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 עבודה סוציאליתלמודי מוסמך ב
 תש"פבשנת  התמחויות בתחום מוגדר

 השעורים הכלולים בכל התמחות
                                                

 בטיפול זוגי ומשפחתיהתמחות 
 

 :קורסים במתכונת הבאה יש ללמוד מהרשימה מטה גיליון הציוניםעל מנת שההתמחות תצוין ב
+ סמינר  03147 /03015  להשתתף באחד מהקורסיםחובה מתוכם מהרשימה )קורסי בחירה  4

)סמינר המחקר והפרקטיקום אינם מוגבלים לאלו שברשימה ובלבד שהעבודה  פרקטיקוםמחקר/
. כתיבת תזה בנושא ההתמחות תחליף את ז להתמחותנ" 12 סה"כ=  תתמקד בתחום ההתמחות(

 נקודות הזכות של סמינר המחקר
 
 
 
 

  סוג קורס נ"ז שם המרצה ם הקורסש מספר

03147 
 זמיר יחסים זוגיים: תאוריה, מחקר ופרקטיקה

 חובה חליפי 2 

 חובה חליפי 2 סטריאר-רואר טיפול משפחתי מודע הקשר 03015
 חובה 2 נדן /שחר  תיאוריות של התערבות במשפחה 03669

פרקטיקום א': מיומנויות התערבות בטיפול בזוגות  03185
  יםובהור

 פרקטיקום 2 מן-אולשטיין

03249 
א': טיפול משפחתי בגישה המבנית  פרקטיקום

 באוריינטציה פסיכודינמית
 פרקטיקום 2 שרה אורן

 פרקטיקום 4 הופנונג אסולין פרקטיקום ב': טיפול בהורות וטיפול דיאדי 03284
 פרקטיקום 4 נדן פרקטיקום ב': עבודה סוציאלית בראייה משפחתית 03234
 פרקטיקום 4 תשבי  פרקטיקום ב': מתבגרים הוריהם והטיפול בהם 03916

03228 
פרקטיקום ב': טיפול מותאם הקשר ותרבות עם ילדים 

 ומשפחות
 פרקטיקום 4 סטריאר-רואר

 בחירה 2 דוד  עקרונות בטיפול מכוון טראומה בילדים ומשפחות 03041
 בחירה 2 סטריאר-רואר הפרספקטיבה מודעת הקשר ותרבות בראי הפרקטיק 03097
 בחירה 2 מרזל-ספקטור גרונטולוגיה נרטיבית  :סיפורים וזקנה 03220

היבטים רפואיים והתפתחותיים במעגל החיים של אנשים  03074
 עם מוגבלויות.

 בחירה 2 טננבאום

03388 
 הפרעות אכילה: אתיולוגיה, אבחון, טיפול ומניעה

 

 בכנר
 בחירה 2

03196 
ות בפגיעות מיניות בילדים: גישה רב סוגיות ייחודי

 מערכתית
 בחירה 2 טנר

 שימוש בחומרים פסיכואקטיביים: מניעה וטיפול 03845
 

 בחירה 2 אורן

 בחירה 2 מנחם הכהן דיני משפחה 03636
 בחירה  לנדאו אתיקה בעבודה סוציאלית ובטיפול משפחתי 03050
 רהבחי 2 שוורץ-עטר  סוגיות במשפחה בת זמננו 03160

המשפחה בת זמננו: דפוסי שינוי והשלכותיהם על הפרטים  03473
  במשפחה

 סמינר מחקר 4 שוורץ-עטר 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 טראומההתמחות בתחום 
 

 :קורסים במתכונת הבאה יש ללמוד מהרשימה מטה גיליון הציוניםעל מנת שההתמחות תצוין ב
 ( + 03642 / 03819ורסים: בה לבחור את אחד מהקחומתוכם ) קורסי בחירה מהרשימה 4

)סמינר המחקר והפרקטיקום אינם מוגבלים לאלו שברשימה ובלבד  סמינר מחקר/פרקטיקום
. כתיבת תזה בנושא ההתמחות נ"ז להתמחות 12סה"כ = שהעבודה תתמקד בתחום ההתמחות( 

 תחליף את נקודות הזכות של סמינר המחקר
 

 סוג קורס נ"ז שם המרצה שם הקורס מספר
 בחירה 2 תשבי בגישה הפסיכודינאמית קצר מועד טיפול 03928
 חליפי חובה 2 ברמן-שפירא של טראומה תיאוריות 03819
 חליפי חובה 2 פת הורנציק יחזור בתשפא( )לא ילמד בתש"פ והתמודדות טראומה 03642
 בחירה 2 ל. כהן הקוגניטיבית התנהגותית בטיפול הגישה 03999
 בחירה 2 ברמן-שפירא טיחסי אובייק גישת 03639
 בחירה 2 שיף )טראומה והתמכרויות( 03195

 בחירה 2 אלקינס תיאוריה ופרקטיקה -שלב א  emdr הכשרת 03043

 בחירה 2 ארסט ( DBTטיפול דיאלקטי התנהגותי ) 03175
 בחירה 2 טנר מינית בילדים יעות פגב תסוגיות ייחודיו 03196
 בחירה 2 גאר גוף/נפש/רוחהוליסטי: מפגש בין  טיפול 03177
 בחירה 2 צור )גיל רך( ילדים תערבות במצבי דחק וטראומה אצלה 03574
 בחירה 2 שלם ביבליותרפיה בטיפול בנפגעי טראומה 03230
 בחירה 2 סטריאר-רואר פרספקטיבה מודעת הקשר ותרבות בראי הפרקטיקה 03097
 בחירה 2 שיף (שכול: טיפול משפחתי וקבוצתי) 03227
 בחירה 2 דוד עקרונות של טיפול מוכוון טראומה בילדים ומשפחות 03041

התעללות בילדים בפרספקטיבה משווה: המקרה של  03077
 בחירה 2 אריה-בן דרום קוריאה, גרמניה וישראל

 בחירה 2 זעירא ילדים בסיכון בפרספקטיבה משווה 03498

ם עבור אבחון וטיפול בטראומה וטיפול ממוקד גירויי 03394
 בחירה 2 קלטר ילדים ובני נוער החשופים לטראומה כרונית

 בחירה 2 זמיר יחסים זוגיים: תאוריה, מחקר ופרקטיקה 03147
 בחירה 2 בכנר הפרעות אכילה: אתיולוגיה אבחון, טיפול ומניעה 03388
 בחירה 2 כהן (commitment( ומחוייבות )acceptanceטיפול בקבלה ) 03018
 בחירה 2 הררי ה, חמלה וזעם: מתיאורייה ליישומים טיפולייםאהב 03283

כוחה המרפא של האמפתיה: יישומי פסיכולוגית העצמי  03282
 בחירה 2 הררי בפרספקטיבה של העבודה הסוציאלית

 בחירה 2 סטרייאר-רואר טיפול מודע הקשר במהגרים ופליטים 03280
 פרקטיקום 4   הורנצי'ק-פת (הורים וילדים מתמודדים עם טראומה) 03478
 פרקטיקום 4 לויט מעורבות בהתנהגויות סיכון אוכלוסיות 03641

 4 כץ גישה הנרטיבית  הטיפול בטראומה ב 03965
 פרקטיקום

 
 סמינר מחקר 4 שיף (התערבות המסתמכת על ראיות: טראומה ושכול-פוסט) 03640
 סמינר מחקר 4 חאג' יחיא (חקר אלימות במשפחה) 03222

 **בקורסים המופיעים בסוגריים המרצה בשבתון בשנת תש"פ       
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 שיקום ובריאות הנפש ,התמחות במוגבלויות
 

 על מנת שההתמחות תצוין בגיליון הציונים יש ללמוד מהרשימה מטה קורסים במתכונת הבאה:
)סמינר קורסי בחירה + סמינר מחקר/פרקטיקום  2( + 03062 -ו 03412או  03488קורסי חובה ) 2

 = המחקר והפרקטיקום אינם מוגבלים לאלו שברשימה ובלבד שהעבודה תתמקד בתחום ההתמחות(
 כתיבת תזה בנושא ההתמחות תחליף את נקודות הזכות של סמינר המחקר. נ"ז להתמחות 12סה"כ 

 
 סוג קורס נ"ז שם המרצה שם הקורס מספר סוג
    קורסים מעבודה סוציאלית  

חובה 
 )חלופיים(*

 חובה 2 הולר* לימודי מוגבלות: גישות וסוגיות 03488
 חובה 2 ורנר* סטיגמה בתחום המוגבלויות 03412

      
זרחות טובה? מקומם של אנשים עם א 03062 חובה

 מוגבלויות בחברה הישראלית
 החוב 2 הולר

      
היבטים רפואיים והתפתחותיים במעגל  03074 בחירה**

 החיים של אנשים עם מוגבלויות
 בחירה 2 טננבאום

הבנת ההטרוגניות באוטיזם במחקר  03290
 ובפרקטיקה

 בחירה 2 שולמן

שיקום והחלמה בבריאות הנפש: תיאוריה  03012
 ופרקטיקה

 בחירה 2 מזור, יעל

חלמה של אנשים עם דרכים לקידום הה 03982
מחלות נפשיות ושל אנשים עם מוגבלויות 

 אחרות

 בחירה 2 שור

 בחירה 2 שליו ידע מניסיון אישי: כלי בקידום אישי 03014
נכות ותיאטרון קהילתי של אנשים -אמנות 03235

 עם מוגבלויות
 בחירה 2 מוזר, נירה

     
    קורסים מריפוי בעיסוק 

)מטפל, מטופל( במצבים  מודעות עצמית 99837
 בריאותיים והשלכות לשיקום

 בחירה 2 מאיר

היבטים תרבותיים בריפוי בעיסוק  99818
 ובמקצועות הבריאות

 בחירה 2 גולוס

תאוריות וגישות בבסיס הערכה והתערבות  99856
בקרב אוכלוסיה עם לקויות התפתחותיות 

 ולקויות נרכשות

 בחירה 2 טל סבן

  DCD -ויי למידה, הפרעת קשב ו מבוא לליק 99825
 

 בחירה 2 טל סבן

הערכה והתערבות בתיפקודי חיים בקרב  99861
אוכלוסיה עם ליקויי למידה, הפרעות קשב 

 DCD -ו

 בחירה 2 טל סבן

 בחירה 2 מזור קרסנטי אוטיזם 99859
 בחירה 2 מאיר ולנגר קידום בריאות בריפוי בעיסוק 99867

 בחירה 2 נחום Neuro-wellness -ם בנושאים נבחרי 99806 
      
      

סמינר 
 מחקר

סוגיות מחקריות בתחום השיקום, בריאות  03474
 ומוגבלות

 סמינר/ בחירה 4 ורנר

תהליכים מקדמי שיקום ושילוב בתחומי  03477
 בריאות הנפש והמוגבלויות

 סמינר/בחירה 4 שור

      
ים עם מוגבלויות הטיפול השיקומי לאנש 03886 פרקטיקום

 שונות
 פרקטיקום/בחירה 4 פיאנרט

 רשימת קורסי בחירה מחוגים אחרים:
 

 חוג נ"ז שם המרצה שם הקורס מספר
סוציולוגיה  2 גודמן שגעון, הפרעה, אבחון, טיפול: היבטים אנתר' ביקורתיים 53808

 ואנתרופולוגיה
 חינוך 2 פירסט-ענבר שילוב 34919

 
 . ניתן גם לקחת את הקורס הנוסף כבחירה.03412או  03488חד משני הקורסים * יש לקחת לפחות את א

  לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתיתלעבודה סוציאלית ולרווחה חברתיתהתמחות משותפת בית ספר התמחות משותפת בית ספר 

  בית הספר לריפוי בעיסוקבית הספר לריפוי בעיסוקוו  
  הפקולטה לרפואההפקולטה לרפואה

  האוניברסיטה העברית, ירושםהאוניברסיטה העברית, ירושם
 



** ניתן לבחור קורס בחירה אחר אשר ניתן בחוגים אחרים באוניברסיטה בתנאי שהוא מתמקד בגישות חברתיות של מוגבלות 
 כירות.ומקבלים את אישור מזכירות המוסמך ומזכירות החוג בו ניתן הקורס. רשימה חלקית נמצאת במז

 
 
 

 מדיניות חברתיתהתמחות בתחום 
 התמחות משותפת למוסמך בע"ס ולתוכנית המלכ"רים

 
 :קורסים במתכונת הבאה יש ללמוד מהרשימה מטה גיליון הציוניםעל מנת שההתמחות תצוין ב

)סמינר המחקר והפרקטיקום קר + סמינר מח קורסי בחירה מהרשימה  3 קורס חובה להתמחות, 1
 ז להתמחותנ" 12 סה"כ= לאלו שברשימה ובלבד שהעבודה תתמקד בתחום ההתמחות( אינם מוגבלים

 כתיבת תזה בנושא ההתמחות תחליף את נקודות הזכות של סמינר המחקר
 

 סוג קורס נ"ז שם המרצה שם הקורס מספר

חובה עבור  2 גל  דילמות של קובעי מדיניות בתחום המדיניות החברתית 03016
 שתי התכניות

    ים בע"סקורס 
 בחירה מרוכז 2 כנען מתן שירותי רווחה על ידי ארגוני דת 03231
 מרוכז בחירה  2 גל  סנגור בבית המחוקקים 03061
 בחירה 2 בן אריה ילדים בסיכון: עיצוב מדיניות ושירותים 03809
 בחירה 2 הולר לימודי מוגבלויות: גישות וסוגיות 03488
 בחירה 2 גרינשפן תי לצדק חברתיקיימות: בין צדק סביב 03223
 בחירה 2 גוטליב כלכלת הביטחון הסוציאלי 03072
 בחירה 2 גל פרקטיקת מדיניות מתקדמת 03060

שירותי רווחה ושירותים  ילמות ואתגרים בניהולד 03481
 בחירה 2 גולדברג חברתיים

 סמינר מחקר 4 גל עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית עבר והווה 03058
     
     
    קורסים במלכ"רים 

 בחירה 2 קושר ילדים בישראל: מדיניות ושירותים 03885
 בחירה 2 סיני-טור שיקולים כלכליים בפעולת ארגוני המגזר השלישי 03200
 בחירה 2 אסעיד ארגוני החברה האזרחית בחברה הערבית 03017

 סמינר מחקר 4 בייניש יהפרטה ורגולציה של שירותים והמגזר השליש 

     

 
 


