
סליחה... אני רק שאלה
תכנית ההשלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית

פרטים על סדרי הרישום ותנאי הרישום והקבלה קבלה ניתן למצוא כאן
shiraa@tauex.tau.ac.il :לשאלות ובירורים נא לשלוח מייל לשירה אמיר, מזכירת התוכנית במייל

תשובה: לא. תכנית ההשלמות נלמדת כמקשה אחת בת שלוש שנים, הכוללת את לימודי 
 )MSW( ותואר שני מלא. תעודת התואר השני )ההשלמות )כולל הכשרה מודרכת בשדה

תינתן למסיימים את מלוא התכנית בתום שלוש שנים. 

תשובה: במהלך השנה הראשונה ללימודים, ולקראת השנה השניה, נקיים מפגשי הסבר 
בהם נפרט את סדרי הבחירה במסלולי התואר השני – כולל לימודים עם/ללא תזה. 

הבחירה תתקיים לקראת המעבר לשנה שניה. 

תשובה: חוק העובדים הסוציאליים קובע, שכל עובד סוציאלי שרשום בפנקס העובדים 
הסוציאליים ומקבל מספר רישוי, רשאי לעסוק בטיפול, ייעוץ, שיקום והדרכה בפרטים, 

משפחות וקהילות. בדרך כלל הרישום בפנקס נעשה לאחר לימודי תואר ראשון. תלמידי 
תוכניות ההשלמה )בכל המוסדות(, נרשמים בפנקס העו"ס לאחר סיום שלוש השנים. 

בעבודה סוציאלית, המושג 'עו"ס קליני' לא קיים בחוק או בנהלי איגוד העו"ס ובשנת 2017 
קראה וועדת האתיקה של איגוד העו"ס לעובדים סוציאלים להפסיק להשתמש במינוח זה. 

כל עו"ס הרשום בפנקס העו"ס ובעל מספר רישוי מהמדינה רשאי.ת לעסוק בטיפול. 

שאלה: האם אפשר ללמוד רק את לימודי ההשלמה, בלי להמשיך לתואר שני, 
ולקבל תואר ראשון בעבודה סוציאלית?

שאלה: מתי בוחרים במסלול לימודים בתואר השני,
ואם עושים תואר שני עם או ללא תזה? 

שאלה: אני רוצה לעסוק בטיפול ולהיות עו"ס קליני. 
האם תכנית ההשלמות תאפשר לי זאת? 

על התוכנית 

תשובה: הלימודים לתואר שני בתוכנית ההשלמות יכולים להיות בשני מסלולים: מסלול 
אינטגרטיבי לטיפול והתערבות, ומסלול לקידום זכויות מדיניות וזכויות חברתיות. הבחירה 

במסלול היא במהלך השנה הראשונה לתוכנית. המסלול הקליני לילד ונוער והמסלול 
הקליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה פתוחים רק לבעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית 

שיש להם שנתיים נסיון לפחות בעבודה כעובדים סוציאלים בטיפול באוכלוסיית המסלול. 
כדאי לשים לב, שאת רוב הקורסים שנלמדים במסלולים אלו, ניתן ללמוד כקורסי בחירה 

במסלולים האחרים. 

שאלה: לאיזה מסלולים בתואר השני ניתן להירשם? האם ניתן להירשם 
למסלול 'קליני ילד ונוער', או 'קליני לחץ וטראומה'? 
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תשובה: לימודי התואר השני כוללים מגוון רחב של קורסים בנושאים טיפוליים, כולל 
קורסים הנלמדים במסלולים האחרים )קורסי בחירה רבים נלמדים על ידי תלמידי 

המסלולים השונים יחד(. תלמידי תכנית ההשלמות, כמו כלל תלמידי התואר השני, 
יוכלו ללמוד קורסים אלו בהתאם לרישומם אליהם. 

תשובה: התשלום לתכנית ההשלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית נגבה על ידי מדור 
שכר לימוד באוניברסיטת תל אביב. שכר הלימוד מורכב משני רכיבים: א. שכר לימוד עבור 
לימודי ההשלמה )לימודי השנה הראשונה + הכשרה מעשית והקורסים הנלווים לה בשנה 

השניה(; ב. שכר לימוד מלא לתואר שני. חשוב לשים לב, שבשל הרכיב הראשון )שכר 
לימוד עבור לימודי ההשלמה והההכשרה המעשית( עלות התוכנית לשלוש שנים גבוהה 

משמעותית מעלות תואר שני 'רגיל' )שמהווה רק חלק משכר הלימוד בתוכנית(. 

תשובה: כן. בוגרי תוכנית ההשלמות יכולים להירשם לתוכניות ללימודי המשך הדורשות 
תואר שני בעבודה סוציאלית )לדוגמא: פסיכותרפיה, טיפול משפחתי, טיפול מיני ועוד( 

בהתאם לדרישות התוכנית )לרוב נדרש נסיון עבודה בשטח לאחר סיום התוכנית(. 
מתחילת קיומה של התוכנית, בוגרים רבים בחרו להמשיך ללמוד לימודי המשך אלו. 

שאלה: האם אוכל ללמוד קורסים העוסקים בטיפול במסגרת תוכנית ההשלמות? 

שאלה: האם שכר הלימוד בתוכנית הוא כמו שכר לימוד 'רגיל' לתואר שני? 

שאלה: האם לאחר סיום הלימודים בתוכנית אוכל להמשיך ללמוד בלימודי תעודה 
להרחבת הידע המקצועי )לדוגמא: תוכניות בפסיכותרפיה, תוכניות טיפול משפחתי ועוד(? 

תשובה: לא. כל מסיימי התואר השני בעו"ס מקבלים בדיוק את אותה תעודת גמר, בכל 
המסלולים )ולא רשום עליה מסלול הלימודים(. עבודה בכל המסגרות בהן עובדים עו"ס, 

מתאפשרת לאחר סיום תואר ראשון בעבודה סוציאלית )ולראיה, הנרשמים למסלולים 
ה'קליניים' בבית הספר נדרשים להיות בוגרי תואר ראשון שעסקו בטיפול בתחום המסלול 

– כלומר, הם סיימו תואר ראשון ועסקו בטיפול(. תואר שני בעבודה סוציאלית מטרתו 
הרחבת הידע, ואין לצידו תעודה ייחודית שנדרשת לצורך עיסוק במקצוע או בטיפול. הוא 

לא מהווה דרישה לקבלה במסגרות עבודה )אם כי יכול להוות יתרון בקבלה(. כאמור, 
בסיום תוכנית ההשלמות והתואר השני, נרשמים הבוגרים.ות של התוכנית אצל רשם 

העו"ס ובפנקס העו"ס ויכולים.ות לעסוק בטיפול ולעבוד בכל מסגרת בה עובדים עו"סים. 

תשובה: בשנתיים הראשונות בתוכנית ישנה הכשרה מעשית מודרכת בשדה, יומיים בכל 
שנה, 8 שעות בכל יום הכשרה. ההכשרה נעשית במסגרות מגוונות באזור המרכז המורחב 
בלבד )איננו עובדים עם מסגרות בצפון, בדרום או בסביבות ירושלים(. השיבוצים להכשרה 

נעשים לאחר חלוקה לכיתות הלימוד שמלוות את ההכשרה המעשית. בכל כיתה 9 
מסגרות הכשרה מעשית, ולאחר קבלת פרטים לגביהן ומפגשים אישיים עם מורת הקורס, 

מעבירים לה עדיפויות והיא משבצת את הלומדים למסגרת הכשרה )שני סטודנטים.
ות בכל מסגרת הכשרה(. הליך זה מתבצע במהלך הקיץ שלפני שנת הלימודים. בשנה 

הראשונה המסגרות בכל כיתה מגוונות. בשנה השניה, הלימודים הם בתצורת התרכזות 
)בריאות הנפש, ילד ונוער, נשים ומגדר( והמסגרות בכל התרכזות הן בתחום ההתרכזות. 

הבחירה בהתרכזות נעשית לקראת סיום השנה הראשונה. 

שאלה: האם לימודים במסלול מסויים לתואר השני מקנים תעודה ייחודית, 
או מאפשרים עבודה במסגרות מסויימות? 

שאלה: היכן מבתצעת ההכשרה המעשית במסגרת התוכנית? 
האם אוכל לבחור את המסגרת בה אהיה? 



תשובה: בתואר דו חוגי, אנו מתחשבים בממוצע התואר הגבוה מבין שני החוגים לצורך 
רישום ומיון. שימו לב: א. שאכן התואר מוגדר על ידי מוסד הלימודים בו למדתם כתואר 
דו חוגי על פי הגדרות המל"ג. ב. בשאלון האלקטרוני, וודאו שרשמתם את ממוצע החוג 

הגבוה מבין שני החוגים ברובריקה 'ממוצע התואר'. 

תשובה: אנו מאפשרים רישום לאלו שבשנה האחרונה ללימודיהם. בעת הרישום, 
יש להעביר גליונות ציונים מעודכנים. הרישום והליך המיון יהיה על סמך ממוצע הציונים 

שנכון למועד הרישום. עד סיום השנה הראשונה לתוכנית, יש להעביר לאוניברסיטה 
אישור זכאות לתואר. 

תשובה: אנו מאפשרים רישום וקבלה, כל עוד בעת תחילת הלימודים הושלמו לפחות 4 
קורסי קדם מאלו הנדרשים. ניתן להשלים 2 קורסי קדם במהלך השנה הראשונה לתוכנית 

)באחריות התלמיד.ה(. אנו ממליצים להשלים את קורסי הקדם טרם תחילת הלימודים, 
כיוון שהשנה הראשונה עמוסה מאד. 

תשובה: ניתן להעביר אלינו )לשירה אמיר, מזכירת התוכנית( סילבוסים של קורסים 
שנראה שמכילים את התכנים הנדרשים בקורסי הקדם ואנו נבדוק זאת. אין צורך להעביר 

סילבוסים של קורסים שברור שמכילים את התכנים הנדרשים בקורסי הקדם, גם אם השם 
אינו זהה לזה של הקורס הנדרש )לדוגמא: קורס 'מבוא לפסיכולוגיה חברתית', ברור שזהה 

לקורס 'פסיכולוגיה חברתית'; ' קורס 'פסיכולוגיה התפתחותית של הילד והמבוגר' ברור 
שזהה לקורס 'פסיכולוגיה התפתחותית'. במקרים אלו, אין צורך להעביר סילבוסים ולקבל 

אישור( אנא הפעילו שיקול דעת, על מנת לא להציף את המזכירות במיילים מיותרים. 

שאלה: למדתי תואר דו חוגי; בחוג אחד יש לי ממוצע גבוה, ובחוג אחד ממוצע נמוך יותר, 
והממוצע הכללי הוא מתחת לנדרש. אפשר להירשם לתוכנית?  

שאלה: אני בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון. האם אפשר להירשם לשנה הבאה 
למרות שלא סיימתי את התואר? 

שאלה: עוד לא למדתי את כל קורסי הקדם הנדרשים. האם אפשר להירשם?  

שאלה: למדתי קורסי קדם שנראה לי שדומים לקורסי הקדם הנדרשים, 
אך יש להם שמות אחרים. מה עושים? 

תשובה: מדי שנה נרשמים לתוכנית יותר מ 200 מועמדות.ים. יש מקום ל 54 לומדות.ים. 
לא ניתן להתקבל לתוכנית ללא עמידה בממוצע הנדרש )גם לא דרך וועדת חריגים(. 

אלו שיירשמו ללא ממוצע מתאים, יקבלו הודעת דחיה אוטומטית. 

תנאי וסדרי רישום 

שאלה: אין לי את הממוצע הדרוש לרישום )לפחות 88 תואר ראשון; 85 תואר שני(. 
האם אפשר בכל זאת להירשם ולהתקבל?  



תשובה: ניתן להשלים קורסי קדם בכל מסגרת אקדמית המוכרת על ידי המועצה 
להשכלה גבוהה בישראל )כל אוניברסיטה, לרבות האוניברסיטה הפתוחה, וכל מכללה(. 

ניתן גם להשלים קורסים בצורה מקוונת, כל עוד נרשמים לקורס, מבצעים את כל 
המטלות ומקבלים אישור ממוסד הלימודים על סיום הקורס המקוון והציון בו. 

תשובה: רק לאלו שלמדו תואר שאינו במדעי החברה/חינוך: במידה וזה המצב, ניתן 
להעביר אלינו )לשירה אמיר, מזכירת התוכנית( מסמך מחוג הלימודים בו למדתן.ם, ובו 

מפורטים: פרטיכם, שנת סיום הלימודים, הציון הממוצע, מיקום הציון הממוצע ביחס 
למחזור הלימודים )אחוזון, או מספר, לדוגמא: 4 מתוך 100(. המסמך מוכר לחוגי הלימוד. 

בהתאם, נוכל לבדוק עדכון של הציון בו נתחשב לצורך המיון לתוכנית. 

תשובה: כל עבודה או התנדבות, שמי שעוסק בה הם עובדים סוציאלים או אנשי טיפול 
אחרים. הוראה )גם הוראה בחינוך מיוחד( או נסיון בשירות צבאי – אינם נחשבים התנדבות/

עבודה לצורך רישום לתוכנית. 

תשובה: ניתן להירשם, כל עוד עד תחילת הלימודים בתוכנית יושלמו השעות הנדרשות. 
יש למלא בטופס אישור ההעסקה או התנדבות את התאריך המיועד לסיום )לדוגמא: 

ספטמבר 2021( כאשר בתיאור התפקיד, יש לציין שעדיין מתנדבים/עובדים ומה ההיקף 
שמצופה עד אוקטובר 2021. 

תשובה: יש להעביר למדור רישום מועמדים את המסמכים המקוריים, וממונים על 
שקילות תעודות זרות ינפיקו ממוצע תואם לצורך המיון לתוכנית. פרטים נוספים בקישור. 

שאלה: חסרים לי קורסי קדם. איפה ניתן להשלים אותם? 

שאלה: סיימתי תואר בתחום שאינו מדעי החברה )לדוגמא: משפטים, פיזיקה 
מולקולרית וכו'( בציון שנחשב בתחום שלמדתי מאד גבוה )אפילו סיימתי 

בהצטיינות!(, אבל יחסית לציון הממוצע שנדרש לתוכנית הוא נמוך. יש מה לעשות? 

שאלה: מה נחשב 'מעורבות וניסיון בפעילות/עשייה חברתית או אחרת הקשורה 
לעולמות התוכן של מקצוע העבודה הסוציאלית'? 

שאלה: התחלתי להתנדב/לעבוד במסגרת לצורך עמידה בהיקף הנסיון הנדרש לרישום 
לתוכנית )100 שעות(, אך טרם הגעתי לסך השעות הנדרש. האם אפשר להירשם? 

שאלה: סיימתי תואר ראשון/שני בחו"ל. מה עושים? 
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תשובה: הרישום הוא עד סוף מרץ 2021. בסיום הרישום, אנו ממיינים את כלל הנרשמים, 
ומתחילים להזמין לראיונות קבוצתיים. בשל מגבלות הקורונה, הראיונות יתקיימו בזום 

)בקבוצות קטנות( במהלך החודשים אפריל-יוני. הזימון לראיונות הוא על סמך הליך המיון: 
עמידה בדרישות הרישום, ועל סמך ממוצע ציוני תואר ראשון/שני. בשלב ראשון, אנו 

מזמנים כ 100 מועמדים.ות לראיונות. לא כל הנרשמים יוזמנו לראיון. בהתאם לתוצאות 
סבבי הראיונות הראשונים, ייתכן ונזמן עוד מרואיינים. הליך זה יכול להתארך עד תחילת 

הלימודים, בהתאם למימוש הקבלה לתוכנית. 

תשובה: תשובות נשלחות למועמדים.ות לאחר הראיונות, ולפי הליך המיון. בתחילה יקבלו 
תשובות קבלה אלו שעברו ראיון בהצלחה וציוניהם הגבוהים ביותר. בהתאם למימוש 

קבלתם )תשלום מקדמה ללימודים(, נמשיך לשלוח תשובות למועמדים.ות. 
תשובות יכולות להיות: קבלה לתוכנית או דחיה. עד קבלת הודעת דחיה, כל אלו שנרשמו 

לתוכנית שטרם קיבלו הודעת קבלה/דחיה נמצאים ברשימת המתנה. רשימת ההמתנה 
כוללת הן מועמדים.ות שעברו ראיונות, והן כאלו שטרם עברו ראיונות. יש להתאזר 

בסבלנות, כיוון שבמהלך החודשים עד תחילת הלימודים ישנן מדי שנה תנודות בקבלה 
לתוכנית )יש מועמדים.ות שמודיעים על כך שלא ילמדו למרות קבלה – מסיבות שונות 
– לאורך כל התקופה מאפריל ועד תחילת הלימודים(. בהתאם, אנו שומרים על רשימת 
המתנה ופונים לאלו שנמצאים בה כשמגיע תורם. אלו שטרם עברו ראיון והגיע תורם – 

יזומנו לראיון קבוצתי או אישי כשיגיע תורם ברשימת ההמתנה. 

תשובה: הודעת דחיה היא סופית, ולא ניתן לערער עליה. חשוב לזכור, שלרוב הודעת 
הדחיה תהיה בשל ריבוי מועמדים לתוכנית, ומספר מקומות מצומצם, ואינה מעידה 
בהכרח על כך שאלו שנדחו אינם מתאימים.ות להיות עובדים סוציאלים. ניתן להגיש 

בקשה לוועדת חריגים, רק לאחר קבלת הודעת דחיה, על פי הקריטריונים המופיעים כאן. 

תשובה: איננו מתחשבים בהמלצות. הזימון לראיון נקבע על סמך ממוצע ציונים בלבד. 

הליך מיון וקבלה 

שאלה: נרשמתי לתוכנית, מה כולל הליך המיון? 

שאלה: מתי מקבלים תשובות? 

שאלה: קיבלתי הודעת דחיה. אפשר לערער? 

שאלה: לא זומנתי לראיון, אבל יש לי המלצות ממקום ההתנדבות/עבודה שלי. 
זה יכול לעזור?

https://go.tau.ac.il/ma_social-work/hashlamot

