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                       אנה הרוודשם המרצה: 

  סוגיות בטיפול באוכלוסיות חרדיותהקורס: שם 

 60-863-01מספר הקורס:  

  בחירהסוג הקורס: 

 ש"ש. 2היקף שעות:        שנתי    סמסטר:        תשע"טשנת לימודים: 

  
 

מסטר א' כפי שמופיע לא רק בס-במהלך השנה   18.00-16.00הקורס יתקיים בימי שלישי בשעה 
 במערכת השעות האישית.

 
 harwooa@biu.ac.ilלכל שאלה ניתן לפנות אליי במייל:  

 
 3779-949-054למספר  SMSאו בהודעת ווטסאפ/

 

 

 

 :א. מטרות הקורס
 

את  ףוחשהלימוד בקורס יהאחר וההשפעה של המפגש על עצמם.   חשפו לאלמנטים שונים למפגש עםייהתלמידים 
עלות שאלות שונות סביב זהותם ההילות שונות, תרבויות ואנשים שונים ותהליכי עבודה שעלולים להתלמיד לק

 יות, דתיות ומקצועיות.  ידים יכירו את עצמם מול דילמות אתכמטפלים חדשים. התלמ
 
 

  הקורס: רתיאוב. 
 

 חרדיםטיפול עם חרדים ע"י 
 

 קהילה החרדית.הלתת חשיפה לקשיים ודרישות שונות של הקורס נבנה כדי 
לדיבור ושיח על החוויה כמטפל  מרחבהשיעורים (בלבן) יהיו מיועדים רק לסטודנטים חרדים ויתנו 

 חרדי.
 

 טיפול עם האחר
 

 פסיכולוגיה קלינית הוא מקצוע אנושי, מקצוע שכל הזמן דורש מפגש עם האחר. סידרת ההרצאות
לרעיון של את הסטודנטים  יחשפו נטים) לקהל הסטוד פתוחותתהיינה הקורס (ש במסגרתתתקיימנה ש

 ".ת"פסיכולוגיה תרבותי
סטודנטים לחשוב על מה קורה את ה אשר יעוררוקשורות לטיפול עם האחר העלו סוגיות ויכמו כן, 

 .ופוגש מישהו ששונה ממנ המטפלכש
 
 יינתנו ע"י מגוון מרצים מומחים המטפלים בקהילות שונות. הרצאות ה

 רקטיקה והבנה עמוקה של הקהילות השונות. תמקד על פכל הרצאה ת
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 מהלך השיעורים: -
 

פתוחות לשאר התלמידים בלימודי פסיכולוגיה רק לתלמידים חרדים והרצאות היכלול סמינרים הקורס 
 מרצים אורחים ומומחים בקהילות שונות. כמו כן, יינתנו הרצאות ע"יקלינית. 

 
 
 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:  -
 

 סמסטר א'
 

 אוכלוסיית יעד נושא דובר תאריך
 רק סטודנטים חרדים הקדמה לטיפול עם חרדים אנה הרווד 16.10.2018
רחל ליוור (פסיכולוגית  אנה הרווד 23.10.2018

 קלינית)
 

טיפול עם חרדים: מה 
 קורה מתוך החדר?

 
 

כלל הסטודנטים במגמות 
 הקליניות

תחילים?איך מ-מחקר אנה הרווד 30.10.2018  
 

 רק סטודנטים חרדים

טיפול פסיכולוגי בבני  טלי סמני (פסיכולוגית קלינית) 6.11.2018
 העדה האתיופית

כלל הסטודנטים במגמות 
 הקליניות

  פגישות אישיות אנה הרווד 13.11.2018
הפרעות אכילה בקרב  אנה הרווד 20.11.2018

 חרדים
כלל הסטודנטים במגמות 

 הקליניות
  פגישות אישיות אנה הרווד 27.11.2018
הקדמה לעבודה עם בני  טרם נקבע 4.12.2018

 העדה הערבית
כלל הסטודנטים במגמות 

 הקליניות
  פגישות אישיות אנה הרווד 11.12.2018
  אין לימודים צום י' בטבת 18.12.2018
איך מתקדמים?-מחקר אנה הרווד 25.12.2018  

 
 

ני דוב וולף (מטפל מי-שמחה 1.1.2019
 ועו"ס קליני)

טיפול מיני עם התמקדות 
 בחברה החרדית והדתית

כלל הסטודנטים במגמות 
 הקליניות

8.1.2019    
  סיכום סמסטר א' אנה הרווד 15.1.2019
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 סמסטר ב'
 

 אוכלוסיית יעד נושא דובר תאריך
כלל הסטודנטים במגמות  פסיכיאטריה תרבותית אנה הרווד 26.2.19

 הקליניות
  פגישות אישיות אנה הרווד 5.3.19

טיפול משפחתי מבוסס  אנה הרווד 12.3.19
 התקשרות בקרב חרדים

 

  פגישות אישיות אנה הרווד 19.3.19
כלל הסטודנטים במגמות  הלכה ופסיכותרפיה טרם נקבע 26.3.19

 הקליניות
  פגישות אישיות אנה הרווד 2.4.19
 חיסון נפשי בקהילה אנה הרווד 9.4.19

 החרדית
 

טיפול קוגניטיבי  אנה הרווד 30.4.19
התנהגותי עם ילדים 

 חרדים

כלל הסטודנטים במגמות 
 הקליניות

  פגישות אישיות אנה הרווד 7.5.19
טראומה וטיפול בקרב  אנה הרווד 14.5.19

 חרדים
 

כלל הסטודנטים במגמות  טיפול עם מהגרים שירה לנגר (עו"ס קלינית) 21.5.19
 הקליניות

-הרצאות ע"י סטודנטים תלמידי הקורס 28.5.19
 חלק א'

 

-הרצאות ע"י סטודנטים תלמידי הקורס 4.6.19
 חלק ב'

 

  פגישות אישיות אנה הרווד 11.6.19

סיכום שנה והסתכלות על  אנה הרווד 18.6.19
 העתיד

 

 
 
 
 

 דרישות קדם:  ג. 
 

 סטודנט לפסיכולוגיה קלינית (שיקום/ילד/מבוגר)
 

 ת / דרישות / מטלות:חובו ד. 
 

כתיבת עבודה ופרזנטציה עליה בסוף סמסטר ב'. הסטודנט מתבקש לכתוב על סוגיה הלכתית, אתית, 
 רגשית בקרב חרדים או יוצאים בשאלה מהקהילה החרדית.
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 :מרכיבי הציון הסופי ה. 
 

 שיורכב מ: ציון מספרי
 

 נוכחות והשתתפות 25%
 

 מאמרים אקדמיים בנושא 2חיבור בכתב. חייב להתייחס ללפחות פרזנטציה כולל מצגת או  75%
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במהלך הקורס יםלקו מודפסושאר המאמרים יח*  
 

 
 

  . שם הקורס באנגלית: ז
Therapy with the other 


