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

עדכון :ינואר 2022

לימודי בוגר בעבודה סוציאלית
ש נ ה

א '  -סמסטר א' תשפ"ב

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) .
שעות /ימים
10:00 – 08:30

יום ב

יום ג

* 03102מבוא לעבודה סוציאלית -חלק א'
**קב' ה' /הדס מור

יום ד

 03278חברה ומגדר :סוגיות סוציולוגיות  /מיכל אסא ענבר

12:00 – 10:30

יום ב'
12:00-13:00
הפסקה פעילה)

 03130האדם בחברה ובמשפחה א'  /אורלי אולשטיין -מן

* 03102מבוא לעבודה סוציאלית -חלק א' (שיעור ותרגיל)
קב' א' /שלומית חליבה
קב' ב' /רנא אסעיד
קב' ג'  /תמר גרוס
קב' ד'  /ארנה שמר
קב' ו'  /עולא סעדי-עוודה
14:00 – 12:30

 03106פסיכולוגיה -מושגי יסוד  /קארין זוהר כהן

 03120כתיבה עיונית ומדעית  /טלי זיו
( 1נ"ז;  7שבועות)
קבוצה א' ()12.10.2021-23.11.2021
קבוצה ב' ()30.11.2021-11.01.2022

 03251התמודדות עם טראומה ומצבי חירום/
טל פסטרנק מגנזי

 03115מבוא למדינת הרווחה –חלק א'  /רוני הולר

**קב' ה' תרגיל /הדס מור – 13:00-13:45

בשל ההפסקה הפעילה השיעור יתקיים בין השעות
13:00-15:30
 03120כתיבה עיונית ומדעית  /טלי זיו
( 1נ"ז;  7שבועות)
קבוצה ג' ()12.10.2021-23.11.2021

16:00 – 14:30

18:00 – 16:30

 03391מושגי יסוד בעבודה סוציאלית  /וידאד מסאלחה

 03131יסודות המשפט וזכויות האדם /אבישי בניש

לימודי בוגר בעבודה סוציאלית
ש נ ה א '  -סמסטר ב' תשפ"ב
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) .
שעות /ימים

יום ב

יום ג

יום ד

10:00 – 08:30
12:00 – 10:30

יום ב'
12:00-13:00
הפסקה
פעילה)

14:00 – 12:30

 03150פסיכולוגיה חברתית  /דנה לסרי

 03321שיטות מחקר כמותניות /ענת טלמון

 03103מבוא לעבודה סוציאלית  -חלק ב' (שיעור
ותרגיל)
קב' א'  /חניתה קושר
קב' ב'  /רנא אסעיד
קב' ג'  /תמר גרוס
קב' ד'  /ארנה שמר
קב' ה'  /הדס מור
קב' ו'  /עולא סעדי-עוודה

חובה למגמה הקהילתית
 03153הכרות עם הקהילה /עידית בליט כהן (עס"ק)
חובה למגמה הפרטנית
 03121תורת האישיות  /נטע חמו (פרטני)

 03138האדם בחברה ובמשפחה ב'/
אורלי אולשטיין מן

 03116מבוא למדינת הרווחה ב'  /רוני הולר

בשל ההפסקה הפעילה השיעור יתקיים בין
השעות 13:00-15:30
 03328ארגון ומנהל בשרותי רווחה  /סידני אנגלברג
16:00 – 14:30

18:00 – 16:30

*הקורס ילמד בשפה האנגלית
בשל ההפסקה הפעילה השיעור יתקיים בין
השעות 15:45-17:15

 03109כלכלת רווחה :מושגי יסוד  /אביעד טור-סיני

 03391מושגי יסוד בעבודה סוציאלית  /וידאד
מסאלחה
בשל ההפסקה הפעילה השיעור יתקיים בין השעות
19:00 – 17:30

(רווחה)  03245עבודה סוציאלית ומשפט :היבטים
בינתחומיים /אבישי בניש
*קורס מיועד לתלמידי התוכנית ע"ס ומשפטים

לימודי בוגר בעבודה סוציאלית
ש נ ה ב '  -סמסטר א' תשפ"ב
המערכת אינה כוללת מעורבות חברתית ואינה כוללת שעורים של אבני פינה.יתכנו שנויים במהלך השנה במועדי התרגילים והשיעורים (את מיקום השיעורים ניתן לבדוק בשנתון)
יום
יום ה'
יום ג'
יום ב'
יום א'
שעות
ד'
חובה
 03133מיומנויות
חובה למגמה הקהילתית
קבוצה ז' /תמי סורקיס
קבוצה ח'  /עולא סעדי-עוודה
 03630דרכי התערבות /הילה מתת טוב
(מיועדת לדוברי ערבית)
10:00 – 08:30
בחירה:
(תה"ת)  03411העברה והעברה נגדית בעבודה
סוציאלית :היבטים קליניים ותיאורטיים/נטע חמו

הכשרה

16:00 – 14:30

מקצועית

ימי ב'
(12:00-13:00
הפסקה פעילה)

 03133מיומניות
קבוצה ד' /רונית שרון
בחירה:
(תה"ת)  03516מתבגרים :אתגרים
במעבר מילדות לבגרות /מיה בניש-ויסמן
בשל ההפסקה הפעילה השיעור יתקיים בין
השעות 13:00-14:30

בחירה:
(רווחה/תה"ת)  03305סוגיות ברווחה
חברתית של האוכלוסייה החרדית:
אתגרים ,דילמות ומענים /שרה זלסצברג
בשל ההפסקה הפעילה השיעור יתקיים
בין השעות 16:30- 15:00

20:00 – 18:30

 03955יהודי אתיופיה :כוחות ואתגרים
בתהליכי הקליטה  /ד"ר ווביט וורקו
מנגיסטו
יתקיים בזום
בשל ההפסקה הפעילה השיעור יתקיים בין
השעות 20:30 – 19:00

חובה
 03133מיומנויות
קבוצה ג' /עדינה הופנינג אסולין

קבוצה ו' /ורדית זרם אולמן
חובה למגמה הקהילתית – קורס שנתי
 03371מיומנויות לעס'ק /אריאלה צוויקל
הקורס יתקיים פעם בשבועיים

בחירה:
(רווחה)  03218זכויות ילדים :סוגיות חברתיות ומשפטיות /ורד
וינדמן
(תה"ת)  03326עבודה סוציאלית ביקורתית במבט פמיניסטי:
מגדר ,האחרה והעצמה/נאדירה שלהוב קיבורקיאן

מקצועית

14:00 – 12:30

 03285פרקטיקה מודעת עוני בע"ס /
מירית סידי

הכשרה

12:00 – 10:30

חובה

חובה
 03304מתודות בעבודה סוציאלית
שרית חזן-אברמסון  /קבוצה א'
נטע חמו /קבוצה ב'
עידית בליט כהן  /קבוצה ג'
יעל שוראקי אלפסי  /קבוצה ד'
אורי פריד  /קבוצה ה'

חובה
 03306מבוא לביטחון סוציאלי /גילי תמיר

בחירה
(רווחה)  03055פרקטיקת מדיניות /גילי תמיר
(תה"ת)  03416היבטים חברתיים של זקנה
והזדקנות/שרון שיוביץ עזרא

חובה למגמה הפרטנית

 03139המשפחה כיחידה חברתית  /בן שחר

לימודי בוגר בעבודה סוציאלית
ש נ ה ב '  -סמסטר ב' תשפ"ב
מערכת אינה כוללת מעורבות חברתית ואינה כוללת שעורים של אבני פינה .יתכנו שנויים במהלך השנה במועדי התרגילים והשיעורים (את מיקום השיעורים ניתן לבדוק בשנתון
שעה

 /יום

יום
א'

יום ב'

הכשרה

(תה"ת)  03531גברים אלימים במשפחה/מוחמד חג' יחיא

12:00 - 10:30

מקצועית

חובה
 03252שיטות מחקר איכותניות
קבוצה א' – עמית עמרי גרינברג
קבוצה ב' – אוהד גילבר

16:00– 14:30

בחירה
(תה"ת)  03216הפנימייה ככלי טיפולי בילדים בסיכון /ורד ביבי
(תה"ת)  03215עבודה קלינית עם הילד והוריו /עדינה הופנונג אסולין
חובת בחירה עבור המגמה הקהילתית
(תה"ת)  03385הפסיכולוגיה הקהילתית כגישה ופרקטיקה ליצירת שינויים
בקהילות /עמוס להמן

18:00-16:30

חובה
 03111עיבוד נתונים וניתוחם לתלמידי בוגר
קבוצה ב' /מיה בניש ויסמן
חובה למגמה הקהילתית – קורס שנתי
-3371מיומנויות לעו"ס /אריאלה צוויקל
הקורס יתקיים פעם בשבועיים

20:00 – 18:30

בחירה
(רווחה)  03826עבודה
סוציאלית וטיפול במשפט/
ד"ר ענבר כהן

חובה
 03111תרגיל  -עיבוד נתונים וניתוחם
קבוצה ב' /מיה בניש ויסמן  -תרגול

יתקיים בזום
בשל ההפסקה הפעילה
השיעור יתקיים בין השעות
20:30 – 19:00

קורס מרוכז בחופשת הקיץ  -יתקיים בין התאריכים  26/06/2022 – 29/06/2022ימים א'-ה'
(תה"ת)  – 03583טיפול בטראומה ובפוסט-טראומה מורכבת בעבודה סוציאלית  /אוהד גילבר

לימודי בוגר בעבודה סוציאלית

חובה
חובה למגמה הפרטנית

מקצועית

חובה
 03304מתודות בעבודה סוציאלית
שרית חזן-אברמסון-קבוצה א'
נטע חמו -קבוצה ב'
עידית בליט כהן קבוצה ג'
יעל שוראקי אלפסי קבוצה ד'
אורי פריד– קבוצה ה'

יום ד'

הכשרה

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 /איילת
רוזנטל
(תה"ת)  03034זוגיות האתגר/תמי סורקיס

08:30-10:00

14:00- 12:30

יום ג'

יום ה'

 03307פסיכופתולוגיה /בן שחר
*הקורס ילמד בשפה האנגלית
חובה למגמה הקהילתית /קורס בחירה (רווחה) למגמה
הפרטנית
 03592שינוי ארגוני /סידני אנגלברג
*הקורס ילמד בשפה האנגלית
בחירה
(תה"ת)  03254הדרכה הורית :עקרונות יסוד /סיגל ברסון
(תה"ת)  50 03507גוונים של מיניות :היבטים תיאורטיים
ומעשיים של מיניות בחיי היום-יום /סיוון לוטן
חובת בחירה למגמה הקהילתית

(רווחה)  03556ארגון קהילתי :סינגור ,אקטיביזם ושינוי
חברתי /אמל אלסאנע אלחג'וג'
חובה
 03111עיבוד נתונים וניתוחם לתלמידי בוגר
קבוצה א'  /הדס מור
חובה
 03111תרגיל  -עיבוד נתונים וניתוחם
קבוצה א'  /הדס מור

ש נ ה
שעות/ימים

יום ב'

יום א'

ג'

 -סמסטר א' תשפ"ב

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 ה'
יום ג'
יום ד'
בחירה
(תה"ת)  03411העברה והעברה נגדית בעבודה
סוציאלית :היבטים קליניים ותיאורטיים/נטע חמו

08:30-10:00

הכשרה
מקצועית

שיעורי מתודות למגמה הפרטנית (מתודות ג')
(ג)  03296ציפי פרי
(ד)  03466שבתאי לויט (קבוצה א')
בחירה:
(רווחה)  03218זכויות ילדים :סוגיות חברתיות ומשפטיות/
ורד וינדמן

14:30-16:00

(תה"ת/רווחה)  03326עבודה סוציאלית ביקורתית במבט
פמיניסטי :מגדר ,האחרה והעצמה/נאדירה שלהוב
קיבורקיאן
חובה
 03360תהליכים דינמיים בטיפול קבוצתי
קבוצה ג' – לבנת וידר

16:30-18:00
בחירה

– 18:30
20:00

(תה"ת/רווחה) 03955
יהודי אתיופיה :כוחות
ואתגרים בתהליכי
הקליטה  /ד"ר ווביט
וורקו מנגיסטו
יתקיים בזום
בשל ההפסקה פעילה
השיעור יתקיים בין
השעות 20:30 – 19:00

מקצועית

12:30-14:00

מתודות למגמה הקהילתית
 03317מתודות ודרכי התערבות קהילתית
וארגונית/ארנה שמר
שיעורי מתודות למגמה הפרטנית (מתודות ג')
(א)  03273רוני שפירא סקולסקי
(ב)  03073אורלי אולשטיין-מן

הכשרה

10:30-12:00

(תה"ת)  03970אתיקה מקצועית בעבודה סוציאלית:
סוגיות אתיות בעבודה הטיפולית/נחום מיכאלי

סמינריוני מחקר
 03076אנשים עם מוגבלויות במדינת הרווחה :פרספקטיבה היסטורית ,חברתית
וביקורתית /רוני הולר
 03011יחסים משפחתיים תחת לחץ :גורמי סיכון וחוסן  /אסנת זמיר
 03439סינגור ומיצוי זכויות בעבודה סוציאלית /אבישי בניש
 03211בדידות ובידוד חברתי בצל קורונה :מחקר באוכלוסייה המבוגרת/שרון שיוביץ עזרא
 03551סטיגמה ,הדרה חברתית ושילוב חברתי של אנשים עם מגבלות נפשיות/רון שור
 03529בין טראומה להזדמנות :היבטים פסיכולוגיים ומשפחתיים בהגירה/מיה בניש-וייסמן
 03582תיאור והערכה של שירותי רווחה לילדים בסיכון /ענת זעירא
חובה

 03340שירותי רווחה אישיים /ענת זעירא

בחירה
(רווחה)  03055פרקטיקת מדיניות – בדרך לשינוי חברתי /גילי תמיר
(תה"ת)  03416היבטים חברתיים של זקנה והזדקנות/שרון שיוביץ עזרא

חובה
 03360תהליכים דינמיים בטיפול קבוצתי
קבוצה א'  -נירית שריאל
קבוצה ב'  -רחל דביר
קבוצה ג'  -לבנת וידר (יתקיים ביום ג' ב)16:30-
קבוצה ד'  -גלית הראל
קבוצה ה'  -יעלה קנה

לימודי בוגר בעבודה סוציאלית

ש נ ה

ג'

 -סמסטר ב' תשפ"ב

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

שעות/ימים

יום ב'

יום ג'

יום ד'

בחירה
(תה"ת)  03034זוגיות האתגר /תמי סורקיס
(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 /איילת
נועם-רוזנטל
(תה"ת)  03531גברים אלימים במשפחה/מוחמד חג' יחיא

10:00 – 08:30

הכשרה
מקצועית

14:00 – 12:30

חובה למגמה הפרטנית למי שעושה הכשרה מקצועית
ע"ס עם יחידים ומשפחות (מתודות ג')
(ג)  03296ציפי פרי
(ד)  03466שבתאי לויט (קבוצה א')

בחירה
(תה"ת)  03216הפנימייה ככלי טיפולי בילדים בסיכון /ורד ביבי
(תה"ת)  03215עבודה קלינית עם הילד והוריו /עדינה הופנונג אסולין
(רווחה/תה"ת)  03454מוגבלות בראי הפרט ,המשפחה והחברה/
שירלי ורנר
חובת בחירה עבור המגמה הקהילתית
(תה"ת)  03385הפסיכולוגיה הקהילתית כגישה ופרקטיקה ליצירת
שינויים בקהילות /עמוס להמן

16:00 – 14:30

בחירה

20:00 – 18:30

(רווחה) 03826
עבודה סוציאלית
וטיפול במשפט/
ד"ר ענבר כהן
יתקיים בזום
בשל ההפסקה
הפעילה השיעור
יתקיים בין השעות
20:30 – 19:00

קורס מרוכז בחופשת הקיץ  -יתקיים בין התאריכים  26/06/2022 – 29/06/2022ימים א'-ה'
(תה"ת)  – 03583טיפול בטראומה ובפוסט-טראומה מורכבת בעבודה סוציאלית  /אוהד גילבר

הכשרה

12:00 – 10:30

מקצועית

מתודות למגמה לעבודה סוציאלית קהילתית
 03317מתודות ודרכי התערבות קהילתית וארגונית/ארנה שמר
שיעורי מתודות למגמה הפרטנית (מתודות ג')
(ב)  03073אורלי אולשטיין-מן
(א)  03273רוני שפירא סקולסקי
בחירה
(תה"ת)  03157תיאוריה וטיפול במבט בין-תרבותי  /מיה בניש ויסמן

יום ה'

חובה המגמה הקהילתית שנה ב'/קורס בחירה (רווחה) למגמה הפרטנית
 03592שינוי ארגוני(חובה למגמה הקהילתית /סדני אנגלברג
*הקורס ילמד בשפה האנגלית
סמינריוני מחקר
 03076אנשים עם מוגבלויות במדינת הרווחה :פרספקטיבה היסטורית ,חברתית
וביקורתית /רוני הולר
 03011יחסים משפחתיים תחת לחץ :גורמי סיכון וחוסן  /אסנת זמיר
 03439סינגור ומיצוי זכויות בעבודה סוציאלית /אבישי בניש
 03211בדידות ובידוד חברתי בצל קורונה :מחקר באוכלוסייה המבוגרת/שרון שיוביץ עזרא
 03551סטיגמה ,הדרה חברתית ושילוב חברתי של אנשים עם מגבלות נפשיות/רון שור
 03529בין טראומה להזדמנות :היבטים פסיכולוגיים ומשפחתיים בהגירה/מיה בניש-וייסמן
 03582תיאור והערכה של שירותי רווחה לילדים בסיכון /ענת זעירא
בחירה
(תה"ת)  03254הדרכה הורית :עקרונות יסוד /סיגל ברסון
(תה"ת)  50 03507גוונים של מיניות :היבטים תיאורטיים ומעשיים של מיניות בחיי
היום-יום /סיוון לוטן
חובת בחירה למגמה הקהילתית
(רווחה)  03556ארגון קהילתי :סינגור ,אקטיביזם ושינוי חברתי /אמל אלסאנע אלחג'וג'

