מערכת שעות מסלול  1278יזמות חברתית בחינוך יהודי
מסלול לא מחקרי – היקף תכנית  38נ"ז  2 +עבודות סמינריוניות (ניתן אחת מחוץ למגמה) מתוכם:
 16נ"ז קורסי ליבה בהתמחות ביזמות
 10נ"ז קורסי חובה 2 :בשנה א ו  3בשנה ב;
עד  4נ"ז מקורסי בחירה המוצעים בתחחום בשנה א ,ועוד  2נ"ז בשנה ב
קורסי בחירה מחוץ לחוג ניתן לממש עד  6נ"ז במהלך הלימודים (כל קורס ברמת מוסמך ולא כולל קורסי שפה)
מסלול מחקרי  -היקף תכנית  32נ"ז  1 +עבודה סמינריונית במגמה  +עבודת תזה
סטודנטים שיתקבלו* לשנה ב למסלול המחקרי יוכלו לבחור קורס נוסף מחוץ לחוג ,בתיאום ובאישור ד"ר יונתן מירוויס.
סמסטר א:
קורסי לבחירה המוצעים עד  4נ"ז לשנה א
08:30

 37212קורס השלמה בסטטיסטיקה (נקבע במכתב קבלה מהחוג לחינוך)
 63836קריאה חינויכת בקריאות התלמודיות של עמנואל לוינס /ד"ר מ .גיליס
 63919בין חיים למוות ביהדות :אתגרים וגישות שונות /ד"ר א .דיטשר
מחקר זהות /פרופ' ג .הורנצ'יק
 63728חדשנות בחינוך היהודי :יזמות בקהילה /ד"ר י .מירוויס
 37225קורס השלמה במחקר בחינוך ( נקבע במכתב קבלה מהחוג לחינוך)
" 63627כל ישראל ערבים זה לזה" :רשתות ,קהילה ,חיבורים ,ויחסים ביזמות ועבודה לשינוי
חברתי /ד"ר א .שוורץ
 63621מביטים אחורה ,מביטים קדימה :מגמות ואתגרים עכשוויים בחינוך יהודי /ד"ר א.
דיטשר (קורס חובה)
 63628סמינר עמיתי מלטון :מפגש ושיח

10:30
12:30
14:30
16:30
18:00
סמסטר ב:

08:30
10:30
12:30
14:30/15:00

רביעי

קורסי חובת בחירה בתחום המוצעים עד  4נ"ז
לשנה א
 37971ניהול ומימון תקציבים בארגונים /מ .זהבי
 55922התנהגות ארגונית ומינהל משאבי אנוש/
01781Planning, Budgeting and Control in

רביעי

 63783סוגיות בפילוסופיה של החינוך היהודי /ד"ר מ .גיליס (קורס חובה)
 63727מחקר איכותני בחינוך היהודי /ד"ר ת .בן ציון-וולדקס (קורס חובה)
 63931סוגיות בחינוך מבוגרים ויישומן לחינוך היהודי /ד"ר י .מירוויס
 34866 Nonprofits\ Dr. E.Malkiמבוא לטכנולוגיה חינוכית /פרופ' י .קולניקט
 63887חינוך יהודי במדינה דמוקרטית במדינה יהודית/ד"ר א .שוורץ
 55677טכנולוגיה עכשיו

 63602הנחות יסוד הגותיות-הלכתיות של היהדות הקונסרבטיבית והאורתודוקסיה המודרנית:
16:30/17:00
השלכות חינוכיות /פרופ' א .רוזנק
 63955הוראת ספרות חז"ל /ד"ר מ .גיליס
 63628סמינר עמיתי מלטון :מפגש ושיח
18:00
* תנאי מעבר למסלול מחקרי :ע"ס במגמה בציון  85ומעלה; ממוצע  85ומעלה מתוך  20נ"ז לתואר; מציאת מנחה; מילוי טופס מעבר והחתמת מנחה

