עמוד 1

תקציב
חרדים

מנינות

שכר

■niri

התוכנית
באקדמיה,

להשכלה

1mm

הרב־שנתית כשילוב

גבוהה

שגיבשה
בשנה

המועצה

שעברה

המדינה חממו לחרדים
30מיליון

אקדמיים
במסגרת תוכנית המלגות של
שיהפכו למלגות עם סיום לימודיהם.
הות״ת

סטודנטים

חרדים,

תארים

שעומד על כ־
%05

תחלק

המדינה

המתווה

בשנת

נבחר

לסטודנטים
נוכח

המכינה או

שקל

חרדים הלוואות

ציבה
$DN2$שהציבה$DN2$

הסטודנטים

הנשירה הגבוה של
הראשונה ללימודיהם

שיעור
בשנה

התוכנית

הוא להכפיל

יות

סט

ודנטים

חרדים,

אבל

5102-6102
בשנתהלימודים

סגן יו״ר המל״גומנכ״ל

%83
רו

שלוחת

פונדק

0/°3
כלליים

פרטית
מסגרת

נפרדת

$TS1$ולתקצוב$TS1$
ולתק־
וועדהלתכנון
$DN2$ולתקצוב $DN2$של המועצה לה־
$TS1$להשכלה$TS1$
צוב
שכלה
$DN2$להשכלה $DN2$גבוהה (ות״ת)
תחלק מלגות לימוד
חרדים
לסטודנטים
״ר $DN2$הות״ת מנואל
יו״ר
0/°92
מיליון שקל בש־
$TS1$בשלוש$TS1$
בסכום כולל של 30
"פלטפורמה"
מכללות
טרכטנברג :״ההלוואות
כך מגלה יו״ר
$DN2$בשלוש $DN2$השנים הקרובות
לוש
מכללות חרדיות
לא ימנעו את כל הנשירה,
שמעניקות תואר של
טרכטנברג בשיחה
הות״ת פרופ׳מנואל
אקדמי מוכר
מוסד
אבל אנחנו מקווים שהן
״כלכליסט״ .תוכניתהמלגות ,שע־
$TS1$שעשויה$TS1$
עם
שויה
יעזרו לצמצם אותה.
$DN2$שעשויה$DN2$לגדול ל־ 40
מיליון שקל בעתיד,
תזכה סטודנטיםלמדעים והנדסהבמל־
$TS1$במלגה$TS1$
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
שינשת יצטרכו
סטונדטים
שקל ,בעוד שסטודנטים
$DN2$במלגה $DN2$בגובה
גה
000,7
להחזיר את ההלוואה״
במחלקות אחרותיקבלו
שקל.
000,4
להערכת גורמים בות״ת ,בשנתהלי־
$TS1$הלימודים$TS1$
ינוצלו
$DN2$הלימודים $DN2$הקרובה
מודים
 5-6מיליון שקל
ראשונים מתוך תקציבהמלגות.
טרכטנברג ,המלגות
לדברי
יחולקו לסטודנטים בתחילה
כהלוואות ויהפכו למלגות רק
הרב־שנתית של הוות״ת
התוכנית
שהציבה
•היעד
החר־
$TS1$החרדים$TS1$
שהסטודנטים
לאחר
אתההלוואה לאורךזמן".
לימודיהם .זאת
$DN2$החרדים $DN2$יסיימו את
דים
(מל״ג) מת־
$TS1$מתכוונת$TS1$
המועצה להשכלה גבוהה
מתוך רצון להילחם בשיעור הנ־
$TS1$הנשירה$TS1$
$DN2$מתכוונת$DN2$להפעיל את תוכניתההלוואות
כוונת
שירה
$DN2$הנשירה $DN2$הגבוה שלהם ,שלפי דו״ח
באמצעות כמה עמותות חיצוניות ,כמו
מוסר שמואל נאמן בט־
$TS1$בטכניון$TS1$
שפורסם
כניון
$DN2$בטכניון$DN2$
קרן קמ״חהמפעילה כיום תוכנית מל־
$TS1$מלגות$TS1$
במרץ
תפרסם
לסטודנטים החרדים ,והיא
גות
$DN2$מלגות$DN2$
מסתכם ב־
$TS1$ב$TS1$%05
האחרון,
בשבועות הקרובים מכרזלבחירתם.
בשנת המכינה
%05
$DN2$ב$DN2$%05
לחרדים

במכללה

או

הראשונה

הלימודים האק־
$TS1$האקדמיים$TS1$.
של

$DN2$האקדמיים $DN2$.״ההלוואות
דמיים.
לא ימנעו את כל
הנשירה אבל אנח־
$TS1$אנחנו$TS1$

להכפיל

את

הסטודנטים

מספר
החרדים

$TS1$לסטודנטים$TS1$
לסטוד־
תקציב תוכנית המלגות
$DN2$לסטודנטים $DN2$חרדים מגיע מתוך 180מיליון
נטים
נו
$DN2$אנחנו $DN2$מקווים שהן יעזרו
השקלים שהקציב משרד האוצר
למימון
לצמצם אותה״ ,אומר
הרב־שנתית לשילוב חרדים
התוכנית
טרכטנברג.״בכל מקרה,
שינשרו מה־
$TS1$מהלימודים$TS1$
סטודנטים
באקדמיה ,שגיבשה המועצה להשכלה
לימודים
(מל״ג) בשנה שעברה .היעד שה־
$TS1$שהציבה$TS1$
גבוהה
$DN2$מהלימודים $DN2$יצטרכולהחזיר

לשעבר

ד״ר

ששימש

כנציג
המשמש

שמשון
ישי

פרנקל

המעסיקים

האוניברסיטה
הפתוחה

...

דוד

והרב

מירוש־
$TS1$מירושלים$TS1$.
כרב קהילה

%4
לים.
$DN2$מירושלים $DN2$.הוועדה התייעצה
עם

משרד
שושני,

מנכ״ל אינטל ירושלים
מנחם

מעורבת

בשנה

החינוך
אקדמיים

בראש ועדת ההיגוי

המשותפת לות״תולמל״ג שהניעה את
התוכנית
הרב־שנתית .לצידו בוועדה
ישבו

מכללה

בשנת

ל־
000,21

0102-1102
הלימודים

במוך

מוסדות

את

החרדים מ־
000,6

טרכטנברג ישב

בסטטוס לימודים

מספר

בכירים בציבור

באופן

שוטף

החרדי וסיימה

את

עבודתהלפני
״עברנו טלטלה לא קטנה עםביטול
חוק טל ,אך בלא קשר לכך ,החרדים
חייבים להשתלב בשוק התעסוקהולכן
אומר
הם חייבים לרכוש השכלה״,
טרכנברג .״צריךלהיזהר עם הצעדים
האוכלוסיה החרדיתולכן
שעושים מול
למדנו את הנושא
לעומק ,נפגשנו עם
כתשעה חודשים.

%62
מוסדות
״־■•

עצמאיים

מוסדות
ותיקים

חרדיים
שמעניקים
מטעמם

תואר

סטודנטים

חרדים ועם

רבנים והכרנו

את המאפייניםשלהם״.
לאחר גיבוש התוכנית הציג טרכטנ־
$TS1$טרכטנברג$TS1$
בהשתתפות רב־
$TS1$רבנים$TS1$
$DN2$טרכטנברג $DN2$את עיקריה בכנס
ברג

$DN2$רבנים$DN2$מובילים מהקהילה
נים
להם כי האנשים
השעה להשתלב בחברה הישראלית,
אך חסרה להם התמיכה הרבנית .לד־
$TS1$לדבריו$TS1$,
נאמן בטכניון
בריו,
$DN2$לדבריו $DN2$,התגובות שקיבל מהרבנים הע־
$TS1$העניקו$TS1$
ניקו
$DN2$העניקו $DN2$לו את הביטחון כי בעתיד הרחוק
יותר ניתן יהיה לקלוט גם
אלף
52-03
החרדית,

ואמר

בשטח הבינו שהגיעה

מקור:

מוסד

שמואל

סטודנטים

טרכטנברג:
והמרצים יהיו

לאלה

חרדים

בהתאם

באקדמיה,

באוכלוסייה.
לחלקם

״התוכניות
זהים

שבמוסדות

האב.

המרצים צריכים להיות
הכי טובים שישלנו ,ולא
אלה שנשלחים למסגרות
שהם לאו דווקא
מרוחקות,
הטובים ביותר״

האקדמאים

משתכרים
אחד

החרדים
פחות

המרכיבים העיקריים

בתוכנית

הרב־שנתית של המל״ג
המח״ר (קיצור של מסגרות חרדיות)
להקמת מסגרותלימודלחרדים במס־
$TS1$במסגרת$TS1$
$DN2$במסגרת $DN2$מוסדות קיימים להשכלה גבוהה,
גרת
בקרבתם
אחריותם המלאה.
ותחת
מטרת התוכנית היא לאפשרלציבור
החרדי להשתלב בשוק התעסוקה בא־
$TS1$באמצעות$TS1$
לימודים אקר־
$TS1$אקריו״ר$TS1$
$DN2$באמצעות$DN2$שילוב במסגרת
מצעות
היא

תוכנית

עמוד 2

סטודנטים

שקשור
$TS1$להשכלה$TS1$
להשכ־
מגיעים בלי שום ידע
לה
$DN2$להשכלה $DN2$גבוהה במתמטיקה,אנגלית ומרעי
אפשרויות ההשכלה
המחשב .אחרי שלוש שנים,
כשהבחור
החרדים
החדשות של

חרדים

במכללה בירוטלים
צי

ום:

חיים

צח
■■"

■;

•־

המוסדות

בשנת הלימודים

שיפתחו

הקרובה שלוחות לחרדים

בחסות המל״ג.

יותר להיחשף ולהיקלט
כל־כולו חררי ,וזה נכון גםלגבי
העברית:
מחוץ לקמפוס
לימודים מתקדמים לתואר שניושלי־
$TS1$ושלישי$TS1$
שי
$DN2$ושלישי $DN2$צריכיםלהתקיים במוסד האם״.
אך לתפיסת המוסרות הנפרדים יש
ירושלים:

מכינה ייעודית

הדסה
המחשב,

מדעי

במקום

אופטומטריה,

ביוטכנולוגיה,

תקשורתוניהול

המכללה

להנדסה

האקדמית
הנדסת

מתנגדים .״סביבה

כמובן גם

אקדמית

מפגש עם החברה הישרא־
$TS1$הישראלית$TS1$

שמעודדת

לית
$DN2$הישראלית$DN2$
ירושלים:

שלא

נשים.

האוניברסיטה

מכללת

מבוגר

יותר ובעל

תואר,

הוא

מוכן

הינה המצע הפורה

ביותרלשילוב

בשוקהעבודה״,

הסטודנט החרדי

תוכנה

אומר

נתןקנדלר ,מנהל
$DN2$באקדמיה״ $DN2$של
קדמיה״
אקדמיה לאמנות
בצלאל
שמציעה מלגות ל־
סטודנטים
000,1
ועיצוב :אמנות ואדריכלות
חרדים הלומדים במוסדות להשכלה
שמאפשרת
גבוהה.לתפיסתו ,ההפרדה
האוניברסיטאי
המרכז
תוכניתהמל״ג היא חיסרון .״ישלייצר
והנדסה
אריאל :עזר רפואי
אינטגרציהושילוב אמיתי כבר מהש־
$TS1$מהשלב$TS1$
לב
$DN2$מהשלב $DN2$האקדמי ,ולאלייצר פירוד והחרגה
להנדסה
האקדמית
המכללה
האוכלוסייה החרדית״.
אקדמית של
תוכנית ״חרדים בא־
$TS1$באקדמיה״$TS1$

עמותת ידידות טורונטו,

סמי

שמעון:

הנדסת

תוכנה

חשמל ואלקטרוניקה

והנדסת

במל״ג
המכללה

האקדמית

מקווים

שתורמים

בשכר הלימוד

ישתתפו

אשקלון:

עמותת

עבודה סוציאלית ,מדעי

המחשב ,כלכלה

ובנקאות,

כלכלהוניהול

המכון

עיצוב,

המלגה

שתעניק

המלגה

הות״ת

לסטודנט

הות״ת

חרדי

לא

במקצוע

חרדי

מדעי

המחשב והמ־
$TS1$והמדעים$TS1$.
ההנדסה ,מדעי

חשמל

$DN2$והמדעים $DN2$.סטודנטללימודי הנדסה יכול
דעים.
ואלקטרוניקה
לקבל מהעמותה לאורך התוארכולו
מלגות בהיקף  130אלף שקל .מלגות
האקדמית צפת:
המכללה
משחקות
דוגמת אלו שמחלק קנדלר
מערכות מידע קהילתיות,
תפקיד חשוב בתוכנית שלהמל״ג.
עבודה סוציאלית וסיעוד
הסטודנטים החרדים הםלרובבעלי
חברתי־כלכלי נמוך ,וב־
$TS1$ובמל״ג$TS1$
משפחות מרקע
הטכניון :תוכנית הלימודים
פילנתרופיים ית־
$TS1$יתגייסו$TS1$
$DN2$ובמל״ג $DN2$מקווים שגופים
מל״ג
טרם נקבעה
גייסו
$DN2$יתגייסו$DN2$ויסייעו להם לשלם את שכרהלי־
$TS1$הלימוד$TS1$.

שתעניק

לסטודנט

למדעים

לסטודנטים חרדיםמלגותלימוד
שקל בשנה וכןמלגות קיום של
000,8
שקל לחורשללומדים במ־
$TS1$במקצועות$TS1$
008-005,1
בנות

הטכנולוגיחולון:
$DN2$במקצועות$DN2$
קצועות
הנדסת

ידידות

או

להנדסה

$DN2$הלימוד $DN2$.״אני מקווה
מוד.
מית

שמכבדת את אורח חייהם .בנוסף,

$DN2$שמעסיקים $DN2$רבים סבורים כי
סיקים
הקרובה בחסותהמל״גשלוחות מיוחדות

משם ,אלא כמה אנחנויכולים לספק
את הסחורה ,להיפתחולהציע .כל
בארץ צריך לפתוח את
מוסד אקדמי
שעריולחרדים ,והיום אנחנו עושים
צעד משמעותי כחלקמהתהליך״.

יהיה מענה

מספק,

שבשנתיים

אבל

הקרובות

יש אי־וודאות

לי־ לאוכלוסייה
$TS1$לימודים$TS1$
תוכנית המח״ר מיועדת להבטיח
טובים
דים $DN2$אקדמיים שתוכן
בעולם שתומכים בנו ,ואני מקווה
הניסיוןלהתמודד עם תפיסה זו של
הלימודים בה,
מודים
אקדמים דוגמת האוניברסיטה העברית
שהצלחת המסגרות החדשות תביא גם
המל״ג,
רמת הסגל והתשתיות זהותלתוכנית
המעסיקים הוא שדרבן אתהמל״גלדחוף
והמרכז האקדמיאריאל.להערכת
ליותר תרומות
הלימודים הקרובהיקלטובשלוחות
בשנת
המקבילה במוסד האב.
חיצוניות״.
לפתיחתשלוחותלימודלחרדים בסמי־
$TS1$בסמיכות$TS1$
כות
סטודנטים חרדים ,שיזכו גם
000,1
אלו
״בכל פעם שאני פוגש סטודנטים
$DN2$בסמיכות $DN2$גיאוגרפיתלמוסרות האב האקד־
$TS1$האקדמים$TS1$,
במרץ הופץ למוסרותהלימוד המ־
$TS1$המתוקצבים$TS1$
חרדים ,אני חוזר עם חיוך על השפתיים״,
מים,
וקצבים $DN2$קול קורא להגשת הצעות לחונכות אישית
תוקצבים
$DN2$האקדמים $DN2$,בעיקר באמצעות הענקת תמריצים
ייעודיים.
ולשירותי עזר
הסטודנטים מגיעים עם
מסכם טרכטנברג .״כל כך הרבה דברים
כספיים.
201$1ST$ב$1ST$ב־
׳׳התוכניות והמרצים יהיו זהים
לפי מחקר שערך משרד התמ״ת
מסגרות מח״ר ,או מח״רים
לפתיחת
פערי ידע עצומים
מעמיקים את השסעים ,ופה יש תהליך
201$2ND$ב $2ND$השכר החודשי הממוצע של אקד־
$TS1$אקדמאי$TS1$
201
כפי שמכנה אותם הות״ת ,בשנתהלי־
$TS1$הלימודים$TS1$
ותשתיות ההוראה הנדרשות במקצועות
לשלוחה״ ,אומר
דים $DN2$הקרובה תשע״ג .הקריטריונים
הפוך .זו לא רק סוגיה של השכלה גבוהה
טרכטנברג טוען ששילוב החרדים
מסוימים יהיו זמינות
שקל ושל אקדמאית
000,8
$DN2$אקדמאי $DN2$חרדי הוא
מאי
מודים
אלא הרבה מעברלכך .אםנצליח בסד־
$TS1$בסדרי$TS1$
מסגרות
דורש
באקדמיה
שקל .שכר זה אמנם
חרדית הוא
נפרדות.
טרכטנברג .״המרצים צריכים להיות
026,5
העיקרייםלאישור ותקצוב התוכניות
עליהם ,ייב־
$TS1$ייבנה$TS1$
$DN2$בסדרי$DN2$הגורל שאנחנו מדברים
המרצים הכי טובים שיש
רי
מאפשרתלסטודנטים החר־
$TS1$החרדים$TS1$
״ההפרדה
לנו ,ולא אלה
כללו קרבה גיאוגרפיתלאוכלוסייה
גבוה מהשכר הממוצע של כלל המוע־
$TS1$המועסקים$TS1$
חששות
$DN2$ייבנה $DN2$גשר בינינו
דים
סקים
לבינם .יש הרבה
נה
$DN2$החרדים $DN2$לשמור על אורח חייהםולא לחוש
שנשלחיםלמסגרות מרוחקות שהםלאו
$DN2$המועסקים $DN2$החרדים במשק ,אך נמוך בהרבה
חרדית ,יכולת גיוס סטודנטים ,תחו־
$TS1$תחומי$TS1$
אצל הגופים באקדמיה ,ובצדק ,אבל שי־
$TS1$שילוב$TS1$
מאוימים״ ,הוא אומר.״השלוחות גם
דווקא הטוביםביותר״.
$DN2לימוד ומעטפת אקדמית ,תוכנית
משכר של אקדמאים
מי
חילונים ,שעומד על
שקללאישה.
שקללגברו־
השמה בתעסוקה וכןיכולת גיוס תרו־
$DN2$שילוב $DN2$החרדים יעשיר גם את ההשכלה הג־
$TS1$הגבוהה$TS1$,
יתנו מענה לכך שהסטודנטים החרדים לוב
״אנחנו פוגשים כל פעם רצון להש־
$TS1$להשתלב$TS1$
059,8
$TS1$תרומות058,41$TS1$
$DN2$הגבוהה $DN2$,כי הם מביאים נקודת מבט אחרת
בוהה,
מגיעים עם פערי ידע עצומים.לבנים
$DN2$להשתלב $DN2$בהשכלה הגבוהה מצרהחרדים׳׳,
תלב
ת$DN2$למלגותלסטודנטים החרדים.
מות
לפי הדו״ח של מוסד שמואל נאמן ,פערי
כהמשך לכך צפויות להיפתח בשנה
והגיווןברעיונות משמעותי במחקר״.
גדולים במיוחד ,והם
אומר טרכטנברג .״המגבלה היא לא
החרדים יש פערים
שכר אלה נובעים בין היתר מכך שמע־
$TS1$שמעסיקים$TS1$
ההררית ב־ 10

השאלות

נתן קנדלר,
תוכנית

מנהל

חרדים

באקדמיה של
ידידות

מוסדותלימוד

חרדיםמקבלים

טורונטו

מעניקה

השכלה

הפתוחות

מי יערוב להלוואות

עמותת

טורונטו :״יש

אקדמית באיכות פחותה.

בנושא״ ,מודה

טרכטנברג .״יש יהודים

Mm$1ST$טמה $1ST$המט־
התקציב הדרוש להשגת

אי

הסטודנטים?

$DN2$החרדי $DN2$,או גורם מתוך המגזר עצמו .השא־
$TS1$השאלות$TS1$
רדי,
אפשר לגייס אלפי סטודנ־
$TS1$סטודנטים$TS1$

החרדים כיום ,אולם לא יגיעו לאפס,
וגם הות״ת מודע לכך .לכן הות״ת
צריךלמצוא את הדרך שבה מצד אחר
לא ירתיע את
הסטודנטים החרדים
לתוכנית ,ומצד שני יבטיח
להצטרף
מהלימודים,
שסטודנט פורש
שבמקרה
יוחזר כסףהמלגה.
הדרך המקובלת לקבלתהלוואה היא

$DN2$השאלות$DN2$
לות
$DN2$סטודנטים $DN2$חרדים באמצעות מודעות פרסום
טים
טרכטנברג וחבריו
Mm$2ND$טמה $2ND$רה שהציבו
Mm
אינטגרציה ושילוב
ליצור
למל״גלשילוב החרדים באקדמיה אינו
תצלחעדיין פתוחות.
באינטרנט ,וגם כתבה בעיתון לא תע־
$TS1$תעזור$TS1$.
$DN2$תעזור $DN2$.בנוסף ,החברה החרדית בנויה מכמה
זור.
גבוה ,במיוחד כשזוכרים
הבעיה השנייה שאיתה צריך הות״ת
שאי־שילוב הח־
$TS1$החרדים$TS1$
אמיתי כבר מהשלב
הצגת ערבות כספית בגינה .מי ישמש
זרמים,ולכל אחד מהם יהיה צורךלפנות להתמודד היא כיצר יעבוד מתווה המ־
$TS1$המלגות$TS1$
$DN2$החרדים$DN2$במעגל התעסוקהעולהלמדינה
רדים
האקדמי ,ולא לייצר פירוד
כערב עבור הסטודנט החרדי?הוריו ,של־
$TS1$שלרוב$TS1$
הלוואות .סבירלהניח כי
$DN2$המלגות $DN2$בצורת
$TS1$החשובים $TS1$לגות
בצורה שונהולהבטיח את התנאים הח־
מיליארד שקל בשנה .גם התקציב הנוסף
אקדמית של
והחרגה
$DN2$שלרוב $DN2$נמצאים גם הם במעמד סוציראקונו־
$TS1$סוציראקונומי$TS1$
רוב
נתוני
לכן ,כל מוסד אקדמי שזכה
$DN2$החשובים$DN2$להם.
שובים
הדרושלמלגות ,שלפי התוכניתישלי־
$TS1$ישלימו$TS1$
הפרישהמהלימודים אצל הס־
$TS1$הסטודנטים$TS1$
החרדית״
האוכלוסייה
$DN2$סוציראקונומי $DN2$נמוך ,או המעסיק שעדיין לא קיים?
מי
טודנטים
לקול קורא היה צריךלהציג שותפות
פילנתרופיים ,יימצא .הקשיים
$DN2$ישלימו $DN2$גופים
$DN2$הסטודנטים $DN2$במסגרות המח״ר יהיו נמוכים
מו
איך

האמיתיים יצוצו בשלב היישום.

עם חברות שיווק

המתמחות במגזר הח־
$TS1$החרדי$TS1$,

השותפות הזו תעבוד והאם היא

באוכלוסיית
ביחסלממוצע

הסטודנטים

חן

פונדק

