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 הלימודים תכנית
  

נועדה להכשיר אנשי מקצוע בעלי רקע רחב הן ברמת  (B.S.W) לתואר בוגר בעבודה סוציאליתהתכנית המוצעת 
המאקרו והמיקרו והן בתחומי העיסוק השונים בהם משתלבים הבוגרים עם השלמת הכשרתם. מתוך כך, 

מסלולי העשרה, בסוגיות חברתיות ספציפיות ובקורסי בחירה  ניהתכנית היא גנרית במהותה, בשילוב קורסים בש
 בשנה השלישית ללימודים.

 
יישומית בעבודה סוציאלית, תוך פיתוח זהות  ת תכנית הלימודים המוצעת היא להקנות השכלה אקדמיתמטר

עיסוקית, הקניית ידע תיאורטי ופרקטי, הנחלת הערכים והתפיסות של המקצוע וזיקה לדרישות המשתנות של 
 הלקוחות ושל מקבלי ההחלטות. 
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העבודה הסוציאלית, אשר יילמדו לכל אורך שנות תכנית הלימודים מתבססת על חמישה מקבצים להוראת 

ב' א' או ה לימודיו של הסטודנט לעבודה סוציאלית, וכן קורס בחירה כלל מכללתי, במסגרת לימודי העשרה, בשנ
נועדו לשלב בין פרקטיקת  ,וקורסי בחירה מקצועיים בשנה ג'. הקורסים התיאורטיים, היישומיים והמחקריים

 וחברה(, לבין פרקטיקת המדיניות. )פרט, משפחה, קהילהההתערבות בכל רמותיה 
 

  :להלן חמשת המקבצים

 

  תיאוריות יסוד בתחום מדעי ההתנהגות ומדעי החברה .1

קורסים המקנים ידע תיאורטי המהווה את הבסיס הדיסציפלינרי של העבודה הסוציאלית. הקורסים 
 מן.ומאפייניהן ובדרכי התמודדות ע  ו יתמקדו בהיבטים תיאורטיים, בהיקף תופעות שיתואר

 

  מדיניות ושירותים ,חוק ,רווחה חברתית .2

הלימודים הנכללים במקבץ זה מעניקים בסיס ידע הנדרש להכרת מערכת הרווחה, השירותים והחוקים, 
 תוך ראיה ביקורתית ובמגמה לפתח אקטיביזם חברתי כמתחייב בקוד האתיקה של עבודה הסוציאלית. 

 

  לימודי מחקר .3

מקבץ זה מקנה כלים לחשיבה מדעית ומיומנויות מחקר, החל משימושים סטטיסטיים ושיטות מחקר 
כמותניות ואיכותניות וכלה בכתיבה עצמאית של דו"ח מחקר. כמו כן, יקבלו הסטודנטים כלים יישומיים 

 בכתיבה מדעית ובשימוש במאגרי מידע.  

 

  תיאוריות והתערבויות בעבודה סוציאלית .4

תיאוריות והתערבות מהוות את עמודי התווך של מקצוע העבודה הסוציאלית. בשנה הראשונה יילמדו 
הקורסים "מבוא לע"ס" ו"יסודות התערבות בע"ס", אשר יסייעו בעיצוב הזהות המקצועית של 

ות ויקנו שיט יפתחו יכולת רפלקטיבית ליחסי הגומלין בין תיאוריות, דרכי התערבות וערכים ,הסטודנטים
אישית. בשנה השנייה יילמד הקורס "שיטות -התערבות בסיסיות, מיומנויות ראיון ותקשורת בין

הסטודנטים יקבלו ליווי אקדמי להתנסות המעשית ויילמדו שיטות ההתערבות במסגרתו התערבות", 
במתודות המסורתיות )פרט, משפחה, קבוצה וקהילה(. בשנה ג', הסטודנטים ילמדו "שיטות התערבות 
מתקדמות", בדגש על התערבות ממוקדת תוצאה; ניהול ידע ופרקטיקה מבוססת ראיות וגישות להערכת 
התערבות ברמת הפרט, המשפחה והקהילה. בכל קורסי ההתערבות )יסודות ושיטות( יינתן דגש 
לרגישות והכלה תרבותית. קורסי התיאוריה וההתערבות מלווים בהכשרה מעשית וייעשה קישור בין 

 ת הסטודנטים בשדה לבין החומר הנלמד.התנסו

 

  סוגיות חברתיות ומסלולי העשרה מקצועית .5

שני מקבצי הוראה אלה, המוצעים בשנה ג' ללימודים, נועדו לחשוף סטודנטים לסוגיות חברתיות 
 מרכזיות שאיתן מתמודד העובד הסוציאלי ברמות השונות: פרט, משפחה, קהילה, חברה ומדיניות.  

  משפחה. שני המסלולים  ו מסלולי העשרה בתחומים קהילה שנימסלולי העשרה: מוצעים
 מוקדי הרפורמה בשירותים חברתיים.תואמים את 

  מבין קורסי הסוגיות החברתיות. בהתאמה  שלושהסוגיות חברתיות: הסטודנטים יידרשו לבחור
שיקום, בריאות  ;זקנהקון; ילתחום ההתמקדות שלהם בהכשרה מעשית בשנה ג' )ילד ונוער; ת

ובריאות הנפש(, הסטודנטים יהיו חייבים ללמוד את קורס הסוגיה המתאים )שיקום ובריאות, 
 (. זקנהאו  ילדים ונוער בסיכון, התמכרות ועבריינות
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 הכשרה מעשית במסגרת הלימודים
כך שהחשיפה לשדה, כל סטודנט במהלך לימודיו יתנסה בהכשרה מעשית. מבנה ההכשרה המעשית מדורג 

המעורבות המקצועית והפעילות העצמאית הולכים ומתרחבים בהדרגה לאורך שלוש השנים. דגם ההכשרה 
בחוג מאפשר לסטודנטים חשיפה מקסימלית למגוון שירותים חברתיים, מזמן מפגשים בלתי אמצעיים עם המטה 

פרטנית, משפחתית, קבוצתית וקהילתית, המקצועי בשירותי רווחה שונים ומקבלי ההחלטות, משלב בין עבודה 
מוביל את הסטודנט מעמדת מתצפת לעמדה פעילה של עשייה ומכשיר את הסטודנט לראיה ביקורתית, ליזמות 

 ולהשפעה על תהליך קבלת ההחלטות באופן מדורג לאורך כל שלבי הכשרתו.

 
 תכנית ההכשרה המעשית בלימודי שדה

 כשרה במהלך כל שלוש שנות הלימודים לתואר.במסגרת לימודי השדה יקבל הסטודנט ה

לימודי השדה כוללים מפגשים עם בעלי תפקידים ואנשי מקצוע, תצפיות וסיורים מקצועיים במגוון  בשנה א'
 שירותים חברתיים ומיזמים קהילתיים.

 לימודי השדה מתקיימים במחלקות לשירותים חברתיים, יומיים בשבוע במהלך כל שנת הלימודים. בשנה ב'
 -לימודי השדה מתקיימים בארגוני שרות חברתיים, תוך התמקדות באחד מבין ארבעה תחומי ליבה  בשנה ג'

 ך כל שנת הלימודים. במשך יומיים בשבוע במהל -ילד ונוער, תקון, זקנה, בריאות )כולל בריאות הנפש( ושיקום 
 

 לימודי שדה שנה א'
 מטרות:

 הכרות עם תהליך קבלת ההחלטות בארגוני רווחה ואופן יישומם בשטח .1
 למגוון בעיות חברתיות וצרכים   חשיפה רחבה .2
 חשיפה רחבה למגוון מענים ושירותים מוצעים .3
 הכרות עם תפקיד העובד הסוציאלי  .4
 חשיפה לשיטות התערבות מקצועיות שונות .5

 
 :תיאור ההכשרה

בשנה א' ייחשפו הסטודנטים למגוון בעיות חברתיות ואוכלוסיות שונות, בדגש על אוכלוסיות המאפיינות את 
האזור הגיאוגרפי )אוכלוסייה כפרית וקיבוצית, אוכלוסייה ערבית ואוכלוסייה עירונית( ולמענים שונים למיזמים 

המעשית תכלול מפגשים עם בעלי תפקידים בשירותי קהילתיים, רלוונטיים לאזור ולאוכלוסייה. ההכשרה 
הרווחה, בכדי להיחשף לתהליך קביעת המדיניות והשיקולים לחלוקת המשאבים ולאופן יישומם בשטח. מפגשים 
אלה יהוו צעד ראשון במהלך תקופת הלימודים המעשיים והעיוניים להכרות עם פרקטיקת מדיניות הרווחה, עיצוב 

 לבין עבודתו של העובד הסוציאלי בשדה.המדיניות והקשר בינם 
התצפיות בארגוני הרווחה השונים במהלך שנת הלימודים יאפשרו לסטודנטים הכרות ראשונה עם תפקידיהם 
של הארגונים, קהלי היעד שלהם ותפקידי העובד הסוציאלי. כמו כן, יהוו התצפיות שלב ראשון בהבנת מגוון 

צבים בדרך לבחירת אסטרטגיות עבודה מועילות ובתהליך גיבוש הזהות והיקף הבעיות החברתיות והאתגרים הני
 המקצועית של הסטודנטים כעובדים סוציאליים. 

 
 כל הסיורים בסמסטר א' ובסמסטר ב' הם סיורים מובנים, באחריות היחידה ללימודי שדה. 

 את הסיורים ינחו העו"סים המארחים בשירות בהתאם לדרישות היחידה ללימודי שדה.

 
 :הערכה לימודית

ליווי אקדמי ייעשה על ידי מרצי הקורס "יסודות התערבות בעבודה סוציאלית" וליווי מעשי על ידי עו"סים 
בארגונים, בשירותים החברתיים ובמיזמים הקהילתיים בהם יתצפתו הסטודנטים. הסטודנטים יגישו ליחידה 

כל הדרישות תקנה לסטודנט ציון "עובר". עיבוד ללימודי שדה דיווחי תצפיות ועבודה מסכמת שנתית. עמידה ב
הסיורים ייעשה במסגרת הקורס "יסודות התערבות בעבודה סוציאלית". העיבוד יכלול דיון מעמיק על תובנות 
הלמידה מתוך ההתבוננות על מקצוע העבודה הסוציאלית, השוואה והבחנה בין השירותים השונים בהם תצפתו, 

עבודה שתוצפתו בשטח לבין הידע התיאורטי הנלמד בקורסים וניתוח תיאורטי של פערים והלימה בין שיטות ה
 שדה(.-החוויות אותן מביאים הסטודנטים מהסיורים בשטח )קשר אקדמיה

 

 לימודי שדה שנה ב'
 מטרות:

 הכרות מעמיקה עם המחלקות לשירותים חברתיים. .1
 וקהילתיות.רכישת מיומנויות לשיטות התערבות פרטניות, קבוצתיות  .2
 רכישת ידע, כלים ומיומנויות לתכנון אסטרטגי של הליך התערבות והערכתו. .3
רכישת מיומנויות לעבודה עם צרכני השירות, ייצוגם וקידום האינטרסים שלהם מול המערכות השונות,  .4

 בתוך ומחוץ לארגון.
 טודנט. ליבון עקרונות עבודה, תפיסות מקצועיות ותחילת גיבוש הזהות המקצועית של הס .5
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 :תיאור ההכשרה

בשנה ב' ישובצו הסטודנטים במחלקות לשירותים חברתיים, בהן יוכשרו במהלך כל השנה. בשנה זו ההתמקדות 
תהיה בפיתוח מיומנויות אבחון סוציאלי, תכנון הטיפול, ניהול הטיפול והערכתו, ובזיהוי צרכי קהילה, אבחון 

יחת שנת ההכשרה הסטודנטים יערכו הכרות מעמיקה עם הקהילה קהילתי, תכנון פרויקט, ניהולו והערכה. בפת
לשירותים חברתיים. לצורך כך, יתקיימו מפגשים עם מנהל השירות ועו"סים  החוגלקראת הפרויקט הקהילתי ועם 

ארגוניים, מפגשים עם צרכני שירות וגורמים שונים -במחלקה, תצפיות ומפגשים עם גורמים רלוונטיים חוץ
בקהילה, איסוף נתונים ומידע. בהמשך יתנסו הסטודנטים בהפעלת שיטות התערבות שונות, יהיו שותפים 

, ביצוע והערכת הטיפול והפרויקט הקהילתי וישתתפו בישיבות צוות, ובפורומים מקצועיים רלוונטיים. כל בתכנון
 סטודנט יתנסה בעבודה עם ארבעה צרכני שירות ובפרויקט קהילתי אחד. 

 
 :הדרכה

  לשירותים חברתיים אשר הוכשר/ה להדרכת  החוגהדרכה פרטנית בשדה מעובד/ת סוציאלי/ת מטעם
 שעות אקדמיות שבועיות. 2 -סטודנטים 

 .הדרכה קבוצתית במכללה או במחלקה לשירותים חברתיים על ידי מרכז התחום ביחידה ללימודי שדה 

 
 :מטלות והערכה לימודית

  הגשת דיווחים מסכמים למדריך אחרי כל פגישה טיפולית המשקפים את הליך ההתערבות, התכנון שלו
 והערכתו.

 פעמים בשנה: חודש לאחר תחילת ההכשרה )התמקדות בצרכי  4ך הערכת הסטודנט על ידי המדרי
 הלמידה(, בסוף סמסטר א', ובסוף שנת הלימודים.

  .הערכת הסטודנט על ידי המדריך הקבוצתי בסוף שנת הלימודים 

  ."עמידה בכל הדרישות תקנה לסטודנט ציון "עובר 

 
 לימודי שדה שנה ג'

 מטרות:
 שבו בחר הסטודנט להתמקד בלימודיו. פיתוח הידע המעשי בתחום הבעיה .1
 העמקת מיומנויות ההתערבות ברמה הפרטנית, קבוצתית וקהילתית. .2
 חיזוק עצמאות הסטודנט בתהליכי קבלת החלטות, תכנון תכנית ההתערבות, יישומה והערכתה. .3
 שכלול מסוגלות לבצע התערבות במקרים מורכבים יותר. .4
 רתית והיכולת להצעות ביצועיות לשינוי.פיתוח היזמות, הראיה הביקו .5
הכרות מעמיקה עם מערך קבלת ההחלטות וחלוקת המשאבים השייך לתחום ההתמחות של הארגון;  .6

 הבנת ההקשר בינו לבין העבודה בשדה.

 
 תיאור ההכשרה:

, בשנה ג' ישובצו הסטודנטים בשירות חברתי המתמחה באחד מהתחומים הבאים: ילד ונוער, תקון, זקנה
ובריאות )כולל בריאות הנפש ושיקום(, בהם יוכשרו במהלך כל השנה. בשנה זו, ההתמקדות תהיה בטיפוח 

 היוזמה והעצמאות של הסטודנט. תתקיים ההכשרה פעמיים בשבוע בשירות חברתי מומחה. 
נהלו שמונה צרכני שרות וי-במהלך ההכשרה, יתמקדו הסטודנטים בשיטות התערבות מגוונות. יעבדו עם ששה

פרויקט קהילתי או ינחו עבודה קבוצתית, הכוללת הקמה של קבוצה בהתאם למיפוי הצרכים שערך, קביעת 
מטרות ויעדים, שימוש בשיטות התערבות קבוצתיות ופרידה. בנוסף ייקחו הסטודנטים חלק במגוון פעילויות 

-השירות בפורומים מקצועיים חוץ ארגוניות ומשימות מקצועיות, כגון: ישיבות צוות, ועדות מקצועיות, ייצוג
 ארגוניים.-ארגוניים, מיפוי ומפגשים עם גורמים רלוונטיים חוץ

 
 הדרכה:

  הדרכה פרטנית בשדה מעו"ס מטעם השרות בו מתקיימת ההכשרה המעשית, אשר הוכשר להדרכת
 שעות אקדמיות שבועיות. 2 –סטודנטים 

 .הדרכה קבוצתית מטעם המכללה 

 
 לימודית:מטלות והערכה 

  הגשת דיווחים מסכמים למדריך אחרי כל פגישה טיפולית המשקפים את תכנון ההתערבות, הליך
 ההתערבות והערכתה.

 .הגשת דו"חות חודשיים למדריך על התקדמות הפרויקט הקהילתי 

  פעמים בשנה: חודש לאחר תחילת ההכשרה )התמקדות בצרכי  4הערכת הסטודנט על ידי המדריך
 סמסטר א' ובסוף שנת הלימודים )הערכה מסכמת(. הלמידה(, בסוף

 .הערכת הסטודנט על ידי המדריך הקבוצתי בתום שנת הלימודים 

 ."עמידה בכל הדרישות תקנה לסטודנט ציון "עובר 
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 החוג לעבודה סוציאלית –שנתון תש"פ 

 תנאים כלליים:
 
 הערכה ותנאי מעבר .א

לימודי השדה הינם חלק בלתי נפרד ממערך ההכשרה האקדמית לתואר. בכל שנה על הסטודנט לקבל ציון 
בלימודי השדה, במתכונת של "עובר" או "נכשל". ההערכה מתבצעת על בסיס השתתפות הסטודנט בפגישות 

 ההכנה ובתצפיות. 
דה סוציאלית". לימודי השדה בשנה לימודי השדה בשנה א' מתקיימים במקביל לקורס "יסודות התערבות בעבו

ב' מתקיימים במקביל לקורס "שיטות ההתערבות בעבודה סוציאלית" ו"עבודה קהילתית ושינוי חברתי". לימודי 
השדה בשנה ג' מתקיימים במקביל לקורס "שיטות התערבות מתקדמות בעבודה סוציאלית". לימודי השדה 

התקדמות ומעבר משנה לשנה. ציון "נכשל" בלימודי שדה ו/או בשיתוף קורסים אלו מהווים יחידה אחת לצורך 
בקורס יסודות/שיטות התערבות לא יאפשר לסטודנט להמשיך את לימודיו ויחייב את הסטודנט לחזור על 

 לימודי השדה ועל הקורס יסודות/שיטות ולעמוד בדרישותיהם.

 
 היעדרויות וחופשות  .ב

על כל היעדרות יש להודיע מראש  –שרה בלימודי השדה הסטודנטים מחויבים בנוכחות מלאה בימי ההכ
  למדריך בשדה ולקבל ממנו אישור על כך. כל היעדרות דורשת השלמה של שעות ההכשרה.
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 החוג לעבודה סוציאלית –שנתון תש"פ 

 כנית הלימודיםתפירוט 

 שנה א'
 

 קורסי קדם נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס
     לימודי יסוד

  2 4 מבוא לפסיכולוגיה )שו"ת( 
  2 2 מבוא לסוציולוגיה  
התפתחות האדם א': ילדות  

 והתבגרות
2 2  

התפתחות האדם ב': בגרות  
 וזקנה

2 2  

ה ללא כלכלנים למבוא לכלכ 
 )שו"ת(

4 2  

  2 2 המשפחה כמערכת 
     

רווחה חברתית, חוק לימודי 
 מדיניות ושירותים

    

מבוא לרווחה חברתית ושירותי  
 הרווחה

2 2  

היבטים משפטיים בעבודה  
 סוציאלית

2 2  

     
     מחקרלימודי 

  3 4 )שו"ת(תיאורית סטטיסטיקה  
סטטיסטיקה  3 4 סטטיסטיקה הסקתית )שו"ת( 

 תיאורית

כתיבה מדעית ושימוש במאגרי  
 מידע )שו"ת(

4 2  

     
תיאוריה והתערבות לימודי 

 בעבודה סוציאלית
    

  6 6 סוציאליתמבוא עבודה  
  6 6 יסודות התערבות בע"ס 

  2 2 עבודה סוציאלית רגישת תרבות 
  2  הכשרה מעשית 
     

  40 46  סה"כ
 

 : מעבר משנה א' לשנה ב'תנאי 
 .בקורסים "מבוא לעבודה סוציאלית" ו"יסודות התערבות בעבודה סוציאלית" ומעלה 70ציון  .א
 ציון "עובר" בהכשרה מעשית. .ב
' מהווים יחידה אחת. אי הצלחה באחד אהתערבות" ולימודי ההכשרה המעשית בשנה  יסודותהקורס " .ג

 מהם מחייב את הסטודנט לחזור על שניהם בשנה העוקבת.
 לפחות בקורסי שנה א'. 60ציון ממוצע משוקלל של  .ד
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 החוג לעבודה סוציאלית –שנתון תש"פ 

 שנה ב'

 

 קורסי קדם נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס

     לימודי יסוד
מבוא  2 2 פסיכופתולוגיה 

 לפסיכולוגיה
מבוא  2 2 פסיכולוגיה חברתית 

 לפסיכולוגיה

מבוא  2 2 תיאוריות אישיות 
 לפסיכולוגיה

  2 2 מושגים בקרימינולוגיה 
  2 2 המשפחה כמערכת 

 רווחה חברתית, חוק, לימודי 
 מדיניות ושירותים

    

  2 2 החברה בישראל 
  2 2 אתיקה וערכים בע"ס 
     

    לימודי מחקר
  2 4 )שו"ת( שיטות מחקר כמותניות 
 שיטות מחקר איכותניות 

 )שו"ת(
4 2  

 תיאוריה והתערבות לימודי 
 בעבודה סוציאלית

    

  6 6 שיטות התערבות 
  4 4 ע"ס קהילתית ושינוי חברתי 
  2 2 ע"ס עם משפחות 
  4 4 בע"ס קבוצתיתהתערבות  
  8  הכשרה מעשית 

  42 38  סה"כ
 

 נה א'.של קורסים משתנאי קדם במידה ועמד ב המשך סטודנט בשנה ב' יוכל ללמוד קורסי

 
 מעבר משנה ב' לשנה ג'תנאי 
 בקורס "שיטות התערבות". ומעלה 70ציון  .א
 ."עובר" בהכשרה מעשית ציון .ב
אי הצלחה באחד הקורס "שיטת התערבות" ולימודי ההכשרה המעשית בשנה ב' מהווים יחידה אחת.  .ג

 מהם מחייב את הסטודנט לחזור על שניהם בשנה העוקבת.
 לפחות בקורסי שנה א'. 60ציון ממוצע משוקלל של  .ד
 .באנגלית רמת "פטור" .ה
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 החוג לעבודה סוציאלית –שנתון תש"פ 

 נה ג'ש
 

 קורסי קדם נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס
    לימודי רווחה חברתית, חוק, מדיניות ושירותים

  2 2 חברתיתרווחה ת וסוגיות במדיני 
     

     לימודי מחקר
שיטות מחקר  6 6 סמינר מחקר -אלימות נגד נשים  (3מתוך  1)בחירה 

 איכותניות

  –עבודה –קונפליקט משפחה 
 סמינר מחקר

סטטיסטיקה תיאורית,  6 6
קה הסקתית, סטטיסטי

 שיטות מחקר כמותניות
סטטיסטיקה תיאורית,  6 6 סמינר מחקר - מקצועית חיפוש עזרה 

קה הסקתית, סטטיסטי
 שיטות מחקר כמותניות

סוגיות חברתיות 
 (6מתוך  3בחירה )

    

  2 2 )חובה להתרכזות בריאות( שיקום ובריאות 
ילד חובה להתרכזות ) ילדים ונוער בסיכון 

 (ונוער
2 2  

 סוגיות מתקדמות בהתערבות בזקנה 

 (זקנהחובה להתרכזות )
2 2  

חובה להתרכזות ) התמכרות ועבריינות 

 (תקון
2 2  

  2 2 אלימות במשפחה ובחברה 
  2 2 במצבי עוני והדרה חברתיתע"ס  
     

     מסלולי העשרה
     קהילה

  2 2 אסטרטגיה שיווקית בשירותי רווחה קורס חובה
  2 2 פיתוח וניהול שותפויות 2מתוך  1בחירה 

  2 2 סוגיות בע"ס כפרית 
     משפחה
  2 2 סוגיות מתקדמות בחיי משפחה קורס חובה

  2 2 התמודדות משפחות עם מצבי דחק 2מתוך  1בחירה 
  2 2 מיומנויות בהתערבות משפחתית 

תיאוריה והתערבות 
 בע"ס

    

  2 2 שיטות התערבות ממוקדות תוצאה 
  4 4 שיטות התערבות מתקדמות 
  10  הכשרה מעשית 
     

  38 28  סה"כ
     

  120 112  סה"כ לתואר
 (01.09.19 -)מעודכן נכון ל

 
 ם לקבלת התוארתנאי
  ."ותמדתקמ בקורס "שיטות התערבות ומעלה 70ציון  .א
 ציון "עובר" בהכשרה מעשית. .ב
' מהווים יחידה אחת. אי ג" ולימודי ההכשרה המעשית בשנה מתקדמות הקורס "שיטת התערבות .ג

 מחייב את הסטודנט לחזור על שניהם בשנה העוקבת.הצלחה באחד מהם 
 .ומעלה 60 ממוצע משוקלל קורסי החובה והבחירה בציוןכל  השלמת .ד
באחריותכם לבדוק את גיליון הציונים ולוודא שבתום שנה"ל סיימתם את כל  –סטודנטים שנה ג'  .ה

 נ"ז. 120חובותיכם והשלמתם 
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 החוג לעבודה סוציאלית –שנתון תש"פ 

 >>שנה א' - קורסי חובה
 

 בעבודה סוציאליתיסודות התערבות 
יסודות ההתערבות בעבודה סוציאלית מהווים קורס יסוד בלימודי הליבה של המקצוע. מטרותיו: להקנות 
לסטודנטים ידע על מהות העבודה הסוציאלית ועל תפקיד העו"ס; לסייע לסטודנטים להעמיק את המודעות 

ראשונית בלמידה תיאורטית ופרקטית  לתהליכים קוגניטיביים ורגשיים בהכשרה לעבודה סוציאלית ובהתנסות
של המקצוע; לפתח רפלקטיביות לגבי היחסים בין התפיסות האישיות לערכי המקצוע ולפרקטיקה של עבודה עם 
בעיות ברמת הפרט, המשפחה והחברה; להקנות לסטודנטים כלים בסיסיים ליצירת קשר מקצועי והתערבויות 

 .תרבותית ומעמדית ברמת הפרט והקהילה, תוך חידוד של רגישות
הקורס יתנהל במתכונת של למידה פעילה של כל סטודנט בקבוצת הלימוד. תהליך הלמידה ישלב ממדים 

 קוגניטיביים, רגשיים וחווייתיים. השיעורים יכללו הרצאות, דיונים, תרגול מיומנויות ופעילויות נוספות. 
 70/  סד'נ"ז /  6שש"ס /  6

  12:00-14:30, סמס' ב': ה' 12:00-14:30אייזיק סמס' א': ה' -ד"ר דסי פוסטן 15101ש' 
  12:00-14:30, סמס' ב': ה' 12:00-14:30חלבי  סמס' א': ה' -ד"ר יסמין עבוד 15101ש' 
  12:00-14:30, סמס' ב': ה' 12:00-14:30סמס' א': ה'  ד"ר אלה פרקיס         15101ש' 

 

 סוציאליתלעבודה מבוא 
הקורס נועד לאפשר לסטודנטים היכרות עם מקצוע העבודה הסוציאלית: התפתחותו ההיסטורית, מטרותיו, 
ערכיו וגופי הידע העיקריים המרכיבים אותו. כל אלה נלמדים כבסיס לפיתוח זהות מקצועית. בחלקו הראשון של 

עבודה הסוציאלית; נבחן וננתח הגדרות הקורס יידונו תיאורים שונים ומתחרים אודות הרקע ההיסטורי של ה
שונות של תפקידה ומטרותיה של העבודה הסוציאלית; נבחן את הקשר המורכב בין בעיות אישיות לבעיות 
חברתיות; נדון בערכי הבסיס של המקצוע ובמושגים בסיסיים כמו רגישות תרבותית ומעמדית. חלקו השני של 

ת בסיס לפרקטיקה בעבודה סוציאלית. לאחר מבוא בדבר הקשר הקורס יוקדש להיכרות עם תיאוריות המהוו
המורכב בין תיאוריה לבין פרקטיקה נתוודע אל גישת המערכות, הגישה האקולוגית, גישות ביקורתיות ומקומן 

 בעבודה הסוציאלית, גישת הכוחות, גישות פמיניסטיות ופוסט מודרניות.
 70נ"ז / ש' /  6שש"ס /  6 

 09:30-12:00ג'  -ו   15:15-17:45א'   ציון ברנץד"ר   15100 א'
 

 : ילדות והתבגרותא' התפתחות האדם
קורס זה שם זרקור על השלבים הראשונים בחיי האדם מלידה ועד ההתבגרות. מטרתו, להקנות לסטודנטים ידע 

והחברתי. הקורס והבנה של תהליכי התפתחות האדם מראשית החיים ועד לבגרות בתחומים הקוגניטיבי, הרגשי 
יאפשר להכיר, להשוות, להעריך ולבקר תיאוריות התפתחותיות מרכזיות; להכיר ולזהות את הזיקה שבין 
ההתפתחות הקוגניטיבית, הביולוגית, הרגשית והחברתית במהלך החיים; וליישם ידע תיאורטי וממצאים 

 יום.-מחקריים לסיטואציות בחיי היום
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /   2
 11:30-13:00  א'   לודמילה קריבושד"ר  15104 א'
 

 רווחה חברתית ושירותי רווחהמבוא ל
יחסי גומלין מורכבים והדוקים קיימים בין מקצוע העבודה הסוציאלית לבין מדיניות הרווחה החברתית. הקורס 

חברתית בעבר ינסה להאיר קשרים אלה ולספק לסטודנטים ידע בסיסי להבנה ולניתוח ביקורתי של מדיניות 
ובהווה. הקורס יעסוק בקשר שבין מדיניות חברתית לפרקטיקה של עבודה סוציאלית. דגש יושם על  מדינת 

 ,יכוח האידיאולוגי הסובב את מדינת הרווחה. כמו כןוהרווחה, מאפייניה, תפקידה ודרכי פעולתה  ונתוודע לו
מדיניות זו על מדיניות רווחה, על החברה ועל  ליברלית ובניתוח ההשפעה של-יתמקד בשיח על המדיניות הניאו

    .מקצוע העבודה הסוציאלית. קורס זה מהווה יסוד לקורס "סוגיות במדיניות  חברתית"
 60נ"ז  / ש' /  2שש"ס /  2
 18:00-19:30  'אנורית שגב      ד"ר  15109  א'
 

 כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע
הכלים הבסיסיים הנחוצים לו על מנת להתמצא בעולם האקדמי, תוך הקורס נועד להקנות לסטודנט את 

התמקדות במהות הכתיבה המדעית ובעקרונותיה ובאמצעות הקניית מיומנויות לקריאה, כתיבה וללימוד אקדמי. 
הסטודנטים ייחשפו לייחודיות שבכתיבה המדעית לעומת סוגי כתיבה אחרים, יכירו סוגי פרסומים מדעיים 

בנה של מאמר מחקרי ושלבי הביצוע שלו. הקורס יכלול תרגול של מיומנויות קריאה וכתיבה שיילמדו, ויתוודעו למ
מה ועם מנועי החיפוש המרכזיים באנגלית קורס הדרכה בספרייה לשם היכרות עכמו כן, תתקיים במהלך ה

  ובעברית. במסגרת הקורס יינתן דגש על תרגול כתיבה והגשת עבודה מחקרית.
  60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
        14:15-15:45   'ג       אלה פרקיסד"ר  15112' א
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 תרגיל  - כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2

 (16.09.19 -)מעודכן נכון ל  09:30-11:00א'    מר דוד הרוש 15112א' 
 (16.09.19 -)מעודכן נכון ל  13:30-15:00א'    מר דוד הרוש 15112א' 
 

 עבודה סוציאלית רגישת תרבות
ישראל היא מדינת הגירה המתאפיינת בריבוי תרבויות ומורכבת מקבוצות בעלות רקע אתני, דתי, מגדרי ותרבותי 

מגוון. עובדות/ים סוציאליות/ים בכל הארגונים נדרשות/ים לכשירות תרבותית ולקידום צדק חברתי. מטרת הקורס 

טי והיכרות עם מושגי יסוד רלוונטיים לעבודת העו"ס בחברה מרובת תרבויות. הקורס היא להעניק בסיס תיאור

תרבותי. הסטודנטים -ידון בהיבטים שונים של התערבות ברמה הפרטנית, הקבוצתית והקהילתית בהקשר רב

ם אנשי יבחנו עמדות ותפיסות אישיות וכן יחשפו לריבוי תרבויות בחברה הישראלית באמצעות הרצאות ודיונים ע

 מקצוע ופעילים מקבוצות שונות.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45  'ה    אייזיק-דסי פוסטןד"ר   15113 א'
 

 סטטיסטיקה תיאורית
הקורס יקנה ידע בסיסי, עיוני ויישומי במושגי יסוד בסטטיסטיקה תיאורית. במסגרת הקורס נדון בכלים להצגה 

התפלגות   גרפים, ערכים מרכזיים, מדדי פיזור, וכן נדון בנושא של שברונים, לוחות, ותיאור נתונים באמצעות
 נורמלית ומדדי קשר.

 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  2

                   08:30-10:00  'ה    זליורו-ד"ר רוית שייר 15107א' 
 

 תרגיל - סטטיסטיקה תיאורית
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2

  13:30-15:00גב' הדר אליאש     א'   15107א' 
  14:45-16:15גב' סיביה סוסונוב  ה'   15107א' 
 

 סטטיסטיקה הסקתית
קורס זה מהווה המשך לנושאים אשר נלמדו בקורס סטטיסטיקה תיאורית . ייעודו העיקרי של הקורס הינו הקניית 

במסגרת הקורס נניח את אבני היסוד למחקר ידע בפרוצדורות הסטטיסטיות המקובלות במדעי החברה. 
האמפירי, במטרה לאפשר קריאה והבנה של נתונים סטטיסטיים המופיעים במאמרים מדעיים, בחירה מתאימה 

 .במבחנים סטטיסטיים בעבודות מחקר ויכולת ניתוח ודיווח של פלטים סטטיסטיים
 60נ"ז / ש' /  3שש"ס / 2

 15107ק : 
 08:30-10:00  ג'  זליורו-שיירד"ר רוית  15108ב' 
 

 תרגיל - סטטיסטיקה הסקתית
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2
  10:15-11:45גב' סיביה סוסונוב  ג'   15108ב' 
  16:00-17:30גב' הדר אליאש     ג'   15108ב' 

 
 מבוא לפסיכולוגיה 

מודלים וענפים שונים הקורס יאפשר היכרות עם מדע הפסיכולוגיה: תחומי המחקר, תיאוריות וגישות, 
בפסיכולוגיה. נושאי הקורס כוללים גישות היסטוריות וגישות מודרניות בפסיכולוגיה; הבסיס הביולוגי של 

כרון; פסיכולוגיה של האישיות; יהפסיכולוגיה; שינה וחלימה, מצבי תודעה; למידה; חישה, תפיסה וקשב; ז
 ופסיכולוגיה אבנורמלית. 

 60 נ"ז /  ש' / 2שש"ס /   2
     10:15-11:45   'ה   אפרת בראלד"ר  15102' ב
 

 תרגיל -פסיכולוגיה מבוא 
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
  16:15-17:45גב' מעיין קריספיל  א'   15102ב' 
  16:15-17:45מר כפיר אסרף      א'   15102ב' 
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 סוציולוגיה מבוא ל
בבסיסי החשיבה הסוציולוגית, תוך כדי דיון בשלוש התיאוריות המרכזיות בשיח הסוציולוגי:   קורס יסוד זה יתמקד

הגישה הפונקציונליסטית, גישת הקונפליקט וגישת האינטראקציה הסימבולית. מבין המושגים שהקורס יעסוק 
קונפורמיות, סטייה, אי שוויון, ריבוד, –יות ונון)תירבות( וזהות, קונפורמבהם: סוציאליזציה )חיברות(, אקולטורציה 

 מגדר, שליטה, קבוצות וארגונים.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
             10:15-11:45   א'   לודמילה קריבושד"ר  15103' ב
 

  התפתחות האדם ב': בגרות וזקנה
תהליך מורכב הנמשך לאורך כל התפתחות האדם היא קורס זה מהווה המשך לקורס "התפתחות האדם א'". 

החיים. בתהליך זה מעורבים מרכיבים רבים ושונים המשפיעים על החלטותיו ובחירותיו של האדם. מטרת קורס 
-והחברתיתהקוגניטיבית רגשית, -הפסיכולוגיתת, ולוגיזה להאיר את התהליך הנורמטיבי של ההתפתחות הפיזי
מיוחדים יושמו על הקשר ההדדי בין ההתפתחות  תרבותית לאורך מהלך חיי האדם הבוגר. דגשים

להתפתחות האדם  יםתרבותיים. ייסקרו תיאוריות ומחקרים המתייחס-האינדיבידואלית לבין הכוחות החברתיים
 תבגרות ועד המוות. המגיל ה –
  60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 (03.09.19 -)מעודכן נכון ל  14:15-15:45   'ג    פרקיסאלה ד"ר  15105' ב
 

 כלכלה ללא כלכלניםמבוא ל
מטרת הקורס היא הקנית מושגי יסוד בכלכלה. הקורס מתמקד בהבנת הסביבה הכלכלית מצד הביקוש )צרכנים(, 
מצד ההיצע )יצרנים(, ומצד הממשלה. החלק הראשון של הקורס מתמקד בסוגיות שקשורות לניהול הכלכלה של 

שלה והשפעתה על השווקים. המדינה כולה בהתאם לגישות הכלכליות השונות. דגש מיוחד ניתן למעורבות הממ
בנושאים שקשורים לכלכלת ישראל כמו מדידת העוני, אבטלה ותעסוקה ושוק ההון החלק השני של הקורס דן 

 בישראל
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45   'א   ד"ר טל שחור  15110' ב
 

 תרגיל - לכלכלה ללא כלכלניםמבוא 
 ' תנ"ז /  0שש"ס /  2
  10:15-11:45מר אביחי ימין  ג'   15110ב' 
  16:00-17:30ג'  מר אביחי ימין   15110ב' 
 

 היבטים משפטיים בעבודה סוציאלית
הענקת כלים וידע  העיסוק בעבודה הסוציאלית משיק רבות לעולם המשפט ומוסדר על ידו. מטרות הקורס הן:

אבחון הצרכים האנושיים המצויים בבסיס ההסדרים משפטי בסיסי לסטודנטים לעבודה סוציאלית. זאת, תוך 
תחומי משפט  היכרות עם המשפטיים השונים ובחינה ביקורתית של המענה שהמשפט מספק להם; עריכת

שונים, הקשורים לעולם התוכן של העבודה הסוציאלית כגון: זכויות החולה, משפחה וילדים, בריאות הנפש, 
בסיסית עם מושגים ותפיסות יסוד מעולם המשפט ועריכת היכרות המשפט הפלילי ועוד; ועריכת היכרות 

 מאגרים משפטיים מקוונים המאפשרים לאתר חוקים, תקנות, הצעות חוק ופסקי דין. עם
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   08:30-10:00  'ה   עו"ד מיכל גרוס 15111' ב

 
 המשפחה כמערכת

' כשלב ראשון בסדרת קורסים העוסקים בלמידה ובחקר המערכת אהקורס מיועד לסטודנטים בשנה 
והיכרות עם מושגי  הקורס יעסוק בהבנה בסיסית של המערכת המשפחתית והאינטראקציות שבההמשפחתית. 

יסוד ועם תיאוריות מרכזיות המשמשים להבנת מערכת המשפחה. במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים ביישום 
 פחה ולחקר סוגיות ספציפיות הקשורות במערכת זו.התיאוריות ככלי לניתוח מש

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    ( 03.09.19 -)מעודכן נכון ל   12:15-13:45  'א    ד"ר אלה פרקיס 15119 ב'
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 >>שנה ב' - קורסי חובה

 
 שיטות התערבות

 קורס זה מתמקד בהליכי הטיפול הפרטני, המהווה אחד מתוך מערך שיטות ההתערבות בעבודה סוציאלית: 
הפרטנית, הקבוצתית והקהילתית. הקורס מלווה את התערבויות הסטודנט בשדה החל מכניסתו לשירות, דרך 

ומה. מודל המפגש הראשון עם מקבל השירות, הגדרת בעיה להתערבות, בניית תוכנית ההתערבות וסי
ההתערבות הנלמד בקורס הוא המודל הגנרי בעבודה הסוציאלית, המתבסס על התיאוריה האקולוגית, תיאורית 

בנוסף, הסטודנטים ילמדו ויתרגלו מיומנויות התערבות באמצעות הצגות מקרה  המערכות וגישת הכוחות.
  ומשחקי תפקיד.

 70' / סדנ"ז /  4שש"ס /  4
 15101: ק

  09:30-12:00, סמס' ב': ג' 09:30-12:00ד"ר תמר דרויש           סמס' א': ג'  15124ש' 
  09:30-12:00, סמס' ב': ג' 09:30-12:00לביא  סמס' א': ג' -ד"ר זוהר ספיבק 15124ש' 
  09:30-12:00, סמס' ב': ג' 09:30-12:00חלבי    סמס' א': ג' -ד"ר יסמין עבוד 15124ש' 

 

 בעבודה סוציאלית בוצתיתהתערבות ק
להקנות לסטודנטים עקרונות בסיסיים של עבודה קבוצתית כמתודה בעבודה מטרתו המרכזית של הקורס היא 

מיומנויות ולאפשר התמודדות אישית עם עבודה בקבוצה ככלי להתערבות ולשינוי. הסטודנטים יחשפו ל סוציאלית
תוך הבנת השפעתם על  ,ושלבי התפתחות של קבוצה ידיםזיהוי תהליכים, תפקבסיסיות בהנחיית קבוצה כגון 

חווייתית -התנסות אישית)קריאה, דיון והרצאות פרונטאליות( עם תיאורטי לימוד  הקורס משלב הפרט והקבוצה.
ניתוח התהליכים הקבוצתיים המתרחשים לדיון ולבתוך קבוצת הלימוד. קבוצת הלימוד מהווה כלי ללימוד, 

 בקבוצה.
 60/  סד'נ"ז /  4שש"ס /  4

  14:15-15:45, סמס' ב': ג' 14:15-15:45ד"ר תמר דרויש         סמס' א': ג'  15127ש' 
  14:15-15:45, סמס' ב': ג' 16:00-17:30בנימין סמס' א': ה' -גב' סופי אוריה 15127ש' 
  08:30-10:00, סמס' ב': ה' 14:15-15:45אייזיק סמס' א': ג' -ד"ר דסי פוסטן 15127ש' 
 

 עבודה סוציאלית קהילתית ושינוי חברתי
עבודה קהילתית היא שיטת התערבות בעבודה סוציאלית המיועדת לארגן ולגבש יחידים וקבוצות כדי לתת מענה 
לבעיות משותפות. קורס זה מיועד להקנות לסטודנטים יסודות של ערכים, תיאוריה ופרקטיקה בעבודה סוציאלית 

של הקורס משלבת גישות קלאסיות עם גישות ביקורתיות ורדיקליות. באמצעות  קהילתית. המסגרת התיאורטית
שילוב בין תיאוריה ומעשה, יחשפו הסטודנטיות/ם להיבטים שונים של המושג קהילה, וכן לידע, מיומנויות וכלים 

 ים לימודים.לפיתוח קהילות ולקידום שינוי חברתי. מפגשי הקורס יכללו הרצאות, דיונים, תרגילים בכיתה וסיור
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

  11:15-12:45, סמס' ב': א' 08:30-10:00סמס' א': ה'  אייזיק -ד"ר דסי פוסטן 15125ש' 

 
 פסיכופתולוגיה

קורס זה יחשוף את תחום הפתולוגיות הנפשיות לסטודנטים לעבודה סוציאלית דרך הגדרתן, מאפייניהן וסיווגן. 
 כמו כן, יילמדו המודלים השונים הקיימים להסבר האטיולוגיה של הפרעות נפשיות. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 15102ק : 
      10:15-11:45 א'   לביא יואב' פרופ 15115' א

 
 פסיכולוגיה חברתית

בחקר מערכת היחסים בין הפרט לסביבתו החברתית ובהשפעתה על דרכי  תחברתית עוסקהפסיכולוגיה ה
הקורס מציג גישות, תיאוריות  חשיבתו, על הרגשתו, על התנהגותו ועל התפתחות מודעותו וזהותו העצמית.

מחשבותינו, רגשותינו והתנהגותנו.  ומחקרים אשר עוסקים באופן בו החברה האנושית שסביבנו משפיעה על
קוגניציה חברתית, תפיסה עצמית, עמדות ושכנוע, יחסים בין אישיים, רגשות,  ,נושאי הקורס כוללים, בין השאר

נושאים  חברתית.-קבוצתיים, מנהיגות והתנהגות אנטי-חברתית יחסים בין-תהליכים קבוצתיים, התנהגות פרו
 אישית העומדת בליבה של העבודה הסוציאלית.-ביןאלה מהווים אבני יסוד בתקשורת ה

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 15102:  ק
 14:15-15:45א'    ד"ר לודמילה קריבוש  15116' א
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 החוג לעבודה סוציאלית –שנתון תש"פ 

 המשפחה כמערכת
הקורס מיועד לסטודנטים בשנה ב' כשלב ראשון בסדרת קורסים העוסקים בלמידה ובחקר המערכת 

והיכרות עם מושגי  בסיסית של המערכת המשפחתית והאינטראקציות שבההקורס יעסוק בהבנה המשפחתית. 
יסוד ועם תיאוריות מרכזיות המשמשים להבנת מערכת המשפחה. במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים ביישום 

 התיאוריות ככלי לניתוח משפחה ולחקר סוגיות ספציפיות הקשורות במערכת זו.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
        10:15-11:45  ה'   אלה פרקיס ר"ד 15119 א'
 

 אתיקה וערכים בעבודה סוציאלית
אתיקה מקצועית מהווה נושא מרכזי באתוס של המקצועות הטיפוליים. קורס זה יתמקד באתיקה המקצועית של 
מקצוע העבודה הסוציאלית. מטרתו לאפשר לסטודנטים להכיר חלק מהבסיס התיאורטי והקליני של אתיקה 
פרופסיונאלית , קודים, חוקים, ודילמות אתיות מרכזיות בתחום. כל זאת תוך עידוד הסטודנטים להעלות דילמות 
אתיות בהן הם נפגשים בעבודת השדה שלהם. בקורס ייסקרו ארבעה תחומים עיקריים: הבסיס התיאורטי 

סוציאליים; מודלים בתהליך והפילוסופי של אתיקה וערכים בעבודה סוציאלית; קוד האתיקה וחוק העובדים ה
 קבלת החלטות אתיות ; סוגיות אתיות נבחרות.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   12:15-13:45א'      בורוכוביץ-פרופ' דלית יסעור 15121' א
 

 שיטות מחקר כמותניות
החברה  מדעי בתחום המחקר שיטות את המשמשים ולתהליכים לעקרונות הסטודנטים את יחשוף הקורס

הכמותנית ולצורך  בגישה מחקר עריכת לצורך הבסיסיים הכלים את לסטודנטים יספק הקורס וההתנהגות. 
 אמפיריים. מדעית ומחקרים ספרות של ביקורתית קריאה

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    12:15-13:45   'ה  שמירמיכל  ד"ר 15122 'א
 

 תרגיל -שיטות מחקר כמותניות 
 ' תנ"ז /  0שש"ס /  2
  (12.09.19 -)מעודכן נכון ל  16:00-17:30  'א    טליה בלזםגב'  15122' א
 16:15-17:45   ג'    בלזם טליהגב'  15122' א

 
 שיטות מחקר איכותניות

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים הבנה ויכולות ראשוניות לביצוע מחקר איכותני. בקורס יידונו העקרונות 
מדעיים הנמצאים בבסיס המחקר האיכותני, ויתוארו סוגים שונים של מחקר איכותני. כמו כן יילמדו -החשיבתיים

ת. במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים תצפיות וראיונו –שתי שיטות איסוף הנתונים האופייניות למחקר איכותני 
לתרגל באופן פעיל איסוף נתונים איכותני וניתוחם, כמו גם ניתוח מבנה של מחקרים איכותניים שנעשו על ידי 

 .אחרים
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    13:15-14:45  'א    בורוכוביץ-פרופ' דלית יסעור 15123 'ב
 

 תרגיל - שיטות מחקר איכותניות
 ' תנ"ז /  0שש"ס /  2
  16:45-18:15  'א   און-גב' נעמה בר 15123' ב
   08:30-10:00  ה'   און-גב' נעמה בר 15123 ב'
 

 תיאוריות אישיות
קורס זה יקנה ידע בתיאוריות אישיות מרכזיות בפסיכולוגיה. בקורס יילמדו גישות שונות להתבוננות על והבנה 

האישיות ולהתערבות טיפולית. תילמד החשיבה הפסיכואנליטית מפרויד של אישיות האדם ודרכים להערכת 
והפסיכואנליזה הקלאסית, דרך פסיכולוגיית האגו, הפסיכולוגיה הבין אישית, יחסי אובייקט, פסיכולוגיה 

בתוך  פסיכולוגיית העצמי ועד פסיכולוגיה קוגניטיבית התנהגותית קלאסית ו"הגל השלישי" המודרני. הומניסטית,
  סביבה ומחקרים עדכניים בתחום.-יידונו אספקטים של תורשה ךכ
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 15102:  ק
  09:30-11:00   א'  טלי שרון ד"ר  15117' ב
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 החוג לעבודה סוציאלית –שנתון תש"פ 

 המושגים בקרימינולוגי
הקורס יעסוק בהגדרות של מושגי יסוד בתחום הסטייה החברתית והעבריינות ויחשוף את הסטודנטים לתיאוריות 

מה. ידונו הממשקים שבין יבית והמציעות שיטות להתמודדות עשונות המנתחות התהוות של התנהגות לא נורמט
עם בעיות חברתיות המוגדרות לא  םעבודה סוציאלית וחוק, באילו אופנים מתמודדים העובדים הסוציאליי

 נורמטיביות ועברייניות, שיטות לטיפול ושיקום מול ענישה וייסקרו מוסדות התקון בישראל. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45   ה'   אלה פרקיס ד"ר  15118' ב

 
 החברה בישראל

עבודה סוציאלית היא תחום אקדמי ופרופסיונאלי הפועל בתוך הקשר חברתי, תרבותי ומעמדי. מטרת הקורס 
היא לחשוף את הסטודנטיות/ים לזרמים התיאורטיים המרכזיים בחקר החברה בישראל, להציג סוגיות נבחרות 

רה משותפת של הסוגיות הנמצאות על סדר היום ולנתח את השלכותיהן על מערכות הרווחה. הקורס מזמן חקי
המוצגות באמצעות זוויות תיאורטיות שונות, דרכים מגוונות לפרשנות, ניתוח ביקורתי ושימוש בכלים של 
דליברציה דמוקרטית. השעורים יתקיימו במתכונת המשלבת בין הרצאות, דיון פתוח, כלי דליברציה דמוקרטית 

 ושימוש באמצעים אומנותיים מגוונים. 
 60"ז / ש' / נ 2שש"ס /  2
 15:00-16:30א'      אייזיק-ד"ר דסי פוסטן 15120 ב'
 

  עבודה סוציאלית עם משפחות
הקורס יתמקד בתפקיד העובד הסוציאלי בהתערבות עם משפחות ובמיומנויות המקצועיות הנדרשות 

המקבלות שירותי הסטודנטים יחשפו לבסיס התיאורטי ולמודלים של הערכת נזקקות וצרכים של משפחות  לכך.
בתוכניות  נתן לשינויים במוסד המשפחה ולמדיניות משפחה בישראל וביטויהירווחה. דגש מיוחד י

    למשפחות. רווחה
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  12:15-13:45ד"ר תמר דרויש  ה'   15126ב' 

 
 

 >>שנה ג' - קורסי חובה

 
אלימות נגד נשים –סמינר מחקר איכותני   

הסמינריון הוא סמינריון מחקר איכותני. בחלקו הראשון של סמסטר א' יוצגו לפני הסטודנטים מספר סוגיות 
הקשורות בתופעת האלימות נגד נשים, הן בבית והן בשוק העבודה, כתופעה ששורשיה נטועים בערכי החברה 

במהלך סמסטר א' ומתוכן יבחרו ומוסדותיה. מספר תיאוריות וסוגיות העוסקות במעמדן של נשים בחברה ייסקרו 
יהיו ממוקדים הסטודנטים/יות את נושא עבודות המחקר שלהם/ן. כמו כן, ייערכו מספר שיעורים שמטרתם ותכנם 

אלימות כיצד בוחרים נושא, שיטת מחקר, אוכלוסייה וכיו"ב. נושאי מחקר לדוגמה:  –בדרכים לעריכת מחקר 
אפליית נשים בשוק העבודה, אלימות כלכלית, נשים ועוני, ועוד. עם זאת, אינטימית נגד נשים, הטרדה מינית, 

   הסטודנטים/ות מוזמנים/ות לבחור כל נושא שמעניין ומעסיק אותם/ן הקשור לנושא הסמינריון.
 60/  סמ'נ"ז /  6שש"ס /  6
  15123:  ק
 14:00-16:30   ג'   בורוכוביץ-פרופ' דלית יסעור  15153 ש'

 

משפחה-עבודה קונפליקט -כמותני  סמינר מחקר  
יקנה ליישם את הידע התאורטי בשיטות מחקר באמצעות התנסות מעשית בביצוע מחקר.  הסמינר נועד הסמינר 

סקירת הרקע המדעי; פיתוח נושא המחקר; מיומנויות בביצוע מחקר מדעי דרך שלביו השונים:  לסטודנטים
. י המדידה; איסוף הנתונים ועיבודם; וכתיבת דו"ח המחקרהעלאת שאלות מחקר והשערות; תכנון השיטה וכל

דרישות סמינר זה נבחן את הקשיים של עובדים, נשים וגברים, המטפלים בילדים ו/או בהורים וצריכים לשלב את ב
עולם העבודה עם עולם המשפחה. נאתר את מוקדי הקונפליקטים ואת תחומי האיזון, את הצרכים ואת המענים 

 ומקום העבודה. , המשפחהההתאמה ביניהם מנקודת ראות העובדהניתנים ואת 
 60/  סמ'נ"ז /  6שש"ס /  6
 15122, 15108, 15107:  ק
 14:00-16:30   ג'    חלבי-ד"ר יסמין עבוד  15151 ש'
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 החוג לעבודה סוציאלית –שנתון תש"פ 

  מקצועית חיפוש עזרה -כמותני סמינר מחקר 
סמינר מחקר  התנסות מעשית בביצוע מחקר.עות הסמינר נועד ליישם את הידע התאורטי בשיטות מחקר באמצ

זה יתמקד בגורמים המסבירים חיפוש עזרה ותמיכה במצבי מצוקה שונים שבהם יכול אדם להיתקל במהלך חייו: 
באילו מצבים נוטים אנשים לפנות לעזרה ולמי הם פונים? מה ההבדלים בין גברים ונשים, בין אנשים בתרבויות 

לות חברתיות שונות? מתי ובאילו מצבי בעיה נוטים אנשים לפנות למקורות תמיכה שונות, בגילאים שונים, בקהי
ועזרה שונים? שאלות אלו רלוונטיות לעבודה סוציאלית, המהווה אחד ממקורות העזרה החשובים בקהילה, אך 

 הן רלוונטיות גם לכל אדם באשר הוא, שכן כולנו נמצאים לעיתים במצבים בהם אנו זקוקים לעזרה.
 60/  סמ'נ"ז /  6ש"ס / ש 6

 15122, 15108, 15107ק : 
 14:00-16:30   ג'    פרופ' יואב לביא  15152 ש'
 

 שיטות התערבות מתקדמות
סוציאלית מהווה מסגרת ידע -קורס זה הנו המשך לקורס "שיטות התערבות" שנלמד בשנה ב'. הגישה הפסיכו

יחשפו  מארגנת, המלווה את התערבות הסטודנט בשדה החל מהמפגש הראשון ועד לסיומה. במהלך הקורס
רגוניות המפעילות שירותי רווחה, המאופיינים בעבודה בצוות רב מקצועי והמערכות הא  למגווןהסטודנטים 

שירותים אלו. בנוסף, ילמדו הסטודנטים מושגים מתקדמים של תהליך ההתערבות עם הפרט כדוגמת ברית 
וביטויים  טיפולית עם מבוגרים, יצירת קשר עם ילדים ונוער, העברה והעברה נגדית, התערבות תמיכתית וחמלה,

לזיהוי השפעת ת יצירתיות. דגש מיוחד יינתן שיטות התערבו. הסטודנטים יתנסו בנוסף בבתהליך ההתערבות
 התכנים ידונו גם מהיבטים תרבותיים, אתיים וערכיים. .העובד הסוציאליההתערבות על 

 70' / סדנ"ז /  4שש"ס /  4
 15124ק: 
 12:15-13:45א'  :סמס' ב', 12:15-13:45א'  :סמס' א'           תמר דרוישד"ר   15131 ש'
  12:15-13:45א'  :סמס' ב', 12:15-13:45א'  :סמס' א'   לביא-ספיבקד"ר זוהר   15131 ש'
  12:15-13:45א'  :סמס' ב', 12:15-13:45א'  :סמס' א'   חלבי-ד"ר יסמין עבוד  15131 ש'
 

 סוגיות במדיניות רווחה חברתית
מדיניות חדשה, שיפור מעורבותם של עובדים סוציאליים במדיניות רווחה מתבטאים בעיצוב המדיניות, יצירת 

מדיניות קיימת או מניעת ניסיונות לשנותה. אם בעבר נוכסה מעורבות זו רק לעובדים סוציאליים המשמשים 
בתפקידים בכירים במשרד הרווחה, היום רווחת הדעה כי כל העובדים הסוציאליים צריכים ויכולים להיות מעורבים 

פת. בקורס זה יבינו הסטודנטים את השפעת מדיניות הרווחה בעיצוב מדיניות כחלק בלתי נפרד מעבודתם השוט
על חיי היומיום של האזרחים וחשיבות מעורבות העובדים הסוציאליים במדיניות. הסטודנטים יעמיקו את הידע 
בתחום מדיניות הרווחה העכשווית, שלבים ודרכים לעיצובה והניתוח ביקורתי שלה. זאת, תוך חשיפה לאתגרים 

 .תוך דגש על אופני יישום שונים של פרקטיקה של מדיניותו חם של קובעי מדיניות הרווחההעומדים לפת
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:00-19:30  א'  ד"ר נורית שגב 15132 ב'

 
 שיטות התערבות ממוקדות תוצאה

וקיבלו דחיפה  20-וריות וגישות שהתפתחו במאה השיטות התערבות ממוקדות תוצאה כוללות מגוון רחב של תיא
. ההתפתחויות הטכנולוגיות, המדעיות והחברתיות של השנים 21-נוספת בשני העשורים הראשונים של המאה ה

האחרונות יצרו את הצורך בלתת מענה לבעיות, קונפליקטים וצרכי בני האדם בהתאם לקצב המהיר ודרשני של 
התפתחו תיאוריות המחפשות תוצאות חיוביות העולם העכשווי. לשם כך, ובהתאם לקצב המהיר בו אנחנו חיים, 

ומקדמות בזמן סביר ובתקציב מצומצם. התיאוריות מובאות לידי ביטוי בטכניקות טיפוליות שונות: קוגניטיביות, 
. מטרות הקורס הן להציג את התיאוריות החדשות שהתפתחו, ללמוד סוגים ו"רגשיות וכ-התנהגותיות, רציונאליות
ממוקדות תוצאה כדרכי טיפול  תוצאות ולהקנות לסטודנטים טכניקות ומיומנויות-וקדישונים של טיפולים ממ

 .מעשיות
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
       14:15-15:45   'א   לביא-זוהר ספיבקד"ר  15133 'ב
 

  



17 
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 >>שנה ג' - קורסי בחירה

 
 סוגיות חברתיות )יש לבחור 3 מתוך 6(

 
 חברתית עבודה סוציאלית במצבי עוני והדרה

שוויון בישראל הם מהגבוהים בקרב המדינות המפותחות. חלק ניכר מלקוחות העבודה -שעורי העוני ואי
במסגרת בתחום ואולם במשך שנים רבות העיסוק הישיר , הסוציאלית מתמודדים עם עוני ו/או הדרה חברתית

שירותים החברתיים היה מוגבל. מטרות הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לתיאוריה וכלים להתערבויות ה
תפיסות נבחן לעסוק באופן פעיל בסוגיות אלה. במסגרת הקורס  נכונותעוני והדרה וכן לפתח מודעות ונוגדות 

המתמודדות עם עוני והדרה  ופרקטיקה של עבודה עם ולמען אוכלוסיות, נלמד על תיאוריה אישיות ומקצועיות
 שלב ידע תיאורטי עם ידע שמקורו בהתנסות בשדה ובחוויות חיים אישיות. שונות ונהההתערבות ברמות 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   10:15-11:45   'ג   אייזיק-ד"ר דסי פוסטן 15140 א'

 
 אלימות במשפחה ובחברה

האלימות במשפחה ובחברה ויכיר לסטודנטים את מאפייניהם. בין קורס זה יסקור ביטויים שונים של תופעת 
היתר נדון באלימות בין בני זוג, הזנחה ופגיעה בילדים, אלימות בין אחאים, אלימות והזנחה של קשישים, אלימות 
בין בני נוער, פגיעה והטרדה מינית בחברה הישראלית. נושאים נוספים שעליהם יינתן דגש הם: למידה של 

טיבות תיאורטיות שונות לתופעת האלימות במשפחה ובחברה; הכרת ההשפעות של אלימות, הזנחה פרספק
והתעללות על המעורבים בדינאמיקה האלימה; הכרה של תהליכי התערבות ומניעה בסוגים שונים של אלימות; 

ישות להיבטים פיתוח מודעות מקצועית לבעיית האלימות במשפחה ובחברה ורגישות לזיהוי וטיפול; פיתוח רג
 תרבותיים של זיהוי אלימות, התערבות ותגובה חברתית כלפי קורבנות של אלימות והתעללות.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45  ג'   ד"ר אלה פרקיס 15139 א'

 
)חובה להתרכזות בריאות(שיקום ובריאות   

ממציאות של חולי, התמקדות בבעיה והדרה חברתית למצב  -תפיסת השיקום עברה שינוי מושגי, ערכי וחברתי 
 בקורס זה ירכשו הסטודנטים ידע תיאורטי ומיומנויותהתמקדות בכוחות והכללה חברתית.  של החלמה,
סוציאליים של התמודדות הפרט, -יושם דגש על היבטים פסיכו בריאות.השיקום ותחום הבבסיסיות התערבות 

נדון בעמדות, סטריאוטיפים והכלה של הפרט  מצבים של חולי, נכות והחלמה. המשפחה, החברה והמדיניות עם
 ומשפחתו. יוצגו השירותים העיקריים משדה השיקום בארץ.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00   ג'  ד"ר דניאלה מזור 15134 'א
 

)חובה להתרכזות ילד ונוער(ילדים ונוער בסיכון   

הקורס מיועד לסטודנטים בשנה ג' כחלק מקורסי ה"סוגיות" בעבודה סוציאלית והינו חובה לסטודנטים בתחום 
 התמחות "ילד ונוער" בהכשרתם המעשית. 

התופעה של ילדים ונוער בסיכון זוכה בעשורים האחרונים להכרה כבעיה חברתית במדינות העולם המערבי. 
שש מפני השלכותיהם של מצבי הסיכון על התפתחותם התקינה ההכרה בחומרת הבעיה נובעת בעיקר מח

ורווחתם של ילדים ובני נוער, משפחותיהם והחברה כולה. הקורס יבחן את מקומו של העובד הסוציאלי בכל 
הנוגע לתחום הילד והנוער במדינת ישראל, הן כאיש מקצוע העוסק במתן עזרה לפרטים ולאוכלוסיות חלשות 

חברתית. הקורס מפגיש את הסטודנטים עם עקרונות הטיפול בילדים ובני נוער ומאפשר והן כמקדם מדיניות 
 דיון בסוגיות אתיות ומקצועיות מעבודת השדה. בקורס יידונו וייושמו גישות תיאורטיות שונות. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
         10:15-11:45   ג'    ד"ר אלה פרקיס 15135 'ב

 
 )חובה להתרכזות זקנה(סוגיות מתקדמות בהתערבות בזקנה 

תהליכי הזיקנה וההזדקנות הינן סוגיות מרכזיות בעידן המודרני, דבר המהווה אתגר לעוסקים בעבודה סוציאלית. 
לקורס מספר מטרות: חשיפת הסטודנטים לסוגיות ייחודיות עימם מתמודדים זקנים ובני משפחתם; העלאת הידע 

לסוגיות אלו ולחשיבות הטיפול בהקשר זה; דיון בסוגיות ובדרכי ההתמודדות ברמה המדינית, והמודעות 
החברתית והפרטנית. בין הסוגיות בהן יעסוק הקורס: גילנות; הזדקנות בקהילה; אובדנים בזיקנה; משמעות 

 ועוד.החיים בזיקנה; אוכלוסיות סיכון בזיקנה; התעללות בזקנים; התמודדות בני משפחה מטפלים 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    10:15-11:45ג'      ד"ר דפנה הלפרין 15137 ב'
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 )חובה להתרכזות תקון(התמכרות ועבריינות 

הקורס יבחן את מקומו של העובד הסוציאלי בשירותי התקון הנותנים מענה לאוכלסיית יעד לא וולונטרית, תוך 
שהוא מפגיש את הסטודנטים עם עקרונות הטיפול הסמכותי ומאפשר דיון בדילמות אתיות ומקצועיות מעבודת 

כורים למניעה ולהפחתת השדה. הקורס יתמקד בגישות התערבות המתאימות להתערבות עם עוברי חוק ומ
    חזרתיות )רצידיביזם(.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
        16:15-17:45   א'   ד"ר טלי בוסתנאי 15136 ב'
 

 
 מסלולי העשרה 

 
– מסלול העשרה קהילה  

 
 (קורס חובה) אסטרטגיה שיווקית בשירותי רווחה

 שירותי הרווחהאזרחים לידיים פרטיות הציבו את להיחלשותה של מדינת הרווחה והעברת האחריות והדאגה 
כפועל יוצא, בפני מצב תחרותי להישרדות מול המתחרים מהמגזר השלישי והעסקי בהתמודדותם על משאבים. 

 הגישה השיווקית מהווה נדבך חשוב בתוך התפיסה העסקית.כאשר  אימוץ תפיסות עסקיות מחויבת המציאות
הגישה השיווקית, בודקת צרכים ורצונות של הלקוח ומפתחת תכניות התערבות כיוון שהעבודה הסוציאלית, כמו 

דמיון זה בין הדיסציפלינות מבליט את הנחיצות באימוץ של אוריינטציה שיווקית על ידי , ההולמות את צרכיו
ו העובדים הסוציאליים. בקורס זה ילמדו הסטודנטים את חשיבות התכנון האסטרטגי בעבודה סוציאלית, יכיר

את ובהתאמה שיווק, ילמדו כיצד לנתח את סביבת הארגון, לפתח תפיסת לקוח ולאמץ ביעילות ב מושגי יסוד
 הגישה השיווקית בשירותי הרווחה.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45   א'   ד"ר נורית שגב 15143 א'

 
 מסלול העשרה קהילה – קורסי בחירה )יש לבחור 1 מתוך 2(

 
בע"ס כפריתסוגיות   

לעבודה הסוציאלית בישובים קטנים וכפריים יש מאפיינים ייחודיים, הן בשל האופי הגיאוגרפי של ישובים אלה, 
דמוגרפיים ייחודיים. -כגון ריחוק ממרכזי שירותים )כולל שירותי הרווחה(, והן בשל מאפיינים קהילתיים וסוציו

ם ייחודיים לעבודה סוציאלית באזורים כפריים; לבחון סוגיות היבטים תיאורטייבפני הלומדים מטרת הקורס להציג 
ייחודיות בעבודה סוציאלית כפרית בסוגים שונים של יישובים כפריים בישראל; ולהכיר את המיומנויות הייחודיות 

 הנדרשות מהעובד הסוציאלי במרחב הכפרי.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   10:15-11:45   'א   חלבי-ד"ר' יסמין עבוד 15142 'א

 
 פיתוח וניהול שותפויות

שותפות היא ערך במקצוע העבודה הסוציאלית. העובד הסוציאלי נדרש לפתח ולנהל שותפויות, אשר מסייעות 
לו במישורי העבודה השונים: שותפות עם צרכן השירות המאפשרת התאמת דרכי הפעולה אליו ומגבירה 

עם בעלי תפקיד ועמיתים המאפשרת עבודה מערכתית המתייחסת שותפות  ;המועילות וההגעה לתוצאה הרצויה
שותפות עם ארגונים ועמותות המאפשרת  ;לכל ההיבטים הנדרשים עבור צרכן השירות, המשפחה והקהילה

הגדלת היצע ומגוון של מענים, מרחיבה את המשאבים העומדים לרשות העובד הסוציאלי בבואו לתת שירות 
ת העובד הסוציאלי היחיד ובניית מערכת רווחה חסונה לטובת ייצוג ושירות צרכן מיטבי ומאפשרת חיזוק עבוד
     השירות, המשפחה והקהילה.

בקורס זה נלמד על פיתוח וניהול שותפויות כמיומנויות נדרשות לעובד הסוציאלי, נעמוד על יצירת דיאלוג 
נכיר דגמים שונים של שותפויות ונבחין בין לשותפות וזיהוי אינטרסים שונים של שותפים פוטנציאליים. כמו כן, 

 שיתוף ושותפות. במהלך הקורס יובאו דוגמאות רבות מן השדה, ותערכנה התנסויות בפיתוח שותפויות.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   16:15-17:45   א'    הדס דיקמן עו"ס 15141 ב'
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- מסלול העשרה משפחה  

 
)קורס חובה( סוגיות מתקדמות בחיי משפחה  

מטרת הקורס היא להעמיק את ההבנה התיאורטית והמעשית להשלכות של מצבי חיים מורכבים כמו 
על המשפחה בשלבים שונים במעגל החיים המשפחתי.  חשיפה לאלימות, חולי ונכות ואובדן ושכול גירושין,

סיונם האישי ובשדה במפגש יונ מצופה שהסטודנטים יבחנו את עמדותיהם באמצעות דיונים וכתיבת נייר עמדה
 התרבותי. עם הנושאים תוך פתוח רגישות להקשר

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45   'א    דרוישד"ר תמר  15144 'א

 
 מסלול העשרה משפחה – קורסי בחירה )יש לבחור 1 מתוך 2(

 

 התמודדות משפחות עם מצבי דחק
הקורס  ק. במהלךמשפחות במצבי דח ותהליכי ההתמודדות שלהבנת הגורמים, התוצאות, קורס מתמקד בה

משפחות בהתמודדות  נבחן גישות שונות להבנת השפעותיהם של מצבי לחץ על משפחות, נכיר ספרות העוסקת
. הסטודנטים יתמקדו , ונדון בהשלכות להתערבות עם משפחות הנמצאות במצוקהעם סוגים שונים של לחצים
שלהם להבנה מעמיקה יותר של משפחות תחת לחץ וילמדו ליישם את הגישות  בתחומי העניין הספציפיים

 ידע.-אורטיות לפיתוח הליכי התערבות מבוססייהת
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45   א'   פרופ' יואב לביא 15145 'ב

 
 מיומנויות בהתערבות משפחתית

ולהתחבר לפרט ומשפחתו בו זמנית. על כן, מצופה התערבות במשפחה דורשת מהעובד הסוציאלי להיות יצירתי 
מהעובד שיהיה בעל ידע תיאורטי ובקיאות במיומנויות מקצועיות ומעשיות, כמו גם בעל יכולת התבוננות פנימית 
על תהליכים אישיים ומשפחתיים שלו עצמו. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים למושגים תיאורטיים מהגישה 

מקבץ נפרד  המערכות מהם היא מורכבת.-התערבות במשפחה ובתתי המנחים רית,דו-המבנית ומהגישה הבין
  יוקדש להדרכת הורים. הסטודנטים יישמו ידע חדש זה על מקרים מהשדה.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45   א'    דרוישד"ר תמר  15146 'ב

 
 
 

 


