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כתפקיד חברתי מוכר מזה אלפי יעוד מתחיל בעבודה חברתית הנושקת לעבודה דתית. הסיפור של הס

, הגדרתה  תוך ברור מהות העשייה, מתמשך תהתמקצעותהליך  בתמיכה וסעדעיסוק  עובר השנים, 

 הומניזם ומגדר. חילון, רוחניות ופרנסה, שליחות והנע בין וחשיבותה בשיח 

 
זה ניתן לזהות צמתים היסטוריים מכוננים, צמיחה מול תסכולים, ויכוחים פוליטיים וקונפליקטים   תהליךב 

, הקריירה מול האידיאולוגיה, המעשה מולפרקטיקה, התיאוריה האתוס מול ה פנים פרופסיונאליים: 
 היררכיות של תפקידים ופעילויות, אליטות מקצועיות.

 
של צמתים מכוננים בשיח הזה, נציף שאלות שתעלינה במהלך השיעורים נוע בין היכרות ולימוד נ בקורס זה 

 וננסה לגבש מחשבה בהירה ואישית בנוגע למקום של כל אחד ואחת מאיתנו בגיבוש הזהות המקצועית.  

 
טקסטים מרכזיים   ביקורתיויבחן באופן  היסטוריים של התפתחות הסיעודההקשרים  הלימוד יברר את ה

 אלמנט הרוחניות יהווה עדשה נוספת דרכה נתבונן בטקסט.  כאשר  במחשבת הסיעוד
 

 

 תכנים מרכזיים: 
o  ?למה מתכוונים כשאומרים מחשבת הסיעוד?  מהי הגות 

o על המושג רוחניות והקשר שלה למחשבת הסיעוד 
o פילוסופיה והיסטוריה.  -צמתים מכוננים בהתפתחות הסיעוד 

o תיאוריות מרכזיות בסיעוד 

o הסיעוד.מחשבת ומגדריים של  פוליטיים,  היבטים חברתיים 
o  שית. צמיחה מקצועית ואיו משמעותככלי לברור חשיבה הגותית 

 
 דיונים, ברור עמדות, ניתוח טקסטים ויעוץ אישי וקבוצתי. הרצאות, מתודולוגיה:

 
 בכל השיעורים תוך השתתפות פעילה.   נוכחות חובה  דרישות הקורס: 

 

 65ציון עובר בקורס:  הערכה: 
 

 20% -השתתפות פעילה .1
   20% רפרט )הנחיות יינתנו במהלך השיעורים(הגשת  .2

 60%: במהלך השיעורים()הנחיות יינתנו  מסכמתעבודה  .3
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