
  

   בלתי פורמליותמערכות חינוך  ופיתוח ניהול תכנית

 ראש התכנית: פרופ' זהבית גרוס
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

   (ש"ש 12) ב"פתש –' א שנה
 

 

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

 חובה ש"ש 1 איריס הדרד"ר   מיקרו –כלכלת החינוך  77-896-01
 סמסטר א' –יום ב' 

  08:00-10:00 

77-9261-01 

מיניות פוגענית, התמכרויות,  סמינריון:

והתנהגויות סיכון בקרב מתבגרים: מבט 
  סוציאלי-פסיכו

 סמינריון -חובה ש"ש 2 ד"ר יניב אפרתי
 שנתי -יום ב'

10:00-12:00 

77887-01 
עקרונות  -אידיאולוגי וחינוך פוליטיחינוך 

 ודרכים
 

 חובה ש"ש 1 פרופ' זהבית גרוס
 סמסטר א-יום ב'

12:00-14:00 

 חובה ש"ש 1 מירי גולדרטד"ר  חינוך אלטרנטיבי בעידן דיגיטלי: סדנא 77-837-01
 סמסטר ב -יום ב'

12:00-14:00 

01-8851-77 

 

ילדים, נוער ואיומי הרשת: בין מיתוסים 
 למציאות

 
 ד"ר יניב אפרתי

 חובה ש"ש 1
 סמסטר א -יום ב'
:0016-:0014 

77-8841-01 

מיניות מתבגרים במרחב  -מין? -ז

 הוירטואלי

 

 
 ד"ר יניב אפרתי

 חובה ש"ש 1
 סמסטר ב-יום ב'

14:00-16:00 

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

 מחלקה

 ' אסמסטר  –יום ב' 
16:00-18:00 

 סמסטר ב' -מתוקשב ש"ש 1 משתנה עפ"י בחירה SPSSמחקר כמותי  77-770-04

 2מחקר כמותי בסיס  77-708-05
 

 סמסטר ב'  –יום ב'  חובה ש"ש 1 שירה אילוזד"ר 
16:00-18:00 

 סמסטר א' –ם ב' יו חובה ש"ש 1 משתנה עפ"י בחירה מחקר איכותי 77-904
18:00-20:00 

-77-8891-01 
רגשית לתלמידים  –חברתית  פדגוגיה

 בעלי קשיים לימודיים
 ד"ר שני קחטה    
 

 מתוקשב -סמסטר א חובה ש"ש 1

 שיטות מחקר משולבות 77-924
 

 מתוקשב -סמסטר ב' חובה ש"ש 1 ד"ר יצחק וייס

  ש"ש( 8) גתשפ" –שנה ב' 
 

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

 
77-713-01 

 חובה ש"ש 1 ד"ר דפנה עציון חקר הפנאי והחינוך הבלתי פורמאלי
 סמסטר א' -יום ב'

08:00-10:00 

77-9241-01 
מקומם של ההורים בהתפתחות מאפייני 

 חוסן או סיכון בקרב מתבגרים
 חובה ש"ש 1 יניב אפרתיד"ר 

 סמסטר ב' –יום ב' 
08:00-10:00 

77-9133-01 
סימולציות וחינוך לרב תרבותיות בחברות 

 קונפליקטואליות שסועות

  פרופ' זהבית גרוס
 מר ריפעת סוודיאן

 

 
 ש"ש 1

 חובה
 סמסטר א'-יום ב'

10:00-12:00 

77-8861-01 
אנשים, משפחות וקהילות מגוונות, בראייה 

 סמינריון -מערכתית: יחסים וגבולות
 

 איילת בנטל ד"ר 
 חובה ש"ש 2

 סמסטר א'-ב'יום 
14:00-16:00 

 סמסטר ב-יום ב'
10:00-12:00 

77-845-01 
 סדנת יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית

 פרקטיקום
 חובה ש"ש 1 ד"ר מירי גולדרט

 סמסטר א' –יום ב' 
12:00-14:00 

77-7652-01 
בחינוך הבלתי  ויסות רגשות במצבי קיצון

 פורמלי
 חובה ש"ש 1 ד"ר עינת לוי גיגי

 סמסטר ב' –יום ב' 
12:00-14:00 

 חובה ש"ש 1 פרופ' חן שכטר יחסי עבודה במערכת החינוך 77-9121-01
 -סמסטר א' 
 מתוקשב

 תזה בלימסלול 
 ש"ש 20דרישות: 

 ב"פתשתכנית לימודים למתקבלים בשנה"ל 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



בלתי פורמליותמערכות חינוך  ופיתוח ניהול תכנית  

 ראש התכנית: פרופ' זהבית גרוס
 

  

 
 

 
 
 

 

   (ש"ש 12) ב"תשפ –' א שנה
 

 

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

 חובה ש"ש 1 איריס הדרד"ר   מיקרו –כלכלת החינוך  77-896-01
 סמסטר א' –יום ב' 

  08:00-10:00 

77-9261-01 

מיניות פוגענית, התמכרויות,  סמינריון:

והתנהגויות סיכון בקרב מתבגרים: מבט 
  סוציאלי-פסיכו

 סמינריון -חובה ש"ש 2 ד"ר יניב אפרתי
 שנתי -יום ב'

10:00-12:00 

77887-01 
עקרונות  -חינוך אידיאולוגי וחינוך פוליטי

 ודרכים
 

 חובה ש"ש 1 פרופ' זהבית גרוס
 סמסטר א-יום ב'

12:00-14:00 

 חובה ש"ש 1 מירי גולדרטד"ר  חינוך אלטרנטיבי בעידן דיגיטלי: סדנא 77-837-01
 סמסטר ב -יום ב'

12:00-14:00 

77-8851-01 

 

ילדים, נוער ואיומי הרשת: בין מיתוסים 
 למציאות

 
 ד"ר יניב אפרתי

 סמסטר א -יום ב' חובה ש"ש 1
14:00-16:00 

77-8841-01 

מיניות מתבגרים במרחב  -מין? -ז

 הוירטואלי

 

 
 ד"ר יניב אפרתי

 חובה ש"ש 1
 סמסטר ב-יום ב'

14:00-16:00 

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

 מחלקה

 ' אסמסטר  –יום ב' 
16:00-18:00 

 סמסטר ב'  -מתוקשב ש"ש 1 משתנה עפ"י בחירה SPSSמחקר כמותי  77-770-04

 2מחקר כמותי בסיס  77-708-05
 

 סמסטר ב'  –יום ב'  חובה ש"ש 1 שירה אילוזד"ר 
16:00-18:00 

 'בסמסטר  –ם ב' יו חובה ש"ש 1 אופנהיים שחר סיגלד"ר  מתקדם מחקר איכותי 77-994
18:00-20:00 

-778891-01 
רגשית לתלמידים  –חברתית  פדגוגיה

 לימודייםבעלי קשיים 
 מתוקשב -סמסטר א חובה ש"ש 1 ד"ר שני קחטה

 שיטות מחקר משולבות 77-924
 

 מתוקשב -סמסטר ב' חובה ש"ש 1 ד"ר יצחק וייס

 

 ש"ש( 4) גתשפ" –שנה ב' 
  

 

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

 
01-713-77 

 חובה ש"ש 1 עציוןד"ר דפנה  חקר הפנאי והחינוך הבלתי פורמאלי
 סמסטר א' -יום ב'

08:00-10:00 

77-9133-01 
סימולציות וחינוך לרב תרבותיות בחברות 

 קונפליקטואליות שסועות

  פרופ' זהבית גרוס
 מר ריפעת סוודיאן

 

 
 ש"ש 1

 חובה
 סמסטר א'-יום ב'

10:00-12:00 

77-845-01 
 סדנת יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית

 פרקטיקום
 חובה ש"ש 1 ד"ר מירי גולדרט

 סמסטר א' –יום ב' 
12:00-14:00 

 חובה ש"ש 1 פרופ' חן שכטר יחסי עבודה במערכת החינוך 77-9121-01
 -סמסטר א' 
 מתוקשב

 תזה עם מסלול 
 ש"ש 16דרישות: 

 בתשפ"תכנית לימודים למתקבלים בשנה"ל 


