מעודכן ל21/5/2018 :

האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

ש נ ה

ב'

 -סמסטר א' תשע"ט

המערכת אינה כוללת מעורבות חברתית ואינה כוללת שעורים של אבני פינה.
יתכנו שנויים במהלך השנה במועדי התרגילים והשיעורים (את מיקום השיעורים ניתן לבדוק בשנתון בית הספר) .
יום ג'
יום ב'
יום א'
שעות

10:00 – 08:30

 -03133מיומניות
קבוצה ו'  /איריס דוידוביץ

חובה
 -03133מיומנויות -קבוצה ז' /תמי סורקיס

(חובה למגמה הקהילתית)
 -03630דרכי התערבות/אברהם לוי

בחירה
( (תה"ת)  03125לפני המוות  /ענת אפשטיין

חובה
 03252קורס -שיטות מחקר איכותנית-
קבוצה א'  /יוחאי נדן
12:00 – 10:30

חובה
 -03304מתודות בעבודה סוציאלית
שרית חזן-אברמסון-קבוצה א'
שלומית חליאל-אלברטון –קבוצה ב'
עידית בליט כהן -קבוצה ג'
תמי סורקיס  / /קבוצה ד'
שרה הלפרין – קבוצה ה

חובה
 03252קורס -שיטות מחקר איכותנית-
קבוצה ב'  /יוחאי נדן

חובה
 -03133מיומנויות -קבוצה א' /שרית חזן-אברמסון
קבוצה ג'/עדינה הופנינג אסולין

 -03133מיומניות
קבוצה ד' /רונית שרון

חובה למגמה הקהילתית – קורס שנתי
 -03371מיומנויות לעס'ק /אריאלה צוויקל
הקורס יתקיים פעם בשבועיים

14:00 – 12:30

16:00 – 14:30

18:00 – 16:30

בחירה:
 :03555עולם התעסוקה  /דתיה בר ששת

בחירה:
(רווחה)  03055פרקטיקת מדיניות /ענבל אביב
(תה"ת)  03212טראומה החלמה וחוסן  /רות פת-
הורנצ'יק
(רווחה)  03285פרקטיקה מודעת עוני בע"ס  /שמעי
בחירה
 03253מפתחים שותפות בעולם עבודה משתנה /
אורנה שמר
שעות הקורס16:15-18:15 :
 10מפגשים.

יום ד'

יום ה'
בחירה
(רווחה) :03218זכויות ילדים :סוגיות חברתיות
ומשפטיות /ורד וינדמן
(רווחה)  -03036הגירה בין הפרט למדיניות
חברתית  /רווית תלמי כהן

חובה
 3306מבוא לביטחון סוציאלי /גילי תמיר

חובה למגמה הפרטנית
 – 03139המשפחה כיחידה חברתית  /בן שחר

האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

ש נ ה

ב'

מעודכן ל21/5/2018 :

 -סמסטר ב' תשע"ט

המערכת אינה כוללת מעורבות חברתית ואינה כוללת שעורים של אבני פינה.
יתכנו שנויים במהלך השנה במועדי התרגילים והשיעורים (את מיקום השיעורים ניתן לבדוק בשנתון בית הספר) .
שעה

 /יום

10:00 – 08:30

יום
א'

יום
ב'

יום ג'
בחירה
(תה"ת)  -03448שימוש בכח וסמכות ככלי טיפולי /שלומית נחליאל
(תה"ת) – 03007שימוש לטוב/שימוש לרעה בסמים ,התמכרויות וטיפול /שבתאי לויט (מקוון)
(תה"ת)  – 03008התעללות בילדים -היבטים משפטיים וטיפוליים /עופרה בן מאיר
(תה"ת)  – 03034זוגיות האתגר  /תמי סורקיס
(תה"ת)  – 03054מוגבלות שכלית:דרכי התערבות ,התמודדות אישית ומשפחתית /גולדי
מרנס

יום ד'

יום

ה'

חובה למגמה הפרטנית
-03307פסיכופתולוגיה /בן שחר
חובת בחירה למגמה הקהילתית
 -03592שיני ארגוני /סידני אנגלברג

חובת בחירה למגמה הקהילתית
(תה"ת)  -3326נשים בקהילה /נאדירה שלהוב קיבורקיאן

12:00 – 10:30

14:00 – 12:30

חובה
 -03304מתודות בעבודה סוציאלית
שרית חזן-אברמסון-קבוצה א'
שלומית נחליאל-אלברטון -קבוצה ב
עידית בליט כהן קבוצה ג
תמי סורקיס /קבוצה ד
שרה הלפרין – קבוצה ה

חובה
03502

 -סוגיות בחברה הישראלית  /אורנה שמר

בחירה
(תה"ת)  - 03215עבודה קלינית עם הילד והוריו /עדינה הופנונג אסולין
(תה"ת)  -03190תיאוריות במיניות ופרקטיקה בעבודה סוציאלית עם הקהילת הלהט"ב/ירון
גל
16:00 – 14:30

חובת בחירה עבור המגמה הקהילתית
(תה"ת)  – 03385הפסיכולוגיה הקהילתית כגישה ופרקטיקה ליצירת שינויים בקהילות /עמוס להמן

בחירה
(תה"ת)  -03486פגיעות מיניות בילדים /דפנה טנר
(תה"ת)  -03484תפיסת ההחלמה כמקדמת שינויים ואתגרים
בשיקומם של אנשים עם מגבלה נפשית /רון שור
(תה"ת)  -03305סוגיות ברווחה חברתית של האוכלוסייה
החרדית :אתגרים ,דילמות ומענים /סימה ושרה זלסצברג

חובה
 03254הדרכה הורית :עקרונות יסוד /סיגל ברסון

בחירה
תה"ת)  – 03216הפנימייה ככלי טיפולי בילדים בסיכון /ורד
ביבי
(תה"ת)  -03335מתבגרים /סיגל ברסון

18:00-16:30

חובה למגמה הקהילתית – קורס שנתי
-3371מיומנויות לעו"ס /אריאלה צוויקל
הקורס יתקיים פעם בשבועיים

