
 מסלול חינוך 

 כנית הלימודים בשנה א':מבנה ת
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 סמסטר א'

 חטיבה: חינוך  

 -- 2 לתורת החינוך וההוראהמבוא 

 -- 4 קורסי בחירה

 חטיבה: פסיכולוגיה 

 -- 2 מבוא לפסיכולוגיה 

 -- 2 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית 

 ייעוץ חינוכי חטיבה: 

 -- 4 מבוא לייעוץ חינוכי 

  2 קורס בחירה

 סוציולוגיהחטיבה : 

 -- 2 מבוא לסוציולוגיה

  2 יחסי ציבור

   מתודולוגיהחטיבה: 

  3 מבוא לסטטיסטיקה א'

 קורסי העשרהחטיבה : 

 -- 2 מקרא

 סמסטר ב'

 קורסי מבוא -חטיבה: חינוך  

 -- 2 תולדות החינוך 

 חטיבה: פסיכולוגיה  

 -- 2 מבוא לפסיכולוגיה חברתית

  2 פסיכולוגיה פיזיולוגית

 חטיבה: ייעוץ חינוכי  

 -- 2 ייעוץ מניעתי 

 סוציולוגיה חטיבה: 

  2 מבוא לאנתרופולוגיה 

 מתודולוגיהחטיבה: 

השתתפות בקורס מבוא  3 מבוא לסטטיסטיקה ב'
 לסטטיסטיקה א



 -- 3 הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית 

 קורסי העשרהחטיבה : 

  2 תלמוד

ובאנגלית עד סוף שנה  ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א, על פי תקנון המכללה
תקנון נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה בזאת  ,'ב

 המכללה. 

 
 

 כנית הלימודים בשנה ב':מבנה ת
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד  מוקדם

 סמסטר א'

 חטיבה: חינוך  

 -- 2 הטכנולוגיה בחינוך 

  2 הערכת הישגים לימודיים

 חטיבה: פסיכולוגיה 

 -- 2 פסיכולוגיה קוגניטיבית

 חטיבה: ייעוץ חינוכי  

 -- 2 התפתחות קריירה: ייעוץ והדרכה

 

 חטיבה:  סוציולוגיה 

 -- 2 החברה הישראלית 

  2 קורס בחירה

 חטיבה: מתודולוגיה

 -- 3 שימושי מחשב 

 א+ב הבהצלחה קורס סטטיסטיק מעבר 2 שיטות מחקר כמותיות 

 קורסי העשרהחטיבה : 

 -- 2 פילוסופיה יהודית 

 

 סמסטר ב'
  חינוך חטיבה: 

  2 בין פדגוגיה וטכנולוגיה 

  2 משאבי אינטרנט

  2 בית הספר והקשריו החברתיים

  2 קורס בחירה

   פסיכולוגיה חטיבה: 

  2 קורס בחירה

 חטיבה: ייעוץ חינוכי  

  2 מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי



  2 קורס בחירה

  ה חטיבה: סוציולוגי

  2 סוציולוגיה של מקצועות פרופסיונליים  

 חטיבה: מתודולוגיה 

השתתפות בקורס שיטות מחקר כמותיות  2 שיטות מחקר איכותניות
 א+ב הומעבר בהצלחה קורס סטטיסטיק

 קורסי העשרהחטיבה : 

  2  קורס במדעי הרוח

ובאנגלית עד סוף שנה  ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א, על פי תקנון המכללה
תקנון , זאת נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה ב'ב

 המכללה. 

 
 

 כנית הלימודים בשנה ג':מבנה ת
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 סמסטר א'

 חטיבה: חינוך  

הרצאה וסדנה: תכנון ביקורת והערכה 
 של תכניות לימודים

2  

  2 קורס בחירה 

 מעבר בהצלחה שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות 2 סמינריון 

 חטיבה: פסיכולוגיה 

 מעבר בהצלחה שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות 2 סמינריון 

  2 קורס בחירה 

 חטיבה: ייעוץ חינוכי 

סדנה: אפיוני ילדים עם הפרעות 
  2 רגשיות והתנהגותיות

  2 קורס בחירה 

 החטיבה: סוציולוגי

  2 מגדר וחברה

  2 קורס בחירה 

 קורסי העשרהחטיבה : 

  2 היסטוריה כללית

  2 לימודי ארץ ישראל

 סמסטר ב'

 חטיבה: חינוך  

עם לקויות למידה  שילוב תלמידים
 בחינוך הרגיל

2  

 מעבר בהצלחה שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות 2 סמינריון 

 חטיבה: פסיכולוגיה

  2 קורס בחירה

 מעבר בהצלחה שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות 2 סמינריון 



 חטיבה: ייעוץ חינוכי 

  2 הבנת הפרט בראייה חינוכית 

 החטיבה: סוציולוגי

  2 בעידן של שינויים חברתייםתרבות 

  2 קורס בחירה 

 קורסי העשרהחטיבה : 

  2 סמינר בן חוגי

ובאנגלית עד סוף שנה  ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א על פי תקנון המכללה
בתקנון הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה  נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית , זאת'ב

 המכללה. 

 

 ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.* 
 

 ., אלא אם כן צוין אחרת60הערה: ציון "עובר" בקורסים הינו 

 

 


