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מס' קורס 03077 (2 נ"ז על חשבון קורסי הבחירה) 
החלק הראשון יתקיים בפרנקפורט, גרמניה יתקיים בתאריכים - 01-06/03/2020  
החלק השני יתקיים בסאול, קוריאה יתקיים בתאריכים - 19-24/04/2020  

אנו מתכבדים להזמין את הסטודנטים בתכניות המוסמך לקחת חלק בקורס ייחודי שמתקיים 
בשיתוף פעולה עם בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת גותה בפרנקפורט, גרמניה, ועם 

בית הספר לעבודה סוציאלית  באוניברסיטת סאול, דרום קוריאה.  
הקורס יתמקד בהתעללות בילדים בפרספקטיבה בינלאומית, ומטרתו היא ללמוד על דרכי 
התערבות ומדיניות כלפי ילדים נפגעי התעללות. הקורס הוא קורס בחירה בתכנית הלימודים 

ומקנה 2 נ"ז בשנת הלימודים תש"ף. 

לקורס שני חלקים, בשניהם ישתתפו קבוצות של סטודנטים וסגל מהאוניברסיטה העברית, לקורס שני חלקים, בשניהם ישתתפו קבוצות של סטודנטים וסגל מהאוניברסיטה העברית, 
מאוניברסיטת גותה ומאוניברסיטת סאול: 

מורי הקורס: פרופ' אשר בן אריה מבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה 
העברית בירושלים, פרופ' סבין אנדרסן מבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית 
באוניברסיטת גותה פרנקפורט, פרופ' בונג ז'ו לי מבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית 

באוניברסיטה הלאומית בסאול. 

דרישות הקורס:  
- משתתפי הקורס מצופים להשתתף בכל הפעילויות שיתקיימו בזמן הביקורים בפרנקפורט  - משתתפי הקורס מצופים להשתתף בכל הפעילויות שיתקיימו בזמן הביקורים בפרנקפורט  

   ובסאול.  
- בסוף הקורס יתבקשו התלמידים לכתוב עבודת סיכום שמטרתה להציג סוגיה הקשורה בדרכי  

   התערבות או במדיניות כלפי התעללות בילדים, בפרספקטיבה משווה. 

עלות:  
- העלות היא 1,000$ לסטודנט עבור השתתפות בביקורים בפרנקפורט ובסאול, וכוללת את  

   עלויות הטיסה, סידורי הלינה, הסעה, ואוכל במהלך שני שבועות הקורס. 

הרשמה: הרשמה: 
- ההרשמה לשנת תש"ף הסתיימה. 

שימו לב: 
* עמידה בתנאים המצוינים לעיל להגשת מועמדות אין פירושה קבלה לקורס הבינלאומי. 

* תינתן עדיפות לסטודנטים שטרם השתתפו בעבר בקורסים בינלאומיים מטעם בית הספר. 
* ניתן להתרשם מהחוויות של הסטודנטים שנסעו בשנים קודמות באתר ביה"ס תחת לשונית בינלאומיות. 
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