
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 61394תל אביב  , 39513. ד.ת, 16רחוב קלאוזנר 
  03-642-4889:       פקס03-642-4895: טל

  il.org.bashaar@bashaar: דואר אלקטרוני 

www.bashaar.org.il  

  " קהילה אקדמית למען החברה בישראל–בשער "
  

 על ידי חברים בכירים בסגל האקדמי  שניםתשע-כלפני הוקמה " בשער"עמותת 
לה שכיהנו בעבר ביניהם כא, באוניברסיטאות ובמוסדות שונים להשכלה גבוהה בישראל

כדי להעמיק את מעורבות הסגל האקדמי , דיקנים ועוד, רקטורים, כנשיאי מוסדות
 חברי סגל אקדמי מכל 850 –חברים כ " בשער"ב.  בעשייה החברתית ובשיח הציבורי
  .  מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל

  
בים בתחומים רבים ומגוונים החשו, באמצעות חבריה "בשער"מאז היווסדה פועלת 

פועלת בתחום החינוך על מנת " בשער". לקיומה וקידומה של חברה תומכת ומקדמת ידע
כל . בעיקר עם בני נוער מהפריפריה, לקרב ולהעמיק את הקשר בין האקדמיה והקהילה

  . וללא כל תמורה כספית בהתנדבות מלאהפועלים " בשער"חברי 
  

  :בין מטרות העמותה
  

ברה והתרבות בישראל והגברת הקשר בין האקדמיה הגברת מעורבות האקדמיה בחיי הח 
 .והקהילה ובעיקר בני נוער ומורים

 .קידום החשיבה הרציונלית והמדעית בכל רובדי החברה הישראלית 
 .פיתוח המודעות וההכרה בחשיבות ההשכלה בכלל וההשכלה האקדמית בפרט 
 .ה וכבוד הדדיהבנ, המושתת על ידע, תרבותי ורציונלי, שיח ציבורי נאור- טיפוח דו 

  
 

  :והיא מקדמת את מטרותיה באמצעות פעילויות שונות ביניהן, מאמינה בעשייה" בשער"
 . הרצאות לבני נוער בפריפריה–" מועדון מדעי בשער" 
 תשובות של מומחים אקדמיים לשאלות מורים ותלמידים באמצעות –" בשער ברשת" 

 .האינטרנט
  . לבני נוער מהפריפרייהים באוניברסיטאות מחנות קיץ מדעי–"  ידגאוניברסיטה בהיש" 

  .יריד מדע וטכנולוגיה בפריפריה 
  .פעילויות בנושא מערכת ההשכלה הגבוהה 
  . מפגשים עם קובעי מדיניות–" 'פורום בצהרי יום ו" 
 .כנסים 
רובם ככולם מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ,  ישובים ברחבי הארץ42 -פעילות בכ 

 .ישראל
  עם גופים אקדמיים נוספים להעצמת הקשר עם הקהילהמאחדת כוחות  



  
  ":רבשע"בין פעילויות 

  
מקיימת תוכנית של הרצאות ומפגשים ברחבי הארץ של אנשי " בשער  "– " בשער–מועדון מדעי "

מקווה " בשער. "במפגש ישיר ובלתי אמצעי, בעיקר בפריפריה, אקדמיה מכל תחומי החקר עם בני נוער
ח לעורר באמצעות מפגשים אלו את סקרנותם  של תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים בערי פיתו

להציג בפניהם דרכי חשיבה , ובשכונות מצוקה למגוון רחב של נושאים בתחומי המדעים והאומנויות
לשבור את מחסומי הניכור , הבנה וכבוד הדדי, מדעיות ולתרום לפיתוחו של שיח המבוסס על מידע

במסגרת זו .  ולהעניק לתלמידים אלו תחושה כי לימודים והשכלה אקדמית הם בתחום השגתם
שבוע ",  מפגשים עם חוקרי מוח–" שבוע מודעות המוח"ימים גם מפגשים המוקדשים לנושאים כמו מתקי

.  מפגשים עם אסטרופיזיקאים–" שבוע האסטרונומיה וחקר החלל",  מפגשים עם רופאים–" הרפואה
 - עם למעלה מ" בשער"עד כה נפגשו מתנדבי ;  עם תלמידים מפגשים300 - כז התקיימו  "בשנת תשס

  . תלמידים120,000
 

     
מאפשר למורים להפנות שאלות באמצעות " בשער ברשת" פרויקט האינטרנט –" בשער ברשת"
המטרה המרכזית של הפרויקט היא להרחיב את הקשר . ישירות למדענים המובילים בתחומם, האינטרנט

. חינוך בארץבין אנשי הסגל האקדמי הבכיר במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל לבין המורים במערכת ה
ומהווה , מאפשר לאנשי חינוך להתעדכן ולהעמיק במידע עדכני הנמצא בחזית המחקר" בשער ברשת"אתר 

הפרויקט מהווה . למורים לנוכח הגילויים והחידושים הרבים בעולם המחקר והידע" גב אמין ומקצועי"
 תשובות 2000 - מעל ל.  טמקור ידע ייחודי ברמה אקדמית גבוהה ומתאפשר הודות לטכנולוגיית האינטרנ

התשובות משמשות כעזר הוראה באתר . ניתנו למורי תיכון בארץ על ידי מומחים מהמדרגה הראשונה
  .האינטרנט של העמותה
  www.bashaar.org.il: כתובת האתר

  
  

מאות תלמידי , מדי שנה,  הקיץ במסגרת זו אנו מביאים בחופשת–"  ידגאוניברסיטה בהיש "
אקונומי נמוך אל האוניברסיטאות שם הם חווים את -ממעמד סוציו, חטיבת ביניים ותיכון מהפריפריה

בעזרת פעילות זו אנו מקווים . דשא ובריכה, מעבדות,  לרבות שיעורי מדע–האוניברסיטה על כל היבטיה 
ת התחושה ולשכנעם כי האוניברסיטה וההשכלה כי ניתן יהיה לשבור מחיצות וליצור אצל בני הנוער א

  .ולסייע להכנסת לימודים גבוהים לרשימת השאיפות של  בני נוער אלו, האקדמית הינם בהישג ידם
למחנות מדעיים שהתקיימו באוניברסיטאות השונות במהלך " בשער" תלמידים הגיעו ביוזמת 750 -  כ

  . תלמידים מהפריפריה4000 - זה כ כה נהנו מפרויקטעד. התקופת מלחמת לבנון השניי
  
 

הכינה מסמך הסוקר את מערכת ההשכלה הגבוהה " בשער "- פעילות בנושא ההשכלה הגבוהה
ועדת , מסמך זה נמסר לאוצר. ואוניברסיטאות המחקר בישראל  ומציב תמרורי אזהרה וקווי מדיניות

ביחד עם , "בשער"כמו כן  הקימה . ן לענייםת וראשי גופים רלבנטיי"ג וות"ראשי מל, החינוך של הכנסת
, את הפורום להשכלה גבוהה שבין חבריו נמצאים נשיאים, ישראל-מוסד שמואל נאמן וקרן חינוך אמריקה

הפורום פועל ליצירת דיאלוג בין כל סוגי . רקטורים ואנשי סגל בכירים  באוניברסיטאות ובמכללות
" בשער" בשנה החולפת והשנה מתכוונת עמותת .המוסדות להשכלה גבוהה ומעלה סוגיות ובעיות לדיון

שורה של נושאים הקשורים למערכת ההשכלה הגבוהה בארץ בישראל כאשר הכנס , להעלות לדיון הציבורי
  ". מקומה המרכזי של האוניברסיטה–המהפכה של כלכלה נסמכת ידע ": הראשון עסק בנושא

  
  

 מסגרת זו משמשת במה לדיאלוג בין -   סדרת מפגשים עם קובעי מדיניות–' פורום צהרי יום ו
מקבלי החלטות ומעצבי מדיניות במטרה לשמוע ולהשמיע השגות לגבי תהליכי קבלת  ל"בשער"חברי 

בין היתר עם נשיא בית המשפט ,  רביםבמסגרת זו התקיימו מפגשים.  וסדרי העדיפויותההחלטות במדינה
אהוד , ראש הממשלה לשעבר;  בנימין נתניהו,ראש ממשלה לשעבר;  לשעברהרב הראשי הספרדי; העליון
  .ועוד; שרת המשפטים; שר הבטחון; שרי החינוך; ברק

  
 


