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 יסודי –מסלול העל 

 

 :י( -העל יסודי )כיתות ז  במסלול הלימודים מרכיבי

 תשע"ה – ספרות ולשון –דו חוגי 

 
 

 
 

 *מפורט במבוא של השנתון

 

 
 

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

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

 . ש"ש מקורסי הבחירה באחת מההתמחויות( 1)על חשבון  התואר

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

 הסטודנט ועליו להשלים חובה זו עד הסמסטר לפני אחרון של לימודי התואר.

 

 
 

 

 

  

 נק"ז  לימודים חובות

 נק"ז( 52) לימודים דיסציפלינריים
 26 ספרותקורסי התמחות ב

 26 התמחות בלשוןקורסי 

 

 לימודי הכשרה להוראה 

 נק"ז( 39)

 11 לימודי חינוך 

 14 פדגוגיה ודידקטיקה 

 2 אוריינות מחקר

 12 התנסות מעשית

 5  קורסי יסוד והעשרה*
  סה"כ 

 

96  
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 דו חוגי, ספרות ולשוןהעל יסודי  במסלול הלימודים מבנה

 הלימוד נושא
 חובה שעורי

 הערות
 כ"סה
 ז "נק

 הקורסים שמות
 

 היקף
 ש"בש

 שנה
 אקדמית

 מיומנויות פיתוח
  אקדמיות למידה

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

 ש"ש( 52לימודים דיסציפלינריים )

 26     בספרות התמחות

 26     התמחות בלשון

 ש"ש( 39לימודי הכשרה להוראה )

 לימודי חינוך

  א 2  של גיל הנעורים פסיכולוגיה

11  

  א 1  החינוך של וסוציולוגיה פילוסופיה

  ב 1  מיוחדים צרכים בעלי תלמידים חינוך

 ב 1 התמודדות עם בעיות משמעת
 

  ג 1 ההוראה בשדה והשתמעויותיהן  חינוכיות אסכולות

 1 תרבותיות בחינוך רב

 ד-א

 
 

 קורסים שלושה לבחור יש
 

 1  ערכי חינוך

 1  החינוכית בישראל המדיניות תולדות

 1 ומשפט חוק

 1 חינוכית מנהיגות

 1 במראה להתבונן

 1  בכיתה החברתיים היחסים להבנת תיאורטיות גישות
  ד 2 בחינוך סמינריון

 פדגוגיה

 א 2  וניתוחם למידה תהליכי הכרת

נעשה ע"י רכזות מנהל  לפדגוגיהשיבוץ 
 סטודנטים

 
12 

 א 2  בכיתה והוראה חינוך דרכי

 ב 2  הדיסציפלינה בהוראת ויישומה הלימודים תכנית

 ב 2  בדיסציפלינה והערכה הוראה דרכי

 ג 2  וניהולה הטרוגנית כיתה הוראת

 ג 2 מחשב בשילוב הוראה יחידות תכנון

 -דידקטיקה
 הוראת המקצוע

 2  ג 2 הוראת הדיסציפלינה בחוג השני

 מחקר אוריינות
 בחינוך ובהוראה

הפרויקט יבוצע במסגרת  קורס  ג 2 בחינוך מחקר
אוריינות מחקר )או במסגרת קורסי 

 להסבת אקדמאים(. -הפדגוגיה
2 

 ג ללא   פרויקט גמר

 התנסות מעשית התנסות מעשית

 הסטודנטים בימי ג מחויבים בשנה א 2

 בסמוך הסתגלות ימי10  -ו הערכות

 תידרש .ס"בביה ל"שנה ולאחר פתיחת

שיבוץ לעבודה מעשית .עבודת הסתגלות
נעשה ע"י רכזות מנהל במערכת 

 סטודנטים

12 

 ב 5

 ג 5

  ש"ש( 5) לימודי יסוד והעשרה

 שפת ההוראה

 א 1  עיונית כתיבה

 
2 

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

 ב 1 קורס נוסף מקורסי הבחירה של ההתמחות בלשון

 ב 2 ש"ש 6 -אוב 4 -למחויבים ב -)ללא נק"ז(  ליווי   -ובכתב פ"בע הבעה

 מבחן מיון פי על לפטור אפשרות א 1 )ז"נק ללא (בחינוך ואינטרנט מחשב שימושי אוריינות מחשב
 פתיחת שנה"ל לפני שיתקיים

 ללא

 ש"ס( 6ש"ס(/ טרום בסיסי ב' ) 8טרום בסיסי א' ) אנגלית לפטור 
 ללא 

 א

 
 מבחן מיון  לפי -לרמות  סיווג

 .פסיכומטרי(/ר"אמי(
סיום  לימודי אנגלית לפטור הוא תנאי 

 מעבר לשנה ג'

2 
 ש"ס( 6בסיסי )

 ללא  ש"ס( 4אנגלית מתקדמים א' )
 ב

 2      ש"ס( 4אנגלית מתקדמים ב' )

  /תרבות לימודי
וחינוך  עם מורשת

 לאזרחות

 1  הזהות במבחן יהודים

 א
 מהקורסים אחד לבחור יש

 באשכול.
1 

 1 יהודית מדינה ישראל

 1 ומועדיו ישראל חגי

 1 משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון הסופי –השואה 

 1 ישראל מחשבת

 ללא לסטאז' תנאי קבלה  ג יומיים ראשונה עזרה

 ללא  ג מקוון  ובטחון בטיחות

 ללא  ג ללא זהירות בדרכים

 ללא  ד-א ללא במקרא בקיאות מבחן

ותתפרסם  א משנה החל בסיורים השתתפות ד-א ללא סיורים  6
 במהלך שנת הלימודים. חובה יד ושם

 ללא

 96 לתואר לימודים כ"סה

 .70  -האשכולות שאר . כל60 -מורשת אנגלית, ממוחשבת, בסביבה אוריינות למסלול, לימודי מיוחדים לימודים ,חינוך בלימודי מינימום ציון
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 שנה א' –ובות לימודים ח

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

 תנאי מעבר לשנה ב'מהווה   ללא סדנת פלא"ות 

 לימודי התמחות
 ספרותב

 

  ש' 2 לשירה  מבוא
  ש' 2 לסיפורת מבוא

  א'/ב' 1 ביבליוגרפית הדרכה
  א'/ב' 1  מבוא לדרמה קלאסית

 (7ד' )פירוט בעמוד -נק"ז במהלך שנים א' 8יש לקחת  –קורסי בחירה 
  נק"ז 6 סה"כ לימודי התמחות בספרות

לימודי התמחות 
 בלשון

 תנאי מעבר לשנה ב' ש' 2 )למתמחים( יסודות הדקדוק

 תנאי מעבר לשנה ב' ש' 2 )למתמחים(תחביר עברי 

  א'/ב' 1 תולדות הלשון )למתמחים(

  א'/ב' 1 )למתמחים( יסודות הסמנטיקה והלקסיקון

  ש' 2 )למתמחים(חקר השיח 

  א'/ב' 1 )מקוון(הדרכה ביבליוגרפית 

  א'/ב' 1 לשון וחברה

 (8ד' )פירוט בעמוד -נק"ז בשנים א' 4יש לקחת  –קורסי בחירה 

  נק"ז 10 סה"כ לימודי התמחות בלשון

 
 -לימודי חינוך 

 הכשרה

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

 (8ד )פירוט בעמוד -במהלך שנים א' נק"ז 3יש לקחת בסה"כ   –קורסי בחירה 
 :פדגוגיה שנה א' פדגוגיה ודידקטיקה

 הכרת תהליכי למידה וניתוחם
 דרכי חינוך והוראה בכיתה

 
2 
2 

 
 ש'
 ש'

  

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

לימודי יסוד 
 והעשרה

 שפת ההוראה
 עיוניתכתיבה 

 יסודות ההבנה בע"פ וההבעה 

 
1 

 ללא 

 
 א'/ב'
 מקוון

 
 

 ש"ש לימודי שפת ההוראה 6 -למחויבים ב
 אוריינות מחשב 

 שימושי מחשב ואינטרנט בחינוך 
 

 א'/ב' ללא 
 

 לפי הרמה הנדרשת  ללא אנגלית לפטור 
 לימודי תרבות/מורשת 

 יהודים במבחן הזהות
 מדינה יהודית –ישראל 

 ישראל ומועדיוחגי 
 משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון הסופי –השואה 

 מחשבת ישראל

1 

 
 
 

 א'/ב'
 

  נק"ז 2 סה"כ לימודי יסוד והעשרה 

 
 נק"ז  )לא כולל קורסי בחירה( 27 –ה"כ בשנה א' ס
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 'בשנה  –בות לימודים חו

 הערות דרישת קדם  סמ' נק"ז קורס אשכול

 
 לימודי התמחות

 ספרותב
 

   א'/ב' 1 מבוא לרומן
 ג'ניתן לקחת בשנה ב'/  א'/ב' 1 שירת ימי הביניים: שירת תור הזהב

במבט התפתחותי או קלאסיקה  -ספרות ילדים 
 בספרות ילדים

   א'/ב' 1

  מבוא לסיפורת א'/ב' 1 קלאסיקה בספרות נוער
   א'/ב' 1 מבוא לספרות עממית

 (7פירוט בעמוד  –נק"ז  2ד'. בשנה ב' יש לקחת לפחות -נק"ז במהלך שנים א' 8יש לקחת  –קורסי בחירה 
   נק"ז 5 סה"כ לימודי התמחות בספרות

לימודי התמחות 
 בלשון

  חקר השיח ש' 2 טיפוח הכתיבה

  יסודות הדקדוק ש' 2 פיתוח כישורי שיח דבור

  יסודות הדקדוק ש' 2 תורת ההגה 

  יסודות הדקדוק ש' 2 תורת הצורות 

  תולדות הלשון א' 1 לשון המקרא 

  לשון המקרא ב' 1 לשון חז"ל 

 (7ד' בעמוד -נק"ז בשנים א' 4יש לקחת  –קורסי בחירה 

   נק"ז 10 סה"כ לימודי התמחות בלשון

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

   א'/ב' 1  מיוחדים צרכים בעלי תלמידים חינוך
   א'/ב' 1 משמעתהתמודדות עם בעיות 

  (8פירוט בעמוד )ד' -נק"ז במהלך שנים א' 3יש לקחת בסה"כ   –קורסי בחירה 
פדגוגיה 

 ודידקטיקה
 :פדגוגיה שנה ב'

 הדיסציפלינה  תכנית הלימודים ויישומה בהוראת
 דרכי הוראה והערכה בדיסציפלינה

 
2 
2 

 
 ש'
 ש'

  

 –עבודה מעשית  ש' 5 שנה ב' -עבודה מעשית  עבודה מעשית
 שנה א'

 

   נק"ז  11 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

לימודי יסוד 
 והעשרה

 שפת ההוראה
 א'/ב' 1 קורס בחירה נוסף מההתמחות בלשון

 
 

  ש' ללא ליווי  –הבעה בע"פ ובכתב 
ש"ש  6 -או ב 4 -למחויבים ב

 לימודי שפת ההוראה
    2 אנגלית לפטור

   נק"ז 3 סה"כ לימודי יסוד והעשרה 

 
 נק"ז )לא כולל קורסי בחירה(  29 –סה"כ בשנה ב' 
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 חובות שנה ג'

 
 הערות דרישת קדם  סמ' נק"ז קורס אשכול

לימודי 
התמחות 
 בספרות

 זרמים בביקורת הספרות
 א'/ב' 1

 3כל קורסי החובה ולפחות 
 קורסי בחירה

 

 3כל קורסי החובה ולפחות  א'/ב' 1 ספרות בעידן מתוקשב 
 קורסי בחירה

 

 ד'ניתן לקחת בשנים ג'/ מבוא לדרמה קלאסית א'/ב' 1 דרמה ישראלית
 3כל קורסי החובה ולפחות  ש' 2 מקוון -ספרות עברית לדורותיה 

 קורסי בחירה
 

 3כל קורסי החובה ולפחות  ש' 2 הלשון הפיגורטיבית* –סמינריון 
 קורסי בחירה

במידה ובוחרים סמינריון בהתמחות 
 נק"ז בחירה 2השנייה, יש לקחת עוד 

 (7נק"ז )הפירוט בעמוד  3ד'. יש לקחת בשנה ג' לפחות -נק"ז במהלך שנים א' 8יש לקחת  –קורסי בחירה 
   נק"ז 5-7 סה"כ לימודי התמחות בספרות

לימודי 
התמחות 

 בלשון

במידה ובוחרים סמינריון בהתמחות  ב'-חובה שנה א'קורסי  ש' 2 *משלבים בעברית -סמינריון 
 נק"ז בחירה 2השנייה, יש לקחת עוד 

 (7)הפירוט העמוד  'ד-נק"ז במהלך שנים א' 4קורסי בחירה: יש לקחת 

   נק"ז 2-0 סה"כ לימודי התמחות בלשון

לימודי חינוך 
 הכשרה -

 והשתמעויותיהן  חינוכיות אסכולות
 ההוראה בשדה

   א'/ב' 1

 (8פירוט בעמוד )ד' -נק"ז במהלך שנים א' 3יש לקחת בסה"כ   –קורסי בחירה 

 
 פדגוגיה

 :פדגוגיה שנה ג'
 הוראת כיתה הטרוגנית וניהולה 

 תכנון יחידות הוראה בשילוב מחשב

 
2 
2 

 
 ש'
 ש'

  

 דידקטיקה

מתודיקה להוראת הספרות/גישות 
 להוראת הלשון ותכנון יח' הוראה

שלמד דרכי הוראה והערכה סטודנט   ש' 2
בלשון ייקח מתודיקה להוראת 

הספרות. סטודנט שלמד דרכי הוראה 
והערכה בספרות ייקח גישות להוראת 

 הלשון ותכנון יח' הוראה.
אוריינות 

 מחקר
 מחקר בחינוך

 פרויקט גמר
2 

 ללא
   ש'

  שנה ב' –עבודה מעשית  ש' 5 שנה ג' -עבודה מעשית  עבודה מעשית
   נק"ז 14  לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

 
 נק"ז בשנה ג' )לא כולל קורסי בחירה( 21סה"כ 

 
 או בספרות או בלשון.בלבד * יש לקחת סמינריון אחד 
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 חובות שנה ד'

 
 הערות דרישת קדם  סמ' נק"ז קורס אשכול

לימודי התמחות 
 בספרות

 (7 ד' )הפירוט העמוד-במהלך שנים א' נק"ז 8יש לקחת  –קורסי בחירה 
   נק"ז 8-0 סה"כ לימודי התמחות בספרות

לימודי התמחות 
 בלשון

 (7 )הפירוט העמוד 'ד-נק"ז במהלך שנים א' 4קורסי בחירה: יש לקחת 

   נק"ז 4-0 סה"כ לימודי התמחות בלשון

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

   ש' 2 סמינריון בחינוך

 (8פירוט בעמוד )ד' -נק"ז במהלך שנים א' 3יש לקחת בסה"כ   –קורסי בחירה 

   נק"ז 2 סה"כ לימודי חינוך 
 

 סדנת סטאז'
מהחובות  80%בתנאי שהסטודנט סיים 

ג', כולל עבודה -האקדמיים בשנים א'
מעשית ופדגוגיה, עבר קורסי עזרה 

וכן מצא מקום עבודה  ראשונה וזה"ב
)בהתאם לתנאים המפורטים בהנחיות של 

 משרד החינוך(.

    

 
 נק"ז בשנה ד' )לא כולל קורסי בחירה( 2סה"כ 
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 להלן רשימת קורסי הבחירה המוצעים:
 
 

 :ד'(-ז במהלך שנים א'"נק 8יש לקחת ) –קורסי בחירה בספרות 
 

 דרישות קדם שנה  ז"נק שם הקורס
 במבט הציונות ראשית -הראשונות העליות ספרות

 ונשי גברי
  החל משנה א' 1

  החל משנה א' 1 הבגד בעולם הספרות
  החל משנה א' 1 אישה כותבת אישה

 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 יוצרים בין שתי מולדות
 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 משנה ב'החל  1 עולם ההוראה בראי הספרות והקולנוע

 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 תרבות האכילה בראי הספרות*
 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 המשפחה בראי ספרות הילדים

 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 המשפחה בראי הספרות למבוגרים
 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 טקסט לשון וסגנון -הילדיםחגי ישראל בספרות 

 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 הומור וסאטירה
עולם הספרות בראי הקולנוע: הקולנוע כפרשנות 

 ספרותית
 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1

 לפחות מקורסי החובה ז"נק 7 החל משנה ב' 1 סיפורת פנטסטית 
 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 דמויות מקראיות  בראי השירה העברית 

 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 מה זו אהבה? אהבה בראי הספרות
מאפיינים סגנוניים בלשונם של כותבים בוגרים 

 וכותבים לילדים )מקוון(
 לפחות מקורסי החובה ז"נק 7 החל משנה ג' 1

 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ג' 1 הפואטיקה של עגנון*
 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ג' 1 תורת השיר והשיר בתורה*

 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ג' 1 גיבור וחברה 
 לפחות מקורסי החובה ז"נק 7 החל משנה ג' 1 סיפורת הסיפור הנסתר* -אמהות ובנות

 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ג' 1 ספרות השואה: השואה בראי הספרות*
 
 
 
 
 
 
נק"ז בשנה א'  1 -)נוסף ל 'ד-במהלך שנים א' ש"ש 4: יש לקחת בהתמחות בלשון ורסי בחירהק

 :במסגרת לימודי שפת ההוראה(
 

 הערות ש"ש שם הקורס

  1  הניב וגלגולו
  1 ודמגוגיהרטוריקה 

  1 לשון שירי ילדים*
  1 יצירות יצירתיות בלשון הילדים

  1 עיון בלשון המקרא –חגי ישראל 
 קורסי חובה שנים א'+ב' 1 לשון ההגדה של פסח

 קורסי חובה שנים א'+ב' 1 העברית והלשונות השמיות*
 קורסי חובה שנים א'+ב' 1 האקדמיה ללשון העברית ודרכי הוראתה*

 קורסי חובה שנים א'+ב' 1 העברית המדוברת
 *לא ייפתח בתשע"ה
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 ד'(-ז במהלך שנים א'"נק 3יש לקחת ) – חינוךקורסי בחירה ב
 

 שנה נק"ז שם הקורס
 ד'-א' 1 תרבותיות בחינוך רב

 ד'-א' 1  ערכי חינוך
 ד'-א' 1  החינוכית בישראל המדיניות תולדות

 ד'-א' 1 ומשפט חוק
 ד'-א' 1 חינוכית מנהיגות
 ד'-א' 1 במראה להתבונן

 ד'-א' 1  בכיתה החברתיים היחסים להבנת תיאורטיות גישות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 
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 יסודי -הלימודים במסלול העל מבנה 

   

 :י( -יסודי )כיתות ז -העל במסלול הלימודים מרכיבי

 תשע"ה – ספרות והיסטוריה –חוגי -דו

 

 נק"ז  לימודים חובות

 נק"ז( 52) לימודים דיסציפלינריים
 26 קורסי התמחות בהיסטוריה

 26 התמחות בספרותקורסי 

 

 לימודי הכשרה להוראה 

 נק"ז( 39)

 11 לימודי חינוך 

 14 פדגוגיה ודידקטיקה 

 2 אוריינות מחקר

 12 התנסות מעשית

 5  קורסי יסוד והעשרה*
  סה"כ 

 

96  

  
 
 
 

 *מפורט במבוא של השנתון.

 ז הוראת הדיסציפלינה."נק 2 -ז לימודים מיוחדים למסלול ו"נק 2**החטיבה כוללת 

 
 

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 

 . ת (יוהתמחואחת הש"ש מקורסי הבחירה ב 1על חשבון ) התואר

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

 הסטודנט ועליו להשלים חובה זו עד הסמסטר לפני אחרון של לימודי התואר.

 
 

  



 

 

2 
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 חוגי, ספרות והיסטוריה-העל יסודי דו במסלול הלימודים מבנה

 הלימוד נושא

 הערות חובה שעורי
 כ"סה
 ז "נק

 הקורסים שמות
 

 היקף
 בש"ש

 שנה
  אקדמית

 מיומנויות פיתוח
  אקדמיות למידה

 ללא 'ב לשנה למעבר קדם מהווה דרישות 'א  ת"פלאו סדנת

 (נק"ז 52לימודים דיסציפלינריים )
 לימודי התמחות

 בספרות
    26 

לימודי התמחות 
 בהיסטוריה

    26 

 (נק"ז 39לימודי הכשרה להוראה )

 לימודי חינוך

  א 2  של גיל הנעורים פסיכולוגיה

11  

  א 1  החינוך של וסוציולוגיה פילוסופיה

  ב 1  מיוחדים צרכים בעלי תלמידים חינוך

 ב 1 התמודדות עם בעיות משמעת
 

  ג 1 ההוראה בשדה והשתמעויותיהן  חינוכיות אסכולות

 1 תרבותיות רב

 יש לבחור שלושה קורסים ד-א

 1  ערכי חינוך

 1  החינוכית בישראל המדיניות תולדות

 1 ומשפט חוק

 1 חינוכית מנהיגות

 1 במראה להתבונן

 1  בכיתה החברתיים היחסים להבנת תיאורטיות גישות
  ד 2 בחינוך סמינריון

 פדגוגיה

 א 2  וניתוחם למידה תהליכי הכרת

נעשה ע"י רכזות  לקורסי פדגוגיהשיבוץ 
 מנהל סטודנטים

 
12 

 א 2  בכיתה והוראה חינוך דרכי

 ב 2  הדיסציפלינה בהוראת ויישומה הלימודים תכנית

 ב 2  בדיסציפלינה והערכה הוראה דרכי

 ג 2  וניהולה הטרוגנית כיתה הוראת

 ג 2 מחשב בשילוב הוראה יחידות תכנון

 -דידקטיקה
 הוראת המקצוע

 2  ג 2 הוראת הדיסציפלינה בחוג השני

 מחקר אוריינות
 בחינוך ובהוראה

הפרויקט יבוצע במסגרת  קורס אוריינות  ג 2 בחינוך מחקר
 -מחקר )או במסגרת קורסי הפדגוגיה

 להסבת אקדמאים(.
2 

 ג ללא   פרויקט גמר

 התנסות מעשית התנסות מעשית

 הסטודנטים ג מחויבים בשנה א 2
 בסמוך הסתגלות ימי 10 ו הערכות בימי

 תידרש .ס"בביה ל"שנה ולאחר פתיחת

 .עבודת הסתגלות
נעשה ע"י במערכת שיבוץ לעבודה מעשית 
 רכזות מנהל סטודנטים

12 

 ב 5

 ג 5

  (נק"ז 5) לימודי יסוד והעשרה

 ההוראה שפת

 א 1 הבעה בע"פ 

 פ רמת"ע נקבע בלשון ש"הש  ספרמ

 בבגרות. או/ו במבחן הפסיכומטרי העברית
 

2 

 א 1  עיונית כתיבה

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

או  4 -למחויבים ב -)ללא נק"ז(  ליווי   -ובכתב פ"בע הבעה
 ש"ש 6 -ב

2 
 

 ב

 שיתקיים מבחן מיון פי על לפטור אפשרות א 1 )ז"נק ללא (בחינוך ואינטרנט מחשב שימושי אוריינות מחשב
 פתיחת שנה"ל לפני

 ללא

 ש"ס( 6ש"ס(/ טרום בסיסי ב' ) 8טרום בסיסי א' ) אנגלית לפטור 
 ללא

 א

 
 מבחן מיון  לפי -לרמות  סיווג

 .פסיכומטרי(/ר"אמי(
סיום  לימודי אנגלית לפטור הוא תנאי 

 מעבר לשנה ג'

2 
 ש"ס( 6בסיסי )

 ללא ש"ס( 4אנגלית מתקדמים א' )
 ב

 2    ש"ס( 4אנגלית מתקדמים ב' )

  /תרבות לימודי
 עם מורשת
 לאזרחות וחינוך

 1  הזהות במבחן יהודים

 1 באשכול. מהקורסים אחד לבחור יש א

 1 יהודית מדינה ישראל

 1 ומועדיו ישראל חגי

 1 משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון הסופי –השואה 

 1 ישראל מחשבת

 ללא לסטאז' תנאי קבלה  ג יומיים ראשונה עזרה

 ללא  ג מקוון  ובטחון בטיחות

 ללא  ג ללא זהירות בדרכים

 סיורים 6במקרא ו  בקיאות מבחן
 ללא

 א משנה החל בסיורים השתתפות ד-א
. חובה יד ותתפרסם במהלך שנת הלימודים

 ושם

 ללא

 96 לתואר לימודים כ"סה

 
 .70  -האשכולות שאר . כל60 -מורשת אנגלית, ממוחשבת, בסביבה אוריינות למסלול, לימודי מיוחדים לימודים ,חינוך בלימודי מינימום ציון



 

 

3 
 ט.ל.ח

 

 שנה א' –בות לימודים חו

 הערות דרישת קדם  סמ' נק"ז קורס אשכול
פיתוח 

מיומנויות 
למידה 

 אקדמיות

 תנאי מעבר לשנה ב'מהווה    ללא סדנת פלא"ות 

 
 

לימודי 
 התמחות

 ספרותב
 

   ש' 2 לשירה  מבוא
   ש' 2 לסיפורת מבוא

   א'/ב' 1 ביבליוגרפית הדרכה
   א'/ב' 1 מבוא לדרמה קלאסית
   א'/ב' 1 מבוא לספרות עממית

 (7)פירוט בעמוד  –ד' -נק"ז במהלך שנים א' 8יש לקחת  –קורסי בחירה 
   נק"ז 7 סה"כ לימודי התמחות בספרות

לימודי 
התמחות 

 בהיסטוריה

   א' 1 לימי הביניים המוקדמיםמבוא 

 1 המאוחרים והתקופה הקדם מודרניתמבוא לימי הביניים 
מבוא לימי  ב'

הביניים 
 המוקדמים

 

   א' 1  18-16במאות עם ישראל  מבוא לתולדות

 1 20-19במאות עם ישראל  מבוא לתולדות

מבוא  ב'
עם  לתולדות

במאות ישראל 
18-16 

 

   ש' 2 מבוא לתולדות עם ישראל בתק' בית שני

 (7ד' )פירוט בעמוד -נק"ז במהלך שנים א' 9יש לקחת  –קורסי בחירה 
   נק"ז 6 סה"כ לימודי התמחות בהיסטוריה 

לימודי חינוך 
 הכשרה -

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

 (7)פירוט בעמוד  ד'-נק"ז במהלך שנים א' 3יש לקחת  –קורסי בחירה 
פדגוגיה 

 ודידקטיקה
 פדגוגיה שנה א':

 הכרת תהליכי למידה וניתוחם
 דרכי חינוך והוראה בכיתה

 
2 
2 

 
 ש'
 ש'

  

סוף סמ'  2 שנה א' -עבודה מעשית  עבודה מעשית
 א'

  

   נק"ז  9 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

לימודי יסוד 
 והעשרה

 שפת ההוראה
 הבעה בע"פ

 כתיבה עיונית
 יסודות ההבנה בע"פ וההבעה 

 
1 
1 

 ללא 

 
 א'/ב'
 א'/ב'
 מקוון

  
 

ש"ש לימודי  6 -למחויבים ב
 שפת ההוראה

 אוריינות מחשב 
 שימושי מחשב ואינטרנט בחינוך 

 
 ללא

 
 א'/ב'

  

 בהתאם לרמה הנדרשת   ללא אנגלית לפטור 
 לימודי תרבות/מורשת 

 יהודים במבחן הזהות
 מדינה יהודית –ישראל 

 חגי ישראל ומועדיו
 מחשבת ישראל

1 

 
 
 

 א'/ב'
 יש לבחור קורס אחד בלבד 

   נק"ז 3 סה"כ לימודי יסוד והעשרה 

 
 נק"ז  )לא כולל קורסי בחירה(   25 –סה"כ בשנה א' 
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 'בשנה  –ובות לימודים ח

 הערות דרישת קדם  סמ' ש"ש קורס אשכול

 
 לימודי התמחות

 ספרותב
 

   א' 1 מבוא לרומן

   א'/ב' 1 שירת ימי הביניים: שירת תור הזהב
במבט התפתחותי או קלאסיקה בספרות  -ספרות ילדים 

 ילדים
   א'/ב' 1

  מבוא לסיפורת א'/ב' 1 קלאסיקה בספרות נוער
 נק"ז  2)בשנה ב' יש לקחת לפחות  ד'-נק"ז במהלך שנים א' 8יש לקחת  –קורסי בחירה 

 (7 )פירוט בעמוד
 

   נק"ז 4 לימודי התמחות בספרות סה"כ

לימודי התמחות 
 בהיסטוריה

   א'/ב' 1 תקופת המהפכות: המהפכה האמריקאית והצרפתית

   א'/ב' 1 תולדות יוון-מבוא לעת העתיקה

 א'/ב' 1 תולדות רומא -מבוא לעת העתיקה
 -מבוא לעת העתיקה 

 תולדות יוון
 

 1 הסופיהשואה: משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון 
ניתן לקחת בשנים   א'/ב'

 'ד-ב'

ניתן לקחת בשנים   ש' 2 20-מבוא להיסטוריה במאה ה
 ד'-ב'

 (7ד' )פירוט בעמוד -נק"ז במהלך שנים א' 9יש לקחת בסה"כ   –קורסי בחירה 
   נק"ז 6 סה"כ לימודי התמחות בהיסטוריה 

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

   א'/ב' 1  מיוחדים צרכים בעלי תלמידים חינוך
   א'/ב' 1 התמודדות עם בעיות משמעת

 (7)פירוט בעמוד  ד'-נק"ז במהלך שנים א' 3יש לקחת  –קורסי בחירה 
פדגוגיה 

 ודידקטיקה
 :פדגוגיה שנה ב'

 תכנית הלימודים ויישומה בהוראת הדיסציפלינה 
 דרכי הוראה והערכה בדיסציפלינה

 
2 
2 

 
 ש'
 ש'

  

  שנה א' –עבודה מעשית  ש' 5 שנה ב' -עבודה מעשית  עבודה מעשית
   נק"ז  11 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

לימודי יסוד 
 והעשרה

   ללא ליווי )ללא נק"ז( –הבעה בע"פ ובכתב 
או  4 -למחויבים ב

ש"ש לימודי  6 -ב
 שפת ההוראה

    2 אנגלית לפטור
   נק"ז 2 סה"כ לימודי יסוד והעשרה

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

 הערות דרישת קדם  סמ' נק"ז קורס אשכול

 
 

 לימודי התמחות
 ספרותב

 

 ניתן לקחת בשנים מבוא לדרמה קלאסית א'/ב' 1 דרמה ישראלית 
 ד'ג'/ 

 זרמים בביקורת הספרות
 א'/ב' 1

כל קורסי החובה 
 קורסי בחירה 3ולפחות 

 

 1 ספרות בעידן מתוקשב 
 א'/ב'

כל קורסי החובה 
 קורסי בחירה 3ולפחות 

 

כל קורסי החובה  ש' 2 ספרות עברית לדורותיה  )מקוון(
 קורסי בחירה 3ולפחות 

 

 ש' 2 הלשון הפיגורטיבית* –סמינריון 
כל קורסי החובה 

 קורסי בחירה 3ולפחות 

במידה ובוחרים 
סמינריון בהתמחות 
השנייה, יש לקחת 

 נק"ז בחירה 2עוד 
 (7נק"ז )פירוט בעמוד  3ד'. בשנה ג' יש לקחת לפחות -נק"ז במהלך שנים א' 8יש לקחת  –קורסי בחירה 

   נק"ז 5-7 סה"כ לימודי התמחות בספרות

לימודי התמחות 
 בהיסטוריה

"עולמות  –מבוא לתולדות היהודים בימי הביניים 
 נפגשים"

  ש' 2
 ניתן לקחת בשנים

 ד'ג'/ 
אירופה והעולם מקונגרס וינה עד מלחמת העולם 

 הראשונה*
1 

 ניתן לקחת בשנים תקופת המהפכות א'/ב'
 ד'ג'/ 

 ש' 2 סמינריון בהיסטוריה*

במידה ובוחרים  
סמינריון בהתמחות 
השנייה, יש לקחת 

 נק"ז בחירה 2עוד 
 (7ד' )פירוט בעמוד -נק"ז במהלך שנים א' 9יש לקחת בסה"כ   –קורסי בחירה 

   נק"ז 5-3 סה"כ לימודי התמחות בהיסטוריה 

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

   א'/ב' 1 ההוראה בשדה והשתמעויותיהן  חינוכיות אסכולות
 (7)פירוט בעמוד  ד'-נק"ז במהלך שנים א' 3יש לקחת  –קורסי בחירה 

 מחקר בחינוך אוריינות מחקר
 פרויקט גמר

2 
 ללא

 ש'
  

 -דידקטיקה
 הוראת המקצוע

 –מתודיקה להוראת הספרות /היסטוריה ואזרחות 
 היבטים מתודיים

 ש' 2

סטודנט שלמד דרכי  
הוראה והערכה 

בהיסטוריה ייקח 
מתודיקה להוראת 
הספרות. סטודנט 

שלמד דרכי הוראה 
והערכה בספרות ייקח 

 –היסטוריה ואזרחות 
 היבטים מתודיים

פדגוגיה 
 ודידקטיקה

 פדגוגיה שנה ג'
 הוראת כיתה הטרוגנית וניהולה 

  תכנון יחידות הוראה בשילוב מחשב

 
2 
2 

 
 ש'
 ש'

  

  שנה ב' –עבודה מעשית  ש' 5 שנה ג' -עבודה מעשית  עבודה מעשית
   נק"ז  14 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

 
 נק"ז  )לא כולל קורסי בחירה( 24 -סה"כ בשנה ג'

 
 *יש לקחת סמינריון אחד בספרות או בהיסטוריה
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 'דשנה  –ובות לימודים ח

 דרישת קדם  סמ' נק"ז קורס אשכול
לימודי 
 התמחות

 ספרותב

 (7)פירוט בעמוד  ד'-נק"ז במהלך שנים א' 8יש לקחת  –קורסי בחירה 
  נק"ז 7-0 סה"כ לימודי התמחות בספרות

לימודי 
התמחות 

 בהיסטוריה

 (7פירוט בעמוד )ד' -נק"ז במהלך שנים א' 9יש לקחת בסה"כ   –קורסי בחירה 
  נק"ז 9-0 סה"כ לימודי התמחות בהיסטוריה 

לימודי חינוך 
 הכשרה -

  ש' 2 סמינריון בחינוך
 (7)פירוט בעמוד  ד'-נק"ז במהלך שנים א' 3יש לקחת  –קורסי בחירה 

  נק"ז  2 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 
 

 סדנת סטאז'
ג', כולל -מהחובות האקדמיים בשנים א' 80%בתנאי שהסטודנט סיים 

עבודה מעשית ופדגוגיה, עבר קורסי עזרה ראשונה וזה"ב וכן מצא מקום 
 עבודה )בהתאם לתנאים המפורטים בהנחיות של משרד החינוך(.

  

 
 )לא כולל קורסי בחירה(  נק"ז 2  -סה"כ בשנה ד'
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 להלן רשימת קורסי הבחירה המוצעים:
 
 

 ד'(-ז במהלך שנים א'"נק 8יש לקחת ) –קורסי בחירה בספרות 
 

 דרישות קדם שנה  ז"נק שם הקורס
  החל משנה א' 1 ונשי גברי במבט הציונות ראשית -הראשונות העליות ספרות
  החל משנה א' 1 בעולם הספרותהבגד 

  החל משנה א' 1 אישה כותבת אישה
 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 יוצרים בין שתי מולדות

 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 עולם ההוראה בראי הספרות והקולנוע
 לפחות מקורסי החובה ז"נק 7 החל משנה ב' 1 תרבות האכילה בראי הספרות*
 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 המשפחה בראי ספרות הילדים

 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 המשפחה בראי הספרות למבוגרים
 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 טקסט לשון וסגנון -חגי ישראל בספרות הילדים

 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 הומור וסאטירה
 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 עולם הספרות בראי הקולנוע: הקולנוע כפרשנות ספרותית

 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 סיפורת פנטסטית 
 לפחות מקורסי החובה ז"נק 7 החל משנה ב' 1 דמויות מקראיות  בראי השירה העברית 

 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 מה זו אהבה? אהבה בראי הספרות
מאפיינים סגנוניים בלשונם של כותבים בוגרים וכותבים 

 לילדים )מקוון(
 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ג' 1

 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ג' 1 הפואטיקה של עגנון*
 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ג' 1 תורת השיר והשיר בתורה*

 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ג' 1 גיבור וחברה 
 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ג' 1 סיפורת הסיפור הנסתר* -אמהות ובנות

 לפחות מקורסי החובה ז"נק 7 החל משנה ג' 1 ספרות השואה: השואה בראי הספרות*
 

 :(ד'-ש"ש במהלך שנים א' 9בהתמחות בהיסטוריה )יש לקחת קורסי בחירה 
 

 שנה ש"ש שם הקורס
 ד'-א' 2 יוונים במזרח –התרבות ההלניסטית 

בעיות החילון בהגות ובהיסטוריוגרפיה היהודית 
 המודרנית

 ד'-א' 2

 ד'-א' 1 18-וה 17-השבתאות וספחיה במאות ה
 ד'-א' 1 תש"ח ועד מלחמת יום הכיפוריםממלחמת 

 ד'-ג' 1 )מקוון( היסטוריה שעשו נשים
 בארצות יהודים תולדות: רק ולא המשי בדרך

 )מקוון( החדשה בעת המזרח
 ד'-ג' 1

 ד'-ג' 1 הטרור האישי* )מקוון(
 ד'-ג' 1 )מקוון( הקרה המלחמה

 ד'-ג' 1 במבחן הזהות )מקוון( יהודים
 

 ד'(-ז במהלך שנים א'"נק 3יש לקחת ) – חינוךקורסי בחירה ב
 שנה נק"ז שם הקורס

 ד'-א' 1 תרבותיות בחינוך רב
 ד'-א' 1  ערכי חינוך

 ד'-א' 1  החינוכית בישראל המדיניות תולדות
 ד'-א' 1 ומשפט חוק

 ד'-א' 1 חינוכית מנהיגות
 ד'-א' 1 במראה להתבונן

 החברתיים היחסים להבנת תיאורטיות גישות
  בכיתה

 ד'-א' 1

 

*לא ייפתח בתשע"ה
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 יסודי-מבנה הלימודים במסלול העל

  

  :י'( –העל יסודי )כיתות ז'  במסלול הלימודים מרכיבי

 תשע"ה – היסטוריה ולשון –דו חוגי 

 
 

 נק"ז  לימודים חובות

 נק"ז( 52) לימודים דיסציפלינריים
 26 בהיסטוריהקורסי התמחות 

 26 התמחות בלשוןקורסי 

 

 לימודי הכשרה להוראה 

 נק"ז( 39)

 11 לימודי חינוך 

 14 פדגוגיה ודידקטיקה 

 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 באחת ההתמחויות( 1על חשבון ) התואר

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

 בה זו עד הסמסטר לפני אחרון של לימודי התואר.הסטודנט ועליו להשלים חו
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 חוגי, היסטוריה ולשון-העל יסודי דו במסלול הלימודים מבנה

 הלימוד נושא

 חובה שעורי

 הערות
 כ"סה
 ז "נק

 הקורסים שמות
 

 היקף
 ש"בש

 שנה
 אקדמית

 מיומנויות פיתוח
  אקדמיות למידה

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

 ש"ש( 52לימודים דיסציפלינריים )
 לימודי התמחות

 בהיסטוריה
    26 

לימודי התמחות 
 בלשון

   
 26 

 ש"ש( 39לימודי הכשרה להוראה )

 לימודי חינוך

  א 2  של גיל הנעורים פסיכולוגיה

11  

  א 1  החינוך של וסוציולוגיה פילוסופיה

  ב 1  מיוחדים צרכים בעלי תלמידים חינוך

 ב 1 התמודדות עם בעיות משמעת
 

  ג 1 ההוראה בשדה והשתמעויותיהן  חינוכיות אסכולות

 1 תרבותיות רב

 ד-א
 קורסים שלושה לבחור יש

 

 1  ערכי חינוך

 1  החינוכית בישראל המדיניות תולדות

 1 ומשפט חוק

 1 חינוכית מנהיגות

 1 במראה להתבונן

 1  בכיתה החברתיים היחסים להבנת תיאורטיות גישות
  ד 2 בחינוך סמינריון

 פדגוגיה

 א 2  וניתוחם למידה תהליכי הכרת

נעשה ע"י רכזות מנהל  לפדגוגיהשיבוץ 
 סטודנטים

 
12 

 א 2  בכיתה והוראה חינוך דרכי

 ב 2  הדיסציפלינה בהוראת ויישומה הלימודים תכנית

 ב 2  בדיסציפלינה והערכה הוראה דרכי

 ג 2  וניהולה הטרוגנית כיתה הוראת

 ג 2 מחשב בשילוב הוראה יחידות תכנון

 -דידקטיקה
 הוראת המקצוע

 5ראה הערה בעמוד  ג 2 הוראת הדיסציפלינה בחוג השני
2 

 מחקר אוריינות
 בחינוך ובהוראה

 ג 2 בחינוך מחקר
אוריינות הפרויקט יבוצע במסגרת  קורס 

להסבת  -מחקר )או במסגרת קורסי הפדגוגיה
 אקדמאים(.

2 
ללא   פרויקט גמר

 נק"ז
 ג

 התנסות מעשית התנסות מעשית

 הסטודנטים ג מחויבים בשנה א 2
 בסמוך הסתגלות ימי 10 ו הערכות בימי

 תידרש .ס"בביה ל"שנה ולאחר פתיחת

 .עבודת הסתגלות
ע"י נעשה במערכת שיבוץ לעבודה מעשית 
 רכזות מנהל סטודנטים

12 

 ב 5

 ג 5

  ש"ש( 5) לימודי יסוד והעשרה

 ההוראה שפת
 

 א 1 קורס נוסף מקורסי ההתמחות(

 העברית פ רמת"ע נקבע בלשון ש"הש  ספרמ

 בבגרות. או/ו במבחן הפסיכומטרי
 

2 

 א 1  עיונית כתיבה

 א 2 ש"ש 6 -יבים בלמחו –וההבעה  )ללא נק"ז(  ההבנה יסודות

 6 -או ב 4 -למחויבים ב -)ללא נק"ז(  ליווי   -ובכתב פ"בע הבעה
 ש"ש

 ב 2

 שיתקיים מבחן מיון פי על לפטור אפשרות א 1 )ז"נק )ללא בחינוך ואינטרנט מחשב שימושי אוריינות מחשב
 פתיחת שנה"ל לפני

 ללא

 ש"ס( 6ב' ) ש"ס(/ טרום בסיסי 8טרום בסיסי א' ) אנגלית לפטור 
 ללא נק"ז

 א'

 
 מבחן מיון  לפי -לרמות  סיווג

 .פסיכומטרי(/ר"אמי(
סיום  לימודי אנגלית לפטור הוא תנאי מעבר 

 לשנה ג'

2 
 ש"ס( 6בסיסי )

 ללא נק"ז ש"ס( 4אנגלית מתקדמים א' )
 ב'

 2      ש"ס( 4אנגלית מתקדמים ב' )

  /תרבות לימודי
 עם מורשת
 לאזרחותוחינוך 

 1  הזהות במבחן יהודים

 א'
 מהקורסים אחד לבחור יש

 באשכול.
1 

 1 יהודית מדינה ישראל

 1 ומועדיו ישראל חגי

 1 משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון הסופי –השואה 

 1 ישראל מחשבת

 ללא לסטאז' תנאי קבלה  ג' יומיים ראשונה עזרה
 ללא  ג מקוון  ובטחון בטיחות

 ללא  ג ללא זהירות בדרכים

 ללא סיורים 6 -במקרא ו בקיאות מבחן
ותתפרסם  א משנה החל בסיורים השתתפות ד-א

 . חובה יד ושםבמהלך שנת הלימודים
 ללא

 96 לתואר לימודים כ"סה

 .70  -האשכולות שאר . כל60 -מורשת אנגלית, ממוחשבת, בסביבה אוריינות למסלול, לימודי מיוחדים לימודים ,חינוך בלימודי מינימום ציון
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 שנה א' –ובות לימודים ח

 הערות דרישת קדם  סמ' נק"ז קורס אשכול
פיתוח 

מיומנויות 
למידה 

 אקדמיות

 תנאי מעבר לשנה ב'מהווה    ללא סדנת פלא"ות 

 
לימודי 
 התמחות

 בהיסטוריה
 

   א'/ב' 1 תולדות יוון-מבוא לעת העתיקה

 א'/ב' 1 תולדות רומא -מבוא לעת העתיקה
 -מבוא לעת העתיקה 

 תולדות יוון
 

תקופת המהפכות: המהפכה האמריקאית 
 והצרפתית

1 
   א'/ב'

אירופה והעולם מקונגרס וינה עד מלחמת העולם 
 הראשונה*

1 
  תקופת המהפכות א'/ב'

   א'/ב' 1 16-18מבוא לתולדות עם ישראל במאות 

   א'/ב' 1 19-20 מבוא לתולדות עם ישראל במאות
 (7ד' )הפירוט בעמוד -נק"ז במהלך שנים א' 9יש לקחת בסה"כ   –קורסי בחירה 

   נק"ז 6 סה"כ לימודי התמחות בהיסטוריה

לימודי 
התמחות 

 בלשון

 תנאי מעבר לשנה ב'  ש' 2 )למתמחים( יסודות הדקדוק

 תנאי מעבר לשנה ב'  ש' 2 תחביר עברי 

   א'/ב' 1 תולדות הלשון

   א'/ב' 1 יסודות הסמנטיקה והלקסיקון

   ש' 2 חקר השיח 

   א'/ב' 1 מקוון -הדרכה ביבליוגרפית 

   א'/ב' 1 לשון וחברה

 (7ד' )הפירוט בעמוד -נק"ז במהלך שנים א' 4יש לקחת  –קורסי בחירה 

   נק"ז 10 סה"כ לימודי התמחות בלשון

 
לימודי 

 חינוך

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

 (7ד' )הפירוט בעמוד -נק"ז במהלך שנים א' 3יש לקחת  –קורסי בחירה 
פדגוגיה 

 ודידקטיקה
 הכרת תהליכי למידה וניתוחם

 דרכי חינוך והוראה בכיתה
2 
2 

 ש'
 ש'

  

עבודה 
 מעשית

סוף סמ'  2 א'שנה  -עבודה מעשית 
 א'

  

   נק"ז  9 סה"כ לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה 

לימודי יסוד 
 והעשרה

 שפת ההוראה
 קורס בחירה נוסף מההתמחות בלשון

 כתיבה עיונית
 יסודות ההבנה בע"פ וההבעה 

 
1 
1 

 ללא 

 
 א'/ב'
 א'/ב'
 מקוון

  
 (8-7)מפורט בעמוד 

 
ש"ש לימודי  6 -למחויבים ב

 שפת ההוראה

   א'/ב' ללא שימושי מחשב ואינטרנט בחינוך

 לפי הרמה הנדרשת    אנגלית לפטור 
 לימודי תרבות/מורשת 

 יהודים במבחן הזהות
 מדינה יהודית –ישראל 

 חגי ישראל ומועדיו
 מחשבת ישראל

 יש לבחור קורס אחד בלבד  א'/ב' 1

   נק"ז 3 סה"כ לימודי יסוד והעשרה 

 
 נק"ז )לא כולל קורסי בחירה(  28 - סה"כ בשנה א' 
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 'בשנה  –ובות לימודים ח

 הערות דרישת קדם  סמ' נק"ז קורס אשכול

לימודי 
 התמחות

 בהיסטוריה
 

   ש' 2 עם ישראל בימי בית שני  מבוא לתולדות

   א'/ב' 1 מבוא לימי הביניים המוקדמים 

המאוחרים והתקופה הקדם ניים ימבוא לימי הב
  מודרנית

 א'/ב' 1
מבוא לימי 

הביניים 
 המוקדמים

 

"עולמות  –מבוא לתולדות היהודים בימי הביניים 
 נפגשים"

   ש' 2

 (7)הפירוט בעמוד  ד'-נק"ז במהלך שנים א' 9יש לקחת בסה"כ   –קורסי בחירה 

   נק"ז 6 סה"כ לימודי התמחות בהיסטוריה

לימודי 
התמחות 

 בלשון

  חקר השיח ש' 2 טיפוח הכתיבה

  יסודות הדקדוק ש' 2 פיתוח כישורי שיח דבור

  יסודות הדקדוק ש' 2 תורת ההגה 

  יסודות הדקדוק ש' 2 תורת הצורות 

  תולדות הלשון א' 1 לשון המקרא 

  לשון המקרא ב' 1 לשון חז"ל

 (7ד')הפירוט בעמוד -נק"ז במהלך שנים א' 4יש לקחת  –קורסי בחירה 

   נק"ז 10 התמחות בלשוןסה"כ לימודי 

לימודי 
 חינוך

   א'/ב' 1  מיוחדים צרכים בעלי תלמידים חינוך
   א'/ב' 1 התמודדות עם בעיות משמעת

 (7ד' )הפירוט בעמוד -נק"ז במהלך שנים א' 3יש לקחת  –קורסי בחירה 

 פדגוגיה
 הוראת כיתה הטרוגנית וניהולה 

 תכנון יחידות הוראה בשילוב מחשב
2 
2 

 ש'
 ש'

  

עבודה 
 מעשית

   ש' 5 שנה ב' -עבודה מעשית 

   נק"ז  11 סה"כ לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה 

לימודי יסוד 
 והעשרה

 שפת ההוראה
 ליווי  –הבעה בע"פ ובכתב 

 
 ללא

 
 ש'

 
 

 
ש"ש לימודי  6 -או ב 4 -למחויבים ב

 שפת ההוראה
    2 אנגלית לפטור

   נק"ז 2 סה"כ לימודי יסוד והעשרה 
 

 נק"ז )לא כולל קורסי בחירה( 29  –סה"כ בשנה ב' 
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 'גשנה  –ובות לימודים ח

 הערות דרישת קדם  סמ' נק"ז קורס אשכול

 
לימודי 
 התמחות

 בהיסטוריה
 

  ש' 2 סמינריון בהיסטוריה*
במידה ובוחרים סמינריון 

בהתמחות השנייה, יש לקחת 
 נק"ז בחירה 2עוד 

   א'/ב' 1 השואה: משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון הסופי
  (7ד' )הפירוט בעמוד -נק"ז במהלך שנים א' 9יש לקחת בסה"כ   –קורסי בחירה 

   נק"ז 3-1 סה"כ לימודי התמחות בהיסטוריה

לימודי 
התמחות 

 בלשון

במידה ובוחרים סמינריון   ש' 2 *משלבים בעברית  -סמינריון 
בהתמחות השנייה, יש לקחת 

 נק"ז בחירה 2עוד 
  (7ד' )הפירוט בעמוד -נק"ז במהלך שנים א' 4יש לקחת  –קורסי בחירה 

   נק"ז 0-2 סה"כ לימודי התמחות בלשון

 
 לימודי חינוך

   א'/ב' 1 ההוראה בשדה והשתמעויותיהן  חינוכיות אסכולות
  (7ד' )הפירוט בעמוד -נק"ז במהלך שנים א' 3יש לקחת  –קורסי בחירה 

 הוראת כיתה הטרוגנית וניהולה  פדגוגיה 
 תכנון יחידות הוראה בשילוב מחשב

2 
2 

 ש'
 ש'

  

היסטוריה ואזרחות היבטים מתודיים/גישות להוראת  דידקטיקה
 הלשון ותכנון יח' הוראה

סטודנט שלמד דרכי הוראה   ש' 2
ייקח והערכה בלשון 

היסטוריה ואזרחות היבטים 
מתודיים. סטודנט שלמד 

דרכי הוראה והערכה 
בהיסטוריה ייקח גישות 

להוראת הלשון ותכנון יח' 
 הוראה.

אוריינות 
 מחקר

 מחקר בחינוך
 פרויקט גמר

2 
 ללא

 ש'
  

   ש' 5 שנה ג' -עבודה מעשית  עבודה מעשית
   נק"ז  14 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

 
 נק"ז )לא כולל קורסי בחירה( 17  –סה"כ בשנה ג' 

 
 * יש לקחת סמינריון אחד בלבד או בהיסטוריה או בלשון.
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 חובות שנה ד'

 הערות דרישת קדם  סמ' נק"ז קורס אשכול

לימודי התמחות 
 בהיסטוריה

   ש' 2 20 -פרקים נבחרים בתולדות המאה ה
  (7ד' )הפירוט בעמוד -נק"ז במהלך שנים א' 9יש לקחת  –קורסי בחירה 

   נק"ז 2 סה"כ לימודי התמחות בספרות

 לימודי התמחות בלשון
  (7)הפירוט העמוד  'ד-נק"ז במהלך שנים א' 4קורסי בחירה: יש לקחת 

   נק"ז 4-0 סה"כ לימודי התמחות בלשון

 הכשרה -לימודי חינוך 
   ש' 2 סמינריון בחינוך

  (7ד' )הפירוט בעמוד -נק"ז במהלך שנים א' 4יש לקחת  –קורסי בחירה 

 
 סדנת סטאז'

מהחובות האקדמיים  80%בתנאי שהסטודנט סיים 
ג', כולל עבודה מעשית ופדגוגיה, עבר -בשנים א'

קורסי עזרה ראשונה וזה"ב וכן מצא מקום עבודה 
)בהתאם לתנאים המפורטים בהנחיות של משרד 

 החינוך(.

    

 
 נק"ז בשנה ד' )לא כולל קורסי בחירה( 4סה"כ 
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 להלן רשימת קורסי הבחירה המוצעים:
 
 

 :ד'(-נק"ז במהלך שנים א' 9)יש לקחת קורסי בחירה  בהתמחות בהיסטוריה 
 

 שנה נק"ז שם הקורס
 ד'-א' 2 יוונים במזרח –התרבות ההלניסטית 

 ד'-א' 1 ועד מלחמת יום הכיפוריםממלחמת תש"ח 
 ד'-ב' 1 18-וה 17-השבתאות וספחיה במאות ה

 ד'-ב' 2 בעיות החילון בהגות ובהיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית
 ד'-ג' 1 )מקוון( היסטוריה שעשו נשים
 ד'-ג' 1 )מקוון( החדשה בעת המזרח בארצות יהודים תולדות: רק ולא המשי בדרך

 ד'-ג' 1 )מקוון(הטרור האישי* 
 ד'-ג' 1 )מקוון( הקרה המלחמה

 ד'-ג' 1 במבחן הזהות )מקוון( יהודים
 

 נק"ז 1 -נוסף ל) 'ד-נק"ז במהלך שנים א' 4: יש לקחת בהתמחות בלשון קורסי בחירה
 :מלימודי שפת ההוראה(

 

 הערות ז"נק שם הקורס

  1  הניב וגלגולו
  1 *לשון שירי הילדים

  1 בלשון הילדים יצירות יצירתיות
  1 עיון בלשון המקורות –חגי ישראל 

  1 רטוריקה ודמגוגיה
 קורסי חובה שנים א'+ב'  1 לשון ההגדה של פסח

 קורסי חובה שנים א'+ב' 1 *העברית והלשונות השמיות
 קורסי חובה שנים א'+ב' 1 *האקדמיה ללשון העברית ודרכי הוראתה

 קורסי חובה שנים א'+ב' 1 העברית המדוברת
 

 ד'-נק"ז במהלך שנים א' 3יש לקחת  –קורסי בחירה בחינוך 
 שנה נק"ז שם הקורס

 ד'-א' 1 תרבותיות בחינוך רב
 ד'-א' 1  ערכי חינוך

 ד'-א' 1  החינוכית בישראל המדיניות תולדות
 ד'-א' 1 ומשפט חוק

 ד'-א' 1 חינוכית מנהיגות
 ד'-א' 1 במראה להתבונן

 ד'-א' 1 בכיתה החברתיים היחסים להבנת תיאורטיות גישות
 

 *לא ייפתח בתשע"ה

 


