
 ית ע"ש לואיס וגבי וייספלדאלבית הספר לעבודה סוצי

 תואר שני )לבעלי תואר ראשון בע"ס(

 

 

 ש"ש בשנה ב( + כתיבת עבודת תזה 8ש"ש בשנה א+  10ש"ש במהלך התואר ) 18: מסלול עם תזה

 

 ש"ש בשנה א(  12ש"ש במהלך התואר )מינימום  24: מסלול בלי תזה

 

 וד ביהדות ולאנגלית לתואר שני, לפי תוצאות מבחן המיון.נוסף על כך יש להירשם ללימודי יס

 

 

 

 לימודי מחקר –מסלול עם תזה 

 .בשיטות מחקר שני קורסים סמסטריאלייםבשנה הראשונה לומדים 

 + סמינר תזהבשנה שנייה לומדים קורס שנתי 

של לפי שיטת המחקר  ,בשיטות מחקר איכותניותסמסטריאלי קורס  אוקורס שנתי בסטטיסטיקה 

 נ"ז בקורסי מגמה 1התזה. מי שמשתתף בקורס איכותני יצטרך להשלים 

 

ולעבוד עם )יש להתארגן מראש  דרישות הפרקטיקומים מבחינת מטופלים –מגמה טיפולית 

 . (שנת הלימודיםהמטופלים/קבוצה לפני תחילת 

 

 פרקטיקומים לשנה א

במשך כל ומעלה  18בני בשני מבוגרים מחייב לטפל )פרקטיקום חובה בשנה א( טיפול בפרט המבוגר א 

 .)לא הדרכת הורים( שנת הלימודים

 

כל שנת  החזקה של טיפול משפחתי או זוגי המתקיים אחת לשבוע במשךטיפול במשפחה מחייב 

 הלימודים.

 

 במשך כל שנת הלימודים.אחת לשבוע  (18-5טיפול בילד ונוער מחייב לטפל בשני ילדים או בני נוער )בני 

ד בתכנית לטיפול בילד ונוער ביחידה ללימודי המשך של בית הספר לא יוכל להשתתף בסמינר מי שלמ

 ופרקטיקום זה.

 

 משך כל שנת הלימודים.אחת לשבוע בטיפול בקבוצה מחייב להנחות קבוצה של מתבגרים או מבוגרים 

 הפרקטיקום כולל הצגה וניתוח דוחות מההנחיה בשדה וכן הנחיית עמיתים בכיתה.

 

הפרעת חרדה, ועליו ייושמו מהתנהגותי מחייב מטופל אחד הסובל מדיכאון או -טיפול קוגניטיבי

בית הספר ישתדל לאפשר קבלת מטופלים דרך הקליניקה לטיפול עקרונות הטיפול הקוגניטיבי. 



התנהגותי בבית הספר לעבודה סוציאלית, למי שאין מטופלים מתאימים במקום העבודה. -קוגניטיבי

 תינתן על ידי המרצה. ההדרכה

 פרקטיקומים לשנה ב

 ומעלה במשך כל שנת הלימודים.  18מחייב לטפל בשני מבוגרים בני  טיפול בפרט המבוגר ב

 

במשך כל שנת הלימודים  לטפלמחייב  ,החברה ומה שביניהם ,: האני)שאינם מוות( לא מוכריםאבדנים 

 כמו משבר מצביב או החיים במעגל ורמטיבייםנ מעברים  עם מתמודדיםה ומעלה 18 בני מבוגרים בשני

   גירושין, הגירה, פיטורין, מחלה או נכות.

 

מחייב לשלב שימוש בכלים יצירתיים בשני מטופלים בני עשר ומעלה, כולל מבוגרים.  –טיפול יצירתי 

 .במהלך השיעורים הקורס דורש  מהמשתתפים התנסות בכלים היצירתיים

 

ובתיאום עם המרצה פרופ' חיה יצחקי ועם  ומיון לאחר ריאיוןרקטיקום זה לפהרשמה  –ייעוץ והדרכה 

 המזכירות.

 

. יתקיימו שני מפגשים הקורס משאבי אנוש הוא קורס מתוקשב – מגמת פיתוח קהילתי וארגוני

 פרונטליים עם המרצה בתחילת הסמסטר ובסיומו.

 

 

 

 

 


