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תכנית הסבה לאקדמאים  לתואר "בוגר" - .B.S.W בעבודה סוציאלית

מבנה תכנית הלימודים בשנה א' הסבה:

מבנה תכנית הלימודים בשנה א': 

רת מעבדרישוס'מ
ון ציורסהק למקבילימוד וקדםמלימוד נ"ז וברע

'אסטרמס  

םייתברוחיםישיאיםליכהת   

70תליא סוציבודהלעאמבו 2  

60תאיפו רתליא סוציבודהלעאמבו 2  

תורבתעהירכד תישמעההכשרו    

70'אפחהמשט וה עם הפרתרבוהתע 2  

70'אצהקבו עם התרבוהתע 2  

"ברעו"ת מעשיכשרהה 4

קרמחיודמיל  

60א' קהטיסטיטסא למבו 2  

םיתושירותוינימד  

60תייםברתים חלשירואמבו 2  

'בסטרמס  

םייתברוחיםישיאיםליכהת   

60הסיילואוכ ותיםשירו 2

60סיכון בד ונועריל 2

  תורבתעהירכד

70'אפחהמשט וה עם הפרתרבוהתע 2  

60הרד בחטיביגנקווליפט 2  

קרמחיודמיל  

 אמבו
60'בקהטיסטיטסא למבו 2  קהטיסטיטסל  

א'
 קיץסטרמס

םייתברוחיםישיאיםליכהת   

60תליא סוציבודה בעייםגלוסיכוטים פהיב 4

60תגילוקואראייה בפחהמשה 2  

 ,    יםתושירותוינימדשפטמהקיתא

70תתיילקהתליא סוציבודהע 2  

60בודה בעתרבו ההתעטיב וטהמשפ 2  תליאסוצי
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60תליא סוציבודה בעברהת וחזהו 2

60תאישיו בתאוריותי 2

('+ב'' אוא לסטטמב )תומשלה .יםטרמסהסינש ב' דוםי בומדילי    
ה,' גיםמיתוהכשר,'ום אי בואה  'ה אנשב  יםודמי הלוםי'.   

, ןונקתיעל פ תינגלובא,'אהנש   ףו סעדתיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבחהללמכה   ',  בהנשוף סעד    
.הללמכהןונקת בה ראתוובהחשללאמוטפיר     .תיפיהספציםודמי הלתינכתשלברמעה    תושידר בהעמידף לוסנתזא  

':בנהבשיםמודהלייתכנתנהמב     

ס'מ
רת מעבדרישוורסהק

למקבילימוד וקדםלימוד מון צינ"ז
וברע

'אסטרמס  

תורבתעהירכד תישמעההכשרו    

70' בפחהמשט וה עם הפרתרבוהתע 'אצהקבו עם התרבוהתע2  

"ברעו"ת מעשיכשרהה 'אפחהמשט וה עם הפרתרבוהתע4  

70'אצהקבו עם התרבוהתע 2 'אפחהמשט וה עם הפרתרבוהתע   

1 החיר)לבוםקיקטפר 4( וךתמ   

70תלי כלתאוברי בקוםטיקפר 4

70תכרויומתקום הטיקפר 4

70ברמש ותגיו זוקוםטיקפר 4

70 ילדיםקוםטיקפר 4  

'בסטרמס  

תישמעההכשרותורבתעהירכד    

70' בפחהמשט וה עם הפרתרבוהתע 'אצהקבו עם התרבוהתע2  

"ברעו"ת מעשיכשרהה 'אפחהמשט וה עם הפרתרבוהתע4  

70'אצהקבו עם התרבוהתע 2 'אפחהמשט וה עם הפרתרבוהתע   

4( וךתמ1 החיר )לבוםקיקטפר  

70תלי כלתאוברי בקוםטיקפר 4

70תכרויומתקום הטיקפר 4

70ברמש ותגיו זוקוםטיקפר 4

70 ילדיםקוםטיקפר 4

 קיץסטרמס

60תגי זותרבוהתע 2

60תליא סוציבודה בעקהתיא 2

60 בודה בעגיהוולתופסיכפ 2  תליאסוצי
סקור/תיהודי ביצירהסקור  60 2  בחירה
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 יום הלימודים בשנה ב' הוא ביום ג', הכשרה בימים ב' וה'. 

על פי תקנון המכללה, חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א', ובאנגלית עד סוף שנה ב', זאת נוסף 
לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה בתקנון המכללה.




