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  לכבוד

  מאיה עלאיוף' גב
  מרכזת באגף להערכת איכות והבטחתה

  המועצה להשכלה גבוהה
  ירושלים

  
  

   בעבודה סוציאליתתאיכו להערכת ועדהוה המלצות יישום אודות דעתה לחוות התייחסות: הנדון
  

  ,שלום רב

 איכות להערכת הועדה המלצות יישום ינתלבח ג"המל תכנציגלאה קסן ' חוות הדעת של פרופ קיבלנו את

 קריאת על השהתבסס דעתה חוותלהלן התייחסותנו ל. אילן-יטת ברסבעבודה סוציאלית ומשאבי אנוש באוניבר

  .ס"בביה ביקורה בעת שנאסף מידע ועל 2011 בינואר ג"למל שהוגש היישום ח"דו

  

  . לגביו מקיף דיון ונערך) בכיר מרצה מדרגת סגל חברי (ס"ביה מועצת חבריל הועברה הדעת חוות

 ליישום המתייחסים קסן' פרופ של דעתה בחוות הסיכום דברי את בשמחה לצטט ברצוני, דברי בראשית

 נעשו. ולשינוי לשיפור האיכות הערכת תהליך את ניצל סוציאלית לעבודה ס"ביה": ס"ביה י"ע ההמלצות

 מנגנוני נבנו...הלימודים תכנית העשרת, נוספים סגל חברי גיוס כולל הועדה י"ע שצוינו רבים בתחומים שינויים

  ". הטכנולוגיות בתשתיות חלקי ושיפור.. שוטפת עצמית הערכה לביצוע קבע

 שיפור בתחום לבצע נדרשו האוניברסיטה שרשויות שינויים" הם, המעריכה שמציינת כפי, בוצעו שלא השינויים

אשר עדיין לא בוצעו במלואם בשל מגבלות  "לספרייה תקציב גדלתוה שטחים הוספת, הפיסיות התשתיות

  . תקציביות של המוסד

  

  הדעת בחוות הכלולות הערות למספר התייחסות

   

 הולם בניין נבנה או נמצא לא עדיין...ס"ביה תיותשת את לשפר מהאוניברסיטה הדרישה למרות" .1

 ".פיסי מקום של גדולה מצוקה עדיין יש ס"לביה. ס"ביה לצרכי

 מבנה בהקצאת  המחלקהשל הדחוף בצורך הכירה האוניברסיטה של מיקוםה שוועדת לציין ברצוני

 לטובת לקליניקות המגיע קהל לקבלת, הקליניים הקורסים להוראת שישמש (קליני מרכז הקמת לצורך

ל אך בינתיים לא נמצא פתרון בגל מוצע מקום ישו מחלקה הגישה תוכניותה). מחקר ולמעבדת הציבור

ו שוב תזכורות קסן נשלח' בעקבות המלצותיה של פרופ. מצוקת שטחים בקמפוס ובעיות תקציביות

  .לחברי ועדת המיקום

 

 פרטיות קליניקות לפתוח, חלקם לפחות, בוגריו של לשאיפתם התייחס לא ס"שביה מפתיע" .2

  "...לימודיהם לאחר כמטפלים

 את להכשיר ובמקביל הסוציאלית העבודה כיער פי על חינוך לתלמידיו להקנות כמטרה לו שם ס"ביה

 העובד נותן שבו מקום בכל כי היא תפיסתנו. ומקצועית אתית בצורה עבודתם את לבצע תלמידיו

   בוגריו את מכוון אינו ס"ביה. והמקצועיות האחריות במלוא זאת לעשות עליו, שירותיו את הסוציאלי
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 מתלמידינו אחד כל. בעתיד גם זאת לעשות נתנובכוו ואין כלשהו עבודה למקום העדפה משדר ואינו

   . מבצע שהוא האינדיבידואלית הבדיקה ואופני רצונותיו פי על לעבוד ברצונו היכן בוחר

 

  ."המחלקה סגל חברי אצל הביקורתית הגישה של הטמעתה אי" .3

ראש המחלקה . 2007 בשנת האיכות להערכת הועדה י"ע שהוצגה זו בטענה תומכת קסן' פרופ  

 הדעת חוות קבלת לאחר שנערך המעמיק הדיון על בהתבסס וגם הסגל חברי את המהיכרות,בורהס

 המלמדים המרצים. הסגל חברי מרבית בקרב רבה להערכה זוכה הביקורתית הגישה  כי כיוםהנוכחית

 לגישות נחשפים הסטודנטים. קבע דרך הביקורתית הגישה את משלבים הם א.מ-וה א.ב-ה בתוכנית

 נדרשים הם). הקריאה ברשימות זאת לראות ניתן (הסוציאלית העבודה מקצוע את שבמבקרות המרכזיות

 בכל שאלות לשאול אותם מעודדים. שלהם המקצועית העשייה את במבחן להעמיד, ביקורתי באופן לחשוב

  .המקצוע כלפי ביקורתיות בגישות העוסק ייחודי בקורס דווקא ולאו הקורסים

  

 המסורתיות הפסיכואנליטיות הגישות של היסוד הנחות האם לשאול" :ס"הלבי ממליצה קסן' פרופ .4

? להצלחתן עדויות יש האם? היום של הישראלית החברה של לצרכים  מענה נותנות שאמנם אלו הן

  ".  חלופיות גישות של הכרות מחוסר נובעת אלה לשיטות השטח של שהדרישה או

 על המושתתות מגוונות טיפוליות וגישות תפיסות עם, וניםש בתחומים מומחים מורים  כולל הספר בית סגל

 הגישה ולא הדינמית הגישה שביניהן כשהבולטת, כאחד ומודרניות מסורתיות תאורטיות תפיסות

 בסיס על סטודנטים הכשרת ,ן רב שנים של המחלקהניסיו מתוך. קסן' פרופ שכותבת כפי הפסיכואנליטית

 מעמיקה הבנה תוך ובעיות צרכים לזהות גבוהה יכולת בעלי אלייםסוצי עובדים מכשירה הדינמית הגישה

. לפניהם המוצגות הבעיות בבסיס העומדים והחברתיים הבינאישיים, אישיים התוך התהליכים של

 הגישה את ללמוד השני התואר את הספר בבית ללמוד המגיעים כאלה ובעיקר סטודנטים של דרישתם

 דיו הולם מענה לתת כדי בהן שאין, שונות גישות של  הכרות מתוך דווקא רבים במקרים נובעת, הדינמית

  . בפתרונן לסייע שעליהם ולבעיות הסוציאליים העובדים נתקלים בהן למצוקות

 הסטודנטים את ומחייבת מדגישה וס"ביהב נלמדת שהיא כפי הדינמית הגישה פי על הסטודנטים הכשרת

  . חלק נוטלים הם בה מקצועית התערבות בכל שלהם הגותהתנ או/ו רגש, מחשבה כל ולבדוק לבחון

 טיפול, הקוגניטיבית הגישה כמו נוספות לגישות תלמידיו את חושף הספר שבית להדגיש חשוב, עם זאת

  .קהילתית גישהו משפחתי

  

 "החברה צרכי בסיס על ולא השוק של הביקוש בסיס על מבוצעים הלימודים בתוכנית השינויים" .5

 מקצוע אנשי שיכשירו לימוד תכניות להציע מהאקדמיה כחלק הספר בית שעל מאמינים ס"ביה של הסגל בריח

 המנחה ,"השוק ביקוש". גווניה כל על המטופלים אוכלוסיית של המשתנים לצרכים מענה לתת המיומנים

 מגוון על, המשתנה הישראלית החברה ס"י סגל ביהלגב הוא,  קסן' פרופ של טענתה פי על ,ס"ביה את כביכול

 . הםעיני לנגד העומדים הם כשצורכיהם שבה אוכלוסיותה מאפייני
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 הקודמות בשנתיים. מיוחדת התייחסות ניתנת להן שתיים או אחת חברתית בעיה שנה מידי מגדיר ס"ביה

   האלימות לנושא דגש ניתן השנה .מוגבלות עם לאנשים לשירותים ונגישות פיסית נגישות של הבעיה זו הייתה

  

 בהכשרה ולפרויקטים השונים הקורסים בתכני להתייחסות בנוסף. תרבותיות ולרב הישראלית בחברה

 ונבנות מהשדה ומומחים ס" ביהתלמידי בהשתתפות בנושא וכנסים עיון ימי מתקיימים, בשדה מקצועית

  . בשדה מקצוע ואנשי סגל לחברי משותפות ומחקר עבודה קבוצות

  

 הגישה א.מ-ב והן א.ב-ב הן הלימודים לתוכנית הכנסוה, ההערכה תועד המלצות שבעקבות לציין ברצוני

,  בארץ בתחום המומחיות אחת, בתקן בכירה סגל חברת קלטנו כך לשם). (CBT הטווח קצרת הקוגניטיבית

 בוחנים  והםהגישה ביישום סגל חברי יש התענינות רבה של הצטרפותה עקבותב.  הגישה את וחוקרת המלמדת

  .המחקרי במישור פעולה שיתופי של ותהתחל יש אף. אותיהתוצל מתוודעיםו

  

 התערבות תכניות הערכת בנושא חדש קורסהוא הוספת , ההערכה ועדת המלצות בעקבות הוא גם, נוסף שינוי

(Evidence-based-practice) .מאמצים עתה ס עושה"ביה, הלימודים בתוכנית הנושא את לתגבר הרצון במסגרת 

  ). אוקספורד מאוניברסיטת חוזר מדען (בתחום מומחה, חדש סגל איש לקלוט

  

 ושיפורים שינויים חלו, ג"למל המלצותיה את איכות להערכת הועדה הגישה בה השנה ,2007 משנת: לסיכום

 פנימית הערכה של השוטף ההליך.  קסן' פרופ של ח"בדו הודגש שגם כפי, סוציאלית לעבודה ס"בביה רבים

. ס"ביה של הגבוהה האקדמית רמתו על לשמור מנת על המאמצים כל וויעש ימשך עצמית ובדיקה

 הסגל לחברי לסייע, חדשים סגל אנשי לקליטת הםבמאמצי לעבודה סוציאלית ימשיכוס "ביההאוניברסיטה ו

  . האוניברסיטה רשויות ובסיוע בתמיכת זאת כל, המחקר תפוקות ובשיפור םקידוב הנמצאים

  

וועדה על ההמלצות אשר כיוונו ויכוונו אותנו במאמצינו לשפר את איכות לחברי הלאה קסן ו' פרופאנו מודים ל

 .אילן-בראוניברסיטת  בבית הספר לעבודה סוציאלית
  
  
  

  ,בברכה                    
  

              
  
   

  מרים פאוסט' פרופ             
  סגנית הרקטור   

 והממונה על הערכת איכות אקדמית
  
  
  
  

  רקטור, חיים טייטלבאום' פפרו:  העתק
  חברה ה הפקולטה למדעיניתדיק, זמירה מברך' פרופ  
  בית הספר לעבודה סוציאליתראש , ר חיה שוורץ"ד  

 


