
להתנסות הלכה  ותהכשרה מעשית היא מרכיב חשוב בתהליך הלמידה. היא מאפשרת ללומד
מעשית מאפשרת ההכשרה הלמעשה בהתערבויות שונות המרכיבות את העבודה הסוציאלית. 

לרכוש ידע "מן השדה", ולתרגל מיומנויות מקצועיות של קשר מסייע עם פרטים,  דותללומ
 וקהילות.  , קבוצותמשפחות

ועם מגוון שירותי הרווחה  השיבוץ להכשרה בכל שנת לימוד בארגון/שירות אחר, מאפשר הכרות עם
 מקבלימתנסה ביצירת קשר עם אוכלוסיית  ית. הסטודנטתהסוציאלי תתפקידי העובד יישומים של

 את הידע והמיומנויות של שיטות ההתערבות המקצועית.  מתומייש תשירותי הרווחה, לומד

לעצמאות ולאחריות מקצועית בתחומים  הסטודנטיותה המעשית מכינה את תכנית ההכשר
 הבאים: ניתוח אנליטי והכרות עם המבנה הארגוני של השירות, מעורבות פעילה בעבודת הסגל

, מעורבות חוץ ארגונית; תכנון וטיפול במישור פרטני, משפחתי, קבוצתי וקהילתי, בהקשר הארגוני
 ות. כל זאת תוך עלייה הדרגתית במספר ימי ההכשרה בהם נמצאתמקבלי השירו וצרכי למאפייני
)יום אחד בשבוע במהלך סמסטר אחד בשנה א', ויומיים במהלך כל שנה"ל  בארגונים יותהסטודנט

   (.א' וב' השלמות בהתאמה/ג' -בשנים ב' ו

מחלקות  במגוון שירותי רווחה:מתקיימת ההכשרה המעשית מתבצעת במהלך שלוש שנות הלימוד 
, בילינסון, בי"ח אסף הרופא, שיבא(, שרותי איכילובלשירותים חברתיים, מרכזים רפואיים )

בריאות בקהילה )מכבי, מאוחדת, כללית(, מרכזי טיפול בנפגעי נפש )בי"ח גהה, בי"ח אברבנאל, 
ויות, רות בתי הסוהר )איילון, ניצן, השרון, נווה תרצה(, מרכזי טיפול בהתמכריבי"ח שלוותא(, ש

שרותי מבחן לנוער ולמבוגרים, פנימיות לילדים ולנוער, מרכזי שיקום מקצועי, המוסד לבטוח 
 לאומי, שרותי סיעוד לקשישים, בתי אבות ועוד. 

מקבלות הדרכה צמודה מעובדות סוציאליות מקצועיות,  הסטודנטיותבמהלך ההכשרה בשדה, 
נמצאות בקשר קבוע ורצוף עם המורות  שעובדות בשירות והוכשרו להיות מדריכות. המדריכות

קורסי השיטות בע"ס שגם מפקחות, יחד עם עובדי היחידה להכשרה מעשית, על  המלמדות את
 ההדרכה שניתנת בשדה. 

ההכשרה דורשת מהסטודנטיות פניות ללמידה והתנסות כחלק אינטגרלי ומרכזי מלימודי העבודה 
עם צוות מורי שיטות, משקיעות חשיבה רבה הסוציאלית. צוות היחידה להכשרה מעשית ביחד 

 בבחירת מקומות ההכשרה וסגל ההדרכה, ובליווי ופיקוח על איכותם המקצועית.

שעות  8הכשרה מעשית בארגוני הרווחה מתקיימת בשלוש שנות הלימודים לתואר ומחושבת לפי 
 .שעות 448-ג' כ-שעות, בשנים ב' ו 112-עבודה ביום, בשנה א' כ

 .שעות, יום ג' )כולל חופשות חגים( 8 –יום בשבוע   -   שנה א'
  .ה' במהלך כל שנת הלימודים -שעות, ימים ב' ו 16 –יומיים בשבוע   -   ב' שנה
ג' במהלך כל שנת הלימודים, כולל חופשת  -ימים א' ו  שעות, 16 –יומיים בשבוע    -    ג' שנה

 .הסמסטר
 

נעשה על פי הקריטריונים הקבועים בתוכנית  להכשרה בארגוני הרווחה ותבוץ הסטודנטייש
השיבוץ נעשה  .ית ושיקולי מערכת שוניםחודיים של הסטודנטיהלימודים ותוך התחשבות בצרכים י

  .על ידי מורת השיטות, בשיתוף וסיוע צוות היחידה להכשרה מעשית

 *מנוסח בלשון נקבה אך מכוון לשני המינים


