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 יעוץ חינוכי  
 

 )תכנית טנטטיבית יתכנו שינויים(  תשפ"א
 ש"ש(  27לא מובנה )חוגי דו 

 תנ"ך/תולדות ישראל/ אומנות יהודית  -מובנהחוגי  דו 
 )בשילובים עם מחלקות אחרות יש שינויים(  ש"ש( 25) 

 יתכנו שינויים  בקורסים בשילוב עם התוכניות השונות )כל שילוב מומלץ לבדוק מערכת סופית(  •

 ש"ש 64סיום התואר מותנה ב •

 

 ש"ש 10 -קורסי חובה  -שנה א' 

 מרצה הקורס מועד הקורס ש"ש  שם הקורס מס' קורס

 ש"ש 1 מבוא לתורת החינוך וההוראה 77-003-01

 יום ב'  

סמסטר ב'    

10:00-12:00  

 ד"ר אורלי מיכאל 

 ש"ש 1 יסודות בסוציולוגיה חינוכית  77-006-01

 יום ב'  

סמסטר א'    

10:00-12:00 

 ד"ר אורלי מיכאל 

 מחקר כמותי א' + תרגיל )מתוקשב( 77-0300-01

 ש"ש    2

 יום ה'  

 סמסטר א'    

 10:00-13:00 

 אור כץד"ר 

 שרה פרידל  ד"ר

 מחקר כמותי ב' + תרגיל )מתוקשב( 77-0310-01

 יום ה'  

סמסטר ב'    

10:00-13:00 

אור כץד"ר   

 ד"ר שרה פרידל 

 שרה פרידל  ד"ר סמסטר ב'  ש"ש 1 שיטות מחקר )מתוקשב( 77-052-01

 ש"ש 1 זכויות החינוך של הקטין בהיבט משפטי  77-241-01

 יום ב'  

סמסטר א'    

12:00-14:00 

 ישראל גילת  פרופ'

 ש"ש 2 מבוא לייעוץ חינוכי 77-304-01

 יום ב' 

 שנתי 

 16:00-18:00 

-ד"ר מאיה כהן

 מלייב 

 ש"ש 2 מבוא לפסיכולוגיה  77-3100-01

 יום ב'  

 שנתי  

18:00-20:00 

 ד"ר ניר מדג'ר 
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 שש" 9קורסי חובה  -שנה ב' 

77-040-

01/02/03/04 

05/06 

 ש"ש 1 מבוא למחקר איכותי 

 יום ב'  

   ב'סמסטר 

 14:00-16:00 

 שרה פרידל  ד"ר

 יום ב'  

 סמסטר א' 

14:00-16:00 

 

 יום ה' 

 סמסטר ב' 

14:00-16:00 

 

 '  דיום 

 '  אסמסטר  

 10:00-12:00 

 ד' יום 

 א' סמסטר 

12:00-14:00 

 ' דיום 

 א' סמסטר 

14:00-16:00 

77-322-01 

 ש"ש 1 י הייעוצמיומנויות יסוד בראיון 

 סמסטר ב'   –יום ג' 

10:00-12:00 

מאיה כהן ד"ר 

 מלייב 

 יום ד'  

 סמסטר א'  

12:00-14:00 

 ד"ר שירה אילוז 
77-322-02 

 ד"ר איילת בנטל  מתוקשב    ש"ש 1 יעוץ למשפחה: מתיאוריה ליישום 77-337-01

 ש"ש 1 צרכים מיוחדים הוראה לילדים עם  77-0004-01

-14:00 -יום א'

 סמסטר א'  -16:00
 גב' טלי סנקביץ 

-14:00 -יום ב'

 סמסטר ב'  -16:00
 ד"ר אסתי איזמן 

-14:00 -יום ד'

 סמסטר ב'  -16:00
 ד"ר אסתי איזמן 

77-105-01 

 נושאים נבחרים בפילוסופיה חינוכית

 

 ש"ש 1

 

 יום ב'  

 סמסטר א'   

10:00-12:00 
 פרופ' אלי הולצר

77-105-02 

 יום ב'  

 סמסטר ב'   

10:00-12:00 

 --- סיורים  -עבודה מעשית  77-341-01
 יום ד'  

-08:00סמסטר א' 
   שירה אילוזד"ר 
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12:00 

  ש"ש 1 יעוץ מערכתי  77-332-01
ד"ר מאיה כהן 

 מלייב 

 ש"ש 1 יסודות משפחתיים להתפתחות הילד 77-3316-01

   ב'יום 

סמסטר ב'    

12:00-14:00 

 ד"ר ענת מועד

 ש"ש 1 הבנת הפרט בראיה חינוכית יעוצית 77-368-01

 '  דיום 

 '  בסמסטר  

08:00-10:00 

 ד"ר מיכל זכירה 

77-3250-01 
התפתחות קוגניטיבית, רגשית, חברתית ושפתית בגיל  

 י הרך וביה"ס היסוד 
 ש"ש 1

 יום ב'  

סמסטר ב'    

14:00-16:00 

 ד"ר כרמית אלטמן

 

 ש"ש   4:  יתלא מובנ תכנית   קורסי בחירה  –שנה ב'  

 ש"ש   2:   אומנות/ תולדות ישראל /תנ"ך -ית מובנ תכנית               

   

 ש"ש 1 ורגשי  יתהליכי בקרה וויסות ככלי לשינוי קוגניטיב  77-349-01

סמסטר    –' ביום 

-10:00–ב' 

12:00 

 ד"ר מרים אלפסי 

 ש"ש 1 התמודדות עם מצבי לחץ  77-346-01

סמסטר    –יום ב' 

-10:00–א' 

12:00 

 ד"ר מרים אלפסי 

 ש"ש 1 שפה חשיבה ולמידה  77-3460-01
סמסטר    –' ביום 

 מתוקשב –ב' 
 ד"ר מרים אלפסי 

77-343-01 
תקשורת בין המערכת הבית ספרית למערכת 

 המשפחתית 
 ש"ש 1

סמסטר   –' היום 

-16:00–' ב

18:00 

 ד"ר מרים אלפסי 

 ש"ש 1 מבט ביקורתי  :חינוךמשמעותן לתיאוריות באישיות ו  77-324-01
סמסטר  –' ביום 

 מתוקשב –' א
 ד"ר אלי שכטר 

 ש"ש 1 תהליכי חשיבה וטיפוחם  77-323-01

יום ב'  סמסטר  

-14:00'  א

16:00 

 ד"ר כרמית אלטמן

 מרים אלפסי ד"ר  קורס מתוקשב  ש"ש 1 משמעותית הכיצד למידה  77-3120-01

 ש"ש 1 קוגניציה למידה והוראה  77-3318-01

סמסטר    –יום ב' 

-18:00'  ב

20:00 

 ד"ר ורד חלמיש 

 גב' יוליה רזניק מתוקשב  ש"ש 1 אסטרטגיות למידה לילדים בעלי צרכים מיוחדים  77-0044-01

 ד"ר נעם טופלברג  מתוקשב  ש"ש 1 הוראה ממוחשבות סדנא לבנית תוכניות  77-0523-01
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 :(סמינריונים מתוך הרשימה 2)   ש"ש 4  -ג' שנה 
    

 ש"ש 2 תנהגויות סיכון בבתי ספר האלימות ו 77-331-01
 שנתי  -יום ב'

12:00-14:00 
 פרופ' קובי יבלון

 ש"ש 2   םמורים משמעותיי 77-312-01
שנתי    – ב'יום 

10:00-12:00 
 אלי שכטר ד"ר 

 ש"ש 2 מטה קוגניציה ולמידה  77-3324-01

 שנתי  'יום ב

 00:ד16:00-18

 

 ד"ר ורד חלמיש 

 ש"ש 2 בבית המדרש עם 'הנסיך הקטן' 77-3320-01
 יום ב' שנתי  

10:00-12:00 
 פרופ' אלי הולצר

 ש"ש 2 היבטים בלמידה וחשיבה  77-3321-01
 יום ה' שנתי 

12:00-14:00 
 מרים אלפסי ד"ר 

 ש"ש 2 למידה חברתית ורגשית בבית הספר 77-3322-01
-14:00יום ב' 

16:00 
 ד"ר שירה אילוז 
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