
 למודי מוסמך בניהול מלכ"רים

"פשהתמחויות בתחום מוגדר בשנת ת  

 השעורים הכלולים בכל התמחות

 מדיניות חברתיתהתמחות בתחום 

 התמחות משותפת למוסמך בע"ס ולתוכנית המלכ"רים

     :קורסים במתכונת הבאה יש ללמוד מהרשימה מטה בתעודהעל מנת שההתמחות תצוין 

אינם המחקר  יסמינר) קר+ סמינר מח קורסי בחירה מהרשימה  3 קורס חובה להתמחות, 1

ז נ" 12 סה"כ=  מוגבלים לאלו שברשימה ובלבד שהעבודה תתמקד בתחום ההתמחות(

 להתמחות.

 סוג קורס נ"ז שם המרצה שם הקורס מספר

 חובה  2 גלפרופ' גו'ני  דילמות של קובעי מדיניות בתחום המדיניות החברתית 03016

    משותפים לע"ס ולמלכ"ריםקורסים  

03231 
דת כמשאב לעבודה סוציאלית ושירותי  שירותידת ו

 רווחהה
 בחירה מרוכז 2 כנעןפרופ' רם 

 בחירה 2 גל פרופ' ג'וני  סנגור בבית המחוקקים 03061

 בחירה 2 הולרד"ר רוני  לימודי מוגבלויות: גישות וסוגיות 03488

 בחירה 2 שפןנגריד"ר איתי  קיימות: בין צדק סביבתי לצדק חברתי 03223

 בחירה 2 גוטליבד"ר דניאל  כלכלת הביטחון הסוציאלי 03072

03481 
ילמות ואתגרים בניהול שירותי רווחה ושירותים ד

 חברתיים
 בחירה 2 גולדברגבוני  גב'

    קורסים במלכ"רים 

 בחירה 2 קושרד"ר חניתה  ילדים בישראל: מדיניות ושירותים 03885

 בחירה 2 סיני-טורד"ר אביעד  השלישי שיקולים כלכליים בפעולת ארגוני המגזר 03200

03017 
ארגוני החברה האזרחית בחברה הערבית: בין הפוליטי 

 לחברתי
 בחירה 2 אסעידד"ר רנא 

 בחירה 2 ד"ר איתי גרינשפן  פילנתרופיה ופילנתרופים בחברה האזרחית 03903

03493 
 בר-ד"ר מיכל אלמוג קיום בישראל -פעילות החברה האזרחית לקידום דו

 ופרופ' רם כנען
 בחירה מרוכז 2

נ"ז, במסלול הלא מחקרי.  4על הסטודנט לבחור סמינר אחד מבין השניים או פרויקט, בסך של  בתוכנית המלכ"רים
 נ"ז 2במסלול המחקרי על הסטודנט ללמוד סמינר תזה בסך של 

 מחקרסמינר  4 ביינישד"ר אבישי  יהפרטה ורגולציה של שירותים והמגזר השליש 03415

 סמינר מחקר 4 אלמוג ברד"ר  סוגיות מגדריות בחברה האזרחית 03494

 סמינר מחקר 4 גלפרופ' ג'וני  )ע"ס(עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית עבר והווה 03058

 

 



 התמחות במוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש בשנת תש"פ

 

מטה קורסים במתכונת על מנת שההתמחות תצוין בגיליון הציונים יש ללמוד מהרשימה 

 יסמינר) קורסי בחירה + סמינר מחקר  2( + 03062 -ו 03488קורסי חובה ) 2 הבאה:

 אינם מוגבלים לאלו שברשימה ובלבד שהעבודה תתמקד בתחום ההתמחות(המחקר 

 נ"ז להתמחות 12סה"כ ( = 03259או  03474)

 

 

. ניתן גם לקחת את הקורס הנוסף 03412או  03488* יש לקחת לפחות את אחד משני הקורסים 

 כבחירה.

באוניברסיטה בתנאי שהוא מתמקד בגישות  ** ניתן לבחור קורס בחירה אחר אשר ניתן בחוגים אחרים

חברתיות של מוגבלות ומקבלים את אישור מזכירות המוסמך ומזכירות החוג בו ניתן הקורס. רשימה 

 חלקית נמצאת במזכירות.

 

 

 

 

 

 סוג קורס נ"ז שם המרצה שם הקורס מספר סוג

    קורסים מעבודה סוציאלית  

 חובה 2 הולר*ד"ר רוני  לימודי מוגבלות: גישות וסוגיות 03488 חובה 

אזרחות טובה? מקומם של  03062 חובה

אנשים עם מוגבלויות בחברה 

 הישראלית

 חובה 2 הולרד"ר רוני 

סמינר 

 מחקר
סוגיות מחקריות בתחום  03474

 השיקום, בריאות ומוגבלות

שירלי פרופ' 

 ורנר

 סמינר/ בחירה 4

סמינר 

 מחקר
עידית פרופ'  מיעוטים, הדרה חברתית וזהות 03259

 כהן-בליט

 סמינר/בחירה 4

 

שיקום והחלמה בבריאות  03012

 הנפש: תיאוריה ופרקטיקה

 בחירה 2 מזור יעלד"ר 

דרכים לקידום ההחלמה של  03982

אנשים עם מחלות נפשיות ושל 

 אנשים עם מוגבלויות אחרות

 בחירה 2 שוררון  פרופ'

נכות ותיאטרון קהילתי -אמנות 03235

 של אנשים עם מוגבלויות

 בחירה 2 נירה גב' מוזר

    קורסים מהגיל הרך 

מנוירון למוח: נוירולוגיה  03010

 התפתחותית במארג הסביבתי

ד"ר איתי 

 רגרב

 בחירה 2



 

 התמחות ביזמות חברתית בשנת תש"פ

 

 על מנת שההתמחות תצוין בגיליון הציונים יש ללמוד מהרשימה מטה קורסים במתכונת

    קורסי בחירה + פרויקט =  1( + 03240 -ו 03048או  03660קורסי חובה ) 3 הבאה:

 נ"ז להתמחות 12סה"כ 

 

 סוג
 שם הקורס מספר

שם 

 המרצה
 סוג קורס נ"ז

ד"ר יונתן  יזמות חברתית 03660 חובה 

 מירוויס
 חובה 2

 חובה
 

מיזמים עסקיים  03048

כיוון חדש  -חברתיים

 לעשייה חברתית

עו"ד רחל 

 בנזימן

 חובה 2

יזמות חברתית: הלכה  03240 חובה

 למעשה

פרופ' 

עידית 

 כהן-בליט

 חובה 2

יזום, הפעלה וניהול  03027 חובה

פרויקטים במלכ"רים 

 ובארגוני שירות

ד"ר יואל 

 סיגל

 חובה 4

יזמות חברתית  03493 בחירה**

 והתעללות בילדים

פרופ' אשר 

 אריה-בן
בחירה )מרוכז  2

 סמסטרים(בין 

אספקטים בניהול קרנות  03257

 פילנתרופיות

מר דויד 

 גאפל

בחירה )מרוכז  2

 בין סמסטרים(

הערכת תכניות במגזר  03149

השלישי ובעסקים 

 חברתיים

ד"ר יובל 

 אופק

 בחירה 2

 
ד"ר יואל  תכנון אסטרטגי 03492

 סיגל

 בחירה 2

 

 

** ניתן לבחור קורס בחירה אחר אשר ניתן במסגרת תכנית שוורץ לניהול מלכ"רים ו/או בחוגים אחרים 

באוניברסיטה בתנאי שהוא מתמקד ביזמות חברתית ומקבלים את אישור מזכירות המוסמך ומזכירות 

 החוג בו ניתן הקורס. 

 

 


