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שלום רב,

אני שמחה מאוד על העניין שלך בלימודים בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. 

מקצוע העבודה הסוציאלית הוא מקצוע מרתק, מאתגר וחשוב מאין כמוהו. הוא  מבוסס על הבנה שמצוקות ובעיות עמן מתמודדים 
פרטים, משפחות וקהילות נובעות משילוב של גורמים אישיים וחברתיים. לכן עובדים ועובדות סוציאליים מבססים את פעולתם 
המקצועית על גישת "האדם בסביבתו", ולוקחים על עצמם תפקיד משולב – מתן סיוע ליחידים ולמשפחות לתפקד טוב יותר 
ולהגביר את איכות חייהם, יחד עם פעולה לקידום שינויים בקהילה, במדיניות או בחברה. עובדים ועובדות סוציאליות פועלים 
כדי ליצור סביבות חברתיות המאפשרות ל)א(נשים לצמוח, להתפתח, למצות את יכולותיהם וזכויותיהם, ולמנוע בעיות ומצוקות 

חברתיות ומצבים של אפליה וקיפוח. 

עובדים ועובדות סוציאליות פועלים בתוך מגוון רחב של שירותים חברתיים בישראל. הם מסייעים לילדים, לבני נוער, למבוגרים 
ולקשישים המתמודדים עם בעיות ומצוקות בתחומים מגוונים. הם מתערבים בתחומי בעיה הכוללים: ילדים במצבי סיכון וסכנה, 
אלימות במשפחה, טראומה, נוער בסיכון, עוני ואבטלה, עבריינות והתמכרות, שכול ואובדן, משפחות במשבר, הגירה, שיקום 

אנשים עם מוגבלויות פיזיות ונפשיות, חולי וקידום בריאות ועוד. 

בבסיס הפרקטיקה של עובדים ועובדות סוציאליים נמצא ידע תאורטי, אמפירי ופרקטי. פרקטיקה זו תמיד תהיה מעוגנת במחויבות 
לערכים מקצועיים. קודי האתיקה של העובדים הסוציאליים בישראל ובעולם מדגישים מחויבות לקידום צדק חברתי, דמוקרטיה, 

שוויון, שותפות והשתתפות, מימוש זכויות אדם, קבלה וכבוד לזולת והבנה שלכל אחד מאתנו יש זכות למימוש עצמי.  

בית הספר שלנו מהווה קהילה תוססת של סטודנטים, חברי סגל אקדמי ומנהלי ומדריכים. מתרחשים בו, במשולב, הכשרה 
לעבודה סוציאלית לתארים שונים, מחקר בתחומים חברתיים מגוונים ומעורבות חברתית. 

חברי הסגל שלנו הם חוקרים מובילים בתחומם. הם מפרסמים את מחקריהם בכתבי עת חשובים בישראל ובעולם ומופיעים 
בכנסים מרכזיים במדינות שונות ונותנים בהם הרצאות פתיחה. הם זוכים בקרנות מחקר תחרותיות ומקדמים את הידע התאורטי 

במגוון התחומים אותם הם חוקרים. המדריכים בשדה הם עובדים סוציאליים בעלי ניסיון, ידע ומוטיבציה להדריך סטודנטים. 

חברי הסגל והמדריכים בלימודי השדה משקיעים זמן, אנרגיה ומחשבה בחינוך הסטודנטים ובהכשרתם. אנו רואים אתגר גדול וזכות 
גדולה לחנך עובדים ועובדות סוציאליים להיות אנשי מקצוע בעלי ידע, מיומנויות וערכים, המסוגלים לספק שירותים חברתיים טובים 
ומותאמים מתוך רגישות וידע מקצועי. אנו שואפים כל הזמן ליצור בבית הספר סביבה לימודית שתאפשר לסטודנטים ללמוד ולצמוח.

חברי הסגל של בית הספר משלבים בעבודתם המדעית גם פעולות שונות לקידום מדיניות חברתית ושירותים חברתיים. זאת 
באמצעות מגוון רחב של פעולות, כגון: השתתפות בוועדות הקובעות מדיניות, מתן יעוץ לצוותים של שירותים חברתיים, השתתפות 

בוועד מנהל של ארגונים חברתיים או מתן יעוץ לקובעי מדיניות.

הסטודנטים בבית הספר שלנו הם קהילה דינמית, אכפתית ומעורבת. הם לוקחים חלק במגוון רחב של יוזמות ופעולות חברתיות 
בתוך בית הספר ומחוצה לו. זוהי כבר מסורת ארוכה שפועל בבית הספר גרעין של "עו"סים שינוי", שיחד עם הקליניקה לשינוי 
מדיניות מארגנים מגוון רחב של פעולות שנועדו להשפיע על מדיניות חברתית ברמות שונות. הסטודנטים בבית הספר גם יצרו 

לעצמם פורומים וקבוצות לקידום למידה, תוך יצירת שותפויות וחברויות חדשות.  

חברי הסגל המנהלי של בית הספר חדורי מוטיבציה לסייע לסטודנטים בשלבי הלמידה. כבר מספר שנים סגל זה זוכה לציונים 
גבוהים ביותר במתן שירות ויחס לסטודנט.

אני שמחה וגאה לעמוד בראש בית הספר הזה. בבית מקצועי זה למדתי לתואר ראשון, שני ושלישי, וגדלתי בו להיות עובדת 
סוציאלית, חוקרת ומחנכת. זהו בית שאפשר לי לפתח ידע, להכשיר סטודנטים ולעסוק בהשפעה על המקצוע והמדיניות החברתית. 

אני מזמינה אותך, בחום רב, להיות חלק מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב ולהצטרף לקהילתו, הן בלימודים 
לתואר ראשון, שני, שלישי או בלימודי השלמה לעבודה סוציאלית. אין לי ספק שבית הספר יאפשר לכם חווית לימוד וצמיחה. 

להתראות, 

 פרופ' עידית וייס־גל
ראשת ביה"ס

לפרטים ולמידע נוסף
ראשת ביה"ס: פרופ' עידית וייס־גל

yaely@tauex.tau.ac.il :רכזת מנהלית: גב' יעל יוסף, דוא"ל

מרכזת מזכירות סטודנטים: גב' אירנה סמרטנקו 
irenas@tauex.tau.ac.il :דוא"ל
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עבודה סוציאלית מהי?
המונח "עבודה סוציאלית" מציין פעילות מקצועית מאורגנת 
לפתרון מצוקות של אנשים, משפחות או קהילות, הנובעות  
משילוב של גורמים אישיים וחברתיים. העבודה הסוציאלית  
שואפת בו זמנית לקדם את איכות חייהם של בני אדם, משפחות, 
קבוצות או קהילות וגם ליצור שינוי חברתי. זאת כדי לצמצם 
מצבים של עוני, אבטלה, אפליה ואי שוויון. הערכים לאורם 
פועלת העבודה הסוציאלית כוללים צדק חברתי, זכויות אדם, 

שותפות וסולידריות חברתית.

עם מי וכיצד פועלים עובדים 
סוציאליים?

עובדים סוציאליים פוגשים את כל שכבות האוכלוסייה. הם 
עובדים עם ילדים, בני נוער, מבוגרים וקשישים. עבודה 
ילדים  למשל,  כמו  שונים  בנושאים  סוציאלית מתערבת 
בסיכון, נפגעי נפש, אנשים עם מוגבלויות פיזיות, נפשיות 
במשפחה  אלימות  ומצוקה,  עוני  מצבי  והתפתחותיות, 
ובחברה, מצבי טראומה, שכול ואבדן, בעיות בריאות ועוד. 
עובדים סוציאליים מפעילים מגוון רחב של שיטות התערבות: 
התערבות פרטנית, זוגית, משפחתית, קבוצתית וקהילתית. 
כמו כן עובדים סוציאליים עוסקים בניהול התערבות ובסנגור 

אישי ושינוי חברתי.

היכן מועסקים עובדים 
סוציאליים?

עובדים סוציאליים מועסקים בארגונים בסקטור הממשלתי 
והמקומי, במגזר השלישי )שלא למטרות רווח( ובמגזר הפרטי. 
הם עובדים, בין השאר, במחלקות לשירותים חברתיים, בתי 
חולים, מרפאות קופת חולים, מרפאות פסיכיאטריות, שירותי 
מבחן לנוער ומבוגרים, פנימיות, בתי ספר, בתי סוהר, בתי אבות, 
שירותי הגירה וקליטה, מפעלי תעשייה, משרד הביטחון, צבא, 

ובארגוני סנגור ושינוי חברתי.

לימודים לתואר ראשון
עבודה סוציאלית הנה תכנית לימודים חד־חוגית הנמשכת 

שלוש שנים.

בבית הספר לומדים קורסים תיאורטיים ויישומיים: 
קורסים תיאורטיים בתחום העבודה הסוציאלית, החברה 	 

בישראל, המדיניות ובעיות הפרט והחברה.
קורסים יישומיים להכרת שיטות ההתערבות עם לקוחות, 	 

רכישת מיומנויות ותרגול מיומנויות אלו בקבוצות קטנות 
ובמסגרת ההכשרה בשדה.

תואר ראשון בעבודה סוציאלית 
ורישוי מקצועי

תואר ראשון בעבודה סוציאלית הוא תנאי מרכזי לקבלת 
רישוי לעסוק במקצוע העבודה הסוציאלית בישראל. תואר 
זה מאפשר גם המשך לימודים בתארים מתקדמים, תואר 
שני בעבודה סוציאלית ותואר שני בתחומים וחוגים מגוונים.

הלימודים אצלנו משלבים את 
כל היתרונות:

העמקה, חדשנות ויצירת ידע	 
עבודה מעשית משנה א׳	 
הזדמנות למעורבות חברתית	 
קליניקה לשינוי מדיניות	 
ידע מעמיק מטובי החוקרים	 
לימודי מיומנויות בקבוצות קטנות	 

לימודים לקראת התואר הראשון 
בעבודה סוציאלית 
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http://www.socialwork.tau.ac.il/

לפרטים ולמידע נוסף
ראשת תכנית התואר הראשון: ד"ר ליה לוין

levinlia@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
יו"ר ועדת הקבלה לתואר הראשון: ד"ר יפית סולימני־אעידן

yafitsoul@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
מזכירת תואר ראשון: גב' חגית שטיין

hagits@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
טל׳: 03-6409410 

שעות קבלה: א׳–ה׳, 13:30-08:00, חדר 109
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מקצוע העבודה הסוציאלית מעוגן בתפישה של “האדם בתוך 
סביבתו”, ועל כן רואה מצוקות של אנשים, משפחות או קהילות, 
כקשורות ונובעות משילוב של גורמים אישיים ותהליכים 
חברתיים וכלכליים. על כן עובדים סוציאליים פועלים מתוך 
גישה אינטגרטיבית לבעיות ולפתרונות ונדרשים לידע רב במגוון 

תחומים ולמיומנויות בהפעלת אסטרטגיות פעולה שונות.

לפיכך, עבודה סוציאלית היא מקצוע הדורש למידה מתמשכת, 
שמבוססת על מחקר אמפירי ועל התבוננות מתמדת על 
הפרקטיקה ועל ההקשרים והסביבה בהם היא מיושמת. 

תכנית התואר השני מיועדת לאפשר ולקדם למידה זו.

לימודים לקראת תואר שני
תכנית הלימודים לתואר מוסמך בעבודה סוציאלית מתמקדת 
בהקניית ידע ומיומנויות התערבות ובפיתוח ידע והמשגתו כדי 
לפתח ולקדם עבודה סוציאלית יצירתית, שיטתית ומושכלת, 

מעוגנת בידע מקצועי – תיאורטי ואמפירי.

בשנת הלימודים הקרובה ייפתחו המסלולים הבאים :

מסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות בעבודה סוציאלית  .1

מסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות  .2

מסלול קליני לטיפול בילד ונוער  .3

מסלול קליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה  .4

בכל אחד מהמסלולים ניתן ללמוד בתכנית עם תזה או ללא תזה.

תנאי הקבלה
תנאי הקבלה הכלליים לתואר שני ותנאי הקבלה המיוחדים,   .1

כפי שמובאים בחוברת הרישום.

תואר ראשון בעבודה סוציאלית בממוצע ציונים של 85   .2
לפחות. בבית ספרנו, קיימת תכנית השלמה לתואר שני 
בעבודה סוציאלית לבעלי תואר ראשון במקצועות אחרים.

דרישות ותק בעבודה סוציאלית:   .3
למסלול האינטגרטיבי לטיפול והתערבות ולמסלול לקידום   
מדיניות וזכויות חברתיות – לא נדרש ותק בעבודה במקצוע.

למסלול קליני לטיפול בילד ונוער ולמסלול קליני לטיפול   
במצבי לחץ וטראומה – נדרש ותק בעבודה במקצוע:

לשני המסלולים הקליניים יתקבלו רק מועמדים עם 	 
ניסיון של 22 חודשים לפחות עד למועד פתיחת שנת 
הלימודים הקרובה, המועסקים ב- 50% משרה או יותר, 
בתקן של עובד סוציאלי, ועובדים עם ילדים ונוער ו/או 
סביבת הילד או עם אוכלוסיות במצבי לחץ וטראומה, 

בהתאמה למסלול.

על הנרשמים לצרף אישורי העסקה רשמיים ממקום 	 
עבודתם המציינים את היקף המשרה ותאריכי תחילת 
העבודה, המשכה או סיומה, ולדאוג להמשך עבודה 
רציף בתחום הספציפי במהלך שתי שנות הלימוד לתואר 

השני )בשכר/בהתנדבות(. 

ועדת הקבלה של בית הספר לעבודה סוציאלית תדון בכל   .4
בקשה לקבלה חריגה ותחליט על פי מגוון שיקולים, בהם: 
נסיבות חיים אישיות, שפת אם שאינה עברית, ותק במקצוע 
העבודה הסוציאלית ומספר מקומות פנויים. מועמדים 
אשר יבקשו לפנות לוועדת חריגים ידרשו להעביר מכתב 

המסביר את הבקשה לקבלה חריגה.

בית הספר שומר לעצמו את הזכות להציב קריטריונים   .5
נוספים לקבלה.

לימודים עם תזה – יצירת ידע 
באמצעות מחקר

היקף השעות בתכנית הלימודים עם תזה הנו 30 ש”ס הכוללות 
קורסי תשתית עבור פיתוח ידע והמשגתו, התבוננות ביקורתית 
על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית ויצירה או פיתוח ידע 
והמשגתו באמצעות מחקר הנערך בשיטות כמותיות או 
איכותניות. משך הלימודים הוא שנתיים. במסלול אינטגרטיבי 
לטיפול והתערבות וכן במסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות 
קיימת אפשרות ללמוד יום אחד בשבוע לכל אורך התואר. 
במסלול הקליני לטיפול בילד ונוער ובמסלול הקליני לטיפול 
במצבי לחץ וטראומה קיימת אפשרות ללמוד יום אחד בשבוע 
החל מהסמסטר השני לשנה הראשונה ללימודים. ניתן להאריך 
את הלימודים בשנה נוספת לצורך כתיבת התזה )מותנה 

לימודים לקראת התואר השני והשלישי 
בעבודה סוציאלית 
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בהתקדמות נאותה בביצוע התזה במהלך השנתיים הראשונות 
ללימודי התואר השני(.

כתיבת התזה מלווה על־ידי סדנאות הניתנות החל מסמסטר 
א’ של השנה הראשונה. חלקן ניתנות על ידי מרצה שהוא 
גם המנחה האישי של כל התלמידים בסדנה. קבוצות אלו 
סובבות סביב נושא אחד, כאשר כל תלמיד/ה חוקר היבט 

אחר של הנושא. 

בנוסף, בכל שנה מספר קטן של תלמידים מונחים ע”י חברי 
סגל אחרים. תלמידים אלה משתתפים בסדנת תזה נפרדת, 
שמקבילה מבחינת תהליך פיתוח המחקר לסדנאות התזה 
האחרות. סדנאות התזה בשילוב ההנחייה האישית נותנים 
ליווי ותמיכה מלאה לאורך כל תקופת ביצוע המחקר וכתיבת 

העבודה.

נושאי סדנאות התזה משתנים מידי שנה. דוגמאות לנושאים 
שניתנו בעבר: ילדים בסיכון, אבהות במעבר גירושין, תפיסה של 
זנות, עלייה והגירה, מיעוטים אתניים ועובדים זרים, התמודדות 
עם הריון בסיכון, בחירות של נשים לגבי לידה והכנה לאימהות, 
אבל ושכול, טראומה וטראומה משנית, עיצוב מדיניות, שיח 

וטיפול בעבודה סוציאלית.

סטודנטים מצטיינים בתכנית הלימודים עם תזה יכולים להציג 
מועמדות לתכנית הדוקטוראט הישיר בסיום השנה הראשונה 

ללימודי המוסמך.

לימודים ללא תזה – יצירת ידע 
באמצעות התערבות

36 ש”ס  היקף השעות בתכנית הלימודים ללא תזה הנו 
הכוללות קורסי תשתית עבור פיתוח ידע והמשגתו, התבוננות 
ביקורתית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית ויצירה או פיתוח 
ידע והמשגתו באמצעות התערבות. משך הלימודים הוא 
שנתיים. במסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות וכן במסלול 
לקידום מדיניות וזכויות חברתיות קיימת אפשרות ללמוד יום 
אחד בשבוע. לכל אורך התואר. במסלול הקליני לטיפול בילד 
ונוער ובמסלול הקליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה קיימת 
אפשרות ללמוד יום אחד בשבוע החל מהסמסטר השני לשנה 
הראשונה ללימודים. סיום תואר שני בתכנית הלימודים ללא 
תזה אינו מאפשר המשך לימודים לתואר שלישי )דוקטורט(.

יצירת ידע באמצעות התערבות מלווה בסדנאות הפרקטיקום 
הנמשכות לאורך שנת הלימודים השנייה. הסדנאות מלוות 
ותומכות בתהליך תכנון, ביצוע, הערכת והפצת ההתערבות. 
נושאי סדנאות הפרקטיקום משתנים מידי שנה. דוגמאות 
לנושאים שנלמדו בעבר: טיפול בילדים ונוער, התערבות 
במצבי לחץ ומשבר, התערבות עם נשים, שיקום נפגעי נפש 
בקהילה, היבטים שונים הקשורים לקשישים, תכנון ויישום של 
התערבויות אפקטיביות עם קבוצות תרבות ייחודיות במציאות 
הישראלית, פרקטיקה של מדיניות, עבודה סוציאלית עם 
אוכלוסיות מודרות, עבודה קבוצתית עם סביבותיו של הילד 
בסיכון. לרשות ביה”ס עומדות מלגות המוצעות לתלמידים 
במסלול עם/ללא תיזה. מידע לגבי המלגות והקריטריונים 

לקבלתן ניתן למצוא באתר בית הספר.

לפרטים ולמידע נוסף
ראשת תכנית התואר השלישי: פרופ' קרני גינזבורג 

 karnig@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
ראשת תכנית התואר השני: ד"ר ליאת חממה

hamama@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
יו"ר ועדת הקבלה לתואר השני: ד"ר יבגני טרטקובסקי

evgenyt@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
מזכירת קבלה לתואר שני ולתכנית ההשלמות 

ומזכירת תכנית ההשלמות: גב' שירה אמיר
shiraa@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

טל׳: 03-6409192
שעות קבלה: א׳–ה׳, 13:30-09:30, חדר 111
מזכירת תארים מתקדמים: גב׳ דנה בן־דיין

danabd@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
טל׳: 03-6409554

שעות קבלה: א׳–ה׳, 13:30-08:30, חדר 110

לימודים לקראת התואר השלישי
תלמיד המבקש להתקבל ללימודי תואר שלישי יפנה אל הוועדה 
לתלמידי מחקר בבית־הספר. הרישום לתואר השלישי הוא שנתי 
ונערך סמוך לתחילת שנת הלימודים.תנאי הקבלה  לתואר 
השלישי כוללים: עבודת תזה בתואר השני שציונה 90 לפחות, 
ממוצע ציונים של 90 לפחות בציון הגמר של התואר השני, 
הגשת הצעת מחקר ראשונית ואישורה על ידי המנחה וקורא 
נוסף , הסכמת מנחה מבית הספר ללוות את תהליך המחקר, 

ושתי המלצות ממרצים בכירים.
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מהי התכנית ולמי היא מיועדת? 
תכנית ההשלמות לקראת תואר שני בעבודה סוציאלית מיועדת 
לבעלי תארים קודמים )ב.א. או מ.א.( במדעי החברה/מדעי 
ההתנהגות. התכנית מורכבת מלימודי השלמה בעבודה 
סוציאלית, הכוללים ידע בסיסי והכרחי לעיסוק במקצוע )כולל 
הכשרה מעשית מודרכת בשדה( ובנוסף, לימודים מלאים 
לתואר שני בעבודה סוציאלית במסלול אינטגרטיבי לטיפול 
והתערבות או במסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות, 

לבחירת המועמדים.  

מבנה התכנית – שילוב של 
תיאוריה ופרקטיקה

תכנית הלימודים היא בת שלוש שנים: בשנתיים הראשונות 
נלמדים תכנים בסיסיים בעבודה סוציאלית, ומתקיימת הכשרה 
מודרכת בשדה. למן השנה השניה, במקביל ללימודי ההשלמה, 
מתחילים הלומדים את לימודי התואר השני המלא בעבודה 
סוציאלית. השנה השלישית לתואר, כוללת את לימודי התואר 

השני בלבד. 

קבלת התואר מותנית בעמידה בדרישות התכנית בצורה מלאה. 
לא תתאפשר קבלת תואר לאחר עמידה בלימודי ההשלמות 
הבסיסיים, אלא רק בסיום לימודי התכנית כולה. בתום הלימודים 
בתכנית, מקבלים הבוגרים תואר שני בעבודה סוציאלית 
)MSW(, המאפשר רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 
ועיסוק במקצוע בטיפול בפרטים, משפחות וקהילות ובמגוון 

תחומי העיסוק בעבודה הסוציאלית.

לימודי ההשלמה – בסיסים 
תיאורטיים, אמפיריים ופרקטיים 

לימודי ההשלמה )בהיקף של 48 שעות סמסטריאליות, 
בשנתיים הראשונות( מכשירים את הלומדים להפעלת 
טווח רחב של התערבויות טיפוליות עם הפרט, המשפחה, 
הקהילה והחברה, ולספק שירותים וסיוע לאוכלוסיות מגוונות 
בארגוני רווחה שונים. אלו כוללים, בנוסף ללימודי התיאוריה 
והפרקטיקה המתקיימים באוניברסיטה, גם הכשרה מעשית 
בשדה )יומיים מלאים בשבוע, לאורך שנתיים( בהדרכה אישית 
של אנשי מקצוע בשטח, בארגוני רווחה מגוונים הן בסקטור 
הממשלתי או הממשלתי המקומי, הן בסקטור הפרטי והן 
בסקטור הוולונטרי. לימודי ההכשרה המעשית בשנה השנייה 

הם בהתרכזויות: בריאות הנפש, ילדים ונוער, ומגדר וטיפול 
פמיניסטי. בחירת ההתרכזות נעשית בתום השנה הראשונה 

לתכנית. 

לימודי תואר שני במסלול טיפולי 
או במסלול לקידום זכויות

לימודי התואר השני בתכנית ההשלמות )למן השנה השנייה, 
בהיקף של 36-30 שעות סימסטריאליות(, מתקיימים באחד 
משני מסלולים: המסלול האינטגרטיבי לטיפול והתערבות, 
או המסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות. בחירת מסלול 
הלימודים היא בידי הלומדים, ותתקיים בסמוך לסיום שנת 

ההשלמות.  

לימודי התואר השני מתמקדים בהקניית ידע ומיומנויות 
ההתערבות ובפיתוח ידע והמשגתו תוך פיתוח יצירתיות, 
עבודה שיטתית המשלבת ידע מקצועי תיאורטי ואמפירי. קורסי 
הידע מתייחסים למגוון קבוצות אוכלוסייה – משפחה, ילדים, 
נשים ועוד. קורסי ההתערבות מקנים מיומנויות מתקדמות 
בפרקטיקה הטיפולית, עיצוב מדיניות, התערבות קבוצתית, 

משפחתית, זוגית ופרטנית. 

את לימודי התואר השני ניתן לעשות במסלול עם תזה )30 
שעות סמסטריאליות( או ללא תזה )36 שעות סמסטריאליות(. 
ההחלטה לגבי המסלול תערך במהלך השנה הראשונה 
ללימודי התואר השני,  )לפני הכניסה  ללימודי התכנית 

המתחילים למן השנה השנייה(. 

תנאי הקבלה
סיום ב.א. )מכל התחומים( בציון גמר 88 לפחות, או סיום . 1

מ.א. )מכל התחומים( בציון גמר 85 לפחות.

השלמת 6 קורסי קדם )בציון עובר( כתנאי להגשת מועמדות . 2
לתכנית ההשלמה. קורסי הקדם אינם נלמדים כחלק 
מהתכנית, והמועמדים נדרשים לסיימם )או שלמדו אותם 
במסגרת לימודים בתחום אחר( לפני תחילת הלימודים. 
ניתן יהיה לסיים קורס אחד מבין קורסי הקדם עד לסיום 

שנה א’ בלימודי ההשלמה לעבודה סוציאלית. 

קורסי חובה: סטטיסטיקה, שיטות מחקר + 4 קורסים   
מתוך 10 הקורסים הבאים: מבוא לסוציולוגיה, מבוא 
לפסיכולוגיה, מבוא לפסיכופתולוגיה, תיאוריות אישיות, 
פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה התפתחותית, החברה 

 תכנית ההשלמות לקראת תואר שני
לבעלי תארים מתחומים אחרים 
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לפרטים ולמידע נוסף
ראש תכנית ההשלמות: ד"ר גיא שילה

shiloguy@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
מזכירת קבלה לתואר שני ולתכנית ההשלמות 

ומזכירת תכנית ההשלמות: גב' שירה אמיר
shiraa@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

טל׳: 03-6409192
שעות קבלה: א׳–ה׳, 13:30-09:30, חדר 111

המשפט  למשפט/שיטת  מבוא  כלכלה,  הישראלית, 
הישראלי, מבוא למינהל ומדיניות ציבורית. 

הקשורה . 3 חברתית  בפעילות/עשייה  וניסיון  מעורבות 
לעולמות התוכן של מקצוע העבודה הסוציאלית )כולל 

פעילות התנדבותית(. 

קורות חיים מפורטים. . 4

בית־הספר שומר לעצמו את הזכות לשקול היבטים נוספים, על 
סמך המידע שפורט ברישום לתכנית וכן לזמן את המועמדים 

לראיון אישי או קבוצתי.

שכר הלימוד 
שכר הלימוד בתכנית ההשלמות מורכב משני חלקים: 

תשלום עבור לימודי ההשלמות )בהיקף של 48 ש”ס( – כל א. 
שעה סמסטריאלית מחושבת על פי 5% משכר הלימוד 
לתואר שני )תשלום זה כולל את ההכשרה המעשית בשדה(. 

תשלום עבור לימודי תואר שני, כנהוג על פי כללי שכר ב. 
הלימוד לתואר שני באוניברסיטה.

היחידה ללימודי המשך והשתלמויות של 
ביה"ס לעבודה סוציאלית

לפרטים ולמידע נוסף
יו"ר אקדמי:

noraa@tauex.tau.ac.il :ד"ר נורה קורין־לנגר, דוא"ל

מרכזת היחידה:
hadasfe@tauex.tau.ac.il :הדס פלדמן, דוא"ל

מזכירות היחידה:
shmichal@tauex.tau.ac.il :מיכל שביט, דוא"ל
sivansau@tauex.tau.ac.il :סיון סונדרס, דוא"ל

elarozen@tauex.tau.ac.il :אלה רוזנברג, דוא"ל

מדור תשלומים:
sarahs1@tauex.tau.ac.il :שרה סילבר, דוא"ל

היחידה ללימודי המשך והשתלמויות של ביה"ס לעבודה 

סוציאלית הינה מרכז לימוד ותיק ומוערך, המציע מגוון 

תכניות לימוד לאנשי מקצוע מתחומים טיפוליים, ארגוניים 

וחינוכיים, המעוניינים להתמקצע, להעמיק ידיעתם ולרכוש 

כלים מעשיים להתמודדות אפקטיבית עם שלל האתגרים 

הטיפוליים במסגרת עבודתם.

תכני הלימוד מתעדכנים מדי שנה, בהתאם להתפתחות 

שדה המחקר ומשלבים בין הקניית בסיס תיאורטי ואקדמי 

לבין חיבורו להיבטים היישומיים העולים מן השטח.

סגל המרצים נמנה עם המומחים המובילים בתחומם, 

באקדמיה ובשדה.

במסגרת היחידה מתקיימות גם הכשרות והשתלמויות לגופים 

פרטיים וציבוריים, בהתאם לדרישות וצרכי הגוף המזמין.

לימודי פסיכותרפיה
פסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית	 
פסיכותרפיה בילדים ובנוער בגישה פסיכואנליטית	 

המדור לעבודה קבוצתית
הכשרת מנחי קבוצות	 

Men-toring – הכשרה להנחיית מעגלי גברים 	

לימודי ניהול ואימון
ניהול בתי אבות ומרכזים לגיל השלישי	 
אימון אישי בגישה פסיכולוגית	 

מומחיות בעבודה סוציאלית
טיפול משפחתי וזוגי והכשרת עובדים סוציאליים למומחיות בתחום 	 

המשפחה 

התמחויות בטיפול
פוטותרפיה – צילום ככלי טיפולי	 
וידאותרפיה – יצירה בראי הנפש, מסלול שנתי	 
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בעקבות הלא נודע

go.tau.ac.il :מידע והרשמה 
ובמוקד כל האוניברסית״א

im@tau.ac.il :דוא״ל 
טלפון: 03-6405550

פרטים בנושאי רישום וקבלה 
לאוניברסיטה:

tau2go אוניברסיטת תל אביב

תכניות מצטיינים | רפואה ובריאות | מדעי החיים
מדעי המוח | מדעים מדויקים | הנדסה | לימודי הסביבה

מדעי הרוח | חינוך | אמנויות
מדעי החברה | עבודה סוציאלית | ניהול | משפטים

 ביה״ס לעבודה סוציאלית 
ע״ש בוב שאפל

 הפקולטה למדעי החברה
 ע"ש גרשון גורדון

אוניברסיטת תל אביב


