
סמסטר א

08:00-10:00

פסיכופתולוגיה של הילד 

והמתבגר

רוטנברג-ר עדי לביא"ד

01א285.4329

מהבנה למניעה: אובדנות

ר שירה ברזילי"ד

01א285.4446

סמינריון פסיכופתולוגיה במבט 

התפתחותי

סטיבן לוין' פרופ

01א285.4826

סמינריון ראיון מוטיבציוני 

-והמטופל המאתגר 

ר עמית באומל" ד

01א285.4828

IMR   ניהול מחלה והחלמה 

דיויד רועה' פרופ

01א285.4119

10:00-12:00

פסיכופתולוגיה

ערד קודש' פרופ

01א285.4103

'קורס חובה לשנה א

נ "היבטים תרבותיים בברה

טליה גרין' פרופ

01א285.4401

סמינריון פסיכופתולוגיה במבט 

התפתחותי

סטיבן לוין' פרופ

01א285.4826

סמינריון ראיון מוטיבציוני 

והמטופל המאתגר 

ר עמית באומל"ד

01א285.4828

12:00-14:00

קריאה : טקסטים מדעיים

וכתיבה

ר שירה ברזילי"ד

02א.285.4214

'קורס חובה לשנה א

קריאה : טקסטים מדעיים

וכתיבה

נעה שפיגלמן-ר כרמית"ד

01א285.4214

קורס חובה לשנה א

מיומנויות ראיון והתערבות 

למתקדמים

רוטנברג-ר עדי לביא"ד

01א285.4341

בלבד' לשנה ב

מדיניות בבריאות נפש קהילתית

ערד קודש' פרופ

01א285.4336

: סדנא לחיזוק החוסן בקהילה

התמודדות עם סטרס וטראומה

מרק גלקופף' פרופ

01א285.4445

14:00-16:00

מיומנויות בניית קשר ותקשורת

ר אנואר חטיב"ד

01א285.4109

קורס חובה חלקי' שנה א

מיומנויות בניית קשר 

ותקשורת 

ר שירה ברזילי"ד

02א285.4109

קורס חובה חלקי' שנה א

מיומנויות ראיון והתערבות  

ר עמית באומל"ד

01א285.4300

קורס חובה חלקי' שנה א

מבוא לטראומה 

טליה גרין' פרופ

01א285.4431

גישה ביקורתית להמשגה 

בבריאות הנפש

מרק גלקופף' פרופ

01א285.4439

16:00-18:00

פסיכולוגיה חיובית בבריאות 

הנפש

טליה גרין' פרופ

01א285.4332

מושגים ותאוריות אישיות

ר עמית באומל"  ד

01א285.4442

סמינריון קידום יוזמות בבריאות 

הנפש במגזר הערבי

ר  אנואר חטיב"ד

01א285.4425

סמינריון התמכרות לסמים 

היבטים חברתיים , ואלכוהול

גישות וטיפולים, ונפשיים

מרק גלקופף' פרופ

01א285.4818

סמינריון התמודדות

עם מוגבלות של בן משפחה

נעה-ר כרמית"ד

שפיגלמן

01א285.4827

18:00-20:00

סמינריון התמכרות לסמים 

היבטים חברתיים , ואלכוהול

גישות וטיפולים, ונפשיים

מרק גלקופף' פרופ

01א285.4818

סמינריון התמודדות

עם מוגבלוות של בן משפחה

נעה-ר כרמית"ד

שפיגלמן

01א285.4827

קורס מתוקשב- דיויד רועה ' מבוא לשיקום פסיכיאטרי פרופ  - 01א285.4102



סמסטר ב

08:00-10:00

בריאות הנפש בקבוצות מיעוט 

סטיבן לוין' פרופ

01ב285.4330

סמינריון חשיבה ביקורתית על 

סוגיות מרכזיות ברווחה נפשית 

של המחר 

ר עמית באומל"ד

01ב285.4825

סמינריון סטיגמה בבריאות 

הנפש

דיויד רועה' פרופ

01ב285.4824

10:00-12:00

שיטות מחקר 

נעה שפיגלמן-ר כרמית"ד

01ב285.4202

קורס חובה לשנה א

סמינריון חשיבה ביקורתית על 

סוגיות מרכזיות ברווחה נפשית 

של המחר 

ר עמית באומל"ד

01ב285.4825

סמינריון סטיגמה בבריאות 

הנפש

דיויד רועה' פרופ

01ב285.4824

מדיניות ופרקטיקה בבריאות 

הנפש

מקס לכמן' פרופ

01ב285.4301

מיפוי צרכים -אוכלוסיות בסיכוי 

אבחון פערים וזיהוי , זכויות

פרוייקט : ן"חסמי מיצוי בברה

קבוצתי

מרק גלקופף' פרופ

01ב285.4344

12:00-14:00

IMR   ניהול מחלה והחלמה 

דיויד רועה' פרופ

01ב285.4120

תוכניות התערבות דיגיטליות

ר עמית באומל"ד

01ב285.4441

IPCאישי -ייעוץ בין

ר שירה ברזילי"ד

01ב285.4112

נגישות השירות לאנשים עם 

מוגבלות

נעה שפיגלמן-ר כרמית "ד

01ב285.4448

תוכניות שיקום בבריאות הנפש

טיב'ר אנואר ח"ד

01ב285.4131

14:00-16:00

מיומנויות בניית קשר 

ותקשורת 

ר שירה ברזילי"ד

02ב285.4110

קורס חובה חלקי' שנה א

מיומנויות בניית קשר ותקשורת

ר אנואר חטיב"ד

01ב285.4110

קורס חובה חלקי' שנה א

מפגש בין גוף מחשבות ורגשות

מרק גלקופף' פרופ

01ב285.4322

התנועה הצרכנית בבריאות 

הנפש 

מקס לכמן' פרופ

01ב285.4305

 (ACT)תרפית קבלה ומחויבות 

קוגניציה-ותרפיה מבוססת מטא

רוטנברג-ר עדי לביא"ד

01ב285.4342

בלבד' לשנה ב

16:00-18:00

התנהגויות סיכון במתבגרים

ר שירה ברזילי"ד

01ב285.4447

טיפול דיאלקטי התנהגותי 

(DBT)

רוטנברג-ר עדי לביא"ד

01ב285.4343

בלבד' לשנה ב

סמינריון קידום יוזמות בבריאות 

הנפש במגזר הערבי

ר  אנואר חטיב"ד

01ב285.4426

סמינריון בריאות נפש בראי 

סיפורי חיים 

נעה שפיגלמן-ר כרמית"ד

01ב285.4820

סמינר טראומה וקהילה

מרק גלקופף' פרופ

01ב285.4816

18:00-20:00

סמינריון בריאות נפש בראי 

סיפורי חיים 

נעה שפיגלמן-ר כרמית"ד

01ב285.4820

סמינר טראומה וקהילה

מרק גלקופף' פרופ

01ב285.4816

יתקיים באמצעות הזום - 01ק285.4823סמינריון בריאות הנפש בראי הקולנוע -  סמסטר קיץ

קורס מתוקשב-  סטיבן לוין ' פרופ- הספקטרום האוטיסטי - 01ב285.4326  

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



 


