
  שני חומש – באקדמיה חרדים לשילוב הצעה
  

 של הרגילים יםבמסלול מוצלחת להשתלבות ,ונשים גברים, החרדים ניתוב הוא המוצעת התוכנית של עיקרה
 במהלך ן/חייהם אורח על בשמירה מוגבר סיוע תוך, התארים בכל והאוניברסיטאות המכללות
 וצפוף רחב ואקדמי רוחני/חברתי, כלכלי סיוע, האקדמיים הלימודים לקראת יותר טובה הכנה ,הלימודים

 .הלימודים תום עם עבודה במציאת וסיוע הלימודים במהלך
   

  :התכנית עיקרי
 

של הסטודנטים אך לא של  , בהפרדה מגדרית ומגזריתייעודיות לחרדים/ות הפעלת מכינות .1
 הסגל.

 
וייאבקו  בקליטתם/ן שיסיעו במכללות ובאוניברסיטאות הקמת מרכזי תמיכה בחרדים/ות .2

  בנשירה.
 

  .הלומדים לחרדים/ות הגדלת הסיוע הכלכלי, אקדמי, חברתי/רוחני .3
 

 .תוך חמש שנים התכניות האקדמיות המופרדות גירת כלס .4
 

 
  :התכנית פירוט

 
של הסטודנטים, אך ללא הפרדה  , לרבות בהפרדה מגדריתחיזוק המכינות הייעודיות לחרדים .1

הסגל, תוך דגש על אנגלית, מתמטיקה ומדעים. הפרדה מגדרית בשלב המכינה  מגדרית של
לנשים ברמה התיכונית במגזר החרדי, וכן כשלב ראשוני וזמני מוצדקת בשל פערי הידע בין גברים 

שיאפשר לתלמידים להתרגל לאופי הלימודים האקדמיים. בתאום עם משרד החינוך יש להבטיח 
שמכינות אלו יביאו את התלמידים לרמה מקבילה לבגרות במקצועות הליבה. יש למסד הכרה 

ת"ת יכולה לעודד זאת על ידי תמריץ כלכלי. הדדית של מוסדות ההשכלה גבוהה במכינות אלו והו
במכינות ניתן לשלב גם קורסים של האוניברסיטה הפתוחה (או"פ) שיאפשרו לתלמידים להתנסות 

בקורסים אקדמיים. ניתן יהיה להשתמש גם בהישגי התלמידים בקורסים אלו כמדד ליכולת הלימוד 
  שלהם ולהישגיהם.

 
מבנים, ספריות,  –כיום למימון ההפרדה המגזרית והמגדרית  . התקציבים שמופניםתקצוב ישיר .2

: מלגות קיום, לסיוע ישיר לסטודנט יופנו –מחשבים ובעיקר הוראה כפולה בקמפוסים הנפרדים 
כך, תלמידים ותלמידות שלומדים בחוגים הרגילים יזכו  מכינות, מרכזי תמיכה, הכוונה וליווי.

ום גדולות יותר מאלו שממשיכים בתוכניות המופרדות. לתמיכה אקדמית גדולה יותר ומלגות קי
תלמידי מכינה שממשיכים את תלמודם בישיבה יידרשו למספר שעות מופחת בישיבה לצורך 

קבלת תמיכה (במסגרת תורתם אמונתם). ככלל, תלמידים לתואר אקדמי יקבלו תמיכה גבוהה מזו 
  שמקבל תלמיד ישיבה או אברך במצב כלכלי דומה.

 
המתוקצבים, במימון ות"ת, יקימו מרכזי תמיכה בסטודנטים/ות  : המוסדותרכזי תמיכהמ .3

החרדיים/ות. המרכזים ידאגו לסיוע אקדמי, חברתי ורוחני מותאם לסטודנטים החרדיים. יושם דגש 
 על עזרה קרובה, חונכות, יצירת קשר בין הסטודנטים החרדיים, ותמיכה במישורים הנדרשים.

 



בנוסף,  , למינימום.50%-: המרכזים יפעלו להקטנת הנשירה, שכיום עומדת על כירהצמצום הנש .4
לצורך כך הם ישתפו  למגוון הכשרות מקצועיות. ויכוונו אותם/ן המרכזים יסייעו לנושרים/ות

במוסדות עצמם, בשוק התעסוקה ובמשרדי  להכשרה מקצועית פעולהעם מרכזים קיימים
  הממשלה. 

 
וימשיכו  כבר בזמן הלימודים בהשמת הבוגרים : מרכזי התמיכה יסייעועסוקהשילוב בשוק הת .5

המרכזים יעבדו בשיתוף  לאורך השנה הראשונה אחרי הלימודים. לצורך כך גם להציע עזרה וליווי
הרלוונטיים, ארגוני מעסיקים, אגודות מקצועיות, מפעלים, ארגוני  משרדי הממשלה עם

  וכו'. בוגרים
 

יש לפתוח אפיקי  :לחרדים ואת אפיקי המעבר לאוניברסיטאות ניות של האו"פהרחבת התכ .6
מעבר להשלמת שנה א' ולמעבר ישירות לשנה ב' באוניברסיטאות לסטודנטים שהצליחו 

בלימודיהם באו״פ. יש לעודד את האפיקים הקיימים ולפתוח חדשים תוך עידוד תקציבי של פעילות 
  .זו הן לאו"פ והן למוסדות הקולטים

 
: הות"ת תכין תכנית שתבטיח כדאיות כלכלית בהשקעת המוסדות עידוד תקציבי לתכנית .7

 בסטודנטים ובסטודנטיות החרדיים.
 

 :המעבר תקופת
 

קיימות  מוסדות שבהם מתשע"ט. החל לתכניות המופרדות תלמידים חדשים לא תהיה קליטה של .1
כל   לחוגים הרגילים. תלמידיהם ותלמידותיהן מתשע"ח את ינתבו, החל קבוצות נפרדות לחרדים/ות,

לסיים במסגרת זו. כל הלימודים  יוכלו לכן, או קודם בתשע"ח ללמוד לימודים נפרדים מי שהחל/ה
לימודי התואר הראשון יהיו בחוגים   כל ומאותה עת הנפרדים יסתיימו עם סיום החומש הקרוב

  הרגילים של המוסדות.
 

התכניות  תלמידי ותלמידות פרדות תינתן אפשרות לכלעד לסגירת התכניות הנ .2
 של המוסד. ללמוד גם בקורסים הרגילים המופרדות המיוחדות

 
 וסטודנטיות סטודנטים. ב"תשע שנת מאז העברית באוניברסיטה בהצלחה פועלת כאן המוצעת זו כמו תכנית
 יוקרתי קורס כמו, הדרושים תבמקומו תמיכה ומקבלים, הסטודנטים ככל, רגילות בכיתות לומדים חרדים

 אחוזי. האנגלית בשפה הפערים בהשלמת אינטנסיבים ותמיכה, בלבד להם השמור, חרדית למנהיגות
 אמנם. מאוד גבוהים – מתקדמים לתארים ההמשך או התעסוקה בשוק ההשתלבות אחוזי, אפסיים הנשירה

 העברית באוניברסיטה הלימודים רמת כי לזכור יש אולם, במחזור 30-40-כ על רק עומד הסטודנטים מספר
 הנפרדים המסלולים של קיומם עצם כי להבין חשוב כן. החרדיים הסטודנטים ציבור לרוב מתאימה אינה
  .המשולב במסלול לבחור רבים וסטודנטיות מסטודנטים מונע

 
 העז וןהרצ. בהרבה רחב לקהל לפנות תוכל במכללות הרגילים בלימודים חרדים לשילוב תכניות הקמת

 עם יגדלו והמספרים המשולבות התכניות אל אותם יביא החרדיים והצעירות מהצעירים חלק בקרב להשכלה
 הבעיות עם התכנית של יותר מוצלחת התמודדות. בקהילה ומוכרות לסטנדרטיות אלו תכניות הפיכת

 הטובה שתלבותהה, המושג התואר ברמת העלייה, הנשירה הקטנת, הסטודנטים של והאקדמיות הכלכליות
 יובילו המשולבים הלימודים ובוגרות בוגרי בקרב גם חרדי חיים אורח על והשמירה, העבודה בשוק יותר

 הלימודים במסגרת יתאפשרו אלו כל .הגבוהה להשכלה הפונים במספר ולגידול ההתנגדות להקטנת
 הכפולה וההוראה םהנפרדי המוסדות על הוויתור עם שמגיע הגדול הכספי החיסכון בזכות המשולבים

 .לסטודנטים ישיר לסיוע שהתפנו המקורות והפניית


