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 סוציאלית בעבודה.W  B.S. -" בוגר" לתואר לימודים תכנית
 

 ':א בשנה הלימודים תכנית מבנה
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

ציון 
 עובר

 מקביללימוד  לימוד מוקדם

 'א סמסטר

 תהליכים אישיים וחברתיים

   70 2 סוציאלית מבוא לעבודה

   60 2 מבוא לפסיכולוגיה

   60 4 פסיכולוגיה התפתחותית 

   60 2 המשפחה כמערכת

   60 2 מבוא לסוציולוגיה

 דרכי התערבות 

   70 2 בעבודה סוציאלית  מיומנויות

 לימודי מחקר

   60 2 א' מבוא לסטטיסטיקה 

   60 2 כתיבה מדעית

 מדיניות ושירותים

   60 2 ללא כלכלניםמבוא לכלכלה 

 קורסי יצירה יהודית

   60 2 ספרות תלמודית 

 'ב סמסטר

 תהליכים אישיים וחברתיים

   70 2 לעבודה סוציאליתמבוא 

   60 2 מבוא לפסיכולוגיה

   60 2 תיאוריות באישיות

 60 2 הישראליתרב תרבותיות בחברה 
מבוא 

  לסוציולוגיה

 דרכי התערבות 

   70 2 בעבודה סוציאלית  מיומנויות

 לימודי מחקר

 60 2 ב' מבוא לסטטיסטיקה 
מבוא 

לסטטיסטיקה 
 א'

 

 מדיניות ושירותים

   60 2 מבוא לרווחה חברתית

 ', ובאנגלית עד סוף שנה ב ,'סוף שנה אחייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד , על פי תקנון המכללה
 תקנון המכללה.נית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה בכזאת נוסף לעמידה בדרישות המעבר של ת
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 ':ב בשנה הלימודים כניתת מבנה
 

 הקורס
 מס'

 נ"ז
 דרישות מעבר

ציון 
 עובר

 מקביללימוד  לימוד מוקדם

 'א סמסטר

 תהליכים אישיים וחברתיים

   60 2 ילדים בסיכון

   70 2 עבודה סוציאלית קהילתית

 דרכי התערבות והכשרה מעשית

שיטות התערבות עם הפרט 
 והמשפחה א'

מיומנויות בעבודה  70 2
 סוציאלית

 שיטות התערבות עם הקבוצה א'

מיומנות בעבודה  "עובר" 4 הכשרה מעשית
 סוציאלית

 שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'

מיומנויות בעבודה  70 2 שיטות התערבות עם הקבוצה א'
 סוציאלית

 שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'

 לימודי מחקר

מבוא לסטטיסטיקה  60 2 עיבוד נתונים במחקר כמותי
 א'+ב'

 

   60 2 שיטות מחקר איכותניות

 ושירותיםמשפט, מדיניות  אתיקה,

  מבוא לרווחה חברתית 60 2 שירותים חברתיים

המשפט וטיב ההתערבות 
 במשפחה

2 60   

-ערכים ואתיקה בעבודה
 סוציאלית

2 60   

 קורסי יצירה יהודית

   60 2 תולדות עם ישראל 

 'ב סמסטר

 תהליכים אישיים וחברתיים

   60 2 פסיכופתולוגיה

עקרונות הטיפול הקוגנטיבי 
   60 2 )בחירה(

   70 2 עבודה סוציאלית קהילתית

 דרכי התערבות והכשרה מעשית

שיטות התערבות עם הפרט 
 והמשפחה א'

2 70 
מיומנויות בעבודה 

  סוציאלית

 "עובר" 4 הכשרה מעשית
מיומנויות בעבודה 

 סוציאלית
 שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'

 לימודי מחקר

 60 2 כמותיותשיטות מחקר 
מבוא לסטטיסטיקה 

עיבוד נתונים א'+ב'+
 במחקר כמותי

 

 אתיקה, משפט, מדיניות ושירותים

  מבוא לרווחה חברתית 60 2 שירותים ואוכלוסיה

   60 2 פרקטיקת מדיניות )בחירה(
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זאת נוסף ', שנה בובאנגלית עד סוף  ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א, על פי תקנון המכללה
 תקנון המכללה.לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה ב

 
 ':ג בשנה הלימודים כניתת מבנה

 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

ציון 
 עובר

 לימוד מקביל לימוד מוקדם

 'א סמסטר

 תהליכים אישיים וחברתיים

בהפרעות טיפול קוגנטיבי 
  עקרונות הטיפול הקוגנטיבי 60 2 חרדה)בחירה(

   60 2 מוח וקוגניציה)בחירה(

     

 דרכי התערבות והכשרה מעשית

 "עובר" 6 הכשרה מעשית 
שיטות התערבות עם הפרט 

א'+הכשרה מעשית והמשפחה 
 שנה ב'

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה 
 ב'+שיטות התערבות עם הקבוצה ב'

 לפטור מאנגליתדרישה 

שיטות התערבות עם הפרט 
 והמשפחה ב'

2 70 
שיטות התערבות עם הפרט 

+הכשרה מעשית והמשפחה א'
 שנה ב'

+ שיטות התערבות עם הקבוצה ב'
 הכשרה מעשית שנה ג'

 דרישה לפטור מאנגלית
שיטות התערבות עם הקבוצה 

 ב'

 

2 

 

70 
שיטות התערבות  עם הקבוצה 

 א'

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה 
 ב'

 דרישה לפטור מאנגלית

 לימודי מחקר

 60 2 סמינריון כמותי/איכותני

 כתיבה מדעית

 מבוא לסטטיסטיקה א'+ב'

 עיבוד נתונים במחקר כמותי

 שיטות מחקר כמותיות

 שיטות מחקר איכותניות

 שיטות מחקר איכותניות

 

 (4מתוך  2מוקדים )

   70 2 פסיכודינאמימוקד טיפול 

   70 2  מוקד התמכרויות

מוקד התמודדות עם מצבי 
   70 2 משבר וטראומה

   70 2 מוקד עוני

סוציאלית מוקד עבודה 
)במסלול הקהילתי  קהילתית

 בלבד(
2 70   

 קורס העשרה

   60 2 מבוא לפילוסופיה של המדע
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 'ב סמסטר

 תהליכים אישיים וחברתיים

  המשפחה כמערכת 60 2  (בחירה) טיפול זוגי

 דרכי התערבות והכשרה מעשית

 "עובר" 6 הכשרה מעשית 

שיטות התערבות עם הפרט 
א+הכשרה מעשית והמשפחה 

 'שנה ב'

שיטות התערבות עם הקבוצה 
 ב'

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה 
 ב'+שיטות התערבות עם הקבוצה ב'

 דרישה לפטור מאנגלית

הפרט שיטות התערבות עם 
  והמשפחה ב'

2 70 
שיטות התערבות עם הפרט 

 + הכשרה מעשיתוהמשפחה א'
 שנה ב'

שיטות התערבות עם הקבוצה ב'+ 
 הכשרה מעשית שנה ג'

 דרישה לפטור מאנגלית
הקבוצה התערבות עם שיטות 

 ב'

 

2 

 

70 
שיטות התערבות עם הקבוצה 

  א'

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה 
 ב'

 מאנגליתדרישה לפטור 

 לימודי מחקר

 60 2  סמינריון כמותי/איכותני

 כתיבה מדעית

 מבוא לסטטיסטיקה א'+ב'

 עיבוד נתונים במחקר כמותי

 שיטות מחקר כמותיות

 שיטות מחקר איכותניות

 שיטות מחקר איכותניות

 

 (4מתוך  2מוקדים )

   70 2 מוקד טיפול פסיכודינאמי

   70 2 מוקד התמכרויות

התמודדות עם מצבי מוקד 
   70 2 משבר וטראומה

   70 2 מוקד עוני

סוציאלית  מוקד עבודה
ב')במסלול קהילתית 

 הקהילתי בלבד(
2 70   

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

 :הערות

 .אחרת צוין אם אלא 60 הוא בקורס עובר ציון* 

 .המכללה החלטת פי על שינויים ייתכנו הלימודים בתוכנית* 
 
 
 

 

 

 
 


