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תאריםלחרדיםחממוהמדינה

שקלמיליון30אקדמיים
הלוואותחרדיםלסטודנטיםהמדינהתחלקהות״תשלהמלגותתוכניתבמסגרת

שלהגבוההנשירהשיעורנוכחנבחרהמתווהלימודיהם.סיוםעםלמלגותשיהפכו

ללימודיהםהראשונהבשנהאוהמכינהבשנת%05כ־עלשעומדחרדים,סטודנטים

פונדקרו פונדקרו

ולתק־לתכנוןוועדה

צוב

$TS1$ולתקצוב$TS1$

$DN2$ולתקצוב$DN2$לה־המועצהשל

שכלה

$TS1$להשכלה$TS1$

$DN2$להשכלה$DN2$ות״ת(גבוהה(

לימודמלגותתחלק

חרדיםלסטודנטים

בש־שקלמיליון30שלכוללבסכום

לוש

$TS1$בשלוש$TS1$

$DN2$בשלוש$DN2$יו״רמגלהכךהקרובותהשנים

בשיחהטרכטנברגמנואלפרופ׳הות״ת

שע־המלגות,תוכנית״כלכליסט״.עם

שויה

$TS1$שעשויה$TS1$

$DN2$שעשויה$DN2$בעתיד,שקלמיליון40ל־לגדול

במל־והנדסהלמדעיםסטודנטיםתזכה

גה

$TS1$במלגה$TS1$

$DN2$במלגה$DN2$שסטודנטיםבעודשקל,000,7בגובה

שקל.000,4יקבלואחרותבמחלקות

הלי־בשנתבות״ת,גורמיםלהערכת

מודים

$TS1$הלימודים$TS1$

$DN2$הלימודים$DN2$שקלמיליון5-6ינוצלוהקרובה

המלגות.תקציבמתוךראשונים

המלגותטרכטנברג,לדברי

בתחילהלסטודנטיםיחולקו

רקלמלגותויהפכוכהלוואות

החר־שהסטודנטיםלאחר

דים

$TS1$החרדים$TS1$

$DN2$החרדים$DN2$זאתלימודיהם.אתיסיימו

הנ־בשיעורלהילחםרצוןמתוך

שירה

$TS1$הנשירה$TS1$

$DN2$הנשירה$DN2$דו״חשלפישלהם,הגבוה

בט־נאמןשמואלמוסר

כניון

$TS1$בטכניון$TS1$

$DN2$בטכניון$DN2$במרץשפורסם

ב־מסתכםהאחרון,

%05

$TS1$%05ב$TS1$

$DN2$%05ב$DN2$המכינהבשנת

הראשונהבשנהאו

האק־הלימודיםשל

דמיים.

$TS1$.האקדמיים$TS1$

$DN2$.האקדמיים$DN2$״ההלוואות

כלאתימנעולא

אנח־אבלהנשירה

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$יעזרושהןמקווים

אומראותה״,לצמצם

מקרה,״בכלטרכטנברג.

מה־שינשרוסטודנטים

לימודים

$TS1$מהלימודים$TS1$

$DN2$מהלימודים$DN2$להחזיריצטרכו

זמן".לאורךההלוואהאת

מת־)מל״ג(גבוההלהשכלההמועצה

כוונת

$TS1$מתכוונת$TS1$

$DN2$מתכוונת$DN2$ההלוואותתוכניתאתלהפעיל

כמוחיצוניות,עמותותכמהבאמצעות

מל־תוכניתכיוםהמפעילהקמ״חקרן

גות

$TS1$מלגות$TS1$

$DN2$מלגות$DN2$תפרסםוהיאהחרדים,לסטודנטים

לבחירתם.מכרזהקרוביםבשבועות

מספראתלהכפיל

החרדיםהסטודנטים

לסטוד־המלגותתוכניתתקציב

נטים

$TS1$לסטודנטים$TS1$

$DN2$לסטודנטים$DN2$מיליון180מתוךמגיעחרדים

למימוןהאוצרמשרדשהקציבהשקלים

חרדיםלשילובהרב־שנתיתהתוכנית

להשכלההמועצהשגיבשהבאקדמיה,

שה־היעדשעברה.בשנה)מל״ג(גבוהה

ציבה

$TS1$שהציבה$TS1$

$DN2$שהציבה$DN2$מספראתלהכפילהואהתוכנית

בשנת000,6מ־החרדיםהסטודנטים

000,21ל־0102-1102הלימודים

5102-6102הלימודיםבשנת

ההיגויועדתבראשישבטרכטנברג

אתשהניעהולמל״גלות״תהמשותפת

בוועדהלצידוהרב־שנתית.התוכנית

משרדומנכ״להמל״גיו״רסגןישבו

שושני,שמשוןד״רלשעברהחינוך

פרנקלישיירושליםאינטלמנכ״ל

דודוהרבהמעסיקיםכנציגששימש

מירוש־קהילהכרבהמשמשמנחם

לים.

$TS1$.מירושלים$TS1$

$DN2$.מירושלים$DN2$שוטףבאופןהתייעצההוועדה

אתוסיימההחרדיבציבורבכיריםעם

חודשים.כתשעהלפניעבודתה

ביטולעםקטנהלאטלטלה״עברנו

החרדיםלכך,קשרבלאאךטל,חוק

ולכןהתעסוקהבשוקלהשתלבחייבים

אומרהשכלה״,לרכושחייביםהם

הצעדיםעםלהיזהר״צריךטרכנברג.

ולכןהחרדיתהאוכלוסיהמולשעושים

עםנפגשנולעומק,הנושאאתלמדנו

והכרנורבניםועםחרדיםסטודנטים

שלהם״.המאפייניםאת

טרכטנ־הציגהתוכניתגיבושלאחר

ברג

$TS1$טרכטנברג$TS1$

$DN2$טרכטנברג$DN2$רב־בהשתתפותבכנסעיקריהאת

נים

$TS1$רבנים$TS1$

$DN2$רבנים$DN2$ואמרהחרדית,מהקהילהמובילים

שהגיעההבינובשטחהאנשיםכילהם

הישראלית,בחברהלהשתלבהשעה

לד־הרבנית.התמיכהלהםחסרהאך

בריו,

$TS1$,לדבריו$TS1$

$DN2$,לדבריו$DN2$הע־מהרבניםשקיבלהתגובות

ניקו

$TS1$העניקו$TS1$

$DN2$העניקו$DN2$הרחוקבעתידכיהביטחוןאתלו

אלף52-03גםלקלוטיהיהניתןיותר

בהתאםבאקדמיה,חרדיםסטודנטים

באוכלוסייה.לחלקם

החרדיםהאקדמאים

פחותמשתכרים

בתוכניתהעיקרייםהמרכיביםאחד

תוכניתהיאהמל״גשלהרב־שנתית

חרדיות(מסגרותשל)קיצורהמח״ר

במס־לחרדיםלימודמסגרותלהקמת

גרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$גבוהה,להשכלהקיימיםמוסדות

המלאה.אחריותםותחתבקרבתם

לציבורלאפשרהיאהתוכניתמטרת

בא־התעסוקהבשוקלהשתלבהחרדי

מצעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$אקר־לימודיםבמסגרתשילוב

יו״ר

$TS1$אקריו״ר$TS1$

$DN2$אקריו״ר$DN2$מנואלהות״ת

״ההלוואותטרכטנברג:

הנשירה,כלאתימנעולא

שהןמקוויםאנחנואבל

אותה.לצמצםיעזרו

יצטרכושינשתסטונדטים

ההלוואה״אתלהחזיר

״התוכניותטרכטנברג:

זהיםיהיווהמרצים

האב.שבמוסדותלאלה

להיותצריכיםהמרצים

ולאלנו,שישטוביםהכי

למסגרותשנשלחיםאלה

דווקאלאושהםמרוחקות,

ביותר״הטובים

כשילובהרב־שנתיתהתוכניתתקציב

המועצהשגיבשהבאקדמיה,חרדים

שעברהבשנהגבוההלהשכלה

במוךלימודיםבסטטוסאבלחרדים,ודנטיםסטיות

%83

מכללהשלוחת

פרטית

נפרדתמסגרת

במכללהלחרדים

מעורבת

0/°92

"פלטפורמה"מכללות

חרדיותמכללות

שלתוארשמעניקות

מוכראקדמימוסד

0/°3

אקדמייםמוסדות

כלליים

%4

האוניברסיטה

הפתוחה...

%62

עצמאייםמוסדות

״־■•
חרדייםמוסדות

שמעניקיםותיקים

מטעמםתואר
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בנוסף,חייהם.אורחאתשמכבדתמית

לי־להבטיחמיועדתהמח״רתוכנית

מודים

$TS1$לימודים$TS1$

$DN2$לימודים$DN2$בה,הלימודיםשתוכןאקדמיים

לתוכניתזהותוהתשתיותהסגלרמת

האב.במוסדהמקבילה

המ־הלימודלמוסרותהופץבמרץ

תוקצבים

$TS1$המתוקצבים$TS1$

$DN2$המתוקצבים$DN2$הצעותלהגשתקוראקול

מח״ריםאומח״ר,מסגרותלפתיחת

הלי־בשנתהות״ת,אותםשמכנהכפי

מודים

$TS1$הלימודים$TS1$

$DN2$הלימודים$DN2$הקריטריוניםתשע״ג.הקרובה

התוכניותותקצובלאישורהעיקריים

לאוכלוסייהגיאוגרפיתקרבהכללו

תחו־סטודנטים,גיוסיכולתחרדית,

מי

$TS1$תחומי$TS1$

$DN2$תחומי$DN2$תוכניתאקדמית,ומעטפתלימוד

תרו־גיוסיכולתוכןבתעסוקההשמה

מות

$TS1$תרומות$TS1$

$DN2$תרומות$DN2$החרדים.לסטודנטיםלמלגות

בשנהלהיפתחצפויותלכךכהמשך

מיוחדותשלוחותהמל״גבחסותהקרובה

לימודמוסדות10ב־ההרריתלאוכלוסייה

העבריתהאוניברסיטהדוגמתאקדמים

המל״ג,להערכתאריאל.האקדמיוהמרכז

בשלוחותיקלטוהקרובההלימודיםבשנת

גםשיזכוחרדים,סטודנטים000,1אלו

ייעודיים.עזרולשירותיאישיתלחונכות

ב־התמ״תמשרדשערךמחקרלפי

201

$1ST$201$1בST$

$2ND$201$2בND$אקד־שלהממוצעהחודשיהשכר

מאי

$TS1$אקדמאי$TS1$

$DN2$אקדמאי$DN2$אקדמאיתושלשקל000,8הואחרדי

אמנםזהשכרשקל.026,5הואחרדית

המוע־כללשלהממוצעמהשכרגבוה

סקים

$TS1$המועסקים$TS1$

$DN2$המועסקים$DN2$בהרבהנמוךאךבמשק,החרדים

עלשעומדחילונים,אקדמאיםשלמשכר

לאישה.שקל059,8ו־לגברשקל058,41

פערינאמן,שמואלמוסדשלהדו״חלפי

שמע־מכךהיתרביןנובעיםאלהשכר

סיקים

$TS1$שמעסיקים$TS1$

$DN2$שמעסיקים$DN2$מקבליםחרדיםכיסבוריםרבים

פחותה.באיכותאקדמיתהשכלה

שלזותפיסהעםלהתמודדהניסיון

לדחוףהמל״גאתשדרבןהואהמעסיקים

בסמי־לחרדיםלימודשלוחותלפתיחת

כות

$TS1$בסמיכות$TS1$

$DN2$בסמיכות$DN2$האקד־האבלמוסרותגיאוגרפית

מים,

$TS1$,האקדמים$TS1$

$DN2$,האקדמים$DN2$תמריציםהענקתבאמצעותבעיקר

זהיםיהיווהמרצים׳׳התוכניותכספיים.

במקצועותהנדרשותההוראהותשתיות

אומרלשלוחה״,זמינותיהיומסוימים

להיותצריכים״המרציםטרכטנברג.

אלהולאלנו,שישטוביםהכיהמרצים

לאושהםמרוחקותלמסגרותשנשלחים

ביותר״.הטוביםדווקא

להש־רצוןפעםכלפוגשים״אנחנו

תלב

$TS1$להשתלב$TS1$

$DN2$להשתלב$DN2$החרדים׳׳,מצרהגבוההבהשכלה

לאהיא״המגבלהטרכטנברג.אומר

לספקיכוליםאנחנוכמהאלאמשם,

כלולהציע.להיפתחהסחורה,את

אתלפתוחצריךבארץאקדמימוסד

עושיםאנחנווהיוםלחרדים,שעריו

מהתהליך״.כחלקמשמעותיצעד

עםמגיעיםהסטודנטים

עצומיםידעפערי

החרדיםששילובטועןטרכטנברג

נפרדות.מסגרותדורשבאקדמיה

החר־לסטודנטיםמאפשרת״ההפרדה

דים

$TS1$החרדים$TS1$

$DN2$החרדים$DN2$לחושולאחייהםאורחעללשמור

גם״השלוחותאומר.הואמאוימים״,

החרדיםשהסטודנטיםלכךמענהיתנו

לבניםעצומים.ידעפעריעםמגיעים

והםבמיוחד,גדוליםפעריםישהחרדים

להשכ־שקשורידעשוםבלימגיעים

לה

$TS1$להשכלה$TS1$

$DN2$להשכלה$DN2$ומרעיאנגליתבמתמטיקה,גבוהה

כשהבחורשנים,שלושאחריהמחשב.

מוכןהואתואר,ובעליותרמבוגר

שלאבמקוםולהיקלטלהיחשףיותר

נשים.לגביגםנכוןוזהחררי,כל־כולו

ושלי־שנילתוארמתקדמיםלימודים

שי

$TS1$ושלישי$TS1$

$DN2$ושלישי$DN2$האם״.במוסדלהתקייםצריכים

ישהנפרדיםהמוסרותלתפיסתאך

אקדמית״סביבהמתנגדים.גםכמובן

הישרא־החברהעםמפגששמעודדת

לית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$לשילובביותרהפורההמצעהינה

אומרהעבודה״,בשוקהחרדיהסטודנט

בא־״חרדיםתוכניתמנהלקנדלר,נתן

קדמיה״

$TS1$באקדמיה״$TS1$

$DN2$באקדמיה״$DN2$טורונטו,ידידותעמותתשל

סטודנטים000,1ל־מלגותשמציעה

להשכלהבמוסדותהלומדיםחרדים

שמאפשרתההפרדהלתפיסתו,גבוהה.

לייצר״ישחיסרון.היאהמל״גתוכנית

מהש־כבראמיתיושילובאינטגרציה

לב

$TS1$מהשלב$TS1$

$DN2$מהשלב$DN2$,והחרגהפירודלייצרולאהאקדמי

החרדית״.האוכלוסייהשלאקדמית

שתורמיםמקוויםבמל״ג

הלימודבשכרישתתפו

מעניקהטורונטוידידותעמותת

בנותלימודמלגותחרדיםלסטודנטים

שלקיוםמלגותוכןבשנהשקל000,8

במ־ללומדיםלחורששקל008-005,1

קצועות

$TS1$במקצועות$TS1$

$DN2$במקצועות$DN2$,והמ־המחשבמדעיההנדסה

דעים.

$TS1$.והמדעים$TS1$

$DN2$.והמדעים$DN2$יכולהנדסהללימודיסטודנט

כולוהתוארלאורךמהעמותהלקבל

מלגותשקל.אלף130בהיקףמלגות

משחקותקנדלרשמחלקאלודוגמת

המל״ג.שלבתוכניתחשובתפקיד

בעלילרובהםהחרדיםהסטודנטים

וב־נמוך,חברתי־כלכלימרקעמשפחות

מל״ג

$TS1$ובמל״ג$TS1$

$DN2$ובמל״ג$DN2$ית־פילנתרופייםשגופיםמקווים

גייסו

$TS1$יתגייסו$TS1$

$DN2$יתגייסו$DN2$הלי־שכראתלשלםלהםויסייעו

מוד.

$TS1$.הלימוד$TS1$

$DN2$.הלימוד$DN2$הקרובותשבשנתייםמקווה״אני

אי־וודאותישאבלמספק,מענהיהיה

יהודים״ישטרכטנברג.מודהבנושא״,

מקווהואניבנו,שתומכיםבעולםטובים

גםתביאהחדשותהמסגרותשהצלחת

חיצוניות״.תרומותליותר

סטודנטיםפוגששאניפעם״בכל

השפתיים״,עלחיוךעםחוזראניחרדים,

דבריםהרבהכך״כלטרכטנברג.מסכם

תהליךישופההשסעים,אתמעמיקים

גבוהההשכלהשלסוגיהרקלאזוהפוך.

בסד־נצליחאםלכך.מעברהרבהאלא

רי

$TS1$בסדרי$TS1$

$DN2$בסדרי$DN2$ייב־עליהם,מדבריםשאנחנוהגורל

נה

$TS1$ייבנה$TS1$

$DN2$ייבנה$DN2$חששותהרבהישלבינם.בינינוגשר

שי־אבלובצדק,באקדמיה,הגופיםאצל

לוב

$TS1$שילוב$TS1$

$DN2$שילוב$DN2$הג־ההשכלהאתגםיעשירהחרדים

בוהה,

$TS1$,הגבוהה$TS1$

$DN2$,הגבוהה$DN2$אחרתמבטנקודתמביאיםהםכי

במחקר״.משמעותיברעיונותוהגיוון

מנהלקנדלר,נתן

חרדיםתוכנית

עמותתשלבאקדמיה

״ישטורונטו:ידידות

ושילובאינטגרציהליצור

מהשלבכבראמיתי

פירודלייצרולאהאקדמי,

שלאקדמיתוהחרגה

החרדית״האוכלוסייה

ההשכלהאפשרויות

החרדיםשלהחדשות

הלימודיםבשנתשיפתחוהמוסדות

המל״ג.בחסותלחרדיםשלוחותהקרובה

העברית:האוניברסיטה

לקמפוסמחוץייעודיתמכינה

ירושלים:הדסהמכללת

אופטומטריה,המחשב,מדעי

וניהולתקשורתביוטכנולוגיה,

להנדסההאקדמיתהמכללה

תוכנההנדסתירושלים:

לאמנותאקדמיהבצלאל

ואדריכלותאמנותועיצוב:

האוניברסיטאיהמרכז

והנדסהרפואיעזראריאל:

להנדסההאקדמיתהמכללה

תוכנההנדסתשמעון:סמי

ואלקטרוניקהחשמלוהנדסת

האקדמיתהמכללה

אשקלון:

מדעיסוציאלית,עבודה

ובנקאות,כלכלההמחשב,

וניהולכלכלה

חולון:הטכנולוגיהמכון

חשמלהנדסתעיצוב,

ואלקטרוניקה

צפת:האקדמיתהמכללה

קהילתיות,מידעמערכות

וסיעודסוציאליתעבודה

הלימודיםתוכניתהטכניון:

נקבעהטרם

חרדיםסטודנטים

בירוטליםבמכללה

צחחייםום:צי

■;•־
"■■

שתעניקהמלגה

לסטודנטהות״ת

במקצועחרדי

מדעילא

שתעניקהמלגה

לסטודנטהות״ת

אולמדעיםחרדי

להנדסה

הפתוחותהשאלות

הסטודנטים?להלוואותיערובמי

פונדקחן

המט־להשגתהדרושהתקציב

Mm

$1ST$טמהMm$1ST$

$2ND$טמהMm$2ND$וחבריוטרכטנברגשהציבורה

אינובאקדמיההחרדיםלשילובלמל״ג

הח־שאי־שילובכשזוכריםבמיוחדגבוה,

רדים

$TS1$החרדים$TS1$

$DN2$החרדים$DN2$למדינהעולההתעסוקהבמעגל

הנוסףהתקציבגםבשנה.שקלמיליארד

ישלי־התוכניתשלפילמלגות,הדרוש

מו

$TS1$ישלימו$TS1$

$DN2$ישלימו$DN2$הקשייםיימצא.פילנתרופיים,גופים

היישום.בשלביצוצוהאמיתיים

סטודנ־אלפילגייסאפשראי

טים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$פרסוםמודעותבאמצעותחרדים

תע־לאבעיתוןכתבהוגםבאינטרנט,

זור.

$TS1$.תעזור$TS1$

$DN2$.תעזור$DN2$,מכמהבנויההחרדיתהחברהבנוסף

לפנותצורךיהיהמהםאחדולכלזרמים,

הח־התנאיםאתולהבטיחשונהבצורה

שובים

$TS1$החשובים$TS1$

$DN2$החשובים$DN2$.שזכהאקדמימוסדכללכן,להם

שותפותלהציגצריךהיהקוראלקול

הח־במגזרהמתמחותשיווקחברותעם

רדי,

$TS1$,החרדי$TS1$

$DN2$,החרדי$DN2$השא־עצמו.המגזרמתוךגורםאו

לות

$TS1$השאלות$TS1$

$DN2$השאלות$DN2$היאוהאםתעבודהזוהשותפותאיך

פתוחות.עדייןתצלח

הות״תצריךשאיתההשנייההבעיה

המ־מתווהיעבודכיצרהיאלהתמודד

לגות

$TS1$המלגות$TS1$

$DN2$המלגות$DN2$כילהניחסבירהלוואות.בצורת

הס־אצלמהלימודיםהפרישהנתוני

טודנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$נמוכיםיהיוהמח״רבמסגרות

הסטודנטיםבאוכלוסייתלממוצעביחס

לאפס,יגיעולאאולםכיום,החרדים

הות״תלכןלכך.מודעהות״תוגם

אחרמצדשבההדרךאתלמצואצריך

החרדיםהסטודנטיםאתירתיעלא

יבטיחשניומצדלתוכנית,להצטרף

מהלימודים,פורששסטודנטשבמקרה

המלגה.כסףיוחזר

היאהלוואהלקבלתהמקובלתהדרך

ישמשמיבגינה.כספיתערבותהצגת

של־הוריו,החרדי?הסטודנטעבורכערב

רוב

$TS1$שלרוב$TS1$

$DN2$שלרוב$DN2$סוציראקונו־במעמדהםגםנמצאים

מי

$TS1$סוציראקונומי$TS1$

$DN2$סוציראקונומי$DN2$,קיים?לאשעדייןהמעסיקאונמוך

פונדקחן

עמוד 2


