עמוד 1

בדרךלאוניברסיטה עוצרים בצה״ל
החרדים נועד להכיר
כנס שיזם מדור שילוב
האקדמי
מעל
לחיילי הפרויקט את העולם
עשרה מוסדות חינוך הציגו בפני  400החיילים
את

החרדים

המסלולים

הסביר גורבט .״עם

אלעד שפינדל
מאות צעירים

חרדים

התאספו בבית

חיל
ולבושים
עטויי זקנים
לחיילי
לימודים
ו $DN2$כדי להשתתף בכנס
עו
במדים .הם הגי־
$TS1$הגיעו$TS1$

שח״ר
(שילוב

חרדים) ,שם הצי־
$TS1$הציגו$TS1$

השחרור הם לא
הצבא גרם להם

יכולים שלאלעבוד
לדעת ,חשף אותםלעולם ופתח בפ־
$TS1$בפניהם$TS1$

ניהם
$DN2$בפניהם$DN2$
האווירבהרצליהלפניכשבועיים,

פרויקט

המותאמים להם

מחובר

הרבה מאוד אפשרויות .הג׳וינט
במשימה

כוח האדם,

ולגורמי
הזאתלצה״ל

מבחינתנו זו
עליית

מדרגה

לקהילה״.
באתגר ובתרומה
הלימודים הציג אופציות מגוונות
כנס
לחרדים הצעירים .רבים מהמוס־
$TS1$מהמוסדות$TS1$,
ורבות

מסלולים
גו $DN2$מעל עשרה מוסדותלימוד
גו
למשוחררי הפרויקט.
ייעודיים
$DN2$מהמוסדות $DN2$,דוגמת האוניברסיטה הפתוחה ,המ־
$TS1$המכללה$TS1$
דות,
הכנס הוא פרי יוזמתו של מרור
$DN2$המכללה$DN2$למנהל באשדודומכללת אחווה,
שח״ר,בהובלתו של רס״ן אמירווקנין ,כללה

הלימודים .״אץ לנ
חיילוורדי לומד עלמסלולי

הרבה מוו 30יסוד נטולם האקדמי"

לימודיתכלס״ ,סיפר טוראי ללימודים
די
לחלוטיןלח־
$TS1$לחרדים$TS1$.
מסלולים נפרדים
$DN2$לימודי $DN2$תעודה,
אשר הציעלמוסדותהלימוד לקחת בו
מציעים
חיים ,שמשרת כבודק תוכנהבחיל המו־
$TS1$המודיעין$TS1$.
החיילים החרדים שה־
$TS1$שהשתתפו$TS1$
$DN2$לחרדים $DN2$.תחומי
רדים.
הלימוד מתמקדים בעיקר
חלק .בין 400
$DN2$המודיעין$DN2$.״האירוע הזה טוב .הוא מסדר את לוגי
$DN2$הטכנולוגי$DN2$
בחולון ,ששמחלראות את ההיענות
השתתפו $DN2$באירוע הסתובב בגאווה ראובן
הריאליים ,כמו הנדסאי רכב דיעין.
שתתפו
במקצועות
הלימודים.
האפשרויות שעומדות בפנינו ,ומסייע של
החיילים החרדיםלהצעות
גורבט ,ראש תחום חרדים בארגוןג׳וינט וחשמל או טכנאים .עם זאת,
המעוניינים
בעברו שירת רוזין כסגן קצין החינוך
להבין מהההבדל בין הנדסאילמה־
$TS1$למהנדס$TS1$
ישראל ,אשר שותףלפרויקט שח״ר .יוכלולמצואבלי קושי גם תאריםבייעוץ לנו
לדבריו ,הוא
לדוגמה .איןלנו הרבה מושגי יסוד
נדס
$DN2$למהנדס$DN2$
הראשי שלצה״ל,והיום,
ופוליטיקה
״המטרה היאליצור מסה של חרדים חינוכי,
פסיכולוגיה ,עיצוב
במשימה החינוכית הנוכחית.
ממשיך
מהחיילים מסבירים שהם בעולם האקדמי ,וחשוב שנבין היטב את
חיילים משוחררים .הם וממשל .רבים
לומדים ,בעיקר
לשוויוןמוחלט.
"המטרה היאלהביא
האפשרויות״.
העולם שכמושבצה״ל הם היו
מחפשים דווקא את המקצועות שיסייעו
יראו לכל
שישתלבו בחברה וגם שיצ־
$TS1$שיצליחו$TS1$
אנחנו רוצים
לאורך האירוע ,אנשי מוסדותהלי־
$TS1$הלימוד$TS1$
חיילים ,לאחר השחרור להםלהשתלבבקלות בשוק התעסוקה.
גם חרדים וגם
בלימודים״ ,הרגיש.
$DN2$הלימוד $DN2$ניסולשכנע את הצעיריםלהירשם ליחו
$DN2$שיצליחו$DN2$
מוד
״הרבה מהחברה כאן מחפשיםלימו־
$TS1$לימודי$TS1$
ניתןלהיות גם חרדים וגם אקדמאים״,
במוסדותיהם .ביניהם היה גם

אל״ם
(מיל׳)

$TS1$הטכנולוגי$TS1$
הטכנו־
משהרוזין מהמכון

