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תכנית ההשלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית בבית הספר
לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן מיועדת לבעלי
תארים קודמים (ב"א או מ"א) בתחומים אחרים
משך התכנית שלוש שנים:
שנה א' :יום לימודים אחד ויומיים הכשרה מקצועית .סטודנטים שאינם זכאים לפטור מקורסים
בשנה א' ילמדו יום נוסף.
שנה ב' :יום לימודים אחד ויומיים הכשרה מקצועית.
שנה ג' :יום לימודים אחד ויום אחד הכשרה מקצועית.
מסלולי לימוד
ניתן ללמוד באחד משני המסלולים:
מסלול א'  -עם עבודת מחקר (תזה)
מטרת מסלול זה ,נוסף על הקניית ידע תיאורטי ומיומנויות מקצועיות מתקדמות וייחודיות ,היא
קידום המחקר יצירת ידע חדש במקצוע העבודה הסוציאלית ופיתוח יכולת התמקצעות של
תלמידים כאנשי מחקר.
החל משנת תשע"ח משקל עבודת התזה יהיה  60%מהממוצע הסופי ומשקל הציונים בקורסים
יהיה  40%מהממוצע הסופי .מי שהחלו לימודים לפני תשע"ח ,משקל עבודת התזה הוא 75%
מהממוצע הסופי ומשקל הציונים בקורסים הוא  25%מהממוצע הסופי.
מסלול ב'  -ללא עבודת מחקר (תזה)
מטרת מסלול זה היא להקנות ידע תיאורטי ומיומנויות מקצועיות מתקדמות וייחודיות .תכנית
הלימודים כוללת גם קורסי מחקר.
בכל מסלול ניתן ללמוד באחת מההתרכזויות הבאות:
התרכזות טיפולית
נועדה לגבש זהות של עובד סוציאלי ולהקנות ידע ומיומנויות בהתערבות טיפולית .תכנית הלימודים
מתמקדת בתאוריה ובפרקטיקה של הטיפול הדינמי ,בהכרת גישות טיפול מגוונות נוספות בעבודה
סוציאלית ובפיתוח אבחון והתערבות עם פרטים ועם קבוצות.
התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני
נועדה להכשיר עובדים סוציאליים לתפקידי ניהול ,ריכוז ,ייעוץ ארגוני ועבודה קהילתית .תכנית
הלימודים מתמקדת בהקניית ידע תיאורטי בתחומי הניהול ,הייעוץ הארגוני והעבודה הקהילתית,
כמו גם בהקניית מיומנויות לעבודה עם קהילות ,עם ארגונים ,עם משפחות ועם פרטים .עם סגל
ההוראה נמנים מרצים מבתי הספר לעבודה סוציאלית וממנהל עסקים .נכון להיום ,הקורסים
מוכרים למומחיות מטעם איגוד העובדים הסוציאליים.
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התרכזות שיקום ובריאות
נועדה למעוניינים לעבוד בשירותי שיקום ,במערכת הבריאות ובמסגרות לקשישים .תכנית הלימודים
מתמקדת בהקניית ידע תיאורטי ,מחקרי וקליני בתחומי השיקום ,הבריאות והזקנה ,וברכישת
מיומנויות טיפוליות בפרט ,במשפחה ובקבוצה.

בסיום הלימודים (סיום כל חובות קורסי ההשלמה ,שלושת שלבי ההכשרה המקצועית  -סה"כ 3
שנים) תוענק תעודת 'מוסמך בעבודה סוציאלית' ( .)MAמסיימי התכנית יהיו זכאים להגיש בקשה
לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

❖ תואר ממוסד אקדמי מוכר (מועמדים שאין ברשותם תואר  /אישור זכאות לתואר לא יוכלו
להגיש מועמדות).
❖ ממוצע  85בתואר הקודם .בעת ההרשמה חובה להציג גיליון ציונים סופי ואישור זכאות לתואר.
❖  4נ"ז במדעי החברה שנלמדו ב 10-השנים האחרונות* ( 1נ"ז=קורס בהיקף של  28ש"ש; 2
נ"ז=קורס בהיקף של  56ש"ש) .קורסים מהתחומים :פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ,קרימינולוגיה,
אנתרופולוגיה ,מדעי ההתנהגות וכדומה.
❖  4נ"ז בקורסי מחקר שנלמדו ב 10-השנים האחרונות* (יש לשים לב לתנאים המיוחדים לקבלה
למסלול עם תזה המפורטים בהמשך) .קורסים מהתחומים :שיטות מחקר ,סטטיסטיקה ,עיבוד
נתונים וכדומה.
❖ ניסיון בעבודה (בשכר או בהתנדבות) של שנה ומעלה בפעילות חברתית ברמת הפרט ,הקבוצה
או הקהילה – יש לצרף אישור ממקום העבודה  /ההתנדבות לטופסי המועמדות .קבלה מותנית
באישור על ניסיון של שנה לפחות.
❖ המועמדים ידרשו להעביר המלצה ולמלא טופס אישי למועמד – ניתן להוריד את הטפסים
מעמוד תהליך ההרשמה באתר ביה"ס .יש לשים לב שיש לבצע בנוסף גם הרשמה
לאוניברסיטה.
לאחר בדיקה יסודית של גיליון הציונים ,של השאלון האישי ושל ההמלצה ,יוחלט אם לזמן את
המועמד/ת להמשך תהליך המיון  -ראיון קבוצתי  /ראיון אישי.
בחירת המועמדים היא יחסית לקבוצת הפונים באותה שנה.
תנאים נוספים להגשת מועמדות למסלול עם עבודת מחקר (תזה)
קורס
סטטיסטיקה ועיבוד
נתונים

היקף
 2נ"ז = קורס בן
שעתיים שנתיות או
קורס בהיקף של 56
ש"ש).

טווח שנים
נלמד בעשר השנים
האחרונות

ציון
 85ומעלה

שיטות מחקר

 2נ"ז = קורס בן
שעתיים שנתיות או
קורס בהיקף של 56
ש"ש

נלמד בעשר השנים
האחרונות

 85ומעלה

פטור מאנגלית בתואר ראשון או ציון  85ומעלה בקורס אנגלית בתואר ראשון
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* עמידה בדרישות אלו אינה מהווה אישור לקבלת פטור מקורסים הנלמדים בשנה א' .קבלת פטור
מקורסים תבחן לגבי כל מועמד שיתקבל ללימודים בהתאם לקורסים שלמד ולקריטריונים שייקבעו
ע"י ביה"ס לעבודה סוציאלית .החלטה תתקבל לאחר בדיקת הסילבוסים של הקורסים ובדיקת גיליון
ציונים.
הערה :אם נדרשת השלמת קורסים לצורך הגשת מועמדות ,ניתן להשלימם בכל מוסד אקדמי,
המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,ובתנאי שהקורסים נלמדו בהיקף השעות הנדרש ובהתאם
לקריטריונים המצוינים .לא ניתן ללמוד קורסים אלו בביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן.

שנה א'
יום לימודים מלא  -יום שני  12 -נ"ז +הכשרה מקצועית יומיים בשבוע (ימים שלישי וחמישי).
סטודנטים שאינם זכאים לפטור מקורסים במהלך שנה א' ילמדו יומיים בשבוע (ימים שני ורביעי) -
 17נ"ז .ראו בהמשך את פירוט הקורסים הנלמדים ביום רביעי והקריטריונים לקבלת פטור מהם .דיון
ובדיקת זכאות לפטור נעשית רק לגבי מועמדים שהתקבלו ללימודים .לא ניתן לבדוק זכאות
לפטור בשלב הגשת המועמדות.
על מנת לעבור לשנה ב' יש לקבל ציון עובר בכל הקורסים ,לסיים את הקורסים של שנה א'
בממוצע ציונים  80ואת ההכשרה המקצועית בציון "עובר".
סטודנטים שיסיימו את חובות הלימודים של שנה זו בממוצע ציונים  80ואת ההכשרה המקצועית
בציון "עובר" ,יעברו בסוף שנה א' מ"מעמד מיוחד" למעמד "מן המניין בתנאי" וימשיכו בלימודי
שנה ב'.
ממוצע הציונים בשנה א' נבדק לצורך מעבר לשנה ב' אך ציוני שנה א' אינם נכללים בממוצע
הציונים לתואר שני.
מערכת שעות תכנית השלמה שנה א' – שנה"ל תשע"ח
(לתשומת הלב :יכולים לחול שינויים מידי שנה בתכנית הלימודים)
קורסי שנה א' שניתן לבדוק לגביהם זכאות לפטור
דיון ובדיקת זכאות לפטור נעשית רק לגבי מועמדים שהתקבלו ללימודים .לא ניתן לבדוק זכאות
לפטור בשלב הגשת המועמדות.
סטודנטים שלא קיבלו פטור מקורסים אלה ילמדו יומיים בשבוע בשנה א' (ימים שני ורביעי):
▪

האדם בסביבתו ובחברה  -מבוא לסוציולוגיה

▪

יסודות התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד

▪

מבוא לתיאוריות יחסי אובייקט

▪

פסיכופתולוגיה

פטור מקורס יינתן רק על סמך הגשת סילבוס של הקורס הנלמד .על הסילבוס להיות מאותה
שנה בה נלמד הקורס וחתום ע"י מזכירות המחלקה בה נלמד הקורס .הפטור יינתן אם כל תכני
הקורס הנלמדים בביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן נלמדו ומופיעים בסילבוס ,בתנאי שהקורס
נלמד בטווח השנים כמפורט להלן ,לאחר אישור של מרצה הקורס ובתנאי שמופיע ציון עובר.
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מועמדים שיתקבלו ללימודים יתבקשו להעביר את הסילבוסים הרלוונטיים למזכירות התכנית
לבדיקת זכאות לפטור.
קורס
האדם בסביבתו
ובחברה (מבוא
לסוציולוגיה)

היקף
 1נ"ז = קורס בן שעתיים שנתיות או
קורס בהיקף של  28ש"ש

טווח שנים
נלמד בשבע
השנים האחרונות

ציון
'עובר'

יסודות התיאוריה
הפסיכואנליטית של
פרויד

 1נ"ז = קורס בן שעתיים שנתיות או
קורס בהיקף של  28ש"ש

נלמד בשבע
השנים האחרונות

'עובר'

מבוא לתיאוריות
יחסי אובייקט

 1נ"ז = קורס בן שעתיים שנתיות או
קורס בהיקף של  28ש"ש

נלמד בשבע
השנים האחרונות

'עובר'

פסיכופתולוגיה

 2נ"ז = קורס בן שעתיים שנתיות או
קורס בהיקף של  56ש"ש

נלמד בשבע
השנים האחרונות

'עובר'

שנים ב'  -ג'
שנה ב':
יום לימודים מלא (יום שני)  +יומיים הכשרה מקצועית (ימים שלישי וחמישי).
סטודנטים במסלול א'  -מסלול עם עבודת מחקר (תזה) תזה שיבחרו לערוך מחקר איכותני ,ילמדו
בשנה ב' קורס במחקר איכותני עם תלמידי התכנית לתואר שני .יתכן שהקורס יתקיים ביום לימודים
נוסף.
סטודנטים שיסיימו את חובות הלימודים של שנה זו בממוצע ציונים  80ואת ההכשרה המקצועית
בציון "עובר" ,יעברו בסוף שנה ב' מ"מעמד מן המניין בתנאי" למעמד "מן המניין" וימשיכו בלימודי
שנה ג'.
מערכת שעות תכנית השלמה שנה ב' – שנה"ל תשע"ח
(לתשומת הלב :יכולים לחול שינויים מידי שנה בתכנית הלימודים)
שנה ג':
יום לימודים מלא (יום שני)  +יום הכשרה מקצועית.
בשנה זו ההכשרה המקצועית תתקיים במסגרת הפרקטיקום בהיקף של יום בשבוע ובהתאם
לדרישות הפרקטיקום (ללא נ"ז).
מערכת שעות תכנית השלמה שנה ג' – שנה"ל תשע"ח
(לתשומת הלב :יכולים לחול שינויים מידי שנה בתכנית הלימודים)
היקף הלימודים הכולל בשנים ב'  -ג':
במסלול א'  -עם תזה  18 -נ"ז
במסלול ב'  -ללא תזה  24 -נ"ז
סטודנט שיעמוד בקורסי תכנית ההשלמה וההכשרה המקצועית יהיה זכאי לתואר שני בעבודה
סוציאלית ( ,)MAויהיה זכאי להגיש בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
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דרישות נוספות מצד האוניברסיטה
קורסי יסוד ביהדות:
נוסף על הקורסים בעבודה סוציאלית הסטודנט מחויב ללמוד קורסי יסוד ביהדות במהלך התואר.
בוגרי אוניברסיטת בר-אילן חייבים בקורס יסוד אחד ביהדות בהיקף של  2נקודות זכות.
בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של  4נקודות זכות.
הקורסים ניתנים במתכונות שונות :הוראה פרונטלית ,קורס מתוקשב.
פרטים נוספים ניתן לברר ביחידה ללימודי יסוד ביהדות03-5318671 ,
אנגלית כשפה זרה:
כל סטודנט לתואר שני חייב בלימודי אנגלית כשפה זרה.
סטודנטים במסלול א' (עם תזה) חייבים להיבחן בבחינת מיון בחודשי הקיץ (לפי מידע המתפרסם
באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה) הקובעת פטור או את רמת הקורס הנדרש.
סטודנטים במסלול ב' (בלי תזה) יכולים לקבל פטור על סמך קריטריונים של היחידה לאנגלית
כשפה זרה .הזכאות לפטור נבדקת ומתואמת עם היחידה .מי שאינו זכאי לפטור חייב להיבחן
בבחינת מיון בחודשי הקיץ (לפי מידע המתפרסם באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה) ולפעול על
פי תוצאות הבחינה.
פרטים ביחידה לאנגלית כשפה זרה03-5318237 ,

בתכנית ההשלמה לתואר שני מתקיימת הכשרה מקצועית המלווה בהדרכה מקצועית במשך כל
תקופת הלימודים (שלוש שנים) בהתאם לפירוט הבא:
בשנה א' יבצעו הסטודנטים יומיים הכשרה מקצועית 7 ,שעות ביום.
בשנה ב' יבצעו הסטודנטים יומיים הכשרה מקצועית 8 ,שעות ביום.
בשנה ג' יבצעו הסטודנטים הכשרה מקצועית במסגרת הפרקטיקום ,יום בשבוע 7 ,שעות ביום.
במקומות הכשרה מסוימים מתקיימת הכשרה בשעות הצהריים-אחה"צ .על הסטודנטים להיערך
בהתאם.
טופס פרטים אישיים לצורכי שיבוץ להכשרה מקצועית ישלח למועמדים שיתקבלו ללימודים.
בדרך כלל הסטודנטים משובצים להכשרה באזור המרכז ובקרבת האוניברסיטה תוך ניסיון
להתחשב במקום מגוריו של הסטודנט/ית ,אך לעיתים הסטודנט/ית משובץ/ת רחוק ממקום מגוריו.
ביה"ס לעבודה סוציאלית לא מתחייב לשבץ את הסטודנטים באזור מגוריהם או בסמוך אליו.
מידע על מקומות הכשרה מקצועית להתרכזות טיפולית בשנה"ל תשע"ח
מידע על מקומות הכשרה מקצועית להתרכזות פיתוח קהילתי וארגוני בשנה"ל תשע"ח
מידע על מקומות הכשרה מקצועית להתרכזות שיקום ובריאות בשנה"ל תשע"ח
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שכר הלימוד לסטודנטים בתכנית ההשלמה לתואר שני כולל את המרכיבים הבאים:
שכר לימוד עבור שנה א'  -קורסי השלמה
עפ"י כללי שכר הלימוד שיהיו נהוגים באוניברסיטת בר-אילן בשנה"ל תשע"ט לגבי קורסי השלמה.
הכללים כיום 4.7% :משכר לימוד שנתי מלא עבור כל שעת השלמה ( 1ש"ש =  1נ"ז).
היקף קורסי ההשלמה הוא  17-12ש"ש בהתאם לדרישות ההשלמה המפורטות במכתב הקבלה.
שכר לימוד עבור שנים ב'-ג'  -קורסי התואר השני
עפ"י כללי שכר הלימוד הנהוגים באוניברסיטת בר-אילן לגבי התואר השני.
בנוסף ,סטודנטים בתכנית ההשלמה ישלמו תשלום נוסף בסך  ₪ 4,700בכל אחת משלוש השנים.
למידע נוסף ניתן לפנות למדור שכר לימוד
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ההרשמה לתכנית ההשלמה לשנה"ל תשע"ט
תיפתח ב 21.1.2018-ותסתיים ב( 29.3.2018-כולל)
מועמדים שאין ברשותם תעודת זכאות לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות.
בעת ההרשמה חובה להציג גיליון ציונים סופי ואישור זכאות לתואר.

תהליך ההרשמה כולל שני שלבים שצריך לעשותם במקביל:
 .1הרשמה לאוניברסיטה (באחת משתי הדרכים):
הרשמה באינטרנט :ניתן להירשם באמצעות אתר האינטרנט (קישור יעודכן עם פתיחת ההרשמה
ב )21.1.18-של האוניברסיטה .הרשמה באינטרנט מאפשרת רישום מהיר ובתעריף מוזל וחוסכת את
הצורך לרכוש את ערכת ההרשמה בחנויות הספרים.
באמצעות מעטפת הרשמה :ניתן לרכוש ערכת הרשמה בחנות "אקדמון" שבאוניברסיטת בר אילן.
ערכת ההרשמה כוללת טופסי הרשמה ,שובר לתשלום דמי פנייה וחוברת פרטי מידע לתואר שני
לשנה"ל תשע"ח .לאחר רכישת הערכה ,על המועמד למלא את טפסי ההרשמה ,לשלם את דמי
הפנייה בבנק ,לצרף את המסמכים הנוספים ולשלוח בדואר לכתובת :ביה"ס ללימודים מתקדמים,
אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן .5290002 ,כמו כן ,ניתן למסור ישירות במשרדי ביה"ס ללימודים
מתקדמים ,בבניין  ,403קומת כניסה.
 .2הרשמה לביה"ס לעבודה סוציאלית:
ההרשמה לביה"ס כוללת שני מרכיבים :מילוי טופס הרשמה למועמד והעברת מכתב המלצה
מממונה בעבודה או ממרצה של המועמד באקדמיה.
א .טופס ההרשמה למועמד לתכנית ההשלמה.
את הטופס יש למלא בהקלדה בלבד ולשלוח בדוא"ל לכתובת:
יש לרשום בנושא ההודעה את שם המועמד.
ניתן לצרף אישורים וחומר רלוונטי נוסף.
ב .יש להעביר לממליץ את הטופס לממליץ .את ההמלצה צריך למלא (בהקלדה בלבד) ממונה
במקום העבודה או ההתנדבות.
הממליץ מתבקש להעביר את המלצתו בדוא"ל בלבד לכתובת:
יש לרשום בנושא ההודעה את שם המועמד.
ועדת הקבלה תדון רק במועמדים שביצעו את ההרשמה לאוניברסיטה ואת שני שלבי ההרשמה
לביה"ס.
בעלי הנתונים הגבוהים ביותר יוזמנו להמשך תהליך המיון – ראיון קבוצתי  /ראיון אישי ,לפי שיקול
דעתה של ועדת הקבלה.
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מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד ,והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים
באותה שנה .מספר המקומות בתכנית הינו מוגבל.

 - 21.1.2018פתיחת ההרשמה
 29.3.2018ועד בכלל  -סיום ההרשמה .הרשמה כוללת :הרשמה לאוניברסיטה ,שליחת טופס
מועמד לביה"ס לעבודה סוציאלית ,המלצה ,אישורים ,גיליון ציונים ומסמכים אחרים כנדרש.
לאחר בדיקה יסודית של גיליון הציונים ,של השאלון האישי ושל ההמלצות ,יוחלט אם לזמן את
המועמד/ת להמשך תהליך המיון  -ראיון קבוצתי  /ראיון אישי.
בחירת המועמדים היא יחסית לקבוצת הפונים באותה שנה.
ראיונות יתקיימו במהלך חודשים :פברואר – מאי 2018
תשובות יתקבלו החל מחודש אפריל  2018ואילך בהתאם להתקדמות תהליך ההרשמה והמיון.
ביה"ס לעבודה סוציאלית שומר לעצמו את הזכות לגמישות בלוח הזמנים.

דקלה ברקאי
טלפון03-5317736 :
דוא"ל:
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