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 ברק-המכללה החרדית בני-אוניברסיטת חיפה: הערכת איכות עצמית במסגרות החרדיות בעבודה סוציאלית
 הוועדהח "גובה ראשונה לדות

 (ה)הנהלת האוניברסיטה , (מ) ר"מבח, (ב) ס"ס לע"התייחסות ביה
 (4102 יוני)

 כולל דרגת דחיפות ליישום ,המלצת הוועדה
 (4102אפריל )

 מיידי/ום דחוףהמלצות הטעונות ייש 

 :תוכנית הלימודים 

נוספים קורסים בנושא הערכת ( 4102-01)לקראת השנה הקרובה  (ב)
נעשה , כמו כן. (גברים ונשים)א "עבור שתי תוכניות הב ,תוכניות התערבות

ובמסגרת , אשר מתחיל בקמפוס חיפה –שינוי בתוכנית ההוראה של שנה ג 
תכנון התערבות ממוקדת תוצאות קורס ההתערבות של שנה ג מתמקד ב, זו

החומר הנלמד בקורס התיאורטי , כך. ובהערכת ההתערבות ותוצאותיה
 .רס המעשיויודגש ויתורגל בק

ר צמודה למערכת הלימודים "מערכת הלימודים במבח, לגבי התואר השני
. ולכן אין אפשרות לשנות קורס חובה ללא שינוי בחיפה ,בקמפוס בחיפה

העוסקים , מקורסי החובה ניתן להוסיף תכנים איזהאנחנו נבדוק ב, מכאן
בהערכת התערבות וכבר מהשנה הקרובה לשלב עולמות תוכן העוסקים 

נבדוק אפשרות  ,4101-01 ,לגבי המערכת של השנה שלאחר מכן. בהערכה
להוסיף קורס חובה של הערכת התערבות גם בחיפה ובמקביל לשנות /לשנות

 .ערבותאת אחד מקורסי החובה להערכת הת

 .  להוסיף לתלמידי הבוגר והמוסמך קורס חובה בהערכת התערבות. 0

 :סטודנטים 

 . הסיבות הן אתיות ופרקטיות כאחד. אנו תומכים מאד בהמלצה זו (ב)
שהופעלה בשנה  ,ית היעדיההגדרה המצומצמת לאוכלוס, מהבחינה האתית

 אוכלוסיות חרדיות משמעותיות מהאפשרות ארבעהאחרונה מדירה 
חסידי . 0 :אוכלוסיות אלו הןארבע . להשתתף בעולם ההשכלה הגבוהה

דתי בבתי -בניהם לומדים תיכון במסגרת החינוך הממלכתיאשר , ד"חב
תיכון "בנות ולא במסגרות המוגדרות כ/ישיבות המקיימים הפרדת בנים/ספר
אשר כמו חסידי , לאומיים-דתיים-חרדים. 4; על ידי משרד החינוך" חרדי

ולא במסגרת ישיבות , לאומיות-לומדים במסגרת ישיבות דתיות, ד"חב
, חדשים-חרדים עולים. 3; על ידי משרד החינוך" תיכון חרדי"המוגדרות כ

ולכן בית , ל ולא בארץ"ישיבה חרדית בחו/אשר מטבע הדברים למדו בתיכון
, חרדים חוזרים בתשובה. 2; ספרם אינו עונה על הקריטריון המצמצם הנוכחי

ערכי -האמוניבשל השינוי , מרות שלמדו בתיכונים כלליים בצעירותםאשר ל
ארבע . לא יהיו מוכנים ללמוד במסגרות חילוניות מעורבות, שחל בחייהם

אשר מרבית חבריהן , קבוצות אלו הן קבוצות משמעותיות בחברה הישראלית
 ,(נשים/גברים)לא יהיו מוכנים להיחשף לתנאי הלימודים המעורבים 

לשקול שוב את ההחלטה לצמצם את  ג"למלחברות הועדה ממליצות . 4
 .סיית היעד ללימודים במכללות החרדיותהגדרת אוכלו
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 (ה)הנהלת האוניברסיטה , (מ) ר"מבח, (ב) ס"ס לע"התייחסות ביה
 (4102 יוני)

 כולל דרגת דחיפות ליישום ,המלצת הוועדה
 (4102אפריל )

ולכן מעצם הדרתם , ם את הלימודים בקמפוסים הכללייםהמאפייני
 . נשללת מהם הזכות להשכלה גבוהה, מהקמפוסים החרדיים

לבין  לעולם החרדי ישנם שוליים רחבים בינו, מנקודת המבט הפרקטית
ושוליים אלו חשובים לניידות ואפשרות התנועה לעבר , החברה החילונית

דווקא המגוון כי  ,סיוננו מראהינ. השכלה ותעסוקה בקרב החברה החרדית
מיהו "שהייתה בכיתות לפני יישום הכללים החדשים לגבי השאלה  ,והשונות

מתוך העולם החרדי  נוכחותם של חברי קבוצות שונות ומגוונותו, "חרדי
ותרם , העשיר את חווית הלימוד ואת הדיון האינטלקטואלי בכיתה ,ושוליו

 ,שהתרחש בשנתיים האחרונות ,םהצמצו, לצערנו. ת ההוראהורבות לאיכ
 . פגע בשונות ומגוון הדעות וההוראה בקמפוס

שמתקשרים  ,כי יש סטודנטים וסטודנטיות ,חשוב לציין ,לגבי התואר השני
ר לתואר "הם למדו במבח. ר"מדי שנה ומעוניינים לחזור לתואר שני במבח

ודתיות כי הם לא יכולים מסיבות ערכיות  ,הם מציינים במפורשו, הראשון
כיוון  ,ר"אלא שאינם מתקבלים לתואר שני במבח, ללמוד בקמפוס מעורב

בו למדו לתואר  ,בין השלב. שאינם עונים על קריטריונים של מידת דתיות
את  הג החמיר"מלה, הם מעוניינים ללמוד לתואר שני בו ,הראשון לבין השלב

ונים של הקריטריונים לקבלה ולכן אם לפני כמה שנים הם עמדו בקריטרי
כיוון שאינם עומדים  ,הרי שעכשיו הם לא יכולים להתקבל, מידת דתיות
וכתוצאה מכך קבוצה שלמה  ,לא הגיוניהזה הוא פסול והמצב . בקריטריונים

 .של סטודנטים חרדים מודרת מהאפשרות ללמוד לתואר שני

לנסות ולמצוא סידור נאות לטיפול  למכללהחברות הוועדה ממליצות . 3 .ר נערכת לאמץ את המלצת הוועדה"מבח (מ)
 .בתינוקות של הסטודנטיות

שניים מהם , בהם מתקיימים הלימודים ,מתוך שלושת הבניינים (ב)
יש שירותים לנכים וכן , יתותיש מעלית עד הכ, כלומר. מותאמים לנכים

לשבץ את כיתות  מוצע, במידה ויש סטודנטים מוגבלים פיזית, לכן. הלאה
 .באחד משני הבניינים הללו, לתואר ראשון או שני, הלימוד

הכניסה תשופץ ותותאם , ני המכללה מותאמים לצרכי מוגבליםמתק (מ)
 .בהתאם להמלצות

כדי שסטודנטים עם  בנייןהחברות הועדה סבורות שיש להתאים את . 2
 .מגבלות פיזיות יוכלו לנוע בתוך ובסביבת הקמפוס

 :סגל 

ומצטרפים לבקשתן , אנו מודים לחברות הועדה על המלצה חשובה זו (ב)
על מנת שנוכל להקדיש , להגדיל את מספר התקנים המוקצים לבית הספר

 . ר"תקנים או חלקי תקן ספציפיים להוראה במבח
י בתואר השני קיימת חשיבות מיוחדת לשלב סגל בכיר במידת כ ,חשוב לציין

בהגדלה  ,כאמור ,הפתרון הוא. האפשר ונעשים מאמצים בכיוון מדי שנה

להגדיל את מספר חברי הסגל הבכירים שמלמדים  הועדה ממליצה. 1
ר על ידי הקצאת תקנים בהם חלק משעות ההוראה יינתנו בקמפוס "במבח

 .ר"המרכזי וחלק במבח
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בתוכנית האם בחיפה  וילמדמזמנם תקנים לסגל בכיר שחלק ספציפית של 
 .ר"וחלק במבח

מצב זה ייבדק עם דיקן הפקולטה . המלצה זו נלקחה לתשומת ליבנו (ה)
 .י הרווחה והבריאות במטרה לקדם את הנושאלמדע

 המלצות הטעונות יישום בטווח הארוך 

 :תוכנית הלימודים 

כדי לקבל  ,לכיתות אשי התוכניות נכנסיםרמדי סמסטר ומדי שנה  (ב)
במידת האפשר אנחנו . הוראההפידבק על קורסים ותכני מהסטודנטים 

אחת התוצאות . משנים ומתאימים את התכנים והקורסים לצרכי הסטודנטים
הן בתכנית הגברים והן בתכנית  ,של שיחות מסוג זה הם ימי העיון הנערכים

יש אפשרות  ,זים סביב גופי ידע מסוימיםהמרוכ ,במסגרת ימי העיון. הנשים
 .לתת מענה לצרכים ספציפיים של הסטודנטים

לקבוע מנגנון ברור וקריטריונים אופרטיביים לקבלת החלטות הנוגעות . 1
 . שנותן ייצוג גם לתלמידים, ר"לקורסי הבחירה שיוצעו לתלמידי המבח

זהה לתכנית המוסמך בקמפוס בחיפה  ,כאמור ,ר"במבח תכנית המוסמך (ב)
הרחבנו ( 4103-02)כבר השנה , זאתיחד עם . במסגרת המגמה הקלינית

ונשתדל  ,במידת האפשר ,הקשורים לניהול ארגוני רווחה ,עולמות תוכן
 .להרחיב תכנים אלו גם בעתיד

בעיקר הכשרת , לדאוג להלימה טובה יותר בין מטרות תכנית המוסמך. 7
 . לבין הקורסים המוצעים עבור השגת מטרה זו, ידי ניהולהתלמידים לתפק

החל מהשנה הבאה תחול , אכן. ועדה על הצעה זוואנו מודים לחברות ה (ב)
יוצעו  השבמסגרת ,"דרך הרוח"ר תוכנית "מבחהתואר הראשון בעל תלמידי 

חלקם בתוך הקמפוס , לסטודנטים קורסים מטעם הפקולטה למדעי הרוח
 יהיה שבדרך זו ניתן ,אנו מקווים. גרת למידה מקוונתר וחלקם במס"במבח

 .  נטי לסטודנטיםלהגדיל את ההיצע הרלוו
קיימת חשיבות רבה בהגדלת קורסי הבחירה גם במסגרת הלימודים , אכן

בכך שהסטודנטיות  ,בתכנית הנשים נמצא פתרון מסוים. לתואר מוסמך
בתכנית . ר"בחמוזמנות ללמוד קורסי בחירה בתכניות מוסמך אחרות במ

כיוון שזו תכנית הגברים היחידה  ,הגברים פתרון הזה עדיין לא קיים
ניתן  ,ר"במידה ואכן יתווספו תקנים ייעודיים לסגל בכיר עבור מבח. ר"במבח

 .קורסים נוספים במסגרת קורסי הבחירהיהיה להציע 
 .1להמלצה  התייחסותאנא ראו ה( ה)

כמו לתלמידי , ר"מידי המבחלהגדיל את היצע קורסי הבחירה לתל. 8
 :הקמפוס המרכזי

 בשיתוף עם תכניות , ליצור עבור התלמידים מאגר של קורסי בחירה
 .ר"הלימוד האחרות שמוצעות במבח

  להציע חלק מקורסי הבחירה הניתנים בקמפוס המרכזי בפלטפורמה
 .ר יוכלו ללמוד בהם"כך שגם תלמידי המבח, אינטרנטית

 כדי שתלמידים משתי שנות הלימוד , שנתייםלהציע קורסי בחירה אחת ל
 .יוכלו ללמוד בהם

 בהנחיית חברי סגל , או קבוצתית/להציע קורסים בהדרכה אישית ו
 .בכירים

 ,(4102-01) במסגרת השינויים המוכנסים לתוכנית בשנה הקרובה (ב)
שבמהותה מכוונת לסייע , פרקטיקה של מדיניותבספו קורסים העוסקים ותוי

קורסים העוסקים בהתמודדות עם בעיות  ,כמו כן. צוי זכויותלפונים במי
יאוחדו לתוך קורסים עצמן והסוגיות , בריאות היו קיימים במסגרת התוכנית

 . ושיטות התערבות, ס"מבוא לע :כגון, נטיים קיימיםרלוו

שהוועדה התרשמה שהינם חסרים בתכנית , להציע את הקורסים הבאים .9
 : הלימודים וחברות הועדה סבורות שראוי שילמדו בתכנית הלימודים

 התמודדות עם בעיות בריאות 

  ס ועם זכויות "כרות עם התעיה: לדוגמא)מיצוי זכויות של מטופלים
 .(על ידי הביטוח הלאומיהמוצעות 
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כך שניתן כבר  ,במסגרת הלימודים לתואר שני ניתן קורס חובה במדיניות
 .הנוגעים למיצוי זכויות מטופלים ,שלב תכניםבמהלך השנה הקרובה ל

בימים אלו נערך שינוי מהותי בקורס שיטות ההתערבות בשנה ג הן  (ב)
להתמקד בקונפליקט הערכי  היא ,בין השאר ,שמטרתו, ר"בחיפה והן במבח

הפוטנציאלי במצבי התערבות שונים ובהבדלים הערכיים בין הערכים 
הבדלים . המקצועיים המאומצים לבין אלו המשתקפים מההתערבות

אשר  ,נם גם חלק מהקורס בפרקטיקה של מדיניותיוקונפליקטים אלו ה
 . (4102-01) וסף בשנה הקרובהוית

הפתרון להצעה הזו יצטרך להגיע משינוי התכנית בקמפוס בחיפה  ,גם כאן
 .ר"ובמקביל שינוי גם במבח

להוסיף לתלמידי הבוגר והמוסמך קורס חובה שעוסק בהתבוננות . 01
שמתמקד בקונפליקט הערכי הפוטנציאלי במצבי  –ל הפרקטיקה ביקורתית ע

התערבות שונים ובהבדלים בין הערכים המקצועיים המאומצים לבין אלה 
 .שמשתקפים מההתערבות

 :סטודנטים 

לכל  י מחלקת הרשמה"אישי ע קבלהן איומקיימת רר "מכללת מבח (מ)
דיות או בוגרות בוגרי ישיבות חר)כך שיתאימו לקבלה למכללה , ת/מועמד

  (.ב וסמינריםסמינר תיכון בית יעק: כמו, רדיותמסגרות ח

כולל קריטריוני , ר"בתוך מבחיש להגביר את שקיפות תהליך המיון . 00
 .ומאפיינים של שתי הקבוצות, מספר הפונים ומספר הנדחים, קבלה

 . מאודאיתה הצעה ומסכימים אנחנו מודים על ה (ב)
 .אנו מסכימים לכך בהחלט (מ)

לאפשר , ר אגף של משרד דיקן הסטודנטים"יש להקים במבח. 04
ר ולגייס משאבים עבור "לסטודנטים להקים אגודת סטודנטים בקמפוס מבח

וייעוץ אישי , (במיוחד באנגלית)שעורי עזר  --שירותי סיוע לסטודנטים 
 .וכלכלי

 . מאודאיתה דים על ההצעה ומסכימים אנחנו מו (ב)
 .נברך על כך (מ)
על בסיס מלגות סיוע : סוגיםני לחלוקה לש נותסיוע כספי ניתמלגות ( ה)

ר מתמודדים על מלגות "תלמידי המבח .נותימלגות הצטיו אקונומי-סוציו
  .באוניברסיטה הצטיינות בדיוק כמו כל סטודנט אחר

ר בכדי לגייס מקורות "עם הנהלת מבחעל הנהלת האוניברסיטה לעבוד . 03
 .במיוחד עבור תכנית הבוגר, למלגות סיוע לסטודנטים

 :סגל 

שפרשו  ,נעשה וייעשה גם בעתיד ניסיון לשלב חברי סגל בכירים (ב)
 .א"א והמ"ת הבובתוכני ,ר"בהוראה במבח

הועדה העלתה אפשרות יישומית שתוכל לסייע בגיוס חברי סגל בכירים . 02
המלצה זו באה בקנה . ר"ס של חברי סגל בכירים שפרשו ללמד במבחגיו --

 .ס הצהיר עליהם בפני הוועדה"אחד עם הכיוונים שראש ביה

 :הוראה ותוצאות הלמידה 

כבר היום קיים באופן רשמי ועד . אנו מודים לוועדה על המלצה זו (ב)
יוסיף  אנו נקבל המלצה זו ונבקש כי הוועד בכל שנה. סטודנטים לכל שנה
 . מטרה זו למשימותיו

ועד סטודנטים לסטודנטים בתואר ראשון בעבודה סוציאלית קיים  ,נכון להיום
נוסיף כבר מהשנה הקרובה סטודנטים , כיוון שההמלצה חשובה. בלבד

אחד . הוועדה ממליצה להקים ועדה נבחרת של סטודנטים לכל שנה. 01
לבדוק את דעות קבוצת הסטודנטים  של ועדת הסטודנטים יהיה מתפקידיה
חת א. ובשיטות הוראה אשר הם היו רוצים לראות בתכניתעל שינויים 

 .לסמסטר רצונותיהם יועברו לראשי התכנית
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 לשכת הרקטור

Office of the Rector 

 והבריאות הרווחה למדעי הפקולטה
 ס לעבודה סוציאלית"ביה

Faculty of Social Welfare & Health Sciences 

School of Social Work 

 (ה)הנהלת האוניברסיטה , (מ) ר"מבח, (ב) ס"ס לע"התייחסות ביה
 (4102 יוני)

 כולל דרגת דחיפות ליישום ,המלצת הוועדה
 (4102אפריל )

וייתכן שכדאי לבדוק הקמת ועד סטודנטים מרכזי  ,מתוכנית המוסמך לוועד
ועד מרכזי כזה . בקמפוס בחיפהדוגמת אגודת הסטודנטים , לכלל התוכניות

 .ר"יוכל לקדם מטרות וקשיים אצל כלל הסטודנטים במבח
 


