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

ש נ ה

ג'

 -סמסטר א' תשע"ח

מעודכן ל3.9.17 :

למודי בוגר בעבודה סוציאלית

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 ד'
יום ג'
יום א' יום ב'
שעות/ימים

יום ה'

סמינריוני מחקר  -חובה

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

10:00 – 08:30

הכשרה
מקצועית

16:00 – 14:30

שיעורי מתודות למגמה הפרטנית )מתודות ג'(
)א(  – 03083מירב הררי
)ב(  - 03073אורלי אולשטיין -מן

שיעורי מתודות למגמה הפרטנית )מתודות ג'(
)ג(  – 03296ציפי פרי
)ד( - 03466קבוצה א'  -שבתאי לויט

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

מקצועית

14:00 – 12:30

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

הכשרה

12:00 – 10:30

 - 03610זהויות מורכבות:סמינר מחקר נרטיבי/ענת אפשטיין
 – 03551אתגרים בשיקום אנשים עם מחלה נפשית ומוגבלויות אחרות/רון שור
 - 03076אנשים עם מוגבלויות במדינת הרווחה :פרספקטיבה היסטורית ,חברתית
וביקורתית /רוני הולר
 - 03314אלימות במשפחה /מוחמד חאג' יחיא
 - 03491מגמות ושינויים במשפחה בת ימינו  /שלהבת עטר שוורץ
 – 03364אלימות בני נוער  /מונא חורי כסאברי
 - 03211בדידות בתקופת הזקנה :מנבאים והשלכות /שרון שיוביץ עזרא
חובה
- 03814עבוד נתונים במחקר בע"ס -קבוצה א'  /יעקב פינסקי
בחירה
)תה"ת(  - 03335מתבגרים :סוגיות בהתפתחותם/סיגל ברסון
)תה"ת(  – 03555עולם התעסוקה/מיטל ליבנה -מנשרוף

חובה
 – 03340שירותי רווחה אישיים /ענת זעירא

בחירה
)תה"ת(  03212טראומה החלמה וחוסן  /רות פת -הורנצ'יק

חובה

18:00 – 16:30

 – 03213לקראת היציאה לשדה -סוגיות ודילמות /בוני גולדברג
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ש נ ה

ג'

 -סמסטר ב' תשע"ח

מעודכן ל3.9.17 :

למודי בוגר בעבודה סוציאלית

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

)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( - 03054מוגבלות שכלית:דרכי התערבות,התמודדות אישית
ומשפחתית /גולדי מרנס

)תה"ת(  – 03007שימוש לטוב/שימוש לרעה בסמים ,התמכרויות
וטיפול /שבתאי לויט )מקוון(
)תה"ת(  – 03008התעללות בילדים  -היבטים משפטיים וטיפוליים/
עופרה בן מאיר

מקצועית

מתודה למגמה לעבודה סוציאלית קהילתית
 03317מתודות ודרכי התערבות קהילתית וארגונית/ארנה שמר
שיעורי מתודות למגמה הפרטנית )מתודות ג'(
)ב(  - 03073אורלי אולשטיין -מן
)א( – 03083מירב הררי

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( - 03448השמוש בסמכות החוק ככלים טפוליים/רות סעדיה
)תה"ת(  - 03215עבודה קלינית עם הילד והוריו /עדינה הופנונג אסולין

16:00 – 14:30

מקצועית

14:00 – 12:30

בחירה

סמינריוני מחקר  -חובה
 - 03610זהויות מורכבות:סמינר מחקר נרטיבי/ענת אפשטיין
 - 03551אתגרים בשיקום אנשים עם מחלה נפשית ומוגבלויות אחרות /רון שור
 - 03076אנשים עם מוגבלויות במדינת הרווחה :פרספקטיבה היסטורית ,חברתית
וביקורתית /רוני הולר
 - 03314אלימות במשפחה /מוחמד חאג' יחיא
 - 03491מגמות ושינויים במשפחה בת ימינו  /שלהבת עטר שוורץ
 – 03364אלימות בני נוער  /מונא חורי כסאברי
 - 03211בדידות בתקופת הזקנה :מנבאים והשלכות /שרון שיוביץ עזרא

הכשרה

12:00 – 10:30

הכשרה

10:00 – 08:30

יום א'

יום ב'

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 בעבודה הסוציאלית עם הקהילת
הלהט"ב  /ירון גל

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

שעורי בחירה

18:00 – 16:30

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