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 שלום רב,
 

, ביה"ס לעבודה סוציאליתציבור הסטודנטים בלתלמידי שנה א' עם הצטרפותכם ל

 ו, לשנים של אתגר, עניין והצלחה.איחולינ

אנו  ולקראת השיבה לספסל הלימודים, לתלמידי שנה ב' וג' עם תום חופשת הקיץו

 מאחלים לכם הצלחה.

 

מצורפים בזה דפי הסבר, אשר ידריכו  חע"תש שנת הלימודיםלקראת פתיחת 

 .לקורסים ובנהלי ביה"ס אתכם בתהליך הרישום

הנכם מוזמנים לפנות למזכירות  ,לה פתרון במידה ונתקלתם בבעיה ולא מצאתם

תלמידים שתנסה לסייע בידכם. הפנייה למזכירות תלמידים יכולה להיעשות 

 או הגעה בשעות הקבלה ., הדוא"ל באמצעות הטלפון 

 

 שעות הקבלה במזכירות התלמידים הן: 

 , מגדל אשכול.5, קומה 510חדר  13:00 – 10:00ה' בין השעות  –ימים א' 

    04-8288023 ליאורט   04-8249543 מרת טל:

 04 - 8253868פקס: 

 
 

 בית הספר.במידה ויחול שינוי בנהלים נעדכן אתכם בהתאם באתר 
 
 
 
 

 בברכת שנת לימודים פוריה,
 
 
 

            תמר גילינסקי גב'             אלי בוכבינדר  פרופ' 
                            ביה"סמנהלי  לראש  .ע       ראש תכנית ב"א   
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 חע"שנה"ל תשהנחיות כלליות לרישום קורסים ל

 
מהווה אישור קבלה לביה"ס לעבודה סוציאלית, ו/או  אינה. קבלת דפי הסבר אלו א

 . חתשע"אישור זכאות להמשך לימודים בשנה ב' או ג' בשנה"ל 

 הזכאות נבדקת על ידי  המחשב בזמן הרישום.

ימודי אנגלית עד סיום שנת הלימודים השניה ועד חובה להשלים ל - אנגלית. ב

להמשיך  לא יורשהעד סוף שנה ב' תלמיד שלא ישלים לימודי אנגלית   .בכלל

 להקליד מערכת לשנה ג'. ולא יוכללימודיו 

.  חובת הרישום לקורסים במערכת השיעורים חלה על כל תלמיד פעם אחת ג

קורסים שילמדו באותה הרישום יעשה לכל ה  בשנה לקראת תחילת שנה"ל.

 . השנה

האחריות להרכבת מערכת השיעורים והתאמתה לתקנות, לדרישות הקדם  * 

 . סטודנטמוטלת על הולחובות תכנית הלימודים 

 תכנית הלימודים בבית הספר לעבודה סוציאלית מחייבת את הסטודנט. * 

דנט יקליד אין להקליד קורסים החופפים במסגרת זמן של יום ושעה. במידה וסטו *

 את אחד מהקורסים הללו. יבטלקורס החופף לקורס אחר, ביה"ס 

ביה"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל קורסים אליהם נרשם הסטודנט שלא לפי  *

 ו/או בחוברת זו. הכללים האקדמיים אשר הוגדרו בשנתון

 נ"ז. 44 -לא ניתן ללמוד בשנה אקדמית יותר מ  *

משפטים, הקלדת המערכת היא ידנית ומתבצעת לתלמידי התוכנית המשותפת עם  *

 על פי מועדים שישלחו באופן אישי לסטודנטים. ,במזכירות תלמידים

שיהווה אישור לתוכנית  שעות רשמי לאחר הרישום עליכם להוציא תדפיס מערכת

ולא  תםלא יחשב כקורס אותו למד קורס שלא יופיע בתדפיס רשמי  לימודיכם.

 .תוכלו להיבחן בו

 שינויים במערכת השיעורים,  ניתן לערוך במועדים הבאים בלבד :  תקופת .ד

, יכול התלמיד לערוך שינויים  15.10.2017ועד לתאריך  לאחר חלון הזמן שהוקצה

 . למחרת בבוקר 07:00ועד  22:00במערכת, כל יום החל משעה 

המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום     29.10.2017ועד  15.10.2017 -החל מ

 עד חצות בלבד. – 29.10.2017–למחרת. ביום האחרון  08.00ועד  16.00משעה 
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    לרישוםהנחיות  

 
 לתשומת לבכם, רשימת השיעורים )פירוט ימים ושעות( מופיעה באינטרנט

. אנו עושים כל מאמץ להימנע משינויים. יחד עם זאת, לקראת בקטלוג הקורסים

 ת האינטרנט את המערכת המעודכנת.מועד הרישום לקורסים נא לבדוק באמצעו

 

בטרם תיגשו לבצע רישום, הכינו היטב את מערכת השיעורים הרצויה לכם , וכן 

אופציות למערכות חלופיות במידה וחלק מהקורסים סגורים מפאת עומס 

 הרשומים בהם.

 

  14.9.17ד לתשומת לבכם: למרות ששובר התשלום הראשון מאפשר תשלום ע

 מועד הרישום .  לפנית עשרה ימים יש לשלמו עד לפחו 

 סטודנט אשר לא ישלם מקדמת שכ"ל עד למועד המתאים לא יוכל לבצע רישום.

 

חובה להשתמש בשירותי הרישום הממוחשב )אינטרנט(  לרישום לקורסים.  

הרישום הוא ידני ומתבצע  ,סטודנטים בתוכנית המשותפת עם משפטיםל

 במזכירות תלמידים.

 

 :  מועדי הרישום

בשבוע האחרון של אוגוסט  יש להיכנס למערכת הרישום ולבדוק את זמני הרישום 

הנכם מתבקשים לפנות  ויש בעיה עם חלון זמן הרישום, האישיים שלכם. במידה  

 במיידי למזכירות תלמידים .

לתלמידי התוכנית המשותפת עם משפטים , ישלחו מכתבים אישיים עם מועדי 

 . שלהם הרישום

 17:00 – 15:00בין השעות     06.09.2016ה א יתקיים בתאריך  הרישום לשנ

 17:00 – 15:00בין השעות      17.09.2016הרישום לשנה ב יתקיים בתאריך  

 15:00 – 13:00בין השעות     13.09.2016הרישום לשנה ג יתקיים בתאריך   

האפשרות להירשם לקורסים ולשינויים באמצעות הפורטל מוגבלת לשלושה 

 ועדים: מ

 .   מועד הרישום הייחודי  של התלמיד על פי חלון הרישום שלו. 1

 נכם מתבקשים לבדוק מבעוד מועד את חלון הרישום שלכם. ה      

 למחרת  07:00ועד  22:00.    הלילה של אותו מועד רישום ייחודי החל משעה 2

 בבוקר.      
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 לשלושת  תהיה פתוחה לשינויים המערכת    29.10.2017ועד  15.10.2017 -החל מ.   3

  29.10.2017–למחרת. ביום האחרון  08.00ועד  16.00משעה  כל יום  הסמסטרים      

 .עד חצות בלבד –     

 לגבי קורסי סמסטר ב וקיץ בלבד ניתן יהיה ניתן לבצע שינויים גם בתאריכים     

 .04.03.2018ועד  18.02.2018    

  מערכות לאחר מועדים אלה.לא יתאפשרו שינויים ב     

 

 

 הנחיות לרישום באינטרנט :

www.haifa.ac.il    סטודנטים  מידע ושרותים לסטודנט  הזדהות 

 מועדי רישום. רישום סמסטריאלי 

תחת "רישום " קיים כפתור "הוראות לרישום" בו יפורטו ההנחיות לביצוע הרישום 

הממוחשב. כל התלמידים מתבקשים לקרוא את ההנחיות בעיון בטרם יחלו את 

 הרישום עצמו.

 לביצוע הרישום יש לבחור בלשונית "רישום " ובכפתור " רישום".

 :  בקישור הבא  10עמ'  ניתן למצוא הסבר זה גם באיגרת לתלמיד

http://mt.haifa.ac.il/AMT-Publications/LetterToTheStudent/LetterToTheStudent.pdf

http://www.haifa.ac.il/
http://www.haifa.ac.il/
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 לתלמידי שנה א'הנחיות 

 
לתלמידי שנה א'. אוריינטציה תתקיים   18.10.2017 -ו 15.10.2017בתאריכים 

  חובה.בשני ימים אלו היא הנוכחות  . 1007בניין המדרגה כיתה   09:00בשעה  

  

 לבחור קבוצה עליכם לקורס זה יש מס' קבוצות,  – יסודות ההתערבות בע"סא. 

  בלבד. הרישום הוא לאותה הקבוצה הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'. אחת

לאותו מספר  'ולאחריו את סמסטר ב 'יש להקפיד להקליד קודם את סמסטר א

 קבוצה.

שינויים ברישום לקורס זה במידה ויש  לערוך ביה"ס שומר לעצמו הזכות  :שימו לב

לוח ו/או ל טרונילדואר האלק על כל שינוי שכזה תקבלו הודעה בכתב ,צורך 

ובמערכת  בלוח המודעותרישום ה וייאחר שינ. באחריות הסטודנט לעקוב מודעות

 .עוד בטרם תתחיל שנת הלימודים השעות בפורטל,

 

  'לימודי שדה שנה א ב.

מהווים התנסות שמטרתה לחזק  למידה משמעותית התורמת  'לימודי שדה  שנה א

ודה הסוציאלית ותפקידיו של העובד להבנת מכלול תחומי העשייה של מקצוע העב

הסוציאלי. היא מאפשרת לסטודנט היכרות ולמידה ראשוניות עם בעיות חברתיות 

ועם אוכלוסיות מודרות. כמו כן, מאפשרת התוכנית הכרות עם עבודת השירותים 

החברתיים, מדיניותם, הבנת תפקידי העובד הסוציאלי והדילמות המקצועיות 

בירור עמדות, ערכים  תוך, פיתוח מודעות חברתית, הכרוכות ביישומם. זאת

 התוכנית מהווה קדם  לימודי השדה.  ותפיסות ביחס לסוגיות העולות מההתנסות.

הסטודנט ילווה אדם המקבל שירות בארגון, אותו יפגוש מידי שבוע  תכני הפעילות:

דת הקשורות לעבו באופן קבוע לאורך השנה. במקביל, ישתלב בפעילויות שונות 

הארגון לאורך השנה כגון : אוריינטציה לשירות, סקרים, תצפיות, קריאת ספרות 

מקצועית רלוונטית לתחום העיסוק של הארגון, היכרות עם אנשי מפתח רלוונטיים 

בארגון, בקהילה ובשירותים נוספים הקשורים לארגון, ימי למידה העוסקים בבעיה 

וקים וכן השתלבות במשימות החברתית על כלל היבטיה מבחינת מדיניות, ח

קהילתיות ובעשייה ארגונית. הסטודנט ישתתף בהדרכה קבוצתית למשך שעתיים 

 מידי שבועיים ויקבל הדרכה פרטנית מהעו"ס בארגון מספר פעמים בשנה.

 .שעות שבועיות 5-למשך כ בלימודי שדה שנה א הסטודנט יעסוק  היקף פעילות:

יעות. כמו כן, יהיה צורך בגמישות בחלוקת כוללים זמני נס אינםזמני הפעילות 
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כאשר לא בכל הארגונים הפעילות תתקיים בשעות רציפות לאורך יום  ,הזמנים

 .בהתאם לצרכי הארגוןג', -הימים האפשריים הם ימי א' ואחד. 

בשנה א' , הנמצא  שדה הנכם מתבקשים למלא את שאלון השיבוץ לקראת לימודי

 בקישור הבא

http://sw2.haifa.ac.il/images/stories/tfasim/boger/shelon_sibutz_a_20

17.pdf   לימודי שדה בשנה א(  –טפסים ב"א  –)אתר ביה"ס לעבודה סוציאלית

  prefieldstudy@gmail.comולשלוח אותו לכתובת דוא"ל 

 

 :טופס הצהרת סטודנט 

מבוטחים ע"י האוניברסיטה ב"בטוח אחריות   כשרה מעשית,סטודנטים העושים ה

 מסגרת ההכשרה המעשית.שלישי במקצועית" הנותן כיסוי ביטוחי לתביעות צד 

במקביל, סטודנטים מחויבים לחתום על טופס "הצהרת סטודנט" המתייחס 

נזק שנגרם בזדון / בכוונה תחילה / ברשלנות קיצונית/ התנהגות בלתי  למקרים של 

 ירה.סב

  חתימה על טופס ההצהרה בשנה הראשונה, הינה תנאי לביצוע הכשרה מעשית.

  הצהרה זו תקפה לכל שנות ההכשרה של הסטודנט. 

עליכם להביא טופס זה למפגש הראשון של ההדרכה הקבוצתית שתתקיים 

 . לימודי שדה שנה אבמסגרת 

ודנט לימודי טופס הצהרת סט  -ב.א  –טפסים  –ההצהרה נמצאת באתר ביה"ס  

    forms-ba-http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/forms/171    שדה

 

ובהתאם  הרישום לקורסים אלה הוא לפי בחירת הסטודנט -רישום לאנגלית  .ג

 לרמה הנדרשת ממנו באנגלית.

 :  חשבמיומנויות מ. ד

 קורס מיומנויות מחשב.  במהלך לימודיו  סייםעל כל תלמיד תואר ראשון ל

 אנו מציעים לכם לעשות את בחינת הפטור עם תחילת הלימודים. 

בעת הרישום לתוכנית הלימודים, חובה על כל סטודנט להירשם לקורס "מיומנויות 

 בתחילת קיים לבחינת הפטור שתתעל מנת שיוכל לגשת , זאת  288.1985 מחשב" 

 )תאריך מדויק יפורסם עם פתיחת שנה"ל בלוח המודעות האינטרנטי(.  סמסטר א' 

בבחינת פטור, אין פתיחת מחברות/ערעורים ולא יועלה חומר עזר כלשהו לקראת 

 המבחן .

מקוון הללמוד בקורס  ויידרש , שלא יעמוד בהצלחה במבחן הפטור יםסטודנט

)ויהיו זכאים כמו בכל קורס לשני  וף הקורסיומנויות מחשב ולגשת למבחן בסמ

mailto:prefieldstudy@gmail.com
http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/forms/171-ba-forms
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  סיום  )ידווח כעובר/נכשל(.  70ציון עובר במבחן ובקורס הינו לפחות  . מועדי בחינה(

 מיומנויות מחשב הוא תנאי לסיום התואר. בהצלחה ב

 

  רשימת הקורסים לשנה א':

-מידע לסטודנט – באתר האינטרנט של האוניברסיטה ים)ימים ושעות מופיע 

 קטלוג קורסים( נתון לשינויים.

 
 288.1062  )סמסטר א( א  מבוא לע"ס תיאורטי 

 288.1065  )סמסטר ב( מבוא לע"ס תיאורטי  ב

 288.1003  )סמסטר א( יסודות ההתערבות בע"ס א

 288.1004  )סמסטר ב( יסודות ההתערבות בע"ס ב 

 288.1027  )סמסטר א(            לימודי שדה שנה  א

  288.1028  )סמסטר ב(              שדה שנה א לימודי 

 288.1029  )סמסטר א( המשפחה גדילה ופגיעה א

   288.1032    )סמסטר א( המשפחה גדילה ופגיעה ב

 288.1077  )סמסטר א( א סטטיסטיקה יישומית לע"ס

 288.1078  )סמסטר ב( ב סטטיסטיקה יישומית לע"ס

 288.1008   )סמסטר א( מבוא לפסיכולוגיה

 288.1034   )סמסטר א( מדינת הרווחה

 288.1006   )סמסטר א(  כתיבה מדעית

 288.1026  (ב)סמסטר  עבודה סוציאלית רב תרבותית

 288.1086   )סמסטר ב( פסיכולוגיה חברתית

 288.1072   )סמסטר ב( מבוא לסוציולוגיה

  288.1019       )סמסטר ב(מבוא לבטחון סוציאלי   

 288.1039  (א)סמסטר בי דחק טראומה ומשבר תיאוריות במצ

 288.1079    (ב)סמסטר   כלכלת רווחה

 288.1047 )סמסטר ב( תיאוריות מרכזיות בעבודה סוציאלית

 288.1985   )סמסטר א( מיומנויות מחשב

 
גיה ופסיכולוגיה חברתית, יתקיימו והקורסים : כתיבה מדעית, מבוא לסוציול

 כקורסים מתוקשבים
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 :  תכםלידיע

לימודי . הקורסים : מבוא לע"ס תיאורטי א+ב, יסודות ההתערבות בע"ס א+ב , 1

 א+ב, הינם קורסים צמודים ומהווים אשכול לימודים אחד שדה בשנה א' 

 קורסי מתודה(.)  

הינם קדם . הקורסים : מבוא לע"ס תיאורטי ויסודות ההתערבות בע"ס 2

ת, עבודה קהילתית ולימודי שדה  של :  שיטות התערבות, עבודה קבוצתילקורסים

 שנה ב'.

 . הקורס מבוא לפסיכולוגיה  הינו קדם לקורס פסיכופתולוגיה.3

 . הקורס סטטיסטיקה הינו קדם לשיטות מחקר.4

 



8 
 

 לתלמידי שנה ב'הנחיות 

 
קורסים אלו הינם  – שיטות התערבות, עבודה קהילתית, עבודה קבוצתיתא. 

עליכם ללמוד את הקורס בשני ר קבוצות, שנתיים. לקורסים אלו יש מספ

יש להקפיד להקליד קודם את .  )עם אותו המרצה( הסמסטרים באותה הקבוצה

 לאותו מספר קבוצה. 'ולאחריו את סמסטר ב 'סמסטר א

במידה  אלושינויים ברישום לקורסים  לערוךביה"ס שומר לעצמו הזכות  :שימו לב

 . על כל שינוי כזה תקבלורי הקורסיםעל פי שיקולים מקצועיים של מו ויש צורך

בלוח המודעות רישום אחר שינוי ההודעה בכתב. באחריות הסטודנט לעקוב 

 .שנת הלימודיםתחילת עוד בטרם  ובמערכת השעות בפורטל,

 

: שמות הסטודנטים  האמורים ללמוד  רישום לקורס עבודה קהילתית/ארגונית ב. 

 מו על ידי ביה"ס בלוח המודעות באינטרנט.)פרופ' רוני סטריאר( יפורס   4בקבוצה 

להקפיד  יש. על בסיס מקום פנויהסטודנטים  נרשמים לקבוצות האחרות  כל שאר 

להקליד קודם את סמסטר א'  עליכם ולהירשם בשני הסמסטרים לאותה קבוצה, 

 הקבוצה. לאותהולאחריו את סמסטר ב' 

 

כת, עליכם להירשם לקבוצה :  בעת הקלדת המער רישום לקורס עבודה קבוצתית. ג

 אליה תשובצו על ידי ביה"ס. השיבוץ יפורסם בלוח המודעות באינטרנט.

לאותו מספר  'ולאחריו את סמסטר ב 'יש להקפיד להקליד קודם את סמסטר א

 קבוצה.

 

 השיבוץ הסופי מותנה בעמידה בתנאי המעבר לשנה ב' והוא – לימודי שדהד. 

לשני יש לבצע רישום במערכת ללימודי שדה   .יישלח בנפרד במועד מאוחר יותר

 הסמסטרים.

 

 אין מתקיימת במסגרת לימודי שדה )אחת לשבועיים(.  -הדרכה קבוצתית ה 

לוחות בהיחידה ללימודי שדה  על ידיהשיבוץ להדרכה יפורסם  ,להירשם לקורס זה

 . שנת הלימודיםהמודעות בתחילת 
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  ':רשימת הקורסים לשנה ב

קטלוג -מידע לסטודנט – מופיע באתר האינטרנט של האוניברסיטה שעותהימים וה)

 .נתון לשינויים קורסים(

 
 (288.2289ב 1;  288.2288א. 1)     לימודי שדה

  288.2001            )סמסטר א(   שיטות התערבות א'  

  288.2002     )סמסטר ב(   שיטות התערבות ב'

 288.2003             )סמסטר א(   עבודה קבוצתית א'

 288.2004     )סמסטר ב(    עבודה קבוצתית ב'

 288.2034             )סמסטר א(   עבודה קהילתית א'

 288.2035     )סמסטר ב(  עבודה קהילתית ב'

 288.2028             )סמסטר א(  א'  פסיכופתולוגיה

 288.2029     )סמסטר ב(  פסיכופתולוגיה ב'  

 288.2109             )סמסטר א(  'שיטות מחקר א

 288.2110               )סמסטר ב(           'שיטות מחקר ב

  288.2055     )סמסטר ב(הערכת תוכניות התערבות  

 288.2060    )סמסטר א(תיאוריה מחקר וטיפול בהתמכרויות  

 288.2059         )סמסטר א(       פרקטיקה של מדיניות  

   288.2061    )סמסטר ב( כים   אתיקה חוק וער

 

 

 :  לידיעתכם

הקורסים : שיטות התערבות, עבודה קבוצתית, עבודה קהילתית ולימודי  .1

 שדה הינם קורסים צמודים ומהווים אשכול לימודים אחד )מתודה(.

הקורסים : שיטות התערבות, עבודה קבוצתית, עבודה קהילתית ולימודי  .2

 ג' ושיטות התערבות מתקדמים.שדה הינם קדם ללימודי שדה שנה 

 .שיטות מחקר הינו קדם לסמינר מחקר .3
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 'לתלמידי  שנה ג הנחיות
 

 
השיבוץ הסופי מותנה בעמידה בתנאי המעבר לשנה ג' והוא יישלח  - לימודי שדה. א

 . לשני הסמסטריםיש להירשם ללימודי שדה  בנפרד.

 

מתקיימת במסגרת לימודי שדה )אחת לשבועיים(. השיבוץ  - הדרכה קבוצתית. ב

שנת לוחות המודעות בתחילת בלהדרכה יפורסם ע"י היחידה ללימודי שדה 

 . 14-16בין השעות ההדרכות הקבוצתיות מתקיימות בימי ד'  .הלימודים

 .אין להירשם לקורס זה  

 

על ידי ביה"ס  השיבוץ נקבע . הקורס הינו שנתישיטות התערבות מתקדמים . ג

בעת הקלדת המערכת עליכם  להירשם לאותה הקבוצה  ויפורסם בלוח המודעות.

ולאחריו את סמסטר  'יש להקפיד להקליד קודם את סמסטר א בשני הסמסטרים.

 קבוצה.לאותה ה ' ב

 

 ובסמסטר ב' באותה סמסטר א' ללמוד ב: הקורס הינו שנתי . יש סמינר מחקר  .ד

הקליד קודם את סמסטר א' ולאחריו את סמסטר ב'  יש להקפיד ל  .הקבוצה

 בלימודי לשיבוץ בהתאם נקבע  מחקר סמינר ותלקבוצ השיבוץ לאותה הקבוצה.

    . המודעות בלוח המערכת הקלדת מועד לפני ויפורסם שדה

 : להלן מידע קצר על חלק מנושאי המחקר בקבוצות הסמינר

 ד"ר מיכל סופר  : 1קבוצה מספר 

היא לאפשר לסטודנטים להתנסות בביצוע מחקר כמותי בתחום מטרת הקורס 

העבודה הסוציאלית עם אנשים עם מוגבלויות. במהלך הקורס נעבוד כצוות מחקר 

על תכנון, הוצאה לפועל וניתוח של סקר שישווה בין הסטיגמה והגורמים הנתפסים 

לצד למוגבלויות שונות בקרב יהודים וערבים. הקורס ישלב למידה תיאורטית 

יישומית. נתמקד בהכרת נושא המחקר הספציפי, כמו גם בחומרים -למידה חוויתית

שקשורים לשיטות מחקר, אתיקה ומחקר, כתיבת הצעת מחקר ודו"ח מחקר. 

במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים באיסוף נתונים וניתוחם. הלימודים יתקיימו 

כול קבוצה תתמקד סטודנטים(, כאשר  3במסגרת כלל כיתתית ובקבוצות קטנות )

 בהיבטים אחרים של התופעה הנחקרת.
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 : ד"ר מיכל קורא 2קבוצה מספר 

הסמינר עוסק בחקר המדיניות החברתית תוך דגש על הבנת תהליכי התפתחות 

ושינוי בתוכניות ביטחון סוציאלי. במהלך הסמינר נתוודע לשיטות מחקר בתחום 

ר השוואתי ומחקרי מעקב תוכן מחקר היסטורי, מחק  המדיניות החברתית, ביניהם

 ראיונות עם קובעי מדיניות בדרג הפוליטי והבירוקרטי. של מסמכים ועריכת 

  ריא-ד"ר הישאם אבו:  3קבוצה מס' 

ישראל, כמו הרבה מדינות אחרות, הופכת להיות יותר מגוונת מבחינה תרבותית. 

ודי כדי לשמור שיפור היחסים בין הקבוצות התרבותיות השונות בארץ הינו דבר יס

את הלכידות החברתית שלה. מטרת מחקר זה הינה לבחון מודל האקולטורציה 

האינטראקטיבית ויחקור במיוחד את הגורמים שיכולים לקדם אימוץ אסטרטגית 

האינטגרציה התרבותית וההשלכות של אסטרטגיה זו על פרמטרים של יחסים בין 

י אמונות בקשר לקבוצה מסוימת קבוצתיים. בתוך מערך המחקר יושם דגש על שינו

כגורמים שעשויים לחזק או להחליש  (valued vs. devalued)ומעמד הקבוצה 

 ופרמטרים של יחסים בין קבוצתיים.  רב תרבותיתאת הקשר שבין אינטגרציה 

 : מרצה  ד"ר מיכאל וינברג   4קבוצה מס' 

ת מחקר בעבודה מטרת הקורס היא לפתח חשיבה מדעית תוך הקניית ידע ומיומנויו

סוציאלית. הקורס נועד להקנות לסטודנט התנסות בביצוע מחקר על כל שלביו: 

החל משאלות המחקר ועד לכתיבת הדו"ח הסופי. זאת, תוך שילוב למידת מושגים 

תיאורטיים לצד התנסות וכתיבה מחקרית כמותנית. לצד תכנים אלו יינתן דגש 

במסגרת הקורס הסטודנטים יחולקו  להיבטים וסוגיות אתיות בכתיבה המחקרית.

סטודנטים בקבוצה( ויבחרו בשיתוף עם המרצה נושא  4לקבוצות קטנות )עד 

למחקר. עבודת המחקר תתייחס לקשר שבין התמודדות עם טראומה משנית של 

גורמים מקצועיים שונים והאתגרים שהעשייה המקצועית מזמנת להם )תוך 

ייה המקצועית( לבין משאבי התמודדות התייחסות להיבטים טראומטיים של העש

שונים. כתיבת העבודה תלווה על ידי המרצה ותוצג בשלביה השונים במתכונת 

סמינר לצורך הפריה הדדית וקבלת משוב. הקורס מתבסס על הידע שנרכש בקורסי 

 . המחקר שיטות מחקר וסטטיסטיקה. 
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 שיעורי בחירה. ה
 נ"ז.  8' שיעורי בחירה בהיקף של במהלך הלימודים לתואר, יש ללמוד בשנה ג

 אשר חוגם השני אינו  -חוגי-על כל תלמידי התואר הראשון )במסלול דו

 שהתחילו לימודיהם בתשע"ד ותשע"ה ממדעי הרוח, ובמסלול חד חוגי( 

נ"ז במסגרת לימודי "דרך הרוח" בפקולטה למדעי  6עליהם ללמוד לפחות 

ואילך עליהם  יהם בתשע"ושהתחילו לימודן  הרוח. תלמידי תואר ראשו

נ"ז כל אחד,  2נ"ז, או שני קורסים בהיקף של  4ללמוד לפחות קורס אחד בן 

 במסגרת לימודי "דרך הרוח" בפקולטה למדעי הרוח.

הרישום יתבצע תחת תכניות הלימודים של התלמיד והציון ישוקלל בציון 

הלימוד  אחת משנותכל ניתן יהיה ללמוד ב "דרך הרוח"הסופי. את לימודי 

 בהצלחה הינו תנאי לקבלת תואר בוגר. "דרך הרוח"לתואר. סיום לימודי 

 -רשימת הקורסים תופיע תחת אתר האינטרנט של הפקולטה למדעי הרוח 

 h.htmharuc-derech-http://hcc.haifa.ac.il/index"דרך הרוח" שכתובתו  

  מתוך  את יתרת נ"ז קורסי הבחירה, ניתן ללמוד שיעורי הבחירהבמסגרת

רשימת קורסי הבחירה המוצעים לתלמידי שנה ג' בביה"ס לעבודה 

 סוציאלית. 

 רשימת קורסי הבחירה מביה"ס לעבודה סוציאלית : 

 קבוצת דיאלוג 288.2303+ 288.2302

  התערבות  במצבי חירום גלובליים  288.3927

 אלית ומיצוי זכויות.עבודה סוצי  288.3928

 התנהלות כלכלית ותעסוקתית במשפחות בעוני 288.3929

http://hcc.haifa.ac.il/index-derech-haruch.htm


13 
 

 : בהתבסס על תחום ההשמה בלימודי שדה יםעיוני ים קורסרשימת . ו

 288.3965היבטים פסיכוסוציאליים  אנשים עם מוגבלות: – שיקוםתחום 

 288.3967היבטים פסיכוסוציאלים בזיקנה ובריאות   – בריאותתחום 

 288.3965היבטים פסיכוסוציאליים  אנשים עם מוגבלות: -בריאות נפשתחום 

 288.3967היבטים פסיכוסוציאלים בזיקנה ובריאות   – זיקנהתחום 

 288.3452בחרות בעבודה קהילתית נסוגיות  – קהילהתחום 

 288.3949היבטים בהתערבות עם עוברי חוק  – אלימות במשפחהתחום 

 288.3949היבטים בהתערבות עם עוברי חוק  –התמכרויות עבריינות תחום 

 288.3964 עבודה סוציאלית עם ילדים ונוער  – לד ונועריתחום 

קורסים אלו יהיו פתוחים כבחירה למי שאינו מתחום הדעת ואין התנגשות של יום 
 .ושעה

 
 
 

 :רשימת הקורסים לשנה ג'
  
 – וניברסיטהשעות מופיע באתר האינטרנט של האהימים וה) מספרי הקורסים,  

 קטלוג קורסים( נתון לשינויים.-מידע לסטודנט
 

 סמסטר ב ( – 288.3801ב 1סמסטר א ;  -288.3800א. 1לימודי שדה  )

 288.3102    )סמסטר א(  'שיטות התערבות מתקדמים א

 288.3103      )סמסטר ב(  'שיטות התערבות מתקדמים ב

 288.3953    )סמסטר א(  בעיות התפתחותיות אצל ילדים

  288.3073    )סמסטר ב(  אלימות במשפחה, בקהילה ובחברה

 288.3066       )סמסטר ב(   וערכים  חוק אתיקה 

 288.3961     )סמסטר ב(  תיאוריות אישיות

 288.3963      )סמסטר א(גישות התערבות ביקורתיות בע"ס     

  288.3411;  288.3410                       '+ב'           א קרסמינר מח

 )סמסטר א'( קורס עיוני בהתבסס על תחום ההשמה בלימודי שדה 

 ז(נ" 8 סה"כ )כולל קורסי דרך הרוחקורסי בחירה 
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 : ונהלים כלליים ציונים ,בחינותמידע בנושא 

 

תקנון הלימודים הכללי לתואר ראשון של האוניברסיטה מחייב את כל 

אלית. הנכם מתבקשים לקרוא בעיון רב את הסטודנטים בבית הספר לעבודה סוצי

 שנתון. –סטודנטים  - באתר האוניברסיטה מתפרסםה חהשנתון לשנה"ל תשע"

בשנתון מפורסמים גם נהלי ביה"ס לעבודה סוציאלית )כולל מערכת השיעורים 

 לפי שנות הלימוד ותנאי המעבר הנדרשים בין שנות הלימוד השונות(  .

 

. בשום מקרה לא ניתן בלבד  עים שני מועדי בחינותבקורסי התואר הראשון מוצ .א

 להיבחן יותר מפעמיים בקורס רשום אחד )תקנון מועדי בחינות מופיע בשנתון(.

יש להעביר  הינו אינטרנטי.בקשה למועד חריג לבחינה הטופס  –מועד חריג  .ב

 מתאימים. נלווים ההאישורים ה רק אתלמזכירות תלמידים 

באינטרנט. ציונים סופיים  בית הספרודעות של לוח המבהציונים יתפרסמו  .ג

 . מידע אישי לסטודנט -פורטל  -  באתר האינטרנט של האוניברסיטהיפורסמו 

תלמיד המבקש תנאים מיוחדים בלימודיו בגין לקות למידה ו/או מגבלות  .ד

 רפואיות, יגיש בקשה בצירוף האישורים הנדרשים לדיקנאט הסטודנטים.

 רך בדיקה מתאימה וכל מקרה יבחן לגופו.בדיקנאט הסטודנטים תיע

עולים חדשים הזכאים לקבל הארכת זמן, לפי התקנון, חייבים לפנות לדיקנאט  .ה

 הסטודנטים להסדיר עניין זה.

את העבודות )לכל המרצים( יש להגיש בתאים להגשת עבודות :  הגשת עבודות .ו

דל מג 5בקומה  לבנים( הנמצאים מימין לדלת מזכירות תלמידיםתאים )

עבודה, על הסטודנט לשמור  הגשת תחוב. בכל הקורסים בהם חלה אשכול

 .עד קבלת הציון לעצמו העתק מהעבודה

בגודל העבודה ולרשום  מבוילת בעת הגשת העבודות יש לצרף  לעבודה מעטפה

 .עליה את שמכם והכתובת אליה אתם רוצים שתשלח חזרה, לאחר הבדיקה

ת תלמידים מופעיות בדף הבית באתר הנחיות כיצד להגיש עבודה במזכירו

 hhttp://sw2.haifa.ac.il/images/stories/messages/work_2016.pdf :ביה"ס
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 הכרה בלימודים קודמים 

מתבקשים לפנות תלמידים המבקשים פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים, 

ונים לראש תכנית ב"א, בצרוף המסמכים המעידים על לימודיהם )גיליון צי בכתב

מועד אחרון להגשת  רשמי, סילבוס ורשימה ביבליוגרפית(. תשובה תינתן בכתב. 

 03.10.2017בקשות הינו 

סטודנט שבנה מערכת ולאחר מכן הגיש בקשה, ובקשתו אושרה, יבטל את 

 הקורסים אליהם נרשם ובגינם גם קיבל הכרה.

  יוכרו שוןלאחר תואר ראסטודנטים הפונים בבקשה להכרה בלימודים קודמים ,

 .נ"ז  12 -להם לא יותר מ

  סטודנטים שלמדו במוסד אקדמי אחר, נקודות הזכות של הקורס יוכרו ללא

 ציון.

 סטודנטים שלמדו באוניברסיטת חיפה, ומספר הנקודות בקורס אינו זהה למספר

הנקודות בקורס הנלמד בביה"ס לע"ס, הקורס יוכר לפי מספר הנקודות הניתנות 

ס לע"ס ללא ציון.  במידה ויש התאמה מלאה בנ"ז, הקורס יוכר עם בקורס בביה"

 נ"ז ועם הציון. 

 

 כיתות לימוד

 הקורסים נלמדים בכיתות הנמצאות בקמפוס אוניברסיטת חיפה.

תלמיד יוכל לוודא את מספרי החדרים בהם נערכים הקורסים עם תחילת הסמסטר 

 פורטל. –סטודנט מידע ושירותים ל –באתר האינטרנט של האוניברסיטה 

 

 לוח מודעות

 באתר האינטרנט של ביה"ס. לוח המודעות של ביה"ס נמצא 

 /http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he:   כתובת אתר האינטרנט של ביה"ס

אמצעי הקשר העיקרי ביניכם לבין ה ואאתר האינטרנט החוגי הב לוח המודעות

 שם.ת המתפרסמות לעקוב אחר ההודעו מחובתכם . תלמידיםמזכירות 

על מנת  ,להירשם באתר האינטרנט של ביה"ס עליכם ,המערכתהקלדת לאחר 

 לקבל את ההודעות המתפרסמות לדוא"ל שלכם.

 . על פי שנת הלימוד שלכם יש להירשם  כל שנה מחדש 

)ולאחר הקלדת מערכת  15.10.2017   ניתן יהיה להירשם באתר החל מתאריך

 http://hw2.haifa.ac.il/index.php/he/message   הלימוד בלבד(
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 ביטול שיעורים 

פורטל הסטודנטים ו/או להירשם  -באינטרנט ביטול שיעורים יומי ניתן לברר

 . לקבלת שירות מידע לטלפון הנייד )ההנחיות מופיעות באיגרת לתלמיד(

 הרשימה מתעדכנת כל יום ובמשך כל היום.

 
 . *חעלי תפקידים בביה"ס תשע"ב 

 (2368טל:  512)ח'    פרופ' מרים כהן  –יה"ס ראש ב

  (   2830טל : 509)ח'   אלי בוכבינדר פרופ'  –ראש תוכנית ב.א 

 (2800טל:  514)ח'    גב' שושי מנספלד –מינהלן ביה"ס 

 (3217טל:  518)ח'  ד"ר נאווה ארקין  –מנהלת היחידה ללימודי שדה 

 (2805טל:  516)ח'  קגב' אריקה לינ –מרכזת היחידה ללימודי שדה 

  ע. מינהלי לראש ביה"ס

 (3543טל:  510)ח'  גב' תמר גילינסקי –ומרכזת תואר ראשון ושלישי 

 (3775טל:  510)ח'   גב' לימור מדאר  –מרכזת תואר שני 

 (8023טל:  510)ח'   גב' אורטלי חכים –מרכזת לימודי השלמות 

 6-ו 5פקידים הנ"ל נמצאים בקומה מזכירות ביה"ס לעבודה סוציאלית וחדרי בעלי הת 
במגדל  אשכול. הטלפון שפורסם כאן הינו מספר טלפון בתוך האוניברסיטה )יתכנו 

 שינויים(. 
 

 ועדת ב"א

מתכננת את כל הקשור לתוכנית הלימודים האקדמית של הסטודנטים לתואר ב"א 

 ודנה בתכנים ובחידושים בתוכנית.

ראש בית הספר לאחר שנועץ עם ראש  הרכב הועדה : חברי הועדה מתמנים ע"י

הרכב הועדה משקף את התחומים השונים של  תוכנית ב"א לתקופה של שנה.

ביה"ס: נציג מהתחום הקבוצתי, נציג מהתחום הקהילתי, נציג מהתחום הפרטני, 

 הסטודנטים.ועד ומהיחידה ללימודי שדה, נציג  ראשנציג מתחום המחקר, 

 אר ראשון.מרכזת הועדה: מרכזת לימודי תו

 

 הממונה על יעוץ לענייני סטודנטים

הממונה על יעוץ לענייני סטודנטים מתמנה על ידי ראש בית הספר, מקרב חברי סגל 

הבכירים של ביה"ס. רשאים לפנות ל"יועץ", סטודנטים לעבודה סוציאלית בכל 

שלב של הלימודים, מתאמי לימודי שדה, מדריכים, מורי יסודות ההתערבות בע"ס 

ג'(, החשים בקשיים במהלך ההכשרה -נה א'( ומורי שיטות התערבות )שנה ב' ו)ש
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ובלימודים. פרוט תפקיד הממונה על היעוץ לענייני סטודנטים והתהליך, ניתן 

  study-ieldhttp://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/fלקרוא באתר ביה"ס : 

 

 ועדה לענייני סטודנטים עם מוגבלות

חודיות העומדות בתהליכי הלמידה וההכשרה יתפקידי הוועדה לעסוק בסוגיות הי

של סטודנטים עם מוגבלויות בבית הספר בלימודים התיאורטיים ובהכשרה בשדה. 

הועדה מהווה מסגרת תומכת ומאפשרת חשיבה משותפת בדבר צרכי הסטודנט 

ו לנהל את כוחותיו ומשאבי התמיכה האמונים לו על מנת לעמוד בדרישות ויכולותי

 האקדמיות והפרקטיות של בית הספר לעבודה סוציאלית. 

הועדה עוסקת בסוגיות של קבלה ללימודים ואסטרטגיות של סביבות למידה 

 בלימוד השדה, כמו גם במתן ייעוץ לאנשי סגל ומדריכים.

הסגל האקדמי סטודנטים לעבודה סוציאלית, : ציבור ההיכולים לפנות לוועד

 וציבור המדריכים. והמנהלי של ביה"ס לעבודה סוציאלית 

הועדה אינה מורשית לדון בהתאמות מעבר לסל ההתאמות הנקבע על ידי מוסדות 

 האוניברסיטה השונים.

 למידע נוסף: 

http://sw2.haifa.ac.il/images/stories/ba/vada_mogbalim.pdf  

 

http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/field-study
http://sw2.haifa.ac.il/images/stories/ba/vada_mogbalim.pdf
http://sw2.haifa.ac.il/images/stories/ba/vada_mogbalim.pdf
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 נספח :

 נוהל פיצול לימודים
 
לא יאושר פיצול לימודים לתלמידי שנה א' טרם תחילת הלימודים או מיד עם  .1

 לת  לימודיהם.יתח
 
תלמיד המבקש לפצל את לימודיו חייב לפנות לראש תכנית ב"א בבקשה בכתב, .  2

 .ויגיש מסמכים במידת הצורך בקשתו לפיצולבה ינמק את 
 
ע"י ראש תכנית ב"א , בכפוף לנוהל פיצול לימודים בכתב . פיצול לימודים יאושר 3

 הנהוג בבית הספר לעבודה סוציאלית.
 
 . המפצל לימודים חייב ברצף הבא של קורסים ולימודי השדה :4
 

 .להשלים את תכנית לימודי שנה א':  שניהשנה 
 כן יוכל להשתתף ב:                  
 לימודים עיוניים שאינם קורסי פרקטיקה בתכנית שנה ב'                 
 :לא יוכל להשתתף ב                 
 .של שנה ב' לימודי שדה                 

 
 להשלים את תכנית לימודי שנה ב' , כולל לימודי שדה.שנה שלישית : 

 :כן יוכל להשתתף ב                     
 לימודים עיוניים שאינם קורסי פרקטיקה בתכנית שנה ג'.                     
 :לא יוכל להשתתף ב                     
 לימודי שדה של שנה ג'.                     

 
 שנה רביעית ואילך שתי אפשרויות :

 ג' במלואה בשנה אחת.( להשלים את תכנית שנה  1                    
 ( להשלים את חובותיו לתואר ראשון בשלבים : 2                    

 שלב ראשון: יתרת חובותיו בלימודים עיוניים.                         
 שלב שני: קורסי פרקטיקה בתכנית שנה ג' , כולל לימודי שדה.                         

 
 צל לימודיו זהים לאלו של כלל התלמידים.תנאי המעבר לתלמיד המפ. 4
 
בתקופה שלא תעלה על . המפצל לימודים חייב למלא את כל החובות בבית הספר 5

 חמש שנות לימוד רצופות.
 
) קורסים  3. יש לסיים את חובות האנגלית לפני שמתחילים ללמוד קורסים מדרג 6

 של שנה ג'(.
 

ת השפעה על שכר הלימוד / קבלת , לפיצול הלימודים יכול להיו* לתשומת לבך
 האחריות לבדיקת השפעה זו מוטלת על הסטודנט.   .מלגות

 


