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

ש נ ה

א'

מעודכן ל3.9.17 :

 -סמסטר א' תשע"ח

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

12:00 – 10:30

14:00 – 12:30

יום ב
 03130האדם בחברה ובמשפחה א'  /אורלי אולשטיין -מן

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

* -03102מבוא לעבודה סוציאלית-
קב' ב'  /תמר גרוס
קב' ג'  /ארנה שמר
קב' ד'  /דורית בר-ניר

יום ג

יום ד

יום ה

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

 03106פסיכולוגיה -מושגי יסוד /אסנת זמיר

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

 -03105סוציולוגיה:מושגי יסוד /זוהר גזית

 03115מבוא למדינת הרווחה א'  /רוני הולר

 – 03111סטטיסטיקה:מושגי יסוד שעור /דן בן חור
16:00 – 14:30
השעור יתקיים מ 14:30-עד 17:15

16:30-18:00



18:00-17:15
 -03111סטטיסטיקה :מושגי יסוד (תרגיל) (קבוצה א') עמרי
קמאי
19:00-18:15
--03111סטטיסטיקה :מושגי יסוד (תרגיל) (קבוצה ב') עמרי
קמאי

יש לבחור אחת מבין הקבוצות בקורס ( או ב 10:30-12:00או ב)12:30-14:00-
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האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

ש נ ה

א'

מעודכן ל3.9.17-

 -סמסטר ב' תשע"ח

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

יום ה

 -03131יסודות המשפט וזכויות האדם/אבישי בייניש

10:00 – 08:30

 03109כלכלת רווחה::מושגי יסוד -תרגיל קבוצה א'
אורי בר סיני 10:30-11:15 /
12:00 – 10:30

 – 03321שיטות מחקר א' ,קבוצה ב'  /לימור יהודה

14:00 – 12:30

 -03103מבוא לעבודה סוציאלית -ב'
קב' א'  /חניתה קושר
קב' ב /תמר גרוס
קב' ג'  /ארנה שמר
קב' ד'  /דורית בר-ניר

16:00 – 14:30

 – 03150פסיכולוגיה חברתית  /אוהד שפסנוול

18:00-16:30

 -03328ארגון ומנהל בשרותי רווחה /איתי גרינשפן

 -03138האדם במשפחה ובחברה ב'  /אורלי אולשטיין

 03109כלכלת רווחה:מושגי יסוד -תרגיל קבוצה ב'
אורי בר סיני11:30-12:00 /

חובה למגמה הקהילתית
 -03153הכרות עם הקהילה /חני אמסלם (עס"ק)

 -03116מבוא למדינת הרווחה ב'  /רוני הולר

חובה למגמה הפרטנית
 – 03121תורת האישיות  /אסנת זמיר (פרטני)

-03109כלכלת רווחה :מושגי יסוד  /דניאל גוטליב

2

