מעודכן ל3.9.17 :

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

לימודי בוגר בעבודה סוציאלית

ש נ ה

ב'

 -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

יום ב'

יום א'
 - 03133מיומניות

קבוצה ו'  /איריס דוידוביץ
קבוצה ד' /רונית שרון

10:00 – 08:30

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

הכשרה

18:00 – 16:30

מקצועית

16:00 – 14:30

חובה
 :03217דילמות ואתיקה בעבודה
סוציאלית /יוחאי נדן

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

בחירה
) )תה"ת(  03125לפני המוות  /ענת אפשטיין

חובה
 - 03304מתודות בעבודה סוציאלית
שרית חזן -אברמסון -קבוצה א'
שלומית חליאל -אלברטון -קבוצה ב
אריאלה צוויקל  /המגמה הקהילתית /קבוצה ג'
תמי סורקיס  -קבוצה ד'
שרה הלפרין – קבוצה ה'
חובה
 - 03133מיומנויות  -קבוצה א' /שרית חזן -אברמסון
קבוצה ג'/רות סעדיה
בחירה
)רווחה(  – 03009מיצוי זכויות חברתיות /אבישי
בניש
בחירה
)רווחה(  03055פרקטיקת מדיניות /ג'וני גל
)תה"ת(  03212טראומה החלמה וחוסן  /רות פת -
הורנצ'יק

חובה למגמה הקהילתית
 - 03371מיומנויות לעס'ק /אריאלה צוויקל

מקצועית

14:00 – 12:30

- 03321שיטות מחקר –קבוצה א' /ענת
זעירא

חובה
 - 03133מיומנויות  -קבוצה ז' /תמי סורקיס

הכשרה

12:00 – 10:30

חובה
 - 03502החברה הישראלית /ארנה שמר

יום ג'

יום ד'

יום ה'

בחירה
)תה"ת(  – 03335מתבגרים:סוגיות
בהתפתחותם/סיגל ברסון
)תה"ת(  – 03555עולם התעסוקה/מיטל ליבנה -
מנשרוף

חובה למגמה הפרטנית
 – 03139המשפחה כיחידה חברתית  /בן שחר

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

מעודכן ל3.9.17 :

לימודי בוגר בעבודה סוציאלית
ש נ ה

ב'

 -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( .
שעה

 /יום

יום א'

יום ב'
חובה
 - 03322שיטות מחקר – ב'  /חניתה
קושר

10:00 – 08:30

הכשרה

תה"ת( - 03054מוגבלות שכלית:דרכי התערבות,התמודדות אישית
ומשפחתית /גולדי מרנס

בחירה
)רווחה(  - 03036הגירה בין הפרט
למדיניות חברתית  /רווית תלמי
כהן

מקצועית

)תה"ת(  – 03216הפנימייה ככלי
טיפולי בילדים בסיכון /ורד ביבי

חובה
 - 03304מתודות בעבודה סוציאלית
שרית חזן -אברמסון -קבוצה א'
שלומית חליאל -אלברטון -קבוצה ב
אריאלה צוויקל  /המגמה הקהילתית /קבוצה ג'
תמי סורקיס  -קבוצה ד'
שרה הלפרין – קבוצה ה'
חובה
- 03306מבוא לבטחון סוציאלי /אבישי בייניש
)תה"ת( - 03448השמוש בסמכות החוק ככלים טפוליים/רות סעדיה

)תה"ת(  - 03215עבודה קלינית עם הילד והוריו /עדינה
הופנונג אסולין
16:00 – 14:30

18:00-16:30

חובה למגמה לעבודה סוציאלית קהילתית למי שעושה הכשרה
מקצועית
)תה"ת(  - 03236ארגון קהילתי לבניית כוח פוליטי /גלי סמבירא

בחירה
)תה"ת(  – 03039כישורים ומיומנויות מקצועיים רגישי
תרבות עם החברה הערבית /רומאן ג'מאל עבוד

חובה למגמה הפרטנית
- 03307פסיכופתולוגיה /בן שחר
בחירה/חובה למגמה הקהילתית
תה"ת(  - 03592שנוי ארגוני  /סדני אנגלברג

הכשרה

14:00 – 12:30

בחירה
תה"ת(  - 03326נשים בקהילה )עס"ק( נאדירה שלהוב -
קבורקיאן
)תה"ת(  –03034זוגיות וזוגיות במשבר /תמי סורקיס
)תה"ת(  – 03214חקר סיפורי חיים /יוחאי נדן
)תה"ת( – 03007שימוש לטוב/שימוש לרעה בסמים,
התמכרויות וטיפול /שבתאי לויט )מקוון(
)תה"ת(  – 03008התעללות בילדים  -היבטים משפטיים
וטיפוליים /עופרה בן מאיר

מקצועית

12:00 – 10:30

יום ג'

יום ד'

יום ה'

בחירה
)תה"ת(  - 03486פגיעות מיניות בילדים /דפנה טנר
)תה"ת(  – 03454נכות התפתחותית  /שרלי ורנר
)תה"ת(  - 03484גישת ההחלמה כמקדמת שינויים
בתחום בריאות הנפש /רון שור

בחירה
)תה"ת(  – 03190תיאוריות במיניות ופרקטיקה בע"ס
על הקהילה הלהט"ב/ירון גל

