הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
בית הספר לעבודה סוציאלית
Faculty of Social Welfare & Health Sciences
School of Social Work

الكلية لعلوم الرفاه والصحة
مدرسة الخدمة االجتماعية

עבודה סוציאלית

מדריך לתכנית הלימודים לתואר שני (מ"א)
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שיתקיים ביום רביעי
26/7/2017
בחדר  , 4045בניין מדרגה
אוניברסיטת חיפה
בשעה 12.00

הכרמל ,חיפה | 31905

Mount Carmel ,Haifa 31905, Israel

פקס | Fax: 972-7-8246832 :דואל | E-mail: flimor@univ.haifa.ac.il :טל'Phone: 972-4-8249775:

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
בית הספר לעבודה סוציאלית
Faculty of Social Welfare & Health Sciences
School of Social Work

الكلية لعلوم الرفاه والصحة
مدرسة الخدمة االجتماعية

סטודנטים יקרים,
ברכותינו לתלמידים החדשים על הצטרפותם ללימודי המ"א בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת
חיפה .אנו מקווים שהלימודים יהוו עבורכם אתגר ויעשירו אתכם בהיבט האקדמי והן בהיבט המקצועי
והאישי.
לוותיקים – עם השיבה לספסל הלימודים ,איחולינו לשנה של אתגר ,עניין והצלחה.
לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ח ( )22/10/2017וההרשמה לקורסים  ,מומלץ לקרוא בעיון את ה"איגרת
לתלמיד" המפורסמת באתר האוניברסיטה /אגף מינהל תלמידים .איגרת זו כוללת מידע כללי על הסדרי

הרישום ועל תקנות שכר הלימוד באוניברסיטה .כמו-כן ,חשוב לעבור על תקנון הרשות ללימודים
מתקדמים.
חוברת זו הוכנה במטרה לרכז את המידע לו נדרש התלמיד במהלך הלימודים .נשמח לסייע בכל בעיה
שתתעורר ו/או הבהרה ,ע"י פנייה למזכירות תלמידים באמצעות הדוא"ל ללימורflimor@univ.haifa.ac.il -
 04-8249775ולאורטלי – .04-8288023 ; ohakim@univ.haifa.ac.il
או בשעות הקבלה בימים א'  -ה' בין השעות  , 13:00 - 10:00קומה  5חדר  510מגדל אשכול.
במידת הצורך ניתן לפנות לד"ר מיקי וינברג ,ראש תוכנית המ"א בדוא"ל
 ; 04-8240814 ; michaelweinberg10@gmail.comבשעות הקבלה שיפורסמו בלוח המודעות של ביה"ס
לע"ס עם פתיחת שנת הלימודים.

באיחולי הצלחה,
ד"ר מיקי וינברג – ראש תוכנית השלמות ותואר שני
גב' לימור מדר – מרכזת תואר שני
גב' אורטלי חכים – מרכזת לימודי השלמות
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הנחיות כלליות לרישום
מועדי הרישום הממוחשב
שנה ב' תואר שני–

10.9.2017

שנה א' תואר שני (כולל השלמות שנה ב') – 14.9.2017

משעה 16.00-18.00
משעה 16.00-18.00

* את שובר התשלום יש לשלם לפחות עשרה ימים לפני ביצוע הרישום הממוחשב .רק סטודנט ששילם תשלום
ראשון ותשלומו נקלט במערכת ,יוכל לבצע רישום ממוחשב במועד הרישום שנקבע לו.
* בטרם תיגשו לבצע רישום ,הכינו את מערכת השיעורים הרצויה לכם ,וכן אופציות לקורסים חלופיים ,במידה
וחלק מהקורסים סגורים מפאת עומס הרשומים בהם.
לידיעתכם ,בקורסי הבחירה הוקצו מקומות לכל שנה בנפרד ,ניתנת קדימות לשנה ב'.
* לצורך בניית המערכת יש להצטייד בחוברת זו בה מתוארת תוכנית הלימודים המתאימה לכל מסלול ותחום
לימוד ,וכן ברשימת השיעורים ומועדיהם (שתפורסם באתר האוניברסיטה בקטלוג הקורסים סמוך למועד
הרישום) .תוכלו למצוא בה את מספרי הקורסים המבוקשים לצורך ביצוע הרישום הממוחשב .אנו עושים כל
מאמץ להימנע משינויים בתוכנית הלימודים .יחד עם זאת ,לקראת מועד הרישום לקורסים נא לבדוק
באמצעות האינטרנט את המערכת המעודכנת.
* לפני מועד הרישום ,ניתן יהיה לראות בפורטל את מועדי הרישום האישיים שנקבעו לכל תלמיד/ה (חלון
רישום) במסלול המפורט:
 –www.haifa.ac.ilסטודנטים  -מידע ושירותים לסטודנט – הזדהות  -מידע אישי לסטודנט -חלונות רישום.
מידע מפורט בנושא זה ,יישלח אליכם ע"י אגף מערכות מידע במינהל התלמידים.
תחת "רישום סמסטריאלי" קיים כפתור "עזרה" בו יפורטו ההנחיות לביצוע הרישום הממוחשב במתכונתו
החדשה .כל התלמידים מתבקשים לקרוא את ההנחיות בעיון בטרם יחלו את הרישום עצמו .ניתן לראות
הדגמה כיצד להירשם בפורטל.
ביה"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל קורסים משיקולים אקדמיים ומנהלתיים שונים לרבות קורסים אליהם
נרשם התלמיד שלא לפי הכללים האקדמיים כפי שהוגדרו בשנתון ו/או במסמך זה ,כמו כן יימחקו קורסים
הנמצאים בחפיפה.
כל תלמיד חייב לרשום את הקורסים שלו במערכת הממוחשבת .קורס שלא יהיה רשום במערכת הממוחשבת
של האוניברסיטה לא ייחשב כקורס ,גם אם התלמיד השתתף בו .תלמיד לא יורשה לגשת לבחינה ,או להגיש
עבודה בקורס זה.

הכרמל ,חיפה | 31905

Mount Carmel ,Haifa 31905, Israel

פקס | Fax: 972-7-8246832 :דואל | E-mail: flimor@univ.haifa.ac.il :טל'Phone: 972-4-8249775:

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
בית הספר לעבודה סוציאלית
Faculty of Social Welfare & Health Sciences
School of Social Work

الكلية لعلوم الرفاه والصحة
مدرسة الخدمة االجتماعية

הרישום למערכת ייעשה אך ורק באמצעות האינטרנט
חובת הרישום לקורסים במערכת השיעורים חלה על כל תלמיד פעם אחת בשנה לקראת תחילת שנה"ל.
הרישום לכל הקורסים הוא לכל השנה ,כולל סמסטר קיץ.
האחריות להרכבת מערכת השיעורים והתאמתה לתקנות ,לדרישות הקדם ולחובות תכנית הלימודים מוטלת
על התלמיד.
תכנית הלימודים בבית הספר לעבודה סוציאלית כפי שפורסמה במדריך זה ,בשנה בה התקבל הסטודנט
ללימודים ,מחייבת את הסטודנט .לאחר הרישום עליכם להוציא תדפיס מערכת רשמי הנמצא בפורטל
האישי -הפקת אישורים רשמית ,שיהווה אישור לתכנית הלימודים ולהיותכם רשומים לקורסים
כיתות לימוד
הקורסים נלמדים בחדרים הנמצאים בקמפוס אוניברסיטת חיפה .תלמיד יוכל לוודא את מספרי החדרים בהם
נערכים הקורסים עם תחילת הסמסטר בפורטל הסטודנטים או בקטלוג קורסים – אתר אוניברסיטת חיפה.
לידיעה ,לוח מודעות אלקטרוני קיים באתר האינטרנט של ביה"ס לע"ס  ,דרכו ניתן לקבל את כל ההודעות
של ביה"ס ישירות למייל האישי.

עליכם להירשם כל שנה מחדש באתר ביה"ס – בתפריט "לוח מודעות".
ע"פ השנה האקדמית שלכם (תואר שני שנה א' ,תואר שני שנה ב' .השלמות ב' להירשם בנוסף)
יש לבצע הרישום ללוח המודעות רק לאחר הקלדת המערכת ואחרי חופשת סוכות.
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תוכנית הלימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית
יום הלימודים
הלימודים יתקיימו ביום שני
לשנה ב' ,הלימודים יתקיימו ביום שני ובנוסף עוד יום מוקדש לפרקטיקום.

תוכנית הלימודים האישית של כל סטודנט תלויה במגמה בה הוא לומד ,וכן ,במסלול הלימוד (עם או
בלי תיזה).
חובה על פי תחום התמחות
לכל תחום קיימים קורסי חובה (סמינריון) והם:
סמינר תיאורטי וסמינר טיפול – בשנה א' (מלבד התחום הקליני ,הסמינר הטיפולי יתקיים בשנה ב').
 2קורסי חובת מגמה/תחום בשנה א' ובתחומים מסויימים בשנה ב'.
פרקטיקום שנה ב'  ,המלווה בהדרכה שנתית אישית ו/או קבוצתית .לתחום משפחה קורס נוסף בשם דילמות.

בתוכנית הלימודים מספר קורסי חובה משותפים לכלל הסטודנטים:
שיטות מחקר  1בשנה א – ציון  85בקורס זה הנו תנאי רק לסטודנטים במסלול א' (עם תזה).
תערך בחינת רשות בקורס זה ( 288.4009בתאריך  12/9/2017שעה  .)13.00סטודנטים שיקבלו ציון של  80ומעלה יהיו
פטורים מללמוד את הקורס .סטודנטים שיבקשו ללמוד במסלול המחקרי נדרשים לקבל ציון של  85ומעלה– הקורס
והציון יחושבו במכלול השעות לתואר של כל סטודנט ( 2שש"ס) ,יש להישאר רשומים לקורס זה.
הנושאים לבחינה יפורסמו בהמשך ,פרטים נוספים ביום האוריינטציה.
קורסי חובת בחירה –מאקרו
קורסי המאקרו הינם קורסים רוחביים שעוסקים במגוון רחב של תחומים של המדע ,החברה והעבודה הסוציאלית.
קורסים אלו אינם מחייבים בהכרח ידע קודם בתחום התמחות ספציפי ולמעשה מאפשרים הזדמנות לפתיחת צוהר
למגוון רחב של נושאים שמעסיקים את העולם התאורטי והפרקטי בתחום מדעי החברה בכלל והעבודה הסוציאלית
בפרט .לאור המגוון הרחב של קורסים אלו ,הרי שניתן ללמוד מספר קורסי מאקרו גם כחלק מקורסי הבחירה של
התואר.
חובה על פי מסלול
במסלול א' (עם תיזה) על הסטודנט ללמוד קורסי מחקר ,בנוסף לאלה המשותפים לכולם ,והם :שיטות מחקר  - 2לתיזה
כמותנית או שיטות מחקר איכותניות  -לתיזה איכותנית ,וכן  -סטטיסטיקה  ,2לתיזה כמותנית בלבד .משך הלימודים
במסלול זה הוא  3שנים .השנה השלישית היא לביצוע וכתיבת עבודת התיזה .לשנה זו יש להירשם להגשת העבודה,
באמצעות מזכירות התלמידים.
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במסלול ב' (ללא תיזה) יש להירשם לקורס "בחינה מסכמת" בשנה השנייה (הקורס וירטואלי אך הרישום הוא תנאי
לגשת לבחינה המסכמת) .משך הלימודים במסלול זה הוא שנתיים ,ובסיומם על הסטודנט להיבחן בבחינה המסכמת.

קורסי בחירה
את יתרת השעות על הסטודנט להשלים באמצעות קורסי בחירה ,שהינם משותפים לכל המגמות והמסלולים .אולם,
בחלק מן הקורסים מספר המקומות מוגבל (ראה במערכת השעות) .יתכן מצב שבו ההרשמה לקורס כלשהו תיסגר לאחר
שנרשמו אליו מספר התלמידים המרבי האפשרי .ניתן להירשם לקורסים מחוגים אחרים בפקולטה או מחוצה לה בהיקף
של עד  4שש"ס ,בדרג  4בלבד.
בשנה"ל תשע"ח:
במסלול א (עם תזה) על הסטודנט לצבור  32שעות לימוד במשך שנתיים
במסלול ב (ללא תזה) על הסטודנט לצבור  40שעות לימוד במשך שנתיים
סטודנט יוכל לממש קבלתו למסלול א' מחקרי ,בתנאי שהשלים בסמסטר הראשון
ללימודיו את הקורס "שיטות מחקר  "1בציון של  85לפחות ,ובתנאי שחתם חוזה הנחיה עם
חבר סגל שרשאי להנחות (רשימה וטופס נמצאים באתר ביה"ס)

אין ללמוד בשנה הראשונה יותר ממחצית התוכנית!
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תוכנית הלימודים שלהלן ,מחייבת סטודנטים שיחלו לימודים
בשנה"ל תשע"ח–
נא לשמור את תוכנית הלימודים עד קבלת התואר.

מבנה הלימודים (תשע"ח)
מסלול ב –
בלי תיזה

מסלול א – עם תיזה
קורסי חובה של המגמה :
סמינר תיאורטי –  4שש"ס
סמינר טיפולי  4 –1שש"ס
קורסי חובת מגמה שאינם סמינר – 4
שש"ס

 12שש"ס

 12שש"ס

מאקרו -חובת בחירה

 2שש"ס

 2שש"ס

פרקטיקום (חובה לכולם בשנה ב)
(לתחום משפחה בנוסף דילמות 2
שש"ס)

 4שש"ס
כמותני

קורסי מחקר

 4שש"ס
איכותני

*2

שיטות מחקר
( 85תנאי למסלול א)
סטטיסטיקה ( 1מתוקשב)
( 85תנאי למסלול א)
שיטות מחקר 2
שיטות מחקר איכותני

*3





 2שש"ס

 4שש"ס
( 2סמסטר א ו-
 2סמסטר ב')
-

-

 2שש"ס

4

-

קורסי בחירה( 5לתחום משפחה
נוספים קורסי בחירה מהתחום)




 2שש"ס

 2שש"ס

 2שש"ס

-

סטטיסטיקה 2

בחינה מסכמת

 2שש"ס

-

 2שש"ס

6
שש"ס

 2שש"ס

8
שש"ס

16
שש"ס

 .1סמינר טיפולי בתחום קליני נלמד כ 2 -שש"ס .יש להשלים  2שש"ס בקורס בחירה
 .2ניתן לגשת לבחינת פטור שתתקיים  , 12/9/2017בהרשמה מול מזכירות תלמידים.
 .3שיטות מחקר איכותני – סטודנטים במסלול עם תיזה ,המבקשים לעשות תיזה איכותנית ,ילמדו קורס מבוא לשיטות מחקר איכותני 288.4009
במקום קורס שיטות מחקר כמותני 1וקורס סטטיסטיקה ,288.4020 - 1בסמסטר א' .בסמסטר ב' קורס שיטות מחקר איכותני 288.4011
 .4הבחינה המסכמת 288.4013 -הוא קורס וירטואלי .חובה להירשם בשנה ב' על מנת לגשת לבחינה
 .5ניתן לבחור עד  4שש"ס קורסי בחירה ברמה של תואר שני ,מכל חוג אחר באוניברסיטה .ההרשמה ע"י מזכירות תלמידים
הכרה בקורסים שנלמדו ברמת תואר שני ולא נכללו בגליון הציונים של התואר ,יש לפנות למזכירות תלמידים.
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מידע כללי
 שינוי מסלול לימודים :ניתן לעבור ממסלול לימודים א' (עבודת מחקר) למסלול לימודים ב' (בחינת גמר) או להיפך,
באישור ראש תכנית ה-מ"א בלבד .יש למלא טופס בקשה הנמצא באתר ביה"ס ולהגישו לאישור ראש תוכנית המ"א,
באמצעות מזכירות תלמידים .עם המעבר ממסלול למסלול ,יחוייב הסטודנט בכל הדרישות של המסלול החדש ,תוך
הכרה בכל הקורסים שסיים עד המעבר.

פרקטיקום
 בש נת הלימודים השנייה בתוכנית המ"א ,על כל סטודנט להשלים התנסות בשדה במסגרת לימודי הפרקטיקום .מטרת
הפרקטיקום להעשיר ולהעמיק את המיומנויות המקצועיות ולאפשר אינטגרציה בין התיאוריה והפרקטיקה בתחום בו
לומד הסטודנט .הפרקטיקום נמשך מתחילת שנת הלימודים ועד לסיומה .כל סטודנט יבחר פרויקט או  5-6מטופלים או
קבוצה ,בהתאם לתחום ההתמחות .ההתנסות צריכה להיות שונה מזו שנעשית במהלך העבודה .ההדרכה על הפרקטיקום
תינתן בקבוצות קטנות בהתאם לתחומי הלימוד ,למעט תחום קליני וטראומה אשר יודרכו בקבוצות מעורבות .ההדרכה
תתקיים בימי ב' בין השעות 20.00 – 18.00
 כל סטודנט שעולה לשנה ב' מתבקש לתאם את תכני הפרקטיקום עם אחראית הפרקטיקום  -גב' מרים בן עוז ,ולהגיע
למפגש עם טופס הצהרת כוונות לגבי תכנון הפרקטיקום ,אותו ניתן להוציא מאתר ביה"ס .מועדי המפגש יתפרסמו בלוח
המודעות האלקטרוני ,עם סיום שנה"ל הראשונה.
 בעת הרישום למערכת לקראת שנת הלימודים השנייה ,חובה להירשם לפרקטיקום הן לסמסטר הראשון והן לסמסטר
השני .הרישום לקבוצות מתבצע ע"י מתאמת הפרקטיקום.
 פרקטיקום מגמת משפחה  :הפרקטיקום מתקיים אך ורק בתחנות לטיפול משפחתי ,המוכרות על ידי איגוד המטפלים
המשפחתיים .הפרקטיקום כולל טיפולים וכן ,הדרכה פרטנית שתינתן על ידי מטפל משפחתי מוסמך שהנו מדריך
בתהליכי הסמכה להדרכה או מדריך מוסמך ,כמו-גם הדרכה קבוצתית .יחד עם זאת ,תלמידי המגמה חייבים להירשם
לפרקטיקום לשני הסמסטרים ולקורס דילמות משפחה!
 פרקטיקום לתלמידי תוכנית ההשלמות (שנה ג' בלימודים) .תלמידי ההשלמות משובצים למסגרות הכשרה מעשית בתיאום
עם מתאמת הפרקטיקום ,הגב' מרים בן עוז .מסגרת הפרקטיקום היא של יום אחד בשבוע ,שיכלול  5מטופלים ונוכחות
בישיבות צוות .תינתן הדרכה פרטנית של שעה וחצי ,אחת לשבוע במקום ההכשרה המעשית ,וכן ,הדרכה קבוצתית של
שעה וחצי ,אחת לשבוע ,באוניברסיטה ,בקבוצות ההדרכה כמקובל בתוכנית המ"א.
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 מסלול א'  -עבודת גמר מחקרית (תזה) –
מטרת עבודת הגמר היא להביא את הסטודנט במסלול א' לידי העמקה בחקר תחום ידע .זאת ,בנוסף להעמקה בשימוש
בשיטות מחקר ,ניתוח ממצאים באופן עצמאי וכתיבת חיבור מדעי בצורה ובסגנון נאותים.
נא לעיין בתקנון הרשות ללימודים מתקדמים לגבי עבודת הגמר (תזה).


פרטים נוספים באתר ביה"ס והרשות ללימודים מתקדמים
http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/study-programs/2015-06-23-09-05-25/ma-program
http://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/2011-01-19-10-36-50

מסלול ב' (ללא עבודת תזה)
סטודנטים במסלול זה ייגשו בסיום לימודיהם לאחר שהשלימו את כל חובות השמיעה ,לבחינה מסכמת .מידע מפורט
לגבי הבחינה וחומר הלימוד יפורסמו באתר הקורס במודול במהלך שנה"ל השנייה .חובה להירשם לקורס "בחינה
מסכמת" ( .)288.4013המידע לגבי הבחינה יפורסם באתר הקורס.

בברכת הצלחה והנאה בלימודים
ד"ר מיקי וינברג
לימור מדר
אורטלי חכים
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