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"מי שחושב לכפות לימודי חול לא מכיר את הקהילה החרדית"
עודכן 25/04/2013 07:02
חן פונדק ,כלכליסט

פעילים בארגונים לשילוב חרדים מביעים התנגדות לממשלה החדשה ועמדותיה ,אך יש גם קולות
מצדו השני של המתרס שקוראים לעשות יותר

עדינ ה בר שלו ם ,מיי סדת המכלל ה ה חרדית בירושלי ם
צילוםCalcalist :
"הר בה חששות ומ בוכה גדולה" עדינה בר שלום ,מייסדת המכללה החרדית בירושלים:
האוכלוסייה החרדית מתנהלת בימים אלו בהר בה חששות מאי בוד שליטה על האוכלוסייה הצעירה ומ בוכה
גדולה .יש הר גשה של כפייה אנטי־דתית ושל רצון לשלוט ולהכריח לעשות נ גד רצונם .המ גמה של החרדים
היתה להיפתח לח ברה ,לע בוד ולהפסיק לע בוד בשחור .היתה מ גמה מאוד חיו בית ולי אישית יש פחד שזה ייעצר .כל מי שטיפלו בהשכלה
ג בוהה לחרדים חיפשו את המשותף ולא את המפריד .והיום המפריד עולה על המשותף .ברו ב בתי הספר המשתייכים לרשת המעיין ,עד
גיל  14מקיימים היום את לימודי הלי ב"ה .אף אחד לא ידע על זה כי זה נעשה בשקט ו בהסכמה הדדית.
השאלה היא מה רוצים להשי ג ,האם 'הנה אנחנו נראה לכם מה זה פוליטיקה חדשה' או לדאו ג שהילדים י גיעו להיש גים .כי בדרך של
כפייה זה לא ילך".
עדינה בר שלום ,מייסדת המכללה החרדית בירושלים" :המ גמה של החרדים היתה להיפתח לח ברה ,לע בוד ולהפסיק לע בוד בשחור,
מ גמה חיו בית ויש לי פחד שזה ייעצר""אנחנו הולכים לקראת התנ גשות" ד"ר ראו בן גל ,ראש פרויקט לשילו ב חרדים בטכניון:
האופן ש בו הממשלה מתנהלת ו בעיקר ההת בטאויות של הימים האחרונים ,במקום לקדם את העניין יוצרים דווקא את ההפך .בתוך
הצי בור החרדי מתחילים להשמיע קולות לאוטונומיה והיפרדות .בקרו ב נד בר במקום שתי מדינות לשני עמים על שתי קהילות לעם אחד.
אנחנו הולכים לקראת התנ גשות .הצענו במס גרת שמואל נאמן )מוסד מ בית הטכניון  -ח"פ( פתרון חלופי ללי ב"ה ,של לימודים במס גרות
אקסטרניות שקרו בות לישי בות .מי שחוש ב שיצליח להכניס לימודי חול לישי בות בכפייה לא מכיר את הקהילה החרדית .בטווח הקרו ב אין
סיכוי לכפות הכנסת לימודי חול גם אם ייקחו מהם את התמיכות.
זה כמו סיפור עמנואל  -איימו עליהם ללכת לכלא ,אז הם הלכו לכלא .הטקטיקה והשיח הם מאוד קריטיים ויכולים לק בוע את הה בדל בין
הצלחה לכישלון .השאלה היא מה המטרה .ש בכל מערכות החינוך החרדיות ילמדו לי ב"ה זו לא מטרה .המטרה היא ה ג ברת השתל בות
החרדים בכלכלה הישראלית .הדרך לשל בם בכלכלה היא לאו דווקא דרך לי ב"ה .יש שינויים אדירים בתוך הצי בור החרדי ואת השינויים
הללו צריך למנף ולא ללכת נ גדם .בחמש השנים האחרונות שיעור התעסוקה של ה ג ברים החרדים קפץ מ־ %35ל־  .45%בואו ניתן
למ גמה הזאת להמשיך".
"הדרך היחידה היא דו־שיח" רנן הרטמן ,מנכ"ל ומייסד הקריה האקדמית אונו:
אנחנו רוצים לראות את הצי בור הענק הזה משתל ב כאינטרס ח ברתי־כלכלי .כמי שהקים את הקמפוס החרדי של הקריה לפני  11שנה,
למדתי שיש יכולת להתקדם עם הצי בור החרדי .אם יש ד בר שלא יעזור זה חקיקה ,החלטות ממשלה וכל הכת בה מ ג בוה .הצי בור הזה לא
מק בל תכתי בים .הדרך היחידה היא דו־שיח .דו־שיח שמס ביר כי חיי בים להכין את הילדים לעתיד א בל גם שאנחנו לא משנים את התר בות
החרדית .כאשר אנחנו הולכים לחקיקה הם רואים בזה חוסר אמון .אני מצפה משר האוצר ומשר החינוך להיות מ בו גרים אחראים ,ומחר
ב בוקר לש בת עם מנהי גי הצי בור החרדי והחילוני ולד בר על הסו גיות החשו בות ע בור עתיד הילדים שלנו .לפני חוק ההסדרים חיי בים
לש בת ולד בר".
"שינוי תפיסתי ולא טיפול סימפטומטי" פרופ' בן דוד ,ראש מכון טאו ב:
יש כר גע הזדמנות גדולה מאוד לח בר בין כמה ד ברים שרוצים לעשות .צריך לנצל את ההזדמנות לעשות שינוי תפיסתי שהוא הר בה יותר
נכון מטיפול סימפטומטי .המטרה של קצ באות הילדים היא לטפל בסימפטום של עוני בקר ב ילדים .השאלה היא מה שוות הקצ באות של
 150או  263שקל לילד ,שזה  9–6שקלים ליום? האם אי אפשר לחשו ב על זה בצורה אחרת? למשל ,ל בנות חדרי אוכל ב בתי הספר
כמו שצריך ,לדאו ג ליום לימודים ארוך בשכונות מצוקה ,וזאת בתנאי שילמדו שם תוכנית לי ב"ה מלאה ואיכותית יותר ממה שמלמדים היום
ב בתי הספר בארץ .כל ילד יק בל הר בה יותר מ־ 9–6שקלים ליום ,ואז המדינה תספק את מה שהיא צריכה לספק :חינוך ראוי לילדים
ושהם לא יהיו רע בים .זה לחשו ב מחוץ לקופסה ,לא לקחת סעיפי תקצי ב קיימים ולתת טיפול סימפטומטי .טיפול בראייה ארוכת טווח לא

בפלסטר".
"תהיה מלחמה אדירה של החרדים בכנסת" שחר אילן ,סמנכ"ל עמותת חדו"ש  -חופש דת ושוויון:
זה מאוד לא יסודי .הד בר החשו ב זה לא החלת מיצוי כושר השתכרות על ההנחות בארנונה ,אלא הט בות לדיור ומס הכנסה שלילי שהפך
להט בה חרדית קלאסית .ההחלטה ל בטל את ההחר גה של מעיין החינוך התורני והחינוך העצמאי ומעניקה להם  100%תקצו ב ,היא רעיון
מצוין ,כנ"ל הפחתת התקצי ב לישי בות קטנות .ל ג בי חלק מהד ברים מדו בר בשינויי חקיקה שעליהם תהיה מלחמה אדירה בכנסת .ארוכה
הדרך למעשים .צריך להפסיק את הקצ בה הלא חוקית לא ברכים ,סעיף תוכנית הלי ב"ה חסר משמעות ,וסעיף ההשתכרות מאוד לא
מספק .לפיד התחיי ב ללי ב"ה מלאה במצע יש עתיד או שאין תקצו ב .ב־  55%מתוכני הלי ב"ה יש מעט מאוד לי ב"ה ,לכן יכול להיות ששום
מוסד לא יא בד את תקצי בו .צריך היה לחשו ב מה מהד ברים אפשר ל בצע ולדאו ג שהם יהיו בחוק .ועדיין ,אם משהו מכל אלו ייושם זה יהיה
חשו ב".
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