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 'חלק ב – מבוא
 
 

של  העלייה במספרםבשנים האחרונות בחינוך הדתי הוא לים המתחולאחד השינויים המרכזיים 
המאופיינות בתגבור , לחינוך יסודי לבנים ייחודיות מסגרות –תלמודי התורה הציוניים 

וברמה ( פעמים רבות על חשבון לימודי החול)משמעותי של שעות הקודש במערכת השעות 
סוף שנות השבעים של המאה ב עולשהחלו לפ, מסגרות אלו .גבוהה של הפרדה בין בנים לבנות

 ד"החמלאומיים שלא הסתפקו במה שמציעה מערכת -ביוזמה של הורים דתיים, העשרים
מוסד חינוכי בו התורה ולימודה יעמדו במרכז תפיסת העולם  39וביקשו להקים עבור בניהם

  .והתגוונות התמסדות, תרחבותה, נמצאות בעשור האחרון בתהליך של צמיחה ,וסדר היום
מאפייניהם והשפעתם כמעט שלא , הופעתם של תלמודי התורה הציוניים, חרף תהליכים אלו

העבודה , ככל שהשכלתי למצוא. אקדמיים-נחקרו במסגרות אקדמיות או במכוני מחקר חוץ
 40.מאוניברסיטת בר אילן מטי דומברובסקיר "י ד"ע לפני כעשור המקיפה ביותר בנושא נכתבה
אך עסקה רק בתלמודי , 5111יברסיטה על ידי הרב דביר שפרן בשנת עבודה נוספת נכתבה באונ

, שנכתבו כעבודת גמר לתואר מוסמך, מלבד שתי עבודות אלו 41.אנר מסויים'תורה ציוניים מז
 . לא מצאתי כתיבה מסודרת וקוהרנטית על הנושא

 ד"החמהתרחבות התופעה לאורך השנים והשפעותיה הרבות ומרחיקות הלכת על מוסדות 
לערוך מחקר יסודי אודות המגמות המרכזיות  "נאמני תורה ועבודה"הביאו את תנועת 

  .כיום המאפיינות את תלמודי התורה הציוניים
 

נציג את הרקע ההיסטורי ונתיבי הצמיחה וההתפתחות  (חמישיפרק ) בפרק הראשון של חלק זה
 .של תלמודי התורה הציוניים לאורך השנים

: נעסוק באופן מעמיק במאפיינים מרכזיים של תלמודי התורה הציוניים( ישיפרק ש) בפרק השני
אקונומי של התלמידים ורמת האינטגרציה החברתית וגודל -הרקע הסוציו, שיטות הלימוד

 .  המוסדות והכיתות
 

 .מסד הנתונים והמתודולוגיהלפרקים אלו נקדים הסבר על בניית 
 
 
 
 
 
 

                                                           
אף שישנם מספר מוסדות חינוך המפעילים מסגרת . תלמודי התורה הציוניים מיועדים ברובם אך ורק לבנים 39

 .לבנים ותהמיועד מסגרותעסוק אך ורק בנזה  במחקרהרי ש, לבנות המיועדת" תלמוד תורה"המכונה 
 ,תהליכי התבדלות בחברה הציונית דתית בישראל: ודי תורהחינוך ממלכתי דתי לתלממ, מטי דומברובסקי 40

 .5112, התכנית הבין תחומית ליהדות זמננו ,אוניברסיטת בר אילן, עבודת גמר לצורך קבלת תואר מוסמך
עבודת גמר  ,תפיסת עולמם החינוכית של תלמודי תורה ציוניים ברוח הרב קוק בציבור הדתי לאומי ,דביר שפרן 41

 .5111, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, אר מוסמךלצורך קבלת תו



 01|  'ב חלק – והמתודולוגיה הנתונים מסד

 

 'חלק ב –מתודולוגיה הומסד הנתונים 
 
 

, יתרה מכך. אין כמעט כתיבה מסודרת על תלמודי התורה הציוניים, כפי שהוסבר בפרק המבוא
כאשר התופעה נמצאת בתהליכי , המחקרים האחרונים בנושא נכתבו לפני מספר שנים

למוסד חינוכי ' תלמוד תורה ציוני'התואר , כמו כן. התפתחות ושינוי מתמידים בשנים האחרונות
או מוכר באופן רשמי על ידי משרד החינוך והוא פרי הגדרה עצמית של יסודי איננו מוענק 

ולכן לא ניתן לשאוב מנתוני המשרד רשימה ונתונים , הצוות החינוכי והורי בית הספר בלבד
 .מסודרים אודות מוסדות חינוך אלו

 שערכנו' ידנית'עיקר המחקר התבסס על עבודת מיפוי , מיעוט החומרים והנתונים בנושאלאור 
תוך שימוש בעיקר , ד לאיתור תלמודי התורה הציוניים הפועלים כיום"בשנת הלימודים התשע

מרשת האינטרנט ומהשטח  נאספוהנתונים ש. ברשת האינטרנט ובאנשים הנמצאים בשטח
כך ', הכל אודות מוסדות החינוך( כמעט)'הוצלבו עם מאגר המידע שמפרסם משרד החינוך 

לאור העובדה כי מדובר בעבודה , עם זאת. מהימנות סבירה שנוצר מסד נתונים מקיף ובעל
ובהינתן העובדה כי השטח בתחום זה סובל , בבדיקה של הגדרה עצמית סובייקטיבית', ידנית'

נמנענו , לפיכך. הרי שיש לקחת משנה זהירות בהערכת הנתונים, משינויים תכופים ביותר
 .מלהעניק פרשנות לממצאים שאינם מובהקים

לבנים הפועלות ' תלמודי תורה ציוניים'התייחסנו אך ורק למסגרות של  י במיפוייודגש כ
בין אם כמוסד חינוכי נפרד ובין אם כמסלול נפרד הפועל , במסגרת החינוך היסודי הפורמאלי

אחר ' תלמוד תורה'לא נכללו במסגרת המחקר מסגרות של , לאור זאת. בתוך מוסד חינוכי יסודי
 .ביישובים ובמוסדות חינוך רביםהמתקיימות , הצהריים

ב "נעזרנו בנתוני המיצ, לאחר מיפוי ואיתור תלמודי התורה הציוניים בחינוך היסודי
ובנתונים  'הכל אודות מוסדות החינוך( כמעט)'המפורסמים במאגר המידע של משרד החינוך 

עמוד על על מנת ל 42,משרד החינוךב מינהל תקשוב ומערכות מידעשהועברו אלינו מכמותיים 
ועל היבטים הנוגעים לגודל הכיתות  כלכליים של תלמודי התורה-המאפיינים החברתיים

      .והמוסדות
משרד  ליחד עם המגבלות של מאגרי המידע המקיפים ש', ידני'העובדה כי מדובר במיפוי 

ו למספר שונה של תלמודי נהביאו לכך שבחלקים שונים של הניתוח הכמותני התייחס, החינוך
בכל מקרה כזה התייחסנו בטקסט . ורה בהתאם למקסימום שיכולנו להפיק מהנתונים שלפנינות

 .ובהערות למספר המוסדות בהם אנו עוסקים ולאופנים בהם ניתחנו את הנתונים
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . שירז יצחקי ממשרד החינוך' הנתונים הועברו בעזרתם האדיבה של מר יגאל דוכן וגב 42
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התפתחות תלמודי התורה הציוניים : חמישיפרק 

 לאורך השנים
 
 

 43רקע היסטורי. 1

שומרון , וף שנות השבעים בירושלים וביישובי יהודהתלמודי התורה הראשונים הוקמו בס
ז "שהוקם בשנת תשל" מורשה"תלמוד התורה הראשון שהוקם היה תלמוד תורה . וחבל עזה

בשכונת קריית משה שבירושלים על ידי תלמידי הרב צבי יהודה הכהן קוק מישיבת ( 0511)
פר שנים קודם לכן על ידי שהוקם מס' נעם' 'תורני'שלא הסתפקו בבית הספר ה, 'מרכז הרב'

תלמוד תורה הראשון בקרית ההוקם , (0512)ט "בשנת תשל, כשנה לאחר מכן. אברכי הישיבה
רובם הגדול בירושלים , בהמשך הוקמו תלמודי תורה נוספים". ברקאי"שפעל בשיטת , ארבע

 .ע"שיבו
וחסו תחת , הרשמי ד"החמבמשך שנים רבות פעלו רוב תלמודי התורה הציוניים שלא במסגרת 

שנוצרו בשנות החמישים בעבור ' פטור'המטריה של החינוך המוכר שאינו רשמי ומוסדות ה
ר מטי דומברובסקי מאוניברסיטת בר אילן כי מספרם "העריכה ד 5112בשנת  44.הציבור החרדי

כאשר רובם עודנו משתייך לחינוך המוכר שאינו רשמי , מוסדות 11-של אלו עומד על כ
הסיבה להתנתקות הארגונית של תלמודי התורה הייתה אידיאולוגית . 'ורפט'ולמוסדות ה

היא ביטאה את הרצון של מייסדי תלמודי התורה הציוניים לייסד אלטרנטיבה : ופרקטית כאחד
היא אפשרה להם אוטונומיה רבה בכל , ובנוסף, ד"החמתורנית למוסדות הרשמיים של -חינוכית

 .ל ההוראה וקבלת התלמידיםבחירת סג, מה שקשור לתכני הלימוד
לאומי ובמשרד החינוך לפעול להכנסת תלמודי -לאורך השנים החלו גורמים בציבור הדתי

, יזם חבר הכנסת לשעבר זבולון אורלב 5115בסוף שנת . ד"התורה הציוניים לתוך מנהל החמ
ועדה מהלך של הקמת , התרבות והספורט של הכנסת, ר ועדת החינוך"שכיהן באותה תקופה כיו

ציבורית משותפת לנציגי תלמודי התורה הציוניים ולנציגי משרד החינוך שתבחן כיצד ניתן 
התפיסה העקרונית שהנחתה את מובילי המהלך היא . ד"החמלשלב את מוסדות אלו במסגרת 

כלומר תחת , שיש להכניס את כלל מוסדות החינוך של הציונות הדתית תחת מטרייה אחת
כפי שנכתב , היה למהלך גם היבט כלכלי, נוסף להיבט האידיאולוגיב 45.ד"פיקוח מנהל החמ

                                                           
, העוסק בשיטות הלימוד מאפיינים מרכזיים של תלמודי התורה הציוניים: פרק השישיסעיף בכמו גם ה, סעיף זה 43

מחינוך ממלכתי דתי  ,דומברובסקימטי : ראה, ר מטי דומברובסקי"שכתבה ד M.A-מבוסס ברובו על עבודת ה
התכנית הבין תחומית , אוניברסיטת בר אילן ,תהליכי התבדלות בחברה הציונית דתית בישראל: לתלמודי תורה
תפיסת עולמם  ,דביר שפרן :ראה, שכתב הרב דביר שפרן M.A-כמו כן נעזרתי בעבודת ה. 5112, ליהדות זמננו

, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, החינוכית של תלמודי תורה ציוניים ברוח הרב קוק בציבור הדתי לאומי
5111. 

44
 בשאלת הבעלות מזה זה הנבדלים חינוך מוסדות של סוגים בשלושה מכירים ישראל במדינת החינוך חוקי 

 החינוך מוסדות :עליהם החינוך משרד של הפיקוח ובמידת השלטון מרשויות זוכים הם לו המימון, עליהם
 המוכר החינוך מוסדות, (החינוך משרד של מלא ובפיקוח המקומיות הרשויות או המדינה בבעלות) הרשמי
 חטיבת, 5110-5115היסודי  החינוך תקצוב, צור ושי נעם זוסמן, נחום בלס)' פטור'ה ומוסדות רשמי שאינו
 (. 5101דצמבר , ישראל בנק של המחקר

45
  .2.05.5101תאריך פי שיחת טלפון עם מר זבולון אורלב מעל  



 02|  השנים לאורך הציוניים התורה תלמודי התפתחות: חמישי פרק

 

מקשה עליהם ' מוכרים'תים כ"מעמד הת(: "5101אפריל )בטיוטת ההצעה שפרסמה הוועדה 
מצב זה מחייב למצוא ... 46(02%-כ)התקציבים הממשלתיים נמוכים בהרבה . 'החיים'מאוד את 
תוך מתן חירות , ד"החמהתורה במערכת  הפתרון שהוצע ביקש לשלב את תלמודי". פתרונות

-תלמודי תורה בבתי ספר ממלכתיים –דים "כך הוקמו התתמ. רוחנית וחינוכית למוסדות
תורה הבין תלמודי התורה הראשונים שעברו לפעול במתכונת החדשה היה גם תלמוד  47.דתיים

 .בקרית משה" מורשה"תלמוד תורה  –הציוני הראשון שהוקם בישראל 
 
 

 וסוגי המסגרות יחה בכמות המסגרות בעשור האחרוןהצמ. 0

ד העלה כי תלמודי התורה הציוניים נמצאים במגמה של צמיחה "המיפוי שערכנו בשנת תשע
תלמודי  11-ר מטי דומברובסקי כי ישנם כ"העריכה ד 5112בשנת . במהלך העשור האחרון

תלמודי תורה  20ותרו עשור לאחר מכן אכבמיפוי שערכנו  48.תורה פעילים במערכת החינוך
לכל , מוסדות 01-כאשר אנו מעריכים כי מספרם האמיתי של אלו עומד על כ, ברחבי הארץ

משמעות הדברים היא שבתוך עשור מספר תלמודי התורה פחות או יותר הכפיל את . הפחות
-על כ ,בהערכה גסה, עומד 'ו-'בכיתות א במסגרות אלו הלומדים מספר התלמידים .עצמו

 49.תלמידים 2,211-01,111
תלמודי התורה שאותרו סווגו לשלוש קבוצות בהתאם לצורת ההפרדה הנהוגה בהם ולמבנה 

 : הארגוני שלהם

מוסדות חינוך לבנים בלבד בהם כלל התלמידים לומדים : בתי ספר תלמוד תורה (0)
 במסגרת תלמוד תורה

ם מוסדות חינוך בהם מתקיימת הפרדה בכיתות בין בני: כיתות תלמוד תורה (5)
 כאשר כיתות הבנים מוגדרות כתלמוד תורה, לבנות

מוסדות חינוך בהם מתקיימת הפרדה בכיתות בין בנים : מסלול תלמוד תורה (1)
 כאשר חלק מכיתות הבנים מוגדרות כתלמוד תורה, לבנות

  
 
 
 
 

                                                           
46
תקצוב השעות הניתן על ידי משרד החינוך  (ג014ג "תשס) 5111ל משרד החינוך מיוני "חוזר מנכעל פי  

תקצוב בתי ספר הרשמיים הינו : למוסדות החינוך תלוי במעמד המשפטי של בית הספר ובמדיניות הרישום שלו
 02%-בתנאי שייקמו מדיניות רישום אינטגרטיבית ו 12%ר במעמד מוכר שאינו רשמי הינו תקצוב בתי ספ ;011%

 .   22%הינו ' פטור'תקצוב בתי ספר במעמד  ;במידה ולא יעשו כן
47
סוגיות במנהל החינוך , 5101ולחשבונות שנת הכספים  5100לשנת  05ח ביקורת שנתי "דו, מבקר המדינה 
 .הדתי

48
 ,תהליכי התבדלות בחברה הציונית דתית בישראל: נוך ממלכתי דתי לתלמודי תורהמחי, דומברובסקימטי  

 .5112, התכנית הבין תחומית ליהדות זמננו, אוניברסיטת בר אילן
 תורה הציונייםהמאפיינים מרכזיים של תלמודי : פרק שישיהערכה זו מבוססת על הנתונים המובאים בהמשך ב 49
וכן על נתונים משלימים נוספים של משרד , הממוצעת בתלמודי תורה ציונייםאודות כמות התלמידים , (1סעיף )

 .  החינוך



 ('ק גחל)מגמות והישגים , תמונת מצב –דתי -החינוך הממלכתי|  00

 

 :50"בית ספר תלמוד תורה"המודל השכיח ביותר הוא , 11' לוח מסכפי שניתן לראות ב
 

 0214, לפי מודל, ודי תורה ציוניים בחינוך היסודיתלמ: 32' לוח מס

 

 אחוז כמות מודל
 25% 55 למוד תורהת ת ספרבי

 11% 01 למוד תורהכיתות ת
 2% 1 למוד תורהמסלול ת
 01% 1 לא ידוע

 011% 20 כ"סה
 

 מודלפועלים ב( 01%-כ) רובם, ניתן לראות בלוח כי מבין תלמודי התורה עליהם נמצאו נתונים
, בבתי ספר לבנים ולבנות "כיתות תלמודי תורה"פועלים ב 12%-כ, "בית ספר תלמוד תורה"של 
רוב תלמודי התורה  :כלומר. "מסלול תלמוד תורה"של  מודלפועלים ב כחמישה אחוזיםו

הנמוכה  השכיחות(. מוסדות לבנים בלבד)הציוניים פועלים במודל של הפרדה מגדרית מוסדית 
כך שלא אחת מסלול מ ,בין השאר, עשויה לנבוע "תלמוד תורה מסלול" מודלשל ה במיוחד

כך שהוא , תלמוד תורה אינו אלא מצב זמני אשר מתרחב עם הזמן לכלל כיתות הבנים במוסד
  51."כיתות תלמוד תורה"של  מודללמעשה ל' הופך'
 

 

  גיאוגרפיתהפריסה היקף המגמות ב. 3

ועם , שומרון וחבל עזה, ים וביישובי יהודהתלמודי התורה הציוניים הופיעו לראשונה בירושל
לאחר הקמת תלמוד התורה  קרוב לארבעים שנה ,כיום. השנים נפוצו אט אט על פני כל הארץ

ניתן למצוא תלמודי תורה לא רק ביישובי יהודה  ,הראשון בשכונת קריית משה בירושלים
, רמת גן)גם בערי המרכז  ותלמודי תורה ציוניים פועלים היום, ושומרון ובשכונות ירושלמיות

של ( ספיןיח, נצרת עילית)והצפונית ( דימונה, באר שבע)ובפריפריה הדרומית ( פתח תקווה
מתלמודי  21%-בחינת הפריסה הגיאוגרפית של תלמודי התורה מעלה כי כיום כ. מדינת ישראל

יסה מציגים את הפר 1' מס םתרשיו 10' לוח מס. התורה הציוניים פועלים באזורים אלו
 :תלמודי התורה שאותרו במסגרת המיפוי 20הגיאוגרפית של 

 
 
 
 
 
 

                                                           
העדר הנתונים יכול לנבוע . לא נמצאו נתונים במערכת החינוך (מהמוסדות 05.2%-כ) תלמודי תורה 1-בנוגע ל 50

נוך או טעות טכנית פעילות בלא רישיון של משרד החי, וביניהן פעילות במסגרת מוסד חינוכי אחר, ממספר סיבות
 .כזו או אחרת

51
, אפשר וסיבה נוספת לכך היא הקושי המתודולוגי באיתור תלמודי תורה הפועלים כמסלול בתוך בית ספר רגיל 

 .כך שבמציאות כמות המסלולים הללו היא גדולה יותר ממה שנמצא במחקר



 01|  השנים לאורך הציוניים התורה תלמודי התפתחות: חמישי פרק

 

 0214, מחוז גיאוגרפילפי , תלמודי תורה ציוניים בחינוך היסודי: 31' לוח מס

 

 אחוז כמות מחוז
 15% 55 יהודה ושומרון

 51% 00 דרום
 02% 2 מרכז
 01% 1 צפון

 00% 0 ירושלים
 2% 5 תל אביב
 1% 1 חיפה
 011% 20 כ"סה

 

 

 0214, לפי אזור גיאוגרפי, תלמודי תורה ציוניים בחינוך היסודי: 3' תרשים מס

 

 
 

כי מוקד הפעילות המרכזי של תלמודי התורה הוא ביישובי יהודה  לוח ובתרשיםניתן לראות ב
ניכר כי האזור בו תלמודי התורה , מנגד. מתלמודי התורה בארץ 21%-מרון בהם פועלים כווש

, בכל מחוז מרכז, כך(. מחוזות תל אביב ומרכז)דומיננטיים הוא אזור מרכז הארץ הכי פחות 
פעילים , ד מבחינת כמות תלמידים ומספר המוסדות"שהינו המחוז הגדול ביותר במנהל החמ

לעומת כמות תלמודי התורה (. מכלל תלמודי התורה 02%-כ)תלמודי תורה ציוניים  2רק 
מחוזות )מצא כי בפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל נ, הציוניים הנמוכה במרכז הארץ

 .מתלמודי התורה בארץ 11%-פועלים למעלה מ( דרום וצפון



 ('ק גחל)מגמות והישגים , תמונת מצב –דתי -החינוך הממלכתי|  02

 

נראה כי אפשר לעמוד על שתי סיבות מרכזיות שהביאו להתרחבות של תלמודי התורה הציוניים 
של האחת קשורה בפעילותם  :ושומרון לאזורי המרכז והפריפריה מאזורי ירושלים ויהודה

. (5112קיץ ) והשנייה בתוצאות ההתנתקות מגוש קטיף, הגרעינים התורניים בעשור האחרון
רבים מתלמודי התורה הפועלים בערי המרכז ובפריפריה הוקמו על ידי חברי גרעינים , ראשית

לא מעט מתלמודי , ושנית 52(.אילת, באר שבע, רמת גן: למשל)תורניים שהתיישבו במקום 
הוקמו בנקודות בהן התיישבו תושבי , בעיקר ביישובי הדרום, ר האחרוןתורה שהוקמו בעשו
כי חברי שתי קבוצות אלו , נראה אם כן(. אריאל, שומריה, בני נצרים: למשל)גוש קטיף לשעבר 

הם הגורמים המרכזיים להתרחבות  –אנשי הגרעינים התורניים ותושבי גוש קטיף לשעבר  –
 .שלים ויהודה ושומרון ליישובי המרכז והפריפריההגיאוגרפית של תלמודי התורה מירו

 
 

  של המסגרות מעמד משפטיהפיקוח ומגמות בסוג ה. 4

פעלו מרבית תלמודי התורה הציוניים בארץ מחוץ למסגרת הרשמית  פעילותםלאורך רוב שנות 
היוצאים מן הכלל בעניין זה היו תלמודי התורה . מסיבות עקרוניות ופרקטיות כאחד ד"החמשל 

תמונת המצב כיום  53.ד"החמשבאופן עקרוני הונחו להשתלב במסגרת  "ברקאי"שפעלו בשיטת 
כפי , והחינוך הרשמי ד"החמכאשר מרבית תלמודי התורה פעילים במסגרת , היא שונה לחלוטין

 :2-ו 2' שעולה מתרשימים מס
 

 0214, לפי פיקוח, תלמודי תורה ציוניים בחינוך היסודי: 4' תרשים מס

 

                                                           
52
מת תלמודי תורה בערי המרכז על מעורבותם של חברי הגרעינים התורניים בתחום החינוך ועל חלקם בהק 

, סיפורם של אנשי ההתיישבות החברתית: דווקא שם, ובפריפריה הגיאוגרפית ראה בספרו של אלישיב רייכנר
 .5101, הוצאת ידיעות אחרונות

53
 ,תהליכי התבדלות בחברה הציונית דתית בישראל: מחינוך ממלכתי דתי לתלמודי תורה, מטי דומברובסקי 

 .5112, התכנית הבין תחומית ליהדות זמננו, אוניברסיטת בר אילן ,תואר מוסמךעבודה לצורך קבלת 



 05|  השנים לאורך הציוניים התורה תלמודי התפתחות: חמישי פרק

 

 0214, לפי מעמד משפטי, תלמודי תורה ציוניים בחינוך היסודי: 5' ם מסתרשי

 

 
 

 עליהם נמצאו נתוניםל עולה כי כשני שליש מתלמודי התורה הציוניים "לפי התרשימים הנ
ר "נתון זה שונה באופן משמעותי מהתיאור שהופיע בעבודתה של ד 54.ד"החמפועלים במסגרת 

תלמודי התורה , "ברקאי"תורה בשיטת הלמעט תלמודי  ,לפיו 5112מטי דומברובסקי משנת 
תלמודי התורה  תרחבות הפעילות שלה למרות ,עם זאת. ד"החמהציוניים פעלו שלא במסגרת 

מבתי הספר היסודיים  01%-מסגרות תלמוד תורה פועלות כיום בפחות מ, ד"בחמ הציוניים
  .ד"בחמ

נובעת  ד"החמה הציוניים פועלים במסגרת מרבית תלמודי התור, בניגוד לעבר, העובדה כי כיום
-בעיקר מכך שתלמודי התורה החדשים שהוקמו בחרו לפעול במסגרת בתי ספר ממלכתיים

ד ועברו "יש אמנם גם מקרים של תלמודי תורה וותיקים שפעלו מחוץ לפיקוח החמ. דתיים
נובע מכך  עיקר השינוינראה שאך , (בקרית משה" מורשה"כמו )ד "לפעול במסגרת מנהל החמ

לעיתים )או עברו הסבה  כתלמודי תורה דתיים יסודיים הוקמו-שיותר ויותר בתי ספר ממלכתיים
 55.לתלמודי תורה( חלקית

                                                           
54
העדר הנתונים יכול לנבוע . לא נמצאו נתונים במערכת החינוך (מהמוסדות 05.2%-כ) תלמודי תורה 1-בנוגע ל 

טעות טכנית  פעילות בלא רישיון של משרד החינוך או, וביניהן פעילות במסגרת מוסד חינוכי אחר, ממספר סיבות
 .כזו או אחרת

55
חינוך : בנושאהתרבות והספורט , החינוך של ועדת המשנה של 0' פרוטוקול מסבניתן למצוא  חיזוק לטענה זו 

ר "הרב ד, ד"במהלך הישיבה ראש מנהל החמ. 0241545101מתאריך ( עשרה-הכנסת השמונה)דתי ותרבות תורנית 
תלמודי תורה ציוניים הפועלים שלא במסגרת מנהל  02-05מם של מעיד כמסיח לפי תומו על קיו, אברהם ליפשיץ

במיפוי . דים"בתקופה זו התחיל למעשה משרד החינוך להפעיל את המדיניות החדשה אודות התתמ. ד"החמ
, ד"החמהפעילים שלא במסגרת ( לפחות)תלמודי תורה  01נמצאו ( ד"תשע)שערכנו שלוש שנים מאוחר יותר 

בהן פועלת המדיניות החדשה של משרד , ד"תשע-א"שנים תשעך שנראה שלפחות בכ, כמעט כולם וותיקים
 .  דתי-אין עדות למעבר משמעותי של תלמודי תורה ציוניים מהפיקוח החרדי לפיקוח הממלכתי ,החינוך



 ('ק גחל)מגמות והישגים , תמונת מצב –דתי -החינוך הממלכתי|  11

 

משתלב  ד"החמ הפועלים במסגרת תורה הציונייםהזה בכמות תלמודי  משמעותי נראה כי גידול
תורה התלמודי  של תהגיאוגרפי ריסההפ היטב במגמה שתוארה בסעיף הקודם של התרחבות

שתי המגמות הללו משקפות תנועה של תלמודי התורה הציוניים מן : לאזורי המרכז והפריפריה
      .   דתית אל המרכז-השוליים של החברה הציונית

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10|  הציוניים התורה תלמודי של מרכזיים מאפיינים: שישי פרק

 

תורה המאפיינים מרכזיים של תלמודי : ישיפרק ש

 הציוניים
 
 

  לימודהשיטות תגבור לימודי קודש ו. 1

המאפיינים המרכזיים של תלמודי התורה הציוניים הוא הדגשת המקום של לימודי הקודש  אחד
 -כפי שבא לידי ביטוי כבר בשם שבחרו לעצמם מוסדות אלו , בסדר היום ובאווירה החינוכית

 56".אומר לתלמיד שהוא בא למקום של תלמוד תורה" תלמוד תורה"המונח " –' תלמוד תורה'
שונים מתלמוד תורה , כמו גם היקף שעות לימודי החול, ודי הקודשהיקף שעות לימ, בפועל

 .אך מפאת מחסור בנתונים זמינים לא ניתן להציג מגמות כמותיות בעניין, אחד למשנהו
אלא גם , תלמודי התורה הציוניים מתייחדים לא רק בהדגשת המקום המרכזי של לימודי הקודש

לותם של מוסדות חינוך אלו הם התגבשו סביב בתקופה הראשונה לפעי .ת לימוד התורהובשיט
לכל אחת מהשיטות הללו ". זילברמן"ו" ברקאי", "מורשה: "שלוש שיטות לימוד עיקריות

גישה אחרת ללימודי קודש ועמדה אחרת ביחס לשילוב של לימודי חול , אבות מייסדים אחרים
תייחסות להבדלים נתאר תחילה את העקרונות של כל אחת מהשיטות תוך ה. בתלמוד התורה
 .ולאחר מכן נתאר את תמונת המצב בשטח בעולמם של תלמודי התורה הציוניים, ולדמיון בניהן

בקרית משה " מורשה"מבוססת על המודל החינוכי שהתפתח בתלמוד תורה " מורשה"שיטת 
בבסיס . בירושלים שהוקם על ידי תלמידי הרב צבי יהודה הכהן קוק בסוף שנות השבעים

להלחם 'ולא להכשירו ' טוב וישר'מד הרעיון כי מטרת החינוך היא לעשות את האדם השיטה עו
, בפועל. ועל כן על לימוד התורה לעמוד במרכז הווייתו של בית הספר 57',במלחמות החיים

כאשר , המשמעות היא הקדשה של שעות לימוד רבות ללימודי קודש ומיעוט בלימודי חול
בשונה משתי השיטות האחרות שיוצגו . לימודי אנגליתבחלק מהמוסדות אין לומדים כלל 

אלא מודגש יותר הפן , אין בשיטה זו דגש על שינון ובקיאות בלימוד מקצועות הקודש, להלן
דבר , יש בשיטה זו דגש רב על הקשר לארץ ישראל ולמדינת ישראל, בנוסף. החוויתי בלימוד

נה והפועלים להקמתה ובעצרות בהדגשת סמלי המדי, שמתבטא בטיולים רבים ברחבי הארץ
 .גדולות ביום העצמאות

היא שיטה שפותחה על ידי הרב דן בארי ויושמה לראשונה בתלמוד תורה " ברקאי"שיטת 
התכנית בנויה על השקפת עולם כוללנית המאחדת . בקרית ארבע בסוף שנות השבעים" חברון"

בשונה משתי השיטות . לימוד עמוק של התורה יחד עם השכלה נרחבת בלימודים כלליים
דבר המתבטא בכך שהיא מציעה תכניות , יש בשיטה זו חיוב עקרוני ללימודי חול, האחרות

וכן מכוונת להנחלת ערכים וידע כללי תוך כדי לימוד  ,לימוד מפורטות לחלק גדול מהמקצועות
זה  בתחום. היישום של התכנית בשטח התייחד בעיקר לתחום לימודי הקודש, עם זאת. התורה

בן (: "'ה משנה כא"פ)על פי ההנחיה במשנה במסכת אבות  ,התכנית מבוססת על שיטת השינון
ל מפראג "ועל פי הוראתם של המהר, "בן חמש עשרה לתלמוד... בן עשר למשנה, חמש למקרא

                                                           
 .א"תשע 'באדר א' כו ,משרד החינוך, ד"מנהל החמ, מפגש ראשי תלמודי תורה פרוטוקול, הרב גלעד ברלין 56
57
אגרת 'שזכתה לכינוי , ('חלק א ה"אגרות הראי)של הרב אברהם יצחק הכהן קוק  'מאגרת קעהביטויים לקוחים  

 . 'החינוך
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כאשר לימוד המקרא נעשה , החתירה בלימוד היא ללימוד פשט ולבקיאות. א מווילנא"והגר
 .וד המשנה והתלמוד בנעימה המסורתיתבניגון טעמים ולימ

היא שיטה ללימוד מקצועות הקודש שפותחה בשנות השמונים על ידי הרב " זילברמן"שיטת 
בהמשך התפשטה . יצחק שלמה זילברמן ויושמה בתחילה בתלמוד תורה חרדי בירושלים

. ונייםויובאה מאוחר יותר גם לתלמודי תורה צי נוספים השיטה בקרב תלמודי תורה חרדיים
לימודי הקודש בשיטה זו מבוססים על הנחיית המשנה באבות ועל , "ברקאי"בדומה לשיטת 

וכן מושם דגש רב על שינון ובקיאות בכל חלקי , א מווילנא"ל מפראג והגר"הוראתם של המהר
, תוך חזרות רבות ביותר ,(אשכנזיים)השינון נעשה על ידי קריאת המקרא בניגון טעמים . התורה
במעבר של השיטה מתלמודי , עם זאת. המשנה והגמרא נקראות בנעימה המקובלת להםואילו 

, כמו כן. דתיים האחרונים הגבירו בה את המימד החוויתי-התורה החרדיים למוסדות הציוניים
כך , בשל העובדה שמקור השיטה הוא בעולם החרדי אין היא מתייחסת כלל ללימודי החול

השיטה מתייחדת גם בכך . אותה לחיקו נוהג אחרת בתחום זהשכל תלמוד תורה ציוני שאימץ 
עקרון , באב' למעט ט, כולל שבתות וחגים, שהלימודים בה מתקיימים בכל ימות השנה

 58.שמיושם באופן חלקי בלבד בחלק מתלמודי התורה הציוניים הפועלים בשיטה זו
. יננה חד משמעיתתמונת המצב בשטח בכל הנוגע לשיטות לימוד הקודש בתלמודי התורה א

תורה התלמודי מ 11-בבמיפוי כמותני שערכנו מצאנו אינדיקציה ביחס לשיטות הלימוד 
ניתן להניח (. מהמוסדות 01%)ונמצא כי השיטה הרווחת ביותר היא שיטת זילברמן , שאותרו

שחרף העובדה שהבדיקה הכמותנית שערכנו מתבססת רק על נתוני כמחצית מתלמודי התורה 
הרי שהיא עשויה ללמד על הדומיננטיות לה זוכה כיום שיטת זילברמן בקרב כלל  ,הציוניים

 .תלמודי התורה הציוניים
רבים מתלמודי , מחד. בחינה איכותנית של המצב בשטח מעלה תמונה מורכבת יותר, עם זאת
" מורשה: "פועלים לפי אחת משלושת השיטות הקלאסיות, ובמיוחד הוותיקים שבהם, התורה

בקרני  ,"מורשה"בבית שמש פועלים בשיטת " מורשה"בעלי ו" הדר יוסף", שהבקרית מ
בית אל ובית שאן , וברמת גן 59,"ברקאי"ספין פועלים תלמודי תורה בשיטת ינתניה וח, שומרון

בקרב תלמודי התורה החדשים , אידךמ". זילברמן"בשיטת  הפועלים ישנם תלמודי תורה
ינם מחזיקים באופן קונסיסטנטי באף אחת מן מתפתחת תופעה במסגרתה מוסדות אלו א

השיטות ופועלים למעשה במתכונת המשלבת עקרונות של השיטות הקלאסיות עם רעיונות 
גם בקרב תלמודי התורה שאימצו את אחת מהשיטות הקלאסיות באופן , יתרה מכך. מקומיים
הלימוד באופן  מתקיימת לא אחת מדיניות של אימוץ סלקטיבי של העקרונות ודרכי ,עקרוני

 .המתאים לרצונותיהם וצרכיהם של צוות בית הספר והורי התלמידים
 
 
 
 
 

 

                                                           
58
לאומי -במגזר הדתי: בעקבות החרדים, יוניים ראה כתבתה של תמר רותםעל החופשות בתלמודי התורה הצ 

  .55.12.5105, הארץ, מוותרים על החופש הגדול
59
שאימצו באופן חלקי , "תלמודי תורה"אשר אינם מוגדרים כ, דתיים-בנוסף לכך ישנם מספר בתי ספר ממלכתיים 

 .  במוסדות אלו זה אינו עוסק חקרמ. "ברקאי"עקרונות ודרכי לימוד של שיטת 
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 אקונומי של התלמידים ורמת האינטגרציה-הפרופיל הסוציו. 0

הראנו כי החינוך  ד היסודי"בחמ וקליטת אוכלוסיות חלשות הפרדה מגדרית: השני פרקב
דים הרגילים "שכבות חלשות ביחס לממהנפרד מכניס בשעריו הרבה פחות תלמידים מ' תורני'ה

 היבטיםחשוב לבחון , לאור זאת. ה יותרהמעורבים ושרמת האינטגרציה שמתקיימת בו נמוכ
 . 'תורני'אף הם לזרם החינוך ה המשתייכים, בתלמודי התורה הציוניים אלו

רמת אקונומי ו-מקור הנתונים לבחינה זו זהה למקור הנתונים ששימש לבחינת הפרופיל הסוציו
אנו נדרשים להתמודד במקרה זה , עם זאת. המתודולוגיהוכך גם , ד"החמהאינטגרציה בכלל 

, מסיבות מתודולוגיות שונות הקשורות בתהליך המיפוי, ראשית: עם מספר קשיים מתודולוגיים
כמות המוסדות , ב"בנתוני משרד החינוך ובשיעור תלמודי התורה הניגשים לבחינות המיצ

-כ, שנית 60.(מכלל תלמודי התורה 01%-כ)מוסדות בלבד  12ק זה עומד על אותם בדקנו בפר
, מתלמודי התורה הציוניים אינם פועלים כמוסד נפרד אלא במסגרת בית ספר אחר 21%

והנתונים שלפנינו לא מאפשרים להפריד בין התלמידים הלומדים במסגרת תלמוד התורה לבין 
נפרד יוחד בתלמודי תורה הפועלים כמסלול קושי זה משמעותי במ. יתר התלמידים במוסד

. במסגרת בית ספר שחלק מכיתות הבנים שלו מוגדרות כתלמוד תורה והיתר כיתות רגילות
לאור העובדה כי תלמודי התורה הם תופעה מתפתחת ודינאמית ופעמים רבות הם , שלישית

נבחנים בבחינות אקונומי של ה-נתוני הרקע הסוציו, דים קיימים"מתחילים את פעילותם בממ
של ( המלאה או החלקית)עשויים לבטא לעיתים את המצב קודם ההסבה ' ב בכיתות ה"המיצ

 . בית הספר לתלמוד תורה ציוני
 15' לוח מס .וכן נזהרנו בפרשנות הנתונים לאור קשיים אלו ביצענו מספר פילוחים לנתונים

בינוני וגבוה בתלמודי , נמוךומציג את ממוצע התלמידים מרקע  ,את הפילוחים שבוצעו סכםמ
  61.אקונומית הממוצע במוסדות חינוך אלו-התורה הציוניים וכן את מדד ההטרוגניות הסוציו

לאחר מכן  .לצרכי השוואה, שהוצגו לעיל, המעורב והנפרד ד"החמנתוני מוצגים  לוחבראש ה
 :מוצגים נתוני תלמודי התורה הציוניים לפי שני פילוחים

 בית ספר "המודל השכיח לתלמודי תורה הינו מודל , כפי שראינו :מודל תלמוד תורה
המודל השני . במסגרתו תלמוד התורה פועל כמוסד נפרד לבנים בלבד, "תלמודי תורה

במסגרתו תלמוד התורה פועל בכיתות בנים במוסד , "כיתות תלמוד תורה"בשכיחותו הוא 
ולכן , את בתי הספר לפי כיתותלא ניתן לפלח , מפאת זמינות הנתונים שברשותנו. מעורב

כוללים גם את , הנתונים על המוסדות בהם פועלת מסגרת של תלמוד תורה בכיתות הבנים
, מוצגים בלוח הן נתוני תלמודי התורה הפועלים במוסד נפרד, לפיכך. נתוני כיתות הבנות

ות כית"ו" בית ספר תלמוד תורה)" תלמודי התורהכלל והן נתוני , יותר מדויקיםשהם 
אך מקיפים כמות גדולה יותר של  ,הכוללים גם את נתוני כיתות הבנות, "(תלמוד תורה

 .      מוסדות

                                                           
, מוסדות שאין עליהם נתונים במשרד החינוך 1(: מתלמודי התורה 21%-כ)מוסדות  55כ הושמטו מהניתוח "סה 60
נתוני )מוסדות בהם פועל תלמוד תורה כמסלול נפרד בשכבה רגילה  1, ב"מוסדות שלא נבחנו במבחני המיצ 0

 2, (ידי תלמודי התורה לשאר התלמידים בשכבההמשרד מוצגים ברמת השכבה ולא מאפשרים להבחין בין תלמ
והנחנו כי ', ב מתייחסים לתלמידי כיתות ה"נתוני המיצ)מוסדות שעברו הסבה לתלמוד תורה בתקופה האחרונה 

ומוסד נוסף שעבר מיישוב ליישוב לאחרונה והיה קושי לאתר את ( הם אינם משקפים את המצב לאחר ההסבה
 .   ב שלו"נתוני המיצ

להרחבה על . אקונומית הוא מדד לבחינת רמת האינטגרציה החברתית בבית הספר-הטרוגניות הסוציומדד ה 61
 (.2סעיף ) ד היסודי"בחמ וקליטת אוכלוסיות חלשות הפרדה מגדרית: פרק השניהמדד ראה ההסבר ב
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 מרבית תלמודי התורה הציוניים פועלים כיום במסגרת מנהל , כפי שראינו :סוג פיקוח
, רובם וותיקים, אך בצד זה ישנה קבוצה משמעותית של תלמודי תורה, ד"החמ

פילוח זה חשוב כי הוא מאפשר לבחון האם ובאיזו מידה סוג . יהמשתייכים לפיקוח החרד
אקונומי של תלמודי התורה ועל רמת האינטגרציה -הפיקוח משפיע על הפרופיל הסוציו

 .המתקיימת בהם
 

 סוגד לפי "אקונומית של תלמידים בבתי ספר יסודיים בחמ-התפלגות סוציו: 30' לוח מס

פ נתוני "ע, ה ציוניים לפי פיקוח ולפי מודלובתלמודי תור( מצומצם)הפרדה מגדרית 

 ג"תשע-ב"ב לשנים תשע"בבחינות המיצ' הנבחנים בכיתות ה

 

 קבוצת בתי ספר
כמות 
בתי 
 ספר

ממוצע 
תלמידים 
 מרקע נמוך

ממוצע 
תלמידים 
 מרקע בינוני

ממוצע 
תלמידים 
 מרקע גבוה

ממוצע מדד 
הטרוגניות 
 סוציו אקונומית

 היסודי ד"החמ
 1.52 52% 22% 51% 001 ביםבתי ספר מעור

 1.01 12% 22% 02% 020 בתי ספר נפרדים
 תלמודי תורה ציוניים בפיקוח חרדי

 1.01 21% 21% 0% 00 ת"בתי ספר ת
 1.01 21% 21% 0% 01  ת"תבתי ספר וכיתות 

 ד"החמתלמודי תורה ציוניים בפיקוח 
 1.00 12% 25% 1% 05 ת"בתי ספר ת
 1.02 10% 22% 01% 50  ת"וכיתות תבתי ספר 

 תלמודי תורה ציוניים: כ"סה
 1.01 21% 21% 0% 51  ת"תבתי ספר 

 1.01 11% 22% 5% 12  ת"תבתי ספר וכיתות 
  

מרקע נמוך בתלמודי התורה  הממוצע בלוח מלמדים כי שיעור התלמידים המוצגים הנתונים
תמונה זו . ד"הנפרד בחמד והן ביחס לחינוך "הן ביחס לחינוך המעורב בחמ נמוךהציוניים 

 הממוצע המלמדים על כך ששיעור התלמידים, מתקבלת ברמות שונות מכל הפילוחים שנעשו
, מבחינת רמת האינטגרציה, כמו כן .01%-0%מרקע נמוך במוסדות חינוך אלו עומד על 

הנתונים מראים כי הסיכוי שבמפגש אקראי בתלמוד תורה ציוני ייפגש תלמיד מרקע בינוני או 
הגורמים לפערים . בלבד 041-0401בוה עם תלמיד מרקע נמוך הוא נמוך במיוחד ועומד על ג

וקליטת אוכלוסיות  הפרדה מגדרית: פרק השניאלו דומים ככל הנראה לגורמים שצויינו ב
בנוגע להבדלים בקליטת אוכלוסיות חלשות בין החינוך  (0סעיף ) ד היסודי"בחמ חלשות

 . ד"המעורב והנפרד בחמ
ד "ח גם מלמד על כך שישנו ככל הנראה הבדל בין תלמודי התורה הציוניים בפיקוח החמהלו

שיעור התלמידים מרקע נמוך ורמת : לתלמודי התורה הציוניים בפיקוח החרדי בסוגיה זו
   .  ד"בתלמודי התורה הציוניים שאינם בפיקוח מנהל החמ יותר האינטגרציה נמוכים
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 גודל המוסדות והכיתות. 3

בדיקה  .מודי תורה רבים מתפארים לא אחת בכך שהם מקפידים על לימוד בכיתות קטנותתל
 12%-כ) "כיתות תלמוד תורה"ו "בית ספר תלמוד תורה"תלמודי תורה מדגם  21שערכנו על 

תרשים  62.ד"החמבהשוואה לכלל מוסדות  לכל הפחות, מלמדת כי הדבר נכון (מתלמודי התורה
וכן את , לפי סוג פיקוח, בתלמודי תורה ציוניים' ידים בכיתות אאת ממוצע התלמ מציג 0' מס

הבחירה להתמקד בתלמידי כיתות . החרדיהחינוך ו ד"החמבכלל ' ממוצע התלמידים בכיתות א
במיוחד כאשר חלק מתלמודי , בלבד נעשתה על מנת להתמקד במגמות העכשוויות ביותר' א
ולכן נתוני הכיתות , דתיים קיימים-יםתורה הוקמו כמסגרות צומחות בבתי ספר ממלכתיה

 .  תלמוד תורהההגבוהות משקפים לעיתים את מצבו של בית הספר לפני כניסת 
 

ובכלל  תלמודי תורה ציוניים בחינוך היסודיב' ממוצע תלמידים בכיתות א: 6' תרשים מס

 0214, פיקוחלפי , החינוך היסודי

 

 
 

 בתלמודי התורה בפיקוח החרדי' בכיתות אממוצע התלמידים , כפי שניתן לראות בתרשים
' נמוכים מממוצע התלמידים בכיתות א ,(55.1)דתי -וביתר שאת בפיקוח הממלכתי ,(52.0)

, תלמידים בכיתה 5.5-ו 1.2והפער בניהם עומד על , (52.5)דתי -בכלל הפיקוח הממלכתי
ביחס  ךנמו דתי אף-תורה בפיקוח הממלכתיהממוצע התלמידים בכיתה בתלמודי  .בהתאמה

לפי מודל  ד"בחמתורה הניתוח תלמודי (. 51.2)לממוצע התלמידים בכלל הפיקוח החרדי 
ניתן למצוא בעיקר בקרב תלמודי  ד"החממלמד כי כיתות קטנות ביחס לכלל , תורההתלמוד 

                                                           
 1, נוךמוסדות שאין עליהם נתונים במשרד החי 1(: מתלמודי התורה 52%-כ)מוסדות  01מהניתוח הושמטו  62

נתוני המשרד לא מאפשרים להבחין אילו כיתות )מוסדות בהם פועל תלמוד תורה כמסלול נפרד בשכבה רגילה 
 .   מוסדות נוספים שהושמטו מסיבות מתודולוגיות שונות 1-ו( משתייכות לתלמוד תורה ואילו לא



 ('ק גחל)מגמות והישגים , תמונת מצב –דתי -החינוך הממלכתי|  10

 

 "בתי ספר תלמוד תורה"ופחות ב, ("כיתות תלמוד תורה")תורה הפועלים במוסדות מעורבים 
 (  בהתאמה', תלמידים בממוצע בכיתות א 52.1-ו 05.2)

 ובתי הספר "בתי ספר תלמוד תורה"השוואה של גודל המוסדות מעלה כי , בהמשך לכך
 ביחסקטנים  ,"(כיתות תלמוד תורה"מודל ) בהם כיתות הבנים פועלות כתלמוד תורה מעורבים

 .1' נתונים אלו מוצגים בתרשים מס. ד"בחמבתי הספר ל
 

 תלמודי תורה ציוניים בחינוך היסודיממוצעת ב' ו-'ות תלמידי כיתות אכמ: 7' תרשים מס

 0214, פיקוחלפי , ובכלל החינוך היסודי

 

 
   

, ד"בחמהנתונים בתרשים מלמדים כי תלמודי התורה והמוסדות בהם פועלים תלמודי תורה 
למודי הפער בין ת. ד"בחממוסדות היסודיים בהשוואה לקטנים , וביתר שאת בחינוך החרדי

-כ) תלמידים 21כמעט  הוא גבוה ועומד על ד"בחמלכלל בתי הספר היסודיים  ד"בחמתורה ה
אף  ד"בחמתורה בפיקוח החרדי לכלל בתי הספר היסודיים ההפער בין תלמודי  ואילו, (01%
המוסדות בפיקוח  כללמ אף קטניםהאחרונים  (.12%-כ)תלמידים  012ועומד על  מכךגבוה 

בשונה ממה שראינו בנוגע לכמות התלמידים (. 01%-כ, תלמידים 10פער של )החרדי 
לבין  ד"בחמ "בתי ספר תלמוד תורה"בנקודה זו אין כמעט הבדל בין ', הממוצעת בכיתות א

 תלמידים 551-ו 510)בהם כיתות הבנים פועלות כתלמוד תורה  ד"בחמ מעורבים בתי ספר
       (.בהתאמה, בממוצע במוסד

דתיים בגודל המוסדות -י התורה הציוניים לכלל המוסדות הממלכתייםהפערים בין תלמוד
כגון וותק המוסדות וגודל האוכלוסייה  - גורמים מקרייםשילוב של והכיתות עשויים לנבוע מ

 ליתאהמקסימ או התלמידים4ו בנוגע לכמות הכיתות מדיניות ושל החלטות - הדתית המקומית
אינם נובעים רק מגורמים  פערים אלובהנחה כי  .דיםקבלת תלמיל ם בנוגעולקריטריוני בשכבה
מבטאים חוסר  הרי שהם ,י תשלומי הורים"ובמידה שהם אינם מכוסים במלואם ע, מקריים

שכן התשומות להם , יםדתי-יםמוסדות הממלכתיל תורההשוויון בהקצאת משאבים בין תלמודי 
   .      ד"מחה תלמידי כללזוכים  מהתשומות להם ותגבוה הציוניים זוכים תלמידי תלמודי התורה


