מהפכה במפת החינוך האקדמי
הדתי :ארבע מכללות יתאחדו
למוסד גדול
על המהלך הופקד חבר

שרמז כי

הכנסת לשעבר זבולון אורלב,

המוסד החדש ייקרא על שמו של זבולון המר
אביטן

שירית

לטענת

כהן

לך
תוכנית
לה גבוהה
לחינוך

המועצה
לאיחוד

ולהעברתן

אורלב,

כולו צפוי

המה 

לארוך כחצי

להשכ 

שנה ,ואז

תעבור

המכללה

המכללות

המאוחדת

לאחריות

הוות"ת.

לוועדה

אז היא תיהנה מתקציבים ומ 

לתכנון ותקצוב )ות"ת( מגיעה

תנאים משופרים ,וכן יורחב
סגל ההוראה" .מדובר באיחוד

בחודשים אלו לשלבי הביצוע
האחרונים
נגדויות

יל

שלה .חרף ההת 
לתוכנית

שנשמעו

מסובך

המכללות

בתחילת הדרך ,פועלות כעת
ארבע מכללות להתאחד ולה 
פוך

אורלב

הם יודעים שיש כאן יתרון
לגודל .כעת יוכלו המכללות

צילום:ראובן קסטרו

למכללה הדתית הגדולה

על

הופקד חבר

השונים

להביא

פרופסורים ללמד ולפתוח חוגים חדשים" ,אמר

הכנסת

אורלב .הוא אף ציין כמה רעיונות שנידונו לחוגים

לשעבר זבולון אורלב ,שבריאיון ל׳מקור ראשון׳

תקשורת ,מחול

הביע

המהלך

מעוניינים בו כי

בקמפוסים

ביותר ,שבה ילמדו למעלה מ 3,000סטודנטים.
המורכב

ביותר ,אבל

נשיאי

אופטימיות לגבי הצלחת

סגרתה יהפכו
׳תלפיות׳

התוכנית שבמ

מכללות ׳חמדת הדרום׳ ,׳שאנן׳,

ו׳גבעתוושינגטון׳ למכללה אחת ובה

ארבעה קמפוסים .בשבוע שעבר הייתה צפויה
להתקיים פגישה שבה יחתמו הצדדים על מסמך
הבנות ,אולם בשל
מראשי

חילוקי

דעות בין

שניים

המכללות היא נדחתה .על פי גורמים

המעורים בעניין ,החתימה צפויה להתקיים ביום

כאלה" :סייבר
ותנועה,

ותקשוב ,לימודי

אמנויות הבמה .הציבור

שלנו

מעוניין

בתחומים האלו".
פרופ׳ שאול קרקובר ,נשיא

מכללת ׳חמדת

הדרום׳ ,הביע תקווה כי אורלב יצליח
דו ,וכינה את המהלך
כי ישנו יתרון

בתפקי 

"מאתגר" .גם הוא מאמין
העתידי של

לגודלה

המכללה

המאוחדת ,וציין כי "טובים הארבע מן האחת".
ככלל ,מפת

המכללות הדתיות כולה צפויה

ראשון הקרוב.
אורלב ,שמונה למרכז המהלך על ידי המועצה

לעבור שיוניים מקיפים 

׳מכללת אורות׳ בא

לקנה עתידה להתאחד עם

אוניברסיטת אריאל,

להשכלה גבוהה ובהסכמת המכללות המעוניינות

׳המכללה׳ בירושלים עם ׳מכון לב׳ ,׳מכללת אמו 

באיחוד ,אמר אתמול כי חרף העיכוב הלא צפוי

נה׳ עם ׳אפרתה׳ ,ו׳מכללת הרצוג׳ כבר התאחדה

בלוח הזמנים עדיין עתידות המכללות להתאחד.

עם ׳מכללת ליפשיץ׳.

"מדובר בעיכוב בלבד" ,הדגיש אורלב ,והוסיף:

הסייג היחידי שמציג אורלב למהלך האיחוד

"ישבתי עם ראשי המכללות שהיו בבעיה וגיבשנו

הממלכתידתי )חמ"ד( .לדבריו,

הסכמות כלליות".

הוא חוק החינוך
"תנאי היסוד

אורלב הסביר עוד כי מדובר בתוכנית מורכ

להקמת המכללה

המשך החלת חוק החמ"ד על

המאוחדת הוא

המכללות בוות"ת.

בת ,ועל כן ישנם איאלו עיכובים בדרך לביצוע.

התנאי שלנו כבר התקבל על ידי השר נפתלי בנט,

תוכניות לי

ואנו צופים שהמעמד של המכללות הדתיות להכ 

מוד בין ארבעת הקמפוסים השונים ,הקמת עמותה
מנהלת ומינוי נשיא אחד לכל המכללה הגדולה.

שרת מורים יוסדר גם בחקיקה .אחרת כל המהלך

"המיזם כולל בין השאר חלוקה של

הזה לא יצא לפועל".

המהלך ייעשה בשלושה שלבים :ראשית נחתום

לגבי המעבר לוות"ת משוכנע אורלב כי זהו

על מסמך הסכמה של ארבעת הנשיאים להקמת

"התחלתי לעסוק באיחוד לפני

המהלך הנכון:

המכללה המאוחדת .השלב השני הוא האקדמי 

שבועות אחדים ,אחרי

שהתבקשתי על ידי יושב

נחליט איפה תתקיים כל תוכנית לימודים ,והשלב

ראש החמ"ד אברהם

ליפשיץ לדאוג לכך שה 

השלישי הוא מינוי מחדש של בעלי תפקידים .רק
לאחר השלבים הללו נגיע לשלב היישום".

מעבר

לוות"ת יחזק את החמ"ד .כיום

המכללות

האקדמיות לחינוך לא נמצאות ברמה המקובלת

גם לשמה של המכללה יש כבר כיוון ,ואור

בהשכלה הגבוהה מבחינת מעמד המרצים והיקף

לב רומז כי היא צפויה להיקרא על שמו של שר

התוכניות והתקצוב .אין בררה אחרת ,מי שלא

החינוך לשעבר זבולון המר ז"ל.

יעבור לוות"ת יתנוון".

