
 
 

 מסלול עם תזה 
 

 (2023-2022) גתשפ"שנת התחלה: 

 עבודת תזה כתיבת ו )נקודות זכות( *ז"נק 18
 

  בשנה א'  ז" נק 2    קורסי מחקר 

 בשנה ב'  ז" נק 4      

 

  בשנה א' ז " נק 6    קורסי מגמה 

 
 ' בבשנה נק"ז  2      

 
 

     בשנה א' ז " נק 4  פרקטיקום סמינריון ו 

 

      

       

 

 שימו לב לדרישות אנגלית לתואר שני ולימודי יסוד ביהדות  

 אלו  מחלקותי כפי שמופיעות באתר

 
 
 
 = קורס שנתי   ז" נק 2  │= קורס סמסטריאלי   ז" נק  1* 



 

 גתשפ"כנית לימודים לסטודנטים הלומדים שנה א' בשנת ו ת 
 

 
 

 ( ז"נק 2קורסי מחקר  )
 

 
 

 ( ז"נק 6)  קורסי מגמה
 

 
 
 

 *(ז"נק 4) סמינריון ופרקטיקום
 

 *יש לבחור סמינריון ופרקטיקום אחד 

 

 כנית הלימודים ו תכנו שינויים בתיי

 
" כל סטודנט יציג סוגיה מקצועית ממקום  שינוי מדיניות וניהול שותפויות בקהילה  במסגרת הפרקטיקום "   1

 . עבודתו באחד מהנושאים המרכזיים של הקורס 
נדרש להציג דילמה או קושי מעולם הניהול שאיתם   "ניהול בארגונים חברתיים"  במסגרת הפרקטיקום 2

 . הסטודנט מתמודד במסגרת תפקידו

 מועד סמסטר  ז "נק סוג הקורס שם המרצה  שם הקורס  מספר הקורס 

 20-18ד יום   א 1 הרצאה  פרופ' ל. איילון  )כמותי(  שיטות מחקר 76-808-01

 20-18ד יום   ב 1 הרצאה  פרופ' ל. איילון  שיטות מחקר )איכותני(  76-809-01

 מועד סמסטר  ז "נק סוג הקורס שם המרצה  שם הקורס  מספר הקורס 

עבודה סוציאלית קהילתית   76-795-01
 מתקדמת: תאוריה ופרקטיקה 

 16-14יום ד  שנתי  2 הרצאה  ד"ר ד. לוי 

אסטרטגיות, מיומנויות   76-833-01
 ועקרונות בניהול 

 14-12יום ד  א 1 הרצאה  הלוי -ד"ר מ. יצחק

אסטרטגיות, מיומנויות   76-834-01
 ועקרונות בניהול 

 14-12יום ד  ב 1 הרצאה  הלוי -ד"ר מ. יצחק

יזמות וחדשנות חברתית   76-873-01
 בראייה עסקית 

 18-16יום ד  ב 1 הרצאה  קדוש -ד"ר ל. קריסי

עבודה סוציאלית במדיניות   76-889-01
 חברתית משתנה 

 18-16יום ד  א 1 הרצאה  דגן -ד"ר ש. וייס

 מועד סמסטר  ז "נק סוג הקורס שם המרצה  שם הקורס  מספר הקורס 

76-7410-01 

76-7411-01 

שינוי מדיניות וניהול שותפויות  
 1  בקהילה 

 מקרוס ד"ר א. 
 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-950-01 

76-951-01 
 ד"ר ר. בינה  2בארגונים חברתיים   ניהול

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4



 גתשפ"כנית לימודים לסטודנטים הלומדים שנה ב' בשנת ו ת 
 ( בתשפ" מי שהתחילו לימודים בשנת  )

 
 

 
 ( ז"נק 4קורסי מחקר )

 

 במחלקה לסוציולוגיה  מויהקורס והרישום אליו יתקי*
 

  

 
 

 
 ( נק"ז 2)  מגמהקורסי 

 

 
 

 

 

 כנית הלימודים ו תכנו שינויים בת יי 

 

 מועד סמסטר  נק"ז  סוג הקורס שם המרצה  שם הקורס  מספר הקורס 

  עבודת תזה  76-3000-01
עבודת  

 תזה 
 ----------------  שנתי  

 16-14יום ד  שנתי  2 הרצאה  פרופ' ר. דקל  סמינר תזות  76-811-01

76-915-01 
 סטטיסטיקה ועיבוד נתונים 

 כמותית(  )חובה למי שכותב תזה 
 18-16יום ד  שנתי  2 הרצאה  ד"ר ד. רמון 

64-840-01 
 מעבדה איכותנית 

 שכותב תזה איכותנית( )חובה למי 
 א 2 מעבדה  גוזמן  ד"ר פרופ' ליאון או 

 12-8יום ו 

 בזום

 מועד סמסטר  נק"ז  סוג הקורס שם המרצה  שם הקורס  מספר הקורס 

 14-12יום ד  א 1 הרצאה  ד"ר א. אורג  פילנתרופיה והחברה האזרחית  76-7401-01

 14-12יום ד  ב 1 הרצאה  קדוש -ד"ר ל. קריסי הצוות כקבוצה קטנה  76-949-01



  

 

 מסלול בלי תזה  
 

 (2023-2022) גתשפ"שנת התחלה: 

   ז* )נקודות זכות("נק 24
 

  בשנה א'  ז" נק 2    קורסי מחקר 

 בשנה ב'  ז" נק 1      

 

  בשנה א'  ז" נק 6      מגמהקורסי 

 בשנה ב'  ז" נק 7      

 

  בשנה א'  ז" נק 4      סמינריונים ופרקטיקומים 

 בשנה ב'  ז" נק 4      

 

 

      

 

 המחלקה שימו לב לדרישות לימודי יסוד ביהדות כפי שמופיעות באתר  

 

 

 

 

 
 = קורס שנתי   ז" נק 2  │= קורס סמסטריאלי   ז" נק  1* 

 



 

 גתשפ"כנית לימודים לסטודנטים הלומדים שנה א' בשנת ו ת
 

 
 

 ( ז"נק 2קורסי מחקר  )
 

 
 

 ( ז"נק 6)  קורסי מגמה
 

 
 *(ז"נק 4) סמינריון ופרקטיקום

 

 

 

 כנית הלימודים ו תכנו שינויים בתיי

 
" כל סטודנט יציג סוגיה מקצועית ממקום  בקהילה שינוי מדיניות וניהול שותפויות  במסגרת הפרקטיקום "   3

 . עבודתו באחד מהנושאים המרכזיים של הקורס 
במסגרת הפרקטיקום "ניהול בארגונים חברתיים" נדרש להציג דילמה או קושי מעולם הניהול שאיתם   4

 . הסטודנט מתמודד במסגרת תפקידו

 מועד סמסטר  נק"ז  סוג הקורס שם המרצה  שם הקורס  מספר הקורס 

 20-18יום ד  א 1 הרצאה  בקר -ורבלוףד"ר נ.   שיטות מחקר   76-810-01

76-948-01 
סוגיות בהתערבות מבוססת  

 ראיות 
 20-18יום ד  ב 1 הרצאה  בקר -ד"ר נ. ורבלוף

 מועד סמסטר  ז "נק סוג הקורס שם המרצה  שם הקורס  מספר הקורס 

עבודה סוציאלית קהילתית   76-795-01
 ופרקטיקה מתקדמת: תאוריה  

 16-14יום ד  שנתי  2 הרצאה  ד"ר ד. לוי 

אסטרטגיות, מיומנויות   76-833-01
 ועקרונות בניהול 

 14-12יום ד  א 1 הרצאה  הלוי -ד"ר מ. יצחק

אסטרטגיות, מיומנויות   76-834-01
 ועקרונות בניהול 

 14-12יום ד  ב 1 הרצאה  הלוי -ד"ר מ. יצחק

יזמות וחדשנות חברתית   76-873-01
 בראייה עסקית 

 18-16יום ד  ב 1 הרצאה  קדוש -ד"ר ל. קריסי

עבודה סוציאלית במדיניות   76-889-01
 חברתית משתנה 

 18-16יום ד  א 1 הרצאה  דגן -ד"ר ש. וייס

 מועד סמסטר  ז "נק סוג הקורס שם המרצה  שם הקורס  מספר הקורס 

76-7410-01 

76-7411-01 

שינוי מדיניות וניהול שותפויות  
 3  בקהילה 

 ד"ר א. מקרוס 
 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-950-01 

76-951-01 
 ד"ר ר. בינה  4בארגונים חברתיים   ניהול

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4



 גתשפ"כנית לימודים לסטודנטים הלומדים שנה ב' בשנת ו ת 
 ( בפ" תשמי שהתחילו לימודים בשנת  )

 
 

 
 ( ז"נק 2מחקר ) יקורס

 

   .להיכנס מכל מחשב בשעה הנוחה לכם קורס מתוקשב הוא קורס המועבר באתר הקורס ואליו ניתן7

 
 

 
 ( ז"נק 7)קורסי מגמה  

 

 
 

  

 מועד סמסטר  נק"ז  סוג הקורס שם המרצה  שם הקורס  מספר הקורס 

 ----------------  א 1 הרצאה  פרופ' ל. איילון  7 )מתוקשב( קריאה מדעית 76-794-01

76-7500-01 
סוגיות חברתיות בראי המחקר  

 והתקשורת 
 20-18יום ד  ב 1 הרצאה  שלמה -ש. בן ד"ר 

 מועד סמסטר  ז "נק סוג הקורס שם המרצה  שם הקורס  מספר הקורס 

פילנתרופיה והחברה   76-7401-01
 האזרחית 

 14-12יום ד  א 1 הרצאה  ד"ר א. אורג 

ניהול ציבורי חדש בארגוני   76-7402-01
 רווחה: מבט ביקורתי 

 א 1 הרצאה  שלווין -תימורד"ר ש. 
 20-18יום ד 

יזמות וחדשנות חברתית   76-873-01
 בראייה עסקית 

 18-16יום ד  ב 1 הרצאה  קדוש -ד"ר ל. קריסי

מקרו בעבודה  -מיקרו 76-887-01
 סוציאלית 

 16-14יום ד  שנתי  2 הרצאה  ד"ר א. אליהו 

עבודה סוציאלית במדיניות   76-889-01
 חברתית משתנה 

 18-16יום ד  א 1 הרצאה  דגן -וייסד"ר ש. 

 14-12יום ד  ב 1 הרצאה   קדוש -ד"ר ל. קריסי הצוות כקבוצה קטנה  76-949-01



 *(ז"נק 4) סמינריון ופרקטיקום
 

 *יש לבחור סמינריון ופרקטיקום אחד 

 

 כנית הלימודים ו ייתכנו שינויים בת

 
 הקבלה לפרקטיקום זה על סמך ריאיון ותהליך מיון  5
רת הפרקטיקום "פיתוח קהילתי: שיטות התערבות מתקדמות" כל סטודנט יציג סוגיה מקצועית ממקום  במסג  6

עבודתו באחד מהנושאים המרכזיים של הקורס : שינוי מדיניות ארגוני מקומי וארצי, בניית שותפויות בין  
 בניית שיתופי פעולה עם המגזר העסקי , ארגוניות

מעולם הניהול שאיתם  להציג דילמה או קושי ים חברתיים" נדרש  במסגרת הפרקטיקום "ניהול בארגונ 7
 הסטודנט מתמודד במסגרת תפקידו 

 מועד סמסטר  ז "נק סוג הקורס שם המרצה  שם הקורס  מספר הקורס 

76-706 

76-707 
 פרופ' ח. יצחקי  5ייעוץ והדרכה 

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-7410-01 

76-7411-01 

  שינוי מדיניות וניהול שותפויות
 6בקהילה 

 ד"ר א. מקרוס 
 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-950-01 

76-951-01 
 ד"ר ר. בינה  7בארגונים חברתיים   ניהול

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4


