
מערכת שעות תואר ראשון - תשע"ג

רישוםיום ושעהשם המרצהשם הקורסמספר קורס

סמסטריאלייום ה 8-12 דו"שד"ר שלומית גיאבין קריאה לכתיבה אקדמית144-1-0012שנה א'

144-1-0056 144-
יום ג'אביטל שלםהתנסות ארגונית מודרכת1-0560

שנתי (נקודה 
בסמסטר)

144-1-0160 144-
שנתייום ג'עו"ס אלי הלרטעימות בעבודה סוציאלית1-0170

סמסטר א'יום אדר' אפרים דוידייסודות הכלכלה144-1-0501
144-1-1061 144-
1-1691

מבוא למדיניות חברתית 
שנתייום אדר' אפרים דוידירווחה

144-1-1071  
שנתייום ג'טל שברויסודות בעבודה סוציאלית144-1-1081

144-1-1091 144-
שנתייום ב'מדריכים מהשטחהכשרה מעשית בשדה1-1101

144-1-1061 144-
שנתייום הד"ר לימור דנוןיסודות הסוציולוגיה1-1801

144-1-1791 144-
שנתייום ג'ד"ר יעל פוזננסקימבוא לפסיכולוגיה1-1921

סמסטר ב'יום אד"ר אפרים דוידימבנה חברתי של ישראל144-1-1951

סמסטר ב'יום א דו"שד"ר יעל אברדםסוגיות בנושא פליטות144-1-0038

סמסטר ב'יום ה' ד"ושד"ר יאיר רונןאתיקה לעו"ס144-1-1781

סמסטר א'יום הפרופ' אבי בסרתאוריות באישיות144-1-0111

סמסטר א'ד"ר אפרים דוידיהיסטוריה, מדינה הרווחה144-1-0113שנה ב'
144-1-1031 144-
שנתייום ג'רן אייזנברגיסודות הסטטיסטיקה1-1041

144-1-1171 144-
שנתייום ג'  דו"שד"ר יואל סיגלעבודה קהילתית1-1181

144-1-1191 144-
1-1201

עבודה פרטנית עם היחיד 
שנתייום א  דו"שמר מני מלכהוסביבתו

144-1-1231 144-
שנתיימי ב' ו- דמדריכים מהשדההכשרה מעשית בשדה1-1241

144-1-2701 144-
1-2710

תפיסות ומיומניות טיפול 
שנתייום אד"ר רועי טלבעבודה סוציאלית

סמסטר ב'הזקן ומשפחתו144-1-0123

טרם התקבל מספר
הסליחה בפרקטיקת העבודה 

סמסטר א'יום ה' דו"שד"ר יצחק לנדרהסוציאלית
144-1-0093          
  144-1-0103 

מבוא להתנהגות קבוצתית 
שנתייום אד"ר רועי טלוארגונית

סמסטר א'יום ה דו"שגב' נועה סיטוןהתערבות במצבי דחק144-1-2671שנה ג'
144-1-0200 144-
שנתייום ה  דו"שד"ר יצחק לנדריסודות הטיפול המשפחתי1-0202

144-1-1211 144-
שנתייום ג'ד"ר אבישי זאבישיטות מחקר איכותניות1-0331

144-1-1991
התערבות קוגנטיבית 

סמסטר ב'יום ה'  דו"שגב' נועה סיטוןוהתנהגותית
144-1-1391 144-
שנתיימים ב'ו ד'מדריכים מהשדההכשרה מעשית בשדה1-1401

144-1-1551 144-
1-1561

תפיסות ומיומניות טיפול 
שנתייום ה'עו"ס נאוה מימוןבעבודה סוציאלית

סמינר שההנחיה מתחילה 
בסמסטר א' וההרשמה 

אין שיעור פרונטליפרופ' ורד סלוניםבסמסטר ב'

סמסטר ב'יום א  דו"שמר מני מלכה עקרונות הטיפול בגבר האלים144-1-0072

סמסטר א'יום אד"ר רועי טלפגיעה מינית בילדיםטרם התקבל מספר

שנתייום ה'144-1-1291 ד"ר ג'וליה צייטיןשיטות מחקר א' +ב'
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