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 מבח"רתכנית עבודה סוציאלית 
 

 מדריך רישום לתכנית הלימודים לתואר שני )מ"א( 
 

 זשנת הלימודים תשע"
 

 
 

 סטודנטים יקרים, 

 

החדשים על הצטרפותם ללימודי המ"א בבית הספר לעבודה סוציאלית  לסטודנטיםברכותינו 

בהיבט האקדמי תכם הוו עבורכם אתגר ויעשירו אבאוניברסיטת חיפה. אנו מקווים שהלימודים י

 והן בהיבט המקצועי והאישי.

 

עם תום חופשת הקיץ והשיבה לספסל הלימודים, איחולינו לשנה של אתגר, עניין  –לוותיקים 

 והצלחה.

(, מומלץ לקרוא בעיון את ה"איגרת לתלמיד" 30.10.2016) זלקראת פתיחת שנה"ל תשע"

רת זו כוללת מידע כללי על הסדרי המפורסמת באתר האוניברסיטה/אגף מינהל תלמידים. איג

כן, חשוב לעבור על תקנון הרשות -הרישום ועל תקנות שכר הלימוד באוניברסיטה. כמו

 ללימודים מתקדמים. 

 

ללילך שורצמן נשמח לסייע בכל בעיה שתתעורר ו/או הבהרה, ע"י פנייה למזכירות תלמידים 

  04-8240824   ןלפובטאו  lshvarzman@univ.haifa.ac.il -באמצעות הדוא"ל 

 

    latzery@gmail.comבמייל:  מבח"ר , ראש תכנית המ"איעל לצרלפרופ' במידת הצורך ניתן לפנות         

                                              

 

 

 

           

 

 

 

 

 באיחולי הצלחה,

 

 מ"א -ש תכנית הרא – יעל לצרפרופ' 

  מרכזת לימודים לתואר שני חרדים – לילך שורצמן
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 ע"זרישום לשנה"ל תש 

 
חובת הרישום לקורסים במערכת השיעורים חלה על כל תלמיד פעם אחת בשנה לקראת   

 . הרישום יעשה לכל הקורסים שילמדו באותה השנה  תחילת שנה"ל.

קנות, לדרישות הקדם ולחובות תכנית האחריות להרכבת מערכת השיעורים והתאמתה לת * 

 . סטודנטמוטלת על ההלימודים 

 תכנית הלימודים בבית הספר לעבודה סוציאלית מחייבת את הסטודנט. * 

קורסים אליהם נרשם הסטודנט שלא לפי רישום לביה"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל  *

 ו/או בחוברת זו. הכללים האקדמיים אשר הוגדרו בשנתון

 שיהווה אישור לתוכנית לימודיכם. שעות רשמי שום עליכם להוציא תדפיס מערכתלאחר הרי

 .תםלא יחשב כקורס אותו למד קורס שלא יופיע בתדפיס רשמי 

 

 

 :  מועדי הרישום

ויש בעיה עם יש להיכנס למערכת הרישום ולבדוק את זמני הרישום האישיים שלכם. במידה  

 ידי למזכירות תלמידים.ת במהנכם מתבקשים לפנו חלון זמן הרישום, 

 

 באינטרנט הרישום הממוחשבמועדי 

 

  17:00-20:00 בין השעות -  20.09.2016'  אלשנה 

 

   17:00-20:00 בין השעות -  15.09.2016לשנה ב '  
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 תקופת שינויים במערכת השיעורים, ניתן לערוך במועדים הבאים בלבד : 

ועד  22:00לערוך שינויים במערכת, כל יום החל משעה  לאחר חלון הזמן שהוקצה, יכול התלמיד

 למחרת בבוקר. 07:00

למחרת. ביום האחרון   08:00ועד  16:00, משעה 06.11.2016ועד    25.10.2016בין התאריכים  

 .עד חצות בלבד 06.11.2016

 לא יתאפשרו שינויים במערכת לאחר מועדים אלה.
 

 רישום    להנחיות  

 
בקטלוג  ימת השיעורים )פירוט ימים ושעות( מופיעה באינטרנטלתשומת לבכם, רש

. אנו עושים כל מאמץ להימנע משינויים. יחד עם זאת, לקראת מועד הרישום הקורסים

 לקורסים נא לבדוק באמצעות האינטרנט את המערכת המעודכנת.

  14.9.16לתשומת לבכם: למרות ששובר התשלום הראשון מאפשר תשלום עד 

 מועד הרישום .  לפניעד לפחות עשרה ימים יש לשלמו  

 סטודנט אשר לא ישלם מקדמת שכ"ל עד למועד המתאים לא יוכל לבצע רישום.

 

 חובה להשתמש בשירותי הרישום הממוחשב )אינטרנט(  לרישום לקורסים.  
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 הנחיות לרישום באינטרנט :

www.haifa.ac.il    סטודנטים  מידע ושרותים לסטודנט  הזדהות  רישום

 מועדי רישום. סמסטריאלי 

תחת "רישום " קיים כפתור "הוראות לרישום" בו יפורטו ההנחיות לביצוע הרישום הממוחשב. 

 כל התלמידים מתבקשים לקרוא את ההנחיות בעיון בטרם יחלו את הרישום עצמו.

 בלשונית "רישום " ובכפתור " רישום". לביצוע הרישום יש לבחור

 :  בקישור הבא  9עמ'  ניתן למצוא הסבר זה גם באיגרת לתלמיד

heStudent.pdfPublications/LetterToTheStudent/LetterToT-http://mt.haifa.ac.il/AMT 
 

 

בה מתוארת תוכנית הלימודים המתאימה לכל  בחוברת זו* לצורך בניית המערכת יש להצטייד 

  .מסלול לימוד

 

ביה"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל קורסים אליהם נרשם התלמיד שלא לפי הכללים האקדמיים 

 כפי שהוגדרו בשנתון ו/או במסמך זה.

 

 

 הירשם לכל הקורסים )כל הקורסים הם חובה(.*במסלול ללא תזה על הסטודנט ל

 

 

 

 
ולגברים בין  13:00-15:00 לנשים בין השעותיתקיים יום אוריינטציה  25.9.2016בתאריך 

 . הנוכחות חובה. במבח"ר 16-18השעות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.haifa.ac.il/
http://www.haifa.ac.il/
http://mt.haifa.ac.il/AMT-Publications/LetterToTheStudent/LetterToTheStudent.pdf
http://mt.haifa.ac.il/AMT-Publications/LetterToTheStudent/LetterToTheStudent.pdf
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 זתשע" –לימודים במ"א התכנית 

 תכנית נשים שנה א'

 
מספר 
 שש"ס מפגשים מרצה סמסטר קורס שם קורס קורס

 א חובה נשים -שיטות מחקר כמותני  288.4758
רות אלה ד"ר 

 2 08:00-10:00א'  ברקוביץ'

 4 10:00-14:00א'  רונית לזרד"ר  א חובה נשים -סמינר תיאורטי קליני 288.4752

 א חובה נשים -טיפול קוגניטיבי התנהגותי 288.4781
 -עדי פכטר ד"ר 
 2 14:00-16:00א'  אלט

 2 16:00-18:00א'  רונית לזרד"ר  א חובה נשים -מבוא לגישה הפסיכודינמית א' 288.4782

 4 10:00-14:00א'  עפרה סגלד"ר  ב חובה נשים -סמינר טיפול קליני 288.4757

 ב חובה נשים - 1סטטיסטיקה ומחשבים 288.4759
רות אלה ד"ר 

 2 08:00-10:00א'  ברקוביץ'

288.4754 
 -והמגזר החרדי  עו"ס-מדיניות חברתית

 2 14:00-16:00א'  ניקול דהאןד"ר  ב חובה נשים

 ב חובה נשים-מדיניות וניהול מצבי משבר 288.4783
חנוך פרופ' 

 2 16:00-18:00א'  ירושלמי

 שרון גילד"ר  ק בחירה נשים -טיפול דינמי בקורבנות גילוי עריות 288.4773
 

2 

 

 

 תכנית גברים שנה א'

 
מספר 
 שש"ס מפגשים מרצה סמסטר קורס שם קורס קורס

 2 18:00-20:00א'  שרון גילד"ר  א חובה גברים -מבוא לגישה הפסיכודינמית א' 288.4684

 2 20:00-22:00א'  זאב וינשטוקפרופ'  א חובה גברים -פילוסופיה של מדעי החברה  288.4651

 4 20:00-24:00ג'  אלון אורןד"ר  א חובה גברים -סמינר תיאורטי קליני 288.4674

 2 18:00-20:00ג'  ארז צברלינגד"ר  א חובה גברים -שיטות מחקר כמותני  288.4657

288.4673 
הבטים תאורטיים ופרק' -אלימות במשפחה

 2 17:00-19:00א'  זאב וינשטוק ב בחירה גברים

 4 19:00-23:00א'  דיויד רועהפרופ'  ב חובה גברים -סמינר טיפול קליני 288.4659

 2 20:00-22:00ג'  אלון אורןד"ר  ב בחירה גברי-ויסות רגשי במצבי לחץ 288.4688

 2 18:00-20:00ג'  ארז צברלינגד"ר  ב חובה גברים - 1סטטיסטיקה ומחשבים  288.4655

 שרון גילד"ר  ק בחירה גברים -טיפול דינמי בקורבנות גילוי עריות 288.4689
 

2 
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 זתשע" –לימודים במ"א התכנית 

 תכנית נשים שנה ב'

 
מספר 
 שש"ס מפגשים מרצה סמסטר  קורס שם קורס קורס

 2 08:00-10:00א'    א חובה נשים - 1פרקטיקום 288.4761

 2 10:00-12:00א'  הילה ארגנטרו א בחירה נשים -ישיתמבוא לפסיכותרפיה בינא 288.4784

 4 12:00-16:00א'  יעל לצרפרופ'  א חובה נשים -הפרעות אכילה  288.4779

 2 16:00-18:00א'  עומר לנסד"ר  א בחירה נשים -טיפול זוגי דינמי 288.4785

 2 מתוקשב השאם אבו ריאד"ר  א בחירה גיל ההתבגרות 288.4915

 2 12:00-14:00א'  רונית לזרד"ר  ב חובה נשים -בוא לגישה הפסיכודינמית ב'מ 288.4787

 2 08:00-10:00א'    ב חובה נשים - 2פרקטיקום 288.4762

 2 16:00-18:00א'  נירית פליבצקיד"ר  ב בחירה נשים -טראומה  288.4766

 2 10:00-12:00 א' ניקול דהאןד"ר  ב בחירה נשים -פילוסופיה של מדעי החברה  288.4769

 2 14:00-16:00א'  חנוך ירושלמיפרופ'  ב בחירה נשים -טיפול דינמי קצר מועד 288.4786

288.4773 
 -טיפול דינמי בקורבנות גילוי עריות

 שרון גילד"ר  ק בחירה נשים
 

2 

 

 תכנית גברים שנה ב'

 
מספר 
 שש"ס מפגשים מרצה סמסטר  קורס שם קורס קורס

288.4684 
 -שה הפסיכודינמית א'מבוא לגי

 2 20:00-22:00א'  שרון גילד"ר  א חובה גברים

 2 18:00-20:00א'  חנוך ירושלמיפרופ'  א חובה גברים-מדיניות וניהול מצבי משבר 288.4685

 2 22:00-24:00א'  אורן יורקביץד"ר  א חובה גברים -מדיניות בריאות ושיקום 288.4668

 2 18:00-20:00ג'    א ובהח גברים - 1פרקטיקום 288.4664

288.4671 
 -מדיניות וטיפול בזקן בעולם המודרני

 2 20:00-22:00ג'  ארז צברלינגד"ר  א בחירה גברים

 2 מתוקשב השאם אבו ריאד"ר  א בחירה גיל ההתבגרות 288.4915

288.4686 
 -שיטת טיפול עפ'י גישת הגשטאלט

 4 18:00-22:00א'  גיא אנושפרופ'  ב חובה גברים

 2 22:00-24:00א'  אורן יורקביץד"ר  ב בחירה גברים -התערבות בקבוצות  288.4669

 2 18:00-20:00ג'    ב חובה גברים - 2פרקטיקום 288.4665

 2 20:00-22:00ג'  עומר שגיאד"ר  ב חובה גברים -טיפול קוגניטיבי התנהגותי 288.4687

288.4689 
 -טיפול דינמי בקורבנות גילוי עריות

 שרון גילד"ר  ק בחירה גברים
 

2 

 

                                                                


