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 תכנית אינגבורג ואיירה רעננערט לשילוב חרדים באו"פ
מטרת התכנית היא להגדיל את מספר הסטודנטים והבוגרים החרדים 
של האוניברסיטה הפתוחה. את התכנית מלווה ועדת היגוי, המורכבת 
מבכירי הסגל האקדמי של האוניברסיטה וממומחים לשילוב חרדים 

בחברה הישראלית. הסיוע והליווי לאוכלוסיית המתעניינים והסטודנטים 
החרדים ניתנים על־ידי רכזים בני החברה החרדית. 

 החברה הערבית
הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית: מפגשים עם הורים   •

ותלמידים בבתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ.
השתתפות בירידי לימודים להשכלה גבוהה.  •

ימי עיון וכנסים בקמפוס רעננה — לבעלי תפקידים מרכזיים בתחום   •

החינוך בחברה הערבית )לדוגמה, מפגש רכזים של תכנית הישגים 
]ֻרַאד[ לחברה הערבית(.  

השתתפות באירועים ובכנסים בנושא הנגשת ההשכלה לחברה   •

הערבית. 
מפגש של 30 מנהיגים מוסלמים אמריקנים    •

)MLI — Muslim Leadership Initiative( מטעם מכון הרטמן עם   
סטודנטים דוברי השפה הערבית בקמפוס ואדי ערה שבגבעת חביבה.  

מינוי עוזר דיקן הלימודים לסטודנטים מהחברה הערבית,   •

ד"ר רמדאן אבו־עקלין.  
ברכות האוניברסיטה לרמדאן ולעיד אל־פיטר באתר הבית ובדף   •

הפייסבוק של האוניברסיטה הפתוחה.

 התכנית לקידום סטודנטים יוצאי אתיופיה
מטרות התכנית: קידום שוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה; מתן ליווי ותמיכה אקדמיים וחברתיים לסטודנטים 
יוצאי אתיופיה לשיפור ההתמדה ולסיום מוצלח של הלימודים האקדמיים; מתן ייעוץ, תמיכה והכוון תעסוקתי. 

הטיפול בסטודנטים במסגרת התכנית נעשה על־ידי רכזת מתוך קהילת יוצאי אתיופיה. 
טקס יום הזיכרון ליהודי אתיופיה 

שנספו בדרכם לישראל: בין 
השנים 1984-1980, כ־4,000 

נשים, גברים, קשישים וילדים מתו 
בדרכם לישראל. בטקס שהתקיים 
ב־25 במאי 2017 השתתפו עובדי 
האוניברסיטה הפתוחה וסטודנטים 
מהתכנית לקידום יוצאי אתיופיה. 

במהלך הטקס הוקרן סרט מרגש עד מאוד שצולם ונערך באוניברסיטה, ובו הופיעו סטודנטים מהתכנית 
שסיפרו על מסעם לארץ ישראל.

 התכנית ללימודי דמוקרטיה — מסלול ייחודי למצטיינים
תואר שני מחקרי בלימודי דמוקרטיה בין־תחומיים. זוהי תכנית בין־תחומית שביסודה עומדת תפיסה רחבה 

הרואה בדמוקרטיה, בעת ובעונה אחת, פילוסופיה מדינית, שיטה פוליטית וחברתית, אופי ייחודי של מדיניות 
ציבורית ואופן עיצובה, מכוונּות תרבותית, אורח חיים ותפיסה חינוכית. התכנית מתבססת על לימודים בתחומים 

שונים, ובהם מדע המדינה, היסטוריה, משפטים, סוציולוגיה, כלכלה, ניהול ומדיניות ציבורית.

 פעילויות נוספות
סיור של מנהֵלי האוניברסיטה הפתוחה בירושלים בדגש על המגזר החרדי.

"קהילה לומדת: בין אקדמיה לחברה": מפגש לימוד משותף לסטודנטים ולחברי סגל בנושא סוגיית המתחים 
המוְבנים בשיח הדמוקרטי בישראל. המפגש נערך בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברמת אביב והועבר 

בשידור חי ב־Facebook Live בדף הפייסבוק של האוניברסיטה. 
המשך הרחבת הפעילות ברחבי הארץ: פתיחת מרכז לימוד בשדרות.

המפגש השנתי בין המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, דיקן הסטודנטים ודיקן הלימודים האקדמיים לבין 
בוגרים חרדים מצטייני נשיא או מצטייני דיקן.

פעילויות מתוכננות לשנת 
הלימודים תשע"ח )2018-2017(

גיוון וייצוג
מכינות בעברית לחברה הערבית, בשיתוף מל"ג.

החברה הערבית: במרכז הלימוד של האוניברסיטה 
הפתוחה בטמרה שבגליל העליון מופעלת התכנית 

 "הזדמנות שנייה", שבמסגרתה נשים לומדות 
לתואר ראשון. התכנית מתקיימת בשיתוף עמותת 

"מהפך-תע'ייר", הפועלת לשינוי חברתי של יהודים 
ופלסטינים אזרחי ישראל, במטרה לקדם זכויות 

חברתיות ולצמצם פערים כלכליים, חינוכיים 
וחברתיים.

התאמת לוח השנה האקדמי כך שישקף את החברות 
השונות בישראל. 

כשירות תרבותית
כנס דב לאוטמן לחינוך לדמוקרטיה ולשותפות 

בישראל: שיתוף פעולה בין קרן לאוטמן 
לאוניברסיטה הפתוחה. הכנס נערך מדי שנה בשיתוף 

אנשי מדיניות, אקדמיה, מורים ומחנכים, מנהלים 
ואנשי משרד החינוך, ועוסק בשאלת הטמעתן של 

סוגיות המצויות בליבת מדיניות החינוך. 
הכשרֹות בנושא החברה החרדית לסגל האקדמי 

והמינהלי. 
"קהילה לומדת: בין אקדמיה לחברה": פעילויות 

המשך למפגש לימוד משותף לסטודנטים ולחברי סגל 
בנושא סוגיית המתחים המוְבנים בשיח הדמוקרטי 

בישראל.
רמדאן 2018: ארוחות שבירת צום קבוצתיות 

)איְפטאר ַג'ְמעי( במספר קמפוסים של האוניברסיטה 
הפתוחה ברחבי הארץ.

רב־שיח בנושא משותף לנציגים מהחברות השונות. 
תיאטרון פלייבק: תיאטרון אימפרוביזציה היוצר 

שיתוף בין השחקנים לקהל, ככלי להעברת תוכני 
"תקווה ישראלית". 

פעילויות בשיתוף אגודת הסטודנטים.

רצף אקדמיה-תעסוקה
החברה החרדית 

שיתוף פעולה עם עמותת "גשר" הפועלת לקידום 
חיים משותפים בין הקבוצות השונות בישראל.

החברה הערבית
מרכז קריירה לחברה הערבית — פיילוט לקידום   •

תעסוקה בחברה הערבית )בשיתוף ות"ת ועמותת 
"קו משווה"(. במסגרת הפיילוט מתקיימים קורסים 

וסדנאות לפיתוח קריירה לסטודנטים בני החברה 
הערבית. 

שיתוף פעולה עם מיזם "קולקטיב אימפקט",   •

העוסק בהגדלת שיעורי ההעסקה וטיב ההעסקה 
של האוכלוסייה הערבית בסקטור העסקי.

יום עיון בנושא תעסוקת צעירים מהחברה   •

הערבית.


