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המחקר
מזמין המחקר
משרד ירושלים ומורשת ,כחלק מהמחקר המלווה לתוכנית היובל.

מטרה
ניתוח אופן השילוב של סטודנטים חרדים במוסדות להשכלה גבוהה ,על מנת ללמוד
על הדרכים לשפר את שילובם.
שאלות
 .1מהן הסוגיות העיקריות המשפיעות על אופן השילוב?
 .2מהו מערך התמיכה הקיים במוסדות להשכלה גבוהה?
 .3אלו קשיים וצרכים קיימים ללא מענה מספק?
 .4כיצד ניתן לשפר את השילוב במערכת ההשכלה הגבוהה?
מערך
 6ראיונות מטה
3-9/2020
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 19ראיונות עם בעלי תפקידים במוסדות
5-6/2020

נתונים
מנהליים

חרדים באקדמיה בישראל

 13,400סטודנטים
חרדים

 45%במכללות האקדמיות
 25%במכללות לחינוך
 17%באוניברסיטה הפתוחה
 13%באוניברסיטאות

 4%מכלל הסטודנטים

( 15.8%מהחרדים
בגילים )29-20

הרוב
לומדים
בהפרדה

הרוב נשים ()69%
מיעוט גברים ()31%

 - 36%לפחות הורה אחד בעל
השכלה אקדמית
 - 64%דור ראשון להשכלה גבוהה

סה"כ סטודנטים חרדים בשנת תש"פ .שאר הנתונים בשנת תשע"ט.
מקורות :המועצה להשכלה גבוהה ;2019 ,המכון הישראלי לדמוקרטיה ;2020 ,ומכון ירושלים למחקרי מדיניות2020 ,
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חרדים באקדמיה בירושלים

 4,500סטודנטים
חרדים

 41%מכלל הסטודנטים
החרדים בישראל

 9%אוניברסיטה העברית
 34%מרכז אקדמי לב
 18%אונו (שלוחת י-ם)
 14%הדסה
 3%עזריאלי ,בצלאל
 19%מכללות לחינוך
הנתונים בשנת תשע"ט .מקור :מכון ירושלים למחקרי מדיניות2020 ,
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הרוב נשים ()70%
מיעוט גברים ()30%

 - 37%לפחות הורה אחד בעל
השכלה אקדמית
 - 63%דור ראשון להשכלה גבוהה

מבנה המסמך
קדם אקדמיה

בכל נושא

שילוב בלימודים
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נשירה מלימודים

האתגרים

נושאים
הכנה לשילוב
בתעסוקה
מדיניות ברמה
הלאומית
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תובנות והמלצות

קדם אקדמיה :אתגרים
▪ התנגדות ללימודים באקדמיה
▪ היעדר מודלים לחיקוי ,מקורות להתייעצות ומקורות תמיכה

▪ נעזרים במרכזי הכוון בקהילה .חסרה הכוונה ללימודים ולמשרות אקדמיים
▪ אי עמידה בדרישות הקבלה ללימודים

▪ אפשרות מוגבלת לעבור תחום לימודים או מוסד בסיום המכינה
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קדם אקדמיה :תובנות והמלצות
 .1הוספת רכיב של הכנה לאקדמיה ולתעסוקה אקדמית למרכזי ההכוון
בקהילה

 .2מתן לווי אישי על ידי רכז אקדמי חרדי
 .3ייסוד מכינה כללית ,שתתמקד בהעמקת ההיכרות עם תחומי ומוסדות
הלימוד .בסיומה יבחר מסלול הלימודים
 .4הענקת ביטחון כלכלי ליכולת לממן לימודים אקדמיים
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באיזה אופן חרדים יכולים ללמוד באקדמיה?

קמפוס
רגיל
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האונ'
הפתוחה

מח"ר
(מסגרת
חרדית)

פלטפורמה
(מבח"ר)

שולי
הקמפוס

תחומי לימוד במח"רים
לפי מוסד ומגדר ,תש"פ

המוסד

נשים:
מספר
תחומים

נשים:
פירוט תחומי לימוד

בר אילן

2

פסיכולוגיה ,מנהיגות וניהול מערכות חינוך

1

בצלאל

3

אומנות ,ארכיטקטורה ,תקשורת חזותית

--

--

הדסה

7

אופטומטריה ,ביוטכנולוגיה ,ניהול ארגוני שירות ,הפרעות
בתקשורת ,מדעי המחשב ,מדעי המעבדה הרפואית ,עבודה סוציאלית

3

ניהול ארגוני שירות ,מדעי
המחשב ,עבודה סוציאלית

לב (י-ם)

4

מדעי המחשב ,הנדסת תוכנה ,חשבונאות ומדעי המידע ,מנהל עסקים

--

--

לב (ב"ב)

4

מדעי המחשב ,הנדסת תוכנה ,חשבונאות ומדעי המידע ,מנהל עסקים

--

--

עזריאלי

2

הנדסת תוכנה ,הנדסה תעשייה וניהול

--

--

אונו (י-ם)

3

משפטים ,מנהל עסקים ,חינוך וחברה

3

משפטים ,מנהל עסקים,
חינוך וחברה

אונו (אור
יהודה)

4

מנהל עסקים ,חינוך וחברה ,הפרעות בתקשורת ,ריפוי בעיסוק

3

משפטים ,מנהל עסקים,
חינוך וחברה

המכללה
למנהל

3

כלכלה וניהול ,מדעי המחשב ,מדעי ההתנהגות

2

כלכלה וניהול ,מדעי
המחשב

סמי שמעון

1

הנדסת תוכנה

--

--

רופין

1

סיעוד

--

--

אשקלון

1

עבודה סוציאלית

3

עבודה סוציאלית ,כלכלה
וניהול ,מדעי המחשב
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מקור :מל"ג .בסגול :המוסדות בירושלים

גברים:
מספר
תחומים

גברים :פירוט תחומי
לימוד
ניהול ולוגיסטיקה

מעטפת הסיוע

לסטודנטים חרדים של מל"ג-ות"ת במוסדות המתוקצבים
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סיוע לימודי

סיוע פסיכולוגי

הכנה לתעסוקה

סדנאות תרבותיות
לשילוב באקדמיה

מעטפת חברתית

אבחון לקויות
למידה

סדנאות לסגל

פרסום ושיווק
(רק קמפוס רגיל)

אחר
(משבר הקורונה)

שילוב בלימודים :אתגרים
▪ במח"רים ,בחירה בין תחומי לימוד מעטים ,בעיקר עבור גברים
▪ חסר מידע על השימוש במעטפת הסיוע; איכותה והתאמתה לצורכי הסטודנטים
▪ פערי ידע גדולים (בעיקר של גברים) ושליטה נמוכה באנגלית
▪ חסר מיומנויות והרגלי למידה ללימודים אקדמיים
▪ התחום הרגשי-חברתי :דיווח על צורך ,לצד מיעוט שימוש בסיוע המוצע
▪ צורך בהרחבת הסיוע הכלכלי (לשכר לימוד וקיום)
▪ קושי מנהלי לזהות 'מיהו חרדי' בקמפוסים הרגילים
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שילוב בלימודים :תובנות והמלצות
 .1הוספת תחומי לימוד במח"רים
 .2פרו-אקטיביות של המוסדות במעקב אחר המצב של הסטודנטים החרדים;
הצעת סיוע ובחינת האפקטיביות שלו; ואיסוף מידע ברמה המוסדית
והלאומית ולמידה מתמשכת מניתוחו
 .3מתן סיוע על ידי אנשי מקצוע ומרצים ,כדי להבטיח את איכות הסיוע וקשר
אישי ומנטורינג
 .4מציאת דרך אפקטיבית לשיפור השליטה באנגלית
 .5ליווי אישי על ידי רכז חרדי בקמפוסים הרגילים

 .6סיוע כלכלי :הלוואות ודחיית תשלום שכר הלימוד לעתיד; ומימון קורסי
אנגלית
 .7מציאת פתרון לזיהוי של סטודנטים חרדים בקמפוסים הרגילים
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נשירה מלימודים :תמונת מצב
שיעור הסטודנטים
לתואר ראשון שהחלו
ללמוד בתשע"ח
( )2017/18ולא
המשיכו ללמוד
בתשע"ט (,)2018/19
לפי סוג מוסד וקבוצת
אוכלוסייה

חרדים

יהודים לא חרדים

סה"כ

13.5

7.3

אוניברסיטאות

7.2

5.5

מכללות אקדמיות

8.9

6.8

מכללות לחינוך

37

15

14.6

6.3

אוניברסיטאות

3.9

4.7

מכללות אקדמיות

7.6

5.5

מכללות לחינוך

43

12.8

10.8

8.8

אוניברסיטאות

5.8

7.1

מכללות אקדמיות

11.8

8.5

מכללות לחינוך

14.1

21.3

נשים

גברים
ללא האוניברסיטה הפתוחה.
מקור :המכון הישראלי
לדמוקרטיה2020 ,
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נשירה מלימודים :אתגרים
מניעה:
▪ המוסדות לא בטוחים שהם יודעים לאתר את הקשיים שעלולים להוביל

לנשירה ובאיזו מידה הסיוע אפקטיבי
▪ אבחון לקויות למידה במהלך שנה א'

נושרים:
▪ אין מעקב אחר הנושרים
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נשירה מלימודים :תובנות והמלצות
מניעה:
 .1ניטור שוטף של מצב הסטודנטים ושמירה על קשר אישי לשם איתור מוקדם
של הקשיים; הצעת סיוע מותאם
 .2הקדמת האבחון של לקויות למידה לשלב הקדם אקדמיה
נושרים:
.1

הצעת מסלולי חזרה לימודים אקדמיים ,הכשרה מקצועית ושילוב אחר
בתעסוקה
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הכנה לתעסוקה :אתגרים
תמונת מצב :התייחסות ללימודים אקדמיים כאמצעי לקידום המטרה
של שילוב בתעסוקה
במהלך הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה:
▪ מעט הכנה לשילוב בתעסוקה

▪ מעט מענים מותאמים לסטודנטים חרדים
▪ חסר סיוע פרקטי ורגשי

בסיום הלימודים:
▪ חסר סיוע במציאת עבודה
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הכנה לתעסוקה :תובנות והמלצות
במהלך הלימודים:
 .1הקמה של מרכזי תעסוקה לחברה החרדית במוסדות להשכלה גבוהה או
יצירת שיתופי פעולה עם מרכזי הכוון בקהילה ,תוך התאמה לתעסוקת
אקדמיים חרדים

 .2בנייה וחיזוק של הקשרים אקדמיה-תעסוקה
בסיום הלימודים:

 .1סיוע לבוגרים בשילוב בתעסוקה
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מדיניות ברמות הלאומית והעירונית :אתגרים
הרמה הלאומית  -מל"ג:
▪ מינוי ממונה חרדים אחרי תקופה ארוכה שלא היה ממונה" .סגירת הפער"
בטיפול בסוגיות שונות
▪ אין פורומים למטה ולמוסדות הנוגעים לאוכלוסייה החרדית
הרמה העירונית  -משרד ירושלים ומורשת והרשות לפיתוח ירושלים:
▪ נוהל תמיכה
▪ בחינת דרכים להמשך התמיכה
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מדיניות ברמות הלאומית והעירונית:

תובנות והמלצות

הרמה הלאומית  -מל"ג:
▪ איסוף וניתוח מידע על השימוש בסיוע ואיכותו
▪ הוספת תחומי לימוד במח"רים
▪ מציאת דרכים לשיפור השליטה באנגלית
▪ סיוע בזיהוי הסטודנטים החרדים בקמפוסים הראשיים
▪ ייסוד פורומים למפגש מתמשך ,כמו פורום מנהלי מח"רים ופורום רכזי חרדים
בקמפוסים הרגילים
▪ פיתוח מענים עבור החרדים הגרים בפריפריה  -בצפון ובדרום הארץ
הרמה העירונית  -משרד ירושלים ומורשת והרשות לפיתוח ירושלים:
▪ ייזום פיילוטים וחממות פיתוח .למשל בנושאים:
▪ הכוון והכנה לאקדמיה
▪ שילוב לימודים אקדמיים בסמינרים לנשים ובכוללים לגברים
▪ פיתוח תוכניות בוטיק בתחומי לימוד חדשים במח"רים
▪ בניית מענה המשך לנושרים
▪ הכנה לתעסוקה בזמן הלימודים
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לסיכום

קדם אקדמיה

מעטפת הסיוע

סיוע כלכלי

הכנה לתעסוקה

▪ קדם אקדמיה :לשלב זה השפעה רבה על ההצלחה בלימודים האקדמיים
עצמם ,דרך בחירה מושכלת של מוסד ותחום הלימודים.

▪ הלימודים עצמם :חסר שיח שוטף בין סטודנטים-מוסדות-מל"ג ומידע לגבי
המידה בה הסיוע המוצע תואם לצרכים.
▪ צורך רב בהרחבת הסיוע הכלכלי.

▪ שילוב בתעסוקה :פער בין ההתייחסות לאקדמיה כאמצעי לשילוב בתעסוקה,
לצפייה שהבוגרים ,בזכות התואר האקדמי ,יצליחו להשתלב בתעסוקה הולמת,
ללא הכנה לשילוב בתעסוקה וליווי בתהליך מורכב זה.
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