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       בעבודה סוציאלית לימודים לתואר שני

 (144-2 )סימן מחשב

 : מטרת הלימודים

בודה סוציאלית היא מקצוע פעיל ובו מתח מתמיד בין ההיבטים האקדמיים לבין ההיבטים המעשיים. ע

 תוכנית המוסמך מבקשת לגשר בין שני היבטים אלה ומטרותיה הן: 

 גלים להעניק ללקוחות שירותי רווחה איכותיים להכשיר עובדים סוציאליים מיומנים, המסו

 וחדשניים ברמת הפרט, המשפחה והקהילה. 

  להכשיר אנשי מקצועי המסוגלים להתמודד עם בעיות השעה בחברה הישראלית ועם בעיות הייחודיות

 לאזור הנגב ולפעול לקידום של צדק חברתי. 

 כנה את המחקר לחלק בלתי נפרד לעודד מצוינות אקדמית ומחקרית ולהקנות מיומנויות שתהפו

מהפעילות המקצועית השוטפת, בין אם בצורת צריכת מחקר וספרות מחקרית עדכנית ובין אם 

 באמצעות ביצוע מחקרי הערכה להתערבויות. 

לפתח מנהיגות מקצועית המאופיינת מצוינות אקדמית ומעשית, שתתרום להתמקצעות והעלאת רמתה של 

 העבודה הסוציאלית.

 שנתיים :ימודיםמשך הל

 :נתיבי הלימוד

  כללי נתיבמחקרי ובנתיב בהמחלקה מציעה תוכנית לימודים בעבודה סוציאלית 

 

 : והתמחות לימודים אחת** מגמות לימודים* ארבעבתוכנית 

o קהילה ושינוי חברתי מגמתעבודה סוציאלית ב 

o  המשפחהו ילדה במגמתעבודה סוציאלית 

o בריאות נפשמגמת עבודה סוציאלית ב 

o  פרטנית לקידום צדק חברתיבמגמה  עבודה סוציאלית 

o טיפול באמצעות אמנויותעבודה סוציאלית עם התמחות ב  

 

 . ללא בחירה באחת המגמותגם בשני נתיבי  ניתן ללמודבנוסף, 

 

 *מגמות הלימודים יצוינו בגיליון הציונים בלבד. 

 מוסמך. **ההתמחות תצוין בגיליון הציונים, באישור הזכאות ובתעודת ה

 

 יש לציין בעת ההרשמה.  מגמהבאת הבחירה בהתמחות או 

 במשך שנתיים מלאה מתקיימת במערכת שימו לב: ההתמחות בעבודה סוציאלית בטיפול באמצעות אמנויות

ללמוד לפצל את הלימודים או אין אפשרות נקודות זכות.  36)יומיים עד שלושה ימים בשבוע( ובהיקף של 

  מערכת חלקית. 
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 סוציאלית דהובעב מומחה" קבלתל עיוניים זיכוייםשל  הצביר מאפשרתהלימודים בעבודה סוציאלית  ניתתוכ

 ". משפחות עם סוציאלית בעבודה מומחה"ו" הנפש בבריאות סוציאלית בעבודה מומחה, ""קהילתית

לבירור  ייםהסוציאל למועצת העובדים יש לפנות .הסוציאליים מועצת העובדים מוענקים מטעם אלו אישורים

 . דרישות הנוספותה

 :(עם עבודת גמר)מחקרי הנתיב ת במגמות/התמחו

סה"כ נק"ז  מגמה/התמחות

 לקורסים

סה"כ נק"ז לעבודת 

 גמר

 סך הכל נק"ז לתואר

 36 8 28 טיפול באמצעות אמנויותבהתמחות 

 36 8 28 מגמה קהילה ושינוי חברתי

 36 8 28 בריאות הנפשבמגמה 

 36 8 28 המשפחהילד וה המגמ

 36 8 28 פרטנית לקידום צדק חברתימגמה 

 36 8 28 ללא מגמה לימודים

 

 :(ללא עבודת גמר)כללי הנתיב ת במגמות/התמחו

סה"כ נק"ז  מגמה/התמחות

 לקורסים

סה"כ נק"ז לבחינת 

 גמר

 סה"כ נק"ז לתואר

 36 0 36 התמחות טיפול באמצעות אמנויות

 36 0 36 מגמה קהילה ושינוי חברתי

 36 0 36 ריאות הנפשבמגמה ב

 36 0 36 משפחההילד והמגמה 

 36 0 36 מגמה פרטנית לקידום צדק חברתי

 36 0 36 ללא מגמה לימודים
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 טיפול באמצעות אמנויותב התמחותעבודה סוציאלית עם 

ר היא תכנית ייחודית המספקת כלים מתחום ההבעה במטרה להעשי טיפול באמצעות אמנויותב ההתמחות

את ארגז הכלים של העובד הסוציאלי במסגרות עבודה פרטנית, משפחתית וקהילתית. שילוב הגישה 

היצירתית שואף להעצים את המימד ההומניסטי של העבודה הסוציאלית, לתת מקום לקול הייחודי 

ת וליצירתיות של הפונים ושל העובדים הסוציאליים ולאפשר גישור בין תרבויות ומתן קול לאוכלוסיו

 מושתקות.

  תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 :קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה
 

 2 רווחה ומדיניות   גלובליזציה 144-2-0058 א'/ב'
 

 144-2-1591/1601 א'/ב'

144-2-1131/1141 

 

 *שיטות מחקר איכותניותמבוא ל

 *מחקר כמותיות שיטות

 קורס בשיטות מחקר

 

  יםשני קורסלבחור יש *

 

 

 

 

4 

 פרקטיקום לבחירה  א'/ב'

 

4 

 סמינר תזה 144-2-1751 א'

 

2 

 144-2-0157 א'

144-2-0167 

 א' - הבעה חזותיתסדנת 

 ב' - סדנת הבעה חזותית

2 

2 

 2 הכרת חומרים וערכם הטיפולי 144-2-0003 א'

 

 2 מבוא תיאורטי לכלים יצירתיים 144-2-0108 א'

 

 144-2-0103 ב'

144-2-0113 

 א' - אמנותטיפול ברקטיקום פ

 ב' - פרקטיקום טיפול באמנות

2 

2 

 2 טיפול באמנות על פי אוכלוסיות 144-2-0118 'א

 

 

 סה"כ קורסי חובה

 

26 

בחירה קורס  א'/ב'  2 

 144-2-9991 ב'

144-2-9992 

א'( )סמס' עבודת גמר  

ב'( )סמס' עבודת גמר  

4 

4 

 

 נק"ז 36 סה"כ לתואר
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תחת הנחייה והדרכה של חבר סגל מן  יםת הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודנטעבוד - עבודת גמר

נהלי כתיבת עבודת המניין. כללי מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציאלית מצויים באתר המחלקה. 

   בשנתון הפקולטה(.הרלוונטי הנמצא הפרק את הגמר על פי תקנון הפקולטה )יש לקרוא 

קורסים בהתאם ועדת המוסמכים המחלקתית, והשלמת כללי מותנה באישור נתיב חקרי למ נתיבמעבר מ

 "סמינר תזה" לפני הגשתה לאישור. קורסלהציג את הצעת המחקר ב מומלץ .נתיבלדרישות ה

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

 

  תכנית הלימודים בנתיב הכללי

 :קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס קורסמספר ה שנה
 

 144-2-0058 א'/ב'
 

 2 גלובליזציה  ומדיניות  רווחה

 144-2-1591/1601 א'/ב'

144-2-1131/1141 

 

 *שיטות מחקר איכותניותמבוא ל

 *שיטות מחקר כמותיות

 קורס בשיטות מחקר

 יש לבחור שני קורסים*

 

 

 

4 

 4 פרקטיקום לבחירה  א'/ב'

 144-2-0157 א'

144-2-0167 

 א' - הבעה חזותית סדנת

 ב' -סדנת הבעה חזותית 

2 

2 

 2 הכרת חומרים וערכם הטיפולי 144-2-0003 א'
 

 2 מבוא תיאורטי לכלים יצירתיים 144-2-0108 א'
 

 144-2-0103 ב'

144-2-0113 

 א' - אמנותטיפול בפרקטיקום 

 ב' -פרקטיקום טיפול באמנות 

2 

2 

 2 וסיותטיפול באמנות על פי אוכל 144-2-0118 'א
 

 24 סה"כ קורסי חובה

 12 קורסי בחירהסה"כ   ב' -א' ו

 0 בחינת גמר  ב'

 נק"ז 36 סה"כ לתואר
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בתום שנת  ,עם סיום חובות השמיעהבבחינת גמר  נובחיים הלומדים בנתיב הכללי סטודנט - בחינת גמר

 .כירות המחלקהשל מז מראש מחייבת אישורההשתתפות בבחינת הגמר . לתואר ההשנייהלימודים 

 רכב הציון הסופי לתוארה

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 

 ehuss@bgu.ac.il  אפרת הוס דר' : ראשת ההתמחות

 

 

 קהילה ושינוי חברתיסוציאלית במגמת  עבודה

 לעבודה במחלקה שני דים לתוארמויבמסגרת הל ייחודית מגמה היא חברתי נוייוש קהילתית סוציאלית עבודה

 .בנגב גוריון בן באוניברסיטת סוציאלית

 יות, בקהילות במצוקה ידע תיאורטי ומעשי להתערבות בבעיות חברת לסטודנטים מעניקה המגמה

תוך שימוש בגישות של התערבות קהילתית, התערבות ארגונית והתערבות פוליטית בעבודה ובארגונים 

בתחום ארגונים וולונטריים, התארגנות קהילתית לשנוי  עשיר וניסיון תיאורטי דעי המגמה סוציאלית. למורי

 ושנוי מדיניות. חברתי חברתי, אקטיביזם

 פרקטיקום בעבודה  -ם אישית, שכוללת שני קורסי חובה מודייכנית ללמתקבלים למגמה נבנית ת

ומבחר קורסי   ה של התכנית,, קורסי בחירניםניהול משאבים והתערבות בארגוינוי חברתי וקהילתית וש

 מודי התואר השני במחלקה ובאוניברסיטה.יבחירה מהמגמות האחרות המתקיימות במסגרת ל

  העוסקת בתחום. )תזה( מחקריתגמר עבודת ניתן לכתוב   

  לסטודנטים המגלים עניין רב בשימוש בכלים אמנותיים בעבודה קהילתית ניתנת אפשרות לבנות

 המגמה לטיפול באמצעים אמנותיים.  תוכנית משולבת ביחד עם

 באוניברסיטת ניו יורק  סוציאלית לעבודה הספר בית עם בשיתוף ומתקיימת פותחה הלימודים תכנית

((Hunter College. 

 

 

 

 

 

mailto:ehuss@bgu.ac.il
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 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 

 קורסי חובה:

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 

 2 וחהגלובליזציה  ומדיניות  רו 144-2-0058 א'/ב'

 144-2-1591/1601 א'/ב'

144-2-1131/1141 

 

 שיטות מחקר איכותניות*

 שיטות מחקר כמותיות*

 קורס בשיטות מחקר

 יש לבחור שני קורסים*

 

 

 

4 

 4 פרקטיקום לבחירה  א'/ב'

 2 סמינר תזה 144-2-1751 א'

 144-2-0061 א'/ב'

144-2-0163 

 א' - התערבות ושינוי בארגונים

 ב' -בארגונים  התערבות ושינוי

2 

2 

 144-2-1081 א'

144-2-0282 

 א' -למתקדמים  פרקטיקום קהילתי

 ב' -פרקטיקום קהילתי למתקדמים 

2 

2 

 20 סה"כ קורסי חובה

 144-2-0028 א'/ב'

144-2-0322 

144-2-0039 

144-2-0021 

144-2-0262 

144-2-0073 

144-2-0332 

144-2-0040 

 *עושים קמפיין חברתי

 *זכויות העובדים שיטות לקידום

 *אקטיביזם לשינוי חברתי

 *אקטיביזם לקידום צדק סביבתי

 *עבודה סוציאלית בינלאומית

 *שיטות לקידום צדק חברתי

 פיתוח קהילתי, אמנות ואקטיביזם יצירתי

 *חברתיתהחקיקה הפוליטיקה של ה

 נק"ז 4לפחות *יש לבחור 

 

 8 בחירהסה"כ קורסי 

 144-2-9991 ב'

144-2-9992 

)סמס' א'(                                                                                      ודת גמרעב

 )סמס' ב'( עבודת גמר

4 

4 

 

 סה"כ לתואר

 

 נק"ז 36

 

הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודנט תחת הנחייה והדרכה של חבר סגל מן  עבודת - גמרעבודת 

נהלי כתיבת עבודת רת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציאלית מצויים באתר המחלקה. המניין. כללי מסג

  הגמר על פי תקנון הפקולטה )יש לקרוא הפרק בשנתון הפקולטה(.

קורסים בהתאם ועדת המוסמכים המחלקתית, והשלמת כללי מותנה באישור נתיב מחקרי ל נתיבמעבר מ

 "סמינר תזה" לפני הגשתה לאישור. קורסקר בלהציג את הצעת המח מומלץ .נתיבלדרישות ה
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 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

  תכנית הלימודים בנתיב הכללי

 

 :קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 2 גלובליזציה  ומדיניות  רווחה 144-2-0058 א'/ב'

 

 144-2-1591/1601 א'/ב'

144-2-1131/1141 

 

 ות מחקר איכותניות*שיט

 שיטות מחקר כמותיות*

 קורס בשיטות מחקר

 יש לבחור שני קורסים*

 

 

 

4 

 4 פרקטיקום לבחירה  א'/ב'

 

 144-2-0061 א'/ב'

144-2-0163 

 א' - התערבות ושינוי בארגונים

 ב' - התערבות ושינוי בארגונים

2 

2 

 144-2-1081 א'

144-2-0282 

 א' - למתקדמים פרקטיקום קהילתי

 ב' -פרקטיקום קהילתי למתקדמים 

2 

2 

 18 סה"כ קורסי חובה

 144-2-0028 א'/ב'

144-2-0322 

144-2-0039 

144-2-0021 

144-2-0262 

144-2-0073 

144-2-0332 

144-2-0040 

 עושים קמפיין חברתי*

 שיטות לקידום זכויות העובדים*

 אקטיביזם לשינוי חברתי*

 אקטיביזם לקידום צדק סביבתי*

 וציאלית בינלאומית*עבודה ס

 שיטות לקידום צדק חברתי*

 פיתוח קהילתי, אמנות ואקטיביזם יצירתי.

 פוליטיקה של חקיקה חברתית*

 נק"ז 4לפחות לבחור יש *

 

 18 בחירהסה"כ קורסי 

 0 בחינת גמר  ב'

 

 סה"כ לתואר

 

 נק"ז 36
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בתום שנת  ,ום חובות השמיעהעם סיבבחינת גמר  נובחיים הלומדים בנתיב הכללי סטודנט - בחינת גמר

 של מזכירות המחלקה. באישור מראשההשתתפות בבחינת הגמר כפופה .  לתואר ההשנייהלימודים 

  הרכב הציון הסופי לתואר

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 

  gu.ac.ilronika@b ראש המגמה: דר' רוני קאופמן
 
 
 
 

 בריאות הנפש עבודה סוציאלית במגמת

פסיכיאטריות במערכות הרווחה,  המגמה לבריאות נפש מעניקה לסטודנטים ידע בעבודה עם בעיות והפרעות

הבריאות ובמערכת בריאות הנפש. הנושאים הנלמדים נוגעים לאבחון, טיפול ושיקום. נלמדות שיטות אבחון 

והתערבויות קצרות מועד.  התנהגותית-התערבות עדכניות בגישות הקוגניטיביתקלאסיות וחדשניות, שיטות 

כמו מודל ההחלמה, שיתוף מתמודדים ועוד. המגמה פועלת בשיתוף  נלמדות גישות חדשניות לנושא השיקום

 שבע.-עם המרכז הפסיכיאטרי באר

  תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 

 קורסי חובה:

 ק"זנ שם הקורס מספר הקורס שנה

 2 רווחהגלובליזציה ומדיניות  144-2-0058 א'/ב'

 144-2-1591/1601 א'/ב'

144-2-1131/1141 

 

 *שיטות מחקר איכותניותמבוא ל

 *שיטות מחקר כמותיות

 קורס בשיטות מחקר

 נק"ז( 4) לבחור שני קורסיםיש *

2 

2 

2 

 

 4 פרקטיקום לבחירה  א'/ב'

 2 סמינר תזה 144-2-1751 א'

 2 פיזיולוגיים-היבטים פסיכו –רגשות והתנהגות  144-2-0109 א'/ב'

 4 נפש בריאות - אינטגרטיבי פרקטיקום 144-2-0166 א'/ב'

 2 מורכבותסמינר קליני בהפרעות נפשיות  144-2-0070 א'/ב'

 

 סה"כ קורסי חובה

 

20 
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 8 בחירהסה"כ קורסי 

 144-2-9991 ב'

144-2-9992 

)סמסטר א'( עבודת גמר  

)סמסטר ב'( רעבודת גמ  

4 

4 

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 

עבודת הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודנט תחת הנחייה והדרכה של חבר סגל מן  - עבודת גמר

נהלי כתיבת עבודת המניין. כללי מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציאלית מצויים באתר המחלקה. 

   בשנתון הפקולטה(.הרלוונטי הפרק ת אהגמר על פי תקנון הפקולטה )יש לקרוא 

 המחלקתית, והשלמת קורסים בהתאם כללי מותנה באישור ועדת המוסמכיםנתיב מחקרי ל נתיבמעבר מ

 זה" לפני הגשתה לאישור."סמינר ת ג את הצעת המחקר בקורסלהצי מומלץ .נתיבלדרישות ה

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

 

  ת הלימודים בנתיב הכלליתכני

 

 :קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 

 2 גלובליזציה  ומדיניות  רווחה 144-2-0058 א'/ב'

 144-2-1591/1601 א'/ב'

144-2-1131/1141 

 

 שיטות מחקר איכותניות*מבוא ל

 שיטות מחקר כמותיות*

 קורס בשיטות מחקר

 נק"ז( 4) לבחור שני קורסיםיש *

2 

2 

2 

 

 4 פרקטיקום לבחירה  א'/ב'

 -היבטים פסיכו –רגשות והתנהגות  144-2-0109 א'/ב'

 פיזיולוגיים

2 

 4 בריאות הנפש-אינטגרטיביפרקטיקום  144-2-0166 א'/ב'

 2 מורכבות סמינר קליני בהפרעות נפשיות 144-2-0070 א'/ב'

 18 סה"כ קורסי חובה

 18 בחירהסה"כ קורסי 

 0 בחינת גמר  ב'

 נק"ז 36 סה"כ לתואר
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בתום עם סיום חובות השמיעה בבחינת גמר  נוייבח הלומדים בנתיב הכללי )ללא תזה(  יםסטודנט - בחינת גמר

 של מזכירות המחלקה.  באישור מראש.  ההשתתפות בבחינת הגמר כפופה לתואר ההשניישנת הלימודים 

 הרכב הציון הסופי לתואר

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 

  galia@bgu.ac.il גליה מורןהמגמה: דר'  תראש

 

 משפחההילד והת במגמעבודה סוציאלית 

משפחה נועדה לפתח אצל הסטודנטים מיומנויות טיפול בילדים ובמשפחות. לכן, תלמידי הומגמת הילד 

לטיפול משפחתי והתיאוריה המערכתית, המגמה ממחויבים בשלושה קורסים עיקריים: מבוא תיאורטי 

פרקטיקום לטיפול משפחתי, ופרקטיקום לטיפול בילדים. קורסים אלו יכולים להיות לעזר לאלו שירצו 

ידי האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי. -ת על\ת משפחתי\להמשיך ללמוד לקראת הסמכה כמטפל

ך צפייה ישירה בעבודה עם ילדים ומשפחות. תוום מתנהלים בעזרת ראי חד כיווני, קורסי הפרקטיק

הסטודנטים מתנסים בעצמם בטיפול בילדים ומשפחות. מתקבלים סטודנטים בעלי ניסיון בטיפול אשר רוצים 

 להעמיק את הידע שלהם בתחום זה.

 

 המחקריתכנית הלימודים בנתיב 

 

 :קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 

 2 ליזציה  ומדיניות  רווחהגלוב 144-2-0058 א'/ב'

 144-2-1591/1601 א'/ב'

144-2-1131/1141 

 

 שיטות מחקר איכותניות*מבוא ל

 שיטות מחקר כמותיות*

 קורס בשיטות מחקר

 נק"ז( 4) לבחור שני קורסיםיש *

2 

2 

2 

 

 2 סמינר תזה 144-2-1751 א'

 4 פרקטיקום משפחתי 144-2-1401 א'/ב'

 

 4 ילדיםבטיפול בום פרקטיק 144-2-0053 א'/ב'

 144-2-0129 א'/ב'

144-2-0041 

 א' - מבוא לטיפול משפחתי

 ב' -מבוא לטיפול משפחתי 

4 

 22 סה"כ קורסי חובה

 6 בחירהסה"כ קורסי 
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 14429991 ב'

14429992 

)סמסטר א'( עבודת גמר  

)סמסטר ב'( עבודת גמר  

4 

4 

 

 סה"כ לתואר

 

 נק"ז 36

 

לת עבודת מחקר עצמאית של הסטודנט תחת הנחייה והדרכה של חבר סגל מן הגמר כול עבודת - גמר עבודת

נהלי כתיבת עבודת המניין. כללי מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציאלית מצויים באתר המחלקה. 

   בשנתון הפקולטה(. הרלוונטי הנמצא הפרקאת הגמר על פי תקנון הפקולטה )יש לקרוא 

ללי מותנה באישור ועדת המוסמכים המחלקתית, והשלמת הקורסים בהתאם כנתיב מחקרי ל נתיבמעבר מ

 זה" לפני הגשתה לאישור."סמינר ת ג את הצעת המחקר בקורסלהצי מומלץ .נתיבלדרישות ה

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

 

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי

 :קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 2 גלובליזציה  ומדיניות  רווחה 144-2-0058 א'/ב'

 144-2-1591/1601 א'/ב'

144-2-1131/1141 

 

 *שיטות מחקר איכותניותמבוא ל

 *שיטות מחקר כמותיות

 קורס בשיטות מחקר

 לבחור שני קורסיםיש *

 

 

 

4 

 4 משפחתיבטיפול פרקטיקום  144-2-1401 א'/ב'

 4 ילדיםב טיפול ב פרקטיקום 144-2-0053 א'/ב'

 144-2-0129 א'/ב'

144-2-0041 

 א' - מבוא לטיפול משפחתי

 ב' -מבוא לטיפול משפחתי 

2 

2 

 18 סה"כ קורסי חובה

 18 סה"כ קורסי בחירה

 0 בחינת גמר  ב'

 

 סה"כ לתואר

 

 נק"ז 36
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בתום חובות השמיעה עם סיום בבחינת גמר  נוייבח ים הלומדים בנתיב הכללי )ללא תזה( סטודנט - בחינת גמר

 של מזכירות המחלקה. באישור מראש . ההשתתפות בבחינת הגמר כפופה לתואר ההשניישנת הלימודים 

 הרכב הציון הסופי לתואר

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 

 slonim@bgu.ac.il  המגמה: פרופ' ורד סלונים נבו תראש

 

 דה סוציאלית פרטנית לקידום צדק חברתיעבובמגמה 

 בין עבודה יותר הדוקים קשרים ליצור ומבקשים פרטנית בעבודה שעוסקים למי התמחות מציעה זו מגמה

 התיאורטי הידע חיזוק באמצעות, חברתי וצדק דמוקרטיים רעיונות לבין ומשפחות פרטים עם ישירה

 עם מתכתבת, בישראל הראשונה, זו מגמה. יתביקורת סוציאלית עבודה של הפרקטיות והמיומנויות

 2008 משנת סוציאלית בעבודה לחינוך האמריקאית המועצה של קריאתה ועם בעולם עכשוויות התפתחויות

 בשונות להכיר יש": העכשווי בעולם סוציאליים עובדים של מרכזית יכולת שונות של מעמיקה בהבנה לראות

 זהות, מגדר, אתניות, מוגבלות, תרבות, צבע, מעמד, גיל, משלל כמו, גורמים של כהצטלבות אנשים בין

 יכולים אלו גורמים. מינית ונטייה מין, דת, גזע, פוליטית אידיאולוגיה, הגירה מצב, מגדרי וביטוי מגדרית

 על נשענת המגמה  ותהילה. כוח, יתר זכויות, ומאידך, וניכור הדרה, עוני, דיכוי של חיים חוויות מחד ליצור

 מצבי הבוחן, קווירית ותיאוריה פוקו של התיאוריה, קולוניאליזם-פוסט, פמיניזם, לדוגמא כמו תיאורטי ידע

 ביטוי לידי באים אלו כוח יחסי כיצד לזהות נלמד במגמה. כוח יחסי של הקשר בתוך חברתיות ותופעות חיים

 ומשתמשי סוציאליים ובדיםע שבין אישיות-הבין באינטראקציות ספציפי ובאופן, ככלל החברתית במציאות

 .הללו הכוח יחסי את לאתגר שמבקשות, מקצועיות פרקטיקות לעצב כיצד נלמד כן-כמו. השירותים

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי 

 

 :קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 2 גלובליזציה  ומדיניות  רווחה 144-2-0058 א'/ב'

 144-2-1591 א'/ב'

144-2-1601 

144-2-1131 

144-2-1141 

 מבוא לשיטות מחקר איכותניות*

 שיטות מחקר איכותניות מתקדמות

 שיטות מחקר כמותיות*

 שיטות מחקר כמותיות למתקדמים

 קורסים בשיטות מחקר

  *יש לבחור שני קורסים

 

 

 

 

 

4 

 4 פרקטיקום לבחירה  א'/ב'

 2 סמינר תזה 144-2-1751 א'

 2 סוציאלית ביקורתיתלקראת עבודה  144-2-0342 א'

mailto:slonim@bgu.ac.il
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 א'

 

144-2-0071 

 

 עבודה סוציאלית פרטנית לשינוי חברתי

 

2 

 4 פרקטיקום עבודה פרטנית בראי ביקורתי  ב'

 20 סה"כ קורסי חובה

 8 קורסי בחירהסה"כ 

 144-2-9991 א'/ב'

144-2-9992 

 (א')סמסטר  עבודת גמר

 (ב')סמסטר  עבודת גמר

4 

4 

 

 סה"כ לתואר

 

 נק"ז 36

 

עבודת הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודנט תחת הנחייה והדרכה של חבר סגל מן  - עבודת גמר

נהלי כתיבת עבודת המניין. כללי מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציאלית מצויים באתר המחלקה. 

   (.הגמר על פי תקנון הפקולטה )יש לקרוא הפרק בשנתון הפקולטה

י לנתיב כללי מותנה באישור ועדת המוסמכים המחלקתית, והשלמת הקורסים בהתאם מעבר מנתיב מחקר

 : "סמינר תזה" לפני הגשתה לאישורלדרישות הנתיב. מומלץ להציג את הצעת המחקר בקורס

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

 

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי 

 

 :קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס ורסמספר הק שנה

 2 גלובליזציה  ומדיניות  רווחה 144-2-0058 א'/ב'

 

 144-2-1591 א'/ב'

144-2-1601 

144-2-1131 

144-2-1141 

 

 שיטות מחקר איכותניות*

 שיטות מחקר איכותניות מתקדמות

 שיטות מחקר כמותיות*

 שיטות מחקר כמותיות למתקדמים

 קורסים בשיטות מחקר

 ם*יש לבחור שני קורסי

 

 

 

 

 

4 

 4 פרקטיקום לבחירה  א'/ב'

 2 סמינר תזה 144-2-1751 א'



 

387 

 

 

 2 לקראת עבודה סוציאלית ביקורתית 14420342 א'

 2 עבודה סוציאלית פרטנית לשינוי חברתי 14420071 א'

 4 פרקטיקום עבודה פרטנית בראי ביקורתי  ב'

 20 סה"כ קורסי חובה

 16 קורסי בחירהסה"כ 

 

 סה"כ לתואר

 

 נק"ז 36

 

בתום שנת עם סיום חובות השמיעה בבחינת גמר  נוייבחים הלומדים בנתיב הכללי סטודנט -בחינת גמר

 של מזכירות המחלקה. מראשהשתתפות בבחינת הגמר מחייבת אישור . לתואר ההשנייהלימודים 

 : הרכב הציון הסופי לתואר

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 

 kmichal@bgu.ac.ilנבו -רהמגמה: פרופ' מיכל קרומ תראש

 

 ת לימודללא מגמ תכנית הלימודים

תחומי בתיאוריה ופרקטיקה של עבודה -מעניקה ידע רבתכנית לימודים ללא בחירת מגמת לימודים 

במערכות יעד שונות  המתאימות ליצירת שינוי שים טווח רחב של ידע ומיומנויותהסטודנטים רוכ סוציאלית. 

סטודנטים הזדמנות לבנות הפרט, משפחה, קבוצה, ארגון קהילה, ומדיניות. מעבר לקורסי החובה, לכל 

 תוכנית לימודים אישית המותאמת לתחומי עניין מגוונים.

 

 )ללא מגמה(המחקרי תכנית הלימודים בנתיב 

 

 :קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 2 גלובליזציה  ומדיניות  רווחה 144-2-0058 א'/ב'

 144-2-1591/1601 א'/ב'

144-2-1131/1141 

 

 שיטות מחקר איכותניות*מבוא ל

 שיטות מחקר כמותיות*

 קורס בשיטות מחקר

 לבחור שני קורסיםיש *

 

 

 

4 

 8 פרקטיקום  א'/ב'

 2 סמינר תזה 144-2-1751 א'

 16 סה"כ קורסי חובה

mailto:kmichal@bgu.ac.il
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 בחירהסה"כ קורסי 

 

12 

 144-2-9991 'ב

144-2-9992 

)סמסטר א'(עבודת גמר   

)סמסטר ב'(עבודת גמר   

4 

4 

 

 סה"כ לתואר

 

 נק"ז 36

 

עבודת הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודנט תחת הנחייה והדרכה של חבר סגל מן  - עבודת גמר

נהלי כתיבת עבודת . המניין. כללי מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציאלית מצויים באתר המחלקה

   בשנתון הפקולטה(.הרלוונטי הנמצא הפרק את הגמר על פי תקנון הפקולטה )יש לקרוא 

קורסים בהתאם ועדת המוסמכים המחלקתית, והשלמת כללי מותנה באישור נתיב מחקרי ל נתיבמעבר מ

 ר."סמינר תזה" לפני הגשתה לאישו להציג את הצעת המחקר בקורס מומלץ .נתיבלדרישות ה

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

 

  (ללא מגמההכללי )תכנית הלימודים בנתיב 

 

 :קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 2 רווחהגלובליזציה ומדיניות  144-2-0058 א'/ב'

 144-2-1591/1601 א'/ב'

144-2-1131/1141 

 

שיטות מחקר מבוא ל

 איכותניות*

 ת מחקר כמותיות*שיטו

 קורס בשיטות מחקר

 לבחור שני קורסיםיש *

 

 

 

 

4 

 8 פרקטיקוםשני קורסי   ב'-א' ו

  14 סה"כ קורסי חובה

 22 בחירהסה"כ קורסי 

  0 בחינת גמר  ב'

 

 סה"כ לתואר

 

 נק"ז 36

 

 ,ות השמיעהעם סיום חובבבחינת גמר  נוייבח ים הלומדים בנתיב הכללי )ללא תזה( סטודנט - בחינת גמר

  של מזכירות המחלקה.באישור מראש . ההשתתפות בבחינת הגמר כפופה לתואר ההשנייבתום שנת הלימודים 
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  :הרכב הציון הסופי לתואר

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 

 

 :לפרטים נוספים

 bialika@bgu.ac.il, 08-6472338טל'  לענייני סטודנטים,רכזת  -גב' אנה ביאליק  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפקולטהלתואר שני הנמצא באתר הכללי הלימודים  את תקנון גם לקרואמומלץ 
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