החוג ל
עבודה סוציאלית
שנת לימודים
תשפ"א
שם
הקורס

קוד
הקורס

שיטות
התערבות

פרק

3-25179

תואר ושם מרצה שמרכז \ ת דר' טלי בוסתנאי
אחראי\ת על הקורס
כתובת מייל של המרצה

יום ושעת קבלה של המרצה
תואר ושמות מרצי\ות
הקורס

תואר

דר' טלי בוסתנאי

כתובת מיילtbustnay@hotmail.com:

דר' סואר מחול חורי

כתובת מיילsiwarmakhoul@gmail.com :

מר דרור נצר

כתובת מיילdrornetzer1@gmail.com :

דר' פליקס קפלן

כתובת מיילfelixkaplansw@gmail.com :

בתיאום אישי מראש

דר' טלי בוסתנאי
דר' סואר מחול חורי
מר דרור נצר
דר' פליקס קפלן
ראשון

שנה לתואר

שנה ג'/הסבה ב

היקף הקורס

ש"ס 4

סוג הקורס
שיטות הוראה
שיעור
תרגיל
התנסות מעשית\ קליניקה
סמינר
ציון עובר בקורס

משך הקורס שנתי
נ"ז
חובה

כן
כן

70

4

דרישות קדם (אם אין נא לרשום אין)/מקביל
ציון עובר בקורס שיטות התערבות שנה ב' ובהכשרה מעשית
תיאור\תקציר הקורס :
קורס שיטות התערבות מלווה את הכשרת הסטודנטים בשנה ג' ומקנה ידע תיאורטי ויישומי בשיטות
התערבות מתקדמות .במסגרת הקורס יודגשו היבטים של אבחנה ,התערבות והערכה שיטתיים
והמתוכננים ,מתוך ראיה מערכתית ואקולוגית.
מורה השיטות אחראי על הכשרת השדה וישלב בתהליך הלמידה סוגיות מהכשרת השדה ,תוך פיתוח
מודעות לתהליכים המתרחשים אצל העובד הסוציאלי בתהליך ההתערבות .יושם דגש על דילמות
מקצועיות ופתרונן ,ישום כללי האתיקה בתהליך ההתערבות וכדו'.
מטרת הקורס היא לשלב בין הידע בתחום ההתערבות בעבודה סוציאלית לבין ישומו ברמות ההתערבות
השונות :פרט משפחה קבוצה וקהילה ,ותחומי בעיות שונים כגון :בריאות ,תקון ,בריאות נפש ,ילדים וכדו'
(בהתאם לעולמות התוכן של ההכשרה המעשית).
תוצרי למידה (מה מצופה מהסטודנט/ית להבין ,לבצע וכו' בסוף הקורס)
1

לשלוט בעקרונות ההתערבות על פי התיאוריות שנלמדו בשנה א' ו – ב'

2

לבסס את המיומנות בבניית חוזה ראשוני להתערבות פיסית ומקוונת עם מערכות פונה
על-פי תחומי בעיה

3

העמקת היכולת לגבש הערכה פסיכו סוציאלית מבוססת עדויות ברגישות תרבותית

4

גיבוש מטרות ויעדים להתערבות על בסיס הערכה פסיכו סוציאלית על הרצף הגינרי

5

בניית תוכנית התערבות המבוססת על ההערכה הפסיכו סוציאלית בחשיבה תוצאתית
בתחומי בעיה שונים

6

רכישת כלים לעבודת צוות ברמה פיסית /מקוונת בתהליכי בניית תוכניות התערבות על
הרצף הגינרי

7

קידום השליטה בשימוש בטכניקות התערבות תמיכתיות ,מעצבות וסביבתיות בתהליך
ההתערבות עם מערכות הפונה באופן פיסי ובמקוון

8

הרחבת ההתנסות בשימוש בכלים יצירתיים והשלכתים בטיפול פיסי ומקוון

9

ביצוע תהליך הערכה שיטתי של תהליכי ההתערבות על הרצף הגינרי

 10ביצוע מתוכנן ומובנה של תהליכי סיום ופרידה ממערכות פונה

נושאי \ תכני הקורס :סמסטר א'
מספר
נושא
מפגשים\
שעות
18/10/20 1

היכרות חוזה
וציפיות בימי קורונה
מפגש פתיחת הכשרה 25/10/20 1
מעשית
1/11/20 1
הצגת שירותים,
תחום בעיה –
ומאפייני לקוחות
8/11/20 1
תיאוריות וגישות
התערבות בעבודה
סוציאלית  -חזרה

הכנה למפגש + 1
חוזה ראשוני כולל
להתערבות מקוונת
סוגיות ביצירת קשר
טיפולי פיסי/מקוון
סדנא בנושא מניעת
אובדנות – "המועצה
הלאומית למניעת
אובדנות"
ממיפוי ארגון
לפרויקט קבוצתי
וקהילתי

הערכה פסיכו
סוציאלית רגישת
תרבות על הרצף
הגינרי – שולחנות
עגולים  -שיעור
משותף לכלל
המחזור
הדוח הסוציאלי

שם המרצה

מספר פריט
ממקורות
חובה/מומלץ

דר' טלי
בוסתנאי
דר' טלי
בוסתנאי
דר' טלי
בוסתנאי

מתודולוגיה

פיסי
מקוון לכלל המחזור
מקוון בצמדים/רביעיות
לפי תחום בעיה

דר' טלי
בוסתנאי

 -1,2חובה

שימוש בסרטונים
המתארים התערבות לפי
גישה מסוימת ,לנתח
בתתי קבוצות בחדרים
ולחבר להכשרה

15/11/20 1

דר' טלי
בוסתנאי

 – 1מומלץ מציג:

מקוון

22/11/20 1

דר' טלי
בוסתנאי
דר' טלי
בוסתנאי

1-3מומלץ מציג:

מקוון

6/12/20 1

דר' טלי
בוסתנאי

 5חובה מציג:

20/12/20 1

דר' טלי
בוסתנאי

 3-4חובה

27/12/20 1

דר' טלי
בוסתנאי

29/11/20

מקוון – כיתות אורגניות.
שת"פ בין מנחה למורים
פיסי בשדה/מסגרת
כוללנית/להביא את
השטח לכיתה ראיון של
עו"ס
קהילתי/מדריך/מנהל
לגבי אתגרים בבניית
פרויקטים

 10 ,4-5מומלץ

מקוון

 6חובה מציג:

לעבוד עם דוחות מהשטח
מתחומי בעיה שונים
להתבונן על אופני כתיבה,
נמענים ,תכנים

דר' טלי
בוסתנאי

 6-9מומלץ מציג:

מקוון .לקיים סימולציה
של דיון בצוות רב מקצועי.
שת"פ עם חוג
למשפטים/קרימינולוגיה/
לניתוח מקרים/סיעוד
בין תחומי .להרכיב
קבוצות
מקרה מעיתונות שעורר
סערה ולייצר שיח על דרך
ההתערבות האפשרית

חוזה טיפולי – ראייה 3/1/21 1
מערכתית וחשיבה
בצוות רב-מקצועי

דר' טלי
בוסתנאי

 9מומלץ מציג:

מקוון

דר' טלי
בוסתנאי

מציג:

פיסי

ניהול רצף טיפול

07/3/21 1

הליכי התערבות
תמיכתים בטיפול
פיסי ומקוון

14/3/21 1

דר' טלי
בוסתנאי
דר' טלי  1-2מומלץ מציג:
בוסתנאי

פיסי

התעללות בילידם
והזנחה יום למידה
והתנסות

21/3/21 1

דר' טלי
בוסתנאי

מקוון לכלל השנתון:
הרצאה ,התנסות
בקבוצות וסיכום

הליכי התערבות
מעצבים וסביבתיים
בטיפול פיסי ומקוון

11/4/21 1

דר' טלי  3- 4מומלץ מציג:
בוסתנאי

מקוון

גישה נרטיבית
לטיפול

18/4/21 1

דר' טלי  1חובה מציג:
בוסתנאי
 5-6מומלץ

מקוון

גישה מערכתית
משפחתית לטיפול

+ 25/4/21 2
2/5/21

דר' טלי  2חובה מציג7-9 :
בוסתנאי מומלץ מציג:

מקוון

שימוש באמצעים
השלכתיים,
יצירתיים
ודיגיטליים בטיפול
על הרצף הגינרי
בטיפול פיסי ומקוון
התערבות מכוונת
טראומה
וטראומטיזציה

+9/5/21 2
23/5/21

דר' טלי 10-11מומלץ מציג:
בוסתנאי מציג:

פיסי
מקוון

30/5/21

דר' טלי  3חובה
בוסתנאי

מקוון

10/1/21 1

מן הכוח אל הפועל -
בניית תוכנית
התערבות מבוססת
מטרות
17/1/211
לקראת יציאה
לחופשת סמסטר –
תכנון והערכת ביניים
נושאי \ תכני הקורס :סמסטר ב'

מקוון

משנית
גישה רדיקלית
לטיפול (סרט  +דיון)
הערכת תוצאות
התערבות על הרצף
הגינרי
סיום ופרידה

6/6/21

מקוון

13/6/20

דר' טלי
בוסתנאי
טלי
דר'
 12-13מומלץ
י
נא
בוסת
מציגה:

מקוון

20/6/21

דר' טלי  14-15מומלץ
בוסתנאי

פיסי

חובות הסטודנט\ית( :ניתן יהיה לבחור מתוך רשימה כללית של החובות הקיימים בסה"כ ,ורק מה
שסומן יופיע בסילבוס)
חובה

החובות



נוכחות ב 80% -מהשיעורים לפחות ובזמן
השיעור .בכל שיעור מקוון מצלמות
פתוחות לאורך כל השיעור ,ישיבה בחדר
שקט המיועד ללמידה ומבטיח שמירה על
חסיון ופרטיות



הגשת מטלות במודל בלבד



הצגת מערכת פונה



הגשת עבודות מסכמות

דרכי הערכה ומשקלן בציון הסופי:
דרכי הערכה

שם המטלה

משקל ב-
%

ציון עובר
במטלה

ציון הגשת מטלה

הגשת  2סיכומי מאמרים
אינטגרטיביים  +דיון
ביקורתי +חיבור לשטח

10%

עובר/נכשל

ציון הגשת מטלה

הצגת מקרה בכיתה (כל
סטודנט/ית הצגת מקרה
אחת בשנה)

תאריכי הגשה:
( 24/11/19פריטים )1,2,3
( 24/05/20סמ' ב' פריטים )1-3

עובר/נכשל

ציון הגשת מטלה

עבודת סוף סמסטר א'

30%

70

14/02/21

ציון הגשת מטלה

מטלת ניתוח מפגש טיפולי 20%

70

25/04/21

ציון הגשת מטלה

40%

70

18/7/21

סה"כ

עבודת סוף שנה

100%

הערות:
 ציון נכשל בעבודות מזכה הגשה מחדש של עבודה על בסיס הערות המורה .ציון העבודה במועד ב'
יהיה מקסימום 80
 איחור בהגשת עבודה שלא תואם ואושר על ידי מורה הקורס יגרור הפחתה של  5נקודות על כל
שבוע איחור

מטלות הכשרה מעשית
 מיפוי שירות וסביבת הארגון –יוגש למדריך עד תאריך  30/11/20העתק יוגש למורה השיטות
לאחר בדיקת מדריך ותיקון הדוח בשיעור ה 8-ה06/12/20 -
 הצעה ליישום התערבות מעבר לרמת הפרט –תוגש למדריך עם העתק למורה השיטות
בשיעור האחרון של סמסטר א' ה17/1/21 -
 הגשת דף מידע לאוגדן הפרויקטים ,לסיכום התערבות מעבר לרמת הפרט – מוגש למדריך עם
העתק למורות שיטות התערבות עד ( 23/05/21נספח יב' עמוד )50
תזכורת  -בתאריכים 27/12/21 :וב – ( 25/4/21עם מטלת ניתוח מפגש טיפולי) יש להגיש למורי שיטות
דוח תהליכי עם משוב המדריך לעיון

ביבליוגרפיה חובה  -עדכנית (מסודרת לפי אחד הכללים המקובלים באקדמיה )
 .1ברמן ,ע .)2004( .טיפול תמיכתי מול טיפול דינמי :הבחנה הרסנית .שיחות.182-183 ,)2( 18 ,
 .2וייס-גל ,ע .)2007( .גישת האדם בסביבתו וביטויה באידיאולוגיה המקצועית ובפרקטיקה של
עובדים סוציאליים בישראל ,פרקטיקה של מדיניות :מסגרת מושגית לפעולתם של עובדים
סוציאליים .חברה ורווחה ,כז'.567-596 ,
3. Miley, K. K., O’melia, W. M. & DuBois, L. D. (2013). Generalist social work practice, an
empowerment approach (7 rd. ed). Ch. 13: Intervening: Creating alliances. 361-373.
 .4זועבי ,ח .וסויה ,ר .)2015( .זהות תרבותית ואסטרטגיות התערבות של עובדים סוציאליים ערבים
בישראל .חברה ורווחה ,לה'.397-421 ,3 ,

 .5בהם ,א .כהן ,א .)2012( .פיתוח מיזם )פרויקט) קהילתי .בתוך :מ .חובב ,א .לונטל וי .קטן
(עורכים) .עבודה סוציאלית בישראל .פרק .238-251 :9
 .6וייס-גל ,ע .לוין ,ל .וקרמר-נבו מ .)2012( .המבקר ,המבוקר והביקורתי :התבוננות בדו"ח סוציאלי
ביקורת בעבודה סוציאלית .ביטחון סוציאלי.119-89 ,95 ,
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Kelley, P. & Smith, M. (2015). Narrative Therapy. In K. Corcoran & A. R. Roberts .1
(Ed), Social workers’ desk reference (3th). Ch. 38, pp. 287-292.
 .2שמאי ,מ .גירון ,י )2012( .עבודה סוציאלית עם משפחות .בתוך :מ .חובב ,א .לונטל וי .קטן
(עורכים) .עבודה סוציאלית בישראל .פרק ( 153-172 :6אוכלוסיות יעד להתערבות).
 .3סטריאר ,ר ,.בן עוז ,מ ,.דיקמן ,ה ,.ח'שיבון ,ס ,.תורג'מן ,נ ,.סלומון ,מ ,.עלו-חמרה ,ח,.
קיפרמן ,מ .)2017( .עבודה סוציאלית ביקורתית נוגדת עוני :מסגרת קונצפטואלית לטיפול
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ביבליוגרפיה מומלצת
 .1לאור ,א .)2007( .בניה הדדית של ה setting -כגורם טיפולי .שיחות ,כ"א (.160-169 ,)2
 .2כדר ,א .)2001( .ברית טיפולית ויחסים טיפוליים בעבודה פרטנית .נפש.72-79 ,6 ,

 .3אכמון ,י .)2003( .סודיות .בתוך :שפלר ,אכמון ווייל (עורכים) ,סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ
והטיפול הנפשי (עמ'  .)137-157ירושלים :מאגנס.
4. Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Rooney, G.D., Strom-Gottfried, K., & Larsen, J.A. (2006).
Direct social work practice: Theory & skills (7th Ed). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. (Ch.:
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במשפחות מרקע תרבותי שונה (עמ'  .)91-86ירושלים :בית אצ'ין מרכז מידע ויעוץ בנושאי
משפחה.

6. Rothman, C.J (2015).Developing therapeutic contracts with clients. In K.
Corcoran & A. R. Roberts (Ed), Social Workers’ Desk Reference, (3rd. ed.)
Ch.55, pp. 433-438.
7. Garvin, D. G.(2015). Developing goals. In K. Corcoran & A. R. Roberts (Ed), Social
Workers’ Desk Reference, (3rd. ed.). Ch. 71, pp. 560-565.
. מערכים חד מקריים ושיטות נוספות.) בחירת הבעיה להתערבות והגדרתה2005( . ו,נבו- סלונים.8
. גוריון-אוניברסיטת בן
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