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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 פסיכולוגיה בחינוך

   1  כלים בשיח וחוסן רגשי
   3  סמינריון בחינוך

 פדגוגיה ומתודיקה כללית והוראת המקצוע

    1 (דידקטיקהוגיה וחוסן א' )פדג
    1 פדגוגיה וחוסן ב' 

  1   פדגוגיה וחוסן ג' )פמ"ע מקדמת חוסן(
   1  חינוך לחשיבה יצירתית

 1 למידה לליקויי מבוא
 סמס' א()

   

   2  דרכי הוראת הספרות/המקרא/התושב"ע
    1 דרכים ושיטות הוראה בחנ"מ )פדגוגיה( א

   1  בחנ"מ )פדגוגיה( ב דרכים ושיטות הוראה

 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1  א'שיטות מחקר 
    1 ב' שיטות מחקר 

 התנסות בהוראה

התנסות בסיסית בהוראה בחינוך הרגיל יום 
חוגי: התנסות -למתמחים בחנ"מ דו -בשבוע 

 בביה"ס רגיל יסודי )סמסטר א'(.
ים התנסות בעבודה פרטנית עם תלמיד עם צרכ
 מיוחדים בכיתה מכילה יום בשבוע )סמסטר ב'(.

2 
 

 
2 

   

התנסות בהוראה בקבוצה לקויות מתונות, יום 
 בשבוע

 4 
 

  

התנסות בכיתת חינוך מיוחד או בביה"ס לחינוך 
  לקויות מורכבות* -מיוחד 

 יום בשבוע**  –חוג כללי 

  3 
 
4 

 

  8 13 11 ש"ש 32סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 מרוכז. –במהלך כל חודש ספטמבר  *   
 ש"ש עבודה מעשית בחוג הנוסף.  6חוגי ומתווספים -המתמחים בחנ"מ מתמחים בדו ** 
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26) חוגי-דו -חינוך מיוחד   
 

 קורסי תשתית
 

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א

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

1    

    )סמס' ב(  1 הפרעות קשב ופונקציות ניהול
    1 התפתחות תקינה ולקויה של השפה והדיבור

    1 התפתחות סנסומוטורית תקינה ולקויה
מוח ולמידה: השלכות לעבודה עם תלמידים עם צרכים 

 מיוחדים
 1   

תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך  מבוא לאיפיוני
 המכיל והמיוחד

1    

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

 1   

   2 5 סה"כ
 7 סה"כ בלימודי אשכול תשתית

 
 אשכול לקויות

 

    

 חינוך תלמידים עם לקויות למידה
 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס

 ד ג ב א
   2  הוראה מותאמת לתלמידים עם ליקויי קריאה 

הוראה מותאמת לתלמידים עם ליקויי כתיבה: 
 גרפומוטוריקה, כתיב והבעה

 2   

   2  הוראה מותאמת לתלמידים עם ליקויי חשבון
   6  סה"כ

 6 סה"כ בלימודי אשכול לקויות למידה 
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 קורסים. 6מתוך  4* יש לבחור מתוך אשכול זה 
 

 חינוך תלמידים עם לקויות מורכבות* 
נה אקדמית והיקף ש שם הקורס

 הקורס
 ד ג ב א

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

 1   

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

 1   

גותיות: אפיונים, תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנה
 היבטים התפתחותיים ודרכי התמודדות  ולהכלתם

 1   

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

 1   

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

 1   

  1   ות בקרב לקויות שפה ספציפיות )בחירה(דו לשוניות ויצירתי
  1 5  סה"כ:

 4 סה"כ בלימודי אשכול לקויות מורכבות* 
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 אשכול כלים ומיומנויות לקידום תפקודם של תלמידים עם צרכים מיוחדים

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א

  1   מידה לתלמידים עם צרכים מיוחדיםאסטרטגיות ל
  1   ביבליותרפיה בראי היהדות )בחירה*(

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

 למעבר לבגרות(

 1   

חשבון דרכי התערבות בכיתה לתלמידים עם קשיי 
 )בחירה*(

  2  

   1  הוראה והערכה מתווכת בגישת האבחון הדינמי
מוטיבציה ללמידה והישגים בקרב תלמידים עם 

 צרכים ייחודיים )*בחירה(
   1 

עבודת צוות רב מקצועי בחינוך המיוחד והכולל: 
 מודלים וגישות פרקטיות 

  1  

שילוב בעלי חיים בהוראת תלמידים עם צרכים 
 )בחירה*( מיוחדים

  1  

שילוב מוסיקה ותנועה בהוראת תלמידים עם 
 צרכים מיוחדים )בחירה*(

   1 

שימוש באמנות ככלי לטיפוח אישיותם של 
 תלמידים עם צרכים מיוחדים )בחירה*(

   1 

שימוש בטקסטים לטיפוח העולם הרגשי והחברתי 
 של תלמידים עם צרכים מיוחדים )בחירה*(

   1 

תכניות לימודים לתלמידים עם תכנון והתאמת 
 צרכים מיוחדים

  1  

 4 7 2  סה"כ
 6 סה"כ בלימודי אשכול כלים ומיומנויות:

 7מתוך  1* קורסי בחירה 
 

 סמינריון*

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א

  3   סמינריון בחנ"מ: סוגיות עדכניות בחינוך מיוחד
לקידום תלמידים סמינריון: התערבויות חינוכיות 

 עם לקויות למידה/הפרעות קשב וריכוז
  3  

 * יש לבחור סמינריון אחד מתוך השניים. 
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 ש"ש( 26) חוגי-דו - תושב"ע
 

שנה אקדמית והיקף  שם הקורס
 בש"ש

 ד ג ב א

 חובה(: –ש"ש  5מבואות )
    1 ספרות תורה שבעל פה 

    1 מבואות לתושב"ע 
   1  מבוא למדרשי התנאים

   1  א - מבוא לספרות האגדה
   1  ב - מבוא לספרות האגדה

   1  מבוא לספרות הראשונים

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  4-2אגדה )
   1  עיונים במדרש בראשית רבה

   1  מעשה חכמים בספרות האגדה 
  1   הסיפור המקראי המורחב בספרות חז"ל

  1   אגדה ופיוט רבי עקיבא ותלמידיו הלכה,
 1    ילמדנו-מדרשי רבה ומדרשי תנחומא

 1    מדרש ויקרא רבה ובפסיקתא דרב כהנא

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  5-2ספרות התנאים )
   1  מסכת פסחים -משנה, תוספתא ומדרשי הלכה 

  1   משנה ותוספתא מסכת קידושין: עיון משווה
    1 מסכת אבות

    1 וטהרות פרקי משנה בסדר זרעים
    1 עיון משווה במפרשי המשנה

  1   עיונים במדרשי התנאים
   1  בין משנה למדרש

   1  דידקטיקה בהוראת המשנה

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  5-2ספרות התלמודית )
    1 עיונים במסכת ברכות

    1 עיונים במסכתות ראש השנה, יומא וסוכה 
   1  עיונים במסכתות שבת ויום טוב

 1    עיונים בספרות התלמודית –מפני תיקון העולם 
   1  סוגיות בתלמוד בבלי, סדר מועד

  1   הוראת עמיתים – סוגיות בתלמוד
  1   סוגיות נבחרות בתלמוד הבבלי

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  5-2גאונים וראשונים )
   1  רות הראשוניםעיונים בספ

   1  ספרות השו"ת כראי החברה היהודית
  1   סוגיות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם

    1 חג ומועד בספרות הראשונים
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שנה אקדמית והיקף  שם הקורס
 בש"ש

 ד ג ב א
   1  בין מסורת לחידוש בתושב"ע

 1    רב סעדיה גאון ויצירתו
  1   רמב"ן ובית מדרשו

תורה וחכמה: יחס ראשונים ואחרונים לחכמות 
 חיצוניות

1    

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  4-2המנהג ועולמו )
   1  המנהג והתפתחותו

    1 ליל הסדר ועולמו: תלמוד, הלכה ומנהג
   1  סוגיות הלכתיות בחינוך

   1   זוגיות ומשפחה: תלמוד, הלכה ומנהג
  1   השבת: תלמוד, הלכה ומנהג

 ורסים הבאים(:בחירה מתוך הק –ש"ש  4-2מצוות והלכות )
  1   ארץ ישראל ומצוותיה בספרות חז"ל 

   1  יסודות ההלכה
   1  רפואה והלכה

    1 עיונים בהלכות כשרות
הלכות מדינת ישראל: עיונים במשנתו של הרב שאול 

 ישראלי
  1  

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  4-2תחומים נוספים )
    1 יצירת חכמי ספרד ועדות המזרח

    1 תפילות וברכות
  1   בית הכנסת ועולמו

  1   : הספרות הרבניתליוורנובין מגרב ל
   1  לשון חכמים וארמית בבלית

   1  ריאליה תלמודית
 1    ספרות תושב"ע בעידן הדיגיטלי

 1    פעילות גופנית ותפיסת הגוף במקורות היהודיים
  1   הגניזה הקהירית וספרות תורה שבעל פה

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  3* סמינריון )
  3    סדר מועד -עיונים במשנה 

  3   עיוני מדרש ואגדה
  3   עיונים בתלמוד
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 ש"ש( 26) חוגי-דו - מקרא
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 
 חובה(: -ש"ש  2מבואות )

    1 מבוא למקרא
    1 טעמי מקרא

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  4רשנות יהודית )פ
    2  הקלאסיים והמודרנים-מבוא לפרשני התורה

   2  רש"י על התורה
   2  פירוש רמב"ן על התורה

 (:בחירה מתוך הקורסים הבאים –ש"ש  4תורה ) – ספרי מקרא
 2    סיפורי האבות בספר בראשית

   2  ספר שמות 
   1  הניםסוגיות בתורת כ

  2   ספר במדבר
 1    ארץ ישראל בספר דברים

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  2נביאים ראשונים )
    1 יהושע –כיבוש והתנחלות 
    1 שופטים –כיבוש והתנחלות 

   2  עיונים בספר שמואל
  2   עיונים בספר מלכים

     חובה(:  -ש"ש 2נביאים אחרונים )
  1   הנביא וספרו -ירמיהו 

  1   ספר יחזקאל
 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  2כתובים )

  2   עיונים בחמש מגילות
  2   ספרות החכמה במקרא

 1    ספר תהלים
 2    עזרא ונחמיה

 חובה(: -ש"ש  2תולדות ישראל בתקופת המקרא )
    2 היסטוריה של ארץ ישראל  בתקופת המלוכה

 :בחירה מתוך הקורסים הבאים( –ש"ש  3פיות )מונוגר
   1  יוסף ואחיו

  2   ירושלים במקרא
    1 מאבות לאומה א
    1 מאבות לאומה ב
   2  מנהיגות במקרא
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 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 
  1   נבואות בית שני

  1   נשים במקרא
 1    שירה מקראית

 חובה(: -ש"ש  2חוק מקראי )
 2    עיונים בחוק המקראי

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  3) *סמינריון
  3   עיוני מדרש ופרשנות

  3   ריאליה מקראית
  3   הפואטיקה של הסיפור המקראי
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 ש"ש( 26) חוגי-דו - ספרות
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שמות הקורס

 ד ג ב א
 ש"ש( 5קורסי חובה )

    1 יסודות השירה
    1 עיונים בסיפור החסידי

בספרות העברית  המשפחהריון בספרות: סמינ
 החדשה

  3  

 ש"ש( 21קורסי בחירה )
    1 עיונים ביצירותיו – ביאליק

  2   בין ספרות לאמנות
   2  יחיד וחברה בראי הספרות

  2   יסודות הדרמה
    2 יסודות הסיפורת

    2 מבוא לספרות ילדים
    1 מבוא לספרות עממית

  2   יוצרים בני עדות המזרחסיפורת ושירה של 
  1   ספרותרפיה

  2   ספרות האגדה והמדרש
   2  סיפורת ישראלית בת זמנינו

  2   עיונים ביצירותיו -עגנון
עיונים בשירת רחל גולדברג,  -שירי משוררות 

 רביקוביץ וזלדה
 2   

 2    שירה ישראלית בת זמננו
   2  שירת תור הזהב בספרד
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 לימודי יסודג.  
 תושב"ע-מקרא / חנ"מ-ספרות / חנ"מ-לחנ"מ    

רכיב 
 שם הקורס הלימודים

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

 
כלים טכנולוגיים בעבודת 

 המורה והצוות
 חובה 1

 חובה 1 הוראה מתוקשבת 
 חובה 1 אזרחות ישראלית ויהודית 

 4 קורסי יהדות תיהדו
 ללא אקרדיטציה

  חובה
: ספרות-חנ"מ

 ש"ש. 4-מחויבים ב
: מקרא-חנ"מ

ש"ש  2ילמדו רק 
 בתושב"ע.

 :תושב"ע-חנ"מ
ש"ש  2ילמדו רק 

 במקרא

 עזרה ראשונה עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 ובהח

ביטחון 
 ובטיחות

 ביטחון ובטיחות
22  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

 בקיאויות
מבחני בקיאות + עבודה  6

 באמונה
 חובה ללא אקרדיטציה

    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'(. 2רך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף * לצו

 


