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

א'

ש נ ה

מעודכן ל25 :
ספטמבר 2019

 -סמסטר א' תש"פ

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
* -03102מבוא לעבודה סוציאלית -חלק א'
**קב' א' /חניתה קושר

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' ב' /רנא אסעיד
קב' ג  /תמר גרוס
קב' ד  /ארנה שמר
קב' ה' /הדס מור
קב' ו'  /יעל אלפסי שורקי
14:00 – 12:30

יום ג

 -03131יסודות המשפט וזכויות האדם /אבישי בניש

 03106פסיכולוגיה -מושגי יסוד  /קארין זוהר כהן

 -03120כתיבה עיונית ומדעית
קבוצה א' /דורית בר-ניר

**קב' א' תרגיל /חניתה קושר – 13:00-13:45


16:00 – 14:30
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בשל ההפסקה הפעילה השיעור יתקיים בין השעות
13:00-15:15
 -03120כתיבה עיונית ומדעית
קבוצה ב' /דורית בר-ניר
לומדים בתאריכים9.10.19-10.12.19 :
קבוצה ג' /דורית בר-ניר
לומדים בתאריכים 17.12.19-28.1.20

יום ד

 – 03278חברה ומגדר :סוגיות סוציולוגיות  /מיכל אסא
ענבר

 - 03251התמודדות עם טראומה ומצבי חירום /טל
פסטרנק מגנזי

 -03115מבוא למדינת הרווחה –חלק א'  /רוני הולר

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

ש נ ה

א'

מעודכן ל 25-ספטמבר 2019

 -סמסטר ב' תש"פ

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  /אן אהרון

 -03103מבוא לעבודה סוציאלית  -חלק ב' (שיעור
ותרגיל)
קב' א'  /חניתה קושר
קב' ב' /רנא אסעיד
קב' ג'  /תמי גרוס
קב' ד'  /ארנה שמר
קב' ה' /הדס מור
קב' ו'  /יעל אלפסי שורקי

-03109כלכלת רווחה :מושגי יסוד  /דניאל גוטליב

 3138האדם בחברה ובמשפחה ב' /אורלי אולשטיין מן

חובה למגמה הקהילתית
 -03153הכרות עם הקהילה /עידית בליט כהן
(עס"ק)
 -03116מבוא למדינת הרווחה ב'  /רוני הולר
חובה למגמה הפרטנית
 – 03121תורת האישיות  /נטע חמו (פרטני)

בשל ההפסקה הפעילה השיעור יתקיים בין
השעות 13:00-15:30
 -03328ארגון ומנהל בשרותי רווחה /איתי גרינשפן
16:00 – 14:30
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בשל ההפסקה הפעילה השיעור יתקיים בין
השעות 15:45-17:15

 -03321שיטות מחקר כמותית /חניתה קושר

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

ש נ ה

ב'

 -סמסטר א' תש"פ

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
 -03133מיומניות
קבוצה ו'  /איריס דוידוביץ
10:00 – 08:30

מעודכן ל21/7/19 :

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

חובה
 -03133מיומנויות -קבוצה ז' /תמי סורקיס
קבוצה ח'  /עולא סעדי-עוודה
(קבוצה לדוברי ערבית)

יום ה'

יום ד'

בחירה
(רווחה) :03218זכויות ילדים :סוגיות חברתיות
ומשפטיות /ורד וינדמן

*מי שלומד קורס זה לא יכול ללמוד את הקורס  03365ולהיפך

(רווחה)  03055פרקטיקת מדיניות /גילי תמיר
חובה
 03252קורס -שיטות מחקר איכותנית-
קבוצה א'  /יוחאי נדן
12:00 – 10:30

14:00 – 12:30
ימי ב'
(12:00-13:00
הפסקה פעילה)

חובה
 03252קורס -שיטות מחקר איכותנית-
קבוצה ב'  /יוחאי נדן
 -03133מיומניות
קבוצה ד' /רונית שרון
בשל ההפסקה הפעילה השיעור יתקיים
בין השעות 13:00-14:30
בחירה:
(תה"ת)  03365בין טובת הילד לזכותו /בן
אריה

* מי שלומד קורס זה לא יכול ללמוד את הקורס
 3218ולהיפך

16:00 – 14:30

(תה"ת)  03555עולם התעסוקה  /דתיה בר
ששת
בשל ההפסקה הפעילה השיעור יתקיים
בין השעות 16:30-15:00
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חובה
 -03304מתודות בעבודה סוציאלית
שרית חזן-אברמסון-קבוצה א'
שלומית חליאל-אלברטון –קבוצה ב'
עידית בליט כהן -קבוצה ג'
תמי סורקיס  / /קבוצה ד'
תמר פריד – קבוצה ה
חובה
 -03133מיומנויות -קבוצה א' /שרית חזן-אברמסון
קבוצה ג'/עדינה הופנינג אסולין

חובה
 3306מבוא לביטחון סוציאלי /גילי תמיר

חובה למגמה הפרטנית
 – 03139המשפחה כיחידה חברתית  /בן שחר

חובה למגמה הקהילתית – קורס שנתי
 -03371מיומנויות לעס'ק /אריאלה צוויקל
הקורס יתקיים פעם בשבועיים
בחירה:
(תה"ת)  03212טראומה החלמה וחוסן  /רות פת-
הורנצ'יק
(רווחה)  03009מיצוי זכויות חברתיות/בניש
(תה"ת)  - 03215עבודה קלינית עם הילד והוריו/
עדינה הופנונג אסולין
חובת בחירה למגמה הקהילתית
(תה"ת)  -3326נשים בקהילה /נאדירה שלהוב
קיבורקיאן

בחירה
(תה"ת)  03254הדרכה הורית :עקרונות יסוד /סיגל
ברסון

18:00 – 16:30
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בחירה
 03253מפתחים שותפות בעולם עבודה משתנה /
אורנה שמר
שעות הקורס16:15-18:15 :
 10מפגשים.

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

ש נ ה

ב'

מעודכן ל21/7/2019 :

 -סמסטר ב' תש"פ

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

12:00 – 10:30
(12:00-13:00
הפסקה פעילה)

יום
א'

יום
ב'

יום ג'

יום

יום ד'

ה'

חובה
חובה למגמה הפרטנית
-03307פסיכופתולוגיה /בן שחר
*הקורס ילמד בשפה האנגלית

בחירה
(תה"ת)  -03448שימוש בכח וסמכות ככלי טיפולי /שלומית נחליאל
(תה"ת) – 03007שימוש לט וב/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
(רווחה)  03455הגירה ורגישות תרבותית /עדינה הופנונג אסולין

חובת למגמה הקהילתית /קורס בחירה למגמה הפרטנית
 -03592שיני ארגוני /סידני אנגלברג
*הקורס ילמד בשפה האנגלית

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

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
(תה"ת)  -03335מתבגרים /סיגל ברסון
חובה

חובה
14:00 – 12:30
 03285פרקטיקה מודעת עוני בע"ס /נור שמעי
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 03111עיבוד נתונים וניתוחם לתלמידי בוגר
קבוצה א'  /הדס מור
קבוצה ב' /יעקב פינסקי

בחירה
(תה"ת)  – 03190מיניות בגיל ההתבגרות :היבטים תיאורטים ומעשיים /שחר טימור
(תה"ת)  – 03216הפנימייה ככלי טיפולי בילדים בסיכון /ורד ביבי
(תה"ת)  03454מוגבלות בראי הפרט ,המשפחה והחברה  /שירלי ורנר

16:00 – 14:30

 03245עבודה סוציאלית ומשפט :היבטים בינתחומיים /בניש
*קורס מיועד לתלמידי התוכנית המשולבת עם משפטים

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

18:00-16:30
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חובה למגמה הקהילתית – קורס שנתי
-3371מיומנויות לעו"ס /אריאלה צוויקל
הקורס יתקיים פעם בשבועיים

חובה
 03111תרגיל  -עיבוד נתונים וניתוחם
קבוצה א'  /מתרגל (הדס מור)
קבוצה ב' /מתרגל (יעקב פינסקי)

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

ש נ ה

ג'

 -סמסטר א' תש"פ

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 ד'
יום א' יום ב'
שעות/ימים
חובה
 -03213לקראת היציאה לשדה/שרית חזן אברמסון

10:00 – 08:30

מתודה למגמה לעבודה סוציאלית קהילתית
 03317מתודות ודרכי התערבות קהילתית וארגונית/ארנה שמר

12:00 – 10:30

מעודכן ל21/7/2019 :

שיעורי מתודות למגמה הפרטנית (מתודות ג')
(א)  – 03273רוני שפירא סקולסקי
(ב)  -03073אורלי אולשטיין-מן

יום ה'

סמינריוני מחקר
 - 03551סטיגמה ,הדרה חברתית ושילוב חברתי של אנשים עם מגבלות נפשיות/רון שור
 - 03076אנשים עם מוגבלויות במדינת הרווחה :פרספקטיבה היסטורית ,חברתית
וביקורתית /רוני הולר
 - 03491מגמות ושינויים במשפחה בת ימינו  /שלהבת עטר שוורץ
 -03255תיאור והערכה של שירותי רווחה לילדים בסיכון  /ענת זעירא
 - 03395מחקר איכותני אודות פגיעות מיניות בילדים ובבני נוער/דפנה טנר
 – 03011מערכות יחסים אישיות :לחץ ,חוסן ומניעה /אסנת זמיר
חובה

 -03340שירותי רווחה אישיים /ענת זעירא

שיעורי מתודות למגמה הפרטנית (מתודות ג')

14:00 – 12:30

(ג)  – 03296ציפי פרי
(ד) -03466קבוצה א'  -שבתאי לויט

חובה
-03814עבוד נתונים במחקר בע"ס קבוצה א'  /יעקב פינסקי

16:00 – 14:30

בחירה

(תה"ת)  03212טראומה החלמה וחוסן  /רות פת-הורנצ'יק
(תה"ת)  03215עבודה קלינית עם הילד והוריו /עדינה הופנונ אסולין

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

בחירה

16:30-18:00
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(תה"ת)  03253עבודה שיתופית  /אורנה שמר
שעות הקורס16:15-18:15 :
 10מפגשים.

חובה
 -03814עיבוד נתונים במחקר -קבוצה ב' /יעקב פינסקי

חובה
-03360תהליכים דינמיים בטיפול קבוצתי
א -תמר עיני להמן
ב -נירית שריאל
ג -רחל דביר
ד -דניה מלניק
ה -גלית הראל

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

ש נ ה

מעודכן ל21/7/2019 :

ג '  -סמסטר ב' תש"פ

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 א' יום ב'

יום ג'
שעורי בחירה

(תה"ת)  –03034זוגיות וזוגיות במשבר /תמי סורקיס

(תה"ת)  -03448שימוש בכח וסמכות ככלי טיפולי /שלומית נחליאל

10:00 – 08:30

(תה"ת)  – 03007שימוש לטוב/שימוש לרעה בסמים ,התמכרויות וטיפול
/שבתאי לויט (מקוון)
(תה"ת)  – 03008התעללות בילדים -היבטים משפטיים וטיפוליים/
עופרה בן מאיר
(תה"ת)  – 03054מוגבלות שכלית :דרכי התערבות,התמודדות אישית
ומשפחתית/גולדי מרנס

מתודה למגמה לעבודה סוציאלית קהילתית
 03317מתודות ודרכי התערבות קהילתית וארגונית/ארנה שמר

12:00 – 10:30

14:00 – 12:30

16:00 – 14:30

שיעורי מתודות למגמה הפרטנית (מתודות ג')
(ב)  -03073אורלי אולשטיין-מן
(א)  – 03273רוני שפירא סקולסקי

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

שעורי בחירה
(תה"ת)  03190מיניות בגיל ההתבגרות /שחר טימור
(תה"ת)  03216הפנימייה ככלי טיפולי בילדים בסיכון /ורד ביבי
(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
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יום ד'

יום ה'

חובה המגמה הקהילתית שנה ב'/קורס בחירה
-03592שינוי ארגוני(חובה למגמה הקהילתית /סדני אנגלברג
סמינריוני מחקר
 - 03551סטיגמה ,הדרה חברתית ושילוב חברתי של אנשים עם מגבלות נפשיות/רון שור
 - 03076אנשים עם מוגבלויות במדינת הרווחה :פרספקטיבה היסטורית ,חברתית וביקורתית/
רוני הולר
 - 03395מחקר איכותני אודות פגיעות מיניות בילדים ובבני נוער/דפנה טנר
 03491מגמות ושינויים במשפחה בת ימינו  /שלהבת עטר שוורץ
 -03255תיאור והערכה של שירותי רווחה לילדים בסיכון  /ענת זעירא
 – 03011מערכות יחסים אישיות :לחץ ,חוסן ומניעה /אסנת זמיר

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
(תה"ת)  -03335מתבגרים /סיגל ברסון

