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 שלום רב,

 להודות לחברות הועדה על עבודתן המעמיקה והמועילה.אנו מבקשים 

שמחנו לראות שהועדה הכירה בעבודה הרבה המושקעת בתכניות הלימודים שביה"ס לעבודה 

 . סוציאלית באוניברסיטת בר אילן מקיימת במכללה החרדית בירושלים

ם, שמחנו על כך שהועדה התרשמה לטובה מרמת הלימודים, ממחויבות המורים והמדריכי

לקרוא כי הסטודנטים מקצועיים וגאים בהישגיהם וכי הם תופסים חשנו סיפוק ומהסטודנטים.  

 עצמם כחלוצים בתוך קהילותיהם ועל רצונם האיתן לרכוש השכלה גבוהה למרות המכשולים

 הרבים, אקדמיים וחברתיים.

בהנגשת אנו גאים בתכניות שאנו מנהלים בקמפוס כמו גם במכללה וגאים בשותפות שלנו 

מית מוגזם להגיד כי אנו רואים בכך שליחות לאויהיה זה ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי. לא 

 שליחות זו.ממדרגה ראשונה ופועלים מתוקף 

 
אנו רוצים להדגיש כי בית הספר לעבודה סוציאלית, בבר אילן, מעוניין להמשיך ואף להרחיב את 

ביקור הועדה, התברר כי המשך הגשת הדוח וז תוכניות הלמוד במכללה החרדית. יחד עם זאת, מא

בגיוס סטודנטים של המכללה התוכניות שלנו במכללה, מוטל בספק כבד. זאת, לאור קשיים 

עלויות התוכנית שהביאו לגרעונות באוניברסיטה של בפרט, וב (עפ"י הגדרת מל"ג)בכלל, וחרדים 

יש לקחת בחשבון, כי יתכן ואין לכך בר אילן. לאור כך, אנו מגיבים ומתייחסים להמלצות, אולם 

 טעם ומשמעות לאור כך שהתוכניות עומדות להסגר.  

 
 להלן תגובתנו להערות ולהמלצות שעולות בדוח ההערכה.

 
 
 

 תכנית הלימודיםבדוח הוועדה:  4פרק 
 

 תכנית הלימודים לתואר ראשון

 בחירה קורסי

התאמה בנבחרו  ,המוגדרים כ'קורסי בחירה' הניתנים במסגרת לימודי התואר הראשון הקורסים

בהסתמך על דברים שנאמרו )מענה לבקשות הסטודנטים לתכנים הנתנים בקמפוס בבר אילן וכ

. הסטודנטים התעניינו (במפגשים בכיתותמרכזת האקדמית של התכניות לתואר ראשון במכללה ל

אנו ואלו הם הקורסים הניתנים במסגרת "שיעורי הבחירה".  -בנושאים: נוער, אלימות, קשישים 

תכנים הרלוונטים מודעים לקושי הקיים בהיעדר בחירה, אך בסופו של דבר הסטודנטים לומדים 

 מאוד לעבודתם בשדה. 
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 תכנית הלימודים לתואר שני

 קורסים  השיקולים באשר להכללת

מתוך רצון לתת ידע בסיסי בהתערבויות טיפוליות )פרטניות, תוכנית הלמודים לתואר שני נבנתה 

לבנות מספר  שלא ניתןמגבלה של מספר סטודנטיות קטן כך הכרה בתוך , משפחתיות וקבוצתיות(

אילן. הסטודנטיות מקבלות ידע מקיף -ם ופרקטיקומים כפי שיש בקמפוס בררב של סמינריוני

אישיות ובתחום הטיפול הקבוצתי. באשר לטיפול פרטני , המשפחהפרט, הבתחום הבתיאוריות 

זירה  פרקטיקום בו מוצגים טיפוליהן והפרקטיקום משמשוקבוצתי, הסטודנטיות אף משתתפות ב

 הדרכתית. 

 
אילן,  -בר . כמו בקמפוסאילן-בר בהתאם לקמפוס ' היאסמינריוןאו ' 'שיעורגדרת הקורס כ'ה

בשני צמדים של סמינריון ופרקטיקום. יתר הקורסים הינם  הסטודנטיות במכללה מחויבות

 שיעורים.

עשים בניסיון לחשוף את הסטודנטיות נ לתואר שני, אם נעשים כאלה,  שינויים בתכנית הלימודים

השוטפים של המרכזת שים למגוון תחומי העבודה הסוציאלית ובמענה לצרכים שעולים במפג

 האקדמית עם הסטודנטיות.

 

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

לא ניתנים קורסים העוסקים בגישות , גודל המחזורכתוצאה מכפי שצוין בסעיף הקודם, 

 ,יחד עם זאת(. המתקיים בקמפוס ול בגישה קוגניטיבית התנהגותית)כמו טיפ נוספותטיפוליות 

בהתאם לצרכיי המטופלים כך במסגרת הפרקטיקום ההתייחסות לטיפולים המוצגים היא 

 של הבנה הדינמית במקביל ל ,אחרותומתודות התייחסות גם לטכניקות  ישפעמים רבות ש

מורי הפרקטיקום מתבססים על ממצאי כמובן שהסימפטומים וההתנהגות הנצפית המתוארת. 

  במהלך הרצאותיהם. אמפירייםמחקרים 

ומהתחום  תחום הפרטנימה ,תחום הקהילתימהקורסים  בתכנית הבוגר נלמדיםברצוננו לציין כי, 

 .טיפול קצר מועדוטיפול קוגניטיבי  כגוןנלמדות התערבויות נוספות כמו כן  הקבוצתי

  

 צורך בפתיחת תכנית מוסמך לבנים 

הפעלת התכנית לתואר ראשון  בשנת תש"ע, אחרי תשע שנותתכנית המוסמך לבנות נפתחה 

ומשנוצרה עתודה ללימודי מוסמך. התכנית לתואר ראשון לבנים נפתחה בשנת תש"ע ועדיין לא 

ור הוא קטן, . מספר הבנים הלומדים בכל מחזללימודי מוסמךמספקת התהוותה עתודת מועמדים 

, ואין בעבודה סוציאליתתנאי הקבלה ללימודי מוסמך הם, בין השאר, ניסיון של שנתיים כמו כן 

בהכרח מחזורי בנים כל שנה )כך למשל בשנה הבאה לא תפתח כתת בנים בגלל קשיים של 

   המכללה(.

 

 צורך בפתיחת מסלול עם תזה

מסלול כזה, דורש מספר נשמח מאוד להרחיב את מסלול התואר השני ולהציע מסלול עם תיזה. 

גדול יותר של סטודנטיות, שיאפשר יצירת קבוצה מספקת להנחיה ויאפשר את עלות הוספת 
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כמו כן  במקביל לקורסי המחקר הקיימים כיום לתלמידות ללא תיזה. ,קורסי מחקר וליווי לתיזה

 . המורשים להנחות עבודות מחקר ים בכיריםנדרשים תקני מרצ

 
 

 תכני קורסים

 התייחסות לקשיים שנובעים מהקונפליקט הערכי 

במסגרת קורסי המתודה בתואר ההתמודדות עם הקונפליקט הערכי בא לידי ביטוי בכיתות, 

במסגרת קורסים נוספים הנוגעים ישירות כן הראשון, במסגרת הפרקטיקומים בתואר השני ו

קורס חובה ) 'סוגיות אתיות בעבודה סוציאלית' קורסלהתמודדות עם קונפליקטים ערכיים כגון: 

במסגרתו הסטודנטים מציגים סוגיות אתיות מההכשרה המקצועית והאופן בו , (בתואר הראשון

קורס חובה ) אוריה ובפרקטיקה'ויהדות בתי הקורס 'מפגשי פסיכולוגיבוהתמודדו עם דילמות אלו

תרבותית ולסוגיות הקשורות למטפלים -(, בו יש התייחסות לטיפול בחברה רבבתואר השני

 דתיים.

כנס סוף השנה שהתקיים בסוף שנה"ל תכני קונפליקט הערכי בא לידי ביטוי גם בב ןדיוה בנוסף,

 .תשע"ג

 
 הערכת התערבות 

. הערכת התערבות היא נושא עבודת סוף שנה ב' אילן-בר במכללה נוהגים עפ"י המקובל בקמפוס

 .'בשנה ב יםנלמדה יםהנושאאחד מוזה בתואר הראשון )בקורס המתודה הפרטנית( 

 

 

 סטודנטיםבדוח הוועדה:  5פרק 
 

 תהליכי קבלה

 כלי המדידה 

 חוותהמראיינים ממלאים טופס '. שאלון שניתן למועמדיםואיון הקבלה משלב ראיון קבוצתי יר

את סיכומי הראיונות קוראת  ראש התכניתאיון ילאחר הר לגבי כל מועמד. 'דעת למראיין

 על בסיס כל הנתונים.  מתקבלתוההחלטה  והשאלונים

. השאלון אילן-בר בקמפוס לתכנית ההסבהתהליך הקבלה איון והשאלון מתבססים על יהר

תפיסות אישיות והתמודדות מקצועית וערכית בעבודה סוציאלית התייחסות ללמועמדים כולל 

 את המקצוע. 

 

 התאמתם -נתונים על מספר הפונים  והסיבות לאי

. מספר 7 -ב' ו5א', 5בטבלאות  17ניתן למצוא בדוח בעמוד  שנדחו נתונים לגבי מספר הפונים

הסיבות העיקריות לאי . הנדחים מתקבל מהפחתת מספר המתקבלים ממספר המועמדים
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ואי פניות בשלות רגשית ההתאמה הן: אי עמידה בתנאי הקבלה הפורמליים, חוסר בגרות או 

 סיבות אלה נרשמות ע"ג טופס 'חוות דעת למראיין'. ללימודים.

 

 סטודנטים תואר ראשון

  מספר התלמידים

-א' וב' ו 5גים בלוחות . הנתונים הנכונים הינם הנתונים המוצ4לצערנו נפלה טעות הדפסה בנספח 

7. 

 

  תנאי קבלה פורמליים

 (:20ההערכה )עמוד  מפורטים בדוח לתואר ראשוןנתונים על מעבר מהמכינה לתכנית 

בשלוש השנים האחרונות התקבלו  ומימשו לימודים סטודנטים שסיימו לימודים במכינה הקדם 

 אקדמית של המכללה החרדית לפי הפירוט הבא:

. סטודנטים 9סטודנטיות,  6 –תשע"ב שנה"ל . סטודנטים 7סטודנטיות;  6 –שנה"ל תשע"א 

 .סטודנטים 7סטודנטיות,  6 –שנה"ל תשע"ג 

 

  נשירה

המורים . של סטודנטים כדי למנוע נשירה מאמציםשצוות המורים משקיע הרבה  לצייןחשוב 

סטודנטים שעולות לגביהם בעיות עם הסטודנטים, במיוחד עם  שוטפות שיחות אישיות מקיימים

 על כלל הסטודנטים.מעקב הדוק וצמוד ם מיומקייבכיתה, 

 

  שירותים לסטודנט

 כנית המוסמך בעבודה סוציאליתמתסטודנטיות  בההצעה לפתוח קליניקה  הועלתהבעבר 

אך בסופו מכללה לתלמידי הבוגר. הייתה התעניינות מצד היציעו שירותי תמיכה רגשית  במכללה

 .אל הפועל הלא יצאכנית זו דבר ת של

 להלן תגובת המכללה לסעיף זה:

ואף ביקשה מהאוניברסיטה למנות דיקאן  ,מתנגדת המכללה איננה - ן סטודנטיםאדיק

 בגדר התפקידים האקדמיים אשר מינויים נעשה ע"י האוניברסיטה. הינו  סטודנטים. תפקיד זה

כל סטודנט במכללה יכול להצטרף בתשלום כחבר באגודת הסטודנטים של  – אגודת סטודנטים

אוניברסיטת בר אילן ולקבל את שירותי האגודה. בפועל רוב הסטודנטים חותמים ויתור על 

 בכדי להימנע מתשלום דמי חברות באגודה. חברות, ה

שאבים רבים בהיקף , מגייסים מבפרט יו"ר המכללה הגב' עדינה בר שלוםכגוף והמכללה  – מלגות

 נרחב לצורך מלגות, וזאת ללא קשר למלגות הניתנות ע"י אגודת הסטודנטים והאוניברסיטה.

מלבד זאת, המכללה תשמח אם האוניברסיטה תעניק מלגות לסטודנטים במכללה, שהם למעשה 

חלק מהסטודנטים הרשומים באוניברסיטה, מסיבה לא ברורה האוניברסיטה בחרה שלא לעשות 

 כן.
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 בוגרים 

 להלן תגובת המכללה לסעיף זה:

בהתאם למשאבים העומדים בידי המכללה אין אפשרות לערוך סקרי מעקב, אולם, במסגרת 

הקשר עם הבוגרים והסיוע שהמכללה מעניקה בהשמת הבוגרים בתעסוקה, ידוע לנו היקף 

 ואר בפרט.תהסטודנטים המועסקים בכלל ואלה המועסקים במקצוע בו סיימו את ה

 

 

 סגל )אקדמי ומנהלי( בדוח הוועדה: 6פרק 
 

 נוכחות של הנהלת התכניות במכללה 

הסגל עם ונפגשת עם הסטודנטים ו במכללה מבקרת פעמיים לפחות בסמסטר אש תכנית הבוגרר

משוחחת לפחות פעם בשבוע עם מורי המתודה ומנהלת קשר  ראש התכניתמכללה. של ההמנהלי 

 .אילן-ברבקמפוס מפגשי מרצים קבועים מתקיימים בנוסף, רציף עם הסגל. 

אולם ל הסטודנטים ועם הצוות המנהלי של המכללה. לההגעה למכללה נועדה למפגשים עם כ

ישירות לראש התכנית או למזכירות ביה"ס  לפנות, ועושים זאת פעמים רבות, הסטודנטים יכולים

 .דרך מזכירות המכללה פנייתם נעשיתגם אם  ,ומקבלים מענה מהירבקמפוס 

מאז סוף סמסטר א' אי הנוכחות בסמסטר א' אכן הייתה בעייתית. כנית המוסמך, בנוגע לת

נפגשת עם הצוות המנהלי ועם הסטודנטיות והמרכזת האקדמית מגיעה אחת לחודש למכללה, 

דת בכתתן. זאת כמובן בנוסף לנגישות והזמינות בטלפון ובדואר אלקטרוני כפי שצוין בדוח וע

 ההערכה.

 

  צוות המדריכים

מסייעת ולתואר ראשון בתכנית מלמדת  אף היאש המקצועית, ההכשרהמקשרת  לציין אתחשוב 

 .מתוגברההכשרה המקצועית , כך שצוות מרכזת ההכשרה המקצועיתל

 

  סגל מנהלי

-בר בקמפוס לעבודה סוציאלית הנעשית ע"י מזכירות ביה"ס ת העבודה האדירהחשוב להדגיש א

 ., ההכשרה המקצועית והסטודנטיםההוראה סגלקשר עם אחר התכנית, מעקב צמוד , באילן

 להלן תגובת המכללה לסעיף זה:

המכללה אינה מתנגדת ואף חושבת כי ראוי שהרכזות המנהליות במכללה תהיינה מועסקות דרך 

 האוניברסיטה.
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 תשתיותבדוח הוועדה:  7פרק 
 

 ראשי ביה"ס. משנה לשנה מתמשך, שיפור במכללה ספרייהבעניין ה ניכרשיפור  חללציין שיש 

נוספים לרכוש כותרים  העתכל  דורשים האקדמיוהסגל התכניות מרכזות , לעבודה סוציאלית

 .יהיולהמשיך להגדיל את הספר

 להלן תגובת המכללה לסעיף זה:

כתבי העת והספרים המכללה גייסה מזה שנים משאבים חוץ תקציביים ע"מ להגדיל ולהעשיר את 

נתן ע"י יבספרייה, על אף שהספרים בספרייה הנם חלק מהמשאבים האקדמיים האמורים לה

ין וכפי שצאולם, ות"ת נותן למכללה אינו מיועד לרכישת ספרים. ההתקציב ששכן האוניברסיטה, 

קודם ומפאת החשיבות הרבה שיש לכלי העזר הללו עבור הסטודנטים, המכללה פעלה ופועלת 

רבות ע"י קרנות רבות לגיוס משאבים רבים ככל האפשר ע"מ להעשיר ולהרבות את מאגר 

 הספרים וכתבי העת בספרייה.

 
 
 

 הוראה ותוצאות הלמידה בדוח הוועדה: 8פרק 
 

  תוצאות הלמידה

של נושא : הבעניין זה אילן-בר אין הבדל בין המכללה לקמפוס :יישום הידע הנרכש בקורס מחקר

ון ירסמינאת הידע הנרכש במסגרת מיישמים  'ובשנה ג 'שנה באופן מקיף בב נלמד שיטות מחקר

הסטודנטים במכללה בכנס וצגים ע"י המחקרים הנעשים במסגרת סמינריון המחקר מהמחקר. 

 סוף השנה.

 
 
 

 סיכום והמלצות בדוח הוועדה: 9פרק 
 

 :מיידי /דחוף יישום הטעונות המלצות

 התערבות בהערכת חובה קורס והמוסמך הבוגר לתלמידי להוסיף. 

. הערכת התערבות היא נושא עבודת סוף אילן-בר במכללה נוהגים עפ"י המקובל בקמפוסכאמור, 

נבדוק  .'וזה הנושא העיקרי שנלמד בשנה בבתואר הראשון )בקורס המתודה הפרטנית( שנה ב' 

, קוגניטיבי( ובקורסי לגבי הרחבת התכנים הללו כחלק מקורסי ההתערבות הנוספים )קבוצתי

 הבחירה.

 היעד אוכלוסיית את לצמצם ההחלטה את שוב לשקול ג"למל ממליצות הועדה ברותח 

 במכללה ללימודים להתקבל שיכולה( בתיכון לימודים של הקריטריון לפי שנקבעה)

 .החרדית

אנו וגם הסטודנטים מצטרפים להמלצה זו. הרחבת האוכלוסייה כפי שהיה בשנים הקודמות, 

שתלבות עם קבוצות ההכרות והתחילת תהליך הלהעשרת הדיאלוגים, ולגדלת הכתות, הביאה לה
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למעשה הרחבה זו חיונית לצורך אפשרות אחרות בחברה הישראלית, כבר תוך כדי הלימודים.  

 המשך קיום התוכנית.

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

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

 יציב סגל לבנית בסיס להוות יכולים אינם תקן ללא כניתבת חלקית בצורה עובדים אשר

 .הלימודים התוכנית והזקת לפיתוח בומחוי

קבועים למכללה. זה יאפשר הן אקדמיים נשמח מאוד שהיו תקנים   אנו תומכים גם בהמלצה זו.

 את יציבות התוכנית והן את קדום הסגל לכתיבה ומחקר אקדמי. 

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

 .שונים מנהלתיים בנושאים ויעיל מהר טיפול להבטיח כדי

משקיע מאמצים אילן, -ביה"ס לעבודה סוציאלית בקמפוס בר כאמור, הסגל המנהלי של

ומשאבים רבים בפיתוח ושמירה על קשר הדוק עם סגל ההוראה במכללה, עם הסגל המנהלי של 

 .המכללה ועם הסטודנטים

ן הסגל המנהלי במכללה והסגל ילהבטיח קשר טוב יותר במלצות ההמכללה מקבלת בברכה את ה

לן והבטחת נוכחות גבוהה יותר של הנהלת התכניות במכללה אי-המנהלי באוניברסיטת בר

המכללה אינה מתנגדת ואף חושבת כי ראוי שהרכזות . כאמור, ותשמח שהאוניברסיטה תיישמן

 המנהליות במכללה תהיינה מועסקות דרך האוניברסיטה.

 של המנהלי הסגל מול בהתנהלות מתקשה המכללה סגל כי לטענה המכללות מנהל תגובת

 לעבודה הספר בית עם בשילוב נעשית המכללה מול העבודה מתכונת כי היא האוניברסיטה

 בקורסים, מינויים שיבוץ מרצים, גיוס כגון האקדמי בהיבט מטפל ס"ביה כאשר סוציאלית

 ס"לע ס"ביה תכניות של בסטודנטים בעיקרו נעשה המכללות מנהל ב. טיפול"וכיו למרצים

 ,ומעקב לימודים תכניות מדור ,קבלה הסטודנטים )ועדת מנהל מדורי מול בהתנהלות ומתמקד

 .שבמכללה הסגל מול נעשים המטופלים הנושאים כאשר וכד'( ל"שכ מדור

 במכללה התכניות הנהלת של יותר גבוהה נוכחות להבטיח. 

כפי שציינו קודם, מנהלות התוכנית נוכחות מאוד במכללה, גם פיזית וגם בדרכים רבות נוספות 

הייתה מקומית  -שהתקשורת המודרנית מאפשרת. התקלה שקרתה בסמסטר א'כפי שדרכי 

 ותוקנה. 

 המנהלי הסגל אנשי של גבוהה בנוכחות הצורך על הוועדה המלצת עם דעה תמים המכללות מנהל

 .ותקצוב כספים נושאי בגלל ביצוע בר אינו זה עניין אך במכללה,

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

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

 .זה בנושא לסייע תוכל

 ראשי ביה"ס. משנה לשנה מתמשך, שיפור במכללה ספרייהבעניין ה ניכרשיפור  חלכאמור, 

נוספים לרכוש כותרים  העתכל  דורשים האקדמיוהסגל התכניות מרכזות , לעבודה סוציאלית

 .יהיולהמשיך להגדיל את הספר
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 ה תכנית מתאמת בין קבועים מפגשים שיהיו רצוי- MA והסטודנטיות מהאוניברסיטה. 

 והדבר תוקן.  -זהו הנוהל שהתקיים במהלך השנים. לצערינו הוא לא התקיים בסמסטר א'

 

 :הארוך בטווח יישום הטעונות המלצות

 הנלמדים הקורסים לבחירת הנוגעים החלטות לקבלת וקריטריונים ברור מנגנון לקבוע 

 .לתלמידים גם ייצוג שנותן ,בתכנית

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

 את לשקול מציעות ולכן ,הסטודנטים של הקטן מספרם עקב בכך שיש הכלכליים לקשיים

 :הבאות האפשרויות

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

 .במכללה שמוצעות

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

 .בהם ללמוד יוכלו המכללה תלמידי שגם

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

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

 .בהם

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

 בין ובהבדלים שונים התערבות במצבי הפוטנציאלי הערכי בקונפליקט שמתמקד

 .מההתערבות שמשתקפים אלה לבין המאומצים המקצועיים הערכים

 ייערך דיון ותהליך חשיבה לגבי אופן ההרחבה .אנו בעד ההמלצה והצורך להרחבת קורסי הבחירה

  .בהתאם לגודל ולקיום התוכנית בשנים הבאותושותפות הסטודנטים 

 המיון תהליך שקיפות את להגביר הלימודים תכניות להנהלת ממליצות הועדה חברות 

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

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

הרחבת ופתוח הקריטריונים תלויה כמובן במספר הנרשמים. תערך חשיבה לגבי המלצה זו 

 בהתאם למספר הנרשמים העתידי. 

 במכללה לסטודנטים הסטודנטים קאןיד שירותי את להנגיש ממליצות הועדה חברות 

 .זכויותיהם לקידום שתפעל ,סטודנטים אגודת להקים להם ולאפשר

ואף ביקשה מהאוניברסיטה למנות דיקאן  ,להמלצה זו מתנגדתהמכללה איננה  כאמור,

 בגדר התפקידים האקדמיים אשר מינויים נעשה ע"י האוניברסיטה. הינו  סטודנטים. תפקיד זה
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כל סטודנט במכללה יכול להצטרף בתשלום כחבר באגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בר אילן 

בכדי להימנע  חברות, הולקבל את שירותי האגודה. בפועל רוב הסטודנטים חותמים ויתור על 

 מתשלום דמי חברות באגודה.

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

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

 תקנים הוספת באמצעות תתאפשר כזאת בצורה מסודרת הבניה .החרדית במכללה

 .לכך ייעודיים

 כאמור אנו בעד מסוד והקצאה של סגל אקדמי בכיר למכללה. 

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

 .השונים הקורסים

כיוון שהקבוצות הן קטנות, המשוב מתקבל מכלל הסטודנטיות באותה שנה. אפשר יהיה לבדוק 

 . יחד עם הסטודנטים עצמם את הנושא של הקמת ועד סטודנטים

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

 רווחה בשירותי סוציאליים כעובדים והתלמידים התלמידות לצרכי ,דינמית-הפסיכו

 .שונים

משפחתי, חשוב להדגיש כי התלמידות והתלמידים לומדים מגוון גישות )פרטני, קבוצתי, קהילתי, 

 (. כך שאין התמקדות רק בגישה אחת. קצר מועד, קוגניטיבי

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

מחקר והן  הן בשנה ב' בה הסטודנטים נדרשים להגיש פרוייקטבתואר הראשון דרישה כזו קיימת, 

. נבדוק את האפשרות בשנה ג' בה הסטודנטים נדרשים לביצוע מחקר במסגרת סמינריון המחקר

 להכניס פרוייקט מחקרי לתואר השני ללא תיזה. 

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

ת מינימלי לפתיחת כתה/סמינר נשמח לאפשר לימודי תיזה. הדבר תלוי במספר תלמידוכאמור, 

 . כרגע, הביקוש לתיזה הוא מאוד מצומצם. ובתקנים אקדמים מתאימים שילווה את התיזה

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

מל"ג.  ם על ידייאנו נשמח לבדוק אפשרות זו, אולם זה דורש הפניית סטודנטים ומימומנם המתא

 התרשמותינו היא כי המל"ג מצמצם את תמיכתו בתוכניות ייחודיות אילו. 
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 עדכניים נתונים -סוציאלית בעבודה החרדיות במסגרות איכות הערכת

 

 

 נתונים מעודכנים לתשע"ה -א. טבלת סגל בכיר 

 .קובץ מצורףראה 

 

 ואר שניב. תנאי קבלה לתוכנית לת

 תנאי הקבלה לקמפוס הראשי ולמכללה החרדית זהים. להלן תנאי הקבלה:

  לפחות 85תואר ראשון בעבודה סוציאלית בממוצע של 

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 

 )ניסיון של שנתיים בעבודה כעו"ס )לאחר סיום לימודי התואר הראשון 

 מהאקדמיה למועמדים שסיימו  המלצות )המלצה ממונה בעבודה, המלצה ממדריך, המלצה

 בשלוש השנים הקודמות להגשת המועמדות(.

במקרים מסוימים, בהתאם לשיקול דעת ועדת הקבלה של ביה"ס לעבודה סוציאלית ובהתחשב 

 בנתוני המועמד, ניתן להתקבל לתכנית עם ניסיון קצר יותר בעבודה.

 

 בתשע"ה לא נפתח מחזור לימודים לתואר שני במכללה החרדית בשל מיעוט מועמדות מתאימות.

 

 שינויים בתכניתג. 

 לתואר שני בתשע"ה באוכלוסיית היעד, בהתמחות ובמסלול. לא חלו שינויים בתכנית

 

 

 בברכה,

 

 פרופ' רחל דקל
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מעבר לבגרות 
של צעירים 

קבלת ; פגיעים
החלטות 

; ברווחת הילד
-השמה חוץ

אלימות ; ביתית
במערכת החינוך

תעסוקה נוספת 
מחוץ למוסד האם 

מקום )ולמסגרת 
(והיקף

תפקידים נוספים 
במוסד האם ובמסגרת 

החרדית

תחום 
התמחות

3

1
רצף השירותים 

לרווחת הילד

3

סגל ההוראה
היקף תעסוקה 

במוסד האם
היקף תעסוקה 

במסגרת החרדית

'פרופבנבנישתי רמי
' פרופ
מן 

המניין
562.50%37.50%


	אוניברסיטת בר אילן - תגובה לדוח עבודה סוציאלית - מכללה חרדית
	מכתב נלווה להתייחסות
	התייחסות לדוח הוועדה אחרי אישור דיקנית

	אוניברסיטת בר אילן נתונים עדכניים תשעה

