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 .שאינם מזכים בנקודות זכותבלימודי יסוד קורסי חובה כלולים   בנוסף,   *

, ב-מרחיבה לחנ"מ או לא שלא, על הסטודנטית מקרא או ספרותבות בבחירה של חטי **  
 .ש"ש 1, בהיקף 'פיתוח חשיבה מתמטית' :ללמוד את הקורס
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 

 לימודי החינוך

   1  חוללות חוסן והעצמת תלמידים –המורה כמחנך 
    1 חינוךפסיכולוגיה ב

   1  כלים בשיח וחוסן רגשי
   3  סמינריון בחינוך

 פדגוגיה ומתודיקה כללית והוראת המקצוע

    1 (דידקטיקהפדגוגיה וחוסן א' )
    1 פדגוגיה וחוסן ב'

  1   פדגוגיה וחוסן ג' )פמ"ע מקדמת חוסן(
   1  הוראה לתלמידים ליקויי למידה בחינוך הרגיל

  1   יפורי המקרא לגיל הרךדרכי הוראת ס
   1  דרכי הוראת המדעים לגן

    1 דרכי הוראת הספרות לגיל הרך

 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1  א'שיטות מחקר 
    1 ב' שיטות מחקר 

 התנסות בהוראה

 2 3-6התנסות עם גילאי  –שנה א' 
 סמס' א/ב

   

 ת בגילאיותצפיו 3-4התנסות עם גילאי  –שנה ב' 
 .3לידה עד 

 2 
 סמס' א/ב

  

בגן המדעי ובגן  3-6התנסות בגילאי  –שנה ג' 
 *הרגיל

  11  

  13 9 8 ש"ש 30סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 .29/8-ימים בשבוע, החל מה 3כיתה, -* במסגרת אקדמיה
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 לימודי התמחות ב.  

 ש"ש( 26)  כללי -הגן גיל הרך במסלול לימודי ה  
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש קורסשם ה

 ד ג ב א 
    1 אומנות הילד/ה )בחירה( 
 1    אקלים גן מיטבי )בחירה(

   1  דרכי הוראת המתמטיקה בגיל הרך 
  1   התמודדות עם הילד/ה המאתגר/ת המתקשה

   1  התפתחות החשיבה המתמטית בגיל הרך
   1  התפתחות המשחק בגיל הרך

  1   והפעוט/ה התפתחות התינוק/ת
   1  התפתחות סנסומוטורית )בחירה(

    1 לגעת במדע
 1    ז'אנרים בספרות ילדים

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

   1  חשיבה מדעית בגיל הרך
    1 טיפוח חשיבה בגיל הרך

   1  מוזיקה בגיל הרך )ריתמוסיקה(
  1   מדע בחיי היומיום

    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  -תיוון בגיל הרך 

 .של ילדים
 1   

    1 יסות חינוכיות בגיה"ר בעולמם של חכמיםתפ
 1    תקשורת בין אישית
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 ש"ש( 10) חובה - מיוחד-חינוךלימודי חטיבת 
 

 שם הקורס
שנה אקדמית והיקף 

 הקורס
 ד ג ב א 

  1   אסטרטגיות למידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים
    1 התפתחות סנסומוטורית תקינה ולקויה

ידים עם צרכים מיוחדים בחינוך מבוא לאפיוני תלמ
 המכיל והמיוחד

1    

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

1    

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

 1   

ל: מודלים עבודת צוות רב מקצועי בחינוך המיוחד והכול
 וגישות פרקטיות 

  1  

תכנון והתאמת תכניות לימודים לתלמידים עם צרכים 
 מיוחדים

  1  

 Autistic Spectrumתלמידים ברצף האוטיסטי )
Disorder אפיונים, היבטים התפתחותיים ודרכים :)

 לקידומם ולהכלתם
  1  

תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות: אפיונים, 
 פתחותיים ודרכי התמודדות ולהכלתםהיבטים הת

  1  

תלמידים עם לקויות מוטוריות: אפיונים, היבטים 
 התפתחותיים ודרכים לקידומם ולהכלתם

 1   

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

 1   
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 ש"ש( 10) 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  
 (.בחטיבת חנ"מש"ש שתלמד  10-זה )בתוספת ללימודים' במקום קורס 

 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  ם הבנת הנקראקידו
    1 קידום השיח, הדיבור והידע המטא לשוני



 

  
5 

 

 : 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 

   2  ספר שמות
  2   ספר במדבר

 1    ארץ ישראל בספר דברים
    2 יהושע ושופטים –כיבוש והתנחלות 

   2  עיונים בספר שמואל
  2   עיונים בספר מלכים

  2   יונים בחמש מגילותע

 
 שם הקורס

 ש"בש והיקף אקדמית שנה

 ד ג ב א
 חובה( -ש"ש 4)  1אשכול 

    2 ביולוגיה של התא לגיה"ר ויסודי
    2 כימיה כללית

 בחירה( -ש"ש 6)  2אשכול 
  1   )סמסטר א( 1אקולוגיה 

    2 דור הארץמדעי כ
    1 זואולוגיה חסרי חוליות

   1  )סמסטר ב(פרקים נבחרים במיקרוביולוגיה 
 1    )סמסטר ב(טכנולוגיה מהצורך למוצר 

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

  2   פיזיקה לגיל הרך ויסודי 
   2  יהדות ומדע
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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 גיאומטריה אוקלידית
   2  בעיות במתמטיקה רוןדרכים לפת

   1  טריגונומטריה
   1  )סמסטר א( 1יסודות המתמטיקה 

 1    יתמבוא לאלגברה ליניאר
   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   בין ספרות לאמנות
  2   ז'אנרים בספרות ילדים

   2  בראי הספרותיחיד וחברה 
  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    ספרות האגדה והמדרש
  2   עיונים ביצירותיו -עגנון

    1 יונים בסיפור החסידיע
 2    שירה ישראלית בת זמננו
   2  שירת תור הזהב בספרד
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  לימודי יסודג.  

רכיב 
 הלימודים

 שם הקורס
מספר שעות 

הוראה שנתיות 
 )ש"ש( לקורס

 סוג הקורס
)חובה/אפשרות 

 ל"פטור"(

שפת 
 ההוראה 

 

  4 לשון רמה א' ורמה ב'
 ללא אקרדיטציה 

 אפשרות לפטור

 לשון עברית רמה ג' 
2 

אין  -חובה 
 אפשרות לפטור

לימודי 
 אנגלית 

 אנגלית טרום בסיסי
 אנגלית טרום בסיסי א

 אנגלית בסיסית
 אנגלית מתקדמים א

6   
 ללא אקרדיטציה

 אפשרות לפטור

 אפשרות לפטור 2 אנגלית מתקדמים ב

 
 חובה 1 הוראה מתוקשבת 

כלים טכנולוגיים בעבודת 
 המורה והצוות

 חובה 1

 חובה 1 אזרחות ישראלית ויהודית 

 יהדות

 קורסי יהדות
4 

 ללא אקרדיטציה

 חובה 
 ה)סטו' שבחר

 תחטיבת מקרא חייב
 תושב"ע(בש"ש  2רק 

עזרה 
 ראשונה

 עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

יטחון ב
 ובטיחות

 ביטחון ובטיחות
22  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

 חובה ללא אקרדיטציה מבחני בקיאות + עבודה באמונה 6 בקיאויות

        מזכה ללא מלגהשעות לקהילה. תרומה לקהילה  30כל הסטודנטים חייבים בתרומה של 
 (.בית מדרשמקורסי יהדות )ש"ש  1-ב

  7 :סה"כ

 
 ש"ש )בשנה ד'(. 2קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף  * לצורך
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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..Bלתואר  ותזכאי
 

-* במתודיקה, בדידקטיקה ובהתמחות גילאית וביתקורסשם ה
 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-הוראת הקריאה לכיתות א

 2 הכיתה כסביבה חברתית
 1 ערכה חלופיתה

 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
 לשם הוראה בחינוך המיוחד

 

 במתודיקה, בדידקטיקה ובהתמחות ופירוט שם הקורס
 העבודה המעשית בחינוך המיוחד

מספר שעות הוראה 
 שנתיות )ש"ש(

מוח ולמידה: השלכות לעבודה עם תלמידים עם צרכים 
 מיוחדים

1 

גישה חינוכית הומניסטית לקידום איכות החיים והתפקוד 
של תלמידים בחינוך המיוחד )טיפוח אוטונומיה, הכוונה 

 עצמית, סנגור עצמי והכנה למעבר לבגרות(
2 

 1 דרכים ושיטות להוראה בחינוך המיוחד א' )פדגוגיה(
 )סמסטר ב'( 1 הוראה והערכה מתווכת בגישת האבחון הדינמי

 2 הוראה מותאמת לתלמידים לקויי חשבון
הוראה מותאמת לתלמידים לקויי כתיבה: גרפומוטוריקה, 

 כתיב והבעה
2 

 2 הוראה מותאמת לתלמידים לקויי קריאה 
 1 הוליותמיומנויות ני*

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

 לקויות למידה/הפרעות קשב וריכוז
2 

עבודת צוות רב מקצועי בחינוך המיוחד והכולל: מודלים 
 וגישות פרקטיות 

1 

תלמידים עם לקויות שמיעה: אפיונים, היבטים 
 תחותיים ודרכים לקידומם ולהכלתםהתפ

1 

 ש"ש 16 סה"כ שעות חנ"מ
 3 התנסות מעשית בכיתות ליקויי למידה

 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


