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 לתואר כללי  6-12מסלול רב גילאי  –החוג לחינוך מיוחד 

  תשע"ה – חוגי )חינוך לשוני + ספרות(-דו

 

 

 מבנה הלימודים

 נק"ז  לימודים חובות

 לימודים דיסציפלינריים

 נק"ז( 58) 

 28 קורסי התמחות בחנ"מ

 15 קורסי חטיבה בחינוך לשוני

 15 קורסי חטיבה בספרות

 לימודי הכשרה להוראה 

 נק"ז( 35)

 9 לימודי חינוך 

 12 פדגוגיה ודידקטיקה בחינוך המיוחד

 2 אוריינות מחקר

 12 התנסות מעשית

 1  שילוב מחשב בהוראת החנ"מ
 2  קורסי יסוד והעשרה*

  סה"כ 

 

96  

 

 *מפורט במבוא של השנתון.

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

על חשבון קורס ) אשר כלולים במכסת הנק"ז הנדרשים להשלמת התואר ש"ש 1הסדירה. הפעילות תקנה 
 בחירה בחינוך מיוחד(.

הסטודנט ועליו  ע"י דיקן הסטודנטים. האחריות לרישום לפרויקט מוטלת עלמוצעת הפרויקטים רשימת 
 סמסטר לפני אחרון של לימודי התואר.להשלים חובה זו עד ה

 

 יש לשים לב:

"כתיבה עיונית" מאשכול שפת  -הקורסים "הבעה בע"פ" ו .1

ייספרו במסגרת החטיבה בחינוך  - ההוראה שבלימודי היסוד

 לשוני.

ז גם כן מלימודי היסוד "נק 1 –קורס בלימודי תרבות/מורשת  .2

 ייספר במסגרת החטיבה בספרות
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 חוגי -לתואר כללי דו  6-21הלימודים הכללי במסלול לחינוך מיוחד מבנה        

  הערות שעורי חובה נושא הלימוד

היקף  שמות הקורסים 
 בש"ש

שנה 
 אקדמית

נק"ז  סה"כ  
 באשכול

פיתוח מיומנויות 
 למידה אקדמיות

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

  לימודי חינוך     

 חינוךלימודי 

  'א 1 פילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך

9 

נק"ז במסגרת לימודי  1 - קורס שנתי א' 1 מספרים רציונליים והוראתם
 נק"ז במסגרת ההתמחות 1 -חינוך ו

  א' 2 פסיכולוגיה התפתחותית 

  'א 1 פסיכולוגיה של גיל הנעורים

  ב' 1 לכיתהודדות עם הסתגלות של ילדים התמ

  ב' 1 סוגיות בהערכה בחינוך המיוחד 
  ד' 2 סמינריון

  פדגוגיה ומתודיקה בחינוך המיוחד   

פדגוגיה 
ודידקטיקה 

 בחינוך המיוחד

 א' 1 מבוא לתיאוריות למידה וסגנונות למידה בבית הספר

לקורסי שיבוץ  בכל אחת מן השנים,
נעשה ע"י רכזות מנהל הפדגוגיה 

 .סטודנטים
12 

במבוא לתיאוריות למידה וסגנונות למידה בבית סדנה 
 א' 1 הספר

 א' 1 תיאוריות הוראה ותהליכים רפלקטיביים בהוראה
סדנה בתיאוריות הוראה ותהליכים רפלקטיביים 

 בהוראה
 א' 1

 ב' 1 הוראת המושג לתלמידים עם צרכים מיוחדים 
 ב' 1 סדנה בהוראת המושג לתלמידים עם צרכים מיוחדים

 ב' 1 הוראה בכיתה משלב תלמידים  עם צרכים מיוחדים
תלמידים  עם צרכים  תהוראה בכיתה משלבסדנה ב

 ב' 1 מיוחדים

 ג' 1 בניית תכנית לימודים אינדיבידואלית
 ג' 1 בניית תכנית לימודים אינדיבידואליתסדנה ל

 ג' 1 הספרבבית מנהיגות חינוכית ויישומה בתהליכי הוראה 
בבית מנהיגות חינוכית ויישומה בתהליכי הוראה סדנה ל

 ג' 1 הספר

אוריינות מחקר 
 בחינוך ובהוראה

 ג' 2 אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה
 2 

 ג' ללא נק"ז פרויקט גמר

 התנסות מעשית התנסות מעשית

ימי  3 -שנה ג' מחויבים הסטודנטים בב א' 2
בסוף אוגוסט ימי הסתגלות  7-הערכות ו

. תידרש ותחילת ספטמבר בביה"ס
 .עבודת הסתגלות

נעשה שיבוץ לעבודה מעשית במערכת 
 ע"י רכזות מנהל סטודנטים

12 

 ב' 5

 ג' 5

  לימודי יסוד והעשרה

 שפת ההוראה 

  א' 1 הבעה בע"פ 
בלשון נקבע ע"פ רמת  מס' הש"ש

העברית במבחן הפסיכומטרי/ או 
 בבגרות.

הבעה בע"פ וכתיבה עיונית נמנים 
 בחינוך לשוניבמסגרת החטיבה 

 

 א' 1 חובה לכלל הסטודנטים -כתיבה עיונית 
 6 -יבים בלמחו –יסודות ההבנה וההבעה )ללא נק"ז( 

 ש"ש
 א' 2

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

 ב' 2

 אוריינות מחשב
 א' 1 מחשב ואינטרנט בחינוך )ללא נק"ז(שימושי 

אפשרות לפטור עפ"י מבחן מיון 
 שיתקיים לפני פתיחת שנת הלימודים

 ללא

 1  ד'-ב' 1 החנ"מ  שילוב מחשב בהוראת

 אנגלית לפטור

 ש"ס( 6ש"ס(/ טרום בסיסי ב' ) 8טרום בסיסי א' )
 סיווג לפי מ.מיון )אמי"ר/פסיכו'( א' ללא נק"ז

סיום  לימודי אנגלית לפטור הוא תנאי 
 מעבר לשנה ג'

 ללא
 ש"ס( 6בסיסי )

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

 2 ש"ס( 4אנגלית מתקדמים ב' )

לימודי תרבות/ 
מורשת עם 

 וחינוך לאזרחות

 1 יהודים במבחן הזהות

 א'

 
 יש לבחור אחד מהקורסים באשכול.  

קורס זה נמנה במסגרת  החטיבה 
 בספרות

 

 
 1 מדינה יהודית –ישראל 

 1 חגי ישראל ומועדיו
 1 משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון הסופי –השואה 

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

 ללא  ג' מקוון ובטחוןבטיחות 
 ללא  ג' מקוון זהירות בדרכים

'. השתתפות בסיורים החל משנה א ד'-א' ללא סיורים  6-מבחן בקיאות במקרא ו
 חובה -סיור ביד ושם 

 ללא

 28  ד'-א' 28 לימודי התמחות חינוך מיוחד

 ד'-א' 15 חטיבה בחינוך לשוני 
 ז"נק 1 -ז הבעה בע"פ ו"נק 1)כוללים 

 כתיבה עיונית מלימודי יסוד והעשרה(
15 

 15 ז לימודי תרבות/מורשת("נק 1)כוללים  ד'-א' 15 חטיבה בספרות 
 96   96 סה"כ 

 ,  60-מורשת, אנגלית, ממוחשבת בסביבה אוריינות לימודי, למסלול מיוחדים לימודים, חינוך בלימודי מינימום ציון
 .70-האשכולות שאר בכל
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 שנה א'חובות לימודים 
דרישות  סמ' נק"ז קורס אשכול

 קדם
 הערות

פיתוח מיומנויות 
 למידה אקדמיות

מהווה דרישת קדם    ללא סדנת פלא"ות 
 למעבר לשנה ב'

 
 
 

 לימודי התמחות 
 חינוך מיוחד 

 

   א'/ב' 1 מבוא לחינוך מיוחד
   א'/ב' 1 מבוא ללקויות מתונות

   א'/ב' 1 חושיםמבוא ללקויות קשות ומורכבות ולקויות 
   ש' 2 התפתחות שפה ותקשורת

   א'/ב' 1 הילד עם הצרכים המיוחדים ומשפחתו
מתוך  1 מספרים רציונליים והוראתם

2 
   ש'

   ז"נק 7 סה"כ  לימודי התמחות בחינוך מיוחד

 
 
 

 
חטיבה בחינוך 

 לשוני
 
  

   ש' 2 תחביר עברי
   ש' 2 יסודות הדקדוק

   א'/ב' 1 הסמנטיקה והלקסיקוןיסודות 
מתוך אשכול לימודי יסוד   א'/ב' 1 הבעה בע"פ

 והעשרה
מתוך אשכול לימודי יסוד   א'/ב' 1 כתיבה עיונית

 והעשרה
 (8הפירוט בעמוד ) ד'-'אנק"ז במהלך שנים  2יש לקחת  –קורסי בחירה 

   ז"נק  7 סה"כ חטיבה בחינוך לשוני  

 חטיבה בספרות

   א'/ב' 1 לספרות עממיתמבוא 
   ש' 2 מבוא לשירה

 יהודים במבחן הזהות
 מדינה יהודית –ישראל 

 חגי ישראל ומועדיו
משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון  –השואה 

 הסופי
 מחשבת ישראל

1 

 
 

 א'/ב'

 
 
 

 
מתוך אשכול לימודי יסוד 

 והעשרה.
 יש לקחת קורס אחד.

 

   ז"נק  4 סה"כ לימודי חטיבה בספרות

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

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

   ש' 2 פסיכולוגיה התפתחותית

מתוך  1 מספרים רציונליים והוראתם
2 

   ש'

 
פדגוגיה ודידקטיקה 

 בחינוך המיוחד

מבוא לתיאוריות למידה וסגנונות למידה בבית 
 +סדנה הספר

תיאוריות הוראה ותהליכים רפלקטיביים 
 + סדנה  בהוראה

2 
 
2 

 ש'
 
 ש'

  

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

 א'
  

   ז"נק 11 סה"כ לימודי חינוך פדגוגיה ועבודה מעשית 

לימודי יסוד 
 והעשרה

 שפת ההוראה
 יסודות ההבנה וההבעה )מקוון(

 
 ללא

 
 ש'

ש"ש  6 -למחויבים ב 
 לימודי שפת ההוראה

   א' ללא שימושי מחשב ואינטרנט בחינוך
 בהתאם לרמה הנדרשת  א'/ב' ללא אנגלית לפטור 

   ללא   סה"כ לימודי יסוד והעשרה

  

 ז )לא כולל קורסי בחירה("נק 29 –ה"כ בשנה א' ס
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 ב'שנה  –חובות לימודים 

 דרישות קדם סמסטר ז"נק קורס אשכול

 התמחות בחינוך מיוחד 

הוראה מותאמת בחשבון )במקום 
 הוראה מתקנת בחשבון(

 מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות מתונות ש' 2

הוראה מותאמת בקריאה )במקום 
 הוראה מתקנת בקריאה(

 ש' 2
מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות מתונות, התפתחות 

 שפה ותקשורת
הוראה מותאמת בכתיבה )במקום 

 כתיבה(הוראה מתקנת 
 ש' 2

מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות מתונות, התפתחות 
 שפה ותקשורת

אסטרטגיות הוראה ולמידה 
 לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

 מבוא ללקויות מתונות ש' 2

 (7ד' )הפירוט בעמוד -ז במהלך שנים ב'"נק 10יש לקחת  –קורסי בחירה 

 -ז בהתמחות חינוך מיוחד "סה"כ נק 
 חובה

  ז"נק 8

לימודי חטיבה בחינוך 
 לשוני

  א'/ב' 1 הוראת הכתיבה והשבחת הכתיבה
  ש' 2 חקר השיח

 (8הפירוט בעמוד ) ד'-'אנק"ז במהלך שנים  2יש לקחת  –קורסי בחירה 

  ז"נק 3 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך לשוני

 חטיבה בספרות

  ש' 2 מבוא לסיפורת 
  ש' 2 מקוון -עברית לדורותיה ספרות

  א'/ב' 1 קלאסיקה בספרות ילדים
  א'/ב' 1 ביבליוגרפית   הדרכה

  א'/ב' 1  קלאסית לדרמה מבוא
 (8ד' )הפירוט בעמוד -'בנק"ז במהלך שנים  2יש לקחת  –קורסי בחירה 

  ז"נק  7 סה"כ לימודי חטיבה בספרות

 
 הכשרה -לימודי חינוך 

התמודדות עם הסתגלות של ילדים 
 לכיתה 

 סוגיות בהערכה בחינוך המיוחד 

1 
1 

 א'/ב'
 א'/ב'

 

פדגוגיה ודידקטיקה  
 בחינוך המיוחד

הוראת המושג לתלמידים עם צרכים 
 + סדנהמיוחדים 

הוראה בכיתה משלב תלמידים  עם 
 + סדנה צרכים מיוחדים

2 
 
2 

 ש'
 
 ש'

 
 פדגוגיה שנה א'

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

פדגוגיה ועבודה  סה"כ לימודי חינוך 
 מעשית 

  ז"נק 11

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

 ההוראה
   2 אנגלית לפטור

  ז"נק 2 סה"כ לימודי יסוד והעשרה 

 
 (ז )לא כולל קורסי בחירה"נק 31–ז לשנה ב' "סה"כ נק
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 'גשנה  –חובות לימודים 

 סמסטר ז"נק קורס אשכול
דרישות 

 קדם
 הערות

 
  –לימודי התמחות 

 חנ"מ 
 

תכניות לימודים וסטנדרטים בחינוך 
 המיוחד 

מבוא  א'/ב' 1
 לחנ"מ

 

 *סמינריון לבחירה:

  תכניות התערבות חינוכיות טיפוליות
 עבור תלמידים  עם צרכים מיוחדים.

  בעיות משמעת בכיתההתמודדות עם 

 
 
2 

 

 
 
 ש'

 
אוריינות 

 מחקר 
או )

 במקביל(

 
חובה ללמוד סמינריון 
 אחד בהתמחות חנ"מ.

 (7ד' )הפירוט בעמוד -ז במהלך שנים ב'"נק 10 קורסי בחירה יש לקחת

   ז"נק 3 סה"כ לימודי התמחות חינוך מיוחד 

לימודי חטיבה בחינוך 
 לשוני

 ניתן לקחת בשנים ג'/ד'  א'/ב' 1 1לשון וחשיבה/דמגוגיה ורטוריקה

גישות להוראת  –דידקטיקה של הלשון 
תכנון יחידת הוראה והלשון בישראל 

 שוןבל

   ש' 2

 (8ד' )הפירוט בעמוד -'אנק"ז במהלך שנים  2 יש לקחת -קורסי בחירה  

   ז"נק 3 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך לשוני

 לימודי חטיבה בספרות

**סוגות בספרות הילדים: שירה ו/או 
 (מקווןספורת )

   א'/ב' 1

   א'/ב' 1 ספרות בעידן מתוקשב 
 (8ד' )הפירוט בעמוד -ז במהלך שנים ב'"נק 2 יש לקחת -קורסי בחירה  

   ז"נק 2 ספרות -סה"כ לימודי התמחות נוספת  

 אוריינות מחשב
 

   א'/ב' 1 שילוב מחשב בהוראת החנ"מ 

   ז"נק 1 לימודי מחשב סה"כ

 פדגוגיה ודידקטיקה

+  בניית תכנית לימודים אינדיבידואלית
 סדנה

מנהיגות חינוכית ויישומה בתהליכי 
  + סדנה בבית הספרהוראה 

2 
 
2 

 ש'
 
 ש'

 
פדגוגיה 
 שנה ב'

 

 ש' 5 שנה ג' -עבודה מעשית עבודה מעשית 
עבודה 
מעשית 

 שנה ב' –

' גסטודנטים של שנה 
ימי  3 -מחויבים ב

ימי  7-וב היערכות
בבתי הסתגלות שיתקיימו 

בסוף אוגוסט  הספר
ותחילת ספטמבר. תידרש 

 .עבודת הסתגלות
אוריינות מחקר בחינוך 

 ובהוראה 
   ש' 2   אוריינות מחקר בחינוך מיוחד

   ש' ללא פרויקט גמר

סה"כ לימודי חינוך פדגוגיה ועבודה  
 מעשית

   ז"נק 11

 

 ז )לא כולל קורסי בחירה("נק 20– סה"כ שנה ג'
 
 

 

 .מות הסמינריונים המוצעים יכולים להשתנות משנה לשנהש *

 ז. את השני ניתן לקחת כבחירה."נק 1** חובה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 ז. את השני ניתן לקחת כבחירה."נק 1חובה  1
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 'דשנה  –לימודים 

 דרישות קדם סמסטר ז"נק קורס אשכול
 (7ד' )מפורט בעמוד -במהלך שנים ב' ז"נק 10יש לקחת  –קורסי בחירה  התמחות בחינוך מיוחד

 (8)מפורט בעמוד  ד'-'אנק"ז במהלך שנים  2ש לקחת י -קורסי בחירה  חטיבה בחינוך לשוני

 (8ד' )מפורט בעמוד -'בנק"ז במהלך שנים  2יש לקחת  –קורסי בחירה  חטיבה בספרות

  ש' 2 סמינריון בחינוך הכשרה -לימודי חינוך 

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

מעשית ופדגוגיה, עבר קורסי עזרה 
ראשונה וזה"ב וכן מצא מקום עבודה 

)בכפוף לתנאים המפורטים בהנחיות של 
 משרד החינוך(

  

 
 

 ז )לא כולל קורסי בחירה וסטאז'("נק 2 לפחות -סה"כ שנה ד' 
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 :רשימת קורסי בחירה 

 ד' בלימודי ההתמחות בחינוך מיוחד–להלן רשימת קורסי בחירה לשנים ב'

מהקורסים המסומנים באפור  )מוגבלות שכלית  –חובה  ז"נק 2ז מתוכם "נק 10יש לקחת 
 )+ פסיכופתולוגיה(/ לקויות חמורות (ASDהתפתחותית / תלמידים בספקטרום האוטיסטי 

 

 סמסטר סמ' ז"נק שם הקורס
 התפתחות שפה ותקשורת ש' 2 ליקויי שפה ודיבור

  א/ב 1 בבית הספר  ADHDחינוך וטיפול בילדי 
  א'/ב' 1 התמודדות המורה עם הילד החולה 

 מבוא ללקויות מתונות א'/ב' 1 ליקויי למידה סוגיות מתקדמות
 התפתחות שפה ותקשורת א'/ב' 1 מהשפה הדבורה לשפה הכתובה

מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות  ש' 2 תיווך לפיתוח חשיבה
 מתונות

מוגבלות שכלית התפתחותית )במקום 
מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות  ש' 2 פיגור שכלי(

 קשות ומורכבות ולקויות חושים
( ASDתלמידים בספקטרום האוטיסטי )

 )במקום אוטיזם(
 ש' 2

ללקויות מבוא לחנ"מ, מבוא 
 קשות ומורכבות ולקויות חושים

 לקויות חמורות *
 א'/ב' 1

מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות 
 קשות ומורכבות ולקויות חושים

הגורמים האישיותיים  –פסיכופתולוגיה 
 א'/ב' 1 לבעיות התנהגות 

מבוא ללקויות קשות ומורכבות 
 ולקויות חושים

ASD  סוגיות מתקדמות )במקוםPDD  
 א'/ב' 1 מתקדמים(*

מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות 
 קשות ומורכבות ולקויות חושים

פיתוח וקידום שפה בקרב תלמידים עם 
 *צרכים מיוחדים

 ש' 2
 התפתחות שפה ותקשורת

  א'/ב' 2 תנועה ולקויות מוטוריות

  קיץ 1 *החריג בראי הקולנוע
  א'/ב' 1 לקויי שמיעה 

  א'/ב' 1 ת*תקשורת תומכת חליפי
  א'/ב' 1 עיצוב התנהגות 

איתור וטיפול בילדים עם הפרעות 
  א'/ב' 1 התנהגות

  ש' 2 אבחון ציורי ילדים
סדנת אומנויות בחנ"מ )בחירה מקורסי 

  א'/ב' 2 אמנות(

שילוב יצירות אמנות בהוראת תלמידים 
 עצ"מ )בחירה מקורסי אמנות(

  א'/ב' 2

קריאה והבנה של אבחונים פסיכו 
  א'/ב' 1 )מקוון( דידקטיים

  ש' 2 ביבליותרפיה
 מבוא לחנ"מ א'/ב' 1 אספקטים פרא רפואיים*

 

 *לא ייפתח בשנה"ל תשע"ה
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 ד'(-ז במהלך שנים א'"נק 2)יש לקחת  בחינוך לשוני להלן קורסי הבחירה בחטיבה

 

 שנה ז"נק שם הקורס

 א'/ב' 1 לשון וספרות
 א'/ב' 1 השיח הכיתתי

 א'/ב' 1 הניב וגלגולו

 א'/ב' 1 יצירות יצירתיות בלשון הילדים
 א'/ב' 1 לשון שירי ילדים*

 א'/ב' 1 עיון בלשון המקורות -חגי ישראל 
 

 ד'(-ז במהלך שנים ב'"נק 2להלן קורסי הבחירה בחטיבה בספרות )יש לקחת 

 

 דרישות קדם שנה ז"נק שם הקורס

 דרמה ישראלית 
 שנה א' 1

מבוא לדרמה 

 קלאסית

דמויות מקראיות בראי השירה  

 החל שנה ב' 1 העברית*
 מבוא לשירה

 מבוא לסיפורת החל שנה ב' 1 מבוא לספרות נוער

  החל שנה ב' 1 תרבות האכילה בראי הספרות*

  החל שנה ב' 1 המשפחה בראי הספרות לילדים

עולם הספרות בראי הקולנוע: 

 החל שנה ב' 1 הקולנוע כפרשנות ספרותית
 

  החל שנה ב' 1 אישה כותבת אישה 

  החל שנה ב' 1 הומור וסאטירה

  החל שנה ב' 1 מבוא לספרות עממית

  החל שנה ב' 1 יוצרים בין שתי מולדות 

עולם ההוראה בראי הספרות 

 החל שנה ב' 1 והקולנוע
 

מה זו אהבה? האהבה בראי הספרות

 החל שנה ב' 1  
 

 1 הסיפור הנסתר*–אמהות ובנות 
החל משנה 

 ג'
 

טקסט  -חגי ישראל בספרות הילדים

החל משנה  1 לשון וסגנון
 ג'

 

החל משנה  1 תורת השיר והשיר בתורה
 ג'

 

ספרות השואה: השואה בראי 

החל משנה  1 הספרות*
 ג'

 

מאפיינים סגנוניים בלשונם של 

החל משנה  1 כותבים למבוגרים וכותבים לילדים
 ג'

 

 

 

 *לא ייפתח בתשע"ה
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לתואר כללי  6-12מסלול רב גילאי  –החוג לחינוך מיוחד 

 תשע"ה – חוגית )חינוך לשוני + היסטוריה(-במתכונת דו

 
 מבנה הלימודים

 נק"ז  לימודים חובות

 לימודים דיסציפלינריים

 נק"ז( 58) 

 28 קורסי התמחות בחנ"מ

 15 קורסי חטיבה בחינוך לשוני

 15 קורסי חטיבה בהיסטוריה

 

 לימודי הכשרה להוראה 

 נק"ז( 35)

 9 לימודי חינוך 

פדגוגיה ודידקטיקה בחינוך 

 המיוחד

12 

 2 אוריינות מחקר

 12 התנסות מעשית

שילוב מחשב בהוראת 
 החנ"מ

 1 

 2  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 התואר ש"ש 1הלימודים הסדירה. הפעילות תקנה 

 בחירה מההתמחות בחינוך מיוחד(.על חשבון קורס )

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

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

 

 

  

 יש לשים לב:

"כתיבה עיונית" מאשכול שפת ההוראה  -הקורסים "הבעה בע"פ" ו .1

 ייספרו במסגרת החטיבה בחינוך לשוני. -שבלימודי היסוד 

נק"ז גם כן מלימודי היסוד, ייספר  1 –קורס בלימודי תרבות/מורשת  .2

 במסגרת החטיבה בהיסטוריה.



2 
 

 חוגי -דו  לתואר כללי 6-21מבנה הלימודים הכללי במסלול לחינוך מיוחד 

  הערות שעורי חובה נושא הלימוד

היקף  שמות הקורסים 
 בש"ש

שנה 
 אקדמית

 
 סה"כ 
נק"ז 

 באשכול
פיתוח 

מיומנויות 
למידה 

 אקדמיות

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

 

  לימודי חינוך     

 לימודי חינוך

  'א 1 פילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך

9 

 1 -במסגרת לימודי חינוך ו ש"ש 1)קורס שנתי  א' 1 מספרים רציונליים והוראתם
 ש"ש במסגרת ההתמחות

  א' 2 פסיכולוגיה התפתחותית 

  א' 1 פסיכולוגיה של גיל הנעורים

  ב' 1 ת עם הסתגלות של ילדים לכתההתמודדו

  ב' 1 סוגיות בהערכה בחינוך המיוחד 
  ד' 2 סמינריון

  פדגוגיה ומתודיקה בחינוך המיוחד   

פדגוגיה 
ודידקטיקה 

בחינוך 
 המיוחד

 א' 1 מבוא לתיאוריות למידה וסגנונות למידה בבית הספר

לקורסי הפדגוגיה שיבוץ  בכל אחת מן השנים,
 12 .נעשה ע"י רכזות מנהל סטודנטים

 א' 1 סדנה במבוא לתיאוריות למידה וסגנונות למידה בבית הספר
 א' 1 תיאוריות הוראה ותהליכים רפלקטיביים בהוראה

 א' 1 סדנה בתיאוריות הוראה ותהליכים רפלקטיביים בהוראה
 ב' 1 הוראת המושג לתלמידים עם צרכים מיוחדים 

 ב' 1 סדנה בהוראת המושג לתלמידים עם צרכים מיוחדים
 ב' 1 הוראה בכיתה משלב תלמידים  עם צרכים מיוחדים

 ב' 1 תלמידים  עם צרכים מיוחדים תהוראה בכיתה משלבסדנה ב
 ג' 1 בניית תכנית לימודים אינדיבידואלית

 ג' 1 בניית תכנית לימודים אינדיבידואליתסדנה ל
 ג' 1 בבית הספרמנהיגות חינוכית ויישומה בתהליכי הוראה 

 ג' 1 בבית הספרמנהיגות חינוכית ויישומה בתהליכי הוראה סדנה ל
אוריינות 

מחקר בחינוך 
 ובהוראה

 ג' 2 אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה
 2 

ללא  פרויקט גמר
 נק"ז

 ג'

התנסות 
 מעשית

 התנסות מעשית

 7-ימי הערכות ו 3 -שנה ג' מחויבים הסטודנטים בב א' 2
בסוף אוגוסט ותחילת ספטמבר ימי הסתגלות 

 .. תידרש עבודת הסתגלותבביה"ס
נעשה ע"י רכזות שיבוץ לעבודה מעשית במערכת 

 מנהל סטודנטים

12 
 ב' 5

 ג' 5

  לימודי יסוד והעשרה

שפת  
 ההוראה

  א' 1 הבעה בע"פ 
מס' הש"ש בלשון נקבע ע"פ רמת העברית במבחן 

 הפסיכומטרי/ או בבגרות.
הבעה בע"פ וכתיבה עיונית נמנים במסגרת 

 החטיבה בחינוך לשוני.

 
 א' 1 הסטודנטיםחובה לכלל  -כתיבה עיונית 

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

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

 ב' 2

אוריינות 
 מחשב

 א'  מחשב ואינטרנט בחינוך )ללא נק"ז(שימושי 
אפשרות לפטור עפ"י מבחן מיון שיתקיים לפני 

 שנת הלימודיםפתיחת 
 ללא

 1  ד'-ב' 1 החנ"מ  שילוב מחשב בהוראת

אנגלית 
 לפטור

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

 סיווג לפי מ.מיון )אמי"ר/פסיכו'(
 סיום  לימודי אנגלית לפטור הוא תנאי מעבר 

 לשנה ג'

 ללא
 ש"ס( 6בסיסי )

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

 2 ש"ס( 4אנגלית מתקדמים ב' )

לימודי 
תרבות/ 

מורשת עם 
וחינוך 

 לאזרחות

 1 יהודים במבחן הזהות

 א'

 
 יש לבחור אחד מהקורסים באשכול.  

קורס זה נמנה במסגרת לימודי החטיבה 
 בהיסטוריה

 
 

 

 1 מדינה יהודית –ישראל 
 1 חגי ישראל ומועדיו

 1 משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון הסופי –השואה 

 1 מחשבת ישראל

 ללא חובה בשנה ג' לקראת הסטאז' ג' יומיים עזרה ראשונה 
 ללא  ג' מקוון בטיחות ובטחון
 ללא  ג' מקוון זהירות בדרכים

ביד ושם '. סיור השתתפות בסיורים החל משנה א ד'-א' ללא סיורים  6-מבחן בקיאות במקרא ו
 חובה -

 ללא

 28  ד'-א' 28 לימודי התמחות חינוך מיוחד

 ד'-א' 15 חטיבה בחינוך לשוני 
ש"ש כתיבה  1 -ש"ש הבעה בע"פ ו 1)כוללים 

 עיונית מלימודי יסוד(
15 

 15 ש"ש לימודי תרבות/מורשת( 1)כוללים  ד'-א' 15 חטיבה בהיסטוריה
 96   96 סה"כ 

 .70-בכל שאר האשכולות, 60-יבה ממוחשבת, אנגלית, מורשתחינוך, לימודים מיוחדים למסלול, לימודי אוריינות בסבציון מינימום בלימודי 
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 חובות לימודים שנה א'
 

דרישות  סמ' נק"ז קורס אשכול
 קדם

 הערות

פיתוח מיומנויות 
 למידה אקדמיות

 דרישת קדם למעבר לשנה ב'   ללא סדנת פלא"ות 

 ודי התמחותיס
 –חינוך מיוחד 

   א'/ב' 1 מבוא לחינוך מיוחד
   א'/ב' 1 מבוא ללקויות מתונות

מבוא ללקויות קשות ומורכבות 
 ולקויות חושים

   א'/ב' 1

   ש' 2 התפתחות שפה, תקשורת ודיבור
הילד עם הצרכים המיוחדים 

 ומשפחתו
   א'/ב' 1

   ש' 2מתוך  1 מספרים רציונליים והוראתם

   נק"ז  7 סה"כ 

 חטיבה בחינוך לשוני

 תנאי מעבר לשנה ב'  ש' 2 תחביר עברי
 תנאי מעבר לשנה ב'  ש' 2 יסודות הדקדוק

   א'/ב' 1 יסודות הסמנטיקה והלקסיקון
מתוך אשכול לימודי יסוד   א'/ב' 1 הבעה בע"פ

 והעשרה
מתוך אשכול לימודי יסוד   א'/ב' 1 כתיבה עיונית

 והעשרה

   נק"ז  7 סה"כ חטיבה בחינוך לשוני 

 
 חטיבה בהיסטוריה

תקופת המהפכות: המהפכה 
 האמריקאית והצרפתית

   ב' 1

אירופה והעולם מקונגרס וינה עד 
 מלחמת העולם הראשונה*

 ב' 1
תקופת 

 המהפכות
 

השואה: משנאת הדת לשנאת 
 הגזע והפתרון הסופי

  א'/ב' 1
 

 יהודים במבחן הזהות
 מדינה יהודית –ישראל 

 חגי ישראל ומועדיו
משנאת הדת לשנאת  –השואה 

 הגזע והפתרון הסופי
 מחשבת ישראל

 א'/ב' 1

  

מתוך אשכול לימודי יסוד 
 והעשרה

 יש לקחת קורס אחד

   נק"ז  4 סה"כ חטיבה בהיסטוריה

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

   א'/ב' 1 פסיכולוגיה של גיל הנעורים
וסוציולוגיה של פילוסופיה 

 החינוך
   א'/ב' 1

   ש' 2 פסיכולוגיה התפתחותית

   'ש 2מתוך  1 מספרים רציונליים והוראתם

פדגוגיה ודידקטיקה 
 בחינוך המיוחד

מבוא לתיאוריות למידה וסגנונות 
 +סדנה למידה בבית הספר

תיאוריות הוראה ותהליכים 
 + סדנה  רפלקטיביים בהוראה

2 
 
2 

 ש'
 
 ש'

  

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

 א'
  

 
סה"כ לימודי חינוך פדגוגיה 
 ועבודה מעשית

 נק"ז  11
  

לימודי יסוד 
 והעשרה

 שפת ההוראה
 יסודות ההבנה וההבעה )מקוון(

 
 ללא

 
 ש'

  
ש"ש לימודי שפת  6 -למחויבים ב

 ההוראה
   א' ללא שימושי מחשב ואינטרנט בחינוך

 בהתאם לרמה הנדרשת   א'/ב' ללא אנגלית לפטור 

   ללא סה"כ לימודי יסוד והעשרה

 קורסי בחירה( )לא כוללנק"ז  29–סה"כ בשנה א' 
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 ב'שנה  –חובות לימודים 
 

 דרישות קדם סמסטר נק"ז קורס אשכול

 
התמחות בחינוך 

 מיוחד

הוראה מותאמת בחשבון )במקום הוראה 
 מתקנת בחשבון(

מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות  ש' 2
 מתונות

הוראה מותאמת בקריאה )במקום הוראה 
 מתקנת בקריאה(

מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות  ש' 2
 מתונות, התפתחות שפה ותקשורת

הוראה מותאמת בכתיבה )במקום הוראה 
 מתקנת כתיבה(

מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות  ש' 2
 מתונות, התפתחות שפה ותקשורת

הוראה ולמידה לתלמידים בעלי  אסטרטגיות
 צרכים מיוחדים

 מבוא ללקויות מתונות ש' 2

 (7ד' )הפירוט בעמוד -נק"ז במהלך שנים ב' 10יש לקחת  – קורסי בחירה

  נק"ז 8 חובה -סה"כ ש"ש בהתמחות חינוך מיוחד  

לימודי חטיבה 
 בחינוך לשוני

  א'/ב' 1 הוראת הכתיבה והשבחת הכתיבה
  ש' 2 חקר השיח

 (8ד' )הפירוט בעמוד -במהלך שנים ב' נק"ז 2יש לקחת  –קורסי בחירה 

  נק"ז 3 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך לשוני

לימודי חטיבה 
 בהיסטוריה

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

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

  ב' 1 16-18במאות  עם ישראל מבוא לתולדות

 ב' 1  19-20מבוא לתולדות עם ישראל במאות 
מבוא לתולדות עם ישראל במאות 

16 - 18 
  ש' 2 מבוא לתולדות עם ישראל בימי בית שני

  א'/ב' 1 מבוא לימי הביניים המוקדמים

 (8ד' )הפירוט בעמוד -'אבמהלך שנים  נק"ז 1יש לקחת  –קורסי בחירה 

  נק"ז 7 סה"כ לימודי חטיבה בהיסטוריה

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

 התמודדות עם הסתגלות של ילדים לכיתה 
 סוגיות בהערכה בחינוך המיוחד 

1 
1 

 א'/ב'
 א'/ב'

 

פדגוגיה ודידקטיקה 
 בחינוך המיוחד

הוראת המושג לתלמידים עם צרכים מיוחדים 
 + סדנה

תלמידים  עם צרכים  תהוראה בכיתה משלב
 + סדנה מיוחדים

2 
2 

 ש'
 ש'

 פדגוגיה שנה א'

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

  נק"ז 11 פדגוגיה ועבודה מעשית  סה"כ לימודי חינוך 

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

 שפת ההוראה.
   2 אנגלית לפטור

  נק"ז 2 סה"כ לימודי יסוד והעשרה 

 
 נק"ז )לא כולל קורסי בחירה( 31 -סה"כ בשנה ב'
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 'גשנה  –חובות לימודים 
 

דרישות  סמסטר נק"ז קורס אשכול
 קדם

 הערות

 
 התמחות בחינוך מיוחד 

 

תכניות לימודים וסטנדרטים בחינוך 
 המיוחד 

 א'/ב' 1
מבוא 
 לחנ"מ

 

 סמינריון לבחירה

  תכניות התערבות חינוכיות
טיפוליות עבור תלמידים  עם 

 צרכים מיוחדים.

  התמודדות עם בעיות משמעת
 בכיתה

 ש' 2

אוריינות 
 מחקר 

או )
 במקביל(

שמות הסמינריונים המוצעים 
 יכולים להשתנות משנה לשנה.

חובה ללמוד סמינריון אחד  
 בהתמחות חנ"מ.

 (7בעמוד  הפירוטד' )-נק"ז במהלך שנים ב' 10קורסי בחירה יש לקחת 

 
סה"כ לימודי התמחות קורסי חינוך 
 מיוחד

   נק"ז 3

 
 

 חטיבה בחינוך לשוני

 א'/ב' 1 לשון וחשיבה/דמגוגיה ורטוריקה
 

 ניתן לקחת בשנים ג'/ד'

גישות  –דידקטיקה של הלשון 
תכנון ולהוראת הלשון בישראל 

 שוןיחידת הוראה בל
 ש' 2

  

 (8 ד' )הפירוט בעמוד-במהלך שנים ב' נק"ז 2יש לקחת  -  קורסי בחירה

   נק"ז 3 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך לשוני

 חטיבה בהיסטוריה

המאוחרים מבוא לימי הביניים 
 והתקופה הקדם מודרנית

   א'/ב' 1

 (8 ד' )הפירוט בעמוד-'אבמהלך שנים נק"ז  1יש לקחת  –קורסי בחירה 

   נק"ז  1 סה"כ לימודי חטיבה בהיסטוריה

 אוריינות מחשב
   א'/ב' 1 שילוב מחשב בהוראת החנ"מ 

   נק"ז 1 סה"כ אוריינות מחשב 

 פדגוגיה ודידקטיקה

בניית תכנית לימודים 
 + סדנה אינדיבידואלית

מנהיגות חינוכית ויישומה בתהליכי 
 + סדנה בבית הספרהוראה 

2 
 
2 

 ש'
 
 ש'

 
פדגוגיה 
 שנה ב'

 

 ש' 5 שנה ג' -עבודה מעשית עבודה מעשית 
עבודה 
מעשית 
 שנה ב'

 -סטודנטים של שנה ג' מחויבים ב
ימי הסתגלות  7-ימי היערכות וב 3

שיתקיימו בבתי הספר בסוף 
אוגוסט ותחילת ספטמבר. תידרש 

 .עבודת הסתגלות
אוריינות מחקר בחינוך 

 ובהוראה 
   ש' 2 אוריינות מחקר בחינוך מיוחד

   ש' ללא  פרויקט גמר

סה"כ לימודי חינוך פדגוגיה ועבודה  
 מעשית

   נק"ז 11

 

 

 נק"ז )לא כולל קורסי בחירה( 19– סה"כ שנה ג'
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 'דשנה  –חובות לימודים 

 
 הערות סמסטר נק"ז קורס אשכול

 התמחות בחינוך מיוחד
 (7בעמוד  הפירוטד' )-נק"ז במהלך שנים ב' 10קורסי בחירה יש לקחת 

  נק"ז 12-0 סה"כ לימודי התמחות קורסי חינוך מיוחד

 
 חטיבה בהיסטוריה

 חובה ש' 2 20 -מבוא להיסטוריה במאה ה
 (8הפירוט העמוד ) ד'-ש"ש במהלך שנים א' 1יש לקחת  -קורסי בחירה 

  נק"ז 2 חטיבה בהיסטוריה לימודי סה"כ

  ש' 2 סמינריון בחינוך הכשרה -לימודי חינוך 

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

מעשית ופדגוגיה, עבר קורסי עזרה ראשונה 
וכן מצא מקום עבודה )בהתאם  וזה"ב

לתנאים המפורטים בהנחיות של משרד 
 החינוך(.

  

 
 

 נק"ז )לא כולל קורסי בחירה וסטאז' ( 4לפחות  -סה"כ שנה ד' 
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 :להלן רשימת קורסי בחירה

 ד' בלימודי ההתמחות בחינוך מיוחד–להלן רשימת קורסי בחירה לשנים ב' 

מהקורסים המסומנים באפור  )מוגבלות שכלית  –נק"ז חובה  2מתוכם  נק"ז 10יש לקחת 
 )(/ לקויות חמורות + פסיכופתולוגיה(ASDהתפתחותית / תלמידים בספקטרום האוטיסטי 

 

 קדם דרישות סמסטר "זנק הקורס שם

 ותקשורת שפה התפתחות 'ש 2 ודיבור שפה ליקויי

  /בא 1 בבית הספר  ADHDוטיפול בילדי  חינוך
  '/ב'א 1 המורה עם הילד החולה  התמודדות

 מתונות ללקויות מבוא '/ב'א 1 מתקדמות סוגיות למידה ליקויי
 ותקשורת שפה התפתחות '/ב'א 1 הכתובה לשפה הדבורה מהשפה

 מתונות ללקויות מבוא"מ, לחנ מבוא 'ש 2 חשיבה לפיתוח תיווך

 ומורכבות קשות ללקויות מבוא"מ, לחנ מבוא 'ש 2 (שכלי פיגור)במקום  התפתחותית שכלית מוגבלות
 חושים ולקויות

( )במקום ASD) האוטיסטי בספקטרום תלמידים
 (אוטיזם

 'ש 2
 ומורכבות קשות ללקויות מבוא"מ, לחנ מבוא

 חושים ולקויות

 '/ב'א 1 * חמורות לקויות
 ומורכבות קשות ללקויות מבוא"מ, לחנ מבוא

 חושים ולקויות

הגורמים האישיותיים לבעיות  – פסיכופתולוגיה
 התנהגות 

 חושים ולקויות ומורכבות קשות ללקויות מבוא '/ב'א 1

ASD  סוגיות מתקדמות )במקוםPDD  
 מתקדמים(*

 '/ב'א 1
 ומורכבות קשות ללקויות מבוא"מ, לחנ מבוא

 חושים ולקויות

 צרכים עם תלמידים בקרב שפה וקידום פיתוח
 *מיוחדים

 ותקשורת שפה התפתחות 'ש 2

  '/ב'א 2 מוטוריות ולקויות תנועה

  קיץ 1 *הקולנוע בראי החריג
  '/ב'א 1 שמיעה  לקויי

  '/ב'א 1 *חליפית תומכת תקשורת
  '/ב'א 1 התנהגות  עיצוב
  '/ב'א 1 התנהגות הפרעות עם בילדים וטיפול איתור
  'ש 2 ילדים ציורי אבחון
  '/ב'א 2 )בחירה מקורסי אמנות( "מבחנאומנויות  סדנת
"מ עציצירות אמנות בהוראת תלמידים  שילוב

 )בחירה מקורסי אמנות(
  '/ב'א 2

 דידקטיים פסיכו אבחונים של והבנה קריאה
 )מקוון(

  '/ב'א 1

  'ש 2 ביבליותרפיה
 "מלחנ מבוא '/ב'א 1 *רפואיים פרא אספקטים
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 ד'(-נק"ז במהלך שנים ב' 2)יש לקחת  בחינוך לשוני להלן קורסי הבחירה בחטיבה

 

 סמ' נק"ז שם הקורס
 א'/ב' 1 לשון וספרות

 א'/ב' 1 השיח הכיתתי
 א'/ב' 1 הניב וגלגולו

 א'/ב' 1 יצירות יצירתיות בלשון הילדים
 א'/ב' 1 לשון שירי ילדים*

 א'/ב' 1 עיון בלשון המקורות -חגי ישראל 

 

 

 

 ד':-נק"ז במהלך שנים א' 1יש לקחת  –להלן רשימת קורסי בחירה בחטיבה בהיסטוריה 

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

 ד'-א' ש' 2 בעיות החילון בהגות ובהיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית
 ד'-א' א'/ב' 1 18-וה 17-השבתאות וספחיה במאות ה

 ד'-א' א'/ב' 1 ממלחמת תש"ח ועד מלחמת יום הכיפורים
 ד'-ג' א'/ב' 1 )מקוון( היסטוריה שעשו נשים
 ד'-ג' א'/ב' 1 )מקוון( החדשה בעת המזרח בארצות יהודים תולדות: רק ולא המשי בדרך

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

 ד'-ג' א'/ב' 1 )מקוון( –יהודים  במבחן הזהות 

 
 *לא ייפתח בתשע"ה
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  6-12מסלול רב גילאי  –החוג לחינוך מיוחד 

 תשע"ה – עם התמחות נוספת במדעי הטבע

 

 

 מבנה הלימודים

 

 נק"ז  לימודים חובות

 לימודים דיסציפלינריים

 נק"ז( 54)

 28 קורסי התמחות בחנ"מ

 26 קורסי התמחות מדעי הטבע

 

 לימודי הכשרה להוראה

 נק"ז( 36)

 10 לימודי חינוך

 12 פדגוגיה ודידקטיקה

 2 אוריינות מחקר

 12 התנסות מעשית

 1 שילוב מחשב בהוראת החנ"מ אוריינות מחשב

 5  קורסי יסוד והעשרה*

 96 סה"כ 

  
 

 השנתון.*מפורט במבוא של 
 
 
 

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

 הנדרשים להשלמת התואר הנק"זאשר כלולים במכסת  ש"ש 1הלימודים הסדירה. הפעילות תקנה 

 . ש"ש מקורסי הבחירה בהתמחות בחינוך המיוחד( 1על חשבון )

דיקן הסטודנטים. האחריות לרישום לפרויקט מוטלת על  מוצעת על ידיהפרויקטים רשימת 

 הסטודנט ועליו להשלים חובה זו עד הסמסטר לפני אחרון של לימודי התואר.
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 הטבע + התמחות נוספת במדעי 6-21מבנה הלימודים הכללי במסלול לחינוך מיוחד 

 הערות שעורי חובה נושא הלימוד
נק"ז  סה"כ 

 באשכול

 שמות הקורסים 
היקף 
 בש"ש

שנה 
  אקדמית

 

פיתוח מיומנויות 
 למידה אקדמיות

סיום סדנת פלא"ות מהווה תנאי  א'  סדנת פלאו"ת
 מעבר לשנה ב'.

 

  לימודי חינוך     

 לימודי חינוך

  'א 1 פילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך

10 

  א' 1 חינוך מדעי בעולם מתוקשב

  א' 2 פסיכולוגיה התפתחותית 

  ב' 1 פסיכולוגיה של גיל הנעורים

  ב' 2 אסטרטגיות הוראה ולמידה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

  ב' 1 התמודדות עם הסתגלות של ילדים לכתה

  ב' 1 סוגיות בהערכה בחינוך המיוחד 
  'ג 1 סוגיות בחינוך המיוחד  -חינוך ערכי

  פדגוגיה ומתודיקה בחינוך המיוחד   

פדגוגיה ודידקטיקה 
 בחינוך המיוחד

 א' 1 מבוא לתיאוריות למידה וסגנונות למידה בבית הספר

 
שיבוץ  בכל אחת מן השנים,

נעשה ע"י לקורסי פדגוגיה,  
 רכזות מנהל סטודנטים

12 

 א' 1 סדנה במבוא לתיאוריות למידה וסגנונות למידה בבית הספר
 א' 1 בהוראהתיאוריות הוראה ותהליכים רפלקטיביים 

 א' 1 סדנה בתיאוריות הוראה ותהליכים רפלקטיביים בהוראה
 ב' 1 הוראת המושג לתלמידים עם צרכים מיוחדים 

 ב' 1 סדנה בהוראת המושג לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים 
 ב' 1 הוראה משלבת ילדים בעצ"מ בבית הספר

 ב' 1 בבית הספר סדנה בהוראה משלבת ילדים בעצ"מ
 ג' 1 מבנה הדעת וגישה אינטגרטיבית דינאמית לתכנון לימודים

 ג' 1 סדנה במבנה הדעת וגישה אינטגרטיבית דינאמית לתכנון לימודים
 ג' 1 מנהיגות חינוכית ויישומה בתהליכי הוראה בית הספר 

 ג' 1 סדנה במנהיגות חינוכית ויישומה בתהליכי הוראה בבית הספר
אוריינות מחקר 
 בחינוך ובהוראה

 ג' 2 אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה
 2 

 ג' ללא נק"ז פרויקט גמר

 התנסות מעשית התנסות מעשית

 -שנה ג' מחויבים הסטודנטים בב א' 2
ימי הסתגלות  7-ימי הערכות ו 3

בסוף אוגוסט ותחילת ספטמבר 
ת . תידרש עבודבביה"ס

 .הסתגלות
לעבודה מעשית  במערכת שיבוץ 

נעשה ע"י רכזות מנהל 
  סטודנטים

12 

 ב' 5

 ג' 5

  לימודי יסוד והעשרה

 שפת ההוראה 

מס' הש"ש בלשון נקבע ע"פ רמת  א' 1 הבעה בע"פ 
העברית במבחן הפסיכומטרי/ או 

 בבגרות
2 

 א' 1 חובה לכלל הסטודנטים -כתיבה עיונית 
 א' 2 ש"ש 6 -למחויבים ב –יסודות ההבנה וההבעה )ללא נק"ז( 

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

 ב' 2

 אוריינות מחשב
 א'  מחשב ואינטרנט בחינוך )ללא נק"ז(שימושי 

אפשרות לפטור עפ"י מבחן מיון 
שיתקיים לפני פתיחת שנת 

 הלימודים
 ללא

 1  ב' 1 החנ"מ  שילוב מחשב בהוראת

 אנגלית לפטור

 ש"ס( 6ש"ס(/ טרום בסיסי ב' ) 8טרום בסיסי א' )
 סיווג לפי מ.מיון )אמי"ר/פסיכו'( א' ללא נק"ז

 
סיום  לימודי אנגלית לפטור הוא 

 .תנאי מעבר לשנה ג'

2 
 ש"ס( 6בסיסי )

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

 2 ש"ס( 4אנגלית מתקדמים ב' )

לימודי תרבות/ 
מורשת עם וחינוך 

 לאזרחות

 1 יהודים במבחן הזהות

 ד'-א'

 
 

יש לבחור אחד מהקורסים 
 באשכול. 

 

1 
 1 מדינה יהודית –ישראל 

 1 חגי ישראל ומועדיו
 1 משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון  –השואה 

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

 ללא  ג ללא בטיחות ובטחון
 ללא  ג' ללא זהירות בדרכים

 ד'-א' ללא סיורים  6-מבחן בקיאות במקרא ו
השתתפות בסיורים תחל משנה 

 ללא חובה -א'. יד ושם 

 28  ד'-א' 28 לימודי התמחות חינוך מיוחד
 26  ד'-א' 26 ליסודי )מדעים(התמחות נוספת לימודי 
 96   96 סה"כ 

 70 – האשכולות שאר בכל ,60 –מינימום בלימודי חינוך, אוריינות מחשב, אנגלית ומורשת  ציון
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 שנה א' –חובות לימודים 

 דרישות קדם סמ' נק"ז קורס אשכול

פיתוח מיומנויות למידה 
 אקדמיות

מהווה תנאי  "ותפלאסדנת  סיום  ללא סדנת פלא"ות 
 מעבר לשנה ב'.

 ימודי התמחות
 –חינוך מיוחד 
 קורסי חובה

  א'/ב' 1 מבוא לחינוך מיוחד
  א'/ב' 1 מבוא ללקויות מתונות

מבוא ללקויות קשות ומורכבות ולקויות 
 חושים

  א'/ב' 1

  ש' 2 התפתחות שפה תקשורת ודיבור
  א'/ב' 1 הילד עם הצרכים המיוחדים ומשפחתו

  ב' 1 פסיכופתולוגיה
  ז"נק 7 סה"כ לימודי התמחות בחנ"מ 

 לימודי התמחות במדעי הטבע

 אין א' 1 פיסיקה א'  )כוחות ותנועה( 
 אין א' 1 התא מבנה ותפקוד

 התא, מבנה ותפקוד 'א 1 חסרי חוליות 
 התא, מבנה ותפקוד א' 1 מדעי הצמח א': מנבט לבוגר

 אין א' 1 גיאולוגיה 
 התא, מבנה ותפקוד א' 1 גוף האדם

 פיסיקה א ב' 1 פיסיקה ב' )אור וגלים +חשמל ומגנטיות(
  ז"נק 7 סה"כ לימודי התמחות במדעי הטבע

 
 הכשרה -לימודי חינוך 

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

  /ב''א 1 חינוך מדעי בעולם מתוקשב

פדגוגיה ודידקטיקה בחינוך 
 המיוחד

מבוא לתיאוריות למידה וסגנונות למידה 
 +סדנה בבית הספר

תיאוריות הוראה ותהליכים רפלקטיביים 
 + סדנה  בהוראה

2 
2 

 ש'
 ש'

  

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

 א'
 

  ז"נק 10 סה"כ לימודי חינוך פדגוגיה ועבודה מעשית 

 והעשרה לימודי יסוד

 פת ההוראהש
 הבעה בע"פ

 כתיבה עיונית
 יסודות ההבנה וההבעה )מקוון(

 
1 
1 

 ללא

 
 '/ב'א
 '/ב'א

 'ש

 
 
 
 

"ש בלימודי שפת ש 6 -ב למחויבים
 אהרההו

  'א ללא שימושי מחשב ואינטרנט בחינוך
 הנדרשת לרמה בהתאם  ללא אנגלית לפטור 

 תרבות/מורשת  לימודי
 הזהות במבחן יהודים
 יהודית מדינה – ישראל

 ומועדיו ישראל חגי
 והפתרון הגזע לשנאת הדת משנאת – השואה
 הסופי

 ישראל מחשבת

 '/ב'א 1

 
 
 

 אחד קורס לבחור יש

  ז"נק  3 סה"כ לימודי יסוד והעשרה

 
 ז"נק 27––ה"כ בשנה א' ס
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 ב'שנה  –חובות לימודים 

 דרישות קדם סמסטר ז"נק קורס אשכול

 
בחינוך  לימודי התמחות

 מיוחד

מבוא לחנ"מ, מבוא  ש' 2 הוראה מותאמת בחשבון )במקום הוראה מתקנת בחשבון(
 ללקויות מתונות

 ש' 2 הוראה מותאמת בקריאה )במקום הוראה מתקנת בקריאה(

מבוא לחנ"מ, מבוא 
ללקויות מתונות, 

התפתחות שפה 
 ותקשורת

 ש' 2 הוראה מותאמת בכתיבה )במקום הוראה מתקנת כתיבה(

מבוא לחנ"מ, מבוא 
ללקויות מתונות, 

התפתחות שפה 
 ותקשורת

 7הפירוט בעמוד  –ד' -נק"ז במהלך שנים ב' 12יש לקחת  –קורסי בחירה 

  נק"ז 6 חובה -סה"כ התמחות חינוך מיוחד  

 -לימודי התמחות נוספת
 במדעי הטבע

 אין א' 1 אקלים ותופעות הקשורות בו  –קלימטולוגיה 
 אין א' 2 כללית א'כימיה 

 כימיה כללית א' ב' 1 כימיה כללית ב'
 חסרי חוליות א'/ב' 1 בעלי חוליות

 כימיה כללית א' א'/ב' 1 משאבי טבע וניצולם
 התא מבנה ותפקוד א'/ב' 1 גנטיקה

 אין א'/ב' 1 צמחים חסרי פרחים  

 א'/ב' 1 פרקים במיקרוביולוגיה ואימונולוגיה
ותפקוד, גוף התא מבנה 

 האדם
 מדעי הצמח א' א'/ב' 1 מדעי הצמח ב: מפרח לזרע

  נק"ז 10 הטבע סה"כ  התמחות במדעי

 הכשרה -לימודי חינוך 

 אסטרטגיות הוראה ולמידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים
 התמודדות עם הסתגלות של ילדים לכיתה 

 סוגיות בהערכה בחינוך המיוחד 
 הנעוריםפסיכולוגיה של גיל 

2 
1 
1 
1 

 ש'
 א'/ב'
 א'/ב'
 א'/ב'

 

פדגוגיה ודידקטיקה 
 בחינוך המיוחד

 הוראת המושג לתלמידים עם צרכים מיוחדים + סדנה
 הוראה בכיתה משלב תלמידים  עם צרכים מיוחדים + סדנה

2 
2 

 ש'
 ש'

 פדגוגיה שנה א'

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

 
 לימודי יסוד והעשרה

 

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

ש"ש לימודי שפת 
 ההוראה

 בהתאם לרמה הנדרשת  2 אנגלית לפטור
  נק"ז 2 סה"כ לימודי יסוד והעשרה

 
 זנק" 32 –סה"כ נק"ז לשנה ב' 
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 'גשנה  –חובות לימודים 

 ז"נק קורס אשכול
סמסט

 ר
 הערות דרישות קדם

לימודי 
התמחות 

 בחינוך מיוחד 

  מבוא לחנ"מ א'/ב' 1 תכניות לימודים וסטנדרטים בחינוך המיוחד 

 :*סמינריון לבחירה

  תכניות התערבות חינוכיות טיפוליות עבור
 תלמידים  עם צרכים מיוחדים.

 התמודדות עם בעיות משמעת בכיתה 

 
2 

 
 ש'

 אוריינות מחקר 
 )או במקביל(

 

שמות הסמינריונים 
המוצעים יכולים 

להשתנות. חובה ללמוד 
סמינריון אחד 

 בהתמחות חנ"מ 
 7הפירוט בעמוד  –ד' -ז במהלך שנים ב'"נק 12יש לקחת  –קורסי בחירה 

   ז"נק 3-1 סה"כ לימודי התמחות קורסי חובה 

לימודי 
התמחות 

מדעי -נוספת
 הטבע

 א'/ב' 1 אבולוציה
מדעי הצמח א'+ב', 

 בעלי חוליות
 ניתן אחת לשנתיים.

  פיסיקה א' א'/ב' 1 אסטרונומיה
  כימיה כללית ב' א' 1 כימיה אורגנית  

 ניתן אחת לשנתיים. בעלי חוליות א'/ב' 1 תקשורת ביצורים חיים
 ניתן אחת לשנתיים. כימיה אורגנית  ב' 1 ביוכימיה

חשיבה מדעית  –פילוסופיה והיסטוריה של המדעים 
 בהתהוותה )מקוון(

  אין א'/ב' 1

 ש' 2 **סמינריון במדעים*:  יחסי גומלין בין יצורים חיים
בעלי ', מדעי הצמח ב

 חוליות

ניתן אחת לשנתיים. 
בשנה שאינו נפתח, יש 
 לקחת סמינריון בחינוך

 המיוחד

   ז"נק 8-6 התמחות מדעי הטבעסה"כ לימודי 

אוריינות 
 מחשב

   א'/ב' 1 שילוב מחשב בהוראת החנ"מ 

   נק"ז 1 סה"כ אוריינות מחשב

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

   א'/ב' 1 חינוך ערכי סוגיות בחינוך המיוחד 

פדגוגיה 
 ודידקטיקה

 + סדנה בניית תכנית לימודים אינדיבידואלית
בית בתהליכי הוראה ב מנהיגות חינוכית ויישומה

  הספר+ סדנה

2 
2 

 ש'
    ש'

  ש' 5 שנה ג' -עבודה מעשית עבודה מעשית 

' גסטודנטים של שנה 
ימי מס' מחויבים ב

ימי  10-וב היערכות
הסתגלות שיתקיימו 

בסוף  בבתי הספר
אוגוסט ותחילת 

ספטמבר. תידרש עבודת 
 הסתגלות.

אוריינות 
 מחקר 

   ש' 2 מדעים -הנוספת אוריינות מחקר בהתמחות 

ללא  פרויקט גמר
 נק"ז

   ש'

   ז"נק 12 סה"כ לימודי חינוך פדגוגיה ועבודה מעשית 

 

 

 נק"ז )לא כולל קורסי בחירה( 22 -סה"כ שנה ג' 
 

 

 *בשנה ג' יש לקחת סמינריון אחד בחינוך מיוחד או במדעים.
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 חובות שנה ד'

 

 הערות דרישות קדם סמ' נק"ז קורס אשכול

לימודי התמחות 
 בחינוך מיוחד

 :*הסמינריון לבחיר

  תכניות התערבות חינוכיות טיפוליות
 עבור תלמידים  עם צרכים מיוחדים.

 התמודדות עם בעיות משמעת בכיתה 

 
2 

 
אוריינות מחקר  ש'

 במקביל(או )

המוצעים יכולים שמות הסמינריונים 
חובה ללמוד סמינריון אחד  להשתנות.

 בהתמחות חנ"מ.

 7בעמוד  הפירוט –ד' -נק"ז במהלך שנים ב' 12יש לקחת  –קורסי בחירה 
   נק"ז 2-0 סה"כ לימודי התמחות בחינוך מיוחד

לימודי התמחות 
 עי הטבעבמד

מדעי הצמח א',  א'/ב' 1 אקולוגיה )מקוון(
 בעלי חוליות

 

: יחסי גומלין בין יצורים  *סמינריון במדעים
 חיים

מדעי הצמח ב',  ש' 2
 בעלי חוליות

 סמינריון במדעים ניתן אחת לשנתיים.
 בשנה שאינו נפתח, יש לקחת סמינריון

 .המיוחד בחינוך
   נק"ז 3-1 הטבע סה"כ לימודי התמחות במדעי

 סדנת סטאז'

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

מעשית ופדגוגיה, עבר קורסי עזרה ראשונה 
וזה"ב וכן מצא מקום עבודה )בהתאם 

לתנאים המפורטים בהנחיות של משרד 
 החינוך(.

   ש' ללא

 

 ז )לא כולל קורסי בחירה וסדנת סטאז'("נק 3 -סה"כ לימודים בשנה ד' 
 
 
 

 *בשנה  ד' יש לקחת סמינריון אחד בחינוך מיוחד או במדעים.
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 ד' בלימודי ההתמחות בחינוך מיוחד –להלן רשימת קורסי בחירה לשנים ב' 

 קורסים המסומנים באפור -חובה  ז"נק 2ז מתוכם "נק 12יש לקחת 

 (((ASD)מוגבלות שכלית התפתחותית  או תלמידים בספקטרום האוטיסטי 

 

 דרישות קדם סמ' ז"נק שם הקורס
 התפתחות שפה ותקשורת ש' 2 ליקויי שפה ודיבור

  א/ב 1 בבית הספר  ADHDחינוך וטיפול בילדי 
  א'/ב' 1 התמודדות המורה עם הילד החולה 

 מבוא ללקויות מתונות ש' 1 ליקויי למידה סוגיות מתקדמות
 שפה ותקשורתהתפתחות  א'/ב' 1 מהשפה הדבורה לשפה הכתובה

 מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות מתונות ש' 2 תיווך לפיתוח חשיבה
מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות קשות ומורכבות  ש' 2 מוגבלות שכלית התפתחותית )במקום פיגור שכלי(

 ולקויות חושים
( )במקום ASDתלמידים בספקטרום האוטיסטי )

 אוטיזם(
 ש' 2

ומורכבות מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות קשות 
 ולקויות חושים

 לקויות חמורות 
מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות קשות ומורכבות  א'/ב' 1

 ולקויות חושים

ASD  במקום( סוגיות מתקדמותPDD  )מתקדמים 

 א'/ב' 1
מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות קשות ומורכבות 

 ולקויות חושים

פיתוח וקידום שפה בקרב תלמידים עם צרכים 
 מיוחדים*

 התפתחות שפה ותקשורת ש' 2

  א'/ב' 2 תנועה ולקויות מוטוריות

  קיץ 2 החריג בראי הקולנוע*
  א'/ב' 1 לקויי שמיעה 

  א'/ב' 1 תקשורת תומכת חליפית*
  א'/ב' 1 עיצוב התנהגות 

   2 איתור וטיפול בילדים עם הפרעות התנהגות
  ש' 2 אבחון ציורי ילדים

  א'/ב' 2 )בחירה מקורסי אמנות( סדנת אומנויות בחנ"מ
שילוב יצירות אמנות בהוראת תלמידים עצ"מ 

 )בחירה מקורסי אמנות(
  א'/ב' 2

  ש' 2 ביבליותרפיה 
 מבוא לחנ"מ א'/ב' 1 אספקטים פרא רפואיים *

 

 *לא ייפתח בתשע"ה
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  6-12מסלול רב גילאי  –החוג לחינוך מיוחד 

 תשע"ה – + התמחות נוספת במתמטיקה

 

 

 נק"ז  לימודים חובות

 לימודים דיסציפלינריים

 נק"ז( 54)

 28 קורסי התמחות בחנ"מ

 26 קורסי התמחות במתמטיקה

 

 לימודי הכשרה להוראה

 נק"ז( 36)

 10 לימודי חינוך

 12 פדגוגיה ודידקטיקה

 2 אוריינות מחקר

 12 מעשיתהתנסות 

 1 שילוב מחשב בהוראת החנ"מ אוריינות מחשב

 5  קורסי יסוד והעשרה*

 96 סה"כ 

  
 

 *מפורט במבוא של השנתון.
 
 
 

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

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

 . ש"ש מקורסי הבחירה בהתמחות בחנ"מ( 1על חשבון )

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

 ועליו להשלים חובה זו עד הסמסטר לפני אחרון של לימודי התואר.
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 במתמטיקה + התמחות נוספת 6-21מבנה הלימודים הכללי במסלול לחינוך מיוחד 

 הערות שעורי חובה נושא הלימוד
נק"ז  סה"כ 

 באשכול

 שמות הקורסים 
היקף 
 בש"ש

שנה 
  אקדמית

 

פיתוח מיומנויות 
 למידה אקדמיות

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

  לימודי חינוך     

 לימודי חינוך

  א' 1 פסיכולוגיה של גיל הנעורים

10 

  'א 1 פילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך
  'א 1 סוגיות בחינוך המיוחד  -חינוך ערכי

  א' 1 גישות תיאורטיות להבנת היחסים החברתיים בכיתה

  א' 2 פסיכולוגיה התפתחותית 

  ב' 2 אסטרטגיות הוראה ולמידה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

  ב' 1 התמודדות עם הסתגלות של ילדים לכתה 

  ב' 1 סוגיות בהערכה בחינוך המיוחד 
  פדגוגיה ומתודיקה בחינוך המיוחד   

פדגוגיה 
ודידקטיקה 

 בחינוך המיוחד

 א' 1 מבוא לתיאוריות למידה וסגנונות למידה בבית הספר

 
 לקורסי, שיבוץ השנים מן אחת בכל

פדגוגיה,  נעשה ע"י רכזות מנהל 
 סטודנטים

12 

 א' 1 סדנה במבוא לתיאוריות למידה וסגנונות למידה בבית הספר
 א' 1 תיאוריות הוראה ותהליכים רפלקטיביים בהוראה

 א' 1 סדנה בתיאוריות הוראה ותהליכים רפלקטיביים בהוראה
 ב' 1 הוראת המושג לתלמידים עם צרכים מיוחדים 

 ב' 1 סדנה בהוראת המושג לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים 
 ב' 1 הוראה משלבת ילדים בעצ"מ בבית הספר

 ב' 1 סדנה בהוראה משלבת ילדים בעצ"מ בבית הספר
 ג' 1 מבנה הדעת וגישה אינטגרטיבית דינאמית לתכנון לימודים

 ג' 1 לתכנון לימודים סדנה במבנה הדעת וגישה אינטגרטיבית דינאמית
 ג' 1 מנהיגות חינוכית ויישומה בתהליכי הוראה בית הספר 

 ג' 1 סדנה במנהיגות חינוכית ויישומה בתהליכי הוראה בבית הספר

אוריינות מחקר 
 בחינוך ובהוראה

 ג' 2 אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה
 2 

 פרויקט גמר
ללא 
 ג' נק"ז

 התנסות מעשית התנסות מעשית

ימי  3 -שנה ג' מחויבים הסטודנטים בב א' 2
בסוף אוגוסט ימי הסתגלות  7-הערכות ו

ת . תידרש עבודותחילת ספטמבר בביה"ס
 הסתגלות

נעשה ע"י לעבודה מעשית במערכת שיבוץ 
  רכזות מנהל סטודנטים

12 

 ב' 5

 ג' 5

  לימודי יסוד והעשרה

 שפת ההוראה 

  א' 1 הבעה בע"פ 
 

"ש בלשון נקבע ע"פ רמת העברית הש' מס
 במבחן הפסיכומטרי/ או בבגרות

 
2 

 א' 1 חובה לכלל הסטודנטים -כתיבה עיונית 
 א' 2 ש"ש 6 -למחויבים ב –יסודות ההבנה וההבעה )ללא נק"ז( 

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

 ב' 2

 מחשב אוריינות
אפשרות לפטור עפ"י מבחן מיון שיתקיים  א' 1 מחשב ואינטרנט בחינוך )ללא נק"ז(שימושי 

 לפני פתיחת שנת הלימודים
 ללא

 1  ב' 1 החנ"מ  שילוב מחשב בהוראת

 אנגלית לפטור

 ש"ס( 6ש"ס(/ טרום בסיסי ב' ) 8טרום בסיסי א' )
 "ר/פסיכו'(אמי.מיון )מלפי  סיווג א' ללא 

 
לימודי אנגלית לפטור הוא תנאי מעבר סיום  

 לשנה ג'

2 
 ש"ס( 6בסיסי )

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

 2 ש"ס( 4אנגלית מתקדמים ב' )

לימודי תרבות/ 
מורשת עם וחינוך 

 לאזרחות

 1 יהודים במבחן הזהות

 ד'-א'

 
 

 יש לבחור אחד מהקורסים באשכול.
 

 

1 
 1 יהודית מדינה –ישראל 

 1 חגי ישראל ומועדיו
 1 משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון הסופי –השואה 

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

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

השתתפות בסיורים תחל משנה א'. יד  ד'-א' ללא סיורים  6-בקיאות במקרא ו מבחן
 חובה -ושם 

 ללא

 28  ד'-א' 28 לימודי התמחות חינוך מיוחד
 26  ד'-א' 26 התמחות נוספת ליסודי )מתמטיקה(לימודי 
 96   96 סה"כ 

 .70 –, בכל שאר האשכולות 60 –מינימום בלימודי חינוך, אוריינות מחשב, אנגלית ומורשת  ציון
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 שנה א' –חובות לימודים 

 
 

 ז )לא כולל קורסי בחירה("נק 26–התמחות במתמטיקה  –סה"כ בשנה א' 
  

 דרישות קדם סמ' ז"נק קורס אשכול

 דרישת קדם למעבר לשנה ב'  ללא סדנת פלא"ות  פיתוח מיומנויות למידה אקדמיות

 לימודי התמחות
 –חינוך מיוחד 
 קורסי חובה

 
 

  א'/ב' 1 מבוא לחינוך מיוחד
  א'/ב' 1 מבוא ללקויות מתונות

מבוא ללקויות קשות ומורכבות 
 ולקויות חושים

  א'/ב' 1

  ש' 2 התפתחות שפה, תקשורת ודיבור
  א'/ב' 1 הילד עם הצרכים המיוחדים ומשפחתו

הגורמים   -פסיכופתולוגיה
 האישיותיים לבעיות התנהגות

 א'/ב' 1
 

  ז"נק 7 סה"כ 

 לימודי התמחות במתמטיקה
 אין ש' 2 תורת הקבוצות
 אין ש' 2 אלגברה ליסודי

  ז"נק 4 במתמטיקהסה"כ לימודי התמחות 

 
 הכשרה -לימודי חינוך 

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

גישות תיאורטיות להבנת היחסים 
 החברתיים בכיתה

  א'/ב' 1

  א'/ב' 1 פסיכולוגיה של גיל הנעורים

  א'/ב' 1 סוגיות בחנ"מ –חינוך ערכי 

 ודידקטיקה בחינוך המיוחדפדגוגיה 

מבוא לתיאוריות למידה וסגנונות 
 +סדנה למידה בבית הספר

תיאוריות הוראה ותהליכים 
 + סדנה  רפלקטיביים בהוראה

2 
2 

 ש'
 ש'

  

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

 

 
סה"כ לימודי חינוך פדגוגיה ועבודה 
 מעשית

  ז"נק 12

 לימודי יסוד והעשרה

 שפת ההוראה
 הבעה בע"פ

 כתיבה עיונית
 יסודות ההבנה וההבעה )מקוון(

 
1 
1 

 ללא

 
 א'/ב'
 א'/ב'

 ש'

 
 
 

ש"ש לימודי שפת  6 -למחויבים ב
 ההוראה

  א' ללא שימושי מחשב ואינטרנט בחינוך
 בהתאם לרמה הנדרשת א'/ב' ללא אנגלית לפטור 

 יהודים במבחן הזהות
 מדינה יהודית –ישראל 

 ישראל ומועדיוחגי 
משנאת הדת לשנאת הגזע  –השואה 

 והפתרון הסופי
 מחשבת ישראל

 יש לקחת קורס אחד א'/ב' 1

  ז"נק 3 סה"כ לימודי יסוד והעשרה
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 ב'שנה  –חובות לימודים 

 דרישות קדם סמסטר ז"נק קורס אשכול

 לימודי התמחות בחינוך
 מיוחד
 

הוראה מותאמת בחשבון )במקום הוראה מתקנת 
 בחשבון(

 מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות מתונות ש' 2

הוראה מותאמת בקריאה )במקום הוראה 
 מתקנת בקריאה(

מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות מתונות,  ש' 2
 התפתחות שפה ותקשורת

מתקנת הוראה מותאמת בכתיבה )במקום הוראה 
 כתיבה(

מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות מתונות,  ש' 2
 התפתחות שפה ותקשורת

 (7הפירוט בעמוד  –ד' -ז במהלך שנים ב'"נק 12יש לקחת  –קורסי בחירה 

  ז"נק 6 חובה -סה"כ התמחות חינוך מיוחד 

לימודי התמחות נוספת 
 במתמטיקה

 אין ש' 2 יסודות האריתמטיקה
 נק"ז( 1-אין )תרגול לקורס זה מזכה ב ש' 3 שיעור + תרגיל( –יסודות גיאומטרית המישור 

 תורת הקבוצות, יסודות האלגברה ש' 2 תורת הפונקציות
 יסודות האלגברה א'/ב' 1 חזקות ושורשים

יסודות האלגברה, יסודות  א'/ב' 1 אינדוקציה וסדרות
 האריתמטיקה

 קורסי מתמטיקה של שנה א' א' 1 העשרה מתמטית
 יסודות האלגברה א' 1 קומבינטוריקה

 יסודות האלגברה, קומבינטוריקה ב' 1 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות
 מערכות אכסיומות ומודלים בגיאומטריה

1 
יסודות האריתמטיקה, תורת הקבוצות,  ב'

 גיאומטרית המישור ליסודי
 האריתמטיקה, תורת הקבוצותיסודות  א'/ב' 1 מערכות מספרים

  ז"נק 14 סה"כ התמחות במתמטיקה

  א'/ב' 1 סוגיות בהערכה בחינוך המיוחד   חינוך -לימודי הכשרה 

פדגוגיה ודידקטיקה 
 בחינוך המיוחד

+ הוראת המושג לתלמידים עם צרכים מיוחדים 
 סדנה

הוראה בכיתה משלב תלמידים  עם צרכים 
 + סדנה מיוחדים

2 
 
2 

 ש'
 
 ש'

 פדגוגיה שנה א'

  ש' 5 שנה ב' -עבודה מעשית  עבודה מעשית

  ז"נק 10 פדגוגיה ועבודה מעשית  סה"כ לימודי חינוך 

 
 לימודי יסוד והעשרה

 

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

 ההוראה
   2 אנגלית לפטור

  נק"ז 2 סה"כ לימודי יסוד והעשרה

 
 ז )לא כולל קורסי בחירה("נק 32–ז לשנה ב' "סה"כ נק
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 'גשנה  –חובות לימודים 

 ז"נק קורס אשכול
סמסט

 ר
 הערות דרישות קדם

לימודי 
התמחות  

 בחינוך מיוחד

  מבוא לחנ"מ א'/ב' 1 תכניות לימודים וסטנדרטים בחינוך המיוחד 

 :סמינריון לבחירה*

 התערבות חינוכיות טיפוליות עבור תלמידים   תכניות
 עם צרכים מיוחדים

 התמודדות עם בעיות משמעת בכיתה 

 
 
2 

 

 
 
 ש'

 
אוריינות 

מחקר 
 )במקביל(

 

שמות הסמינריונים ישתנו 
 בהתאם למרצים המלמדים. 
חובה ללמוד סמינריון אחד 

 בהתמחות חנ"מ.

 (7הפירוט בעמוד  –ד' -ז במהלך שנים ב'"נק 12יש לקחת  –קורסי בחירה 

   ז"נק 3-1 חנ"מ –סה"כ לימודי התמחות קורסי חובה  

לימודי 
התמחות 

-נוספת
 מתמטיקה

   ש' 2 סמינריון במתמטיקה*
   ש' 2 תורת המספרים
   ב' 1 הנדסת המרחב

   ז"נק 5-3 סה"כ לימודי התמחות

 -חינוך 
 הכשרה

אסטרטגיות הוראה ולמידה לתלמידים עם צרכים 
 מיוחדים

   ש' 2

   א'/ב' 1 התמודדות עם הסתגלות של ילדים לכיתה

פדגוגיה 
 ודידקטיקה

 + סדנה בניית תכנית לימודים אינדיבידואלית
 בבית הספרמנהיגות חינוכית ויישומה בתהליכי הוראה 

  + סדנה

2 
2 

 ש'
 ש'

  

 ש' 5 שנה ג' -עבודה מעשית עבודה מעשית 

 ' מחויביםגסטודנטים של שנה  
ימי  10-וב ימי היערכותמס' ב

 בבתי הספרהסתגלות שיתקיימו 
בסוף אוגוסט ותחילת ספטמבר 

 תידרש עבודת הסתגלות
אוריינות 

 מחקר 
   ש' 2 ות מחקר בהתמחות הנוספת )מתמטיקה(אוריינ

   ש' ללא פרויקט גמר

   ז"נק 14 סה"כ לימודי חינוך פדגוגיה ועבודה מעשית 

אוריינות 
 מחשב

   א'/ב' 1 שילוב מחשב בהוראת החנ"מ 
   ז"נק 1 סה"כ אוריינות מחשב

 

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

 
 או בחנ"מ או במתמטיקה  -*יש לקחת סמינריון אחד בשנה ג'
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 חובות שנה ד'

 

 הערות דרישות קדם סמ' ז"נק קורס אשכול
 
 
 

לימודי התמחות בחינוך 
 מיוחד

 :סמינריון לבחירה*

  תכניות התערבות חינוכיות טיפוליות
 עבור תלמידים  עם צרכים מיוחדים.

 התמודדות עם בעיות משמעת בכיתה 

 
 
2 

 

 
 
 ש'

 
 

אוריינות מחקר 
 )במקביל(

 
שמות הסמינריונים 

ישתנו בהתאם למרצים 
המלמדים. חובה ללמוד 

סמינריון אחד בהתמחות 
 חנ"מ

 (7ד' )הפירוט בעמוד -'ב שניםז במהלך "נק 12יש לקחת  –קורסי בחירה 
   ז"נק 2-0 סה"כ לימודי התמחות בחינוך מיוחד

לימודי התמחות 
 במתמטיקה

   א'/ב' 1 תולדות המתמטיקה
   ש' 2 חדו"א  ליסודי

   ש' 2 סמינריון במתמטיקה*
   ז"נק 5-3 סה"כ לימודי התמחות 
 
 

 סדנת סטאז'

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

מעשית ופדגוגיה, עבר קורסי עזרה ראשונה 
וזה"ב וכן מצא מקום עבודה )בהתאם 

לתנאים המפורטים בהנחיות של משרד 
 החינוך(.

   

 

 ז )לא כולל קורסי בחירה וסטאז'("נק 5 –סה"כ לימודים בשנה ד' 
 
 
 
 

 או בחנ"מ או במתמטיקה  -*יש לקחת סמינריון אחד בשנה ד'
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  :ד' בלימודי ההתמחות בחינוך מיוחד–להלן רשימת קורסי בחירה לשנים ב' 

מוגבלות שכלית התפתחותית קורסים המסומנים באפור ) -חובה  ז"נק 2ז מתוכם "נק 12יש לקחת 
 (ASD/ תלמידים בספקטרום האוטיסטי 

 

 דרישות קדם סמ' ז"נק שם הקורס
 התפתחות שפה ותקשורת ש' 2 ליקויי שפה ודיבור

  א/ב 1 בבית הספר  ADHDחינוך וטיפול בילדי 
  א'/ב' 1 התמודדות המורה עם הילד החולה 

 ללקויות מתונותמבוא  ש' 1 ליקויי למידה סוגיות מתקדמות
 התפתחות שפה ותקשורת א'/ב' 1 מהשפה הדבורה לשפה הכתובה

מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות  ש' 2 תיווך לפיתוח חשיבה
 מתונות

מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות  ש' 2 מוגבלות שכלית התפתחותית )במקום פיגור שכלי(
קשות ומורכבות ולקויות 

 חושים
( )במקום ASDתלמידים בספקטרום האוטיסטי )

 אוטיזם(
מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות  ש' 2

קשות ומורכבות ולקויות 
 חושים

מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות  א'/ב' 1 *לקויות חמורות 
קשות ומורכבות ולקויות 

 חושים
הגורמים האישיותיים לבעיות  –פסיכופתולוגיה 

 התנהגות 
מבוא ללקויות קשות  א'/ב' 1

 ומורכבות ולקויות חושים

ASD  סוגיות מתקדמות )במקוםPDD  
 מתקדמים(

מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות  א'/ב' 1
קשות ומורכבות ולקויות 

 חושים
פיתוח וקידום שפה בקרב תלמידים עם צרכים 

 *מיוחדים
 התפתחות שפה ותקשורת ש' 2

  א'/ב' 2 תנועה ולקויות מוטוריות

  קיץ 2 *החריג בראי הקולנוע
  א'/ב' 1 לקויי שמיעה 

  א'/ב' 1 ת*תקשורת תומכת חליפי
  א'/ב' 1 עיצוב התנהגות 

   2 איתור וטיפול בילדים עם הפרעות התנהגות
  ש' 2 אבחון ציורי ילדים

  א'/ב' 2 סדנת אומנויות בחנ"מ )בחירה מקורסי אמנות(
  ש' 2 ביבליותרפיה 

 שילוב יצירות אמנות בהוראת תלמידים עצ"מ
 )בחירה מקורסי אמנות(

  א'/ב' 2

 מבוא לחנ"מ א'/ב' 1 אספקטים פרא רפואיים*
 

  *לא ייפתח בתשע"ה.
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 תשע"ו – מסלול גננות –החוג לחינוך מיוחד 

 

 

 

 מבנה הלימודים

  
 

 נק"ז  לימודים חובות

 לימודים דיסציפלינריים

 נק"ז( 69) 

 28 קורסי התמחות בחנ"מ

 26 קורסי התמחות גיל רך

 15 קורסי חטיבה בלשון וספרות

 לימודי הכשרה להוראה 

 נק"ז( 39)

 7 לימודי חינוך 

 12 פדגוגיה ודידקטיקה 

 2 אוריינות מחקר

 18 התנסות מעשית

 1 שילוב מחשב בהוראת החנ"מ אוריינות מחשב

 2  קורסי יסוד והעשרה*

 111  סה"כ 

 
 

 *מפורט במבוא של השנתון.
 
 

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

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

 . ש"ש מקורסי הבחירה בחינוך מיוחד( 1)על חשבון 

דיקן הסטודנטים. האחריות לרישום לפרויקט מוטלת על מוצעת על ידי הפרויקטים רשימת 

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

 

 

 

 יש לשים לב:

"כתיבה עיונית" מאשכול שפת ההוראה  -הקורסים "הבעה בע"פ א'" ו. 1
בלשון יכללו במסגרת החטיבה  –נק"ז(  2שבלימודי היסוד )סה"כ 

 וספרות.
נק"ז גם כן מלימודי היסוד, יכללו  1 –. קורס בלימודי תרבות/מורשת 2

 במסגרת ההתמחות בגיל הרך.
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 (6-0) הרגיל מבנה הלימודים הכללי במסלול גננות לחינוך המיוחד וגננות לחינוך        

 הערות שעורי חובה נושא הלימוד
 סה"כ 
נק"ז 

 באשכול

 שמות הקורסים 
היקף 
 בש"ש

שנה 
 אקדמית

 
 

פיתוח מיומנויות 
 א'  סדנת פלאו"ת למידה אקדמיות

סיום סדנת פלאו"ת מהווה תנאי מעבר 
 לשנה ב'

 

  לימודי חינוך     

 

  א' 1 צורות במישור ובמרחב

7 

  ב' 1 פילוסופיה של הילדות 

  ב' 2 אסטרטגיות הוראה ולמידה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

  ב' 1 לגן התמודדות עם הסתגלות של ילדים 

  ב' 1 סוגיות בהערכה בחינוך המיוחד 

  ג' 1 סוגיות בחינוך המיוחד  -חינוך ערכי
  פדגוגיה ודידקטיקה בחינוך המיוחד   

פדגוגיה 
ודידקטיקה 

 בחינוך המיוחד

 א' 1 מבוא לתיאוריות למידה וסגנונות למידה בגן הילדים

נעשה ע"י רכזות  פדגוגיה לקורסישיבוץ 
 מנהל סטודנטים

12 

 א' 1 סדנה במבוא לתיאוריות למידה וסגנונות למידה בגן הילדים
 א' 1 תיאוריות הוראה ותהליכים רפלקטיביים בהוראה

 א' 1 סדנה בתיאוריות הוראה ותהליכים רפלקטיביים בהוראה
 ב' 1 בגיל הרךהוראת המושג לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים 

סדנה בהוראת המושג לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בגיל 
 ב' 1 הרך

 ב' 1 הוראה בגן משלבת ילדים בעצ"מ
 ב' 1 סדנה בהוראה בגן משלבת ילדים בעצ"מ

 ג' 1 מבנה הדעת וגישה אינטגרטיבית דינאמית לתכנון לימודים
דינאמית לתכנון סדנה במבנה הדעת וגישה אינטגרטיבית 

 ג' 1 לימודים

 ג' 1 מנהיגות חינוכית ויישומה בתהליכי הוראה בגן הילדים 

 ג' 1 סדנה במנהיגות חינוכית ויישומה בתהליכי הוראה בגן הילדים

אוריינות מחקר 
 בחינוך ובהוראה

 ג' 2 אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה
 2 

ללא  פרויקט גמר
 נק"ז

 ג'

 התנסות מעשית מעשיתהתנסות 

ימי  3 -שנה ג' מחויבים הסטודנטים בב א' 5
בסוף אוגוסט ימי הסתגלות  7-הערכות ו

בגן. תידרש עבודת  ותחילת ספטמבר
 הסתגלות

נעשה ע"י  לעבודה מעשית במערכתשיבוץ 
 .רכזות מנהל סטודנטים

18 

 ב' 5

 ג' 8

  לימודי יסוד והעשרה

 
 

 שפת ההוראה

  א' 1 חובה לכלל הסטודנטים -עיונית כתיבה 
מס' הש"ש בלשון נקבע ע"פ רמת העברית 

 במבחן הפסיכומטרי/ או בבגרות.
 

כתיבה עיונית והבעה בע"פ נמנים 
 במסגרת החטיבה בלשון וספרות.

 

 

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

 ב' 1 חובה לכלל הסטודנטים -הבעה בע"פ א' 

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

 ב' 2

 אוריינות מחשב
אפשרות לפטור עפ"י מבחן מיון שיתקיים  א' 1 מחשב ואינטרנט בחינוך )ללא נק"ז(שימושי 

 לפני פתיחת שנת הלימודים
 ללא

 1  ב' 1 החנ"מ  שילוב מחשב בהוראת

 אנגלית לפטור

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

 נק"ז
  א'

 סיווג לפי מ.מיון )אמי"ר/פסיכו'(
 

סיום  לימודי אנגלית לפטור הוא תנאי 
 מעבר לשנה ג'

 ללא
 ש"ס( 6בסיסי )

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

 2 ש"ס( 4אנגלית מתקדמים ב' )

לימודי תרבות/ 
מורשת עם וחינוך 

 לאזרחות

 1 יהודים במבחן הזהות

 ד'-א'
 .יש לבחור אחד מהקורסים באשכול

קורס זה נמנה במסגרת לימודי התמחות 
 גיל רך.

 
 1 מדינה יהודית –ישראל 

 1 חגי ישראל ומועדיו
 1 משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון הסופי –השואה 

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

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

השתתפות בסיורים תחל משנה א'. סיור  ד'-א' ללא סיורים  6-מבחן בקיאות במקרא ו
 חובה -ביד ושם 

 ללא

 28  ד'-א' 28 לימודי התמחות חינוך מיוחד
 26 ש"ש לימודי תרבות/מורשת 1כולל  ד'-א' 26 גיל רך  לימודי התמחות  

 ד'-א' 15 חטיבת לשון וספרות לימודי 
ש"ש כתיבה  1 -ש"ש הבעה בע"פ ו 1כולל 

 עיונית מלימודי היסוד
15 

 111    סה"כ 

  70 -האשכולותר  שא כל, 60 -מורשת ,אנגלית ,ממוחשבת בסביבה אוריינות לימודי, למסלול מיוחדים לימודים ,חינוך בלימודי מינימום ציון
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 שנה א' –חובות לימודים 

 הערות סמ' נק"ז קורס אשכול
פיתוח מיומנויות למידה 

 אקדמיות
   ללא סדנת פלא"ות )דרישת קדם למעבר לשנה ב'(

לימודי התמחות בחינוך 
 מיוחד

  א'/ב' 1 מבוא לחינוך מיוחד
  א'/ב' 1 מבוא ללקויות מתונות

  א'/ב' 1 מבוא ללקויות קשות ומורכבות ולקויות חושים
  ש' 2 התפתחות שפה, תקשורת ודיבור 

  א'/ב' 1 הילד עם הצרכים המיוחדים ומשפחתו
  א'/ב' 1 תורת התיווך ככלי מקדם התפתחות

  נק"ז 7 סה"כ לימודי התמחות בחנ"מ

 לימודי התמחות בגיל רך

  ש' 2  6פסיכולוגיה התפתחותית בגילאי לידה עד 
  א'/ב' 1 ההתפתחות הרגשית והחברתית בגיל הרך

  א'/ב' 1 ההתפתחות השכלית והסנסומוטורית בגיל הרך
  א'/ב' 1 מוזיקה קלאסית בגי"ר

 לבחירה אחד מהבאים )סדנה(:
 השפעות הפעילות במחשב על התפתחות הילד בגי"ר .1

 להתפתחות הפעוט והילד הקשר בין תזונה .2
 א'/ב' 1

 

 לימודי תרבות/מורשת 
 יהודים במבחן הזהות

 מדינה יהודית –ישראל 
 חגי ישראל ומועדיו

 משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון הסופי –השואה 
 מחשבת ישראל

 א'/ב' 1
שייך לאשכול לימודי יסוד 

 והעשרה

  נק"ז 7 סה"כ לימודי התמחות בגיל הרך 

 
 

 בלשון וספרותחטיבה 
 
 

  א'/ב' 1 היבטים מרכזיים –ספרות ילדים 
  א'/ב' 1 יסודות הלשון העברית לגיל הרך

  א'/ב' 1 יסודות הסמנטיקה והלקסיקון
  א'/ב' 1 כתיבה עיונית

 (8ד', על פי הפירוט בעמוד -נק"ז במהלך שנים א' 2קורסי בחירה )יש לקחת 
  נק"ז  4 בחטיבה בלשון וספרות  סה"כ

  א'/ב' 1 צורות במישור ובמרחב הכשרה -לימודי חינוך 

 פדגוגיה ודידקטיקה

 שנה א': -פדגוגיה 
 מבוא לתיאוריות למידה וסגנונות למידה בגן הילדים

 +סדנה
+ תיאוריות הוראה ותהליכים רפלקטיביים בהוראה

 סדנה

 
2 
2 

 
 ש'
 ש'

 

סוף סמ'  5 שנה א' –עבודה מעשית  עבודה מעשית
 א'

 

  נק"ז 10 סה"כ לימודי חינוך פדגוגיה ועבודה מעשית 

 לימודי יסוד והעשרה

 שפת ההוראה
 יסודות ההבנה וההבעה )מקוון(

 
 ללא

 
 ש'

ש"ש בלימודי  6 -למחויבים ב
 שפת ההוראה

  א'/ב' ללא שימושי מחשב ואינטרנט בחינוך
 בהתאם לרמה הנדרשת  ללא אנגלית לפטור 

  ללא והעשרהסה"כ לימודי יסוד 

 
 

 נק"ז )לא כולל קורסי בחירה( 28–סה"כ בשנה א' 
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 שנה ב' –בות לימודים חו

 הערות דרישות קדם סמ' נק"ז קורס אשכול

לימודי התמחות בחינוך 
 מיוחד

מוכנות לקריאה ולכתיבה לגננות 
 בחנ"מ

 ש' 2

מבוא לחנ"מ, 
מבוא ללקויות 

מתונות, 
התפתחות שפה 

 ותקשורת

 

 א'/ב' 1 מוכנות לחשבון לגננות חנ"מ
מבוא לחנ"מ, 
מבוא ללקויות 

 מתונות

 

   א'/ב' 1 בניית עזרים מותאמים לחנ"מ
שילוב יצירות אמנות בהוראת תלמידים 

  עצ"מ
 
2 

 
 א'/ב'

קורס זה נלמד בסמסטר אחד  
 שיעורים ברצף 2במבנה של 

 (7 על פי הפירוט בעמוד  -ד'-ב'במהלך שנים  נק"ז 12 קורסי בחירה )יש לקחת

   נק"ז 6 התמחות בחינוך מיוחד סה"כ   

 
 

 לימודי התמחות
 גיל הרך

 

   א'/ב' 1 המשחק בקרב תינוקות ופעוטות
   א'/ב' 1 שילוב תנועה ומחול

   א'/ב' 1 הציור ככלי להיכרות עם הילד
התפתחות היצירה הילדית  -סדנה 

 המוקדמת בציור ובחומרים
   א'/ב'/ש' 2

 א'/ב' 1 )סדנא( הגשת חומרים בגיל הרך
  

 
 לבחירה אחד מהבאים )סדנה(:

.מוזיקה ככלי מקדם התפתחות 1
 פעוטות וילדים

.מוזיקה ככלי להיכרות רב תרבותית 2
 בגיל הרך

 
1 

 
 א'/ב'

  

   נק"ז 7 גיל רךבהתמחות  סה"כ

 חטיבה בספרות ולשון

 יסוד והעשרהמאשכול לימודי   א' 1 הבעה בעל פה א' 

  יסודות הלשון ב'  1 הבעה בעל פה ב'

   א'/ב' 1 לשון שירי ילדים/יצירות בלשון הילדים

 (8על פי הפירוט בעמוד - 'ד-במהלך שנים א' נק"ז 2קורסי בחירה )יש לקחת 

   נק"ז 3 סה"כ בחטיבת לשון וספרות

 הכשרה -לימודי חינוך 

 פילוסופיה של הילדות 
הוראה ולמידה לתלמידים אסטרטגיות 

 עם צרכים מיוחדים
התמודדות עם הסתגלות של ילדים לגן 

 הילדים
 סוגיות בהערכה בחינוך המיוחד 

1 
2 

 
1 

 
1 

 א'/ב'
 ש'
 

 א'/ב'
 

 א'/ב'

  

 פדגוגיה ודידקטיקה

 שנה ב': -פדגוגיה 
הוראת המושג לתלמידים בעלי צרכים 

 + סדנה מיוחדים בגיל הרך
  סדנה+  הוראה בגן משלב ילדים בעצ"מ

2 
 
2 

 ש'
 
 ש'

 פדגוגיה שנה א'

 

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

 

 
סה"כ לימודי חינוך פדגוגיה 
 ודידקטיקה

   נק"ז 14

 לימודי יסוד והעשרה

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

 לימודי שפת ההוראה
    2 אנגלית לפטור

   נק"ז 2 סה"כ לימודי יסוד והעשרה

 
 

 כולל קורסי בחירה( )לא נק"ז 32–סה"כ שנה ב'
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 'גשנה  –חובות לימודים 

 הערות דרישות קדם סמסטר נק"ז קורס אשכול

לימודי התמחות בחינוך 
 מיוחד

תכניות לימודים בחינוך המיוחד  )במקום תכניות 
(לימודים וסטנדרטים בחנ"מ  

   א'/ב' 1

 לבחירה אחד מהבאים: -סמינריון 
טיפוליות עבור  –. תכניות התערבות חינוכיות 1

 תלמידים עם צרכים מיוחדים
 .התמודדות הורים ומורים עם הילד בעצ"מ2

 
 
2 

 
 
 ש'

 
אוריינות מחקר 

 )במקביל(
 

הסמינריונים שמות 
המוצעים יכולים 
להשתנות משנה 

 לשנה.
 (7על פי הפירוט בעמוד  -ד'-ב'במהלך שנים  נק"ז 12קורסי בחירה )יש לקחת 

   נק"ז 3 קורסי חובה –חנ"מ  –סה"כ לימודי התמחות 

לימודי התמחות בגיל 
 רך

   א'/ב' 1 חינוך לתולדות האמנות בגיל הרך
   א'/ב' 1  סדנא ניהול גן כארגון 

   א'/ב' 1 טיפוח יחסי ילדים, גננים והורים בגיל הרך 
   א'/ב' 1 דרכי הערכת הילד בגיל הרך

   א'/ב' 1 מקומן של המשפחה והקהילה בילדות המוקדמת
   א'/ב' 1 דרמה ומוזיקה ככלים לטיפוח הפעוט והילד

   א'/ב' 1 בניית סביבה מתמטית עבור פעוטות

 :מהבאות )סדנה(לבחירה אחת 
 הסביבה 'המוזיאונית' בגן ומחוצה לה .1

אמנות בגן: מהתבוננות לעשייה בהקשרים  .2
 בינתחומיים

 
 
1 

 
 

 א'/ב'

  

היכרות עם מסגרות טיפוליות לליווי תהליכי בשלות 
 והתפתחות בגיל הרך )סדנה(

   א'/ב'/ק' 1

   נק"ז 9 גיל רך –סה"כ לימודי התמחות 

 חטיבה בלשון וספרות

   א'/ב' 1 ספרות העוסקת בבעלי חיים לגיל הרך 
   א'/ב' 1 עיצוב דמות המשפחה בספרות ילדים לגיל הרך

   א'/ב' 1 עיון בלשון המקורות –חגי ישראל 
   א'/ב' 1 טיפוח כשירות לשונית בגי"ר

 (8על פי הפירוט בעמוד  - 'ד-במהלך שנים א' נק"ז 2קורסי בחירה )יש לקחת 
   נק"ז 4 חטיבה בלשון וספרותסה"כ  

   א'/ב' 1 חינוך ערכי סוגיות בחינוך המיוחד  לימודי חינוך

 
 פדגוגיה ודידקטיקה

 בחינוך מיוחד

 פדגוגיה שנה ג':
מבנה הדעת וגישה אינטגרטיבית דינאמית לתכנון 

 +סדנה לימודים
 מנהיגות חינוכית ויישומה בתהליכי הוראה בגן הילדים 

 סדנה + 

 
2 

 
2 

 
 ש'
 
 ש'

  

 אוריינות מחקר
 אוריינות מחקר

 פרויקט גמר )ללא נק"ז(
 ש' 2

  

   ש' 8 עבודה מעשית שנה ג' עבודה מעשית
   נק"ז 15 סה"כ לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה 

 אוריינות מחשב
   א'/ב'  1 שילוב מחשב בהוראת החנ"מ

   נק"ז 1 סה"כ לימודי אוריינות מחשב
 

 נק"ז )לא כולל קורסי בחירה( 32 - סה"כ שנה ג'
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 שנה ד' –חובות לימודים 

 הערות סמסטר נק"ז קורס אשכול
התמחות  לימודי

 "מבחנ
 (7על פי הפירוט בעמוד  -ד' -במהלך שנים ב' נק"ז 12ורסי בחירה )יש לקחת ק

  נק"ז 12-0 סה"כ לימודי התמחות בחנ"מ  

 התמחות לימודי
 הרך בגיל

  א'/ב' 1 מדע בגן הילדיםמשחקים 
 סמינריון לבחירה:

 חקר הפעוט והילד בגיל הרך .1

התצפית למעקב התפתחות המשחק בקרב  .2
 פעוטות

 הבנת מקומה של המוזיקה בהתפתחות פעוטות .3

 
2 

 
 ש'

שמות הסמינריונים המוצעים יכולים 
 .להשתנות משנה לשנה

  נק"ז 3 סה"כ לימודי התמחות בגיל הרך 

לימודי חטיבה 
 בלשון וספרות

  א'/ב' 1 שימוש מושכל בספרות ילדים 
  א'/ב' 1 הומור בספרות הילדים

 (8על פי הפירוט בעמוד  - 'ד-במהלך שנים א' נק"ז 2קורסי בחירה )יש לקחת 
  נק"ז 2 סה"כ לימודי חטיבה בספרות ולשון 

 'סטאז סדנת

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(.

   

 
 

 

 )לא כולל סטאז' וקורסי בחירה( נק"ז 5 –סה"כ שנה ד' 
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 :להלן רשימת קורסי הבחירה המוצעים

 
 קורסי בחירה מהתמחות בחינוך מיוחד 

התפתחותית  קורסים המסומנים באפור )מוגבלות שכלית -חובה נק"ז 2ד' מתוכם  -במהלך  שנים ב' נק"ז 12יש לקחת 
 ((/ לקויות חמורות + פסיכופתולוגיה(ASD/ תלמידים בספקטרום האוטיסטי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 דרישת קדם סמ' ש"ש שם הקורס
  א'/ב' 1 התמודדות המורה עם הילד החולה 

 מבוא ללקויות מתונות א'/ב' 1 ליקוי למידה סוגיות מתקדמות 
  ש' 2 ביבליותרפיה

 התפתחות שפה ותקשורת א'/ב' 1 מהשפה הדבורה לשפה הכתובה
  ש' 2 להתבונן במראה*

מוגבלות שכלית התפתחותית )במקום פיגור 
 ש' 2 שכלי(

לחנ"מ, מבוא ללקויות מבוא 
קשות ומורכבות ולקויות 

 חושים
   -( ASDתלמידים בספקטרום האוטיסטי )

 ש' 2 )במקום אוטיזם(
מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות 

קשות ומורכבות ולקויות 
 חושים

 *לקויות חמורות
 א'/ב' 1

מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות 
קשות ומורכבות ולקויות 

 חושים
הגורמים האישיותיים  –פסיכופתולוגיה 

 לבעיות התנהגות 
 'א'/ב 1

מבוא ללקויות קשות ומורכבות 
 ולקויות חושים

ASD  סוגיות מתקדמות )במקוםPDD  
 א'/ב' 1 *מתקדמים(

מבוא לחנ"מ, מבוא ללקויות 
קשות ומורכבות ולקויות 

 חושים
  א'/ב' 2 תנועה ולקויות מוטוריות

  קיץ 1 *החריג בראי הקולנוע
  א'/ב' 1 לקויי שמיעה 

  א'/ב' 1 *תקשורת תומכת חליפית
  א'/ב' 1 עיצוב התנהגות 

פיתוח וקידום שפה בקרב תלמידים עם 
 התפתחות שפה ותקשורת ש' 2 צרכים מיוחדים 

  א'/ב' 1 בגן ADHDאיתור וטיפול בילדים 
איתור וטיפול בילדים עם הפרעות 

  א'/ב' 1 *התנהגות

  א'/ב' 1 *אספקטים פרא רפואיים
קריאה והבנה של אבחונים פסיכו 

  א'/ב' 1 )מקוון( םדידקטיי
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 ד'(-במהלך שנים א' נק"ז 2ורסי בחירה בחטיבה בלשון וספרות )יש לקחת ק
 

  

 שנה ש"ש שם הקורס 
 הניב וגלגולו

 לשון וספרות
 א' 1

 לשון וחשיבה
 דמגוגיה ורטוריקה

 לשון וחברה

 
1 

 
 ב'

 העברית המדוברת
 ג' 1 לשון ההגדה של פסח


