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 קורסים מרוכזים  שנה ב' )יום ד'(  שנה א' )יום ב'( 
 בין הסמסטרים '(בסמסטר אביב ) סמסטר א'() סתיו  '(בסמסטר אביב ) סמסטר א'() סתיו 

 2018למרץ  15-12
ילדים בסיכון  03498

/  בפרספקטיבה משווה
)קורס בחו"ל,  זעירא

 מועדים יימסרו בהמשך(

תעללות בילדים ה 03077
בפרספקטיבה משווה: 

 גרמניההמקרה של 
)קורס  אריה-/ בן וישראל

בחו"ל, מועדים יימסרו 
 בהמשך(

מפגש מושכל  03070
הקשר בטיפול 

/  ובהתערבויות בקהילה
 סטריאר-רואר

גישת ההחלמה  03982
בבריאות הנפש: 

ואתגרים חידושים 
לפרקטיקה בעבודה 

 / שור סוציאלית
 

יזמות חברתית   03233
והתעללות בילדים: 

יוזמה, מניעה ומדיניות/ 
 אריה-בן
 

דת ושירותי דת  03231
כמשאב לעבודה 

סוציאלית ושירותי 
 /כנעןהרווחה

 
טיפול הוליסטי:  03177

 רגא מפגש בין גוף/נפש/
 (2018  למרץ 11-14)

 
 בחופשת הקיץ

 2018 ביולי 2-5
פיתוח וגיוס   03547

משאבים: תיאוריה 
 וכלים /קיי

 
מה ניתן ללמוד  03046

מידע מניסיון: שיח עם 
אנשים עם 
 /לכמןמוגבלויות

 

8:30 
- 

10:00 
 

 

 חובה
 מנהיגות ושינוי בארגונים ללא 03590

 שטרנברגכוונות רווח /            

 בחירה
 חשיבה ולמידה מערכתית בפיתוח  03568

 ובניהול ארגונים / להמן           
 שיתוף ושותפות בפיתוח תכניות  03769

 בקהילה / שמר )ע"ס(           

 
 חובה

 ניהול כלכלי פיננסי / מלכי 03144

 בחירה
 בישראל: מדיניות ושירותים /  ילדים 03885

 )גיל הרך( קושר             
 סינגור, עיצוב ושינוי מנהלים ומשפיעים:  03042

 בר-/ אלמוג מדיניות במלכ"רים           

10:30 
- 

12:00 

 

 חובה
 

 גרינשפןתאוריה ארגונית /  03833
 

 חובה
 גרינשפן מדעית /  חשיבה 03092 

 

 

 מינר מחקרס –חובה למסלול ב' 
 בר-/ אלמוגסוגיות מגדריות בחברה האזרחית ובשירותים חברתיים  03494
 הפרטה ורגולציה של שירותים חברתיים והמגזר השלישי / בניש 03415
 עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית עבר והווה / גל )ע"ס( 03058

 

 

 סמינר תזה –חובה למסלול א' 
 סמינר תזה 03940

 סרדצה קבוצה א' /            
 סטריאר-קבוצה ב' / רואר           

 

12:30 
- 

14:00 

 
 חובה

 
 החברה האזרחית והמגזר השלישי:  03884

 מבוא /  אלמוג בר
 

 
 

 חובה
  המגזר השלישי כלפי מדיניות  03113

 בר-/ אלמוגבישראל            
 

 מסלול ב'חובה ל
 סיגלני שרות / ופרויקטים במלכ"רים ובארגיזום, הפעלה וניהול של  03027
 פרידמן סמינר לייזום תכנון וניהול פרויקטים / 03417

 
 )חובה למסלולים א'+ב'( חברתית ביזמות להתמחות

 מיזמים עסקיים חברתיים: הקמה, ניהול ושיווק / בנזימן 03048 

14:30 
- 

16:00 

 
 

 בחירה
 

 /סמבירא אזרחית מנהיגות 03238
 

 פילנתרופיה ופילנתרופים בחברה האזרחית 03903
 / גרינשפן           

 בחירה
 שיקולים כלכליים בפעולת ארגוני  03200

 סיני-המגזר השלישי / טור            
 

 הערכת תוכניות במגזר השלישי  03149
 ובעסקים חברתיים/אופק           

 

 

 חובה
רגולטורים,   היבטים 03979

משפטיים ומיסויים בעמותות 
 פרקש / ובארגוני החברה האזרחית 

 בחירה
 

 קיימות: בין צדק סביבתי לצדק  03223
 /גרינשפןחברתי           
 חדשנות חברתית בעידן מהפכת השינויים / 03246

 סיגל           
 
 
 

16:30 
- 

18:00 

 
 

 בחירה
 

 תכנון אסטרטגי / סיגל 03492
 

 ניהול חברתי / סמבירא 03068
 

 בחירה
 

   ניתוח מדיניות חברתית / דורון  03312
 לשבועיים החל מהשבוע  אחת)           
 (השני           
            
 יזמות חברתית / מירוויס 03660
 חובה להתמחות ביזמות         
 חברתית          

 
 

 התנדבות והשתתפות  ניהול  03237
 אזרחית/ רונית בר             

 

 בחירה
 יזמות חברתית: הלכה  03240

 כסאברי-/חורילמעשה           
 שבועות  7-יתקיים ב)           

  (האחרונים            
 חובה להתמחות ביזמות           
 חברתית           

 
     בניהול  ואתגריםדילמות  03481

 שירותי רווחה ושירותים             
 / גולדברג )ע"ס(חברתיים             

 
 : גישות תלימודי מוגבלו  03488

 /הולרוסוגיות             

 בחירה
 שיטות מחקר מתקדמות –חובה למסלול א' 

 שיטות מחקר כמותיות למתקדמים /  03560
 דוידוב )לכותבי תיזות בגישות            
  כמותיות(           
 שיטות מחקר איכותניות למתקדמים / 03402

 טנר )לכותבי תיזות בגישות איכותניות(           

 



 

 

 

18:30 
- 

20:00 

  
  בחירה

 מרזל -ספקטורמבוא למחקר איכותני /  03059
 

  

 (2018במאי  27-30)
פעילות החברה  03493

-האזרחית לקידום דו
 קיום בישראל / 

 אלמוג וכנען-בר


