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 ולמדתם אותה את בנכם?  -  לימודי אנגלית בתלמודי תורה

 שי קלדרון1  וענת בארט2

 1המחוז החרדי של משרד החינוך, 2מכללה ירושלים 

אנשי   של  תפיסות  בחן  חרדיםהמחקר  בתלמודיאת    חינוך  האנגלית  הוראת  ימוש הש.  תורה  תחום 

סר השליטה באנגלית ו. חבפרט בחברה החרדיתובאנגלית הופך למשמעותי בחיי בוגרים בישראל בכלל 

בשוק התעסוקה ובלימודים מהשתלבות  ו   גרותבחינות בבחנות ביהמהווה חסם בפני הצעיר החרדי מ

אינם אקדמיים.   שכלל  או  נמוכה  ברמה  ונלמדים  מהזנחה  סובלים  חרדים  לבנים  האנגלית  לימודי 

משתנה ללימודי ליבה, מוסדית  מחויבות  כוללים:  ארבעה תהליכים מקבילים המ  נובענלמדים. מצב זה  

החרדי,   במגזר  זרות  שפות  להוראת  שלילי  בעובדייחס  תרבותית    חסר  ומותאמים  מיומנים  הוראה 

ו פנומנולוגי גישושי זה, נבדק-לחברה החרדית ומצב לימודי האנגלית בחברה הכללית. במחקר איכותני

שמונה   של  בתלמודיומורים    מנהלים,  מפקחיםתפיסותיהם  המחקר  בנושאתורה  -לאנגלית  ממצאי   .

בח  אידיאולוגיות,  בתפיסות  הקשורים  חסמים  על  בכוחומצביעים  ובתפקוד  -סר  מיומן  סביבת  אדם 

על   מצביעים  המרואיינים  בהמעטפת.  תפיסות  קושי  מול  האנגלית  בהוראת  הצורך  עם  התמודדות 

לימודי האנגלית במוסדות המקובלים ל  ביחס  רתייטת. תמונת העתיד שמצילתיות שמרנאישיות וקהי

שינוי משמעותי ביחס ללימודי האנגלית   להנעת  ניתן להסיק כי  מהמחקר.  היא פסימית  חרדיםלבנים  

האצ נדרשת  החרדיים  התהליכים  ת  לבנים  ברמה  חשיבותה  לביחס    ת וקהילתי  תחברתיתודעתיים 

את מערך הפיקוח  גייס  חשוב ל  כן,להמשך חייו הבוגרים של התלמיד החרדי והשתלבותו בחברה. כמו  

החינוך-הפנים  משרד  של  והפיקוח  יותר  ל  מוסדי  ומדויקת  יעילה  מענים מהקיימתרגולציה  מתן   ,

   .ותאמתמעטפת למידה מקצועית וממקצועיים ומוגברים לגיוס עובדי הוראה חרדיים מיומנים והנפקת  

 : לימודי אנגלית, חברה חרדית, תלמודי תורה, מורים לאנגלית מילות מפתח 

 מבוא

)הליבה( חלה על כל התלמידים במערכת החינוך היסודי בישראל, והיא תנאי מוקדם  החינוכית  יסוד  התכנית  

כוללים הליבה  לימודי  ממלכתי.  תקצוב  ומדעים.:  לקבלת  מתמטיקה  אנגלית,  אם,  העומד    שפת  הרציונל 

קולקטיבי בציבור הישראלי וביצירת שיתופי פעולה במדינה יהודית    רףמאחורי תוכנית הליבה נעוץ בקידום  

ספר חרדיים לבנים מהווה  -סדרת לימודי הליבה בבתיהנושא    (.2006  ,ודמוקרטית בקרב כל קבוצותיה )כץ

במיוחד בשל העובדה כי במוסדות אלו יש מחויבות שונה ללימודי ליבה  מוקד לדיון פוליטי ולדיון אקדמי  

 (.  2018חזן,  -ברמה המשפטית וברמה הערכית )פרי 

מערכת החינוך החרדית מופרדת מגדרית ופועלת על פי מעמדות משפטיים שונים מהם נגזרים החיוב  

ליב  הממשלתיבלימודי  והתקצוב  של  ה  מלא  תקצוב  בין  נעים  אשר  הממלכתי  55%ל   100%,  .  מהתקצוב 

חרדים לבנים  האנגלית  לימודי  אלו  משפטיים  ממעמדות  בית כתוצאה  בגיל  רק  הנלמדים  היסודי-,    הספר 

"בני    ,תורה(-)תלמוד נלמדים במלואם במוסדות הממ"ח. במוסדות מוכש"ר של ה"חינוך העצמאי" ורשת 

ם יש מחויבות ללימודי האנגלית, אך במציאות קיים פער משמעותי בין הדרישה לביצוע. בחלק  יוסף" אומנ

ממוסדות מוכש"ר אחרים מקצוע האנגלית לא נלמד כלל, ובמוסדות המלמדים אנגלית קיים מספר שעות  

בלבד בסיסית  לימודית  וברמה  מאוד  נעשיתמצומצם  ההוראה  מוכשרים    .  אינם  שברובם  מורים  ידי  על 

- יומנים להוראת השפה האנגלית וללא המעטפת הנדרשת בהתאמות למגזר וצרכיו דוגמת הדרכה וספריומ

מותאמים. במוסדות פטור נלמדים מקצועות השפה העברית והחשבון ברמה בסיסית ואילו מקצוע    לימוד

  תורה -הלומדים בתלמודי  התלמידים   100,000מ  מרבית  מכך  האנגלית, על פי רוב, לא נלמד כלל. כתוצאה  
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  ועבור האחרים נוצרים פערי ידע מצטברים ומשמעותיים וחסר עמוק בידע השפה   ,אינם יודעים אנגלית כלל

   .(2017; רותם, 2020, ואחרים )בארט

בהשתלבות במערכות ההשכלה הגבוהה    יםקשי לגורם    החסר בלימודי האנגלית בקרב בנים חרדים

(  2020,  ואחרים  רובין)   להשכלה גבוההומלימודים במוסדות  נשירה ממכינות    הוא גורם   ,ובשוק התעסוקה

 (2017דוד קוליקנט )-גנוט ובן .  (2016)רגב,    ציונים נמוכים יותר בצורה משמעותית במבחן הפסיכומטרילו

לוגיקה,   כמו  ספציפיות,  ביכולות  פוגם  חרדים  סטודנטים  של  באנגלית  השליטה  שחוסר  כך  על  מצביעות 

התפיסות המובילות את אנשי החינוך החרדים ביחס ללימודי יסוד באנגלית בתלמודי  בלימודי מדעי המחשב.  

מבט פנומנולוגית    מחקר זה מבקש לבחון מנקודת  ועל כן  ,תשומת לב מחקרית מספקת  ותורה חרדים לא קיבל

בתלמודי ומורים  מנהלים  פיקוח,  אנשי  של  וחוויותיהם  תפיסותיהם  האנגלית  ה-את  ללימודי  ביחס  תורה 

 לבנים החרדיים בכדי לאפשר בניית תמונה עתידית מומלצת התואמת את המציאות בה היא מתרחשת. 

 סקירת ספרות 

  (, EFL - English as a Foreign Languageשנייה )לאומית ולכן נלמדת כשפה  נהאנגלית מהווה כיום שפה בי 

היחס של מדינת  (. 2011מהווה מרכיב מרכזי בלימודי היסוד במדינות רבות ומהווה מוקד למחקר )טימור, ה

  , קשור למנדט הבריטי ששלט בישראלככאשר עם הקמתה נתפס  , ישראל לשפה האנגלית השתנה עם השנים

כן   אמ  ;שליליכועל  תהליכי  מקום  ובעקבות  קיבל  וגלובליזציה  מרכזית  בריקניזציה  חשיבות   & Or)על 

Shohamy, 2017.)  מהווה האנגלית תחום הוראה מרכזי במערכת החינוך, כאשר קיימת התמודדות    היום

וחיון,   )דורפברנר  ההוראה  ושיטות  מרכיבי  שבין  באיזונים  במורים  2019מתמדת  מתמשך  חוסר  ישנו   .)

(. הישגי התלמידים בשפה האנגלית  2019לאנגלית בישראל, דבר המקשה על פיתוח המקצוע )כרמל ובדש,  

ם בבחינות המיצ"ב  נראה כי הישגי  .שתלבות במערכות ההשכלה הגבוהה וכן בשוק התעסוקהנדרשים לשם ה

)פינקלשטיין,    בשל סיבות טכניות ותרבותיות  דתי מאשר בחינוך הממלכתי-נמוכים יותר בחינוך הממלכתי

(,  2020תוכניות משרד החינוך ללימודי אנגלית כוללות גם את הציבור החרדי )אתר המחוז החרדי,    (.2016

 למרות שמחויבות זו משתנה בין מוסדות חינוך שונים בהתאם למעמדם המשפטי.  

כיום    המונה  החרדית,  ומלאך,    1,125,000החברה  )כהנר  דתית 2019נפש  כחברה  מאופיינת   ,)-

( הנוטה להתבדל מחברת הרוב בתחומי חיים שונים בהם: דיור  Barth & Ben Ari, 2014ולקטיביסטית )ק

(. חברה זו מהווה פסיפס של קבוצות שונות  2011( וחינוך )שפיגל,  2017(, תעסוקה )מלחי,  2019וגורדון,  )רגב  

-( ושל מידת שמרנות 2014המחלקות על רצפים של שיוך לארץ מוצא: ליטאים, חסידים וספרדים )זיכרמן,  

ת ביחסה השלילי של  (. תפיסה זו של התבדלות ורצון לניתוק מחברת הרוב מתבטא 2020,  כהנרודרניות )מ

  19- פורסם בסוף המאה הש "חרם אלות הברית"חברה זו ללימודי שפות זרות. יחס זה קיבל ביטוי ספציפי ב

 ,Or & Shohamy)מתנגדת למודרנה  כמהבניית החברה החרדית    כןו  (2011ומנע הוראת כל שפה זרה )שפיגל,  

(. תפיסה זו מייחדת את הגברים  1991)פרידמן,    "חברת הלומדים"תפיסה מרכזית נוספת מתייחסת ל  .(2017

החרדיים להקדיש את חייהם הבוגרים ללמוד תורני כאשר נשותיהם לוקחות על עצמן את העול הכלכלי  

 פיסות מרכזיות אלו מעצבות את הוראת השפה האנגלית במערכת החינוך החרדית.  תהמשפחתי. 

( מתאפיינת בהפרדה  2020תלמידים )מבט רחב לחינוך,    500,000רכת החינוך החרדית המונה כ  מע 

ו הרך  מהגיל  מוחלטת  מידת  במגדרית  את  קובעים  המשפטיים  המעמדות  משתנים.  משפטיים  מעמדות 

חרדי, רשת  -מחויבות הזרם הממלכתי   .האוטונומיה הפדגוגית של המוסד ומידת התקצוב מהמדינה בהתאם

, מחויבות הזרם המוכר שאינו  100%עומדת על    "י יוסףנב  -מעיין החינוך התורני  "ורשת    "ך העצמאיחינו"ה
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המשרתים רק    –. מוסדות תרבות ייחודיים  55%ומחויבות מוסדות פטור עומדת על    75%רשמי עומדת על  

(. מערכת  2015כל לימודי יסוד )וייסבלאי וויניגר,    םאך לא נלמדים בה   60%ב    תוקצביםבנים בגילאי תיכון מ

החינוך לבנות, המכוונת להשמת הנשים החרדיות בשוק העבודה, מתמודדת עם לימודי האנגלית ובמסגרתה  

המכוונת  כלל   לבנים,  החינוך  מערכת  זאת,  לעומת  בסיסית.  ברמה  אנגלית  לומדות  החרדיות  התלמידות 

ית הלימודית, מונעת לימודי אנגלית במסגרות החינוכיות. לכן אנגלית  חברת -ברים במסגרת הפניםגלשימור ה 

 Or;  2009נתפסת כחיובית יותר בעיני נשים ועבור בנות מאשר בעיני גברים ועבור בנים )אופנר וטננבאום,  

& Shohamy, 2017).  

בישראל    מערכת החינוך החרדית לבנים נוטה לדחוק את נושא לימודי האנגלית ולהימנע ממנו, כאשר 

בגילאי תיכון אין כל מחויבות להוראת אנגלית וזו נלמדת רק במסגרות מעטות מאוד של ישיבות תיכוניות  

היחס השלילי ללימודי השפה האנגלית ניכר גם בקרב קבוצות    .(Itkin-Ofer, 2018;  2017חרדיות )רותם,  

צות הברית לא לומדים קרוא וכתוב  חסידיות בארצות הברית כמו חסידות סאטמר, בה תלמידים החיים באר

בבתי ההוראה  ושפת  ואטינגר,  -באנגלית  )מלאך  יידיש  היא  בארצות  (.  2021הספר  החיים  אלו,  תלמידים 

 (.  Krakowski, 2021עברית אך לא יוכלו לקרוא טקסט באנגלית )  ולהביןהברית, יוכלו לקרוא 

  " החינוך העצמאי"החיוב קיים בעיקר עבור מוסדות של רשת    החינוך היסודית בישראלבמערכת  

יוסף"  רשתו באופן  התורה-תלמודי מ  40%רק    תהמהוו   " בני  רשמיים מתנהלים  מוכרים שאינם  מוסדות   .

, ואילו במוסדות פטור אין לימודי אנגלית באופן  ית ספר -ביתהעצמאי ובהם כל מנהל קובע את המדיניות  

השעות  גורף מספר  כאשר  נמוכה,  וההוראה  הלמידה  רמת  אנגלית  לימודי  קיימים  בהם  במקומות  גם   .

ל פי רוב, אינם מומחים בתחום או אפילו דוברים את השפה. מצב  השבועיות ללימוד אנגלית נמוך והמורים, ע

;  2017פורמלי בו רוכשים בנים חרדים את השפה האנגלית )רותם,  - בלתיזה מביא הורים רבים לפנות לחינוך  

( ממשיך וטוען כי העובדה שהתלמידים החרדים אינם חשופים לשפה  2009לוין )  (.2012שחף ומורגנשטרן,  

סרטים, מקשה עוד יותר על הלמידה ושימור  ליום בשל הימנעות מחשיפה לאינטרנט ו - האנגלית בחיי היום

   השפה הנרכשת.

לשוק העבודה או הלימודים האקדמיים.    הס יהחסר בשפה האנגלית בחיי הגבר החרדי מתבטא בכנ 

ומלימודים במוסדות להשכלה    נשירה ממכינות להשכלה גבוההל  גורםוסר ידיעת השפה האנגלית מהווה  ח

כתוצאה אף נפתחה  .  ( 2017דוד קוליקנט,  -קושי בלימודים אלו )גנוט ובןל( או  2020,  ואחרים  גבוהה )רובין

)מלאך,   אנגלית  ללימודי  מכינה  טרום  מסגרת  של (.  2014הוקמה  האנגלית  רמת  כי  במבחן    נמצא  חרדים 

האידיאולוגיה והפרקטיקה  (.  2016נקודות מזו של כלל האוכלוסייה )רגב,    20הפסיכומטרי נופלת ביותר מ  

של הגבר החרדי, מרחיקות אותו מלימודי אנגלית, בעוד הצורך לתפקוד בעולם המודרני ולהשתלבות בשוק  

ללימודי אנגלית שאינו מנוצל כיאות  העבודה מחייבים אותו לכך. ניכר כי בציבור החרדי יש פתח מסוים  

התורה ש   ,בתלמודי  שאין    40%ולמרות  מראה  המציאות  מלאים,  אנגלית  בלימודי  מחויבים  מהתלמידים 

לבחון מנקודת מבט פנומנולוגית את תפיסתם    אמחקר הנוכחי בלמידה משמעותית של מקצוע זה; ולכן ה

 . תורה-בתלמודיהשפה האנגלית הוראה  את   ים מפקחים, מנהלים ומוריםל אנשי חינוך הכולשל 

 שיטת המחקר 

המחקר   נבחרה שיטת  אותה,  ומעצבים  של האנשים החווים את התופעה  להבין את החוויה  הרצון  מתוך 

אנשי    ,(2003)שקדי,    פנומנולוגית-האיכותנית  של  ובחוויות  בתפיסות  בהמיקוד  עשוי  -תלמודיחינוך  תורה 

הבנת  ל  אופק ת  הבנוול,  החרדיות לבנים  היסודיות  האנגלית במסגרות החינוך לשפוך אור על היחס למקצוע  

 . התפיסות והמוסכמות התרבותיות כפי שאלו מתקיימות במציאותאת  םהתוא לימודי אנגלית מנגנון 
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 אוכלוסיית המחקר 

( נעשה שימוש במדגם מכוון  באופן  ת מרואיינים המייצגים  רבבחי  מוקד( המpurposeful sampleבמחקר 

ו הנחקרת,  התופעה  את  ביותר  ל   אשרהטוב  בגין  האירביכולתם  מדגם    מידע  בחירת  כוונת  מזו  התופעה. 

בנוסף  (.  2003גורמים כמו שייכות לקבוצת המחקר, כושר ביטוי, רגישות ומוכנות לחשיפה )שקדי,    באמצעות

השייכים מרואיינים  נבחרו  במסגרתה  טריאנגולציה  נעשתה  המכוון  המדגם  על    לבחירת  הפיקוח  למערך 

בתלמודי אנגלית  לימודי  על  במיקוד  החרדי  במחוז  האנגלית  ) -לימודי  תלמוד  ;(2תורה  תורה  - ימנהלי 

,  'בני יוסף',  'חינוך עצמאי'הקיימים בחינוך החרדי היסודי לבנים הכוללים:  השונים  מעמדות המשפטיים  המ

גברים    שבעה בין המרואיינים היו    (.2)  (; ומורים לאנגלית במסגרות אלו 4טור )פ מוכרים שאינם רשמיים ו 

 ואשה אחת, כולם שייכים לציבור החרדי.  

 כלי המחקר 

המחקר התבסס על ראיונות עומק חצי מובנים, המאפשרים למרואיינים לתמלל את חוויות התופעה ולהעניק  

תפיסת עולמם ביחס  לה פרשנות אישית. בדרך זו ניתן ללמוד על החוויות, הרגשות והמחשבות שמעצבים את  

תורה, וכן לחשוף היבטים חדשים שלא נצפו מראש בתחילת הריאיון )שקדי,  - להוראת האנגלית בתלמודי

 (. מדריך הריאיון כלל את השאלות הבאות: 2003

 ספר חרדים לבנים?-. מה דעתך על לימודי אנגלית בבתי1

 ספר החרדים לבנים? -בתי התורה ו- . מדוע לדעתך יש התנגדות ללמידת אנגלית בחלק מתלמודי2

 ספר חרדים לבנים?  - . מדוע רמת הוראת האנגלית נמוכה בבתי3

 מה הרקע של המורים לאנגלית איתם אתה נפגש? . 4

 הספר המוכרים לך - פרט את מערך לימודי האנגלית בבתי. 5

ת עמדת  לימודי אנגלית? האם לדעתך עמדת ההורים תואמת א,בייחס ל מה עמדת ההורים לפי הידוע לך  .  6

 המוסדות? 

תנו רבנן: האב חייב בבנו למולו, ולפדותו, וללמדו תורה, ולהשיאו אשה, וללמדו אומנות; ויש אומרים: .  7

 אף להשיטו במים )קידושין כט ע"א(. במה אנגלית דומה או שונה לדוגמא הנ"ל במקורות? 

 . האם וכיצד העיסוק באנגלית קשור לחייך כאדם בוגר?8

נשאלת על ידי גדולי ישראל האם להכניס יותר לימודי אנגלית למערכת החינוך החרדית, מה היו  . לו היית  9

 העדפות/הצעות שלך? 

 שנים ביחס ללימודי אנגלית לבנים בחברה החרדית? ר. מה אתה חושב שיקרה עוד עש10

 הליך המחקר 

החוקרים פנו למשתתפים, הסבירו להם את מטרת המחקר  .  2020אוקטובר  -המחקר נערך בחודשים ספטמבר

הסכמ קבלת  לאחר  במחקר.  להשתתף  הסכמתם  את  ריאיון    הובקשו  הנוחים    אישינקבע  ובמקום  בזמן 

כן  שעה לשעה. במסגרת הריאיון הובטחה למשתתפים אנונימיות ועל  -. הראיונות ערכו בין חצימשתתפיםל

הובהר למשתתפים כי הם יכולים לעזוב את המחקר בכל עת. מתוך    כל השמות המוזכרים בעבודה בדויים.

   רצון למחקר רגיש תרבות ומותאם את הראיונות ערך חוקר גבר.

 עיבוד הנתונים 
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חולק כל החומר ליחידות    ,(. ראשית2003אצל שקדי )המוצע מללו ונותחו באמצעות המבנה  וכל הראיונות ת

מכן  – משמעות   לאחר  הראיונות.  מתוך  קוהרנטיים  רעיונות  המביעות  המשמעות    ,פסקאות  יחידות  מופו 

לקטגוריות שצמחו מתוך הנתונים. כמו כן, נעשה מיפוי של הקטגוריות וסידורם הפנימי לפי זיקה לוגית.  

נערכה    , וסידר אותם במארג קוהרנטי. לבסוףנעשה ניתוח ממוקד שבחן את מרכזיות הנושאים שעלו    ,בהמשך

   התמות המרכזיות שעלו לתיאוריות וידע מחקרי הקיימים.  וזגות בה מטיהעלאה תמ

 ממצאים 

תורה  - עלו שלוש תמות מרכזיות. הראשונה עסקה בתפיסת המחסומים ללימודי אנגלית בתלמודי  במחקר

כוח המעטפת,  אפיקים:  שלושה  האידיאו -וכללה  והתפיסה  בתפיסת  האדם  עסקה  השנייה  התמה  לוגית. 

שכללה את הצורך להכיר במציאות המורכבת, מידת    ,תורה-המציאות המרובדת של לימודי אנגלית בתלמודי

והצורך בהסכמה קהילתית למהלכי שינוי בתחום האנגלית. התמה  השמרנות מול חשיבות לימודי האנגלית, 

   תורה.- העתיד של לימודי האנגלית בתלמודי השלישית עסקה בתפיסת

 תורה  -מחסומים ללימוד אנגלית בתלמודי

בתלמודי אנגלית  ללימוד  הקיימות  המעטפת,  - התשתיות  אפיק  אפיקים.  בשלושה  בחסר  לוקות  התורה 

-פרית לקיום לימודי אנגלית בתלמודי ס -תהמתייחס לתנאים הקשורים למערכת הארצית, המחוזית והבי

אפיק   בתלמודי -כוחתורה.  אנגלית  המלמדים  המורים  של  ההוראה  לאיכות  מתייחס  תורה,  -האדם, 

אידיאולוגי, מתייחס לתפיסה של מקצועות החול בכלל  - להכשרתם ולפיתוחם המקצועי. האפיק התפיסתי

ומקצוע האנגלית בפרט. מקצועות אלו נתפסים כמחויבי המציאות ונדרשים להילמד ברמה בסיסית במקרה  

   מאיימים על החברה החרדית כולה.או כ ,הטוב

 אפיק המעטפת 

חסר  ל  ומתייחסאפיק המעטפת כולל שלושה תחומים, התחום הראשון עומד בבסיסם של התחומים האחרים  

"אין תוכנית לימודים מסודרת.  בתוכנית לימודים מסודרת כמו שמציין המדריך הפדגוגי הדיסציפלינרי:  

צריך למצוא תכנית שתתאים לכל מקום, כי הרמה נמוכה. אני בונה להם תוכנית בסיסית לפי מצבם. לא  

צוע, את הרציונל של  . תוכנית לימודים היא הסמן המכוון את מטרות הוראת המקניתן לעשות משהו אחיד"

התוכנית, את תפיסת דמותו של המורה ואת אוכלוסיית היעד. תוכנית זו כוללת תכנון הוראה ולמידה של  

(. ללא תשתית בסיסית  2010נושא חינוכי ומתפרשת למתווה המכיל ראשי פרקים ורשימת נושאים )אבישר,  

 זו, קשה לבנות ולפתח את המשך הלמידה.  

פי הנחיות משרד החינוך, ספרי לימוד  - החסר הוא חומרי וספרי לימוד. על  התחום התשתיתי השני 

ידי  -ידי משרד החינוך ולהיות גם הם מאושרים על - צריכים להיכתב בהתאם לתוכנית הלימודים שאושרה על

משרד החינוך. ספר הלימוד צריך לפתח את שליטת התלמיד במיומנויות המקצוע, להכיל מגוון פעילויות  

מו )שפירא,  ולהיות  לכיתה  ספרים  2002תאם  אין  המרואיינים  לדברי  ולתרבותה.  לרמתה  אומר,  הוי   ,)

"חיפשתי ספרים למוסד שלי, אך לא היה מתאים  הספר מעיד כי  -מתאימים לבנים חרדים, אחד ממנהלי בתי

  אין כמעט ספרים   -  "ספרי הלימוד זו אחת הצרות הגדולות. המדריך מרחיב ומסביר את הבעיה:  לבנים"

לא ברמה הנדרשת. היה ניסיון לקחת ספר מהחמ"ד שעבר התאמה, אבל    לבנים חרדים, וגם המעט שישנם

וכן   גם הוא ברמה בסיסית. באופן כללי, ישנם ספרים טובים בשוק, אבל הם מאוירים בדמויות של בנות 

ביר לילדים, וזו  טקסטים שמדברים על בנות, נושאים בעיתיים כמו קולנוע וכד', שהת"ת לא מעוניינים להע

וירים את   ודרישה לספרים ברמה גבוהה. אולי אם מישהו יעשה זאת  ביקוש  בעיה. להערכתי אין מספיק 
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המציאות בשטח כי חסרים ספרי לימוד. הפתרון הפשוט של ייבוא    שקף אתהמדריך מ  יצליח".  –הכפפה  

רים. ההערכה של איש המקצוע  ספרי לימוד ממגזרים אחרים לא צולח, בשל הפער התרבותי הקיים בין המגז

 היא כי קיים ביקוש לספרי לימוד איכותיים אך אין מי שממנף רעיון זה לעשייה.  

תורה כלל מקצועות החול נלמדים בשעות  - תחום התשתית השלישי הוא שעות הלימוד. בתלמודי 

)שפיגל,  -אחר חדשה  שפה  בהקניית  להתרכז  ומתקשים  עייפים  התלמידים  כאשר  מעבר  2011הצהרים,   .)

לשעת הלימודים, מספר השעות המוקצה ללימודי אנגלית הוא מועט ולעיתים עומד על כשעה שבועית אחת.  

  - : "לו הייתי יכול הייתי מתגבר יותר. בשעות המינימאליות שיש באפשרותי  הספר אומר-אחד ממנהלי בתי

"במערכת  יתוי קיום השיעורים:  המדריך מוסיף על דבריו ומתייחס לבעיית ע   אני מצליח באופן מאד בסיסי".

. מהדברים עולה כי לימודים מועטים  השעות "תוקעים" אותם בסוף היום, כאשר הלמידה חלשה ונמוכה"

להפח גורם  מוסיפים  להתרכז  התלמידים  מתקשים  בהם  אנגלית  תבזמנים  למידת  של  האפקטיביות  ת 

   תורה. -בתלמודי 

 אפיק כוח האדם 

התורה ניתן למצוא מורים בעלי הכשרה שונה במוסדות השונים. בעוד  - תלמודיבשל מעמדם המשפטי של  

על   חובה  כל  אין  הפטור  במוסדות  הוראה,  ותעודת  ראשון  בתואר  המורים  מחויבים  הממ"ח  שבמוסדות 

ספר  -(. בעיה זו מתווספת לבעיה הקיימת בבתי 2020,  ואחרים  המורה להיות בעל השכלה פדגוגית כלל )בארט

מלמדים אותו, נראה כי בתחום  מסוים  הוראה    תחוםמורים שלא התמחו ב  םרה הכללית בה יסודיים בחב

- ספר ממלכתיים-ממורי האנגלית מתאימים ללמד את המקצוע, בבתי 88%ספר ממלכתיים -האנגלית בבתי

(.  2012)וייסבלאי,    47%ואילו בחינוך החרדי אחוז המורים המתאימים עומד על   75%תיים יורד אחוז זה ל  ד

לציין כי נתון זה כולל את ההוראה בבתי החרדים  הספר  - לבנות, מה שמשאיר את בתיחרדים  ספר  -ראוי 

 בנים עם אחוזים בודדים של מורים מתאימים להוראת אנגלית.  ל

בתלמודי אנגלית  להוראת  את  -הקריטריונים  לאייש  המנהלים  מנסים  לעיתים  קיימים,  לא  תורה 

  ללא כל ידע בסיסי באנגלית ללמד םימור המערכת ששהו בחו"ל או שנותנים להמשרות באמצעות מורים מן 

זה  (2009)לוין,   מצב  בבית   מתבטא.  האנגלית  מורי  את  שמציג  המנהל  מורים   :ספרו-בדברי  ארבעה  "יש 

שמלמדים. בכיתות ג' לומדים בסיס אותיות. שם מלמד מורה ללא הכשרה מסודרת, יודע את הבסיס. בכיתה  

בעל תשובה, שיודע אנגלית ברמה גבוהה. יש לו מקצועיות, הגם שהוא מיושן ובעצמו לא רואה  ד' יש מורה  

ה' בכיתות  אידיאלית.  באנגלית  מדי להשקיע  גדול  ידע  -צורך  לא  אנגלית.  רכז  גם  מורה חדש שהוא  יש  ו' 

שיעורים  אנגלית קודם החתונה, למד במכונים פרטיים והגיע לרמה גבוהה מתוך אידיאל. לכן הוא נכנס ל

- ח' הגיע מורה מאנגליה, שהאנגלית בשבילו היא שפת אם. המורה של ה'- בכיתות הגבוהות יותר. לכיתות ז'

ו' מדריך אותו בדידקטיקה ובגישות ההוראה. כמו"כ גם במעקב, ש"ב וכו'.אני בחרתי לאייש רכז במקצוע  

הרבה". קורה  לא  זה  שנזכר   זה,  המורים  דמויות  את  המנהל  משרטט  חוזרים  בדבריו  ידע,  כל  חסרי  ות: 

 בתשובה, חרדים אוטודידקטים ועולים חדשים.  

האנגלית   בתלמודימתאר מפקחת  האנגלית  הוראת  של  המורכבת  המציאות  את  כאשר  - ת  תורה, 

התמודדות המנהלים היא לא רק עם חוסר מקצועיות של המורים אלא גם עם חוסר רצון ללמד אנגלית, כפי  

ח,  ום מחנכים שעושים טובה למנהל ומלמדים גם אנגלית. אין להם פנאי, כ"חלק גדול השעולה מדבריה:  

תפקידם כמורי אנגלית לא מכובד    –ויכולת להתמקצע. כואב לי הלב עליהם. גם אצל המורים בעיני עצמם  

והדידקטיים  בנוסף לקשיים בידיעת השפה, מחדד המדריך, את החסרים הקיימים בהיבטים הפדגוגיים  דיו".  

"בכדי להעביר שיעור במקצוע האנגלית לא מספיק לדעת את השפה.   תורה:-של המורים לאנגלית בתלמודי

יש לדעת איך להנגיש זאת לתלמידים, ולא רק    .למקצוע זה נדרשת רמה גבוהה והבנת השפה תרתי משמע
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  ל, ולכן הרמה בד"כ נמוכה".. זה צורך מעבר לרגי' בלמידה. נדרשים גם שינון, מתודות, משחק, הדמיה וכו 

אדם קיים לא מיומן בהוראה בכלל ובהוראת  -אדם להוראת אנגלית, כוח-הציטוטים מעידים על חוסר בכוח

 האנגלית בפרט.  

ייתכן ואפיק פיתוח מקצועי יכול היה להרחיב את ידיעות המורים במיומנויות פדגוגיות ודידקטיות   

מ זה  ערוץ  אך  דיסציפלינריות,  בתלמודיובידיעות  מורים  עבור  נכללים  -וגבל  אינם  אלו  מורים  תורה. 

ברפורמות 'אופק חדש' ו'עוז לתמורה' אשר מחייבות פיתוח מקצועי של מורים לאורך הקריירה המקצועית  

( והם מכונים עלAvidov-Ungar & Reingold, 2018שלהם  זו  - (,  ישן'. במסגרת  'עולם  ידי משרד החינוך 

שלהם   המקצועית  לימודי ההתפתחות  לכך,  ומעבר  קטן,  גמולים  למספר  ב"מוגבלת  ישיבתיים    " כולל ם 

מוכרים לגמול, מצב שמביא את הפיתוח המקצועי להיות לא מתוגמל כלכלית, נעשה על חשבון זמנו ומימונו  

(. הדבר ניכר בדבריו של  2020,  ואחרים  ידי המוסד החינוכי בו עובד המורה )בארט-של המורה ולא מוערך על

   אין צורך". - "פיתוח מקצועי או תוכניותשאומר זאת בצורה ישירה ופשוטה:   יםהמנהלאחד 

"יש מדריך  אחד המורים מספר על ההדרכה שניתנת למורים באנגלית במסגרת הפיתוח המקצועי:  

שמגיע אחת לתקופה ולא תורם יותר מדי למורה, כי חסר הרבה בסיס; מה צריך ללמד ואיך לעשות זאת,  

"יש לנו  המדריך עצמו מעיד כי:    השכלה והכשרה. עם הרמה הנמוכה שמלמדים אולי לא צריך יותר". חסרה 

אין כל כך היענות, וגם כשיש הרבה    -  שעות. השנה התבצע דרך הזום, אך שוב  30פעם בשנה השתלמות של  

ליחים לגבש  פורשים באמצע הדרך כי הרמה גבוהה להם מדי. כל הרישום לקורס זה משימה קשה, וגם כשמצ

כי    נראה  . במקרה הטוב".7-8הרבה, הם פורשים. לצורך העניין, נרשמים כעשרים מורים ולבסוף נשארים  

אין רצון לפיתוח מקצועי בתחום זה, גם כאשר משרד החינוך מנסה לפתח ערוצים אלו הוא נתקל בקושי  

ינה אפקטיבית ולאור מצב  בגיוס משתתפים וקושי גדול יותר בהתמדתם. תחושת המורים היא שההדרכה א 

 לימודי האנגלית ותפיסתם את תרומת ההדרכה וחשיבות הלמידה, אין צורך בשינוי.  

 אידיאולוגיה -אפיק התפיסה

כאשר הגמרא תופסת את המקום המרכזי בלמידתו של    ,התורה ממוקדים בהוראת תחום הקודש-תלמודי 

ללימוד תורה. ללימודי החול ניתן ערך משני והם  הילד, שמכוון להיות 'בן תורה' המקדיש את חייו הבוגרים 

נלמדים מסיבות כלכליות של תמיכה המדינה במוסד, או מסיבות מעשיות המחייבות גם את הבוגר החרדי  

המתמטיקה   בתחום  בסיסיות  )  אולידיעות  הציבורי  במרחב  החול  Iluz et al., 2018בהתנהלות  לימודי   .)

הספר היסודי ועוצמתם נחלשת בכיתות ז' וח' בזמן ההכנה לקראת המעבר לישיבה הקטנה  -נלמדים רק בבית 

(. מעבר למקומם המשני של לימודי החול, לימודי האנגלית נתקלים במחסום נוסף בהיותם  2011)שפיגל,  

מזוהים עם התרבות המערבית ומהווים גשר אליה, תפיסה הרווחת בקרב הציבור הישראלי הכללי )כרמל,  

חרם על לימוד שפות זרות    –ישנה התנגדות ספציפית ללימודי אנגלית לאור 'חרם אלות הברית'    בנוסף(.  2012

   .21-ונתפס כגורם רלוונטי גם במאה ה  1878שהוטל בירושלים ב 

התפיסתי רבים.  -הביסוס  תחומים  על  חולש  והוא  המרואיינים  בדברי  רב  מקום  תפס  אידיאולוגי 

כזרה נתפסת  האנגלית  המדריך:    השפה  שאומר  כמו  החרדי.  המחנה  שלמות  על  לשפה  ומאיימת  "היחס 

האנגלית הוא כאל שפה זרה, לשון גויים אשר לא קשורה ליהדות. ההסתכלות עליה היא בעין עקומה. הציבור  

החרדי לא רואה את היתרונות שבלמידת האנגלית, שכן היא פותחת בפני התלמידים את עולם המחשבים, 

ואפיקים שמנהיגי הציבור יעדיפו לסגור בפני הילדים ובני הנוער ע"מ להשאירם באוהלה   מקצועות ההייטק 

ייצוגים שליליים    של תורה". הזרות והאיום מקבלים כפל משמעות כאשר הם משויכים לעולם הגוי, בעל 

להיות    (, וכן ייצוגים שליליים מול עולם העבודה הישראלי, אשר בשנים האחרונות הופך2009טהורים )יפה,  
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מ   עלה  שיעור תעסוקתם  לגברים חרדים כאשר  ויותר  יותר    2015בשנת    50%ל    2000בשנת    38%רלוונטי 

 (.  2016)הורוביץ, 

"ההתנגדות  איום נוסף מתייחס להשוואה בין עולם הקודש ועולם החול כפי שעולה מדברי מנהל:  

ה נשמע מאיים. הלמידה שלנו כל כך  לדעתי היא כי בחינוך הכללי מקצוע האנגלית הפך להיות מאד חשוב וז

חשקה בקודש. זה יותר חשוב לי, הקודש הוא המרכז. אולי אין גם זמן. חשבון מי שלא ילמד הוא נכה, אנגלית  

צדיקים גדולים קיימים גם    -  זה רק רבע נכה. חשבון ממש הכרחי אפילו להבנת גמרא. אנגלית לעומת זאת 

מעבירה את    21- ה  ההסבר והראיה כי יש ניתן להסתדר בלי אנגלית במציאות של המאה  בלי ללמוד אנגלית".

"בעולם התורני לא רואים צורך שימושי  הדיון מתחום האיום לתחום הפרקטיקה באמירה של מנהל אחר:  

כמשהו   נתפסת  אחרת  ופרנסה  בעתיד,  אברכים  שיהיו  התלמידים  את  מכוונים  בארץ.  דבורה  שלא  בשפה 

ול הת"תחיצוני  לערכי  מתחבר  תורה".  -א  בשפה    לימוד  השימוש  לחוסר  ומעבר  מורחב  הפרקטי  הטיעון 

שנתפס   המתמטיקה  למקצוע  בניגוד  וזאת  התורה,  לומד  את  משמשת  שאינה  כמי  נתפסת  היא  האנגלית 

"מעדיפים להשקיע הכל בלימודי קודש, חוץ מחשבון  כיישומי בלימודי הקודש, כפי שעולה מדברי המורה:  

כי לדעתם זה מסיע להבנת סוגיות בגמרא. אנגלית לעומת זאת לא מסייעת לקודש. אני שומע גם    שנלמד

תן להם כלים בישיבה. שם יש רק קודש. גם במקומות שכן מלמדים, הילדים  תימהתלמידים שהאנגלית לא  

   מרגישים שזה מיותר ולא נכון".

הלה את צמצום לימודי האנגלית  הטיעון הפרקטי חוזר ומתחבר לתפיסת האיום כאשר תפיסת ההנ

: "גם  דבר שנתפס כחיובי כפי שטוען המורה  ,עשויה ליצור מחסום מפני התקרבות לחברת הרוב הישראלית

בעתיד   יצטרכו  ואם  בסיסיים  כלים  רק  ניתן  מיותר.  שזה  חושבים  והרבנים  בחברה  המנהלים  )להשתלב 

נגלית עולות בקנה אחד עם אתוס ההישרדות  התפיסות השליליות ביחס לא  הם יתקלו במחסום".הישראלית(  

(. כפועל יוצא יש זלזול בשפה  2012החרדי והצורך ב'הגבהת החומות' לשם שמירה על המחנה )קפלן ושטדלר,  

וטננבאום,   )אופנר  הקודש  לימודי  לעומת  הנמכתה  מהווה  2012האנגלית,  בתחום  שבורות  ידיעה  מתוך   )

   ת.מחסום מפני השתלבות מחוץ לקהילה החרדי 

 תורה-תפיסת המציאות המרובדת של לימודי אנגלית בתלמודי 

נעה במספר ערוצים מקביל זו  לימודי האנגלית. תפיסה  כאשר    יםהתמה השנייה עסקה בתפיסת מציאות 

, והשוואתה לרמת הלמידה בקבוצות אחרות.  הנמקתהאו    ההראשון שבהם הוא תיאור המציאות, ללא הסבר

ותפיסתם האישית את לימודי האנגלית. הערוץ השלישי    מרואייניםהפנימי של ההערוץ השני התייחס לקול  

האנגלית. לימודי  את  הקהילתית  לתפיסה  של    התייחס  העתיד  לתפיסת  התייחס  והאחרון  הרביעי  הערוץ 

 תורה.  - לימודי האנגלית בתלמודי

 תפיסת המציאות: להתייצב מול המראה 

האנגלית של גברים חרדים נמוכה בצורה משמעותית משל בוגרים אחרים  מראה כי רמת ידיעת   (2016רגב )

בבואם ללימודים אקדמיים. המרואיינים במחקר מכירים במציאות זו ומתארים את רמת הלמידה כנמוכה  

תלמוד מנהל  זאת  שאומר  כפי  זוכה  תורה:  -ביותר,  ולא  נלמדת  שלא  כמעט  אנגלית  טוב.  לא  "המצב 

המצב הקשה מחמיר אף יותר בכיתות הגבוהות של    נלמדת רק לפרוטוקול".להתייחסות. בחלק מהמקרים  

כפי שאומר המדריך הפדגוגי:  -תלמוד ז'  "ניתן לומר שברוב הכיתות הגבוהותהתורה  שבת"ת    ח'(- )כיתות 

ד כיתות  של  היא  האנגלית  ממ"ד".-רמת  או  ממלכתי  לביה"ס  בהשוואה  מקסימום  יוצר    ה  אף  המדריך 

האנגלית לרמת  ילדים    השוואה  לרמת  ח'  בכיתה  הילדים  רמת  את  ומקביל  הרשמיים  במוסדות  הנלמדת 

בשנתם השנייה ללימודי אנגלית בחינוך הרשמי. ההשוואות לקבוצות אחרות מעסיקות את המנהלים, שאחד  
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פטור וחסידי. חלקם המכריע לא נגע וחלקו הקטן רק אותיות    -"לדעתי יש שוני גדול בין הת"ת  :מהם אומר

תיאור זה מציב את הממוצע כנמוך ואת הקצה הנמוך כנטול כל לימודי אנגלית. מצב זה מתמיה    ובסיס",

יחידות לימוד לבגרות, כפי    ארבע-במיוחד לאור העובדה שהבנות החרדיות לומדות אנגלית ברמה של שלוש

לפ שעולה מדברי המורה: הבנים לומדים בשתי רמות  ביחס לבנות.  גבוהה  הלימודית לא  חות  "גם הרמה 

התורה, הוא מודע להשוואה  -מודילת בהצוות החינוכי מכיר ברמה הנמוכה של לימודי האנגלית    מתחתן".

 מגזרית.   מגזרית, ההשוואה המגדרית וההשוואה החוץ  הפנים

 תפיסות אישיות: בין חשיבות לשמרנות 

התפיסות האישיות של מרבית אנשי החינוך, שבמוסדות תחת אחריותם מלמדים אנגלית ברמה נמוכה, היו  

"אני  רוצים לשפר את לימודי האנגלית ומתחרטים שלא למדו אנגלית בעבר כפי שעולה מדברי המנהלים:  

מצלי לא  אני  במחשב,  בעבודה,  מתבטא  הקושי  יותר.  בי  השקיעו  לא  ביסודי  שבהיותי  לקרוא  מתחרט  ח 

"אני קודם כל ממש מצטער שלא למדתי. הייתי חוסך מעצמי  או    מאמרים ונעזר באשתי. זה חסר לי מאד" 

ולמדתי".  השקעתי  לבד,  הלכתי  ה   הרבה.  במציאות  לאנגלית  שיש  החשיבות  את  ציינו  חיים  המרואיינים 

פה המינימאלית זה  "שבדורינו הכרת השאישית שלהם כפי שהם תופסים אותה, כפי שעולה מדברי מנהל: ה

"אני חושב שאנגלית זה   המדריך הפדגוגי מגדיל ואומר:  יום כמו סדר ארבע פעולות חשבון".-הכרחי ליום

. בלי אנגלית האדם אבוד. כל היום  21-המקצוע הכי חשוב מכל המקצועות כי הוא הכי פרקטי לחיים במאה ה

 היו טובים יותר".  החיים שלהם י  - אני פוגש אנשים שאומרים, שאם ידעו אנגלית

נראה כי היחס האישי כלפי    ,למרות התפיסות החיוביות וההכרה בחסר שיוצרת אי ידיעת אנגלית

התנהלות אישית בבית פנימה היא דואלית. בעוד מורה מסתכל על האנגלית ככלי שמקדם אותו ואת ילדיו:  

ואיפה לא מ  -   "באינטרנט, בקריאת מאמרים  ולהבין  לי מאד לקבל  עוזר  לסייע  זה  לי  עוזר  זה  ידע עשיר, 

מורה אחר שומר על עמדה שמרנית ומונע מילדיו    לבנותיי בלימודי האקדמיה, בהכנה למבחנים ולעבודות", 

ישלימו. התורה היא מרכז חיי ואיני    -  "אני אישית לא מלמד את ילדיי אנגלית ואם יצטרכולמידת אנגלית:  

 ישלימו"  - רואה בזה משהו שתורם. אם יפרשו 

 התנגדות - אדישות-יסה קהילתית: על הרצף פעילותתפ

תלמוד את  המקיפה  איתו-הקהילה  ונמצאת  המנהיגות    התורה  ואת  ההורים  את  כוללת  הדדים  ביחסים 

חברתית של הקהילה. שני הכוחות הללו מעצבים בצורה אקטיבית ופאסיבית את התפיסות  -רוחנית-הדתית

 הסמויות והגלויות ביחס למקצוע האנגלית.  

הדתיים   של  -רוחניים-המנהיגים  דרכה  את  מעצבים  תורה',  'דעת  מכונים  הקהילה,  של  חברתיים 

ובתוכם   ,ה ומוסדות החינוך מהווים כלי מרכזי בהוויה הקהילתית. אנשי הקהילה ומוסדות הקהילההקהיל 

רוכשים כבוד רב לפסיקתם של המנהיגים הקהילתיים, ובכלי זה המנהיגים משתמשים כדי    , מוסדות החינוך

לו שמרנים  . מרבית המנהיגים הל(2014)זיכרמן,    לשמר את הערכים והנורמות החשובים לשמירת הקהילה

- תורה כנורמה מקובלת, כפי שעולה מהדברים של מנהל תלמוד -ואינם תומכים בלימודי אנגלית בתלמודי

)בתחום הכנסת יותר לימודי    -מי שמכוון את הת"ת"התורה:   ימליצו לשינוי  גדולי הדור לא יאפשרו ולא 

שיכול לשנות מהכללים של    אנגלית(. לא מאמין שיהיה מוסד שלא יקשיב לגדולי הדור, בשונה מאדם פרטי

לעומת דעה    גדולי ישראל לדוגמה בסוגיית אינטרנט והפלאפונים, לכן אנגלית בת"ת לא ישתנה במאומה".

, יש גם ביטויים של פתיחות באמצעות התייעצות אישית עם רבנים, כפי שעולה מדבריו של אחד  זוגורפת  

והוא פסק שכן ללמד בהתאם להנחיית גדולי    -"לפני ארבע שנים הלכנו לבדוק עם הרב הפוסק  המנהלים:  

"האנגלית היא שפה  יש גם עמדה פתוחה יותר שהציג אחד המורים ואמר:    שלנו".  )המקומית(  ישראל ברשות
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בינלאומית. נדמה לי שחז"ל התכוונו גם בכיוון הזה )ביחס ללימוד בנו אומנות(. הרב שך לא התנגד ללימודי  

ן דעות שונות של גדולי דור מתקופות שונות ומי שדוחפים למהלך של שינוי  ישנ  אנגלית וכך גם הרב מזוז".

 נתלים בדעות אלו.  

יש    של החברה החרדית  הדומם  הרוב  הם  ההורים  של ההורים.  הכוח  הוא  הקהילתי השני  הכוח 

מכלל    40%כי כ    ת טוענ ( 2020)  כהנר ביניהם רבים שעובדים, מחזיקים מחשבים בבית ומשתלבים באקדמיה,  

הגדרת לפי  או  המודרניות,  לכיוון  נוטה  החרדית  מודרניות'   ההחברה  'נגיעות  מודרני   בעלי  חרדים  .  םיאו 

למרות הפנייה לכיוון המחייב שימוש באנגלית, חינוך הילדים נשאר מסורתי, עובדה המשתקפת בגודלו הקטן  

רנית ולספק לה לימודי ליבה מלאים  שאמור לשרת אוכלוסייה חרדית מוד  חרדי-לכתימממאוד של זרם ה

(Katzir & Perry-Hazan, 2019  .) 

על פי דיווחי המרואיינים אוכלוסיית ההורים מתחלקת לרוב דומם שאדיש לנושא האנגלית כאשר  

ומן הקצה  -מן הקצה האחד ישנם הורים קיצוניים המתנגדים בכל תוקף ללימודי אנגלית בתלמודי תורה 

ינים בקידום ידיעת האנגלית של ילדיהם ופונים לערוצים פרטיים לצורך העניין,  השני ישנם הורים המעוני 

.  40%כ  "יש שמאד רוצים שיהיה לילדים בסיס שיעזור בפרנסה בעתיד :כפי שמציג את המצב אחד המנהלים

בערך ממש מתנגדים.    20%בשיעורים ואיכשהו יתפקד.    פרווה. מה שטוב לילד, העיקר שיהנה  -אחרים  40%

אבא שלי אומרים שאין עניין בזה, "מה זה ייתן לי  \ התלמידים מצטטים את הוריהם שזה לא חשוב, אמא

מבנה מערכת    בחיים?". כמו כל דבר קיצוני לעיתים זה קול חזק יותר בכיתות מעבר לאחוז האוכלוסייה".

מוסדות חינוך איכותיים מביא הורים לחשוש מיצירת ממשק שלילי עם  החינוך החרדית והקושי בקבלה ל

המנהלים:  -בית אחד  מדברי  שעולה  כפי  ולקבלם  המוסד  לכללי  להקשיב  משתדלים  ההורים  רוב  הספר, 

מנהל אחר מציין כי להורים עצמם יש קושי באנגלית וקשה    "באופן כללי רוב ההורים עם עמדת החיידר". 

"היות ולא משתמשים בשפה הרבה,  דבר שמפחית את הדרישה שלהם לאנגלית:    , דהלהם לעזור לילדים בלמי

לא יכולים להשקיע בזה. מניסיוני אכלתי קש ולא היה שיתוף פעולה עם הילדים ולא עם ההורים שלא יכלו  

 לעזור בזה. לא חיים את זה".

 תפיסת העתיד: איך? איפה? כמה? 

הנכונה להגדיל ולהצמיח את לימודי האנגלית, במסגרת זו  בהסתכלות קדימה המרואיינים התייחסו לדרך  

דים עקיפים את  ענראה פער ברור בין אנשי משרד החינוך לאנשי החינוך החרדים, בעוד הראשונים רואים בצ

תלמוד את  רואים  האחרונים  הישירה,  המרואיינים  - הדרך  התייחסו  כן,  כמו  למידה.  של  כבית  התורה 

תורה, רובם הביעו עמדות של אופטימיות זהירה ביחס  -אנגלית בתלמודי למציאות העתידית של לימודי ה

התורה ישמרו  -להתרחבות לימודי האנגלית בצד קבוצה קטנה שדחתה רעיון זה מכל וכל בטענה שתלמודי 

 על אופיים הייחודי גם בעוד עשר שנים ללא לימודי אנגלית. 

'חוג לכל ילד' במגזר החרדי בתחומי האנגלית,  ( הציב יעד של  2020משרד החינוך )תוכנית מתנ"ה,   

- המתמטיקה או מדעים; וזאת בכדי לפתח תחומים אלו בעיקר בקרב הבנים הצעירים הלומדים בתלמודי 

נמוכה. בהתאם המפקחת רואה בחוגים את הפתרון "הייתי מציעה מה    :תורה, בהם רמת לימודי הליבה 

כמו שניסינו    -   ומשחקי יותר. אפשר להביא מורים מבחוץ   חוגים. רשות ולא חובה, שיהיה קליל  -שניסינו  

בחוג לכל ילד. זה הצליח חלקית. זה יכול לעזור, חלק מההורים רוצים מאד. הבעיה שאין בחוגים המשכיות  

לעומתה, מנהלי המוסדות אינם רואים בחוגים פתרון    וקביעות, אין רצף או תהליכיות, ואז זה הולך לאיבוד".

התורה. לעמדות נחרצות אלו יכול להיות הגיון כלכלי,  - יה צריכה להתקיים בתוך תלמודוחושבים שהלמיד

גיון פדגוגי משמעותי כפי  ימוסדות מקבלים תמיכה חלקית מהמדינה, אך יכול לעמוד מאחוריהם ה השהרי  
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"אני חושב שהמתכונת היא רק בתוך בי"ס. אם זה יהיה לאחר  תורה:  -שעולה מהדברים של מנהל תלמוד

ות הלימודים תלמידים לא יבואו והלמידה לא תהיה רצינית. לעיתים נאלצתי להאריך את יום הלימודים  שע

   כדי להצליח. את רובם זה גם לא יעניין מעבר לשעות הלימוד".

הצפי להתפתחות נע בין אלו שסוברים שתהליך השינוי האיטי כבר התחיל ולימודי האנגלית    ,בעתיד 

עומדים בפני התמקצעות והתרחבות, לאלו שחושבים שלא יהיה שינוי. תפיסת השינוי המתרחש במציאות  

הצורך. אני  הבנת  ,  לדעתי, בהתאם לקצב שאני רואה היום, יש יותר רצינות"הנוכחית עולה מדברי מנהל:  

יתיות כדי שיצליח יותר. להערכתי בעוד  יוו רואה שינוי בארבע השנים האחרונות. חייב להשקיע בזה יותר ח

. יש כאלה  עשור יהיה יותר הבנה בצורך כך שהתלמידים ידעו יותר טוב, ישקיעו יותר, וגם הצוות בהתאם"

תורה בכלל,  -נוי בלימודי החול בתלמודי הרואים את השינוי בלימודי אנגלית כחלק ממכלול רחב יותר של שי

אך תולים שינוי זה בשינוי איכות צוות ההוראה ופיתוח מכוני ההכשרה להוראה לגברים חרדים. התפיסה  

התורה וייצור מהלך משנה תודעה גם  -דיוכי שינוי באיכות המורים יביא לשינוי סדרי העדיפויות בתוך תלמ

"בהוראת לימודי החול בכלל יהיה שינוי,  למידת לימודי החול:  התורה ושעות  - ביחס לסדר היום בתלמודי 

והאנגלית בתוך זה. משהו יקרה. קשה לי להעריך מה וכמה. נראה שיהיה נכון בתוך מכוני הכשרת המורים  

ייצר   זה  טבעי  ובאופן  ומחייבת,  מקצועית  יותר  בצורה  ומתמטיקה  האנגלית  הוראת  של  תכנים  להכניס 

בדיל מהיום, שאין לימודי חול  . לה ובעלי ידע שישפיעו על כיתות הלימוד שבהם  בכיתות מורים מקצועיים

בבוקר, ואחה"צ יש מעט זמן שבו אי אפשר לקלוט מורים שיעברו הרבה בין הכיתות וילמדו תוך הגבלת הזמן  

ופתיחות שיתרחשו בוהקיימת יותר מציגים מי שרואים תהליך כפול של הקצנה  זמנית  -". עמדה מאוזנת 

הסגורים  שונותחרדיות  וצות  בקב הכיוונים.  לשני  שנפתחות  מגמות  יש  דברים  בהרבה  "כמו  נסגרים    -: 

יש    -והפתוחים   בחינוך העצמאי,  ואחרים  כמו הממ"ח  בפתוחים  שינוי.  יהיה  לא  נפתחים. אצל הסגורים 

ופק  בקצה הסקאלה ישנם אנשי חינוך שלא רואים שינוי בא   מהפיכה שקטה שקוראת מתחת לפני השטח".

"יישאר הכל אותו הדבר, כי העולם החרדי בעל עמדות מוצקות וזה  ומסכמים את דבריהם באמירה הקצרה:  

 לא ישתנה". 

 דיון

החרדית   החינוך  כ  לבניםהיסודית  מערכת  הכוללת  )בארט  100,000,  ממוקדת    (2020,  ואחרים  תלמידים 

)זיכרמן,   תורה'  'בן  להיות  התלמיד  הכשרת  של  האידיאל  מתוך  קודש,  התורה  - תלמודי(.  2014בלימודי 

ופטור פרטי  מוכש"ר  ברשתות,  מוכש"ר  ממ"ח,  משפטיים:  מעמדות  למספר  מחויבים    ,משתייכים  אשר 

המיקוד בלימודי  (.  2015וממומנים בהתאם )וייסבלאי וויניגר,    55%ל    100%ללימודי ליבה בשיעור שנע בין  

בשעות אחר    הליבה   קודש מביא למישניותם של לימודי החול, המובעת במיעוט שעות הוראה, לימוד תחומי

)שפיגל,   (. חוסר ההערכה ללימודי החול  2011הצהריים, חוסר בצוות הוראה מיומן וחוסר בחומרי לימוד 

בנ עבור  להתנגדות ממשית כשמדובר בלימודי אנגלית  והופך  )אופנרמתעצם  (.  2012וטננבאום,    ים חרדים 

הלמידה לא תמיד מתקיימת וגם כאשר    בפועל  ,תהתורה להוראת אנגלי-מתלמודי   60%למרות מחויבות של כ  

הזנחת לימודי האנגלית מהווה מחסום בהשתלבות גברים    (.2017היא מתקיימת היא ברמה נמוכה )רותם,  

(. לעובדה  2020,  ואחרים  ; רובין2016הגבוהה )רגב,    הל חרדים בשוק התעסוקה ובלימודים במוסדות ההשכ

זו יש השלכות משמעותיות על החברה החרדית והחברה הישראלית. על כן מטרת המחקר הייתה להבין את  

   התורה. - אנגלית ביחס ללימודי האנגלית בתלמודיומורים ל  םמנהלי, מפקחיםתפיסותיהם ועמדותיהם של  

ש העלו  המחקר  מרכ  לושממצאי  המחסומים  תמות  לתפיסת  התייחסה  הראשונה  התמה  זיות: 

האנגלית   הראשון  תורה  -בתלמודי ללימודי  המחסום  עיקריים.  מחסומים  שלושה  שירותי  ה וחשפה  וא 



 שי קלדרון וענת בארט 

75 
 

תוכנית לימודים סדורה וספרי לימוד מאושרים. המחסום    הכולליםכלומר שירותי משרד החינוך    ,המעטפת

כפול.   מחסום  והוא  האדם,  בכוח  קשור  תלמודי שר  כאהשני  אינם  -במרבית  המועסקים  המורים  התורה 

מציאת מורים גברים חרדים המתאימים לרוח המוסד ומוכשרים  ב  , בצד הקושי נדרשים לתעודה מקצועית

התנגדות ללמידת  ב  המתבטא  להוראת אנגלית. המחסום השלישי הוא המחסום האידיאולוגי  ייחודיבאופן  

זרות,   בשפה הבשפות  ושימוש  וכן  חוסר חשיבות  ה באנגלית  למנוע אפשרויות  בחברה  י רצון  קלות  טמעות 

 הישראלית.  

בתלמודי  הקיימת  למציאות  בהתייחסות  עסקה  השנייה  האנגלית.  -התמה  ללימודי  ביחס  תורה 

רמה בסיסית של אותיות  ,  המרואיינים מכירים בעובדה כי רמת הלמידה של מקצוע האנגלית נמוכה ביותר

  שלוש או ארבעשל  ברמה  לומדות אנגלית ברמה שתאפשר להן היבחנות  הלהבדיל מהבנות החרדיות  ,  ומילים

לשפר את לימודי האנגלית והביעו צער וחרטה  האישי  רצונם  את  טאו  ימרבית אנשי החינוך ב  בגרות. ל יחידות  

שני  ם נגדם.  מצד שני, ברמה האישית הם מבינים את מוקדי ההתנגדות ולא יוצאי  שלא למדו אנגלית בעבר.

  מנהיגי הם  ו  התורה למקצוע האנגלית-כוחות מרכזיים מעצבים ומכוונים את התפיסות והיחס של תלמודי

מתנגדים ללימודי    באופן כלליאשר    ,וחניים, להם צוותי החינוך רוחשים כבוד וסרים למרותםהקהילה הר 

וחלקה מעוניינת  ; וקהתורה  - אנגלית בתלמודי נחרצות ללימודי האנגלית  הילת ההורים שחלקה מתנגדת 

יש הורים    ,בנוסף  מחשש לעימות עם הנהלת המוסדות.  אולם מעדיפה שלא להתנגד לכללי המוסדות  -בהם  

 מתוך רצון להימנע מהקושי. ,  ושא ועל כן אדישים לנשמתקשים לעזור לילדיהם בלימודי האנגלית 

ם, בעוד שאנשי משרד  יתפיסת העתיד של לימודי האנגלית לבנים החרדיב  התמה השלישית עסקה

- חוגי העשרה ולימודים בלתי)החינוך רואים את הדרך לשינוי עתידי באמצעות דרכים עקיפות למוסדות  

רוב    כאפיק היחידי והנכון ללמידת השפה גם בעתיד.  מוסד החינוכישי החינוך רואים את האנ,  (פורמליים

עמדות   הביעו  בעתידשל  המרואיינים  האנגלית  לימודי  להתפתחות  ביחס  זהירה  התקדמות    . אופטימיות 

עשויות לשפר את לימודי   ,בהכשרת מורים וחומרי למידה לצד דרישות של הורים שצפויות לגבור עם השנים

- תלמודידי האנגלית בלימולעומת קבוצה קטנה יותר שדחתה כל תחזית לשינוי עתידי באופיים של  האנגלית;  

 . התורה

כי יחס אנשי החינוך החרדים לנושא הוראת האנגלית אינו אחיד וכי    ניתן להסיקממצאי המחקר  מ

של רבני הקהילות  התנגדות גורפת כתפיסה אידאולוגית וחינוכית    ביןים  הנעהם הבדלים משמעותיים  יני יש ב

ל  אנגליתלצורך בקידום למידת הלבין קבוצה חרדית המביעה הבנה  והנהגות ההורים,   השתלבות  כמפתח 

והתעסוקתי  האזרחי  בוגריה  בעולם  הראשונה  .של  לקבוצה  ועם    ,ביחס  לשינוי  בצורך  הבנה  שללא  הרי 

ה ללימודי  ביחס  המצופה  השינוי  ואיתנה,  גורפת  בתהליכים    אנגליתהתנגדות  ותלוי  ארוך  מועט,  הינו 

. זו נובעת  אנגליתתשתית ובשלות לשיפור וקידום למידת    נראה כי יש  , היחס לקבוצה השנייב  תרבותיים.

חוו את הקושי לפלס נתיבים להשכלה    תוכםרבים מש ,  התנגדות קהילת הרבנים וההוריםב  פחתההמכתוצאה  

האנגלית השפה  ידיעת  ללא  האנגלית כןכמו    . ותעסוקה  למידת  וקידום  לשיפור  המוכנות  יכולת  מ  ת נובע  , 

  מתאימים ובתנאי שיוקדשו לכך משאבים    ,על מוסדות אלושל משרד החינוך    ופיקוחיתתקציבית    השפעה

השפה   הוראת  וקידום  התפתחות  על  המקשים  העוגנים  במעטפת  –להסרת  אדם  ,חסרים  כניות  ות  ,כוח 

  .לימודים, תשתיות ושעות הוראה

בחירתם  ל  השמרניות והפתוחותקבוצות  לימודי האנגלית בשל  ניתן לראות קשר בין עמדות ותפיסות  

ה  , מוסדות הפטור  .מעמד משפטיבשיוך המוסד ל ב  שמרנית, כמייצגי הקבוצה  ל  עאוטונומיה מלאה  בחרו 

. כתוצאה מכך, קיימים במוסדות אלו, המהווים  המוסד ושיעור לימוד מקצועות הליב"ההפדגוגי של  ניהול  ה

תלמודי  40% ו  התורה, -מכלל  חול  לימודי  א  איןמעט  המוכש"רלעומתם    .נגליתלימוד    , והממ"ח  מוסדות 
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מלמדים ש יחסית,  פתיחות  של  בעמדות  בפרט  אוחזים  ואנגלית  בכלל  החול  ם  ותמחויבבשל  ,  מקצועות 

ר וברשתות בחלק מהמוסדות  " בפועל, רק בממ"ח מלמדים בצורה גורפת ואילו במוכש  .המשפטית והכלכלית

 . , וגם הוראה זו היא ברמה לימודית ירודהבלבד

העובדה כי רבים מהמרואיינים הביעו צער וחרטה על כך שהם עצמם לא למדו אנגלית בצעירותם  

למאמץ עבור קידום    תרתמו היעשויה לסייע ביצירת שינוי תרבותי ותודעתי ביחס החברה החרדית למקצוע וב

תלמידיהם של  האנגלית  במציאות,  לימודי  ש .  המרואיינים  הידיווחי  של  מדאיגה  מצב  תמונת  זנחה  קפו 

תכנון והתגייסות  לויצרו תחושה של דחיפות בצורך  תורה-בתלמודי הנמכה של לימודי האנגלית לתלמידים ו

  לשינוי המצב.המערכות השונות 

 קווי מתאר להמלצות מדיניות

ב  ובראשונה  בראש  נוגעות  של המחקר  היישומיות  עליו משרד החינוךההמלצות  להפסיק  מוטלת החובה    , 

הגדר"   על  וללא מאמצים משמעותיים בהתגייסות "לשבת  לימודי האנגלימען  ל  בחוסר מעורבות    תשיפור 

יאמץ  תורה-בתלמודי  החינוך  שמשרד  רצוי  ההבנה    תפיסה.  את  שתשקף  מוטלתחדשה  עליו  החובה    כי 

בעיקר במוסדות    החרדיםימודי האנגלית בכיתות היסוד של הבנים  ל היכולת להמציא עתיד טוב יותר של  ו

 וכוללת מספר המלצות: מעטפת התגייסות זו נוגעת לגורמי ההמוכש"ר לגווניהם. 

 הכשרת עובדי הוראה 

נדרש זה  ת   במעגל  מקצוע  וגיבוש  להוראת  חרדים  הוראה  עובדי  הכשרת  של  ומקיפה  משמעותית  כנית 

האנגלית הוא תגמול ותמרוץ של המשתלמים  האנגלית. תנאי להצלחת גיוס מועמדים פוטנציאלים להוראת  

דד מוסדות  ועל  בנוסף יש.  אלייםילהשלמת ידע חסר למורים פוטנצ  ובניית מסלול הכשרה אטרקטיבי וממוקד

  עודיים להוראת האנגלית.יחינוך לשלב מורים מקצועיים י

 מדידה והערכה 

מרבית    .מדידה והערכה מותאמים  יצירת כלי בליווי  יש למקד ולזקק את תכנית הלימודים במקצוע האנגלית  

כך שאין הערכה של    או כל כלי מיפוי מוכר ומתוקנן אחר,  חרדים אינם שותפים במבחני המיצ"בבתי הספר ה 

יצ"ב יכולה להיפתר על  יכולותיהם או את ידיעותיהם היחסיות לבני גילם. ההתנגדות להשתתפות במבחני מ

   ידי יצירת מבחנים מקבילים על ידי מפמ"רים או מפקחי מקצוע האנגלית הייעודיים במחוז החרדי.

 ספרי לימוד 

עם  המחוז החרדי  הלמידה, יש לשלב כוחות של  ת  ו תשתי מבחינת    .(2020)מבקר המדינה  בדומה להמלצת  

החרדיות  רשתות ספרי  ,  החינוך  של  לאור  תרבותית  אנגליתבהוצאה  הנדרשת  מותאמים    באישור ו  ברמה 

אינם מפוקחים, הכניסה לתוכנית השאלת הספרים  ו   כמעט. ספרי הלימוד בחינוך החרדי לבנים  החינוךמשרד  

)בארט   החינוך  משרד  של  לפיקוח  החרדי  בחינוך  לימוד  ספרי  של  בכניסה  מה  במידת  מסייעת  הלאומית 

, שיתוף פעולה מעין זה והנגשת הספרים לבתי הספר החרדים היסודיים יכול להיות מקפצה  (2020ואחרים,  

 ללימודי האנגלית.  

 אכיפה 

  בוהות שלג( מציג נתונים מדאיגים ביחס להמרת שעות אנגלית לשעות עברית בכיתות ה2020מבקר המדינה ) 

ה  התורה-תלמוד השפה.    ןייכותשת מתוך  לקיים,  הלימודשעות  מבחינת  לאשכול  מוקפדת    חשוב  אכיפה 

הלימוד,  כיתות  ל  . דרישות אלו נוגעותכנית היסודו למידת מקצוע האנגלית בהתאם לדרישות מת לותמרוץ  

ז  בייחוד והמרתם    ;ח-מכיתות  ללא מתן אפשרות של הפחתת שיעורי אנגלית  והן בהיקף שעות הלמידה, 
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כמו כן, על משרד החינוך לדרוש כי    .האשכול שפ  עורי עברית בתחשיבים מאולצים של ניוד שעות תחתילש

ד ברמה  ועמל   החינוך   רשתות בו  יםמעבר לקיום סך השעות השבועיות הנדרשות, מוסדות המוכש"ר הפרטי 

נאותה בהתאם לת  כיום  ,קבל בסלחנות מצבל  . איןכניות הלימודיםולימודית  שתלמידים רבים    ,המקובל 

 . אותיותעדיין ברמה בסיסית של הכרת הם והתורה -תלמודאת לימודיהם בם מיסיימ

על משרד החינוך לפעול  (  Katzir, & Perry-Hazan, 2019חזן )-בהתאם להמלצתם של קציר ופרי

, מחויבים  החרדי  נתונים לפיקוח ישיר של מפקחי המחוזממ"ח ה מוסדות  עבור הקמתם של  באופן אקטיבי  

ובהם מערך משלים של תחומים אשר    לימודי ליבה מלאיםלתוכנית הלימודים של משרד החינוך, לרבות  

 .  רמת ההוראה והלמידה של מקצוע האנגליתומינוף יסייעו גם לקידום 

 מגבלות המחקר ומחקרי המשך

ראשית   מגבלות.  מספר  הנוכחי  מצומצםמטבעו    איכותניההמחקר  למחקר  ממצאיו  ו  הוא  הכללת  יכולת 

לבחון  ,  תמוגבל כמותנית,  מחקר  בשיטת  לבחון  המרואיינים,  היקף  את  להרחיב  יכולים  ההמשך  מחקרי 

המחקר הנוכחי עסק רק בתפיסות  גורמים נוספים )הורים, תלמידים וכו'( ושלבי חינוך אחרים )על יסודי(.  

נוך  במערכת החיהמשך  מחקר  ספר יסודיים את נושא הוראת האנגלית, מומלץ לערוך  -צוות ההוראה בבתי

החרדי  במגזר  כן,  .  יםיסודי- על  ספר -יבתכולל    לבנים  מרובות  אמנם,  כמו  מבט  נקודות  מציג  של  המחקר 

לפנות להורים, לבוגרים וגם לעמותות חיצוניות שעוסקות    מומלץ, במחקרי המשך  מפקחים, מנהלים ומורים

 , בכדי לקבל תמונה רחבה יותר על הנושא.  בהוראת אנגלית במגזר החרדי

ליכולת   קריטי  נושא  הוא  חרדיים  יסודיים  ספר  בבתי  האנגלית  השפה  לימודי  נושא  לסיכום, 

השתלבותם של התלמידים בהמשך בשוק התעסוקה. היציאה המתרחבת של גברים חרדים לשוק התעסוקה,  

ל  אינו כולל שינוי שמחייבת הכנה טובה יותר בבתי הספר. השינוי בלימודי האנגלית בבתי הספר היסודיים  

הסכמים קיימים, אלא טיוב של כוח ההוראה במקצוע האנגלית, פיתוח ספרי לימוד ואכיפה של חובת הוראת  

האנגלית במוסדות ובגילאים השונים. שינוי זה חשוב שיהיה מלווה בתהליכי הערכה שיוכלו לתת אינדיקציה  

   על מהות השינוי.

 תמקורו

( ג'  לימ (.  2010אבישר,  תכנון  על  ונגישות:  מוגבלויות.הכלה  עם  לתלמידים  לימודים  ותוכניות  מכון    ודים 

 מופ"ת. 

(. "אמור לי מה אתה דובר ואומר לך...": חקר עמדות כלפי שפות בחברה  2012אופנר, ח' א' וטננבאום, מ' ) 

)עורכים(.   שטדלר  ונ'  קפלן  ק'  בתוך  החרדית  החרדית.  בחברה  תמורות  להתבססות:  מהישרדות 

 ליר.  - (. מכון ון100-81)עמ' בישראל ובחקרה 

המכון הישראלי    . אחד מחמישה תלמידים: החינוך החרדי בישראל.(2020בארט, ע', שפיגל, א' ומלאך, ג' )

 לדמוקרטיה.  

המקרה   :(. לימוד מדעי המחשב בחברות ייחודיות והשפעת הידע הקודם2017דוד קוליקנט, י' )-גנוט, ש' ובן

וו' זילבר-של סטודנטים חרדיים. בתוך: י' עשת י' קלמן  גרי,  ורוד  - אלקלעי, א' בלאו, א' כספי, נ' 

עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן  - ספר הכנס השנים)עורכים(,  

 (. האוניברסיטה הפתוחה. 83-75)עמ'   הטכנולוגי
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בחינת יעילות התרומה של תוספת שעות הוראה באנגלית לשיפור הישגים של    (.2019דורפברנר, ש' וחיון, ר' )

 .  250-233 ,70דפים, תלמידים בחטיבת הביניים. 

 המכון החרדי למחקרי מדיניות. תמונת מצב.-החברה החרדית(. 2016הורוביץ, נ' )

מרכז המחקר    צב.תמונת מ  – התאמה בין תחום ההכשרה לתחום ההוראה של מורים  (.  2012וייסבלאי, א' )

 והמידע של הכנסת.  

מערכת החינוך בישראל: סוגיות נבחרות בתחום עיסוקה של ועדת החינוך,  (.  2015וייסבלאי, א' וויניגר, א' )

 מרכז המחקר והמידע של הכנסת.  התרבות והספורט של הכנסת.

 ידיעות אחרונות.   שחור כחול לבן: מסע אל תוך החברה החרדית בישראל.(. 2014זיכרמן, ח' )

 .  67-61 ,98הד האולפן, (. השימוש בעברית כשפת אם בהוראת אנגלית כשפה זרה בישראל.  2011טימור, צ' )

(. סמכות פדגוגית נשית וגבולותיה: חינוך ופסיכולוגיה, טקסט ופרקטיקה בגני ילדות. בתוך: 2009יפה, א' )

)עורכים(.   שטדלר  ונ'  קפלן  בחברהק'  וסמכות  בישראל  מנהיגות  הוצאת  56-31)עמ'    החרדית   .)

 הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר.

 המכון הישראלי לדמוקרטיה.    החברה החרדית על הציר שבין שמרנות למודרניות.(.  2020כהנר, ל' ) 

 המכון הישראלי לדמוקרטיה.  .2019שנתון החברה החרדית (. 2019כהנר, ל' ומלאך, ג' )

א ו ב : שיח 'ההורות הטובה' בפרקטיקה של מורים לאנגלית והשלכותיו    (. אנגלית בכיתות2012כרמל, ר' ) 

 .145-135 ,17אנליזה ארגונית: כתב עת לייעוץ ארגוני, על המורים ועל הכשרה להוראה. 

 .  137-113 ,5. זמן חינוך,  (. תפיסות על גורמי התמדה ונשירה בקרב מורים לאנגלית2019כרמל, ר' ובדש, מ' ) 

לקראת מהפכה  תוכנית ליבה בישראל: מכנה משותף לכל מגזרי החינוך. בתוך: ד' ענבר )עורך(,    (.2006כץ, י' )

 (. מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד.  194-186)עמ'  חינוכית?

המועצה הלאומית לכלכלה במשרד  המגזר החרדי בישראל: העצמה תוך שילוב בתעסוקה.  (.  2009לוין, ח' ) 

 ראש הממשלה.  

 משרד מבקר המדינה.  החינוך החרדי והפיקוח עליו.(. 2020מבקר המדינה )

 . מחקרי פלורסהיימר.  על טהרת התואר: לימודים אקדמיים במגזר החרדי(. 2014מלאך, ג' )

 המכון הישראלי לדמוקרטיה.   תורה ודעת: חינוך חרדי לבנים בארצות הברית.(.  2021מלאך, ג' ואטינגר, י' ) 

(. נגיעות מודרניות או "חרדיות מודרנית"?: אומדן מספרי לתהליכי מודרניזציה  2017, ל' )מלאך, ג' וכהנר

 .  52-19,  17תרבות דמוקרטית, בחברה החרדית. 

 המכון הישראלי לדמוקרטיה.  צבא התעסוקה לחרדים.(. 2017מלחי, א' )

 בודה. . נאמני תורה ועלאומית- לימודי אנגלית בחברה הדתית(. 2016פינקלשטיין, א' )

 מכון ירושלים למחקרי ישראל.   .החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים(. 1991פרידמן, מ' )

  . משפט חברה ותרבות, א,(. הסדרת לימודי ליבה בחינוך החרדי בפרספקטיבה השוואתית2018חזן, ל' )-פרי

525-493  . 
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מהישרדות להתבססות תמורות  (. פתח דבר. מתוך ק' קפלן ונ' שטדלר )עורכים(.  2012, נ' ) קפלן, ק' ושטדלר
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