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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש ם הקורס

 ד ג ב א 

 לימודי החינוך, פדגוגיה ומתודיקה

    )א( 1  *מבוא לפסיכולוגיה חינוכית
    )ב( 1 שדה( )משלבמבוא לדידקטיקה כללית 

    )ב( 1 )משלב שדה(מבוא לליקויי למידה 
    )א( 1 *מבוא לפדגוגיה של חוסן

   )ב( 1  )משלב שדה(פדגוגיה וחוסן ב' 
  )ב( 1   )משלב שדה(פדגוגיה וחוסן ג' 
   1  )משלב שדה( באנגלית פדגוגיה חדשנית

   2  )משלב שדה(האנגלית ליסודי הוראת  דרכי
  2   )משלב שדה(הוראת האנגלית לעל יסודי  דרכי

 אוריינות ומחקר בחינוך ובהוראה

    )א( 1  )מקוון(א  שיטות מחקר
  3   )משלב שדה( סמינריון בחינוך 

 הכשרה קלינית

    )ב( 2 בהוראה כוללת התנסות
   8  אנגלית בביה"ס יסודיבהתנסות 
  8   אנגלית בחט"ב בהתנסות 

  14 12 7 33הכשרה להוראה:  סה"כ לימודי
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 57) אנגלית  

  שנה א שנה ב שנה ג שנה ד
 ש"ש( 14קורסי יומנה )

 קריאה יומנה א' 2   
 דיבור יומנה א' 2   
 כתיבה יומנה א' 2   
 יומנה ב' קריאה*  2  
 יומנה ב' דיבור  2  
 יומנה ב' כתיבה  2  
 יומנה ג' דיבור וכתיבה   2 

  ש"ש( 15בלשנות ודקדוק )
 מבוא לבלשנות 2   
 פונטיקה  1  
 *תחביר  1  
 *בלשנות שימושית   2 
 חקר השיח   2 
 )קורס קדם לדקדוק ב( דקדוק א' 2   
 )קורס קדם לדקדוק פדגוגי( *דקדוק ב  2  
  דקדוק פדגוגי   1 
 אישית-תקשורת בין    2

 ש"ש( 18הוראת אנגלית כשפה זרה )
 מבוא למתודולוגיה 2   
 *אסטרטגיות הוראה לכיתה הטרוגנית   1 
 *יסודות בקריאה  1  
 *אוצר מילים פדגוגי   2 
 *אוריינות והערכת ספרי לימוד להוראת האנגלית  2  
 *גישות הערכה בהוראת האנגלית   2 
 *רי למידהפיתוח חומ   1 
 *שילוב המחשב בהוראת האנגלית  2  
 1   (Project Based Learning)  PBL אנגלית* בהוראת  
 משחק בהוראת אנגלית    1 
 סמינריון באנגלית  3 

 ש"ש( 10ספרות )
 מבוא לספרות אנגלית 2   
 הסיפור הקצר באנגלית  2  
 *שירה ודרמה   2 
 *בכיתהספרות     2

 *רות ילדיםספ 2   
 ש"ש 57סה"כ:  16 17 20 4

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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EFL COURSE 
English Language Proficiency 

course / year 1st 2nd 3rd th4 
Reading Proficiency 1*          2    
Oral Proficiency 1 2    
Writing Proficiency 1  2    
Reading Proficiency 2*  2   
Oral Proficiency 2  2   
Writing Proficiency 2  2   
Speaking and Writing    2  
TOTAL (14 hr) 6 hr 6 hr 2 hr  

Linguistics and Grammar 

course / year 1st 2nd 3rd 4th 
Introduction to Linguistics 2    
Phonetics*  1   
Syntax*  1   
Applied Linguistics*   2  
Discourse Analysis*   2  
Grammar 1 2    
Grammar 2*  2   
Pedagogical Grammar*   1  
Interpersonal Communication                              2 
TOTAL (15 hr) 4 hr 4 hr 5 hr 2 hr 

Issues in EFL  

course / year 1st 2nd 3rd 4th 
Introduction to EFL Methodology 2    
Pedagogical Vocabulary*    1  
Beginning Reading*  1   
Teaching Heterogeneous Classes*   2  
Literacy and Textbook Evaluation*  2   
EFL Assessment*   2  
Material Development   1  
Integrating ICT in EFL classroom*  2   
(Project Based Learning)  PBL in the 
EFL classroom  

  1  

Gamification for English teachers   1  
Seminar  3  
TOTAL (18 hr) 2 hr 5 hr 11 hr  
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Literature 

course / year 1st 2nd 3rd 4th 
Introduction to Literature 2    
The Short Story  2   
Poetry and Drama*   2  
American Literature*     2 
Children’s Literature* 2    
TOTAL (10 hr) 4 hr 2 hr 2 hr 2 hr 

Total: 57 hours  
 * ניתן ללמד באמצעות המרחב המקוון.
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  חובות אקסקוריקולריותג.  
 

רכיב 
 שם הקורס הלימודים

מספר שעות 
הוראה 
שנתיות 
)ש"ש( 
 לקורס

 סוג הקורס
)חובה/אפשרות 

 ל"פטור"(

לימודי 
 אנגלית 

אנגלית טרום 
 בסיסי

A1-A2 
A1 – production 

A2 - Reception 

  
3 

  לפטור אפשרות
 

 A1-B1 אנגלית בסיסית
A2 – Production 

B1 - Reception 
3 

כל סטודנט ילמד 
שני קורסים 

שנתיים במהלך 
התואר ואשר יכללו 
במסגרת הדרישות 

 לתואר.
 

ש"ש עם  2)סה"כ  
 (אקרדיטציה

ית אנגל
 מתקדמים א

B1-B2 
B1 – Production 

B2 - Reception 
2 

אנגלית 
 מתקדמים ב

B2-C1 
B2 – Production 

C1 - Reception 
2 

 C1-C2 2 קורסי תוכן

 סיורים
 
 

 :כחלק מחובת ההכשרה הקלינית
 סיור ביד ושם 
 סיור ברטורנו

 
במהלך שנת הלימודים השלישית: 

 סדנה להוראת השואה 
 החמ"ד סדנה במשנת

 חובה ללא אקרדיטציה

 חובה ללא אקרדיטציה סדנאות

עזרה 
  "בש 44 עזרה ראשונה ראשונה

 ללא אקרדיטציה
 חובה

בטיחות 
 ש"ב  12 בטיחות בדרכים בדרכים

 ללא אקרדיטציה
 חובה

ביטחון 
 ש"ב  22 ביטחון ובטיחות ובטיחות

 חובה ללא אקרדיטציה

ל המבוססת ע אחת בחינת בקיאות בקיאויות
 מאגר שאלות בתחומי תנ"ך והלכה

 חובה ללא אקרדיטציה

 סטאז'
לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת 

 חובה ש"ש 2 (.ח"בהתאם להנחיות משה) סטאז' בשנה ד'

שעות  30פעילות חברתית וקהילתית בהתנדבות )ללא שכר או מלגה( בהיקף של במי שמשתתף 
ימים לפחות בשנת לימודים זכאי לקבל פטור  14שירות מילואים של או  לפחות בשנת לימודים

 .ש"ש 1-)פעם אחת במהלך הלימודים לתואר ראשון( מקורס אקדמי השווה ערך ל
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 נוספת ללומדים / לבוגרים במסלול האנגלית 1תעודת הוראה
 לשם הוראה בחינוך המיוחד

 

במתודיקה, בדידקטיקה ובהתמחות ופירוט  שם הקורס
 חדהעבודה המעשית בחינוך המיו

מספר שעות הוראה 
 שנתיות )ש"ש(

 1 דרכים ושיטות להוראה בחינוך המיוחד א' )פדגוגיה(
 2 הוראה מותאמת לתלמידים לקויי חשבון

הוראה מותאמת לתלמידים לקויי כתיבה: גרפומוטוריקה, 
 כתיב והבעה

2 

 2 הוראה מותאמת לתלמידים לקויי קריאה
 1 התפתחות סנסומוטורית תקינה ולקויה

 1 התפתחות תקינה ולקויה של השפה והדיבור
מבוא לאפיוני תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך המכיל 

 והמיוחד
1 

מבוא לחינוך מיוחד )גישות פילוסופיות, היסטוריות 
 והתפתחות החקיקה(: מחינוך מַבדל לחינוך מכיל

1 

מוח ולמידה: השלכות לעבודה עם תלמידים עם צרכים 
 מיוחדים

1 

 1 ניהוליותעות קשב ופונקציות הפר*
משפחת הילד עם הצרכים המיוחדים: אתגרים, דרכי 

 התמודדות ופיתוח חוסן
1 

 2 **סמינריון בחנ"מ: סוגיות עדכניות בחינוך המיוחד
**סמינריון: התערבויות חינוכיות לקידום תלמידים עם 

 לקויות למידה/הפרעות קשב וריכוז
2 

 ש"ש 16 סה"כ שעות חנ"מ
 3 נסות מעשית בכיתות ליקויי למידההת

 3 התנסות מעשית בכיתות שילוב
 ש"ש 6 סה"כ שעות התנסות:

 
 *  המשך לקורס מבוא לליקויי למידה

 ** יש לבחור סמינריון אחד מתוך השניים.

                                                           
 תעודת ההוראה לחנ"מ תינתן בתום שנה ה'. 1




