מצוינות • חדשנות • מעורבות

אינטגרציה של חרדים במוסדות
להשכלה גבוהה
סדרת סדנאות העוסקות באתגרים ובקשיים הקיימים בתהליכי
אינטגרציה של חרדים בעולם האקדמי .מטרת הסדנאות היא
להעשיר ולעודד שיח ,והן כוללות :מורים ,צוותים מקצועיים
ואקדמאים ,מנהיגים וסטודנטים מהמגזר החרדי.

בשיתוף המכללה החרדית ירושלים ,פיתחנו סדרת סדנאות
המתמקדות בזיהוי חסמים חברתיים ואקדמאיים ,סילוק
דעות קדומות ופיתוח הבנות הדדיות .הסדנאות יאפשרו
לחקור את היתרונות הקיימים בשני עולמות הידע:
האקדמאי והחרדי ,למצוא דרך להתמודד עם הסתירות
והמתחים המלווים את התהליך ולבסס את השינוי החברתי
החשוב הזה.

פרויקט של מכון ון ליר בירושלים

המציאות כיום
ידוע שהשכלה גבוהה מהווה אינדיקטור משמעותי
לקיימות כלכלית .כיום ,קהילות חרדיות הינן בין החברות
העניות בישראל .יותר ויותר גברים ונשים חרדים מחפשים
תעסוקה רווחית ,כאשר אין ספק שהמפתח להצלחתם
נעוץ בהשכלה .הרבנים החלו לעודד את הצורך ללמוד
באקדמיה ,כיון שהם מכירים בערכה של הכשרה מקצועית.
עקב כך ,אנו עדים בשנים האחרונות לצמיחה משמעותית
במספר החרדים (נשים וגברים כאחד) הפונים ללימודים
אקדמאיים .במקביל ,נוסדו מספר מכללות חדשות ,בעוד
שהאוניברסיטאות נערכות לקראת התלמידים החדשים.
מגמה חשובה זו יוצרת אתגרים וקשיים ,הן עבור קהילות
חרדיות והן עבור מוסדות אקדמאיים.
סדרת הסדנאות תחל בתהליך של מתן מענה לצרכי
הקהילה החרדית והקהילה האקדמית ,תוך יצירת מסגרת
הולמת שתאפשר לחרדים להצליח בין כתלי האקדמיה,
תוך שמירה על אורח חייהם.

רקע
מראשיתו ,מחוייב מכון ון ליר בירושליםלקיום עתידו של
העם היהודי .המכון יוצר ומיישם פרויקטים המחזקים חיבור
למורשת היהודית ,ותומך במחקרים ובפעילויות המקדמים
זהות ותרבות יהודית בישראל וברחבי העולם.
מכון ון ליר בירושלים מגשר על הפער בין מחקר אקדמי
ובין פעילות חברתית ,תוך טיפול באתגרים משמעותיים
בתחומים :חברה אזרחית ישראלית ודמוקרטיה בישראל,
תרבות וזהות יהודית ,לימודים מתקדמים במדעי הרוח
והחברה ,דיאלוג ושלום אזורי ,חינוך ,פיתוח כלכלי ושוויון
חברתי ומגדרי.

להשתתפות ולהשפעה על הסביבה בה אנו חיים,
להתנדבות ,לתרומה או לקבלת מידע נוסף צור קשר:
דנאי מרקס ,טל' 972-2-5605280 :או support@vanleer.org.il
מכון ון ליר בירושלים
רח' ז'בוטינסקי  ,43ירושלים ,ישראל
www.vanleer.org.il

