
 ג שנתון תשפ"  – בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות( .A.Mתואר שני )

 

 כללי 

ומטרתה להנגיש את הפסיכולוגיה הקלינית לקבוצות ולקהילות  התכנית לתואר שני היא יחידה מסוגה בארץ  

ייחודיים המרכיבים את החברה בישראל ומותאם ,  בעלות מאפיינים תרבותיים  ולייצר שיח טיפולי רגיש 

ת של משרד ילפסיכולוגיה קלינ  תתרבות. תכנית הלימודים עומדת בכל הקריטריונים של הוועדה המקצועי

הבריאות והיא שמה לה למטרה להקנות לבוגריה תשתית תיאורטית וכלים הנדרשים לעבודה הטיפולית 

 והאבחונית בקבוצות ובקהילות השונות.

 

 הלימודים מבנה 

 נק"ז  47 -תואר מורכב מה

 

 נק"ז(  28שנה א ) –קורסי חובה 

 

 

 

 

 

 בנק"ז  מרצה  שם הקורס

 4 ד"ר נחמה הכהן  פסיכופתולוגיה א + ב  

 2 ד"ר ויסאם מרעי הראיון הקליני  

 4 פרופ' יוני גז  פסיכודיאגנוסטיקה א + ב   

מר בנימין טל   סדנה מלווה   –פסיכודיאגנוסטיקה 

 לרנר
 

 4 פרופ' גבי שפלר תיאוריה ומושגי יסוד    –פסיכותרפיה פסיכודינמית  א + ב

 2 פרופ' יורם בילו  היבטים תרבותיים של פסיכופתולוגיה  

פרופ' גבי שפלר  קורס מלווה פרקטיקום שנה א' 

וד"ר ויסאם 

 מרעי

4 

 2 פרופ' גבי שפלר אתיקה מקצועית בפסיכולוגיה קלינית  

 2 ד"ר חגית פרץ  תרבות, זהות ואישיות  

 2 ד"ר רות אוחיון מערכים ניסויים   –שיטות מחקר 

 2 ד"ר נחמה הכהן  שיטות מחקר איכותניות 

   תרגילים בשיטות מחקר כמותיות ואיכותניות 

   סמינר מחלקתי  

   פרקטיקום סמסטר א + ב 

ד"ר טלי סמני   מפגשי שיח  

וד"ר ויסאם 

 מרעי

 



 (:נק"ז 19)  שנה ב' –קורסי חובה 

 

 

 

 

 

 בתכנית הלימודים בהתאם לאילוצי המערכת.ייתכנו שינויים  •

 בנק"ז היקף  מרצה  שם הקורס

 3 ד"ר לימור וידנה יסודות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי ד"ר לימור וידנה 

 1 ד"ר ויסאם מרעי פסיכודיאגנוסטיקה אינטגרטיבית ד"ר ויסאם מרעי 

 1  פסיכודיאגנוסטיקה אינטגרטיבית תרגול   

עקרונות ומבט על מעמד תרבות   –הגישה ההתייחסותית 

 וגזע  גב' טלי סמני 

 ד"ר טלי סמני
2 

קורס מלווה פרקטיקום שנה ב'  פרופ' יוני גז, ד"ר נחמה  

 הכהן 

פרופ' יוני גז וד"ר  

 נחמה הכהן 
4 

 2 גילי וולף ד"ר  מבוא לפסיכופרמקולוגיה ד"ר גילי וולף 

עבודה עם החברה הערבית    –פסיכולוגיה רגישת תרבות 

 בישראל גב' ויסאם מרעי 

 ד"ר ויסאם מרעי
2 

 2 ד"ר נחמה הכהן  החברה החרדית ד"ר נחמה הכהן 

 2  סמינר מחקר תזה איכותני/כמותי  

   פרקטיקום סמס א + ב 

   סמינר מחלקתי  

   עבודת תזה 


