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 תקציר

אל בתי הספר  ,המעוגן בחוקה הבלגית, חוקתי של חופש חינוכיעיקרון מחלחל בודק כיצד מחקר זה 
יום -בחיי היוםהחינוכי הוא מתחקה אחר הגורמים המעצבים את החופש . שבבלגיה החרדיים באנטוורפן

חופש המצאי המחקר מראים כי מ. של בתי הספר החרדיים ומאפיין אותם בתוך שדה המדיניות החינוכית
 בתימסדירים את קיומם של חינוך החוקי . של מדיניות החינוך "השיניים גלגלי"משתנה בתוך  חינוכיה

 הסוכנים המופקדים על יישום מדיניות אך, וטונומיהאומעניקים להם  מלא דתיים פרטיים במימון ספר
את החופש  מצמצמיםכללי הרקע שבתוכם פועלת המדיניות והנורמות התרבותיות החרדיות , החינוך

  .כיתותהחינוכי בדרכו ל

 .בישראלהחינוך  לעיצוב מדיניותתובנות רלוונטיות מממצאיו  הפיקר מבקש למאמה ,חלקו האחרוןב
הנעת ל, עידוד לימודי החול באמצעות התניות מימוןל, מפקחיםהסוכנים ה תפקידנוגעות ל ותובנות אל

איזון בין הרצון לוספר  הגבלת האפשרות לפצל בתיל, םתלמידי ניבחירות הורים באמצעות איסור על מיו
מציאות מפרידה  לבין החשש מקיבוע ,התאמותבאמצעות  לאפשר לחרדים לממש את זכותם לחינוך

 . ומפלה
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Abstract 

This study examines the ways by which the constitutional freedom of education is penetrating 

into Antwerp's Haredi schools. It traces the factors that shape the educational freedom in the 

daily lives of the Haredi schools and portrays them within the field of education policy. The 

research findings show that the right to educational freedom is modified within the 

"cogwheels" of education policy. While  education laws regulate the establishment of fully-

funded private religious schools and provide them with autonomy, in practice, the educational 

freedom does not make its way to the classrooms due to impediments posed by the agents 

charged with implementing the policy, the background rules in which the policy operate, and 

the cultural norms of the Haredi community.  

The final section of the study aims to translate its findings into insights that may be relevant 

for education policy in Israel. These insights address the role of the supervising agents, the 

use of conditional funding to encourage secular studies, the enabling of real parental choice 

by prohibiting selective admission policies, and the need to restrict the splitting of schools. 

They also address the aspiration of achieving a balance between the desire to realize the right 

to education of Haredi students through the application of various adjustments, and the 

concern of perpetuating segregation and discriminative practices.   
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 מבוא

-יהודי ספר ארחה אותי מורה חרדית בביתשבבלגיה אנטוורפן בי ביקורבאחד הימים הראשונים ל

השיחות המקדימות עמה לא הכינו אותי לתמונה שנגלתה לעיני כשפתחתי . בו היא מלמדת חרדי

 בטור מוקפדו צנוע בלבושת וצועדבנות חסידיות ת קבוצלראות הופתעתי  – את דלת בית הספר

ספר ב עיינתי, כשישבנו בכיתה, לאחר מכן. לבושה בסגנון שאינו חרדי, יהודייה-לאמורה  בעקבות

 ,ספרב. זכויות האדםלות געונהלאומיות -ביןת אמנֹועל הבנות החרדיות לומדות ממנו ' לכיתה ה

במדבקות  החרדיתתרבות ערכי האינם מותאמים לש יםאיורה סתרוהו ,פלמיתשפה הכתב בשנ

באחד מהם הראו לי בגאווה . בחלק מבתי הספר החרדיים לבניםגם  מצאתידומה תמונה . לבנות

: סיסמתה אשר, תובחירות דמוקרטיתלמידים הנבחרת במועצת  – "רלמנטּפ-קינדר"תמונת האת 

 . "ך חשובה לנותדע"

סייעו לי להבין היומיומית של בתי הספר החרדיים באנטוורפן  פיסות אלה מהמציאות

ות שבמציאעל כך  הן מעידות. המסדירה אותםגלגלי השיניים של מדיניות החינוך  כיצד פועלים

גם בתחום החינוך , מת קהילות חרדיות מוכנות לערוך ויתוריםמסוי ופוליטית כלכלית, משפטית

מתכתבות עם הן ממחישות כיצד נורמות תרבותיות . העומד בראש סדר העדיפות התרבותי שלהן

המסע הארוך בתוך גלגלי השיניים של מדיניות . משתנההלמציאות  סתגלותהסדרים משפטיים ומ

עיקרון חוקתי של חופש חינוכי מחלחל אל בתי  אשר בוחן כיצד, עומד בליבו של מחקר זההחינוך 

אחת מבקשים ללמוד על ה םזה עשוי לעניין לא רק חוקרימסע . הספר החרדיים באנטוורפן

אלא גם מעצבי מדיניות , שמערכת החינוך שלה טרם נחקרה, הגדולות בעולם החרדיות הילותהק

, בין חוקשחינוך העוסקים בפערים  חוקרי משפט ומדיניותו נוך החרדיהמתחבטים בהסדרת החי

  . מדיניות ופרקטיקה

 

 גלגלי השיניים של מדיניות החינוך

בפוליטיקה , בזירה הגלובלית ,בין היתר, הפועלים רבים סוכניםמדיניות החינוך פועלים  בשדה

בארגונים , בתאגידים, בארגוני המורים, בבתי המשפט, במשרד החינוך, הארצית והמקומית

 ףמשתת סוכנים אלהחלק גדול מ. ובבתי הספר הורים ועדיב ,בקהילות מסוגים שונים, חברתיים

 בתישל פסיקות , תקנות ,חוקים, חוקות, יותלאומ-ביןאמנות  כולליםה כללים משפטייםביצירת 

סוכנים אחרים . ת ספרייםים בותקנוני הסכמי עבודה קיבוציים, ל"חוזרי מנכ, נהלים, משפט

גורם  ,במדיניות החינוךהמעורבים  סוכניםריבוי ה. בשטח מפרשים את הכללים ומיישמים אותם

חוקרי משפט וחברה מתארים . לעתים למאבקי שליטה בין כוחות המושכים לכיוונים סותרים

על  מודלעעשויים  ,יישומםבפירושם וב ,כללים משפטייםים חלק בניסוח נוטלה סוכניםכיצד 

 ,García-Villegas)של הכללים היקפם לו םאת המילה האחרונה בנוגע למשמעות ומרל םזכות

2006; Tamanaha, 2008; Talesh, 2009 .) פוליטיקה בין ל ךחינו בין מדיניות ההדוקהקשר

(Bowls & Gintis, 1976; Apple, 1990; Beyer & Apple, 1998; Giroux, 2001 ) מחריף את

 .משפטייםכללים יישומם של  דרכיומשפיע באופן משמעותי על השליטה על המשפט  יקמאב

 .גם ללא מאבקים פוליטיים שונים עלולים להיווצר קונפליקטים בין נרטיבים משפטיים 

אותם רואה  ,משפטייםהכללים את הים ומיישמים מפרש, יםמנסחאשר  הסוכניםן כל אחד מ
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תלויה באנשים  היענות למשפטה" :Barzilai (2117) צייןכפי ש. חייו סיוןינמו ועול-השקפת אורל

 ןזה באשר לציפיות אותנבדלים זה מ  ו, בצורה שונה ספרים את המשפטשמ, שונות זהויותבעלי 

את מפעילים מדיניות באופנים שאינם תואמים הסוכנים (. 404' עמ" )אמור המשפט למלא

 & Barnes: ראו)בהכרח מתוך כוונה להפר את הכללים  פועלים םאינ ,כללים המשפטייםה

Burke, 2006; Barnes & Burke, 2012 .)למשל ,כך ,Spillane  בחנו אשר  ,(2112)ואחרים

משום שהסוכנים המיישמים דחו ארע לא  מןיישוהכישלון במצאו כי  ,לימודים רפורמות בתכניות

 . צורות שונותבאלה ו רעיונות פירשהם אלא משום ש ,רפורמותהו תתושה םעליהשאת הרעיונות 

נורמות משפטיות  דרכן שלים בעומדתובנות אלו מחדדות את האתגרים הסבוכים ה

תלויה  בהםחינוך מתארים את האופנים מדיניות  חוקרי. מדיניות החינוךהמסדירות את 

, ואחרים Spillane) האמונים על יישומה סוכניםסיון של היבמומחיות ובנ, ברעיונותהמדיניות 

2112 ;Levinson 2112, ואחרים ;Maguire 2102, ואחרים .)Levinson  תארים מ( 2112)ואחרים

, המדיניות באופן יצירתיהסוכנים מפרשים את במסגרתו  (appropriation) ניכוסתהליך של 

פלא אפוא לא יי. המדיניות מתעצבת ונעההשונים בהם ים צמתב נהלבתהליך של משא ומתן שמת

וחברה עשויים משפט חוקרי . בדרכם אל בתי הספרשינויים רבים כי הכללים המשפטיים עוברים 

 ;Pound, 1910" )המשפט בפעולה"לבין " המשפט בספרים"פערים בין אלה שינויים ב ותראל

Garth & Sarat, 1998; Huising & Silbey, 2011).  מדיניות "בין  מבחינים ךחינוחוקרי מדיניות

 communities of)נוצרת בתוך קהילות של פרקטיקה אשר " פורמלית-אמדיניות "בין ל" פורמלית

practice ) Levinson)התפזרות"תהליך של ממשיגים ישנם חוקרים ה, בנוסף .(2112, ואחרים" 

יפים . (2102 ,ואחרים Maguire) בדרכה אל בתי הספר עוברתשמדיניות החינוך " מוטציה"או 

אלפי שתונהג בעל מדיניות  מכריזיםהפוליטיקאים  לפיהם, Heimans (2102)לעניין זה דבריו של 

 .ותלמידי 21עבור את המדיניות מחדש  בצעעשוי למורה כל אך , ספר בתי

עלולים לבין יישומם  הספר יתפעילות בהכללים המשפטיים המסדירים את פערים בין 

יכולת לעצב הנחיות ברורות  עדריאו בשל ה, החינוךחוקי של  בהירותחוסר  תחממ יווצרלה

  Spillane: ראו) בשטחהסוכנים המיישמים את הכללים ן המצופה מלהתנהגות  בנוגעועקביות 

ואחרים  Ball. להיווצר גם כשלשון החוק ברורה עשוייםפערים כאלה , ם זאתע. (2112, ואחרים

 here is a fine balance between[t]"טענו כי , רפורמות חינוכיות בבריטניהחקרו ש ,(2100)

making policy palatable and making it happen( "020' עמ .) גםCohen and Hill (2110) ,

כי הראו , קליפורניהבסיונות לשפר את הוראת המתמטיקה בבתי הספר הציבוריים ישבדקו נ

בהדרגה הרפורמות  ושחקנ, טיצבו את הרפורמות באופן קוהרניקובעי המדיניות עשלמרות 

 .ארגוני המורים ובתי הספר, המחוז דרך חלחלוכש

את המפעילה שיניים  גלגלימערכת לדומה תהליך המורכב של יישום המדיניות ה

גלגל מים יוצאכללים המשפטיים ה. מרגע עיצובה ועד ליישומה בשטח המדיניות החינוכית

 עברל, שינוע הכללים כלפי מטהמשפיע על המדיניות מפעיל את שאך כל סוכן , ןהשיניים הראשו

המשפט  מיישמים את,  "legal subject"מכנה Fournierאשר , הסוכנים אל. בתי הספרהכיתות ב

 תחשוב לבחון א ,לפיכך. (072 :2102)אישיות -יןב יחסים מערכותפרשנות יצירתית ובאמצעות 
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. בשטח הכלליםמיישמים את הבין הכללים המשפטיים לבין גלגלי השיניים שמערכות הקשרים 

מנוכס ומעוצב החינוך התנאים בהם משפט החינוך והזירות הפלורליות בתוכן פועל משפט  תחקיר

 ,Rubin; 2112, ואחרים  Levinson: ראו)מתוכננות -בלתימדיניות השפעות להסביר  העשוי

הללו השפעות הצרים את ויאשר ם יהכוחות הפוליטילזיהוי גם חקירה כזו עשויה לתרום (. 2012

 נסיבות בהןאת היש בה כדי לחשוף , כמו כן .(Barzilai, 2008)המחזקים אותן  המנגנוניםאת ו

 .והופכות את הנרטיב המשפטי לשולי וחסר השפעה מערכות חינוכיות מתנהלות לצד המשפט

שר אמלאכה מאתגרת כהוא מדיניות החינוך השונות של  ותיים בזירמיפוי גלגלי השינ

 דתיות-האולטרקהילות ל המשתייכים בתי ספרממוקמים  הגלגליםבשרשרת  ותהאחרונ ותחוליב

תרבותיות וחברתיות , מעלה סוגיות משפטיות השל בתי ספר אלסדרתם ה .במדינות ליברליות

ונות להשגת איזון ראוי בין זכויות וטובת שיות גישות תיאורט מחקר הוצעוספרות הב. סבוכות

 ותמתמקדגישות החלק מ. אינטרסים חברתייםהקהילה הדתית וסמכות , זכויות הוריהם, יםהילד

 ;Stolzenberg, 1993; Callan, 1997; Guttmann, 1999; Macedo, 2000) במדיניות החינוכית

Reich, 2002; Appiah, 2003; Macedo, 2007; MackMullen, 2007; Cohen-Eliya, 2007), 

 ,Rawls, 1993; Barry) רחב יותר הקשרחלק מכחינוכית המדיניות ה מנתחות אתאחרות שבעוד 

2001; Kymlicka, 1995; Galston, 2002; Kukathas, 1992; Levy, 2000; Mautner, 2008). 

 דתיות-אולטרהקהילות המשתייכים לת הסדרתם של בתי ספר יבסוגיהעוסקים  יםהמחקררוב 

. משפטייםהכללים הבוחנת כיצד ראוי לעצב את תוכנם של אשר  ,נורמטיביתראייה -זווית צואימ

 ,הכללים המשפטייםחן את השפעתם בפועל של שייבמשפטי -קיים חסר במחקר אמפירי סוציו

המדיניות  מפורשים ומיושמים על ידי סוכנים שונים בזירות הפלורליות של, מעוצבים אשר

  .החינוכית

 

 מערך המחקר

בתי אל מחלחל  ,המעוגן בחוקה הבלגית ,עיקרון חוקתי של חופש חינוכי כיצד חןבומחקר זה 

מעצבים ה משפטייםהחברתיים וה מתחקה אחר הגורמיםהוא . בלגיה ,ם באנטוורפןיהספר החרדי

ומאפיין אותם בתוך שדה המדיניות  יום של בתי הספר החרדיים-בחיי היוםחינוכי פש האת החו

תובנות רלוונטיות מממצאיו לעיצוב מדיניות להפיק המחקר  מבקש, חלקו האחרוןב. החינוכית

 .החינוך בישראל

מערכות , ראשית .סיבותנבעה ממספר באנטוורפן להתמקד בקהילה החרדית בחירתי 

ארצות ב, בישראל קיימותחינוך החרדי בבלגיה שונות מאלו הבהיחסים בין משפט לבין חברה 

מערך פיקוח אפקטיבי על בתי אין אך  ,ליבה החוק מחייב לימודי ,במדינות אלה. אנגליהבהברית ו

ן מות חדשות תובנות תיאורטי הפיקלשוני זה מאפשר (. 2102, חזן-פרי: ראו)החרדיים ספר ה

, גונן)החינוך החרדי בתפוצות נערך בארצות הברית על רוב המחקר האמפירי , שנית. בלגיההמודל 

2111 ;Heilman, 2006; Finkelman, 2009; Krakowski, 2008; Zehavi, 2009 )ה יאו באנגל

ידע על להמחקר הנוכחי תורם , תרומה התיאורטיתבנוסף ל, לפיכך(. Bradney, 2009; 2112, גונן)

אורבך -יוזגוף, כהנר: ראולנתונים )מערכת החינוך באחת הקהילות החרדיות הגדולות בעולם 
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ת היחסים בין משפט לחברה ומערכהבנת , כפי שאפרט בדיון ההשוואתי, שלישית(. 2102, וסופר

 .בישראלהחינוך ב מדיניות וצילעתובנות לתרום ה בחינוך החרדי בבלגיה עשוי

במטרה לנתח את מערכות היחסים  ,שדהמשפטי עם עבודת  מחקר שילבה שיטת המחקר

יחסית -נתה בספרות גישה דיאלקטיתגישה זו כּו. בין גלגלי השיניים של מדיניות החינוך

(dialectical relational approach), בוחנת כיצד מרכיבים שונים במדיניות ובפרקטיקה ה

  (.Heimans, 2012)זה את זה מכוננים זה את זה ומשנים , זה על זהמשפיעים 

דר של הס   תווךאחד מעמודי השהוא , החופש החינוכיעקרון עומד מחקר הבסיס ב

עקרון החופש  .(De Groof, 2002; Deridder, 2012) הבלגיבהציבורי והפוליטי , המשפטי

חופש הדעה  ,חופש העיתונות, חופש האסיפהובהן  ,קשור באופן הדוק לחירויות אחרותהחינוכי 

עקרון המעגן את , (0277)לחוקה הבלגית  /2סעיף (. De Groof, 2002)וחופש הביטוי והמצפון 

ציע להורים בחירה תכי הקהילה , (1§)כי החינוך יינתן חינם , קובע בין היתר ,החופש החינוכי

י על כי לכל התלמידים זכות לחינוך דתי או מוסר ,(1§)את החינוך שאינו דתי  ןארגתבחינם ו

של  ומקור(. 5§)יוסדרו בחוק  ,ההכרה בבתי ספר וסבסודם, וכי ארגון החינוך( 3§)חשבון הקהילה 

יושבו  בו, 0227משנת ( School Pact" )בתי הספר הסכם"הוא ב עקרון החופש החינוכי

 & De Groof, 2002; Loobuyck)בדבר עצמאות ומימון החינוך הקתולי  קונפליקטים פוליטיים

Franken, 2011 .)בתי הספר הסכם"שולבו עקרונות , בלגיה למדינה פדרלית הפכהשמ  , 0277-ב "

  .(Loobuyck & Franken, 2011)בחוקה 

בחוקי לידי ביטוי בא חן כיצד עקרון החופש החינוכי ומחקר בחלקו המשפטי של ה

שנותחו  הפלמית בשפה דין פסקיעל חקיקה והוא מסתמך על . ובפסיקת בתי המשפט 1החינוך

החינוך ומשרד  OECD-חות ומחקרים שפורסמו באנגלית על ידי ה"דועל , מקומי דין עורךבסיוע 

  .הכללים המשפטיים תשתרמה להבנ אקדמיתמשפטית ספרות כן על ו ,הפלמי

עם מנהלים ומורים  ,למחצה-ראיונות מובנים 22כלל ו 2102נערך בסתיו מחקר השדה 

 00-ואב אחד )הורים , (שני גברים ושש נשים העובדים בארבעה בתי ספר שונים)בחינוך החרדי 

חוק את  לאחרונהונשים צעירות שסיימו ( מהות שילדיהם לומדים בשמונה בתי ספר שוניםיא

ית או הראיונות נערכו בעבר(. שלוש נשים שלמדו בשני בתי ספר שונים)ספר ה בבתילימודיהן 

 . בארבעה בתי ספר בנוסף סיירתי. לפי העדפת המרואיינים ,אנגליתב

העסקת , יםהלימוד תכנית, ומימונם ספרה בתיהקמת : המחקר חולק לארבע קטגוריות

בכל חלק אנתח . עליהן התבסס המחקרשקטגוריות פי העל יחולק הדיון . מורים ומיון תלמידים

של  יםגלגלי השיניים השונ תנועתמושפעת מאשר , את הכללים המשפטיים ואת השפעתם בשטח

 . מדיניות החינוך

יוקדשו  ,בהמשך. אנטוורפןבמאמר יציג רקע סוציולוגי על הקהילה החרדית בהבא  החלק

ק פרה. בהתאם לקטגוריות שהוצגו לעיל ,להצגת ממצאי המחקר ולדיון בהםארבעה פרקים 

על בסיס , מדיניות החינוך בישראלעיצוב לזה ממחקר שניתן להפיק תובנות האחרון יוקדש ל

                                                           
1
מערכת האזורית והמערכת ה, פדרליתהמערכת ה –מדיניות המעצבות כולל שלוש מערכות  הבלגישל המבנה הפדרלי  
. הקהילתיתעם המערכת המערכת האזורית את אחד להחליט , אנטוורפןאשר בו נמצאת  ,יהיפלנדרחבל . קהילתיתה

 .(UNESCO, 2012)שייכת ברובה למערכת הקהילתית , בתי הספר באנטוורפןפעילות מסדירה את החקיקת החינוך 
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-Perry; 2102, חזן-פרי: ראו בפרט)י הקודמים שעסקו בהסדרת החינוך החרדי בישראל ימחקר

Hazan, 2015; Perry-Hazan & Pearlstein, work in progress).  

 

 עם תבלינים מערביים "טלעשט  ": הקהילה החרדית באנטוורפן

רשת של אנטוורפן לשקם עצמה ולפתח בהקהילה היהודית הצליחה יה ילאחר מלחמת העולם השנ

השנים  תבמרוצ. (Vanden-Daelen, 2005, 2008) דת וחינוך, רווחהומוסדות  חיים חברתיים

" שומרי הדת"מודרנית המכונה -תאורתודוכסיקהילה הה: שתי קהילותהקהילה להתפצלה 

הקהילה החרדית (. Vanden-Daelen, 2005) "מחזיקי הדת" המכונה חרדיתקהילה הוה

 ,Vanden-Daelen ;2102, אורבך וסופר-יוזגוף, כהנר)חסידויות שונות ממורכבת באנטוורפן 

 "כללי" כי זרםהמרואיינים הסבירו . "כללי" ועצמ החרדי המכנזרם ספרדים ומ-מחרדים, (2005

משום שרוב הגברים " ליטאי"ו מכונה אינ ואאך ה ,ליטאי בישראל-זה דומה לזרם החרדי

 .המשויכים לזרם זה אינם מקדישים את חייהם ללימוד תורה בכולל ועובדים למחייתם

-יוזגוף, כהנר) הגדולות בעולםהקהילות החרדיות אנטוורפן היא אחת בהקהילה החרדית 

ציפיתי , אנטוורפן ם שלחרדיהנכנסתי לראשונה לרובע בו מתגוררים רוב שכ. (2102, אורבך וסופר

הרובע . גיליתי מציאות שונה למדיאך  ,(.Ghiuzeli, n.d)" טל האחרון באירופהעשט"לראות את ה

קצר מרחק הליכה , אנטוורפןשל  מרכזיתהרכבת התחנת סמוך לנמצא ( Jewish District)היהודי 

 תמאפשר האינ ותו של הרובעמרכזי. סואן מסחרייוקרה ורחוב  מלונות, ותרותיימאטרקציות תי

 אכן שומר על ארומה יהודיתהרובע . העירונית מנותקת מסביבתה התרבותיתמובלעת יצור לו ל

, הנשמעת מפי רבים של השפה היידיש ניגונה, ברחובהעובר פוסק של חרדים -זרם הבלתיהות בזכ

ים תבלינים מערבי ים גםלבתמש ארומה זוב אך, הכנסת יתהחנויות היהודיות המסורתיות וב

העיר  בצפוןש לפרוורים לעבור רדיותח קהילות החלו, המחירים באזור עליית עם .בולטים

 .רובע היהודימקומם בבנותרו אך בתי הספר  ,(2102, אורבך וסופר-יוזגוף, כהנר)ובדרומה 

כמעט כל המרואיינים במחקר הזכירו בדבריהם את האתוס הקהילתי המיוחד של חרדי 

קשר הדוק  נשמרציינו כי המרואיינים . התרבותי והפוליטי, ם המרחבימהקשור במיקו, אנטוורפן

. הכללית יהודיות שאינן חרדיות והקהילה הפלמיתהקהילות ה, חרדיות השונותהקבוצות הבין 

באנטוורפן "אחרת סיפרה כי . אחת המרואיינות אמרה, "ם הלב פתוחבאנטוורפן הקהילה ע"

זה ידוע בכל . עושים שמחות ואחד הולך לשני. אחד מכבד את השני. חיים בשלום כל סוגי האנשים

  :לישראלהמצב את  השוומרואיינים אחרים  ".מקום

 ,פה חיים יחד עם הגויים ואיך שלא יהיה. narrow mindedבארץ יותר 

 .בהתנהגות, בתלבושת, מושפעים בשפההיהודים 

 .קבר-לא סגורים בגטו כמו בבני. ל"אנחנו גרים בחו

ואנחנו חיים  ,גורו זלעב, טמראקיצונים של ס –אצלנו יש כל קבוצה שיש בארץ 

 .יחד

ים שמסתכלים על ישנם אנשים שמסתכלים על העולם מבחוץ וישנם אנש

 .העולם מבפנים
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 ,בין היתר ,אנטוורפן נובעשל יהודי אחד המרואיינים הבהיר כי האתוס הקהילתי המיוחד 

אנחנו מצביעים . אין פוליטיקה ,אולי בגלל שאין לנו כאן מפלגה: "מפלורליזם בהשקפות פוליטיות

המפלגות לא . ד פלורליסטי בהשקפה הפוליטיתוציבור מא. מימין ועד שמאל –לכל המפלגות 

ציין , שנולד בישראל, מרואיין אחר ."נותכל המפלגות באות לעשות שתדל. הקהילה שייכות לחיי

מכבדים אותנו ואנחנו  םהפלמי. כאן יש כבוד הדדי. קומבינות –ל פוליטיקה ובארץ הכ"כי 

 ,כך .שונים הוזכר בראיונות בהקשריםהפלמיות החינוך רשויות שיתוף הפעולה עם ". אותם

הקשור לבית ]כשביקשתי מפוליטיקאי פלמי סיוע בעניין מסוים " :המרואייניםאחד סיפר , למשל

 :מרואייןאותו עוד ציין ". הודיע לי שהעניין סודרכדי לחג פלמי ב יהוא התקשר אלי[ הספר

אני מרגיש שיש  ,כשאני מגיע לבריסל ונכנס לחדר בו יושבים בכירים במשרד החינוך הפלמי"

פעמיים אם  בארץ אני אחשוב. 'דוס'אני לא חושש איך הם מסתכלים על ה. לאדם החרדי ספקטיר

קשרים קרובים גם עם קהילות חרדיות שומרים על החרדים באנטוורפן ". כנס לחדר כזהילה

אנגליה ב, ארצות הבריתב, אשר גדלו והתחנכו בישראלרבים חרדים בעיר פגשתי  .בעולםאחרות 

 צלדינות אחרות ובאו לבקר אמתגוררים במ אשר אנטוורפןשנולדו בים כמו גם חרד, קנדהבאו 

 .םיהתומשפח

טחון יבלהם סיפקה ש ,ת היהלומיםיבתעשיאנטוורפן של רוב החרדים שנים רבות עבדו 

 ;Harris, 2009)שפה הפלמית בלשלוט היטב או  אקדמיתהשכלה אותם לרכוש לא חייבה ו כלכלי

Liphshiz, 2013) .למזרח הרחוקיוצאו עבודות רבות בתעשיית היהלומים השנים  במרוצת ,

 ,Wiedemann, 2006; Harris, 2009; Liphshiz) חשובהכנסה  ויהודי אנטוורפן איבדו מקור

קת המובלעת ישחגרמו להחלטות של סיבהראיונות כו בכמה הוזכרתהליכים אלה .  (2013

גם את העמדות המסורתיות כלפי תעסוקת  שינוו לימודים גבוהיםו חול קידמו לימודי ,החרדית

  .(Longman, 2008 :ראו) נשים

 World Jewish) באנטוורפן לומדים במערכת החינוך היהודית רוב הילדים היהודים

Congress, n.d.).  משרת  אחדה – םישני בתי ספר שאינם חרדימערכת החינוך היהודית כוללת

בתי שאר . חילוניםהמסורתיים והיהודים ה אתמודרנית והשני -הקהילה האורתודוכסית את

בית " –בתי הספר לבנות ארבעת . וחמישה לבניםארבעה מהם מיועדים לבנות  .םיהספר הם חרדי

 –  "בית יעקב"ו "בית חינוך", זלעשל חסידות ב "בנות ירושלים", טמראשל חסידות ס "רחל

 –ארבעה מחמשת בתי הספר לבנים . יסודי-על ספר ביתויסודי  ספר בית, ילדים כוללים גן

הבוגרים של . יסודי בלבד ספר ביתו ילדים גן כוללים – "ניץ'ויז"ו "אנטוורפן", "זלעב", "טמראס"

 ייסוד" – בית הספר היסודי החמישי לבנים .קטנותישיבות לים גיעמאלה ספר י בת הארבע

רוב . "טל התורה"בשם  תיכוניתביניים וישיבה  חטיבת, יסודי ספר בית, ילדים גןכולל  – "התורה

שסיימו את חטיבת הביניים  הקטנה ואלישיבה את לימודיהם בשסיימו  האל – הבנים החרדים

שיבה קרובה לאנטוורפן בין לימודים בי 00בהגיעם לגיל  בוחרים – "יסודי התורה" ספר ביתשל 

מסיימים את ה 00-כשליש מבני ה. אנגליהארצות הברית או , בישראל ותישיבלימודים בלבין 

דיפלומה להם  הקענישמ "טל התורה" עוברים לישיבה התיכונית ,"התורה ייסוד"לימודיהם ב

באנטוורפן ישנו גם בית ספר חרדי לתלמידים בעלי צרכים . קבל ללימודים גבוהיםלהתהמאפשרת 

 .שהסדרתו לא נבחנה במחקר זה ,מיוחדים
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 הקמת בתי ספר ומימונם": הקוויםבין  לכתל"

חינוך פרטיים  הקהילה הפלמית מסבסדת מוסדות, החינוכיהחופש עקרון כדי להבטיח את 

חופש . (De Groof, 2002) הפילוסופי והחינוכי, ייחודית בתחום הדתיהשקפת עולם המבטאים 

ים זוכבתי ספר פרטיים ה. (Deridder, 2012)זכות לסבסוד בההורים נתפס כשזור הבחירה של 

במערכת חינוך מוסדות סוגים נוספים של . "חופשיים-מסובסדים" ספר בתי מוגדרים ,סבסודב

המאורגנים על ידי רשויות  ,"רשמיים-מסובסדים"החינוך הפלמית הם בתי ספר ציבוריים 

המאורגנים על ידי הקהילה הפלמית  ,"קהילתיים"ציבוריים  ספר בתיו ,מקומיות ופרובינציות

(Flemish Ministry of Education and Training, 2010) . 

זכאים בתי ספר שאינם ציבוריים  ,0227שנת מ( School Pact)" הסכם בתי הספר"לפי 

ספר בתי הן בתי ספר ציבוריים והן  2117מאז  ,אולם. בית חלקית בלבדלתמיכה תקצי

. (Loobuyck & Franken, 2011)מתוקצבים לפי אותם קריטריונים  חופשיים-מסובסדים

לומדים  תפלמיחינוך המערכת הרוב התלמידים בתקציבית זו היא אחת הסיבות לכך שמדיניות 

 Flemish Authorities, Education and)ולא בחינוך הציבורי  חופשיים-מסובסדיםספר בבתי 

Training Policy Area, 2011) .מבוססים על כמה מאפיינים  ספרה בתי הקריטריונים לתקצוב

 Decree on Elementary)ם תכלכלי של משפח-החברתי המצבו ובהם שפת האם של הילדים

Education, 1997, Art. 78ff; Codification on Secondary Education, 2010, Art. 242ff) .

אמם  ששפתמשרתים תלמידים  הםמפני ש, יםיתי הספר החרדבמיטיבים עם  הקריטריונים אל

 .נמוךהוא כלכלי של משפחתם -מעמד החברתיהאינה פלמית ו

 Decree on Elementary) לימוד שכר אינם רשאים לגבות חופשיים-מסובסדיםבתי ספר 

Education, 1997, Art. 27; Codification on Secondary Education, 2010, Art. 35),  אך

 Decree on Elementary) המסובסדות על ידי משרד החינוך, נוגע רק לשעות החובהזה איסור 

Education, 1997, Art. 48; Codification on Secondary Education, 2010, Art. 3 §47, 

משלמים  ,חופשיים-מסובסדים ספר בתיל הםאת ילדי שולחיםההורים חרדים . (153-154 ,149

לימודי הדת , על פי רוב. דת בהן נלמדים לימודי ,שאינן מסובסדותלימוד  שעותעבור  נוספתעלות 

גם  בוגריםבגילאים ו 01:11עד  7:11-מ)המסובסדות לפני או אחרי שעות הלימוד  מתקיימים

ם לשלב לימודי ימודל זה מאפשר לבתי הספר החרדי. חגיםבובימי ראשון וכן , (00:11השעה  יאחר

בשעות שאינן  עיניהם שהם מעצבים כראותלימודים דתית  תכניתעם , בשעות המסובסדותחול 

חינוכיות  תכניותמופעלות בהם ו ותמרכז תרבותי בשבת הספר משמשים בתי, בנוסף. מסובסדות

 .ולנשיםלילדים 

ספר דתי פרטי במימון מלא נתמכת בית המעניקה חופש להקים מסגרת הנורמטיבית ה

הקטין השתמש בתקציב הציבורי על מנת לל םרשאיהמנהלים , למשל, כך. גמישהיישום  במדיניות

למידה קטנות לתלמידים  ליצור קבוצותאו , מורים נוספים בכיתהלהעסיק , את גודל הכיתות

 חרדיים חדשים ספר בתיבכל הנוגע להקמת גם מגלות גמישות הרשויות . בעלי צרכים מיוחדים

במקרה אחד פועל בית ספר חרדי תחת שם . שאינם עומדים בדרישות למספר תלמידים מינימלי

על ידי אותו מנהל ומעניקים  בתי הספר מנוהלים שני .מודרני-של בית ספר יהודי אורתודוכסי

 . של העיראחר בחלק  שוכןאך כל אחד מהם פועל באופן עצמאי ו ,זהה תעודה
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הכספים , בהמשךיפורט כפי ש. חופשי-מסובסדבמעמד ם בוחרים יתי הספר החרדילא כל ב

חופש החינוכי ה שלחלקים מהותיים את בתי הספר החרדיים לוותר על הציבוריים מחייבים 

 "עצמאיים" ספר בתיי המרואיינים בפכונו  ,לא לקבל סובסידיהשו בחרש ספר בתי. שלהם

(independent) . מספר . בחוקמאיים מוסדרים עצהחרדיים הספר הבתי לא היו  2102סתיו לעד

 ספר בתיפריבילגיה המאפשרת לקהילה החרדית לשמור על  אזה הו מעמדמרואיינים ציינו ש

 ,2102אז סתיו מתפתחויות המשפטיות שאירעו הה .של המדינההבוחנת עינה הרחק מאחדים 

 .של מאמר זה הבא וחלקיוזכרו ב

וא ה, ממעמד אחד למשנהוהמעבר של בתי הספר להלן מעידים על כך ש 2-0 םמיתרשי

. שונות גיל תושכבעבור  נהמעמד שולעצמם בחרו ששינו את מעמדם או  ספר בתימספר . דינמי

הסבירה את הסיבות , מספר ויתר על המימון לפני שניםאשר  ,"בית רחל" ספרה ביתה במור  

 : חופשי לעצמאי-ממסובסד בית הספר מעמדלהחלטה לשנות את 

. דוכי הם רוצים שנלמד דברים שאנחנו לא רוצים ללמ ,אנחנו לא מסובסדים

רצינו אבל לא  –פלמית ועוד , מתמטיקה –ל וגם בלעדיהם אנחנו לומדים הכ

. הכסף הוא הבוס. שיקבעו לנו היכן לבקר ומה לעשות, שהם יהיו הבוס שלנו

. אנחנו רוצים להיות מדויקים בכל דבר. הולכים בין הקווים... שאר בתי הספר

אנחנו מוותרים על סטנדרטים . אנחנו מצליחים כי אנחנו מסתפקים במועט

 .גבוהים של מחיה

שמר את גן הילדים במעמד " בית רחל" ספרה יתבמשליטת המדינה למרות הרתיעה העזה 

בעוד  ,קיבל החלטה הפוכה ובחר במעמד עצמאי לגן הילדים "ניץ'ויז" ספרה בית. חופשי-מסובסד

"( בובוב"לשעבר בית הספר " )אנטוורפן"בית הספר . חופשי-מסובסדבית הספר היסודי הוא ש

. הצליח לעמוד בסטנדרטים הנדרשיםלא כי אך ויתר על הסובסידיה , חופשי-היה במעמד מסובסד

נתקל לאחרונה בדרישות אך , יסודי-בית הספר העלעצמאותו של שמר על " בית חינוך"בית הספר 

 קבלעל מנת להפחית את שכר הלימוד ולאפשר לבנות ל חופשי-מסובסדהורים לעבור למעמד של 

המעברים הדינמיים בין הקטגוריות מעידים על כך שהן מאפשרות בחירה אמיתית . בגרות תעודת

שאינה מאפשרת לשקף תהליכים  בחירה דיכוטומיתזוהי , זאתעם . בין אפשרויות חינוכיות שונות

 .הדרגתיים של שינוי בהעדפות חינוכיות
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 (*-ששינו את מעמדם מסומנים ב ספר בתי)בתי ספר חרדיים לבנות באנטוורפן : 1תרשים 

  

7 – 12

13 – 18

             

          

2.5 – 6

              

      

           

           

       

        
     

     

         

       

         

 

 

(*-ששינו את מעמדם מסומנים ב ספר בתי)חרדיים לבנים באנטוורפן  ספר בתי: 2תרשים   

                          7 – 12

13 – 15

16 – 18

       

     

                        
                     

       

            

2.5 – 6                         
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 יםהלימוד תכניתהפיקוח על : קרני רנטגןעם 

חוקי החינוך של הקהילה הפלמית אינם מאלצים בתי ספר , החינוכיהחופש עקרון לאור 

יש להשיג בכל שלב שהחוק מתווה את היכולות . נותמוב   ליבה תכניותלאמץ חופשיים -מסובסדים

 The Decree on the)אוטונומיה ואחריות , תוכן, מיומנויות, ידע: לפי חמש קטגוריות ,חינוכי

Qualification Structure, 2009 .) את הנושאים החוצים את ו קובע את תחומי הלימודגם החוק

 Decree on Elementary Education, 1997, Art. 39-43ff; Codification on)תחומי הלימוד 

Secondary Education, 2010, Art. 153-157) . עזרי הוראה והדרכי , הלימוד תכניותלבנוגע

. (Flemish Ministry of Education and Training, 2010)לא קיימות דרישות רשמיות  ,הלימוד

אופן ול םהחוק מעניק לבתי הספר אוטונומיה בכל הנוגע לבחירת הכלים להערכת איכות, כמו כן

 ,Decree on the Quality of Education)חיצוניים השתתף במבחנים ביצועה ואינו מחייב אותם ל

2009, Art. 6; OECD, 2011) .רשאים באוניברסיטאות רוב מקצועות הלימוד ל, ה מזאתיתר

 Decree on the Restructuring of Higher) כניסה ללא מבחני להתקבל בוגרי מערכת החינוך

Education in Flanders, 2003, Art. 68.)  מכריע לדיפלומה הפנימית מדיניות זו מקנה משקל

 . יסודיים-שמעניקים בתי הספר העל

פועל ה( Inspectorate)גוף מפקח וקרים על ידי מב פשייםחו-מסובסדיםה ספרה בתי

אם בית מסמיך את המפקחים לבחון את עבודת הפיקוח מסדיר החוק ה. סמכות הממשל הפלמיב

 Decree on)מעריך את איכותו באופן שיטתי  הואואם מציבה תנאים שהחקיקה הספר עומד ב

the Quality of Education, 2009, Art. 38 §1) .עלאינו אחראי  גוף המפקחמדגיש כי ה החוק 

 .Art) יםיפילוסופדעת  ועל לימוד תחומיהוראה השיטות על  ,הספר בית של  "הפרויקט הפדגוגי"

אל ויתייחס שלא לצורך בתי הספר המכביד על טל נלה ילא יהפיקוח הכי גם מצהיר  החוק. (33

כאשר . (Art. 36) לכל הפחות, שניםעשר אחת ל מפוקח ספר ביתכל . (Art. 33)כולם באופן שווה 

רישיון בית הספר או חלק הפיקוח עשוי לפתוח בהליכים לביטול , חושף ליקוייםח ח הפיקו"דו

 .(Flemish Ministry of Education and Training, 2010)ממנו 

על ר ולשמ חופשיים-מסובסדים ספר תיבזו עוצבה כדי לאפשר ל נורמטיביתמסגרת 

כל עוד , בפועל. השיניים של המדיניות יגלגלבאולם החופש החינוכי משתנה  ,חודיתיזהותם הי

 מבוקרים אחת לשש שנים חופשיים-מסובסדיםחרדיים  ספר בתי, הביקורות לא מזהות ליקויים

-םהיו ותיש להן חלק משמעותי בעיצוב הפרקטיק, למרות שהביקורות אינן תכופות. בקירוב

הפיקוח " :ספר ביתמנהל בהקשר זה ציין  .חופשי-מסובסדשמעמדם חרדיים  ספר בתישל ת ויומי

כמו  – doorlichting –מסתכלים על בית הספר שקוף ... אפשר לטאטא מתחת לשטיח אי. רציני

לי הראה , בית ספראותו ב תירביקכש ."יש להם כאלה שאלות וחוש ריח לא נורמלי. מכונות רנטגן

. לביקורתתמיד מוכנה , הלימודים בתיקים מסודרים תכנית מאורגנתכיצד  אחראי מטעמו

 קלסריםה רודיסבית הספר בעשה לזהות שינוי שהמפקח הצליח  ביקורת האחרונהב, לדבריו

  .בארונות
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 חופשיים-מסובסדיםים יבתי ספר חרדמעדיפים , בדרישות הפיקוחעל מנת לעמוד 

. עצמםב תכניות הלימודיםקום לעצב את במ ,להשתמש בספרי הלימוד של החינוך הציבורי

-בלתיות כסנתפשתמונות מדבקות לבנות על הדבקת ב ,כלל בדרך, ות מסתכמותשההתאמות שנע

בין ים המבטיחים אוטונומיה חינוכית לאחת המורות סיכמה את יחסי הגומלין בין החוק. ראויות

צריכים לדעת יש חוק שקובע מה הילדים " :חופשיים-מסובסדיםהלות בתי הספר החרדיים פעי

 21%  – םיאבל אם קונים את הספרים הפלמי. יש אוטונומיה איך להגיע לשם. כשהם מסיימים

 ".שתגיעי לשם

ם יחרדי ספר בתיאך , בחינות חיצוניותבים לקחת חלק בבתי ספר אינם מחויי

זכות  לצבור נקודות כדיבמטרה להעריך את עצמם ו משתתפים בבחינות חופשיים-מסובסדים

זה כרטיס טוב . אבל עושים את זה ,הבחינות לא חובה"כי  הוסבר לי. ההביקורת הבאלקראת 

זה מראה . אבל אני מעדיף בחינה חיצונית ,בחינה פנימית [ערוךל]אני יכול . בשביל האינספקציה

פוקה ובתוצאות בתבשנים האחרונות הפיקוח הפלמי מתמקד  ."איך אנחנו ביחס לאחרים

(OECD, 2011) .את ר לשפהממשלה משקיעה כספים בפיתוח מבחנים שיסייעו לבתי הספר  ,לכן

בתי הספר . (Flemish Ministry of Education and Training, 2010; OECD, 2011) איכותם

הערכה צורכי אך בפועל רובם משתמשים בהם ל, הבמבחנים אל לקחת חלקלבחור אם  רשאים

  . (OECD, 2011)הצגת הממצאים לפיקוח בעת ביקורת להשוואה עם שאר בתי הספר ול, עצמית

ים יחרדה ספרה בתיינוכי של החופש החבעיצוב יש כוח משמעותי פיקוח הפלמי ל, אם כן

של המפקחים  הפרקטיקה, אוטונומיהחוקי החינוך מאפשרים שבעוד . חופשיים-מסובסדיםה

-מסובסדיםם יקתולי ספר בתי. סובסדותשאינן מאת האוטונומיה ודוחקת אותה לשעות  המגביל

 על ידימיה הפדגוגית שלהם והאוטונ לשמור עלמצליחים וגג גדול -משתייכים לארגון חופשיים

 ספרה בתיל. (OECD, 2011)ארגון מסגרת התחו בישפהערכה  כליו לימוד בתכניותשימוש 

ולכן הם  עצב את האוטונומיה הפדגוגית שלהםמשאבים לדי אין  חופשיים-מסובסדיםהם יחרדיה

 .על הנחיות משרד החינוך הפלמימסתמכים 

 ,חופשי-מסובסדהמגבלות הכרוכות במעמד ינם מוכנים לקבל את אשם יחרדיבתי ספר 

להם להעניק אך גם לא מאפשר  ,שאינו מכפיף אותם לדרישות הפיקוחבוחרים במעמד עצמאי 

ים מתקיימחול  לימודי .קודש לימודי ים בעיקרבתי הספר העצמאיים לבנים מלמדב. דיפלומות

הורים . איכותם על שמוראך נעשה מאמץ ל ,ורק בבתי הספר היסודיים רק שעתיים ביום

לתעסוקה  הזכירו את חשיבותם של לימודי החול ,שילדיהם מתחנכים בבתי ספר עצמאיים

 ים מגוון רחב של לימודיעבתי הספר העצמאיים לבנות מצי, לעומת זאת. םהיהעתידית של ילד

מבוססים על , ותאחרם במדינות ימאפיינים את בתי הספר החרדיה, ההבדלים מגדריים אל .חול

על כן ו( א, כ, מסכת סוטה" )כאילו לימדה תפלות ,כל המלמד בתו תורה" המאמר התלמודי

לא קיימת  באנטוורפן(. Almog & Perry-Hazan, 2011)הבית  משקב החרדיות תפקיד הנשים

אך , הגברים לומדים ואינם עובדים למחייתםרוב בה ( 0220, פרידמן: ראו" )חברת לומדים"אמנם 

החינוך החרדי באנטוורפן מהגרים לישראל או למדינות אחרות  ם שלבוגריהבוגרות ון הרבים מ

  .משפחה יםהקללמוד בישיבות או כדי ל
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, כמה שנים בכולללאחר נישואיהם לרוב ים באנטוורפן לומד יםהנשארצעירים חרדים 

 טונותהשלחשבון מקצוע על -תרבים מהם רוכשים תעוד. שוק העבודהל יםולאחר מכן פונ

שערי ' לש תיבותהראשי  – SPTשהם מכנים עודיות יי תכניותהם לומדים ב ,כךלשם . יםהפלמי

לומד שנתיים  –מי שנשוי ": מסגרת זו פועלת דאחד המרואיינים הסביר כיצ. "פרנסה טובה

יש מסגרות חרדיות . מקצוע לומד – מי שלא. ן נשארמי שמצוי. מבחנים אחרי שנתיים יש. בכולל

זה מה שצריך להיות . ל חינםוהכ ,מחשבים, אינסטלציה, לומדים הנהלת חשבונות. מיוחדות

בל שהוענק מוג החופש החינוכי הבלתיהשפעתו של אזנות את ממומנות אלו מ תכניות". בישראל

הזכירו את העצמאיים ספר הם בבתי הורים לילדי מספראולם  ,העצמאיים םיהספר החרדי לבתי

לא . מורכב וקשהבלימודים אקסטרניים הוא תה גהדיפלומה והלינו על כך שתהליך השחשיבות 

כאשר הבנים " :מהות והוסיפהיאחת האציינה  ,"תהליךהעוברים את "הבנים החרדים ן רבים מ

השלמת . לימודי החול בשלב מאוחר יותרואינם מסוגלים להשלים את " הם יוצאים מזה ,בישיבה

שסיימו את לימודיהן בבתי ספר  קשה גם לבנות החרדיותבלימודים אקסטרניים  הדיפלומה

 .הרבה יותר רחבשהרקע שלהן בלימודי החול אף על פי , חרדיים עצמאיים

עם חקיקתו של חוק המסדיר את בתי  ,2102-מדיניות החינוך באנטוורפן השתנתה ב

קובע כי הם יהיו מחייב אותם לקחת חלק בבחינות חיצוניות ו, איים כחינוך ביתיהספר העצמ

עתירה שהגישו הורים חרדים כנגד החוק  (.Decree on Education XXIII, 2013)פיקוח ל נתונים

 The Constitutional Court of)על ידי בית המשפט החוקתי הבלגי  /210-החדש נדחתה ב

Belgium, 2014 .) עדיין מידע על אכיפת החוק ועל האופנים בהם ישפיע על המעברים אין

 .שעורכים בתי הספר בין המעמדות המשפטיים השונים

 

Teachers ההוראה יהעסקת צוות: מוריםו 

 The Decree on the Legal)חופשיים מוסדרת בחוק -מסובסדיםה ספרה בתיהעסקת מורים ב

Status of Certain Employees of Subsidized Education and Subsidized Pupil Guidance 

Centers, 1991). פרטי המנהל את בית הספר הגוף העם  יחסים חוזית יש מערכתמורים ל, בנוסף

 תםעובדים על בסיס התאמלהעסיק ולפטר ת מאפשר יחסים זו מערכת. הנהלת בית הספרעם או 

 .(Deridder, 2012)לאופי הדתי או הפדגוגי של בית הספר 

נתקלת  הוראה ילהעסיק צוותחופשיים -מסובסדיםשל בתי הספר החרדיים האוטונומיה ה

 The)הוראה  בתעודת וחזיקיחינוך קבועים  עובדישהדרישה  היא ןהאחת מ. אחדות במגבלות

Decree on the Legal Status of Certain Employees of Subsidized Education and 

Subsidized Pupil Guidance Centers, 1991, Art. 5, 19, 31.)2  כבדת ההשפעלדרישה זו 

 יהודיות ןרבות שאינ מורות עובדותלבנות  חופשיים-מסובסדיםבבתי הספר החרדיים ה .משקל

ה הורא תואר אקדמי ותעודת תרכיש. הוראה מחזיקות בתעודתמעטות נשים חרדיות משום ש

                                                           
2
 Ministry of)מים וילדרישה זו מספר חריגים שנועדו למורים שיש להם תעודות חלופיות או ניסיון רב בתחומים מס 

Education and Training, 2010) מראה שלא נעשה  חופשיים-מסובסדיםאולם המציאות בבתי הספר החרדיים ה
 .שימוש רב בחריגים אלה
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אילו ו ,מגדריתמבחינה מעורבת אקדמית בסביבה  ותאינטנסיבי יםלימודמספר שנות דורשת 

ם יבתי ספר חרדי. ילדים מגדלתובשלב זה של חייה  על פי רובהאישה החרדית נשואה 

נוכח  ,הוראה תעודתבלבנים רשאים להעסיק רבנים שאינם מחזיקים  חופשיים -מסובסדים

 הוראה תעודתללא מסוימים לימוד  תחומי קביעה היסטורית המתירה לכמרים ללמד

(Dobbelaere, 1979) .מורים שאינם יהודים מועסקים גם בשני בתי הספר המסובסדים, אולםו-

, לרבנות ווסמכשהלהעסיק רק מורים יהודים ניתן למרות שעלה כי  הראיונותן מ. חופשיים לבנים

 יםהוראה כדי לעמוד בסטנדרט מורים בעלי תעודותהעסיק לנדרשים בתי הספר בפועל הרי ש

  .מציב הפיקוחש

הוראה מוגבלת  צוותילהעסיק חופשיים -מסובסדיםהים יספר החרדבתי השל  האוטונומיה

אחר אין מורה כשרשאי להעסיק מורה רק  ספר בית. חוקים הנוגעים לקביעות בעבודהעל ידי גם 

בעלת תפקיד בכיר בבית . (Deridder, 2012)שיש לו זכות במשרה או מורה  ,בעדיפות גבוהה מעליו

 ,חופשי לבנות ציינה בהקשר זה כי כיום יש בבית הספר מעט מורות יהודיות-ספר חרדי מסובסד

קביעות זה . להן מקום לא בטוח שנוכל למצוא ,אם יבואו בשנה הבאה עשר מורות יהודיות"אך 

 ."עשרות שנים

 קבוצתהיא האחת . שתי קבוצות מוריםחופשיים -מסובסדיםם יחרדי ספר בתיבנוצרות כך 

מורים קבוצת ה היא השנייהו – אינם יהודים רובםש – המלמדים בשעות המסובסדותהמורים 

 (ימי ראשון וחגים, אחר הצהריים, המוקדמותשעות הבוקר )המלמדים בשעות שאינן מסובסדות 

" teachers"אינם יהודים המורים שכונו ת ראיונות שנערכו באנגליהן חלק מב. חרדים כולםש –

 ". מורים"כונו בעברית יהודים המורים הואילו 

, יםייהוד-והלאם יבין הצוותים היהודיהראיונות חשפו הבדלים מהותיים בשיתוף הפעולה 

הפעולה  שיתוףהיה ים אחדבמקרים  .םיהודי מורים שאינםהבגישת התלמידים והוריהם כלפי וכן 

אנחנו לא . שהמנהל פלמי issueזה לא "אחת המרואיינות ציינה כי  .ליוכמובן מא מוצלח ונתפס

מורה חרדית העובדת בשעות  ".פלמיות כל כך אדיבות לילדים ולנוההמורות  ...יודעים משהו אחר

ועובדת עמה כדי להתאים את " באה לקראתה"ציינה כי עמיתתה הפלמית  ,מסובסדות שאינן

, ציינה המורה, "מבינה את הצורך [היא"]. תכנית הלימודים לחגים היהודיים ולתרבות החרדית

בריאיון  ".לא תביא נסיכה עם לבוש פתוח[ היא]אוטומטית "ו" בדובוןעירום מחליפה ילד [ היא]"

כל המורים והדגיש כי  ,פעולה דומה תיאר המרואיין שיתוף חופשי-סובסדמחרדי  ספר בבית

בתשובה לאחת השאלות . אותה כיתה במשותףבמלמדים ף מורים אחד וא בחדר יויושבים יחד

הוא ". גם אני פלמי ?'פלמים'מה את מתכוונת בל  : "המרואיין העיר ,קה במורים הפלמיםסשע

ואינם מוכנים כיצד המורים שאינם יהודים נהנים מהמשמעת של התלמידים היהודים גם תיאר 

 :לעבוד במקומות אחרים

יש לי כאן מורה שהיה שנים ". תבואו לראות איך זה עובד"אני אומר לכולם 

לאחר כמה שנים . של גויים ספר ביתיסודי ועבר להיות מנהל  ספר ביתמורה ב

אפשר  יהודי אי ספר ביתשנים ב 21אחרי . הוא ביקש לעבוד שוב עם יהודים

 . ללמד במקום אחר



 .78-01: /21024210ה "תשע, 2כרך , ה החרדיתחקר החבר

66 
 

. בין צוותי ההוראה יחסים מתוחים ומורכבים הראיונותן עלו מ במקרים אחרים, אולם

מורה . יהודי-צוות הלאודי ליומי בין הצוות היה-םלא היה קשר יושבאחד מבתי הספר כמעט 

מהות ישלוש א". אבל אין ברירה ,אנחנו לא רוצות את המורות הפלמיות": אמרהחרדית 

 זלזליםמ התלוננו שהמורים החרדיםלבנים  חופשי-מסובסד ספר המתחנכים בביתלתלמידים 

ת היחסים והמנהלות טענה כי מערכ תאח. גם התלמידים מזלזלים בהם ןולכ יהודים-הלאבמורים 

כמה היא רוצה . זה תלוי בגויה": החרדית תרבותל תןבגיש ותתלוי ותיהודי-הלא ותעם המור

בית  יש כאלו שעדיין לא יודעות מה אנחנו עושות בשבת ולא מבינות למה לא לתת שיעורי. לדעת

מנהלת ציינה כי היא מנסה ". שמדברות יידיש ויש כאל(. '...זמן רבהיש ה. יש לכם חופש')בסוכות 

. לגויות אסור לבוא עם מכנסיים: "לפני העסקתןעוד יהודיות -הלאללמוד על גישתן של המורות 

לפי זה את . בית הספר מראיין ובוחר. חצי מהאנשים לא רוצים לעבוד כאן בגלל הדרישה הזו

ספר הזכירו אותו בית מהות לילדים ביא ."זה טוב שהן הולכות. אדם-ש את הבןיכולה להרגי

  .כמו חולצות ללא שרוולים וחצאיות קצרות, יהודיות-בעיות הנוגעות ללבוש המורות הלא

העסקת מורים שאינם חרדים בבתי ספר חרדיים בו ראהמרואיינים ן מחלק גדול 

עצמאיים חרדיים בתי ספר גם , למרות זאת. לגיטימיתשאינה חופשיים פרקטיקה -מסובסדים

בשעות המעטות  חול של לימודירמה גבוהה על מנת להבטיח  יםיהוד-לאים מעסיקים מור

מורים ספרו ילמדו שבבית עצמאי לבנים טען כי הוא מעדיף חרדי  מנהל בית ספר. המוקדשות לכך

-הלאהמורה כי ציינה חרדי עצמאי  ספר ביתבלילד  םא. לימודי החולאת  הוראה תעודתבעלי 

היא . חופשי-מסובסדחרדי  ספר ביתבהחרדים ורים המעולה ברמתו על של בנה  תלאנגלייהודי 

 ".כדי שיהיה לו בסיס טוב ,אנגלית היה לי חשוב"כי הוסיפה 

המגבלה המשמעותית  אהראיונות עלה כי הצורך להעסיק מורים רבים שאינם יהודים הון מ

אך , ציין אחד המרואיינים, "לואפשר לדבר על הכ". חופשי-מסובסדשל ביותר על הבחירה במעמד 

אם מורה יהודי מספר את . בשביל זה צריך מורים יהודים. השאלה היא איך אתה מסביר"

הובילה  על העסקת מורים יהודיםמגבלה ה". זה סיפור אחר ,בעיניים שלו ית האבולוציהיתיאור

השכלה  תכניותהמחסור ב .השכלת נשיםות כלפי הקהילות החסידין חלק מ לשינוי חברתי בגישת

הרחיק נשים חרדיות , גדולהצורך להקים משפחה בנוסף ל, גבוהה המותאמות לקהילה החרדית

בשנים האחרונות מצב זה משתנה . (Longman, 2008)השכלה גבוהה ל המוסדותן מ באנטוורפן

ציינה אחת המורות החרדיות , "בקרוב גם לנו יהיו מורות" .תמיכה רבניתהודות ל בהדרגה

הלומדות מספר הנשים החרדיות . חופשי-מסובסדחרדי בבית ספר  דת לימודי תמלמדה

כגון אחרות  תכניותגם ב לא רק במקצועות ההוראה אלא, ולך וגדלבאוניברסיטאות הפלמיות ה

תארים אלו נתפסים הראיונות עלה כי ן מ. תקשורת ריפוי בעיסוק או קלינאות, פסיכולוגיה

עבוד אתו על תחרדית תשב ליד גבר בכיתה או הסבירות שאישה קטנה  יותר וכי "נשיים"כ

מגיעות לכיתה כקבוצה הנשים החרדיות  ,ברוב המקריםעוד עלה מהראיונות כי . פרויקט

תארים במסגרות בקרב נשים חרדיות באנטוורפן היא רכישת מגמה בולטת נוספת . מאורגנת

לתואר שלוש הנשים החרדיות הצעירות שרואיינו במחקר ושני הורים שבנותיהן לומדות . מקוונות

 . רב סיפוקב וסיפרו על מגמות אל ראשון

 , להעסיק את הצוות הממומןחופשיים -מסובסדיםספר בתי ניתן ליחסי הגומלין בין החופש ש

המורכב של גלגלי  את המערךמחישים מ ,החוקים המגבילים חופש זה והנורמות הדתיותבין ל
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ביצירת  העקיף של החוקו תפקידאת גם ים מחישהם מ. המפעילים את המדיניותהשיניים 

הנשים . בוהה בקרב נשיםגרכישת השכלה עמדות החרדיות כלפי נויים חברתיים הדרגתיים בשי

 יניים שלשינוי בגלגלי השמספר שנים  תוךלחולל  עשויותלתעודת הוראה כיום ת ולומדהחרדיות ש

  . בכיתות החרדיותחינוכי החופש מדיניות החינוך ולהרחיב את ה

 

 לבתי הספר החרדיים קבלהה הליכי ?מי תוותר על נסיעה באופניים

(. Deridder, 2012)לבחור את תלמידיהם  חופשיים-מסובסדיםה ספרה בתי הורשו 2112עד שנת 

שסעיפיו עוגנו בחקיקה  (Decree on Equal Opportunities in Education) 2112משנת חוק 

שינה את המסגרת הנורמטיבית ועיגן , יסודיים-בתי הספר היסודיים והעלפעילות המסדירה את 

 Decree on Elementary) בחרו הוריהםשרשם לבית הספר יאת זכותם של תלמידים לה

Education, 1997, Art. 37bis.; Codification on Secondary Education, 2010, Art. 110/1) .

אם חרדית שנולדה (. Arbitragehof, 2003) 2112עתירה שהגיש אב חרדי נגד החוק נדחתה בשנת 

, לדבריה". ממשיכים באותו מקום מההתחלה ועד הסוף .יש שקט"ציינה כי באנטוורפן בישראל 

. בודקים בציציות"בהשוואה לישראל בה  ,מתקבל" מי שרוצה לקבל על עצמו את הכללים"

הליכי הקבלה מאפשרים ". תימנים, לא מקבלים ספרדים. ארבעה דורות אחורה-שלושהשואלים 

התנהגותם בלשלוט כך ו ,םבהלהורים לבחור את בית הספר ומונעים מבית הספר לבחור אפוא 

חופשיים קובעים תקנוני התנהגות -מסובסדיםספר חרדיים בתי , יחד עם זאת .חייהם-אורחותבו

גם ":באחד מבתי הספר נאמר לי. לשורותיהםדי לא יבקש להתקבל חר והמבטיחים כי מי שאינ

תהיה . הבת שלך היא לא הבעיה. צריך לאמץ את הכללים. הבת שלך יכולה להתקבל לבית הספר

 ".אבל בגלל הכללים זה לא יקרה .תגיע הנה יהודייה-לנו בעיה אם ילדה לא

החופש שמקנים הליכי הקבלה משפיע  ,כאשר בתי ספר משתייכים לחסידויות ספציפיות

ישלחו  זלעהורים המשתייכים לחסידות ב, למשל, כך. ועל ההורים המשתייכים לקהילות אל פחות

מעדיפים את הרמה הלימודית בבית הספר הם גם אם  ,"זלעב"העצמאי את בניהם לבית הספר 

טמר ישלחו את אסכך גם הורים המשתייכים לחסידות . חופשי-מסובסדמוסד  אשהו "ניץ'ויז"

תקבלנה דיפלומה בנותיהן שמעדיפים  םהגם אם  ,"בית רחל"בנותיהן לבית הספר העצמאי 

ענו הורים אלה . לבנות חופשיים-מסובסדיםאחד מבתי הספר החרדיים הבבסיום הלימודים 

אנחנו "או  ,"זה מה שמתאים לנו" :כגון ,תשובות קצרותבי בנוגע לבחירת בית הספר ילשאלות

 :הורים אחרים סיפקו תשובות מעמיקות בנוגע להעדפותיהם החינוכיות". טמראס

בתור הורים אנחנו לא רוצות . זה נותן משהו. כולם למדו יחד "יסודי התורה"ב

אפילו אם . מה שפעם פחדו זה לא מה שפוחדים היום. לעשות את זה לילדים

גם אז ( מבחינת השתייכות קהילתית) 21-21היו  "התורהיסודי "תיאורטית ב

. הפתיחות של היום יותר מסוכנת מהפתיחות של פעם. לא הייתי שולחת לשם

וזו הסיבה שהרבה הורים כמוני שולחים  "בית חינוך"זו הסיבה שנפתח ה

 .(בחירת בית ספר לבנות) ואין לנו אופציה אחרת "בית חינוך"ל

לכאן מגיע . הם לא מעוניינים בחול. בגלל הסובסידיהמלמדים חול  "ניץ'ויז"ב

הרבה . כאן הדגש הוא על קודש יחד עם חול. מי שרוצה לתת גם את החול
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מי שמעוניין בתעודה ישלח . מאז שיש שם חול "ניץ'יזו"הוציאו מכאן ושלחו ל

 ,מי ששולח לשם רוצה חול. חול יש בסיס רחב של לימודי "ניץ'ויז"ב. לכאן

 .(בחירת בית ספר לבנים) אבל לא מעוניין בהכרח בתעודה

פעם היו ? מה הם חושבים. אין כלום ["אנטוורפן"בית ספר כיום ] "בובוב"ב

בחירת בית ) עכשיו אי אפשר בלי משהו. יהלומים ולחרדים היה חוש לעסקים

 .(ספר לבנים

התפצלו לחסידויות שונות  םהבתי הספר החרדיים ו ם שלמספרגדל ככל ש, אם כן

אפשרויות הבחירה העומדות בפני באופן פרדוכסלי כך קטנו , המשקפות זהות חרדית ספציפית

, ואחרים Eckes ;2102, ואחרים Holme :השוו)ובתי הספר הפכו להומוגניים  ,הורים וילדים

2100 ;Minow, 2011 .)  פנים ציהם חרדית שהתחנכה בבית ספר חרדי שהתאפיין באינטגרא-

את הביעה צער על כך שבתי ספר המיועדים לחסידויות ספציפיות אינם חושפים  ,קהילתית

של  הטרוגניותההדגישה את הקשרים בין היא  .ת אחרות בקהילה החרדיתוקבוצילדי לילדים ה

 : בחירההבית הספר לבין אפשרויות 

זה כל כך . שאחד לומד מהשני. אני רציתי לתת לבנות שלי את החינוך שהיה לי

הוא כל הזמן צריך לשאול . כך טוב לחינוך שלו זה כל. אדם-מעשיר את הבן

מה עושים אצלי ? מי אני. היא עושה ככה. היא עושה ככה. את עצמו מי אני

 .  מה זה נותן יאני הרגשתי עלי. הם לא שואלים ....ב? בבית

  

 ישראלוהשוואה למצב בדיון מסכם 

בתי הספר למסעה ב להדרך ארוכה ופתלתעוברת , המעוגנת בחוקה הבלגית, הזכות לחופש חינוכי

את הזכות החוקתית מתרגמים גלגלי השיניים העליונים של מדיניות החינוך . באנטוורפן החרדיים

 מלא של בתי ספר דתיים פרטיים במימון חינוך המסדירים את קיומם חוקיללחופש חינוכי 

ולהעסיק לקבוע את דרכי ההערכה , שלהם לימודה תכניותלעצב את וטונומיה אומעניקים להם 

 סוכני הפיקוחבעטיים של , החופש החינוכי נחלש בהגיעו אל הכיתות, ברם. י ההוראהצוותאת 

של  ,הוראהההדורשים תואר אקדמי מעובדי  םכללישל ה, המופקדים על יישום חקיקת החינוך

בתי ההורים בבחירת של השכלה גבוהה ולהנורמות התרבותיות המעצבות את הגישה החרדית 

 .המופעלים על ידי הקבוצות החרדיות אליהן הם משתייכים ספרה

 ,כל מדינה המתחבטת בשאלת הסדרתם של בתי ספר המנוהלים על ידי קבוצות דתיות

במאזן  ,מעוגן במערכת המשפטית הזאיזון  .שלה בין זכויות ואינטרסים מתחריםמעצבת איזון מ  

אין (. Wolf & Macedo, 2004)הכוחות הפוליטי ובמארג התרבותי והחברתי של אזרחי המדינה 

השאלות "דיון השוואתי ולהימנע מקריאה לבואנו לערוך זהירות ב-משנהכי יש לנקוט ספק אפוא 

י הקודמים שעסקו יעל בסיס מחקר, ואולם(. Sahlberg, 2007; Morris, 2012: ראו" )מדיניות

-Perry-Hazan, 2015; Perry; 2102, חזן-פרי: ראו בפרט)בהסדרת החינוך החרדי בישראל 

Hazan & Pearlstein, work in progress),  מעצבי המדיניות בישראל עשויים שאני סבורה

משמעותיים ההבדלים התחשבות בתוך  ,כמובן – המודל הפלמין ממועילות תובנות  הפיקל
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אינן  ויודגש כי תובנות אל. המדינותשתי בין שהמשפטית והפוליטית , בתרבות הציבורית

בהקשר מתמקדים הוהן מזמינות עיון במחקרים  ,מתיימרות לספק תמונה השוואתית ממצה

 .שהוזכרו לעיל הישראלי

 מערך הפיקוח כשחקן מפתח

הסוכנים האחראים על  ,הספר החרדייםם אל כיתות בתי הכללים המשפטיישל  בדרכם הארוכה

חקיקה במתורגמת הזכות החוקתית לחופש חינוכי , כפי שראינו. מפתח הם שחקני הפיקוח

בתי של  מאפשרים אוטונומיה בעיצוב תכניות הלימודים ודרכי ההערכהההפלמית להסדרים 

בבתי הספר החרדיים  מי שקובע בפועל את דרכי היישום של החופש החינוכי ,ואולם. הספר

בתי ספר חרדיים , הליך הפיקוח המקיףתכתוצאה מ. הפלמיפיקוח מנגנוני ה אנטוורפן הםב

ומשתתפים בבחינות של בתי הספר הציבוריים לימוד החופשיים משתמשים בספרי -מסובסדים

 . חיצוניות

חוזרי . דומה כי גלגלי השיניים של מדיניות החינוך עובדים בצורה הפוכה ,בישראל

 ,'ט-'לכיתות אמוכרים שאינם רשמיים חרדיים של משרד החינוך מחייבים בתי ספר  ל"המנכ

ל "חוזרי מנכ. (2100, 2112, 2112, משרד החינוך)ב "ליבה ולהשתתף בבחינות המיצ ללמד תכניות

המסדירות את סמכותו של משרד , 0222-ג"התשי, אלה מיישמים את הוראות חוק חינוך ממלכתי

יסוד במוסדות חינוך מוכרים שאינם -תכניתלקבוע בתקנות סדרים ותנאים להנהגת  החינוך

קובעות ה ,0222-ד"התשי, (מוסדות מוכרים)תקנות חינוך ממלכתי  ואת ,((2)/2-ו 00' ס) רשמיים

הינו תנאי להכרה  ,מכלל שעות הלימוד במוסד חינוך רשמי 82%המהווה  ,יסוד-כניתתכי קיום 

ת פחּוחופש חינוכי  לבתי הספר החרדיים בישראלאפוא משפטיים מקנים ההכללים . במוסד חינוך

, עם זאת .הכללים המשפטיים המסדירים את מדיניות החינוך באנטוורפןשמקנים  זהמבהרבה 

עדר מנגנונים הולמים ישמקורו בהקיים פער בפועל לבין יישומם בישראל בין הכללים המשפטיים 

, חזן-פרי)ב "הלימוד בחינוך החרדי ובסירוב קולקטיבי להשתתף במבחני המיצלפיקוח על תכניות 

; 2117, 712418/ץ "בג) הוספו תקנים של מפקחים ץ"שנים בבגב דיון רבעקבות (. 022-022 :2102

 ,תקנים על תכניות הלימודיםהתוספת השפעת לא ניתן לבחון את אך  (2102, 2102, 2002401ץ "בג

ץ "בג)ב ירדה מסדר היום המשפטי "בבחינות המיצ השתתפות בתי הספר החרדייםשנוכח העובדה 

 & Pound, 1910; Garth) "משפט בפעולה"בין הל "משפט בספרים"פער זה בין ה (.2102, 2002401

Sarat, 1998; Huising & Silbey, 2011) , אהמדיניות ה"בין ל "פורמליתהמדיניות ה"בין-

 .   כוח פוליטיים של יחסי אההוא תוצ ,(2112, ואחרים (Levinson "פורמלית

 ככלי לעידוד לימודי ליבה יעילותן של התניות מימון

וכאשר קיים  ,מימוןחול באמצעות  כאשר המדינה מעודדת לימודיכי ניתן ללמוד מהמודל הפלמי 

המתמקדים  ספרה בתיחול לבין  שבחרו ללמד לימודי ספרה בתימשמעותי בין תקציבי פער 

. נפתחות בפני הורים חרדים אפשרויות בחירה בין סוגים שונים של חינוך חרדי, קודש בלימודי

" מתקבל על הדעת"בחירה עשויות להביא למימוש מלא יותר של הזכות לחינוך  אפשרויותשה נרא

כמו , ליבה כופה לימודיהמאשר מודל חקיקתי יותר ( 2102, חזן-פרי: ראו" )מניח את הדעת"או 

לתהליכים החברתיים לפעול במקומות בהם  הניחלעתים עדיף ל .בפועל אינו נאכףש ,ה הישראליז

נגד -עלולים לגרום לתגובות  שאלהאו , להפעיל כלים של אכיפהקשה יהיה שקיימת ודאות קרובה 
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את גלגלי השיניים של הניע יש לחשוב כיצד ל, במילים אחרות. לפגוע בזכות לחינוך עלולותה

 . מדיניות החינוך בכיוון הרצוי

עליה . תהליכים החברתיים לפעול בחלל ריקלשלא להותיר  מחוייבתהמדינה  ,אולם

בוחרים ללמד ש ספרה בתיחברתיים שהיא מעוניינת לקדם ולהבטיח כי התהליכים לתמוך ב

 קרקע רבות הקצאותל, קצוב מלאחול ועומדים בסטנדרטים הנדרשים מהם יזכו בת לימודי

 בתילבין אלה  ספר בתיפער תקציבי משמעותי בין שיישמר כן יש להבטיח כמו . תחזוקה שוטפתו

היקף ב הן – ביניים רצוי גם לייסד אפשרות .שיבחרו שלא לעמוד בסטנדרטים הנדרשים ספרה

בחירות שאינן  עודדבקידום תהליכים חברתיים הדרגתיים ות שתסייע – תקצובבסטנדרטים והן ה

 . דיכוטומיות

 עשוי ליצור הואבחוק יעוגן מעמדו שחרדי -חינוך ממלכתי זרם בישראלאם יוקם 

 חרדי-ממלכתיחינוך זרם (. 2102, חזן-פרי)בחירה חדשות ולקדם תהליכים חברתיים  אפשרויות

חרדים לא מורים בו לבחון אפשרות לשלב ניתן יהיה חול ו להבטיח רמה הולמת של לימודייוכל 

של זרם  וייסודאת שר פירון החל לקדם ה .חרדים הכשרההמורים לבהם אין לימוד  מקצועותב

הורים אין ל ,בחוקמהלך הגן ולא עכל עוד אך  ,הרשויות המקומיותן חרדי בחלק מ-חינוך ממלכתי

. בכך שאינן מעוניינותמקומיות הרשויות תחומי החרדי ב-זכות בחירה בחינוך ממלכתיחרדים ה

עיר אלעד חרדי ב-ממלכתי ילדים מאמציה של קבוצת הורים חרדים לייסד גןנכשלו , למשל, כך

והעדר תמיכה של משרד  העירייהמצד פעולה  חוסר שיתוףבשל וזאת  ,פירוןהשר בעת כהונתו של 

ניתן יהיה להפחית את תקצובם של מוסדות חינוך , חרדי-לכשיוקם זרם חינוך ממלכתי .החינוך

שאינם רשמיים ומוסדות פטור אשר אינם עומדים בסטנדרטים הנדרשים מהם ולהפנות מוכרים 

 .הורים אשר אינם מעוניינים לשלם שכר לימוד לאלטרנטיבה הציבורית

 הרחבת אפשרויות הבחירה באמצעות איסור על מיון תלמידים והגבלת פיצול בתי ספר

ים מניע את ההורים לרשום את תלמיד יןאיסור למיה מחישה כימדיניות החינוך הפלמית מ

. אורחות חייהםבומונע מבתי הספר לשלוט  חינוכיותה יהםבהתאם להעדפות ספר בתיילדיהם ל

על המשפחות החרדיות רחבות השלכות שלהם אגרסיביים קיימים מיונים בישראל בחינוך החרדי 

, אלא גם על יציאה לעבודה, ספרה בתילא רק על בחירת משפיעים  מיונים אלה(. 2102, חזן-פרי)

כאשר הם ים שהורים חרדים עושות אחרבחירות משמעותיות על גיוס לצבא ועל , שידוכיםעל 

. מהם או להיות מורחקים, מסוימים ספר יבתל ילדיהם עלולים שלא להתקבלשלוקחים בחשבון 

-Perry; /210, הכהן)פליה המבקשים להתלונן על הבפני הורים חרדים רבים עומדים חסמים 

Hazan & Pearlstein, work in progress) .לאורך  העצימה חסמים אלה מדיניות משרד החינוך

 Perry-Hazan & Pearlstein, work)לא טופלו כראוי תלונות שהוגשו בין היתר משום ש, השנים

in progress .)ועדות הערר ּוחל שינוי במדיניות  ,מאז הקמת המחוז החרדי החדש במשרד החינוך

חו מניעה אין עדיין מנגנונים שיבטי ,יחד עם זאת(. שם)מקבלות כמעט את כל התלונות המוגשות 

גם . החרדיים מראש של פרקטיקות מפלות באמצעות פיקוח הדוק על הליכי הקבלה לבתי הספר

מקנה ש" שקט" ואותהם לא יקנו להורים החרדים בישראל את , אם ייוסדו מנגנונים כאלה

 .חרדים באנטוורפןההורים ה אותו תיארו ,בבתי הספר החרדיים על מיוניםמוחלט האיסור ה
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פיצול בבתי התהליכי ההורים החרדים באנטוורפן מלמדות כי שעושים הבחירות , כמו כן

האפשרויות העומדות מגבילים את , מדיניותהחינוך והים שנתמכים על ידי חוקי יהספר החרד

למרות מדיניות הקבלה . משלהן ספר יבתחסידיות שמנהלות החצרות המזוהים עם ההורים בפני 

ות איבהנורמות החברתיות משכן  חלופות חינוכיות ממשיותאלה להורים אין , האינטגרטיבית

גם אם תכנית לימודי , אליה הם משתייכיםשהמזוהים עם החסידות  ספר בתיבאותם לבחור 

ככל , לכן. העדפותיהם החינוכיותבקנה אחד עם ה עולהחול המוצעת באותם בתי ספר אינה 

קבוצות בתוך -המקנים אוטונומיה חינוכית לתת ספר בתייותר  תשהמדיניות מאפשרת הקמ

. האוטונומיה של ההורים והילדים לבצע בחירות חינוכיותמצטמצמת כך  ,הקהילה החרדית

 .עורכיםבתי הספר נוכח המיונים ש ,בישראל תהליך זה בולט אף יותר

 רדים במסגרות חינוכיות כלליות להשכלה גבוהה שילוב ח

הוראה  לתעודתבעידוד רבני תהליכי ההשכלה הגבוהה בקרב נשים חרדיות צעירות הלומדות 

המדיניות המסדירה את החינוך החרדי עשויה מחישים כיצד מ ,מעורבות בבלגיהבאוניברסיטאות 

בבתי הספר  דרישת החוק הפלמי כי המורים, כאמור. חברתיים בצורה עקיפהלקדם שינויים 

אינן אלה ספר  בבתימורות הגרמה לכך שרוב  ,לבנות יחזיקו בתואר אקדמיחופשיים -מסובסדיםה

משמעותי במדיניות החרדית כלפי  הביא לשינוי חברתי ,ממצב זהחוסר שביעות הרצון . יהודיות

 . השכלה גבוהה באוניברסיטאות מעורבות

עצמן לצרכים את המתאימות  ,הנורמות החרדיות המשתנות בקהילה החרדית באנטוורפן

בקהילה החרדית גם כאשר המדינה אינה מייסדת ניתן לקדם השכלה גבוהה מלמדות כי  ,בשטח

איזון בין הרצון לאפשר לחרדים לממש את ה. סגורות לחרדים ומופרדות מגדרית מסגרות חינוך

תאמות שפעות שליליות של ההמהחשש  לבין – במסגרות להשכלה גבוהה לרבות – זכותם לחינוך

קיימת בתוכו קשת של דעות . ויתור על תכנים בסיסיים הוא מורכבוובהכרוכות בהפרדות 

חרדים עלול לחסום תהליכים " לשלב"יש לזכור כי לעתים הרצון  ,אולם .מבוססות ולגיטימיות

ע מציאות מפרידה ומפלה ולהשתיק את קולותיהם של אותם זרמים חרדיים לקּב, חברתיים

העדר מסגרות חינוכיות חרדיות , באנטוורפן .מעוניינים בשילוב אמיתי בחברה הישראליתה

בישראל הולכת , לעומת זאת. הכלליותלהשכלה גבוהה מעניק לגיטימציה להשתלב במסגרות 

אשר היקפה ומגוון תחומי הלימוד בה מפחית את  ,ונוצרת מערכת חרדית ענפה להשכלה גבוהה

הלגיטימציה לפנות למוסדות אקדמיים בהם לומדים סטודנטים המשתייכים ליתר הקבוצות 

 . המרכיבות את הפסיפס התרבותי של החברה הישראלית

 בגלגלי השיניים של מדיניות החינוך ניעהעיצוב חקיקה שניתן לה

הכללים המשפטיים  לעצב אתכי יש גלי השיניים של מדיניות החינוך מדגימה גלתנועת , לסיכום

בדבר הדרך הארוכה שהם  מתמדת שבהתוך מחים יספר חרד בתיאת הלימודים בהמסדירים 

 ה לארגןאבבוכל מדינה קובעת את הערכים המנחים אותה . אל בתי הספר עוברים בדרכם

חינוך  חוקי ,ברם .כללים משפטייםב מעוגנים הערכים אל. ילדיהמערכות החינוך של את ולהפעיל 

וחברתית  פוליטיתבמציאות  ,ם בפועלובהכרח ליישניתנים  ינםאמים שתוכנם משקף ערכים מסוי

גלגלי השיניים של , של הקהילה החרדית תרבותיותבנורמות ה תקליםחוקים אלה נכש. מורכבת

, לכן. לשחוק את הערכים שהפעילו אותםו לתםוים לשנות את כיוון פעלולמדיניות החינוך ע

זהותם של במדיניות החינוך ובשדה פעלים מוכוחות היש להתחשב ב ,חינוך חקיקתמנסחים שכ
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הדרכים בהן  חשיפתבלסייע  העשוי, חינוך שונותמערכות  ןבי ההשווא. הסוכנים המיישמים אותה

האופנים  בהבנתקהילות חרדיות מתאימות את מערכות החינוך שלהן למציאות הסובבת אותן ו

 .בהם עשוי החוק לקדם תהליכים חברתיים
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