
 תכנית בית המדרש -תכנית הלימודים של החוג לתושב"ע 
 נשים תכנית

 לסטודנטיות שמתחילות בשנה"ל תשע"ח

 ש"ש 26היקף החוג: 

  

 שנת הלימודים
 המומלצת ללמוד

  את הקורס
 תנאי קדם / *הערות Δ ד ג ב א ש"ש שם הקורס / נושאי הלימוד

   ש"ש( 14לימודי חובה )סה"כ 

        ש"ש( 12קורסי חובה )

     √ √ 2 מבוא לתושב"ע 

     √ √ 1 מבואות למשנה 

     √ √ 1 מתודולוגיה תלמודית 

     √ √ 1 ארמית בבלית ולשון חכמים 

 *ניתן להמיר את קורס זה בקורס 'מהלכים בדרך'.   √ √ 1 מבוא לספרות האגדה והמדרש 

 *הקורס לא מתקיים כל שנה    √ √ 1 הדרכה ביבליוגרפית בתושב"ע 

 *הקורס מתקיים פעם בשנתיים    √ √ 2 מבוא לספרי גאונים וראשונים 

 *הקורס מתקיים פעם בשנתיים    √ √ 2 פרקי משנה )ולימודי בקיאות(

מבוא לתולדות ארץ ישראל בימי בית שני משנה 
 ותלמוד )סמס' ב'( 

*הקורס מתקיים במסגרת החוג להיסטוריה.  √ √ √ √ 1
שבעל פה צריכות ללמוד סטודנטיות בחוג לתורה 

' א' של הקורס ססמסטר ב' בלבד של הקורס. סמ
 הוא רשות, והוא חלק מלימודי הבחירה.

       (ש"ש 2סמינריון )

  √ √   2 סמינריון בתושב"ע

    ש"ש( 12לימודי בחירה )יש לבחור 

  בכל שנה יוצעו מספר קורסים מרשימה זו
     √ 4 תכנית הדר שנה א –סדר ושיעור בגמרא 

לימוד בספרות המדרש  –"מהלכים בדרך" 
 והאגדה

2 √     

    √  4 תכנית הדר שנה ב –סדר ושיעור בהלכה 

    √  2 תכנית הדר שנה ב –סוגיות בהלכה 

לימוד מונחה במסכת עבודה זרה  –פרקי גמרא 
 )מקוון( 

 *לסטודנטיות מתקדמות √ √   2

סיפור האגדה בתלמוד הבבלי: העיצוב 
 הספרותי וההקשר ההלכתי )מקוון(

2   √ √ Δ מבוא לספרות האגדה 

 הערה: 

ש"ש על שיעורים בגמרא ובהלכה שבמסגרתם הוגשה עבודה עם ציון. )טופס נלווה  16תלמידות בית מדרש יכולות לקבל הכרה עד 

 להגשת עבודה באתר של המכללה(.

  ש"ש.  6תלמידות שלומדות שנה אחת בבית מדרש תקבלנה הכרה עד 

  ש"ש.  12תלמידות שלומדות שנתיים תקבלנה הכרה עד 

  ש"ש  16תלמידות שלומדות שלוש שנים תקבלנה הכרה עד 

  ש"ש מלימודי החובה. 10-בכל מקרה תלמידה לא תלמד פחות מ

 

  



 

 .B.Edחובות נוספים במכללה לתלמידי תואר 

 הערות סוג החובה במכללה 

  יש לעיין בחובות החוג הנוסף שבחרת במידעון או באתר. חוג נוסף

 ע"פ תכנית החוג לחינוך, פרטים  באת. לימודי חינוך 
 קורס מתודיקה )חובה( ללומדות בחוג לתורה שבעל פה: 

 ש"ש( 2דרכים בהוראת תושב"ע )
 פרטים במידעון ובאתר. לימודי יסוד והעשרה

 פרטים באתר. הכשרה מעשית בחוג ובחוג נוסף

מחייב כתיבת שתי עבודות סמינריוניות, עבודה סמינריונית  ,.B.Edהלימוד לתואר  עבודות סמינריוניות
 שהסטודנט מתמחה בהם. אחת בחוג לחינוך ועבודה נוספת באחד מחוגי הלימוד

סמינריון להשתתף בעבודה סמינריונית, יש לכתוב  חייביםבחוג השני, שבו לא גם 
 לסיום הקורס.)רפראט( כתוב במסגרתו עבודה לו של החוג

 

 


