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המאפיין המרכזי של קמפוס שטראוס הוא היותו 

ממוקד מטרה לרכישת מקצוע יוקרתי תוך שמירה 
על צביון חרדי". כך ספרו לנו בוגרי 'קמפוס 

שטראוס', והוסיפו לתאר את מערך החונכויות 
והתגבורים, לצד יחס אישי יוצאי דופן, סדנאות הכנה 

לחיפוש עבודה בנושאים שונים – שפת גוף, סטורי טלינג 
ועוד, סיורים לימודיים להכרת המקצוע מהפן היישומי 

ועוד.
ניסינו להבין מהו סוד ההצלחה, כיצד מסכמת השדרה 
הניהולית של הקמפוס את השנה החולפת, ומה החזון העומד 

מולם למימוש בשנה הקרובה.
את רשימת השאלות המכובדת הזו הצגנו בפני ראשי הצוות 
הניהולי של 'קמפוס שטראוס', שניתחו את הנתונים הייחודיים 

לקמפוס וגילו לנו עובדות שחשוב לדעת.
נתחיל מסיכום שנה: כיצד אתם מסכמים את הצמיחה של 

הקמפוס בשנה האחרונה?
בשבעה  חדשה  לימודים  שנת  פתחנו  לאחרונה  "רק 
מסלולי לימוד, עם גידול משמעותי ביותר בכמות התלמידים 
עבודה  ללימודי  החוג  את  כדוגמה  ניקח  אם  והתלמידות. 
גברים  וכשלושים  נשים  כחמישים  בו  לומדים  סוציאלית, 
לתלמידים  בנוסף  כמובן,  זה,  כל  השנה.  ללמוד  שהחלו 

שהמשיכו בלימודי שנה ב'...
"ככלל, אנחנו מקבלים בלי סוף פניות מעיריות שונות 
שדואגות לאוכלוסייה החרדית המתגוררת בעיר, ממחלקות 
רווחה וממוסדות חינוך חרדיים. כולם מצביעים על הצורך 
על  כאלו שאמונים  מבית,  חרדים  מקצוע  באנשי  הקריטי 
הרגישויות הדקות ומבינים את הניואנסים הקטנים ביותר, 
שיקומו מתוך הציבור, יקבלו הכשרה מקצועית ומוקפדת 

ויוכלו לטפל באופן מותאם בציבור המשווע למענה הולם. 
"זו, אם תרצו, הבשורה הגדולה בחוג לעבודה סוציאלית, 
כמו גם בשאר החוגים שמציע 'קמפוס שטראוס'. הציבור 
את  להעריך  יודע  גם  יודע  להתפשר,  לא  שיודע  החרדי, 
העשייה של הקמפוס: אנחנו עמלים ללא הרף להכשיר אנשי 
מקצוע ולאפשר פרנסה מכובדת לבית היהודי, וכל זאת תוך 
מקצועיות בלתי מתפשרת שאינה מוותרת אפילו על קוצו של 
יוד מבחינה רוחנית. זהו הערך המוסף של הקמפוס: במקום 
הראשון אנחנו שמים את ההתאמה הרוחנית לנגד עינינו, 
ומנגישים את חומר הלימודים כולו בצורה נקייה, מקצועית 

ומבוקרת. הכול נבדק על ידי עיניהם הפקוחות של צוות 
הרבנים שלנו, כשאפילו ההכשרה המעשית בשטח מתבצעת 

תחת בקרה רוחנית מוקפדת. 
ב'קמפוס  לומדים  כיום  יבשים,  במספרים  נסכם  "אם 
הלימוד  בתוכניות  תלמידים  מאלף  למעלה  שטראוס' 
השונות: אופטומטריה, ביוטכנולוגיה, הפרעות בתקשורת, 
מדעי המחשב, מעבדה רפואית, ניהול ועבודה סוציאלית. 
כחמש מאות בוגרים ובוגרות משולבים כבר בעבודה מפרנסת 

ומכובדת".
כך, מכל גווני הקשת של הציבור החרדי, באים כולם אל 
הקמפוס מתוך ידיעה שהם בידיים טובות. חסידים, ליטאים 
את  ב'קמפוס שטראוס'  מוצאים  כולם  המזרח,  עדות  ובני 
הכתובת הראשונה והאחרונה ללמוד באווירה תורנית ולקבל 

את כל הכלים הדרושים כדי להתפרנס בכבוד.
מעבר להתאמה מוקפדת של התכנים, יש דברים נוספים 

שייחודיים ל'קמפוס שטראוס'? נראה שיש גם יש.
"אנחנו מקפידים לקבל ללימודים רק בנות בוגרות סמינרים 
בקמפוס.  המוצעים  הלימוד  לתחומי  שמתאימות  מצוינים 
התלמידות מחויבות לתקנון צניעות וזוכות לליווי אישי של 
צוות יועצות חינוכיות. בנוסף, כחלק מתוכנית הלימודים 
מתקיימים שיעורי קודש מרתקים ומעמיקים שמועברים על 
ידי צוות רבנים ומחנכות חשובות. אפילו המיקום של 'קמפוס 
שטראוס' מחושב ומותאם לצורכי הציבור החרדי: בליבה של 

שכונת גאולה, בלי צורך להתרחק מהשכונות החרדיות..."
אלו אתגרים ויעדים מתוכננים ב'קמפוס שטראוס' לקראת 

השנה הבאה?
"הקהילות השונות בציבור החרדי לוחצות עלינו לפתוח 
מסלולי לימוד חדשים ולהוסיף תחומי דעת שיילמדו בקמפוס 
מעבר לחוגים הקיימים. חשוב לציין כי אנחנו ערים לביקוש 
ומתכוננים להוסיף לקראת שנת הלימודים הבאה  העצום 
חוגי לימוד בתחומים נוספים שיספקו מענה נרחב לתלמידים 

ולתלמידות רבים.
זאת, כמובן, לצד מגמת ההתרחבות של הקמפוס,  "כל 
כשיותר ויותר קהלים, קהילות ורבנים מתוך המגזר נחשפים 
לעשייה ולפעילות הבלתי נלאית שלנו, ומבקשים להרחיב 

את הפעילות הקיימת".
רוצים להצטרף להצלחה? מוזמנים ליצור קשר עם 'קמפוס 

שטראוס' בטל: 02-6222202

"אנחנו עמלים 
ללא הרף להכשיר אנשי 
מקצוע ולאפשר פרנסה 

מכובדת לבית היהודי, וכל 
זאת תוך מקצועיות בלתי 
מתפשרת שאינה מוותרת 

אפילו על קוצו של יוד 
מבחינה רוחנית".

מערך לימודים מבוקר ומושגח, המציע מגוון 
מסלולים במקצועיות חסרת פשרות.

'קמפוס שטראוס' מסכמים חודשים של עשייה 
ברוכה ונושאים מבט קדימה למגמת התרחבות

< מלי הלר

מסכמים 
עשייה 
במבט 
קדימה

כלכלה

 בהילוך
גבוה


