
"צריך להתאים את האקדמיה לחרדים, ולא להיפך" ● מיוחד

יו"ר ות"ת, מנואל טרכטנברג נשא היום דברים ביום עיון מיוחד, בחסות אתר "כיכר השבת",

שהוקדש לשילוב חרדים באקדמיה: "הציבור החרדי מתעניין בלימודים אקדמיים ועלינו

לעשות הכל לעזור להם" ● המסר שלו לציבור החילוני: "אל תנסו לשנות את החרדים" ● צפו

בוידאו ותמונות (ארץ)

שימי סגל  |  י"ד בסיון תשעא   21:23  16.06.11

יו"ר הכנס, ד"ר ראובן גל, בראיון ל"כיכר השבת"

כ-400 משתתפים נטלו היום חלק ביום עיון ראשון מסוגו, שנערך תחת הכותרת "שילוב האוכלוסיה החרדית

באקדמיה - יעד לאומי". יום העיון אורגן על-ידי מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות של הטכניון, בית הספר הגבוה

לטכנולוגיה בירושלים - מכון לב וג´ויינט ישראל.

"כיכר השבת" העניק חסות לאירוע.

הדובר הבולט ביותר במהלך יום העיון היה יו"ר

ועדת התקצוב והתמיכה של המועצה להשכלה

גבוהה, מנואל טרכטנברג שאמר: "אני מייחל ליום

שבו לא יהיו מספיק תקציבים לכל אלפי החרדים

הלומדים באקדמיה".

לדבריו, "היום הזה נראה קרוב מתמיד, ואני מאמין

עם זאת שממשלת ישראל תמצא את המקורות

לפתוח את השערים לרווחה".

טרכטנברג מוביל בשנים האחרונות את קידום נושא

הנגשת הלימודים האקדמיים למגזר החרדי.

"היום לומדים בישראל 6000 סטודנטים חרדים

שהפכו למסה קריטית שממנה אין חזרה. כעת עלינו

לפעול על מנת לגוון את תחומי הלימודים הנגישים

למגזר החרדי הן בתחומי הביו-טכנולוגיה ובעיקר בתחומי האנרגיות המתחדשות.

"היה לי יותר קל בקידום מעבדות ומחקרים טריוויאליים, אולם הצבנו בפני הממשלה 2 יעדים של הוועדה לתכנון

ותקצוב, שילוב האוכלוסייה החרדית ומצוינות הוראתית", אמר יו"ר ות"ת.

לאורך נאומו המרתק, הדגיש מנואל טרכטנברג: "הציבור החרדי מתעניין בלימודים אקדמיים ועלינו לעשות הכל

לעזור להם".

דובר נוסף היה ד"ר ראובן גל, מוביל "פרויקט

חרדים" במוסד שמואל נאמן, שיזם את הכנס.

לדברי גל, "המטרה היא מעשית מאד: מזה מספר

שנים, שהאוכלוסייה החרדית מתעניינת בכניסה

לשוק העבודה וברכישת השכלה והכשרה מקצועית.

הגיע הזמן להציג לציבור מהם הלקחים משילובם

במקומות העבודה, בקמפוסים, בצבא, לנתח את

הבעיות, ולהציע דרכים לשיפור התהליך".

יש לך משכנתא? הרווחת

ככה תחסוך 50000 ש"ח בחודש מבלי לשים שקל 1 בצד! הבדיקה

נם,הרשם עכשיו חי

www.mashkanta2all.info

מקור השם שלכם

שורשיכם גלו את מוצא שמכם גלו את 

www.myheritage.co.il

גרופון- 70% הנחה

ההנחות הגדולות ביותר למקומות השווים ביותר. כל יום הצעות

חדשות, הצטרפו!

www.groupon.co.il

מסעדה כשרה במרכז הארץ

שולחן במסעדת חוויה בשרית משובחת ואיכותית הזמן עכשיו 

ארטמיט

www.artmeat.co.il























מקור:

http://www.kikarhashabat.co.il/חרדים-באקדמיה.html


