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 חינוך והתנסות בהוראהודי לימ .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(גיה וחוסן ב' פדגו
  )ב( 1   )משלב שדה(פדגוגיה וחוסן ג' 
  )ב( 1   )משלב שדה(פדגוגיה חדשנית 

  2  )משלב שדה( **התושב"ע לביה"ס יסודידרכי הוראת 
   1  )משלב שדה( 'ג-'דרכי הוראת המתמטיקה לכיתות א

  1   )משלב שדה(ו -דרכי הוראת המתמטיקה ד

 ת ומחקר בחינוך ובהוראהאוריינו

    )א( 1  *א שיטות מחקר

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

 הכשרה קלינית

    )ב( 2 בהוראה כוללת התנסות
   8  בדיסציפלינה אחתהתנסות 
  8   בדיסציפלינה שניההתנסות 

  16 10 8 סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 

 

 העשרה

 2 ורסי יהדות ק

 ש"ש 36סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 אנגלית

 2 אנגלית אקדמית  
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 ההתנסות. לתחום*בהתאמה *
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26) חוגי-דותושב"ע במסלול יסודי   

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס
 ד ג ב א

 ה(:חוב –ש"ש  3מבואות )
    1 מבואות לתושב"ע 

   1  *מבוא לספרות האגדה
   1  *מבוא לספרות הראשונים

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  3-2אגדה )

    1 מדרש בראשית רבה או ויקרא רבה*
 1  מדרשים דרשניים

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

 1 אליהו בספרות חז"ל
 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  4-3ספרות התנאים )

  1   מדרשי התנאים
   1  *מסכת אבות

    1 מסכת פסחים -משנה, תוספתא ומדרשי הלכה 
 1 משנה ותוספתא מסכת קידושין: עיון משווה

  1   ומפרשיה*פרקי משנה 
 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  3-2ספרות התלמודית )

  1   ות בסדר מועד*נים במסכתעיו
    1 הוראת עמיתים – סוגיות בתלמוד

   1  *מסכת קידושיןסוגיות נבחרות ב
 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  4-3גאונים וראשונים )

    1 עיונים בספרות הראשונים
 1    ספרות השו"ת כראי החברה היהודית

    1 *סוגיות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם
  1   הגניזה הקהירית וספרות תורה שבעל פה*

   1  רב סעדיה גאון ויצירתו

 1 רמב"ן ובית מדרשו
 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  2מצוות והלכות )

    1 סוגיות הלכתיות בחינוך
   1  ליל הסדר ועולמו*
 1 בית הכנסת ועולמו
 ם הבאים(:בחירה מתוך הקורסי –ש"ש  4-2תחומים נוספים )

    1 יצירת חכמי ספרד ועדות המזרח
 1 תפילות וברכות

 1    : הספרות הרבניתליוורנובין מגרב ל
  1   פעילות גופנית ותפיסת הגוף במקורות היהודיים

 (:ש"ש 3* סמינריון )
  3   בספרות התלמודית והמדרשיתעיונים 

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 ש"ש( 26חוגי )-דויסודי  מתמטיקה במסלול
 כל הקורסים הם קורסי חובה

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א
    2 גיאומטריה אוקלידית

  2   גיאומטריה אנליטית
   1  גיאומטרית המרחב

   2  בעיות במתמטיקה רוןדרכים לפת
   1  הסתברות וקומבינטוריקה*

  2   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
   1  טריגונומטריה

    2 יסודות האלגברה
    2 יסודות תורת הקבוצות והלוגיקה המתמטית

 1    *מבוא לאלגברה ליניארית
    2 מבוא לתורת המספרים

  2   *נושאים נבחרים במתמטיקה
  3  סמינריון במתמטיקה

   2  *פונקציות ותיאור גרפי
 1    תולדות המתמטיקה

 אמצעות מרחב מקוון.* ניתן ללמד ב
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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 
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  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 
 מתקדמים א

B1-B2 
B1 – Production 

B2 - Reception 
2 

אנגלית 
 מתקדמים ב

B2-C1 
B2 – Production 

C1 - Reception 
2 

 C1-C2 2 סי תוכןקור

 סיורים
 
 

 :כחלק מחובת ההכשרה הקלינית
 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 כיםבדר

 ללא אקרדיטציה
 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"שהבהתאם להנחיות מ) 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
 




