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 ךרבגיל המודי מוסמך יל

 תש"פ מתחילים לימודיהם בשנתלמערך השעורים 

 
 

 כניתמבנה הת
 לימודי בחירה.ו )חלקם משותפים לכל התלמידים, חלקם ספציפיים לכל מגמה( חובה למודי בתכנית

 הנבחרמסלול הלימודים מגמת הלימודים אליה התקבלת ולבהתאם להינו התכנית היקף 
 . (לא מחקרי –סלול ב' מחקרי ומ –' מסלול א)
-  

 מערך השעורים
 :ואת קורסי החובה למגמה הנלמדת (לוח א'יש ללמוד את כל קורסי החובה )

 )לוח ב'( וייעוץלהדרכה המגמה  -
  )לוח ג'( הנפשלבריאות המגמה  -
 (ד'למדיניות וניהול )לוח המגמה  -

 התמחויות
"התמחות". לפרטים נא לעיין באתר בית  לבחור את שעורי הבחירה כך שיהווניתן  תכנית הלמודיםבמסגרת 

תחילת שנת הלימודים הראשונה ל עדאלקטרוני  למלא טופס המעוניינים ללמוד התמחות נדרשים הספר.
 במוסמך. 

 
 
 

 קורסי חובה משותפים –לוח א' 

 קורס
 

 מסלול א
 )נ"ז(

 מסלול ב
 )נ"ז(

 2 2  רגשיים וחברתיים תהליכים התפתחות בגיל הרך: 03754

 2 2 חשיבה מדעית 03802
 2 2   קהילתית לגיל הרך מערכתיתגישה  03759
 2 2 בריאות הנפש בגיל הרךב יסודות 03409
 2 2  הילד והתפתחות ילדים הורים יחסי 03589
 3 3 + תרגילבוד נתונים וניתוחם )שעור( יע 03804
 1 1 מבוא למחקר איכותני  03387
 2 2 תיםושירו מדיניות: בישראל ילדים 03885

 -        2       (03560או  03402שיטות מחקר מתקדמות )

 - 2 סמסטריאלי  מינר תזהס

 - - עבודת גמר 74445

 4 - סמינר מחקר

 20 20 סך כל נ"ז לימודים משותפים

 
 



 

 להדרכה וייעוץהמגמה  –' בלוח 

 מסלול א קורס
 )נ"ז(

 מסלול ב
 )נ"ז(

 6 6 ת(פרקטיקום א' )הדרכה פרטני 03750

 4 4 פרקטיקום ב' 03751

 2 2  מידע ואסוףהתבוננות  תצפית  03744
 2 2  יישומןו ישות תיאורטיותקוריקולום לגיל הרך: ג 03734
 4 -  מודל הדרכה באמצעות וידיאו 03652

 4 4  ויישום תאוריה: מחנכים הדרכת 03706

 2 - קורסי בחירה

 24 18 סך הכל למודי המגמה )לוח זה( 

 20 20 סך הכל למודים משותפים )לוח א'(

 44 38 סך הכל נ"ז

 
 

 לבריאות הנפשהמגמה  –' גלוח 

 מסלול א קורס
 )נ"ז(

 מסלול ב
 )נ"ז(

 6    6 א' פרקטיקום 03425

 4 4 ב' פרקטיקום 03510

 2 2 יסודות מתקדמים בבריאות הנפש  03528
 2 2 סוגיות מתקדמות פסיכופתולוגיה בגיל הרך  03114
 2 2  הרך גילב הנפש בבריאותמודלים להתערבות  03426

 2 2 מידע ואסוףהתבוננות  תצפית  03744

 6 - קורסי בחירה

 24 18 סך הכל לימודי המגמה )לוח זה( 

 20 20 מודים משותפים )לוח א'(יסך הכל ל

 44 38 סך הכל נ"ז

 
 המגמה למדיניות וניהול –' דלוח 

 מסלול א קורס
 )נ"ז(

 לול במס
 )נ"ז(

 2 2 תוכניות ושירותים  לגיל הרך  03152

 4 - הרךפיתוח וניהול תוכנית בגיל  03495
 2 2  יישומןו ישות תיאורטיותקוריקולום לגיל הרך: ג 03734

 10 8 קורסי בחירה

   

   

 18 12 סך הכל למודי המגמה )לוח זה( 

 20 20 סך הכל למודים משותפים )לוח א'(

 38 32 "זסך הכל נ

 



 


