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 'ב בשנה הלימודים כניתת
 

 

 60 2 ב'מבוא לסטטיסטיקה  60 2 א' מבוא לסטטיסטיקה 

    60 2 כתיבה מדעית

      מדיניות ושירותים

 60 2 מבוא לרווחה חברתית 60 2 מבוא לכלכלה 

      יצירה יהודיתקורסי 

    60 2 ספרות תלמודית

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

ציון  נ"ז הקורס
 עובר

ציון  נ"ז הקורס
 עובר

   'ב סמסטר   'א סמסטר

      תהליכים אישיים וחברתיים

 60 2 פסיכופתולוגיה*  60 2 ילדים בסיכון

 60 2 הטיפול  הקוגניטיבי עקרונות 60 2 טיפול בילדים ומשפחותיהם

 60 2  עבודה קהילתית לפרטניים 60 2 גישה קהילתית

 .ותיאוריות אישיות 'ב-במבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפחותית א' ו "עובר"*דורש ציון 

      דרכי התערבות והכשרה מעשית

טות התערבות עם הפרט שי
  *והמשפחה  א'

- - 
טות התערבות עם הפרט שי

 *והמשפחה  א'
4 70 

 עובר 8 *(שנה ב'הכשרה מעשית ) - - נה ב'(*הכשרה מעשית )ש

    60 2 וצהשיטות התערבות עם הקב

וכן מונע את המעבר לשנה ג' עד  . באחד מהם מחייב חזרה גם על הקורס השני ציון נכשל*הקורסים נלמדים כיחידה אחת. 
 לקבלת ציון עובר בשני הקורסים.

      לימודי מחקר

 60 2 *שיטות מחקר ב' 60 2 * שיטות מחקר א'

    60 2 *שיטות מחקר איכותניות

 .ב'-בר" בקורס סטיטיקה א' ו*מחייב ציון "עו

      מדיניות ושירותיםאתיקה, משפט, 

 60 2 שירותים חברתיים 60 2 שירותים ואוכלוסייה

 60 2 פרקטיקת מדיניות 60 2 המשפט וטיב ההתערבות במשפחה

    60 2 ערכים ואתיקה בעבודה סוציאלית

      יצירה יהודיתקורסי 

 60 2 תולדות עם ישראל בזמננו 60 2 תולדות עם ישראל בזמננו

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

 המכללה.
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 'ג בשנה הלימודים כניתת
 

 
 *חובה

 .המכללה החלטת פי על הלימודים יתבתכנייתכנו שינויים * **
 רסים סמסטריאלים עשויים להילמד בחלק מהכיתות בסמסטר שונה.ו**** ק

 

ציון  נ"ז הקורס
 עובר

ציון  נ"ז הקורס
 עובר

   'ב סמסטר   'א סמסטר

      תהליכים אישיים וחברתיים

 60 2 טיפול זוגי 60 2 *1טיפול קוגניטיבי בהפרעות ציר 

 .דורש ציון עובר במבוא לטיפול קוגניטיבי*

  דרכי התערבות והכשרה מעשית

שיטות התערבות עם הפרט 
 *עבודה קהילתית ב' אווהמשפחה ב' 

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה  - -
 *עבודה קהילתית ב' אוב' 

4 70 

 עובר 12 *(שנה ג') הכשרה מעשית - - ה ג'(*נהכשרה מעשית )ש

 70 4 2עם קבוצות עבודה סוציאלית  - - 2עם קבוצות בודה סוציאלית ע

 .באחד מהם מחייב חזרה גם על הקורס השני ציון נכשל*הקורסים נלמדים כיחידה אחת. 

      לימודי מחקר

 60 4 *סמינריון מחקרי - - * סמינריון מחקרי

 '.ב-ו 'עובר בשיטות מחקר א*מחייב ציון 

      (4מתוך  2מוקדים )

התמודדות עם מצבי משבר 
 *וטראומה

התמודדות עם מצבי משבר  - -
 *וטראומה

 4  70 

 70 4  מוקד עוני - - מוקד עוני

 70 4  מוקד התמכרויות - - מוקד התמכרויות

 70 4  מוקד הגירה - - מוקד הגירה

      קורסי העשרה

    60 2 לוסופיה של המדעמבוא לפי

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

 המכללה.
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 (.B.S.W) בעבודה סוציאליתתכנית הסבה לאקדמאים לתואר ראשון 
 

 סוציאליים עובדים. היא מכשירה והקהילה הפרט, הקבוצה לעבודה עם ומיומנויות ידעמקנה ההסבה  תכנית

 יישום מחייבת אישיות וחברתיות בעיות עם יעילה התמודדות. ועוני סמים, אלימות, אבטלה של בעיות עם ותדלהתמוד

הלימודים עוסקת בנושאים אלו בהרחבה. דגש מיוחד  תכנית .המסורתי הפרטני טיפולעל ה סףנו ,מערכתית גישהשל 

 מדיניות. יאל ושינויניתן להיבטים הטיפוליים והיישומיים לצד היבטים רחבים של החברה בישר
 

להסבת אקדמאים מכירה בלימודי התואר הראשון של הסטודנטים ומאפשרת להם לרכוש מקצוע מבוקש  תכניתה

 להשתלב שמעוניינים ומעלה 80 הואהציונים שלהם  שממוצע ראשון תואר לבעלי מיועדתיא הבמהלך שתי שנות לימוד. 

בעבודה סוציאלית מוסמכים הבוגרים להירשם בפנקס העובדים עם קבלת התואר הראשון תחום הטיפול והרווחה. ב

 הסוציאליים ולעבוד במקצוע.
 

 תכנית לימודים

. החל מהשנה למידה ומוקד סדנאות, ומעשיות עיוניות לימוד חטיבות כוללת. היא שנתית-דו היא הלימודים תכנית

מתחום העבודה  ים ובסוכנויותבשירותי הרווחה או בשירות מעשית הכשרההראשונה משתתפים הסטודנטים ב

בכל רחבי הארץ. ההכשרה המעשית חושפת את הסטודנטים באופן הדרגתי לאופן בו מתבצעת פעילות  הסוציאלית

טיפול פרטני, הנחייה של קבוצות, ליווי של ב התמחות כוללים המעשית ההכשרה תחומי. בשדההעובדים הסוציאליים 

ינוי מדיניות. בסוף שנת הלימודים הראשונה בוחר הסטודנט במסלול פרויקטים קהילתיים והכשרה בתחום של ש

  : פרטני  או קהילתי.התמקדות

תחומי את מתמקד בפרט ובמשפחה מתוך הסתכלות מערכתית. הלימודים במסלול זה כוללים גם  – פרטנימסלול 

 . חברתית קהילתית ומדיניותעבודה הקבוצות, 

הקבוצות, תחומי את ושינויים חברתיים. הלימודים במסלול זה כוללים גם  מתמקד בגישה קהילתית –קהילתי מסלול 

 . חברתית ומדיניות עם הפרט, משפחהעבודה 

 עברית והבעה אנגלית לימודי
 

 פטור בהבעה עברית ובאנגלית, זאת נוסף לעמידה בדרישותללעמוד בדרישות  יםסטודנטעל ה ,על פי תקנון המכללה

 בפרק "לימודי חובה" בידיעון. וספציפית. פירוט מלא של החובות ראהמעבר של תכנית הלימודים ה
 

  משמעת תקנוןל תוספת
 

מחמת המוסר או או  תחום האתיקהבירה סטודנט לוועדת המשמעת בשל התנהגות שעניינה עב זימוןבכל מקרה של 

דון סוציאלי, הסמכות לשל הסטודנט כעובד ה ו התנהגות שיש בה כדי לפגוע בהכשראמעשיו במהלך ההכשרה המעשית 

 לעבודה סוציאלית. הפקולטהלוועדת המשמעת של  נתונהרות יבעב
 

 הרכב הוועדה:

 סגן הדיקן / מנהלת ההכשרה המעשית. –יו"ר הוועדה 

 שנת הלימודים הרלוונטית.מרכז ההכשרה של הסטודנט ב

 איש סגל שאינו מלמד את הסטודנט. 

 יום ממועד קבלת החלטת הוועדה. 14לעבודה סוציאלית בתוך  הפקולטה ערעור על החלטת הוועדה ניתן להגיש לדיקן
 
 

   ימי לימוד
 
 

 ימי הכשרה מעשית ימי לימוד 

 ה -ג ו א הסבה א'

 ה -ב ו ג הסבה ב'


