
 עבודה פרטנית לשינוי חברתי
 מודעת עונילעבודה סוציאלית   אשכול

 
 נבו-פרופ' מיכל קרומר: ראש התכנית

 מדריכה ראשית: גב' נור שמעי
 

כולל קורסים עיוניים ותכנית הכשרה מעשית בעבודה "עבודה פרטנית לשינוי חברתי" האשכול 
רתי על עוני, המצביע על עוני כהפרה תיאורטי ביקוסוציאלית מודעת עוני. האשכול מקשר בין ידע 

 . חדשניותודרכי פעולה לבין פרקטיקות של זכויות אדם וכמצב של אי צדק חברתי 
 תכנית ההכשרה המעשית

והשתתפות בישיבות  סמינר הדרכה ,הדרכה פרטנית וקבוצתית כוללתהמעשית ההכשרה תכנית 
עובדים במשך . הסטודנטים שבע-במחלקות לשירותים חברתיים בבארוהיא מתקיימת צוות, 

ומעורבים  קהילתיתובעבודה פרטנית, קבוצתית  עם אותן משפחות 1)שנה ב' ושנה ג'(שנתיים 
בנוסף לטיפול הפרטני, . בתהליכים רגשיים מעמיקים, במיצוי זכויות ובפרקטיקת מדיניות

וכן , באירועי היום למאבק בעוני המצוין בכנסת מדי שנה משתתפים הסטודנטים והמשפחות
 בפרקטיקות שונות להשפעה על מדיניות. 

 הקורסים העיוניים
)תכנית הקורסים  ם הבאיםמחייבת השתתפות בקורסיההכשרה המעשית ההשתתפות בתכנית 

 : 2נתונה לשינויים(

 )קורס בחירה שנה ב'(" : קריאה ביקורתית בתיאוריה ומדיניות"עוני, עושר ומה שביניהם

 ניתן בשנה ב' או ג'(, "עוני, עושר ומה שביניהם: היבטים של פרקטיקה" )קורס בחירה מרוכז

"מהפרטני לחברתי וחזרה: היבטים קליניים בעבודה עם משפחות בעוני" )קורס בחירה, ניתן פעם 
  בשנתיים(

 םהישגיתוצרים ו
מיושם בקרב עובדים והוא  ,אומץ על ידי משרד הרווחה ,מודל ההכשרה והעבודה שפותח באשכול

 .4102שנת סוציאליים החל מ
העידו משפחות וסטודנטים בפני ועדת אללוף שהמליצה על מדיניות ממשלתית למאבק  4102בשנת 
 בעוני.

  משמש לשינוי מדיניות.  4104נייר עמדה שהתבסס על עבודת הסטודנטים בנושא חובות משנת 
ס אקרמן על פעולתה המקצועית במסגרת זכתה הסטודנטית לודמילה לווייב בפר 4104בשנת 

 התכנית. 

 ופרטים נוספיםהרשמה דרכי 

הרשמה לאשכול המלא )תכנית ההכשרה המעשית + קורסים עיוניים( כרוכה בקבלה לתכנית 
ההכשרה המעשית. השיבוץ לתכנית מתקיים בסוף שנה א' במסגרת השיבוץ להכשרה מעשית. 

 ת במקום הראשון בסדר העדיפות.מתקבלים לתכנית רק מי שהציבו את התכני

 nurfsw@gmail.comנא לפנות לנור שמעי  לפרטים נוספים

                                                           
1
 ניתן לעזוב את התכנית בתום שנה ב' בתיאום עם צוות התכנית.  

2
 חלק מהקורסים פתוחים גם בפני סטודנטים שאינם לוקחים את האשכול המלא. 


