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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 

 נה אקדמית והיקף בש"שש שם הקורס

 ד ג ב א 

 , פדגוגיה ומתודיקהלימודי החינוך

    )א( 1 *חינוכיתפסיכולוגיה מבוא ל
    )ב( 1 (משלב שדה) מבוא לדידקטיקה כללית

    )ב( 1 )משלב שדה(מבוא לליקויי למידה 
    )א( 1 *חוסןשל פדגוגיה מבוא ל

   )ב( 1  )משלב שדה(פדגוגיה וחוסן ב' 
  )ב( 1   )משלב שדה( גוגיה וחוסן ג'פד

   1  )משלב שדה( פדגוגיה חדשנית
  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 

 ות ומחקר בחינוך ובהוראהאוריינ

    )א( 1  *איכותני שיטות מחקר
    )ב( 1  *כמותני 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 

  15 11 8 ה: סה"כ לימודי הכשרה להורא

 

 העשרה

 2 קורסי יהדות 

 ש"ש 38סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 אנגלית 

 2   אקדמית אנגלית
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26)  מדעים-גןבמסלול  גיל הרךהלימודי 

 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 

    1 ירה(אומנות הילד/ה )בח
 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 התפתחות תקינה ולקויה של השפה והדיבור

 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 חשיבה מדעית בגיל הרך
  1   לקראת קריאה וכתיבה

  1   מוזיקה בגיל הרך )ריתמוסיקה(
    1 מיינדפולנס ומוזיקה בגיל הרך

  1   *מערכת יחסים בין הבית למערכת החינוך
  3  סמינריון: הילד/ה והילדות

 1    ספרותרפיה )בחירה(
    1 פסיכולוגיה של גיל הילדות

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

 *של ילדים
 1   

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

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 ש"ש( 26)  מדעים -ןמדעים במסלול גהלימודי 
כל הקורסים הם קורסי חובה הכוללים קורסים בסיסיים בכימיה, ביולוגיה, פיסיקה, 

 טכנולוגיה ונושאים בין תחומיים.

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 
 

 

 ש"בש והיקף אקדמית שנה שם הקורס

 ד ג ב א
 ביולוגיה

 1    א( ')סמס וביוטכנולוגיה לגיה"ר ויסודיאימונולוגיה 

   2  )סמסטר א( *1אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם 

  1   )סמסטר א(  1אקולוגיה 

    2 בוטניקה כללית לגיל הרך ויסודי

    2 ביולוגיה של התא לגיל הרך ויסודי

 1    )סמסטר ב(גנטיקה לגיל הרך ויסודי 

   1  התנסויות מדעיות במעבדה, בחצר הגן ובביה"ס

)סמסטר א(   *זואולוגיה חסרי חוליות   1   

   1  )סמסטר ב(  *זואולוגיה בעלי חוליות

   1  )סמסטר א( 1יסודות המתמטיקה 

  2   מדעי כדור הארץ*

   1  וליסודי ביוכימיה וכימיה אורגנית לגיה"ר

  1   )סמסטר ב(ולוגיה פרקים נבחרים במיקרובי

   3  סמינריון במדעים

 כימיה

    2 כימיה כללית

 פיזיקה

    2 פיזיקה לגיל הרך ויסודי    

 טכנולוגיה

  1   )סמסטר  ב(טכנולוגיה מהצורך למוצר 
   1  )סמסטר ב(סוגיות נבחרות בטכנולוגיה 



 

  
4 

 

  קולריותחובות אקסקוריג.  
 

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 
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  לפטור אפשרות
 

 A1-B1 אנגלית בסיסית
A2 – Production 

B1 - Reception 
3 

למד כל סטודנט י
שני קורסים 

שנתיים במהלך 
התואר ואשר יכללו 
במסגרת הדרישות 

 לתואר.
 

ש"ש עם  2)סה"כ  
 (אקרדיטציה

אנגלית 
 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
 
 

 :ההכשרה הקליניתכחלק מחובת 
 סיור ביד ושם 
 סיור ברטורנו

 
במהלך שנת הלימודים השלישית: 

 סדנה להוראת השואה 
 סדנה במשנת החמ"ד

 חובה ללא אקרדיטציה

 חובה ללא אקרדיטציה סדנאות

עזרה 
  "בש 44 עזרה ראשונה ראשונה

 ללא אקרדיטציה
 חובה

בטיחות 
 ש"ב  12 בטיחות בדרכים בדרכים

 הללא אקרדיטצי
 חובה

ביטחון 
 ש"ב  22 ביטחון ובטיחות ובטיחות

 חובה ללא אקרדיטציה

המבוססת על  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  30ברתית וקהילתית בהתנדבות )ללא שכר או מלגה( בהיקף של פעילות חבמי 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
 


