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 שם המרצה מס' שעות נושאים עיקריים תאריך

 פתיחה 5.11

 התערבות רגישת תרבות –אתגר ההשתייכות 

 ד"ר גתהון שמחה  4

 ד"ר גל הרץ  

וד"ר ווביט וורקו 

 מנגיסטו

  4 קהילה במעבר בן תרבותי -הגירה 19.11

 ד"ר גל הרץ  

וד"ר ווביט וורקו 

 מנגיסטו

הדדיות בין   מודרני הפוסט בעולם דורי הבן הפער 3.12

 שלושת המעגלים

 ד"ר גתהון שמחה  4

  

וד"ר ווביט וורקו 

 מנגיסטו

 אתי  4 עבודה עם משפחות של מתבגרים 17.12

 ד"ר גל הרץ  

וד"ר ווביט וורקו 

 מנגיסטו

 ד"ר גתהון שמחה  4 השפעות הבנת – ה/נער – משפחה -קהילה 31.12

  

וד"ר ווביט וורקו 

 מנגיסטו

14.1  

 גישות פי על בנוער  וחינוכית טיפולית עבודה

 השונות טיפוליות

4  

 ד"ר גל הרץ  

וד"ר ווביט וורקו 

 מנגיסטו
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 דור ראשון להשכלה  28.1

 וחינוכית טיפולית להתערבות כזירה האינטרנט זירות

 ד"ר גל הרץ  4

ווביט וורקו וד"ר 

 מנגיסטו

 חנה אוליאל 

 זהות ושייכות מושגים 11.2

-מודלים של עבודה חינוכית -זהות והשתייכות 

 טיפולית  

 ד"ר גתהון שמחה  4

 

וד"ר ווביט וורקו 

 מנגיסטו

גורמים  הדרה חברתית והשלכותיה  בקרב המבגרים 25.2

 המנבאים לנשירה

4  

 ד"ר גל הרץ  

וד"ר ווביט וורקו 

 מנגיסטו

  4 כלים להתערבות -התמודדות עם גזענות   11.3

 ד"ר גל הרץ  

וד"ר ווביט וורקו 

 מנגיסטו

הפחתת התנהגויות סיכון באמצעות כלים מותאמים   25.3

 תרבות

 

 ד"ר גתהון שמחה  4

וד"ר ווביט וורקו 

 מנגיסטו

 נטע ארקין  4 ליבה )תעסוקה ,השכלה ,הכנה לצבא ( תחומי 8.4

 ד"ר גל הרץ  

וד"ר ווביט וורקו 

 מנגיסטו

 ד"ר גתהון שמחה  4 פיתוח מנהיגות קהילתית / הורים / בני נוער 29.4

 

וד"ר ווביט וורקו 

 מנגיסטו
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 בניית תכנית התערבות 13.5

 

 ד"ר גתהון שמחה  4

 ד"ר גל הרץ  

וד"ר ווביט וורקו 

 מנגיסטו

 וצריםתהצגת  27.5

 סיכום ומשוב

 שמחה  ד"ר גתהון 4

 ד"ר גל הרץ  

וד"ר ווביט וורקו 

 מנגיסטו

 יתכנו שינויים בהרצאות ובמרצים 

 

 :הערכת תוצרי הלומדים

 : תוצר מסכם

, ניתוחו תוך שימוש במושגים ובמודלים שנלמדו,  פיתוח מענים מותאמים לאתגרים תיאור מקרה מהשדה צגתה

 הייחודיים מולם הם ניצבים, תובנות והמלצות

 

 :להערכת עבודת גמרמדדים 

 מדדי הערכה ייבנו עם המשתתפים
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