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 מבנה תכנית הלימודים 

 גיל הרך ומדעים
 
 

 ש"ש.  90חוגית, כוללת -הלימודים במסלול הגן בהתמחות דו תכנית
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש  36   :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26       . גיל הרך   1 חוגי(:-לימודי התמחות )דו .ב

 ש"ש                     26  . מדעים2                      
 
 ש"ש 2    :אנגלית אקדמיתלימודי  .ג

 ש"ש     90 סה"כ:                                                            
 
 

 .שאינם מזכים בנקודות זכותחובות אקסקוריקולריים כלולים  בנוסף,*  
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 חינוך והתנסות בהוראה לימודי .א
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 

 , פדגוגיה ומתודיקהלימודי החינוך

    )א( 1 *חינוכיתפסיכולוגיה מבוא ל
    )ב( 1 (משלב שדה) מבוא לדידקטיקה כללית

    )ב( 1 )משלב שדה(מבוא לליקויי למידה 
    )א( 1 *חוסןשל פדגוגיה מבוא ל
   )ב( 1  )משלב שדה(וחוסן ב'  פדגוגיה

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

  1   משלב שדה() ר"דרכי הוראת סיפורי המקרא לגיה
   1  )משלב שדה(יל הרך דרכי הוראת המדעים לג

   1  )משלב שדה( דרכי הוראת הספרות לגיל הרך
  1   )משלב שדה( לגיל הרך המתמטיקהדרכי הוראת 

 אוריינות ומחקר בחינוך ובהוראה

    )א( 1  *איכותני שיטות מחקר
    )ב( 1  *כמותני שיטות מחקר

  3   )משלב שדה( סמינריון בחינוך 

 הכשרה קלינית

    )ב( 2  3-לידה גילאיבהוראה  התנסות
   8   4-5 ילאיבהוראה גהתנסות 
  8   5-6 גילאיבהוראה התנסות 

  14 12 8 סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 

 

 העשרה

 2 קורסי יהדות 

 ש"ש 38סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 אנגלית 

 2   אקדמית אנגלית
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26)  מדעים-גןבמסלול  גיל הרךהלימודי 

 

 בש"ששנה אקדמית והיקף  שם הקורס

 ד ג ב א 

    1 אומנות הילד/ה )בחירה(
 1    אקלים גן מיטבי )בחירה(

  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 תקינה ולקויה של השפה והדיבור התפתחות

 1    *ז'אנרים בספרות ילדים
   1  תרבותית*-חינוך בחברה רב
   2  תיאוריה ומעשה א' –חינוך לגיל הרך 
  2   תיאוריה ומעשה ב'  –חינוך לגיל הרך 

    1 חשיבה מדעית בגיל הרך
  1   לקראת קריאה וכתיבה

  1   מוזיקה בגיל הרך )ריתמוסיקה(
    1 מיינדפולנס ומוזיקה בגיל הרך

  1   *מערכת יחסים בין הבית למערכת החינוך
  3  סמינריון: הילד/ה והילדות

 1    ספרותרפיה )בחירה(
    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 תקשורת בין אישית

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 ש"ש( 26)  מדעים -ןמדעים במסלול גהלימודי 
כל הקורסים הם קורסי חובה הכוללים קורסים בסיסיים בכימיה, ביולוגיה, פיסיקה, 

 טכנולוגיה ונושאים בין תחומיים.

 רחב מקוון.* ניתן ללמד באמצעות מ

 
 

 

 ש"בש והיקף אקדמית שנה ורסשם הק

 ד ג ב א
 ביולוגיה

 1    א( ')סמס וביוטכנולוגיה לגיה"ר ויסודיאימונולוגיה 

   2  )סמסטר א( *1אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם 

  1   )סמסטר א(  1אקולוגיה 

    2 בוטניקה כללית לגיל הרך ויסודי

    2 ביולוגיה של התא לגיל הרך ויסודי

 1    )סמסטר ב(נטיקה לגיל הרך ויסודי ג

   1  ובביה"ס בחצר הגן, התנסויות מדעיות במעבדה

)סמסטר א(   *זואולוגיה חסרי חוליות   1   

   1  )סמסטר ב(  *זואולוגיה בעלי חוליות

   1  )סמסטר א( 1יסודות המתמטיקה 

  2   מדעי כדור הארץ*

   1  סודיביוכימיה וכימיה אורגנית לגיה"ר ולי

  1   )סמסטר ב(פרקים נבחרים במיקרוביולוגיה 

   3  סמינריון במדעים

 כימיה

    2 כימיה כללית

 פיזיקה

    2 פיזיקה לגיל הרך ויסודי    

 טכנולוגיה

  1   )סמסטר  ב(טכנולוגיה מהצורך למוצר 
   1  )סמסטר ב(סוגיות נבחרות בטכנולוגיה 
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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

אנגלית 
 מתקדמים א

B1-B2 
B1 – Production 

B2 - Reception 
2 

אנגלית 
 מתקדמים ב

B2-C1 
B2 – Production 

C1 - Reception 
2 

 C1-C2 2 ןקורסי תוכ

 סיורים
 
 

 :כחלק מחובת ההכשרה הקלינית
 סיור ביד ושם 
 סיור ברטורנו

 
במהלך שנת הלימודים השלישית: 

 סדנה להוראת השואה 
 סדנה במשנת החמ"ד

 חובה ללא אקרדיטציה

 חובה ללא אקרדיטציה סדנאות

עזרה 
  "בש 44 עזרה ראשונה ראשונה

 ללא אקרדיטציה
 חובה

בטיחות 
 ש"ב  12 יחות בדרכיםבט בדרכים

 ללא אקרדיטציה
 חובה

ביטחון 
 ש"ב  22 ביטחון ובטיחות ובטיחות

 חובה ללא אקרדיטציה

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

 חובה ללא אקרדיטציה

 סטאז'
לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת 

 חובה ש"ש 2 (.ח"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
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 מודיםמבנה תכנית הלי

 חוגי(-מסלול הגן )כללי דו - גיל הרך
 
 

  ש"ש. 90 כוללת ,חוגי כללי-תכנית הלימודים במסלול הגן בהתמחות דו
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש 32    :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א

 
 ש"ש     26    גיל הרך  .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  מתמטיקה   .ה2     
 ש"ש 10   ספרות  .ו2     

 
 ש"ש 2                              אנגלית אקדמיתימודי ל .ג

 ש"ש    90 סה"כ:                                                                     
  

 
 .שאינם מזכים בנקודות זכותקולריים ריחובות אקסקוכלולים  בנוסף,*  
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 

 ית והיקף בש"ששנה אקדמ 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(פדגוגיה וחוסן ב' 
  )ב( 1   )משלב שדה(חוסן ג' פדגוגיה ו

  1   משלב שדה() ר"דרכי הוראת סיפורי המקרא לגיה
   1  )משלב שדה(יל הרך דרכי הוראת המדעים לג

   1  )משלב שדה( דרכי הוראת הספרות לגיל הרך
  1   )משלב שדה( לגיל הרך המתמטיקהדרכי הוראת 

 אוריינות ומחקר בחינוך ובהוראה

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

 הכשרה קלינית

    )ב( 2  3-לידה גילאיבהוראה  התנסות
   8   4-5 ילאיבהוראה גהתנסות 
  8   5-6 גילאיבהוראה התנסות 

  14 11 7 32סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 אנגלית

 2  אקדמיתאנגלית 
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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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   *התמודדות עם הילד/ה המאתגר/ת המתקשה
   1  התפתחות החשיבה המתמטית בגיל הרך

   1  ק בגיל הרךהתפתחות המשח
   1  התפתחות התינוק/ת והפעוט/ה*

    1 התפתחות סנסומוטורית )בחירה(
 1    *ז'אנרים בספרות ילדים

   1  תרבותית*-חינוך בחברה רב
   2  תיאוריה ומעשה א' –חינוך לגיל הרך 
  2   תיאוריה ומעשה ב'  –חינוך לגיל הרך 

    1 חשיבה מדעית בגיל הרך
    1 מדעלגעת ב

  1   מדע בחיי היומיום*
  1   מוזיקה בגיל הרך )ריתמוסיקה(
    1 מיינדפולנס ומוזיקה בגיל הרך

  1   *מערכת יחסים בין הבית למערכת החינוך
  3  סמינריון: הילד/ה והילדות
    1 פסיכולוגיה של גיל הילדות

   1  *שונות וייחודיות של הילד/ה
רגשי וחברתי קוגנטיבי, יתוח פ -תיווך בגיל הרך 

 *של ילדים
 1   

    1 תפיסות חינוכיות בגיה"ר בעולמם של חכמים
    1 תקשורת בין אישית

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 ש"ש( 10) חובה - מיוחד-חינוךלימודי חטיבת 
 

 , ילמדו אחד בשנה ב ואחד בשנה ג'4-קורסים מתוך ה 2לבחירה   *
 

 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-זה )בתוספת ללימודים' במקום קורס 

 שם הקורס
שנה אקדמית והיקף 

 הקורס
 ד ג ב א 

  1   צרכים מיוחדים אסטרטגיות למידה לתלמידים עם
  2   הוראה מותאמת לתלמידים ליקויי כתיבה
   2  הוראה מותאמת לתלמידים ליקויי קריאה

מבוא לאפיוני תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך 
 המכיל והמיוחד

1    

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

 1   

    1 יות ניהוליותצקפרעות קשב ופונה
 Autistic Spectrumתלמידים ברצף האוטיסטי )

Disorder אפיונים, היבטים התפתחותיים ודרכים :)
 *לקידומם ולהכלתם

 1   

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

  1  

ים, היבטים תלמידים עם לקויות מוטוריות: אפיונ
 *התפתחותיים ודרכים לקידומם ולהכלתם

 1   

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

  1  

 שם הקורס
נה אקדמית והיקף ש

 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  אקידום הבנת הנקר
    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 

   1  *ספר שמות
  2   ספר במדבר
  1   *ספר דברים

   2  *יהושע ושופטים
   2  עיונים בספר שמואל

  2   תולדות עם ישראל בתקופת המלוכה*
  2   ש מגילותעיונים בחמ

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 

 
 שם הקורס

 ש"בש והיקף אקדמית שנה

 ד ג ב א
 חובה( -ש"ש 4)  1אשכול 

    2 ביולוגיה של התא לגיה"ר ויסודי
 כימיה

    2 כימיה כללית
 בחירה( -ש"ש 6)  2אשכול 

 ביולוגיה
  1   )סמסטר א( 1אקולוגיה 

   2  )סמסטר א( 1טומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם אנ
    2 בוטניקה כללית לגיה"ר ויסודי

   1  התנסויות מדעיות במעבדה, בחצר הגן ובביה"ס
    1 זואולוגיה חסרי חוליות

    2 מדעי כדור הארץ
   1  )סמסטר ב(פרקים נבחרים במיקרוביולוגיה 

 פיזיקה
    2 פיזיקה לגיל הרך ויסודי 
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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 של המישור
   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   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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  חובות אקסקוריקולריותג.  
 

רכיב 
 שם הקורס הלימודים

מספר שעות 
הוראה 
שנתיות 
)ש"ש( 
 לקורס

 סוג הקורס
)חובה/אפשרות 

 ל"פטור"(

לימודי 
 אנגלית 

אנגלית טרום 
 סיבסי

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

אנגלית 
 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 
 סדנה במשנת החמ"ד

 חובה ללא אקרדיטציה

 חובה ללא אקרדיטציה אותסדנ

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

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

 חובה ללא אקרדיטציה

 סטאז'
לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת 

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

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

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



 

  
14 

 

 תעודת הוראה נוספת ללומדים / לבוגרים במסלול הגן
 ב'-לשם הוראה בכיתות א'

 
ב', -להוראה בכיתות א' ןאת הסמכת ותבמסלול הגן ומרחיבות הלומדות סטודנטי

 ב'-הוראה בכיתות א'במסלול הגן ותעודת  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 הכיתה כסביבה חברתית
 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

 

דידקטיקה ובהתמחות ופירוט במתודיקה, ב שם הקורס
 העבודה המעשית בחינוך המיוחד

מספר שעות הוראה 
 שנתיות )ש"ש(

 1 דרכים ושיטות להוראה בחינוך המיוחד א' )פדגוגיה(
 1 'בדרכים ושיטות להוראה בחינוך המיוחד 

 2 הוראה מותאמת לתלמידים לקויי חשבון
 3 סמינריון בחנ"מ: סוגיות עדכניות בחינוך המיוחד**
סמינריון: התערבויות חינוכיות לקידום תלמידים עם **

 לקויות למידה/הפרעות קשב וריכוז
3 

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

 )בחירה(
1 

תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות: אפיונים, 
 * )בחירה(תפתחותיים ודרכי התמודדות ולהכלתםהיבטים ה

1 

תלמידים עם לקויות מוטוריות: אפיונים, היבטים 
 * )בחירה(התפתחותיים ודרכים לקידומם ולהכלתם

1 

תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית: אפיונים, 
 * )בחירה(היבטים התפתחותיים ודרכים לקידומם ולהכלתם

1 

 ש"ש 8 חנ"מחינוך וסה"כ שעות 
 3 התנסות מעשית בכיתות ליקויי למידה

 3 התנסות מעשית בכיתות שילוב
 ש"ש 6 סה"כ שעות התנסות:

 * תוספת קורס אחד מהבחירה שלא נלמדו בחטיבת חנ"מ. 
 ** יש לבחור סמינריון אחד מתוך השניים.

 
 

                                                           
 תעודת ההוראה לחנ"מ תינתן בתום שנה ה'. 1
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 מבנה תכנית הלימודים במסלול היסודי

 י(חוגי כלל-מתמטיקה )דובהתמחות  -יסודי 
 
 

 ש"ש.  90כוללת  ,תכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות מתמטיקה
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש 32    חינוך והתנסות בהוראה:לימודי  .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 2   :                 אנגלית אקדמיתלימודי  .ג

 ש"ש    90 סה"כ:                                                                    
 

  
 .שאינם מזכים בנקודות זכותחובות אקסקוריקולריים כלולים  בנוסף,*  
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 

 לימודי החינוך, פדגוגיה ומתודיקה

    )א( 1 *פסיכולוגיה חינוכיתמבוא ל
    )ב( 1 )משלב שדה(מבוא לדידקטיקה כללית 

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

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

   1  )משלב שדה(השפה י הוראת דרכ
   1  )משלב שדה( ג'-מתמטיקה לכיתות א'דרכי הוראת ה

  1   )משלב שדה(ו' -כיתות ד'ל המתמטיקהדרכי הוראת 

 אוריינות ומחקר בחינוך ובהוראה

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

 הכשרה קלינית

    )ב( 2 כוללתבהוראה  התנסות
   8  מתמטיקהבהתנסות 
  8   מתמטיקהבהתנסות 

  13 12 7 32סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 אנגלית

 2   אקדמית אנגלית
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26)  במסלול יסודי מתמטיקה  

 כל הקורסים הם קורסי חובה
 

 בש"ש שנה אקדמית והיקף שם הקורס

 ד ג ב א
    2 גיאומטריה של המישור

  2   גיאומטריה אנליטית
   1  גיאומטרית המרחב

   2  בעיות במתמטיקה רוןדרכים לפת
   1  הסתברות וקומבינטוריקה*

  2   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
   1  טריגונומטריה

    2 היסודות האלגבר
    2 תמטיתיסודות תורת הקבוצות והלוגיקה המ

 1    *מבוא לאלגברה ליניארית
    2 מבוא לתורת המספרים

  2   *נושאים נבחרים במתמטיקה
  3  סמינריון במתמטיקה

   2  *פונקציות ותיאור גרפי
 1    תולדות המתמטיקה

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 ש"ש( 10) חובה -מיוחד -לימודי חטיבת חינוך
 

 בשנה ג', ילמדו אחד בשנה ב ואחד 4-קורסים מתוך ה 2*לבחירה 

 
 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
  2   הוראה מותאמת לתלמידים ליקויי כתיבה
   2  הוראה מותאמת לתלמידים ליקויי קריאה

מבוא לאפיוני תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך 
 המכיל והמיוחד

1    

דים: אתגרים, דרכי משפחת הילד עם הצרכים המיוח
 התמודדות ופיתוח חוסן

 1   

    1 ציות ניהוליותקפרעות קשב ופונה
 Autistic Spectrumתלמידים ברצף האוטיסטי )

Disorder אפיונים, היבטים התפתחותיים ודרכים :)
 *לקידומם ולהכלתם

 1   

תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות: אפיונים, 
 *דרכי התמודדות ולהכלתםהיבטים התפתחותיים ו

  1  

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

 1   

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

  1  

 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 

   1  *ספר שמות
  2   ספר במדבר

  1   *ר דבריםספ
   2  *יהושע ושופטים

   2  עיונים בספר שמואל
  2   תולדות עם ישראל בתקופת המלוכה*

  2   עיונים בחמש מגילות
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 

 ש"בש והיקף אקדמית שנה שם הקורס

 ד ג ב א
 חובה( -ש"ש 4)  1אשכול 

    2 יה"ר ויסודיביולוגיה של התא לג
 כימיה

    2 כימיה כללית
 בחירה( -ש"ש 6)  2אשכול 

 ביולוגיה
  1   )סמסטר א( 1אקולוגיה 

   2  )סמסטר א( 1אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם 
    2 בוטניקה כללית לגיה"ר ויסודי

   1  התנסויות מדעיות במעבדה, בחצר הגן ובביה"ס
    1 תזואולוגיה חסרי חוליו

    2 מדעי כדור הארץ
   1  )סמסטר ב(פרקים נבחרים במיקרוביולוגיה 

 פיזיקה
    2 פיזיקה לגיל הרך ויסודי 
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 ש"ש( 10) בחירה - תושב"עלימודי חטיבת 

 ד ג ב א 
  1   הגניזה הקהירית וספרות תורה שבעל פה

   1  י המורחב בספרות חז"להסיפור המקרא
    1 בספרות הראשונים עיונים

    1 ו*ליל הסדר ועולמ
  1   מדרשי התנאים

   1  *מבוא לספרות האגדה
   1  *מבוא לספרות הראשונים

    1 מבואות לתושב"ע 
   1  *מסכת אבות

  1   מעשה חכמים בספרות האגדה
 1 המשנה ותוספתא מסכת קידושין: עיון משוו

    1 *סוגיות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם
  1   *סדר מועדעיונים במסכתות ב

 1    ספרות השו"ת כראי החברה היהודית
    1 עיונים בהלכות כשרות

    1 מדרש בראשית רבה או ויקרא רבה*
    1 הוראת עמיתים – סוגיות בתלמוד

 1 רמב"ן ובית מדרשו
    1 חיצירת חכמי ספרד ועדות המזר

  1   פעילות גופנית ותפיסת הגוף במקורות היהודיים
  1   ומפרשיה* פרקי משנה

 1 תפילות וברכות
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 
 ש"ש( 10) בחירה - ספרותלימודי חטיבת 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 
    1 עיונים ביצירותיו –ביאליק 

  2   ותבין ספרות לאמנ
  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
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 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 
  2   סיפורת ושירה של יוצרים בני עדות המזרח

   2  סיפורת ישראלית בת זמנינו
 2    דה והמדרשספרות האג

  2   עיונים ביצירותיו -עגנון
    1 עיונים בסיפור החסידי

 2    שירה ישראלית בת זמננו
   2  שירת תור הזהב בספרד

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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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 עם ש 2)סה"כ  
 (אקרדיטציה

אנגלית 
 מתקדמים א

B1-B2 
B1 – Production 

B2 - Reception 
2 

אנגלית 
 מתקדמים ב

B2-C1 
B2 – Production 

C1 - Reception 
2 

 C1-C2 2 קורסי תוכן

 סיורים
 
 

 :כחלק מחובת ההכשרה הקלינית
 סיור ביד ושם 
 סיור ברטורנו

 
במהלך שנת הלימודים השלישית: 

 הוראת השואה סדנה ל
 סדנה במשנת החמ"ד

 חובה ללא אקרדיטציה

 חובה ללא אקרדיטציה סדנאות

עזרה 
  "בש 44 עזרה ראשונה ראשונה

 ללא אקרדיטציה
 חובה

בטיחות 
 ש"ב  12 בטיחות בדרכים בדרכים

 ללא אקרדיטציה
 חובה

ביטחון 
 ש"ב  22 ביטחון ובטיחות ובטיחות

 חובה ללא אקרדיטציה

המבוססת על  אחת נת בקיאותבחי 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
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 מבנה תכנית הלימודים במסלול היסודי

 חוגי כללי(-מדעים וטכנולוגיה )דובהתמחות  -יסודי 
 
 

 ש"ש.  90כוללת  ים וטכנולוגיה,מדעתכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות 
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

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

 ש"ש 30   . שלוש חטיבות:2
 ש"ש                     10 א. חטיבת חינוך מיוחד )חובה(2     
 ש"ש                     10 וני )חובה(ב. חטיבת חינוך לש2     

 :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 2    :          אנגלית אקדמיתלימודי  .ג

 ש"ש    90 סה"כ:                                                           
 

  
 .שאינם מזכים בנקודות זכותחובות אקסקוריקולריים כלולים  בנוסף,*  
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .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(פדגוגיה וחוסן ב' 
  )ב( 1   )משלב שדה(פדגוגיה וחוסן ג' 
   1  )משלב שדה( פדגוגיה חדשנית

   1  )משלב שדה(השפה דרכי הוראת 
 כימיה וביולוגיה –סודי דעים בימדרכי הוראת ה

 )משלב שדה(
 1   

  1   )משלב שדה(פיזיקה  –דעים ביסודי המדרכי הוראת 

 אוריינות ומחקר בחינוך ובהוראה

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

 הכשרה קלינית

    )ב( 2 בהוראה כוללת התנסות
   8  דעיםבמהתנסות 
  8   דעיםבמהתנסות 

  13 12 7 32סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 אנגלית

 2   אקדמית אנגלית
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26)  מדעים וטכנולוגיה במסלול יסודי  

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 
 
 
 
 

 ש"בש והיקף אקדמית שנה שם הקורס

 ד ג ב א
 ביולוגיה

 1    א( ')סמס ויסודיאימונולוגיה וביוטכנולוגיה לגיה"ר 

   2  )סמסטר א( *1אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם 

  1   )סמסטר א(  1אקולוגיה 

    2 בוטניקה כללית לגיל הרך ויסודי

   1  )בחירה(ביוכימיה וכימיה אורגנית לגיה"ר וליסודי 

    2 ביולוגיה של התא לגיל הרך ויסודי

 1    ר ב()סמסטגנטיקה לגיל הרך ויסודי 

   1  התנסויות מדעיות במעבדה, בחצר הגן ובביה"ס

)סמסטר א(   *זואולוגיה חסרי חוליות   1   

   1  )סמסטר ב(  *זואולוגיה בעלי חוליות

  1   )סמסטר ב(פרקים נבחרים במיקרוביולוגיה 

  3   סמינריון במדעים

 מתמטיקה

   1  )סמסטר א( 1יסודות המתמטיקה 

 ר הארץמדעי כדו

  2   מדעי כדור הארץ*

 כימיה

    2 כימיה כללית

 פיזיקה

    2 פיזיקה לגיל הרך ויסודי    

 טכנולוגיה

  1   )סמסטר  ב( *טכנולוגיה מהצורך למוצר
   1  )סמסטר ב(סוגיות נבחרות בטכנולוגיה 
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 ש"ש( 10) ובהח -מיוחד -לימודי חטיבת חינוך
 

 ילמדו אחד בשנה ב ואחד בשנה ג', 4-קורסים מתוך ה 2*לבחירה 

 
 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
  2   הוראה מותאמת לתלמידים ליקויי כתיבה
   2  הוראה מותאמת לתלמידים ליקויי קריאה

מבוא לאפיוני תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך 
 המכיל והמיוחד

1    

ת הילד עם הצרכים המיוחדים: אתגרים, דרכי משפח
 התמודדות ופיתוח חוסן

 1   

    1 ציות ניהוליותקפרעות קשב ופונה
 Autistic Spectrumתלמידים ברצף האוטיסטי )

Disorder אפיונים, היבטים התפתחותיים ודרכים :)
 *לקידומם ולהכלתם

 1   

ם, תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות: אפיוני
 *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  

 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 בה היבטים ותיאוריותיסודות הקריאה והכתי

  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 של המישור
   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 

   1  *ספר שמות
  2   ספר במדבר
  1   *ספר דברים

   2  *יהושע ושופטים
   2  עיונים בספר שמואל

  2   תולדות עם ישראל בתקופת המלוכה*
  2   עיונים בחמש מגילות

 קוון.* ניתן ללמד באמצעות מרחב מ
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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   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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 ש"ש( 10) בחירה - תושב"עלימודי חטיבת 

 ד ג ב א 
  1   הגניזה הקהירית וספרות תורה שבעל פה
   1  הסיפור המקראי המורחב בספרות חז"ל

    1 בספרות הראשונים עיונים
    1 ו*ליל הסדר ועולמ
  1   מדרשי 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   *סדר מועדעיונים במסכתות ב

 1    ספרות השו"ת כראי החברה היהודית
    1 עיונים בהלכות כשרות

    1 ת רבה או ויקרא רבה*מדרש בראשי
    1 הוראת עמיתים – סוגיות בתלמוד

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

  1   פעילות גופנית ותפיסת הגוף במקורות היהודיים
  1   ומפרשיה* פרקי משנה

 1 תפילות וברכות
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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  יקולריותחובות אקסקורג.  

 

 

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 

למד כל סטודנט י
שני קורסים 

שנתיים במהלך 
התואר ואשר יכללו 
במסגרת הדרישות 

 לתואר.
 

ש"ש עם  2)סה"כ  
 (אקרדיטציה

אנגלית 
 מתקדמים א

B1-B2 
B1 – Production 

B2 - Reception 
2 

אנגלית 
 מתקדמים ב

B2-C1 
B2 – Production 

C1 - Reception 
2 

 C1-C2 2 קורסי תוכן

 סיורים
 
 

 :ההכשרה הקליניתכחלק מחובת 
 סיור ביד ושם 
 סיור ברטורנו

 
במהלך שנת הלימודים השלישית: 

 סדנה להוראת השואה 
 סדנה במשנת החמ"ד

 חובה ללא אקרדיטציה

 חובה ללא אקרדיטציה סדנאות

עזרה 
  "בש 44 עזרה ראשונה ראשונה

 חובה ללא אקרדיטציה

בטיחות 
 בדרכים

 ש"ב  12 בטיחות בדרכים
 הללא אקרדיטצי

 חובה

ביטחון 
 ש"ב  22 ביטחון ובטיחות ובטיחות

 ללא אקרדיטציה
 חובה

 בקיאויות
המבוססת על  אחת בחינת בקיאות

 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  30ברתית וקהילתית בהתנדבות )ללא שכר או מלגה( בהיקף של פעילות חבמי 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
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 מבנה תכנית הלימודים במסלול היסודי

 חוגי כללי(-תמחות תושב"ע )דובה -יסודי 
 
 

 ש"ש.  90כוללת  תושב"ע,תכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות 
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

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

 ש"ש 30   . שלוש חטיבות:2
 ש"ש                     10 )חובה(וחד א. חטיבת חינוך מי2     
 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 2                         :    אנגלית אקדמיתלימודי  .ג

 ש"ש    90 סה"כ:                                                                    
  

 .שאינם מזכים בנקודות זכותחובות אקסקוריקולריים כלולים  בנוסף,*  
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 

 ימודי החינוך, פדגוגיה ומתודיקהל

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

   1  )משלב שדה(השפה דרכי הוראת 
   2  )משלב שדה(תושב"ע ליסודי דרכי הוראת ה

 אוריינות ומחקר בחינוך ובהוראה

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

 הכשרה קלינית

    )ב( 2 בהוראה כוללת התנסות
   8  תושב"עבהתנסות 
  8   תושב"עבהתנסות 

  12 13 7 32סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 אנגלית

 2 אנגלית אקדמית  
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26)  תושב"ע במסלול יסודי  

 

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

 חובה(: –ש"ש  3מבואות )
    1 לתושב"ע  מבואות

   1  *מבוא לספרות האגדה
   1  *מבוא לספרות הראשונים

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

    1 מדרש בראשית רבה או ויקרא רבה*
 1  מדרשים דרשניים

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

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

  1   מדרשי התנאים
   1  *מסכת אבות

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

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

  1   בסדר מועד* ותעיונים במסכת
    1 הוראת עמיתים – סוגיות בתלמוד

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

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

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

   1  רב סעדיה גאון ויצירתו

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

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

    1 יצירת חכמי ספרד ועדות המזרח
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 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס
 ד ג ב א

 1 תפילות וברכות
 1    : הספרות הרבניתליוורנובין מגרב ל

  1   פעילות גופנית ותפיסת הגוף במקורות היהודיים

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

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

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

 

 , ילמדו אחד בשנה ב ואחד בשנה ג'4-קורסים מתוך ה 2*לבחירה 

 

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א 

  1   אסטרטגיות למידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים
  2   הוראה מותאמת לתלמידים ליקויי כתיבה
   2  הוראה מותאמת לתלמידים ליקויי קריאה

מבוא לאפיוני תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך 
 המכיל והמיוחד

1    

פחת הילד עם הצרכים המיוחדים: אתגרים, דרכי מש
 התמודדות ופיתוח חוסן

 1   

    1 ציות ניהוליותקפרעות קשב ופונה
 Autistic Spectrumתלמידים ברצף האוטיסטי )

Disorder אפיונים, היבטים התפתחותיים ודרכים :)
 *לקידומם ולהכלתם

 1   

תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות: 
נים, היבטים התפתחותיים ודרכי התמודדות אפיו

 *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

 

 : 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 של המישור
   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 הקורס שם

 ד ג ב א
   2  אבות בספר בראשיתהסיפורי 

   1  *ספר שמות
  2   ספר במדבר
  1   *ספר דברים

   2  *יהושע ושופטים
   2  עיונים בספר שמואל

  2   תולדות עם ישראל בתקופת המלוכה*
  2   עיונים בחמש מגילות

 ן.* ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוו

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם 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 יבה היבטים ותיאוריותיסודות הקריאה והכת

  1   קריאה וכתיבהלקראת 
 1    סיפרותרפיה

   2  קידום הבנת הנקרא
    1 קידום השיח, הדיבור והידע המטא לשוני
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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 לספרות עממיתמבוא 

  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

 

 ש"בש והיקף אקדמית שנה שם הקורס

 ד ג ב א
 חובה( -ש"ש 4)  1אשכול 

    2 ביולוגיה של התא לגיה"ר ויסודי
 כימיה

    2 כימיה כללית
 בחירה( -ש"ש 6)  2אשכול 
 ביולוגיה

  1   )סמסטר א( 1אקולוגיה 
   2  )סמסטר א( 1אדם אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף ה
    2 בוטניקה כללית לגיה"ר ויסודי

   1  התנסויות מדעיות במעבדה, בחצר הגן ובביה"ס
    1 זואולוגיה חסרי חוליות

    2 מדעי כדור הארץ
   1  )סמסטר ב(פרקים נבחרים במיקרוביולוגיה 

 פיזיקה
    2 פיזיקה לגיל הרך ויסודי 



 

  
38 

 

  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 
קורסים  שני

שנתיים במהלך 
התואר ואשר יכללו 
במסגרת הדרישות 

 לתואר.
 

ש"ש עם  2)סה"כ  
 (אקרדיטציה

אנגלית 
 מתקדמים א

B1-B2 
B1 – Production 

B2 - Reception 
2 

אנגלית 
 מתקדמים ב

B2-C1 
B2 – Production 

C1 - Reception 
2 

 C1-C2 2 קורסי תוכן

 סיורים
 
 

 :הקליניתכחלק מחובת ההכשרה 
 סיור ביד ושם 
 סיור ברטורנו

 
במהלך שנת הלימודים השלישית: 

 סדנה להוראת השואה 
 סדנה במשנת החמ"ד

 חובה ללא אקרדיטציה

 חובה ללא אקרדיטציה סדנאות

עזרה 
  "בש 44 עזרה ראשונה ראשונה

 ללא אקרדיטציה
 חובה

בטיחות 
 ש"ב  12 בטיחות בדרכים בדרכים

 ללא אקרדיטציה
 חובה

ביטחון 
 ש"ב  22 ביטחון ובטיחות ובטיחות

 חובה ללא אקרדיטציה

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

 חובה ללא אקרדיטציה

 סטאז'
לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת 

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

שעות  30קהילתית בהתנדבות )ללא שכר או מלגה( בהיקף של פעילות חברתית ובמי 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
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 מבנה תכנית הלימודים במסלול היסודי

 חוגי כללי(-א )דובהתמחות מקר -יסודי 
 
 

 ש"ש.  90כוללת  מקרא,תכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות 
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש 32    :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   ג.  מתמטיקה2     
 ש"ש 10   תושב"ע.  ד2     
 ש"ש 10   ה. מדעים2     
 ש"ש 10    ו.  ספרות2     

 
 ש"ש 2     :                        אנגלית אקדמיתלימודי  .ג

 ש"ש    90 סה"כ:                                                                    
 
 

 .שאינם מזכים בנקודות זכותחובות אקסקוריקולריים כלולים  בנוסף,*  
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 

 יה ומתודיקהלימודי החינוך, פדגוג

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

  1   )משלב שדה(השפה דרכי הוראת 
   2  )משלב שדה(יסודי ביה"ס הל מקראדרכי הוראת ה

 אוריינות ומחקר בחינוך ובהוראה

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

 הכשרה קלינית

    )ב( 2 בהוראה כוללת התנסות
   8  מקראבהתנסות 
  8   מקראבהתנסות 

  13 12 7 32סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 אנגלית

 2 אנגלית אקדמית  
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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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   אטעמי מקר

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

   2  פירוש רמב"ן על התורה או רש"י על התורה
 (:בחירה מתוך הקורסים הבאים –ש"ש  4תורה ) – ספרי מקרא

   2  סיפורי האבות בספר בראשית
   1   *ספר שמות

    1 בתורת כהניםסוגיות 
  1   ספר במדבר
   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 ספר יחזקאל

 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

 (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( 10) חובה -מיוחד -לימודי חטיבת חינוך
 

 ג' , ילמדו אחד בשנה ב ואחד בשנה4-קורסים מתוך ה 2*לבחירה 

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

 

 

 שם הקורס
אקדמית והיקף  שנה

 הקורס
 ד ג ב א 

  1   אסטרטגיות למידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים
  2   הוראה מותאמת לתלמידים ליקויי כתיבה
   2  הוראה מותאמת לתלמידים ליקויי קריאה

מבוא לאפיוני תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך 
 המכיל והמיוחד

1    

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

 1   

    1 ציות ניהוליותקפרעות קשב ופונה
 Autistic Spectrumתלמידים ברצף האוטיסטי )

Disorder אפיונים, היבטים התפתחותיים ודרכים :)
 *לקידומם ולהכלתם

 1   

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

  1  

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

 1   

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

  1  

 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 וכתיבהקראת ל
 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 - תושב"עלימודי חטיבת 

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

   1  הסיפור המקראי המורחב בספרות חז"ל
    1 בספרות הראשונים עיונים

    1 ו*ליל הסדר ועולמ
  1   מדרשי 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   *סדר מועדתות בעיונים במסכ

 1    ספרות השו"ת כראי החברה היהודית
    1 עיונים בהלכות כשרות

    1 מדרש בראשית רבה או ויקרא רבה*

 
 שם הקורס

 ש"בש והיקף אקדמית שנה

 ד ג ב א
 חובה( -ש"ש 4)  1אשכול 

    2 ר ויסודיביולוגיה של התא לגיה"
 כימיה

    2 כימיה כללית
 בחירה( -ש"ש 6)  2אשכול 

 ביולוגיה
  1   )סמסטר א( 1אקולוגיה 

   2  )סמסטר א( 1אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם 
    2 בוטניקה כללית לגיה"ר ויסודי

   1  התנסויות מדעיות במעבדה, בחצר הגן ובביה"ס
    1 זואולוגיה חסרי חוליות

    2 מדעי כדור הארץ
   1  )סמסטר ב(פרקים נבחרים במיקרוביולוגיה 

 פיזיקה
    2 פיזיקה לגיל הרך ויסודי 
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 ש"בש והיקף אקדמית שנה שם הקורס
 ד ג ב א

    1 הוראת עמיתים – סוגיות בתלמוד
 1 רמב"ן ובית מדרשו

    1 יצירת חכמי ספרד ועדות המזרח
  1   פעילות גופנית ותפיסת הגוף במקורות היהודיים

  1   ומפרשיה* פרקי משנה
 1 תפילות וברכות

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 
 ש"ש( 10) בחירה - מתמטיקהלימודי חטיבת 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א
    2 אשנב למתמטיקה

    2 גיאומטריה של המישור
   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   לאמנותבין ספרות 
  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    האגדה והמדרש ספרות
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 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 
  2   עיונים ביצירותיו -עגנון

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

רכיב 
 שם הקורס הלימודים

מספר שעות 
הוראה 
שנתיות 
)ש"ש( 
 לקורס

 סוג הקורס
)חובה/אפשרות 

 ל"פטור"(

מודי לי
 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

 אנגלית
 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 
 חמ"דסדנה במשנת ה

 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

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

 חובה ללא אקרדיטציה

 סטאז'
לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת 

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

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

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

 (תחוגי-דוהתמחות ) מדעים ותושב"ע -יסודי 
 
 

  ,ותושב"ע מדעיםחוגית -תכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות דו
 ש. ש" 90 כוללת

 
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש 36    :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26   וטכנולוגיה . מדעים1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש                     26        . תושב"ע      2
 
 ש"ש 2   :                           אנגלית אקדמיתלימודי  .ג

 ש"ש    90 סה"כ:                                                                    
 

  
 .שאינם מזכים בנקודות זכותחובות אקסקוריקולריים כלולים  בנוסף,*  
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 

 לימודי החינוך, פדגוגיה ומתודיקה

    )א( 1 *גיה חינוכיתמבוא לפסיכולו
    )ב( 1 )משלב שדה(מבוא לדידקטיקה כללית 

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

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

  2  )משלב שדה(התושב"ע ליסודי** וראת דרכי ה
 **כימיה וביולוגיה -דרכי הוראת המדעים ביסודי 

 )משלב שדה(
 1  

)משלב  **פיזיקה - מדעים ביסודידרכי הוראת ה

 שדה(
 1  

 אוריינות ומחקר בחינוך ובהוראה

    )א( 1  *א שיטות מחקר

    (ב) 1 *שיטות מחקר ב
  3   ( )משלב שדהסמינריון 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 אנגלית אקדמית  
 חב מקוון.* ניתן ללמד באמצעות מר

 ההתנסות. לתחוםבהתאמה **
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26) חוגי-גיה במסלול יסודי דומדעים וטכנולו  

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 
 
 
 
 
 

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

 ביולוגיה

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

   2   *1אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם 
   1   *זואולוגיה חסרי חוליות

   1  *ולוגיה בעלי חוליותזוא
   1  התנסויות מדעיות במעבדה, בחצר הגן ובביה"ס

  1    *1אקולוגיה 
  3   סמינריון במדעים

   1  )בחירה( ביוכימיה וכימיה אורגנית לגיה"ר וליסודי
  1   פרקים נבחרים במיקרוביולוגיה

 1    אימונולוגיה וביוטכנולוגיה לגיה"ר וליסודי
 1    גיל הרך ויסודי גנטיקה ל

 כימיה

    2 כימיה כללית
 פיזיקה

    2 פיזיקה לגיל הרך ויסודי    
 מתמטיקה

   1  )סמסטר א( 1יסודות המתמטיקה 
 טכנולוגיה

   1  סוגיות נבחרות בטכנולוגיה
  1   *טכנולוגיה מהצורך למוצר

 מדעי כדור הארץ

  2   מדעי כדור הארץ*
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 ש"ש( 26) חוגי-דותושב"ע במסלול יסודי 
 

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

 חובה(: –ש"ש  3מבואות )
    1 מבואות לתושב"ע 

   1  *מבוא לספרות האגדה
   1  *מבוא לספרות הראשונים

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

    1 מדרש בראשית רבה או ויקרא רבה*
 1  מדרשים דרשניים

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

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

  1   מדרשי התנאים
   1  *מסכת אבות

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

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

  1   ות בסדר מועד*עיונים במסכת
    1 הוראת עמיתים – סוגיות בתלמוד

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

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

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

   1  רב סעדיה גאון ויצירתו

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

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

    1 יצירת חכמי ספרד ועדות המזרח
 1 תפילות וברכות

 1    רות הרבנית: הספליוורנובין מגרב ל
  1   פעילות גופנית ותפיסת הגוף במקורות היהודיים

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

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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  חובות אקסקוריקולריותג.  
 

רכיב 
 שם הקורס הלימודים

מספר שעות 
הוראה 
שנתיות 
)ש"ש( 
 לקורס

 סוג הקורס
בה/אפשרות )חו

 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.
 

עם ש"ש  2)סה"כ  
 (אקרדיטציה

אנגלית 
 מתקדמים א

B1-B2 
B1 – Production 

B2 - Reception 
2 

אנגלית 
 מתקדמים ב

B2-C1 
B2 – Production 

C1 - Reception 
2 

 C1-C2 2 קורסי תוכן

 סיורים
 
 

 :כחלק מחובת ההכשרה הקלינית
 סיור ביד ושם 
 סיור ברטורנו

 
במהלך שנת הלימודים השלישית: 

 את השואה סדנה להור
 סדנה במשנת החמ"ד

 חובה ללא אקרדיטציה

 חובה ללא אקרדיטציה סדנאות

עזרה 
  "בש 44 עזרה ראשונה ראשונה

 ללא אקרדיטציה
 חובה

בטיחות 
 ש"ב  12 בטיחות בדרכים בדרכים

 ללא אקרדיטציה
 חובה

ביטחון 
 ש"ב  22 ביטחון ובטיחות ובטיחות

 חובה ללא אקרדיטציה

המבוססת על  אחת בקיאותבחינת  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
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 מבנה תכנית הלימודים במסלול היסודי

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

  ,ותושב"עחוגית מקרא -תכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות דו
 ש"ש.  90 כוללת

 
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש 36   :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26    . מקרא1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 26    . תושב"ע2
 
 ש"ש 2   :                         אנגלית אקדמיתלימודי  .ג

 ש"ש    90 סה"כ:                                                                    
 
 

 .שאינם מזכים בנקודות זכותחובות אקסקוריקולריים כלולים  בנוסף,*  
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .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(פדגוגיה וחוסן ב' 
  )ב( 1   )משלב שדה(פדגוגיה וחוסן ג' 
   1  )משלב שדה( פדגוגיה חדשנית

  2  )משלב שדה(* *יהמקרא לביה"ס היסודדרכי הוראת 
  2  )משלב שדה(** דרכי הוראת התושב"ע לביה"ס היסודי

 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 אנגלית אקדמית  
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 ההתנסות. לתחוםבהתאמה **
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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

 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 ) – פרי מקראס

   2  סיפורי האבות בספר בראשית
   1   *ספר שמות

    1 סוגיות בתורת כהנים
  1   ספר במדבר
   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 ספר יחזקאל

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  4כתובים )
  2   עיונים בחמש מגילות

  2   ן(מקוו 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

 (:ש"ש 3*סמינריון )
או עיון משווה  הפואטיקה של הסיפור המקראי

 )היברידי(המקרא  בפרשנות
 3  

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 ש"ש( 26חוגי )-דותושב"ע במסלול יסודי 

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

 חובה(: –ש"ש  3מבואות )
    1 מבואות לתושב"ע 

   1  *מבוא לספרות האגדה
   1  *מבוא לספרות הראשונים

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

    1 מדרש בראשית רבה או ויקרא רבה*
 1  מדרשים דרשניים

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

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

  1   מדרשי התנאים
   1  *מסכת אבות

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

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

  1   ות בסדר מועד*עיונים במסכת
    1 הוראת עמיתים – סוגיות בתלמוד

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

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

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

   1  רב סעדיה גאון ויצירתו

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

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

    1 יצירת חכמי ספרד ועדות המזרח
 1 תפילות וברכות

 1    : הספרות הרבניתליוורנובין מגרב ל
  1   ילות גופנית ותפיסת הגוף במקורות היהודייםפע

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

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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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

גלית אנ
 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 
 נת החמ"דסדנה במש

 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

על  המבוססת 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
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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.  90 כוללת

 
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש 36   :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26    . מקרא1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 26    . מתמטיקה2
 
 ש"ש 2   :                          אנגלית אקדמיתלימודי  .ג

 ש"ש    90 סה"כ:                                                                    
 
 

 .שאינם מזכים בנקודות זכותחובות אקסקוריקולריים כלולים  בנוסף,*  
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .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(ללית מבוא לדידקטיקה כ

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

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

  2  )משלב שדה( *המקרא לביה"ס היסודי*דרכי הוראת 
   1  )משלב שדה(ג' -דרכי הוראת המתמטיקה לכיתות א'

  1   )משלב שדה(ו' -מתמטיקה ד'דרכי הוראת ה

 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 אחתתנסות ה

  8   בדיסציפלינה שניההתנסות 

  15 11 8 סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 

 

 העשרה

 2 קורסי יהדות 

 ש"ש 36סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 אנגלית

 2 אנגלית אקדמית  
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 ההתנסות. לתחום*בהתאמה *
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 חות לימודי התמב.  
 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

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

   2  רוש רמב"ן על התורהפי 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   ספר במדבר
   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 ספר יחזקאל

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  4כתובים )
  2   עיונים בחמש מגילות

  2   מקוון( 1פרונטלי +  1)* במקראספרות החכמה 
 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

 (:ש"ש 3*סמינריון )
או עיון משווה  קראיהפואטיקה של הסיפור המ

 )היברידי(בפרשנות המקרא 
 3  

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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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 גיאומטריה של המישור

  2   גיאומטריה אנליטית
   1  גיאומטרית המרחב

   2  בעיות במתמטיקה רוןדרכים לפת
   1  הסתברות וקומבינטוריקה*

  2   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
   1  טריגונומטריה

    2 יסודות האלגברה
יסודות תורת הקבוצות והלוגיקה 

 המתמטית
2    

 1    *מבוא לאלגברה ליניארית
    2 מבוא לתורת המספרים

  2   *נושאים נבחרים במתמטיקה
  3  סמינריון במתמטיקה

   2  *פונקציות ותיאור גרפי
 1    תולדות המתמטיקה

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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  חובות אקסקוריקולריותג.  
 

רכיב 
 שם הקורס הלימודים

מספר שעות 
הוראה 
שנתיות 
)ש"ש( 
 לקורס

 סוג הקורס
)חובה/אפשרות 

 ל"פטור"(

מודי לי
 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

 אנגלית
 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 
 חמ"דסדנה במשנת ה

 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

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

 חובה ללא אקרדיטציה

 סטאז'
לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת 

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

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

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

 
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש 36   :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26    . תושב"ע1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 26    . מתמטיקה2
 
 ש"ש 2   :                          אנגלית אקדמיתלימודי  .ג

 ש"ש    90 סה"כ:                                                                    
 
 

 .שאינם מזכים בנקודות זכותחובות אקסקוריקולריים כלולים  בנוסף,*  
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .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(כללית מבוא לדידקטיקה 

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

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

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

  1   )משלב שדה(ו -דרכי הוראת המתמטיקה ד

 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 אחתתנסות ה

  8   בדיסציפלינה שניההתנסות 

  15 11 8 סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 

 

 העשרה

 2 קורסי יהדות 

 ש"ש 36סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 אנגלית

 2 אנגלית אקדמית  
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

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

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

 חובה(: –ש"ש  3מבואות )
    1 מבואות לתושב"ע 

   1  *מבוא לספרות האגדה
   1  *מבוא לספרות הראשונים

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

    1 *מדרש בראשית רבה או ויקרא רבה
 1  מדרשים דרשניים

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

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

  1   מדרשי התנאים
   1  *מסכת אבות

    1 מסכת פסחים -משנה, תוספתא ומדרשי הלכה 
 1 ידושין: עיון משווהמשנה ותוספתא מסכת ק

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

  1   ות בסדר מועד*עיונים במסכת
    1 הוראת עמיתים – סוגיות בתלמוד

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

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

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

   1  רב סעדיה גאון ויצירתו

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

    1 כתיות בחינוךסוגיות הל
   1  ליל הסדר ועולמו*
 1 בית הכנסת ועולמו
 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  4-2תחומים נוספים )

    1 יצירת חכמי ספרד ועדות המזרח
 1 תפילות וברכות

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

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

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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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 גיאומטריה של המישור

  2   גיאומטריה אנליטית
   1  המרחבגיאומטרית 
   2  בעיות במתמטיקה רוןדרכים לפת

   1  הסתברות וקומבינטוריקה*
  2   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

   1  טריגונומטריה
    2 יסודות האלגברה

    2 יסודות תורת הקבוצות והלוגיקה המתמטית
 1    *מבוא לאלגברה ליניארית

    2 מבוא לתורת המספרים
  2   *ים במתמטיקהנושאים נבחר

  3  סמינריון במתמטיקה
   2  *פונקציות ותיאור גרפי

 1    תולדות המתמטיקה
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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  חובות אקסקוריקולריותג.  
 

רכיב 
 שם הקורס הלימודים

מספר שעות 
הוראה 
שנתיות 
)ש"ש( 
 לקורס

 סוג הקורס
)חובה/אפשרות 

 ל"פטור"(

לימודי 
 ת אנגלי

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

אנגלית 
 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 
 סדנה במשנת החמ"ד

 חובה קרדיטציהללא א

 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

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

 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 
שנת לימודים זכאי לקבל פטור ימים לפחות ב 14שירות מילואים של או  לפחות בשנת לימודים

 .ש"ש 1-)פעם אחת במהלך הלימודים לתואר ראשון( מקורס אקדמי השווה ערך ל
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 יסודי-מבנה תכנית הלימודים במסלול העל

 חוגית(-מדעי החיים )התמחות חד -על יסודי 
 
 

 ש"ש.  90יסודי בהתמחות מדעי החיים, כוללת -תכנית הלימודים במסלול העל
 

 :הבאיםת את שלושת הרכיבים התוכנית כולל
 
 ש"ש 36   :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א

 
 ש"ש     52   :   מדעי החייםלימודי התמחות .ב
 
 ש"ש 2  :                                     אנגלית אקדמיתלימודי  .ג

 ש"ש    90 סה"כ:                                                            
 
 

 .שאינם מזכים בנקודות זכותחובות אקסקוריקולריים כלולים  נוסף,ב*  
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .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(יי למידה מבוא לליקו
    )א( 1 *מבוא לפדגוגיה של חוסן

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

  1  )משלב שדה( **הכימיהדרכי הוראת 
  1  )משלב שדה( **דרכי הוראת הביולוגיה

  1  )משלב שדה( **הפיזיקה והטכנולוגיה דרכי הוראת
STEM – 1   מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה  

 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  מדעיםבהתנסות 
  8   מדעיםבהתנסות 

  14 12 8 סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 

 

 העשרה

 2 קורסי יהדות 

 ש"ש 36סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 אנגלית

 2 אנגלית אקדמית  
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 ההתנסות. לתחום*בהתאמה *
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 ש"ש( 52) דייסו-מדעי החיים במסלול העל לימודי התמחות ב.  

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 

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

 ש"ש( 8) כימיה
   1 1  )פרונטאלי + מקוון(  כימיה אורגנית

    2 כימיה אנליטית
    2 כימיה כללית

  2   כימיה פיזיקלית
 ש"ש( 5פיסיקה )

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

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

 1    )סמסטר א(  פיזיקה מודרנית
 ש"ש( 4) טכנולוגיה

  1 1   לחט"ב  ביוטכנולוגיה
 1    )סמסטר ב( טכנולוגיה מהצורך אל המוצר

   1  סוגיות נבחרות בטכנולוגיה )סמסטר א(
 ש"ש( 2מתמטיקה )

    1 )סמסטר א(  1יסודות המתמטיקה 
    1 )סמסטר ב( 2יסודות המתמטיקה 

ש"ש( 31ביולוגיה )  
 1    )סמסטר ב( אימונולוגיה

 1    )סמסטר א( אנדוקרינולוגיה
   2  * )סמסטר א(1אנטומיה ופיזיולוגיה של האדם 
   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

   1 1  לחט"ב* )פרונטאלי + מקוון( גנטיקה
    1 חסרי חוליות  )סמסטר א( זואולוגיה 

    1 זאולוגיה בעלי חוליות  )סמסטר ב(
   1 1  לחט"ב לוגיהמיקרוביו

  3  סמינריון במדעים
   1 1   פיזיולוגיה של הצמח

  2   מדעי כדור הארץ*
  1   מדע בעידן המידע*

  1   אבולוציה ותורת ישראל*
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  חובות אקסקוריקולריותג.  
 

רכיב 
 שם הקורס הלימודים

מספר שעות 
הוראה 
שנתיות 
)ש"ש( 

 קורסל

 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 

 אר.לתו
 

ש"ש עם  2)סה"כ  
 (אקרדיטציה

אנגלית 
 מתקדמים א

B1-B2 
B1 – Production 

B2 - Reception 
2 

אנגלית 
 מתקדמים ב

B2-C1 
B2 – Production 

C1 - Reception 
2 

 C1-C2 2 קורסי תוכן

 סיורים
 
 

 :כחלק מחובת ההכשרה הקלינית
 סיור ביד ושם 
 סיור ברטורנו

 
השלישית: במהלך שנת הלימודים 
 סדנה להוראת השואה 

 סדנה במשנת החמ"ד

 חובה ללא אקרדיטציה

 חובה ללא אקרדיטציה סדנאות

עזרה 
  "בש 44 עזרה ראשונה ראשונה

 ללא אקרדיטציה
 חובה

בטיחות 
 ש"ב  12 בטיחות בדרכים בדרכים

 ללא אקרדיטציה
 חובה

ביטחון 
 ש"ב  22 ביטחון ובטיחות ובטיחות

 החוב ללא אקרדיטציה

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

 חובה ללא אקרדיטציה

 סטאז'
לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת 

 חובה ש"ש 2 (.ח"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  ת בשנת לימודיםלפחו

 .ש"ש 1-)פעם אחת במהלך הלימודים לתואר ראשון( מקורס אקדמי השווה ערך ל
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 יסודי-מבנה תכנית הלימודים במסלול העל

 חוגית(-מתמטיקה )התמחות חד -על יסודי 
 
 

 ש"ש.  100, כוללת י'(-תמטיקה )ז'התמחות מיסודי ב-תכנית הלימודים במסלול העל
 

 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 
 
 ש"ש 48   :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     50   :   מדעי החייםלימודי התמחות .ב
 
 ש"ש 2 :                                          אנגלית אקדמיתלימודי  .ג

 ש"ש    100 סה"כ:                                                           
 
 

 .שאינם מזכים בנקודות זכותחובות אקסקוריקולריים כלולים  בנוסף,*  
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 

 ש"ש( 8) לימודי החינוך
    )א( 1 )משלב שדה(גישות בהוראה ולמידה 

וראה לתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז ה
 )משלב שדה(בחינוך הרגיל 

    )ב( 1

   )ב( 1  )משלב שדה(מדידה והערכה 
    1 *מבוא לפסיכולוגיה חינוכית בחינוך

   )ב( 1  )משלב שדה(פסיכולוגיה בחינוך ב 
  3   )משלב שדה( סמינריון בחינוך

 ש"ש משלב שדה( 6ש"ש, מתוכם  20)מתמטיקה ידע פדגוגי ייחודי להוראת ה
   1 1  )פרונטלי + משלב שדה( דרכי הוראת האלגברה

   1 1  )פרונטלי + משלב שדה( דרכי הוראת הגיאומטריה
    1 )פרונטלי( דרכי הוראת המספרים והפעולות
  1   )פרונטלי( דרכי הוראת הפונקציות והגרפים

 1 1    לב שדה())פרונטלי + מש הוראת האנליזה
 1    *הוראת הגיאומטריה האנליטית

  1   )פרונטלי( הוראת הטריגונומטריה
  2   *הוראת המתמטיקה לתלמידים בעלי יכולות גבוהות

  2   *מתמטיקה בכול: נושאי העשרה בהוראת המתמטיקה
תכנית הלימודים במתמטיקה בביה"ס  –סדנא דידקטית 

 )משלב שדה( י(-יסודי )ז-העל
  2  

קשיים אופייניים של התלמידים בלימודי המתמטיקה 
 )משלב שדה( י(-יסודי )ז-בביה"ס העל

  2  

 1    )פרונטלי( שילוב משחקים בהוראת המתמטיקה
 1    *תיאוריות למידה ויישומן בהוראת המתמטיקה

 (ש"ש 4) אוריינות ומחקר בחינוך מתמטי

    2 *כמותיות בחינוך שיטות מחקר
   2  (פרונטלי) איכותניות בחינוך ות מחקרשיט

 ש"ש( 16) הכשרה קלינית
    )ב( 2   ח-התנסות בהוראת המתמטיקה ז
   5  ח-התנסות בהוראת המתמטיקה ז

  6   י -התנסות בהוראת המתמטיקה ט
  )א( 1   )משלב שדה(להורות, להנהיג ולהעצים 

    2 )משלב שדה( תורת ההוראה מבוא לדידקטיקה
 5 20 13 10 48סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 

 

 אנגלית

 2 אנגלית אקדמית  
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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  ש"ש( 50מתמטיקה ) לימודי התמחותב.  

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
 .יש לבחור סמינריון אחד מתוך השניים* *

 

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

    1 2 אלגברה ליניארית
   3  אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות

    1 *ריותבניות  גיאומט
    2 פלנימטריה – 1גיאומטריה 
    2 סטריאומטריה – 2גיאומטריה 

    1 *גיאומטריה אנליטית במישור
  1    *גיאומטריות לא אוקלידיות

   2   *הסתברות וסטטיסטיקה
   2  וקטורים

   1 2  )פרונטלי+מקוון( 1חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 
  3   2לי חשבון דיפרנציאלי ואינטגר

    2 טריגונומטריה
יישומי מחשב  בהוראת המתמטיקה בבית הספר 

 *יסודי -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 ריותפונקציות אלמנט
    1 קומבינטוריקה

 2    תולדות המתמטיקה
  1   תורת הגרפים

   2  תורת המספרים
    2 תורת הקבוצות

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

 3  
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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

אנגלית 
 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 
 סדנה במשנת החמ"ד

 חובה ללא אקרדיטציה

 חובה ללא אקרדיטציה סדנאות

עזרה 
  "בש 44 עזרה ראשונה ראשונה

 ללא אקרדיטציה
 חובה

בטיחות 
 ש"ב  12 בטיחות בדרכים בדרכים

 ללא אקרדיטציה
 חובה

ביטחון 
 ש"ב  22 ביטחון ובטיחות ובטיחות

 חובה ללא אקרדיטציה

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

 חובה ללא אקרדיטציה

 סטאז'
לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת 

 חובה ש"ש 2 (.ח"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
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 יסודי-העל מבנה תכנית הלימודים במסלול

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

 ש"ש.  90כוללת יות מקרא ותושב"ע, יסודי בהתמחו-תכנית הלימודים במסלול העל
 

 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 
 

 ש"ש 36     חינוך והתנסות בהוראה:לימודי  .א
 
 ש"ש     26    . מקרא1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 26    . תושב"ע2
 
 ש"ש 2   :                          אנגלית אקדמיתלימודי  .ג

 ש"ש    90 סה"כ:                                                                    
 
 

 .שאינם מזכים בנקודות זכותחובות אקסקוריקולריים כלולים  בנוסף,*  
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש סשם הקור

 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 )מקוון(מבוא לפדגוגיה של חוסן 

   )ב( 1  )משלב שדה(פדגוגיה וחוסן ב' 
  )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 התושב"ע לעל

 אוריינות ומחקר בחינוך ובהוראה

    )א( 1  )מקוון(א  שיטות מחקר

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

 הכשרה קלינית

    )ב( 2 בהוראה כוללת התנסות
   8  בדיסציפלינה אחתהתנסות 
  8   שניה בדיסציפלינההתנסות 

  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   ספר במדבר
   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 חזקאלספר י

 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 המרחב המקוון.
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 ש"ש( 26חוגי )-דו -תושב"ע במסלול העל יסודי 
 

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

 חובה(: –ש"ש  3מבואות )
    1 מבואות לתושב"ע 

   1  *מבוא לספרות האגדה
   1  *מבוא לספרות הראשונים

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  3-2אגדה )
    1 מדרש בראשית רבה או ויקרא רבה*

 1  מדרשים דרשניים
   1  *ות חז"להסיפור המקראי המורחב בספר

  1   מעשה חכמים
 1 אליהו בספרות חז"ל

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  4-3ספרות התנאים )
  1   מדרשי התנאים

   1  *מסכת אבות
    1 מסכת פסחים -משנה, תוספתא ומדרשי הלכה 

 1 משנה ותוספתא מסכת קידושין: עיון משווה
  1   ומפרשיה*פרקי משנה 

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  3-2התלמודית ) ספרות
  1   ות בסדר מועד*עיונים במסכת

    1 הוראת עמיתים – סוגיות בתלמוד
   1  עיונים בספרות התלמודית* –מפני תיקון העולם 

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

    1 יונים בספרות הראשוניםע
 1    ספרות השו"ת כראי החברה היהודית

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

   1  רב סעדיה גאון ויצירתו

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

    1 ות בחינוךסוגיות הלכתי
   1  ליל הסדר ועולמו*
 1 בית הכנסת ועולמו
 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  4-2תחומים נוספים )

    1 יצירת חכמי ספרד ועדות המזרח
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 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס
 ד ג ב א

 1 תפילות וברכות
 1    : הספרות הרבניתליוורנובין מגרב ל

   1  ספרות תושב"ע בעידן הדיגיטלי*
  1   ת הגוף במקורות היהודייםפעילות גופנית ותפיס

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

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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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

אנגלית 
 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 
 סדנה במשנת החמ"ד

 חובה יטציהללא אקרד

 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

המבוססת על  אחת בחינת בקיאות בקיאויות
 חומי תנ"ך והלכהמאגר שאלות בת

 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 
לימודים זכאי לקבל פטור  ימים לפחות בשנת 14שירות מילואים של או  לפחות בשנת לימודים

 .ש"ש 1-)פעם אחת במהלך הלימודים לתואר ראשון( מקורס אקדמי השווה ערך ל
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 יסודי-מבנה תכנית הלימודים במסלול העל

 חוגית(-)התמחות דו וספרותמקרא  -על יסודי 
 
 

 ש"ש.  90כוללת , ספרותיות מקרא ויסודי בהתמחו-תכנית הלימודים במסלול העל
 

 :הבאיםלת את שלושת הרכיבים התוכנית כול
 

 ש"ש 36   :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26    . מקרא1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 26    ספרות. 2
 
 ש"ש 2   :                          אנגלית אקדמיתלימודי  .ג

 ש"ש    90 סה"כ:                                                                    
 
 
 

 .שאינם מזכים בנקודות זכותחובות אקסקוריקולריים כלולים  בנוסף,*  
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .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(פדגוגיה וחוסן ב' 
  )ב( 1   )משלב שדה(פדגוגיה וחוסן ג' 
   1  )משלב שדה( פדגוגיה חדשנית

  2  )משלב שדה(* *יסודי-המקרא לעלדרכי הוראת 
  2  )משלב שדה( **ייסוד-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 הוראה: סה"כ לימודי הכשרה ל

 

 העשרה

 2 קורסי יהדות 

 ש"ש 36סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 אנגלית

 2 אנגלית אקדמית  
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 ההתנסות. לתחום*בהתאמה *
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26) חוגי-דו -מקרא במסלול העל יסודי   
 

 ש"ששנה אקדמית והיקף ב 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 
 (:הבאים בחירה מתוך הקורסים –ש"ש  4תורה ) – ספרי מקרא

   2  סיפורי האבות בספר בראשית
   1   *ספר שמות

    1 סוגיות בתורת כהנים
  1   ספר במדבר
   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 2אחרונים ) נביאים
    2 הנביא וספרו -ירמיהו 

    2 ספר ישעיהו
    2 ספר יחזקאל

 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 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   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   המדרשספרות האגדה ו
   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

 * 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 
רסים שני קו

שנתיים במהלך 
התואר ואשר יכללו 
במסגרת הדרישות 

 לתואר.
 

ש"ש עם  2)סה"כ  
 (אקרדיטציה

אנגלית 
 מתקדמים א

B1-B2 
B1 – Production 

B2 - Reception 
2 

אנגלית 
 מתקדמים ב

B2-C1 
B2 – Production 

C1 - Reception 
2 

 C1-C2 2 קורסי תוכן

 סיורים
 
 

 :יניתכחלק מחובת ההכשרה הקל
 סיור ביד ושם 
 סיור ברטורנו

 
במהלך שנת הלימודים השלישית: 

 סדנה להוראת השואה 
 סדנה במשנת החמ"ד

 חובה ללא אקרדיטציה

 חובה ללא אקרדיטציה סדנאות

עזרה 
  "בש 44 עזרה ראשונה ראשונה

 ללא אקרדיטציה
 חובה

בטיחות 
 ש"ב  12 בטיחות בדרכים בדרכים

 ללא אקרדיטציה
 חובה

טחון בי
 ש"ב  22 ביטחון ובטיחות ובטיחות

 חובה ללא אקרדיטציה

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

 חובה ללא אקרדיטציה

 סטאז'
לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת 

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

שעות  30לתית בהתנדבות )ללא שכר או מלגה( בהיקף של פעילות חברתית וקהיבמי 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
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 יסודי-מבנה תכנית הלימודים במסלול העל

 חוגית(-ספרות )התמחות דותושב"ע ו -על יסודי 
 
 

 ש"ש.  90כוללת יות תושב"ע וספרות, יסודי בהתמחו-תכנית הלימודים במסלול העל
 

 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 
 

 ש"ש 36   :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26    . תושב"ע1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 26    . ספרות2
 
 ש"ש 2                                  :       *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    90 סה"כ:                                                                    
 
 
 

 .שאינם מזכים בנקודות זכותחובות אקסקוריקולריים כלולים  בנוסף,*  
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .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(פדגוגיה וחוסן ב' 
  )ב( 1   ה()משלב שדפדגוגיה וחוסן ג' 
   1  )משלב שדה( פדגוגיה חדשנית

  2  )משלב שדה(* *יסודי-התושב"ע 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 

 ה קליניתהכשר

    )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 אנגלית אקדמית  
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

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

 

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

 חובה(: –ש"ש  3מבואות )
    1 מבואות לתושב"ע 

   1  *מבוא לספרות האגדה
   1  *מבוא לספרות הראשונים

 מתוך הקורסים הבאים(:בחירה  –ש"ש  3-2אגדה )
    1 מדרש בראשית רבה או ויקרא רבה*

 1  מדרשים דרשניים
   1  *הסיפור המקראי המורחב בספרות חז"ל

  1   מעשה חכמים
 1 אליהו בספרות חז"ל

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  4-3ספרות התנאים )
  1   מדרשי התנאים

   1  *מסכת אבות
    1 מסכת פסחים -ומדרשי הלכה משנה, תוספתא 

 1 משנה ותוספתא מסכת קידושין: עיון משווה
  1   ומפרשיה*פרקי משנה 

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  3-2ספרות התלמודית )
  1   ות בסדר מועד*עיונים במסכת

    1 הוראת עמיתים – סוגיות בתלמוד
   1  דית*עיונים בספרות התלמו –מפני תיקון העולם 

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

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

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

   1  גאון ויצירתו רב סעדיה

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

    1 סוגיות הלכתיות בחינוך
   1  ליל הסדר ועולמו*
 1 בית הכנסת ועולמו
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 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס
 ד ג ב א

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

 1 ת וברכותתפילו
 1    : הספרות הרבניתליוורנובין מגרב ל

   1  ספרות תושב"ע בעידן הדיגיטלי*
  1   פעילות גופנית ותפיסת הגוף במקורות היהודיים

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

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 ש"ש( 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

  3  בספרות העברית החדשה המשפחהסמינריון בספרות: 
 ש"ש( 21קורסי בחירה )

    1 עיונים ביצירותיו – ביאליק
  2   בין ספרות לאמנות

   2  וחברה בראי הספרות* יחיד
  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   *ועיונים ביצירותי -עגנון

עיונים בשירת רחל גולדברג, רביקוביץ  -שירי משוררות 
 וזלדה

 2   

 2    *שירה ישראלית בת זמננו
   2  שירת תור הזהב בספרד

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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  חובות אקסקוריקולריותג.  
 

רכיב 
 שם הקורס הלימודים

מספר שעות 
הוראה 
שנתיות 
)ש"ש( 
 לקורס

 רססוג הקו
)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

אנגלית 
 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: 

 ה להוראת השואה סדנ
 סדנה במשנת החמ"ד

 חובה ללא אקרדיטציה

 חובה ללא אקרדיטציה סדנאות

עזרה 
  "בש 44 עזרה ראשונה ראשונה

 ללא אקרדיטציה
 חובה

בטיחות 
 ש"ב  12 בטיחות בדרכים בדרכים

 ללא אקרדיטציה
 חובה

ביטחון 
 ש"ב  22 ביטחון ובטיחות ובטיחות

 חובה ללא אקרדיטציה

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

 חובה ללא אקרדיטציה

 סטאז'
לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת 

 חובה ש"ש 2 (.ח"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  יםלפחות בשנת לימוד

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

 חוגית(-)התמחות דו מדעיםחינוך מיוחד ו

 
 
 

 "ש. ש 91כוללת  ,בהתמחות מדעים החינוך המיוחדתכנית הלימודים במסלול 
 
 

 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 
 

 ש"ש 37    בהוראה:חינוך והתנסות לימודי  .א
 
 ש"ש     26    חינוך מיוחד. 1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 26   וטכנולוגיה מדעים. 2
 
 ש"ש 2                              אנגלית אקדמית:לימודי  .ג

 ש"ש    91 סה"כ:                                                                    
  

 
 

 .שאינם מזכים בנקודות זכותחובות אקסקוריקולריים כלולים  בנוסף,*  
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 

 לימודי החינוך, פדגוגיה ומתודיקה

    )ב( 1 )משלב שדה(מבוא לדידקטיקה כללית 
    )ב( 1 )משלב שדה(מבוא לליקויי למידה 

    )א( 1 *מבוא לפדגוגיה של חוסן
   )ב( 1  )משלב שדה(פדגוגיה וחוסן ב' 
  )ב( 1   )משלב שדה(פדגוגיה וחוסן ג' 
   1  )משלב שדה( פדגוגיה חדשנית

  1   )משלב שדה( דרכים ושיטות הוראה בחנ"מ א'
  1   )משלב שדה("מ ב' דרכים ושיטות הוראה בחנ

  2   )משלב שדה(יסודי מדעים בדרכי הוראת ה

 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 

  4   ות בלקויות מורכבות )ספטמבר(התנס
  8   בדיסציפלינה שניההתנסות 

  20 10 7 37סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 אנגלית

 2 אנגלית אקדמית  
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 
נלמד במסגרת קורסי ההתמחות בשנה א סמסטר א  מבוא לפסיכולוגיה חינוכיתהקורס 

 יות(.)במקום גישות הומניסט
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26) חוגי-דו - חינוך מיוחד  

 
 קורסי תשתית

 

 

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א

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

1    

    1 )סמסטר ב( יותהפרעות 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    

י משפחת הילד עם הצרכים המיוחדים: אתגרים, דרכ
 *התמודדות ופיתוח חוסן

 1   

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

 
 אשכול לקויות

    

 חינוך תלמידים עם לקויות למידה

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א

   2  הוראה מותאמת לתלמידים עם ליקויי קריאה 
הוראה מותאמת לתלמידים עם ליקויי כתיבה: 

 יקה, כתיב והבעהגרפומוטור
 2   

   2  הוראה מותאמת לתלמידים עם ליקויי חשבון
   6  סה"כ

 6 סה"כ בלימודי אשכול לקויות למידה 
  * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 מקוון. * ניתן ללמד באמצעות מרחב
 קורסים. 5מתוך  4יש לבחור מתוך אשכול זה * *
 

 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 מבוא לפסיכולוגיה חינוכית*
  1   *כת בגישת האבחון הדינמיהוראה והערכה מתוו

עבודת צוות רב מקצועי בחינוך המיוחד והכולל: 
  *מודלים וגישות פרקטיות

  1  

  2   *דרכי התערבות בכיתה לתלמידים עם קשיי חשבון
שימוש בטקסטים לטיפוח העולם הרגשי והחברתי של 

 תלמידים עם צרכים מיוחדים )בחירה(
   1 

פוח אישיותם של תלמידים שימוש באמנות ככלי לטי
 עם צרכים מיוחדים )בחירה(

   1 

שילוב בעלי חיים בהוראת תלמידים עם צרכים 
 מיוחדים )בחירה(

   1 

שילוב מוסיקה ותנועה בהוראת תלמידים עם צרכים 
 מיוחדים )בחירה(

   1 

תכנון והתאמת תכניות לימודים לתלמידים עם צרכים 
 *מיוחדים

   1 

 5 5  1 סה"כ
 6 סה"כ בלימודי אשכול כלים ומיומנויות:

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
 4מתוך  1קורסי בחירה 

 * *חינוך תלמידים עם לקויות מורכבות
 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס

 ד ג ב א
 Autistic Spectrumתלמידים ברצף האוטיסטי )

Disorder 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, 
 *היבטים התפתחותיים ודרכים לקידומם ולהכלתם

 1   

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

 1   

  2 3  סה"כ:
 4 * *סה"כ בלימודי אשכול לקויות מורכבות
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 *סמינריון*

שנה אקדמית והיקף  שם הקורס
 הקורס

 ד ג ב א
  3   סמינריון בחנ"מ: סוגיות עדכניות בחינוך מיוחד

סמינריון: התערבויות חינוכיות לקידום תלמידים עם 
 הפרעות קשב וריכוז/לקויות למידה

  3  

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
 * יש לבחור סמינריון אחד מתוך השניים. *
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 ש"ש( 26) חוגי-דו -מדעים וטכנולוגיה 
 

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 
 
 
 
 

 ש"בש והיקף אקדמית שנה שם הקורס

 ד ג ב א
 ביולוגיה

 1    א( ')סמס אימונולוגיה וביוטכנולוגיה לגיה"ר ויסודי

   2  )סמסטר א( *1ולוגיה של גוף האדם אנטומיה ופיזי

  1   )סמסטר א(  1אקולוגיה 

    2 בוטניקה כללית לגיל הרך ויסודי

   1  )בחירה( ביוכימיה וכימיה אורגנית לגיה"ר וליסודי

    2 ביולוגיה של התא לגיל הרך ויסודי

 1    )סמסטר ב(גנטיקה לגיל הרך ויסודי 

   1  בחצר הגן ובביה"סהתנסויות מדעיות במעבדה, 

)סמסטר א(   *זואולוגיה חסרי חוליות   1   

   1  )סמסטר ב(  *זואולוגיה בעלי חוליות

  1   )סמסטר ב(פרקים נבחרים במיקרוביולוגיה 

  3   סמינריון במדעים

 מתמטיקה

   1  )סמסטר א( 1יסודות המתמטיקה 

 מדעי כדור הארץ

  2   מדעי כדור הארץ*

 כימיה

    2 כימיה כללית

 פיזיקה

    2 פיזיקה לגיל הרך ויסודי    

 טכנולוגיה

  1   )סמסטר  ב( *טכנולוגיה מהצורך למוצר
   1  )סמסטר ב(סוגיות נבחרות בטכנולוגיה 
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  חובות אקסקוריקולריותג.  
 

רכיב 
 שם הקורס הלימודים

מספר שעות 
ה הורא

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 

סגרת הדרישות במ
 לתואר.

 
ש"ש עם  2)סה"כ  

 (אקרדיטציה

אנגלית 
 מתקדמים א

B1-B2 
B1 – Production 

B2 - Reception 
2 

אנגלית 
 מתקדמים ב

B2-C1 
B2 – Production 

C1 - Reception 
2 

 C1-C2 2 קורסי תוכן

 סיורים
 
 

 :כחלק מחובת ההכשרה הקלינית
 סיור ביד ושם 
 סיור ברטורנו

 
לך שנת הלימודים השלישית: במה

 סדנה להוראת השואה 
 סדנה במשנת החמ"ד

 חובה ללא אקרדיטציה

 חובה ללא אקרדיטציה סדנאות

עזרה 
  "בש 44 עזרה ראשונה ראשונה

 ללא אקרדיטציה
 חובה

בטיחות 
 ש"ב  12 בטיחות בדרכים בדרכים

 ללא אקרדיטציה
 חובה

ביטחון 
 ש"ב  22 ביטחון ובטיחות ובטיחות

 חובה לא אקרדיטציהל

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

 חובה ללא אקרדיטציה

 סטאז'
לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת 

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

שעות  30של  פעילות חברתית וקהילתית בהתנדבות )ללא שכר או מלגה( בהיקףבמי 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



 

  
99 

 

 מבנה תכנית הלימודים

 חוגית(-)התמחות דו חינוך מיוחד ומתמטיקה
 
 

 ש"ש.  91וחד בהתמחות מתמטיקה כוללת תכנית הלימודים במסלול החינוך המי
 

 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 
 

 ש"ש 37    :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26    . חינוך מיוחד1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 26    תמטיקה. מ2
 
 ש"ש 2   :                          אנגלית אקדמיתלימודי  .ג

 ש"ש    91 סה"כ:                                                                    
 

  
 .שאינם מזכים בנקודות זכותחובות אקסקוריקולריים כלולים  בנוסף,*  
 



 

  
100 

 

 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 

 לימודי החינוך, פדגוגיה ומתודיקה

    )ב( 1 )משלב שדה(ית מבוא לדידקטיקה כלל
    )ב( 1 )משלב שדה(מבוא לליקויי למידה 

    )א( 1 *מבוא לפדגוגיה של חוסן
   )ב( 1  )משלב שדה(פדגוגיה וחוסן ב' 
  )ב( 1   )משלב שדה(פדגוגיה וחוסן ג' 
   1  )משלב שדה( פדגוגיה חדשנית

  1   )משלב שדה( דרכים ושיטות הוראה בחנ"מ א'
  1   )משלב שדה(ושיטות הוראה בחנ"מ ב' דרכים 

   1  משלב שדה( ג'-דרכי הוראת המתמטיקה לכיתות א'
  1   ו'-דרכי הוראת המתמטיקה לכיתות ד'

 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 תנסותה
   8  בדיסציפלינה אחתהתנסות 

  4   התנסות בלקויות מורכבות )ספטמבר(
  8   בדיסציפלינה שניההתנסות 

  19 11 7 37סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 אנגלית

 2 אנגלית אקדמית  
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 
 

נלמד במסגרת קורסי ההתמחות בשנה א סמסטר א  תמבוא לפסיכולוגיה חינוכיהקורס 
 )במקום גישות הומניסטיות(.
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26) חוגי-דו -חינוך מיוחד  

 
 קורסי תשתית

 

 

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א

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

1    

    1 )סמסטר ב( יותהפרעות 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 
 מכיל והמיוחדה

1    

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

 1   

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

 
 אשכול לקויות

    

 חינוך תלמידים עם לקויות למידה

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א

   2  קריאה הוראה מותאמת לתלמידים עם ליקויי 
הוראה מותאמת לתלמידים עם ליקויי כתיבה: 

 גרפומוטוריקה, כתיב והבעה
 2   

   2  הוראה מותאמת לתלמידים עם ליקויי חשבון
   6  סה"כ

 6 סה"כ בלימודי אשכול לקויות למידה 
  * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
 קורסים. 5מתוך  4* יש לבחור מתוך אשכול זה *
 

 אשכול כלים ומיומנויות לקידום תפקודם של תלמידים עם צרכים מיוחדים
 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס

 ד ג ב א
  1   וחדיםאסטרטגיות למידה לתלמידים עם צרכים מי

    1 מבוא לפסיכולוגיה חינוכית*
  1   *הוראה והערכה מתווכת בגישת האבחון הדינמי

עבודת צוות רב מקצועי בחינוך המיוחד והכולל: 
  *מודלים וגישות פרקטיות

  1  

  2   *דרכי התערבות בכיתה לתלמידים עם קשיי חשבון
 שימוש בטקסטים לטיפוח העולם הרגשי והחברתי של

 תלמידים עם צרכים מיוחדים )בחירה(
   1 

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

   1 

שילוב בעלי חיים בהוראת תלמידים עם צרכים 
 מיוחדים )בחירה(

   1 

שילוב מוסיקה ותנועה בהוראת תלמידים עם צרכים 
 מיוחדים )בחירה(

   1 

תכניות לימודים לתלמידים עם צרכים תכנון והתאמת 
 *מיוחדים

   1 

 5 5  1 סה"כ
 6 סה"כ בלימודי אשכול כלים ומיומנויות:

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
 4מתוך  1קורסי בחירה 

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

 ד ג ב א
 Autistic Spectrumתלמידים ברצף האוטיסטי )

Disorder אפיונים, היבטים התפתחותיים ודרכים :)
 לקידומם ולהכלתם

  1  

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

 1   

הגותיות: אפיונים, תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנ
 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   

  2 3  סה"כ:
 4 * *כ בלימודי אשכול לקויות מורכבותסה"
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 *סמינריון*

שנה אקדמית והיקף  שם הקורס
 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  

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
 * יש לבחור סמינריון אחד מתוך השניים. *
 
 

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

 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א
    2 אומטריה של המישורגי

  2   גיאומטריה אנליטית
   1  גיאומטרית המרחב

   2  בעיות במתמטיקה רוןדרכים לפת
   1  הסתברות וקומבינטוריקה*

  2   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
   1  טריגונומטריה

    2 יסודות האלגברה
    2 יסודות תורת הקבוצות והלוגיקה המתמטית

 1    *לגברה ליניאריתמבוא לא
    2 מבוא לתורת המספרים

  2   *נושאים נבחרים במתמטיקה
  3  סמינריון במתמטיקה

   2  *פונקציות ותיאור גרפי
 1    תולדות המתמטיקה

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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  חובות אקסקוריקולריותג.  
 

רכיב 
 שם הקורס הלימודים

מספר שעות 
הוראה 

ות שנתי
)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 

דרישות במסגרת ה
 לתואר.

 
ש"ש עם  2)סה"כ  

 (אקרדיטציה

אנגלית 
 מתקדמים א

B1-B2 
B1 – Production 

B2 - Reception 
2 

אנגלית 
 מתקדמים ב

B2-C1 
B2 – Production 

C1 - Reception 
2 

 C1-C2 2 קורסי תוכן

 סיורים
 
 

 :כחלק מחובת ההכשרה הקלינית
 סיור ביד ושם 
 סיור ברטורנו

 
הלימודים השלישית:  במהלך שנת

 סדנה להוראת השואה 
 סדנה במשנת החמ"ד

 חובה ללא אקרדיטציה

 חובה ללא אקרדיטציה סדנאות

עזרה 
  "בש 44 עזרה ראשונה ראשונה

 ללא אקרדיטציה
 חובה

בטיחות 
 ש"ב  12 בטיחות בדרכים בדרכים

 ללא אקרדיטציה
 חובה

ביטחון 
 ש"ב  22 ביטחון ובטיחות ובטיחות

 חובה דיטציהללא אקר

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

 חובה ללא אקרדיטציה

 סטאז'
לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת 

 חובה ש"ש 2 (.ח"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
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 מבנה תכנית הלימודים

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

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

 
 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 

 
 ש"ש 37    :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26    . חינוך מיוחד1לימודי התמחות:  .ב

 ש"ש 26  . ספרות/מקרא/תושב"ע2
 
 ש"ש 2   :                                      *לימודי יסוד .ג

 ש"ש    91 סה"כ:                                                                    
  

 
 .שאינם מזכים בנקודות זכותחובות אקסקוריקולריים כלולים  בנוסף,*  
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 

 ומתודיקהלימודי החינוך, פדגוגיה 

    )ב( 1 )משלב שדה(מבוא לדידקטיקה כללית 
    )ב( 1 )משלב שדה(מבוא לליקויי למידה 

    )א( 1 *מבוא לפדגוגיה של חוסן
   )ב( 1  )משלב שדה(פדגוגיה וחוסן ב' 
  )ב( 1   )משלב שדה(פדגוגיה וחוסן ג' 
   1  )משלב שדה( פדגוגיה חדשנית

  1   )משלב שדה( מ א'דרכים ושיטות הוראה בחנ"
  1   )משלב שדה(דרכים ושיטות הוראה בחנ"מ ב' 

  2   )משלב שדה(דרכי הוראת הספרות/המקרא/התושב"ע 

 אוריינות ומחקר בחינוך ובהוראה

    )א( 1  *א שיטות מחקר

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

 הכשרה קלינית

    )ב( 2 ה כוללתבהורא התנסות
   8  בדיסציפלינה אחתהתנסות 

  4   התנסות בלקויות מורכבות )ספטמבר(
  8   בדיסציפלינה שניההתנסות 

  20 10 7 37סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 

 אנגלית

 2 אנגלית אקדמית  
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 
 
 

גרת קורסי ההתמחות בשנה א סמסטר א נלמד במס מבוא לפסיכולוגיה חינוכיתהקורס 
 )במקום גישות הומניסטיות(.
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26) חוגי-דו -חינוך מיוחד  

 
 קורסי תשתית

 

 

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א

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

1    

    1 )סמסטר ב( יותהפרעות 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 
 וחדהמכיל והמי

1    

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

 1   

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

 
 אשכול לקויות

    

 חינוך תלמידים עם לקויות למידה

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א

   2  הוראה מותאמת לתלמידים עם ליקויי קריאה 
הוראה מותאמת לתלמידים עם ליקויי כתיבה: 

 גרפומוטוריקה, כתיב והבעה
 2   

   2  הוראה מותאמת לתלמידים עם ליקויי חשבון
   6  סה"כ

 6 סה"כ בלימודי אשכול לקויות למידה 
  * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
 קורסים. 5מתוך  4* יש לבחור מתוך אשכול זה *
 

 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 מבוא לפסיכולוגיה חינוכית*
  1   *הוראה והערכה מתווכת בגישת האבחון הדינמי

עבודת צוות רב מקצועי בחינוך המיוחד והכולל: 
  *מודלים וגישות פרקטיות

  1  

  2   *דרכי התערבות בכיתה לתלמידים עם קשיי חשבון
שימוש בטקסטים לטיפוח העולם הרגשי והחברתי של 

 עם צרכים מיוחדים )בחירה(תלמידים 
   1 

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

   1 

שילוב בעלי חיים בהוראת תלמידים עם צרכים 
 מיוחדים )בחירה(

   1 

שילוב מוסיקה ותנועה בהוראת תלמידים עם צרכים 
 מיוחדים )בחירה(

   1 

מודים לתלמידים עם צרכים תכנון והתאמת תכניות לי
 *מיוחדים

   1 

 5 5  1 סה"כ
 6 סה"כ בלימודי אשכול כלים ומיומנויות:

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
 4מתוך  1קורסי בחירה 

 * *חינוך תלמידים עם לקויות מורכבות
 והיקף הקורס שנה אקדמית שם הקורס

 ד ג ב א
 Autistic Spectrumתלמידים ברצף האוטיסטי )

Disorder אפיונים, היבטים התפתחותיים ודרכים :)
 לקידומם ולהכלתם

  1  

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

 1   

אפיונים, תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות: 
 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   

  2 3  סה"כ:
 4 * *אשכול לקויות מורכבות סה"כ בלימודי
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 *סמינריון*

 שנה אקדמית והיקף הקורס שם הקורס
 ד ג ב א

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

 עם לקויות למידה/הפרעות קשב וריכוז
  3  

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
 * יש לבחור סמינריון אחד מתוך השניים. *
 

 ש"ש( 26) חוגי-דו -תושב"ע 

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

 חובה(: –ש"ש  3מבואות )
    1 מבואות לתושב"ע 

   1  *מבוא לספרות האגדה
   1  *מבוא לספרות הראשונים

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  3-2אגדה )
    1 מדרש בראשית רבה או ויקרא רבה*

 1  מדרשים דרשניים
   1  *הסיפור המקראי המורחב בספרות חז"ל

  1   מעשה חכמים
 1 אליהו בספרות חז"ל

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –"ש ש 4-3ספרות התנאים )
  1   מדרשי התנאים

   1  *מסכת אבות
    1 מסכת פסחים -משנה, תוספתא ומדרשי הלכה 

 1 משנה ותוספתא מסכת קידושין: עיון משווה
  1   ומפרשיה*פרקי משנה 

 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  3-2ספרות התלמודית )
  1   ד*ות בסדר מועעיונים במסכת

    1 הוראת עמיתים – סוגיות בתלמוד
   1  עיונים בספרות התלמודית* –מפני תיקון העולם 

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

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

    1 *במשנתו ההלכתית של הרמב"םסוגיות 
  1   הגניזה הקהירית וספרות תורה שבעל פה*
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 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס
 ד ג ב א

   1  רב סעדיה גאון ויצירתו

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

    1 סוגיות הלכתיות בחינוך
   1  ליל הסדר ועולמו*
 1 בית הכנסת ועולמו

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

 1 תפילות וברכות
 1    : הספרות הרבניתליוורנובין מגרב ל

   1  ספרות תושב"ע בעידן הדיגיטלי*
  1   פעילות גופנית ותפיסת הגוף במקורות היהודיים

 (ש"ש 3* סמינריון )
  3   והמדרשית בספרות התלמודיתעיונים 

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.

 
 

 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 *דרניםהקלאסיים והמו-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   ספר במדבר
   1  *ספר דברים

 סים הבאים(:בחירה מתוך הקור –ש"ש  4נביאים ראשונים )
   2  ושופטים* יהושע

   2  עיונים בספר שמואל
  2   תולדות עם ישראל בתקופת המלוכה*
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 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א
 (: בחירה מתוך קורסים הבאים -ש"ש 2נביאים אחרונים )

    2 הנביא וספרו -ירמיהו 
    2 ספר ישעיהו

    2 ספר יחזקאל
 בחירה מתוך הקורסים הבאים(: –ש"ש  4כתובים )

  2   ם בחמש מגילותעיוני
  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.

 
 ש"ש( 26) חוגי-דו -ספרות 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שמות הקורס

 ד ג ב א
 ש"ש( 5קורסי חובה )

    1 יסודות השירה
    1 סיפור החסידיעיונים ב

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 *תמבוא לספרות עממי

  2   *סיפורת ושירה של יוצרים בני עדות המזרח
  1   ספרותרפיה
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 שנה אקדמית והיקף בש"ש שמות הקורס

 ד ג ב א
  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  ר הזהב בספרדשירת תו

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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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 

  רלפטו אפשרות
 

 A1-B1 אנגלית בסיסית
A2 – Production 

B1 - Reception 
3 

כל סטודנט ילמד 
שני קורסים 

שנתיים במהלך 
התואר ואשר יכללו 
במסגרת הדרישות 

 לתואר.
 

ש"ש עם  2)סה"כ  
 (אקרדיטציה

אנגלית 
 מתקדמים א

B1-B2 
B1 – Production 

B2 - Reception 
2 

אנגלית 
 מתקדמים ב

B2-C1 
B2 – Production 

C1 - Reception 
2 

 C1-C2 2 קורסי תוכן

 סיורים
 
 

 :כחלק מחובת ההכשרה הקלינית
 סיור ביד ושם 
 סיור ברטורנו

 
במהלך שנת הלימודים השלישית: 

 סדנה להוראת השואה 
 סדנה במשנת החמ"ד

 חובה ללא אקרדיטציה

 חובה ללא אקרדיטציה סדנאות

עזרה 
  "בש 44 עזרה ראשונה ראשונה

 ללא אקרדיטציה
 חובה

בטיחות 
 ש"ב  12 בטיחות בדרכים בדרכים

 ללא אקרדיטציה
 חובה

ביטחון 
 ש"ב  22 ביטחון ובטיחות ובטיחות

 חובה ללא אקרדיטציה

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

 חובה ללא אקרדיטציה

 סטאז'
ת לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנ

 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-מי השווה ערך ל)פעם אחת במהלך הלימודים לתואר ראשון( מקורס אקד
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 גילאי-מבנה תכנית הלימודים במסלול הרב

 חוגית(-אנגלית )התמחות חד
 
 
 

 ש"ש.  90גילאי בהתמחות אנגלית, כוללת -רבהתכנית הלימודים במסלול 
 

 :הבאיםהתוכנית כוללת את שלושת הרכיבים 
 

 ש"ש 33   :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש 57   אנגלית( –חוגי -)חד לימודי התמחות .ב

    ש"ש 90 סה"כ:       
 
 
 

 .שאינם מזכים בנקודות זכותחובות אקסקוריקולריים כלולים  בנוסף,*  
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש ם הקורס

 ד ג ב א 

 לימודי החינוך, פדגוגיה ומתודיקה

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

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

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

   2  משלב שדה()האנגלית ליסודי הוראת  דרכי
  2   )משלב שדה(הוראת האנגלית לעל יסודי  דרכי

 אוריינות ומחקר בחינוך ובהוראה

    )א( 1  )מקוון(א  שיטות מחקר
  3   )משלב שדה( סמינריון בחינוך 

 הכשרה קלינית

    )ב( 2 בהוראה כוללת התנסות
   8  אנגלית בביה"ס יסודיבהתנסות 
  8   ב אנגלית בחט"בהתנסות 

  14 12 7 33סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 
 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 57) אנגלית  

  שנה א שנה ב שנה ג שנה ד
 ש"ש( 14קורסי יומנה )

 קריאה יומנה א' 2   
 דיבור יומנה א' 2   
 כתיבה יומנה א' 2   
 יומנה ב' קריאה*  2  
 יומנה ב' דיבור  2  
 יומנה ב' כתיבה  2  
 יומנה ג' דיבור וכתיבה   2 

  ש"ש( 15בלשנות ודקדוק )
 מבוא לבלשנות 2   
 פונטיקה  1  
 *תחביר  1  
 *בלשנות שימושית   2 
 חקר השיח   2 
 )קורס קדם לדקדוק ב( דקדוק א' 2   
 )קורס קדם לדקדוק פדגוגי( *דקדוק ב  2  
  דקדוק פדגוגי   1 
 אישית-תקשורת בין    2

 ש"ש( 18הוראת אנגלית כשפה זרה )
 מבוא למתודולוגיה 2   
 *אסטרטגיות הוראה לכיתה הטרוגנית   1 
 *יסודות בקריאה  1  
 *אוצר מילים פדגוגי   2 
 *אוריינות והערכת ספרי לימוד להוראת האנגלית  2  
 *ליתגישות הערכה בהוראת האנג   2 
 *פיתוח חומרי למידה   1 
 *שילוב המחשב בהוראת האנגלית  2  
 1   (Project Based Learning)  PBL אנגלית* בהוראת  
 משחק בהוראת אנגלית    1 
 סמינריון באנגלית  3 

 ש"ש( 10ספרות )
 מבוא לספרות אנגלית 2   
 הסיפור הקצר באנגלית  2  
 *שירה ודרמה   2 
 *בכיתהפרות ס    2

 *ספרות ילדים 2   
 ש"ש 57סה"כ:  16 17 20 4

 * ניתן ללמד באמצעות מרחב מקוון.
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EFL COURSE 
English Language Proficiency 

course / year 1st 2nd 3rd th4 
Reading Proficiency 1*          2    
Oral Proficiency 1 2    
Writing Proficiency 1  2    
Reading Proficiency 2*  2   
Oral Proficiency 2  2   
Writing Proficiency 2  2   
Speaking and Writing    2  
TOTAL (14 hr) 6 hr 6 hr 2 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 4 hr 5 hr 2 hr 

Issues in EFL  

course / year 1st 2nd 3rd 4th 
Introduction to EFL Methodology 2    
Pedagogical Vocabulary*    1  
Beginning Reading*  1   
Teaching Heterogeneous Classes*   2  
Literacy and Textbook Evaluation*  2   
EFL Assessment*   2  
Material Development   1  
Integrating ICT in EFL classroom*  2   
(Project Based Learning)  PBL in the 
EFL classroom  

  1  

Gamification for English teachers   1  
Seminar  3  
TOTAL (18 hr) 2 hr 5 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) 4 hr 2 hr 2 hr 2 hr 

Total: 57 hours  
 * ניתן ללמד באמצעות המרחב המקוון.
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  חובות אקסקוריקולריותג.  
 

רכיב 
 שם הקורס הלימודים

מספר שעות 
הוראה 
שנתיות 
)ש"ש( 
 לקורס

 סוג הקורס
בה/אפשרות )חו

 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.
 

עם ש"ש  2)סה"כ  
 (אקרדיטציה

אנגלית 
 מתקדמים א

B1-B2 
B1 – Production 

B2 - Reception 
2 

אנגלית 
 מתקדמים ב

B2-C1 
B2 – Production 

C1 - Reception 
2 

 C1-C2 2 קורסי תוכן

 סיורים
 
 

 :כחלק מחובת ההכשרה הקלינית
 סיור ביד ושם 
 סיור ברטורנו

 
במהלך שנת הלימודים השלישית: 

 את השואה סדנה להור
 סדנה במשנת החמ"ד

 חובה ללא אקרדיטציה

 חובה ללא אקרדיטציה סדנאות

עזרה 
  "בש 44 עזרה ראשונה ראשונה

 ללא אקרדיטציה
 חובה

בטיחות 
 ש"ב  12 בטיחות בדרכים בדרכים

 ללא אקרדיטציה
 חובה

ביטחון 
 ש"ב  22 ביטחון ובטיחות ובטיחות

 חובה ללא אקרדיטציה

המבוססת על  אחת בקיאותבחינת  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
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 נוספת ללומדים / לבוגרים במסלול האנגלית 2תעודת הוראה
 לשם הוראה בחינוך המיוחד

 

במתודיקה, בדידקטיקה ובהתמחות ופירוט  שם הקורס
 ה המעשית בחינוך המיוחדהעבוד

מספר שעות הוראה 
 שנתיות )ש"ש(

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

הוראה מותאמת לתלמידים לקויי כתיבה: גרפומוטוריקה, 
 כתיב והבעה

2 

 2 הוראה מותאמת לתלמידים לקויי קריאה
 1 רית תקינה ולקויההתפתחות סנסומוטו

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

 והמיוחד
1 

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

1 

רכים מוח ולמידה: השלכות לעבודה עם תלמידים עם צ
 מיוחדים

1 

 1 ניהוליותהפרעות קשב ופונקציות *
משפחת הילד עם הצרכים המיוחדים: אתגרים, דרכי 

 התמודדות ופיתוח חוסן
1 

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

 לקויות למידה/הפרעות קשב וריכוז
2 

 ש"ש 16 שעות חנ"מסה"כ 
 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.

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