
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 3122דצמבר  :3 
 ב"טבת תשע' ג 

 לכבוד
 אפרתי-תמר מעגן' גב

 מרכז הועדה להערכת איכות
 המועצה להשכלה גבוהה  

 
-אוניברסיטת בר, עבודה סוציאלית –חוות דעת  אודות יישום המלצות הועדה להערכת איכות  ;הנדון

 .אילן
 

-ברס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת "בינתבקשתי להעריך את דוח יישום ההמלצות שהוגש על ידי 

 .3118כתגובה לדוח הוועדה לבדיקת איכות שנערך בשנת ( ס"בי; להלן)אילן 

תוך השוואה , 3122ג בינואר "הערכתי זאת מתבססת רק על קריאת דוח היישום שהוגש למל

נפגשתי עם , בנוסף(.  שנים בין הדוחות 4-5) 3118ס בספטמבר "להמלצות וועדת ההערכה שנמסרו לבי

בפגישה השתתפו גם תמר . אילן-באוניברסיטת בר( 39.23.22בתאריך )ר חיה שווארץ "ד, ס"ראש בי

 .  ר חיה שווארץ"מחליפתה המיועדת וסגניתה של ד, אפרתי-מעגן

 . הערכה כללית והשוואה פרטנית בין המלצות ליישומן; ני חלקיםהערכתי תתחלק לש

 
 ;הערכה כללית

 ; ת הוועדה מרשויות האוניברסיטההתייחסות לדרישו .2

לאפשר הערכת , להגדיל את תקני הסגל, ס"הוועדה דרשה מהאוניברסיטה לשפר את תשתיות בי

תקופת הלימודים של הסטודנטים הכותבים תזה משנתיים לשלש שנים והקטנת מספרי הלומדים 

 ס אמנם שופרו"יס התשתיות הטכנולוגיות של ב"לפי דיווח בי. בכיתה בקורסי שיטות התערבות

מצוקה גדולה של יש עדיין ס "לבי. ס"דיין לא נמצא או נבנה בניין הולם לצרכי ביעאך , חלקית

. כמו כן לא הוסף תקציב להגדלת האוספים בספרייה .כולל משרדי מרצים וכיתות לימוד, מקום פיזי

, בנוסף. תזהאולם רק לצרכי השלמת ה, ס האריך את תקופת הלימודים ללומדי התואר השני"בי

נוסף שכבר היום מנחה סטודנטים בכיר האוניברסיטה אשרה שימוש בתרומה לצורך גיוס חבר סגל 

הקטנת מספרי הלומדים בקורסי שיטות ההתערבות תלויה שבדוח מצוין .  רבים על מחקריהם

 .בהחלטות תקציביות של האוניברסיטה שבינתיים לא נתקבלו 
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 ;כללי –הוועדה  ס לדרישות"ס לע"התייחסות בי .3

ס לעבודה סוציאלית אמנם השקיע זמן "קריאת שני הדוחות והשוואתם מעלה את התחושה שבי

כותבי הדוח מציינים שמשוב וועדת האיכות . רב בדיונים ובמאמץ למצוא פתרונות לדרישות הוועדה

ושתי ועדות  מונתה וועדה של יועצים. ס ובתהליכי החשיבה על אופיו"היוותה צומת חשוב בפיתוח בי

נבנו מנגנונים פנימיים של הערכה מאז הגשת דוח היישום . נוספות לביצוע המשך ההערכה העצמית

  . ס תוצאות ההערכה מיושמות באופן שוטף"על התכניות השונות ולפי דברי ראש בי

 

לאחר , ס"בי. בגישות פסיכואנליטיות שמרניות ס מתמקד יותר מידי"וועדת ההערכה טענה שבי

שזוהי גישה מיושנת  ת ההערכה טענהועד.  החליט לחלוק על חוות דעתה של הוועדה בסוגיה זו, יםדיונ

עובדים סוציאליים ואשר התמקדות בה מדירה ידי שאינה מתאימה לצרכי האוכלוסייה המטופלת על 

לטענתו . ס לעבודה סוציאלית אינו מסכים עם הערכה זו"בי. גישות ושיטות אחרות מההכשרה

כדי לבסס את עמדתם הם מביאים סידרה . ס"הפסיכואנליטיות עדיין רלוונטיות לעבודת העו הגישות

( 3. ס לפסיכואנליזה"הם לא רואים עצמם כבי( 2; (אביא כאן את תמציתם בלבד) טיעונים 8 -של כ

פסיכו דינמית המאפשרת קשת רחבה של ( בשונה מגישה)ס מציע מספר קורסים עם אוריינטציה "בי

טיפול ; כמו, ס מציע גם קורסים שאינם באוריינטציה פסיכו דינמית"בי( 4 .ת ושיטותתיאוריו

בכל ( 5.  זקנה ותרפיה קוגניטיבית, ייעוץ מיני ומיניות, התערבויות עם ילדים ונוער, משפחתי

הגישות הפסיכואנליטיות היום ( 6. הקורסים התיאורטיים נשאלות שאלות ביקורתיות על הגישות

הקשר השוטף עם עובדים סוציאליים במקומות ההכשרה ( 7. יותר מבעבר, עובדותמבוססות על 

רב האוכלוסייה המטופלת על ידי בוגרי ( 8. ס"מאשרים את הרלוונטיות של הגישות הנלמדות בבי

 .ס דורשת התערבות ארוכת טווח"בי

 

יקות פרטיות לפתוח קלינ, לפחות חלקם, ס לא התייחס לשאיפתם של בוגריו"מפתיע מבחינתי שבי

אז לפחות , אם לא אידיאולוגית, יש להכיר ולתת לכך לגיטימציה. כמטפלים לאחר לימודיהם

 .ס צויין שהביקוש לתכנית זו הוא גבוה במיוחד"בפגישה עם ראש בי, ואכן. שיווקית

 

ס סדרה של דיונים נוקבים בנושא "עוררה בבי, הדיון בביקורת של ועדת ההערכה בנושא זה

בעקבות דיונים אלה נעשו . מקצוע העבודה הסוציאליתהוראת ס ל"והגישה של בי האסטרטגיה

 .כפי שאפרט בהמשך, שינויים במספר תכניות

 

תומכות היטב , ס לסוגיה זו"התשובות הארוכות שניתנו על ידי ביש, אומר בזהירות, יחד עם זאת

בגישה הביקורתית . קהבטענת הועדה על אי הטמעתה של הגישה הביקורתית אצל חברי סגל המחל

ס לשאול האם הנחות היסוד של הגישות הפסיכואנליטיות המסורתיות הן אלה שאמנם "היה על בי
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או ? האם יש עדויות להצלחתן? נותנות מענה לצרכים של הפרטים ושל החברה הישראלית של היום

ת החשובות אחת השאלו. שהדרישה של השטח לשיטות אלה נובעת מחוסר הכרה של גישות חלופיות

האם היא אמורה ? ס את תפקידה של האקדמיה"שעולה מדיון זה היא כיצד תופסים חברי הסגל בבי

 . וכאלה  שמעוגנים בתיאוריות חדשות, או שתפקידה ליצור מענים מגוונים? לספק את דרישות השטח

מהותי עם אולם לא ברור האם השינוי בשם משקף שינוי , שונו השמות של שתי תכניותבאותו אופן 

גם בפגישה שהתקיימה לא  ".השוק"הביקוש של או שהוא בא לשקף את , רציונל אסטרטגי מאחוריו

 .נתנו לכך מענים מספקים

 

 בין ההמלצות ליישומןפרטנית השוואה 

לצורך השוואה הפרטנית של המלצות הוועדה ויישומן איעזר בלוח המסכם את המלצת וועדת 

ס והערותיי כמעריכת הדוח "הערות שנכתבו על ידי בי, ס"בי יישום ההמלצות על ידי, האיכות

 (.באדום)

 
 בין ההמלצות ליישומן משווהלוח 

 
של  המלצהה נושא

 וועדת האיכות
 
 

הערכת מעריכת דוח  ס     "בי הערות יישוםס על "דיווח בי
 היישום

תכניות 
 לימודים

להציע יותר 
קורסי בחירה 
ולהעשיר את 
מגוון קורסי 

שיטות 
 התערבות 

 הוספו קורסי בחירה -

' קורסים של שנה ג -
א נפתחו "בב

 .'לתלמידי שנה ב

קורסים שנועדו  -
לתואר השני נפתחו 

' לסטודנטים שנה ג
 .בתואר הראשון

חלק מקורסי  -
הבחירה נפתחים רק 
אחת לשנתיים בגלל 

 .מגבלות תקציב

סי לא הוספו קור -
בחירה לתואר השני 

בתכנית השיקום 
ובתכנית הקהילתית 
 .בגלל מחסור בשעות

קורסי בחירה  -
שהוספו לתואר 

 ;הראשון

ניהול במגזר  .2
 השלישי

 ;ס"טיעוני בי
 א מוגבל"כ -

הבוגרים  -
מקבלים רישוי 

לעסוק במקצוע 
לכן יש צורך 

יטב לציידם ה
לימודי ליבה )

 (הכרחיים

התקציב מגביל  -
את מספר 
הקורסים 

 לתואר הראשון

ס טען כל "בי -
הזמן שיש צורך 

בעוד קורסי 
 בחירה

בוצע במגבלות 
ובמגבלות  התקציב

 .תכנית הלימודים
 

לא , בתואר השני
ניתן היה להוסיף 

קורסי בחירה מאחר 
שהסטודנטים 

מבקשים לצמצם 
את לימודיהם ליום 

שכולם  מאחר, וחצי
עובדים תוך כדי 

 .הלימודים
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דילמות אתיות  .3
ואידיאולוגיות אצל 

 ס הדתי"העו

סודיות אתיות  .4
 במקצוע

מבוא לטיפול  .5
-קוגניטיבי
 .התנהגותי

קורסי בחירה  -
שהוספו לתואר 

 ; השני

שירותים  .2
מדיניות ו

 לרווחת הילד

התערבות  .3
קלינית עם 

 הורים

סוגיות מגדר  .4
 ונשים

 אובדן ואבל .5

היבטים  .6
טיפוליים 

לאחר אירועי 
 טראומה ואסון

מבנה חברתי  .7
 בחברה משתנה

טיפול רגיש  .8
 תרבות

מטאפורות של  .9
 .מטפל ומטופל

חסרים קורסי  
 אתיקה

בתואר הראשון  -
 קורסים 3הוספו 

הוקמה ועדת  -
כל מחקר . אתיקה

של סטודנט חייב 
 .אישור של הועדה

סוגיות 
אתיות נלמדות בכל 

קורסי שיטות 
 ההתערבות

 בוצע

יש לעדכן באופן  
שוטף את 

תכניות 
הלימודים 

בהתאם 
לצרכים 

המשתנים 
 בחברה

וקמה ועדה של ה -
 חברי סגל בכירים

שתי ועדות נוספות  -
הוקמו לשם בדיקת 

התכניות בתואר 
השני ובדיקת 

הקורסים בשיטות 
 המחקר

נבנו ו הוקמו ועדות 
מנגנונים לביצוע 

הערכה עצמית 
אולם נראה . שוטפת

שהשינויים מבוצעים 
על בסיס הביקוש 

ולא על בסיס צרכי 
 .החברה

יש לערוך  
הערכה על 

המלצות הועדה יושמו 
במלואן באמצעות 

ישנה תכנית בדוח  
להערכה באמצעות 
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למגזר  התכנית
 החרדי

בגלל )מחקר אורך 
 (.הייחודיות של התכנית

בנוסף כל הליכי 
ההערכה שמבוצעים 

ס מיושמים גם "בבי
 .בתכנית החרדית

 

. מחקר אורך
בפגישה עם ראש 

ס דווח שישנם "בי
ממצאים ומסקנות 

 .שיושמו לתכנית

להוסיף  יש 
קורסים 

תיאורטיים 
כבסיס 

למיומנויות 
 המקצועיות

נבדקת ההתאמה של 
הקורסים התיאורטיים 

 לפרקטיקות

המדריכים 
בפרקטיקום לא 

יכולים ללמד 
 תיאוריות בו זמנית

 בוצע

הגישות הפסיכו  
דינמיות אינן 
הולמות את 
צרכי השדה 

בסקטור 
יש . הציבורי

להתאים את 
תכנית 

הלימודים 
לגישות 

 אימות יותר מת

חילוקי דעות בנושא   
זה מוצגות בפתיח 

סעיף )של הערכה זו 
3.) 

יש להרחיב את  
הרקע 

התיאורטי 
בתחומים 

; הבאים
, קהילה

מדיניות 
, חברתית
בריאות 

 .ובריאות הנפש

הוספו תכנים בסמינר 
המחקר בשנה שלישית 

לתואר הראשון ובקורס 
עבודה סוציאלית "

 ".במערכות בריאות
ני הוסף בתואר הש

היבטים "קורס 
טיפוליים לאחר אסון 

 ".או טראומה

 בוצע 

בתכנית  
השיקום יש 

לחזק את 
הקשר בין 

היבטים 
פיזיולוגיים 

 ונפשיים

בוחנים שבקורסים 
הניתנים אמנם נעשה 

 .החיבור בין גוף ונפש
היבטים תיאורטיים 

מכוסים ומוערכים מידי 
 .שנה

; שינו את שם המגמה
זו לבריאות ושיקום וריכ

את כל הקורסים 
המלווים את 

 .הפרקטיקום ליום אחד

חשים שיש להם 
מחויבות שלמה 

 לקשר בין גוף ונפש

בוצעו שינויים 
שבעקבותיהם גם 

שונה שם 
 .ההתמחות

  

 

עבודה  
יש  –קהילתית 

לגוון בשיטות 
 נוספות

הדגש שונה לפיתוח 
. ארגונים וקהילות

הוספו קורסי חובה 
. מנהיגות ואמון, בייעוץ

 בוצע 
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לשם כך גויסו מורים  

ס "כולל מבי, חדשים
התכנים . למנהל עסקים

של קורסים קיימים 
 . שונו גם הם

 
 

הוראה 
 ולמידה

להגדיל את 
מספר חברי 

הסגל שיכולים 
 להדריך תזות

נוספו חברי סגל   
שיכולים להדריך 

אין יותר . תזות
מנחים ללא 

 .דוקטורט
עדיין יש מחסור 

  .במנחים
לספק  

וגיות טכנול
חינוכיות 
 חדשניות

 בוצע  

להאריך את  
משך הלימודים 
לתואר שני עם 

 שנים 4 -תזה ל

 4 -הוחלט להאריך ל
שנים כאשר השנה 
השלישית מיועדת 

 .להשלמת תזה בלבד

דרישה מוצדקת אך 
תלויה במדיניות 

תקציבית של 
 האוניברסיטה

 בוצע

פיתוח גישה  
ביקורתית אצל 

סטודנטים 
באשר לשיטות 

, רבותהתע
 מחקר ומדיניות

צוין שהסטודנטים   
לומדים לבקר 

מחקרים וגישות 
אולם נראה שלא 

מוטמעת גישה 
ביקורתית הבוחנת 

 .את הנחות היסוד
להכיר לסגל  

ולסטודנטים 
את 

, הפילוסופיה
השיטות 
והכלים 

לפרקטיקה 
מבוססת 

 עובדות

   
 בוצע

חיזוק הקשר  מחקר
המחקרי בין 

 ס לשדה"בי

קרים הסטודנטים חו
בדרך כלל סוגיות 
הקשורות למקום 

 .ההכשרה שלהם

 בוצע 

הכשרה 
 מעשית

יש להתאים את 
התיאוריה 

לצרכי 
הלקוחות 

בשדה ולא 
 .להיפך

ס מאמין שהוא "בי
 עושה זאת

 

הנושא כרוך בדיון  
על הגישות 

הפסיכואנליטיות 
 3ראה סעיף )

 בהערכה זו

נמסר שאין תקציב   הגדלת מאגרי  תשתיות
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להגדלת אוסף  הספרייה

 הספריה
ס "תשתית בי 

 אינה מספקת
מתבקשת תשובת   

רשויות 
 האוניברסיטה

הערכה 
 עצמית

פיתוח נהלים 
להערכה עצמית 
ובמיוחד לצורך 

הגדרת 
התערבויות 
שיש ללמד 

בתכנית 
 .הלימודים

נבנו מנגנוני קבע   
להערכה פנימית של 

 .התכנית

 
 

 לסיכום
ס "מהדוח של בי. ן ניצל את הערכת האיכות לשיפור ולשינויס לעבודה סוציאלית אכ"להערכתי בי

העשרת תכנית , כולל גיוס חברי סגל נוספים, עולה שנעשו שינויים בתחומי רבים שצוינו על ידי הועדה
 . הטכנולוגיות הלימודים ושיפור חלקי בתשתיות

 
, ות הפיזיותיחד עם זאת רשויות האוניברסיטה לא תרמו את הנדרש מהן בתחום שיפור התשתי

 .הוספת שטחים והגדלת תקציב לספרייה
 
 

 

 

 

 

 ,בברכה 

 

 
 מנחה, לאה קסן' פרופ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


