
תורה׳/ללימודגדולצימאוןהזהבדור"יש
הגבוהההישיבהמנכ"לגנץ,יאיראומר

נפתחהשלנו"הישיבהבתל־אביב.אליהומעלה

תל־מספרעםהיינושניםובמשךשנים,25לפני

מידים

$TS1$תלמידים$TS1$

$DN2$תלמידים$DN2$תיכו־בישיבותמסתובביםהיינומאוד.קטן

ניות,

$TS1$,תיכוניות$TS1$

$DN2$,תיכוניות$DN2$להםומציעיםי"במכיתותתלמידיםפוגשים

מתחיליםהיינומאומצתעבודהואחריאלינו,לבוא

המא־האחרונותבשניםבחורים.15־10עםשנה

זן

$TS1$המאזן$TS1$

$DN2$המאזן$DN2$,אתסוגריםעצמנואתמוצאיםואנחנוהתהפך

נגמרכיבאבתשעהלפניעודלישיבהההרשמה

המקום".לנו

וריכוזייםניהולייםתפקידיםשמילאגנץ,

לעמודמנסההדתי,במגזרציבורייםגופיםבכמה
בישיבהרקלאהניכרתהזו,למגמההגורמיםעל

העניין"בעומקאחיותיה.בקרבגםאלאשבניהולו
"הראשוןאומר.הואתהליכים",שניפהמזההאני
במהלךהדתי־לאומיהציבורשלטבעיתגדילההוא
גבוהותישיבותלהרבהשגורםמההזה,יובלהחצי

התל־שלרצוןהיאהשנייההמגמהלפרוח.והסדר

מידים

$TS1$התלמידים$TS1$

$DN2$התלמידים$DN2$בחברותקודש,מתוךברצינותתורהללמוד

חלמנולאהישיבהאתכשהקמנוהדדית.וערבות

ולשמחתנוומשמעותית,גדולהכזותהיהשהיא

מהזהותחלקאנחנווכיוםומצמיחה,מאירההתורה

בעיר.התורהדגלאתלהריםוזוכיםתל־אביבשל

לביתבבוקרשבתבכליוצאיםשלנותלמידים

בחדריםקידושועושיםהסמוךאיכילובהחולים

מזמי־אנחנובחגיםבכך.שמעונייניםלחולים

נים

$TS1$מזמינים$TS1$

$DN2$מזמינים$DN2$הריקודים,אתאיתנולחוותהשכניםאת
ושמחה.חיוביתהישיבהסביבוהאווירה

עםבדרך,שישהבלבולכלעםהזה,"הדור

צעיריםכשהיינוחווינולאשאנחנואתגרים

ויוצאהלימוד,אלהגמרא,אלחוזריוםשלבסופו

הקו־בערכימלאכשהואולעבודהלצבאכךאחר
דש.

$TS1$.הקודש$TS1$
$DN2$.הקודש$DN2$גםהםהישיבותלעולםבוגריםיותרכשיש

הישי־וכךהזה,לכיווןילדיהםאתמחנכים

בות

$TS1$הישיבות$TS1$

$DN2$הישיבות$DN2$שנה".בכלמתמלאות

חיזקההקורונה
שליחידניבמקרהמדוברלאכאמור,

איגודמנכ"לגוטמן,משהתל־אביב.ישיבת

זההמגמהעלמצביעהגבוהות,הישיבות

עלהאיגוד.תחתשחיס־םהמוסדותבקרב
שפ־התלמידיםמספרשלו,הנתוניםפי

תחו

$TS1$שפתחו$TS1$

$DN2$שפתחו$DN2$בשנתההסדרבישיבותא׳שיעוראת

ממוצעלעומתל־721,2,מגיעתשפ"גהלימודים

שלגידולזהוהאחרונות.השניםבשלוש2,074של

הישי־מאיגודלנושנמסרונתוניםאחוזים.כשישה

בות

$TS1$הישיבות$TS1$

$DN2$הישיבות$DN2$לעומתיותר.אףרחבגידולמציגיםהגבוהות
בישיבותא׳שיעוראתשפתחותלמידיםכ־005

השנהתשע"ט,בשנתשנים,ארבעלפניהגבוהות

בתוךאחוזיםכ־03שלגידולל־037מספרםהגיע
קבו־עלייהנרשמהלשנהמשנהכאשרשנים,חמש

עה

$TS1$קבועה$TS1$

$DN2$קבועה$DN2$.שלכיוםהכוללמספרםגוטמן,פיעלושיטתית

הציונותשלהגבוהיםהתורנייםהמוסדותתלמידי

אלף,כ־02הואגבוהות,וישיבותהסדרהדתית
הסדר.ישיבותתלמידיאלףכ־21מתוכם

נגדכתגובתרוחנית,מהתחזקותנובע"הגידול

סבורהפרוגרסיבית־חילונית",התרבותיתלמתקפה

שנים,יותרלומדיםתלמידיםרואים"אנחנוגוטמן.
החרדיותהישיבותלעומתצבא.אחרייותרחוזרים

התחזקהציוניותהישיבותעולםבקורונה,שנחלשו
לימודשלומחזקתמגבשתחוויההייתהזומאוד.

הישי־סגורה,הייתההמדינהכשכלהקשיים.למרות

בות

$TS1$הישיבות$TS1$

$DN2$הישיבות$DN2$הזמן".כלשעבדהיחידהדברהיו

הישי־עולםהאםהמספריים,לנתוניםמעסהאך

בות

$TS1$הישיבות$TS1$

$DN2$הישיבות$DN2$המשפ־גבולותאתלפרוץהצליחהסרוגות

חות

$TS1$המשפחות$TS1$

$DN2$המשפחות$DN2$למוסדותילדיואתששולחוהקהלהתורניות

שלאלקהלפוניםהםלישיבה.מכינהמעיןשמהווים

הישי־שלהרקעעםמגיעולאגמראבלימודמורגל

בה

$TS1$הישיבה$TS1$

$DN2$הישיבה$DN2$,הישי־לעולםפתחעבורםומהוויםהתיכונית

בות".

$TS1$."הישיבות$TS1$

$DN2$."הישיבות$DN2$

התל־במספרלגידולנוסףגורםמצייןגוטמן

מידים:

$TS1$:התלמידים$TS1$

$DN2$:התלמידים$DN2$תל־"בעבר,הצבא.מולחדשיםסיכומים

מיד

$TS1$תלמיד$TS1$

$DN2$תלמיד$DN2$שהואלתפקידלמיוניםאולגיבושניגששהיה

תשובהכשקיבלמידלהתגייסצריךהיהבו,רצה

התפקיד.אתעבורושומריםהיולאאחרתחיובית.
כךצה"ל,מוללהבנותהגענוהאחרונותבשנים
להתקבלאואותו,ולשמורגיבושלקבלשאפשר
שניםכמהאחריאליוהגיוסאתולדחותלתפקיד

שח־תלמידיםלהרבהמאפשרהזההנוהלבישיבה.

שקו

$TS1$שחשקו$TS1$

$DN2$שחשקו$DN2$כןלפנילהגיעבצבא,יוקרתייםבתפקידים
לישיבהלהגיעיכוליםהםתורה.ללמודלישיבה

שבע־למכינותללכתולאהמסלול,כלעםגבוהה

בר

$TS1$שבעבר$TS1$

$DN2$שבעבר$DN2$אכןמהגידולחלקבחורים.לאותםהכתובתהיו

משמ־גדילהאיןששםהמכינות,חשבוןעלמגיע

עותית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$להפך".ואולי

הצבאבמעמדהיחלשות

ההסדר.ישיבותבקרבמצטיירתדומהתמונה

אומרפינסקי,אוריההסדר,ישיבותאיגודמנכ"ל

ונמשכתשהולכתגידולמגמתשל"המשךזהוכי

המסלולשזהמביניםאנשיםהאחרון.העשורבכל

תורהלימודלשלבשרוצהאדםעבורהאידיאלי

ואיכותית.טובהבצורהמשמעותיצבאיושירות

להביטיכוליםההסדרישיבותשלהמייסדיםדור

מחנ־בהםשצמחובוגריםשלדורותעלבסיפוק

כים,

$TS1$,מחנכים$TS1$

$DN2$,מחנכים$DN2$,בכלוהתיישבות.עשייהאנשידיינים,רבנים

ממשיכיםוהםאלפים,הזהלמסלולנכנסיםשנה

טבעי?באופןתורניים
שמצטר־חדשיםקהליםרואיםבהחלט"אנחנו

פים.

$TS1$.שמצטרפים$TS1$

$DN2$.שמצטרפים$DN2$גבוהותבישיבותרואיםהיינולאלמשל,בעבר

האח־בשניםדתיים.תיכוניםבוגרישהםתלמידים

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$ואחרים,׳בתלם׳המדרשביתכמומוסדותקמו

גידולנרשםהאחרונותבשני?

תלמידישלבמספרםמובהק

ומסלוליהגבוהותהישיבות

ויותרליותרגורםמהההסדר.

השירותאתלדחותדתייםנערים

,ומהתורהלימודלטובתהצבאי

ללאשמגיעיםלתלמידיםקורה

מתאים?תורנירקע

פריד//שילה

עמוד 1



Kiyrt !JJ

ill*' 4acJ

p^^srrj^vJ^aJsi ?.? *-י' ’jPt ?**“1.

פיאף.א".צילום:הברוןטב??טיבה

לישיבותשמגיעיםתלמידיםהחיים.לכלבדרכו

ומש־עליהמדבריםהזו,בבחירהשמחיםההסדר

תפים

$TS1$ומשתפים$TS1$

$DN2$ומשתפים$DN2$מחנךאבאהשכן,ואתהחבראתהאח,את

והכיטובהכיהשיווקוזההזה,המסלוללאורבן

אוהביםבצה"לגםשנעשה.פרסוםמכליותרנכון

עלמדבריםבצבאהגורמיםכלההסדר.בחוריאת
שהבחוריםוהבגרותהאחריותהגבוהה,המוטיבציה

כלמהם.גדולהרצוןשביעותוישאיתם,מביאים

ויותריותראליושמביאחזקמסלולבוניםאלה

תלמידים".

לתת־דזמגזרמעברחומותפריצתגםרואהאתה

להסדר?ששולחיםההוריםשל

להכניסמיוחדמאמץישהאחרונותהשנים"ב־51

קלאסיות,תיכוניותמישיבותמגיעיםשלאאנשים
התי־הישיבותשלהגמראהיקפיאתלמדושלא

כוניות,

$TS1$,התיכוניות$TS1$

$DN2$,התיכוניות$DN2$סגנוןוגםשונהאוכלוסייהמסגנוןשבאים
שנקראותהסדרלישיבותמגיעיםאלהשונה.לימוד
אוכלו־לאותהשמוגדרמסלולהשילובים',׳ישיבות

סייה

$TS1$אוכלוסייה$TS1$

$DN2$אוכלוסייה$DN2$שנ־עושיםושםהתורני,הרקעללאשמגיעה

תיים

$TS1$שנתיים$TS1$

$DN2$שנתיים$DN2$הרבהשםישצבא.ושנתייםבישיבהלימוד

באיםמהיסודות.התחלהבלימוד,וחיזוקליווייותר

גםמהמקריםבחלקבסיסית,לימודרמתעםבחורים

רצוןעםבאיםהםאבלנמוכה,מצוותשמירתרמת
סוגיכלאתישמקום.להםוישולהתחזקללמודטוב

שיותרכמהלציבורלהיפתחהיאוהמגמההקשת,

גדול".

מוסיףמגוון",מאודדברזהההסדר"ישיבות

פזו־המוסדותהגיאוגרפית,מהבחינה"גםפינסקי.

רים

$TS1$פזורים$TS1$

$DN2$פזורים$DN2$מצפה־רמוןועדבצפוןוחיספיןמקריית־שמונה
ההתיישבות,דרךהמדינה,שלהדרומיבקצהואילת

וההשקפותהגווניםמבחינתגםועוד.הפיתוחעיירות

נמצאיםההסדרבישיבותהדתיתבציונותשיש

ישיבהבכלעצמואתלמצואיכולשמיניסטכולם.

יותרשישככלומתחזקהולךוזהשיבחר,סגנוןובכל

תורהללמודלבואאפשרותישבחורבלבלישיבות.

כךאחרמיוחדת,באווירהחברים,בדיבוקבחבורה,
הצבאי,השירותאתיחדולעבורכקבוצהלהתגייס
אתאחדמחזקיםחבריםבחבורה.לישיבהלחזורואז

ומיוחד.חשובדברוזהוחברית,רוחניתמבחינההשני

רוציםצעיריםויותרויותרבהסדר,רקקייםזהכל

מזה".חלקלהיות

לי־עדוד"רהדתיתהציונותוחוקרהסוציולוג

ברמן,

$TS1$,ליברמן$TS1$

$DN2$,ליברמן$DN2$מונהמערבי,גלילהאקדמיתהמכללהמן

ענייןהוא"הראשוןלתופעה.הסבריםארבעה

ישיבות.מגווןשלהתפתחותוהואפנים־מגזרי,

והןמצומצם,ישיבותמספרהיהשנהכעשריםלפני
עציון,הרבסגנוןרוחבאותהיותראופחותהיו
גדול,מאודמגווןישהיוםהמור.הראוהרבמרכז
שמתאימיםקטניםמוסדותבוטיקישיבותגםויש

מתאיםשהתלמידממהיותרלתלמידיםעצמםאת

למצואיכולבחורכלהיוםלישיבה.עצמואת

בכללחושביםבחוריםיותרוכךלו,שמתאיםמוסד

לישיבה".ללכת

קשוריםליברמן,שמונההבאיםההסברים
הצי־ביןבעברששררההעמוקהבזיקהלשינויים

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$החלוםשללדהייתושגרמווהצבא,הדתי

אכזבה"ישהדתי.מהנוערחלקיםבקרבהצבאי

היש־הציבוריותעלהשתלטותשלמהאידאולוגיה

ראלית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$ובקרבבמכינותשהתפתחחזוןהצבא,דרך
נסדקהואומאזהאלפיים,שנותמתחילתמנהיגים

היום,מסדרירדלא"הואליברמן.מאבחןמאוד",

בצי־מלווההואוהיוםזעזועיםחטףבהחלטאבל

ניות

$TS1$בציניות$TS1$

$DN2$בציניות$DN2$.על׳נשתלטעלחושבכשמישהוהיוםרבה
הואהישראלית',הציבוריותאתנובילומשםהצבא

שכ־בצה"להבכירוהדרגהמטכ"לבשולחןנזכר

מעט

$TS1$שכמעט$TS1$

$DN2$שכמעט$DN2$אתשהבליטוובקציניםכיפות,נטוליכולם

הרבגםהדרגות.בשרשרתהתקדמוולאדתיותם

ממשלהראשרוצהלאשהואמאמרכתבסדןאלי

לאכברמחדש.לחשובלנוערגרמואלהכלדתי.

מסלו־ועושיםנטו,צבאשלמסלוללעשותרוצים

לים

$TS1$מסלולים$TS1$

$DN2$מסלולים$DN2$וכדומה".ושירותישיבותשלמשולבים

שעברהשינוייםאלההזהבהקשרנוספת"נקודה

להםלקרואשאפשרגישותאימץהצבאצה"ל.

דתיותבקשותכלפיעמדותוהקשיחפרוגרסיביות,

הרבנותושדרתהדתיתהתקשורתזקן.גידולכמו

לצי־חלחלוזהגדול,סיפורמזהעשוהציונית־דתית

בור

$TS1$לציבור$TS1$

$DN2$לציבור$DN2$קלההלכהעלולהקפידבצבאדתילהיותשקשה
לשרתשכדאיהרעיוןאתהפנימורביםכבחמורה.

דתיים.עודעםבצבא

החברהבכללשקורהתהליךזההאחרון"והדבר

הביוגרפיהשלהיוקרההיחלשותשלהישראלית,

ממשלהראשגםלהיותשאפשרמתבררהצבאית.

מר־פחותכברזהברורה.לאצבאיתביוגרפיהעם

שים

$TS1$מרשים$TS1$

$DN2$מרשים$DN2$שהשירותאוטנקיסטהייתאםבדייט.בחורה

שהיהמימשנה.כךכללאכברזהבקריההיהשלך

לעומתגבוהיותררושםלפעמיםעושהזהבסייבר
נשחק,לגמריזההחילוניבציבורבצנחנים.שירות

להיסדק".מתחילזהדתייםאצלוגם

אימתשלנמות

קרןויו"רבציוןתורהישיבתראשנריה,יצחקהרב
בניחכמיםתלמידילהצמיחשמטרתהלאחד,אחד

ומ־הללוהמגמותאתהואגםמזהההדתית,הציונות

ברך

$TS1$ומברך$TS1$

$DN2$ומברך$DN2$.כלעלגדולהשמחהזובעינייכול"קודםעליהן

"ברוראומר.הואהתורה",לעולםשמצטרףנוסףבחור

עומסהדתי־לאומישהציבורוברורמספרי,גידולשיש

גםזהאתרואיםאנחנוהתורה.עולםאתגםשכמועל

משמח".וזההקרן,שלבפעילותוגםבישיבה

צדדיםעללהצביעמבקשנריההרבזאת,ועם

מספריםעל"כשמדבריםהזה:התהליךשלנוספים

מרשיםנראהזהבפרטים,מדקדקיםולאומגמות

ירי־גיסא,מאידךמספיק.זהשלדידםכאלהויש

דה

$TS1$ירידה$TS1$

$DN2$ירידה$DN2$ישמורכבת.תמונהבפנינומעמידהלפרטים

לישיבותשמגיעיםבחוריםביןאדיריםרמהפערי

אחרות.לישיבותשמגיעיםבחוריםוביןמסוימות

שייקחוישיבותישבעיניכם.קלזהפעריהיואל

שלרוחניתמוצאנקודתמתוךתלמיד,כלכמעט

היופושעיםשכמהישנה,אדם׳לכלהללבית

מהםויצאותורה,לתלמודונתקרבובישראלבהם

קודש,משימתשזוכמובןוכשרים׳.חסידיםצדיקים
חינוכי,תהליךלעשותשישהבנהמחייבתהיאאבל
רמתשלהתאמהמחייבתהיאנעשה.זהתמידולא

ועוד.המדרשבביתנוכחותהדרישה,רמתהלמידה,

ומקבלותמתפשרותשלאישיבותישאחרמצד
ולימודיתרוחניתרמהבעליתלמידיםרקאליהן

גבוהה.

שלושהלומדיםהישיבותבכללאדוגמה."אתן

אפילוישסדרים.שנילאגםובחלקןגמרא,סדרי

מב־למכינה,יותרדומהבהןהיוםשסדרישיבות

חינת

$TS1$מבחינת$TS1$

$DN2$מבחינת$DN2$נעשהזההשיעורים.וריבויהסדריםמיעוט

באיםהצעיריםשהתלמידיםהיכולותהבנתמתוך

תור־תיכוניותמישיבותשהגיעובחוריםישאיתן.

ניות

$TS1$תורניות$TS1$

$DN2$תורניות$DN2$,ההס־בישיבותשלהםההתחלהונקודתמאוד

דר

$TS1$ההסדר$TS1$

$DN2$ההסדר$DN2$בחוריםגםישאבלמאוד.גבוהההיאוהגבוהות

לאכמעטשםרגילה,תיכוניתמישיבהשהגיעו

חזרהכשישלמעט׳סדרים',היוםאיןלבדלמדו

כךפנימייה,איןתיכוניותישיבותבהרבהלמבחן.
אתגרזההגבוההבישיבהבשבתלהישארשאפילו

חמישיביוםכברהביתהבנסיעותזאתורואיםקשה,

בבוקר.
תמידשלאלהאיראלאטוב,מהלדוןבאלא"אני

מזהיםכןאנחנובו.לעסוקהנכוןהדברהיאהכמות

רביםשישוהואעליו,להצביעשישמבורךשינוי

לימו־בתוםגםההסדרבישיבותללמודשנשארים

דיהם.

$TS1$.לימודיהם$TS1$

$DN2$.לימודיהם$DN2$תל־עללשקודשממשיכיםאברכיםבעיקר

מודם

$TS1$תלמודם$TS1$

$DN2$תלמודם$DN2$עולםעתידלדידי,תורה.לגדוליולהתפתח
לאשםאברכים.עליותרמושתתכרגעשלנוהתורה

הואללמודשנשארמיהתחילהבחוראיךמשנה

ורצינות.מחויבותועםמאודגבוההברמה

אתלבססכדילעשותארוכהדרךעודלנו"יש

היע־וישחיוביתתנועהישהציוני.התורהעולם

נות

$TS1$היענות$TS1$

$DN2$היענות$DN2$ואתגרים",פעריםישמנגדאבלרחבה,ציבורית
נריה.הרבמסכם

נריהיצחקהרב

מויאלדודצילום:

ישיבותמספרהיהשנהכעשרים"לפניליברמן:עידוד"ו

עציון,הרבסגנוןרשבאותה?ותראופשתהיווהןמצומצם,

בוסיק•שיבותגםוישגדול,מגוון•שהיוםהשר.הראוהרבמרכז
ממה?ותרלתלמידיםעצמםאתשמתאימיםקטניםמוסדות

שסדלמצואיכולבשרכללישיבה.עצמואתמתאיםשהתלמיד

לו"שמתאים
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