תשקיף

תואר וטוהר

האם תואר מוכר חייב לבוא על חשבון הרוחניות?
על טוהר ,אקדמיה והשילוב ביניהם בכתבה שלפניכם
לקרוא וליישם

"ביתי למדה תכנות בסמינר במשך שלוש
שנים והתקבלה לעבודה בחברת מחשבים
גדולה" ,מספרת רחל ,אם לבוגרת סמינר
ידוע בירושלים" .אם היא רוצה להמשיך
להיות מועסקת בחברה – עליה ללמוד שלוש
שנים נוספות בכדי לקבל תואר ראשון .ביתי,
בהיותה אשת אברך ,כל רצונה לעזור בנטל
הפרנסה וכמובן לשמור על ביתה ואופיו
הרוחני והיא ניצבת בפני סוגיה שדורשת ברור
והכרעה".
סיפורה של רחל הינו דגם מייצג ,לדילמה לא
פשוטה העומדת בפני מסיימות תיכון והוריהן
או דורשות תעסוקה.
בשנים האחרונות חלה עליה בביקוש
לעובדות בעלות תואר כתנאי סף להעסקה,
ולפיכך גם אם עד היום לימודי תואר היו
במשפחות רבות בבחינת 'בל יראה ובל
ימצא' ,כיום הולכת ומסתמנת מגמה בה
אנו פוגשים נשים ובנות מצוינות וערכיות
הפונות ללימודי תואר ,שייתן ביטוי לכישוריהן
האישיים ובסיס כלכלי שיאפשר לפרנס בית
של תורה.
מוסדות אקדמאיים רבים מתהדרים בתואר
'חרדיים' וברמה האקדמית גבוהה .עלינו
מוטלת חובת הבדיקה  -מהם קווי המתאר
הרוחניים של המקום ועד כמה הם תואמים
לרמה הרוחנית שהיינו בוחרים עבור בת בית
יעקב.
איך אפשר לדעת האם מכללה מספקת
מענה רוחני מתאים?
על מנת לקבל תשובות עלינו לשים לב
לפרטים הקטנים שעושים את ההבדל :מי
עומד בראש המכללה ,כיצד מדורג סדר
העדיפויות שלו ,האם יש הקפדה ושימת דגש
על סינון תכנים ,מהו אופי הלבוש וההנהגות
של צוות המכללה והתלמידות ,האם קיימים
תנאי קבלה ותקנון שיש לעמוד בו.
קמפוס שטראוס מהווה בשורה למחפשות
לימודי תואר במסגרת רוחנית הולמת.
קמפוס שטראוס הינו מוסד המעניק תואר
יוקרתי של המכללה האקדמית הדסה
הידועה ברמתה האקדמית המוקפדת ומציע
לתלמידותיו תארים מעשיים שנמצאו מבוקשים
בשוק העבודה ומבטיחים רמת השתכרות
גבוהה ,מאידך מספק מענה רוחני הולם.

כשרות המקום עומדת בראש מעיניו של
מנהל הקמפוס  -הרב יעקב ירוסלבסקי.
השאיפה היא ליצור מקום לימודים שהוא
המשך ישיר לסמינרים על כל המשתמע.
ההנהלה תורנית ,הצוות מורכב מנשות
אברכים ,התכנים וחומרי הלימודים מבוקרים
והתלמידות נדרשות לחתום על תקנון הכולל
הקפדה על לבוש ותקשורת כשרה.
כל אלו עומדים בראש סולם הערכים של
קמפוס שטראוס.
כהורים ,ודאי תרצו להיות בטוחים כי תוכן
הלימודים מנופה ועובר סינון קפדני ,מיהם
המרצים והאם יש צוות העוקב אחריהם.
מכללה שבה החומר הלימודי עובר ביקורת
קפדנית של ועדה רוחנית היא מכללה
שעומדת בצפיות.
בקמפוס שטראוס מדובר בביקורת מעמיקה:
כל מצגת ,כל חוברת וכל קורס מועברים
תחת עין בוחנת .גם מערך ספרי הלימוד
נבדק בקפידה וספריה אקדמית שתעמוד
בקריטריונים נמצאת כרגע בהקמה .במסגרת
זו קיים בקמפוס צוות מרצים ומרצות נפרד
לגברים ונשים ,הצוות קיבל מראש תדריכים
והנחיות ברורות והתחייב להיצמד לנהלים
שהוצבו למען שימור צביון המקום.
ייחודיותה של מערכת הלימודים בבית
יעקב נמדדת באחוזים ניכרים של שיעורי
קודש השקפה ויהדות .מצד נותני התואר
הממשלתיים אין דרישה ללימודי קודש
במכללות ,אולם על מכללה חרדית מוטלת
משימת הקודש של שילוב העשרה יהודית
והגשתה כחלק אינטגרלי במערכת הלימודים.
בקמפוס שטראוס הוצב יעד זה כבעל
חשיבות מיוחדת.
מעבר למפרט הלימודים המגוון ובמקביל
לרמה האקדמית הגבוהה של המכללה
האקדמית הדסה ,הוקמה תכנית שתשלב
לימודי קודש יומיים ,ותכלול שיעורים בהלכה,
השקפה ,הבית היהודי ונושאים מתוך פרשיות
השבוע שימסרו על ידי מיטב הרבנים
והמחנכות .לצד הרווח הרוחני שערכו לא
יסולא ,יתגמלו את התלמידות בנקודות זכות
לתואר.
כיום מעבר ללימודי קודש שבועיים מתקיימות
בקמפוס תוכניות חודשיות :הרצאות מפי

מרצים אורחים ,רבנים -ידועי שם ופעילות
חברתית ערכית ובונה.
על כל זאת ועוד מפקחת ביד רמה הגב' מ.
וינברג – יועצת חינוכית ומחנכת בקמפוס,
שמהווה אוזן קשבת ומעניקה תמיכה אישית
לבנות.
נושא נוסף שהוא בבחינת ציפור הנפש של
מנהלי המקום הוא הקפדה על צניעות.
"לא מזמן הרצה לנו הרב מנחם שטיין"
מספרת נ .שילר ,תלמידת החוג לאופטומטריה
בקמפוס שטראוס" .דרך סיפורו האישי על
בנו ז"ל הרחיב על אודות היצירה האלוקית
המדהימה – גלגל העין ועל הזכות לשמור על
מכונה משוכללת ומיוחדת זו שזכינו בה .עלינו
לראות את המורכבות הנפלאה של העין
האנושית ולהשתמש במתנה שקבלנו לראות
רק על מנת להיטיב ,להקפיד על ראייה רוחנית
ושמירת עיניים שזהו גם מתפקידה של בת
ישראל .בסוף ההרצאה ביקש שההתחזקות
בצניעות תהיה לעילוי נשמת בנו .הבנות יצאו
נפעמות ומחוזקות מן הדברים".
זו אינה משימה קלה ,לשמור על סטנדרטים
גבוהים בצניעות .אך בקמפוס שטראוס לא
מתפשרים על כך .הצוות החינוכי מדגיש
בפני הסטודנטיות את חשיבות ההופעה של
בנות בית יעקב.
כבר בשלב הקבלה הראשוני מתקיים מיון
באמצעות ראיון קבלה ,על התלמידות להיות
בוגרות מוסד חרדי רשום וכמובן לעמוד
בקריטריוני הלבוש .הצוות בודק אם כללי
התקנון נשמרים והצניעות היא חלק בלתי
נפרד מדרישות המקום ,לא פחות מעמידה
בבחינות ומהגשת העבודות בזמן .זהו מסר
שמורגש באווירה.
כמעט מיותר לציין אבל כאן המקום להדגיש
שהלימודים מתקיימים בהפרדה מלאה
ובמבנים שונים לגברים ולנשים.
קמפוס שטראוס ממשיך להציע את
התארים הבלעדיים שהוכיחו אחוזי ביקוש
והצלחה גבוהים :אופטומטריה ,ביוטכנולוגיה,
ניהול ומדעי המחשב ,וכן שמח להגשים יעד
נוסף ולהתחדש בתארים יוקרתיים חדשים!
הסוגיה של מכללות חרדיות אכן ראויה
לבדיקה מדוקדקת ,לעין בוחנת ,ללב מרגיש
וכמו בכל דבר – להרבה סייעתא דשמיא.

