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  :הוראה-מטרת הלימודים לקראת תעודת

  קצוע ההתמחות בחטיבת הבינייםכדי שיוכלו להורות את מ, להקנות לסטודנטים ידע עיוני והכשרה מעשית במקצועות ההוראה
  .יסודי-ס העל"ובחטיבה העליונה של ביה

  
  : פרקים-9 -תכנית החוג להכשרת מורים מוגשת לפניך ב

  .א  .הדרישות לתעודת הוראה

  .ב  .מקצועות ההוראה בחוג

  .ג  ).מסלול רגיל(תכנית הלימודים 

  .ד  .רשימת פטורים מקורסים על בסיס לימודים קודמים

  .ה  .אה במסלול ישיר לתואר שניתעודת הור

  .ו  .קורסי בחירה

  .ז  ההכשרה המעשית לשלביה

  :קורסי ההשלמה הנדרשים במסלולים השונים  .ח

, ע"תושב, י"לימודי א, כימיה, ערבית, היסטוריה, )לשון וספרות(עברית ,  ספרות, ביולוגיה, מתמטיקה, אנגלית
  .פיסיקה, אמנות יהודית, קשורתת, מוסיקה, *מדעי החברה, ך"תנ, לשון עברית והבעה

, פסיכולוגיה, כלכלה, מדעי המדינה, סוציולוגיה: המסלולים הבאים-מסלול מדעי החברה כולל את תת* 
  .קרימינולוגיה

  .ט  .מערכת השעות בחוג להכשרת מורים

  

  

  

הדרישות לתעודת הוראה     .א
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 א"עדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

  )1  :תנאי הקבלה

קצוע מבתנאי שזהו ,  באוניברסיטהההתמחות במקצועראשון  לפחות או סיום תואר שנהסיום לימודים של 
  ).ב"י-'כיתות ז(יסודי -ס העל"הוראה הנלמד בביה

    .א

    .ב  .רמת ציונים נאותה וחוות דעת חיובית בראיון אישי

     .ג  .התחייבות לעמוד בדרישות של לימודי השלמה

ציון זה .  לפחות בכל המקצועות75% של כל תלמיד מתקבל וממשיך בלימודיו בתנאי שיעמוד בציון ממוצע .ד
בלימודי ההשלמה ובציון הסופי לקבלת , בקורסי ההתמחות: מחייב בקבלה ובהמשך הלימודים בכל שנה

  . התואר הראשון

   

    .ה  .76הציון המינימלי בעבודה מעשית הוא , 66הינו ,  בכל הקורסים בחוג להכשרת מוריםעוברציון 

  .  לחינוך יהיה מקביל לנדרש במחלקה לחינוךציון עובר בקורסים מהמחלקה 

בתנאי שהסטודנט עומד , רמת ההישגים בלימודי ההשלמה יהיו מקבילים לנדרש באותו חוג לימודים
  .'בממוצע הנדרש בסעיף ד

     .ו

     .ז  .לפיכך ייתכן שרף ממוצע הקבלה יעלה. מכסת הסטודנטים לכל מגמה מוגבלת

בהתאם להנחיות משרד ) ז'סטא(ודנט להשתתף בתכנית התמחות ג מחוייב כל סט"החל מתשס
  .החינוך

   .ח

  )2  :משך הלימודים וארגונם

  .'תנאי לשנה ב' שנה א. תכנית הלימודים מבוססת על שנתים    .א

להכשרת מורים בשנה השניה לתואר הראשון ילמדו את הקורסים סטודנטים הנרשמים  �
קורס מתוקשב ' שנה ד(' ורביעית שלהם באונבתעודת הוראה בשנות הלימודים שניה שלישית 

 ).בלבד

  . ניתן לסיים את הלימודים לתעודת הוראה בשנה הרביעית ללימודים באוניברסיטה �

    .ב  .כל חריגה מהאמור לעיל טעונה אישור ראש החוג או בא כוחו

     .ג  ).ש" ש4(ז "ק נ4סטודנטים הלומדים בחוג להכשרת מורים פטורים מקורסים כלליים בהיקף של עד 

י ראש "רשאים להירשם ותוכניתם תיקבע ע ,אילן לתואר ראשון-סטודנטים שאינם בוגרי אוניברסיטת בר    .ד
בתנאי שהקורסים יהיו משתי דיסציפלנות .  קורסי יסוד ביהדות-ש " ש4חייבים ללמוד כמו כן הם  , המסלול
  . נפרדות

    .ה  ).רטים ניתן לוודא בעלון המזכירות האקדמיתפ(ל " בתשלום שככרוכה, קבלת תעודת הוראה

עד לתחילת ) 'הגשת עבודות וכו, מבחנים(סטודנט שסיים לימודיו בשנה הנוכחית ולא עמד בכל הדרישות  .ו 
 יחוייב באישור מזכירות הכשרת מורים ובתשלום מיוחד לקופת האוניברסיטה על מנת -שנת הלימודים 

  .לקבל תעודת הוראה

   

בעלי תואר אקדמי בתחום ההתמחות בהמלצת ראש המסלול לימודים למשך שנה אחת יינתן לריכוז 
  .ובאישור ראש החוג

     .ז

מקצועות ההוראה בחוג להכשרת מורים     .ב

לימודי , ספרות,  כימיה  ,  ך"תנ, מתמטיקה,  היסטוריה, ע"תושב, מוסיקה, , ביולוגיה, ערבית, מדעי החברה,   אנגלית
  .פיסיקה,  אומנות  יהודית, תקשורת, לשון עברית והבעה, )ספרות ולשון(עברית , י"א
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 א"עדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

פסיכולוגיה , כלכלה, מדעי המדינה, סוציולוגיה: מסלול מדעי החברה כולל את תתי המסלולים הבאים ♦
 .ח מיקרו ומאקרו"מסלול מד, וקרימינולוגיה

  
    א"על תש" מותנה במספר הנרשמים לשנה- לאמנות יהודיתהמגמה ♦

  )1   . בלבדכאשר המקצוע נלמד כחוג מורחב - הוראה בביולוגיה-תתעוד

  )2  . בלבדכאשר המקצוע נלמד כחוג מורחב,  בספרות או בלשנות -  הוראה באנגליתתעודת

 רק כאשר זו –ערבית כחוג משני . ( בלבדמורחב/ ראשי כאשר המקצוע נלמד כחוג  -ערבית  הוראה בתעודת
  ).מוקדם של מרכז המגמה לערבית בהכשרת מוריםשפת אם של הסטודנט ובאישור 

3(  

פירוט . (מתמטיקה ראשי למורים כאשר המקצוע נלמד כחוג ראשי או מורחב או  -  הוראה במתמטיקהתעודת 
  ).הקורסים יפורט במבוא המחלקתי של מתמטיקה

4(  

  )5  . או מורחב כאשר המקצוע נלמד כחוג ראשי - תעודת הוראה במוסיקה

  )6  .ראשי או מורחבכאשר מקצועות ההתמחות נלמדים כחוג  - אה במדעי החברהתעודת הור

  )7  .  כאשר מקצוע ההתמחות נלמד כחוג ראשי–תעודת הוראה בתקשורת 

היא , אם אינה באישור ראש החוג, כל חריגה. חובה על הסטודנט לדעת את חובותיו על פי הנאמר בחוברת זו
 .על אחריותו של הסטודנט

7(  

  .פ חובות השנה בה חידשו לימודיהם" שמחדשים לימודיהם ילמדו עסטודנטים

8(  

  
9  ( 

חייב להשלים לימודים במקצוע התמחותו לתעודת הוראה בהיקף של , מתקבל לחוג להכשרת מוריםסטודנט ה
תינתן עדיפות בקבלה לחוג להכשרת . מספר השעות הנדרש כמפורט בכל אחד ממסלולי ההתמחות בהמשך

  .חום התמחותם נלמד בהיקף של מקצוע ראשימורים לסטודנטים שת

י שלטונות האוניברסיטה עלול הקורס במתודיקה "במקצוע שמספר הנרשמים אליו נמוך מן המספר שנקבע ע
אין האוניברסיטה יכולה להתחייב במקרה זה . להתקיים אחת לשנתיים או אף אחת למספר שנים בלבד

  .למתכונת לימודים רגילה של שנתיים

תכנית הלימודים     .ג

רק לאחר לימודי ' סטודנט יוכל להירשם לשנה ב. 'הינם תנאי מוקדם ללימודי המשך בשנה ב' לימודי שנה א
    .1כמפורט לעיל בסעיף א , ברמה הנאותה' שנה א

  :'שנה א

2  ש" ש     סמסטריאלי-סדנא באימוני הוראה ותורת ההוראה 

1  ש" ש    סמסטריאלי-ית  יסודות בפסיכולוגיה חינוכ

1  ש" ש   פיתוח חשיבה בהוראה

1  ש" ש   ניווט כיתה ובעיות משמעת

1  ש" ש   בחירה קורסי
( )נא לבדוק על פי מגמות ההתמחות

  

1

  :'שנה ב

   סמסטריאלי-סדנה בפסיכולוגיה חינוכית   ש" ש

2  ש" ש    שנתי-מתודיקה להוראת המקצוע 

2  ש" ש    שנתי-הכשרה מעשית בתחום המקצוע 
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 א"עדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

2-1  ש" ש   סמסטריאלי/ שנתי-ראה זוטא הו

1  ש" ש   מבחנים והערכות סמסטריאלי 

1  ש " ש   סדנה לבניית יחידות הוראה ממוחשבת סמסטריאלי 

    
  ) פ הנדרש בכל המסלול"קורסי השלמה ע( .הסטודנטים רשאים להשתתף בקורסי ההשלמה במהלך הלימודים לתעודת הוראה

  .ודנטים לשלב את לימודי ההשלמה במכסת לימודיהם לקראת התוארבכל מקרה שלא נקבע אחרת במפורש רשאים הסט
  

   :ההער
  

  ל" יש לעקוב אחר שינויים במערכת פריא-יתכן ויהיו שינויים בתוכנית הלימודים
  

רשימת פטורים מקורסים על בסיס לימודים קודמים     .ד

-שנלמד באוניברסיטת בר) ש"ש 1(כל סטודנט שמגיע ללימודי הוראה ויש בניירותיו ציון בקורס פסיכולוגיה 
יסודות  "77-002: יקבל פטור אוטומטי מחובת הקורס, )פסיכולוגיה התפתחותית, מבוא לפסיכולוגיה(אילן 

סטודנט שלמד בעבר קורס . ואינו צריך לפנות למדור סטטוס לקבלת אישור על כך, "בפסיכולוגיה חינוכית
  .ר סטטוסאקדמי באוניברסיטה ומכללה אחרת חייב לפנות למדו

1(  

  

  

  

   

  .  77-002הקורס פסיכולוגויסטיקה במחלקה לאנגלית אינו מקנה פטור מקורס  

: פטור מהקורס, סטודנט הלומד להוראת האנגלית ולמד במסגרת המחלקה לאנגלית קורס מבדקים לשוניים
  . מבחנים והערכות79-508

2(    

,   מבחנים והערכות– 79-508 – את קורס ס חייב לקחת"סטודנט שהחל לימודיו בתעודת הוראה משנת תש
  . מדידת הישגים77-091למעט סטודנטים שלקחו את קורס 

3(    

  .ש" ש6חייב ללמוד מכסה מינימלית של , כל סטודנט שמגיע ללימודי הוראה ממוסד אקדמאי אחר    )4

ל לימודיהם סטודנטים הלומדים במסלול ישיר לתואר שני פטורים מקורסי בחירה בחינוך במידה ומסלו
  .בתעודת הוראה מחייב קורסים אלה

5(    

  

תעודת הוראה לסטודנטים הלומדים במסלול ישיר לתואר שני     .ה

 ללימודיהם השניהסטודנטים הלומדים במסלול לתואר השני ומעונינים בתעודת הוראה יכולים להצטרף לחוג הכשרת מורים בשנת הלימודים 
  .ה במסלול לתעודת ההוראהבהתאם לדרישות הקבל, בתחום ההתמחות

סטודנט במסלול הישיר יהיה חייב בכל ). ולא במקצוע המשני(הסטודנטים זכאים להירשם לתעודת הוראה במקצוע ההתמחות הישיר שלהם 
 אם למד רקי החוג להכשרת מורים " כמו כן יהיה פטור מן ההשלמות הנדרשות ע.החובות של החוג להכשרת מורים פרט לקורסים בחינוך

פרט לסטודנטים במסלול , את הקורסים הכלולים ברשימת ההשלמות במהלך לימודיו לתואר ראשון או ילמד אותם במהלך לימודיו לתואר שני
יתואמו חובות הסטודנט עם ראש המסלול , אלא מחוג אחר, כאשר ההשלמה הנדרשת אינה מלימודי ההתמחות. ספרות והיסטוריה, אנגלית

ולא לכל קורס השלמה הנדרש ,  ההשלמות מתייחס אך ורק למקצוע בו מתמחה הסטודנט בלימודיו לתואר השניהפטור מן. בהכשרת מורים
בתאום עם ראש המסלול ,  יחולו עליו כל החובות המוטלים על סטודנט במסלול הרגיל- הישיראם לא ימשיך הסטודנט במסלול . בחוג אחר

  .בהכשרת מורים
  

חירהקורסי ב     .ו

  :ל  הנוכחית"סי הבחירה לשנהלהלן רשימת קור

1  ז" נ   79004  הוראה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
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 א"עדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

1  ז" נ   79006  אינטלגנציה ריגשית

  79007  חדשנות בהוראה  ז" נ1

  79009   מחוננים-הוראה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים  ז" נ1

  79010  פיתוח חשיבה בהוראה  ז" נ1

  79451  מתודיקה של הסיור הלימודי  ז" נ1
  : ותהער

.  1  , בחינוך ולמדו בתואר את הקורסים המופיעים לעילB.A -סטודנטים הלומדים ל
  .בקורסים אלה גם לתעודת הוראה" להשתמש"אינם יכולים 

 

    ההכשרה המעשית לשלביה
  .הכשרה מעשית והתנסות בדרכי הוראה,  כל הקורסים בחוג  מכוונים להקניה של ידע תאורטי

  
  :הכשרה מעשית

  :היקף ההכשרה המעשית ותנאיהרוט  פי

ובשקול , חובותיהם של הסטודנטים בעבודה המעשית נקבעות בהתחשב בניסיונם בהוראה ביום קבלתם לחוג  .א
  ).ראה פרוט בהמשך(המסלול  דעתו של מרכז

סטודנטים בעלי וותק בהוראת מקצוע התמחותם יפנו בצרוף אישורים מתאימים לשם בירור מכסת שעות 
  .רכז המסלולהתנסותם למ

  .רק אישור בכתב של מרכז המסלול יזכה את הסטודנט במכסה השונה מן הנדרש

  .ב  .למורים מאמנים בבתי הספר השונים, י מרכז המסלול"ל יופנו הסטודנטים ע"בתחילת שנה

  .ג  :חובותיהם של הסטודנטים בעבודה המעשית

     )1  .קבלת הדרכה ממרכז המסלול בעבודה מעשית באוניברסיטה

     )2  :שמיעת שיעורים אצל המורה המאמן

  .לפי החלטת ראש המסלול

     )3  :דיונים

  .על פי דרישותיו של המורה המאמן

     )4  :הגשת דוחות שמיעה

  .הגשת מערכים לשיעורי התנסות

  .מתן שיעורי התנסות בפועל

  .י מרכז המסלול" ייקבע ע3 הדרישות המופיעות בסעיף 3מספרן המדויק של 

  .ניתן לקבל במזכירות החוג, ימים להגשת דוחות שמיעה והתנסותטפסים מתא

     )5  :ימי עיון

  .י מרכז המסלול"כל סטודנט חייב להשתתף בימי העיון שיאורגנו ע

     )6  :מבחן שיעור

  .סטודנט הרוצה לגשת לשיעור מבחן חייב לקבל אישור על כך ממרכז המסלול
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 א"עדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

  .תיו בעבודה המעשיתהאישור יינתן בתנאי שהסטודנט סיים כל חובו

  .שיעור מבחן יינתן בנוכחות בוחן מטעם החוג להכשרת מורים והמורה המאמן

  .76: ציון מינימום בשיעור מבחן הינו

ל "חייב להירשם מחדש להכשרה מעשית בשנה, תלמיד שנכשל פעמיים בשיעור מבחן באותו מקצוע
יד שנכשל שלוש פעמים בשיעור מבחן תלמ. יהלבורק אם יקבל אישור על כך ישתתף שוב בכל ש, הבאה

  .ייפסל להוראה

  .ה  :להלן הקריטריונים לקביעת מכסת שעות ההתנסות

או שמונה שנות הוראה , יסודי במקצוע ההתמחות-ס העל"בעלי ניסיון של ארבע שנות הוראה לפחות בביה
לבעלי תעודת הסמכה (ודי ס יס"או עשר שנות הוראה בבי, )לבוגרי מכללה מוכרת למורים(ס יסודי "בבי

  . החובות יקבעו בתיאום עם מרכז המגמה-, )אקסטרנית

1(     

ס יסודי "או ארבע שנות הוראה בבי, יסודי במקצוע ההתמחות-ס על"בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בבי
 -, )לבעלי תעודת הסמכה אקסטרנית(ס יסודי "או חמש שנות הוראה בבי, )לבוגרי מכללה מוכרת למורים(

  .החובות ייקבעו בתיאם עם מרכז המגמה

  . המגמהשאר החובות בהתאם להחלטת מרכז

2(     

     )3  .'ג', ב',  בהתאם למפורט בסעיפי א-כל האחרים 

  .ו  :הערות כלליות

אלה שלא . ט"ל תשס"מתבקשים לסיים את חובותיהם בעבודה מעשית עד סוף שנה' הסטודנטים בשנה ב     )1
 לשם קבלת אישור למתן ע"בתשיסודיים -ל בבתי הספר העל" עם תחילת שנהיעמדו בכך יפנו למרכז מיד

  .השיעורים הנותרים

יחויבו בתשלום מיוחד לקופת האוניברסיטה בעת בקשת האישור , סטודנטים שהפיגור הזה הוא באשמתם
  .י הגזברות"גובה התשלום ייקבע ע. לשיעור מבחן

2(     

המעמיס , ל לא נוכל לתת אישור כזה"לאחר המועד הנע "תששוון ח מרח" תקף רק עד ר1האמור בסעיף 
  .על המאמנים ועל מרכזי המסלולים נטל מיוחד

3(     

יחויב , או המבחן/אם תהיה הפסקה של שנה ומעלה בין שמיעת השיעורים לבין מתן שיעורי ההתנסות ו
  .הסטודנט בשיעורי התנסות נוספים לפני שיוכל לגשת לשיעור המבחן

4(     

י "סטודנט המתמחה בתו. היסטוריה כללית ותולדות עם ישראל נחשבים למקצוע אחד בהכשרת מורים     )5
ואילו המתמחה בהיסטוריה כללית חייב בשני , חייב להתנסות לפחות בשני שיעורים בהיסטוריה כללית

  .י"שיעורי התנסות בתו

     )6  ).5הערה (ל "ספרות עברית וספרות משווה כנ

     )7  .ל באישור ראש החוג להכשרת מורים"ולים רשאים לשנות פרטים שונים מן התדריך הנמרכזי המסל

ס דתי ועל התנהגות "יש להקפיד על תלבושת ההולמת בי, בזמן הביקור בבתי הספר ובסיורים הפדגוגיים
  .יםכמו כן חל איסור על סטודנטיות להופיע במכנסי. שלא תיפגע באווירת בית הספר ובסדריו, מכובדת

8(     

מערכי , לימודי השלמה, קביעת מכסת השעות בעבודה המעשית: כגון(בכל ענייני ההכשרה המעשית  :לסיכום
  .יש לפנות אל מרכז המסלול) שיבוץ ועוד, שיעור

  .ז

    )ז"נ(הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות , שימו לב
  *תהוא יסומן בכוכבי) שעות שנתיות(ש "ז לש"אם יש הבדל בין הנ 
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 א"עדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

 
        

אמנות יהודית:
      

     79917 מסלול - אמנות יהודית -תעודת הוראה 
   יניב. ב'פרופמרכזת המסלול 

במידה ולמדת בתואר אחד .  לדרישות התואר הראשוןבנוסף קורסי ההשלמה הנדרשים לתעודת הוראה באמנות יהודית הינם 
 .  מאותה קבוצת בחירהאחרעליך לבחור קורס , מהקורסים המפיעים מטה

        

     ) 79917001(חובה ' שנה א
 
 

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

יסודות בפסיכולוגיה  77002 אקסקלוסיבי
 מבוא לפסיכולוגיה 0 0 1 60101 חינוכית

 תיתפסיכולוגיה התפתחו           אקסקלוסיבי 60107
 מבוא לפסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 60209          
 פסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 64215          

תקשורת ופסיכולוגיה אקסקלוסיבי            71176
 חברתית

 מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי 73106          
 מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי 74212          
 פסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 74215          

מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי            74220
 התפתחותית

 מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי 76108          

77310 
 

  
  

 אקסקלוסיבי      
פסיכולוגיה של

האישיות , ההתפתחות
 והלמידה

 פסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 77329          

  
  

פסיכולוגיה התפתחותית אקסקלוסיבי  77600      
 לגיל הרך

 79110       2 0 0  סדנא לאימוני הוראה

     ) 79917005(חובה '  ב-'שנה א
 
 

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

ניווט כיתה ובעיות  79505
    0 0 1 משמעת

סיכולוגיה סדנא לפ 79234
 יסודות בפסיכולוגיה 0 0 1 קדם  77002 חינוכית

ז" נ2ז מקסימום " נ2מינימום ) 79917010( מחינוך קורסיםב -שנה א
קוד  

 קורס
סוג תנאי 

 שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם
קוד

תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם
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הוראה לתלמידים בעלי 79004
    0 0 1  צרכים מיוחדים

    0 0 1  ציה ריגשיתאינטלגנ 79006

    0 0 1  חדשנות בהוראה 79007

79009
הוראה לתלמידים בעלי 

 –צרכים מיוחדים 
  מחוננים

1 0 0    

-שנה אפיתוח חשיבה ב 79010
    0 0 1 הוראהב

מתודיקה להוראת הסיור 79451
    0 0 1  הלימודי

  
  

      )79917002(חובה ' שנה ב

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה יקוםפרקט סדנא קדם

עבודה מעשית אומנות  79319
 סדנא לאימוני הוראה 0 2 0 קדם 79110  *יהודית

 מתודיקה לאומנות יהודית  א"לא יתקיים בתשע         צמוד 79441

מתודיקה לאומנות  79441
 סדנא לאימוני הוראה 2 0 0 קדם 79110 *יהודית

עבודה מעשית אומנות   א"ם בתשעלא יתקיי         צמוד  79319
 יהודית

 אומנות -הוראה זוטא
 סדנא לאימוני הוראה 79445 1 0 0 קדם 79110 *יהודית

עבודה מעשית אומנות   א"לא יתקיים בתשע         מקביל  79319
 יהודית

 הערכת שפה 79508 מבחנים והערכות 0 0 1 אקסקלוסיבי 37518
 הערכת הישגים לימודיים           קסקלוסיביא 77091
 סדנא לאימוני הוראה           קדם 79110

לבנית יחידות סדנה  79523  47140
הכרת המחשב ותוכנות 1 0 0 אקסקלוסיבי הוראה ממוחשבות

 מוסיקליות
 סדנא לאימוני הוראה           קדם 79110

  הקורסים ניתנים אחת לשנתיים •
  דו את הקורסים המפורטיםסטודנטים שלמ: הערה

  .השלמות+ ש " ש14כ  "תעודת הוראה באמנות יהודית סה
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79000001 התמחות - ראשי אמנות יהודית ללומדים השלמות  

 (79917015)   מינימום: 1 נ"ז, מקסימום: 1 נ"זבנוסף לדרישות התוארא.  שנה א-ב בחירה א

קוד 
תנאי 
 קדם

אי סוג תנ
 שם נושא קדם קוד קורס שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

 טכניקות –ציור ורישום  17825
       1 0 0  שונות סדנה

 הכתב –וזאת לכם האות  17827
       1 0 0 העברי בטכניקות שונות

17880 
כיים כמקור "טכסטים תנ

 –להשראה אמנותית 
  סדנה

0 0 1       

17881 
 –הכתובת על הקיר 

 –פרזנטציה והמחשה 
 סדנה

0 0 1       

 ז" נ1: מקסימום, ז" נ1: מינימום)  79917016(ב בחירה ב -שנה א.  ב 
קוד 
תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם קוד קורס שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

17858 
ירושלים בתקופת בית 

היבטים אמנותיים : שני
 ואדריכליים

1 0 0       

17867 

זהות יהודית באמנות 
מהאמנציפציה המודרנית 

עד לעליית הנאצים 
 לשלטון

1 0 0       

 
        

79000002 - התמחות משני אמנות יהודיתהשלמות ללומדים   
 )  79917003(ב חובה -שנה א.  א 

קוד 
תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
  שם נושא קדם קוד קורס שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

נושאים נבחרים באמנות  17782
       0 0 1 םימי הביניי

17867 

זהות יהודית באמנות 
המודרנית מהאמנציפציה 

עד לעליית הנאצים 
 לשלטון

1 0 0       

 
 ז" נ1: מקסימום, ז" נ1: מינימום)  79917011(ב בחירה א -שנה א.  ב 

קוד 
תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם קוד קורס שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

 -אות וזאת לכם ה
הכתב העברי בטכניקות 

 תשונו
17827 0* 0 1       
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כיים כמקור "טכסטים תנ
 –להשראה אמנותית 

 סדנה
17880 0 0 1       

   
 ז" נ1: מקסימום, ז" נ1: מינימום) 79917012(ב בחירה ב -שנה א.  ג 

קוד 
תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם ורסקוד שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

 טכניקות -יור ורישום צ
       1 0 *0 17825 שונות

17881 
 –הכתובת על הקיר 

 –פרזנטציה והמחשה 
  סדנא

0 0 1    

        
 ז" נ1: מקסימום, ז" נ1: מינימום) 79917013(ב בחירה ג -שנה א.  ד 

קוד 
תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם קוד קורס שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

לים בץתקופת בית ירוש
היבטים אמנותיים : שני

  ואדריכליים
17858 1 0 0       

       0 0 1  ולאסקז 17887
        

 ז" נ3: מקסימום, ז" נ3: מינימום) 79917014(ב בחירה ד -שנה א.  ה 
קוד 
תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם קוד קורס שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

ימיו דמות היהודי וד
       0 0 1 17762  באמנות ימי הביניים

מוטיבים יהודיים  17805
       0 0 1  באמנות העתיקה

17814 
כשניטשה בכה הם 

פרויד , ניטשה: ציירו
  והאמנות המודרנית

1 0 0       

17823 
 – בבתי כנסת תאמנו

מספר התורה ועד ארון 
 הקודש

1 0 0       

17830 

אנוכי במזרח וליבי "
יות מקומ" במערב

ובינלאומיות באמנות 
  הישראלית

1 0 0    

אקספרסיוניזם ואמנים   17839
       0 0 1 יהודיים

אמנות הציור בעולם  17844
       0 0 1 היווני והרומי

17859 

היבטים אומנותיים 
ואדריכליים בשיח הבין 

, שומרונים, יהודים: דתי
  נוצרים

1 0 0       
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הדיוקן באמנות  17882
       0 0 1  והאמריקאיתהאירופית

אהבה וזוגיות באמנות  17883
       0 0 1  האירופית והישראלית

אמנות : אוונגרד  רוסי 17884
       0 0 1  ומהפכה

17885 
: אמנות בשירות השלטון
אמנות טוטליטארית 

  20-במאה ה
1 0 0    

    0 0 1  לו'מיכלאנג 17886

17888 
: שואה וזיכרון, אמנות

סתרים אוספים נ
  בישראל

2 0 0    

בין : אמנות הבארוק 17890
    0 0 2  מציאות לאשליה

79000032  - התמחות רב תחומי במדעי היהדות משני + משני אמנות יהודיתהשלמות ללומדים   
ז" נ1ז מקסימום " נ1בחירה מינימום ) 79917017(ב-שנה א. א  

 טכניקות –ציור ורישום  17825
    1 0 0  שונות

17827 
 –וזאת לכם האות 

הכתב העברי בטכניקות 
  שונות

0 0 1    

17880 
כיים כמקור "טכסטים תנ

 –להשראה אמנותית 
  סדנה

0 0 1    

17881 
 -הכתובת על הקיר
 -פרזנטציה והמחשה 

  סדנה
0 0 1    

ז" נ1ז מקסמום " נ1בחירה מינימום ) 79917018(ב  -שנה א. ב

17858 
ירושלים בתקופת בית 

יבטים אמנותיים ה: שני
  ואדריכלים

1 0 0    

17867 

זהות יהודית באמנות 
: המודרנית

מהאמנציפציה עד 
  לעליית הנאצים לשלטון

1 0 0    

    )ז"נ(הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות , שימו לב 

 
הוא יסומן ) שעות שנתיות(ש "ז לש"אם יש הבדל בין הנ

    *בכוכבית
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        : אנגלית
 79937 מסלול - אנגלית -הוראה תעודת      

  מוראשן. אר " ד-מרכזת המסלול
       

  75 בממוצע לפחות )בלשנות, ספרות אנגלית. (מורחב ראשי או ההרשמה לתעודת הוראה במסלול אנגלית פתוחה לסטודנטים הלומדים לתואר בהיקף מקצוע 
  .ל  לתעודת הוראהקורסים הנדרשים הם בהתאם לדרישות המחלקה לאנגלית במסלוה 

 

     ) 7993701(חובה ' שנה א
 
 

קוד 
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם קוד תנאי קדם שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

יסודות בפסיכולוגיה  77002 אקסקלוסיבי
 מבוא לפסיכולוגיה 0 0 1 60101 חינוכית

 פסיכולוגיה התפתחותית           אקסקלוסיבי 60107
 מבוא לפסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 60209          
 פסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 64215          
 תקשורת ופסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 71176          
 מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי 73106          
 מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי 74212          
 פסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 74215          
 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית אקסקלוסיבי 74220          
 מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי 76108          

  
  

האישיות , פסיכולוגיה של ההתפתחות אקסקלוסיבי 77310      
 והלמידה

 פסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 77329          

  
  

 פסיכולוגיה התפתחותית לגיל הרך יביאקסקלוס 77600      

 79110       2 0 0  סדנא לאימוני הוראה

     ) 79937003(חובה '  ב-'שנה א
 
 

קוד 
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם קוד תנאי קדם שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

סדנא לפסיכולוגיה  79234
        1  0  0  חינוכית

ניווט כיתה ובעיות  79505
       1 0 0 משמעת

  
  
  
  
  

      )79917002(חובה ' שנה ב

קוד  
 קורס

סוג תנאי 
 שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

קוד
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם
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 א"עדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

 סדנא לאימוני הוראה אנגליתעבודה מעשית  79324 0 2 0 קדם 79110
  תורת ההוראה           קדם  79111
 מתודיקה          צמוד  79426
  הדרכה באנגלית           דצמו  79399
  סדנא באימוני הוראה 79399 הדרכה בעבודה מעשית  0  2  0  קדם  79110
  תורת ההוראה            קדם  79111
  עבודה מעשית            צמוד  79324
 סדנא לאימוני הוראה אנגלית-מתודיקה  79426 2 0 0 קדם 79110
 אנגליתעבודה מעשית          צמוד  79324
  דרכה בעבודה מעשיתה            צמוד  79399
 סדנא לאימוני הוראה 79427 אנגלית -הוראה זוטא 2 0 0 קדם 79110

עבודה מעשית אומנות          מקביל  79319
 יהודית

 הערכת שפה 79508 מבחנים והערכות 0 0 1 אקסקלוסיבי 37518
 הערכת הישגים לימודיים           אקסקלוסיבי 77091
 א לאימוני הוראהסדנ           קדם 79110

לבנית יחידות סדנה  79523  47140
הכרת המחשב ותוכנות 1 0 0 אקסקלוסיבי הוראה ממוחשבות

 מוסיקליות
 סדנא לאימוני הוראה           קדם 79110

    ש" ש15כ  "תעודת הוראה באנגלית סה
     
   )ז"נ(הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות , שימו לב 
   *הוא יסומן בכוכבית) שעות שנתיות(ש "ז לש"נאם יש הבדל בין ה 

  

         :ביולוגיה
     79980 מסלול - ביולוגיה -תעודת הוראה 

          
   ציון. ר מ"ד -מרכזת המסלול

  
מדעי ביולוגיה חישובית ו, בביוטכנולוגיה, ההרשמה לתעודת הוראה במסלול ביולוגיה פתוחה לסטודנטים הלומדים לתואר בביולוגיה

. בהיקף מקצוע מורחב)בהתמחות ביולוגיה בלבד(המוח  
        

       ) 79980001(חובה ' שנה א

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל מעבדה סיור סדנא קדם

יסודות בפסיכולוגיה  77002 אקסקלוסיבי
 מבוא לפסיכולוגיה 0 0 0 0 1 60101 חינוכית

 פסיכולוגיה התפתחותית               אקסקלוסיבי 60107

מבוא לפסיכולוגיה               אקסקלוסיבי  60209
 חברתית

 פסיכולוגיה חברתית              אקסקלוסיבי 64215

תקשורת ופסיכולוגיה            אקסקלוסיבי  71176
 חברתית

 מבוא לפסיכולוגיה            אקסקלוסיבי 73106
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 א"עדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

 מבוא לפסיכולוגיה            אקסקלוסיבי 74212
 פסיכולוגיה חברתית            אקסקלוסיבי 74215

מבוא לפסיכולוגיה            אקסקלוסיבי  74220
 התפתחותית

 מבוא לפסיכולוגיה            אקסקלוסיבי 76108

77310 
 

            אקסקלוסיבי
פסיכולוגיה של

האישיות , ההתפתחות
 והלמידה

 פסיכולוגיה חברתית            אקסקלוסיבי 77329

פסיכולוגיה התפתחותית            אקסקלוסיבי  77600
 לגיל הרך

       2 0 0 0 0 79110  סדנא לאימוני הוראה
 פילוסופיה של המדע       0 0 0 0 1 79790

 

799 (    
 
 80016(חובה '  ב-'שנה א 

קוד תנאי 
 שם נושא קדם קוד קורס שם קורס ההרצא פרקטיקום סדנא סוג תנאי קדם קדם

 79234 סדנא לפסיכולוגיה חינוכית    0 0 1
 
  
 
       )79980002(חובה ' שנה ב

קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל מעבדה פרטיקום סדנא קדם

 סדנא לאימוני הוראה  ביולוגיה-עבודה מעשית  79336 0 2 0 0 0* קדם 79110
  תורת ההוראה                קדם  79111

מתודיקה להוראת               צמוד  79435
 ביולוגיה

מתודיקה להוראת               צמוד  79436
 ביולוגיה

 סדנא לאימוני הוראה 79435 מתודיקה להוראת ביולוגיה 2 0 0 0 0 קדם 79110
  ביולוגיה-בודה מעשית ע               צמוד 79336
 סדנא לאימוני הוראה 79436 מתודיקה להוראת ביולוגיה 0 0 2 0 0 קדם 79110
  ביולוגיה-עבודה מעשית(    )מעבדה           צמוד  79336
 סדנא לאימוני הוראה  ביולוגיה-הוראה זוטא  79500 1 0 0 0 0 קדם 79110
  ביולוגיה-עבודה מעשית               מקביל  79336
 הערכת שפה 79508 מבחנים והערכות 0 0 0 0 1 אקסקלוסיבי 37518
 הערכת הישגים לימודיים               אקסקלוסיבי 77091
 סדנא לאימוני הוראה               קדם 79110

לבניית יחידות הוראה סדנה  79523  47140
הכרת המחשב ותוכנות 1 0 0 0 0 אקסקלוסיבי ממוחשבות

 סיקליותמו
 סדנא לאימוני הוראה               קדם 79110

קורס מתקדם בבנית               אקסקלוסיבי  79524
 אתרים
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 א"עדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

          
  .השלמות+ ש " ש14כ  "תעודת הוראה בביולוגיה סה

 
  :הערה כללית לגבי קורסי השלמה בביולוגיה

  
החופפים בתכנים של לימודי ההשלמה תנתן המלצה , חרתקורסים שנלמדו בשנים קודמות או שנלמדו באוניברסיטה א

  .י ראש המסלול למתן פטור כפוף להחלטת ואישור ועדת הסטטוס"ע
  

ב בתעודת -במהלך שנה א( שניתן לקחת כחלק מחובות התואר לכל ההתמחויותללומדים ביולוגיה  קורסי השלמה. א
  )7980015):  (הוראה

  . קורסים2בעלי תואר ראשון עליהם לקחת  .   קורס1  לבחור יש)שני שלישי(בעלי תארים מתקדמים 
 .שאר ההשלמות ללא שינוי  בהתאם למפורט מטה: הערה
קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל מעבדה סיור סדנא קדם

אקולוגיה של הצומח בארץ  80323
       0 1.5 0 0 1 ישראל

       0 1 1 0 1 פאוניסטיקה 80339
          

   קורס1מקסימום ) 79980010(ב בחירה - שנה א-פיזיולוגיה- השלמות לביולוגיה .  ב
קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל מעבדה סיור סדנא קדם

בביולוגיה ואבולוציה פרקים  80337
       0 0 0 0 1  של בעלי חיים

    0 0 0 0 1  תהליכים בביוספירה 80362

תהליכים אקולוגיים בים  80363
    0 0 0 0 1  התיכון

    0 0 0 0 1  שעונים ביולוגיים 80364

מבוא לאוקינוגרפיה  80368
    0 1.5 1 0   ולימנולוגיה

       0 0 0 0 1  של בעלי חייםתהתנהגו 80525

       0 0 0.5 0 1 אקולוגיה של הקרקע 80526
          

   קורס1מקסימום ) 79980011(ב בחירה - שנה א-מערכות-'פיסיו- השלמות לביולוגיה .  ג
קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל מעבדה סיור סדנא קדם

    0 0 0 0 2 80336  נוירוביולוגיה אינטגרטיבית
       0 0 0 0 1 עיכול והפרשה 80345
       0 0 0 0 1 אנדוקרינולוגיה 80349
       0 0 0 0.5 1 המוח ותפקודיו 80505
          

 קורס1מקסימום ) 79980012(ב בחירה  -מיקרו סביבתי שנה א-ביו- השלמות לביולוגיה .  ד
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 א"עדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל מעבדה סיור סדנא קדם

 -מהסביבה לביוטכנולוגיה
    0 0 0 0 803201 החשיבות הגדולה של האצות

מיקרוביולוגיה רפואית  80352
       0 0 2 0 2 וכמותרפוייטיקה

    0 0 0 0 1 תהליכים חברתיים בחיידקים80387
       0 0 0 1 1 מבוא לביוטכנולוגיה 80501

שימושים ביוטכנולוגים של  80545
    0 0 0 0 1  "גזע"תאי 

          
 קורס1מקסימום ) 79980013(ב בחירה  - שנה א-בעיות גנטיקה- השלמות לביולוגיה .  ה 

קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל מעבדה סיור סדנא קדם

הנדסה גנטית בצמחים 80327  הנדסה גנטית בצמחים 0 0 0 0.5 1 צמוד  80327
רגילת  

       0 0 0 0 1 80520 הגרעין מבנה ותפקוד
    RNA   1 0 0 0 0-עולם ה 80367
          

 קורס1מקסימום ) 79980014(ב בחירה -שנה א-מולקלרית-תא וביו- השלמות לביולוגיה .  ו 
קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל מעבדה סיור סדנא קדם

80329 
יסודות הגנטיקה 

  המולוקולרית 
  והביוטכנולוגיה בצמחים

1 0 0 0 0    

 מעבדה  המטולוגיה 0 0 1 0 1 צמוד 80354 80354

ביולוגיה מולקולרית והנדסה  80377
 מעבדה 0 0 0 0.5 1 צמוד 80377  'גנטית ב

    0 0 4 0 0 80356  מעבדה' אימונולוגיה ב

    0 0 0 0 1  אימונולוגיה 80518

בקרת גדילה ותמותה של  80519
    0 0 0 0 1  תאים

גורמי גדילה והעברת אותות  80542
    0 0 0 0 1  בתא

    0 0 0 0 1  התא מבנה ותפקוד 80548

  79000040 התמחות -השלמות ללומדים ביוטכנולוגיה 
) סעיף ז(עליכם לקחת את קורסי חובה  ) ו-סעיפים א(בנוסף להשלמות כאמור לעיל 

   :פי שמופיע להלןכ
      )79980003 (השלמות ביוטכנולוגיה חובה.  ז

קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל מעבדה סיור סדנא קדם

       0 0 0.5 0 *0  מעבדה-מבוא לאקולוגיה  80216
       0 0.5 0 0 1 ביולוגיה של מדבר 80532

  79000053  התמחות– ביולוגיה חישוביתהשלמות ללומדים 
   סעיף (עליכם לקחת את  קורסי חובה  ) ו-סעיפים א(בנוסף להשלמות כאמור לעיל 
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 א"עדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

          
  חובהביואינפורמטיקהללומדים ביולוגיה השלמות .  ח
)79980004(    

קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

אי סוג תנ
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל מעבדה סיור סדנא קדם

       0 0 0.5 0 *0  מעבדה-מבוא לאקולוגיה  80216
       0 0.5 0 0 1 ביולוגיה של מדבר 80532

  79000054 התמחות - מדעי המוחהשלמות ללומדים 
 כאשר  המקצוע נלמד מדעי המוח - הוראה בביולוגיהתעודתניתן להירשם ל: הערה

  .גיה בלבדהתמחות ביולובמסלול 
   

עליכם לקחת ) ו-סעיפים א(בנוסף להשלמות כאמור לעיל ) 79980005(ה   חובלמדעי המוחהשלמות   .ט
  :כפי שמופיע להלן) סעיף ט(את  קורסי חובה  

 
קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל מעבדה סיור סדנא קדם

       0 0 0.5 0 *0  מעבדה-מבוא לאקולוגיה  80216
       0 0.5 0 0 1 ביולוגיה של מדבר 80532
    )ז"נ(הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות , שימו לב 
    *הוא יסומן בכוכבית) שעות שנתיות(ש "ז לש"אם יש הבדל בין הנ 
         
  

        היסטוריה:
 
.  

     79918 מסלול - היסטוריה -תעודת הוראה
  קליין. ר י" ד-סלולמרכז המ      
  ת"בהיסטוריה של המזה, בהיסטוריה כללית,  במחלקה  לתולדות ישראל לתוארההרשמה לתעודת הוראה במסלול היסטוריה פתוחה לסטודנטים הלומדים

  .ראשי ומשני,  בהיקף מקצוע מורחב,ובמגמה ללימודי יהדות ספרד והמזרח
  

  .יב כל סטודנט להשתתף בשני ימי עיוןחי, במסגרת קורס עבודה מעשית בהיסטוריה
 

       ) 79918001(חובה ' שנה א
קוד 
תנאי 
 קדם

-פרו
 סמינריון

סוג תנאי 
 שם נושא קדם פרקטיקום סדנא קוד קורס שם קורס הרצאה קדם

 מבוא לפסיכולוגיה 77002 0 0 0 1 אקסקלוסיבי 60101 יסודות בפסיכולוגיה חינוכית
 פסיכולוגיה התפתחותית אקסקלוסיבי 60107            
 מבוא לפסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 60209            
 פסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 64215            
 תקשורת ופסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 71176            
 מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי 73106            
 מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי 74212            
 פסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 74215            
 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית אקסקלוסיבי 74220            
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 א"עדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

 מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי 76108            

  
  

, פסיכולוגיה של ההתפתחות אקסקלוסיבי 77310        
 האישיות והלמידה

 פסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 77329            

  
  

פסיכולוגיה התפתחותית לגיל אקסקלוסיבי  77600        
 הרך

       2 0 0 0 79110  סדנא לאימוני הוראה

סדנא למורשת ההסטורית של   79514
       1 0 0 0 קהילות ישראל והו

       

    
 
 ) 79918006(חובה '  ב-'שנה א 

קוד 
תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם קוד קורס ורסשם ק הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

סדנא לפסיכולוגיה  79234
    1 0 0 חינוכית

ניווט כיתה ובעיות  79505
       1 0 0 משמעת

 
  

 
 )79918002(חובה ' שנה ב      

קוד 
תנאי 
 קדם

-פרו
 סמינריון

סוג תנאי 
 שם נושא קדם פרקטיקום סדנא קוד קורס שם קורס הרצאה קדם

 סדנא לאימוני הוראה  הסטוריה-עבודה מעשית  79302 0 2 0 0* קדם 79110
 מתודיקה להוראת הסטוריה             צמוד 79402
 סדנא לאימוני הוראה 79402 מתודיקה להוראת הסטוריה 2 0 0 0 קדם 79110
  הסטוריה-עבודה מעשית             צמוד  79302
 סדנא לאימוני הוראה 79403 א היסטוריההוראה זוט 1 0 0 0 קדם 79110
  הסטוריה-עבודה מעשית             מקביל  79302
 הערכת שפה 79508 מבחנים והערכות 0 0 0 1 אקסקלוסיבי 37518
 הערכת הישגים לימודיים             אקסקלוסיבי 77091
 סדנא לאימוני הוראה             קדם 79110

לבניית יחידות הוראה ה סדנ  47140
הכרת המחשב ותוכנות 79523 1 0 0 0 אקסקלוסיבי ממוחשבות

 מוסיקליות
 סדנא לאימוני הוראה             קדם 79110
 קורס מתקדם בבנית אתרים             אקסקלוסיבי 79524

הוראת ההסטוריה כתהליך  79686
 סדנא לאימוני הוראה 1 0 0 0 קדם 79110 אינטגרטיבי

  הסטוריה-עבודה מעשית             מקביל  79302
         

  .השלמות+ ש " ש14כ  "תעודת הוראה בהיסטוריה סה
 

  ) ניתן לקחת אותם כחלק מחובות התואר() 79918024 (לכל ההתמחויות חובה קורסי השלמה 
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קוד 
אי תנ

 קדם

-פרו
 סמינריון

סוג תנאי 
 שם נושא קדם פרקטיקום סדנא קוד קורס שם קורס הרצאה קדם

       0 0 0 2 71112 יסודות המשטר בישראל

פרקים בתולדות הישוב בארץ   11589
        0  0  0  2  'כ-ט"י-ישראל במאות ה

 קווי יסוד לתולדות -משנאה לרצח  11002
        0  0  0  2  היהודים בתקופת השואה

  
 

ראשיאו -מורחב -תולדות ישראל  השלמות ללומדים   
   79918003 אשכול 79000005 או התמחות 79918005 אשכול 79000003  התמחות

 
ב - אשנה ניתן לקחת כחלק מחובות התואר ז" נ4ז מקסימום " נ4מינימום   היסטוריה כללית המחלקה למ   

קוד 
תנאי 
 קדם

-פרו
 סמינריון

סוג תנאי 
 שם נושא קדם פרקטיקום סדנא קוד קורס שם קורס הרצאה קדם

    0 0 0 2 18032  תולדות יוון
    0 0 0 2  מבוא לתקופת הביניים 18050
    0 0 0 2  עת החדשהתקופת המבוא ל 18054

79000005 התמחות  - משני -תולדות עם ישראל השלמות ללומדים   

 ז"נ 2: מקסימום, ז" נ2: מינימום) 79918013 אשכול (ב בחירה-שנה א בנוסף לדרישות התואר  תולדות ישראלהמחלקה למ.  א
קוד 
תנאי 
 קדם

-פרו
 סמינריון

סוג תנאי 
 שם נושא קדם פרקטיקום סדנא קוד קורס שם קורס הרצאה קדם

קווי יסוד בתולדות ישראל  11005
    0 0 0 2 בתקופת בית שני

קווי יסוד בתולדות ישראל  11007
'ס 4  בתוקפת המשנה והתלמוד  0 0 0    

 –קווי יסוד לתולדות ישראל  11301
    0 0 0 2  אשכנזבארצות

         
 , )79918004אשכול (ז " נ4 ב -שנה א ניתן לקחת כחלק מדירשות התואר  היסטוריה כלליתמהמחלקה ל.   ב

קוד    -
תנאי 
 קדם

פרו
 סמינריון

סוג תנאי
סדנא קוד קורס שם קורס הרצאה קדם  שם נושא קדםפרקטיקום

       0 18032 תולדות יוון 0 0 2
       0  לתקופת ימי הבינייםמבוא 0 0 2 18050
    0  עת החדשהתקופת המבוא ל 0 0 2 18054

         
9000043  התמחות  -הסטוריה כללית משני +תולדות ישראל ראשישלמות ללומדים ה  7

  
ז

79918023אשכול        
" נ2: מקסימום, ז" נ2: מינימום) 79918023(ב בחירה -שנה א ניתן לקחת כחלק מדרישות התואר מהמחלקה להסטוריה כללית
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קוד 
תנאי 
 קדם

פרו
 סמינריון

סוג תנאי   -
סדנא קוד קורס שם קורס הרצאה קדם  שם נושא קדםפרקטיקום

    0 18032 תולדות יוון 0 0 2
    0  מבוא לתקופת ימי הביניים 0 0 2 18050
  מבוא לעת החדשה 0 0 2    0 18054

 
         

79000006 התמחות  -  מורחב -סטוריה כללית היהשלמות ללומדים   
)79918018' אשכול מס(  

 ) 79918018(ב -שנה א בנוסף לדרישות התואר  תולדות ישראלהמחלקה למחובה 
קוד 
תנאי 
 קדם

פרו
 סמינריון

סוג תנאי   -
סדנא קוד קורס שם קורס הרצאה קדם  שם נושא קדםפרקטיקום

קווי יסוד בתולדות ישראל  11005
    0 0 0 2 פת בית שניבתקו

קווי יסוד בתולדות ישראל  11007
 בתקופת המשנה והתלמוד

 סמ4
'א  

'0 0 0    

 –קווי יסוד לתולדות ישראל  11301
 0 בארצות אשכנז

 2 0 0    

9000007 התמחות ראשי –השלמות ללומדים היסטוריה כללית   7
 

-   

 79918015אשכול ב -נה אשבנוסף לדרישות התואר  תולדות ישראלהמחלקה למחובה 
קוד 
תנאי 
 קדם

פרו
 סמינריון

סוג תנאי
סדנא קוד קורס שם קורס הרצאה קדם  שם נושא קדםפרקטיקום

קווי יסוד בתולדות ישראל  11005
    0 0 0 2 בתקופת בית שני

קווי יסוד בתולדות ישראל  11007
    0 0 0 2 בתקופת המשנה והתלמוד

 – ישראל קווי יסוד לתולדות 11301
    0 0 2 0 בארצות אשכנז

         
  

79000008 התמחות  -  משני-ללומדים היסטוריה כללית השלמות   
      

-   

   
) 79918016(ב - שנה אבנוסף לדרישות התואר תולדות ישראלהמחלקה למחובה . א

קוד 
תנאי 

 דםק

פרו
 סמינריון

סוג תנאי
סדנא קוד קורס שם קורס הרצאה קדם  שם נושא קדםפרקטיקום

קווי יסוד בתולדות ישראל  11005
    0 0 0 2 בתקופת בית שני

קווי יסוד בתולדות ישראל  11007
    0 0 0 2 בתקופת המשנה והתלמוד

 –קווי יסוד לתולדות ישראל  11301
    0 0 2 0 בארצות אשכנז
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, ז" נ2: מינימום) 79918017 אשכול (ב בחירה-שנה א ניתן לקחת כחלק מדרישות התואר  היסטוריה כלליתהמחלקה למ.  ב
ז" נ2: מקסימום

קוד    -
תנאי 
 קדם

פרו
 סמינריון

סוג תנאי
סדנא קוד קורס שם קורס הרצאה קדם  שם נושא קדםפרקטיקום

    0 18032 תולדות יוון 0 0 2

    0 מבוא לתקופת ימי הביניים 0 0 2 18050

 עת החדשה לתקופת המבוא 0 0 2    0 18054

79000048  התמחות– תולדות ישראל משני+ ראשי /מורחבללומדים היסטוריה כללית  השלמות  
79918029 אשכול ז" נ2: ז מקסימום" נ2 אשכול : בנוסף לדרישות התואר מינימוםמהמחלקה לתולדות ישראל    

11005 
קווי יסוד בתולדות ישראל 

00 2בתקופת בית שני  0     

11007 
דות ישראל קווי יסוד בתול

00דבתקופת המשנה והתלמו 2  0     

11301 
 – 

00
קווי יסוד לתולדות ישראל

     0  2בארצות אשכנז
         

 79000009 התמחות  -  משני או ראשי  המזרח התיכוןלימודיהשלמות ללומדים 
  

-   

       
ז" נ4: מקסימום, ז"נ 4: מינימום) 79918019(ב בחירה -שנה אבנוסף לדרישות התואר  תולדות ישראלהמחלקה למ.  א

קוד 
תנאי 
 קדם

פרו
 סמינריון

סוג תנאי
סדנא קוד קורס שם קורס הרצאה קדם  שם נושא קדםפרקטיקום

קווי יסוד בתולדות ישראל  11005
    0 0 0 2 בתקופת בית שני

קווי יסוד בתולדות ישראל  11007
    0 0 0 2 בתקופת המשנה והתלמוד

 –יסוד לתולדות ישראל קווי  11301
    0 0 2 0 בארצות אשכנז

 
         

ב בחירה-שנה א ניתן לקחת כחלק מדרישות התואר ז " נ4  ז מקסימום " נ4 מינימום היסטוריה כלליתהמחלקה למ.  ב
 79918020

קוד 
תנאי 
 קדם

-פרו
 סמינריון

סוג תנאי 
 םשם נושא קד פרקטיקום סדנא קוד קורס שם קורס הרצאה קדם

       0 0 0 2 18032 תולדות יוון
    0 0 0 2 מבוא לתקופת ימי הביניים 18050
  מבוא לעת החדשה    0 0 0 2 18054

  
  79000046 התמחות ראשי –במגמה ללימודי יהדות ספרד והמזרח השלמות ללומדים 

  79918025ז אשכול " נ2מום ז מקסי" נ2 ב מינימום-בנוסף לדרישות התואר שנה אמהמחלקה לתולדות עם ישראל . א
  

-פרו
 סמינריון

סוג תנאי  
קוד פרקטיקום סדנא קוד קורס שם קורס הרצאה קדם

 שם נושא קדםתנאי 
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קווי יסוד לתולדות ישראל  11301
    0 0 0 2 בארצות אשכנז

בין איטליה לארצות אשכנז מאות  11315
10-13  1 0 0 0    

ות בין איטליה לארצות אשכנז מא 11316
14-16  1 0 0 0    

         
79918026אשכול ב -שנה אחלק מדרישות התואר ז ניתן לקחת כ" נ4ז מקסימום " נ4 מינימום   היסטוריה כלליתהמחלקה למ.  ב

קוד 
תנאי 
 קדם

-פרו
 סמינריון

סוג תנאי 
 שם נושא קדם פרקטיקום סדנא קוד קורס שם קורס הרצאה קדם

       0 0 0 2 18032 תולדות יוון

    0 0 0 2 מבוא לתקופת ימי הביניים 18050
 מבוא לתקופת העת החדשה       0 0 0 2 18054

  
 79000047 התמחות -   משני-במגמה ללימודי יהדות ספרד והמזרח השלמות ללומדים 

         
79918027 אשכול ז" נ4: קסימוםמ, ז" נ4: ב בחירה מינימום-שנה א בנוסף לדרישות התואר  תולדות ישראלהמחלקה למ.  א

-פרו
 סמינריון

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם פרקטיקום סדנא קוד קורס שם קורס הרצאה קדם

קווי יסוד לתולדות ישראל בארצות  11301
    0 0 0 2 אשכנז

בין איטליה לארצות אשכנז מאות  11315
10-13 1 0 0 0    

 מאות בין איטליה לארצות אשכנז 11316
14-16 1 0 0 0    

79918028אשכול -שנה א ניתן לקחת כחלק מדרישות התואר ז" נ4ז מקסימום " נ4 מינימום  היסטוריה כלליתהמחלקה למ.  ב

-פרו
 סמינריון

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם פרקטיקום סדנא קוד קורס שם קורס הרצאה קדם

    0 0 0 2 18032 תולדות יוון
    0 0 0 2 מבוא לתקופת ימי הביניים 18050
  מבוא לעת החדשה    0 0 0 2 18054

  
  )79000058: התמחות( הלומדים תולדות ישראל והסטוריה כללית דו ראשי : הערה

  . פטורים מהשלמות נוספות–חייבים בהשלמות לכל ההתמחויות 
  

    )ז"נ(הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות , שימו לב
   *הוא יסומן בכוכבית) שעות שנתיות(ש "ז לש"דל בין הנאם יש הב 

 
         
כימיה:
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 א"עדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

     79984 מסלול - כימיה -תעודת הוראה 
        פונד. ר צ" ד-מרכזת המסלול

         
       ) 79984001(חובה ' שנה א

קוד  
אי תנ

 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה מעבדה פרקטיקום סדנא קדם

 מבוא לפסיכולוגיה 77002 יסודות בפסיכולוגיה חינוכית 0 0 0 1 60101 אקסקלוסיבי

פסיכולוגיה             אקסקלוסיבי  60107
 התפתחותית

מבוא לפסיכולוגיה             אקסקלוסיבי  60209
 חברתית

 פסיכולוגיה חברתית             אקסקלוסיבי 64215

תקשורת ופסיכולוגיה            אקסקלוסיבי  71176
 חברתית

 מבוא לפסיכולוגיה            אקסקלוסיבי 73106
 מבוא לפסיכולוגיה            אקסקלוסיבי 74212
 פסיכולוגיה חברתית            אקסקלוסיבי 74215

מבוא לפסיכולוגיה            אקסקלוסיבי  74220
 התפתחותית

 מבוא לפסיכולוגיה            סקלוסיביאק 76108

77310 
 

            אקסקלוסיבי
פסיכולוגיה של

האישיות , ההתפתחות
 והלמידה

 פסיכולוגיה חברתית            אקסקלוסיבי 77329

77600 
 

             אקסקלוסיבי
פסיכולוגיה

התפתחותית לגיל 
 הרך

       2 0 0 0 79110  סדנא לאימוני הוראה
                  

 

    
 
 ) 79984005(חובה '  ב-'שנה א 

קוד 
תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם קוד קורס שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

סדנא לפסיכולוגיה  79234
    1 0 0 חינוכית

ניווט כיתה ובעיות  79505
       1 0 0 משמעת

 
       )79984002(חובה ' שנה ב

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה בדהמע פרקטיקום סדנא קדם

  א"לא יינתן בתשע 0 2 0 0 צמוד   כימיה–עבודה מעשית  79328  79449
מתודיקה להוראת

 כימיה
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 א"ל תשע"יינתן  בשנהלא  79449 0 0 2 0 צמוד  79328  מתודיקה להוראת כימיה
 -עבודה מעשית

 כימיה

79448 
 –מתודיקה להוראת כימיה 

  0  0  2  0  צמוד   79328  מעבדה
  א"ל תשע"יינתן  בשנהלא 

 -עבודה מעשית
  כימיה

 א"ל תשע"יינתן  בשנהלא  79459 0 0 0 1 מקביל  79328  הוראה זוטא בכימיה
 -עבודה מעשית

 כימיה
 הערכת שפה 79508 מבחנים והערכות 0 0 0 1 אקסקלוסיבי 37518

הערכת הישגים             וסיביאקסקל  77091
 לימודיים

 סדנא לאימוני הוראה             קדם 79110
 סדנא לאימוני הוראה             קדם 79110

סדנא לבניית יחידות הוראה  79523  47140
הכרת המחשב 1 0 0 0 אקסקלוסיבי ממוחשבות

 ותוכנות מוסיקליות
         

  השלמות+ש "ש 14כ "תעודת הוראה בכימיה סה
 7900049התמחות  (ראשי ביופיזיקהאו  ) 79984003( אשכול) -7900045התמחות ( משני–כימיה קורסי השלמה ללומדים 

  )79984004 ( (ב חובה-שנה א

כימיה אורגנית ופיזיקלית  84310
        0  0  0  2  )תרגיל+הרצאה (

   )ז"נ(הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות , שימו לב 
   *הוא יסומן בכוכבית) שעות שנתיות(ש "ז לש" בין הנאם יש הבדל 
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 א"עדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

 
לימודי ארץ ישראל:

        
     79916 מסלול - לימודי ארץ ישראל -תעודת הוראה 

         
  גרינצוייג. ר מ" ד-מרכז המסלול

        
.ראשי ומשני, צוע מורחבי פתוחה לסטודנטים הלומדים לתואר בהיקף מק"ההרשמה לתעודת הוראה במסלול לימודי א  

.י כחלק מדרישות התואר" ניתן ללמוד את קורסי ההשלמות לתעודת הוראה בלימודי א  
.קורס שנתי או שני קורסים סמיסטריאלים= קורס   

 
       ) 79916001(חובה ' שנה א

קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה מעבדה פרקטיקום סדנא קדם

יסודות בפסיכולוגיה  77002
 מבוא לפסיכולוגיה 0 0 0 1 אקסקלוסיבי 60101 חינוכית

 פסיכולוגיה התפתחותית אקסקלוסיבי 60107            
 מבוא לפסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 60209            
 פסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 64215            
     

תקשורת ופסיכולוגיה אקסקלוסיבי  71176        
 חברתית

 מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי 73106            
 מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי 74212            
 פסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 74215            
    

מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי  74220        
 התפתחותית

 מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי 76108            

  
  

        77310 
 

 אקסקלוסיבי
פסיכולוגיה של

האישיות , ההתפתחות
 והלמידה

79110 
  

        2  0  0  0  סדנא לאימוני הוראה 

     ) 79916004(חובה '  ב-'שנה א
 
 

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

לוגיה סדנא לפסיכו
    1 0 0 79234 חינוכית

ניווט כיתה ובעיות  79505
       1 0 0 משמעת

 
ז" נ1ז מקסימום " נ1מינימום ) 79916010(ב קורסים מחינוך -שנה א

סוג תנאי  
 קוד קורס שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

קוד
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם
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 א"עדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

הוראה לתלמידים בעלי  79004
    0 0 1  צרכים מיוחדים

    0 0 1 אינטלגנציה ריגשית 79006

    0 0 1 חדשנות בהוראה 79007

79009 
הוראה לתלמידים בעלי 

 –צרכים מיוחדים 
  מחוננים

1 0 0    

-פיתוח חשיבה בשנה א 79010
    0 0 1 בהוראה

  
       )79916002 (חובה' שנה ב

קוד 
 קורס

וד תנאי ק
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה מעבדה פרקטיקום סדנא קדם

 סדנא לאימוני הוראה י" לימודי א-עבודה מעשית  79341 0 2 0 0 קדם 79110

מתודיקה להוראת לימודי             צמוד  79450
 י"א

 סדנא לאימוני הוראה י" לימודי א-הוראה זוטא  79424 1 0 0 0 קדם 79110
 י" א לימודי-עבודה מעשית             מקביל  79341

מתודיקה להוראת לימודי  79450
 סדנא לאימוני הוראה 2 0 0 0 קדם 79110 י"א

 י" לימודי א-עבודה מעשית             צמוד  79341

מתודיקה של הסיור  79451
       1 0 0 0 הלימודי

 הערכת שפה מבחנים והערכות 0 0 0 1 אקסקלוסיבי 37518 79508
 הערכת הישגים לימודיים             אקסקלוסיבי 77091
 סדנא לאימוני הוראה             קדם 79110

לבניית יחידות סדנה  79523  47140
הכרת המחשב ותוכנות 1 0 0 0 אקסקלוסיבי הוראה ממוחשבות

 מוסיקליות
 סדנא לאימוני הוראה             קדם 79110

                  
  מותהשל+ ש "ש 14  כ"י סה"תעודת הוראה בלימודי  א

  
 ) 79916003):  (ב בתעודת הוראה-במהלך שנה א (שניתן לקחת כחלק מחובות התואר חובה קורסי השלמה.  א

קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה מעבדה פרקטיקום סדנא קדם

       0 0 0 2 16252 י"הכרת החי של א

        0  0  0  2  י"הצומח של א 16255

י בתקופה המוסלמית "א 16643
        0  0  0  2  הקדומה

        0  0  0  1 ת"י במזרה"דת ומסורת בא 16775

        0  0  0  2  רישומם של מסעי הצלב 16843
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 2ז מקסימום " נ2מינימום ) 79916011 ( ניתן לקחת כחלק מחובות התוארב בחירה-י שנה א'' ללימודי אהשלמות.  ב
  ז"נ

קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה מעבדה פרקטיקום סדנא קדם

16140 
מבוא לגאוגרפיה היסטורית 

י בתקופת בית שני "של א
 משנה ותלמוד

2 0 0 0       

י "מבוא לארכיאולוגיה של א 16151
    0 0 0 1 בתקופה ההלניסטי

י "מבוא לארכיאולוגיה של א 16152
    0 0 0 1 בתקופה רומית מא

" נ2: מקסימום, ז" נ2: מינימום)  79916015 (ניתן לקחת כחלק מחובות התוארב בחירה - שנה אלמותהש.  ג ז 

    0 0 0 161942  ירושלים בתקופת המקרא

בית המקדש בתקופת בית  16241
    0 0 0 2  שני

ארכיאולוגיה של ירושלים 16629
    0 0 0 1  בימי הבית השני

 בינוי בירה –ירושלים  16837
1948-1967  1 0 0 0    

 
  
 ז" נ2ז מקסימום " נ2 מינימום 79916016 (ניתן לקחת כחלק מחובות התוארב בחירה - שנה אהשלמות.  ד

קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה מעבדה פרקטיקום סדנא קדם

מבוא לגאוגרפיה היסטורית  16120
       0 0 0 2 י בתקופת המקרא"של א

י "מבוא לארכיאולוגיה של א 16130
       0 0 0 2 בתקופת הברונזה והברזל

סדנא בגאוגרפיה הסטורית 16800
    0 0 0 2  י"'של א

 

ז" נ2ז מקסימום " נ2מינימום )  79916018( ניתן לקחת כחלק מחובות התוארב בחירה - שנה אהשלמות.  ה

מבוא לתולדות מדינת 16017
    0 0 0 2   מרחביישראל בהיבט

י בעת "מבוא לתולדות א 16107
    0 0 0 2  החדשה

תולדות הסכסוך היהודי 16846
    0 0 0 2  ערבי

          

ז" נ2ז מקסימום " נ2מינימום  ) 79916019  (ניתן לקחת כחלק מחובות התוארב בחירה - שנה אהשלמות.  ו  
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 א"עדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

    0 0 0 161051  מבוא לגאומורפולוגיה

  יסודות הגאוגרפיה הפיזית    0 0 0 1 16104

  במידה ולמדת קורס שנתי אחר בנושא ירושלים תוכל לקבל פטור מהשלמות סעיף ה' לאחר שתקבל אישור על כך מראש       הערה: 
.המסלול  ומועדת סטטוס  

     
   )ז"נ(הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות , שימו לב 
   *הוא יסומן בכוכבית) עות שנתיותש(ש "ז לש"אם יש הבדל בין הנ 

 
לשון עברית:

        
     79912 מסלול - לשון עברית -תעודת הוראה 

         
  לזרסון. ע'  גב-מרכזת המסלול

  
12:00-8:000  בימי שלישי בשעות  בדרך כלל במסגרת קורס עבודה מעשית בלשון והבעה חייב כל סטודנט להשתתף בימי עיון שייערכו   

' שנה א– ימי עיון במסגרת עבודה מעשית בלשון 3  
' שנה ב– ימי עיון במסגרת עבודה מעשית בהבעה 3  

 
       )79912001(חובה ' שנה א
         
קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה סמינריון פרקטיקום סדנא קדם

 אקסקלוסיבי 60101
77002 

יסודות בפסיכולוגיה 
 0 0 0 1 חינוכית

 מבוא לפסיכולוגיה

 פסיכולוגיה התפתחותית             אקסקלוסיבי 60107
     אקסקלוסיבי  60209

        
מבוא לפסיכולוגיה

 חברתית
 פסיכולוגיה חברתית             אקסקלוסיבי 64215
     אקסקלוסיבי  71176

        
תקשורת ופסיכולוגיה

 חברתית
 מבוא לפסיכולוגיה             אקסקלוסיבי 73106
 מבוא לפסיכולוגיה             אקסקלוסיבי 74212
 פסיכולוגיה חברתית             אקסקלוסיבי 74215
     אקסקלוסיבי  74220

        
מבוא לפסיכולוגיה

 התפתחותית
 מבוא לפסיכולוגיה             אקסקלוסיבי 76108
     לוסיביאקסק  77310

        
פסיכולוגיה של
האישיות , ההתפתחות

 והלמידה

 פסיכולוגיה חברתית              אקסקלוסיבי 77329
     אקסקלוסיבי  77600

        
פסיכולוגיה התפתחותית

 לגיל הרך
       2 0 0 0 79110   סדנא לאימוני הוראה
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 א"עדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

 
 לשון-עבודה מעשית       0 1 0  0  79310

 

    ש ) 79912005(ובה ח'  ב-'נה א
 
 

תנקדסדרהרקו
קד

קוד 
אי 
 ם

קוד 
 רס

סוג תנאי 
פ צאה קטיקום נא ם  שם נושא קדם שם קורס

ד34 792
נא לפסיכולוגיה     1 0 0נ

 וכית
ס
חי

ו05 795
ט כיתה ובעיות        1 0 0ש

 מעת
ניו
מ

 
 

       )79912002(חובה ' שנה ב
קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה סמינריון פרקטיקום סדנא קדם

 סדנא לאימוני הוראה 79342 עבודה מעשית בהבעה 0 1 0 0 קדם 79110
 מתודיקה להוראת לשון             צמוד 79406
  לשון-הוראה זוטא             צמוד  79407
 מתודיקה להוראת הבעה             צמוד 79413
 הוראה זוטא בהבעה             צמוד 79415
 סדנא לאימוני הוראה 79406 מתודיקה להוראת לשון 2 0 0 0 קדם 79110
 עבודה מעשית בהבעה             צמוד 79342

  לשון–הוראה זוטא  79407
 סדנא לאימוני הוראה 2 0 0 0 קדם 79110 והבעה

 עבודה מעשית בהבעה             צמוד 79342
 סדנא לאימוני הוראה 79413 את הבעהמתודיקה להור 1 0 0 0 קדם 79110
 עבודה מעשית בהבעה             צמוד 79342
  עבודה מעשית בהבעה 79414 מתודיקה להוראת הבעה  1  0  0  0  צמוד  79342
 הערכת שפה 79508 מבחנים והערכות 0 0 0 1 אקסקלוסיבי 37518
 ייםהערכת הישגים לימוד             אקסקלוסיבי 77091
 סדנא לאימוני הוראה             קדם 79110

סדנא לבניית יחידות  79523  47140
הכרת המחשב ותוכנות 1 0 0 0 אקסקלוסיבי הוראה ממוחשבות

 מוסיקליות
 סדנא לאימוני הוראה             קדם 79110

         

השלמות+ ש " ש15כ "תעודת הוראה בלשון סה

     79000012 התמחות -ראשי  -השלמות ללומדים לשון 
         

 ) 79912004):  (ב בתעודת הוראה-במהלך שנה א ( כחלק מחובות התואר שניתן לקחתחובה קורס השלמה.  א
קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה סמינריון פרקטיקום סדנא קדם

       0 0 0 1 12630 מבוא לחקר השיח
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 א"עדרישות המחלקה לשנת הלימודים התש

     79000012 התמחות - משני -למות ללומדים לשון הש
         

 ) 79912003):  (ב בתעודת הוראה-במהלך שנה א(בנוסף לחובות התואר  שיש לקחת חובה - קורסי השלמה.  א
קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה סמינריון פרקטיקום סדנא קדם

       0 0 0 1 12303 קליתסמנטיקה לקסי
       0 0 0 1  מבוא לחקר השיח 12630
         

   ז" נ2: מקסימום, ז" נ2: מינימום) 79912011(ב בחירה מלשון -שנה א.  ב
קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה סמינריון פרקטיקום סדנא קדם

       0 0 0 1 12304 סמנטיקה של המשפט

    0 0 0 2 טכסטים בעברית החדשה 12315

העברית החדשה  12715
    0 0 0 1  בהתגבשותה

79000056 התמחות - עריכה לשונית+  משני –השלמות ללומדים לשון 
         

 ) 79912013):  (ב בתעודת הוראה-במהלך שנה א(בנוסף לחובות התואר  שיש לקחת חובה - קורס השלמה
קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם רסשם קו הרצאה סמינריון פרקטיקום סדנא קדם

 12630 מבוא לחקר השיח       0 0 0 1
  

    )ז"נ(הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות , שימו לב
   *הוא יסומן בכוכבית) שעות שנתיות(ש "ז לש"אם יש הבדל בין הנ 

 
מדעי החברה:

        
     79974 מסלול -מדעי החברה  -תעודת הוראה 

         
  זילכה. ר ג"ד -מרכזת המסלול

  
  :הבאות  במחלקותאו מורחבההרשמה לתעודת הוראה במדעי החברה פתוחה לסטודנטים הלומדים בהיקף מקצוע ראשי 

  .מאקרו – החוג המשולב מדעי החברה,  מיקרו–החוג המשולב מדעי החברה , קרימינולוגיה, פסיכולוגיה,  כלכלה, מדעי המדינה ואזרחות, סוציולוגיה
 

      ) 79974001(חובה ' שנה א
קוד 
 קורס

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל פרקטיקום סדנא קדם

 אקסקלוסיבי
יסודות בפסיכולוגיה  77002

 0 0 0 1 60101 חינוכית
 מבוא לפסיכולוגיה

 פסיכולוגיה התפתחותית             אקסקלוסיבי 60107

מבוא לפסיכולוגיה             אקסקלוסיבי  60209
 חברתית

 פסיכולוגיה חברתית             אקסקלוסיבי 64215
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תקשורת ופסיכולוגיה           אקסקלוסיבי  71176
 חברתית

 מבוא לפסיכולוגיה           אקסקלוסיבי 73106
 א לפסיכולוגיהמבו           אקסקלוסיבי 74212
 פסיכולוגיה חברתית           אקסקלוסיבי 74215

מבוא לפסיכולוגיה           אקסקלוסיבי  74220
 התפתחותית

 מבוא לפסיכולוגיה           אקסקלוסיבי 76108

77310 
 

           אקסקלוסיבי
פסיכולוגיה של

האישיות , ההתפתחות
 והלמידה

 פסיכולוגיה חברתית           אקסקלוסיבי 77329

פסיכולוגיה התפתחותית           אקסקלוסיבי  77600
 לגיל הרך

 79110  סדנא לאימוני הוראה       2 0 0 0

     ) 79974001(חובה '  ב-'שנה א
 
 

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

סדנא לפסיכולוגיה  79234
    1 0 0 כיתחינו

ניווט כיתה ובעיות  79505
       1 0 0 משמעת

ז" נ2ז מקסימום " נ2מינימום ) 79974010(ב קורסים מחינוך -שנה א
קוד 
תנאי 
 קדם

קוד 
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

הוראה לתלמידים בעלי  79004
 0 0 1 צרכים מיוחדים 

 
  

    0 0 1 לגנציה ריגשיתאינט 79006

    0 0 1 חדשנות בהוראה 79007

79009
הוראה לתלמידים בעלי 

 –צרכים מיוחדים 
  מחוננים

1 0 0    

-פיתוח חשיבה בשנה א 79010
    0 0 1 בהוראה

מתודיקה להוראת הסיור 79451
    0 0 1  הלימודי

 
 )79974002(חובה ' שנה ב     

קוד תנאי  
שם נושא קוד קורס שם קורס הרצאה גילתר פרקטיקום סדנא סוג תנאי קדם קדם

 קדם

79110 
 

 מדעי -עבודה מעשית   79337
 0 2 0 0 קדם החברה

סדנא
לאימוני 
 הוראה
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79434 

 

             צמוד

מתודיקה
להוראת 

פסיכולוגיה 
 וקרימינולוגיה

79443 
 

             צמוד
הוראה זוטא

במדעי 
 החברה

79110 
+ ח "מדאת מתודיקה להור 

 79345 2 0 0 0 קדם תקשורת
סדנא

לאימוני 
 הוראה

79337 

 

             צמוד

עבודה
 -מעשית  
מדעי 
 החברה

79110 
 

 79443 הוראה זוטא במדעי החברה 1 0 0 0 קדם
סדנא

לאימוני 
 הוראה

79337 

 

             צמוד

עבודה
 -מעשית  
מדעי 
 החברה

 הערכת שפה 79508 מבחנים והערכות 0 0 0 1 וסיביאקסקל 37518

77091 
 

             אקסקלוסיבי
הערכת

הישגים 
 לימודיים

79110 
 

             קדם
סדנא

לאימוני 
 הוראה

47140 

 

לבנית יחידות הוראה סדנה  79523
 1 0 0 0 אקסקלוסיבי  ממוחשבות

הכרת
המחשב 
ותוכנות 
 מוסיקליות

         

 שלמותה+ ש " ש14תעודת הוראה במדעי החברה 
 

  :השלמות לתעודת הוראה במדעי החברה
  :פטורים מהשלמות

  סטודנטים שלמדו מאקרו .1
 .מדעי המדינה משני+ סטודנטים שלמדו סוציולוגיה ראשי  .2
+ סוציולוגיה משני או + סטודנטים שלמדו מדעי המדינה ראשי או כלכלה ראשי  .3

 . משניאנתרופולוגיה+ או , פסיכולוגיה משני+ או , קרימינולוגיה משני
  

 ההשלמות ילמדו לפי      –קרימינולוגיה + סטודנטים הלומדים פסיכולוגיה  .    1 :הערה
  .המקצוע הראשי

מקצוע משני מדעי המדינה + מי שלמד אחד ממקוצועות מדעי החברה ראשי  .2
  .פטור מהשלמות

   
 

 ללומדים מדעי המדינה מורחב/ ראשי (התמחות 79000050, 79000014)או כלכלה - ראשי / מורחב – חובההשלמות  
)79000051, 79000016התמחות (  
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קוד 
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם קוד קורס שם קורס הרצאה תרגיל פרקטיקום סדנא סוג תנאי קדם

       0 0 1 1 77006 יסודות בסוציולוגיה חינוכית
 

ללומדים סוציולוגיה , פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, ראשי חוג המשולב (פרט) - התמחות 79000015חובה השלמות 
סוג 

תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם קוד קורס שם קורס הרצאה תרגיל פרקטיקום סדנא קוד תנאי קדם

הדמוקרטיה כאתגר במערכת  77534
       0 0 0 1 החינוך

   )ז"נ(הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות , שימו לב 
   * הוא יסומן בכוכבית)שעות שנתיות(ש "ז לש"אם יש הבדל בין הנ 
         
מוסיקה:

        
     79947 מסלול - מוסיקה -תעודת הוראה 

         
  . איזקסון.ר  ע" דמרכזת המסלול

  
  .ההרשמה לתעודת הוראה במוסיקה פתוחה לסטודנטים הלומדים לתואר בהיקף מקצוע ראשי או מורחב

, ניהול הרכבים קאמריים, תזמורת, ניצוח מקהלה: ומספק אפשרויות תעסוקה מגוונות כגון,  ב ותיכוניים"להוראה  בחטמסלול תעודת הוראה מפתח יכולות רלוונטיות 
  . האזנה מודרכת והוראת שירים,  כלי-הוראת  טרום

 
      ) 79947001(חובה ' שנה א

קוד תנאי 
 ושא קדםשם נ קוד קורס שם קורס הרצאה תרגיל פרקטיקום סדנא סוג תנאי קדם קדם

 מבוא לפסיכולוגיה 77002 יסודות בפסיכולוגיה חינוכית 0 0 0 1 אקסקלוסיבי 60101

פסיכולוגיה           אקסקלוסיבי  60107
 התפתחותית

מבוא לפסיכולוגיה           אקסקלוסיבי  60209
 חברתית

 פסיכולוגיה חברתית           אקסקלוסיבי 64215

תקשורת ופסיכולוגיה           אקסקלוסיבי  71176
 חברתית

 מבוא לפסיכולוגיה           אקסקלוסיבי 73106
 מבוא לפסיכולוגיה           אקסקלוסיבי 74212
 פסיכולוגיה חברתית           אקסקלוסיבי 74215

מבוא לפסיכולוגיה           אקסקלוסיבי  74220
 התפתחותית

 יכולוגיהמבוא לפס           אקסקלוסיבי 76108

77310 
 

           אקסקלוסיבי
פסיכולוגיה של

האישיות , ההתפתחות
 והלמידה

 פסיכולוגיה חברתית           אקסקלוסיבי 77329
פסיכולוגיה אקסקלוסיבי  77600            
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       2 0 0 0 79110  סדנא לאימוני הוראה

79344  
  עבודה מעשית

0  0  2  0     

79444  
  מתודיקה להוראת המוסיקה

79008 
 

  2  0  0  0 צמוד
היבטים דידקטים

בהתפתחות 
 המוסיקלית של הילד

79008  
היבטים דידקטים בהתפתחות 

מתודיקה להוראת  0  0  0  1 צמוד  79444  המוסיקלית של הילד
 מוסיקה

 

    ב-'שנה א
 
 

קוד 
נושא קדםוגפר ה קורס קורס

  ) 79947003(חובה ' 

 
קוד 
תנאי 
 קדם

 תנאי 
ס סדנא קדם הרצא קטיקום שם  שם

ו 79234 סדנ
א לפסיכול 0גיה   01חינו

    כית

ע 79505
ניווט כיתה וב 0יות     01מש

     מעת

 
 

         
 )79947002(חובה ' שנה ב     

קוד תנאי 
 שם נושא קדם קוד קורס שם קורס הרצאה תרגיל פרקטיקום סדנא סוג תנאי קדם קדם

  המוסיקה בשדההוראת   79338
        0  0  0  1  א"לא יינתן בתשע

 א"לא יינתן בתשע 1 0 0 0 מקביל  79344  הוראה זוטא במוסיקה 79454
-עבודה מעשית
 מוסיקה

 הערכת שפה 79508 מבחנים והערכות 0 0 0 1 אקסקלוסיבי 37518

הערכת הישגים             אקסקלוסיבי  77091
 לימודיים

 נא לאימוני הוראהסד             קדם 79110

79523 
לבנית יחידות הוראה סדנה 

 אקסקלוסיבי  47140  ממוחשבות
 

הכרת המחשב 1 0 0 0
 ותוכנות מוסיקליות

הקורס הכרת המחשב : הערה
ותוכנות מוסיקליות פוטר מקורס 

  זה
 סדנא לאימוני הוראה         קדם 79110  

קורס מתקדם בבנית             אקסקלוסיבי  79524
 תריםא

  .השלמות+ ש " ש14כ  "תעודת הוראה במוסיקה  סה
 
         

 ) 79947001):  (ב בתעודת הוראה-במהלך שנה א (כחלק מחובות התואר  במחלקה למוסיקה קורסי השלמה. א
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קוד תנאי 
 שם נושא קדם קוד קורס שם קורס הרצאה תרגיל פרקטיקום סדנא סוג תנאי קדם קדם

        0  0  0  1  47217  תמיומנות מוקלד
        0  0  0  1  מקהלות ילדים  47218
       0 0 0.5 0 1פיתוח קול  47224

  הוראה.  ת-שיטות הוראה בתאוריה  47242
 2 0 0 0       

סוגיות בהוראת תולדות המוסיקה  47244
       0 0 0 2 ייםס תיכונ"בבי

  ניצוח 47348
 2 0 0 0       

  *2פתוח קול  47411
 *0 0.5 0 0       

 *מקהלה       0 0 0.5 0* 47551
  .יינתנו אחת לשנתיים, 47-217, 47-218, 47-242, 47-244, 47-348קורסים .  1:  הערות

  . באותה שנה47-224 - במקביל ל47-411לא ניתן להירשם .  2
  
)ז"נ(הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות , שימו לב  

*הוא יסומן בכוכבית) שעות שנתיות(ש "ז לש"אם יש הבדל בין הנ  
        

 
מתימטיקה:

       
     79988 מסלול - מתימטיקה -תעודת הוראה 

        
 קרמרסקי. ר ב" ד-מרכזת המסלול

   
פירוט הקורסים . (מתמטיקה ראשי למוריםהרשמה לתעודת הוראה במסלול מתמטיקה פתוחה לסטודנטים בהיקף מקצוע ראשי או מורחב או 

  )וא המחלקתי של מתמטיקהיפורט במב
 ) 79988001(חובה ' שנה א     

קוד 
תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם קוד קורס שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

 מבוא לפסיכולוגיה 77002 יסודות בפסיכולוגיה חינוכית 0 0 1 60101 אקסקלוסיבי
 פסיכולוגיה התפתחותית           אקסקלוסיבי 60107
 מבוא לפסיכולוגיה חברתית           אקסקלוסיבי 60209
 פסיכולוגיה חברתית           אקסקלוסיבי 64215
 תקשורת ופסיכולוגיה חברתית          אקסקלוסיבי 71176
 מבוא לפסיכולוגיה          אקסקלוסיבי 73106
 מבוא לפסיכולוגיה          אקסקלוסיבי 74212
 פסיכולוגיה חברתית          אקסקלוסיבי 74215
 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית          אקסקלוסיבי 74220
 מבוא לפסיכולוגיה          אקסקלוסיבי 76108

, פסיכולוגיה של ההתפתחות          אקסקלוסיבי 77310
 האישיות והלמידה

 פסיכולוגיה חברתית          אקסקלוסיבי 77329
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פסיכולוגיה התפתחותית לגיל           אקסקלוסיבי  77600
 הרך

       2 0 0 79110 סדנא לאימוני הוראה
    0 2 0 עבודה מעשית  79332
    2 0 0 מתודיקה 79432
 הוראה זוטא    1 0 0 79433

    
 
 ) 79988004(חובה '  ב-'שנה א 

קוד 
תנאי 
 קדם

 נושא קדםשם קוד קורס שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא סוג תנאי קדם 

סדנא לפסיכולוגיה  79234
    1 0 0 חינוכית

ניווט כיתה ובעיות  79505
       1 0 0 משמעת

ז" נ2ז מקסימום " נ2מינימום ) 79988010(ב קורסים מחינוך -שנה א
קוד 
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם קוד קורס שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא סוג תנאי קדם

לי הוראה לתלמידים בע
 0 0 1 79004  צרכים מיוחדים 

 
  

    0 0 1 אינטלגנציה ריגשית 79006

    0 0 1 חדשנות בהוראה 79007

הוראה לתלמידים בעלי  79009
    0 0 1 מחונניםצרכים מיוחדים 

-פיתוח חשיבה בשנה א 79010
    0 0 1 בהוראה

מתודיקה להוראת הסיור  79451
    0 0 1  הלימודי

  
 

      )79988002(חובה ' שנה ב
קוד תנאי 

 קדם
סוג תנאי 

 שם נושא קדם קוד קורס שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

 הערכת שפה 79508 מבחנים והערכות 0 0 1 אקסקלוסיבי 37518
 הערכת הישגים לימודיים           אקסקלוסיבי 77091
 סדנא לאימוני הוראה          קדם 79110

לבנית יחידות סדנה  79523  47140
הכרת המחשב ותוכנות 1 0 0 אקסקלוסיבי הוראה ממוחשבות

 מוסיקליות
 סדנא לאימוני הוראה           קדם 79110
 קורס מתקדם בבנית אתרים           אקסקלוסיבי 79524

 
     ש " ש14כ תעודת הוראה במתמטיקה "סה 
    )ז"נ(הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות , שימו לב 
 *הוא יסומן בכוכבית) שעות שנתיות(ש "ז לש" הבדל בין הנאם יש   
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ספרות:

        
 79913 מסלול - ספרות -תעודת הוראה      
  אורנן. ר א" ד-מרכזת המסלול

  
  .ראשי ומשני, בהיקף לימודים מורחבת עולםרותעודת הוראה בספרות כוללת הכשרה להוראת ספרות עברית וספ

   .דת הוראה הן בנוסף לדרישות התוארההשלמות לתעו
         

 ) 79913001(חובה ' שנה א     
קוד 
תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם קוד קורס שם קורס הרצאה תרגיל סדנא קדם

 
  יסודות בפסיכולוגיה חינוכית 0 0 1 אקסקלוסיבי 60101 מבוא לפסיכולוגיה 77002

  אקסקלוסיבי 60107 ולוגיה התפתחותיתפסיכ          
  אקסקלוסיבי 60209 מבוא לפסיכולוגיה חברתית          
  אקסקלוסיבי 64215 פסיכולוגיה חברתית          
תקשורת ופסיכולוגיה  71176          

  אקסקלוסיבי חברתית
  אקסקלוסיבי 73106 מבוא לפסיכולוגיה          
  אקסקלוסיבי 74212 כולוגיהמבוא לפסי          
  אקסקלוסיבי 74215 פסיכולוגיה חברתית          
    

מבוא לפסיכולוגיה  74220      
  אקסקלוסיבי התפתחותית

  אקסקלוסיבי 76108 מבוא לפסיכולוגיה          
    

      77310 
פסיכולוגיה של 

האישיות , ההתפתחות
 והלמידה

 אקסקלוסיבי
 

  אקסקלוסיבי 77329 סיכולוגיה חברתיתפ          

  
  

פסיכולוגיה התפתחותית  77600      
  אקסקלוסיבי לגיל הרך

        2 0 0 סדנא לאימוני הוראה 79110

 יהדות המזרח -מתודיקה   79517
        1 0 0 בראי הספרות העברית

         

     ) 79913004(חובה '  ב-'שנה א
 
 

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה פרקטיקום דנאס קדם

סדנא לפסיכולוגיה  79234
    1 0 0 חינוכית

 
 

 )79913002(חובה ' שנה ב     
קוד 
תנאי 

סוג תנאי 
  שם נושא קדם קוד קורס שם קורס הרצאה פרטיקום סדנא קדם
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 קדם

   ספרות-עבודה מעשית  79308 0 0 2 קדם 79110 סדנא לאימוני הוראה
  מתודיקה להוראת ספרות 79408 צמוד          

  79408 מתודיקה להוראת ספרות 2 0 0 קדם 79110 סדנא לאימוני הוראה
   ספרות-עבודה מעשית  79308 צמוד          

   ספרות-הוראת זוטא  79412 1 0 0 קדם 79110 סדנא לאימוני הוראה
  מקביל 79308  ספרות-עבודה מעשית           

  מתודיקה להוראת הבעה 1 0 0 קדם 79110 סדנא לאימוני הוראה 79414
    מקביל  ספרות-עבודה מעשית  79308        

  מבחנים והערכות 1 0 0 אקסקלוסיבי 37518 הערכת שפה 79508
        אקסקלוסיבי 77091 הערכת הישגים לימודיים    
  סדנא לאימוני הוראה 79110 קדם          

הכרת המחשב ותוכנות  47140
 מוסיקליות

סדנה לשימושי מחשב 
  79523 0 0 1 אקסקלוסיבי בהוראה

  קדם 79110 סדנא לאימוני הוראה          
קורס מתקדם בבנית  79524          

  אקסקלוסיבי אתרים
  ספרות השואה והוראתה 1 0 0 קדם 79110 סדנא לאימוני הוראה 79743

  
  השלמות+ ש " ש14ספרות תעודת הוראה ב

  
  )79913005( ב-שנה א  לכל ההתמחויותקורסי השלמה

  קורס חובה .  א 
קוד 
תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 שם נושא קדם קוד קורס שם קורס הרצאה תרגיל סדנא קדם

 

         0  2  0  )ללא מתמחים(תורת הניקוד   12001
 
  ז" נ1מקסימום , ז" נ1מינימום ) 79913014 ( לכל ההתמחויותקורס בחירה. ב

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל סדנא קדם

 

תחביר העברית החדשה  12003
        0 1 0 )ללא מתמחים(

        0 0 1 סמנטיקה לקסיקלית 12303
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)ישות התוארבנוסף לדר (79000027 התמחות -  משני-משווה  השלמות ללומדים ספרות

ז                            " נ2: ז מקסימום" נ2: מינימום  ) 79912015(י "מספרות עמ ב בחירה-שנה א.  א
         

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל סדנא קדם

 

13340 
מיעקב שטיינברג עד אתגר 

 אורבניזציה גוף –קרת 
  ומיתוס

2 0 0    
 

יסודות תורת : להבין סיפור 13609
     0 0 2  הפרוזה

  ז" נ2: מקסימום, ז" נ2 :מינימום)  79913012 (י"עממספרות  ב בחירה-שנה א.  ב
 

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל סדנא קדם

 

שירת נשים בשנות העשרים  13240
     0 0 2  רחל זלדה, ראב' א

13260 
דבקות שגעון ואקסטזה 
משקעי חסידות בספרות 

  עברית
2 0 0    

 

13255 
שירה פוליטיקה ומה 

' ר, אצג, המאירי' א. שביניהן
  זך.נדיצני

2 0 0    
 

13279 
 –נשים כותבות פרוזה 

בתקות המדינה מבט 
 מעזרת נשים

2 0 0    
 

13322 
אנטי גיבור בסיפורת 

 אב, עוז' ע: הישראלית
  נר-בן. י, קניוק. י, יהושע

2 0 0    
 

 –מגד ' א, קניוק. בר יוסף י.י13328
     0 0 2 ספרות ואידיאולוגיה

13420 
 דבקות שיגעון וואכסטזה

משקעי חסידות בספרות 
 עברית חדשה

2 0 0    
 

סיפורת שנות השמונים  13509
     0 0 2  כיוונים ומגמות

. א: שאלות של זהות וקיום 13843
     0 0 2  קנז. י, הנדל. י, פלפלדא

  
  ז" נ2: מקסימום, ז" נ2 :מינימום)  79913016 (משווהמספרות  ב בחירה-שנה א.  ב
 

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל סדנא קדם
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     0 0 2 33012  האפוס

     0 0 2  שורשיו ומורשתו של קפקא 33021

33070
עשיות האחרים גרים ועד ממ

עיון משווה : הארי פוטר
  בספרות ילדים

2 0 0    
 

     0 0 1  20-זרמים בשירת המאה ה33122

     0 0 2  נשים כותבות 33125

  יסודות השיר הלירי     0 0 1 33262

 
    79000029 התמחות -  משני-ספרות עם ישראל השלמות ללומדים 

         
  ז" נ4: מקסימום, ז" נ4: מינימום)  79913011 (מספרות משווהרה ב בחי-שנה א.  א

קוד תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
  שם נושא קדם קוד קורס שם קורס הרצאה תרגיל סדנא קדם

     0 0 2 האפוס 33012
     0 0 2 שורשיו ומורשתו של קפקא 33021

33070 
ממעשיות האחרים גרים 

עיון משווה : ועד הארי פוטר
  ילדיםבספרות

2 0 0    
 

-זרמים בשירת המאה ה 33122
20 1 0 0    

 

     0 0 2 נשים כותבות 33125

 יסודות השיר הלירי     0 0 1 33262

  ז" נ2: מקסימום, ז" נ2 :מינימום)  79913010 (י"מספרות עמב בחירה -שנה א.  ב
 

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל סדנא קדם

 

שירת נשים בשנות העשרים  13240
     0 0 2 רחל זלדה, ראב' א

13260 
דבקות שגעון ואקסטזה 
משקעי חסידות בספרות 

 עברית
2 0 0    

 

13255 
שירה פוליטיקה ומה 

' ר, אצג, המאירי' א. שביניהן
 זך.דיצנינ

2 0 0    
 

13279 
 –נשים כותבות פרוזה 

בתקות המדינה מבט 
 נשיםמעזרת 

2 0 0    
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13322 
אנטי גיבור בסיפורת 

אב , עוז' ע: הישראלית
 נר-בן. י, קניוק. י, יהושע

2 0 0    
 

 –מגד ' א, קניוק. בר יוסף י.י 13328
     0 0 2 ספרות ואידיאולוגיה

13420 
דבקות שיגעון וואכסטזה 
משקעי חסידות בספרות 

 עברית חדשה
2 0 0    

 

נים סיפורת שנות השמו 13509
     0 0 2 כיוונים ומגמות

. א: שאלות של זהות וקיום 13843
     0 0 2 קנז. י, הנדל. י, אפלפלד

 
  ז" נ2: מקסימום, ז" נ2 :מינימום)  79913009 (י"מספרות עמב בחירה -שנה א.  ג
 

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל סדנא קדם

 

יסודות תורת :  סיפורלהבין 13340
     0 0 2 הפרוזה

מיעקב שטיינברג עד אתגר  13609
      0 0 2 קרת אורבניזציה גוף ומיתוס

   )ז"נ(הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות , שימו לב 
   *הוא יסומן בכוכבית) שעות שנתיות(ש "ז לש"אם יש הבדל בין הנ 
         

79914מסלול  )ספרות ולשון(עברית 
     

      -) ספרות ולשון( עברית -תעודת הוראה 
         

.לשון והבעה, ספרות: דהיינו, המבקשים תעודת הוראה בעברית, המסלול מיועד למתמחים בספרות עם ישראל ובלשון  
. בתאום עם ראש המגמה לעברית–תוכנית הלימודים 

 
     79936 מסלול - ערבית -תעודת הוראה 

         
   בן עמי .ר נ"ד: מרכזת המסלול

      
      ) 79936001(חובה ' שנה א
קוד  

תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 קדם

קוד שם קורס הרצאה תרגיל פרקטיקום סדנא
 קורס

 שם נושא קדם

 פסיכולוגיה התפתחותית 0 0 0  1 אקסקלוסיבי 60107 יסודות בפסיכולוגיה    77002

  
  

מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי  60209        
 חברתית

 פסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 64215            

  
  

תקשורת ופסיכולוגיה אקסקלוסיבי  71176        
 חברתית

 מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי 73106            
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 מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי 74212            
 כולוגיה חברתיתפסי אקסקלוסיבי 74215            

  
  

מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי  74220        
 התפתחותית

 מבוא לפסיכולוגיה אקסקלוסיבי 76108            

  
  

        77310 
 

 אקסקלוסיבי
פסיכולוגיה של

האישיות , ההתפתחות
 והלמידה

 פסיכולוגיה חברתית אקסקלוסיבי 77329            

  
  

פסיכולוגיה התפתחותית סיביאקסקלו  77600        
 לגיל הרך

 79110 סדנא לאימוני הוראה       2 0 0 0

     ) 79936006(חובה '  ב-'שנה א
 
 

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

סדנא לפסיכולוגיה  79234
    1 0 0 חינוכית

ת ניווט כיתה ובעיו 79505
       1 0 0 משמעת

 
ז" נ2ז מקסימום " נ2מינימום ) 79936010(ב קורסים מחינוך -שנה א

קוד 
תנאי 
 קדם

קוד 
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

הוראה לתלמידים בעלי 79004
    0 0 1  צרכים  מיוחדים

    0 0 1 אינטלגנציה ריגשית 79006

    0 0 1 ת בהוראהחדשנו 79007

79009
הוראה לתלמידים בלעי 

 –צרכים מיוחדים 
  מחוננים

1 0 0    

-פיתוח חשיבה בשנה א 79010
    0 0 1 בהוראה

מתודיקה להוראת הסיור 79451
    0 0 1  הלימודי

 
  
  

      )79936002(חובה ' שנה ב
קוד  

תנאי 
 קדם

סוג תנאי 
 קדם

קוד שם קורס הרצאה תרגיל פרקטיקום סדנא
 קורס

 שם נושא קדם

ל "יינתן בשנהלא  0 2 0 0 צמוד  79422   ערבית–עבודה מעשית  79322
מתודיקה להוראת הלשון

 הערבית
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79420 
  ' ערבית א-הוראה זוטא 

ל "יינתן בשנהלא 
  א"עתש

  ערבית-עבודה מעשית 1 0 0 0 מקביל  79322

79422 

מתודיקה להוראת הלשון 
ל "תן בשנהיינלא  2 0 0 0 צמוד  79322  הערבית

 א"עתש

  ערבית-עבודה מעשית

 הערכת שפה 79508 מבחנים והערכות 0 0 0 1 אקסקלוסיבי 37518
 הערכת הישגים לימודיים             אקסקלוסיבי 77091
 סדנא לאימוני הוראה             קדם 79110

לבנית יחידות סדנה  79523  47140
הכרת המחשב ותוכנות 1 0 0 0 קסקלוסיביא הוראה  ממוחשבות

 מוסיקליות
 סדנא לאימוני הוראה             קדם 79110

קורס מתקדם בבנית             אקסקלוסיבי  79524
 אתרים

  
  .תהשלמו+ ש " ש14כ  "תעודת הוראה ערבית  סה

7( 
7 ( 

קוד 
 רס

נאי נ רס
 דם

קוד 
נאי 
 דם

 דם

9000059: התמחות (ראשי/ רחבוקורסי השלמה ללומדים ערבית מ
9936003):  (ב בתעודת הוראה-במהלך שנה א ( כחלק מחובות התוארלקחתשניתן קורסי השלמה   

סוג ת א
ק

סד ום פרקטיק יל תרג אה הרצ שם קו
ת
ק

קו
שם נושא ק

מבוא לדת האיס120       0 0 0 2 לם 36
פרוזה קלאסית ק 123       0 0 0 0* לה36

36 
יים 
בית 

 *ת
0 1 0 0       141

טקסטים בסיס
ות הערבספר

המודרני

של 6  3
קריאה ביצירותיהם154       0 0 1 0 *ני
סופרים מצריים מודר

תחביר203       0 0 0 2  ב 36
ערבית מדובר207       0 0 2 0 *ת 36
הבעה בכת210       0 0 2 0 *ב 36

ראן  36
סטים בקקט215       0 0 0 2 ות
ובפרשנ

 רות 36
תולדות הספ233       0 0 0 1 ית

 המודרנהערבית

36
רות 
 -ית

 נה
0 0 0 0       234 

תולדות הספ
הערבית המודרנ

בחי

רה  36
צורה ותוכן בשי662        0  0  0  1  ת 
הערבית הקלאסי
  .ה פטורים מקורסים אל-סטודנטים ששפת האם ערבית

   *

  
 )ית
 ז"

לסטודנטים ששפת האם ערב (79000057(משני קורסי השלמה ללומדים ערבית 
 נ2ז מקסימום " נ2מינימום ) 79936004):  (ב בתעודת הוראה-במהלך שנה א(קורסי השלמה   . א
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קוד 
 רס

נאי נ רס
 דם

קוד 
נאי 
 דם

סוג ת א דם
ק

סד ום פרקטיק יל תרג אה הרצ שם קו
ת
ק

קו
שם נושא ק

36 
טוי 
בית 

 ית
2 0 0 0 

  
  

  
428

חרות וחופש בי
בספרות הער
הפוליט

וזה 6 3
 בפרסוגיות חברתיות430       0 0 0 2 ית
הערבית המודרנ

3 6
ריה 
בימי 

 ים
2 0 0 0       660

סוגיות נבחרות בתיאו
הדקדוקית הערבית 

הביני

קצר 36
עיונים בסיפור ה 696       0 0 0 2 בי
הער

  99360057 ב -במהלך שנה אשניתן לקחת כחלק מדרישות התואר  חובה קורסי השלמה .  ב

קוד 
 רס

נאי נ רס
 דם

קוד 
נאי 
 דם

סוג ת א דם
ק

סד ום פרקטיק יל תרג הא הרצ שם קו
ת
ק

קו
שם נושא ק

טקסטים קלאסי130       0 0 0 2 ים 36
תחביר203       0 0 0 2 ' ב 36

שירה ערבית מודרנ 777       0 0 0 2 ית36

     
   )ז"נ(הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות , שימו לב 
   *הוא יסומן בכוכבית) תיותשעות שנ(ש "ז לש"אם יש הבדל בין הנ 

 
 

     79910 מסלול -תורה שבעל פה -תעודת הוראה 
  

   תלויה במספר הנרשמיםא"על תש"פתיחת המסלול לשנה
   כהן. בר "ד: מרכז המסלול

סטודנטים שרוצים להחליף אחד מקורסי ההשלמה יש לתאם זאת עם ראש . קורסי ההשלמה יכולים להוות חלק מדרישות התואר
  .המסלול וועדת סטטוס

 
       )79910001(חובה ' שנה א

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה תרגיל סמינריון פרקטיקום סדנא קדם

יסודות בפסיכולוגיה  77002 אקסקלוסיבי 60101
 מבוא לפסיכולוגיה 0 0 0 0 1 חינוכית

ולוגיה פסיכ               אקסקלוסיבי 60107
 התפתחותית

מבוא לפסיכולוגיה               אקסקלוסיבי  60209
 חברתית

 פסיכולוגיה חברתית               אקסקלוסיבי 64215
תקשורת ופסיכולוגיה               אקסקלוסיבי  71176

 חברתית
 מבוא לפסיכולוגיה               אקסקלוסיבי 73106
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 מבוא לפסיכולוגיה               אקסקלוסיבי 74212
 פסיכולוגיה חברתית               אקסקלוסיבי 74215
מבוא לפסיכולוגיה               אקסקלוסיבי  74220

 התפתחותית
 מבוא לפסיכולוגיה               אקסקלוסיבי 76108
     אקסקלוסיבי  77310

          
פסיכולוגיה של
, ההתפתחות

 האישיות והלמידה
 פסיכולוגיה חברתית               אקסקלוסיבי 77329
     אקסקלוסיבי  77600

          
פסיכולוגיה

התפתחותית לגיל 
 הרך

סדנא לאימוני  79110
       2 0 0 0 0 הוראה 

    0 2 0 0 0 עבודה מעשית 79300
מתודיקה    2 0 0 0 0 79400

    ש ) 79910009(חובה '  ב-'נה א
 
 

קסהקו

קו
תנ
ק

ד 
אי 
 דם

קוד 
 רס

סוג תנאי 
פ רצאה רקטיקום דנא דם  שם נושא קדם שם קורס

ד34 792
נא לפסיכולוגיה    001י

 נוכית
ס
   ח

ט כיתה ובעיות       001וו05 795
 שמעת

ני
   מ

 
ז" נ2ז מקסימום " נ2מינימום ) 79910010(ב קורסים מחינוך -נה א ש

קו
תנקהקו

ק

קוד 
אי 
 דם

ד 
 רס

תנאי סוג 
פ רצאה דנאס רקטיקום דם  שם נושא קדם שם קורס

הו4 7900
100צר

 
ראה לתלמידים בעלי   

    כים מיוחדים 

 נטלגנציה ריגשית    0 0 1אי 79006

 דשנות בהוראה    0 0 1ח 79007

הו9 7900
ראה לתלמידים בעלי    100ר

   צ מחונניםכים מיוחדים 

פי 79010
-תוח חשיבה בשנה א    0 0 1ב

 הוראה

מ79451
תודיקה של הסיור     0 0 1הל

   ימודי
 

       )79910002(חובה ' שנה ב

קוד  
 קורס

סוג תנאי 
 שם קורס הרצאה תרגיל סמינריון פרקטיקום סדנא קדם

קוד
תנאי 
 קדם

 שם נושא קדם
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79405 
  

  -הוראה זוטא 
0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

1 
יחד עם תלמידי   79110  

 ך"תנ
סדנא לאימוני קדם

 הוראה

 הערכת שפה 79508 מבחנים והערכות 0 0 0 0 1 אקסקלוסיבי 37518

הערכת הישגים               אקסקלוסיבי  77091
 לימודיים

 סדנא לאימוני הוראה               קדם 79110

לבנית יחידות סדנה  79523  47140
הכרת המחשב 1 0 0 0 0 אקסקלוסיבי הוראה ממוחשבות

 ותוכנות מוסיקליות
 סדנא לאימוני הוראה               קדם 79110
קורס מתקדם בבנית               אקסקלוסיבי  79524

 אתרים
 

השלמות+ ש " ש14כ "פ סה"תעודת הוראה בתושבע  

ב בתעודת הור-במהלך שנה א (ניתן לקחת כחלק מחובות התואר לכל ההתמחויות קורסי ההשלמה.  א
10005 (ז" נ10ז מקסימום " נ10מנימום 

) אה
799(

תנאידנ ורס ורס
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

סוג  א   קדם ס קום פרקטי ריון סמינ רגיל ת צאה הר שם ק שם נושאקוד ק

ודיים1001
טכסטים תלמ  0    0 0 0 0 2  לים

למתחי

לשון חכ 3    0 0 0 0 1 מים 1010

ארמית בב 4    0 0 0 0 1 לית1010

מבוא לא 0    0 0 0 0 1 גדה1054

ל ה ש1051
הפואטיק 1    0 0 0 0 1  רש

המד

פרו1038 מבוא
ת  2    0 0 0 0 1 אים

 
 לס

פ תנ"התושבע

1038
פרות 

פ "בע
  אים

1 0 0 0 0    4 
מבוא לס
התוש
אמור

רפי1010
ת  1    0 0 0 0 2  קר הדרכה ביבליוג
ושיטות מח

מינימו  ):ב בתעודת הוראה-במהלך שנה א( כחלק מחובות התוארשניתן לקחת   ספרות תנאיתהשלמה  קורסי .  ב
910006(ז " נ2ז מקסימום "נ

 2ם 
79( 

 –תא 1003
משנה ותוספ 1    0 0 0 0 2ברכות

 מסכת 

-פתא1052
משנה ותוס 1    0 0 0 0 1ממ

 וןנזקי גוף ו-נזיקין

1052
 -פתא
אדם 

  ברו
1 0 0 0 0    2 

משנה ותוס
נזיקין בין 
לח
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  תולדות התפיל 3    0 0 0 0 1'ה א1063
ות התפילהתולד  ' 4    0 0 0 0 1  ב1063

ז " נ2 מינימום):  ב בתעודת הוראה-במהלך שנה א( כחלק מחובות התוארשניתן לקחת ספרות אמוראית השלמה  קורסי .  ב
)79910007 (ז" נ2מקסימום   

1
ות 

 0607    0 0 0 0 1וד
 שיט-אמוראי בבל
 לימ

1
כי 

 0608    0 0 0 0 1ה
אמוראי בבל דר

פסיק

1
ת 

 0503    0 0 0 0 1ה
ת אמוראיפרשנו

 למשנ

1
ור 

 0107    0 0 0 0 2רי
התלמוד כמק

 הסטו

1
ת 
 0039    0 0 0 0 2ל
נשים ונשיו
"בספרות חז  

0
ת 

 9585    0 0 0 0 2לי
סוגיות מאוחרו

 בבב

1
ת 
 0051    0 0 0 0 2ה
סיפורי בראשי
 וספרות האגד

): ב בתעודת הוראה-במהלך שנה א( כחלק מחובות התוארתן לקחת שניספרות הלכה מימי הביניים ועד ימינו השלמה  קורסי .  ג
)79910008 (ז" נ2ז מקסימום " נ2 מינימום   

1

ה 
ה 

 0002    0 0 0 0 1ה

סוגיות בהלכ
הלכ:ומודרנה
 ומדינ

הלכה ומודרנה  0032    0 0 0 0 1'ב1

1
ל 

 0397    0 0 0 0 2ם
כתבי ההלכה ש

"הרמב  
ים 
 10046    0 0 0 0 1רי
דיני הורים וילד

  העבבמשפט

1

ל 
ט 

 0047    0 0 0 0 1רי

דיני חיובים בין בע
לאשתו במשפ

 העב

0

ה 
– 
 9642    0 0 0 0 1ית

דיני משפח
במשפט העברי 
 יצירת זיקת איש

0

ה 
וק 

 9646    0 0 0 0 1ית

דיני משפח
במשפט עברי נית

 זיקת איש

1
ת 

 0647    0 0 0 0 2ת
מבוא לספרו

"השו  
     

ניתן יהיה להמירו בקורס אחר בהתייעצות עם , בו סטודנט אינו יכול להירשם לאחד הקורסים המוצעים מסיבה כלשהיבמקרה ש: הערה
.כהן' ר ברק ש"ד, מרכז המסלול

    )ז"נ(הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות , שימו לב
   *הוא יסומן בכוכבית) שעות שנתיות(ש "ז לש"אם יש הבדל בין הנ 
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תלמוד:
         

       79909 מסלול - תלמוד-תעודת הוראה 
    תלויה במספר הנרשמיםא"על תש"פתיחת המסלול לשנה

  כהן. ר ב"מרכז המסלול ד
. קורסי ההשלמה יכולים להוות חלק מדרישות התואר  

.סטודנטים שרוצים להחליף אחד מקורסי ההשלמה יש לתאם זאת עם ראש המסלול וועדת סטטוס  
פ"תושבעבמגמה ל'  ילמדו את הקורסים בתעודת הוראה יחד עם הסטולמוד לת' סטו

פ"תושבע תוכנית הלימודים מפורטת במגמה ל
  
  

תנ"ך:
       

      79908 מסלול -ך " תנ-תעודת הוראה 
        

בן מאיר. ר ר" ד-מרכזת המסלול
       

      )79908001(חובה ' שנה א

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם ורסשם ק הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

יסודות בפסיכולוגיה  77002 אקסקלוסיבי 60101
 מבוא לפסיכולוגיה 0 0 1 חינוכית

 פסיכולוגיה התפתחותית           אקסקלוסיבי 60107
 מבוא לפסיכולוגיה חברתית           אקסקלוסיבי 60209
 פסיכולוגיה חברתית           ביאקסקלוסי 64215
 תקשורת ופסיכולוגיה חברתית           אקסקלוסיבי 71176
 מבוא לפסיכולוגיה           אקסקלוסיבי 73106
 מבוא לפסיכולוגיה           אקסקלוסיבי 74212
 פסיכולוגיה חברתית           אקסקלוסיבי 74215
 לוגיה התפתחותיתמבוא לפסיכו           אקסקלוסיבי 74220
 מבוא לפסיכולוגיה           אקסקלוסיבי 76108
     אקסקלוסיבי 77310

      
, פסיכולוגיה של ההתפתחות

 האישיות והלמידה
 פסיכולוגיה חברתית           אקסקלוסיבי 77329
פסיכולוגיה התפתחותית לגיל           אקסקלוסיבי  77600

 הרך
 79110  אהסדנא לאימוני הור       2 0 0
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     ) 79908003(חובה '  ב-'שנה א
 
 

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

סדנא לפסיכולוגיה  79234
    1 0 0 חינוכית

ניווט כיתה ובעיות  79505
       1 0 0 משמעת

 
ז" נ1ז מקסימום " נ1 מינימום) 79908010(ב קורסים מחינוך -שנה א

קוד 
תנאי 
 קדם

קוד 
 קורס

הרצא
 ה

סדנ
 שם נושא קדם סוג תנאי קדם פרקטיקום שם קורס א

הוראה לתלמידים בעלי  79004
צ רכים מיוחדים 

   1 0 0 

00 1 אינטלגנציה ריגשית      79006

00 1 חדשנות בהוראה      79007

הוראה לתלמידים בעלי  79009
 0 0 1   צ נניםמחורכים מיוחדים 

-פיתוח חשיבה בשנה א      79010
00 1 בהוראה

הסיור 79451 של מתודיקה
  הלימודי

       1 00
 

      )79908002(חובה ' שנה ב

קוד  
תנאי 
 קדם

קוד
 קורס

סוג תנאי 
 שם נושא קדם שם קורס הרצאה פרקטיקום סדנא קדם

הוראת סוגיות ופרשנות  79005
 נא לאימוני הוראהסד 1 0 0 קדם 79110 המקרא

 סדנא לאימוני הוראה ך" תנ-עבודה מעשית  79304 0 2 0* קדם 79110
 79404         צמוד

 סדנא לאימוני הוראה ך"מתודיקה להוראת תנ 0 קדם 79110 79404
 ך" תנ-עבודה מעשית  79304        

 סדנא לאימוני הוראה ך"הוראה זוטא בתנ 0 0 םקד
          79304 

 הערכת שפה מבחנים והערכות 0 0 אקסקלוסיבי 79508
 77091           אקסקלוסיבי

 סדנא לאימוני הוראה קדם 79110      

הכרת המחשב ותוכנות 1 0 0 79523 אקסקלוסיבי  47140
 מוסיקליות

 סדנא לאימוני הוראה       קדם
 קורס מתקדם בבנית אתרים       אקסקלוסיבי 79524

      
  .השלמות+ ש " ש14כ  "ך סה"תעודת הוראה בתנ
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79000038  התמחות -ך משני "תנהשלמות  ללומדים 

.קורס שנתי או שני קורסים סמיסטריאלים= קורס . לדרישות התוארבנוסף ההשלמות הם 
   
  ז"  נ2ז מקסימום "  נ2 ינימוםמ) 79908014(' ב בחירה א-שנה א.  א

 סדנא פרקטיקום הרצאה שם קורס
סוג 

תנאי 
 קדם

קוד תנאי 
 שם נושא קדם קדם

מבוא לפרשנות היהודית  08-211
    0 0 2  לדורותיה

בוא לפרשנות היהודי מ 08-213
      0 0 1  לדורותיה

ן "י ורמב"רש 08-522
    0 0 1  )למתקדמיםם(

    0 0 2  אמנות הסיפור המקראי 08-620
    0 0 1  המלוכה הישראלית 08-660
        

 ז" נ4ז מקסימום " נ4 ינימוםמ) 79908015('  ב בחירה ב-שנה א.  ב
קוד 
 נאסד פרקטיקום הרצאה שם קורס  קורס

סוג 
תנאי 
 קדם

קוד תנאי 
 שם נושא קדם קדם

       0 0 2  עיונים בספר בראשית 08-531
       0 0 2 עיונים בספר ויקרא 08-535
    0 0 2 ספר שמואל 08-544
    0 0 2 חגי זכריה ומלאכי 08-578
    0 0 2  לט-ספר ישעיהו א 08-562
    0 0 2 רות ושיר השירים, אסתר 08-611

 ז"נ) זכות בנקודות הינם בטבלה הערכים ,לב שימו
*הוא יסומן בכוכבית  

(שעות שנתיות) ש"ז לש"אם יש הבדל בין הנ * 
תקשורת:

79971 תקשורת מסלול –תעודת הוראה 

זלכה. ר ג" ד–מרכזת המסלול 
במגמה למדעי החברה' לתקשורת ילמדו את הקורסים בתעודת הוראה יחד עם הסטו' סטו

.ודים מפורטת במגמה למדעי החברה תוכנית הלימ
  השלמות+ ש " ש14כ תעודת הוראה בתקשורת "סה

  
  שלמות ללומדים תקשורת ה

  -אשכול מספר '                   חובה  התמחות מס

 סוג תנאי קדם סדנא פרקטיקום הרצאה שם קורס קוד קורס

 0 0 0 1  הדמוקרטיה כאתגר במערכת החינוך 77534
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