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        לחינוך החוג תראש
 VeredV@wgalil.ac.il      נוסבאום-פרופ' ורד וקנין

 
     ראשת אשכול הגיל הרך

 SharonG@wgalil.ac.il  יחיא -ד"ר שרון גילת 
 

     ראש אשכול לקויות למידה
 GilM@wgalil.ac.il           מאור גיל  ד"ר 

 
     ייעוץ חינוכיראש אשכול  

 RonyT@wgalil.ac.il                      ד"ר רוני טוטיאן 
 

     ניהול מערכות חינוך ראש אשכול  
 AriN@wgalil.ac.il ארי נוימן  פרופ'

   
     משחוק וחדשנות בחינוך ראשת אשכול  
 AnatKl@wgalil.ac.il ד"ר ענת קלמר 

  
  

   החוג רכזת
    meitarg@wgalil.ac.il 3859015-04 מיתר גבאי  

 14:00-15:00; 10:00-12:00 ה':   –ימים א'               עות קבלה רכזת החוג ש
 15:00-18:00יום ב'                                                      

 
 

 סגל עמית:                                                                       סגל המרצים:
AriN@wgalil.ac.il פרופ' ארי נוימן   HilaN@wgalil.ac.il ד"ר הילה נאות  

 HilitM@wgalil.ac.il ד"ר הילית מייזל  ArieH@wgalil.ac.il ד"ר אריה הרשקוביץ 
 YonaF@wgalil.ac.il גב' יונה פליישר  GilM@wgalil.ac.il ד"ר גיל מאור 

 YossiE@wgalil.ac.il ד"ר יוסי אלרן  DevorahE@wgalil.ac.il אדן בורה  ר ד"ד
 YoramBa@wgalil.ac.il ארי מר יורם בן  HaithamT@wgalil.ac.il פרופ' הית'אם טאהא 

 MeravB@wgalil.ac.il ד"ר מירב בן נתן  YehudaP@wgalil.ac.il פרופ' יהודה פלד 
 NaamaS@wgalil.ac.il ד"ר נעמה שפיצר  CarmitG@wgalil.ac.il ד"ר כרמית גל 

 EinavK@wgalil.ac.il ד"ר עינב קיסר  MayaH@wgalil.ac.il ד"ר מאיה קלמן הלוי 
   MotiM@wgalil.ac.il ד"ר מוטי מרדלר 

   MichalR@wgalil.ac.il ד"ר מיכל רווה 
   MiriS@wgalil.ac.il ד"ר מרים שריד 

   SergeiT@wgalil.ac.il נקר ד"ר סרגיי טל 
OzG@wgalil.ac.il ד"ר עוז גוטרמן     

   EinatN@wgalil.ac.il ינת נבו ד"ר ע
   AnatKl@wgalil.ac.il ד"ר ענת קלמר 

   RonyT@wgalil.ac.il רוני טוטיאן ר ד"
   SharonG@wgalil.ac.il ד"ר שרון גילת יחיא 

   TamarH@wgalil.ac.il ד"ר תמר הדר 
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 מן החוץים מרצ
 

 AviP@wgalil.ac.il ד"ר אבי פולג 
IbtisamM@wgalil.ac.il ד"ר אבתסאם מרעי סרואן   

 OritD@wgalil.ac.il ד"ר אורית דגני דיניסמן 
 AyeletE@wgalil.ac.il ד"ר איילת אגוזי 

 EmanT@wgalil.ac.il ד"ר אימאן טרביה 
 IrisK@wgalil.ac.il ד"ר איריס קלודה 

 AmirE@wgalil.ac.il זנברגר אימיר מר א
 GaliS@wgalil.ac.il מר גלי שמעוני 

 HatimA@wgalil.ac.il ד"ר חאתם עבד 
 YaelSh@wgalil.ac.il ד"ר יעל שני 

 MaayanS@wgalil.ac.il ד"ר מעיין שמעוני 
 MatanM@wgalil.ac.il ד"ר מתן מרקוביצקי 

 NatalieU@wgalil.ac.il ד"ר נטלי אוליצה 
 SophieS@wgalil.ac.il ד"ר סופי שאולי 
 EynatL@wgalil.ac.il גב' עינת לייקין 

 ShiraY@wgalil.ac.il ' שירלי שירה ירחמיאל גב
 SimchaA@wgalil.ac.il ד"ר שמחה אהרון 

  ד"ר תמר פשוט 
 
  

 מתרגלים בסטטיסטיקה 
 

 MaorA@wgalil.ac.il מר מאור אסולין 

 VeredL@wgalil.ac.il גב' ורד למפרט 

 ShiraY@wgalil.ac.il יאל שירלי ירחמ -גב' שירה
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 תנאי מעבר 
 
 . לימודיםל  שנה א'ציון פטור בסוף קבל דרש הסטודנט ליית בלימודי עברי •

קורס טרום בסיסי עד סוף שנה א' ללימודים  לסיים בהצלחה דרש הסטודנט נבלימודי אנגלית  •
 ם.מודיללי 'ב שנהציון פטור עד סוף  קבללו

  , המעבר לשנת הלימודים הבאה יידון ע"י 'ב או  'שנה אלא מילא את חובותיו ב הסטודנטבמידה ו  •
 . ת.לימודים נוספ ורך, ייאלץ הסטודנט לפתוח שנתובמידת הצ ועדת ההוראה

 .רס בשני מועדים בלבדסטודנט יכול לגשת לבחינה בכל קו •

 .אותו קורס פעם נוספת  סטודנט יכול לחזור על •
במידה ונכשל  כשל בקורסי חובה יוכל לחזור על קורסים אלה בשנה העוקבת. אשר נ סטודנט •

 .אחר גיוכל לעבור ללמוד בחוו  את החוגתשקל עזיבתו מקורסי החובה פעם נוספת,  באחד

חייבת להיות בהתאם לתנאי הקבלה של החוג   קבלתו של הסטודנט לחוג האחר לאחר כישלון •
 .בר לחוג האחר יהיה בשנת הלימודים העוקבתעמה. חדשובהסכמת ראש החוג ה חרהא

 .יופסקו לימודיו (ראה לעיל )לחוג האחר הסטודנט נכשל  אם לאחר המעבר •
 .תינתן הזדמנות נוספת ולימודיו יופסקו א לסטודנט שנכשל ביותר ממחצית מהקורסים ל •

 לפחות.  65ע של לעבור משנה לשנה יידרש הסטודנט לציון ממוצ  על מנת •
"מבוא לייעוץ  -החובה   את קורס 70ם "ייעוץ חינוכי" יש לעבור בציון יד הלימו באשכול •

 את קורס "הנחיית קבוצה"   75ובציון ,  חינוכי"

 את קורסי החובה הבאים:   70עבור בציון  ל באשכול הלימודים "ליקויי למידה" יש  •
 וראת המתמטיקה", "מבואסיכולוגיה של הקריאה והכתיבה", "מתודיקה בה"מבוא לפ

 ם המיוחדים".ם הצרכילילד ע
 

 
 תנאי סיום לזכאות לתואר 

 
 ומעלה  60הינו בקורסים עמידה בהצלחה בדרישות כל השיעורים הנלמדים )ציון עובר   •

   עלה(.ומ  56ר  בובסמינריונים בציון עו
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 תכנית הלימודים 

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

 
   ליבת – היכרות עם מדעי החינוך  מעניקה ת חוגי-דוהו  תחוגי-חדהת  ך בתכנילימודים בחוג לחינו ת הכנית

,  ידהמ תיאוריות להפסיכולוגיה והסוציולוגיה של החינוך, חינוך, הוראה ולמידה, לימודי החינוך: 
  ת, גיה מתבוננ פדגו ,ניהול מוסדות חינוך ,מתקשים בלמידה, לקויי למידה. לימודים בגיל הרך

זם ופוסט מודרניזם, יזמות חינוכית, קוגניציה בחינוך והפיתוח תכניות  רנימודוך,  פילוסופיה של החינ
דות  במוס האתיקלימודים, משחקים דיגיטליים בהוראה ולמידה, שילוב הילד עם צרכים מיוחדים, 

התכנית  . ם לימודייםוהערכת הישגי ,הספר ובמסגרות חינוכיות אחרות-למידה בבית חינוך, צורות 
 . , המאורגנים באשכולות למידה מי ידע ספציפיים של החינוךוחעות לת התווד מאפשרת

 
 מסלול חד חוגי   -חינוך

פני שלוש שנים. במרכז   נ"ז היא נפרסת על 120תכנית הלימודים החד חוגית בחוג העצמאי, כוללת 
נו  מטרותיו. ממתולדותיו וי החינוך, ציג את מדעתכנית הלימודים אשכול לימודים עיוני בסיסי, המ

, ליקויי למידה, ייעוץ חינוכי, ניהול  משחוק וחדשנות בחינוךלימודי  מי ידע והתמחויות:פים תחומסתע
דע הספציפיים נועדו להקנות ידע  יה . כלימודים לתואר ראשון, תחומי , והגיל הרךחינוךמערכות ב

וך  ות החינות של מערכות אל המציא יות החינוכי יסי על מהות החינוך ולהמחיש את זיקת התיאור בס
וקה והתמחות בחינוך. ההיכרות עם מדעי החינוך ועם מגוון עיסוקים  , ואל אפשרויות תעסבשטח

  בחינוך, מאפשרת בחירה מושכלת של תחום ההתמחות בהמשך.
 

 ול דו חוגי מסל -ךוחינ
מודי  יל את כל ליחוגית ומכ -דהחלק הראשון של תכנית הלימודים במתכונת זו נגזר מהמתכונת הח

עים לסטודנטים מבחר שיעורים מאשכולות הידע הספציפיים  ולוגיה. בנוסף, מוצי המתודושיעור הליבה 
חוגיות עצמאיות  -דו  תחוגית בחינוך עם תכניו-הנלמדים בחוג לחינוך. ניתן לשלב את התכנית הדו

גם  למידה. ניתן לשלב   יותלקוחינוך ו בראי קהילתי,בגיל הרך בתחום החינוך: חינוך והתפתחות הילד 
 סוציולוגיה, קרימינולוגיה, כלכלה וניהול.תחומי, -תיאטרון, רבכגון: רים וגים אחעם ח
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 ך החוג לחינו –תכנית מצוינות  
 

ם  וקשים בקרב אוכלוסיית הגליל המערבי. בוגרי החוג אשר מסיימיאחד החוגים המב  אוהחוג לחינוך ה
הם היכולת להשפיע על  גרות החינוך באזור, ובכך יש ל במסלה שגרירים של המכל דיהם הינםאת לימו

ולאיזור הגליל משום שהיא    לחוג, מערכת החינוך בגליל. מצוינות בחוג לחינוך חשובה לסטודנטים
 .וח סביבות חינוכיות איכותיותפ ימסייעת בט

 
 מטרות  התכנית:  

 ך וקידומם בחוג לחינו  טיפוח סטודנטים מצטיינים .1
 רית טיפוח עשייה מחק .2
 טיפוח עשייה קהילתית  .3
 קידום החוג לחינוך   .4
 של סטודנטים וסגל כאחד ומעורבות  מוטיבציה  טיפוח  .5
 

ון של שנת הלימודים  ש אהמשתתפים בתכנית יהיו סטודנטים אשר סיימו את לימודי הסמסטר הר
 הבאים:  יטריוניםהראשונה במסלול חד חוגי בחינוך, ועומדים בקר

 סיכומטרי ן פ ציו .1
 חוג ל הסג ראיון קבלה עם .2
 בסוף שנה א'   90של שנה א', או ממוצע ציונים  'בסמסטר א 90ממוצע ציונים   .3
 רמת אנגלית מינימלית נדרשת   -אנגלית   .4

 
 בסל הטבות:בה ם המשתתפי תזכה אמ לתוכנית יתרונות רבים והיא 

האנגלית   להשתמש בשפהיע לסטודנט לסי, במטרה בשיטות הוראה ייחודיותלימודי אנגלית   .1
  לימודים מתקדמים בהמשךדרכו ללול את לסושה  למעהלכה 

 השתתפות בהובלת פרויקט קהילתי  .2
 גמישות בקביעת תכנית הלימודים  .3
 סמינריון בהנחיה אישית  .4
 חוג לחינוך כעוזרי מחקר ב השתלבות במחקרים חינוכיים .5
 יעוץ וליווי לתואר שני  .6
 נתיים וחצי תיים עד שהתואר בשנת חובומתן אפשרות לסיים את   .7
 בחילופי סטודנטים ותדיפמתן ע .8
 מתן עדיפות להשתתפות בקורסים של מוסדות אקדמיים מחו"ל ומלגות בינלאומיות*  .9

 ועוד(   ם)לדוגמא: מנהיגות, טיפול בקונפליקטים, סיוריסדנאות העשרה  .10
 סדנאות להקניית מיומנויות כתיבה ומחקר  .11
 

 ועדת תכנית המצטיינים. ל א עפ"י שיקו הקבלה לתכנית המצטיינים הי
 

 אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון פעולה עם ייחודית בשיתוף ית תכנ
 

על הסכם עם אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון שבארצות הברית שנחשבת   החוג לחינוך חתם
  ומובילה בתחום החינוך. במסגרת ההסכם יכולים הסטודנטים הלומדים מאד  קרתית וי  לאוניברסיטה

התואר השני   ך קורסינקודות זכות( מתו 12קורסים ) עהארב וד ליל מערבי, ללמך באקדמית ג בחוג לחינו
תעודה   של תכנית הלימודים בבית הספר לחינוך באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון ולקבל

(CERTIFICATE) להמשיך וללמוד לתואר שני   ירצו במידה והסטודנטים אלה. לימודים תרהמאש
ואר  הם בקורסים אלה כחלק מלימודי הת ר להכיל  האפשרות ישקלת ושינגטון,טת ג'ורג' ובאוניברסי

    השני. עדיפות תינתן לסטודנטים המשתתפים בתכנית המצטיינים. 
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 מבנה הלימודים במסלול החד חוגי 
 
 

 ת חינוך וכרמעבאשכול ניהול 
 נ"ז   40  - בחינוךקורסי ליבה 

 נ"ז   14  -קורסי מתודולוגיה 
     נ"ז  34 -ינוך  ל מערכות ח אשכול ניהו 

     נ"ז 24  –ירה בחינוך י בחקורס
                   נ"ז 8 -סמינריונים 

 
 

 אשכול ייעוץ חינוכי  
 נ"ז   40  - בחינוךקורסי ליבה 

 נ"ז   14  -קורסי מתודולוגיה 
 נ"ז   32  -נוכי יח  אשכול ייעוץ

     נ"ז  26 -קורסי בחירה בחינוך 
 נ"ז  8 -ונים סמינרי

 

 משחוק וחדשנות בחינוך ול אשכ
 נ"ז   40  - בחינוך בהיקורסי ל

 נ"ז   14  -קורסי מתודולוגיה 
 נ"ז   30  -אשכול משחוק וחדשנות בחינוך 

        נ"ז  28 -קורסי בחירה בחינוך 
 נ"ז  8 -סמינריונים 

 
 

 דה ימלאשכול לקויות 
 נ"ז   40  - בחינוך קורסי ליבה

 נ"ז   14  -מתודולוגיה  קורסי
 נ"ז  28-מידה אשכול לקויות ל

    נ"ז  30 - קורסי בחירה בחינוך
 נ"ז  8 -סמינריונים 

 

 אשכול הגיל הרך  
 נ"ז   40  - בחינוךקורסי ליבה 

 נ"ז   14  -קורסי מתודולוגיה 
          נ"ז  32 -אשכול הגיל הרך 
        נ"ז  26 - ךונקורסי בחירה בחי 

 נ"ז  8 -סמינריונים 
 
 

 

 ישתתפו בהתנסות מעשית בשנה ג' הסטודנטים בכל האשכולות 
 לימודיםית ה כנ מתשהיא חלק 
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 אשכולות הלימודים בחוג לחינוך 

 
 אשכול ניהול במערכות חינוך 

ל במערכת החינוך  והי האשכול לניהול במערכות חינוך פועל להכשיר את בוגריו לתפקוד כאנשי חינוך ונ
השונות ממלאים תפקידים הכוללים    מציאות ימינו, יותר ויותר אנשים במערכות החינוךהשונות. ב

ר האשכול  טים שונים של ניהול והצורך לרכוש מיומנויות ניהול הולך וגדל. אנו מכוונים לכך שבוגיבה
וא מצויד בידע ובכלים  השכיוכל להתמודד בהצלחה עם אתגרים ניהוליים במערכות החינוך השונות 

 ניים לכך. החיו 
לחינוך וכן יצירת  ם בסיס ידע על נושאים שונים הקשורי תכנית הלימודים באשכול מתמקדת ביצירת 

 בחינוך ומתן כלים בתחום זה. מנהיגות בסיס ידע על היבטים שונים הקשורים לניהול ו
ת, ניהול עובדים בשירות  ינוכ י בין הקורסים הנלמדים באשכול: מבוא למנהל חינוכי, מנהיגות ח

לא    תידע סוגיות בחינוך לקראת -לחנך לעתיד הספר בפרספקטיבה של תורת הארגון, -יבורי, ביתהצ
, אתיקה בניהול, ניהול בית הספר בסביבה  ותוכניות  ידוע, דפוסי קבלת החלטות, הערכת פרויקטים

 מתוקשבת ועוד. 
 

 אשכול ייעוץ חינוכי 
למורים במערכות החינוך. התכנית מקנה  עצמה וטיפוח לתלמידים וההאשכול מיועד להקניית 

ספרית וגם לעבודה  -ם כלל המערכת הבית ע מערכתית רחבה, המתייחסת גם לעבודהלסטודנטים גישה 
מחוץ למערכת החינוך. היא מטפחת סטודנטים אקטיביים, יוזמים, ומחוללי  עם מערכות ארגוניות ש

הספר, במסגרות חינוכיות לא  -שרכשו במכללה גם מחוץ לבית שינוי, המסוגלים ליישם את הידע
מחלקות הרווחה במועצות  ער בסיכון ונועבודה עם ים, תכניות קידום נוער, פורמאליות כגון מתנ"ס

ו לפעול גם בבסיסי הדרכה והכשרה של הצבא או המשטרה, כיזמי תכניות,  המקומיות. הבוגרים יוכל
 ם חינוכיים.  ימרכזי קורסים ועומדים בראש צוות

 
שיים של תלמידים, מורים, ואנשי  אשכול לימודים זה מעניק לסטודנטים גם ידע בסיסי על היבטים נפ

לימודים יעסקו גם בתלמידים  הספר ומחוצה לו. ה-במוסדות החינוך, במטרה לסייע להם בבית  ותצו
סטודנטים ידע ראשוני  לבעלי צרכים מיוחדים, בתלמידים עם קשיי הסתגלות, וצעירים בסיכון, ויקנו 

מודים  לי ההורים. החייה של הצוות החינוכי ו על תמיכה לתלמידים במצבי לחץ ומשבר, וידע על ליווי והנ
נו ידע על לקויות למידה, ליקויי שמיעה וראייה,  ו על הצגת חומר לימודי תיאורטי וחוויתי. הם יקיישענ 

תכנית יוכלו להצטרף לעתודה של יועצים  ה שפה וקריאה, קשב וריכוז, והפרעות אישיותיות. בוגרי 
ותם במילוי  א  ים ידריכוספרי. הלימוד-הצוות הביתהספר כמנחי -שממלאים תפקיד מרכזי בבתי

בקביעת מדיניות, בהדרכה, ובשיקום יכולות  תפקידי מנהיגות במערכת החינוך בישראל, במחקר, 
לעסוק בעתיד בייעוץ חינוכי יתרון    םלמידה. הלימודים במסגרת האשכול יאפשרו לתלמידים המעונייני

 טאות ובמכללות בארץ.   בקבלה לתואר שני בייעוץ חינוכי באוניברסי 
 

 ינוך  וחדשנות בח וקאשכול משח
ון מנצח. יש חשיבות רבה ליכולת שלנו לפתח  תי כיום, יצירתיות היא יתרובעולם העבודה המהיר והתחר

רת הלימודים נעסוק בגישות לחקר היצירתיות,  גלומדים יצירתיים, שיסללו דרכים חדשניות. במס 
חינוך תוך שילוב  ה שלכות של אלה על מערכתקר המוח, וההתפתחויות בתחום מנקודת מבט של ח

של משחוק כגישה חינוכית, תוך בחינת   דים באשכול עוסקים בהיבטיםויות ממוחשבות. הלימטכנולוג
דון בהיבטים שהילד פוגש בראשית דרכו  ר ונינכ  .דרכי יישום מאתגרות בעזרת טכנולוגיות חדשניות

יות ואטרקטיביות  שנ תמטיקה. נחבר לתכנים אלה דרכים חדבאמצעות משחק: למידת שפה, קריאה ומ
ננתח את הפדגוגיה המשתנה ונבחן הצעות   ת למידה מעוררות מוטיבציה.וללמידה, באופן שניצור סביב 

במסגרת מסלול משחוק   .ם החינוכי קדימהליזמיות שיתייחסו להיבטים שנלמדו ויצעידו את העו
קום ובזמן. הלימודים  במפיות ללמידה והוראה שאינן תלויות וחדשנות בחינוך, אנו מציעים דרכים חלו

סים, ביניהם קורסים בהובלת מומחים ויזמים,  ומציעים מגוון גדול של קור   משלבים תאוריה עם מעשה
פיתוח ניצני אוריינות באמצעות    :ים הנלמדיםסבמטרה להפעיל חשיבה יזמית בחינוך. בין הקור

צחון ושיקולים  נישים ומשחקים, שפה מוח, אסטרטגיות  חידו -משחק, רכישת קריאה בהנאה 
בה מתמטית, יזמות וחדשנות  קציות דינאמיות לפיתוח חשייבמשחקים, חשיבה יצירתית, אפל

 . יטכנולוגית בחינוך והובלת שינוי במערכת החינוך בעידן הדיגיטל 
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 אשכול ליקויי למידה 
קר  עיקשיים, שמקורם הוא ב הם  יי למידהש ק. וליקויי למידה קשיי למידהבמכלול הסיבות ל עוסק

יינית של הילדים, או  העדר תמיכה בהתפתחות האור  לבהתפתחות לשונית בש סביבתי. למשל, חסכים
לסלק את הקשיים   מצוקות רגשיות בשל נסיבות אישיות או משפחתיות. אם ניתן להפחית או

לשפר באופן משמעותי את ההישגים  חסכים באמצעות תגבור הלמידה, ניתן  ה הסביבתיים, או לפצות על  
  .רם הוא מערכתימקווכלל מולדים,  -הם בדרך הליקויי למידודיים של הסובלים מקשיי למידה. ימ הל

  . למשל,וגניטיביותק כלומר, שיבושים במערכת העצבים, המשתקפים בביצועים כושלים של פעילויות 
  במערכת העצבים, לא ניתן מובנהכשל תפקודי לשון, קריאה, חשיבה מתמטית, קשב וריכוז. כיוון שה

שהקשיים   אחר מסטרטגיות למידה מיוחדות.  אל הלומדים בעזרת סלק אותו, אבל ניתן להקל על
ת בתחומים אחרים  ימעיבים על היכולת הקוגניטיב בהכרח תחום קוגניטיבי ספציפי, הם לא מוגבלים ל

 ליגנציה בכללה. או על האינט
 

-בבתיליקויי הלמידה ית  ברמ. להםסיוע בלמידה והלקויי תור איב באשכול זה, מתמקדיםהלימודים 
שני אלה הם הגורמים המשפיעים ביותר  ית. יכולת החשיבה המתמטקריאה ו הרכישת ב מתגליםהספר 

  חשיבות רבה נודעת לאיתורמהלך החיים. בהספר ו-בביתלאורך הלימודים למידה ההישגים ב על 
אה, לקויות  רי פרעות תקשורת ושפה, קשב, לקויות קמוקדם של לקויות למידה וקשיי למידה, ה 

למידה וקשיי   :ול הלימודים הזהבאשכ ים הנלמדיםשיעורבין ה .קשיים חברתייםומתמטית,  בחשיבה 
, טיפול  מתקשיםאיתור , יאה ובכתיבהר, קשיים בקשפה ומוחעם צרכים מיוחדים, מבוא לילד , למידה

תנסים בסיוע  מ  בחלק מתכניות הלימודים הסטודנטים קשיי קשב וניתוח התנהגות. ,בלקויות למידה
 הספר. -בתיבלמידה   לתלמידים מתקשים ולקויי 

 
 

 גיל הרך אשכול חינוך ב
תם לבית  סאשכול זה עוסק בחינוך והתפתחות ילדים בגיל הרך ובהבנה לצרכיהם מלידתם ועד כני

ת ופדגוגית.  פתחותי נה  התהספר. התכנית מעניקה ידע על היבטים של החינוך בגיל הרך, מבחי 
הספר, ולעולמם  -י כניסתם לביתם במיוחד לדרכי החשיבה והלמידה של ילד לפנ סיהלימודים מתייח 

, תוך  ךהרגשי. היא מציגה לסטודנטים את השיקולים בבניית פעילות לימודית הולמת לילדים בגיל הר
כיות והקהילה(  החינו מסגרותהתייחסות למעגלים הרחבים המקיפים את ילדים בגיל הרך )המשפחה, ה

תכנית הלימודים בגיל הרך נודעת עתה  ן לעצב סביבה חינוכית ההולמת את צרכיהם. לית ומראה כיצד נ
 ךחשיבות גדולה מתמיד לאור החלטת הממשלה להנהיג חינוך חובה וחינם לילדים בגיל הר

 
ן השיעורים  ים. ביעם ילדהתכנית שואפת לטפח מנהיגות חינוכית בעלת ידע אקדמי וניסיון בעבודה 

ה בהקשרים סביבתיים,  ילדים בגיל הרך בראיה הוליסטית התפתחות שפת  הנלמדים: התפתחו
התפתחות אוריינות בגיל הרך בהקשרים סביבתיים, המשחק בעולמו של הילד ותפקיד המבוגר  

ל  כן בגי נון תויבה מתמטית בעולמם של ילדים וטיפוחה, דיאלוג בין ילדים ועם ילדים, תכש בטיפוחו, ח
 הרך ועוד. ל  הרך,  ספרים וסיפורים בגי

 
אם לגמישות המערכת של הסטודנט ניתן לשלב בן שני האשכולות במתכונת החד  פשר ובהת במידת הא 

 חוגית. 
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 גתשפ"  –חינוך    חוגי-חד
 נ"ז  58 –סה"כ קורסי חובה 

 שנה א' 
 נ"ז  22סה"כ  
מספר  

 קורס
 רס קדם  וק שם המרצה  ציון/ פטור  סמסטר נ"ז שם הקורס 

 שנתי  4 יה חינוכית וגיסודות בפסיכול 0240450
 קיץ 

 הלוי מאיה -קלמןד"ר  60
 ד"ר אוליצה נטלי 

 יא שרון יח -ד"ר גילת

 

 א'  2 חינוכית יסודות בסוציולוגיה  0240030
 קיץ 

  ד"ר מרקוביץ מתן  60

 א'  2 פילוסופיה של החינוך  0240530
 קיץ 

 ד"ר טלנקר סרגיי  60
 ד"ר נאות הילה 

 

  ד"ר אימאן טרביה  60 יץ / ק ב' 2 חינוך, הוראה ולמידה  0240520
מודרניזם  -מודרניזם ופוסט 0240540

 בעידן העכשווי 
 ב'  2

 קיץ 
 ד"ר טלנקר סרגיי  60

 הילה ד"ר נאות 
פילוסופיה של  

 החינוך 
  ד"ר שפיצר נעמה  60 קיץ ב' /   /' א 2 פדגוגיה מתבוננת  0240550

 א'  2 המחקר האיכותני  0240000
   ב'

 ד"ר הדר תמר  60
 פרופ' ארי נוימן 

 מייזל הילית ר ד"

 

 ד"ר קלודה איריס  60 שנתי  4 שיטות מחקר  0240140
 ד"ר עבד חאתם 

 ד"ר מרקוביץ מתן 

 

 א'/ב'  2 צרכים מיוחדים שילוב הילד עם   0240220
 קיץ 

 מאור גילד"ר  60
 ד"ר שאולי סופי 

 

     22 כ”סה 
 שנה ב' 

 נ"ז  24סה"כ  
מספר  

 קורס
   ציון/פטור  סמסטר נ"ז קורס שם ה 

למידה חלופית בבית הספר   0240080
 ובמסגרות אחרות 

 שנתי  4
 ב' 

 ד"ר נאות הילה  60
 פרופ' ארי נוימן 

 

 א'   2 למידה וחשיבה א'  0240100
 ב' 

  ד"ר רווה מיכל  60

קוגניציה בחינוך ובפיתוח   0243240
 תכניות לימודים 

 א'  2
 ב' 

  ד"ר אהרון שמחה  60

 א'  2 שי מחשב א' מושי 0240160
 ב' 

 קיץ 

 מרים יד שרד"ר  60
 ד"ר רוני טוטיאן 
 ד"ר בן ארי יורם 

 ד"ר ריידר חן 

 

 למידה וחשיבה א'  ד"ר רווה מיכל  60 קיץ   /' ב 2 למידה וחשיבה ב'  0240110

0240150 
 

0240151 

 מבוא לסטטיסטיקה והסתברות 
מבוא לסטטיסטיקה והסתברות  

 תרגיל  -
 

 ירב בן נתן מד"ר  60 שנתי  4
 ד"ר אהרון שמחה 

 ר מר אסולין מאו 
 גב' למפרט ורד 

שירלי  -גב' שירה
 ירחמיאל 

 שיטות מחקר 

 ד"ר דגני דיניסמן אורית   60 שנתי  4 יזמות בחינוך  0243270
 ד"ר עינב קיסר 

 

משחקים דיגיטליים בהוראה   0240480
 ולמידה 

 א'  4
 ב'  

 קיץ 

 גב' לייקין ענת  60
 ד"ר עינב קיסר 

 

     24 סה"כ  

 ג' ה שנ
 נ"ז 12סה"כ 
מספר  

 קורס
  שם המרצה  ציון/פטור  סמסטר נ"ז רס קושם ה 

פילוסופיה של   ד"ר טלנקר סרגיי  60 א/ ב  2 אתיקה בחינוך  0240130
החינוך, מודרניזם  

מודרניזם  -ופוסט
 בעידן העכשווי 

 ד"ר מיכל רווה  60 א'/ב'  2 שימושי מחשב ב'  0240170
 ד"ר שריד מרים

 ר חן ד"ר רייד

 א' מחשב    שימושי
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 ד"ר מייזל הילית  60 שנתי  4 ודייםימ הערכת הישגים ל 0240120
 פרופ' פלד יהודה 

קוגניציה בחינוך  
ובפיתוח תכניות  

 לימודים
 בחירה  -סמינריון 

 
אנגלית מתקדמים    60 שנתי  4

ב', שיטות מחקר,  
לסטטיסטיקה  מבוא 

והסתברות, פטור  
 מהבעה 

 
     12 סה"כ  
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 גתשפ"  – ינוךניהול במערכות ח 
 נ"ז  38סה"כ 
 שנה א' 
 נ"ז  10סה"כ  
מספר  

 קורס
ציון /   סמסטר  נ"ז שם הקורס 

 פטור 
האם הקורס יכול   קורס קדם  שם המרצה 

להיות קורס  
 בחירה?

ניהול והדרכת   0244210
 עובדים 

 כן   ד"ר אגוזי איילת  60 שנתי  4

חינוכית,  מנהיגות  0245450
יזמות והובלת  

שינוי בבית הספר  
 ק א' חל

 כן   ד"ר מרדלר מוטי  60 א'  2

מבוא למנהל   0244010
 חינוכי 

 כן   מר איזנברג אמיר  60 ב'  2

מנהיגות חינוכית,   0245460
יזמות והובלת  

שינוי בבית הספר  
 חלק ב' 

מנהיגות חינוכית,   ד"ר מרדלר מוטי  60 ב'  2
יזמות והובלת  

שינוי בבית הספר  
 חלק א' 

חלק א'   אםרק  -כן
 נלמד  

      10 סה"כ  
 שנה ב' 

 נ"ז  14סה"כ  
ר  מספ

 ורסק
ציון  סמסטר נ"ז שם הקורס 

 מינימום
האם הקורס יכול   קורס קדם  שם המרצה 

להיות קורס  
 בחירה?

בית הספר   0244030
בפרספקטיבה של  

  -תורת הארגון
 פרוסימנריון 

 כן   ד"ר דבורה אדן  60 שנתי  4

התנהגות   0243290
ארגונית במערכת  

 החינוך חלק א' 

 כן   יחיא -ד"ר שרון גילת  60 ' א 2

נהגות  תה 0243300
ארגונית במערכת  

 החינוך חלק ב' 

התנהגות   יחיא   -ד"ר שרון גילת 60 ב'  2
ארגונית במערכת  

 החינוך חלק א' 

חלק א'   אםרק  -כן
 נלמד 

דפוסי קבלת   0244040
 החלטות 

 כן   ד"ר סרגיי טלנקר  60 ' א 2

  –לחנך לעתיד  0244050
סוגיות בחינוך  

את עתיד לא  לקר
 ידוע 

 כן   ן רי נוימפרופ' א 60 '  ב 4

      14 סה"כ  

 שנה ג' 
 נ"ז 14סה"כ 
מספר  

 קורס
ציון  סמסטר נ"ז שם הקורס 

 מינימום
האם הקורס יכול   קורס קדם  שם המרצה 

להיות קורס  
 בחירה?

ניהול בית הספר   0244120
בסביבה  

 מתוקשבת 

 לא  ד"ר הרשקוביץ אריה  60 ' א 2

 כן  בחינוך אתיקה  ד"ר טלנקר סרגיי  60 ב'  2 יהולה בנאתיק 0244130
הערכת   0244080

 פרויקטים 
 כן   פרופ' ארי נוימן   60 ' א 4

מיומנויות ניהול   0244140
מתקדמות בבתי  

 הספר 

 לא  ד"ר הרשקוביץ אריה  60 ' ב 2

מיומנויות ניהול   0244060
אישיות  
שלהם   והקשר

  – לניהול בחינוך
 התנסות בקהילה 

ר /  בע שנתי  0
 לא עבר 

 ד"ר עבד חאתם 
 סיון   גב' מור

ומנויות ניהול  ימ
אישיות  
שלהם   והקשר

 – לניהול בחינוך

 לא

 סמינריון  0244150
 

   "ר הרשקוביץ אריה ד 60 שנתי  4

      14 סה"כ  
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  גתשפ" - אשכול ייעוץ חינוכי
 נ"ז  36סה"כ 

 שנה א' 
 נ"ז 12סה"כ 

מספר  
  /ציון  סמסטר נ"ז שם הקורס  קורס

 שם המרצה  ר פטו
האם הקורס   קורס קדם 

יות  ול להיכ
 קורס בחירה? 

 ד"ר רוני טוטיאן  70 א'  2 מבוא לייעוץ חינוכי  0243010
 כן 

 כן  יחיא שרון -גילתד"ר  60 א 4 פסיכולוגיה התפתחותית  0243340

 כן  ד"ר גיל מאור 60 ב 2 למידה וקשיי למידה  0242030

מיומנויות יסוד בראיון   0243090
ץ לייעומבוא  ד"ר הילית מייזל  60 ב' 2 צי הייעו

 חינוכי 
 לא

היבטים מערכתיים  0243260
מבוא לייעוץ  ד"ר רוני טוטיאן  60 ב' 2 בעבודת היועץ החינוכי 

 חינוכי 
 לא 

      12 כ”סה 

 שנה ב' 
 נ"ז 14סה"כ 

  

מספר  
 בחירה כן/לא  שם קורס קדם  שם המרצה  ציון סמסטר נ"ז שם הקורס  קורס

תיאוריות באישיות   0243050
 כן   יחיא שרון -ד"ר גילת 60 א'  2 ומשמעותן בחינוך

מבוא לייעוץ  ד"ר הילית מייזל  75 א 2 הנחיית קבוצה  0243020
 חינוכי 

 לא 

התפתחות נורמלית  0243070
 ד"ר רוני טוטיאן  60 ב' 2 ואבנורמלית

תיאוריות  
באישיות 

 ומשמעותן בחינוך

 כן

  א' קורסים שנה הלוי -ד"ר מאיה קלמן 60 ב' 2 ייעוץ למשפחה  0243110
 באשכול

 כן 

 כן   ד"ר עוז גוטרמן 60 ש 4 פסיכולוגיה חיובית  243200
 כן  ד"ר מתן מרקוביצקי   60 ב' 2 מניעת אלימות  240240

      14 סה"כ 

 שנה ג' 
 נ"ז 10סה"כ 

  

מספר  
 בחירה כן/לא  שם קורס קדם  שם המרצה  ציון סמסטר נ"ז שם הקורס  קורס

 בקהילההתנסות  0242320
עובר/לא   שנתי 0 " "אח בוגר

ב'  -קורסים שנה א' ד"ר רוני טוטיאן  עובר
 באשכול

 לא

ב'  -קורסים שנה א' הלוי -ד"ר מאיה קלמן 60 שנתי 4 ייעוץ התפתחותי  0243130
 באשכול

 כן

 כן  ד"ר כרמית גל 60 א'  2 תרפיות במסגרת ביה"ס  243320

'  ב-קורסים שנה א' ד"ר רוני טוטיאן  60 שנתי 4 סמינריון 243210
 באשכול

 לא

      10 סה"כ 
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 גתשפ" –דשנות בחינוך  אשכול משחוק וח
ז נ" 34"כ סה

 שנה א'
 נ"ז   12סה"כ  
מספר 
 קורס

הקורס האם  קדםקורס  שם המרצה ציון/פטור  סמסטר  נ"ז  שם הקורס
יכול לשמש  

 ? כקורס בחירה 
פיתוח ניצני אוריינות    0246200

 באמצעות משחק 
 כן  רותם ינון ד"ר  60 א' 2

יות דינאמיות  יקצאפל 0248110
לפיתוח חשיבה 

 ת טיתממ

 כן  ד"ר ענת קלמר  60 א' 2

אסטרטגיות ניצחון   0246230
 ושיקולים במשחקים 

 מר גלי שמעוני 60 א' 2
 ד"ר אבי פולג ו

 כן  

רכישת קריאה בהנאה  0246210
 חידושים ומשחקים  –

 כן  רותם ינון  ד"ר 60 ב' 2

מבוא לחדשנות  0246250
 וחשיבה יצירתית 

 כן  ד"ר יוסי אלרן  60 'ב 2

אוריינות מתמטית   0246390
 בחיי היום יום 

 כן  ד"ר עינב קיסר  60 קיץ  2

      12 סה”כ 
 שנה ב'
 נ"ז  12סה"כ 
מספר 
 קורס

  קורס מקדים  שם המרצה ציון/פטור  סמסטר  נ"ז  שם הקורס

שפה, מוח, משחק ומה  0246310
 שביניהם 

פרופ' טאהא   60 א' 2
 הית'אם

 כן 

 כן  מר נת קלד"ר ע 60 א 2 מתמטיקה כיצירה   0246330
פיתוח משחקים  0246420

 לשוניים  
פיתוח ניצני אוריינות    ד"ר עינת נבו 60 'ב 2

 באמצעות משחק, 
רכישת קריאה בהנאה 

 חידושים ומשחקים  –

 לא 

סיפורים קטנים  0240650
ומחשבות גדולות: 

כישורי חשיבה  פיתוח 
 בעולם משתנה

 כן  ת לה נאוד"ר הי 60 קיץ  2

 ככלי משחקים 0246350
  -להערכה חלופית

 פרוסמינריון

 לא    ד"ר עינב קיסר  60 קיץ  4

      12 סה"כ 

 שנה ג' 
 נ"ז  10סה"כ 
מספר 
 קורס

  קורס מקדים  שם המרצה ציון/פטור  סמסטר  נ"ז  שם הקורס

במערכת הובלת שינוי  0246360
 החינוך בעידן הדיגיטלי

ליקציות דינאמיות  פא ד"ר קלמר ענת  60 'א 2
חשיבה לפיתוח 

אוריינות  תמטית, מ
טית בחיי היום  מתמ 

יום, פיתוח משחקים  
 לשוניים 

 לא 

חשיבה עסקית לקידום  0256370
 יזמות חינוכית

הובלת שינוי   תמר פשוט  ד"ר 60 ב' 2
במערכת החינוך 
  בעידן הדיגיטלי 

 לא 

  – התנסות בקהילה 0242370
מתמטיקה יצירתית 

 הלומדככלי להעצמת 

עבר/לא   שנתי 
 עבר 

 לא    ן אלר יוסיר "ד

פתרון בעיות ברמות   0246380
 חשיבה שונות.

 אבי פולג  ר ד" 60 א'  2
 גלי שמעוניר ומ

 כן 

מבוא לחדשנות  יוסי אלרן ד"ר  60 שנתי 4 סמינריון 242380
 וחשיבה יצירתית 

 לא  

      10 סה"כ 
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 ג תשפ" –( נגזר מהדו חוגי  –  ד עם דו חוגיחיילמדו )  למידהיי לקואשכול 
 נ"ז   28 – סה"כ

 שנה א' 
 נ"ז  8סה"כ  
מספר  

 קורס
ציון  שם המרצה  סמסטר נ"ז שם הקורס 

 עובר 
ס  האם הקור קורס קדם 

יכול לשמש  
   כקורס בחירה?

מבוא לפסיכולוגיה של   0242010
 הקריאה והכתיבה 

  פרופ' ורד א'  4
 וקנין -באוםנוס

 כן   70

ודיקה להוראת  תמ 0242020
 המתמטיקה 

 

 לא  70 ענת קלמר  ד"ר ב'  2

מבוא לילד עם צרכים   0242230
 מיוחדים 

 

 כן   70 מאור גילר ד" קיץ  2

      8 כ”סה 
 שנה ב' 

 נ"ז  10סה"כ  
מספר  

 קורס
ציון  שם המרצה  סמסטר נ"ז שם הקורס 

 עובר 
קורס  האם ה  קדם קורס 

  יכול לשמש
 רס בחירה? כקו

 כן   60 מאור גיל ד"ר א'  2 יות למידה מבוא ללקו  0242210
פרופ' טאהא   א'  2 שפה ומוח  0242050

 הית'אם
 לא    60

איבחון ליקויים   0246150
 מתמטיים 

מתודיקה להוראת   60 קלמר ענת  ד"ר א'  2
   המתמטיקה

 

 

במעגל  הפרעת קשב  0246170
 החיים 

 כן   60 מאור גיל "רד א'  2

טכנולוגיות מסייעות   0246160
 מידה ללקויי ל

מבוא ללקויות   60 מאור גיל ד"ר ב'  2
 למידה 

 כן 

      10 סה"כ  

 שנה ג' 
 נ"ז 14סה"כ 
מספר  

 קורס
ציון  שם המרצה  הערות  נ"ז שם הקורס 

 עובר 
קורס  האם ה  קורס קדם 

יכול לשמש  
 כקורס בחירה? 

פרופ' ורד   א'  4 וכתיבה לקויי קריאה  0246270
 ין וקנ-נוסבאום

מבוא לפסיכולוגיה   60
ריאה  של הק

והכתיבה, שפה  
, מבוא  ומוח

 ללקויות למידה 

 

הוראה מתקנת   0246290
 במתמטיקה 

מתודיקה להוראת   60 דר' קלמר ענת  ב'  2
המתמטיקה,  

אבחון ליקויים  
 מתמטיים  

 

 לא  

  -התנסות בקהילה  0240830
 מתמטיקה 

גב' רפפורט   שנתי  0
 שירלי 

 לא  

  –הילה ת בקהתנסו 0242300
 קריאה וכתיבה 

 לא   ' פליישר יונה בג שנתי  0

 סמינריון  
 

-פרופ' נוסבאום שנתי  4
 וקנין ורד 

 קלמר ענת ד"ר 
 ד"ר שריד מירי 

 לא  60

      10 סה"כ  
    

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

16 

 

 

 

 

   גתשפ" – חינוך בגיל הרך   -אשכול
   נ"ז 36סה"כ 

   שנה א' 
 נ"ז  10סה"כ  
מספר  

 קורס
ל  אם הקורס יכוה קורס קדם  שם המרצה  ציון סמסטר נ"ז שם הקורס 

לשמש כקורס  
 בחירה?

התפתחות ילדים בגיל הרך   0245170
 בראייה הוליסטית 

יחיא  -גילתד"ר  60 שנתי  4
 שרון 

 לא 

 כן    ד"ר עוז גוטרמן   60 שנתי  4 היבטים שונים של הורות  0245010

התפתחות שפה בהקשרים   0245180
 סביבתיים 

 כן    ד"ר עינת נבו    60 ' ב 2

      10 כ ”סה 
 שנה ב' 
 נ"ז 14 סה"כ
מספר  

 קורס
האם הקורס יכול   קורס קדם  שם המרצה  ציון סמסטר נ"ז שם הקורס 

לשמש כקורס  
 בחירה?

אוריינית בגיל הרך  התפתחות   0245190
 בהקשרים סביבתיים 

לא עבור סטודנטים    ד"ר עינת נבו    60 ' א 2
 באשכול משחוק 

 כן   ד"ר שני יעל  60 ' ב 2 הרך   תכנון תוכן בגיל 0245320

חשיבה מתמטית בעולמם של   0245280
 ילדים וטיפוחה 

התפתחות ילדים בגיל הרך   ד"ר עינב קיסר  60 א'  2
 בראייה הוליסטית 

לא עבור סטודנטים  
באשכול משחוק  

 וחדשנות 
המשחק בעולמו של הילד   0245310

 ותפקיד המבוגר בטיפוחו 
גיל הרך  לדים בהתפתחות י ד"ר עינת נבו  60 א'  2

למו  וליסטית ועובראיה ה
 בראי מודע הקשר  של הילד

 לא

עולמו של הילד בראי מודע   0245230
 הקשר

סרואן  -ד"ר מרעי 60 א'  2
 אבתסאם 

 כן  

  -ספרים וסיפורים בגיל הרך  0245300
 פרוסמינריון 

התפתחות ילדים בגיל הרך   ד"ר עינת נבו  60 ב'  2
בראייה הוליסטית,  
  קשרים התפתחות שפה בה

סביבתיים והמשחק  
הילד ותפקיד  בעולמו של 

 המבוגר בטיפוחו 

 לא

 60 קיץ  2 דיאלוג בין ילדים ועם ילדים  0245200
 

 ד"ר נטלי אוליצה 
 

עולמו של הילד בראי מודע  
 הקשר

 לא

      14 סה"כ  

 שנה ג' 
 נ"ז 12סה"כ 
מספר  

 קורס
  כולהאם הקורס י שם הקורס  שם המרצה  ציון סמסטר נ"ז שם הקורס 

לשמש כקורס  
 ירה?בח

ד"ר שמעוני   60 ב'  2 זמות ויצירתיות בגיל הרך וי 0245370
 מעיין 

 לא תכנון תוכן בגיל הרך 

בי של  ניהול וארגון מיט  0240820
לידה עד  מסגרות חינוך לגילאי 

 שלוש

גב' ירחמיאל   60 א'  2
 שירה -שירלי

 לא מערכת החינוך בגיל הרך 

ניהול וארגון מיטבי של   0245410
רות חינוך לגילאי שלוש עד  מסג
 שש 

ד"ר מאיה קלמן   60 ' א 2
 הלוי  

 לא מערכת החינוך בגיל הרך 

התקשרות עם דמויות חינוכיות   0245350
 בעולמו של הילד 

גב' ירחמיאל   60 קיץ  2
 שירה -שירלי

התפתחות ילדים בגיל הרך  
 בראייה הוליסטית 

 לא

 סמינריון  0245440
 

 אל  ד"ר עינת נבו   60 שנתי  4

-גב' שאוק בריק  שנתי   - יםגני ילד  – התנסות בקהילה 0242310
 סעב 

 לא 

      12 סה"כ  
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 :*ה החוג לחינוךקורסי בחיר 
 סים להלן: מרשימת הקור לבחור קורסי בחירהיש 
   

  סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס
 ד"ר אגוזי איילת  א' 2 י במערכת בית הספרהובלת שינו  240230
 ן דניאלה רשט-י קד"ר אוסצ קיץ  4 ה פת השואבות בתקותגודילמות ו 001014
 ד"ר יוסי אלרן  ב' 2   באנגלית -יצירתיות  240800
 יחיא שרון -ד"ר גילת  ב' 2 נוער בסיכון  240730
 ד"ר גל כרמית  ב' 2 וגיה פדג  –נוירו  246400

 ד"ר גל כרמית  שנתי  4 שינה ובריאות  243310

240740 
  –גות ויות למידה והפרעות התנהלק

 רמית גל כד"ר  ב' 2 ית באנגל
  -ת בגיל הרך יחשיבה מוזיקל חות התפת 240620

 באנגלית 
 ד"ר הדר תמר  ב' 2

 ד"ר הרשקוביץ אריה  קיץ  4 מבוא לכלכלת החינוך  240370
ות  ת ולקויה של איהתפתחות טיפוסי 245270

 בערבית 
 פרופ' טאהא הית'אם  שנתי  4

ובעיות  חינוכי: לקויות למידה היועץ ה  242250
 ני ד"ר טוטיאן רו ב' 2 ברתיות רגשיות וח

 כהן בעז  ד"ר א' 2 המלחמה והשואה  דים לאחרלשיקום י  240570
 גב' לוז עירית  א' 2 המורה כשחקן  240630
 גב' לוז עירית  'א 2 למידה תיאטרון ככלי סיוע ללקויי  242220
 ד"ר מאור גיל  ב' 2 סוגיות בחינוך של החברה החרדית  240560

 ר גיל ד"ר מאו א' 2 תנהגות יי קשב וניתוח השק 
פה הערבית בגיל  ש חות אוריינית בפתהת 248090

 הרך
 ד"ר מח'ול בהאיא  ב' 2

 ילה ד"ר נאות ה א' 2 אוטיזם בראי הקולנוע  240500
רגישות פילוסופית בגיל הרך מנקודת   0240840

 מבטם של ילדים 
 ד"ר נאות הילה  יץ ק 2

 ארי  וימןפרופ' נ 'א 4 וניהול  21-כישורי המאה ה  244100
נגדויות הורים וילדים  ת עם הת התמודדו  0245900

 ומוגנות יתר 
 ה יד"ר קלמן הלוי מא  קיץ  2

מקורות הכוח של כו"ח )כבדי שמיעה   243190
 ( וחרשים

 ד"ר שאולי סופי  א' 2

240420 Mindfulness - ד"ר שפיצר נעמה  ב' 2 פיתוח יכולת קשב 
ה  דה בהשכלקויי למיטים לסטודנ 

 בעולם הגבוהה בישראל ו
 ד"ר שריד מירי  א' 4

 קיסר עינב ד"ר  'א 2 מבוא לחשיבה כמותית  0242200
 רווה מיכל ד"ר  א' 2 מבוא לנוירופסיכולוגיה  0242240
בגיל הרך  פעילויות פנאי של ילדים  0245120

 בהקשר חברתי תרבותי 
 שמעוני  מעיין ד"ר  א' 2

 ד"ר חן ריידר  תי נש 4 ות גנפש והתנה טראומה,   0240780
רכה ותמיכה  עה שיטות חדשניות ל 0240790

 פרעות נפש בילדים ונוער בה
 ד"ר חן ריידר  א' 2

ם וחברתיים של לקויי  היבטים רגשיי 0240430
 למידה 

 ד"ר שריד מירי  'ב 2

 נעמה ר צד"ר שפי קיץ  2 משחקי תנועה לגיל הרך  0245520
 ד"ר שני יעל  ב' 2 מערכת החינוך בגיל הרך  0245240
 שירלי -חמיאל שירהיר גב' ב' 2 גיל הרך שילוב והכלה  0245250
 ד"ר קודסי סלאם  קיץ  2 פרספקטיבות של ילדים בגיל הרך 0245290
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 על ד"ר שני י 'א 2 חרת ר גם אאפש 0245330
 "ר שמעוני מעיין ד ב' 2 למידה חוץ גנית  0245340
סוגיות ואתגרים בעבודה חינוכית   0245360

 יבה רב תרבותית בסב
 וליצה נטלי ד"ר א קיץ  2

יאטרליים וילדות: הסביבה  ים תמופע  0245380
 התרבותית של הילד כיצרנית ידע 

 גב' לוז עירית  ב' 2

פיתוח ויישום תכניות רגישות תרבות   0245390
 גיל הרך ב

 סרואן אבתסאם -מרעי ד"ר  ב' 2

 ד"ר טוטיאן רוני  א' 2 ילדים בסיכון בגיל הרך  0245420
מודעות הורית לסביבה אוריינית   0246140

 קויי למידה במשפחות עם ל
 גב' פליישר יונה  נתי ש 4

סנגור עצמי לתלמידים עם הפרעת קשב   0246180
 ולקויות למידה 

 ד"ר מאור גיל  קיץ  2

 ד"ר גוטרמן עוז  קיץ  2 מידה ויי להורות לילדים לק  0246190
דיאלוג בין מחנכים והורים לילדים   0246260

 קויי למידה ל
 ן רוני "ר טוטיאד 'א 2

 ד"ר ינון רותם  ב' 2 ויי כתיבה כתיבה ולק 0246290
דיאגנוסטיקה של לקויות למידה בגיל   0246300

 בוגריםצעירים ו-הילדות, בוגרים
 ד"ר גל כרמית  ב' 2

 
הערה: קורסי חובה באשכול מסוים יכולים להוות קורסי בחירה באשכול אחר באם  

 מתקיימים תנאי ה קדם של הקורס. 
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  – דו חוגי - חינוך.א בב

  
 נ"ז  44 –ה רסי חובסה"כ קו

 נ"ז 16 –סה"כ קורסי בחירה 
 

 שנה א' 
 נ"ז   16סה"כ  

 סמסטר נ"ז שם הקורס מספר קורס
 / קיץ  ב  2 מידה לחינוך, הוראה ו  0240520
 שנתי  4 יסודות בפסיכולוגיה חינוכית 0240450
 קיץ  / א  2 חינוכית  יסודות בסוציולוגיה 0240030
 / קיץ  א  2 לוסופיה של החינוך יפ 0240530
 / קיץ  ב  2 מודרניזם בעידן העכשווי -טמודרניזם ופוס 0240540
 / קיץ  א / ב 2 תבוננת פדגוגיה מ 0240550

 / ב  א 2 יכותני המחקר הא  
 / קיץ  א / ב 2 דיםם צרכים מיוח שילוב הילד ע 0240220

  18 ”כהס 

 שנה ב' 
 נ"ז  16כ סה" 

 נ"ז שם הקורס מספר קורס
 

 / ב  א  2 דים ובפיתוח תכניות לימובחינוך  קוגניציה 0243240
 שנתי  2 יזמות בחינוך  0243270
 א / ב / קיץ  4 משחקים דיגיטליים בהוראה ולמידה  0240480
 שנתי / ב  4 ידה חלופית בבית הספר ובמסגרות אחרות מל 0240080
 / ב  א  2 בה א' למידה וחשי 0240100
 / קיץ  ב  2 יבה ב' למידה וחש 0240110

  16 סה"כ 

 שנה ג' 
 נ"ז  10סה"כ 

 נ"ז שם הקורס מספר קורס
 

 שנתי  4 הערכת הישגים לימודיים  0240120
 / ב  א 2 אתיקה בחינוך  0240130

 שנתי  4 סמינריון  
  10 סה"כ 
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 תיאורי קורסים
 

   שנה א –  קורסי חובה חינוך
 

 ינוכיתיה חולוגיכבפס תיסודו
ם  לתחו יכולוגיה הרלוונטייםעקרונות בסיסיים בפסעל תפיסות, תהליכים, ו השיעור מקנה מושגי יסוד

על תהליכים חינוכיים ועל תיאוריות פסיכולוגיות.  ד חשיבה עצמאית וביקורתית וך כדי עידוהחינוך, ת 
על  ת, כמו גם תיתרבו-תיתרהקוגניטיבית והחבשיעור מתמקד בתהליכי ההתפתחות הרגשית, ה

ילד  יה של ה מרכזיות בפסיכולוג. הוא מציג סוגיות י, הלמידה, והבדלי המגדרהתפתחות השיפוט המוסר 
 מורה/יועץ( לבין התלמיד.  / אפיינים של הקשר שבין המחנך )הורה, ומתבגרוהמ

 
   שנ"ז /  4ש"ש /  2

 16:00-17:30ד ד"ר קלמן הלוי מאיה,  240450-1 ש
 08:30-10:00ב ה, קלמן הלוי מאי ד"ר 240450-2ש 
 18:00-19:30  , ד, סמסטר ק20:00-21:30, ד ב'סמסטר וליצה נטלי, ד"ר א 240450-3 ()ב+קיץ ש
 14:00-15:30ד"ר גילת יחיא שרון, ב  0240450-5ש 
 
 

 תיסודות בסוציולוגיה חינוכי
  עשיות בחינוך. השיעור.וציולוגיה אל סוגיות מהשיעור מציג לסטודנטים את הנחות היסוד בגישת הס

תוח אירועים  וממשיך בנינוך בפרט,  יסוציולוגיה של הח כלל וביסוד בסוציולוגיה בהוא מתחיל במושגי 
י על  דע בסיסקניית יעוד עוסק השיעור בה הספר ובמערכת החינוך בארץ ובעולם.-בר תופעות בבתי והס

 שוויון חברתי -וך ואיארגון ומנהל חינוכי, מבנה מערכת החינ
 
 ק  א /נ"ז /   2ש"ש /  1
 18:00-19:30ד  ביצקי מתן,קומרד"ר  1-240030 א
   מתוקשב, מרקוביצקי מתן ד"ר 2-240030 ק
 
 

   ךשל החינו הפילוסופי
פיה של החינוך. כן הוא  מקנה  השיעור מציג את הפילוסופיה כצורת חשיבה ונושאים קלאסיים בפילוסו 

 שוויים בחינוך יכולת לנתח תכנים עכ
 
 ק  /א נ"ז /   2/  ש"ש 1
 14:00-15:30, ד להנאות היד"ר  1-240530 א
 18:00-19:30ד , גייטלנקר סרד"ר  2-240530 א
 16:00-17:30 ב , ות הילהאנ ד"ר  3-240530 ק
 
 

 חינוך, הוראה ולמידה 
ובדרכים ליישומן. הקורס נועד לבחון את מכלול  הקורס דן בחינוך, הוראה ובלמידה הגדרותיהן, מהותן  

נושאי חקירתה ועיונה. הקורס מציג את   את  ה החינוכית ומעצביםמים המשפיעים על החשיבוהתח
את ההשפעה של דיסציפלינות שונות על  חן ובו ת  נוכייהח  ות התאוריהחם המרכזיים בהתפת דבכיהנ

יסיים בתורת החינוך, ההוראה  שגים בסריך: מולהכיר, להבין ולהע  -החינוך.בין מטרות הקורס
, תפיסות שונות של מטרות ההוראה  ידהבתחום ההוראה והלמ  ריות בסיסיות וחדשניותווהלמידה. תיא

 ונות והשפעתן על ההוראה והלמידה. ה שמידל  יבותבה סישות ללמידגפעותיהן, שיטות ווהש והלמידה
 
 / ק  בנ"ז /   2ש"ש /  1
 08:30-10:00 ד, טרביה אימאןד"ר  1-240520 ב
 ב שוקמת, טרביה אימאןד"ר  2-240520 ב

 , מתוקשב טרביה אימאןד"ר  240520-3ק 
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 וימודרניזם בעידן העכשו-מודרניזם ופוסט
נושית ממשיגה את עצמה באופן שונה. אנחנו נלמד  ברה הא חפה, התקו שבכל הנחה  להקורס מתבסס ע

נית )העת החדשה והעת החדישה( ובתקופה  מאפיינים של הוויה והחשיבה בתקופה המודר
ודרניות וגם את המ  מותוי ניתן לראות גם את המגהעידן העכשו יח של ית. בשהפוסטמודרנ 

די ביטוי בתרבות, במדע, ילה באות לות האהמגמ   ךקורס נראה איה  לךהפוסטמודרניות. במה
 בטכנולוגיה ובחינוך. 

 
 ב / ק נ"ז /   2ש"ש /  1
 20:00-21:30ד , ד"ר נאות הילה 1-240540 ק
 18:00-19:30 ד, טלנקר סרגיי"ר ד 2-240540 ב
 14:00-15:00 ב, טלנקר סרגייד"ר  3-240540 ב
 
 

 פדגוגיה מתבוננת
-נים האדם כדרך חדשהשפונה למרחב פ  וננת מתבהה  ות הפדגוגינ ונטים ידע על עקרלסטודהקורס יעניק 

ורס לסטודנטים ידע מעשי  ישנה להשיג מטרות חינוכיות. במקביל לידע התיאורטי יקנה הק 
חינוך והן   בורם כאנשימון אישי עהחינוכית, הן כאי התבוננות בעשייה   שילוב תרגולים של הכולל

  דים. הלומ כתהליך למידה עבור 
 
 ק  / ב  /א נ"ז /   2 ש"ש / 1

 12:00-13:30ד"ר שפיצר נעמה, ב  240550-1א 
 10:15-11:45ד"ר שפיצר נעמה, ב  240550-2א 
 16:00-17:30 בה, "ר שפיצר נעמ ד 240550-3א 
   18:00-19:30יצר נעמה, ד שפ  "רד 240550-4ק 
 18:00-19:30ד  ר שפיצר נעמה,ד" 240550-5ב 
 
 

 יכותני המחקר הא
ם הצגת   וכי, יחד עתהליך החינ בתני ואת יישומיו חקר האיכוהות הממלומדים את הקורס יציג בפני ה

וך הן  ת ואיכותניות, לאור המודעות לכך שבעיות המחקר בחינידע מחקרי ושיטות מחקר נטורליסטיו
רס בשיטות  ם וסטטיסטיים כדי לענות עליהן. הקויימות מורכבות ומסובכות ולא די באמצעי מחקר כ

תונים מהשדה  וח והצגת נאיסוף, נית לוהן על טכניקות  רטיתל גישה תיאועיתבסס הן   המחקר האיכותני
   הנחקר, על איסוף ידע גלוי וסמוי והבהרתו באמצעות הסברים ותובנות מעמיקות.

 
   ב א / נ"ז /   2/  "שש 1
 18:00-19:30 בילית, ד"ר מייזל ה 240000-1 א
 12:00-13:30תמר, ד   ד"ר הדר 240000-2ב 
 18:00-19:30נוימן ארי, ד  'פפרו  240000-3ב 
 
 

 חקר משיטות 
פני הסטודנט את החשיבה המדעית ועקרונותיה, ומקנה כלים וידע שמאפשרים קריאה  מציג בהקורס 

 יכולת לתכנן מחקר בסיסי במדעי החברה. ים וביקורתית של מחקר
 
 ש  נ"ז /   4ש"ש /  2

 12:00-13:30אתם, ו ד"ר עבד ח 240140-1ש 
 20:00-21:30י מתן, ד רקוביצקמד"ר  240140-2ש 
 16:00-17:30ד"ר קלודה איריס, ב  240140-3ש 
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 צרכים מיוחדים עםשילוב הילד 
ית  חברתית, רפוא  לי צרכים מיוחדים ושונותע רה לאנשים בעל יחס החב  השיעור מקנה רקע תיאורטי

   יוחדים, להכיר את ים מ כעלי צרת כלפי אנשים בה ודעות חיוביומסייע לגבש הבנאו לימודית. הוא  
נורמליזציה, ותיוג, המסייעות להבנה של תופעות חברתיות הקשורות בהן. עוד    על סטיגמה,התאוריות 

הוראה  ות ת רגילות ושיטילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתוב של השילודרכי   כיר אתהוא מסייע לה
 . רוגניתלדים בכיתה ההטשילוב של כל היה המקדמות את הודרכי עבוד

 
 / ק  א / בנ"ז /  2ש"ש /  1

 12:00-13:30ד ד"ר מאור גיל,   240220-1א 
 12:00-13:30סופי ו  ד"ר שאולי 240220-2ב 
 08:30-10:00"ר מאור גיל, ו ד 240220-3ק 
 
 

   שנה ב –חינוך    חובה קורסי
 

 במסגרות אחרותפר ובית הסלמידה חלופית ב
  ך ן שונים מן החינוהולכת וגדלה של בעלי עניי נחת-אין הפוסט מודרני מביא עמו נוך בעידמשבר החי 
נחת זו מתפתחות חלופות לחינוך ולהוראה, בין אם במסגרת מערכת החינוך  -כתוצאה מאיהציבורי.  

ור אנשים החיים  ה עב ן חשוב הסיבות להתפתחות  ות עם חלופות אלו ועם. היכר חוצה להין אם מוב
 חלק מן החלופות   מהלך השיעור, הסטודנט יכיר. בטפרך והורים ב ו בכלל ועבור אנשי חינובתקופתנ 

 הסיבות להתפתחותן.  ראה וכן אתלחינוך והו
 
 ש ב /   /נ"ז  4ש"ש /  2

 16:00-17:30ד  , פרופ' נוימן ארי 240080-1ב 
 20:00-21:00ב  , , סמסטר ק16:00-17:30ד  ',ב סמסטר"ר נאות הילה, ד  240080-2 )ב+קיץ( ש
 12:00-13:30 ד, ההילד"ר נאות  240080-3 ש
 
 

 למידה וחשיבה א 
 ידה.  תהליכי למ   לאפייני הזיכרון ע ומסביר את השלכות מידע בסיסי על תהליכי זיכרון  השיעור מקנה 

 
 / ב  א נ"ז /  2ש"ש /  1
 10:15-11:45ב ,  רווה מיכלר "ד 1-240100 א
 18:00-19:30, ד רווה מיכלד"ר  240100-2ב 
 16:00:17:30, ד רווה מיכלד"ר  240100-3א 
 
 

 ה וחשיבה ב ידלמ
על תיאוריות קוגניטיביות בעלות השלכות ישירות על תהליכי למידה במטרה לאפיין   עמיק את הידעמ

 ה.   מגבלותי למידה יעילה ו
 
 / ק  ב  ז /נ" 2ש"ש /  1
 16:00-17:30 ד  ,רווה מיכלד"ר  1-240110 ק
 16:00-17:30 ד,  מיכל והרו ד"ר  2-240110 ב
 10:15-11:45 ב  ,רווה מיכלר "ד 3-240110 ב
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 קוגניציה בחינוך ובפיתוח תכניות לימודים 

ה על  ל פיאז'משנתו שספציפיים. ה בנושאים ד תכנון הוראה ולמיתכניות לימודים הן מתווים ל
ד לתכנון  כללית בלבך כמה עשורים תשתית תיאורטית תחות האינטלקטואלית סיפקה במשההתפ

ולוגיה הקוגניטיבית, ששפכה אור על התפתחותם של  של הפסיכ תה חמי לימודים. רק עם צתכניות 
ידה  ידום למיחודיות לקות לימוד יד ל בפיתוחן של יחימושגים ספציפיים בקשת רחבה של תחומים, הוח

ון  ת לתכנמרכזיוחשיבה. במהלך הקורס נסקור גישות עותית יותר של ידע, מושגים ומיומנויות משמ
התוכן והחשיבה בתהליך  -ל המורה, התלמיד, ידעש ות למקומםסוך התייח לימודים, ת תכניות 

דום  לצורך לקי גיות הוראהטאה והתנסות באסטרההוראה. הלמידה תיערך תוך ניתוח של מערכי הור
 כת החינוך בישראל.ותית בקשת רחבה של נושאים הנלמדים במערדה משמעלמי

 
 ב  / אנ"ז /   2ש"ש /  1

 16:00-17:30ד  אהרון שמחה,ד"ר  243240-1ב 
 16:00-17:30ון שמחה, ד ד"ר אהר 243240-2א 
 14:00-15:30 דד"ר אהרון שמחה,  243240-3א 
 
 

 שימושי מחשב א' 
אמצעות תוכנת  סי )פרק א( בסטטיסטיקה תיאורית, בייישומי בס  ע סטודנט ידליועד להקנות ור מהשיע

SPSS אות ובאמצעותטבלות  עצונים כמותיים באמאיך להציג ולתאר נת. במהלך השיעור נלמד  
 בהתאם לסולם המדידה של המשתנה, ונבחן קשרים בין משתנים. יאגרמות ד
 
 ב / ק  א /נ"ז /  2ש"ש /  1
 10:15-11:45ו , םבן ארי יור ד"ר  1-240160 ק
 12:00-13:30, ו בן ארי יורם ד"ר  2-240160ב 
 16:00-17:30ב  טוטיאן רוני,ד"ר  3-240160א 
 10:15-11:45ד  ,מרים  שריד ד"ר  4-240160 א
 18:00-19:30 ב, טוטיאן רוני ד"ר  5-240160 ב
 08:30-10:00  דר ריידר חן, ד" 240160-6ב 
 08:30-10:00  דד"ר ריידר חן,  240160-7 ב
 
 

 יסטיקה והסתברותמבוא לסטט
ף,  של איסוטית. ילמדו שיטות תיאורית ובהסקה סטטיס יסוד בסטטיסטיקה  הקורס  מקנה מושגי 

תונים. הקורס שואף להקנות את היסודות להבנת השימוש בסטטיסטיקה  וניתוח הנ  גה עיבודצה  ן,ארגו
 . ח נתונים במדעי החברהלשם ניתו

 
 ש   / "ז נ 4ש"ש /  2

 20:00-21:30מחה, ד ד"ר אהרון ש 241150-1ש 
 12:00-13:30ב בן נתן מירב,  ד"ר 241150-2ש 
 11:15-12:45  וון שמחה, ד"ר אהר  241150-3ש 
 14:00-15:30ד"ר בן נתן מירב, ב  241150-4ש 
 
 

 תרגיל  –מבוא לסטטיסטיקה והסתברות 
 
 ש נ"ז /   0ש"ש /  2

 20:00-21:30, ב אסולין מאור מר 241151-1ש 
 11:15-12:45סטר ב'  , סמ12:00-13:30טר א ו סמס ,שירלי-ירחמיאל שירהגב'   241151-2ש 
 16:00-17:30, ג גב' למפרט ורד  241151-3ש 
 13:00-14:30, סמסטר ב', ו 20:00-21:30, ב סמסטר א', שירלי-רחמיאל שירהגב' י  241151-4 ש
 16:00-17:30' , סמסטר ב18:00-19:30' אסמסטר ד , מר אסולין מאור 241151-5ש 
 16:00-17:30גב' למפרט ורד, ב   241151-6ש 
 14:00-15:30 גב' למפרט ורד, ב  242151-7ש 
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 יזמות בחינוך 
א נחוצה ומהן מטרותיה? האם יש מקום ליזמות וחדשנות  מדוע היחינוכית,  תנוות וחדשממהי יז 

  שוב שצוותי החינוךוע ח? מד סי פעולתויניו ודפוך? מיהו היזם החינוכי, מהם מאפיבמערכת החינו
וך? מה הוא חינוך  מערכת החינתקיים גם באפ יכול לה-יים? האם סטארטוההוראה יהיו יזמים חינוכ 

צד מתכננים יוזמה חינוכית ומיישמים אותה בשטח? שאלות  הנוכחי? כיחוץ בעידן נ א מדוע הוויזמות  ל
 .מות להן יעמדו במוקד הקורסאלה ודו

 
 ש  /  "ז נ 4ש"ש /  2
 18:00-19:30ב , דיניסמן אורית-דגניד"ר    243270-1 ש
 14:00-15:30ב , דיניסמן אורית-דגניד"ר    243270-2 ש
 16:00-17:30ב  , מן אוריתדיניס -דגניד"ר    243270-3 ש
 12:00-13:30ד , קיסר עינב ד"ר    243270-4 ש
 
 

    ם בהוראה ולמידהמשחקים דיגיטליי
יאו  גיטליים ביניהם משחקי וידבלת למשחקים די בלתי מוגיש גישה רים מדים הצעיללו 21במאה ה 

לימודית.  המתם י ותרו כ החינועניין אודות ערכם  הוראה מעוררשחקים אלה ב ומשחקי מחשב. שילוב מ
תן ללמוד  קד בקשר בין המשחקים הדיגיטליים ללמידה, במטרה לבחון האם ניורס זה יתמק

כול להוות כלי להערכה  אה וכיצד המשחק יי בהורלימוד  ב משחקתן לשלני איךממשחקים דיגיטליים, 
 פית.  חלו

 
 / ק  א / ב נ"ז /   4ש"ש /  2
 18:00-19:30 ד"ר קיסר עינב,  ד 240480-1 ק
 16:00-19:30גב' לייקין עינת, ב  240480-2ק 
 10:15-11:45ב, ד ר קיסר עינ ד" 240480-3ק ב 
 10:15-11:45, ד ינבקיסר ע ד"ר  240480-4 א
 
 

   שנה ג –  ינוךח  בהקורסי חו
 

 וךבחינ אתיקה
אתיקה, גיבוש תפיסת האתיקה  , הכרות עם דיונים קלאסיים בחום דעתתיקה כתכרות עם א ה
מודדות עם דילמות מוסריות  ת יכולת הת לל, והקנייכ בהקשר החינוכי ובתיים וקודים א מקצועיתה

 ל ובחינוך בפרט.  בהקשר המקצועי בכל 
 
 / ב  אנ"ז /   2ש"ש /  1

 14:00-15:30 ב סרגיי, ד"ר טלנקר 240130-1א 
 14:00-15:30ד  רגיי,"ר טלנקר סד 240130-2ב 
 16:00-17:30ד  ד"ר טלנקר סרגיי, 240130-3א 
 18:00-19:30ד"ר סרגיי טלנקר, ב  240130-4ב 
 
 

 'שימושי מחשב ב
קה  סטי עוסק בסטטיטיסטיקה, ה טבשיעור מתקדם בס יישומי השיעור מיועד להקנות לסטודנט ידע 

  ם שלמדים להתאים מבחנים סטטיסטיינטים לו. הסטודSPSSכנת ייעים בתוהיסקית. הלימודים מסת
וד מתנסים הסטודנטים בדיווח על ממצאים במבחני  ות מחקר. על בדיקת השערות לסוגי השערות ושא

 ההשערות השונים. 
 
   א / ב נ"ז /   2ש"ש /  1

 14:00-15:30ד   ד"ר רווה מיכל, 240170-1א 
 12:00-13:30ד   ד"ר רווה מיכל, 240170-2ב 
 10:15-11:45ו   ,ר חן ריידר"ד 240170-3ב 
 16:00-17:30ד  ד"ר שריד מרים, 240170-4א 
 12:00-13:30ד"ר חן ריידר, ד   240170-5 ב
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 הערכת הישגים לימודיים 
הוראה,  היא משמשת לעיצוב תהליכי למידה ו  הספר.-חיים בביתהיא חלק מהותי של הישגים, הערכת ה 

  ה ביתהערכ םה בהקשרה הרחב, ע ודנט עם הערכרס מפגיש את הסטבבחינת תוצאות הלמידה. הקו
בהערכה. הוא מקנה לסטודנטים הכרות עם   חלופית וסוגיות אתיותו רכת הישגים מסורתית , העספרית

ופיות,  , דרכי הערכת הישגים מסורתיות וחל דן הפוסט מודרניבהערכה, מאפייני הערכה בעימושגי יסוד 
 וסוגיות אתיות בהערכה.

 
 ש נ"ז /   4ש"ש /  2

 שב מתוק פרופ' פלד יהודה,  240120-0ש 
 18:00-19:30 ד ב', סמסטר , 20:00-21:30א', ב ר טסמס ד"ר מייזל הילית, 240120-1ש 
 מתוקשב  ד"ר מייזל הילית, 240120-2ש 
 16:00-17:30ד  ת,ד"ר מייזל הילי  240120-3ש 
 

  שנה ג  – סמינריוני ליבה 
 

 סוגיות בתפיסת מושגים אצל ילדים 
ול את  לילדים, יש לכין תהליכי התפתחות אצל  ימת הבנה שכדי לחקור ולהברונות, קיבשנים האח

וי תפיסתי בדרך שבה חוקרים ומבינים את  של ילדים בתהליך המחקר, דבר שהביא לשינ  התפיסות
הסמינריון יעסוק  ל ילדים, מילדים. בסמינריון נחקור סוגיות שונות מעולם שעולמם של ילדים. 

י  בבעלות ערך לגיש יכולת להביע תפיסות מתוך נקודת הנחה שלילדים ם צעירים ם עם ילדיבמחקרי
נכיר סוגיות שונות מחיי יום יום של  ם וההקשרים שבהם הם חיים. במסגרת הקורס השקפות עולמ

 שר ישען על ילדים כמקור מידע. א  ילדים נערוך מחקר
 
 ז / ש נ" 4 /ש"ש  2

 18:00-19:30ב  יחיא שרון,-גילתד"ר  240490-0ש 
 

 
 נותוועם אוכלוסיות יעד מג היקליות בעבודזגישות מו
דנטים לגישות מוזיקליות בעבודה עם אוכלוסיות שונות: ילדים עם עיכוב  ויחשפו הסט   בקורס זה

, ילדים באשפוז  טראומה-ילדים ומבוגרים הסובלים מפוסט  התפתחותי, ילדים עם מוגבלויות,
 בלים מדמנציה.  בוגרים הסווז רפואי, ומפסיכיאטרי, ילדים באשפ 

בו סמינריון איכותני. במהלך הקורס  עבודה ויכתלהקורס, יבחרו הסטודנטים נושא י של נשבחלקו ה
סטודנטים ירכשו מיומנויות  יפתחו הסטודנטים את כישוריהם בכתיבה אקדמית ובחשיבה איכותנית. ה

 ות ודיון. י שיטה, תוצאסקירת ספרות ורשימת מקורות, כתיבת פרק כגון עריכת 
 
 נ"ז / ש  4ש"ש /  2

 08:30-10:00 דד"ר הדר תמר,   246430-0ש 
 

 כלים להערכת הוראה 
ס  רכה של תהליכים חינוכיים, בכיתה ומחוצה לה, היא חלק בלתי נפרד מתפקיד המנהל והרכז. בקורהע

  ם,ל ראמ"ה להערכת מוריעשו היכרות ראשונית עם כלים ש  למנהל חינוכי הסטודנטים באשכול מבוא
  כירו את התפיסותינריון זה הסטודנטים ראה בארץ. בסמיוה מעצבת ומסכמת של  המשמש להערכה

הוראה מיטבית העומדות מאחורי הערכת תהליכי הוראה. הסטודנטים יכירו    ורטיות השונות לגביתיאה
ים בארץ ובעולם. הסטודנטים ילמדו על  ונים הקיימ ולהערכה הש יתנסה בכלים לתצפית בשיעורו

תהליכי  קשר בין ה( ועל  value-added model (המוסף  ךרדלים להערכת הישגים, כולל מודל העהמו
הכלים ואת המדידות באמצעות הערכת הישגי   לתוצאותיהם. הסטודנט ילמד כיצד מתקפים את   הוראה
 . דיםהתלמי

 
 נ"ז / ש  4ש"ש /  2

 20:00-21:30ב', ב  סמסטר ,20:00-21:30א', ד סמסטר  יי, "ר טלנקר סרג ד  244170-0ש 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 ט מוסריריות ושיפוחינוך למוס
חקר באחד הנושאים  ותי. במסגרתו, תתכנו ותבצעו מ כמ  –סמינריון מחקרי  –י ח מסגרת הקורס הנוכ

ן המדעי שמזין אותם  ך הינם יישומים שהעוגהקשורים לחינוך , מוסריות ושיפוט מוסרי. מוסריות וחינו
סוס רעיון למחקר ועד  ביב ד לבצע מחקר משלמשותפת נלמד כיצוא פסיכולוגיה חברתית. בעבודה ה

 פי כללי הכתיבה במקובלים בפסיכולוגיה וחינוך . ר לקכתיבת דוח מח
 
 נ"ז / ש  4ש"ש /  2

 16:00-17:30ב   ד"ר מאור גיל,  240320-0ש 
 

 ך גיל הרוילדים בבה של הורים חקר הפרספקטי
שומת הלב  ת הילד מיקדו את תבשנים האחרונות, הסוציולוגיה של הילדות ואמנת האו"ם לזכויו

ח האקדמי, הפרקטי והמדיניות החברתית ובכך הביאו לשינוי  לדים בשייתפיסות  הכללתן של  לחשיבות 
שונה במהותה מהתפיסה  את עולמם של הילדים. תפיסה זו   חוקרים מבינים  תפיסתי בדרך שבה

 ובלת אשר למדה על ילדים אך לא מילדים. שהייתה מק
ש יכולת להביע  יקודת הנחה שלילדים ם צעירים מתוך ניחקר עם הורים וילד הסמינריון יעסוק במ 

 לגבי השקפות עולמם וההקשרים שבהם הם חיים.   ת בעלות ערךתפיסו
 
 נ"ז / ש  4ש"ש /  2

 20:00-21:30ד  ,סאםסרואן אבת-ד"ר מרעי 240590-0ש 
 
 

 פיתוח חשיבה יצירתית 
החברה  , הקהילה ו, כמצרך שזקוק לו הפרט 21 -אה השל המהמיומנויות יצירתיות מוגדרת כאחת 

לספק את צורכי ההווה והעתיד ולחיות חיי משמעות. העיסוק בתחום    ל מנתה ע כול האנושית
בה יחידי סגולה  ה ניתן לטפח יצירתיות, או שניחנו ובאיזו מידכגון: האם  היצירתיות מעלה שאלות

ות  פוח יצירתיאדם? האם וכיצד טיצירתית בחיי ה יבה יליישם חש שרתחומים אפ אחדים בלבד? באילו
ץ? באר מערכת החינוךסגרת של  יכול להתרחש במ  

לאפשר  במהלך הסמינריון נעסוק בשאלות אלו ואחרות. המטרה העיקרית של הסמינריון היא 
בחינת  וח של יצירתיות וכל שלביה, וזאת בתחום הטיפ   להתנסות בעבודת חקר מדעי על לסטודנטים

  י בנושא הקשוראיכותנ  זדמנות לערוך מחקרים תינתן הודרכי יישומה. לסטודנט  אודותיה  ות על התפיס 
. הולכתוב עבודה סמינריונית בהדרכת המרצ םליצירתיות, על פי בחירת  

 
ש  ז /נ" 4"ש / ש 2  

0014:-0:315נאות הילה, ב ד"ר   01-240440ש   
 
 

 אסטרטגיות הוריות ודפוסי ויסות רגשות
רים עשויים  ובדרכים בהם הו לויסות רגשותות, בדפוסים  הפונקציונאלית לרגשגישה הקורס יעסוק ב

אורטי  על דפוס ויסות הרגשות המתפתח בילד. בחלק הראשון של הקורס יינתן הרקע התי יעלהשפ
ה על ידי  ון. העמקה בתכנים התיאורטיים תעשעל ידי קריאת חומרים, הרצאות ודי הראשוני על הנושא

ות, בניסיון  נה לשיעור. נעסוק בהגדרת רגששבוע וכתיבת תגובה אישית כהכ דיים מיקריאה של מאמר
מהלכם, נעסוק בפונקציה שכל רגש עשוי לשרת, נגדיר דפוסים שונים   להבין את הגורמים להם ואת

עשויות להשפיע על דפוסים של    ובדרך שבה הן הוריות כלליות  לויסות רגשות ונעסוק באסטרטגיות
 ויסות רגשות. 

ה למעשה. תינתן הדרכה  הלכ  -נעבור מהתיאוריה   (ואילךמאמצע סמסטר א  )ני של הקורס הש  בחלק
ואישית על המעבר ליישום (לדוגמא, שלבי הפעולה, בניית שאלונים, קידוד וניתוח נתונים    קבוצתית

את שאלת המחקר וממצאיהם.   ם יציגו בפני הקבוצהסמסטר ב' כל המשתתפי ועוד). במהלך
עבודתם עד כה  יך תהל תוצר סופי, אלא להציג את הסטודנטים מתבקשים להציג   יןו א ת הללבפרזנטציו

 להם בכתיבת העבודה המסכמת.  וכן שאלות היכולות לעזור
 
 ש נ"ז /  4ש"ש /  2

 12:00-13:30ב הלוי מאיה, -ד"ר קלמן 244180-0ש 
 10:15-11:45הלוי מאיה, ב -"ר קלמןד  244180-1ש 
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 וך  ת חינבמערכו אשכול ניהול

 
 ת עובדים ניהול והדרכ

הקיימת   שאבי אנו וכן להכיר את הזיקה יהול ממים בסיסיים של נ ס להציג תיאוריות ויישוהקור מטרות
דע  טודנטים יש לניהול בכלל, ולמנהל הציבורי בפרט. במהלך הקורס ירכשו הסבין ניהול משאבי אנו

וא  פי שה היישומי כ ך התמקדות בהיבט ש, תוים לניתוח היבטים שונים הקשורים לניהול משאבי אנווכל
 ורי.לידי ביטוי במגזר הציב  בא

 
 ש  נ"ז /  4/  ש"ש 2
 18:00-19:30ב', ב  סמסטר , 16:00-17:30  א', דסטר מס, ילתאגוזי איר "ד0244210-0  ש
 
 

 חלק א'  – י הספרבבת מנהיגות חינוכית, יזמות והובלת שינוי 
יוזמות  ת  יטנק לת צוות הניהול הבית ספרי לוהוב  מנהיגות במערכת החינוךעוסק בהקורס 

כן עוסק  יים. כמו פדגוג-ייםספר בממדים הניהולתוויית שינויים בתוך בית הפרואקטיביות וכן לה
 א פועל. הו יבה בהזקים את בית הספר כך שיתאים לשינויים בסבקורס בביסוסם של שינויים המחה
 
 א   /נ"ז  2/  ש"ש 1
 16:00-17:30ב , מוטי מרדלרר " ד 02-0245450 א
 
 

 חלק ב'  – י הספרשינוי בבת  ות והובלתת, יזמכינומנהיגות חי
של יוזמות במערכת החינוך ככלל ובבית   יה והשלכותדיכוטומ  הגדרות, הקורס עוסק בבניית תשתית של

ברבדים השונים בבית   לקשר בין מנהיגות ויוזמה טיםהספר בפרט. במסגרת הקורס יחשפו הסטודנ
מות חינוכיות   זפת ככלים בהובלה ויישום יושתומש במנהיגות מבוזרת, דמוקרטית לשימוהספר, 

גבלות, האילוצים ודרכי  . וכן ל הכרת המם בבית הספרת שינוייות בהובללפונקציות ניהוליות ומנהיגותי
  גרת הקורס יתקיים דיון ממפההספר ובמערכת החינוך. במסית הפעולה של יישום יוזמות ושינויים בב 

 מושם באופן אפקטיבי ויציב. ייוזמות חינוכיות, קבלתן ומל  ורחסי מנהיגים ומונהגים בכל הקששל י
 
 ב   נ"ז / 2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 ד ,וטימרדלר מר "ד 0-0245460 ב
 
 

 מבוא למנהל חינוכי 
הישראלית תוך התייחסות   ךול בתי ספר במערכת החינו ניה הקורס יקנה לסטודנטים ידע והבנה ב 

גים בסיסיים בתורת  רת הקורס יוצגו תאוריות ומושסגבמ .ולמורכבות בניהול בית ספרגרים  לאת
ים ממדעי ההתנהגות  התחום ושאולמרכיבים את רכזיים הסודות המנוך וכן יוצגו הימינהל החי

ות חינוך והקשר בינן  כטים מעשיים של ניהול מערהיבהארגונית ומדעי המינהל. כמו כן ידונו בקורס 
בית ספר וכן   בתהליכי הכשרת מנהל הקורס וקעס בין היתר י .תיאורטיים בתחום יבטיםלבין ה

בית חולים, המערכת   אחרים כגון הול ארגוניםלעומת ני ) ית ספר נים הייחודיים של ניהול ב במאפיי 
ת ופרואקטיבית מזווית  מוח מנהיגות חינוכית, יוזפיתדגש מיוחד יינתן בקורס ל(. הצבאית והתעשייה

 .חינוךנהל ומנהיג במערכת השל מ הראיה
 
 ב נ"ז /   2/  "שש 1
 20:00-21:30ב , מר איזנברג אמיר 0-244010 ב
 
 

 פרוסמינריון  -תורת הארגון  שלה פרספקטיבבית הספר ב
חשפו הסטודנטים לראייה  ס י הקורס עוסק בהכרת ההקשר הארגוני של מוסדות חינוך. במסגרת הקור

 ת המתרחשות בביה"ס. יו וניכולת ניתוח של התופעות הארג ירכשו רכתית של בית הספר כארגון ומע
 
 ש נ"ז /   4/  ש"ש 2
 12:00-13:30 ו' , אדן דבורהד”ר  1-244030 ש
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 חלק א'   –חינוך נית במערכת ההתנהגות ארגו
ית  ת אנושהתנהגוהבנת המורכבות של  יקה להקורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמ 

ידע,    ם את הארגון ומכוון להקנייתיבמרכיבאנשים, עובדים ומנהלים, ה תמקד בארגונים. הקורס מ
הקורס יתמקד במספר   ניהוליים.ישומיהם ה ונית, וביזיים בהתנהגות ארגתיאוריות ומושגים מרכ

תפיסת  פן בו . בקורס יודגש האוהפרט שר מייצגים את המחקר של התנהגות ארגונית ברמתנושאים א
 ותפקודו בארגון.  ות נהגוסיו עם הזולת מעצבים את הת ו ויחהפרט, מניעיו, עמדותי 

 
       אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 קשב מתו  רון,יחיא ש-גילת ד"ר   0-0243290 א
 
 

 חלק ב'  –חינוך נית במערכת ההתנהגות ארגו
ת אנושית  הבנת המורכבות של התנהגויקה להקורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמ 

ידע,    גון ומכוון להקנייתם את האריבבאנשים, עובדים ומנהלים, המרכיתמקד בארגונים. הקורס מ
רס יתמקד במספר  הקו ניהוליים.ישומיהם ה ונית, וביות ומושגים מרכזיים בהתנהגות ארגתיאורי

ידונו    צה והארגון. ברמת הקבוצההקבו נושאים אשר מייצגים את המחקר של התנהגות ארגונית ברמת
גוניים  מת הארגון ידונו תהליכים אררבית ומערכת היחסים בין קבוצות. קבוצתהיבטים של דינאמיקה 

, תרבות ארגונית  עולהושיתוף פ  ונפליקטיםדדות עם ק ים כגון מנהיגות, משא ומתן, התמומרכזי
 ותהליכי שינוי ופיתוח ארגוני.

 
 ב נ"ז /   2/  ש"ש 1
 ב מתוקש , וןיחיא שר-גילת ד"ר   0-0243300  ב
 
 

 חלטות דפוסי קבלת ה
נטים  הקורס יפתחו הסטוד  בבית הספר. במסגרת ת החלטותלבתהליך של קהקורס עוסק בהבנת ה
 חלטות. של קבלת הי מודלים נתחן על פיכולת לאבחן בעיות ול

 
 א נ"ז /   2/  ש"ש 1
 18:00-19:30ב , טלנקר סרגיי"ר ד 0-244040 א
 
 

 לקראת עתיד לא ידועסוגיות בחינוך  –יד לעת  לחנך
ם  כך על המחנכי ה, לתפקוד מיטבי בעתיד. לשםיר את התלמידים, בוג אמורה להכין חינוךמערכת ה

הייתה קשה מאז ומתמיד והיא   זו יד. משימהיראה העת   וגר וכיצדלהגדיר מהו תפקוד מיטבי של הב
יגים בתקופות זמן  בה מתחוללים שינויים מפלערת, קשה שבעתיים היום, שכן אנו חיים בתקופה סו

בקורס   מכרעת. ידים לעתיד היא בעלת חשיבותמ לשל היותה תקופה סוערת, הכנת התוקא בקצרות. דו
לשם כך הסטודנט יכיר מושגים   וע.תיד לא ידם לקראת עיצד מחנכיזה, הסטודנט יתמודד עם השאלה כ

 חנך לקראתו. ראה העתיד, וכיצד רצוי ל יצד ירלוונטיים בחקר העתיד, יתמודד עם השאלה כ 
 
 א  /  נ"ז  4/  ש"ש 2
 וקשב תמ, נוימן אריפרופ’  0-244050 ב
 
 

 מתוקשבת  בהביבס רספה ניהול בית
קצוב, וכן יכולת לשלב את  נוש, תשאבי אמל: ארגון, ם של הניהוספר מצריך היבטים שוני-ניהול בית

י הסטודנטים  בתקשוב. הקורס מציג בפנאלו  הספר בקהילה. ניתן להיעזר לצורך היבטים-בית
ם כך  באופן שמעצים את פעולתה. לש רהספ-ל בתקשוב על ידי הנהלת ביתמושכ אפשרויות לשימוש

ניהול, הפדגוגיה,  ב עם ההתקשו לות ההשקה ש בחנות נקודשרויות הכרוכות בתקשוב וכן ננבחנות האפ
 וההעצמה הקהילתית. 

 
 א נ"ז /   2/  ש"ש 1

 18:00-19:30ד  ,הרשקוביץ אריהר "ד 0-244120א 
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 בניהול אתיקה 
הקורס  דות חינוך. רציונל  ם בתכנית ניהול מוסקר ללומדיטים לתואר ראשון, ובעיעד לסטודנוס מיהקור

  אישי. על הסטודנט להתמודד-יןאי בהירות וקשיים במישור הב מצבי נובע מכך שבהוראה ובניהול ישנם
מצבים  ון. בנות של הארג רות קונפליקט בין מטרות שוולעיתים יוצ זו לזווגדות עם תפיסות, שלעיתים מנ

יים, ועשויים  נונים, ולחצים חברתפקידם על חוקים, תקת ביצוע תחינוך מבססים אכאלה אנשי 
בקושי למצוא פתרונות שאינם   צבים כאלה. הם עשויים להיתקל של מ להתעלם מההיבטים האתיים

  ה המקצועית,זה יבהיר את חשיבות האתיק ם בדבר. קורסהנוגעיהם של פוגעים בכבודם וברגשותי
 בתהליך החינוכי.  יבטים אלוע דרכים לשלב ה שית והכללית ויציהאנו

 
 ב נ"ז /   2/  ש"ש 1

 16:00-17:30ד  ,טלנקר סרגייד”ר  0-244130ב 
 
 

  טיםפרויקהערכת 
ית על היבטיה  האנוש  בך משמעותי בעשייהנית והפקת לקחים היא נדהתבוננות ביקורתית ומוב 

שר נשען על יסודות  קטים ותכניות היא מחקר יישומי א פרוי חברתיים והמקצועיים. הערכתהאישיים, ה
,  זמן התהוותםחינוכיים בהיא רלוונטית לחינוך בהיותה מסייעת לעיצוב תהליכים   עי.המחקר המד 

ם. הקורס חושף את  עתידייימו וכן לתכנון תהליכים וכיים לאחר שהסתיצאות תהליכים חינלבחינת תו
 ה. תנסות בהיבטים שונים של תהליך ז לו לה כת פרויקטים ומאפשר הסטודנט להער

 
 א נ"ז /   4/  ש"ש 2
 מתוקשב  ,נוימן ארי פרופ’  0-244080 א
 
 

 מות מיומנויות ניהול מתקד
כדי   האזרחי והמגזר השלישי, הנדרשות, ריהול של מנהלים במגזר הציבוהקורס עוסק במיומנויות הני

  ונים לומדיםת בכך שהארגמשתקפזו ות כבם פועלים. מורהתמודד עם העולם הארגוני המורכב בו הל
שופים  דשנות בסביבה הגלובלית. הארגונים גם  חלחתם על שינוי וחיר ומבססים את הצומשתנים תד

ה  חשיב לים בארגונים כאילו נדרשים לעל משאבי הון וכוח אדם. מנה להשפעות ואתגרים ומתחרים
וקדש לדיון  כר מהקורס מלק ני. חניםשונרית הסופגת ומטמיעה השפעות מתחומי ידע דיסציפלי -רנטאי

 . י ספר( מבתcase studiesבדוגמאות )
 
 ב נ"ז /   2/  ש"ש 1
 18:00-19:30, ד יההרשקוביץ ארר "ד 0-244140 ב
 
 

 ת בקהילה נסוהת –ינוך  קשר שלהם לניהול בח ות ניהול אישיות והמיומנוי
ב משתתפי הקורס  מי בקרת העצעוסק בקניית מיומנויות מרכזיות בתחום ההכוונה והוויסורס הקו

טים ילמדו  במהלך הקורס הסטודנלמעשה בקרבם.  לכהמה  כים להטמעת מיומנויות אלהובחינת דר
ם.  תפימשתתיכון בבתי הספר ה ות אלו בקרב תלמידיו מיומנוי וכן יטמיע ת של הכוונה עצמית מיומנויו

משתתפים בכדי  ת של העצמי  רס זה מבוססת על פיתוח וטיפוח יכולות של הכוונהתכלית קו על כן,
ליכי הכוונה  ב תלמידים בבתי ספר בעל יסודי. תה בקרית יל תהליכים של הכוונה עצמ שיוכלו להוב

  מוששי ות של קבלת החלטות,אישיות, פיתוח יכולום מטרות ביעה וקיד עצמית כוללים, בית היתר,ק 
נפליקטים וטיפוח  ות וקו אישי  ניהול זמן, טיפוח מסוגלות עצמית, ניהול דילמות ות למידה,באסטרטגי 
 ות. נוי וך הנעה פנימית ועוד מיומלמידה מת

 
 ש נ"ז /    0/  ש"ש  2

 08:30-10:00ו   ,מור סיון+ גב'  ר עבד חאתם "ד  244060-0ש 
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 ריון()סמינ לאם ובישרס, בעול"ל בה יסת ניהול חדשות והתפתחות הניהול העצמי שתפ
נים בחברה,  ינוי מהירים, לנוכח התנאים המשת יכי שבתי הספר בישראל ובעולם עוברים תהל

ידי ביטוי. שינויים  אף הן ל נות באותפיסות פדגוגיות, ארגוניות וניהוליות שו לה. ת ובכלכ בטכנולוגיה
נועד להציג   מורים. הקורסת בתי הספר ואתגרים סבוכים בפני מערכות החינוך, הנהלו אלו מעמידים

שהם נושאים בחובם.  ם והניהוליים השינויים הארגונייואת  האתגרים הללו י הסטודנטים את בפנ
ולה בין בתי הספר והקהילה בתוכה  אוטונומיה רבה יותר לבתי הספר, שיתוף פע הללו כולליםהשינויים  

. בוגר הקורס  מיתה בסביבה דינ ת תגובה מהירבטכנולוגית מידע והטמעת יכול ים, שימוש רבהם פועל
 . בדן דרך לנוכח ריבוי האתגריםר וסביבתו, מבלי לחוש אבבית הספם יריהמה יוכל להבין את השינויים

 (קורונה), המגיעות לתחומים רבים מאד של  Covid19תשומת לב גם להשפעותיה של מגפת  השנה נייחד
 חיינו, ובמיוחד לבתי הספר. 

 
 / ש  ז נ" 4ש"ש /  2

 12:00-13:30  וה, ארי"ר הרשקוביץ  ד  244150-0ש 
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 וכי ץ חינאשכול ייעו
 

 מבוא לייעוץ חינוכי
וף  שעוץ החינוכי, ויחה של פרופסיית הייהרציונאל בבסיסמושגי היסוד ו  לסטודנטים את הקורס יעניק

  תפקידם ליסודות העיוניים של המקצוע. נבחן את המגמות, הגישות והתיאוריות שעיצבו את האות
שלו למערכת  צומה  ת והעיחודי בו והתרומה הייד, המורכבות שאת דרישות התפק ,השנים לאורך

רס מהווה בסיס  ה ולצוות החינוכי. הקום, להנהלריהוובעיתות משבר: לתלמידים, להחינוך בשיגרה  
 .ודי העמקה באשכול הייעוץ החינוכי במכללה לימשך מלה

 
 א נ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 ד , טוטיאן רוני"ר ד 1-243010 א
 
 

 התפתחותית  לוגיהפסיכו
ות  יטושהשאלות הקיימות בו, מוקדי הפסיכולוגיה ההתפתחותית,  תחום יג אתמטרת הקורס להצ

יבית  תחות הפיזית, הרגשית, הקוגניטבתחום ולסקור את מאפייני ההתפ מחקר וההתפתחויותה
ית  דות ובמהלך בתקופת היל, בהרך לך הגיל תם, במההלשונית החברתית והמוסרית של ילדים מליד

ווי, לשאלות העקרוניות  , תוך התייחסות למחקר העכש בגרותל ההתפר היסודי ובתחילתו  של גיהס
 יות. זריות התפתחות מרכתיאול וםבתח

 
 נ"ז / א  4ש"ש /  2

 , חצי מתוקשב14:00-15:30ג יחיא שרון, -גילת 243340-0א 
 
 

   למידה וקשיי למידה
 שמקורם יים,הם קש למידה קשייי למידה. ולקויתקשי למידה הבדל בין מת ה ה אדיר תחיל הקורס מג

 ושמקורם , םכ מולדי"בד  , שהםיביניט קוג בעיבוד הם קשיים למידה יליקוי סביבתי. בעיקר הוא
 בתחומים הקוגניטיבית היכולת  על מעיבים בהכרח לא  שהם העצבים. תרכמע בתפקוד בשיבושים

ה.  שאים הקשורים לליקויי למידי בנוהקורס מקנה ידע בסיס .הללבכ נציה טליגהאינ על או  אחרים
  ,בתהליכי למידהדן שני ה קוהקשורים לתהליך הלמידה. חלאשון מוקדש לבירור נושאים  קו הרחל

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

 
 ב נ"ז /   2/  ש"ש 1

 10:15-11:45 ב,  מאור גילר "ד 1-242030 ב 
 
 

 ימיומנויות יסוד בראיון הייעוצ
יש את  לית והמערכתית של היועץ. להפגוכזי בעבודתו הטיפ כלי מרלהציג את הראיון הייעוצי כ 

 .להקנות מיומנויות להפעלת כלים תוך אימון והתנסות .יך טיפוליהסטודנט עם תהל
 
 ב נ"ז /   2 / ש"ש 1

 14:00-15:30 דיזל הילית, מיר "ד 0-243090 ב 
 
 

 כי ערכתיים בעבודת היועץ החינוים מהיבט
קדם תהליכים  את בית הספר כארגון ולנסות ל  ןת לו אפשרות לבחור מזמנעבודתו של היועץ בבית הספ 

בית   של ניםת, מאפייארגונים ומערכועל מושגי יסוד  מכירים. במהלך הקורס הסטודנטים ברמה זו
ץ לבית  וכן היבטים של אבחון וייעורני, ט מודשינוי בבית הספר בעידן הפוס יכי, תהלהספר כארגון

 הערכה.  ליכי תהת הספר כמערכת באמצעו
 
 ב נ"ז /   2 / ש"ש 1
 16:00-17:30 ד, טיאן רוניוט ד”ר  0-0243260 ב
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 בחינוך ןומשמעות תיאוריות באישיות
ן  ה  בו ות להבנת האישיות ואת האופןכזימר ועדכנית של תיאוריות פהקיקירה ממסגרת הקורס תוצג סב

ר מהן.  זמהלך הטיפולי הנגומהו ה יך הן מגדירות פסיכופתולוגיהתופסות את התפתחות האישיות; א
ת האישיות: תיאוריות פסיכודינמיות,  זרמים עיקריים של תיאוריות להבנבמסגרת הקורס נכיר מספר  

ות  יש לגחס תיות וקוגניטיביות וכן נתייהגוקזסטנציאלית, תיאוריות התנ ואת  סטיותיאוריות הומני
כל אחד   תת שהביאו להתפתחוביבתיוסין את ההשפעות ההיסטוריות והביולוגיות. במהלך הקורס נב 
ר וממצאים מרכזיים בחקר האישיות,  . בנוסף, בקורס יוצגו שיטות מחקמהמודלים להבנת האישיות

  ותפתחהדדיות בין הפרט לסביבה בהתת הה. יושם דגש על הבנת השפעוכת ערם לה כמו גם כלים שוני
 .בנוגע לכל גישה תיאורטית אישיות ותופעל חשיבה ביקורתיתה
 
 א נ"ז /   2 / ש"ש 1
 10:15-11:45 ג, יחיא שרון-גילת"ר ד 0-243050 א
 
 

 הנחיית קבוצה 
ים באמצעות התפתחות  רטהפפתחות ית קבוצות היא מתודולוגיה באמצעותה המנחה מוביל להתי חהנ

ר מקצועות הטיפול  ית ומהווה מיומנות הכרחית עבווכינ הח זוהי פרקטיקה נפוצה במערכת .צההקבו
ית התבוננות על  ויצוב זו עקרונות שעשויים להוות תשתית לעה נה את הרעיונות וורס מק ק וההוראה. ה

 .ת רפלקטיביתנוונ וך התב הסטודנטים יתנסו בתהליך ההנחיה ת  ,התהליך הקבוצתי. כמו כן
 
 א "ז /  נ 2/  ש"ש 1
 14:00-15:30 ד, תלי הי זל מייד"ר   0-243020 א
 
 

 בנורמלית ורמלית ואהתפתחות נ
בפסיכופתולוגיה,   ית,ים וסוגיות יסוד בהתפתחות נורמל ג ות עיונית עם מושנה היכר השיעור מק

בסיסית עם   ותכרורס היובתורות המיון והאבחון הפסיכולוגי והפסיכיאטרי. במרכזו של הק 
באישיות,  רעות נפשיות מרכזיות והפרעות הפת  דגשמקובלת בפסיכופתולוגיה, תוך הההקלסיפיקציה 

 מאפיינים את  ם, הקוגניטיביים וההתנהגותיים היים ההקשרים הרגשיו נדונז אצל ילדים. במסגרת 
ם היבטים  נידו. כן נההפרעות וֶהקשרים תפקודיים, חברתיים ותרבותיים הנלווים להפרעות האלה

 .ותוות הפרעות נפשיות והפרעות באישיה התפתחותיים בהת
 
 ב נ"ז /   2/  ש"ש 1
 14:00-15:30 גטוטיאן רוני, ר "ד 0-243070 ב
 
 
 עוץ למשפחה יי

בקרב התלמידים, זקוקים לראייה  מניעה של מצוקה פסיכולוגית חינוכיים, העוסקים בסיוע ו  ציםעיו
וכחלק מבניה וטיפוח מעורבות    לק מהתהליך הטיפולי בתלמידחכ התלמיד מורכבת ורגישה של משפחת  

מהיועץ החינוכי    התערבות במשפחה דורשת .צוות בית הספרף פעולה מיטבי בין ההורים לבין תוושי
תיים המסייעים או מגבילים הורים וכן הבנה ברמה  ות הסביבבנה ברמה המערכתית הנוגעת לכוחה

מטרת הקורס לרכוש   ,. לפיכךם של התפתחות ושינוי הוריםיים הפנימאישית הנוגעת לתהליכי-התוך
בחיי המשפחה,  ייעו להבנת הדינמיקה  פול משפחתי, שיסגישות ומודלים תיאורטיים של טי  ם,מושגי

לת התבוננות פנימית על  ות מהם מורכבת כמו גם לפתח יכוס להתערבות במשפחה ובתתי המערכיכבס
 .עצמו ולתהליכים אישיים ומשפחתיים ש

 
 ב נ"ז /   2/  ש"ש 1
 14:00-15:30קלמן הלוי מאיה, ד "ר ד 0-243110 ב
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 פסיכולוגיה חיובית 
ום חשוב במחקר ובחשיבה  ק האחרונות ותופס מיובית היא זרם המתפתח בשנים  הפסיכולוגיה הח

גי.  ולועה פרספקטיבה שונה על דרך הראיה של המחקר הפסיכובית מצייכולוגית. הפסיכולוגיה החיהפס
ור בינם לבין הפסיכולוגיה  בומים רבים. אחד התחומים שחיכות לתח ראיה זו היא בעלת השל דרך 
ו הסטודנטים מושגי יסוד  ר חינוך. בקורס יכים בשנים האחרונות הוא תחום ה בית הוא מהבולטיהחיו 

שומי  יי קר בתחום הפסיכולוגיה החיובית. הקורס הינו קורס בעל דגשרכשו הבנה של תיאוריות ומחוי
 .עולם החינוכילאת ההשלכות של חומר הלימוד ודנטים בכל נושא יכירו הסט ןולכ

 
 ש   /נ"ז  4/  ש"ש 2
 12:00-13:30גוטרמן עוז, ד ד"ר   0-0243200 ש
 
 

 מות ימניעת אל 
שהוא מתבטא בתחומים שונים בחברה. לדון לעומק   בנה בנושא אלימות, כפילהעמיק את הידע ואת הה

פנים   מקדים אלימות, לאלימות כלפילכעס כ התופעה מתוך התייחסותגיים של  ולובהסברים הפסיכ 
בתוך   י הוא בא לידי ביטולי של תהליכים חברתיים כפי שפעה גם מהיבט כלוכלפי חוץ ועוד. לדון בתו

ין גברים ונשים וכדומה. לדון ולהציע דרכים  בבתים בין הורים וילדים, בבתי ספר בין ילדים, 
 צמצום שכיחותה  ןופעה למעהת  להתמודדות עם

 
 ב נ"ז /   2/  "שש 1
 10:15-11:45ג יצקי מתן, במרקו  0-0240240 ב
 
 

 תחותי  וץ התפייע
השינויים שחלו במוסד  טר יודגשו מסהסבמהלך ום התפתחות המשפחה. מסטר א' נתמקד בתח בס

שפחה  גנונות מהמשפחה בתחומים הבאים : מבנה, חלוקת תפקידים במשפחה, משפחה ועבודה, ס
גדרות הקלאסיות של המשפחה לצד  ו כן, תיבדק מידת הרלוונטיות של ההכמ .ועוד ות, אחאות,ר והו

יים. חיי  ים ברצף החבר משבסמסטר ב' נעסוק במעברים ו .דרות חדשות יותראמה של הגמת ההתר
או  ית הספר האדם הם רצף של שינויים ומעברים. חלקם שינויים טבעיים וצפויים כמו המעבר מהגן לב

ות או גירושים, חורגים  כמו מו ,ההתבגרות. שינויים אחרים תדות לתקופמתקופת היל המעבר
מתבגר  יי הילד והבח ם רס יתייחס למשברים ושינוייות. בין השאר, הקושל ההתפתחהרגיל מהמסלול 

של  כמו למשל גיל ההתבגרות, חולי ,טראומה, הגירה ואובדן. הקורס יסקור את טיבם ומשמעותם 
 .ומשברים אלושל היועץ החינוכי בהקשר למעברים  ותו ותפקידילד ולמשפחל ים אלו, שינוי

 
 ש  נ"ז /  4/  ש"ש 2
 12:00-13:30, ד "ר קלמן הלוי מאיהד  0-243130 ש
 
 

 ר ספהתרפיות במסגרת בית 
טיפול באמצעות תרפיות הינו טיפול רגשי על ידי תהליכי יצירה והבעה וכולל תחומי התמחות כגון:  

בטיפול בעזרת תרפיות   יותרפיה ועוד. מטרת העל מה, ביבלודרה, פסיכ מסיקה, תנועה, דר ומ , תמנוא
נחת  ה  על , כאשר בבסיס הטיפול עומדחזק את כושר ההסתגלות של האדם ות נפשיים ול כוחהיא לטפח 

  לאומניות ולתהליך היצירתי כוח מרפא. החיבור בין גישות פסיכולוגיות קיימות :יסוד עיקרית שהיא
ות משמשות כדרך ביטוי, וכך  יפולי. האמנויות השונהתהליך הט   יוםשר את קפייה האמנותית, מאלעש

 .חרא  מתקיים בכל תהליך טיפוליף, בנוסף לשיח המילולי ה י ועקישיח לא מילול שר מתאפ
 
 א נ"ז /   2/  ש"ש 1
 08:30-10:00ג   גל כרמית"ר ד 0-243320 א
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 (ם )סמינריוןפר ומה שביניהסההורים, בית 
  ההעמיק והתרחב. העמקת הקשר הביאכת החינוך קשר בין בית ההורים ומערבשנים האחרונות ה 

הורים, ה ההורים בעבודת בית הספר. הקורס יעסוק במשולש היחסים בין  ם שלעורבותלהעמקת מ 
ים  הצוות החינוכי בבית הספר והילדים. נלמד כיצד כל קודקוד במשולש רואה את הקודקודים האחר

יעסוק השיעור בהקניית ידע   יניהם. עוד שפיעה על מערכת היחסים בשל המשולש וכיצד תפיסה זו מ
רתית  ועמדה וחשיבה ביק רגון ומנהל חינוכי ומבנה מערכת החינוך ופיתוחי על ארטי ומחקרתיאו

 בסוגיות חינוכיות. 
 
 "ז / ש נ 4ש"ש /  2

 16:00-17:30ר ב' , סמסט14:00-15:30ג סמסטר א'  טוטיאן רוני, ד"ר  243210-0ש 
 
 

 "אח בוגר בקהילה " התנסות
א להעצים  ות הירת החונכשניה. מטעכו זו השנה ה  עירב ץ חינוכי מתקיים ם באשכול ייעו הפרקטיקו

ום ותשומת לב ומהווה  קשר אישי, ח חברתית. הסטודנט החונך מעניק לילד   -תלמידים מבחינה רגשית 
ו מגובה בהדרכה צמודה של הסטודנטים ומלווה בתצפיות בבית  ז ות חיובית לחיקוי. התנסותמ דעבורו 
 .שנהבמהלך ה לתהליך החונכותים  טנתן תמיכה לסטודנ. בקורס זה תיהספר

 
 ש נ"ז /   0/  ש"ש 2
 10:15-11:45, ג טוטיאן רוני"ר ד  0-242320 ש
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 וחדשנות בחינוך   משחוק אשכול 
 

 ות משחק פיתוח ניצני אוריינות באמצע
ישגיהם האוריינים  וא מנבא את הוהר בגיל צעיר, אצל ילדים כב םה קייהשפה הכתוב   על ידע עשיר 

  ואח ולאירועים האורייניים שה ד גדל ומתפת ר לסביבה שבה הילדע זה קשופר. יהעתידיים בבית הס
ת יכולות של  שוף אליהם ושותף בהם. בקורס ידונו דרכים אפשריות ופעילויות מגוונות לטיפוח והעשרח

טים בניתוח, הכנה ויישום של  , יתנסו הסטודנחיים השונות של הילד. בנוסףהוריינות במסגרות  י אניצנ
  ולוגית.אק יינות בגישה לקידום ניצני אורים שונים  מסוג משחקים

 
 א   /ז נ" 2/  ש"ש 1
 18:00-19:30 ב, ינון רותםד”ר   0-246200 א
 
 

 לפיתוח חשיבה מתמטית  אפליקציות דינאמיות 
ת ליכולת של אנשי  וחינוך התאמה לעולם הדיגיטלי, שבו יש חשיבכת הות עוברת מערחרונ בשנים הא 

ם  , בבניית רצף של תכנים, בהתאההוראה שלהם דיגיטליים למטרותכן וכלים ור תו חינוך לצרוך וליצ
וידע טכנולוגי. בקורס ידונו   מטי, ידע דידקטי,תמטיקה ועל בסיס ידע מת לדרישות תכנית הלימודים במ

ם מתוך תכנית הלימודים  יהבין תהליכי חשיבה של ילדים בנושאים נבחר לפיתוח היכולת ל רכיםד
ם  תוך פיתוח היכולת ליצור כלי  הספר היסודי,ך לימודיהם בבית  עיר ולאוריל הצבמתמטיקה בג

 להוראה ולמידה דיגיטלית. 
 
 א נ"ז /   2/  ש"ש 1
 , מתוקשב  ענת קלמר רד” 248110-0 א
 
 

   ושיקולים במשחקיםחון אסטרטגיות ניצ
ח  דים ופיתוהלומ המשדרג את חוויית הלמידה, מעורבות  שילוב משחקים בלמידה מהווה כלי רב עוצמה

לאה, חלקם בעלי צביון  בעלי ידיעה מ קי שני שחקניםד ניתוח של משחכז הקורס עומיכולותיהם. במר
ורש  בה הלוגית והוא ד החשים לוגיים. הניתוח הזה מפתח את מתמטי ובבסיס כולם עומדים שיקולי

  הספר, אך בבית מספיק לידי ביטוי בהוראת המתמטיקה שימוש בחשיבה מסתעפת שבדרך כלל לא באה
כנולוגיים. יהיו משחקים  ודים מדעיים/טוש מרכזי בלימיום ויש בה שימה בחיי היום דאי חשוב היא בוו

טרטגיות  לה בהם נסתפק באסו כא צא בהם אסטרטגיית ניצחון, ויהינמ –אותם נוכל לנתח באופן מלא 
בחשיבה  ימוש שיש בהם מרכיב של מזל, מה שידרוש שחלקיות בלבד. בנוסף, נציג משחקים 

קורס משחקים  כמו כן נשלב בחיי היומיום. הן חלק מרכזי ב חת אי ודאות החלטות תטיסטית; סט
 מתוקשבים. 

 
 א נ"ז /   2/  ש"ש 1
 20:00-21:30 ב, ישמעוני גל  מר,  פולג אביד"ר ,  0-246230 א
 
 
 חידושים ומשחקים  –כישת קריאה בהנאה ר

סוק  כן. הקורס יעאלא שנים קודם ל ר,בית הספילד להקריאה אינה מתחילה עם הכניסה של   רכישת
  תהקריאה טרם ההוראה הפורמלית ובמהלך כיתה א', ויתייחס לשיטושת בגורמים המשפיעים על רכי 

ורס דרכים אפשריות לטיפוח היכולות  ידונו בקבנוסף,  יהן.בינ ולהבדליםת להקניית הקריאה שונו
חקים ופעילויות  כנה ויישום של מש ה בניתוח,תנסו בבסיס רכישת הקריאה, והסטודנטים י העומדות

 למטרות אלה. המתאימים
 
 ב נ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 ב,  ר ינון רותםד” 0-246210 ב
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 לחדשנות וחשיבה יצירתית  מבוא 

למדו מושגי יסוד  ירתית וחדשנות. מטרת הקורס היא שהתלמידים ישיבה יצהוא מבוא לח קורסה
 ומגוון טכניקות שימושיות בתחומים אלו. מיומנות בסיסיות  ו ת, וירכשדשנובחשיבה יצירתית וח

 
 ב נ"ז /   2/  ש"ש 1
 18:00-19:30 ב, אלרן יוסיר ”ד 0-0246250 ב
 
 

  ינות מתמטית בחיי היום יוםאורי
התפקיד שהמתמטיקה לוקחת  ת כיכולת של האינדיבידואל לזהות ולהבין את  ריינות מתמטית מוגדראו

יד  במתמטיקה בדרך שתפגוש את הפרט בהווה ובעת ה מתמטית ולעסוק דק לבצע הצ  יום,בחיי היום 
יות מסוג בעיות מידול,  . עיסוק בבעיות מתמט (Keune & Henning, 2005)כאזרח משפיע בחברה  

ים ומבנים  תמטית בקרב תלמידים, ומעודד אותם לפתח מודל קדם את האוריינות המשר למאפ
נחקור בעיות מידול שונות מחיי   יות. במהלך הקורס ותחות מציא בהנ מתמטיים הכוללים התחשבות

 .היסוד ריינות מתמטית בכיתותונבחן את תרומתן לפיתוח כישורים, אסטרטגיות ואוהיום יום 
 
 ק  נ"ז /  2/  ש"ש 1
    מתוקשבקיסר,  ינבד”ר ע 0246390-0 ק
 
 

 יהםשפה, מוח, משחק ומה שבינ
פונקציונלי של  -י והנוירוהפסיכולינגוויסט  יטיבי,וגנ ק סי הבמסגרת הקורס נעסוק בהבנת הבסי

חות שפה והן  טיפוסיים של התפתשפה בקרב בני אנוש. הקורס יעסוק הן בהבנת ההיבטים ההתפתחות 
מוח הקוגניטיביים. לצד מכן ננסה להבין את  הסברים מתחום מדעי התוך הדגשת ההלא נורמליים 

 .יהפה שנית ששורכיקשר בין התפתחות שפה דבורה לכתובה  ה
 
 א "ז /  נ 2/  ש"ש 1
 18:00-19:30 ד', ית'אםפרופ' טאהא ה  0246310-0 א
 
 

 מתמטיקה כיצירה  
אנשים  סטוריים. נכיר את הי יצירתה ההימהפן האנושי שלה, דרך שלב יציג את המתמטיקהקורס זה  

ידים בבית  מתל  שניתן להפעיל בהם שלב פעילויות חקרשיצרו את ענפיה השונים של המתמטיקה ונ
יש חשיבות לשילוב ההיסטוריה כחלק   .יםקות אחר דרכי החשיבה של המתמטיקאהספר על מנת להתח 

מעותי. תלמידי  גים באורח משלוב כזה יתרום ללמידת המושראת המתמטיקה, שי אינטגראלי מהו
  דיםתבי תוכניות הלימומאליו, כאילו כו ס מקבלים את המתמטיקה כשרירותית, כתחום מובןביה"

המתמטיקה התפתחה תוך כדי  שהגו את המתמטיקה. חשוב להראות שי הלימוד הם אלה וכותבי ספר
ות הנושאים  ראוי להציב את הוראת התפתחטעויות ותהיות.  תהליכים אנושיים שבכללם גם

ד  תעניינות בה, מהצי התורם להבנת המתמטיקה מצד אחד, ולאהבתה והמתמטיים במקום מרכז ה
תרון בעיות,  אין די בלימוד של פ. (2005ארבל, )להגשים מטרה זו נה מאפשרת יה א הוראה יבש .השני

 .סטוריהחשוב להבין איך הבעיות הללו התפתחו בהי
 
 א נ"ז /   2 / ש"ש 1
   מתוקשב ,קלמר ענת ”ר  ד 0246330-0 א
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 שחקים לשוניים פיתוח מ
ות,  נות מהילדות לבגר יואורי  חות שפההקשורים להתפתידע תיאורטי בנושאים הקורס יעסוק בהקנית  

אלה אצל ילדים במסגרת החינוכית. במסגרת הקורס   במקביל להקנית ידע מעשי לפיתוח יכולות 
ת ילדים.  שילמדו והעברתן לילד או קבוצים ודנטים ביישום הכלים המעשי תתקיים התנסות של הסט

רכי  ד .ויכתבו לעבודה ינותחועובדו, י ולאחר מכן יה בליווי חומר תיאורטחומרי ההתנסות יוצגו בכית 
 מאמרים   ידה שיתופית, התנסויות, ניתוח סיטואציות, ניתוחההוראה בקורס יכללו עבודה בקבוצות ולמ 

 י כיתתי. ושיח דיאלוג
 
 ב   נ"ז / 2/  ש"ש 1
 16:00-17:30  ב  ,נבו עינתד”ר   0246420-0  ב
 
 

 משתנה בעולם  כישורי חשיבה מחשבות גדולות: פיתוחסיפורים קטנים ו
י חשיבה, ביכולת לעבד פרטי מידע לידע  פים במידע, הולך וגובר הצורך בטיפוח כישורעידן שבו אנו מוצב

פשר  ו הולך ומתחזק הצורך להעניק אתנ יצירתי. בנוסף, אצל רבים מאליו באורח ביקורתי ו ולהתייחס 
יקטיביות או  י ות אובשל עובדאות בהן אוסף יים השונות, במקום לרומשמעות רחבים יותר לתופעות הח

 ות, מנוכרות מחוויית חיינו הפרטיים.  מקרי
יעת בהתמודדות עם  ת פילוסופית בפרט מסי ח כישורי חשיבה ברמות גבוהות בכלל וטיפוח רגישו פיתו 

חינוכי אכפתי   סופית בכיתה מקדמת שיח פתוח ואקליםר וחוסר הוודאות. חקירה פילויכותחושת הנ
וח עדיין בקרב רבים מאתנו, שילדים אינם  רת על המיתוס הרוערס מער של הקו י. הנחת המוצאוסובלנ

של הוגי ילדות פיאז'ה  הקורס נתייחס לתורתם וגלים לחשוב באופן מופשט, ממוקד ומנומק. במהלך מס
  סופית אצל ילדים. תוךעדכניות, החושפות את הרגישות הפילום ונכיר את תאוריות הילדות ה הייובטל

אל  של עולם החשיבה והרגש של ילדים, נצא למסע על אודות ייחודו  השאלותמיד של כדי בירור מת
של הפילוסופיה. נתנסה  ה גם השאלות הגדולות השאלות הפילוסופיות שילדים שואלים, שהן למעש

קר מתוך חומרים  קבות קריאת טקסטים אקדמיים אלא בעילא רק בע  -פילוסופית בעצמנו  רה  בחקי
ייחודיות מעולם ספרות הילדים, נראה קטעי   יפורי עם, יצירותסגדות ונקרא א ים אל הילדים:שמדבר

עם ילדים, המעודדות   נחיית פעילויות שונות סרטים ונשחק משחקי חשיבה. נרכוש כלים מעשיים לה
  קור ולהבין את מציאותזאת על מנת לסייע להם, ולעצמנו, לחפשטת, ובתוכם שיח פילוסופי. מו חשיבה

לוגית,  לק פעיל בהפיכת עולם העשייה החינוכית לדיא יותר ובכך לקחת ח  ומאירהמושכלת חיינו בצורה 
 שוויונית ומשמעותית יותר. 

 
 ק /   נ"ז  2/  ש"ש 1

 18:00-19:30ב  ,נאות הילהד”ר   0240650-0ק 
 
 

 פרוסמינריון  –ופית משחקים ככלי להערכה חל
ם  עם התכנים הנלמדי  למידיםת של התלה את המוטיבציה, הסקרנות והמעורבולמידה דרך משחק מע 

מהלך הקורס נכיר משחקים  פיתוח אסטרטגיות, כישורי חשיבה ומיומנויות של חקר והכללה. בומזמנת  
פתח משחקים  תח ונויים והסמויים במשחק. ננגל העקרונות המתמטיים ה  בחיי היום יום ונבחן את

הילדים ובכיתות   ות בגןיאומטריאסטרטגיות ומיומנויות ארתמטיות וג ,תמטיים המתרגלים ידעמ
 .יקהכן נבחן את כוחו של המשחק ככלי להערכה חלופית בהוראת המתמט יסוד. כמוה
 
 ק נ"ז /   4/  ש"ש 2
 20:00-21:30ד ,  עינב   קיסרד”ר   0246350-0 ק
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 יגיטלי בעידן הדוי במערכת החינוך הובלת שינ

וב  אה. למרות זאת, רת בלמידה והורושנים טכנולוגילם משלבות מזה עשרות מערכות חינוך בעו
 ך שברבים מבתי הספר תרבות ההוראה והלמידה כמעט ולא השתנתה.  המחקרים מצביעים על כ

ד  כת החינוך,  במיוחולוגיות במערים מציגים תמונת מצב של אכזבה מהשינוי שחוללו הטכנ מחקר
 אחרת?   מה ניתן לעשות (.2013)עשת,  הגבוהות הכרוכות בכך  וקחים בחשבון את העלויותכאשר ל

תתאים לעידן הטכנולוגי תוך שמירה על מסגרת תקציבית או אף  ליזום חדשנות חינוכית ש איך אפשר
 רת משאבים בדרך יצירתית?  ך יצידר

י  מות חינוכית והובלת שינושא של יזור את מורכבות הנונת המצב ונחק במהלך הקורס נבחן את תמו 
 גרת  יזם טכנולוגי המיועד למסטים/יות יתכננו מ קורס,  הסטודנבר הידע הנבנה במערכת החינוך. לאו

 מערכת החינוך. העבודה תשולב הערכת עמיתים. 
 
 א "ז / נ 2ש"ש /  1
 18:00-19:30, ד ר ענת קלמד"ר  246360-0 א
 
 

 יזמות חינוכית בה עסקית לקידום חשי
,  B2B B2Cעולם העסקי )בת חינוכית" יעסוק במושגים בסיסיים בה עסקית לקידום יזמו הקורס "חשי

יווקית ועסקית, סקר שוק, ניתוח הלקוח ועוד( ובפיתוח היכולת והכלים שיזם חינוכי צריך  תוכנית ש
יוזמה עליו, נאום מנצח, יצירת נוכחות  )הקמת אתר אינטרנט, כלים לניתוח השדה החינוכי והשפעת ה 

השפיע על עתיד  האישית שלו ל הטוורקינג ועוד( על מנת לאפשר ליוזמ ות החברתיות, יצירת נ ברשת
 דה החינוכי. הש

 במהלך הקורס הסטודנטים יפתחו את היוזמה שלהם משלב החלום ועד שלב הביצוע.
 
 ב נ"ז /  2ש"ש /  1

 20:00-21:30ד ד"ר פשוט תמר,   246370-0ב 
 
 

 ברמות חשיבה שונותפתרון בעיות 
 יבועים בדיוק? ר ה לשבעהגדול. האם תוכלו לחלק את הריבוע הז ניכם דף עליו משורטט ריבוע לפ

. בין  21-דרשות מבוגרי מערכת החינוך במאה הה שנומנויות החשיבובר במסגרות שונות על מי רבות מד
בתית, וביכולת להסיק מסקנות וליישמן.  ת מחשהתמודדות עם בעיות, בגמישוהשאר יש צורך ביכולת 

שורים בנושאים שונים  ק ח, חלקםשיבה מגוונים, דוגמת זה שהוצג בפתיבמסגרת הקורס נפגוש אתגרי ח
ת אתגרי חשיבה אלה ניחשף למגוון אסטרטגיות  בעזרחשיבה לוגית. מתמטיקה בסיסית, וחלקם בב

 ועוד. וף להתחלה, הסקה לוגית )אם... אז...( ה מהס כגון מיצוי אפשרויות, חשיבחשיבה ופתרון בעיות, 
ידים  למידים חזקים, דרך תלממתת, החל  תוך דיון בהתאמתן לרמות חשיבה שונואנו ננתח את הבעיות,  
כיר ונתנסה בהקניית דרכי פתרון ברמות השונות, כך שכל  ם. נתלמידים מתקשיברמה ממוצעת וכלה ב

 החשיבה. פיתוחוכלו לצאת נשכרים מתהליכי  התלמידים י 
 יות לרמות שונות של תלמידים. פעולה מומלצים בהתאמת פעילו לבסוף נכליל ונגדיר עקרונות 

 
 א /  "ז נ 2ש / ש" 1

 21:30-20:00, ד ומר שמעוני גלי  פולג אביד"ר   0-0246380א 
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 מתמטיקה יצירתית ככלי להעצמת הלומד )סמינריון( 

( recreational mathרתית )היצי  בתחום המתמטיקהבקורס זה הסטודנטים ילמדו נושאים נבחרים 
אפשר בעזרת תוכן זה,   איךם, ומוסיקה, חידות ופאזלי מנות, ספרות,הקושר בין תוכן מתמטי לא 

אישית להעצים את הלומדים ולהאהיב עליהם את לימודי המתמטיקה.  מותאמת דגוגיה של למידה ופ
רתית וייתן הזדמנות  ה יציבהוראת מתמטיק  ורס והפרקטיקום יפתחו אצל הסטודנטים ידע מעשיהק

סות בעבודה עם  התנ ללו  רת. הלימודים בקורס יכ טיקה בדרך אחלתלמידים ללמוד ולחוות את המתמ
שילוב כלים מתחום המשחוק ומתמטיקה היצירתית וחיבור  ת, תוך גש על חניכה אישי ילדים, בד

מטרות   מימושתם עם התלמיד לעשה.  בנוסף, יעריכו הסטודנטים את הצלחת עבודהתיאוריה למ
רו  שייצפתח פעילויות מתמטיות ים מסוגלים להלמידה. עם סיום הקורס בהצלחה יהיו הסטודנט 

ת של תלמידים. כמוכן, יוכלו הסטודנטים  המתמטי ויקדמו את ההבנה מוטיבאציה ללמוד מתמטיקה
אות  תית ולחקור תוצת להעצמת תלמידים, ללמד משימות במתמטיקה יצירלבנות תכנית עבודה פרטני

 בודה פרטנית עם תלמידים. ע
 
 נ"ז / ש  4ש"ש /  2

 16:00-17:30ן יוסי, ד ד"ר אלר  242380-0ש 
 
 

 ומדירתית ככלי להערכת הלמתמטיקה יצ –סות בקהילה התנ
( recreational mathרתית )היצי  ום המתמטיקהבקורס זה הסטודנטים ילמדו נושאים נבחרים בתח

איך אפשר בעזרת תוכן זה,  ם, ומוסיקה, חידות ופאזלי י לאמנות, ספרות,הקושר בין תוכן מתמט 
לימודי המתמטיקה.   לומדים ולהאהיב עליהם אתים את המותאמת אישית להעצדגוגיה של למידה ופ

רתית וייתן הזדמנות  ה יציוראת מתמטיקורס והפרקטיקום יפתחו אצל הסטודנטים ידע מעשי בההק
התנסות בעבודה עם  ללו  רת. הלימודים בקורס יכ המתמטיקה בדרך אחלתלמידים ללמוד ולחוות את 

ת וחיבור  המשחוק ומתמטיקה היצירתימתחום   ת, תוך שילוב כליםגש על חניכה אישי ילדים, בד
מטרות   מימושעם התלמיד לעשה.  בנוסף, יעריכו הסטודנטים את הצלחת עבודתם התיאוריה למ

רו  שייצפתח פעילויות מתמטיות ודנטים מסוגלים להלמידה. עם סיום הקורס בהצלחה יהיו הסט 
כן, יוכלו הסטודנטים  ים. כמוהמתמטית של תלמיד ויקדמו את ההבנה מוטיבאציה ללמוד מתמטיקה

אות  ולחקור תוצ ת להעצמת תלמידים, ללמד משימות במתמטיקה יצירתית ות תכנית עבודה פרטנילבנ
 בודה פרטנית עם תלמידים. ע
 נ"ז / ש  0ש"ש /  2

 010:0-08:30ד"ר אלרן יוסי, ו  0-0242370ש 
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 שכול ליקויי למידה א
 

 הכתיבה כולוגיה של הקריאה ולפסימבוא 
התהליך הפסיכולוגי הכרוך בקריאה ורכישתה,  רים על  ג מושגים, תיאוריות ומחקעור מצייהש

ת  ל רכישבקריאה, והוראת הקריאה כן נדונים הגורמים המשפיעים ע המערכות הקוגניטיביות הכרוכות
להקניית הקריאה  נות ריאה טרם ההוראה הפורמלית ובמהלכה. הקורס עוסק גם בשיטות שוהק

שיים ברכישת הקריאה. כן נדונה  תם של קמוד באשר למניעת היווצרויטת הלישין דלים בובהב
   הקריאה גורם המביא לקשיי בקריאה וכתיבה.   האפשרות שאופן שגוי או לא מתאים של הקנית

 
 א   /נ"ז  4/  ש"ש 2
 10:15-11:45 ד, וקנין ורד –נוסבאום  פרופ'  1-242010 א
 
 

 ה להוראת המתמטיקהודיקמת
  אמידים בעלי סגנונות למידה שונים.  הובקרב תלהלקויות בהבנת מתמטיקה   באפיון ק עוסשיעור ה

כן  תפיסות המוטעות במתמטיקה בקרב אוכלוסיות מיוחדות. מתמקד באפיון הקשיים, השגיאות וה
במטרה  וראה, י הה שות בהוראת המתמטיקה בחינוך המיוחד, הקשרים בין הגישות לדרכ גית  נידונו

הבנת   .יונות עם לומדים מתקשיםיות וראערבות והוראה. ניתוח תצפ ניות התכבת גמישותלהביא ל
 תמטיקה.תהליכי רכישת ידע בקרב המתקשים בלימוד המ

 
 ב נ"ז /   2/  ש"ש 1
 14:00-15:30 ד,  קלמר ענתד”ר  1-242020 ב
 
 

 מבוא לילד עם צרכים מיוחדים
ידע על הצרכים המיוחדים  חדים ומו מי צרכים אורטי על ילדים בעליע תיהשיעור מקנה לסטודנט רק 

 מות הקשורות בחינוך וטיפול בילדים עם צרכים אלה. ועל המג
 
 ק נ"ז /   2/  ש"ש 1
 10:15-11:45 ו  ,מאור גילד”ר  0-242230 ק
 
 

 ה ות למיד מבוא ללקוי
ורס מסונף לענף  ת. הקידה היא פעולה המאפשרת לכל יצור חי ללמוד מיומנויות הישרדולמ

,  פורמליים. הקורס עוסק בתהליכי למידה  דהויות למיללקבית והינו בגדר מבוא קוגניטיהה  יכולוגיהפס
כי  משתתפי הקורס יכירו את תהלישב, קריאה כתיבה וחשבון. ק –בפרט של מיומנויות אקדמיות 

 ולקויות למידה. מידה נורמטיביים, ויוכלו לקבל כלים לבצע ניתור ראשוני של קשיי לדה ההלמי
 
 א ז /  "נ 2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 ד,  מאור גילד”ר  0-242210 א
 
 

 שפה ומוח 
בהבנה ובהבעה של שפה דבורה וכתובה.    קוגניטיביים המעורבים-השיעור עוסק בתהליכים הנוירו

טיים  ם הפונולוגיים, המורפולוגיים, הסינטקטיים, הסמנטיים והפרגמיבטימדים הה במהלך השיעור נל
 . ועיבודהמבנה המוח, אזורי השפה  נדונים ,כןהתקין. של עיבוד שפה במוח  

 
 א נ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 ד, םהית’א טאהא פרופ’ 2-242050 א
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 אבחון ליקויים מתמטיים
ים, העוסקים באבחון קשיים בלמידת מושגים  טיביתיים וקוגנימחקרים התפתחו הקורס יציג
שאלונים   מלוות סרטונים, ישיבו עלגות מצב יצפו  או מאמרים עדכניים,דנטים יקר הסטומתמטיים.  

תור קשיים ויראיינו  קוונים וישתפו ברפלקציות בפורום הקורס. הסטודנטים יתנסו בבניית  מבחן לאימ
 ו בקורס.  ילד בהתאם לקריטריונים שילמד

 
 א נ"ז /   2/  שש" 1
 מתוקשב , קלמר ענתד”ר   0-246150 א
 
 

 עגל החיים עת קשב במהפר
  10%כיחה במופיעה בשכיחות של יכולוגית שפס -ות היא התסמונת נוירוטיביאקרב והיפהפרעת קש

קודים רבים של הילד ומפועל יוצא על תהליך  באוכלוסייה הכללית. להפרעת קשב השלכות על תפ
ם  ונבחן כליס, נכיר את הפרעת קשב, מאפייני בגיל הילדות וההתבגרות הקורתו. במסגרת התפתחו

 ב. קש  הפרעת עםלטפל בתלמידים 
מידים המתמודדים עם הפרעת קשב במסגרת הכיתה ובמסגרת  לסייע לתל  משתתפי הקורס יקבלו כלים 

 פעילות חברתית. 
   
 ב נ"ז /   2/  ש"ש 1
 14:00-15:30 ד , מאור גילד”ר  1-246170 ב
 
 

 ולוגיות מסייעות ללקויי למידה טכנ
ך בכלל והחינוך המיוחד  חינוה  םם בתחופורים טכנולוגיים גה עימה שיהתקדמות הטכנולוגיה הביא 

כיצד  רת הקורס נכיר את הצרכים של אוכלוסיות שונות הלומדים במסגרת חינוך מיוחד ופרט. במסגב
-ידה. הקורס משלב בדיקה עיוניתי למלהם בתהליכ יישומי מחשב וטכנולוגיה חדשות יכולות לסייע

 יות במחשב ובסמרטפונים. יעוד י  תתוכנו  , לצד לימוד ותרגולר והתנסותמדעית של מידע מבוסס מחק
לקויות  קורס יקבלו ידע וכלים מעשיים כיצד להתאים טכנולוגיות מסייעות לתלמידים עם משתתפי ה

 למידה על פי צרכיהם.  
 
 ב נ"ז /   2/  ש"ש 1
 18:00-19:30 ד , מאור גילר ד” 1-246160 ב
 
 

 לקויי קריאה וכתיבה 
שים  דים המתקם קשיים אופייניים לתלמיתגלי מ םיאה בהיבטים של תהליך הקריתמקד בה   הקורס

רת לקויה בין  בקריאה ובכתיבה. במהלך הקורס נבחין בין קשיים שמקורם אורגני )למשל תקשו
ם בהיקף אוצר המילים ובידע מוגבל על  בטאיסביבתי, המתהמיספרות המוח( לבין קשיים שמקורם 

ס  מו של יחם אמוציונאליים כגון קיו קשייוב ת קשב, הנובעים מהעדר יכולן בקשיים  כן נדו -העולם. כמו
רכה ובטיפול  שלילי לביה"ס. הקורס יכלול גם נושאים הקשורים באיתור המתקשים בקריאה, בהע

 בבעיות קריאה וכתיבה.  
 
 א "ז /  נ 4/  ש"ש 2
 12:00-13:30ד   ורד, נוסבאום –פרופ' וקנין  0-246270 א
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 הוראה מתקנת במתמטיקה 
בתפיסת מושגים   כלים" לטיפול בקשיים של תלמידים"ארגז הסטודנטים  נות עםלב יעור שהמטרת 

בנות  אליים, שבאמצעותם ניתן לבמתמטיקה. הקורס יציג דרכי הוראה ואמצעי המחשה פיזיים ווירטו
. השיעור  ת שלהם והרחבתהייתיים עבורם, תוך מימוש היכולהבע  עם הילדים את המושגים המתמטיים

 להצגת  יכולתה פיתוח, היסודי הספר בית של יםהלימוד מתכנית ייםמתמט םנושאית שחעוסק בהמ
,  במתמטיקה המתקשים םילדי עבור התאמות לביצוע היכולת פיתוח, שונות  בדרכים מתמטי נושא
ספר  -תלמידי בית סביב הצגת דוגמאות מתוך עבודותבים סובהשיעורים .  וב עבודת צוות בלמידהשיל

מיכה  שילוב המחשב במתן ת, ועלו לדיוןות שיו קשר של הבעיוחם בהים ונית רמקריאת מא  ,יסודי
 . ות בכתההצגת המשימבמטלות תוך שילוב המחשב מבצעים לתלמידים המתקשים. הסטודנטים  

 
 ב /   נ"ז  2/  ש"ש 1
 16:00-17:30, ד קלמר ענת ד”ר 1-242090 ב
 
 

 ם לקויות למידה מתקנת לילדים עראה הו
עם לקויות והפרעות בלמידה.  בתלמידים  מנחים את הטיפול  הרטיים  ים תיאודלפיתוח הבנה של מו

ח של  ותכניות לטיפול בלקויות ובהפרעות שונות הפוגעות בלמידה ופיתוח כישורים לניתוהכרת כלים  
שעתיים   שךב בבתי הספר למהתנדיכי הוראה ולמידה. במסגרת הקורס הסטודנטים יתבקשו לתהל

 מית.   קדשבועיות במהלך השנה הא
 
 ש נ"ז /   4 / ש"ש 2
 16:00-17:30 ב, ב' יונה פליישרג 0246280-1 ש
 
 

 לקויי למידה בקרב מבוגרים )סמינריון( 
י בתחום של לקוי למידה בקרב מבוגרים,  מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים להכיר לעומק נושא מחקר

 למידה בגיל מבוגר.  אודות ההתפתחות והביטוי של לקויי
 ים של לקויות למידה בגיל בוגר. טיביים והיבטים רגשי וגנייבטים קבההקורס יעסוק 

 במסגרת הקורס הסטודנטים יידרשו לערוך מחקר אמפירי בנושא לקויי למידה בקרב מבוגרים. 
 . כונת של שיעורים פרונטאליים והנחיה אישית של הסטודנטהקורס יתקיים במת

 
 ש  /נ"ז  4ש"ש /  2

 14:00-15:00 ד"ר שריד מירי, ד 246120-0ש 
 
 

 : מהמחקר אל המעשה )סמינריון(יקהידה במתמטלקויי למ
נצא ביחד למסע חיפוש אחר מוקדי קושי שגורמים לאוכלוסייה רבה להרגיש לא נוח עם    בקורס זה

לבנות תהליך  מזה, להרגיש לא נוח עם עצמם. לא נסתפק באיתור מוקדי קושי, וננסה  גרועהמתמטיקה ו
 המתמטיקה. מגשר אל

 סטודנטים הלומדים במכללה, גם אם חוו בעצמם קשיים  יעמיק את הידע המתמטי של ינריון סמה
לתת  במתמטיקה או שהיו רוצים לפתח את כישורי החשיבה המתמטית שלהם. הסמינריון בא במטרה 

ם לאוכלוסיות שונות  לתלמידים מתקשים במתמטיקה תוך כדי בחינת דרכי העבודה המתאימי  ענהמ
 תלמידים. של

 
 נ"ז / ש  4ש"ש /  2

 18:00-19:30, ד , סמסטר ב'16:00-17:30, ד סמסטר א'  ר קלמר ענת,ד" 240610-0ש 
 
 

 מתמטיקה –התנסות בקהילה 
מענה  הוראת חשבון מותאמת ופרטנית וייתן פתח אצל הסטודנטים ידע מעשי בי הפרקטיקום 

, תוך  ם ילדיםודה ע עבבחון ו אהתנסות ב  יכללו הלימודים בקורס .לתלמידים מתקשים במתמטיקה
 תיאוריה למעשה.   וחיבור ה  קונקרטיים ודיגיטליים שהשילוב כלי המח

 
 נ"ז / ש  0ש"ש /  2

 08:30-10:00גב' רפפורט שירלי, ד  0240830-0ש 
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 קר בקריאה: מהמחקר אל המעשה )סמינריון(סוגיות מח

ר אלה  ת מחקמטרת הסמינר לחשוף את הסטודנטים לשיטות מחקר בקריאה, להתנסות בשיטו
 וליישמם.

פי  -ח את הנתונים, ולפרש את הנתונים בהתייחס על דו כיצד לתכנן ניסוי מעבדה, לנתלמהסטודנטים י 
 מודלים של ייצוגים מנטליים.  פי -קוגניטיביים שבבסיס תהליך הקריאה ועל יכיםתהל

 
 ש נ"ז /  4ש"ש /  2

 14:00-15:30ד   ,אום ורדנוסב-פרופ' וקנין   240600-0ש 
 
 

 וכתיבהקריאה  -קהילה  סות בנהת
לקויות והפרעות בלמידה. פיתוח כישורים   בתלמידים עםודלים תיאורטיים באמצעות טיפול מ  יישום

קורס הסטודנטים יתבקשו להתנדב בבתי הספר  אה ולמידה. במסגרת ההור  לניתוח וביצוע שיטות
 .נה האקדמיתך שעתיים שבועיות במהלך השמשל
 
 ש נ"ז /  0 / ש"ש 2
 10:15-11:45ד  ,גב' יונה פליישר 0-0242300 ש
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 ך בגיל הרך אשכול חינו
 

 ה הוליסטית התפתחות ילדים בגיל הרך בראי
.  ועד גיל שש מהלידה של הילד ותוס על ראיה הוליסטית את התפתחותם של חלקי אישימבוסקורס ה

בהם תהליכי   בטים,ממגוון הי וחנות התפתחות ז היא להכיר טווח רחב של תיאוריות הב  בנוסף, המגמה
רכישת שפה, הבנה מושגית, הבנה מוסרית ותפיסת   תיים, רגשיים,קוגניטיביים, חבר ים,התפתחות גופני

וך פרספקטיבות  תית של האדם, מת תחובקורס יילמדו מושגי יסוד בפסיכולוגיה ההתפי. העצמ
על משמעותם   ם דגשהתפתחותיות שונות. יוש יות גוונות. תערך הכרות מעמיקה עם תיאורתיאורטיות מ 

ת התינוק, הפעוט והילד תוך חשיפה למודלים  וגיים בהתפתחווביול , חברתייםיםבתישל גורמים סבי
 שונים.  שילוביםעים המצי

 
 ש נ"ז /   4/  ש"ש 2
 16:00-17:30ב , רוןש  יחיא-גילתד"ר  0-245170 ש
 
 

 ים שונים של הורות היבט
של מחקרים   צגהבהורות. ההרצאות משלבות ה  וגיותת ידע תיאורטי ומחקרי על סמטרת הקורס להקנו

 .לנושא הנלמד טייםים סביבם, כמו גם סרטונים והצגות מקרים הרלוונודיונים כיתתי בתחום 
 
 ש נ"ז /   4/  ש"ש 2
    14:00-15:30 ד, עוז   ”ר גוטרמןד  0-245010 ש
  

 
 ת שפה בהקשרים סביבתיים התפתחו

  יים. ילדים רוכשיםורת י מרכזי למימוש צרכיו התקשרו כל ור חברתי, והשפה מהווה עבוהאדם הוא יצ
י שיח משמעותיים, בתקשורת  ירוע ה טבעית וללא לימוד פורמאלי על ידי השתתפות בא את שפתם בצור

ביות, רגשיות וחברתיות( כמו גם  ישיות )ביולוגיות, קוגניטיאחרים. יכולות א ים  עם מבוגרים ועם ילד
מהלך  על רכישת השפה. ב  עיםאקונומי( משפי-ומצב סוציו וניותלש-ים סביבתיים )כדוגמת דוהקשר

ות המסבירות את התפתחות  אוריייחס לתחומי השפה השונים, שלבי רכישת השפה ותיהקורס נת
ותפקיד המבוגר בטיפוח  ות שפה של ילדים בגיל הרך חס לתצפית ביכולתיירכישת השפה. בנוסף, נ

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

 קשרים סביבתייםת בגיל הרך בההתפתחות אורייני
יינים  אורילדים כבר בגיל צעיר, והוא מנבא את הישגיהם האצל  ידע עשיר על השפה הכתובה קיים 

האורייניים שהוא    ביבה שבה הילד גדל ומתפתח ולאירועיםבבית הספר. ידע זה קשור לסהעתידיים 
פתחות הקריאה  ת ומאפייני התמי ניצני האוריינותחוותף בהם. בקורס זה נעסוק בהם וש חשוף אלי

  פורמאלית בבית הספר. בנוסף, ידונו ההשפעות שלידה והכתיבה של ילדים טרם כניסתם ללמ
נות בגישה  לזמן התנסויות בתחומי ניצני האוריי שבהם הילד גדל וכיצד ניתן קשרים הסביבתייםהה

 אקולוגית.  
 
 א נ"ז /   2/  "שש 1
 18:00-19:30  ד, ו עינתנב ד"ר 2-245190 א
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 ון תוכן בגיל הרךכנת
בתוך כך גם  ל הרך, וחשיבות לפיתוח הקוגניטיבי של הילדים בגישנה מחקרים רבים כיום מראים כי י

ת ובנויה היטב, עם מטרות  תכנון תוכן צריך להתבצע בצורה שיטתיים המועברים בגילאים אלו. לתכנ
כן ולדעת כיצד לתכנן תוכן  ן בחשיבות התונוך בגיל הרך להביבחיותואמות גיל. על העוסקים   רורותב

ל  כניות שונות לגירות עם תסמך מאפייניהם וצרכיהם. כל זאת תוך היכ  ם עלמותאם לילדים הצעירי
 בת את הילדים בגיל הרך.הרך, והתאמה לקהילה הסוב

 
   ב נ"ז /  2/  ש"ש 1
 16:00-17:30  ב, יעלשני   ד"ר 00-245320 ב
 
 

 לדים וטיפוחה תמטית בעולמם של יה מחשיב
לילדים ולהיות מודעים לשלבים   קשיבמטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים את היכולת לה 

 החשיבה המתמטית.   ניים שלהם בתחוםים הראשוההתפתחותי 
ילדים בגיל זה.  ה של כרות עם סגנונות ודרכי חשיב סוק בשלבי התפתחות תפיסת המספר והיהקורס יע

ושגים מתמטיים, דרכי הוראה לפיתוח חשיבה  נות להקניית מ סטודנטים גישות שוו הבקורס יכיר
 .הילדיםותית של תאמת תכנית הלימודים בגן ליכולתם ההתפתחת והמתמטי

ת הקורס, הסטודנטים ילמדו  עצמאי בעידן הטכנולוגי. לכן, במסגר רות הקורס היא פיתוח לומד  ממט אחת
. הקורס  21פנינו בעידן המאה ה לים העומדים ב את הידע וההבנה בכתח לתחום התוכן, כיצד ניתן לפנוסף ב

בדיקת  צמית ושאלונים להתנסות עדינאמיים ל  םיישומוניאינטראקטיביות עם   צגותישלב סרטונים, מ
 ל התקדמותו.  הידע והערכה עצמית ש

 
   אנ"ז /   2/  ש"ש 1
 שב תוקמ  קיסר עינב,ד"ר  0-245280 א
 
 

 בטיפוחופקיד המבוגר ות  המשחק בעולמו של הילד
ת זמנו. המשחק וההתנסויות שהוא  מרביד מרכזי בעולמו של הילד והוא מבלה בו את למשחק תפקי

מוטורית והשפתית  -ת, הסנסוריוגניטיבית, החברתית, הרגשיתפתחותו הקפיע על המזמן לילד, מש
אורך  בגיל הרך. ל  דיםנגיש ולטפח את המשחק של ילר, להחשיבותו. תפקיד המבוגר הינו לאפש  ומכאן

חות הילד, הערכת יכולות  התפתושאים הקשורים לסוגי משחק, תרומת המשחק להקורס ידונו נ 
 משחק. בטיפוח ההמשחק ותפקיד המבוגר 

 
   אנ"ז /   2/  "שש 1
 20:00-21:30ד ,  נבו עינתד"ר   00-245310 א
 
 

 עולמו של הילד בראי מודע הקשר
ות, כך גם צריך  להקשר בו הן מתרחש  משתנות בהתאםת וחברתיות הן תופעות מורכבו ופעותת

קשר אחד  בדרך כלל, תאוריות העוסקות בהתפתחות דנות בה דים.להתייחס להתפתחותם של היל
ט מתפתח באופן  להקשר יוצאת מנקודת הנחה כי כל פר קשרים האחרים. גישה מודעת המבודד מהה

שלו. הקשרים אלו   ת מרחב החייםם אתו מושפעת מההקשרים המהוויתפתחושונה וייחודי וכי ה
ות: ההקשר האישי, החברתי, המשפחתי, התרבותי,  סוימ זמנית או משפיעים בתקופות זמן מ-וכחים בונ

ין הפרט להקשרים  . קורס זה יציג את יחסי הגומלין בי, הגאוגרפי, הפוליטי ועודתני, הכלכל הדתי, הא
ו  צמו, התנהגותו, יחס א היא הפרט עמוצה שלהם להתפתחותו. נקודת ה הזיק השונים בחייו ואת

 ה.  לסביבה, תחומי העניין שלו, סגנון הלמיד
 
 א נ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30ו  , םאבתסא אןסרו-ד"ר מרעי 0-245230 א
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 גיל הרך ספרים וסיפורים ב
  ובה להתפתחות הילד בהיבטיםת וחשהינה פעילות נפוצה בגיל הרך, התורמקריאת ספרים  עם ילדים  

ים על תרומת  שפיעביים. יחד עם זאת, מרכיבים רבים נמצאו כמם, רגשיים וקוגניטיתיים, חברתיישפ
יח בזמן  ורים לספר עצמו ולאיכות השמשתנים הקשם והם כוללים ספרי הילדים להתפתחות הילדי

  יים על פעילות זו של קריאתתרבותשפעה של הקשרים חברתיים, כלכליים והקריאה. במקביל, קיימת ה 
עתן על הישגים  והשפקורס נדון בחשיבות יכולות השפה בגיל הרך  בגיל הרך. לאורך ה רים עם ילדיםספ

ושא של קריאת  ך. נברר סוגיות מרכזיות בנ ים בגיל הרתוכנית הלימוד אורייניים תוך התייחסות ל 
  כן נכיר תוכניות-יבית. כמו וגניטלהתפתחות שפתית, חברתית, רגשית וק   ספרים לילדים והקשר

ורך העשרה  ם לצונתנסה בקריאת ספרים לילדים ועיבוד ספרי   שימוש בספרי ילדים ערבות העושותהת
 שפתית.   

 
   בנ"ז /   2/  ש"ש 1

 20:00-21:30ב   , ינתנבו עד"ר   00-245300ב 
 
 

 ועם ילדים דיאלוג בין ילדים 
לתכנן בצורה   טרהות עם כל ילד וילדה בגן במההכר  היאבגיל הרך של מחנכת אחת המטלות העיקריות 

חברתיים,  ים ההפרטנית והקבוצתית וכדי להתאים את יכולתה להיענות לצרכבודה  מיטבית את הע
בין מחנכת  ות מעמיקה בשיחה דיאלוגית . הקורס מציע התבוננהגן  ילדי  יביים שלהרגשיים והקוגניט

 . לילד/ה ובשיח
 
 ק נ"ז /   2/  ש"ש 1
 12:00-13:30  ו, נטלי אוליצה  "רד 0-245200 ק
 
 
 הרך  זמות ויצירתיות בגילוי

ולוגיה  באזורי חדשנות, בפיתוח טכנדה, יוזמה, יצירתיות וחשיבה יצירתית הם בסיס להשתלבות בלמי
את תפיסתו העצמית, האישיות  בחיי האדם משפיעות ומבנות עצמית. השנים הראשונות  ובהבעה 

ן  הילד בשנותיו הראשונות לבי ות  רס נבחן את הקשר בין התפתח. בקוופן בו הוא מתנהל בעולםוהא
ירתיות ובגורמים העשויים  ויצ תחות החשיבה היצירתית שלו. נדון בגורמים המקדמים יוזמההתפ

ית ובעיקר נתמקד בתפקיד  רתיים ליוזמה וחשיבה יצירתלמד הקשרים סביבתיים וחבהגביל אותם. נל
 הילד בפתוח יצירתיות. ביבת והאנשים המשמעותיים בס  המבוגר

 
 ב נ"ז /   2 / "שש 1

 18:00-19:30ד   עוני מעיין,שמ ד"ר 245370-0ב 
 
 

 ושניהול וארגון מיטבי של מסגרות חינוך לגילאי לידה עד של
קורס זה יעסוק בחשיבות של האיכות המאפיינת מסגרות יום קבוצתיות בגיל הרך, ובאופן בו טיב  

של כל פעוט. הקורס ידון   ינהגרת בהן תורם להתפתחות התקוהמס היחסים, ההתנהלות השגרתית
  –שלוש. נדון בהשלכות של טיפול -רגשי מיטבי בגילאי לידה ת איכות טיפולית ויצירת אקלים במשמעו

מה בנוגע לאקלים רגשי מיטבי.  -חינוך איכותיים במסגרות יומיות בגיל הרך, ולסוגיות של  איך ו 
כה שונים אשר משמשים את  הערמחקרי מבוסס ועדכני ולכלי -ורטיהסטודנטים יחשפו למידע תא

שלוש ומייצגים אלמנטים חשובים של מעון  -לגילאי לידה ם במסגרות חינוך טיפול מגוונותהמעורבי
טבי. כל אחד מהפריטים בכלים אלו משמעותי וחובה לממשו בכיתת המעון בצורה מיטבית וחסרת  מי

  .תשראליפשרות, נדון בהתאמתם למציאות הי
 נ"ז / א  2ש"ש /  1

 10:15-11:45ו רלי, שי-ירחמיאל שירה  גב' 0240820-0א 
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 ניהול וארגון מיטבי של מסגרות חינוך לגילאי שלוש עד שש
  בגילמשמעותי, העונה לצרכי ילדים וכית לילדים בעלת מרחב התפתחות  דים מהווה מסגרת חינ גן היל

  ינה רשמית הגננתמבח משום ש קיד הגננות ייחודי,ת. תפתחילת הדרך במערכת החינוך הציבורי -הרך
אשון בתפקיד, והיא נתפסת בעיני משרד החינוך כמנהיגה חינוכית.  כבר מיומה הר מוגדרת כמנהלת

  שורתכות התפקוד של צוות הגן, לתקלימודי, לאי-החינוכי עדית לתחוםידה היא האחראית הבלבתפק
דה  די למלא את תפקי. כשל הגן י, התקציבי והמנהליוגיסטהקהילה ולניהול התחום הל  עם ההורים ועם

מורכבים בהם נעסוק בקורס, הכוללים הכרה   יה להיות בעלת כישוריםהמערכתית על  על פי התפיסה
יכולת  ות,  הול תקשורת, יכולת עבודה בצוטבי ושיווק העשייה החינוכית, נייבות יצירת אקלים מיבחש

והשפעה  הם קשרי גומלין יני ם שיש ב שר עם גורמים נוספיהול קומבוגרים כאחד וני הנהגה של ילדים
 הדדית. 

 
 א ז /  נ" 2/  ש"ש 1
 18:00-19:30ד  ד"ר קלמן הלוי מאיה, 245410-0 א
 
 

 ם דמויות חינוכיות בעולמו של הילד התקשרות ע
  כך, לשםוכית בגיל הרך.  חינ  המבוססת ובזיקתה לחינוך ועבודה ההתקשרות  ייתבתאור  יעסוק ורס  קה

  טיפול, אבחון של שונות גיותו וס  יסודותיה, תאוריה ה רשישו דותאו עדכני ומחקריתאורטי  ידע  ויוצג
יבות והמעגלים המקיפים את הילד  , מבעד לפרספקטיבה טיפולית המודעת לכלל הסבוהערכה

ת  דת הצוות החינוכי במסגרלעבו. זאת, תוך הדגשת הרלוונטיות של הנושא עולמוו חינוכועים על ומשפי
  התאוריה ולרתום אותה לעבודה  נבחן כיצד ניתן ליישם את ,היתר ביןהילד.  עם היומיומייםחסיו ולי

ל  י לתמוך ברווחתם הנפשית ובהסתגלותם ש,  בכד הרך גילחינוכית טיפולית במסגרות קבוצתיות ל
יר כלי הערכה העוסקים  ד נכ ההתפתחותיות. עו םלהם לממש את מלוא יכולותיהילדים ולאפשר  

  נדוןהתקשרות. לאחרים הקשורים  ובמושגים ל לילדמטפאיכות היחסים המפתחת בין   אבחוןב
ילדים  ו פעוטות  תינוקות של ילד, באיכות ההתקשרות-יפול מוקדם לאיכות הקשר מטפלבחשיבות של ט

  מהספרות וחומריםנים , סרטוממוקדות במצגות ילווה הקורסהתקשרות.  תר וכן בהפרעות גדולים יו
 . תהעדכני

 
   קנ"ז /   2/  ש"ש 1
 08:30-10:00 ו  ,שירלי-שירה ירחמיאל  גב' 00-245350 ק
 
 

 יון()סמינר  פרויקטים אוריינים: הילד, המשפחה והקהילה 
ק בהקניית ידע תיאורטי בנושאים הקשורים לשפה ותכנון תכנית התערבות שפתית בגן,  הסמינר יעסו

תיווך בגיל  של ת לנושאים שעולים בסוגיות  ייחסו ברוח הגישה האקולוגית והשיח הדיאלוגי, תוך הת 
חקר  הנושאיות יוצגו בסמינריון סוגיות של מתודולוגיה ותכנון מערך מ הרך. במקביל להרצאות

 ורים לאמצעים, טכניקות ומיומנויות של כתיבת עבודה. ויוקדשו שיע 
מהפרויקט  כחלק במסגרת הסמינריון, יקחו הסטודנטים חלק בפרויקט אורייני עם קבוצת ילדים. 

תוכנית התערבות המבוססת על גישות    כה של היכולות של הילדים, ויבנוהעריבצעו הסטודנטים 
קדם את יכולותיהם של הילדים בתחומי השפה  ו, וזאת במטרה לחינוכיות ושיטות עבודה שנלמד

ר  והאוריינות. בסוף השנה תתבצע הערכה מחודשת של יכולות הילדים והשוואה של מידת השיפו
ת. פעילות זו תהווה את  צת ההתערבות לעומת קבוצת הביקורקבוומנויות השפה והאוריינות בבמי

 ורס.הבסיס לעבודה שיכתבו הסטודנטים בסיום הק
 
 נ"ז / ש  4ש"ש /  2

 18:00:19:30ד"ר נבו עינת, ב  0245440-0ש 
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  ילדיםגני  – נסות בקהילההת
הקשורים   םשאימנויות ותובנות מעשיות בנות מיולאפשר התנסות מעמיקה, רכישהתנסות  מטרת ה
ידע מעשי הכולל כלים להערכת יכולות  למד י  התנסותבגיל הגן. במסגרת ה ות וטיפוח שפה להתפתח 

תוך  ת אלה אצל ילדים בגיל הרך, סטרטגיות לפיתוחן של יכולוזיכרון ושיטות עבודה ואשפה ו
   ם.על פיתוח הכישורים הנדרשי נעבודהתייחסות לאמצעים המתאימים ללמידה מקרוב ומרחוק ו

ים הנרכשים במסגרת הלמידה  מושג בין עולם הידע, המודלים וה לחיבור  נתמכוו היסבבס  התנסותה
הסטודנטים   ההתנסות ה ם כך, במהלך הקורס, במסגרתולם המעשה החינוכי. לשהאקדמית, לבין ע

ם יבצעו הערכה של יכולות  ודנטיבעבודה מעשית עם קבוצת ילדים בתחומי התוכן שנלמדו. הסט יתנסו 
נית הלימודים של הילדים על  תוכ לממצאי האבחון ועיבוד של  כנית התערבות בהתאםים, בניית תוילדה

הערכה מחודשת לשם במקביל, אותה הערכה תועבר לותיהם בתחומי השפה. מנת לקדם את יכו 
 ביקורת. וצת המידת השיפור במיומנויות השפה בקבוצת ההתערבות לעומת קב השוואה של

 
 ש נ"ז /  0ש"ש /  2
 08:30-10:00  ו סעב שאוק,-בריק  גב'  242310-0 ש
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 קורסי בחירה בחינוך 
 

כחלק  יכולים להוות קורסי בחירה באם לא נלמדים באשכולות השונים י החובה קורסמגוון 
 ובאם מתקיימים תנאי הקדם. החובה של האשכול מלימודי

 
 בחירה נוספים: להלן קורסי

 
 ת הספרת ביוי במערכת שינהובל

ממערכות  אות, דורש מארגונים בכלל וורבים ובחוסר ודכחי, המאופיין בשינויים מהירים  הנו העידן 
עצמם על מנת להיות תחרותיים ולהתאים לסביבה המשתנה בקצב מהיר.  ת חינוך בפרט, לשנות א

ך בבתי  חינושל אנשי ודתם נויים ליסודות הכרחיים בעבתכנון והביצוע של שימציאות זו הופכת את ה
 .ספר

 
 א נ"ז /   2"ש / ש 1
 18:00-19:30ד  ,אגוזי איילת ד"ר 0-240230 א
 
 

 שואהדילמות ותגובות בתקופת ה
ר אינדיבידואלים וקבוצות נרדפו על רקע דתי ואתני, נוצרו קשרים  השואה, כאש  במהלך תקופת

יים  תלו היוומות אחרים. בני האדם ובמק חנות ריכוז ועבודה, ביערותות, במומערכות יחסים בתוך גטא
על צלם   שיג מזון וציוד; כדי לשמורכדי למצוא מחסה ומקלט; כדי להזה בזה כדי לשרוד ולהינצל;  

שונות של התנגדות ועמידה נגד רוצחיהם. בגטאות ובמחנות הוקמו מחתרות,   עסוק בצורותאנוש; ול 
שוטרים  ( וםאטימועצות יהודיות )יודנריהם. ואף לנקום בגרמנים ובעוזר להתנגדבמטרה להתגונן ו 

בי משפחה,  היהודים לבין הגרמנים. קרומירה על הסדר ויצירת קשר בין יהודים היו אחראיים על ש
 לטפל זה בזה ולעתים עמדו בפני דילמות בלתי אפשריות.   ומכרים ניסוחברים 

קהילות וקשרים   סיסיםוהקטסטרופלית אשר קרעה לר  כאוטיתהסטודנטים ילמדו על האטמוספירה ה
ות, על דילמות, ועל  ל מערכות יחסים. נדבר על תגובאך בו בזמן יצרה צורות חדשות ש אה,והש  בתקופת
להתנגד או   –יהודים, שבמצבי קיצון נאלצו לעשות מעשה -אים והן של לחלטות הן של יהודקבלת ה

דגיש את הדילמות,  ות ונגדות בגטאות, במחנות וביערות התנלהיכנע. נרחיב את המידע על קבוצ
ות רחבות ורלוונטיות  לי, שינסה לתת משמעויות ותובנ ות ואף ננתח אותן באור אוניברסאהקש  רותהבחי
 ו. לימינ

, חומרי ארכיון, עדויות, תצלומים ועוד, ומשיעור לשיעור יקבלו  ים ראשוניים נעבוד עם חומר 
 , שעליהם נדון. גווניםהסטודנטים חומרי קריאה מ

 
 ק  /נ"ז  4ש"ש /  2

 14:00-15:30דניאלה, ב  רן טי שד"ר אוסצק 1014-0ק 
 
 

 יות באנגלית יצירת
ת לסטודנטים מבט  הקורס היא לתובאנגלית. מטרת ביצירתיות מהבטים שונים,  קורס זה עוסק כולו 

ואיך אפשר לטפח   ירתיותעומק על יצירתיות: אילו הגדרות קיימות ליצירתיות, איך אפשר להעריך יצ
ז׳ של הרצאות  ינו קורס מקוון והוא בנוי כקולאה  סקורובעולם החינוך בפרט. ה בכלל  יצירתיות

ומדים עצמם. דגש יושם  ירתיות של הלהן על פיתוח היצדגש הן על הרקע התיאורטי ו והתנסויות. יושם 
יחידת לימוד אחת  לומד. על למידה והוראה אינטרדיסציפלינרית כמנוע לקידום יצירתיות אצל ה

  -ם בקורס זה ית עם קשיי שפה שעלולים לעלות גרתייצ יוקדש למתודות התמודדותקורס בתחילת ה
ב יותר את מושג  טים יכירו טום הקורס, הסטודנ רבית ושפות נוספות. עם סיואנגלית, עברית, ע

ות מערכי שיעור  לו לבנ היצירתיות, ידעו איך לפתח את היצירתיות אצלם ואצל תלמידיהם בעתיד ויוכ
 רדיסציפלינריים. ואינטיצירתיים 

 
 ב ז / נ" 2 /ש"ש  1
 18:00-19:30ד , ד"ר אלרן יוסי 0240800-0 ב
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 נוער בסיכון
תהליך מורכב. במסגרת הקורס ננסה להבין את התנהגותם,   בגרות של צעירים כיום הינו תהליך ההת

שבהם מתפקדים המתבגרים  כזיים להכיר את ההקשרים המר מחשבותיהם ורגשותיהם של מתבגרים,
יכולוגיות שונות,  . במהלך הקורס יוצגו תיאוריות פס בחייהםות מערכות היחסים המשמעותי  אתו

החברתיים והקוגניטיביים, זאת מתוך התייחסות   אנושית על היבטיה הרגשיים,הנוגעות להתפתחות  
מרכזי להבנת יחסי   ן מקוםעתם על התנהגותם. יינת למעגלים השונים המקיפים את המתבגרים והשפ

ת העצמית,  יות של גיל ההתבגרות: גיבוש הזהות מרכזאלו עם סביבתו, תוך מיקוד בשר המתבג
הפרעות אכילה, קשיים חברתיים, דיכאון    יכון והתנהגויות סיכון כמוהתפתחות המיניות, גורמי ס 

 ים. צפייה בסרטים על מתבגרואובדנות ועבריינות. תכני הקורס יודגמו גם תוך 
 
 ב נ"ז /  2ש"ש /  1
 14:00-15:30ג   ,יחיא שרון-ד"ר גילת 0240730-0 ב
 
 

 דגוגיהפ –נוירו 
קר  קה, פסיכולוגיה וחודידקטי  דגוגיה היא מדע, המשלב ידע מכמה דיסציפלינות: פדגוגיהפ-נוירו

מתרחשים כתוצר של הפעילות המוחית, כשהקשב    -מידה המוח, החשיבה, הזיכרון, ההתנהגות והל
,  העצבית של המוח התקשורת   ערךא יצירת שינוי בממידה הי הלהדוק. גשות קשורים בהם בקשר והר

קשרים קיימים  מחזקים  באופן שבו תאי העצב (הנוירונים) מתקשרים אחד עם השני,כלומר שינוי 
יצור למידה, שהיא אחד מתפקידיו העיקריים של  רים קשרים חדשים. כאשר, ההוראה מכוונת לויוצ

 משופרת.  חינוכית ודהמסגרת מושגית לעבס ידע וסילשמש בפדגוגיה מכוונת -נוירוהמוח, וה
ים לשדה  ים ילמדו הסטודנטים את הקשר בין תהליכים עצביים/ מוחיהקורס הסטודנט  במסגרת

יכים חברתיים רגשיים ותרבותיים  ייחודית להשבחת תהליכי הוראה, שיפור תהלהחינוכי והתרומה ה
ר  רכיה לשפוד מבוססות חקר המוח הלמידה ת עקרונוו כן, ילמדו ליישם את בכיתה ובבית הספר. כמ

 אה לשם העלאת הישגי תלמידים בבתי הספר. דה ויכולות הוראת יכולות למי
 
 ב /  נ"ז  2ש"ש /  1

 12:00-13:30, ב ד"ר גל כרמית 0246400-0ב 
 
 

 שינה ובריאות 
אשר נשלט  ף היא מצב פעיל של המוח והגוא חלק חיוני ואוניברסלי של הקיום האנושי. השינה  השינה הי

מחזורי והפיך של מצב ההכרה, בחלימה,  בשינוי  ח. היא מתאפיינתיות של גזע המו בדי מערכות עצעל י
ון  במחזוריות פנימית, במנגנוני בקרה ובהיז  טורי של המוח עם הסביבה, מובשינוי בקשר התחושתי וה

או    די מזון, משקהי על ידי מנוחה ללא שינה, עלחוזר ובתכונה "משקמת" אשר אינה ניתנת לחיקוי 
של שינה הינה חשובה מאוד מאחר ולהפרעות    תפקודייםם הבריאותיים והכרות עם ההיבטי יתרופה. ה

 תפקוד האדם.  עלהשינה השלכות רבות  
שר בין בריאות ותפקוד מיטבי לשינה טובה  רס הסטודנטים  ילמדו הסטודנטים אודות הקבמסגרת הקו

תית בקרב  ינה טובה ואיכושם לשמירה על כן מהם האתגרי ו  , ילמדו לזהות הפרעות שינהואיכותית
 ר.  וכן דרכי התמודדות שונים עם הפרעות שינה. ובני נועילדים  

 
 ש  / נ"ז  4ש"ש /  2

 10:15-11:45, ג מיתד"ר גל כר 243310-0ש 
 
 

 אנגלית  –והפרעות התנהגות לקויות למידה 
גשיות אצל  ות התנהגותיות וריחות והפרעשכדה עדכני לגבי לקויות למיהקורס יעמיק בידע תיאורטי 

  גש עלע בתפקודם הלימודי, החברתי וברווחתם הנפשית. בפרט יושם דעלולות לפגולדים ומתבגרים שי
ות חרדה, הגדרתם העדכנית,  עה מרדנית, תוקפנות, דחייה חברתית והפרע הפרעת חוסר קשב, הפר

ם  ולוגיים, סביבתייההפרעה: בי ת ופע חן את גורמי הסיכון להאבחונם ומאפיינם. בקורס נב
ות  . בנוסף, יינתן דגש על התערבויות עם הילד וסביבתו המכוונורמי "המגן"ים, כמו גם את ג והתפתחותי

 . תמודדות עם הבעיותלה
 
 ב נ"ז /  2ש"ש /  1

 08:30-10:00, ב   ד"ר גל כרמית 0240740-0ב 
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 אנגלית  –רך ה להתפתחות חשיבה מוזיקלית בגי
ויתמקד  ינוק, ת-דה הורההתינוק ושל הדיאהמוזיקלית של נים של החוויה רבדים השו ק בסו עקורס זה י

גש, קשב, חברות  ועה, קוגניציה, שפה, ר: תנלהתפתחות בשלל תחומים באופן בו המוזיקה קשורה
תינוקות,   ו על מרכזיותם של אלמנטים מוזיקליים בתהליכי התפתחותהסטודנטים ילמדוזיכרון. 

 ומשפחותיהם.  נוקות, ילדים  מקור תמיכה בתיזיקה משמשת למו ויבחנו כיצד
ות  קנ, להפעוטותות ו לחשוף את הסטודנט לקשר בין מוזיקה והתפתחות אצל תינוקהן:  רות הקורסמט

, לבחון אופנים שונים של שימוש במוזיקה  יםמבט מעמיק על אלמנטים מוזיקליים בסיסי  ט לסטודנ
 . זיקה" שבושר עם "ילד המוודנט ליצור קסט לסייע נוקות וילדים, וללתמיכה בתי

 
 ב נ"ז /  2ש"ש /  1
 10:15-11:45ד   ד"ר הדר תמר, 240620-0 ב
 
 

 מבוא לכלכלת החינוך 
מיקרו וברמת  קשרים ההדדיים בין חינוך וכלכלה, ברמת היג בפני הסטודנטים את היצ  הקורס

המחייבים   כשלי שוקקיימים ר בו מת המאקרו. ברמת המאקרו נציג את המאפיינים של החינוך כמוצ
על צמיחה כלכלית והשתלבות במערכת  מערכת החינוך את השפעתה של   ,את התערבות המדינה

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

 
 נ"ז / ק  4ש"ש /  2

 10:15-13:30, ו  ריהרשקוביץ אד"ר ה 240370-0ק 
 
 

 רבית יה של איות בעת טיפוסית ולקווהתפתח
מארגונים בכלל  ת העידן הנוכחי, הדורש ם אהקורס עוסק בשינויים הרבים ובחוסר ודאות המאפייני

ות את עצמם על מנת להיות תחרותיים ולהתאים לסביבה המשתנה בקצב  וממערכות חינוך בפרט, לשנ 
 .  ינוי בבתי ספרום של תהליכי שש של תהליכי שינוי ובתכנון ויימורכבות עוסק ב הקורס מהיר.

 
 נ"ז / ש  4ש"ש /  2

 12:00-13:30 פרופ' טאהא הית'אם, ד  245270-0ש 
 
 

 ותוכי: לקויות למידה ובעיות רגשיות וחברתיהיועץ החינ
נחה  ם. שפ"י מתלמידיהת של היועץ החינוכי מעורב בקשת רחבה של פעולות הנוגעות לבריאותם הנפשי 

וקוגניטיבית של כלל אוכלוסיית  שית, חברתית מקדמי צמיחה רג  םאת היועץ להוביל תהליכי
אם לכך, ליועץ תפקיד ייחודי בקידום  ות ובצרכים מיוחדים. בהתונהתלמידים, תוך התחשבות בש

ית  ארגונ  -כתית חברתיות ברמה הפרטנית וברמה המער-דים עם לקויות למידה ובעיות רגשיותתלמי
תפקיד של היועץ החינוכי  אחד מתחומי ה אנשי מקצוע(.  ןיאקלים תומך, קישור ותאום ב  )טיפוח 

איתור וטיפול   -ייחס ישירות אליהם חברתיות מת -בעיות רגשיות ו בהקשר לתלמידים עם לקויות למידה 
 ים לימודיים, רגשיים וחברתיים. בהיבט

 
 ב נ"ז /  2ש"ש /  1
 16:00-17:30 בוני, ר טיאןד"ר טו 242250-0 ב
 
 

 מה והשואהלחשיקום ילדים לאחר המ 
מלחמת העולם   ומם של ילדים בכלל ובעיקר ילדים יהודים ניצולי שואה לאחריעסוק בשיק  הקורס

ת שעלו באותו הזמן כמו 'טובת הילד' וזהות  . בקורס ידונו הדילמות והשאלות העקרוניוהשניה והשואה
  . כמו כן ינותחו לו הוקמו על מנת לשקם ילדים את הילדים שמוסדוו  וניםהילד. יתוארו המנגנונים הש 

ים שנקטו על מנת לדאוג  עהחינוכיות השונות שנקטו המבוגרים שעבדו עם הילדים, האמצ האסטרטגיות
חינוכיות שהשפיעו על עבודתם. בנוסף ינתן רקע לגורלם  ווחתם, חינוכם והצלתם, והאידיאולוגיות הלר

 יות מהם בסיומה..  גביית העדו ועל   מה המלחשל הילדים במשך 
 
 א נ"ז /  2 /ש"ש  1

 12:00-13:30ב   ,הן בעזד"ר כ 240570-0א 
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 המורה כשחקן 

ך שונים.  החינוכי, ויקשור בינם לבין סגנונות חינוופעים" שמשולבים במעשה  "מ הקורס יאפיין סוגי 
י של  תרגול מעש טי עםורא הקורס ידגיש את מושג הרפלקציה בעיצוב דמות המחנך, וישלב ידע ת

 ידה מול קהל.מ ועמשחק, כניסה ל"דמות" 
 
 א "ז / נ 2ש"ש /  1
 08:30-10:00, ד גב' לוז עירית 240630-0 א
 
 

 ידה ככלי סיוע ללקויי למאטרון תי
רכישת כלים תיאטרוניים ללומדים עם לקויות למידה.  הקורס יציע מסגרת תיאורטית ומעשית ל

יעה  ראה מצבי ידההו התיאטרון, שיבקשו לשלב במעשההדרמה ועולם  מ תבמהלך הקורס יוצגו עקרונו 
,  טי, גילום דמות ועודקט דרמ וקוגניטיביים. רכישת מיומנויות של משחק, ניתוח קונפליחווייתיים 

שתפות את התלמיד בתהליך יצירת הידע. הקורס ישלב לימוד  יסיעו בפיתוח דרכי למידה 'עוקפות', שמ
 ה.  ורפלקצירגול ת  ,עיוני, התנסות מעשית

 
 א  נ"ז / 2ש"ש /  1
 12:00-13:30, ד עיריתגב' לוז  242220-0 א
 
 

 סוגיות בחינוך של החברה החרדית 
זה מערכת   ית המקיימת אורחות חיים ייחודיים, ובכללתרבות משנה נורמטיב מהווה החברה החרדית 

מודעות  עלתה ה  רונותאחההחינוך. מאחר שהיא מהווה כשישית מאוכלוסית מדינת ישראל, ובשנים 
חינוכי בהתמדדות  -יסוק אקדמי ופסיכולוגי עולה הצורך בע והפרעת קשב,דה  ילהשלכות של לקויות למ 

 יות.   במערכות החינוך החרד ומדים עם תלמידים הל 
 
 ב  נ"ז / 2ש"ש /  1

 12:00-13:30ב  ,ור גילד"ר מא  240560-0ב 
 
 

 קשיי קשב וניתוח התנהגות 
ורס היא  ערבות. מטרת הקתה וך בעוסקים בבניית תוכניותואנשי חינ ת,ננוג הקורס מיועד למורים,

ל  , וכלים לביצוע הערכה שוצהנות לסטודנטים כלים לבניית תוכניות התנהגות ליחיד או לקבלהק
והשנייה, ניתוח בגישה  ( ABA)האחת, ניתוח התנהגות יישומי יעילותה. שתי גישות יוצגו לסטודנטים: 

   ת.ותיהגהתנ-הקוגניטיבית
הספר ולבנות עבורם תוכניות   שב בגיל ביתפקוד והפרעות קתי ורס ילמדו כיצד להעריך רשי בוגרי הק

 התערבות מערכתיות ואישיות. 
 
 א  נ"ז / 2ש"ש /  1

 14:00-15:30, ד גילד"ר מאור  0242070-0א 
 
 

 וריינית בשפה הערבית בגיל הרך  התפתחות א
תפתחות  הה יים והתפתחותיים המסבירים את תהליכי טם תיאורהקורס יחתור לפיתוח הבנה של מודלי

ולמידה     כרותבכלל ובקרב דוברי השפה הערבית בפרט. הקורס יכוון ויעודד הי הרך האוריינית בגיל
ית.  למאפייני השפה הערבית, והשלכותיהם על ההתפתחות  האוריינית בגיל  הרך של דוברי השפה הערב 

בסיס בגיל   ודיבשפה הערבית ויחשף לכלים להערכת תפק ורייניתהסטודנט יכיר  את ההתפתחות הא 
תחום  ים ביחשפו למאפייניהם הייחודיים של מודלים תיאורטיים והתפתחותי   נטיםהרך. הסטוד 

 האוריינות והמוכנות לקראת קריאה וכתיבה.
 
 ז / ב נ" 2ש"ש /  1

 בהאיא, מתוקשב ד"ר מח'ול  248090-0ב 
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 אוטיזם בראי הקולנוע 

הגוף    תיאום העסוקים בתחום ברמומחי  תופסת תשומת לב הולכת וגדלה בקרביזם עת האוט תופ
הממוקמים בטווח הנורמה. כמו כל  ן לאלו דים עם צרכים מיוחדים והוהנפש, אנשי חינוך והורים ליל

ה לייצוגים שונים במדיה החזותיים.  מעותית בעולם, גם אוטיזם זוכת בעלת נראות משתופעה אנושי
בחנים  והמאהשונים של בני אדם  צוגים  ם בראי קולנוע" היא להכיר את הייוטיזקורס "אמטרת ה

נוע ובסדרות טלוויזיוניות מאז  רטי קולשהם מופיעים במבחר של ס כלוקים על הרצף האוטיסטי, כפי
ן שבו הדימויים הסטריאוטיפיים של  ועד היום. נשים את לבנו לאופ של המאה העשרים שנות השבעים 

ע להתווספות  דתווכבות גדולה יותר. נ די מורלכים ומתפתחים לאורך תקופה זו לכם הום אוטיזאנשים ע
יוני. הצגת קטעי הסרטים תלווה  הטלוויזף אל תוך השיח הקולנועי/ קולם של האנשים שעל הרצ 

של הממסד הרפואי והן מנקודת מבטם  האוטיזם, וזאת מנקודת מבטו  היסוד על תופעת בהבהרת מושגי
ות זו  נ בונם על חוויותיהם. התמספרי )ילדים ומבוגרים(, כפי שהם עצמם טיזםם עם אושל אנשי

ובלני בכיתה במגוון הנושאים  יאלוג סת ליצירת מבט ביקורתי וד מנקודות מבט שונות תהווה תשתי
שונות המתלוות אליה ואל הייצוגים  את תופעת האוטיזם והסוגיות הם. לא רק שנכיר הקשורים לאוטיז

אנו   השב וכמובן מאליו בחברהמטיבי הסתכלות מחודשת על מה שנתפס כנוררוך א גם נעשלה, אל
 חיים, ובתוכנו.  

 
 א /  נ"ז  2ש"ש /  1
 12:00-13:30, ב ות הילהד"ר נא 240500-0 א
 
 

 ל הרך מנקודת מבט של ילדים רגישות פילוסופית בגי
,  דתיעל רקע אתני,  פערים –כפלים הפערים הקיימים בחברה מערכת החינוך משמשת מרחב שבו משת

ם הללו, למנוע הסללה ולחולל  לשאוף לצמצום הפערי , בין היתר,כמחנכים הואקידנו מעמדי ומגדרי. תפ
יקורתית ויפתח מודעות לקיומם של  יציג מושגי יסוד בפדגוגיה ב  דקת יותר. הקורסצו תנאים לחברה

שנתפס   מה  ות להבדלים ביןתח רגיש ם על רקע מגדרי בפרט. יחד נפהפערים החברתיים בכלל ופערי
לחשיבה הדיכוטומית, המאפיינת את  נבצע פרובלמטיזציה  יתן לשנותו.לבין מה שנ נורמליכטבעי ו/או  

. השיח בקורס יתמקד בעשייה  מריטוקרטי-על האתוס הליברלי שמרנית, המושתתתה ההפדגוגי
יפורי  ובסעיסוק באגדות  במילים,ך וגם מחוצה לו, החל משימוש היומיומית במרחב החינוכי לגיל הר

מיניסטית על התכנים הלימודיים  פ-התבוננות ביקורתיתאלו. נערוך ים וכיוצא בבצעצוע ילדים, משחק 
סוק בהסללה על רקע מגדרי ישמש  תי נפרד מההווי החינוכי. העי ת שמהוות חלק בליקוועל הפרקט

בחברה   פוחת של אפליה וקיפרקטיקוובכך יחדד רגישות לקיומן של דוגמה למנגנוני הסללה נוספים 
 . בתוכנו אנו יתה וכמו כןתוך הכהישראלית, ב

 
 נ"ז / ק   2ש"ש /  1 

 10:15-11:45ד"ר נאות הילה, ו  248100-0ק 
 
 

 וניהול  21-כישורי המאה ה 
ושות והמהפיכות  י, בפתח המאה העשרים ואחת, הנו תקופה ייחודית בתולדות האנ העידן הפוסטמודרנ

שים  דרשים מאנם הכישורים הנים. מהעל כל תחומי החי  רע,משפיעות, לטוב ולופה זו המתרחשות בתק
ביצוע תהליכים  בות גם בתכנון וה חשוירים בתקופה זו היא שאלה שהתשובות עליבוגרים ומאנשים צע

 נשים צעירים וגם בתחום הניהול בחינוך והניהול בכלל. חינוכיים של א
  נדרשות לק מהמיומנויות הוח עידן הפוסטמודרניפייני ההקורס הסטודנטים יכיר את מא במהלך

רס נעסוק בכישורי המאה העשרים ואחת,  שרים ואחת. במסגרת הקול במאה העלתפקוד וניהו 
 בלת החלטות ופסיכולוגיה חיובית. ת, חשיבה ביקורתית והערכה, קות וחשיבה מקורי צירתי י
 
 א נ"ז /  4ש"ש /  2
 שב פרופ' נוימן ארי, מתוק 244100-0 א
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 וגנות יתר ורים וילדים ומתמודדות עם התנגדויות הה

שיים.  ננסה לבחון  נבחן את המורכבות של הורות בגיל הרך מהיבטים תיאורטיים ומע  במסגרת הקורס
ולהכיר מודלים שונים להורות הנגזרים מגישות תיאורטיות מגוונות תוך התייחסות להשפעות כמו  

ותיים  ם ומצבם הסוציואקונומי. כמו כן, נתייחס לנושאים התפתחל ההוריתרבות, מגדר, ניסיון העבר ש
 ות הוריות יעילות עמם. ה: פחדים, תוקפנות, מיניות, מעברים ועוד( ונבחן דרכי התמודד)לדוגמ

 
 ק  נ"ז / 2ש"ש /  1

 16:00-17:30, ב ד"ר קלמן הלוי מאיה,  0245900-0ק 
 
 

 ( של כו"ח )כבדי שמיעה וחרשים כוחמקורות ה
יעה  הליך השמלעולמם של כבדי השמיעה. נבחן את ת נטים חשיפהקורס הינה לספק לסטודמטרת ה

שמיעה בהיבטים  ד בהשפעות השונות של ירידה בנתמק  .גורמים השונים לירידה בשמיעההטבעי, את ה
כיום. נרחיב ונתמקד בדרכים   לותהשונים..במהלך הקורס יוצגו דרכי האבחון והשיקום השונות המקוב 

 צמם.   י כו"ח עפול עם/במשפחות לילדי כו"ח ועם ילדהוראה והטייות לטיוב התקשורת, ההאופטימל 
 
 א  נ"ז / 2ש"ש /  1

 10:15-11:45, ד ופי ס  ד"ר שאולי 243190-0א 
 
 

 Mindfulnessפיתוח יכולת קשב  
 .ם היוםכיריאוד מאלו שאנו מדה יהיו שונים מ ות שבעוד כעשרים שנה העולם ושוק העבועיד תחזיות מ

 ד עם זאת, ברור . יחהספרבעתיד לתלמידי בית   ידע הנחוץ ביותרלכן אנחנו לא יודעים מה יהיה ה
לפרטים, להתמקד ולהתרכז וכיצד לקיים מערכת יחסים נבונה  ים לדעת איך לשים לב שתלמידים צריכ

נבחן  . בקורס לנס(קשובה )מיינדפו  של תרגול מודעות ועם אחרים. כישורים אלה הם לב ליבו  צמםעם ע
כיצד ניתן לשלב פרקטיקות   נסיקים, ל אנשי חינוך ותלמידיים חשובה זו אצכיצד ניתן לטפח מיומנות ח

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

 ב  א /נ"ז /   2ש"ש /  1
 16:00-17:30 ד, שפיצר נעמה"ר ד 2-240420 ב
 12:00-13:30 ד, שפיצר נעמהד"ר  1-240420 ב
 
 

 ה הגבוהה בישראל ובעולםהשכלדה בסטודנטים לקויי למי
ל.  ם אחרים בחיים כמו תעסוקה, קריירה והמעבר לחיים הבוגרים בכלה הגבוהה חשובה לשלביההשכל

הסתגלות,  ם וקשיי  ודיים עם אתגרים לימהגבוהה מתמודדי  סטודנטים לקויי למידה המגיעים להשכלה
ויי הלמידה הבוגרים בהמשך  ת לקים אית. אתגרים אלו מלווהאוכלוסייה הכללשיעור מסיימים נמוך מ

  וקה ולהתפרנס. מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים להכיר את ההיבטיםושי להשתלב בשוק התעסבק–
 הגבוהה.  י למידה בהשכלה גוונים של ההשתלבות של סטודנטים לקויהמ

 
 א נ"ז /  4 /ש"ש  2
 18:00-19:30ד ד"ר שריד מרים,   0240760-0 א
 
 

 ים של לקויי למידה ברתי היבטים רגשיים וח
לתפקוד רגשי וחברתי של ילדים לקויי למידה, התמודדות  הקורס יעסוק במושגים מרכזיים הנוגעים 

 עם מעמד חברתי ודחייה חברתית, המשפחה והילד לקוי הלמידה.   
 שיים והחברתיים על תפקודם של ילדים לקויי למידה. ים הרגשל ההיבט יוצגו ההשלכות 

 
 ב  נ"ז / 2ש"ש /  1
 10:15-11:45 שריד מרים, דד"ר  0240430-0 ב
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 ש והתנהגותטראומה, נפ
-חיים טראומתיים, לבין התפתחותן של התנהגויות אב -בקורס זה נסקור את הקשר שבין חווית אירועי 

 ר תקופת הבגרות.   , החל מתקופת הילדות אל עבר הזמןלאורך צינורמליות ופסיכופתולוגיות 
ינוכית,  ראומות נפוצות והשפעתן על נפש והתנהגות האדם בסביבה הח גי ט במהלך הקורס נדון בסו

המשפחתית והחברתית. נלמד מתי ואילו אירועים טראומטיים עשויים לתרום להתפתחותן של הפרעות  
 אישיים.חוסן הסיכון וה נפש והתנהגות ונסקור את גורמי ה

המתפתחים כתחלואה נלווית על    לייםנורמ-ון במגוון נרחב של מצבים נפשיים אב לאורך השיעורים נד 
 יים, יציאה מוויסות וקטיעת הרצף התפקודי במעגלי החיים.רקע חווית מצבי לחץ קיצונ

פיין  שי, נאוסטרס נפבכל פרק נתבונן יחדיו בהפרעה פסיכופתולוגית ספציפית המתעוררת על רקע לחץ 
-אור המנגנונים הנוירו בתי ,  נעסוק בקצרהDSM-5האבחון של מערכת ה  אותה על פי קריטריוני

אר כיצד ההפרעה באה לידי ביטוי בהתנהגות על רצף ציר הזמן החל  פסיכולוגיים היוצאים מוויסות ונת
 נאישיות. סים ביערכות יח מליקויים תפקודיים במסגרות החינוך וכלה בקשיים תפקודיים בבגרות ובמ

התמודדות עם כל אחת מההפרעות  לשם כי התערבות ושיטות לפיתוח החוסן המנטלי  כמו כן, נסקור דר
 הנידונות.

רך סדנת התנסות חוויתית אשר תעסוק בהדגמת מודל פעולה להתערבות תמיכתית  בסוף הקורס תיע
 אומטיים. טר-מיידית במצבי חירום, לשם מניעת התפתחותם של מצבים פוסט

 
 נ"ז / ש  4ש / ש" 2

 חן, מתוקשב ד"ר ריידר  0240780-0ש 
 
 

 כה ולתמיכה הפרעות נפש בילדים ונוערלהערשיטות חדשניות 
ה התפתחות טכנולוגית בכל הקשור לפיתוח כלים להערכה ומתן תמיכה למגוון  בשנים האחרונות חל

   מצבים נפשיים והתנהגותיים הנחווים על ידי ילדים ובני נוער.
על תפקודם  עים פתולוגיים המשפי-נורמליות ומצבים פסיכו-נסקור מגוון התנהגויות אב  הנדון,בקורס 

חינוכית, המשפחתית והבינאישית ונדון כיצד ניתן לשפר  יום יום, בסביבה השל ילדים ובני נוער בחיי ה
ססים על  ולדייק את אבחון ההפרעות ומתן התמיכה בהן, באמצעות כלים מדעיים חדשניים המבו

ורמליות כגון: הפרעת  נ-אבפיזיולוגיים וחיישנים לבישים. לאורך הקורס נדון במגוון התנהגויות מדדים 
עה אובססיבית קומפולסיבית, דיכאון, הפרעת קשב, הפרעת דחק  יות ספציפיות, הפרחרדה כללית, פוב

ותי  ההתערבאבחוני וטראומטית, ונעסוק באפיון מגוון טכנולוגיות חדשניות לשיפור הדיוק ה-פוסט
 במודלים לרפואה מותאמת אישית.  

  -יות חדשניות מסוגימוש הספציפי במגוון נרחב של טכנולוגת הש במהלך הקורס נלמד אודות יתרונו
, גרייה מוחית, משוב פיזיולוגי )ביופידבק ונוירופידבק(, חיישנים לבישים  fMRIמציאות מדומה, 

(, מד טמפרטורה, דופק  HRVשונות קצב לב )(, GSRעורית ) לוויסות וניהול לחצים, מדידת מוליכות
  ורה במערכת העצביםיניים לאפיון תגובתיות התנהגותית שמקות ע וטכנולוגיה למעקב אחר תנוע

 ההיקפית והמרכזית.
סדנאות להתנסות חוויתית בחלק מהטכנולוגיות החדשניות, במכון לחקר המוח   2לאורך הקורס יערכו  
 ה. ות במכללהמצוי במרכז החדשנ

 
 נ"ז / א  2"ש / ש 1

 10:15-11:45ר חן, ד ד"ר רייד 0240790-0א 
 
 

 בה כמותית שילחא מבו
ונטנית ומתקיימת לפני הלמידה הפורמלית של  יכולתם של ילדים צעירים להבין כמויות היא ספ 

מושגים מתמטיים. קורס זה יעסוק בחשיבה הכמותית כבסיס ללימוד חשבון בבית הספר היסודי.   
עיות  ם, בטודנט ייחשף להיבטים של התובנה הכמותית בפתרון בעיות מחיי היום יוורס הס במהלך הק 

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

יות  הזדמנויות לפיתוח שיח מתמטי והרחבה של החשיבה הכמותית, תוך התנסו ט יזההו הסטודנאל
 במשחקים וסיפורי ילדים.   חווייתיות 

 
 א  נ"ז /  2ש"ש /  1
 08:30-10:00 ד  ,ד”ר עינב קיסר 0-242200 א
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 מבוא לנוירופסיכולוגיה
מוחיות שונות.   פגיעותן ולאחר  מטרת הקורס הינה הבנת הקשרים שבין המוח וההתנהגות במצב תקי 

דלים אינדיווידואליים של המוח הבריא  והב הקורס יקנה הבנה בעקרונות הארגון של המוח, פלסטיות
וגניטיבי בתחום התפיסה, הקשב והמודעות,  ות שונות המביאות לפגיעה בתפקוד ק ויתאר פגיעות מוחי 

יעות מוחיות ועל התרומה  בנת פג יביות לההזיכרון והשפה. הדגש יושם על התרומה של תיאוריות קוגניט 
 יביות.  גניטשל הבנת פגיעות מוחיות לתיקוף תיאוריות קו 

ם פגיעות  ם על מבנה המוח ועל תפקוד אנשים עההוראה בקורס תלווה במצגות, בסרטונים רלוונטיי
צוותי  מוחיות שונות. בנוסף, הסטודנטים יידרשו לקרוא וללמוד בלמידה שיתופית על פגיעה מוחית ב

 הציג בכיתה את פרטי המקרה בפורום כיתתי.  ידה וללמ
 
 א נ"ז /   2ש"ש /  1
 12:00-13:30ב ,  ד”ר מיכל רווה 0-242240 א
 
 

 ילדים בגיל הרך בהקשר חברתי תרבותישל   פנאיפעילויות 
מחוץ  יות בהן מעורב הילד בשנותיו הראשונות פעילויות פנאי אצל ילדים מייצגות את כל הפעילו

חה  פתחות נוספת המתבצעת בהשגלהתייחס אליהן כסביבת התהיות שכך, ניתן  המעון.ו למסגרת הגן 
ל  ד ניתן לאפיין את פעילויות הפנאי ש בוגרים שאינם אנשי חינוך. בקורס נבדוק כיצמעורבות של מו

 י, משפחתי ותרבותי. הילדים בעידן הנוכחי תוך התייחסות להקשר חברת 
 
 א נ"ז /   2/  ש"ש 1
 20:00-21:30 ב, שמעוני מעיין ד"ר 0-245210 א

 

 
 משחקי תנועה לגיל הרך 

חוב ומשחק  תנועה כמו משחקי ר פעילותל צמצום והמעטת עדים לתופעה שחנו תרבות המערבית אנב
לבעיות כמו השמנה   עה על מצבם הגופני ואיכות חייהם של ילדים וגורםחופשי. צמצום זה משפיע לר 

לתי  ן מחדש את התנועה כחלק ב תופעה זו היא לבחודד עם אחת הדרכים להתמוודימוי עצמי נמוך. 
לגיבוש של  תרחשת בכל זמן ובכל מקום. לתנועה יש קשר דים, תנועה שמל ילנפרד מחיי היומיום ש 

קורס נבחן את  ל הצלחה ושליטה, להבנת רגשות, ולתחושת רווחה. בדימוי גוף תקין, לחוויה ש
לו  בית הספר היסודי ונסיק אל לידה ועד גילאי ים מגי חברתית של ילד-יתההתפתחות המוטורית והרגש

   אלו. תחות על ציריםלהתפמשחקי תנועה מותאמים 
 
 ק נ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 ד, שפיצר נעמה"ר ד 0-245220 ק
 
 

 מערכת החינוך בגיל הרך 
דינה  של המ ת מדיניותהחודי וצרכים ייחודיים, והיא משקפת אמערכת החינוך בארץ היא בעלת מבנה יי

ות רקעים שונים, תפיסות  בעלנות זו נדרשת לתת מענה לאוכלוסיות שו  לאורך השנים. בתוך כך מערכת
לכך, המאפיינים והצרכים של ילדים בגיל הרך הם ייחודיים ושונים  ף  ים. בנוסשונות וצרכים שונ

וסקים  כל העל גרים יותר. הבנת מערכת החינוך בגיל הרך חשובה מצרכיהם של ילדים בגילאים בו
אופיין החינוך לגיל הרך  ד מכיצ תפתחותם של ילדים. זאת בכדי להביןבחינוך מפני שזהו הבסיס לה

סקים בחינוך בגיל הרך ומה עלינו לעשות כדי לתת חינוך איכותי,  עועבודה מהבארץ, מה דורשת ה
יצוב  זי בעככל זאת מתוך תפיסה כי למערכת החינוך תפקיד מר  מותאם ובטוח לילדים בגיל הרך.

 החינוך בגיל הרך.  החברה, ובתוך כך, גם למערכת
 
 ב /   נ"ז  2/  ש"ש 1
 18:00-19:30 ב, שני יעלד"ר  0-245240 ב
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 רך הה בגיל ב והכלשילו
הקשיים  ההפרעות ו   קורס זה יעסוק בשילוב והכלה של ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך לגיל הרך

שיים  גל סימפטומים פיזיים, התנהגותיים ור ת ש רחבתפתחותיים השונים מתאפיינים בקשת נהה
אלה   דיםית בגיל הרך. צוותים חינוכיים פוגשים ילקבוצתגרת וחשובים להתייחסות בכל מס

שפחותיהם  באופן שכיח ונדרשים להתאים את המסגרת, התכנים ודרכי העבודה לעיכובים  ומ
ות של ילדים אלו  יים המרכזי הקש ות יוצגו קבוצבעיות שונות, ולצרכיהם המיוחדים.  התפתחותיים, 

ות הסטודנטים על החשיבות של  עמיק את תובנורס י. הקם של קשיים אלו בתוך מסגרת הגןיוהביטוי 
ושילוב של  יודגש גישות המרכזיות לעבודה ב  הפרעות נבחרותחיובי בין המחנך לילד עם  ית קשר  בנ

י מבוסס ועדכני  מחקר-דע תאורטילמיפו  הסטודנטים יחש .טיפול בגיל הרך-מסגרות חינוךילדים אלו ב
 רך. ות החינוך לגיל הבמסגרבים הערכה שונים המשמשים את המעור י ולכל

 
 ק נ"ז /   2/  ש"ש 1
 10:15-11:45  ו, ירחמיאל  שירליגב' שירה  0-245250 ק
 
 

 פרספקטיבות של ילדים בגיל הרך 
יהם והבנת חוויותיהם  מחשבותהם ובה לדעותיקטיבה של ילדים וילדות, בהקשספוסק בפרקורס זה ע

בו הם שוהים. הקורס יעסוק  י והפיסי אנושלכות לארגון המרחב המתארים אותן ובהש כפי שהם
דים וילדות. כמו כן,   עה האידאולוגים והתאורטיים של גישת הפרספקטיבה של ילבמקורות ההשפ

של הילדים  טיבות רספק בין את הפפשרות להכיר, לשמוע ולהקות המא ן פרקטי הקורס יעסוק במגוו
כויות ילדים וילדות,  הם. שיח זותיע דמוקרטי המאפשר יוזמה, בחירה והשמעת דר מרחב במטרה ליצו

שיח הדמוקרטי  ל הילדות, שיח יחסי הכוח, שיח הגישה הפוסטמודרנית והשיח הסוציולוגיה ש
ריאה  רך ולקיל הוילדות בגא הפרספקטיבה של ילדים ים בנושם ומאמר הומניסטי, הביאו לגל מחקרי

 .ם ורעיונותיהםגת דעותיההצ תוילדות ולאפשר להם לתרום לחברה באמצעוילדים  להקשיב לקולם של
 
 ק  / נ"ז  2/  ש"ש 1
 12:00-13:30 ו, סלאם קודסיד"ר  01-245290 ק
 
 

 אפשר גם אחרת: תכניות ייחודיות בגיל הרך 
  ך. מתוךבגיל הרלחינוך ילדים  ת באשרוון תפיסות חינוכיו מגוון התרבויות והקהילות בארץ מזמנות מג 

זרם   יסה החינוכית של כלאת התפ רך. תכניות אשר משקפות יל הות לגת חינוכיכך, גם מגוון של תכניו
עות על האופן שעל פיו מתחנכים הילדים בגיל הרך. במטרה לפתח אנשי  קהילה, ומשפיחינוכי ושל כל 

מות כיום  ת המיושות שונו תכניות חינוכי  להכיר סות חינוכיות, חשוב חינוך בעלי זיקה והבנה לתפי
ח אנשים  כזו. זאת במטרה לפתפיסה שיונל העומד מאחורי כל תהרצ ין מה רך, ולהבבחינוך לגיל ה
ות שונים, המבינים את הייחודיות שבכל תכנית, ומבינים את תפקידו  ויות ולרעיונפתוחים לתרב

 רך. לגיל ה ינוכיותהילד בתכניות חבת את ומה של הקהילה הסובומקומו של המבוגר, וכן את מק
 
 א נ"ז /  2/  ש"ש 1
 18:00-19:30ד , יעל שניד"ר   00-245330 א
 
 

 ם חברתיים, תרבותיים ואישייםחוץ גנית: הקשרידה למי
של האנושות, היה חיבור ברור ומובן מאליו בין התפתחות הילד לבין שהייתו בתוך   ה רך ההיסטורילאו

שהוא  חק תוך שיבה, יצירה, תנועה ומשות של חמיומנוי  להרחיב ושייכלפיתח, בים טבעיים. הילד  מרח
לדים  וחצי האחרונים, זמן השהייה של הי ו"ב. במאה בנים וכים, האחוקר וחש את האדמה, העצינע, 

בחוץ מצטמצם ופוחת ואת מקומו תופסים משימות טכנולוגיות ואחרות. מטרת הקורס לבחון את  
בטיול   בחצר,-השהייה מחוץ לגן  ת תרומתובפרט אוהתפתחות הילד  הלמידהבות מגוון סביבות  חשי

ס  ץ לגן. נתייחם משתקפים בטבע ומחוים של הילד וכיצד התחותינכיר את אבני היסוד ההתפשה.  ובחור
ית  למודלים של חצר הגן, טיול גן ובמיוחד נרחיב את ההכרות עם גני יער וגנים ביער כאפשרות יישומ

    הארץ.  ביישובים בצפון
 
 ב   /ז נ" 2/  ש"ש 1
 20:00-21:30  ד ,מעיין שמעוניד"ר  00-245340 ב
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 ית תתרבו-בעבודה חינוכית בסביבה רב ריםאתגות וסוגי
גשים  בוי תרבויות. למציאות זו השלכות רבות על המפת של רייאובמצ פועלת מערכות החינוך בישראל 

נה,  שבאים מרקע תרבותי שו ורים והילדים( )הה יוומקבל   בשדה החינוך )המחנכות(   בין נותני שירות
החינוכית   בודהחינת סוגיות הקשורות לע תמקד בבהקורס י  .עיתמקצוהעבודה הועל הפרקטיקה של  

נת  תי בגן, בחינת הזהות האישית והמקצועית של הגנ ן תרבוהביתרבותית: המפגש -בסביבה רב
 כי התמודדות עמן.    ות ודרומורכבות תפקידה, דילמות חינוכיות, מוסריות וערכי

 
 ק   נ"ז / 2/  ש"ש 1

 20:00-21:30 ד, ליצהנטלי או ד"ר   00-245360ק 
 
 

 הילד כיצרנית ידע   יבה התרבותית שלמופעים תיאטרליים וילדות: הסב
  וכם ידעגרים בתאלה או תו של הילד מיום היוולדו. מופעים "מופעים קהילתיים" מקיפים את סביב

הם מהצד. בקורס יבחנו  צופה ב ם הוא לוקח בהם חלק פעיל ובין אם הוא ין א ב  תרבותי שמועבר לילד,
המציאות של הילד.  עיסוק    ם" על הבנייתמיוחגים,  מופעים אמנותיים ומופעי "יו ות של טקסים,השפע

  -שפחתיהקשר המלאור ה  של הדמות המחנכת להבין את עולמו של הילד זה ישאף להרחיב את היכולת 
 הוא חי.   שבה  תיתרבו –קהילתי 

 
 ב נ"ז /   2/  ש"ש 1
 16:00-17:30 ד , גב' עירית לוז  0245380 ב
 
 

 ות תרבות בגיל הרך תכניות רגיש פיתוח ויישום
י שוויון  ססת על ערכ ותית, המבותרב -יש קונצנזוס בדבר חשיבותה של מציאות רב ישראלית בחברה ה 

א גדול ומתבטא גם בתוך מערכת  הולות מוש תוך תרגום לפעיהרה למי בין ההצוחירות. אומנם הפער 
  סת תפקיד שלמה ורחבה הבאה לידיתוכן נפרד אלא תפיחום תרבותיות איננו ת -חינוך לרבהחינוך.  

כית בה שוהים  ביבה החינובעיצוב הס קשר היומיומיים בין המחנכת  לבין הילדים,התנהגות ובביטוי ב
 נחשפים.   ליהם הםלימוד אהילדים ובתכני ה 

 
 ב   / ז נ" 2 / ש"ש 1
 12:00-13:30, ו  סרואן אבתסאם -עירד"ר מ 0245390 ב
 
 

 ון בגיל הרך בסיכילדים 
אשר מגבירים את הסבירות להתפתחות עתידית של הפרעה  מוגדר כמערך הגורמים המושג 'סיכון' 

תונים  ר את הסיכונים השונים בהם נומגדימציג או התנהגותית אצל ילדים בגיל הרך. הקורס  רגשית
ת  בקשיים ובבעיו  ודן  מערכתיים ומדיניים(, רפואיים, רוחניים, )הוריים, משפחתיים,יל הרך דים בג יל

 אוכלוסייה זו.  המאפיינים 
 
 א נ"ז /   2/  שש" 1

 20:00-21:30ד"ר רוני טוטיאן, ב  0245420-0א 
 
 

 מודעות הורית לסביבה אוריינית במשפחות עם לקויי למידה
בבית בכלל ולילדים בסיכון ללקות למידה בפרט. בקורס יינתן  יינית הקניית חשיבות הסביבה האור

בנוסף, יושם דגש על  הילה. ומחקרי על סביבה אוריינית ועל מחקרי התערבות בק  ורטימידע תיא
הסיפור והשיח ככלים לפיתוח סביבה אוריינית בגילים השונים ועל עמדות והתנהגויות הורים כלפי  

מחקרית במהלכה יגיעו לגני ילדים  -נטים פעילות קהילתיתהסטוד קריאה. במסגרת הקורס יבצעו
פור, במקביל לבניית  יב הסילו עם קבוצות הורים קריאת סיפורים ופיתוח שיח סב יתרגבשעות הערב ו

תוך כדי עבודה בקבוצות   משחקים ופעילויות לטיפוח והעשרה שפתית ואוריינית. הלמידה תתבצע
 , ניתוח סיטואציות, ושיח דיאלוגי כיתתי. ולציותולמידה שיתופית, התנסויות וסימ

 
 ש נ"ז /   4ש"ש /  2
   08:30-10:00 ד, פליישר  יונה גב'   0-246140 ש
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 י לתלמידים עם הפרעת קשב ולקויות למידה סנגור עצמ
מטרת הקורס הוא להקנות לסטודנטים מושגים וכלים בתהליכי תמיכה והעצמה של תלמידים לקויי  

(. הדימוי העצמי והתנסויות המתסכלות שמאפיינות  Self advocacyמי )גור עצלמידה באמצעות סנ
יי למידה, מחייבת התייחסות מעט שונה.  התנהגותיים, ובכלל זה לקועם קשיים לימודיים או  לדיםי

שיטת סנגור עצמי היא שיטת פעולה להגברת המוטיבציה בקרב אנשים עם קשיים ולקויות להשתלב  
י, הפרט לומד כיצד לבצע לעצמו הערכה עצמית מחודשת, ולהציג בדיבור  ור עצמבחברה. באמצעות סנג 

 ות החברתית והלימודית. שרו לו לחוש בטחון בהשתלבשים שינויים בחייו שיאפובמע
 
 ק נ"ז /   2ש"ש /  1
 10:15-11:45 ד,  ד”ר גיל מאור  0-246180 ק
 
 

 הורות לילדים לקויי למידה 
רי על סוגיות בהורות לילדים לקויי למידה. ההרצאות  י ומחקמטרת הקורס להקנות ידע תיאורט 

, סימולציות והצגות  ודיונים כיתתיים סביבם, כמו גם סרטוניםים בתחום מחקרמשלבות הצגה של 
 מקרים הרלוונטיים לנושא הנלמד. 

 
 ק נ"ז /   2ש"ש /  1
   מתוקשב, ד”ר עוז גוטרמן 0-246190 ק
 
 

 למידה  לקויי דיאלוג בין מחנכים והורים לילדים
 ברגשות דים לקויי למידה כרוכהליל החינוכי בביה"ס לבין ההורים הצוות בין  הנוצרת  היחסים מערכת

 מחנכים בין היחסים במורכבות יתמקד הילד. השיעור בטובת  העוסקותנות  מגוו  עולם ותפיסות
 חינוכיה צוותה את ההורים תפיסת לבין ההורים את החינוכי הצוות בין תפיסות בפערים להורים,  

 הורים בין היחסים איכות על עמשפיה כגורם ילד,-מורה ילד ויחסי-הורה יחסי ההבדלים בין ובהבנת
צגו דרכים שונות ליצירת דיאלוג המאפשר לכל צד להרגיש ולממש את היותו שותף  בשיעור יו .ומחנכים

ודת מבט רב  ית מנקושייך. דגש מיוחד יינתן בהצגת הנושא של קשרי המשפחה עם המסגרת החינוכ
 קבוצותיה ופלגיה השונים.  על  תרבותית, תוך התמקדות בגיוון הרב הקיים בחברה הישראלית

 
 א נ"ז /   2ש"ש /  1
 18:00-19:30 ד, ד”ר רוני טוטיאן 0-246260 א
 
 

 ולקויי כתיבה   כתיבה
הקורס יעסוק במיומנות הכתיבה בהקשרה הרחב ויתייחס לאספקטים הקשורים בתהליכים  

נעסוק בהיבטים    פורטיים, הלשוניים והקוגניטיביים העומדים בבסיס היכולת לכתוב. באופן מהמוטור 
דות ועד לכתיבת  התייחסות להתפתחות תקינה ולקויה מהילשל כתב יד, כתיב והבעה בכתב תוך 

כן   -מבוגרים. בהקשר לכך נציג מודלים עדכניים ונדון במורכבות הגבוהה של מיומנות אקדמית זו. כמו
סוגיה של כתיבה  וק ביר אסטרטגיות למידה לקידום הבעה בכתב ובפרט בקרב לקויי למידה ונעס נכ

 בעידן הדיגיטלי.
 
 ב   /נ"ז  2ש"ש /  1
 14:00-15:30 ד"ר רותם ינון , ב 0-0246290 ב
 
 

 צעירים ובוגרים-בוגריםדיאגנוסטיקה של לקויות למידה בגיל הילדות, 
קנות ידע תיאורטי ויישומי על תחומי האבחון וההערכה של  הן לה מטרותיו העיקריות של הקורס

למידה והשפעתם על תחום   זאת תוך התייחסות למודלים עדכניים לאבחון לקויות דה. לקויות הלמי
ההערכה לבחינת תחומים  האבחון ויישומו בשדה הטיפולי והחינוכי. בהתאם לכך יוצגו הרציונל וכלי 

ר. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו בכלי ההערכה ובניתוח  ית הספאלו מגיל הגן ולאורך שנות ב 
 ממצאיהם.  

 
 ב נ"ז /   2/  ש"ש 1
 14:00-15:30ב   ,כרמית גלד”ר  0-246300 ב
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 ניתוח וניווט התנהגות

הקורס יכלול ידע בסיסי והיכרות עם תהליכים ושלבים התפתחותיים נורמטיביים בגיל הרך והשפעתם  
-למסגרת המשפחתית והחינוכית. נתמקד בעיקר בשינויים בהתפתחות הרגשית הסתגלותו של הילד   על

  מקומה המשמעותי של הגננת בליוויהילד, בהסתמך על תיאוריה ומחקר בתחום ונזהה את   חברתית של
כן, במסגרת הקורס יוצגו כלי תצפית הערכה ומדידה לצורך הערכת תפקודו של   תהליכים אלו. כמו

 .תכנית התערבות ויישומה במסגרת החינוכית ובמשפחה ובנייתהילד במסגרת החינוכית  
 
 נ"ז / ק  2ש"ש /  1

 18:00-19:30הלוי, ב -ד"ר מאיה קלמן  240750-0ק 
 


