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 חוגים אקדמיים מוכרים לצרכי שכר בשירות המדינה, שירותי בריאות כללית ובתי החולים

 לעו"ס שיתחילו את לימודיהם החל משנת הלימודים – 2018.4.1 -"שערי צדק" נכון ליום  "הדסה" ו
 (2018תשע"ט )המתחילה באוקטובר 

 
 תואר   

 
  דירוג

 
 

B.A M.A ו-Ph.D הערות 

תואר שני בעבודה סוציאלית שנעשה תוך  עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית עו"ס
יוכר לצרכי שכר, אף  למקצועהסבה כדי 

אם התואר הראשון של העובד איננו מוכר 
לצרכי שכר, ובלבד שלימודי ההשלמה 
לתואר ראשון בעבודה סוציאלית יהיו 

בנוסף ללימודי התואר השני. ההחלטה 
הנ"ל תקפה לגבי תארים שנלמדו 

 באוניברסיטאות מוכרות בארץ.
 לכלל העו"ס. )לימודי הזקנה( הגרונטולוגי

יוכר רק לעו"ס בתפקידי פיקוח וניהול  מדיניות ציבורית
במטות משרדי הממשלה, במטות מחוזות 
משרד הרווחה ובמטות מחלקות הרווחה 

 ברשויות המקומיות. 
 לכלל העו"ס. בריאות הציבור

תוכנית לניהול מלכ"רים )תוכנית 
 שוורץ, האונ' העברית(

יוכר רק לעו"ס שעיקר עיסוקו בניהול 
ופיקוח על מלכ"רים ועל עמותות בתחום 
הרווחה ובתחום הבריאות, לרבות 
ברשויות המקומיות, ושהנושא מהווה 

 חלק מהגדרת תפקידו.
יוכר רק לעו"ס המועסקים על ידי משרד  גישור ויישוב סכסוכים

הרווחה ביחידות הסיוע של בתי המשפט 
ובתי הדין הרבניים, לעו"ס המועסקים 

ת בנושא זה, לעו"ס בעמותות המתמחו
לסדרי דין, ולעו"ס מנהל מרכז לטיפול 

 משפחתי.
יוכר רק לעו"ס המועסקים במשרד  הגירה ושילוב חברתי

מזמנו  50%הקליטה, ולעו"ס שלפחות 
עוסק בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת 
הבקשה להכרה בתואר בטיפול 

 באוכלוסיית עולים חדשים או מהגרים.
יוכר רק לעו"ס במערכת הבריאות  ניהול מערכות בריאות

 בתפקידים ניהוליים.
יוכר רק לעו"ס העוסקים בכך ושהנושא  ייעוץ ופיתוח אירגוני

 מהווה חלק מהגדרת תפקידם.
יוכר רק לעו"ס בתפקידי פיקוח וניהול  מינהל ציבורי

במטות משרדי הממשלה, במטות מחוזות 
משרד הרווחה ובמטות מחלקות הרווחה 

 המקומיות. ברשויות
התוכנית הבינתחומית להתפתחות  

 הילד )אונ' חיפה(
ממטופליו  50%יוכר רק לעו"ס, שלפחות 

הינם ילדים בגיל הרך, בשנה הקלנדרית 
 שקדמה להגשת הבקשה.

 
 בריאות נפש קהילתית 

 )מאונ' חיפה(
יוכר רק לעו"ס, שעוסק בשיקום חולי נפש 
בקהילה, ושהנושא מהווה חלק מהגדרת 

 תפקידו.
לימודי הגיל הרך )תוכנית שוורץ, האונ'   

 העברית(
ממטופליו  50%יוכר רק לעו"ס, שלפחות 

הינם ילדים בגיל הרך, בשנה הקלנדרית 
 שקדמה להגשת הבקשה.

 
 

 הערה
 

במידה והעובד מציג תעודה על תואר ראשון בחוג אקדמי שאינו מפורט ברשימת החוגים המוכרים לצרכי שכר ובידיו תעודה על תואר 
 ..B.Aשני מחוג אקדמי שמפורט ברשימה, העובד ישובץ בסולם 
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 ים אקדמיים מוכרים לצרכי שכר בשירות המדינה, שירותי בריאות כללית ובתי החולים חוג

 לעו"ס שהתחילו את לימודיהם עד לשנת הלימודים -ו"שערי צדק" "הדסה" 
 תשע"ח לימודיםהת סמסטר ב' בשנלרבות ב –(2017)שהתחילה בחודש אוקטובר  , כוללתשע"ח

 
 תואר

 
 דירוג

B.A M.A ו-Ph.D הערות 

תואר שני בעבודה סוציאלית  עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית עו"ס
 למקצועהסבה שנעשה תוך כדי 

יוכר לצרכי שכר, אף אם התואר 
הראשון של העובד איננו מוכר 

לצרכי שכר, ובלבד שלימודי 
ההשלמה לתואר ראשון בעבודה 

סוציאלית יהיו בנוסף ללימודי 
התואר השני. ההחלטה הנ"ל 

תקפה לגבי תארים שנלמדו 
 באוניברסיטאות מוכרות בארץ.

 לכלל העו"ס. )לימודי הזקנה( הגרונטולוגי
הנדסת תעשייה וניהול עם 

 התמחות בניהול רפואי
 לעובד בתפקידי ניהול.

לעובד בתפקידי ניהול במטה  מדיניות ציבורית
 בלבד.

לסלי טיפול בהבעה ויצירה של 
 קולג'

 

תואר בתחום הנחיית קבוצות 
של לסלי בשילוב אומנויות 

 קולג'

לעוסק בתחום בריאות הנפש 
 וביחידות טיפול בילדים.

  טיפול באומנויות
לעוסקים בתחום הבריאות  בריאות תעסוקתית

 התעסוקתית  בלבד.
  פסיכולוגיה

  מדעי ההתנהגות
  חינוך

  קרימינולוגיה
  בריאות הציבור

  משפטים
  ייעוץ שיקומי

  ארגון קהילתי
  לימודי עבודה

  תקשורת
למתחילים ללמוד עד לשנת  אנתרופולוגיהסוציולוגיה / 

(, 2006/2007הלימודים תשס"ז )
 כולל.

 לעוסק בעבודה קהילתית בלבד.  םלימודים אורבאניי
לעובד בתפקידי ניהול במטה  מנהל עסקים

 בלבד, כגון: פיקוח, ניהול ותכנון. 
 

 כלכלה
 מינהל ציבורי

התוכנית הבינתחומית  
 )אונ' חיפה(להתפתחות הילד 

לעו"ס העוסקים ביום הגשת 
בקשתם להכרה בטיפול בילדים. 

 בכפוף לאישור התוכנית במל"ג.
 

 בריאות נפש קהילתית 
 )מאונ' חיפה(

לעו"ס העוסקים בשיקום חולי 
 נפש.

לימודי הגיל הרך )תוכנית   
 שוורץ, האונ' העברית(

מזמנו  50%-לעו"ס שלמעלה מ
 עוסק בילדים בגיל הרך.

רק לעו"ס שעוסק ספציפית  ייעוץ ופיתוח אירגוני  
בתחום זה והתחום הינו חלק 

 מהגדרת תפקידו.
 
 

 הערה
 

במידה והעובד מציג תעודה על תואר ראשון בחוג אקדמי שאינו מפורט ברשימת החוגים המוכרים לצרכי שכר ובידיו 
 ..B.Aתעודה על תואר שני מחוג אקדמי שמפורט ברשימה, העובד ישובץ בסולם 
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