
 

 האוניברסיטה העברית
 בית הספר לחינוך

 המחלקה ללימודי הוראה

 ההוראה לימודיפרוט הקורסים ומבנה 

 (1020מסלול  531חוג ) במגמת הוראה מתמטיקה
 

או בדוא"ל  5882021/2-02בטל'  היססקילאו  מריםלקבלת ייעוץ ניתן לפנות ל
  miriamsha@savion.huji.ac.il  אוsaskiad@savion.huji.ac.il 

 
 

 כל סטודנט מתבקש להירשם לקורסים.  2016ם פתיחת מערכת הרישום בתחילת ספטמבר ע
 

 מס' קורס שם קורס
שנת 

 לימודים
 זכות כמות נקודות

 )שעות שנתיות(

 מעשיתהתנסות 

 חובה קורסי

 ש"ש( 3נ"ז ) 6 'ב 34095 מתמטיקה, שנה א'התנסות מעשית בהוראת 

 ש"ש( 3נ"ז ) 6 'ג 34130 מתמטיקה, שנה ב'התנסות מעשית בהוראת 

 פדגוגיה ומתודיקה

 חובה קורסי

 ש"ש( 2) נ"ז 4 'ב 34266 מתמטיקה, שנה א'סדנה מתודית בהוראת 

 ש"ש( 2) נ"ז 4 'ג 34346 שנה ב'מתמטיקה, בהוראת  סדנה מתודית

 בודה סמינריוניתולל כתיבת ע)כ סמינריון דידקטי -מתמטיקה 
 (לתעודהנ"ז א נכללים במכסת של נ"ז 4בהיקף 

 ש"ש( 2) נ"ז 4 'ב 34324

 לימודי חינוך

 חובה קורסי

 ש"ש( 1נ"ז ) 2 'א'/ב 34371 התפתחות והתבגרות
 ש"ש( 1נ"ז ) 2 'ב 34068 הוראת מדעים: מהמחקר לכיתה

 ש"ש( 1נ"ז ) 2 'ב 34367 פיתוח הוראה עתירת חשיבה*
 ש"ש( 1נ"ז ) 2 'ב 34368 *סדנא יישומית - פיתוח הוראה עתירת חשיבה

 ש"ש( 1נ"ז ) 2 'ג 34369 למידה והוראה**
 ש"ש( 1נ"ז ) 2 'ג 34370 **סדנא יישומית - למידה והוראה

 ש"ש( 1נ"ז ) 2 / ג''א 34312 מחשבת החינוך

 ש"ש( 1נ"ז ) 2 א'/ ג' 34283 סוציולוגיה של החינוך

 קורסי בחירה

מתוך רשימת קורסי  נ"ז 8קורסים בהיקף של  לבחירה

 הבחירה המופיעה בשנתון
ים בשני העמוד מוםיעה תשע"זרשימת קורסי הבחירה בשנה"ל 

 הבאים

 ש"ש( 4נ"ז ) 8 'ג' ו/או ב 

 ש"ש( 24) נ"ז 48  

 
 
 באותה השנה 34368+  34367 יםקורסהת יש ללמוד א* 

 באותה השנה 34370+  34369 יםקורסהת יש ללמוד א** 
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 תשע"ז – קורסי בחירה תעודת הוראהרשימת 

 

מס' 
 קורס

 מרצה שם הקורס
 משבצת

34024 
בכיתה אחת לומדים יחד: ה"אחר" ה"זר" 

 ה"שונה" "המהגר" ו"אני"
ד"ר אורנה 
 שץ-אופנהיימר

 16:00 - 14:30יום א'  -סמסטר ב' 

 16:00 - 14:30יום ב'  -סמסטר ב'  ד"ר יפעת קוליקנט  מחשב,למידה והוראה 34029

34053 
נרטיבים של מורים -"מה הסיפור שלך?"

 ככלי מחקרי להבנת עולמם
ד"ר אורנה 
 שץ-אופנהיימר

 16:00 - 14:30יום א'  -סמסטר א' 

 10:00 - 8:30יום ד'  -סמסטר א'  ד"ר רבקה טסלר חברה, דת ומדינה 34061

 20:00 - 18:30יום א'  -סמסטר ב'  ד"ר תחיה סנפירי הערכה ומדידה 34190

34349 
סדנה לפרקטיקה של למידה והוראה 

 משמעותית של מדעי החברה 
 16:00 - 14:30יום ה'  -שנתי  ד"ר סמירה עליאן

34350 
בין תיאוריה  -דילמות של מחנכים 

 למעשה
 16:00 - 14:30יום א'  -שנתי  צבר ד"ר בועז

 18:00 - 16:30יום א'  -סמסטר ב'  ד"ר יוליה ליפשיץ היבטים רגשיים בעבודתם של מורים 34352

 16:00 - 14:30יום א'  -סמסטר ב'  ד"ר אביב כהן פוליטיקה בכיתה 34353

34390 
תרבותית: -חינוך למיעוטים בחברה רב

 החינוך לערבים בישראל
 14:00 - 12:30יום ג'  -סמסטר ב'  חלבי ד"ר רבאח

 12:00 - 10:30יום ג'  -סמסטר א'  קויקס -סלוא חלבי אישית-תקשורת בין 34410

 14:00 - 12:30יום ד'  -סמסטר ב'  פרופ אלישע באבד פסיכולוגיה חברתית של הכיתה 34435

 12:00 - 10:30יום ב'  -סמסטר א'  פרופ משה טטר ייעוץ למתבגרים 34481

34503 
פיתוח היכולות החברתיות של התלמיד 

 הספר-במסגרת בית
 16:00 - 14:30יום ג'  -סמסטר א'  ד"ר ענת כורם

34526 
סוגיות נבחרות בחינוך: ניתוח תוכניות 

 וספרי לימוד
 14:00 - 12:30יום ב'  -סמסטר ב'  ד"ר סמירה עליאן

 14:00 - 12:30יום ב'  -א'  סמסטר ד"ר שרית אשכנזי חינוך המוח האנושי 34583

34588 
חשיבה, למידה וחינוך יהודי: פילוסופיה 

 של  הילד
 14:00 - 12:30יום ד'  -סמסטר א'  ד"ר אהרון דיטשר

34593 
היבטים חינוכיים ופסיכולוגיים של 

 האינטרנט
-ד"ר יוליה ליפשיץ

 ברזילר
 12:00 - 10:30יום ה'  -סמסטר א' 

34638 
כאתגר חינוכי:  המפגש היהודי ערבי

 מטרות ותוצאות
 16:00 - 14:30יום ג'  -סמסטר ב'  ד"ר רבאח חלבי

34649 
יזמות בית ספרית במערכות חינוך 

 ציבוריות
 14:00 - 12:30יום ב'  -סמסטר א'  ד"ר אורי איל

34809 
התפקיד המשתנה של המורה בכיתה של 

 21-המאה ה
 18:00 - 16:30יום ה'  -סמסטר ב'  פרופ ברוך שוורץ

34851 
השלכות  -פיתוח כישורים חברתיים 

 לייעוץ
 18:00 - 16:30יום ג'  -סמסטר ב'  ד"ר ענת כורם

 14:00 - 12:30יום ד'  -סמסטר ב'  ד"ר יפעת קוליקנט ידע והתפתחות מקצועית של מורים 34860

 12:00 - 10:30יום ד'  -סמסטר א'  ד"ר יפעת קוליקנט מבוא לטכנולוגיה חינוכית 34866

 18:00 - 16:30יום ד'  -סמסטר ב'  פרופ ברוך שוורץ תהליכי למידה והוראה בבית הספר 34882

34885 
פדגוגיות  -בית הספר בעידן הידע 

 מתקדמות
 18:00 - 16:30יום ד'  -סמסטר א'  ד"ר יפעת קוליקנט

 12:00 - 10:30יום ד'  -סמסטר א'  ד"ר חגית פירסט שילוב 34919

34935 
( בבית ABAניתוח התנהגות ייישומי )

 הספר
 10:00 - 8:30יום ב'  -סמסטר א'  ד"ר תומס גומפל

 10:00 - 8:30יום ד'  -סמסטר ב'  ד"ר תומס גומפל הפרעות התנהגות והפרעות רגשיות 34943

 12:00 - 10:30יום ד'  -סמסטר ב'  ד"ר חגית פירסט משלבת-עבודה חינוכית בכיתה הטרוגנית 34998

 18:00 - 16:30יום ד'  -סמסטר ב'  ד"ר גילה אמיתי ליקויי למידה כגורם סיכון 37822

 מבוא לתאוריות פמיניסטיות 37826
-ד"ר חנה אבנת

 תמיר
 14:00 - 12:30יום ב'  -סמסטר א' 

37837 
כישורים חברתיים של ילדים בחינוך 

 המיוחד: היבטים תיאורטיים
 14:00 - 12:30יום ב'  -סמסטר ב'  ד"ר מיכל לוי

37844 
פיתוח שליטה עצמית בקרב ילדים בחינוך 

 המיוחד
 12:00 - 10:30יום ב'  -סמסטר א'  ד"ר מיכל לוי



37887 
הלכה למעשה בחינוך הפורמלי והבלתי 

 פורמלי
 16:00 - 14:30יום ד'  -סמסטר א'  ד"ר חן ברם

 14:00 - 12:30יום ג'  -סמסטר ב'  ד"ר יהודה פולק הפרעת קשב בהקשר הבית ספרי 37899

 10:00 - 8:30יום ד'  -סמסטר א'  ד"ר תומס גומפל מבוא לחינוך מיוחד 37900

 16:00 - 14:30יום ב'  -סמסטר א'  ד"ר אביב כהן מהתיאורייה לשדה החינוכי ובחזרה  37902

37907 
צעירים ומעבר לבגרות במודרניות 

 מבט סוציולוגי –המאוחרת 
-פרופ עדנה לומסקי

 פדר
 12:00 - 10:30יום ב'  -סמסטר א' 

 18:00 - 16:30יום ד'  -סמסטר ב'  ד"ר יפעת קוליקנט האינטרנט בשירות ההוראה והלמידה 37985

37987 
הערכה,  -אלימות ותוקפנות בביה"ס 

 מניעה וטיפול
 16:00 - 14:30יום ב'  -סמסטר א'  ד"ר תומס גומפל

 


