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 קורסים מרוכזים  שנה ב' )יום ד'(  שנה א' )יום ב'( 
 בין הסמסטרים אביב )סמסטר ב'( סתיו )סמסטר א'(  אביב )סמסטר ב'( סתיו )סמסטר א'( 

 2019למרץ  7-4
גישת ההחלמה  03982

בבריאות הנפש: 
חידושים ואתגרים 

לפרקטיקה בעבודה 
 )עו״ס( סוציאלית / שור

 
דת ושירותי דת  03231

כמשאב לעבודה 
סוציאלית ושירותי 

 כנען/הרווחה
 

 21-18-הקורס יתקיים ב
 2019בפברואר 

יזמות חברתית   03233
והתעללות בילדים: 

יוזמה, מניעה ומדיניות/ 
 אריה -בן
 

התעללות בילדים  03077
משווה: בפרספקטיבה 

המקרה של גרמניה 
)קורס  אריה-וישראל / בן

בחו"ל, מועדים יימסרו 
 בהמשך(

 בחופשת הקיץ
 2019ביולי  1-4

פיתוח וגיוס   03547
משאבים: תיאוריה 

 וכלים /קיי
 

מה ניתן ללמוד  03046
מידע מניסיון: שיח עם 

 אנשים עם
 לכמן/מוגבלויות

 
הקורס יתקיים בין 

ביוני  2,4,5,6התאריכים 
2019 

פעילות החברה  03493
-האזרחית לקידום דו

 קיום בישראל / 
 אלמוג וכנען-בר
 

, ונקוברוקורס קיץ ב
קנדה יתקיים בין 

 7.195-2.התאריכים 
מוגבלות בראי  03286

החברתי: מחקר, 
 מדיניות ופרקטיקה

8:30 
- 

10:00 
 

 

 חובה
 מנהיגות ושינוי בארגונים ללא 03590

 גאנגלברכוונות רווח /            

 בחירה
 חשיבה ולמידה מערכתית בפיתוח  03568

 ובניהול ארגונים / להמן           
 

  / ארגוני רווחה והחברה החרדית 03258
  פפר           

 חובה 
 ניהול כלכלי פיננסי / מלכי 03144

 בחירה
 ילדים בישראל: מדיניות ושירותים /  03885

 )גיל הרך( קושר             
 חדשנות חברתית בעידן מהפכת השינויים / 03246

 )עו״ס( סיגל           

10:30 
- 

12:00 

 

 חובה
 

 תאוריה ארגונית / גרינשפן 03833
 

 חובה
 חשיבה מדעית /  גרינשפן 03092 

 

 

 סמינר מחקר –חובה למסלול ב' 
 בר-אלמוג /סוגיות מגדריות בחברה האזרחית ובשירותים חברתיים  03494
 עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית עבר והווה / גל )ע"ס( 03058
  כהן-/ בליט מיעוטים, הדרה חברתית וזהות 03259

 

 

 סמינר תזה –חובה למסלול א' 
 סמינר תזה 03940

 רואר סטריאר קבוצה א' /           
 דוידובקבוצה ב' /            

 שיטות מחקר כמותיות למתקדמים /  03560
   דוידוב           

 

12:30 
- 

14:00 

 

 חובה
 

 החברה האזרחית והמגזר השלישי:  03884
 מבוא /  אלמוג בר           

 

 
 

 בחירה
 הערכת תוכניות במגזר השלישי  03149

 ובעסקים חברתיים/אופק           
 

 ניהול חברתי / סמבירא  03068

 

 חובה למסלול ב'
 ייזום, תכנון והפעלה של פרויקטים בתחום ההשתתפות החברתית  03274

 אלמוג בר/וההתנדבות           
 אנגלברג/ייזום, תכנון והפעלה של פרויקטים  03924

 
 להתמחות ביזמות חברתית )חובה למסלולים א'+ב'(

 יזום, הפעלה וניהול של פרויקטים במלכ"רים ובארגוני שרות / סיגל  03027
 

14:30 
- 

16:00 

 
 

 בחירה
 שיקולים כלכליים בפעולת ארגוני  03200

 סיני-המגזר השלישי / טור            
 

 פילנתרופיה ופילנתרופים בחברה האזרחית 03903
 / גרינשפן           

 בחירה
 

 מנהיגות אזרחית /סמבירא 03238
 

 חברתית חובה להתמחות ביזמות
 יזמות חברתית / מירוויס 03660

 
 

 

 חובה
רגולטורים,  היבטים  03979

משפטיים ומיסויים בעמותות 
 פרקש  /ובארגוני החברה האזרחית 

 בחירה
 

 קיימות: בין צדק סביבתי לצדק  03223
 ע"ס( ) גרינשפן/חברתי           
 מוגבלות בראיה חברתית: איפה עומדים 03062
 ולאן שואפים / ורנר )עו״ס(           

 הבנת ההטרוגניות באוטיזם במחקר  29003
 )עו״ס( שולמן / ובפרקטיקה           

16:30 
- 

18:00 

 
 

 בחירה
 

 תכנון אסטרטגי / סיגל 03492
 
 

 אספקטים בניהול קרנות פילנתרופיות  03257
 גאפל /             

 בחירה
 ניהול התנדבות והשתתפות   03237

 אזרחית/ רונית בר              
 

 
 

 

 בחירה
 דילמות ואתגרים בניהול      03481

 שירותי רווחה ושירותים             
 חברתיים / גולדברג )ע"ס(            

 
 לימודי מוגבלות: גישות   03488

 וסוגיות /הולר )ע"ס(            
 חברתית חובה להתמחות ביזמות

  –מיזמים עסקיים חברתיים   03048
  כיוון חדש לעשיה חברתית /            
 בנזימן           

 

 יזמות חברתיתבחובה להתמחות 
 כהן-למעשה/בליטיזמות חברתית: הלכה  03240

 
 שיטות מחקר מתקדמות –חובה למסלול א' 

 שיטות מחקר איכותניות למתקדמים / 03402
 טנר )לכותבי תיזות בגישות איכותניות(           

 18:30 
- 

20:00 

  
 בחירה 

 מרזל -מבוא למחקר איכותני / ספקטור 03059
 קבוצה ב'/  קבוצה א'

 לסירוגין פעם בשבועיים
 

  



 


