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מספקהזדמנויות,מעניקפרנסה,שעריפותחזה

ומההמשכורתאתמשדרגהעבודה,בשוקקידום

עלמסלוליםבשפע,חרדיותמכללותישהרילא.
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פתיחה:

זוגםצורותיה,לכלה׳אקדמיה׳בסכנתהעוסקתשלפניכם,זוסדרה

׳המודיע׳גליונותמעלבעברבחלקהפורסמה׳חרדית׳,הנקראת

אלה,בפרקיםשהובאהמידעבעקבותגדול.ציבוריהדבשעתוועוררה
אלה,במקומותלימודיםהתחלתלפנישעמדורביםומבוגריםצעירים
הסכנהכמהעדלכןקודםשיערולאהמודעות,חוסרבשלאשר

ונשמתםהאחרוןברגעהרעיוןמןידםאתמשכואיומה,הרוחנית

לשלל.להםהיתה

דבראבלהחיים,תחומיבכלזרמורביםמיםהסדרה,פרסוםמאז

המנסההאקדמיה,תחוםוהוא:התעצם,אףואוליהשתנהלאאחד

אתלסדוקשלההעלמטרת׳חרדית׳.התואראתלעצמהלהדביק

שלוהמיישמיםוהשליחיםכמאז,ונותרההיתההבצורה,היהדותחומת

בשיטותושוב,שובומנסיםכבתחילה,בפועלםממשיכיםהמטרה,

ולשרוףאלהמחוזותאלתמימותנפשותלצודומתוחכמות,שונות
חונכו.עליהםהיהדותערכיכלאתבתוכם

בשטח,המציאותנוכחאלאבלחריפים,אולינשמעיםהביטויים

המשתמע.כלעלנשמותשריפתזומעודנים.עדייןהםכילומרניתן

הבאיםכלשמעידיםוכפיכמשמעו,פשוטהדת׳עלב׳העברהמדובר

כפיבהםנותרהלאהטהורהאמונתםכיהאקדמיה,עולםבשערי

מצהיריםמהםוטוביםורביםפחות,ומייותרמילכן,קודםשהיתה

היולהגיע,עשוייםהםלהיכןמלכתחילהיודעיםהיולוכימלאבפה

לבוראם.וזכיםצחיםונותריםתוכניותיהםכלעלמוותרים

בהןתגובות,אינספורהמערכתשולחןאלהגיעוהסדרהבעקבות
הקלקולעלשערמסמריסיפוריםליבם.עלאשראתכותביהםגוללו
אללהביאםשראויהיבטיםמכלולועודאלה,במחוזותהשוררהנורא

הציבור.דעת

שובבזהמביאיםאנומפורסמים,חינוךאנשיגםבהםרבים,לבקשת

להתפתחו־בהתאםאקטואליותנופךתוספותעםהסדרה,עיקריאת

יות,

$TS1$,להתפתחויות$TS1$

$DN2$,להתפתחויות$DN2$אשרונפגעו,שהציצואלהשלמסיפוריהםבהמשךנפרסםוכן

בוובאופןבשרם,ועלעצמםעלשחוובמהאותנולשתףניאותו

משפחתםאישיותם,עלה׳חרדיים׳האקדמאייםלימודיהםהשפיעו

חייהם.ואורחות

אישיות,בחוויותהקוראיםציבוראתלשתףהמעוניניםכן,כמו

החרדיהאקדמיהלעולםהקשוריםותובנותעדויותסיפורים,

או,15338000091פקס:במספראלינולפנותמוזמניםוהמסתעף,

ונשתדלוברורקריאבאופן,com.ck546417@gmailבדוא"ל:

הבאים.בפרקיםלפרסמם

מוולוז׳יןהנצי"בהגאוןהיהובפגעיהם,במשכיליםה׳מלחמותלוחם
מראשיאחדיםהשתתפובהוילנאבעירשנערכהבאסיפהנכחפעםזי"ע.

המפורסמים,מחבריהםאחדלעולמוהלךתקופהבאותההמשכילים.
אליופנונעימות,חוסרשלבמצבולהעמידולנצי"בלהציקוברצונם

האיש.אודותהספדדבריכמהלומרוביקשוהולשונםבחלקלקות

יהודישלבתוהאלה.כדבריםלהםויספרבחיובהנצי"בנענהלפליאתם

אחר׳׳דברלאכולעליהכילהנאמרהרופאובהוראתחלתה,עשיראחד

הדבריםלמשמעהזדעזעההיתה,שמיםשיראתהחולנית,הבתלרפואה.

עלכילהויאמרמיטתה,אלנקראהעירורבברירההיהלאבתוקף.ותמאן
לדברילשמועמחויבתהיאנפשפיקוחומטעםהקדושהתורתנוצופי
חייה.אתלהצילכדיהרופא

התילזנהעולםאד

הערה
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5.W
אתהתנתהאךהרב,דבריאתלקייםהנערההסכימה

בהיקיימווכיכשרהבסכיןתישחטשהחיהבכךאכילתה

אפואקראוטהורה.בהמההיתהכאילוהבדיקותכלאת

שבדל!בעתאךהחולנית,כדבריעשהוהואדמתאלשוחט

תוכללאכיהנערהלואמרהסירכא.בהמצאהריאהאת

בדל,כשרה.הריאהכייפסוקשהרבעדמהבשרלאכול

עלהשאלההיתה"אילולילשוחט:ויעןהריאהאתהרב

אוכלכיצדאבלמכשירה,הייתיאזאוטהורה,בהמהבשר
הינו?"."׳כשר׳כי׳דבר־אחר׳עללומר

יתום,דורבדורנו,ובכן,אמורים?הדבריםמהכלפי
רוחשאיןבמקומותפרנסתםכדילהםמחפשיםאנשים

עולםהואשבהם,העיקריםאחדמהם.נוחהחכמים

החרדי,הציבורבפנידלתותיואתשפתחהאקדמיה,
ופרנסהעבודהסידוריבחסותולספקמתיימרכשהוא

בשעריו.הבאיםלכלמתקדמים

האקדמיהכביכולמוטעה,רושםנעשהמקוםבאיזשהו
שריחףוהחשדניהאפלשהצלכלשהו.׳הכשר׳קיבלה
וישפתאוםבפתעהוסרארוכות,שניםמשךמעליה

בהםולעשותלמכללותלגשתמלכתחילהניתןכיהסבורים

חיל.
תצורותיהבכלהאקדמיהכלל.כךאינםהדבריםאבל

דעותשלמורכבבעולםמדוברבתכלית.היאפסולה

וזאתתורה,דעתעםאחדבקנהעוליםשאינםומושגים

יהודישלולרוחולנפשומסוכןמקוםזהוהמעטה.בלשון

זריםבשדותרעיההיאלשםוההליכהומצוות,תורהשומר

המשתמע.כלעלומנוכרים

כלעלאחר׳כ׳דברהינולאקדמיההראויהיחס

למכללהחילוניתמכללהביןהבדלשוםאיןהמשתמע,

כמובדיוקהינהכביכול,לההניתנתגושפנקאוכל׳חרדית׳,

אתאסרוישראלגדוליכשר.הואכי׳חזיר׳עללומר

בתוקףהמשמרעללעמודוישתצורותיה,בכלהאקדמיה
למיניהן.הטעיותמפנילהתבלבלולא

האקדמיה,שלהאמיתיותפניהאתנציגהבאותבשורות
כדיתוךהחרדי,הציבורלקראתכביכול,ההליכה,ואת

ננסהורע.אחלהםואיןשכמעטענקמשאביהקצאת

נצטטכלפינו.רגילההבלתיהנדיבותלהצצהמהיכןלהבין

מהאתהאקדמי,העולםבכירישלכתבםומפימפיהם

חומותאתלמוטטלנולעשותזוממיםבדיוקשהם

החרדיםאתולהפוךישראלביתכרםסביבההגנה

כמשמעו.פשוטולחילונים

טהרת׳עלחוברת)מתוךגדול"חכרתישינוילחוללעשויים

.(2014ירושליםהעבריתהאוני׳התואר׳,

תוארבעליחרדיםשלקושיזיהינוהמחקר"במהלך

אצלבמיוחדבולטזהקושיהעבודה.לשוקלהיכנס
שלהםשהממשקכיוןהשמרני,במודלהלומדיםסטודנטים
הכניסהמכך,כתוצאהמינימלי.הואחילוניתאוכלוסיהעם

נפרד,אוחרדיאיננוהמוחלטשברובוהעבודה,לשוק
החרדייםהסטודנטיםמרביתתרבות׳...׳הלםלהיותעשויה

במשפחתם.לאהדמיהראשוןדורהםבאקדמיההלומדים

אתלהכשירממליציםאנואלוקשייםעםלהתמודדכדי

הלימודים,בשלבכברהעבודהלשוקהחרדייםהסטודנטים
תוכנית)מתוךהכלכלה".משרדעםפעולהבשיתוף

המל"ג(שלותקצובלתכנון)ועדהמל"ג־ות"תשלהחומש
ד"רמאתתשע"ב־תשע"ו,לשניםהחרדיתלאוכלוסיה

רגב.(איתןומרכהנרליד"רמלאך,גלעד

׳החרדים)מתוךהישראלית"ובכלכלהבחברהמעורב

.(2015הישראלית׳בחברה
כתחוםהיאהחרדיתבחברההעיקרית"התמורה

הרבניםשלהמסורתיתההגמוניהעלוהערעורהספקנות

החברהבתוךהרוחניים׳׳המנהיגיםהדור׳,׳גדולי

׳החרדיםגל,ראובן)ד"רקבוצותיה"כלעלהחרדית

.(2015הישראלית׳בחברה

"אנחנוגל:ראובןד"רשלהצופיםמנופתעוד

ולומדיםהולכיםהםהמכינהאחריהחרדים,בתהליך...
שוםקורהולאלצידםנשיםועםנשיםמורותעםבכיתות

להשכלה)הפורוםהמפתח"היאפההתהליכיותדבר.

.(26מס׳מפגשגבוהה,
קבוצהתתהאחרוןבעשורמתפתחתבישראלכי"נראה

כמושלאומשמעותי...רלוונטיחרדי,בינייםמעמדשל

אינםהזאתהקבוצהחבריהקלאסית,החרדיתהקבוצה

חוששיםואינםהחילוניתהתרבותמןעצמםאתממדרים

זיכרמןחיים)החוקריםהעכשווית.כישראליותמהתערות
חרדיבינייםמעמדמודרנית:׳חרדיותמתוךכהנר,ולי

תוכןלעולמותהחרדיהסטודנטנחשףאלה"בשנים
ולמרציםלומדהואשאותוהמקצועילעולםהקשורים

יותרבשלהואהלימודיםבתוםולפיכךשונה,מרקע
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המטרות?הןמה

שלמטרתםבכללמהילדעת,צריךובראשונהבראש
מיוחדתכהחיבהמרעיפיםהםומדועבחוטים,המושכים

שללעםאקדמיה,ללימודיהנוגעבכלהחרדיהציבורעל
לאציטוטים.מקצתלהלןפרופורציונליות.בלתיהטבות
נגענו:

במכוןבישראללחרדיםהתוכניתראשמלאך,גלעדד"ר
אקדמייםללימודיםחרדים"כניסתלדמוקרטיה:הישראלי
שעוברתו׳ישראליזציה׳מודרניזציהמתהליכיחלקהיא

היהודיים.מאפייניהעלשמירהתוךהחרדית,החברה

מדיניותמעצביזיהואלה,פנים־חרדייםלתהליכיםבמקביל

בהקמתהטמוןהכלכלי־חברתיהאינטרסאתממשלתיים
בהכשרהבצבא,החרדיתהאוכלוסיהאתשישלבומסגרות

זמןלאורךהדרגתייםצעדיםהעבודה...ובשוקמקצועית

ליוד"רמלאךגלעד)ד"רהכללי.העולםעםלממשק

אקדמייםבלימודיםהפרדהאודותחוו"דמתוךכהנר,
החרדית.(לאוכלוסיה

תלבאוניברסיטתשנערךבכנסשנאמרומיליםוהנה

בקריהמרצההוסטובסקי־ברנדס,הגב׳ידיעלאביב,
יכולהאניבמלאכה,שעוסקת"כמיאונו:האקדמית

האלולתכניםהראשונהבפעםשנחשףשמילכםלהבטיח
שלומדיםהנשיםוגםהגבריםנכנם.שהואכמויוצאלא
בחברהשינוישלסוכניםמהוויםכןאקדמייםלימודים

איטי".הואהשינויאםגםהחרדית

נאמן,שמואלמוסדגל,ראובןד"רשכותבדבריםלהלן
הציבורואפיתי"במידהחרדים׳:׳שילובפרויקטראש

ישראלמדינתמשמעותי,באופןישתנולאבעתידהחרדי
עני,שיהיהחרדילרובעשוריםכשניבתוךלהגיעצפויה
ובלתיממשלתיותתמיכותעלנשעןברובו,יצרנילא

(.2012לדמוקרטיה,הישראליהמכוןבישראל׳.

מתוךלבג"ץהמדינהמתשובתהפעםקמצוץ,עודוהנה
החרדי(הציבור)של"היציאהבנטל׳:השוויון׳חוק
באופןנעשיתהעזה...השמשלאורמוחלטתמהסתגרות
הסתגרותשלשניםעשרותלשרשקשההדרגתי.

הדורשהתהליךבראשיתמצוייםאנוובדלנות...

בחברהממששלתמורותליצירתומכווןסבלנות

היסטורי".מידהבקנהתקדיםחסרמהלךהחרדית,

זאת?טושיםהםאיך

הברורותממטרותיהםהמזלגקצהעלשטעמנואחרי

הערה




להשכלה)המועצההמל"גואנשיהמדיניותקובעישל

זאת?עושיםהםאמצעיםובאילואיךלדעתחשובגבוהה(,

אחרות:ובמיליםהחסמים.הסרתהואהראשוןהשלב

למשוךונסיוןהחרדיהציבורשלהסגורלעולםחדירה
הבצורות.לחומותיומחוץאלאותו

אותרושבסופוומקיף,עמוקמחקרנעשהכךלצורך

החרדימהציבורהמונעיםעיקרייםחסמיםשלושה

לימודיםאווירתדתיחסם.1באקדמיה:להשתלב
שלהגבוהההעלותכלכליחסם.2ומעורבת.חילונית
אינםהאקדמיהלימודיתרבותיחסם.3הלימודים.

החרדית.בחברהמקובלים

המסגרותהוקמוהדתי,המחסוםעללהתגברכדי

ביןהפרדהעםלחרדים,נפרדיםקמפוסיםדהיינוהחרדיות,
הפרדהזוהיטעותתהיהשלאאבללנשים,גברים

והסרתהדרגתיתהיטמעותהיאמטרתהשכלזמנית,

מקטנות.מורגליםאנואליוהרגשיהמחסום
במפגשהלינגר,משהד"רשאמרמדבריםציטוטלהלן

נאמן:שמואלמוסדידישעלגבוההלהשכלההפורוםשל
באקדמיה,מאודמדויקתמוגבלתהפרדהנאפשרלא"אם
מודרניתלאלהיותהחרדיתהחברהשלדינהאתגזרנו

עולםמדינתלהיותישראלמדינתשלדינהאתוגזרנו
באוניברסיטאות,להיותלאחרדיםעלגוזריםאםשלישי...

זוהחרדית...החברהבתוךההפרדהאתלנצחמקבעים

חברהויצירתההפרדהביטוללמטרתהפרדהתהיה

.(38מס׳)מפגשומודרנית"הוגנתיותרהרבהישראלית
גלי:ברישכךעלמצהיריםההחלטותמקבליגם

החרדישהסטודנטבבלפוחתנפרדתבמסגרת"הצורך

חלקלקייםלשקולישכןעלבלימודים.מתקדם
)מתוךרגילות"במסגרותהשלישיתבשנהמהלימודים
תשע"ז־תשפ"א(.המדיניות,עקרונותטיוטת

ותקצובלתכנוןמהועדההחומש׳׳תוכניתשלאחרבמסמך
המגדרית"ההפרדההבאות:השורותמופיעותהמל"ג,של

תנאיהינהלחרדים,היעודיותבמסגרותהסטודנטיאלית

שעולהכפיהחרדיתהאוכלוסיהמרביתעבורהכרחי

רקמתקיימתשההפרדהלהבטיח,ישזאתעםיחדבמחקר.
ולהנחיותלכלליםובהתאםהלימודבכיתותהנדרשבמינימום

כדיהחלטתה,תאכוףהמל"גמל"ג.בהנחיותשנקבעו

סנקציות".הטלתלרבותהפרדה,זליגתמניעתלהבטיח
שלדמיוניסכוםהמל"גהקצההכלכלי,החסםכנגד

TS1$$מ!TS1$$מ־שנים,עשרשלזמןלפרקשקלים,מיליארדלשניקרוב

$DN2$!מ$DN2$2012022ועד.

הסטודנטיםאתיעודדומתקדמיםלתארים"המלגות

כחבריבעתידולהשתלבהאקדמיבמסלוללהמשיךהחרדים

זילברשץ,גב׳פרופ׳ות"ת,)יו"רהשונים".במוסדותסגל
בלימודיחרדיםסטודנטיםלשילוב׳התוכניתשלדו"חמתוך

(1.1.2019במוסדות׳סגלכחבריושילובםדוקטורט

שכתבדבריםהנהאזהתרבותי?החסםאתמסיריםואיך

ותקצובלתכנון)הועדההות"תבראששעמדמיבשעתו
מעשית,"מבחינהציון:לבנחמיהפרופ׳המל"ג(של
מתוךיוזמותשעודדהבמדיניותהחדשההרוחהתבטאה
יפקחמוכראקדמישמוסדהקפידהבמקביל,אךהקהילה,
הלימודים.תוכניתשלהאקדמיתהרמהעל

הדרךפריצתאתאיפשראשרהאסטרטגי"הפתרון
נערכיםשבמסגרתההמעטפתהבא:בשילובנמצא

היזמיםלאחריותונתונהחרדיתהיאהלימודים

המוסדלהתאמתתלמידים,לגיוסהאחראיםהםהיזמים

ל׳שקטהרבנים,מןאישורלהשגתהדתי,החייםלאורח
להיותאמוריםהתכניםזאת,עםבקהילה...תעשייתי׳

הקריטריוניםעםאחדבקנהולעלותמובהקים,אקדמיים
בחברה׳מפנה)מתוךגבוהה.להשכלהבמוסדותהנהוגים

שלאקדמיים׳,ולימודיםמקצועיתהכשרההחרדית

מדיניות.(למחקריפלורסהיימרמכון

תל-אביבאוניברסיטת

DN2$$י*TS1$$DN2$$י*TS1$$י־

הכניסהכשערהאקדמיה

החילונילעולם

אנרגיותהרבהכךכלמושקעיםמדועתוהיםרבים

הריהחרדי?לציבורהאקדמיהבפתיחתשיאומשאבי

אומרהויכלכלי,הואהסופיהיעדאםדבר,שלבסופו

כלעלינומרעיפיםממתיהעבודה,בשוקתמימההשתלבות

לחייאותנוולהביאכלכליתאותנולפתחכדירקהרבהכך
פתאום?שםלנודואגכךכלמיעושר?

אינהפשוטזוהשאלה.בעצםכמובןמסתתרתהתשובה

שנתפרנסאפילואושנתעשרמחפשלאאחדאףהמטרה.

וצוהרחלוןהכלבסךהיאהאקדמיהלא.ממשבכבוד.

הנפשמעמקיאללחדורניתןדרכוהחילוני,לעולםישיר

כשמשםוקלוקלים,זריםחדשים,מושגיםבהולהטמיע

אבדון.שללתהומותעדלהגיעהדרךקצרה
כלעלהמדעגםכמוהאקדמיה,שלהנוקשיםהחוקים

עליוןבכחאמונהוכלמכלשולליםזרמיו,ותתיזרמיו
ולתפיסותלתורהטבעםמעצםומתנגדיםרח"ל,כלשהו
מולבחופשיותלהביערשאיהמרצהאוהמורההיהדות.
בה,מאמיןשהואתזהאודעהכללקחושומעי
מעבירשהואובתכניםבחומרלהשתמשובאפשרותו

והעקיף.הישירולחינוכםתודעתםלעיצובככלילתלמידיו,
הקשיים,אתהפורשמקיףמדו"חפסקאותמספרלהלן

חרדיםשלנרחבלשילובוהאסטרטגיותהאתגרים

המוסדנאמןשמואלמוסדידיעלשחוברבאקדמיה,

באקדמיה:החרדיםשילובאתמיוחדכפרויקטשלקח
הינוהאקדמיבעולםהחרדיהציבורשל"השתלבותו

מעצםנובעתרגישותובמיוחד.רגישאךחשוב,תהליך

והחרדי.האקדמיהאלההעולמותשנישלאופיים

בעולםלסוציאליזציהמשמעותיכליהינוהאקדמי"העולם
אתלהביעהאקדמיהאנשישלחובתםואףזכותםהמודרני.

אקדמי׳׳חופשערכיהם.לפיהסטודנטיםאתולחנךדעתם
הזה.העולםשלביותרהמקודשיםהעקרונותאחדהינו

בקביעתמכריעתפקידלאקדמיהמייחסים"רבים
המודרנית.החברהשלהעולםותפיסתהאידיאולוגיה

לקבועלנסיונותכהתנגדותנוצרמצידו,החרדיהעולם
הסיבהזאתהתורני.למוסראלטרנטיביתערכיםמערכת

)ביןלאקדמיה"החרדיהציבורשלהחשדניליחסהעיקרית
.(2015להיום,מח"ר

האוניברסיטהנבות,עודדפרום׳שאמרדבריםהנה

בתיאוריותכפירהעלמבוססת"האקדמיההעברית:

ואימחשבתיתעצמאותעללנפצן,חוזריםונסיונות

האדםוחשיבותהומניזםעלשוויון,עלסמכות,קבלת

שבחלקםערכיםאלוהעולם.אתבשכלוומפרשהחושב
לחרדים"...זרים

הדתי,האדםבפנילהתריעמנסהשכברמישהווהנה

לשערמעברלומצפהבדיוקמהבפניווחושף
)מתחשב(טולרנטיאיננוהאקדמיה"עולםהאוניברסיטה:
כלכלפימאודאגרסיביעולםזהולמצופה,בניגודופתוח.
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דעותיואםבמיוחדהמרכזי.מהזרםאחרתשחושבמי

אנשיפעם,לאתרבותיים.אוחברתייםלנושאיםנוגעות

המקובלת...הדעהנגדשדיברמיאתרודפיםממשמדע
שללחייוולרדתלוחמנייםלהיותיודעיםהאקדמיהאנשי
בוזללעג,נושאהופךהואמהם.שונותדעותבעלאדם

פיירמן(.ראובן)ד"רתהומית"ושנאה
כלעלהאקדמיהכיולהדגיש,לחדדחשובזובנקודה

אובחומרקלהנגיעהולושיגעומסכימהאינהתצורותיה,

לשנותאסורלצנזר,אולהשמיטאסורהנלמדים.בתכנים

אםגםבעייתי,תוכןעללגשרדרךשוםואיןולהתאים,

הםהחרדי.הערכיםלעולםמוחלטתבסתירהמדובר

לזהזההיהיההלימודשחומרבתוקף,כךעלעומדים
פסיק,שלשינויללארגיל,אקדמאימוסדבכלהנלמד
נמנעת,בלתיהיאבתכליתפסולתוכןעםההתנגשותכאשר
יום.מדיפעמיםכמהמתרחשתוהיא

האקדמיהדת

ללימודימקצועלימודביןההבדלמהותוהים:רבים
לימודבכלשאיןהאקדמיה,בלימודיבהם,ישמהתואר?

פילעבריוהגעההרוחניתהזהותאובדןכדיעדאחר,

ידיעללעיתיםמועבריםמקצועלימודיגםהריפחת?

לימודיאתמייחדכןאםמהתורה,מחייהרחוקיםאנשים

לרעה?האקדמיה
לימודיביתרגםכיולומר,לההדיםחשובראשיתאז

תוכןפגעימפניולהיזהרמשמרמכללהישמרישהמקצוע
ולנשמהלנפשלהזיקהעלוליםטכנולוגיים,משחיתכליאו

חלילהלהפחיתכדיזהבמאמראיןהפיך.בלתיבאופן
שמחוץהרחובעםשהואחיבורבכלהנדרשתמהזהירות
מאליו.המובןדברכשזהוהחרדי,לעולם

האקדמיהזוהאקדמיה,בלימודייותרשחמורמהאך
מסוכנתהיאאךומורכבת,בעייתיתכולהשכלעצמה,

התמימההחיצוניתחזותהבשלדווקאמוניםעשרת

פניםמקבלתכשהיאיותר,עודלתמימהההופכתלמראה,

כביכול.׳חרדיות׳
לימודיביןוהמהותיהעיקריההבדלעניןשלולגופו

ובראשונהבראשנוגעהרגילים,ללימודיםהאקדמיה

לימודיבעודעצמם.הלימודיםלעצםההתייחסותלצורת

כדברהעולםאומותידיעלנתפסיםאינםהרגיליםהמקצוע

ומעשיאפורככליאםכיעליון,כערךאוונעלה,הדוש

נתפסתזאת,לעומתשהאקדמיההרישונים,צרכיםלהשגת

עליון.ערךובעלנעלהכמושגהגוייהעולםבעיני
השכרחשבותלימודיעלשאחראיהפהידוכדוגמא,

בתפקידורואהאיננודן,גושבמחוזהכלכלהמשרדמטעם
בערךאובאידיאלהאפופההירואיתשליחותאיזושהי
אתלעשותשצריךאפור,אישהכלבסךהואכלשהו.

אחרפקידכלכמוהיום,בסוףלביתווללכתעבודתו

ישראל.במדינת
הפקידאובאוניברסיטה,המרצהזאת,לעומת

באורתפקידםאתרואיםגבוהה,להשכלהמהמועצה

עצומה,שליחותבתחושתחדוריםהםלגמרי.שונה
׳אקדמיה׳.ששמוהגדולהאלילשלהנאמניםכמשרתיו

דבר.לכלחילונית׳׳דתשלסוגבעצםהיאהאקדמיה

למושגיביחסוהסגידההכבודעלמאדמקפידיםבאקדמיה

ביןמסתובביםבאוניברסיטאותהבכירהסגלאנשיהאקדמיה.
היחסכאשרלתיאור,ניתנתבלתיחשיבותבארשתהכיתות

אא"הלהבדיללהעניקרגיליםשאנויחסאותוהינואליהם

החסידות.והיכליהתורהמעולםלנוהמוכרותההודלדמויות

הפרופסורשלהבלעדיתנחלתואיננהזוהתייחסות

התלמידיםעלמאדחזקבאופןמקרינההיאאלאוהמרצה,
מהלכלעצומההערכהישנההאקדמיהבמוסדותבעצמם.

מכירשאינואדםאקדמאיים.ולתאריםלתעודותשקשור

העוצמהאתלעצמולתארמתקשהמערכת,אותהאת

האקדמאית.לקריירהנתפסתהבלתיוההערכההאדירה

הערה




ולאאקדמאי,מוסדלתוךיכנסשאדםאפשרי,בלתיכמעט

בסולםלטיפוסוהערצההערכהרוחמאותהמשהובוידבק
האקדמי.הדרגות

אקדמיה,לימודישללמסלולשנכנסאדםנורמלי,באופן
למרדףכולוומצטרףחזקה,אוירהאותהלתוךכולונשאב
ששוההאדםכמובדיוקנכסף.תוארפיסתכלאחרהענק

שיאבתוךיורק,בניוסטריט׳ה׳וולבניןבתוךשניםכמה

יוכלכזהאדםהאםוההון,הממוןרדיפתשלהשיאים
הואהאםסביבו?הנערךהעצוםלמירוץאדישלהישאר

והתחנך?גדלהואבוהערכיםעולםעםשםלהישאריוכל
האקדמיהמוסדותבתוךהאקדמיה.למושגיביחסגםכך
וערכימושגילכלחזקהסגידהשלעצומהרוחשוררת

האקדמיה.

ותרבותערכים

שליבשיםלימודיםרקבתוכהמכילהאיננההאקדמיה
דברכןגםישלאקדמיהלא.ממשומספרים.נתונים

דעות,ערכים,ישלאקדמיההאקדמיה/׳ערכישנקרא

כחלקרואהבאוניברסיטההמרצהעולם.השקפות
השונות,השקפותיואתגםלתלמידיולהנחילמתפקידו
במוסדותהנושבתהרוחאתכללבדרךהתואמות

האקדמיה.
ידועיםוהדבריםתרבות,שלסוגגםהיאהאקדמיה

עולםמהוויםהאקדמיהאנשיכולו.בעולםהיטבומוכרים
החילונישלמעולמומאדהשונהעצמו,בפניתרבותי
מרצהאוסטודנטלזהותקלמאדמהרחוב.הפשוט

האקדמיהלאנשיהעולם.אנשילסתםביחסבאוניברסיטה,
שונה.חשיבהוצורתאחרת,שפהאחרת,תרבותיש

עצמהאתמגדירהאיננההאקדמיהכילהביןחשוב

משפטיםשלומדאדםואופן.פניםבשוםמקצוע׳כ׳לימודי

דין׳,עורך׳להיותאוהדין׳,עריכת׳מקצועאתלומדאיננו
בשינויימדוברלאהמשפטים/׳חכמתאתלומדהואאלא

כאשרמעשי.ביטויבעליבהבדליםאלארשמיים,הגדרות

קשוריםשאינםרביםמושגיםלומדהוארפואה,לומדאדם
והמעשית.המקצועיתלהשכלתושנצרךלמהוכללכלל

שאיננהללמידהמיוחדתהלימודיםממערכתגדולחלק

להרחבתאלאישירה,מעשיתתועלתלשוםמובילה

כללית.אופקים
הינההאקדמיהשלביותרהבולטיםהמאפייניםאחד

הרחובהאקדמיה.מוסדותשלהמוצהרתהחילוניות

מןחילוניאדםחילוני.לגמרילאהואהמצוי,החילוני
בתוךומגוון.עצוםתרבותיסלטשלעולםבתוךחיהשוק
קצתדת,קצתמסורת,קצתהכל,ישהזההמשונההסלט
יוםעלשמירהלצדרח"לאפיקורסותשמאל,ימין,ציונות,

ליד.הבאמכלועודכדורגל,לצדשבתסעודתכיפור,

החילוניותשבומקוםהינהזאת,לעומתהאקדמיה
זוחילוניותרמה.בידשולטתביותרוהמחוצפתהמוצהרת

ביותר,הבסיסיותהאקדמאיותבנורמותהיטבמעוגנת
האקדמיהמוסדותבכלהמל"גידיעלחזקהבידהנאכפות
האקדמיהשלביותרהחשוביםהעקרונותאחדהם.באשר
האקדמיהאת׳להתאים׳אופןבשוםניתזלאכיכובע,
ללמדמחויבהואבאשראקדמימוסדכלמסוים.לציבור

סגנוןובאותוצורהבאותהלימוד,חומריאותםאתבדיוק
אחר.מוסדכלכמוהקשת,גוונימכלמרציםאותםידיועל

האקדמיהשלדמותהביותר,כללייםבקוויםזוהי,
מתדפקתאשרכולו,העולםפניעלהמתפרשתהכללית,
החרדי.הציבורשלפתחועלהאחרונותבשנים

ביותרהגדולההשיווקיתההונאה

ישנםכביכולמסוימת,תפיסהבציבורנוצרהמה,משום

האקדמיהאחת,אקדמיהישאקדמיה.שלשוניםסוגיםשני
אקדמיהישנהשניומצדהחילוני,לציבורהפונההרגילה,
מתנהלתהזוהאקדמיהלחרדים/׳אקדמיהשונה.אחרת,
המתאימהבצורהאחר,לימודיםחומרעםאחרת,בצורה

החרדי.לציבורעצמהאת

טופחההיאמעצמה.באהלאהזאתהציבוריתהתפיסה

ותעמולה,פרסוםדרכיספוראיןידיעלושובשובונופחה
ומגוונות.רבותבדרכיםזהמיתוסליצורשנועדבאופן

שיווקיתהונאהקיימתשבותחוםלמצואנדירלמעשה,
׳פיקוחעלהגבוהיםלדיבוריםבסיס.כלוחסרתגסהכךכל
אמיתי.בסיסאיןחרדית,לאוכלוסיההתאמהאורבני׳

התאמההיאהחרדי,הציבורעבורהחיצוניתההתאמה

נוגעיםשאינםצדדיים,בנושאיםומסתיימתשמתחילה

ביןהפרדהכמוהמרצים,ואופיהלימודיםחומרלעצם
וכדומה.הקפיטריה,כשרותלנשים,גברים

מח"רהמח"ריםבמסלוליהןקיימתזומציאות

הגדרהה׳פלטפורמות׳במוסדותוהןחרדית(מסגרת

הציבורעבורגבוההלהשכלהמוסדותשלנוספתמכובסת

חיצוניתמסגרתמאשריותראינןלמעשההןשגםהחרדי(,

המוסדותשלהלימודיםתוכניותאתבתוכההמארחת

והציוד,המבנהאתמכיןהחרדיהצוותהרגילים.החילוניים

תכניואילושיווקיים,מסעותועורךהתלמידיםאתמארגן

החילונייםהגופיםידיעלנמסריםעצמםהלימודים
הצוותשלהשפעהיכולתכלללאמטעמם,והמרצים

המקום.שלהתפעוליבפןהעוסקהחרדי
כללשונהאינהלחרדים,יעודיתמסגרתאותהלמעשה,

מובהק,אוניברסיטאיאופינושאתהיאהחילונית.מאחותה
האב׳׳מוסדשלמוחלטתושליטההנהלהתחתעומדתהיא

הגבוההלהשכלהלמוסדותלחלוטיןזההאףוהינה

שלאהבעייתי,הלימודיםחומרמבחינתהןהחילוניים
שהינוההוראה,סגלמבחינתוהןאחתבמלהאפילושונה

חילוני־אקדמאי.המוחלטברובו

ושוויםרגיליםלימודוזומר׳

בתקשו־השניםבמהלךשניתנושוניםראיונותבמהלך
רת,

$TS1$,בתקשורת$TS1$
$DN2$,בתקשורת$DN2$ושוב,שובהחרדייםהאקדמיהמוסדותמפעיליהודו
שונהלהיותיכולאינואלהבמוסדותהלימודיםחומרכי

אחרת.אוניברסיטהבכלהמקובלמהחומרזה,הואבכי

עלושובשובאישיםאותםחזרואלהבראיונות

הלימודיםשחומרכךעלהתימהון,מעוררותהצהרותיהם
מרציםידיעללהימסרמצידםיכולוהכפרניהבעייתי

יצאולאהבחינותזמניעודכלחרדי,לציבורחילוניים

תהיההמוסדבמטבחוהכשרותישראל,ובמועדיבשבתות

המשובחות.מן

הזכירגבוהה׳להשכלה׳הפורוםשלהפגישותבאחת

"המסגרותהביטויאתדבריובתוךהנוכחיםאחד

מנהלתנזעקההדבריםלמשמעלחרדים".המיוחדות
שום"איןבנחרצות:והכריזהירושלים׳החרדית׳המכללה

התוכניותהחרדי.הציבורבשבילבמיוחדשמוכנהתוכנית

לנשים".גבריםביןההפרדהרקוזההכללי.למגווןזהות

ידועהכפרניתלתאוריההתייחסהאחרתבהזדמנות

המוזכרתלפרטה,המקוםכאןשאיןהעולם,בריאתבענין

"אנחנואלה:מסגרותשלהלימודבתכנירבותפעמים

בכוונהואניפסיכולוגיה,סוציאלית,עבודהמלמדים

שזהשחושביםאנשיםבפניהאלההדבריםאתמציינת

מהחושביםולאהגבוהה,בהשכלהילמדושהחרדיםטוב

אחתולאלהם,זריםשלגמריתכניםללמודלחרדיםעושה

בהם.פוגעיםגם

ללמד...הרפואיתהמעבדהבמדעיצריכהאני"אם
רבלנוישמוצאים...ואנחנוהפתרונותאתמחפשיםאנחנו

כללבדרךואנחנובמכללה,רבניתלנווישבמכללה
ברגשותשפחותמהלפגועבשבילללמד,איךמתייעצים

לי,תעזרונו,פסיכולוגיה,כשמלמדיםאבלהציבור.של
זאתובכלשונהפסיכולוגיהאלמדאניאיךאתם,ליתגידו

אצלי?"שלומדיםהחרדיםכלשלברגשותאפגעלא
כיוגלוי,רשמיבאופןלמעשהמודההיאאלהבמילים

נלמדיםחסותה,תחתהנמצאכביכול,חרדי׳׳מוסדבאותו
וללאושרק,כחלללארשמיים,ואפיקורסותכפירהלימודי
השטחיבאופןולואלהחומריםלצנזראפשרותכל

ביותר.והמינימלי

המכללהמנהלשלבדבריונחשףבמיוחד,חמורציטוט
ראיון:במהלךבאשקלון,הקמפוסומייסדבירושלים
כשלומדיםפסיכולוגיה,כשלומדיםהדברים,"מטבע
מלמדיםעל...מלמדים׳חסם׳.כאןישסוציאלית,עבודה
שלאמשותףאינטרספהוישבעייתיים...מאודתכניםעל
לאהאקדמייםהמוסדותבתכנים.נימהכמלואלפגוע
שהתוכןרוציםלאכחרדיםאנחנוגםאכללזה,מוכנים
שסטודנטטמהשונהיהיהאליונחשףחרדישסטודנט

התוארשלהערךאוטומטיבאופןאזכיאליו,נחשףכללי

יותר"...נמוכותתהיינהוהרמה

הבא.(בשבועאי"ה)המשך

אףואוליהשתנהלאאחדדבראבלהחיים,תחוס׳בכלזרמורביםמים

'חרדית/התואראתלעצמהלהדביקהמנסההאקדמיה,תחוםוהוא:התעצם,

בסאז,ונותרההיתההבצורה,היהדותחומתאתלסדוקשלההעלמטרת

שובומנסיםכבתחילה,בפועלםממשיכיםהמטרה,שלוהמ"שמיםוהשליחים

^אלהמחוזותאלתמימותנפשותלצודומתוחכמות,שונותבשיטותושוב,
חונכועליהםהיהדותערכיכלאתבתוכםולשרוף

הערה



