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 ועדת המשנה בטיוטת ההחלטה בנושא -תתמענה לנקודות שהעלתה 

 (2.4.02..4) ר"הלימודים לתואר שני במבח תכנית

קראנו את , לתואר שני תכניתח הוועדה המעריכה את ה"חשוב לציין כי לאחר קריאת דו ,ראשית

ולות הנקודות הע. בהתאם להערות תכניתההערות במלוא תשומת הלב והוספנו או שינינו את ה

לקראת  תכניתמיושמים בוכבר שכבר נערכנו לקראתם  ,משקפות את השינויים, מהמכתב הנוכחי

 . ו"ל תשע"שנה

מן  הבכיר חברת סגלס ועוד "חבר סגל בכיר מבית הספר לעו תכניתבה מלמדים "בשנת הלימודים תשע .0+4

 .סגל זוטרים יי חבר"שאר הקורסים מועברים ע .קורסים 4בלבד המלמדים  החוץ

ו יתווספו לפחות שלושה חברי "בשנת הלימודים תשע -ה "ל תשע"נה לגבי שנהוגע למגבלה שצויבנ

, ר גיל שרון"ד, אמנון בהם' פרופ: הגברים תכניתהנשים וגם ב תכניתאשר ילמדו גם ב, סגל בכירים

תלמד גם היא החל , אילנה דובדבני' פרופ, ייתכן וחברת סגל נוספת, בנוסף. זאב וינשטוק' פרופ

 .הנשים תכניתמהשנה הבאה ב

כאשר בסגל המרצים נכללים  ,תכניתאת הקמת ה אישרהצה להשכלה גבוהה ועמהכי  ,חשוב לציין

ובראש התכנית עומד מרצה בכיר  ס בחיפה"ס לע"שני מרצים המלמדים בביה, מרצים בכירים שני

ו "קראת תשעל, כלומר(. .4.0....01מתאריך  תכניתג לפתיחת ה"אישור המל: 0נספח מספר )

 . ואפילו מעבר, באישור המקורינדרש כ יעמוד מספר המרצים הבכירים , ועדהוובהתאם להמלצות ה

 .אין קורסי בחירהומסלול התמחות אחד ישנו  .3

מה שלא  , קמפוס חיפהממספר הסטודנטים בהרבה יותר קטן הוא ר "במבחמספר הסטודנטים 

הקלינית היא  מגמהה. בקמפוס חיפה תוכפי שקיימ ,לתואר שני מגמות 7מאפשר קיום של 

עובדים סוציאליים המוכשרים במגמה הקלינית הם הנדרשים . בחיפה המבוקשת ביותר בקמפוס

רציונאל של מגמה זו היא המתאימה ביותר ל,  לכן. בחינה הפרקטית בקהילה החרדיתהביותר מ

  .במגזר החרדי אקדמית לתואר שני תכנית

 2ר ניתנים במסגרת התואר "גם במבח, חיפהבקמפוס  תכניתמו בכ, כ"בסה, לגבי קורסי בחירה

 תכניתב -ר "במבח הלימודים תכניתבהתאם להמלצות הוועדה המעריכה בהקשר . קורסי בחירה

 , תיוטיפול באמנו, ייעוץ חינוכי: כמו, הנשים מתקיים שיתוף פעולה עם תוכניות אחרות לתואר שני

טיות מעבודה סוציאלית יכולות לקחת קורסי בחירה סטודנ, במסגרת שיתוף הפעולה. סיעוד

  .טיות של הקורס לתכנית הלימודיםבהתאם לתחום הנלמד ומידת הרלוונ ,מהתוכניות האחרות

 (ו"תשע) החל מהשנה הבאה יוכלו לבחור, הנשים תכניתהגברים וב תכניתהסטודנטים ב, בנוסף

במסגרת הפקולטה למדעי  קמפוס חיפהי מרצים ב"הניתנים ברמת תואר שני ע ,יםבקורסים מתוקש

הניתנים לבחירה עבור סטודנטים  רשימת קורסים מתוקשבים: 4נספח מספר ) הרווחה והבריאות

 דורשיםקורסים אלה לא . (בחיפה במסגרת הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ר"לתואר שני במבח

 תכניתבהם סטודנטים מולכן קיימת אפשרות לשלב  ,בחיפה מהסטודנטים להגיע פיזית לקמפוס

 . ר"מבחה

 .וללא תזה( עבודת גמר)תזה לא מחקרית : בשני מסלולים נשים וגבריםתכנית הלימודים הינה ל .2

: 0 מספר נספח) לתכנית במסלול ללא תזההיה  ר"במבח שני לתואר תכנית לפתיחת ג"המל אישור

עודדים סטודנטים מצטיינים אנו מ, אף זאתעל . (.4.0....01 מתאריך תכניתה לפתיחת ג"המל אישור

, בתכנית הנשים ובתכנית הגברים ,מדי שנה יש מספר מסוים של סטודנטים ולמעשה, תזהלכתוב 

אלימות נגד : כמו ,ים לחברה החרדיתינושאים רלוונטעוסקות בעבודות המחקר כל . הכותבים תזה

סוקת נשים בחברה דפוסי שינוי בתע, אלימות נגד ילדים בחברה החרדית, נשים בחברה החרדית
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 ,ים חרדים המטפלים בילדים בסיכון במוסדות חרדיםיעמדות עבודה אצל עובדים סוציאל, תהחרדי

אנו רואים . (כתבו תזה מחקרית/הכותבים ר"מהמבח רשימת הסטודנטים: 3נספח מספר ) וכן הלאה

עדיין נושאים נמצאת בתהליכי שינוי ו זושכיוון  ,יה החרדיתיחשיבות רבה בפיתוח מחקר באוכלוס

כולם ברמה  ,שכותבים תזה ,הסטודנטים. רבים ועולמות תוכן רבים לא נחקרו בהקשרים אלה

חלקן כבר פורסמו וואף זכו בפרסים , התזות זוכות להערכה גבוהה ולציונים טובים .אקדמית גבוהה

ר שסיימו "א בעבודה סוציאלית במבח"רשימת הסטודנטים למ: 2נספח מספר ) כמאמרים

. חיפהבקמפוס המלמדים  ,המנחים לתזות הינם מרצים בכיריםכל כי  ,חשוב גם לציין. (יינותבהצט

הן בכך  ,ר עם מרצים בכירים מחיפה קיימת חשיבות רבה"מבחהלמפגש בין הסטודנטים מ

והן בכך  ,ר"מעבר לאלה המלמדים קורסים במבח בכירים נטים מכירים עולמות תוכן ומרציםודשהסט

מתוך  ,שלושה סטודנטים. נחשפים לשדה מחקר ייחודי ,ר"שאינם מלמדים במבח ,שהמרצים מחיפה

 . המשיכו לתואר שלישיאף  ,אלה שכתבו תזה

השאיפה בעיקר ) תוצאות הלמידה בפועל ישנה בעייתיות בהלימה בין מטרות תכנית המוסמך לבין .2

 (.ה זוהקורסים המוצעים עבור השגת מטרומיעוט , תלמידים לתפקידי ניהוללהכשיר 

ם מקצועיים בכירים לתואר שני מיועדת להכשיר תלמידים לתפקידי תכניתכי ה ,עקרונית חשוב לציין

ראייה מערכתית וכלים מחקריים על מנת , ניהול ומכוונת לתת לסטודנטים ידע מתקדם ותפקידי

ר "במבחי שנבמסגרת התכנית לתואר , כיוון שכך. הוביל ארגוני רווחההוות אנשי מקצוע מרכזיים ולל

לשינוי לקראת השנה  בהמשך. וניהול, רב תרבותיות, קורסים במדיניותמספר לומדים  הסטודנטים

אמנון בהם ילמד שני קורסי ניהול נוספים בתכנית הנשים ושני קורסים כאלה בתכנית ' פרופ, הבאה

ולבים מש , במחזורים הראשונים תואר שני סיימוהסטודנטים שחלק מכי  ,חשוב לציין. הגברים

ניתן לראות מספר דוגמאות . בתפקידי ניהול או תפקידים בכירים אחרים אשר נדרש להם תואר שני

 .(תפקידים בכירים/בתפקידי ניהול שני המשולביםבוגרי תואר : 2נספח מספר ) 2בנספח מספר לכך 

ים שונ הועדת הערכת האיכות המליצה על הרחבת אפשרויות התלמידים למפגש עם חלקי אוכלוסיי .1

. וכן את הרחבת הנגישות לתואר שני מחקרי הלשם פיתוח יכולות טיפול בקבוצות שונות של האוכלוסיי

 . חלק קטן מבוגרי המסלול לתואר שני פונים ללימודים בקמפוסים המרכזיים

את הפרקטיקום הם עושים . הסטודנטים לתואר שני נדרשים לפרקטיקום במשך שנה אקדמית

נשים נפגעות , ילדים בסיכון: עם אוכלוסיות רבות שונות ומגוונות, רווחהבמגוון רחב של מוסדות 

את ההדרכה הם . מוסדות לקשישים ועוד, בתי חולים ומרפאות בקהילה, פנימיות לבני נוער, אלימות

וכך הם נחשפים למקומות אחרים ולאוכלוסיות ובעיות חברתיות  ,מקבלים במסגרת הלימודים

 . נוספות

ל "המיועדים לסטודנטים בתואר שני בשנה ,כדי להעשיר את התכנית מתקיימים מדי שנה ימי עיון

יעסוק בזכויות ומימוש  ,(4.02מאי ) שיתקיים בעוד כחודש ,השנה למשל יום העיון .יהיראשונה ושנ

   .זכויות באמצעות הביטוח הלאומי

 .2 מחקרי נתונה במענה לנקודהתואר שני ההתייחסות להנגשת 

 

הקורסים . ר"במבח תכניתבחיפה לבין ה תכניתחשוב להדגיש כי קיימת הלימה מלאה בין ה ,לסיכום

 ,כאמור ,ל הקרובה"לקראת שנה. הניתנים הם אותם הקורסים ובזהות מלאה מבחינת היקף השעות

 .תגברנו את מספר המרצים הבכירים ונמשיך במגמה הזו גם בשנים הבאות
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 .4.0....01מתאריך  תכניתג לפתיחת ה"לאישור המ: 0נספח מספר 

  



 

                                                             

  

4 
 

 וחה והבריאותהפקולטה למדעי הרו
 בית הספר לעבודה סוציאלית

Faculty of Social Welfare & Health Sciences 
School of Social Work 

 الكلية لعلوم الرفاه والصحة
 مدرسة الخدمة االجتماعية

 

 

 

 
   

  



 

                                                             

  

5 
 

 וחה והבריאותהפקולטה למדעי הרו
 בית הספר לעבודה סוציאלית

Faculty of Social Welfare & Health Sciences 
School of Social Work 

 الكلية لعلوم الرفاه والصحة
 مدرسة الخدمة االجتماعية

 

 

 

 
   

ר "הניתנים לבחירה עבור סטודנטים בתואר שני במבח רשימת קורסים מתוקשבים: 4נספח מספר 
  באוניברסיטה במסגרת הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

 שם קורס
רמת 
 תואר

 פקולטה חוג שם מרצה

 .א.מ בריאות נפש מנקודת מבט מגדרית
ה ר כרמית נע"ד

 שפיגלמן
בריאות נפש 

 קהילתית
רווחה מדעי ה

 בריאותהו

 ר רוית ראופמן"ד .א.מ גישות בפסיכותרפיה
בית הספר 

לטיפול 
 באמנויות

רווחה מדעי ה
 בריאותהו

היבטים רגשיים של שימוש בסביבות 
 אונליין 

 .א.מ
ר כרמית נעה "ד

 שפיגלמן
בריאות נפש 

 קהילתית
רווחה מדעי ה

 בריאותהו
מבוא ונושאים  -וטיסטי הספקטרום הא

 מתקדמים
 סטיבן לוין 'פרופ .א.מ

בריאות נפש 
 קהילתית

רווחה מדעי ה
 בריאותהו

התערבויות המבוססות על ראיות 
 ממחקרים

 .א.מ
ר אפרת שדמי "ד

-ענת דרך' ופרופ
 זהבי

 סיעוד
רווחה מדעי ה

 בריאותהו

 ר רוית ראופמן"ד .א.מ מבט אינטגרטיבי בפסיכותרפיה
בית הספר 

פול לטי
 באמנויות

רווחה מדעי ה
 בריאותהו

 ס"ס לע"ביה הישאם אבו ריאר "ד .א.מ רב תרבותיות ועבודה סוציאלית
רווחה מדעי ה

 בריאותהו
  



 

                                                             

  

6 
 

 וחה והבריאותהפקולטה למדעי הרו
 בית הספר לעבודה סוציאלית

Faculty of Social Welfare & Health Sciences 
School of Social Work 

 الكلية لعلوم الرفاه والصحة
 مدرسة الخدمة االجتماعية

 

 

 

 
   

 כתבו תזה מחקרית/ר הכותבים"רשימת הסטודנטים מהמבח: 3נספח מספר 

  

 שם הסטודנט
שנת 

תחילת 
 הלימודים

 שם המנחה  שלב
תאריך אישור 

 התזה
ציון 
 התזה

 96 14/08/2013 גיא אנוש' פרופ סיים א"תשע ים רכניצרחי

 91 24/02/2014 גיא אנוש' פרופ סיים א"תשע חני שנק

 97 14/08/2013 ר טובה וינטרשטיין"ד סיים א"תשע אילנית טויטו

 92 03/12/2012 ר ענת פרוינד"ד סיים א"תשע מרים פסח

 88 18/11/2014 זאב וינשטוק' פרופ סיים א"תשע בן יעקב מתניה

 גיא אנוש' פרופ כתיבת תזה ב"תשע נתנאל גמרא
  

 אילנה דובדבני' פרופ כתיבת תזה ב"תשע מיכל הלוי
  

 גיא אנוש' פרופ כתיבת תזה ב"תשע נחמה, מנדלוביץ
  

 91 18/01/2015 גיא אנוש' פרופ סיים ב"תשע פנינה עצור

 90 18/01/2015 גיא אנוש' פרופ סיים ב"תשע אודליה לאה שרון

 גיא אנוש' פרופ כתיבת הצעת תזה ג"תשע ישראל אלפסי
  

 ר ענת פרוינד"ד כתיבת תזה ג"תשע שור אסתי
  

 ר ענת פרוינד"ד כתיבת תזה ג"תשע ורטיימר שרי
  

 מיכל שמאי' פרופ כתיבת הצעת תזה ד"תשע סמוחה חיים עומרי
  

 ר שרון גיל"ד כתיבת הצעת תזה ד"תשע שרון אליהו
  

 רבקה יהב' פרופ כתיבת הצעת תזה ד"תשע שמואל גרוס
  

 רדניר אלי בוכב"ד כתיבת הצעת תזה ד"תשע נקר אופיר
  

 אירית הרשקוביץ' פרופ כתיבת הצעת תזה ד"תשע שמש הלפרין מירי
  

 ר ענת פרוינד"ד כתיבת הצעת תזה ד"תשע סלומון נחמי
  

 ר ענת פרוינד"ד כתיבת הצעת תזה ה"תשע קידר אליאב
  

 ר ענת פרוינד"ד כתיבת הצעת תזה ה"תשע סוקניק גלעד
  

 ר טובה וינטרשטיין"ד כתיבת הצעת תזה ה"תשע זיאת נחמי
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 ר שסיימו בהצטיינות "א בעבודה סוציאלית במבח"רשימת הסטודנטים למ: 2נספח מספר 

  

 סוג הצטיינות מסלול שם המוסמך  ת מחזור/בוגר
ציון 
גמר 

 א"במ

 93 הצטיינות הדיקן חרדים-עם תיזה-א"מ-ס לעבודה סוציאלית"בי יטו אילניתטו (ד"תשע) 47

 93 הצטיינות הדיקן חרדים-עם תיזה-א"מ-ס לעבודה סוציאלית"בי רכניצר חיים (ד"תשע) 47

 91 הצטיינות חרדים-ללא תיזה-א"מ-ס לעבודה סוציאלית"בי דהן משה (ג"תשע) 46

 92.89 הצטיינות חרדים-ללא תיזה-א"מ-סוציאליתס לעבודה "בי דואני שלמה (ג"תשע) 46

 94.26 הצטיינות  חרדים-ללא תיזה-א"מ-ס לעבודה סוציאלית"בי וולפסון שושנה (ג"תשע) 46

 94 הצטיינות חרדים-ללא תיזה-א"מ-ס לעבודה סוציאלית"בי נאמן הדס (ג"תשע) 46

 90.93 הצטיינות םחרדי-עם תיזה-א"מ-ס לעבודה סוציאלית"בי פסח מרים (ג"תשע) 46

 94 הצטיינות  חרדים-ללא תיזה-א"מ-ס לעבודה סוציאלית"בי שוסהיים שירי (ג"תשע) 46

 96 הצטיינות  חרדים-ללא תיזה-א"מ-ס לעבודה סוציאלית"בי שיפר חיה (ג"תשע) 46

 93 הצטיינות חרדים-ללא תיזה-א"מ-ס לעבודה סוציאלית"בי בר ניצן יפה (ד"תשע) 47

 94 הצטיינות חרדים-ללא תיזה-א"מ-ס לעבודה סוציאלית"בי הלוי יעל (ד"תשע) 47

 93 הצטיינות חרדים-ללא תיזה-א"מ-ס לעבודה סוציאלית"בי יוגב רננה (ד"תשע) 47

 96.33 הצטיינות חרדים-ללא תיזה-א"מ-ס לעבודה סוציאלית"בי מושקוביץ שרון (ד"תשע) 47
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 תפקידים בכירים/בתפקידי ניהול בוגרי תואר שני המשולבים: 2נספח מספר 

 בוגרת/בוגר תפקיד ארגון

 נאמן הדסה אחראית יחידת האינטייק  בני ברק, אגף הרווחה

 מנהלת בני ברק, אגף הרווחה, מרכז עוצמה
 נבון חוה

 יועצת חיפה' מטעם אוני, ר"מכינות במכללת מבח

 ח מריםפס מרצה ר"מכללת מבח, לתואר ראשון בעבודה סוציאלית תכניתב

 אסולין רחל מנהלת אשקלון, מערך בריאות הנפש

 גלאובר דבורה מנהלת תקווה-פתח, הוסטל בתחום בריאות הנפש

 שטאובר רבקה מנהלת רחובות, מחלקת שיקום ונכות

 רוזנבאום מלכה מתאמת ר"לימודי שדה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית במבח

 מושקוביץ שרון מתאמת ר"במבח לימודי שדה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית

 רכניצר חיים מרצה ר"מכללת מבח, לתואר ראשון בעבודה סוציאלית תכניתב

 דורון אגסי מנהל שלום בנייך

 

 


