
  –מערכת שעות החוג לבריאות נפש קהילתית 

  חשנה"ל תשע"

 9.1717. נכון ל

 

 סמסטר א', יום ד'

לשיקום  אמבו 8-10
 פסיכיאטרי

 פרופ' דיוויד רועה
 חובה שנה א'

 01א285.4102

סטיגמה  סמינריון
בבריאות הנפש: 

מתיאוריה למיגור, פרופ' 
 פרלה ורנר
 01א285.4824

  
 

 פסיכופתולוגיה 10-12
 ד"ר ערד קודש
 חובה שנה א'

 01א285.4103

 
 IMR -ניהול מחלה והחלמה א' 

 פרופ' דיויד רועה
 01א285.4119

 אבחנה כפולה
)מגבלה שכלית והפרעה 

נעה -ד"ר כרמית, נפשית(
 שפיגלמן

 01א285.4434

 

 שיטות מחקר  12-14
 פרופ' פרלה ורנר

 חובה שנה א'
 01א285.4202

שיטות הדרכת הורים 
בבריאות הנפש, ד"ר 

עמית באומל, 
  01א285.4440

 טראומה והשלכותיה
 ד"ר טליה גרין

 01א285.4431

  

מיומנויות בנית קשר  14-16
ותקשורת א', ד"ר אנואר 

שנה  חלקיחובה . חטיב
 א' 

 01א285.4109
 

תיאוריות אישיות 
בהתערבות נפשית, דר 

עמית באומל 
  01א285.4442

 ורגשות מחשבות גוף בין מפגש
 פרופ' מרק גלקופף

 01א285.4322

 בריאות נפשמדיניות ב
  קהילתית,

ד"ר ערד קודש 
 01א285.4336

 

 

מבוא לטיפול קוגנטיבי  16-18
 (CBTוביהביוריסטי )

 פרופ' דיויד רועה
 01א285.4310

קידום יוזמות  סמינריון
בבריאות הנפש במגזר 

בשפה הערבי ב',  
 , הערבית

 אנואר חטיבד"ר 
 01א285.4425

התמכרות לסמים  סמינריון
ואלכוהול: היבטים חברתיים 

 ונפשיים, גישות וטיפולים
 פרופ' מרק גלקופף

 01א285.4818

סוגיות  סמינריון
 פסיכיאטריות במחלוקת

 ד"ר טליה גרין
 01א285.4822

 

18-20 
 

מיומנויות בנית קשר 
פרופ' דיויד ותקשורת א', 

שנה חלקי חובה רועה. 
 א' 

 02א285.4109

    

 
 

  סמס' א' קורסים מתוקשבים
 נעה שפיגלמן-בריאות נפש מנקודת מבט מגדרית, ד"ר כרמית 01א285.4429

 

  



 

 סמסטר ב', יום ד'

 
 

  סמס' ב' –ים מתוקשב יםקורס
  הספקטרום האוטיסטי, פרופ' סטיבן לוין 01ב285.4326
 נעה שפיגלמן -היבטים רגשיים של שימוש בסביבות און ליין, ד"ר כרמית 01ב285.4427

 
 

 

 סמסטר קיץ:
 '18קורס מרוכז במהלך חודש יולי   - ד"ר טליה גרין  -פסיכולוגיה חיובית   01ק285.4332
 '18במהלך חודש יולי קורס  -תכניות התערבויות דיגיטליות, ד"ר עמית באומל  01ק285.4441
  נעה שפיגלמן-ד"ר כרמית, התמודדות המשפחה של האדם עם המוגבלות - קורס מתוקשב 01ק285.4331

 

 סטטיסטיקה, 8-10
 ד"ר עמית באומל

 תזהמסלול חובה ל
 01ב285.4200

  
מניעה וקידום  סמינריון 

 ,בריאות נפשית
 פרופ' סטיבן לוין

 01ב285.4819
מחקר איכותני וכתיבה  10-12

 ,מדעית
 ד"ר כרמית נעה שפיגלמן

 חובה למסלול תזה
  01ב285.4203

 –ניהול מחלה והחלמה ב' 
IMR 

 פרופ' דיויד רועה
 01ב285.4120

 ראיון מוטיבציוני, 
 ד"ר עמית באומל,

 01ב285.4318

תרבותיים  -היבטים בין
 בבריאות הנפש
 ד"ר טליה גרין

 01ב285.4401

 

טקסטים מדעיים: קריאה  12-14
נעה -וכתיבה, ד"ר כרמית

 שפיגלמן,
 חובה למסלול ללא תזה

 01ב285.4214

להמשגות גישה ביקורתית 
מסורתיות בבריאות נפש, 

 פרופ' מרק גלקופף
 01ב285.4439 

על בריאות מבט היסטורי 
 הנפש,

 ד"ר טליה גרין
 01ב285.4432

מדיניות ופרקטיקה 
 בבריאות הנפש, 

פרופ' מקס לכמן  
 01ב285.4301

 

מיומנויות בניית קשר  14-16
 ותקשורת ב', 

שנה חלקי חובה ד"ר אנואר 
 א'

 01ב285.4110

  ,מיומנויות ראיון והתערבות
 ד"ר עמית באומל

 שנה א' חובה חלקי
 01ב285.4300

קבוצות בריאות הנפש ב
 חברתיות, מיעוט 
לוין סטיבן פרופ' 

 01ב285.4330

הצרכנית בבריאות התנועה 
 הנפש,
 מקס לכמן פרופ'

 01ב285.4305

מיומנויות בניית קשר 
 ותקשורת ב', 

חלקי חובה פרופ' דיויד רועה 
 שנה א'

 02ב285.4110

סמינריון קידום יוזמות  16-18
בבריאות הנפש במגזר 

 בשפה הערביתהערבי ב',  
 ד"ר אנואר חטיב

 01ב285.4426

במעגל האדם התפתחות נפש 
 החיים

 ד"ר טליה גרין
 01ב285.4435

 טראומה וקהילה סמינריון
 פרופ' מרק גלקופף

 01ב285.4816

בריאות הנפש סמינריון 
 בראי הקולנוע, 

 פרופ' דיויד רועה
 01ב285.4823

חיים עם מוגבלות: סמינריון 
 ,השפעות על נפש האדם

 נעה שפיגלמן-ד"ר כרמית
 01ב285.4820

 SPSSתרגול  18-20
 תזהמסלול חובה ל

 01ב285.4207

    


