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 החוג לחינוך 
 

 ראש החוג 
   פלג אורה פרופ' 

 
 יועץ לענייני סטודנטים

 ד"ר אליעז יועד 
  

 
 חברי הסגל האקדמי *

 
 פרופ' צ'ישינסקי אורנה.  : מן המנייןפרופ'  

 
   :חבר פרופ'  

 
 פלג אורה. פרופ'  

 . וול אוהד** סנ, ד"ר שפ(ד"ר רז אלון )מומחה מרצה בכיר: 
  

 . ד"ר סיני מירית שובל דורית, - ד"ר הדרד"ר אליעז יועד,  מרצה: 
  

  ד"ר כהןגב' יוספזון ליאורה,  , ד"ר דור אסנת ענבל,  סיון  ד"ר בכלר מר אפרת שי,  : עמיתי הוראה 
  , ד"ר  ד"ר פלינט ברטלר עופרה עבוד סאלח, ד"ר  , לביא זהר-, ד"ר ספיבק עמי

 . ד"ר של תמיב' רוטמן עמית, ג  און ענבל,   , ד"ר קיבנסון ברסימוןקוטנר  
  

 .  מר שפרן יואלמר רוח מתן, מר נוריאלי אביעד,  מתרגלים: 
 

 
 
 

 * יתכנו שינויים ברשימת סגל ההוראה. 
 **דרגה מוצעת. 

 
 
 
 

 מרכזת  החוג
  שור דנית גב' 

 04-6423513טל':   
 04-6423512פקס: 

 . 1, קומה 5בנין  10:00 - 12:30ה'   -ימים א'שעות קבלה:  
 09:00-10:30ה'   -מענה טלפוני: ימים א'

e-mail: danits@yvc.ac.il 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 לחינוךהחוג  -תשע"ט  שנתון  

 מטרת הלימודים 

 

 :  שלוש התמחויותהתכנית כוללת 
 מיוחד וחינוך חינוכי בייעוץ  התמחות
בהתמחות   הבוחרים  ות /סטודנטים 

  במוסדות יתקיים הפרקטיקום  חינוכי  ביעוץ שני לתואר  הישיר  במסלול  השלישית בשנה להשתלב יכולים  זו
תחומים נלמדים אלה ישמשו הכנה ללימודי התואר השני בייעוץ חינוכי ואף יניחו    . זו  להתמחות  המותאמים 

 יסודות ללימודי הטיפול באמצעות הספרות והאמנות. 
 

 חינוך בלתי פורמליו בעבודה עם נוער בסיכון התמחות
יוכשרו   פורמלי הבלתי בחינוך לעבודה  הסטודנטים את  מכשירים בהתמחות  הלימודים  הסטודנטים  ובקהילה. 

נוער בסיכון, ילדים השוהים בפנימיות, ובמוסדות גמילה.     לעבודה עם אוכלוסיות שונות של ילדים ובני נוער, כגון,
הפרקטיקום יתקיים במוסדות המותאמים  ה.  יחינוך ולקרימינולוג  ישתלבו בקורסים משותפים לחוגים  הסטודנטים  
 .להתמחות זו

  אלטרנטיבי התמחות בחינוך
את הסטודנטים לעבודה בבתי ספר דמוקרטים, בתי ספר אנתרופוסופיים, בתי   מכשירים בהתמחות  הלימודים 

  .אלטרנטיביים נוספיםבתי ספר המלמדים ברוח החינוך הביקורתי ובתי ספר     ,מונטסורי  ספר המלמדים בשיטת 
  .הפרקטיקום יתקיים במוסדות המותאמים להתמחות זו 

 
                          

 

בשנת הלימודים הראשונה ילמדו הסטודנטים את לימודי היסוד והמבואות המקובלים בכל החוגים לחינוך בארץ  
ך. כבר בשנה זו ועל מנת  להרחיב את  מחקר וסטטיסטיקה, פילוסופיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה של החינו   :  ובהם

טווח היכרותם עם ההיבטים היצירתיים בתחומי החינוך השונים, יחויבו התלמידים בקורס בחירה מתחומי החינוך  
 היצירתי. 

 
ייחשפו לתחומי החינוך השונים: מבוא לניהול ופיתוח תכניות  ו  בשנה השנייה ילמדו הסטודנטים מחקר איכותני 

 נוך מיוחד ומבוא לייעוץ. לימודים, מבוא לחי
 

בתחומי החינוך השונים, כגון, הורות,   בשנה השלישית יעמיקו את לימודי ההרחבה באמצעות קורסי בחירה 
 . אישית, ועוד- משפחה, הדרכה לשינה, תקשורת בין

אשר במהלכו יתנסו בעבודה בשטח ויבצעו מיזמים   , ישתתפו בסמינריון וישתלבו בפרקטיקום הסטודנטים 
   בתחום החינוך.

 
  
  

 שנה א' 
 

 קדם נ"ז שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

     
     לימודי יסוד 

  2 4 )שו"ת(   מחקר חינוכי וסטטיסטיקה א'  33021
 33021 2 4 )שו"ת(   מחקר חינוכי וסטטיסטיקה ב'  33022
  2 2 כתיבה מדעית  33171

     
 חינוך לימודי

 קורסי חובה  
    

  2 2   מבוא לפילוסופיה של החינוך 33023
  2 4 )שו"ת(  פסיכולוגיה של החינוך מבוא ל 33026
  2 2 לסוציולוגיה של החינוך א' מבוא  33024
 33024 2 2 מבוא לסוציולוגיה של החינוך ב'   33025
  2 2 הילדות המאושרת  33172
  2 2 בחינוך לערכים סוגיות  33029

  2 2 קורס בחירה  
     

  20 62  סה"כ 
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 לשנה ב' שנה א'מ - תנאי מעבר
 . 60 - הקורסים כל המעבר ב ן ציו

 בתום שנה א'.    70ציון ממוצע משוקלל של 
 

 *בשנה א' לימודי היסוד ניתנים במסגרת החוג או במסגרת החוג הנוסף. 
 

 ' בשנה 
  

 קדם נ"ז שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

     
     לימודי יסוד 

  2 2 בחינוך  איכותנימחקר   33036

 33022 2 4 *  )שו"ת(מחקר כמותי בחינוך 

 חינוך לימודי
 קורסי חובה 

    

  2-4 2-4 מבוא לחינוך מיוחד  33033
  2 2 מבוא לניהול ופיתוח תכניות לימודים  33038
  2 2 מקוון קורס   -מערכות החינוך בישראל וארגוניה 33061
  2 2 מבוא ליעוץ  33037
  2 2 תי חינוך רב תרבו 33107

  2 2 פסיכולוגיה חברתית*  

  2 2 קורס מתכנית "משיב הרוח"  

  2 2  קורסי בחירה 
  20 22  סה"כ 

 ( 31.10.21 -)מעודכן נכון ל

 ניתנים במסגרת החוג או במסגרת החוג הנוסף.  חובה/לימודי היסודחלק מ*בשנה ב'  
 

לשנה ג' 'בשנה מ - תנאי מעבר -  
 . 60 -קורסים  במעבר   ן ציו -
 ב'   +בתום שנים א'  70ממוצע משוקלל של ציון  -
ב"    "שיטות מחקר א+   -או   "כמותי בחינוךשיטות מחקר  ו בחינוך  "מחקר איכותני    : ציון עובר בקורסים -

 . מהווה קדם לסמינריון מחקרי
בץ "תכניות דו חוגיות"  תחת הקו ,  ובים ניתן למצוא בארכיון שנתונים לפי שיל פירוט תכנית הלימודים   -

 התחלת הלימודים במכללה.  בהתאם לשנת
 *קורס זה נלמד בתכנית הדו חוגית השנייה. 

 

 'גשנה 
 

 קדם נ"ז שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

     קורסי חובה 
 לימודי
  חינוך

    

  , שיטות מחקר 6 6 סמינריון  
סיום חובות  

 האנגלית. 
  4 4 פרקטיקום  

  2 2 תורת האישיות  33050
  4 4 פסיכולוגיה התפתחותית  33046

  2-8 2-4 קורסי בחירה  
קורס מתכנית "משיב   

 הרוח"** 
0-2 0-2  

     
  20 20  סה"כ 
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 ( 13.08.18 -)מעודכן נכון ל

 . 75 - בסמינריון המעבר  ן ציו
 60קורסים המעבר ב  ן ציו
 
   באחריות הסטודנט לבדוק את גיליון הציונים ולוודא שבתום שנה"ל סיים את כל   -  סטודנט שנה ג'  -
 חובותיו והשלים את מלוא נקודות הזכות הנדרשות לתואר.    
   לפחות בעבודה   75ציון  קבלת ונקודות זכות  60בהשלמת   סיום לימודים: קבלת תעודת הסיום מותנית  -
 . סמינריונית  
 
בכל שנה   -  נ"ז בתכנית "משיב הרוח" )לימודי העשרה(  6על כל סטודנט ללמוד במשך לימודי התואר סך של   **

את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתון בקובץ "משיב    . לפי קובץ "שנתון תכניות דו חוגיות"   אקדמית קורס אחד 
 הרוח" שיפורסם בנפרד. 

 
 

 קורסי חובה  -שנה א' << 
 

 )עבור סטודנטים בשילובים: סוציולוגיה, קרימינולוגיה ורב תחומי(   וסטטיסטיקה א' חינוכימחקר 
יתמקד בסטטיסטיקה תיאורית: מושגי יסוד, משתנים, סולמות מדידה, אופן הצגת נתונים,  הקורס  בסמסטר א'  

רבעוני, שונות וסטיית תקן(, מדדי  מדדי מרכז )שכיח, חציון וממוצע(, מדדי פיזור )אחוז המקרים, טווח, טווח בין  
התפלגות נורמאלית, הסתברות )מאורעות במרחב המדגם, חיתוך מאורעות,    (, מיקום יחסי )מאונים, ציוני תקן

,  )קרמר  מדדי קשר  (, , התפלגות בינומיתאיחוד מאורעות, תלות בין מאורעות, הסתברות מותנית ומשפט בייס 
במסגרת הקורס נלמד גם יישומים סטטיסטיים ממוחשבים באמצעות  . ( טהפשו ניבוי )רגרסיהו (,ספירמן ופירסון

   .spss-תוכנת ה
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45   'א   וול סנשפאוהד  ד"ר  33021' א

 

 תרגיל -וסטטיסטיקה א' חינוכימחקר 
 נ"ז / ת'   0שש"ס /  2
 16:15-15:45    'א שפרן יואל מר     33021' א
 

 )עבור סטודנטים בשילובים: סוציולוגיה, קרימינולוגיה ורב תחומי(   וסטטיסטיקה ב' חינוכימחקר 
מבחנים  התפלגות דגימה, בדיקת השערות וטעויות הסקה,  :  יסקית בסמסטר ב' יתמקד הקורס בסטטיסטיקה ה

שוואת  , חי בריבוע לטיב התאמה( מבחנים פרמטריים להלמדגם יחיד t למדגם יחיד, Zלמדגם בודד )פרמטריים  
)מבחני   אנובה(  tמדגמים  תלויים,  ובלתי  תלויים  א   ,למדגמים  מבחנים  סמך,  וויטני,  -רווח  )מאן  פרמטריים 

קרוסקל ה   וואליס(. - ווילקוקסון,  תוכנת  יישומים סטטיסטיים ממוחשבים באמצעות  גם  נלמד  - במסגרת הקורס 
spss . 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 33021ק:
 12:15-13:45    ' א    וול סנשפאוהד  ד"ר  33022' ב
 

 תרגיל -'בוסטטיסטיקה  חינוכימחקר 
 נ"ז / ת'   0שש"ס /  2
 16:15-17:45    ' א     שפרן יואל  מר    33022' ב
 

 פילוסופיה של החינוךמבוא ל
פילוסופית.   בדרך  חינוכיות  סוגיות  לבחון  יכולת  ופיתוח  לחינוך  פילוסופיה  בין  הקשר  בהכרת  הקורס  מטרת 
הוגים שעסקו   יתבסס על טקסטים של  והלמידה. הדיון  פילוסופיות של מהות החינוך  נדון בסוגיות  בשיעורים 

 בחינוך. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45    'ד   אליעז  יועד ד"ר   33023 '  א
 

  א' מבוא לסוציולוגיה של החינוך
מטרת הקורס להקנות לסטודנט מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות בסוציולוגיה של החינוך, ככלים לניתוח ולהבנה  
של מערכת החינוך, של המציאות הבית ספרית ושל תהליכי חינוך כחלק מהמציאות החברתית הכללית בארץ  

חיברות   ביניהם:  ומהוסטייובעולם.  הזדמנויות  שוויון  וריבוד,  אנושי  הון  פלורליזם  ,  ואינטגרציה,  בידול  צוינות, 
ואחידות, מבחני מיון והשכלה גבוהה. הקורס יאפשר לסטודנטים להעריך את השפעת החברה על החינוך ואת  

 אפשרויותיו של הפרט להשפיע  על מערכת החינוך ובתוך מערכת החינוך. 
 33077 ז:
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 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00   ד'     רוטמן עמית  גב'    33024   א'
 

  ב'  מבוא לסוציולוגיה של החינוך
ככלים   ובסוציולוגיה של החינוך,  בסוציולוגיה  ותיאוריות מרכזיות  יסוד  מטרת הקורס להקנות לסטודנט מושגי 
לניתוח ולהבנה של מערכת החינוך, של המציאות הבית ספרית ושל תהליכי חינוך כחלק מהמציאות החברתית  

הזדמנויות ומצוינות, בידול ואינטגרציה,   , הון אנושי וריבוד, שוויון הוסטייהכללית בארץ ובעולם. ביניהם: חיברות  
ואחידות, מבחני מיון והשכלה גבוהה. הקורס יאפשר לסטודנטים להעריך את השפעת החברה על   פלורליזם 

 החינוך ואת אפשרויותיו של הפרט להשפיע  על מערכת החינוך ובתוך מערכת החינוך. 
 60 /נ"ז / ש'   2שש"ס /  2

 33024ק: 
 33077 ז:
 14:15-15:45ד'     רוטמן עמית גב'   33025   'ב
 

    מבוא לפסיכולוגיה של החינוך
פטואלי והן במישור המחקרי. יסקרו  סוד בפסיכולוגיה, הן במישור הקונסהקורס נועד להקנות לתלמידים מושגי י

בסיסיות כגון העמדה הפסיכואנליטית, הגישה הקוגניטיבית והגישה ההתנהגותית, המציגות    תיאורטיות עמדות  
זיכרון, מוטיבציה   יסקרו תיאוריות של למידה,  כל אחת תמונה שונה של טבע האדם ומהותו הפסיכולוגית. כן 

כותרפיה, בעיקר  רגשית, ושאלות מרכזיות בפסיכולוגיה התפתחותית כמו גם מושגי יסוד בפסיכופתולוגיה ופסי
כפי שנוגעות לילדים ונוער. נקודות בסיסיות בפסיכולוגיה של גיל הנעורים ידונו גם כן. התלמידים יקבלו תמונה  

  רחבה של התחום שתקנה להם התמצאות ראשונית בתחום.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /   2 
 10:15-11:45   ' ד     שובל- הדר דורית  ד"ר    33026   'ב
 

 תרגיל -לפסיכולוגיה של החינוךמבוא 
 '  תנ"ז /  0שש"ס /  2
 12:15-13:45   ' ד   נוריאלי אביעד מר   33026   'ב

   12:15-13:45   ד'           רוח  מתן מר   33026ב' 
 

  הילדות המאושרת 
  לומדים   עים שנה(. במסגרתוחדש )הופיע לפני כארב   תחומי  רב   מדע  הם  Children Studies)" )ילדים  לימודי"

  ביקורתי   מדע   הרוח. זהו  מדעי  מתוך   והן   החברה  מדעי   מתוך   הן   ם הז'אנרי  כל  באמצעות  ילדים   של  החיים  מצבי   על 
מדע  נטורליסטיות.  תפיסות  לערער   כדי  חתרני  באופן  ילדויות  לפרש   המבקש   התפיסה   תחת  שחותר  זהו 

וילדות כעל חברים    ילדים  להתבונן עלבגרות. במסגרת הקורס "הילדות המאושרת" ננסה  -ילדות  הדיכוטומית 
 .  'וכו בתחומי החיים השונים: עבודה, משפחה, בתי ספר , בעולם ובחברה וחברות

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00   'ד    אליעזיועד ד"ר   33028 '  ב
 

    סוגיות בחינוך לערכים 
במסגרת הקורס נבחן מבחר סוגיות מוסריות ואת האופנים השונים בהם הן משתקפות בשיחים חינוכיים. הערכים  

 החינוכיים יבחנו על פי כוונות חינוכיות מחד, ומאידך על פי יישומים חינוכיים.  
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45     ' ד  רוטמן עמית  גב'    33029   'א
 

 ( מיועד לסטודנטים בשילוב של החוג לקרימינולוגיה) חשיבה, מחקר וכתיבה אקדמית 
הקורס מיועד לפתוח בפני הסטודנטים צוהר לעולם האקדמי, ולצייד אותם בכלים מחשבתיים וטכניים אשר יעזרו  

סקרנות וביקורתיות,  להם הן בלימודיהם האקדמיים והן בחיי המעשה. בראש ובראשונה מיועד הקורס לעורר  
שתי התכונות החשובות ביותר בעולם האקדמי. בין השאר, יאפשר הקורס לסטודנטים לקרא טקסטים שונים,  
ובעיקר מאמרים אקדמיים, באופן ביקורתי, לנסח כראוי שאלות מחקר, להבין כיצד לתכנן מערך מחקר, לכתוב  

מחקר  שונים.     דו"חות  קהלים  בפני  רהוטה  בצורה  הרצאות  ולהציגם  מגוונות:  הוראה  שיטות  ישלב  הקורס 
   פרונטליות, סדנאות כתיבה בכתה, מצגות של בודדים ושל קבוצות. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 כתיבה מדעית  27012ז : 
   10:15-11:45ד"ר אוהד שפסנוול  א'   33171א' 
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 קורסי חובה - שנה ב'<< 
 

 מחקר איכותני בחינוך
במסירת ידע בסיסי בביצוע ועריכת מחקרים איכותניים. בנוסף, ילמדו מיומנויות בסיסיות בתכנון  מטרת הקורס  

המחקר וביצועו על שלביו השונים, הכרת כלים המשמשים לאיסוף נתונים, אסטרטגיות לעיבוד נתונים וכן קריאה  
  וכתיבה של דוחות ומאמרים מחקריים.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   10:15-11:45   ' ד     וולסנשפאוהד  ד"ר   33036   'א
 

 בוא לייעוץ מ
מטרת הקורס היא עריכת היכרות ראשונית עם תחום הייעוץ באופן כללי ועם תחום הייעוץ החינוכי בפרט. במהלך  
ייעוץ   בין  להתפתחות התחום, ההבדלים  בייעוץ חינוכי, הרקע ההיסטורי  עוסקים  יוצגו הנושאים בהם  הקורס 

וק בייעוץ חינוכי ומאפייני המערכת  יחסים בין עוזר/ת לנעזר/ת, ההכשרה הנדרשת לעיסלפסיכולוגיה קלינית,  
 כן, יתוארו שיטות ייעוץ ודרכים להשגת מטרות הייעוץ החינוכי. -העושה שימוש בשירותים אילו. כמו 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45   ד' סיני מירית  ד"ר   33037   א'

 
 מבוא לחינוך מיוחד 

ראשונית עם תחום החינוך המיוחד. לפיכך, שהקורס יתמקד  מטרת הקורס הינה להעניק לסטודנטים הכרות  
זה. במהלך   הנוגעות לתחום  יסוד  בו שאלות  וידונו  בהבהרת משמעותם של מושגים בתחום החינוך המיוחד 
הקורס יוצגו חוק החינוך המיוחד וחוק השילוב ומתוך כך יועלו לדיון השלכותיהם היישומיות ומטרותיו של החינוך  

ן, יתוארו אוכלוסיות המשתייכות לחינוך המיוחד, תוך הכרת אפיוניהם ואתגריהם הייחודיים של  המיוחד. כמו כ
ודרכי הוראה   יוצגו דרכי אבחון של לומדים אלה, מסגרות חינוכיות מתאימות  תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, 

 וטיפול. 
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 12:15-15:45  '  ד   סיני מירית  ד"ר  33033 'ב
 

 לימודים  תכניותמבוא לניהול ופיתוח 
כניות  והאמצעים העומדים מאחורי ת  ןכניות לימודים. נלמד את ההיגיו ורס יעסוק בתכנון פיתוח והפעלת תהק

הלימודים בתחומים שונים. כמו כן, הקורס יעסוק באמצעים ובדרכים העומדות לרשות האדם המבקש ללמד או  
    להכשיר אנשים אחרים. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   10:15-11:45   'ד    יועד אליעז ד"ר     33038 'ב
 

  מערכות החינוך בישראל וארגוניה
בקורס ננסה לעמוד על האידיאולוגיות המבנות את מערכת החינוך הישראלית. נבחן את תהליכי ההפרטה ואת  

זה. נלמד אודות הזרמים העיקריי  בחינוך הישראלי, כמו גם    ם השינויים המבניים שחלו לאורך השנים בנושא 
תי ספר, מוסדות להשכלה גבוהה,  חודיות. בין הארגונים החינוכיים נלמד להכיר גני ילדים, ביאודות מסגרות י 

 . בתי ספר מקצועיים, פנימיות ומוסדות חינוך מיוחד
 60 /   קווןמ נ"ז / ש'  2שש"ס /  2
 18:15-19:45    ד'     אליעז יועד  ד"ר     33061 'א
 

 )מיועד לסטודנטים הלומדים בשילוב חינוך ורב תחומי(  וכתיבה מדעית שיטות מחקר
עקרונות המחקר על שלביו השונים, החל מבחירת נושא מחקר ועד להסקת  מטרת הקורס היא ללמד 

. ניסוח שאלת  2. הבנת מושגים בסיסיים במחקר. 1המסקנות. הקורס יקנה לסטודנט את המיומנויות הבאות:  
. הבנת עקרונות  4. הסתכלות ביקורתית על הכלים, כולל לימוד השיטות לבדיקת טיב כלי המחקר. 3המחקר. 
 . פיתוח יכולת לתכנן מערך מחקר ניסויי. 5הדגימה. 

                               60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
                           08:30-11:45   א'         גב' לימור ודס   12198  ב'
   11:30-14:30     ו'  גב' יעל סקורקוביץ'   12198  ב'
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 קורסי חובה - שנה ג'<< 
 

    פסיכולוגיה התפתחותית 
נושאי   זקנה.  ועד  בסיסית של תהליכים התפתחותיים מהיריון  והבנה  יסוד  להקנות מושגי  היא  מטרת הקורס 
הלימוד יכללו שני צירים עיקריים: התפתחות כרונולוגית לפי הגיל הכוללת התפתחות בתקופת העוברות, ינקות,  

גיל ההתבגרות,   והסברים של התפתחות בתחומים  ילדות,  תיאורטיות  בגישות  נעסוק  וזקנה. במקביל  בגרות 
 השונים כמו התפתחות רגשית וחברתית, התפתחות המוסר, והתפתחות קוגניטיבית. 

   60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
     31012 ז:
 16:15-19:45   א'    עמי כהן   ד"ר  33046' ב
 

 תורת האישיות 
ישאף להקנות   ועל הדעות  הקורס  לתלמיד מפגש ראשון עם תיאוריות אישיות, על המגוון הרחב של התחום 

השונות המצויות בו. יסקרו תיאוריות שונות של אישיות, כל אחת על ראיית טבע האדם הנגזרת ממנה, ממצאים  
רלוונטי  נפשיים  מבנים  בממשותה,  התומכים  של  יקליניים  הבנה  גם  כמו  טיפולית  דינאמיקה  האב ם,  - שורשי 

נורמאלי על פי כל גישה. יסקרו תיאוריות פסיכואנליטיות של אישיות, הכוללות את התיאוריה המוקדמת של פרויד  
(, כמו  Self-psychologyאובייקט, תיאוריות של העצמי )- על המודלים השונים שהיא מכילה, תיאוריות של יחסי

ש גישותיהם  יוצגו  ואריקסון.  יונג  אדלר,  של  תורתם  להעמקה  גם  ניסיון  תוך  וסליבן,  ויניקוט,  קליין,  מלאני  ל 
דינאמית. לסיום, יוצגו תיאוריות הומניסטיות של אישיות, תוך דגש על חשיבתם של קרל  -בתפיסות עולם פסיכו 

 הקורס יבקש להעניק לתלמיד ראייה רחבה של    רוג'רס ומאסלו. 
 התחום, כמו גם נקודות מבט ביקורתית על כל תיאוריה. 

 60/   מקוון נ"ז / ש'  2"ס / שש  2
 )בקורס יתקיימו מס' שיעורים פרונטליים פירוט בסילבוס( 08:30-10:00    ד' אלון   רז ד"ר   33050   'א
 

 ( יש לבחור אחד משלושת הקורסים) פרקטיקום
הפרקטיקום מקנה לסטודנטים התנסות מעשית בעבודה חינוכית הלכה למעשה. במסגרת הפרקטיקום ייחשפו  

גם לארגונים המטפלים בילדים, נוער ומבוגרים במצבי   - הסטודנטים למסגרות חינוכיות חדשניות וייחודיות, כמו
גם ההתנסות המעשית בשדה   - סיכון, וארגונים המטפלים בתלמידי החינוך המיוחד. הקורס במכללה, כמו

 עשויה לסייע לסטודנטים בגיבוש זהותם המקצועית העתידית. 
במ מתקיים  במקומות  הקורס  מעשית  התנסות  במכללה,  ואישיים  קבוצתיים  ומפגשים  הרצאות  של  תכונת 

ידי איש מקצוע. ההתנסות וההדרכה נועדו להקנות  -רלבנטיים שיקבעו מראש וכן הדרכה במקום ההתנסות על 
נות  לסטודנט/ית ידע תיאורטי וכלים מקצועיים יישומיים הקשורים בעבודתם של אנשי חינוך עם אוכלוסיות מגוו

לאפשר לסטודנטים להטמיע את הידע התיאורטי הנלמד בקורסים שונים    בחברה הישראלית. בנוסף, הקורס נועד 
ולאפשר היכרות עם תחומי עב ואנשי    ודתם החינוכית של מורים, מחנכים,ולשלבו בעבודה החינוכית,  יועצים 

 .העובדים בארגונים אלהטיפול 
 

 פרקטיקום בחינוך האלטרנטיבי 
הקורס כולל הרצאה במכללה )שעתיים אקדמיות( והתנסות מעשית בבתי ספר, המוגדרים כ"חינוך אלטרנטיבי",  
ספר   בבתי  דמוקרטיים,  ספר  בבתי  הסטודנטים  יתנסו  הפרקטיקום  במסגרת  שבועיות(.  שעות  )ארבע 

במקום   הן  ניתנת  המעשית  ההתנסות  על  ההדרכה  וכדומה.  חברתיים  ספר  בתי  ההתנסות  אנתרופוסופיים, 
יום, בכל   והן במהלך הקורס במכללה. ההתנסות וההדרכה תבוצענה, בדרך כלל, באותו  )הדרכה קבוצתית(, 

 שבוע, לאורך כל שנת הלימודים, כולל בחופשת הסמסטר.   
מטרת הקורס שיועבר במכללה היא לאפשר לסטודנטים להכיר ולהתנסות בעשייה חינוכית משמעותית, ובמקביל  

ידע, אמפ , כפי  ובין המעשה,  מהווה חוליה מקשרת בין התיאוריהטיה ומודעות עצמית גבוהה. הקורס  לפתח 
החינוכי.  הלמידה בקורס מקנה לסטודנט/ית מושגים, המרחיבים את הידע לגבי תהליכים    בשדהשהוא מתרחש  

נים עשויה  אישיים וקבוצתיים ולגבי מהות העשייה החינוכית האלטרנטיבית. בנוסף, ההתנסות בארגונים השו
 לסייע לסטודנטים בתהליך בחירת הקריירה העתידית עם סיום הלימודים. 

הקורס  יתקיים לאורך שנת הלימודים כסדנה הכוללת כעשרים משתתפים. במסגרת הקורס יילמדו תיאוריות  
שונים  חינוכיות עדכניות אודות החינוך האלטרנטיבי בארץ ובעולם, ותינתן לסטודנטים אפשרות לדון באירועים  

כן, הסטודנטים יעסקו בניתוח ביקורתי של מערכות החינוך והתפיסות   –עימם הם מתמודדים בבתי הספר. כמו 
שונות.   חינוכיות  במסגרות  סיורים  יתקיימו מספר  לאורך השנה  אלה.  בארגונים  ביטוי  לידי  הבאות  החינוכיות 

 ההדרכה בקורס הינה קבוצתית ופרטנית. 
 60 ' / פ/  נ"ז  4שש"ס /  4
 08:30-10:00סמסטר ב': יום ד'  10:15-11:45סיני סמסטר א': יום ד' מירית  ד"ר   33168   'ש
 

 



 9 לחינוךהחוג  -תשע"ט  שנתון  

 
)הקורס וההתנסות מיועדים לסטודנטים הלומדים שילוב של חינוך   נוער בסיכון –פרקטיקום

 וקרימינולוגיה( 
המציאות   את  מקרוב  להכיר  לחינוך  החוג  של  ולסטודנטיות  לסטודנטים  לאפשר  היא  הפרקטיקום  מטרת 
האקטואלית של העבודה החינוכית כהשלמה ללימודים העיוניים. במסגרת הפרקטיקום משתלבים תלמידי החוג  

כן, לאסירים בבתי הכלא  -בפעילות היומיומית של המוסד החינוכי, בליווי ובעזרה לילדים ולבני נוער בסיכון וכמו
הקרובים. הפרקטיקום מאפשר אינטגרציה בין ידע תיאורטי לעבודה ב"עולם האמתי". הסטודנטים זוכים להדרכה  
זוכים לבדוק רעיונות חינוכיים הלכה   לליווי במכללה. הסטודנטים  ובמקביל  מקצועית מצד אנשי שטח מנוסים 

 עות תיאוריות חינוכיות.  למעשה מחד, ומאידך להבין סוגיות מעשיות באמצ 
הרבה   עבור  בלימודיהם.  ביותר  כחשובה  המקצועית  ההתנסות  של  החוויה  את  מתארים  רבים  סטודנטים 
סטודנטים הקורס הוא משמעותי ומספק. הרבה בוגרים משתלבים בארגונים בהם הם מתנסים. ישנם סטודנטים  

 חינוך בבתי הסוהר. שהשתלבו כמדריכים בפנימיות וחלק אף השתלבו כקצינות 
 60 ' / פ/  נ"ז  4שש"ס /  4
 08:30-10:00סמסטר ב': יום ד'   10:15-11:45סמסטר א': יום ד' ברטלר  -פלינטעפרה ד"ר   33170   'ש
 

ייעוץ חינוכי וחינוך מיוחד –פרקטיקום   
מטרת הפרקטיקום היא לחשוף את הסטודנטים לעבודתם הייחודית של יועצים חינוכיים ואנשי החינוך המיוחד  

מגוונים   חינוכיים  בארגונים  הסטודנטים  ישתלבו  המעשית  ההתנסות  במסגרת  ספר.  בהם    –בבתי  ספר  בתי 
המיוחד. במהלך הקורס    גם בתי ספר בהם לומדים רק תלמידי החינוך   - משולבים תלמידי החינוך המיוחד, כמו 
גם כלים מעשיים הקשורים בעבודתם של יועצים חינוכיים ושל הצוותים    -במכללה ירכשו הסטודנטים יידע, כמו 

גם ההתנסות   –הלימודים בקורס, כמו  החינוכיים המטפלים בתלמידים ככלל, ובתלמידי החינוך המיוחד, בפרט.
מיומנויו בהקניית  גם  יסייעו  הספר  בבתי  קבוצות  המעשית  הנחיית  תלמיד/ה(,  עם  פרטני  )טיפול  טיפוליות  ת 

לתלמידים.   וחברתי  לימודי  סיוע  למתן  וכלים  באמנויות(  )טיפול  ייחודיים  טיפוליים  בכלים  שימוש  תלמידים, 
לאורך השנה יתקיימו מספר    הלימודים יכולים אף להכין את הסטודנטים ללימודי התואר השני בייעוץ חינוכי. 

 ת חינוכיות שונות. ההדרכה בקורס הינה קבוצתית ופרטנית. סיורים במסגרו
   60 ' / פ/  נ"ז  4שש"ס /  4
 08:30-10:00סמסטר ב': יום ד'  10:15-11:45סמסטר א': יום ד' גב' יוספזון ליאורה    33169   'ש

 

 סמינריונים << 
 

 ילדויות ובתי ספר בישראל
בשלושת העשורים האחרונים מתפתחת פרדיגמה חדשה לחשיבה על ילדים וילדות. במסגרת "לימודי ילדים"  
הילדות אינה נתפסת כשלב התפתחותי או כהכנה לבגרות. הילדים נתפסים כבעלי קיום עצמאי שאינו ה"אחר"  

- ( הן בבתי הספר היהודים constructedשל המבוגר. הסמינריון יעסוק באופנים השונים בהם ילדויות מובנות ) 
ישראלים. המחקרים שיבוצעו על ידי הסטודנטים יבחנו ילדות בהקשרים שונים,  -שראלים והן בבתי ספר ערביםי

 סמינריון איכותני.  . 'וכו  כגון, ילדים המשתלבים במקומות עבודה, נערות צעירות הנישאות 
 75' / סמ/  נ"ז  6שש"ס /  6
 או פטור מאנגלית  ב'ציון עובר בקורס שיטות מחקר ורמת מתקדמים  ק: 
 ( 17.10.18  -)מעודכן נכון ל  11:45-14:00  :סמסטר ב'     12:00-14:15  : סמסטר א'ד'    יועד אליעז  ד"ר    33104  '  ש
 

 התמודדות במצבי לחץ 
כל סטודנט יבחר את אחד    מושגים תיאורטיים בנושאי פחדים, חרדות ומצבי לחץ.בקורס ייחשפו הסטודנטים ל 

הנושאים הקרובים לליבו,  יבצע מחקר וינתח את תוצאותיו. ניתן לבצע את המחקר באופן אישי או בזוגות. עבודת  
הסמינריון תבוצע בשלבים )כתיבת הצעה, תכנון מחקר, עיבוד תוצאות, כתיבה סופית של העבודה(, תוך קבלת  

 ליווי והדרכה לאורך כל השנה.   
 75' / סמ/  נ"ז  6שש"ס /  6
 או פטור מאנגלית  ב'ציון עובר בקורס שיטות מחקר ורמת מתקדמים  ק: 
אורה  פרופ'     33102    ' ש א'   ד'     פלג  ב'    12:00-14:15:  סמסטר  ל   11:45-14:00  : סמסטר  נכון    - )מעודכן 

17.10.18 ) 
 

 ויסות עצמי בזירה החינוכית
ולשלוט על התנהגותנו, מחשבותינו, ורגשותינו ולהתאימן למצב שבו אנו נמצאים.    ויסות עצמי זו היכולת לנטר 

יכולת זו מאפשרת, בין השאר, התקדמות לעבר רכישת מטרות ארוכות טווח. הסמינר יקנה הבנה תיאורטית של  
והשלכותיו  מושג הויסות העצמי ומושגים קשורים )כגון: שליטה עצמית, הכוונה עצמית, כוח רצון, הצבת מטרות(  

האפשריות בתחום החינוך. במהלך הסמסטר הראשון, הסטודנטים יפתחו הצעת מחקר המבוססת על הספרות  
המחקרית הקיימת בתחום הויסות העצמי, ובסופו יציגו בכיתה מצגת על הצעת המחקר. הסמסטר השני יוקדש  

( יערכו מחקר על פי הצעת המחקר  לביצוע המחקר בפועל, ובמהלכו הסטודנטים )באופן אישי או בקבוצות קטנות
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של סמסטר א', ויגישו דו"ח מחקרי מסכם. הסטודנטים יקבלו הדרכה בנוגע לאיסוף הנתונים, ניתוחם וכתיבת  
 הממצאים, במהלך השיעורים ובמסגרת פגישות אישיות. 

 75' / סמ/  נ"ז  6שש"ס /  6
 או פטור מאנגלית  ב'ק: ציון עובר בקורס שיטות מחקר ורמת מתקדמים 

ל   11:45-14:00  :סמסטר ב'     12:00-14:15:  סמסטר א'   ד'   וולסנשפ אוהד  ד"ר      33178    'ש נכון    - )מעודכן 
17.10.18 ) 

 
 
 

 קורסי בחירה  << 
 

 מבוא לחינוך ביקורתי
מקומות  ג' יוקצה מספר -קורס המיועד לתלמידי שנה א' בשילוב החוג לפסיכולוגיה. לסטודנטים בשנים ב' )

 ( 13.08.18 -)מעודכן נכון ל    . מוגבל ומצומצם לרישום( 
מהו חינוך ביקורתי? התשובה לכך עשויה להיות מגוונת מכפי שמשערים. אפשר שהוא יכוון לחינוך לחשיבה  

ביקורתית, כלומר, לכישורים רפלקסיביים. במקרה זה הוא מתייחס לתכנים של היגדים ולבחינת הקוהרנטיות  
הכח של החברה, לדכאנות   והעקביות שלהם. אך ייתכן שהוא מכוון לביקורת חברתית במובנה כביקורת מבני

של מוסדותיה ולהגבלת החירות של חבריה. השילוב בין השניים עשוי לשמש כבסיס לחינוך ביקורתי במובנו  
 כביקורת האידיאולוגיה כפי שהמסורת המרקסיסטית כיוונה אליו. 

אלו,    בתי ספר, כענף דומיננטי של החינוך הפורמלי הממסדי, אינם בהכרח מלמדים לערער על מבני כח
מקונפליקטים עם בעלי הכח. אולם פאולו פרירה, ההוגה הברזילאי, שמזוהה עם המונח   ע להימנלעיתים כדי 

פדגוגיה ביקורתית, חשב שהן המורה והם התלמידים צריכים ללמוד יחדיו  כיצד לשנות את התודעה לעבר  
להשתחרר מהכבלים   ; (well-being)אופק אמנציפטורי; לנסוך תקווה לחיים המתמקדים ברווחה הפנימית שלנו 

 החברתיים, כלכליים ופוליטיים המשעבדים אותנו.  
הפמיניסטית,  יש צורך בדבר נוסף:  החינוך לשחרור מכבלים דכאניים אלו מחייב שינוי פרדיגמטי   תמהזווי

נשים, לפתיחות    כלפי  הסטראוטיפית בסוציאליזציה המגדרית. כלומר, לקשר ולאתגר את הסוציאליזציה 
כאל חוסן נפשי וכבסיס מובנה של הקיום האנושי. יש ללמוד לפענח ולבקר את הדפוסים    caring-רגשית ול 

המוקנים לבנים, דפוסים של כוחניות פיזית, אלימה ודכאנית )גם כלפיהם( והבנתם כחולשה אנושית. לכן,  
לעבר חינוך משחרר,    החרות האנושית מלווה בחרות הרגש והמחשבה לעבר מודעות ותודעה עצמית ובעיקר 

  להגדרה עצמית שלנו כבני אנוש ולפתיחות לחלוק מרחב קיומי עם הזולת.
 .בקורס זה נדון במורכבות של ההגות במפגש עם הפרקטיקה ועל מהות החינוך בהקשר זה

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:15-19:45     ד'  של  תמי ד"ר  33163' ב
 

 זכויות הילד 
ג' יוקצה מספר מקומות  -לתלמידי שנה א' בשילוב החוג לפסיכולוגיה. לסטודנטים בשנים ב' קורס המיועד )

 ( 13.08.18 -)מעודכן נכון ל  . מוגבל ומצומצם לרישום( 
  הלך קורס זה נבחן שני מושגים אלו, המושג זכויות וכן המושג ילד עברו תהליכים במהלך העידן המודרני. במ

ר רחב פילוסופי, תרבותי, מגדרי ומדיני. ננסה להבין מה פרוש המושג זכות  בעיקר נבחן את המושג זכויות בהקש
. הזכויות מגנות אך  "ו ומה לגבי חובות. יש זכויות כיחיד לצד זכויות כחברה; יש זכויות כילד לצד זכויות כאזרח וכ

כל פרט וכל   כיום, משתמשים רבות במילה זכות אולם בעיקר זהו מושג משפטי שמעגן גבולות של  גם מגבילות. 
חברה להתנהל כפי הבנתה ורצונה. לכן, לצד זכות, יש גם חובה שהפרה שלה מובילה גם לסנקציות. הכנסת  
המושג זכויות הילד בחינוך, בעצם הידקה את הקשר בין השפה החינוכית ובין השפה המשפטית. לכן, נשאלת  

ברתית של הילד ושל החברה האנושית או  האם היטיבה עם רווחתו הפנימית והח  –השאלה לגבי מהות סוגיה זו  
מאתגרות זכויות רבות שאמורות להגן על הילד.    21- ו  20המאות    לא. נבחן זאת בהיבטים שונים וביקורתיים.

,  you tubeהאתגר הוא, פעמים רבות, מול הפרשנות של ליברליזם. למשל, הזכות לפרטיות. תוכניות הריאליטי,  
Facebook  .ועוד, מאתגרים זכות זו. במהלך הקורס נדון באתגרים שיש לזכויות הילד בעידן הנוכחי 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45     ד'   של תמי ד"ר  33078' ב
 

 סדנא -עצמיתתקשורת בין אישית ומודעות 
חוו עצמית  יהקורס הוא התנסות  מודעות  פיתוח  ביןיתית בתהליכים שמטרתם  וישירה  - ותקשורת אפקטיבית 

 אישית ובקבוצה. 
 60' / דנ"ז / ס 2שש"ס /  2
 30066ז:
 14:15-15:45   'ד    דוראסנת ד"ר  33059 'א
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   )מהווה קורס השלמה לתכנית לתואר השני בייעוץ חינוכי במכללה(  ליתפסיכולוגיה אבנורמ
ההפרעות הנפשיות של ילדים, מתבגרים ומבוגרים.  הקורס יעסוק בתחום האבנורמלי של הפסיכולוגיה: תחום  

בקורס תידון השאלה כיצד מגדירים נורמלי לעומת אבנורמלי, כיצד מגדירים סוגים שונים של הפרעות, כיצד  
נקבעת האבחנה, מהן התיאוריות המסבירות את התפתחות ההפרעה, היחס בין החלק התורשתי והסביבתי  

 ול המקובלות בהתאמה להפרעות השונות. בהפרעות השונות, ומהן דרכי הטיפ
                 60נ"ז / ש /  2שש"ס /  2
 טרם נקבע.  - ד"ר עמי כהן   33051 ' ק

 
 ( )מהווה קורס השלמה לתכנית לתואר השני בייעוץ חינוכי במכללה  יקויי  למידהל
ג' יוקצה  -וסוציולוגיה. לסטודנטים בשנים ב' קורס המיועד לתלמידי שנה א' בשילוב החוגים: פסיכולוגיה  )

 ( 13.08.18 - )מעודכן נכון ל  .מספר מקומות מוגבל ומצומצם לרישום( 
  יעסוק בשלושת ליקויי הלמידה הקלאסיים שהם: ליקוי בקריאה )דיסלקציה(, ליקוי בכתיבה )דיסגרפיה(,   קורס ה

בתחומים שהם לא ליקויי למידה קלאסיים אך מהווים  בנוסף לכך יעסוק הקורס   וליקוי בחשבון )דיס קלקוליה(.
קשיים משמעותיים בלמידה והם: הפרעות קשב וריכוז, הפרעות בזיכרון והפרעות בתפיסת השפה. בקורס ייסקרו  
הליקויים מההיבטים הבאים: הסיבות והגורמים להיווצרות הבעיה; דרך האבחון; דרך הטיפול; והשלכות רגשיות  

 הלמידה על הילד/נער הנפגע.  ונפשיות של ליקויי
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45ד'     ד"ר ענבל בכלר סיון    33041' א
 

   ()מהווה קורס השלמה לתכנית לתואר השני בייעוץ חינוכי במכללה מבוא לראיון הייעוצי

 (    או למסלול הישיר  )עדיפות לסטודנטים שנה ג' 
הר תורת  ביסודות  יעסוק  המסייע.  יהקורס  הקליני  אישית  איון  והתנסות  למידה  של  במתכונת  יתנהל  הקורס 

 בעריכת ראיון. הסטודנטים ישתתפו בקבוצת למידה והדרכה שבה יידונו התנסויותיהם בעריכת ראיון.  
 60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  2

        30034ז: 
       16:15-17:45ד'     און   בר  ד"ר ענבל קיבנסון  33048ב' 

 
 : הלכה למעשה להתבגרותחינוך לשינה מילדות 

הקורס יעסוק בשינה )איכות וכמות(,  בחשיבות ותפקיד השינה מגיל צעיר ועד גיל ההתבגרות.  נעסוק במקומם  
כמו בריאה.   שינה  לתבנית  החינוך  וחשיבות  ההורית(,  )הסמכות  ההורים   השינה  -של  הפרעות  את  נכיר  כן 

פייניות לכל שכבת גיל. הסטודנטים בקורס ידרשו לקרוא מאמרים בהם נעסוק בכיתה בנושאים השונים, וכן  האו
 יגישו עבודת סיכום. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 33098 ז:
   16:15-17:45   ד'    שינסקי 'צ  אורנה ' פרופ 'א

         

    סוגיות מרכזיות בחינוך הבלתי פורמאלי
לתלמידי שנה א' בשילוב החוגים: קרימינולוגיה, סוציולוגיה ורב תחומי. לסטודנטים בשנים  קורס המיועד )

 ( 13.08.18 -)מעודכן נכון ל  ג' יוקצה מספר מקומות מוגבל ומצומצם לרישום(. -ב'
הקורס מיועד לסטודנטים הרוצים להעמיק בסוגיות חינוכיות הקשורות לעולמם של ילדים ובני נוער במסגרות  

ילדים, הורים וקהילה. הידע    -האנושית הבלתי פורמאלי, תוך טיפוח ולימוד של יחסי הגומלין עם הסביבה    החינוך
הילד   של  הפנימי  ועולמו  צרכיו  של  יותר  טובה  הבנה  למשתתפים  יעניק  בקורס  שיילמד  והמעשי  התאורטי 
והמתבגר "בעולם שמחוץ לבית הספר" וכלים מעשיים לעבודה בשטח במסגרות השונות תוך שילוב של תאוריה  

 .  ומעשה. בקורס ישולבו קטעים מתוך סרטים ותיאורי מקרה
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45   ' א   שי אפרת   ד"ר   33162' ב
 

 נוער בסיכון: מאפיינים ותכניות התערבות 
הקורס ידון במאפיינים ודרכי עבודה עם נוער בסיכון תוך מתן רקע תיאורטי ודיון בניתוחי מקרה תוך השתתפות  

יעסוק במאפיינים של נוער בסיכון, ויכלול דיון ברקע  פעילה של הסטודנטים. חלקו הראשון של הקורס 
המשפחתי, החברתי, והבית ספרי של נוער בסיכון, ובמאפיינים הפסיכולוגיים של נוער בסיכון. כמו כן, הקורס  

לנוער בסיכון )נשירה ממסגרות, התמכרויות, התנהגות מינית   ת ידון בסוגים שונים של התנהגויות האופייניו
נוער, אובדנות(. חלקו השני של הקורס ידון בתכניות התערבות שונות לעבודה עם נוער   ת נומסוכנת, עבריי

 בסיכון. 
 ( 08.10.18 - )מעודכן נכון ל   60 / ' סדנ"ז /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45    ' ד     וולסנאוהד שפ  ד"ר   33173' ב
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 ?משפחה: מה קיבלנו מהורינו ומה נעביר לילדינו
דורית, כגון, השלכה, משולשים  - מהתיאוריה המשפחתית הביןהנגזרים  מרכזיים    םמושגים תיאורטיי בסדנה יוקנו  

משפחתיים, מעגל החיים המשפחתי ותקשורת במשפחה. בנוסף הסטודנטים יתנסו במספר טכניקות וכלי הערכה   
 . לצורך זיהוי דפוסים משפחתיים והכרות מעמיקה יותר עם המשפחה שלהם 

 60' / דסנ"ז /  2שש"ס /  2
   14:35-16:05     'ד   פלג  אורה פרופ'   33176' א
 

 ( 06.09.18 - )מעודכן נכון ל  מבוטל  חינוך בחברה הערבית
 

 מבוא לחינוך אלטרנטיבי 
מערכת החינוך חשופה להקמתם של בתי ספר  שדה החינוך האלטרנטיבי בישראל נמצא בהתפתחות מתמדת.  

בקורס נלמד  אלטרנטיביים חדשים וכן לכניסתן של פדגוגיות חדשניות אל תוך בתי הספר הציבוריים הקיימים.  
. תכניי הלימוד יתייחסו לחינוך  ונציג דוגמאות לבתי ספר כאלו בארץ ובעולם אלטרנטיבי החינוך הצורות מגוון על 

, גישות אקולוגיות בחינוך, בתי ספר דו לשוניים, חינוך  ולדורף, חינוך  ם דיאלוגיהספר ה והפתוח, בתי    הדמוקרטי 
חברתיים  וההיסטוריים  ה הקשרים  וה  הזיקות שבין הגישות הפדגוגיות  נדגיש את.  עודו   פדגוגיה חדשניתביתי,  

- מנקודות מבט שונות )חינוכית, כלכלית,  לעומקןשבתוכם הן נוצרו וננסה להבין את צורות החינוך האלטרנטיביות  
וכיו"ב(. ה   פוליטית, תרבותית  רעיון  נשוחח על  פדגוגית     Project Based (Learning   (PBL-לדוגמה,  גישה 

יות, למידה שיתופית ושינוי במערך  המשנה את מבנה הלימודים המסורתי של בית הספר, תוך שימוש בטכנולוג
היחסים בין המורה )כמעביר הידע( והתלמיד )כלומד פסיבי(. בנוסף, נדון ביתרונותיהם וחסרונותיהם של בתי  

בתי ספר בהם התלמיד, לכאורה, יכול להעביר את כל שנות לימודיו מבלי להיכנס לשיעורים   – הספר החופשיים 
   כלל.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 ( 06.09.18 - )מעודכן נכון ל  16:15-17:45     'ד   רוטמן  עמית גב'    33164' א
 

 : מאפייני חולי וחינוך לבריאות מילדות לבגרות21 -התנהגויות אכילה במאה ה
הקורס יתמקד בהכרת התנהגויות בריאות וחולי בתחום האכילה הן בקרב ילדים והן בקרב  חלקו הראשון של  

. תינתן סקירה של הפרעות האכילה העיקריות: אנורקסיה נרבוזה, בולימיה נרבוזה והפרעת אכילה  מבוגרים
סיכון.    –התקפית   וגורמי  יעסוק מאפיינים  זה  ההתנהגותי   חלק  ומאפייניה  ההשמנה  בנושא   ים  בהרחבה  

והרגשיים, סקירת גורמי הסיכון השונים וגורמי החוסן. בין גורמי הסיכון והחוסן יימנו המשפחה ומערכת החינוך.  
"מודל    שניחלקו ה פי  מווסתת על  אכילה  יבחן את מאפייני התנהגות האכילה הבריאה, שעיקרה  של הקורס 

הסטודנט יכירו  כך  בתוך  ילדים.  בקרב  והן  מבוגרים  בקרב  הן  החינוכית  האמון",  המערכת  תפקיד  את  ים 
וקידום הבריאות בתחום  , לרבות השמנה  והמשפחתית במניעת התנהגויות אכילה פתולוגיות, לסוגיהן השונים 

 .זה
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45    'ד   לביא -ספיבק זהר ' דר    33166' ב
 

ילד במצבי משבר ופרידה -הורההדרכת הורים בעידן המודרני: משפחה, ילדים ויחסי   
ג' יוקצה מספר  -קורס המיועד לתלמידי שנה א' בשילוב החוג לפסיכולוגיה. לסטודנטים בשנים ב' )

( 13.08.18 -)מעודכן נכון ל   . מקומות מוגבל ומצומצם לרישום(  
- הקורס יעסוק במשפחות הנמצאות בתהליכי משבר, פרידה וגירושין והשפעתם של תהליכים אלו על יחסי הורה 

ילד. במסגרת הקורס נבסס ידע קליני והתפתחותי אודות מאפיינים של משפחות עתירות קונפליקט, נלמד לזהות  
ים של ניכור הורי וסרבנות קשר.  פרופילים אישיותיים של הורים המייצרים קונפליקט גבוה ואף לאבחן מאפיינ

הקשורות לקואליציות ומשולשים המתאפיינים בשליטה פסיכולוגית    דינמיקות משפחתיות פתולוגיות בנוסף, נבחן  
הסתה.   ה ותהליכי  במסגרת  קשר    קורסיינתנו  וחידוש  קונפליקט  הפחתת  מכוונות  התערבות  אפשרויות 

 .  לדרגות חומרת הניכור, תוך דגש על הדרכת הורים   ותהליכי טיפול בהתאמה בהתערבות צמודת בית משפט
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45   ' ד  און   קיבנסון ברענבל דר'    33167' א
 

  התפתחות הילד סודות חינוך ולדורף:
מטרת השיעור היא הכרת התפיסה הבסיסית של התפתחות הילד מתוך האנתרופוסופיה, כפי שפותחה על ידי  

למורים  ובהרצאות  בספרים  שטיינר  )גילאי   רודולף  השביעונים  על  ומאפייניהם  14-21ו    7-14,  0-7בדגש   )
מעשי להתבוננות חינוכית  ידע האדם והתפתחות הילד אינם מהווים רק תיאוריה התפתחותית אלא כלי   הייחודים.

 . " הקניית חינוך ולדורף ביסודי ותיכוןקורס זה מהווה קורס בסיס לקורס "  ועבודה פדגוגית.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45     'ד  קוטנר  סיימון דר'    33174' א
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  הקניית חינוך ולדורף ביסודי ותיכון
האנתרופוסופיה, הקורס יכלול היכרות בתהליך ההתבוננות בילד  על סמך הבנת תהליכי התפתחות הילד לפי  

ומבנה תק שיעור  מבנה  של  בנושאים  ותרגול  על  והיכרות  דגש  יהיה  בנוסף  הלימוד.  התכנים המרכזיים  ופות 
בתכנית הלימודים ביסודי ובתיכון בהתאמה להתפתחות הילד והנער המתבגר, דרכי עבודה והוראה, פרויקטים  

 יים, הוראה בתיכון לעומת הוראה בבית הספר היסודי, ועבודת הצוות. חינוכיים וחברת
 ( 08.10.18 - )מעודכן נכון ל   60 / ' סדנ"ז /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45     'ד    קוטנרסיימון דר'    33175 א'
 
 


