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כאילו כל החיים הם רצף אירועים מסעירים ותזוזות 
של אנשים בלי נשימה באמצע.

"המשפחה של חיותה מאוד מרוצה מהטיפול שהענקת 
לה. ידעתי שאת ממש כמו מקצוענית!" היא גאה בי. 
לוקח לי זמן לקלוט על מה היא מדברת. "אה זה", 
מבטלת מיד. "טיפול בהכנת קפה עם שפע סוכר, ממש 

כמו חמותי".
"תעשי לי טובה" מיכל נוזפת. "אל תתחילי להתקטן 
לי. את מומחית בזה. מדובר כאן בדיני נפשות. אין 
לחיותה פינה אחרת בעולם שהיא מסכימה לצאת אליה. 
ממך היא חוזרת ממש חדשה. תכל'ס, נוכל לסכם עם 
המשפחה על משהו קבוע? השגתי תקציב כלשהו, ברוך 
השם, בניסים. כך שלא תעבדי בהתנדבות. ובהזדמנות 

תגלי לי את השיטות שלך".
"לא יודעת", אני אוהבת את קצב הטיול שלי. איזה יופי 
זה לא למהר לשום מקום. מהעבר השני בקונטרסט, 
מיכל מתרוצצת קדימה אל ענייניה האחרים. בוערים 

תמיד.
"הציעו לי כאן כמה הצעות רלוונטיות", אני משקרת. 
"אני צריכה להתבשל עם הדברים... הפנו אותי לאבחון 
במכון 'פרסה'. דפנה אומרת שאני אריסטוקרטית... 

חחח".
"טוב, אז תחשבי ו... - " רגע לפני שהשיחה נטרקת אני 
מספיקה להשחיל שאלה. מיכל ודאי תדע לענות עליה.

"זוכרת את חדוה פס?" אני זורקת.
"הגננת שעבדת איתה?" מיכל מוודאת ומפמפם לי 
הלב. "קרה לה משהו??? דיברו עליה בלשכת האבטלה 

ודאגתי".
"היא בריאה כמיטב ידיעתי". המנגינה של מיכל מזכירה 
יותר מדי את של שתי הצעירות שפגשתי. מנגינה של: 
'טוב מאוד, אבל...' שכולנו מכירות מאסיפות ההורים. 
לעצור כאן, לנתק? להמשיך להתעניין? משהו חם 
בוער לי בפנים ואני חייבת לעצור בצד. להתיישב על 

גדר אבן ליתר בטחון.
"משהו מנטלי מתחיל לחרוק שם..." מתנסחת מיכל 
בעדינות. "יש בלבולים קטנים ולא ממש קריטיים 
מול אימהות. אימהות חוששות. חצאי שמועות הגיעו 
להנהלה. זו דילמה ענקית, ברור לכולם שפיטורין יחמירו 
את המצב. ואחרי הכל בתמונה הכללית היא בסדר". 
דמותה של חדווה הזקופה והבוטחת עולה מול עיני 
בחדות. לאט היא מיטשטשת ועיניה החומות מתכסות 

במסך ערפל.
בי חמלה. חמלה על האישה  אני מוצאת  פתאום 
הממוסדת, המסודרת, היודעת את אשר לפניה תמיד, 

שהולכת ונסדקת בלי גיל.
החמלה שוטפת אותי בגל גדול וקצפי, ממוסס בדרך 

קוצים שאגרתי שם וסוכריות בטעם חמוץ.
השם. אני חייבת לעזור לחדווה. להציל אותה מביזיונות.

אני בודקת את רשימת ההצעות שדפנה מדפיסה לי 
וחיוך משועשע רוצה להימרח על פרצופי. בולמת אותו 
מהר וחזק ושומרת על ארשת רצינית שהזכירה את 
פניה של המפקחת גבריאלה ממשרד החינוך. פרצוף 

ששפכו עליו דבק פלסטיק.
דוחקת הצידה את חדווה ואת סימני השאלה סביבה 

שמרקדים לי במוח. הם נדחקים על זמן שאול.
"דפנה בוחנת אותי בעיון, אולי מוצאת עלי רמז לחיוך 
שנשמר חנוק בפנים. "באת ביום טוב. אף פעם אין 
רשימה ארוכה כזו. יש ימים בלי רשימת משרות בכלל! 
לא יודעת איך התמזל לך מזלך היום. רק תגידי, מה לא 
טוב בעבודות האלה?" דפנה מחמירה את מבטה ושיערה 
המדובלל יוצא במחאה. "זה אתם הדתיים שאומרים 

שעבודה לא מבזה את בעלותיה או משהו כזה".
מלחיצה הדפנה הזו. מאבחנת פרצופים?

"אין עבודה מבזה את בעליה, נכון לגמרי ולא אמרתי 
שום דבר", אני מתקנת לה את הציטוט ומקווה מאד 
שהוא מדויק. מביטה בחוסר נעימות על הדלת הסגורה. 
האמהות  עדיין  ממתינות  הגדול,  בחדר  מאחורי, 
הצעירות. מותר לי לעכב אותן? אבל זו דפנה שהתחילה 

לפטפט, לא אני.
העבודה  הצעות  הרשימה.  את  שוב  בודקת  אני   
מתאימות לי כמו פעמונים ורימונים למחזיק מוצץ, 

אבל לא אשדר זאת לדפנה:
"עבודות תחזוקה וניקיון במרפאה שכונתית", אני 
לי  שאין  רק  מצוינת.  "עבודה  מהכתוב.  מצטטת 
מספיק כוח פיזי. אני אחרי שבר באגן". דפנה בודקת 

את המסמכים שלי ומהנהנת. אני ממשיכה:
"סיוע במטבח מוסדי, מחסנאית מחלקת ריהוט ברשת 
כל בו ענק לתינוקות – גם כאן מתבקש הרבה כוח פיזי. 
אולי זה?" אני מקריאה: "טלמרקטינג ומענה לשיחות 

נכנסות – אההממ".
"אין לך דיבור מספיק קולח", דפנה מחמיאה לי. מחתימה 
אותי על טופס אבטלה. דוחפת לי מסמך ליד. "תפני 
למרכז 'פרסה'. הם מתמחים באבחוני השמה וכאלה. 
תתקשרי אליהם עוד היום. זה חשוב. אמרו לי להמליץ 
עליהם. הנהלה חרדית והכשר של רבנים, אל תחששי".

אני בודקת את הפרוספקט של מכון 'פרסה'. הוא נראה 
לא רע. אבחון לפי כל מיני פרמטרים יכול להיות מעניין. 

אולי תבוא משם ישועה, מי נביא וידע.
אני מפנה את החדר לטובת הבאה אחרי ומהנהנת 
לשלום לצעירות עם התינוקות המגונדרים. יוצאת 

את הבנין. 
עוד לא ממש צהריים ומזג האוויר בחוץ מוצא חן בעיני. 
פוסעת בקצב שלי את המרחק עד לתחנת האוטובוסים.

הטלפון מתנגן לי מהתיק.
מיכל ממהרת כתמיד, נוחתת ישר לענייניה בלי הקדמות. 
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רוצים מחשב נייד במתנה? 
!!!

כן, אתם. אל תפערו זוג עיניים. כי מישהו חשב עליכם, ורצה למקסם את 
הסיכויים שלכם לסיים את התואר במדעי המחשב בהצלחה. המחשב מגיע 
כדי להשלים את החבילה השלמה והכוללת של תואר יוקרתי ומבוקש 
באווירה חרדית מותאמת. וגם מחשב, על הדרך, כי חשוב שתהיה לכם 

אופציה ללמוד ולתרגל גם מהבית.
על מה אנחנו מדברים? על התואר במדעי המחשב של קמפוס שטראוס 

מבית המכללה האקדמית הדסה, כמובן.
היום, יותר מתמיד, כולם יודעים עד כמה תואר במדעי המחשב מבטיח 
בסייעתא דשמיא משרה מפרנסת ומתגמלת. מה שלא יודעים, זהו הביקוש 
של המעסיקים הנחשבים בשוק דווקא לתעודות יוקרתיות שמוכיחות על 

לימודים ברמה גבוהה ומותאמת לשוק ולצרכיו המשתנים.
נסו לשאול מעסיק פוטנציאלי בתעשיית ההייטק על תואר של המכללה 
האקדמית הדסה. נסו ותראו בעצמכם את המבט המעריך בעיניים. מי 

שמבין בתחום, יודע גם יודע מה שוויו של תואר כזה.
בקמפוס שטראוס החליטו לאפשר את ההזדמנות הזו לכל חרדי או חרדית 
שחשוב להם ללמוד לתואר יוקרתי ומקצועי בלי לוותר על אווירה חרדית 
למהדרין. הם הגיעו לנוסחה מנצחת שסוללת את הדרך החרדית והמותאמת 

בפני כל תלמיד או תלמידה - היישר אל תואר מבוקש ופרנסה 
בכבוד.

אבל למה לנו להכביר מלל כשאפשר לתת לחוג למדעי 
המחשב לדבר בעד עצמו?

מדעי המחשב, דווקא בקמפוס שטראוס: 

 כי האווירה החרדית משמעותית 
עבורנו!

בקמפוס שטראוס השקיעו מחשבה מעמיקה 
כדי ליצור אווירה חרדית ושמורה, וזאת בעזרת 

מערך שיעורי קדש מושקע המשולב במערכת 
הלימודים, צוות מחנכות מסורות במיוחד, ומערך 

התאמה ובקרת חומרים קפדנית, מקצועית ורצינית, 
שאין באף מקום אחר. כל החומרים, המצגות, התכנים 

בספרייה וכל חומר לימודי שמועבר בשיעור – עוברים בקרה 
רוחנית. ובאיזו מסגרת אחרת תמצאו חוג למדעי המחשב שמיועד לנשים, 

וכל המרצות בו גם הן נשים בלבד?
"אם לא היה מקום כזה, לא בטוחה בכלל שהייתי הולכת ללמוד מדעי 
המחשב", משתפת בכנות מ', בוגרת של קמפוס שטראוס, שמפרנסת כיום 
את ביתה בכבוד. "מקום חרדי מספיק, שמותאם רוחנית למיינסטרים, זה 

רק קמפוס שטראוס". 

 כי תואר יוקרתי מאפשר להתפרנס בכבוד!

התואר היוקרתי של המכללה האקדמית הדסה מעניק למחזיקים בו כרטיס 
כניסה למשרות ה-VIP בעולם ההייטק. למעשה, בשוק ההייטק, הבוגרים 
של קמפוס שטראוס והמכללה האקדמית הדסה מבוקשים ומועדפים בכל 
מקומות העבודה הנחשקים. זו הסיבה שהבוגרים של הקמפוס הצליחו 
להשתלב בחברות ההייטק המובילות: באינטל, במובילאיי, באקסליבריס ועוד. 
"כשההורים שלי ראו את הפרסום על לימודי מדעי המחשב בקמפוס 
שטראוס", משתפת יעל ליבוביץ, בוגרת של הקמפוס, "הם קפצו על 
המציאה: לימודים חרדיים לכל דבר עם תואר של המכללה האקדמית 

הדסה? מה יכול להיות טוב יותר מזה? 
"ככלל", היא ממשיכה, "התואר של המכללה האקדמית הדסה יוקרתי 
מאד ופותח דלתות. כך, למשל, גם אם תלמידה מסיימת ומחליטה שלא 

מתאים לה לעבוד בהייטק, היא תוכל לעבוד כמתרגלת או ללמד תכנות 
במסלולים הייעודיים בסמינרים. כן, האופק רחב ומלא הזדמנויות...".

 כי לא מוותרים על אף תלמיד או תלמידה, ובונים 
מעטפת תמיכה אישית וליווי צמוד עד להשמה!

"הגעתי לראיון", מתארת יעל, "ומיד יכולתי לחוש באווירה של היחס 
האישי, העוטף והחם. בעיניי, זו אחת מנקודות החוזק של הקמפוס. גם 
במהלך הלימודים, התמיכה האישית בכל תלמידה בלטה לטובה. אני 
יודעת שבמקומות לימוד שונים לא מאשרים שעות עזר, למשל, אלא אחרי 
תהליך בירוקרטי מתיש. בקמפוס שטראוס כל בת שמרגישה 'תקועה' 
לימודית מגיעה למרכז 'אתגרים', שם מאשרים לה שעות עזר פרטניות, 

וכבר הרכזת קובעת עם המתרגלת...".
בקמפוס שטראוס תמצאו מעטפת תמיכה בכל תלמיד או תלמידה, שאין 
לה אח ורע. החל מקבוצות הבוטיק הקטנות שמאפשרות מתן יחס אישי 
מושקע ומענה ממוקד לצרכיו של כל תלמיד, עבור דרך מרכז למידה לתרגול 
ולהכנת שיעורי בית בליווי הדרכה צמודה, המשך במרכז אתגרים התומך 
באופן פרטני בכל קושי וקושי שעלול לצוץ במהלך הלימודים, ומוודא 
שלא יהיו תלמידים שינשרו בדרך בגלל קשיים לימודיים כאלו ואחרים, 
וכלה במרכז ההשמה הדומיננטי והפעיל, שקשוב לצרכי התעשייה ועושה 
הכל כדי לשלב את הבוגרים והבוגרות במשרות מתגמלות. 
לא סתם אחוז ההשמה של בוגרי החוג למדעי המחשב 
בקמפוס גבוה כל כך, ועומד על 96%. ועוד לא הזכרנו 
את משרות הסטודנט כבר במהלך הלימודים, דרכן 
התלמידים 'שמים רגל' בחברות נחשבות ומבטיחים 

את העתיד התעסוקתי שלהם...
"לקראת סיום הלימודים קבעתי שתיים-שלוש 
פגישות פרטיות עם רכזת ההשמה", מספרת מ'. 
"היא הנחתה אותי כיצד לכתוב את קורות החיים 
שלי ואיך לשפץ אותם כך שיתאימו לתעשייה, 
שלחה לי למייל מגוון משרות אטרקטיביות על 
בסיס שבועי, ארגנה עבורנו סדנאות הכנה לחיפוש 
עבודה שהיוו נקודת מפנה בחיים המקצועיים שלי, 
יזמה יום פתוח עם אחת המגייסות מחברת הייטק מובילה, 

ומה לא?" 

 כי התואר ממומן במלואו בעזרת מלגות!

צוות הקמפוס עמל להשיג מימון מלא ללימודים עבור כל תלמיד או 
תלמידה. הקץ לכאבי הראש בגלל העלויות הגבוהות של כל תואר אחר 

במדעי המחשב ובכלל. בקמפוס שטראוס הן פשוט נמחקות.
גם יעל מזכירה את נושא המימון: "המלגות כיסו לי את כל עלויות התואר! 

ההורים שלי לא היו צריכים להוציא שקל מהכיס...".

 כי הקמפוס נגיש וממוקם במרכז ירושלים!

נכון, זהו בונוס קטן אך משמעותי: הנגישות. איך תבחרו להגיע לקמפוס? 
בעזרת הרכבת? על ידי נסיעה באוטובוס? – כמעט כל אוטובוס ירושלמי 
מגיע לרחוב שטראוס במרכז העיר ותחנת הרכבת כמעט במרחק נגיעה.

 כי כאמור, כל נרשם או נרשמת זכאים לקבל מחשב 
נייד איכותי במתנה! 

"אנחנו מבינים שמחשב נייד מאפשר למקסם את הלימודים, ולכן החלטנו 
להעניק לכל תלמיד או תלמידה את האפשרות הזו", מבשרים לנו בצוות 

הניהולי של קמפוס שטראוס.
קדימה, זה הזמן להירשם לקמפוס שטראוס, לבנות עתיד ופרנסה בכבוד.  

תחשבו טוב... מדעי המחשב 
הבחירה המושלמת!
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