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  למדיניות וניהולהמגמה  – למודי מוסמך בגיל הרך ע"ש ד"ר י' שוורץ
  "ושעלשנת תמערך השעורים 

  זנ" 38תזה): סה"כ פרקטיקום, ללא מחקרי (-מסלול ב' הלא |   נ"ז 32 ): סה"כופרקטיקום מסלול א' המחקרי (תזה
 

  למודי בסיס בגיל הרךא. 
  נ"ז 61= סה"כ , נ"ז) 8קורסי בחירה ( 4, נ"ז) 8קורסי חובה ( 4: מסלול א
 נ"ז 18= סה"כ  נ"ז) 10קורסי בחירה ( 5נ"ז),  8קורסי חובה ( 4: מסלול ב

  בחירה  חובה
  ביחסי הורים ילדים והתפתחות הילד / דוידו 03589

  בלבד) זבתשע"(יינתן            
  קוריקולום לגיל הרך: גישות תיאורטיות ויישומן / דיין 03734
  צדוק  תצפית, התבוננות ואיסוף מידע בגיל הרך / 03744
  / גת התפתחות בגיל הרך: תהליכים רגשיים וחברתיים 03754
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     / לגיל הרך ללמוד לחיות ביחד: מניעת אלימות במסגרות 03572
  בין הסמסטרים)צור (קורס מרוכז            
  / צור  התערבות במצבי דחק וטראומה אצל ילדים 03574

  (קורס מרוכז בקיץ)           
  אוטיזם: עובדות ואמונות / שולמן 03684
  תהליכים קבוצתיים  ותקשורת בקבוצה / צור 03773
  ניהול חברתי / סמבירא 03068
  סטריאר -רואר תרבותיות /-סדנא בינתחומית על רב 03071

  באנגלית)(           
  / גל קולקוויום כיוונים חדשים במדיניות חברתית 03079

  שבועיים)אחת ל ,(שנתי           
  שולמן / בריאות הנפש בגיל הרך ושירותים בקהילה 03081
  מיזמים עסקיים חברתיים: הקמה, ניהול ושיווק / בנזימן 03118
  (ע"ס)ת קבוצתית: סוגיות ואתגרים / שיף התערבו 03176
              -יחודיות בפגיעות מיניות בילדים: גישה רביסוגיות  03196

  מערכתית / טנר           
  אתגרים ודילמות בניהול / גולדברג 03481
  / הולר דינת הרווחה ואנשים עם מוגבלויותמ 03488
  רך / ה התערבויות רב מקצועיות בבריאות הנפש בגיל 03527

  דונייק           
  מדיניות תרבות וניהול אומנויות / רונן 03796
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  מדיניות וניהולב. לימודי 
  נ"ז 6נ"ז) = סה"כ  6קורסי חובה ( 3 :מסלול א
  נ"ז 10נ"ז) = סה"כ  4נ"ז), פרויקט ( 6קורסי חובה ( 3 :מסלול ב

  פרויקט קהילתי (מסלול ב בלבד)  חובה
  תוכניות ושירותים לגיל הרך / דיין 03152
  גישה קהילתית מערכתית לגיל הרך / בליט 03759
  אריה-ילדים בישראל: מדיניות ושירותים / בן 03885
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  4  פיתוח וניהול תוכניות בגיל הרך / צור 03495

  לימודי מחקרד. 
  נ"ז 10= סה"כ  נ"ז) 2סמינר תזה ( נ"ז), 2מחקר מתקדם ( קורסנ"ז),  6קורסי חובה ( 3: מסלול א
  נ"ז 10= סה"כ  נ"ז) 4( נ"ז), סמינר מחקר 6קורסי חובה ( 3: מסלול ב

  חובהקורסי 
  חשיבה מדעית  03802
  ) (שו"ת)SPSSעבוד נתונים ונתוחם (כולל  03804
  מרזל-מבוא למחקר איכותני / ספקטור 03059
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  מסלול ב  מסלול א
  :מהבאים) ורס מחקר מתקדם (אחדק

  טנר/  שיטות מחקר איכותניות 03402
  מויאלשיטות מחקר כמותיות /  03560

  עבודת גמר
  סטריאר (סמסטריאלי)-סמינר תזה / חאג' יחיא ורואר 03940
  עבודת גמר בלמודי מוסמך 74445

  
2  

  
  
2  

  :סמינר מחקר (אחד מהבאים)
    חקר משפחות המגדלות ילדים צעירים עם צרכים מיוחדים 03082

  / שולמן           
  בריאכס-בעיות התנהגות בגיל הרך / חורי 03107
  רך / דיין חקר הפרספקטיבה של ילדים וילדות בני הגיל 03672
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