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 מקביל/לרשום אין( דרישות קדם )אם אין נא

 ציון עובר בקורס שיטות התערבות שנה ב' ובהכשרה מעשית

 

 : תקציר הקורס\תיאור

קורס שיטות התערבות מלווה את הכשרת הסטודנטים בשנה ג' ומקנה ידע תיאורטי ויישומי בשיטות 

התערבות והערכה שיטתיים של אבחנה,  םיודגשו היבטיהתערבות מתקדמות. במסגרת הקורס 

תוכננים, מתוך ראיה מערכתית ואקולוגית.והמ  

מורה השיטות אחראי על הכשרת השדה וישלב בתהליך הלמידה סוגיות מהכשרת השדה, תוך פיתוח 

מות מודעות לתהליכים המתרחשים אצל העובד הסוציאלי בתהליך ההתערבות. יושם דגש על דיל

.ום כללי האתיקה בתהליך ההתערבות וכדו'שימקצועיות ופתרונן,   

 

לשלב בין הידע בתחום ההתערבות בעבודה סוציאלית לבין ישומו ברמות ההתערבות היא מטרת הקורס 

השונות: פרט משפחה קבוצה וקהילה, ותחומי בעיות שונים כגון: בריאות, תקון, בריאות נפש, ילדים וכדו' 

 ית(.שע)בהתאם לעולמות התוכן של ההכשרה המ

 

 (ית להבין, לבצע וכו' בסוף הקורס/מה מצופה מהסטודנט) תוצרי למידה

 ב'  –שלוט בעקרונות ההתערבות על פי התיאוריות שנלמדו בשנה א' ו ל 1

 עם מערכות פונה ומקוונתית פיסחוזה ראשוני להתערבות  המיומנות בבנייתלבסס את  2
 פי תחומי בעיה -על

 ברגישות תרבותיתמבוססת עדויות   יתפסיכו סוציאל לת לגבש הערכההיכו העמקת 3

 מטרות ויעדים להתערבות על בסיס הערכה פסיכו סוציאלית על הרצף הגינרי  גיבוש 4

 תוכנית התערבות המבוססת על ההערכה הפסיכו סוציאלית בחשיבה תוצאתית בניית 5
 בתחומי בעיה שונים

ות התערבות על ינבתהליכי בניית תוכ נתמקוו/פיסית ברמה צוות  עבודתל רכישת כלים 6
 הרצף הגינרי

שימוש בטכניקות התערבות תמיכתיות, מעצבות וסביבתיות בתהליך ב שליטהקידום ה 7
 באופן פיסי ובמקוון ההתערבות עם מערכות הפונה

 י ומקווןספי בטיפולתנסות בשימוש בכלים יצירתיים והשלכתים הה הרחבת 8

 תהליכי ההתערבות על הרצף הגינרי שלטתי תהליך הערכה שי ביצוע 9

 נהתהליכי סיום ופרידה ממערכות פו בנה שלוממתוכנן וביצוע  10

 



 

 

 

  
 

 

  תכני הקורס: סמסטר א' \נושאי 
מספר  נושא

 \מפגשים
  שעות

מספר פריט   שם המרצה
ממקורות 

  מומלץ/חובה
 

 מתודולוגיה

היכרות חוזה 
 הקורונ בימי וציפיות

טלי דר'  18/10/20 1
 בוסתנאי

 פיסי 

מפגש פתיחת הכשרה 
 מעשית

טלי דר'  25/10/20 1
 בוסתנאי

 מקוון לכלל המחזור 

 ,הצגת שירותים
 –בעיה  םחות
 מאפייני לקוחותו

דר' טלי  1/11/20 1
 בוסתנאי

מקוון בצמדים/רביעיות  

 עיהחום בלפי ת

תיאוריות וגישות 
התערבות בעבודה 

 החזר -סוציאלית 

לי דר' ט 8/11/20 1
סתנאיבו  

שימוש בסרטונים  חובה -1,2

 המתארים התערבות לפי

 , לנתחמתגישה מסוי

בחדרים   בתתי קבוצות

 ולחבר להכשרה

+  1הכנה למפגש 
כולל  חוזה ראשוני

 להתערבות מקוונת

דר' טלי  15/11/20 1
 בוסתנאי

 מקוון  מציג:  מומלץ – 1

קשר יצירת סוגיות ב
 קווןפיסי/מ טיפולי

טלי ' רד 22/11/20 1
יבוסתנא  

 מקוון  :מציג מומלץ 1-3

שא מניעת סדנא בנו
המועצה " – אובדנות

אומית למניעת לה
 "אובדנות

דר' טלי   29/11/20
 בוסתנאי

גניות. ראוכיתות  –מקוון  

 ת"פ בין מנחה למוריםש

ממיפוי ארגון 
 קבוצתי לפרויקט

  לתיקהיו

דר' טלי  6/12/20 1
 בוסתנאי

מסגרת /הפיסי בשד  :מציג החוב 5

להביא את כוללנית/

ראיון של  השטח לכיתה

 עו"ס

קהילתי/מדריך/מנהל 

ים בבניית גראתלגבי 

 םפרויקטי

הערכה פסיכו 
סוציאלית רגישת 
תרבות על הרצף 

שולחנות  – הגינרי
שיעור  -עגולים 

 משותף לכלל
 רחזוהמ

1  20/12/20 
 

דר' טלי 
 בוסתנאי

 חובה 3-4 

 ץמומל 10, 4-5

 

 מקוון

דר' טלי  27/12/20 1 וציאליהדוח הס
 בוסתנאי

לעבוד עם דוחות מהשטח   :מציג חובה 6

ה שונים בעי חומימת

התבונן על אופני כתיבה, ל

 נמענים, תכנים



 

 

 

  
 

ראייה  –חוזה טיפולי 
וחשיבה  מערכתית
 מקצועי-בצוות רב

דר' טלי  3/1/21 1
 בוסתנאי

ה מקוון. לקיים סימולצי  :מציג מומלץ 6-9

קצועי. ב משל דיון בצוות ר

שת"פ עם חוג 

למשפטים/קרימינולוגיה/ 

 סיעוד/לניתוח מקרים

להרכיב בין תחומי. 

 קבוצות

יתונות שעורר מקרה מע

לייצר שיח על דרך סערה ו

 ריתאפשההתערבות ה

 -הכוח אל הפועל  ןמ
בניית תוכנית 

מבוססת  תהתערבו
 מטרות

דר' טלי  10/1/21 1
 בוסתנאי

 מקוון  :גמצי מומלץ 9

יציאה לקראת 
 –לחופשת סמסטר 

 תכנון והערכת ביניים

דר' טלי  17/1/211
 בוסתנאי

 סייפ  מציג:

  תכני הקורס: סמסטר ב' \נושאי 

טלי  דר' 07/3/21 1 ניהול רצף טיפול 
 בוסתנאי

 פיסי 

הליכי התערבות 

בטיפול  תמיכתים

 יסי ומקווןפ

דר' טלי  14/3/21 1
 בוסתנאי

 מקוון  :יגמצ מומלץ 1-2

לידם ות ביהתעלל

והזנחה יום למידה 

 והתנסות

דר' טלי  21/3/21 1
 בוסתנאי

: לכלל השנתוןמקוון  

הרצאה, התנסות 

 בקבוצות וסיכום

הליכי התערבות 

 מעצבים וסביבתיים

 בטיפול פיסי ומקוון

דר' טלי  11/4/21 1
 בוסתנאי

 מקוון  מציג: מומלץ 3- 4

גישה נרטיבית 

 לטיפול

דר' טלי  18/4/21 1
יבוסתנא  

 מציג: חובה 1

 מומלץ 5-6 

 מקוון

מערכתית  גישה
 משפחתית לטיפול

 

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

דר' טלי 
 בוסתנאי

 7-9 מציג: חובה 2
  מציג: לץמומ

 
 מקוון

 שימוש באמצעים
 תיים,השלכ

 יצירתיים
 בטיפול ודיגיטליים

 על הרצף הגינרי
 ול פיסי ומקווןבטיפ

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

' טלי רד
 בוסתנאי

  מציג: מומלץ10-11
  מציג:

 פיסי 
 מקוון

התערבות מכוונת 
 טראומה

וטראומטיזציה 

דר' טלי   30/5/21
 בוסתנאי

 מקוון חובה 3



 

 

 

  
 

 משנית
רדיקלית  שהגי

 )סרט + דיון( לטיפול
דר' טלי  6/6/21

יבוסתנא  
 מקוון 

ות צאתוהערכת 
תערבות על הרצף ה

 הגינרי

דר' טלי   13/6/20
ינאבוסת  

 מומלץ 13-12
  :הגמצי

 

 וןמקו

ר' טלי ד 20/6/21 ום ופרידהיס
 בוסתנאי

 פיסי מומלץ 15-14

 

 

בסה"כ, ורק מה  חור מתוך רשימה כללית של החובות הקיימיםיהיה לב)ניתן  :ית\חובות הסטודנט

 שסומן יופיע  בסילבוס(

 

 החובות חובה

  ובזמן  מהשיעורים לפחות 80% -ות בנוכח

 מצלמות ןמקוו עורישכל ב השיעור.

, ישיבה בחדר לאורך כל השיעור תפתוחו

שמירה על  ומבטיח המיועד ללמידהשקט 

 פרטיותחסיון ו

  במודל בלבד תלוהגשת מט 

  הצגת מערכת פונה 

  תומסכמ תוהגשת עבוד 

 

 

 :דרכי הערכה ומשקלן בציון הסופי

 -משקל ב שם המטלה  דרכי הערכה

% 

ציון עובר 

 טלהבמ

 

 ה:תאריכי הגש

סיכומי מאמרים  2הגשת  הציון הגשת מטל

אינטגרטיביים + דיון 

 ביקורתי+ חיבור לשטח 

  ובר/נכשלע 10%

 (1,2,3)פריטים  24/11/19

 (1-3ם )סמ' ב' פריטי 24/05/20

הצגת מקרה בכיתה )כל  מטלההגשת ציון 

סטודנט/ית הצגת מקרה 

 אחת בשנה(

  עובר/נכשל 

 14/02/21 70 30% טר א'עבודת סוף סמס הציון הגשת מטל

 25/04/21 70 20% מטלת ניתוח מפגש טיפולי ציון הגשת מטלה

 18/7/21 70 40% עבודת סוף  שנה ציון הגשת מטלה

  100%   סה"כ

 



 

 

 

  
 

 

 הערות:

 

 ב' ס הערות המורה. ציון העבודה במועד ציון נכשל בעבודות מזכה הגשה מחדש של עבודה על בסי

 80יהיה מקסימום 

 על כל נקודות  5מורה הקורס יגרור הפחתה של ם ואושר על ידי איחור בהגשת עבודה שלא תוא

 איחור שבוע

 

 

 מטלות הכשרה מעשית 

 

 העתק יוגש למורה השיטות  30/11/20 יוגש למדריך עד תאריך–רות וסביבת הארגון י שימיפו

 06/12/20 -ה  8-הבשיעור  ותיקון הדוח לאחר בדיקת מדריך

  גש למדריך עם העתק למורה השיטות תו–הפרט הצעה ליישום התערבות מעבר לרמת 

 17/1/21 -ה א' סמסטר לש אחרוןבשיעור ה

  מוגש למדריך עם  – מעבר לרמת הפרטסיכום התערבות ל ,הפרויקטיםהגשת דף מידע לאוגדן

 (50' עמוד )נספח יב 23/05/21עד  התערבותהעתק למורות שיטות 

 

תזכורת - בתאריכים: 27/12/21  וב – 25/4/21 )עם מטלת ניתוח מפגש טיפולי( יש להגיש למורי שיטות 

 דוח תהליכי עם משוב המדריך לעיון
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