אגרת
הנשיא

תקווה ישראלית
באקדמיה

סטודנטים ,בוגרים ,חברי סגל אקדמי ,חברי סגל מנהלי,
חברי עמותת המכללה האקדמית כנרת
מכובדיי כולם,
ב"נאום השבטים" המפורסם שנשא נשיא המדינה ראובן ריבלין במלאת שנה לכהונתו ,הוא תיאר באופן מדויק את
"הסדר הישראלי החדש" ההולך ומתגבש לנגד עינינו :בשנות ה 90-החברה הישראלית בנויה הייתה מרוב ברור
ומוצק ,שלצדו מיעוטים .קרי ,רוב ממלכתי ציוני גדול ,שלצדו שלושה מיעוטים :ציבור דתי לאומי ,מיעוט ערבי
ומיעוט חרדי.
התמונה הזו אולי קפאה בראשו של רוב הציבור הישראלי ,של התקשורת ושל המערכת הפוליטית .אך המציאות
בינתיים השתנתה בתכלית :כיתות א' היום מורכבות מכ 38%-חילונים )"ממלכתיים"( ,כ 15%-דתיים לאומיים
)"ממלכתיים דתיים"( ,כרבע אזרחים מהמגזר הערבי וקרוב לרבע תלמידים מהסקטור החרדי.
אמנם מספרים והגדרות ,אמר ריבלין ,הם ענין דינאמי ,אך זהויות כמו גם שיעורי ילודה אינם קופאים בזמן.
המועצה להשכלה גבוהה עסקה ועודנה עוסקת בהבאת אוכלוסיות ייחודיות להשכלה הגבוהה ,ששיעורן נמוך
משמעותית משיעורן בכלל האוכלוסייה – הסקטור החרדי ,בני המגזר הערבי ,תושבי פריפריה ,יוצאי הקהילה
האתיופית.
מערכת ההשכלה הגבוהה צריכה לחשוב על השלב הבא :איך מנהלים קמפוס מגוון ,המורכב מסוגי אוכלוסיות שעד
היום שיעור השתתפותן בהשכלה נמוך מאד?
המענה טמון בתוכנית "תקווה ישראלית באקדמיה".
תקווה ישראלית היא התכנית המרכזית שמנסה לייצר שיח בין המגזרים בשילוב של כל חלקי האוכלוסייה ,ובתחומי
החינוך ,האקדמיה ,התעסוקה והספורט.
המכללה האקדמית כנרת הציעה מועמדותה להשתתפות בתוכנית זו ונמצאה מתאימה לקבלת התמיכה
והמשאבים הנדרשים.
אי לכך ,ברצוני להכריז כי משנה"ל תשע"ז תתחיל לפעול במכללה ועדת היגוי לתוכנית תקווה ישראלית באקדמיה
בראשות ד"ר ריקי גליה ,יו"ר הוועדה .כמו כן ,מונתה הילה ברקן ,כממונה מוסדית לתוכנית ,שתיהן יהוו נשות הקשר
לכל נושא השילוביות ועידוד ההטרוגניות בקמפוס.
בטוחני כי המכללה האקדמית כנרת ,כמוסד אקדמי בעל מרקם אנושי מגוון ,יהווה מופת לערכי התוכנית תקווה
הישראלית אשר חרתה על דגלה -סובלנות ,פלורליזם ודמוקרטיה.
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