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 מבנה לימודים במסלול יסודי התמחות בהיסטוריה

 וחטיבות במנהל מערכות חינוך + לשון 

    
 

 מבנה הלימודים

 נק"ז  לימודים חובות

לימודים 

 דיסציפלינריים

 (נק"ז 52) 

 26 קורסי התמחות בהיסטוריה

 קורסי חטיבה במנהל מערכות חינוך

נק"ז לימודים מיוחדים  2+  11

מתוך קורסי  נק"ז 2למסלול + 

 הפדגוגיה

 15 קורסי חטיבה בלשון

 לימודי הכשרה להוראה 

 (נק"ז 39)

 7 לימודי חינוך 

 פדגוגיה ודידקטיקה 

12 

במסגרת גם  מניםנק"ז נ 2)

 (במנהל מערכות חינוךחטיבה ה

 לימודים מיוחדים למסלול

6 

נק"ז נמנים גם במסגרת  2)

 (מנהל מערכות חינוךהחטיבה ב

 2 מחקראוריינות 

 12 התנסות מעשית

 5  קורסי יסוד והעשרה*
  סה"כ 

 

96  

  
 
 במבוא של השנתון.מפורט *
 

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 בהיסטוריה( 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 
 

 בהתמחות בהיסטוריה היסודי במסלול הלימודים מבנה

 הלימוד נושא
  חובה שעורי

 תהערו
 כ"סה
ז "נק

 באשכול

 הקורסים שמות
 

 היקף
 בש"ש

 שנה
 אקדמית

 למידה מיומנויות פיתוח
  אקדמיות

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

 נק"ז( 52לימודים דיסציפלינריים )
  לימודי התמחות

 בהיסטוריה
    26 

במנהל  חטיבה מודייל
 מערכות

 2 -ו למסלול מיוחדים ודיםנק"ז לימ:2 כוללת החטיבה   
 י הפדגוגיהמתוך קורס נק"ז

15 

 חטיבה לימודי
 לשון-דיסציפלינארית

    15 

  נק"ז( 39לימודי הכשרה להוראה )

 לימודי חינוך

  א 2  התפתחותית פסיכולוגיה

7 

  א 1  החינוך של וסוציולוגיה פילוסופיה
  ב 1  מיוחדים צרכים בעלי תלמידים חינוך

 1 תרבותיות רב

  אחד קורס לבחור יש א
 1  ערכי חינוך

 1 בישראל החינוכית המדיניות תולדות
 והשתמעויותיהן בשדה חינוכיות אסכולות
 ההוראה

1 

  ד 2 בחינוך סמינריון

 פדגוגיה ודידקטיקה

עשה ע"י בכל אחת מן השנים, שיבוץ לקורסי פדגוגיה, נ א 2  וניתוחם למידה תהליכי הכרת
 רכזות מנהל סטודנטים

12 
 

  א 2  בכיתה והוראה חינוך דרכי
 בהוראת ויישומה הלימודים תכנית

  הדיסציפלינה
  ב 2

 במנהל מערכות חינוך החטיבה זה נמנה במסגרת קורס ב 2  בדיסציפלינה והערכה הוראה דרכי
  ג 2  וניהולה הטרוגנית כיתה הוראת

  ג 2 מחשב בשילוב ההורא יחידות תכנון

 לימודים מיוחדים למסלול

  ב 1  לקריאה מוכנות

6 

 נדרשת עבודת צפייה בפתיחת שנת הלימודים. ב 1  הספר לבית מהגן המעבר
במסגרת החטיבה במנהל מערכות  -קורסים אלה נמנים  ב 1  הקריאה הוראת

 ג 1  הכתיבה והשבחת הכתיבה הוראת חינוך
  ג 1 ב א בכיתות ןהחשבו הוראת
  ג 1 מדעית חשיבה טיפוח

 בחינוך מחקר אוריינות
 ובהוראה

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

  להסבות אקדמאים(. -במסגרת קורסי הפדגוגיה
2 

ללא   פרויקט גמר
 נק"ז

 ג

 
 התנסות מעשית

 התנסות מעשית
ימי  10 -ויבים בסטודנטים של שנה ג' מח

היערכות והסתגלות שיתקיימו בבתי הספר 
בסוף אוגוסט ותחילת ספטמבר )בתיאום עם 

 המדריכה הפדגוגית(

  א 2
שיבוץ לעבודה מעשית במערכת  נעשה ע"י רכזות מנהל 

 12 סטודנטים.
 ב 5

 ג 5

 נק"ז( 5)קורסי יסוד והעשרה 

 ההוראה שפת
 

  א 1 מושגי יסוד בבלשנות 
במבחן  העברית פ רמת"ע נקבע בלשון הש"ש מספר

 בבגרות. או/ו הפסיכומטרי
 

2 

 א 1  עיונית כתיבה
 -ז( "נק )ללא -וההבעה  ההבנה יסודות

 ש"ש 6 -למחויבים ב
 א 2

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

 ב 2

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

 ללא .שנה"ל

 אנגלית לפטור

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

 א נק"ז
 .פסיכומטרי(/ר"אמי( מבחן מיון  לפי -לרמות  סיווג

 .סיום  לימודי אנגלית לפטור הוא תנאי מעבר לשנה ג'
 

 ש"ס( 6בסיסי ) 2
ללא  ש"ס( 4אנגלית מתקדמים א' )

 ב נק"ז
 2 ש"ס( 4אנגלית מתקדמים ב' )

 מורשת  /תרבות לימודי
 וחינוך לאזרחות עם

 1  הזהות במבחן יהודים

 
 

 1 באשכול מהקורסים אחד לבחור יש

 1 יהודית מדינה ישראל
 1 ומועדיו ישראל חגי

הגזע והפתרון  משנאת הדת לשנאת –השואה 
 הסופי

1 

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

 ללא  ג מקוון ובטחון בטיחות
 ללא  ג מקוון  זהירות בדרכים

 ללא סיור חובה. השתתפות בסיורים תחל משנה א' –יד ושם  ד-א ללא סיורים  6-מבחן בקיאות במקרא ו
 96 סה"כ נק"ז

. 60 –ציון מינימום בלימודי חינוך, לימודים מיוחדים למסלול, לימודי אוריינות בסביבה מתוקשבת, אנגלית ומורשת 
 .70 –כל שאר האשכולות 
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 שנה א' –בות לימודים חו

 הערות דרישת קדם  סמ' ז"נק קורס אשכול
פיתוח 

מיומנויות 
למידה 

 אקדמיות

  ללא סדנת פלא"ות 

 
תנאי מעבר מהווה 

 נה ב'לש

 
 
 
 
 

לימודי 
 התמחות

 בהיסטוריה
 

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

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

 

   ש' 2 עם ישראל בימי בית שני  מבוא לתולדות

   א'/ב' 1 מבוא לימי הביניים המוקדמים 

רים והתקופה המאוחניים ימבוא לימי הב
  הקדם מודרנית

 א'/ב' 1
מבוא לימי הביניים 

 המוקדמים/חובה
 

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

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

 - 16ישראל במאות 
18 

 

 (7וד הפירוט בעמ) –ד' -ז במהלך שנים א'"נק 9יש לקחת  - קורסי בחירה
   ז"נק 8 סה"כ לימודי התמחות בהיסטוריה

לימודי חטיבה 
במנהל 

 מערכות חינוך

   א'/ב' 1 תרבותית-אישית ובין-תקשורת בין

 (7הפירוט בעמוד ) –ג' -במהלך שנים א' ז"נק 5יש לקחת בסה"כ   –קורסי בחירה 

   ז"נק 1 סה"כ לימודי חטיבה במנהל מערכות חינוך 

לימודי חטיבה 
 בלשון

 תנאי מעבר לשנה ב'   ש' 2 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 

 (8 הפירוט בעמוד)ד' -ז במהלך שנים א'"נק 1יש לקחת  -קורסי בחירה 
   ז"נק 8 ןסה"כ לימודי חטיבה בלשו

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

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

 קורסי בחירה 
 רב תרבותיות בחינוך

 חינוך ערכי
 תולדות המדיניות החינוכית בישראל

אסכולות חינוכיות והשתמעויותיהן בשדה 
 ההוראה

 
 
1 

 
 

 א'/ב'

 

 יש לקחת קורס אחד

פדגוגיה 
 ודידקטיקה

 הכרת תהליכי למידה וניתוחם
 דרכי חינוך והוראה בכיתה

2 
2 

 ש'
 ש'

  

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

  

   ז"נק  10 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

לימודי יסוד 
 והעשרה

 שפת ההוראה
 מושגי יסוד בבלשנות

 כתיבה עיונית
 ההבעה )מקוון(יסודות ההבנה ו

 

 
1 
1 

 ללא

 
 א'/ב'
 א'/ב'

 ש'

 
 

 
ש"ש  6 -למחוייבים ב

 לימודי שפת ההוראה
   א' ללא שימושי מחשב ואינטרנט בחינוך

   א'/ב' ללא אנגלית לפטור )בהתאם לרמה הנדרשת(
 יהודים במבחן הזהות

 מדינה יהודית –ישראל 
 חגי ישראל ומועדיו

משנאת הדת לשנאת הגזע  –השואה 
 הפתרון הסופיו

 מחשבת ישראל

 יש לקחת קורס אחד  א'/ב' 1

   ז"נק 3 סה"כ לימודי יסוד והעשרה

 
 )לא כולל קורסי בחירה( ז"נק 30 –סה"כ בשנה א' 
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 'בשנה  –בות לימודים חו

 הערות דרישת קדם סמ' ז"נק קורס אשכול

לימודי 
התמחות 

 בהיסטוריה

תקופת המהפכות: המהפכה האמריקאית 
 פתיתוהצר

1 
   א'/ב'

אירופה והעולם מקונגרס וינה עד מלחמת 
 העולם הראשונה*

 תקופת המהפכות א'/ב' 1

 –מבוא לתולדות היהודים בימי הביניים 
 "עולמות נפגשים"

   ש' 2

משנאת הדת לשנאת הגזע  -השואה 
 והפתרון הסופי

   א'/ב' 1

  (7בעמוד הפירוט ) –ד' -ז במהלך שנים א'"נק 9יש לקחת  -קורסי בחירה 
   ז"נק 5 סה"כ לימודי התמחות בהיסטוריה

לימודי חטיבה 
במנהל 

 מערכות חינוך

   א'/ב' 1 מקוון -גישות ארגוניות בסיסיות 
   א'/ב' 1 מבוא למנהיגות בחינוך

   א'/ב' 1 תכנון ומדיניות החינוך  

  (7הפירוט בעמוד ) – 'ג-נק"ז במהלך שנים א' 5יש לקחת בסה"כ   -קורסי בחירה 
   ז"נק 3 סה"כ לימודי חטיבה במנהל מערכות חינוך

לימודי חטיבה 
 בלשון

  חקר השיח ש' 2 טיפוח הכתיבה 
 (8הפירוט בעמוד  - 'ד-נק"ז במהלך שנים א' 1יש לקחת בסה"כ  )קורסי בחירה 

   ז"נק  2 סה"כ לימודי חטיבה בלשון 

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

   א'/ב' 1 למידים בעלי צרכים מיוחדיםחינוך ת 

 
 

לימודים 
מיוחדים 
 למסלול

 מוכנות לקריאה
 המעבר מהגן לבית הספר

 הוראת הקריאה 
 

 הוראת הכתיבה והשבחת הכתיבה 

1 
1 
1 

 
1 

 א'/ב'
 א'/ב'
 א'/ב'

 
 א'/ב'

 
 

 

 
 

נמנה במסגרת חטיבה 
 מנהל מע' חינוךב

נמנה במסגרת חטיבה 
 מנהל מע' חינוךב

 
 פדגוגיה

 ודידקטיקה

 פדגוגיה שנה ב':
 דרכי הוראה והערכה בדיסציפלינה

 
תכנית הלימודים ויישומה בהוראת 

 הדיסציפלינה

 
2 

 
2 

 

 
 ש'
 
 ש'

 פדגוגיה שנה א'

 
נמנה במסגרת חטיבה 

 מנהל מע' חינוךב

  שנה א' -עבודה מעשית  ש' 5 שנה ב' - עבודה מעשית עבודה מעשית
   ז"נק 14 ידקטיקהלימודי חינוך פדגוגיה וד סה"כ 

 
לימודי יסוד 

 והעשרה
  ש' ללא ליווי )ללא נק"ז(  –הבעה בע"פ ובכתב 

 6או  4 -למחויבים ב 
בלימודי שפת  ש"ש

 ההוראה
    2 אנגלית לפטור

   נק"ז 2  

 
 

 קורסי בחירה()לא כולל  ז"נק 26–סה"כ בשנה ב'  
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 'גשנה  –בות לימודים חו

 הערות דרישות קדם סמ' ז"קנ קורס אשכול
 

לימודי התמחות 
 בהיסטוריה

   ש' 2 סמינריון בהיסטוריה
   ש' 2 20 -מבוא להיסטוריה של המאה ה

 (7הפירוט בעמוד  – ד'-'אנק"ז במהלך שנים  9קורסי בחירה )יש לקחת 
   ז"נק 4 סה"כ לימודי התמחות בהיסטוריה

לימודי חטיבה במנהל 
 מערכות חינוך

   א'/ב' 1 מקוון -מודרניות יות ניהול ות גיש
   א'/ב' 1 דיני חינוך

 (7)הפירוט בעמוד  – 'ג-נק"ז במהלך שנים א' 5יש לקחת בסה"כ    -קורסי בחירה
   ז"נק 2 סה"כ לימודי חטיבה במנהל מערכות 

 לימודי חטיבה בלשון

יסודות  ש' 2 פיתוח כישורי שיח דבור
 הדקדוק

 ג'/ד' ניתן לקחת בשנים

ותכנון יחידת הוראה גישות להוראת לשון 
 )ללא מתמחים(

   ש' 2

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

   ז"נק 4 סה"כ לימודי חטיבה בלשון

לימודים מיוחדים 
 למסלול

 טיפוח חשיבה מדעית
 הוראת החשבון בכיתות א' ב' 

1 
1 

 א'/ב'
 א'/ב'

  

 אוריינות מחקר
 אוריינות מחקר 

 פרויקט גמר
 ש' 2

  

 פדגוגיה ודידקטיקה
 הוראת כיתה הטרוגנית וניהולה 

 תכנון יחידות הוראה בשילוב מחשב
2 
2 

 ש'
 ש'

פדגוגיה שנה 
 ב'

 

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

 שנה ב'

ג' סטודנטים של שנה 
 היערכותימי  10 -מחויבים ב

בבתי הסתגלות שיתקיימו ו
בסוף אוגוסט ותחילת  הספר

 ספטמבר 
   ז"נק 13 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

 
 

 ז )לא כולל קורסי בחירה("נק 23  –סה"כ בשנה ג' 
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 'דשנה  –חובות לימודים 

 הערות דרישות קדם ז"נק קורס אשכול
לימודי התמחות 

 ריהבהיסטו
 (7)הפירוט בעמוד   ד'-'אנק"ז במהלך שנים  9קורסי בחירה יש לקחת 

   נק"ז 9-0 סה"כ לימודי התמחות בהיסטוריה

לימודי חטיבה 
 במנהל מערכות חינוך

 (7)הפירוט בעמוד  'ג-נק"ז במהלך שנים א' 5יש לקחת  –קורסי בחירה 

   נק"ז 5-0 סה"כ  לימודי חטיבה בחינוך לשוני

 (8)הפירוט בעמוד  ד'-נק"ז במהלך שנים א' 1יש לקחת  –קורסי בחירה  חטיבה בלשון לימודי
   נק"ז 1-0 סה"כ לימודי חטיבה בלשון 

 
 לימודי חינוך

   ש' 2 סמינריון בחינוך 

סה"כ לימודי חינוך, פדגוגיה 
 ודידקטיקה

   ז"נק 2

 
 

 סדנת סטאז'

 80%בתנאי שהסטודנט סיים 
ג', -שנים א'מהחובות האקדמיים ב

כולל עבודה 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 2–סה"כ בשנה ד' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 

 
 שימת קורסי הבחירה המוצעים:להלן ר

 
 

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

 שנה סמ' ז"נק שם הקורס

  ש' 2 יוונים במזרח –התרבות ההלניסטית 

  ש' 2 בעיות החילון בהגות ובהיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית

  'א'/ב 1 18-וה 17-השבתאות וספחיה במאות ה

  א'/ב' 1 ממלחמת תש"ח ועד מלחמת יום הכיפורים

 ד'-ג' א'/ב' 1 )מקוון( היסטוריה שעשו נשים

 בעת המזרח בארצות יהודים תולדות: רק ולא המשי בדרך

 )מקוון( החדשה
 ד'-ג' א'/ב' 1

 ד'-ג' א'/ב' 1 הטרור האישי* )מקוון(

 ד'-ג' א'/ב' 1 )מקוון( *הקרה  המלחמה

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

 

 **קורסי הבחירה עשויים להשתנות מעת לעת

 
 

 :ד'-ז במהלך שנים א'"נק 5יש לקחת  - **קורסי בחירה במנהל מערכות חינוך
 

 דרישות קדם ז"נק שם הקורס

  1 אינטליגנציות מרובות ויישומן בכיתה * 

  1 למידה מתוקשבת )משולב . וירטואלי / פרונטאלי(

  1 רכה ככלי ניהוליהע

  1 מנהיגות מוסרית

  1 *נשים מנהיגות בראי ההיסטוריה  

  1 התנהגות ארגונית

  1 וירטואלי -ניתוח אירועים במנהל החינוך

  1 מנהל ציבורי   

 גישות ארגוניות בסיסיות 1 ניהול משאבי אנוש

  1 אתיקה בניהול

  1 *יוזמות וחידושים בביה"ס

  1 ך  *מצוינות בחינו

  1 ניהול קונפליקטים ומו"מ

  1 תרבות ארגונית    

  1 *יסודות השכנוע והפרזנטציה

  2 פרקטיקה ויישומים בחינוך

  1 *מעורבות הורים )קורס מקוון( 

  1 *יסודות הסוציולוגיה

  1 *חינוך ערכי

 *לא ייפתח בתשע"ה

 קורסי הבחירה עשויים להשתנות מעת לעת**
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  ד'(: -ז במהלך שנים א'"נק 1יש לקחת  (**ה בחטיבה בלשוןקורסי בחיר

 

 דרישות קדם סמ' ז"נק שם הקורס

  א'/ב' 1 הניב וגלגולו

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

  א'/ב' 1 דמגוגיה ורטוריקה

  א'/ב' 1 לשון וחברה

-'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 ודרכי פעולתה* האקדמיה ללשון העברית
 ב'

-'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *משלבים בעברית בת זמננו
 ב'

-'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *העברית והלשונות השמיות
 ב'

-'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 לשון חז"ל
 ב'

-'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 העברית המדוברת
 ב'

-'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 לשון המקרא
 ב'

-'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 העברית המדוברת 
 ב'

 
 

 *לא ייפתח בתשע"ה
 **קורסי הבחירה עשויים להשתנות מעת לעת
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 מבנה לימודים במסלול יסודי התמחות בהיסטוריה 

 תשע"ה – וחטיבות בחינוך לשוני + לשון

     
 מבנה הלימודים

 נק"ז  לימודים חובות

לימודים 

 דיסציפלינריים

 (נק"ז 52) 

 26 בהיסטוריה קורסי התמחות

 בחינוך לשוניקורסי חטיבה 

נק"ז לימודים מיוחדים  2+  11

מתוך קורסי נק"ז  2למסלול + 

 הפדגוגיה

 15 קורסי חטיבה בלשון

 לימודי הכשרה להוראה 

 (נק"ז 39)

 7 לימודי חינוך 

 פדגוגיה ודידקטיקה 

12  

במסגרת גם  מניםנק"ז נ 2)

 (לשוניחטיבה בחינוך ה

 מיוחדים למסלוללימודים 

6  

נק"ז נמנים גם במסגרת  2)

 החטיבה בחינוך לשוני(

 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 1הפעילות תקנה  הלימודים הסדירה.

 . ש"ש מקורסי הבחירה בהיסטוריה( 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.
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 בהתמחות בהיסטוריה היסודי במסלול הלימודים מבנה

 הלימוד נושא
  חובה שעורי

 הערות
 כ"סה
ז "נק

 באשכול

 הקורסים שמות
 

 היקף
 בש"ש

 שנה
 אקדמית

 למידה מיומנויות פיתוח
  אקדמיות

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

 נק"ז( 52לימודים דיסציפלינריים )
  לימודי התמחות

 בהיסטוריה
    26 

בחינוך  חטיבה למודי
 לשוני

 2 -ו למסלול מיוחדים נק"ז לימודים:2 כוללת החטיבה   
 מתוך קורסי הפדגוגיה  נק"ז

15 

 חטיבה לימודי
 לשון-דיסציפלינארית

    15 

  נק"ז( 39לימודי הכשרה להוראה )

 לימודי חינוך

  א 2  התפתחותית פסיכולוגיה

7 

  א 1  החינוך של לוגיהוסוציו פילוסופיה
  ב 1  מיוחדים צרכים בעלי תלמידים חינוך

 1 תרבותיות בחינוך רב

  אחד קורס לבחור יש א
 1  ערכי חינוך

 1  בישראל החינוכית המדיניות תולדות
 והשתמעויותיהן בשדה חינוכיות אסכולות
 ההוראה

1 

  ד 2 בחינוך סמינריון

 קטיקהפדגוגיה ודיד

בכל אחת מן השנים, שיבוץ לקורסי פדגוגיה, נעשה ע"י  א 2  וניתוחם למידה תהליכי הכרת
 רכזות מנהל סטודנטים

12 
 

  א 2  בכיתה והוראה חינוך דרכי
 בהוראת ויישומה הלימודים תכנית

  הדיסציפלינה
  ב 2

 בחינוך לשוני טיבההח במסגרתגם זה נמנה  קורס ב 2  דרכי הוראה והערכה בדיסציפלינה
  ג 2  וניהולה הטרוגנית כיתה הוראת

  ג 2 מחשב בשילוב הוראה יחידות תכנון

 לימודים מיוחדים למסלול

  ב 1  לקריאה מוכנות

6 

 נדרשת עבודת צפייה בפתיחת שנת הלימודים. ב 1  הספר לבית מהגן המעבר

 החטיבה בחינוך לשוניבמסגרת קורסים אלה נמנים גם  ב 1  הקריאה הוראת
 ב 1  הכתיבה והשבחת הכתיבה הוראת 

  ג 1 ב א בכיתות החשבון הוראת
  ג 1 מדעית חשיבה טיפוח

 בחינוך מחקר אוריינות
 ובהוראה

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

  להסבות אקדמאים(. -במסגרת קורסי הפדגוגיה

2 

ללא   פרויקט גמר
 נק"ז

 ג

 
 התנסות מעשית

 התנסות מעשית
ימי  10 -סטודנטים של שנה ג' מחויבים ב

היערכות והסתגלות שיתקיימו בבתי הספר 
בסוף אוגוסט ותחילת ספטמבר )בתיאום עם 

 המדריכה הפדגוגית(

  א 2
שיבוץ לעבודה מעשית במערכת  נעשה ע"י רכזות מנהל 

 12 סטודנטים.
 ב 5

 ג 5

 נק"ז( 5)קורסי יסוד והעשרה 

 ההוראה שפת
 

  א 1 מושגי יסוד בבלשנות 
במבחן  העברית פ רמת"ע נקבע בלשון הש"ש  מספר

 בבגרות. או/ו הפסיכומטרי
 

2 

 א 1  עיונית כתיבה
 -ז( "נק )ללא -וההבעה  ההבנה יסודות

 ש"ש 6 -למחוייבים ב
 א 2

 4 -למחויבים ב -ווילי   -ובכתב פ"בע הבעה
 ש"ש 6  -ש"ש וב

 ב 2

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

 ללא

 אנגלית לפטור

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

 נק"ז
 א

 .פסיכומטרי(/ר"אמי( מבחן מיון  לפי -לרמות  סיווג
 .סיום  לימודי אנגלית לפטור הוא תנאי מעבר לשנה ג'

 
 ש"ס( 6בסיסי ) 2

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

 2 ש"ס( 4אנגלית מתקדמים ב' )

 
 מורשת  /תרבות לימודי

 וחינוך לאזרחות עם

 1  הזהות במבחן יהודים

 1 ולבאשכ מהקורסים אחד לבחור יש א

 1 יהודית מדינה ישראל
 1 ומועדיו ישראל חגי

משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון  –השואה 
 הסופי

1 

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

 ללא  ג מקוון ובטחון בטיחות
 ללא  ג מקוון  זהירות בדרכים

 ללא סיור חובה. השתתפות בסיורים תחל משנה א' –יד ושם  ד-א ללא סיורים  6-מבחן בקיאות במקרא ו
 96 סה"כ נק"ז

. 60 –ציון מינימום בלימודי חינוך, לימודים מיוחדים למסלול, לימודי אוריינות בסביבה מתוקשבת, אנגלית ומורשת 
 .70 –כל שאר האשכולות 
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 שנה א' –ובות לימודים ח

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

 סדנת פלא"ות 
  ללא

 תנאי מעבר לשנה ב'מהווה  

 
 
 

 לימודי התמחות
 בהיסטוריה

 

  א'/ב' 1 תולדות יוון-מבוא לעת העתיקה

 

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

 -העתיקה 
 תולדות יוון

  ש' 2 שני  עם ישראל בימי בית מבוא לתולדות
  א'/ב' 1 מבוא לימי הביניים המוקדמים 

 א'/ב' 1 מבוא לימי הביניים המאוחרים 
מבוא לימי 

הביניים 
 המוקדמים

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

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

מבוא 
לתולדות עם 

ישראל 
 - 16במאות 
18 

 (7הפירוט בעמוד  –ד' -ז במהלך שנים א'"נק 9חירה )יש לקחת קורסי ב
   ז"נק 8 סה"כ לימודי התמחות בהיסטוריה

לימודי חטיבה בחינוך 
 לשוני

   ש' 2 התפתחות אוריינית של ילדים
 (7הפירוט בעמוד  –ד' -ז במהלך שנים א'"נק 6קורסי בחירה )יש לקחת 

   ז"נק 2 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך לשוני  

 לימודי חטיבה בלשון

 תנאי מעבר לשנה ב'   ש' 2 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 

 (8 ד' הפירוט בעמוד-ז במהלך שנים א'"נק 1קורסי בחירה )יש לקחת 
   ז"נק 8 "כ לימודי חטיבה בלשוןסה

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

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

 קורסי בחירה 
 רב תרבותיות

 חינוך ערכי
 תולדות המדיניות החינוכית בישראל

אסכולות חינוכיות והשתמעויותיהן בשדה 
 ההוראה

 
 
1 

 
 

 א'/ב'

 

 קחת קורס  אחדיש ל

 הכרת תהליכי למידה וניתוחם פדגוגיה ודידקטיקה
 דרכי חינוך והוראה בכיתה

2 
2 

 ש'
 ש'

  

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

  

   ז"נק  10 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

 לימודי יסוד והעשרה

 שפת ההוראה
 מושגי יסוד בבלשנות

 כתיבה עיונית
 יסודות ההבנה וההבעה )מקוון(

 
1 
1 

 ללא

 
 א'/ב'
 א'/ב'

 ש

 
 

 
 
 

ש"ש לימודי שפת  6 -למחוייבים ב
 ההוראה

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

 יהודים במבחן הזהות
 מדינה יהודית –ישראל 

 חגי ישראל ומועדיו
לשנאת הגזע משנאת הדת  –השואה 

 והפתרון הסופי
 מחשבת ישראל

 יש לקחת קורס אחד  א'/ב' 1

   ז"נק 3 סה"כ לימודי יסוד והעשרה
 

 ()לא כולל קורסי בחירה ז"נק 31 –סה"כ בשנה א' 
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 'בשנה  –בות לימודים חו

 הערות דרישת קדם סמ' ז"נק קורס אשכול

לימודי התמחות 
 בהיסטוריה

י מבוא לתולדות היהודים בימ
 "עולמות נפגשים" –הביניים 

   ש' 2

תקופת המהפכות: המהפכה 
 האמריקאית והצרפתית

1 
   א'/ב'

אירופה והעולם מקונגרס וינה עד 
 מלחמת העולם הראשונה

1 
  תקופת המהפכות א'/ב'

משנאת הדת לשנאת הגזע  -השואה 
 והפתרון הסופי

   א'/ב' 1

 (7הפירוט בעמוד  –ד' -ים א'ז במהלך שנ"נק 9קורסי בחירה )יש לקחת 
   ז"נק 5 סה"כ לימודי התמחות בהיסטוריה

לימודי חטיבה בחינוך 
 לשוני

   א'/ב' 1 עיון בלשון  המקורות –חגי ישראל 
   א'/ב' 1 יצירות יצירתיות בלשון הילדים 

אחד מהקורסים חובה. את   א'/ב' 1 לשון וחשיבה/דמגוגיה ורטוריקה
 בחירההשני ניתן לקחת כ

 (7הפירוט בעמוד  - 'ד-נק"ז במהלך שנים א' 6יש לקחת בסה"כ  )קורסי בחירה 
   ז"נק 3 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך לשוני 

  חקר השיח ש' 2 טיפוח הכתיבה  לימודי חטיבה בלשון
  יסודות הדקדוק ש' 2 פיתוח כישורי שיח דבור

 (8הפירוט בעמוד  - 'ד-שנים א'נק"ז במהלך  3יש לקחת בסה"כ  )קורסי בחירה 
   ז"נק 4 סה"כ לימודי חטיבה בלשון 

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

חינוך תלמידים בעלי צרכים  
 מיוחדים

   א'/ב' 1

לימודים מיוחדים 
 למסלול

 מוכנות לקריאה
 המעבר מהגן לבית הספר

 הוראת הקריאה 
 

 הוראת הכתיבה והשבחת הכתיבה

1 
1 
1 

 
1 

 א'/ב'
 א'/ב'
 'א'/ב
 

 א'/ב'

  
 

נמנה גם במסגרת החטיבה 
 בחינוך לשוני

נמנה גם במסגרת החטיבה 
 בחינוך לשוני

 דרכי הוראה והערכה בדיסציפלינה פדגוגיה ודידקטיקה
 

תכנית הלימודים ויישומה בהוראת 
 הדיסציפלינה

2 
 
2 

 

 ש'
 
 ש'

 פדגוגיה שנה א'

נמנה גם במסגרת החטיבה 
 בחינוך לשוני

 

  שנה א' -עבודה מעשית  ש' 5 שנה ב' - מעשית עבודה עבודה מעשית
לימודי חינוך פדגוגיה  סה"כ 

 ודידקטיקה
   ז"נק 14

 
 לימודי יסוד והעשרה

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

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

 
 

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

 הערות דרישות קדם סמ' ז"נק קורס אשכול
 

לימודי התמחות 
 בהיסטוריה

   ש' 2 סמינריון בהיסטוריה
   ש' 2 20 -מבוא להיסטוריה במאה ה

 (7עמוד הפירוט ב – ד'-'אנק"ז במהלך שנים  9קורסי בחירה )יש לקחת 
   ז"נק 4 סה"כ לימודי התמחות בהיסטוריה

לימודי חטיבה 
 בחינוך לשוני

 (7הפירוט בעמוד  - 'ד-נק"ז במהלך שנים א' 6יש לקחת בסה"כ   )קורסי בחירה 
   נק"ז 6-0 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך לשוני 

לימודי חטיבה 
 בלשון

ותכנון יחידות הוראה גישות להוראת לשון 
 בריתבלשון ע

קורסי חובה שנים  ש' 2
 א'+ב'

 

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

   ז"נק 2 סה"כ לימודי חטיבה בלשון

לימודים מיוחדים 
 למסלול

 טיפוח חשיבה מדעית
 הוראת החשבון בכיתות א' ב' 

1 
1 

 א'/ב'
 א'/ב'

  

 אוריינות מחקר  אוריינות מחקר
 גמר פרויקט

 ש' 2
  

 שנה ג' -פדגוגיה  פדגוגיה ודידקטיקה
 הוראת כיתה הטרוגנית וניהולה 

 תכנון יחידות הוראה בשילוב מחשב

 
2 
2 

 
 ש'
 ש'

 
 פדגוגיה שנה ב'

 

 שנה ג' -עבודה מעשית  עבודה מעשית
 

עבודה מעשית שנה  ש' 5
 ב'

ג' סטודנטים של שנה 
 היערכותימי  10 -מחויבים ב

בבתי מו והסתגלות שיתקיי
בסוף אוגוסט ותחילת  הספר

 ספטמבר .
   ז"נק 13 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

 

 ז )לא כולל קורסי בחירה("נק 19  –סה"כ בשנה ג' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

 'דשנה  –חובות לימודים 

 הערות דרישות קדם ז"נק קורס אשכול
לימודי התמחות 

 בהיסטוריה
 

 (7)הפירוט בעמוד   ד'-'אנק"ז במהלך שנים  9ת יש לקח -קורסי בחירה 

   ז"נק 9-0 סה"כ לימודי התמחות בהיסטוריה

לימודי חטיבה 
 בחינוך לשוני

 (7)הפירוט בעמוד  ד'-נק"ז במהלך שנים א' 6יש לקחת בסה"כ   –קורסי בחירה 

   נק"ז 6-0 סה"כ  לימודי חטיבה בחינוך לשוני

 (8)הפירוט בעמוד  ד'-נק"ז במהלך שנים א' 1יש לקחת בסה"כ   –ירה קורסי בח לימודי חטיבה בלשון
   נק"ז 1-0 בלשוןסה"כ  לימודי חטיבה 

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

   ש' 2 סמינריון בחינוך 

   ז"נק 2 ודידקטיקהסה"כ לימודי חינוך, פדגוגיה 

מהחובות  80%בתנאי שהסטודנט סיים  סדנת סטאז'
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 2–סה"כ בשנה ד' 
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 רה המוצעים:להלן רשימת קורסי הבחי
 

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

 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 -חן הזהות יהודים  במב
 

 **קורסי הבחירה עשויים להשתנות מעת לעת

 (:ד'-ז במהלך שנים א'"נק 6)יש לקחת בסה"כ   **קורסי בחירה בחטיבה בחינוך לשוני
 

 דרישות קדם סמ' ז"נק שם הקורס

  א'/ב' 1 דמגוגיה ורטוריקה

  א'/ב' 1 הניב וגלגולו

  א'/ב' 1 התפתחות שפה

  א'/ב' 1 ירי הילדיםלשון ש

  א'/ב' 1 לשון וחשיבה

 ב'-'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 העברית המדוברת

 ב'-'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 לשון ההגדה של פסח

 ב'-'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *האקדמיה ללשון העברית ודרכי פעולתה

 ב'-'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *העברית והלשונות השמיות

  ש' 2 בוא לשירהמ

  א'/ב' 1 מבוא לרומן

  א'/ב' 1 דרמה ישראלית

מאפיינים סגנוניים בלשונם של כותבים למבוגרים  
 לילדים )מקוון(

  א'/ב' 1

  א'/ב' 1 לשון וסגנון חגי ישראל בספרות לילדים: טקסט,

  א'/ב' 1 תורת השיר והשיר בתורה

  ש' 2 ספרות עברית לדורותיה )מקוון(

  א'/ב' 1 הזהב תור : שירתימי הביניים שירת

  א'/ב' 1 מבוא לספרות עממית

  א'/ב' 1 יסודות המסה הספרותית

  א'/ב' 1 יוצרים בין שתי מולדות/*משוררים במולדת חדשה

  א'/ב' 1 סוגות בספרות : שירה או סיפורת )מקוון(

  א'/ב' 1 הומור וסאטירה

 לעת**קורסי הבחירה עשויים להשתנות מעת 

 

 

 

 

 

 ד'(: -ז במהלך שנים א'"נק 1יש לקחת  (קורסי בחירה בחטיבה בלשון
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 דרישות קדם סמ' ז"נק שם הקורס

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

  א'/ב' 1 דמגוגיה ורטוריקה

  א'/ב' 1 *לשון שירי ילדים
  א'/ב' 1 לשון וחברה

  א'/ב' 1 לשון ותקשורת*
 '+ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 ודרכי פעולתה* האקדמיה ללשון העברית

 '+ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *משלבים בעברית בת זמננו
 '+ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *העברית והלשונות השמיות

 '+ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 לשון חז"ל
 '+ב'א הנקורסי חובה ש א'/ב' 1 העברית המדוברת

 '+ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 לשון המקרא
 
 

 *לא ייפתח בתשע"ה
 **קורסי הבחירה עשויים להשתנות מעת לעת



 1 ט.ל.ח

 מבנה לימודים במסלול יסודי התמחות בספרות

 תשע"ה – וחטיבות חינוך לשוני + לשון 

 
 

 מבנה הלימודים

 נק"ז  לימודים חובות

לימודים 

 דיסציפלינריים

 (נק"ז 52) 

 26 ספרותקורסי התמחות ב

נק"ז לימודים מיוחדים למסלול +  2+  11 קורסי חטיבה בחינוך לשוני

 מתוך קורסי הפדגוגיהנק"ז  2

 15 קורסי חטיבה בלשון

 לימודי הכשרה להוראה 

 (נק"ז 39)

 7 לימודי חינוך 

 פדגוגיה ודידקטיקה

12  

במסגרת חטיבה גם נק"ז נספרים  2)

 (לשוניבחינוך 

 לימודים מיוחדים למסלול

6  

נק"ז נספרים גם במסגרת החטיבה  2)

 בחינוך לשוני(

 2 אוריינות מחקר

 12 התנסות מעשית

 5  קורסי יסוד והעשרה*
  סה"כ 

 

96  

 
 
 מפורט במבוא של השנתון.*
 

הסדירה.  ב בפעילות קהילתית כחלק מתכנית הלימודיםיוחממכללה האקדמית אחוה בכל סטודנט לתואר ראשון 
מקורסי הבחירה  ש"ש 1על חשבון ) אשר כלולים במכסת הנק"ז הנדרשים להשלמת התואר ש"ש 1הפעילות תקנה 

 . (ספרותב
ע"י דיקן הסטודנטים. האחריות לרישום לפרויקט מוטלת על הסטודנט ועליו להשלים מוצעת הפרויקטים רשימת 

 חובה זו עד הסמסטר לפני אחרון של לימודי התואר.
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 2 ט.ל.ח

 בהתמחות בספרות היסודי במסלול הלימודים מבנה

 הלימוד נושא
  חובה שעורי

 הערות
 כ"סה
ז "נק

 באשכול

 הקורסים שמות
 

 היקף
 בש"ש

 שנה
 אקדמית

 למידה מיומנויות פיתוח
  אקדמיות

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

 נק"ז( 52לימודים דיסציפלינריים )
  התמחותלימודי 

 בספרות
    26 

בחינוך  חטיבה מודייל
 לשוני

 2 -ו למסלול מיוחדים נק"ז לימודים:2 כוללת החטיבה   
 15 מתוך קורסי הפדגוגיה נק"ז

 חטיבה לימודי
 לשון-דיסציפלינארית

    15 

  נק"ז( 39לימודי הכשרה להוראה )

 לימודי חינוך

  א 2  התפתחותית פסיכולוגיה

7 

  א 1  החינוך של סוציולוגיהו פילוסופיה
  ב 1  מיוחדים צרכים בעלי תלמידים חינוך

 1 תרבותיות רב

  אחד קורס לבחור יש א
 1  ערכי חינוך

 1  בישראל החינוכית המדיניות תולדות
 והשתמעויותיהן בשדה חינוכיות אסכולות
 ההוראה

1 

  ד 2 בחינוך סמינריון

 יקהפדגוגיה ודידקט

בכל אחת מן השנים, שיבוץ לקורסי פדגוגיה, נעשה ע"י  א 2  וניתוחם למידה תהליכי הכרת
 רכזות מנהל סטודנטים

12 
 

  א 2  בכיתה והוראה חינוך דרכי
 בהוראת ויישומה הלימודים תכנית

  הדיסציפלינה
  ב 2

 בחינוך לשוני בההחטי זה נמנה גם במסגרת קורס ב 2  דרכי הוראה והערכה בדיסציפלינה
  ג 2  וניהולה הטרוגנית כיתה הוראת

  ג 2 מחשב בשילוב הוראה יחידות תכנון

 לימודים מיוחדים למסלול

  ב 1  לקריאה מוכנות

6 

 נדרשת עבודת צפייה בפתיחת שנת הלימודים. ב 1  הספר לבית מהגן המעבר

 טיבה בחינוך לשוניבמסגרת החקורסים אלה נמנים גם  ב 1  הקריאה הוראת
 ב 1  הכתיבה והשבחת הכתיבה הוראת 

  ג 1 ב א בכיתות החשבון הוראת
  ג 1 מדעית חשיבה טיפוח

 בחינוך מחקר אוריינות
 ובהוראה

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

  להסבות אקדמאים(. -במסגרת קורסי הפדגוגיה

2 

 ג ללא נק"ז  פרויקט גמר
 

 התנסות מעשית
 התנסות מעשית

 
ימי היערכות  10 -סטודנטים של שנה ג' מחויבים ב א 2

והסתגלות שיתקיימו בבתי הספר בסוף אוגוסט ותחילת 
 ספטמבר.

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

12 
 ב 5

 ג 5

 נק"ז( 5)ה קורסי יסוד והעשר

 ההוראה שפת
 

  א 1 מושגי יסוד בבלשנות 
 

במבחן  העברית פ רמת"ע נקבע בלשון הש"ש מספר
 בבגרות. או/ו הפסיכומטרי

 

2 

 א 1  עיונית כתיבה
למחויבים  -ז( "נק )ללא -וההבעה  ההבנה יסודות

 ש"ש 6 -ב
 א 2

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

 ב 2

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

 ללא

 אנגלית לפטור

 ש"ס( 6ש"ס(/ טרום בסיסי ב' ) 8טרום בסיסי א' )
 .פסיכומטרי(/ר"אמי( מבחן מיון  לפי -לרמות  סיווג א ללא נק"ז

 .י אנגלית לפטור הוא תנאי מעבר לשנה ג'סיום  לימוד
 

 ש"ס( 6בסיסי ) 2
 ללא נק"ז ש"ס( 4אנגלית מתקדמים א' )

 ב
 2 ש"ס( 4אנגלית מתקדמים ב' )

 מורשת  /תרבות לימודי
 וחינוך לאזרחות עם

 1  הזהות במבחן יהודים

 1 באשכול מהקורסים אחד לבחור יש ד-א

 1 יהודית מדינה ישראל
 1 ומועדיו ישראל חגי

משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון  –השואה 
 הסופי

1 

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

 ללא  ג מקוון ובטחון בטיחות
 ללא  ג מקוון  זהירות בדרכים

 ללא חובה. השתתפות בסיורים תחל משנה א' סיור –יד ושם  ד-א ללא סיורים  6-מבחן בקיאות במקרא ו
 96 סה"כ נק"ז

 . 60 –ציון מינימום בלימודי חינוך, לימודים מיוחדים למסלול, לימודי אוריינות בסביבה מתוקשבת, אנגלית ומורשת 

 .70 –כל שאר האשכולות 

  



 3 ט.ל.ח

 שנה א' –ובות לימודים ח

 הערות דרישת קדם  סמ' נק"ז קורס אשכול
פיתוח 

יות מיומנו
למידה 

 אקדמיות

 תנאי מעבר לשנה ב'   ללא סדנת פלא"ות 

 
לימודי 
 התמחות
 בספרות

 

   ש' 2 מבוא לשירה 
   ש' 2 מבוא לסיפורת 

   א'/ב' 1 הדרכה ביבליוגרפית

   א'/ב' 1 מבוא לדרמה קלאסית  או דרמה ישראלית

 (7מוד הפירוט בע –ד' -נק"ז במהלך שנים א' 9קורסי בחירה )יש לקחת 
   נק"ז 6 סה"כ לימודי התמחות בספרות

 
לימודי חטיבה 

 בחינוך לשוני

   ש' 2 התפתחות אוריינית של ילדים

 (8ב' )הפירוט בעמוד -נק"ז במהלך שנים א' 6יש לקחת בסה"כ   –קורסי בחירה 

   נק"ז 2 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך לשוני 

לימודי חטיבה 
 בלשון

 תנאי מעבר לשנה ב'  ש' 2 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 

 (8 ד' הפירוט בעמוד-נק"ז במהלך שנים א' 1קורסי בחירה )יש לקחת 
   נק"ז 8 סה"כ לימודי חטיבה בלשון

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

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

 קורסי בחירה 
 רב תרבותיות

 חינוך ערכי
 תולדות המדיניות החינוכית בישראל

אסכולות חינוכיות והשתמעויותיהן בשדה 
 ההוראה

 
 
1 

 
 

 א'/ב'

 

 
 יש לבחור קורס אחד 

פדגוגיה 
 ודידקטיקה

 :ה א'פדגוגיה שנ
 הכרת תהליכי למידה וניתוחם

 דרכי חינוך והוראה בכיתה

 
2 
2 

 
 ש'
 ש'

  

   ב' 2 שנה א' -עבודה מעשית  עבודה מעשית
   נק"ז  10 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

לימודי יסוד 
 והעשרה

 שפת ההוראה
 מושגי יסוד בבלשנות

 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 

 חגי ישראל ומועדיו
משנאת הדת לשנאת הגזע  –השואה 

 והפתרון הסופי
 אלמחשבת ישר

   א'/ב' 1

   נק"ז  3 סה"כ לימודי יסוד והעשרה 

 
 )לא כולל קורסי בחירה( ז"נק 29 –סה"כ בשנה א' 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 4 ט.ל.ח

 'בשנה  –בות לימודים חו

 הערות דרישת קדם סמ' ז"נק קורס אשכול

לימודי 
התמחות 
 בספרות

   א'/ב' 1 מבוא לרומן
 או *שירת ימי הביניים: שירת תור הזהב 

 סה הספרותיתיסודות המ
   א'/ב' 1

   א'/ב' 1 במבט התפתחותי -ספרות ילדים 
   ש' 2 ספרות עברית לדורותיה )וירטואלי(

מבוא לסיפורת, מבוא  א'/ב' 1 מבוא לספרות העממית
 לרומן

 

מבוא לשירה, מבוא  א'/ב' 1 קלאסיקה בספרות ילדים
 לסיפורת

 

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

לימודי 
חטיבה 
בחינוך 
 לשוני

   א'/ב' 1 לשון וחשיבה/דמגוגיה ורטוריקה
 (8הפירוט העמוד  'ד-נק"ז במהלך שנים א' 6יש לקחת בסה"כ  ) –קורסי בחירה 

   ז"נק  1 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך לשוני

לימודי 
חטיבה 
 בלשון

  חקר השיח ש' 2 טיפוח הכתיבה 
 (8הפירוט בעמוד  - 'ד-נק"ז במהלך שנים א' 1יש לקחת בסה"כ  )קורסי בחירה 

   ז"נק 2 סה"כ לימודי חטיבה בלשון 

לימודי 
 -חינוך 

 הכשרה

   א'/ב' 1 חינוך תלמידים בעלי צרכים מיוחדים 

לימודים 
מיוחדים 
 למסלול

 מוכנות לקריאה
 לבית הספר המעבר מהגן

 הוראת הקריאה 
 

 הוראת הכתיבה והשבחת הכתיבה

1 
1 
1 

 
1 

 א'/ב'
 א'/ב'
 א'/ב'

 
 א'/ב'

 
 

 
 

נמנה גם במסגרת החטיבה 
 בחינוך לשוני

נמנה גם במסגרת החטיבה 
 בחינוך לשוני

פדגוגיה 
 ודידקטיקה

 דרכי הוראה והערכה בדיסציפלינה
 

תכנית הלימודים ויישומה בהוראת 
 הדיסציפלינה

2 
 
2 

 ש'
 
 ש'

 פדגוגיה שנה א'

נמנה גם במסגרת החטיבה 
 בחינוך לשוני

עבודה 
 מעשית

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

   ז"נק 14 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 
 

לימודי יסוד 
 והעשרה

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

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

 
 

  )לא כולל קורסי בחירה( ז"נק 26–סה"כ בשנה ב'  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 5 ט.ל.ח

 'גשנה  –ובות לימודים ח

 הערות דרישות קדם סמ' ז"נק קורס אשכול
 
 

לימודי התמחות 
 בספרות

 ולפחות החובה קורסי כל א'/ב' 1 זרמים בביקורת הספרות
 בחירה  קורסי 5

 

 ולפחות החובה קורסי כל א'/ב' 1 ספרות בעידן מתוקשב
 בחירה קורסי 5

 

 ולפחות החובה קורסי כל ש' 2 הלשון הפיגורטיבית -סמינריון
 בחירה קורסי 5

 

 (7)הפירוט בעמוד  – ד'-'אנק"ז במהלך שנים  9יש לקחת  - קורסי בחירה 
   ז"נק 4 סה"כ לימודי התמחות בספרות

לימודי חטיבה 
 בחינוך לשוני

ניתן ללמוד בשנים   א'/ב' 1 עיון בלשון המקורות –חגי ישראל 
 ד'ג'/

ללמוד בשנים ניתן   א'/ב' 1 יצירות יצירתיות בלשון הילדים
 ד'ג'/

 (8ד' )הפירוט העמוד -ז במהלך שנים א'"נק 6יש לקחת  –קורסי בחירה 
   נק"ז 8-2 שוניסה"כ לימודי חטיבה בחינוך ל

לימודי חטיבה 
 בלשון

ניתן ללמוד בשנים  יסודות הדקדוק ש' 2 פיתוח כישורי שיח דבור
 ד'ג'/

ותכנון יחידת הוראה גישות להוראת לשון 
 )ללא מתמחים(

   ש' 2

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

   ז"נק 4 סה"כ לימודי חטיבה בלשון

לימודים מיוחדים 
 למסלול

 טיפוח חשיבה מדעית
 הוראת החשבון בכיתות א' ב'

1 
1 

 א'/ב'
 א'/ב'

  

 שנה ג' -פדגוגיה  פדגוגיה ודידקטיקה
 הוראת כיתה הטרוגנית וניהולה 

 תכנון יחידות הוראה בשילוב מחשב

 
2 
2 

 
 ש'
 ש'

 
 פדגוגיה שנה ב'

 

  בודה מעשית שנה ב'ע ש' 5 שנה ג' -עבודה מעשית  עבודה מעשית
 אוריינות מחקר  אוריינות מחקר

 פרויקט גמר
 ש' 2

  

   ז"נק 13 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

 
 

 ז )לא כולל קורסי בחירה("נק 23  –סה"כ בשנה ג' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 ט.ל.ח

 'דשנה  –חובות לימודים 

 הערות דרישות קדם ז"נק קורס אשכול
מחות לימודי הת

 בספרות
 (7הפירוט בעמוד   ד'-'אנק"ז במהלך שנים  9קורסי בחירה )יש לקחת 

   נק"ז 9-0 סה"כ לימודי התמחות בספרות
לימודי חטיבה 

 בחינוך לשוני
 (8ד' )הפירוט העמוד -ז במהלך שנים א'"נק 6יש לקחת  –קורסי בחירה 

   נק"ז 6-0 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך לשוני
 

 חטיבה בלשוןלימודי 
 (8הפירוט בעמוד  ד'-נק"ז במהלך שנים א' 1יש לקחת בסה"כ  ) –קורסי בחירה 

   נק"ז 1-0 סה"כ לימודי חטיבה בלשון
   ש' 2 סמינריון בחינוך 

סה"כ לימודי חינוך, פדגוגיה 
 ודידקטיקה

   ז"נק 2

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

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

)בהתאם לתנאים המפורטים בהנחיות 
 של משרד החינוך(.

   

 
 

 וסטאז'( ז )לא כולל קורסי בחירה"נק 2–סה"כ בשנה ד' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 ט.ל.ח

 קורסי הבחירה המוצעים: להלן רשימת
 

 
 ד':-ז במהלך שנים א'"נק 9יש לקחת  – **קורסי בחירה בספרות

 

 דרישות קדם שנה  ז"נק שם הקורס

 גברי במבט הציונות ראשית -הראשונות העליות ספרות
 ונשי

  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 ן שתי מולדותיוצרים בי
 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 עולם ההוראה בראי הספרות והקולנוע

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

 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 קלאסיקה בספרות נוער
 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
 ות מקורסי החובהז לפח"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

מאפיינים סגנוניים בלשונם של כותבים בוגרים וכותבים 
 לילדים )וירטואלי(

 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ג' 1

 מקורסי החובה ז לפחות"נק 7 החל משנה ג' 1 *לבוש וספרות
 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ג' 1 על טעם וריח, אורות וצלילים בעולם הספרות

 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*

 חות מקורסי החובהז לפ"נק 7 החל משנה ג' 1 גיבור וחברה 
 ז לפחות מקורסי החובה"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*
 

 *לא ייפתח בתשע"ה

 **קורסי הבחירה עשויים להשתנות מעת לעת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 ט.ל.ח

 ד': -ז במהלך שנים א'"נק 6יש לקחת   - **יבה בחינוך לשוניקורסי בחירה בחט

 דרישות קדם סמ' ז"נק שם הקורס

  א'/ב' 1 דמגוגיה ורטוריקה

  א'/ב' 1 הניב וגלגולו

  א'/ב' 1 התפתחות שפה

  א'/ב' 1 *לשון שירי הילדים

  א'/ב' 1 לשון וחשיבה

 '+ ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 העברית המדוברת

 '+ ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 ון ההגדה של פסחלש

 '+ ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *האקדמיה ללשון העברית ודרכי פעולתה

 '+ ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *העברית והלשונות השמיות

  ש' 2 מבוא לשירה

  א'/ב' 1 מבוא לרומן

  א'/ב' 1 דרמה ישראלית

ל כותבים למבוגרים  מאפיינים סגנוניים בלשונם ש
 לילדים )מקוון(

  א'/ב' 1

  א'/ב' 1 חגי ישראל בספרות לילדים: טקסט, לשון וסגנון

  א'/ב' 1 תורת השיר והשיר בתורה*

  א'/ב' 1 הזהב תור : שירתשירת ימי הביניים

  א'/ב' 1 מבוא לספרות עממית

  א'/ב' 1 יסודות המסה הספרותית

  '/ב'א 1 יוצרים בין שתי מולדות

  א'/ב' 1 הומור וסאטירה

 **קורסי הבחירה עשויים להשתנות מעת לעת

 

 ד'(: -ז במהלך שנים א'"נק 1יש לקחת  **(קורסי בחירה בחטיבה בלשון

 דרישות קדם סמ' ז"נק שם הקורס
  א'/ב' 1 הניב וגלגולו
  א'/ב' 1 עיון בלשון המקורות -חגי ישראל 

  א'/ב' 1 דמגוגיה ורטוריקה
  א'/ב' 1 ון וחברהלש

 '+ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 ודרכי פעולתה* האקדמיה ללשון העברית
 '+ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *משלבים בעברית בת זמננו

 '+ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *העברית והלשונות השמיות
 '+ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 לשון חז"ל

 '+ב'א הורסי חובה שנק א'/ב' 1 העברית המדוברת
 '+ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 לשון המקרא

 
 

 *לא ייפתח בתשע"ה
**קורסי הבחירה עשויים להשתנות מעת לעת



 1 ט.ל.ח

 

 מבנה לימודים במסלול יסודי התמחות בספרות

 תשע"ה – וחטיבות במנהל מערכות חינוך + לשון 

   
 בנה הלימודיםמ

 נק"ז  לימודים חובות

לימודים 

 לינרייםדיסציפ

 (נק"ז 52) 

 26 ספרותקורסי התמחות ב

קורסי חטיבה במנהל מערכות 

 חינוך

נק"ז לימודים מיוחדים למסלול  2+  11

 מתוך קורסי הפדגוגיהנק"ז  2+ 

 15 קורסי חטיבה בלשון

 לימודי הכשרה להוראה 

 (נק"ז 39)

 7 לימודי חינוך 

  12 פדגוגיה ודידקטיקה 

גרת חטיבה במסגם נק"ז נספרים  2)

 (לשוניבחינוך 

  6 לימודים מיוחדים למסלול

נק"ז נספרים גם במסגרת החטיבה  2)

 בחינוך לשוני(

 2 אוריינות מחקר

 12 התנסות מעשית

 5  קורסי יסוד והעשרה*
  סה"כ 
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 *מפורט במבוא של השנתון.
 

ילתית כחלק מתכנית יב בפעילות קהוחממכללה האקדמית אחוה בכל סטודנט לתואר ראשון 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 ט.ל.ח

 בהתמחות בספרות היסודי במסלול הלימודים מבנה

 הלימוד נושא
  חובה שעורי

 הערות
 כ"סה
ז "נק

 באשכול

 הקורסים שמות
 

 היקף
 בש"ש

 שנה
 אקדמית

 למידה מיומנויות פיתוח
  אקדמיות

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

 נק"ז( 52לינריים )לימודים דיסציפ
  לימודי התמחות

 בספרות
    26 

במנהל  חטיבה למודי
 מערכות חינוך

 למסלול מיוחדים נק"ז לימודים:2 כוללת החטיבה   

 מתוך קורסי הפדגוגיה נק"ז 2 -ו 
15 

 חטיבה לימודי
 לשון-דיסציפלינארית

    15 

  נק"ז( 39לימודי הכשרה להוראה )

 לימודי חינוך

  א 2  התפתחותית פסיכולוגיה

7 

  א 1  החינוך של וסוציולוגיה פילוסופיה
  ב 1  מיוחדים צרכים בעלי תלמידים חינוך

 1 תרבותיות רב

  אחד קורס לבחור יש א
 1  ערכי חינוך

 1  בישראל החינוכית המדיניות תולדות
 והשתמעויותיהן בשדה חינוכיות אסכולות
 ההוראה

1 

  ד 2 בחינוך יוןסמינר

 פדגוגיה ודידקטיקה

בכל אחת מן השנים, שיבוץ לקורסי פדגוגיה, נעשה ע"י רכזות  א 2  וניתוחם למידה תהליכי הכרת
 .מנהל סטודנטים

12 
 

  א 2  בכיתה והוראה חינוך דרכי
 בהוראת ויישומה הלימודים תכנית

  הדיסציפלינה
  ב 2

 במנהל מערכות חינוך. החטיבה זה נמנה גם במסגרת קורס ב 2  דרכי הוראה והערכה בדיסציפלינה
  ג 2  וניהולה הטרוגנית כיתה הוראת

  ג 2 מחשב בשילוב הוראה יחידות תכנון

לימודים מיוחדים 
 למסלול

  ב 1  לקריאה מוכנות

6 

 נדרשת עבודת צפייה בפתיחת שנת הלימודים. ב 1  הספר לבית מהגן המעבר

 קורסים אלה נמנים גם במסגרת החטיבה במנהל מערכות ב 1  קריאהה הוראת
 ב 1  הכתיבה והשבחת הכתיבה הוראת 

  ג 1 ב א בכיתות החשבון הוראת
  ג 1 מדעית חשיבה טיפוח

 בחינוך מחקר אוריינות
 ובהוראה

מסגרת הפרויקט יבוצע במסגרת  קורס אוריינות מחקר )או ב ג 2 אוריינות מחקר בחינוך 
  להסבות אקדמאים(. -קורסי הפדגוגיה

2 

 ג ללא נק"ז  פרויקט גמר
 

 התנסות מעשית
 התנסות מעשית

ימי  10 -סטודנטים של שנה ג' מחויבים ב
היערכות והסתגלות שיתקיימו בבתי הספר בסוף 
אוגוסט ותחילת ספטמבר )בתיאום עם המדריכה 

 הפדגוגית(

  א 2
נעשה ע"י רכזות מנהל שיבוץ לעבודה מעשית במערכת  

 12 סטודנטים.
 ב 5

 ג 5

 נק"ז( 5)קורסי יסוד והעשרה 

 ההוראה שפת
 

  א 1 מושגי יסוד בבלשנות 
 

במבחן  העברית פ רמת"ע נקבע בלשון הש"ש מספר
 בבגרות. או/ו הפסיכומטרי

 

2 

 א 1  עיונית כתיבה
למחויבים  -ז( "נק )ללא -וההבעה  ההבנה יסודות

 ש"ש 6 -ב
 א 2

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

 ב 2

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

 ללא .שנה"ל

 אנגלית לפטור

 ש"ס( 6ש"ס(/ טרום בסיסי ב' ) 8טרום בסיסי א' )
 .פסיכומטרי(/ר"אמי( מבחן מיון  לפי -לרמות  סיווג א ללא נק"ז

 .סיום  לימודי אנגלית לפטור הוא תנאי מעבר לשנה ג'
 

 ש"ס( 6בסיסי ) 2
 ללא נק"ז ש"ס( 4אנגלית מתקדמים א' )

 ב
 2 ש"ס( 4אנגלית מתקדמים ב' )

 מורשת  /תרבות לימודי
 וחינוך לאזרחות עם

 1  הזהות במבחן יםיהוד

 1 באשכול מהקורסים אחד לבחור יש ד-א

 1 יהודית מדינה ישראל
 1 ומועדיו ישראל חגי

משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון  –השואה 
 הסופי

1 

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

 ללא  ג מקוון ובטחון בטיחות
 ללא  ג מקוון  רות בדרכיםזהי

 ללא סיור חובה. השתתפות בסיורים תחל משנה א' –יד ושם  ד-א ללא סיורים  6-מבחן בקיאות במקרא ו
 96 סה"כ נק"ז

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



 3 ט.ל.ח

 שנה א' –ובות לימודים ח

 הערות דרישת קדם  סמ' ז"נק קורס אשכול
פיתוח 

מיומנויות 
למידה 

 אקדמיות

 תנאי מעבר לשנה ב'   ללא סדנת פלא"ות 

 
לימודי 
 התמחות

 ספרותב
 

  ש' 2 לשירה  מבוא

 
  ש' 2  לסיפורת מבוא

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

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

לימודי חטיבה 
במנהל 

 מערכות חינוך

   א'/ב' 1 תרבותית-אישית ובין-תקשורת בין

 (7הפירוט בעמוד  –ג' -ז במהלך שנים א'"נק 5)יש לקחת  –קורסי בחירה 

חטיבה במנהל מערכות סה"כ לימודי 
 חינוך 

   ז"נק 1

לימודי חטיבה 
 בלשון

 תנאי מעבר לשנה ב'  ש' 2 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 

 (8 ד' הפירוט בעמוד-א'ז במהלך שנים "נק 1קורסי בחירה )יש לקחת 
   ז"נק 8  סה"כ לימודי חטיבה בלשון

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

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

 קורסי בחירה 
 רב תרבותיות

 חינוך ערכי
 תולדות המדיניות החינוכית בישראל
אסכולות חינוכיות והשתמעויותיהן 

 דה ההוראהבש

 
1 

 
 א'/ב'

  
 

 יש לבחור קורס אחד

פדגוגיה 
 ודידקטיקה

 הכרת תהליכי למידה וניתוחם
 דרכי חינוך והוראה בכיתה

2 
2 

 ש'
 ש'

  

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

  

   ז"נק  10 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

 
לימודי יסוד 

 והעשרה
 

 שפת ההוראה
 גי יסוד בבלשנותמוש

 כתיבה עיונית
 יסודות ההבנה וההבעה )מקוון(

 
1 
1 

 ללא

 
 א'/ב'
 א'/ב'

 ש'

  
 
 

ש"ש לימודי שפת  6 -למחויבים ב
 ההוראה

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

 יהודים במבחן הזהות
 מדינה יהודית –ישראל 

 גי ישראל ומועדיוח
משנאת הדת לשנאת הגזע  –השואה 

 והפתרון הסופי
 מחשבת ישראל

 יש לבחור קורס אחד  א'/ב' 1

   ז"נק  3 סה"כ לימודי יסוד והעשרה

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 ט.ל.ח

 'בשנה  –בות לימודים חו

 הערות דרישת קדם סמ' ז"נק קורס אשכול

 לימודי
התמחות 
 בספרות

 או שירת ימי הביניים: שירת תור הזהב 
 יסודות המסה הספרותית

 א'/ב' 1
 

 
 

   א'/ב' 1 במבט התפתחותי -ספרות ילדים 
   ש' 2 ספרות עברית לדורותיה )וירטואלי(

מבוא לסיפורת, מבוא  א'/ב' 1 מבוא לספרות העממית
 לרומן

 

שירה, מבוא מבוא ל א'/ב' 1 קלאסיקה בספרות ילדים
 לסיפורת

 

   א'/ב' 1 מבוא לרומן
  (7הפירוט בעמוד  –ד' -ז במהלך שנים א'"נק 9קורסי בחירה )יש לקחת 

   ז"נק 7 סה"כ לימודי התמחות בספרות

לימודי 
חטיבה 
במנהל 
מערכות 

 חינוך

   א'/ב' 1  מקוון -גישות ארגוניות בסיסיות 
   א'/ב' 1 מבוא למנהיגות בחינוך

   א'/ב' 1 תכנון ומדיניות החינוך  

  (7הפירוט בעמוד  - 'ג-נק"ז במהלך שנים א' 5יש לקחת בסה"כ  )קורסי בחירה 
   ז"נק 3 סה"כ לימודי חטיבה במנהל מערכות חינוך

לימודי 
חטיבה 
 בלשון

  חקר השיח ש' 2 טיפוח הכתיבה 
  (8הפירוט בעמוד  - 'ד-נק"ז במהלך שנים א' 1יש לקחת בסה"כ  )קורסי בחירה 

   ז"נק 2 סה"כ לימודי חטיבה בלשון 

לימודי 
 -חינוך 

 הכשרה

   א'/ב' 1 חינוך תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

 
לימודים 
מיוחדים 
 למסלול

 מוכנות לקריאה
 המעבר מהגן לבית הספר

 הוראת הקריאה 
 

 הוראת הכתיבה והשבחת הכתיבה

1 
1 
1 

 
1 

 א'/ב'
 א'/ב'
 א'/ב'

 
 א'/ב'

 
 

 

 
 

נמנה גם במסגרת החטיבה 
 במנהל מע' חינוך

נמנה גם במסגרת החטיבה 
 במנהל מע' חינוך

פדגוגיה 
 ודידקטיקה

 דרכי הוראה והערכה בדיסציפלינה
 

תכנית הלימודים ויישומה בהוראת 
 הדיסציפלינה

2 
 
2 

 ש'
 
 ש'

 פדגוגיה שנה א'

נמנה גם במסגרת החטיבה 
 במנהל מע' חינוך

עבודה 
 מעשית

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

 

   ז"נק 14 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

לימודי יסוד 
 והעשרה

 

 
 ליווי  –הבעה בע"פ ובכתב 

  ש' ללא
ש"ש  6 -או ב 4 -בים בלמחוי

 לימודי שפת ההוראה
    2 אנגלית לפטור

   נק"ז 2 סה"כ לימודי יסוד והעשרה

 
 

 )לא כולל קורסי בחירה( ז"נק 28–נה ב'  סה"כ בש
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  



 5 ט.ל.ח

 'גשנה  –ובות לימודים ח

 הערות דרישות קדם סמ' ז"נק קורס אשכול
 
 

לימודי התמחות 
 בספרות

 החובה קורסי כל א'/ב' 1 זרמים בביקורת הספרות
 בחירה קורסי 5 ולפחות

 

 החובה קורסי כל א'/ב' 1 ספרות בעידן מתוקשב
 בחירה סיקור 5 ולפחות

 

 החובה קורסי כל ש' 2 הלשון הפיגורטיבית -סמינריון
 בחירה קורסי 5 ולפחות

 

  (7הפירוט בעמוד  – ד'-'אנק"ז במהלך שנים  9קורסי בחירה )יש לקחת 
   ז"נק 4 סה"כ לימודי התמחות בספרות

לימודי חטיבה 
במנהל מערכות 

 חינוך

   'א'/ב 1 מקוון -מודרניות יותניהול גישות 
   א'/ב' 1 דיני חינוך

  (7הפירוט בעמוד  - 'ג-נק"ז במהלך שנים א' 5יש לקחת בסה"כ   )קורסי בחירה 
   ז"נק 2 סה"כ לימודי חטיבה במנהל מערכות 

לימודי חטיבה 
 בלשון

 ד'ג'/ניתן ללמוד בשנים   ש' 2 פיתוח כישורי שיח דבור
ותכנון יחידת הוראה גישות להוראת לשון 

 לא מתמחים()ל
   ש' 2

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

   ז"נק 4 סה"כ לימודי חטיבה בלשון

 - לימודי חינוך
 הכשרה

 לימודים מיוחדים למסלול:
 טיפוח חשיבה מדעית

 הוראת החשבון בכיתות א' ב' 

 
1 
1 

 
א'/ב'א

 '/ב'א

  

 אוריינות מחקר
 קר אוריינות מח
 פרויקט גמר

 ש' 2
  

 פדגוגיה ודידקטיקה
 הוראת כיתה הטרוגנית וניהולה 

 תכנון יחידות הוראה בשילוב מחשב
2 
2 

 ש'
 ש'

 פדגוגיה שנה ב'
 

 עבודה מעשית

 שנה ג' -עבודה מעשית 
 

ג' סטודנטים של שנה  עבודה מעשית שנה ב' ש' 5
ימי  10 -מחויבים ב

והסתגלות  היערכות
 פרבבתי הסשיתקיימו 

בסוף אוגוסט ותחילת 
 ספטמבר

   ז"נק 13 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

 
 

 ז )לא כולל קורסי בחירה("נק 23–סה"כ בשנה ג' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 ט.ל.ח

 
 'דשנה  –חובות לימודים 

 הערות דרישות קדם ז"נק קורס אשכול
לימודי התמחות 

 בספרות
 (7הפירוט בעמוד   ד'-'אבמהלך שנים נק"ז  9קורסי בחירה )יש לקחת 

   נק"ז 9-0 סה"כ לימודי התמחות בספרות
לימודי חטיבה 

 במנהל מערכות חינוך
 (7הפירוט בעמוד  'ג-נק"ז במהלך שנים א' 5יש לקחת בסה"כ  ) –קורסי בחירה 

   נק"ז 3-0 סה"כ  לימודי חטיבה בחינוך לשוני
 (8הפירוט בעמוד  ד'-נק"ז במהלך שנים א' 1יש לקחת בסה"כ  ) –קורסי בחירה  לימודי חטיבה בלשון

   נק"ז 1-0 סה"כ לימודי חטיבה בלשון
לימודי חינוך, 

 פדגוגיה ודידקטיקה
   ש' 2 סמינריון בחינוך 

   ז"נק 2 סה"כ לימודי חינוך, פדגוגיה ודידקטיקה
 
 

 סדנת סטאז'

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

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 2–סה"כ בשנה ד' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 7 ט.ל.ח

 רשימת קורסי הבחירה המוצעים:להלן 
 

 ד':-ז במהלך שנים ב'"נק 9יש לקחת  – **קורסי בחירה בספרות
 

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

 ונשי
  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 ם בין שתי מולדותיוצרי
 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 עולם ההוראה בראי הספרות והקולנוע*

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

 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ב' 1 קלאסיקה בספרות נוער
 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
מאפיינים סגנוניים בלשונם של כותבים בוגרים וכותבים 

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

 לפחות מקורסי החובהז "נק 7 החל משנה ג' 1 *לבוש וספרות
 ז לפחות מקורסי החובה"נק 7 החל משנה ג' 1 *על טעם וריח, אורות וצלילים בעולם הספרות

 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"קנ 7 החל משנה ג' 1 גיבור וחברה 
 ז לפחות מקורסי החובה"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*
 

 **קורסי הבחירה עשויים להשתנות מעת לעת

 
 
 

 :ד'-ז במהלך שנים א'"נק 5יש לקחת בסה"כ   - קורסי בחירה במנהל מערכות חינוך
 

 דרישות קדם ז"נק שם הקורס

  1 אינטליגנציות מרובות ויישומן בכיתה *

  1 התנהגות ארגונית

  1 למידה מתוקשבת )משולב . וירטואלי / פרונטאלי(

  1 מדידה והערכה ככלי ניהולי

  1 מנהיגות מוסרית

  1 נשים מנהיגות בראי ההיסטוריה *

  1 וירטואלי -ניתוח אירועים במנהל החינוך

  1 מנהל ציבורי   

 גישות ארגוניות בסיסיות 1 ניהול משאבי אנוש

  1 אתיקה בניהול

  1 יוזמות וחידושים בביה"ס*

  1 מצוינות בחינוך *

  1 ניהול קונפליקטים ומו"מ

  1 תרבות ארגונית    

  1 יסודות השכנוע והפרזנטציה

  2 ויישומים בחינוךפרקטיקה 

  1 מעורבות הורים )קורס מקוון( *

  1 יסודות הסוציולוגיה*

  1 חינוך ערכי



 8 ט.ל.ח

 

 ד'(: -נק"ז במהלך שנים א' 1יש לקחת  (קורסי בחירה בחטיבה בלשון

 

 דרישות קדם סמ' ז"נק שם הקורס
  א'/ב' 1 הניב וגלגולו
  א'/ב' 1 עיון בלשון המקורות -חגי ישראל 

  א'/ב' 1 ורטוריקה דמגוגיה
  א'/ב' 1 לשון וחברה

 'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 ודרכי פעולתה* האקדמיה ללשון העברית
 'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *משלבים בעברית בת זמננו

 'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *העברית והלשונות השמיות
 'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 לשון חז"ל

 'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 העברית המדוברת
 'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 לשון המקרא

 
 

 *לא ייפתח בתשע"ה
 **קורסי הבחירה עשויים להשתנות מעת לעת



 1  ט.ל.ח

 

מבנה לימודים במסלול יסודי התמחות בלשון וחטיבות בהיסטוריה 

 תשע"ה – וחינוך לשוני

 

 מבנה הלימודים

 נק"ז  לימודים חובות

לימודים 

 נרייםדיסציפלי

 (נק"ז 56) 

 26 לשוןקורסי התמחות ב

קורסי חטיבה בחינוך 

 לשוני

נק"ז לימודים מיוחדים למסלול  2+  11

 מתוך קורסי הפדגוגיהנק"ז  2+ 

 15 היסטוריהקורסי חטיבה 

 לימודי הכשרה להוראה 

 (נק"ז 39)

 7 לימודי חינוך 

  12 פדגוגיה ודידקטיקה 

יבה במסגרת חטגם נק"ז נספרים  2)

 (לשוניבחינוך 

  6 לימודים מיוחדים למסלול

נק"ז נספרים גם במסגרת החטיבה  2)

 בחינוך לשוני(

 2 אוריינות מחקר

 12 התנסות מעשית

 5  קורסי יסוד והעשרה*
  סה"כ 
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 *מפורט במבוא של השנתון. 

 
 

כחלק מתכנית  יב בפעילות קהילתיתוחממכללה האקדמית אחוה בכל סטודנט לתואר ראשון 

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 2  ט.ל.ח

 בהתמחות בלשון היסודי במסלול הלימודים מבנה

 הלימוד נושא

 חובה שעורי

ז "נק כ"סה הערות
 באשכול

 הקורסים שמות
 

 היקף
 בש"ש

 שנה
 אקדמית

  'ב לשנה למעבר קדם מהווה דרישות 'א  ת"פלאו סדנת  אקדמיות למידה מיומנויות פיתוח

  נק"ז( 56לימודים דיסציפלינריים )
 26     בלשון לימודי התמחות

 מיוחדים נק"ז לימודים:2 כוללת החטיבה    לשוני בחינוך  חטיבה למודי

 מתוך קורסי הפדגוגיהנק"ז  2 -ו ללמסלו
15 

 -דיסציפלינארית חטיבה לימודי
 היסטוריה

    15 

 נק"ז( 39לימודי הכשרה להוראה )

 לימודי חינוך

  א 2  התפתחותית פסיכולוגיה

7 

  א 1  החינוך של וסוציולוגיה פילוסופיה

  א 1  מיוחדים צרכים בעלי תלמידים חינוך
 1 תרבותיות רב

 א
 ארבעה מתוך אחד קורס לבחור יש
 

 1  ערכי חינוך
 1  בישראל החינוכית המדיניות תולדות

 והשתמעויותיהן בשדה חינוכיות אסכולות
 ההוראה

1 

  ד 2 בחינוך סמינריון

 פדגוגיה ודידקטיקה

בכל אחד מן הקורסים, שיבוץ לקורסי פדגוגיה  א 2  וניתוחם למידה תהליכי הכרת
 נעשה ע"י רכזות מנהל סטודנטים

12 
  א 2  בכיתה והוראה חינוך דרכי

  ב 2  הדיסציפלינה בהוראת ויישומה הלימודים תכנית
 בחינוך החטיבה זה נמנה גם במסגרת קורס ב 2 דרכי הוראה והערכה בדיסציפלינה

  ג 2  וניהולה הטרוגנית כיתה הוראת
  ג 2 מחשב בשילוב הוראה יחידות תכנון

 
 לימודים מיוחדים למסלול

  ב 1  לקריאה מוכנות

6 

 נדרשת עבודת צפייה בפתיחת שנת הלימודים.  ב 1  הספר לבית מהגן המעבר
במסגרת החטיבה אלה נמנים גם  קורסים ב 1  הקריאה הוראת

 ב 1  הכתיבה והשבחת הכתיבה הוראת בחינוך לשוני
  ג 1 ב א בכיתות החשבון הוראת
  ג 1 מדעית חשיבה טיפוח

הפרויקט יבוצע במסגרת  קורס אוריינות מחקר  ג 2 אוריינות מחקר בחינוך  ובהוראה בחינוך מחקר אוריינות
להסבות  -יה)או במסגרת קורסי הפדגוג

 אקדמאים(.
2 

 ג ללא נק"ז  פרויקט גמר

 התנסות מעשית התנסות מעשית

ימי  10 -סטודנטים של שנה ג' מחויבים ב א 2
היערכות והסתגלות שיתקיימו בבתי הספר 

 בסוף אוגוסט ותחילת ספטמבר.
שיבוץ לעבודה מעשית במערכת נעשה ע"י 

 רכזות מנהל סטודנטים

12 
 ב 5

 ג 5

 נק"ז( 5) לימודי יסוד והעשרה

 ההוראה שפת
 

  א 1 קורס בחירה נוסף מההתמחות בלשון 
 

 העברית פ רמת"ע נקבע בלשון הש"ש  מספר

 בבגרות. או/ו במבחן הפסיכומטרי
 

2 

 א 1  עיונית כתיבה
 ז( "נק )ללא -וההבעה  ההבנה יסודות

 ש"ש 6 -למחויבים ב
 א 2

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

 ב 2

 אוריינות מחשב
  בחינוך ואינטרנט מחשב שימושי

 א 1
 לפני שיתקיים מבחן מיון פי על לפטור אפשרות

 פתיחת שנה"ל
 ללא

 אנגלית לפטור

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

 
 מבחן מיון  לפי -לרמות  סיווג

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

 לשנה ג'
 

 ש"ס( 6בסיסי ) 2
 ב נק"זללא  ש"ס( 4אנגלית מתקדמים א' )

 2 ש"ס( 4אנגלית מתקדמים ב' ) 

וחינוך  עם מורשת  /תרבות לימודי
 לאזרחות

 1  הזהות במבחן יהודים

 מהקורסים אחד לבחור יש א
 1 לבאשכו

 1 יהודית מדינה ישראל
 1 ומועדיו ישראל חגי

משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון  –השואה 
 הסופי

1 

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

 ללא  ג מקוון ובטחון בטיחות
 ללא  ג מקוון זהירות בדרכים

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

 ביד ושם
 ללא

 96 לתואר לימודים כ"סה

 
 . 60 -מורשת אנגלית, ממוחשבת, בסביבה אוריינות למסלול, לימודי מיוחדים לימודים ,חינוך בלימודי מינימום ציון

 .70  -האשכולות שאר כל
 

 
  



 3  ט.ל.ח

 שנה א' –ובות לימודים ח

 הערות דרישת קדם  סמ' ז"נק קורס כולאש
פיתוח 

מיומנויות 
למידה 

 אקדמיות

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

 
 
 

לימודי 
 התמחות 

 בלשון
 

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

   א'/ב' 1 תולדות הלשון
   א'/ב' 1 יקה והלקסיקוןיסודות הסמנט

   ש' 2 חקר השיח 
   א'/ב' 1 הדרכה ביבליוגרפית 

   א'/ב' 1 לשון וחברה
  (7)הפירוט בעמוד  'ד-נק"ז במהלך שנים א' 3קורסי בחירה: יש לקחת 

   ז"נק 10 סה"כ לימודי התמחות בלשון

לימודי 
חטיבה 
בחינוך 
 לשוני

   א'/ב' 1 יצירות יצירתיות בלשון הילדים 

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

   ז"נק 1 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך לשוני 

לימודי 
חטיבה 

 בהיסטוריה

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

-העתיקה 
 וןתולדות יו

 

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

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

עם ישראל 
 18 - 16במאות 

 

תקופת המהפכות: המהפכה האמריקאית 
 והצרפתית

   א'/ב' 1

אירופה והעולם מקונגרס וינה עד מלחמת העולם 
 הראשונה*

תקופת  א'/ב' 1
 כותהמהפ

 

  (8ד' )הפירוט בעמוד -'אנק"ז במהלך שנים  2יש לקחת  –קורסי בחירה 
   ז"נק 6 סה"כ לימודי חטיבה בהיסטוריה

לימודי 
 -חינוך 

 הכשרה

    ש' 2 פסיכולוגיה התפתחותית 

   א'/ב' 1 פילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך

   א'/ב' 1 חינוך תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

 תרבותיותרב 
 חינוך ערכי

 תולדות המדיניות החינוכית בישראל
 אסכולות חינוכיות והשתמעויותיהן בשדה ההוראה

 א'/ב' 1

 

 יש לבחור קורס אחד

 פדגוגיה
 הכרת תהליכי למידה וניתוחם

 דרכי חינוך והוראה בכיתה
2 
2 

 ש'
 ש'

  

עבודה 
 מעשית

סוף  2 שנה א' -עבודה מעשית 
סמ' 

 א'

  

   ז"נק  11 חינוך פדגוגיה ודידקטיקהלימודי  סה"כ 

לימודי 
יסוד 

 והעשרה

 שפת ההוראה
 כתיבה עיונית

 יסודות ההבנה וההבעה )מקוון(

 
1 

 ללא

 
 א'/ב'

 ש'

 
 

 
 

ש"ש לימודי  6 -למחויבים ב
 שפת ההוראה

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

 תרבות/מורשתקורסי 
 יהודים במבחן הזהות

 מדינה יהודית –ישראל 
 חגי ישראל ומועדיו

 משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון הסופי  –השואה 
 מחשבת ישראל

 יש לקחת קורס אחד   א'/ב' 1

   ז"נק  2 סה"כ לימודי יסוד והעשרה

 
 

 ז )לא כולל קורסי בחירה("נק 30–סה"כ בשנה א' 
 

 

 



 4  ט.ל.ח

 ב'נה ש –בות לימודים חו

 הערות דרישת קדם סמ' ז"נק קורס אשכול
 
 

לימודי 
 התמחות

 בלשון
 

   א'/ב' 1 לשון שירי  ילדים
  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 
  (7)הפירוט בעמוד  'ד-נק"ז במהלך שנים א' 3ת קורסי בחירה: יש לקח

   ז"נק 9 סה"כ לימודי התמחות

לימודי חטיבה 
 בחינוך לשוני

   ש' 2 התפתחות אוריינית של ילדים
  (7)הפירוט העמוד  'ד-נק"ז במהלך שנים א' 4יש לקחת בסה"כ   –קורסי בחירה 

   ז"נק  2 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך לשוני

י חטיבה לימוד
 בהיסטוריה

   ש' 2 מבוא לתולדות עם ישראל בימי בית שני
   א'/ב' 1 מבוא לימי הביניים המוקדמים

והתקופה הקדם  מבוא לימי הביניים 
 מודרנית

מבוא לימי הביניים  א'/ב' 1
 המוקדמים

 

  (8ד' )הפירוט בעמוד -'אנק"ז במהלך שנים  2יש לקחת  –קורסי בחירה 
   ז"נק 4 חטיבה בהיסטוריה סה"כ לימודי

לימודים 
מיוחדים 
 למסלול

 מוכנות לקריאה
 המעבר מהגן לבית הספר

 הוראת הקריאה
 

 הוראת הכתיבה והשבחת הכתיבה

1 
1 
1 
1 

 א'/ב'
 א'/ב'
 א'/ב'

 
 א'/ב'

 
 

 

 
 

נספר גם במסגרת החטיבה 
 בחינוך לשוני

נספר גם במסגרת החטיבה 
 בחינוך לשוני

 ערכה בדיסציפלינהדרכי הוראה וה פדגוגיה
 

תכנית הלימודים ויישומה בהוראת 
 הדיסציפלינה

2 
 
2 

 ש'
 
 ש'

נספר גם במסגרת החטיבה  
 בחינוך לשוני

  עבודה מעשית שנה א'  ש' 5 שנה ב' - עבודה מעשית עבודה מעשית
   ז"נק 13 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

 
 

לימודי יסוד 
 והעשרה

 

 ליווי  –הבעה בע"פ ובכתב 
 

  ש' ללא
 6 -או ב 4 -למחויבים ב

 ש"ש לימודי שפת ההוראה.
    2 אנגלית לפטור

   נק"ז 2 לימודי יסוד והעשרה

 
 

 ז )לא כולל קורסי בחירה("נק-30–סה"כ בשנה ב'  
  



 5  ט.ל.ח

 'גשנה  –ת לימודים חובו

 הערות דרישות קדם סמ' ז"נק קורס אשכול

 לימודי התמחות
 בלשון

  תולדות הלשון א'/ב' 1 לשון המקרא 
  לשון המקרא א'/ב' 1 לשון חז"ל 

קורסי חובה שנה  ש' 2 סמינריון-משלבים בעברית 
 ב'-א'

 

 (7)הפירוט העמוד  'ד-נק"ז במהלך שנים א' 3קורסי בחירה: יש לקחת 
   ז"נק 4 סה"כ לימודי התמחות בלשון

לימודי חטיבה 
 בחינוך לשוני

 ד'-ניתן ללמוד בשנים ג'  א'/ב' 1 המקורות  עיון בלשון –חגי ישראל 

נק"ז. את הקורס הנוסף  1חובה   א'/ב' 1 לשון וחשיבה/דמגוגיה ורטוריקה
 ניתן לקחת כבחירה.

ותכנון יחידות גישות להוראת לשון 
 הוראה בלשון עברית

  ש' 2
 

 (7ד' )הפירוט העמוד -ז במהלך שנים א'"נק 4יש לקחת  –קורסי בחירה 
   נק"ז 4 "כ לימודי חטיבה בחינוך לשוניסה

לימודי חטיבה 
 בהיסטוריה

השואה: משנאת הדת לשנאת הגזע 
 והפתרון הסופי

  א'/ב' 1
 

   ש' 2 20 -מבוא להיסטוריה במאה ה
 (8 ד' )הפירוט בעמוד-'אהלך שנים נק"ז במ 2יש לקחת  –קורסי בחירה 
   ז"נק 3 סה"כ לימודי חטיבה בהיסטוריה

מודים מיוחדים לי
 למסלול

 טיפוח חשיבה מדעית
 הוראת החשבון בכיתות א' ב' 

1 
1 

 א'/ב'
 א'/ב'

  

 אוריינות מחקר
 אוריינות מחקר 

 פרויקט גמר 
 ש' 2

  

 פדגוגיה
 הוראת כיתה הטרוגנית וניהולה 

 תכנון יחידות הוראה בשילוב מחשב
2 
2 

 ש'
 ש'

  פדגוגיה שנה ב'

 עבודה מעשית

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

 -מחויבים בג' סטודנטים של שנה 
והסתגלות  היערכותימי  10

בסוף  בבתי הספרשיתקיימו 
 אוגוסט ותחילת ספטמבר

לימודי חינוך פדגוגיה  סה"כ 
 ודידקטיקה

   ז"נק 13

לימודי יסוד 
 והעשרה

קורס בחירה מלימודי ההתמחות 
 בלשון

 
  א'/ב' 1

ת ההוראה במסגרת לימודי שפ
 (7)פירוט הקורסים בעמ' 

   נק"ז 1 סה"כ לימודי יסוד והעשרה 

 
 

 ז )לא כולל  קורסי בחירה("נק 25  –סה"כ בשנה ג' 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6  ט.ל.ח

 'דשנה  –חובות לימודים 

 הערות ז"נק קורס אשכול
 לימודי התמחות בלשון

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

 3-0 סה"כ לימודי התמחות בלשון
 נק"ז

 

 לימודי חטיבה בחינוך לשוני
 (7)הפירוט העמוד  ד'-ז במהלך שנים א'"נק 4יש לקחת  –קורסי בחירה 

 4-0  סה"כ לימודי חטיבה בחינוך לשוני
 נק"ז

 

 לימודי חטיבה בהיסטוריה
 (8' )הפירוט העמוד ד-ז במהלך שנים א'"נק 2יש לקחת  -קורסי בחירה 

  2-0 ז בחטיבה בהיסטוריה"סה"כ נק
 ז"נק

 

  2 סמינריון בחינוך  הכשרה  –לימודי חינוך 
  ז"נק 2 סה"כ לימודי חינוך 

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

תאם עזרה ראשונה וזה"ב וכן מצא מקום עבודה )בה
 לתנאים המפורטים בהנחיות של משרד החינוך(.

 

 
 

 ז )לא כולל קורסי בחירה וסטאז'("נק 2–סה"כ בשנה ד' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 7  ט.ל.ח

 :רשימת קורסי בחירה
 
 

 'ד-נק"ז במהלך שנים א' 3: יש לקחת בהתמחות בלשון קורסי בחירה

 :רס בחירה נוסף מלימודי שפת ההוראה(כולל קולא )

 

 הערות ז"נק שם הקורס

  1  הניב וגלגולו
  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 מדוברתהעברית ה

 
 **קורסי הבחירה עשויים להשתנות מעת לעת.

 
 
 

 ':ד-נק"ז במהלך שנים א' 4: יש לקחת בחטיבה בחינוך לשוני קורסי בחירה
 

 דרישות קדם סמ' ז"נק שם הקורס

  א'/ב' 1 דמגוגיה ורטוריקה

  א'/ב' 1 הניב וגלגולו

  א'/ב' 1 התפתחות שפה

  א'/ב' 1 לשון וחשיבה

 '+ ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 העברית המדוברת

 '+ ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 לשון ההגדה של פסח

 '+ ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *האקדמיה ללשון העברית ודרכי פעולתה

 '+ ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *העברית והלשונות השמיות

  ש' 2 מבוא לשירה

  א'/ב' 1 מבוא לרומן

  א'/ב' 1 דרמה ישראלית

מאפיינים סגנוניים בלשונם של כותבים למבוגרים  
 לילדים )מקוון(

  א'/ב' 1

  א'/ב' 1 חגי ישראל בספרות לילדים: טקסט, לשון וסגנון

  א'/ב' 1 תורת השיר והשיר בתורה*

  א'/ב' 1 הזהב תור : שירתשירת ימי הביניים

  א'/ב' 1 מבוא לספרות עממית

  א'/ב' 1 יסודות המסה הספרותית

  א'/ב' 1 יוצרים בין שתי מולדות

  א'/ב' 1 הומור וסאטירה

 
 *לא ייפתח בתשע"ה

 **קורסי הבחירה עשויים להשתנות מעת לעת.
 
 

 

 

 

 

 



 8  ט.ל.ח

 ד'-ז במהלך שנים א'"נק 2יש לקחת  – **קורסי בחירה בחטיבה בהיסטוריה

 

 דרישות קדם שנה ז"נק שם הקורס

  ד'-א' 2 יוונים במזרח -ההלניסטיתהתרבות 
  ד'-א' 1 )מקוון( היסטוריה שעשו נשים

בעיות החילון בהגות ובהיסטוריוגרפיה היהודית 
 המודרנית 

  ד'-א' 2

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

  ד'-ג' 1 מקוון*  - האישי הטרור
  ד'-ג' 1 מקוון –דים במבחן הזהות יהו

  ד'-ג' 1 *    מקוון - הקרה  המלחמה
 בארצות יהודים תולדות: רק ולא המשי בדרך

 מקוון - החדשה בעת המזרח
  ד'-ג' 1

 

 **קורסי הבחירה עשויים להשתנות מעת לעת.
 *לא ייפתח בתשע"ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1  ט.ל.ח

 

 לול יסודי התמחות בלשון מבנה לימודים במס

 תשע"ה – וחטיבות בספרות וחינוך לשוני

 

 מבנה הלימודים

 נק"ז  לימודים חובות

לימודים 

 דיסציפלינריים

 נק"ז( 56) 

 26 קורסי התמחות בלשון

נק"ז לימודים מיוחדים למסלול +  2+  11 קורסי חטיבה בחינוך לשוני

 נק"ז מתוך קורסי הפדגוגיה 2

 15 ספרותקורסי חטיבה 

 לימודי הכשרה להוראה 

 נק"ז( 39)

 7 לימודי חינוך 

  12 פדגוגיה ודידקטיקה 

נק"ז נספרים גם במסגרת חטיבה  2)

 בחינוך לשוני(

  6 לימודים מיוחדים למסלול

נק"ז נספרים גם במסגרת החטיבה  2)

 בחינוך לשוני(

 2 אוריינות מחקר

 12 התנסות מעשית

 5  קורסי יסוד והעשרה*
  סה"כ 
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 *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 בלשון( 1על חשבון ) התואר

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

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

 

 

 

 

 



 2  ט.ל.ח

 בהתמחות בלשון היסודי במסלול הלימודים מבנה

 הלימוד נושא
 חובה שעורי

 הערות
 כ"סה
ז "נק

 באשכול

 הקורסים שמות
 

 היקף
 בש"ש

 שנה
 אקדמית

 למידה מיומנויות פיתוח
  אקדמיות

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

  נק"ז( 56לימודים דיסציפלינריים )
 26     בלשון לימודי התמחות

 בחינוך  חטיבה למודי
 לשוני

נק"ז  2 -ו למסלול מיוחדים נק"ז לימודים:2 כוללת החטיבה   
 מתוך קורסי הפדגוגיה

15 

 חטיבה דילימו
 -דיסציפלינארית

 ספרות

    15 

 נק"ז( 39לימודי הכשרה להוראה )

 לימודי חינוך

  א 2  התפתחותית פסיכולוגיה

7 

  א 1  החינוך של וסוציולוגיה פילוסופיה
  א 1  מיוחדים צרכים בעלי תלמידים חינוך

 1 תרבותיות רב

 אחד קורס לבחור יש א
 

 1  ערכי חינוך
 1  בישראל החינוכית המדיניות דותתול

 והשתמעויותיהן בשדה חינוכיות אסכולות
 ההוראה

1 

  ד 2 בחינוך סמינריון

 פדגוגיה ודידקטיקה

בכל אחד מן הקורסים, שיבוץ לקורסי פדגוגיה נעשה ע"י רכזות  א 2  וניתוחם למידה תהליכי הכרת
 מנהל סטודנטים

12 

  א 2  הבכית והוראה חינוך דרכי
 בהוראת ויישומה הלימודים תכנית

  הדיסציפלינה
  ב 2

 קורס זה נמנה גם במסגרת החטיבה בחינוך לשוני ב 2 דרכי הוראה והערכה בדיסציפלינה
  ג 2  וניהולה הטרוגנית כיתה הוראת

  ג 2 מחשב בשילוב הוראה יחידות תכנון

 
לימודים מיוחדים 

 למסלול

  ב 1  לקריאה מוכנות

6 

 נדרשת עבודת צפייה בפתיחת שנת הלימודים.  ב 1  הספר לבית מהגן המעבר
 ב 1  הקריאה הוראת

 קורסים אלה נמנים גם במסגרת החטיבה בחינוך לשוני
 ב 1  הכתיבה והשבחת הכתיבה הוראת
  ג 1 ב א בכיתות החשבון הוראת
  ג 1 מדעית חשיבה טיפוח

 נוךבחי מחקר אוריינות
 ובהוראה

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

 2 להסבות אקדמאים(. -קורסי הפדגוגיה
ללא   פרויקט גמר

 נק"ז
 ג

 התנסות מעשית התנסות מעשית

ימי היערכות והסתגלות  10 -סטודנטים של שנה ג' מחויבים ב א 2
 סוף אוגוסט ותחילת ספטמבר.שיתקיימו בבתי הספר ב

שיבוץ לעבודה מעשית במערכת נעשה ע"י רכזות מנהל 
 סטודנטים

 ב 5 12

 ג 5

 נק"ז( 5)לימודי יסוד והעשרה 

 ההוראה שפת
 

קורס בחירה נוסף מההתמחות בלשון )במקום 
 מושגי יסוד בבלשנות עברית(

  א 1
 

 במבחן העברית פ רמת"ע נקבע בלשון הש"ש  מספר
 בבגרות. או/ו הפסיכומטרי

 
2 

 א 1  עיונית כתיבה
 -( ז"נק )ללא -וההבעה  ההבנה יסודות

 ש"ש 6 -יבים בלמחו
 א 2

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

 ב 2

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

 אנגלית לפטור

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

 נק"ז
  א

 פסיכומטרי(/ר"אמי( מבחן מיון  לפי -לרמות  סיווג
 סיום  לימודי אנגלית לפטור הוא תנאי מעבר לשנה ג'

 

 ש"ס( 6בסיסי ) 2
ללא  ש"ס( 4)אנגלית מתקדמים א' 

 ב נק"ז
 

 2 ש"ס( 4אנגלית מתקדמים ב' )

 עם מורשת  /תרבות לימודי
 וחינוך לאזרחות

 1  הזהות במבחן יהודים

 מהקורסים אחד לבחור יש א
 באשכול

1 

 1 יהודית מדינה ישראל
 1 ומועדיו ישראל חגי

משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון  השואה 
 הסופי

1 

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

 ללא  ג מקוון ובטחון בטיחות
 ללא  ג מקוון זהירות בדרכים

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

 96 לתואר לימודים כ"סה

 . 60 -מורשת אנגלית, ממוחשבת, בסביבה אוריינות למסלול, לימודי מיוחדים לימודים ,חינוך בלימודי םמינימו ציון
 .70  -האשכולות שאר כל



 3  ט.ל.ח

 שנה א' –ובות לימודים ח

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

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

 לימודי התמחות
 בלשון
 

 תנאי מעבר לשנה ב'  ש' 2 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
  (7)הפירוט בעמוד  –ד' -ז במהלך שנים א'"נק 3יש לקחת  –קורסי בחירה 

   ז"נק 10 סה"כ לימודי התמחות בלשון

לימודי חטיבה 
 בחינוך לשוני

   א'/ב' 1 יצירות יצירתיות בלשון הילדים 

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

 

   ז"נק 1 לשוני  סה"כ לימודי חטיבה בחינוך

לימודי חטיבה 
 בספרות

   ש' 2   לסיפורת מבוא
   ש' 2 לשירה מבוא

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

  (8)הפירוט בעמוד  –ד' -ז במהלך שנים א'"נק 4יש לקחת  –קורסי בחירה 
   ז"נק 6 סה"כ לימודי חטיבה בספרות

 -ינוך לימודי ח
 הכשרה

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

   א'/ב' 1 חינוך תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

 רב תרבותיות בחינוך
 חינוך ערכי

 תולדות המדיניות החינוכית בישראל
אסכולות חינוכיות והשתמעויותיהן בשדה 

 ההוראה

  א'/ב' 1
 

 ש לקחת קורס אחדי
 

 פדגוגיה
 

 הכרת תהליכי למידה וניתוחם
 דרכי חינוך והוראה בכיתה

2 
2 

 ש'
 ש'

  

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

  

   ז"נק  11 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

לימודי יסוד 
 והעשרה

 שפת ההוראה
 כתיבה עיונית

 ן(יסודות ההבנה וההבעה )מקוו

 
1 

 ללא

 
 א'/ב'
 ש'

 
 

 
 

ש"ש לימודי שפת  6 -למחוייבים ב
 ההוראה

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

 קורס בחירה מלימודי תרבות/מורשת
 יהודים במבחן הזהות

 מדינה יהודית –ישראל 
 חגי ישראל ומועדיו

נאת הגזע השואה  משנאת הדת לש
 והפתרון הסופי
 מחשבת ישראל

 יש לקחת קורס אחד.  א'/ב' 1

   ז"נק 2 סה"כ לימודי יסוד והעשרה

 
 ז )לא כולל קורסי בחירה("נק  30–סה"כ בשנה א' 
  



 4  ט.ל.ח

 'בשנה  –בות לימודים חו

 הערות דרישת קדם סמ' ז"נק קורס אשכול
 
 

לימודי 
 התמחות

 בלשון
 

  חקר השיח ש' 2 טיפוח הכתיבה
יסודות  ש' 2 פיתוח כישורי שיח דבור

 הדקדוק
 

יסודות  ש' 2 תורת ההגה 
 הדקדוק

 

יסודות  ש' 2 תורת הצורות 
 הדקדוק

 

   א'/ב' 1 לשון שירי  ילדים
 (7)הפירוט בעמוד  'ד-'אנק"ז במהלך שנים  3קורסי בחירה: יש לקחת 

   ז"נק 9 סה"כ לימודי התמחות

לימודי 
חטיבה 
 בחינוך
 לשוני

   ש' 2 התפתחות אוריינית של ילדים
   א'/ב' 1 עיון בלשון  המקורות –חגי ישראל 

 (7)הפירוט בעמוד  – 'ד-נק"ז במהלך שנים א' 4יש לקחת בסה"כ   –קורסי בחירה 
   ז"נק 3  סה"כ לימודי חטיבה בחינוך לשוני

לימודי 
חטיבה 
 בספרות

   ש' 2 עברית לדורותיה ספרות
   א'/ב' 1 יקה בספרות ילדיםקלאס

 (8)הפירוט בעמוד  – ד'-שנים במהלך שנים א' 4יש לקחת  –קורסי בחירה 
   ז"נק 3 סה"כ לימודי חטיבה בספרות 

לימודים 
מיוחדים 
 למסלול

 מוכנות לקריאה
 המעבר מהגן לבית הספר

 הוראת הקריאה 
 

 הוראת הכתיבה והשבחת הכתיבה

1 
1 
1 

 
1 

 א'/ב'
 א'/ב'
 'א'/ב
 

 א'/ב'

 
 

 

 
 

נספר גם במסגרת לימודי החטיבה 
 בחינוך לשוני

נספר גם במסגרת לימודי החטיבה 
 בחינוך לשוני

 פדגוגיה

נספר גם במסגרת לימודי החטיבה   ש' 2 דרכי הוראה והערכה בדיסציפלינה
 בחינוך לשוני

תכנית הלימודים ויישומה בהוראת 
 הדיסציפלינה

   ש' 2

עבודה 
 מעשית

עבודה  ש' 5 שנה ב' -עשית עבודה מ
מעשית שנה 

 א'

 

   ז"נק 13 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ
 

לימודי יסוד 
 והעשרה

 

 ליווי   –הבעה בע"פ ובכתב 
  ש' ללא

ש"ש לימודי  6 -או ב 4 -למחויבים ב 
 שפת ההוראה

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

 

 ז )לא כולל קורסי בחירה("נק 30–'  סה"כ בשנה ב
 

 

 

 

  



 5  ט.ל.ח

 'גשנה  –ת לימודים חובו

 הערות דרישות קדם סמ' ז"נק קורס אשכול

 לימודי התמחות
 בלשון

   א' 1 לשון המקרא
  לשון המקרא ב' 1 לשון חז"ל 

  ב'-קורסי חובה שנה א' ש' 2 סמינריון-משלבים בעברית 
 (7)הפירוט בעמוד  – 'ד-ך שנים א'נק"ז במהל 3קורסי בחירה: יש לקחת 

   ז"נק 4 סה"כ לימודי התמחות 

לימודי חטיבה 
 בחינוך לשוני

נק"ז. את השני  1חובה   א'/ב' 1 לשון וחשיבה/דמגוגיה ורטוריקה
 .ניתן לקחת כקורס בחירה

ותכנון יחידות גישות להוראת לשון 
 הוראה בלשון עברית

  ש' 2
 

 (7)הפירוט בעמוד  -ד' -ז במהלך שנים א'"נק 4יש לקחת  –קורסי בחירה 
   נק"ז 3 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך לשוני

לימודי חטיבה 
 בספרות

סוגות בספרות הילדים: שירה ו/או 
 א'/ב' 1 ()מקווןספורת 

נק"ז. את השני  1חובה  
 .ניתן לקחת כקורס בחירה

 .ד'ניתן ללמוד בשנים ג'/
  חובה א'/ב' 1 ספרות בעידן מתוקשב 

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

   ז"נק 2 סה"כ לימודי חטיבה בלשון

לימודים מיוחדים 
 למסלול

 טיפוח חשיבה מדעית
  הוראת החשבון בכיתות א' ב'

1 
1 

 א'/ב'
 א'/ב'

  

 אוריינות מחקר  אוריינות מחקר
 פרויקט גמר 

 ש' 2
  

  פדגוגיה שנה ב' ש' 4 שנה ג' -גיה פדגו פדגוגיה
 עבודה מעשית

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

ימי  10 -מחויבים ב
והסתגלות  היערכות

 בבתי הספרשיתקיימו 
בסוף אוגוסט ותחילת 

 ספטמבר
לימודי חינוך פדגוגיה  סה"כ 

 ודידקטיקה
   ז"נק 13

לימודי יסוד 
 שרהוהע

 קורס בחירה מלימודי ההתמחות בלשון
 

  א'/ב' 1
במסגרת לימודי שפת 

ההוראה )פירוט הקורסים 
 (7בעמוד 

   נק"ז 1 

 
 

 ז )לא כולל  קורסי בחירה("נק 23  –סה"כ בשנה ג' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 6  ט.ל.ח

 'דשנה  –ות לימודים חוב

 הערות ז"נק קורס אשכול
 ת בלשוןלימודי התמחו
 

 (7)הפירוט בעמוד  -ד'-ז במהלך שנים א'"נק 3יש לקחת  –קורסי בחירה 
 3-0 סה"כ לימודי התמחות

 ז"נק
 

 (7)הפירוט בעמוד  – ד'-ז במהלך שנים א'"נק 4יש לקחת  –קורסי בחירה  לימודי חטיבה בחינוך לשוני
 4-0 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך לשוני

 נק"ז
 

 (8)הפירוט בעמוד  ד'-ז במהלך שנים א'"נק 4יש לקחת  –קורסי בחירה  רותלימודי חטיבה בספ
 4-0 סה"כ לימודי חטיבה בספרות

 נק"ז
 

  2 סמינריון בחינוך  לימודי חינוך, פדגוגיה ודידקטיקה
  ז"נק 2 סה"כ לימודי חינוך, פדגוגיה ודידקטיקה

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

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 2–סה"כ בשנה ד' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 7  ט.ל.ח

 :ימת קורסי בחירהרש
 
 

  'ד-נק"ז במהלך שנים א' 3: יש לקחת בהתמחות בלשון** קורסי בחירה
 :)לא כולל קורס בחירה נוסף מלימודי שפת ההוראה(

 
 

 הערות ז"נק שם הקורס

  1  הניב וגלגולו
  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

 
 **קורסי הבחירה עשויים להשתנות מעת לעת.

 
 

 ':ד-נק"ז במהלך שנים א' 4: יש לקחת בחטיבה בחינוך לשוני** קורסי בחירה
 

 רישות קדםד סמ' ז"נק שם הקורס

  א'/ב' 1 דמגוגיה ורטוריקה

  א'/ב' 1 הניב וגלגולו

  א'/ב' 1 התפתחות שפה

  א'/ב' 1 לשון וחשיבה

 '+ ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 העברית המדוברת

 '+ ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 לשון ההגדה של פסח

 '+ ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *האקדמיה ללשון העברית ודרכי פעולתה

 '+ ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *העברית והלשונות השמיות

  ש' 2 מבוא לשירה

  א'/ב' 1 מבוא לרומן

  א'/ב' 1 דרמה ישראלית

מאפיינים סגנוניים בלשונם של כותבים למבוגרים  
 לילדים )מקוון(

  א'/ב' 1

  א'/ב' 1 חגי ישראל בספרות לילדים: טקסט, לשון וסגנון

  א'/ב' 1 השיר והשיר בתורהתורת *

  א'/ב' 1 הזהב תור : שירתשירת ימי הביניים

  א'/ב' 1 מבוא לספרות עממית

  א'/ב' 1 יסודות המסה הספרותית

  א'/ב' 1 יוצרים בין שתי מולדות

  א'/ב' 1 הומור וסאטירה

 
 *לא ייפתח בתשע"ה

 ** קורסי הבחירה עשויים להשתנות מעת לעת.
 
 

 

 

 

 

 

 



 8  ט.ל.ח

 

 ד'(-ז במהלך שנים א'"נק 4קורסי הבחירה בחטיבה בספרות** )יש לקחת להלן 

 

 דרישות קדם שנה ז"נק שם הקורס
 מבוא לדרמה קלאסית החל משנה א' 1 דרמה ישראלית 

  'אשנה מהחל  1 אישה כותבת אישה 
 גברי במבט הציונות ראשית -הראשונות העליות ספרות

 ונשי
  החל משנה א' 1

  'אשנה מהחל  1 מיתמבוא לספרות עמ
 גברי במבט הציונות ראשית -הראשונות העליות ספרות

 ונשי
  החל משנה א' 1

 מבוא לשירה החל שנה ב' 1 דמויות מקראיות בראי השירה  העברית*
 מבוא לסיפורת החל שנה ב' 1 קלאסיקה לספרות נוער 

  החל שנה ב' 1 תרבות האכילה בראי הספרות*
  החל שנה ב' 1 לילדיםהמשפחה בראי הספרות 

עולם הספרות בראי הקולנוע: הקולנוע כפרשנות 
 ספרותית

  החל שנה ב' 1

  החל שנה ב' 1 הומור וסאטירה
  החל שנה ב' 1 סיפורת פנטסטית

  החל שנה ב' 1 יוצרים בין שתי מולדות 
  החל שנה ב' 1 עולם ההוראה בראי הספרות והקולנוע*

  החל שנה ב' 1  הספרותמה זו אהבה? האהבה בראי 
  החל משנה ג' 1 הסיפור הנסתר*–אמהות ובנות 

  החל משנה ג' 1 טקסט לשון וסגנון -חגי ישראל בספרות הילדים
  החל משנה ג' 1 תורת השיר והשיר בתורה*

  החל משנה ג' 1 ספרות השואה: השואה בראי הספרות*
מאפיינים סגנוניים בלשונם של כותבים למבוגרים 

 מקוון - כותבים לילדיםו
  החל משנה ג' 1

  החל משנה ג' 1 *לבוש וספרות
  החל משנה ג' 1 על טעם וריח, אורות וצלילים בעולם הספרות

  החל משנה ג' 1 הפואטיקה של עגנון*
  החל משנה ג' 1 גיבור וחברה 

 

 *לא ייפתח בתשע"ה
 קורסי הבחירה עשויים להשתנות מעת לעת. **

 



 1  .חט.ל

 תשע"ה – התמחות במתמטיקה –ודי מסלול יס

 

 

 מבנה הלימודים

  

 נק"ז  לימודים חובות

 26 קורסי התמחות במתמטיקה

 נק"ז לימודים מיוחדים למסלול + 2+  11 קורסי חטיבה בחינוך מתמטי

 נק"ז מתוך קורסי הפדגוגיה 2 

 15 חטיבה בלשון העברית

 7 לימודי חינוך

 פדגוגיה ודידקטיקה
12  

 ספרים גם במסגרת חטיבה בחינוך לשוני(נק"ז נ 2)

  6 לימודים מיוחדים למסלול

 נק"ז נספרים גם במסגרת החטיבה בחינוך לשוני( 2)

 2 אוריינות מחקר

 12 התנסות מעשית

 5 לימודי יסוד והעשרה*

 96 סה"כ

 
 

 *מפורט במבוא של השנתון.
 
 

 

ילות קהילתית כחלק מתכנית יב בפעוחממכללה האקדמית אחוה בכל סטודנט לתואר ראשון 

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

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

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

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

 

 

 

  



 2  .חט.ל

 מתמטיקה  בהתמחויות היסודי במסלול הלימודים מבנה

 הלימוד נושא
 חובה שעורי

 הערות
 כ"סה
ז "נק

 באשכול

 הקורסים שמות
 

היקף 
 בש"ש

 שנה
 אקדמית

 מיומנויות פיתוח
  אקדמיות למידה

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

  נק"ז( 52ם דיסציפלינריים )לימודי
 26     לימודי התמחות

 חטיבה למודי
 מתמטי  בחינוך 

 2 -ו למסלול מיוחדים נק"ז לימודים 2: כוללת החטיבה   
 מתוך קורסי הפדגוגיה נק"ז

15 

 חטיבה לימודי
-דיסציפלינארית

 לשון

    15 

 נק"ז( 39לימודי הכשרה להוראה )

 לימודי חינוך

  א 2  תחותיתהתפ פסיכולוגיה

7 

  א 1  החינוך של וסוציולוגיה פילוסופיה
  ב 1  מיוחדים צרכים בעלי תלמידים חינוך

 1 תרבותיות רב

 ב
  אחד קורס לבחור יש

 
 1  ערכי חינוך

 1  בישראל החינוכית המדיניות תולדות
 1 ההוראה והשתמעויותיהן בשדה חינוכיות אסכולות
  ד 2 בחינוך סמינריון

פדגוגיה 
 ודידקטיקה

בכל אחת מן השנים, שיבוץ לקורסי פדגוגיה, נעשה ע"י רכזות  א 2  וניתוחם למידה תהליכי הכרת
 מנהל סטודנטים

12 
  א 2  בכיתה והוראה חינוך דרכי

  ב 2  הדיסציפלינה בהוראת ויישומה הלימודים תכנית
 בחינוך מתמטי החטיבה במסגרתגם זה נמנה  סקור ב 2 דידקטיקה של הוראת המתמטיקה

  ג 2  וניהולה הטרוגנית כיתה הוראת

  ג 2 מחשב בשילוב הוראה יחידות תכנון

 
לימודים מיוחדים 

 למסלול

  ב 1  לקריאה מוכנות

6 

 נדרשת עבודת צפייה בפתיחת שנת הלימודים.  ב 1  הספר לבית מהגן המעבר
  ב 1  הקריאה הוראת
 גם במסגרת החטיבה בחינוך מתמטי הנמנ  ב 1 ב א בכיתות החשבון הוראת
 גם במסגרת החטיבה בחינוך מתמטי הנמנ  ב 1 מדעית חשיבה טיפוח

  ג 1  הכתיבה והשבחת הכתיבה הוראת

 מחקר אוריינות
 ובהוראה בחינוך

 ג 2 אוריינות מחקר בחינוך מתמטי
נות מחקר )או במסגרת הפרויקט יבוצע במסגרת  קורס אוריי

 2 להסבות אקדמאים(. -קורסי הפדגוגיה
ללא   פרויקט גמר

 נק"ז
 ג

 התנסות מעשית התנסות מעשית

ימי היערכות והסתגלות  10 -סטודנטים של שנה ג' מחויבים ב א 2
 שיתקיימו בבתי הספר בסוף אוגוסט ותחילת ספטמבר .

הל שיבוץ במערכת לעבודה מעשית נעשה ע"י רכזות מנ
 סטודנטים

 ב 5 12

 ג 5

 נק"ז( 5) לימודי יסוד והעשרה

 ההוראה שפת
 

  א 1 מושגי יסוד בבלשנות 
 

במבחן  העברית פ רמת"ע נקבע בלשון הש"ש  מספר
 בבגרות. או/ו הפסיכומטרי

 

2 

 א 1  עיונית כתיבה
 למחוייבים –ז( "נק )ללא -וההבעה  ההבנה יסודות

 ש"ש 6 -ב 
 א 2

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

 ב 2

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

 שנה"ל
 ללא

 אנגלית לפטור

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

 א
 פסיכומטרי(/ר"אמי( מבחן מיון  לפי -לרמות  סיווג

 סיום  לימודי אנגלית לפטור הוא תנאי מעבר לשנה ג'
2 

 ש"ס( 6בסיסי )
ללא  ש"ס( 4אנגלית מתקדמים א' )

 ב נק"ז
 

 2 ש"ס( 4אנגלית מתקדמים ב' )

  /תרבות לימודי
וחינוך  עם מורשת

 לאזרחות

 1  הזהות במבחן יהודים

 מהקורסים אחד ורלבח יש א
 באשכול

1 
 1 יהודית מדינה ישראל

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

 ללא הסטאז' לקראת ג בשנה חובה ג יומיים ראשונה עזרה
 ללא  ג מקוון ב"ובטחון, זה בטיחות

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

 96 לתואר לימודים כ"סה

 .70  -האשכולות שאר כל .60 -מורשת אנגלית, ממוחשבת, בסביבה אוריינות למסלול, לימודי מיוחדים לימודים ,חינוך בלימודי מינימום ציון

  



 3  .חט.ל

 שנה א' –ובות לימודים ח

 הערות דרישת קדם  סמ' ז"נק קורס אשכול
פיתוח 

מיומנויות 
 למידה אקדמיות

 מהווה  דרישת קדם לשנה ב'   ללא סדנת פלא"ות 

 
 

 לימודי התמחות 
 מתמטיקה

  אין ש' 2 יסודות האריתמטיקה
  אין ש' 2 תורת הקבוצות ליסודי

גיאומטרית המישור ליסודי  )שיעור + 
 תרגיל(

3 
אין )תרגול לקורס זה  ש'

 ז("נק 1-מזכה ב
 

  אין ש' 2 אלגברה ליסודי
   ז"נק 9 סה"כ לימודי התמחות במתמטיקה

לימודי חטיבה 
 בחינוך מתמטי

 א'/ב' 1 פיתוח סביבות למידה  כולל טכנולוגיה
  

   ז"נק 1 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך מתמטי  

לימודי חטיבה 
 בלשון

 חובה בשנה א'  ש' 2 יסודות הדקדוק
 חובה בשנה א'  ש' 2 תחביר עברי 

   א'/ב' 1 תולדות הלשון 
   א' 1 יסודות הסמנטיקה והלקסיקון

   ש' 2 חקר השיח 
  ( 6ד' הפירוט בעמוד -ז במהלך שנים א'"נק 1קורסי בחירה )יש לקחת 

   ז"נק 8 סה"כ לימודי חטיבה בלשון

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

 פסיכולוגיה התפתחותית 
 וציולוגיה של החינוךפילוסופיה וס

2 
1 

 ש'
 ב'

  

 פדגוגיה
 פדגוגיה שנה א':

 הכרת תהליכי למידה וניתוחם 
 דרכי חינוך והוראה בכיתה

 
2 
2 

 
 ש'
 ש'

  

 עבודה מעשית
סוף  2 שנה א' -עבודה מעשית 

 סמ' א'
  

   ז"נק  9 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

לימודי יסוד 
 והעשרה

 
 

 שפת ההוראה
 י יסוד בבלשנותמושג

 כתיבה עיונית
 יסודות ההבנה וההבעה )מקוון(

 
1 
1 

 ללא

 
 א'/ב'
 א'/ב'

 ש'

  
 
 

ש"ש לימודי  6 -בים בלמחוי
 שפת ההוראה

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

 יהודים במבחן הזהות
 מדינה יהודית –ישראל 

 ומועדיו חגי ישראל
משנאת הדת לשנאת הגזע  –השואה 

 והפתרון הסופי
 מחשבת ישראל

 א'/ב' 1

 

 יש לקחת קורס אחד

   ז"נק  3 סה"כ לימודי יסוד והעשרה 

 
 

 בחירה בלשון( ז )לא כולל קורס"נק 30 –סה"כ בשנה א' 
 

 

 

 

 

 
  



 4  .חט.ל

 'בשנה  –חובות לימודים 

 הערות דרישת קדם סמ' ז"נק קורס אשכול

לימודי 
 מחותהת

 מתמטיקה

 2 תורת הפונקציות
תורת הקבוצות, יסודות  ש'

 האלגברה
 

  יסודות האלגברה א'/ב' 1 חזקות ושורשים

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

 

 1 העשרה מתמטית
קורסי מתמטיקה של שנה  א'

 א'
 

מערכות אכסיומות ומודלים 
 בגיאומטריה

1 

 
 ב'

דות האריתמטיקה, יסו
תורת הקבוצות, 

גיאומטרית המישור 
ליסודי, טיעון ונימוקו )או 

 למידה במקביל(

 

 מערכות מספרים

 א'/ב' 1

יסודות האריתמטיקה, 
תורת הקבוצות, ,טיעון 

ונימוקו )או למידה 
 במקביל(

 

   ז"נק 7 סה"כ לימודי התמחות

לימודי 
חטיבה 
בחינוך 
 מתמטי

יסודות האריתמטיקה,  א'/ב'  1 גברההמעבר מאריתמטיקה לאל
 יסודות האלגברה

 

 ו'-הוראת הגיאומטריה בכיתות ג'
1  

גיאומטרית המישור  א'/ב'
 ליסודי

 

 טיעון ונימוקו
1  

גיאומטרית המישור  א
 ליסודי

 

  העשרה מתמטית ב'  1 פרקטיקום  העשרה למתקדמים )סדנא( 
   ז"נק 4 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך מתמטי 

לימודי 
חטיבה 
 בלשון

  חקר השיח ש' 2 טיפוח הכתיבה 
 ( 6הפירוט בעמוד  - 'ד-נק"ז במהלך שנים א' 1יש לקחת בסה"כ  )קורסי בחירה 

   ז"נק 2 סה"כ לימודי חטיבה בלשון 

לימודי 
חינוך, 

פדגוגיה 
 ודידקטיקה

   א'/ב' 1 חינוך תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

 בחירה: יקורס
 בותיותרב תר

 חינוך ערכי
 בישראל החינוכית המדיניות תולדות

 והשתמעויותיהן בשדה חינוכיות אסכולות
 ההוראה

 א'/ב' 1

 

 יש לבחור קורס אחד

 לימודים מיוחדים למסלול:
 מוכנות לקריאה

 המעבר מהגן לבית הספר
 הוראת הקריאה 

  טיפוח חשיבה מדעית
 הוראת החשבון בכיתות א' ב'  

1 
1 
1 
1 
1 

 'א'/ב
 א'/ב'
 א'/ב'
 א'/ב'
 א'/ב'

  
 
 
 

 נמנה  במסגרת החטיבה לחינוך מתמטי
 נמנה  במסגרת החטיבה לחינוך מתמטי

 פדגוגיה שנה ב' :
 בהוראת ויישומה הלימודים תכנית

 מתמטיקהה
  דידקטיקה של הוראת המתמטיקה

 
2 

 
2 

 
 ש'
 
 ש'

 
 יסודות האריתמטיקה,
גיאומטרית המישור 

 ליסודי

 
 
 

 החטיבה לחינוך מתמטי נמנה  במסגרת
יסודות האריתמטיקה,   ש' 5 שנה ב' - עבודה מעשית

גיאומטרית המישור 
 ליסודי

 שנה א' -עבודה מעשית 

   נק"ז 16 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 
לימודי 
יסוד 

 והעשרה

 ש' ללא ליווי )ללא נק"ז( –הבעה בע"פ ובכתב 
 

י ש"ש לימוד 6 -או ב 4 -למחויבים ב
 שפת ההוראה.

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

 
 

 בחירה בלשון( ז )לא כולל קורס"נק 31  –סה"כ בשנה ב'  
 

 

 

 

 

 

 



 5  .חט.ל

 

 'גשנה  –ובות לימודים ח

 הערות דרישות קדם סמ' ז"נק קורס אשכול

לימודי 
 התמחות

 מתמטיקה

  ב-קורסי שנים א ש' 2 סמינריון במתמטיקה
  יסודות האלגברה א' 1 קומבינטוריקה

 1 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות
יסודות האלגברה,  ב'

 קומבינטוריקה
 

 
 2 תורת המספרים

 
 ש'

יסודות 
האריתמטיקה, 

יסודות האלגברה, 
 אינדוקציה וסדרות

 

 1 הנדסת המרחב
פיתוח ראיה  ב'

מרחבית, גיאומטרית 
 המישור ליסודי

 

   ז"נק 7 סה"כ לימודי התמחות

 
 

לימודי חטיבה 
 בחינוך מתמטי

 
 

   א'   1 פיתוח ראיה מרחבית
 'ו-'בעיות מילוליות בכיתות א

1  

יסודות האלגברה;  א'/ב'
המעבר 

מאריתמטיקה 
 לאלגברה

 

קשיים בהוראת המתמטיקה 
 ובלמידתה

1  
  ב'-קורסי שנים א' א'/ב'

רצף בניית מושגים ומיומנויות 
 היסודי  במתמטיקה בבית הספר

1  
  ב'-קורסי שנים א' א'/ב'

סוגיות מתקדמות בהוראת 
 הגיאומטריה 

1  
גיאומטרית המישור  א'/ב'

 ליסודי
 

  1 סוגיות מתקדמות בהוראת החשבון

 
 א'/ב'

יסודות אריתמטיקה 
+ מעבר 

מאריתמטיקה 
 לאלגברה

 

   ז"נק 6 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך מתמטי

לימודי חטיבה 
 בלשון
 

 ד'ניתן לקחת בשנים ג'/ יסודות הדקדוק ש' 2 תוח כישורי שיח דבורפי
גישות להוראת לשון ותכנון יחידת 

 הוראה )ללא מתמחים(
קורסי חובה שנים  ש' 2

 א'+ ב'
 

 (6הפירוט בעמוד  -ד' -ז במהלך שנים א'"נק 1)יש לקחת קורסי בחירה 
   ז"נק 4 סה"כ לימודי חטיבה בלשון

 
 

ך, לימודי חינו
פדגוגיה 

 ודידקטיקה
 
 

 לימודים מיוחדים למסלול:
 הוראת הכתיבה והשבחת הכתיבה

 
1 

 
 א'/ב'

  
 

 אוריינות מחקר 
 פרויקט גמר

 ש' 2
  

  פדגוגיה שנה ב' ש' 4 שנה ג' -פדגוגיה 
 -מחויבים בג' סטודנטים של שנה  עבודה מעשית שנה ב' ש' 5 שנה ג' -עבודה מעשית 

סתגלות וה היערכותימי  10
בסוף  בבתי הספרשיתקיימו 

 אוגוסט ותחילת ספטמבר.
לימודי חינוך פדגוגיה  סה"כ

 ודידקטיקה
   ז"נק 13

 
 

 בחירה בלשון( ז )לא כולל קורס"נק  29 –סה"כ בשנה ג' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 6  .חט.ל

 

 'דשנה  –חובות לימודים 

 סמ' ז"נק קורס אשכול
 

 לימודי התמחות
 מתמטיקה

 א'/ב' 1 קהתולדות המתמטי
 ש' 2 חדו"א  ליסודי

 ז"נק 3 סה"כ לימודי התמחות

 לימודי חטיבה בלשון
 (7הפירוט בעמוד  -ד' -ז במהלך שנים א'"נק 1)יש לקחת קורסי בחירה 

 נק"ז 1-0 סה"כ לימודי חטיבה בלשון
 ש' 2 סמינריון בחינוך למתמחים במתמטיקה לימודי חינוך

 ז"נק 2 יה ודידקטיקהסה"כ לימודי חינוך, פדגוג 
מהחובות  80%בתנאי שהסטודנט סיים  סדנת סטאז'

ג', כולל עבודה מעשית -האקדמיים בשנים א'
ופדגוגיה, עבר קורסי עזרה ראשונה וזה"ב וכן 

מצא מקום עבודה )בהתאם לתנאים המפורטים 
 בהנחיות של משרד החינוך(.

 

 
 

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

  



 7  .חט.ל

 ד'(: -ז במהלך שנים א'"נק 1יש לקחת  (קורסי בחירה בחטיבה בלשון

 

 דרישות קדם סמ' ז"נק שם הקורס
  א'/ב' 1 הניב וגלגולו
  א'/ב' 1 עיון בלשון המקורות -חגי ישראל 

  א'/ב' 1 דמגוגיה ורטוריקה

  א'/ב' 1 *לשון שירי ילדים
  א'/ב' 1 לשון וחברה

  א'/ב' 1 תקשורת*לשון ו
 ב'-'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 ודרכי פעולתה* האקדמיה ללשון העברית

 ב'-'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *משלבים בעברית בת זמננו
 ב'-'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *העברית והלשונות השמיות

 ב'-קורסי חובה שנה א' א'/ב' 1 לשון חז"ל
 ב'-רסי חובה שנה א'קו א'/ב' 1 העברית המדוברת

 ב'-קורסי חובה שנה א' א'/ב' 1 לשון המקרא
 
 

 שע"התלא ייפתח ב*

 



 1  .חט.ל

 

 תשע"ה – התמחות במדעי הטבע –מסלול יסודי 

 
 מבנה הלימודים

 נק"ז  לימודים חובות

לימודים 

 דיסציפלינריים

 נק"ז( 56) 

 26 קורסי התמחות במדעי הטבע

ז לימודים מיוחדים למסלול + נק" 2+  11 קורסי חטיבה בחינוך מדעי

 נק"ז מתוך קורסי הפדגוגיה 2

 15 קורסי חטיבה לשון

 לימודי הכשרה להוראה 

 נק"ז( 39)

 7 לימודי חינוך 

 12 פדגוגיה ודידקטיקה 

 6 לימודים מיוחדים למסלול

 2 אוריינות מחקר

 12 התנסות מעשית

 5  קורסי יסוד והעשרה*
  סה"כ 
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 במבוא של השנתון.*מפורט 

 

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 בחינוך מדעי( 1על חשבון ) התואר

טים. האחריות לרישום לפרויקט מוטלת על ע"י דיקן הסטודנמוצעת הפרויקטים רשימת 

 הסטודנט ועליו להשלים חובה זו עד הסמסטר לפני אחרון של לימודי התואר.
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 טבעה בהתמחות מדעי היסודי במסלול הלימודים מבנה

 הלימוד נושא
 חובה שעורי

 הערות
 כ"סה
ז "נק

 באשכול

 הקורסים שמות
 

 היקף
 בש"ש

 שנה
 אקדמית

 מיומנויות פיתוח
  אקדמיות למידה

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

  נק"ז( 56לימודים דיסציפלינריים )
 26     לימודי התמחות

 בחינוך  חטיבה למודי
  בחינוך מדעי

 נק"ז 2 -ו למסלול מיוחדים נק"ז לימודים:2 כוללת החטיבה   
 המדעים דידקטיקה של הוראת

15 

 חטיבה לימודי
 לשון-סציפלינאריתדי

    15 

 נק"ז( 39לימודי הכשרה להוראה )

 לימודי חינוך

  א 2  התפתחותית פסיכולוגיה

7 

  א 1  החינוך של וסוציולוגיה פילוסופיה
  ב 1  מיוחדים צרכים בעלי תלמידים חינוך

 1 תרבותיות רב

 אחד קורס לבחור יש ג-ב
 

 1  ערכי חינוך
 1  בישראל החינוכית תהמדיניו תולדות

והשתמעויותיהן  חינוכיות אסכולות
 ההוראה בשדה

1 

  ד-ג 2 בחינוך סמינריון

 פדגוגיה ודידקטיקה

בכל אחד מן השנים, שיבוץ לקורסי הפדגוגיה נעשה ע"י רכזות מנהל  א 2  וניתוחם למידה תהליכי הכרת
 סטודנטים

12 

  א 2  בכיתה והוראה חינוך דרכי
 בהוראת ויישומה הלימודים תכנית

  הדיסציפלינה
  ב 2

 בחינוך מדעי החטיבה במסגרתגם זה נמנה  קורס ב 2  דידקטיקה של הוראת המדעים
  ג 2  וניהולה הטרוגנית כיתה הוראת

  ג 2 מחשב בשילוב הוראה יחידות תכנון

 
לימודים מיוחדים 

 למסלול

  ב 1  לקריאה מוכנות

6 

 נדרשת עבודת צפייה בפתיחת שנת הלימודים.  ב 1  הספר לבית מהגן המעבר
  ב 1  הקריאה הוראת
 ב 1  הכתיבה והשבחת הכתיבה הוראת
 במסגרת החטיבה בחינוך מדעיקורסים אלה נמנים גם  ג 1 'ב -א' בכיתות החשבון הוראת
 ג 1 מדעית חשיבה טיפוח

 מחקר אוריינות
 ובהוראה בחינוך

 ג 2 וריינות מחקר בחינוך מתמטי/מדעיא
הפרויקט יבוצע במסגרת  קורס אוריינות מחקר )או במסגרת 

 להסבות אקדמאים(. -קורסי הפדגוגיה
2 

ללא   פרויקט גמר
 נק"ז

 ג

 התנסות מעשית התנסות מעשית
ימי היערכות והסתגלות  10 -סטודנטים של שנה ג' מחויבים ב א 2

 אוגוסט ותחילת ספטמבר. שיתקיימו בבתי הספר בסוף
 שיבוץ לעבודה מעשית במערכת נעשה ע"י רכזות מנהל סטודנטים

 ב 5 12
 ג 5

  לימודי יסוד והעשרה

 ההוראה שפת
 

  א 1 מושגי יסוד בבלשנות 
 

במבחן  העברית פ רמת"ע נקבע בלשון מספר הש"ש
 בבגרות. או/ו הפסיכומטרי

 

2 

 א 1  עיונית כתיבה
 -ז( "נק )ללא -וההבעה  ההבנה ותיסוד

 ש"ש 6 -למחוייבים ב
 א 2

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

 ב 2

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

 אנגלית לפטור

 רום בסיסי ב'טרום בסיסי א'/ ט
 בסיסי

ללא 
 א נק"ז

 .פסיכומטרי(/ר"אמי( מבחן מיון  לפי -לרמות  סיווג
 סיום  לימודי אנגלית לפטור הוא תנאי מעבר לשנה ג'

 
ללא  מתקדמים א' 2

 ב נק"ז
 

 2 מתקדמים ב'

 מורשת  /תרבות לימודי
 וחינוך לאזרחות עם

 1  הזהות במבחן יהודים

 סיםמהקור אחד לבחור יש א
 באשכול

1 
 1 יהודית מדינה ישראל

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

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

 ללא  ג מקוון במקרא בקיאות מבחן
 לאל  ג מקוון זהירות בדרכים

 ללא סיור ביד ושם חובה. א משנה תחל בסיורים השתתפות ד-א  סיורים 6
 96 לתואר לימודים כ"סה

 . 60 -מורשת אנגלית, ממוחשבת, בסביבה אוריינות למסלול, לימודי מיוחדים לימודים ,חינוך בלימודי מינימום ציון

 .70 -האשכולות שאר כל

  



 3  .חט.ל

 שנה א' –ובות לימודים ח

 אשכול
 

 הערות דרישת קדם  סמ' ז"נק קורס

פיתוח מיומנויות 
 למידה אקדמיות

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

 
 
 
 

 לימודי התמחות 
 מדעים

 קורסי חובה אין א' 2 כימיה כללית א'*
 קורסי חובה אין א' 1 *פיסיקה א'  )כוחות ותנועה(

 קורסי חובה אין א' 1 התא מבנה ותפקוד*
התא, מבנה  'א 1 חסרי חוליות 

 ותפקוד
 קורסי חובה

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

 קורסי חובה

 קורסי חובה כימיה כללית א ב' 1 כימיה כללית ב'*
 קורסי חובה פיסיקה א ב' 1 פיסיקה ב' )אור וגלים +חשמל ומגנטיות(*

   ז"נק 8 סה"כ לימודי התמחות במדעים

לימודי חטיבה 
 בחינוך מדעי

מיומנויות מתמטיות בתחומי המדע 
 השונים

 נק"ז במדעים 4 א'/ב' 1
חלק מהקורסים בחינוך 

 המדעי ניתנים אחת
 לשנתיים.

   ז"נק 1 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך מדעי 

לימודי חטיבה 
 בלשון 

 

   ש' 2 תחביר עברי 
   ש' 2 יסודות הדקדוק
   א'/ב' 1 תולדות הלשון 

   א'/ב' 1 יסודות הסמנטיקה והלקסיקון
   ש' 2 חקר השיח 

  ( 7' הפירוט בעמוד ג-ז במהלך שנים א'"נק 1קורסי בחירה )יש לקחת 

   ז"נק 8 סה"כ לימודי חטיבה בלשון

 
 -לימודי חינוך 

 הכשרה

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

 פדגוגיה
 פדגוגיה שנה א':

 הכרת תהליכי למידה וניתוחם
 דרכי חינוך והוראה בכיתה

 
2 
2 

 
 ש'
 ש'

  

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

לימודי יסוד 
 והעשרה

 שפת ההוראה
 מושגי יסוד בבלשנות

 כתיבה עיונית
 ודות ההבנה וההבעה )מקוון(יס

 
1 
1 

 ללא

 
 א'/ב'
 א'/ב'

 ש'

 
 

 
 
 

ש"ש  6 -למחויבים ב
 לימודי שפת ההוראה

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

 לימודי תרבות/מורשת 
 יהודים במבחן הזהות

 מדינה יהודית –ישראל 
 חגי ישראל ומועדיו

משנאת הדת לשנאת הגזע  –השואה 
 והפתרון הסופי
 מחשבת ישראל

 א'/ב' 1

 

 יש לקחת קורס אחד

   ז"נק  3 סה"כ לימודי יסוד והעשרה

 

 ז )לא כולל קורסי בחירה("נק 29–סה"כ בשנה א' 
 תנאי מעבר לשנה ב'.*
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 'בשנה  –חובות לימודים 

 הערות דרישת קדם סמ' ז"נק קורס אשכול
 
 
 
 

 י התמחות לימוד
 במדעים

  אין א'/ב' 1 משאבי טבע וניצולם
  התא, מבנה ותפקוד א' 1 גוף האדם

  חסרי חוליות א'/ב' 1 בעלי חוליות
  אין א' 1 אקלים ותופעות הקשורות בו  –קלימטולוגיה 

  אין א' 1 גיאולוגיה 
  התא מבנה ותפקוד א'/ב' 1 גנטיקה

  יןא א'/ב' 1 צמחים חסרי פרחים  
גוף  התא מבנה ותפקוד,  א'/ב' 1 פרקים במיקרוביולוגיה ואימונולוגיה

 האדם
 

  מדעי הצמח א' א'/ב' 1 מדעי הצמח ב: מפרח לזרע
   ז"נק 9 סה"כ לימודי התמחות

 
לימודי חטיבה 

 בחינוך מדעי

 ג'-ניתן לקחת בשנים ב' נק"ז במדעים 10 א'/ב' 1 חידושים במדע  –פתוח סקרנות מדעית 
 (7ד' לפי הפירוט בעמוד -ז במהלך שנים ב'"נק 2קורסי בחירה )יש לקחת 

   ז"נק 1 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך מדעי 

 
לימודי חטיבה 

 בלשון

  חקר השיח ש' 2 טיפוח הכתיבה 
 (7' פירוט בעמוד ג-ז במהלך שנים א'"נק 1קורסי בחירה )יש לקחת 

   ז"נק 2 סה"כ לימודי חטיבה בלשון

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

 

   א'/ב' 1 חינוך תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
 קורסי בחירה 
 רב תרבותיות

 חינוך ערכי
 תולדות המדיניות החינוכית בישראל

אסכולות חינוכיות והשתמעויותיהן בשדה 
 ההוראה

 
 
 

1 

 
 
 

 א'/ב'

 

יש לבחור את אחד 
במהלך שנים הקורסים 
 ג'(-ב'

לימודים 
 למסלולמיוחדים 

 

 מוכנות לקריאה
 הוראת הקריאה 

 הוראת הכתיבה והשבחת הכתיבה
 המעבר מהגן לבית הספר

1 
1 
1 
1 

 א'/ב'
 א'/ב'
 א'/ב'
 א'/ב'

 
 

 

 
 
 

 ג'-ניתן לקחת בשנים ב'

 פדגוגיה

 פדגוגיה שנה ב':
תכנית הלימודים ויישומה בהוראת 

 הדיסציפלינה
 

 דידקטיקה של הוראת המדעים

 
2 

 
 
2 

 
 ש'
 
 
 ש'

 
 

 דגוגיה שנה א'פ

 
 
 

נמנה במסגרת החטיבה 
 בחינוך מדעי

  עבודה מעשית שנה א' ש' 5 שנה ב' -עבודה מעשית  עבודה מעשית
   ז"נק 15-14 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

 
לימודי יסוד 

 והעשרה
 

 ליווי –הבעה בע"פ ובכתב 
 

  ש' ללא
 6 -או ב 4 -למחויבים ב

ש"ש לימודי שפת 
 ההוראה

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

 

 ז )לא כולל קורסי בחירה("נק 29-28–סה"כ בשנה ב'  
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 'גשנה  –חובות לימודים 

 הערות דרישות קדם סמ' ז"נק קורס אשכול
 
 
 
 
 

לימודי 
 התמחות 
 במדעים

מדעי הצמח א'+ב', בעלי  א'/ב' 1 אבולוציה
 חוליות

 אחת לשנתיים ניתן

  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

 –פילוסופיה והיסטוריה של המדעים 
 חשיבה מדעית בהתהוותה )מקוון(

  אין א'/ב' 1

סמינריון במדעים:  יחסי גומלין בין יצורים 
 חיים

בעלי ', מדעי הצמח ב ש' 2
 חוליות

ניתן אחת לשנתיים. 
נפתח, יש אינו בשנה ש

 לקחת סמינריון בחינוך
   ז"נק 8-6 סה"כ לימודי התמחות

 
 
 
 
 
 

לימודי 
חטיבה 
בחינוך 

 מדעי
 

 

 ד'-ניתן לקחת בשנים ג' יםנק"ז במדע 6 א'/ב' 1 חינוך לקיימות סביבתית
 הוראת המדעים:

 מקוון -מתיאוריות למידה לדרכי הוראה  
חלק מהקורסים  ז במדעים"נק 10 א'/ב' 1

חינוך מדעי חטיבה ב
 לשנתיים ניתנים אחת

גוף האדם, פרקים  א'/ב' 1 חינוך לבריאות ותזונה נכונה  )מקוון(
 במיקרוביולוגיה

 ואימונולוגיה, ביוכימיה

 

  מדעי הצמח ב' א'/ב' 1 יחה: מדע וטכנולוגיהפר
חינוך לאהבת הארץ : בעלי חיים וצמחים 

 בא"י
בעלי חוליות,  מדעי  א'/ב' 1

 הצמח ב'
 

מדע טכנולוגיה וחברה )משלב סיור 
 בתעשייה(

ימים מרוכזים  5יילמד  ז במדעים"נק 8 ק' 1
 – 8:30 בין השעותבקיץ )
13:00). 

  נק"ז במדעים 6 א'/ב' 1 קשבחינוך מדעי בעולם מתו
  ( 7מפורט בעמוד  –ד' -ז במהלך שנים ב'"נק 2קורסי בחירה )יש לקחת 

   ז"נק 7  סה"כ לימודי חטיבה בחינוך מדעי

 
לימודי 
חטיבה 
 בלשון
 

 ד'/ניתן לקחת בשנים ג' יסודות הדקדוק ש' 2 פיתוח כישורי שיח דבור
אה גישות להוראת לשון ותכנון יחידת הור

 )ללא מתמחים(
קורסי חובה שנים א'+  ש' 2

 ב'
 

  (7ג' פירוט בעמוד -ז במהלך שנים א'"נק 1יש לקחת קורסי בחירה )
   ז"נק 4 סה"כ לימודי חטיבה בלשון

לימודים 
מיוחדים 
 למסלול

נמנה במסגרת החטיבה   א'/ב' 1 ב'-הוראת החשבון בכיתות א'
 בחינוך מדעי

נמנה במסגרת החטיבה   '/ב'א 1 פיתוח חשיבה מדעית
 בחינוך מדעי

לימודי 
 -חינוך

 הכשרה

ניתן סמינריון במדעים   ש' 2 סמינריון בחינוך למתמחים במדעים
אחת לשנתיים. בשנה 

נפתח, יש לקחת אינו ש
 סמינריון בחינוך

 קורסי בחירה 
 רב תרבותיות

 חינוך ערכי
 תולדות המדיניות החינוכית בישראל

והשתמעויותיהן בשדה  אסכולות חינוכיות
 ההוראה

 
 

1 

 
 

 א'/ב'

  
יש לבחור את אחד 

 הקורסים
)רק מי שלא לקח את 
אחד הקורסים בשנה 

 ב'(
אוריינות 

 מחקר
 אוריינות מחקר 

 פרויקט גמר
 ש' 2

  

 פדגוגיה
 שנה ג': -פדגוגיה 

 הוראת כיתה הטרוגנית וניהולה
 תכנון יחידות הוראה בשילוב מחשב

 
2 
2 

 
 ש'
 ש'

 
 יה שנה ב'פדגוג

 

עבודה 
 מעשית

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

   ז"נק 16-13 לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיקה סה"כ 

 

 
 ז  )לא כולל קורסי בחירה("נק 33-32–סה"כ בשנה ג' 
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 'דשנה  –חובות לימודים 

דרישות  סמ' ז"נק קורס אשכול
 קדם

 הערות

 
 לימודי התמחות

 במדעים

 א'/ב' 1 אקולוגיה )מקוון(

מדעי 
, 'הצמח א
בעלי 
 חוליות

 

סמינריון במדעים : יחסי גומלין בין 
 יצורים חיים

 ש' 2

מדעי 
', הצמח ב
בעלי 
 חוליות

סמינריון במדעים ניתן אחת 
 לשנתיים.

נפתח, יש לקחת  אינובשנה ש
 בחינוך. סמינריון

   ז"נק 3-1 סה"כ לימודי התמחות במדעים

מודי חטיבה לי
 בחינוך מדעי

 ( 7על פי הפירוט בעמוד  –ד' -ז במהלך שנים ב'"נק 2קורסי בחירה )יש לקחת 

   נק"ז 2-0 סה"כ לימודי חטיבה בחינוך מדעי  

 -לימודי חינוך 
 הכשרה

סמינריון במדעים ניתן אחת   ש' 2 סמינריון בחינוך למתמחים במדעים
 לשנתיים.

נפתח, יש לקחת  אינובשנה ש
 בחינוך. מינריוןס

   ז"נק 2-0 סה"כ לימודי חינוך 

 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 סטאז' ולימודי בחירה("נק  3 -סה"כ בשנה ד' 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7  .חט.ל

 :רשימת קורסי בחירה
 
 ד'(-ז במהלך שנים ב'"נק 2חטיבה בחינוך מדעי )יש לקחת 

 

 דרישות קדם סמ' ז"נק שם הקורס
 ז במדעים"נק 10 א'/ב' 1 *הוראה מפתחת חשיבה יצירתית בסוגיות מדעיות

 ז במדעים"נק 10 א'/ב' 1 *למידים בעלי צרכים מיוחדים הוראת המדעים לת
 גוף האדם, ביוכימיה א'/ב' 1 הריון ולידה
 גוף האדם, ביוכימיה א'/ב' 1 *מוח וחושים

 גוף האדם א'/ב' 1 מוח נשי מוח גברי -מין המוח 
 נק"ז במדעים 6 א'/ב' 1 הכרת הכימיה סביבנו

 נק"ז במדעים 10 א'/ב' 1 במדעיםחינוך לחשיבה ביקורתית וניסויי חשיבה 

 
 *לא ייפתח בתשע"ה 

 

 ד'(:  -ז במהלך שנים א'"נק 1יש לקחת  (קורסי בחירה בחטיבה בלשון
 

 דרישות קדם סמ' ז"נק שם הקורס
  א'/ב' 1 הניב וגלגולו
  א'/ב' 1 עיון בלשון המקורות -חגי ישראל 

  א'/ב' 1 דמגוגיה ורטוריקה

  /ב'א' 1 *לשון שירי ילדים
  א'/ב' 1 לשון וחברה

  א'/ב' 1 לשון ותקשורת*
 '+ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 ודרכי פעולתה* האקדמיה ללשון העברית

 '+ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *משלבים בעברית בת זמננו
 '+ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 *העברית והלשונות השמיות

 '+ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 לשון חז"ל
 '+ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 העברית המדוברת

 '+ב'א הקורסי חובה שנ א'/ב' 1 לשון המקרא
 
 

 לא ייפתח בתשע"ה*

 
 


