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  יעקב הדני

 È�Â¯ÈÚ‰ ·Â˘ÈÈ· È˙„‰ ÍÂ�ÈÁ‰–ÂÏ‰˜Â Â˙ÏÈ‰˜   

דתית בישראל נמצאת בתהלי� דינמי של שינוי ותמורה �החברה הציונית
בחירה במגמה , למשל. שביטויו ניכרי� במגוו� רחב של תחומי חיי�

חינוכית מסוימת שבה ילמדו ילדיו או בגוו� חינוכי מיוחד בתו� המגמה 
ומבטאת העדפה , ערכית של ההורה�יתו האידאיתמשקפת את נטי, הרצויה

חברתיי� , של האלטרנטיבה המתאימה לו לפי מכלול שיקולי� ערכיי�
�מגמתו של דיו� זה להתבונ� בתהלי� זה מזווית ראייה קהילתית. ומקומיי�

  .חינוכית
מבי� הגדרות האפשריות ". קהילה"ראשית לכול נבח� את המושג 

מ� את זו המחשיבה את המשתנה אנו נוטי� לא" קהילה"למושג 
שדה "קהילה כזאת מוגדרת על ידי יצחק בריק כ. גאוגרפי�הטריטוריאלי

 :וכדבריו, "אקולוגי

י מקב� של ארגוני� ואנשי� המקיימי� פעולות גומלי "הקהילה מאופיינת ע
נית להבחי בה� קשרי� שיטתיי� ... בתו� אזור גיאוגרפי מוגדר פחות או יותר

הרי ה� המטרות , א� קיימי� מטרות וערכי� משותפי�. יונאליבמבנה פונקצ

.והערכי� של החברה הרחבה לאו דווקא של הקהילה
1

  

, ההצטרפות ליישוב קהילתי או ליישוב בעל מאפייני זהות ערכית ידועה
יישובי� כאלה נוטי� בדר� כלל . מבטאת הכרעה חברתית ואידאית

המועמד להצטרפות נבחר . להומוגניות מבחינת הנורמות הערכיות שלה�
והוא מצדו נוטה , ליישוב על ידי ועדת קבלה השוקלת שיקולי� ערכיי�

  
וראו ; )78ספטמבר , ח"אלול תשל(ד –פתחי� ג, "הגדרת מושג הקהילה", בריק ' י  1

, �"החברה למתנסי: ירושלי�, ס הקהילתי התפתחותו של רעיו"ביה, הרפז' י
� ההיבט האקולוגי. 2004, משכל: אביב�תל, מדברי� קהילתית, הרפז' וכ י; 1985

, הספר הוא חלק מ המרחב הפיזי של הקהילה�סביבתי נסמ� על ההשקפה שבית
  .ולכ טבעי הדבר כי תלמידיו יסייעו לאיכות סביבת�
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לבחור את יישובו בהתאמה לשיקולי� הערכיי� הנורמטיביי� הספציפיי� 
  . שלו

ה� . היישובי� העירוני� פתוחי� למגמות חינו� שונות, לעומת זאת
צטר� אליה� עושה והמ, אינ� בוחרי� את אזרחיה� על פי ועדות קבלה

זאת מתו� קבלה כללית של עקרונות החינו� של המגמה ולא כבחירה 
  .במשנה חינוכית ייחודית לקהילה זו

ערכי היסוד המכונני� של החינו�  שתי גישות אלה מתקשרות לשני
משנתו החינוכית מציבה אות� בראש הסול� . הייחוד והיחד: ד"הממ

 .הערכי שלה

È„Â‰È‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙ÏÈ‰˜  
דר� הגדרת הקהילה שפתחנו בה נוכל להגדיר את קהילת החינו� על 

מקב� של יהודי� המקיימי� פעולות גומלי� בתו� אזור : היהודי כ�
שנית� להבחי� ביניה� בקשרי� שיטתיי� במבנה , גיאוגרפי מוגדר

, המבקשי� לחנ� את ילדיה� לקבלת עול מלכות שמי�. פונקציונלי
  . קהילת הדוגלי� בייחודזוהי. 'המחויבי� לקריאה בש� ה

ד "הרב י אמר, על ייחודה של הקהילה במחשבה היהודית
 :יק'סולובייצ

היא יישות עצמאית שניחונה בחיי� . הקהילה היהודית אינה גיבוב של פרטי�
ליכודה . אוהבת ומתייסרת, אלה שעבור� כנסת ישראל הנה א� חיה... משלה

עוצי� בפילוסופיה של האישיותני וממשותה של קהילה ככנסת ישראל נ

�ה י י ט ר פ ה ה  י ש י א   י ב ת  י ד ד ה ה ה  מ ל ש ...ה
2

, לכל יחיד סגולה משלו 
צבע , לכל איש בשורה ייחודית להעבירה. שאינה נודעת לזולתו, יקרת המציאות

.מיוחד להוסיפו למגוו הקהילתי
3

  

קהילות המתאגדות לפי העניי� �קהילת החינו� הדתי כוללת בתוכה תת
קביעת עתי� , חסד, צדקה, קהילות של תפילה: כגו�, המיוחד המשות� לה�

  .ספורט וכיוצא באלה, בידור ,לתורה

  
  .וכ בכל מקו� להל, ה" י–ההדגשות שלי   2
, ת בגולה"המחלקה לחינו� ות: ירושלי�, דברי הגות והערכה, יק'ד סולובייצ"הרי  3

  .225' עמ, ב"תשמ
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ככל . יש חשיבות רבה לכ� שכל הדוגלי� בייחוד יפעלו למע� היחד
יתעצ� , שתרבה עשיית� של הקהלי� והקהילות הללו ותשתפר איכות�

אי�  ע� כל חשיבות� של הקהלי� הללו. כוח הייחוד ויתקדש שמו ברבי�
דלראות בה� חזות הכול עד כדי הצדקת פרישה מה ח  הרחב של קהילת י

דשהייעוד המשות� של כל חבריה הוא ה החינו� ו ח י �קהל אי� לשו�. י
צידוק להתגדר , קהל חסד או קהל לומדי תורה, תפילה של קבוצה או עדה

 פירוד זה. בקהילת חינו� נפרדת ולהתבדל משותפי� אחרי� לדר� הייחוד
יש לצפות מקהל לומדי . שהוא הער� העליו� של הכול, חודמחליש את היי

כי תלמוד התורה , התורה שיהיה הגור� המאחד ביותר של כלל המייחדי�
 .האית� של היחד המבצר צרי� להיות דגל הייחוד הנושא את

 ÍÂ�ÈÁ· „ÁÈ‰Â „ÂÁÈÈ‰ Ï˘‰ ˙ÚÂ�˙"ÈÁ¯ÊÓ "– ‰ÈˆË�ÈÈ¯Â‡‰ 
‰�È„Ó‰ ÌÂ˜ È�ÙÏ ˙È˙ÏÈ‰˜‰  

ית לשני הערכי� המכונני� האלה מתבטאת לא רק המחויבות הבסיס
והלימודיות במוסדות החינו�  בהיות� אבני היסוד לכל התכניות החינוכיות

העל בדרכי הפעולה של רשת החינו� המתיימרת להיות �אלא ג� במדיניות
  .כללית

על מקומו של הייחוד כער� מכונ� בחינו� הדתי בכל דור ודור ובכל 
אול� ראשי החינו� של תנועת  4.במקו� אחרהרחבנו , מקו� ומקו�

ללמוד ' לא הסתפקו בתרגו� המעשי לחינו� לשמירת דבר ה" מזרחי"ה
אלא דגלו בתפיסה , לעשות ולקיי� את מצוותיה, לשמור, וללמד את התורה

וא� . כוללנית ואחדותית המחילה זאת ג� על לימודי החול ומעשה החולי�
ובת הנאמנות ליחד לכלל ישראל ג� זאת הדגישו שאי� יוצאי� ידי ח

בדגלי� ובססמאות אלא יש לבסס דר� זו בכל מפעלי החינו� ולהתוות 
  .לפיה את מאפייני היסוד של הזר� החינוכי

ואלה , עיו� במשנת� של ראשוני� מגלה דבקות עקבית במגמה זו
ד ג� לאחר "הטביעו את חותמ� האידאי והמעשי בכלליותו של החמ

  . ג" בחקיקת חוק החינו� הממלכתי תשישהוקמה המדינה וזאת

  
לקראת מהפכה חינוכית , )עור�(ענבר ' ד: בתו�, הייחוד והיחד לאור ועדת דברת  4

  .2006, ליר� מכו וא: ירושלי�, )247–240' עמ(
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: ט הוא קובע"במאמר של הרב מאיר ברלי� בענייני החינו� משנת תרפ
ר" פ ס ת  י ב  � ת מטיפוסו של ,  באר� ישראל צרי� להיות ברוח המסורתס

  5".החינו� המזרחי
 :בכינוס חינוכי אחר הוא מרחיב את היריעה ואומר

אלא לכבוש את ... היהדותהכיוו של המזרחי הוא לא להוות פינה בתו� 
ק, את החיי� היהודיי�, היהדות ו ש ה ל  ע ה  ר ו ת ה ח  ו ר ת  א ט  י ל ש ה , ל

בע ו ח ר ה ר, ל  ו ב י צ ה ל  ה, ע נ י ד מ ה ל  : בגולה עדיי קיי� הפתג�... ע
ו" ר ב ח מ ב  ר ח ו  ר ב ח מ ש  ו ד ק ה ל  אבל לארצנו אנו באנו לש� תחייה , "כ

ו": וכא אנו צריכי� לשנות ר ב ח מ ה  פ י ו ק  ז ח ו  ר ב ח מ ש  ו ד ק  חינו� ...ה

.מזרחי יתפוס את המקו� הראוי לו בכל ערי היישוב ומושבותיוה
6

  

 :מ ליפשי�"החזיק אחריו הרא�החרה

עליו לאזור כל כוחותיו להיות חזק במני ובבני למע יוכל להעמיד , המזרחי
א, משמרות על דרכי החנו� שלנו ו ה ו  נ מ ש ל ו ו  נ ל א  ל ה  ז ה  � ו נ י ח , ה

וא ל ו כ ל  א ר ש י ת  י ב ל א  ה, ל א ר י ל ו ה  ר ו ת כלית זו נעשה  ובש� ת.ל

.ונצליח
7

  

לאור עקרונות אלה הוא הגדיר את מגמתו החינוכית הכוללת , זאת ועוד
 :הקשורה לעקרונות הייחוד המוזכרות לעיל

ילמד המורה מתו� ... דעת התורה ודעת העול� צמודות, בית הספר צרי� לתת
ההכרה שאי הוא יוצא מרשותה של תורה א� בעמדו בגבול העול� ומדע 

הצורה הלאומית , לעול� לא נסכי� שיש יהדות לאומית בלי תורה. ..העול�
היא , הלאומיות היהודית היא דת... היחידה של חיי� ורוח בישראל היא התורה

חינו� אנושי , אי לנו חינו� אנושי לחוד וחינו� יהודי לחוד. ...היא תורה, מוסר

.זהו חינו� דתי� שהוא יהודי
8

  

ט ביטא ג� הרב "נו� המזרחי עד תרפבסקירה מסכמת על התפתחות החי
 :הכלליות כמגמתו הייחודית יעקב ברמ� את

  
, המרכז העולמי של המזרחי: ירושלי�, הקוב� ההסברתי על החינו� המזרחי  5

  .ט"תרפ
בפתח החוברת . ש"ת, חנוכה, ירושלי�, הרצאות בכינוס, החינו� של המזרחי באר�  6

ער� ממלכתי בקביעת החיי� : נכתב על הכינוס ועל ייעודו של החינו� המזרחי
  .באר�

  .ס–נה' עמ) 5הערה , לעיל(ט "בקוב� משנת תרפ  7
  .ז"תשי, מוסד הרב קוק: ירושלי�, ה� קכב, ג, כתבי�, מ ליפשי�"א  8
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ולא הגיע , שחל� עליה כל ציוני דתי בגולה, החינו� המזרחי זה יצירה חדשה
רק באוירה של החופש הלאומי אפשר לדבר על חינו� חופשי לפי רוח . לגישומה

לתת לנוער חינו� . כשאיננו מוגבל בתנאי� מעיקי� מ החו�, היהודי ורצונו
רחוק מ העול� האירופי , של� ומקי� ג� ביהדות ג� באנושות אפשר רק כא

ת , וחסרי נסיו אנו... מהשפעת עמי� ולשונות ומזרמי התבוללות א ר  ש ק ל
הה מ ל ש ה  ר ו ת ל  � י י �, ח י מ ל ש  � י י ח ל ה  ר ו ת ה ת  א תכנית של ... ו

.ה אותוהשפה הקדושה היא שאיחד. ע� תכנית של בית ספר אירופי" חדר"
9

  

 :עשור הוא אומר בבטחה ואחרי

ל בתי הספר של המזרחי מקבלי� תלמידי� מכל  ש  � ו נ י ח ב ה  צ ו ר ש י  מ
הת ר ו ת ה ח  ו ר ב ו ה  ר . אבל לא כל ההורי� של תלמידי� אלה ה� חרדי�, ו

� אנו שואפי� להפי� תורה בכל החוגי� ולעשות את  נ י נ ק י  ת ד ה  � ו נ י ח ה
בש ו ש י ב ר  ת ו י ב  � י ב ח ר ה  � י ג ו ח ה תזהו . ל  ד ד  י ק פ י ת מ ו א ל י 

המ ל ו ד ג ה  ג ר ד .מ
10

  

‰ ÍÂ�ÈÁ· „ÁÈ‰Â „ÂÁÈÈ‰"ÈÁ¯ÊÓ "‰�È„Ó‰ ÌÂ˜ ÌÚ  
לממלכתיות וכלליות נמש� למרות " מזרחי"פיתוח מגמתו החינוכית של ה

הצרת צעדיו מצד ההנהגה הציונית וזרמי� ששלטו על המשאבי� של 
" מזרחי"יצוי� שאחרי הקמת המדינה א� גדלה העוינות ל. מחלקת החינו�

נת החילו� עקב העדפת ערכי המדינה המתחדשת ג� על חשבו� וגברה סכ
יצא  11,ט"בכינוס הגדול של תנועת המזרחי שהתקיי� בתש. התוכ� היהודי

למערכה על האוטונומיה של החינו� הדתי ולהתמודדות ע� " מזרחי"ה
ג� עבור אלה (פתיחת המערכת לכל מי שרוצה לתת לילדיו חינו� דתי 

  ). �שבאי� מבתי� שאינ� דתיי
שגבולותיו אינ� רק מד� , במקביל הוא הני� את נס החינו� לישראליות

כל מה שתלמיד ותיק עתיד "עד ל" מבראשית"אלא , ועד אילת ומי� עד י�
לחנ� : "מטרת התנועה הייתה להצליח בהשגת היעדי� החינוכיי�". לחדש

  
: ירושלי�, )עה–עא' עמ(החינו� המזרחי : בתו�" על החינו� המזרחי", ברמ' י  9

  .ט"תרפ, מרכז המזרחי העולמי
, )20' עמ(החינו� של המזרחי באר� : בתו�, "לשאלת החינו� האחיד", ברמ' י  10

  .ש"ת, י "הוצאת קר א: ירושלי�
, הוצאת המרכז העולמי של המזרחי: ירושלי�, כינוס לבירור מאת החינו� המזרחי  11

  .ט"תש, המחלקה לחינו�
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לאהבת עבודה , לאהבת ישראל ולאהבת הבריות, ש"לאהבת תורה ויר
  12". לחלוציות לחיי חברה צודקי� וישרי�,ויצירה

השמיע באותו , דברי� מפתיעי� בנועזות� כנגד המקטרגי� על המדינה
 :איל��הרב בר כינוס

אלא ג� , אינו עניי ארצי, מדינת ישראל, האור הבא ממציאות המדינה שלנו
 אזרח טוב...יותר אפשרות ויותר , בתו� מדינתנו אנו יש יותר מקו�. עניי שמימי

הוא אד� היודע את התורה ומתו� דעת ושמירת התורה הוא מהווה ומקיי� את 

.המדינה באותה הצורה שאנו כולנו דורשי�
13

  

על פ� נוס� בממלכתיות של החינו� הדתי במדינת ישראל הוא עמד בדברי 
באמרו שאי� חינו� דתי מלא ושל� אלא במדינת , הנעילה לאותו כינוס

: כי מעתה, "טוב תורה ע� דר� אר�" אי� עוד מקו� לססמה. ישראל
ל" ו כ ה ת  ל ל ו כ ה  ר ו ת  :הוא קובע, מעתה. "ה

, לא תורה ע� מדיניות. "התורה כוללת כול" אי צרו� תורה ע� עוד דבר שהוא
ל ,לא תורה ע� דר� אר� כ ה ה  ב ו ה  ר ו ת א  ל כנגד המפרידי� את הקודש ... א

ורה יש כל בה בת. מניע את הכל, תורה זהו דבר המקי� את הכל... מ החול
. אי דבר שאיננו בתורה. מדיניות וכל יתר הדברי�, התעמקות: הדברי� שבעול�

�ה י נ כ ת ה   כ ו ת ת  ו י ה ל ה  כ י ר צ ה  ר ו וזו צריכה , זו היא שיטת המזרחי .ת

.להיות שיטת החינו� שלנו
14

  

בהשראת תפיסתו הייחודית והממלכתית הרחיב את יעדיו לכדי השפעה על 
 :הכלל כולו

ילא ס של המזרחי "בתיה ח ר ז מ ה ל  י ב ש ב ק  ר ו  ר צ ו . ובניה�' חברי המז, נ
בספר על מנת  אנו יוצרי� בתי ו ש י י ה י  י ח ל  ע ע  י פ ש ה בשעה ... ל
ס ילדיה� של הורי� חפשיי� לגמרי או חפשיי� למחצה או "שמקבלי� לבתיה

אמנ� החינו� המזרחי לא . שאלנו א� זה טוב בשבילנו או לאו לשליש לא
ס עדתיי� והיו תלמודי תורה והיו " בתיהיו: י בחלל ריק"התחיל לפעול בא

  
  .יב'  עמ–ברי הפתיחה לכינוס מד, ש�, ברנשטי' י  12
  .יד' עמ, ש�, מבעיות החינו� במדינת ישראל  13
' עמ(פורס� בקוב� החינו� המזרחי , ט בירושלי�"בנאו� הנעילה לכינוס בניס תש  14

  .הוצאת המרכז העולמי של המזרחי: ירושלי�,)קג
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א� מגמתו הכללית היתה , לחסותו של זר� המזרחי ס תימניי� שנתקבלו"בתי

.ס לכל ילדי ישראל"לפתוח בתי
15

  

בוועידת , דברי� ברוח דומה אמר הרב אוסטרובסקי שלושי� שנה לפניו
ת: "ט"החינו� באלול תרע ו ל ד ב ת ה ל  כ ד  ג נ ו  נ נכונה אולי שיטת . א

אבל לא כל מה שטוב . ר הירש בשביל יהודי גרמניה"ש' ל רהפירוד ש
א. י"טוב ג� לא ל"לחו ת "ב י ב ת  ו נ ב ל ו  נ י ל ע ו ד  ח א  � ע ו  נ א י 

דא   16".ח
הולצברג �ר הלוי עציו�"ר י"ביטוי נוס� ברוח זו נשמע מפיו של הרב ד

שיצא נגד ) לפני קו� המדינה" מזרחי"מי שהיה המפקח הראשי של ה(
ה� סו� סו� בני ע� אחד . לעדות שונות, וני�התפוררות עמנו לשבטי� ש"

אנחנו והצדדי� המאחדי� אותנו כוח� יותר גדול מכוח הצדדי� המבדילי� 
  17".כדי ליצור ע� עברי אחד... בינינו

, ד במדינה"מנהלו הראשו� של החינו� הממ, ג� מר יוס� גולדשמידט
י , דומני שהחינו� הדתי: "כתב ד ל י ל  כ ל  � ת נ י ה ל  � י ר צ ו  נ ת ע ד ל ש

לשי א כפי שהיו , מבטיח מסגרת מסויימת של מעשי� לפי המסורת, ר
18!".וכ� ג� בשטח האמונתי, כ� הוא בשטח המעשה... מקובלי�

 

˙ÂÈ˙ÏÈ‰˜‰ÓÂ ˙ÂÈÏÏÎ‰Ó ÌÈÚ·Â�‰ ÌÈÈÎÂ�ÈÁ ÌÈÈ˘˜  
‰ Ï˘"ÈÁ¯ÊÓ"  

�המזרחי דבק אפוא במדיניות זו א� שהתגלו בעיות קשות מבחינה חינוכית
הדבר בלט . הדתי�בקרב הציבור הציונידתית שיצרו לה תדמית שלילית 

  .במיוחד בהשוואה לחינו� הדתי בהתיישבות הכפרית של החלוצי� הדתיי�

  
� בר' מ  15 דברי פתיחה לכינוס לבירור בעיות החינו�, "שאיפתנו בחינו�", איל

  .ט"ניס תש, ירושלי�, מזרחי
ספר הציונות ) עור�(' רפאל י: בתו�, ראשית המזרחי באר�', אוסטרובסקי מ  16

  .1977, מוסד הרב קוק: ירושלי�, )387–372' עמ, א(הדתית 
. מתו� תזכיר ששלח על בתי הספר העדתיי� בכלל ועל חינו� התימני� בפרט  17

הדברי� . אירה את עיניי בזאת� שה"ותודה לחוקרת החינו� והמחנכת מלכה כ
, )טו–'י' עמ(חינו� והוראה , ר הלוי עציו הולצברג"המצוטטי� מספרו של הרב י

  .ו"תש, מוסד הרב קוק: ירושלי�
, )עור�(וסרטייל ' א: בתו�, "התכנית לבית הספר הממלכתי הדתי", גולדשמיט' י  18

  .מ"התשד, משרד החינו� והתרבות: ירושלי�, )64' עמ(פרקי הגות וחינו� 
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בהרצאתו על בעיות החינו� במדינת ישראל בכינוס של המזרחי 
הבעיות הניצבות בפני החינו� הדתי  איל� את שש�ט הגדיר הרב בר"בתש

 :עקב היותו כללי

ה  )א י צ ר ג ט נ י א י� שה� מתערבי� ע� תלמידי� א� יש תלמיד: "ה
התדמית : דהיינו". ומנהגיה� ודרכיה� שוני�, שנימוסיה� שוני�

ס נפגמת בעקבות האינטגרציה ע� ילדי "התרבותית והחברתית של ביה
 .העולי�

ת  )ב י ל י ל ש ת  י ת ד ה  ע פ ש ... א� יש ילדי� שאינ� רגילי� במצוות: "ה
: יינודה" ?שמבית הוריה� אי� ה� רגילי� בשמירת שבת כהלכה

19.קליטת העולי� פוגעת ברמה הדתית

 

ב  )ג ר ו ע מ ה  � ו נ י ח פירוש , א� נמצה את עומק הדי� בזה לחיוב: "ה
זהו דבר , ס במקו� אחד"הדבר שנצטר� בכל מקו� ליסד שני בתי

חיוב ההפרדה בי� המיני� בכל מקו� : לאמור". שאינו נית� להתקיי�
 .לא תאפשר לקיי� כלכלית את בתי הספר

ח  )ד ה ת  י י ע יב נ ר ו ת ה  � ו נ דרישה לחינו� תורני אינטנסיבי כראוי : י
לבני תורה תגרו� להזנחת אוכלוסיות רחבות שאינ� רוצות או אינ� 

ס העממי ידע משהו "ודי לה� שבוגר ביה, מסוגלות לרמה כזאת
 .גמרא ומשנה פ"מהתושבע

ת  )ה ו נ ב ה  � ו נ י בעיד� החדש יש להכריע בעד חינו� תורני לבנות : ח
 .ולא להתחמק מכ�

�  )ו י מ ש ת  א ר י ל  � י כ נ ח מ ד  צ י מהו הגור� לאי ההצלחה בחינו� : כ
 ?הא� עניי� זה קשור להיק� שעות לימוד תורה וגמרא?  שמי�ליראת

ושמא הגור� לחוסר יראת שמי� נמצא בלימוד הספרות החדשה של 
על ידי קיו� התפילה בבית הספר לא  הא�? סופרי� שאינ� דתיי�

בציבור בבית  יית הרגל להתפללנמצאנו מרחיקי� את ילדינו מהקנ
  ?הכנסת

  
  

  
: אגס שהשתת� בדיו' תיאור חרי� יותר של החילו היה בפיו של המחנ� הרב ש  19

כפרפרזה על הפסוק ( הכפירה שולטת בכל מקו� : דהיינו, "מבית ומחו� בכופר"
  ).יד, משמות ו
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 :וע� כל זאת קבע הרב בר איל� ללא היסוס

קודש וחול , ג� התורה כולה ,זוית של החיי� איננו חפצי� להתבודד בקר
יש סכנה שהחול יחלל את , א� מפרידי� את הקודש מ החול... מעורבי� בתוכה

  .הקודש

שא דגל החינו� הדתי כנו" מזרחי"מגמתו של חינו� ה, כללו של דבר
תבמחלקת החינו� של ההנהלה הציונית הייתה  י ל ל כ ו ת  י ת כ ל מ  כבר מ

במיוחד מאז ההסכ� בלונדו� , זה הייעוד שבחרו לחינו� זה. מראשיתה
. שמגמתה הייתה לאחד את החינו�, "חוקת החינו�"פ המוגדר כ "משנת תר

לאחר מגמה זו הדריכה את ראשי החינו� הדתי במשרד החינו� והתרבות 
  . שבוטלו הזרמי� ופותחו שני דגמי� ממלכתיי� בחינו� בישראל

כמי שגיבש את  רו�' דברי� אלה קיבלו ביטוי בהיר בדבריו של מר א
וציי� את הדילמות המלוות את  ד"יסודות המחשבה החינוכית של החמ

 :החינו� הדתי בי� הייחוד והיחד

שיקולי� הלכיי� אלה . ..אחדות ע� ישראל היא מ העיקרי� שהיהדות מדגישה
ד לתחושת "ס המ"הביאו את גדולי ישראל להורותנו לחנ� את התלמיד בביה

ו, אחדות ע� ישראל ל ו כ  � ע ל ת  ו י ר ח א ל , ל כ י  פ ל כ ה  ו ח א ת  ש ג ר ה ל ו
יי ד ו ובכל מעשה ... מ הקיצוני שבחילוניי� ועד הקיצוני שבנטורי קרתא ה

 תומעשה יש להכריע בי ו ד ח א ב  � ר ו צ טובי הצור�  ה ל א  ל ת ש א ש  ט ש

לה ד ב .א� כ� דרכה של תורה, זו דר� קלה ואי, ה
20

  

המשמעות המעשית של תפיסת הממלכתיות של ראשי החינו� הדתי 
, מר יהודה קיל. מתבטאת בפתיחות� לקליטת אוכלוסיות שונות בתוכו

� כל שכבות הציבור "א� כלל את , ד"מנהלו השני של החמ מ א  צ ו י א  ל ל
לה ל 21.בכ�מבלי להתעל� מהבעייתיות ש" כ

 

  
' עמ, ו"התשנ, משרד החינו� והתרבות: ירושלי�, ד"פרקי� במחשבת החמ, רו' א  20

הרחבה או � דתי� החינו� הממלכתי: "עניי זה במאמרי וראו ההרחבה ב. 21–19
הכינוס השנתי החמישי של , ד גבולות ומגבלות"החינו� הממ: בתו�, "צממו�

אדר , ירושלי�, )47–34' עמ(המרכז להגות בחינו� היהודי שליד מכללת ליפשי� 
  .ס"התש

ת ספר אמנ� עובדת היות בי: "ג"כ� ציי אחרי חקיקת חוק החינו� הממלכתי תשי  21
יצרה , הנועד לכל שכבות הציבור ללא יוצא מ בכלל, בית ספר ציבורי, המזרחי
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È˙ÎÏÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· Ï˘ Â˙˜ÈÊ-Â˙ÏÈ‰˜Ï È˙„  
התבוננות בקורותיה� של מוסדות חינו� דתיי� ביישוב העירוני לאור� זמ� 

. מסרטטת קווי� וכיווני� של החברה הדתית במישור המקומי והארצי
) מודיעי�(כמקרי� לדוגמה בחרנו להצי� במתרחש ביישוב עירוני חדש 

שש� התקיי� אחד משני בתי ) פתח תקוה(וכנגדו ביישוב עירוני ותיק 
 ".נצח ישראל "–הספר הראשוני� של המזרחי 

‰˘„Á‰ ¯ÈÚ· È˙„‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·  

אשר  'מצב החינו� הדתי בעיר חדשה בישראל משתק� מתיאורו של פרופ
 :כה�

ס אחר "יותר מבי" תורני"הנחשב ל, ממלכתי דתי, ס יסודי"במקו� מגוריי יש בי
ס תורני זה צמוד לשכונת מגורי� דתית "בי. כתי דתיג� הוא ממל, הפועל בעיר

, יתר על כ. ברור לחלוטי שמדובר באוכלוסיה מגוונת מאד... שבה אני מתגורר
חלק� הזדהו כדתיי� ליברליי� ונשי� רבות ש� נוהגות ללכת ללא כיסוי ראש 

.ובמכנסיי�
22

  

אינה תואמת אפוא את הנורמות הדתיות " תורני"הגדרתו כבית ספר 
א� היא מאפשרת ניידות של המעונייני� מבחו� , מקובלות בקהילתוה

להגיע אליו וכ� לנייד מאזורו אל בית ספר הנמצא בקהילה גאוגרפית 
  . אחרת

החוש� מציאות של  23מגמה דומה מתגלה במחקר שדה של אלדד כה�
�ד למספר בתי ספר בעלי אוריינטציה חרדית"פיצולי� של בית ספר ממ

  .לאומית
מתוארת ההתמודדות של משפחות דתיות  24תמר רות� לבכתבה ש

באותו יישוב כנגד חדירה של בית ספר חרדי למקו� במסווה של קייטנה 
לעומת זאת מתקיי� במקו� בית  .תמימה של ארגו� חרדי שמחו� למקו�

דמוקרטי הדוגלת בחינו� �רשת לחינו� יהודי" מיתרי�"ספר של עמותת 
    

: ירושלי�', חינו� דתי א, קיל' י" (בעיות חינוכיות דתיות שלא נפתרו עד היו�
  ).33' עמ, ז"תשל, ספריית המורה הדתי

  .30�9' עמ, )ה"תשס(טו , אקדמות, "הכיפה הסרוגה ומה שמאחוריה", כה' א  22
חיבור לש� קבלת , הציונות הדתית בי חרדי� לאומיי� לדתיי� ליברלי�,  כה'א  23

  .ג"ג תשס� רמת, תואר מוסמ� באוניברסיטת בר איל
  .18/07/04מיו� " האר�"  24
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, לדעת אשר כה�. מירת האיזו� ביניה�משות� לדתיי� וחילוניי� תו� ש
חוסר שביעות רצו� "הדתיי� המעדיפי� מסגרת חינו� זו עושי� כ� משו� 

התורני , מ� ההקצנה הדתית העוברת על מערכות החינו� הממלכתי דתי
  25".והלא תורני כאחד

בתקנו� שהופ� מטע� בית הספר התורני במקו� הועלו דרישות ליתר 
ונמצא סעי� הפונה ג� , יני תפילה ולבושהקפדה על התלמידי� בעני

ס "ס או לכל פעילות של ביה"הורי� הבאי� בשערי ביה: "להורי�
,  כיפה–אבות (ס "מתבקשי� להגיע בלבוש ההול� את הקו התורני של ביה

  )". חצאית עד מתחת לבר�–אמהות 
נמצאנו למדי� כי מדובר בקהילה הנאבקת נגד חדירה של יסודות 

א� שאי� " תורני"חלק ממנה משתמש בהגדרה . במקו�חרדיי� לחינו� 
חלק אחר מ� , לעומת זאת. לזאת משמעות של הקפדה יתרה על קיו� מצוות

הדתיי� בקהילה מעדי� בית ספר משות� לדתיי� ולחילוניי� שאינו זוכה 
הבחירה בבית הספר . ליחס של החרמה כפי שהתייחסו לקוטב החרדי

י� שאינ� מתאימי� להגדרתו לבוא לא מנעה מהורי� ותלמיד התורני
ולפי תיאורו (אלה רצו בו כפי הנראה מטעמי� של סטטוס ויקרה . בשעריו

ורק בדיעבד מנסה בית הספר לדרוש מה� , )של אשר כה� ה� רבי�
 אינ� ‰ÁÈ‰Â „ÂÁÈÈ„ערכי היסוד של . שיתאימו עצמ� לנורמות שקבע

חב הגאוגרפי מהווי� אפוא מדדי� עדיפי� לתכנו� החינו� הדתי במר
 .העירוני

˜È˙ÂÂ‰ ·Â˘ÈÈ· È˙„‰ È�Â¯ÈÚ‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·  

פתח תקוה א� המושבות הייתה לעיר וא� בישראל המאכלסת קהילות 
פועלי� בה מוסדות חינו� ותורה לכל שלבי הגיל . דתיות רבות�ציוניות

ישיבות , בתי ספר יסודיי� בגווני� שוני�, גני ילדי�: ובמגוו� רחב
  . וישיבת הסדראולפנות, תיכוניות

ר משה אוירב� בשליחות "הגיע לפתח תקווה ד) 1910(ט "בשנת תרס
מגרמניה במגמה לחזק את דר� השילוב של " צעירי אגודת ישראל"של 

"�וכעבור , לבני�" נצח ישראל"והקי� את בית הספר , "תורה ע� דר� אר
  . ג� בית ספר לבנות– שנתיי�

  
25    .28' עמ, ש�, כה
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לרשת החינו� " נצח ישראל" צורפו שני בתי הספר 1917�1924בשני� 
של המזרחי שראה בו דג� ראוי של חינו� דתי המתמודד ע� אתגרי הזמ� 

 תלמידי� בשלוש 520ע� , ה ה� כבר בעלי מוניטי� רב"בשנת תרפ. החדש
  26.ושמונה כיתות בית הספר לבנות, שמונה כיתות תלמוד תורה, כיתות ג�

נוכי המשות� של מוסדות המזרחי בתקופה זו הוגדר החזו� החי
 :כשאיפה כפולה

להשיג את תכלית הלימודי� של בתי אולפ בישראל מדור דור ולתת לחניכיו 
ה שתהא ביד� , זיי בחיי�� השכלה הצריכה לה� בתור כלי מ ל ש ת  ו ד ה י

הו א ל מ ת  י ד ו ה י ת  ו י ש ו נ התוכ ותכלית הלימודי� ה� כשל בתי תלמוד . א
�ספרנו עליה� אי קובלי� שה� מגדלי� עמי� פרצו� קבוע לבתייש ... תורה

תכליתנו היא לחנ� יהודי� יודעי תורה ושומרי תורה ונאמני� . ...ארצות

.וברוח זאת אנו חפצי� לראות את בתי הספר מתנהגי� ומתנהלי�, למסורת
27

  

נאמ� . במקו�" מזרחי"על יסוד הרעיו� המשות� התפתח וגדל חינו� ה
ופתח מוסדות נוספי� , תיו פרס את חסותו על מוסדות קיימי�לחזונו ומטרו

החינו� "בסקירה מקיפה על . ביישוב החדש מתו� מגמה כללית ואחדותית
ד "מתארת מרי בטאט את התפתחות החמ"  חזו� ומציאות–ת "ד בפ"הממ

ד ג� "במקו� ומציינת את החלטת העירייה לקיי� את האינטגרציה בחמ
הלגיטימציה  28.ד"המפנה להתפוררות החמבחינו� היסודי כנקודת 

ואת , מהאינטגרציה" חזקי�"להתפלגות ולהתפצלות אפשרה את בריחת ה
התגבור התורני משרת . יצירת המסגרות הנוחות לה� מבחינה חברתית

היטב מגמה זו בכ� שהוא פוטר את המבקשי� להידרש לטוהר כוונת� 
ל מוסדות ותיקי� תהליכי� אלו הביאו לסגירת� ש. בשאלות החברתיות

כמוכרי� , ד ובי� מחוצה לו"בי� בתו� מסגרת החמ, ופתיחת� של חדשי�
וכ� דעכה מגמת ". מוסד פטור"שאינ� רשמיי� בפיקוח דתי או אפילו כ

 –ואפילו המוסד שהיה ספינת הדגל , ד בעיר זו"הממלכתיות בחינו� הממ
נעות יש הימ"מסקנת דבריה היא ש. הצטמק אל השוליי� "נצח ישראל"

רוהתבדלות של ציבור דתי  י מ ח ר מציבור דתי מ ש ו פ ו י  ת ר ו ס . מ
  
  .ה"התרפ, התור: ירושלי�, מתו� קוב� מיוחד מטע� המזרחי באר� ישראל  26
  .בפתח הקוב�, ש�  27
עבודה סמינריונית שהוגשה ,  תופעת בתי ספר תורניי� פרטיי�לאור, בטאט' מ  28

קיבלתיה לעיו באדיבות המחברת והספרייה . א"אלול תשס, ר צבי צמרת"לד
  .והריני מודה לה� מאוד, העירונית של פתח תקוה
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תה ו ל ד ב ת ה ו ת  ו ע נ מ    אלה ה� האיצטלה המנסה לכסות עלי
תה י ת ד ע ת  ו ל ד ב של ציבור יהודי דתי אחד  חברתית�וכלכלית ת

  29".ממשנהו
פתח תקוה הפכה בימינו לסמל הפילוג המוצא את הצדקתו בתפיסה 

להיפרדות יצרה דינמיקה של  ציההלגיטימ. אידאית המקדשת את הפירוד
ד ותיק כדי להקי� על חורבותיו מוסד חדש הדוגל "פרישה ממוסד ממ

כ� בפרישה מהפורשי� �ונמשכה אחר, באוריינטציה תורנית יותר מקודמו
בניירות העמדה שהוגשו למשרד החינו� והתרבות צוינה בדר� כלל . ב"וכיו

בות הציונות הדתית דתית וא� הובאו אסמכתאות מא�ההשקפה הציונית
 .הבית ספרי" אני מאמי�"כמגדירי ה

˙ÂÈ˙ÎÏÓÓ‰ „‚� È·ÈË˜ÏÒ‰ È�¯Â˙‰ „ÒÂÓ‰  
הצדיק את גישתו  30"מוסד פטור"מוסד סלקטיבי במיוחד שנאל� לפעול כ

 ":אורות התחיה"וב" עי� איה"ה קוק ב"הראי הבדלנית בהסתמכו על

 ימות בכמות היאהשל. ישנ� שני אופני� להרבות השלימות בכמות או באיכות
מכל , א השלמה מועטת"פ שבכל אחד לא יהיה כ"אע, שירבה נמצאי� מושלמי�

א ירבה במספר "מקו� מתו� שלא יצטר� להיות מרובה בהשלמתו כ
  ...המושלמי�

ל להעמיד תלמידי� הרבה ולהגדיל "וזוהי הדר� המשובחת שכוננו חכמינו ז
 בתי כנסיות של עמי האר� תורה בחוג המסוגלי� לקבלה ולא לפזר כוחנו בי

, א לא יהיה של� בתכלית"וכ, אבל בהשתדלות לפזר הכוחות על הרבה נושאי�

.לא יבוא לעול� אל מטרה נכונה
31

  

מתקיי� דווקא על " העמידו תלמידי� הרבה"האידאל הכמותי של : לאמור
ולא על ידי פיזור " המסוגלי� לקבלה"ידי התרכזות בחוג מוגדר של 

  . כלוסייה רחבההמאמ� לקליטת או

  
  .בסיכו� העבודה, ש�, בטאט  29
ור המאפשר לפט) 'א (5 מושג המעוג בתקנות חוק לימוד חובה –מוסד פטור   30

 �ירושלי�  ,דיני חינו�, סטנר' ראו ר. לחוק 4מחובות המוטלות על ההורי� לפי סעי
  .79' עמ, ו"תשכ

, וכ נוהגי� לצטט את דברי הראיה קוק מאורות התחיה. ב"ע, ה לברכות מ"עי אי  31
  .ד' פס
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והעניי� נדו�  32,ה קוק עסקנו במקו� אחר"במשנתו החינוכית של הראי
באיגרותיו יש התייחסויות מפורשות  33.בהרחבה על ידי אנשי תורה וחינו�

. כאלו השייכי� לזר� המזרחי, למוסדות שפעלו בימיו ה� כפרטי� וה� ככלל
ניי� זה תו� יש להביע תמיהה על גיוסו של מבשר האחדות הרב קוק לע

התעלמות מהתייחסותו המפורשת לאידאה החינוכית בכתביו הרבי� ומבלי 
   .לנסות ליישב את הציטוטי� החלקיי� ע� עיקרי הגותו

ה קוק אפשר להביא "כנגד פרשנות מצמצמת זו לדברי הראי, הנה כי כ�
מלבד (אמרות טהורות ומפורשות שאינ� מתיישבות ע� שיטת הפירוד 

 :לדוגמה). ל"ז הנ"איגרת תכ

כי לומדי תורה המחזיקי� בע� חיי� ה� המרגישי� את החיי� האמיתיי� של 
נותני� עוז וקיו� לאומה בכללה ... כלל האומה ובציל� תחיה האומה בכללה

וכל בני� לימודי :לקו� ולהתעודד עד אשר תבוא העת המאושרה שיקויי� בנו

.'ה
34

  

ל פתיחת בתי ספר או וכ� יש לקרוא כפשוט� דברי� שכתב באיגרותיו ע
חיזוק� שזה הדבר היותר רלוונטי למי שמבקשי� לייסד בתי ספר דתיי� 

 :חדשי�

, ו והמושבות"ת) יפו(ק '"כמו פה עיה, המחסור הגדול הוא עכשיו בישוב החדש
יל ת ב ד  ס י ה"י ל א כ , המורי� והמלמדי�, שיהיו המפקחי� והמנהלי�, ס 

שיהיו מודי� בלב של� בה צור� ו, כול� אנשי� בעלי אמונה ויראי שמי� באמת

.י"שיש למילוי הדרישות של החיי� בתוכ הלימודי� בא
35

  

ברלי� והכוללת ג� דברי ביקורת ' באגרת שנשלחה אל הרב מ, ובמקו� אחר
י"על ה נ ו מ כ ח  :הוא קובע, "ת

שכבר יש לנו דר� סלולה לעבוד את עבודת החינו� בארצנו הקדושה על יסודות 
� ...  ישראל טהורהבקדושת, היהדות הנאמנה י י ק ד  ס ו מ ה ש   מ ז ל  כ ו

  
  .71–65' עמ, 1989גוילי , ה קוק"משנתו החינוכית של ראי, הדני' י  32
33  ' ר: וכ. שיז –שא' עמ, )ה"תשכ(סיני נז ,  החינו� במשנת הרב,ליפשי�' ח: כגו

, ש ליפשי�"המכללה הדתית למורי� ע: ירושלי�, החינו� בראיה, )עור�(מאמו 
  .391–389' עמ, וראו ש� ביבליוגרפיה, ח"תשנ

  .ט"ברכות פ, עי איה  34
  ).קיז' עמ, כר� א(באיגרת צח   35
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�ב י י ח ח  ו ר ל ה  ו ק ת ש  י ו  ד ו ס ד י עצה ותושיה של " שיפוח בו עי ו ח י א

תה ו מ כ ס ה ה ו ת  ו ע . מפה ומש�ד
36

  

" נצח ישראל"פ הוא מציב את הטיפוס של "מ חרל"ד לרי"וג� באיגרת תרמ
ת וממלי� , כדג� יותר תורני מזה של תחכמוני ו ד ס ו מ ד  ו ע ד  ס י י ל

וכ ת ו דהוא ממלי� לקיי� א� ע� זאת . מ ח ו י מ ו ד  י ח י  � ו כ  :מ

שרוח� נכו בקרב� להיות , לקלוט את כל השרידי� היחידי� שבבעלי הכישרו
ת "בעומק הלכה בגפ, בהתמדה גדולה בתורה', מוקדשי� כולו קודש לה

... בשכל טוב ומידות מפוארות הראויות ליחידי סגולה, ש"במוסר ויר, ובפוסקי�

.נ� היקר בלימודי חולשאינ� צריכי� לבלות את זמ
37

  

מצאנו אפוא כי בפע� היחידה שנת� הרב קוק הכשר להתבדלות של 
, הוא עסק במכו� אחד ומיוחד להכשרת יחידי סגולה גדולי הדור, קבוצה

ביתר המקרי� התייחסותו . ובתור שכזה אי� הוא נזקק כלל ללימודי חול
  38.י�הייתה לשונות מבחינת התוכ� הנלמד ולא לדחיית� של תלמיד

גדולי הרבני� הכריעו מפורשות נגד דחיית� של תלמידי� חזקי� פחות 
, י קוק"מתלמידיו המובהקי� של הרב צ, אבינר' הרב ש. מטעמי� דתיי�

 :התריס כנגד האליטיסטי� הללו

דצ ח י ת  ו י ה ל  � י ל, ר א ר ש י ל  ל היזהרו . לא לדחות אות�  יש להיזהר...כ
. אל תשמור ילד בצמר גפ... חיקו�אל תר. היזהרו בבני עמי האר�. בבני עניי�

דחיקה החוצה של ילדי� בעייתיי� , יעזור' בנה ילד חזק ע� מודעות חזקה וד
מוב שאי אפשר שמוסד יקבל את כל הילדי� האלה וישמש !... ?איפה שמענו

�אלא , בור ניקוז ו ק מ ל  כ ב  � ל ו כ ת  א ל  ב ק י ד  ס ו מ ל  .כ
39

  

בחינו� הדתי בדמות� יפו ופתח תקוה פתחו אפוא את התקווה לממלכתיות 
כחמישי� שני� טר� נחקק חוק " נצח ישראל"ו" תחכמוני"של בתי הספר 

אבל יש לחשוש מכ� שפתח תקווה מסמנת . חינו� ממלכתי במדינת ישראל
 :וטעמי� אחדי� לדבר, ג� את סיו� עיד� הכלליות

  
  .קסט, כר� ב, ד"איגרת תקל  36
  .רסא, כר� ב, ד"איגרת תרמ  37
המכריע נגד אליטיז� , ה"תשס, באהבה ובאמונה, אבינר לפרשת מק�' וראו הרב א  38

  .על בסיס כלכלי חברתי ועדתי וכנגד דחיית תלמיד בגלל הרקע המשפחתי שלו
  .ב"א אדר תשס"י, לפרשת תצווה, באהבה ובאמונה  39
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 קבוצות לח� מלמטה הגדילו את כוח� ויכולת� להשפיע על ההנהגות  •
 .המרכזיות

מגמות אליטיסטיות מצליחות להתעט� באצטלות תורניות כדי להצדיק   •
 .עצמ�

הלגיטימיות הגוברת לשונות ולייחודיות בחינו� בעול� ובישראל מזה   •
 .כשלושי� שנה

הורי� המשלמי� עבור שרותי חינו� מיוחדי� : חדירת החינו� האפור  •
 .וקובעי� לעצמ� את מסגרותיה�

החינו� העצימה את מעמד� של הרשויות מדיניות הביזור של משרד   •
 .הנתונות להשפעת מוקדי כוח בעיר, המקומיות

ד בדרגי המחוז והמטה חוששת מלקבל החלטה שתגרור "הנהגת החמ  •
בעקבותיה פתיחת מוסד מוכר שאינו רשמי שיקלוט את הבלתי מרוצי� 

 .ד"ויחליש את החמ

יפוח יש קושי ביישובי� שאחוז מכריע מתלמידיה� נחשבי� כטעוני ט  •
 .גדול לקרב את החזקי� למוסד חינוכי קהילתי

¯·„ ÛÂÒ  
הממלכתיות של החינו� הדתי היא רכיב יסודי בזהותו על פי התפיסה 

הרואה בתחייה הלאומית במדינת ישראל ראשית , ד"הייחודית של החמ
דכלליותו של החינו� הדתי נדרשת מתפיסת . צמיחת גאולתנו ח י  כער� ה

והיא ג� המוציאה מ� הכוח אל הפועל את תפיסתו , אמחד גיס, מכונ�
הממלכתיות נבחנת אפוא לא רק במטרות החינו� . מאיד� גיסא, הממלכתית

ודרכיו אלא ג� במימוש שאיפתו לקיי� דג� ראוי לחינוכ� היהודי של ילדי 
, השקפת העול� המציבה במרכז את היחד הכלל ישראלי. ישראל במולדת�

יקה א� אינה מתורגמת הלכה למעשה בזיקה של עלולה להתפרש כססמה ר
  .ד לקהילותיה�"מוסדות החמ

דראינו בבירור שהציונות הדתית דבקה בער� ה ח  ועשתה ליישומו י
אוסטרובסקי מראשי החינו� המזרחי ' וכ� אמר הרב מ. מראשית דרכה

 ):1944(ד "בוועידה השמינית באייר תש

 הרי �  מראשית דרכנו עד היו�א� אנו רואי� כיו� את התפתחות של הקהילות
אנו . עניי מיוחד בקהילות ליהדות הדתית... אנו רואי� עד כמה למדנו ועשינו

אנו רוצי� שהדי יהא די . רוצי� שבאר� ישראל יהיו חיי� ציבוריי� דתיי�
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שהשבת תישמר , שכל הצרכי� הדתיי� יימצאו בכל מקו� ומקו�, תורה
 השגת כל זה עלינו לעבוד עבודה משותפת לש�. בטהרתה בכל חיינו הציבוריי�

חיי� לאומיי� ה� רק אלה שמתאימי� ... בקהילות וביתר המוסדות, בעיריות

.לחיינו הלאומיי� בעבר
40

  

הנהגת החינו� הדתי צריכה לחזק את תביעתה לשמירה על אופיה 
הממלכתי ולקבל גיבוי מהנהלת המשרד לעמוד כנגד הלח� מקהילות 

  .טרסנטיותשונות ומקבוצות אינ
ד ברחבי האר� מצביעות על מגמה של קיבו� קהל "ההתפתחויות בחמ

 מיוחד של תלמידי� בהתא� לנורמות הערכיות הספציפיות של קבוצות
הקובעות את דרכו של המוסד החינוכי תו� השתחררות מכבלי האינטגרציה 
ותו� התעלמות מציבורי� אחרי� בקהילה הנאמני� לדר� הייחוד של 

  .ד"החמ
נ� הלגיטימציה לדרישות חינוכיות ייחודיות היא מגמה מתרחבת אמ

אי� אנו טועני� לשלילת הזכות לייחודיות  41.בחברה הישראלית בכללותה
אלא כנגד הפיצול לקהלי� קטני� שכוח המובדלות שלה� גובר , חינוכית

התפוררות ההורסת את יכולת הלכידות של . על המכנה המשות� הרב
  .הנורמה המאחדת

 :ליה� עולות השאלות האלהומא

הא� נוטי� אנו לקבל את הדר� החרדית המצדיקה קיו� מוסדות   .א
42?כשרות ספציפית בתי כנסת מסוימי� או קהלי נפרדי� לפי קהלי

 

דהא� אי� משקל לער�   .ב ח י  של המייחדי� כנגד הדגשת גוני המשנה ה
 ?והעדפת� עליו

  
ד "אייר תש, מזרחידי וחשבו לוועידה השמינית של הסתדרות ה, אוסטרובסקי' מ  40

  .40' עמ, )1944(
 תמורות בגיאוגרפיה של בתי –מאזור רישו� למרחב הזנה , קאופר' שלהב ול' י  41

נוצר עימות "החוקרי� מצייני� ש� כי . 1997 ,המכו לחקר ישראל: ירושלי�, ספר
לבי אופי הציפיות של האוכלוסיה מ , יחסית ...בי המסגרת הפורמלית הנוקשה

  ".השירות
חזו נפר� הוא שילדי� הגרי� בבית משות� גדול מוסעי� בכל בוקר למספר   42

 הנושאות את שמות עיירות(תי� לפי התפלגות� לחצרות חסידיות שונות "ת
  ).המוצא מהגולה
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תו� המסגרת הקהילתית הא� לא נית� לקיי� גווני� שוני� של קהלי� ב  .ג
דהמקדשת את  ו ח י י  כער� העליו� המשות� לכל המבקשי� את דבר ה

 '?ה

תהא� יכולה   .ד י ל ל כ  � ו נ י ח ת  כ ר ע  להתקבל ככזאת ג� א� אינה מ
 ?אלא מסגרת גג של תת קבוצות

הנהגת החינו� הדתי צריכה ליטול לידיה את ההכרעה בקונפליקטי� 
ולהטות , סדות החינו� הדתיי�המתפתחי� ברשויות המקומיות על מיפוי מו

יש לבלו� את המגמה . את הכ� לטובת השיקולי� המערכתיי� הממלכתיי�
למפות את החינו� הדתי לפי שיקולי� ספציפיי� ולהטותה לצד המיפוי 

וזאת כדי להבטיח את כלליותה של מערכת  43,לקהילות הגיאוגרפיות
  .דתית�החינו� הממלכתית

 החינו� הדתי לא יתעלמו מהצרכי� השיקולי� המערכתיי� של מינהל
אלא ייעשו באיזו� נכו� מול , ומהדרישות הייחודיות של קבוצות הורי�

דאגה לשיבו� ) 1: (כגו�, אינטרסי� אחרי� שאי� לה� תובעי� ושדולות
 דתי במסגרת אופטימלית�התלמיד הבא מבית מסורתי ואפילו מבית לא

שמירה על רמת ) 2(; מבחינת התמיכה והאהדה הנחוצה לתלמיד ולביתו
אינטגרציה דומה במוסדות החינו� הדתיי� שבמרחב ההזנה של בתי הספר 

עירוב נכו� לקירוב� של ילדי ישראל מבלי ליצור : דהיינו. בעיר או באזור
בדר� זו יתהווה . כלכליי��רבדי� חברתיי�, רמות של דתיות, חי� בי� עדות

ויתקיי� בה� , ותה קהילההמתגוררי� בא' מיזוג מרבי של הקוראי� בש� ה
 ".ורב שלו� בניי�' וכל בניי� לימודי ה"הכתוב 

  

  
43   �במכוו אינני נוקט בלשו מיפוי גאוגרפי סת� כדי שלא ישתמע מכ� שיש להעדי

רפי המתחשב בהתקבצות הטבעית של מיפוי גאוג כוונתי לאלא, מיפוי שרירותי
  .ציבור דתי לאזורי� מוגדרי�


