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 *ם כלליתרשימת שיעורי –תכנית רג"ב 

 
 

 
שנת הלימודים 

 ללמוד  המומלצת
 את קורס

 

 שם הקורס
סוג 
 שיעור

 תנאי קדם / *הערותΔ ג ב א ש"ש

 )אקסקוריקולארי( קורסי תכנית רג"ב

דילמות בחינוך והשתקפותן בסרטי 
 'שנה א - רג"ב-תלמידים

קורס זה יתקיים בתשע"ח בתכנית הגברים      √ 1 שיעור
 .בלבד

התמודדות  עם דילמות ערכיות חינוכית 
 )נשים( רג"ב שנה א'-באמצעות התיאטרון

 ושנה ב' )גברים(

 * √* 1 שיעור
√ 

*הקורס מיועד לשנה א' בתכנית נשים   
 . ולשנה ב' בתכנית גברים

הנשים  קורס זה יתקיים בתשע"ח בתכנית
 .בלבד

על הספה ועל גישות טיפול נוספות ויישומם 
 רגב שנה א'-במרחב הכיתתי והבין אישי

 )גברים(

הקורס מתקיים בתכנית גברים *     √ 1 שיעור
 .בלבד

הקורס מתקיים בתכנית נשים *     √ 1 שיעור )נשים( רג"ב שנה א'-שפת הגוף
 .בלבד

תמורות בעת החדשה והשפעתן על מערכת 
 שנה ב'–נוך החי

קורס זה יתקיים בתשע"ח בתכנית הגברים   √  1 שיעור

 .בלבד

   √  1 שיעור שנה ב' – יצירתיות בהוראה

הקורס מתקיים בתכנית נשים *   √   1 שיעור )נשים( רג"ב שנה ב'-חינוך מיני
 .בלבד

  √     2 שיעור 'רג"ב שנה ג-פורצי דרך בחינוך

תרבות,  המחשבה הביקורתית: פילוסופיה,
  'ג –שנה א'  -רג"ב-חברה ומדע

הקורס מתקיים בקמפוס הגברים * √ √ √ 2 שיעור
 .ופתוח לנשים ולגברים

 .ניתן ללמוד בכל אחת מהשנים*
בקורס מתקיימים שמונה מפגשים *

 .במהלך השנה

 קורסי רג"ב במסגרת החוג לחינוך

שנה  –רג"ב -מבוא לפילוסופיה של החינוך
 א' )נשים(

 

 .'חובה לשנה א*   √ 1 שיעור
הקורס מתקיים בתכנית נשים *

 .בלבד
 רג"ב שנה א' )נשים(-מחשבת החינוך היהודי

 
 .'חובה לשנה א*   √ 1 שיעור

 .הקורס מתקיים תכנית נשים בלבד*

 רג"ב-מיומנויות המאה העשרים ואחת
-קורס מרוכז, תכנית נשים-)תכנית גברים

 קורס פרונטאלי(

קורס 
 מרוכז
או 

פרונט
 יאל

ניתן ללמוד בכל אחת מהשנים.  √ √ √ 1
תלמידי רג"ב שלומדים בחוג 

למתמטיקה, מתמטיקה ומדעי 
 פטורים -המחשב ומדעים 

 קורסי רג"ב במסגרת לימודי יסוד

 .ניתן ללמוד בכל אחת מהשנים √ √ √ 2 שיעור רג"ב )נשים(-ארון הספרים היהודי
 .הקורס חובה בתכנית נשים בלבד*

 1 שיעור רג"ב  -שערי לשון 
 ש"ש

 נ"ז  2

  ניתן ללמוד בכל אחת מהשנים √ √ √
 .נ"ז 2קורס סמסטריאלי שווה *

 זו רשימה בסיסית, שינויים יחולו מדי שנה בהתאם לצורך.*

 


