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 תשע"ח מידע לנרשמים לשנה"ל

 
 מבח"ר -חרדים שני תואר עו"ס  לימודים תכנית

 

 פרופ' יעל לצר :התכנית ראש

latzery@gmail.com 
 

 שורצמן לילך 'גב :התכנית מרכזת

lshvarzman@univ.haifa.ac.il 

 04-8246832: פקס , 04-8240824 :'טל

 
 

 ה. חיפ באוניברסיטת סוציאלית לעבודה הספר ביתומהווה שלוחה של  ,א"תשע ל"בשנה נפתחה ו,ז ייחודית תכנית

 המתקיימת הרגילה לתוכנית מקבילה אך והחרדית הדתית הקהילה לצרכי המותאמת תכנית זוהי .

 .האקדמיות ובדרישות במבנה לה וזהה חיפה באוניברסיטת

 .וגברים נשים בין מוחלטת הפרדה תוך ,ברק בבני ר"מבח החרדית המכללה בבניין מתקיימים הלימודים

 אוניברסיטת של סטודנטים והם  סוציאלית לעבודה הספר בית מתלמידי נפרד בלתי חלק הינם התוכנית תלמידי

 מגמה קלינית,  סוציאלית בעבודה א"מ תעודת היא התוכנית לבוגרי שתוענק א"מ תעודת .ועניין דבר לכל חיפה

 .חיפה ניברסיטתאו מטעם

 

 מספקת נרשמים בכמות מותנית תכנית פתיחת. 

 

 
 הלימודים מטרת

 

 : הבאות המטרות על מבוססת ,סוציאלית עבודהב א"מ תואר לקראת הלימודים תוכנית  

 המקצוע ערכי עם התלמידים הזדהות את לחזק. 

 הסוציאלית העבודה בתחום המקצועית והעצמאות היכולת את להעמיק. 

 במסגרות לעבוד יכולתם לחיזוק נוספת והכשרה השכלה לרכוש לתלמידים לאפשר 

 . (ומורים מדריכים( דע י וכמפיצי מקצועיים כעובדים ,במצוקה אוכלוסיות של שונות   

 עצמאות לקראת סטודנטים ולהכשיר והמחקרי התיאורטי הידע בסיס את להרחיב 

 . אקדמית  

 ניהול תפקידי למלא התלמידים את להכשיר. 
 להקנות ידע  בסיסי בטכניקות טיפוליות מבוססות מחקר.

 

 

 

mailto:latzery@gmail.com
mailto:latzery@gmail.com


 
 

 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
 בית הספר לעבודה סוציאלית

  תוכנית מבח"ר לחרדים וחרדיות

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  
School of Social Work 

 
 
 
 

 

 Mount Carmel, Haifa 31905 |  31905הר הכרמל, חיפה 

Phone: 972-4-8240824 : 'טל E-mail: lshvarzman@univ.haifa.ac.il :  פקס: Fax: 972-4-8288327  "לדוא 

 
 

 
 

 

 

 

 הקבלה   תנאי

 

   זה   תואר   לקראת   והלימודים   ,מקצועי   אקדמי   תואר   הנו   סוציאלית   בעבודה   השני   התואר 

  .הראשון   לתואר המשך   הנם

סופי משוקלל    בציון   ,סוציאלית   בעבודה   אוניברסיטה   יבוגר   להיות   חייבים   מ"א   ללימודי   מועמדים
  לפחות(. 76"טוב" )

  .  באנגלית  הכניסה  ( בבחינת70עובר" )"  בציון   מותנית   הקבלה 

  .א"ב תואר קבלת לאחר מעשית בעבודה  שנתיים )לפחות( של ניסיון בעלי להיות המועמדים   על

 ללא לפחות( 90 סופי  א )שקלול"ב בלימודי מצטיינים סטודנטים של ותםמועמד גם תישקל במקרים מיוחדים

  .בעבודה ניסיון שנתיים

 בשנתון(. מפורטות הקדם דרישות ( ה/התלמיד באחריות היא לתוכנית לקבלה הקדם דרישות מילוי

 

 ידע בבחינת לעמוד חייב ,עברית אינה בו ההוראה ששפת ,גבוהה להשכלה מוכר ממוסד ראשון תואר בעל מועמד

  .האוניברסיטה ידי-על הנדרשת ברמה בעברית

 

מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר 

או בלימודי השלמה  GRE-פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה

פים, יש לקרוא בתקנון לימודים לתואר שני באתר הרשות במסגרת התואר הראשון. לפרטים נוס

 ללימודים מתקדמים.

 .הערה: עמידה בכל תנאי הקבלה אין משמעותה קבלה אוטומטית 

 
 הלימודים תכנית

 

 ,אחרים מתחומים חובה(, לימודים קורסי חלקם( תהתמחות קליני לימודי כוללת הלימודים תכנית

 .מסכמת לבחינה הכנה וסמינריון מחקר לימודי ,פרקטיקום

 

 ופרקטי בתחום הטיפול הקליני בפרטמחקרי תכנית הלימודים בתחום זה מיועדת לתת לסטודנטים ידע תיאורטי 

, בפרספקטיבה של מקצוע העבודה הסוציאלית. במסגרת התכנית יהיו שני מוקדים מרכזיים: מוקד ובמשפחתו

תהליכים נורמטיביים ופתולוגיים בהתפתחות הפרט, מחקרי ופרקטי. במוקד המחקרי יובא ידע עדכני העוסק ב

אישי, והמערכתי. במוקד הפרקטי יובא ידע ביחס לגישות התערבות -וביטויים בבגרות בהקשר התוך נפשי, הבין

מגוונות הן מהפרספקטיבה התוך נפשית והן מהפרספקטיבה הבין אישית והמערכתית, ובכלל זה תיאוריות 

            גותיות, אקזיסטנציאליסטיות ואחרות, המדגישות את המפגש שבין הפרט וסביבתו.התנה-דינמיות, קוגניטיביות
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 מבנה הלימודים

  סוציאלית. בעבודה פרקטיקה ולימודי עיוניים לימודים על המבוססת כניתת - תזה ללא מסלול

 מסכמת. בבחינה ולעמוד ,ס"שש 40 של בהיקף קורסים לשמוע על התלמיד
 שנתיים. הינו זה במסלול מודיםזמן הלי משך

 
 בחינת כניסה באנגלית

 .לפחות 70 של בציון באנגלית הכניסה בבחינת לעמוד יש

 .שהוא סוג מכל עברי/אנגלי במילון השימוש מותר בבחינת

 .מכללהב המודעות בלוח הבחינה ביום יפורסמו הבחינה חדרי

 .הלוח אותו על הבחינה ממועד עבודה ימי 10 עד יפורסמו הבחינה ציוני

 .שייחשב הוא מביניהם הגבוה הציון כאשר ,המועדים לשני לגשת ניתן

 

Phone: 972-4- 
 פרקטיקום

 את להעשיר שמטרתו  ,הפרקטיקום במסגרת בשדה התנסות להשלים סטודנט כל על  יהיהשנ הלימודים בשנת

   .מתמחההוא  בו םבתחו והפרקטיקה התיאוריה בין אינטגרציהלו  ולאפשר המקצועיות מיומנויותיו
 
 

 מבחנים ועבודות
 כללי תקנון הלימודים לתואר שני מחייבים את כל הסטודנטים. 

 הציון הסופי בתואר נעשה לפי השקלול הבא:

 20% בחינה מסכמת +  80% קורסים

 

 
 

 הרשמה תהליך

 :  הבאים המסמכים את להמציא עליך ההרשמה בעת

 

 למועמד אישי שאלון  1.

 חיים קורות  2.

 כוונות הצהרת  3.

שתי המלצות )רצוי אחת מהאקדמיה והאחרת מעבודה מעשית( שיינתנו לך ע"י הממליצים במעטפה סגורה  4.
 ההמלצות הן חסויות .  וחתומה.

 ליון ציונים מקורי או נאמן למקור חתום ע"י נוטריון )לפי הנחיות מדור הרשמה(.יגאישור זכאות לתואר ראשון ו.5

 


