תכנית הלימודים של החוג לתושב"ע  -תכנית הדר
קמפוס נשים
לסטודנטיות שמתחילות בשנה"ל תשע"ז

היקף החוג 26 :ש"ש
שנת הלימודים
המומלצת ללמוד את
הקורס

ש"ש

שם הקורס  /נושאי הלימוד

א

ב

ג

 Δתנאי קדם * /הערות

ד

קורסי חובה מבואות וקורסים מודרכים (סה"כ  24ש"ש)
מבוא לתושבע"פ (חובה)

2

√

√

מבואות למשנה (חובה)

1

√

√

מתודולוגיה תלמודית (חובה)

1

√

√

ארמית בבלית ולשון חז"ל (חובה)

1

√

√

מבוא לספרות האגדה והמדרש (חובה)

1

√

√

הדרכה ביבליוגרפית בתושבע"פ (חובה)

1

√

√

מבוא לתולדות ישראל בתקופת בית שני ,המשנה
והתלמוד (סמס' ב') (חובה)

1

√

√

מבוא לספרי גאונים וראשונים (חובה)

2

√

√

פרקי משנה  -שיעור מודרך ולימודי בקיאות
(חובה)
סדר ושיעור בגמרא – תכנית הדר שנה א (חובה)

2

√

√

4

√

*חובה לשנה א'

2

√

*חובה לשנה א'

"מהלכים בדרך" – לימוד בספרות המדרש והאגדה
(חובה)
סדר ושיעור בהלכה – תכנית הדר שנה ב (חובה)

4

√

סוגיות בהלכה – תכנית הדר שנה ב (חובה)

2

√

*הקורס לא מתקיים כל שנה.
√

√

הקורס מתקיים במסגרת החוג להיסטוריה.
סטודנטיות בחוג לתורה שבעל פה צריכות
ללמוד סמסטר ב' בלבד של הקורס .סמ' א' של
הקורס הוא רשות ,והוא חלק מלימודי הבחירה.
*הקורס מתקיים פעם בשנתיים
*הקורס מתקיים פעם בשנתיים

קורס סמינריוני ( 2ש"ש)
סמינריון בתושבע"פ

2

√

√

*לסטודנטיות מתקדמות

חובות נוספים במכללה
הערות

סוג החובה במכללה
חוג נוסף

יש לעיין בחובות החוג הנוסף שבחרת במידעון או באתר המכללה

לימודי חינוך
לימודי יסוד והעשרה

ע"פ תכנית החוג לחינוך ,פרטים בחובות החוג לחינוך במידעון או באתר המכללה.
קורס במתודיקה (חובה) ללומדות בחוג לתורה שבעל פה:
דרכים בהוראת תושב"ע ( 2ש"ש)
פרטים באתר המכללה

הכשרה מעשית בחוג ובחוג נוסף

פרטים באתר המכללה

עבודות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בחוג לחינוך ועבודה נוספת באחד מחוגי הלימוד.
בחוג השני ,שבו לא כותבים עבודה סמינריונית ,יש להשתתף בקורס מתקדם ולכתוב
במסגרתו עבודה לסיום הקורס.

