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 מבנה תכנית הלימודים 

 גיל הרך ומדעים
 
 

 ש"ש.  91חוגית, כוללת -הלימודים במסלול הגן בהתמחות דו תכנית

 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש  32   :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 "ש    ש 26       . גיל הרך   1 חוגי(:-לימודי התמחות )דו .ב

 ש"ש                     26  . מדעים2                      
 
 ש"ש 7     :*לימודי יסוד .ג

 ש"ש     91 סה"כ:                                                            
 
 
 .שאינם מזכים בנקודות זכותבלימודי יסוד קורסי חובה כלולים  בנוסף,* 
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 תנסות בהוראהחינוך והלימודי  .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 (דידקטיקהפדגוגיה וחוסן א' )
    1 פדגוגיה וחוסן ב' 

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

   1  הוראה לתלמידים ליקויי למידה בחינוך הרגיל
    1 חינוך בחברה רב תרבותית

  1   דרכי הוראת סיפורי המקרא לגיל הרך
   1  דרכי הוראת המדעים לגן

    1 רות לגיל הרךדרכי הוראת הספ

 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1  א'שיטות מחקר 
    1 ב' שיטות מחקר 

 התנסות בהוראה

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

   

 ותצפיות בגילאי 3-4התנסות עם גילאי  –שנה ב' 
 .3לידה עד 

 2 
 סמס' א/ב

  

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

  11  

  13 10 9 ש"ש 32: הכשרה להוראהסה"כ לימודי 
 

 .29/8-ימים בשבוע, החל מה 3כיתה, -* במסגרת אקדמיה
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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 אומנות הילד/ה )בחירה(
 1    מיטבי )בחירה( אקלים גן

   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   התפתחות התינוק/ת והפעוט/ה
   1  התפתחות סנסומוטורית )בחירה(
    1 פה והדיבורהתפתחות תקינה ולקויה של הש

 1    ז'אנרים בספרות ילדים
   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   קריאה וכתיבהלקראת 

    1 ית למערכת החינוךמערכת יחסים בין הב
 1    ()בחירה סיפרותרפיה

  3   סמינריון: הילד/ה והילדות
   1  פסיכולוגיה של גיל הילדות

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

 .של ילדים
 1   

    1 תפיסות חינוכיות בגיה"ר בעולמם של חכמים
 1    ין אישיתתקשורת ב

 



 

  
5 

 

 ש"ש( 26)  מדעים -ןמדעים במסלול גהלימודי 
כל הקורסים הם קורסי חובה הכוללים קורסים בסיסיים בכימיה, ביולוגיה, פיסיקה, 

 טכנולוגיה ונושאים בין תחומיים.

 
 

 
 

 ש"בש והיקף אקדמית שנה שם הקורס

 ד ג ב א
 ש"ש( 8) -שנתון א 

    2 בוטניקה כללית לגיל הרך ויסודי
    2 ביולוגיה של התא לגיל הרך ויסודי

    2 כימיה כללית

    2 מדעי כדור הארץ

 ש"ש( 10) -שנתון ב  

   2  )סמסטר א( 1אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם 

   1  גנטיקה לגיל הרך ויסודי   )סמסטר ב(

   1  זואולוגיה חסרי חוליות   )סמסטר א(

   1  )סמסטר ב(זואולוגיה בעלי חוליות  

   2  יהדות ומדע

   1  סוגיות נבחרות בטכנולוגיה )סמסטר ב(

   1  )סמסטר א( 1יסודות המתמטיקה 
   1  פרקים נבחרים במיקרוביולוגיה )סמסטר ב(

 ש"ש( 6שנתון ג )

  1   )סמסטר א(  1אקולוגיה 
  3   סמינריון במדעים

  2   פיזיקה לגיל הרך ויסודי    

 ש"ש( 2ן ד )שנתו

 1    ביוטכנולוגיה לגיה"ר ויסודי  )סמסטר א(

 1    טכנולוגיה מהצורך למוצר )סמסטר  ב(
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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'
 טציהללא אקרדי 

 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 ב אנגלית מתקדמים
 חובה 1 הוראה מתוקשבת 

 
בעבודת כלים טכנולוגיים 

 המורה והצוות
 חובה 1

 חובה 1 אזרחות ישראלית ויהודית 

 4 קורסי יהדות יהדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה 

 עזרה ראשונה עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

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'(. 2קף * לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהי
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 מבנה תכנית הלימודים 

 חוגי(-מסלול הגן )כללי דו - גיל הרך
 
 

  ש"ש. 93 כוללת ,חוגי כללי-תכנית הלימודים במסלול הגן בהתמחות דו
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש 30    :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א

 
 ש"ש     26    הרךגיל   .1לימודי התמחות )דו חוגי(:   .ב

 ש"ש 30   :חטיבותשלוש . 2
 ש"ש                     10 )חובה(א. חטיבת חינוך מיוחד 2     
 ש"ש                     10  )חובה( חינוך לשוניב. חטיבת 2     

 :4מתוך  1לבחירה חטיבה 
 ש"ש 10    מדעים  .ג2     
 ש"ש 10  **מקרא  .ד2     
 ש"ש 10  ה מתמטיק  .ה2     
 ש"ש 10  **ספרות  .ו2     

 
 ש"ש 7    :                                          *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    93 סה"כ:                                                                     
  

 
 .ותשאינם מזכים בנקודות זכבלימודי יסוד קורסי חובה כלולים   בנוסף,   *

, ב-מרחיבה לחנ"מ או לא שלא, על הסטודנטית מקרא או ספרותבבחירה של חטיבות  **  
 .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  דיםחוללות חוסן והעצמת תלמי –המורה כמחנך 
    1 פסיכולוגיה בחינוך

   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  גילהוראה לתלמידים ליקויי למידה בחינוך הר

  1   דרכי הוראת סיפורי המקרא לגיל הרך
   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

   

 ותצפיות בגילאי 3-4ות עם גילאי התנס –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 שם הקורס

 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   התפתחות התינוק/ת והפעוט/ה
   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 חשיבה בגיל הרך טיפוח

   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 
גשי רוחברתי קוגנטיבי, פיתוח  -תיוון בגיל הרך 

 .של ילדים
 1   

    1 תפיסות חינוכיות בגיה"ר בעולמם של חכמים
 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

מבוא לאפיוני תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך 
 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   

עי בחינוך המיוחד והכולל: מודלים עבודת צוות רב מקצו
 וגישות פרקטיות 

  1  

תכנון והתאמת תכניות לימודים לתלמידים עם צרכים 
 מיוחדים

  1  

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

 לקידומם ולהכלתם
  1  

ות: אפיונים, תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנהגותי
 היבטים התפתחותיים ודרכי התמודדות ולהכלתם

  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  
 (.ש"ש שתלמד בחטיבת חנ"מ 10-בתוספת לזה )לימודים' 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  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 

   2  ספר שמות
  2   ספר במדבר

 1    ארץ ישראל בספר דברים
    2 יהושע ושופטים –כיבוש והתנחלות 

   2  עיונים בספר שמואל
  2   נים בספר מלכיםעיו

  2   עיונים בחמש מגילות

 
 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 מדעי כדור הארץ
    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    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   בין ספרות לאמנות
  2   לדיםז'אנרים בספרות י

   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    ספרות האגדה והמדרש
  2   ונים ביצירותיועי -עגנון

    1 עיונים בסיפור החסידי
 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'
 דיטציהללא אקר 

 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 

ים בעבודת כלים טכנולוגי
 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

ביטחון 
 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'(. 2* לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף 
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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'-ראה בכיתות א'במסלול הגן ותעודת הו Ed..Bלתואר  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-הוראת הקריאה לכיתות א

 2 יתה כסביבה חברתיתהכ
 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
 לשם הוראה בחינוך המיוחד

 

דקטיקה ובהתמחות ופירוט במתודיקה, בדי 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 

 והכנה למעבר לבגרות(עצמית, סנגור עצמי 
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 ריאה הוראה מותאמת לתלמידים לקויי ק
 1 מיומנויות ניהוליות*

 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 

ה: אפיונים, היבטים תלמידים עם לקויות שמיע
 התפתחותיים ודרכים לקידומם ולהכלתם

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
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 מודים במסלול היסודימבנה תכנית הלי

 חוגי כללי(-מתמטיקה )דובהתמחות  -יסודי 
 
 

 ש"ש.  93כוללת  ,תכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות מתמטיקה
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש 30    :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26    . מתמטיקה1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 30   . שלוש חטיבות:2
 ש"ש                     10 א. חטיבת חינוך מיוחד )חובה(2     
 ש"ש                     10 )חובה( חינוך לשוניב. חטיבת 2     

 :4מתוך  1לבחירה חטיבה 
 ש"ש 10    ג.  מדעים2     
 ש"ש 10   .  מקרא ד2     
 ש"ש 10   תושב"עה. 2     
 ש"ש 10    ספרותו.  2     

 
 ש"ש 7   :                                      *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    93 סה"כ:                                                                    
 

  
 .שאינם מזכים בנקודות זכותבלימודי יסוד קורסי חובה כלולים   בנוסף,* 
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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 (דידקטיקהפדגוגיה וחוסן א' )
    1  פדגוגיה וחוסן ב'

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

   1  הוראה לתלמידים ליקויי למידה בחינוך הרגיל
  1   גיאומטריהדרכי הוראת ה

   1  הוראת מספרים שלמים ופעולות
 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1  א'שיטות מחקר 
    1 ב' שיטות מחקר 

 התנסות בהוראה

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

   

 ותצפיות בגילאי 3-4התנסות עם גילאי  –שנה ב' 
 .3לידה עד 

 2 
 סמס' א/ב

  

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

  11  

  13 10 7 ש"ש 30סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

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

 ש"ש( 26)  במסלול יסודי מתמטיקה  
 כל הקורסים הם קורסי חובה

 
 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א
    2 אשנב למתמטיקה

    2 גיאומטריה אוקלידית
  2   גיאומטריה אנליטית

   1  גיאומטרית המרחב
   2  מתמטיקהבעיות ב רוןדרכים לפת

  2   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
   1  טריגונומטריה

 1    מבוא לאלגברה ליניארית
   2  מבוא לתורת המספרים

  1   מספרים רציונליים
  2   נושאים נבחרים במתמטיקה

  3   סמינריון במתמטיקה
   2  פונקציות ותיאור גרפי

   1  פיתוח חשיבה מתמטית
    2 סוקיםתבניות ופ
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 ש"ש( 10) חובה -מיוחד -לימודי חטיבת חינוך
 

 
 ש"ש( 10) חובה - לשוני לימודי חטיבת חינוך

 שם הקורס
שנה אקדמית והיקף 

 הקורס
 ד ג ב א 

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

מבוא לאפיוני תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך 
 המכיל והמיוחד

1    

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

1    

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

 1   

עבודת צוות רב מקצועי בחינוך המיוחד והכולל: מודלים 
 וגישות פרקטיות 

  1  

לימודים לתלמידים עם צרכים תכנון והתאמת תכניות 
 מיוחדים

  1  

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

 לקידומם ולהכלתם
  1  

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

  1  

יות מוטוריות: אפיונים, היבטים תלמידים עם לקו
 התפתחותיים ודרכים לקידומם ולהכלתם

 1   

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

 1   

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א 

   1  למידה כלליות אסטרטגיות
    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 יקידום השיח, הדיבור והידע המטא לשונ
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 : 4מתוך  1לבחירה חטיבה 
 

 ש"ש( 10) בחירה - מדעיםלימודי חטיבת 
 

  
 

 ש"ש( 10) בחירה - מקראודי חטיבת לימ
 

 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   בחמש מגילותעיונים 

 

 ש"בש והיקף אקדמית שנה שם הקורס

 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 ץמדעי כדור האר

    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 - תושב"עלימודי חטיבת 

 ד ג ב א 
  1   ארץ ישראל ומצוותיה בספרות חז"ל 

  1   הגניזה הקהירית וספרות תורה שבעל פה
   1  המנהג והתפתחותו

  1   הסיפור המקראי המורחב בספרות חז"ל
  1   השבת: תלמוד, הלכה ומנהג

   1   ד, הלכה ומנהגזוגיות ומשפחה: תלמו
    1 חג ומועד בספרות הראשונים

   1  יסודות ההלכה
    1 ליל הסדר ועולמו: תלמוד, הלכה ומנהג

   1  מבוא למדרשי התנאים
   1  מבוא לספרות האגדה

   1  מבוא לספרות הראשונים
    1 מבואות לתושב"ע 

    1 מסכת אבות
   1  מעשה חכמים בספרות האגדה 

  1   משנה ותוספתא מסכת קידושין: עיון משווה
  1   סוגיות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם

   1  סוגיות בתלמוד בבלי, סדר מועד
   1  ספרות השו"ת כראי החברה היהודית

    1 ספרות תורה שבעל פה 
 1    ספרות תושב"ע בעידן הדיגיטלי

    1 עיונים בהלכות כשרות
   1  אשית רבהעיונים במדרש בר

  1   עיונים במדרשי התנאים
    1 עיונים במסכת ברכות

  1   הוראת עמיתים – סוגיות בתלמוד
   1  בין מסורת לחידוש בתושב"ע

  1   רמב"ן ובית מדרשו
    1 יצירת חכמי ספרד ועדות המזרח

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

 1    פעילות גופנית ותפיסת הגוף במקורות היהודיים
    1 וטהרות פרקי משנה בסדר זרעים

  1   רבי עקיבא ותלמידיו הלכה, אגדה ופיוט
   1  רפואה והלכה

    1 תפילות וברכות
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 ש"ש( 10) בחירה - ספרותלימודי חטיבת 
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 
    1 עיונים ביצירותיו –אליק בי

  2   בין ספרות לאמנות
  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    ספרות האגדה והמדרש
  2   עיונים ביצירותיו -עגנון

    1 עיונים בסיפור החסידי
 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

 רססוג הקו
)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 נגלית מתקדמים בא

 
כלים טכנולוגיים בעבודת 

 המורה והצוות
 חובה 1

 חובה 1 הוראה מתוקשבת 
 חובה 1 אזרחות ישראלית ויהודית 

 4 קורסי יהדות יהדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה 
)סטו' שבחרה בחטיבת 

 2מקרא חייבת רק 
 ש"ש תושב"ע(

סטו' שבחרה בחטיבת 
 2תושב"ע חייבת רק 

 ש"ש מקרא(

עזרה 
 ראשונה

 עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

ביטחון 
 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'(. 2* לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף 
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 מבנה תכנית הלימודים במסלול היסודי

 חוגי כללי(-וגיה )דומדעים וטכנולבהתמחות  -יסודי 
 
 

 ש"ש.  93כוללת  מדעים וטכנולוגיה,תכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות 
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 

 ש"ש 30    :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26    . מדעים1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 30   . שלוש חטיבות:2
 ש"ש                     10 יוחד )חובה(א. חטיבת חינוך מ2     
 ש"ש                     10 ב. חטיבת חינוך לשוני )חובה(2     

 :4מתוך  1לבחירה חטיבה 
 ש"ש 10   ג.  מתמטיקה2     
 ש"ש 10   .  מקרא ד2     
 ש"ש 10   ה. תושב"ע2     
 ש"ש 10    ו.  ספרות2     

 
 ש"ש 7                         :                *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    93 סה"כ:                                                                    
 

  
 .שאינם מזכים בנקודות זכותבלימודי יסוד קורסי חובה כלולים   בנוסף,* 
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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 (דידקטיקהפדגוגיה וחוסן א' )
    1 פדגוגיה וחוסן ב'

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

   1  הוראה לתלמידים ליקויי למידה בחינוך הרגיל
   1  .כימיה וביולוגיה - דרכי הוראת המדעים ביסודי
פיזיקה  – דרכי הוראת המדעים ביסודי

 וטכנולוגיה
  1  

 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1  א'שיטות מחקר 
    1 ב'  שיטות מחקר

 התנסות בהוראה

 2 ב'-התנסות בסיסית בהוראה בכיתות א' –שנה א' 
 סמס' א/ב

   

 2  התנסות בהתמחות –שנה ב' 
 סמס' א/ב

  

  11   התנסות עפ"י התמחות במסגרת* –שנה ג' 

  13 10 7 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)  מדעים וטכנולוגיה במסלול יסודי  

 
 
 
 
 

 ש"בש והיקף אקדמית שנה שם הקורס

 ד ג ב א
 ש"ש( 8) -שנתון א 

    2 בוטניקה כללית לגיל הרך ויסודי
    2 ביולוגיה של התא לגיל הרך ויסודי

    2 כימיה כללית
    2 מדעי כדור הארץ

 ש"ש( 10) -שנתון ב  

   2  סמסטר א() 1אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם 
   1  גנטיקה לגיל הרך ויסודי   )סמסטר ב(

   1  זואולוגיה חסרי חוליות   )סמסטר א(

   1  זואולוגיה בעלי חוליות  )סמסטר ב(
   2  יהדות ומדע

   1  סוגיות נבחרות בטכנולוגיה )סמסטר ב(

   1  )סמסטר א( 1יסודות המתמטיקה 
   1  סמסטר ב(פרקים נבחרים במיקרוביולוגיה )

 ש"ש( 6שנתון ג )
  1   )סמסטר א(  1אקולוגיה 

  3   סמינריון במדעים
  2   פיזיקה לגיל הרך ויסודי    

 ש"ש( 2) שנתון ד

 1    ביוטכנולוגיה לגיה"ר ויסודי  )סמסטר א(
 1    טכנולוגיה מהצורך למוצר )סמסטר  ב(
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 ש"ש( 10) חובה -מיוחד -לימודי חטיבת חינוך
 

 
 ש"ש( 10) חובה - לשוני לימודי חטיבת חינוך

 

 

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א 

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

מבוא לאפיוני תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך 
 המכיל והמיוחד

1    

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

1    

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

 1   

עבודת צוות רב מקצועי בחינוך המיוחד והכולל: 
 מודלים וגישות פרקטיות 

  1  

לתלמידים עם צרכים תכנון והתאמת תכניות לימודים 
 מיוחדים

  1  

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

 לקידומם ולהכלתם
  1  

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

  1  

ריות: אפיונים, היבטים תלמידים עם לקויות מוטו
 התפתחותיים ודרכים לקידומם ולהכלתם

 1   

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

 1   

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א 

   1  כלליותאסטרטגיות למידה 
    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 - 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    יאריתמבוא לאלגברה לינ
   2  מבוא לתורת המספרים

   2  פונקציות ותיאור גרפי
    2 תבניות ופסוקים

 
 

 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 –בוש והתנחלות כי

   2  עיונים בספר שמואל
  2   עיונים בספר מלכים

  2   עיונים בחמש מגילות
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 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   ות ילדיםז'אנרים בספר

   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    ספרות האגדה והמדרש
  2   עיונים ביצירותיו -עגנון

    1 עיונים בסיפור החסידי
 2    שירה ישראלית בת זמננו
   2  שירת תור הזהב בספרד
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 ש"ש( 10) בחירה - תושב"עלימודי חטיבת 

 ד ג ב א 
  1   ארץ ישראל ומצוותיה בספרות חז"ל 

  1   הגניזה הקהירית וספרות תורה שבעל פה
   1  המנהג והתפתחותו

  1   הסיפור המקראי המורחב בספרות חז"ל
  1   השבת: תלמוד, הלכה ומנהג

   1   זוגיות ומשפחה: תלמוד, הלכה ומנהג
    1 חג ומועד בספרות הראשונים

   1  יסודות ההלכה
    1 ליל הסדר ועולמו: תלמוד, הלכה ומנהג

   1  מבוא למדרשי התנאים
   1  מבוא לספרות האגדה

   1  ספרות הראשוניםמבוא ל
    1 מבואות לתושב"ע 

    1 מסכת אבות
   1  מעשה חכמים בספרות האגדה 

  1   משנה ותוספתא מסכת קידושין: עיון משווה
  1   סוגיות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם

   1  סוגיות בתלמוד בבלי, סדר מועד
   1  ספרות השו"ת כראי החברה היהודית

    1 בעל פה ספרות תורה ש
 1    ספרות תושב"ע בעידן הדיגיטלי

    1 עיונים בהלכות כשרות
   1  עיונים במדרש בראשית רבה

  1   עיונים במדרשי התנאים
    1 עיונים במסכת ברכות

  1   הוראת עמיתים – סוגיות בתלמוד
   1  בין מסורת לחידוש בתושב"ע

  1   רמב"ן ובית מדרשו
    1 ספרד ועדות המזרחיצירת חכמי 

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

 1    פעילות גופנית ותפיסת הגוף במקורות היהודיים
    1 וטהרות פרקי משנה בסדר זרעים

  1   רבי עקיבא ותלמידיו הלכה, אגדה ופיוט
   1  רפואה והלכה

    1 תפילות וברכות
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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 

 יסיאנגלית טרום בס
 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 

 יהדות

 
 

 4 קורסי יהדות
 הללא אקרדיטצי

 חובה 
)סטו' שבחרה בחטיבת 

 2מקרא חייבת רק 
 ש"ש תושב"ע(

סטו' שבחרה בחטיבת 
 2תושב"ע חייבת רק 

 ש"ש מקרא(

עזרה 
 ראשונה

 עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

ביטחון 
 ובטיחות

 תביטחון ובטיחו
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'(. 2אז' בהיקף * לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סט
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 מבנה תכנית הלימודים במסלול היסודי

 חוגי כללי(-בהתמחות תושב"ע )דו -יסודי 
 
 

 ש"ש.  93כוללת  תושב"ע,תכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות 
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש 30    :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26    . תושב"ע1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 30   . שלוש חטיבות:2
 ש"ש                     10 )חובה(א. חטיבת חינוך מיוחד 2     
 ש"ש                     10   )חובה(ב. חטיבת חינוך לשוני 2     

 :4מתוך  1לבחירה חטיבה 
 ש"ש 10    ג.  מתמטיקה2     
 ש"ש 10    .  מקרא ד2     
 ש"ש 10    מדעיםה. 2     
 ש"ש 10     ו.  ספרות2     

 
 ש"ש 7   :                                      *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    93 סה"כ:                                                                    
  

 .ותשאינם מזכים בנקודות זכבלימודי יסוד קורסי חובה כלולים   בנוסף,* 
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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 (דידקטיקהה וחוסן א' )פדגוגי
    1 פדגוגיה וחוסן ב'

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

   1  הוראה לתלמידים ליקויי למידה בחינוך הרגיל
  2   דרכי הוראת התושב"ע ליסודי

 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1  א'שיטות מחקר 
    1 ב' מחקר  שיטות

 התנסות בהוראה

 2 ב'-התנסות בסיסית בהוראה בכיתות א' –שנה א' 
 סמס' א/ב

   

 2  התנסות בהתמחות –שנה ב' 
 סמס' א/ב

  

  11   התנסות עפ"י התמחות במסגרת* –שנה ג' 

  14 9 7 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)  תושב"ע במסלול יסודי  
 

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   רבי עקיבא ותלמידיו הלכה, אגדה ופיוט

 1    ילמדנו-מדרשי רבה ומדרשי תנחומא
 1    יקרא רבה ובפסיקתא דרב כהנאמדרש ו

 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   נים במדרשי התנאיםעיו
   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    ספרות התלמודיתעיונים ב –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  עיונים בספרות הראשונים

   1  ספרות השו"ת כראי החברה היהודית
  1   תו ההלכתית של הרמב"םסוגיות במשנ
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שנה אקדמית והיקף  שם הקורס
 בש"ש

 ד ג ב א
    1 חג ומועד בספרות הראשונים
   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  פתחותוהמנהג והת

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

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

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –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 הרבנית: ליוורנובין 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( 10) חובה -מיוחד -לימודי חטיבת חינוך
 

 
 ש"ש( 10) חובה - לשוני לימודי חטיבת חינוך

 

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א 

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

עם צרכים מיוחדים בחינוך  מבוא לאפיוני תלמידים
 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   

עבודת צוות רב מקצועי בחינוך המיוחד והכולל: 
 ודלים וגישות פרקטיות מ

  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, 
 תיים ודרכי התמודדות ולהכלתםהיבטים התפתחו

  1  

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

 1   

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

 1   

 שנה אקדמית והיקף הקורס הקורסשם 
 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  נת הנקראקידום הב
    1 קידום השיח, הדיבור והידע המטא לשוני
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 : 4מתוך  1לבחירה חטיבה 
 

 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    מבוא לאלגברה ליניארית

   2  מבוא לתורת המספרים

   2  פונקציות ותיאור גרפי

    2 תבניות ופסוקים

 
 

 ש"ש( 10) בחירה - מקראלימודי חטיבת 
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א

    2 אבות בספר בראשיתהסיפורי 

   2  מותספר ש

  2   ספר במדבר

 1    ארץ ישראל בספר דברים

    2 יהושע ושופטים –כיבוש והתנחלות 

   2  עיונים בספר שמואל

  2   עיונים בספר מלכים

  2   עיונים בחמש מגילות
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 ש"ש( 10) בחירה - מדעיםלימודי חטיבת 
 

  
 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  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    המדרשספרות האגדה ו
  2   עיונים ביצירותיו -עגנון

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

 ש"בש והיקף אקדמית שנה שם הקורס

 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 מדעי כדור הארץ

    1 זואולוגיה חסרי חוליות
   1  )סמסטר ב(פרקים נבחרים במיקרוביולוגיה 

 1    סמסטר ב()טכנולוגיה מהצורך למוצר 
   2  )סמסטר א( 1ה ופיזיולוגיה של גוף האדם אנטומי

    2 בוטניקה כללית לגיה"ר ויסודי
  2   פיזיקה לגיל הרך ויסודי 

   2  יהדות ומדע
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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 ורמה ב' לשון רמה א'
 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

 
עבודת כלים טכנולוגיים ב

 המורה והצוות
 חובה 1

 חובה 1 הוראה מתוקשבת 
 חובה 1 אזרחות ישראלית ויהודית 

 יהדות
 

 )מקרא( קורסי יהדות
4 

 ללא אקרדיטציה

 חובה 
בחטיבת  ה)סטו' שבחר
 (המקרא פטור

עזרה 
 ראשונה

 עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

ביטחון 
 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 מדרשות )מקורסי יהדש"ש  1-ב

  7 :סה"כ

 
 ש"ש )בשנה ד'(. 2* לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף 
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 מבנה תכנית הלימודים במסלול היסודי

 חוגי כללי(-בהתמחות מקרא )דו -יסודי 
 
 

 ש"ש.  93כוללת  ,מקראתכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות 
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש 30    :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26    מקרא. 1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 30   . שלוש חטיבות:2
 ש"ש                     10 א. חטיבת חינוך מיוחד )חובה(2     
 ש"ש                     10 ב. חטיבת חינוך לשוני )חובה(2     

 :4מתוך  1לבחירה חטיבה 
 ש"ש 10   .  מתמטיקהג2     
 ש"ש 10   תושב"ע.  ד2     
 ש"ש 10   ה. מדעים2     
 ש"ש 10    ו.  ספרות2     

 
 ש"ש 7   :                                      *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    93 סה"כ:                                                                    
 
 .שאינם מזכים בנקודות זכותבלימודי יסוד קורסי חובה ם כלולי בנוסף,* 
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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 (דידקטיקהפדגוגיה וחוסן א' )
    1 פדגוגיה וחוסן ב' 

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

   1  הוראה לתלמידים ליקויי למידה בחינוך הרגיל
   2  דרכי הוראת המקרא לביה"ס  היסודי

 ריינות  ומחקר בחינוך ובהוראהאו

    1  א'שיטות מחקר 
    1 ב' שיטות מחקר 

 התנסות בהוראה

 2 התנסות בסיסית בהוראה   –נה א' ש
 סמס' א/ב

   

 2  התנסות בהתמחות –שנה ב' 
 סמס' א/ב

  

  11   *התנסות עפ"י התמחות במסגרת –שנה ג' 

  12 11 7 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)  במסלול יסודי 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  4פרשנות יהודית )
    2  הקלאסיים והמודרנים-וא לפרשני התורהמב

   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  סוגיות בתורת כהנים

  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   ספר מלכיםעיונים ב

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

  1   ספר יחזקאל
 רה מתוך הקורסים הבאים(:בחי –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 לוכהישראל  בתקופת המארץ היסטוריה של 

 :בחירה מתוך הקורסים הבאים( -ש"ש  3מונוגרפיות )
   1  יוסף ואחיו

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

 ד ג ב א
   2  מנהיגות במקרא
  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



 

  
45 

 

 ש"ש( 10) חובה -מיוחד -לימודי חטיבת חינוך
 

 שם הקורס
שנה אקדמית והיקף 

 הקורס
 ד ג ב א 

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

צרכים מיוחדים בחינוך מבוא לאפיוני תלמידים עם 
 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   

ם עבודת צוות רב מקצועי בחינוך המיוחד והכולל: מודלי
 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, 
 ודרכי התמודדות ולהכלתם היבטים התפתחותיים

  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
 

 
 : 4מתוך  1לבחירה חטיבה 

 
 ש"ש( 10) בחירה - מדעיםלימודי חטיבת 

 

  
 
 
 

 שנה אקדמית והיקף הקורס סשם הקור
 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  נקראקידום הבנת ה
    1 קידום השיח, הדיבור והידע המטא לשוני

 ש"בש והיקף אקדמית שנה שם הקורס

 ד ג ב א

 חובה( -ש"ש 4)  1אשכול 
    2 ביולוגיה של התא לגיה"ר ויסודי

    2 כימיה כללית
 רה(בחי -ש"ש 6)  2אשכול 

  1   )סמסטר א( 1אקולוגיה 
    2 מדעי כדור הארץ

    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   גיל הרך ויסודי פיזיקה ל

   2  יהדות ומדע
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 ש"ש( 10) חובה - תושב"עלימודי חטיבת 

 ד ג ב א 
  1   ארץ ישראל ומצוותיה בספרות חז"ל 

  1   הגניזה הקהירית וספרות תורה שבעל פה
   1  המנהג והתפתחותו

  1   הסיפור המקראי המורחב בספרות חז"ל
  1   השבת: תלמוד, הלכה ומנהג

   1   זוגיות ומשפחה: תלמוד, הלכה ומנהג
    1 חג ומועד בספרות הראשונים

   1  יסודות ההלכה
    1 ליל הסדר ועולמו: תלמוד, הלכה ומנהג

   1  מבוא למדרשי התנאים
   1  מבוא לספרות האגדה

   1  מבוא לספרות הראשונים
    1 מבואות לתושב"ע 

    1 מסכת אבות
   1  כמים בספרות האגדה מעשה ח

  1   משנה ותוספתא מסכת קידושין: עיון משווה
  1   סוגיות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם

   1  סוגיות בתלמוד בבלי, סדר מועד
   1  ספרות השו"ת כראי החברה היהודית

    1 ספרות תורה שבעל פה 
 1    ספרות תושב"ע בעידן הדיגיטלי

    1 ותעיונים בהלכות כשר
   1  עיונים במדרש בראשית רבה

  1   עיונים במדרשי התנאים
    1 עיונים במסכת ברכות

  1   הוראת עמיתים – סוגיות בתלמוד
   1  בין מסורת לחידוש בתושב"ע

  1   רמב"ן ובית מדרשו
    1 יצירת חכמי ספרד ועדות המזרח

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

 1    פעילות גופנית ותפיסת הגוף במקורות היהודיים
    1 וטהרות פרקי משנה בסדר זרעים

  1   רבי עקיבא ותלמידיו הלכה, אגדה ופיוט
   1  רפואה והלכה

    1 תפילות וברכות
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 ש"ש( 10) בחירה - מתמטיקהלימודי חטיבת 

 והיקף בש"ש שנה אקדמית 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    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   בין ספרות לאמנות
  2   ז'אנרים בספרות ילדים

   2  יחיד וחברה בראי הספרות
  2   יסודות הדרמה

   2  יסודות הסיפורת
    1 יסודות השירה

   2  פרות ילדיםמבוא לס
    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 עיונים בסיפור החסידי
 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
 נגלית טרום בסיסי אא

 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 

 יהדות
 

 )תושב"ע( קורסי יהדות
4 

 טציהללא אקרדי

 חובה 
)סטו' שבחרה בחטיבת 

 תושב"ע  פטורה(

עזרה 
 ראשונה

 עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

ביטחון 
 ובטיחות

 ביטחון ובטיחות
22  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

 חובה ללא אקרדיטציה קיאות + עבודה באמונהמבחני ב 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'(. 2* לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף 
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 היסודימבנה תכנית הלימודים במסלול 

 (תחוגי-דוהתמחות ) מדעים ותושב"ע -יסודי 
 
 

  ,ותושב"ע מדעיםחוגית -תכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות דו
 ש"ש.  91 כוללת

 
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש 32    :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26   וטכנולוגיה . מדעים1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש                     26        תושב"ע       .2
 
 ש"ש 7   :                                      *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    91 סה"כ:                                                                    
 

  
 .זכות שאינם מזכים בנקודותבלימודי יסוד קורסי חובה כלולים   בנוסף,* 
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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 (דידקטיקהגוגיה וחוסן א' )פד
    1 פדגוגיה וחוסן ב' 

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

   1  הוראה לתלמידים ליקויי למידה בחינוך הרגיל
   2  דרכי הוראת התושב"ע

   1  .כימיה וביולוגיה - דרכי הוראת המדעים ביסודי
פיזיקה  – המדעים ביסודי דרכי הוראת

 וטכנולוגיה
  1  

 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1  א'שיטות מחקר 
    1 ב' שיטות מחקר 

 התנסות בהוראה

 2 ב'-התנסות בסיסית בהוראה בכיתות א'-שנה א' 
 סמס' א/ב

   

 2  התנסות בהתמחות –שנה ב' 
 סמס' א/ב

  

  11   סגרת*התנסות עפ"י התמחות במ –שנה ג' 

  13 12 7 ש"ש 32סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 .29/8-ימים בשבוע, החל מה 3כיתה, -* במסגרת אקדמיה
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26) חוגי-מדעים וטכנולוגיה במסלול יסודי דו  

 
 
 
 
 
 

 ש"בש והיקף אקדמית שנה שם הקורס

 ד ג ב א
 ש"ש( 8) -שנתון א 

    2 הרך ויסודיבוטניקה כללית לגיל 
    2 ביולוגיה של התא לגיל הרך ויסודי

    2 כימיה כללית
    2 מדעי כדור הארץ

 ש"ש( 10) -שנתון ב  

   2  )סמסטר א( 1אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם 
   1  גנטיקה לגיל הרך ויסודי   )סמסטר ב(

   1  זואולוגיה חסרי חוליות   )סמסטר א(

   1  בעלי חוליות  )סמסטר ב(זואולוגיה 
   2  יהדות ומדע

   1  סוגיות נבחרות בטכנולוגיה )סמסטר ב(

   1  )סמסטר א( 1יסודות המתמטיקה 
   1  פרקים נבחרים במיקרוביולוגיה )סמסטר ב(

 ש"ש( 6שנתון ג )
  1   )סמסטר א(  1אקולוגיה 

  3   סמינריון במדעים
  2     פיזיקה לגיל הרך ויסודי  

 ש"ש( 2) שנתון ד

 1    ביוטכנולוגיה לגיה"ר ויסודי  )סמסטר א(
 1    טכנולוגיה מהצורך למוצר )סמסטר  ב(



 

  
53 

 

 ש"ש( 26) חוגי-דותושב"ע במסלול יסודי 
 

 

שנה אקדמית והיקף  שם הקורס
 בש"ש

 ד ג ב א

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

    1 ושב"ע מבואות לת
   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   "להסיפור המקראי המורחב בספרות חז

  1   רבי עקיבא ותלמידיו הלכה, אגדה ופיוט
 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   שווהמשנה ותוספתא מסכת קידושין: עיון מ
    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 כתות ראש השנה, יומא וסוכה עיונים במס
   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

 הקורסים הבאים(:בחירה מתוך  –ש"ש  5-2גאונים וראשונים )
   1  עיונים בספרות הראשונים

   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

ם ואחרונים לחכמות תורה וחכמה: יחס ראשוני
 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

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  4-2ות )מצוות והלכ
  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 ירת חכמי ספרד ועדות המזרחיצ

    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   קהירית וספרות תורה שבעל פההגניזה ה

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

  3   עיוני מדרש ואגדה
  3   עיונים בתלמוד
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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

 
כלים טכנולוגיים בעבודת 

 המורה והצוות
 חובה 1

 חובה 1 הוראה מתוקשבת  
 חובה 1 אזרחות ישראלית ויהודית 

עזרה 
 ראשונה

 עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

ביטחון 
 ותובטיח

 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'(. 2ן הוראה: סדנת סטאז' בהיקף * לצורך קבלת רישיו
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 מבנה תכנית הלימודים במסלול היסודי

 חוגית(-מקרא ותושב"ע )התמחות דו -יסודי 
 
 
 

  ,חוגית מקרא ותושב"ע-תכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות דו
 ש"ש.  91 כוללת

 
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש 32   :בהוראה חינוך והתנסותלימודי  .א
 
 ש"ש     26    . מקרא1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 26    . תושב"ע2
 
 ש"ש 7   :                                      *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    91 סה"כ:                                                                    
 
 .שאינם מזכים בנקודות זכותי חובה בלימודי יסוד קורסכלולים   בנוסף,* 
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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

 יקה כללית והוראת המקצועפדגוגיה ומתוד

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

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

   1  הוראה לתלמידים ליקויי למידה בחינוך הרגיל
   2  דרכי הוראת התושב"ע לביה"ס היסודי

   2  יה"ס  היסודידרכי הוראת המקרא לב

 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1  א'שיטות מחקר 
    1 ב' שיטות מחקר 

 התנסות בהוראה

 2 התנסות בסיסית בהוראה   –שנה א' 
 סמס' א/ב

   

 2  התנסות בהתמחות –שנה ב' 
 סמס' א/ב

  

  11   *התנסות עפ"י התמחות במסגרת –שנה ג' 

  12 13 7 ש"ש 32הוראה: סה"כ לימודי הכשרה ל
 

 .29/8-ימים בשבוע, החל מה 3כיתה, -* במסגרת אקדמיה
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26) חוגי-במסלול יסודי דו מקרא  
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 
 חובה(: -ש"ש  2מבואות )

    1 מבוא למקרא
    1 טעמי מקרא

 ירה מתוך הקורסים הבאים(:בח –ש"ש  4פרשנות יהודית )
    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  סוגיות בתורת כהנים

  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   אלספר יחזק
 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

 :רסים הבאים(בחירה מתוך הקו –ש"ש  3מונוגרפיות )
   1  יוסף ואחיו

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

 ד ג ב א 
   2  מנהיגות במקרא
  1   נבואות בית שני

  1   נשים במקרא
 1    שירה מקראית

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

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

  3   ריאליה מקראית
  3   הפואטיקה של הסיפור המקראי
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 ש"ש( 26חוגי )-דותושב"ע במסלול יסודי 
 

 

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  איםמבוא למדרשי התנ

   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   הלכה, אגדה ופיוטרבי עקיבא ותלמידיו 
 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 רקי משנה בסדר זרעיםפ
    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  ות הראשוניםעיונים בספר

   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

 רסים הבאים(:בחירה מתוך הקו –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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  לימודי יסודג.  
 

רכיב 
 הלימודים

 שם הקורס
מספר שעות 

הוראה שנתיות 
 )ש"ש( לקורס

 סוג הקורס
)חובה/אפשרות 

 ל"פטור"(

שפת 
 ההוראה 

 

  4 ון רמה א' ורמה ב'לש
 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

 
ולוגיים בעבודת כלים טכנ

 המורה והצוות
 חובה 1

 חובה 1 הוראה מתוקשבת  
 חובה 1 אזרחות ישראלית ויהודית 

עזרה 
 ראשונה

 עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

ביטחון 
 ובטיחות

 ביטחון ובטיחות
22  

 בודדות שעות
 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'(. 2* לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף 
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 מבנה תכנית הלימודים במסלול היסודי

 חוגית(-מקרא ומתמטיקה )התמחות דו -יסודי 
 
 

  ,מתמטיקהחוגית מקרא ו-תכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות דו
 ש"ש.  91 כוללת

 
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש 32   :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26    . מקרא1התמחות:  לימודי .ב

 ש"ש 26    . מתמטיקה2
 
 ש"ש 7   :                                      *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    91 סה"כ:                                                                    
 
 .ות זכותשאינם מזכים בנקודבלימודי יסוד קורסי חובה כלולים   בנוסף,* 
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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 (דידקטיקהדגוגיה וחוסן א' )פ
    1 פדגוגיה וחוסן ב' 

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

   1  הוראה לתלמידים ליקויי למידה בחינוך הרגיל
   2  דרכי הוראת המקרא לביה"ס  היסודי

  1   הגיאומטריהדרכי הוראת 

   1  ופעולות הוראת מספרים שלמים

 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1  א'שיטות מחקר 
    1 ב' שיטות מחקר 

 התנסות בהוראה

 2 התנסות בסיסית בהוראה   –שנה א' 
 סמס' א/ב

   

 2  התנסות בהתמחות –שנה ב' 
 סמס' א/ב

  

  11   *התנסות עפ"י התמחות במסגרת –שנה ג' 

  13 12 7 ש"ש 32ה: סה"כ לימודי הכשרה להורא
 

 .29/8-ימים בשבוע, החל מה 3כיתה, -* במסגרת אקדמיה
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26) חוגי-דומקרא במסלול יסודי   
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 
 חובה(: -ש"ש  2מבואות )

    1 מבוא למקרא
    1 טעמי מקרא

 מתוך הקורסים הבאים(: בחירה –ש"ש  4פרשנות יהודית )
    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  סוגיות בתורת כהנים

  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

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

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

 ד ג ב א 
   2  מנהיגות במקרא
  1   נבואות בית שני

  1   נשים במקרא
 1    שירה מקראית

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

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

  3   ריאליה מקראית
  3   הפואטיקה של הסיפור המקראי
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 ש"ש( 26חוגי )-דומתמטיקה במסלול יסודי 
 כל הקורסים הם קורסי חובה

 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א
    2 אשנב למתמטיקה

    2 גיאומטריה אוקלידית
  2   אנליטית גיאומטריה

   1  גיאומטרית המרחב
   2  בעיות במתמטיקה רוןדרכים לפת

  2   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
   1  טריגונומטריה

 1    מבוא לאלגברה ליניארית
   2  מבוא לתורת המספרים

  1   מספרים רציונליים
  2   נושאים נבחרים במתמטיקה

  3   סמינריון במתמטיקה
   2  ציות ותיאור גרפיפונק

   1  פיתוח חשיבה מתמטית
    2 תבניות ופסוקים
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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

 רית רמה ג' לשון עב
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 

עזרה 
 ראשונה

 עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

ביטחון 
 ובטיחות

 ביטחון ובטיחות
22  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

 חובה ללא אקרדיטציה ה באמונהמבחני בקיאות + עבוד 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'(. 2* לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף 
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 מבנה תכנית הלימודים במסלול היסודי

 חוגית(-תושב"ע ומתמטיקה )התמחות דו -יסודי 
 
 

  ,ומתמטיקה תושב"עחוגית -תכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות דו
 ש"ש.  91 כוללת

 
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש 32   :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26    . תושב"ע1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 26    . מתמטיקה2
 
 ש"ש 7   :                                      *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    91 סה"כ:                                                                    
 
 .שאינם מזכים בנקודות זכותבלימודי יסוד קורסי חובה כלולים   בנוסף,* 
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א

 אקדמית והיקף בש"ש שנה 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 (דידקטיקהפדגוגיה וחוסן א' )
    1 פדגוגיה וחוסן ב' 

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

   1  הוראה לתלמידים ליקויי למידה בחינוך הרגיל
   2  דרכי הוראת התושב"ע לביה"ס  היסודי

  1   גיאומטריהדרכי הוראת ה

   1  הוראת מספרים שלמים ופעולות

 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1  א'ות מחקר שיט
    1 ב' שיטות מחקר 

 התנסות בהוראה

 2 התנסות בסיסית בהוראה   –שנה א' 
 סמס' א/ב

   

 2  התנסות בהתמחות –שנה ב' 
 סמס' א/ב

  

  11   *התנסות עפ"י התמחות במסגרת –שנה ג' 

  13 12 7 ש"ש 32סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 .29/8-בשבוע, החל מהימים  3כיתה, -* במסגרת אקדמיה
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26) חוגי-דותושב"ע במסלול יסודי   

 
 

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 - פרות האגדהמבוא לס

   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   רבי עקיבא ותלמידיו הלכה, אגדה ופיוט

 1    ילמדנו-אמדרשי רבה ומדרשי תנחומ
 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 מפרשי המשנהעיון משווה ב

  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 –יקון העולם מפני ת
   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  עיונים בספרות הראשונים

   1  דיתספרות השו"ת כראי החברה היהו
  1   סוגיות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם
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שנה אקדמית והיקף  שם הקורס
 בש"ש

 ד ג ב א
    1 חג ומועד בספרות הראשונים
   1  בין מסורת לחידוש בתושב"ע

 1    רב סעדיה גאון ויצירתו
  1   רמב"ן ובית מדרשו

תורה וחכמה: יחס ראשונים ואחרונים לחכמות 
 חיצוניות

1    

 ים הבאים(:בחירה מתוך הקורס –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

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –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

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

  3   עיוני מדרש ואגדה
  3   עיונים בתלמוד
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 ש"ש( 26חוגי )-דומתמטיקה במסלול יסודי 
 כל הקורסים הם קורסי חובה

 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א
    2 אשנב למתמטיקה

    2 גיאומטריה אוקלידית
  2   גיאומטריה אנליטית

   1  גיאומטרית המרחב
   2  בעיות במתמטיקה רוןדרכים לפת

  2   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
   1  טריגונומטריה

 1    מבוא לאלגברה ליניארית
   2  מבוא לתורת המספרים

  1   מספרים רציונליים
  2   נושאים נבחרים במתמטיקה

  3   סמינריון במתמטיקה
   2  גרפי פונקציות ותיאור

   1  פיתוח חשיבה מתמטית
    2 תבניות ופסוקים
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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

 
כלים טכנולוגיים בעבודת 

 המורה והצוות
 חובה 1

 חובה 1 הוראה מתוקשבת 
 חובה 1 ראלית ויהודיתאזרחות יש 

עזרה 
 ראשונה

 עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

ביטחון 
 ובטיחות

 ביטחון ובטיחות
22  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

 חובה אקרדיטציה ללא 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'(. 2* לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף 
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 יסודי-עלמבנה תכנית הלימודים במסלול ה

 חוגית(-י החיים )התמחות חדמדע -על יסודי 
 
 

 ש"ש.  91יסודי בהתמחות מדעי החיים, כוללת -תכנית הלימודים במסלול העל
 

 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 
 
 ש"ש 32   :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א

 
 ש"ש     52   :   מדעי החייםלימודי התמחות .ב
 
 ש"ש 7                      :                           *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    91 סה"כ:                                                            
 
 .שאינם מזכים בנקודות זכותבלימודי יסוד קורסי חובה כלולים   בנוסף,* 
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 

 נוךלימודי החי

   1  חוללות חוסן והעצמת תלמידים –המורה כמחנך 
    1 פסיכולוגיה בחינוך

   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 מקדמן חוסן(
   1  חינוך לחשיבה יצירתית

   1  הוראה לתלמידים ליקויי למידה בחינוך הרגיל
STEM – 1   , הנדסה ומתמטיקה, טכנולוגיהיםמדע  

   1  דרכי הוראת הכימיה
   1  דרכי הוראת הביולוגיה

  1   דרכי הוראת הפיסיקה והטכנולוגיה

 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1  א' שיטות מחקר
    1 ב' שיטות מחקר 

 התנסות בהוראה

 2 התנסות בסיסית בהוראה   –שנה א' 
 סמס' א/ב

   

 2  התנסות בהתמחות –שנה ב' 
 סמס' א/ב

  

  11   *התנסות עפ"י התמחות במסגרת –שנה ג' 

  14 11 7 ש"ש 32סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 

 
 .29/8-החל מהימים בשבוע,  3כיתה, -* במסגרת אקדמיה
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 52)די יסו-מדעי החיים במסלול העל  

 
 

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

 ש"ש( 8) כימיה

   2   כימיה אורגנית
    2 כימיה אנליטית

    2 כימיה כללית
 2    כימיה פיזיקלית

 ש"ש(7פיסיקה )

    1 )סמסטר א( 1מכניקה 
    1 )סמסטר ב( 2 המכניק
    1 )סמסטר א(  1חשמל 
    1 )סמסטר ב(  2חשמל 

  1   (א )סמסטר1וגלים  ראו
  1   )סמסטר ב( 2  וגלים ראו

 1    )סמסטר א(  פיזיקה מודרנית
 ש"ש( 6טכנולוגיה 

  2   לחט"ב  ביוטכנולוגיה

 1    )סמסטר ב( טכנולוגיה מהצורך אל המוצר

   1  בטכנולוגיה )סמסטר א( סוגיות נבחרות 

  2   יהדות ומדע

 ש"ש( 2מתמטיקה )

    1 )סמסטר א(  1יסודות המתמטיקה 

    1 )סמסטר ב( 2יסודות המתמטיקה 
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 ד ג ב א שם הקורס
 ש"ש( 29ביולוגיה )

   1  )סמסטר ב( אימונולוגיה
   1  )סמסטר א( אנדוקרינולוגיה

   2  )סמסטר א( 1ם אנטומיה ופיזיולוגיה של האד
   2  2אנטומיה ופיזיולוגיה של האדם 

  1   )סמסטר א( 1 אקולוגיה
  1   )סמסטר ב( 2אקולוגיה 

    2 לחט"ב בוטניקה כללית
   2  ביוכימיה

   2  ביולוגיה מולקולרית
    2 לחט"ב ביולוגיה של התא

   2  לחט"ב  גנטיקה
    1  חסרי חוליות  )סמסטר א(זואולוגיה 

    1 זאולוגיה בעלי חוליות  )סמסטר ב(
   2  לחט"ב מיקרוביולוגיה

  3   סמינריון במדעים
   2   פיזיולוגיה של הצמח

    2 מדעי כדור הארץ
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 לימודי יסודג.  
 

רכיב 
 הלימודים

 שם הקורס
מספר שעות 

הוראה שנתיות 
 )ש"ש( לקורס

 סוג הקורס
)חובה/אפשרות 

 ל"פטור"(

 ההוראה שפת 
 

  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 יהדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה 

 עזרה ראשונה עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 רדיטציהללא אק

 חובה

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 :"כסה

 
 ש"ש )בשנה ד'(. 2* לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף 
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 יסודי-עלמבנה תכנית הלימודים במסלול ה

 חוגית(-)התמחות חד מתמטיקה -על יסודי 
 
 

 ש"ש.  100, כוללת י'(-תמטיקה )ז'יסודי בהתמחות מ-תכנית הלימודים במסלול העל
 

 :םהבאיהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 
 
 ש"ש 44   :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א

 

 ש"ש     50   :   מדעי החייםלימודי התמחות .ב

 

 ש"ש 6 :                                               *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    100 סה"כ:                                                           

 

 .שאינם מזכים בנקודות זכותוד קורסי חובה בלימודי יסכלולים   בנוסף,* 
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .ב

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 

 ש"ש( 8) לימודי החינוך

    )סמ' א( 1 גישות בהוראה ולמידה
הוראה לתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב 

 וריכוז בחינוך הרגיל
   )סמ' א( 1 

   )סמ' ב( 1  ערכהמדידה וה
    2 פסיכולוגיה בחינוך

   3  סמינריון בחינוך

 ש"ש( 20) ידע פדגוגי ייחודי להוראת המתמטיקה
   2  דרכי הוראת האלגברה

   2  דרכי הוראת הגיאומטריה
    1 דרכי הוראת המספרים והפעולות
    1 דרכי הוראת הפונקציות והגרפים

  2   הוראת האנליזה
 1    הגיאומטריה האנליטית הוראת

    1 הוראת הטריגונומטריה
 2    הוראת המתמטיקה לתלמידים בעלי יכולות גבוהות

   2  מתמטיקה בכול: נושאי העשרה בהוראת המתמטיקה
תכנית הלימודים במתמטיקה  –סדנא דידקטית 

 י(-יסודי )ז-בביה"ס העל
 2   

תמטיקה קשיים אופייניים של התלמידים בלימודי המ
 י(-יסודי )ז-בביה"ס העל

  2  

  1   שילוב משחקים בהוראת המתמטיקה
 1    תיאוריות למידה ויישומן בהוראת המתמטיקה

 ש"ש( 4)מתמטי אוריינות  ומחקר בחינוך 
    2 כמותיות בחינוךשיטות מחקר 
   2  איכותניות בחינוךשיטות מחקר 

 ש"ש( 12) מעשית והוראה כוללתהתנסות 

    )סמ' ב( 1   ח-התנסות בהוראת המתמטיקה ז
   )סמ' ב( 1  ח-התנסות בהוראת המתמטיקה ז

-י במסגרת אקדמיה-התנסות בהוראת המתמטיקה ט
 כיתה

  7  

  )סמ' א( 1   להורות, להנהיג ולהעצים
    2 תורת ההוראה )דידקטיקה(

 4 13 16 11 ש"ש 44סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 

 
 .29/8-ימים בשבוע, החל מה 3כיתה, -אקדמיה * במסגרת
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  ש"ש( 50מתמטיקה ) לימודי התמחותב.  
 

 .יש לבחור סמינריון אחד מתוך השניים* 

 

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

    3 אלגברה ליניארית
   3  אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות

    1 בניות  גיאומטריות )מקוון(
    2 פלנימטריה – 1גיאומטריה 
   2  טריאומטריהס – 2גיאומטריה 

   1  גיאומטריה אנליטית במישור
   1  גיאומטריות לא אוקלידיות 

   2  הסתברות וסטטיסטיקה 
   2  וקטורים

    3 1חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 
  3   2חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 

    2 טריגונומטריה
יישומי מחשב  בהוראת המתמטיקה בבית הספר 

 י  )מקוון(יסוד -העל
  1  

  1   לוגיקה מתמטית
    2 מבוא לאלגברה

  2   מבוא לאנליזה נומרית

 2    מבנים אלגבריים

  1   מספרים מרוכבים

  2   משוואות דיפרנציאליות

  2   סדרות וטורים

    1 פונקציות אלמנטריות

    1 קומבינטוריקה

  2   תולדות המתמטיקה

  1   תורת הגרפים

   2  רת המספריםתו

    2 תורת הקבוצות

 סמינריון "יצירתיות בפתרון בעיות"
 סמינריון "פיתוח חשיבה גיאומטרית"

   3 

 5 15 1 17 סה"כ לימודי התמחות מתמטיקה
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 לימודי יסודג.  
 

מספר שעות  שם הקורס רכיב הלימודים
הוראה 
שנתיות 

 קורס)ש"ש( ל

 סוג הקורס
)חובה/אפשרות 

 ל"פטור"(

 שפת ההוראה 
 

  4 לשון רמה א' ורמה ב'
 ללא אקרדיטציה 

 אפשרות לפטור

אין  -חובה  2 לשון עברית רמה ג' 
 אפשרות לפטור

 אנגלית טרום בסיסי לימודי אנגלית 
 אנגלית טרום בסיסי א

 אנגלית בסיסית
 אנגלית מתקדמים א

6   
 ללא אקרדיטציה

 ות לפטוראפשר

 אפשרות לפטור 2 אנגלית מתקדמים ב
לימודי אוריינות, עבודה 

 בסביבה ממוחשבת
 חובה ב( 'סמס) 1 הוראה מתוקשבת 

לימודי תרבות / מורשת 
 עם וחינוך לאזרחות

אזרחות ישראלית 
 ויהודית

 חובה א( 'סמס) 1

 4 קורסי יהדות שונים
 ללא אקרדיטציה

 חובה 

  44 נהעזרה ראשו עזרה ראשונה
 שעות בודדות 

  ללא אקרדיטציה

 חובה

  12 בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים
 שעות בודדות

 ללא אקרדיטציה

 חובה

  22 ביטחון ובטיחות ביטחון ובטיחות
 שעות בודדות

 ללא אקרדיטציה

 חובה

מבחני בקיאות + עבודה  6 בקיאויות
 באמונה

 חובה ללא אקרדיטציה

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

  6 :סה"כ

 

 ש"ש )בשנה ד'(. 2* לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף 
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 יסודי-עלמבנה תכנית הלימודים במסלול ה

 חוגית(-מקרא ותושב"ע )התמחות דו -על יסודי 
 
 

 ש"ש.  91כוללת יות מקרא ותושב"ע, יסודי בהתמחו-ם במסלול העלתכנית הלימודי
 

 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 
 

 ש"ש 32     חינוך והתנסות בהוראה:לימודי  .א
 
 ש"ש     26    . מקרא1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 26    . תושב"ע2
 
 ש"ש 7   :                                      *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    91 סה"כ:                                                                    
 
 
 .שאינם מזכים בנקודות זכותבלימודי יסוד קורסי חובה כלולים   בנוסף,* 
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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 (דידקטיקהפדגוגיה וחוסן א' )
    1 פדגוגיה וחוסן ב' 

  1   פדגוגיה וחוסן ג' )פמ"ע מקדמת חוסן(
   1  ה יצירתיתחינוך לחשיב

   1  הוראה לתלמידים ליקויי למידה בחינוך הרגיל
   2  דרכי הוראת התושב"ע לחט"ב 

   2  דרכי הוראת המקרא לחט"ב

 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1  א'שיטות מחקר 
    1 ב' שיטות מחקר 

 התנסות בהוראה

 2 התנסות בסיסית בהוראה   –שנה א' 
 סמס' א/ב

   

 2  התנסות בהתמחות –שנה ב' 
 סמס' א/ב

  

  11   *התנסות עפ"י התמחות במסגרת –שנה ג' 

  12 13 7 ש"ש 32סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 
 .29/8-ימים בשבוע, החל מה 3כיתה, -במסגרת אקדמיה *
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26) חוגי-דו -מקרא במסלול העל יסודי   
 

 אקדמית והיקף בש"ש שנה שם הקורס

 ד ג ב א 
 חובה(: -ש"ש  2מבואות )

    1 מבוא למקרא
    1 טעמי מקרא

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

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

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

   2  ספר שמות 
   1  סוגיות בתורת כהנים

  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  נים בספר שמואלעיו
  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  2ות ישראל בתקופת המקרא )תולד
    2 היסטוריה של ארץ ישראל  בתקופת המלוכה

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

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

 ד ג ב א 
   2  מנהיגות במקרא
  1   נבואות בית שני

  1   ראנשים במק
 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( 26חוגי )-דו -תושב"ע במסלול העל יסודי 
 

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   רבי עקיבא ותלמידיו הלכה, אגדה ופיוט

 1    ילמדנו-מדרשי רבה ומדרשי תנחומא
 1    מדרש ויקרא רבה ובפסיקתא דרב כהנא

 קורסים הבאים(:בחירה מתוך ה –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  עיונים בספרות הראשונים

   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  חידוש בתושב"עבין מסורת ל

 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  בחינוךסוגיות הלכתיות 

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

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

   1  יסודות ההלכה
   1  רפואה והלכה

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

 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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  ימודי יסודלג.  
 

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
 טרום בסיסי אאנגלית 

 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 

עזרה 
 ראשונה

 עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  אקרדיטציהללא 

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

ביטחון 
 ובטיחות

 ביטחון ובטיחות
22  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

 חובה ללא אקרדיטציה מבחני בקיאות + עבודה באמונה 6 בקיאויות

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

  7 :סה"כ

 
 ש"ש )בשנה ד'(. 2* לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף 
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 יסודי-עלמבנה תכנית הלימודים במסלול ה

 חוגית(-)התמחות דו וספרותמקרא  -על יסודי 
 
 

 ש"ש.  91כוללת , ספרותות מקרא וייסודי בהתמחו-תכנית הלימודים במסלול העל
 

 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 
 

 ש"ש 32   :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26    . מקרא1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 26    ספרות. 2
 
 ש"ש 7   :                                      *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    91 סה"כ:                                                                    
 
 
 .שאינם מזכים בנקודות זכותבלימודי יסוד קורסי חובה כלולים   בנוסף,* 
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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 (דידקטיקהפדגוגיה וחוסן א' )
    1 פדגוגיה וחוסן ב' 

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

   1  יקויי למידה בחינוך הרגילהוראה לתלמידים ל
   2  דרכי הוראת הספרות 

   2  דרכי הוראת המקרא לחט"ב

 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1  א'שיטות מחקר 
    1 ב' שיטות מחקר 

 התנסות בהוראה

 2 התנסות בסיסית בהוראה   –שנה א' 
 סמס' א/ב

   

 2  התנסות בהתמחות –שנה ב' 
 סמס' א/ב

  

  11   *התנסות עפ"י התמחות במסגרת –שנה ג' 

  12 13 7 ש"ש 32סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 .29/8-ימים בשבוע, החל מה 3כיתה, -* במסגרת אקדמיה
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26) חוגי-דו -מקרא במסלול העל יסודי   
 

 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  4פרשנות יהודית )
    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    בספר בראשית סיפורי האבות

   2  ספר שמות 
   1  סוגיות בתורת כהנים

  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  3מונוגרפיות )

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

 ד ג ב א 
   2  מנהיגות במקרא
  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( 26חוגי )-דו -ספרות במסלול העל יסודי 
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שמות הקורס

 ד ג ב א
 ש"ש( 5י חובה )קורס

    1 יסודות השירה
    1 עיונים בסיפור החסידי

בספרות העברית  המשפחהסמינריון בספרות: 
 החדשה

  3  

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

  2   בין ספרות לאמנות
   2  בראי הספרות יחיד וחברה

  2   יסודות הדרמה
    2 יסודות הסיפורת

    2 מבוא לספרות ילדים
    1 מבוא לספרות עממית

  2   סיפורת ושירה של יוצרים בני עדות המזרח
  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.  
 

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  -ובה ח
 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 ית ויהודיתאזרחות ישראל 

 יהדות
 

 קורסי יהדות
2 

 ללא אקרדיטציה
 חובה 

 ש"ש בתושב"ע( 2)

עזרה 
 ראשונה

 עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

ביטחון 
 ובטיחות

 ביטחון ובטיחות
22  

 שעות בודדות
 דיטציהללא אקר

 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'( 2* לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף 



 

  
97 

 

 יסודי-עלמבנה תכנית הלימודים במסלול ה

 חוגית(-תושב"ע וספרות )התמחות דו -על יסודי 
 
 

 ש"ש.  91כוללת יות תושב"ע וספרות, יסודי בהתמחו-תכנית הלימודים במסלול העל
 

 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 
 

 ש"ש 32   :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26    שב"ע. תו1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 26    . ספרות2
 
 ש"ש 7   :                                      *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    91 סה"כ:                                                                    
 
 .שאינם מזכים בנקודות זכותבלימודי יסוד קורסי חובה כלולים   בנוסף,* 
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 חינוך והתנסות בהוראהמודי לי .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 (דידקטיקה' )פדגוגיה וחוסן א
    1 פדגוגיה וחוסן ב'

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

   1  הוראה לתלמידים ליקויי למידה בחינוך הרגיל
   2  דרכי הוראת התושב"ע לחט"ב 

   2  דרכי הוראת הספרות

 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1  א'שיטות מחקר 
    1 ב' שיטות מחקר 

 התנסות בהוראה

 2 התנסות בסיסית בהוראה   –שנה א' 
 סמס' א/ב

   

 2  התנסות בהתמחות –שנה ב' 
 סמס' א/ב

  

  11   *התנסות עפ"י התמחות במסגרת –שנה ג' 

  12 13 7 ש"ש 32סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 .29/8-חל מהימים בשבוע, ה 3כיתה, -* במסגרת אקדמיה
 



 

  
99 

 

 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26) חוגי-דו -תושב"ע במסלול העל יסודי   
 

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 - ת האגדהמבוא לספרו

   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   רבי עקיבא ותלמידיו הלכה, אגדה ופיוט

 1    למדנוי-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 שי המשנהעיון משווה במפר

  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 –ן העולם מפני תיקו
   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  עיונים בספרות הראשונים

   1  ספרות השו"ת כראי החברה היהודית
  1   סוגיות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם
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שנה אקדמית והיקף  שם הקורס
 בש"ש

 ד ג ב א
    1 חג ומועד בספרות הראשונים
   1  בין מסורת לחידוש בתושב"ע

 1    רב סעדיה גאון ויצירתו
  1   רמב"ן ובית מדרשו

תורה וחכמה: יחס ראשונים ואחרונים לחכמות 
 חיצוניות

1    

 הבאים(:בחירה מתוך הקורסים  –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

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –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 הרבניתליוורנוין מגרב לב
   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

 ם(:בחירה מתוך הקורסים הבאי –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 -ספרות במסלול העל יסודי 
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שמות הקורס

 ד ג ב א
 ש"ש( 5קורסי חובה )

    1 יסודות השירה
    1 עיונים בסיפור החסידי

בספרות העברית  חההמשפסמינריון בספרות: 
 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   מזרחסיפורת ושירה של יוצרים בני עדות ה
  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.  
 

כיב ר
 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

 נגלית בסיסיתא
 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 

 2 קורסי יהדות יהדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה 
 ש"ש במקרא( 2)

 עזרה
 ראשונה

 עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

ביטחון 
 ובטיחות

 ביטחון ובטיחות
22  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

 חובה ללא אקרדיטציה מבחני בקיאות + עבודה באמונה 6 בקיאויות

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

  7 :סה"כ

 
 ש"ש )בשנה ד'(. 2* לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף 
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 מבנה תכנית הלימודים 

 חוגית(-)התמחות דו מדעיםחינוך מיוחד ו

 
 
 

 ש"ש.  91כוללת  ,בהתמחות מדעים החינוך המיוחדל תכנית הלימודים במסלו
 
 

 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 
 

 ש"ש 32    :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26    חינוך מיוחד. 1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 26   וטכנולוגיה מדעים. 2
 
 ש"ש 7   :                                      *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    91 סה"כ:                                                                    
  

 
 .שאינם מזכים בנקודות זכותבלימודי יסוד קורסי חובה כלולים  בנוסף,* 
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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 –חנך המורה כמ
    1 פסיכולוגיה בחינוך

   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  חשיבה יצירתיתחינוך ל

 1 למידה לליקויי מבוא
 סמס' א()

   

   2  דרכי הוראת המדעים ביסודי 
    1 דרכים ושיטות הוראה בחנ"מ )פדגוגיה( א
   1  דרכים ושיטות הוראה בחנ"מ )פדגוגיה( ב

 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1  א'שיטות מחקר 
    1 ב' שיטות מחקר 

 ראההתנסות בהו

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

 בביה"ס רגיל יסודי )סמסטר א'(.
התנסות בעבודה פרטנית עם תלמיד עם צרכים 

 מיוחדים בכיתה מכילה יום בשבוע )סמסטר ב'(.

2 
 
 
2 

   

התנסות בהוראה בקבוצה לקויות מתונות, יום 
 בשבוע

 4 
 

  

תנסות בכיתת חינוך מיוחד או בביה"ס לחינוך ה
  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 ** 

 
 



 

  
105 

 

 לימודי התמחות .  ב
 ש"ש( 26) חוגי-דו - חינוך מיוחד  
 

 קורסי תשתית
 

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א

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

1    

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

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

 מיוחדים
 1   

מבוא לאיפיוני תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך 
 המכיל והמיוחד

1    

משפחת הילד עם הצרכים המיוחדים: אתגרים, דרכי 
 תוח חוסןהתמודדות ופי

 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: 

 עהגרפומוטוריקה, כתיב והב
 2   

   2  הוראה מותאמת לתלמידים עם ליקויי חשבון
   6  סה"כ

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

 חינוך תלמידים עם לקויות מורכבות* 
שנה אקדמית והיקף  שם הקורס

 הקורס
 ד ג ב א

(: Autistic Spectrum Disorderתלמידים ברצף האוטיסטי )
 יים ודרכים לקידומם ולהכלתםאפיונים, היבטים התפתחות

 1   

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

 1   

תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות: אפיונים, 
 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   דו לשוניות ויצירתיות בקרב לקויות שפה ספציפיות )בחירה(
  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   אסטרטגיות למידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים
  1   (*ביבליותרפיה בראי היהדות )בחירה

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

 למעבר לבגרות(

 1   

דרכי התערבות בכיתה לתלמידים עם קשיי חשבון 
 )בחירה*(

  2  

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

 רכים ייחודיים )*בחירה(צ
   1 

עבודת צוות רב מקצועי בחינוך המיוחד והכולל: 
 מודלים וגישות פרקטיות 

  1  

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

  1  

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

   1 

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

   1 

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

   1 

תכנון והתאמת תכניות לימודים לתלמידים עם 
 צרכים מיוחדים

  1  

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

 7מתוך  1חירה קורסי ב* 
 

 סמינריון*

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א

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

 עם לקויות למידה/הפרעות קשב וריכוז
  3  

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

 
 

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

 ש"ש( 8) -שנתון א 

    2 בוטניקה כללית לגיל הרך ויסודי
    2 ביולוגיה של התא לגיל הרך ויסודי

    2 כימיה כללית
    2 מדעי כדור הארץ

 ש"ש( 10) -שנתון ב  

   2  סטר א()סמ 1אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם 
   1  גנטיקה לגיל הרך ויסודי   )סמסטר ב(

   1  זואולוגיה חסרי חוליות   )סמסטר א(

   1  זואולוגיה בעלי חוליות  )סמסטר ב(
   2  יהדות ומדע

   1  סוגיות נבחרות בטכנולוגיה )סמסטר ב(

   1  )סמסטר א( 1יסודות המתמטיקה 
   1  סטר ב(פרקים נבחרים במיקרוביולוגיה )סמ

 ש"ש( 6שנתון ג )
  1   )סמסטר א(  1אקולוגיה 

  3   סמינריון במדעים
  2   פיזיקה לגיל הרך ויסודי    

 ש"ש( 2) שנתון ד

 1    ביוטכנולוגיה לגיה"ר ויסודי  )סמסטר א(
 1    טכנולוגיה מהצורך למוצר )סמסטר  ב(
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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
 קדמים אאנגלית מת

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 יהדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

 עזרה ראשונה עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

ביטחון 
 ובטיחות

 ביטחון ובטיחות
22  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

 בקיאויות
מבחני בקיאות + עבודה  6

 באמונה
 חובה ללא אקרדיטציה

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

  7 :סה"כ

 
 ש"ש )בשנה ד'(. 2* לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף 
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 מבנה תכנית הלימודים 

 חוגית(-)התמחות דו חינוך מיוחד ומתמטיקה
 
 

 ש"ש.  91ת תכנית הלימודים במסלול החינוך המיוחד בהתמחות מתמטיקה כולל
 

 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 
 

 ש"ש 32    :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26    . חינוך מיוחד1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 26    תמטיקה. מ2
 
 ש"ש 7   :                                      *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    91 סה"כ:                                                                    
  

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

   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  חינוך לחשיבה יצירתית

 1 למידה לליקויי מבוא
 א()סמס' 

   

  1   הגיאומטריהדרכי הוראת 
    1 דרכים ושיטות הוראה בחנ"מ )פדגוגיה( א
   1  דרכים ושיטות הוראה בחנ"מ )פדגוגיה( ב

   1  הוראת מספרים שלמים ופעולות

 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1  א'שיטות מחקר 
    1 ב' שיטות מחקר 

 התנסות בהוראה

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

 בביה"ס רגיל יסודי )סמסטר א'(.
התנסות בעבודה פרטנית עם תלמיד עם צרכים 

 מיוחדים בכיתה מכילה יום בשבוע )סמסטר ב'(.

2 
 

 
2 

   

התנסות בהוראה בקבוצה לקויות מתונות, יום 
 בשבוע

 4 
 

  

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

 יום בשבוע**  –חוג כללי 

  3 
 
4 

 

  9 12 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 התמחותב.  
 ש"ש( 26) חוגי-דו -חינוך מיוחד   
 

 קורסי תשתית
 

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א

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

1    

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

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

 מיוחדים
 1   

מבוא לאיפיוני תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך 
 המכיל והמיוחד

1    

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

 1   

   2 5 ה"כס
 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  תאמת לתלמידים עם ליקויי חשבוןהוראה מו
   6  סה"כ

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

 חינוך תלמידים עם לקויות מורכבות* 
שנה אקדמית והיקף  שם הקורס

 הקורס
 ד ג ב א

(: Autistic Spectrum Disorderתלמידים ברצף האוטיסטי )
 ם ולהכלתםאפיונים, היבטים התפתחותיים ודרכים לקידומ

 1   

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

 1   

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

 1   

תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית: אפיונים, 
 ים ודרכים לקידומם ולהכלתםהיבטים התפתחותי

 1   

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

 1   

  1   דו לשוניות ויצירתיות בקרב לקויות שפה ספציפיות )בחירה(
  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   אסטרטגיות למידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים
  1   ביבליותרפיה בראי היהדות )בחירה*(

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

אוטונומיה, הכוונה עצמית, סנגור עצמי והכנה 
 למעבר לבגרות(

 1   

דרכי התערבות בכיתה לתלמידים עם קשיי חשבון 
 )בחירה*(

  2  

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

 חירה(צרכים ייחודיים )*ב
   1 

עבודת צוות רב מקצועי בחינוך המיוחד והכולל: 
 מודלים וגישות פרקטיות 

  1  

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

  1  

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

   1 

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

   1 

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

   1 

תכנון והתאמת תכניות לימודים לתלמידים עם 
 צרכים מיוחדים

  1  

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

 7מתוך  1* קורסי בחירה 
 
 מינריון*ס

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א

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

 עם לקויות למידה/הפרעות קשב וריכוז
  3  

 * יש לבחור סמינריון אחד מתוך השניים. 
 



 

  
115 

 

 ש"ש( 26) חוגי-דו - מתמטיקה
 הקורסים הם קורסי חובהכל 

 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א
    2 אשנב למתמטיקה

    2 גיאומטריה אוקלידית
  2   גיאומטריה אנליטית

   1  גיאומטרית המרחב
   2  בעיות במתמטיקה רוןדרכים לפת

  2   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
   1  טריגונומטריה

 1    יניאריתמבוא לאלגברה ל
   2  מבוא לתורת המספרים

  1   מספרים רציונליים
  2   נושאים נבחרים במתמטיקה

  3   סמינריון במתמטיקה
   2  פונקציות ותיאור גרפי

   1  פיתוח חשיבה מתמטית
    2 תבניות ופסוקים
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 לימודי יסוד ג.  
 

רכיב 
 הלימודים

 שם הקורס
מספר שעות 
ת הוראה שנתיו

 )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   
 טציהללא אקרדי

 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 יהדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

 עזרה ראשונה עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

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'(. 2* לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף 
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 מבנה תכנית הלימודים 

 חוגית(-חינוך מיוחד וספרות/מקרא/תושב"ע )התמחות דו
 
 

  ,תכנית הלימודים במסלול החינוך המיוחד בהתמחות ספרות/מקרא/תושב"ע
 ש"ש.  91לת כול

 
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש 32    :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26    . חינוך מיוחד1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 26  . ספרות/מקרא/תושב"ע2
 
 ש"ש 7   :                                      *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    91 סה"כ:                                                                    
  

 
 .שאינם מזכים בנקודות זכותבלימודי יסוד קורסי חובה כלולים   בנוסף,* 
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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 (דידקטיקהפדגוגיה וחוסן א' )
    1 פדגוגיה וחוסן ב' 

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

 1 דהלמי לליקויי מבוא
 סמס' א()

   

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

 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1  א'שיטות מחקר 
    1 ב' שיטות מחקר 

 התנסות בהוראה

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

 בביה"ס רגיל יסודי )סמסטר א'(.
התנסות בעבודה פרטנית עם תלמיד עם צרכים 

 מיוחדים בכיתה מכילה יום בשבוע )סמסטר ב'(.

2 
 

 
2 

   

התנסות בהוראה בקבוצה לקויות מתונות, יום 
 בשבוע

 4 
 

  

ה"ס לחינוך התנסות בכיתת חינוך מיוחד או בבי
  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 -ד חינוך מיוח  
 

 קורסי תשתית
 

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א

מבוא לחינוך מיוחד )גישות פילוסופיות, היסטוריות 
 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   

מבוא לאיפיוני תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך 
 המכיל והמיוחד

1    

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

 1   

   2 5 סה"כ
 7 כ בלימודי אשכול תשתיתסה"

 
 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  עם ליקויי חשבוןהוראה מותאמת לתלמידים 
   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* 
שנה אקדמית והיקף  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   

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

 1   

תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית: אפיונים, 
 ומם ולהכלתםהיבטים התפתחותיים ודרכים לקיד

 1   

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

 1   

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

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

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א

  1   אסטרטגיות למידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים
  1   ביבליותרפיה בראי היהדות )בחירה*(

גישה חינוכית הומניסטית לקידום איכות החיים 
ינוך המיוחד )טיפוח והתפקוד של תלמידים בח

אוטונומיה, הכוונה עצמית, סנגור עצמי והכנה 
 למעבר לבגרות(

 1   

דרכי התערבות בכיתה לתלמידים עם קשיי חשבון 
 )בחירה*(

  2  

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

 צרכים ייחודיים )*בחירה(
   1 

ודת צוות רב מקצועי בחינוך המיוחד והכולל: עב
 מודלים וגישות פרקטיות 

  1  

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

  1  

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

   1 

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

   1 

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

   1 

תכנון והתאמת תכניות לימודים לתלמידים עם 
 צרכים מיוחדים

  1  

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

 7מתוך  1* קורסי בחירה 
 

 סמינריון*

 שנה אקדמית והיקף הקורס ורסשם הק
 ד ג ב א

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

 עם לקויות למידה/הפרעות קשב וריכוז
  3  

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

ית והיקף שנה אקדמ 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  במדרש בראשית רבהעיונים 

   1  מעשה חכמים בספרות האגדה 
  1   הסיפור המקראי המורחב בספרות חז"ל
  1   רבי עקיבא ותלמידיו הלכה, אגדה ופיוט

 1    ילמדנו-מדרשי רבה ומדרשי תנחומא
 1    מדרש ויקרא רבה ובפסיקתא דרב כהנא

 אים(:בחירה מתוך הקורסים הב –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  5-2התלמודית ) ספרות
    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   עמיתיםהוראת  – סוגיות בתלמוד
  1   סוגיות נבחרות בתלמוד הבבלי

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  5-2גאונים וראשונים )
   1  עיונים בספרות הראשונים

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

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

 ד ג ב א
   1  שב"עבין מסורת לחידוש בתו
 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

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

   1  יסודות ההלכה
   1  רפואה והלכה

    1 עיונים בהלכות כשרות
נתו של הרב שאול הלכות מדינת ישראל: עיונים במש

 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    ושב"ע בעידן הדיגיטליספרות ת

 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  4פרשנות יהודית )
    2  הקלאסיים והמודרנים-מבוא לפרשני התורה

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

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

   2  ספר שמות 
   1  סוגיות בתורת כהנים

  2   ספר במדבר
 1    ארץ ישראל בספר דברים

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

    1 שופטים –חלות כיבוש והתנ
   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  3מונוגרפיות )
   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   בית שני נבואות

  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 ת הקורסשמו

 ד ג ב א
 ש"ש( 5קורסי חובה )

    1 יסודות השירה
    1 עיונים בסיפור החסידי

בספרות העברית  המשפחהסמינריון בספרות: 
 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   סיפורת ושירה של יוצרים בני עדות המזרח
  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

 פטוראפשרות ל 2 אנגלית מתקדמים ב

 
כלים טכנולוגיים בעבודת 

 המורה והצוות
 חובה 1

 חובה 1 הוראה מתוקשבת 
 חובה 1 אזרחות ישראלית ויהודית 

 4 קורסי יהדות יהדות
 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 העזרה ראשונ
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

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  30יבים בתרומה של כל הסטודנטים חי
 (.בית מדרשמקורסי יהדות )ש"ש  1-ב

  7 :סה"כ

 ש"ש )בשנה ד'(. 2* לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף 
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  גילאי-במסלול הרב מבנה תכנית הלימודים

 חוגית(-אנגלית )התמחות חד
 
 
 

 ש"ש.  93גילאי בהתמחות אנגלית, כוללת -רבהתכנית הלימודים במסלול 
 

 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 
 

 ש"ש 33   :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש 53   אנגלית( –חוגי -)חד לימודי התמחות .ב
 
 ש"ש 7  לימודי יסוד:                                                .ג

 ש"ש    93 סה"כ:       
 
 
 
 .שאינם מזכים בנקודות זכותבלימודי יסוד קורסי חובה כלולים   בנוסף,* 
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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

   3  סמינריון בחינוך

 ומתודיקה כללית והוראת המקצוע פדגוגיה

    2 )באנגלית(  ידקטיקה כלליתד
  1   פדגוגיה וחוסן ג' )פמ"ע מקדמת חוסן(

   1  חינוך לחשיבה יצירתית
הוראה לתלמידים ליקויי למידה בחינוך הרגיל 

 )באנגלית(
   1 

 סמס א()
 1    הוראה מותאמת בהוראת אנגלית

 (בסמס )
   2  לביה"ס היסודידרכי הוראת האנגלית 

  2   דרכי הוראת האנגלית לחט"ב

 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1 א'שיטות מחקר 
    1  ב'שיטות מחקר 

   1  כתיבה אקדמית באנגלית )הדרכה ביבליוגרפית(

 התנסות בהוראה

 2 באנגליתהתנסות  –שנה א' 
 )סמס' ב'(

   

   4  היסודי התנסות באנגלית בביה"ס –שנה ב' 
  9   *התנסות באנגלית בחט"ב –שנה ג' 

 2 12 12 7 ש"ש 33סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 .29/8-ימים בשבוע, החל מה 3כיתה, -* במסגרת אקדמיה
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 53) אנגלית  
 

 

  שנה א שנה ב שנה ג שנה ד
 ש"ש( 12קורסי יומנה )

 קורסי יומנה א' 6   
 קורסי יומנה ב'  *6  

  ש"ש( 15בלשנות ודקדוק )
 מבוא לבלשנות 2   
 פונטיקה  1  
 תחביר   1 
 בלשנות שימושית   2 
 חקר השיח    2

 דקדוק א' 2   
 דקדוק ב'  2  
 דקדוק פדגוגי   1 
 אישית-תקשורת בין    2

 ש"ש( 16הוראת אנגלית כשפה זרה )
 מבוא למתודולוגיה 2   
 אסטרטגיות הוראה לכיתה הטרוגנית   1 
 יסודות בקריאה  1  
 )במקום תאוריות בבלשנות( אוצר מילים פדגוגי   2 
אוריינות והערכת ספרי לימוד להוראת   2  

 האנגלית
 גישות הערכה בהוראת האנגלית   2 
 פיתוח חומרי למידה   1 
 לוב המחשב בהוראת האנגליתשי   2 
 נגליתסמינריון בא   3 

 ש"ש( 10ספרות )
 מבוא לספרות אנגלית 2   
 הסיפור הקצר באנגלית  2  
 שירה ודרמה   2 
 בכיתהספרות     2

 ספרות ילדים  2  
 ש"ש 53סה"כ:  14 16 17 6

 
 ש"ש של יומנה בשנה ב' מקבלות אקרדיטציה. 2* 
 ש"ש מתווספות לשנה ג'. 2* 
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EFL COURSE 
 

English Language Proficiency 

course / year 1st 2nd 3rd th4 
Proficiency 1                                           6 hr    
Proficiency 2              6 hr   
TOTAL (12 hr) 6 hr 6 hr   

 
Linguistics and Grammar 

course / year 1st 2nd 3rd 4th 
Introduction to Linguistics 2    
Phonetics  1   
Syntax   1  
Applied Linguistics   2  
Discourse Analysis    2 
Grammar 1 2    
Grammar 2  2   
Pedagogical Grammar   1  
Interpersonal Communication                              2 
TOTAL (15 hr) 4 hr 3 hr 4 hr 4 hr 

 
Issues in EFL  

course / year 1st 2nd 3rd 4th 
Introduction to EFL Methodology 2    
Pedagogical Vocabulary    2  
Beginning Reading  1   
Teaching Heterogeneous Classes   1  
Literacy and Textbook 
Evaluation 

 2   

EFL Assessment   2  
Material Development   1  
Integrating ICT in EFL classroom   2  
Seminar   3  
TOTAL (16 hr) 2 hr 3 hr 11 hr  
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Literature 

course / year 1st 2nd 3rd 4th 
Introduction to Literature 2    
The Short Story  2   
Poetry and Drama   2  
American Literature     2 
Children’s Literature  2   
TOTAL (10 hr) 2 hr 4 hr 2 hr 2 hr 

Total: 53 hours  
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 לימודי יסוד ג.  
 

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 
 לפטור אפשרות

לימודי 
 אנגלית 

 אנגלית טרום בסיסי
 אנגלית טרום בסיסי א

 אנגלית בסיסית
 אנגלית מתקדמים א

8 
 ללא אקרדיטציה

 אפשרות לפטור

 
 – אנגלית מתקדמים ב

 דיבור וכתיבה
 שנה ג )יומנה( 2

 
כלים טכנולוגיים בעבודת 

 המורה והצוות
 חובה 1

 חובה 1 הוראה מתוקשבת  
 חובה 1 ויהודית אזרחות ישראלית 

 4 קורסי יהדות יהדות
 ללא אקרדיטציה

  חובה
 

 עזרה ראשונה עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

ביטחון 
 ובטיחות

 ביטחון ובטיחות
22  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

 יותבקיאו
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'(. 2* לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף 
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 ת ללומדים / לבוגרים במסלול האנגליתנוספ 2תעודת הוראה
 לשם הוראה בחינוך המיוחד

 

במתודיקה, בדידקטיקה ובהתמחות ופירוט  שם הקורס
 העבודה המעשית בחינוך המיוחד

מספר שעות הוראה 
 שנתיות )ש"ש(

 1 דרכים ושיטות להוראה בחינוך המיוחד א' )פדגוגיה(
 2 הוראה מותאמת לתלמידים לקויי חשבון

מותאמת לתלמידים לקויי כתיבה: גרפומוטוריקה, הוראה 
 כתיב והבעה

2 

 2 הוראה מותאמת לתלמידים לקויי קריאה
 1 התפתחות סנסומוטורית תקינה ולקויה

 1 התפתחות תקינה ולקויה של השפה והדיבור
מבוא לאפיוני תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך המכיל 

 והמיוחד
1 

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

1 

מוח ולמידה: השלכות לעבודה עם תלמידים עם צרכים 
 מיוחדים

1 

 1 *מיומנויות ניהוליות
משפחת הילד עם הצרכים המיוחדים: אתגרים, דרכי 

 התמודדות ופיתוח חוסן
1 

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

 לקויות למידה/הפרעות קשב וריכוז
2 

 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

 נריון אחד מתוך השניים.** יש לבחור סמי

                                                           
 תעודת ההוראה לחנ"מ תינתן בתום שנה ה'. 2


