
 

 

 

 

 

 

 

דו"ח הוועדה להערכת איכות במסגרות החרדיות 

  –בעבודה סוציאלית 

 ברק-אוניברסיטת חיפה/המכללה החרדית בני
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 דו"ח הוועדה להערכת איכות במסגרות החרדיות בתחום עבודה סוציאלית

  רקע .1

, נקבע כי "תיערך בקרה שוטפת באשר 2012לינואר  10-בהחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום ה

להבטחת עמידת התכניות למגזר החרדי, ובמיוחד תכניות הנלמדות מחוץ לקמפוס... לרבות בקרה 

כי רמת התכניות, חברי הסגל המלמדים בהן, הבחינות ותשתיות הלימודים זהות לתכניות הנלמדות 

 בקמפוסים". 

 

"לקיים תהליך של הערכת איכות של  2012אוקטובר ל 22-בהמשך לכך, החליטה מל"ג ב

הפלטפורמות והמסגרות החרדיות". בנוסף החליטה מל"ג, כי "פעילות הערכה והבקרה תתבצע ע"י 

 האגף להערכת איכות."

 

פעילות הבטחת האיכות של המועצה להשכלה גבוהה במח"רים והפלטפורמות החרדיות נועדה 

יכי הבטחת האיכות השוטפים המתבצעים במוסדות להתאים את בדיקת מסגרות אלה לתהל

 להשכלה גבוהה בישראל.

 

לפיכך, גובשו ההנחיות לביצוע הערכה עצמית, שבסופן הגישו המוסדות דו"ח הערכה עצמית. מטרת 

הערכה הינה לתת תמונה ונתונים מפורטים וברורים לגבי תכניות הלימודים במח"רים 

 ת זהותן לתכניות במוסדות האם. ובפלטפורמות החרדיות ולבדוק את מיד

 

אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הרכב הוועדה להערכת איכות במסגרות  12.11.12ביום 

 החרדיות בתחום עבודה סוציאלית.

 להלן ההרכב שאושר:

 העברית האוניברסיטה, סוציאלית לעבודה הספר בית -( אמריטוס) אוסלנדר גייל' פרופ - 

  הוועדה ר"יו

 אביב תל אוניברסיטת, סוציאלית לעבודה הספר בית - סויה ריקי' פרופ 

 בנגב גוריון-בן אוניברסיטת, סוציאלית לעבודה המחלקה - צוויקל ולי'ג' פרופ 

 אנגליה אוניברסיטת, וחינוך סוציאלית עבודה, לבריאות הפקולטה - רמון שולה' פרופ 

 אנגליה', קיימברידג, רסקין

 ת הועדה , האגף להערכת איכות, המועצה להשכלה גבוההמרכז-ביליק  -גב' אלכס בוסלוביץ
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 1כתב מינוי הוועדה מצורף כנספח 

 

 :במסגרת פעילותה , הוועדה התבקשה

לבדוק את הנושאים הבאים ולהגיש לוות"ת ולמל"ג דו"ח מסכם הכולל מסקנות והמלצות  .1

ים באשר לרמתן של התכניות ולמידת זהותן למוסדות האם, תוך התייחסות לנושא

 הבאים:

 .התנהלות אקדמית ואדמיניסטרטיבית 

 .תכנית הלימודים, כולל סילבוסים ודרישות הקורסים 

 .סגל, כולל קורות חיים ואיכות ההוראה 

 .פרופיל הסטודנטים: פרופיל הקבלה ואופן קבלה כולל הדרישות לסיום התואר 

 תשתיות: מבנה, כיתות לימוד, חדרי סגל, מזכירות, ספריה ומאגרי מידע. 

  תוצאות הלמידה בשני מישורים: א. רמת הבחינות, עבודות ופרויקטים וממוצע

 הציונים; ב. תעסוקת הבוגרים )כגון: אופי התעסוקה, המשך לימודים אקדמיים(.

 

לבחון את דוחות ההערכה העצמית, שהוגשו על ידי המוסדות אשר בהם מסגרות חרדיות  .2

 מוסדות אלה.ללימודי עבודה סוציאלית, ולערוך ביקורים ב

להגיש למל"ג דו"ח על כל אחת מתוכניות הלימוד, הכוללים את ממצאי הוועדה   .2

 והמלצותיה.
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 עבודת הוועדה .2

התקיימה ישיבת ההכנה הראשונה של הוועדה, במהלכה דנה הוועדה בנושאים  11.12.12ביום 

פעילות האגף להערכת מהותיים הנוגעים להשכלה הגבוהה בישראל, פעילות וועדת ההיגוי לחרדים, 

 איכות ותכניות הלימודים לעבודה סוציאלית במסגרות החרדיות.  

 

הוועדה ביקרה  בשני מוסדות: המכללה החרדית בבני ברק  2012במסגרת ההערכה בדצמבר 

והמכללה החרדית בירושלים. במהלך הביקורים נפגשה הוועדה עם בעלי תפקידים שונים במוסדות , 

 סגל, סטודנטים ובוגרים וערכה סיור במחלקות. הנהלה בכירה, אנשי

 

בתכנית הלימודים בעבודה סוציאלית שמקיימת אוניברסיטת חיפה במכללה החרדית דו"ח זה עוסק 

 .11-11.12.14ביקור הוועדה התקיים בין התאריכים  בבני ברק

 

 . 2לוח הזמנים של הביקור מצורף כנספח 
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 תקציר מנהלים .3

קראה בעיון רב את החומרים שהוגשו על ידי נציגי בית הספר לעבודה סוציאלית  ועדת ההערכה

באוניברסיטת חיפה ועל ידי הנהלת מבח"ר. בנוסף, הועדה קיימה סדרה של פגישות עם חברי סגל 

 מהקמפוס המרכזי וממבח"ר ועם סטודנטים ובוגרים. 

  

עדה התרשמו לחיוב מתכניות בהתבסס על המידע שהצטבר ממקורות המידע השונים, חברות הו

הלימודים שמופעלות בפלטפורמה לעבודה סוציאלית במבח"ר. למרות המרחק הפיזי המשמעותי 

הקיים בין הקמפוס המרכזי בחיפה לקמפוס מבח"ר בבני ברק, סגל המורים ובעיקר מנהל בית 

ם בכל מה הספר בקמפוס המרכזי ומנהלי התכניות לתואר ראשון ושני במבח"ר מעורים ומעורבי

והם מקיימים קשר רציף עם נוכחותם במקום משמעותית שקורה בתכניות הלימודים במבח"ר. 

. התרשמנו גם מההזנה ההדדית שיש בין תכניות הלימודים בקמפוס במבח"ר הסטודנטיםהסגל ועם 

 הסגלשמופעלות במבח"ר, מהמאמץ והמסירות של הסטודנטים והסטודנטיות ושל אלה להמרכזי 

 שלהם.

 

בין התכניות הנלמדות בקמפוס המרכזי לבין אלה  מלאה יצוין כי לא קיימת זהות יחד עם זאת,

הינו גם יז הנלמדות במכללה מבחינה תכנית, סגל ההוראה ונושאים נוספים כמפורט בדו"ח שלהלן.

מספר בעיות ואתגרים שדורשים תשומת לב ובניהם: מעמד המורים במבח"ר והתקנים הסדירים 

למבח"ר, ששונים מאלה שבקמפוס המרכזי; של סטודנטים ר; תהליכי הקבלה ”בחמבלהוראה 

הלימודים; מלגות, סיוע בלימודים ושירותים אחרים שהתלמידים ציינו  בתכניתקורסים שחסרים 

 שחסרים להם.  

 

לבסוף, חברות הוועדה רואות במכללות החרדיות כלי מצוין להכשרת עובדים סוציאליים הרגישים 

של האוכלוסייה החרדית, אך גם לעבודה עם כלל האוכלוסייה. מכאן גם החשיבות הרבה לבעיות 

על ותת/מלג  שאנו רואות במפגש שבין הסטודנטים החרדים לאוכלוסיות אחרות במהלך לימודיהם.

חברות הוועדה ממליצות שבכל מוסד  למצוא דרכים לעשות זאת בתיאום עם המוסדות עצמם.

דון במועמדים שלא עומדים  בקריטריון הקבלה של הות"ת, אבל לא תוקם וועדת ערעורים שת

 ירשמו ללימודים אקדמיים במסגרות מעורבות של נשים וגברים. 

 יש : "לטעמנו4סעיף  85853 / שמופיעה בפסק דין של בג"ץ ,מצטרפות להמלצה הבאהגם אנו 

 לרבות, שיופקו חיםלק פי על, ה"תשע הלימודים שנת לקראת ההגדרות את ולבדוק לשוב מקום

 נטיעת בלא הדברים נאמרים וכמובן", פלטפורמות"ה ומשיבות העותרות שהשמיעו הטענות

 ".מסמרות
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 הלימודים תכנית .4

גם מסלול תיזה. קיים  בתואר השני –התכנית מציעה תואר ראשון ושני, בנפרד לבנים ובנות 

ת הדוקטורט המוצעת בקמפוס תלמידים שמעוניינים להמשיך לתכנית דוקטורט משתלבים בתכני

 המרכזי. 

 

 תכנית הלימודים לתואר ראשון

, נפתחה בשנת הלימודים תשס"ו. 2005תכנית הלימודים, שאושרה על ידי המל"ג בחודש יוני  

כפי שמצוין בדו"ח ההערכה העצמית, היוזמה לפתיחת התכנית הייתה הצורך בהכשרת עובדים 

תיים של האוכלוסייה החרדית, למתן שירותים סוציאליים, שמבינים את הקודים התרבו

לאוכלוסייה החרדית. בדיקה של תכניות הלימודים שהוצעו בשנת תשע"ג, מצביעה על מידת הלימה 

גבוהה בקורסי החובה בין שתי תכניות הלימודים במבח"ר )לבנים ולבנות( ובין תכניות אלה לתכנית 

יעה גם על מספר הבדלים בין תכניות מבח"ר הלימודים המוצעת באוניברסיטת חיפה. הבדיקה הצב

והתכנית בקמפוס המרכזי: בקורסי בחירה ובבחירת תחומי לימוד בשנה השלישית של לימודי 

התואר. בעוד שתכנית הלימודים בקמפוס בחיפה מציעה לתלמידים קורסי בחירה ובשנה ג' גם מגוון 

 מבח"ר.  של תחומי לימוד, אפשרויות אלה אינן עומדות בפני תלמידי

  

 תכנית הלימודים לתואר שני

, נפתחה בשנת הלימודים תשע"א. כפי 2010תכנית הלימודים, שאושרה על ידי המל"ג ביולי  

 שמופיע בדו"ח ההערכה העצמית, לתכנית המוסמך שתי מטרות מרכזיות: להרחיב ולהעמיק את

 .לתפקידי ניהול אותם ולהכשיר ,החרדי מן המגזר סוציאליים עובדים הטיפולי של הידע

בדיקה של תכניות הלימודים שהוצעו בשנת תשע"ג מצביעים על הבדלים בקורסים המוצעים  

הן בקורסי התוכן והן בקורסי המתודולוגיה. תכנית הלימודים בקמפוס המרכזי  –בשתי התכניות 

 עשירה ומגוונת יותר מזו המוצעת במבח"ר ואפשרויות הבחירה בקורסים, שמוצעות לתלמידי

הקמפוס המרכזי אינן ניתנות לתלמידי מבח"ר. חלק מהקורסים מוצעים לתלמידי מבח"ר כקורסי 

חובה או בחירה, לפי מסלולי הלימוד, לדוגמא: הקורס 'גישות הומניסטיות לטיפול' מוצע כקורס 

בחירה לתלמידים במסלול תיזה וכחובה לתלמידים במסלול ללא תיזה. לבסוף, התכנית אינה 

ץ של קורסים, שמתבוננים מפרספקטיבות שונות בתחום בעיה או אוכלוסיית יעד, כדי מציעה מקב

 להעמיק את הידע ולשכלל את מיומנויות ההתערבות.

ההסבר המרכזי להבדלים שניתן על ידי ההנהלה האקדמית וחברי סגל ההוראה, בפגישות   

ת התכניות. לדבריהם, מספר שקיימנו אתם ובדו"ח ההערכה הפנימית, נוגע להיבט הכלכלי של הפעל

התלמידים במבח"ר אינו מאפשר להציע לתלמידים קורסי בחירה. בפועל, הנהלת התכנית היא זו 

מצב שבו קורסי בחירה הופכים בעצם להיות  ;שמחליטה איזה קורסים יינתנו לתלמידי מבח"ר

מרכזיים ם חומירלבנטיות לת :השיקולים לבחירת הקורסים שהוצגו בפני הועדה הם. קורסי חובה

צרכים ובקשות שמועלים על ידי ובעבודה סוציאלית )לדוגמא: אלימות במשפחה, חולי וזקנה( 
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סטודנטים )לדוגמא: קורסים העוסקים בהבנת תהליכים ארגוניים והתנהגות ארגונית(. ההנהלה 

האקדמית של התכנית וסגל ההוראה שלה גם ציינו שלאורך השנים חלק מן התכנים המוצעים 

קורסי הבחירה השתנה, בהתאם לתפישת הצרכים המשתנים של תחום העבודה הסוציאלית, פניות ב

 וסטודנטים. של חברי סגל

בהקשר לכך, כחברות ועדת ההערכה, אנו מבקשות לציין שהמנגנון לזיהוי "צרכים משתנים  

הבחירה  בעבודה סוציאלית" אינו ברור לנו וגם לא הקריטריונים האופרטיביים לבחירת קורסי

והאם הם משתנים בין השנים. לבסוף, לא ברור לנו מי קובע את הקריטריונים לבחירת קורסי 

 הבחירה וכיצד עובד מנגנון קבלת ההחלטות. 

עם זאת, בין שני הקמפוסים  . באופן כללי הסילבוסים של הקורסים דומיםתכני הקורסים

ידי סגל המורים, קיימים הבדלים כפי שגם צוין על ידי ההנהלה האקדמית של התכניות ועל 

 בדגשים, באופני ההוראה ובמטלות, המותאמים למאפייני התלמידים במבח"ר. 

האתגר  –תלמידים, בוגרים, מורים, מדריכי שדה  –בשיחות שקיימנו עם הקבוצות השונות 

של התאמת תכני ושיטות ההוראה לקודים התרבותיים ומערכת הערכים של האוכלוסייה החרדית 

לה בבירור. בשיחות שקיימנו שאלנו כיצד הם נוהגים )או היו נוהגים( כאשר יש לטפל בנערות בזנות ע

הכרה  --או בנשים שמבקשות לעשות הפלה. התשובות שקבלנו היו, בדרך כלל, מעוררות כבוד 

בהתנגשות הערכית וגם בצרכים של המטופלות והמטופלים. לשאלה לגבי המידה שהם מעריכים את 

יישום ההתערבות ואת תוצאות ההתערבות, קבלנו תשובות הרבה פחות טובות. לעיתים אופן 

התרשמנו שהתלמידות והתלמידים )וגם חלק ממדריכות השדה( לא הבינו כלל את השאלות 

 ששאלנו. 

 

 מידת ההלימה בין תכני הלימוד לבין המטרות המוצהרות, שנקבעו לתכניות הלימוד

התואר הראשון היו: הכשרת עובדים סוציאליים, שמבינים את המטרות שנוסחו עבור בוגרי  

הקודים התרבותיים של האוכלוסייה החרדית, למתן שירותים לאוכלוסייה החרדית. על פניו נראה 

בתחומי בעיה וברמות התערבות  –שהתפישה הגנרית של תכנית הלימודים ומגוון הקורסים המוצע 

ה בסיסית טובה לעובדים סוציאליים מתחילים. עם ומגוון שדות ההכשרה בשדה, נותנים הכשר

זאת, אנו ממליצות להוסיף לתכנית שני קורסי חובה: הערכת ההתערבות והתבוננות ביקורתית על 

 הפרקטיקה. אנחנו סבורות שקורסים אלה יכולים להשלים את תכנית הלימודים המוצעת. 

קת הידע של עובדים סוציאליים המטרות שנוסחו עבור בוגרי התואר השני היו: הרחבת והעמ 

החרדי והכשרתם לתפקידי ניהול. בחינה של תכנית הלימודים מעלה ספק לגבי המידה  מן המגזר

 שהתכנית אומנם מכשירה את תלמידי המוסמך לתפקידי ניהול. 

אין ספק שמאפייני אוכלוסיית התלמידים במבח"ר, השונות ביכולות שלהם ובמידת ההכנה  

ול מתקדמים )בעיקר רמת השליטה באנגלית(, מציבים אתגרים רבים בפני ההנהלה שלהם ללימודי ח

האקדמית של התכנית ומוריה. למרות החסרים עליהם הצבענו וההמלצות שנתנו, אנו מבקשות 

לציין שהתרשמנו לטובה מאיכות התכניות ומן המחויבות של הנהלת התכנית ומוריה לתכנית 

מדווחים שהלימודים מעמיקים ומקצועיים, שהכינו  והבוגרים ולתלמידים. התלמידיםהלימודים 

לעבודתם כעובדים סוציאליים מתחילים. לדבריהם, במפגשים עם עובדים סוציאליים  אותם היטב
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בוגרי בתי ספר אחרים, הם מרגישים שהכשרה שקבלו הייתה טובה מאוד ולא פחות טובה שהם 

 וסדות אחרים.מההכשרה שניתנה לעובדים סוציאליים שלמדו במ

 

 המלצות

 המלצות הטעונות יישום דחוף/מיידי:

  .להוסיף לתלמידי הבוגר והמוסמך קורס חובה בהערכת התערבות 

 המלצות הטעונות יישום בטווח הארוך:

  לקבוע מנגנון ברור וקריטריונים אופרטיביים לקבלת החלטות הנוגעות לקורסי הבחירה שיוצעו

  ם לתלמידים.לתלמידי המבח"ר, שנותן ייצוג ג

     לדאוג להלימה טובה יותר בין מטרות תכנית המוסמך, בעיקר הכשרת התלמידים לתפקידי

 ניהול, לבין הקורסים המוצעים עבור השגת מטרה זו. 

  לתלמידי המבח"ר, כמו לתלמידי הקמפוס המרכזילהגדיל את היצע קורסי הבחירה.: 

 תוף עם תכניות הלימוד האחרות ליצור עבור התלמידים מאגר של קורסי בחירה, בשי

 שמוצעות במבח"ר.

  להציע חלק מקורסי הבחירה הניתנים בקמפוס המרכזי בפלטפורמה אינטרנטית, כך

 שגם תלמידי המבח"ר יוכלו ללמוד בהם.

  להציע קורסי בחירה אחת לשנתיים, כדי שתלמידים משתי שנות הלימוד יוכלו ללמוד

 בהם.

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

      הן ו חסרים בתכנית הלימודיםהינם שהתרשמו הוועדה חברות להציע את הקורסים הבאים, ש

  סבורות שראוי שילמדו בתכנית הלימודים:

 התמודדות עם בעיות בריאות 

  מיצוי זכויות של מטופלים )לדוגמא: הכירות עם התע"ס ועם זכויות המוצעות על ידי

 הביטוח הלאומי( 

  להוסיף לתלמידי הבוגר והמוסמך קורס חובה שעוסק בהתבוננות ביקורתית על הפרקטיקה– 

שמתמקד בקונפליקט הערכי הפוטנציאלי במצבי התערבות שונים ובהבדלים בין הערכים 

 המקצועיים המאומצים לבין אלה שמשתקפים מההתערבות.
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 סטודנטים .5

וצות של סטודנטים לתואר ראשון ושני, ועם בוגרים של חברי הוועדה נפגשו עם מספר קב

ועדה התרשמו והתוכניות )כולל שני בוגרים שהיום הם דוקטורנטים באוניברסיטת חיפה(. חברי ה

תופסים את עצמם כחלוצים בתוך וחרוצים, מקצועיים וגאים בהישגיהם,  שהסטודנטים

גבוהה, למרות מכשולים רבים,  הלקהילותיהם. הם היו איתנים ורציניים ברצונם לרכוש השכ

 אקדמיים וחברתיים, אתם נאלצו להתמודד כאשר קבלו את ההחלטה לרכוש השכלה אקדמית.

 

 תהליכי קבלה 

מחמש השנים האחרונות אודות מספר האנשים שהגישו  מידעדו"ח ההערכה העצמית מכיל 

שווים בין סטודנטים מועמדות, התקבלו והתחילו את לימודיהם. בדו"ח מוצגים גם נתונים שמ

 לומדים במבח"ר. השלומדים בקמפוס המרכזי ובמבח"ר וכאלה שמשווים בין גברים ונשים, 

תהליך הקבלה ללימודים במבח"ר שונה מזה הנהוג בקמפוס המרכזי בחיפה. המועמדים 

למבח"ר עוברים ראיון אישי עם רב המכללה, כדי לוודא שהם מתאימים לרוח המכללה. לא קיבלנו 

דע על קריטריונים לקביעת ה"התאמה" וגם לא נתונים על מספר הפונים שנדחו בשלב הראיון מי

 התאמה שלהם. -ו/או על הסיבות לאי

 

  סטודנטים תואר ראשון

. בחמש השנים האחרונות, מספר הסטודנטים לתואר ראשון בקמפוס מספר התלמידים

ע"ג(. גם במבח"ר נצפתה אותה תש-ב 211 -תשס"ט ל-ב 414-הראשי נמצא בירידה הדרגתית )מ

תשע"ג. עם זאת, כאשר משווים את -ב 170-סטודנטים בהשוואה ל 202תש"ע היו -מגמה, כאשר ב

התכנית של הגברים לזו של הנשים, בולט שזו של הגברים הינה במגמת ירידה גדולה בהרבה מזו של 

 )ראה להלן(.  ידי המל"ג הנשים. יתכן שזה כתוצאה מהשינוי בהגדרה של "מיהו חרדי", שהוצע על

. עד תשע"ג התקבלו ללימודים במבח"ר, ללימודי התואר הראשון אוכלוסיית הסטודנטים

כאלה שלמדו בתיכון במערכת  –והשני, סטודנטים מזרמים שונים של היהדות האורתודוקסית 

שים החינוך החרדית; שלא למדו במערכת החינוך החרדית, אבל מנהלים כיום חיים חרדיים; ואנ

חרדים )כולל 'חרד"לים' ודתיים לאומיים( אך שומרים מצוות ברוח היהדות האורתודוכסית.  םשאינ

החל משנת הלימודים תשע"ג המל"ג צמצם את האוכלוסייה שמורשת להירשם למכללה חרדית, 

כאשר קריטריון הקבלה שנקבע להגדרה "חרדי" הוא מי שלמד במסגרת בית ספר תיכון חרדי, 

 וח של משרד החינוך. שנמצא בפיק

בעוד שבעיני הציבור הישראלי הרחב האוכלוסייה החרדית, על כל גווניה, נתפשת כמאוד 

הומוגנית, אין כך הדבר בתוך הציבור החרדי והמכללה החרדית. בתוך המכללות החרדיות, שכוללות 

של  את ציבור הסטודנטים, המורים וההנהלה, הזרמים השונים מייצגים מגוון רחב ביותר

האוכלוסייה החרדית בישראל. הסטודנטים, הבוגרים ואנשי הסגל, הביעו עמדה נחרצת לגבי 

החשיבות שיש בשמירה על הטרוגניות זו בקבוצת הסטודנטים, עבור איכות תכניות הלימודים. 
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הלא חרדים מהווים את קבוצת ה"זרים"  הסטודנטיםלדעתם, עבור הסטודנטים החרדים, 

אי פעם. המפגש והשיח ביניהם עזרו להם לגשר על הפער התרבותי, בשלבים הראשונה אתה נפגשו 

הראשונים של הלמידה בתכנית, יותר מאשר השיח והלמידה בכיתה ובהכשרה המקצועית. 

סטודנטים בתוכניות התואר הראשון והשני ציינו כי "המגשרים" הללו סייעו להם להתמודד עם 

ד חילוניים( בעבודת השטח ועם סוגיות שעלו במפגשים המפגש עם הקליינטים הלא חרדים )במיוח

 אלה. 

בציון הפסיכומטרי  115. בקמפוס המרכזי, חתך הקבלה עומד על תנאי קבלה פורמאליים

בציון הפסיכומטרי  520ומעלה. בקמפוס מבח"ר חתך הקבלה עומד על  20ומתקבלים מועמדים בני 

-הממוצעים של המתקבלים בקמפוס המרכזי, ב ומעלה. בפועל הציונים 11ומתקבלים מועמדים בני 

(. בקמפוס מבח"ר, ממוצעי חתכי הקבלה 11)ס.ת.  111-( ל70 )ס.ת. 105שנים האחרונות,  נעו בין  5

בית בוגרי מערכת החינוך החרדית לא עושים (. מכיוון שמר10)ס.ת.  512 -( ל72)ס.ת.  521נעו בין 

מבחני בגרות וגם לא מבחן פסיכומטרי, כדי להתקבל ללימודים הם לומדים שנה )לפחות( במכינה 

במבח"ר או בתכנית "אפיק מעבר" של האוניברסיטה הפתוחה. לא קיבלנו נתונים על המעבר 

  והנשירה בין תכניות אלו ללימודים בתוכניות הבוגר.

 7%בין  הנשירה אחרי השנה הראשון בקמפוס המרכזי נע אחוזמהנתונים שדווחו,  .נשירה

( לזו 11%עד  2%) יםדומ ונשירה, שדווחו עבור תכנית הגברים בתכנית מבח"ר היה אחוזי. 10%-ל

שבקמפוס המרכזי. בהשוואה לכך, שעורי הנשירה שדווחו בתכנית הנשים במבח"ר היו נמוכים 

שנים היו גבוהים בקרב הגברים  2וואה בין השנים, שיעורי הנשירה לאחר (. בהש1%עד  5%יותר )

בקרב  11%-בקמפוס המרכזי ו 11%בשנת תש"ע. זאת בהשוואה לשיא של  21%-במבח"ר והגיעו ל

: אלה לשיעורים גבוהים עיקריות העצמית מוצגות שלוש סיבותבדו"ח ההערכה  הנשים במבח"ר.

לחצים משפחתיים  – םיומיוהדה סוציאלית, וקשיי חוסר התאמה לעבו אקדמיים, קשיים

 ראה להלן(.) וחברתיים

הצורך בדיקן  הודגש, סטודנטים והסטודנטיותה עם ותבשיחשירותים לסטודנטים. 

סטודנטים ובאגודת סטודנטים בקמפוס מבח"ר, אשר יענו על הצרכים שלהם ויעזרו להם לממש 

 --. הם הציגו צרכים בשלושה תחומים מרכזיים זכויות להם הם זכאים כסטודנטים באוניברסיטה

אקדמיים, משפחתיים וכלכליים. לדבריהם, קשיים אלה מהווים סיבות לנשירה. לגבי החלק 

את הקושי להשיג את הרמה הנדרשת בשפה האנגלית, על אף  ציינוהאקדמי, הסטודנטים 

האנגלית בבית הספר  שהדרישות הוקלו במידה רבה. מסתבר שחלק מהנשים החרדיות נחשפו לשפה

התיכון, לא כך בקרב הגברים שלמדו בישיבות החרדיות. לפי הנהלת המכללה, היא מגייסת 

תקציבים ונותנת עזרה ותמיכה של שיעורי עזר וחונכות לסטודנטים, אבל הצרכים גדולים בהרבה 

 מהמענים ומכמות העזרה הניתנת בקמפוס המרכזי. 

ודנטים, אין לתלמידים במבח"ר גישה לשירותי ייעוץ, לגבי תפקידים נוספים של דיקן הסט

אקונומי קשה ויש להם צורך מהותי בשירותים -שלעיתים הסטודנטים מגיעים מרקע סוציו למרות

כמו כן, הם לא זכאים להגיש בקשה למלגות סיוע כמו סטודנטים שיש לדיקנט הסטודנטים להציע. 

 בקמפוס המרכזי. 

ון יום בקמפוס מבח"ר, בעיקר בגלל המבנה הפיזי של לגבי שירותים אחרים, אין מע

הקמפוס. המכללה ארגנה חדר לתינוקות, שמגיעים יחד עם המטפלות הפרטיות שלהם. עם זאת, 
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. לבסוף, הקמפוס אינו נגיש תמ"תסידור זה אינו בהלימה עם הדרישות הפורמאליים של משרד ה

 טודנטים עם קשיים אלה. לאנשים עם מגבלות פיזיות, דבר שמגביל וגם משפיל ס

 

  לתואר שני סטודנטים

, רובם 440-411 המרכזי נע בין בקמפוס לתואר שני הסטודנטים, מספר בשנים האחרונות

 --סטודנטים  41, עם בשנת תשע"א החלו מבח"רב התואר השני. תכניות תיזה מחקרית לא כותבים

, לומדים בתכנית עם תזה 17 מהם בתוכניות אלה, סטודנטים 11 ישהיום  נשים. 24-ו גברים 22

 להיפגש עם לקמפוס המרכזי נוסעים חלקם הנשים. הגברים מאשראחוז גבוה יותר בקרב כאשר 

לתואר  מסלולים שונים שבעה יכולים לבחור בין בקמפוס המרכזי הסטודנטים שלהם. המדריכים

נטים שסיימו תואר שני אין בחירה וכולם לומדים במסלול אחד, גנרי. שני סטוד במבח"ר, אך השני

 (.)בקמפוס המרכזי באוניברסיטת חיפה ממשיכים לתואר שלישיעם תיזה 

ציינו שהן מעוניינות . הנשים מבח"ר בתואר הראשון הינם בוגרי התואר השני כל תלמידי

 לעומת זאת, על מנת לטפל טוב יותר בלקוחות שלהן.( הקלינייםבמיוחד בתחומים ) נוסף ביידע

 ומקצועיים. ניהוליים כישורים פנו לתואר השני כדי לרכושכי  ציינו הגברים

 

  בוגרים

 נפגשו גם עםחברי הוועדה  בוגריה, כולל תלמידי מוסמך.אחרי  מעקבמבח"ר מקפידה על 

 14%, הנתונים שקבלנו על פי(. בתארים מתקדמיםכעת  לומדיםשחלקם ) בוגרים קבוצה גדולה של

נותנות מסגרות השונות אשר ב מועסקים תואר שניוגרי מב 100% -ו התואר הראשוןמבוגרי 

 ולאוכלוסיות מעורבות.  החילוני החרדי, למגזר שירותים למגזר

 

 המלצות

 המלצות הטעונות יישום דחוף/מיידי:

חברות הוועדה רואות במכללות החרדיות כלי מצוין להכשרת עובדים סוציאליים הרגישים  .1

ם לעבודה עם כלל האוכלוסייה. מכאן גם החשיבות לבעיות של האוכלוסייה החרדית, אך ג

הרבה שאנו רואות במפגש שבין הסטודנטים החרדים לאוכלוסיות אחרות במהלך 

חברות  על ותת/מלג למצוא דרכים לעשות זאת בתיאום עם המוסדות עצמם. לימודיהם.

הוועדה ממליצות שבכל מוסד תוקם וועדת ערעורים שתדון במועמדים שלא עומדים  

קריטריון הקבלה של הות"ת, אבל לא ירשמו ללימודים אקדמיים במסגרות מעורבות של ב

 נשים וגברים. 

 של בתינוקות לטיפול נאות סידור למצואו חברות הוועדה ממליצות למכללה לנסות .2

 הסטודנטיות

 יוכלו פיזיות מגבלות עם שסטודנטים כדי הבניין את להתאים סבורות שיש הועדה חברות .3

 .הקמפוס ובסביבת בתוך לנוע
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 המלצות הטעונות יישום בטווח הארוך: 

 הפונים מספר, קבלה קריטריוני כולל, ר"מבח בתוך המיון תהליך שקיפות את להגביר יש .1

 .הקבוצות שתי של ומאפיינים, הנדחים ומספר

 אגודת להקים לסטודנטים לאפשר, הסטודנטים דיקן משרד של אגף ר"במבח להקים יש .2

 עזר שעורי -- לסטודנטים סיוע שירותי עבור משאבים ולגייס ר"מבח סבקמפו סטודנטים

 .וכלכלי אישי וייעוץ(, באנגלית במיוחד)

 סיוע למלגות מקורות לגייסבכדי  ר"מבח הנהלת עם עבודל האוניברסיטה הנהלתעל  .3

 .הבוגר תכניתעבור  במיוחד, לסטודנטים
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 ( ומנהלי אקדמי) סגל .6

 AM-ו BA –סגל אקדמי         

שני חברי סגל בשנת הלימודים תשע"ג לימדו בתכנית שלושה חברי סגל בכירים ועוד 

חברי סגל זוטר מלמדים בתכנית כאשר מרביתם דוקטורנטים או חוקרים  20מן החוץ. מעל  בכירים

צעירים שסיימו לא מכבר את לימודיהם. כלומר, את מרבית הקורסים בתכנית הלימודים במבח"ר 

בכיר.  סגל ידי על בקמפוס המרכזי בחיפה ניתנים מקבילים זאת בעוד שקורסיםסגל זוטר.  מלמד

מלמדים בשני הקמפוסים, כאשר חלק מהסגל מלמד  הסגלמקרב  15-20%הוועדה מעריכה כי 

 במבח"ר כבר מספר שנים טובות.

ת ההוראה במבח"ר לא נכללות ההסברים שניתנו למצב זה היו, בין השאר, העובדה  ששעו

וההוראה בה  חוץ תקציבית תכנית הינה מבח"רהשל חברי הסגל. תכנית  הוראה הרגילה עומסב

 הסדירים הסגל נחשבת לעבודה נוספת ולא כחלק מתכנית ההוראה השוטפת. מאחר שחברי

על עצמם, רק מיעוט מקרבם בוחר  לקחת מורשים או רוצים שהם הנוספת העבודה בהיקף מוגבלים

חברי  חשיבות הוראת קורסי הליבה ע"ידה מבקשות להדגיש את חברות הוועלעבוד גם במבח"ר. 

הוראת קורסים על ידי כגון:  משמעותיים מספר יתרונותלכך יכולים להיות  .סגל בכיר במבח"ר

חוקרים בתחומי המחקר שלהם, הנחיית עבודות תיזה והעברת מסר לגבי חשיבות מבח"ר 

 לאוניברסיטה. 

היגה מספר יוזמות, אשר תרמו ליציבות ולתשתית הנהלת בית הספר בקמפוס המרכזי הנ

האקדמית של תוכניות הבוגר והמוסמך. למשל, בעבר גויס מרצה בכיר אשר היה אמור ללמד חצי 

מזמנו בתוכנית מבח"ר )אך עזב כדי לקדם את המחקר ולהשקיע יותר בפיתוח מסלול אקדמי(.  כעת 

נית הבוגר בתוכנית מבח"ר, וראש תכנית ראש תוכנית הבוגר בקמפוס המרכזי משמש גם כראש תכ

המוסמך בתכנית מבח"ר שמשה בעבר כראש תוכנית הבוגר. מהלכים אלה אפשרו להגביר את מידת 

ההלימה בין התוכנית באוניברסיטת חיפה לבין זו המוצעת במבח"ר. הימצאותם של שני ראשי 

הלך הסמסטר( מעניקה יציבות בקמפוס מבח"ר באופן קבוע )יום בשבוע במ)ראשון ושני( ת והתוכני

ומנהיגות לשאר הסגל ולתוכנית כולה וכך גם ישיבות הסגל, שמתקיימות כפעמיים בשנה. יציבות 

עבור תכנית הנשים  –זאת חשובה במיוחד לאור העובדה שיש צורך בצוות הוראה  כפול כמעט 

 ותכנית הגברים. 

עדה התרשמה שקיימים גם כפי שהוצג בדוח להערכה עצמית, ומהשיחות שקיימנו, הוו

 קשיים בתכנון ארוך טווח של מערך ההוראה, זאת עקב העדר תכנית תקציבית לטווח ארוך. 

 

 סגל מדריכים 

ר לבין מקומות "חברות הועדה נפגשו גם עם מדריכים, מקשרים ומתאמים, בין תכנית מבח

ה התרשמו ההכשרה בשדה. מודל ההכשרה דומה לזה של אוניברסיטת חיפה. חברות הועד

בכירים במקומות עבודתם.  בדים סוציאלייםמהרצינות והמסירות של סגל ההדרכה, שמרביתם עו

עברו קורסים אקדמיים להדרכת סטודנטים ומשתתפים בקבוצות הדרכה של  כל המדריכים

אפשר מהמדריכים  ישנםר. "הן בוגרות של תוכנית מבח המדריכות"הדרכה על הדרכה". חלק מ
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מהלך רצוי אשר  הוועדה רואה בכךר. "ים קורסי שיטות ופרקטיקום בתוכנית המבחמלמד בנוסף גם

מהדק את הקשר בין האקדמיה לשדה. צוות המדריכים גם משתתף בפורומים של מנהלי הכשרה 

בשדה בין האוניברסיטאות. לבסוף, המדריכים ציינו את הקושי בגיוס מדריכים גברים ואת הקשיים 

 ים גברים על ידי מדריכות.הטמונים בהדרכת סטודנט

 

 ר"גיוס סגל לתוכנית מבח

סוציאלית יחד  לעבודה ס"ביה ראש של האקדמית הינו בסמכות הראשון לתואר גיוס סגל

 לנעשה מנוהלת בהתאם הסגל גיוס חיפה ובמבח"ר. מדיניותאוניברסיטת תכנית הבוגר ב ראש עם

 של ראש הינה האקדמית הסמכות י,השנ קריטריונים. בתואר אותם פי ועל חיפהאוניברסיטת ב

מרכזות ההכשרה בשדה אחראיות על  .ר"המוסמך במבח תכנית ושל ראש סוציאלית לעבודה ס"ביה

 הסגל גיוס א. תהליך"ב-ה תכנית גיוס המדריכים, בשיתוף עם האחראית להוראה בשדה וראש

לא התרשמנו מבעיות חיפה.  סגל באוניברסיטת גיוס תהליכי של כללים על פי אותם ר נעשה"במבח

 מיוחדות בגיוס הסגל.

 

 

 

 המלצות הטעונות יישום דחוף/מיידי:

להגדיל את מספר חברי הסגל הבכירים שמלמדים במבח"ר על ידי הקצאת תקנים  הועדה ממליצה

 בהם חלק משעות ההוראה יינתנו בקמפוס המרכזי וחלק במבח"ר.

 

 המלצות הטעונות יישום בטווח הארוך: 

חברי סגל  לגייסשתוכל לסייע בגיוס חברי סגל בכירים. ניתן  תאפשרות יישומי הועדה העלתה

המלצה זו באה בקנה אחד עם הכיוונים שראש ביה"ס הצהיר . בכירים שפרשו ללמד במבח"ר

 עליהם בפני הוועדה. 
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 תשתיות .7

 ותשתיות ואדמיניסטרטיבי טכני סגל 

בעיות אדמיניסטרטיביות. יש אב בית טוב ל המענהסגל האקדמי ציין שהסגל הטכני נותן 

מזכירות בתפקידים  1-ורכזי לימודי גברים ונשים ו אדמיניסטרטיבי מנהל, ספרנית, תחזוקה אישו

  שונים. על פניו נראה שהסגל האדמיניסטרטיבי נותן מענים הולמים לצרכים של התוכנית.

בניין  --ו פועלת מבח"ר יחד עם זה, צוין שהתשתיות הקיימות הינן מוגבלות בגלל המבנה ב

לסגל הקבוע שכך למשל, הדבר בא לידי ביטוי בתעשייתי במקור, שלא נבנה לצורך קמפוס לימודים. 

אין חדרים ייעודיים וראשי התוכניות מתחלקים בחדרים עם סגל אחר. עוד חסרון הינו העדר מעון 

לילדים, שנמצאים שם עם ללימודים. אומנם הוקצה חדר  םאימהותיהמסודר לילדים, שמגיעים עם 

מטפלות, אבל להערכת הוועדה החדר אינו מאובזר באופן ראוי לצרכי הילדים ששוהים שם במשך 

 ועל המכללה לנסות ולמצוא מקום חלופי. שעות

 

 ספרייה ושירותי מחשב

גדול מבחינה  אולם הספרייההתרשמנו שנעשו מאמצים גדולים לשפר את תנאי הספרייה. 

מספר עמדות מחשב, שמקשר את הסטודנטים למאגרי מידע באוניברסיטת חיפה.  פיזית והוא כולל

 עמדות מחשב שנמצאות בשני בניני המבח"ר.  150-לבסוף, עומדים לרשות הסטודנטים כ
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 הלמידה ותוצאות הוראה .8

 

 תואר ראשון

 

 הערכת הישגי הסטודנטים

בכל המטלות האקדמיות  100מתוך  70הסטודנטים נדרשים להשיג ציון מעבר מינימלי שנתי של 

הצגת החומרים בכיתה צריכה להיות ברמה נאותה. התפקוד כמו כן, )בחינות ועבודות כתובות(. 

בהכשרה המעשית מוערך ע"י המדריך הישיר של התלמיד/ה. המטלות האקדמיות נקבעות ע"י 

מספר הקטן יחסית מרצה הקורס המסוים, אשר גם בודק אותן ונותן את הציון הסופי. כתוצאה מה

 של תלמידי מבח"ר בכל כיתה, המרצים נוטים להעדיף עבודות על בחינות כשיטת הערכה.

 

 

 הערכת איכות ההוראה

סקר אינטרנטי של דעות הסטודנטים על כל קורס נבנה ע"י היחידה לקידום ההוראה באוניברסיטה, 

תוצאות הסקר נמסרות  בשיתוף עם אגודת הסטודנטים. כל סטודנט מתבקש למלא את השאלון.

לראש החוג ולכל מורה באופן אינדיבידואלי. כאשר התוצאות נמוכות המורה מוזמן לשיחה אישית 

עם מנהל בית הספר או ראש התכנית. אם הבעיה חוזרת על עצמה באופן שיטתי חוזה ההוראה עלול 

מתקיימת  לא להיות מחודש. פגישת סגל המתמקדת על הוראה מתקיימת אחת לסמסטר במקביל

פגישה לדיון בהוראה בין ראש התכנית והסטודנטים. הסטודנטים מוזמנים להתקשר לראש התכנית 

 בכל בעיה הקשורה ללמידה.

 

 תוצאות למידה

תלמידי מבח"ר בתחום האקדמי ובהכשרה המעשית טובים כמו אלו של התלמידים בקמפוס  יגיהש

יים במכללה מרוצים מרוב הקורסים בתכנית (. בוגרי החוג והסטודנטים העכשוו11הראשי )ממוצע 

ההוראה, כולל ההכשרה מעשית המתקיימת בסקטור הלא חרדי. גם המורים והמדריכים מרוצים 

מהישגי הסטודנטים. אחוז בוגרי התכנית המועסקים כעובדים סוציאליים גבוה יותר מאשר אחוז 

מרות שלמדו קורס מחקר, בוגרי התכנית בקמפוס הראשי. בדיון עם הסטודנטים התרשמנו של

כעובדים סוציאליים ולקורס שיטות התערבות בעבודה סוציאלית חסר עבודתם ביישום ידע מחקרי 

הוועדה  בשלב זה. גם המטלה הסופית בתכנית התואר הראשון לא מטפלת ישירות בנושא חשוב זה. 

 ממליצה לשים דגש נוסף על כך בקורס במחקר.
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 תואר שני

 דנטיםהערכת הישגי הסטו

המטלות האקדמיות, בחינות ועבודות, נקבעות על ידי המרצים שגם בודקים אותן וקובעים את 

הציון הסופי. רמת הצגת החומר בכיתה, גם היא מוערכת ע"י המרצה. כתוצאה מהמספר הקטן 

יחסית של תלמידים/תלמידות בכיתה המרצים מעדיפים מתן עבודות על מתן בחינות כשיטת 

 בבחינת הגמר.  71-במעבר משנה א לשנה ב' ו 15ים נדרשים לציון של הערכה. התלמיד

 

 תוצאות למידה

+(, טובים כמו אלה שבקמפוס הראשי ובמסלול 10הישגי תלמידי המכללה בתואר השני )ממוצע של 

ללא תיזה אף עולים במעט על תלמידי הקמפוס הראשי. בוגרים וסטודנטים מרוצים מחלק 

ודי התואר השני אך לא מכולם. רוב הסטודנטים מעוניינים בדגש רב יותר מהקורסים הניתנים בלימ

על גישה פסיכודינמית לטיפול פרטני. על אף שהסטודנטים לוקחים קורס מחקר התרשמנו שיישום 

שניים מבוגרי השנה חומר הלמידה ולשיטות התערבות בעבודה סוציאלית לא נעשה בשלב זה. 

 קטורט במסגרת הלא חרדית בחיפה. ממשיכים ללימודי דו MA-תכנית ה

 

 המלצות הטעונות יישום בטווח הארוך:

של ועדת  הוועדה ממליצה להקים ועדה נבחרת של סטודנטים לכל שנה. אחד מתפקידיה

אשר הם היו רוצים לראות לבדוק את דעות קבוצת הסטודנטים על שינויים  יהיה הסטודנטים

 תיהם יועברו לראשי התכנית. אחת לסמסטר רצונוובשיטות הוראה בתכנית
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 ההמלצות סיכום .9

 המלצות הטעונות יישום דחוף/מיידי:

  .להוסיף לתלמידי הבוגר והמוסמך קורס חובה בהערכת התערבות 

  חברות הוועדה רואות במכללות החרדיות כלי מצוין להכשרת עובדים סוציאליים הרגישים

האוכלוסייה. מכאן גם החשיבות  לבעיות של האוכלוסייה החרדית, אך גם לעבודה עם כלל

הרבה שאנו רואות במפגש שבין הסטודנטים החרדים לאוכלוסיות אחרות במהלך 

חברות  על ותת/מלג למצוא דרכים לעשות זאת בתיאום עם המוסדות עצמם. לימודיהם.

הוועדה ממליצות שבכל מוסד תוקם וועדת ערעורים שתדון במועמדים שלא עומדים  

של הות"ת, אבל לא ירשמו ללימודים אקדמיים במסגרות מעורבות של בקריטריון הקבלה 

 נשים וגברים. 

 של בתינוקות לטיפול נאות סידור למצואו חברות הוועדה ממליצות למכללה לנסות 

 הסטודנטיות

 יוכלו פיזיות מגבלות עם שסטודנטים כדי הבניין את להתאים סבורות שיש הועדה חברות 

 .הקמפוס ובסביבת בתוך לנוע

 להגדיל את מספר חברי הסגל הבכירים שמלמדים במבח"ר על ידי הקצאת  הועדה ממליצה

 תקנים בהם חלק משעות ההוראה יינתנו בקמפוס המרכזי וחלק במבח"ר.

 

 המלצות הטעונות יישום בטווח הארוך:

  לקבוע מנגנון ברור וקריטריונים אופרטיביים לקבלת החלטות הנוגעות לקורסי הבחירה שיוצעו

  תלמידי המבח"ר, שנותן ייצוג גם לתלמידים.ל

     לדאוג להלימה טובה יותר בין מטרות תכנית המוסמך, בעיקר הכשרת התלמידים לתפקידי

 ניהול, לבין הקורסים המוצעים עבור השגת מטרה זו. 

  לתלמידי המבח"ר, כמו לתלמידי הקמפוס המרכזי:להגדיל את היצע קורסי הבחירה 

 ים מאגר של קורסי בחירה, בשיתוף עם תכניות הלימוד האחרות ליצור עבור התלמיד

 שמוצעות במבח"ר.

  להציע חלק מקורסי הבחירה הניתנים בקמפוס המרכזי בפלטפורמה אינטרנטית, כך

 שגם תלמידי המבח"ר יוכלו ללמוד בהם.

  להציע קורסי בחירה אחת לשנתיים, כדי שתלמידים משתי שנות הלימוד יוכלו ללמוד

 בהם.

 ציע קורסים בהדרכה אישית ו/או קבוצתית, בהנחיית חברי סגל בכירים.לה 
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      וחברות  חסרים בתכנית הלימודיםהינם שהוועדה התרשמה להציע את הקורסים הבאים, ש

 הועדה   סבורות שראוי שילמדו בתכנית הלימודים: 

 התמודדות עם בעיות בריאות 

  התע"ס ועם זכויות המוצעות על ידי מיצוי זכויות של מטופלים )לדוגמא: הכירות עם

 הביטוח הלאומי( 

  להוסיף לתלמידי הבוגר והמוסמך קורס חובה שעוסק בהתבוננות ביקורתית על הפרקטיקה– 

שמתמקד בקונפליקט הערכי הפוטנציאלי במצבי התערבות שונים ובהבדלים בין הערכים 

 המקצועיים המאומצים לבין אלה שמשתקפים מההתערבות.

 ומספר הפונים מספר, קבלה קריטריוני כולל, ר"מבח בתוך המיון תהליך שקיפות את רלהגבי יש 

 .הקבוצות שתי של ומאפיינים, הנדחים

 סטודנטים אגודת להקים לסטודנטים לאפשר, הסטודנטים דיקן משרד של אגף ר"במבח להקים יש 

(, באנגלית במיוחד) עזר שעורי -- לסטודנטים סיוע שירותי עבור משאבים ולגייס ר"מבח בקמפוס

 .וכלכלי אישי וייעוץ

  לסטודנטים סיוע למלגות מקורות לגייסבכדי  ר"מבח הנהלת עם עבודל האוניברסיטה הנהלתעל ,

 .הבוגר תכניתעבור  במיוחד

 חברי סגל של  סוגי -- שתוכל לסייע בגיוס חברי סגל בכירים תהועדה העלתה אפשרות יישומי

לצה זו באה בקנה אחד עם הכיוונים שראש ביה"ס הצהיר המ. בכירים שפרשו ללמד במבח"ר

 עליהם בפני הוועדה. 

 חזרה על ההמלצה הקודמת.

 

 על החתום:

 

 

 

 

 פרופ' גייל אוסלנדר, יו"ר

 

 

 פרופ' ריקי סויה

 

 

  

 פרופ' ג'ולי צוויקל

 

 

 

 פרופ' שולה רמון
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