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 לא בבית ספרנו: על האליטיזם המושל במוסדות החינוך

 עיתונאית ופובליציסטית מעיין דויד

הקמת מוסדות לימוד שכל סיבת קיומם היא הדרת האחר נעשית חזון נפרץ, והיא 
מתחילה לפשות אף בקרב אלו שסבלו יותר מכל ממדיניות אפליה דומה: בני התורה 

 .תופעה זו רק תלך ותגבר –הספרדים. כל עוד אנו ההורים לא נתעשת 

בשכונה החרדית בה אני מתגוררת, כמעט כל המשפחות שולחות את בנותיהן לבית 

יעקובי סטנדרטי, וכל משפחה -ו הוא תקנון ביתהספר 'בית יעקב' המקומי. התקנון של

 .המשתייכת לזרם החרדי, גם אם התמקמה בשוליו, התקבלה תמיד בלי בעיה

בחודשים האחרונים, עם זאת, התבשרנו על פתיחתם של מוסדות נוספים לבנות 

בשכונתנו. העיקריים שבהם הם סניף של בית יעקב פרטי עבור אלה שאינם מרוצים 

ממדיניות הסינון ה'בלתי מספקת' של בית יעקב המקומי, ובית יעקב ספרדי שיועד 

אף הדגישו   ומר ההסברה שהופץ על האחרון,מראש ל'בנות אברכים בלבד'. בח

 .'מקימי המוסד שהוא 'אינו מיועד למשפחות פשוטות

השכונה שלנו אינה ייחודית במגמת בדלנות חינוכית זו. מדובר בתופעה מדאיגה של 

בדלנות הולכת וגוברת במערכת החינוך שלנו: חתירה עקשנית לעבר מוסדות 

יש בידינו שמץ של הוכחה על תועלתם או 'אקסקלוסיביים' יותר ויותר, מבלי ש

 .יתרונותיהם

 הפרדה מוסדית: פתרון אליטיסטי לפלונטר העדתי

נתחיל בסוגיה העדתית הכאובה. כמדי שנה אנחנו מתבשרים על מאות בנות שנותרו 

ללא סמינר, עם ההדגשה 'רובן בנות עדות המזרח'. כמדי שנה, הורים ספרדים 

י שיער, במנעד שבין חיידר שדורש במפורש סכום כסף חולקים סיפורי רישום מסמר

במזומן כדי לקבל ילד בן שלוש, ועד נער המתקבל לישיבה קטנה 'אבל רק החל מזמן 

קיץ' למען לא תפתח הישיבה את שיעור א' שלה עם קלסתרים רבים מדי בגוון לא 

ללא  אירופאי. הבעיה ידועה לעייפה, וגם השיח סביבה, כך נראה, חוזר על עצמו

https://iyun.org.il/author/maayan-david/
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למוסדות חרדים לבנים, כמו גם לסמינרים, בשורות חדשות. תמצית הבעיה פשוטה, 

חשובה מאד השמירה על היוקרה שלהם, בהיותם בין השאר 'סמלי סטטוס' עבור 

הורי התלמידים. אחד האיתותים החשובים על יוקרה זו הוא מכסות מצומצמות לבני 

עדות המזרח. כך אנחנו עדים שוב ושוב לאבסורד שמשפחות שהתחנכו כבר דורות 

 .וסדות בארץ, מתקשים להכניס אליהם את ילדיהם שלהםבטובי המ

 ןשלוכיתית היא ללא ספק אחת ההדגמות המרהיבות של סוגיית האפליה העד

ההנהגה הפוליטית החרדית. במפלגה האשכנזית מעולם אפילו לא העמידו פנים של 

טיפול רציני בסוגיה; במפלגה הספרדית שומרים רובם של חברי הכנסת על דממת 

 אלחוט בשל חישובים אינטרסנטיים קטנוניים. את ילדיהם ואת ילדי מקורביהם הרי

אין להם קושי להכניס, אז למה להם להסתכסך עם מנהלי המוסדות ולהפר את 

ההרמוניה המופלאה הזו? כך הם מפציעים מדי פעם בהבטחות אוויליות נוסח 'רישום 

אזורי' שאינן מתחשבות כלל בהבדלי הסגנון הגדולים בין הסמינרים השונים, ואז 

לכבד את קהל המצביעים בהסבר 'שוכחים' לקיים הבטחות אלה מבלי להואיל אפילו 

 .פומבי על שינוי דעתם

אם בעבר, לאחר הקמת המחוז החרדי במשרד החינוך בימי השר פירון, עוד 

התעוררה תקוה לטיפול הוגן יותר באפליות כאלו בעזרת מנגנון ועדת הערר, הרי 

הזו נגוזה לאחר סיום כהונתו של מנהל המחוז הראשון, מאיר שמעוני.  השהתקוו

בימים אלה מונה מנהל מחוז חדש, שי קלדרון, שאינו מחויב לגורמים חרדים  אמנם

ויש לקוות שהתנהלותו תהיה מקצועית יותר; אולם השנים האחרונות כבר קיבעו את 

הייאוש מוועדות הערר. משרד החינוך לא באמת רוצה להתערב, הרשויות המקומיות 

יקאים ברובם טומנים ידיהם מעדיפות שלא ללחוץ יותר מדי על המוסדות, הפוליט

בצלחת, וההורים? להם לא נותר אלא לבכות באוזנו האמפטית של כתב עיתונות זה 

 .או אחר. מעבר לערך התרפויטי, קשה לומר ששיתוף זה אכן מביא תועלת

בשנים האחרונות לקדם את  תניסיונוכתוצאה ממצב מתמשך ומייאש זה, נעשים 

של בני התורה הספרדים המובילים מגמה זו,  פתרון ה'הפרדה מלכתחילה'. לשיטתם

הדרך היחידה להתמודד עם האפליה על רקע עדתי היא להקים מוסדות ספרדיים 
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מעולים שיהיו הבחירה הראשונית של הורים ספרדים, גם אלה שהם חניכי מוסדות 

ליטאיים. במוסדות אלה, בניגוד למסורת המבישה של העבר, גם ילדיהם של הצוות 

ושל ההנהלה ילמדו. ילד או ילדה שיישלחו למוסד כזה ירגישו עצמם שווים החינוכי 

 .בין שווים, לא אורחים שיש לסבול אך בקושי

 כשהפתרון הופך לבעיה בפני עצמה

זוקפת לזכותה כמה וכמה חיידרים וישיבות שאכן הוקמו  תהאליטיסטיגישת ההפרדה 

ומתנהלים בצורה כזו. אולם בשנים האחרונות החלה מגמה של פתיחת אלטרנטיבות 

ספרדיות לבתי ספר יסודיים לבנות, אף שאין בהם בעיית קבלה. טיעון אחד של קידום 

ית ספר יסודי המקבל את כולן, אם האלטרנטיבות הללו יש בו היגיון: מה שווה ב

מחברותיהן? עדיף שילמדו בסביבה  דולהיפרבסמינר נאלצות הבנות לספוג דחייה 

 .ספרדית בלבד כבר מכיתה א', וילכו באופן מובן מאליו לסמינר המשך ספרדי

לעומת זאת, הנימוק הפומבי השני בעד הקמתן של מסגרות אלה נושא גוון מדאיג. 

שום תלמידות, נטען כי העובדה שבית יעקב 'מקבל את כולן' היא כחלק מהקמפיין לרי

גנות ולא שבח; בתי הספר של בית יעקב, כך נאמר, מקבלים גם אלה מאחינו 

האשכנזים שתהליך מודרניזציה רחמנא לצלן עבר עליהם )כביכול למשפחות 

 ספרדיות יש חסינות מפני תהליכים אלה(. בשל כך, מה שמוצע להורה הספרדי בן

התורה הוא לא רק מוסד שיחסוך מבתו השפלות בהמשך, אלא מוסד שהוא השקעה 

בבד להיותו סמל סטטוס אליטיסטי בפני עצמו. "בית הספר -רוחנית טובה יותר בד

מיועד לבנות אברכים בלבד," מבטיחים לא פעם מקימיהם של מוסדות כאלה. "לא 

 ".ילמדו בו בנות למשפחות פשוטות

המקימים מעידים על עצמם שלמדו במוסדות ליטאיים, והם מודים להם על 'הדברים 

האליטיזם הזה, הקובע ש'משפחה פשוטה' הוא  הטובים' שקיבלו שם. יש לתהות אם

 .מונח גנאי, הוא אחד מאותם דברים
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כך נכרכות זו בזו ההשלכות של שתי בעיות אפליה קשות בציבור החרדי, הנובעות 

חברתי: מצד אחד, אפליית הספרדים -מאותה רדיפת סטטוס וכמיהה לאליטיזם תוך

אחרים. מצד שני, פתרונות אלה גורמת לבני תורה להרגיש דחויים ולחפש פתרונות 

בהכרח נתפרים מתוך תפיסה אליטיסטית, שגם היא תדיר ממנה את מי ש'אינו 

משלנו'. באידיש קוראים לזה אונזרע, במרוקאית קוראים לזה דיאלנא. הרעיון זהה, 

כי סדנא דארעא חד הוא, ונפש האדם רקומה מאותם חוטים, בין אם היא מאכלסת 

בין אם כזה ששורשיו בקזבלנקה. ויש להדגיש: לא מדובר רק גוף שמוצאו בוורשא ו

באימוץ אג'נדה תיאורטית ורטוריקה שנלמדה בחיק הליטאים: משפחות ספרדיות, 

כולל משפחות תורניות יראות ושלמות, המקפידות על קלה כעל חמורה על פי כל דעה 

יות שונה, שהיא, כבר סורבו קבלה למוסדות הללו, על סעיף 'חוסר התאמה'. מנטל

 .אתם יודעים

כך, פתרון 'ההפרדה המוחלטת' על רקע עדתי הפך בעצמו לבעיה. לו נצליח אכן 

יה עדתית על כלל המוסדות החרדיים )ונניח לרגע בצד את החרפה לכפות סגרגצ

העצומה שצעד זה ימיט על החברה החרדית כולה(, שיטות ההפרדה והאפליה ימשיכו 

להיות מיושמות בתוך המוסדות החדשים. עד מהרה נשמע על 'מוסדות אליטה' 

למד האב  לספרדים מהסוג הנכון )קריטריונים שיכללו כל דבר, מסוג הישיבה שבה

ועד מתן עדיפות לעדות מסוימות(, מוסדות ביניים לאלה שלא התקבלו למוסדות 

הראשונים אבל מעמדם החברתי אינו בשפל המדרגה, ומוסדות 'כל השאר' לכל מי 

 ?שאינם אלא יהודים פשוטים, אז למה שמישהו ירצה לחנך את ילדיהם בכלל

 בדלנות, לא אלטרנטיבה

חרדי ליצור מוסדות -, כמובן, אינה ייחודית לניסיון הספרדיבעיית הבדלנות הפנימית

אלטרנטיביים. רק השבוע התבשרנו על פתיחת בית ספר יסודי חדש לבנות בבני 

יעקבי הוותיק. ההורים הפותחים את בית -ברק, עבור הורים שמאסו בחינוך הבית

עיר ירד הספר מלינים כי אחוז האברכים בקרב ההורים בבתי הספר של בית יעקב ב

אברכים שונים מדי. -שאינם-אלה-פלאים בשנים האחרונות, וכי הסטנדרטים של ילדי

בקטע מעורר השתאות הסביר אחד מהם כי "אצלנו היו נוהגים להסתובב עם חולצת 
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התלבושת כל היום" )ולא כמנהגן הפרוץ ככל הנראה של בנות להורים עובדים, 

 .להחליף חולצה עם שובן הביתה(

ן: אלטרנטיבות חינוכיות בפני עצמן הן דבר טוב ורצוי. כמו בכל תחום, גם חשוב לציי

בתחום החינוך תחרות מובילה להשבחה. העובדה שהורים כבולים לרישום אזורי, גם 

בכל הנוגע לרישום בנות חרדיות לבית ספר יסודי, אינה בהכרח רצויה. לא מעט הורים 

רק כי הוא באזור הרישום שלהם.  נאלצים לשלוח לבית ספר שאינם מרוצים ממנו,

יתרה מכך, המציאות בשטח מוכיחה שחסימה בכוח של הקמת אלטרנטיבות נזקה 

קוו בתחום -רב מתועלתה. אילולא הגנו המפלגות החרדיות בעוז כזה על הסטטוס

החינוך, למשל, יכולנו לראות כבר מספר רב יותר של מוסדות ממ"ח ברחבי הארץ, 

ה ראויה למשפחות לא מעטות בציבור כיום, היו מושכים שמלבד היותם אלטרנטיב

אליהם את הציבור המודרני יותר ומונעים את תחושתם של הורים שמרניים רבים כי 

מה שמביא אותם, בתורם, לפתוח  –בית הספר של ילדיהם השתנה לבלי הכר 

 .מוסדות חדשים

אלא שפתיחת המוסדות החדשים מהסוג שתואר לעיל אינה באמת אלטרנטיבה 

נראה, אינו מקים מוסד חדש מתוך חזון חינוכי ייחודי והכרזה  חינוכית. אף אחד, כך

שהוא פתוח לרווחה לכל תלמיד שהוריו מעוניינים בחזון הזה. במקום זאת קם מוסד 

אליטיסטי אחרי מוסד אליטיסטי, וכל אחד מהם משווק עצמו, ראשית לכל, בהתפארות 

'בנות שאינן בנות בסלקציה הקפדנית שלו. כאן אין 'משפחות פשוטות', שם אין 

אברכים'. לא חזון יש כאן ולא אלטרנטיבה, אלא בדלנות יהירה שהפכה לשיטת חיים. 

אפילו אלה שנכוו בעצמם מאפליה מבססים את מוסדותיהם החדשים על יכולתם 

 .להיות כעת בתפקיד הסלקטור

ים. הציבור החרדי גדול דיו כמובן כדי להכיל שוליים שאינם מיישרים קו עם המיינסטר

תמיד היו במגזר בתי ספר שנחשבו 'מודרניים' לצד מוסדות שהתבלטו בשמרנות 

יוצאת דופן. באופן טבעי, גם גידול המגזר מרחיב את שוליו. אולם ייחודה של הבדלנות 

החדשה הוא הלחץ שהיא מפעילה, במכוון או שלא, על המיינסטרים עצמו. כי מה 

שתגלה כי מוסדות 'חרדיים יותר מבית תהיה תגובה של הנהלת בית ספר בית יעקב 
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יעקב' נפתחים בעירה? וכיצד יתמודד בית ספר ספרדי קיים עם הקמתו של בית ספר 

העבר מלמד שמנהלים  ןניסיוספרדי חדש המשווק את עצמו כ'אקסטרה תורני'? 

המרגישים מאוימים בגלל מוסדות כאלה עלולים להדק את הקריטריונים לסינון 

כדי למנוע הקמת אלטרנטיבות, או, במקרים שהן כבר קיימות,  במוסדותיהם שלהם,

למנוע סחף לכיוונן. וכך, הצווחות על סינון יתר ואפליה לא עניינית עלולות רק להתגבר 

במקום לשכוך: כי מרבית הציבור, מה לעשות, עדיין מעוניין בחינוך מיינסטרימי 

 .הארץוהטרוגני, לפחות עד שיאולץ להאמין כי חינוך זה פס מ

 הפתרון שכבר לא יהיה

בהקמת החומות הפנימיות בתוכנו? האם אפשר באמת  םלהילחהאם יש דרך אמתית 

לפתור את בעיית המעמדות בציבור החרדי, ולמגר את הלהיטות לא רק לקבל הכרה 

או בז'רגון  –אלא גם לקבל כוח להדיר את האחר? אחרי הכל, בשלב זה, 'גייט קיפינג' 

ה כה עמוק בציבור החרדי, שלא נראה תכונה שהוטמע –שלנו 'שמירה על הצביון' 

נתפלא אם תוך שנים ספורות נשמע תלונות על הופעתה באצטלה זו או אחרת גם 

במוסדות הממ"ח. החרדיות, אחרי הכל, מבוססת על יסודות חברתיים ותרבותיים לא 

פחות מעל יסודות תורניים והלכתיים. ניתן לדמיין בקלות כיצד גם מי שהתרחק 

צלו את ההתניה העמוקה המתנגדת להטרוגניות, במובן מהמיינסטרים ישמר א

 .המתפרש כהתפשרות על מעמד

ראשים ומקשיב -אמנם יש דרך אחת לצאת מהפלונטר. בציבור מפוצל ומסוכסך, רב

בידיו של ציבור ההורים  אדווקרק בחצי אוזן למנהיגיו הרשמיים, הכוח האמתי נמצא 

ההנהלות חסרות הלב על סלקציה החרדים. מנהג אהוב במחוזותינו הוא לגדף את 

בלתי עניינית. אלא שכבר מזמן נודע שמאחורי כל מנהל מפלה עומד ציבור הורים 

המכה על ראשו ואומר לו 'סנן'. המנהל שומר בקנאות על קדושת המכסה לספרדים? 

הורים דומיננטיים מזהירים אותו מפני 'אבדן היוקרה והשם של החיידר' אם יעז 

נים הולכים ומתקשחים של מוסדות ותיקים? הורים מנופפים מעל להתפשר. קריטריו

 .'ראשם בחרב 'נפתח מוסד לילדי אברכים בלבד
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הורים אלה, בחלק גדול מהמקרים, אינם משקפים את דעותיהם של רוב המשפחות 

במוסד. אלא שמדובר בהורים בעלי מעמד, ויותר מכך בעלי מרץ, ביטחון ומוכנות 

ינסופית למרר את חייה של ההנהלה. נוכל לדמיין שביקום אלטרנטיבי קמה א

ומעבירה  –שעליה נמנות משפחות 'אליטיסטיות' לא פחות  –התארגנות הורים נגדית 

להנהלה בדיוק את המסרים ההפוכים. כן, אנחנו רוצים קבלה על בסיס שוויוני. לא, 

ל את בתו לבית הספר. כן, משפחה היותו של אדם 'יהודי פשוט' אינה סיבה לסרב לקב

ב'סגנון שונה' שאינו בעייתי הלכתית בהחלט יכולה לרשום את ילדיה למוסד. ולא, גון 

 .עור אינו קריטריון שפוי לקבלת תלמידים

ביקום אלטרנטיבי, התארגנויות כאלה אכן היו מביאות לפתרון אמתי. במקומות 

ההנהלות היו  –ומות רבים כאלה ויש מק –שאחוזי אובססיית הסלקציה הם המיעוט 

מצליחות להתמודד אתם בזכות הרוח הגבית שהן מקבלות מהצד הנגדי, ובשל 

אם ינקטו אפליה. לרוע המזל, איננו חיים ביקום  אדווקחששם לאבד יותר תלמידים 

אלטרנטיבי. כפי שאמר לי הורה אחד בניסיון להסביר מדוע לא יוכל להשמיע את דעתו 

יש דעות שפשוט אי אפשר לומר בקול בציבור שלנו. אם אני אומר באוזני המנהל: '

למנהל שאינני חפץ באף אחד מהקריטריונים לסינון שהוא מפעיל, הוא יחשוב שאני 

 '…זרוחניקימ

וזו השורה התחתונה העצובה. סיפורן של האפליות המוסדיות בציבור החרדי הוא 

. הן עלהישמת אינן יכולות סיפורה של חברה שבה הדעות הנכונות תורנית ומוסרי

דעות שמותר לדבר עליהן רק בין חברים, לא בהקשר ציבורי כלשהו. בעלי הגאווה 

וערלי הלב, הם יכולים לשאת את מדברותיהם ברמה בתוך משרדי ההנהלה. הם לא 

יתויגו חלילה 'לא מספיק חרדים' בשל כך. החברה החרדית אולפה להאמין בחשיבותן 

ה של הומוגניות מעמדית, במעקב בלתי פוסק אחרי ערכו של של קאסטות, בחיוניות

כל אדם בשוק המניות המגזרי ובהתנהגות בהתאם לגזר דינו של שוק זה. זירת 

מוסדות החינוך שלנו זרועה פצצות מתקתקות? ביקום אלטרנטיבי, היינו שמחים 

לה במחבלים בכרמים. ביקום שלנו נגדף אותם בשקט, נלמד את שיטות הפעו םלהילח

 .נאמץ אותן בעצמנו בהזדמנות הראשונה –שלהם, ובמקרים רבים מדי 
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