
שילוב סטודנטים וסטודנטיות
חרדים במסלולים לא ייעודיים 

באוניברסיטאות

01

02

יושב ראש: פרופ' נתן קלר, אוניברסיטת בר־אילן, חבר האקדמיה הצעירה 

מר רונן קוטין, ממונה תחום חרדים, המועצה להשכלה גבוהה
גב' מיכל ברק, ראשת יחידת גיוון, האוניברסיטה העברית בירושלים

גב' גליה גבעולי, ראשת תוכנית "מובילים" לבוגרי ובוגרות החינוך החרדי, אוניברסיטת תל אביב
מר שי קציר, דוקטורנט בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, אוניברסיטת חיפה
גב' לאה פיקסלר, סטודנטית לתואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב

יושבת ראש: ד"ר לטם פרי-חזן, אוניברסיטת חיפה, חברת האקדמיה הצעירה

פרופ' סראב אבו רביעה קווידר, סגנית הנשיא לענייני מגוון והכלה, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
פרופ' אייל זיסר, סגן הרקטור, אוניברסיטת תל אביב

 פרופ' מונא חורי כסאברי, סגנית הנשיא לאסטרטגיה ומגוון, האוניברסיטה העברית בירושלים 
ד"ר מושיק לביא, סמנכ"ל חדשנות ויזמות, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' עדית סולברג, סגנית הרקטור, אוניברסיטת אריאל בשומרון  
ד"ר מיטל עירן יונה, ראש המשרד לגיוון והכללה, מכון ויצמן למדע

פרופ' שי צפריר, דקן הוראה, אוניברסיטת חיפה
פרופ' עודד רבינוביץ', משנה בכיר לנשיא, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל 

פרופ' אריה רייך, סגן הרקטור, אוניברסיטת בר־אילן

האקדמיה הצעירה הישראלית מתכבדת
להזמין את הציבור לכינוס בנושא

תשפ"ב א'  באדר  ט'  חמישי  באופן ביום  יתקיים  האירוע 
ZOOM מקוון באמצעות 

ה מ ש ר ה ל

14:10-14:00 דברי פתיחה וברכות
פרופ' חיים ביידנקופף, מכון ויצמן למדע, יו"ר האקדמיה הצעירה

15:10-14:10 | מושב ראשון
שילוב חרדים וחרדיות במסלולים לא ייעודיים 

באוניברסיטאות: למידה מהשטח

16:30-15:10 | מושב שני
חזון לשילוב חרדים וחרדיות במסלולים לא ייעודיים 

באוניברסיטאות: מדיניות, אתגרים ולמידה מתוכניות דומות 
לקידום מגוון באקדמיה

בהפרדה  המתקיימים  ולחרדיות  לחרדים  האקדמיים  המסלולים  על  ער  ציבורי  דיון  מתנהל  האחרונות  בשנים 
בכמה  הפרדה.  ללא  ייעודיים  לא  במסלולים  וחרדיות  חרדים  שילוב  על  מערכתי  שיח  אין  כמעט  אך  מגדרית, 
אוניברסיטאות פועלות תוכניות מאורגנות לשילוב אוכלוסייה זו במסלולים לא ייעודיים, ובאחרות עדיין אין 
ייעודיים  לא  במסלולים  וחרדיות  חרדים  לשילוב  קיימות  מתוכניות  ללמוד  היא  הכינוס  מטרת  בנושא.  עיסוק 

באוניברסיטאות ולעודד אוניברסיטאות שאין בהן תוכניות לשילובם לפתח תוכניות כאלה.

10.2.2022
1 6 : 3 0 - 1 4 : 0 0 ת  ו ע ש ב

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_58ZManlDQmeSxxbJDZaBqg

