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 מסלול חינוך 

 כנית הלימודים בשנה א':מבנה ת
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 סמסטר א'

 קורסי מבוא-חטיבה: חינוך  

 -- 2 יסודות בפסיכולוגיה החינוכית 

 -- 2 מבוא לתורת החינוך וההוראה 

 קורסי מבוא –חטיבה: פסיכולוגיה 

 -- 2 מבוא לפסיכולוגיה 

 -- 2 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית 

 קורסי מבוא -ייעוץ חינוכי חטיבה: 

 -- 4 מבוא לייעוץ חינוכי 

 חטיבה : מתודולוגיה 

 -- 4 מבוא לסטטיסטיקה 

   קורסי מבוא -ואנתרופולוגיה חטיבה: סוציולוגיה

  4 מבוא לסוציולוגיה 

 מתוך הרשימה( 1)קורסי יצירה יהודית והעשרה 

 -- 2 עם ישראל בעת החדשה  תולדות

 --  מאנטישמיות לשואה

 --  פרקים מחיי היהודים במרוקו בעת החדשה

 סמסטר ב'

 קורסי מבוא - חינוך חטיבה: 

 -- 2 יסודות בסוציולוגיה חינוכית 

 -- 2 תולדות החינוך 

 קורסי מבוא – פסיכולוגיה חטיבה: 

 -- 2 פסיכולוגיה פיזיולוגית

 קורסי מבוא – חינוכי  ייעוץחטיבה: 

 -- 2 ייעוץ מניעתי 

  2 מוטיבציה והישגים 

 קורסי מבוא –סוציולוגיה ואנתרופולוגיה חטיבה: 

  4 מבוא לאנתרופולוגיה 

 קורסי מתודולוגיה
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 -- 4 הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית 

 מתוך הרשימה( 1) קורסי יצירה יהודית והעשרה  

  2 הלכה ומנהג

   ר המקראי הסיפו

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

 ס'מ

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד  מוקדם

 סמסטר א'

 קורסי ליבה – חינוך חטיבה: 

 -- 2 הטכנולוגיה בחינוך 

  2 הערכת הישגים לימודיים

  2 משאבי אינטרנט 

 קורסי ליבה – פסיכולוגיהחטיבה: 

 -- 2 פסיכולוגיה קוגנטיבית

חברתיות בחקר  –פרספקטיבות קוגנטיביות 
 האישיות

2 -- 

 קורסי ליבה – ייעוץ חינוכי יבה: חט

 -- 2 התפתחות קריירה: ייעוץ והדרכה

 
 קורסי ליבה -חטיבה:  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 -- 4 החברה הישראלית 

 חטיבה: מתודולוגיה

 -- 4 שימושי מחשב 

 מבוא לסטטיסטיקה 2 שיטות מחקר כמותיות 

 (מתוך הרשימה 1)קורסי יצירה יהודית והעשרה  

 -- 2 ירושלים לדורותיה 

 --  ספרות האגדה של חז"ל

 סמסטר ב'

 קורסי ליבה – חינוך חטיבה: 

  2 בית הספר והקשריו החברתיים

  2 בין פדגוגיה וטכנולוגיה 

 קורסי ליבה  -  פסיכולוגיה חטיבה: 

  4 הילד בעל ההפרעות הנפשיות 

  2 למידה

  קורסי ליבה –חטיבה: ייעוץ חינוכי  
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  2 מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי

 קורסי ליבה  –ואנתרופולוגיה  ה חטיבה: סוציולוגי

  4 פסיכולוגיה חברתית 

 חטיבה: מתודולוגיה 

 מבוא לסטטיסטיקה  2 שיטות מחקר איכותניות

 מתוך הרשימה( 2)קורסי יצירה יהודית והעשרה  

  2 אדריכלות וארכיטקטורה בארץ ישראל 

  2 ון בישראל ככלי תיירותי וחינוכי המוזיא

   אשקלון לתולדותיה 

   תקשורת והומור

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

 המכללה. 

 
 
 

 כנית הלימודים בשנה ג':מבנה ת
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 סמסטר א'

 קורסי ליבה- חינוך חטיבה: 

תכנון ביקורת והערכה של תכניות 
 לימודים

2  

 מתוך הרשימה( 1קורסי בחירה )

  2 מניעת אלימות 

צמיחת המשפחה בעקבות התמודדות 
   ובדן ושינוי עם א

   סדנה: התמודדות עם נוער בסיכון 

   היבטים רגשיים של לקויות למידה 

 מתוך הרשימה( 1סמינריונים )חטיבה: 

  2 סוגיות משפטיות בחינוך משפחה ונוער

מגמות וסוגיות במערכת החינוך 
   הישראלית בעשור האחרון 

עיון ומחקר בסוגיות החינוך הבלתי 
   פורמלי

   דה מרחוק והישגים לימודייםלמי

 קורסי ליבה –חטיבה: פסיכולוגיה 

  2 תפיסה וקשב 

  2 סוגיות פסיכולוגיות בחקר ההורות 

 מתוך הרשימה( 1סמינריונים )

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות  2 רגש וקוגניציה 

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות   סטיות התנהגותיות
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 קורסי ליבה –וכי חטיבה: ייעוץ חינ

סדנה: אפיוני ילדים עם הפרעות 
  2 רגשיות והתנהגותיות

 מתוך הרשימה( 1)קורסי יצירה יהודית והעשרה  

  2 ספרות תלמודית 

   מבוא לפילוסופיה יהודית 

 סמסטר ב'

 ליבהקורסי  –חטיבה: חינוך  

סדנה: תכנון בקורת והערכה של 
 תכניות לימודים

2  

 מתוך הרשימה( 1) קורסי בחירה

  2 נוער וצעירים בחברה המודרנית 

   סדנה: טיפול בבעיות משמעת 

   סדנה: הפרעות קשב וריכוז

שילוב תלמידים עם לקויות למידה 
   בחינוך הרגיל 

 מתוך הרשימה( 1סמינריונים )

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות  2 סוגיות משפטיות בחינוך משפחה ונוער

וסוגיות במערכת החינוך מגמות 
 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות   הישראלית בעשור האחרון 

עיון ומחקר בסוגיות החינוך הבלתי 
 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות   פורמלי 

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות   למידה מרחוק והישגים לימודיים

 מה(מתוך הרשי 1קורסי בחירה ) -חטיבה: פסיכולוגיה

  2 תפיסת פנים

   קיבעון ויצירתיות בפתרון בעיות

   הנדסת אנוש

 מתוך הרשימה( 1סמינריונים )

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות  2 רגש וקוגניציה 

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות   סטיות התנהגותיות 

 קורסי ליבה  –חטיבה: ייעוץ חינוכי 

  2 הבנת הפרט בראייה חינוכית 

 מתוך הרשימה( 2)קורסי יצירה יהודית והעשרה  

  2 שפת הטלויזיה והקולנוע

  2 עלייה לרגל במסורת היהודית 

   זיווג וזוגיות בספרות העברית 

   לוגיקה 

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

 המכללה. 

 

 ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.* 
 

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


