
המחלקה לעבודה  
סוציאלית

לימודים לתואר  
:הראשון

כל מה שכדאי לדעת



לדעתחשובמה ש

התכנית עוסקת בלמידה של עבודה סוציאלית הכוללת שיטות •במה עוסקת•
:במסגרתה. התערבות

נעשה שימוש במי שאתם ובניסיון החיים שלכם להתערבות  •
הטיפולית

הכרות עם אוכלוסיות שונות  במצבי סיכון ומצוקה•
חשיפה להיבטים מגדריים בעבודה טיפולית  •
למידת שיטות שונות להתערבות עם אוכלוסיות אלו•
התנסות בעבודה עם לקוחות העבודה הסוציאלית   כבר •

במהלך הלימודים



לדעתחשובמה ש

תחום מגוון מאד שמאפשר תעסוקה עם אוכלוסיות שונות ומגוונות•
, תחום המאפשר שיטות שונות של התערבות כולל עבודה פרטנית•

בכלים יצירתיים ועוד, קהילתית, קבוצתית
לימודים המאפשרים העמקה והרחבה בתכנים הרלוונטיים  לצד •

חשיבה ביקורתית והתפתחות אישית

?למה כדאי ללמוד* 



גוריון בנגב-ללמוד לתואר ראשון בעבודה סוציאלית  באוניברסיטת בן

במחלקה יש חוקרים מובילים בארץ •
.  חשיבה בין תחומית, ובעולם 

אנחנו  מלמדים חשיבה מחוץ  •
חשיבה יצירתית וחדשנית : לקופסה

אנחנו מלמדים את תלמידינו איך •
לחשוב ולא מה לחשוב  

למה כדאי ללמוד עבודה  •
סוציאלית  באוניברסיטת  

?גוריון בנגב-בן



?למי מתאים ללמוד בתכנית 

האם התכנית היא תחום  * 
?  שמתאים לכם

:אם, כןהתשובה היא 

אם אתם אוהבים לעבוד עם אנשים•
אם אתם רוצים לשלב עבודה טיפולית עם עשיה חברתית•
אם צדק חברתי חברתי קרוב ללבכם•

אם אתם רוצים לחבר בין האקדמיה לבין עולם המעשה  •

מודרים ומוחלשים  , אם אתם רוצים להשמיע קולות מושתקים •

אם אתם ללמוד כיצד להשמיע על מקבלי החלטות ומעצבי  •

המדיניות  



?מה לומדים בתואר

?  איך בנויה תכנית הלימודים* 
בשנה הראשונה מתמקדים בקורסי היסוד בלימודי עבודה  •

.סוציאלית
בשנה השנייה והשלישית נלמדים יתר קורסי התוכנית וישנה •

הכשרה מעשית של יומיים בשבוע בשירותים חברתיים  בה מקבלים  
משפחות , מיומניות ואסטרטגיות לעבודה עם אנשים פרטיים , כלים

.וקהילות 
התוכנית מאתגרת את תלמידינו לחשיבה ביקורתית ויצירתית  •
התוכנית כוללת מגוון של קורסים מקשת של תחומי דעת    •



לימודי העבודה הסוציאלית הם בין המקצועות היחידים שמכשירים 

. את הסטודנט לעסוק במקצוע מיד עם תום התואר הראשון

לצד הלימודים , במהלך לימודי התואר הראשון, למעשה

התיאורטיים משתלב הסטודנט בעבודה מעשית בשדה ומתנסה  

.במיומנויות המקצועיות שמכשירות אותו לעסוק במקצוע

ההכשרה המעשית מתבצעת בשירותים השונים בהם נמצאים  

עובדים סוציאליים אשר יכולים לשמש מדריכים עבור הסטודנטים 

.וללוות אותם בתהליך התפתחותם המקצועית

לדעתחשובמה ש: הכשרה מעשית

?כ חשוב"למה זה כ



לדעתחשובמה ש: הכשרה מעשית 

?איך נעשית ההכשרה בפועל

הסטודנט משולב באופן קבוצתי בשירותים השונים  ' בשנה א
,  ס "בו הוא נחשף לתפקיד העו, במסגרת של יום בשבוע

. ס"ולשותפויות אותם מקיים העולדילמות האתיות, למורכבויות 
ס  "לאורך השנה הסטודנט נחשף לעבודה המגוונת של העו

ובהמשך  , המשפחה והקהילה, עם הפרטשראשיתה בהתערבויות
.בהתערבויות מערכתיות במגזר השלישי

שעות  16במשך , הסטודנט משתלב יומיים בשבוע' וג' בשנים ב
ס ומתחיל  "בשירות בקהילה בו מתבצעת עבודת העו, שבועיות

י  "עבודתו מלווה ע. לפגוש לקוחות ולקיים התערבויות מקצועיות
במסגרת ההדרכה  . ס בעל וותק ונסיון"שהוא עו, מדריך אישי

מיומנויות טיפול ומתנסה  , לומד הסטודנט את תהליך ההתערבות
.בקרה ופיקוח, בעבודה המקצועית תחת ליווי



?  איך הלימודים מכינים אותך לחיים שלאחר התואר

כיצד תכנית הלימודים מכינה  * 
?את הסטודנטים לעתיד

כבר בשנה הראשונה הסטודנטים נחשפים ומכירים את •
השירותים הקיימים בשטח ופוגשים אנשי מקצוע משירותים  

שונים
בשנה השנייה והשלישית ישנה התנסות בעבודה בפועל דרך •

ההכשרה המעשית
הקורסים בתוכנית מחוברים לשטח ומתעדכנים בהתאם  •

לשינויים החלים בתחום העבודה סוציאלית  



?מה עושים הבוגרים של המחלקה לעבודה סוציאלית

את הבוגרים שלנו תמצאו  . עובדים סוציאלים תמצאו כמעט בכל מקום 
:בינם. משתלבים במגוון עצום של תחומים וארגונים 

ס  "שב•
ל"צה•
מרכזים לבריאות בריאות נפש•
קופות חולים  •
חברות כדוגמת חבלת חשמל ובנקים  •
מין הימורים ועוד  ,אלכוהול ,התמכרויות לסמים •
ילדים ובני נוער•
קשישים  •
עמותות סנגור  •

מאחר שבוגרי התוכנית יכולים  , ולמעשה ישנן אפשרויות נוספות
להמשיך לתארים מתקדמים בעבודה , להשתלב גם בעשיה קהילתית 

סוציאלית ולעסוק במחקר בתחום ולהתמחות בתחומים טיפוליים שונים 
(.בבעלי חיים ועוד, כמו טיפול באומנות)

?במה עוסקים הבוגרים* 



צרו איתנו קשר? רוצים לדעת עוד

אם תרצו להתייעץ בנושאי רישום וקבלה תוכלו לפנות למוקד הרישום והמידע •
:  או באמצעות פנייה באתר המועמדים של האוניברסיטה08-6461600בטלפון 

in.bgu.ac.il/welcome

לשאלות בנושאים אקדמיים ותכנית הלימודים אתם מוזמנים לפנות ישירות אלינו  •
alean@bgu.ac.ilא  "ראש תוכנית הבעליאן אלקרינאווי' פרופ: לפי הפרטים

roneny3@bgu.ac.ilמרצה בכיר  במחלקה , ר יאיר רונן "ד 086472333
0546751685

!נשמח לראותכם בין תלמידינו בשנה הבאה•

https://in.bgu.ac.il/welcome/
mailto:alean@bgu.ac.il

