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 במסגרות החרדיות בתחום עבודה סוציאלית להערכת איכותעדה ודו"ח הו

 

 רקע .0

, נקבע כי "תיערך בקרה שוטפת באשר 2102לינואר  01-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 

 ם". בקמפוסי

 

"לקיים תהליך של הערכת איכות של הפלטפורמות  2102לאוקטובר  22-בהמשך לכך, החליטה מל"ג ב

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

 איכות."

 

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

להתאים את בדיקת מסגרות אלה לתהליכי הבטחת האיכות השוטפים המתבצעים במוסדות להשכלה 

 גבוהה בישראל.

 

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

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

 החרדיות ולבדוק את מידת זהותן לתכניות במוסדות האם. 

 

אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הרכב הוועדה להערכת איכות במסגרות החרדיות  02.00.02ביום 

 בתחום עבודה סוציאלית.

 להלן ההרכב שאושר:

 יו"ר  -סיטה העברית בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניבר -)אמריטוס(  פרופ' גייל אוסלנדר

 הוועדה 

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

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

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

 אנגליהקיימברידג', 

 מרכזת הועדה , האגף להערכת איכות, המועצה להשכלה גבוהה-ביליק  -גב' אלכס בוסלוביץ

  

 0כתב מינוי הוועדה מצורף כנספח 
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 :במסגרת פעילותה , הוועדה התבקשה

לבדוק את הנושאים הבאים ולהגיש לוות"ת ולמל"ג דו"ח מסכם הכולל מסקנות והמלצות  .0

 זהותן למוסדות האם, תוך התייחסות לנושאים הבאים:באשר לרמתן של התכניות ולמידת 

 .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 

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

  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

 מודי עבודה סוציאלית, ולערוך ביקורים במוסדות אלה.ללי

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

 והמלצותיה.
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 עבודת הוועדה  .4

התקיימה ישיבת ההכנה הראשונה של הוועדה, במהלכה דנה הוועדה בנושאים  01.02.02ביום 

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

 איכות ותכניות הלימודים לעבודה סוציאלית במסגרות החרדיות.  

 

הוועדה ביקרה בשני מוסדות: המכללה החרדית בבני ברק והמכללה  2102במסגרת ההערכה בדצמבר 

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

 בכירה, אנשי סגל, סטודנטים ובוגרים וערכה סיור במחלקות.

 

במכללה שמקיימת אוניברסיטת בר אילן עבודה סוציאלית בתכנית הלימודים בדו"ח זה עוסק 

 .22.02.04ו  01.02.02החרדית בירושלים. ביקור הוועדה התקיים בתאריכים: 

 

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

 

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

באוניברסיטת בר אילן ועל ידי הנהלת המכללה החרדית בירושלים. בנוסף, הועדה קיימה סדרה של 

 סטודנטים ובוגרים. פגישות עם חברי סגל מהקמפוס המרכזי ומהמכללה החרדית ועם 

 

בהתבסס על המידע שהצטבר ממקורות המידע השונים, חברות הועדה התרשמו לחיוב מתחומים 

שמופעלות בפלטפורמה במכללה החרדית. התרשמנו עבודה סוציאלית בהלימודים תכניות ברבים 

ומהישגיהם, הן  מהמאמץ והמסירות של הסטודנטים והסטודנטיות ושל המורים והמורות שלהם

סיום הלימודים. כמו כן, התרשמנו ממאמצי הנהלת  רלאחבתקופת הלימודים והן בעשייה במקצוע 

המכללה לגייס משאבים ממקורות חיצונים, דבר שבא לידי ביטוי בעזרה מסוגים שונים שמוצעים 

 לסטודנטים שמתקשים, הקמת מעון יום, ומלגות עבור סטודנטים שזקוקים לסיוע.

 

בין התכניות הנלמדות בקמפוס המרכזי לבין אלה  מוחלטת יצוין כי לא קיימת זהותם זאת, יחד ע

זהינו בנוסף,  הנלמדות במכללה מבחינה תכנית, סגל ההוראה ונושאים נוספים כמפורט בדו"ח שלהלן.

 החשובים שבהם: העדר נוכחות פיזית של אנשי, כאשר מספר בעיות ואתגרים שדורשים תשומת לב

 ומה, במיוחד בתכנית המוסמך; התכניות של מרחוקר אילן בקמפוס המכללה החרדית; ניהול בסגל מ

 , בתהליכי גיוס הסגלבלימודים, בניהול -- למכללה האוניברסיטה בין בתיאום כקשיים שהסתמן

ובטיפול בבעיות של סטודנטים. נושאים נוספים שעלו, שיש לתת עליהם את הדעת: מעמד המורים 

במכללה והתקנים שמיועדים להעסקתם; תהליכי הקבלה במכללה, ששונים מאלה שבקמפוס 

המרכזי; קורסים שחסרים במערכת הלימודים; מלגות, סיוע בלימודים ושירותים אחרים, 

 להם, על אף המאמצים של ההנהלה.   שהתלמידים ציינו שחסרים

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

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

ג "ת/מל"על ות מהלך לימודיהם.רואות במפגש שבין הסטודנטים החרדים לאוכלוסיות אחרות ב

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

וועדת ערעורים שתדון במועמדים שלא עומדים  בקריטריון הקבלה של הות"ת, אבל לא ירשמו 

 ללימודים אקדמיים במסגרות מעורבות של נשים וגברים. 

 מקום יש : "לטעמנו4סעיף  85853 /המלצה הבאה, שמופיעה בפסק דין של בג"ץ מצטרפות ל גםאנו 

 הטענות שיופקו, לרבות פי לקחים ה, על"תשע הלימודים שנת לקראת ההגדרות את ולבדוק לשוב

 ".מסמרות נטיעת בלא הדברים וכמובן נאמרים", תפלטפורמו"ה ומשיבות העותרות שהשמיעו
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 תכנית הלימודים .2

 

 קבוצתי.-מציעה תואר ראשון, לבנים ובנות; ותואר שני לבנות, רק במסלול התערבות פרטניהתכנית 

 

 תכנית הלימודים לתואר ראשון

 2112, נפתחה בחודש מרץ 2110תכנית הלימודים לבנות, שאושרה על ידי המל"ג בחודש דצמבר  

, נפתחה 2101בינואר  . תכנית הלימודים לבנים, שאושרה על ידי המל"גסטודנטיות 22ולומדים בה 

, המטרה ת. כפי שמצוין בדו"ח ההערכה העצמיסטודנטים 51ולומדים בה  2101בחודש פברואר 

המרכזית של תכנית הלימודים: הכשרת עובדים סוציאליים חרדים לעבודה בכל שירותי הרווחה 

 בארץ. 

ביעה על הלימה בדיקה של תכניות הלימודים שהוצעו במכללה לבנים ולבנות, בשנת תשע"ג, הצ 

מלאה בתכני ההוראה. בדיקה של התכניות המוצעות במכללה בהשוואה לזו המוצעת בקמפוס 

המרכזי הצביעה, בהשוואה לכך, על שני הבדלים מרכזיים. הבדלים אלה, שפורטו בדו"ח ההערכה 

העצמית והוצגו גם במפגשים שהוועדה קיימה עם ההנהלה האקדמית של התכנית ועם מוריה, 

ב. מסלולי  -ים: א. את משך זמן ההכשרה המקצועית בשדה, הניתנת לתלמידי השנה הראשונה, וכולל

 התמחות ומגוון שיעורי בחירה המוצעים לתלמידים. 

ההכשרה המעשית של תלמידי השנה הראשונה במכללה משך זמן ההכשרה המקצועית בשדה.  

: )א( תלמידי המכללה מתחילים את שונה מזו של תלמידי שנה א' בקמפוס המרכזי בשלושה היבטים

ההכשרה המקצועית באמצע הסמסטר הראשון של שנת הלימודים הראשונה, תלמידי הקמפוס 

המרכזי מתחילים אותה בסמסטר ב'. )ב( היא אינטנסיבית יותר עבור תלמידי המכללה, בהשוואה לזו 

 4-רה, בהשוואה לשעות הכש 1תלמידי המכללה מקבלים  --הניתנת לתלמידי הקמפוס המרכזי 

שמקבלים תלמידים בקמפוס המרכזי. )ג( תלמידי המכללה מקבלים ליווי פרטני תומך על ידי מרכזות 

ההכשרה המעשית בנוסף להדרכה הפרטנית שניתנת על ידי מדריכות השדה. הבדלים אלה נובעים 

וההכרות  גילם, מידת החשיפה שלהם לחברה הישראלית –ממאפייני התלמידים הלומדים במכללה 

שלהם אתה והצורך לאפשר להם כניסה ארוכה והדרגתית יותר למקצוע חילוני. אנו סבורות שהקצאת 

משאבים נוספים לתלמידי המכללה, בשנת הלימודים הראשונה שלהם, חשובה ומבקשות לשבח את 

 ההנהלה האקדמית של התכנית על כך.   

לבד מכך, מגוון הסוכנויות בהם משובצים התלמידים להכשרת השדה והדרישות המקצועיות  

 מהם דומים לאלה של הקמפוס המרכזי. 

. בשונה מהקמפוס המרכזי, שבו מוצעים לתלמידים שני מסלולי התמחות ושיעורי בחירה 

מסלול התמחות קבוצתי(, במכללה מוצע לתלמידים רק -קבוצתי וקהילתי-מסלולי התמחות )פרטני

קבוצתי. בנוסף, בעוד שלתלמידי הקמפוס המרכזי מוצע מגוון של קורסי בחירה, לא כך -אחד, פרטני

קורסים, שמוגדרים כקורסי בחירה אבל  שלושההדבר במכללה. לתלמידי המכללה מוצעים אומנם 

דמית בפועל הם מהווים קורסי חובה מאחר שעל כל התלמידים לקחת אותם. לדברי ההנהלה האק



 1 

של התכנית, לא ניתן להציע קורסי בחירה לתלמידים בגלל מספר התלמידים הקטן בתכנית. עוד 

נאמר, שקורסי "הבחירה" נקבעים על ידי המרכזת האקדמית של התכנית והם משתנים כל כמה שנים. 

בהקשר לכך, אנו מבקשות לציין, שהקריטריונים לבחירת קורסים אלה ומנגנון קבלת ההחלטות 

 יהם, אינו ברור לנו. לגב

 

 תכנית הלימודים לתואר שני

. לתכנית, 2101, נפתחה בנובמבר 2112תכנית הלימודים, שאושרה על ידי המל"ג באוגוסט  

בכיוון הטיפולי, שבסיסו  הידע שמוצעת לבנות בלבד, נקבעה מטרה מרכזית אחת: "להעמיק את

כך, לדברי מחברי דו"ח ההערכה העצמית, בדו"ח ההערכה העצמית(. לשם  5הגישה הדינאמית" )עמ' 

 נבנתה תכנית לימודים המעניקה ידע ומיומנויות בטיפול פרטני, משפחתי וקבוצתי. 

בדיקה של תכנית הלימודים במכללה, שהוצעה בשנת תשע"ג, מראה שהיא שונה מזו שהוצעה  

רק במסלול ללא בקמפוס המרכזי. התכנית המוצעת במכללה היא כוללנית, ללא התמחות, ומוצעת 

 אחד ביום מתקיימיםתיזה. בנוסף, מהמפגשים שקיימנו עם סגל ההוראה למדנו שהלימודים במכללה 

 מחקר שיטות בקורס - מתוקשבת למידה קיימת נוסף וביום( המרכזי בקמפוס כמו, ביומיים ולא)

 . מאמרים ומנתחים קוראים שבו, אוריינות על ובקורס

בתכנית הלימודים, כולל: סוגיות בטיפול במתבגרים, בילדים  מגוון הקורסים הרחב, המוצע 

והורים במשפחות מתעללות, בטיפול משפחתי וזוגי ובהתמודדות עם חולי. בנוסף, מוצעים שני 

סמינריונים: טיפול בפרט המבוגר וטיפול בקבוצה. בפגישות עם ההנהלה האקדמית של התכנית ועם 

דינמית והקורסים נבחרו, בין השאר, לפי תחומי -ה הפסיכומוריה נאמר לנו שהתכנית מתמקדת בגיש

העניין של הסטודנטים. בפגישות שהיו לנו עם סטודנטים ובוגרים הם ציינו את הרצון להרחיב את 

תחומי הידע, באמצעות קורסי בחירה, ולבצע מחקר כחלק ממסלול תיזה כדי שיוכלו להמשיך 

יינו שהם מעוניינים בתכנית מוסמך ובמסלול תיזה, לדוקטורט. לבסוף, הבנים הלומדים בתכנית צ

 כדי שיוכלו להמשיך ללמוד ולהתפתח. בהקשר לכך, מספר הערות:

  לא ברור כיצד פועל תהליך קבלת ההחלטות לגבי איזה קורסים יכללו בתכנית; מהם

השיקולים המנחים בהחלטה איזה קורס יועבר כשיעור ואיזה כסמינריון; ואם תחומי העניין 

של התלמידים משתנים בין השנים, לא ברור כיצד משתנה בהתאם תכנית הלימודים ובאיזו 

 תכיפות זה קורה. 

 פסיכו מפרספקטיבה ידע  של העמקה על ממוקדת במכללה השני התואר דילימו תכנית-

 מחקרים של וידע נידונות לא קלינית לעבודה אחרות שגישות נראה פניו על. דינמית

 .ניתן לא הקלינית העבודה מרכיבי על אמפיריים

 תיזה מסלול ובפתיחת לבנים מוסמך תכנית בפתיחת הצורך עולה הסטודנטים עם מהפגישות .

גם חברות הוועדה סבורות שיש לאפשר לבוגרי התואר הראשון את האפשרות להמשיך את 

לימודיהם לתואר שני. הרחבה והעמקה של לימודי העבודה הסוציאלית לבוגרי התואר 

הראשון הוא מסלול קידום של אחוז גבוה מקרב בוגרי ובוגרות תכניות הלימוד בעבודה 

לבוגרות התואר הראשון במכללה ואין סיבה זה מוצע  מסלולסוציאלית בתכניות הרגילות. 

לא לאפשר זאת גם לבוגרים. יתרה מכך, אנו ממליצות לפתוח מסלול תיזה בשתי תכניות 



 2 

יש ערך מוסף ביצוע מחקר תיזה להמוסמך. כחברות סגל בכירות אנחנו יכולות להעיד ש

משיך לתכנית הדוקטורט. בתהליך הלמידה; ולבסוף, הוא מאפשר למעוניינות ולמעוניינים לה

  דבר חיובי ביותר שמאפשר פיתוח מנהיגות בקרב עובדים סוציאליים חרדים. 

 

לאלה הנלמדים בקמפוס הראשי  . באופן כללי הסילבוסים של הקורסים דומיםתכני הקורסים

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

בדגשים, באופני ההוראה ובמטלות, המותאמים בין התכנית בקמפוס הראשי לתכנית לחרדים 

תלמידים, בוגרים, מורים,  –למאפייני התלמידים במכללה. בשיחות שקיימנו עם הקבוצות השונות 

האתגר של התאמת תכני ושיטות ההוראה לקודים התרבותיים ומערכת הערכים של  –י שדה מדריכ

האוכלוסייה החרדית עלה בבירור. בשיחות שקיימנו שאלנו כיצד הם נוהגים )או היו נוהגים( כאשר 

יש לטפל בנערות בזנות או בנשים שמבקשות לעשות הפלה. המורים ציינו שנושאים אלה עולים בכיתה 

 אני'ה בין ההפרדה על הסטודנטים עם עובדים" הם, לדבריהם. בהם עקרוניים דיונים יםמתנהלו

 כי ציינו הסטודנטים, לכך בהשוואה". הדיסוננס את לסגור שעוזר', המטפל' של המקום לבין' האישי

 אתו הערכי מהקונפליקט שנובעים לקשיים, המעשית ובהכשרה בשיעורים, מספקת התייחסות אין

בנוסף, התרשמנו שאין התייחסות  . שלהם ההתערבויות ועל עליהם לך שיש ולהשלכות נפגשים הם

 מספקת לנושא הערכת ההתערבות ובעיקר מעקב אחר יישום ההתערבויות והאפקטיביות שלהן.

 

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

 לעבודה חרדים סוציאליים עובדים הכשרת: היו הראשון התואר בוגרי עבור שנוסחו המטרות 

 שלהם ההכשרה את עושים שהם ציינו הם ובוגרים תלמידים עם בשיחות. בארץ הרווחה שירותי בכל

 הכינה התכנית לדבריהם. הישראלית בחברה הטווח מכל אוכלוסיות שמשרתות, מגוונות בסוכנויות

 . אלו במסגרות לעבוד היטב אותם

של עובדים סוציאליים חרדים,  שנוסחו עבור בוגרי התואר השני היו: העמקת הידעהמטרות  

עדה מעלה שאלות לגבי המידה ובכיוון הטיפולי, שבסיסו הגישה הדינאמית. כפי שציינו למעלה, הו

 עדה.ושהתכנית המוצעת אומנם עושה זאת. ההמלצות שהוצעו, נגזרות מהבנה זו של הו

אוכלוסיית התלמידים במכללה, השונות ביכולות שלהם ובמידת ההכנה אין ספק שמאפייני  

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

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

של המורים לתכנית הלימודים ולתלמידים. התלמידים והבוגרים, שהתרשמנו לטובה מן המחויבות 

בתורם, מדווחים שהלימודים מעמיקים ומקצועיים, שהכינו אותם היטב לעבודתם כעובדים 

סוציאליים מתחילים. לדבריהם, במפגשים עם עובדים סוציאליים בוגרי בתי ספר אחרים, הם 

  מרגישים שההכשרה שקבלו הייתה טובה מאוד.

 

 לצות הטעונות יישום דחוף/מיידי:המ

 להוסיף לתלמידי הבוגר והמוסמך קורס חובה בהערכת התערבות.  .1
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 המלצות הטעונות יישום בטווח הארוך: 

לקבוע מנגנון ברור וקריטריונים לקבלת החלטות הנוגעים לבחירת הקורסים הנלמדים בתכנית,  .0

  .שנותן ייצוג גם לתלמידים

לקשיים לתלמידי הקמפוס המרכזי, קורסי בחירה. אנו מודעות  לאפשר לתלמידי המכללה, כמו .2

, ולכן מציעות לשקול את האפשרויות של הסטודנטים ם הקטןמספר עקב כךבשיש  הכלכליים

 הבאות:

ליצור עבור התלמידים מאגר של קורסי בחירה, בשיתוף עם תכניות הלימוד האחרות  .א

 שמוצעות במכללה.

הניתנים בקמפוס המרכזי בפלטפורמה אינטרנטית, כך שגם להציע חלק מקורסי הבחירה  .ב

 תלמידי המכללה יוכלו ללמוד בהם.

 .חברי סגל בכירלהציע קורסים בהדרכה אישית ו/או קבוצתית, בהנחיית  .ג

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

 –חובה בהתבוננות ביקורתית על הפרקטיקה להוסיף לתלמידי הבוגר והמוסמך קורס  .ה

שמתמקד בקונפליקט הערכי הפוטנציאלי במצבי התערבות שונים ובהבדלים בין הערכים 

 המקצועיים המאומצים לבין אלה שמשתקפים מההתערבות.
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 סטודנטים .5

 חברי הוועדה נפגשו עם קבוצות של סטודנטים, לתואר ראשון ושני, ועם בוגרי התוכניות )כולל

ועדה התרשמו ועם אחד שלומד כעת במסלול ישיר לדוקטורט, באוניברסיטה העברית(. חברי ה

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

גבוהה, למרות מכשולים רבים, אקדמיים וחברתיים,  ההם היו איתנים ורציניים ברצונם לרכוש השכל

 אתם נאלצו להתמודד כאשר קבלו את ההחלטה לרכוש השכלה אקדמית. 

 

 תהליכי קבלה

נתונים אודות מספר מציגים הדו"ח ההערכה העצמית מכיל מספר לוחות וסיכומים מילוליים 

מוצגים כמו מכן . בפועל מספרם של אלה שהחלו ללמודללימודים, ו מספר המתקבלים, המועמדים

אחוזי הנשירה )לא הוצגו מספרים מוחלטים(, השוואות בין הקמפוס המרכזי לקמפוס  נתונים אודות

 ב.א., גם נתונים שמשווים בין גברים לנשים. -בירושלים ועבור תכנית ה

אילן. על המועמדים -בקמפוס המרכזי בברשמכללה החרדית שונה מזה בתהליך הקבלה 

דית לעבור ראיון אישי עם רב/ה המכללה שמיועד לוודא שהמועמד מתאים לרוחה של למכללה החר

המכללה. אלה שעוברים בהצלחה את הראיון, מוזמנים להשתתף בראיון קבוצתי בהנחיית חברי סגל 

אילן. מטרת הראיון לבדוק את יכולות המועמדים להתמודד עם הנורמות והאמונות שקבוצות -של בר

למועמדים לתכנית בקמפוס המרכזי של בר אילן, אין דרישה לראיונות הללו. לא מטופלים שונות. 

ל"התאמה" הן מהראיון הפרטני והן הקבוצתי ולא נתונים על מספר  ידהדידע על כלי הממקיבלנו 

 התאמה שלהם.-הפונים שנדחו בשלב זה או הסיבות לאי

 

  סטודנטים תואר ראשון

המתקבלים על הוצגו פרטים על המועמדים,  ודנטיםבפרק על פרופיל הסט. התלמידים מספר

בקמפוס הראשי, מספר המועמדים ומספר המתקבלים  ללמוד. וועל אלה שמימשו את הקבלה והתחיל

(. 041-ל 022-; מתקבלים מ242-ל 402-באופן משמעותי )מועמדים מבין שנת תשע"א לתשע"ג  וירד

(. במכללה 12 -ל 15 -)מבאותה תקופה בהרבה  בהשוואה לכך, נראה שמספר הלומדים ירד באופן מתון

, בין שנת תשע"א עד תשע"ג של הנשים ושל הגברים, מספר המועמדים עלה –החרדית, בשתי התכניות 

. לגבי מספר המממשים כל שנה ובכל תכנית, קיימים הבדלים בשתיהן כחצי מהמועמדים התקבלוו

. אמנם בגוף הדו"ח נראה 4בגוף הדו"ח לעומת המדע בלוח נספח   1-א' וב' ו 5בין המדע בלוחות 

 שכמעט כל המתקבלים אכן לומדים, אבל לפי הנתונים בנספח, השעור נמוך. 

. עד שנת תשע"ג, המכללה קבלה ללימודים )לתואר ראשון ושני( הלומדים אוכלוסיית

מדו במערכת החינוך ובניהם: חרדים של ,מועמדים מזרמים שונים של היהדות האורתודוקסית

החרדית, חרדים שלא למדו במערכת החינוך החרדית אבל מנהלים כיום אורח חיים חרדי, וכאלה 

שאינם חרדים )כולל 'חרד"לים' ודתיים לאומיים( אך שומרים מצוות ברוח היהדות האורתודוכסית. 
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נחשב למי החל משנת הלימודים תשע"ג  המל"ג מאפשר קבלה של מועמדים חרדים, כאשר חרדי 

 שלמד בתיכון )מכיתה ט' עד י"ב( במוסד חרדי, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך. 

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

כולל  --הומוגנית, זה אינו כך בתוך הקהילה החרדית והמכללה החרדית. בתוך המכללות החרדיות 

הזרמים השונים מייצגים מגוון רחב ביותר של האוכלוסייה החרדית  –מורים והנהלה תלמידים, 

בישראל. לדבריהם, הטרוגניות זו תורמת רבות לאיכות התכנית והם היו נחושים בעמדה שהציגו לגבי 

הצורך לשמור על גיוון זה באוכלוסיות הלומדים. לדבריהם, עבור הסטודנטים החרדים, העמיתים 

לא חרדים מהווים ה"זרים" הראשונים אתם הם נפגשו אי פעם. המפגש והשיח ביניהם ללימודים ה

עזרו להם לגשר על הפער התרבותי בשלבים הראשונים של התכנית יותר מאשר השיח והלמידה בכיתה 

ובהכשרה המקצועית. סטודנטים בתוכניות התואר הראשון והשני ציינו כי "המגשרים" הללו סייעו 

עם המפגש עם הלקוחות הלא חרדים )ובמיוחד חילוניים( בעבודת השטח ולהתמודד  להם בהתמודדות

 עם סוגיות מורכבות שכרוכות במפגשים אלה. 

 -בציון הפסיכומטרי; ו 111. בקמפוס הראשי, חתך הקבלה עומד על קבלה פורמאליים תנאי 

 02ים ללימודים רק בני בציון המשולב של בגרות ופסיכומטרי. בנוסף, קיימת מגבלת גיל ומתקבל 12

בציון הפסיכומטרי. גם כאן מתקבלים ללימודים  521ומעלה. במכללה החרדית, חתך הקבלה עומד על 

ומעלה. המכללה יכולה לקבל על תנאי מועמדים בעלי ציונים נמוכים יותר, ולקבל אותם  02רק בני 

ם שלא מגיעים לרף הקבלה +. יחד עם זאת, רוב המועמדי11רשמית אם השיגו ממוצע בלימודים של 

הפורמאלי נרשמים למכינה )ראה "נשירה" בהמשך(. אלה שמסיימים בהצלחה את המכינה, יכולים 

 להתקבל לתכנית הבוגר. לא קיבלנו נתונים על המעבר מהמכינה לתכנית הב.א.

. המכללה החרדית משקיעה משאבים רבים כדי להכין את המועמדים ללימודים נשירה 

סטודנטים סיימו את המכינה והחלו את לימודיהם  05עד  02לוש השנים האחרונות, אקדמיים. בש

ב.א. בעבודה סוציאלית. עבור סטודנטים שמתקשים במכינה, המכללה מארגנת מורים -בתכנית ה

פרטיים ועזרה בלימודים. כנראה, בעקבות מערכי עזרה אלה, רוב הסטודנטים מצליחים לעבור משנה 

אין נשירה. בהשוואה לנשים, מספר הנושרים בקרב הגברים קצת יותר גבוה. פער שא' לשנה ב' וכמעט 

 זה  מוסבר בבעיות כלכליות, משפחתיות והתאמה למקצוע.

הסטודנטים, הם הדגישו את הצורך בדיקן סטודנטים  . בשיחה עםלסטודנטים שירותים

תפקידים, אך לדעת ואגודת סטודנטים במכללה החרדית. אמנם עובדי המכללה ממלאים חלק מה

לדוגמא, מלגות לסטודנטים  –הסטודנטים מגיע להם אותם שירותים שניתנים בקמפוס הראשי 

שזקוקים לסיוע ושירותי סיוע עבור בעיות אישיות, משפחתיות ואחרות. חברי הוועדה התרשמו ממעון 

טבות הללו היום שעומד לרשות הסטודנטיות ומכך שהעלויות מסובסדות. חשוב להדגיש, שרוב הה

שלום, מייסדת ומנהלת -קיימות בעקבות המאמצים והעבודה הרבה שמשקיעה בכך גב' עדינה בר

 המכללה. עם זאת, הסטודנטים מבקשים תנאים בסיסיים שניתנים בקמפוס הראשי.

 

 לתואר שני ותסטודנטי

-. מתוכם, כ242-251 הראשי נע בין בקמפוס תואר שנימועמדים ל, מספר בשנים האחרונות

 מממשים.  21%מתקבל )חלקם למרות שלא עומדים בממוצע הנדרש(. מתוך המתקבלים,  51%
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במכללה החרדית, יש תכנית מוסמך לנשים בלבד, אין התמחויות ואין מסלול תזה. מספר המועמדים 

ומועמדים רבים לא מגיעים לסף הקבלה. לפי דו"ח בתשע"ג.  21 -בתשע"א ל 22-מללימודים יורד 

ממשו )ירידה משנים  22%מהמועמדות התקבלו, ומתוכן,  21%בשנת תשע"ג ההערכה העצמית, 

לערוך נהלת התכנית המספר הקטן של המועמדים מאפשר לה(. 011%-קודמות, שהשיעור בהן הגיע ל

להזמין מועמדים עם פחות ניסיון בעבודה. הסטודנטים אשר עבדו ונלחמו גם ראיונות קבוצתיים ו

לאפשר להם לבצע תזה, כדי שיוכלו להמשיך לתואר  הביעו רצון נחרץהקבלה הנדרשת,  להגיע לרמת

בקשו ללמוד יותר קורסים  : הםתכנית הלימודים עלביקורת  כך הייתה לסטודנטיותשלישי. מעבר ל

איננה תומכת בביקורת זו הוועדה . קליניים ופחות קורסי מקרו וקורסים מערכתיים ומחקריים

ביקורת זו לא  להמשיך לתואר שלישי. מהסטודנטיותלרצון שהובע על ידי חלק  המנוגדת בנוסף

 חברי הסגל. התקבלה גם ע"י 

 

  בוגרים

סיים את מחזור הבוגרים הראשון בתכנית הגברים כפי שהוצג בדו"ח ההערכה העצמית, 

זאת באופן שגרתי, המכללה לא עורכת סקרי מעקב אחר הבוגרים, אך עשתה  התואר לפני שנתיים

מהבוגרים והבוגרות עובדים כעובדים סוציאליים,  21%-לצורך ההערכה. מן המדווח ניתן ללמוד שכ

במגזר החרדי,  --רובם במסגרות של שירותי רווחה, ואחרים עם קשישים, בריאות נפש, ומלכ"רים 

 במגזר החילוני ובסוכנויות וארגונים שנותנים שירותים לאוכלוסיות מעורבות.

 

 ונות יישום דחוף/מיידי:המלצות הטע

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

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

 הרבה שאנו רואות במפגש שבין הסטודנטים החרדים לאוכלוסיות אחרות במהלך לימודיהם.

חברות הוועדה  ות"ת/מל"ג למצוא דרכים לעשות זאת בתיאום עם המוסדות עצמם. על

ממליצות שבכל מוסד תוקם וועדת ערעורים שתדון במועמדים שלא עומדים  בקריטריון 

 הקבלה של הות"ת, אבל לא ירשמו ללימודים אקדמיים במסגרות מעורבות של נשים וגברים.

 

 המלצות הטעונות יישום בטווח הארוך:

 המיון תהליך שקיפות את להגביר הלימודים תכניות להנהלת ממליצות הועדה חברות .0

 פי על לקבלה קריטריונים של והצגה קביעה כולל, החרדית במכללה ללימודים והקבלה

 .הקבוצות שתי של והמאפיינים הנדחים ומספר הפונים מספר של הצגה, הקבוצתי הראיון

 ולאפשר במכללה לסטודנטים הסטודנטים דקאן שירותי את להנגיש ממליצות הועדה חברות .2

 .זכויותיהם לקידום שתפעל, סטודנטים אגודת להקים להם
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 )אקדמי ומנהלי(  סגל .6

ועדת ההערכה נפגשה עם מנהלי התכנית ועם נציגים מהסגל האקדמי והמנהלי. בפגישות אלה 

של הנגשת לימודי עבודה  לרעיוןהתרשמנו מצוות בעל מוטיבציה רבה ללמד בתכנית ומהמחויבות שלו 

וההשקעה שלהם  סוציאלית לאוכלוסייה החרדית. לדבריהם, המוטיבציה הגבוהה של התלמידים

 .למתגמלת ומאתגרת ההוראה הופכת את בלימודים,

עם זאת, עלו גם מספר סוגיות ואתגרים שיש לתת עליהם את הדעת ובניהם: הרכב סגל 

 ת במכללה והממשקים בין הקמפוס המרכזי לקמפוס המכללה.ההוראה, הנוכחות של מנהלי התכניו

 הלימודים בשנת ,ח ההערכה הפנימי"הדיווחים שמופיעים בדו פי . עלהרכב סגל ההוראה

 מתוכם ארבעה, ראשון בתכנית לנשים קורסים לתואר 21לימדו  אקדמי אנשי סגל 02 ג,"תשע

 קורסים, 21חברי סגל לימדו  00ברים בתכנית הבוגר לג. ושמונה עם תואר דוקטורט דוקטורנטים

ת כל ותכניבשתי ה. עם תאר דוקטור והיתר מועמד לתכנית הדוקטורט אחד, שני דוקטורנטים מתוכם

 סגל ההוראה היה סגל זוטר

 ארבעה. מתוכם, בעלי תואר דוקטור כולם, סגל תשעה חברי בתכנית המוסמך לנשים לימדו

 מחברי הסגל אחד לאף. סגל זוטר יחבר, השאר הינם מרציםושני  פרופסורים שני, חברי סגל בכיר

 הקושי בגיוס את מציין ח"משרה. הדו 02.5% רק משרה והרוב מלמדים 21.5% -מ יותר אין הבכיר

יש לזכור שיש צורך בגיוס שני צוותי הוראה; מרצים לגברים  .בכירים לתכנית הוראה סגל אנשי

ומרצות לנשים מאחר ונשים אינן מקובלות כאנשי הוראה לגברים בתוכנית. אומנם, מרצים יכולים 

 תאורטית להרצות לנשים אך בפועל זה קורה לעיתים רחוקות.

ד במכללה , הסגל הבכיר שמלמכאמורמלמד גם בקמפוס המרכזי.  מהסגל 0/2 -ל קרוב

 אקדמי אנשי סגל מצומצם בהיקפו. יתרה מכך, מרביתו מגיע מתחום הפסיכולוגיה )מתוך ארבעה

שמספר חברי הסגל  העובדה. סוציאלית( עובדת אחת ורק פסיכולוגים היו שלושה, בכיר אתם נפגשנו

 בתכנית המוסמך הבכיר שמלמדים במכללה מצומצם, יכולה להוות, בין השאר, הסבר לכך שאין

לדעתה של כלומר, מספר חברי הסגל שיכולים להנחות עבודות תזה מצומצם, כאשר . תזה מסלול

 . תזה עם שני תוארהמסוגלים ללמוד במסלול ל בעלי מוטיבציה תלמידים נםישהוועדה 

כמעט כל סגל ההוראה בתכניות הלימודים במכללה הוא זוטר, בסטטוס של מורים מן החוץ 

וזוטר, שמלמדים  חברי סגל בכירייעודיים ל בהקצאת תקנים ספציפיים או עמיתי הוראה. הצורך

 במכללה, עלה באופן ברור בשיחות שקיימנו עם סגל ההוראה. 

 השני ועם הסגל עם אחד הזדמנויות לתקשר מאוד להם מעט שיש ציין האקדמי בנוסף, הסגל

 הוראה סגל לבנות במטרה הוראה בעוזרי מעוניין היה הצוות ,כן על יתר. אילן בר מאוניברסיטת

בכיתות. לגודל הכיתות, עם  מספר התלמידים הקטן –זאת למרות המגבלה שהם מודעים לה , לעתיד

מאפשר  זאת, יש גם יתרון. לדברי חברי הסגל אתם נפגשנו, המספר הקטן של התלמידים בכיתות

התייחסו גם הם קשרים אישיים. הסטודנטים, בתורם,  עם התלמידים ופיתוח הדוקה אינטראקציה

 ההוראה וההנהלה ואת היחס הטוב שהם מקבלים מהם.  של צוות התרבותית הרגישות לכך וציינו את

. ראשי תכניות הבוגר והמוסמך אחראיות על גיוס נוכחות של הנהלת התכניות במכללה 

וניהול סגל ההוראה, על קיום קשר עם הסטודנטים ועל תיאום הקשרים בין הסטודנטים לסגל 

עם  שלהיפג כדי בסמסטר פעמים מגיעה למכללה מספר וראה. ראש תכנית הבוגר דיווחה שהיאהה
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ראש תכנית המוסמך דיווחה שעדיין לא בקרה במכללה. . תלמידים ולטפל בנושאים אקדמיים שונים

 . בירושלים למכללהמאזור המרכז הסיבה שניתנה לכך, קשיים בהסדרי הסעה 

התקבל הרושם שניהול התכניות, ובעיקר תכנית  הוועדהמתוך השיחות השונות שקיימה  

דיווחו שמנהלות התכניות נגישות  המוסמך, נעשה בשלט רחוק. עם זאת, חשוב לציין, שהתלמידים

שעולים, נענות  ולצרכים  הן מגיבות בזמן קצר לשאלות אלקטרוני. ובדואר וזמינות עבורן בטלפון

 יים.לבקשות שלהם ומסייעות להם בנושאים אקדמ

 

 צוות המדריכים

שכולל גם הוראה בתכנית. דבר זה מאפשר , 21%האחראית על ההכשרה בשדה עובדת בהיקף 

ההכשרה והוראה  תכנית של ריכוז זה, שילוב. בשבוע לה להיות נוכחת במכללה לפחות פעמיים

 ודים. טובה, לדעתנו, להבטיח מעורבות ונוכחות של סגל ההוראה בתכניות הלימ היא דרך בתכנית,

חמישה ממדריכי ההכשרה בשדה.  עם בנוסף לפגישה שקיימנו עם רכזת לימודי השדה, נפגשנו

אחרות.  באוניברסיטאות או אילן-הדרכה שניתנים באוניברסיטת בר קורסי כל המדריכים בוגרי

התרשמנו מקבוצה מחויבת מאוד לתכנית ולסטודנטים, מעודכנת ומודעת לצרכים המיוחדים של 

ם שנובעים מאורחות חייהם ועם זאת, מקפידה שעקרונות ההכשרה הם אלה שינחו את הסטודנטי

ההכשרה ולכן מקפידה שהתלמידים ישתתפו בישיבות צוות ויטפלו בכל סוגי האוכלוסייה שמגיעה 

 לשירותים. 

התרשמנו מסגל הדרכה מקצועי, שחשוב לו לשמור על רף הכשרה גבוה ולתת לתלמידים 

 .ברמה גבוהה הדרכה

 

 מנהלי סגל

הקשיים שיש לסגל המנהלי של המכללה  הייתה אחת מפעם יותר אחת הבעיות שהוזכרה 

המנהלי במכללה מנסים  הסגל בקשרים עם הסגל המנהלי של אוניברסיטת בר אילן. בעוד שאנשי

לטפל, ובהצלחה רבה, במכלול הנושאים שבתחומי אחריותם, לא כך הדבר בנושאים שאמורים להיות 

מטופלים על ידי הסגל המנהלי של אוניברסיטת בר אילן )לא מדובר כאן בסגל המנהלי של בית הספר 

, בחינות הקשורים לרישום, מנהליים לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן(. הדבר נוגע לנושאים

לדוגמא, כאשר חבר סגל, שמלמד במכללה, נתקל בקשיים  .אחרים ארגוניים ונושאים משכורות

נוגעים לשכרו ולתנאי העסקתו, הוא לא מקבל מענה מהיר או טיפול שיספק אותו מהסגל המנהלי ה

  של אוניברסיטת בר אילן.

 אינם הם ולכן הסוציאלית העבודה מתכנית חלק רק אינו המנהלי במכללה לבסוף, הסגל 

שוטפת ליצור עבודה  כדי הארגוניים הקשרים את להם אילן ואין-של בר בתוך הארגון לגמרי משולבים

  .לימוד נוספות תכניות על שתי במכללה אחראית האחראית האדמיניסטרטיבית, לדוגמא. ויעילה
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 המלצות

 המלצות הטעונות יישום דחוף/מיידי:

על מנת לבנות את הצוות ההוראה האקדמי ולתת יציבות לתכני התכנית, הוועדה ממליצה לגייס  .0

מרצים אשר עובדים  ברמה של סגל אקדמי בכיר וזוטר. תקניםאשר יוקצו לו  סגל הוראה ייעודי

בצורה חלקית בתוכנית ללא תקן אינם יכולים להוות בסיס לבנית סגל יציב ומחויב לפיתוח 

 והזקת התוכנית הלימודים.

להבטיח קשר טוב יותר בין הסגל המנהלי במכללה והסגל המנהלי באוניברסיטת בר אילן, כדי  .2

 להבטיח טיפול מהר ויעיל בנושאים מנהלתיים שונים. 

 להבטיח נוכחות גבוהה יותר של הנהלת התכניות במכללה.   .2

 

 המלצות הטעונות יישום בטווח הארוך: 

בכיר )כמו אחריות  ניהוליים לסגל/  אקדמיים תפקידים דרך אפשרית לבניית צוות זה היא לתת .0

 את לחזק כדי מחויבות להוראה עם זאת על תואר ראשון או שני, או ההוראה בשדה( ולשלב

באמצעות הוספת תקנים  הבניה מסודרת בצורה כזאת תתאפשר. הבכיר של הסגל נוכחותו

  ייעודיים לכך.
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 תשתיות .7

 הוראה, שעונה על צרכיה הוראה. ישנן ציוד עם החדשות הלימוד וכיתות התרשמנו מהמבנים

לגברים ויש לסטודנטים אפשרות לקבל גם חומר דרך האינטרנט  לנשים ואחת אחת, ספריות שתי

 נראה שהספרייה של, ללמוד ומקומות מחשב מסופי שבשתי הספריות יש בעוד. מהספרייה המרכזית

שמנו מספריות עם מספר לא גדול של ספרות התר .הנשים מאובזרת מזו של פחות הרבה הגברים

מקצועית וכתבי עת רלוונטי ויש צורך להגדיל את מספר הספרים וכתבי העת שרלבנטיים למקצוע 

 לאחרונה תרומה הם קיבלו, שלום-בר עדינה הרבנית לדברי העבודה הסוציאלית בשתי הספריות.

שלושה  מגיל לתינוקות יום עוןמבמכללה יש  ,אלה מתקנים מלבד. הספרייה לשדרוג משמעותית

 את להשאיר יכולותה לנשים הסטודנטיות מסובסדים במחירים שירותים שנותן ומעלה חודשים

 .ללמוד מנת על הצורך, במידת ,21:11 עד השעה ילדיהן שם

 

 המלצות הטעונות יישום דחוף/מיידי:

 

העבודה הסוציאלית בשתי יש צורך להגדיל את מספר הספרים וכתבי העת שרלבנטיים למקצוע 

של הנשים ושל הגברים. אנחנו מקוות שהתרומה שהתקבלה לאחרונה תוכל לסייע בנושא  --הספריות 

  זה.
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 הוראה ותוצאות הלמידה .8

 

 תואר ראשון

הערכת איכות ההוראה, לבמכללה החרדית, קיימות שתי שיטות . הערכת איכות ההוראה

. לגבי ההערכה הפנימית, מידי סמסטר רכזות איתאוניברסיטאחת פנימית ואחת כחלק מהערכה כלל 

קורס חדש.  :ייסקרו, לפי קריטריונים קבועים מראש, לדוגמאשקורסים את ההתכניות בוחרות  

"ל תשע"ד, משנה. החל הבמכלל יםנבדקוהללו ההוראה, על סטודנטים ממלאים שאלונים על הקורס ו

הערכות, הי תהאינטרנטי של האוניברסיטה. בש סקרגם בהסטודנטים במכללה החרדית ישתתפו 

עם חברי הסגל  במקרה של הערכה לא טובה, מתקיימים דיונים. ממצאיםאת ההמורים מקבלים 

ביתה ספר לעבודה סוציאלית  ולמורים שימוע נערך , ותהבעיות ממשיכבהן . במקרים הרלבנטיים

 םמפסיק את עבודת

נשים וגברים כאחד בתחום האקדמי ובהכשרה  הישגי תלמידי המכללה של. תוצאות הלמידה

(. בוגרי 22המעשית גבוהים במעט מאלו של התלמידים בקמפוס הראשי )ממוצע הציונים במכללה הוא 

ממקומות ו החוג והסטודנטים הנוכחיים הביעו את שביעות רצונם מרוב הקורסים שניתנו להם

הישגי  מהישגי התלמידים. מרוציםהם ההכשרה לעבודה המעשית. המורים והמדריכים גם 

 12%-ו המשיכו לתואר שני תואר הראשוןבמכלל הבוגרים  22%-התלמידים משתקפים גם בעובדה ש

 .כעובדים סוציאליים יםעובדמהם 

הנרכש הידע של יישום אין  ,במחקרהתרשמנו שעל אף העובדה שהתלמידים מקבלים קורס 

אינה מתייחסת היא ת. עבודת הסיום גם שיטות התערבו שלקורס בהכשרת השדה או בבקורס זה 

 לנושא זה. 

 הסטודנטים שותפים להכנת כנס סוף השנה ומציגים בו את עבודותיהם. לבסוף, ראוי לציין ש

סגל ההוראה והתלמידים מרוצים מהמצב הנוכחי . עניינים הקשורים לאמצעי הוראה

 בתחום.

 

 תואר שני

ית באמצעות בחינות ועבודות כתובות הערכת ההישגים נעש. הערכת הישגי הסטודנטיות

והצגת חומר בכיתה. המרצים מכינים את הבחינות ואת הדרישות מהעבודות הכתובות ואחראים 

למתן הציונים. בגלל המספר הקטן של תלמידות בכל מחזור המרצים מעדיפים להשתמש בעבודות 

 במקום בחינות. 

 בתכנית הב.א. . כפי שנעשההערכת איכות ההוראה 

עולות במעט על אילו של  MA-תוצאות הלמידה האקדמית של תלמידות ה. למידההתוצאות  

סטודנטיות הביעו ה+. בוגרות החוג ו21התלמידים לתואר שני בקמפוס הראשי. הציון הממוצע הוא 

רבות מהן רוצות דגש יותר מעמיק על הגישה עם זאת, הקורסים הניתנים בחוג. מרבית שביעות רצון מ
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. MA-כמה מהן מעוניינות באפשרות להגיש תזה כחלק מתכנית הו נמית לעבודה קליניתהפסיכודי

הפסיכודינמית. בשיחה עם הסטודנטיות התרשמנו שלמרות בגישה המרצים שותפים לתמיכה 

העובדה שהתלמידות מקבלות קורס במחקר יכולתן ליישם ידע זה לעבודתן כעובדות סוציאליות 

הוועדה וקה בחסר. גם העבודות הכתובות לא מטפלות בנושא זה. ולקורס על שיטות התערבות ל

 ממליצה לשים דגש נוסף על כך בקורס במחקר. 

חלק התלמידות הביעו את רצונן להגיש תזה. אפשרות זאת לא קיימת כתוצאה מחוסר מספק 

 של מדריכי תזה. פרט לנושא זה לא הועלו נושאים אחרים הקשורים לאמצעי הוראה. 

 

 הטעונות יישום דחוף/מיידי:המלצות 

 מהאוניברסיטה והסטודנטיות.  MA-רצוי שיהיו מפגשים קבועים בין מתאמת תכנית ה .0

 המלצות הטעונות יישום בטווח הארוך:

  על  לראש התכניתתת משוב לנציגות נבחרת של סטודנטיות שאחד מתפקידיה יהיה הקמת

 .הקורסים השונים

  גישת התערבות אחת, הגישה הפסיכוהתמקדות בשיש להיתרונות והחסרונות של מחדש בדיקה-

 דינמית, לצרכי התלמידות והתלמידים כעובדים סוציאליים בשירותי רווחה שונים. 

  יםמחקריהיבטים שיש לו גם לתכנית הלימודים, פרויקט דרישה להכנסת. 

  צוות של מדריכי תזה שיעבוד עם תלמידות ההקמת-MA .המעוניינות בהגשת תזה 

 בדוק את האפשרות להקים תכנית לתואר שני בעבודה סוציאלית גם גברים.רצוי ל 
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  סיכום ההמלצות .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

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

 הרבה שאנו רואות במפגש שבין הסטודנטים החרדים לאוכלוסיות אחרות במהלך לימודיהם.

חברות הוועדה  על ות"ת/מל"ג למצוא דרכים לעשות זאת בתיאום עם המוסדות עצמם.

שתדון במועמדים שלא עומדים  בקריטריון ממליצות שבכל מוסד תוקם וועדת ערעורים 

 הקבלה של הות"ת, אבל לא ירשמו ללימודים אקדמיים במסגרות מעורבות של נשים וגברים.

  על מנת לבנות את הצוות ההוראה האקדמי ולתת יציבות לתכני התכנית, הוועדה ממליצה

מרצים אשר  וזוטר.לגייס סגל הוראה ייעודי אשר יוקצו לו תקנים ברמה של סגל אקדמי בכיר 

עובדים בצורה חלקית בתוכנית ללא תקן אינם יכולים להוות בסיס לבנית סגל יציב ומחוייב 

 לפיתוח והזקת התוכנית הלימודים.

  להבטיח קשר טוב יותר בין הסגל המנהלי במכללה והסגל המנהלי באוניברסיטת בר אילן, כדי

 להבטיח טיפול מהר ויעיל בנושאים מנהלתיים שונים. 

   .להבטיח נוכחות גבוהה יותר של הנהלת התכניות במכללה 

 שתי יש צורך להגדיל את מספר הספרים וכתבי העת שרלבנטיים למקצוע העבודה הסוציאלית ב

של הנשים ושל הגברים. אנחנו מקוות שהתרומה שהתקבלה לאחרונה תוכל לסייע  --הספריות 

  בנושא זה.

 רצוי שיהיו מפגשים קבועים בין מתאמת תכנית ה-MA  .מהאוניברסיטה והסטודנטיות 

 

 המלצות הטעונות יישום בטווח הארוך:

 ירת הקורסים הנלמדים בתכנית, לקבוע מנגנון ברור וקריטריונים לקבלת החלטות הנוגעים לבח

  .שנותן ייצוג גם לתלמידים

  לקשיים לאפשר לתלמידי המכללה, כמו לתלמידי הקמפוס המרכזי, קורסי בחירה. אנו מודעות

, ולכן מציעות לשקול את האפשרויות של הסטודנטים ם הקטןמספר עקב כךבשיש  הכלכליים

 הבאות:

ה, בשיתוף עם תכניות הלימוד האחרות ליצור עבור התלמידים מאגר של קורסי בחיר .א

 שמוצעות במכללה.

להציע חלק מקורסי הבחירה הניתנים בקמפוס המרכזי בפלטפורמה אינטרנטית, כך שגם  .ב

 תלמידי המכללה יוכלו ללמוד בהם.

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

 שתלמידים משתי שנות הלימוד יוכלו ללמוד בהם.להציע קורסי בחירה אחת לשנתיים, כדי  .ד
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 –להוסיף לתלמידי הבוגר והמוסמך קורס חובה בהתבוננות ביקורתית על הפרקטיקה  .ה

שמתמקד בקונפליקט הערכי הפוטנציאלי במצבי התערבות שונים ובהבדלים בין הערכים 

 המקצועיים המאומצים לבין אלה שמשתקפים מההתערבות.

 

 והקבלה המיון תהליך שקיפות את להגביר הלימודים תכניות להנהלת תממליצו הועדה חברות 

, הקבוצתי הראיון פי על לקבלה קריטריונים של והצגה קביעה כולל, החרדית במכללה ללימודים

 .הקבוצות שתי של והמאפיינים הנדחים ומספר הפונים מספר של הצגה

 להם ולאפשר במכללה לסטודנטים הסטודנטים דקאן שירותי את להנגיש ממליצות הועדה חברות 

 .זכויותיהם לקידום שתפעל, סטודנטים אגודת להקים

 בכיר )כמו אחריות על תואר ראשון או שני, או ההוראה  ניהוליים לסגל/  אקדמיים תפקידים לתת

במכללה  הבכיר של הסגל נוכחותו את לחזק כדי ,מחויבות להוראה עם זאת בשדה( ולשלב

  באמצעות הוספת תקנים ייעודיים לכך. בצורה כזאת תתאפשר. הבניה מסודרת החרדית

 על תת משוב לראש התכנית הקמת נציגות נבחרת של סטודנטיות שאחד מתפקידיה יהיה ל

 הקורסים השונים.

 בדיקה מחדש של היתרונות והחסרונות שיש להתמקדות בגישת התערבות אחת, הגישה הפסיכו-

 ובדים סוציאליים בשירותי רווחה שונים. דינמית, לצרכי התלמידות והתלמידים כע

 .הכנסת דרישה לפרויקט לתכנית הלימודים, שיש לו גם היבטים מחקריים 

 הקמת צוות של מדריכי תזה שיעבוד עם תלמידות ה-MA .המעוניינות בהגשת תזה 

 .רצוי לבדוק את האפשרות להקים תכנית לתואר שני בעבודה סוציאלית גם גברים 

 

 

 על החתום:

 

 

 

 פרופ' גייל אוסלנדר, יו"ר

 

 

 פרופ' ריקי סויה

 

 

 

 פרופ' ג'ולי צוויקל

 

 

 

 פרופ' שולה רמון
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 0נספח 
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 2נספח 

 

 תשע"ד כ' טבתבס"ד, 

 2102 דצמבר 22

 

  במסגרות החרדיות בתחום עבודה סוציאליתביקור הוועדה להערכת איכות 

 ( 4103דצמבר  07יום שלישי, י"ד בטבת תשע"ד )

 אילן-חדר ישיבות הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר - 221, חדר 202: בניין מיקום

 משתתפים נושא שעה

02:21-

04:11 

 חברי הוועדה ישיבה סגורה

04:11-

04:21 

פגישת פתיחה עם 

הנהלת המוסדות: 

-אוניברסיטת בר

אילן ומכללה 

 חרדית 

 פרופ' חיים טייטלבאום, רקטור

 פרופ' מרים פאוסט, סגנית הרקטור

פרופ' זמירה מברך, דיקנית הפקולטה למדעי 

 החברה

 שלום, יו"ר המכללה-הרבנית עדינה בר

04:21-

05:11 

פגישת פתיחה עם 

הנהלת תכנית 

לימודי עבודה 

סוציאלית במכללה 

 החרדית

 פרופ' שמואל סנדלר, ראש מערך המכללות

 רחל דקל, ראש בית הספר לעבודה סוציאליתפרופ' 

 פרופ' קנת הוכברג, מתאם אקדמי במכללה החרדית

 ד"ר דב לויטן, ראש מינהל המכללות

 גב' מרב גלעד, ראש המדור לתוכניות לחרדים

גב' שושי פריימן, סגנית מינהלית בבית הספר 

 לעבודה סוציאלית

 מר אמיר שושן, מנכ"ל המכללה

 מנהלת המערך האקדמי במכללהגב' מירי ליפשיץ, 

05:11-

05:45 

 

ראש בית הספר 

 לעבודה סוציאלית

 פרופ' רחל דקל, ראש בית הספר לעבודה סוציאלית
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05:45-

01:21 

 

 ד"ר עפרה ארן BAראש תכנית 

01:21-

01:05 

 

 דותן-פרופ' ריקי פינצי MAראש תכנית 

01:05-

01:21 

  הפסקה

01:21-

02:05 

מנהלת ההכשרה 

 המקצועית

 ד"ר סתוית כוכבא

02:05-

02:05 

 

סגל גברים 

BA סגל נשים+BA 

מזרחי, מר ירון -ד"ר סתוית כוכבא, גב' עדי באום

הגר, ד"ר הדס -טופז, ד"ר אחינעם ארנפרוינד

מרגלית, ד"ר אייל קלונובר, ד"ר מיקי -ויטלזון

 שינדלר, אורן אמסילי

 

 ( 4103דצמבר  44יום ראשון, י"ט בטבת תשע"ד )

, המכללה החרדית, הגן הטכנולוגי מלחה, 4, בניין מס' 0חדר ישיבות, קומה : מיקום

 ירושלים

 

 משתתפים נושא שעה

 חברי הוועדה ישיבה סגורה 2:21-01:11

01:11-

01:45 

פרופ' ורדה סוסוקלני, ד"ר ז'אן פיזנטה, ד"ר ברוס  MAסגל נשים 

 אופנהיימר, ד"ר אסתר פלד

01:45-

00:21 

סגל הכשרה 

 מקצועית

 )מדריכים(

זקן, מר מרסיו -גב' רחל ארן, גב' תמר שמעוני, גב' ענת בן

 גרינמן, ד"ר ניקול דהאן 

00:21-

02:05 

סטודנטיות 

BA +

 BA סטודנטים 

  :שנה א'

 גב' אליענה סאסן, גב' רותי פרידמן, מר איתמר ליבנה

  :שנה ב'

גב' אסתר רבינוביץ', גב' חנה לארי, גב' אחינעם פופר 

 )רפאלי(, מר אריה רוט, 
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 :שנה ג'

גב' נעמי פרידמן, גב' אילה טרגר, מר אריאל זולברג, מר 

 דוד לידר

02:05-

02:11 

סטודנטיות 

MA 

 : שנה א'

 שטערני לוקשנסקי

 : שנה ב'

 חני גוטמן

02:11-

02:45 

 חברי הוועדה ארוחת צהריים

02:45-

04:21 

(, עו"ס קשישים, לשכת רווחה BAגב' תרצה יעקובוביץ ) בוגרים

 בוכרים ירושלים

(, עו"ס באגודה להתנדבות בירושלים BAגב' מיה ג'ינו )

 ם(-)אחראית מחוז י

 (, BAגב' ורד קרים )

(, עו"ס, מרכז תכנית חונכים עמותת BAמר נתי בקר )

שיבה של י –'אם הבנים' ועו"ס בישיבת "מבקשי ה'" 

 פרויקט נוחם )נוער חרדי מנותק(

 (,BAמר אהרון שוורצמן )

(, עו"ק בלשכת רווחה 'רמת BAמר מאיר גמליאל )

 שלמה' בירושלים

(, עו"ס במחלקה סגורה, בי"ח BAמר ידידיה הלוי )

 'איתנים'

 (, MAגב' לאה לוין )

(, בעלת קליניקה פרטית לטיפול MAגב' יחל פוזיילוב )

מדריכת סטודנטים במכללה ועובדת זוגי ומשפחתי, 

 ב'בית חינוך עיוורים'

04:21-

05:05 

 חדרי מרצים, ספרייה, חדרי מחשבים, חדרי כיתות סיור

05:05-

05:21 

 חברי הוועדה פגישה סגורה

05:21-

01:11 

 פרופ' חיים טייטלבאום, רקטור פגישת סיכום
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 פרופ' מרים פאוסט, סגנית הרקטור

 דיקנית הפקולטה למדעי החברהפרופ' זמירה מברך, 

 פרופ' רחל דקל, ראש בית הספר לעבודה סוציאלית

 שלום, יו"ר המכללה-הרבנית עדינה בר

 מר אמיר שושן, מנכ"ל המכללה

 גב' מירי ליפשיץ, מנהלת המערך האקדמי במכללה

 

 

 

 


