
                                                                                                                                              

 

 קורסי חובה קורסי יהדות גיל  רך חנ"מ ב' חנ"מ א' 
Ed.B 

 תעודת הוראה
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10:00-
08:30 

 

מתודיקה לחינוך 
 מיוחד

        גרניט בובליל
 תכ"ל                           
 בחינוך                         

  המיוחד                      
 גרניט בובליל                 

 דילמות אתיות 
 בחינוך

  ציפי
 ישוב-שאר

 אסטרטגיות                      
 למידה והבנה                 

 מגל -סמואלסוזן                 

 
 החינוך כאתגר

 )סמינריון(
 

 ד"ר תרצה פריש

 רפואה והלכה
 הרב יעקב קליין

                           
  חינוך                               

    לערכים                            
 )פרקי אבות(                      

 יעקב קליין הרב                  

 דילמות אתיות  
 בחינוך

  ציפי
 ישוב-שאר

 אסטרטגיות                 
 למידה והבנה              

 מגל-סמואלסוזן             
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11:45-
10:15 

התפתחות השפה 
 הדבורה

         ורדיה הימל
             הוראה                         
     מתקנת                        

      בקריאה                      
 וכתיבה                     

 מגל-סמואל סוזן          

 
 הכיתה המשלבת

 )סמינריון(
 

 לי-אסתר טובד"ר 

התפתחות השפה 
 הדבורה

 ורדיה הימל
 עיצוב                              
 הגן                              

 יעל ניאגו                         
 

לאור  סוגיות חינוכיות
 היהדותמקורות 

 הרב ד"ר רונן לוביץ
   ערכים                                

   ודילמות                             
  מוסריות                            

 ורהבפרשיות הת               
 הרב ד"ר רונן לוביץ              

 אוריינות אקדמית
 ד"ר מירה טנצר

 
 שיטות                                 

 מחקר                                      
   רחלי ד"ר                             

 שולשטיין                             
 

  סוגיות חינוכיות
 לאור מקורות 

               היהדות
 ערכים           הרב ד"ר 
             ודילמות        רונן לוביץ

  מוסריות                       
    התורה פרשיותב         
 הרב ד"ר רונן לוביץ        
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13:45-
12:15 

 בטים יה ,ילדים עם צ"מ
 קוגנטיביים 

 ורגשיים
 פנינה 
       ויידה

   הביבליותרפי              
 לאה נצרתי                  

 ליקויי תקשורת
 ורדיה הימל             
                              
   חינוך                              

       אמנותי                           
 בחינוך המיוחד              

 יעל ניאגו                        

 סביבות חינוכיות 
 בגיל הרך

                                                        ציפי
 חקר                ישוב-שאר

                              תהליכי                           
 למידה
  חנה יורב

  
 אנגלית

 
 הס יפורהצ

  ,ילדים עם צ"מ
 בטים קוגנטיביים יה

                  ורגשיים
           חקר                     פנינה 

                             תהליכי                ויידה
 למידה                       
               חנה יורב                         
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15:45-
14:15 

תהליכי אבחון 
 בחשבון
              רחל שי

                         
 הוראה                                   
 מתקנת                        
 בחשבון                       
 רחל שי                          

               גיל הנעורים
 ד"ר סברנבסקי 

 ליאור
                           

                       הפסיכולוגי                     
 חברתית                      

 סברנבסקי  רד"                  
           ליאור                         

העשרה 
 אינסטרומנטלית
 פנינה ויידה           

                                  
          ניצני                             

   אוריינות                        
  ד"ר עדי                            

 אלימלך                            

 עיוניות בספרות 
 השו"ת

 ד"ר רחלי 
   סוגיות                 שולשטיין

   חברתיות                           
      במקרא                             

 ובהלכה                            
 הילה נכטיילר                       

 
 אנגלית

 
 הס     ציפורה              

 

               גיל הנעורים
 ליאורד"ר 

                           סברנבסקי
                  
   היפסיכולוג                  

 חברתית                    
 ליאור רד"                   
 סברנבסקי                  
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17:20-
15:55 

 -ליקויי קריאה
 תאוריות ודרכי 

 אבחון
 לקויות             ד"ר עדי
 למידה              אלימלך

   עדי ד"ר                         
 אלימלך                        

 סוגיות בחינוך משלב
 פרופ' שרגא פישרמן

                         
 

   הפרעות                          
 קשב                            

 רופמן -קדריעל                   

 הפעלה באמצעות
 אמנות

 תפיסה            לאה נצרתי
       וחשיבה                          

         מתמטית                        
 בגיל הרך                        
 רחל שי                              

 -הבית היהודי
 מקרא ומדרש

 אלחנן ד"ר הרב 
               אפטרגוט   

    נשים                                
 במקרא                             

 הילה נכטיילר                       

מצבי לחץ ומשבר כגורמי 
 סיכון התפתחותיים

 )סמינריון(
 

 ד"ר מרב חמי

 סוגיות בחינוך משלב
 פרופ' שרגא 

 פישרמן
 לקויות                        
     למידה                        

 עדי ד"ר                           
 אלימלך                          

6 
18:50-
17:30 

 
 
 

 הפרעות התנהגות
                         רופמן -קדריעל 

                           
                               מוזיקה                       

      ככלי                          
 טיפולי                       

 צפרירה ווקר                 

 לקויות מורכבות
            רויטל אברהםד"ר 

 חינוך                              
   של                                  

    תמשמעו                         
      ד"ר הרב                             

 אפטרגוט אלחנן                

 מוזיקה ולמידה 
                    בגיל הרך

             צפרירה ווקר
 

 
    

                                  
 
 

 הפרעות התנהגות  
                           רופמן -קדריעל 

                               
                     

      היגפסיכולו                       
 קוגנטיבית                        

          ליאור  רד"                      
 סברנבסקי                      

                            

 פתש" – לימודי המשך


