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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 

 לימודי החינוך, פדגוגיה ומתודיקה

    )א( 1 *מבוא לפסיכולוגיה חינוכית
    )ב( 1 )משלב שדה(מבוא 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() ר"דרכי הוראת סיפורי המקרא לגיה
   1  )משלב שדה(יל הרך דרכי הוראת המדעים לג

   1  )משלב שדה( דרכי הוראת הספרות לגיל הרך
  1   )משלב שדה( לגיל הרך המתמטיקהדרכי הוראת 

 האוריינות ומחקר בחינוך ובהורא

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

 הכשרה קלינית

    )ב( 2  3-לידה גילאיבהוראה  התנסות
   8   4-5 ילאיבהוראה גהתנסות 
  8   5-6 גילאיבהוראה התנסות 

  14 11 7 32סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 אנגלית

 2  אקדמיתאנגלית 
 ת מרחב מקוון.* ניתן ללמד באמצעו
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26)  כללי -הגן גיל הרך במסלול לימודי ה  
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 

    1 אומנות הילד/ה )בחירה(
 1    אקלים גן מיטבי )בחירה(

  1   *התמודדות עם הילד/ה המאתגר/ת המתקשה
   1  התפתחות החשיבה המתמטית בגיל הרך

   1  התפתחות המשחק בגיל הרך
   1  התפתחות התינוק/ת והפעוט/ה*

    1 התפתחות סנסומוטורית )בחירה(
 1    *ז'אנרים בספרות ילדים

   1  תרבותית*-חינוך בחברה רב
   2  תיאוריה ומעשה א' –חינוך לגיל הרך 
  2   תיאוריה ומעשה ב'  –חינוך לגיל הרך 

    1 הרך חשיבה מדעית בגיל
    1 לגעת במדע

  1   מדע בחיי היומיום*
  1   מוזיקה בגיל הרך )ריתמוסיקה(
    1 מיינדפולנס ומוזיקה בגיל הרך

  1   *מערכת יחסים בין הבית למערכת החינוך
  3  סמינריון: הילד/ה והילדות
    1 פסיכולוגיה של גיל הילדות

   1  *שונות וייחודיות של הילד/ה
רגשי וחברתי קוגנטיבי, פיתוח  -יווך בגיל הרך ת

 *של ילדים
 1   

    1 תפיסות חינוכיות בגיה"ר בעולמם של חכמים
    1 תקשורת בין אישית

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 ש"ש( 10) חובה - מיוחד-חינוךלימודי חטיבת 
 

 , ילמדו אחד בשנה ב ואחד בשנה ג'4-קורסים מתוך ה 2לבחירה   *
 

 ש"ש( 01) חובה - לשוני לימודי חטיבת חינוך

 ב.-*  קורס 'דרכי הוראת הקריאה' חובה לסטודנטית שלא מרחיבה לכיתות א
ב, תלמד בחטיבה זו את הקורס 'תכנון והתאמת תכניות -הרחבה לכיתות אדת טית הלומנסטוד  

 (.למד בחטיבת חנ"מש"ש שת 10-זה )בתוספת ללימודים' במקום קורס 

 שם הקורס
שנה אקדמית והיקף 

 הקורס
 ד ג ב א 

  1   למידה לתלמידים עם צרכים מיוחדיםאסטרטגיות 
  2   הוראה מותאמת לתלמידים ליקויי כתיבה
   2  הוראה מותאמת לתלמידים ליקויי קריאה

מבוא לאפיוני תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך 
 המכיל והמיוחד

1    

משפחת הילד עם הצרכים המיוחדים: אתגרים, דרכי 
 התמודדות ופיתוח חוסן

 1   

    1 ציות ניהוליותקפרעות קשב ופונה
 Autistic Spectrumתלמידים ברצף האוטיסטי )

Disorder אפיונים, היבטים התפתחותיים ודרכים :)
 *לקידומם ולהכלתם

 1   

תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות: אפיונים, 
 *היבטים התפתחותיים ודרכי התמודדות ולהכלתם

  1  

ת מוטוריות: אפיונים, היבטים תלמידים עם לקויו
 *התפתחותיים ודרכים לקידומם ולהכלתם

 1   

תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית: אפיונים, 
 *היבטים התפתחותיים ודרכים לקידומם ולהכלתם

  1  

 שם הקורס
שנה אקדמית והיקף 

 הקורס
 ד ג ב א 

   1  אסטרטגיות למידה כלליות
    1 *דרכי הוראת הקריאה
    1 דרכי הוראת הכתיבה

    1 התפתחות תקינה ולקויה של השפה והדיבור
    1 יסודות הקריאה והכתיבה היבטים ותיאוריות

  1   קריאה וכתיבהלקראת 
 1    סיפרותרפיה

   2  קידום הבנת הנקרא
    1 קידום השיח, הדיבור והידע המטא לשוני
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 : 4מתוך  1לבחירה חטיבה 
 

 ש"ש( 10) בחירה - מדעיםלימודי חטיבת 
 

  
 ש"ש( 10) בחירה - מקראלימודי חטיבת 

 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א
   2  אבות בספר בראשיתהסיפורי 

   1  *ספר שמות
  2   ספר במדבר
  1   *ספר דברים

   2  *יהושע ושופטים
   2  עיונים בספר שמואל

  2   ת המלוכה*תולדות עם ישראל בתקופ
  2   עיונים בחמש מגילות

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 

 
 שם הקורס

 ש"בש והיקף אקדמית שנה

 ד ג ב א
 חובה( -ש"ש 4)  1אשכול 

    2 ביולוגיה של התא לגיה"ר ויסודי
 כימיה

    2 כימיה כללית
 בחירה( -ש"ש 6)  2אשכול 

 ביולוגיה
  1   סמסטר א() 1אקולוגיה 

   2  )סמסטר א( 1אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם 
    2 בוטניקה כללית לגיה"ר ויסודי

   1  התנסויות מדעיות במעבדה, בחצר הגן ובביה"ס
    1 זואולוגיה חסרי חוליות

    2 מדעי כדור הארץ
   1  )סמסטר ב(פרקים נבחרים במיקרוביולוגיה 

 פיזיקה
    2 פיזיקה לגיל הרך ויסודי 
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 ש"ש( 10) בחירה - מתמטיקהלימודי חטיבת 
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א
    2 אשנב למתמטיקה

    2 של המישור גיאומטריה
   2  בעיות במתמטיקה רוןדרכים לפת

   1  טריגונומטריה
   1  )סמסטר א( 1סודות המתמטיקה י

 1    מבוא לאלגברה ליניארית
   2  מבוא לתורת המספרים

   2  פונקציות ותיאור גרפי
    2 תבניות ופסוקים

 

 
 ש"ש( 10) בחירה - ספרותלימודי חטיבת 

 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 
    1 עיונים ביצירותיו –ביאליק 

  2   לאמנות בין ספרות
  2   ז'אנרים בספרות ילדים

   2  יחיד וחברה בראי הספרות
  2   יסודות הדרמה

   2  יסודות הסיפורת
    1 יסודות השירה

   2  מבוא לספרות ילדים
    1 מבוא לספרות עממית

  2   סיפורת ושירה של יוצרים בני עדות המזרח
   2  סיפורת ישראלית בת זמנינו

 2    ת האגדה והמדרשספרו
  2   עיונים ביצירותיו -עגנון

    1 עיונים בסיפור החסידי
 2    שירה ישראלית בת זמננו
   2  שירת תור הזהב בספרד
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  חובות אקסקוריקולריותג.  
 

רכיב 
 שם הקורס הלימודים

מספר שעות 
הוראה 
שנתיות 
)ש"ש( 
 לקורס

 סוג הקורס
)חובה/אפשרות 

 ל"פטור"(

די לימו
 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

אנגלית 
 תקדמים אמ

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 
 "דסדנה במשנת החמ

 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

המבוססת על  אחת בחינת בקיאות בקיאויות
 גר שאלות בתחומי תנ"ך והלכהמא

 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 
לפחות בשנת לימודים זכאי לקבל פטור  ימים 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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 תעודת הוראה נוספת ללומדים / לבוגרים במסלול הגן
 ב'-לשם הוראה בכיתות א'

 
ב', -להוראה בכיתות א' ןאת הסמכת ותבמסלול הגן ומרחיבות הלומדות סטודנטי

 ב'-במסלול הגן ותעודת הוראה בכיתות א' Ed..Bר לתוא ותזכאי
 

-* במתודיקה, בדידקטיקה ובהתמחות גילאית וביתשם הקורס
 ב'-ספרית ופירוט העבודה המעשית בכיתות א'

מספר שעות הוראה 
 שנתיות )ש"ש(

 1 אבחון וטיפול בליקויי למידה
 1 ב-דרכי הוראת החשבון לכיתות א

 1 הוראה בכיתות הטרוגניות
 1 ב-וראת הקריאה לכיתות אה

 2 הכיתה כסביבה חברתית
 1 הערכה חלופית

 2 ב במהלך שנה ב'-התנסות מעשית בכיתות א
 2 ב במהלך שנה ג'-התנסות מעשית בכיתות א

 1 ב-סדנא דידקטית להוראת המדעים לכיתות א
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 נוספת ללומדים / לבוגרים במסלול הגן 1תעודת הוראה
 יוחדלשם הוראה בחינוך המ

 

במתודיקה, בדידקטיקה ובהתמחות ופירוט  שם הקורס
 העבודה המעשית בחינוך המיוחד

מספר שעות הוראה 
 שנתיות )ש"ש(

 1 דרכים ושיטות להוראה בחינוך המיוחד א' )פדגוגיה(
 1 'בדרכים ושיטות להוראה בחינוך המיוחד 

 2 הוראה מותאמת לתלמידים לקויי חשבון
 3 גיות עדכניות בחינוך המיוחדסמינריון בחנ"מ: סו**
סמינריון: התערבויות חינוכיות לקידום תלמידים עם **

 לקויות למידה/הפרעות קשב וריכוז
3 

(: Autistic Spectrum Disorderתלמידים ברצף האוטיסטי )
* אפיונים, היבטים התפתחותיים ודרכים לקידומם ולהכלתם

 )בחירה(
1 

הגותיות: אפיונים, תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנ
 * )בחירה(היבטים התפתחותיים ודרכי התמודדות ולהכלתם

1 

תלמידים עם לקויות מוטוריות: אפיונים, היבטים 
 * )בחירה(התפתחותיים ודרכים לקידומם ולהכלתם

1 

תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית: אפיונים, 
 * )בחירה(היבטים התפתחותיים ודרכים לקידומם ולהכלתם

1 

 ש"ש 8 חנ"מחינוך וסה"כ שעות 
 3 התנסות מעשית בכיתות ליקויי למידה

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

 * תוספת קורס אחד מהבחירה שלא נלמדו בחטיבת חנ"מ. 
 ** יש לבחור סמינריון אחד מתוך השניים.

 
 

 

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


