
בליבה חומה
מסייעים לסטודנטים חרדים להצליח בלימודים 

ויוצרים גשר בין המגזרים



רקע ומטרות

תכנית 'בליבה חומה' פועלת כדי לקדם את תהליך ההשתלבות של צעירים מהמגזר 
החרדי בהשכלה גבוהה ובתעסוקה.

אלפי צעירים חרדים פונים בכל שנה ללימודים גבוהים במטרה להשתלב בתעסוקה 
איכותית ובחברה הישראלית תוך שמירה על זהותם.

הסטודנטים החרדים מתמודדים עם אתגרים רבים הנובעים מפערי תרבות ופערי 
השכלה. פערים אילו מביאים לכך שמלמעלה מ50 אחוז מהסטודנטים החרדים 

נושרים במהלך הלימודים.

לפרויקט שתי מטרות מרכזיות:
1. מתן סיוע לימודי לסטודנטים חרדים בכדי למנוע נשירה ולסייע להם 

    לשפר את ציוניהם.
2. יצירת חיבורים אישיים בין צעירים חרדים וצעירים מהמגזר הכללי במטרה 

    להנמיך את החומות לצמצם את פערי התרבות וליצור גשר בין המגזרים.





מה כוללת ההתנדבות?

⋅ במסגרת ההתנדבות בבליבה חומה הסטודנט או הסטודנטית המתנדב מוצמד 
לסטודנט או סטודנטית חרדית ונפגש איתו כל שבוע ל4 שעות.

החרדי  לסטודנט/ית  אקדמי  לסיוע  מוקדש  המפגש  מזמן  שעות  שלוש   ⋅
בתחומים בהם הוא זקוק לסיוע.

⋅ שעה אחת מהזמן מוקדש ללימוד משותף של טקסטים מארון הספרים היהודי 
והישראלי כפתח להכרות, החלפת דעות וצמצום פערי התרבות.

⋅ בנוסף, לאורך השנה מתקיימים מספר מפגשים קבוצתיים והכשרות הכוללים 
הכרות עם החברה החרדית, תכנים של לימוד משותף הרצאות וסדנאות.

⋅ חלק מהסטודנטים החרדים לומדים במסגרת של מכינה קדם אקדמית וחלקם 
כבר במהלך התואר.





מה עוד כדאי לדעת?

⋅ שעות המפגשים נקבעים במשותף על ידי המתנדב והסטודנט החרדי בזמנים ובמיקום 
שנוח לשניהם.

⋅ בתקופת הקורונה ובהתאם להנחיות משרד הבריאות המפגשים יתקיימו במודל של 
מפגש אונליין )בזום או תוכנות דומות(.

⋅ כל מתנדב לומד לאורך השנה עם סטודנט חרדי אחד או יותר בהתאם לצורך.
⋅ הסיוע הלימודי ניתן במגוון של מקצועות החל ממתמטיקה ואנגלית בסיסית ועד מתן 
מענה במקצועות אקדמיים כמו סטטיסטיקה, מדעי המחשב, מתמטיקה אקדמית ומגוון 

של מקצועות נוספים.
⋅ כל מתנדב יתן מענה לימודי בהתאם לידע וליכולות שלו.

לאורך כל תקופת ההתנדבות תקבלו ליווי ויעוץ צמוד מצוות התכנית בכל צורך או   ⋅
שאלה שתעלה.

⋅ אנחנו שמים דגש מיוחד על סיוע לסטודנטים חרדים שביצעו שירות צבאי או לאומי.



מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו 
כדי ללמוד עוד על התכנית

לקרוא על מה שכתבו עלינו בתקשורת

לצפות בסרטון שלנו

https://www.facebook.com/belibachoma/
https://www.youtube.com/watch?v=BWEZzzh-APk
https://www.youtube.com/watch?v=eIhK7xbZGWQ&t=2s
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/11/ART2/451/975.html
https://www.themarker.com/markerweek/1.2606557


הצטרפו אלינו

החשובים  התהליכים  באחד  חלק  לקחת  לכם  מציע  חומה  בליבה   ⋅
החומות  את  להנמיך  להשתלב  לחרדים  לסייע  הישראלית,  בחברה 

ולתרום תרומה משמעותית ללכידות החברתית.
החברה  את  לעומק  להכיר  תלמדו  חומה  בבליבה  ההתנדבות  דרך   ⋅

החרדית ובעיקר את הדור הצעיר שמבקש להשתלב ולהיות חלק. 
⋅ אנחנו זקוקים לכם מלגאי אימפקט. יחד איתכם נפעל לעתיד טוב 

יותר לחברה הישראלית על כל שבטיה.

אריה כפירי מנהל הפרויקט
belibahoma@gmail.com -מייל

טלפון- 0545532671


