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 המסלול הרב גילי להוראת אנגלית

 ראש החוג: מורין רגו'אן

 

 מבנה הלימודים

  

 נק"ז  לימודים חובות

 לימודים דיסציפלינריים

 11 אשכול בלשנות 

 11 אשכול ספרות

 2 סמינריון בבלשנות/ספרות

 10 אשכול מיומנויות

 11 התמחות כללית

 לימודי הכשרה להוראה 

 נק"ז( 39)

 7 לימודי חינוך 

 12 פדגוגיה ודידקטיקה 

 1 הוראת המקצוע

 2 אוריינות מחקר

 12 התנסות מעשית

 5  קורסי יסוד והעשרה*
  סה"כ 

 

96  

 
 *מפורט במבוא של השנתון

 
 

יב בפעילות קהילתית כחלק מתכנית וחממכללה האקדמית אחוה בכל סטודנט לתואר ראשון 

אשר כלולים במכסת הנק"ז הנדרשים להשלמת  ש"ש 1הלימודים הסדירה. הפעילות תקנה 

 . ש"ש מקורסי הבחירה בהתמחות( 1על חשבון ) התואר

ע"י דיקן הסטודנטים. האחריות לרישום לפרויקט מוטלת על מוצעת הפרויקטים רשימת 

 ד הסמסטר לפני אחרון של לימודי התואר.הסטודנט ועליו להשלים חובה זו ע
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 מבנה הלימודים במסלול אנגלית

    נושא הלימוד

סה"כ  שמות הקורסים 
 ש"ש

שנה 
 אקדמית

 הערות
סה"כ 
נק"ז 

 באשכול
פיתוח מיומנויות למידה 

 דרישות קדם לשנה ב'מהווה  א'  סדנת פלאו"ת אקדמיות
 

 לימודי חינוך

 א' 2 פסיכולוגיה של גיל הנעורים

 7 
 א' 1 פילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך

 ג' 2 לקסיקון ודקדוק פדגוגי

 ג' 2 סמינריון בחינוך

 פדגוגיה ודידקטיקה

 א' 2 הכרת תהליכי למידה וניתוחם

 12 

 א' 2 דרכי חינוך והוראה בכיתה
תכנית הלימודים ויישומה בהוראת 

  ההדיסציפלינ
 ב' 2

 ב' 2 והערכה באנגליתדרכי הוראה 
 ג' 2 הוראת כיתה הטרוגנית וניהולה

 ג' 2 תכנון יחידות הוראה בשילוב מחשב

 הוראת המקצוע 
הוראת אנגלית לתלמידי בעלי צרכים 

 מיוחדים
 ב' 2

 1 
 ב' 2 עקרונות וגישות בהוראת האנגלית

אוריינות מחקר בחינוך  
 ובהוראה

 ג' 2 אנגליתאוריינות מחקר למתמחי 
 2 

 פרויקט
ללא 
 ג' נק"ז

 התנסות מעשית התנסות מעשית
 א' 2

 ב' 5 12 
 ג' 5

 שפת ההוראה

 א' 1 הבעה בכתב

 
בלשון נקבע ע"פ רמת  הש"שמס' 

העברית במבחן הפסיכומטרי ו/או 
 בבגרות

  

2 

 א' 1 יסודות הלשון

 –יסודות ההבנה וההבעה )ללא נק"ז( 
 א' 2 ש"ש 6 -למחויבים ב

קורסי לשון לבחירה מתוך אשכול 
או ב  1 -לשון )ללא נק"ז( למחויבים ב

 ש"ש 6
 א' 2

 אוריינות מחשב
שימושי מחשב ואינטרנט בחינוך )ללא 

 נק"ז(
 אפשרות לפטור עפ"י מבחן מיון א' 1

 

 אנגלית לפטור
 ש"ס( 1מתקדמים א' )

ללא 

 נק"ז
במהלך 

 שנה א'

 .לפי מ.מיון )אמי"ר/פסיכו'(סיווג 
 יש לסיים את לימודי האנגלית

 .בשנה א' לפטור
 הקורס כולל אוריינות אקדמית

2 

 2 ש"ס( 1) *מתקדמים ב'

לימודי תרבות/מורשת 
 עם וחינוך לאזרחות

 1 יהודים במבחן הזהות

 1 יש לבחור אחד מהקורסים באשכול א'

 1 מדינה יהודית–ישראל 
 1 ומועדיו חגי ישראל

משנאת הדת לשנאת הגזע  –השואה 
 1 והפתרון הסופי

 1 מחשבת ישראל
 ללא 'חובה בשנה ג' לקראת הסטאז ג' יומיים  עזרה ראשונה

 ללא  ג' מקוון בטיחות ובטחון
 ללא  ג' מקוון זהירות בדרכים

השתתפות סיור חובה.  – יד ושם ד'-א'  סיורים  6-מבחן בקיאות במקרא ו
 ללא חל משנה א'תבסיורים 

 51  לימודי התמחות

 96  סה"כ לתואר: )לימודי חינוך, לימודים כלליים, התנסות בהוראה ולימודי התמחות(

 
 75*ציון עובר מינימום 
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 שנה א' –ובות לימודים ח

 הערות סמ' נק"ז קורס אשכול
פיתוח מיומנויות 
 למידה אקדמיות

דרישת קדם למעבר   ללא סדנת פלא"ות 
 לשנה ב'

 
 
 

 לימודי התמחות 
אשכול  –באנגלית 

 בלשנות

 מבוא לבלשנות מודרנית
Intro. to modern linguistics 

 א'/ב' 1
 חובה

 מבוא לניתוח לשוני

Intro. to linguistic analysis 
 חובה א'/ב' 1

 יסודות הדקדוק

Basic Eng. grammar 
 חובה ש' 2

  נק"ז 4 התמחות אשכול בלשנותסה"כ לימודי 

 לימודי התמחות
אשכול  –באנגלית 

 ספרות

 חובה ש' 2 1מבוא לספרות אנגלית 

  נק"ז 2 סה"כ לימודי התמחות אשכול ספרות

 
 
 

לימודי התמחות 
אשכול  –באנגלית 

 מיומנויות

 מעבדה לשונית

Language Lab 
 חובה ש' 2

 1מיומנויות הדיבור א+ב' 
Oral proficiency  

 חובה ש' 2

 1חיבור וסגנון כתיבה 

Writing skills 1 
 חובה ש' 2

 משדרים באנגלית
Radio Broadcasting - Profiency 

 חובה ש' 2

  נק"ז 8 לימודי התמחות אשכול מיומנויות סה"כ  

 
לימודי התמחות 

 כללית –באנגלית 

 שימוש במדיה
Media tools in EFL 

 א'/ב' 1
 חובה

  נק"ז 1 סה"כ התמחות כללית

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

  ש' 2 פסיכולוגיה של גיל הנעורים 
  א'/ב' 1 פילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך 

 פדגוגיה
 פדגוגיה שנה א':

 הכרת תהליכי למידה וניתוחם
 דרכי חינוך והוראה בכיתה

2 
2 

 ש'
 ש'

 

  סוף סמ' א' 2 שנה א' - עבודה מעשית עבודה מעשית
  נק"ז 9 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

לימודי יסוד 
 והעשרה

 שפת ההוראה
 הבעה בכתב

 יסודות הלשון
 ש"ש 2 –יסודות ההבנה וההבעה )מקוון( 

 
 

 ש"ש 2 -קורסי לשון לבחירה

 
1 
1 

 ללא
 
 

 ללא

 
 א'/ב'
 א'/ב'

 ש'
 
 

 א'/ב'

 
 
 

ש"ש  6 -למחויבים ב
לימודי שפת 

 ההוראה.
 -או ב 1 -למחויבים ב

ש"ש לימודי שפת  6
 ההוראה.

  א' ללא שימושי מחשב ואינטרנט בחינוך
יש לסיים את לימודי   2 אנגלית לפטור 

האנגלית לפטור 
 .בשנה א'

 יהודים במבחן הזהות
 מדינה יהודית –ישראל 

 חגי ישראל ומועדיו
משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון  –השואה 

 הסופי
 ישראלמחשבת 

 יש לבחור קורס אחד א'/ב' 1

  נק"ז 5 סה"כ לימודי יסוד והעשרה 
 

 נק"ז  29 –סה"כ בשנה א' 
 
 
 
 

                                                 
1

 .88ציון עובר  
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 'בשנה  –ובות לימודים ח

 הערות סמ' נק"ז קורס אשכול
 לימודי התמחות

אשכול  –באנגלית 
 בלשנות

 ניתוח לשוני של הטקסט

Text analysis 
 ש' 2

 חובה

 ג'-נק"ז במהלך שנים ב' 8יש לקחת  –קורסי בחירה 

  נק"ז 2 סה"כ לימודי התמחות אשכול בלשנות

 
 
 

 לימודי התמחות
אשכול  –באנגלית 

 ספרות

 ספרות בכיתה
Literature in the EFL Classroom 

 חובה ש' 2

 2ספרות אנגלית  

English Literature 2 
 חובה ש' 2

 (7)הפירוט בעמוד ג' -נק"ז בשנים ב' 6יש לקחת סה"כ    -קורסי בחירה

  נק"ז 4 סה"כ לימודי התמחות אשכול ספרות

 
לימודי התמחות 

אשכול  –באנגלית 
 מיומנויות

 2חיבור וסגנון 
Writing skills 2 

 חובה ש' 2

  נק"ז 2 סה"כ לימודי התמחות אשכול מיומנויות

 
 

לימודי התמחות 
 כללית –באנגלית 

 ניהול פרקטי באנגלית
Practical management 

 חובה ש' 2

  נק"ז 2 סה"כ התמחות כללית

 
 
 
 

לימודי חינוך, 
פדגוגיה 

 ודידקטיקה
 

 

 פדגוגיה שנה ב':
 תכנית הלימודים ויישומה בהוראת הדיסציפלינה

 דרכי הוראה והערכה באנגלית

 
2 
2 

 
 ש'
 ש'

 

 הוראת המקצוע:
 הוראת אנגלית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

 בהוראת האנגלית עקרונות וגישות

 
2 
2 

 
 ש'
 ש'

 

  ש' 5 שנה ב' - עבודה מעשית

  נק"ז  13 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ

 
 )לא כולל קורסי בחירה(ז "נק 23–סה"כ בשנה ב' 
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 'גשנה  –ובות לימודים ח

 הערות סמ' נק"ז קורס אשכול
 
 

 לימודי התמחות
אשכול  –באנגלית 

 בלשנות

 סמינריון בבלשנות*
Seminar: Philosophy of Language 

Required if not taking Lit. seminar 
 ש' 2

לבחירה סמינריון 
בספרות / 

 בבלשנות / בחינוך

 (7)פירוט בעמוד  ג'-נק"ז במהלך שנים ב' 8יש לקחת  –קורסי בחירה 

  נק"ז 0-2 סה"כ לימודי התמחות אשכול בלשנות

 
 
 

 התמחותלימודי 
אשכול  –באנגלית 

 ספרות

 ספרות לילדים ונוער
Children & young adults literature 

 חובה ש' 2

 סמינריון בספרות*
Seminar in Literature 

[Required if not taking Linguistics seminar] 

 
2 

 
 ש'

לבחירה סמינריון 
בספרות או 
בבלשנות או 

 בחינוך
 (7)פירוט בעמוד  ג'-נק"ז במהלך שנים ב' 6יש לקחת  –קורסי בחירה 

  נק"ז 2-4 סה"כ לימודי התמחות אשכול ספרות

 
 
 
 
 
 
 

לימודי התמחות 
 כללית –באנגלית 

 חובה ש' 2 אנגלית בעידן דיגיטלי
 יסודות הקריאה

Reading acquisition 
 חובה ש' 2

 בניית תכניות לימוד

Building educational programs 
 חובה ש' 2

 דיפרנציאליות
Differentiated Instruction 

 חובה ש' 2

 . קריאה קוגנטיבית1

Cognitive remedial English 

 
1 

 

 
 א'/ב'

 

 
 בחירה

 

 בחירה ש 2 חשיבה מסדר גבוה

  נק"ז 11 סה"כ התמחות כללית

 
 
 
 

לימודי חינוך, פדגוגיה 
 ודידקטיקה

 
 

  ש' 2 לקסיקון ודקדוק פדגוגי 

 ש' 2 סמינריון בחינוך*
לבחירה סמינריון 
בספרות /בבלשנות 

 / בחינוך
 פדגוגיה שנה ג':

 הוראת כיתה הטרוגנית וניהולה
 תכנון יחידות הוראה בשילוב מחשב

 
2 
2 

 
 ש'
 ש'

 

  אוריינות מחקר למתמחי אנגלית
 פרויקט )ללא נק"ז(

2 
 

 ש'
 

 

  ש' 5 שנה ג' - עבודה מעשית

  נק"ז 13-15 חינוך פדגוגיה ודידקטיקהלימודי  סה"כ

 
 נק"ז )לא כולל קורסי בחירה( 28–סה"כ בשנה ג' 

 
מתוך השלושה: בבלשנות או בספרות או בחינוך 1*בשנה ג' יש לקחת סמינריון   
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 'דשנה  –ובות לימודים ח

 סמ' ז"נק קורס אשכול
 ש' 2 *סמינריון בחינוך /בבלשנות /בספרות  חינוך/התמחות באנגלית

-מהחובות האקדמיים בשנים א' 80%בתנאי שהסטודנט סיים  סדנת סטאז'
ג', כולל עבודה מעשית ופדגוגיה, עבר קורסי עזרה ראשונה 
וזה"ב וכן מצא מקום עבודה )בהתאם לתנאים המפורטים 

 בהנחיות של משרד החינוך(.

 

 
 

 )לא כולל סטאז'(ז "נק 2 –סה"כ בשנה ד' 
 
 
 

 חינוךבספרות או או ב בלשנותבמתוך השלושה:  1*בשנה ד' יש לקחת סמינריון 
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 :רשימת קורסי בחירה
 

 ג'-נק"ז בשנים ב' 8יש לקחת  –אשכול בלשנות 

 שנה שנתי נק"ז שם הקורס
 דקדוק מתקדם

Advanced Grammar 
 ב' ש' 2

 יישומית  שנתיבלשנות 
Applied linguistics 2 'ב' ש 

 תולדות השפה האנגלית
History of the Eng. language 

 ב' ש' 2

 ניתוח השיח
Discourse analysis 

 ג' ש' 2

 מקוון –מגדר ולשון 
Online: Language & gender 

 ג' ש' 2

 מקוון -מדיניות לשונית 

Online: Language policy 
 ג' ש' 2

 

 ג'-נק"ז במהלך שנים ב' 6יש לקחת  –אשכול ספרות 

 שנה שנתי נק"ז שם הקורס
 ספרות ומופעיה )מקוון(

Literature in Performance 
 ב' ש' 2

 שירי אהבה )מקוון(
Online: Love poetry 

 ג' ש' 2

 קולות שונים בספרות אמריקה מקוון
 Online: Voices of Diversity 

 ג' ש' 2

 ג' ש' 2 חזותית ספרות ותרבות
 ספרות השואה

Holocaust literature 
 ג' ש' 2

 דת וספרות  )מקוון(
Online: Religion and literature 

 ג' ש' 2

 

 

 


