
קורסים ופיתוח מקצועי
לוח שבועי תשע"ט 2018-19 

בית הספר לחינוך ע“ש שלמה (סימור) פוקס |  המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי

 האוניברסיטה העברית בירושלים-מצוינות ברמה אחרת! האוניברסיטה העברית בירושלים-מצוינות ברמה אחרת!

*הכרה לגמול השתלמות, פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" 
וכן, מימון קרנות ההשתלמות- בהתאם להנחיות משרד 
החינוך*פתיחת התכניות מותנית 
באישור משרד החינוך ובמספר הנרשמים

לפרטים והרשמה: טל‘ 02-5880128/ 02-5882036, פקס: 02-5881191 
          hishtalmuyot@savion.huji.ac.il :דוא"ל

www.education.huji.ac.il :אתר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בין השעות שם התכנית יום

 א

 16:00-20:15 החברה וקהיל, בתחום חינוך -קורס הנחיית קבוצות !חדש

התמודדות עם מצבי מצוקה רגשית של ילדים  !גם אנחנו יכולים לעזור !חדש
 ונוער

16:30-19:45 
 

אתיות במפגש של אנשי חינוך דילמות  -ילדים ומה שביניהם, אתיקה !חדש
 רבילדים ונוע

16:30-19:45 
 

 16:30-19:45 זיכרון וחשיבה, תפיסה -תעתועי המוח !חדש
 'סמסטר ב

  'שנה ב  - מורים יוזמים ומטמיעים תכניות חינוכיות בחברה הערבית
 )בשפה הערבית(

16:30-19:45 

 14:30-20:00 קורס הדרכה מתקדם ליועצים חינוכיים 

 מיומנויות לניהול ויישוב קונפליקטים    -גישור
 

16:00-20:00 
 ' קורס נוסף יתקיים בסמסטר ב

 .בימי חמישי

 16:30-19:45 'ד בימי נוספת קבוצה פתיחת תיתכן– )'סטאז(סדנת התמחות בהוראה 

 ב

 16:30-19:45 סדנא לפיתוח מקצועי למורים חדשים 

תכנית דו , 'שנה ב –ומצטיינים תכנית ההתמקצעות בהוראת מחוננים 
 16:30-19:45 שנתית

 שפה משנה חווית חיים  -" שפת האכילה" !חדש
 מזון וסביבה, בשיתוף הפקולטה לחקלאות 

15:30-19:00 
 . קמפוס רחובות, בפקולטה לחקלאות 

 
 ג

 תכנית דו שנתית -ידות לימודיח 5-ה להוראת מתמטיקה לכהרחבת הסמ
 

08:30-18:00 
 ספרא. בקמפוס אדמונד ימתקיים 

מגוון קורסים  -המדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית
 י"בשיתוף שפ

12:00-18:00 
 )אחת לשבועיים(

נלמד בשפה ( 'שנה ב –הערבית מורים חוקרים את עשייתם בחברה 
 16:30-19:45 )הערבית

 ' שנה ב –פעילות הרגשות במוח ועולמנו הרגשי " המוח הרגיש"
 16:30-19:45 )פתוח למצטרפים חדשים(

 
 

 ד

 מומחים -קורס להכשרת מורים חונכים
 16:30-19:45 מלווה /תכנית הכשרה לקבלת תעודת מורה חונך

 16:30-19:45 מורים מכשיריםל מקצועי פיתוח–כיתה -פרויקט אקדמיה

 
 ה

 –שנת השלמה לפסיכולוגיה חינוכית 
 למסיימי תואר שני בפסיכולוגיה במגמות לא יישומיות

09:00-16:00 
 )'בימי ד ,קבוצה נוספת בחיפה(

 14:30-20:00  תתכנית דו שנתי. לימודי תעודה-)ABA(התכנית לניתוח התנהגות יישומי 
 

פ העקרונות של ניתוח "ע-קורס הכשרת מטפלים התנהגותיים !חדש
 יפתחו קבוצות בעברית ובערבית.  התנהגות יישומי

16:30-19:45 

 ך בחינוך הממלכתי "תכנית להרחבת הסמכה להוראת תנ !חדש
 10:30-16:00 יסודי-העל

 ס לרפואה "בשיתוף מכון מגיד וביה -הכשרת מטפלים בעזרת בעלי חיים
   תלת שנתיתתכנית  

14:30-20:30 


