
פ"ל תש"מערכת לשנה

'סמסטר א

08:00-10:00

מבוא לשיקום פסיכיאטרי 

דיויד רועה' פרופ

01א285.4102

'חובה לשנה א

סמינריון מניעה וקידום 

בריאות נפשית

סטיבן לוין' פרופ

01א285.4819

תוכניות התערבות דיגיטליות

ר עמית באומל"ד

01א285.4441

10:00-12:00

שיטות מחקר

ר מיכל איזקסון ברנד"ד

01א285.4202

'חובה לשנה א

סמינריון מניעה וקידום 

בריאות נפשית

סטיבן לוין' פרופ

01א285.4819

ראיון מוטיבציוני

ר עמית באומל"ד

01א285.4318

IMR 1ניהול מחלה והחלמה 

דיויד רועה' פרופ

01א285.4119

בלבד' לשנה ב

12:00-14:00

גישות ביקורתיות להמשגות 

מסורתיות בבריאות הנפש

מרק גלקופף' פרופ

01א285.4439

מבוא לטיפול קוגניטיבי 

CBT- התנהגותי 

דיויד רועה' פרופ

01ב285.4310

14:00-16:00

מיומנויות בניית קשר 

ותקשורת

טיב'ר אנואר ח"ד

01א285.4109

'חובה חלקי לשנה א

מיומנויות בניית קשר 

ותקשורת

דיויד רועה' פרופ

02א285.4109

'חובה חלקי לשנה א

מיומנויות ראיון והתערבות

ר עמית באומל"ד

01א285.4300

'חובה חלקי לשנה א

מפגש בין גוף מחשבות ורגשות

מרק גלקופף' פרופ

01א285.4322

16:00-18:00

סמינריון קידום יוזמות 

בבריאות הנפש במגזר 

הערבי

טיב'ר אנואר ח"ד

01א285.4425

, התמכרות לסמים ואלכוהול

, היבטים חברתיים ונפשיים

גישות וטיפולים

מרק גלקופף' פרופ

01א285.4818

מושגים ותיאוריות אישיות 

בהתערבות נפשית

ר עמית באומל"ד

01א285.4442

פסיכופתולוגיה בילדות ובגיל 

ההתבגרות

סטיבן לוין' פרופ

01א285.4329

18:00-20:00

, התמכרות לסמים ואלכוהול

, היבטים חברתיים ונפשיים

גישות וטיפולים

מרק גלקופף' פרופ

01א285.4818

ר ערד קודש"ד- קורס מתוקשב - 'חובה לשנה א-פסיכופתולוגיה  - 01א285.4103

סטיבן לוין' פרופ- קורס מתוקשב -  הספקטרום האוטיסטי 01א285.4326



פ"ל תש"מערכת לשנה

'סמסטר ב

08:00-10:00

סמינריון חשיבה ביקורתית על 

סוגיות מרכזיות ברווחה 

נפשית של המחר

ר עמית באומל"ד

01ב285.4825

פסיכופתולוגיה במבט 

התפתחותי

סטיבן לוין' פרופ

01ב285.4327

10:00-12:00

: אנשים עם ריבוי מוגבלויות

מתיאוריה לפרקטיקה

ר כרמית נעה שפיגלמן"ד

01ב285.4444

סמינריון חשיבה ביקורתית על 

סוגיות מרכזיות ברווחה 

נפשית של המחר

ר עמית באומל" ד

01ב285.4825

פסיכיאטריה חברתית

סטיבן לוין' פרופ

01ב285.4328

מדיניות ופרקטיקה בבריאות 

הנפש

מקס לכמן' פרופ

01ב285.4301

12:00-14:00

טקסטים מדעיים קריאה 

וכתיבה

ר כרמית נעה שפיגלמן"ד

01ב285.4214

מסלול ללא ' חובה לשנה א

תזה

סטטיסטיקה

ר עמית באומל"ד

01ב285.4200

מסלול תזה' חובה לשנה א

IMR  2ניהול מחלה והחלמה

רועה' דיויד פרופ

01ב285.4120

בלבד' לשנה ב

התנועה הצרכנית בבריאות 

הנפש

מקס לכמן' פרופ

01ב285.4305

14:00-16:00

מיומנויות בניית קשר 

ותקשורת

טיב'ר אנואר ח"ד

01ב285.4110

'חובה חלקי לשנה א

מיומנויות בניית קשר 

ותקשורת 

דיויד רועה' פרופ

02ב285.4110

'חובה חלקי לשנה א

הערכת פסיכופתולוגיה

סטיבן לוין' פרופ

01ב285.4325

טראומה וקהילה

מרק גלקופף' פרופ

01ב285.4415

16:00-18:00

סמינריון קידום יוזמות 

במגזר הערבי

טיב'ר אנואר ח"ד

01ב285.4426

סמינריון בריאות הנפש בראי 

הקולנוע

דיויד רועה' פרופ

01ב285.4823

בריאות הנפש בקבוצות 

מיעוט חברתיות

סטיבן לוין' פרופ

01ב285.4330

- סדנה לחיזוק החוסן בקהילה

התמודדות עם סטרס וטראומה

מרק גלקופף' פרופ

01ב285.4445

מחקר איכותני וכתיבה מדעית

ר כרמית נעה שפיגלמן"ד

01ב285.4203

מסלול תזה' חובה לשנה א

18:00-20:00

תרגול סטטיסטיקה

01ב285.4207

מסלול תזה' חובה לשנה א

סמינריון בריאות הנפש בראי 

הקולנוע

דיויד רועה' פרופ

01ב285.4823

ר כרמית נעה שפיגלמן"ד-  קורס מתוקשב -   התמודדות המשפחה עם מוגבלות 01ב285.4331

ר עמית באומל"ד- קורס מתוקשב -  שיטות הדרכת הורים בבריאות הנפש 01ב285.4440

ר ערד קודש"ד - ( באוגוסט4,6.23,25)קורס מרוכז - מדיניות בבריאות נפש קהילתית : קורס קיץ 01ק285.4336


