימוד ציבוריים 

מועסקים  אלו  במוסדות  המורים  וצוות  המנהל  בבעלות מלאה של המדינה.  חרדיים״ 

ישירות על ידי משרד החינוך, המוסדות ממומנים על ידי משרד החינוך ותכניות הלימודים 

מפוקחות על ידיו. בשנת תשע״ה 2014/15 עמד מספר התלמידים במוסדות אלה על 2000 

תלמידים )1.9%(. מספר המוסדות במעמד זה עמד על 16 )3%( — ראה לוח 1.1.
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לוח 1.1: מוסדות ותלמידים בחינוך היסודי החרדי לפי מעמד המוסד, 2014/15

תלמידים מוסדות מעמד המוסד

55,500 246 מוכר שאינו רשמי

46,300 195 פטור

2,000 16 רשמי

103,800 457 סה״כ

מקור: עיבוד נתונים שנלקחו מאתר משרד החינוך

איור 1.1: מוסדות ותלמידים בחינוך היסודי החרדי לפי מעמד המוסד, 2014/15

מקור: עיבוד נתונים שנלקחו מאתר משרד החינוך

יישובים. הריכוזים העיקריים של  נתוני החינוך היסודי החרדי לפי  1.2 מציג את  לוח 

 — החרדית  האוכלוסייה  של  הגדולים  הריכוזים  בשני  נמצאים  ותלמידים  מוסדות 

ירושלים ובני ברק. מבין שתי ערים אלה הריכוז הגדול ביותר הוא בירושלים )לוח 1.2(.
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לוח 1.2: מוסדות ולתלמידים בחינוך היסודי החרדי לפי יישוב, 2014/15

מספר תלמידים מספר 
מוסדות

יישוב מספר תלמידים מספר 
מוסדות

יישוב
אחוזים מספרים אחוזים מספרים

2.2% 2,237 10 חיפה 100.0% 103,803 457 סה״כ

1.4% 1,410 10 תל אביב-יפו 23.5% 24,349 99 ירושלים

1.3% 1,374 6 נתניה 13.8% 14,325 58 בני ברק

1.3% 1,312 6 נתיבות 7.4% 7,644 26 מודיעין עילית

1.2% 1,267 9 צפת 6.8% 7,092 34 בית שמש

1.2% 1,228 6 רכסים 6.1% 6,340 24 ביתר עילית

1.1% 1,165 6 רחובות 5.9% 6,097 22 אשדוד

17.5% 18,212 102
אחרים 

)55 ישובים(

5.3% 5,531 24 אלעד

4.1% 4,220 15 פתח תקוה

מקור: עיבוד נתונים שנלקחו מאתר משרד החינוך
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איור 1.2: מוסדות ולתלמידים בחינוך היסודי החרדי לפי יישוב

מקור: עיבוד נתונים שנלקחו מאתר משרד החינוך
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1.2 החינוך החרדי לבנים בגילאי התיכון

הישיבות  התיכון:  בגילאי  החרדי  החינוך  של  כוללת  תמונה  מציגים  אנו  זה  בסעיף 

מתבוננים  אנו  מכן  לאחר  נוספים.  ומוסדות  החרדיות  התיכוניות  הישיבות  הקטנות, 

לעומק בישיבות התיכוניות החרדיות שהן נשוא המחקר. 

1.2.1 הישיבה הקטנה

הלימודים  בשנת  הקטנה״.  ״הישיבה  הוא  החרדי  לנער  האולטימטיבי  ההמשך  מוסד 

תשע״ה )2015-2014( פעלו בישראל כ-310 ישיבות קטנות, ובכל שכבה כ-9,000 תלמידים, 

סה״כ כ-27,000 תלמידים בכיתות ט׳-י״א. רוב התלמידים בגילאי כיתות י״ב לומדים 

הלומדים  הישיבות הקטנות  של תלמידי  כיתה  רמת  לפי  גדולות״. החלוקה  ב״ישיבות 

בכיתות ט׳ עד יא׳ בשנת תשע״ה מוצגת בלוח 1.3 להלן.

לוח 1.3: תלמידים בישיבות הקטנות לפי כיתה, תשע״ה

מספר תלמידים רמת כיתה

  9,236 כיתה ט

 8,884 כיתה י

 8,957 כיתה יא

27,077 סה״כ

מקור: עיבוד נתונים שנלקחו מאתר משרד החינוך 

התפרוסת הגיאוגרפית של הישיבות הקטנות

התפרוסת הגיאוגרפית של הישיבות הקטנות מקבילה לתפרוסת המוכרת של האוכלוסייה 

החרדית בישראל. ההתפלגות לפי יישוב של הישיבות הקטנות ותלמידיהן מוצגת בלוח 

1.4 ובאיור 1.3. שוב, ירושלים עומדת בראש עם מספר המוסדות והתלמידים ואחריה 

במרחק רב בני ברק.
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לוח 1.4: מוסדות ותלמידים של ישיבות קטנות לפי יישוב, תשע״ה 2014/15

אחוזים מספר 
תלמידים

מספר 
מוסדות

יישוב אחוזים מספר 
תלמידים

מספר 
מוסדות

יישוב

2% 507 6 חיפה  100% 27,077 312 סה״כ

2% 467 4 נתניה  36% 9,692 112 ירושלים 

1% 295 4 טבריה  22% 6,034 59 בני ברק 

1% 265 5 נתיבות  6% 1,701 19 מודיעין עילית 

1% 223 4 רחובות  5% 1,227 14 בית שמש 

1% 204 3 נחל שורק  5% 1,222 14 אשדוד 

1% 158 3 חדרה  3% 899 11 ביתר עילית 

10% 2,784 40
אחרים 

)28 ישובים( 
3% 767 7 אלעד 

2% 632 7 פתח תקוה 

מקור: עיבוד נתונים שנלקחו מאתר משרד החינוך
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איור 1.3: מוסדות ותלמידים של ישיבות קטנות לפי יישוב,2014/15
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מספרי תלמידים וכיתות בישיבות הקטנות

ממוצע  גיל.  בשכבת  בלבד  אחת  כיתה  ישנה  הקטנות״  ״הישיבות  של  מוחלט  ברוב 

התלמידים בכתה עומד על 30 תלמיד. במספר קטן של ישיבות ישנן שתי כיתות בכל 

שכבת גיל ובישיבות בודדות בלבד ישנן שלוש כיתות בשכבה.1 הגודל הממוצע של ״ישיבה 

קטנה״ הוא כ-90 תלמידים בישיבה. התפלגות הישיבות לפי גודל היא כדלהלן:

לוח 1.5: הישיבות הקטנות והתלמידים בהן לפי מספר התלמידים במוסד

מס׳ תלמידים מס׳ מוסדות מספר התלמידים במוסד

12,810 218 עד 100 תלמידים

10,431 77 101-200 תלמידים

3,836 17 מעל 200 תלמידים

27,077 312 סה״כ

מקור: עיבוד נתונים שנלקחו מאתר משרד החינוך

המבנה החינוכי, תוכנית ומתודת הלימודים בישיבות הקטנות

הישיבה הקטנה היא מוסד תלת שנתי )כיתות ט׳-י״א( בו שוהים התלמידים )גילאי 13-

17( מבוקר עד ערב במשך כל ימות השבוע. סדר היום ב״ישיבה קטנה״ עשוי להימשך 

סדר  גמרא.  ללימוד  במלואו  כמעט  מוקדש  הלימודים  זמן   .)21:00-7:00( שעות  כ-14 

בעיקר  מבוססת  קטנה״  ב״ישיבה  הלמידה  ארוחות.  ושלוש  תפילות  שלוש  כולל  היום 

)חברותא(. בלימוד העצמי  על למידה עצמאית של התלמידים בזוגות ב״בית המדרש״ 

מתכוננים התלמידים ואף חוזרים על התכנים הנלמדים בשיעורים הפרונטליים הניתנים 

של  ומעמיק  אטי  לימוד   — ב״עיון״  ללימוד  מתחלק  הגמרא  לימוד  הרבנים.  ידי  על 

הגמרא ומפרשיה על מנת לרכוש את יכולת ההבנה וההעמקה בכל סוגיה שמתקיים לפני 

הצהריים וללימוד ב״בקיאות״ — לימוד מהיר ושטחי של הגמרא עם מיעוט מפרשים על 

מנת לרכוש ידע כללי והיכרות עם עולם מושגים רחב המתקיים בשעות אחר הצהריים. 

השיעורים הפרונטליים במרבית הישיבות הקטנות ניתנים על ידי הרבנים ללא שימוש 

באמצעי עזר פדגוגיים ודידקטיים, לרוב אף ללא שימוש בלוח קיר ובוודאי ללא אמצעי 

הם  אולם  בע״פ  או  בכתב  לימודיהם  על  לזמן  מזמן  נבחנים  התלמידים  נוספים.  עזר 

1 לא ניתן להגיע לנתונים ברורים, היות והישיבות אינן מדווחות בדרך כלל על החלוקה הפנימית לכיתות.
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אינם ניגשים למבחנים רשמיים או חיצוניים, אינם מקבלים תעודות על לימודיהם ולא 

מתקיימות אספות הורים לעדכון ודיווח על התקדמותם. 

פנימיה

המעבר מ״תלמוד תורה״ ל״ישיבה קטנה״, הוא למעשה שלב המעבר של הנער החרדי 

מילדות לבגרות. הוא עוזב את הבית כמעט באופן מלא, הוא נמצא בסביבת בני גילו 

ונדרש להקדיש את מרב ומיטב זמנו ללימוד תורה שעיקרו רכישת הבנה וידע בלימוד 

גמרא. במרבית הישיבות הקטנות מתקיימת פנימייה המאפשרת להתגורר בכל תקופת 

הלימודים בתוך מרחב הישיבה. במסגרות אלה התלמידים נשארים בישיבה גם בחלק 

מן השבתות. בישיבות אחרות התלמידים שבים בכל ערב לביתם. הערכה היא כי כ 80% 

מהישיבות הקטנות הן פנימיתיות.

״בין  חופשות  מלבד  השנה,  כל  לאורך  מתקיימים  הקטנה״  ב״ישיבה  הלימודים 

הזמנים״ בחודש תשרי )מיום כיפור עד ראש חודש חשוון(, בחודש ניסן כולו ובחודש אב 

)מתשעה באב עד ר״ח אלול(. במרבית הישיבות לא נערכים טיולים ופעילויות חברתיות 

במהלך שנת הלימודים.

מעבר לדרישות הלימודיות, הישיבות החרדיות מתאפיינות באווירה חרדית מובהקת 

למכשירים  ולחשיפה  לשימוש  הנוגע  בכל  מגביל  ותקנון  לבוש קפדני  קוד  זאת:  ובכלל 

טכנולוגיים לסוגיהם, לאינטרנט ולתרבות הכללית.

הצוות החינוכי של הישיבה הקטנה

הצוות החינוכי בישיבה קטנה כולל בדרך כלל את בעלי התפקידים הבאים:

מנהל המוסד ״ראש הישיבה״ — אחראי על קביעת אופיה של הישיבה, על בחירת   

של  והפיזיים  הכלכליים  להיבטים  האחריות  )מלבד  התלמידים  קבלת  ועל  הצוות 

הישיבה(. משמש לעתים גם כר״מ אחת הכיתות או כ״משגיח״.

קובע  הישיבה,  של  הדתי/רוחני  הפן  על  ממונה   — רוחני״  ״מנהל  או  ״משגיח״   

את הכללים המחייבים בישיבה ואחראי על אכיפתם בפועל, מעביר שיחות מוסר 

והשקפה לתלמידים, ממונה על הסנקציות כלפי התלמידים שאינם עומדים בכללים 

ובכלל זה הפסקת לימודיהם בישיבה.
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ר״מים )ריש מתיבתא( — מחנכי הכיתות מלמדים בכל יום שיעור בגמרא עיון לפני   

הצהריים, ולצידם משמשים גם ר״מים לשיעורי בקיאות אחר הצהריים. לכל כיתה 

יהיו אפוא שני ר״מים, אחד לעיון ואחד לבקיאות.

ומסייעים  משיבים — רבנים שיושבים בבית המדרש בזמן הלמידה ב״חברותות״   

לתלמידים בהבנת הגמרא. 

— אחראי על התנהגות התלמידים בפנימייה, בהפסקת הצהריים ובשעות  מדריך   

הלילה.

בעלי התפקידים הם בוגרי ישיבות גדולות חרדיות ששימשו כאברכים במשך שנים.

השיוך החברתי-תרבותי של תלמידי הישיבות הקטנות

הקהילה  מרקם  את  משקף  הקטנות  הישיבות  תלמידי  של  החברתי-תרבותי  השיוך 

החרדית לגווניה. החלוקה הבסיסית היא בין ישיבות קטנות של הקבוצות הליטאיות, 

מאפיינים  בעלות  לתת-קבוצות  מתחלקות  אף  אלה  קבוצות  והספרדיות.  החסידיות 

שונים, המשקפים דגשים דתיים, אורח חיים, שיטות לימוד ועוד. לכל תת-קבוצה בחברה 

החרדית תהיה בדרך כלל ישיבה קטנה משלה. 

למגוון הקבוצות שבתוך החברה החרדית אנו מוצאים בכל קבוצה  בצד החלוקה 

היררכיה ברורה בין הישיבות על פי הרמה הלימודית של התלמידים וההישגים הנדרשים. 

זו למעשה מערכת אליטיסטית מאוד המדורגת על ידי הקהילה. ההסללה של התלמידים 

לפי קהילה, משפחה ויכולות לימודיות היא עמוקה בהיקפה. יחד עם זאת, המודל החינוכי 

והלימודי העקרוני של הישיבות הקטנות משותף לכלל הקהילות החרדיות. 

המשך הלימודים לאחר הישיבה הקטנה

בוגרי הישיבות הקטנות מופנים עם סיום לימודיהם להמשך לימודים ב״ישיבה גדולה״. 

באופן  גמרא,  ללימוד  ובפרט  בלבד,  תורה  ללימוד  הן  אף  מיועדות  הגדולות  הישיבות 

אינטנסיבי ומעמיק. שאלת המשך הלימודים לאחר הישיבה הקטנה היא גורם משמעותי 

בבחירת ההורים והתלמידים את הישיבה הקטנה. בוגרי ישיבות קטנות יוקרתיות יופנו 

בהתאם לישיבות גדולות יוקרתיות. 
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היבטים תקציביים של הישיבות הקטנות

החוק הישראלי הגדיר את הישיבות הקטנות כמוסדות תרבותיים-ייחודיים ובכך איפשר 

היקף  המדינה.  ידי  על  מתוקצבות  שהן  אף  על  ״ליבה״  מלימודי  חוקית  אותן  לפטור 

התקצוב של המדינה עומד על כ 60% מהתקצוב המלא לכתה בחינוך הרשמי. בנוסף, 

הישיבות  של  הכלכלי  המודל  כ״פנימיות״.  גם  מתוקצבות  הקטנות  הישיבות  מרבית 

הקטנות מתבסס על: תקציב מדינה, שכר לימוד )כ-1,000-500 ש״ח לחודש( ועל תרומות. 

עם זאת, יש לציין כי עלות הלימודים בישיבות הקטנות נמוכה יחסית בשל היותה של 

התוכנית מבוססת על למידה עצמית ועל מיעוט שיעורים הניתנים על ידי צוות המורים. 

במוסדות אלה לא מתקיימים לימודים יקרים כגון לימודי מדעים וכמובן אין צורך בכל 

התשתיות הנדרשות במוסד לימודים רגיל כגון: מעבדות, מחשבים ועוד.

1.2.2 הישיבה התיכונית החרדית

במקביל למודל הישיבות הקטנות החרדיות, מתקיימות לאורך השנים בישראל מספר 

מועט של ישיבות תיכוניות חרדיות״. המודל של ״ישיבה תיכונית״ רווח מאוד בחינוך 

הדתי-לאומי בישראל, וניתן למצוא לו גם דמיון רב ברבים ממוסדות החינוך של הקהילות 

החרדיות בצפון אמריקה ובמערב אירופה. אולם בקהילה החרדית בישראל מדובר עד כה 

בתופעה מצומצמת ביותר. הישיבה התיכונית נועדה לשלב לימודי גמרא אינטנסיביים 

ולצידם לימודים כלליים עד זכאות לבגרות מלאה. ישיבות  כמקובל בעולם הישיבות, 

אלו נועדו לתלמידים שהוריהם מבקשים לצייד אותם בכלים שעשויים לסייע להם בבוא 

היום ביציאה לעולם העבודה. מטרת סעיף זה היא להעמיק את ההיכרות עם הישיבות 

התיכוניות החרדיות הקיימות, לזהות את פוטנציאל הגידול וההתרחבות שלהן ולנתח 

ואת הקשיים המרכזיים העומדים בפניהן.

מאפיינים עיקריים

הישיבות התיכוניות החרדיות הן מוסדות ארבע שנתיים )ט׳-י״ב(, והתלמידים ניגשים 

בישיבות  התלמידים  מרבית  החובה.  מקצועות  ובכל  יחידות(   5( בגמרא  לבגרות  בהם 

כלל  בדרך  והם  הכלליים  במקצועות  מוקדם  רקע  עם  מגיעים  החרדיות  התיכוניות 

לימודי הליב״ה באופן מלא. בישיבות  יסודיים המקיימים את תכנית  בוגרי בתי ספר 

התיכוניות ישנה תכנית לימודים מסודרת, התלמידים מקבלים תעודות הערכה תקופתיות 

ומתקיימות אספות הורים מעת לעת לשם דיווח על מצבו הלימודי של התלמיד.
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סדר היום בישיבות התיכוניות החרדיות הוא ארוך ותובעני לא פחות ואולי אף יותר 

מאשר בישיבות הקטנות, אלא שחלק משעות אחר הצהריים מוקדש ללימודים כלליים 

באנגלית, מתמטיקה, היסטוריה, לשון, אזרחות, חינוך גופני, וכן ללימוד תנ״ך ומחשבת 

ישראל, לימודים שאינם נלמדים בישיבות הקטנות.

לקוד  בנוגע  יותר  רבה  פתיחות  יחסי  באופן  ישנה  החרדיות  התיכוניות  בישיבות 

הלבוש ולשימוש וחשיפה למכשירים טכנולוגיים ולאינטרנט. התלמידים בישיבות אלו 

חשופים יותר לחברה ולתרבות הישראלית הכללית, אם כי גם בין הישיבות התיכוניות 

עצמן ישנם הבדלים בתחומים אלה.

במרבית הישיבות התיכוניות החרדיות מכוונים את התלמידים הבוגרים להמשיך 

את לימודיהם ב״ישיבה גדולה״, אולם בחלק מהמקרים התלמידים ממשיכים את דרכם 

ב״ישיבת הסדר״ או במסלול צבאי או אקדמי.

ישיבות תיכוניות חרדיות ותיקות וחדשות

מ-600  פחות  עם  ותיקות  חרדיות  תיכוניות  ישיבות   5 בישראל  פעלו   2005 לשנת  עד 

תלמידים. במהלך העשור האחרון נפתחו עשר ישיבות תיכוניות חרדיות חדשות ומספר 

התלמידים הכולל בישיבות התיכוניות החרדיות עומד כיום על כ-1,350 תלמידים. מגמת 

מפנייה  הן  החרדית,  האוכלוסייה  של  הטבעי  מהגידול  הן  נובעת  וההתרחבות  הגידול 

של הישיבות התיכוניות החדשות לקהלי יעד נוספים והן בשל תהליכי שינוי פנימיים 

התיכוניות  הישיבות  בין  הבדלים  בכמה  להבחין  ניתן  החרדית.  בקהילה  המתחוללים 

החרדיות הוותיקות לחדשות:

הישיבות התיכוניות הוותיקות היו בפיקוח של החינוך הממלכתי-דתי בעוד הישיבות   

במשרד  החדש  החרדי  המחוז  של  הפיקוח  תחת  כבר  נפתחו  החדשות  התיכוניות 

החינוך.

הישיבות התיכוניות הוותיקות העדיפו בדרך כלל להתמקם מחוץ לריכוזים החרדיים   

המובהקים ובריחוק מהם וכך עשו גם חלק מהישיבות התיכוניות החדשות. אולם 

חלק מהישיבות החדשות הוקמו בתוך או בסמיכות לריכוזים החרדיים.
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הישיבות התיכוניות החרדיות הקיימות — תיאור מפורט

לצורך הדיון במסמך זה אנו מבקשים להגדיר כ״ישיבה תיכונית חרדית״ מוסד שלפחות 

חצי מתכנית הלימודים שלו היא של לימוד גמרא ולימודי הקודש והוא מגיש את תלמידיו 

לבגרות עיונית מלאה. במסגרת המחקר נמצאו 16 מוסדות שעונים על קריטריונים אלו. 

התיאור המפורט מתבסס על ראיונות שהתקיימו עם רוב ראשי הישיבות וכן על מסמכים 

הישיבות  של  התיאור  סדר  חינוכיים.  ותקנונים  היעד  לקהלי  הישיבות  את  המתארים 
התיכוניות החרדיות המוצג כאן הוא על פי הוותק שלהן.2

 1. ישיבת ׳היישוב החדש׳ / ישיבת הרב עמיאל

ישיבת ׳היישוב החדש׳ נוסדה בשנת 1938 בתל אביב על-ידי הרב משה אביגדור עמיאל. 

היא הייתה הישיבה החרדית הראשונה בארץ ישראל ששילבה לימודים כלליים בלימודי 

בראש  עמד  דרכה  בראשית  שנים.  כ-50  במשך  בישראל  במינה  יחידה  והייתה  קודש 

הישיבה הרב ראובן טרופ, תלמיד חכם ובן ישיבה מובהק. הרב אלעזר מנחם שך )לימים 

מנהיג עולם התורה הליטאי( היה בה ר״מ בראשית דרכו בארץ ישראל. במשך עשרות 

שנים כיהן כראש הישיבה הרב יהודה קולדצקי וכיום עומד בראשה בנו הרב כתריאל 

קולדצקי.

ישיבה זו נודעה בדרישות הלימודים הגבוהות ובמשטר הקפדני כלפי תלמידיה. יום 

הלימודים נמשך 13 שעות, שמתוכן רק שעתיים וחצי מוקצות ללימודי החול. בשל מיעוט 

לימודי החול, נמשכים הלימודים בישיבה חמש שנים ולא ארבע כמקובל ביתר התיכונים 

והישיבות התיכוניות בישראל.

חרדים  של  ח׳3 ממשפחות  כיתה  בוגרי  הם  ׳היישוב החדש׳  ישיבת  של  היעד  קהל 

״מודרניים״. הישיבה שימשה בעיקר פתרון לשכבה מבוססת של משפחות ״בעלי בתים״ 

שרצו כי בניהן יעמדו ברשות עצמם כמפרנסים כאשר יתבגרו וזאת בצד קביעת עתים 

לתורה לפני העבודה או אחריה. מעמדן החברתי-כלכלי הגבוה יחסית של משפחות אלה 

מאפשר להן לעמוד בעלות שכר הלימוד הגבוה שנדרש בישיבה זו.

ישיבת ׳היישוב החדש׳ כיוונה מראשיתה את בוגריה להמשך לימודי קודש בישיבות 

הגדולות ולאחר מכן להמשיך בלימודים לרכישת השכלה גבוהה או לימודים תורניים 

גבוהים. על אף שיש ברשותם תעודת בגרות, רוב הבוגרים של הישיבה ממשיכים ללמוד 

2 המידע על הישיבות נאסף ממקורות שונים, חלק מהישיבות גם מילאו שאלון שהוכן למטרה זו.

3 עד שנת הלימודים תש״ע היו לישיבה גם כיתות ז׳-ח׳.
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בישיבות חרדיות גבוהות ורק מיעוט הולך לישיבות הסדר או למסלול שירות צבאי אחר. 

לצד הישיבה קיימת פנימיה התלמידים שאינם גרים באזור נשארים לגור בפנימייה.

בוגרים רבים של ישיבת ׳היישוב החדש׳ השתלבו במשרות תורניות בעולם הישיבות 

בכל  רבים אחרים שהשתלבו בהצלחה  בוגרים  לצד  והדיינות,  הרבנות  ובעולם  החרדי 

תחומי החיים בחברה הישראלית. עפ״י נתוני משרד החינוך מספר תלמידי הישיבה נמצא 

החדש׳,  ׳הישוב  לכך.ישיבת  הגורמים  על  מידע  לנו  אין  אולם  שנים,   15 מזה  בירידה 

נמצאת בפיקוח אגף החמ״ד )חינוך ממלכתי — דתי( במשרד החינוך.

 

2. ישיבת ׳מערבא / מכון רובין׳

ישיבת ׳מערבא׳ היא הישיבה התיכונית החרדית השנייה בישראל. הישיבה נוסדה בשנת 

הלימודים תשמ״ה )1985( בישוב מתתיהו על ידי הרב ברוך צ׳ייט )חייט(. הקמת הישיבה 

זו  התנגדות  על  להתגבר  כדי  שך.  מנחם  אלעזר  הרב  ובראשם  רבנים  התנגדות  עוררה 

הוקמה הישיבה מחוץ לשני הריכוזים החרדיים הגדולים –ירושלים ובני ברק — ביישוב 

החרדי-ציוני מתתיהו. כמו כן, הישיבה מיקדה את עצמה בקהל יעד של בנים של חרדים 

מודרניים ועולים מארצות המערב ושמה של הישיבה בפרסומים רשמיים נקרא ׳מערבא 

מכון רובין׳ )Ma’arava Rubin Academy( תוך הימנעות מהמונח ״ישיבה״.

בתחילת דרכה של הישיבה אכן רובם המכריע של תלמידיה היו ממוצא אנגלו-סכסי, 

אולם עם הזמן רוב התלמידים הם ילידי ישראל, רובם ממוצא אשכנזי וממשפחות של 

מעמד חברתי-כלכלי גבוה יחסית. הקבלה לישיבת ׳מערבא׳ מותנית במעבר ריאיון אישי 

ובמבחן חיצוני של מכון מקצועי. 

המצליחה  התיכונית  לישיבה  כיום  נחשבת  והיא  גדולה  להצלחה  זכתה  הישיבה 

והמבוקשת ביותר, בזכות אנשי צוות מעולים, תלמידים מצטיינים, ורמה לימודית גבוהה 

בכל התחומים. הישיבה גם נהנית מתנאים פיזיים מצוינים. היא נמצאת במבנים חדשים 

ומרווחים ותנאי הישיבה והפנימיה הם ברמה גבוהה ביותר. תשלומי ההורים בישיבת 

׳מערבא׳ הם הגבוהים ביותר בין הישיבות התיכוניות )למעלה מ-3,000 ש״ח לחודש(.

בעולם  היוקרתיות  הגדולות  בישיבות  ממשיכים  הישיבה  בוגרי  של  מכריע  רוב 

הישיבות הליטאי. ישיבת ׳מערבא׳ שומרת על גודלה לאורך זמן )כ-150 תלמידים(, יש 

בה בכל שכבה כיתה עם כ-40 תלמידים, והיא איננה מעוניינת להתרחב מעבר לכך.גם 

ישיבת ׳מערבא׳ נמצאת בפיקוח אגף החינוך הדתי )חמ״ד( של משרד החינוך.
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 3. ישיבת ׳נהורא׳

ישיבת ׳נהורא׳ בישוב מבוא חורון הוקמה בשנת הלימודים תשנ״ו על-ידי הרב אברהם 

גרינבוים )כיום מראשי ״קרן וולפסון״(. בתחילת דרכה של הישיבה היא פנתה הן לציבור 

חרדי מודרני והן לציבור דתי-לאומי )בפרט ״חרדי-לאומי״(, אולם לפני כשש שנים היא 

הפכה לישיבה חרדית לחלוטין, בשל העובדה שבציונות הדתית הוקמו ישיבות תיכוניות 

נוספות. 

גם הקמת ישיבת ׳נהורא׳ נתקלה בהתנגדות מצידו של הרב אלעזר מנחם שך, אולם 

עם עלייתו של הרב אהרן לייב שטיינמן להנהגת הציבור הליטאי הצליח הרב גרינבוים 

להגיע להסכמה שבשתיקה לקיומה של הישיבה.

ישיבת ׳נהורא׳ נמצאת גם היא בקמפוס רחב ידיים המצויד במבנים חדשים ומרווחים. 

שכר הלימוד בה גם הוא גבוה )כ-2,400 ש״ח לחודש(. היא נחשבת לישיבה בעלת מעמד 

דומה לזה של ישיבת ׳מערבא׳ אולם אוכלוסיית התלמידים מגוונת יותר מבחינת המוצא 

העדתי. שכר הלימוד נמוך במעט מזה של ׳מערבא׳ ורבים מן התלמידים זכאים להנחה 

גדולה  בישיבה  דרכם  את  להמשיך  כלל  בדרך  מוכוונים  ׳נהורא׳  בוגרי  הלימוד.  בשכר 

חרדית. מרבית השכבות בישיבה הן של כיתה אחת, אבל בדרך כלל אחת לארבע שנים 

תיפתח שכבה עם שתי כיתות. מספר התלמידים בישיבה עומד גם כן על מספר יציב 

)170-140( בדרך כלל. גם ישיבת ׳נהורא׳ נמצאת תחת הפיקוח של החמ״ד.

4. ישיבת ׳נהרדעא׳

ישיבת ״נהרדעא״ הוקמה על ידי תנועת ״פועלי אגודת ישראל״ בשנת הלימודים תשס״ג 

כמענה לביקוש הגובר לשלושת הישיבות הוותיקות. עם הקמת הישיבה התפרסם כנגדה 

מכתב של הרב יוסף שלום אלישיב והדבר גרם לחלק מאנשי הצוות המיועדים לסגת 

מהיזמה אולם הדבר לא מנע את פתיחתה. בשנותיה הראשונות עמד בראש הישיבה הרב 

רפאל פראנק, וכיום עומד בראשה הרב ברוך לנדאו. הישיבה נדדה במהלך השנים ממקום 

למקום. היא התחילה את דרכה בישוב יד בנימין, משם היא עברה לבית מאיר ומשם 

לנחלים וכיום היא ממוקמת בגני תקווה. שכר הלימוד בישיבה נמוך משל ישיבות השכר 

הנוהג בישיבות ׳מערבא׳ ו׳נהורא׳ והוא עומד על 1,700 ש״ח לחודש לתלמידים אקסטרנים 

ו-2000 ש״ח לתלמידים המתגוררים בפנימייה. בוגרי הישיבה מוכוונים לישיבות גדולות, 

בעיקר לאלו הפונות לבוגרי ישיבות תיכוניות.מספר התלמידים בישיבת ׳נהרדעא׳ נותר 

קטן לאורך השנים, ומספר התלמידים בכל שכבה עומד על 15-20 תלמידים. הישיבה 

נמצאת תחת הפיקוח החרדי במשרד החינוך.
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 5. ישיבת ׳מאורות׳

ישיבת ׳מאורות׳ הוקמה בשנת הלימודים תשס״ד בבית שמש בראשות הרב אורן גרנית. 

הישיבה הוקמה מתוך תפיסה אידיאולוגית הרואה בחיוב שצעירים חרדים משכילים 

ורחבי אופקים ייטלו חלק בכל תחומי החיים. הקמת הישיבה הרחיבה את ההיצע של 

הישיבות התיכוניות החרדיות בעיקר בהיבט הגיאוגרפי. בישיבה ניתן דגש על החיבור 

בין התנ״ך וחז״ל לחיי היומיום, על התנדבות ותרומה לקהילה ועל נושאים אקולוגיים 

בה מסלול  ומתקיים  ולציונות  למדינה  חיובי  ביחס  הישיבה מתאפיינת  ו״סביבתיים״. 

ללימודי ארץ ישראל והתלמידים משתתפים ב״מסע ישראלי״.

הישיבה שכנה במשך תשע שנים במבנה שכור, לפני כשלוש שנים עיריית בית שמש 

ש״ח   1,800( בישיבה  הלימוד  שכר  לישיבה.  קבע  מבנה  הקמת  לטובת  קרקע  הקצתה 

משל  משמעותית  גבוה  עדיין  אך  הוותיקות  התיכוניות  הישיבות  משל  נמוך  לחודש( 

ישיבות קטנות. מרבית תלמידי הישיבה הם תושבי האזור. הישיבה התמקמה בריחוק 

מהמרכזים החרדים בבית שמש וזאת בשל ההתנגדות שהתלוותה להקמת הישיבה. בוגרי 

אולם  תיכוניות  ישיבות  לבוגרי  המיועדות  גדולות  לישיבות  בעיקר  מוכוונים  הישיבה 

חלקם גם יופנה לשירות צבאי במסגרת תואמת לאורח החיים החרדי. מספר התלמידים 

בישיבת ׳מאורות׳ ידע עליות ומורדות ויתכן שהדבר קשור לתחרות עם ישיבות תיכוניות 

אחרות בסביבה ופתיחתן של ישיבות חדשות בשנים האחרונות. ישיבת ׳מאורות׳ נמצאת 

תחת הפיקוח החרדי במשרד החינוך.

6. ישיבת ׳אור מנחם׳ אשקלון

בשנת הלימודים תשס״ז נפתחה באשקלון ישיבת ׳אור מנחם׳. הישיבה הוקמה ע״י חסידי 

חב״ד והיא פונה לאוכלוסייה המקומית שהתקרבה ליהדות ע״י שליחי חב״ד במקום. 

החינוכית.  בדרכה  ארץ  דרך  עם  תורה  משלבת  והיא  מתמיד  בגידול  נמצאת  הישיבה 

צוות הישיבה מורכב מחסידי חב״ד אך נראה שתלמידי הישיבה אינם מגיעים מבתים 

המוגדרים כחרדים. אין בידינו פרטים על המשך דרכם של הבוגרים. ישיבת ׳אור מנחם׳ 

נמצאת תחת הפיקוח החרדי במשרד החינוך.

7. ישיבת ׳מתיבתא בית שמש׳

בשנת  הוקמה  שמש  בבית  האנגלו-סקסית  החרדית  הקהילה  של  התפתחותה  עם 

הלימודים תשע״ב ישיבת ׳מתיבתא בית שמש׳ ביישוב זנוח. הישיבה נפתחה ביזמתם של 
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הורים לתלמידים עולים שביקשו להקים מוסד במתכונת המקובלת בקהילות החרדיות 

בחו״ל. הישיבה התחילה את דרכה כשלוחה של ישיבת ׳מאורות׳ בבית שמש ומאוחר 

יותר היא נפרדה והצטרפה לרשת ״אורט״. מיקומה של הישיבה בזנוח נבע מההתנגדות 

החרדית להקמת ישיבה תיכונית בבית שמש אולם השנה עברה הישיבה לתוך העיר בית 

שמש. בראש הישיבה עומד הרב אבישי בראון והיא זוכה להצלחה רבה בקרב קהילת 

העולים החרדים בבית שמש. הרב בראון מדגיש שהישיבה לא נועדה לשנות את מגמת 

זו  הישיבות הקטנות בישראל אלא רק לתת מענה לאוכלוסייה המבקשת חינוך אחר. 

הישיבה התיכונית החרדית הראשונה בישראל שבה כל התלמידים הם אקסטרניים ללא 

אפשרות של לינה בפנימייה. הישיבה נמצאת במבנה שכור, ושכר הלימוד עומד על 1,500 

ולימודית  רוחנית  ש״ח בחודש. הישיבה מקפידה מאוד על איכות התלמידים מבחינה 

ועל מיון קפדני ואין בכוונתה לגדול מעבר לכיתה אחת בשכבת גיל. המחזור הראשון 

של התלמידים סיים בשנת הלימודים תשע״ה ורובם המשיכו בישיבות גדולות חרדיות. 

ישיבת ׳מתיבתא׳ נמצאת תחת הפיקוח החרדי במשרד החינוך.

 8. ישיבת ׳דרך אמונה׳

חרדיות  קטנות  בישיבות  להשתלב  התשובה  לבעלי  השני  הדור  של  הרב  הקושי  בשל 

נפתחה עבורם בשנת הלימודים תשע״ב ישיבת ׳דרך אמונה׳ ע״י הרב אברהם אברג׳ל. 

בראש הישיבה עומד כיום הרב יצחק הרמן, הישיבה התחילה את דרכה בישוב בית מאיר 

ומשם עברה לישוב תירוש. תלמידי הישיבה הם ברובם חסידי ברסלב ממוצא מזרחי, 

הקמתה נתקלה בהתנגדות חריפה בקרב רבני ברסלב. מספר התלמידים עומד בשנים 

האחרונות על כ-40 תלמידים בסך הכל, כנראה בשל ההתנגדות הפנימית בתוך החסידות 

לדרכה של הישיבה. הישיבה הצטרפה לאחרונה לרשת ברנקו וייס. שכר הלימוד בישיבה 

הוא 1,100 ש״ח לחודש ורבים מהתלמידים נזקקים להנחה בשכר הלימוד. ישיבת ׳דרך 

אמונה׳ נמצאת תחת הפיקוח החרדי במשרד החינוך.

9. ישיבת ׳ידידיה׳

לא  ״קירוב״, — תלמידים מבתים  לאוכלוסיית  מיועדת  ׳ידידיה׳ בפתח תקווה  ישיבת 

איננו משתלב  הגדול  הניסיון מלמד שרובם  היסודי החרדי.  בחינוך  חרדיים שהתחנכו 

בהצלחה ב״ישיבה קטנה״. הישיבה הוקמה בשנת הלימודים תשס״ח ע״י הרב בליטשטיין 

התורה  גדולי  בהכוונת  פועלת  הישיבה  שפריי.  איסר  הרב  ידי  על  היום  מנוהלת  והיא 

מנהלי  חרדים.  לנערים מבתים  פונה  העובדה שאיננה  בשל  להסכמתם  וזוכה  החרדים 
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הישיבה רואים בה מוסד ״בדיעבד״ לאוכלוסייה הזקוקה לכך ולא דרך ראויה ״לכתחילה״ 

עבור נוער חרדי מכל סוג שהוא. בשנותיה הראשונות הישיבה לא הגישה את התלמידים 

לבחינות הבגרות. רק בשנת הלימודים תשע״ג התחילה הישיבה ליישם תכנית לימודים 

לבגרות. הישיבה נמצאת בשנים האחרונות בתהליך התרחבות משמעותי ויש בה מספר 

כיתות בשכבה. תלמידי הישיבה לומדים בחברותות עם אברכים, על מנת להקנות להם 

של  ככל האפשר  רב  להביא מספר  היא  הישיבה  הישיבתית. מטרת  הלימוד  צורת  את 

תלמידים להמשך לימודים בישיבה גדולה. שכר הלימוד ב׳ידידיה׳ הוא 1,100 ש״ח אך 

הפיקוח  תחת  נמצאת  ׳ידידיה׳  ישיבת  כ-40%.  של  הנחה  מקבלים  התלמידים  מרבית 

החרדי במשרד החינוך. 

10. ישיבת ׳חדוות התורה׳

בשנת הלימודים תשע״ד נפתחה בירושלים ישיבת ׳חדוות התורה׳ ע״י הרבנים משולם 

ירושלים  לתושבי  אקסטרני  מוסד  של  מענה  לתת  נועדה  הישיבה  ברנדוויין.  ואהרן 

המעוניינים בישיבה תיכונית ללא פנימיה. הישיבה מיועדת למשפחות חרדיות קלאסיות 

המבקשות עבור בניהם רוחב דעת ופתיחות מחשבתית בנוסף ללימוד הישיבתי המקובל. 

)כ-70%(  רוב  החרדית.  בקהילה  והעדות  החוגים  לכלל  משתייכים  הישיבה  תלמידי 

תלמידי הישיבה הם ממוצא אשכנזי וחלקם הגדול עולים או בני עולים ממדינות המערב. 

הישיבה הוקמה על ידי רשת ״אמית״ ובשנת הלימודים תשע״ה נפתחה גם חטיבת ביניים 

)לראשונה בחינוך החרדי(. הישיבה שוכנת בבניין משרדים שנשכר ע״י עיריית ירושלים. 

התנאים הפיזיים במקום קשים מאוד. הקמת הישיבה לא נתקלה בהתנגדות גלויה של 

רבנים בשל הבנות שקטות בין מייסדי הישיבה לרבנים, אבל גם ראשיה נתבקשו שלא 

הוא  התורה׳  ב׳חדוות  הלימוד  שכר  מובהקת.  חרדית  שכונה  בתוך  הישיבה  את  לשכן 

כ-1,000 ש״ח לחודש בדומה למקובל בישיבות הקטנות. הישיבה מתעתדת לכוון את כל 

׳חדוות התורה׳ נמצאת תחת הפיקוח החרדי  גדולות חרדיות. ישיבת  בוגריה לישיבות 

במשרד החינוך.

 11. ישיבת ׳חכמי לב׳

ישיבת ׳חכמי לב׳ בירושלים בבעלות ״האגודה לקידום החינוך״ הוקמה בשנת הלימודים 

כל  את  להקדיש  מעוניינים  שאינם  חרדים  נערים  עבור  כהן,  בצלאל  הרב  ע״י  תשע״ד 

זמנם ללימוד גמרא בישיבה קטנה. הישיבה נועדה לאפשר לנערים חרדים בוגרי החינוך 

דרך  עם  תורה  תלמוד  ״יפה  ולקיים  בחיים  דרכם  המשך  את  לבחור  החרדי,  היסודי 
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ארץ״. הישיבה פונה לנערים מכל החוגים והעדות בקהילה החרדית מתוך הכרה בכך 

שחלק גדול מהנערים החרדים מתאימים למסגרת זו. בשל אופייה של אוכלוסיית היעד 

תוכנית משמעותית של  ללא  יסודי  בבית ספר  )הזרם החרדי המרכזי שלמד  המיועדת 

)השלמת פערים  לימודית  נדרשת להיערך להתאמת המסגרת מבחינה  ליב״ה( הישיבה 

הקטנות(  בישיבות  המקובל  לבוש  )קוד  תרבותית  מבחינה  הכלליים(  המקצועות  בכל 

ומבחינה כלכלית )שכר לימוד סביר(. הישיבה פועלת זו שנה שלישית במבנה קטן בחצר 

פנימיית ״בויאר״ בשכונת בית וגן. בשנת הלימודים הנוכחית הוקם לצד המבנה אוהל 

גבעת  בשכונת  נמצאת  הישיבה  פנימיית  אוכל.  וכחדר  מדרש  כבית  שמשמש  אירועים 

מרדכי והתלמידים נעים בין הפנימייה והישיבה בהסעה. במהלך השנים נתקלה הישיבה 

בהתנגדות חריפה בקהילה החרדית, הן בשל הניסיון למקב את הישיבה לשכונות עם 

ריכוז גבוה של אוכלוסייה חרדית, הן בשל היותה הישיבה התיכונית החרדית הראשונה 

והעומד  הישיבה  של  הברורה  האמירה  בשל  והן  התורה׳(  ׳חדוות  עם  )יחד  בירושלים 

בראשה אודות היותו של המוסד ״לכתחילה״ ועל הצורך של נערים רבים ללמוד במוסד 

כזה. ב׳חכמי לב׳ מעוניינים להתוות לכל בוגר את המסלול המתאים עבורו, בישיבה גדולה, 

בישיבת הסדר, בצבא או באקדמיה ובלבד שיצליח לשמור על אורח חיים חרדי. תלמידי 

הישיבה מגיעים מכל הריכוזים החרדיים. התלמידים הירושלמים לנים בביתם והיתר 

לב׳ הוא 1,000 ש״ח לתלמידים  ׳חכמי  גרים בפנימיית הישיבה. שכר הלימוד בישיבת 

אקסטרנים ו-1,250 לתלמידים הלנים בפנימייה. הישיבה נמצאת תחת הפיקוח החרדי 

במשרד החינוך.

12. ׳המדרשה החסידית׳

לציבור החסידי.  ישיבה תיכונית המיועדת  בשנת הלימודים תשע״ה הוקמה לראשונה 

הישיבה הוקמה על ידי הרב מנחם בומבך בתוך בית ספר תיכון ״לציון ברינה״ שבניהולו 

בביתר עלית. הכיתה החדשה הופרדה מיתר המוסד ונקראה ״המדרשה החסידית״.

באמצעות  החסידיים  למאפיינים  ואופיה  הישיבה  את  להתאים  דאג  בומבך,  הרב 

תמיכתו  אולם  העיר  בתוך  התנגדות  גרר  המהלך  מובהק.  חסידי  והווי  מתאים  צוות 

השקטה של האדמו״ר מקרלין שהמבנים בבעלותו אפשרה את פתיחת המוסד. ׳המדרשה 

החסידית׳ היא בפיקוח החמ״ד. בשל אופייה המיוחד של הישיבה היא שומרת על כיתות 

קטנות של כ-18 תלמידים לכיתה.
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13. ישיבת ׳יהוידע׳

בעקבות ההצלחה של ישיבת ׳ידידיה׳ עם אוכלוסיית ה״קירוב״ נפתחה בשנת הלימודים 

תשע״ה ע״י הרב איסר שפריי ישיבה נוספת בשם ׳יהוידע׳ בגן יבנה. ישיבה זו היא בעלת 

מאפיינים דומים לאוכלוסייה של ׳ידידיה׳. 

 14. ישיבת ׳זיו אור׳

בהמשך לפעילותו של הרב אברהם גרינבוים בישיבת ׳נהורא׳ ובקרן וולפסון שמתמקדת 

אור׳  ׳זיו  ישיבת  תשע״ה  הלימודים  בשנת  בכרמיאל  נפתחה  ה״קירוב״,  באוכלוסיית 

שמיועדת גם היא לאוכלוסייה זו.

15. ישיבת ׳אור אבנר׳ בכפר סיטרין

בכפר הנוער ע״ש צבי סיטרין פועלת ישיבה תיכונית בבעלותו של המליארדר לב לבייב. 

הישיבה יועדה בתחילה לעולים מבוכרה ובהמשך פנתה לנערים חרדים שלא מצאו את 

מקומם בישיבות רגילות. בראשות הישיבה עומד הרב מנחם חייבי והצוות כולו משתייך 

לחסידות חב״ד. הישיבה מציעה לתלמידיה לימודים מקצועיים לצד לימוד תורה וחלק 

בעיקר  הנראה  ככל  משתייכים  הישיבה  תלמידי  מלאה.  לבגרות  גם  ניגש  מהתלמידים 

לאורך  בישיבה  התלמידים  נתוני  את  להשיג  היה  ניתן  לא  תשובה.  בעלי  למשפחות 

השנים. 

16. ישיבת ׳אגדלך׳

בשנת הלימודים תשע״ו פתחה רשת ״אורט״ בשיתוף פעולה עם הישיבה הגדולה ׳אור 

החיים׳ של הרב ראובן אלבז )חבר ״מועצת חכמי בתורה״ של ש״ס( ישיבה תיכונית בשם 

׳אגדלך׳ עבור משפחות בעלי תשובה ספרדים.
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סיכום נתונים על הישיבות התיכוניות החרדיות

במהלך השנים בין 2005 ל-2015 גדל מספר התלמידים בישיבות התיכוניות החרדיות 

מ-562 תלמידים ב-2005 ל-1,343 בשנת 2015 )140%(. להלן הגידול לפי שנים.

לוח 1.6: מספר תלמידים בישיבות תיכוניות חרדיות לפי שנת לימודים, 

שנים 1999/2000—2015/16-תשע״ו

סה״כ 
תלמידים

שנת 
לימודים

סה״כ 
תלמידים

שנת 
לימודים

סה״כ 
תלמידים

שנת 
לימודים

837 2011/12 562 2005/6 544 1999/2000

939 2012/13 695 2006/7 556 2000/1

988 2013/15 733 2007/8 565 2001/2

1,267 2014/15 751 2008/9 544 2002/3

1,343 2015/16 821 2009/10 551 2003/4

808 2010/11 548 2004/5

כיתות ט׳-י״ב ב-14 מוסדות )ללא אור אבנר ואגדלך(. 

מקור: עיבוד נתונים שנלקחו מאתר משרד החינוך

איור 1.4: מספר תלמידים בישיבות תיכוניות חרדיות לפי שנת לימודים,

תש״ס )1999/2000(—תשע״ו )2015/2016(

כיתות ט׳-י״ב ב-14 מוסדות )ללא אור אבנר ואגדלך(. 

מקור: עיבוד נתונים שנלקחו מאתר משרד החינוך
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לוח 1.7: מספר תלמידים בישיבות תיכוניות חרדיות בשנת הלימודים תשע״ו, 

2015/2016

ישיבה תיכונית 

חרדית

מספר יישוב

תלמידים

ישיבה תיכונית 

חרדית

מספר יישוב

תלמידים

39מושב תירושדרך אמונה188תל אביבהיישוב החדש

33בית עיליתהמדרשה החסידית150מתתיהומערבא

58ירושליםחדוות התורה159מבוא חורוןנהורא

57כרמיאלזיו אור59גני תקוהנהרדעא

64ירושליםחכמי לב80בית שמשמאורות

198פתח תקווהידידיה92אשקלוןאור מנחם

101גן יבנהיהוידע65בית שמשמתיבתא

מקור: נתוני אתר משרד החינוך

איור 1.5: מספר תלמידים בישיבות תיכוניות חרדיות בשנת הלימודים תשע״ו, 

2015/2016

מקור: עיבוד נתונים שנלקחו מאתר משרד החינוך
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ניתוח המאפיינים של הישיבות התיכוניות החרדיות מעלה כי ניתן לסווג אותן לשלוש 

קטגוריות: 

ישיבות תיכוניות חרדיות ותיקות — ישיבות אלו פונות לאוכלוסייה אליטיסטית   .1

גבוהה. הנערים באים  והכנסה  חרדית-מודרנית. ההורים בעלי מקצועות חופשיים 

עם רקע מסוים בלימודים כלליים. ההורים מעוניינים בכך שבנם ילמד וישיג תעודת 

בגרות ובמקביל ימשיך לאחר מכן את דרכו בישיבות החרדיות המובילות. בקטגוריה 

זו נמצאות הישיבות: ׳הישוב׳, ׳מערבא׳, ׳נהורא׳ ו׳נהרדעא׳. במגמה דומה נפתחה גם 

ישיבת: ׳מתיבתא בית שמש׳ )אם גם נראה שהיא פונה מעט יותר למיינסטרים החרדי 

ולמשפחות בעלות מעמד כלכלי נמוך יותר(. ישיבות תיכוניות אלה אינן רצויות בעיני 

המנהיגות החרדית אבל אינן נתפסות כמאיימות על ״הישיבות הקטנות״.

ישיבות לכתחילה — אלה ישיבות שהוקמו מתוך תפיסת עולם הרואה במודל של   .2

״ישיבה תיכונית״ כמודל נכון וראוי ״לכתחילה״ לפחות לחלק מהנערים החרדים. 

בירושלים,  לב׳  ו׳חכמי  התורה׳  ׳חדוות  שמש,  בבית  ׳מאורות׳  הישיבות:  הן  כאלו 

ו׳המדרשה החסידית׳ בביתר עילית. ישיבות אלו פונות לנערים חרדים מרקע יותר 

שמרני ומהזרם המרכזי ובשל כך ההתנגדות לקיומן חריפה יותר.

תיכוניות  ישיבות   — וקירוב  תשובה  לבעלי  חדשות  חרדיות  תיכוניות  ישיבות    .3

שהוקמו עבור תלמידים בוגרי החינוך החרדי הבאים מבתים לא חרדיים או עבור 

דור שני של משפחות בעלי תשובה כך שיתאימו לאופי התלמידים מבחינה לימודית 

ו׳אגדלך׳.  אמונה׳  ׳דרך  אור׳,  ׳זיו  ׳יהוידע׳,  ׳ידידיה׳,  הישיבות:  הן  אלו  ותרבותית. 

נראה שגם ׳אור מנחם׳ ו׳אור אבנר׳ פונים לקהל זה. ישיבות אלו מתקבלות בדרך 

כלל בברכה בקרב המנהיגות החרדית, היות ואינן פונות כלל למיינסטרים החרדי.

מלבד ההבדל בין קהלי היעד השונים של הישיבות התיכוניות החרדיות, ישנם הבדלים 

נוספים הבאים לידי ביטוי בכמה נקודות מרכזיות:

ובעל  אמיד  לציבור  פונות  הוותיקות  שהישיבות  בעוד  הלימוד —  בשכר  הבדלים   

פונות לקהלים שאין באפשרותם לשלם שכר  יכולות כלכליות, הישיבות החדשות 

לימוד גבוה.

הבדלים בצורך של השלמת פערים בלימודים כלליים — ככל שהמוסד מכוון יותר   

לנערים חסרי רקע בלימודים כלליים הבאים מהזרם המרכזי, כך יידרש תגבור גדול 

יותר להשלמת הפערים מבית הספר היסודי.
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הבדלים במאפיינים תרבותיים — ההבדל בקהלי היעד אמור להתבטא בקוד לבוש,   

בתקנון ובהיבטים נוספים. כל ישיבה מעצבת באמצעות המאפיינים הללו את מקומה 

במרחב החינוכי והחברתי.

מכוונות  הוותיקות  הישיבות   — לימודים  להמשך  הבוגרים  בהכוונת  הבדלים   

יהיו מוסדות ההמשך של המוסדות  גדולות חרדיות. מה  לישיבות  את תלמידיהם 

החדשים זהו אתגר גדול ומשמעותי העומד לפתחם וכפי שנראה להלן מעסיק את 

ההורים הפוטנציאלים.

התיכוניות  הישיבות  של  חינוכית   — חברתית  מפה  לשרטט  מבקשים  אנו   1.6 באיור 

החרדיות מבחינת קהלי היעד.

איור 1.6: הישיבות התיכוניות החרדיות לפי מצב כלכלי וזרם תרבותי-חברתי

זרם תרבותי-חברתי בחברה החרדית

קירובמצב כלכלי בעלי תשובה מודרני זרם מרכזי חרדי-שמרני

׳מערבא׳
גבוה

׳היישוב׳

׳נהורא׳

׳מתיבתא׳
בינוני-גבוה

׳נהרדעא׳
׳חדוות 

התורה׳
בינוני

׳זיו אור׳

׳ידידיה׳

׳יהוידע׳

׳אור מנחם׳ 

׳כפר סיטרין׳

׳מאורות׳

׳חכמי לב׳

׳המדרשה 

החסידית׳
בינוני-נמוך

׳דרך אמונה׳

׳אגדלך׳

נמוך

ישיבות חדשות ישיבות ותיקות 
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הישיבות הוותיקות ממוקמות במשבצות של מעמד בינוני-גבוה עד גבוה ומכוונות אל 

החוגים המודרניים של האוכלוסייה החרדית. הישיבות החדשות התפרסו על פני משרע 

רחב של החברה החרדית. חלקן האחד ממוקם במשבצות של מעמד בינוני עד בינוני-

נמוך בקרב הזרם המרכזי והשמרני וחלקן האחר מצא את מקומו במשבצות של המעמד 

הישיבות  הפכו  כך  ה״קירוב״.  ואוכלוסיית  תשובה  בעלי  של  נמוך  עד  הבינוני-נמוך 

התיכוניות החרדיות ממוסדות המכוונים לקהל יעד צר למדי למוסדות המשרתים קהלי 

יעד רבים ומגוונים על פני חלקים רבים של המפה החברתית-כלכלית והתרבותית של 

האוכלוסייה החרדית בישראל.

הישיבות שמסמך זה מיועד לדרבן את התפתחותן הן ישיבות הפונות מלכתחילה 

לזרם המרכזי. רק הצלחה לגייס קבוצת תלמידים משמעותית מן הזרם המרכזי תאפשר 

להפוך את המסלול של ישיבה תיכונית חרדית למסלול נורמטיבי בחברה החרדית. אם 

לב׳  ו׳חכמי  התורה׳  ׳חדוות  החסידית׳,  ׳המדרשה  ׳מתיבתא׳,  ׳מאורות׳,  הישיבות:  כן, 

הישיבות  ולהפיכת  השינוי  ליצירת  התשתית  את  יהוו  בעתיד  שיוקמו  להן  ודומות  הן 

התיכוניות למסלול נורמטיבי.

צפי הגידול 

כפי שניתן לראות מנתוני התלמידים בחינוך החרדי לבנים בגיל תיכון, כ-80% מהבנים 

את  להעריך  מבקשים  אנו  זה,  נתון  פי  על  קטנות.  בישיבות  לומדים  בשכבה  החרדים 

הגידול העתידי הצפוי של הישיבות הקטנות.

ובנות( בכיתות א׳ במוסדות החינוך במחוז החרדי בשנת  )בנים  מספר התלמידים 

הלימודים תשע״ו )2015/2016( עומד על 29,500. בהנחה ש-50% מהתלמידים הם בנים 

הרי שבשנת הלימודים תשפ״ד )2023/2024( אמורים להיכנס לישיבות הקטנות כ-12,000 

תלמידים, זהו גידול של כ-30% בהשוואה למספר התלמידים הנוכחי.

1.2.3 מוסדות חינוך תיכוני חרדי אחרים

לצד הישיבות הקטנות והישיבות התיכוניות, פועלים תחת המחוז החרדי במשרד החינוך 

המוסדות4  סוגי  תיאור  להלן  תיכון.  בגילאי  חרדיים  לבנים  מוסדות  עשרות  כמה  עוד 

ומאפייניהם. 

4  סיווג המוסדות נעשה בעזרתו של הרב בניהו טבילה — מפקח כולל במחוז החרדי במשרד החינוך.
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ישיבות משלבות )חסידיות( 

מספר  פועלות  ייחודי״,  תרבותי  כ״מוסד  בחוק  המוגדרות  הקטנות״  ״הישיבות  לצד 

זו. במוסדות אלה מתקיימים מעט שיעורים  נכללות בהגדרה  ״ישיבות קטנות״ שאינן 

במקצועות אנגלית ומתמטיקה, ובחלקן התלמידים ניגשים לבגרות בגמרא אך התלמידים 

לא ניגשים לבגרות מלאה. בשנת הלימודים תשע״ה פעלו 19 ישיבות משלבות ולמדו בהן 

כ-3,150 תלמידים. מרבית הישיבות הללו משתייכות לחסידות חב״ד ומקצתן לחסידויות 

אחרות )כדוגמת קרלין ונדבורנה(. 

מוסדות לנוער בתהליכי נשירה

השנים  הישיבות, קמו במהלך  מעולם  חרדי  נוער  של  הגבוהים  הנשירה  שיעורי  לנוכח 

מוסדות שונים לנוער חרדי בתהליכי נשירה. במוסדות אלו מתקיימת תכנית לימודים 

שכוללת לימודים כלליים ומקצועיים עם מעט לימודי קודש. רובם הגדול של התלמידים 

במוסדות אלה אינם מקפידים על אורח חיים חרדי ועל קיום מצוות מלא ואינם נמנעים 

מחשיפה לתרבות ולחברה הישראלית, משימוש באינטרנט ובאמצעי הטכנולוגיה ובוודאי 

אינם מקפידים על קוד הלבוש החרדי. המוסדות הללו נבדלים אלה מאלה באוכלוסיית 

היעד, בתכנית הלימודים, בכללי ההתנהגות וכיו״ב. 

רוב המוסדות הללו )כ-13 מוסדות( נמצאים תחת הפיקוח של משרד החינוך וחלקם 

)כ-5 מוסדות( תחת הפיקוח של משרד הכלכלה. רוב המוסדות הללו משתייכים לרשתות 

החינוך הגדולות כדוגמת ״אורט״, ״עמל״, ״עתיד״ ו״אמית״, ובחלקם מתקיימים לימודים 

טכנולוגיים בהובלת ״המינהל למדע וטכנולוגיה״ במשרד החינוך. 

בשנת הלימודים תשע״ה 2014/15 פעלו תחת הפיקוח של משרד החינוך 13 מוסדות 

בחינוך  כ-1,100  מתוכם  תלמידים  כ-1,450  בהם  ולמדו  נשירה  בתהליכי  חרדי  לנוער 

הטכנולוגי ב-8 מוסדות. אין בידינו נתונים לגבי מספרי התלמידים במוסדות הפועלים 

תחת הפיקוח של משרד הכלכלה. 

מוסדות חינוך תיכוני חרדי — לאומי /״מתחזקים״

תחת הפיקוח של המחוז החרדי במשרד החינוך פועלים גם מספר מוסדות של הציונות 

הדתית, בעיקר של קבוצת ה ״חרדים לאומיים״ וכן מספר מוסדות חרדים שפונים לבוגרי 

החרדי.  הישיבות  בעולם  דרכם  את  להמשיך  המבקשים  הדתית  הציונות  של  מוסדות 

אוכלוסייה זו איננה שייכת לקהל היעד של אוכלוסיית המחקר. בשנת הלימודים תשע״ה 

פעלו 9 מוסדות מסוג זה ובהם למדו 950 תלמידים.
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1.3 נשירה ממוסדות חינוך חרדי בגיל תיכון

היקף הנשירה של בנים חרדים ממוסדות החינוך הוא גבוה ומדאיג. התופעה שהייתה 

עדיין  אך  לפני השטח,  מעל  אל  עם השנים  עלתה  הציבורית,  נסתרת מהתודעה  בעבר 

מן  לרבים  ואף  החרדי  הציבור  למרבית  דיים  מוכרים  אינם  וחומרתה  התופעה  ממדי 

העוסקים בתחום.

ההגדרה המקצועית בתחום החינוך של מושג הנשירה מתייחסת לתלמידים שהחלו 

את לימודיהם בתחילת שנת לימודים נתונה ובסוף אותה שנה הם לא נמצאו שייכים 

לשום מסגרת לימודית. הגדרה זו רלוונטית לכל התלמידים עד סוף כיתה יב׳. לעומת זאת, 

בחברה החרדית המונח נשירה מתייחס גם לנשירה חברתית. נשירה זו באה לידי ביטוי 

כאשר צעיר מפסיק לזהות את עצמו כחרדי, משנה את קוד הלבוש שלו, אינו מקפיד על 

שמירת מצוות והלכה באופן שבו התחנך בקהילה החרדית. כמו כן, המונח מתייחס גם 

לנער שהפסיק את לימודיו בישיבה גדולה לטובת עבודה או לימודים מקצועיים וכמובן 

המונח  החרדי,  בשיח  ובטלה.  רחוב  לחיי  ונגרר  נורמטיבי  באופן  מתפקד  שאיננו  לנער 

נושרים מתייחס לנערים בכל גיל עד לשלב הנישואין. הגם שניתן לזהות קשר בין נשירה 

פי  על  בנשירה  נעסוק  זה  במסמך  החברתי-דתי  במובנה  נשירה  לבין  החינוכי  במובנה 

הגדרתה המקצועית במערכת החינוך.

בישיבה  המקובלת  הלימודים  שתכנית  היא  מקצוע  אנשי  בקרב  הרווחת  ההנחה 

גורם משמעותי  הקטנה, של לימוד תורה מבוקר עד ערב ובעיקר לימוד גמרא, מהווה 

זו מציבה בפני התלמידים שאינם בהכרח  להיקף הנשירה בשל הקושי הרב שתוכנית 

מתאימים לאתגר זה.

ניתן לציין שש קבוצות סיכון עיקריות לנשירה של בנים חרדים ממוסדות החינוך:

בוגרי מוסדות ״קירוב״5 — תלמידים ממשפחות לא חרדיות שנשלחו לחינוך יסודי   .1

חרדי מתקשים מאוד לעמוד בתוכנית הלימודים התובענית ב״ישיבה קטנה״ הדורשת 

בהכרח  זוכה  ואינה  בביתם  מוכרת  שאינה  כזו  תורה  ללימוד  מלאה  התמסרות 

לתמיכת המשפחה. 

״החינוך  )בעיקר של רשתות  יסודיים  חינוך  מוסדות  שנים מפעילה הקהילה החרדית  עשרות  5  במשך 

העצמאי״ ו״מעיין החינוך התורני״( עבור ילדים מבתים לא חרדיים, על מנת לחנכם בדרך התורה והמצוות, 
ארגונים חרדיים עוסקים רבות ברישום ילדים מבתים לא חרדיים למוסדות אלו.
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בנים למשפחות בעלי תשובה — בני המשפחות שבחרו להצטרף לקהילה החרדית   .2

עצמם  את  להתאים  רבות  פעמים  מצליחים  אינם  והמצוות,  התורה  לדרך  ולשוב 

באופן מלא לדרישות המוסדות החרדיים בהיבט הלימודי, הרוחני והתרבותי. נערים 

זרות  חשים  גם  הם  לעיתים,  הוריהם.  של  הבחירה  עם  שלמים  בהכרח  אינם  אלו 

ב״ישיבות  מעמד  מחזיקים  אינם  מהם  וטובים  ורבים  החרדית  בקהילה  מסוימת 

הקטנות״.

נערים עולים — נערים שמשפחותיהם עלו לישראל מקהילות חרדיות בחו״ל, מתקשים   .3

הרבה פעמים להיקלט בחינוך החרדי בישראל, המתאפיין בסגירות ובקפדנות רבה 

יותר מהמקובל בארצות המוצא שלהם. העובדה שבחו״ל מקובל יותר לשלב לימוד 

ל״ישיבה  להסתגל  אלו  נערים  של  הקושי  את  מחריפה  תיכון  בגילאי  וחול  קודש 

הקטנה״.

בישראל הוא בעל מסורת אשכנזית-ליטאית  — המודל הישיבתי  נערים מזרחיים   .4

מובהקת. ניתן לזהות כי שיעור הנשירה של תלמידים מרקע מזרחי גבוהים בהרבה 

מאלו של תלמידים מרקע אשכנזי. 

נערים ממשפחות רווחה — נערים ממשפחות שבהם יש קושי בתפקוד המשפחתי   .5

למסגרת  מחוץ  יותר  רבה  בשכיחות  עצמם  את  למצוא  עלולים  שונות,  מסיבות 

הישיבתית כשהם חסרים את תמיכת המשפחה להתמודדות עם הדרישות של תוכנית 

הלימודים ושל אופי המוסד.

נערים עם לקויות למידה ובעיות התנהגות — נערים אלה מתקשים לעמוד בדרישות   .6

הגבוהות של הישיבות הקטנות, הן בהיבט הלימודי והן בהיבט הרוחני וההתנהגותי, 

והם עלולים במוקדם או במאוחר להישאר ללא מוסד חינוכי מתאים.

כפי שצוין, לנשירה ממוסדות החינוך מצטרפת בדרך כלל גם נשירה בהיבט החברתי, 

הדתי והנורמטיבי. הנערים הצעירים הללו מתקשים ליטול אחריות על חייהם ולרכוש 

השכלה או מקצוע שיאפשרו להם להמשיך ולהצליח בחייהם. 

נתוני הנשירה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ״ס( לשנים 2010/11-2006/7 

מוצגים בלוח 1.8 להלן.
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לוח 1.8: נושרים ממוסדות חינוך חרדי בגיל חטיבת הביניים )ז׳-ח׳( ותיכון, 

לפי שנת לימודים

אחוז מכלל התלמידים במוסדות 

החינוך החרדי בגיל חט״ב ותיכון

מס׳ הנושרים שנת הלימודים

6.2% 3,002 תשס״ז )2006/7(

5.9% 2,909 תשס״ט )2008/9(

3.5% 1,914 תשע״א )2010/11(

מקור: השנתון הסטטיסטי על הקהילה החרדית )בהכנה(

שיעורי נשירה אלה גבוהים מאוד. יש ליחס את הירידה החדה בהיקף הנשירה בשנת 

הלימודים תשע״א 2010/11, ככל הנראה לפתיחת המסלול הטכנולוגי של משרד החינוך 

עבור נערים חרדים. במסלול זה נפתחו עשרות כיתות לנוער חרדי בתהליכי נשירה, רובן 

של הכיתות נפתחו ע״י הרשתות החינוכיות הגדולות ״עמל״, ״אורט״, ״עתיד״ ו״אמית״. 

חלק מהנערים החרדים הנושרים נמצאים במסגרת חלקית של מחלקות ״קידום נוער״ 

ברשויות המקומיות, שם הם לומדים כמה שעות ביום לקראת בגרות חלקית. אין לנו 

נתונים על מספר התלמידים במסגרות אלו.
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פרק 2: בחינה האפשרות להקמת ישיבות תיכוניות 
חרדיות

פרק זה עוסק בניתוח החסמים וההזדמנויות להקמת ישיבות תיכוניות חרדיות ובוחן 

את סוגיית הביקוש אצל הורים פוטנציאליים: רקע חרדי, מיקום ואפשרויות כלכליות. 

הפרק עוסק גם בהערכה של התפקיד הפוטנציאלי של הממשל הארצי והמקומי בבנייה 

של  ולתחזוקה  לבניה  הכלכלי  המודל  ובניתוח  חרדיות  תיכוניות  ישיבות  של  ובפיתוח 

ישיבה תיכונית חרדית בתקופת הפיתוח שלה ולאחריה על בסיס של מימון ממשלתי, 

מקורות פילנתרופיים, תשלומי שכר לימוד והכנסות נוספות.

2.1 חסמים העומדים בפני הישיבות תיכוניות החרדיות

החרדיות  התיכוניות  הישיבות  תופעת  התפתחות  על  המקשים  העכשוויים,  החסמים 

בישראל, פועלים בשני מישורים עיקריים: 

המישור הכלל-חרדי על אגפיו הרבניים והפוליטיים המייצרים התנגדות אידיאולוגית   

ופוליטית להקמה של ישיבות תיכוניות חרדיות: 

להישאר  החרדי  הציבור  את  האידיאולוגית  ברמה  מגייסים  החרדים  הרבנים    

לישיבה תיכונית  בניהם  ולהימנע מלשלוח את  לדגם הישיבה הקטנה  נאמנים 

חרדית.

הפוליטיקאים נאבקים ברמה הפוליטית נגד גיוס משאבי מימון ציבורי ופרטי    

ונגד הקצאת קרקע ציבורית להקמת ישיבות תיכוניות. 

המישור של היחיד ומשפחתו בקהילה, הנוגע לתחומים הבאים:   

לימודי  ורק  אך  לומדים  בה  הקטנה  הישיבה  לדגם  אידיאולוגית  מחויבות   

קודש כדגם היחידי הראוי לחינוכו של הנער החרדי לקראת חייו כחבר מלא 

ואיכותי בחברה החרדית. 

לחץ חברתי מסוגים שונים בתוך הקהילה על מי ששולחים את בניהם לישיבה   

תיכונית חרדית על מנת להניא אותם מלעשות זאת בשל מחירים חברתיים שהם 

עשויים לשלם בשל כך.
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התפיסה השוררת בקרב הורים רבים של ״איכות נמוכה״ של התלמידים ושל   

ההוראה בחלק ניכר מהמוסדות הידועים כישיבות תיכוניות חרדיות. 

החשש של הורים רבים כי העדר צבירת ידע מספיק ובניית כישורים מתאימים   

בישיבה  לבנם  לרועץ  יהיה  ה״חיידר״  בשלב  הכלליים  הלימודים  בתחום 

תיכונית חרדית המקיימת רמה גבוהה של לימודים כלליים ולכן ראוי להימנע 

מכך מראש. 

  שכר הלימוד הגבוה, הנוהג כיום בחלק מהישיבות התיכוניות החרדיות, אינו 

מאפשר להורים חרדים רבים מאד לעמוד בנטל כספי כבד זה למרות שיש להם 

ענין במסלול לימודים זה. 

בנוסף לשני מישורים אלה צץ ומתפתח האתגר של גיוס מורים מתאימים עבור הישיבות 

הכלליים.  הלימודים  בתחום  במיוחד  האחרונות,  בשנים  שנפתחו  החדשות  התיכוניות 

התלמידים  על  מקובלים  ולהיות  החרדית  החברה  את  להכיר  צריכים  אלה  מורים 

ובמיוחד על ההורים כמי שאינם מאיימים על אורח החיים החרדי. אתגר זה קיים במידה 

מסוימת גם בתחום של לימודי הקודש. קהל המבקשים של ישיבות אלה מצפה לסגנון 

הוראה השונה מהסגנון הרווח בקרב רבים מהמורים בישיבות הקטנות ויש צורך למצוא 

מורים מתאימים. היצע של מורים מתאימים, בשני התחומים הראשיים של הלימודים 

של הישיבות התיכוניות החרדיות עשוי להתפתח בקרב הבוגרים והמוסמכים החרדים 

של המוסדות להשכלה גבוהה אם יעשו צעדים שיעודדו אותם ללמוד מקצועות לימוד 

רלבנטיים ולפנות לשדה ההוראה בישיבות התיכוניות החרדיות.

2.1.1 התנגדות וחסמים במישור המוסדי

רקע היסטורי

האתגר של שילוב לימודי קודש עם לימודים כלליים כחלק מהחינוך של נערים חרדים 

המחצית  מאז  אמריקה  וצפון  אירופה  בארצות  החרדית  האוכלוסייה  את  העסיק 

מושבן  במקום  שהתפתחה  הכלכלית  המציאות  בשל  עשרה  התשע  המאה  של  השנייה 

של הקהילות החרדיות. השילוב של לימודי קודש וחול תחת קורת גג אחת היווה בסיס 

למחלוקת קשה בתוך החברה החרדית. בין מחולליו של המאמץ העיוני והמעשי להביא 

לידי שילוב בין ערכי החברה היהודית המסורתית לבין התכנים של התרבות המודרנית 

היו הרבנים שמשון רפאל הירש )״תורה ודרך ארץ״( ועזריאל הילדסהיימר )״בכל דרכיך 
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דעהו״( בגרמניה, הרב יצחק-דב הלוי במברגר בהונגריה והרב יצחק יעקב ריינס ברוסיה 

הצארית. הרב הילדסהיימר, רבה של קהילת העיר אייזנשטדט שפעל בהונגריה ובגרמניה, 

הקים בעירו בשנת תרי״א )1851( לימודי ישיבה הכוללים גם לימודי חול המכינים את 

חרף  שנה   18 במשך  התקיים  הזה  השילוב  הממלכתיות.  הבגרות  לבחינות  התלמידים 

 1883 בשנת  הקים  ריינס  הרב  המסורתית6(.  החרדית  המנהיגות  של  נמרצת  התנגדות 

ישיבה בשם ״תורה ומדע״ בעיר שווינציאני שכללה גם לימודים כלליים בנוסף ללימודי 

הקודש אך בשל התנכלויות מצד המתנגדים סגר את הישיבה לאחר ארבע שנים. בשנת 

1905 הוא חזר והקים ישיבה באותו שם בעיר לידא. המחלוקת על שילוב למודי קודש 

עם לימודי חול היתה אחד הגורמים לפיצול ההיסטורי בין תנועת ״המזרחי״ לתנועת 

״אגודת ישראל״. מחלוקת זו התקיימה גם בצפון אמריקה בה קמו ביתר שאת מוסדות 

חינוך תיכוניים חרדיים בצד ישיבות קטנות.

ההתנגדות המוסדית לישיבות התיכוניות החרדיות הוותיקות

המחלוקת על השילוב של לימודי קודש וחול פרצה בישראל בעת שעלה הרעיון להקים 

הוקמה  הישיבה  אביב.  בתל  עמיאל׳  החדש׳/׳ישיבת  ׳היישוב  ישיבת  את   1938 בשנת 

עמיאל  שהרב  למרות  תל-אביב.  העיר  של  הראשי  רבה  עמיאל,  אביגדור  הרב  ידי  על 

היה ממנהיגי ״המזרחי״ ואידאולוג של הציונות הדתית, התפתחה הישיבה עצמה ברוח 

חרדית. בראשית דרכה של הישיבה עמד בראשה הרב ראובן טרופ, תלמיד חכם ובן ישיבה 

מובהק. הרב אליעזר שך היה בה ראש מתיבתא בראשית דרכו בארץ ישראל.7 מדי פעם 

זכתה ישיבה זו להוקעה בתקשורת החרדית בארץ ובחו״ל.

׳היישוב החדש׳ היתה לא רק בשל קיומם של  ההתנגדות הרבנית להקמת ישיבת 

לימודי חול בין כתלי מוסד בו מלמדים לימודי קודש אלא גם לעצם השימוש במונח 

״ישיבה״ על מנת לכנות מוסד בו אין לומדים אך ורק לימודי קודש. ביטאון ועד הישיבות 

״דאס ווארט״, שיצא לאור בווילנה שואל במאמר בשם ״הסכנה החדשה״, שיצא לאור 

בסיון תרצ״ח )1938( מדוע לקרוא למוסד שבתל אביב בשם ״ישיבה״?8 

בתל  היה  חרדית  תיכונית  ישיבה  הקמת  עבור  שנבחר  המקום  כי  להדגיש  ראוי 

ולא בירושלים, מרכזו של היישוב הישן בארץ ישראל. ושמה של הישיבה מעיד  אביב 

אל אוכלוסיית היעד החרדית שלה — היישוב החרדי החדש שהורכב בעיקרו מעולים 

6  לופו, יעקב )2007(, ההתנגדות החרדית לישיבות תיכוניות חרדיות. מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 

עמ׳ 15.
7  לופו, 2007: 9.

8  לופו,2007: 9-8.
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חדשים — שהתרכזה באותן שנים בתל אביב קודם שהעתיקה את מקומה לבני ברק 

בשנות החמישים והששים. ירושלים של היישוב הישן נתפסה על החרדים אחרים כמקום 

שקשה להקים בו מוסדות חינוך שאינם תואמים את רוחו של יישוב זה. 

גם ישיבות גדולות שהגיעו בתקופת השלטון הבריטי להתמקם בארץ ישראל מצאו 

את דרכן למקומות מחוץ לירושלים על מנת להימנע מחיכוך עם רבני היישוב הישן החרדי. 

ישראל-סלובודקה׳  ׳כנסת  גדולה בשם  ישיבה  1925 באשר להתמקמות  כך היה בשנת 

בחברון וזאת לאחר בדיקת האפשרות להתמקם בירושלים, בתל אביב ובפתח תקווה. 

9בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים הוקמה בארץ ישראל שורה של ישיבות 

בתל-אביב  ׳נובהרדוק׳  ישיבת  תקווה,  בפתח  ׳לומז׳ה׳  ישיבת  לירושלים:  מחוץ  גדולות 

ובבני ברק, ישיבת ׳היכל התלמוד׳ וישיבת ׳וולוז׳ין׳ בתל-אביב.10 בחיפה הוקמה בשנת 

1928 ישיבה קטנה בשם ׳תפארת ישראל׳ ששילבה לימודי חול לבגרות )המכנה המשותף 

בכל אלה היא ההתרחקות מהריכוז החרדי הישן בירושלים.

במשך שנים רבות לאחר הקמת ישיבת ׳היישוב החדש׳ לא נמצאו מי שיקימו ישיבות 

תיכוניות חרדיות בשל החשש מהתנגדות רבנית. הישיבה התיכונית החרדית הבאה קמה 

בשנת תשמ״ה )1985(. לקראת הקמתה של ישיבת ׳מערבא׳ פנה, על פי עדותו, הרב ברוך 

צ׳ייט לרבנים לקבל את רשותם אך נתקל בהתנגדות נחרצת. בסופו של דבר הרב צ׳ייט 

קיבל מרבנים אחדים הסכמה גלויה ומחלקם הסכמה נסתרת. הרב אלעזר מנחם שך, 

מנהיגה של היהדות החרדית הליטאית בישראל באותה עת התנגד לכל שינוי וסטייה 

בגלוי  ויצא  להעניק את הסכמתו  סירב  ליטא,  בישיבות  מהמתכונת שהייתה מקובלת 

בעיתון ׳יתד נאמן׳ נגד הרישום לישיבת ׳מערבא׳, אך לא פקד על המורים בישיבה זו 

לנטוש את תפקידם, הוראה שהייתה עלולה להביא לסגירתה.11 

מלבד ההתנגדות האידיאולוגית, ההתנגדות הרבנית לישיבה תיכונית חרדית מעוגנת 

בחשש כי נערים העשויים להיות תלמידים מצוינים בישיבה קטנה ולטפס בסולם של 

מצוינות בלימודי קודש עד לתפקידים רבניים בכירים יוסטו מדרכם העתידה הזו על ידי 

שילוב של לימודי קודש וחול בישיבה תיכונית חרדית ויעברו למסלולי חיים של בעלי 

בתים חרדיים. על מנת לרכך את ההתנגדות הרבנית, ישיבת ׳מערבא׳ קלטה תלמידים 

שהתאימו לישיבות קטנות רק באישורה של אישיות רבנית בכירה12. 

9  טיקוצ׳ינסקי 2015: 222-215.

10 טיקוצ׳ינסקי 2015: 283.

11 לופו, 2007: 27.

12 לופו, 2007: 27.
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כמו בישיבת ׳היישוב החדש׳, גם בעת המאבק על הקמתה של ישיבת ׳מערבא׳ צצה 

ועלתה התנגדות רבנית לשימוש בשם ״ישיבה״ למוסד חינוכי המשלב לימודי חול. על מנת 

להקהות התנגדות זו, בפרסומים הרשמיים שלו נקרא המוסד בשם מערבא מכון רובין או 

באנגלית Ma’arava Rubin Academy , תוך הימנעות משימוש במונח ״ישיבה״. 

להקמת  הרבנית  ההתנגדות  של  מאסיבית  הפעלה  לאי  גורמים  שני  היו  כי  נראה 

ישיבת ׳מערבא׳ עד כדי מאמץ להביא לסגירתה. גורם אחד הוא הרכב התלמידים. בשנים 

הראשונות הרוב הניכר של התלמידים היה ממשפחות שעלו מארצות דוברות אנגלית בהן 

הדגם של בית ספר תיכון המשלב לימודי קודש ולימודי חול לבגרות היה רווח בקרב 

האוכלוסייה החרדית הליטאית ויוצאת גרמניה ומרכז אירופה. שכר הלימוד הגבוה הביא 

יחסית בקרב האוכלוסייה  גבוה  היו ממשפחות ממעמד חברתי  לכך שרוב התלמידים 

החרדית ובקרבן האתוס של הכנת הדור הבאה לפרנסה מכובדת היה מושרש. 

גורם שני הוא מיקומה של ישיבת ׳מערבא׳. הישיבה הוקמה במושב מתתיהו, הרחק 

מהריכוזים הגדולים של האוכלוסייה החרדית. הישוב מתתיהו עצמו הוקם בשנת 1981 

יישוב חדש  ידי עולים חרדים-ציונים מארצות הברית שעלו כקהילה אחת להקים  על 

בארץ ישראל. היישוב מתתיהו וישיבת מערבא׳ הוקמו לפני שקם היישוב החרדי קריית 

ספר בשנת 1996 ואשר היה לעיר מודיעין עילית. יתכן כי אילו הקדימה מודיעין עילית 

בהתנגדות  נתקלת  היתה  החרדית  לעיר  בסמיכות  מערבא׳  ישיבת  של  הקמתה  לקום, 

נחרצת ואולי היתה נמנעת במיקומה הנוכחי. 

התנגדות רבנית מצאה את ביטויה גם בהקשר לישיבה התיכונית החרדית נהורא׳ 

שהוקמה בשנת תשנ״ו )1995( על-ידי הרב אברהם-יצחק גרינבוים כיום מראשי ״קרן 

וולפסון״. בתחילה שכנה ישיבה זו במבשרת ציון הסמוכה לירושלים. בעקבות התנגדות 

וכעבור  הקמתה  לאחר  מיד  קצרה  לתקופה  הישיבה  נסגרה  חרדים  רבנים  של  חריפה 

ל״קו  ממזרח  איילון,  בעמק  דתי  יישוב  חורון,  מבוא  ביישוב  מחדש  נפתחה  קצר  זמן 

הירוק״, לימים מדרום-מזרח לעיר מודיעין. קרבתה של מבשרת ציון לריכוז החרדי הגדול 

גרינבוים תר אחר  שבירושלים עמדה כנראה ביסוד ההתנגדות הרבנית הנמרצת והרב 

מקום אחר, המרוחק מירושלים שאינו יישוב חרדי מובהק. 

במחקר של יעקב לופו נכתב כי למרות הביקורת החריפה על ישיבת נהורא׳ בימיה 

למפעלו  סמוי  הכשר  גרינבוים  הרב  קיבל  שך,  הרב  של  בתקופתו  ובעיקר  הראשונים, 

החינוכי13. לדבריו, העובדה שהפסיקו לתקוף פומבית את הישיבה מוכיחה שרבנים חרדים 

קבלו את חיוניותו של המסלול שמציעה הישיבה. הרב גרינבוים בראיון עם לופו טען כי 

13 לופו 2007: 26.
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הישיבה שהוא עומד בראשה נשמעת לדעתם של גדולי התורה ואינה פורצת שום מסגרת. 

עוד אמר הרב גרינבוים כי החברה החרדית הייתה מפסידה רבים מתלמידיה, ״חוצניקים״ 

ואחרים שאינם מסתדרים ב״כולו קודש״, לולא המסלול הנוסף שהוא מציע. לדבריו של 

הרב גרינבוים באותו ראיון ישיבת נהורא׳ אינה מתחרה בישיבות הקטנות הרגילות והוא 

אינו מקבל לשורות המוסד תלמידים מישיבות אלו ללא אישורו של ראש הישיבה הקטנה 

ממנה בה התלמיד. 

׳נהורא׳ בתחילת  ישיבת  יועדה  כי על מנת להקהות את ההתנגדות הרבנית  נראה 

דרכה גם לציבור דתי-לאומי )בפרט ״חרדי-לאומי״( וגם לציבור חרדי, אולם עם השנים 

היא הפכה לישיבה חרדית בעיקרה. נראה כי גם בישיבת ׳נהורא׳, כמו בישיבת ׳מערבא׳ 

ההישענות על בניהם של עולים מארצות דוברות אנגלית היא דרך גם להגיע אל הביקוש 

בגרות  לתעודת  המוליכים  חול  ולימודי  קודש  לימודי  המשלבת  ישיבה  של  לשירותיה 

וגם לצמצם את ההתנגדות רבנית. המנהיגות הרבנית אינה רואה בבני עולים אלה חלק 

מהליבה החרדית עליה הם מבקשים להגן ולהבטיח כי בניה הצעירים יעברו את כור 

ההיתוך של הישיבה הקטנה בה אין מקיימים לימודי חול כלל וכלל.

הלימודים  בשנת  הוקם  ׳נהרדעא׳  החרדית  התיכונית  הישיבה  של  הראשון  הגרעין 

תשס״ג )2003( בין כותלי המרכז החינוכי ״יד בנימין״ שנוסד על ידי תנועת פועלי אגודת 

של  מקומית  רשות  שורק,  נחל  האזורית  המועצה  עם  החרדית בשיתוף  )פא״י(  ישראל 

יישובים דתיים-חרדים בין הערים גדרה וקריית מלאכי. בעת הקמת ישיבת ׳נהרדעא׳ עמד 

והוא שגייס תלמידים מבתי הספר החרדיים ברחבי הארץ.14  בראשה הרב רפאל פרנק, 

ההנהגה החרדית בראשות הרב אהרן-לייב שטיינמן הורתה לרב פרנק לחדל מפעולה זו,15 

אך הרב פרנק לא ציית להוראה זו והמשיך להקים את גרעין הישיבה התיכונית החרדית 

ב״יד בנימין״.16 הישיבה המשיכה לשמש למתקפה של חוגים חרדים שמרניים עליה אך 

לדברי הרב פרנק, מתקפה זו בעיתון ״׳יתד נאמן״׳ הביאה לו פרסום, ובעקבותיו פניות 

רבות של הורים.17 

קשורה  והייתה  חזרה  הרבנית  בהתנגדות  לעמוד  ׳נהרדעא׳  ישיבה  של  היכולת 

׳נהרדעא׳ הם בניהם  בהרכב הביקוש ובמיקום המוסד. רוב התלמידים שלמדו בישיבת 

של ״בעלי בתים״, בעלי מקצועות חופשיים, אקדמאים, עולים חרדיים, בעיקר מארצות 

פא״י  של  הקרקעיים  הנכסים  על  בנימין״  ב״יד  הישיבה  של  הראשוני  המיקום  הברית. 

14 לופו, 2007: 28.

15 ׳יתד נאמן׳, 13.8.2003.

16 לופו, 2007: 8.

17 לופו, 2007: 28.
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שימש כאכסניה מגוננת בראשית הדרך. כעבור שנתיים עברה הישיבה ל״רמות שפירא״ 

במושב בית מאיר הדתי שבפרוזדור ירושלים. לאחר מכן העתיקה הישיבה את מקומה 

למושב נחלים הדתי שעל יד פתח תקוה. הצעד האחרון בדרך נדודים זו היה בשנת 2014 

לעבר ״קריית ישמח משה״ שבגני-תקווה, הצמודה מצפון לקריית אונו. קריה חסידית 

זו הוקמה בשנות הששים על יד האדמו״ר מסאסוב רבי חנניה יום טוב טייטלבוים אשר 

ציוני״.  ״אדמו״ר  לו משום שנחשב  בבני ברק בשל ההתנגדות  נסוג מכוונתו להתמקם 

לימים, קריה חסידית זו משמשת אכסניה לישיבה תיכונית חרדית. 

גורם המיקום במאבק עם ההתנגדות הרבנית חזר גם בהקמת הישיבה התיכונית 

החרדית ׳מתיבתא בית שמש׳ בשנת 2010. תכנית ההקמה נתקלה בהתנגדות רבנית עזה. 

הצמרת הרבנית הליטאית, בראשות הרב יוסף שלום אלישיב והרב אהרן לייב שטיינמן, 

׳יתד  החרדי  העיתון  של  הראשון  בעמוד   2010 באפריל  תורה״  ״דעת  מנשר  על  חתמה 

נאמן׳ ובו נאמר: ״הננו על שמועה כי באה, שרוצים לפרוץ גדר ולייסד ישיבה תיכונית 

ברמת בית שמש. חס וחלילה לתת יד לזה ולנגוע אף במקצת במסגרת ובדמות הישיבות 

הקדושות, והצלחת הבנים הוא אך ורק אם מתמסרים לתורה ויראת שמים לבד, בלי 

שום תערובת נטע זר. ועל האבות לא לרשום בניהם למוסדות כאלו וישלחו בניהם אך 

ורק לישיבות הקדושות ואז יראו רוב נחת והצלחה מבניהם״.18 

יש לציין כי שמונה שנים קודם לכן קמה בבית שמש ישיבה תיכונית חרדית בשם 

מאורות׳ שלא עוררה התנגדות רבה כפי שעוררה ישיבת ׳מתיבתא בית שמש׳. ההתנגדות 

הרבה דווקא לישיבה התיכונית החרדית השנייה בבית שמש קשורה כנראה לשתי סיבות 

פוליטיות. הסיבה האחת קשורה במעורבות של מפלגת ״טוב״ שקמה באותה עת וכמה 

מפעיליה היו קשורים ביוזמה להקים ישיבה זו. הסיבה פוליטית השנייה הייתה בחירתו 

של איש מפלגת ש״ס לראש עיריית בית שמש. 

בתחילה לחצו המתנגדים למנוע את פתיחת ישיבת ׳מתיבתא בית שמש׳, אולם לאחר 

שלא  הישיבה  יזמי  על  לחצו  הם  הישיבה  פתיחת  את  למנוע  הצליחו  לא  שהמתנגדים 

להקימה בתחום רמת בית שמש בו מתרכזת האוכלוסייה החרדית בעיר. יזמי הישיבה 

שכרו בית פרטי במושב זנוח הצמוד לבית שמש אולם הם שמרו על השם ׳מתיבתא בית 

שמש׳.19 לאחר מאמצים רבים נמצא מקום לישיבה זו בתוך הרובע הוותיק של  בית שמש 

אך לא באחד הרבעים של אזור רמת בית שמש, בהם מתרכזת האוכלוסייה החרדית של 

העיר.

18 יאיר אטינגר, ׳הארץ׳ 28.10.2010.

19 יאיר אטינגר, ׳הארץ׳, 28.10.2010
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של  המגורים  מערך  בתוך  חרדית  תיכונית  ישיבה  הקמת  של  זו  משימה  כי  נראה 

החרדית  המנהיגות  מצד  מאד  נמרצת  התנגדות  עדיין  מעוררת  החרדית  האוכלוסייה 

והפוליטיקאים החרדים ובטווח הזמן הקצר אינה ישימה. על יזמים להסתפק בעת זו 

במיקום ישיבה תיכונית חרדית מחוץ לריכוזי המגורים המובהקים של אוכלוסייה חרדית.

ההתנגדות המוסדית לישיבות התיכוניות החדשות

גורם המיקום התגלה גם בהתנגדות הרבנית לישיבת ׳חכמי לב׳ בירושלים. מאז תחילת 

״בויאר״,  הממלכתי  ספר  בית  בחצר  קטן  במבנה  פועלת  זו  ישיבה  ב-2013  פעולותיה 

הנמצא בבעלות ובניהול של ״האגודה לקידום החינוך״. אגודה זו קיבלה ישיבה זו לרשת 

של מוסדות החינוך הלא-חרדיים שהיא מנהלת זה מכבר. אולם, כאשר מספר התלמידים 

גדל משנה לשנה בעקבות פתיחת כיתות נוספות, הוחל בחיפוש מקום אחר בירושלים בו 

ניתן יהיה להרחיב את המוסד. העירייה הקצתה בתחילה קרקע ברובע רמות אלון בצפון 

העיר, בו חרדים רבים החלו להשתקע בשנים האחרונות. קבוצות חרדיות והמנהיגות 

בתוקף  התנגדו  ירושלים,  בעיריית  החרדיות  המפלגות  נציגי  כולל  המקומית,  החרדית 

להקצאת מקום לישיבת ׳חכמי לב׳ באזור הרובע החרדי. גם המקום החלופי שהוקצה 

על ידי העירייה ממזרח לשכונת רמות אשכול שהייתה בשנים האחרונות לשכונה בעלת 

רוב חרדי נפל בשל התנגדות החוגים החרדיים. 

גורם המיקום היה משמעותי גם בחיפוש המקום לישיבת ״חדוות התורה״. המנהיגות 

ירושלים.  בצפון  חרדי  באזור  הישיבה  את  למקם  להצעה  כמצופה,  התנגדה,  החרדית 

העיר  בדרום  לא-חרדית  בשכונה  מקום  של  ההצעה  עלתה  החיפוש  כשבתהליך  אולם 

הביע המינהל הקהילתי של ״גינות העיר״ התנגדות לכך. בנושא המיקום בירושלים יוזמי 

הישיבה נמצאו בין הפטיש החרדי והסדן הלא-חרדי. פתרון המיקום הראשון לישיבה 

זו נמצא ברחוב הנביאים, ברצועת העסקים שבין מרחב המגורים החרדי מצפון למרחב 

המגורים הלא-חרדי מדרום. כאשר המקום נעשה צר סייעה העירייה למצוא מקום זמני 

לישיבה זו שוב במרחב ניטרלי — מרחב העסקים של גבעת שאול. 

לא  כי  נאמר  בירושלים  התורה׳  ׳חדוות  ישיבת  של  מהמנהיגים  אחד  עם  בראיון 

אלה  גורמים  הישיבה.  של  פתיחתה  לעצם  רבניים  גורמים  של  פעילה  התנגדות  היתה 

חששו אמנם מהחריגה ממתכונת הישיבה אולם לדבריו: ״הגענו להבנה איתם שאנחנו 

לשם.  ללכת  אמורים  שהיו  כאלו  תלמידים  לוקחים  ולא  קטנות  בישיבות  פוגעים  לא 

בסך הכול אנו מתואמים עם המוסדות״.20 הרגעת המנהיגות הרבנית כי אין כוונה לגייס 

20 סקר ראשי ישיבות תיכוניות חרדיות, מכון ירושלים לחקר ישראל, 2016.
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באופן פעיל את מי שמתאים ללמוד בישיבה קטנה היא, כנראה, דרך שבה נוקטים כמה 

ראשי ישיבות תיכוניות חרדיות, המדגישים מדי פעם כי המסלול חינוכי החרדי העדיף 

הוא זה של הישיבה הקטנה.

 גם בעת הקמת ׳המדרשה החסידית לצעירים׳, שנוסדה בביתר עילית בשנת 2014 

והתמקדה בפעם הראשונה בציבור החסידי, היתה התנגדות רצינית להקמתה. על מנת 

לצמצם את ההתנגדות הוגדרה הישיבה על ידי מייסדה בשם ״מדרשה״ וזאת כדי לא 

לקרוא תיגר על מוסד הישיבה הקטנה שהוא בבת עינה של המנהיגות החרדית ושל רבים 

.Torah Academy — בקרב הציבור החרדי. דבר משתקף גם בשמו של המוסד באנגלית

דרכי התמודדות עם ההתנגדות המוסדית

החרדיות  התיכוניות  הישיבות  ראשי  מתמודדים  בהן  דרכים  כמה  כן  אם  מסתמנות, 

כי  לומר  ניתן  כללי  באופן  ולפעילותן.  לקיומן  החרדי  הממסד  של  ההתנגדות  מול  אל 

ראשי ישיבות אלה מניחים כי למרות ההתנגדות המוצהרת והפעילה יש בקרב המנהיגות 

יכולה למנוע את קיומן של הישיבות התיכוניות  כי אין היא  החרדית הבנה בשתיקה 

החרדיות ומניחים להן להמשיך ולהתקיים בתנאים מגבילים. התנאים המגבילים האלה 

המאפשרים לישיבות התיכוניות החרדיות להתקיים הם:

קביעת מקום מחוץ לריכוזים חרדיים מובהקים. רוב הישיבות התיכוניות החרדיות   

בישראל קמו שלא בירושלים ולא בבני ברק — שני הריכוזים הגדלים של האוכלוסייה 

החרדית — ערים בהן יש לחרדים משקל פוליטי רב ברשות המקומית. רק ישיבת 

׳המדרשה  להוציא  בירושלים.  עצמן  מיקמו  התורה׳  ׳חדוות  וישיבת  לב׳  ׳חכמי 

החסידית׳ בביתר עילית, הישיבות האחרות קמו ביישובים שאינם של חרדים או 

של חרדים מן הזרם המרכזי. בשלב זה של עריכת המחקר הנוכחי מסתמן כי הקמה 

של ישיבות תיכוניות חרדיות חדשות עשוי להמשיך ולהתקיים ברשויות מקומיות 

בהן אין השפעה רבה למפלגות החרדיות. ברשויות שכאלה, בייחוד באלה בהן כבר 

ציבורית  קרקע  להקצות  החלטות  להתקבל  עשויות  חרדית,  אוכלוסייה  מתגוררת 

לישיבה תיכונית חרדית ולו כדי להשפיע על המשך האכלוס שלהן על יד אוכלוסייה 

חרדית המוכנה לשלוח את בניה לישיבה תיכונית חרדית המכינה את בוגריה להמשך 

לימודים ולתעסוקה מכניסה. 

התמקדות מוצהרת בקהל יעד של השוליים החרדיים. חלק ניכר מראשי ישיבות   

של  התלמידים  לפוטנציאל  מכוון  אינו  שלהם  היעד  קהל  כי  מצהירים  תיכוניות 

תשובה,  בעלי  ״מודרניים״,  חרדים  של  בבניהם  מתמקד  אל  הקטנות  הישיבות 
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ונערים ממשפחות חרדיות מן  חוצניקים מארצות המערב ושל עולי חבר המדינות 

הזרם המרכזי שנשרו או מועמדים לנשור מהישיבות הקטנות ונמצאים בדרך החוצה 

מן החברה החרדית. התמקדות מוצהרת זו מאפשרת, לפי הבנתם של ראשי הישיבות 

התיכוניות החרדיות, למתן את ההתנגדות הפעילה של המנהיגות החרדית. מספר 

ראשי ישיבות אמרו בראיון עימם כי הם מתאמים את צעדי הגיוס של תלמידיהם 

עם רבנים חשובים. היו אף שאמרו כי הם מבקשים מהמועמדים להביא אישור של 

רב שיסכים לבקשתם להתקבל ללימודים בישיבה. 

מתן שם פורמלי למוסד החינוכי שאינו ״ישיבה״. לאור ההתנגדות של המנהיגות   

החרדית לשימוש במונח ״ישיבה״ למוסדות חינוך חרדיים בהם לומדים לימודי קודש 

וחול תחת קורת גג אחת, בחלק מהמוסדות החדשים הוגדרו בשמם הרשמי במונח 

חלופי כגון: מדרשה, מכון וכדומה. 

חסמים במישור של היחיד ומשפחתו בקהילה

בניהם  את  לשלוח  חרדים  מהורים  למנוע  הפועלים  חסמים  שלל  קיימים  זה  במישור 

לישיבות תיכוניות חרדיות. בין חסמים אלה בחרנו להציג כמה מן העיקריים שבהם: 

מחויבות אידאולוגית של הורים רבים בקרב האוכלוסייה החרדית לדגם הישיבה הקטנה; 

לחץ חברתי על הורים המתכוונים לשלוח או שולחים את בניהם לישיבה תיכונית חרדית; 

התפיסה השוררת בקרב הורים רבים של האיכות ״הנמוכה״ של חלק ניכר מהישיבות 

״הנמוכה״  האיכות  חול;  ולימודי  קודש  לימודי  של  ההוראה  רמת  מבחינת  התיכוניות 

הנתפסת של אורח החיים החרדי של התלמידים; שכר הלימוד הגבוה; והחשש של הורים 

רבים לכך שבנם לא יצליח בהישגיו הישיבה בשל פערי הידע שצבר בלימודיו בתלמוד 

התורה. 

מחויבות אידאולוגית בקרב רבים בציבור החרדי לדגם הישיבה הקטנה

הישיבה הקטנה היתה במהלך שנים רבות בית היוצר המכשיר את הנער הצעיר החרדי 

לגדול להיות חבר מלא ולגיטימי בחברה החרדית. אידיאל הישיבה הקטנה הוא עיסוק 

חיים חרדי מוקפד בתוך מסגרת הסוגרת אותו  על אורח  ושמירה  תורני  בלימוד  מלא 

נחשבים  מן העולם החיצוני המאיים. הלימודים הכלליים הקשורים במדעים השונים 

ל״מסוכנים״ מבחינת השמירה של הצעיר החרדי מפני השפעות זרות העלולות להסיר 

אותו מדרך הישר. מחויבות אידיאולוגית זו לדגם המקודש של הישיבה הקטנה רווחת 

מההורים  רבים  חוסמת  זו  ומחויבות  החרדית  האוכלוסייה  של  גדול  חלק  אצל  עדיין 
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החרדים אפילו מלהעלות אפילו על הדעת לשלוח את בניהם לדגם אחר של מוסד חינוכי 

חרדי המשלב לימודי קודש וחול. 

הדומיננטיות של הישיבה הקטנה בחינוך הבנים החרדים בגילאי תיכון מעידה   

כי מחויבות זו מקיפה עדיין את חלק הארי של האוכלוסייה החרדית. אך כאמור ישנם 

חסמים נוספים ויתכן שאם חסמים אלה יוסרו נראה מחויבות פחותה יותר של הורים 

למודל המסורתי של הישיבה הקטנה. 

לחץ חברתי על הורים

לא נמצאה דרך סיסטמית קלה ומהירה לאמוד את ההשפעה של הלחץ החברתי המופעל 

על הורים חרדים המגלים עניין לשלוח את בנם לישיבה תיכונית. עם זאת, לחץ זה אכן 

קיים והוא מופעל במספר דרכים. 

סוג אחד של לחץ חברתי מופעל בתוך המשפחה כאשר דמות סמכותית המחויבת 

בטענת  או  אידיאולוגיים  בנימוקים  משקלה  מלוא  את  מטילה  הקטנה  הישיבה  לדגם 

המחויבות לשמוע בקולם של חכמים להניא את מי שמעוניין לבחור בלימודים בישיבות 

התיכוניות. 

סוג לחץ אחר נובע מסיבות תועלתניות חברתיות. בני המשפחה חוששים שהם ישלמו 

מחיר חברתי בשל העובדה שאחד מבני המשפחה יבחר ללמוד בישיבות התיכוניות. ואכן, 

יש דיווחים על הוצאת בני משפחה של תלמיד בישיבות התיכוניות ממוסדות מסורתיים 

חרדיים. קיומה של סנקציה זו מהווה חסם המונע מהורים חרדים רבים מלשלוח את בנם 

ללמוד בישיבה תיכונית חרדית, אף כי הם משוכנעים כי הדבר יועיל לו. אין דרך לאמוד 

את ממדי ההשפעה של הסנקציה של הוצאת שאר הילדים ממוסדות חינוך מבוקשים אך 

יש לשער כי ממדיה די ניכרים.

לחץ חברתי נוסף הוא בתחום ההשתתפות בקהילת בית כנסת. אב ששלח את בנו 

לישיבה תיכונית חרדית עלול להיות דחוי על ידי קהילת בית הכנסת בו נהג להתפלל. 

תפיסת הישיבות התיכוניות כמוסדות בעלי איכויות ״נמוכות״ 

המונח ׳ישיבות תיכוניות חרדיות׳ אינו חד משמעי. הוא כולל גם מספר רב של מוסדות 

בשוליים  הורים  של  נערים  או  קטנות  מישיבות  ״נושרים״  נערים  לומדים  בהם  חינוך 

החרדים. חלק ממוסדות אלה הם מוסדות ״קירוב״ אשר נועדו לקרב, ולו במעט, אל רוח 

החברה החרדית נערים ממשפחות לא-חרדיות. קיומם של מוסדות אלה גרם להיווצרות 
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הדימוי של איכויות ״נמוכות״ המיוחס לעיתים לכלל הישיבות התיכונית החרדיות. ניתן 

להבחין בכמה סוגים של איכויות ״נמוכות״ נתפסות:

האיכות ״הנמוכה״ הנתפסת של הוראת לימודי קודש בהשוואה לאיכות הגבוהה   

בישיבות הקטנות — הורים חרדים המבקשים להעניק לבניהם את ההזדמנות של 

לימודים כללים לקראת תעודת בגרות מבקשים באותה מידה גם להבטיח לבניהם 

איכות הוראה גבוהה של לימודי הקודש על מנת לשמור על מעמדם החברתי העתידי 

של בניהם בחברה החרדית. המבחן החשוב ביותר לאיכות זו, הוא ביכולתו של בוגר 

הישיבה התיכונית להתקבל ולהשתלב בישיבה גדולה מוערכת.

האיכות ״הנמוכה״ הנתפסת של הוראת הלימודים הכלליים — גם כאן, קיומם   

של מוסדות חינוך תיכוניים חרדיים רבים בהם איכות הלימודים האקדמית אינה 

האיכות  מבחינת  שלילי  דימוי  יוצר  ספציפיות  לאוכלוסיות  המיועדים  גבוהה, 

האקדמית המרתיעה הורים החפצים בכך שבנם ילמד ברמה גבוהה. 

האיכות ״הנמוכה״ של אורח החיים החרדי — הורים חרדיים מבקשים לשמור מכל   

משמר על אורח החיים החרדי של בנם. שוב גם כאן בשל המגוון הרב של מוסדות 

כלליים  לימודים  בהכנסת  החדשנות  עצם  ובשל  שונים  מסוגים  חרדיים  תיכוניים 

לתוך תוכנית הלימודים קיים חשש אצל ההורים באשר להבטחת אורח חייו החרדי 

של הבן. 

״הנמוכות״  האיכויות  ארבע   — התלמידים  של  הנתפסת  ״הנמוכה״  האיכות   

הנתפסות הנ״ל מתקשרות יחד לתפיסה של איכות נמוכה של התלמידים במוסדות 

התיכוניים החרדיים למיניהם. הדבר האחרון שהורים חרדיים מבקשים הוא לשלוח 

מזו  ״נמוכה״  באיכות  תלמידים  להסתופף  עשויים  בו  חינוכי  למוסד  ילדיהם  את 

של אלה לומדים בישיבות קטנות יוקרתיות. התפיסה הרווחת בציבור החרדי של 

הישיבות התיכוניות החרדיות כמוסדות חינוך של איכויות ״נמוכות״ מאתגרת את 

הישיבות התיכוניות החרדיות המכוונות להשכלה גבוהה למצוא דרכים לבדל את 

עצמן באופן מובהק משאר מוסדות החינוך התיכוניים החרדיים.

החשש מפערי ידע וחוסר מוכנות בשל הלימודים בתלמוד התורה )ללא ליב״ה( 

ההורים החרדים הפוטנציאלים לישיבות התיכוניות החרדיות המכוונות להשכלה גבוהה 

חוששים שהם שולחים את בנם למשימה בלתי אפשרית וזאת משום בגיל החינוך היסודי 

הוא למד ב״תלמוד תורה״ בו הידע והכישורים הלימודיים שהוא רכש בתחום הלימודים 
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הכלליים היה מינימלי ועשוי לא להיות מספיק כדי לעמוד ברמה ובדרישות הלימודיות 

הנדרשות ללימודים כלליים המכינים לקראת בחינות הבגרות. הם עשויים לבקש למנוע 

מבנם את המצוקה הזו ולכן יימנעו מלשלוח אותו לישיבה תיכונית חרדית.

שכר הלימוד 

שכר הלימוד הממוצע בישיבות הקטנות עומד על כ 1000 ש״ח לחודש. בבדיקה שערכה 

)פרקש 18.08.13( נמצא כי שכר הלימוד בישיבות התיכוניות  ynet בשנת 2013  כתבת 

הוותיקות נע בין 1650 ש״ח לבין 2,900 ש״ח לחודש. מספר שעות ההוראה השבועי הגבוה 

)ממוצע של 65 שעות שבועיות( הנובע מחיבור של שני תחומי לימודים — לימודי קודש 

ולימודים כלליים מבוקר ועד מאוחר בערב מהווה הגורם העיקרי לעלות הגבוהה של 

הישיבות. שכר הלימוד הגבוה מנע במשך שנים רבות מהורים די רבים לשלוח את ילדיהם 

ללמוד במוסדות היקרים וכתוצאה מכך אוכלוסיית התלמידים במוסדות היקרים האלה 

היתה מוגבלת לבניהם של משפחות אמידות למדי. שכר הלימוד הגבוה היה לאמצעי של 

סינון חברתי-כלכלי וכך שימש חסם בפני ביקוש מקרב משפחות מקרב המעמד הבינוני 

והבינוני נמוך אשר גילו עניין בשילוב של לימודי קודש ולימודים כלליים עבור בניהן. 

אולם התמונה שונה בישיבות התיכוניות החרדיות, שהוקמו בשנים האחרונות כפי שעלה 

נע  בסקר ראשי הישיבות שערכנו במסגרת מחקר זה. שכר הלימוד בישיבות החדשות 

בין 800 ש״ח לבין 1500 ש״ח לחודש. שכר זה מתקרב לממוצע שכר הלימודים בישיבות 

ולמעשה מתקדם לקראת הסרת החסם הכלכלי המונח לפתחם של ההורים.  הקטנות 

נראה כי ראשי הישיבות החדשות הבינו כי שכר הלימוד הגבוה הוא חסם כבד ועל כן הם 

הורידו באופן ניכר את שכר הלימוד מהרמה המקובלת במוסדות הוותיקים וקבעו שכר 

לימוד נמוך יחסית תוך הסתמכות על מקורות כספיים אחרים: משרד החינוך, ארגונים 

לא-ממשלתיים ותורמים פילנתרופיים.

  

2.2 פוטנציאל הביקוש ללימודים בישיבה תיכונית חרדית

הגידול במספר המוסדות ובמספר התלמידים בעשור האחרון, כפי שתואר בפרק הראשון 

אלה  כולל  החרדיות,  התיכוניות  לישיבות  הביקוש  התפתחות  על  מצביע  המחקר,  של 

פוטנציאל הביקוש  זה היא לבדוק את  גבוהה. המשימה של סעיף  המכוונות להשכלה 

בשנים הבאות. בדיקה זו נערכה בשני אופנים:

ראיונות עומק עם חלק ניכר של ראשי ישיבות תיכוניות חרדיות;    .1
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סקר לאיתור ראשוני של הביקוש הפוטנציאלי ללימודים בישיבות תיכוניות חרדיות    .2

באמצעות שאלון אינטרנטי. סקר זה חשף באופן ראשוני בקרב כ-400 אנשים חרדים 

מוכנות או נטייה לשלוח את בניהם ללימודים בישיבה תיכונית חרדית.

2.2.1 מאפייני הביקוש לפי ראיונות עם ראשי ישיבות תיכוניות חרדיות

ראיונות עומק נערכו עם שמונה ראשי ישיבות תיכוניות חרדיות, המשלבות לימודי קודש 

הביקוש  לאופי  באשר  ותובנות  מידע  סיפקו  אלה  לבגרות.ראיונות  כלליים  ולימודים 

לעריכת  ו׳נהרדעא׳ לא הסכימו  ׳מערבא׳  ישיבות  לישיבות התיכוניות החרדיות. ראשי 

הריאיון עמם ואת ראש ישיבת ׳הישוב החדש׳ לא ניתן היה להשיג. 

חרדיות  תיכוניות  בישיבות  ללימודים  הביקוש  מידת  לגבי  האינדיקציות  אחת 

אין  להתקבל.  המבקשים  מכלל  האחרונות  בשנים  המתקבלים  שיעור  באומדן  טמונה 

בידינו נתונים בדבר מספר הפונים להירשם בישיבות אלה. עם זאת, על פי דיווחי ראשי 

הישיבות בראיונות העומק עולה כי השיעור הממוצע של המתקבלים מכלל הפונים לכל 

הישיבות עומד על כ 40%. בנוסף לכך, כפי שהראינו לעיל מספר התלמידים בישיבות 

הרלבנטיות גדל בעשור האחרון פי 2.4. מדיווחי ראשי הישיבות בנושא נתוני הנרשמים 

בצירוף נתוני הגידול שכבר התרחש נראה כי ניתן להניח שצפוי גידול עתידי משמעותי 

בהינתן התמודדות מתאימה עם החסמים שהוצגו לעיל. 

בהתייחס לרקע של התלמידים, ראשי הישיבות דיווחו כי רובם המכריע של אבות 

מן  שכ-20%  הוא  המעניינים  הנתונים  אחד  אולם,  עובדים.  אנשים  הם  התלמידים 

התלמידים בכלל המוסדות שדווחו, הם בנים לאברכים המקדישים את זמנם ללימוד. 

כלומר, קיימת קבוצה לא מבוטלת של הורים מהזרם המרכזי החרדי אשר שולחת את 

בניה ללמוד בישיבה תיכונית חרדית, שאין לה עדיין מעמד לגיטימי מלא בליבה החרדית 

במיוחד  גבוה  האברכים  בני  אחוז  כי  לציין  מעניין  בה.  נאבקת  הרבנית  ושהמנהיגות 

)35%( ב׳מדרשה החסידית׳ בביתר עילית.

בני משפחות של  בהקשר דומה המתייחס לרקע התלמידים, השיעור הממוצע של 

אמונה׳,  ׳דרך  בישיבות:  למעט  בלבד   16% על  עומד  הישיבות  במרב  בתשובה  חוזרים 

׳ידידיה ו׳יהוידע׳ המכוונות לקהל יעד זה בהן שיעור התלמידים ממשפחות אלה גבוה 

בהרבה. 



6363

שני מגזרים של ישיבות תיכוניות חרדיות

התיכוניות  הישיבות  בקבוצת  להבחין  ניתן  כי  מעלה  ובנתונים  בראיונות  התבוננות 

החרדים  ה״ילידים״  משפחות  אל  פונה  האחת,  ישיבות.  של  קבוצות  בשתי  החדשות 

הישיבות  סוגי  לשני  הביקוש  פוטנציאל  בעניין  התשובה.  בעלי  משפחות  אל  והאחרת 

האלה כדאי לצטט את דברי הרב אברהם יצחק גרינבוים ראש ישיבת נהורא: ״מי שחושב 

שהולכת להיות כאן מסה משמעותית טועה טעות מרה. לא יהיה נקודה. יהיה תהליך, 

ישלח  ייווצר מצב ש׳חיידר׳ של הזרם המרכזי  לא  ועוד אחת, אבל  ישיבה,  עוד  תקום 

מחצית מתלמידיו לישיבה חרדית תיכונית״. לעומת זאת, הוא מבחין ביקוש פוטנציאלי 

ניכר במגזר חרדי אחר: ״תהיה פריחה של ישיבות המיועדות לעולם בעלי התשובה. לבעלי 

התשובה המונים כ-27 אחוזים מכלל הציבור החרדי, הישיבות הקטנות לא נותנות מענה. 

היום...  כל  קטנה׳  ב׳ישיבה  ללמוד  יכולים  לא  הם  לשם...  לא מתאימים  בפשטות  הם 

מוסדות לבעלי תשובה, הם יצוצו כמו פטריות. לזה יש ביקוש אדיר״. 

הרב אורן גרנית העומד בראש ישיבת מאורות בבית שמש המכוונת בעיקר לבניהם 

של עולים מארצות דוברות אנגלית, התייחס אל הנושא של פוטנציאל הביקוש כדלקמן: 

״הרעיון הזה נמצא אצל הרבה משפחות שרואות בדבר הזה משבצת חיונית״. אולם הוא 

גידול רב בביקוש לאורך זמן באומרו: ״המקום פה ]=ישיבת מאורות[ אמנם  לא צפה 

גדול אבל זה לא מעיד על הכלל. אני אמנם שומע שיש עוד מקומות ]=ישיבות תיכוניות 

חרדיות[ אבל אני לא משוכנע שהמקומות שנפתחים מוכיחים שהציבור גודל, ייתכן שיש 

כאן צמיחה... אבל אני לא רואה פריצה״. 

ראשי ישיבות נוספים מצטרפים לדעתו של הרב גרינבוים באשר לפוטנציאל הגידול 

של הישיבות התיכוניות החרדיות. לדעתם, ישיבות אלה יוסיפו לגדול רק עבור אוכלוסיות 

מיוחדות כגון: חרדים מודרנים יוצאי ארצות הרווחה, תלמידי קירוב, בני משפחות חוזרים 

הגידול  לדבריהם  הקטנות.  בישיבות  בלימודים  מעוניינים  שאינם  ותלמידים  בתשובה 

הצפוי בקבוצת הזרם המרכזי אינו משמעותי. חלק מהרבנים טרח להדגיש כי הישיבה 

שהם עומדים בראשה אינה מיועדת לתלמידים המתאימים ללימודים בישיבות הקטנות 

וכל מי שיכול ללמוד בישיבה קטנה עליו ללמוד בה. אמנם אחד מראשי הישיבות טען 

שאכן ישנה מגמה והישיבות התיכוניות החרדיות יהיו ״נישה מכובדת״ גם עם הישיבות 

הקטנות יישארו המיינסטרים.

מבטאים  עמם  בראיונות  הישיבות  ראשי  ידי  על  שנאמרו  לעיל  הדברים  כי  נראה 

גם את העניין שיש להם שלא להציג את הישיבה התיכונית החרדית שמתחרה ישירה 

בישיבה הקטנה על מנת לשמור עליה מפני ההתנגדות הפעילה של המנהיגות הרבנית.
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הביקוש לפי ההרכב העדתי של התלמידים

מדיווח ראשי הישיבות בראיונות עולה כי בישיבות החרדיות הפונות לאוכלוסיות שאינן 

מהזרם המרכזי שיעור בני עדות המזרח גבוה. לעומת זאת בישיבות הפונות לזרם המרכזי 

בישיבות התיכוניות החרדיות הקיימות  הייצוג החסידי  זאת,  לעומת  רוב אשכנזי.  יש 

הפונות בעיקר אל הציבור ליטאי והמזרחי/ספרדי מצומצם למדי אם גם קיים בחלק 

מהן )׳נהורא׳ ו׳חדוות התורה׳(. עם זאת, ההצלחה הראשונית של ׳המדרשה החסידית׳ 

בביתר עילית, המכוונת עצמה בראש ובראשונה לציבור החסידי, יתכן כי מצביעה על כך 

כי גם על הציבור החרדי עשוי לפעול הכלל של ביקוש המונע על ידי היצע, כלומר הקמת 

ישיבות תיכוניות חרדיות, המיועדות בעיקר לתלמידים מן הציבור החסידי, עשויה להניע 

ומעבר לחלקו בשאר המוסדות המכוונים לזרם  זה מעל  הגדלת הביקוש מקרב ציבור 

המרכזי החרדי.

מקום המגורים של התלמידים

על פי דיווח ראשי הישיבות בראיונות העומק נראה כי הישיבות התיכוניות משרתות 

בעיקר את השוק המקומי והשוק האזורי בהם הן ממוקמות. התלמידים מגיעים בעיקרם 

מהמרחב הקרוב לישיבה. ניתן ללמוד מכאן כי תכנון עתידי של ישיבה תיכונית במקום 

בסעיף  לנאמר  בהתייחס  הקרוב.  במרחב  התלמידים  לפוטנציאל  להתייחס  צריך  נתון 

לחסידים  ישיבה  כגון  השונות  לקהילות  המתאימים  מוסדות  להקמת  באשר  הקודם 

הרי ה שהדבר מחייב התייחסות לאופי הקהילה במקום והתאמת הישיבה לאופייה של 

הקהילה הלוקאלית.

2.2.2 איתור ביקוש פוטנציאלי באמצעות סקר אינטרנטי

הסקר נערך על ידי חוקרי המכון בסוף אפריל-תחילת מאי 2016 באמצעות שאלון דיגיטלי 

שהוכן במיוחד למחקר זה והוצב בעיקר באתר האינטרנט ״בחדרי חרדים״ וגם ברשימות 

תפוצה באינטרנט. אין מדובר במדגם מייצג. האנשים בחרו את עצמם כמשיבים והם 

שייכים לאותם חרדים החשופים לאינטרנט ומראש יש בקרבם רבים העשויים להיות 

נכונים להעניק לבניהם הזדמנות ללימודים כלליים. אך למרות העדר יציגות סטטיסטית 

חרדים  של  נכבד  מספר  לאתר  איפשר  הסקר  גווניה,  כל  על  החרדית  האוכלוסייה  של 

תיכונית  לישיבה  בניהם  את  לשלוח  המבקשים  באינטרנט  המשתמשים  אלה  מקרב 

חרדית. באמצעות סקר זה נאגר גם מידע על מאפייניהם של המשיבים. 
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השאלון 

השאלון בסקר האינטרנט כלל סדרה של שאלות בכמה תחומים: 

מאפיינים דמוגרפיים, תעסוקתיים, תרבותיים, השכלתיים וגיאוגרפיים )יישוב המגורים(   

של המשיבים — גבר ואישה; 

הנימוקים העומדים ביסוד הנכונות לשלוח בן ללמוד בישיבה תיכונית חרדית.  

של  בניהם  תיכונית חרדית באמצעות  בישיבה  הלימודים  לתופעת  מידת חשיפתם   

קרובים במשפחה הרחבה ושכנים או באמצעות חברים של הבן;

שכר הלימוד המקסימלי שהוא בר-השגה עבורם.  

השאלון המפורט מצורף כנספח א׳.

קבוצת המשיבים

433 אנשים התייחסו לשאלון במהלך עשרה ימים בהם השאלון הוצב באתר האינטרנט 

והם ענו על הרוב המכריע של השאלות. שאלת המפתח היתה: ״בבוא העת, האם תהיו 

עמדו  בשאלה  שלכם?״  הבנים  כל  את  חרדית  תיכונית  בישיבה  ללמוד  לשלוח  מוכנים 

בפני המשיבים שלוש אפשרויות סגורות מראש: ׳כן׳, ׳אולי׳ ו׳לא׳. מתוכם, 421 השיבו על 

שאלה זו ו-12 ולא השיבו. 421 משיבים אלה התחלקו בין רוב מכריע בן 350 משיבים 

)83%( שהשיבו ׳כן׳, 44 משיבים )10%( שהשיבו ׳אולי׳ ומיעוט של 27 משיבים )6%( אשר 

השיבו בשלילה. שתי הקבוצות הראשונות אשר השיבו ׳כן׳ ו׳אולי׳ ואשר ביחד מנו 394 

משיבים )93%(, מצביעות על כך כי חינוך תיכוני במסגרת ישיבתית מציע מתכונת אפשרית 

למספר לא מבוטל בקרב אותם חרדים בישראל המשתמשים באינטרנט ובמיוחד אותם 

ב״אולי״ לשאלת  או  ב״כן״  ״בחדרי חרדים״. קבוצת המשיבים  אלה המבקרים באתר 

של  מפורט  ניתוח  לשם  המחקר  כקבוצת  הוגדרו  תיכונית  לישיבה  בן  לשלוח  הנכונות 

תשובותיהם.

ראוי לציין כי מבין המוכנים או הנוטים לשלוח את בנם לישיבה תיכונית חרדית 

ל- 69% יש בן עד גיל 12, כלומר שאלת מקום לימודיו היא שאלה מעשית עבורם.בעוד 

לעומת זאת, ל- 31% מן המוכנים או הנוטים לשלוח את ילדיהם לישיבות תיכוניות עדיין 

אין בנים עד גיל 12 אך הם צפויים להיות קהל משתמשים עתידי. 
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לוח 2.1: המוכנות לשלוח בן לישיבה תיכונית חרדית

מוכנות לשלוח בן לישיבות תיכוניות

35083%כן

4410%אולי

276%לא

421100%סה״כ משיבים

 12לא השיבו

המוטיבציה של הביקוש — הנימוקים לשליחת הבן ללימודים בישיבה תיכונית

ביקשנו למפות את הנימוקים המדריכים את אלה המוכנים או נוטים לשלוח את הבן 

לישיבה תיכונית חרדית. בשאלון שהוצב באינטרנט נכללה שאלה המבקשת לדעת מהם 

נימוקים אלה. הצענו שתי תשובות מראש: האחת ״פרנסה״ והשנייה ״רצון הבן״. כמו 

כן הוצעה אפשרות של ״נימוק אחר״ שאותו המשיבים יכלו לפרט. התפלגות התשובות 

מוצגת בלוח 2.2. 

לוח 2.2: משיבים המוכנים או נוטים לשלוח בן לישיבה תיכונית חרדית, 

לפי הנימוק למוכנות זו

אחוזיםמספריםנימוק

27772.3פרנסה 

215.5רצון הבן 

8522.2נימוקים אחרים 

383100.0סה״כ משיבים

 11לא השיבו על לשאלה זו

394סה״כ המשיבים ׳כן׳ או ׳אולי׳

מקור: סקר באינטרנט של מכון ירושלים לחקר ישראל, בסוף אפריל-תחילת מאי 2016
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הנימוק של ״פרנסה״, מונח שגור בחברה החרדית, צוין על ידי 72.3 אחוזים מהמשיבים 

וישמחו על  זה הוא המכריע  נימוק כלכלי  והנוטים לכך.  זו בקרב המוכנים  על שאלה 

כך כל קובעי המדיניות בממשלה ובכנסת המבקשים להרחיב את השתתפות החרדים 

בתעסוקה מכניסה. לעומת זאת, שיעור המשיבים כי הנימוק הוא היעתרות לרצון הבן 

קטן ביותר ומשקף את התמונה המצטיירת כי המוטיבציה ללימודים בישיבות תיכוניות 

באה בעיקר מן ההורים הרואים בבחירה זו אפשרות טובה יותר לעתיד טוב יותר של 

בנם.

הנימוקים האחרים שהועלו על ידי 85 )22.2 אחוזים( מהמשיבים לשאלה זו פותחים 

בישיבה  ללימודים  לבחור בשליחת הבן  רצון  צוהר למעטפת ההשקפתית המלווה את 

תיכונית חרדית. לא רק ההכשרה לפרנסה ורצון הבן, תשובות שהוצעו מראש בשאלון, 

אלא גם נימוקים אידיאולוגיים וחינוכיים צוינו על ידי המשיבים. נימוקים אלה קובצו 

בלוח 2.3 בקבוצות לפי נושאים ראשיים: הישענות על השקפה, הענקה לבן של חינוך שלם 

על כל מרכיביו, הענקת אפשרות בחירה לבן, התאמה לדרכו של הבן ופיתוח היכולות 

של הבן.

באשר לנושא של התאמה לדרכו של הבן ופיתוח היכולות של הבן, ראוי להביא את 

דבריה הארוכים של אחת המשיבות, המבטאת כנראה את המצב מולו עומדים הורים 

חרדים לא מעטים: ״ישיבה חרדית עיונית שלומדים בה יום שלם רק גמרא ומוסר, לא 

ללמוד.  אותו  נוספים שימריצו  חייב אתגרים  הוא  לבן שלי מבחינה שכלית.  מתאימה 

לפרנסה  ויכולת  והשרשת האקדמיה  אופקים  הרחבת  כמובן  הוא  שלי  השיקול  בנוסף 

מגיל קטן.״ 

אמנם מדובר בחלק קטן של המשיבים המוכנים או נוטים לשלוח את בניהם לישיבה 

להוות  כדי  בו  יש  זה  קומץ  גם  אולם  לכך  אחרים  נימוקים  שהעלו  חרדית  תיכונית 

אינדיקציה ראשונית כי ביסוד נכונות זו עומדת לא רק גישה תועלתנית גרידא המבקשת 

להבטיח פרנסה אלא גם ניצנים של גישה השקפתית באשר לחיוניותו של מסלול הישיבה 

התיכונית החרדית, המשלב לימודי קודש עם לימודים כלליים. 
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לוח 2.3: נימוקים אחרים העומדים ביסוד הנכונות לשלוח בנים ללמוד בישיבה 

תיכונית חרדית

הישענות על השקפה

	שיטת הרמב״ם הרואה במדעים יסוד 
לתורה 

	מעשה בראשית הם גם חלק מחכמת 
התורה 

	יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ 
	מאמין בשילוב תורה עם דרך ארץ 

	השקפה, דרך חיים
	מעבר לפרנסה, עניין של השקפה ודרך 

חיים

	לאלפו בינה

הענקה לבן של חינוך שלם על כל מרכיביו

	גם להכין הבן לקראת פרנסה אבל גם, 
ואולי חשוב יותר, שיהיה לו חינוך יותר 

כללי וידע יותר מורחב ויעבוד את הקב״ה 

בצורה יותר שלמה 

	לצייד את הבן במערכת כלים מורחבת 
לקראת העתיד

	שלמות הדעת
	שיהיה משכיל מעבר לתורה 

	אני בעד שילוב תורה עם עבודה ועם 
לימודי השכלה כללית

	יכולת להבין את העולם וגם לימוד תורה 
באיכות גבוהה

	הרחבת אופקים בתורה ויתר תחומי הדעת

הענקת אפשרות בחירה לבן 

	לתת לו אפשרות בהמשך החיים לאן 
הוא רוצה להמשיך 

	ההבנה שבחיים נותנים אופציה של 
בחירה וכשעושים משהו זה בגלל 

רצון ואז כל החיים נראים אחרת ולא 

המצפון או הכפייה מניעים את הילד 

לרצות משהו שהוא לא 

התאמה לדרכו של הבן

	חנוך לנער על פי דרכו
	לאפשר לו את המקום המתאים ביותר 

	צורך אינדיווידואלי של הילד 
	הרחבת אופקים, מודעות עצמית, 

מימוש עצמי 

פיתוח היכולות של הבן

	להוציא את כוחותיו אל הפועל 
	לפתח בו כישורים, יכולות ועצמאות 

	פתיחות מחשבתית, וכלים לחיים 
	פיתוח כישרונות ופתיחת אופקים 
	מסגרת לימודים רצינית מפתחת 

ומעשירה

מקור: סקר באינטרנט של מכון ירושלים לחקר ישראל, אפריל-מאי 2016

מאפייני הרקע של המשיבים המוכנים או נוטים לשלוח בנים לישיבה תיכונית חרדית

סעיף זה מביא סדרה של נתונים על המאפיינים של המשיבים בסקר האינטרנט שציינו כי 

הם כן או אולי מוכנים לשלוח בן לישיבה תיכונית חרדית. המאפיינים הבולטים הם גיל 

צעיר יחסית של ההורים, רובם המכריע הם אנשים העובדים לפרנסתם )״בעלי בתים״ 



6969

המכריע  ברובם  שהם  ליטאיות,  ישיבות  בוגרי  הם  בהם  גדול  וחלק  החרדים(,  בשפת 

אשכנזים-ליטאים. 

גילאי המשיבים: רובם )65%( של המשיבים בסקר כי הם מוכנים או נוטים לשלוח את 

בנם לישיבה תיכונית חרדית הם אנשים צעירים מתחת לגיל 35 )לוח 2.4(. בין אלה יש 

ייצוג של 11.5 אחוזים לקבוצת הגיל 18-24. מדובר על כן בתופעה הרווחת בעיקר בין 

אנשים צעירים.

לוח 2.4: המשיבים המוכנים והנוטים לשלוח בן לישיבה תיכונית חרדית, 

לפי קבוצת גיל

אחוזמספרקבוצת גיל

24-184511.5

34-2521555.0

+3513135.0

391100.0סה״כ המשיבים לשאלה זו

3לא השיבו לשאלה זו

394סה״כ שאלונים

מקור: סקר באינטרנט של מכון ירושלים לחקר ישראל, אפריל-מאי 2016

תחומי עיסוק של המשיבים: רוב מכריע )85.6 אחוזים( של המשיבים המוכנים והנוטים 

לשלוח בן לישיבה תיכונית חרדית עובדים לפרנסתם באופן מלא )לוח 2.5(. אכן צפוי כי 

הביקוש לישיבות תיכוניות חרדיות יבוא מקרב העובדים. אולם מעניין במיוחד שיעור 

האברכים ) 6.4%( המוכנים או נוטים לשלוח את בניהם לישיבה תיכונית, אליהם ניתן 

לצרף גם את שיעור העובדים חצי יום ולומדים בכולל חצי יום )8%(. אלה מגיעים מתוך 

הליבה החרדית שמחויבת לאידיאל של לימודי תורה מלאים או חלקיים מדי יום והם 

למסגרת  בניהם  את  לשלוח  זאת  בכל  נוטים  או  המוכנים  כששית מאלה  יחד  מהווים 

לימודים המשלבת לימודי קודש עם לימודים כלליים.
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לוח 2.5: שיעור המשיבים המוכנים והנוטים לשלוח בן לישיבה תיכונית חרדית, 

לפי עיסוק האב

אחוזמספרעיסוק האב

31985.6עובד

308.0עובד חצי יום ולומד בכולל חצי יום

24.64אברך כולל יום שלם

373100.0סה״כ המשיבים לשאלה זו

 21לא השיבו על שאלה זו

394סה״כ המשיבים המוכנים והנוטים

מקור: סקר שאלונים באינטרנט של מכון ירושלים לחקר ישראל, אפריל-מאי 2016

המצב המשפחתי של המשיבים: רוב מכריע )89%( של המשיבים, המוכנים או נוטים 

)גרושים  בעבר  נשואים  היו  או  נשואים  הם  חרדית,  תיכונית  לישיבה  הבן  את  לשלוח 

ואלמנים(. אולם גם רווקים )11%( הביעו את נכונותם לשלוח את בנם לישיבה תיכונית 

גיל  נכונותם הם חלק מהמשיבים שאין להם ילדים עד  חרדית. הרווקים שהביעו את 

12 )31%( המוכנים או נוטים לשלוח בן לישיבה תיכונית חרדית ומהווים גרעין לביקוש 

עתידי. 74% מהמשיבים הם גברים ורק 26% הן נשים.

והתשובות  פתוחה  היתה  בדבר השיוך העדתי  השאלה  השיוך העדתי של המשיבים: 

משקפות את ההגדרה העצמית של המשיבים. הרוב הגדול )74.5%( מהמוכנים או נוטים 

לשלוח את בנם לישיבה תיכונית חרדית הגדירו עצמם בצורה זו או אחרת כאשכנזים 

)לוח 2.6(. מתוך אלה רובם הגדירו עצמם כאשכנזים מבלי לפרט את הזרם הספציפי 

אליו הם משתייכים. בין אלה שהתייחסו לזרם הספציפי אליו הם משתייכים, הליטאים 

רבים מהחסידים. יתכן ונתון זה מתקשר עם העובדה כי גם בין הפונים להשכלה גבוהה 

מבין חרדים, רבים הליטאים על החסידים. 
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לוח 2.6: משיבים המוכנים והנוטים לשלוח בן לישיבה תיכונית חרדית, 

לפי הגדרה עצמית של שיוך עדתי

אחוזמספרשיוך עדתי

15444.2אשכנזי ללא ציון נוסף

7722.3ליטאי

288.0חסידי

25974.5 אשכנזי — סיכום ביניים

5916.9עדות המזרח

154.3מעורב

154.3לא מוגדר

348100.0סה״כ משיבים לשאלה זו

 46לא השיבו על שאלה זו

394סה״כ המשיבים המוכנים והנוטים

מקור: סקר שאלונים באינטרנט של מכון ירושלים לחקר ישראל, אפריל-מאי 2016

לסוג  באשר  נשאלו  המשיבים  הגברים  המשיב:  הגבר  למד  בה  הגבוהה  הישיבה  סוג 

הישיבה בו הם למדו או לומדים. 72.0 אחוזים מהמשיבים ציינו כי למדו בישיבה גבוהה 

)לוח 2.7(. ממצא זה מצביע על כך שבוגרי ישיבה גבוהה ליטאית הם הספק  ליטאית 

העיקרי של מי שמוכנים ונוטים לשלוח את בניהם לישיבה תיכונית חרדית. ממצא זה 

ונוטים  גבוה מהממצא בלוח 2.7 דלעיל העוסק בשיוך העדתי של המשיבים המוכנים 

לשלוח בניהם לישיבה תיכונית חרדית ובו חלקם הכולל של האשכנזים הינו רק 64.5 

אחוזים. נראה כי הפער משקף קבוצה של מזרחיים שלמדו בישיבות ליטאיות. 
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לוח 2.7: משיבים המוכנים והנוטים לשלוח בן לישיבה תיכונית חרדית, 

לפי זרם הישיבה הגבוהה בו למד הגבר המשיב

אחוזמספרסוג הישיבה הגבוהה בו למד הגבר 

27772.0ישיבה ליטאית

5514.3ישיבה חסידית

174.4ישיבה ספרדית

153.9ישיבה אחרת

30.8ישיבה לבעלי תשובה

36795.4 ישיבה גבוהה — סיכום ביניים

92.3בי״ס תיכון

92.3לא למד

385100.0סה״כ משיבים

 9לא השיבו על שאלה זו

394סה״כ 

מקור: סקר שאלונים באינטרנט של מכון ירושלים לחקר ישראל, אפריל-מאי 2016  

התמונה הכללית המתקבלת היא כי הביקוש העיקרי ללימודים בישיבה תיכונית חרדית 

לימודי  בתחום  הליטאית  הלמדנית  המסורת  הליטאים.  החרדים  אצל  בעיקר  מתרכז 

בעשרות  הונחלה  זו  מסורת  הכללים.  הלימודים  בתחום  גם  ביטוי  לה  מוצאת  הקודש 

השנים האחרונות גם לחלק מיוצאי עדות המזרח שלמדו בישיבה גבוהה ליטאית. אם 

התיכונית  הישיבה  מסלול  את  והולכת  רבה  במידה  יאמצו  הליטאית  הקבוצה  רבים 

זה מעמד  ומעניקים למסלול  לפני המחנה  ישמשו בכך חלוצים העוברים  החרדית הם 

נורמטיבי בקרב הזרם המרכזי החרדי.

התפרוסת הגיאוגרפית של המוכנים או נוטים לשלוח  מקום המגורים של המשיבים: 

את בנם לישיבה תיכונית חרדית מוצגת בלוח 2.8. תפרוסת זו תואמת באופן כללי את 

בשני  גרים  המשיבים  ממחצית  למעלה  בישראל.  החרדית  האוכלוסייה  של  התפרוסת 

הריכוזים החרדים הבולטים –ירושלים )35.5%( ובני ברק )17.6%(. בולט חלקה הגדול 
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ירושלים בהשוואה לבני ברק. הריכוזים החרדיים האחרים במרכז הארץ — פתח  של 

תקווה )9.9%(, בית שמש )8%(, אלעד )6.6%( ומודיעין עילית )5%( תורמים אף הם את 

חלקם. מכל אלה רק בירושלים ובבית שמש קיימות כבר ישיבות תיכוניות חרדיות. מבין 

הערים שמחוץ לריכוזים הגדולים בולטת פתח תקווה. ישנן עדויות כי בעיר זו מתפתח 

ריכוז של חרדים ״מודרניים״ היוצאים מבני ברק ומשתקעים בה. פתח תקווה מסתמנת 

ברק  ובבני  בה  הביקוש  פוטנציאל  בשל  חדשה  חרדית  ישיבה  להקמת  אפשרי  כמקום 

הסמוכה בה צפויה להיות התנגדות עזה להקמת ישיבה תיכונית חרדית בתוכה. ראויה 

לציון העובדה כי 5% מהמשיבים המוכנים או נוטים לשלוח את בנם לישיבה תיכונית 

חרדית גרים במודיעין עילית, עיר שהוקמה עבור אוכלוסייה חרדית, ברובה ליטאית, ובה 

התרכזו מספר ישיבות גבוהות וכוללים.

לוח 2.8: משיבים המוכנים והנוטים לשלוח בן לישיבה תיכונית חרדית, 

לפי יישוב המגורים

אחוזמספריישוב המגורים

12935.5ירושלים

6417.6בני ברק

369.9פתח תקווה

298.0בית שמש

246.6אלעד 

185.0מודיעין עילית

71.9ביתר עילית

5615.5יישובים אחרים

363100.0סה״כ משיבים לשאלה זו

 31לא השיבו על שאלה זו

394סה״כ המשיבים המוכנים והנוטים

מקור: סקר שאלונים באינטרנט של מכון ירושלים לחקר ישראל, בסוף אפריל-תחילת מאי 2016

באינטרנט  הסקר  של  בשאלון  חרדית:  תיכונית  בישיבה  הלומדים  בנים  של  סביבה 

הוצבו שלוש שאלות אודות הנוכחות של תופעת הלימודים של נערים בישיבה תיכונית 
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חרדית בסביבת המשיבים. המשיבים נשאלו האם מישהו — במשפחה הרחבה שלהם, 

בקרב השכנים שלהם, בין החברים של הבנים שלכם — שלח בן ללמוד בישיבה תיכונית 

חרדית. התפלגות המשיבים בתשובותיהם לשלוש שאלות אלה מוצגת בלוח 2.9. קצת 

פחות ממחצית של המשיבים ענו כי מישהו במשפחה הרחבה )45.9%( או בקרב השכנים 

)46.5%( שלח בן ללמוד בישיבה תיכונית חרדית. למעלה ממחצית )59.5%( השיבו כי חבר 

של הבן נשלח ללמוד בישיבה תיכונית. בסך הכול ניתן להכליל כי כמחצית מהמשיבים על 

שאלות אלה חיים בסביבה בה אנשים שולחים את הבנים ללמוד בישיבה תיכונית חרדית 

והתופעה מוכרת להם. אולם הממצא המאתגר הוא דווקא הנוגע למחצית מהמשיבים 

שאין בסביבתם מישהו ששלח בן ללמוד בישיבה תיכונית חרדית ובכל זאת הביעו נכונות 

או נטייה לשלוח בן לישיבה כזו. כלומר, נראה כי אצל משיבים אלה, במקום הנוכחות 

הסביבתית המידית של תופעת הלימודים בישיבה תיכונית חרדית, קיימת נוכחות רעיונית 

של תופעה זו מעל ומעבר למרחב החברתי-משפחתי. ניתן לשער כי המוכנות או הנטייה 

מחוץ  אל  נרחבת  )דיפוזיה(  התפשטות  של  תהליך  עוברת  תיכונית  לישיבה  בן  לשלוח 

תיכונית  לישיבה  בן  למקבצים של אלה אשר בסביבתם המידית התופעה של שליחת 

נוכחת. כלומר, לרעיון של שליחת בן לישיבה תיכונית חרדית עשויה להיות השתרעות די 

נרחבת במרחב המגורים של האוכלוסייה החרדית ויש בכך כדי להצביע על פוטנציאל 

אם  הקיימות,  בישיבות  כיום  הלומדים  התלמידים  למספרי  מעבר  מבוטל,  לא  ביקוש 

יופלו או יונמכו חסמים המונעים כיום את המימוש של ביקוש זה.

לוח 2.9: המשיבים לשאלה על נוכחות בסביבתם של נער הלומד בישיבה תיכונית 

חרדית, לפי סוג התשובה וסוג הסביבה 

סוג הסביבה

סוג הסביבה

אחוזיםמספרים

במשפחה 

הרחבה

בן של 

שכן

חבר של 

הבן

קרוב 

משפחה

בן של 

שכן

חבר של 

הבן

17918122645.946.559.5כן

21120815454.153.550.5לא

390389380100.0100.0100.0סה״כ משיבים

4514לא השיבו לשאלה זו

394394394סה״כ שאלונים

מקור: סקר שאלונים באינטרנט של מכון ירושלים לחקר ישראל, סוף אפריל-תחילת מאי 2016
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שכר לימוד בר-השגה על פי המשיבים: בסעיף החסמים הניצבים בדרך אל הישיבות 

התיכוניות החרדיות צוין שכר הלימוד הגבוה הנדרש במוסדות הוותיקים כחסם בפני 

שקמו  המוסדות  בכך.  לעמוד  יכלו  לא  אך  בניהם  את  אליהם  לשלוח  שביקשו  רבים 

לאחרונה הורידו במידה ניכרת את גובה שכר הלימוד והוא עומד בממוצע על כ 1,000 

רבים  על  מקובלת  לימוד  שכר  של  זו  רמת  כי  מצביעות  הסקר  תוצאות  לחודש.  ש״ח 

נוטים לשלוח את בניהם לישיבה תיכונית חרדית. השאלה  מן המשיבים המוכנים או 

שנשאלה היתה ״מה גובה שכר הלימוד המקסימלי החודשי שיאפשר לכם לשלוח את 

הבנים שלכם ללמוד בישיבה תיכונית חרדית ואשר מעבר לו הדבר לא יהיה בר-השגה 

עבורכם?״ בפני המשיבים הוצבו 4 אפשרויות: 500 ש״ח, 1,000 ש״ח, 1,500 ש״ח, 2,000 

ש״ח. לוח 2.10 מציג את התפלגות התשובות.

לוח 2.10: משיבים המוכנים או נוטים לשלוח בן לישיבה תיכונית חרדית, 

לפי שכר הלימוד החודשי המקסימלי

אחוזמספרשכר הלימוד המקסימלי חודשי

5009725.2 ש״ח

1,00019951.7 ש״ח

1,5005815.1 ש״ח

2,000318.0 ש״ח

385100.0סה״כ משיבים לשאלה זו

 9לא השיבו על שאלה זו

394סה״כ המשיבים המוכנים והנוטים

מקור: סקר שאלונים באינטרנט של מכון ירושלים לחקר ישראל, אפריל-מאי 2016

למעלה ממחצית המשיבים סימנו את הסכום 1,000 ש״ח כשכר לימוד מקסימלי שהוא 

בר-השגה. סכום זה זהה או דומה לשכר הלימוד הרווח בישיבות התיכוניות החרדיות 

החדשות. 15.1% מהמשיבים סימנו את הסכום של 1,500 ש״ח ורק מעטים )8.0%( סימנו 

מהמשיבים שהסכום  כרבע  לעומת  זאת  מקסימלי  בר-השגה  לימוד  כשכר  ש״ח   2,000

המקסימלי עבורם עומד על 500 ש״ח בלבד. 86.9 אחוזים מהמשיבים ציינו אחת משתי 

עבורם. מתוך  כבת השגה  ו-1,000 ש״ח(  )500 ש״ח  הלימוד  הנמוכות של שכר  הרמות 



767777

תשובות אלה ניתן לשרטט כי מדובר במשיבים ממעמד הביניים הנמוך. נראה כי יש בכך 

אינדיקציה כי השאיפה לשלוח את הבנים הצעירים לישיבה תיכונית חרדית מתרחבת 

והולכת ממעמד הביניים הגבוה, אשר נהג עד עתה למלא את שורותיהן של הישיבות 

התיכוניות החרדיות הוותיקות. מעמד הביניים הנמוך מאפיין כיום חלק גדל והולך של 

האוכלוסייה החרדית המשתתפת כיום בשוק העבודה. יש בכך כדי להצביע על פוטנציאל 

ביקוש שיתרחב וילך בשנים הבאות עם כניסה של חרדים רבים לשוק העבודה. אלא שיש 

להבטיח כי שכר הלימוד עבור המעמד ביניים מתרחב זה יהיה בר השגה עבורו. בחינת 

הקשר בין גיל ושכר לימוד מקסימלי שהוא בר השגה מראה כי כל קבוצות הגיל רגישות 

לגבי שכר הלימוד בר השגה אם גם קבוצת הגיל 25-34 היא הרגישה ביותר. 

מאפיינים של אומרי הלאו

כאמור לעיל, רק 27 משיבים ציינו כי אינם מוכנים לשלוח את בניהם לישיבה תיכונית. 

אין במספר זה להעיד כלל וכלל על האוכלוסייה החרדית בכללותה, כי הרי הסקר אינו 

ולאפיין  לאתר  מטרתו  כשכל  קצר  זמן  במשך  האינטרנט  באמצעות  נערך  וגם  מדגמי 

מן  זאת  בכל  חרדית.  תיכונית  ישיבה  של  במסלול  לבניהם  בחינוך  המעוניינים  חרדים 

לאי  הסיבה  את  ציינו  משיבים/ות  ששה  המתנגדים.  של  בטיעוניהם  להתבונן  הראוי 

המוכנות לשלוח את בניהם לישיבה תיכונית חרדית. 

משיב אחד הציג את ההשקפה ההגמונית של לימוד תורה כדרך חיים:  ״כדי שיהיה 

אדם  בתור  כדרך.  תיכונית  בישיבה  ללמוד  לשלוח  אפשר  אי  התורה  לדרך  המשכיות 

שהתורה היא דרך חייו, אני חושב שצריך לשאוף להצלחה מירבית בלימוד התורה לפחות 

כמו שאדם שלומד לימודי חול שואף להישגיות״. 

הבן  של  עתידו  על  החרדית  התיכונית  הישיבה  מהשפעת  חוששת  שנייה  משיבה 

בחברה החרדית וכותבת: ״הסיבה שאני נרתעת היא שהילד יכול ללכת לישיבה מסוג זה 

״רק כדי שיהיה בגרות״ ובסופו של דבר לא יהיה מעוניין להמשיך לישיבה גדולה קדושה 

אלא לצבא או לשירות ]אזרחי-לאומי[״.

משיב שלישי שותף לחשש זה בכותבו: ״]ההמשך הוא בשירות[ אזרחי + תואר, מה 

שבעצם יגרום לו שלא להיות חרדי אמיתי. במידה וירצה לעשות תואר לאחר נישואיו 

יוכל להשלים״. 

תיכונית  בישיבה  בלימודים  שבחירה  החשש  את  מבטאים  אלה  משיבים  שלושה 

חרדית תוביל ליציאה מהחברה החרדית ולשינוי אורח החיים. 
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שני משיבים נוספים התייחסו לתדמית המאפיינת לדעתם את קהל היעד של הישיבות 

פליטי  מבולבלים,  אמריקאים  אצל  זה  להצליח  היחיד  ״הסיכוי  החרדיות:  התיכוניות 

המדרגות.  מכל  יגרשו אתכם  למיינסטרים  לגשת  תנסו  ״אם  וכדו׳״.  מודרניים  ישיבות 

משפחות  שם  לומדים  בעל-בתים.  בה  שיש  אירופאית  לאוכלוסייה  מתאים  ..המוצר 

עשירות או... ]נערי שוליים[ וחבל. אצל בני תורה בארץ זה לא עובד״.

נראה כי שני משיבים אלה משקפים את הדימוי העולה מן הישיבות הוותיקות או 

מן המוסדות המכוונים אל קבוצות השוליים. אך נראה כי בשנים האחרונות מתרחשת 

תחילתה של תמורה והזרם המרכזי מתחיל לפנות גם הוא אל עבר הישיבות התיכוניות 

החרדיות שלא כברירת מחדל. 

2.2.3 הערות והצעות של מרואיינים

להקמת  המתייחסות  והצעות  הערות  להעלות  המשיבים  התבקשו  השאלון  של  בסופו 

ישיבות תיכוניות חרדיות. נתקבלו הערות והצעות רבות והדבר מעיד על מעורבות עמוקה 

משפחות  מעסיקה  זו  סוגיה  כי  נראה  ההצעות  תוכן  פי  על  זו.  בסוגיה  נרחב  ועיסוק 

חרדיות רבות הנפתחות והולכות לחינוך הבנים הצעירים תוך שילוב בין לימודי קודש 

ללימודים כלליים. ההערות וההצעות קובצו להלן לפי תוכנן. 

ההתייחסות ההשקפתית באשר לבחירה בישיבות התיכוניות החרדיות 

מעטים מבין המשיבים ראו בהקמת מסלול אלטרנטיבי תיכוני-אקדמי לישיבות הקטנות 

מן  הילדים.  לכלל  לבעיה של חוסר התאמה של מסגרת הישיבות הקטנות  מתן מענה 

העבר השני, חלק קטן של המשיבים הדגישו כי הפנייה לישיבה תיכונית חרדית נעשית 

בכוונה ראשונית )״מלכתחילה״( ומתוך בחירה אידיאולוגית. תשובות אלה עולות בקנה 

אחד עם הממצא כי המניע העיקרי ללימודים בישבה תיכונית הוא רצון ההורים רוצים 

להבטיח פרנסה מכובדת לבניהם. 
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הערות המשיבים

מענה לבעיה של חוסר התאמת הישיבה הקטנה לכלל התלמידים

	בחור שהוא לא מסתדר במסגרת הרגילה והמקום לא עושה לו טוב והצוות לא יודע 
להתמודד ולעזור והוא יכול להגיע לתסכול ושיגעון שהוא לא מסתדר בגלל שהוא 

מוכשר, שילמד בישיבה תיכונית שתעזור ותקדם אותו;

	במסגרת עבודתי בתחום החינוך אני נתקל רבות בבחורים טובים ומוכשרים ויראי 
שמים שלא מתאימים למסגרת ישיבתית רגילה. ישנם אף בחורים שמחוסר התאמה 

לא מוצאים מסגרת ומדרדרים לרחוב. ישיבות תיכוניות בהחלט יכולות לתת מענה 

לאותם בחורים;

	אם יצליחו ׳להציף את הנושא של נוער שלא מוצא את עצמו בתוך הישיבה ולבוא 
בעצם מתוך גישה שאנו באים לעזור לאותם בחורים המצב ישתנה;

	ישיבות תיכוניות חרדיות זו התשובה הטובה ביותר למשפחה חרדית שחרדה לגורל 
הילד המתבגר ומפחדת שילך לרחוב.

ישיבה תיכונית מלכתחילה כאלטרנטיבה לישיבה הקטנה

	ישיבות תיכוניות חרדיות לכתחילה ולא בדיעבד ללא התנצלות שזו הדרך שההורים 
בחרו;

	הפריעה לי השאלה האם נשלח את ילדינו לישיבה תיכונית במידה ואינם מתאימים 
לישיבה קטנה. העיקרון לשלוח לישיבה תיכונית אצלנו, ואני חושב שגם אצל רבים 

אחרים, הוא מאידיאל וערכים סדורים. חבל שהיחס לישיבות התיכוניות יתקבע 

כישיבות אליהן מגיעים אילו כשלא מתקבלים לישיבות קטנות. כשזה יקרה, בחורים 

טובים ממשפחות טובות כבר לא ירצו מסלול זה וחבל. בעיניי ללמוד בישיבה תיכונית 

זו חוויה מאתגרת המיועדת דווקא לבעלי יכולות גבוהות;

	שרמת הלימודים תהיה גבוהה. וגם רמת התלמידים. ושזאת תהיה אופציה ראויה 
לילדים נורמטיביים מבתים טובים. ולא רק ישיבה לנוער נושר או נוער בעייתי;

	;העיקר לימוד תורה אך לראות בשילוב לימודי חול מלכתחילה ולא רק מי שלא מסוגל

	;אמן שיהיו מצוינות ורבות. שתהיה אלטרנטיבה אמיתית לישיבות השחורות

	ישיבה תיכונית זה לגמרי לכתחילה ואידיאלי, מקווה שיפתחו עוד ישיבות טובות 
כאלה בניגוד לישיבות תיכוניות שהתחרדו מידי.

	שלחתי את שני בני הבוגרים לישיבת מערבא, ואם לפני כן היו לבטים, אזי במהלך 
לימודיהם, ובעיקר ככל שחלפו השנים מאז שסיימו את לימודיהם התחזקתי בדעתי 

שזו הדרך האולטימטיבית, ולאו דווקא בהקשר של אופק עתידי של פרנסה המכבדת 

את בעליה, אלא בשל סיבות חינוכיות, מיומנויות גבוהות בלימודים )לא פחות מכל 

ישיבה קטנה נחשבת!(, כישורי חיים, בגרות ועצמאות. 
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לחץ חברתי

הלחץ החברתי שלא לשלוח בן לישיבה תיכונית חרדית עליו נכתב לעיל חזר ועלה בהערות 

ושל המשיבים אולם לא באינטנסיביות רבה. יתכן כי הדבר מצביע על כך כי המשיבים 

באים מאותם חוגים בקרב הציבור החרדי שאינם חוששים מהפעלת לחץ חברתי עליהם. 

אולם, בכל זאת, ניתן ללמוד על קיומו של לחץ חברתי או חשש ממנו בין אותם שבחרו 

לציין אותו בדבריהם. בין הדוגמאות שעלו הם לחץ במשפחה, קשיים בשידוכים, פגיעה 

מן ההערות  בכמה  חרדית.  תיכונית  בישיבה  מי שלומד  ואחיות של  בחינוך של אחים 

הלחץ  חרדיות  תיכוניות  בישיבות  הלומדים  מספר  שיגדל  ככל  כי  תקווה  גם  טמונה 

החברתי יקטן. אחד המשיבים מקווה כי כך תוסר ״אות הקלון״ ממשפחות השולחות אל 

בניהן ללימודים בישיבות אלה. 

הערות משיבים על לחץ חברתי

	;המגבלה העומדת אל מול עיניי היא חוסר הרצון להתעמת עם חלק מבני משפחתי

	לא יתאפשר לנו לשלוח את ילדנו לאחד מהמוסדות הנ׳ל ונאלץ לשלוח אותו לישיבה 
קטנה. לצערנו הרב;

	;אם יתרחש שינוי ללא שפני ניסיון על עתיד השידוכים של בנינו זה יהיה שווה

	;צריך שכמה שיותר ישלחו וכמה שפחות יהיה עליהום על זה

	כשישלחו ילד לישיבה תיכונית וזה לא היה אות קלון על התלמיד אז רוב החרדים 
ישלחו את הילדים לישיבה תיכונית;

	דבר ראשון לא לפחד לפתוח. מה שאתמול היה מוקצה היום זה מצווה. ככל שיפתחו 
יותר ישיבות כך מהר יותר יסתגלו לרעיון וייהפך ממוקצה למצווה;

	ישנה תופעה מכוערת שנתקלתי בה, הורים ששלחו בן בסיום כיתה ח׳ לישיבה 
תיכונית, ילדיהם האחרים בכיתות הנמוכות נזרקו מהחיידר למען ישמעו וייראו וזה 

אכן מרתיע.

דרושה תמיכה של המנהיגות הרבנית

אחד הגורמים ללחץ החברתי כנגד לימודים בישיבה תיכונית חרדית היא ההכוונה של 

המנהיגות הרבנית, נושא שנידון לעיל. אולם, רק מעט משיבים התייחסו לכך. יתכן כי 

רגישות  פחות  יש  חרדית  תיכונית  לישיבה  בניו  את  לשלוח  המוכן  ציבור  אותו  בקרב 

להתנגדות הרבנית ואין הם ממתינים עד שמנהיגות זו תסיר את החסמים. 
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הערות המשיבים על הצורך בתמיכה של המנהיגות הרבנית

	בלי תמיכה )לפחות בשתיקה( של רבנים וגדולי הדור, העסק לא יתפתח; 

	לרתום לנושא אישיות תורנית בעלת שיעור קומה ולרוץ קדימה. אין להמתין לתמיכה 
מכל גווני הקשת החרדית כי זה לא יקרה; 

	מומלץ לעגן עידוד ללימוד בישיבה תיכונית חרדית בדעה תורנית ורבנית.

	תזהרו מהחרם אל תקראו לזה ישיבה. 

דרושה לגיטימיות/גושפנקא לישיבות התיכוניות החרדיות 

מספר הערות העלו את הצורך לפעול בקרב הציבור כנגד הלחץ החברתי על ידי פעולות 

ישיבות התיכוניות החרדיות. מהערות אלה משתמע  הסברה להגברת הלגיטימיות של 

כי המכשול העיקרי הנתפס על ידי כמה מהמשיבים הוא ההתייחסות השלילית של כלל 

הציבור החרדי שכנגדה יש לפעול. אחד המשיבים כינה זאת ״חינוך מחדש״ של ההורים. 

ביסודן של הערות אלה נמצאת ההנחה כי קיים ביקוש אצור )לטנטי( לישיבה תיכונית 

חרדית בקרב משפחות חרדיות רבות. 

הערות המשיבים על טיפוח הלגיטימיות של הישיבות התיכוניות החרדיות בציבור החרדי

	שלחנו את בננו ...ללמוד בישיבה תיכונית... אף אחד מחבריו לא הלך לישיבה תיכונית. 
צריך ליצור מרחב לגיטימיות בתוך המוסדות של בית הספר היסודי, שילדים לא יזדקקו 

ל׳אומץ׳ כדי ללכת לישיבה תיכונית;

	פתיחת ישיבה קטנה עם תיכון דורשת ״חינוך מחדש״ להורים. 

	מייחל ומתפלל שיבוא יום ושליחת ילד לישיבה תיכונית תהיה אפשרית ומקובלת;

	יוזמה יוצאת מן הכלל רק שאולי כדאי לעשות אותה בהידברות רחבה בציבור החרדי 
ע״מ שהיא תקבל את מלא הגושפנקא להצלחתה;

מודעות  מגזריים  בעיתונים  מודעות  כמו  בפרהסיה החרדית  ללגיטימציה  לפעול  	כדאי 
רחוב וראיונות ברדיו;

	צו השעה! פרסום, שיווק נכון של המטרה בכל האמצעים יכול להביא למודעות והכרה 
רחבה. הפתרון האמיתי לנוער נושר לפני הגעתו להיות כזה. לתת לו מסגרת לימודים 

פני הדור היה אחרת  גדולי הדור,  לפני  זאת בכנות  היו מביאים  תיכונית חרדית. אם 

בוודאי!

	צריך שיהיה יותר מודעות ופרסום של ישיבות כאלה.
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הבטחת אורח חיים חרדי/ מצב רוחני מתאים בישיבות תיכוניות חרדיות

משיבים רבים הצביעו בהערותיהם על כך כי על אף רצונם בלימודים כללים, הציפיה 

שלהם היא לחינוך חרדי מובהק. הערות רבות עסקו בכך ובהן נכללו ביטויים כגון: אופי 

תחושת  גבוהה,  ורוחנית  דתית  רמה  גבוהה,  באיכות  ממש  חרדי  ישיבתי,  סגנון  חרדי, 

יציבות רוחנית, מידות טובות, לא יותר מדי מודרני. אחת המשיבות ניסחה באופן ברור 

את ההגדרה הזאת של אופייה הרצוי ישיבה תיכונית חרדית תוך שילוב מטרה הנוספת 

של הכנה לפרנסה בכבוד: ״אם היתה אפשרות ליצור ישיבות תיכוניות עם בחורים יראי 

שמיים שיש להם גם שאיפות רוחניות, בדומה לרמה הרוחנית הרווחת בישיבות הרגילות, 

אני חושבת שזה היה מקל על הרבה הורים באמת לשלוח את הילדים למוסדות שיכינו 

אותם להתפרנס בכבוד בבגרותם״. 

קריטי  הינו  החרדיות  התיכוניות  בישיבות  חרדי  החיים  אורח  יישום  כי  מסתמן 

להצלחת התפתחותן.

הערות המשיבים בנושא הבטחת אורח חיים חרדי

	להפוך אותן לזמינות ונגישות תוך דגש רב על שמירת אופיין החרדי )הקפדה על צריכת 
טכנולוגיות, לבוש, הנהגה וכו׳(. רק כך הן תהיינה לגיטימיות, ורק כך הן תהיינה 

ייחודיות על פני אחיותיהן מהציונות הדתית. לולא זאת הן מיותרות;

	מדי מודרני כיום. שולחים לשם בשביל המיתוג החברתי; 

	אם יהיה עם הווי חסידי וצוות מתאים מבחינה רוחנית אזי יהיה אקטואלי;

	להקים עוד ישיבות תיכוניות חרדיות דומות בסגנון האווירה לבוש ודיבור לישיבה 
קטנה .לתת מענה לתעודת בגרות אבל בלי לגרוע מהצד ההתנהגותי והסגנון הישיבתי; 

	שתהיה לחניך תחושת יציבות רוחנית עד כמה שניתן. ולא שבגלל שכל העניין חדש 
תגרם אי יציבות כזו בשנותיו הראשונות;

	חשוב שיהיה חרדי ממש. ובאיכות גבוהה;

	לא להתפשר על הרמה הדתית לשם קידוש החול. להקפיד על רמה דתית ורוחנית 
גבוהה גם של הבית;

	קיים צורך בישיבות בעלי השקפה תורנית חזקה ורצינות ללימוד תורה;

	יש לשמר את אופי הישיבות וההשקפה בין אם בלבוש ובין אם בכללים )כמובן קצת 
פתוחים יותר( על מנת שישיבות אלה לא יהפכו לסטיגמה של נוער נושר ויפגמו בשם; 

	לא משנה אם הישיבה רגילה או תיכונית חשוב האווירה וההשקעה בבחור בחינוכו 
במידות טובות בהנהגתו ואווירת המשפחתיות והחמימות שהצוות נותנים; 
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	שיחנכו להמשך לימודים בישיבה גדולה ״חרדית״ כבחירה עיקרית;

	רעיון ענק והלוואי ויצליחו רק אם יצליחו לשמור על כללי יראת שמים חרדיים )עם 
פתיחות( ולא יתפתו לרדת רמה;

	שיהיו בה ילדים יר״ש ולא פרחחים;

	חשוב שהמראה החיצוני יישאר ישיבתי לחלוטין;

	יראת שמים ודקדוק במצוות באותה רמה של הישיבות הוותיקות אחרת אין על מה 
לדבר;

	לשמור על הצביון וההשקפה החרדית, לדבר פחות על ציונות וארץ ישראל )מאפיין 
דת-לאומי(.

	ועדת קבלה רק לבחורים באמת חרדים, לא לשב״בניקים ולחרד״לים;

	אשלח אך ורק אם יהיה דגש על דבקות וקרבת אלוקים ברוב קדושה וטהרה 
והמוטיבציה העיקרית שתנחה את מתודת הלימוד בלימודי החול תהיה בקשת החכמה 

ואמצעי לפרנסה ולא השתייכות אוטומטית למרחב הקרייריזם ותפיסות המקצוע 

כמהות החיים, ז.א. מקום שיושם בו דגש על עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי;

	המון תורה וקדושה;

 	3 באופן אישי הייתי מדריך בפנימייה של ישיבה תיכונית חרדית לפני כ 7 שנים במשך

שנים. המצב הרוחני של הבחורים בתקופה ההיא ממש לא מתאים לרמה אותה הייתי 

רוצה שיהיה לבני לכשיהיה בגיל הרלוונטי. לכן לדעתי מאוד חשוב שהרמה הרוחנית 

לא תפגע חלילה במוסד כזה למרות הפוטנציאל הגלום במסגרת כזו;

	שילמדו שם מקצוע אבל שלא יוותרו על מראה חיצוני ונועם הליכות חרדי בעדינות 
וסבלנות חרדית מוכרת;

	חשוב שיהיה מעטפת חינוכית כמו בישיבה קטנה רגילה. אני מתכוון למשגיח וכו׳;

	אשתי ואני בהחלט רוצים לשלוח את ילדינו למסגרות בהם יוכלו לקבל אופציה לבנות 
להם עתיד לא רק בתחום התורני/רוחני... אך עדיין אנו רוצים מסגרות חזקות מספיק 

מבחינה דתית... לכן נשמח אם יהיו יותר ישיבות חרדיות כדוגמת היישוב החדש 

בת״א, מערבא ודומיהן.

רמה או איכות גבוהה של לימודים ותלמידים

במקביל לביקוש לאורח חיים חרדי מובהק העלו חלק מהמשיבים את הביקוש לרמה 

גבוהה של  איכות  ובנוסף  בלימודים הכללים  והן  בלימודי הקודש  הן  גבוהה  לימודית 

התלמידים מבחינה התנהגותית )״בחורים טובים״(. ההורים החרדים חוששים במיוחד 

כי סוג זה של מוסדות חינוך חרדיים ממוצב בסמיכות למוסדות המיועדים לקבוצות 
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זו טמונה  רגישות  ״קירוב״(.  )נושרים, בעלי תשובה,  שוליים של האוכלוסייה החרדית 

שלפעמים  חדשות,  חרדיות  תיכוניות  בישיבות  מגמה  ״ישנה  המשיבים:  אחד  בדברי 

יותר  שרוצים  בגלל  נמוך,  מסינון  לפעמים,  מגיע  זה  טובים..  לא  בחורים  גם  מקבלים 

בחורים בישיבה, צריך לוודא שזה לא יקרה״. 

המיצוב הזה מדאיג את ההורים החרדים המתעניינים במסלול הישיבות התיכוניות 

איכות  באמצעות  תיכוניות  ישיבות  של  מובהק  בידול  על  עומדים  הם  ולכן  החרדיות 

הלימודים והתלמידים. עמדות אלה מחייבות יצירת מסלולים חרדים מקבילים גם עבור 

תלמידים שאינם מתאימים לרמה אקדמית גבוהה. 

הערות המשיבים בנושא איכות הלימודים והתלמידים

	;רמה לימודית גבוהה הן בלימודי חול והן בלימודי קודש

	הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לשמור על רמה גבוהה: הן בתורה וביחס לדת והן 
בלימודי החול. להציב לתלמידים את הדרישה להצטיין הן בלימוד התורה, בעמקות 

וברחבות, והן בתחומי המדע והחול;

	!!איכות, איכות, איכות

	;רמת הלימודים חייבת להיות גבוהה הן בהיבט התורני והן בהיבטים האקדמיים

	הבן שלי לומד ב״ישוב״ ואנחנו מאוכזבים מחוסר ההשקעה ברוחניות ואין עם מי 
לדבר שם הבחורים מנבלים את הפה ומדברים בחוסר כבוד ובפוגענות האחד כלפי 

השני — את הבן הבא שלי לא אשלח לשם אם כי לא ברור לי לאן כן אשלח;

	חשוב שהבחורים שיגיעו יהיו בחורים איכותיים;

	;זה צריך להיות עבור בחורים טובים ולא רק לבחורים חלשים

	במידה ויהיה מדובר בישיבות טובות שנשלחים אליהם בחורים ממשפחות טובות ולא 
נושרים זו תהיה בהחלט אפשרות;

	;חשוב מאוד לשמור על איכות התלמידים

	;שילמדו ברצינות את כל התחומים )קודש וחול( ושיאמינו בדרכם

	רמת לימודים גבוהה. אנשי מקצוע מעולים;

	שיקימו כמה שיותר ישיבות אבל שהתלמידים יהיו ממשפחות טובות;

	חשוב מאוד החינוך למצוינות חינוך לאהבת השני וללא פשרות בשתי הצדדים .לא 
להקל תורנית ולא מקצועית;

	שיקבלו רק בחורים טובים מאוד ולא את הפסולת שלא רוצים להיות דתיים.
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מן העבר השני ישנם משיבים שמביעים דעה המבקשת להכיל גם את ״האחרים״: ״לא 

רק מאוד מוכשרים״, גם ״חסרי השכלה בסיסית״, גם כאלה ש ״לא מסוגלים ללמוד יום 

שלם לימודי קודש״. 

ההתייחסויות להרכב העדתי של התלמידים היו מעטות ביותר וביטאו שלילה של 

אפשרות סגרגציה על פי רקע עדתי.

הערות המשיבים בנושא ההרכב העדתי

	שהישיבה תתאים לכל רמות הילדים ולא רק למאוד מוכשרים. בהתאם לכך שתהיה 
בגרות בסיסית פלוס אפשרות להרחבה בכמה שיותר תחומים למי שמעוניין;

	צריך שזה ייתן מענה לא רק לחברה שלמדו בתלמוד תודה בסגנון זה אלא גם לחסרי 
השכלה בסיסית שרוצים לעבור לישיבה כזו;

	אשמח אם מסגרת כזו תהווה מקום לאו דווקא בעיקר לילדים חזקים עם עתיד 
לימודי מזהיר, אלא גם לילדים שפשוט לא מסוגלים ללמוד יום שלם לימודי קודש. 

ז״א שהצוות ימנה מדריכים פרטניים שיתנו מענה גם בפן הרגשי, ושמגוון המקצועות 

יהיה מגוון כך שכל סוגי הילדים יוכלו למצוא את עצמם, כגון תחום הספורט, 

אלקטרוניקה וכו׳;

	הנושא העדתי חשוב בעיני ואני מקווה ורוצה לחשוב שהוא לא יהיה קריטריון לקבלה

גבול  	 חשוב הגיוון האנושי במוסד )חסידי/ליטאי/מודרני יותר ופחות וכו׳(, כמובן עד

מסוים.

דרוש מגוון ישיבות תיכוניות חרדיות

החרדיות  התיכוניות  הישיבות  בקרב  הומוגניות  של  רבה  מידה  היתה  לאחרונה  עד 

מודרני  ליטאי  מרקע  בא  התלמידים  של  המכריע  רובם  גבוהה.  להשכלה  המכוונות 

וממעמד חברתי כלכלי גבוה יחסית. בהערות המשיבים עולה הדרישה למגוון של ישיבות, 

מה שיאפשר לדעת המשיבים למצוא כך את הישיבה המתאימה. כמה משיבים ביקשו 

מגוון תרבותי בו יהיו גם ישיבות חסידיות וספרדיות נוסף על הליטאיות וכך להגדיל את 

מספר המבקשים לסוג חינוך חרדי זה. משיב אחר ביקש לכלול במגוון זה גם ישיבות בהן 

״לא יהיה לחץ לימודי כבד מדי״ כדי ליצור מסלול לתלמידים שאינם מצטיינים. משיב 

נוסף מבקש שלא להגביל את הישיבות התיכוניות החרדיות למסלול המכוון להשכלה 

גבוהה ולקיים מסלול המשלב ״לימודי קודש עם מקצועות, לא בהכרח תואר/בגרות״. 
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הערות משיבים בנושא מגוון ישיבות

	חשוב שיהיה מגוון רחב של ישיבות כך נוכל לכוון את הילד לישיבה המתאימה לו ביותר;

	צריך שזה יהיה שייך לכולם ולאו דווקא ל״מודרנים״ או משפחות מבוססות;

	שיהיו מחולקים לפי ישיבות חסידיות ליטאיות וספרדיות או לפחות אשכנזיות 
וספרדיות נשמע גזעני אבל זה מה שיגרום לנכונות בקרב הרבה חסידים וליטאים 

לשלוח את ילדיהם למוסדות הללו, האשכנזים הם הגרעין הבעייתי. הספרדים 

מלכתחילה יותר פתוחים לשלוח את ילדיהם למקומות כאלו ולכן כדאי ללכת על 

החלוקה על אף הכאב שבדבר בכדי לסחוף את הציבור האשכנזי;

	אני בעצמי למדתי בישיבה תיכונית חרדית, והפקתי משם רק טוב. המינוס היחיד הוא 
שבמקום בו למדתי לא לימדו חסידות, אבל השלמתי עם הזמן מכיוון שגם לא חסמו 

לימודים מסוג זה;

	צריך ישיבות תיכוניות חרדיות חסידיות;

	לפתח מחלקות לעולים חדשים חרדים מצרפת ומדרום אמריקה ;

	שלא יהיה לחץ לימודי כבד מדי כמו שקיים במערבא וזה יהיה לפי הילד;

	פתיחת ישיבה קטנה וגדולה המשלבת לימודי קודש עם מקצועות, לא בהכרח תואר/
בגרות.

ביקוש למסגרת אקסטרנית

 הישיבות התיכוניות החרדיות הוותיקות מקיימות פנימייה בה התלמידים לנים במהלך 

ימי החול ולעתים אף בשבת. במוסדות החדשים שקמו בעשור האחרון חלק מהתלמידים 

הם אקסטרניים. הסדר זה של תלמידים אקסטרניים עלה במספר הערות של המשיבים, 

המבקשים להימנע מפנימייה. יתכן כי בקשה זו עשויה להתפתח כמגמה בעלת משקל 

בשנים הבאות.

הערות משיבים בנושא מסגרת אקסטרנית

	לאפשר ישיבות בלי פנימייה;

	נשמח מאוד למשהו במסגרת אקסטרנית שיקל את עול התשלומים הגבוהים מאוד כרגע;

	;חשוב שהילד יהיה אקסטרני עד גיל 15 לפחות, שיהיה קשר הדוק עם ההורים

	;שיהיו אקסטרניים ויתאימו את עצמם לנער

אנו לא נשלח ילד בן 14	 לפנימייה.
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ישיבה במקום נגיש

בהערות ישנה התייחסות מצומצמת לסוגית המיקום של ישיבה תיכונית חרדית. אחת 

מוסד  עדיין  קם  לא  בה  עיר  ברק,  בבני  תיכונית  ישיבה  להקים  היתה  ההתייחסויות 

שכזה, לעומת ירושלים בה נוסדו לאחרונה שתי ישיבות חרדיות. אחד המשיבים מציע 

להקים ישיבה תיכונית חרדית בקרבת בית ההורים כדי שאלה יוכלו לעקוב אחר מצבו 

של בנם באופן צמוד. מכך משתמעת הצעה אחרת של אחד המשיבים המציע להקים 

ולא בישובים קטנים מרוחקים״.  ישיבות תיכוניות חרדיות ״במרכזי הערים החרדיות 

בערים  נמצאות  אכן  אלה  מישיבות  רבות  כי  ההבחנה  על  כנראה  מתבססת  זו  הצעה 

המחייב  אקסטרני  לפתרון  התכוונות  כנראה,  מבטאת,  גם  היא  במושבים.  או  קטנות 

קרבה גיאוגרפית בין הישיבה למקום המגורים.

הערות המשיבים על מקום נגיש

	באזור בני ברק ובמחיר שפוי; 

	הישיבות צריכות להיות זמינות. קרובות לבית על מנת שהבחור יוכל להמשיך לקבל 
חינוכו בבית תחת מעקב ההורים כי חשוב שהישיבה לא תנסה ל״הציל״ את הילדים 

אלא ישתלבו עם המסורת בבית;

	;שיהיו במרכזי הערים החרדיות ולא ביישובים קטנים מרוחקים

	;הנגשה מבחינת מיקום

	שלא יהיו מעבר לקו הירוק, קיים מחסור באזור המרכז;

שכר לימוד בר-השגה

בהערות המשיבים מוקדש מקום נכבד לסוגית שכר הלימוד הגבוה שהיה נהוג בישיבות 

התיכונית החרדיות הוותיקות. בהערות אלה עולה תחושה של מצוקה רבה בשל אי היכולת 

לעמוד ברמה הגבוהה של שכר הלימוד. בהערות משובצות מלים קשות: ״עושקים את 

ההורים״, ״נקרעים מהשכר לימוד״, ״זה לא נורמלי״, ״ המחירים כיום אינם הגיוניים״, 

מדי  הגבוה  הלימוד  להוריד את שכר  חוזרת בקשה  בהערות  נגף״.  ״אבן  או  ״מרתיע״, 

כדי לאפשר גם להורים שאינם ממעמד חברתי-כלכלי גבוה לשלוח את בניהם לישיבות 

תיכוניות חרדיות על מנת לחנכם ״לתורה עם דרך ארץ״. אחד המשיבים קובע כי: ״נושא 

העלויות כיום מופרך ביותר, באם ישתפרו בזה יש סיכוי גדול להצלחה רבה״. 
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התמונה המתקבלת מהערות המשיבים היא כי אחד החסמים העיקריים הוא שכר 

תיכון  חינוך  של  זה  לסוג  הביקוש  את  לממש  מאפשר  אינו  אשר  מאד  הגבוה  הלימוד 

חרדי.

הערות המשיבים בנושא שכר לימוד בר-השגה

	שכר לימוד נורמאלי ולא כפי שהיום שעושקים את ההורים ללא שום פרופורציה;

	חייבים דחוף להוריד את יוקר תשלומי ההורים. לא ייתכן כי בגלל חוסר יכולת 
כלכלית לא נוכל לתת עתיד לילדינו;

	אנחנו אישית נקרעים מהשכר לימוד עקב האמונה בצדקת הדרך, אבל זה באמת בלתי 
נסבל;

מחירים נורמליים. היום מינימום שכר לימוד ונסיעות מגיע ל-3,000	 ש״ח. זה לא 

נורמלי;

	תחרות למערבה שממש יקר בטרוף;

	חיוני ששכר הלימוד יהיה נמוך יותר והלימודים בישיבות תיכוניות חרדיות לא יהיו 
רק לשכבה אליטיסטית צרה;

	כמובן המחיר צריך להיות אפשרי;

שילמתי שכר לימוד של 2600	 שקלים לפני שיעורים פרטיים דמי כיס והוצאות אחרות. 

זה היה קשה מאד אבל היה לי חשוב;

אין סיכוי שהישיבות היוקרתיות יגבו פחות מ-3,000-2,500	 לחודש. הסיבה היא שכל 

עוד אין די היצע, דבר שהעסקונה מטרפדת ע״י איומים בהוצאת נידוי שמתא וארור 

ע״י ה׳גדויילים׳ )שבתורם מוחזקים בצבת פלדה בידיהם המזוהמות( כנגד היוזמים 

היצע שכזה. הביקוש הגדול כמעט מכריח את הישיבות התיכוניות הקיימות לסנן 

מועמדים קודם כל ע״י ׳פילטר הכסף׳ של שכר הלימוד מתוך רציונל שבעלי הממון הם 

גם מה שקרוי ׳בתים איכותיים׳ יותר;

	חשוב שיהיה בר השגה למשפחה עם כמה ילדים שלומדים בו זמנית;

 	2 המחירים כיום אינם הגיוניים ומקווה לשינוי בנושא. יש לי בן בישיבת נהורא ועוד

בנים בבית ספר חייבים למצוא פתרון לשכר הלימוד;

	שכר לימוד גבוה מרתיע משפחות מרובות ילדים שבקושי גומרים את החודש מלשלוח 
את הבחורים ללמוד בתיכון חרדי;

	להוזיל את השכר לימוד;

המצב שבו נאלצים הורים כיום לשלם כ3,500-2,500	 ש״ח לחודש אינו מאפשר לעשות 

זאת;

המציאות היא לפני דמי כיס 3,200	 לחודש;
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	להוריד את גובה שכר הלימוד דחוף;

	נושא שכר לימוד בישיבות תיכוניות חרדיות מהווה אבן נגף בפני המעוניינים לחנך את 
ילדיהם לתורה עם דרך ארץ; 

	ישיבת נהורא ישיבה מעולה אך התשלום יקר מידי;

	צריך שזה יהיה שייך לכולם ולאו דווקא למשפחות מבוססות;

	הנגשה מבחינת מחיר;

	ישיבה תיכונית עם השקעה בהשכלה ללא קריעת הכיס של ההורים; 

	נושא העלויות כיום מופרך ביותר, באם ישתפרו בזה כגון חדוות התורה יש סיכוי גדול 
להצלחה רבה;

	להפחית שכר לימוד;

	חובה שכר לימוד נמוך;

	כיום הישיבות לא נגישות לבעלי הכנסה ממוצעת. כך שהעניים נותרים עניים כי אין 
להם כסף להשכלה מתאימה;

	הנושא הכלכלי הוא הקריטי ביותר. כיום הישיבות יקרות מאוד ולא בהשגתן של 
משפחות ממוצעות;

דרושה תמיכה כספית מלגות והנחות

הטענות נגד שכר הלימוד הגבוה מלוות בהצעות מאת מספר משיבים לבנות מערך של 

תמיכה כספית של המדינה בישיבות הקטנות. 

הערות המשיבים על תמיכה כספית

	;חייב פיקוח הדוק בעניין ונתינת מלגות מכובדות

	;נשמח אם יעזרו לישיבות תיכוניות חרדיות קיימות שמתקשות כספית

	אין סיבה שהמדינה לא תממן באופן מלא, זאת צריכה להיות דרישה ברורה מהח״כים 
החרדים;

	המגמה צריכה להיות ברורה: מסגרות המסובסדות עי הממשלה, כמו ישיבות רגילות 
ואף הרבה יותר, כמו הסבסוד לתיכונים.
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רצוי לפתח רצף גילי של מוסדות המשלבים לימודי קודש ולימודים כלליים

שני משיבים רואים למרחוק בהערותיהם. משיב אחד מבקש לקיים את מודל השילוב 

של לימודי קודש ולימודים כלליים גם ברמת החינוך היסודי — חדר או תלמוד תורה. 

משיב שני מבקש לעשות זאת ברמת הישיבה הגבוהה, שלאחר גיל תיכון, בה כיום כל 

הלימודים הם לימודי קודש בלבד כמו בישיבה הקטנה. בארה״ב ישנן ישיבות גבוהות 

חרדיות המאפשרות לתלמידיהן ללמוד בערב במוסד להשכלה גבוהה. 

הערות משיבים בנושא רצף גילי של מוסדות המשלבים לימודי קודש ולימודים כלליים

	;רצוי שעוד קודם לכן, יוקמו תלמודי תורה בהם לומדים לימודי חול ברמה גבוהה

ישיבה  לגילאי  כלליים[  ולימודים  קודש  לימודי  ]שילוב  כזה  במסלול  מעוניין  	הייתי 
גבוהה.

סיכום הערות המשיבים

העיקריות  לסוגיות  הנוגעים  נושאים  של  רחבה  קשת  מקיפות  המשיבים  הערות 

המעסיקות את הישיבות התיכוניות החרדיות. ביסודן, עומד הגדרת המטרה הבסיסית 

של ישיבות אלה במסגרת מערכת החינוך של החברה החרדית. בהערות המשיבים באה 

פיה  על  מטרה  הגדרת  קיימת  אחד  מצד  זו.  מטרה  נתונה  בה  המטוטלת  ביטוי  לידי 

הישיבות התיכוניות החרדיות משמשות כמענה לקשיים של תלמידים לעמוד במשימה 

הראשית של לימודים בישיבה הקטנה — המוסד החינוכי האולטימטיבי החרדי בגיל 

תיכון — והפתרון לקשיים אלה נמצא בישיבה התיכונית החרדית. מצד שני, מתגבשת 

ורווחת הגדרת המטרה של הישיבה התיכונית החרדית כאלטרנטיבה ״לכתחילה״ לישיבה 

הקטנה, המעניקה שילוב של לימודי קודש ולימודים כלליים, שילוב המכין את התלמיד 

השנייה,  ברובם מתייצבים מאחורי ההגדרה  ארץ״. המשיבים  ודרך  ״תורה  של  לחיים 

אלא שבהערותיהם מצביעים המשיבים על לחץ חברתי המופעל על מי שמבקש לשלוח 

את בניו לישיבה תיכונית חרדית. כדי לצמצם לחץ זה הם מעלים בהערותיהם את הצורך 

להשיג במידת האפשר את תמיכת המנהיגות הרבנית אשר עד עתה היא זו שמובילה את 

ההתנגדות לישיבות התיכוניות החרדיות. 

בהערותיהם העלו משיבים את הצורך בכך שהישיבות התיכוניות יקבלו גושפנקא או 

לגיטימיות גוברת בקרב האוכלוסייה החרדית והם אף מציינים כיצד הדבר ניתן להשגה. 

בראש ובראשונה יש להבטיח קיום של אורח חיים חרדי או מצב רוחני מתאים בישיבות 
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לימודי  של  בצד השילוב  כי  להבין  ניתן  חרדיות. מהערותיהם של המשיבים  תיכוניות 

בסביבה  איכותי  אמוני-רוחני  חינוך  לתלמידים  להעניק  יש  כלליים  ולימודים  קודש 

חינוכית של אורח חיים חרדי מובהק.

במקביל לשמירת אורח חיים חרדי איכותי מדגישים המשיבים גם את הצורך בקיום 

של איכות גבוהה של הלימודים הן בלימודי קודש והן בלימודים כלליים. הם גם עומדים 

משיבים  של  לדעתם  חרדיות.  תיכוניות  לישיבות  המתקבלים  התלמידים  איכות  על 

מצוינות של הלימודים ושל התלמידים עשויה לחזק את פוטנציאל הביקוש למוסדות 

אלה בקרב הציבור החרדי. 

החרדיות  תורניות  הישיבות  של  החברתי  ההרכב  לסוגית  המודעים  המשיבים, 

הוותיקות, אשר התמקדו בבני משפחות ממעמד הביניים הגבוה ומעמד הבינים-הגבוה, 

בעיקר מן הציבור הליטאי ״המודרני״, מבקשים להגיע לגיוון חברתי-כלכלי של התלמידים 

במוסדות הקמים והולכים, הן מבחינת המעמד החברתי-הכלכלי והשיוך העדתי. בהערות 

המשיבים עלתה גם בקשה לקיים מגוון של ישיבות תיכוניות חרדיות בהתאם לקהילות 

שונות. צוין במיוחד הצורך להקמת מוסדות לתלמידים חסידים. 

הסוגיה של שכר לימוד מעסיקה מאד את המשיבים והם קובלים כנגד שכר הלימוד 

הגבוה הנדרש בישיבות התיכוניות החרדיות הוותיקות וקובעים כי זה הוא חסם בעל 

משקל המונע ממשפחות רבות מלשלוח את בניהם ללמוד בישיבה תיכונית חרדית. כמה 

משיבים מציעים כי רשויות המדינה יעניקו תמיכה כספית לישיבות התיכוניות החרדית 

על מנת שיוכלו להתמודד בעלויות הגבוהות ולהנמיך את גובה שכר הלימוד, גם על ידי 

מלגות והנחות בשכר לימוד. 

קריטיים:  דברים   3 יש  ״לדעתי  הדברים:  עיקרי  את  בהערתו  תמצת  אחד  משיב 

א. איכות המשפחות שישלחו לאותה ישיבה; ב. שמירה על צביון חרדי מלא )כולל לבוש(; 

ג. שכר לימוד — על יותר מכפול מישיבה רגילה אף אחד לא מסכים לשלם.״ 

המשיבים מבקשים לציין את תמיכתם ברעיון הישיבות התיכוניות החרדיות והוסיפו 

דברי עידוד: ״הדבר מבורך בעיני. ואשמח שיכנס לנורמה״; ״צריך להקים כאלה ]ישיבות 

תיכוניות חרדיות[ כמה שיותר. יש כזה צימאון ענק!״; ״חשוב שיהיו עוד ישיבות כאלה 

ושתהיה בכלל עוד מודעות אליהם״; ״לא לפחד להמשיך בכל הכוח״; ״יישר כוח!״.
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התפקיד הפוטנציאלי של גורמי ממשלה, שלטון מקומי, רשתות   2.3
חינוכיות וגורמים אחרים בקידום הקמת ישיבות תיכוניות חרדיות

מהלך להקמת ישיבות תיכוניות חרדיות הוא מהלך מורכב המצריך שיתופי פעולה בין 

גורמים רבים ובהם גורמים מוסדיים ובהם גורמים פרטיים. בכלל הגורמים העשויים 

האוצר,  משרד  החינוך,  משרד  את:  למנות  יש  שכזה  מהלך  להובלת  רלבנטיים  להיות 

את  נציג  פרטיים.  ויזמים  פילנתרופיות  קרנות  חינוכיות,  רשתות  מקומיות,  רשויות 

התפקידים אותם יכול למלא כל אחד מהגורמים בהקשר לקידום מהלך הקמת ישיבות 

תיכוניות חרדיות.

ליישם.  שברצונו  כמדיניות  המהלך  את  להגדיר  החינוך  משרד  על   — החינוך  משרד 

ההגדרה תכלול יעדים ליישום התוכנית ובכלל זה קביעת היעדים באשר למספר תלמידים 

ומספר המוסדות במסלול זה ומסגרת זמן ליישום. המשרד יגדיר את היקף העדפה והיקף 

התמריצים שיוענקו לגורמים המקימים את הישיבות ואת המנגנונים להענקתם, יקבע 

קריטריונים באשר למי יכול להיות יזם מקים של ישיבה שכזאת, את התנאים לפתיחת 

מוסד שכזה, יקצה את המשאבים הדרושים לניהול הישיבות ואת המשאבים הנדרשים 

עבור הקמת מבנה פיסי לבית הספר. המשרד יעמיד מטעמו ליווי ופיקוח אינטנסיביים 

שיסייעו לכלל מוסדות אלה בתהליך הקמתם. 

התקציב  את  ויקצה  שיגבש  הממשלתי  המשרד  הוא  האוצר  משרד   — האוצר  משרד 

הנדרש לשם הפעילות שוטפת של הישיבות תוך הנחה שבשנים הראשונות להקמת מוסד 

יידרש סבסוד משמעותי על ידי הממשלה. משרד האוצר יקצה גם היקפי הבינוי הנדרשים 

לבניית כתות הלימוד וחדרי הספח של הישיבות.

הרשות המקומית — תפקיד הרשות המקומית במערכת החינוך הישראלית כולל אחריות 

על הניהול האדמיניסטרטיבי של בתי הספר, העמדת מענקים עירוניים, אחריות להעמדת 

התשתית הפיסית של בית הספר ובכלל זה: הקצאת הקרקע לבניה, תכנון וביצוע של 

הבניה ואחריות נוספת גם בתחומי ביטחון והסעות. לרשות המקומית יש תפקיד פורמאלי 

מוביל בהגשת בקשה לפתיחת בית ספר חדש בתחומה והשפעה על השגת רישיון לפתיחת 

מוסד חדש. לרשות יש מעמד באשר לקביעת סדרי העדיפות של בניית בתי ספר חדשים 

בתחומה. רשות מקומית שתשתתף בהקמת ישיבה תיכונית חרדית בתחומה, תוביל את 

תהליך אישור המוסד מול משרד החינוך, תקצה קרקע לטובת הקמת בית הספר, תסייע 

בעלות שכר הדירה בכל תקופת הבנייה, תקדם את התכנון והבנייה ואף תשתתף בעלויות 

התפעול של הישיבה. 
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רשתות חינוך — בישראל קיימות רשתות חינוך המפעילות מספר רב של בתי ספר ובעלות 

ניסיון עצום ביזום ובניהול מערכות חינוך. בין רשתות אלה יש למנות: ״אורט״, ״עמל״, 

״אמית״, ״האגודה לקידום החינוך״ ועוד. לרשתות ניסיון רב בעבודה עם משרד החינוך, 

היכרות עמוקה עם סוגיות פדגוגיות, תקציביות ותשתיתיות, רשתות אלה, שחלקן כבר 

והחינוכית  הארגונית  הפלטפורמה  להוות  יכולים  חרדית,  תיכונית  ישיבה  הקמת  יזמו 

להקמה ולניהול של מוסדות אלה.

רובה  נבנתה  מוסדותיה  ומגוון  גילאיה  על  החרדית  החינוך  מערכת   — פרטית  יזמות 

ככולה באמצעות יוזמה פרטית של ארגון חברתי קהילתי או אף על ידי אנשים פרטיים 

שראו ערך להקים מוסד חינוכי בקהילתם על פי השקפתם. כלל השותפים צריכים להיות 

פתוחים לשיתופם או אף לפעול באופן פרואקטיבי למציאת אותם יזמים פרטיים הבאים 

מן הקהילה ושבים אליה ואשר רואים ערך ויעד ראוי לפעול במסירות להקמת מוסד 

מתאים להשקפתם ולקהילתם. 

ישיבות  הקמת  למהלך  לתרום  יכולות  פילנתרופיות  קרנות   — פילנתרופים  גורמים 

תיכוניות הן בתהליך הייזום של הקמת מוסד חינוכי שכזה, הן בשלב ההקמה והן בשלב 

הניהול השוטף. קרנות פילנתרופיות יכולות להציע שותפויות לממשלה ולרשויות בתהליך 

לאיזון הכספי של  לסייע  יזמיים בתהליך ההקמה,  בגורמים  הקמת המוסדות, לתמוך 

התפעול השוטף ביחד עם המדינה בשנות ההקמה ולתמוך בהקמת התשתית הפני מיתית 

שאינה מתוקצבת על ידי הממשלה. 

2.4 המודל הכלכלי לישיבה תיכונית חרדית

בפרק זה של המחקר נציג את מיפוי הרכב העלויות וההכנסות של מוסד כדוגמת ישיבה 

תיכונית חרדית בהתבסס על מודל כלכלי, וזאת במטרה להעריך את הפער במימון תפעול 

כיום  העומדים  ההכנסה  מקורות  של  מיפוי  בוצע  הראשון  בשלב  זה.  מסוג  מוסד  של 

לשימוש של בתי ספר חדשים וכן מיפוי של סעיפי ההוצאה העיקריים. ניתוח זה בוצע הן 

עבור מוסד בית ספר והן עבור מוסד פנימיה.

הנתונים עליהם מתבסס המודל נאספו ממוסדות דומים הפועלים כיום כפי שדווחו 

על ידי בעלי תפקידים רלבנטיים ובהתבסס על הגדרות תקצוב ה״קול קורא״ של משרד 

חרדיים  ספר  לבתי  הרגיל  לתקצוב  אחוזים   25 של  תקצוב  תוספת  המאפשר  החינוך, 

מכווני השכלה. כמו כן, נפגשנו עם רכזת חינוך באגף התקציבים, משרד האוצר, בכדי 

לדון בעניין תמיכה תקציבית במוסדות לישיבה תיכונית חרדית. משרד האוצר מבין את 
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החשיבות לעידוד הקמתם של בתי ספר חרדיים ומציע תקציב מוגדל לבתי ספר חרדיים 

ההנחה  התעסוקה.  בשוק  חרדים  לשלב  במטרה  זאת  אקדמיים,  ללימודים  המכוונים 

העומדת בבסיס ה״קול קורא״ היא כי קיימים פערים גדולים במקצועות הליבה בקרב 

האוכלוסייה החרדית ונדרש להשקיע שעות לימוד מתוגברות בכדי לצמצם פערים אלו. 

בתחשיב המודל הכלכלי שילבנו את ההכנסות הנובעות כתוצאה מהמימון המוגדל של 

עלויות של מוסד  לבחון  בצורה המאפשרת  נבנה  בנוסף, המודל הכלכלי  אלו.  מוסדות 

פנימייתי ומוסד שאינו פנימייתי במטרה להבין היכן פערי המימון גדולים יותר ולהסיק 

על מודל כלכלי אופטימאלי למוסדות מסוג זה. 

מבנה ההכנסות מורכב מהמקורות להלן: משרד החינוך-תקציב בסיס, שכר לימוד 

שצוין  וכפי  אלו,  הכנסות  על  בנוסף  מקומיות.  מרשויות  קבוע  לא  סכום  ההורים,  של 

לעיל, משרד החינוך פרסם קול קורא לתקצוב נוסף לבתי ספר חרדיים מכווני השכלה. 

בניתוח המודל הכלכלי נבחן את השפעת תוספת התקצוב על המוסד. מקור מימון נוסף, 

הנוער.  ועליית  פנימייתי  התיישבותי  לחינוך  המינהל  הוא  נרשמת  פנימיה  מוסד  עבור 

המינהל מממן עלות הפנימיה של כל תלמיד זאת בהתאם למדרג הסוציו אקונומי של 

הורי התלמיד.

מבנה ההוצאות מורכב מעלויות להלן: הוצאות כוח אדם-שכר מורים ומינהל. במוסד 

פנימייתי נדרש כוח אדם נוסף )מדריכים, אם בית(, הוצאות כלכלה, הוצאות העשרה, 

ביטחון וכלליות אחרות. יש לציין כי רכיב ההוצאה המשמעותי ביותר הינו רכיב הכלכלה 

)בשל יום הלימודים הארוך התלמידים זוכים לשלוש ארוחות ביום(. 

וכן נלקחו  המודל הכלכלי מתבסס על מקורות ההכנסה וההוצאות שתוארו לעיל 

להלן  כיום.  קיימים  דומים  מוסדות  של  התפעולי  למודל  המתייחסות  נוספות  הנחות 

הנחות המודל: 

 20 על  יעמוד  בכיתה  ממוצע מספר התלמידים  המוסד,  להקמת  הראשונות  בשנים   .1

כאשר, בכל כיתה שלוש הקבצות במקצועות הליבה. 

המוסד ייפתח במהלך צומח כאשר בשנה הראשונה בית הספר יפעיל כתה ט׳ אחת,   .2

 4 יפעיל  הספר  בית  הרביעית  בשנה  הלאה.  וכך  ו-י׳  ט׳  כתות  שתי  השנייה  בשנה 

כיתות, ט׳-יב׳.

עלות שעה שבועית מוערכת במערכת החינוך בין 7,000 ל-12,000 ש״ח, זאת בהתבסס   .3

של  ומקצועיות  אקדמי  תואר  וותק,  בעיקר  הכולל  החינוך  משרד  של  תחשיב  על 

מורים. בבסיס המודל, בעבודה זו, הוגדרה ההנחה כי עלות שעה שבועית )ש״ש( הוא 

7,300 ש״ח. הנחה זאת מתבססת על הנתונים שנאספו ממוסדות דומים הפועלים 
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כיוון  היא  יחסית  נמוכה  אלו  במוסדות  שבועית  שעה  שעלות  לכך  הסיבה  כיום. 

לימודים  בעלי תארים מתקדמים המלמדים  ותיקים,  מורים  למצוא  שעדיין קשה 

מקצועיים במגזר החרדי. ככל שיוכשרו ויכנסו למערכת יותר מורים מקצועיים בעלי 

תארים אקדמאיים הרי שעלות השעה תהיה גבוהה יותר. לוח 2.11 להלן מציג את 

נתוני הבסיס של התחשיב לפי שעות בסיס ושעות תגבור, כפי שמוגדר בקול קורא. 

לוח 2.11: חישוב שעות מתוקצבות לפי משרד החינוך

שעות בסיס

1.3שעות שבועיות לתלמיד

20מספר תלמידים בכיתה 

26

 מספר הקבצותמספר שעותתוספת קול קורא לכיתה

13תוספת עברית 

23תוספת אנגלית 

33  תוספת מתמטיקה

18 סה״כ תוספת שעות 

4.3יועץ 

48.3סה״כ שעות שבועיות מתוקצבות לכיתה

היקף שעות הלימוד הנלמדות במוסדות דומים, עולה על מספר השעות המתוקצבות   .4

ע״י משרד החינוך. הנחת המודל באשר להיקף שעות הלימוד הנלמדות היא ממוצע 

של 65 שעות לימוד שבועיות, זאת כיוון שבכיתות נמוכות יותר, למשל בכיתה ט׳, 

היקף שעות הלימוד הוא נמוך יותר ביחס לכיתות הגבוהות יותר. הפער בין היקף 

השעות המשולמות לבין היקף השעות בפועל עומד על 16.7 שעות שבועיות לכיתה. 

20 תלמידים, בהתחשב  לומדים  בה  לכיתה  וההכנסות בהתייחס   ניתוח ההוצאות 

בלבד  בכיתה  להוראה  החינוך  משרד  ידי  על  המוקצה  הבסיסי  המימון  בהיקף 

ובהיקף ההוראה בפועל מציג כי הגרעון הכיתתי עומד על כ-284 אלף ש״ח, כ-14 

אלף ש״ח לתלמיד. פער זה נובע משעות לימוד נוספות שהמוסד מעניק לתלמידים 

ואלו לא מתוקצבות ע״י משרד החינוך. כאשר מוסיפים לתחשיב זה את התקצוב 
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לימוד מגוונים חרדיים, במסגרתו  לפי הגדרות הקול קורא עבור מוסדות  המוגדל 

כל תלמיד במוסד חרדי זכאי לשעות תגבור במקצועות מתמטיקה, עברית ואנגלית, 

ולשעות ניהול ושעות יועץ מתוקצבות נוספות אזי תקצוב נוסף זה מקטין את הגרעון 

התקציבי לכיתה בתחום ההוראה והוא עומד על כ-121 אלף ש״ח לכיתה, כ-6 אלף 

ש״ח לתלמיד. 

בבסיס המודל עומדות הנחות המתייחסות למקורות מימון והיקף ההכנסות לתלמיד. 

מקומית  רשות  החינוך,  משרד  הינם:  העיקריים  המימון  מקורות  ספרי  בית  במוסד 

ותשלומי הורים. רשויות מקומיות אינן מחוייבות בתשלום קבוע לתלמיד ולכן סכום זה 

משתנה בין רשות לרשות. ההנחה לסכום זה מתבססת על ממוצע נתונים כפי שדווחו 

ע״י מוסדות דומים הפועלים כיום. כפי שצויין לעיל למוסד פנימייתי מקור הכנסה נוסף 

ממינהל הפנימיות. סכום זה נקבע בהתאם למדרג סוציו-אקונומי של התלמיד ואת היתר 

ההורים משלמים. בהנחות המודל למוסד פנימייתי כללנו את הכנסות ההורים בסכום 

הניתן לתלמיד ללא הבחנה בין הסכום שמועבר ע״י ההורה למינהל. לוח 2.12 להלן מציג 

את הנחות המודל למקורות ההכנסה.

לוח 2.12: הכנסות לתלמיד לפי מקור ההכנסה

הכנסה לתלמידמקור הכנסה

10,196משרד החינוך

4,390רשות מקומית

12,000תשלומי הורים בית ספר

26,587סה״כ הכנסות לתלמיד למוסד בית ספרי

20,000מינהל הפנימיה )כולל תשלומי הורים(

34,587סה״כ הכנסות למוסד פנימיה

162,414תוספת קול קורא לכיתה

בבניית המודל הכלכלי נלקחו הנחות בעניין ההוצאות של מוסד בית ספרי ושל מודל 

פנימייתי. ההוצאות העיקריות כוללות עלויות שכר: המנהל, מזכירה, ובמוסד פנימייתי 

עלויות שכר מדריכים ואם בית. כמו כן, הוצאות כלליות אחרות: חשמל ומים והוצאות 

בטיחות. 
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הוצאות נוספות עיקריות הינן הוצאות העשרה והוצאות כלכלה פר תלמיד. הוצאות 

כלכלה כוללות את עלויות המזון של שלוש ארוחות ביום הניתנות לכלל התלמידים, כולל 

אלה שאינם תלמידי פנימיה וזאת היות ויום הלימודים הינו יום ארוך. לוח 2.13 מציג 

את הנחות המודל לשכר עובדים שמעבר לשעות ההוראה של המורים. 

לוח 2.13: שכר עובדים שנתי בישיבה תיכונית חרדית

שכר שנתי )ש״ח( סוג העובד

260,000מנהל

260,000ראש ישיבה

75,000מנהלנית 

90,000אם בית 

65,000מדריך

לוח 2.14 מציג את הנחות המודל להוצאות אחרות:

לוח 2.14: הוצאות לתלמיד לפי סוג הוצאה אחרת

הוצאה אחרת
הוצאות לתלמיד 

)ש״ח(

12,300כלכלה

2,200העשרה

בתחשיב הכלכלי בחנו ארבע חלופות המשקפות את הגרעון התקציבי של כיתה, זאת 

תחת הנחות המודל עבור מוסד עם 4 כיתות : לוח 2.15 מציג את התוצאות עבור כל אחד 

מהחלופות. החלופות הן:

כל התלמידים הינם תלמידי פנימיה.   .1

שני שליש מתלמידי המוסד הם תלמידי פנימיה.   .2

שליש מתלמידי המוסד הם תלמידי פנימיה.  .3

מוסד בית ספרי בלבד, אין תלמידי פנימיה.  .4
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לוח 2.15: הגרעון לתלמיד, גרעון כתה ומספר תלמידים בכתה מאוזנת, לפי חלופה

חלופה

גרעון 

לתלמיד

)ש״ח( 

גרעון

 כיתה

)ש״ח( 

מספר 

התלמידים 

בכיתה מאוזנת

3,189-63,77824-כל התלמידים הינם תלמידי פנימיה 

5,856-117,11127-שני שליש מתלמידי המוסד בפנימיה

7,718-154,35232-שליש מתלמידי המוסד בפנימיה 

8,532-170,63335-בית ספר בלבד

איור 2.1 להלן מציג את גודל הגרעון לתלמיד בכיתה, בכל אחת מהחלופות.

 

איור 2.1: הגרעון לתלמיד בכיתה, בכל אחת מהחלופות 

מהנתונים עולה כי בחלופה 1, כאשר כל התלמידים הם תלמידי פנימיה, המודל מתאזן 

בכ-24 תלמידים בכיתה. כלומר במידה ובכיתה לומדים 24 תלמידים אין גרעון תקציבי. 

בחלופה 2, כאשר שני שליש מהתלמידים הינם תלמידי פנימיה, המודל מתאזן בכ-27 

בכ-32  מתאזן  הגרעון  בפנימיה,  מהילדים  שליש  כאשר   ,3 בחלופה  בכיתה.  תלמידים 
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 35 עם  מתאזן  הגרעון  פנימיה,  ללא  ספרי  בית  מוסד   ,4 ובחלופה  בכיתה  תלמידים 

תלמידים בכיתה. 

בהתבסס על נתוני מוסדות דומים הפועלים כיום, יש להניח כי בשנים הראשונות 

שליש  וכשני  תלמידים,  כ-20  על  יעמוד  בכיתה  התלמידים  מספר  זה,  מסוג  מוסד  של 

מהתלמידים במוסד יהיו תלמידי פנימיה. במצב זה ובהתבסס על נתוני המודל, הגרעון 

 20 בת  לכיתה  ש״ח  אלף   117 כ  של  גרעון  שהם  אלף  כ-6  על  עומד  לתלמיד  התקציב 

תלמידים. הגרעון הכיתתי מתאזן ב-27 תלמידים . 

היקף  את  ולאמוד  זה  מסוג  מוסד  של  הראשונות  בשנים  הגרעון  את  לחשב  בכדי 

המימון הנדרש, הנחנו כי בשנה הראשונה להקמת המוסד תופעל כיתה אחת, כיתה ט, 

עם 20 תלמידים בכיתה. בכל שנה לאחר מכן תפתח כיתה חדשה ומספר התלמידים יגדל 

בקצב של כ-2 תלמידים בכיתה החדשה הנפתחת, כאשר בשנה מספר 6, תפתח כיתה ט 

נוספת כלומר תופעלנה סה״כ 5 כיתות בבית הספר וכן, בשנה מספר 7 תפתח כיתה י׳ 

נוספת כלומר, בשנה השביעית תופעלנה בבית הספר 6 כיתות. כפי שצוין לעיל התחשיב 

בוצע בהתבסס על ההנחה כי שני שליש מתלמיד בית הספר הם תלמידי פנימיה, כיוון 

שזהו המצב המייצג במוסדות דומים הפועלים כיום. לוח 2.16, מציג את מודל הצמיחה 

במספרי תלמידים למוסד.

לוח 2.16: מספר תלמידים חדשים ומספר כיתות לפי שנה בתכנית העשור

תלמידיםשנה
חדשים

סך כל כיתות
תלמידים חדשים

120120

222242

324366

426492

5284100

6445122

7506148

8537175

9578204

10608220
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לוח 2.17 מציג את נתוני הגרעון בכל אחת מחמש השנים הראשונות לתכנית העשור של 

הישיבות התיכוניות החרדיות. 

כפי שעולה מהנתונים, במוסד חדש תחת ההנחות שהוצעו בפרק זה, סה״כ הגרעון 

במהלך 7 שנות פעילות, עומד על כ-2.4 מיליון ש״ח. 

מדיניות,  שינוי  להתאפשר באמצעות  יכולים  הגרעון  למימון  המקורות האפשריים 

הגדלת תקציבי הקול קורא הקיים עבור מוסדות מסוג זה וכן, באמצעות תמיכה מהמגזר 

השלישי. 

לוח 2.17: מספרי תלמידים וגרעון לתלמיד בחמש השנים הראשונות לתכנית העשור

מספר תלמידים שנה

ממוצע בכיתה

מספר 

כיתות 

סה״כ מספר 

תלמידים 

גרעון 

לתלמיד

סה״כ גרעון 

120120 -22,582 -451,648

221242 -11,670 -490,144

322366 -6,331 -417,874

423492 -4,206 -386,957

5254100 -2,481 -248,130

624.45122 -2,083 -254,126

724.76148 -971 -143,679

8257175 55 9,680

-2,382,878

תשתיות

עלות בינוי מבנה בית הספר ממומנת ע״י משרד החינוך אך מבני הפנימיה דורשים גיוס 

מקורות מימון חלופיים. מבנים אלה כוללים: מעונות לתלמידים, חדר אוכל ובית מדרש. 

כיום, משרד האוצר, במסגרת הקול קורא, מקצה תקציב עד לסכום מרבי העומד על 

כ-150 אלף ש״ח לשנה עבור הוצאות שכירות מבנה למוסד חדש בלבד. סיוע תקציבי 

זה מתבסס על ההנחה כי תכנון ובנייה של מבנה פנימיה הוא תהליך שאורך זמן כולל 

תקופת אישורי בניה ולכן נדרש מימון ביניים לתקופת השכירות. התקציב שהוקצה ע״י 
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מימון  מקורות  לגבש  יש  ולכן  שכירות  על  מההוצאות  קטן  חלק  מכסה  האוצר  משרד 

נוספים לסוגיה זאת. 

מבנה הפנימיה כולל חדרים ושטחים ציבוריים. היקף השטח הנדרש הוא כ-7.5 מ״ר 

ממספר   2/3( תלמידים   160 עבור  פנימייה  ש״ח.  כ-6,000  היא  למ״ר  והעלות  לתלמיד 

התלמידים בישיבה( תעלה לפיכך סך של כ-7.2 מיליון ש״ח. שטח חדר האוכל מחושב 

זאת  עלות  ש״ח.   7,000 היא  למ״ר  והעלות  שירות,  כולל שטחי  לתלמיד,  מ״ר   1.5 לפי 

גבוהה יותר כיוון שנדרשות התאמות לתקנים המתייחסים למבנה חדר אוכל. עלות חדר 

אוכל ל- 240 תלמידים עומדת על כ-2.5 מיליון ש״ח. עבור בית מדרש נדרשת הקצאת 

שטח הדומה לזאת של חדר האוכל, 1.5 מ״ר לתלמיד, אך עלות מ״ר עומדת על כ-6,000 

ש״ח. סך העלות להקמת בית מדרש עומדת על 2.1 מיליון ש״ח.
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פרק 3: יעדים והמלצות

לאחר עיון במערכת החינוך החרדית הכוללת, התבוננות מעמיקה בישיבות התיכוניות 

הקיימות, ניתוח החסמים, ההזדמנויות והביקושים הצפויים וניתוח המודל הכלכלי אנו 

מבקשים לשרטט מתווה לקידום הקמת ישיבות תיכוניות חרדיות ולהפיכתן לאלטרנטיבה 

חינוכית נורמטיבית למסלול הישיבות הקטנות. במסגרת המתווה אנו מבקשים להגדיר 

יעדי צמיחה ריאלים לישיבות התיכוניות החרדיות לעשור הקרוב ואבני דרך ליישומם.

במתווה אנו מציגים את הנושאים הבאים:

החינוכי,  הפרופיל  היעד,  קהל  חרדית  תיכונית  ישיבה  של  המומלץ:  המודל  הצגת    .1

הרמה האקדמית, התנאים הפיזיים, הגודל הרצוי של המוסד, קצב הצמיחה במספרי 

התלמידים. 

העשור  בתום  החרדיות  התיכוניות  בישיבות  התלמידים  היקף  מערכתיים:  יעדים    .2

לתחילת תוכנית, מספר המוסדות, מיקום המוסדות, מודל הפנימייה.

מיפוי שותפויות ותפקידים.  .3

ציון אבני דרך ליישום: פיתוח מוסדות קיימים, הקמת מוסדות חדשים, ליווי ותמיכה.  .4

מקורות  וליווים,  המוסדות  הקמת  עלויות  התוכנית:  של  הכלכליות  המשמעויות    .5

המימון, העלויות לפי אבני הדרך.

המלצות נוספות: מוסדות המשך, מעקב, ליווי והערכה.   .6

3.1 המודל המומלץ של הישיבה התיכונית החרדית

קהל היעד

נורמטיבי  כמסלול  אקדמית  המכוונת  החרדית  התיכונית  הישיבה  את  לבסס  מנת  על 

בחברה החרדית על הישיבה לפנות לזרם המרכזי של החברה. אלו הן משפחות חרדיות 

ישראליות ותיקות שבהן הגבר הנו בוגר עולם הישיבות החרדי והאישה בוגרת תיכון 

מסלול  להעמדת  החשוב  הצורך  את  לבטל  כדי  זו  באמירה  אין  )סמינר(.  לבנות  חרדי 

חינוכי ראוי לקבוצות אחרות של החברה החרדית שאינן מוצאות את מקומן בישיבה 

הקטנה. אך, ההתבססות החברתית של מסלול הישיבות התיכוניות המכוונות אקדמית 

מותנית בכך שחלק הארי מתלמידיה יהיו בני הזרם המרכזי החרדי.
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הפרופיל החינוכי

גבוהה  במחויבות  מאופיין  להיות  צריך  חרדית  תיכונית  ישיבה  של  החינוכי  הפרופיל 

לאורח החיים החרדי, בהעמדת לימוד תורה ויראת שמים כערכים מובילים, בשמירה על 

קוד לבוש חרדי וקודים חברתיים אחרים. הצוות החינוכי ישמש דוגמא למחויבות לאורח 

החיים החרדי, ליראת שמים ולדבקות במצוות. 

הרמה האקדמית

גמרא  ובלימוד  בכלל  הקודש  בלימודי  גבוהה  לימודית  ברמה  לעמוד  נדרשת  הישיבה 

בפרט. תלמידי הישיבה יעמדו עם תום לימודיהם ברמה הלימודית המקובלת בישיבות 

הקטנות כך שיוכלו אם ירצו בכך להמשיך את לימודיהם בישיבה גדולה.

הישיבה נדרשת לעמוד ברמה גבוהה בלימודים הכלליים. תלמידי הישיבה יסיימו 

ולהיבחן  ללמוד  לבגרות מלאה. הישיבה תאפשר לתלמידיה  זכאות  לימודיהם עם  את 

במקצועות מורחבים באנגלית, מתמטיקה ובתחומים נוספים. 

היקף שעות הלימוד השבועיות המוקצות לכיתה יעמוד על 65 שעות בממוצע.

התנאים הפיזיים

המבנה הפיזי של הישיבה יכלול: מבנה לימודים על פי התקן של משרד החינוך ובנוסף 

בית מדרש ומבנה פנימייה. 

הגודל הרצוי

על מנת לאפשר את המגוון הלימודי ואת הבסיס הכלכלי לישיבה מספר הכיתות בשכבת 

גיל צריך לעמוד לפחות על שתי כיתות בשכבת גיל ובהן כ-30 תלמידים בממוצע. מספר 

הכיתות בישיבה יעמוד לפחות על שמונה כיתות ומספר התלמידים יעמוד על כ-240. 

קצב הצמיחה של מספרי התלמידים 

יעדי הצמיחה המוצגים הינם יעדים ריאליים הלוקחים בחשבון את השינוי התרבותי 

ומשך הזמן הנדרש לו בצד השאיפה לביסוס הישיבות התיכוניות כאלטרנטיבה ממשית 

בת קיום. בשנים הראשונות, פתיחת כיתת לימוד בישיבה התיכונית תתאפשר בהינתן 

מינימום של 20 תלמידים. מספר התלמידים בכיתה יגדל ובשנה החמישית יעמוד מספר 

בממוצע  תלמידים   25 כיתות,  בארבע  תלמידים   100 מינימום  על  בישיבה  התלמידים 
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לכיתה. החל מהשנה השישית תיפתח כיתה שניה בשכבת גיל ומספר הכיתות יעמוד על 5 

כיתות. בשנה העשירית יהיו בישיבה 8 כיתות בהם ילמדו כ-216 תלמידים, 27 תלמידים 

בממוצע.

3.2 יעדים מערכתיים מומלצים

מספרי תלמידים

בעשור האחרון, עם הקמת הישיבות התיכוניות החדשות גדל מספר התלמידים הלומדים 

בישיבות תיכוניות חרדיות מ-562 ל-1,343 תלמידים, כ-336 תלמידים בממוצע בשכבת 

גיל. שיעור הלומדים בישיבות התיכוניות בשכבת גיל ביחס ללומדים בישיבות הקטנות 

)9000( עומד על 3.7%. הגידול הצפוי בהיקף שכבת הגיל החרדית בעשור הקרוב עומד 

על כ-30%. 

לאור היקף הגידול בעשור האחרון והביקוש הצפוי כפי שעלה מן המחקר, יעד ריאלי 

תלמידים  כ-1,000  הוא  כעשור  בעוד  התיכוניות  בישיבות  הכולל  התלמידים  למספר 

בשכבת גיל )כולל ישיבות קירוב ובעלי תשובה( . סך כל התלמידים בישיבות התיכוניות 

יעמוד על 4,000. שיעור התלמידים בישיבות התיכוניות מכלל הלומדים בגילאי תיכון 

יעמוד על 8.5%. 

המיקוד של מחקר זה הוא בישיבות שקהל היעד שלהן הוא הזרם המרכזי של החברה 

החרדית. ישיבות אלה כפי שהוצג לעיל הן: ׳מאורות׳, ׳מתיבתא׳, ׳המדרשה החסידית׳, 

׳חדוות התורה׳ ו׳חכמי לב׳. מספר התלמידים של ישיבות אלה עומד היום על 300 תלמיד 

)60 תלמידים בממוצע לישיבה(. היעד המוצע למספר התלמידים בישיבות התיכוניות 

החרדיות, המכוונות לזרם המרכזי בתום עשור הוא כ-1,600 תלמיד. הגידול יתבצע על 

במספר  הגידול  יעד  חדשות.  ישיבות  הקמת  ובמקביל  הקיימות  הישיבות  הרחבת  ידי 

התלמידים באמצעות הרחבת הישיבות הקיימות )5( לתום העשור הוא 220 תלמידים 

לישיבה ובסך הכל: 1100 תלמידים. במהלך העשור תוקמנה בהדרגה 4 ישיבות תיכוניות 

חדשות ומספר תלמידיהן בתום העשור יעמוד על כ-500 תלמידים, 120 תלמיד בממוצע 

לישיבה.

מיקום לישיבות חדשות

בחירת מיקום לישיבות החדשות ולמקום הקבע של הישיבות שעדיין לא נבנו תהיה על 

פי הפרמטרים הבאים:
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סמוכות  בשכונות  יהיה  המיקום  מעורבת  בעיר   — חרדי  מגורים  למרכז  סמיכות   .1

אך לא בתוך אזורי המגורים החרדיים. בעיר חרדית מרכזית, המיקום יכול שיהיה 

ברשות סמוכה. בעיר חרדית פריפריאלית ניתן לבחון אפשרות מיקום בעיר עצמה.

שיתוף פעולה עם הרשות המקומית — שיתוף פעולה זה חיוני לתהליך ההקמה    .2

ולהתפתחות הישיבות.

יזם מקומי קהילתי — מיקומו ותחום פעילותו של היזם המקומי קהילתי ישפיעו    .3

אף הם על בחירת המיקום. 

מודל הפנימייה

היעד המערכתי המוצע הוא שכ-2/3 מתלמידי הישיבות יהיו בפנימייה. המשמעות יכולה 

פנימייתיים  יהיו  שמוסדות  ו/או  פנימייתיים  יהיו  לא  מהמוסדות  שחלק  בכך  להיות 

בחלקם.

3.3 שותפויות — תפקידים

בין  יידרש שיתוף פעולה  על מנת לקדם הרחבה והקמה של ישיבות תיכוניות חרדיות 

הגורמים הבאים: משרד החינוך, משרד האוצר, רשויות מקומיות, רשתות חינוך, קרנות 

פילנתרופיות ויזמים מקומיים. מרחב הפעולה של כל גורם יכלול:

משרד האוצר: 

בתהליך  התפעולי  הגרעון  את  להקטין  במטרה  קורא״  ה״קול  תקציב  הגדלת    

ההתפתחות של הישיבה.

הקצאת בינוי לכ-72 כיתות במהלך העשור של התוכנית 9 ישיבות, 8 כיתות כל אחת(.   

בישיבות  הפנימיות  עבור  ההתיישבותי  החינוך  למינהל  יעודי  תקציב  הקצאת    

התיכוניות החרדיות. 

משרד החינוך:

הגדרת הקמת הישיבות התיכוניות כיעד מדיניות.   

הענקת רישיון לפתיחת מוסדות חדשים.   

הכרה בפנימיות של הישיבות התיכוניות החרדיות.   

הקמת צוותי ליווי ותמיכה לישיבות קיימות ולחדשות.   
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רשויות מקומיות:

הקצאת קרקעות לבניית המוסדות, העמדת מקום זמני לפעילות הישיבות עד להקמת    

המבנה הפיזי.

תמיכה כספית במוסדות.   

רשתות חינוך:

רשתות החינוך ישמשו פלטפורמה ניהולית וחינוכית כוללת להקמת הישיבות.    

רשתות החינוך תהיינה אחראיות על בחירת כוח האדם, גיוס המשאבים הציבוריים    

והפילנתרופים.

משרדי  האחרים:  השותפים  מול  אל  ההקמה  תהליך  את  יובילו  החינוך  רשתות    

הממשלה, רשויות, והגורמים הפילנתרופים. 

הרשתות יאתרו את היזמים החינוכיים מתוך החברה החרדית.   

מומלץ להישען על הרשתות שכבר הקימו ישיבות תיכוניות: האגודה לקידום החינוך,    

רשת אורט ורשת אמי״ת.

קרנות פילנתרופיות:

גיוס משאבים לאיזון תקציבי של תפעול הישיבות בתהליך ההקמה.  

גיוס משאבים להקמת מבני פנימיות ובתי מדרש.  

יזמים חינוכיים קהילתיים

יזמים חינוכיים מתוך הקהילה החרדית ישמשו כסוכני השינוי בתוך החברה לגיוס   

התלמידים ושכנוע ההורים

יזמים אלה ינהיגו את הישיבה בשנותיה הראשונות.  

צוות היגוי 

בקידום  לסייע  במטרה  הרלבנטיים  הגורמים  לכל  משותף  היגוי  צוות  להקים  מוצע 

התוכנית, לפעול:

להסרת חסמים.   

לעקוב אחר התקדמות התוכנית.  

לעדכן את היעדים בהתאם להתפתחותה.  
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3.4 אבני דרך ליישום

שנים 2-1: 

ליווי ותמיכה ב-5 הישיבות הקיימות לביסוסן והרחבתן.  

איתור מקומות פוטנציאליים להקמת ישיבות חדשות ושותפים מתאימים.  

בשנה השניה, הקמת ישיבה חדשה.  

שנים 4-3:

המשך ליווי ותמיכה בישיבות הקיימות ובישיבה החדשה.  

בשנה הרביעית הקמת ישיבה חדשה שניה.  

שנים 6-5:

ליווי ותמיכה בחמש הישיבות הקיימות ובשתי הישיבות החדשות.  

בשנה השישית, הקמת ישיבה חדשה שלישית.  

שנים 8-7:

ליווי ותמיכה בשתי הישיבות החדשות.  

בשנה השמינית, הקמת ישיבה חדשה רביעית.  

שנים 10-9:

ליווי ותמיכה בארבע ישיבות החדשות שהוקמו.  

3.5 המשמעויות הכלכליות

כפי שצוין לעיל אנו ממליצים לפתח את מסלול הישיבות התיכוניות על ידי ליווי ותמיכה 

של חמש הישיבות הקיימות הרלבנטיות לאוכלוסיית היעד של מחקר זה והקמת ארבע 

ישיבות חדשות. 

עלויות התפעול

שש  במהלך  הקיימות  הישיבות  בחמש  גירעונות  כיסוי  עבור  הנדרש  הכולל  התקציב 

שנים של תקופת הצמיחה עד לאיזונם התקציבי עומד על כ-9.5 מיליון ש״ח. ההכנסות 

מהמקורות השונים חושבו על בסיס ההנחות המפורטות בפרק 2.4 ובכללן: ההכנסות 

הצפויות מהגורמים השונים במחירי 2016 ותשלום שכר לימוד שלא עולה על 1000 ש״ח 

לחודש. לוח 3.1 מציג את הנחות הגידול עבור המוסדות הקיימים ואת היקף הגרעון לפי 

שנים.
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לוח 3.1: נתוני תלמידים וגרעון לפי שנה בתכנית העשור

מספר שנה
מוסדות 
לתמיכה

ממוצע 
תלמידים 

בכיתה

מספר 
כיתות

סה״כ 
מספר 

תלמידים

גרעון 
לתלמיד

סה״כ גרעון 
למוסד

סה״כ גרעון 
למוסדות 

קיימים

1521363-7,459-469,934-2,349,670

2522366-4,542-417,874-2,089,370

3523492-4,206-386,957-1,934,784

45254100-2,481-248,130-1,240,651

5524.45122-2,083-254,126-1,270,632

6524.76148-971-143,679-718,395

7525.07175559,68048,402

-9,555,100

כפי שעולה מהנתונים, הגרעון התקציבי במוסדות הקיימים צפוי להתאזן בשנה ה-7, 

כבר בשנה זאת ההכנסה לתלמיד הינה חיובית. במקביל אנו ממליצים להקים בהדרגה 4 

מוסדות ישיבה תיכוניים חרדיים. לוח 3.2 מציג את הנחות הגידול עבור מוסדות חדשים 

ואת היקף הגרעון לפי שנים. 

לוח 3.2: מספר ישיבות תיכוניות חרדיות חדשות וסה״כ הגרעון לפי שנה

סה״כ הגרעוןמספר הישיבות החדשות שנה

21 -451,648

3 -490,144

42 -869,522

5 -877,101

63 -1,117,652

7 -1,131,227

84 -1,261,331

9-1,121,547

10-809,683

8,129,855- סה״כ גרעון
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כפי שעולה מהנתונים התקציב הנדרש למימון הקמתם של 4 מוסדות חדשים על פני 10 

שנים עומד על כ-8.1 מיליון ש״ח. כמו כן, בהתבסס על הנחות המודל הכלכלי, בתום 10 

שנים, מספר התלמידים במוסדות החדשים שיוקמו יעמוד על כ-490 תלמידים.

קיימת  הגרעון.  למימון  אפשריים  מקורות  לבחון  יש  הכלכלי  בפרק  שהוצע  כפי 

אפשרות ואולי אף נכונות להגדלת התקציב המוגדר בקול קורא. לוח 3.3 מציג את היקף 

הגרעון לפי שנה ב-5 המוסדות הקיימים בהנחה שתקציב הקול קורא יוגדל ב-25%.

לוח 3.3: היקף הגרעונות בחמש הישיבות התיכוניות החרדיות הקיימות לפי שנה 

בהנחה של קול קורא מוגדל ב-25%

מספר שנה
מוסדות 
קיימים

מספר 
תלמידים 

בכיתה

מספר 
כיתות

סה״כ 
מספר 

תלמידים

גרעון 
לתלמיד

סה״כ 
גרעון 
למוסד

סה״כ גרעון 
למוסדות 

קיימים

1521363-5,521-347,842-1,739,208

2522366-6,193-408,749-2,043,745

3523492-3,215-295,782-1,478,908

45254100-2,242-224,167-1,120,834

5524.45122-700-85,340-426,701

6524.76148-342-50,639-253,194

7,062,589-סה״כ רב-שנתי

הגדלת תקציב הקול קורא בשיעור של 25% מקטינה את הגרעון התקציבי לתפעול 5 

המוסדות הקיימים לכ-7 מיליון ש״ח. כלומר, היקף התמיכה הנדרש קטן בכ-2.5 מיליון 

ש״ח. בנוסף, עולה כי מוסד קיים, תחת הנחת תקציב מוגדל בקול קורא, מתאזן גרעונית 

כבר בשנה ה-6 כלומר שנה אחת מוקדם יותר. 

לוח 3.4 להלן מציג את היקף הגרעון של הקמת 4 מוסדות חדשים על פני העשור, בהנחה 

כי תקציב הקול קורא הוגדל ב-25%.
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לוח 3.4: היקף הגרעונות בחמש הישיבות התיכוניות החרדיות החדשות לפי שנה 

בהנחה של קול קורא מוגדל ב-25%

סה״כ הגרעוןמספר מוסדותשנה

1

21-410,950

3-408,749

42-706,732

5-632,916

63-792,072

7-683,555

84-691,566

9-683,555

10-280,616

5,290,710-סה״כ רב-שנתי

הנדרש  המימון  היקף  ב-25%,  קורא  הקול  תקציב  הגדלת  לאחר  כי  עולה  מהנתונים 

להקמת של 4 מוסדות חדשים על פני העשור, עומד על כ-5.3 מיליון ש״ח. כלומר שיעור 

הגרעון קטן בכ-2.8 מיליון ש״ח.

לוח 3.5 מציג את סה״כ ההשקעה הנדרשת לתמיכה במוסדות קיימים ולהקמת מוסדות 

חדשים על פני 10 שנים זאת בהתאם להכנסות הקול קורא כיום ובהנחת גידול בשיעור 

העומד על 25% בתקציב הקול קורא.
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לוח 3.5: תלמידים, מוסדות, גרעון רגיל וגרעון ע״פ קול קורא לפי שנה

שנה
מספר 

מוסדות

מספר 

תלמידים
סה״כ גרעון

סה״כ גרעון — גידול 

של 25% בקול קורא

15315-2,349,670-1,739,208

26350-2,541,018-2,454,695

36502-2,424,928-1,887,657

47586-2,110,173-1,827,566

57744-2,147,733-1,059,617

68926-1,836,047-1,045,266

781,131-1,082,826-683,555

891,354-1,261,331-691,566

991,531-1,121,547-683,555

1091,618-809,683-280,616

17,684,955-12,353,299-סה״כ רב-שנתי

תשתיות

מבנה כיתות: משרד החינוך יישא בנטל בניית 72 כיתות עבור תשע הישיבות.

מבנה פנימיה: מבין הישיבות הקיימות רק שלוש מהן מקיימות פנימיה. בתוכנית העשור 

החדשות  הישיבות  ושתי  הקיימות  הישיבות  )שלוש  פנימיות  חמש  של  בניה  לממן  יש 

ושתי  אחת  כל  תלמידים   160 של  מלא  בהיקף  התוכנית(  של  ו-4   2 בשנים  שתקומנה 

פנימיות חלקיות בהיקף של 80 תלמידים כל אחת לשתי ישיבות )שתקומנה בשנים 6 ו-8 

של התוכנית(. העלות הכוללת של הקמת הפנימיות עומדת על 43.2 מיליון ש״ח.

הישיבות  ובית מדרש לחמש  אוכל  לבניית חדר  מימון  יידרש  ובית מדרש:  חדר אוכל 

2, 4 של התוכנית. לישיבות שיפתחו בשנים  הקימות ולשתי הישיבות שנפתחו בשנים 

6 ו-8 ימצא פיתרון זמני. העלות הכוללת להקמת שבעה חדרי אוכל ושבעה בתי מדרש 

עומדת על 32.2 מיליון ש״ח.
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3.6 המלצות נוספות

מסלולי המשך

סוגיית מסלול ההמשך מעסיקה את הורי התלמידים. האם בוגרי הישיבות התיכוניות 

בוגרי  של  הרגיל  כמסלול  הגדולות  בישיבות  לימודיהם  את  להמשיך  יוכלו  החרדיות 

הישיבות הקטנות. רצון זה מחייב רמה לימודית גבוהה בלימוד הגמרא בצד אווירה חרדית 

מוקפדת. עם זאת, יתכן ובשלב די מוקדם יהיה צורך לחשוב על מוסדות אלטרנטיביים 

כגון: ישיבות גבוהות לבוגרי ישיבות תיכוניות או ישיבות הסדר לחרדים וכדו׳. 

3.7  לקראת יישום

על מנת לקדם את יישום התוכנית מומלץ לבצע את הצעדים הבאים:

הקמת צוות היגוי  

פילנתרופיים,  גורמים  הרלבנטיים:  הגורמים  לכל  משותף  היגוי  צוות  להקים  מוצע 

נציגי ממשלה, רשויות, נציגי ציבור וגופי ביצוע בתחום החינוך במטרה לסייע בקידום 

התוכנית, לפעול להסרת חסמים, לעקוב אחר התקדמות התוכנית ולעדכן את היעדים 

בהתאם להתפתחותה.

הקמת מטה יישום

יש להקים מטה יישום שיהיה מופקד על הובלת התוכנית. מומלץ כי מטה היישום יהיה 

גוף קיים בעל ניסיון רב במערכת החינוך הישראלית. הגוף צריך להיבחר מבין רשתות 

חינוך ובעלויות קיימות שיש להן עניין בקידום החינוך החרדי התיכוני כגון: האגודה 

גופים אחרים הפועלים במערכת  וכדומה או  לקידום החינוך, רשת אורט, רשת אמית 

הגדרת  על  אחראי  יהיה  המטה  וכדומה.  רש"י  קרן  הנוער,  כפרי  פורום  כגון:  החינוך 

היעדים של גורמי הביצוע, על תקצובם, יפקח על התקדמות התוכנית ויעסוק בתיאום 

המדיניות והפעולות עם משרדי הממשלה והרשויות הרלבנטיים.

הפעלת גורמי ביצוע

פיתוח הישיבות הקיימות והקמת הישיבות החדשות יתבצע בהנחיית מטה היישום על 

ידי גורמי ביצוע מנוסים במערכת החינוך ובראשם רשתות החינוך והבעלויות שתהיינה 

מעוניינות ליטול חלק בקידום התוכנית. גורמי הביצוע שיבחרו יהיו אחראים להקמה 
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ולניהול השוטף של הישיבות התיכוניות, על גיוס כוח האדם, על איכות המוסדות, גיוס 

התלמידים ותקצוב המוסדות.

הבניית מחקר ליווי והערכה

האתגר להקמת ישיבות תיכוניות חרדיות הינו גדול ומחייב השקעה רבה, מחויבות גדולה 

וכמובן השקעה כספית משמעותית. יש צורך להבנות מערך של מחקר מלווה והערכה 

על מנת לסייע תוך כדי היישום למובילי התוכנית לבחון את אופני הפעולה ואת מידת 

הצלחתם ולשפר את הדרוש תוך כדי התהליך.
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נספח:

שאלון ישיבות תיכוניות חרדיות

בעקבות פנייה של גורמים פילנתרופיים המעוניינים לתמוך בתופעת ׳ישיבות תיכוניות 

חרדיות׳ חובר שאלון זה המבקש לתת תמונה עדכנית של מצב ישיבות אלו נכון לשנת 

 .2016

מצב משפחתי  .1

גבר נשוי    

אשה נשואה    

רווק    

רווקה    

אחר:__________     

גילך  .2

גיל 24-18    

גיל 34-25    

35 ומעלה    

האם יש לכם בנים עד גיל 12  .3

כן    

לא    

באם עניתם כן, מהו מספר הבנים שיש לכם:  

 __________  

האם אתם מוכנים באופן עקרוני )או עשיתם זאת( לשלוח ללמוד בישיבה תיכונית   .4

חרדית בנים שלכם שאינם מתאימים או מוכנים ללמוד בישיבה קטנה?

לא )עברו לשאלה 7(    

כן    

אולי    
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מה הם הנימוקים העומדים ביסוד הנכונות שלכם לשלוח בן ללמוד בישיבה תיכונית   .5

חרדית?

להכין את הבן לקראת פרנסה המכבדת את בעליה    

הרצון של הבן    

אחר:__________     

האם מישהו במשפחה הרחבה שלכם שלח בן ללמוד בישיבה תיכונית חרדית?  .6

כן    

לא    

האם מישהו בקרב השכנים שלכם שלח בן ללמוד בישיבה תיכונית חרדית?  .7

כן    

לא    

תיכונית  בישיבה  ללמוד  בן  שלח  שלכם  הבנים  של  החברים  מבין  מישהו  האם   .8

חרדית?

כן    

לא    

מה גובה שכר לימוד המכסימלי שיאפשר לכם לשלוח בנים שלכם ללמוד בישיבה   .9

חרדית תיכונית ואשר מעבר הדבר לא יהיה בר-השגה בעבורכם? 

500 שקלים    

1,000 שקלים    

1,500 שקלים    

2,000 שקלים    

מה הוא שם יישוב המגורים שלכם?  .10

__________  

מה הוא השיוך העדתי שלכם?  .11

__________  
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באיזו ישיבה גבוהה למד הגבר בנעוריו  .12

ישיבה ליטאית    

ישיבה ספרדית    

ישיבה חסידית    

ישיבה לבעלי תשובה    

ישיבה אחרת    

לא למד בישיבה גבוהה ]עבור לשאלה 14[    

למד בבית ספר תיכון ]עבור לשאלה 14[    

מה שם הישיבה:  .13

__________  

מה עיסוקו של הגבר כיום?  .14

לומד בכולל באופן מלא    

עובד חלקית ולומד בכולל חלקית    

עובד כל היום וקובע עתים לתורה    

באם הינך גבר עובד אנא תאר עבודתך:  .15

__________  

באיזה סמינר למדה האישה?  .16

__________  

מה עיסוק האישה כיום?  .17

עובדת יום מלא    

עובדת חלקית    

עקרת בית    

באם הינךאשה עובדת אנא תארי עבודתך:  .18

__________  

נא לרשום הערות והצעות בנושא הישיבות התיכוניות החרדיות:  .19

__________  
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Appendix:
A Questionnaire about Haredi High School 

Yeshivas

Following a rising interest in such yeshivas this questionnaire is posted on the 
Internet in order to acquire an up-to-date view of current potential demand.

Please answer the following questions

1. What is your family status?
 __Married man    __Married women    __Divorced man    __Divorced women    

__Single man    __Single Women.

2. What is your age group?
 __18-24    __25-34    __35 and above.

3. Do have boys up to 12 years old?
 __Yes    __No     
 If “Yes” then how many?____.

4. Are you ready in principle to send your sons who do not want or ready to 
study in a yeshiva ketana to study in a Haredi high school yeshiva?

 __No  (Move to question no. 6)    __Yes    __Maybe.

5. What are the reasons for your readiness to send a son to study in a Haredi 
High-school yeshiva?   

  __To prepare the son for an honorable parnasa? __Son’s wish __Other: 
(Please specify).

6. Did someone in your extended family send a son to study in a Haredi 
high-school yeshiva?    

 __Yes    __No.

7. Did one of you neighbors send a son to study in a Haredi high-school 
yeshiva?    

 __Yes    __No.
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8. Did one of you the friends of your son went to study in a Haredi high-
school yeshiva?    

 __Yes    __No.

9. What is the maximum level of tuition fees beyond which it will become 
unaffordable?   

 __500 NIS    __1,000 NIS    __1,500 NIS    __2,000 NIS.

10. What is the name of the place you live in? 
 ________________________

11.	What	is	your	ethnic-cultural	affiliation? 
 __________________________

The following questions are intended to thehusband or other male respondents:

12. In which kind of yeshiva gedola have you studied?    
 __Lithuanian     __Sephardic    __Hasidic    ___For ba’alei teshuva  __Other 

kind of yeshiva  __Did not study in a yeshiva gedola (Continue to Question 
No.14)   __Studied at a regular high school (Continue to Question No.14).

13. What is the name of the yeshiva gedola?  
 ____________________________

14. What is your current employment?
 __Full studies at kollel    __ Partly employed and partly studying at kollel    

__Employed for a whole day and sets a time for Torah studies.

15. Please describe the type of occupation: ________________________ 
 ( move to question no. 19)

The following questions are intended to the wife or other female respondents:

16. In which seminar have you studied? 
 _____________________________

17. What is your current employment? 
 ______________________________ 
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18. Please describe the type of occupation: 
 ___________________________

19. Please write in remarks and suggestions you might have on the subject of 
Haredi high school yeshivas:  

 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________


