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

תכנית הלימודים בעבודה סוציאלית הפועלת במכללה נחשבת ליוקרתית ולאטרקטיבית בקרב צעירי האזור ואף מבוקשת
מאוד בקרב צעירים ברחבי הארץ.
הודות לצוות מרצים בכירים ומעולים ובשל פריסתה של העבודה המעשית בארץ ,זכתה התוכנית להצלחה רבה.

מטרת התוכנית

התוכנית מאפשרת הקניית ידע ומיומנויות ברמה גבוהה על ידי תואר ראשון נוסף .היא מוצעת בגישות לפרט בקבוצה
ולקהילה ,המכשירה עובדים סוציאליים שידעו להתמודד בעתיד עם בעיות של אבטלה ,אלימות ,סמים ועוני .התמודדות
יעילה עם בעיות אלה מחייבת יישוב גישה מערכתית רחבה נוסף לטיפול הפרטני המסורתי.

אוכלוסיית היעד

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ,שממוצע ציוניהם לתואר הוא  83ומעלה ,ומעוניינים להשתלב במקצועות הרווחה.

מבנה התוכנית

תכנית הלימודים היא דו-שנתית וכוללת ימי הכשרה מעשית בסוכנויות רווחה באזור אשקלון והסביבה ובאזור המרכז.
התוכנית בנויה על חטיבות לימוד עיוניות ומעשיות ועל סדנאות ומוקדי למידה.
הסטודנט נדרש ללמוד קורסים בהיקף של כ 62-שעות שבועיות ,המזכות אותו ב 62-נקודות זכות אקדמיות במהלך שתי שנות
הלימוד ,לשם קבלת התואר הראשון בעבודה סוציאלית .תלמיד שיעמוד בכל הדרישות ,יוסמך לתואר ראשון ()B.S.W.

בעבודה סוציאלית.
החל משנת תשע"ב מוצעים שני מסלולי לימוד בתוכנית ההסבה לעבודה סוציאלית:
 .1מסלול התערבות עם הפרט והמשפחה.
 .2מסלול התערבות בקהילה.

הכשרה מעשית

מנהלי התוכנית מייחסים חשיבות רבה לפרקטיקה של המקצוע ,ולכן התוכנית כוללת לימוד יישומי בכל שלבי התוכנית.

תחומי ההכשרה המעשית כוללים התמחות בעבודה קהילתית ובעבודה פרטנית .התוכנית פרוסה ברחבי הדרום והמרכז,
ומופעלים במסגרתה כ 300-מדריכים מנוסים שהוכשרו במיוחד לצורך ביצוע משימה זו.
תכנית ההכשרה לשני המסלולים ,פרטני וקהילתי ,מפורטת בפרק של התואר הראשון בעבודה סוציאלית.

דרישות נוספות:
לימודי יסוד ביהדות

סטודנטים שאינם בוגרי אוניברסיטת בר-אילן ולא למדו קורס יצירה יהודית חייבים ללמוד  4נ"ז קורס ביצירה יהודית.
סטודנטים בעלי תואר B.A.שלא למדו את הקורסים הבאים ,חייבים ללמוד אותם :מבוא לפסיכולוגיה ,מבוא לסוציולוגיה,
מבוא לסטטיסטיקה א'  +ב' ,שיטות מחקר א' בסיסי  +מתקדם (הקורסים אינם נכללים במכסת קורסי החובה לתואר ,קרי
שעות הלימוד הינן מעבר ל 62 -נ"ז).

לימוד אנגלית כשפה זרה והבעה עברית

על פי תקנון המכללה ,חייב כל סטודנט לעמוד בדרישות פטור בהבעה עברית ובאנגלית כשפה זרה ,זאת נוסף לעמידה
בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית .פירוט מלא של החובות ראה בפרק "לימוד חובה" בידיעון.
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תקנון משמעת לסטודנטים

על אף האמור בתקנון המשמעת ,בכל מקרה של העלאת סטודנט לוועדת המשמעת בשל התנהגות אשר עניינה הוא עברות

ב תחום האתיקה ו/או המוסר ו/או נוכח מעשיו במהלך ההכשרה המעשית ו/או התנהגות אשר יש בה כדי לפגוע בהכשרתו של
הסטודנט כעובד סוציאלי ,הסמכות לדון בעברות אלו תהיה מסורה לוועדת המשמעת של בית הספר לעבודה סוציאלית.

הרכב הוועדה

יו"ר הוועדה – דיקן בית הספר לעבודה סוציאלית מתוקף תפקידו ,מנהלת הכשרה מעשית מתוקף תפקידה ומרכז ההכשרה
של הסטודנט באותה שנה מתוקף תפקידו.
דינה של החלטת ועדת המשמעת של בית הספר לעבודה סוציאלית כדין החלטת ועדת משמעת לכל דבר ועניין .כל יתר
הוראות ועדת המשמעת ו/או ועדת הערעורים יחולו בשינויים המחייבים.

מבנה תכנית הלימודים בשנה א' הסבה:
מס'
הקורס

נ"ז

דרישות מעבר
ציון לימוד
עובר מוקדם

לימוד מקביל

סמסטר א'
מבואות
יסודות בעבודה סוציאלית (שנתי)

4

מבוא לחברה ישראלית

2

70

הכשרה מעשית שנה א'

תהליכים אישיים וחברתיים
המשפחה כמערכת*

2

מלידה לבגרות *
תיאוריות באישיות  * -למסלול הפרט
והמשפחה

2
2

דרכי התערבות והכשרה מעשית
שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'
(שנתי)
עבודה קהילתית בע"ס א'  -למסלול התערבות
בקהילה (שנתי)
גישה קהילתית בע"ס  -למסלול הפרט
והמשפחה

4

70

גישה קהילתית בע"ס ,שיטות התערבות עם
הקבוצה א' ,הכשרה מעשית שנה א'

4

70

הכשרה מעשית שנה א' – קהילתית

2

70

הכשרה מעשית (שנתי)

10

עבר

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א' ,שיטות
התערבות עם הקבוצה א' ,הכשרה מעשית שנה א'
שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א' ,גישה
קהילתית בע"ס ,שיטות התערבות עם הקבוצה א'

מדיניות שירותים ומשפט
שירותים חברתיים*

2
סמסטר ב'

מבואות
יסודות בעבודה סוציאלית (המשך)

4

תהליכים אישיים וחברתיים
מבגרות לזקנה
פרקטיקת מדיניות בע"ס – למסלול התערבות
בקהילה
דרכי התערבות והכשרה מעשית

2
2

70

הכשרה מעשית שנה א'

ידיעון לשנת הלימודים תשע"ז
שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'
(המשך)
עבודה קהילתית בע"ס א'  -למסלול התערבות
בקהילה (המשך)
שיטות התערבות עם הקבוצה  -למסלול הפרט
והמשפחה
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4

70

גישה קהילתית בע"ס ,שיטות התערבות עם
הקבוצה א' ,הכשרה מעשית שנה א'

4

70

הכשרה מעשית שנה א' – קהילתית

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א' ,גישה
70
2
קהילתית בע"ס ,הכשרה מעשית שנה א'
שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א' ,גישה
עבר
10
הכשרה מעשית (המשך)
קהילתית בע"ס ,שיטות התערבות עם הקבוצה א'
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 בפרק "לימודי חובה" ,עמוד 22
בידיעון.
** ניתן ללמוד את הקורס הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב' .שיבוץ הקורסים יקבע על ידי ביה"ס.

מבנה תכנית הלימודים בשנה ב' הסבה:
מס'
הקורס

נ"ז

דרישות מעבר
ציון
עובר

לימוד מוקדם

לימוד מקביל

סמסטר א'
מבואות
פסיכופתולוגיה למסלול הפרט
והמשפחה (שנתי)
פסיכופתולוגיה – למסלול
התערבות בקהילה
מדיניות שירותים ומשפט
המשפט וטיב ההתערבות
במשפחה
דרכי התערבות והכשרה מעשית

פטור  /ציון עובר מבוא
לפסיכולוגיה
פטור  /ציון עובר מבוא
לפסיכולוגיה

4
2

2
שיטות התערבות עם הפרט
והמשפחה א' ,הכשרה מעשית שנה
א'
הכשרה מעשית שנה א' –
קהילתית ,עבודה קהילתית בע"ס
א'

שיטות התערבות עם הפרט
והמשפחה ב' (שנתי)

4

70

עבודה קהילתית בע"ס ב' –
למסלול התערבות בקהילה

2

70

שיטות התערבות עם הקבוצה ב'
(שנתי)

4

70

שיטות התערבות עם הקבוצה א'

הכשרה מעשית (שנתי)

10

עבר

הכשרה מעשית שנה א' ,שיטות
התערבות עם הפרט והמשפחה א',
שיטות התערבות עם הקבוצה א'

הכשרה מעשית שנה ב'
הכשרה מעשית שנה ב' –
קהילתית
שיטות התערבות עם הפרט
והמשפחה ב' ,הכשרה מעשית
שנה ב'
שיטות התערבות עם הפרט
והמשפחה ב' ,שיטות התערבות
עם הקבוצה ב'

קורסי בחירה  1מתוך  3לתלמידי מסלול הפרט והמשפחה
מוקד התמכרויות (שנתי)

4

70

מוקד משפחה במעבר לגירושין
(שנתי)
מוקד טיפול פסיכו
דינמי:עקרונות יסוד של הגישה
הפסיכו דינמית ויישומם בשטח
(שנתי)

4

70

שיטות התערבות עם הפרט
והמשפחה א'
שיטות התערבות עם הפרט
והמשפחה א'

הכשרה מעשית שנה ב'

4

70

שיטות התערבות עם הפרט
והמשפחה א'

הכשרה מעשית שנה ב'

סמסטר ב'
מבואות
פסיכופתולוגיה – למסלול הפרט
והמשפחה (המשך)

4

פטור  /ציון עובר מבוא
לפסיכולוגיה

הכשרה מעשית שנה ב'

ידיעון לשנת הלימודים תשע"ז
תיאוריות באישיות – למסלול
התערבות בקהילה
דרכי התערבות והכשרה מעשית
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2

שיטות התערבות עם הפרט
והמשפחה ב' (המשך)

4

70

שיטות התערבות עם הפרט
והמשפחה א' ,הכשרה מעשית שנה
א'

שיטות התערבות עם הקבוצה ב'
(המשך)

4

70

שיטות התערבות עם הקבוצה א'

הכשרה מעשית (המשך)

10

עבר

הכשרה מעשית שנה א' ,שיטות
התערבות עם הפרט והמשפחה א',
שיטות התערבות עם הקבוצה א'

הכשרה מעשית שנה ב'
שיטות התערבות עם הפרט
והמשפחה ב' ,הכשרה מעשית
שנה ב'
שיטות התערבות עם הפרט
והמשפחה ב' ,שיטות התערבות
עם הקבוצה ב'

קורסי בחירה  1מתוך  3לתלמידי מסלול הפרט והמשפחה
מוקד התמכרויות (המשך)
מוקד משפחה במעבר לגירושין
(המשך)
מוקד טיפול פסיכו
דינמי:עקרונות יסוד של הגישה
הפסיכו דינמית ויישומם בשטח
(המשך)
מוקד אלימות במשפחה -
למסלול התערבות בקהילה

4

70

4

70

4

70

שיטות התערבות עם הפרט
והמשפחה א'

הכשרה מעשית שנה ב'

2

סה"כ שנה א' ו-ב' 62
על פי תקנון המכללה חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א' ,ובאנגלית עד סוף שנה ב'
נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית .פירוט מלא של החובות ראה בפרק "לימודי חובה"
עמוד  22בידיעון.

* ניתן ללמוד את הקורס הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב' .שיבוץ הקורסים ייקבע על ידי ביה"ס.

הערות:
* ציון עובר בקורסים הוא  60אלא אם כן נקבע אחרת
* בתוכנית הלימודים ייתכנו שינויים על פי החלטת המכללה

השלמות בשנה א' ו-ב'
מבוא לפסיכולוגיה  4 -נק"ז (בשנה א' בלבד)
מבוא לסוציולוגיה  2 -נק"ז
מבוא לסטטיסטיקה א'  +ב' הרצאה  +תרגיל  6 -נק"ז (בשנה א' בלבד)
שיטות מחקר א' – בסיסי +מתקדם  4 -נק"ז
קורס ביצירה יהודית מתחום תע"י (לסטודנטים שאינם בוגרי אוניברסיטת בר-אילן)  4 -נק"ז
סטודנט שלמד קורסים אלה יהיה זכאי לקבל פטור מהם .קורסים אלה אינם נכללים במכסת קורסי החובה לתואר ,קרי,
שעות הלימוד הינן מעבר ל 62-נק"ז ,ובכל מקרה סטודנט בתוכנית יידרש ללמוד  54נק"ז לפחות.
* קורסים אלו נלמדים במסלול תואר ראשון  B.S.W.בעבודה סוציאלית

ידיעון לשנת הלימודים תשע"ז
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ימי לימוד הסבה לעבודה סוציאלית:
ימי לימוד
הסבה שנה א'
הסבה שנה ב'

א'
ג'

ימי הכשרה
מעשית
ג' ,ה'
ב' ,ה'

יום לימודים מלא בין השעות 19:30 – 8:00

תקנון הכרה בלימודים קודמים
מועמדים ללימודי הסבה לעבודה סוציאלית
 .1קורסי ההשלמה למועמדים ללימודי הסבה ,ילמדו בשנים א' ו ב' .קורסים אלו נלמדים במסלול תואר
ראשון  B.S.Wבעבודה סוציאלית ולכן תיתכן אפשרות של לימודים יותר מיום בשבוע .תכנית הלימודים
המלאה בהסבה לעבודה סוציאלית ,כוללת  62נק"ז.
קורסי ההשלמה הם ( :סה"כ  20נק"ז)
מבוא לפסיכולוגיה (ילמד רק בשנה א')  4-נק"ז
מבוא לסוציולוגיה 2 -נק"ז
מבוא לסטטיסטיקה (ילמד רק בשנה א')  6-נק"ז
שיטות מחקר במדעי החברה 4 -נק"ז
קורס ביצירה יהודית מתחום תע"י  4-נק"ז
* קורסי ההשלמה נכנסים לממוצע הציונים לתואר הראשון.
 .2ציון מינימום להגשת בקשה לפטור מקורסי השלמה הינו .70
 .3ציון מינימום להגשת בקשה לפטור מקורסי ליבה הינו .80
(קורסי ליבה הם כל הקורסים שנלמדים בתוכנית ההסבה ואינם בקבוצת קורסי השלמה)
 .4ניתן יהיה לקבל פטור מקורסי ליבה עד  8נק"ז
 .5ביה"ס לעבודה סוציאלית רשאי לחייב לימוד קורסים בהיקף של עד  8נק"ז כחלופה לקורסי הליבה,
שבהם התקבל פטור.
 .6ביה"ס לעבודה סוציאלית רשאי לחייב לימוד קורסים נוספים ,סטודנטים שלא סיימו את תוכנית ההסבה
לעבודה סוציאלית בשנתיים קלנדריות.
 .7לא יוכרו קורסי אנגלית של מוסדות המעניקים  B.Aמחו"ל .סטודנטים שלמדו במוסדות אלו ,חייבים
במבחן אמיר"ם עד פתיחת שנה"ל לקביעת רמתם באנגלית.
 .8בוגרים אשר סיימו תואר  B.tech , B.edיסווגו אוטומטית לרמת 'מתקדמים א' באנגלית.
 .9בוגרים שסיימו במוסדות המעניקים  B.techלא יהיו זכאים לפטור מקורסי הליבה.
 .10תהליך הגשת הבקשה להכרה בלימודים קודמים ייעשה באופן הבא:
א .על הסטודנט להגיש את הבקשה להכרה בלימודים קודמים עד כשלושה שבועות מיום קבלת מכתב
הקבלה למכללה.
ב .הבקשה להכרה תכלול:
* גיליון ציונים חתום ע"י חותמת המוסד האקדמי
* סילבוס חתום ע"י מזכירות המחלקה.
* טופס בקשה להכרה בלימודים קודמים ,הכולל רשימה מפורטת וברורה של הקורסים שנלמדו,
רשימה מפורטת של הקורסים מהם הסטודנט מבקש פטור הכולל נק"ז של כל קורס ,ציון ושנת
לימודים.
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* על הסטודנט למלא בקשה נפרדת של הכרה בלימודים קודמים ,אם ברצונו לקבל פטור מקורס
ביצירה יהודית.
ג .סטודנט שירצה להגיש ערעור לאחר קבלת המכתב מהוועדה לקביעת מעמד המתייחס ללימודים
קודמים ,יוכל לעשות זאת שבוע מיום קבלת המכתב .ניתן יהיה לערער פעם אחת
בלבד .רק באם יוצגו מסמכים חדשים שלא הוצגו קודם .ניתן לערער פעם אחת בלבד
 .11זכאות לציון לשבח תינתן לסטודנט שסיים לפחות  80נקודות זכות במסגרת לימודיו במכללה.
 .12תחול התיישנות על קורסים שנלמדו מעל  10שנים.
 .13סטודנט יגיש בקשה אחת מרוכזת להכרה בלימודים קודמים.

