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סמסטר א

(מבוא לחינוך חברתי קהילתי (לחח"ק2034-03
בלבד

0פלג שרה 2.001.00

0פלג שרה(מבוא למנהיגות (לחח"ק בלבד72089-01 2.001.00

(מבוא לחינוך טיפולי בקידום נוער720810-01
ובבתי ספר (לחח"ק בלבד

0פלג שרה 2.001.00

(תיאוריות בעבודה עם נוער בסיכון2073784-00
(מקוון

0ד"ר קיין זאב 2.001.00

2.001.00ד"ר מוזיקנט עמית(קמפוס פנימיות (9876034-005-7.2.18

2.001.00פלג שרה(קמפוס פנימיות (9876034-005-7.2.18

(מדיאלוג מקראי לדיאלוג עכשווי00:0000:006844-01
(קמפוס מרוכז

0ד"ר אברהמי יעל 2.001.00

(מדיאלוג מקראי לדיאלוג עכשווי00:0000:006844-01
(קמפוס מרוכז

0ד"ר מוטולה מיכאל 2.001.00

0ד"ר קיין זאבתהליכים בקבוצה08:1509:453070-04א 4.002.00בית 42 כיתה 405

0ד"ר ניסנוב אסנתנוער עובר חוק וחוקי נוער08:1511:303282-01א 4.002.00בית 56 כיתה 206

0מנספלד ליאתעולמו של הילד עם המוגבלות12:0013:303198-01א 2.001.00בית 42 כיתה 301

ד"ר ברזילי סופימודעות קשובה להעצמת עובדי חינוך12:0013:30100419-00א
צופיה

0 בית 66 כיתת
מיינדפולנס

4.002.00

ד"ר כהן-שקולניקתכניות מניעה12:0013:309875865-00א
עדיה

0 2.001.00בית 46 כיתה 202

0ד"ר קיין זאבילדים ונוער החיים בעוני14:0015:30100416-00א 2.001.00בית 46 כיתה 202

0רביב אהודניהול צוות בארגונים חינוכיים15:4517:15100418-00א 2.001.00

0ד"ר מוזיקנט עמיתנערות במצוקה10:0011:302226-03ב 2.001.00

0ד"ר סולומון מרבתהליכים בקבוצה10:0011:303070-05ב 4.002.00

סדנת מיומנויות אלתור בחינוך הבלתי10:0011:3043055-00ב
פורמאלי

0פרץ אלונה 2.001.00בית 57 כיתה 108

0מולא ולידמנהיגות חברתית בהיבט תרבותי12:0013:302294-01ב 2.001.00

כלים אדלריאנים בטיפול במתבגרים12:0013:303990-01ב
בסיכון

0ד"ר אורין שלומית 4.002.00בית 46 כיתה 203

פיתוח אופק תעסוקתי לבני נוער14:0015:302274-01ב
בסיכון

0לוי-סודאי פזית 2.001.00בית 46 כיתה 203

0ד"ר סולומון מרבתהליכים בקבוצה14:0015:303070-02ב 4.002.00בית 46 כיתה 204

0קורן-לורנס נירית(מבוא למנהיגות (לחח"ק בלבד17:3019:0072089-01ב 2.001.00בית 57 כיתה 101

(מבוא לחינוך חברתי קהילתי (לחח"ק15:4519:002034-03ד
בלבד

0רביב אהוד 2.001.00בית 56 כיתה 206

(מבוא לחינוך טיפולי בקידום נוער15:4519:00720810-01ד
ובבתי ספר (לחח"ק בלבד

0ד"ר קיין זאב 2.001.00בית 42 אולם 306

0לנגנס טלהתמודדות עם מצבי לחץ08:1509:4543056-01ה 2.001.00בית 57 כיתה 101

0ד"ר מוזיקנט עמית'פסיכופתולוגיה א12:0013:304530-01ה 2.001.00בית 57 כיתה 101

0מירז דןפלייבק בקהילה15:4519:0015696-01ה 4.002.00בית 57 כיתה 101
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סמסטר ב

0ד"ר ניסנוב אסנתמיניות קשר ומשפחתיות08:1509:452078-01א 2.001.00בית 46 כיתה 201

0ד"ר קיין זאבתהליכים בקבוצה08:1509:453070-04א 4.002.00בית 42 כיתה 405 המשך

0ד"ר מוזיקנט עמיתגישות בעבודה חינוכית טיפולית10:0011:3020210-00א 2.001.00

0מנספלד ליאתעולמו של הילד עם המוגבלות12:0013:303198-02א 2.001.00בית 42 כיתה 301

ד"ר ברזילי סופימודעות קשובה להעצמת עובדי חינוך12:0013:30100419-00א
צופיה

0 בית 66 כיתת
מיינדפולנס

4.002.00 המשך

0ד"ר מוזיקנט עמיתתפיסת תפקיד נוער בסיכון14:0015:302050-03א 2.001.00בית 46 כיתה 204

שיתוף פעולה כאסטרטגיות מפתח14:0015:302382-00א
לאנשי חינוך

0אילני איילת 2.001.00בית 51 ארז

התמודדות עם בעיות משמעת בחינוך15:4517:152234-01א
ובהוראה

0רביב אהוד 2.001.00בית 56 כיתה 201

0אילני איילתאקטיביזם חברתי15:4517:152073782-00א 2.001.00בית 51 ארז

פסיכולוגיה חיובית יישומים בחינוך08:1509:452370-01ב
הטיפולי

0ד"ר רוסו-נצר פנינית 2.001.00בית 42 אולם 306

0ד"ר מוזיקנט עמיתנערות במצוקה10:0011:302226-02ב 2.001.00

0ד"ר סולומון מרבתהליכים בקבוצה10:0011:303070-05ב 4.002.00 המשך

העצמת בני נוער - מהתיאוריה10:0011:309876036-00ב
לפרקטיקה

2.001.00פלג שרה

0צין דפנהמניעת פגיעה והתעללות בילדים12:0013:303270-01ב 2.001.00בית 46 כיתה 403

כלים אדלריאנים בטיפול במתבגרים12:0013:303990-01ב
בסיכון

0ד"ר אורין שלומית 4.002.00בית 46 כיתה 203 המשך

0ד"ר סולומון מרבתהליכים בקבוצה14:0015:303070-02ב 4.002.00בית 46 כיתה 204 המשך

התמודדות עם אפליה וגזענות בחינוך14:0015:302073824-00ב
החברתי קהילתי

0ד"ר נצר דוד 2.001.00בית 46 כיתה 203

יסודות בטיפול הקוגניטיבי - 08:1509:459875815-00CBTה
התנהגותי

0לנגנס טל 2.001.00בית 57 כיתה 101

מחנך משמעותי בדרך כפר - אי של08:1509:459875900-01ה
יציבות בגיל ההתבגרות

0גיורא-דודאי שרית 2.001.00

(מקומם של טקסים במערכת החינוך -15:4519:002073878-00ה
7 מפגשים החל מתחילת סמסטר

ב' (סטודנטים בחוג לחח"ק

0ד"ר גולדוין אליזבט בית 4 כיתה 1
(ספריית כספי)

2.001.00
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