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סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ידיעון תש"ף, 2020-2019

• הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים שיידרשו, לפי הצורך.

• כל האמור בידיעון מתייחס לשני המינים כאחד.

טל"ח
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תוכן העניינים

13 הפקולטה לחינוך  

39 הפקולטה למדעים  

63 הפקולטה למדעי הרוח והחברה 

85 הפקולטה לאמנויות 
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מוסדות המכללה

אספת העמותה והוועד המנהל – יעל שאלתיאלי )יו"ר(

המועצה האקדמית – פרופ’ אייל נווה )יו"ר(

חברי הנהלת המכללה:

נשיאת המכללה פרופ’ ציפי ליבמן

מנכ”ל עינת קסוטו שפי

רקטור פרופ’ יהודית וינברגר

דיקנית הפקולטה לחינוך ד”ר אירית לוי פלדמן

דיקנית הפקולטה למדעים ד”ר אדוה מרגליות

דיקן הפקולטה לאמנויות    פרופ’ אבנר פיינגלרנט

דיקנית הפקולטה למדעי הרוח והחברה פרופ’ סמדר דוניצה-שמידט

ראש ביה”ס ללימודי תעודה טלי איסוביץ

דיקנית הסטודנטים ניבי שנער זמיר 

פרופ’ נמרוד אלוני ראש המכון לחינוך מתקדם

ראש תחום פדגוגיה דיגיטלית ד”ר דובי וייס

סמנכ”ל כספים מוטי זכר

סמנכ”ל משאבי אנוש חגית אלוני

סמנכ”ל שיווק, פרסום ויח”צ איריס קריא

מנהל תפעול צדוק לילה 

מנהל מינהל טכנולוגי יואב וולף

מנהלת משאבי מידע ולמידה אורנה שחף

מנהלת המינהל אקדמי הילה אשר

מבקר פנים דוד טל )משקיף( 
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מבנה הפקולטות 

הפקולטה לחינוך 

ד"ר אירית לוי פלדמן  דיקנית הפקולטה

אילת דביר-מלכה  ראש מינהל        

 :B.Ed. ,מחלקות לתואר ראשון
ראשי מחלקות

ד"ר נירה ואלההמחלקה לחינוך לגיל הרך

ד"ר איריס בקשיהמחלקה לחינוך לבית ספר יסודי

ד"ר אורית שלח ענברהמחלקה לחינוך מיוחד

ראשי חוגחוגים

ד"ר איריס בקשיהחוג לחינוך

מיטל הרטמןתוכנית החממה ליזמות חברתית-חינוכית

ד"ר ענבל אבוהחוג לניהול עסקי-חברתי )בשיתוף עם המכון הדמוקרטי(

ראשי תוכניותתוכניות תואר שני

M.Ed. ,ד"ר בטי שרייברטכנולוגיה בחינוך 

M.Ed. ,ד"ר קובי גוטרמןניהול וארגון מערכות חינוך 

M.Teach ,ד"ר עדי שרעבימוסמך להוראה 

M.Ed. ,ד"ר מיכל לוי קרןהערכה בחינוך 

יחידות נוספות:
מרכזי היחידותיחידות

ד"ר רועית דהןאשכול לימודי חינוך

ד"ר קובי גוטרמןהמרכז להכשרה ופיתוח מנהלים למערכות חינוך

ד"ר צפי טימורהכשרת מהנדסים והנדסאים להוראת מקצועות הטכנולוגייה
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הפקולטה למדעים 

ד”ר אדוה מרגליות דיקנית הפקולטה

בתיה קלדרון ראש מינהל

 :B.Ed. ,מחלקות וחוגים לתואר ראשון

ראשי מחלקות וחוגים

ד"ר גילי יוסףהמחלקה לחינוך גופני ותנועה

ד"ר נירית אסף רייזלהחוג למדעים

ד"ר רונית בסן צינצינטוסהחוג למתמטיקה 

:M.Ed.  ,תוכניות תואר שני
ראשי תוכניות

פרופ’ עמוס דרייפוסחינוך סביבתי 

ד"ר דפנה גן - מרכזת

פרופ' דורית פטקיןחינוך מתמטי 

פרופ' יובל חלדחינוך לפעילות גופנית ולבריאות 

מוסמך להוראת המתמטיקה, 
M.Teach

פרופ' דורית פטקין

יחידות נוספות:
ראש היחידה

 ד"ר דפנה גןמרכז חינוך לקיימות

הכשרת אקדמאים מהייטק להוראת 
מדעים 

ד"ר דנה שחייני
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

פרופ' סמדר דוניצה-שמידטדיקנית הפקולטה

מרב הלרראש מינהל

 :B.Ed. ,מחלקות וחוגים לתואר ראשון

ראשי מחלקות וחוגים

 ד"ר בוורלי טופזהמחלקה לשפה וספרות אנגלית

המחלקה להוראת מדעי הרוח לבית 
הספר העל-יסודי

 ד"ר תמר קטקו

ד"ר הדס שבת נדירהחוג לספרות

ד"ר מעין מזורהחוג להיסטוריה

ד"ר מורן גאם הכהןהחוג למקרא ותרבות ישראל

ד"ר נמרוד טלהכשרת אקדמאים להוראה:

ד"ר מיכל ווסראחראית סדנאות וסמינר שואה וג'נוסייד

תוכניות תואר שני: 
ראשי תוכניות 

M.Ed. ,ד"ר אמנון יובלמדעי הרוח בגישה רב-תחומית

:M.A.A.T ,בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות
ראש בית הספר: ד"ר נעמה לב ארי

 ראש תוכנית אומנות חזותית: 
לינור שטיינהרדט

מרכזת: מריסיה הניג

 ראש תוכנית פסיכודרמה: 
ד"ר יפתח רון

ראש תוכנית תנועה: ד"ר מאיה וולקן

 ראש תוכנית ביבליותרפיה: 
ד"ר אורלי וקנין

יחידות נוספות:
ראשי יחידות

ד"ר תמי הופמןתוכנית רג"ב לסטודנטים מצטיינים

ד"ר עופרי מישוב לשון עברית לפטור

ד"ר וולוסקיביץ' אנהאנגלית אקדמית
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הפקולטה לאמנויות

פרופ’ אבנר פיינגלרנט  דיקן  הפקולטה

דנה גל נצר ראש מינהל     

ראשי בתי ספרבתי ספר

איציק ויינגרטןאמנויות הבמה

ד"ר שלומית עופר מחול 

ד"ר הדרה שפלן-קצבאומנות

דנה צרפתיעיצוב

מאיר ראובניתקשורת וקולנוע

מיכל בן עמי, ד"ר שלומית עופרהכשרת אקדמאים להוראה

:M.Ed. ,תוכניות תואר שני
ראש התוכנית 

M.Ed. ,ד"ר טל דקלאוריינות חזותית בחינוך

 

יחידות נוספות:
ראשי יחידות

 עיצוב תפאורה ותלבושות
לתיאטרון ולקולנוע

דנה צרפתי

ד״ר טל דקלאוצרות
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 ראש המכון לחינוך מתקדם                      פרופ' נמרוד אלוני

היחידה לליווי והנחיית בתי ספר               ד"ר הדס דקל                                   

המכון לחינוך מתקדם

הרשות למחקר והערכה ע"ש מ’ סגל

ד"ר רינת ארביב אלישיבראש הרשות למחקר ולהערכה

דיקנט הסטודנטים

ניבי שנער זמירדיקנית 

סיגל מגןרכזת תמיכה אקדמית ונגישות

משה ישעיהותוכנית פל"ח לסטודנטים יוצאי אתיופיה

 רכזת להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה 
עבור החברה הערבית

בילאל סואעד

יחידות אקדמיות

ד"ר ניסים אבישרהיחידה לקידום ההוראה ומועצת הסגל האקדמי

היחידה לכניסה להוראה )סטא'ז(

שנה א' להוראה

ד"ר ליאנה המר
תמר גורן

ד"ר דובי וייסראש תחום פדגוגיה דיגיטלית

ד"ר שמחה גתהוןהתקווה הישראלית

מהו"ת – מרכז התעצמות ותובנה לסטודנטים בעלי 
לקויות למידה

ד"ר אופירה טיקוצ'ינסקי

ד"ר אדם הישראליהיחידה למעורבות חברתית                               
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חלק ב: מערך הלימודים

תוכניות לתואר ראשון

הגיל הרך נתיבים:
חינוך דיאלוגי 	

חינוך מיוחד 	
חינוך יצירתי 	

בית הספר היסודי )א'-ו'( התמחויות:
מדעים  	

מתמטיקה  	
ספרות  	

תרבות ישראל  	

בית הספר העל-יסודי
מקרא 	

היסטוריה 	
ספרות 	

ביולוגיה 	
הוראת מדעי הרוח בבית הספר העל-יסודי 	

בימוי ותיאטרון 	

רב גילאי )ג'-י'(
 הוראת אנגלית כשפה זרה )ג'-י'(

בית הספר העל-יסודי )ט' - י"ב(
אומנות ומדיה דיגיטלית  

אמנויות העיצוב 	
תקשורת וקולנוע 	

תוכניות לבית הספר העל-יסודי 

ברוח החינוך הדמוקרטי:
מדעי הרוח בדגש חברתי-יזמי 	

ביולוגיה בדגש דמוקרטי-סביבתי 	
ניהול עסקי-חברתי 	

 חינוך מיוחד לבית הספר היסודי 
והעל-יסודי  התמחויות:

חינוך מיוחד לכיתות א' - י"ב 	

מדעים לכיתות א'-ו' 	
מתמטיקה לכיתות א'-ו' 	

ספרות לכיתות א'-ו' 	
תרבות ישראל לכיתות א'-ו' 	

היסטוריה לכיתות ז'-י' 	
ספרות לכיתות ז'-י' 	

בין מסלולי )א'-י"ב(
חינוך גופני ותנועה

מחול ותנועה
הכשרת מורים בפועל להוראת מחול 	

הכשרת שחקנים להוראה 	

לימודי תעודה
בימוי ותיאטרון  	

משחק 	
עיצוב תפאורה ותלבושות 	

אוצרות 	

תוכניות מיוחדות
תוכנית המצטיינים 	

B.Ed. לימודי השלמה לתואר 	

הכשרת אקדמאים להוראה

תוכניות לתואר שני 
חינוך סביבתי 	
חינוך מתמטי 	

הוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית 	
אוריינות חזותית בחינוך 	

טכנולוגיה בחינוך 	
ניהול וארגון מערכות חינוך 	
M. Teach מוסמך בהוראה 	

M. Teach מוסמך בהוראת המתמטיקה 	
חינוך לפעילות גופנית ולבריאות 	

הערכה בחינוך 	

M.A.A.T. :תוכניות לתואר שני
טיפול באמצעות אמנויות בהתמחות ביבליותרפיה 	
טיפול באמצעות אמנויות בהתמחות אומנות חזותית 	

טיפול באמצעות אמנויות בהתמחות תנועה 	
טיפול באמצעות אמנויות בהתמחות פסיכודרמה 	





הפקולטה לחינוך
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סה”כשנה ד’שנה ג’שנה ב’שנה א’פרק

44לשון עברית **לימודי יסוד

44אנגלית לפטור**

88סה”כ לימודי יסוד

לימודי חינוך
22סוציולוגיה של החינוך

22חברה ישראלית

22פילוסופיה של החינוך

22קריאה מודרכת בפילוסופיה

66סמינריון בחינוך

22מבוא למחקר איכותני

22מבוא למחקר כמותני

66618סה”כ לימודי חינוך 

88420דרכי הוראהדרכי הוראה

88420סה”כ התמחות בהוראה

התנסות בהוראה

היכרות והתנסות בסביבה 
חינוכית

66

1010היכרות והתנסות בגנים 6-3

88ניהול מסגרות חינוכיות

610824סה”כ התנסות בהוראה

לימודי התמחויות 

141818252התמחות בהתפתחות הילד

1212832חטיבת חינוך לשוני

61418230חטיבת מדעים

3244444124סה”כ התמחויות 

60685810194סה”כ לילקוט 

לימודי מכללה 
44סדנת סטאז’*

xעזרה ראשונה 

xזהירות בדרכים

xביטחון ובטיחות

22סמינר שואה וג’נוסייד

 הגיל הרך )לידה - 6( - דו-חוגי - התפתחות הילד ולימודים כלליים
 B.Ed. בדגש חינוך דיאלוגי; מסגרת לימודים לתואר

* סטאז' לצורכי קבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך )אינו חובת לימודים לצורך קבלת תעודת הוראה(.

 ** נקבע על פי רמה אישית.
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סה”כשנה ד’שנה ג’שנה ב’שנה א’סעיףפרק

לימודי התמחות 
התפתחות הילד

44התפתחות רגשית-חברתית לידה-6

44התפתחות קוגניטיבית לידה-6

22תנועה לגיל הרך

44הגשת חומרים

22המשחק בגיל הרך

44מוזיקה בחינוך והוראה

44חגי ישראל בגן הילדים

22פרספקטיביות של ילדים

22לימודי מוגבלויות

22סוגיות בעבודה עם הורים ומשפחה

24עבודת צוות בגן הילדים

44דרכי למידה בגן הילדים

44מעורבות חברתית - מעשי

66סמינריון התפתחות הילד

22הורים ומשפחה

22פסיכולוגיה התפתחותית מודעת קשר

22קורסי בחירה

141818252סה”כ התמחות בהתפתחות הילד

 הגיל הרך )לידה - 6( - דו-חוגי - התפתחות הילד ולימודים כלליים 
בדגש חינוך דיאלוגי; חוג התפתחות הילד )היקף 52 נקודות(
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סה”כשנה ד’שנה ג’שנה ב’שנה א’סעיףפרק

חטיבת חינוך 
לשוני

22הורים, משפחה ומערכת החינוך

44התפתחות שפה בגיל הרך

22רב-תרבותיות

22ניצני אוריינות

22ספרות ילדים וקריאת ספר

22מבוא לספרות ילדים

44הפואטיקה של הסיפור המקראי 

22ספרות ילדים בשילוב אומנויות

22ניווט שיחה דיאלוגית בגן

22תקשורת בקבוצת הילדים: ללמוד לחיות ביחד

ילדים ומרחבים - מהגוף אל מרחב הגן, 
החצר והקהילה

22

22התפתחות סנסומוטורית

22כתיבה אקדמית

22קורס לפיתוח תודעה חברתית

1212832סה”כ התמחות חינוך לשוני

חטיבת מדעים
סה”כשנה ד’שנה ג’שנה ב’שנה א’סעיףפרק

חטיבת מדעים

66טבע בעונתו + סיורים

44מבוא למדעי החומר

22חקר באמצעות בעלי חיים

22לימודי חוץ גנית

44קיימות 

22הגינה הלימודית בגן הילדים

22ילדים ובעלי חיים

22הוראה בסביבה מתוקשבת

22חשיבה מתמטית בגן - היבטים כמותניים

22חשיבה מתמטית בגן - היבטים גאומטריים

22שילוב

6148230סה”כ חטיבת מדעים

 הגיל הרך )לידה - 6( - דו-חוגי - התפתחות הילד ולימודים כלליים
בדגש חינוך דיאלוגי )חטיבת חינוך לשוני וחטיבת מדעים(
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שנה 
ד’

סה”כ

44לשון עברית **לימודי יסוד

44אנגלית לפטור **

22הוראה ולמידה בסביבות מתוקשבות

8210סה"כ לפרק

לימודי חינוך

22מבוא לסוציולוגיה של החינוך

22חברה ישראלית

22מבוא לפילוסופיה של החינוך

22קריאה מודרכת בפילוסופיה

66סמינריון בחינוך

22מבוא למחקר איכותני

22מבוא למחקר כמותני

66618סה"כ מדעי החינוך

דרכי הוראה

88הכרת עולמו וצרכיו של הילד

88דרכי הוראה

44הגננת כמנהיגה חינוכית

88420סה"כ התמחות בהוראה

התנסות 
בהוראה

81220התנסות בהוראה

1616היכרות והתנסות בסביבת חינוך מיוחד

8121636סה"כ התנסות בהוראה

10241852התמחות בהתפתחות הילדלימודי התמחות 

161616452התמחות בחינוך מיוחד

8121030חטיבת מדעים

3452444134סה"כ התמחויות

64806410218סה”כ לילקוט 

לימודי מכללה
44סדנת סטאז’*

xעזרה ראשונה )ללא נקודות(

xזהירות בדרכים

xביטחון ובטיחות

22סמינר שואה וג'נוסייד

הגיל הרך )לידה - 6( - דו-חוגי - התפתחות הילד וחינוך מיוחד
B.Ed. מסגרת לימודים לתואר

* סטאז' לצורכי קבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך )אינו חובת לימודים לצורך קבלת תעודת הוראה(.

** נקבע על פי רמה אישית
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הגיל הרך )לידה - 6( - דו-חוגי - התפתחות הילד וחינוך מיוחד
חוג התפתחות הילד )היקף 52 נקודות(

סה”כשנה ד’שנה ג’שנה ב’שנה א’סעיףפרק

44התפתחות רגשית-חברתית

44התפתחות קוגניטיבית לידה-6

22תנועה לגיל הרך

44הגשת חומרים

22המשחק בגיל הרך

44מוזיקה בחינוך והוראה

44חגי ישראל בגן הילדים

22שילוב

44התנסות בעבודת צוות בגן הילדים

44מעורבות חברתית - מעשי

22הורים, משפחה ומערכת החינוך בגיל הרך

22ספרות ילדים וקריאת ספר

22מבוא לספרות ילדים

22ילדים בסיכון

66סמינריון התפתחות הילד

44סוגיות בחינוך מיוחד

10241852סה”כ התפתחות הילד
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הגיל הרך )לידה - 6( - דו-חוגי - התפתחות הילד וחינוך מיוחד
חוג חינוך מיוחד )היקף 56 נקודות(

סה”כשנה ד’שנה ג’שנה ב’שנה א’סעיףפרק

22מבוא למחשבת החינוך המיוחד

22לחיות יחד

22ניתוח התנהגות בגיל הרך

44הפואטיקה של הסיפור המקראי

44קורסי בחירה

סוגיות בעבודה עם הורים ומשפחה 
במערכת החינוך המיוחד

44

22עבודת צוות בגן חינוך מיוחד

44ליקויים התפתחותיים

22קשיים רגשיים

22לקויות בלתי נראות

22לימודי מוגבלות

44התפתחות שפה בגיל הרך

22ניצני אוריינות

22ליקויי שפה

22מוגבלות שכלית התפתחותית

22לקויות תקשורתיות

22לקויות במערכת התנועה

22כתיבה אקדמית

22קורס לפיתוח תודעה חברתית

2שפת הסימנים

2זהות מקצועית

161616452סה”כ התמחות חינוך מיוחד

סה”כשנה ד’שנה ג’שנה ב’שנה א’סעיףפרק

חטיבת 
מדעים

66טבע בעונתו + סיורים

44מבוא למדעי החומר

22ילדים ובעלי חיים

22חקר באמצעות בעלי חיים

22התפתחות סנסומוטורית

44קיימות בגן הילדים

22הגינה הלימודית בגן הילדים

22למידה חוץ גנית

22נוירופסיכולוגיה

22חשיבה מתמטית בגן - היבטים גיאומטריים

22חשיבה מתמטית בגן - היבטים כמותניים

8121030סה”כ חטיבת מדעים

חטיבת מדעים
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סה”כשנה ד’שנה ג’שנה ב’שנה א’סעיףפרק

44לשון עברית**לימודי יסוד

44אנגלית לפטור**

22הוראה בסביבה מתוקשבת

8210סה”כ לימודי יסוד

לימודי חינוך

22מבוא לסוציולוגיה של החינוך

22חברה ישראלית

22מבוא לפילוסופיה של החינוך

22קריאה מודרכת בפילוסופיה של החינוך

66סמינריון בחינוך

22מבוא למחקר איכותני

22מבוא למחקר כמותני

66618סה”כ לימודי חינוך 

88420דרכי הוראה דרכי הוראה

88420סה”כ התמחות בהוראה

התנסות בהוראה

66היכרות והתנסות בסביבה חינוכית

1010היכרות והתנסות בגנים 6-3

88ניהול מסגרות חינוכיות

610824סה”כ התנסות בהוראה

122616256התמחות התפתחות הילדלימודי התמחויות 

18142052חינוך יצירתי

3040362108סה”כ התמחויות 

5866468180סה”כ לילקוט 

לימודי מכללה
44סדנת סטאז’*

xעזרה ראשונה 

xזהירות בדרכים

xביטחון ובטיחות

22סמינר שואה וג'נוסייד

 הגיל הרך )לידה - 6( - דו-חוגי - התפתחות הילד וחינוך יצירתי
B.Ed. מסגרת לימודים לתואר

* סטאז' לצורכי קבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך )אינו חובת לימודים לצורך קבלת תעודת הוראה(.

** נקבע על פי רמה אישית
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הגיל הרך )לידה - 6( - דו-חוגי - התפתחות הילד וחינוך יצירתי
חוג התפתחות הילד )היקף 52 נקודות(

סה”כשנה ד’שנה ג’שנה ב’שנה א’סעיףפרק

חוג התפתחות 
הילד

44התפתחות רגשית-חברתית
44פסיכולוגיה של הגיל הרך

22מבוא לספרות ילדים 
44ספרות ילדים בשילוב אומנויות

22תנועה לגיל הרך
24חשיבה מתמטית - היבטים גיאומטריים

22חשיבה מתמטית - היבטים כמותניים
22תיאוריית המיינד

44הגשת חומרים
22כתיבה אקדמית
22התפתחות שפה
44חג, חגיגה ומועד

22הורים, משפחה ומערכת החינוך בגיל הרך
22שילוב: ילדים עם צרכים מיוחדים

22סוגיות בעבודה עם הורים ומשפחה
22תוכניות למידה בצמיחה

44מעורבות חברתית - מעשי
66סמינריון התפתחות הילד

224שיעור בחירה התפתחות הילד

122616256סה”כ התפתחות הילד

הגיל הרך )לידה - 6( - דו-חוגי - התפתחות הילד וחינוך יצירתי
חוג חינוך יצירתי )היקף 54 נקודות(

סה”כשנה ד’שנה ג’שנה ב’שנה א’סעיףפרק

חוג חינוך 
יצירתי

22מדרמה יוצרת לתיאטרון
44תיאטרון ודרמה בחינוך

22חינוך מוזיאוני לגיל הרך
22תיאטרון קריאה
22תנועה בגיל הרך

44דרכי למידה בגן הילדים
22ריתמיקה

22התפתחות סנסומוטורי
44תיאטרון בובות ככלי חינוכי

22מחשבת האומנות
44מוזיקה בחינוך והוראה

448אומנות פלסטית
22דרמה בגיל הרך

44טבע בעונתו
22מבוא למדעי החומר

44הפואטיקה של הסיפור המקראי
22קורס חברתי

18142052סה”כ התמחות חינוך מיוחד



22

הכשרה לבית הספר היסודי דו-חוגי 
B.Ed. מסגרת לימודים לתואר

סה"כשנה ד'שנה ג'שנה ב'שנה א'סעיףפרק

לימודי יסוד
4   4לשון עברית **

4   4אנגלית **

88סה”כ לימודי יסוד

לימודי הכשרה להוראה

22תכנון לימודים והערכה

2  2 מבוא למחקר איכותני

22מבוא למחקר כמותני

2   2כתיבה אקדמית

4  4 הוראת שפה

2  2 הוראת מתמטיקה

2 2  הוראה מותאמת בשפה

2   2מענה לשונות בכיתה

2 2 עבודה עם הורים וקהילה

44מעורבות חברתית - מעשי

4162224סה”כ לימודי הכשרה להוראה

24 888דרכי הוראהדרכי הוראה

16 646התנסות בהוראההתנסות בהוראה

12 66 התנסות בהוראת מקצועהתנסות בהוראה

14182052סה”כ הדרכה והתנסות

16162052החוג לחינוךלימודי התמחות

לימודי התמחות
ספרות/תרבות ישראל/מדעים 

161614652מתמטיקה*

5866568188 סה”כ ילקוט  

* פירוט לימודי ההתמחויות נמצא בעמודי הפקולטות למדעים/למדעי הרוח.

לימודי מכללה
44סדנת סטאז’*

xעזרה ראשונה 

xזהירות בדרכים

xביטחון ובטיחות

22סמינר שואה וג'נוסייד

* סטאז' לצורכי קבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך )אינו חובת לימודים לצורך קבלת תעודת הוראה(.

** נקבע על פי רמה אישית
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סה"כשנה ד'שנה ג'שנה ב'שנה א'סעיףפרק

לימודי 
התמחות 

החוג לחינוך

2  2 מחשבת החינוך הפרוגרסיבי

2 2  חלופות להוראה קונבנציאלית

2  2 אידיאולוגיה ומדיניות בחינוך

קריאה מודרכת בפילוסופיה של 
2   2החינוך

2  2 פדגוגיה פרוגרסיבית במבחן הזמן

2  2 הערכה כחלק מתהליך ההוראה

2  2 חברה ישראלית

4 4  חינוך ואומנויות

2  2 חינוך לקיימות

מעבר לעצמי - משמעות חדשה 
לתפקיד המורה בחינוך היסודי - 

2  2 מלווה מעורבות

2   2מבוא לסוציולוגיה של החינוך

2   2דמוקרטיה הלכה למעשה

4 4  שיעורי בחירה

4   4מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

2  2 תרבות יהודית

גישות חדשניות לשילוב מחשב 
2   2בהוראה

2 2  חממת יזמות

2 2  עבודה עם הורים וקהילה

6 6  סמינריון לבחירה

22ילדים ונוער בסיכון בביה"ס היסודי

22מבוא לפילוסופיה של החינוך

16162052סה”כ לימודי החוג לחינוך

לימודי החוג לחינוך )היקף 52 נקודות(
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שנה סעיףפרק
א’

שנה 
ב’

שנה 
ג’

שנה 
ד’

סה"כ

יסוד והעשרה

44לשון **

44אנגלית **

22הוראה ולמידה בסביבות מתוקשבות

22תרבות/מורשת עם וחינוך לאזרחות

44מעורבות חברתית - מעשי

22קורס לפיתוח תודעה חברתית

16218סה”כ לפרק

לימודי חינוך

22מבוא לסוציולוגיה של החינוך

22חברה ישראלית

44מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

22מבוא לפילוסופיה של החינוך

22קריאה מודרכת בפילוסופיה של החינוך

66סמינריון בחינוך

22מבוא למחקר איכותני

22מבוא למחקר כמותני

106622סה”כ לפרק מדעי החינוך

פדגוגיה ומתודיקה 
כללית

46616דרכי הוראה

46616סה”כ התמחות בהוראה

התנסות

48820התנסות מעשית במסגרת חינוך מיוחד

6612התנסות בהוראת המקצוע

4141432סה”כ התנסות בהוראה

342820688סה”כ הכשרה להוראה

לימודי התמחות
161816252התמחות חינוך מיוחד 

התמחות לפי בחירה:
מדעים/מתמטיקה/ספרות/ת”י/היסטוריה*

16181852

3236342104סה”כ לפרק

64605216192סה”כ לילקוט

לימודי מכללה
44סדנת סטאז’*

xעזרה ראשונה 
xזהירות בדרכים
xביטחון ובטיחות

22סמינר שואה וג’נוסייד

 הכשרה לבית הספר היסודי ועל-יסודי - חינוך מיוחד )א’-י”ב’(
B.Ed. מסגרת לימודים לתואר

* פירוט לימודי ההתמחויות נמצא בעמודי הפקולטות למדעים/למדעי הרוח.

* סטאז' לצורכי קבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך )אינו חובת לימודים לצורך קבלת תעודת הוראה(.

** נקבע על פי רמה אישית
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קורס

דרישות קדם        נושאי לימוד
)מס. קורס(

סה”כשנה ד’שנה ג’שנה ב’שנה א’

42התפתחות השפה והפרעה בתקשורת1

44ליקויי למידה והפרעת קשב2

22אסטרטגיות הוראה3

22אוכלוסיות מורכבות בחינוך המיוחד4

22שילוב, השתלבות והכלה5

22נוירופסיכולוגיה6

44הוראה מותאמת בקריאה7

22ניהול התנהגות בסביבה חינוכית8

22טכנולוגיות סיוע9

44בחירה בחינוך המיוחד10

22פסיכופתולוגיה 11

744סדנה בהוראה מותאמת בקריאה12

1644סדנה בהוראה מותאמת במתמטיקה13

22אסטרטגיות למידה14

22משפחתו של הילד עם המוגבלות15

44הוראה מותאמת במתמטיקה16

66סמינריון בחינוך מיוחד17

161816252סה“כ לילקוט

התמחות בחינוך מיוחד
)היקף 52 נקודות(
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על-יסודי ניהול עסקי-חברתי
סה"כשנה דשנה גשנה בשנה אשם השיעורתחום

לימודי יסוד בהוראה

     עזרה ראשונה  

     ביטחון ובטיחות  

     זהירות בדרכים 

סה”כ לימודי יסוד בהוראה

לימודי יסוד 

4   4אנגלית למטרות אקדמיות

4   4לשון עברית

2 2  יהדות

2 2  סמינר שואה וג’נוסייד  

8412סה”כ לימודי יסוד 

לימודי חינוך

2   2מחשבת החינוך הדמוקרטי א 

2   2מחשבת החינוך הדמוקרטי ב

2  2 פדגוגיה דמוקרטית

2  2 מבוא לסוציולוגיה

2   2פסיכולוגיה של גיל הנעורים  

2  2 חברותא/חממה

2  2 בחירה /דמוקרטיה 

2  2 מבוא למחקר כמותי 

6 6  סמינריון חינוך  

2 2  מפגש חינוכי  

2 2  אקטיביזם ויזמות

2 2  בחירה בחינוך דמוקרטי ג

2 2  בניית תהליכים חינוכיים

2 2  הנחיית קבוצה חינוכית

881632סה”כ לימודי חינוך 
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סה"כשנה ד'שנה ג'שנה ב'שנה א'שם השיעורתחום

דרכי הוראה

4   4פיתוח זהות חינוכית )שנה א’(

4  4 דרכי הוראת ניהול עסקי ב

חשיבה חדשנית בהוראת ניהול 
2  2 עסקי

4 4  דרכי הוראת ניהול עסקי ג

46414סה”כ דרכי הוראה

התנסות בהוראה

2   2קהילה לומדת א

4   4התנסות בהוראה  

ליווי התנסות בבית ספר 
2   2דמוקרטי

2  2 קהילה לומדת ב  

התנסות בהוראת ניהול עסקי 
6  6 שנה ב’ 

2 2  קהילה לומדת ג  

התנסות בהוראת ניהול עסקי 
6 6  שנה ג’

88824סה”כ התנסות בהוראה

40402218120סה”כ לימודי התמחות 

68625418202סה”כ על-יסודי ניהול עסקי 

על-יסודי ניהול עסקי-חברתי )המשך(

* סטאז' לצורכי קבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך )אינו חובת לימודים לצורך קבלת תעודת הוראה(.

לימודי מכללה

2   2תרגיל - יסודות החשבונאות  

2   2תרגיל - מיקרו-כלכלה  

2   2תרגיל - מקרו-כלכלה  

2  2חשבונאות ניהולית

2 2  תרגיל - חשבונאות פיננסית

44   סדנת סטאז’*

802414סה”כ לימודי מכללה



התמחות בניהול עסקי-חברתי
סה”כשנה ד'שנה ג'שנה ב'שנה א' סעיף

לימודי 
התמחות

4   4מתמטיקה לניהול עסקי
2   2סטטיסטיקה תיאורית לניהול עסקי

2   2עקרונות בהתנהגות
2   2מבוא להתנהגות ארגונית

4   4יסודות השיווק
4   4יסודות החשבונאות

2   2אידיאולוגיה חברה וכלכלה
2   2מיקרו כלכלה
4   4מקרו כלכלה

2   2יסודות המשפט
2  2 כלכלה התנהגותית

4   4ניהול טכנולוגיות ומערכות מידע
2   2יסודות הניהול

2  2 מיזמים עסקיים חברתיים
2   2שימושי מחשב בניהול

22אוריינות אקדמית וכתיבה עיסקית
22משפט מסחרי א-דיני מסחר א

2  2 מיזם חינוכי ב
4  4 תכנון ליחידה עסקית

4  4 חשבונאות פיננסית
4  4 חשבונאות ניהולית

2 2  ניתוח דוחות כספיים
4  4 קורס מסע בחברה הישראלית

2  2 דיני עבודה
2  2 סטיסטיקה עיסקית לניהול עסקי

4  4 מנהיגות ותהליכים בארגון
2  2 כלכלת ישראל
2  2 יסודות המימון

4 4  ניהול משאבי אנוש
2  2 כלכלה מקומית מקיימת

2  2 יזמות - היבטים תיאורטיים וניהוליים
2 2  אתיקה עסקית

2  2 משפט מסחרי ב' - דיני מיסים
22  השקעות ושוק ההון

2 2  אינטרנט ומסחר אלקטרוני
2 2  סוגיות בעסקים בינלאומיים

88האינקובטור
2 2  מיזם חינוכי חברתי ג'

22   ניהול מו”מ עסקי
44   פרקטיקום בעסקים

22   כריית נתונים ובינה עסקית
22  חשבונאות ממוחשבת

66   סמינריון בניהול משאבי אנוש
40402218120 סה"כ
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)M.Teach( תואר שני מוסמך בהוראה
שנה ב'שנה א'

• אמפתיה בחינוךחטיבת לימודי חינוך )8 ש"ש(
• בחירה בחינוך )1 ש"ש(

 

 • בית הספר והכיתה כמבנים 
  חברתיים 

• מערכת החינוך בחברה הישראלית
• גיל ההתבגרות

• תיכון מוסרי
• בחירה בחינוך )2 ש"ש(

• שיטות מחקר כמותניות חטיבת מתודולוגיה )6 ש"ש(
• שיטות מחקר איכותניות 

• סמינריון עיוני )2 ש"ש(

• סמינריון אמפירי )2 ש"ש(

 חטיבת פדגוגיה ודידקטיקה
)10 ש"ש(

• הוראה בסביבת למידה חדשנית
• ניהול והנהגת כיתה במאה ה-21

 • סדנה דידקטית בהוראת 
  מקצוע )4 ש"ש( 

• הערכה של תוצרי למידה 
• היענות לשונות לומדים

 • פדגוגיה של הוראת המקצוע 
  )2 ש"ש(

• מעורבות חברתית )2 ש"ש(

חטיבת התנסות מעשית 
וסיורים )9 ש"ש(  

• התנסות בהוראת מקצוע )6 ש"ש(
• סדנת סיורים

• סדנת סיורים )1 ש"ש( 

• עזרה ראשונהלימודי מכללה
• זהירות בדרכים
• ביטחון ובטיחות
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לימודי חובה 
א. ניהול ופיתוח ארגוני – 10 ש"ס

היקףשם הקורס 

2 ש"סארגון וניהול א'

2 ש"סארגון וניהול ב'

2 ש"סהיבטים משפטיים בניהול מוסדות חינוך 

2 ש"סמערכות מידע בניהול מוסדות חינוך 

2 ש"ספדגוגיה דיגיטלית 

ב. מדיניות החינוך – 8 ש"ס 
היקףשם הקורס 

2 ש"סמערכת החינוך בחברה הישראלית

2 ש"סגלובליזציה, הפרטה והשפעתן על מדיניות החינוך

2 ש"סמסמכי מדיניות החינוך בישראל

2 ש"סאוריינטציה במחשבת החינוך בעת המודרנית: גישות, מדיניות וביקורת

ג. מנהיגות חינוכית – 8 ש"ס
היקףשם הקורס 

2 ש"סמנהיגות בית ספרית בעולם מורכב

2 ש"ספיתוח מנהיגות של הוראה, למידה והערכה: המנהל כמנהיג פדגוגי

2 ש"ספיתוח מיומנויות ליזמות חינוכית-חברתית 

2 ש"סתהליכי ניהול והערכה בית ספריים ליצירת אקלים מייטבי

ה. לימודים מתודולוגיים – 4 ש"ס
היקףשם הקורס

2 ש"ססוגיות נבחרות בשיטות מחקר כמותניות

2 ש"ססוגיות נבחרות בשיטות מחקר איכותניות

ו. סדנת עבודת גמר – 4 ש"ס
היקףשם הקורס

4 ש"ססדנת עבודת גמר

ז. שיעורי בחירה – 4 ש"ס
היקףשם הקורס

2 ש"סתקשורת בינאישית

2 ש"סבחירה

ד. שני סמינריונים לבחירה - 4 ש"ס )אחד בכל שנת לימוד(

)M.Ed.( תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך
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תואר שני בטכנולוגיה בחינוך 

שנה ב'שנה א'

לימודי תשתית 
 משותפים 

)4 ש"ש( 

• שיטות מחקר כמותניות
• שיטות מחקר איכותניות

 • סוגיות בהוראה ולמידה בסביבה 
  טכנולוגית

• סביבות הוראה ולמידה מרחוק

לימודי חובה 
 משותפים
)4 ש"ש( 

 • טכנולוגיות סיוע לאוכלוסיות עם 
  צרכים מיוחדים 

• סדנת עבודות גמר א' 

 • שילוב פדגוגיה דיגיטלית בכיתה - חקר 
  סביבות ומודלים חדשניים

• סדנת עבודות גמר ב'

לימודי חובה לאשכול 
חינוך רגיל )6 ש"ש(

• אוריינות דיגיטלית 
 • מהכיתה לחלל טכנולוגיה פורצת 

  גבולות
• מציאות או מציאות מדומה

• רשתות חברתיות בהקשרים חברתיים
• ספרים דיגיטליים 

• סוגיות תרבותיות וערכיות בחברה 
הדיגיטלית

לימודי חובה לאשכול 
חינוך מיוחד )6 ש"ש(

 UDL עקרונות עיצוב •
 • סוגיות אתיות בשילוב טכנולוגיות 

  לח"מ 
• יישום טכנולוגיה בחנ"מ: אפיון ויישום

• תכנים ורובוטיקה 
• נוירופסיכולוגיה 

• באופן מיוחד: שימוש במדיה בחנ"מ

לימודי בחירה )3 ש"ש במהלך השנתיים(

 • סמינריון - שיתופיות בלמידה בסביבות • סמינריון עיוני )1 ש"ש(סמינריונים )3 ש"ש(  
  עתירות מידע )חינוך רגיל 2 ש"ש( 

 • סמינריון - קידום תפקידים ניהוליים 
   בשילוב טכנולוגיות סיוע )חינוך מיוחד

  2 ש"ש( 
• סמינריון - עקרונות בעיצוב ההוראה 

  )Instructional Design(  

 סמינר מחלקתי 
)1 ש"ש( 

• שני סמינרים • שלושה סמינרים 

 

 2 ש"ש
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תואר שני בהערכה בחינוך - )21 ש"ש(
שנה ב'שנה א'חטיבות לימודאשכולות לימוד

 א. אשכול לימודי    
 תשתית 

   )סה"כ 8 ש"ש(

הערכה והקשרה 
)4 ש"ש(

• הערכה מהי? 
• תקשורת בינאישית

• ביקורת מדיניות החינוך

לימודי בחירה )1 ש"ש מתוך 
הרשימה(:

• משפחה ובית הספר: הון משפחתי 
בהקשר חברתי

• בין ערכים להערכה
• שיבוש מנגנוני שחיקה

מתודולוגיה 
)3 ש"ש(

• שיטות מחקר כמותניות 
 spss בשילוב

• שיטות מחקר כמותניות 
spss מתקדמות בשילוב
• שיטות מחקר איכותניות

ב. אשכול לימודי 
הערכה 

  )סה"כ 11 ש"ש(

הערכה בכיתה 
– הערכת 
לומדים  
)4 ש"ש(

• הערכה ומדידה בהוראה
• חלופות בהערכת הישגים

• הערכה בהתמחויות ובאוכלוסיות 
מיוחדות

• מדידה והערכה פסיכולוגית 

הערכת בית 
הספר כמכלול 

)5 ש"ש(

 • פיתוח תרבות הערכה 
בית ספרית

• הדרכה והנחיית עמיתים
• הערכת פעילויות חינוכיות 

בסביבות עתירות מידע 
וטכנולוגיה 

• הערכה רחבת היקף בארץ ובעולם
• זהותו של מעריך

סמינריונים
)3 ש"ש(

• הערכת תוכניות ויוזמות 
חינוכיות )במסגרת קורס(

• פתוח כלי מדידה

ג. סדנת פרקטיקום 
ועבודת גמר 

   )2 ש"ש(

• סדנת פרקטיקום ועבודת גמר 
)שנתי(



וך
ינ

ח
 ל

טה
ול

ק
פ

ה

הסבת אקדמאים להוראה בגיל הרך 
נ”ז נדרשותשנה ב’שנה א’שם שיעורשם תחום

 

   עזרה ראשונה  

   בטחון ובטיחות  

   זהירות בדרכים 

    לימודי יסוד בהוראה

לימודי חינוך

6 6עבודת החינוך במציאות מורכבת

2 2פדגוגיה דיגיטלית - מקוון

4 4לשון עברית - הסבה  

2 2מבוא לפילוסופיה של החינוך  

2 2מבוא לסוציולוגיה של החינוך 

2 2מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

2 2מיומנויות מחשב  

4 4בחירה בחינוך

24 24 לימודי חינוך

דרכי הוראה
8 8דרכי הוראה ולמידה א - הסבה כללי 

44 דרכי הוראה ולמידה הסבה כללי ב

8412  דרכי הוראה

התנסות בהוראה
12 12התנסות בהוראה א’ )הסבה רך(

1212 התנסות בהוראה  

121224 התנסות בהוראה
441660סה”כ הכשרה להוראה

לימודי התמחות* 

4 4ספרות ילדים 

2 2הסיפור המקראי  

2 2חגי ישראל 

4 4טבע בעונתו  
חשיבה מתמטית בגן - היבטים 

גאומטריים 
2 2

2 2חשיבה מתמטית בגן - היבטים כמותיים 

2 2מוסיקה בגן הילדים  

2 2המשחק בגיל הרך  

2 2קולנוע בגיל הרך  

2 2מהגן לכיתה א’

2 2ליקויי שפה ודיבור  

2 2סביבות למידה

2 2התפתחות סנסומוטורית  

2 2לקויות תקשורתיות  

2 2שפת הסימנים - חובה

2 2מיניות ותוקפנות בגיל הרך

4 4פרקטיקות של שילוב  

2 2משפחה בשינוי ומשבר א’

2 2משפחה בשינוי ומשבר ב’

2 2התפתחות שפה  

4 4הגשת חומרים  

2 2תנועה  
52 52סה”כ לימודי התמחות

9616112 סה”כ 

* חלוקת הקורסים בין השנים תקבע בפקולטה בהתאם לצרכי המערכת 



הסבת אקדמאים להוראה בגיל הרך חינוך מיוחד
סה”כ נ”זשנה ב’שנה א’שם שיעורשם תחום

לימודי יסוד בהוראה

0 0עזרה ראשונה  

0 0בטחון ובטיחות  

0 0זהירות בדרכים 

000 לימודי יסוד בהוראה

לימודי חינוך

6 6עבודת החינוך במציאות מורכבת

2 2פדגוגיה דיגיטלית - מקוון

4 4לשון עברית - הסבה  

2 2מבוא לפילוסופיה של החינוך  

2 2מבוא לסוציולוגיה של החינוך 

2 2מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

2 2מיומנויות מחשב  

4 4בחירה בחינוך

24024 לימודי חינוך

דרכי הוראה
8 8דרכי הוראה ולמידה בחנ”מ א - הסבה

44 דרכי הוראה ולמידה בחנ”מ ב’ - הסבה

8412 דרכי הוראה

התנסות בהוראה
12 12התנסות בגן חנ”מ א’

1212 התנסות בגן חנ”מ ב’  

121224 התנסות בהוראה

  441660

לימודי התמחות*

4 4ספרות ילדים

2 2הסיפור המקראי  

2 2חגי ישראל 

4 4טבע בעונתו  

2 2חשיבה מתמטית בגן - היבטים גאומטריים 

2 2חשיבה מתמטית בגן - היבטים כמותיים 

2 2מוסיקה בגן הילדים  

2 2ליקויי שפה ודיבור  

2 2התפתחות סנסומוטורית  

2 2לקויות תקשורתיות  

2 2שפת הסימנים - חובה

2 2מיניות ותוקפנות בגיל הרך

2 2נוירופסיכולוגיה  

2 2פסיכופתולוגיה

DC 4 4פרקטיקות של שילוב

2 2משפחה בשינוי ומשבר א’

2 2משפחה בשינוי ומשבר ב’

2 2ליקויים מוטוריים וחושיים  

2 2התפתחות שפה  

4 4הגשת חומרים  

2 2לקויות מורכבות  

2 2תנועה  

52052 לימודי התמחות 

9616112 סה”כ 

*חלוקת הקורסים בין השנים תקבע בפקולטה בהתאם לצרכי המערכת 
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הסבת אקדמאים  להוראה בבית ספר יסודי
נ”ז נדרשותשם שיעורשם תחום

לימודי יסוד בהוראה

0עזרה ראשונה  

0בטחון ובטיחות  

0זהירות בדרכים 

  לימודי יסוד בהוראה

לימודי חינוך

2מענה לשונות בכיתה

6עבודת החינוך במציאות מורכבת

2פדגוגיה דיגיטלית - מקוון

4הוראת שפה

4לשון עברית - הסבה  

2יהדות

2מבוא לפילוסופיה של החינוך  

2מבוא לסוציולוגיה של החינוך 

2מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

2מיומנויות מחשב  

28 לימודי חינוך

8דרכי הוראה  דרכי הוראה

8 דרכי הוראה

התנסות בהוראה
12התנסות בהוראה בבית ספר יסודי

12התנסות בהוראת מתמטיקה/ספרות/מדעים/תרבות ישראל 

24 התנסות בהוראה

60 סה”כ הכשרה להוראה 

52התמחות מתמטיקה/ספרות/מדעים/תרבות ישראללימודי התמחות 

52 לימודי התמחות 

112 סה"כ 

התמחות - תרבות ישראל לבית ספר יסודי )הסבה(
נ”ז נדרשותשם שיעורשם תחום

לימודי התמחות

4בחירה במדעי הרוח

34בחירה במקרא/תרבות ישראל

4דרכי הוראה בתרבות ישראל ג’ 

2הסיפור המקראי  

2צוהר לתרבות ישראל  

2פרשנות המקרא - מסורתית

2פרשנות המקרא - ביקורתית

2מבחן בקיאות במקרא  

52 סה”כ

התמחות - ספרות לבית ספר יסודי )הסבה(
נ”ז נדרשותשם שיעורשם תחום

לימודי התמחות

8בחירה במדעי הרוח

30בחירה בספרות  

2שירת ימה”ב

4יסודות השירה  

4יסודות הסיפורת  

4דרכי הוראת ספרות ג  

52 סה”כ



התמחות - מדעים לבית ספר יסודי )הסבה(
נ”ז נדרשותשם שיעורשם תחום

לימודי התמחות

2חשיבה כמותית במדע  

2עקרונות מדעי החומר

4כימיה א’

2אנטומיה של האדם

2פיזיולוגיה של האדם

4דרכי הוראת מדעים ב

2אור וגלים  

4כימיה ב’ ליסודי  

2מבוא למדעי כדור הארץ

2.5אקולוגיה

2חשמל ומגנטיות  

2אסטרונומיה וחלל  

2ביולוגיה של התא  

2.5בוטניקה  

3חסרי חוליות

2חולייתנים  

2אבולוציה  

2גנטיקה  

2אנדוקרינולוגיה

2מחלות ויראליות

4דרכי הוראת מדעים ג

52 סה”כ

התמחות - מתמטיקה לבית ספר יסודי )הסבה(
נ”ז נדרשותשם שיעורשם תחום

לימודי התמחות

2תורת הקבוצות  

2התאמות ופונקציות  

2הבטים פסיכולוגיים היסטוריים של החשיבה המתמטית 

2מחשבים בהוראת מתמטיקה א’  

2מחשבים בהוראת מתמטיקה ב’  

2ממספרים טבעיים לרציונאלים א’ 

2ממספרים טבעיים לרציונאלים ב’ 

2מבוא לאנליזה  

2מתמטיקה: מחקר והוראה  

4סוגיות בהנדסה אוקלידית  

4גיאומטריה אנליטית  

2ניתוח אירועים מתמטיים בכיתה

8מתודיקה של הוראת המתמטיקה  

4מענה לשונות תלמידים בהוראת מתמטיקה 

2הנדסה א ‘  

2הנדסה ב’  

2היבטים פסיכולוגיים בהוראת מתמטיקה 

2מספרים קבוצות ופעולות  

2תורת המספרים  

2הסתברות  

52 סה”כ
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הסבת אקדמאים להוראת חינוך מיוחד )א’-י”ב(
נ”ז נדרשותשנה בשנה א שם שיעורשם תחום

לימודי יסוד בהוראה

0 0עזרה ראשונה  

0 0בטחון ובטיחות  

0 0זהירות בדרכים 

000 לימודי יסוד בהוראה

לימודי חינוך

2 2בחירה בחינוך

6 6עבודת החינוך במציאות מורכבת

2 2פדגוגיה דיגיטלית - מקוון

4 4לשון עברית - הסבה  

2 2יהדות

2 2מבוא לפילוסופיה של החינוך  

2 2מבוא לסוציולוגיה של החינוך 

2 2מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

2 2מיומנויות מחשב  

24024 לימודי חינוך

דרכי הוראה
8 8הוראה ולמידה בחנ”מ א’ 

44 הוראה ולמידה בחנ”מ ב

8412 דרכי הוראה

התנסות בהוראה

10 10התנסות בבית ספר- א

1010 התנסות בבית ספר- ב

22 התנסות בהוראה מותאמת בשפה 

22 התנסות בהוראה מותאמת במתמטיקה

101424 התנסות בהוראה

421860סה”כ הכשרה להוראה

לימודי התמחות*

4 4בחירה בחינוך 

8 8בחירה בחינוך מיוחד

2 2ניהול התנהגות בסביבות חינוכיות

4 4הוראה מותאמת במתמטיקה  

4 4הוראה מותאמת בקריאה  

4 4התפתחות שפה והפרעות בתקשורת 

4 4לקויות למידה והפרעות קשב

4 4אסטרטגיות למידה  

2 2שילוב, השתלבות והכלה  

2 2אוכלוסיות מורכבות בחינוך המיוחד 

2 2משפחתו של התלמיד עם המוגבלות 

2 2פסיכופתולוגיה  

2 2נוירופסיכולוגיה  

44 סדנה בהוראה מותאמת בחשבון ג’ 

44 סדנה בהוראה מותאמת בקריאה ג’ 

44852 לימודי התמחות

52 52 לימודי התמחות

9418112 סה”כ תוכנית

* חלוקת הקורסים בין השנים תקבע בפקולטה בהתאם לצרכי המערכת 





הפקולטה למדעים
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סה"כנ ק ו ד ו תסעיף פרק

שנה ד’שנה ג’שנה ב’שנה א’
לימודי יסוד 

והעשרה
44לשון **

44אנגלית **
22יישומי מחשב בחינוך

22יהדות
10212סך הכול לפרק

לימודי חינוך

22מבוא לסוציולוגיה של החינוך
22חברה ישראלית

44מבוא לפסיכולוגיה של החינוך 
22מבוא לפילוסופיה של החינוך

22תולדות החינוך הגופני
66סמינריון בחינוך - מעורבות חברתית

22מבוא למחקר איכותני
22מבוא למחקר כמותני

106622סך הכול לפרק
פדגוגיה, 
מתודיקה 
והתנסות

44412דרכי הוראה

6101026התנסות מעשית

10141438סך הכול לפרק

לימודי 
התמחות וחינוך 

גופני ותנועה

1016430מדעי גוף האדם
46612לימודי חינוך לבריאות

1810836לימודים מעשיים
1212בחירה - שיעורים מעשיים )תעודת מדריך*(

2020מגמה
66סמינריון בחינוך גופני ותנועה

32443212120סך הכול לפרק
62665212192סך הכול לילקוט

* לחלק מתעודות המדריך ישנה חובה של  קורס תורת האימון בהיקף 0.5 ש"ש.

לימודי מכללה

44סדנת סטאז’*

xעזרה ראשונה 
xזהירות בדרכים
xביטחון ובטיחות

22סמינר שואה וג’נוסייד

 הכשרה להוראה בהתמחות בחינוך גופני ותנועה
B.Ed. מסגרת לימודים לתואר

* סטאז' לצורכי קבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך )אינו חובת לימודים לצורך קבלת תעודת הוראה(.

** נקבע על פי הרמה האישית
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פרק
מספר 
קורס

דרישות סעיף
קדם

סה"כד’ג’ב’שנה א’

מדעי גוף 
האדם

22מבוא לאנטומיה1

44מקרו-אנטומיה של מערכת התנועה2

22מבוא לביוכימיה3

44פיזיולוגיה כללית4

44תורת התנועה )קינזיולוגיה( 5

44למידה מוטורית - תקינות מול חריגות6

44פיזיולוגיה של המאמץ  7

44ביומכניקה8

22קריאה וכתיבה מדעית9

1016430סך הכול ללימוד מדעי גוף האדם

לימודי 
חינוך 

לבריאות

22אורח חיים בריא10

22תזונה11

26כושר גופני עיוני ומעשי א'12

66שיעור מתקדם בחינוך גופני13

22פציעות ספורט14

 פסיכולוגיה של פעילות גופנית 15
והרגלי חיים

22

46616סך הכול ללימודי חינוך לבריאות

לימודים 
מעשיים

22מבוא למשחקים16

224יסודות כדורעף + הוראת כדורעף17, 18

224יסודות כדורסל + הוראת כדורסל19, 20

22כדורגל21

22כדור יד22

22מבוא למשחקי כדור23

22כושר גופני עיוני ומעשי ב'24

44אתלטיקה קלה25

22התעמלות קרקע ומכשירים26

22מושגי יסוד בתנועה27

22חינוך לתנועה בבי”ס יסודי28

22ריקודי עם29

22חינוך לתנועה בבי”ס תיכון30

22יוגה בבית הספר31

22ארגון מפעלים בחינוך גופני ובספורט32

1810836סך הכול חינוך גופני מעשי

בחירה
1212בחירה - שיעורים מעשיים )תעודת מדריך( * 33

2020אשכולות בחירה - מגמה34

66סמינריון בחינוך גופני35

1220642סך הכול בחירה

32443212120סך הכול לילקוט

לימודי התמחות - חינוך גופני ותנועה )היקף 120 נקודות(

* )לחלק מתעודות המדריך ישנה חובה של קורס תורת האימון בהיקף של 0.5 ש"ש.(



נ"זתעודות מדריך )נפתחים בהתאם למס' נרשמים והחלטות המכללה(

בחירה - 
שיעורים 
מעשיים 
)תעודת 
מדריך(
12 נ"ז

4כדורעף                                            

4מחול אירובי                                       

6אתלטיקה קלה )חוג(                                 

8שחיה                                              

8הדרכה בחדרי כושר                                  

4כדורסל

1תורת האימון

4פיטנס

4פילאטיס

בחירת 
מגמה
אחת 

מתוך 3
)20 נ"ז(

מגמה טיפוח יציבה 

2היבטים ביציבה בגיל המבוגר                         

2תנועה ויציבה לבריאות תקינה                        

2טיפוח יציבה וקידום בריאות  - קולוקוויום           

2אנטומיה פונקציונאלית                              

2ארגונומיה                                         

2ליקויי יציבה - הגדרה ואבחון                       

2ליקויי יציבה - טיפול        

4הכשרה מקצועית וקידום בריאות בבתי הספר             

2תרגול ואימון מותאם ופציעות ספורט    

מגמה צרכים מיוחדים 

2ליקויי יציבה - הגדרה ואבחון                       

4חינוך גופני בחינוך מיוחד - סוגיות                 

4התנסות בהוראה בחינוך מיוחד                        

2חינוך גופני ותנועה לבעלי צרכים מיוחדים - קולקוויום

2מבוא להידרותרפיה ושחיה שיקומית                    

2דרכי התערבות לפעילויות לבעלי צרכים ייחודיים       

2פסיכופתולוגיה                                     

2תורת הכושר הגופני של אוכלוסיות מיוחדות בצרכים מיוחדים

מגמת הגיל הרך 

2פסיכולוגיה התפתחותית לגיל הרך                                   

2התפתחות מוטורית בתפיסה הדינמית                    

2מוסיקה לתנועה                                     

2ספרות ילדים                                       

4תנועה לגיל הרך: מתיאוריה למעשה                    

4חינוך גופני בגני הילדים                           

2קידום בריאות בגיל הרך                             

2מגמת הגיל הרך - קולוקויום                         

בחירה
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דרישות קדם        נושאי לימודמספר קורס
)מס’ קורס(

שנה 
א’

שנה שנה ג’שנה ב’
ד’

סה"כ

22חשיבה כמותית במדע1

22עקרונות מדעי החומר2

33חסרי חוליות )כולל סיורים(3

44כימיה א’4

22חולייתנים 5

22ביולוגיה של התא 6

22אנטומיה של האדם7

2.52.5בוטניקה 8

22אור וגלים 9

44דרכי הוראת המדעים ב'10

22גנטיקה11

4 4כימיה ב’ ליסודי12

22פיזיולוגיה של האדם13

22מבוא למדעי כדור הארץ14

22חשמל ומגנטיות 15

44דרכי הוראת המדעים ג' 16

2.52.5אקולוגיה17

22אסטרונומיה וחלל18

66סמינריון19

181612652סך הכול לילקוט

התמחות מדעים - יסודי       
)52 נקודות(



מספר 
קורס

דרישות קדם        נושאי לימוד
)מס’ קורס(

שנה 
א’

שנה 
ב’

שנה 
ג’

שנה 
ד’

סה"כ

22חשיבה כמותית במדע1

22עקרונות מדעי החומר2

33חסרי חוליות )כולל סיורים(3

44כימיה א’4

22חולייתנים 5

22ביולוגיה של התא 6

22אנטומיה של האדם7

2.52.5בוטניקה8

22אור וגלים 9

44דרכי הוראת המדעים ב'10

22גנטיקה11

4 4כימיה ב’ ליסודי12

22פיזיולוגיה של האדם13

22מבוא למדעי כדור הארץ14

22חשמל ומגנטיות 15

44דרכי הוראת המדעים ג' 16

2.52.5אקולוגיה17

22אסטרונומיה וחלל18

22אבולוציה 19

44מתקדם במדעים20

18161852סך הכול לילקוט

התמחות מדעים )א’-ו’( - חינוך מיוחד )52 נקודות(
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לימודי ביולוגיה, חינוך וקיימות

נתיב דמוקרטי-סביבתינתיב קיימות מסלול 

ד"ר נירית אסף רייזל, מיטל הרטמןד"ר נירית אסף רייזלראש החוג

√√לימודי ביולוגיה

בדגש דמוקרטיבדגש סביבתי לימודי חינוך 

ראשון, שני וחמישיראשון, שני ושלישיימי הלימוד העיקריים 

קורסים מרוכזים, סיורים,תוספות לימי הלימוד
התנסות מעשית בשנה א'

קורסים מרוכזים, סיורים, התנסות 
מעשית בשנה א'

שנה א' - בתי ספר בדגש על התנסות מעשית
חינוך לקיימות

שנה ב' – בתי ספר ממלכתיים
שנה ג' - בתי ספר ממלכתיים

שנה א' – בתי ספר דמוקרטיים
שנה ב' – בתי ספר ממלכתיים
שנה ג' – בתי ספר ממלכתיים

היבטים דמוקרטייםחינוך לקיימות עיקר תוכני הלימודים החינוכיים 

תעודה להוראת ביולוגיה תעודות 
לכיתות ז'-י' בבתי הספר העל-

B.Ed. יסודיים ותואר ראשון

תעודה להוראת ביולוגיה לכיתות 
ז'-י' בבתי הספר העל-יסודיים 

B.Ed. ותואר ראשון
ותעודה של המכון הדמוקרטי



דרישות הפרק
קדם

יום לימודים סעיף
נוסף

שנה 
א’

שנה 
ב’

שנה 
ג’

שנה 
ד’

היקף 

יסוד 
והעשרה

44אנגלית **
22הוראה ולמידה בסביבה מתוקשרת

44לשון **
22יהדות

10212סך הכול לפרק

לימודי 
חינוך

2248חינוך סביבתי
22מבוא לפילוסופיה של החינוך
22קריאה מודרכת בפילוסופיה

22מבוא לסוציולוגיה של החינוך
44מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

22חברה ישראלית
22חשיבה סביבתית

22מחשבת החינוך הסביבתי
22קורס מלווה מעורבות חברתית 

44מעורבות חברתית - מעשי
66סמינריון חינוך 

22היענות לשונות לומדים בכיתה הטרוגנית
121241038סך הכול לפרק

אוריינות 
מחקר 

22מבוא למחקר איכותני
22מבוא למחקר כמותי )סטטיסטיקה(

44סך הכול לפרק

פדגוגיה 
ומתודיקה

46616דרכי הוראת ביולוגיה
22סוגיות בהוראת המדעים

22תפיסות חלופיות במדעים
44פדגוגיות חדשניות בהוראת המדעים

4101024סך הכול לפרק

 התנסות
44התנסות שנה א’
66התנסות שנה ב’
88התנסות שנה ג’

46818סך הכול לפרק
 לימודי 

התמחות
2362925496לימוד התמחות

266654714194סה"כ לילקוט

 מסלול ביה”ס העל-יסודי - ביולוגיה בדגש קיימות
B.Ed. מסגרת לימודים לתואר

לימודי מכללה
44סדנת סטאז’*

x4עזרה ראשונה 

x1זהירות בדרכים

x1ביטחון ובטיחות

22סמינר שואה וג’נוסייד

* סטאז' לצורכי קבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך )אינו חובת לימודים לצורך קבלת תעודת הוראה(.

** נקבע על פי הרמה האישית
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 מסלול ביה”ס העל-יסודי - ביולוגיה בדגש סביבתי דמוקרטי 
B.Ed. מסגרת לימודים לתואר

סה"כשנה דשנה ג שנה בשנה אשם השיעורתחום

לימודי יסוד 
בהוראה

     עזרה ראשונה  

     ביטחון ובטיחות  

     זהירות בדרכים 

סה”כ לימודי יסוד בהוראה

לימודי יסוד

4   4אנגלית למטרות אקדמיות

4   4לשון עברית

2   2יהדות

2   2הוראה ולמידה בסביבות מתוקשבות 

2 2  סמינר שואה וג’נוסייד  

102214סה”כ לימודי יסוד

לימודי חינוך

2  2 בחירה חינוך דמוקרטי

2 2  בחירה חינוך דמוקרטי

44   בחירה חינוך דמוקרטי

2   2מחשבת החינוך הדמוקרטי א 

2   2מחשבת החינוך הדמוקרטי ב

4   4פיתוח זהות חינוכית )שנה א’(

2  2 חברותא/חממה

2  2 מיזם חינוכי חברתי ב

2  2 מבוא לסוציולוגיה

2   2פסיכולוגיה של גיל הנעורים  

2   2מבוא למחקר כמותני  

2  2 פדגוגיה דמוקרטית

22סטטיסטיקה

2 2  מיזם חינוכי חברתי ג

2 2  בונים תהליכים חינוכיים

2 2  הנחיית קבוצה חינוכית

2 2  מפגש חינוכי  

6 6  סמינריון חינוך

121216442סה”כ לימודי חינוך
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ביולוגיה בדגש סביבתי דמוקרטי )המשך( 

* סטאז' לצורכי קבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך )אינו חובת לימודים לצורך קבלת תעודת הוראה(.

סה"כשנה דשנה ג שנה בשנה אשם השיעורתחום

דרכי הוראה

2   2ליווי התנסות בבית ספר דמוקרטי

גישות בחינוך מדעי טכנולוגי 
4  4סביבתי 

2 2 קהילה לומדת ב’  

2 2 פיתוח חשיבה בהוראת מדעים  

8 8 סדנה דידקטית ב  

44  סדנה דידקטית ג’  

612422סה”כ דרכי הוראה

התנסות בהוראה

2  2קהילה לומדת א 

4  4התנסות בהוראה  

8 8 התנסות בהוראת מדעים  

4 4 קורס מסע בחברה הישראלית

22  קהילה לומדת ג’  

44  התנסות בהוראה  

612624סה”כ התנסות בהוראה

3438284104סה”כ הכשרה להוראה

382925496התמחות

7267538200סה"כ תוכנית

4    סטאז'* לימודי מכללה
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פרק
יום לימודים סעיף

נוסף
סה"כנקודות

שנה ד'שנה ג'שנה ב'שנה א'

ביולוגיה

2.52.5בוטניקה

22ביולוגיה של התא

33חסרי חוליות )כולל סיורים(

33המגוון הביולוגי של ישראל

22מחנה לימודי מרכז

22מעבדה בביולוגיה

44פיזיקה א' - חלק ב'

22אבולוציה

2.52.5אקולוגיה )כולל סיורים(

22חולייתנים

22גנטיקה

22מיקרואורגניזמים

22אנטומיה של האדם

22פיזיולוגיה של האדם

22אסטרונומיה וחלל

22מחנה לימודי דרום 

22מחנה לימודי צפון

11סיורים בינתחומיים

22פאוניסטיקה

33פיזיולוגיה של הצמח + מעבדה

33ביולוגיה מולקולרית + מעבדה

66אקולוגיה וסביבה )סמינריון(

88כימיה כללית ופיזיקלית א’

44כימיה כללית ופזיקלית ב'

33פיזיקה א' - חלק א'

33מתמטיקה

22פיזיקה ב' - חלק א'

22פיזיקה ב' - חלק ב’

44כימיה אורגנית

22מבוא למדעי כדור הארץ

22מעבדה בכימיה

44ביוכימיה

22מעבדה בביוכימיה

246מתקדם בחירה במדעים*בחירה

362925496סה"כ חוג ראשי ביולוגיה                                                 2

התמחות בביולוגיה - על-יסודי
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תואר שני בחינוך סביבתי - מסלול עבודת גמר
סה”כ  חובה /בחירה   שנה ב'שנה א' סעיףפרק 

לימודי 
מתודולוגיה

2חובה 2מחקר איכותני  

2חובה 2שיטות מחקר כמותית

44סה”כ לימודי מתודולוגיה 

לימודי ליבה

2חובה 2משמירת טבע לקיימות: גישות משתנות בחינוך הסביבתי

2חובה 2הביוספירה בעידן של משבר סביבתי 

2חובה 2המגוון הביולוגי-עקרונות אקולוגים וישומם - א’

2חובה2 מערכות אקולוגיות חברתיות בישראל 

2חובה2 המגוון הביולוגי-עקרונות אקולוגים וישומם - ב’ 

2חובה2 מבוא לאתיקה סביבתית  

2חובה2 משאבי טבע בעידן של משבר סביבתי 

6814סה”כ לימודי ליבה

לימודי 
התמחות 

16   בחירה מתוך המוצע: *

 בחירה 2אנרגיה וסביבה  

 בחירה 2קיימות עירונית  

 בחירה 2כלכלה, סביבה וקיימות  

 בחירה 2דתות וסביבה  

 בחירה 2חיידקים וסביבה  

 בחירה 2תבונת ההתבוננות: למידה חוץ כיתתית

 בחירה 2שטחים פתוחים  

 בחירה 2תופעת חיים בהיבט סביבתי  

 בחירה 2חשיבה מדעית בחינוך סביבתי- חצי מקוון 

זבל, ספרות וספרות זבל: ייצוגי פסולת ויישומם 
 בחירה 2לחינוך סביבתי

 בחירה 2אקלים, מזג אויר וסביבה

4חובה4 הסדנה הסביבתית - סדנת גמר

קורסי יסוד 
לחייבים

 לחייבים 2תופעת החיים בהיבט סביבתי

 לחייבים 2הסביבה בהיבטים מדעיים

20   סה”כ לימודי התמחות 

סמינריונים

4חובה 4מחשיבה אקולוגית לאזרחות סביבתית 

חובה  2סמינריון מדעים  
סמינריון 

אחד בהתאם 
להתמחות

2
2סמינריון חברה וקהילה

6   סה”כ סמינריונים

 חובה עבודת גמר   

44    סה"כ תואר שני - חינוך סביבתי 

* פתיחת שיעורי הבחירה בהתאם לשיקולי המכללה.
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תואר שני בחינוך סביבתי - מסלול תיזה

 חובה/ בחירה   סה"כהיקף הקורס בש"ס סעיףפרק

לימודי 
מתודולוגיה

שנה ב'שנה א'

2  חובה 2שיטות מחקר כמותניות א

2 חובה 2שיטות מחקר איכותניות א

2בחירה2 שיטות מחקר כמותניות מתקדמות ב

2בחירה2 שיטות מחקר איכותניות מתקדמות ב

426סה"כ ש"ס לפרק לימודי מתודולוגיה 6 ש"ס

לימודי ליבה

משמירת טבע לקיימות: גישות משתנות בחינוך 
הסביבתי

2חובה  2

2חובה 2משאבי טבע בעידן של משבר סביבתי

2חובה  2הביוספרה בעידן של משבר סביבתי

4חובה  22המגוון הביולוגי

2חובה 2 מערכות חברתיות-אקולוגיות )סיורים(

2חובה 2 אתיקה סביבתית

6814סה"כ ש"ס לפרק לימודי ליבה 14 ש"ס   

 

לימודי 
ההתמחות

6קורסי בחירה בתחום מדעי הסביבה

בחירה2מים - איכות, זיהום וטיפול

בחירה2אנרגיה וסביבה

בחירה2מדע אזרחי )קורס מרוכז(

קורסי בחירה בתחום חברה-קהילה

בחירה2קיימות עירונית

בין האדם לחיה: תפיסות חדשניות של בעל 
החיים והשלכותיהן על חינוך ערכי

בחירה2

בחירה2תבונת ההתבוננות- למידה בסביבה חוץ כיתתית 

קורסי יסוד 
לחייבים

לחייבים2תופעת החיים בהיבט סביבתי

לחייבים2חשיבה מדעית בחינוך הסביבתי

6סה"כ ש"ס לפרק לימודי התמחות                                                     6

סמינריונים 
וסדנת גמר

 סמינריון מחקרי - 
מחשיבה אקולוגית לאזרחות סביבתית

4חובה 4

 סמינריון  בחינוך סביבתי  
)התמחות חברה-קהילה(

 חובה  2
סמינריון 

 אחד 
בהתאם 

להתמחות

2
 סמינריון - במדעי הסביבה 

)התמחות מדעי הסביבה(
2  

2  חובה2 סמינריון מחקרי בחינוך סביבתי

4 חובה4  סדנת מחקר מלוות תזה

6612סה"כ ש"ס לסמינריונים גמר

  עבודת גמר

סה"כ ש"ס סמינריונים וסדנת גמר 12 ש"ס

38סה"כ לילקוט           תואר שני חינוך סביבתי - מסלול תיזה
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 מס
קורס

שנה נושאי לימוד
א'

שנה 
ב'

שנה 
ג'

שנה 
ד'

סה"כ

22מספרים, קבוצות, פעולות 1

22תורת הקבוצות2

22תורת המספרים3

22התאמות ופונקציות4

22היבטים פסיכולוגיים בהוראת מתמטיקה5

היבטים פסיכולוגיים היסטוריים של 6
22החשיבה המתמטית

22הנדסה א7

22הנדסה ב8

22הסתברות9

44דרכי הוראת המתמטיקה ב10

22ממספרים טבעיים למספרים רציונליים א11

22ממספרים טבעיים למספרים רציונליים ב12

22מבוא לאנליזה13

44מחשבים בהוראת המתמטיקה 14

22מתמטיקה - מחקר והוראה15

44דרכי הוראת המתמטיקה ג16

44סוגיות בהנדסה אוקלידית17

44גיאומטריה אנליטית18

66סמינריון בחינוך מתמטי19

1616101052            סך הכול לילקוט

התמחות מתמטיקה - יסודי
)היקף 52 נקודות(



ם
עי

מד
 ל

טה
ול

ק
פ

ה

53

 מס
קורס

שנה נושאי לימוד
א’

שנה 
ב’

שנה 
ג’

שנה 
ד’

סה"כ

22מספרים, קבוצות, פעולות 1

22תורת הקבוצות2

22תורת המספרים3

22התאמות ופונקציות4

22היבטים פסיכולוגיים בהוראת מתמטיקה5

 היבטים פסיכולוגיים היסטוריים 6
של החשיבה המתמטית

22

22הנדסה א7

22הנדסה ב8

22הסתברות9

44דרכי הוראת מתמטיקה ב10

22ממספרים טבעיים למספרים רציונליים א11

22ממספרים טבעיים למספרים רציונליים ב12

22מבוא לאנליזה13

44מחשבים בהוראת המתמטיקה 14

22מתמטיקה - מחקר והוראה15

44דרכי הוראת מתמטיקה ג'16

44סוגיות בהנדסה אוקלידית17

22מחשבון לאלגברה18

22סדרות וטורים ממשיים19

44גיאומטריה אנליטית20

22ניתוח אירועים מתמטיים בכיתה21

161616452סך הכול לילקוט

התמחות מתמטיקה )א’ - ו’( - חינוך מיוחד
)היקף 52 נקודות(
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תואר שני בחינוך מתמטי - מסלול עבודת גמר

   היקף הקורס בש”ס סעיףפרק

שנה ב’שנה א’  
חובה /
סה”כבחירה

 

4חובה 4רעיונות יסודיים של אנליזה מתמטית 

8  44 בחירה שנה א - מהרשימה מטה:*

גלישה פילוסופית במחילת הארנב הלבן: עיון בכתבי 
 בחירה 2לואיס קארול 

 בחירה 2מבנים אלגבריים  

 בחירה 2טופולוגיה

 בחירה 2תורת המשחקים  

 בחירה 2תורת המספרים, יסודות ופעילויות חקר 

 בחירה 2אנליזה מתמטית מתקדמת  

 בחירה 2קומבינטוריקה והסתברות  

 בחירה 2חרדה, מגדר ומתמטיקה  

12   סה”כ חטיבה א’

שנה ב’שנה א’  
חובה /
סה”כבחירה

חטיבה ב’

2חובה 2תאוריות בהוראת המתמטיקה ויישומן בביה”ס 

2חובה 2סוגיות בהוראת הנדסת המרחב  

10  64 בחירה שנה א - מהרשימה מטה:*

 בחירה 2פסיכולוגיה של החשיבה  

 בחירה 2חרדה, מגדר ומתמטיקה  

 בחירה 2פרקים נבחרים בתולדות המתמטיקה 

 בחירה 2הגדרות, הנמקות והוכחות בהוראת המתמטיקה

 בחירה 2כישורי הנחייה והדרכה במתמטיקה 

14   סה”כ חטיבה ב’

חטיבה ג’

2חובה 2שיטות מחקר כמותניות מתקדמות א’

2חובה 2שיטות מחקר איכותניות  מתקדמות א’

4חובה4 סדנת פרויקט גמר  

448סה”כ חטיבה ג’

סמינריונים
סמינריון - מחקר ותרומתו לשיפור הוראה בחינוך 

4חובה 4מתמטי 

4חובה4 סמינריון - אוכלוסיות מיוחדות בהוראת המתמטיקה

448סה”כ סמינריונים

 חובה  עבודת גמר - חינוך מתמטי   

42   סה”כ תואר שני בחינוך מתמטי - מסלול פרויקט גמר

* פתיחת שיעורי הבחירה בהתאם לשיקולי המכללה.
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 תואר שני בחינוך מתמטי - מסלול תיזה
 היקף הקורס בש”ססעיףפרק

סה”כחובה/בחירהשנה ב’שנה א’  

חטיבה א’

4חובה 4רעיונות יסודיים של אנליזה מתמטית 

6   6בחירה מהרשימה מטה:*

 בחירה 2טופולוגיה

גלישה פילוסופית במחילת הארנב הלבן: עיון 
 בחירה 2בכתבי לואיס קארול 

 בחירה 2מבנים אלגבריים  

 בחירה 2תורת המספרים, יסודות ופעילויות חקר 

 בחירה 2אנליזה מתמטית מתקדמת  

 בחירה 2קומבינטוריקה והסתברות  

 בחירה 2חרדה, מגדר ומתמטיקה  

 בחירה2 תורת המשחקים  

10    סה”כ חטיבה א’

חטיבה ב’

2חובה 2תאוריות בהוראת המתמטיקה ויישומן בביה”ס 

2חובה 2סוגיות בהוראת הנדסת המרחב  

8  8 בחירה מהרשימה מטה:*

 בחירה 2חרדה, מגדר ומתמטיקה  

 בחירה 2פסיכולוגיה של החשיבה  

 בחירה 2הגדרות, הנמקות והוכחות בהוראת המתמטיקה

 בחירה 2כישורי הנחייה והדרכה במתמטיקה 

12    סה”כ חטיבה ב’

חטיבה ג’

2חובה 2שיטות מחקר כמותניות מתקדמות א

2חובה 2שיטות מחקר איכותניות מתקדמות א

2חובה2 סדנה עבודה מחקרית  

2 שיטות מחקר איכותני מתקדם  
2בחירה

2 שיטות מחקר כמותני מתקדם  

8 44 סה”כ חטיבה ג’

סמינריונים

סמינריון - מחקר ותרומתו לשיפור הוראה בחינוך 
4חובה 4מתמטי 

סמינריון - אוכלוסיות מיוחדות בהוראת 
4חובה4 המתמטיקה

448  סה”כ סמינריונים 

 חובה עבודת תזה חינוך מתמטי  

     38

* פתיחת שיעורי הבחירה בהתאם לשיקולי המכללה.
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תואר שני בחינוך לפעילות גופנית ולבריאות
   היקף הקורס בש”ססעיףפרק 

סה”כחובה/בחירהשנה ב’שנה א’  

חטיבה א’

מוטיבציה ללמידה ולפעילות גופנית - 
2חובה 2עקרונות והליכים התנהגותיים 

  SPSS -2חובה 2סטטיסטיקה ו

2חובה 2שיטות להערכה של יכולות גופניות 

2חובה 2גישה דינמית בלמידה ובבקרה מוטורית 

פעילות גופנית - הבטים פיזיולוגיים 
2חובה 2ומולקולריים בבריאות ומחלה 

2חובה 2שיטות מחקר כמותניות  

2חובה 2שיטות מחקר איכותניות  

2חובה2 פיזיולוגיה במצבי קיצון

14216 סה”כ חטיבה א’

חטיבה ב’

2חובה 2פסיכופתולוגיות בילדים ומתבגרים 

2חובה 2היבטים רפואיים של פעילות גופנית בילדים 

2חובה 2תזונת האדם הבוגר במצבי בריאות וחולי 

2חובה2 תזונה בגיל הילדות  

2חובה2 פיזיולוגיה של המאמץ בהזדקנות 

6410סה”כ חטיבה ב’

חטיבה ג’
4חובה4 סדנת עבודת גמר  

2חובה 2פנאי נופש וספורט לקידום השלום  

44סה”כ חטיבה ג’

שיעורי בחירה

 בחירה2 ניהול עצמי לפיתוח אורח חיים פעיל ובריא 

בחירה2תפקוד מערכת העצבים במנוחה ובמאמץ

חקר המרכיב הקוגנטיבי של תנועה ויציבה 
 בחירה2 במח )הרצאות אורח(

 בחירה2 מצבי לחץ בספורט

 בחירה2 תזונת ספורט

8 8 סה”כ שיעורי בחירה 

סמינריונים
 2קידום בריאות מתאוריה למעשה 

4חובה היבטים מעשיים ותיאורטיים של תנועה 
2 תואמת בגיל הרך

4 22סה”כ סמינריונים

חובה עבודת גמר   

44 2420סה”כ תואר שני חינוך לפעילות גופנית ולבריאות
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תוכנית הלימודים ב-M.Teach להוראת המתמטיקה
לימודים לתעודת הוראה במתמטיקה לבית הספר העל-יסודי

55 ש”ש קורסי חובה לימודי חינוך

מתודולוגיה 
מחקרית

שני קורסים בשיטות מחקר כמותניות, קורס אחד בשיטות מחקר איכותניות 
וקורס אחד בנושא “הערכה ומדידה  בהוראת מתמטיקה” 

4

2סמינריון אמפירי בחינוךסמינריונים בחינוך

קורסים הכוללים: גישות בהוראת מתמטיקה והערכת הישגים, ניתוח אירועים פדגוגיה ומתודיקה 
בכיתת המתמטיקה, סדנה דידקטית בהוראת המתמטיקה לבית הספר העל-

יסודי, תהליכי הוראת המתמטיקה לבית הספר העל- יסודי

5

8התנסות בהוראת המתמטיקה בבית הספר העל-יסודיהתנסות מעשית

לימודי מתמטיקה 
והוראתה

6–7 ש”ש קורסים בדיסציפלינה – מתמטיקה ו-3–4 ש”ש קורסים בהוראת 
10המתמטיקה 

סמינריון מורחב 
לעבודת גמר 

בהוראת המתמטיקה 

סמינריון בחינוך מתמטי: “מחקרים בהוראת מתמטיקה – שגיאות נפוצות 
ותפיסות מוטעות בחשיבה מתמטית” 

2

36סה”כ מחייב )ש”ש(
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הסבת אקדמאים להוראת חינוך גופני )א’-י”ב(
נ”ז נדרשותשנה בשנה אשם שיעורשם תחום

לימודי יסוד בהוראה

0 0עזרה ראשונה  

0 0בטחון ובטיחות  

0 0זהירות בדרכים 

000 לימודי יסוד בהוראה

לימודי חינוך

2 2מבוא למשחקים  

2 2אורח חיים בריא  

6 6עבודת החינוך במציאות מורכבת

2 2פדגוגיה דיגיטלית - מקוון

2 2היענות לשונות לומדים בכיתה הטרוגנית 

4 4לשון עברית - הסבה  

2 2יהדות

2 2מבוא לפילוסופיה של החינוך  

2 2מבוא לסוציולוגיה של החינוך 

2 2פסיכולוגיה של הספורט  

2 2מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

22 תזונה  

22 פציעות ספורט  

28432 לימודי חינוך

דרכי הוראה
4 4מבוא להוראה )הסבה חנ”ג א(

44 מבוא להוראה )הסבה חנ”ג ב’(

448 דרכי הוראה

התנסות בהוראה
10 10התנסות בהוראת חנ”ג הסבה א’

1010 התנסות בהוראת חנ”ג הסבה ב’

101020 התנסות בהוראה

  421860

לימודי התמחות - 
־תעודות מדריך מיני

מום 6 נ”ז

  4כדורעף - חוג

outdoor-4קורס מדריכי פיטנס: סטודיו ו  

  4פילאטיס - חוג

  6אתלטיקה קלה - חוג

  6מדריכי שחיה - חוג

  6שחיה לימוד - חוג

תורת האימון - חובה לחלק מתעודות 
   המדריך 

  8הדרכה בחדרי כושר - חוג

6 6 בחירה/תעודת מדריך 
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לימודי התמחות

2 2מבוא לאנטומיה  

4 4מאקרו-אנטומיה של מערכת התנועה 

2 2התעמלות קרקע ומכשירים  

2 2יסודות הכדורסל  

2 2יסודות הכדורעף

2 2כדורגל  

2 2מבוא לביוכימיה  

4 4תורת התנועה - קינזיולוגיה  

4 4פיזיולוגיה  

2 2יוגה בבתי הספר

2 2מושגי יסוד בתנועה  

4 4אתלטיקה קלה  

22 כושר גופני )מעשי ועיוני(

22 הוראת כדורסל

22 הוראת כדורעף

22 כדוריד  

44 למידה מוטורית - תקינות מול חריגות 

22 מבוא למשחקי כדור  

44 עקרונות בביומכניקה  

44 פיזיולוגיה של המאמץ  

322254 לימודי התמחות

  382260

  8040120

הסבת אקדמאים להוראת חינוך גופני )א’-י”ב( המשך
נ”ז נדרשותשנה בשנה אשם שיעורשם תחום
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הסבת אקדמאים להוראת ביולוגיה בבי"ס על-יסודי 
נ”ז נדרשותשם שיעורשם תחום

לימודי יסוד בהוראה

0עזרה ראשונה  

0בטחון ובטיחות  

0זהירות בדרכים 

0 לימודי יסוד בהוראה

לימודי חינוך

2פדגוגיה דיגיטלית - מקוון

4אוריינות מחקר בחינוך והוראת המדעים

2מיומנויות חקר במדע וטכנולוגיה

2היענות לשונות לומדים בכיתה הטרוגנית 

4לשון עברית - הסבה  

2יהדות

2מבוא לפילוסופיה של החינוך  

2מבוא לסוציולוגיה של החינוך 

2מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

22 לימודי חינוך

דרכי הוראה

8דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה 

2תפיסות מושגים במדעים

2חדשנות בפדגוגיה בהוראת מדעים 

2נושאים נבחרים בפיזיקה

14 דרכי הוראה

התנסות בהוראה
8התנסות בהוראת מדע וטכנולוגיה

4הוראה זוטא

12 התנסות בהוראה

  48

לימודי התמחות - בחירה

3 קורסי בחירה מבין הקורסים: 

6

אור וגלים  

אסטרונומיה וחלל  

מבוא לכדוה”א

חשיבה סביבתית  

אקלים, מזג אויר וסביבה

6 לימודי התמחות -בחירה 
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לימודי התמחות

2אנטומיה של האדם

2.5אקולוגיה

2ביולוגיה של התא  

2.5בוטניקה  

8כימיה כללית ופיזיקאלית א’  

3פיזיקה א’ - חלק א’

2חולייתנים  

2אבולוציה  

2גנטיקה  

2מיקרואורגניזמים  

3מתמטיקה  

2פיזיקה ב’ - חלק ב’

3ביולוגיה מולקולרית + מעבדה

3פיזיולוגיה של הצמח + מעבדה 

4כימיה אורגנית  

4ביוכימיה  

47 לימודי התמחות

  53

101 סה”כ

הסבת אקדמאים להוראת ביולוגיה בבי"ס על-יסודי )המשך(
נ”ז נדרשותשם שיעורשם תחום
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הסבת אקדמאים להוראת מתמטיקה בבי"ס על-יסודי
נ”ז נדרשותשם שיעורשם תחום

לימודי יסוד בהוראה

0עזרה ראשונה  

0בטחון ובטיחות  

0זהירות בדרכים 

0 לימודי יסוד בהוראה

לימודי חינוך

4מתמטיקה מחקר והוראה  

4פדגוגיה חדשנית בהוראת מתמטיקה - חקר ופתרון בעיות

2גיאומטריה אוקלידית א’  

2גיאומטריה אוקלידית ב’  

2פדגוגיה דיגיטלית - מקוון

2היענות לשונות לומדים בכיתה הטרוגנית 

4לשון עברית - הסבה  

2יהדות

2מבוא לפילוסופיה של החינוך  

2מבוא לסוציולוגיה של החינוך 

2מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

28 לימודי חינוך

דרכי הוראה
4מתודיקה - סמינר דידקטי  

4סדנה דידקטית בהוראת המתמטיקה - ניתוח ארועים

8 דרכי הוראה

12התנסות בהוראת מתמטיקה בבי”ס על-יסודי התנסות בהוראה

12 התנסות בהוראה

  48

לימודי התמחות

2תקשוב בהוראת מתמטיקה  

4אלגברה לינארית  

2מתמטיקה בדידה  

2מבוא ללוגיקה מתמטית  

2חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב’ 

2גאומטריית המרחב א’  

2גאומטריית המרחב ב’  

4גאומטריה אנליטית  

2טופולוגיה

2אריתמטיקה אקסיומטית

4רעיונות יסודיים של אנליזה מתמטית 

2מבנים אלגבריים  

2תורת המשחקים  

2פרקים נבחרים בתולדות המתמטיקה 

4מגאומטריה אוקלידית לגאומטריה לא אוקלידית

2תורת המספרים, יסודות ופעילויות חקר 

2אנליזה מתמטית מתקדמת  

2קומבינטוריקה והסתברות  

8שיעורים מתקדמים במתמטיקה

52סה"כ  

100  סה"כ תוכנית



הפקולטה למדעי 
הרוח והחברה
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סעיףפרק
נ ק ו ד ו ת

סה"כ
שנה ד'שנה ג'שנה ב'שנה א'

לימודי יסוד 
והעשרה

44לשון

22הוראת אנגלית בסביבות מתוקשבות

22יהדות

448סך הכול לפרק לימודי יסוד

לימודי חינוך

2    2מבוא לסוציולוגיה של החינוך

2            2חברה ישראלית

44מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

22מבוא לפילוסופיה של החינוך

 קריאה מודרכת בפילוסופיה 
של החינוך

22

66סמינריון בחינוך

22מבוא למחקר איכותני

22מבוא למחקר כמותני

106622סך הכול לפרק לימודי החינוך

התנסות

88824דרכי הוראת אנגלית

68822התנסות בהוראת אנגלית

מעורבות חברתית: הוראת אנגלית 
יחידנית

44

14201650סך הכול לפרק פדגוגיה והתנסות

3628346104התמחות אנגלית 

66סמינריון באנגלית 

36283412110סך הכול לפרק התמחות

64585018190סך הכול לילקוט

לימודי מכללה
44סדנת סטאז'*

xעזרה ראשונה 

xזהירות בדרכים
xביטחון ובטיחות

22סמינר שואה וג'נוסייד

הכשרה להוראה בהתמחות אנגלית )רב-גילי(
B.Ed. מסגרת לימודים לתואר

* סטאז' לצורכי קבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך )אינו חובת לימודים לצורך קבלת תעודת הוראה(.
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מיומנויות
סה"כשנה ד'שנה ג'שנה ב'שנה א'נושאי לימוד

 12 84מיומנויות שפה - דיבור

 12  84מיומנויות שפה - כתיבה

24  168סך הכול

בלשנות 
תיאורטית

 4   4מבנה האנגלית וניתוח מעמת

 2   2מבוא לבלשנות 

 2  2 מורפולוגיה 

 2  2 תחביר

 2 2  פונטיקה ופונולוגיה

12 642סך הכול

בלשנות 
שימושית

4    4מודלים של קריאה

 2  2 תיאוריות ברכישת שפה שנייה

 2   2יסודות האוריינות בשפה זרה

 2  2 דקדוק פדגוגי

 2 2  סוציולינגוויסטיקה

 2 2  תיאוריות ופרקטיקות בכתיבה

 2 2  מבחנים בשפה זרה 

 2 2  הערכה חלופית 

 2 2  הערכת טקסטים ומטלות בשפה זרה

20 6410סך הכול

ספרות

22ניתוח שירה

22הוראת דיבור

 2   2ניתוח סיפורת

 2  2ניתוח דרמה

 2  2 מבוא לספרות בריטית א'

 2  2 מבוא לספרות בריטית ב'

 2 2 ספרות בת זמננו

 22מבוא לספרות אמריקאית

 22הוראת הספרות

 2 2 ספרות

 22ספרות רב-תרבותית באמריקה

 2 2  ספרות ילדים

24 41010סך הכול

התמחות אנגלית )היקף 110 נקודות(
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סה"כשנה ד'שנה ג'שנה ב'שנה א'נושאי לימוד

 אשכול  
ליקויי למידה

2  2  לקויות למידה התפתחותיות

2  2  לקויות למידה באנגלית כשפה שנייה

 22   ניהול כיתת האנגלית

 22   אבחון והערכה

628  סך הכול

אשכול תרגום 
ועריכה

2  2  ז'נרים בתרגום

 2 2  אסטרטגיות בתרגום ועריכה

התיאוריה והפילוסופיה של התרגום בהיבט 
הפילוסופי

   22 

 22   דו-לשוניות ותרגום: קשר חי

448  סך הכול

 66   סמינריון בהוראת אנגלית

 2  2 קורס חברתי אנגלית - שנה ב'

 22   הכיתה ההטרוגנית

44בחירה כללי

614 22 4סך הכול

36283412110סך הכול לילקוט

התמחות אנגלית )המשך(
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סעיףפרק
נקודות 

סה"כ
שנה ד'שנה ג'שנה ב'שנה א'

לימודי יסוד 
והעשרה

4   4לשון עברית **

4   4אנגלית לפטור **

2  2 פדגוגיה דיגיטלית

10   82סך הכול לפרק

לימודי חינוך

מדעי החינוך

2   2מבוא לפילוסופיה של החינוך

2  2קריאה מודרכת בפילוסופיה

4   4מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

2   2מבוא לסוציולוגיה של החינוך

2   2חברה ישראלית

12 444מפגש תרבות החינוך

2  2 קורס לפיתוח תודעה חברתית

4  4 מעורבות חברתית - מעשי

66  סמינריון חינוך

2428 שיעור מתקדם בחינוך/תרבות

אוריינות מחקר 
בחינוך ובהוראה

2 2מבוא למחקר איכותני

22מבוא למחקר כמותני

14188848סך הכול לימודי חינוך

דרכי הוראת דרכי הוראה
היסטוריה|מקרא|ספרות 

44  8

2 2  ניהול כיתה

10 46סך הכול התמחות בהוראה

התנסות 
בהוראה

התנסות בהוראת 
היסטוריה|מקרא|ספרות

 88  16

הפקת מיזם תרבות והתנסות 
ביישומו

  2 2

18 810  סך הכול התנסות בהוראה 

223224886סך הכול לפרק  

לימודי התמחות
161416652התמחות היסטוריה/ספרות/מקרא

52 161620התמחות היסטוריה/ספרות/מקרא

3230366104סך הכול לימודי התמחות

54626014190סך הכול לילקוט

לימודי מכללה
44   סדנת סטאז'* 

 x  זהירות בדרכים

  x עזרה ראשונה

 x  ביטחון ובטיחות בבית הספר

2 2  סמינר שואה וג'נוסייד

מסלול על-יסודי: הוראת מדעי הרוח בבית הספר העל-יסודי
 B.Ed. מסגרת לימודים לתואר

* סטאז' לצורכי קבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך )אינו חובת לימודים לצורך קבלת תעודת הוראה(.

 ** נקבע על פי רמה אישית.
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מדעי הרוח לבית הספר העל־יסודי: תוכנית להכשרת אנשי חינוך ברוח 
 B.Ed. החינוך הדמוקרטי - מסגרת לימודים לתואר

סה"כשנה דשנה גשנה בשנה אשם השיעורתחום

 

     עזרה ראשונה  

     ביטחון ובטיחות  

     זהירות בדרכים 

 

לימודי יסוד 

4   4אנגלית למטרות אקדמיות

4   4לשון עברית

2   2פדגוגיה דיגיטלית 

22יהדות

2 2  סמינר שואה וג’נוסייד  

סה”כ לימודי יסוד בהוראה
 

102214

לימודי חינוך

2  2 בחירה חינוך דמוקרטי

2 2  בחירה חינוך דמוקרטי

44   בחירה חינוך דמוקרטי

2   2מחשבת החינוך הדמוקרטי ב 

2   2מחשבת החינוך הדמוקרטי א 

4   4פיתוח זהות חינוכית )שנה א’(

2  2 פדגוגיה דמוקרטית

2  2 חברותא/חממה

2  2 מיזם חינוכי חברתי ב

2  2 מבוא לסוציולוגיה של החינוך

2   2פסיכולוגיה של גיל הנעורים  

2  2 מבוא למחקר כמותני  

2 2  מפגש חינוכי  

2 2  מיזם חינוכי חברתי ג

2 2  בניית תהליכים חינוכיים

2 2  הובלת תהליכי שינוי

66 6 סמינריון חינוך  

 1210101042
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מדעי הרוח לבית הספר העל־יסודי: תוכנית להכשרת אנשי חינוך ברוח 
)המשך(  B.Ed. החינוך הדמוקרטי - מסגרת לימודים לתואר

* סטאז' לצורכי קבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך )אינו חובת לימודים לצורך קבלת תעודת הוראה(.

סה"כשנה דשנה גשנה בשנה אשם השיעורתחום

דרכי הוראה

2   2ליווי התנסות בבית ספר דמוקרטי

4  4 דרכי הוראת היסטוריה ב/ספרות/מקרא  

2  2 קהילה לומדת ב  

דרכי הוראת מקרא ג/ספרות ג/
4 4  היסטוריה ג

26412סה”כ דרכי הוראה

התנסות 
בהוראה

2   2קהילה לומדת א 

4   4התנסות בהוראה  

4  4 מחקר פעולה השתתפותי

התנסות בהוראת הסטוריה ב/ספרות/
8  8 מקרא

2 2  קהילה לומדת ג 

התנסות בהוראת ספרות ג/מקרא ג/
8 8  היסטוריה ג

6121028סה”כ התנסות בהוראה

30302686סה"כ הכשרה להוראה

לימודי 
התמחות

161416652התמחות היסטוריה/ספרות/מקרא

52 161620התמחות היסטוריה/ספרות/מקרא

3230366104סך הכול לימודי התמחות

סה”כ מדעי הרוח לבית ספר על-יסודי - ברוח החינוך 
הדמוקרטי

6260626190

4    סדנת סטאז’* 
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מספר 
קורס

שנה שנה ב'שנה א'נושאי לימוד
ג'

סה"כשנה ד'

4  4יסודות הסיפורת1

22מבוא לספרות ילדים2

4   4יסודות השירה 3

22היסטוריוגרפיה4

2  2קריאה בשירי חול עבריים בספרד5

4  4 ספרות עולם6

4 4מתודיקה של הוראת ספרות7

4  4 פרוסמינריון8

22  תורת הספרות9

6 6  סמינריון / שיעורי בחירה10

424212שיעור בחירה בספרות11

44שיעורי בחירה במדעי הרוח12

22בחירה כללי 13

241412252סך הכול לילקוט

 התמחות ספרות - על־יסודי 
)היקף 52 נקודות(

מספר 
קורס

סה"כשנה ד'שנה ג'שנה ב'שנה א'נושאי לימוד

4  4יסודות הסיפורת1

16 448שיעורי בחירה בספרות2

4   4יסודות השירה 3

2 2מבוא לספרות ילדים4

2  2 קריאה בשירי חול עבריים בספרד5

22היסטוריוגרפיה6

4  4 ספרות עולם7

8 44 דרכי הוראת ספרות8

4  4 פרוסמינריון9

66   סמינריון10

142012652 סך הכול לילקוט

 התמחות ספרות יסודי 
)היקף 52 נקודות(
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מספר 
קורס

סה"כשנה ד'שנה ג'שנה ב'שנה א'נושאי לימוד

4  4יסודות הסיפורת1

22 6610שיעורי בחירה בספרות2

4   4יסודות השירה 3

22היסטוריוגרפיה4

4 4ספרות עולם5

2  2 קריאה בשירי חול עבריים בספרד6

2   2מבוא לספרות ילדים7

8 44 דרכי הוראת ספרות8

4  4 פרוסמינריון9

52 162214סך הכול לילקוט

התמחות ספרות )א’ - ו’( - חינוך מיוחד
)היקף 52 נקודות(
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סה"כשנה ד'שנה ג'שנה ב'שנה א'נושאי לימוד

2  2הסיפור המקראי
2   2צוהר לתרבות ישראל

6616 4בחירה במקרא / תרבות ישראל
2 2פרשנות המקרא - מסורתית

2  2סוגיות ערכיות בהוראת המקרא
448דרכי הוראה
66   סמינריון**

22מבחן בקיאות במקרא*
22הדרכה ביבליוגרפית במקרא
22פרשנות המקרא - ביקורתית

22חגי ישראל
22זהו)יו(ת ישראלית

22מבוא למזרח הקדום
22לשון המקרא

181414652סך הכול לילקוט

התמחות תרבות ישראל - יסודי )היקף 52 נקודות(

כל הסטודנטים ייבחנו בבחינת בקיאות במקרא. הבחינה תתקיים לפני תחילת שנת הלימודים השנייה של הסטודנט. ציון הבחינה ייכנס    *
לממוצע הכללי.

סטודנטים מהמחלקה לחינוך מיוחד ילמדו שיעורי בחירה במקום הסמינריון. )רצוי בשנים ב',ג'(   **

הערות:  1. יש לקחת חלק בפעילויות העשרה של החוג: כנס חוגי ותיקון ליל שבועות. 2. ניתן לבחור עד 3 קורסי בחירה אצל אותו מרצה.

התמחות מקרא - על-יסודי )היקף 52 נקודות(
סה”כשנה ד’שנה ג’שנה ב’שנה א’נושאי לימוד

2   2סוגיות ערכיות בהוראת המקרא

2   2הדרכה ביבליוגרפית במקרא

2   2הסיפור המקראי  

4   4מתודיקה של הוראת המקרא

2   2צוהר לתרבות ישראל  

2   2פרשנות המקרא - מסורתית

2   2פרשנות המקרא - ביקורתית

2   2מבחן בקיאות במקרא  

2  2 חגי ישראל  

2  2 לשון המקרא  

2 2  זהו)יו(ת יהודית, ישראלית

2 2  מבוא למזרח הקדום 

6 6  סמינריון/בחירה בהתמחות

2  2 בחירה במדעי הרוח

446216בחירה במקרא/תרבות ישראל 

2   2בחירה כללי

 241016252



74

התמחות היסטוריה על-יסודי )לסטודנטים ממסלול חינוך מיוחד(
סה"כשנה דשנה גשנה בשנה אשם השיעור

2   2מבוא לעת חדשה מוקדמת  

2   2מבוא לבית שני

2   2מבוא למאה ה-20 

2   2אוריינות אקדמית להיסטוריונים/ות 

2   2מבוא לימי הביניים  

4   4מבוא לעת העתיקה  

2   2מבוא למאה ה-19 

4  4 דרכי הוראת היסטוריה ב  

4 4  דרכי הוראת היסטוריה ג  

416828בחירה בהיסטוריה

20201252סה”כ

התמחות היסטוריה על-יסודי )לסטודנטים ממסלול על-יסודי מדעי הרוח(
סה"כשנה דשנה גשנה בשנה אשם השיעור

2   2מבוא לעת חדשה מוקדמת  

2   2מבוא לבית שני

2   2מבוא למאה ה-  20 

2   2אוריינות אקדמית להיסטוריונים/ות 

2   2מבוא לימי הביניים  

4   4מבוא לעת העתיקה  

2   2מבוא למאה ה-  19 

4   4מתודיקה בהוראת היסטוריה

20 2 2106בחירה בהיסטוריה

6 6  סמינריון/בחירה בהיסטוריה

4   4בחירה במדעי הרוח

2   2בחירה כללי

281012252סה”כ
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שיעורים המוכרים בהכשרת ההוראה

שם השיעור
רב 

שנתי
שנה 

א’
שנה 

ב’
שנה 

ג’
סוג 

השעור
נ.זיכוי 
)תחום(

2חובה  2 אבני דרך א’ )חלופי למבוא לפילוסופיה של החינוך(*

2חובה  2 אבני דרך ב’ )חלופי לקריאה מודרכת בפילוסופיה(*

2חובה  2 גבולות, קבוצות וחברה בישראל א’ )חלופי למבוא לסוציולוגיה(*

2חובה  2 גבולות, קבוצות וחברה בישראל ב’ )חלופי לחברה הישראלית(*

8   8  סה"כ

6חובה6   סמינריון בחינוך

6 6    סה"כ

14 6 8 סה”כ 

תוכנית רג”ב למצטיינים
ראש התוכנית: ד"ר תמי הופמן

כמורים  ובאישיותם,  שלהם  ההתמחות  בתחומי  מצטיינים,  הוראה  פרחי  להכשיר  נועדה  התוכנית 
וכמנהיגים חינוכיים. מטרת התוכנית לעודד סטודנטים וסטודנטיות להגיע להוראה מיטבית ולהטביע 
מוכשרים,  אינטלקטואלים,  חינוך  כאנשי  ייחודיים  קורסים  באמצעות  ולטפחם  ממש  של  חותם 

אמפתיים ומעורבים בנעשה בארץ.

ייחודיות התוכנית
קורסים בפילוסופיה, היסטוריה, ספרות, חינוך, מדעי החברה, מדעים מדויקים ולימודי מגדר. 	 
מעורבות בפרויקטים חינוכיים במוסדות חינוך מגוונים והתנסות בפדגוגיה חדשנית. 	 
המשך במסלול ישיר לתואר שני ואפשרות להתחיל כבר בשנה ג'.	 
העדפה בשיבוץ והשמה במערכת החינוך. 	 
אפשרות לקידום יוזמות והשתתפות במהלכי חינוך ייחודיים ופורצי דרך.	 

חובות הסטודנט/ית
שמירה על רמת הישגים גבוהה בכל שנה )ממוצע 90(.	 
השתתפות מלאה בכל הקורסים הייחודיים, במפגשי ההעשרה, המעורבות בקמפוס  ובהתנסויות.	 
בתום הלימודים חובה לעבוד שלוש שנים במערכת החינוך כמורים בהיקף של שני שלישים משרה.	 
סדנת הסטאז' בשנה הרביעית )שנה ראשונה של העבודה במערכת( מותנית בסיום חובות 	 
ההתנסות המעשית ובקורסי זהירות בדרכים ועזרה ראשונה.	 

תוכנית הלימודים
סטודנטים בתוכנית רג"ב למצטיינים לומדים במסלולי ההתמחות שאליהם נרשמו ובד בבד, במהלך 
שלוש השנים, משתתפים בקורסים מיוחדים לתוכנית ובפעילויות ייחודיות למצטיינים. כל הקורסים 

הייחודיים מתקיימים בימי רביעי, בשעות 17:45–19:15. בשנתון א' לומדים גם בשעות 19:30–21:00.

פעילויות רג"ב  ארציות ומכללתיות ייתכנו בימים מרוכזים במהלך השנה.

* שיעורים חלופיים ברוב התוכניות



שם השיעור
רב 

שנתי
שנה 

א’
שנה 

ב’
שנה 

ג’
נ.זיכוי 
)תחום(

2  2 חניכה וליווי אישי - מצטיינים שנה א’

  2   2

  2  סיורים חינוכיים - רג”ב ב’

  2  מערכת החינוך בישראל- רג”ב ב’

  4  מגדר - רג”ב ב’

   8  8

 2   סיורים ספרותיים

    2 2

יזמות פדגוגית - רג”ב

4

   

פדגוגיה דמוקרטי

חינוך פוליטי לאזרחות דמוקרטית

   2 ליווי פדגוגי

   6  6

   4 רג”ב בין מכללתי - בחירה באחץ השנים א'-ג'

  4   4

 8.1  2.7 2.72.7מעורבות רג”ב - קורס אחד בכל שנת לימודים

 2.7 2.7 2.7  8.1

 2   ליווי לקראת כניסה להוראה

     22

32.1    סה”כ 

שיעורים ייעודיים בתוכנית רג”ב
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הסבת אקדמאים להוראה -ביס”פ על-יסודי מדעי הרוח
נ”ז נדרשותשם שיעורשם תחום

לימודי יסוד בהוראה

0עזרה ראשונה  

0בטחון ובטיחות  

0זהירות בדרכים 

0 לימודי יסוד בהוראה

לימודי חינוך

2בחירה בחינוך/רוח

6עבודת החינוך במציאות מורכבת

2פדגוגיה דיגיטלית  

2היענות לשונות לומדים בכיתה הטרוגנית 

4לשון עברית - הסבה  

2מבוא לפילוסופיה של החינוך  

2מבוא לסוציולוגיה של החינוך 

2פסיכולוגיה של גיל הנעורים  

22 לימודי חינוך

8דרכי הוראת מקרא/הסטוריה/ספרות דרכי הוראה

8 דרכי הוראה

18התנסות בהוראת מקרא/הסטוריה/ספרותהתנסות בהוראה

18 התנסות בהוראה

  48

52התמחות מקרא/היסטוריה/ספרותהתמחות 

52התמחות מקרא/היסטוריה/ספרותהתמחות 

100 סה”כ
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התמחות על-יסודי היסטוריה )הסבה(
נ”ז נדרשותשם שיעורשם תחום

לימודי התמחות

2מבוא לבית שני

2מבוא למאה ה-  20 

2מבוא לימי הביניים  

4מבוא לעת העתיקה  

2מבוא לעת החדשה המוקדמת  

2מבוא למאה ה-  19 

2יהדות

30בחירה בהסטוריה

6בחירה במדעי הרוח

52 סה”כ

התמחות על-יסודי מקרא )הסבה(
נ”ז נדרשותשם שיעורשם תחום

לימודי התמחות

2הסיפור המקראי  

2פרשנות המקרא - מסורתית

2פרשנות המקרא - ביקורתית

2מבחן בקיאות במקרא  

6בחירה במדעי הרוח

38בחירה במקרא/תרבות ישראל

52 סה”כ

התמחות על-יסודי ספרות )הסבה(
נ”ז נדרשותשם שיעורשם תחום

לימודי התמחות

2על החיים ועל המוות - קריאה בשירי חול עבריים בספרד 

4יסודות השירה  

4יסודות הסיפורת  

2יהדות

6בחירה במדעי הרוח

32בחירה בספרות  

2ספרות ילדים ונוער

52  סה"כ
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תואר שני בהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית 
נ”ז נדרשותשנה בשנה אשם שיעור

2 2סדנת ראשית א’

2 2סדנת ראשית ב’

44 סדנת פרוייקט גמר  

16 16בחירה - חטיבה ב’

1212 בחירה - חטיבה ב’

4 4סמינריון מחקרי

44 סמינריון מחקרי

 242044

תואר שני בהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית - מסלול תיזה 
נ”ז נדרשותשנה בשנה אשם שיעור

2 2סדנת ראשית א’

2 2סדנת ראשית ב’

22 סדנת מחקר רב תחומי במדעי הרוח 

22 שיטות מחקר איכותניות אתנו-ויזואליות לחינוך החזותי

22  מחשבות ברוח 

22 שיטות מחקר כמותיות  

16 16בחירה - חטיבה ב’

2 2בחירה - חטיבה ב’

4 4סמינריון מחקרי

4 4סמינריון מחקרי

   עבודת תיזה - מדעי רוח  

 30838
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)M.A.A.T( תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות התמחות אמנות חזותית
נ”ז נדרשותשנה בשנה אשם שיעורשם תחום

ענף א’

2 2פסיכותרפיה של המבוגר א’ 

2 2פסיכותרפיה של המבוגר ב’ 

2 2פסיכותרפיה של הילד  

2 2גישות נרטיביות בטיפול  

22 מצבי טראומה ומשבר  

22 כלים בהערכה ובאבחון פסיכולוגי 

22 תיאוריה של קבוצות  

8614 ענף א’

ענף ב’
2 2מחקר איכותני בהיבט רב תרבותי

22 שיטות מחקר כמותיות  

224 ענף ב’

6 36 קורסי בחירהענף ג’

6 6 ענף ג’

4 4סמינריון באמנות חזותיתסמינריונים

4 4 סמינריונים

ענף ד’

2 2טיפול באמנות בילדים  

2 2עקרונות המרחב הטיפולי בטיפול באמנות 

2 2חומרים בטיפול באמנות  

2 2טיפול באמנות בקבוצות

2 2טכניקות התערבות פרטניות וקבוצתיות ליצירת קש 

2 2רב תרבותיות וטיפול באמנות- מרתון 

4 4הדרכה קבוצתית - אמנות - שנה א’  

22 בין חשיבה תיאורטית לעבודה מעשית בטיפול באמנות 

22 טיפול קבוצתי ב’

22 עבודה חברתית וקהילתית

22 טיפול באמנות עם פגועי נפש  

22 הדרכת הורים  

44 הדרכה קבוצתית - אמנות - שנה ב’

161430 ענף ד’

44 עבודת גמר - חקר מקרה טיפולי עבודת גמר

4 4 עבודת גמר

עבודה מעשית- 
MAAT

15 15התנסות מעשית - אמנות )שנה א(

2525 התנסות מעשית - אמנות )שנה ב( 

MAAT -152540עבודה מעשית

224סטודיו פתוח  לימודי מכללה

5749106 סה”כ 
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)M.A.A.T( תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות התמחות ביבליותרפיה
נ”ז נדרשותשנה ב’ שנה אשם שיעורשם תחום

ענף א’

2 2פסיכותרפיה של המבוגר א’ 

2 2פסיכותרפיה של המבוגר ב’ 

2 2פסיכותרפיה של הילד  

2 2גישות נרטיביות בטיפול  

22 מצבי טראומה ומשבר  

22 כלים בהערכה ובאבחון פסיכולוגי 

22 תיאוריה של קבוצות  

8614 ענף א’

ענף ב’
2 2מחקר איכותני בהיבט רב תרבותי

22 שיטות מחקר כמותיות  

224 ענף ב’

6 36 קורסי בחירה ענף ג’

606 ענף ג’

ענף ד’

44 סמינריון: ביבליותרפיה במעגל החיים  

2 2תבניות בכתיבה  

2 2היבטים תרפויטיים של הקריאה 

4 4שיטות וכלים בביבליותרפיה  

2 2תהודת זהות טקסטואלית

2 2טיפול באמצעות ספרות ילדים  

2 2היבטים תרפויטיים של הכתיבה 

4 4הדרכה קבוצתית - ביבליותרפיה - שנה א’  

22 ביבליותרפיה במפגש עם אוכלוסיות שונות 

22 ביבליותרפיה מתאוריה למעשה  

22 בין השפה הטיפולית לשפת הקולנוע

44 הדרכה קבוצתית - ביבליותרפיה - שנה ב’

22 טיפול במשחק ונרטיב

181634 ענף ד’

44 חקר מקרה טיפולי - עבודת גמר עבודת גמר

044 עבודת גמר

MAAT -15 15התנסות מעשית - ביבליותרפיה )שנה א(עבודה מעשית

MAAT -2525 התנסות מעשית - ביבליותרפיה )שנה ב( עבודה מעשית

MAAT -152540 עבודה מעשית

102    סה"כ
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)M.A.A.T( תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות התמחות בתנועה
נ”ז נדרשותשנה בשנה אשם שיעורשם תחום

ענף א’

2 2פסיכותרפיה של המבוגר א’ 

2 2פסיכותרפיה של המבוגר ב’ 

2 2פסיכותרפיה של הילד  

2 2גישות נרטיביות בטיפול  

22 מצבי טראומה ומשבר  

22 כלים בהערכה ובאבחון פסיכולוגי 

22 תיאוריה של קבוצות  

8614 ענף א’

ענף ב’
2 2מחקר איכותני בהיבט רב תרבותי

22 שיטות מחקר כמותיות  

224 ענף ב’

6 36 קורסי בחירהענף ג’

6 6 ענף ג’

44 סמינריון מחקרי  סמינריונים

44  סמינריונים

ענף ד’

4 4מבוא לטיפול בתנועה  

2 2עבודה קבוצתית וגישת צ’ייס 

2 2הסיטואציה הטיפולית - חלק א - שנה א’ 

2 2טיפול בתנועה בנפגעי טראומה

2 2אבחון תנועה חלק ב’

2 2אבחון תנועה חלק א’

4 4הדרכה קבוצתית - תנועה - שנה א’ 

44 גישות מרכזיות בטיפול בתנועה ובמחול

22 הסיטואציה הטיפולית - חלק ב’ - שנה ב’ 

22 טיפול ממוקד בתנועה

44 הדרכה קבוצתית - תנועה - שנה ב’ 

181230 ענף ד’

44 עבודת גמר - חקר מקרה טיפולי עבודת גמר

44  עבודת גמר

MAAT -15 15התנסות מעשית - תנועה )שנה א(עבודה מעשית

MAAT -2525 התנסות מעשית - תנועה )שנה ב(עבודה מעשית

MAAT -152540 עבודה מעשית

4953102 סה”כ
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)M.A.A.T( תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות התמחות פסיכודרמה
נ”ז נדרשותשנה בשנה אשם שיעורשם תחום

ענף א’

2 2פסיכותרפיה של המבוגר א’ 

2 2פסיכותרפיה של המבוגר ב’ 

2 2פסיכותרפיה של הילד  

2 2גישות נרטיביות בטיפול  

22 מצבי טראומה ומשבר  

22 כלים בהערכה ובאבחון פסיכולוגי 

22 תיאוריה של קבוצות  

8614 ענף א’

ענף ב’
2 2מחקר איכותני בהיבט רב תרבותי

22 שיטות מחקר כמותיות  

224 ענף ב’

6 36 קורסי בחירה ענף ג’

6 6 ענף ג’

44 סמינריון מחקרי  סמינריונים

44  סמינריונים

ענף ד’

6 6פסיכודרמה קלאסית שלב א’  

טיפול קבוצתי ופרטני בפסיכודרמה עם אוכלוסיות 
4 4שונות

4 4הדרכה קבוצתית - פסיכודרמה - שנה א’

2 2סוציומטריה וסוציודרמה  

11 דרמה תרפיה

11 פסיכודרמה מתקדמים 

פסיכודרמה קלינית עם נפגעי טראומה ופוסט 
22 טראומה 

66 פסיכודרמה קלאסית שלב ב

44 הדרכה קבוצתית - פסיכודרמה 

161430 ענף ד’

4 4עבודת גמר - חקר מקרה טיפולי עבודת גמר

4 4 עבודת גמר

עבודה מעשית- 
MAAT

15 15התנסות מעשית - פסיכודרמה )שנה א(

2525 התנסות מעשית - פסיכודרמה )שנה ב(

עבודה מעשית- 
MAAT 152540

    102





הפקולטה לאמנויות
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B.Ed. Dance מסלול מחול ותנועה מורחב - מסגרת לימודים לתואר
סה”כ נ"ז שנה דשנה גשנה בשנה אסעיף 

 
יסוד והעשרה

 
 

4   4לשון*

4   4אנגלית**

2   2אוריינות מחשב - עריכת מוזיקה במחשב

2  2 מחול ביהדות 

12  102סה”כ לפרק יסוד והעשרה

לימודי חינוך
 
 
 
 
 
 

2   2מבוא לסוציולוגיה של החינוך

4   4מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

2   2מבוא לפילוסופיה של החינוך

2   2קריאה מודרכת בפילוסופיה של החינוך

66   סמינריון בחינוך )כולל מעורבות חברתית(

2   2הערכה, ביקורת ושיפוט במחול

2  2 מחול אתני ישראלי

2  2 שיטות מחקר

2  2 אומנות וחברה

1242624 סה”כ לפרק לימודי החינוך

התמחות בהוראה - 
פדגוגיה ומתודיקה 

כללית
18 468דרכי הוראת מחול

18 486התנסות בהוראת מחולהתנסות

36 81414סה”כ לפרק פדגוגיה והתנסות

302016672סה”כ הכשרה להוראה )יסוד, חינוך, פדגוגיה(

לימודי התמחות
מחול ותנועה

141513648לימודים עיוניים

34322692לימודים מעשיים

4847396140סה”כ התמחות

78675512212סה”כ כללי לתוכנית

לימודי מכללה
סה”כ שנה דשנה גשנה בשנה א 

 
 
 
 
 

    xעזרה ראשונה 

 x  זהירות בדרכים 
 x  ביטחון ובטיחות 

2 2  סמינר שואה וג'נוסייד 

2   2צוות טכני – פעילות מרוכזת להפקה

44   סדנת סטאז’*

* סטאז' לצורכי קבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך )אינו חובת לימודים לצורך קבלת תעודת הוראה(.

** נקבע על פי רמה אישית
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ההתמחות מחול ותנועה
סה”כ שנה דשנה גשנה בשנה א סעיף פרק

 
 
 
 
 
 

לימודים 
עיוניים

 
 
 
 
 

4   4תולדות המחול, מבט בין תחומי
2   2יסודות הקצב - תיאוריה

4   4גוף האדם: אנטומיה
22עיצוב ווקאלי - יסודות

6  24כתב תנועה )יסודות עיוני ומעשי(
4  4 גוף האדם: קינזיולוגיה
2  2 תחנות יסוד במוזיקה

2 11 סדנה בית ספרית 

8 44 אימפרוביזציה וקומפוזיציה )ב’ - מבוא; ג’ - מתקדם(
2 2  צורות חדשות במופע: מולטימדיה, אינטרמדיה וניו-מדיה

2 2  מוזיקה ליצירה והוראה

44  מחקר מחול/פרויקט גמר )כתיבה אקדמית אישית בנושא נבחר( 

66   סמינריון התמחות

141513648 סה”כ התמחות שיעורים עיוניים 

 
 
 
 
 
 
 
 

לימודים 
מעשיים

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   2יסודות הקצב - מעשי

4   4קונטקט - אימפרוביזציה

4   4משחק ובימוי

6  2 22כתב תנועה – יסודות, הרחבה, מתקדם

12  84תיאטרון-מחול 

2  2עיצוב ווקאלי – מתקדם
12  444בלט קלאסי

12 44  4בלט קלאסי )תרגול*(

44412מחול מודרני )שיעור(

2226מחול מודרני )תרגול*(

448מחול מודרני )העשרה(

22בחירה שנה ב'

44קומפוזיציה ליצירה אישית לבמה

44קומפוזיציה - עבודה אישית למופע

22מתודיקה של כתב תנועה 

34322692סה”כ התמחות שיעורים מעשיים

4847396140 סה”כ לפרק התמחות

* נדרשת השתתפות בתרגול שבועי נוסף. מספר הנקודות הנלמד בפועל יוכפל.
** שיעורי בחירה ייפתחו בכפוף למספר משתתפים מינימלי נדרש.
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 הכשרת מורים בפועל למחול להוראה

סה”כ שנה דשנה גסעיף 

4 4אנגלית**יסוד והעשרה

4 4סה”כ לפרק יסוד והעשרה

לימודי חינוך

44לשון מתקדמים

2 2מבוא לפילוסופיה של החינוך

2 2מבוא לסוציולוגיה של החינוך

4 4מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

2 2הערכה ביקורת ושיפוט במחול

2 2שיטות מחקר

2 2אוריינות מחשב - עריכת מוזיקה במחשב

2 2מחול ביהדות

22אומנות וחברה 

66 סמינריון בחינוך 

20828 סה”כ לפרק לימודי חינוך

פדגוגיה 
ומתודיקה

2 2מתודיקה של מחול מודרני

8816דרכי הוראה

6612התנסות בהוראה

161430סה”כ לפרק פדגוגיה והתנסות

273360סה”כ לימודי התמחות

6755122סה”כ לימודים לתואר

לימודי מכללה
סה”כ ש”ש סה”כשנה ד’שנה ג’

xעזרה ראשונה 

 xזהירות בדרכים

x ביטחון ובטיחות

  4 סדנת סטאז’*

* סטאז' לצורכי קבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך )אינו חובת לימודים לצורך קבלת תעודת הוראה(.

** נקבע לפי רמה אישית
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דגסעיף
סה"כ 

נ"ז

לימודי התמחות

 

4 4גוף האדם: אנטומיה

4 4יסודות הקצב + מוזיקה 

4 4תולדות המחול - מבט בין תחומי

4 4קונטקט אימפרוביזציה

2 2מתודיקה של בלט קלאסי

6612כתב תנועה

224אימפרוביזציה וקומפוזיציה

112סדנה בית ספרית

66סמינריון התמחות

66מחקר פעולה - פרויקט גמר

44 תיאטרון מחול

44גוף האדם: קינזיולוגיה

22תחנות יסוד במוזיקה

22מחול אתני ישראלי

273360 סה”כ לפרק התמחות

 התמחות מחול למורים בפועל

סה"כסמסטר

2אפילאטיס

4אבלט קלאסי 

4בבלט קלאסי 

4אמחול עכשווי 

4במחול עכשווי 

2אמחול מודרני 

2במחול מודרני 
2בפילאטיס

24סה"כ

מכינה למחול
לימודי המכינה מתאימים למועמדים ללימודים בבית הספר למחול הזקוקים ללימוד מעשי נוסף 

לפני בחינתם וקבלתם לאחת מתוכניות הלימוד.  
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הסבת אקדמאיים להוראה במחול

נ”זסעיף 

לימודי חינוך

4לשון מתקדמים

4מבוא לפסיכולוגיה של החינוך 

2מבוא לסוציולוגיה של החינוך 

2מבוא לפילוסופיה של החינוך 

6סמינריון בחינוך - עבודת המחנך במציאות מורכבת

לימודי התמחות

2יישומי מחשב במחול - עריכת מוסיקה במחשב

2מחול ביהדות

4כתב תנועה )או קורס אחר בהתמחות( 

26 סה”כ לפרק לימודי חינוך

פדגוגיה  והתנסות

8דרכי הוראה א

8דרכי הוראה ב

6התנסות בהוראה א

6התנסות בהוראה ב

6מחקר פעולה במחול והוראתו

34 סה”כ פדגוגיה והתנסות

60 סה”כ הכשרה להוראה

התמחות מחול

לבעלי תואר אקדמי מתחום המחול, תיאטרון-מחול 
וכוריאוגרפיה, ישקל מתן פטור מלימודי התמחות

60
בעלי תואר אקדמי שאינו מתחום ההתמחות יחויבו בשיעורי 

השלמה במחול בהתאמה אישית. 

60 סה”כ התמחות 

120 סה”כ לתכנית

לימודי מכללה

 זהירות בדרכים - מקוון

 עזרה ראשונה - חצי מקוון

 בטחון ובטיחות - מקוון
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סה”כנ ק ו ד ו תסעיףפרק

שנה ד’שנה ג’שנה ב’שנה א’

יסוד והעשרה

44לשון

44אנגלית

22יישומי מחשב בחינוך

22תיאטרון ויהדות

10212סה”כ לפרק

לימודי חינוך

22מבוא לסוציולוגיה של החינוך

44מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

22מבוא לפילוסופיה של החינוך

22קריאה מודרכת בפילוסופיה של החינוך

22חברה ישראלית

22מבוא למחקר כמותני

22שיטות מחקר בתיאטרון

66סמינריון בחינוך - מעורבות חברתית

246כתיבה אקדמית

128828סה"כ לפרק לימודי החינוך

דרכי הוראה 
והתנסות

44614דרכי הוראת תיאטרון

48820התנסות בהוראת תיאטרון

8121434סה"כ דרכי הוראה והתנסות

302016874סה”כ לפרק

2622654לימודים עיוניים

34342290לימודים מעשייים

605628144סה”כ לפרק

9076448218סה”כ לילקוט

לימודי מכללה
44סדנת סטאז’*

xעזרה ראשונה 

xזהירות בדרכים

xביטחון ובטיחות

22סמינר שואה וג’נוסייד

2020ליווי תרגילי בימוי

66עוזר במאי

סדנאות בימוי )לפי החלטות בית הספר 
לדרמה(

 מסלול בימוי והוראת תיאטרון
B.Ed. מסגרת לימודים לתואר

* סטאז' לצורכי קבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך )אינו חובת לימודים ולצורך קבלת תעודת הוראה(.
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סה”כשנה ד’שנה ג’שנה ב’שנה א’נושאי לימודפרק

לימודים  
עיוניים

22תולדות התיאטרון יוון ורומי

22תולדות התיאטרון מזרח אסיה

22מאפלטון ועד חנוך לוין

44קריאה פרשנית בדרמה

44מחזאי - טקסט - במאי

44בימוי ותנועה

יסודות הבימוי )שפת התיאטרון 
והוראתה(

88

44דרמה עברית

22מבוא לנרטיב הדרמטי )שייקספיר(

44מולייר ומסורת הקומדיה

44תיאוריות משחק

88סגנונות וזרמים בתיאטרון )סמינריון(

22יצירה באנסמבל

22הרצאות המאה ה-21

22סוגיות בניתוח מחזות

2622654סה“כ

מקצועות
מעשיים

88יסודות המשחק

88משחק ויצירה

22תנועה

22מסכות

22בובנאות - כלי לבימוי

44עיצוב תאורה

8614תנועה לתיאטרון

42בימוי

45בימוי מתקדם א'

45בימוי מתקדם ב'

44הנחיית שחקנים

44משחק 

44עיצוב במה

44כתיבה דרמטית

44דיאלוג במאי-מעצב

1414ליווי תרגילי בימוי

44שיטת לאבאן - משחק

34342290סה“כ

605628144סה“כ לילקוט

התמחות בימוי ותיאטרון )היקף 144 נקודות(
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מסלול משחק - מסגרת לימודים לתעודת בוגר בית הספר למשחק
סה”כשנה ג’שנה ב’שנה א’נושאי לימודפרק

לימודים
עיוניים

22תולדות התיאטרון - יוון ורומא

44ניתוח טקסטים קלאסיים

22תולדות התיאטרון מזרח אסיה

22שיקספיר והנרטיב הדרמטי

44דרמה עברית

44מולייר ומסורת הקומדיה

22תיאטרון ויהדות

22יצירה באנסמבל

22הרצאות המאה ה-21         

22מאפלטון ועד חנוך לוין

1010626סה“כ לימודים עיוניים

44לשון עברית

66מוזיקה )משחק(

18341264משחק

88משחק - היבטים אישיים

66ליצנות

448עבודה על טקסט

22עיצוב קול

44קרקס

2226חונכות

1816842תנועה

2226פיתוח קול ושירה

686424156סה“כ

787430182סה“כ לילקוט

לימודי מכללה
xהנחיית שחקנים

סדנאות משחק )לפי החלטת ביה"ס למשחק(

בתקופת לימודיהם הסטודנטים חייבים לעמוד במספר מטלות, שהן חלק מתוכנית הלימודים ואינן מופיעות כשיעורים 
במערכת השעות:

א. צוותים טכניים - בשנה א’ הסטודנטים יעמדו לרשות רכז ההפקות בנושאים הקשורים להפקות.
ב. ערבים פתוחים - מתקיימים בשנה א’ בפני מורי בית הספר, בנושאים שונים.

ג. שלוש הפקות פנימיות )בהיקף מצומצם( - מתקיימות בשנה ב’.
ד. שבע הפקות - בהדרכת בימאים מקצועיים - מתקיימות בשנה ג’.
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מסלול עיצוב תפאורה ותלבושות לתיאטרון וקולנוע
סה"כשנה ג'שנה ב'שנה א'סעיףפרק

לימודי 
התמחות - 

עיוני

4 4תולדות הלבוש

4 4תולדות העיצוב )אדריכלות וריהוט(

2 2 תולדות האומנות רנסנס וברוק

22מאפלטון ועד חנוך לוין

2  2תולדות האומנות - המאה ה-19

4  4קריאה פרשנית בדרמה

4 4מבע קולנועי

2  2פוסט מודרניזם באומנות

4 4 דרמה עברית

2  2תולדות העיצוב לבמה

2 2 מבוא לנרטיב הדרמטי )שקספייר(

4 4 סגנונות וזרמים בתיאטרון

22  הרצאות המאה ה-21

22  מבוא וניתוח מחזות המאה ה-20

22  תיאטרון ויהדות

22אוריינות ממוחשבת - אדובי א'

22תולדות התיאטרון יוון ורומי

22תולדות התיאטרון מזרח אסיה

1428648סה”כ עיוני

לימודי 
התמחות - 

מעשי

3  3יסודות העיצוב - צבע וקומפוזיציה

33יסודות העיצוב - דימוי והפשטה

33יסודות העיצוב - מודל

3  3מעבדת דגמים

6  6רישום למעצבי תיאטרון

4  4עיצוב תלבושות א’

1  2גזירה ותפירה

6 42שרטוט טכני ואוטוקאד )א'+ב'(

4  4פרויקטים מיוחדים

3 3 עיצוב תאורה - מתקדם

4 4 מבוא לעיצוב ארט לקולנוע

4 4 עיצוב תלבושות ב’

2 2 סדנת אביזרים

3 3 עיצוב תפאורה בתפישה קלאסית

33ריאליזם אמריקאי

6 6 התחביר הבימתי

2 2 צילום לקולנוע

66  דיאלוג במאי מעצב + ליווי פרויקטים

22  עיצוב תלבושות מתקדם - א'

44  עיצוב תפאורה מתקדם - ב'

33מטקסט לבמה - חשיבה בימתית בגד וחלל
34271576סה"כ מעשי

485521124סה"כ 
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הסבת שחקנים להוראה
סה”כשנה ב שנה אשם שיעורשם תחום

לימודי חינוך

6 6עבודת החינוך במציאות מורכבת

4 4לשון מתקדמים

2 2יהדות

4 4מבוא לפסיכולוגיה של החינוך 

22 ליקויי למידה  

44 כתיבה דרמטית - שחקנים

22 מבוא לפילוסופיה של החינוך

22מבוא לסוציולוגיה של החינוך

161026 לימודי חינוך

דרכי הוראה והתנסות

4 4דרכי הוראת תיאטרון בבית ספר יסודי

44 דרכי הוראת תיאטרון בעל-יסודי 

8 8התנסות בבימוי בבית ספר יסודי

88 התנסות בבימוי בבית ספר על-יסודי

121224 דרכי הוראה והתנסות

4 4 אנגלית למטרות אקדמיות

2254 32  סה"כ הכשרה להוראה

לימודי התמחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 8יסודות הבימוי

4 4עיצוב תפאורה ותלבושות

4 4תאוריות בימוי ומשחק  

2 2תולדות התיאטרון - תיאטרון קלאסי 

2 2תולדות התיאטרון - תיאטרון מודרני 

2 2פרפורמנס

4 4סוגיות מפתח בתיאטרון ישראלי  

2 2כתיבה אקדמית  

66 סוגיות בתיאטרון: חקר משווה 

88 בימוי מתקדם

מריאליזם לריאליטי תיאטרון ומופע בעידן 
22 הפוסט מודרני

22 יחסי במאי-שחקן 

44 דרמטורגיה יישומית  

22 עיבודים בימתיים ליצירות מופת 

282452 סה"כ לימודי התמחות

6046106סה"כ תוכנית

 
לימודי מכללה

2 2פדגוגיה דיגיטלית - מקוון

4  סדנת סטאז*

  עזרה ראשונה  

  בטחון ובטיחות  

  זהירות בדרכים 
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שעות שנתיותנושאי לימודרכיב

24 ש”שלשוןלימודי יסוד

פילוסופיה/סוציולוגיה של החינוך, פסיכולוגיה, יהדות, ליקויי לימודי חינוך והוראה
למידה, כתיבה אקדמית, כתיבה דרמטית 

דרכי הוראה וסדנה דידקטיתדרכי הוראה

צפייה והתנסות ביסודי ובעל-יסודיפרקטיקה

עיצוב תפאורה ותלבושות, יסודות הבימוי, בימוי מתקדם, לימודי התמחות*
תולדות התיאטרון, תיאטרון ישראלי, דרמטורגיה יישומית, 
תיאוריות בימוי ומשחק, עיבודים בימתיים ליצירות מופת, 

פרפורמנס, יחסי במאי-שחקן, סמינריון בתיאטרון, תיאטרון 
פוסט-מודרני

26 ש”ש

50 ש”שסה”כ

*פטור יינתן על סמך לימודים קודמים

לימודי השלמה: כלי מחשב, זה”ב, ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה

היקף הלימודים עבור אקדמאים מתחום התיאטרון:

מכינה למשחק
משחק.  ללימודי  אותם  ומכינים  והתיאטרון  הבמה  לעולם  הסטודנטים  את  חושפים  הלימודים 

במכינה מלמדים מיטב מורי התואר הראשון במסלול תיאטרון בבית הספר לאמנויות הבמה.

מערכת השעות מגוונת וכוללת שיעורי משחק, תנועה, פיתוח קול, תיאטרון סיפור, עבודת השחקן 
דרך הגוף, אימפרוביזציה בקול, יצירה אישית ועבודה על מונולוגים וסדנאות שונות.

הלימודים מתקיימים במשך 6 חודשים )נובמבר–אפריל( פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ-ערב.

סה"כש”שסמסטרשם שיעור

12שנתידינמיקה

36שנתייסודות המשחק 

24שנתיתנועה לתיאטרון

24שנתיסדנאות מתחלפות
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סה"כשנה ד'שנה ג'שנה ב'שנה א'נושאי הלימודפרק

לימודי יסוד

4   4לשון עברית )כל הרמות(

2   2אוריינות בסביבה ממוחשבת - אדובי א'

4   4אנגלית )כל הרמות(

2   2תרבות ישראל

1212סה"כ לימודי יסוד

 
 
 

לימודי חינוך
 
 
 
 
 

2   2מבוא לפילוסופיה של החינוך

2   2קריאה מודרכת בפילוסופיה

22כתיבה אקדמית

2  2 מבוא לסוציולוגיה של החינוך

2  2 מבוא למחקר כמותני

2  2 מבוא למחקר איכותני

חשיבה ביקורתית ככלי להוראת עיצוב 
בינתחומי

 2  2

4 4  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

2 2  קורס מלווה מעורבות חברתית

6 6  סמינריון בחינוך

4101226סה"כ לימודי חינוך

12  444דרכי הוראת עיצובדרכי הוראה

44412סה"כ לימודי הוראה

התנסות 
בהוראה

2   2התנסות בהוראה - א'

8  8 התנסות בהוראה - ב'

12 12  התנסות בהוראה - ג'

281222סה"כ התנסות בהוראה

22222872סה"כ הכשרה להוראה

לימודי
התמחות

141813247לימודים עיוניים

34312214101לימודים מעשיים

148 16 484935לימודי התמחות

16220  707163סה"כ תוכנית

לימודי מכללה

2   2תרגול תפירה וגזירה

1  1אדובי א' - המשך

1   1הדרכה ביבליוגפית

325תוכנות גרפיות

 x  ביטחון ובטיחות

  x עזרה ראשונה

 x  זהירות בדרכים

44   סדנת סטאז'*

B.Ed. מסלול על יסודי - אומנות העיצוב מסגרת לימודים לתואר

* סטאז' לצורכי קבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך )אינו חובת לימודים לצורך קבלת תעודת הוראה(.
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התמחות - אומנות העיצוב
סה"כשנה ד'שנה ג'שנה ב'שנה א'נושאי הלימודפרק

לימודים 
עיוניים

 
 
 

2   2תולדות האומנות - רנסנס ובארוק

2   2תולדות האומנות - המאה ה-19

4   4תולדות העיצוב

2   2מודרניזם באומנות

22מכרזה לקליפ - כלים חדשים להעברת מסרים

4   4צילום סטילס תיאוריה ומעשה

2   2מתודולוגיות של העיצוב

2  2 סוגיות בעיצוב עכשווי

4  4 עיצוב לקיימות

2  2 חומרים ותהליכים

2  2 פוסט מודרניזם

3 3  עיצוב סביבות השפעה

6 6  סמינריון מחקר בעיצוב

22סמינר מחלקתי 

4228שיעורי בחירה - עיוני 

141813247סה"כ לימודים עיוניים

לימודים 
מעשיים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3   3סטודיו מבוא לתקשורת חזותית - טיפוגרפיה

33יסודות התקשורת החזותית

66יסודות העיצוב

6   6יסודות עיצוב המוצר

4   4מעבדת דגמים

2   2סדנת מייקרים-ארדואינו

6   6יסודות הרישום

3   3יסודות המחשה

4   4יסודות הפיסול

11סוליד א'

33כלים - המחשה - מתקדם

33עיצוב אומנות

2  2 איור

3  3 אינטראקטיב

3  3 טיפוגרפיה

3  3 עיצוב מוצר - בסיס

3 3 מעצב, אמן, יזם

3  3 עיצוב סביבות למידה

3  3 עיצוב סביבות דיגיטליות

6 6כלים מקצועיים - סטודיו לבחירה

11סוליד ב'

4 4  סטודיו - מעורבות חברתית

8 8  סטודיו מעשי - בחירה

44סטודיו מיתוג

22  סמינר מחלקתי

66   סטודיו בחירה - ד'

66   פרויקט גמר 

34312214101סה"כ לימודים מעשיים

48493516148 סה"כ לימודי התמחות
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סה”כשנה ד'שנה ג'שנה ב'שנה א'סעיףפרק

לימודי יסוד

44לשון עברית

44אנגלית לפטור

22אוריינות בסביבה ממוחשבת - פוטושופ

22תרבות ישראל

1212סה”כ לימודי יסוד

לימודי חינוך

22מבוא לפילוסופיה של החינוך

22מבוא לסוציולוגיה של החינוך

44מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

2 2קריאה מודרכת בפילוסופיה של החינוך

22כתיבה אקדמית

22הערכת הלמידה וניהולה

6 6סמינריון בחינוך - חברתי

22מבוא למחקר איכותני

22מבוא למחקר כמותני

22אקטיביזם חברתי באמנות ב'

481426סה”כ לימודי חינוך 

דרכי הוראה

44הוראה ולמידה

44דרכי הוראה

44סוגיות בהוראה

44412סה”כ התמחות בהוראה

התנסות 
בהוראה

התנסויות בהוראה א' - אוכלוסיות 
מיוחדות

22

88התנסות בהוראה ב'

1212התנסות בהוראה ג'

281222סה”כ התנסות בהוראה

לימודי 
התמחויות 

1017151052לימודים עיוניים

472420495לימודים מעשיים

57413514147סה”כ התמחויות 

79616514219סה”כ לילקוט 

לימודי מכללה
11הדרכה ביבליוגרפית

xביטחון ובטיחות
xעזרה ראשונה

xזהירות בדרכים
44סדנת סטאז'*

B.Ed. F.A. מסלול על יסודי: אומנות רב-תחומית - מסגרת לימודים לתואר

* סטאז' לצורכי קבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך )אינו חובת לימודים לצורך קבלת תעודת הוראה(.
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התמחות באומנות רב-תחומית
סה”כשנה ד'שנה ג'שנה ב'שנה א'סעיףפרק

לימודים עיוניים

22תולדות האומנות - מצרים ויוון
22תולדות האומנות - רומא וימי הביניים

22תולדות האומנות - רנסנס ובארוק
22תולדות האומנות - המאה ה-19

2   2מודרניזם באומנות
2  2פוסט מודרניזם באומנות

22סלון המסורבות
2  2 מגדר וזהות באומנות המאות ה-21-20

2 2 מבוא לאומנות האסלאם
2  2 מבוא לאומנות ישראלית

2 2 תיאוריה וביקורת של האומנות
2  2 תולדות הווידיאו ארט

2  2 קורסי בחירה מסלולים שנה ב’
2  2 מעשה בהשתלבות והכלה
22 סוגיות עכשוויות בצילום

סיור גלריות - היבטים באומנות 
עכשווית ואוצרות

  3 3

6 6  קורסי בחירה עיוניים ג’-ד’
33סאונד ומדיה

66סמינריון
22אקטיביזם חברתי באמנות

22פורטפוליו
1017151052סה”כ לימודים עיוניים

לימודים מעשיים 

3   3פרימייר + אפטר אפקט
8   8סטודיו בינתחומי א'

4   4רישום
44ציור

8   8פיסול א'
6   6צילום א’

6   6מבוא לווידיאו וקולנוע
6   6סדנת פיסול - כלים ומכשירים

8  8 סטודיו בינתחומי ב’
3  3 מיצב-פיסול
4  4 ציור רעיוני

3  3 וידיאו פרפורמנס
3  3 צילום חברתי

3  3 בחירה: ציור/ תוכנות מתקדמות
8 8  סטודיו בינתחומי ג’

2  2תרבות דיגיטלית - אמנות מחוברת
12 12  קורסי בחירה מעשיים - ג'+ד'

44   פרויקט גמר
472420495סה”כ לימודים מעשיים

57413514147סה”כ התמחות  
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B.Ed. מסלול על-יסודי - תקשורת וקולנוע מסגרת לימודים לתואר

סה”כ שנה דשנה גשנה בשנה אסעיףפרק

לימודי יסוד 
בהוראה

     עזרה ראשונה  

     בטחון ובטיחות  

     זהירות בדרכים 

לימודי יסוד בהוראה

לימודי יסוד

4   4לשון

4   4אנגלית לפטור

אוריינות ממוחשבת -תקשורת 
2   2וקולנוע 

2   2תרבות ישראל

12   12 לימודי יסוד

לימודי חינוך

2   2דמות המורה והמחנך בראי הקולנוע 

2   2מבוא לפילוסופיה של החינוך  

קריאה מודרכת בפילוסופיה של 
2   2החינוך 

2  2 מבוא לסוציולוגיה של החינוך 

2  2 מבוא למחקר איכותני  

2  2 מבוא למחקר כמותי  

2 2  הערכת הלמידה וניהולה  

4 4  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

 6 6  סמינריון בחינוך

24 6612 לימודי חינוך

דרכי הוראה

1   1קולוקויום מחלקתי 

4   4דרכי הוראת תקשורת וקולנוע א’

1  1 קולוקויום מחלקתי  

2  2 דרכי הוראת תקשורת וקולנוע ב’

דרכי הוראת תקשורת וקולנוע ב’ - 
2  2 מלווה מעורבות חברתית

2 2  דרכי הוראת תקשורת וקולנוע ג’ 

12 552 דרכי הוראה
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מסלול על-יסודי - תקשורת וקולנוע )המשך(

סה”כ שנה דשנה גשנה בשנה אסעיףפרק

התנסות 
בהוראה

4   4התנסות בהוראת תקשורת מקדמת א’

מעורבות חברתית מעשית - תקשורת 
4  4 וקולנוע  ב’

8  8 התנסות בהוראת תקשורת וקולנוע ב’
8 8  התנסות בהוראת תקשורת וקולנוע ג’ 

24 4128 התנסות בהוראה
  292322474

התמחות 
תקשורת 

וקולנוע

191911352לימודים עיוניים

2628261696לימודים מעשיים 

45473719148 התמחות תקשורת וקולנוע
74705919222 סה”ק ילקוט  

התמחות תקשורת וקולנוע  )היקף 148 נקודות(
סה”כ שנה דשנה גשנה בשנה אסעיףפרק

לימודי 
התמחות 

עיוניים

4   4תולדות הקולנוע
2   2מבוא לתקשורת המונים  
2   2מבוא לקולנוע ישראלי  

4   4מבע קולנועי  
2   2תיאוריות ומודלים בתקשורת  

2   2מבוא לתקשורת דיגיטאלית
3   3תיאוריות של קולנוע ומדיה

2  2 תולדות הקולנוע הדוקומנטרי  
פרו”ס - מושגי מפתח 

3  3 בתרבות ויזואלית

2  2 מבוא לטלוויזיה  
2  2 תקשורת, משפט ואתיקה  

סוגיות בקולנוע ישראלי 
2  2עכשווי 

1 1  קולוקויום מחלקתי 
11   קולוקויום מחלקתי 

46212 בחירה עיוני
8 44 סמינריון/עבודת רפרט

191911352לימודי התמחות עיוניים
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לימודי 
התמחות 
מעשיים

2   2יסודות הרדיו  
3   3יסודות הצילום *

2   2מבוא לתסריטאות  
2   2יצירת סרט קצרצר

3   3יסודות הבימוי  
2   2יסודות ההפקה

4   4יסודות העריכה  
2   2יסודות ההקלטה  

2   2מבוא לצילום תיעודי
2   2יסודות העבודה באולפן טלוויזיה *

2   2החוויה העיתונאית
3  3 צילום ותאורה  

6  6 בימוי והפקה תיעודי א’  
4  4 עריכה לסרט עלילתי ותעודי *  

1  1 צילום ותאורה 2*
8  8 בחירה תקשורת וקולנוע ב’

6 6  פיתוח פרוייקט תעודי
4 4  עריכה 3

2 2  פיתוח תסריט גמר עלילתי  

3 3  צילום מתקדם *
5 5  בחירה תקשורת וקולנוע ג’
22   ליווי עריכת פרוייקט גמר  

22   צילום פרוייקט גמר
66416 בחירה מעשי 
88   פרוייקט גמר

2628261696לימודי התמחות מעשיים

45473719148סה”כ התמחות 

התמחות תקשורת וקולנוע  )היקף 148 נקודות( )המשך(

לימודי 
מכללה

 

2   2תולדות הקולנוע - צפייה  

1  1 בקיאות בסרטים  

1 1  בקיאות בסרטים  

1   1סיור לימודי  

1   1הדרכה ביבליוגרפית  

44   סדנת סטאז**

לימודי 
411410 מכללה

** סטאז לצרכי קבלת רשיון הוראה מטעם משרד החינוך )אינו חובת לימודים לצורך קבלת תעודת הוראה(



תואר שני באוריינות חזותית - מסלול עבודת גמר

נ”ז שנה בשנה אשם שיעורשם תחום
סוג שעור נדרשות

חטיבה א’

שיטות מחקר איכותניות אתנו-ויזואליות 
חובה2 2לחינוך החזותי

גישות בהערכה וביקורות בפרויקטים 
חובה2 2חזותיים 

חובה44 סדנה לשילוב כלים: הצילום ככלי פדגוגי 

חובה22 בין האסתטי לדיגיטלי

חובה22 מבוא לאסתטיקה ופילוסופיה של האמנות

 4812 חטיבה א’

חטיבה ב’

חקר השילוב בין תמונה למילה הכתובה- 
חובה2 2באמנות אקטיביסטית

חובה2 2המרחב והמקום באמנויות בישראל

חובה2 2מבוא לסמיוטיקה - פיענוח סימנים

חובה2 2מגדר באמנויות

 8 8קורסי בחירה שנה א’ )כל קורס 2 נז(

בחירה   חקר סגנונות אוצרות - חברה וקהילה

בחירה   סדנת יצירה: וידאו פרפורמנס

בחירה   עיצוב סביבות חינוכיות

רב תרבותיות בראי האמנות - הגירה וזהות 
בחירה   בישראל

בחירה   סדנת מחול הגוף והקהילה

 16016 חטיבה ב’

חטיבה ג’

אוריינות חזותית בשירות החינוך זהויות 
חובה22 במרחבים פרטים וציבוריים

חובה22 תרבות חזותית במרחב המזרח תיכוני

חובה44 סדנת עבודת הגמר  

 88  חטיבה ג’

סמינריונים

 448סמינריון )בחירה 2 מתוך 3(

בחירה   מתודולוגיות בחשיבה חזותית  

בחירה   אנתרופולוגיה חזותית בקולנוע 

בחירה   התחביר החזותי של שפת הבמה

  448 

חובה   עבודת גמר - אוריינות חזותית עבודת גמר

      

סמינרים 
חוגיים

חובה   סמינרים חוגיים וסדנאות יצירה א’ 

חובה   סמינרים חוגיים וסדנאות יצירה ב’

  242044 
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תואר שני אוריינות חזותית - מסלול תיזה

שנה בשנה אשם שיעורשם תחום
נ”ז 

נדרשות

סוג 
שעור 
מודל

חטיבה א’

חובה2 2שיטות מחקר איכותניות אתנו-ויזואליות לחינוך החזותי

חובה2 2גישות בהערכה וביקורות בפרויקטים חזותיים 

חובה22 מתודולוגיות מחקר בעיצוב בדגש על ויזואליזציה 

חובה22 סדנה מחקר ייעודית לתיזה בחינוך חזותי 

 448 חטיבה א’

חטיבה ב’

חקר השילוב בין תמונה למילה הכתובה- באמנות 
חובה2 2אקטיביסטית

חובה2 2המרחב והמקום באמנויות בישראל

חובה2 2מבוא לסמיוטיקה - פיענוח סימנים

חובה2 2מגדר באמנויות

חובה22 הייצוג החזותי, חישה, תפישה וקוגניציה

 8 8קורסי בחירה 

בחירה   חקר סגנונות אוצרות - חברה וקהילה

בחירה   סדנת יצירה: וידאו פרפורמנס

בחירה   עיצוב סביבות חינוכיות

בחירה   רב תרבותיות בראי האמנות - הגירה וזהות בישראל

בחירה   סדנת מחול הגוף והקהילה

 16218 חטיבה ב’

חטיבה ג’

אוריינות חזותית בשירות החינוך זהויות במרחבים 
חובה22 פרטים וציבוריים

חובה22 תרבות חזותית במרחב המזרח תיכוני

 44  חטיבה ג’

סמינריונים

חובה 4 4מתודולוגיות בחשיבה חזותית  

 44 סמינריון שנה ב’

בחירה   אנתרופולוגיה חזותית בקולנוע 

בחירה   התחביר החזותי של שפת הבמה

 448 סמינריונים

חובה   עבודת תיזה  אוריינות חזותיתעבודת גמר

      

סמינרים 
חוגיים

חובה   סמינרים חוגיים וסדנאות יצירה א’ 

חובה   סמינרים חוגיים וסדנאות יצירה ב’

  241438 
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התוכנית ללימודי תעודה באוצרות

ש"שש"סשם קורס

חקר סגנונות אוצרות: אומנות בקהילה
21סמסטר א'

תולדות האוצרות ומוזאולוגיה
21סמסטר א'

אוצרות בפעולה: היבטים חברתיים ופוליטים באומנות עכשווית
21סמסטר ב'

פיתוח קטלוג ומאמר אוצרותי
21סמסטר ב'

סדנת אוצרות מתקדמת - "מקונספט לתערוכה"
31.5סמסטר ב'

מפגשי אוצרים
21סמסטר א'

בהנחיה אישית
פרויקט גמר: אוצרות 

תערוכה במרחב אומנותי
סמסטר א' + ב'

3   1.5 

10.5סיורי גלריות ומוזיאונים

178.5סה"כ

* לבוגרים תוענק "תעודת אוצר" מטעם הפקולטה לאומנויות במכללת סמינר הקיבוצים.
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נ”ז נדרשותשם שיעורשם תחום

לימודי יסוד בהוראה

עזרה ראשונה  

בטחון ובטיחות  

זהירות בדרכים 

לימודי חינוך

2פיתוח חשיבה בהוראת המקצוע  

2אתגרים בחיי בית הספר וקהילתו

2פדגוגיה דיגיטלית 

2לשון והבעה עברית 

2הערכת הלמידה וניהולה

6סמינריון חינוך 

2סוגיות בעבודת המחנך  

2יהדות/תרבות ישראל

2מבוא לפילוסופיה של החינוך  

2מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

24לימודי חינוך

דרכי הוראה
4דרכי הוראת תקשורת וקולנוע/אמנות ועיצוב  א’

4דרכי הוראת תקשורת וקולנוע/אמנות ועיצוב  ב’ 

8דרכי הוראה

התנסות בהוראה
4סדנה דידקטית 

התנסות בהוראת תקשורת וקולנוע/אמנות 
ועיצוב 

12

16התנסות בהוראה

48סה"כ

הסבת אקדמאים/אמנים להוראת האמנויות
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