
החרדיות הישיבות סוד
פעילותם את עצרו שלא בעולם היחידים הלימוד מוסדות

ומסודר חוקי באופן שגרה על ושמרו הקורונה מגפת כל לאורך



התפלגות האוכלוסיה החרדית בישראל:  היהדות החרדית היא חטיבת
זרמים ביהדות האורתודוקסית 

בין מאפייניה: הקפדה על שמירת מצוות וקיום ההלכה,
לצד תרבות ואורח חיים שמרני.

 לאורך הדורות היוו הישיבות את המרכז הרוחני והקהילתי
של היהודים בכלל והחרדים בפרט. 

 

12%
מכלל האוכלוסיה בישראל 

15%
מהאוכלוסיה היהודית

בישראל

על פי הלמ"ס בסוף
2019 היוו החרדים כ- 

שהם כ- 



בכל סוגי הישיבות ובחלק
מהמכינות והמדרשות,
קיימים שלושה זמנים:

תקופות ה"זמנים" נקבעות לפי החגים, כאשר חג הסוכות וחג הפסח
נחשבים לחגים משפחתיים שבהם התלמידים משוחררים לבתיהם,

לעומת חג השבועות והימים הנוראים שבהם שוהים התלמידים בישיבה. 
 

זמן אלול הוא הקצר מבין שלושת זמני הלימוד שמרכיבים שנת הלימודים
הישיבתי, הוא נמשך מראש חודש אלול ומסתיים במוצאי יום כיפור. 

הוא נחשב לזמן הקדוש ביותר שמשמעותו זמן המוקדש ללימוד
אינטנסיבי ומעמיק ללא הסחות דעת וכמעט ללא יציאות מהישיבה. 

זמן אלול - מראש חודש אלול עד ליום הכיפורים.
זמן חורף - מראש חודש חשוון עד ראש חודש ניסן.

זמן קיץ - מראש חודש אייר עד תשעה באב.

ישיבות בעולם החרדי: 

ישיבה קטנה

כ- 40,000 תלמידים
70 מסגרות פנימייה באופן רשמי 

233 מסגרות אקסטרניות
כ-100 מסגרות פנימייה לא פורמליות

 
גילאי 13-17, מקביל לתיכון בחברה הישראלית

מסגרת לימוד הבנויה על תלת שנתי
 

חלוקה לאוכלוסייה:
70% חסידי-ליטאי

30% ספרדי

ישיבה גדולה (גבוהה)

כ-88,000 תלמידים 
כ-756 ישיבות, כולן מסגרות פנימייה. 

 
חלוקה לאוכלוסייה: 

כ-70% חסידי-ליטאי 
30% ספרדי

 

ישיבות הסדר

ישיבה במסגרת פנימייה הכוללת שירות צבאי
 7,195 תלמידים, 78 ישיבות.

 
 

ישיבות גבוהות - דתי לאומי 

השירות הצבאי הינו התנדבותי
4,644 תלמידים. 81 ישיבות. 

 
 

ישיבות כולל

כ- 94,000 תלמידים. 1,340 ישיבות 
 
 
 



במהלך זמן קיץ ועד הישיבות ניהל בצורה עצמאית
מתווה ישיבות שנקרא "מתווה הקפסולות"

והתבסס על מתווה הפנימיות הארצי. 
בזמן זה היו במתווה תחת ועד הישיבות כ- 100

ישיבות. 

מתווה ישיבות הפנימיה הוכיח עצמו כל עוד נשמרו
מתווה חיי הפנימיה וגם בהינתן מיזוג קפסולות לכדי
מאות תלמידים. שמירה על מתווה קפסולות אפשר

בידוד מהיר של חולים ומניעת הפצה.

בשלב זה נמצאו מספר גורמים עיקריים לעלייה
בתחלואה: 

אי שמירה על הנחיות המתווה, אי הקפדה על
תקופת בידוד (14 יום) ואי ביצוע בדיקות לניטור
תחלואה טרם המיזוג. אי עטית מסכות (בתקופת
הבידוד), יציאה לחתונות ותפקידם של המלמדים
הנמצאים בהיקף מגעים רחב עם מספר ישיבות

והקהילה.

תחילתו של מתווה הישיבות 
ניהול התהליך 

מרכז שליטה ובקרה

PCR ניהול בדיקות

ניהול אירועים
 חריגים

תחקיר 
ולמידה

קטיעת מעגלי הדבקה



האישור העקרוני לפתיחת הישיבות ניתן בהתבסס על ההנחה
שישיבות פועלות בתצורת פנימיות. בהתחשב בנתוני התחלואה
הגבוהים במגזר החרדי באותה עת, הוחלט לאפשר את פתיחת
הישיבות תחת עקרונות המתווה במטרה לצמצם את מעגלי ההדבקה

במגזר.
 

מטרת המתווה: 
חזרה ללימודי תורה תוך שמירה על בריאות התלמידים והקהילה.

 
תהליך הכתיבת דרש מספר גורמים:

 
אלוף במיל' מיקי אדשלטיין שהיווה הקשר עם משרד הבריאות בדבר

ההנחיות והתנהגות הנגיף.
רוני נומה (מנכ"ל החברה) שרתם את מנהיגי המגזר החרדי למתווה

ולעמידה בהנחיות.
הקמת חמ"ל ייעודי לעיסוק בבני הישיבות - יצירת תשתית לניהול

המידע ונהלי עבודה.
ועד הישיבות – פתיחת משל"ט שיהווה מענה זמין לישיבות ויקשר בין

הישיבות למטה החברה בת"א.

 כתיבת מתווה הישיבות



קליטת ישיבות – ניהול מעקב על הישיבות שבמתווה
ואיסוף מידע ופרטים ראשוניים

 
 

הקמת משל"ט הישיבות 
ותפקידיו:

2

1

3

4

איסוף נתונים ושליטה בתמונת מצב התחלואה
בישיבות.

ניהול מערכי הבדיקות והפינויים.

מוקד ידע –לתמיכה בישיבות וקישור לגורמים
המקצועיים הרלוונטים.

ניהול המידע: 



איך זה נראה בשטח: 

התלמידים החוצניקים של ישיבת מיר ברכפלד בבידוד בעין גדי לפני כניסה לישיבה 



תוצאות הפעילות בסיום זמן אלול: 

בשגרה תקופת הלימודים 'זמן אלול' מסתיימת בצאת
יום הכיפורים בסופו יוצאים כלל התלמידים לביתם עד

לחידוש תקופת הלימודים הבאה בא' בחשון.  

על מנת למנוע יציאה של תחלואה מהישיבות לקהילה
הוגדרו מספר תנאים ליציאה לקראת יו"כ:

ישיבות ללא תחלואה ב-13 הימים האחרונים היו
רשאיות להוציא את כלל התלמידים ללא בדיקות. 

ישיבות בהן הייתה תחלואה ב-13 הימים
האחרונים היו מספר אופציות: 

להישאר פתוחות עד להחלמת התלמידים
המאומתים וסיום תקופת הבידוד למבודדים. 
העברת החולים והמבודדים ל'ישיבת המשך'

וסגירת הישיבה. 

ישיבות בהן אחוזי התחלואה גבוהיים (למעלה מ
30% מסך התלמידים) הוגדרו כ'ישיבות קורונה'

ובוצעה  חבירה לפיקוד העורף וגורמי משרד
הביטחון לסיוע בתחום הבינוי, הלוגיסטיקה

האספקה והאבטחה. 



תהליך הפיכת ישיבות ל'ישיבות קורונה' החל לערך כ 3-4 שבועות לפני
סיום תקופת זמן אלול וזאת מאחר ואחוזי התחלואה בישיבות מסויימות

עלה ונדרש היה לתת מענה נוסף מעבר לפינוי למלוניות של פקע"ר.
 

התהליך נעשה בשילוב גורמי פקע"ר ומשהב"ט לאחר דיון פנימי וניתוח
התשתיות והמצב הקיים בישיבות.

 
תנאי הסף לתחילת התהליך מול פקע"ר יהיה למעלה מ 30% מסך

תלמידי הישיבה מאומתים פעילים.
 

ישיבות המשך הן ישיבות שקיבלו תלמידים חולים\מבודדים מישיבות
אחרות שנסגרו בתקופת, בין הזמנים. 

 
ע"י השארת החולים בישיבות המשך וישיבות קורונה נמנעה היציאה

חזרה לקהילה של כ5,500 חולים ותלמידים נוספים שנדרשו לבידוד. 
 

ישיבות 'המשך' וקורונה – זמן אלול



בכל שנה חסידות גור, החסידות הגדולה בארץ, מרכזת בראש השנה עד
ליו"כ את כלל בחורי הישיבות והאברכים מכלל הארץ בבית המדרש

הגדול של החסידות, חצר האדמו"ר בירושלים. 
האדמו"ר, שידוע בשמירה על ההנחיות, דרש כי מתווה התפילות בבית

המדרש יאושר על ידי משרד הבריאות.
 

במסגרת המתווה, כ-2,000 אברכים ותלמידי ישיבות התפללו, אכלו וישנו
בבניין בית המדרש. 

במקום הוקמו שלושה מקוואות, נבנו כמאה מקלחונים ושתי קומות
הוכשרו לשינה. 

המתפללים חולקו לקפסולות קשיחות וסומן להם בדיוק מאיזו כניסה
בבית המדרש הם רשאים להיכנס ולצאת והיכן הם יכולים לשבת. 

תלמידי הישיבות והאברכים שנכחו במקום לא יצאו מהישיבות שלהם
לפחות ב-3 השבועות שקדמו לראש השנה, והם עברו בדיקות קורונה

קודם הגעתם כדי לשלול כניסת חולים לבית המדרש. 
בנוסף, לא התאפשרה הגעתם של כלל הבחורים ממוסד ישיבתי

שהתגלה בבדיקות המקדימות תלמיד שחלה בנגיף.  מלבד קבוצה זו,
כאלף מתפללים נוספים שהו במתחם ישן יותר של הבניין. 

 
למרות כל זאת בפועל הייתה הדבקה נרחבת במקום, נמצאו

בבדיקות שנערכו בקרב בני הישיבות כ 250 בחורים מאומתים. 

תפילות ראש השנה ויו"כ בחצר חסידות גור



לקחים מרכזיים סוף זמן אלול 

יש לפעול ליכולת בדיקה
ותשובות מהירים יותר –
אנחנו בשלבי הכנסה של
ערכות בדיקה מהירות

ובתקווה להגיע לזמן חורף
עם יכולת איגום בדיקות. 

עמידה במתווה הינה
מאתגרת:

עבור התלמידים - 45 יום
מחוץ לבית.

עבור צוות הישיבה -
מניעת כניסה של

מבקרים חולים.

\

ישיבות שעמדו בתנאי המתווה
בצורה מקצועית ומלאה
הצליחו למנוע תחלואה

.בישיבה



W




