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 האוניברסיטה העברית בירושלים.

 בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

 2014בספטמבר  7-מעודכן ל

  עמודים 2במסמך זה 

 למודי מוסמך בעבודה סוציאלית
   התשע" – מבנה התכנית ומערך השעורים

 הלמתחילים בתשע"
 מבנה התוכנית 

 לימודי בחירה ו  -לכל התלמידים, חלקם ספציפיים לכל מגמה  חלקם משותפים – חובה למודי בתכנית
 מסלול א' או ב'.  -בחר בו שהתלמיד ינ"ז בהתאם למסלול הלימודים  40 נ"ז ל 34 התכנית ביןהיקף 
 'ובתום לימודיהם יידרשו להגיש עבודת גמר (תזה) נ"ז 34 יילמדו התלמידים במסלול א. 

  .(בחירה)הגמר  להציג "פוסטר" המסכם את עבודתניתן 
  'נ"ז ללא כתיבת עבודת גמר (תזה).  40ילמדו התלמידים התלמידים במסלול ב 
 

 
  התשע" –(בנקודות זכות)  מערך השעורים 

 ואת השעורים לפי המגמה שבחר:שלהלן  לוח א'לפי  –התלמיד ילמד את כל השעורים המשותפים 
 )  או 'בלוח טפול ישיר (לימודים מתקדמים בהמגמה ל •
  או') גלוח ( אינטגרטיבית-מגמה הכלליתה •
 . )'דלוח (ניהול, ארגון ומדיניות מגמה לה •

 
לבחור את שעורי הבחירה כך שיהוו "התמחות". לפרטים נא לעיין (ואינה מחייבת) תכנית הלמודים מאפשרת  : התמחויות

   .באתר בית הספר
 

המזכירות בסוף סמסטר א' של שנת הלימודים  למלא טופס אשר יישלח על ידיעל התלמיד שיבחר ללמוד התמחות, 
 הראשונה

 

 מסלול  'לוח א
 (עם תזה) א'

 (נ"ז)

 מסלול
 (בלי תזה) ב'

 (נ"ז)
 עוריםשה / נושאי לימודים 

 השלמה במתודולוגיה סטטיסטית 
, כ"סדנת השלמה מרוכזת" לפני תחילת שנת הלמודיםיינתן (

 לתלמידים שחויבו בהשלמה בעת הקבלה).
  

 רישעו
 חובה

משותפים 
לכל 

 התלמידים

 2 2  שרשים היסטוריים ופילוסופיים של הפרקטיקה-03963
 2 2 מדיניות רווחה בפרספקטיבה משווה-03818
 2 2 חשיבה מדעית ובניית מחקר-03802
 3 3 עבוד נתונים ונתוחם -03804

 1 1 ) 03522או  03312קורסים; השיטות מחקר שונות (בחירה מבין 
 - 2 )03560או  03402(טות מחקר מתקדמות שי
  2 (יינתן החל מתשע"ו) סמסטריאלי  מינר תיזהס

   עבודת גמר-74445
 4 - סמינר מחקר

 14 14 מודים משותפיםיסך כל נ"ז ל
 

 ,טיפול ישירללימודים מתקדמים בלוח ב' למגמה 
 ,אינטגרטיבית-הכלליתלוח ג' למגמה 
  ניהול, ארגון ומדיניותת לוח ד' למגמ

 בעמוד הבא
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 לוח ג'
 

-המגמה הכללית
 אינטגרטיבית

 
 
 

 מסלול א' נושאי הלמודים / השעורים
(עם 

 זה)ת
 (נ"ז)

 מסלול ב'
 -(ללא תזה
במקרים 

 )חריגים
 (נ"ז)

 2    2       תאוריות מתקדמות של אישיות-03895
 2 2 תאוריות של התערבות במשפחה-03669
 2 2 מדיניות וקהילה 03359
סמינר עיוני: מרחב החשיבה המקצועי  – 03173

 4 4 בעבודה סוציאלית

 6 4  שעורי בחירה מהמגמה לטפול ישיר
 6 4 שעורי בחירה מהמגמה למדיניות וקהילה

 4 2 שעורי בחירה, לפי בחירתו של התלמיד
 26 20 סך הכל לימודי המגמה (לוח זה) 

 14 14 מודים משותפים (לוח א')יסך הכל ל
 40 34 סך הכל נ"ז

 
 
 

 

 לוח ב'
 
 

המגמה ללימודים 
 מתקדמים בטיפול ישיר

 
 

מסלול א'  נושאי לימודים / השעורים
 (נ"ז)

 מסלול
 ב' (נ"ז)

 2 2       תאוריות מתקדמות של אישיות-03895
 2 2 תאוריות של התערבות במשפחה-03669

 פרקטיקום א' 
 2 2 

 קום ב'פרקטי
4 4 

 שעורי בחירה בטפול ישיר 
8 12 

 4 2 שעורי בחירה מהמגמה למדיניות וקהילה 
 26 20 סך הכל למודי המגמה (לוח זה) 

 14 14 סך הכל למודים משותפים (לוח א')
 40 34 סך הכל נ"ז

 לוח ד'
 
 

ניהול, ארגון מגמת 
 ומדיניות

 
 

א' מסלול  נושאי לימודים / השעורים
 (נ"ז)

 מסלול
 ב' (נ"ז)

 2 2  מדיניות וקהילה 03359
 4 4 (חובה)  -פרויקט 

(מתוכנית  וקהילה , ניהולשעורי בחירה במדיניות
המוסמך, תוכנית שוורץ או מתוכנית אחרת 

  באוניברסיטה)
8 12 

 4 2 שעורי בחירה מהמגמה לטפול ישיר
 4 4 שעורי בחירה, לפי בחירתו של התלמיד

 26 20 מודי המגמה (לוח זה) יך הכל לס
 14 14 מודים משותפים (לוח א')יסך הכל ל

 40 34 סך הכל נ"ז


