
חדשות
א' בשבט תשע"ד | 2.2.2014א' בשבט תשע"ד | 2.2.2014

11 10

שרה פרדס

עשרות אלפי ילדי תלמודי התו־
רה ברחבי הארץ שצעדו השבוע 
כרגיל ללימודיהם, לא העלו על 
דעתם עד כמה קרובים היו הם 
ומוסדות הלימוד שלהם לקריסה 
מוחלטת שעלולה הייתה להתר־
חש בימים אלו. אלמלא מאמצי על שנעשו מאחורי 
2014 שהחלה השבוע נושאת  הקלעים הייתה שנת 
בכנפיה ביטול מוחלט של כל תקציבי המדינה למו־
סדות חינוך שאינם משלבים לימודי ליבה במערכת 
הלימודים. אם זה היה קורה, הקיצוץ בן עשרת האחו־

זים שנכנס השבוע לתוקף וגורם לכאב ראש לא פשוט 
למנהלים, היה משחק ילדים לעומת מה שתכננו שר 

האוצר לפיד ושר החינוך פירון עבורם. 
על פי חוק ההסדרים שעבר בחודש אוגוסט האח־
רון היו אמורים תלמודי התורה החרדים ובתי הספר 
שמסרבים לחלוטין לקבל את תכנית הליבה שקבע 
להיקנס  הלימודים  תכנית  תוך  אל  החינוך  משרד 
בראשון בינואר בביטול תקציביהם. תלמודי התורה 
שהיו מסכימים ללמד לימודי בסיס (מתמטיקה, אנ־
גלית ועברית) ברמה של מאה אחוזים היו אמורים 
להיות מתוקצבים ב-30%, ובתי ספר שהיו מוכנים 
להוסיף לזה לימודי יסוד (אזרחות, מדעים, מחשבים 
55% תקצוב כל זמן שהיו  ועוד), היו זכאים לעד 

נשארים מחוץ למערכת החינוך הממלכתית. 

הכל יחסי
התכנית הזו שהוכנסה לטיוטת חוק ההסדרים כבר 
בראשית הקיץ, עמדה במוקד ישיבה טעונה בוועדת 
החינוך של הכנסת ב-17 ביולי, ישיבה בה – כך הת־
ברר מאוחר יותר – נטמנו הזרעים לדחיית הגזירה. 
כוכבה של אשת המספרים  גם דרך  זו  בישיבה 
החדשה של הציבור החרדי, רואת החשבון אביגיל 
שקוביצקי. שקובצקי, אשה חרדית למהדרין שעובדת 
עם מוסדות רבים ועם איגוד מנהלי הישיבות, קיבלה 
במהלך הדיון את זכות הדיבור, ובסדרת טיעונים מר־

שימה, כשהיא שולפת נתון אחרי נתון, מספר אחרי 
מספר - היכתה בתדהמה את אנשי המקצוע, הפולי־

טיקאים והיועצים שישבו מסביב לשולחן. 
במילים פשוטות, מה שעשתה שקוביצקי זה לה־
לחלל  שנזרקים  במספרים  הדיוק  חוסר  את  ראות 
האוויר. שקוביצקי הציבה מראה בוהקת מול פניהם 
של אנשי משרד החינוך והאוצר ושל אנשי מפלגות 
'יש עתיד' ו'התנועה', שהצהירו כי הם מבקשים לש־
נות את הציבור החרדי באמצעים כלכליים, והראתה 
להם כי על פי נתוני האמת גם היום מקבלים המוס־
דות תקצוב זעום. משמעות הדברים הייתה, שאנשי 
האוצר והחינוך לא ידעו בסיומו של הדיון לענות 
על שאלה אחת פשוטה: מאיזה בסיס נגזר תקצובם 
של המוסדות החרדיים? וביחס לאיזה תקציב רוצה 

המדינה לתקצב אותם רק ב-30%?

ניצחון המספרים
שקוביצקי נכנסה באותו דיון לאזור מוקשים לוהט. 
אנשי יש עתיד שיכורי הכח, ניצלו את הבמה להשת־
לחות ארסית בחרדים, והח"כים החרדים הגיבו ברי־
טואל הרגיל של זעקה על ה'אנטישמיות', ה'גזירות' 
ו'הפגיעה האנושה' בעולם התורה ובילדי ישראל. 
כשהארסנל הזה מוצה עד תום ביקשה שקוביצקי 
את רשות הדיבור והסיטה את הדיון לחלק המקצועי 
והצליחה במחי טבלאות מסודרות וחישובים מפור־
טים וברורים להפליא להשתיק את מנגחי החרדים. 
"הטיעון המרכזי שלי היה שלמעשה כל בסיס החישוב 
של תקציב הת"תים אינו מדויק בעליל", מספרת רו"ח 
שקוביצקי בשיחה עם 'משפחה'. "חברי הוועדה היו 
בטוחים, שמוסדות הפטור מקבלים כיום 55% מהת־
קציב המלא של המוסדות הממלכתיים, בעוד האמת 
שונה לחלוטין. הבסיס לחישוב אותם 55 אחוזים הוא 
מהתקציב היסודי והראשוני ביותר. בפועל המוס־
דות הממלכתיים מקבלים עוד שורה של תקציבים 
במסגרת הטבות והשלמות נלוות, כך שבסופו של 
דבר מוסדות הפטור מקבלים רק 34% מתקציב מוסד 
ממלכתי. ובמספרים: 629,200 שקלים למוסד פטור 

בהשוואה ל-1,855,200 בחינוך הממלכתי.

האישה שהצילה את החינוך החרדי | אביגיל שקוביצקי, רואת החשבון שעומדת מאחורי דחיית הקיצוץ הדרמטי בתקציבי תלמודי התורה, נחשפת לראשונה

חינוך בכפייה
הבשורה הרעה: קיצוץ בן עשרה אחוזים בתקציבי החינוך החרדי נכנס השבוע לתוקף >> קרן אור: ביטול 
תקציבי תלמודי התורה שאינם מלמדים ליבה נדחה >> רואת החשבון שמאחורי הדחייה ל'משפחה': "למוסדות 

לא תהיה ברירה, שכר הלימוד יעלה ושעות הלימוד יקוצצו"  

"המשכתי להציג עוד ועוד נתונים ומספרים שע־
רכנו במשרד בצורת מצגת, והוכחתי לחברי הוועדה 
שבכל פעם שמדברים על תקצוב למוסדות חרדיים, 
בפועל אנחנו מקבלים הרבה פחות מהנתונים הרש־
מיים. לשמחתי, חברי הוועדה קיבלו את הטיעונים 
שלנו, שהיו פרי עבודה מאומצת של שנים רבות 
המגובים גם בנתוני מחלקת המחקר של הכנסת שנ־
דרשה לנושא. מחלקת המחקר קבעה אגב בעקבות 
הדיון הזה, כי תלמיד במוסד פטור מקבל רק 30.1 
אחוזים מהתקציב של ילד בחינוך הממלכתי. כיום 
גם משרד החינוך מודה שבסיס החישוב לתקצוב 
מוסדות הפטור או החינוך המוכר שאינו רשמי אינו 

מדויק".
לדיון הבא בנושא בוועדת החינוך של הכנסת 
מוסדות  איגוד  בקשת  פי  על  שקוביצקי  הגיעה 
הפחות  בן  הפעוט  בבנה  מלווה  כשהיא  הפטור, 
משבועיים, שנותר מחוץ לאולם הדיונים. "בשל 
קוצר הזמן, לא הספקתי להכין את הנתונים בצורה 
מסודרת ולצלם את החומר לחברי הוועדה", היא 
משחזרת. "רק בנסיעה סיכמתי לעצמי את המספ־
רים והעובדות, ובסייעתא דשמיא גם הפעם חברי 
הכנסת התרשמו לטובה, אחרי שחברי הכנסת הח־
רדיים שדיברו לפניי 'חיממו' את האווירה והכשירו 
את השטח לקליטת הנתונים. אבל, בסופו של דבר 
התוצאה הייתה עגומה מבחינתנו. חברי הכנסת ידעו 
שמדובר בקיצוץ קשה וכואב, אבל זה לא הרתיע 
אותם להצביע בעדו, מתוך הנחה שככל שיהיה קשה 
יותר לתלמודי התורה, הם יבחרו ליישר קו עם 

משרד החינוך ולהוסיף לימודי חול. 
"בסופו של דבר החוק אושר ברוב קולות, אבל 
הצלחנו לגרום להם להחליט שלא להחיל אותו בי־
נתיים בשנה זו מכיוון שהם לא יודעים כיצד לחשב 
את הנתונים, אלא להמתין עד שוועדה מיוחדת 
הנושא  את  לבדוק  כדי  החינוך  במשרד  שתוקם 
בצורה יסודית, תגיש את מסקנותיה. כמו כן הם 
הבטיחו בעל פה שלא יקצצו בתקציב המוסדות ללא 

הודעה מראש".

114 שקלים לילד חרדי
בחודשים הבאים התקיימו בוועדת החינוך דיונים 
נוספים, שגם בהם הופיעה שקוביצקי והציגה את 
נתוניה. "לפני שהתחלתי להופיע בדיונים בכנסת 
קיבלתי ברכה מיוחדת וממרן הגראי"ל שטיינמן 

ומרן הגר"ח קנייבסקי", היא מספרת. 
הופעותיה של שקוביצקי מתקבלות היום בכנסת 
ביראת כבוד. כשהיא מדברת ושוטחת את המספ־

רים, חברי הכנסת מקשיבים – ויותר מהם מקשיבים 
הפקידים והצוותות המקצועיים. הם יודעים כי הם 
אלו שבסופו של דבר יצטרכו להתמודד עם הנתונים 
שאותם היא מציגה, והם מאזינים לה בתשומת לב. 
והתוצאות? "אף על פי שלא הצלחנו למנוע את 
החוק ואת החלת החובה ללימוד מקצועות ליבה, 
יש לנו הצלחות קטנות בדרך", אומרת שקוביצקי. 
"ההצלחות מגיעות בעקבות עבודה שקטה מול הפ־

קידות המקצועית של משרד החינוך. במקרים רבים 
שהצבענו בפניהם על סכומים קטנים מדי שהמו־
סדות קיבלו, הם הודו בטעות ותיקנו אותה. עצם 
העובדה שהם יודעים שמדובר בגוף מקצועי שיש לו 
מה למכור, מסייע לנו לעבוד אתם בצורה עניינית". 
מבחינת  ההסדרים  חוק  של  המשמעות  מה   <
הליבה  לימודי  החלת  כשיישום  עכשיו  הת"תים, 

נדחה?
"החוק קובע שכל מוסד פטור יתוקצב בהתאם 
ללימודי הבסיס - אנגלית, מתמטיקה ושפה. בתל־
מודי התורה לומדים כיום את שני המקצועות האח־

רונים במידה מועטה, בעוד אנגלית כלל לא קיימת 
במערך הלימודים, מה שאומר שבסופו של דבר 
התקציב שלהם יהיה 14.4 אחוז מהתקציב בחינוך 
116 שקלים בלבד  הממלכתי. במספרים זה אומר 
עבור כל תלמיד לחודש, 1,600 שקלים לשנה, זאת 
ויותר לתלמיד בחינוך  בהשוואה ל-7,000 שקלים 

הממלכתי".
המשמעות של הקיצוץ הכואב הזה מבחינת המו־
סדות, תהיה ברורה למדי. "גם כאלו שלא העלו 
כנראה לעשות  ייאלצו  את שכר הלימוד השנה, 
זאת בשנה הבאה. בהקשר הזה, למוסדות בערים 
בפריפריה, שגובים שכר לימוד מההורים בסכום 
ממוצע של 200 שקלים לתלמיד, כפי שנהוג במו־
דיעין עילית למשל, יהיה קשה מאוד לשרוד. מוסד 
שמחזיק כיתות קטנות ייאלץ להגדיל אותן במידה 
משמעותית, ולדעתי כאשר המצוקה תגדל לא יהיה 

מנוס מקיצוץ בשעות הלימוד.
"חשוב גם להדגיש, שלקיצוץ העתידי יש להוסיף 
את הקיצוץ שנכנס לתוקף כבר עתה, באחד בי־
נואר, בשיעור של כעשרה עד עשרים אחוזים, בשל 
ביטול תקציב עבור שעות תמריץ ותקציבי טיפוח 
בחינוך שאינו רשמי. בימים אלו מונחת על שולחן 
בג"ץ עתירה בנושא כנגד משרד החינוך, שהגישו 
דווקא מוסדות חילוניים שנפגעים מהתקנה הזו. אם 
העתירה לא תתקבל, הקיצוץ בהחלט יהיה קשה 
וכואב מאוד. כרגע, המוסדות לא מרגישים אותו 
כל כך, אבל הוא בהחלט יבוא לידי ביטוי בחודשים 

הקרובים".

כך הפכה בוגרת סמינר חרדית לכח המרכזי 
בפעילות נגד הקיצוצים בתקציב

אשת המספרים

שרה פרדס

 את עבודתה הראשונית בנושא האפליה בת־
קציב מוסדות החינוך החרדיים התחילה רואת 
החשבון שקוביצקי לפני מספר שנים, כאשר 
על כס שר החינוך ישב גדעון סער וסגנו היה 

ח"כ מאיר פרוש. 
היה זה כאשר הוגשה עתירה לבג"ץ בעניין 
הליב"ה במוסדות פטור, וסגן השר החרדי ביקש 
את התערבותה המקצועית של שקוביצקי וצוות 
משרדה כדי ללמוד את החומר. "בתחילה הגע־
תי לנושא מתוך סקרנות", היא מספרת, "אבל 
במשך הזמן צברתי שעות רבות במשרד החינוך 
ולמדתי את החומר בצורה יסודית ממש. הרב 
פרוש סייע לי מאוד כאשר סידר לי פגישות 
עבודה עם הדרג המקצועי של המשרד, שבהן 
יכולתי לשמוע, ללמוד ולאחר מכן גם להשמיע 
את הטיעונים שלנו, ואלו התקבלו בהבנה וב־
צורה עניינית בשל ההיכרות המוקדמת. כיום, 
כאשר מבקשים את עזרתי בוועדות הכנסת או 
בישיבות מקצועיות במשרד החינוך אני מגיעה 

מצוידת בנתונים".
כך מצאו את עצמה שקוביצקי בוגרת הסמינר 
הישן בירושלים, שהתחילה את לימודי החש־
בונאות שלה במגמה בסמינר, כשהיא מייצגת 
יסודיים,  ספר  בתי  רבים.  חרדיים  מוסדות 
תלמודי תורה, סמינרים, גני ילדים ומוסדות 
לחינוך מיוחד השתמשו בשירותיה. "למעשה, 

אנחנו נותנים שירות כמעט לכל מוסדות החי־
נוך המוכר שאינו רשמי והמוסדות הפרטיים, 
שזה כולל גם מוסדות חינוך חילוניים פרטיים 
אליטיסטיים ואפילו מוסדות ערביים. אין כמעט 
בארץ משרדי רואי חשבון שמתמחים בנושא 
הזה, ולכן הם באים אלינו ומכבדים מאוד את 
העבודה שאנחנו עושים. באופן מפתיע, המצו־
קה שלהם אינה מועטה מהמוסדות החרדיים, 
בשל האג'נדה של השר פירון להפוך את כל 

מוסדות החינוך בארץ לממלכתיים".
> את מתרשמת שאכן מדובר בתפיסת עולם 
להפוך את החינוך ממלכתי, ולא ברצון ספצי־

פי להציק לחרדים?
"ישנם הבדלים בין הדרגים השונים. לדעתי 
השר פירון מונע לדעתי מתוך השקפת עולם 
שהוא  בטוח  והוא  מאוד,  ומסוימת  בסיסית 
מסייע בכך גם לחרדים. הפקידות המקצועית 
של משרד החינוך לעומת זאת פועלת בצו־
רה עניינית, ולעתים קרובות יש לנו הצלחות 
ִאתה. עם הדרגים הפוליטיים קשה לנו מאוד, 
גם כאשר הם משתכנעים מהחומר המקצועי 
שאנו מציגים בפניהם, גם כשהם יודעים שהם 
מתוך  זאת  עושים  הם  החי.  בבשר  מקצצים 
מגמה לא לתת לנו בררה אלא להפוך להיות 
ממלכתיים, כאשר הם מודעים לעובדה שאף 
על פי שישנם מוסדות שבשל הקיצוצים הללו 
עברו לחינוך הציבורי, עדיין יישאר גרעין גדול 

וקשה שלא ייכנע בשום פנים ואופן".

בלעדי

חברי הכנסת חיממו את האוירה והכשירו את הקרקע לקליטת הנתונים. ח"כ יעקב אשר מימין וח"כ 
ישראל אייכלר בדיון בוועדת החינוך של הכנסת | צילום: 


