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היוצאים בשאלה – מנפילה בין הכיסאות להזדמנות 
אמתית1

משה שנפלד

החרדי.ב העולם של העזיבה תופעת של בהיקפה משמעותית להתרחבות עדים אנו האחרונות שנים

נדרשו,עדלאמכבר,להתמודד יוצאיהקהילההחרדיתשביקשולהשתלבבחברההישראליתהרחבה

בכוחותעצמםעםהאתגריםהמורכביםהכרוכיםבמסעזה–דוגמתהשלמתפעריההשכלההנובעים

ונאלצולהשלים הכיסאות' בין ''נפלו העוזביםאתהקהילההחרדית  החינוךהחרדית. מלימודיהםבמערכת

אתהחסרבלימודיהםבכוחותעצמםוללאסיועמןהרשויותהרלוונטיות.בעקבותפעילותשלעמותת'יוצאים

לשינוי'ושלחברתהכנסתהיוצאת,עדיקול,השתנתההמגמהוהתקבלהשורתהחלטותהמשוותאתזכויותיהם
שליוצאיהמגזרהחרדילאחיהםשנותרוחרדיםומקנהלהםכליםלהשתלבותיעילהבחברההישראלית.2

מצב ההשכלה הכללית בחברה החרדית בישראל 

האלמנט אל והקצנה. התבדלות תהליכי עוברת החרדית הקהילה האחרונים העשורים במהלך
'חברתהלומדים'החרדית–קרי,המרכזיותשללימודהתורה האידאולוגיהעומדבבסיסהשל
צמצום באמצעות הקהילה את לשמר המבקשים קהילתיים-חברתיים, שיקולים גם הצטרפו –
החשיפהשלחבריהלעולםה'חילוני'.תפיסותאלההביאולהטלתהגבלותחמורותעלההשכלה

הכלליתהמוקניתלתלמידימערכתהחינוךהחרדי,עדכדישלילהכמעטמוחלטתשלה.
לפינתונימשרדהחינוך,כברבכיתותא'-ח'רק59%מןהתלמידיםהחרדייםלומדיםתוכנית
)וייסבלאי, ממנה 50% רק לומדים ו-25% מהתכנית 75% לומדים נוספים 16% מלאה, ליבה
2012(.הנתוניםאינםמפולגיםבאופןרשמיביןבניםלבנות,אולםמנתוניםאחריםעולהכי

משהשנפלדהואבוגרמערכתהחינוךהחרדית.למדבישיבתחברוןבגבעתמרדכי.לאחרשיצאבשאלהשירתכלוחם
באוניברסיטה המחשב ומדעי מתמטיקה בפיזיקה חוגי תלת ראשון תואר בוגר הוא וכיום הנ"מ במערך ומפקד
בשאלה היוצאים זכויות להבטחת הפועלת לשינוי, יוצאים עמותת של המקימים אחד הוא רם. שבגבעת העברית

ומכהןכיושבהראששלה.

ובין כדתיים בין הישראלית, בחברה ולהשתלב אותו לעזוב שבחרו החרדי המגזר בבוגרי עוסק זה מאמר 1
חוזר שימוש נעשה המאמר לאורך שלהם. הדתיות לאמונות התייחסות כל ללא כחילונים, או כמסורתיים
בביטוי'יוצאיםבשאלה',שהפךלכינויהמקובללמישנולדוכדתייםאוחרדיםועזבואתהמגזר,למרותשהוא

עלוללהטעותבהכללהשבו.
2012,תחתהכותרת'יוצאיםבשאלה– המאמרמבוססעלניירהעמדהשפרסמהעמותתיוצאיםלשינויבשנת 2

https://docs.google.com/file/d/0BwYRwCXVR13tZS1yLXdwVE1FYU0/edit צרכיםודרכיפתרון'.
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אחוז. למאה קרוב הוא היסודי הספר בבית מלאים לימודים הלומדות שיעור הבנות בקרב
משמעותהדברהיאשכ-80%מהבניםאינםזוכיםללימודיליבהמלאיםכברבשלבמוקדםזה.

הנפוצים הנושאים – ועברית מתמטיקה מאוד: חלקיים בפועל המתקיימים הלימודים גם
56%מהםלומדים 82%מתלמידיהחינוךהחרדי,אך,לעומתזאת,רק ידי נלמדיםעל ביותר–
היעדר עקב היא, אף בעייתית הלימודים רמת וטכנולוגיה. מדעים לומדים 30% ורק אנגלית
השכלהמתאימהשלהמוריםוייחוסחשיבותמעטהלנושאמצדההנהלה.מרביתמוסדותהחינוך
של התוצאות את לפרסם מסרב החינוך ומשרד המיצ"ב, במבחני להשתתף מסרבים החרדיים
המקרים ברוב כוללים המתמטיקה לימודי הבנים בקרב אלה. במבחנים המשתתפים המוסדות
עלבסיסהעדפהאישית ישהרחבהמעטה ולעתים ואחוזים, פעולותהחשבון,שברים אתארבע

.)2012 שלהמורה)וייסבלאי,
הבנים מתחילים אז היסודי. הספר בית סיום עם דרמטית בצורה מחמיר זה בעייתי מצב
יהדות ללימודי זמנם מלוא את להקדיש נדרשים הם שם הישיבות', ב'עולם לימודיהם את
ייחודית לימודים תוכנית לחלוטין. נפסקים ה'חול' לימודי ואילו בבלי(, תלמוד )בעיקר והלכה
ייחודיים, תרבותיים חינוך מוסדות )חוק 2008 בשנת בחקיקה עוגנה אף זו – ממדית וחד –
דומה החרדיות הישיבות בוגרי של הכללית ההשכלה שרמת מכך להסיק קל התשס'ח-2008(.

אפואלזושלילדבתחילתחטיבתהביניים.
לימודיהן במהלך כללית השכלה לכאורה, רוכשות, אשר – הבנות בקרב גם למעשה,
ב'סמינרים'החרדיים–המצבעגום.בשנים2010-2008ניגשולבחינותהבגרותכ-93%מתלמידי
בתיהספרשלהחינוךהממלכתיוהממ"ד,מתוכםכ-80%סיימואותןעםלפחות14יח'למתוך20
נדרשות,ו-67%היוזכאיםלתעודהמלאה.לעומתזאת,בקרבהבנותבמגזרהחרדיפחותמ-50%

.)2011 ניגשולבחינותהבגרות,ורקכ-20%מהןזכולתעודתבגרותמלאה)משרדהחינוך,
מטבעהדברים,לפעריההשכלההללוהשלכותדרמטיותעלבוגריהחינוךהחרדיהמבקשים
תעסוקת פיתוח )מרכזי מפת"ח עבור שנערך בסקר משמעותי. באופן התעסוקה בשוק להשתלב
בעבודה הניסיון היעדר המקצוע, היעדר את מהנשאלים כמחצית ציינו הפונים, בקרב חרדים(
ידע היעדר על הצביעו כשליש עבודה; מציאת על המקשים כגורמים באנגלית ידע והיעדר
בתחומיהמתמטיקהוהמחשבים;וכשלישנימקואתהקושיבהיעדרידעלגביהדרךלחפשעבודה
.)2007 ולהתאיםאתהעבודותלפרט,כלומרכיצדלבחורעבודהשמתאימהלהם)סופר-פורמן,

יציאה בשאלה – היקף התופעה, אתגרים מיוחדים

תופעת של הגודל סדרי את להעריך שמטרתו מסודר, כמותי מחקר התבצע לא לאחרונה עד
יוצאים ידיעמותת זובצורהמסודרתנעשהעל היציאהבשאלה.הניסיוןהראשוןלכמתתופעה
לשינוי,בהתבססעלנתוני'הסקרהחברתי'שלהלמ'ס,במסגרתוהתבקשוהנדגמיםלהגדיראת
מידתהדתיותשלהםבעתעריכתהסקר,וכןאתמידתהדתיותשלהביתשבוגדלו)נכוןלגיל15(.
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גדלובביתחרדי כי הנוכחיתשלהנדגמיםשהשיבו 'מידתהדתיות' ניתוח –קרי, מנתוניהסקר
והן מוחלטים במספרים הן השנים, במהלך גדל החרדית הקהילה של העזיבה היקף כי עולה –
באופןיחסי,וכיהואמגיעבשניםהאחרונותעדכדיכ-10%משנתוןחרדיממוצע.לבקשתחברת
שהשיעור כך על מלמדות התוצאות הניתוח. אותו את כשנה לפני הלמ'ס ביצעה קול, הכנסת
לפחות שהם כ-7.8%, הוא הקהילה את ועזבו חרדי בבית שנולדו 40 עד ה-20 בני של הממוצע
עוסק )כיווןשהנתוןשלהלמ"ס בגודלםשלהשנתוניםהאחרונים בשנהבהתחשב כ-1,000איש
בממוצעעלפנישניעשורים,נראהשההיקףמשמעותיעודיותר,שכןאחוזהיוצאיםגדלבמהלך

השנים(.
עזיבתהקהילההחרדיתמובילהבמקריםרביםלנתקביןהיוצאומשפחתוהחרדית,וכאשר
'ישיבת כדי עד להגיע עשוי אף זה נתק הדת, של מוחלטת ועזיבה בשאלה' 'יציאה על מדובר
שבעה'על'הבןהאובד'.גםבמקריםשבהםהנתקאינומוחלט,נדיריםהמקריםשבהםהיוצאים
להעניק סירוב מתוך ואם כלכלית יכולת חוסר בשל אם – ממשפחתם כלשהי לתמיכה זוכים
החברתית מהסביבה הדרמטי הניתוק הדברים, מטבע 2005(. )שני, החדשה לדרכם לגיטימציה
ומהמשפחה,והעדרתמיכהכלשהיבצעדיהםהראשוניםשלהיוצאיםבשאלהבעולםהחוץ-חרדי,

מציביםבפניהםאתגריםמורכבים.
בשאלה, היוצאים סובלים שמהם ההשכלה מפערי נובעים ביותר המשמעותיים האתגרים
משמעות התעסוקה. בשוק להשתלב או הגבוהה ההשכלה לעולם להיכנס המבקש חרדי כל כמו
הדברהיאשהיוצאנאלץלפלסאתדרכובכוחותעצמווללאכלתמיכה,כאשרהואלכודבמעגל
ממשי, השתכרות אופק בעלת תעסוקה למצוא יכול אינו הוא השכלה בהיעדר בעייתי: קסמים
בהצלחה ולהשתלב ההשכלה פערי את להשלים לו מאפשרת אינה הכלכלית המצוקה ואולם
בשוקהתעסוקה.לכךמצטרפים,כמובן,הקשייםהנובעיםמהפעריםהתרבותיים,הקושיהנפשי

שבאובדןהתמיכההמשפחתיתועוד.

אחריות המדינה כלפי היוצאים

לבוגריהמגזרהחרדי יוצאתמנקודתהנחהשלפיההסיועבהשלמתהפערים זה מאמרקצר
הואאינטרסברורשלמדינתישראל,שכןשילובאוכלוסייהצעירה,איכותיתובעלתמוטיבציה
נראה לכך, מעבר כולה. לחברה יתרום התעסוקה ובשוק הגבוהה ההשכלה במערכת בצבא,
ליוצאיםלהתגברעלפעריהידע שעלהמדינהמוטלתחובה–למצָער,במישורהמוסרי–לסייע
והתרבותשצברו,משוםשהיאזושאפשרהמלכתחילהאתהיווצרותםשלפעריםאלהבאמצעות

מתןאוטונומיהמוחלטתלמערכתהחינוךהחרדית.
הקימה האחרונות בשנים דומות. למסקנות המוביל השוויון, עקרון את גם להזכיר ראוי
באמצעות העבודה בשוק החרדית הקהילה של השתלבות לעודד שנועדו סיוע מערכי המדינה
מבורכת, מגמה כמובן, זוהי, שצברו. הידע פערי על לגשר לחרדים המסייעים שונים, מנגנונים
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בוגרי של הפערים לסגירת באחריותה אמנם מכירה המדינה אבסורדי: מצב נוצר שכך אלא
מערכתהחינוךהחרדית,אלאשהיאמונעתאתהסיועדווקאמאלהשבחרולצאתלמסעהמורכב,
הגיון, משוללת בהבחנה כמובן מדובר מלא. באופן הישראלית בחברה ולהשתלב בצה"ל לשרת

הפוגעתבאופןממשיבזכותםשלהיוצאיםליחסשוויוני.

הטיפול בפערי ההשכלה3

סקירת המצב הקיים והצרכים

להשלמת מתאימה מסגרת מציאת היא החרדי, המגזר בוגרי נתקלים שבה הראשונית, הבעיה
מפערי הסובלים לתלמידים מותאמות אינן הקדם-אקדמיות המכינות שמרבית כיוון הפערים.
ידעמשמעותייםכלכך,רמתןההתחלתיתגבוההמדילבוגרישיבהואינהמאפשרתלולהשתלב
נוסף דברהמציבמכשול אליהן, לצורךקבלה פסיכומטרי ציון נדרש אף בחלקמהמכינות בהן.
מותאמים אינם הפסיכומטרית לבחינה ההכנה קורסי מרבית שכן בשאלה, היוצא של בדרכו

לתלמידיםנעדריכלרקעבאנגלית.
החרדי החינוך מערכת בוגרי לצורכי הקדם-אקדמיות המכינות של ההתאמה חוסר על
זה[: עניין על דוח שחיבר בעבר, האוצר במשרד התקציבים על ]הממונה אריאב, ירום גם עמד
מינימלי רקע חסרי הם מקרבה הבאים ייחודיים: מאפיינים מ.ש.[ ]החרדית זו 'לאוכלוסייה
בלימודיםכלליים)גברים(,בעלירקעלימודינרחבאךללאהכרהפורמלית)נשים(...רקעסוציו-
אקונומינמוךמאוד...ועוד.כתוצאהמכךנדרשתהתייחסותייחודיתלאוכלוסייהזו,השונהמזו
הניתנתלאוכלוסייההכללית,בעודכיוםהיחסלאוכלוסיותאלודומה.יש להכיר בצורך למכינה 
לסטודנט  ולימודית  מנהלתית  מבחינה  מותאמת  מערכת  ולייצר  זו  לאוכלוסייה  דיפרנציאלית 
הישיבה תלמידי הידע, לפערי בנוסף 2010(. )אריאב, ייחודית'  סיוע  מעטפת  ולהגדיר  החרדי 
מתאימים אינם אלה שהרגלים אלא מרשימים, למידה בהרגלי מצוידים כשהם מגיעים לשעבר
בהכרחלעולםהאקדמי.חוסרההיכרותשלהיוצאיםבשאלהעםהאקדמיהוהמסלוליםהשונים

.)2008 הקיימיםבהמעציםאףהואאתקשייההשתלבותשלהם)מלחי,כהןוקאופמן,
בשאלה היוצא על מהותיים, כה השכלה פערי בהשלמת הכרוך האינהרנטי לקושי מעבר
גםעםאתגריםכלכלייםלאפשוטים.אמנםמשרדהחינוך להתמודדבמהלךהשלמתהבגרויות
שאינן כמעט מחיה מלגות אך במכינות, לתלמידים לימודים במלגות רבים במקרים מסייע
ניתנות–למעטמכסהמוגבלתשמעניקהצבאלחייליםמשוחררים.מאחרשהלימודיםבמכינות
תובענייםמאוד,בוודאיעבוריוצאיםבשאלהבעליידעראשונידלבמיוחד,הםאינםמאפשרים

למרותשתופעתהיציאהבשאלהנפוצהגםבקרבנשים,מרביתהעיסוקבנושאפעריהידעמתמקדבגברים,בגלל 3
ההבדלהעצוםביןרמתהלימודיםשלהבניםוהבנותבמגזרהחרדי.בעודהבנותלומדותלימודיליבהגםבמהלך
שנותהתיכוןואףנבחנותברמהשלתעודתבגרותחלקית,הבניםמפסיקיםללמודבכיתהח'ולכןהקושישלהם

גדולבהרבה.
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לתלמידלעבודבצורהמסודרתבמקבילללימודים,מבלישהדבריפגעבצורהמשמעותיתבאיכות
מההורים, כלכלי סיוע בלא להתקיים נאלצים בשאלה היוצאים שמרבית כיוון שלו. הלמידה
לעמוד מתקשים רבים לעיל(, )כמפורט מהרגיל ארוך בגרויות השלמת למסלול נזקקים ובנוסף
אפילובהוצאותהמחיההבסיסיותבתקופהזו.כפועליוצא,הםנאלציםלהשליםאתהבגרויות
עבודה לטובת הבגרויות לדחותאתהשלמת או עבודה, כדי תוך פרטיים במכונים ערב בלימודי

וחיסכוןלצרכיקיום,מהשפוגעביכולתםלהשתלבבמערכתההשכלההגבוהה.
מן רחוקים עודם קדם-אקדמית, במכינה לימודיהם את להשלים שהצליחו המזל בני גם
את שנתיים או בשנה להשלים מאוד קשה הדברים ומטבע מאחר המובטחת. האקדמית הארץ
הקבלה ברף העומדים להישגים ולהגיע ובתיכון בחטיבה כלל, בדרך שנרכש, הלימודים חומר
החרדי. המגזר מבוגרי רבים בפני נעולים נותרים האוניברסיטאות שערי האוניברסיטאי,
בלתי מכשול הפסיכומטרי המבחן לעתים מהווה מספקים, בגרות ציוני בהשגת לקושי בנוסף
עבירמבחינתבוגריםאלה,שכןרביםמהםלאהכירואפילואתאותיותה-ABCעדהגיעםלגיל
עשרים.כתוצאהמכך,גםלאחרהשלמתהבגרויותרביםמהיוצאיםמתקשיםלהתקבלללימודים
והם – מצטיינים ותוכניות מבוקשים מסלולים על לדבר שלא – מובילים אקדמיים במוסדות
נאלציםלוותרכלילעלרעיוןההשכלההגבוהה,לבחורבמסלולשתואםפחותאתהיכולותשלהם
אוללמודבמוסדפרטיבעלדרישותקבלהפחותות,אשרגובה,לרוב,גםשכרלימודגבוהבהרבה

–מהשמציבאותו,לאפעם,מחוץלהישגידם.

מסלולי סיוע קיימים לאוכלוסייה החרדית4

ובעולם התעסוקה בשוק החרדית הקהילה לשילוב ניסיונות גל החל האחרון העשור במהלך
המדינה. קופת על עצום כלכלי עול מהווה היא הקיים שבמצב הבנה מתוך הגבוהה, ההשכלה
המגמהזכתהלדחיפהמשמעותיתבעקבותדו'חהוועדהלשינויחברתיכלכלי-ועדתטרכטנברג
את המונע העיקרי כחסם החרדים של ההשכלה פערי את זיהתה אשר 2012(, )טרכנטנברג,
במשימת סיוע לצורך שונים מנגנונים הוקמו האחרונות בשנים הישראלי. במשק השתלבותם

שילובזו,5אשרזכתהלתשומתלבמיוחדתמאזכינוןהממשלהבכנסתה-6,19כדלקמן:
 עידודהלימודיםבמכינותהקדם-אקדמיותהמשתייכותלמוסדותלימודאוניברסיטאיים	

כגוןהאוניברסיטההעברית,אולמוסדותחרדייםכמוהמכללההחרדית,הקמפוסהחרדי
החרדי לתלמיד מאפשרות אלו מכינות 2010(. )אריאב, ועוד אונו קריית מכללת של
להשליםאתפעריהידעשלומןהבסיס,עלידיהתאמתתוכניתהלימודיםלידעולהרגלי

פירוטנרחבעלהמסלולים,ניתןלמצואבמסמךשהכיןמרכזהמחקרוהמידעשלהכנסת,לבקשתחברתהכנסת 4
חרדי' מרקע לאנשים ממשלתיות סיוע 'תוכניות – הכותרת תחת לשינוי, יוצאים ועמותת קול עדי היוצאת

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03475.pdf
בגיליוןקודםשלגדישניתןלמצואסקירהמפורטתשלהנושא. 5

28.07.2013 638,מיום ראו,למשל,החלטתממשלהמספר 6
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הלמידהשלבוגרמערכתהחינוךהחרדיתהממוצע.

 העול	 את להקל במטרה המדינה, ידי על בחלקו המתוקצב מקיף, מלגות מערך מיסוד
הכלכלישבהשלמתלימודיםבשלבמאוחריחסיתשלהחיים.החשובותשבמלגותאלההן
מלגתמשרדהחינוך,והלוואה,ההופכתבחלקהלמענקבסיוםהלימודים,שמעניקהקרן
קמ'ח.בנוסףלכך,מוסדותפרטייםשונים,דוגמתקרןידידותטורונטוותוכניתחלמי'ש,
מעניקיםלסטודנטיםהחרדייםסיועכלכלישהיקפונעביןשכרלימודחלקילביןכיסוי

מלואשכרהלימודואףמתןמלגתקיום.

 תקצובמיוחדשהמדינהנותנתבמסגרתתוכניותהמח'ריםלמוסדותהלימוד,מעברלסכומי	
לשלב אקדמיים למוסדות לסייע במטרה הסטודנטים, כלל לתקצוב המועברים הכסף
בהצלחהאתהסטודנטיםהחרדים.חלקמהסיועמיועדלהקמתתשתיותמתאימות,כמו
בנייניםנפרדיםללימודיבניםובנות)כךבמכינההחרדיתשלהאוניברסיטההעברית(,אך
חלקמשמעותיממנומיועדלמימוןתגבוריםושיעוריעזרייעודייםלתלמידיםהחרדים.

 לנסות	 למועמדים ה'מאפשרת החינוך, לקידום האגודה של לקידום' 'ראויים תוכנית
על – הרגילה הרישום לדרך הנוספת אחרת, בדרך האקדמי הלימוד למערך ולהתקבל
בסיסהעדפהמתקנת–עלפיסולםניקודהנקבעעלסמךפרמטרים,הכולליםהתייחסות
לרקעהאישישלכלמועמדוהאירועיםשהתרחשובעתלימודיובתיכון')האגודהלקידום
החינוך(.הנקודותמתקבלותעלבסיסמספרקריטריונים,שהעיקרישבהם,מבחינתבוגרי
מערכתהחינוךהחרדית,הוארמתהלימודיםבתיכון.כיווןשכך,התוכניתרלוונטיתגם

ליוצאיםבשאלהוחלקםנעזריםבה)אםכיהמודעותלאפשרותהזונמוכהלמדי(.

מסלולי סיוע קיימים ועתידיים המיועדים ליוצאים בשאלה

כיום חיים שאינם מי בפני חסומים לעיל שפורטו הסיוע מסלולי מרבית היו כשנתיים לפני עד
זו נבעממספרטעמים:בכלהקשורלמסלוליהלימודהנפרדיםלחרדים,הייתה כחרדים.הדבר
החיים לאורח המתאימה אקדמית סביבה ליצור כשלעצמה, הלגיטימית הדרישה, של תוצאה
החרדי.באשרליתרההטבות,הפלייתיוצאיהקהילההחרדיתלאנבעה,בדרךכלל,מהקריטריונים
עצמם,אלאמהיעדראכיפהשלהם–אםבשלחוסרמודעותשלנותניהשירותלקהילתהיוצאים

ואםבשלסירובשלהדרגהביצועי)שמורכבברובומחרדים(לסייעליוצאיםבשאלה.
במוסד י'ב ועד ט' מכתה שלמד 'מי הבא: הקריטריון נקבע המח'רים, בתכנית למשל, כך,
חינוךתרבותיייחודיכהגדרתובחוקמוסדותחינוךתרבותייםיחודיים,תשס'ח-2008אובמוסד
בעלאורחותדתותפיסתעולםחרדית,המצויבפיקוחמשרדהחינוך'.ניתוחפשוטמלמדכייוצאי
ותפיסת חייהם אורח יהיו – הממשלתי לסיוע זכאים זה בקריטריון העומדים החרדי המגזר
עולמםהנוכחייםאשריהיו.אףעלפיכן,לאורךשניםארוכותהתעלמוהרשויותהרלוונטיותמן
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גם כמו האמורה, התוכנית את והגבילו נשמע, שלא כמעט וקולם מאוגדים היו שלא היוצאים,
מנגנוניסיוענוספים,למועמדיםששמרועלאורחחייהםהחרדי.חשובלצייןשבשונהמהחרדים,
נפרדים,להיפך–הםמבקשיםלהיטמעבתוךמערכת נזקקיםלמוסדות היוצאיםבשאלהאינם
החינוךהכלליתבהקדם,והסיועשלוהםנזקקיםבאלידיביטויאךורקבסיועלסגירתהפערים.
כיווןשכך,העלותשלשילוביוצאבשאלהבמערכתההשכלהנמוכהבאופןמשמעותימזוהנדרשת
עבורהחרדי,כאשרכלההוצאותהחריגותעבורתשתיותייחודיותאינןרלוונטיות.הדברמעצים,

כמובן,אתהאבסורדשבהתעלמותהמתמשכתשלהרשויותמאוכלוסייתהיוצאים.
אכן,במהלךהשנתייםהאחרונות,מאזהקמתהשלעמותתיוצאיםלשינוי,חלשינוידרמטי
בהקשרזה.בתמיכתההפעילהוהנמרצתשלחברתהכנסתהתשעעשרהעדיקול,העלתההעמותה
עלסדרהיוםאתהצורךבקידוםשילובםהמוצלחשלהיוצאיםבחברההישראלית,וקידמהשורה
בשאלה היוצאים בפני נפתחו אלה, הסכמות בעקבות החינוך. ומשרד הות'ת מול הסכמות של

מסלוליםאקדמייםמותאמיםהמספקיםמענהייעודילצרכיהם:
 הות'תקיבלההחלטהלממןשיעוריעזרגםעבורהיוצאיםבשאלה,בכפוףלהגשתתוכנית	

מתאימהעלידימוסדותהלימוד.תוכניתשכזוכברהגישההמכינההקדםאקדמיתשל
האוניברסיטההעברית,שבהלומדיםהשנהמספריוצאיםבשאלה,ומדיניותסיועדומה

אימצהגםהמכינהשלאוניברסיטתתלאביב.

 משרדהחינוךאישרלמכינותהקדם-אקדמיותלהרחיבאתמסלולקדםהמכינהשלהם,	
בוגרי עבור פערים להשלמת מיוחדת סדנה שיכלול כך בגרות, תעודת לחסרי המיועד

מערכתהחינוךהחרדית.

 שמעניקים	 המלגות לכל זכאים בשאלה היוצאים שלפיה משמעית חד החלטה התקבלה
בפרסומים הגבוהה. ההשכלה במערכת להשתלב המבקשים לחרדים הממשלה משרדי
בידי כיקרןקמ'ח,המנוהלת צויןבמפורש,אם החדשיםשלמלגתמשרדהחינוךהדבר

חרדים,עדייןמערימהקשייםעלהיוצאיםבשאלההמבקשיםלקבלאתהמלגה.

מעברלמנגנוניסיועאלה,מןהראוילהזכירגםאתעמותתה.ל.ל.המסייעתליוצאיםבשאלה
אשרעברואתתהליךהקבלהלעמותה,ומעניקהלהםמלגותלימודים.זהוהסיועהכספיהיחיד

המיועדבאופןישירליוצאיםבשאלהולאכספיחשלהסיועהניתןלחרדים.
את להשלים בשאלה ליוצאים לסייע מנת על נעשו שכבר הצעדים בחשיבות להמעיט מבלי
להביא כדי רבים שינויים נדרשים עדיין הגבוהה, ההשכלה במערכת ולהשתלב שצברו הפערים
כוללות לעתיד היוצאיםבשאלה.התוכניות כל של ידם בהישג יהיה למצבשבוהתוארהראשון
הרחבהשלמסגרתהסיועליוצאים,מהמכינותשלהאוניברסיטההעבריתואוניברסיטתתלאביב
אלשארהמוסדות,המשךהסיועאלמעברלתקופתהמכינהגםבמהלךהתוארהראשוןוהקמת
צורךדחוףבקבלתסיועמקרנותפרטיות לכך,קיים בנוסף ייחודייםלמצטיינים. ליווי מסלולי
המימון בעיית תהפוך ויפתרו, ילכו האקדמי במישור שהקשיים ככל שכן קיום, מלגות עבור

למחסוםהעיקריבפנישילובהיוצאיםבמערכתההשכלההגבוהה.
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סיכום

בחברה היוצאים שילוב של המשימה את הפך בשאלה, היציאה תופעת של המתרחב ההיקף
דומים מתמודדים, הם איתם והתרבותיים ההשכלתיים הפערים במיוחד. לבוערת הישראלית
לאלוהמקשיםעלהחרדיםלעשותזאת.אולם,בעודשהמדינההשכילהלהכירבקושיהזהבכל
הקשורלחרדים–ואףפיתחהמספררבשלמסלוליסיוע,שנועדולהקלעלהשתלבותםבמערכת

ההשכלההגבוהה–עדלאמכבר,לאזכוהיוצאיםלהכרהבצרכיהםהייחודיים.
רקבתקופההאחרונההחלההמגמהשלהרחבתהסיועגםלבעלירקעחרדישאינםמשתייכים
לראות מקווים אנו המדינה. של ואינטרס בחובה שמדובר הבנה מתוך החרדית, לקהילה עוד
אתהמגמהמתרחבת,עלמנתלמצותאתהיכולותשלציבורהיוצאיםבשאלהכאזרחיהמדינה
ומתוךאמונהבזכותםשלאנשיםלחיותבהתאםלתפיסתעולמם,מבלישעברםהחרדיימנעמהם
תהליך את לחקור הזדמנות לנו יעניקו הקרובות השנים הישראלית. בחברה בהצלחה להשתלב
ההטמעהשלמסלוליםאלובקרבהיוצאיםבשאלה,ולערוךבהםמקצהשיפוריםמתמידעלמנת

להבטיחתוצאותמיטביות.
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