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 בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד

 "פלשנה"ל תש –הנחיות להרשמה לתואר ראשון 

 
 

קורסים בכל שנה יש לסיים את כל הדרישות המופיעות במקבץ קורסי החובה באותה שנת לימודים. אין "לגרור" 

 לשנים הבאות.

 
. יש לקבל ציון זה בכל מטלה וגם בציון הסופי. קורסי המתודה הם: "יסודות 70בקורסי המתודה, הציון העובר הוא 

בעבודה סוציאלית", "מבוא לעבודה סוציאלית קהילתית", "ש"ה עם הפרט", "ש"ה עם הקבוצה" , "טיפול פרטני 

 קהילתית" סוציאלית " ו"עבודה בקהילה", "התערבות קהילתית בטיפול בפרט

 
 יש להירשם גם לקורסי יסוד, ללימודי אנגלית ולקורסים כלליים בהתאם לדרישות האוניברסיטה.

 'אשנה 
 
 הקורסים "מבוא לעבודה סוציאלית קהילתית" ו"קריאה וכתיבה מקצועית" נלמדים לסירוגין אחת לשבועיים.-

 נעשית ע"י ביה"ס.  – 76-106 –ההרשמה לקורס "יסודות בעבודה סוציאלית"  -

 
 שנה ב'

 
 אין לשנות מגמה. - מגמה שנבחרה בסוף שנה א'בעם תחילת הכנת מערכת השעות יש לבחור  -

 יש להתחיל את הכנת מערכת השעות ברישום לקורס: "הכשרה מקצועית" -

 )ש"ה עם הקבוצה(  76-209תלמידי כל המגמות חייבים להירשם לקורס  -

  בקורס "ש"ה עם הפרט" נא להירשם לקבוצה אליה שובצתם ע"י ביה"ס. -המגמה הפרטניתתלמידי  -

 01, עליכם להירשם לקבוצה 76-565קורס "סוגיות באתיקה מקצועית"  -

  הקורסים הבאים נלמדים אחת לשבועיים: "מיומנויות התערבות עם הקהילה", "טיפול פרטני בקהילה", -

 הפרט", "התערבות קהילתית בטיפול בפרט" )תאריכים ימסרו בתחילת שנה"ל(."מיומנויות התערבות עם  

 

  
 שנה ג'

 
 יש להתחיל את הכנת מערכת השעות ברישום לקורס: "הכשרה מקצועית" -

 ות אליהן שובצתם נא להירשם לקבוצ ו"ש"ה עם הקבוצה"  "ש"ה עם הפרט" יםבקורס : תלמידי המגמה הפרטנית -

  אלו נלמדים בצמדים קבועים מראש. קורסים ע"י ביה"ס.  

 02, עליכם להירשם לקבוצה 76-565קורס "סוגיות באתיקה מקצועית" -

 

 בהצלחה  !
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