
 ה הוראהו מדעי הלמידה תכנית
 התכנית: ד"ר טובה מיכלסקי תראש

 

 

 

 "בפתש – שנה א'
 

   ש"ש( 14)קורסים פרונטליים וקורסי מחקר  – סמסטר א' + סמסטר ב'

 

 הקורסמועד  חובה/בחירה ש"ש שם מרצה שם הקורס מס' קורס

778981-01 
 יצירתיות ופיתוח חשיבה יצירתית

 סמינריון
 חובה ש"ש 2  לוטרמןד"ר תרצה 

 שנתי –יום ב'   
  08:00-10:00 

 חובה  ש"ש 1 ד"ר אלי הולצר זהות חינוכית במציאות משתנה 77-7661-01
 סמסטר א'-יום ב'

10:00-12:00 

778311-01 
 קוגניציה ומטה קוגניציה בתהליכי למידה  

  
 לוטרמןד"ר תרצה 
  

 ש"ש 1
  

 חובה
 סמסטר ב' -יום ב'

10:00-12:00 

77-9351-01 
  SRLהכוונה עצמית בלמידה 

  סמינריון
 חובה ש"ש 2  טובה מיכלסקי ד"ר 

 שנתי –יום ב' 
12:00-14:00 

 מר יובל שרייבמן  הובלת חדשנות בחינוך ובלמידה  778432-01 
  

 ש"ש 1
 חובה

 סמסטר א'-יום ב'
14:00-16:00 

778241-01 
סוגיות בהבנת הנקרא: קשיים, הערכה 

   ואסטרטגיות
  

 ד"ר מני יערי
  

 ש"ש 1
 חובה

 סמסטר ב' -יום ב'
14:00-16:00 

 ש"ש 1 משתנה עפ"י בחירה 1מחקר כמותי בסיס  77-707
 עפ"י  בחירה

 הנחיות מחלקה

 סמ' א' – יום ב'
16:00-18:00 

 ש"ש 1 איילת בנטלד"ר  מחקר איכותי 77-904
 סמ' א' – יום ב'

16:00-18:00 

 חובה ש"ש 1 דפנה עציוןד"ר  2מחקר כמותי בסיס  77-708-04
 סמ' ב' – יום ב'

16:00-18:00 

77-8242-01 
 בקהילה לומדת לפוטנציא מיצוי

 
 חובה ש"ש 1 ד"ר מרים אלפסי

 א'סמ'  -יום ב'
18:00-20:00 

 
*קורס מתוקשב עם 

 פרונטלייםמפגשים  3

77-8312-01 
למידה וזכרון בילדים ובבוגרים: הבסיס 

 המוחי ליכולות למידה ויצירת רשתות זכרון
 חובה ש"ש  1 ד"ר עודד מאירון

 סמ' ב'  –יום ב' 

18:00-20:00 

 סמסטר ב -מתוקשב חובה ש"ש 1 משתנה עפ"י בחירה SPSSמחקר כמותי  77-770

 סמסטר ב' –מתוקשב חובה ש"ש 1 יצחק וייסד"ר  שיטות מחקר משולבות 77-924

 
 

  ש"ש( 7קורסים מתוקשבים )  -סמסטר א+ב

 

 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש שם מרצה שם הקורס מס' קורס

 ש"ש 1  טובה מיכלסקיד"ר  חדשנות בהוראה 77-970-01
 חובה
 

 מתוקשב

779702-01 
היבטים תיאורטיים ויישומיים בלקויות 

 למידה
 מתוקשב חובה ש"ש 1 קחטהד"ר שני 

01-9471-77 
יישום תיאוריות למידה והוראה ברמה 

 מערכתית
ש"ש 1 גב' דליה פניג  מתוקשב חובה 

ש"ש 1 אביגיל )גילי( כהן חינוך ליצירתיות 779720-01  

 ש"ש 3בחירה 

  
 

 מתוקשב
 

77-9860-01 
 -ממחקר ליישום

 שימוש מדעי מושכל במאגרי מידע
 ש"ש 1 ד"ר נורית פז ברוך

779641-01 

-העני נהיה עני יותר? השפעת מיצב סוציו

 אקונומי על תהליכי למידה 

 

 ש"ש 1 ד"ר שני קחטה

 ש"ש 1 ד"ר ענת מועד הורות ורגשות 77-872-01

 ש"ש 1 פרופ' חן שכטר  יחסי עבודה במערכת החינוך 77-9121-01

  תזה בלימסלול 

 ש"ש  20דרישות: 
 "בפתשתכנית לימודים למתקבלים בשנה"ל 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


