
 

 

 
 

 מסלול עם תזה 
 

 (2023-2022) גתשפ"שנת התחלה: 

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

 

  בשנה א'  ז" נק 2    מחקר קורסי 

 בשנה ב'  ז" נק 4      

 

  א בשנה  ז" נק 6    קורסי מגמה ' 

 
 בשנה ב'  ז" נק 2      

 

 

    בבשנה  ז" נק 4  פרקטיקום ו יון סמינר '   

       

 

 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
 

 

 

 ( ז"נק 6)  קורסי מגמה
 

 
 .  של הפרקטיקום אחתיש לבחור קבוצה ומעלה במהלך כל שנת הלימודים )לא הדרכת הורים(.  71בני  מטופלים הקורס מחייב לטפל בשני  1

 
 
 

 
 

 כנית הלימודים ו ייתכנו שינויים בת
  

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

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

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

 שם המרצה  שם הקורס  מספר הקורס 
סוג 

 הקורס
 מועד סמסטר  ז "נק

 16-14 דיום   שנתי  2 פרקטיקום  י. פרי זוהר גב'  1טיפול בפרט המבוגר א'  76-701-01

 16-14 דיום   שנתי  2 פרקטיקום  נ. בריל ד"ר  1טיפול בפרט המבוגר א'  76-701-02

 16-14 דיום   שנתי  2 פרקטיקום  גב' ש. עושרי  1טיפול בפרט המבוגר א'  76-701-03

 16-14 דיום   שנתי  2 פרקטיקום  ע. קרניאל   ד"ר  1טיפול בפרט המבוגר א'  76-701-04

76-761-01 
של הילד  פסיכופתולוגיה 

 והמתבגר  
 14-12יום ד  א 1 הרצאה  ד"ר ש. רוזנבלט 

 18-16 דיום   ב 1 הרצאה  ר ה. לורנץ ד"    של המבוגרפסיכופתולוגיה  76-842-01

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

 18-16יום ד  א 1 הרצאה  ד"ר ע. שלו 

76-865-01 
התיאוריה של  מושגים דינמיים: 

 הפרקטיקה 
 14-12יום ד  ב 1 הרצאה  ד"ר ש. רוזנבלט 



 

 

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

 
 

 
 ( ז"נק 4) קורסי מחקר

 

 מחלקה לסוציולוגיה ב  מויהקורס והרישום אליו יתקי*

 

 
 ( ז"נק 2)  קורסי מגמה

 

 
 

 *(ז"נק 4) סמינריון ופרקטיקום
 

 שם המרצה  שם הקורס  מספר הקורס 
סוג 

 הקורס
 מועד סמסטר  נק"ז 

  עבודת תזה  76-3000-01
עבודת  

 תזה 
 ----------------  שנתי  

 16-14יום ד  שנתי  2 הרצאה  ר. דקל פרופ'   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

 איכותנית( )חובה למי שכותב תזה 
 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 

 14-12יום ד  א 1 הרצאה  ד"ר א. ברמן  טיפול בהפרעות אישיות  76-771-01

 14-12יום ד  ב 1 הרצאה  זהר -גב' י. פרי מצבים מנטליים ראשונים  76-7203-01

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

76-706-01 

76-707-01 
 פרופ' ח. יצחקי  1ייעוץ והדרכה 

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-717-01 

76-718-01 
 גב' י. עזרא  2  טיפול בקבוצה

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-745-01 

76-746-01 

אבדנים לא מוכרים )שאינם  
מוות(: האני, החברה ומה  

 3שביניהם 
 פרופ' נ. באום 

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-748-01 

76-749-01 
 גב' ה. מיסק 4טיפול במשפחה  

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-782-01 

76-783-01 
 מר נ. שיין  5המטופל ומה שביניהם -המטפל

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4



 

 

 יש לבחור סמינר ופרקטיקום אחד *
 

 והתקבל לקורס. מיועד למי שעבר ריאיון  פרקטיקום "יעוץ והדרכה" 1

   להנחות קבוצת נערים /מבוגרים במהלך שנת הלימודים מחייב "טיפול בקבוצה"פרקטיקום  2

ומעלה המתמודדים עם  מעברים נורמטיביים   18פרקטיקום "אבדנים לא מוכרים" מחייב לטפל במשך כל שנת הלימודים בשני מבוגרים בני    3

 גירושין, הגירה, פיטורין, מחלה  או נכות.במעגל החיים או מצבי משבר, כמו  

 דים. מחייב החזקה של טיפול משפחתי או זוגי המתקיים אחת לשבוע במשך כל שנת הלימו   "טיפול במשפחה"פרקטיקום  4

 ומעלה במשך כל שנת הלימודים.  18מחייב לטפל בשני מבוגרים בני  "המטפל המטופל ומה שביניהם"פרקטיקום  5

  
 אחת לשבוע במשך כל שנת הלימודים.  , 4-17מטופלים ילדים או בני נוער בטווח הגילאים פרקטיקום "טיפול בילד ונוער", מחייב לטפל בשני   6

"טיפול קוגניטיבי  7  ייושמו עקרונות הטיפול  הקוגניטיבי. התנהגותי" מחייב מטופל אחד הסובל  -פרקטיקום  ועליו  מדיכאון או מהפרעת חרדה 

 הדרכה תינתן על ידי המרצה. 

 ומעלה במשך כל שנת הלימודים.  18פרקטיקום "טיפול דינמי: תאוריה ופרקטיקה" מחייב לטפל בשני מבוגרים בני 8

 ומעלה במשך כל שנת הלימודים.  18בני חשיבה תאורטית וקלינית" מחייב לטפל בשני מבוגרים -הות מפרקטיקום "מיניות, נשיות ואי9

 

 

 

 

 

 כנית הלימודים ו יתכנו שינויים בתי

 

  

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

76-858-01 

76-859-01 
 ד"ר ש. בן שלמה  6טיפול בילד ונוער 

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8 ד יום   שנתי  4

76-866-01 

76-867-01 
 פרופ' ש. פרידמן  7התנהגותי -טיפול קוגניטיבי

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8 ד יום   שנתי  4

76-891-01 

76-892-01 
 ד"ר ה. ברודסקי  8טיפול דינמי: תאוריה ופרקטיקה

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-7210-01 

76-7211-01 

חשיבה  -מיניות, נשיות ואימהּות 
 9תיאורטית וקלינית 

- יץ''ד"ר ט. פייצ
 אייזן 

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4



 

 

 

  

 

 מסלול בלי תזה  
 

 (2023-2022) תשפ"גשנת התחלה: 

   ז* )נקודות זכות("נק 24
 

 

  בשנה א'  ז" נק 2    קורסי מחקר 

 בשנה ב'  ז" נק 1      

 

  בשנה א'  ז" נק 6    קורסי מגמה 

 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 2)  קורסי מחקר
 

 
 
 

 

 ( ז"נק 6)  קורסי מגמה
 

 
 .  של הפרקטיקום אחתיש לבחור קבוצה ומעלה במהלך כל שנת הלימודים )לא הדרכת הורים(.  17הקורס מחייב לטפל בשני מטופלים בני  1

 

  

מספר  
 הקורס

 מועד סמסטר  ז "נק סוג הקורס שם המרצה  הקורס שם 

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

76-948-01 
סוגיות בהתערבות  

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

 שם המרצה  שם הקורס  מספר הקורס 
סוג 

 הקורס
 מועד סמסטר  ז "נק

 16-14 דיום   שנתי  2 פרקטיקום  גב' י. פרי זוהר  1טיפול בפרט המבוגר א'  76-701-01

 16-14 דיום   שנתי  2 פרקטיקום  ד"ר נ. בריל  1טיפול בפרט המבוגר א'  76-701-02

 16-14 דיום   שנתי  2 פרקטיקום  גב' ש. עושרי  1טיפול בפרט המבוגר א'  76-701-03

 16-14 דיום   שנתי  2 פרקטיקום  ע. קרניאל   ד"ר  1טיפול בפרט המבוגר א'  76-701-04

76-761-01 
של הילד  פסיכופתולוגיה 

 והמתבגר  
 14-12יום ד  א 1 הרצאה  ד"ר ש. רוזנבלט 

 18-16 דיום   ב 1 הרצאה  ר ה. לורנץ ד"    של המבוגרפסיכופתולוגיה  76-842-01

76-862-01 
: התיאוריה  1דינמיים מושגים  

 של הפרקטיקה 
 18-16יום ד  א 1 הרצאה  ד"ר ע. שלו 

76-865-01 
מושגים דינמיים: התיאוריה של  

 הפרקטיקה 
 14-12יום ד  ב 1 הרצאה  ד"ר ש. רוזנבלט 



 

 

 
 *(ז"נק 4) סמינריון ופרקטיקום

 

 ופרקטיקום אחד יון*יש לבחור סמינר 
 

   להנחות קבוצת נערים /מבוגרים במהלך שנת הלימודים מחייב "טיפול בקבוצה"פרקטיקום  1

 דים. המתקיים אחת לשבוע במשך כל שנת הלימו מחייב החזקה של טיפול משפחתי או זוגי   "טיפול במשפחה"פרקטיקום  2

 אחת לשבוע במשך כל שנת הלימודים. ,  4-17מטופלים ילדים או בני נוער בטווח הגילאים  פרקטיקום "טיפול בילד ונוער", מחייב לטפל בשני     3

ועליו ייושמו עקרונות הטיפול  הקוגניטיבי. התנהגותי" מחייב מטופל אחד הסובל מדיכאון או מהפרעת חרדה  -פרקטיקום "טיפול קוגניטיבי  4 

 הדרכה תינתן על ידי המרצה. 

 

 

 
 

 כנית הלימודים ו ייתכנו שינויים בת

  

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

76-717-01 

76-718-01 
 עזרא גב' י.  1  טיפול בקבוצה

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-748-01 

76-749-01 
 גב' ה. מיסק 2טיפול במשפחה  

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-858-01 

76-859-01 
 ד"ר ש. בן שלמה  3טיפול בילד ונוער 

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8 ד יום   שנתי  4

76-866-01 

76-867-01 
 פרופ' ש. פרידמן  4התנהגותי -קוגניטיביטיפול 

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8 ד יום   שנתי  4



 

 

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

 
 
 

 ( ז"נק 2)  מחקר יקורס
 

 

   .להיכנס מכל מחשב בשעה הנוחה לכם קורס מתוקשב הוא קורס המועבר באתר הקורס ואליו ניתן 1

 
 

 

 ( ז"נק 7)  קורסי מגמה
 

 
 *(ז"נק 4) סמינריון ופרקטיקום

 

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

 ----------------  א 1 הרצאה  פרופ' ל. איילון  1 )מתוקשב( מדעיתקריאה  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 

76-7200-01 
טראומה, דיסוציאציה ועדות:  

 תאוריה וטיפול 
 18-16יום ד  ב 1 הרצאה  ד"ר ע. קרניאל 

 רגשי בע"ס-טיפול חווייתי 76-7202-01
- תמיורד"ר ש. 

 שלווין 
 18-16יום ד  א 1 הרצאה 

 14-12יום ד  ב 1 הרצאה  זהר -גב' י. פרי מצבים מנטליים ראשונים  76-7203-01

 14-12יום ד  א 1 הרצאה  ד"ר א. ברמן  טיפול בהפרעות אישיות  76-771-01

 16-14יום ד  א 1 הרצאה  ד"ר ד. קרני  הגוף כשפה במרחב הטיפולי  76-821-01

 16-14יום ד  ב 1 הרצאה  ד"ר ה. לורנץ  גישות עכשוויות בטיפול  76-878-01

76-7204-01 
התעללות נרקסיסטית  

ופסיכופתית במערכות יחסים:  
 תאוריה ופרקטיקה 

 20-18 דיום   א 1 הרצאה  היימן -גב' א. הראל

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

76-706-01 

76-707-01 
 פרופ' ח. יצחקי  1ייעוץ והדרכה 

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-717-01 

76-718-01 
 גב' י. עזרא  2  טיפול בקבוצה

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4

76-745-01 

76-746-01 

אבדנים לא מוכרים )שאינם  
מוות(: האני, החברה ומה  

 3שביניהם 
 פרופ' נ. באום 

 סמינריון+

 פרקטיקום 
 12-8יום ד  שנתי  4



 

 

 יש לבחור סמינר ופרקטיקום אחד *
 

 פרקטיקום "יעוץ והדרכה" מיועד למי שעבר ריאיון והתקבל לקורס. 1

   להנחות קבוצת נערים /מבוגרים במהלך שנת הלימודים מחייב "טיפול בקבוצה"פרקטיקום  2

ומעלה המתמודדים עם  מעברים נורמטיביים   18הלימודים בשני מבוגרים בני  פרקטיקום "אבדנים לא מוכרים" מחייב לטפל במשך כל שנת    3

 במעגל החיים או מצבי משבר, כמו  גירושין, הגירה, פיטורין, מחלה  או נכות.

 דים. מחייב החזקה של טיפול משפחתי או זוגי המתקיים אחת לשבוע במשך כל שנת הלימו   "טיפול במשפחה"פרקטיקום  4

 ומעלה במשך כל שנת הלימודים.  18פרקטיקום "המטפל המטופל ומה שביניהם" מחייב לטפל בשני מבוגרים בני  5

  
 אחת לשבוע במשך כל שנת הלימודים.  , 4-17מטופלים ילדים או בני נוער בטווח הגילאים פרקטיקום "טיפול בילד ונוער", מחייב לטפל בשני   6

"טיפול קוגניטיבי  7  ייושמו עקרונות הטיפול  הקוגניטיבי. התנ -פרקטיקום  ועליו  הגותי" מחייב מטופל אחד הסובל מדיכאון או מהפרעת חרדה 

 הדרכה תינתן על ידי המרצה. 

 ומעלה במשך כל שנת הלימודים.  18פרקטיקום "טיפול דינמי: תאוריה ופרקטיקה" מחייב לטפל בשני מבוגרים בני 8

 ומעלה במשך כל שנת הלימודים.  18בני ה תאורטית וקלינית" מחייב לטפל בשני מבוגרים חשיב-הות מפרקטיקום "מיניות, נשיות ואי9
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