
ס"ש48כ"סה

ס"ש26כ"סה

ס"ש20כ"סה

ז"נקשעותס"שקורסשעות

10:00-14:004

14:00-16:002

16:00-18:00

היבטים פסיכולוגיים 

וסוציולוגיים בהוראה

130.1.0164

יונתן שרעבי ' מר

קורס חובה ניתן )

('או ב' לבחור בסמס א

114 חדר 34בניין 

2

18:00-20:002

ז"נקשעותס"שקורסשעות

08:00-10:002

10:00-12:002

17:00-20:00

סדנה דידקטית בתחום הדעת

פירוט - בקבוצות פי תחום דעת 

בטבלה למטה

312:00-14:002

14:00-16:002

16:00-18:002

18:00-20:00

היבטים פסיכולוגיים 

וסוציולוגיים בהוראה

130.1.0164

יונתן שרעבי ' מר

קורס חובה ניתן )

('או ב' לבחור בסמס א

2

 

מספר קורסמנחהמקצועקורס' מרצה ומסשם הקורס

עדו ארגמן

130.1.0211-1

489 חדר 72בניין 

130.1.0093עדי מנדלראומנות

עדי הרשקוביץ 

130.1.0211-2

114  חדר 34בניין 

130.1.0040צביקה ברגשטייןאזרחות

ענת שריד

130.1.0059-1

306 חדר 32בניין 

130.1.1301אייל סופר ומריאן ניוויהאנגלית

ר הילה טל"ד

130.1.0059-2

212 חדר 72בניין 

130.1.1221מיכל פרידמן אסכולאיביולוגיה

130.1.1291חניתה ברעםגיאוגרפיה

130.1.1281הילה אלפייההיסטוריה

130.1.0151גבי שמעוניחשמל

130.1.1211דורית פלקוביץכימיה

130.1.1261 שלומית ביתןלשון

130.1.2731ענבל מצהמדעי החברה

130.1.2038ר דורון זוהר"דמדעי המחשב

130.1.1071אייל שלמהמתמטיקה

130.1.0052רחל אלטוןניהול עסקי

ר מירי יוסוב שלום"דספרות עברית

130.1.1241-1 

דוברי ערבית

130.1.1241-2  

דוברי עברית

 עולם הערבים 

והאסלאם
130.1.0035כמאל אבו רביעה

130.1.0121אמיר בקראיתקשורת

328 חדר 90בניין 

, ניהול עסקי, ח"גיאוגרפיה מדה, אזרחות

, אומנות, תקשורת, פסיכולוגיה, סוציולוגיה

עולם הערבים , ספרות, מקרא, היסטוריה

פילוסופיה, והאסלאם

, מתמטיקה, כימיה, חשמל, פיסיקה, ביולוגיה

לשון עברית, אנגלית

207 חדר 34בניין 

236 חדר 90בניין 

323 חדר 32בניין 

244 חדר 90בניין 

210 חדר 72בניין 

140 חדר 90בניין 

103 חדר 34בניין 

514 חדר 72בניין 

201 חדר 98בניין 

321 חדר 90בניין 

309 חדר 32בניין 

מיקום

325 חדר 90בניין 

 חדר 72בניין  - 1 קבוצה

213

 חדר 72בניין  - 2קבוצה 

514

209 חדר 32בניין 

237 חדר 90בניין 

238 חדר  90בניין  הערכה ושימושיה 

במסגרת עבודת 

המורה בכיתה

קבוצות- סמסטר א - קורסים עיוניים 

יתכנו שינויים

, תלמד את הקורס בסמסטר א - בקבוצה של נשים בלבד " חינוך למודעות מגדרית ומיניות חיובית"מי שמעוניינת ללמוד את הקורס *

.יש לכתוב מייל בקשה ליחידה- בסמסטר ב " היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים בהוראה"ואת הקורס 

ילמדו רק את הצבוע בירוק- שנה א , דו שנתי- כללי /מורים בפועל

ילמדו רק את הצבוע בכתום- שנה ב , דו שנתי- כללי /מורים בפועל

לומדים את המערכת במלואה- חד שנתי - א "תשפ- מורים בפועל מערכת שעות 

קורס

הוראה ולמידה לשם הבנה

130.1.0211

פירוט בטבלה מטה- בקבוצות 

חקר הפרקטיקה

130.1.0079

ר רותם טרכטנברג"ד

322 חדר 90בניין 

סמסטר א

פרקטיקום  למורים בפועל

130.1.0194

 

' תתקיים בימי אסדנה מלווה 

14:00-17:00 

514 חדר 72בניין : בקמפוס

10
בוקר התנסות גמיש 

על פי מקום העבודה

3

קבוצות- ' סמסטר א- סדנה דידקטית 

הוראה ולמידה לשם 

הבנה

תחומי דעת

, ניהול עסקי, ח"גיאוגרפיה מדה, אזרחות

, אומנות, תקשורת, פסיכולוגיה, סוציולוגיה

עולם הערבים , ספרות, מקרא, היסטוריה

פילוסופיה, והאסלאם

, מתמטיקה, כימיה, חשמל, פיסיקה, ביולוגיה

לשון עברית, אנגלית

סמסטר ב

(בלעדיה לא ניתן לקבל זכאות לתעודה, חשוב להירשם)חובה לכל הסטודנטים גם אם ביצעו אותה בתואר , (מקוון)  900.5.5001, הלומדה להכרת הנהלים למניעת הטרדה מינית

יום א

מוטיבציה ורגשות בכיתה

130.1.0185

בקבוצות לפי הטבלה מטה

התמודדות חינוכית עם גזענות

130.1.0130-2

ר רועי זילברבג"ד

אידיאולוגיות חינוכיות הלכה למעשה

130.1.0201-2

זיו גולדברג

קשיי למידה ומצויינות בלמידה, לקויות למידה

130.1.0019

ר תמר קנר פורמן"ד בוקר התנסות גמיש 

על פי מקום העבודה

'יום ג

: קורסים3בחירה בין 

גילה מנביץ '  גבחינוך למודעות מגדרית ומיניות חיובית .1

פלסטיני בראי התאוריה -הקונפליקט היהודי: מפגש בין זהויות. 2

וההתנסות והשפעתו על המעשה החינוכי

התמודדות עם תוקפנות. 3

למידה ופדגוגיה, הוראה

מסלטון-ר רותם טרכטנברג"ד

130.1.0049

קורס

10

פרקטיקום  למורים בפועל 

130.1.0204 

' תתקיים בימי אסדנה מלווה 

 בקמפוס14:00-17:00

17:00-20:00

יום גיום א

הערכה ושימושיה במסגרת עבודת המורה בכיתה

130.1.0059

פירוט בטבלה מטה- בקבוצות 

סדנה דידקטית בתחום הדעת

פירוט - בקבוצות לפי תחום דעת 

בטבלה מטה

:בחירה בין שני קורסים

130.1.0231. רק נשים-  חינוך למודעות מגדרית ומיניות חיובית. 1

גילה מנביץ ' גב

302בניין חוסידמן חדר 

התמודדות עם תוקפנות. 2

 130.1.0112 

229 חדר 90בניין 


