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

מבנה תכנית הלימודים בשנה א':

רת מעבדרישוס'מ
ון ציורסהק למקבילימוד וקדםלימוד מנ"ז וברע

'אסטרמס  

םייתברוחיםישיאיםליכהת   

60הגילוסיכולפאמבו 2  

60תתיתחו התפיהגלוסיכופ 4

70תליאסוציבודהלעאמבו 2    

60תרככמעפחהמשה 2  

60גיהלווציוסא למבו 2  

  תורבתעהירכד

70תליא סוציבודה בעתמנויומיו 2  

קרמחיודמיל  

60א' קהטיסטיטסא למבו 2  

60תעימדתיבהכ 2  

תיודהיהיציריורסק   

60תמודי תלתספרו 2

'בסטרמס  

םייתברוחיםישיאיםליכהת   

70תליא סוציבודהלעאמבו 2  

60תאיפו רתליא סוציבודהלעאמבו 2   

60הגילוסיכולפאמבו 2  

60תאישיו בתאוריותי 2

אמבו 60 תליא הישרברה בחתתיורבותרב 2 הגיווללסוצי 
  תורבתעהירכד

70תליא סוציבודה בעתמנויומיו 2

קרמחיודמיל  

 אמבו
60'בקהטיסטיטסא למבו 2  קהטיסטיטסל  

א'

םיתושירותוינימד  

60תתיברוכלכלה ח וחה לרואמבו 2   

, ןונקתיעל פ ',ףו סעדתיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבחהללמכה   תינגלובאה אנש   ',  בהנשוף סעד    
.הללמכהןונקת בה ראתוובהחשללאמוטפיר     .תיפיהספציםודמי הלתינכתשלברמעה    תושידר בהעמידף לוסנתזא  
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מבנה תכנית הלימודים בשנה ב': 

 
 ס'מ

 ורסהק רת מעבדרישו

ון צי וקדםלימוד מ למקבילימוד   נ"ז
 וברע

סטרמס  'א

יםישיא  םייתברוח יםליכהת 

   60  2  סיכון בילדים

   70  2 תליאסוצי   תתיילקה בודהע

ההכשרו  תישמע תורבתעה  ירכד 

צהקבו עם התרבוהתע  'א  בודה בעתמנויומיו
 תליאסוצי

 70  2  ט עם הפרתרבוהתע
  א'פחהמשוה

פחהמשט וה עם הפרתרבוהתע  'א  בודה בעתמנויומיו
 תליאסוצי

4  "ברעו"  ת מעשיכשרהה

פחהמשט וה עם הפרתרבוהתע  'א  בודה בעתמנויומיו
 תליאסוצי

 70  2 צהקבו עם התרבוהתע  'א

יודמיל  קרמח

 קהטיסטיטסא למבו 
 '+ב'א

 60  2  יתמו כקרמח בתונים נבודעי

   60  2 קרמח  תתניואיכו תטושי 

תוינימד  יםתורישו ,שפטמ   ,הקיתא

  להוכלכ וחה לרואמבו 
 תתיברח

 60  2  תייםברתים חשירו

   60  2 תרבו ההתעטיב וטהמשפ 
 הפחמשב

   60  2 -רכיםע בודה בעקהתיאו 
 תליאסוצי

היציר   תיודהי יורסק

   60  2   ראל ישת עםתולדו

סטרמס  'ב

יםישיא  םייתברוח יםליכהת 

 
  גיה+לוסיכולפאמבו

 תאישיו ב'את
 60  2  הגיוולתופסיכפ

 
  גיה+לוסיכולפאמבו

60  תאישיו ב'את  2  טיביגנקופול הטית הקרונוע
 ()בחירה

   70  2 תליא סוציבודהע  תתיילקה

ההכשרו  תישמע תורבתעה  ירכד 

 
 בודה בעתמנויומיו

 תליאסוצי
 70  2  ט עם הפרתרבוהתע

  'אפחהמשוה

פחהמשט וה עם הפרתרבוהתע  'א  בודה בעתמנויומיו
 תליאסוצי

4  "ברעו"  ת מעשיכשרהה

יודמיל  קרמח

 
 קהטיסטיטסא למבו

 תונים נבודעי'++ב'א
 יתמו כקרמחב

 60  2 קרמח  תתיוומכ תטושי 

תוינימד  יםתורישו ,שפטמ  ,הקיתא 

60  תתיברא לרווחה חמבו   2  הסילואוכ ותיםשירו

   60  2 תקטיקפר  ( )בחירהתמדיניו

',וף סעד תזא   בהנש  
  .הללמכה

, ןונקתיעל פ ', ה אנשוף סד עתיברעהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבחהללמכה   תינגלובא  
ןונקת בה ראתוובהחשללאמוטפיר     .תייפהספציםודמיהל    תינוכתשלרעבמהתושידר בהעמידף לוסנ
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מבנה תכנית הלימודים בשנה ג': 
 

 ס'מ רת מעבדרישו

 נ"ז
 ורסהק

 וקדםלימוד מ למקבילימוד 
ון צי

 וברע

סמסטר  'א

יםישיא  םייתברוח יםליכהת 

60  יטיבגנקופול הטית הקרונוע   2   תמיקו שיתרבוהתע

 
  גיה+לוסיכולפאמבו
 הגיוולתופסיכפ

 60  2 מוח  (ה)בחירהניציגקוו

     

ההכשרו  תישמע תורבתעה  ירכד 

 '+ בפחהמשט וה עם הפרתרבוהתע
 פחהמשט וה עם הפרתרבוהתע ' בצהקבו עם התרבוהתע

 ' בת שנה מעשיכשרה'+הא
6  "ברעו" ת מעשיכשרהה  

   תליגאנמטורלפדרישה
 כשרה+ ה' בצהקבו עם התרבוהתע

 פחהמשט וה עם הפרתרבוהתע  'גת שנהמעשי
 ' בת שנה מעשיכשרה+הא'

 70  2  ט עם הפרתרבוהתע
 ' בפחהמשוה

   תליגאנמטורלפדרישה
פחהמשט וה עם הפרתרבוהתע  ב'  2 ' בצהקבו עם התרבוהתע 

צהקבו עם ה  'א 70  תרבוהתע
     תליגאנמטורלפדרישה

יודמיל  קרמח

  תעימדתיבהכ

  'ב'+אקהטיסטיטסא למבו

 יתמו כקרמח בתונים נבודעי

 
  תתיוומ כקרמחתטושי

 60  2  תניאיכו/תימו כמינריוןס

   תתניואיכוקרמחתטושי

 

  )4 וךתמ   2( וםקיקטפר

   70  2 תאוברי  הנפש

   70  2  תלי כלתאוברי

   70  2   יחהממה וצאוטר

   70  2  יעונ

   70  2  רועם ונילדי

   70  2  תיילקה

   70  2  טיביאינטגר

ורסק  ההעשר

   60  2 פיהסולופיא למבו  עמדשל ה
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סמסטר  'ב

יםישיא  םייתברוח יםליכהת 

פחהמשה  תרככמע   60  2 (  רהבחי  ( גי זווליפט

ההכשרו  תישמע תורבתעה  ירכד 

 פחהמשט וה עם הפרתרבוהתע
 ' בצהוקב עם התרבו התעתטו'+שיב

 פחהמשט וה עם הפרתרבוהתע
' ' בת שנה מעשיכשרהא+ה

6  "ברעו" ת מעשיכשרהה  

 ' בצהקבו עם התרבוהתע   תליגאנמטורלפדרישה
 כשרה+ ה' בצהקבו עם התרבותעה

 פחהמשט וה עם הפרתרבוהתע  'גת שנהמעשי
70   ' בשנהת מעשיכשרה+ הא'  2  ט עם הפרתרבוהתע

  ' בפחהמשוה
   תליגאנמטורלפדרישה

2   ' בפחהמשט וההפרת עםרבוהתע ת עםרבוהתע  ' בצהקבוה
צהקבו עם התרבוהתע   'א  70

     תליגאנמטורלפדרישה

יודמיל  קרמח

  תעימדתיבהכ

  'ב'+אקהטיסטיטסא למבו

 יתמו כקרמח בתונים נבודעי

 
  תתיוומ כקרמחתטושי

 60  2   תניאיכו/תימו כמינריוןס

   תתניואיכוקרמחתטושי

 

  )4 וךתמ   2( וםקיקטפר

   70  2 תאוברי  הנפש

   70  2  תלי כלתאוברי

   70  2  יחהממה וצאוטר

   70  2  יעונ

   70  2  רועם ונילדי

   70  2  תיילקה

   70  2  טיביאינטגר

תזא   וסףנ ', בהנש , הללמכהןונקתי פעל  ',וף סעדתיבר עהבעה בורפטתשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   וף סעד  תינגלובא אהנש   
.  תייפהספציםודמי הלתינכתשל   ברמעהתושידר בהעמידל   .הללמכהןונקתבה ראתוובהחשל    לאמוטפיר 

הערות: 

* ציון עובר בקורס הוא 60 אלא אם צוין אחרת. 

* בתוכנית הלימודים ייתכנו שינויים על פי החלטת המכללה. 
 

ימי לימוד במסלול עבודה סוציאלית: 
 

  ד לימומיי תשיעה מ הכשרמיי
 ' אנהש  '', דב 

-ו   ה' ג'  ב'נה ש ב'', א
-' וג  ה' נה ש ג' ב'', א

 




