
 תכנית גברים -תכנית הלימודים של החוג לתושב"ע 
 זשמתחילים בשנה"ל תשע" סטודנטיםל

 ש"ש 26היקף החוג: 

 

 שנת הלימודים 
 המומלצת ללמוד

 את הקורס

 תנאי קדם / *הערות Δ ד ג ב א ש"ש נושאי הלימודשם הקורס / 

  ש"ש( 16עיון בגמרא וקורסי השלמה )

 16 )חובה( לימודי ישיבה במשך שלוש שנים

        

 -*בכל שנה, על התלמיד להשתתף בשיעורי הישיבה 
עיון או הלכה. בחירת מסגרת השיעור תהיה בתיאום 

 עם רבותיו בישיבה וע"פ התוכניות של הישיבות. 
שנים יקבל  3-*משיעור ד' ואילך. הלומד פחות מ

 קרדיט בהתאם לשנות לימודיו בישיבה.

 ש"ש( 6סה"כ לימודי מבואות )

       √ √ 2 מבוא לתושב"ע )חובה(

       √ √ 2 מבוא לספרי גאונים וראשונים )חובה(

       √ √ 1 )חובה( ספרות האגדה והמדרשמבוא ל

       √ √ 1 הדרכה ביבליוגרפית )חובה(

            ש"ש( 2ספרות חז"ל )יש לבחור 

   √ √ √ √   מבחר קורסים במדרשי הלכה

   √ √ √ √   במדרשי אגדהמבחר קורסים 

   √ √ √ √   מבחר קורסים בתלמוד בבלי

   √ √ √ √   מבחר קורסים בתלמוד ירושלמי

   √ √ √ √   מבחר קורסים באגדה

            ש"ש( 2קורס סמינריוני )יש לבחור 

   √ √       מבחר קורסים במדרשי הלכה

   √ √       מבחר קורסים במדרשי אגדה

   √ √       קורסים בתלמוד בבלימבחר 

   √ √       מבחר קורסים בתלמוד ירושלמי

   √ √       מבחר קורסים בספרי גאונים ראשונים

   √ √       מבחר קורסים בספרי אחרונים והלכה

  מבחן על קטע שלא נלמד )אנסין( )חובה(

 לפרטים ראו בתיאור החוג באתר המכללה
 ללא
 נ"ז

√ √       

 
 

 חובות נוספים במכללה

 הערות סוג החובה במכללה 
  אתר המכללה.מכללה במידעון או ביש לעיין בחובות החוג הנוסף שבחרת ב חוג נוסף

באתר במידעון או ע"פ תכנית החוג לחינוך, פרטים בחובות החוג לחינוך  לימודי חינוך 
 המכללה.

 בחוג לתורה שבעל פה:  יםללומד (חובה)במתודיקה  יםקורסה
 ש"ש( 1דרכים בהוראת גמרא )

 ש"ש( 1דרכי הוראת המשנה וההלכה )
 אתר המכללהמידעון ובפרטים ב לימודי יסוד והעשרה

 פרטים באתר המכללה הכשרה מעשית בחוג ובחוג נוסף

 עבודה סמינריונית אחת בחוג לחינוך ועבודה נוספת באחד מחוגי הלימוד.  עבודות סמינריוניות
בחוג השני, שבו לא כותבים עבודה סמינריונית, יש להשתתף בקורס מתקדם 

 כתוב במסגרתו עבודה לסיום הקורס.לו

 


