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מערכת שעות מ"א  -תשע"ח *

שנה א' –

נכון לתאריך 10/9/2017

קורסי חובה  -סמסטר א
קלינית

טראומה

אלי זומר
288.4140

מיקי
וינברג
288.4901

ילד ונוער

מנהיגות ושינוי
חברתי

משפחה

בריאות
ושיקום

סמינר מגמה
8-12

נינה קורן
קריא
288.4716

רוני סטריאר -
תאורטי
288.4430

אריק
רימרמן
288.4323
 +וגם
אורן
יורקביץ
288.4300

מיכל שמאי
288.4481

חובת בחירה  -מאקרו
12-14

פסיכולוגיה בינתרבותית – השאם אבו ריא288.4277 -
שיקום תעסוקתי -אורן יורקביץ 288.4305 - -
התערבויות חדשניות – רוני סטריאר – 288.4063
הזקן המשפחה והטכנולוגיה – - 4024 -פיצי רון
עדי בן ארי –תאוריה ומחקר בלימודי מגדר – 288.4051

סמינר תאורטי משפחה – 2
דבורית גלעד
288.4480

תרגול סטטיסטיקה  - 1למי שמעוניין . 288.4020
(ניתן לבחור בקורסי מאקרו בסמסטר ב')

קורסי חובת מחקר

1

----------------------------------------------------------------------------------------------------14-16

שיטות מחקר כמותני (פרונטלי )  – 288.4010השאם אבו ריא
או
מבוא לשיטות מחקר איכותני– 288.4009 -ד"ר חיה קורן  -סטודנטים במסלול עם תיזה בלבד
סטטיסטיקה (מתוקשב) –  - 288.4020מיקי וינברג

 .1הסבר על קורסי המחקר בסמסטר א'
סטודנטים במסלול בלי תיזה :
ילמדו קורס שיטות מחקר  )288.4010( 1וגם סטטיסטיקה )288.4020( 1
ניתן לגשת לבחינת פטור בשיטות מחקר כמותני  1בלבד בתאריך  .12/9/2017ההרשמה דרך מזכירות החוג
סטודנטים במסלול עם תיזה :
איכותני ילמדו קורס מבוא לשיטות מחקר איכותני – 288.4009 -ד"ר חיה קורן
וגם סטטיסטיקה )288.4020( 1
כמותני ילמדו שיטות מחקר  )288.4010( 1וסטטיסטיקה )288.4020( 1
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חובת מגמה
16-18

מבוא לגישה
הפסיכודינמית א -שרון
גיל
288.4279

ויסות רגשי
לילדים ונוער
–-288 .4336
איריס לביא

גירושין -דוד מלהאוזן
288.4525

ישראל כמדינת
רווחה -מיכל
קורא
288.4281

קורסי חובה  -סמסטר ב'
קלינית

טראומה

ילד ונוער

מנהיגות ושינוי
חברתי

בריאות
ושיקום

משפחה

סמינר מגמה
8-12

יתקיים
בשנה ב'

קבוצה 1
אלי זומר
288.4122
---או---קבוצה - 2
יונתן דוידוב
288.4122

ליאת פסח
288.4704

ענת פרוינד-
פרקטי
288.4431

סמינר
תאורטי
בריאות-
מירי כהן
288.4325
+וגם ------
סמינר
טיפול-
דניאלה
מזור
288.4271

דבורית גלעד
288.4208

מחלות
כרוניות -
- 288.4328
מיכל סופר

הפרעות
אכילה -שרון
נחמני –
288.4719

חובה לפי מגמה
12-14

14-16

מבוא לגישה
הפסיכודינמית ב'-שרון גיל
288.4280

מחקר
בשיקום -
-288.4388
אריק
רימרמן

תוקפנות
ואלימות של
ילדים כלפי
הוריהם -
היבטים
תיאורטיים
ודרכי
התערבות-
דוד מלהאוזן
288.4338 -
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קורסי מחקר חובה שנה א'  -מסלול עם תיזה – סמסטר ב'
16-18

שיטות מחקר כמותני – השאם אבו ריא – 288.4054

16-18

או
שיטות מחקר איכותני  -חיה קורן – 288.4011

שנה ב' -
 -תחום קליני  -סמינר טיפול קליני – שנה ב'

 288.4709קבוצה  1משעה  -12.00-14.00שרון פלגי
או
 288.4709קבוצה  2משעה  - 14.00-16.00שרון פלגי

מי שבמסלול מחקרי עם תיזה – כמותני ,צריך להירשם לסטטיסטיקה :2

קורסי מחקר -מסלול עם תיזה כמותני
14-16

סטטיסטיקה  2קבוצה  - 1סמסטר א – זאב וינשטוק – 288.4055

או
14-16

סטטיסטיקה  2קבוצה  – 2סמסטר ב' – זאב וינשטוק – 288.4055

חובה להירשם להכשרה מעשית – פרקטיקום
8-10

דילמות -פרקטיקום – משפחה בלבד 288.4998

18-20

פרקטיקום לכל התחומים גם למשפחה לצורך רישום
– סמסטר א' 288.4995
-סמסטר ב' – 288.4996

יש להירשם לבחינה מסכמת – 288.4013
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קורסי בחירה – סמסטר א'
8-10

גיל התבגרות – השאם אבו ריא (מתוקשב) – 288.4915
טיפול מיני – אסנת בארי גרינשפן – 288.4229
טיפול זוגי דינמי (לא למשפחה) – דבורית גלעד  4שש"ס – 288.4199

10-12

טיפול זוגי דינמי (לא למשפחה) – דבורית גלעד  4שש"ס – 288.4199
אלימות במשפחה – תאוריות ועקרונות - 288.4270 -זאב וינשטוק
הגישה האינטרסובייקטיבית – שרון גיל – 288.4124
תהליכי פרידה וסיום בטיפול פסיכודינמי –  – 4129גלית וינר

12-14

טיפול דינמי בקורבנות גילוי עריות -שרון גיל 88.4272 -
טיפול זוגי – א( -משפחה) – מיכל שמאי288.4206 -
ויסות רגשי במצבי לחץ –– לא לילד ונוער -איריס לביא – 288.4366
גישות עדכניות להערכת יחסי הורים וילדים א  -נינה קורן קריא – 288.4071
קונפליקטים בזירות חברתיות בקרב ילדים ובני נוער –  – 288.4337רות ברקוביץ'

14-16

פסיכולוגיה חיובית 4(-שש"ס) קרן אור חן – 288.4908
בריאות נפש בזיקנה -פיצי רון – 288.4057
עדי בן ארי – המושג נרטיב והשלכותיו א – 288.4108
טיפול קוגנטיבי התנהגותי – אורלי אדלמן – 288.4422
נכויות התפתחותיות -אריק רימרמן – 288.4307
פסיכופתולוגיה -288.4099 -שרון גיל

16-18

פסיכולוגיה חיובית ( 4שש"ס) -קרן אור חן 288.4908-
מצבים מנטליים ראשוניים -רוני מיכאלי שדה – 288.4299
מבוא לטיפול משפחתי (לא למשפחה) – דנה צחר – 288.4911
התערבויות בבגירים בסכון אבדני -אבי לוי – 288.4048
התקווה הישראלית באקדמיה – דיאלוגים בין תרבותיים -עדי בן ארי – 288.4449
התערבויות ושיטות טיפול בהתמכרויות – אמנון מיכאל – 4397
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קורסי בחירה – סמסטר ב'
10-12

גישות פוסטמודרניסטיות בטיפול משפחתי (משפחה) -דוד מלהאוזן – 288.4205
קשיים ביחסי אהבה – רבקה יהב – 288.4275
סוגיות אבחוניות בילדים ומתבגרים – שמואל וינשטין – 288.4286
פסיכותרפיה דינמית -מתקדם(-חייבים בקורסי קדם  –)4280; 4279שרון גיל – 288.4103

12-14

טיפול קוגנטיבי בילדים – ליאת פסח – 288.4073
טיפול זוגי -ב -משפחה – מיכל שמאי – 288.4211
היבטים רוחניים בטיפול -סופי בנימין – 288.4917
נושאים נבחרים בהתמכרויות לעו"ס – ד"ר שרון שנקר – 288.4398
גישות עדכניות להערכת יחסי הורים וילדים ב  -נינה קורן קריא – ( 288.4072ילד ונוער)
העברה והעברה נגדית -שרון גיל – 288.4132
קבלת החלטות בארגונים -קרן אור חן –  – 288.4580מוכר כקורס מאקרו
פיתוח ושינוי ארגוני – ענת פרוינד  - 288.4412 - -מוכר כקורס מאקרו
פילוסופיה – זאב וינשטוק –  - 288.4058מוכר כקורס מאקרו

14-16

הדרכת הורים – ליאת פסח – 288.4079
נכות ומשפחה -דבורית גלעד – 288.4319
מדיניות ומיצוי זכויות -מיכל קורא –  – 288.4433מוכר כקורס מאקרו
יחסים בינדוריים במשפחה -חיה קורן – 288.4522
עדי בן ארי – חלק ב' – המושג נרטיב והשלכותיו ב– 288.4110
פסיכופתולוגיה ילדים– נינה קורן – ( 288.4702ילד ונוער)
זרמים ביקורתיים בע"ס  -רוני סטריאר –– 4283

16-18

היבטים רגשיים ברפואת נשים – רוני מיכאלי שדה – 288.4324
פסיכותרפיה ארגונית -ענת פרוינד (לא למגמת מנהיגות) - 288.4266 -מוכר כקורס מאקרו
טיפול בילדים ונוער בראייה בינדורית – דנה צחר288.4074 -
טיפול בהפרעות אישיות – אבי לוי – ( 288.4076חובה קורס מקדים טיפול קוגנטיבי )288.4422
היבטים נוירולוגים וביולוגים בטיפול הרגשי –  – 4918פרופ' אבי פלד
מדיניות בריאות ושיקום – אריק רימרמן –  – 288.4318מוכר כקורס מאקרו
גבריות ואבהות – רוני סטריאר 4 -– 288.4592 -שש"ס (מתוקשב חלקית)
התקווה הישראלית באקדמיה – דיאלוגים בין תרבותיים -עדי בן ארי –288.4450
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קורס מיוחד
עדי בן ארי ,קבוצת דיאלוג 288.4599 + 288.4598
יום שלישי שעה  16.00-18.00שנתי.

קורסי קיץ *–

טיפול משפחתי בראיה בינדורית – משפחה – יעל לצר –  4שש"ס – 288.4256
אלימות כלפי ילדים – אירית הרשקוביץ' –  4שש"ס – 288.4601
טראומה וזכרון – אירית הרשקוביץ' –  4שש"ס – 288.4290

-----------*תאריכים לקורסי הקיץ ייקבעו בהמשך






לתשומת לבכם ,רשימת השיעורים (פירוט ימים ושעות) מופיעה באינטרנט – אתר אוניברסיטה – סטודנטים  -קטלוג
הקורסים.
אנו עושים כל מאמץ להימנע משינויים .יחד עם זאת ,לקראת מועד הרישום לקורסים ,נא לבדוק באמצעות האינטרנט
את המערכת המעודכנת.
בטרם תיגשו לבצע רישום ,יש לבדוק שהמערכת לא שונתה.
הכינו היטב את מערכת השיעורים הרצויה לכם  ,וכן אופציות למערכות חלופיות במידה וחלק מהקורסים סגורים
מפאת עומס הרשומים בהם
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