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 VeredV@wgalil.ac.il   וקנין-ורד נוסבאום פרופ'  – ראש החוג
 

    04-9015400 חיה שנאר  – החוג תרכז
          04-9015400  אשרת אטיאס   

 Education@wgalil.ac.il   0049015-04  אורטל גז  –ת החוג ומזכיר
 
 

 סגל המרצים
 

  מרצים מן החוץ  

 AyeletE@wgalil.ac.il איילת אגוזיד"ר   DevorahE@wgalil.ac.il ד"ר דבורה אדן
 SimchaA@wgalil.ac.il ד"ר שמחה אהרון      MeravB@wgalil.ac.il ד"ר מירב בן נתן
 NatalieU@wgalil.ac.il נטלי אוליצהד"ר   OzG@wgalil.ac.il ד"ר עוז גוטרמן
 ErezB@wgalil.ac.il מר ארז בודה   SharonG@wgalil.ac.il יחיא-ד"ר שרון גילת

 AlonG@wgalil.ac.il ד"ר אלון גולדברג   ZiporaH@wgalil.ac.il רףד"ר ציפורה הוכדו
.yossi.elran@weizmann יוסי אלרן ד"ר   ArieH@wgalil.ac.il ד"ר אריה הרשקוביץ

ac.il 
 EmanT@wgalil.ac.il ד"ר אימאן טרביה  RonyT@wgalil.ac.il ד"ר רוני טוטיאן

שירה -גב שירלי   SergeiT@wgalil.ac.il ד"ר סרגיי טלנקר
 ירחמיאל

ShiraY@wgalil.ac.il 

 hana_l@oranim.ac.il זמיר-ד"ר חנה לב  GilM@wgalil.ac.il ד"ר גיל מאור
 IritL@wgalil.ac.il גב עירית לוז  HaithamT@wgalil.ac.il פרופ' הייתם טאהא

 BerelL@wgalil.ac.il פרופ' ברל לרנר   MotiM@wgalil.ac.il ד"ר מוטי מרדלר
 HilitM@wgalil.ac.il ד"ר הילית מייזל  EinatN@wgalil.ac.il ד"ר עינת נבו

 HilaN@wgalil.ac.il ד"ר הילה נאות  AriN@wgalil.ac.il ארי נוימן פרופ'
 AnatSk@wgalil.ac.il גב ענת סקולר  Yehuda@wgalil.ac.il ד"ר יהודה פלד
 YonaF@wgalil.ac.il גב יונה פליישר  AnatKl@wgalil.ac.il ד"ר ענת קלמר
 EinavK@wgalil.ac.il עינב קיסר ד"ר  MichalR@wgalil.ac.il ד"ר מיכל רווה

 SophieS@wgalil.ac.il ד"ר סופי שאולי   MayaH@wgalil.ac.il הלוי -ד"ר מאיה קלמן 
 gali7654@gmail.com מר גלי שמעוני  MiriS@wgalil.ac.il ד"ר מרים שריד

  מר צבי שלם   
 MaayanS@wgalil.ac.il מעיין שמעוני ד"ר   
 YaelSh@wgalil.ac.il ד"ר יעל שני   
 NaamaS@wgalil.ac.il ד"ר נעמה שפיצר   
     
     

     מתרגלים
    ereng@wgalil.ac.ilk גב' קרן גרינאוצקי 

    VeredL@wgalil.ac.il גב' ורד למפרט
    mayab@wgalil.ac.il גב' מאיה ביטון 
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 תנאי מעבר
 
  ללימודים א' שנהציון פטור בסוף קבל דרש הסטודנט לייבלימודי עברית. 

  ללימודים. 'שנה בציון פטור עד סוף קבל דרש הסטודנט לייבלימודי אנגלית 

 המעבר לשנת הלימודים הבאה יידון ע"י ועדת באו  'שנה אתלמיד לא מילא את חובותיו באם ה ,
 ההוראה.

  את קורסי החובה  הבאים: 70באשכול הלימודים "ייעוץ חינוכי" יש לעבור בציון 
נוער ", "נוער וצעירים בחברה המודרנית ץ חינוכי", למידה וקשיי למידה", ""מבוא לייעו

 ."בסיכון

  את קורסי החובה הבאים: 75באשכול הלימודים "ליקויי למידה" יש לעבור בציון 
"מבוא לפסיכולוגיה של הקריאה והכתיבה", "מתודיקה בהוראת המתמטיקה", "מבוא 

 לילד עם הצרכים המיוחדים".

 
 

 ם לזכאות לתוארתנאי סיו
 
  בסמינריונים. 60ציון מעל 

 .הצלחה בדרישות כל השיעורים הנלמדים  
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 תכנית הלימודים

 
 חוגית.-חוגית ודו-שתי מתכונות תכנית הלימודים: חד

 
  ליבת – היכרות עם מדעי החינוך מעניקה תחוגי-דוהו תחוגי-חדהכנית הלימודים בחוג לחינוך בתכנית ת

, תיאוריות למידההפסיכולוגיה והסוציולוגיה של החינוך, ך, הוראה ולמידה, חינולימודי החינוך: 
פילוסופיה תכנון לימודים,  ,ניהול מוסדות חינוך ,מתקשים בלמידה, לקויי למידה. לימודים בגיל הרך

והערכת  ,הספר ובמסגרות חינוכיות אחרות-למידה בביתצורות של החינוך, אתיקה במוסדות חינוך, 
המאורגנים  ,התוודעות לתחומי ידע ספציפיים של החינוך התכנית מאפשרתודיים. הישגים לימ

 . למידה באשכולות
 

 חד חוגי  מסלול -חינוך
 במרכז על פני שלוש שנים. היא נפרסתנ"ז  120בחוג העצמאי, כוללת חד חוגית התכנית הלימודים 
ממנו תולדותיו ומטרותיו. נוך, המציג את מדעי החי ,עיוני בסיסי םאשכול לימודי תכנית הלימודים

, ליקויי למידה, ייעוץ חינוכי, משחוק וחדשנות בחינוךלימודי   :מסתעפים תחומי ידע והתמחויות
לימודים לתואר ראשון, חשיבה מתמטית והוראת מתמטיקה. כ ,ניהול מוסדות חינוך, והגיל הרך

ולהמחיש את זיקת התיאוריות  בסיסי על מהות החינוךלהקנות ידע נועדו תחומי הידע הספציפיים 
 ואל אפשרויות תעסוקה והתמחות בחינוך. בשטח,החינוכיות אל המציאות של מערכות החינוך 

תחום ההתמחות של בחירה מושכלת  תאפשרמ ,עם מגוון עיסוקים בחינוךעם מדעי החינוך והיכרות ה
  בהמשך.

 
 מסלול דו חוגי -חינוך

חוגית ומכיל את כל לימודי -נגזר מהמתכונת החדונת זו במתכתכנית הלימודים החלק הראשון של 
 מבחר שיעורים מאשכולות הידע הספציפייםבנוסף, מוצעים לסטודנטים  .הליבה ושיעורי המתודולוגיה

חוגיות עצמאיות -עם תכניות דובחינוך חוגית -. ניתן לשלב את התכנית הדוהנלמדים בחוג לחינוך
ד בראי קהילתי )הגיל הרך(, לקויות למידה. ניתן לשלב גם עם בתחום החינוך: חינוך והתפתחות היל

 כלכלה וניהול.קרימינולוגיה, סוציולוגיה,  :כגוןחוגים אחרים 
 

 החוג לחינוך –תכנית מצוינות 
החוג לחינוך הוא אחד החוגים המבוקשים בקרב אוכלוסיית הגליל המערבי. בוגרי החוג אשר מסיימים 

של המכללה במסגרות החינוך באזור, ובכך יש להם היכולת להשפיע על את לימודיהם הינם שגרירים 
 מערכת החינוך בגליל. 

 מצוינות בחוג לחינוך חשובה הן לסטודנטים ולחוג .
 

 מטרות  התכנית: 
 טיפוח סטודנטים מצטיינים בחוג לחינוך וקידומם .1
 טיפוח העשייה המחקרית .2
 טיפוח עשייה קהילתית .3
 קידום החוג לחינוך  .4
 יה של סטודנטים וסגל כאחדמוטיבצ .5

 
המשתתפים בתכנית יהיו סטודנטים אשר סיימו את לימודי הסמסטר הראשון של שנת הלימודים 

 הראשונה במסלול חד חוגי בחינוך, ועומדים בקריטריונים הבאים:
 ציון פסיכומטרי .1
 ראיון קבלה עם סגל החוג .2
  שנה א'בסוף  90, או ממוצע ציונים שנה א'בסמסטר א של  90ממוצע ציונים  .3
 רמת אנגלית מינימלית נדרשת.  -אנגלית   .4
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 התכנית תזכה את המשתתפים בסל הטבות:
 לימודי אנגלית מקוצרים ואינטנסיביים, במטרה לסיים את חובות האנגלית מוקדם .1
 השתתפות בהובלת פרויקט קהילתי .2
ת גמישות בקביעת תכנית הלימודים: קורסי בחירה, קורסי חובה, לדוגמא פתיח .3

 מוד בשנה השנייה בקורסים של שנה גללאפשרות 
 סמינריון בהנחיה אישית, מתן האפשרות לעורך לשוני / חניכה .4
 השתלבות במחקרים חינוכיים בחוג לחינוך כעוזרי מחקר .5
 יעוץ וליווי לתואר שני .6
 מתן אפשרות לסיים את התואר בשנתיים עד שנתיים וחצי .7
 מימון השתתפות בכנס בארץ .8
 ילופי סטודנטיםמתן עדיפות בח .9

 סדנאות העשרה  .10
 הכנה ללימודי תואר שני )אנגלית + סטטיסטיקה( .11
 סדנאות להקניית מיומנויות כתיבה ומחקר .12

 
 הקבלה לתכנית המצטיינים היא עפ"י שיקול הועדה. 

 
 

 במסלול החד חוגי מבנה הלימודים
 

 אשכול ייעוץ חינוכי 

 נ"ז 40 -קורסי ליבה )מבואות( 

 נ"ז 14 -קורסי מתודולוגיה 

 נ"ז  32 -אשכול ייעוץ חינוכי 

 נ"ז 26 -קורסי בחירה בחינוך 

 נ"ז 8 -סמינריונים 

 

  ניהול מערכות חינוךאשכול 

 נ"ז 40 -קורסי ליבה )מבואות( 

 נ"ז 14 -קורסי מתודולוגיה 

 נ"ז  32 - ניהול מערכות חינוךאשכול 

 נ"ז 26 -קורסי בחירה בחינוך 

 נ"ז 8 -סמינריונים 
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  הגיל הרךאשכול 

 נ"ז 40 -קורסי ליבה )מבואות( 

 נ"ז 14 -קורסי מתודולוגיה 

 נ"ז  32 - הגיל הרךאשכול 

 נ"ז 26 -קורסי בחירה בחינוך 

 נ"ז 8 -סמינריונים 

 

 לקויות למידהאשכול 

 נ"ז 40 -קורסי ליבה )מבואות( 

 נ"ז 14 -קורסי מתודולוגיה 

 נ"ז  38 - לקויות למידהאשכול 

 נ"ז 20 -נוך קורסי בחירה בחי

 נ"ז 8 -סמינריונים 

 

  וחדשנות בחינוך משחוקאשכול 

 נ"ז 40 -קורסי ליבה )מבואות( 

 נ"ז 14 -קורסי מתודולוגיה 

 נ"ז  36 -משחוק וחדשנות בחינוך אשכול 

 נ"ז 22 -קורסי בחירה בחינוך 

 נ"ז 8 -סמינריונים 

 

 התנסות מעשית ב בכל האשכולות ישתתפובשנה ג' הסטודנטים 
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 אשכולות הלימודים בחוג לחינוך

 
 וחדשנות בחינוך  משחוקאשכול 

יש חשיבות רבה ליכולת שלנו  .בעולם העבודה המהיר והתחרותי כיום, יצירתיות היא יתרון מנצח
לפתח לומדים יצירתיים, שיסללו דרכים חדשניות. במסגרת הלימודים נעסוק בגישות לחקר 

ערכת החינוך תוך ודת מבט של חקר המוח, והשלכות של אלה על מהיצירתיות, התפתחויות בתחום מנק
  ת. שילוב טכנולוגיו

 
הלימודים באשכול עוסקים בהיבטים של משחוק כגישה חינוכית, תוך בחינת דרכי יישום מאתגרות 

נכיר ונדון בהיבטים שהילד פוגש בראשית דרכו באמצעות משחק: למידת  .בעזרת טכנולוגיות חדשניות
יאה ומתמטיקה. נחבר לתכנים אלה דרכים חדשניות ואטרקטיביות ללמידה, באופן שניצור שפה, קר

סביבות מעוררות מוטיבציה ללמידה. ננתח את הפדגוגיה המשתנה וניגע גם בהצעות יזמיות שיתייחסו 
פיתוח ניצני אוריינות   :בין הקורסים הנלמדים .להיבטים שנלמדו ויצעידו את העולם החינוכי קדימה

חידושים ומשחקים, שפה מוח, משחק ומה שביניהם, פיתוח  -אמצעות משחק, רכישת קריאה בהנאה ב
מבוא לחדשנות בחשיבה יצירתית, חשיבה מתמטית בעולמם של ילדים, אסטרטגיות  .משחקים לשוניים

ניצחון ושיקולים במשחקים, חשיבה יצירתית, מתמטיקה כיצירה, פתרון בעיות לא שגרתיות בסביבה 
יצירתיות דרך משחוק וטכנולוגיה, יזמות וחדשנות טכנולוגית בחינוך, חשיבה עסקית , .וקשבתמת

 לקידום יזמות חינוכית, סמינריון פיתוח חשיבה יצירתית לקידום יוזמות חינוכיות

 
  אשכול ניהול במערכות חינוך

ניהול והנהגת צוות לימוד, טיפוח אקלים לימודי באווירה של פתיחות והקשבה,  תכניותבבחירת עוסק 
תפיסתם העצמית כמסוגלים ו טיפוח הכישורים הטמונים בהםבמורים, במטרה להעצים את יכולתם 

לשפר את האקלים החינוכי, ההישגים בלמידה, והשיפור העצמי של התלמידים. כן תעסוק התכנית 
, שיתוף פעולה עם הספר, הובלת שינויים בית ספריים, קידום ההוראה והערכתה-בניהול פיננסי של בית

כדי לנהל היטב, יש צורך בידע ההורים בהכנת תלמידים לחיים. הנחת היסוד של תכנית זו היא ש
ולכן מתחשבת בכך שבארגוני החינוך מתגברת הנטייה לביזור סמכות הניהול, התכנית ובכישורי ניהול. 

רמאליות ובלתי במערכות חינוך פומגוונים לתפקידי ניהול  תלמידיה באשראת היא מיידעת 
, ניהול והדרכת עובדים, מנהיגות חינוכית, חינוכי הלנלממבוא  ים הנלמדים:שיעורפורמאליות. בין ה

דפוסי קבלת , סוגיות בחינוך לקראת עתיד לא ידוע, הספר בפרספקטיבה של תורת הארגון-בית
 , וניהול בית הספר בסביבה מתוקשבת.אתיקה בניהול, הערכת פרויקטים, החלטות

 
 אשכול ליקויי למידה

קשיים, שמקורם הוא בעיקר  הם קשיי למידה. וליקויי למידה קשיי למידהבמכלול הסיבות ל עוסק 
סביבתי. למשל, חסכים בהתפתחות לשונית בשל העדר תמיכה בהתפתחות האוריינית של הילדים, או 

את הקשיים מצוקות רגשיות בשל נסיבות אישיות או משפחתיות. אם ניתן להפחית או לסלק 
חסכים באמצעות תגבור הלמידה, ניתן לשפר באופן משמעותי את ההישגים ההסביבתיים, או לפצות על 

 .מקורם הוא מערכתיוכלל מולדים, -הם בדרך ליקויי למידההלימודיים של הסובלים מקשיי למידה. 
 . למשל,יביותכלומר, שיבושים במערכת העצבים, המשתקפים בביצועים כושלים של פעילויות קוגניט

במערכת העצבים, לא ניתן  מובנהתפקודי לשון, קריאה, חשיבה מתמטית, קשב וריכוז. כיוון שהכשל 
שהקשיים  מאחרלסלק אותו, אבל ניתן להקל על הלומדים בעזרת אסטרטגיות למידה מיוחדות. 

ומים אחרים מעיבים על היכולת הקוגניטיבית בתחבהכרח תחום קוגניטיבי ספציפי, הם לא מוגבלים ל
 או על האינטליגנציה בכללה.

 
-בבתיליקויי הלמידה מרבית . להםסיוע בלמידה והלקויי באיתור  באשכול זה, מתמקדיםהלימודים 

שני אלה הם הגורמים המשפיעים ביותר רכישת הקריאה ויכולת החשיבה המתמטית. ב מתגליםהספר 
 החיים. חשיבות רבה נודעת לאיתורהספר ובמהלך -בביתלאורך הלימודים למידה ההישגים בעל 

מוקדם של לקויות למידה וקשיי למידה, הפרעות תקשורת ושפה, קשב, לקויות קריאה, לקויות 
למידה וקשיי  :באשכול הלימודים הזה ים הנלמדיםשיעורבין ה. קשיים חברתייםומתמטית, בחשיבה 

, טיפול מתקשיםאיתור , בכתיבה, קשיים בקריאה ושפה ומוחעם צרכים מיוחדים, מבוא לילד , למידה
הלימודים הסטודנטים מתנסים בסיוע  תכניותבחלק מ קשיי קשב וניתוח התנהגות. ,בלקויות למידה

 הספר.-לתלמידים מתקשים ולקויי למידה בבתי
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 אשכול ייעוץ חינוכי
 קנהמ תכניתמורים במערכות החינוך. הלתלמידים ולהעצמה וטיפוח הקניית מיועד להאשכול הזה 

ספרית וגם לעבודה -הבית מערכתכלל ה עם עבודההמתייחסת גם ל רחבה, מערכתית גישה לסטודנטים
 מים,, יוזיםאקטיבי יםחינוכי ציםיוע תטפחמ עם מערכות ארגוניות שמחוץ למערכת החינוך. היא

במסגרות חינוכיות  הספר,-שרכשו במכללה גם מחוץ לבית המסוגלים ליישם את הידע, שינוי יומחולל
קידום נוער, עבודה עם נוער בסיכון ומחלקות הרווחה במועצות  תכניותלא פורמאליות כגון מתנ"סים, 

, תכניותכיזמי  ,בבסיסי הדרכה והכשרה של הצבא או המשטרהיוכלו לפעול גם  הבוגרים. המקומיות
 . צוותים חינוכיים עומדים בראשמרכזי קורסים ו

 
רים, ואנשי ם, מותלמידי של נפשיים יבטיםידע בסיסי על ה עניק לסטודנטים גםזה מאשכול לימודים 

 תלמידיםבגם יעסקו הלימודים הספר ומחוצה לו. -הם בביתל לסייע במטרהצוות במוסדות החינוך, 
 ראשוני ידע יםלסטודנט יקנוו ,בסיכון צעיריםו ,הסתגלות קשיי עםבעלי צרכים מיוחדים, בתלמידים 

 הלימודים. וההורים החינוכי הצוותוהנחייה של  ליוויוידע על  ,משברו לחץ במצבי תלמידיםל תמיכהעל 
וראייה, קויי שמיעה יל, לקויות למידהעל ידע . הם יקנו וחוויתיתיאורטי  לימודי חומריישענו על הצגת 

יועצים עתודה של ל ףצטרוכלו להשפה וקריאה, קשב וריכוז, והפרעות אישיותיות. בוגרי התכנית י
במילוי  הלימודים ידריכו אותםספרי. -הספר כמנחי הצוות הבית-בתיבמרכזי  תפקיד שממלאים

 יכולות שיקוםבהדרכה, ובקביעת מדיניות, בבמחקר, , תפקידי מנהיגות במערכת החינוך בישראל
  למידה.

 
 אשכול חינוך בגיל הרך

כנית תהם מלידתם עד כניסתם לבית הספר. הצרכיל ההבנבהילדים בגיל הרך והתפתחות עוסק ב
 יםתייחסמ. הלימודים תופדגוגי תהתפתחותי , מבחינה היבטים של החינוך בגיל הרךמעניקה ידע על 

 הציגמ. היא עולמו הרגשילו ,הספר-לפני הכניסה לביתדרכי החשיבה והלמידה של הילד במיוחד ל
ד ניתן כיצמראה וההולמת את הילדים בגיל הרך,  תלימודי לסטודנטים את השיקולים בבניית פעילות

  .ההולמת את צרכיהם לעצב סביבה חינוכית
 

ידע אקדמי וניסיון עבודה עם ילדים. בין השיעורים הנלמדים:  בעלתמנהיגות חינוכית  תטפחמהתכנית 
תיאוריות של , וקוגניטיבית ,התפתחות פיסית, מוטורית, התפתחות רגשית וחברתית בגיל הרך

קריאה  ,התפתחות שפה, משחק וחשיבותו בגיל הרךה, נורמלית-התפתחות נורמלית ואב, האישיות
החינוך לימודים על התכנית ל .התנהגות ילדים בגן הילדים, קידום חשיבה מתמטית בגיל הרך, וכתיבה

גדולה מתמיד לאור החלטת הממשלה להנהיג חינוך חובה וחינם לילדים  עתה חשיבותנודעת  בגיל הרך
 בגיל הרך. 

 
 לשנתון דו חוגי חינוך והתפתחות הילד

 למידה חינוך ולקויות לשנתון דו חוגי 

https://www.wgalil.ac.il/files/tojniotlimud/11.8.2020/develop.pdf
https://www.wgalil.ac.il/files/tojniotlimud/11.8.2020/develop.pdf
https://www.wgalil.ac.il/files/tojniotlimud/11.8.2020/disabilities.pdf
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 חד חוגי  -ב.א בחינוך 

 נ"ז 56 –ולוגיה ומתוד ליבהקורסי 
 
 

 שנה א'
 נ"ז  22סה"כ  

 סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס
 ב 2 חינוך, הוראה ולמידה 0240520
 שנתי 4 יסודות בפסיכולוגיה חינוכית 0240050
 יסודות בסוציולוגיה חינוכית 0240030

 
 / ב א 2

 א 2 פילוסופיה של החינוך 0240530
 ב 2 בעידן העכשווימודרניזם -מודרניזם ופוסט 0240540
 פדגוגיה מתבוננת 0240550

 
 / ב א 2

 ב 2 המחקר האיכותני 0240000
 שנתי 4 שיטות מחקר 0240140
 / ב א 2 שילוב הילד עם צרכים מיוחדים 0240220

  22 כ”סה 

 שנה ב'
 נ"ז 24סה"כ  

 סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס
 ב 2 מודיםקוגניציה בחינוך ובפיתוח תכניות לי 0243240
 א 2 יזמות חינוכית 0240070
 שנתי 4 משחקים דיגיטליים בהוראה ולמידה   0240480
 / ב א 4 למידה חלופית בבית הספר ובמסגרות אחרות 0240080
 א 2 למידה וחשיבה א 0240100
 ב 2 למידה וחשיבה ב 0240110
 שנתי 6 מבוא לסטטיסטיקה והסתברות 0240150
 ב 2 שב אשימושי מח 0240160

  24 סה"כ 

 שנה ג'
 נ"ז 12סה"כ 

 סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס
 שנתי 4 הערכת הישגים לימודיים 0240120
 א 2 אתיקה בחינוך 0240130
 א 2 שימושי מחשב ב 0240170

 שנתי 4 סמינריון 
  12 סה"כ 
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נ"ז 42 –ליקויי למידה שכול א  
 

 שנה א'
 נ"ז  12סה"כ  

 סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס
 א / ב 2 מבוא לילד עם צרכים מיוחדים 0242000
 שנתי 4 מבוא לפסיכולוגיה של הקריאה והכתיבה 0242010
 ב 2 מתודיקה להוראת המתמטיקה 0242020
היבטים רגשיים, התפתחותיים של מגבלות  0243180

 ומחלות במערכת החינוך
 שנתי 4

  12 כ”סה 

 שנה ב'
 "זנ  10סה"כ  

 סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס
 ב 2 למידה וקשיי למידה 0240070
 ב 2 מחשבים בחינוך המיוחד 0240080
 א 2 שפה ומוח 0240090
 א 2 הוראה מתקנת במתמטיקה 0240100
 א 2 קשיי קשב וניתוח התנהגות 0240110

  10 סה"כ 

 שנה ג'
 נ"ז 20סה"כ 

 סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס
 שנתי 4 קשיים בקריאה ובכתיבה 0242080
 א 2 אבחון ליקויים מתמטיים 0242060
 שנתי 4 לקויות למידהטיפול ב 0242350
 שנתי 4 פרקטיקום קריאה 0242180
 שנתי 2 פרקטיקום מתמטיקה 0242300

 שנתי 4 סמינריון 
  20 סה"כ 
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 נ"ז 36 – ייעוץ חינוכיאשכול 
 

 

 'שנה א
 נ"ז 8סה"כ 

 סמסטר נ"ז שם הקורס קורסמספר 
 א 2 נוער וצעירים בחברה המודרנית 0243000
 א 2 מבוא לייעוץ חינוכי 0243010
 ב 2 למידה וקשיי למידה 0242030
 ב 2 נוער בסיכון 0243040

  8 כ”סה 

 ''שנה ב
נ"ז 14 סה"כ   

 
 סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס

 א 2 ךתיאוריות באישיות ומשמעותם בחינו 0243050
 א 2 פסיכולוגיה התפתחותית של הגיל הרך 0243060
 א 2 הנחיית קבוצה 0243020
 ב 2 התפתחות נורמלית ואבנורמלית 0243070
 ב 2 ייעוץ לבית הספר כמערכת  0243080
 ב 2 התמודדות עם מצבי לחץ 0243120
 ב 2 מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי 0243090

  14 סה"כ 

 שנה ג'
 נ"ז 14סה"כ 

 סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס
 א 2 הבנת הפרט בראייה חינוכית ייעוצית 0243100
 ב 2 ייעוץ למשפחה 0243110
 שנתי 4 ייעוץ התפתחותי 0243130
 שנתי 2 פרקטיקום "אח בוגר" 0242320

 שנתי 4 סמינריון 
  14 סה"כ 
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 נ"ז 36 –ניהול במערכות חינוך אשכול 
 

 'שנה א
 נ"ז  10ה"כ  ס

 סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס
 שנתי 4 ניהול והדרכת עובדים 0244210
 א 2 מבוא למנהל חינוכי 0244010
מנהיגות חינוכית, יזמות והובלת שינוי בבית  0244020

 הספר
 קיץ 4

  10 כ”סה 

 'שנה ב
 נ"ז 10 סה"כ 

 סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס
 קטיבה של תורת הארגוןבית הספר בפרספ 0244030

 )חצי מתוקשב(
 א  4

 
 ב 2 דפוסי קבלת החלטות 0244040
סוגיות בחינוך לקראת עתיד לא  –לחנך לעתיד  0244050

 ידוע
 א 4

  10 סה"כ 

 שנה ג'
 נ"ז 16סה"כ 

 סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס
 ב 2 ניהול בית הספר בסביבה מתוקשבת 0244120
 ב 2 אתיקה בניהול 0244130
 שנתי 4 הערכת פרויקטים 0244080
 א 2 מיומנויות ניהול מתקדמות בבתי הספר 0244140
 שנתי 2 פרקטיקום ניהול מערכות חינוך  0242330

 סמינריון 
 

 שנתי 4

  16 סה"כ 
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 נ"ז 40 - וחדשנות בחינוך משחוקאשכול 
 שנה א'

 נ"ז  12סה"כ  
 סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס

 א 2 פיתוח ניצני אוריינות  באמצעות משחק 0246200
 ב 2 חידושים ומשחקים –רכישת קריאה בהנאה  0246210
 א 2 חשיבה מתמטית בעולמם של ילדים 0246220
 ב 2 אסטרטגיות ניצחון ושיקולים במשחקים 0246230
 ב 2 חשיבה יצירתית 0246240

 א 2 מבוא לחדשנות וחשיבה יצירתית 
  12 כ”סה 

 נה ב'ש
 נ"ז 14סה"כ  

 סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס
 א 2 שפה, מוח, משחק ומה שביניהם 0242190
 שנתי 4 פרוסמינריון - משחקים לשונייםפיתוח  0246080
 א 2 מתמטיקה כיצירה  0242260
 ב 2 למידה אלטרנטיביתחדשנות ו 0246020
 שנתי 4 וטכנולוגיה משחוק יצירתיות דרך  0242270

  14 סה"כ 

 שנה ג'
 נ"ז 14סה"כ 

 סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס
 שנתי 4 יזמות וחדשנות טכנולוגית בחינוך 0242280
 ב' 2 חשיבה עסקית לקידום יזמות חינוכית 0245150
 שנתי 2 פתרון בעיות לא שגרתיות בסביבה מתוקשבת 0242290
 שנתי 2 פרקטיקום משחוק וחדשנות בחינוך 0242340

 שנתי 4 מינריוןס 
  14 סה"כ 
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  נ"ז 63 -חינוך בגיל הרך אשכול 

 'שנה א
 נ"ז  10סה"כ  

 סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס
 שנתי 4 התפתחות ילדים בגיל הרך בראייה הוליסטית 0245170
 שנתי 4 היבטים שונים של הורות 0245010
 ב 2 התפתחות שפה בהקשרים סביבתיים 0245180

  10 כ”סה 

 'שנה ב
 נ"ז 12 סה"כ 

 סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס
התפתחות אוריינית בגיל הרך בהקשרים  0245190

 סביבתיים
 א  2

 ב  2 דיאלוג בין ילדים ועם ילדים 0245200
 א  2 עולמו של הילד בראי מודע הקשר 0245230
 א  2 חשיבה מתמטית בעולמם של ילדים וטיפוחה 0245280
 ב  2 ספרים וסיפורים בגיל הרך 0245300
המשחק בעולמו של הילד ותפקיד המבוגר  0245310

 בטיפוחו
 א  2

  12 סה"כ 

 שנה ג'
 "זנ 14סה"כ 

 סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס
 א  2 יוזמות ויצירתיות בגיל הרך 0245370
 א  2 התקשרות עם דמויות חינוכיות בעולמו של הילד 0245350
 א  2 ן תוכן בגיל הרךתכנו 0245320
ניהול וארגון מיטבי של מסגרות חינוך לגילאי  0245410

 שלוש עד שש
 ב  2

 שנתי 2 פרקטיקום גני ילדים 0242310
 שנתי 4 סמינריון 
  14 סה"כ 
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  )מתוך רשימת קורסים( קורסי בחירה בחינוך

 
 פסיכולוגיה ועודתחום 

 ש 4 היבטים שונים של הורות 245010
 ש 4 פסיכולוגיה חיובית 243200
 ש 4 קשב וזיכרון בתהליכי קריאה וכתיבה  242130
 א 2 פסיכולוגיה התפתחותית של הגיל הרך 243060
 ב Mindfulness 2פיתוח יכולת קשב  240420

 
 תחום משחוק וחדשנות בחינוך

 א 2 פיתוח ניצני אוריינות  באמצעות משחק 0246200
 ב 2 חידושים ומשחקים –ה בהנאה רכישת קריא 0246210
 א 2 חשיבה מתמטית בעולמם של ילדים 0246220
 ב 2 אסטרטגיות ניצחון ושיקולים במשחקים 0246230
 ב 2 חשיבה יצירתית 0246240

 א 2 מוח ויצירתיות 
 
 

 הגיל הרךתחום 
 ש 4 התפתחות ילדים בגיל הרך בראייה הוליסטית 245170
 ב 2 קשרים סביבתייםהתפתחות שפה בה 245180
 א 2 התפתחות אוריינית בגיל הרך בהקשרים סביבתיים 245190
 קיץ 2 דיאלוג בין ילדים ועם ילדים 245200
 א 2 פעילויות פנאי של ילדים בגיל הרך בהקשר חברתי תרבותי 245210
 ב 2 משחקי תנועה לגיל הרך 245220
 ב 2 עולמו של הילד בראי מודע הקשר 245230
 א 2 מערכת החינוך בגיל הרך 245240
 ב 2 שילוב והכלה בגיל הרך 245250
 א 2 פסיכולוגיה התפתחותית של הגיל הרך 243060

 
 לקויות למידהתחום 

 א 2 מבוא לחשיבה כמותית  242200
 א 2 מבוא ללקויות למידה 242210
 א 2 מבוא לנוירופסיכולוגיה 242240
 ב 2 של לקויי למידההיבטים רגשיים וחברתיים  240430
 ב 2 תיאטרון ככלי סיוע ללקויי למידה  242220
 ב 2 חברתיות-היועץ החינוכי: לקויות למידה ובעיות רגשיות 242250
 ב 2 מתודיקה להוראת המתמטיקה 242020
 א 2 קשיי קשב וניתוח התנהגות 240110
 ב 2 למידה וקשיי למידה 240070
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 נוער ומשפחה בסיכוןתחום 

 ש 4 היבטים שונים של הורות 245010

 א 2 מניעת אלימות 240240

243220 
רגישות גבוהה מאוד: היבטים חינוכיים, משפחתיים 

 א 2 וחברתיים
 א 2 הבנת הפרט בראייה חינוכית ייעוצית 243100
 א 2 נוער וצעירים בחברה המודרנית 243000
 א 2 מבוא לייעוץ חינוכי 243010
 ב 2 כוןנוער בסי 243040
 א 2 תיאוריות באישיות ומשמעותם בחינוך 243050
 ב 2 לא לשנה א –התפתחות נורמלית ואבנורמלית  243070
 ב 2 התמודדות עם מצבי לחץ 243120

 ב 2 ייעוץ למשפחה 0243110
 ב 2 ייעוץ לבית הספר כמערכת  243080
 ב 2 התמודדות עם מצבי לחץ 243120

 
 ינוכיות ניהול והדרכה במסגרות ח

 א 2 הובלת שינוי במערכת בית הספר 240230
 ש 4 וניהול 21-כישורי המאה ה  244100
 ש 4 ניהול והדרכת עובדים 244210
 ב 2 דפוסי קבלת החלטות 244040
 ק 4 מבוא לכלכלת החינוך 240370
 א 2 מבוא למנהל חינוכי 244010
 קיץ 4 ת הספרמנהיגות חינוכית, יזמות והובלת שינוי בבי 244020

 
 

הערה: קורסי חובה באשכול מסוים יכולים להוות קורסי בחירה באשכול אחר באם  
 מתקיימים תנאי הקדם של הקורס ובאישור ראש האשכול. 
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  חוגי דו -ב.א בחינוך 
  

 נ"ז 42 –סה"כ קורסי חובה 

 נ"ז 18 –סה"כ קורסי בחירה 

 

 שנה א'
 נ"ז  16סה"כ  

 סמסטר זנ" שם הקורס מספר קורס
 ב  2 חינוך, הוראה ולמידה 0240520
 שנתי 4 יסודות בפסיכולוגיה חינוכית 0240450
 ב / א  2 יסודות בסוציולוגיה חינוכית 0240030
 א  2 פילוסופיה של החינוך 0240530
 ב  2 מודרניזם בעידן העכשווי-מודרניזם ופוסט 0240540
 פדגוגיה מתבוננת 0240550

 
 א / ב 2

 א / ב 2 שילוב הילד עם צרכים מיוחדים 0240220
  16 כ”סה 

 שנה ב'
 נ"ז 16סה"כ  

  נ"ז שם הקורס מספר קורס
 א  2 קוגניציה בחינוך ובפיתוח תכניות לימודים 0243240
 ב  2 יזמות חינוכית 0243250
 שנתי 4 משחקים דיגיטליים בהוראה ולמידה 0240480
 א / ב 4 ובמסגרות אחרותלמידה חלופית בבית הספר  0240080
 א  2 למידה וחשיבה א' 0240100
 ב  2 למידה וחשיבה ב' 0240110

  16 סה"כ 

 שנה ג'
 נ"ז 10סה"כ 

  נ"ז שם הקורס מספר קורס
 שנתי 4 הערכת הישגים לימודיים 0240120
 א 2 אתיקה בחינוך 0240130

 שנתי 4 סמינריון 
  10 סה"כ 
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 תיאורי קורסים
 ליקויי למידה אשכול

 
 מבוא לילד עם צרכים מיוחדים

השיעור מקנה לסטודנט רקע תיאורטי על ילדים בעלי צרכים מיוחדים ומידע על הצרכים המיוחדים 
 ועל המגמות הקשורות בחינוך וטיפול בילדים עם צרכים אלה.

 
 קנ"ז /   2/  ש"ש 1
 08:30-10:00 ו, שאולי סופי 0-242230 ק
 

 של הקריאה והכתיבהמבוא לפסיכולוגיה 
השיעור מציג מושגים, תיאוריות ומחקרים על התהליך הפסיכולוגי הכרוך בקריאה ורכישתה, 

המערכות הקוגניטיביות הכרוכות בקריאה, והוראת הקריאה כן נדונים הגורמים המשפיעים על רכישת 
הקריאה הקריאה טרם ההוראה הפורמלית ובמהלכה. הקורס עוסק גם בשיטות שונות להקניית 

ובהבדלים בין שיטת הלימוד באשר למניעת היווצרותם של קשיים ברכישת הקריאה. כן נדונה 
  האפשרות שאופן שגוי או לא מתאים של הקנית הקריאה גורם המביא לקשיי בקריאה וכתיבה. 

 
 בנ"ז /   4/  ש"ש 2
 08:30-10:00 ד, וקנין -נוסבאום  ורד 1-242010 ב
 

 קהמתודיקה להוראת המתמטי
 אהשיעור עוסק באפיון הלקויות בהבנת מתמטיקה בקרב תלמידים בעלי סגנונות למידה שונים.  הו
כן מתמקד באפיון הקשיים, השגיאות והתפיסות המוטעות במתמטיקה בקרב אוכלוסיות מיוחדות. 

במטרה גישות בהוראת המתמטיקה בחינוך המיוחד, הקשרים בין הגישות לדרכי ההוראה, נידונות 
הבנת  .התערבות והוראה. ניתוח תצפיות וראיונות עם לומדים מתקשים תכניותגמישות ביא ללהב

 תהליכי רכישת ידע בקרב המתקשים בלימוד המתמטיקה.
 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30 ד, קלמר ענת 1-242020 ב
 

  למידה וקשיי למידה
 שמקורם הם קשיים, למידה קשייה. הקורס מגדיר תחילה את ההבדל בין מתקשי למידה ולקויי למיד

 ושמקורם כ מולדים,"בד קוגניטיבי, שהם בעיבוד הם קשיים למידה ליקויי סביבתי. בעיקר הוא
 בתחומים הקוגניטיבית היכולת על מעיבים בהכרח לא שהם העצבים. מערכת בתפקוד בשיבושים

קשורים לליקויי למידה. הקורס מקנה ידע בסיסי בנושאים ה .בכללה האינטליגנציה על או אחרים
בתהליכי למידה, חלקו הראשון מוקדש לבירור נושאים הקשורים לתהליך הלמידה. חלקו השני דן 

בהגדרות לקויי למידה ומתקשי למידה, בסוגים שונים של לקויות למידה ובקשר שבין לקות ליכולת 
 הלמידה ולמיומנויות אקדמיות. 

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 14:00-15:30 ב, אורמ גיל 0-242030 א
 

 מחשבים בחינוך המיוחד
יישומי טכנולוגיה ומחשב המשמשים כלים אלטרנטיביים, מסייעים  עםהיכרות הקורס מאפשר 

קבוצות אוכלוסייה הוא דן בותומכים לתקשורת וללמידה של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. 
נבחנים קויות למידה ולקויות תקשורת. : לקויות פיזיות, קוגניטיביות, ל, והלקויות הנפוצותצרכיהןו

 . כלים של טכנולוגיה מסייעת, תוכנות מחשב ואתרי אינטרנט עבור אוכלוסיות אלה גם
 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30 ב, מאור גיל 0-242040 א
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 שפה ומוח 
ובה. קוגניטיביים המעורבים בהבנה ובהבעה של שפה דבורה וכת-השיעור עוסק בתהליכים הנוירו

במהלך השיעור נלמדים ההיבטים הפונולוגיים, המורפולוגיים, הסינטקטיים, הסמנטיים והפרגמטיים 
 .מבנה המוח, אזורי השפה ועיבודהנדונים של עיבוד שפה במוח התקין. כן, 

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 ד, טאהא הית'אם 1-242050 א
 

 הוראה מתקנת במתמטיקה
עם הסטודנטים "ארגז כלים" לטיפול בקשיים של תלמידים בתפיסת מושגים  לבנותשיעור מטרת ה

במתמטיקה. הקורס יציג דרכי הוראה ואמצעי המחשה פיזיים ווירטואליים, שבאמצעותם ניתן לבנות 
. השיעור עם הילדים את המושגים המתמטיים הבעייתיים עבורם, תוך מימוש היכולת שלהם והרחבתה

 להצגת היכולת פיתוח, היסודי הספר בית של הלימודים מתכנית תמטייםמ נושאיםעוסק בהמחשת 
, במתמטיקה המתקשים ילדים עבור התאמות לביצוע היכולת פיתוח, שונות בדרכים מתמטי נושא

ספר -סביב הצגת דוגמאות מתוך עבודות תלמידי ביתסובבים השיעורים . שילוב עבודת צוות בלמידה
שילוב המחשב במתן תמיכה , ובהקשר של הבעיות שיועלו לדיון קריאת מאמרים וניתוחם ,יסודי

 .הצגת המשימות בכתהבמטלות תוך שילוב המחשב מבצעים לתלמידים המתקשים. הסטודנטים 
 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 10:15-11:45 ד, קלמר ענת 0-242090 א
 

 קשיי קשב וניתוח התנהגות
התערבות. מטרת הקורס היא  תכניותים בבניית הקורס מיועד למורים, גננות, ואנשי חינוך בעוסק

וכלים לביצוע הערכה של  ,התנהגות ליחיד או לקבוצה תכניותלהקנות לסטודנטים כלים לבניית 
והשנייה, ניתוח בגישה ( ABA)יעילותה. שתי גישות יוצגו לסטודנטים: האחת, ניתוח התנהגות יישומי 

 התנהגותית. -הקוגניטיבית
 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30 ב, מאור גיל 0-242070 ב
 

 קשיים בקריאה ובכתיבה 
בין קשיים  בדיון מובהרים ההבדליםבהיבטים של תהליך הקריאה בהם מתגלים קשיים. דן השיעור 

שמקורם אורגני )למשל תקשורת לקויה בין המיספרות המוח( לבין קשיים שמקורם סביבתי, 
קשיים הנובעים מהעדר  ניםכן נדו-וגבל על העולם. כמוהמתבטאים בהיקף אוצר המילים ובידע מ

נושאים הקשורים בגם  עוסקיכולת קשב, וקשיים אמוציונאליים כגון יחס שלילי לביה"ס. הקורס 
 באיתור המתקשים בקריאה, בהערכה ובטיפול בבעיות קריאה וכתיבה. 

 
 אנ"ז /   4/  ש"ש 2
 10:15-11:45 ג, וקנין -נוסבאום  ורד 0-242080 א
 

 אבחון ליקויים מתמטיים
מחקרים התפתחותיים וקוגניטיביים, העוסקים באבחון קשיים בלמידת מושגים מתמטיים.  יציג

הסטודנטים יקראו מאמרים עדכניים, יצפו במצגות מלוות סרטונים, ישיבו על שאלונים מקוונים 
ר קשיים ויראיינו ילד וישתפו ברפלקציות בפורום הקורס. הסטודנטים יתנסו בבניית  מבחן לאיתו

 בהתאם לקריטריונים שילמדו בקורס. 
 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 מתוקשב, קלמר ענת 0-246150 א
 

 לקויות למידהטיפול ב
עוד את הטיפול בתלמידים עם לקויות והפרעות בלמידה.  תאריםמודלים תיאורטיים המהשיעור דן ב
ונות הפוגעות בלמידה ופיתוח כישורים לניתוח לטיפול בלקויות ובהפרעות ש תכניותכלים והוא עוסק ב

 של תהליכי הוראה ולמידה. 
 
 שנ"ז /   4/  ש"ש 2
 12:00-13:30 ד, פליישר יונה 0-242100 ש
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 אשכול ייעוץ חינוכי
 

 נוער וצעירים בחברה המודרנית
, החברתי את ייחודו של גיל ההתבגרות בתחום הפיזיולוגי הרגשי, הקוגניטיבי, המשפחתיהשיעור מציג 

במורכבות התהליכים שמתבגרים עוברים בפרק זמן קצר יחסית, ובסוגיות ייחודיות ודן  ,והמקצועי
 .שלב ה"שיגור" –, לרבות התייחסות לשלב היציאה של מתבגרים מהבית םהקשורות לגיל

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30 א, הוכדורף צפורה 0-243000 א
 

 מבוא לייעוץ חינוכי
 ,על תחומי עבודתו של היועץ, ובמיוחד, הייעוץ החינוכי עלמושגים תיאורטיים בסיסיים  מקנה השיעור

תכונות ומניעי היועץ  ,עבודת הפסיכולוג, עבודה מערכתית, עבודה פרטנית, קשרים עם גורמים בקהילה
ך ניתוח סק בדילמות הקשורות לעבודת היועץ החינוכי על פי הספרות המקצועית ומתוועהוא החינוכי. 

 .תייעוציוסיטואציות 
 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 10:15-11:45 א, הוכדורף צפורה 0-243010 א
 

  למידה וקשיי למידה
 שמקורם הם קשיים, למידה קשייהקורס מגדיר תחילה את ההבדל בין מתקשי למידה ולקויי למידה. 

 ושמקורם כ מולדים,"דב קוגניטיבי, שהם בעיבוד הם קשיים למידה ליקויי סביבתי. בעיקר הוא
 בתחומים הקוגניטיבית היכולת על מעיבים בהכרח לא שהם העצבים. מערכת בתפקוד בשיבושים

הקורס מקנה ידע בסיסי בנושאים הקשורים לליקויי למידה.  .בכללה האינטליגנציה על או אחרים
יכי למידה, בתהלחלקו הראשון מוקדש לבירור נושאים הקשורים לתהליך הלמידה. חלקו השני דן 

בהגדרות לקויי למידה ומתקשי למידה, בסוגים שונים של לקויות למידה ובקשר שבין לקות ליכולת 
 הלמידה ולמיומנויות אקדמיות. 

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 14:00-15:30 ב, מאור גיל 0-242030 א
 

 בסיכוןנוער 
של בני  הסתגלותהקשיי ת אלהבין הנמצא בסיכון, במטרה נוער ה של תופעממדי ה יםגדרבשיעור מו

 ., התערבות, וטיפול מהיבט פרטני וחברתישל ניתוק נוער. לדון בדרכי מניעה
 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30 א, הוכדורף צפורה 0-243040 ב
 

 ומשמעותם בחינוך תיאוריות באישיות
 ות של תיאורטיקנים תרומנידונות  .קשר בין תיאוריות אישיות לבין יעדים חינוכייםעוסק בהשיעור 
 הבסיס הערכי של כל אחת מהתיאוריות וההשלכות שלה על המעשה החינוכי.ומודגש  מרכזיים

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30 ד, הוכדורף צפורה 0-243050 א
 

  גיל הרךה לשפסיכולוגיה התפתחותית 
רגשית, הזית, ההתפתחות הפיו ,הפסיכולוגיה ההתפתחותית ושיטות המחקרבשיעור מוצגת 

 מחקר העכשווי,כן נידון ה .מוסרית של ילדים בתקופת הילדותהחברתית וה ,לשוניתה ,קוגניטיביתה
תחיל בסקירה על תקופת הינקות מעקרוניות במחקר ותיאוריות ההתפתחות המרכזיות. הקורס  שאלות

לת בית הספר קר בקצרה גם את מאפייני ההתפתחות בתחיותמקד בגיל הרך וגיל הגן וסואחר כך מ
 היסודי.

  
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 מתוקשב, יחיא-גילת שרון 0-243060 א
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 ת קבוצהיהנחי

השיעור יקנה לסטודנטים עקרונות בסיסיים של עבודה כמנחים קבוצתיים הכוללים לימודי רקע 
 בתוך קבוצת הלימוד.  תחווייתיתיאורטי עם התנסות אישית 

 ו יערך דיון וניתוח התהליכים הקבוצתיים המתרחשים בה.הקבוצה מהווה כלי לימודי שבמסגרת
 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30 ד, סקולר ענת 0-243020 ב
 

 התפתחות נורמלית ואבנורמלית
השיעור מקנה היכרות עיונית עם מושגים וסוגיות יסוד בהתפתחות נורמלית, בפסיכופתולוגיה, 

כיאטרי. במרכזו של הקורס היכרות בסיסית עם ובתורות המיון והאבחון הפסיכולוגי והפסי
הקלסיפיקציה המקובלת בפסיכופתולוגיה, תוך הדגשת הפרעות נפשיות מרכזיות והפרעות באישיות, 

 אצל ילדים. במסגרת זו נדונים ההקשרים הרגשיים, הקוגניטיביים וההתנהגותיים המאפיינים את 
הנלווים להפרעות האלה. כן נדונים היבטים ההפרעות וֶהקשרים תפקודיים, חברתיים ותרבותיים 

 .התפתחותיים בהתהוות הפרעות נפשיות והפרעות באישיות
 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 א, טוטיאן רוני 0-243070 ב
 

 ייעוץ לבית ספר כמערכת
 עבודתו של היועץ בבית הספר מזמנת לו אפשרות לבחון את בית הספר כארגון ולנסות לקדם תהליכים

ארגונים ומערכות, מאפיינים של בית על מושגי יסוד  מכיריםברמה זו. במהלך הקורס הסטודנטים 
הספר כארגון, תהליכי שינוי בבית הספר בעידן הפוסט מודרני, וכן היבטים של אבחון וייעוץ לבית 

 הספר כמערכת באמצעות תהליכי הערכה.
 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 א, טוטיאן רוני 0-243080 א
 

  התמודדות עם מצבי לחץ
תיאוריות המסבירות לחץ, דרכי התמודדות, אובדן, שכול, טראומה,  ,מצבי לחץעל ידע  השיעור מקנה

הוא מצביע על התנסות בתכנון ובביצוע של מודל התערבות ייעוצי, וכן פוסט טראומה, חולי, התאבדות. 
 ולצוות החינוכי. ,הורים ,למידיםתאצל  נפשי חוסן יםפתחהמההתמודדות אמצעי מאגר 

 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 08:30-10:00 ד, הוכדורף צפורה 0-243120 ב
 

 מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי
ככלי מרכזי בעבודתו הטיפולית של היועץ  יהייעוצ ןהריאיוהשיעור מקנה בסיס תיאורטי להכרת 

תנסויות. עוד מקנה השיעור ידע בסיסי הייעוצי באמצעות אימון וה ןהריאיוומיומנויות להפעלת 
 נועץ. -יועץ, ומטופל-בסוגיות מרכזיות ביחסי מטפל

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 08:30-10:00 ד, הוכדורף צפורה 0-243090 א
 

 תייעוציהבנת הפרט בראייה חינוכית 
בית  הקניית כלים להבנת תהליכי התפתחות פיסית, קוגניטיבית, חברתית ורגשית אצל ילדים בגיל

ם של יימגוון היבטים התפתחותסקירת  .הספר היסודי מתוך ראייה מערכתית, בית ספרית ומשפחתית
  ילדים.

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 מתוקשב, יחיא-גילת שרון 0-243100 א
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 יעוץ למשפחה
אחת האוכלוסיות עמן עובד היועץ הם ההורים. הקורס מקנה לסטודנטים ידע בסיסי בהבנת תהליכים 

-מבנית, תוך התייחסות למשפחה כמערכת המורכבת מתת-תיים על פי הגישה המערכתיתמשפח
ליועץ להדריך את ההורים ולשוחח איתם מתוך הבנת  תאפשרמרכישת ידע מקצועי בנושא זה  .קבוצות

 התהליכים מנקודת הראות של ההורים והתלמיד כאחד. 
 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30 ד, הוכדורף צפורה 0-243110 ב
 

 ייעוץ התפתחותי 
הוא מקנה ידע על . יניהםהשיעור עוסק במשפחה ובעבודה כמסגרות חברתיות ובאינטראקציה שב

, והזקנהשלבים בחיי המשפחה: התפתחות המשפחה החל מתקופת החיזור עד לשלב הפרישה מהעבודה 
ים לומדים להבחין בין ובוחן את ההשלכות של שלבים אלה על שינויים חברתיים ותרבותיים. התלמיד

שלבים טבעיים לבין אירועים משבריים, תוך דיון בהתמודדות המשפחה עם מצבי לחץ. כן עוסק 
השיעור במורכבות עולם העבודה, בחירת מקצוע, שלבי ההתפתחות שהאדם עובר בעבודה, שחיקה 

משפחה --שני העולמותבעבודה, פיטורין ופרישה. השיעור מבחין בין נשים לגברים בעבודה, ומשווה בין 
  בחיי האדם. --ועבודה

 
 שנ"ז /   4/  ש"ש 2
 10:15-11:45 ד, הוכדורף צפורה 0-243130 ש
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 אשכול ניהול במערכות חינוך 
 

 ניהול והדרכת עובדים
הכרת זיקתו של ניהול  ,ניהול משאבי אנוש שלמטרות השיעור להציג תיאוריות ויישומים בסיסיים 

ולמנהל הציבורי בפרט. במהלך השיעור ירכשו הסטודנטים ידע וכלים  ,ללמשאבי אנוש לניהול בכ
 לניתוח ניהול משאבי אנוש, תוך התמקדות בהיבט היישומי כפי שהוא בא לידי ביטוי במגזר הציבורי.

 
 שנ"ז /   4/  ש"ש 2
 16:00-17:30 ד, מרדלר מוטי 0-244000 ש
 

 מבוא למנהל חינוכי
 החינוך.  במנהלשל נושאים ת ניתוח השיעור מקנה ידע, הבנה ויכול

 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 18:00-19:30 ד, אדן דבורה 0-244010 ב
 

 מנהיגות חינוכית, יזמות והובלת שינוי בבתי הספר
צוות הניהול הבית ספרי לנקיטת יוזמות  והובלתמנהיגות במערכת החינוך השיעור עוסק ב

. כן עוסק השיעור פדגוגיים-הניהוליים בממדיםפר להתוויית השינויים בתוך בית הס ,פרואקטיביות
 את בית הספר כך שיתאים לשינויים בסביבה בה הוא פועל.המחזקים ביסוסם של שינויים ב
 
 קנ"ז /   4/  ש"ש 2
 08:30-11:45 ו, מרדלר מוטי 0-244020 ק
 
 

 בית הספר בפרספקטיבה של תורת הארגון
יה מערכתית של בית הספר כארגון, ויכולת ניתוח של ראי הכרת ההקשר הארגוני של מוסדות חינוך.
 התופעות הארגוניות המתרחשות בביה"ס.

 
 בנ"ז /   4/  ש"ש 2
 16:00-17:30 ד, אדן דבורה 0-244030 ב
 

 דפוסי קבלת החלטות
קבלת החלטות בבית הספר. פיתוח היכולת לאבחן בעיות ולנתחן על פי מודלים של  ת התהליך שלהבנ

 .קבלת החלטות
 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 ד, אדן דבורה 0-244040 א
 

 סוגיות בחינוך לקראת עתיד לא ידוע –לחנך לעתיד 
לשם כך על המחנכים  .מערכת החינוך אמורה להכין את התלמידים, בוגריה, לתפקוד מיטבי בעתיד

מאז ומתמיד והיא תה קשה יבוגר וכיצד יראה העתיד. משימה זו היה שללהגדיר מהו תפקוד מיטבי 
שכן אנו חיים בתקופה סוערת, בה מתחוללים שינויים מפליגים בתקופות זמן  ,קשה שבעתיים היום

קצרות. אך דווקא בשל היותה תקופה סוערת, הכנת התלמידים לעתיד היא בעלת חשיבות מכרעת. 
ט יכיר לשם כך הסטודנבשיעור זה, הסטודנט יתמודד עם השאלה כיצד מחנכים לקראת העתיד. 

 מושגים רלוונטיים בחקר העתיד, יתמודד עם השאלה כיצד יראה העתיד, וכיצד רצוי לחנך לקראתו.
 
 שנ"ז /   4/  ש"ש 2
 12:00-13:30 ו, נוימן ארי 0-244050 ש
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 ספר בסביבה מתוקשבתה ניהול בית
כן יכולת לשלב ארגון, משאבי אנוש, תקצוב, ו :ספר מצריך הכרת היבטים שונים של הניהול-ניהול בית

ציג בפני הסטודנטים אפשרויות לשימוש מושכל בתקשוב על ידי מהספר בקהילה. הקורס -את בית
האפשרויות הכרוכות בתקשוב ונקודות  נותבחנהספר באופן שמעצים את פעולתה. לשם כך -הנהלת בית

 ההשקה של התקשוב עם הניהול, הפדגוגיה, וההעצמה הקהילתית.
 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 19:45-21:15 ד, הרשקוביץ אריה 0-244120 ב
 

 אתיקה בניהול
 רציונלהשיעור מיועד לסטודנטים לתואר ראשון, ובעיקר ללומדים בתכנית ניהול מוסדות חינוך. 

אישי. על הסטודנט -השיעור נובע מכך שבהוראה ובניהול ישנם מצבי אי בהירות וקשיים במישור הבין
ות קונפליקט בין יוצרעם תפיסות, שלעיתים הן מנוגדות ולעיתים הצעיר, חסר הניסיון, להתמודד 

מטרות הארגון. במצבים כאלה אנשי החינוך מבססים את בצוע תפקידם על חוקים, תקנונים, ולחצים 
חברתיים, ומתעלמים מההיבטים האתיים של מצבים כאלה. הם מתקשים למצוא פתרונות שאינם 

יר את חשיבות האתיקה המקצועית, האנושית הזה יב שיעורר. פוגעים בכבוד וברגש של הנוגעים בדב
  והכללית.

 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 ד, טלנקר סרגיי 0-244130 ב
 

  פרויקטיםהערכת 
התבוננות ביקורתית ומובנית והפקת לקחים היא נדבך משמעותי בעשייה האנושית על היבטיה 

ויקטים ותכניות היא מחקר יישומי אשר נשען על יסודות האישיים, החברתיים והמקצועיים. הערכת פר
המחקר המדעי. היא רלוונטית לחינוך בהיותה מסייעת לעיצוב תהליכים חינוכיים בזמן התהוותם 
ולתכנון תהליכים עתידיים. השיעור חושף את הסטודנט להערכת פרויקטים ומאפשר לו להתנסות 

 בהיבטים שונים של תהליך זה.
 
 בז /  נ" 4/  ש"ש 2
 10:15-11:45 ו, נוימן ארי 0-244080 ב
 

 מיומנויות ניהול מתקדמות בבתי הספר
שיעור עוסק במיומנויות הניהול של מנהלים במגזר הציבורי האזרחי, המגזר השלישי, הנדרשות כדי ה

להתמודד עם העולם הארגוני המורכב בו הם פועלים. מורכבות זו משתקפת בהיות הארגונים לומדים 
נים תדיר, ומבססים את הצלחתם על שינוי וחדשנות בסביבה הגלובלית, תוך שהם חשופים משתו

המנהלים צריכים להיות מסוגלים , בהנחה שלהשפעות ואתגרים, ותוך תחרות על משאבי הון וכוח אדם
חלק ניכר מהקורס  דיסציפלינרית הסופגת ומטמיעה השפעות מתחומי ידע שונים.-לחשיבה אינטר

 מבתי ספר. (case studies)ן בדוגמאות וקדש לדיומ
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 19:45-21:15 ד, הרשקוביץ אריה 0-244140 א
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 וחדשנות בחינוך  משחוקאשכול 
 

 פיתוח ניצני אוריינות באמצעות משחק
ידע עשיר על השפה הכתובה קיים אצל ילדים כבר בגיל צעיר, והוא מנבא את הישגיהם האוריינים 

בית הספר. ידע זה קשור לסביבה שבה הילד גדל ומתפתח ולאירועים האורייניים שהוא העתידיים ב
חשוף אליהם ושותף בהם. בקורס ידונו דרכים אפשריות ופעילויות מגוונות לטיפוח והעשרת יכולות של 
ניצני אוריינות במסגרות החיים השונות של הילד. בנוסף, יתנסו הסטודנטים בניתוח, הכנה ויישום של 

  משחקים מסוגים שונים לקידום ניצני אוריינות בגישה אקולוגית.
 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 ד, נבו עינת 0-246200 א
 

 חידושים ומשחקים –רכישת קריאה בהנאה 
רכישת הקריאה אינה מתחילה עם הכניסה של ילד לבית הספר, אלא שנים קודם לכן. הקורס יעסוק 

כישת הקריאה טרם ההוראה הפורמלית ובמהלך כיתה א', ויתייחס לשיטות בגורמים המשפיעים על ר
ביניהן. בנוסף, ידונו בקורס דרכים אפשריות לטיפוח היכולות  ולהבדליםשונות להקניית הקריאה 

העומדות בבסיס רכישת הקריאה, והסטודנטים יתנסו בניתוח, הכנה ויישום של משחקים ופעילויות 
 למטרות אלה. המתאימים

 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 ד, נבו עינת 0-246210 ב
 

  חשיבה מתמטית בעולמם של ילדים
בשנים האחרונות עוברת מערכת החינוך התאמה לעולם הדיגיטלי, שבו יש חשיבות ליכולת של אנשי 

 חינוך לצרוך וליצור תכנים וכלים דיגיטליים למטרות ההוראה שלהם. 
מם של ילדים' מתמקד בהבנת תהליכי חשיבה של ילדים בנושאים הקורס 'חשיבה מתמטית בעול

נבחרים מתוך תכנית הלימודים במתמטיקה בגיל הצעיר ולאורך שנות לימודיהם בבית הספר היסודי, 
 תוך פיתוח היכולת ליצור כלים להוראה ולמידה דיגיטלית. 

 טכנולוגי.-פדגוגיבמהלך הקורס נתעמק בידע תוכן מתמטי, ידע תוכן פדגוגי, וידע תוכן 
 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 17:45-19:15 ד, קלמר ענת 0-246220 א
 

 אסטרטגיות ניצחון ושיקולים במשחקים
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 18:00-19:30 ד,  0-246230 ב
 

 חשיבה יצירתית
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 18:00-19:30 ב, זמיר-לב חנה 0-246240 ב
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 אשכול חינוך בגיל הרך

 
 ות ילדים בגיל הרך בראייה הוליסטיתהתפתח

. מהלידה ועד גיל שש קורס מבוסס על ראיה הוליסטית את התפתחותם של חלקי אישיותו של הילדה
ממגוון היבטים, בהם תהליכי  בנוסף, המגמה היא להכיר טווח רחב של תיאוריות הבוחנות התפתחות ז

שת שפה, הבנה מושגית, הבנה מוסרית ותפיסת התפתחות גופניים, קוגניטיביים, חברתיים, רגשיים, רכי
בקורס יילמדו מושגי יסוד בפסיכולוגיה ההתפתחותית של האדם, מתוך פרספקטיבות העצמי. 

התפתחותיות שונות. יושם דגש על משמעותם  תיאורטיות מגוונות. תערך הכרות מעמיקה עם תיאוריות
ינוק, הפעוט והילד תוך חשיפה למודלים וביולוגיים בהתפתחות הת , חברתייםשל גורמים סביבתיים

 שונים. המציעים שילובים

 שנ"ז /   4/  ש"ש 2
 16:00-17:30 ד, יחיא-גילת שרון 0-245170 ש
 

 היבטים שונים של הורות
ות דיונים כיתתיים סביב חינוך להורות בריאה. ההרצאות משלב עלידע תיאורטי ומעשי השיעור מקנה 

 ם רלוונטיים לנושא הנלמד.רטונים והצגות מקריסרטים, ס
 
 שנ"ז /   4/  ש"ש 2
 10:15-11:45 ג, גוטרמן עוז 0-245010 ש
  

 
 התפתחות שפה בהקשרים סביבתיים

האדם הוא יצור חברתי, והשפה מהווה עבורו כלי מרכזי למימוש צרכיו התקשורתיים. ילדים רוכשים 
אירועי שיח משמעותיים, בתקשורת את שפתם בצורה טבעית וללא לימוד פורמאלי על ידי השתתפות ב

עם מבוגרים ועם ילדים אחרים. יכולות אישיות )ביולוגיות, קוגניטיביות, רגשיות וחברתיות( כמו גם 
אקונומי( משפיעים על רכישת השפה. במהלך -לשוניות ומצב סוציו-הקשרים סביבתיים )כדוגמת דו

יאוריות המסבירות את התפתחות הקורס נתייחס לתחומי השפה השונים, שלבי רכישת השפה ות
רכישת השפה. בנוסף, נתייחס לתצפית ביכולות שפה של ילדים בגיל הרך ותפקיד המבוגר בטיפוח 

 יכולות אלו.
 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 18:00-19:30 ד, נבו עינת 0-245180 ב
 

 התפתחות אוריינית בגיל הרך בהקשרים סביבתיים
ילדים כבר בגיל צעיר, והוא מנבא את הישגיהם האוריינים ידע עשיר על השפה הכתובה קיים אצל 

העתידיים בבית הספר. ידע זה קשור לסביבה שבה הילד גדל ומתפתח ולאירועים האורייניים שהוא 
חשוף אליהם ושותף בהם. בקורס זה נעסוק בתחומי ניצני האוריינות ומאפייני התפתחות הקריאה 

פורמאלית בבית הספר. בנוסף, ידונו ההשפעות של והכתיבה של ילדים טרם כניסתם ללמידה 
ההקשרים הסביבתיים שבהם הילד גדל וכיצד ניתן לזמן התנסויות בתחומי ניצני האוריינות בגישה 

 אקולוגית. 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 18:00-19:30 ד, נבו עינת 0-245190 א
 
 

 דיאלוג בין ילדים ועם ילדים
היא ההכרות עם כל ילד וילדה בגן במטרה לתכנן בצורה ל הרך בגיאחת המטלות העיקריות של מחנכת 

מיטבית את העבודה הפרטנית והקבוצתית וכדי להתאים את יכולתה להיענות לצרכים החברתיים, 
. הקורס מציע התבוננות מעמיקה בשיחה דיאלוגית בין מחנכת ילדי הגן הרגשיים והקוגניטיביים של

 לילד/ה ובשיח
 
 קנ"ז /   2/  ש"ש 1
 08:30-10:00 ו, אוליצה נטלי 0-245200 ק
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 עולמו של הילד בראי מודע הקשר
תופעות חברתיות הן תופעות מורכבות ומשתנות בהתאם להקשר בו הן מתרחשות, כך גם צריך 

להתייחס להתפתחותם של הילדים. בדרך כלל, תאוריות העוסקות בהתפתחות דנות בהקשר אחד 
מודעת להקשר יוצאת מנקודת הנחה כי כל פרט מתפתח באופן  המבודד מההקשרים האחרים. גישה

שונה וייחודי וכי התפתחותו מושפעת מההקשרים המהווים את מרחב החיים שלו. הקשרים אלו 
זמנית או משפיעים בתקופות זמן מסוימות: ההקשר האישי, החברתי, המשפחתי, התרבותי, -נוכחים בו

טי ועוד. קורס זה יציג את יחסי הגומלין בין הפרט להקשרים הדתי, האתני, הכלכלי, הגאוגרפי, הפולי
השונים בחייו ואת הזיקה שלהם להתפתחותו. נקודת המוצא היא הפרט עצמו, התנהגותו, יחסו 

 לסביבה, תחומי העניין שלו, סגנון הלמידה. 
 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 19:45-21:15 ד, אוליצה נטלי 0-245230 ב
 

 של ילדים וטיפוחהחשיבה מתמטית בעולמם 
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים את היכולת להקשיב לילדים ולהיות מודעים לשלבים 

 ההתפתחותיים הראשוניים שלהם בתחום החשיבה המתמטית.
הקורס יעסוק בשלבי התפתחות תפיסת המספר והיכרות עם סגנונות ודרכי חשיבה של ילדים בגיל זה. 

ת שונות להקניית מושגים מתמטיים, דרכי הוראה לפיתוח חשיבה בקורס יכירו הסטודנטים גישו
 .מתמטית והתאמת תכנית הלימודים בגן ליכולתם ההתפתחותית של הילדים

ממטרות הקורס היא פיתוח לומד עצמאי בעידן הטכנולוגי. לכן, במסגרת הקורס, הסטודנטים  אחת
ה בכלים העומדים בפנינו בעידן המאה ה ילמדו בנוסף לתחום התוכן, כיצד ניתן לפתח את הידע וההבנ

. הקורס ישלב סרטונים, מצגות אינטראקטיביות עם יישומונים דינאמיים להתנסות עצמית 21
 ושאלונים לבדיקת הידע והערכה עצמית של התקדמותו.

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 17:45-19:15 ד, קלמר ענת 0-246220 א
 
 

 ספרים וסיפורים בגיל הרך
עם ילדים הינה פעילות נפוצה בגיל הרך, התורמת וחשובה להתפתחות הילד בהיבטים  קריאת ספרים 

שפתיים, חברתיים, רגשיים וקוגניטיביים. יחד עם זאת, מרכיבים רבים נמצאו כמשפיעים על תרומת 
ספרי הילדים להתפתחות הילדים והם כוללים משתנים הקשורים לספר עצמו ולאיכות השיח בזמן 

ל, קיימת השפעה של הקשרים חברתיים, כלכליים ותרבותיים על פעילות זו של קריאת הקריאה. במקבי
ספרים עם ילדים בגיל הרך. לאורך הקורס נדון בחשיבות יכולות השפה בגיל הרך והשפעתן על הישגים 

אורייניים תוך התייחסות לתוכנית הלימודים בגיל הרך. נברר סוגיות מרכזיות בנושא של קריאת 
כן נכיר תוכניות -לדים והקשר להתפתחות שפתית, חברתית, רגשית וקוגניטיבית. כמוספרים לי

התערבות העושות שימוש בספרי ילדים ונתנסה בקריאת ספרים לילדים ועיבוד ספרים לצורך העשרה 
 שפתית.  

 
 המשחק בעולמו של הילד ותפקיד המבוגר בטיפוחו

ו את מרבית זמנו. המשחק וההתנסויות שהוא למשחק תפקיד מרכזי בעולמו של הילד והוא מבלה ב
מוטורית והשפתית -מזמן לילד, משפיע על התפתחותו הקוגניטיבית, החברתית, הרגשית, הסנסורי

ומכאן חשיבותו. תפקיד המבוגר הינו לאפשר, להנגיש ולטפח את המשחק של ילדים בגיל הרך. לאורך 
שחק להתפתחות הילד, הערכת יכולות הקורס ידונו נושאים הקשורים לסוגי משחק, תרומת המ

 המשחק ותפקיד המבוגר בטיפוח המשחק.
 

 יוזמות ויצירתיות בגיל הרך
יוזמה, יצירתיות וחשיבה יצירתית הם בסיס להשתלבות בלמידה, באזורי חדשנות, בפיתוח טכנולוגיה 

שיות ובהבעה עצמית. השנים הראשונות בחיי האדם משפיעות ומבנות את תפיסתו העצמית, האי
והאופן בו הוא מתנהל בעולם. בקורס נבחן את הקשר בין התפתחות הילד בשנותיו הראשונות לבין 
התפתחות החשיבה היצירתית שלו. נדון בגורמים המקדמים יוזמה ויצירתיות ובגורמים העשויים 

ד להגביל אותם. נלמד הקשרים סביבתיים וחברתיים ליוזמה וחשיבה יצירתית ובעיקר נתמקד בתפקי
 המבוגר והאנשים המשמעותיים בסביבת הילד בפתוח יצירתיות.
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 התקשרות עם דמויות חינוכיות בעולמו של הילד
כך,  לשםהמבוססת ובזיקתה לחינוך ועבודה חינוכית בגיל הרך.  ההתקשרות בתאוריית יעסוקקורס ה

 טיפול, אבחון של נותשו וסוגיות יסודותיה, תאוריהה שורשי אודות עדכני ומחקריתאורטי  ידע יוצגו
, מבעד לפרספקטיבה טיפולית המודעת לכלל הסביבות והמעגלים המקיפים את הילד והערכה

. זאת, תוך הדגשת הרלוונטיות של הנושא לעבודת הצוות החינוכי במסגרת ועולמו חינוכוומשפיעים על 
ולרתום אותה לעבודה  , נבחן כיצד ניתן ליישם את התאוריההיתר ביןהילד.  עם היומיומייםוליחסיו 

,  בכדי לתמוך ברווחתם הנפשית ובהסתגלותם של הרך גילחינוכית טיפולית במסגרות קבוצתיות ל
ההתפתחותיות. עוד נכיר כלי הערכה העוסקים  םילדים ולאפשר להם לממש את מלוא יכולותיה

 נדון. אחרים הקשורים להתקשרות ובמושגיםבאבחון איכות היחסים המפתחת בין מטפל לילד 
ילדים ו פעוטות תינוקות שלילד, באיכות ההתקשרות -בחשיבות של טיפול מוקדם לאיכות הקשר מטפל

 מהספרות וחומרים, סרטונים ממוקדות במצגות ילווה הקורסגדולים יותר וכן בהפרעות התקשרות.  
 .העדכנית

 
 תכנון תוכן בגיל הרך

וגניטיבי של הילדים בגיל הרך, ובתוך כך גם מחקרים רבים כיום מראים כי ישנה חשיבות לפיתוח הק
לתכנים המועברים בגילאים אלו. תכנון תוכן צריך להתבצע בצורה שיטתית ובנויה היטב, עם מטרות 
ברורות ותואמות גיל. על העוסקים בחינוך בגיל הרך להבין בחשיבות התוכן ולדעת כיצד לתכנן תוכן 

צרכיהם. כל זאת תוך היכרות עם תכניות שונות לגיל מותאם לילדים הצעירים על סמך מאפייניהם ו
 הרך, והתאמה לקהילה הסובבת את הילדים בגיל הרך.
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 קורסי ליבה ומתודולוגיה 
 חינוך, הוראה ולמידה

הקורס דן בחינוך, הוראה ובלמידה הגדרותיהן, מהותן ובדרכים ליישומן. הקורס נועד לבחון את מכלול 
ל החשיבה החינוכית ומעצבים את נושאי חקירתה ועיונה. הקורס מציג את התחומים המשפיעים ע

הנדבכים המרכזיים בהתפתחות התאוריה החינוכית ובוחן את ההשפעה של דיסציפלינות שונות על 
להכיר, להבין ולהעריך: מושגים בסיסיים בתורת החינוך, ההוראה  -החינוך.בין מטרות הקורס

 והלמידה.
חדשניות בתחום ההוראה והלמידה, תפיסות שונות של מטרות ההוראה והלמידה תיאוריות בסיסיות ו

 והשפעותיהן, שיטות וגישות ללמידה סביבות למידה שונות והשפעתן על ההוראה והלמידה.
 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30 ב, טרביה אימאן 1-240520 ב
  מתוקשב, טרביה אימאן 2-240520 ב
 

 ינוכיתיסודות בפסיכולוגיה ח
השיעור מקנה מושגי יסוד על תפיסות, תהליכים, ועקרונות בסיסיים בפסיכולוגיה הרלוונטיים לתחום 
החינוך, תוך כדי עידוד חשיבה עצמאית וביקורתית על תהליכים חינוכיים ועל תיאוריות פסיכולוגיות. 

מו גם על תרבותית, כ-ההתפתחות הרגשית, הקוגניטיבית והחברתיתמתמקד בתהליכי  שיעורה
הוא מציג סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה של הילד  והבדלי המגדר. ,למידההתפתחות השיפוט המוסרי, ה

 והמתבגר, ומאפיינים של הקשר שבין המחנך )הורה/מורה/יועץ( לבין התלמיד. 
 
 שנ"ז /   4/  ש"ש 2
 16:00-17:30 ב, קלמן הלוי מאיה 0-240450 ש
 08:30-10:00 א, קלמן הלוי מאיה 1-240450 ש
 מתוקשב ,קלמן הלוי מאיה 2-240450 ש
 

 יסודות בסוציולוגיה חינוכית
השיעור.  סוגיות מעשיות בחינוך. אל הסוציולוגיבגישת ה היסודהנחות השיעור מציג לסטודנטים את 

הוא מתחיל במושגי יסוד בסוציולוגיה בכלל ובסוציולוגיה של החינוך בפרט, וממשיך בניתוח אירועים 
הספר ובמערכת החינוך בארץ ובעולם. עוד עוסק השיעור בהקניית ידע בסיסי על -בר תופעות בבתיוהס

 שוויון חברתי-ארגון ומנהל חינוכי, מבנה מערכת החינוך ואי
 
 /ב אנ"ז /   2/  ש"ש 1
  מתוקשב, אדן דבורה 0-240030 א
  מתוקשב, אדן דבורה 2-240030 ב
 

  פילוסופיה של החינוך
 הקנ. כן הוא  מנושאים קלאסיים בפילוסופיה של החינוךאת הפילוסופיה כצורת חשיבה ו השיעור מציג

 ים בחינוךיוועכש תכנים חיכולת לנת
 
 ק אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 14:00-15:30 ב, טלנקר סרגיי 0-240530 א
 18:00-19:30 ד, טלנקר סרגיי 1-240530 א
 16:00-17:30 ב, לרנר ברל 3-240530 ק

 
 מודרניזם בעידן העכשווי-וסטמודרניזם ופ

הקורס מתבסס על הנחה שבכל תקופה, החברה האנושית ממשיגה את עצמה באופן שונה. אנחנו נלמד 
מאפיינים של הוויה והחשיבה בתקופה המודרנית )העת החדשה והעת החדישה( ובתקופה 

גם את הפוסטמודרנית. בשיח של העידן העכשווי ניתן לראות גם את המגמות המודרניות ו
הפוסטמודרניות. במהלך הקורס נראה איך המגמות האלה באות לידי ביטוי בתרבות, במדע, 

 בטכנולוגיה ובחינוך.
 
 / ק בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 14:00-15:30 ב, טלנקר סרגיי 0-240540 ב
 18:00-19:30 ד, טלנקר סרגיי 1-240540 ב
 18:00-19:30 ב, לרנר ברל 3-240540 ק
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 פדגוגיה מתבוננת
-הקורס יעניק לסטודנטים ידע על עקרונות הפדגוגיה המתבוננת שפונה למרחב פנים האדם כדרך חדשה

ישנה להשיג מטרות חינוכיות. במקביל לידע התיאורטי יקנה הקורס לסטודנטים ידע מעשי 
שילוב תירגולים של התבוננות בעשייה החינוכית, הן כאימון אישי עבורם כאנשי חינוך והן  הכולל
  יך למידה עבור הלומדים. כתהל

 
 / ב אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 14:00-15:30 ב, שפיצר נעמה 1-240550 א
 18:00-19:30 ב, שפיצר נעמה 2-240550 א
 16:00-17:30 ב, שפיצר נעמה 3-240550 ב
 

 המחקר האיכותני
 ם הצגת הקורס יציג בפני הלומדים את מהות המחקר האיכותני ואת יישומיו בתהליך החינוכי, יחד ע

ידע מחקרי ושיטות מחקר נטורליסטיות ואיכותניות, לאור המודעות לכך שבעיות המחקר בחינוך הן 
מורכבות ומסובכות ולא די באמצעי מחקר כמותיים וסטטיסטיים כדי לענות עליהן. הקורס בשיטות 

תונים מהשדה המחקר האיכותני יתבסס הן על גישה תיאורטית והן על טכניקות לאיסוף, ניתוח והצגת נ
 הנחקר, על איסוף ידע גלוי וסמוי והבהרתו באמצעות הסברים ותובנות מעמיקות. 

 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
  08:30-10:00 ו, נוימן ארי 0-240000 ב
 14:00-15:30 ד, נוימן ארי 1-240000 ב
 10:15-11:45 ו, נוימן ארי 3-240000 א
 

 שיטות מחקר
קריאה  יםאפשרמקנה כלים וידע שומ ,בה המדעית ועקרונותיהציג בפני הסטודנט את החשימהקורס 

 ביקורתית של מחקרים ויכולת לתכנן מחקר בסיסי במדעי החברה.
 
 / ק שנ"ז /   4/  ש"ש 2
 14:00-15:30 א, בן נתן מירב 0-240140 ש
 16:00-19:15 ד, שריד מרים 2-240140 ק
 10:15-11:45 ד, בן נתן מירב 3-240140 ש

 
 בעל צרכים מיוחדים שילוב הילד

על יחס החברה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ושונות חברתית, רפואית רקע תיאורטי  השיעור מקנה
להכיר את   בעלי צרכים מיוחדים,אנשים לגבש הבנה ודעות חיוביות כלפי הוא מסייע  או לימודית.

ברתיות הקשורות בהן. עוד התאוריות על סטיגמה, נורמליזציה, ותיוג, המסייעות להבנה של תופעות ח
שיטות הוראה הוא מסייע להכיר את דרכי השילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות ו

 ודרכי עבודה המקדמות את השילוב של כל הילדים בכיתה ההטרוגנית.
 
 / ק אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 08:30-10:00 ד, שאולי סופי 0-240220 א
 10:00-11:30 ו, שאולי סופי 1-240220 ק
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 קוגניציה בחינוך ובפיתוח תכניות לימודים
תכניות לימודים הן מתווים לתכנון הוראה ולמידה בנושאים ספציפיים. משנתו של פיאז'ה על 

ההתפתחות האינטלקטואלית סיפקה במשך כמה עשורים תשתית תיאורטית כללית בלבד לתכנון 
הקוגניטיבית, ששפכה אור על התפתחותם של  תכניות לימודים. רק עם צמיחתה של הפסיכולוגיה

מושגים ספציפיים בקשת רחבה של תחומים, הוחל בפיתוחן של יחידות לימוד ייחודיות לקידום למידה 
 משמעותית יותר של ידע, מושגים ומיומנויות חשיבה. 

רה, במהלך הקורס נסקור גישות מרכזיות לתכנון תכניות לימודים, תוך התייחסות למקומם של המו
התוכן והחשיבה בתהליך ההוראה. הלמידה תיערך תוך ניתוח של מערכי הוראה -התלמיד, ידע

והתנסות באסטרטגיות הוראה לצורך לקידום למידה משמעותית בקשת רחבה של נושאים הנלמדים 
 במערכת החינוך בישראל.

 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 ד, אהרון שמחה 0-243240 ב
 14:00-15:30 ד, אהרון חהשמ 1-243240 ב
 19:45-21:15 ד, אהרון שמחה 2-243240 ב
 

 יזמות חינוכית
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 14:00-15:30 ד,   0-243250 א
 16:00-17:30 ד, טרם נקבע 1-243250 א
 19:45-21:15 ד,   2-243250 א
 

 משחקים דיגיטליים בהוראה ולמידה  
ם ביניהם משחקי וידיאו יתי מוגבלת למשחקים דיגיטליללומדים הצעירים יש גישה בל 21במאה ה 

ומשחקי מחשב. שילוב משחקים אלה בהוראה מעורר עניין אודות ערכם החינוכי ותרומתם הלימודית. 
ם ללמידה, במטרה לבחון האם ניתן ללמוד יקורס זה יתמקד בקשר בין המשחקים הדיגיטלי

בהוראה וכיצד המשחק יכול להוות כלי להערכה ם, איך ניתן לשלב משחק לימודי יממשחקים דיגיטלי
 חלופית. 

 
 שנ"ז /   4/  ש"ש 2
 10:15-11:45 ו, קיסר עינב 0-240480 ש
 10:15-11:45 ד, קיסר עינב 1-240480 ש
 12:00-13:30 ד, קיסר עינב 2-240480 ש
 נקבע טרם  3-240480 ש
 
 

 למידה חלופית בבית הספר ובמסגרות אחרות
נחת הולכת וגדלה של בעלי עניין שונים מן החינוך -אי עמוהפוסט מודרני מביא  משבר החינוך בעידן

נחת זו מתפתחות חלופות לחינוך ולהוראה, בין אם במסגרת מערכת החינוך -הציבורי. כתוצאה מאי
לה. היכרות עם חלופות אלו ועם הסיבות להתפתחותן חשובה עבור אנשים החיים  צהובין אם מחו

 בור אנשי חינוך והורים בפרט. במהלך השיעור, הסטודנט יכיר חלק מן החלופות בתקופתנו בכלל וע
 לחינוך והוראה וכן את הסיבות להתפתחותן.

 
 / ב / ק אנ"ז /   4/  ש"ש 2
 14:00-15:30 ד, נוימן ארי 0-240080 א
 12:00-13:30 ד, נוימן ארי 1-240080 ב
 16:00-19:15 ב, טרם נקבע ד"ר רמה ב 2-240080 ק
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  אמידה וחשיבה ל
 את השלכות מאפייני הזיכרון על תהליכי למידה. ומסביר ידע בסיסי על תהליכי זיכרון מקנה השיעור 

  חלקו השני.
 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 18:00-19:30 ד, רווה מיכל 0-240100 א
 12:00-13:30 ד, רווה מיכל 1-240100 א
 10:15-11:45 א, רווה מיכל 2-240100 א
 10:15-11:45 ג, רווה מיכל 3-240100 א
 

 בלמידה וחשיבה 
לאפיין במטרה עמיק את הידע על תיאוריות קוגניטיביות בעלות השלכות ישירות על תהליכי למידה מ

 גבלותיה.  למידה יעילה ומ
 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 18:00-19:30 ד, רווה מיכל 0-240110 ב
 10:15-11:45 א, רווה מיכל 1-240110 ב
 14:00-15:30 ג, רווה מיכל 2-240110 ב
 10:15-11:45 ג, רווה מיכל 3-240110 ב
 

 מבוא לסטטיסטיקה והסתברות
ובהסקה סטטיסטית. ילמדו שיטות של איסוף,  מקנה מושגי יסוד בסטטיסטיקה תיאוריתהקורס  

 ארגון, הצגה עיבוד וניתוח הנתונים.  
 קה לשם ניתוח נתונים במדעי החברה.הקורס שואף להקנות את היסודות להבנת השימוש בסטטיסטי

 
 שנ"ז /   6/  ש"ש 2
 12:00-13:30 א, בן נתן מירב 0-240150 ש
 08:30-10:00 ד, בן נתן מירב 1-240150 ש
 16:00-17:30 ב, שריד מרים 2-240150 ש
 

 תרגיל -מבוא לסטטיסטיקה והסתברות 
 שנ"ז /   0/  ש"ש 1
 08:15-09:00 ו, גרינאוצקי קרן 1-240151 ש
 14:00-14:45 ב, למפרט ורד 2-240151 ש
 13:00-13:45 ב, למפרט ורד 3-240151 ש
 11:00-11:45 ב, למפרט ורד 4-240151 ש
 טרם נקבע 5-240151 ש
 

 אשימושי מחשב 
( בסטטיסטיקה תיאורית, באמצעות תוכנת אהשיעור מיועד להקנות לסטודנט ידע יישומי בסיסי )פרק 

SPSS להציג ולתאר נתונים כמותיים באמצעות טבלאות ובאמצעות  איךלמד נ. במהלך השיעור
 בחן קשרים בין משתנים.נדיאגרמות בהתאם לסולם המדידה של המשתנה, ו

 
 / ב / ק אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 14:00-15:30 ב, שריד מרים 0-240160 א
 12:00-13:30 ד, רווה מיכל 2-240160 ב
 14:00-15:30 ב, שריד מרים 3-240160 ב
 10:15-11:45 ו, טרם נקבע ד"ר רמה ב 4-240160 ק
 08:30-10:00 ו, בודה ארז 5-240160 ק
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 הערכת הישגים לימודיים
עיצוב תהליכי למידה והוראה, למשמשת  היאהספר. -החיים בבית שלהערכת הישגים, היא חלק מהותי 
עם הערכה בית פגיש את הסטודנט עם הערכה בהקשרה הרחב, מבבחינת תוצאות הלמידה. הקורס 

הכרות עם  יםסטודנטהוא מקנה לספרית, הערכת הישגים מסורתית וחלופית וסוגיות אתיות בהערכה. 
, דרכי הערכת הישגים מסורתיות וחלופיותהפוסט מודרני, מאפייני הערכה בעידן , מושגי יסוד בהערכה

 .סוגיות אתיות בהערכהו
 
 שנ"ז /   4/  ש"ש 2
 16:00-17:30 ד, מייזל הילית 0-240120 ש
 18:00-19:30 ד, מייזל הילית 1-240120 ש
 14:00-15:30 ד, מייזל הילית 2-240120 ש
 

 אתיקה בחינוך
הכרות עם אתיקה כתחום דעת, הכרות עם דיונים קלאסיים באתיקה, גיבוש תפיסת האתיקה 

מוסריות המקצועית וקודים אתיים בהקשר החינוכי ובכלל, והקניית יכולת התמודדות עם דילמות 
 בהקשר המקצועי בכלל ובחינוך בפרט. 

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 18:00-19:30 ב, טלנקר סרגיי 0-240130 א
 14:00-15:30 ד, טלנקר סרגיי 1-240130 א
 16:00-17:30 ד, טלנקר סרגיי 2-240130 א
 

 בשימושי מחשב 
 הבסטטיסטיקעוסק השיעור מיועד להקנות לסטודנט ידע יישומי בשיעור מתקדם בסטטיסטיקה, ה

להתאים מבחנים סטטיסטיים של  ים לומדים. הסטודנטSPSSתוכנת ב יםסתייעמסקית. הלימודים יה
הסטודנטים בדיווח על ממצאים במבחני עוד מתנסים בדיקת השערות לסוגי השערות ושאלות מחקר. 

 ההשערות השונים.
 
 / ב  אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 14:00-15:30 ג, רווה מיכל 0-240170 א
 12:00-13:30 ו, בודה ארז 1-240170 א
 16:00-17:30 ג, רווה מיכל 2-240170 א
 14:00-15:30 ד, רווה מיכל 3-240170 ב
 10:15-11:45 ו, בודה ארז 4-240170 א
 12:00-13:30 א, בודה ארז 5-240170 א
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 קורסי בחירה
 

 דיאלוג בין ילדים ועם ילדים
היא ההכרות עם כל ילד וילדה בגן במטרה לתכנן בצורה הרך בגיל אחת המטלות העיקריות של מחנכת 

מיטבית את העבודה הפרטנית והקבוצתית וכדי להתאים את יכולתה להיענות לצרכים החברתיים, 
. הקורס מציע התבוננות מעמיקה בשיחה דיאלוגית בין מחנכת ילדי הגן הרגשיים והקוגניטיביים של

 לילד/ה ובשיח
 
 קנ"ז /   2/  ש"ש 1
 08:30-10:00 ו, אוליצה נטלי 0-245200 ק
 

 דפוסי קבלת החלטות
קבלת החלטות בבית הספר. פיתוח היכולת לאבחן בעיות ולנתחן על פי מודלים של  ת התהליך שלהבנ

 .קבלת החלטות
 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 ד, אדן דבורה 0-244040 א
 
 

 תייעוציהבנת הפרט בראייה חינוכית 
ם להבנת תהליכי התפתחות פיסית, קוגניטיבית, חברתית ורגשית אצל ילדים בגיל בית הקניית כלי

ם של יימגוון היבטים התפתחותסקירת  .הספר היסודי מתוך ראייה מערכתית, בית ספרית ומשפחתית
  ילדים.

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 מתוקשב, יחיא-גילת שרון 0-243100 א
 

 מידה היבטים רגשיים וחברתיים של לקויי ל
הקורס יעסוק במושגים מרכזיים הנוגעים לתפקוד רגשי וחברתי של ילדים לקויי למידה, התמודדות 

 עם מעמד חברתי ודחייה חברתית, המשפחה והילד לקוי הלמידה.  
 יוצגו ההשלכות של ההיבטים הרגשיים והחברתיים על תפקודם של ילדים לקויי למידה.

 
 קנ"ז /   2/  ש"ש 1
 14:00-15:30 ד, שריד ריםמ 0-240430 ק
 

 היבטים שונים של הורות
ות דיונים כיתתיים סביב חינוך להורות בריאה. ההרצאות משלב עלידע תיאורטי ומעשי השיעור מקנה 

 רטונים והצגות מקרים רלוונטיים לנושא הנלמד.סרטים, ס
 
 שנ"ז /   4/  ש"ש 2
 10:15-11:45 ג, גוטרמן עוז 0-245010 ש
 

 חברתיות -י: לקויות למידה ובעיות רגשיותהיועץ החינוכ
היועץ החינוכי מעורב בכל הפעולות הנוגעות לבריאותם הנפשית של התלמידים. שפ"י מנחה את היועץ 
להוביל תהליכים מקדמי צמיחה רגשית, חברתית וקוגניטיבית של כלל אוכלוסיית התלמידים, תוך 

ועץ תפקיד ייחודי בקידום תלמידים עם לקויות התחשבות בשונות ובצרכים מיוחדים. בהתאם לכך, לי
ארגונית )טיפוח אקלים תומך,  -חברתיות ברמה הפרטנית וברמה המערכתית -למידה ובעיות רגשיות

קישור ותאום בין אנשי מקצוע(. אחד מתחומי התפקיד של היועץ החינוכי בהקשר לתלמידים עם 
איתור וטיפול בהיבטים לימודיים,  -ת אליהם חברתיות מתייחס ישירו-לקויות למידה ובעיות רגשיות

 רגשיים וחברתיים. 
1 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 

 16:00-17:30 ג, טוטיאן רוני 0-242250 ב
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  התמודדות עם מצבי לחץ
תיאוריות המסבירות לחץ, דרכי התמודדות, אובדן, שכול, טראומה,  ,מצבי לחץעל ידע  השיעור מקנה

הוא מצביע על התנסות בתכנון ובביצוע של מודל התערבות ייעוצי, וכן  פוסט טראומה, חולי, התאבדות.
 ולצוות החינוכי. ,הורים ,תלמידיםאצל  נפשי חוסן יםפתחהמההתמודדות אמצעי מאגר 

 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 08:30-10:00 ד, הוכדורף צפורה 0-243120 ב
 

 התפתחות אוריינית בגיל הרך בהקשרים סביבתיים
שפה הכתובה קיים אצל ילדים כבר בגיל צעיר, והוא מנבא את הישגיהם האוריינים ידע עשיר על ה

העתידיים בבית הספר. ידע זה קשור לסביבה שבה הילד גדל ומתפתח ולאירועים האורייניים שהוא 
חשוף אליהם ושותף בהם. בקורס זה נעסוק בתחומי ניצני האוריינות ומאפייני התפתחות הקריאה 

ם טרם כניסתם ללמידה פורמאלית בבית הספר. בנוסף, ידונו ההשפעות של והכתיבה של ילדי
ההקשרים הסביבתיים שבהם הילד גדל וכיצד ניתן לזמן התנסויות בתחומי ניצני האוריינות בגישה 

 אקולוגית. 
 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 18:00-19:30 ד, נבו עינת 0-245190 א
 

 התפתחות ילדים בגיל הרך בראייה הוליסטית
. מהלידה ועד גיל שש קורס מבוסס על ראיה הוליסטית את התפתחותם של חלקי אישיותו של הילדה

ממגוון היבטים, בהם תהליכי  בנוסף, המגמה היא להכיר טווח רחב של תיאוריות הבוחנות התפתחות ז
תפיסת התפתחות גופניים, קוגניטיביים, חברתיים, רגשיים, רכישת שפה, הבנה מושגית, הבנה מוסרית ו

בקורס יילמדו מושגי יסוד בפסיכולוגיה ההתפתחותית של האדם, מתוך פרספקטיבות העצמי. 
התפתחותיות שונות. יושם דגש על משמעותם  תיאורטיות מגוונות. תערך הכרות מעמיקה עם תיאוריות

ם וביולוגיים בהתפתחות התינוק, הפעוט והילד תוך חשיפה למודלי , חברתייםשל גורמים סביבתיים
 שונים. המציעים שילובים

 שנ"ז /   4/  ש"ש 2
 16:00-17:30 ד, יחיא-גילת שרון 0-245170 ש
 

 התפתחות נורמלית ואבנורמלית
השיעור מקנה היכרות עיונית עם מושגים וסוגיות יסוד בהתפתחות נורמלית, בפסיכופתולוגיה, 

ס היכרות בסיסית עם ובתורות המיון והאבחון הפסיכולוגי והפסיכיאטרי. במרכזו של הקור
הקלסיפיקציה המקובלת בפסיכופתולוגיה, תוך הדגשת הפרעות נפשיות מרכזיות והפרעות באישיות, 

 אצל ילדים. במסגרת זו נדונים ההקשרים הרגשיים, הקוגניטיביים וההתנהגותיים המאפיינים את 
כן נדונים היבטים ההפרעות וֶהקשרים תפקודיים, חברתיים ותרבותיים הנלווים להפרעות האלה. 

 .התפתחותיים בהתהוות הפרעות נפשיות והפרעות באישיות
 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 א, טוטיאן רוני 0-243070 ב
 

 התפתחות שפה בהקשרים סביבתיים
האדם הוא יצור חברתי, והשפה מהווה עבורו כלי מרכזי למימוש צרכיו התקשורתיים. ילדים רוכשים 

טבעית וללא לימוד פורמאלי על ידי השתתפות באירועי שיח משמעותיים, בתקשורת את שפתם בצורה 
עם מבוגרים ועם ילדים אחרים. יכולות אישיות )ביולוגיות, קוגניטיביות, רגשיות וחברתיות( כמו גם 

אקונומי( משפיעים על רכישת השפה. במהלך -לשוניות ומצב סוציו-הקשרים סביבתיים )כדוגמת דו
חס לתחומי השפה השונים, שלבי רכישת השפה ותיאוריות המסבירות את התפתחות הקורס נתיי

רכישת השפה. בנוסף, נתייחס לתצפית ביכולות שפה של ילדים בגיל הרך ותפקיד המבוגר בטיפוח 
 יכולות אלו.

 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 18:00-19:30 ד, נבו עינת 0-245180 ב
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 וחהחשיבה מתמטית בעולמם של ילדים וטיפ
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים את היכולת להקשיב לילדים ולהיות מודעים לשלבים 

 ההתפתחותיים הראשוניים שלהם בתחום החשיבה המתמטית.
הקורס יעסוק בשלבי התפתחות תפיסת המספר והיכרות עם סגנונות ודרכי חשיבה של ילדים בגיל זה. 

ית מושגים מתמטיים, דרכי הוראה לפיתוח חשיבה בקורס יכירו הסטודנטים גישות שונות להקני
 .מתמטית והתאמת תכנית הלימודים בגן ליכולתם ההתפתחותית של הילדים

ממטרות הקורס היא פיתוח לומד עצמאי בעידן הטכנולוגי. לכן, במסגרת הקורס, הסטודנטים  אחת
ים בפנינו בעידן המאה ה ילמדו בנוסף לתחום התוכן, כיצד ניתן לפתח את הידע וההבנה בכלים העומד

. הקורס ישלב סרטונים, מצגות אינטראקטיביות עם יישומונים דינאמיים להתנסות עצמית 21
 ושאלונים לבדיקת הידע והערכה עצמית של התקדמותו.

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 17:45-19:15 ד, קלמר ענת 0-246220 א
 

 ייעוץ לבית ספר כמערכת
מנת לו אפשרות לבחון את בית הספר כארגון ולנסות לקדם תהליכים עבודתו של היועץ בבית הספר מז

ארגונים ומערכות, מאפיינים של בית על מושגי יסוד  מכיריםברמה זו. במהלך הקורס הסטודנטים 
הספר כארגון, תהליכי שינוי בבית הספר בעידן הפוסט מודרני, וכן היבטים של אבחון וייעוץ לבית 

 כי הערכה.הספר כמערכת באמצעות תהלי
 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 א, טוטיאן רוני 0-243080 א
 

 ייעוץ למשפחה
 אחת מהאוכלוסיות העיקריות עמם היועץ עובד הם ההורים. 

-הקורס מציג ומקנה לסטודנטים ידע בסיסי בהבנת תהליכים משפחתיים על פי הגישה המערכתית
  קבוצות.-מתת מבנית, תוך התייחסות למשפחה כמערכת המורכבת

רכישת ידע מקצועי בנושא, תאפשר ליועץ להדריך את ההורים ולשוחח איתם בצורה מתאימה מתוך 
 לד כאחד. יהבנת תהליכים מנקודת הראות של ההורים וה

 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30 ד, הוכדורף צפורה 0-243110 ב
 

 וניהול 21-כישורי המאה ה 
המאה העשרים ואחת, הנו תקופה ייחודית בתולדות האנושות והמהפכות העידן הפוסטמודרני, בפתח 

המתרחשות בתקופה זו משפיעות, לטוב ולרע, על כל תחומי החיים. מהם הכישורים הנדרשים מאנשים 
בוגרים ומאנשים צעירים בתקופה זו היא שאלה שהתשובות עליה חשובות גם בתכנון וביצוע תהליכי 

 כלומר במערכת החינוך, וגם בתחום הניהול בחינוך והניהול בכלל. ההכשרה של אנשים צעירים,
במהלך הקורס הסטודנטים יכיר את מאפייני העידן הפוסטמודרני וחלק מהמיומנויות הנדרשות 

 וניהול במאה העשרים ואחת. לתפקוד
 
 אנ"ז /   4/  ש"ש 2
 16:00-17:30 ד, נוימן ארי 0-244100 א
 

  למידה וקשיי למידה
 שמקורם הם קשיים, למידה קשייגדיר תחילה את ההבדל בין מתקשי למידה ולקויי למידה. הקורס מ

 ושמקורם כ מולדים,"בד קוגניטיבי, שהם בעיבוד הם קשיים למידה ליקויי סביבתי. בעיקר הוא
 בתחומים הקוגניטיבית היכולת על מעיבים בהכרח לא שהם העצבים. מערכת בתפקוד בשיבושים

הקורס מקנה ידע בסיסי בנושאים הקשורים לליקויי למידה.  .בכללה נטליגנציההאי על או אחרים
בתהליכי למידה, חלקו הראשון מוקדש לבירור נושאים הקשורים לתהליך הלמידה. חלקו השני דן 

בהגדרות לקויי למידה ומתקשי למידה, בסוגים שונים של לקויות למידה ובקשר שבין לקות ליכולת 
 אקדמיות.  הלמידה ולמיומנויות

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 14:00-15:30 ב, מאור גיל 0-242030 א
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 מבוא לחשיבה כמותית
יכולתם של ילדים צעירים להבין כמויות היא ספונטנית ומתקיימת לפני הלמידה הפורמלית של 

מושגים מתמטיים. קורס זה יעסוק בחשיבה הכמותית כבסיס ללימוד חשבון בבית הספר היסודי.  
ך הקורס הסטודנט ייחשף להיבטים של התובנה הכמותית בפתרון בעיות מחיי היום יום, בעיות במהל

מידול וחקר נתונים. באמצעות רצף של בעיות מתוכננות הסטודנט ילמד כיצד לעודד את הילדים 
להתנסות בעצמים מוחשיים, לייצג כמויות ולהשתמש בשפה ומושגים מתמטיים בסיסיים. לצד בעיות 

טודנט יזהה הזדמנויות לפיתוח שיח מתמטי והרחבה של החשיבה הכמותית, תוך התנסויות אלו הס
 חווייתיות במשחקים וסיפורי ילדים.  

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 08:30-10:00 ו, קיסר עינב 0-242200 א
 

 מבוא לייעוץ חינוכי
 ,תחומי עבודתו של היועץעל , ובמיוחד, הייעוץ החינוכי עלמושגים תיאורטיים בסיסיים  מקנההשיעור 

תכונות ומניעי היועץ  ,עבודת הפסיכולוג, עבודה מערכתית, עבודה פרטנית, קשרים עם גורמים בקהילה
סק בדילמות הקשורות לעבודת היועץ החינוכי על פי הספרות המקצועית ומתוך ניתוח ועהוא החינוכי. 

 .תייעוציוסיטואציות 
 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 10:15-11:45 א, הוכדורף רהצפו 0-243010 א
 

 מבוא לכלכלת החינוך
הקשרים ההדדיים בין חינוך וכלכלה, ברמת המיקרו וברמת הקורס יציג בפני הסטודנטים את 

המאקרו. ברמת המאקרו נציג את המאפיינים של החינוך כמוצר בו מתקיימים כשלי שוק המחייבים 
ל צמיחה כלכלית והשתלבות במערכת את התערבות המדינה, את השפעתה של מערכת החינוך ע

הגלובלית ואת המאפיינים של ישראל בהקשרים אלו. ברמת המיקרו, נבחן את התקציב הבית ספרי 
 ואת ניהולו הכספי של בית הספר בניהול עצמי. 

 
 קנ"ז /   4/  ש"ש 2
 16:00-19:15 ד, הרשקוביץ אריה 0-240370 ק
 

 מבוא ללקויות למידה
פשרת לכל יצור חי ללמוד מיומנויות הישרדות. הקורס מסונף לענף למידה היא פעולה המא

, פורמליים. הקורס עוסק בתהליכי למידה ללקויות למידההפסיכולוגיה הקוגניטיבית והינו בגדר מבוא 
משתתפי הקורס יכירו את תהליכי קשב, קריאה כתיבה וחשבון.  –בפרט של מיומנויות אקדמיות 

 ו לקבל כלים לבצע ניתור ראשוני של קשיי למידה ולקויות למידה.הלמידה הנורמטיביים, ויוכל
 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30 ד, מאור גיל 0-242210 א
 

 מבוא למנהל חינוכי
 החינוך.  במנהלשל נושאים השיעור מקנה ידע, הבנה ויכולת ניתוח 

 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 18:00-19:30 ד, אדן דבורה 0-244010 ב
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 לנוירופסיכולוגיהמבוא 
מטרת הקורס הינה הבנת הקשרים שבין המוח וההתנהגות במצב תקין ולאחר פגיעות מוחיות שונות. 
הקורס יקנה הבנה בעקרונות הארגון של המוח, פלסטיות והבדלים אינדיווידואליים של המוח הבריא 

יסה, הקשב והמודעות, ויתאר פגיעות מוחיות שונות המביאות לפגיעה בתפקוד קוגניטיבי בתחום התפ
הזיכרון והשפה. הדגש יושם על התרומה של תיאוריות קוגניטיביות להבנת פגיעות מוחיות ועל התרומה 

 של הבנת פגיעות מוחיות לתיקוף תיאוריות קוגניטיביות. 
ההוראה בקורס תלווה במצגות, בסרטונים רלוונטיים על מבנה המוח ועל תפקוד אנשים עם פגיעות 

נות. בנוסף, הסטודנטים יידרשו לקרוא וללמוד בלמידה שיתופית על פגיעה מוחית בצוותי מוחיות שו
 למידה ולהציג בכיתה את פרטי המקרה בפורום כיתתי. 

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 ד, רווה מיכל 0-242240 א
 

 Mindfulnessפיתוח יכולת קשב 
 .בודה יהיו שונים מאוד מאלו שאנו מכירים היוםתחזיות מעידות שבעוד כעשרים שנה העולם ושוק הע

 לכן אנחנו לא יודעים מה יהיה הידע הנחוץ ביותר בעתיד לתלמידי בית הספר. יחד עם זאת, ברור
שתלמידים צריכים לדעת איך לשים לב לפרטים, להתמקד ולהתרכז וכיצד לקיים מערכת יחסים נבונה 

ו של תרגול מודעות קשובה )מיינדפולנס(. בקורס נבחן עצמם ועם אחרים. כישורים אלה הם לב ליב עם
ותלמידים, נסיק כיצד ניתן לשלב פרקטיקות  כיצד ניתן לטפח מיומנות חיים חשובה זו אצל אנשי חינוך

נוכחות המורה בכיתה, על התכנים ועל  של מודעות קשובה בתהליכי ההוראה, ולהשפיע בדרך זו על
 .דרכי הלמידה

 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 14:00-15:30 ב, שפיצר נעמה 1-240420 ב
 16:00-17:30 ב, שפיצר נעמה 2-240420 א 

 
 מנהיגות חינוכית, יזמות והובלת שינוי בבתי הספר

צוות הניהול הבית ספרי לנקיטת יוזמות  והובלתמנהיגות במערכת החינוך השיעור עוסק ב
. כן עוסק השיעור פדגוגיים-יהולייםהנ בממדיםלהתוויית השינויים בתוך בית הספר  ,פרואקטיביות

 את בית הספר כך שיתאים לשינויים בסביבה בה הוא פועל.המחזקים ביסוסם של שינויים ב
 
 קנ"ז /   4/  ש"ש 2
 08:30-11:45 ו, מרדלר מוטי 0-244020 ק
 

  מניעת אלימות
שונים  בתחומים תא מתבטאילהעמיק את הידע ואת ההבנה בנושא אלימות, כפי שהמטרת הקורס 

 בחברה. 
 מתוך התייחסות לכעס כמקדים אלימות.  התופעהשל  לדון לעומק בהסברים הפסיכולוגיים

לדון בתופעה גם  מהיבט כללי של תהליכים חברתיים כפי שהוא בא לידי ביטוי בתוך בתי ספר בין 
 ומורים. ילדים

 בין הורים וילדים, בין גברים ונשים וכדומה. במשפחה: 
 רכים להתמודדות עם התופעה למען צמצום שכיחותה.                      לדון ולהציע ד

 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 10:15-11:45 א, הוכדורף צפורה 0-240240 ב
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 מערכת החינוך בגיל הרך
מערכת החינוך בארץ היא בעלת מבנה ייחודי וצרכים ייחודיים, והיא משקפת את מדיניותה של המדינה 

ך כך מערכת זו נדרשת לתת מענה לאוכלוסיות שונות בעלות רקעים שונים, תפיסות לאורך השנים. בתו
שונות וצרכים שונים. בנוסף לכך, המאפיינים והצרכים של ילדים בגיל הרך הם ייחודיים ושונים 

מצרכיהם של ילדים בגילאים בוגרים יותר. הבנת מערכת החינוך בגיל הרך חשובה לכל העוסקים 
ו הבסיס להתפתחותם של ילדים. זאת בכדי להבין כיצד מאופיין החינוך לגיל הרך בחינוך מפני שזה

בארץ, מה דורשת העבודה מהעוסקים בחינוך בגיל הרך ומה עלינו לעשות כדי לתת חינוך איכותי, 
מותאם ובטוח לילדים בגיל הרך. כל זאת מתוך תפיסה כי למערכת החינוך תפקיד מרכזי בעיצוב 

 גם למערכת החינוך בגיל הרך. החברה, ובתוך כך,
 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 08:30-10:00 ו, שני יעל 0-245240 א
 

 משחקי תנועה לגיל הרך
תנועה כמו משחקי רחוב ומשחק  פעילותתרבות המערבית אנחנו עדים לתופעה של צמצום והמעטת ב

לבעיות כמו השמנה  חופשי. צמצום זה משפיע לרעה על מצבם הגופני ואיכות חייהם של ילדים וגורם
ודימוי עצמי נמוך. אחת הדרכים להתמודד עם תופעה זו היא לבחון מחדש את התנועה כחלק בלתי 
נפרד מחיי היומיום של ילדים, תנועה שמתרחשת בכל זמן ובכל מקום. לתנועה יש קשר לגיבוש של 

קורס נבחן את דימוי גוף תקין, לחוויה של הצלחה ושליטה, להבנת רגשות, ולתחושת רווחה. ב
חברתית של ילדים מגיל לידה ועד גילאי בית הספר היסודי ונסיק אלו -ההתפתחות המוטורית והרגשית

  משחקי תנועה מותאמים להתפתחות על צירים אלו.
 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 18:00-19:30 ב, שפיצר נעמה 0-245220 ב
 

 מתודיקה להוראת המתמטיקה
 אבנת מתמטיקה בקרב תלמידים בעלי סגנונות למידה שונים.  הוהשיעור עוסק באפיון הלקויות בה

כן מתמקד באפיון הקשיים, השגיאות והתפיסות המוטעות במתמטיקה בקרב אוכלוסיות מיוחדות. 
במטרה גישות בהוראת המתמטיקה בחינוך המיוחד, הקשרים בין הגישות לדרכי ההוראה, נידונות 
הבנת  .ה. ניתוח תצפיות וראיונות עם לומדים מתקשיםהתערבות והורא תכניותגמישות בלהביא ל

 תהליכי רכישת ידע בקרב המתקשים בלימוד המתמטיקה.
 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30 ד, קלמר ענת 1-242020 ב
 

 בסיכוןנוער 
של בני  הסתגלותהקשיי את להבין הנמצא בסיכון, במטרה נוער ה של תופעממדי ה יםגדרבשיעור מו

 ., התערבות, וטיפול מהיבט פרטני וחברתישל ניתוק ון בדרכי מניעהנוער. לד
 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30 א, הוכדורף צפורה 0-243040 ב
 

 נוער וצעירים בחברה המודרנית
את ייחודו של גיל ההתבגרות בתחום הפיזיולוגי הרגשי, הקוגניטיבי, המשפחתי, החברתי השיעור מציג 

ורכבות התהליכים שמתבגרים עוברים בפרק זמן קצר יחסית, ובסוגיות ייחודיות במודן  ,והמקצועי
 .שלב ה"שיגור" –, לרבות התייחסות לשלב היציאה של מתבגרים מהבית םהקשורות לגיל

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30 א, הוכדורף צפורה 0-243000 א
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 ניהול והדרכת עובדים
הכרת זיקתו של ניהול  ,ניהול משאבי אנוש שליישומים בסיסיים מטרות השיעור להציג תיאוריות ו

ולמנהל הציבורי בפרט. במהלך השיעור ירכשו הסטודנטים ידע וכלים  ,משאבי אנוש לניהול בכלל
 לניתוח ניהול משאבי אנוש, תוך התמקדות בהיבט היישומי כפי שהוא בא לידי ביטוי במגזר הציבורי.

 
 שנ"ז /   4/  ש"ש 2
 16:00-17:30 ד, מרדלר מוטי 0-244000 ש
 

 עולמו של הילד בראי מודע הקשר
תופעות חברתיות הן תופעות מורכבות ומשתנות בהתאם להקשר בו הן מתרחשות, כך גם צריך 

להתייחס להתפתחותם של הילדים. בדרך כלל, תאוריות העוסקות בהתפתחות דנות בהקשר אחד 
קשר יוצאת מנקודת הנחה כי כל פרט מתפתח באופן המבודד מההקשרים האחרים. גישה מודעת לה

שונה וייחודי וכי התפתחותו מושפעת מההקשרים המהווים את מרחב החיים שלו. הקשרים אלו 
זמנית או משפיעים בתקופות זמן מסוימות: ההקשר האישי, החברתי, המשפחתי, התרבותי, -נוכחים בו

קורס זה יציג את יחסי הגומלין בין הפרט להקשרים הדתי, האתני, הכלכלי, הגאוגרפי, הפוליטי ועוד. 
השונים בחייו ואת הזיקה שלהם להתפתחותו. נקודת המוצא היא הפרט עצמו, התנהגותו, יחסו 

 לסביבה, תחומי העניין שלו, סגנון הלמידה. 
 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 19:45-21:15 ד, אוליצה נטלי 0-245230 ב
 

 משחק פיתוח ניצני אוריינות  באמצעות
ידע עשיר על השפה הכתובה קיים אצל ילדים כבר בגיל צעיר, והוא מנבא את הישגיהם האוריינים 

העתידיים בבית הספר. ידע זה קשור לסביבה שבה הילד גדל ומתפתח ולאירועים האורייניים שהוא 
יכולות של חשוף אליהם ושותף בהם. בקורס ידונו דרכים אפשריות ופעילויות מגוונות לטיפוח והעשרת 

ניצני אוריינות במסגרות החיים השונות של הילד. בנוסף, יתנסו הסטודנטים בניתוח, הכנה ויישום של 
  משחקים מסוגים שונים לקידום ניצני אוריינות בגישה אקולוגית.

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 ד, נבו עינת 0-246200 א
 

  גיל הרךה לשפסיכולוגיה התפתחותית 
רגשית, הההתפתחות הפיזית, ו ,הפסיכולוגיה ההתפתחותית ושיטות המחקרמוצגת  בשיעור

 מחקר העכשווי,כן נידון ה .מוסרית של ילדים בתקופת הילדותהחברתית וה ,לשוניתה ,קוגניטיביתה
תחיל בסקירה על תקופת הינקות מעקרוניות במחקר ותיאוריות ההתפתחות המרכזיות. הקורס  שאלות

קר בקצרה גם את מאפייני ההתפתחות בתחילת בית הספר ובגיל הרך וגיל הגן וסתמקד ואחר כך מ
 היסודי.

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 מתוקשב, יחיא-גילת שרון 0-243060 א
 

 פסיכולוגיה חיובית
הפסיכולוגיה החיובית היא זרם המתפתח בשנים האחרונות ותופס מקום חשוב במחקר ובחשיבה 

חיובית מציעה פרספקטיבה שונה על דרך הראיה של המחקר הפסיכולוגי. הפסיכולוגית. הפסיכולוגיה ה
דרך ראיה זו היא בעלת השלכות לתחומים רבים. אחד התחומים שחיבור בינם לבין הפסיכולוגיה 

החיובית הוא מהבולטים בשנים האחרונות הוא תחום החינוך. בקורס יכירו הסטודנטים מושגי יסוד 
מחקר בתחום הפסיכולוגיה החיובית. הקורס הינו קורס בעל דגש יישומי וירכשו הבנה של תיאוריות ו

 .ולכן בכל נושא יכירו הסטודנטים את ההשלכות של חומר הלימוד לעולם החינוכי
 
 שנ"ז /   4/  ש"ש 2
 08:30-10:00 ג, גוטרמן עוז 0-243200 ש
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 של ילדים בגיל הרך בהקשר חברתי תרבותי פנאיפעילויות 
י אצל ילדים מייצגות את כל הפעילויות בהן מעורב הילד בשנותיו הראשונות מחוץ פעילויות פנא

למסגרת הגן והמעון. היות שכך, ניתן להתייחס אליהן כסביבת התפתחות נוספת המתבצעת בהשגחה 
ומעורבות של מבוגרים שאינם אנשי חינוך. בקורס נבדוק כיצד ניתן לאפיין את פעילויות הפנאי של 

 ן הנוכחי תוך התייחסות להקשר חברתי, משפחתי ותרבותי.הילדים בעיד
 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 20:00-21:30 ב, שמעוני מעיין 0-245210 א
 

 קשב וזיכרון בתהליכי קריאה וכתיבה 
 הקורס יעסוק בקשב על היבטיו השונים, בקשר שבין תהליכי קשב לתהליכי קריאה אבסמסטר 

 ון לטווח הקצר ביצירת חסמים ומגבלות בתהליךוכתיבה, בתפקיד שממלא הקשב והזיכר
 הקורס יעסוק בהקריאה, כמו גם בקשיי קריאה והבנת הנקרא הנובעים מהסחת קשב. בסמסטר 

 בקשר שבין קשב לזיכרון, בתפקיד הזיכרון )על סוגיו השונים(, בתהליך הקריאה ובהבנת הנקרא
 הבנת הנקרא לאופן שבו מאוחסן מנקודת ראות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית. יידון הקשר בין

 המידע הסמנטי והלקסיקלי בזיכרון לטווח הארוך ובאסטרטגיות לשימור מידע.
 
 שנ"ז /   4/  ש"ש 2
 מתוקשב, וקנין -נוסבאום  ורד 0-242130 ש
 

 קשיי קשב וניתוח התנהגות
הקורס היא התערבות. מטרת  תכניותהקורס מיועד למורים, גננות, ואנשי חינוך בעוסקים בבניית 

וכלים לביצוע הערכה של  ,התנהגות ליחיד או לקבוצה תכניותלהקנות לסטודנטים כלים לבניית 
והשנייה, ניתוח בגישה ( ABA)יעילותה. שתי גישות יוצגו לסטודנטים: האחת, ניתוח התנהגות יישומי 

 התנהגותית. -הקוגניטיבית
 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30 ב, מאור גיל 0-242070 ב
 

 רגישות גבוהה מאוד: היבטים חינוכיים, משפחתיים וחברתיים
הקורס יעסוק בתיאוריית המזג )טמפרמנט( בכלל, ובפרט במזג של "רגישות גבוהה מאוד". יילמדו 

ההשלכות האישיות והחברתיות של הטמפרמנט, והדרכים להתמודד עם תלמידים בעלי טמפרמנט של 
 ך.רגישות גבוהה מאוד כאנשי חינו

 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 08:30-10:00 ב, גולדברג אלון 0-243220 ב
 

 חידושים ומשחקים –רכישת קריאה בהנאה 
רכישת הקריאה אינה מתחילה עם הכניסה של ילד לבית הספר, אלא שנים קודם לכן. הקורס יעסוק 

יחס לשיטות בגורמים המשפיעים על רכישת הקריאה טרם ההוראה הפורמלית ובמהלך כיתה א', ויתי
ביניהן. בנוסף, ידונו בקורס דרכים אפשריות לטיפוח היכולות  ולהבדליםשונות להקניית הקריאה 

העומדות בבסיס רכישת הקריאה, והסטודנטים יתנסו בניתוח, הכנה ויישום של משחקים ופעילויות 
 למטרות אלה. המתאימים

 
 בנ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 ד, נבו עינת 0-246210 ב
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 שילוב והכלה בגיל הרך
ההפרעות והקשיים  קורס זה יעסוק בשילוב והכלה של ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך לגיל הרך

ההתפתחותיים השונים מתאפיינים בקשת נרחבת של סימפטומים פיזיים, התנהגותיים ורגשיים 
ים ילדים אלה וחשובים להתייחסות בכל מסגרת קבוצתית בגיל הרך. צוותים חינוכיים פוגש

ומשפחותיהם  באופן שכיח ונדרשים להתאים את המסגרת, התכנים ודרכי העבודה לעיכובים 
יוצגו קבוצות הקשיים המרכזיות של ילדים אלו התפתחותיים, בעיות שונות, ולצרכיהם המיוחדים. 

ות של והביטויים של קשיים אלו בתוך מסגרת הגן. הקורס יעמיק את תובנות הסטודנטים על החשיב
ושילוב של יודגש גישות המרכזיות לעבודה ב הפרעות נבחרותבנית קשר חיובי בין המחנך לילד עם 

מחקרי מבוסס ועדכני -הסטודנטים יחשפו למידע תאורטי .טיפול בגיל הרך-מסגרות חינוךילדים אלו ב
 ולכלי הערכה שונים המשמשים את המעורבים במסגרות החינוך לגיל הרך.

 
 בז /  נ" 2/  ש"ש 1
 19:45-21:15 ב, ירחמיאל שירה-שירלי 0-245250 ב
 

 ומשמעותם בחינוך תיאוריות באישיות
 תרומות של תיאורטיקנים נידונות  .קשר בין תיאוריות אישיות לבין יעדים חינוכייםעוסק בהשיעור 
 הבסיס הערכי של כל אחת מהתיאוריות וההשלכות שלה על המעשה החינוכי.ומודגש  מרכזיים

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30 ד, הוכדורף צפורה 0-243050 א
 

 תיאטרון ככלי סיוע ללקויי למידה 
הקורס יציע מסגרת תיאורטית ומעשית לרכישת כלים תיאטרוניים ללומדים עם לקויות למידה. 

במהלך הקורס יוצגו עקרונות מעולם הדרמה והתאטרון, שיבקשו לשלב במעשה ההוראה מצבי ידיעה 
חווייתיים וקוגניטיביים. רכישת מיומנויות של משחק, ניתוח קונפליקט דרמטי, גילום דמות ועוד, 

יסיעו בפיתוח דרכי למידה 'עוקפות', שמשתפות את התלמיד בתהליך יצירת הידע. הקורס ישלב לימוד 
 עיוני, התנסות מעשית, תרגול ורפלקציה.

 
 אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30 ד, לוז עירית 0-242220 א
 


