
 
 

 מסלול עם תזה 
 

 (2023-2022) ג תשפ"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   מגמה קורסי'   
 

 ' בשנה ב ז" נק 2

 

  בשנה א' ז " נק 4  סמינריון ופרקטיקום 

 

       

 

 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 2) קורסי מחקר
 

 

 

 נק"ז(  6)  מגמהקורסי 
 

 
 *(ז"נק 4) ופרקטיקוםסמינריון 

 

 ופרקטיקום אחד יוןיש לבחור סמינר *

 כנית הלימודים ו תכנו שינויים בתיי

 
באופן ישיר המעלה במסגרת הפרקטיקום "משבר וטראומה: התמודדות ומחלה" כל סטודנט יציג מקרה שטופל או מטופל על ידו  1

 סוגיה רלוונטית להתערבות במשבר ובטראומה. ההתערבות יכולה להיות ברמת הפרט או הקהילה. 
פרקטיקום "טיפול פרטני במערכות שיקום ובריאות" מחייב לטפל לפחות במטופל אחד בטיפול פרטני המתקיים אחת לשבוע במשך  2

 ה דינמית. כל שנת הלימודים כדי להתנסות וללמוד טיפול בחשיב
במסגרת הפרקטיקום "שילוב מתודות התערבות במערכת בריאות ושיקום" כל סטודנט יציג סוגיה אישית וממוקדת, הקשורה לתפיסת  3

 המקצוע והזהות מקצועית ו/או יחסי טיפול /הדרכה/ ניהול/ארגון במקום העבודה .

 מועד סמסטר  ז "נק סוג הקורס המרצה שם  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 

76-726-01 
יסודות השיקום וההחלמה  

 בבריאות הנפש
 16-14יום ד  ב 1 הרצאה  ד"ר ר. בינה 

76-741-01 
סוגיות במצבי בריאות וחולי:  

 תאוריה ופרקטיקה 
- ד"ר ש. שנאן

 אלטמן 
 14-12יום ד  ב 1 הרצאה 

 16-14יום ד  א 1 הרצאה   פרופ' ש. פרידמן  טיפול קוגניטיבי התנהגותי  76-791-01

 18-16יום ד  ב 1 הרצאה  ד"ר ה. לורנץ  פסיכופתולוגיה של המבוגר  76-842-01

76-862-01 
: התאוריה  1 מושגים דינמיים
 של הפרקטיקה 

 18-16יום ד  א 1 הרצאה  שלו ד"ר ע. 

76-872-01 
: בין תאוריה  לימודי מוגבלות

 לפרקטיקה 
 14-12יום ד  א 1 הרצאה  ויזל -קרניי. ד"ר 

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

76-784-01 

76-785-01 

משבר וטראומה: התמודדות  
 1ומחלה 

 פרופ' ר. דקל 
 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-814-01 

76-815-01 

טיפול פרטני במערכות  
 2בריאות ושיקום 

 עופר  .גב' ס
 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-831-01 

76-832-01 

מקרו: שילוב מתודות  -מיקרו
התערבות במערכות בריאות  

 3ושיקום 
 ד"ר א. אליהו 

 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  מוייהקורס והרישום אליו יתק *
 

 
 

 ( נק"ז 2)  מגמהקורס 
 

 
 

 כנית הלימודים ו ייתכנו שינויים בת

 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  ז "נק סוג הקורס שם המרצה  שם הקורס  מספר הקורס 

76-729-01 
שיטות טיפול מתקדמות  

 בשיקום 
 14-12יום ד  שנתי  2 הרצאה  ד"ר ר. נאור 



  

 

 מסלול בלי תזה  
 

 (2023-2022) גתשפ"שנת התחלה: 

  נ"ז* )נקודות זכות( 24
 

   בשנה א'  נ"ז 2    מחקר  קורסי 

 בשנה ב'  נ"ז 1      

 

  בשנה א'  נ"ז 6       מגמה קורסי 

 בשנה ב'  נ"ז 7      

 

  בשנה א'  נ"ז 4     סמינריונים ופרקטיקומים 

 בשנה ב'  נ"ז 4      

 

 
 

 

     

 

 
 המחלקה   שמופיעות באתרשימו לב לדרישות לימודי יסוד ביהדות כפי 

 

 

 

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

 



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

 ( ז"נק 2)  קורסי מחקר
 

 

 נק"ז(  6)  מגמהקורסי 
 

 
 *(ז"נק 4) סמינריון ופרקטיקום

 

 *יש לבחור סמינריון ופרקטיקום אחד 

  כנית הלימודים ו בת תכנו שינויים יי

 
סטודנט יציג מקרה שטופל או מטופל על ידו באופן ישיר המעלה במסגרת הפרקטיקום "משבר וטראומה: התמודדות ומחלה" כל  4

 סוגיה רלוונטית להתערבות במשבר ובטראומה. ההתערבות יכולה להיות ברמת הפרט או הקהילה. 
פרקטיקום "טיפול פרטני במערכות שיקום ובריאות" מחייב לטפל לפחות במטופל אחד בטיפול פרטני המתקיים אחת לשבוע במשך  5

 הלימודים כדי להתנסות וללמוד טיפול בחשיבה דינמית. כל שנת 
במסגרת הפרקטיקום "שילוב מתודות התערבות במערכת בריאות ושיקום" כל סטודנט יציג סוגיה אישית וממוקדת, הקשורה לתפיסת  6

 המקצוע והזהות מקצועית ו/או יחסי טיפול /הדרכה/ ניהול/ארגון במקום העבודה .

מספר  
 הקורס

 מועד סמסטר  ז "נק סוג הקורס שם המרצה  שם 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 

76-726-01 
יסודות השיקום וההחלמה  

 בבריאות הנפש
 16-14יום ד  ב 1 הרצאה  ד"ר ר. בינה 

76-741-01 
סוגיות במצבי בריאות וחולי:  

 תאוריה ופרקטיקה 
- ד"ר ש. שנאן

 אלטמן 
 14-12יום ד  ב 1 הרצאה 

 16-14יום ד  א 1 הרצאה   פרופ' ש. פרידמן  טיפול קוגניטיבי התנהגותי  76-791-01

 18-16יום ד  ב 1 הרצאה  ד"ר ה. לורנץ  פסיכופתולוגיה של המבוגר  76-842-01

76-862-01 
: התאוריה  1מושגים דינמיים 
 של הפרקטיקה 

 18-16יום ד  א 1 הרצאה  שלו ד"ר ע. 

76-872-01 
לימודי מוגבלות: בין תאוריה  

 לפרקטיקה 
 14-12יום ד  א 1 הרצאה  ויזל -י. קרניד"ר 

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

76-784-01 

76-785-01 

משבר וטראומה: התמודדות  
 4ומחלה 

 פרופ' ר. דקל 
 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-814-01 

76-815-01 

טיפול פרטני במערכות  
 5בריאות ושיקום 

 גב' ס. עופר 
 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-831-01 

76-832-01 

מקרו: שילוב מתודות  -מיקרו
התערבות במערכות בריאות  

 6ושיקום 
 ד"ר א. אליהו 

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4



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

 

 
 

 ( ז"נק 2)  קורסי מחקר
 

 

   .להיכנס מכל מחשב בשעה הנוחה לכם קורס מתוקשב הוא קורס המועבר באתר הקורס ואליו ניתן 7

 

 
 
 ז( "נק 7)   מגמהקורסי 

 

 
  

 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 

 שם המרצה  שם הקורס  מספר הקורס 
סוג 

 הקורס
 מועד סמסטר  ז "נק

76-729-01 
שיטות טיפול מתקדמות  

 בשיקום 
 14-12יום ד  שנתי  2 הרצאה  ד"ר ר. נאור 

 16-14יום ד  א 1 הרצאה  פרופ' נ. באום  אבדן במצבי חולי ומוגבלות  76-744-01

 16-14יום ד  ב 1 הרצאה  גב' ר. זילברברג  כאב נפשי וכאב גופ)אני(  76-774-01

 18-16יום ד  א 1 הרצאה  לאואר -ד"ר ע. קרניאל סוגיות בטיפול בקבוצה  76-796-01

 18-16יום ד  ב 1 הרצאה  ד"ר ע. שלו  המשפחה במצבי בריאות וחולי  76-914-01

76-7300-01 
בטיפול  סוגיות מתקדמות 

 קוגניטיבי התנהגותי 
 20-18יום ד  א 1 הרצאה  שני -גב' מ. ברקבי



 *(ז"נק 4) סמינריון ופרקטיקום
 

 *יש לבחור סמינריון ופרקטיקום אחד 

 
 
 כנית הלימודים וייתכנו שינויים בת

 
 לאחר ריאיון ותהליך מיון.הקבלה לפרקטיקום זה  8
במסגרת הפרקטיקום "משבר וטראומה: התמודדות ומחלה" כל סטודנט יציג מקרה שטופל או מטופל על ידו באופן ישיר   9

 המעלה סוגיה רלוונטית להתערבות במשבר ובטראומה. ההתערבות יכולה להיות ברמת הפרט או הקהילה. 
בריאות" מחייב לטפל לפחות במטופל אחד בטיפול פרטני המתקיים אחת  פרקטיקום "טיפול פרטני במערכות שיקום ו 10

 לשבוע במשך כל שנת הלימודים כדי להתנסות וללמוד טיפול בחשיבה דינמית. 
במסגרת הפרקטיקום "שילוב מתודות התערבות במערכת בריאות ושיקום" כל סטודנט יציג סוגיה אישית וממוקדת,   11

 מקצועית ו/או יחסי טיפול /הדרכה/ ניהול/ארגון במקום העבודה . הקשורה לתפיסת המקצוע והזהות  

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

76-706-01 

76-707-01 
 פרופ' ח. יצחקי  8ייעוץ והדרכה 

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-784-01 

76-785-01 

משבר וטראומה: התמודדות  
 9ומחלה

 פרופ' ר. דקל 
 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-814-01 

76-815-01 

טיפול פרטני במערכות  
 10בריאות ושיקום

 גב' ס. עופר 
 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-831-01 

76-832-01 

מתודות  מקרו: שילוב -מיקרו
התערבות במערכות בריאות  

 11ושיקום
 ד"ר א. אליהו 

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4


