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

 

 :הסבה 'א בשנה הלימודים כניתת מבנה
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

ציון 
 עובר

לימוד 
 מוקדם

 לימוד מקביל

 'א סמסטר

 תהליכים אישיים וחברתיים

   70 2 סוציאלית  מבוא לעבודה

   60 4 פסיכולוגיה התפתחותית 

   60 2 המשפחה כמערכת

 התערבות והכשרה מעשיתדרכי 

  "עובר" 5 הכשרה מעשית

 שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'

 שיטות התערבות עם הקבוצה א'

 הכשרה מעשית א'  70 2 שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'

   70 2 שיטות התערבות עם הקבוצה א'

 מדיניות ושירותים

   60 2 מדיניות חברתית

 'ב סמסטר

 אישיים וחברתייםתהליכים 

   60 2 סוציאלית  מבוא לעבודה

   60 2 תיאוריות באישיות

 דרכי התערבות והכשרה מעשית

  "עובר" 5 הכשרה מעשית

 שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'

 שיטות התערבות עם הקבוצה א'

 הכשרה מעשית א'  70 2 שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'

 מדיניות ושירותים

   60 2 רב תרבותיות בחברה הישראלית

   70 2 עבודה סוציאלית קהילתית

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

 
 :הסבה' ב בשנה הלימודים כניתת מבנה

 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

ציון 
 עובר

 לימוד מקביל לימוד מוקדם

 'א סמסטר

 תהליכים אישיים וחברתיים
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   60 2 פסיכופתולוגיה 

   60 2 וטיב ההתערבות במשפחה טהמשפ

 דרכי התערבות והכשרה מעשית

   "עובר" 5 כשרה מעשיתה

והמשפחה שיטות התערבות עם הפרט 
 ב' 

2 70 
שיטות התערבות עם הפרט 

 א' + הכשרה מעשיתוהמשפחה א'

 הכשרה מעשית ב'

שיטות התערבות עם הקבוצה 
 ב'

 שיטות התערבות עם הקבוצה א' 70 2 שיטות התערבות עם הקבוצה ב' 

 הכשרה מעשית ב'

שיטות התערבות עם הפרט 
 והמשפחה ב'

 (מוקד למידה אחד מתוך היצע משתנה ש"ס 4מוקדים )

   70 2 מוקד עוני

   70 2 מוקד התמכרויות

   70 2 מוקד זוגיות וגירושין

   70 2 מוקד פסיכודינמי

 'ב סמסטר

 תהליכים אישיים וחברתיים

   70 2 עבודה סוציאלית קהילתית

 דרכי התערבות והכשרה מעשית

 "ברוע" 5 הכשרה מעשית 
שיטות התערבות עם הפרט 

 'אוהמשפחה 
 'אשיטות התערבות עם הקבוצה 

שיטות התערבות עם הפרט 
 והמשפחה ב'

שיטות התערבות עם הקבוצה 
 ב'

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה 
שיטות התערבות עם הפרט  70 2 ב'

 א' + הכשרה מעשיתוהמשפחה א'

שיטות התערבות עם הקבוצה 
 ב'

 הכשרה מעשית ב'

שיטות התערבות עם הקבוצה  70 2 התערבות עם הקבוצה ב' שיטות
 א' +הכשרה מעשיתא'

שיטות התערבות עם הפרט 
 והמשפחה ב'

 הכשרה מעשית ב'

 ש"ס( 4מוקדים )

 70 2 מוקד עוני

  
 70 2 מוקד התמכרויות

 70 2 מוקד זוגיות וגירושין

 70 2 מוקד פסיכודינמי

 

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

 
 

 :הערות

 אחרת נקבע כן אם אלא 60 הוא בקורסים עובר ציון* 

 .הפקולטה החלטת פי על שינויים ייתכנו הלימודים בתוכנית* 

 


