
 

 

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

 ש"ש 26היקף החוג: 

 

 
 שנת הלימודים

 צת ללמודהמומל
 את הקורס

 

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

  ש"ש( 24סה"כ ) לימודי חובה

       ש"ש(  22קורסי חובה )

או   לימודי ישיבה במשך שלוש שנים
  קורסי השלמה
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 משיעור ד' ואילך. * 
בכל שנה, על התלמיד להשתתף בשיעורי * 

יון או הלכה. בחירת מסגרת השיעור ע -הישיבה 
תהיה בתיאום עם רבותיו בישיבה וע"פ התוכניות 

 של הישיבות. 
ישלימו ע"י לימוד שנים  3-פחות מ יםהלומד* 

 קורסים שונים בחוג בתיאום עם היועצים.
       √ √ 2 מבוא לתושב"ע 

       √ √ 2 מבוא לספרי גאונים וראשונים 

       √ √ 1  דרשספרות האגדה והממבוא ל

  ע"בתושבהדרכה ביבליוגרפית 
 )קורס מרוכז ומקוון(

1 √ √ 
    

 Δ אוריינות אקדמית 
 

מבחן  קטע שלא נלמד )אנסין( מגן 
 בתלמוד

ללא 
 נ"ז

√    

 מבחן על קטע שלא נלמד )אנסין( 
המבחן הארצי על קטע שלא נלמד בגמרא *

מתקיים מדי שנה לכלל תלמידי המכללות להוראה. 
צלחה במבחן זה היא תנאי הכרחי לקבלת ה

ציון עובר במבחן  תעודת הוראה ממשרד החינוך. 
במבחן המגן  70-. תלמיד שקיבל פחות מ75זה הוא 

 לא יוכל לגשת למבחן הארצי של משרד החינוך. 
 למבחן הארצי יוגשו תלמידי שנה ב' במכללה.*
תלמידי החוג ייבחנו על קטע שלא  –מבחן המגן *

רא בשנת הלימודים הראשונה. תלמיד נלמד בגמ
  ייגש למבחן חוזר בשנה ב'. 70-שציונו יהיה פחות מ

ראו לוח המבחנים באתר כי המבחנים לתארי
 המכללה.

מבחן קטע שלא נלמד )אנסין( ארצי 
 בתלמוד

 

 ללא
 נ"ז

 √     

        ש"ש( 2) סמינריון

 ע"מבוא לתושב Δ √ √ √     מבחר קורסים במדרשי הלכה

 מבוא לספרות האגדה והמדרש Δ √ √ √     מבחר קורסים במדרשי אגדה

 ע"מבוא לתושב Δ √ √ √     מבחר קורסים בתלמוד בבלי

 ע"מבוא לתושב Δ √ √ √     מבחר קורסים בתלמוד ירושלמי

מבחר קורסים בספרי גאונים 
 ראשונים

    
√ √ √ Δ מבוא לספרי גאונים וראשונים 

 מבוא לספרי גאונים וראשונים Δ √ √ √     אחרונים והלכה מבחר קורסים בספרי

   ש"ש( 2)יש לבחור  לימודי בחירה

        ספרות חז"ל

 ע"מבוא לתושב Δ √ √ √ √   מבחר קורסים במדרשי הלכה

 מבוא לספרות האגדה והמדרש Δ √ √ √ √   אגדהומבחר קורסים במדרש 

 ע"בוא לתושבמ Δ √ √ √ √   מבחר קורסים בתלמוד בבלי

 ע"מבוא לתושב Δ √ √ √ √   מבחר קורסים בתלמוד ירושלמי

ש"ש בקורסים מקוונים במסגרת חובות החוג.  4הערה: תלמידי החוג לתושב"ע יוכלו לצבור עד 
 לפירוט מלא ראו תיאור 'קורסים מקוונים' באתר ובמידעון.



 

 

 

 .B.Edבמכללה לתלמידי תואר חובות נוספים 

 הערות לה סוג החובה במכל

  .אתרמכללה במידעון או ביש לעיין בחובות החוג הנוסף שבחרת ב חוג נוסף

 באתר.במידעון או ע"פ תכנית החוג לחינוך, פרטים  לימודי חינוך 
 בחוג לתורה שבעל פה:  יםללומד (חובה)במתודיקה  יםקורסה

 ש"ש( 1דרכים בהוראת גמרא )
 ש"ש( 1דרכי הוראת המשנה וההלכה )

 .אתרמידעון ובפרטים ב י יסוד והעשרהלימוד

 .פרטים באתר הכשרה מעשית בחוג ובחוג נוסף

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

עבודה לכתוב  חייבים בחוג השני, שבו לאגם  שהסטודנט מתמחה בהם.
כתוב במסגרתו עבודה לו סמינריון של החוגסמינריונית, יש להשתתף ב

 לסיום הקורס.ט( )רפר

 
 
 

  


