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2017נובמבר ל מעודכן   
 

 

 תכנית המוסמך בלימודי הגיל הרך מערכת שעות
 

 
 יום ד'  יום ב' 
 '(בסמסטר ) אביב סמסטר א'() סתיו  '(בסמסטר ) אביב סמסטר א'() סתיו 

8:30-10:00 
 

 

 לכל המגמות חובה
 
 

  תהליכים  התפתחות בגיל הרך: 03754
 / גת רגשיים וחברתיים           

 בחירה למדיניות וניהול והדרכה וייעוץ
  של והסתגלות סוציאליזציה תהליכי 03045
 שבועות  7במשך ) דוידוב/ ילדים           
 בלבד(ראשונים של הסמסטר            

 
 מדיניות וניהולחובה ל

  / דיין תוכניות ושירותים  לגיל הרך 03152
 בלבד( שבועות 7)במשך            

 

 לבריאות הנפש  בחירה
 והתפתחותיים רפואיים היבטים 03074

 עם אנשים של החיים במעגל
 /טננבאוםמוגבלויות

 
 בחירה לכל המגמות

  ותקשורת קבוצתיים תהליכים 03773
  שרביט/בקבוצה          

 
 וניהול ולמדיניות הנפש לבריאות בחירה

 אריה/בן בישראל בסיכון ילדים 03809

 ל המגמותלכ חובה
 

  ושירותים מדיניות: בישראל ילדים 03885
 קושר /            

10:30-12:00 

 

 
 לכל המגמותחובה 

 חשיבה מדעית  03802
 ורנר/  קבוצה א'           
 שיף/  קבוצה ב'           
 זעירא/  ג' קבוצה           

 

להדרכה חובה לבריאות הנפש ובחירה 
 ייעוץו

 / שולמן פסיכופתולוגיה בגיל הרך 03520
 

 והדרכה וייעוץמדיניות וניהול בחירה ל
  של והסתגלות סוציאליזציה תהליכי 03045
 שבועות  7)במשך  דוידוב/ ילדים           
 בלבד(ראשונים של הסמסטר            

 
 חובה למדיניות וניהול

 ושירותים  לגיל הרך / דיין  תוכניות 03152
 שבועות בלבד( 7)במשך            

 

 חובה לכל המגמות
 סמינרי מחקר –מסלול ב' 

 גיל הרך / דיין בחקר הפרספקטיבה של ילדים וילדות  03672
  / דוידוב התפתחות רגשית וחברתית בילדות 03044
 כסאברי-בעיות התנהגות בגיל הרך/ חורי 03107

 

 סמינר תזה –' מסלול א
 זהסמינר ת 03940
 שרדצה יאןקבוצה א' /            
 סטריאר-רוארקבוצה ב' /            

 

12:30-14:00 

 

לבריאות הנפש ומדיניות וניהול. חובה 
 בחירה להדרכה וייעוץ

 בריאות הנפש בגיל הרך / ב יסודות 03409
 'יקהורנצ-פת           

 חובה לכל המגמות
 

 נתונים וניתוחםבוד יע 03804
 ' / הולרדקבוצה            

 

 

 
 

 חובה לכל המגמות
 פרויקטים – מסלול ב'

 
 דיין /הרך פיתוח וניהול תוכנית בגיל  03495               ניהולמדיניות ולפרויקט 

 
 / גת  מודל הדרכה באמצעות וידיאו 03652    ייעוץלהדרכה ו יישומי פרויקט

 מסלול א' + ב'
  אטיהסדנת פרקטיקום/ 03510          לבריאות הנפש פרקטיקום

 
 
 
 
 
 



 
 

 
   .* תיקבע בתיאום עם המדריכה האישית

 קורסים מרוכזים בחופשות
 קורסים      
 מרוכזים      
 בחופשות      

 (12-15/3/2018) בין הסמסטרים
 / זעירא בפרספקטיבה משווהילדים בסיכון  03498

 )קורס בחו"ל, מועדים יימסרו בהמשך(                            
 /  וישראל גרמניהתעללות בילדים בפרספקטיבה משווה: המקרה של ה 03077
 )קורס בחו"ל, מועדים יימסרו בהמשך(   אריה-בן           
 רגא –טיפול הוליסטי: מפגש בין גוף/נפש/רוח  03177
 אתגרים בשילוב חברתי בשיקום בתחום בריאות הנפש / שור 03982
 ללמוד לחיות ביחד: מניעת אלימות במסגרות לגיל הרך / צור 03572

   

 (2018ביולי  2-5)  בחופשת הקיץ
 –אלמוג וכנען -קיום בישראל / בר-פעילות החברה האזרחית לקידום דו 03493
 התערבות במצבי דחק וטראומה אצל ילדים / צור  03574
 הפרעה בספקטרום האוטיזם: עקרונות התערבות/שולמן 03684
 סטריאר-רואר/  מפגש מושכל הקשר בטיפול ובהתערבויות בקהילה 03070

 
 
 

 

 

14:30-16:00 

 

 לכל המגמות ובהח
 קהילתית לגיל הרך/ מערכתיתגישה  03759

  אונטרמן 

 ומדיניות וניהול יעוץיהדרכה ול חובה
  קוריקולום לגיל הרך: גישות 03734
 ויישומן / דייןתיאורטיות            

 
 הנפש ותבריאחובה ל

 יסודות מתקדמים בבריאות הנפש /  03528
 שולמן           

 
 יעוץלהדרכה וי חובה

 צדוק / ויישום תאוריה: מחנכים הדרכת 03706

 

 חובה לבריאות הנפש 
 הנפש  בבריאותמודלים להתערבות  03426
 /גלילי הרך גילב           

 
 בחירה למדיניות וניהול

 עקרונות התערבות במסגרות טיפול   03244
 בגיל הרך / קסיר            

 ניהול ולבריאות הנפשבחירה למדיניות ו
 פיתוח מודלים מותאמים לעבודה עם 03239 

 החברה הערבית בתחום הגיל             
 עבוד-'מאלגהרך/            

 

  

16:30-18:00 

 
 יעוץחובה להדרכה וי

 פרקטיקום א' )הדרכה קבוצתית( 03750
 

 בריאות הנפשלחובה 
  צדוק                / פרקטיקוםסדנת  03425

 חובה לכולם
 /  הילד והתפתחות ילדים הורים יחסי 03589
 דוידוב           

 

 
 שיטות מחקר מתקדמות –מסלול א' 

 שיטות מחקר כמותיות למתקדמים /  03560
 דוידוב           
 שיטות מחקר איכותניות למתקדמים  03402
 טנר )לכותבי תיזות בגישות  /           
 איכותניות(           

 בחירה למדיניות וניהול
 סיגל/  תכנון אסטרטגי 03492
 )מלכ"רים( סמבירא/  חברתי ניהול 03068

 בחירה למדיניות וניהול
 / אזרחית והשתתפות התנדבות ניהול 03237

 בר          

18:30-20:00 

 

. בחירה הדרכה וייעוץוחובה לבריאות הנפש 
 מדיניות וניהולל

 צדוק/  מידע ואסוףהתבוננות  תצפית  03744 

 המגמות לכלחובה 
 תרגיל חובה בעבוד נתונים 03804
 )אחת לשבועיים לסירוגין(           
 יונהמבוא למחקר איכותני / 03059
 קבוצה ג'           
  )אחת לשבועיים לסירוגין(           

 
 

 

 הדרכה לבריאות הנפש ולהדרכה וייעוץ הדרכה לבריאות הנפש ולהדרכה וייעוץ 


