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 והתנסות בהוראהחינוך לימודי  .א
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 

 לימודי החינוך, פדגוגיה ומתודיקה

    )א( 1 *מבוא לפסיכולוגיה חינוכית
    )ב( 1 )משלב שדה(מבוא לדידקטיקה כללית 

    )ב( 1 )משלב שדה(מבוא לליקויי למידה 
    )א( 1 *מבוא לפדגוגיה של חוסן

   )ב( 1  )משלב שדה(ב' פדגוגיה וחוסן 
  )ב( 1   )משלב שדה(פדגוגיה וחוסן ג' 
   1  )משלב שדה( פדגוגיה חדשנית

  2  )משלב שדה(* *יסודי-המקרא לעלדרכי הוראת 
  2  )משלב שדה( **יסודי-דרכי הוראת הספרות לעל

 אוריינות ומחקר בחינוך ובהוראה

    )א( 1  *א שיטות מחקר

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

 הכשרה קלינית

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

  16 10 8 סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 

 

 העשרה

 2 קורסי יהדות 

 ש"ש 36סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 אנגלית

 2 אקדמית   אנגלית
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 ההתנסות. לתחום*בהתאמה *
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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  פירוש רמב"ן על התורה אורש"י על התורה 
 (:בחירה מתוך הקורסים הבאים –ש"ש  4תורה ) – ספרי מקרא

   2  סיפורי האבות בספר בראשית
   1   *ספר שמות

    1 סוגיות בתורת כהנים
  1   רספר במדב

   1  *ספר דברים
 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  4נביאים ראשונים )

   2  ושופטים* יהושע
   2  עיונים בספר שמואל

  2   תולדות עם ישראל בתקופת המלוכה*
 (: בחירה מתוך קורסים הבאים -ש"ש 2נביאים אחרונים )

    2 הנביא וספרו -ירמיהו 
    2 ספר ישעיהו

    2 ר יחזקאלספ
 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  4כתובים )

  2   עיונים בחמש מגילות
  2   מקוון( 1פרונטלי +  1)* ספרות החכמה במקרא

 2    *עזרא ונחמיה
 :בחירה מתוך הקורסים הבאים( -ש"ש  3מונוגרפיות )

    2 מאבות לאומה  אומקום ואתר במקרא 
    2 עיונים בחוק המקראי

    1 *נשים במקרא
    1 ספר תהילים או שירה מקראית

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  3*סמינריון )
או עיון משווה  הפואטיקה של הסיפור המקראי

 )היברידי(בפרשנות המקרא 
 3  

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 ש"ש( 26חוגי )-דו -ספרות במסלול העל יסודי 
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש סשמות הקור

 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  *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
יונים בשירת רחל גולדברג, ע -שירי משוררות 

 רביקוביץ וזלדה
 2   

 2    *שירה ישראלית בת זמננו
   2  שירת תור הזהב בספרד

 * ניתן ללמד באמצעות המרחב המקוון.
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  חובות אקסקוריקולריותג.  
 

רכיב 
 שם הקורס הלימודים

מספר שעות 
הוראה 
שנתיות 
)ש"ש( 
 לקורס

 סוג הקורס
)חובה/אפשרות 

 ל"פטור"(

לימודי 
 אנגלית 

אנגלית טרום 
 בסיסי

A1-A2 
A1 – production 

A2 - Reception 

  
3 

  לפטור אפשרות
 

 A1-B1 אנגלית בסיסית
A2 – Production 

B1 - Reception 
3 

כל סטודנט ילמד 
שני קורסים 

שנתיים במהלך 
התואר ואשר יכללו 
במסגרת הדרישות 

 לתואר.
 

ש"ש עם  2)סה"כ  
 (אקרדיטציה

ית אנגל
 מתקדמים א

B1-B2 
B1 – Production 

B2 - Reception 
2 

אנגלית 
 מתקדמים ב

B2-C1 
B2 – Production 

C1 - Reception 
2 

 C1-C2 2 קורסי תוכן

 סיורים
 
 

 :כחלק מחובת ההכשרה הקלינית
 סיור ביד ושם 
 סיור ברטורנו

 
במהלך שנת הלימודים השלישית: 

 סדנה להוראת השואה 
 החמ"ד סדנה במשנת

 חובה ללא אקרדיטציה

 חובה ללא אקרדיטציה סדנאות

עזרה 
  "בש 44 עזרה ראשונה ראשונה

 ללא אקרדיטציה
 חובה

בטיחות 
 ש"ב  12 בטיחות בדרכים בדרכים

 ללא אקרדיטציה
 חובה

ביטחון 
 ש"ב  22 ביטחון ובטיחות ובטיחות

 חובה ללא אקרדיטציה

ל המבוססת ע אחת בחינת בקיאות בקיאויות
 מאגר שאלות בתחומי תנ"ך והלכה

 חובה ללא אקרדיטציה

 סטאז'
לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת 

 חובה ש"ש 2 (.ח"בהתאם להנחיות משה) סטאז' בשנה ד'

שעות  30פעילות חברתית וקהילתית בהתנדבות )ללא שכר או מלגה( בהיקף של במי שמשתתף 
ימים לפחות בשנת לימודים זכאי לקבל פטור  14שירות מילואים של או  לפחות בשנת לימודים

 .ש"ש 1-)פעם אחת במהלך הלימודים לתואר ראשון( מקורס אקדמי השווה ערך ל
 


