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 נספח א'
 1401/13נספח להחלטה 

 
 המלצות הצוותים לתיקון ליקויים: 

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות''ת( -המועצה להשכלה גבוהה  שם הגוף המבוקר:
 ב 70דוח שנתי  פרסום הדוח:מסגרת 

 יישום החוק למניעת הטרדה מינית  כותרת הדוח:
  20181601 מס' הדוח:

  95325120 מזהה הדוח:
 ., עו"ד יעל טור כספאמרב אברהמי, גב' גב' מיכל נוימן חברי הצוות לתיקון ליקויים:

 

כותרת  מס'
 ליקוי

הליקוי/המלצת 
 ביקורת

תאריכי 
הדיונים 
בצוות 
לתיקון 
 ליקויים

פירוט פעולות התיקון 
בהתאם להחלטות 

 הצוות

פרטי 
האחראי 

על 
 התיקון 

המועד 
לתיקון 
 הליקוי

סטטוס 
  -תיקון 

הליקוי 
תוקן/ 

לא 
תוקן/ 
תוקן 

חלקית/ 
 אחר

1 

התקנון 
לדוגמה 
והתקנון 
 המותאם

למשרד מבקר   -ליקוי 
המדינה נמסרו פרטים 

בדבר טענות שהעלו 
בעבר סטודנטיות כנגד 
התנהגויות של מרצים 

באקדמיות לאומנויות. 
המידע שנמסר נגע 

ללימוד תכנים מיניים 
פוגעניים בטענה שיש 

לכך הצדקה אומנותית 
ושהלימודים מחייבים 

מרחב יצירה. לאלו 
התווספו דיווחים 

בתקשורת על טשטוש 
בין מרצים  גבולות

לסטודנטים 
וסטודנטיות המעלים 

חשד לניצול יחסי 
מרות בבתי הספר 

למשחק ולאומנויות. 
התקנון לדוגמה איננו 

עוסק בנסיבות 
 ייחודיות אלו.

 
מן הראוי כי   -המלצה 

המל"ג תנחה את 
האקדמיות לאומנויות 

להתאים את התקנון 
למניעת הטרדה מינית 

8.6.2020 

על פי תקנות מניעת 
הטרדה מינית )חובות 

 –מעסיק(, תשנ"ח 
נעשית , מדי שנה 1998

פנייה למוסדות 
בבקשה להעביר דיווח 

 לגבי פירוט שנתי ובו
 השונות הפעולות

 למניעת המוסד שנקט
 בתחומו מינית הטרדה

וכן באותה השנה, 
 פירוט בדבר התלונות

 לאחראי שהוגשו
 הטיפול ואופן במוסד

  .בהן
 2019בחודש אוקטובר 

במסגרת הפנייה 
לקבלת דיווח שנתי 
לשנת תשע"ט, הודגש 
בפני כל המוסדות כי 
עליהם להתאים את 
התקנון למניעת 
הטרדה מינית 
 למאפייני המוסד, כל

מוסד בהתאם לתחומי 
הלימוד הייחודיים 

 הנלמדים בו.
הנוכחי וח הדבעקבות 

בקר בנושא זה המשל 

גב' אתי 
נעים, 

אחראית 
על מניעת 
הטרדות 

מיניות 
במוסדות 
להשכלה 

גבוהה 
מטעם 
מל"ג 
 ות"ת

עד סוף 
 תש"פ

טרם 
 תוקן
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שלהן למאפיינים 
מרי הייחודיים של חו

הלימוד ושל הקשרים 
אישיים בין -הבין

 התלמידים והמרצים.

( ממליץ 2020)ממאי 
הצוות לתיקון 
ליקויים לפנות פעם 
נוספת בשנה זו 
)תש"פ( למוסדות 
הרלוונטיים לתחומים 
המוזכרים בדוח, כדי 
שיתאימו את התקנון 

הטרדה שלהם למניעת 
למאפיינים  מינית

הם הייחודיים של
חומרי הלימוד )

-והקשרים הבין
אישיים בין 

לבין  הסטודנטים
 .(המרצים
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 :ליקוייםלתיקון  יםהמלצות הצוות
 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות''ת( -המועצה להשכלה גבוהה  שם הגוף המבוקר:

 ב 70דוח שנתי  מסגרת פרסום הדוח:
 היבטים ברפורמה להעברת האחריות הביטוחית בבריאות הנפש  כותרת הדוח:

  20191803 מס' הדוח:
  484569360 מזהה הדוח:

 .עו"ד יעל טור כספאאבישי, -, גב' חוה קלייןגב' מיכל נוימן חברי הצוות לתיקון ליקויים:

 כותרת ליקוי מס'
הליקוי/המלצת 

 ביקורת

תאריכי 
הדיונים 
בצוות 
לתיקון 
 ליקויים

פירוט פעולות 
התיקון בהתאם 
 להחלטות הצוות

פרטי 
האחראי 

על 
 התיקון 

המועד 
לתיקון 
 הליקוי

סטטוס 
  -תיקון 

הליקוי 
תוקן/ 

לא 
תוקן/ 
תוקן 

חלקית/ 
 אחר

1 

המחסור 
בפסיכותרפיסטים 
בשירות הציבורי 
לא קיבל מענה 

במסגרת 
 הרפורמה

ניכר   -ליקוי 
מחסור חמור 

במיוחד בכוח אדם 
פסיכותרפי במגזר 

הערבי, במגזר 
החרדי ובעדה 

האתיופית, וכי 
הפעולות שנעשות 

טרם צלחו. למשל: 
בקרב האוכלוסייה 

 2הבדואית יש 
פסיכולוגים 

בדואים בלבד; 
במסגרת המטפלים 
העצמאיים בכללית 

 380-וך כמת
 20 -מטפלים רק כ

 2הם דוברי ערבית, 
דוברי יידיש )שפה 

נדרשת לחלק 
מהאוכלוסייה 

החרדית( ודובר 
אמהרית אחד 
בלבד; במכבי 

 300-מתוך כ
 10-מטפלים יש כ
 4דוברי ערבית, 

דוברי יידיש ואין 
כלל דוברי 
אמהרית; 

-במאוחדת מתוך כ
-מטפלים יש כ 280

 2דוברי ערבית,  5
ואין דוברי יידיש 

דוברי אמהרית 
כלל; במאגרי 

המידע של לאומית 

8.6.2020 

מל"ג ות"ת רואות 
חשיבות רבה 

בהנגשת ההשכלה 
הגבוהה במגזר 
הערבי, במגזר 
החרדי והעדה 

 האתיופית.
  –במגזר החרדי 

מל"ג וות"ת 
מפעילות תכנית 
רחבה להרחבת 

הנגישות להשכלה 
הגבוהה 

לאוכלוסייה 
החרדית החל 

. משנה"ל תשע"ב
תכנית זו שואפת 

לראות באופן רחב 
ככל הניתן את 

הצרכים הייחודים 
של האוכלוסייה, 

לרבות המקצועות 
הנדרשים באופן 

ספציפי 
באוכלוסייה זו. 
תכנית זו פועלת 

במספר מישורים 
והם: פתיחת 

מסגרות 
המותאמות 

לוסייה לאוכ
מכינות  -החרדית 

ולימודי תואר 
ראשון; הכוונה 

וייעוץ לסטודנטים; 
הענקת מלגות שכר 
לימוד לסטודנטים 

לא 
 אחר  רלוונטי
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אין נתונים על שפת 
המטפלים 

העצמאיים, ולכן 
אין אפשרות 
להעריך אם 

לאומית מסוגלת 
לספק שירות 

 ייחודי למבוטחיה.
 

נדרש   -המלצה 
שמשרד הבריאות 

בשיתוף קופות 
החולים ימפו את 

החוסרים 
בפסיכותרפיסטים 

מהמגזרים 
השונים, וכי הם 

עלו בשיתוף יפ
המל"ג, הוות"ת 

והמוסדות 
להשכלה גבוהה 
להכנת תוכנית 

שנתית -סדורה, רב
להגדלת מספר 

הסטודנטים אשר 
ישתלבו במערכת 

בריאות הנפש. 
נדרש שהם יכללו 

בתוכנית יעדים 
שנתיים 

להתקדמות, וכי 
המשרד יעקוב אחר 

השגתם. ראוי גם 
שהמשרד יפיק 

לקחים שנתיים מן 
התוכנית ויעדכנה 

ידת הצורך. כדי במ
להתגבר על 

המחסור הקיים 
ועד שיוכשר כוח 
האדם המתאים, 
ראוי כי במרכזי 

האוכלוסיות הללו, 
ישולב בטיפול גם 

גורם מתווך 
)דוגמת אחות, 

עובד סוציאלי או 
איש מינהלה( 

מהמגזר שיסייע 
להנגיש את הטיפול 

בהתאם לשפה 
ולתרבות. גורם זה 

יוכל לסייע גם 

בתואר ראשון 
ושני; הענקת 

מלגות הצטיינות 
לסטודנטים 

בתארים מתקדמים 
מחקריים; תקצוב 

סיוע אקדמי 
וחברתי באמצעות 

המוסדות, הן 
לסטודנטים 

במסגרות 
מותאמות והן 

 לסטודנטים
בתכניות משלבות 

בקמפוסים 
 הרגילים. 

מטרת רכיבים אלו, 
שהרחבת הנגישות, 
תיתן מענה לשילוב 

האוכלוסייה 
החרדית בתעסוקה 
איכותית לצד מענה 

לצרכים ייחודיים 
 נוספים. 

לאור חוות דעת 
שהתקבלה ממשרד 

הבריאות לפיה 
קיים צורך רב 

בפסיכולוגים בני 
הציבור החרדי, 

ובפרט בתחומים 
ליים, הטיפו

החליטה ות"ת על 
תכנית ייעודית 
לנושא הכוללת 

סיוע תקציבי 
למוסדות אשר 
מטרתה לעודד 

הכשרת פסיכולוגים 
מטפלים בני המגזר 
החרדי תוך התאמה 

של הכלים 
הטיפוליים לצרכים 

ולמאפיינים 
של הייחודיים 

הציבור החרדי. 
בהתאם לכך בשנת 

פורסם קול  2013
קורא למוסדות 

המתוקצבים 
ה הגבוהה להשכל

בנושא, אשר 
במסגרתו נדרשו 
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במתן טיפולים 
יאטריים פסיכ

הניתנים למטופלים 
ממגזרים אלו על 
ידי פסיכיאטרים 
שאינם בני אותו 

המגזר וחסרים את 
ההיכרות עם השפה 

 ועם התרבות.
 
 
 

המוסדות לבניית 
תכנית משלבת של 
סטודנטים חרדים 

בתואר שני 
בפסיכולוגיה, 

הכוללת בין היתר 
קורסים אקדמיים 
העוסקים בחברה 

החרדית, וכן תכנית 
מעטפת וסיוע 

המותאמת לצרכי 
הסטודנטים. קול 
קורא זה פעל בין 

-השנים תשע"ד
תשע"ט ולמדו 

 15-במסגרתו כ
סטודנטים במחזור 

והשתתפו בו 
המוסדות הבאים: 

האוניברסיטה 
העברית, 

אוניברסיטת בר 
אילן ואוניברסיטת 

בן גוריון בנגב 
)אוניברסיטת בן 

, בנגב גוריון
הפסיקה את 

פעילותה בשנה"ל 
תשע"ו בגלל חוסר 

במועמדים 
מתאימים, 

ובמקביל 
האוניברסיטה 

העברית 
ואוניברסיטת בר 
אילן הרחיבו את 

לקראת עילותן(. פ
, פ"ל תש"שנה

ובהתאם לחוות 
דעת מחודשת של 

, משרד הבריאות
התפרסם מודל 

תמיכה למוסדות 
המתוקצבים 

להשכלה גבוהה 
אשר ממשיך את 

עקרונותיו של קול 
קורא זה ומאפשר 
למוסדות נוספים 

לפתוח תכנית 
כאמור לעיל וכן 

למוסדות הקיימים 
להגדיל את מספר 



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       
 
 

 

ד  |  6 ו מ  ע

 
 

 

. הסטודנטים בהם
מודל  במסגרת

תמיכה זה פועלים 
ל "החל משנה

פ המוסדות "תש
האקדמיים 

: הבאים
האוניברסיטה 

, העברית
אוניברסיטת בר 

אילן ואוניברסיטת 
 .חיפה

 -במגזר הערבי 
בהתאם להחלטת 

ות"ת מיום 
בשנים  - 14.4.2010

תשע"ד -תשע"ב
הופעלה תכנית 

שמטרתה להביא 
להגדלת מספר 

הסטודנטים 
מהחברה הערבית 

לתואר הלומדים 
שני לפסיכולוגיה 

חינוכית במוסדות 
להשכלה גבוהה 

המתוקצבים. 
תכנית זו שמה דגש 

על שילובם של 
הסטודנטים 

הערבים בתכניות 
הלימוד הרגילות 

במוסדות, תוך מתן 
אפשרות לשילובם 

של קורסים 
העוסקים בהיבטים 

רלוונטיים שונים 
המתמקדים בחברה 

הערבית 
 ובתרבותה. 

 18.6.2014ביום 
ליטה ות"ת על הח

הארכת התכנית 
-לשנים תשע"ה
תשע"ז, וביום 

החליטה  5.4.2017
על הארכה נוספת 
 גם לשנת תשע"ח. 

, 31.1.2018ביום 
בהתבסס על 

הניסיון שנצבר 
בהפעלת התכנית 

לתואר שני 
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לפסיכולוגיה 
החליטה , חינוכית

ת על פתיחתה "ות
של תכנית מפורטת 

לתמיכה ולמתן 
ליווי לסטודנטים 

בכלל תחומי ערבים 
הפסיכולוגיה 

. לתואר ראשון ושני
התכנית החדשה 

מרחיבה את 
התכנית הקודמת 

שהתמקדה 
בסטודנטים 

לפסיכולוגיה 
בשלב זה . חינוכית

ת "אישרה ות
הפעלת שלושה 

מחזורים של 
התכנית החדשה 

-ט"בשנים תשע
 .א"תשפ

  –העדה האתיופית 
לא קיבלנו 

אינדיקציה ממשרד 
הבריאות כי יש 

ח אדם חוסר בכו
פסיכותרפי בעדה 

עם  ,האתיופית
וללא קשר  ,זאת

הרחבת הנגישות 
להשכלה גבוהה 

ליוצאי אתיופיה, 
ת "י ות"הוגדרה ע

כאחד היעדים 
המרכזיים של 

-התכנית הרב
-ז"שנתית תשע

. בשנה"ל ב"תשפ
תשע"ח החלה 

לפעול התכנית, 
ובשלב זה היא 

מתמקדת בעידוד 
שילובם של יוצאי 
אתיופיה בתחומי 

 ההייטק והמדעים.
נוסיף על כך שרק 

השנה הועבר 
לות"ת תקציב 
ייעודי ממשרד 

הקליטה באשר 
להנגשת ההשכלה 
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הגבוהה לעדה 
 האתיופית.

 
על רקע בנוסף לכך, 

פניית משרד 
-ות"תהבריאות ל

במסגרתה  ,מל"ג
נמסר כי קיים 
מחסור אקוטי 
באנשי מקצוע 

במקצועות 
הטיפוליים במגזר 
הערבי )ובמגזרים 

ים כגון נוספ
האוכלוסייה 

האתיופית( הבאים 
מקרב אוכלוסייה 
זו או לכל הפחות 

מכירים אותה, 
במיוחד בתחומים 

כגון פסיכולוגיה 
קלינית, אישרו 

ות"ת ומל"ג 
במסגרת התכנית 

הרב שנתית הגשתה 
של תכנית לתואר 

 פסיכולוגיהשני ב
 רגישת קלינית
. ות"ת תרבות

ומל"ג סברו כי 
תכנית כזו עשויה 

ענה למחסור לתת מ
עליו הצביע משרד 

 הבריאות. 
לכך,  בהתאם
 2019ביוני  נפתחה

תכנית לתואר שני 
בפסיכולוגיה 

 רגישת קלינית
תרבות במכללה 

האקדמית אחוה 
 שלושהפונה ל

 האוכלוסיות
, הערבית: האלה

 החרדית
  .והאתיופית

 
לאור הפעולות 
שנעשו ונעשות 

אין לצוות  -בנושא 
לתיקון ליקויים 

המלצות נוספות. 
 יקבעו יעדיםיככל ש
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ל ידי ע שנתיים
הבריאות  משרד

 החוסרים יןיבענ
בפסיכותרפיסטים 
, מהמגזרים השונים
ות"ת ומל"ג יבחנו 

יעדים אלה ויחליטו 
על הדרכים 

 .למימושם
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


