
מצוינות אקדמית   ומנהיגות חברתית

מידע למועמד/ת
לתוכנית הבוגר

המקצוע, האפשרויות 
ותוכניות הלימודים



מועמד/ת יקר/ה
פאול  ע”ש  חברתית  ולרווחה  סוציאלית  לעבודה  הספר  בית  ועובדי  המורים  סגל 
בתחום  התעניינותך  על  שמחים  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  של  ברוואלד, 

העבודה סוציאלית ומזמינים אותך להגיש את  מועמדותך ללימודים בבית הספר.
כמוסד האקדמי הראשון ללימודי העבודה הסוציאלית בארץ וכחלק מהאוניברסיטה 
העברית בירושלים, נהנה בית הספר מניסיון ארוך טווח ומוניטין בתחום המחקר, ההוראה 

וההכשרה המקצועית. ידע וניסיון אלה הינם נכס העומד לרשות תלמידינו.

בית הספר רואה בתלמידים המתקבלים לשורותיו את עתודת ההמשך לאיוש תפקידי 
מפתח בתחומי ההתערבות המקצועית, המחקר וההנהגה החברתית. 

תלמידינו הינם דור ההמשך לקביעת מדיניות חברתית ולשיפור מתמיד של פני החברה 
הישראלית.

סביבה  בצד  מעשירה,  לימודית  חוויה  להענקת  מחויב  עצמו  רואה  הספר  בית  סגל 
חברתית איכותית ותומכת – אנו מחויבים לאפשר לך לדעת לחקור ולשנות.

נשמח לעמוד לרשותך לייעוץ אישי בכל שאלה ומאחלים לך הצלחה.

דיקנית ביה”ס: פרופ’ מימי אייזנשטדט
דיקנית משנה: גב’ דרורה ברדיצ’ב

מזכיר לענייני הוראה ותלמידים: מר אורי שגיא

 אתר בית הספר לעבודה סוציאלית 
ולרווחה חברתית ע”ש פאול ברוואלד:

www.sw.huji.ac.il

הינך מוזמן להיכנס לדף הפייסבוק שלנו: 
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית -

האוניברסיטה העברית
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 בית הספר הראשון לעבודה סוציאלית 
ולרווחה חברתית

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע”ש פאול ברוואלד, 
שהוקם  הראשון,  הספר  בית  הינו  בירושלים,  העברית  באוניברסיטה 
מאז  הסוציאלית.  העבודה  מקצוע  של  אקדמיים  ללימודים  בארץ, 
הקמתו, בשנת 1958, בשיתוף עם הג’וינט וממשלת ישראל, עושה בית 
הספר רבות להכשרת עובדים סוציאליים, לפיתוח  שירותים חברתיים, 

לעידוד העשייה הקהילתית, ולקידום ועיצוב מדיניות הרווחה בישראל.

כמוסד אוניברסיטאי, עומד בית הספר בצומת המרכזי, שבין האקדמיה 
בתהליכי  והשתתפות  עדכני  ידע  לפיתוח  ניסיון  תוך  היומיות  והעשייה 

קביעת מדיניות חברתית.

תוכניות  נוספו  ההוראה,  תחומי  מאוד  התרחבו  קיומו,  שנות  במשך 
ומסלולי לימוד חדשים והצטרפו חוקרים – אנשי מקצוע ומחקר בעלי 

שם עולמי.

מדי שנה נרשמים ללימודים מועמדים רבים, מתוכם מתקבלים כ- 90  
סטודנטים חדשים. 

עד היום הוכשרו כ- 7,000 בוגרים. רבים מהם מכהנים כיום בתפקידי 
מפתח ציבוריים ומאיישים עמדות השפעה מרכזיות בעיצוב המדיניות 

החברתית בישראל ובאספקת שירותים לקהלי יעד מגוונים.

האוניברסיטה  של  חברתית  ולרווחה  סוציאלית  לעבודה  הספר  בית 
העברית, מאמין בגישה המשלבת לימודים ומחקר אקדמי ברמה גבוהה 
עם התמחות מעשית בשטח – מתן כלים היום למי שיהיה שותף בבנית 
הפערים  רקע  על  במיוחד  מחר,  של  יותר  והצודקת  הטובה  החברה 
החברתיים ההולכים ומעמיקים. גישה זו, מוכיחה עצמה ומבטיחה חינוך 

למצוינות במחקר, בהוראה ובתרומה לעבודה המעשית.

החוויה שלי בבית הספר לעבודה 

באפשרות  מתחילה  סוציאלית 

שלוש  במשך  ולהיחשף  ללמוד 

שנים למגוון של תיאוריות, שיטות 

שהעשירו  ומיומנויות  התערבות 

סוציאלית  וכעובדת  כאדם  אותי 

ממשיכה  זו  חוויה  לעתיד. 

בעבודה  מעשית  בהתנסות 

מהשנה  כשהחל  סוציאלית, 

באנשים,  ממש  מטפלים  השניה 

מה שאפשר לי ללמוד על עצמי 

להתנסות  סוציאלית,  כעובדת 

עבודה,  של  שונים  בסוגים 

להיפגש עם מגוון של אוכלוסיות, 

וכן אפילו לעזור לאנשים. והחוויה 

חשובה,  פחות  הלא  השלישית, 

בבית  פגשתי  האנשים.  היא 

טובים מכל הארץ  אנשים  הספר 

והמגזרים שהפכו את בית הספר 

למקום שכיף לבוא אליו בבוקר.

תמר דיניסמן

בוגרת עבודה סוציאלית
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 בית הספר לעבודה סוציאלית 
ולרווחה חברתית

הערך המוסף של  בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע”ש פאול ברוואלד 
באוניברסיטה העברית:

נמצא במרכז העשייה החברתית בארץ ושותף בעיצוב המדיניות החברתית. �

ידוע ומוכר בארץ ובעולם. נמנה עם בתי הספר היוקרתיים ביותר בעולם. �

שם  � בעלי  בתחומם,  מהמובילים  ומרצים  אקדמי  סגל  חברי  נמנים  שורותיו  עם 
בקהיליה המדעית הישראלית והבינלאומית.

בית הספר היחיד בארץ ששלושה מחבריו זכו בפרסי ישראל לעבודה סוציאלית. �

מקיים קשר הדוק בין המחקר האקדמי לעבודה המעשית בשדה, מה שמבטיח  �
תוכניות לימודים איכותיות ועדכניות, המשלבות ידע עיוני ויישומו המיידי בהכשרה 

מעשית.

מציע מסלול התמחות בעבודה סוציאלית קהילתית. �

מציע לתלמידים נבחרים מסלולי לימודים משותפים עם הפקולטה למשפטים, עם  �
הפקולטה למדעי הרוח, הפקולטה למדעי החברה וביה”ס למנהל עסקים.

הכשרה מקצועית במגוון רחב ביותר של גופים, מוסדות וארגונים בליווי מדריכים  �
מקצועיים מנוסים.

מציע מבחר מלגות ופרסים לתלמידים מצטיינים. �

הלימודים  � אווירת  הטובה,  החברתית  באווירתו  ידוע 
התומכת ובתקשורת מצוינת בין המורים וההנהלה לבין 

התלמידים.
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בעבודה  לתואר  לימודים 

מלימודים  שונים  סוציאלית 

אינו  שהתואר  בכך  אחר  לתואר 

דרכך”.  “עובר  אלא  לך,  חיצוני 

עיוני  חומר  משלבים  הלימודים 

בשטח,  מעשית  הכשרה  עם 

העולם  עם  נפגשים  ובדרך 

הפנימי של כל סטודנט וסטודנט. 

זו, חווית הלימודים הינה  מבחינה 

הסטודנט  את  ומפגישה  ייחודית 

שאלות  אישיות,  חוויות  עם 

עולם  בין  שמחברות  וסוגיות 

בשדה.  לעבודה  העיוני  התוכן 

הספר  שבית  הרגשתי  כסטודנט 

נתן לי מקום להביע את התחושות 

שעלו בי במהלך הלימודים, עודד 

התבוננות פנימית ועזר לי בגיבוש 

ה”אני מאמין” המקצועי שלי, תוך 

המקצוע  לערכי  הן  התייחסות 

וכעובד  כאדם  שלי  לייחודיות  והן 

סוציאלי בעתיד.

יואל משיח

בוגר עבודה סוציאלית

המקצוע ואוכלוסיות היעד

למקצוע העבודה הסוציאלית ביקוש רב כיום. המקצוע מאפשר עבודה 
יצירתית מגוונת, מבחר של התמחויות ואין ספור אפשרויות להתערבות 

ומעורבות חברתית.

תחום העבודה הסוציאלית כולל תחומי עיסוק רבים ומקיף אוכלוסיות 
שונות מכל השכבות:

ילדים ונוער בסיכון �
משפחות במשבר �
משפחות במצוקה �
הורים צעירים �
עובדים במקומות עבודה פרטיים וציבוריים �
אנשים החיים בעוני �
נפגעי נפש  �
אנשים עם מוגבלויות פיזיות, התפתחותיות ונפשיות �
קשישים �
חסרי בית �
קורבנות אלימות �
נוער עבריין �
מכורים לסמים ולאלכוהול �
אסירים  �
משפחות שכולות  �
עולים חדשים �
מהגרי עבודה וילדיהם �
משפחות חד הוריות �
תלמידי בתי ספר �
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תכנית הלימודים – לימוד ויישום

תוכנית הלימודים לתואר בוגר בעבודה סוציאלית, )B.S.W(, נמשכת שלוש שנים. 

הכשרה  העיוניים,  הלימודים  בצד  התוכנית  משלבת  השנייה,  הלימודים  משנת  החל 
שונים,  רווחה  וארגוני  מוסדות  סוכנויות,  ממאה  בלמעלה  מגוונת  והתנסות  מקצועית 

עמם נמנים:

התכנית מציעה שני מסלולי לימוד לבחירת התלמיד:

המגמה הפרטנית: 
הלימודים במגמה מקנים ידע עיוני והכשרה מקצועית בעבודה עם יחידים ומשפחות.

המגמה לעבודה סוציאלית קהילתית:
הלימודים במגמה מקנים התמחות מיוחדת בעבודה עם קבוצות וארגונים וכן מכשירים 

בעלי תפקידים בשירותים חברתיים ובמינהל.

תואר משולב בעבודה סוציאלית ולפקולטה למשפטים, הפקולטות למדעי הרוח והחברה 
וביה”ס למנהל עסקים

הרוח  והפקולטות למשפטים, מדעי  ולרווחה חברתית  סוציאלית  לעבודה  בית הספר 
ראשון  לתואר  משולבת  לימודים  תוכנית  מציעים,  עסקים  למנהל  וביה”ס  והחברה 
/ הרוח  למדעי  בפקולטה  חוג  או  במשפטים  ראשון  תואר  עם  סוציאלית  בעבודה 
החברה / ביה”ס למנהל עסקים. התוכנית פתוחה למספר מצומצם של תלמידים עפ”י 

קריטריונים של הצטיינות.
במסגרת התוכנית יוכלו סטודנטים ללמוד בביה”ס לעבודה סוציאלית עם תואר מלא 
או  )עפ”י בחירה(,  הרוח  נוסף מהפקולטה למדעי  חוג  או  נוסף בפקולטה למשפטים 
חוג נוסף מהפקולטה למדעי החברה )עפ”י בחירה(, או  לימודי מנהל עסקים לתואר 
ראשון ) בהיקף של חוג נוסף(. בסיום התוכנית יקבלו הסטודנטים תואר ראשון בעבודה 
סוציאלית ותואר ראשון במשפטים/ תואר ראשון בעבודה סוציאלית לצד תואר בחוג 

במדעי החברה/מדעי הרוח/מנהל עסקים.
התוכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגרים 
אקדמיים ושילובים מעניינים מתחומי המשפטים, מדעי הרוח והחברה ומנהל עסקים 

אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.
הידע הנוסף מעשיר ומגוון את המחקר והפרקטיקה בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה 
ומחקרים  אינטלקטואליים  בתכנים  עיסוק  לתלמידים  מאפשרת  התוכנית  החברתית. 

במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

פרטים עדכניים על תוכניות הלימודים המוצעות ניתן למצוא באתר ביה”ס:
www.sw.huji.ac.il

מחלקות לשירותים חברתיים �
מוסדות ושירותים לילדים ונוער �
בתי ספר �
מרכזים קהילתיים �
שירותי אימוץ �
בתי חולים ושירותי בריאות �
שירותי בריאות הנפש �

שירותי מבחן �
מקלטים לנשים מוכות �
בתי אבות �
מרכזי שיקום �
מרכזי גמילה �
ארגונים וולונטריים �
גופים קובעי מדיניות וחקיקה �
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לסיים עם תואר אקדמי ומקצוע 
מבוקש

תואר  הפך   ,1996 בשנת  הסוציאליים,  העובדים  חוק  נחקק  מאז 
במערכת  ולקידום  תפקידים  לאיוש  הכרחי  תנאי  סוציאלית  בעבודה 

שירותי הרווחה במסגרת הממשלתית, הציבורית והפרטית-עסקית.

פאול  ע”ש  חברתית  ולרווחה  סוציאלית  לעבודה  הספר  בית  בוגרי 
האוניברסיטה  מאת  אקדמי  תואר  עם  לימודיהם  מסיימים  ברוואלד, 
העברית, בין התארים הבודדים המקנים גם הסמכה למקצוע מבוקש 

המאפשר: 

מעורבות בעשייה החברתית בכל תחומי הרווחה במדינה.  -
מימוש ומיצוי עניין ופוטנציאל אישי.  -

המשך לימודים לתארים מתקדמים במסלול האקדמי.  -

לבוגרי בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתי של האוניברסיטה 
העברית, שם של אנשי מקצוע מהשורה הראשונה. רבים מהם נמנים 

עם המנהיגים בתחום ומכהנים בעמדות השפעה מרכזיות בחברה.

איך ממשיכים?

סוציאלית  לעבודה  הספר  בבית  ודוקטורט  מוסמך  לימודי  תוכניות 
ולרווחה חברתית: 

לימודי מוסמך )M.S.W( בעבודה סוציאלית  
מגמת לימודים מתקדמים בטיפול ישיר 

המגמה הכללית-אינטגרטיבית
המגמה למדיניות וקהילה

לימודי מוסמך )M.A( לגיל הרך
ע”ש ד”ר יוסף י. שוורץ )בשיתוף ביה”ס לחינוך(

לימודי מוסמך )M.A( בניהול ארגונים קהילתיים ומלכ"רים
ע"ש ד"ר יוסף י. שוורץ )בשיתוף ביה"ס לחינוך(.

.)Ph.D( לימודים לתואר שלישי – דוקטורט
והמסלול  מוסמך  תואר  לבעלי  המסלול  לימוד:  מסלולי  שני  מוצעים 

הישיר למצטיינים בלימודי התואר הראשון.

בעבודה  הראשון  התואר  לימודי 
העברית  באוניברסיטה  סוציאלית 
בירושלים היו בשבילי חוויה אקדמית, 
הלימודים  מעולה.  וחברתית  אישית 
ברמה  אופיינו  התואר  כל  לאורך 
במשך  ואיכותית.  גבוהה  אקדמית  
למידה  תהליך  עברתי  אלה  שנים 
מרמת  אותי  שהוביל  משמעותי, 
וכישורי  ליכולות  בינונית  כתיבה 
לכתוב  למדתי  גבוהים.  כתיבה 
אקדמית  ברמה  אקדמיות  עבודות 
לבקר  מדעי,  חומר  לקרוא  גבוהה, 
ולהפיק  בו,  לדון  אותו,  לחבר  אותו, 
דברים שלא חשבתי שאצליח להפיק 
קודם לכן. התואר חשף אותי לעולם 
משיעורי  החל  ומעניין,  עשיר  ידע 
ועד  החיים,  תחומי  בכל  המבואות 
שונים  בתחומים  מעמיקים  לקורסים 
של עבודה סוציאלית. פגשתי מרצים 
בתחומם:  ומצוינים  מעניינים  ומורים 
פסיכולוגים,  סוציאליים,  עובדים 
ועוד,  מדיניות  קובעי  משפטנים, 
להשראה.  מקור  ספק  ללא  שהיוו 
שרכשתי  הרגשתי  התואר  במהלך 
זאת  ולצד  חדש,  מושגים  עולם 
כל  על  מקצוע,  שרכשתי  הרגשתי 
לציין  גם  חשוב  מכך.  המשתמע 
חברים  פגשתי  הלימודים  שבזכות 
מצוינים ואיכותיים, שהיו עבורי קבוצת 
חווית  ומהנה.  משמעותית  שייכות 
ללא  עבורי  היתה  התואר  של  השיא 
ספק ההכשרה המעשית של שנה ג’. 
הכשרה  לעשות  זכיתי  שנה  באותה 
הפך  שלימים  מצוין,  במקום  מעשית 
החוויה  לסיכום,  עבודתי.  למקום 
מעצימה  עבורי  היתה  באוניברסיטה 
שאת  ספק  לי  היה  ולא  מובן,  בכל 
באותו  כן  גם  אעשה  ההמשך  לימודי 

בית הספר, כפי שאכן עשיתי.

חניתה קושר
בוגרת עבודה סוציאלית

7



למידע נוסף:

טלפון 02-5880452

פקס 02-5823587

email: oris@savion.huji.ac.il 
homepage: www.sw.huji.ac.il 
facebook: https://www.facebook.com/baerwaldsocialwork

ההיבט המחקרי

המחקר הינו חלק בלתי נפרד מהמוסד האקדמי וממהות בית הספר לעבודה סוציאלית 
ולרווחה חברתית.

למחקר תפקיד מכריע בהבנת ההתנהגות האנושית ומבנה המוסדות החברתיים. ללא 
הידע והמחקר, לא ניתן יהיה להנהיג, לטפל, לשכלל ולשנות!

לבית הספר מוניטין בארץ ובעולם בתחום המחקר. 

להלן רשימה חלקית של נושאי עניין ומחקר של סגל בית הספר:

ילדים ונוער �
אימוץ ויחסי הורה-ילד �
אלימות במשפחה �
טיפול במשפחה �
בריאות, בריאות הנפש ושיקום �
גרונטולוגיה �
החברה האזרחית �
פרקטיקת מדיניות �
קליטת עלייה, יחסי יהודים-ערבים ויישוב קונפליקטים בין קבוצתיים �
הטיפול בעוני ובמשפחות במצוקה קשה �
קבלת החלטות קליניות �
מדיניות חברתית וצדק חברתי �
הערכת תוכניות מדיניות חברתית ומדיניות רווחה  �
העצמה ותכנון קהילתי �
שיווק במערכות חברתיות �
יחסים בין-ארגוניים �
משילות בשירותי רווחה �
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