
1 
 

 

 

 

 בחינוך החרדי בישראל הזכות לשוויוןנושא: 

 

 האוניברסיטה הפתוחה

 

 10535שם הקורס: זכויות האדם ביחסים הבינלאומיים 

 

 שם המנחה:

 ד"ר מנחם רצון

 

 תאריך:

 2019ביוני  30

 מגיש:

 יהודה שרם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 תוכן העניינים

 3....................................................................................................................... -מבוא

 5....המשטר הבינלאומי בנושא השוויון בחינוך וזכויות מיעוטים לעצמאות חינוכית –פרק א' 

 10...............................................................לנשים בחינוך החרדי... זכויותשוויון  –פרק ב' 

 16..................................אפליה עדתית בחינוך החרדי......................................... –פרק ג' 

 21.....................................תכני החינוך.. -שוויון הזדמנויות לבוגרי החינוך החרדי –פרק ד' 

 27.................................................................................................................... -סיכום 

 29....................................................................................ביבליוגרפיה..........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 מבוא

החברה החרדית מהווה אחוז הולך וגדל באוכלוסיית מדינת ישראל. כפי שיבחין גם הצופה החילוני, 

. למרות הקידמה 1בלבושם ובהתנהלותםחברה זו מורכבת מפלגים וזרמים רבים, הנבדלים זה מזה 

המחלחלים לאיטם בשנים האחרונות אל חלק ניכר מהזרמים  ,הטכנולוגית וערכי המודרניזציה

השתלבות בו 3אקדמית רכישת השכלהב, 2עלייה באחוזי הגיוס לצה"לאים בטמתבו בחברה החרדית

: חוסר השוויון נראה שעדיין חלק ניכר מההתקדמות פסחה על החברה החרדית ,4בשוק התעסוקה

 ., דבר המיושם במערכת החינוך שלהעודנו מושרש היטב  בחברה החרדית

החרדית והוא החברה הדבר נכון באופן החוצה את הרוב המוחלט של הפלגים המרכיבים את 

, אין כוונתי למקרים קיצוניים ביותר .ואפליה עדתיתזכויות נשים י תחומים מרכזיים: נמתבטא בש

אלא  ,6, או לנשים בחסידות גור5כמו לשילוט המפריד בין מדרכה לגברים לבין מדרכה לנשים

לנהוג ברכב, ללבוש ג'ינס לאחר הלימודים )חצאית  בנותלמוסדות חינוך רשמיים האוסרים על 

 לנעול נעלי ספורט וכדומה.ת הערב, צאת מביתן ללא ליווי בשעוכמובן(, ל

מוסדות החינוך של החברה החרדית. כמענה ל תלמידים מבני עדות המזרחשני הוא קבלת התחום ה

לתופעה הוקמה רשת חינוך של תנועת ש"ס, אך עדיין רבים מעדות המזרח המבקשים ללמוד במוסד 

 "אשכנזי" נתקלים בקשיים רבים על רקע מוצאם. 

 ןאינ החרדיות כניות הלימודיםות :הוא עצם החינוך נפגעת הזכות לשוויון,, בו בחינוךתחום נוסף 

את התכנים הנדרשים כיום לאדם בעולם המודרני )אנגלית, מתמטיקה ומדעים(. אזכיר  ותכולל

ומגדירה  7בנו אמנות"את ללמד אדם הגורסת ש"חייב  המסורתית, שתופעה זו היא בניגוד להלכה

בוגרי מוסדות אלו בבואם )אם  עלביהדות איסור להתפרנס מלימוד תורה. פער זה מקשה בהמשך 

בכלל...( ללשכת הגיוס, ברכישת השכלה אקדמית ובתעסוקה. אציין שדווקא נשים רוכשות 

רובן המכריע , אך למרות זאת 8יםגברתורנית רבה יותר מאשר -במוסדות החינוך החרדי השכלה לא

 9בכדי למנוע מהן אופציה לרכוש השכלה אקדמית. ,לבחינת הבגרות במקצועות שלמדו ניגש ואינ

בחינוך במגזר החרדי זכויות שאלת המחקר תעסוק באופן בו המדינה מקדמת ודואגת לאכוף שוויון 

זאת, מאחר והנקודות שפירטתי לעיל מתקיימים גם במוסדות  בישראל בעשורים האחרונים.

, אשר משליכה על המתוקצבים ע"י מדינת ישראל ומכאן חשיבות המחקר להצבעה על התופעה

                                                           
 11.11.18הישראלי לדמוקרטיה ל כהנר, "ארבעה גוונים של שחור", המכון  1
 7.8.17" המכון הישראלי לדמוקרטיה גיוס חרדים לצה"ל: תמונת מצבא מלחי " 2
 (2018אפריל )מ אלון "חרדים בהשכלה גבוהה בישראל" הלמ"ס  3
 1ע'  1.10.2010"תעסוקה בקרב המגזר החרדי" הלמ"ס  4
  13-02-41269ת"א  5
 303-308ע'  2017ישראל  זוגיות בחסידות גור -לאשתימימי לא קראתי נ וסרמן  6
 תלמוד בבלי מסכת קידושין ע' כ"ט 7
 2ע'  1.10.2010"תעסוקה בקרב המגזר החרדי" הלמ"ס  8
" בי"ס תחושת העצמה, ערכי חיים ומרכזיות חיי העבודה בקרב נשים חרדיות המצויות בשוק העבודהל קוליק " 9

 20ע'  2012ר אילן פברואר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת ב
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אציין שהאמנה המחייבת שוויון בחינוך  ,. יחד עם זאת10למעלה מרבע מיליון תלמידות ותלמידים

 ,ועל כך מתבססות מדינות רבות בעולם ילדיועדיפות להורה שיבחר את דרך החינוך של נותנת 

 בהתירן כיום להורה לחנך את ילדו בבית ולא רק לבחור מתוך מוסדות חינוך קיימים.

נמנעת מדינת ישראל  ,השערתי היא שבגלל סיבות פוליטיות )חרדים בקואליציה ובוועדות הכנסת(

מלהתערב בנושאים אלו באופן בוטה, כך שהסטטוס קוו עם החרדים נשמר מלבד במקרים 

על אפליה בקבלה למוסדות חינוך, או חיוב של עיריות ירושלים  'בג"ץ עמנואל'דוגמת , קיצוניים

שמש להסיר שלטים מפלים שנתלו. על כן, להערכתי עבודת המחקר תעלה שמדינת ישראל לא -ובית

, בדומה לכניעה הכלכלית שאנו רואים כיום בתחום החינוך עשתה רבות לטפל בפערים שתיארתי

  להימנע מ'הבערת' הנושא. בהדרת נשים מפרסומות במגזר החרדי, כדי

 

אשר יהיה מורכב הן מחומרים ראשוניים )פסקי דין,  ,מחקר איכותניהעבודה תיעשה בצורה של 

מקורות והן מ מאמרים ופרסומים(דו"חות הלמ"ס, פרוטוקולים של דיונים בכנסת ובוועדות, 

 למחצה.-אקדמיים ואקדמיים

ברמה לשוויון בחינוך )או החובה( בחוק הזכות נובעת תחילה, נכיר את האמנות הבינ"ל אשר מהן 

שונה מזה הרשמי החינוך קידום ואכיפה בלגבי  ,במשטר הבינ"לבפועל ואת המקובל ההצהרתית 

למוסדות החינוך לבנות  הגורםשה בחברה החרדית, דבר יבמדינה. לאחר מכן, נעסוק במעמד הא

סקור את האפליה העדתית הקיימת במגזר , נבהמשך. פוגע בזכויותיהן של נשיםה תקנון לפעול על פי

עסוק . לסיום, נ"בג"ץ עמנואל"ב, דבר שאליו נדרשה המדינה ומשמעויותיו במערכת החינוך החרדי

בתכני החינוך במגזר החרדי, המביאים את בוגריו לפערים גדולים אל מול בוגרי מערכות חינוך 

ובבג"ץ 'לימודי  יוצאים לשינוי"אחרות, כפי שבאו לידי ביטוי בתביעה ייצוגית של עמותת "

ת גדריכחלק מכך, נראה כיצד הפתרונות שהוצעו לטפל בפער המתואר גרמו לאפליה מ הליב"ה'.

בכך, נבחן )מסלולי אקדמיה מופרדים, המחזירים אותנו לנושא שבפרק ב' של עבודה זו(.  נוספת

מאפשרת המדינה הפרה של הזכות לשוויון בחינוך במגזר  ,ותהאם בשלושת אמות המידה הנזכר

 החרדי.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 921ב' ע'61מבקר המדינה, דו"ח שנתי  10
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 -פרק א

 וזכויות מיעוטים לעצמאות חינוכית המשטר הבינלאומי בנושא השוויון בחינוך

 '(89) , לזכויות הילד ולשוויון בחינוך'(79) אמנות לשוויון לנשים

נפתח בעיון במקורות הראשוניים, מהם נגזרת החובה החוקית במשטר הבינלאומי להעניק שוויון 

זכות לחינוך, אשר עומדת לכל ילד באשר הוא. אמנות אלו נועדו לדאוג בהזדמנויות מלא לנשים וכן 

ע לקבוצות אוכלוסיה אשר בעבר לא זכו לשוויון זכויות ונתפסו כקבוצות מוחלשות, אשר צריך לסיי

  להן לקבל את זכויותיהן.

אמנות אלו הן השלב הדקלרטיבי, בו המדינות מכריזות מהו הכיוון שאליו הן מעוניינות לחתור, 

הצהרה, מקדמים אותה במישור לחוקים המיישמים בפועל את הבהמשך כאשר אמנות אלו נפרטות 

 בפרקטיקה. האות יםהמעשי ואוכפ

קראת )בעברית( "אמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשים , הנ1979בדצמבר  18אמנת האו"ם מתאריך 

 . 1991בנובמבר  2לצורותיה" נכנסה לתוקף במדינת ישראל רק כעשור לאחר מכן, בתאריך 

הסיבה המרכזית לעיכוב הרב בהצטרפות מדינת ישראל לאמנה נבעה משיקולים דתיים, שכן בתי 

תפקיד של דיין. דבר זה עומד לשאת בהדין הדתיים )הן השרעי והן הרבני( אינם מאפשרים לנשים 

המדינות שהן צד באמנה ינקטו את האמצעים המתאימים " באמנה, הקובע כי 7בסתירה לסעיף 

ליה נגד נשים בחיים המדיניים והציבוריים של הארץ, ובמיוחד יבטיחו, בתנאים שווים כדי לבטל אפ

עם ולהיות כשירות להיבחר לכל -)א( להצביע בכל בחירות ומשאלי לתנאי הגברים, את הזכות:

)ב( להשתתף בעיצובה של מדיניות הממשל ובהוצאתה לפועל,  ידי הציבור;-הגופים הנבחרים על

)ג( להשתתף בארגונים  בורית ולמלא כל תפקיד ציבורי בכל דרגי הממשל;ולהחזיק במשרה צי

 ."ממשלתיים הקשורים לחיים הציבוריים והמדיניים של הארץ-ובאיגודים לא

מעניקים זכויות יתר לגברים  ,כמו כן, שיקולים דתיים )יהדות, נצרות ואסלאם( החלים בישראל

 16זוגיות, אשר עקרונותיה מפורטים בסעיף אינם מאפשרים את השוויון בבעניין הנישואין ו

 לאמנה:   

. המדינות שהן צד באמנה ינקטו כל האמצעים המתאימים כדי לבטל אפליה נגד נשים בכל 1

 העניינים הנוגעים לנישואין וליחסי משפחה, ובמיוחד יבטיחו, על בסיס של שוויון בין גברים ונשים:

)ב( זכות שווה לבחור בן זוג באורח חופשי ולהתקשר בנישואין  בנישואין;)א( זכות שווה להתקשר 

)ד(  )ג( זכויות וחובות שוות במשך הנישואין ובעת פירוקם; אך ורק בהסכמתן, חופשית ומלאה;

זכויות וחובות שוות כהורים, בלי שים לב למעמד המשפחתי, בעניינים הנוגעים לילדיהן; בכל מקרה 

)ה( זכויות שוות להחליט באורח חופשי ואחראי לגבי  ים בעל חשיבות עליונה;יהא עניינם של הילד

מספר הילדים ומרווח הזמן שביניהם, ולהשיג גישה לידע, לחינוך ולאמצעים אשר יאפשרו להן 

)ו( זכויות וחובות שוות בעניין אפוטרופסות, פיקוח, נאמנות ואימוץ ילדים,  להשתמש בזכויות אלו;

, מקום שמושגים אלה קיימים בחקיקה הלאומית; בכל מקרה יהיה עניינם של או מוסדות דומים

)ז( זכויות אישיות שוות כבעל וכאישה, לרבות הזכות לבחור שם   הילדים בעל חשיבות עליונה;
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הזוג באשר לבעלות, לרכישה, לניהול, לטיפול, -)ח( זכויות שוות לשני בני משפחה, מקצוע ותעסוקה.

. לא יהא תוצא חוקי לאירוסי 2 רכוש, בין אם בלא תמורה או בעבור תשלום.להנאה ולהעברה של 

ידרש, לרבות חקיקה, כדי לקבוע גיל מינימום לנישואים יילד ונישואיו, ותינקט פעולה ככל ש

 ולעשות את רישום הנישואין במרשם רשמי לחובה.

סה לתוקף חוקי בישראל , "אמנה בדבר זכויות הילד", נכנ1989בנובמבר  20אמנת האו"ם מתאריך 

. באמנה זו מופיעים )בין היתר( 1991בנובמבר  2, בתאריך אישורה באו"םפחות משנתיים לאחר 

המדינות החברות . 1( 2)סעיף זכותו של כל ילדה או ילד לקבל חינוך שווה, ללא הבדלי מין או מוצא: 

שבתחום שיפוטן, ללא הפליה משום סוג יכבדו ויבטיחו את הזכויות המפורטות באמנה זו לכל ילד 

שהוא, ללא קשר עם גזע, צבע, מין, שפה, דת, השקפה פוליטית או אחרת, מוצא לאומי, אתני, או 

 חברתי, רכוש, נכות, לידה או מעמד אחר, בין אם של הילד ובין אם של הוריו או אפוטרופסו החוקי.

טיח כי הילד מוגן מפני כל צורה של המדינות החברות ינקטו בכל האמצעים המתאימים להב. 2

הפליה או ענישה על יסוד מעמדם, פעילויותיהם, השקפותיהם, או אמונותיהם של הורי הילד, 

 אפוטרופסיו החוקיים, או בני משפחתו.

המדינות ( 28: )סעיף האמנה גם מפרטת מה יכלול אותו חינוך, לו זכאים הילדים ללא אפליה

לד לחינוך ומתוך כוונה להשיג זכות זו בהדרגה, על בסיס הזדמנות החברות מכירות בזכותו של הי

ב. יעודדו את פיתוחן של צורות שונות  א. ידאגו כי יהיה חינוך יסודי חובה חינם פתוח לכל; שווה:

של חינוך תיכון, לרבות חינוך כללי ומקצועי, יעשו אותן זמינות ונגישות עבור כל ילד, וינקטו צעדים 

ידאגו לכך בכל האמצעים  ג. הנהגת חינוך חינם והגשת סיוע כספי לפי הצורך;מתאימים כגון 

ד. ידאגו לכך כי מידע והדרכה  המתאימים כי השכלה גבוהה תהיה נגישה לכל על בסיס של כשירות;

 . חינוכיים ומקצועיים יהיו זמינים ונגישים לכל ילד

, אשר קיבלה תוקף 1966במרס  7מתאריך אמנות אלו מוסיפות פירוט רחב יותר על אמנת האו"ם 

אלו  ביעור כל סוגי האפליה הגזעית לצורותיה. וייעודה 1979בפברואר  2תאריך חוקי בישראל ב

אשר בסיסה החוקי נמצא באמנת האו"ם נגזרים מן הזכות לשוויון, לו זכאי כל אדם באשר הוא, 

 .1948בדצמבר  10מתאריך 

כי בראייתן זהו היעד שאליו הן שואפות להגיע,  ותנבכך מצהירות המדינות השותפות באמ

לכל ילדה וילד באשר הם, כפי  ללא אפליה באמצעות חוקים אשר יקדמו ואף יאכפו את החינוך

 שנראה להלן את יישומן.

 

 הזכות להורים במדינות העולם לבחור בדרך החינוך 

חינוך אחיד לבנים ולבנות מכל האמור לעיל שחובה על המדינה לאכוף ן נראה מלכאורה הגם ש

כנית החינוך מקצועות שיאפשרו לבוגרי המערכת כלים יעילים לחייהם בעידן והעדות ולכלול בת

המודרני, עלינו לזכור שבאותה אמנה לזכויות הילד מופיעים ההורים ככאלו שבידם זכות הבחירה 

בכך ין מניעה להורה לבחור אלכאורה החינוך אותו יקבלו ילדיהם, כלומר  צורתבנוגע להראשונה 

 או ילמדו במקום בו קיימת הפרדה מינית או עדתית. ם, שילדיו לא ירכשו כלים מסוימים לעתיד

, אשר כבר )ארה"ב( ויסקונסיןופט בשמקרה בוחן מובהק לכך ניתן למצוא בפסיקה של בית המ

התיר להורים מבני כת האמיש הנוצרית לחנך את ילדיהם בביתם ולא לשלוח אותם  1972בשנת 
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זאת, מתוך הבנה כי האוטונומיה הניתנת לילד . 11למסגרת פורמלית, בניגוד לחוק שהיה קיים אז

ובמקרה זה, אמונתם הדתית נוגדת את החוק  12ולהורה נכללים אף הם בחופש שמקנה להם החוק

 חייבם לשלוח את ילדיהם למוסד רשמי במחוז. המ

ה'סיכון' לכאורה באישור המדינה לחינוך מן הבית הינו המתח שבין הזכות שבידי ההורה לחופש 

  כפרשנותה בחוק. (או 'חינוך מינימלי')לקבוע את עתיד ילדיו, לבין הדרישה לספק 'חינוך הולם' 

רכישת כלים להשתלבות עתידית בשוק -המדובר רק באיאחדד כי בעיסוקנו בחינוך החרדי, אין 

העבודה, דוגמת מתימטיקה ואנגלית, אלא ההסתכלות הנדרשת מן המדינה לטווח רחוק, כאשר 

יוצאי מערכת החינוך החרדית בוגרים לאזרחים במדינה דמוקרטית ומממשים את זכות ההצבעה 

בר ישפיע בעתיד גם על המדינה ולא כלומר, הד  13שלהם, מבלי שלמדו כלל על מהות הדמוקרטיה.

 .ה/הילדטובת רק על 

מתיר החוק את החינוך הביתי אך מאפשר למפקחים של משרד החינוך לדרוש מן  14בנורבגיה 

הילדים להיבחן מעת לעת, על מנת לוודא את עמידת ההורים ברף חינוכי מוגדר. כישלון במבחנים 

בהונגריה הגדרה דומה קיימת גם פורמלית. חייב את ההורים להשיב את הילד למסגרת עשוי ל

, בה הילדים המתחנכים בבית נדרשים לעמוד בתכני החינוך הציבורי ולהיבחן עליהם, 15ובדנמרק

מתוך כוונה שגם עם מימוש הזכות של ההורה והילד לאוטונומיה, עדיין ירכוש כלים מינימליים 

  לעתידו.

מוכר אף מקרה בו הורה , לאישור חינוך ביתי הינו ארוךהביורוקרטי התהליך  16באוסטרליהגם 

אשר חינך את שני ילדיו הראשונים בביתו, לא קיבל אישור לכך עבור בנו השלישי, שכן לא עמד 

 כנית הלימודים המחויבת במועד הנדרש.ובת

גישה מקילה  הגבלות דומות קיימות גם בהולנד, בספרד ובפורטוגל, בעוד שישנן מדינות שנוקטות

בכך למעשה המדינות החתומות על  .17יותר בהתירן חינוך מן הבית, בהן: שוויץ, אנגליה ויפן

 .הצהירואת תוכן האמנה, עליה  מקדמות ואף אוכפותהאמנות 

ההורה רשאי לחנך באותה מידה בה ארה"ב וקנדה הן חריגות בקצהו האחד של הסקאלה, בכך ש

שההורה איננו עומד ברף המינימלי  ע"י המדינה כל עוד לא הוכחאת ילדיו שלא במסגרת רשמית 

גם נמצאת בקצהו השני של המנעד, בהגדירה  18אירלנדשרי ה, )דוגמת הזנחה( בחינוך הביתי

החינוך הביתי. הגם שהדבר לא נעשה באופן ישיר לכיסם של  בתקצוב של המדינה השתתפות

באמצעות מימון מוגבר לספריות ציבוריות וכדומה, מדובר בביטוי חריג לעומת  מבוצע אלאההורים 

 לכך באופן אקטיבי.   ותמסייע ןחינוך ביתי אך אינ מתירותשאר המדינות, אשר אמנם 

                                                           
 817ע'   (2012) 14"על הזכות לחינוך מן הבית" משפט ועסקים  י רבין, נ אור 11
 810-811שם ע'  12
 א"הספר החרדיים" משפט וממשל י-אליה "דמוקרטיה מתגוננת וחינוך לערכים דמוקרטיים בבתי-מ כהן 13

 370ע'  (2008)
 824י רבין, נ אור שם ע'  14
 828-829שם ע'  15
 826שם ע'  16
 830שם ע'  17
 823' עשם  18
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בבחירת  ההתייחסות הבינלאומית לאוטונומיה הניתנת להורהכאשר ברצוננו להבין את אם כן, 

החינוך שיקבלו ילדיו, הרי שגם כאשר ניתנת לו החירות לבחור בחינוך התואם לתפיסותיהם של 

מוטלת האחריות ברוב הפרשנויות החוקיות ההורים ואפילו לחנכם בביתם בשם עקרון זה, עדיין 

להתפתחותו מקבל את הכלים הנאותים והנדרשים רד החינוך לוודא שהילד משעל ו על המדינה

 העתידית כאזרח בוגר המשתלב בחברה ובמדינה. 

אציין כי שני השיקולים שמנינו לעיל, מתן "סל הכלים" לילד להתפתח בעתיד והיצירה של 'מכנה 

לימודי הליב"ה' אותה משותף' בין כל האזרחים במדינה, נמנו בבג"ץ כעומדים בבסיסה של 'תכנית 

 19יש להטמיע במוסדות החינוך החרדי.

 

 תרבותיות-אוניברסאליות לעומת רב

ים דורשגם כאשר מוענקת לכל יחיד הזכות לחופש, לעיתים לא די בכך, שכן לכל קבוצה יש צרכים ש

הבשר דוגמה לכך ניתן למצוא בחוקי שחיטת . 20הכרה ולא די במתן החירות לאזרח האינדיבידואל

האסלאמיים והיהודיים, אשר עומדים בסתירה לחוק בחלק מן המדינות הליברליות. אלו דורשות 

פעולות כגון הימום הבהמה בזרם חשמלי טרם שחיטתה על מנת להקל מסבלה, דבר שאיננו עולה 

 . 21בקנה אחד עם דרישות הכשרות המוסלמית והיהודית

עלינו תחילה להבין כיצד מקובל בעולם לאזן בין  כאשר אנו באים לעסוק במערכת החינוך החרדית,

דרישות של מיעוטים, במקרה שבו הם אינם יכולים לדור בכפיפה אחת עם דרישות המדינה 

 ומוסדותיה הרשמיים.

ישנם מקרים שבהם ניתן בקלות יחסית לגשר על פער בין חוקי המדינה לבין התנגשותה עם חוק של 

לפיה המאמינים הסיקים יכולים לחבוש  22(1979בבריטניה )מיעוט דתי, כמו בהחלטה שהתקבלה 

גלגלי ממונע, למרות שהחוק מחייב חבישת קסדה, אולם יש -רכב דו-טורבן בעת רכיבה על כלי

 מקרים שבהם אמונותיהם של קבוצת מיעוט עומדים בסתירה מוחלטת לחוק המקובל במדינה.

מקובל בעולם להתייחס לאיזון שבין הדמוקרטיה לבין כיצד על קצה המזלג לסיכום, ראינו עד כה 

, כאשר מכאן 23דמוקרטיה, בשם החופש והשוויון-הצורך לתת במקרים מסוימים 'אי' קטן של אי

נמשיך לפרקטיקה המיושמת בישראל בנושא האוטונומיה לחינוך החרדי, מקום בו דווקא ההחלטה 

אחרות של המיעוט  להוביל לפגיעה בזכויות דווקא חינוך עצמאי עלולהל זכות המיעוטהכרה בעל 

במילים אחרות: הכרה בזכויות המיעוט אשר לעיתים  וכדומה(. 24המקבל את ההכרה )זכויות נשים

דמוקרטיים שהמיעוט זכאי -'נכבלים' למנהגים הלא מכיוון שאלופוגעת במיעוט שבתוך המיעוט, 

 25.להנחיל בקרבו, כחלק מהזכויות שהדמוקרטיה נותנת לו לשמר

                                                           
 31סעיף  07-4805בג"ץ  19
 119-121ע'  2014ישראל  תיאוריות של צדק חברתיי דהאן  20
 (123שם )ע'  21
 (123שם )ע'  22
 371-374מ. כהן אליה שם ע'  23
 128-129י דהאן שם ע'  24
ן בצרפת ודיו ךמערכת החינו ומודל "המרחב ההשתתפותי": ליברלי זכות היציאה" ממיעוט לאי סימון "" 25

 237-232ע'  (תש"ע)" ממשל ומשפט יב ראשוני בישראל
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 בני האמיש בארה"ב במפגש עם חסידי חב"ד. 

גם באוטונומיה שבהימנעות משליחת הילדים למוסד חינוך רשמי של  (אלא ,לא רק חזותי)דמיון 

 המדינה. 

 live.comCOקרדיט לתמונה: יוסי פרסיה 
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  -פרק ב

  החרדי לנשים בחינוך זכויותשוויון 

 מעמד האישה בחברה החרדית בישראל – 26פנימה""כל כבודה בת מלך 

ובסתירתו לשוויון הזכויות  נעמיק בנעשה בחינוך החרדי בסוגיית החינוך לבנות המגזרבטרם 

, נפתח תחילה במבט רחב יותר על מעמדן של נשים ובנות ככלל בחברה החרדית, שכן אלו לנשים

ההתייחסות לנשים ברובד רחב יותר מהווים את השורש לכך. המקובל בחינוך הינו תוצאה של 

 מאשר ה'נישה' של מוסדות החינוך לכשעצמם.

 27כפי שהגדרתי במבוא, אין בכוונתי להתמקד בשולי החברה הקיצוניים, דוגמת "נשות הטליבאן"

ברחוב זו בצד זה ולקרוא האחת לשני  לזוג נשוי ללכתאפילו אסור או בחסידות גור ה'נזירית', שבה 

 'מיינסטרים' הנורמטיבי בחברה החרדית:העבודה עוסקת דווקא ב. 28יםבשמותיהם הפרטי

היא להיות אשתו התומכת של בימינו כתפיסה, ייעודה של האישה האידיאלית בחברה החרדית 

ות אברך הלומד תורה, כאשר תפקידה הוא לתמוך בו כלכלית ולאפשר לו ללמוד תורה ללא טרד

   30לסייע לו בקיום מצוות "פרו ורבו" )הקמת משפחה(.לצד היותה אמצעי   29,תפיננסיו

אזכיר כי מבחינה היסטורית היה מקובל שבנות דתיות או חרדיות אינן יוצאות כלל מביתן לרכוש 

השכלה ומי ש'המציאו' למעשה את המצב שבו גם בנות דתיות וחרדיות רוכשות השכלה היו שרה 

 32באירופה וחנה שפיצר בישראל. 31שנירר

היא הרחקה שלהן מלימודי תורה את 'כניעותן' של הנשים החרדיות כיום רכים לשמר אחת הד

דבר זה מאפשר  המיועדים לגברים בלבד, כמו ה"גמרא" )תלמוד בבלי( בה עוסקים רק הגברים.

לגברים לקבוע הלכות ומנהגים המחייבים את בנות המגזר, מבלי שיש להן את היכולת לערער על 

יומין זה מובא כבר במשנה, לפיה "המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלות -עתיקאיסור   33כך.

  34.)כפירה("

-אכן נובעים ממקור הלכתיבחברה החרדית כיום היישומים המעשיים של הפרדה מגדרית ן חלק מ

 אולם  36.דוגמת רחצה ושחייה מעורבים 35שה לעורר את יצרו המיני של הגבר,יהאוסר על א ,דתי

הימנעות מאיזכור שמות של נשים בעיתונות כמו  ,הביטויים המעשיים של הפרדה מגדריתחלק מן 

                                                           
 14תהילים מ"ה  26
  11-06-20780עת"א )מרכז(  27
 291-292נ וסרמן שם ע'  28
המתחוללים בחברתן בתחומי ההשכלה, התעסוקה דרכי התמודדות של נשים חרדיות עם שינויים  ב ליוש " 29

 29-27ע'  (תשע"ו) 3" חקר החברה החרדית והפנאי
 107ע' (תשס"ג)נ רימלט "הפרדה בין גברים לנשים כהפליה בין המינים" עלי משפט ג'  30
 א השכל "שרה שנירר" אתר יוצאי קרקוב בישראל 31
32 Nashim: A Journal D Weissman "AN HISTORICAL CASE STUDY IN JEWISH W OMEN'S EDUCATION" 

of Jewish Women's Studies & Gender Issues. (Fall2015), Issue 29 pp. 23-38  
 43-44ב ליוש שם ע'  33
 4משניות מסכת סוטה פרק ג  34
 נ רימלט שם 35
 136-137שם ע'  36
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הינם  ,ישיבה נפרדת בתחבורה הציבוריתאו  38שיבוץ נשים ברשימות החרדיות לכנסת-אי 37,החרדית

מסורתית למחוזות שלא היו מקובלים -הרחבה דרקונית )ומודרנית( של תחומי הצניעות הדתית

 39בעולם הפסיקה הדתי.

 

 תקנון ההתנהגות במוסדות חינוך לבנות במגזר החרדי בישראל

תקנוני המוסדות החרדיים לבנות כוללים איסורים שונים המגבילים את התנהגותן של הבנות 

גבלות אלו אינן מתייחסות רק להתנהגות בתוך המוסד החינוכי בשעות ה תחומים.מספר ב

 להתנהלות בביתן ובשעות הפנאי. גם הלימודים, אלא 

נאסר על בנות חרדיות להתחבר עם בנות ממסגרות חינוכיות אחרות או להשתתף  דוגמה,ל ,כך

. כמו כן, מופיעים בתקנונים אלו כללים מחוץ לבית הספר במסיבות יום הולדת של בנות אחרות

, אשר כוללים ןמחמירים המתייחסים בפירוט רב לכללי הלבוש של הבנות החרדיות ושל אימהותיה

איסורים אלו כוללים   40ק מן החובה הדתית הבסיסית של לבוש צנוע.החמרות שאינן נגזרות ר

 41עגילים שאינם צמודים לאוזן, גרבי כותנה, פריטים העשויים מג'ינס וכדומה.

אדגיש כי אין עוררין על כך שלמוסד חינוכי דתי מותר לדרוש מתלמיד/ה לנהוג על פי כללים דתיים 

 הלכתי-אך העיסוק בפרק זה מתייחס לתקנות שאינן נובעות מן הדין הדתי 42של צניעות,

 .ומתקיימים במוסדות חינוך המתוקצבים על ידי המדינה

בנוסף, מוטלות מגבלות חמורות על יציאת בנות חרדיות בשעות הערב ללא ליווי בן משפחה, איסור 

הים בעת -, חובה ללבוש חולצה ארוכה מעל בגד)אפילו מסטיק( ה במקומות ציבורייםלעל אכי

קניות בקניון שחייה בבריכה )נפרדת כמובן(, התניות על חופשה בחו"ל או במלון, לינה אצל חברה, 

תורה"(, -הגבלות ותקנונים אלו אינם קיימים במוסדות חינוך לבנים )"ישיבות" ו"תלמודי  43ועוד.

 אלא רק במוסדות המיועדים לבנות חרדיות.

יין כי התקנונים עוסקים ברזולוציות מטרידות מאד בפרטים מינוריים בלבושן של הבנות: אצ

מיקום הכיס בחצאית, זווית תליית התיק על הכתף )"אסור באלכסון"(, מספר התכשיטים והחומר 

מדובר כמובן על לבושן של הבנות מחוץ לשעות הפעילות של המוסד  44ממנו עשויות הנעליים.

 45זמן שהן בבתי הספר הן מחויבות ממילא בתלבושת אחידה.החינוכי, שכן ב

של אדם פוגעים בחופש  פרטי הלבושהלכתי( על -)שאינם ממקור דתי מגבלותלהבנתי, הטלת 

, הדבר מפר את האמנה שייעודה היותן בנותהביטוי ומכיוון שהגבלות אלו מוטלות רק על בנות בשל 

לפיה "המדינות , בה הצהירה המדינה כי היא מצטרפת להתחייבות ביטול אפליה כנגד נשים

                                                           
 25.5.2018יניזם חרדי" מקור ראשון נ ד שור "לקראת פמ 37
דצמבר ) 4" מגדר 20-מנשים שקופות לנשים נוכחות: מאבקן של נשים חרדיות על ייצוגן בכנסת ה א צרפתי " 38

2015) 
 97ע' ( תשס"ג)א הראל, א שנרך "ההפרדה בין המינים בתחבורה הציבורית" עלי משפט ג  39
 946-947ב' ע' 61מבקר המדינה, דו"ח  40
  mame 8.7.2015" כללי הצניעות בסמינרים: האם זהו רצון ה'?שור "נ ד  41
 2סעיף  2176/06עת"מ  42
 16.2.2015" וואלה אסור ללעוס מסטיק וללקק קרטיב ברחוב: תקנון הסמינר החרדי י אדמקר " 43
 שם 44
 ynet 1.9.2011" דברים שקורים רק בבית ספר חרדי 10 ט פרקש " 45



12 
 

מתחייבות )...( לנקוט את כל האמצעים המתאימים, לרבות חקיקה, כדי לשנות או לבטל חוקים, 

ו' באמנה לביטול אפליה נגד 2" )סעיף תקנות, מנהגים ונוהגים קיימים המהווים אפליה נגד נשים

 נשים, הנזכרת בפרק א'(.

 

נאסר על בנות להשתמש בספרים שאינם מספריית בית הספר,  בתקנונים הנזכרים לעיל , כמו כן

, שהחינוך החרדי בתחומים כמו מדעים והיסטוריהבמיוחד  דבר המגביל מאד את גישתן למידע

. מידע מסוג זה הבנות במוסדות החינוך (בין אבולוציה לתנ"ךשסתירה הבשל )נמנע מלעסוק בהם 

 יםמותרבו השימוש על פי התקנון קיומו של מחשב ותוכלנה לקרוא גם באינטרנט, שכן החרדי לא 

מוגדר באופן חד משמעי כי שימוש באינטרנט מהווה עילה  ובנוסף  46ההוריםעבודה של צרכי רק ל

 47.לפסול תלמידה מלימודים במוסד החינוכי

הפרה של גם , מלבד הפגיעה בזכותו של הציבור למידע, מהווים ההגבלות על גישה למידעבראייתי, 

ד'(, אשר מדינת ישראל  28)סעיף  'הזמינות והנגישות בחינוך' המפורטים באמנה לזכויות הילד

ידאגו לכך כי מידע והדרכה חינוכיים ומקצועיים יהיו הצטרפה אליה בהצהרה לפיה: "המדינות )...( 

  ".ונגישים לכל ילד זמינים

 

איסור נוסף בתקנון מוסדות החינוך החרדיים לבנות הוא איסור על בת חרדית לנהוג ברכב. לא רק 

תלמידות אסור לנהוג ברכב והדבר עשוי המהות של ישלתלמידה אסור לנהוג ברכב, אלא אפילו לא

לציין, למרות שאין בהלכה קבלת תלמידה למוסד חינוכי חרדי. זאת, מיותר -להוות עילה לאי

שה ברכב ולפעמים הדבר דווקא טוב יותר מבחינה דתית, שכן יהדתית שום איסור על נהיגה של א

גבר עשוי לגעת באישה, לעומת זאת כאשר היא ברכב היא לא נתקלת )ומופרד!( באוטובוס צפוף 

וי להיות אסור מבחינה שעבגברים. )כמובן שאין הכוונה לנסיעה בינעירונית בלילה עם גבר זר, דבר ש

 49בנוסף, אסור לבנות לרכב על אופניים בחלק ממוסדות החינוך החרדיים.  48הלכתית(.

למצוא אולי רק בסעודיה, פוגע בשוויון הנשים במגזר היה מובן מאליו שאיסור זה, אשר כמוהו ניתן 

מפר גם הוא את האמנה דבר זה  .על רקע מגדרן להשתמש בכלי תחבורההחרדי ומפלה אותן בזכותן 

 לביטול אפליה נגד נשים, כמפורט לעיל.

 

השוויון לנשים חרדיות )לעומת גברים חרדים( פועל דווקא -עם זאת, ישנו אספקט אחד שבו אי

לטובתן: בשונה מגבר חרדי, אשר השכלתו בתחומים שאינם דתיים הינה נמוכה )כפי שנרחיב 

רדיות רוכשות השכלה רחבה יותר אשר תאפשר להן בפרק הרביעי( הרי שנשים ח ,בהמשך העבודה

 50להתפרנס ולכלכל את משפחתן.

                                                           
  1.1.2003 7ערוץ  לנערות "בית יעקב"תקנון חדש ח לב " 46
 י אדמקר שם 47
 45ב ליוש שם ע' 48
 7ע'  1067/08בג"ץ  49
50 " Journal of Law The Ability to Claim and the Opportunity to ImagineHazan "-S Almog, L Perry

275p. ) April 2011(, Vol. 40, Issue 2 Education & 
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להבנתי, הגבלות ותקנות אלו נועדו להכשיר כבר מגיל צעיר את בנות המגזר החרדי ל'תפקידן 

ללא היכולת לגשת   51וייעודן' כפי שהוא נתפס במגזר החרדי: "אישה כשרה העושה את רצון בעלה"

אשר יאפשרו לה לערער על ההוראות המוכתבות מן המנהיגים הפטריארכליים. למקורות מידע, 

שלילת העצמאות לבחור אפילו ניואנסים דקים בפרטי הלבוש שלה או להרחיב את אופקי הידע של 

הבת החרדית במוסדות המתוקצבים ע"י המדינה שוללות כל אפשרות לעצמאות של נשים חרדיות, 

 מנת לפרנס את משפחתה בזמן שבעלה לומד תורה.-וק העבודה עלאפילו אם בעתיד הן תצאנה לש

 

 פעהיחסה הרשמי של המדינה לתו

בכדי להבין את סמכותה ואחריותה של המדינה על מוסדות החינוך החרדיים, נכיר שלושה מושגים 

רלוונטיים בישראל, אשר מקורם ב"מכתב הסטטוס קוו" שכתב דוד בן גוריון ל"אגודת ישראל" 

. במכתב 52, על מנת לקבל את תמיכת הרבנים בהקמת המדינה1947ביוני  19בתאריך החרדית 

)לצד קביעת השבת כיום המנוחה, דיני אישות ע"פ כללי  הובטחה עצמאות חרדית בנושא החינוך

 היהדות וכשרות במוסדות המדינה(.

ו מוסדות , רשתות החינוך החרדיות כלל2007האוטונומיה המדוברת פעלה באופן הבא: עד שנת 

חינוך אשר מעמדם הוגדר "מוכר שאינו רשמי" או "מוסד פטור". רשתות חינוך אלו הן "מרכז 

החינוך העצמאי" המזוהה עם הזרם האשכנזי ו"מעיין החינוך התורני" של בני עדות המזרח 

 53החרדיים.

בתי הספר מתכני החינוך שב 75%מוסד שהוגדר כמוכר ע"י המדינה )אך איננו 'רשמי'( חוייב ללמד 

מן המימון לו זכאי בית ספר 'רגיל' )ממלכתי(. מוסד  75%הרשמיים של המדינה וזכה למימון של 

מהתקציב שמקבל בית ספר ממלכתי וחוייב ללמד אחוז דומה מתכני החינוך  55%-"פטור" תוקצב ב

 54ה'רגילים'.

הביאו  55לפלורליזם' וארגון המורים( שהובילו 'המרכז 1999ברם, עתירות לבג"ץ )החל משנת 

רשמי"( בכך שתיושם בהם 'תכנית -להתניית התקצוב למוסדות אלו )ה"פטור" וה"מוכר שאינו

עתירות אלו הביאו לחקיקתו של חוק חדש: "מוסדות חינוך תרבותיים   56לימודי הליב"ה'.

כיום הישיבות  ייחודיים" אשר בהם אין התניה של לימודי ליב"ה לתקצובם ו'תחתיו' פועלות

 , בהם נעסוק בהמשך.16-13החרדיות לגילאי 

מוסדות החינוך החרדי לבנות, בהם עוסק פרק זה, מוגדרים כ"מוכר שאיננו רשמי" )'מוכש"ר'( או 

כ"מוסד פטור". מתוקף כך, משרד החינוך אחראי לא רק על הפן המנהלתי )אישור הפעלה בהיבטי 

 אר ההיבטים הפדגוגיים בחינוך החרדי לבנות.תברואה, בטיחות וכדומה( אלא גם על ש

                                                           
 נדרים ע' ס"ותלמוד בבלי מסכת  51
 16.4.2018 81" פרלמנט שחיקתו של הסטטוס קוו ביחסי דת ומדינהש פרידמן " 52
על חוק מוסדות חינוך  –הליבה ומימון ציבורי של החינוך -ת הראל בן שחר "אוטונומיה חינוכית, תוכנית 53

 297-293ע' ( 2009)משפט וממשל יב  "2008 -תרבותיים ייחודיים, התשס"ח
 298שם ע'  54
 6343/07בג"ץ  55
 83סעיף  07-4805בג"ץ  56
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בבדיקה שביצע משרד החינוך בנושא התקנונים של מוסדות החינוך החרדיים המיועדים לבנות, 

 86תקנונים מתוך  60של הבנות )עשרות תקנונים שבהם סעיפים הפוגעים בשוויון הזכויות  אוצנמ

סות ללבוש, הגבלה על התרועעות מחוץ . משרד החינוך הורה למחוק סעיפים אלו )התייחשנבדקו(

 57אולם יישומה של הוראה זו לא נאכף.למוסד החינוכי ועוד( 

 

נמוכה הפרה של זכויות נשים -לסיכום פרק זה, נראה שמדינת ישראל מאפשרת במידה בינונית

כוללים בחינוך החרדי. תקנוני מוסדות החינוך החרדיים לבנות, אשר מתוקצבים ע"י משרד החינוך, 

בהטילם הגבלות על הגישה למידע, על חופש  סעיפים אשר מפרים את זכויות הנשים על רקע מגדרי

 התנועה ועל חופש הביטוי.

חוסר יכולת האכיפה של משרד החינוך על החלטותיו  , אךניסה לבטל מגבלות אלואכן משרד החינוך 

 .שנבדקו ונמצאו לקויים לא תוקנומטרידה, שכן עשרות תקנונים 

עצם קיום ההפרדה בין מוסד המיועד לבנים בלבד לבין אין בכוונתי להתייחס ל)הערה: אציין כי 

מוסד המיועד במהותו רק לבנות, שכן הן בארץ והן בארה"ב מקובל לראות בהפרדה מגדרית בייעוד 

כן, יש הרואים כמו  .המוסד החינוכי עצמו מעשה שהוא מותר כחלק מזכויות המיעוט המסורתיות

וכאפליה מתקנת לאחר שנים שבהן נשים לא למדו כלל ומוסדות החינוך כזכות פמיניסטית  אתז

הנתמכת במחקרים על הישגים גבוהים יותר לבנות במוסדות והאקדמיה היו לגברים בלבד, טענה 

 58המיועדים לבנות בלבד, ללא בנים(.

 

 

 

 

                                                           
 932-933מבקר המדינה שם ע'  57

58 Sex Education and the Quest for Equality" -Hostovsky Brandes  "Separate and Different: SingleT 

Israel Law Review 45(2) (2012) pp. 235-266   
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, מהות. תקנון בסמינר חרדי לבנותיאיסור על אינטרנט, טלפון סלולרי וחובת צניעות לא

 . תקף גם מחוץ לשעות הפעילות

 rotter.netקרדיט לתמונה: 
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  -פרק ג

 בחינוך החרדי אפליה עדתית

 אפליה עדתית בחברה החרדית

בטרם ניגש לביטויי האפליה העדתית בחינוך החרדי, עלינו לראות תחילה בפרספקטיבה רחבה יותר 

הנושא העדתי בחברה החרדית כולה. בראייתי, החברה החרדית מהווה כיום את את ההקשר של 

במדינה  'מקובלת'תה יאחד המעוזים היחידים המשמרים בישראל את האפליה העדתית שהי

 בראשית תקופת הקמתה. 

במדינת ישראל בשנים  נפוצהתה יאפליה בין יוצאי עדות המזרח לבין יוצאי מדינות אירופה הי

' הפריבילגים , המתייחס ל'צברים59הראשונות להקמתה ועד היום מוכר הביטוי "אחוס"לים"

, אולם כיום ניתן למצוא 60שהקימו את המדינה ונהגו בעליונות כלפי העולים מצפון אפריקה ומתימן

גופי בטחון שילוב עדתי מכל המגזרים הן באקדמיה והן במוסדות המדינה )בתי המשפט, צה"ל, 

עדתית -ומשרדי ממשלה(. החברה היחידה שמנציחה באופן פורמלי ומובנה את ההפרדה הגזעית

 . היא החברה החרדית

די בכך שנתבונן על המפה הפוליטית בכדי לראות שהמגזר היחיד המקיים כיום מפלגות שכל מהות 

ת ישראל לחרדים אגוד + ש"ס לחרדים המזרחיים ויהדות התורה) ההבדל ביניהן הינו עדתי

לא נופתע, אם כן, לגלות שגם התפלגות מוסדות החינוך החברה החרדית.  ההינ (האשכנזים

: "החינוך העצמאי" לאשכנזים + לחסידים, בעוד החרדיים מושפעת ישירות מחלוקה מפלגתית זו

 ש"מעיין החינוך" לבני עדות המזרח )ש"ס(.

לאומי( מנציח את ההבדל העדתי -גם ממסד הרבנות הראשית, המהווה כיום מעוז חרדי )ולא דתי

לכפילות והאנכרוניסטיות בהחזיקו תקן לרב אשכנזי ותקן לרב מזרחי, למרות שהסיבות המקוריות 

 .כבימי המנדט זו כבר אינן קיימות עוד

שמיים, דוגמת מפלגות ורב ראשי, ההפרדה בין חרדים על פי מוצאם איננה עוצרת רק בסממנים ר

אלא משפיעה גם על חיי היומיום הפרטיים של החרדים. גם בעידן שבו כולם חיים בישראל ואין 

משקל רב למנהגים המקובלים מארצות המוצא, 'שידוך' לנישואין בין בני זוג אשכנזי ומזרחי הינם 

 נדירים יחסית בחברה החרדית עד ימינו.

הרקע להבין בצורה טובה יותר מהיכן נובעת האפליה שנסקור להלן,  פתיח זה יאפשר לנו את

 בבחינתנו את השוויון במערכת החינוך החרדית בישראל.

 

 אפליה עדתית בחינוך החרדי –הביטוי המעשי במישור הפרקטי 

לאחד הביטויים הפורמליים של ההפרדה העדתית הנהוגה  61התייחס בית המשפט 2006כבר בשנת 

במוסדות החינוך של "החינוך העצמאי" )האשכנזי(, כאשר התייחס לפסיקתו של יוסף שלום 

                                                           
 11ע'  2001ישראל  קץ שלטון האחוסליםב קימרלינג  59
 themarker 4.3.2017 "במרוקו היינו יהודים מלוכלכים וכאן נחשבנו ערבים"ר שטרקמן, י גואטה  60
 5ע'  241/06עת"מ  61
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אלישיב, ממנהיגי החברה החרדית, אשר הגדיר שיש לקבל לפחות שלושים אחוזים מבנות עדות 

י רבים דווקא כצעד שייעודו חיובי, ו של המנהיג החרדי נתפסה בעינהוראתהמזרח בכל כיתה. 

להגדיל את אחוז התלמידות והתלמידים שמוצאם מבני עדות המזרח הלומדים במוסדות חינוך 

 'אשכנזיים', אולם שני היבטים שליליים בולטים היו בהנחיה זו של אלישיב:

לרף של היו מוסדות אשר יישמו את פסק ההלכה של אלישיב כפשוטו ומרגע שהגיעו ראשית,  .א

כך שהמינימום הפך גם  ,אפשרו רק קבלה של אשכנזים ,מעדות המזרח בכיתה 30%

 למקסימום.

אולם ההיבט השני, החמור יותר בעיני, הוא שעצם עיסוקו של מנהיג חרדי באחוזים  .ב

ובמספרים של תמהיל עדתי בכיתה נותנת לגיטימציה לכך שאכן יש הבדל בין המוצא העדתי 

( פעל לטובת עדות המזרח, הרי 30%ים. גם אם בפועל המספר שפסק )של התלמידות והתלמיד

שהוא הכשיר בכך את ההבנה שקיים הבדל מהותי בין תלמיד/ה ממוצא מזרחי לעומת 

 תלמיד/ה ממוצא אשכנזי ושנכון להמשיך ולשמר עיסוק כמותי במוצא העדתי בכיתות.

ה לזכויות הילד, בה מפורטת בכך, מופרת לכאורה ההצהרה אליה הצטרפה מדינת ישראל באמנ

 הזכות של כל ילדה או ילד לקבל חינוך שווה, ללא הבדלי מין או מוצא: 

המדינות החברות יכבדו ויבטיחו את הזכויות המפורטות באמנה זו לכל ילד שבתחום . 1( 2)סעיף 

פוליטית או שיפוטן, ללא הפליה משום סוג שהוא, ללא קשר עם גזע, צבע, מין, שפה, דת, השקפה 

אחרת, מוצא לאומי, אתני, או חברתי, רכוש, נכות, לידה או מעמד אחר, בין אם של הילד ובין אם 

  של הוריו או אפוטרופסו החוקי.

בהם משתמשים מוסדות החינוך החרדיים כדי "להלבין" )תרתי משמע...( את אחד המנגנונים 

, בו נדרשות התלמידות למלא בשאלון האפליה העדתית הוא תהליך הקבלה לחלק ממוסדות החינוך

מספר פרטים שאינם רלוונטיים ישירות למועמדת. בין היתר, עוסק השאלון במקום התפילה בו 

 62נוהג האב להתפלל, מוסדות החינוך בהם למדו הוריה, שם הנעורים של האם וכדומה.

של התלמידה  תה שהפרטים נדרשים על מנת לוודא את התאמתהיבעוד שטענת מוסדות החינוך הי

למוסד החינוכי )למרות שאינם נוגעים במישרין לתלמידה אלא להוריה(, סבר משרד החינוך שהדבר 

מהווה דרך נוספת של מוסדות החינוך לברר את מוצאם העדתי של ההורים והורה על מחיקת 

למועמדת עצמה. נו רלוונטי נסעיפים אלו מתהליך מיון המועמדות למוסדות החינוך, שכן הדבר אי

כאשר ניסה משרד החינוך לוודא שהנחיה זו אכן נאכפת, לא עמדו לרשותו הכלים לבצע אכיפה 

 64בין היתר לאור פער של המשרד במפקחים למגזר החרדי. 63,ויישום של הנחיה זו

ההתייחסות להורי התלמיד/ה מפרה אף היא את האמנה הנזכרת, שכן הפליה על בסיס התנהגות 

 או תפיסתם נזכרים אף הם באמנה לזכויות הילד:  /של ההורים ו

                                                           
 379-389ב' ע' 61מבקר המדינה, דו"ח  62
 980-981 שם ע' 63
" הכנסת, מרכז טענות בדבר אפליה עדתית בקבלת תלמידים למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמיי וורגן " 64

 17ע'  28.2.2010המחקר והמידע 
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המדינות החברות ינקטו בכל האמצעים המתאימים להבטיח כי הילד מוגן מפני כל . 2(  2)סעיף 

צורה של הפליה או ענישה על יסוד מעמדם, פעילויותיהם, השקפותיהם, או אמונותיהם של הורי 

 הילד, אפוטרופסיו החוקיים, או בני משפחתו.

 

דגש כי אין ספק שיש מקרים שבהם אכן אין התאמה בין מועמד/ת לבין אופיו של מוסד חינוכי יו

מסוים וברור שניתן לקיים מנגנון סדור לקבלת תלמידות ותלמידים למוסדות חינוך גם במגזר 

החרדי, אך ההתייחסות בפרק זה היא לסינון שאיננו ענייני ואובייקטיבי אלא מתבסס על מוצא 

 שקיפות. עדתי ללא 

סימוכין לכך ניתן למצוא בפסיקתו של השופט אוקון בנוגע למוסד חינוכי בעיר ביתר, בו דרשה 

משפחת אלקסלסי לקבל את ילדיהם למוסד חינוכי בו מתקיימים הלימודים בשפת האידיש, בה לא 

שנה את שלטו ילדיהם כלל. במקרה זה, סבר בית המשפט שהאיזון הנכון הינו לבחון שוב כעבור 

התאמת הילדים לאופיו של המוסד אליו ביקשו להתקבל, שכן הטיעון של אפליה עדתית איננו פתרון 

קסם בכל מקרה שבו מוסד חינוכי סבור שהתלמידים לא ישתלבו כראוי בהיבטים הפדגוגיים של 

  65המוסד החינוכי.

ה בתיעדוף קבלה של ך נוספת בה ניסו מוסדות חינוך חרדיים להנציח את האפליה העדתית היתדר

שוויון תלמידות שהן אחיות של בנות אשר כבר התקבלו לאותו מוסד בעבר. מלבד הפגיעה ב

בנות שהן בכורות או בנות יחידות ואין להן עדיין אחות באותו מוסד, הדבר היווה ההזדמנויות ל

", שכן פירצה נוספת אשר בעדה הצליחו חלק מן המוסדות לשמר את אחוז התלמידות ה"מזרחיות

גם במקרה זה, כאשר משרד  .בעבר שכבר עברו את הסינון העדתיממשפחות בכך התקבלו בנות 

החינוך אסר על המשך קיום נוהג קבלה זה, לא עלה בידו ליישם את אכיפת הוראתו לביטול העדפה 

 66בקבלת אחיות של תלמידות שכבר לומדות באותו מוסד.

ן הציבור האשכנזי טוען כי רמתן הדתית של תלמידות בעטייאציין כי נראה שאחת הסיבות ש

הנשירה ממסגרות החינוך החרדי  תופעתותלמידים מעדות המזרח נמוכה יותר, קשורה לכך שבעבר 

בקרב עדות המזרח, דבר שהוביל לתופעה של 'נוער שוליים' ממשפחות שלא נפוצה יותר יתה יה

כמו משפחות של חוזרים בתשובה ומזרחיים. , הצליחו להגיע לאינטגרציה מלאה עם ההווי החרדי

מיותר לציין שכיום 'נוער השוליים הנושר' בקהילה החרדית כולל את כלל זרמי החברה החרדית, 

 67ללא איפיון עדתי.

 'בג"ץ עמנואל"

מקרה מוכר בו הגיעה האפליה העדתית בחינוך החרדי לכותרות ולבג"ץ היה בעיר החרדית עמנואל, 

הקיים לשני מתחמים נפרדים, שאחד מהם יועד לתלמידות בנות עדות  שם הופרד בית הספר

יתה שמדובר למעשה בהקמה של בית ספר חדש יהמזרח. הטענה הרשמית של הנהלת בית הספר ה

                                                           
 29סעיף   1320/03עת"מ  65
 955-971ב' ע' 61מבקר המדינה, דו"ח  66
67 Israel 2006 p.32 Economic Hardship and Gainful Employment in Haredi Society in IsraelB cohen  
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עבור בנות שמגיעות מבתים שבהם מחמירים יותר ושההפרדה )של בית הספר החדש מן המקורי( 

 68רמתן הדתית נמוכה יותר.נועדה למנוע השפעה שלילית מצד בנות אשר 

הנהלת בית הספר התעלמה מהנחיות שקיבלה ממשרד החינוך, עד שהנושא הגיע לפתחו של בג"ץ. 

על פי חומרות צניעות של שמואל וואזנר,  בוססאחד משלבי הביניים כלל ניסיון למסד תקנון המ

ללמוד ב"בית  נהלהגדיר מי מהבנות תוכל ,אחד הרבנים החרדיים המחמירים יותר בנושא הצניעות

להוכיח שמטרת ההפרדה שבהקמת 'בית הספר החדש' איננה עדתית אלא ובכך  הספר החדש"

דתית. אחד הסעיפים בתקנון, אשר התייחס לכך שנוסח התפילה והברתה תהיה אשכנזית, נמחק 

 69מן התקנון.

ת למיעוט לקיים את אורחות חייו, הרי בסיכומו של התהליך, קבע בגץ כי למרות האוטונומיה הניתנ

שבמקרה זה האפליה הינה "עדתית באצטלה דתית" ואסר על המשך קיום המתכונת המפרידה 

 70בבית הספר.

 

נמוכה הפרה על רקע עדתי של -בסיכום פרק זה, נראה שמדינת ישראל מאפשרת ברמה בינונית

מכיוון שהגופים הרשמיים אמנם עוסקים שוויון זכויות לתלמידי מערכת החינוך החרדי. זאת, 

בתהליכים המפלים על רקע עדתי המתקיימים במוסדות החינוך החרדי ואוסרים עליהם, אולם 

רמת היישום והאכיפה של החלטות אלו איננה מספיקה: גם כאשר משרד החינוך, מבקר המדינה 

'אין להם שיניים' לאכוף ובית המשפט אכן אוסרים על קיום אפליה עדתית בחינוך החרדי, נראה ש

 את יישום האיסור.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2-7ע'  1067/08בג"ץ  68
 7שם ע'  69
 30-38שם ע'  70
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יעקב מאיר, הרב הראשי הספרדי הראשון בישראל. הבחנה בין מוצא עדתי היתה מקובלת 

 בתקופת המנדט ומשתמרת עד ימינו בחברה החרדית. 

 קרדיט לתמונה: רשות הדואר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

  –פרק ד' 

 תכני הלימוד -החרדיחינוך הלבוגרי שוויון הזדמנויות 

  תכני הלימוד במוסדות החינוך בחברה החרדית

תכנית הלימודים במוסדות החרדיים מושתתת, מטבע הדברים, על לימודים דתיים. ברם, קיים 

 71הבדל מהותי בין הלימודים במוסדות המיועדים לבנים לבין מוסדות החינוך החרדיים לבנות.

בד, 'משחקת' דווקא לטובתן של הבנות: בעוד שהבנים החובה ללמוד תורה, המיוחסת לבנים בל

המצווה והלאה( הרי שלבנות -אינם לומדים כמעט לימודים שאינם דתיים )בדגש על התקופה מבר

( ומלבד ידיעת הלכות בסיסיות לקיום 72אין חובה ללמוד תורה )ויש שיאמרו שהדבר אף נאסר עליהן

הדבר  73)מתימטיקה, אנגלית וכדומה(. 'ינם דתייםחיים יהודיים, הן רשאיות ללמוד 'לימודים שא

שה בסופו של דבר )מלבד הקמת יאף רצוי אצל חלק ניכר מהמגזר החרדי, שכן ייעודה של הא

 74משפחה רחבה( הוא לפרנס את בעלה בזמן שהוא ילמד תורה.

מתימטיקה ואנגלית לעומתן, הבנים אשר מצווים ללמוד תורה אינם עוסקים רבות בתכנים דוגמת 

תחומים אלו נחשבים  75)וגם כאשר עוסקים בכך, הדבר נעשה במכוון בשעות אחה"צ וברמה נמוכה(.

ם למחצה' שכן הם אינם מגלמים במהותם מקצוע "אסור", אך יבמובן מסוים כתחומים 'ניטרלי

ל המוסדות לימודים הכוללים נגיעה ב'תחום אפור', דוגמת מדעים, אינם נלמדים ברובם המוחלט ש

 76החרדיים.

הנערים  13הגיעם למצוות". מגיל "כל הנזכר לעיל לגבי בנים נוגע לתקופתם ב"תלמוד תורה", טרם 

( שם עוסקים 16-13לומדים ב"ישיבה קטנה" )ללא קשר לגודלה הפיזי כמובן, אלא בהתייחס לגיל 

 77והלכה(. ךולפעמים מעט תנ" יבתורה בלבד )"גמרא" = תלמוד בבל

נשים, כאמור, המצב שונה מאד מכיוון שלא מוטל עליהן איסור 'ביטול תורה', אולם רובן אצל 

המוחלט איננו ניגש לבחינות בגרות פורמליות ו/או לתואר אקדמי, הגם שבמקרים רבים הן תלמדנה 

 78את החומר הנדרש לתעודת בגרות ולתואר אוניברסיטאי.

החרדי ובכך שבנים לומדים פחות 'מקצועות חול' שמקצועות רלוונטיים אינם נלמדים בחינוך  בכך

)סעיף בה הצהירה המדינה על :  ,, למעשה מופרת האמנה לזכויות הילדדתיים( מבנות-)לימודים לא

המדינות החברות מכירות בזכותו של הילד לחינוך ומתוך כוונה להשיג זכות זו בהדרגה, על ( 28

ב. יעודדו את פיתוחן  יסודי חובה חינם פתוח לכל;א. ידאגו כי יהיה חינוך  :שווהבסיס הזדמנות 

זמינות ונגישות עבור כל , יעשו אותן כללי ומקצועישל צורות שונות של חינוך תיכון, לרבות חינוך 

ידאגו לכך  ג. , וינקטו צעדים מתאימים כגון הנהגת חינוך חינם והגשת סיוע כספי לפי הצורך;ילד

                                                           
 13.6.2019"דוקטורט בעזרת השם" כלכליסט ק צוריאל הררי  71
 4משניות מסכת סוטה פרק ג  72
 2015ב' ע' 69דו"ח שנתי  -מבקר המדינה 73
דרכי התמודדות של נשים חרדיות עם שינויים המתחוללים בחברתן בתחומי ההשכלה, התעסוקה  ב ליוש " 74

 29-27תשע"ו ע'  3" חקר החברה החרדית והפנאי
 (1999) 4מ ביננפלד, "משנתו החינוכית של רבי משה פיינשטיין" 'בשד"ה חמד'  75
 Yediot 27.6.2019א אילנאי, י שוחט "מה לומדים הילדים החרדים"  76
 8ע' 10296/02בג"ץ  77
 ק צוריאל הררי שם 78
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ד. ידאגו לכך  על בסיס של כשירות;השכלה גבוהה תהיה נגישה לכל בכל האמצעים המתאימים כי 

  .מידע והדרכה חינוכיים ומקצועיים יהיו זמינים ונגישים לכל ילד כי

 

 הביטוי המעשי של פערי החינוך בחברה החרדית למול שיבוץ בצה"ל, אקדמיה ותעסוקה

שהפתרון לשילוב החרדים בחברה הישראלית מגיע בכפיית לימודי בעוד שישנם גורמים הסבורים 

אשר יצמצם את הפערים שבין החינוך החרדי לזה המקובל בשאר המגזרים בארץ, ישנה  79ליב"ה,

מגמה הקוראת להתחיל את השינוי דווקא "מלמטה למעלה", כלומר השילוב של חרדים בשוק 

העבודה יביא אותם לשאוף לרכוש השכלה אשר תסייע להם בשוק העבודה תוך שהם מתוודעים 

א בסופו של דבר לאינטגרציה מלאה אפילו בתחומים כמו גיוס לנורמות הישראליות, דבר שיבי

  80לצה"ל.

מאנשים רבים בעולם עלינו לזכור כי בשונה  ,אולם בבואנו לעסוק בשילוב החרדים בשוק העבודה

אשר עבודתם מהווה גם חלק משמעותי מזהותם )"אני מהנדס, אני רופא"(, הרי שבחברה החרדית 

סוק ככלי טכני לאפשר פרנסה. אילו יכלו רובם לחיות בכבוד ולכלכל העבודה הינה על פי רוב רק עי

את משפחותיהם ללא עבודה )או עבודה של מספר שעות בלבד( היו בוחרים לעשות כן, ללא כוונה 

 81להפוך את העבודה לחלק מהותי ממרכז חייהם.

מנת לפרנס  ברם, כאשר חרדי ממוצע מגיע כבר לנקודה בה הוא מוכרח להשתלב בשוק העבודה על

את משפחתו בכבוד, הוא מגיע למצב שבו הוא חסר את הכלים הנדרשים בשוק העבודה בעידן 

או  82ברירה לעסוק במלאכות שאינן ממצות את יכולותיו הקוגניטיביות,-הנוכחי והוא פונה בלית

מצריכות שימוש בתכנים שלא רכש במערכת החינוך החרדית: מוכר בחנות ספרי קודש, מכירות 

 ים, מסעדנות וקייטרינג, שיפוצים וכדומה.בגד

ניתן למצוא את הביטוי האמפירי למצב התעסוקה המתואר לעיל, בכך  2015כך לדוגמה בשנת 

טק, מינהל מקומי וציבורי, שירותים -שאחוז החרדים נמוך מן הממוצע בתחומים כמו היי

כמו מסחר )סיטונאי מקצועיים, מדעיים וטכניים, בעוד שמספרם גבוה מן הממוצע בתחומים 

 83וקמעונאי(,  תיקונים ושירותים אחרים.

ניתן לראות בכך דבר חיובי, שכן יותר ויותר חרדים פונים ליישם את מה שהיה מקובל במסורת 

כלומר יש לעסוק אפילו במלאכה  84הקדומה ביהדות: "פשוט נבלה בשוק ואל תזדקק לבריות"

משפילה ושאיננה הולמת, כאמצעי לכך שהאדם לא יהווה נטל על הציבור. אך היו מקרב החרדים 

העובדים שרצו לאפשר לעצמם אפיקי פרנסה שמממשים גם את הפוטנציאל האינטלקטואלי הגלום 

רכוש מקצוע 'אמיתי' בהם. לצורך כך, החלו יוצאי החינוך החרדי לפנות לאקדמיה, מתוך רצון ל

                                                           
יא  משפט וממשל" הספר החרדיים-מתגוננת וחינוך לערכים דמוקרטיים בבתימ כהן אליה "דמוקרטיה  79

 399ע' ( 2018)
 31.5.2019" פורום קהלת שילוב הציבור החרדי יתחיל בכלכלהר ממן " 80
ע' ( 2014אוקטובר ), 3אוספובט "כשהעבודה 'לא נחשבת': קידום תעסוקתי בעולם החרדי", אדם ועבודה י  81

15-12 
 שם 82
לי לדמוקרטיה פרק תעסוקה" המכון הישרא -ל כהנר, ג מלאך, מ חושן "שנתון החברה הישראלית 83

13.12.2017 
 תלמוד בבלי מסכת פסחים ע' קיג 84
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ציח את העובדה שבמוסדות החינוך החרדי הם לא למדו אנגלית, מתימטיקה, מדעים שלא ינ

 ושימוש מינימלי במחשב.

, תה לפערים אלו השפעה רבה ושלילית. כבר בשלב המכינהיהי אקדמיהאולם גם אצל חרדים שפנו ל

חיל ללמוד לתואר אקדמי אותה נדרשו לעבור על מנת להביאם לרמה בסיסית המאפשרת להת

 55-)בהיעדר יסודות מבית הספר בתחומים פירטתי לעיל(, הגיע שיעור הנשירה אצל גברים ל

-אחוזים. לעומתן, הנשים החרדיות, אשר כפי שציינתי לעיל לומדות בבתי הספר יותר תכנים "לא

נשירה במכינות אחוזי  35-תורניים" מאשר הבנים המחויבים במצוות לימוד תורה, הגיעו 'רק' ל

2018-נתונים אלו מתייחסים לשנים  85במכינות(. היבכלל האוכלוסי 12%אקדמיות )לעומת  -הקדם

2011. 

גם אלו ש'צלחו' את שלב המכינה לא זכו להצלחה רבה באקדמיה ומכל מאה גברים חרדים שהחלו 

נשים, הממוצע עמד על וקיבלו את התואר בסופו של דבר. אצל סיימו  24ללמוד לתואר אקדמי, רק 

 מקבלות תואר מתוך מאה נשים חרדיות שהחלו במסלול האקדמי. 45

הסיבות לכך, כפי שציין מבקר המדינה בדו"ח בנושא, הינם גם הבסיס הרעוע אותו רכשו בילדותם 

)אנגלית, מתימטיקה וכדומה(, כמו גם חוסר בהרגלי למידה הנדרשים באקדמיה, אותם לא רכשו 

כתיבה של עבודות ברמה אקדמית והגשתם, עמידה ביעדים 'מדידים', ך החרדית: במערכת החינו

מבחנים ועוד. זאת, לצד מצבם המשפחתי )מספר ילדים( בהשוואה לסטודנטים אחרים. פערים אלו, 

כאמור, השפיעו יותר על גברים מן המגזר החרדי, אשר עסקו עד אז יותר בלימוד תורה, לעומת 

 86נשים חרדיות.

 הגיוס לצה"ל והשיבוץ לתפקידנוסף בו מתבטאים פערי הידע של החינוך החרדי הינו מישור 

הדבר יכול להשפיע הן על חרדי אשר בחר לשרת בצבא משיקולים כלכליים )כמו השתלבות הצבאי. 

עתידית בשוק העבודה( או מתוך רצון לשאת בנטל ההגנה על המדינה והארץ בה הוא חי עם 

 ומתגייס בהם בוגר מערכת החינוך החרדית עוזב את אורח החיים החרדימשפחתו, אך גם במקרים 

 . לצבא

המשקלל  ,המיון הצה"לי לתפקידים השונים נגזר מציון מספרי הנקרא קב"א )קבוצת איכות(

נתונים כמו השכלת המועמד )צה"ר= ציון השכלה ראשוני( ואת ביצועיו במבחנים פסיכוטכניים 

ממוחשבים )דפ"ר= דירוג פסיכוטכני ראשוני( הנשענים במידה רבה על ידע באנגלית, מתימטיקה 

 87וידע כללי.

י פיקוד ולקצונה הדבר עלול להוביל במקרים רבים לכך שבוגר החינוך החרדי לא יוכל לצאת לתפקיד

רק בגלל הרקע החסר ממנו הוא מגיע לשירותו הצבאי, או במקרים קיצוניים אפילו לשיבוצו 

הראשוני בתפקיד שאיננו הולם כלל את יכולותיו )דוגמת נהג, אפסנאי, טבח או ספר( רק בשל פערי 

 ההשכלה שצבר במוסדות החינוך החרדיים.
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 פתרון זמני, עוד הדרה או מגמה -חרדים/ותכניות השלמת השכלה ומסלולי אקדמיה לות

נראה כי בשנים האחרונות החלה לחלחל, הן בקרב גורמים בחברה החרדית והן בקרב גורמים 

במוסדות המדינה, התובנה לפיה יש צורך בהנגשת האקדמיה לציבור החרדי. להבנתי, הדבר עולה 

בעת גם מגורמים 'מתונים' בקרב החברה החרדית, שאינם ששים לראות את המצב הכלכלי של -בו

המדינה שיכולה להרוויח משילוב ההון האנושי שבמגזר, תוך צמצום אחוזי מעגל  מצדחרדים והן 

 העוני במגזר החרדי. 

ללמוד במקום 'מעורב', כלומר  88ברם, העובדה שרוב החרדים )נשים וגברים כאחד( אינם מסכימים

נו מחזירה אותנו לנושא בו עסקו מפריד מגדרית את התלמידות מן התלמידים, נמוסד אקדמי שאינ

כניות באקדמיה המותאמות לשילוב חרדים מהווים למעשה הדרת ובפרק השני של עבודה זו: הת

 נשים ופגיעה בשוויון שבין המינים. 

"שדולת הנשים"  89כך לדוגמה במקרה של תכנית שיועדה למצטיינים חרדים, אשר כנגדה עתרה

מקרה זה, התיר בג"ץ למדינה ב כנית לא יועד לנשים.ובשל העובדה שהמחזור הראשון של הת ,לבג"ץ

כנית המצטיינים רק בשל העובדה שהיא כבר יצאה לדרכה ובתנאי שתתוספנה נשים ולהמשיך בת

בעתירות אחרות לבג"ץ עלו טיעונים נוספים כנגד 'המסלולים הנפרדים' באקדמיה , אולם 90כניתולת

אושרו להרצות בפני סטודנטיות חרדיות, אולם מרצות לא יכלו ללמד  (ממין זכר)לחרדים: מרצים 

המועסקות  פוגעת במרצותבכיתה של חרדים בנים, כך שההנגשה האקדמית הייעודית לחרדים 

", כלומר תחומי נפרד אינו שווה. כמו כן, הוצגו מקרים רבים שבהם "91באוניברסיטאות ובמכללות

ללא תכלית ראויה  92דעת שהיו נגישים לנשים לא נפתחו באופן שווה )ו"מופרד'( לגברים ולהיפך,

 שתצדיק את האיזון המתואר.

במדינה , הועלתה הטענה העקרונית שהמוסדות האקדמיים הינם מעצבי השדרה העתידית בנוסף

זאת  93וככאלו הם אינם יכולים לקבע כנורמה מאושרת ומקובלת את עקרון ההפרדה המגדרית.

בעיקר למול העובדה שאין איסור עקרוני לגברים לשהות בחלל מעורב עם נשים, אלא שהבעיה 

בכיתה )שכן לאישה מותר  שגבר ישמע את דעתה של האישההמרכזית ב"אקדמיה מעורבת" היא 

 94ו של הגבר(.לשמוע את דעת

אדגיש כי אותם חרדים אשר מסרבים ללמוד במוסד אקדמי שאיננו מופרד מגדרית אינם משתייכים 

ל'שוליים קיצוניים', שכן אלו ה'מחמירים' שבחברה החרדית אינם מגיעים כלל ללמוד באקדמיה 

דמית (. אלו שמתעניינים מלכתחילה בהשכלה אק96והן מבני עדות המזרח 95)הן מקרב ה'אשכנזים'

נמצאים כבר בשלב שבו הם אינם נשמעים לקולות ה'קיצוניים' המחרימים מכל וכל את רכישת 

                                                           
 10.1.2019"  פורום קהלת באקדמיהסקר חדש: רוב החרדים לא מוכנים ללמוד במסגרת מעורבת " 88
 2-3 ע' 18-02-8822סע"ש  89
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 21שם ע'  93
 23-24שם ע'  94
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ההשכלה, אבל גם אותם חרדים שכבר החלו 'להעז' לבחון אופציה של לימודים אקדמיים אינם 

 מעוניינים במקום 'מעורב'.  

ים את ציבור האברכים שוויון עלה בעבר כאשר המדינה רצתה לעודד בכלים כלכלי-פן נוסף של אי

החרדיים להשתלב בשוק העבודה, דבר אשר בראיית סטודנטים רבים פוגע בשוויון, שכן 

, או מתוגמלים על כך אינם מתומרצים ע"י המדינה לרכוש השכלה ועבודה סטודנטים ה"רגילים"ה

העבודה ולרכוש בעוד שחרדים היו מתוכננים לקבל הטבה כלכלית אילו היו יוצאים להשתלב בשוק 

 97השכלה.

כנגד מסלולי ההכשרה הייעודים לחרדים מגיע גם מהעולם המעשי והפרקטי יותר, ולא  טיעון נוסף

אחוז ניכר מקרב החרדיות והחרדים אשר קיבלו סיוע כלכלי לרכישת רק מתוך טיעונים שוויוניים: 

במגזר החרדי. דווקא  תואר אקדמי, סיימו לימודי הוראה בזמן שאין כלל פער במורות ובמורים

בתחום בו חסרים מורים במגזר החרדי, שהוא מורים גברים למקצועות הליב"ה, לא נרשמו כמעט 

 98מסיימים.

אבסורד נוסף, אשר תוקן לאחרונה, היה בכך שרק מי שחי/ה כחרדי/ת בהווה היו זכאים למלגות 

במערכת החינוך החרדית ועזב את אורח המיועדות לעידוד החרדים לרכוש השכלה, בעוד שמי שגדל 

החיים החרדי כבר לא היה זכאי להיעזר במלגות אלו, למרות ש'נתוני הפתיחה' שלו בהיבטי 

  99ההשכלה זהים לחלוטין לחרדי שעודנו 'הולך בתלם'.

 

 החרדי מימוש הזכות לחינוך ליוצאי המגזר-תביעת נזיקין על אי

 2015לאכיפת שוויון ההזדמנויות בחינוך החרדי עלה בשנת יישום מעשי לאחריותה של המדינה 

מבוגרי מערכת החינוך החרדית, אשר לא זכו בילדותם לרכוש כלים  52בתביעה אשר ייצגה 

 100מינימליים להתפתחות בעולם המודרני.

ייחודה של תביעה זו, כפי שטענו יוזמיה, היה להציף את הנזקים הפרקטיים שנבעו מכך שהמדינה 

ולא מתוך כוונה לקבל פיצוי כספי בפועל, שכן  101לחינוך החרדי להתנהל בצורתו הנוכחית מאפשרת

להחיל ולאכוף לימודי ליב"ה במערכת החינוך החרדית כבר עסקו  102על עצם חובתה של המדינה

 בתי המשפט לאורך השנים בערכאות השונות.

כתוצאה משיקול טכני, לפיו חלה התיישנות על העבירה, שכן רוב  2017בשנת התביעה נדחתה 

( ולא מסיבות ענייניות הנוגעות לעצם הטיעון. 18)שבע שנים מהגיעם לגיל  25התובעים היו מעל גיל 

התביעה כנגד המדינה )אשר לא מימשה את אחריותה על הוגשה אציין כי עוד קודם לכן, כאשר 

ואת מנהלי מוסדות החינוך בהם למדו  לנתבעים את הורי התובעיםלצרף ביקשה זו מערכת החינוך( 

                                                           
 8-9עמ'  (2011אפריל ), 7א הנדין "סטודנטים, אברכים ומדיניות ציבורית" מדיניות ציבורית  97
 2040-2046ב' ע' 69דו"ח שנתי  -מבקר המדינה 98
 סיוע של המדינה ליוצאים בשאלה :ישיבת ועדה מיוחדת לפניות הציבור -"כנסת עכשיו" ארכיון הכנסת 99

27/11/2013 09:30 
 themarker" יוצאים בשאלה תובעים את המדינה: דורשים פיצוי על כך שלא למדו לימודי ליבהא נוימן " 100

12.10.2015 
 "תביעת הליבה" באתר עמותת 'יוצאים לשינוי' 101
 79סעיף  07-4805בג"ץ  102
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עובדה זו הינה מעניינת, שכן בפרק הראשון בעבודה זו הצגתי כיצד מקובל במדינות  103התובעים.

על ה'כלים' שמקבל הילד במערכת  להשאיר בידי המדינה את האחריותרבות בעולם המערבי 

ן יתחנך ואפילו אם בחרו שלא ילמד כלל במוסד היכ גם כאשר ההורים רשאים לבחורהחינוך, 

 פורמלי אלא בבית.

 

לסיכום פרק זה, תחושתי היא שהרמה בה המדינה מאפשרת פגיעה בשוויון ההזדמנויות במערכת 

גבוהה: מחד, המדינה אכן משקיעה בפתרון -היא בינונית ,החינוך החרדית בהיבטי תכני הלימוד

הבעיה שנוצרה ומנסה לעודד חרדיות וחרדים לרכוש השכלה אקדמית ולהשלים את הפערים 

טום ואין טיפול בשורש פשנוצרו בילדותם בחינוך החרדי, אולם  בראייתי הדבר רק מטפל בסימ

הניסיונות שנעשים לטפל ב'סימפטום'  הבעיה, שהיא תכני הלימוד במערכת החינוך החרדית. גם

  שוויון מסוג נוסף )מגדרי(.-אינם נעשים בצורה טובה וממוקדת, בנוסף לכך שהם יוצרים חוסר

ירה תשוויון בין בנות לבנים במערכת החינוך החרדית, כאשר היא מ-כמו כן, המדינה מאפשרת אי

אינם לומדים ובכך מייצרים פער ואף מתקצבת מערכת חינוך בה הנשים לומדות מקצועות שהבנים 

הפוגע בעתידם ההשכלתי של בוגריה. בעבר נעשה הדבר ב"מוסדות הפטור"  גדרי,על רקע מ

 חודיים".יות ירשמי" וכיום נעשה הדבר בחסות "חוק מוסדות תרב-ובמוסדות ה"מוכר שאינו

"ה גם אכן, במספר עתירות לבג"ץ הוכרע שהמדינה מחויבת ליישם את תכנית לימודי הליב

)בדגש  תייחס ל'סחבת' בנושא יישום החלטות קודמות בענייןובית המשפט אף הבמוסדות החרדיים 

אך בהשאלה ניתן לומר שהדבר 'נשאר בשלב ההצהרתי', או לכל  104,על הבנים ב"ישיבות קטנות"(

 היותר ברובד ה'מקדם' ולא הגיע לשלב ה"אוכף".

 

 

 

 

 התנגדות חרדית לאקדמיה. 

 קרדיט לתמונה: אורנה קופרמן, 'הארץ'

 

                                                           
 11.8.2017הארץ " שדרשו פיצוי על כך שלא למדו לימודי ליבהנדחתה תביעת יוצאים בשאלה א רבינוביץ " 103
 9-12פים סעי 07-4805בג"ץ  104
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 סיכום

זו. בעבודה זו עסקנו בזכות לשוויון בחינוך החרדי ובהפרות שמדינת ישראל מאפשרת בנוגע לזכות 

תחילה הכרנו את האמנות עליהן חתמה מדינת ישראל )ברמה ההצהרתית( בנושא שוויון לנשים, 

בנושא החינוך ובמניעת אפליה עדתית. לאחר מכן עסקנו במקרים בהם מדינות דמוקרטיות 

מאפשרות במישור המעשי למיעוטים לבחור ליישם את אמונותיהם, גם כאשר אלו אינם עולים 

כמו כן, הכרנו את הזכות להורה לבחור  י המדינה, בתוך כך גם בנושא החינוך.בקנה אחד עם חוק

בדרך החינוך של ילדיו, לצד אחריותה של המדינה במקרה לוודא שהוא אכן רוכש כלים לעתידו 

 ולעתיד המדינה.

בפרק השני עסקנו בהפרת זכותן של נשים בחינוך החרדי לשוויון, בתחומים כמו חופש הביטוי 

במוסדות המתוקצבים  חופש התנועה )נהיגה, הגבלות על יציאה מן הבית( וגישתן למידעבלבוש, 

מצב זה הינו, ככל הנראה, חלק אינטגרלי מהגישה הכללית של הציבור החרדי . ע"י משרד החינוך

לנשים ברבדים נוספים, נוסף על החינוך: הפרדה מגדרית נרחבת וממוסדת, ייעוד האישה לפרנסת 

נמוכה, שכן משרד החינוך -בפרק זה הגעתי למסקנה שמדובר בהפרה ברמה בינונית בעלה וכדומה.

ו ולאכוף את זאכן התייחס לתקנון אסורות אלו והורה למחוק אותן, אך לא הצליח ליישם הנחיה 

 ביצועה. 

בפרק השלישי התוודענו לאפליה העדתית הנהוגה עדיין בחברה החרדית ובביטוייה בחינוך החרדי, 

קבלת תלמידות ותלמידים מעדות המזרח למוסדות חינוך חרדיים 'אשכנזיים', -ידוגמת א

המתוקצבים ע"י המדינה. חלק מאפליה זו נעשה תוך שימוש בכלים המסתירים אותה, דוגמת 

שאלוני קבלה וכללים שאינם אובייקטיביים ושקופים )"קבלת אחיות"(. בנושא זה הגעתי למסקנה 

נמוכה של הזכות לשוויון, שכן גופי המדינה -ברמה בינוניתשמדינת ישראל מאפשרת הפרה 

ליחה להוציא צהרשמיים פסלו תופעה זו של אפליה על רקע עדתי, אולם כמו בפרק הקודם לא ה

 לפועל את החלטות מוסדות המדינה.

בפרק הרביעי והאחרון עסקנו בפערים הנובעים מעצם החינוך במוסדות החינוך החרדי, אשר אינם 

בוגריהם ידע רלוונטי להשתלבות בעולם המודרני והכרנו את השלכות פער זה על השתלבות מקנים ל

פער זה הביא גם להקמת מסלולי הכשרה ייעודיים  חרדים באקדמיה, בצה"ל ובשוק העבודה.

לחרדים באקדמיה, תוך כדי יצירת הפרת זכויות לשוויון מגדרי. בפרק זה הגעתי למסקנה כי מדובר 

גבוהה של שוויון הזדמנויות לבוגרי מערכת החינוך החרדית לעומת בוגרי -נוניתבהפרה ברמה בי

המדינה ממשיכה לאפשר למגזר שלם לקיים מערכות חינוך ממלכתיות רשמיות. זאת מכיוון ש

מערכת חינוך שאיננה נותנת לבוגריה כלים מינימליים להמשך חייהם הבוגרים בעולם המודרני, 

וך שימוש בחוק חדש )"מוסדות תרבות ייחודיים"(. גם כאשר מנסה חרף הנחיות בג"ץ בנושא, ת

המדינה לטפל בתוצאות של מצב זה )ולא בשורש הבעיה( הדבר נעשה בצורה לא יעילה )דוגמת תואר 

 בהוראה שאיננו נדרש במגזר(.

בשקלול שלושת התחומים הנסקרים )נשים, עדתי ומתן כלים(, נראה שהמדינה מאפשרת הפרה 

  ונית של הזכות לשוויון במוסדות חינוך החרדי המתוקצבים על ידה.ברמה בינ

למעשה, כאשר מדינת ישראל הדמוקרטית נותנת למיעוט החרדי אוטונומיה בתחום החינוך כחלק 

מזכויות המיעוט לשמר את אמונותיו ומנהגיו, הדבר מוביל דווקא לפגיעה בזכות לשוויון של חלק 
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מעוניינים להשתלב בהמשך חייהם בשוק העבודה, הואלו  מהמיעוט החרדי: נשים, מזרחיים

 באקדמיה או בצבא.

לתחושתי, למנהיגים החרדים )רבנים ופוליטיקאים כאחד( נוח לשמר את המצב הנוכחי אשר מקל 

עליהם להישאר בעמדת ההשפעה הקיימת, מבלי לחשוש שחרדיות וחרדים אשר ירכשו השכלה 

יערערו על הנחות היסוד החרדיות. שימור ה'בערות' וחוסר השוויון אקדמית וישתלבו בשוק העבודה 

משמר את מעמדם של המנהיגים החרדים, כשם שהנצחת הפערים מנציחה את שליטתם בצאן 

מרעיתם. במצב שבו נשים תזכינה בשוויון זכויות מלא, להגמוניה הגברית המוחלטת בציבור החרדי 

עדתיים ישמוט את זכות הקיום של מוסדות רבים לא יישאר מקום להמשיך וביטול הפערים ה

הקיימים כיום ומתבססים רק על רקע זה. כמו כן, אילו יינתן מקום של כבוד לעבודה 'יוקרתית' 

הנובעת מהצלחה אקדמית, יידחק מקומה ה'ממותג' של לימוד התורה בישיבות שבראשן עומדים 

 הרבנים מובילי הציבור החרדי.
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-0%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9Dhttp://www.cracow.org.il/%D7%9

-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA

%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%

%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%A8/-%D7%A9%D7%A8%D7%94-D7%9D 

רשמי"  "טענות בדבר אפליה עדתית בקבלת תלמידים למוסדות החינוך המוכר שאינו , י.וורגן

 17ע'  28.2.2010הכנסת, מרכז המחקר והמידע 

-880c-e411-e9f7-https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/b35b6b58

00155d010977_11_9242.pdf-80c8-e411-e9f7-00155d010977/2_b35b6b58 

ישיבת ועדה מיוחדת לפניות הציבור, סיוע של המדינה ליוצאים  -"כנסת עכשיו" ארכיון הכנסת

  09:30 27/11/2013בשאלה, 

%D7%http://www.knessetnow.co.il/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA/
A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C/36585/%D7%A1

-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%95%D7%A2
-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D

%D7%91%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94 
 

  1.1.2003 7"תקנון חדש לנערות "בית יעקב" ערוץ  , ח.לב
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/249340 

 

  1.11.2016 7"גפני: האקדמיה? עבודה זרה" ערוץ  , מ.לוי

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/332741 

ב'  61מבקר המדינה, דו"ח שנתי 

-9d63-42c8-9163-https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_149/4c80ddc4

26bba2716441/7027.pdf 

 
 7.8.17"גיוס חרדים לצה"ל: תמונת מצב" המכון הישראלי לדמוקרטיה  , א. מלחי

https://www.idi.org.il/articles/17582 
 

  31.5.2019"שילוב הציבור החרדי יתחיל בכלכלה" פורום קהלת  , ר.ממן

-https://kohelet.org.il/publication/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91

-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/08/670/010/O24&fileName=08010670.O24&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/08/670/010/O24&fileName=08010670.O24&type=4
https://public-policy.huji.ac.il/sites/default/files/public-policy/files/7.pdf
http://www.cracow.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%A8/
http://www.cracow.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%A8/
http://www.cracow.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%A8/
http://www.cracow.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%A8/
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/b35b6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_b35b6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_9242.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/b35b6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_b35b6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_9242.pdf
http://www.knessetnow.co.il/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C/36585/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94
http://www.knessetnow.co.il/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C/36585/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94
http://www.knessetnow.co.il/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C/36585/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94
http://www.knessetnow.co.il/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C/36585/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94
http://www.knessetnow.co.il/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C/36585/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94
http://www.knessetnow.co.il/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C/36585/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/249340
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/332741
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_149/4c80ddc4-9163-42c8-9d63-26bba2716441/7027.pdf
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_149/4c80ddc4-9163-42c8-9d63-26bba2716441/7027.pdf
https://www.idi.org.il/articles/17582
https://kohelet.org.il/publication/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99-%D7%99%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
https://kohelet.org.il/publication/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99-%D7%99%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
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-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99

-%D7%99%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C

%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94 

מדינה: דורשים פיצוי על כך שלא למדו לימודי ליבה" "יוצאים בשאלה תובעים את ה , א.נוימן

themarker 12.10.2015  

-105686https://www.themarker.com/law/1.2749385?_ga=2.140980914.1810656717.1560

729506400.1530353240 

 3-2ע' 8822-02-18סע"ש 

https://spokmanship.court.gov.il/CONTAINER/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93

%D7%94/%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%20%D7%94%D7%90%D7%96%D7%95

%D7%A8%D7%99%20%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D

7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D,%20%D7%A9'%20%D77%99%D

-%91%D7%A8%D7%92

%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%92%20%D7%94%D7%9

7%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7

%AA%20%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7

'%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A0

D7%9C%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf 

"סקר חדש: רוב החרדים לא מוכנים ללמוד במסגרת מעורבת באקדמיה"  פורום קהלת 

10.1.2019  -kohelet.org.il/publication/%D7%A1%D7%A7%D7%A8/https:/

-%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%97%D7%93%D7%A9

-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D

-%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D

%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92-%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93 

  11-06-20780עת"א )מרכז( 

http://www.takdin.co.il/Searchg/%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%20%D7%9E%D7

%A8%D7%9B%D7%96%2020780%2006%2011%20%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%

AA%20%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%94%D7%A

8%20%D7%A0%20%D7%A9%D7%A8%D7%94%20%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20_

hd_3156710.html 

 (5)ע'  241/06עת"מ 

 06.pdf-https://law.acri.org.il/pdf/petitions/hit241 

  2סעיף  2176/06עת"מ 

http://www.pador.co.il/PadorGSA/DocumentDisplay/ShowDocument.aspx?mode=si

=default&name=undefined.txtmple&docID=334531&sessionID=1&type 

 

https://kohelet.org.il/publication/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99-%D7%99%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
https://kohelet.org.il/publication/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99-%D7%99%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
https://kohelet.org.il/publication/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99-%D7%99%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
https://www.themarker.com/law/1.2749385?_ga=2.140980914.1810656717.1560105686-729506400.1530353240
https://www.themarker.com/law/1.2749385?_ga=2.140980914.1810656717.1560105686-729506400.1530353240
https://spokmanship.court.gov.il/CONTAINER/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%20%D7%94%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D,%20%D7%A9'%20%D7%91%D7%A8%D7%92-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%92%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A0'%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9C%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
https://spokmanship.court.gov.il/CONTAINER/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%20%D7%94%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D,%20%D7%A9'%20%D7%91%D7%A8%D7%92-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%92%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A0'%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9C%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
https://spokmanship.court.gov.il/CONTAINER/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%20%D7%94%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D,%20%D7%A9'%20%D7%91%D7%A8%D7%92-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%92%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A0'%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9C%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
https://spokmanship.court.gov.il/CONTAINER/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%20%D7%94%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D,%20%D7%A9'%20%D7%91%D7%A8%D7%92-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%92%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A0'%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9C%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
https://spokmanship.court.gov.il/CONTAINER/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%20%D7%94%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D,%20%D7%A9'%20%D7%91%D7%A8%D7%92-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%92%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A0'%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9C%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
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