
ש“כשסיימתי סמינר ותרתי אחר מקום לימו
בבוא  תורה  בית של  לפרנס  לי  דים שיאפשר 
המקום  הוא  שטראוס’  ש’קמפוס  גיליתי  העת, 
הבחינות.  מכל  השאיפה,  את  עבורי  שיגשים 

שמצאתי פה חממה רוחנית, איכות לימודית, וצ
ההזדמנות  הגיעה  פה  כמותו.  מאין  מסור  וות 

ולהוציא לפועל את הכו שלממש את כישוריי 
חות שבהם חנן אותי הבורא. למדתי קלינאות 
תואר  ורכשתי  בתקשורת(  )הפרעות  תקשורת 
במקצוע חשוב ומפרנס, ובמקביל קניתי ערכים 

שונבניתי הודות לשיעורי הקודש המובנים במע
רכת הלימודית”, מעידה רחל בעיניים בורקות. 
גם ש’, בשנות העשרים המוקדמות לחייה, 
“זה  ולהצלחה:  צוהר לאתגרים  בפנינו  פותחת 
לפני  לאופטומטריה.  החוג  את  סיימתי  עתה 
לא  מורכב,  לי  נראה  הכל  היה  שנים  ארבע  
ידעתי אם אוכל לצלוח את כברת הדרך שאני 
לא  הם  תואר  ידעתי שלימודי  בפניה.  עומדת 
מקצוע   ללמוד  השאיפה  אבל  ילדים,  משחק 
אותי  הובילה  תורה,  של  בית  ולהקים  מכניס 
להגיע למקום שאני נמצאת בו היום. אני מודה 
ב’קמפוס  דווקא  לבחור  אותי  שהביא  לבורא 
שטראוס’ לבית השני שלי בתקופה זו. קיבלתי 

שפה הרבה מעבר למקצוע. זכיתי בחברה מעו
לה, נהניתי מהכוונה של נשות חינוך מובילות, 
קניתי פה קניין נצח. בשנה האחרונה התחלתי 
לעבוד בתחום, תוך כדי לימודים, וכעת לאחר 
מלא  באופן  משתלבת  אני  בידיי  שהדיפלומה 

במקום העבודה האידיאלי עבור אישה חרדית. 
שט “’קמפוס  מצהירה,  היא  לומר”,  מה  שאין 

ראוס’ הוא הרבה מעבר למקום לימודים, הוא 
מעטפת מחבקת ומקפצה לחיים...” 

גם בקמפוס הגברים המסר דומה. אברהם, 
בוגר הקמפוס, פורש בפנינו את סיפורו: “הכל 
הייתי אז אברך לאחר  החל לפני חמש שנים. 
החיים  נסיבות  בכולל.  לימודים  שנות  שלוש 
לביתי.  ולעשות  לצאת  שאאלץ  לכך  הובילו 
האפשרויות שעמדו אז בפניי היו מצומצמות: 
יכולתי לבחור בין להיות מזכיר בעמותה שלוש 
בשעות  במעדנייה  מוכר  לבין  בשבוע,  פעמים 
אחר הצהריים או פועל בחברת ייצור כלשהי. 
לנו  לאפשר  יכלו  לא  המוצעות  המשרות  כל 
לפרנס את ביתנו בכבוד ולשלם את המשכנתא 
הגדולה שנטלתי על שכמי. עמוק בתוכי ידעתי 
להצליח,  ללמוד,  ליותר,  להגיע  מסוגל  שאני 

להגיע רחוק ולממש את הכישורים שלי... 
לימודי  המדוכה.  על  ישבנו  ואני  “רעייתי 
ובכלל,  מושג,  בלתי  משהו  לנו  נשמעו  תואר 

איך אני, אברך חסידי, 
במקום  ללמוד  אצא 
שהוא לא משלנו? ידיד 
לבדוק  לי  הציע  קרוב 

שלימודים ב’קמפוס שט
משהו  זה  ‘שם  ראוס’. 
לי,  אמר  הוא  אחר’, 
מוקפד  מפוקח,  ‘הכל 

ונקי. תבדוק בעצמך...’ להפתעתי הרבה, לאחר 
ששבדקתי את העניין לעומקו, גיליתי מקום מו

שלם מכל הבחינות: מחד גיסא, שומר על פך 
השמן הטהור ודואג לרמה רוחנית והשקפתית 
גבוהה במיוחד, ומאידך גיסא, מוציא תחת ידיו 
בוגרים רציניים שמצליחים להתבסס במשרות 

מצוינות. 
את  נתן  והוא  ומורי,  רבי  עם  “התייעצתי 
לימודי  ‘אם  פקפוק:  ללא  לי  והורה  ברכתו 
תואר, רק שם!’ כיום, לאחר ארבע שנים, יש 
לי תואר במדעי המחשב ואני מתחיל את צעדיי 
בעולם התעסוקה. תאמינו לי”, הוא פוסק חד 
משמעית, “אפשר לרכוש תואר בלי לוותר על 
שום עקרון! בשנים הללו רק התחזקתי ונהניתי 
מהווי עשיר ומלימודים מבוקרים שהועברו על 
ידי מרצים בעלי שם, שידעו איך להתאים את 

החומר במאת האחוזים למגזר החרדי”.
בביקור  ששמענו  מהעדויות  מעט  הן  אלו 

שהייחודי שערכנו ב’קמפוס שטראוס’ מבית ‘מכ
לבדוק  ביקשנו  לדרך  כשיצאנו  הדסה’.  ללת 

ללמוד...
לשמור

ולעשות!



אם יש חיה כזו ששמה ‘לימודי תואר מהודרים 
לחרדים’. רצינו להבין כיצד מוסד גבוה מסוגל 
להתנהל עם כל ההקפדות והשמירה על ערכי 
אפשרי  שזה  גילינו  שעות  מספר  לאחר  הרוח. 
ויצאנו מלאי התפעלות. הבנו כי פה יש משהו 
להתהדר  ראוי  אכן  שטראוס’  ‘קמפוס  שונה. 
בתואר שכל כולו טוהר. תואר שכולל את כל 

שהפרמטרים שמרכיבים את השלם, החל מהפסי
עה הראשונה שפוסעים התלמידים, ועד לרגע 
הקו  את  וממשיכים  מקצוע,  עם  יוצאים  שהם 
האיכותי והחינוכי שמשפיע עליהם בכל מהלך 

בחיים.
הקמ מנהלי  עם  בהמשך  שערכנו  שהשיחה 

פוס, האירה זוויות מיוחדות במערך הלימודים, 
והגדירה מחדש את המושג ששמו ‘לימוד תואר 

במקום חרדי למהדרין’.

פלטפורמה ייחודית, מיוחדת!

“ניהול קמפוס חרדי מצליח ומשגשג דורש 
אין-סופית”,  ועבודה  זהירות,  רבה,  אחריות 
שלנו  “המטרה  במקום.  הרוחני  המנהל  אומר 

שאיננה יוקרה וקריירה, אלא לאפשר לעוד מש
שפחות להתפרנס בכבוד, ולהגיע להישגים מש

עבודה  וזו   - הערכים  על  לוותר  בלי  מעותיים 

אין-סופית”. 
לע שנגלוש  ־לפני 

רכים שעליהם מושתת 
מעט  נשוב  הקמפוס, 
הביא  מה  אחורה: 

־אתכם לפתוח את הק
הפכתם  וכיצד  מפוס, 
למוסד  ודוגמה  לסמל 
חרדי  תואר  ללימודי 

איכותי?
שט ש"ל'קמפוס 

היסטוריה  יש  ראוס' 
ארוכת שנים", מציינים 

"הת הקמפוס.  שמנהלי 
לפני  דרכנו  את  חלנו 
הקמת  עם  שנים,   28
להכשרה  לומדה  'מכון 
היה  המכון  מקצועית'. 

מסו והיחיד  שהראשון 
שבו  החרדי,  במגזר  גו 
וגברים  נשים  רכשו 
כמו:  רבים,  מקצועות 

חש הנהלת  שמחשבים, 
הוצאנו  היום  עד  ומולטימדיה.  גרפיקה  בונות, 
17,000 בוגרים מצליחים. עם השש  תחת ידינו

נים שמנו לב שהמגמה בשוק התעסוקה משתנה 
צורך  יש  בהם  לעבוד  שכדי  מקצועות  לטובת 
בתואר, ולכן, לפני כשבע שנים בחרנו לשותפים 

בירו הקיימת  הדסה,  האקדמית  המכללה  שאת 
שלים כבר עשרות שנים וידועה במוניטין הרב 
שלה, במצוינותה ובמקצועות יישומיים וממוקדי 
פרנסה. מצאנו בהם שותפים נאמנים עם רגישות 
קם  וכך  מחנכים,  אנו  לערכים שאליהם  וכבוד 
של  החרדית  לשלוחה  שטראוס'  'קמפוס  והפך 

שהמכללה האקדמית הדסה, ולמקום לימודים מו
ביל למיינסטרים החרדי, ומשמש חממה רוחנית, 

באווירה ערכית על כל המשתמע. 
מאות  ידיו  תחת  הוציא  הוא  הללו  "בשנים 
החרדי  הציבור  מבני   1,100 ובוגרות.  בוגרים 

שלומדים בו כעת, וסגל מנהלים ואנשי צוות חר
ומחנכות מממשים  הוראה   צוות  רבנים,  דיים, 

את החזון וגורמים לו לקרום עור וגידים".

ערכים זה שם תואר

'קמפוס שטראוס' להיות מה  מה הפך את 
שהוא היום, ייחודי ומיוחד במינו?

בעל  חרדי  קמפוס  הוא  שטראוס'  "'קמפוס 

שצביון שמרני, שחרט על דגלו שילוב של לימו
די תואר תוך שמירה על כל הקדוש והיקר. זה 
מתבטא במספר נתונים שהופכים אותו לכזה", 

משיבים המנהלים ופותחים את הקלפים כולם:
הלימודים,  מערך  כמנהל  תפקידי  “מתוקף 
אני נושא על גבי תפקיד כפול - אני ניצב מול 
הסייגים  על  ושומר  אחד,  מצד  ההוראה  צוות 
הראשון  מיומו  החל  האחר.  מהצד  הרוחניים 
של הקמפוס, סגל ההוראה עובר אצלנו סדנת 
הכשרה והכנה לתפקיד, שבמהלכה הם מקבלים 
המאפיינים  הקמפוס,  מהות  על  מפורט  הסבר 

הח החברה  של  מתפשר  הבלתי  והמוטו  ששלו 
מה  שלנו:  היסוד  כללי  את  לומדים  הם  רדית. 
לימוד,  חומרי  אילו  לא,  ומה  להיאמר  מתאים 
ניתן  וכיצד  אצלנו,  ‘יעברו’  ספרים  או  מצגות 

שלהתאים אותם בלי לפגוע ברמה הלימודית הג
בוהה. המרצים מכבדים את הכללים שלנו. ואם 
ההוויה  את  מעריכים  דווקא  הם  לדעת,  תרצו 

החרדית ונהנים מההון האנושי שנמצא פה". 
אם עד עתה דיברנו על קווי היסוד הנוגעים 
להתאמה של התכנים, כעת ממשיכים ומציגים 
את  שהופכים  הנוספים  החלקים  את  המנהלים 
התמונה למאירה ומרהיבה, או נכון יותר, לצחה 

ללא רבב.
ש"פרמטר נוסף שעושה את ההבדל הוא ההק

לבנות  המיועדים  הלימודים  שכל  כך  על  פדה 
ונשים, יועברו אך ורק על ידי מרצות". 

מעטפת מוגנת

שוכאן שולף מנהל הקמפוס עוד חידוש, וגו
רם לנו להבחין שהחזון העיקרי הולך ומתממש 
יום ביומו. "עיקרון שהופך את הלימודים  מדי 
לנעלים יותר, הוא: מערכת לימודי קדש חובה! 

שלימודי הקודש הם חלק אינטגרלי במסגרת הלי
מודית, וזה נוגע לכל אחת בכל גיל. הנתון הזה 
מושלמת.  רוחנית  מעטפת  לתלמידות  מוסיף 
של  במעטפת  מלווים  והרבנים  הרוחני  הצוות 
המקצוע,  לימודי  לצד  נכונה  והשקפה  הכוונה 

שויחד עם הקשר ההדוק עם המחנכות, הן מתע
לות ומגבשות מבט ערכי על החיים". 

"באתי ל'קמפוס שטראוס' במטרה אמיתית: 
היקרות",  התלמידות  לחינוך  שליחה  להיות 
מצטרפת לשיחתנו מחנכת החוג. "בד בבד עם 
תובנות,  הרבה  רוכשות  הן  המקצוע,  לימודי 
השקפה, מוסר השכל וטוהר. אני עומדת בצומת 
רגיש, בתקופה שבה הן כבר לא נערות סמינר 

אך עדיין זקוקות להקשבה, להכלה ולהכוונה. 
חו והן  האמיתיים,  החיים  אל  נשואות  שעיניהן 

לפרנס  אותן  שיוביל  מקצוע  עם  לצאת  תרות 
בית של תורה. המטרה שלנו היא אחת: שהבנות 
טהורות ואיכותיות שהתקבלו ללימודים אצלנו, 
תסיימנה את כברת הדרך לפחות באותה איכות 
מתממש  שלנו  והחזון  יותר.  לא  אם  רוחנית, 

ברוך השם!"
ואם סברתם שמערכת לימודי הקודש כוללת 
מקצב  שתכירו  חשוב  והרצאות,  שיעורים  רק 
ייחודי והווי פעיל הכולל גם פעילות חברתית, 
מסיבות, אירועי חנוכה ופורים, טיולים, שיחות 

שהדרכה וייעוץ בפן הרגשי שמתבצע על ידי המ
חנכות, שכולן נושאות בין היתר תואר בייעוץ 

חינוכי.
אפרופו מחנכות, חשוב למנהל להבהיר שהן 
שעורכות את ראיון הקבלה הראשוני של הבנות 
המתדפקות על פתחי הקמפוס, והן שמחליטות, 
מצבה  אם  שנקבעו,  מחמירים  קריטריונים  לפי 

שהרוחני של הבת מתאים, ואם היא עומדת בכ
לא  פרוטקציה  שום  לשמוע,  "תתפלאו  ללים. 
מצליחה לשנות את הקביעה", סחים המנהלים, 
גבוהה,  ברמה  לימודי  מקום  לגבש  לנו  "חשוב 
התלמידות  של  והטוהר  הרוחניות  את  שישמר 

שלנו. וזו הדרך לכך..." 
המחנכת מוסיפה ומספרת: "לעיתים, בראיון 
המקום,  את  ובוחנים  ההורים  באים  הראשוני, 
יש  מכובד  לימודי  שבקמפוס  מאמינים  ולא 
אתם  למה  'אז  מחמירים.  כה  ודגשים  הקפדות 

שקוראים לעצמכם מכללה?' הם שואלים, 'מדו
מכרי הם  ביותר!'  שמור  חרדי  במוסד  פה  שבר 

זים, נדהמים. ואף בהמשך, הם אחוזי התפעלות 
ממערכת הלימודים הרוחנית שהיא המשך ישיר 
רואות  התלמידות  ובסמינר.  בתיכון  ללימודים 
ואנו  ולתהיות,  לשאלות  ללבטים,  כתובת  בנו 

עושים את המרב בשביל ללוות אותן נאמנה".

תו)א(ר הזהב

ראיית  מקצוע  את  בסמינר  למדה  "אחותי 
שיושבת  תלמידה  אותנו  משתפת  החשבון", 
בספרייה ומכינה בשקידה את עבודתה, "הוריי 

שכרעו תחת נטל המשא הכלכלי, וכל הזמן התנ
חמו בכך שבהמשך היא תצא עם 'כרטיס כניסה' 
לעבודה טובה ומתגמלת. למרבה הצער היא לא 
מצליחה להשתכר מעבר לשכר מינימום, מכיוון 
כלל  מספק  לא  שעברה  הלימודים  שמסלול 
מבחירה  נשלחתי  כבר  זאת  לעומת  אני  וכלל. 

אותו  את  לומדת  אני  פה  שטראוס'.  ל'קמפוס 
בעזרת  נהנים ממימון מלא  הוריי  מספר שנים, 
בע''ה אשתלב  ואני  רלוונטיות,  וקרנות  מלגות 

במקצוע מפרנס לחיים".
התלמידה ועוד מאות כמוה לומדות במקום 
החרדיות,  השכונות  בלב  חרדית  יצירה  שהוא 
אין להן כל צורך לנסוע הרחק, ולהגיע לאזורים 
לא מוכרים במחוזותינו. המקצוע, שתואר פותח 
תרתי  ידן,  בהישג  כאן,  נמצא  בצידו,  דלתות 

משמע. 
במ התפקידים  בעלי  כל  כך,  על  שנוסף 

נמצאות  התלמידות  הקהילה.  מתוך  הם  קום 
ונחשפות  באינטראקציה רק עם הצוות החרדי 

אליו בלבד. 
מוקפד",  צניעות  תקנון  מונהג  "בקמפוס 
כתנאי  עליו  "חתמנו  אחרת,  תלמידה  מוסיפה 
לפיו,  לנהוג  משתדלות  כולנו  ראשוני.  קבלה 
תיישמנה  שכולן  דואגות  והמחנכות  והרכזת 

אותו במלואו", היא מוסיפה. 
וכך, למרות ההתנגדות מהצד השמאלי של 
המפה, מצליחים ראשי הקמפוס לשמור על הקו 

שהקפדני והמחמיר, על כל המשתמע. רק כך מצ
ליח החזון להתגשם. 

חייבת בקרה”, אומר  לימודית  “כל מערכת 
שהצבנו  “הכללים  לב.  בגילוי  הקמפוס  מנהל 
באים למנוע כל תקלה שלא תקרה, ואף להפך, 
סטנדרטים  פה  ולהציב  התלמידים  את  לרומם 

הב מכל  איכות  ששל 
תישמר  כך  רק  חינות. 
תיבת נח בלב המבול...”
סיורנו  בהמשך 
הספרייה  את  גילינו 
ספרים  באלפי  המלאה 
נבדק  ואחד  אחד  שכל 
הוועדה  ידי  על  ואושר 
הקמפוס.  של  הרוחנית 
בנקיות  מוגש  החומר 
כך  חשש.  ובלי  מלאה 

שגם רשת האינטרנט בק
בחסימה  חסומה  מפוס 

הנ ואתרים  שהרמטית, 
לצורך  לשימוש  צרכים 
על  נבדקים  הלימודים 

ונ הרוחני  המנהל  שידי 
לאחר  נקודתית  פתחים 

אישורו.

דיפלומה ראויה לשמה

מעבר לכך, ראוי לציין כי מדובר בלימודי 
תואר ברמה הגבוהה ביותר. התלמידים מציגים 

שהישגים מרשימים וציונים גבוהים ביותר אף בה
שוואה למכללות ותיקות. אין קיצורי דרך ואין 
עיגולי פינות. תוכנית הלימודית זהה לתוכנית 

של המכללה האקדמית הדסה. 
מכאן הדרך להשמה מובטחת בע”ה. הדלת 
פתוחה וההזדמנויות הן רבות. מחלקת ההשמה 
של הקמפוס מדווחת על אחוזים גבוהים ביותר 
זו  התעסוקה.  בעולם  מיטבית  השתלבות  של 

ההוכחה הניצחת שתואר יכול להגיע בטוהר!  
זקוקים  ואנו  גדלה בהתמדה,  החברה שלנו 
כל העת למטפלים מתוכנו, שיעניקו לנו שירות 

ילדינו לקלי והולם. כשאנו באים עם  שמותאם 
אחת  זו  שתהיה  מבקשים  אנו  תקשורת  נאית 
‘משלנו’, שתכיר את הניואנסים ותכיר את אורח 
החיים שלנו. אנו גם שואפים שהעובד הסוציאלי 
שאיתו יהיה לנו מגע, יהיה אחד מתוכנו. הדרך 

עלי כן  על  שטראוס’.  ב’קמפוס  עוברת  שלשם 
הפלטפורמה  על  ולשליחיו  לבורא  להודות  נו 
הראויה שנמצאת פה, עבורנו, שבה הלימודים 
אינם לשם התואר אלא כדי לספק פרנסה שכדי 
לעבוד בה יש צורך בתואר, ולספק לנו כקהילה 
עובדים יראי שמים המכירים את צורכי הקהילה 

ומסוגלים לספק לה מענה מקצועי.


