
 וייספלד וגבי לואיס ש"ע יתאלסוצי לעבודה הספר בית

 (ס"בע ראשון תואר לבעלי) שני תואר

 

 

 תזה עבודת כתיבת+   התואר במהלך ש"ש 18: תזה עם מסלול

 

  התואר במהלך ש"ש 24: תזה בלי מסלול

 

 .המיון מבחן תוצאות לפי, שני לתואר ולאנגלית ביהדות יסוד ללימודי להירשם יש כך על נוסף

 

  הקורסים לכל להירשם להקפיד יש . ומובנית סגורה תכנית יש מסלול ולכל מגמה לכל

 

 

 

 מחקר לימודי – תזה עם מסלול

 על בדגש והשני כמותי מחקר בדגש האחד: מחקר בשיטות סמסטריאליים קורסים שני לומדים הראשונה בשנה

 איכותני מחקר

 + תזה סמינר שנתי קורס לומדים שנייה בשנה

 מי. התזה של המחקר שיטת לפי ,איכותניות מחקר בשיטות סמסטריאלי קורס או בסטטיסטיקה נתיש קורס

 .שלו מגמהה בקורסי ז"נ 1 להשלים יצטרך איכותני בקורס שמשתתף

 

 מחקר לימודי – תזה בלי מסלול

 באתר באינטרנט המועברים לקורסים הכוונה. מתוקשבים קורסים הם תזה בלי במסלול המחקר קורסי

 אחר ולמלא בשבוע פעם לפחות הקורס לאתר להיכנס יש. לכם הנוחה בשעה להיכנס ניתן ואליו, קורסה

 .אלו מקורסים לשכוח לא .והמטלות ההנחיות

 

 



 עם ולעבוד מראש להתארגן יש) מטופלים מבחינת הפרקטיקומים דרישות – טיפולית מגמה

 . (הלימודים שנת תחילת לפני קבוצה/המטופלים

 א לשנה פרקטיקומים

 לא) הלימודים שנת כל במהלך( ומעלה 17 בני) מטופלים בשני לטפל מחייב א המבוגר בפרט טיפול פרקטיקום

 (.הורים הדרכת

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

 שנת כל במשך לשבוע אחת המתקיים זוגי או משפחתי טיפול של החזקה מחייב  במשפחה טיפול פרקטיקום

 .הלימודים

 

 אחת, 17-4 הגילאים בטווח נוער בני או ילדים מטופלים בשני לטפל מחייב ונוער בילד טיפול פרקטיקום

 יוכל לא המשך ללימודי ביחידה ונוער  בילד לטיפול בתכנית שלמד מי. הלימודים שנת כל במשך לשבוע

 .זה ובפרקטיקום בסמינר להשתתף

 ייושמו ועליו) חרדה מהפרעת או מדיכאון הסובל אחד מטופל מחייב התנהגותי-קוגניטיבי טיפול פרקטיקום 

 .המרצה ידי על תינתן הדרכה. הקוגניטיבי  הטיפול עקרונות

 

 ב לשנה פרקטיקומים

 ומעלה 18 בני מבוגרים בשני יםהלימוד שנת כל במשך לטפל מחייב מוכרים לא אבדנים פרקטיקום

 או  מחלה, פיטורין, הגירה, גירושין  כמו, משבר מצבי או החיים במעגל נורמטיביים מעברים  עם המתמודדים

 .נכות

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

 שנת כל במשך ומעלה 18 בני מבוגרים בשני לטפל מחייב רקטיקהופ תאוריה: דינמי טיפול פרקטיקום

 .הלימודים

 

 

 

 

 

 

 


