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 וצבא מכינות
 
 

 השונות האופציות של כללית סקירה. 1

התלמידים הבנים בכיתות י"ב בחמ"ד עומדים בפני ההחלטה היכן להמשיך בסיום התיכון: הם 
גד להמשיך ללימודים במכינות קדם צבאיות או יכולים להמשיך ישירות לגיוס צבאי או מנ

וגרי החינוך הדתי הממשיכים בישיבות. גם המכינות והישיבות מציעות מסלולים שונים: רוב ב
עושים זאת במסלול ישיבות ההסדר, מסלול של חמש שנים שבמהלכו מתגייסים  לישיבה

מידים שמתחילים התלמידים לגיוס צבאי של שנה וארבעה חודשים. אחוז לא מבוטל מהתל
לימודים בישיבת הסדר מתגייס לבסוף לשירות צבאי מלא. אופציה ישיבתית אחרת הינה מסלול 
הישיבה הגבוהה בו רוב התלמידים לומדים מספר רב יותר של שנים ומתגייסים לתקופה קצרה, 

רי אך חלק מתגייסים גם כן לשירות קרבי מלא. גם המכינות אינן עשויות מקשה אחת: רוב בוג
, אך ישנו גם ות של מכינות קדם צבאיות תורניותהחמ"ד הממשיכים למכינה עושים זאת במסגר

אחוז לא מבוטל הממשיך במכינות כלליות שאינן בגוון דתי ויש בהן גם תלמידים )ותלמידות( 
 בוגרי החינוך הממלכתי.

ר כיתה הניסיון לבדוק את התפלגות המוסדות אליהם ממשיכים בוגרי החינוך הדתי לאח
י"ב מעלה בעיה: ישנם מוסדות שלא מנהלים רישומים מסודרים בדבר בוגרי החינוך הדתי 
המגיעים אליהם )ישיבות ההסדר וישיבות גבוהות( או שאינם מפרסמים את הנתונים הללו 
)הצבא(. ישנם נתונים שהחמ"ד מרכז מהמוסדות התיכוניים, אך לדעת שמואל בורקש, שכיהן 

הארצי על החינוך העל יסודי בחמ"ד, הנתונים הללו רחוקים מלהיות  עד לאחרונה כמפקח
מדויקים, והם בדרך כלל מעצימים את כמות התלמידים שממשיכה לישיבות או למכינות 

לפיכך, הנתונים השונים המפורסמים בעניין אינם עקביים וקשה להבין מהי התמונה  28תורניות.
דר בנתונים. כמו כן, אחוז התלמידים הממשיכים האמיתית. אף על פי כן, ננסה לעשות מעט ס

 לכן לא נבחן רק נתונים של שנה ספציפית אלא ננסהמהלך השנים והשתנה בבמוסדות אלו 
 להצביע על המגמות המרכזיות בתחום במהלך העשור האחרון. 

 
 

 . התפלגות הבוגרים בין המוסדות השונים2

בשנת תש"ס יעקב הדני, ראש מינהל החמ"ד נתונים שנוהגים לצטט בעניין הם נתונים שהציג 
מך מה מבוססים הנתונים( ולדבריו לשעבר. הדני הציג נתונים משנת תשנ"ח )מבלי לציין על ס

י"ב כיתות תלמידים( בוגרי  0221) 21.5%הבנים בוגרי החמ"ד בשנת תשנ"ח  9,071מתוך 

                                                           
 ן תשע"ב.כ"א סיו ראיון עם שמואל בורקש עבור מחקר זה מיוםעל בסיס  28



 תמונת מצב, מגמות והישגים –דתי -ממלכתי| החינוך ה 01

בישיבות  1%-ו בישיבות הסדר 02.5%המשיכו לישיבות הסדר וישיבות גבוהות )מתוכם 
התגייסו ישירות  91% -תלמידים( ו 951המשיכו למכינות קדם צבאיות ) 01.1%גבוהות(, 

מנגד, במחקר שערכו ד"ר אברהם לסלוי ופרופ' ישראל ריץ' על תלמידי כיתות י"ב  29לצבא.
בשנת תשנ"ט הם שאלו בין השאר את התלמידים על התכנון שלהם לאחר כיתה י"ב. לפי 

 00.0%בישיבות הסדר ו 21.2%תכננו להמשיך לישיבות )מתוכם  00.0%דים תשובות התלמי
תכננו להמשיך לשרות צבאי מיד  16.2%-תכננו להמשיך למכינות ו 06.1%(, ותגבוה ותבישיב

 30לאחר כיתה י"ב.
הפערים העצומים בין שני המחקרים לא נראים הגיוניים. קשה להאמין שכמות התלמידים 

ת הוכפלה בתוך שנה אחת בלבד, ונראה שהפערים מלמדים על חוסר בישיבות הסדר ובמכינו
הדיוק הרב שבאיסוף הנתונים בתחום. ניתן גם לציין שלסלוי וריץ' ערכו מחקר במהלך כיתה 

, אך קשה לייחס לכך פערים לאחר המחקר את דעתם וי"ב ויכול להיות שחלק מהתלמידים שינ
 כה משמעותיים. 

חרונה כמפקח הארצי על החינוך העל יסודי בחמ"ד, טוען כי שמואל בורקש, שכיהן עד לא
בנים המסיימים  7111-לאור הנתונים שהוא מכיר ניתן לשער כי כיום, בשנת תשע"ב, מתוך כ

 05%-תלמידים( כ 2111-ממשיכים לישיבות הסדר וישיבות גבוהות )כ 01%-את כיתה י"ב כ
תלמידים( ממשיכים  1111-)כ 55%-כתלמידים( ממשיכים למכינות קדם צבאיות, ו 0111-)כ

  31לגיוס צבאי מיד לאחר כיתה י"ב.
נתונים קרובים אך שונים במעט נותן איתן עוזרי, מנכ"ל איגוד ישיבות ההסדר. לדבריו, אין 

 7111-לו נתונים מסודרים בתחום על תלמידי ישיבות ההסדר, אך ההשערה שלו היא שמתוך כ
תלמידים ובישיבות גבוהות עוד  0711-כות הסדר לומדים בישיבבנים המסיימים את כיתה י"ב 

 ( מתגייס ישירות לצבא.  51%-תלמידים, והיתר )כ 0111תלמידים, במכינות  111-כ
-נתונים מסודרים בתחום המכינות מוסר יוחנן בן יעקב, הממונה על תחום המכינות הקדם

כינות התורניות בשנת צבאיות במשרד החינוך. לדברי בן יעקב כמות תלמידי שנה א' במ
תלמידים )רובם ככולם כמובן בוגרי החמ"ד(, נתונים שתואמים את  0116תשע"ב עמדה על 
 דברי בורקש ועוזרי.

בנים המסיימים  7111אם כן, על אף שאין נתונים מדויקים לגמרי ניתן לשער כי כיום מתוך 
-ת ישיבתיים, עוד כממשיכים למוסדו 2511-ל 2111את הלימודים התיכוניים בחמ"ד כבין 

( מתגייסים מיד 51%-)כ 1111-ל 0511ממשיכים במכינות קדם צבאיות, והיתר כבין  0111
 לאחר כיתה י"ב. 

על פי המחקר שערכו לסלוי וריץ' בתשנ"ט שהוצג לעיל ניתן לראות פערים משמעותיים בין 
 יסודיים השונים, כפי שמוצג בלוח הבא:-המוסדות העל

 
 
 
 
 

                                                           
)תש"ס(,  00 מים מדליויעקב הדני, 'מייעודים מנוגדים לייעוד משותף על חשיבות ההכנה לצה"ל בחינוך הדתי',  29

 . 99-90עמ' 
 .11, עמ' סקר תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי דתילסלוי וריץ',  30
 כ"א סיון תשע"ב. ראיון עם שמואל בורקש עבור מחקר זה מיוםעל בסיס  31
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דתי בשנת תשנ"ט לפי תכניות -התפלגות של תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי: 13מס' לוח 

 עתיד לאחר סיום כיתה י"ב ולפי סוג בית הספר בו הם לומדים )באחוזים(

 שירות צבאי מכינה קדם צבאית ישיבה )הסדר/שילוב/גבוהה( 
 21.7 25.0 51.2 בוגרי ישיבות תיכוניות
 92.1 20.7 00.5 בוגרי תיכונים עיוניים

 61.0 0.1 9.0 בוגרי מקיפים
, בית הספר לחינוך "דתי-סקר תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי"* עובד על פי אברהם לסלוי וישראל ריץ', 

 .11אילן, שבט תשס"א, עמ' -אוניברסיטת בר

 
הלוח מראה כי בעוד שבמקיפים רוב מוחלט של התלמידים לא ממשיך במסגרות תורניות אלא 

ס לצבא מיידית, בישיבות התיכוניות המגמה הפוכה ורק כרבע מהבוגרים מתגייסים לצבא מתגיי
 מיידית, כאשר התיכונים העיוניים מצויים בתווך.  

 
 

 . כיווני התפתחות בעשור האחרון3

בעשור האחרון היו מספר מגמות של התפתחות בתחומי המכינות והישיבות וננסה לגעת בהם 
 בקצרה. 

ו נתונים מדויקים על כמות התלמידים בישיבות בעבר, נראה שבעשור על אף שאין לנ
האחרון חל גידול בכמות התלמידים, אך גידול משמעותי יותר התרחש בקרב המכינות. המכינה 
הקדם צבאית הראשונה קמה בשנת תשמ"ח בישוב עלי. בשנת תשס"א למדו במכינות הקדם 

 0096ביחד(, בשנת תשס"ו למדו במכינות ב' -תלמידים )שנה א' ו 102צבאיות התורניות 
"ב כמות התלמידים עמדה עבשנה ב'( ואילו בשנת תש 105-בשנה א' ו 751תלמידים )מתוכם 

 בשנה ב'(.  101-בשנה א' ו 0116)מתוכם  0106כבר על 
נתון נוסף בהקשר זה שיש לו חשיבות עבור החמ"ד הוא הצמיחה הגדולה בעשור האחרון 

יות הכלליות. אלו מכינות מעורבות )בנים ובנות( שאינן מיועדות לבני של המכינות קדם צבא
הציבור הדתי בלבד ורוב התלמידים בהן הינם בוגרי החינוך הממלכתי. המכינה הכללית 
הראשונה היא מכינת "נחשון" שקמה בישוב נילי בשנת תשנ"ח ומאז הקמתה חל מידי שנה 

בהם: בשנת תשס"א עמדה כמות התלמידים  גידול עצום בכמות המכינות ובמספר התלמידים
תלמידים )רובם המוחלט תלמידי שנה א'(, בשנת תשס"ו למדו בהן  219במכינות הכלליות על 

בשנה ב'( ובשנת תשע"ב עמדה כמות התלמידים על  00-בשנה א' ו 115תלמידים ) 171כבר 
 32בשנה ב'(. 71-בשנה א' ו 0012תלמידים ) 0072

הממונה על תחום המכינות הקדם צבאיות במשרד החינוך, המכינות  לדברי יוחנן בן יעקב,
הכלליות לא מחזיקות נתונים מסודרים על כמות בוגרי החמ"ד שמגיעה אליהן, אך מהיכרותו 

מתלמידי המכינות הללו הינם בוגרי החמ"ד, מה  25%-האישית עם המכינות הוא משער שכ
בוגרות החמ"ד ממשיכים ללימודים תלמידים ותלמידות  251-011-שאומר שמדי שנה כ

 במכינות כלליות.
 

                                                           
 צבאיות במשרד החינוך.-ונים נמסרו על ידי יוחנן בן יעקב, הממונה על תחום המכינות הקדםהנת 32
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הראה שבשנת תשנ"ט אחוז  00כיוון התפתחות חשוב נוסף קשור לתלמידי המקיפים. לוח מס' 
 61%מזערי מהתלמידים הללו המשיכו את דרכם במוסדות ישיבתיים או במכינות, ומעל 

זה, הרבה בשל הפעילות המשיכו ישירות לצבא. בעשור האחרון חלו שינויים רבים בתחום 
הענפה של ארגון "מעגלים" הפועל במקיפים הדתיים. כך למשל מופיע בסקירה כללית של 
המכינות הקדם צבאיות לשנת תשע"א: "בשנים האחרונות בולטת יוזמה להקמת מכינות קד"צ 

ו ספר "מקיפים" שלא נקלט-תורניות, עבור אוכלוסיות תלמידים מיישובי הפריפריה, בוגרי בתי
מכינות תורניות כאלה הן למשל מכינות  33עד כה בהיקפים משמעותיים במכנות הותיקות".

קרית מלאכי, כרמי חייל, ו"תמיר" )קצרין(. גם בקרב המכינות הכלליות הבינו את הצרכים 
הייחודים של בוגרי המקיפים: בתשס"ט קמה מכינה כללית ראשונה המיועדת לבוגרי מקיפים, 

 ומאז קמו כבר עוד שתי מכינות כלליות כאלה.מכינת "גל" בעכו, 
גם ישיבות ההסדר לא שקטו על שמריהן בתחום זה וכיום קיימות כבר מספר ישיבות 
המיועדות לבוגרי מקיפים, כדוגמת ישיבת "נתיב טפחות" בישוב טפחות וישיבת "לב לדעת" 

העל יסודי  שכיהן עד לאחרונה כמפקח הארצי על החינוך בשדרות. לדברי שמואל בורקש
בחמ"ד, תופעה זו, יחד עם התחזקות המגמות התורניות בתיכונים המקיפים, הביאה לעלייה 

 משמעותית בכמות התלמידים בישיבות ההסדר בשנים האחרונות.
 
 

 סיכום ודיון. 4

בפרק זה סקרנו בקצרה את האופציות השונות העומדות בפני בוגר כיתה י"ב בחמ"ד והראנו 
בקרב בוגרי החמ"ד. כפי שראינו, ישנם הבדלים גדולים בין המוסדות מהן המגמות כיום 

השונים בחמ"ד כאשר בעבר בוגרי המקיפים מיעטו ללכת למוסדות המשך תורניים, אך בשנים 
צבאיות וישיבות הסדר המיועדות לבוגרי מקיפים, ואלה הצליחו -האחרונות נפתחו מכינות קדם

היא  עליה הצבענוכים במוסדות תורניים. מגמה נוספת להגדיל את אחוז בוגרי המקיפים הממשי
צבאיות ובתלמידיהן, בעיקר במכינות הקדם -גידול משמעותי בעשור האחרון במכינות הקדם

 צבאיות הכלליות בהם כרבע מהתלמידים הינם בוגרי החמ"ד.

                                                           
, מדינת ישראל משרד החינוך, מינהל כ"א בהוראה, תיאום תשע"א –צבאיות, סקירה כללית -מכינות קדם 33

 .ב' אדר תשע"א, ובקרה


