
 

 

 
 

 מבנה תכנית הלימודים

 מקרא וספרות –על יסודי 
 

 קרא וספרותמבהתמחות  יסודיעל תכנית הלימודים במסלול ה
 ש"ש. 91כוללת 

 

 התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים הבאים:

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

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

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

 ת והיקף בש"ששנה אקדמי 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   דגוגיה וחוסן ג' )פמ"ע מקדמת חוסן(פ
   1  חינוך לחשיבה יצירתית

   1  הוראה לתלמידים ליקויי למידה בחינוך הרגיל
   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 -ל העל יסודי מקרא במסלו  
 

 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  ן על התורהפירוש רמב"
 (: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 הושעי –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 -ות במסלול העל יסודי ספר
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שמות הקורס

 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   ן ספרות לאמנותבי
   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 -נוןעג
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  -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 

 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
 ללא אקרדיטציה

 חובה

 חובה ללא אקרדיטציה מבחני בקיאות + עבודה באמונה 6 בקיאויות

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

  7 :סה"כ

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

 


