לימודי יסוד והעשרה
לשנה"ל תש"ף
לימודים אלה משלימים את ההכשרה להוראה בתחומים בסיסיים הנדרשים מכל מורה ומחנך .הם
כוללים לימוד של שלושה תחומי ידע בסיסיים – לימודי לשון עברית ,אנגלית אקדמית ולימודי יסוד
ביהדות ,בהיקף מינימלי של  8-6ש"ש.
בנוסף נדרש כל מורה לעתיד לרכוש ידע והבנה בסיסיים בתחומים של ביטחון ובטיחות במוסדות
חינוך ,זהירות בדרכים והגשת עזרה ראשונה.
להלן פירוט הדרישות בכל אחד מהתחומים הללו:

לימודי יסוד בלשון עברית
לימודי יסוד בלשון העברית הם חובה במסגרת לימודי ההוראה ומטרתם לבסס את העושר הלשוני של
מי שעתיד להיות מורה בישראל .הלומדים מסווגים לשלוש רמות על פי הרכיב הלשוני במבחן
הפסיכומטרי ,או בהתאם לציון הלשון וההבעה במבחן הבגרות.
על התלמיד ללמוד בין  6-2ש"ש לפי המיון הבא:
רמה

מס'
ש"ש

ציון לשוני
בפסיכומטרי

ממוצע הציונים
של הבגרות
בלשון והבעה

רמה א'

 6ש"ש

עד 90

בטווח של 75-70






רמה ב'

 4ש"ש

בטווח של

בטווח של 92-76

 שערי לשון ( 2ש"ש)
 הבעה ואוריינות ( 1ש"ש)
 מילים ומשמעויותיהן (קורס מקוון) ( 1ש"ש)

רמה ג'

 2ש"ש

מ 93-ומעלה

 שערי לשון ( 2ש"ש)

120-91
 121ומעלה

פירוט הקורסים שנדרשו לפי רמות

לשון יסוד ( 2ש"ש)
שערי לשון ( 2ש"ש(
הבעה ואוריינות ( 1ש"ש)
מילים ומשמעויותיהן (קורס מקוון) ( 1ש"ש)

ציון המינימום בכל הקורסים הנ"ל הוא .70
תלמידי החוג ללשון ילמדו במקום הקורס 'שערי לשון' 2 ,ש"ש נוספים כבחירה בחינוך .תלמידים
המעוניינים יוכלו ללמוד גם את הקורס 'שערי לשון' ולא יהיו חייבים בשעות הנוספות בחינוך.



משלושת תחומי ידע אלו פטורים הלומדים בתכנית הסבת אקדמאים להוראה והרחבת הסמכה.
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לימודי אנגלית יסוד
תואר ראשון בהוראה ( ) B.Ed.מחייב להגיע לרמה אקדמית של קריאת טקסט באנגלית .המכללה מקיימת
קורסים בסיסיים באנגלית במהלך השנה ,וכן קורסים מרוכזים בחופשת הקיץ.
היקף הלימודים עשוי להגיע עד  11ש"ש .המיון לקורסים והיקף השעות הנדרש ,נקבע עפ"י הציון באנגלית
במבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי"ר .סטודנטים הניגשים למבחן אמיר"ם ,הציונים הקובעים הם לפי
החלוקה במבחן הפסיכומטרי.
מיון לקורסים והיקף השעות הנדרש לפי הפירוט הבא:
ציון במרכיב
האנגלית
במבחן
הפסיכומטרי

ציון במבחן
אמי"ר

*(פירוט על הקורסים ראו
בטבלה למטה)

טרום בסיסי א' ( 11ש"ש)

69-50

169-150

קורסים 6-1

טרום בסיסי ב' ( 10ש"ש)

84-70

184-170

קורסים 6-1

בסיסי ( 7ש"ש)

99-85

199-185

קורסים 6-3

מתקדמים א' ( 4ש"ש)

119-100

219-200

קורסים 6-5

מתקדמים ב' ( 2ש"ש)

133-120

233-220

קורס 6

 134ומעלה

 234ומעלה

-

שם הרמה
ומס' ש"ש

פטור

קורסים עפ"י רמות

*פירוט קורסים עפ"י רמות
רמה

פירוט הקורסים הנדרשים לפי רמות

טרום בסיסי

-1מכינה בקיץ ( 2ש"ש)

א'/ב'

-2קורס מקוון  -טרום בסיסי א' ( 2ש"ש) או טרום בסיסי ב' ( 1ש"ש)

בסיסי

-3קורס שנתי ( 2ש"ש)
-4קורס מקוון ( 1ש"ש)

מתקדמים א'

-5קורס מרוכז בקיץ – מתקדמים א'  +ב' ( 4ש"ש) או קורס
שנתי [מתקדמים א'] ( 2ש"ש)  +קורס מרוכז [מתקדמים ב']
בקיץ ( 2ש"ש)

מתקדמים ב'

הערות
 מתחילים בלימודי אנגלית בקיץ שלפני
תחילת הלימודים במכינה ובקורס
מקוון.
 יש לסיים את המכינה לפני תחילת
שנה"ל ואת המקוון עד סוף סמס' א'.
 סטודנטים שלא יספיקו להירשם למכינה
לפני תחילת שנה א' יידרשו להירשם
למכינה בקיץ שבסוף שנה א'.
 מועמד ללימודים עם ציון פחות מ85-
בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי
יוכל לעבור לשנה ב' בתנאי שיסיים את
הקורסים ברמת הטרום בסיסי עד תחילת
שנה ב'.
 מתחילים בלימודי האנגלית מהשנה
הראשונה ללימודיהם במכללה.
 קורס בסיסי מקוון יינתן בסמס' ב'.
 סטודנטים יוכלו להתחיל את לימודיהם
במהלך שנת הלימודים הראשונה.

-6קורס מרוכז בקיץ ( 2ש"ש)

ציון עובר בכל הקורסים הנ"ל מותנה בציון  60במבחן ובציון סופי משוקלל  70בקורס (מבחן  +מטלות).
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הערות נוספות לקורסי אנגלית יסוד
 .1יש ללמוד את הקורסים לפי הסדר ,לא ניתן לדלג על קורסים.
 .2כל הסטודנטים ידרשו לסיים את חובות האנגלית ,לא יאוחר מסוף השנה הקודמת לשנה
האחרונה ללימודיהם .סטודנט שלא יעמוד במועד זה לא יורשה לעבור לשנה הבאה.
 .3בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה ,פותחו קורסים מקוונים של האוניברסיטה הפתוחה
באנגלית ,אשר מאפשרים ללמוד בלימוד עצמי את כל רמות האנגלית ,פרט לקורס מתקדמים
ב' בהיקף  2ש"ש .קורס זה מביא לרמת פטור באנגלית  -ואותו חובה ללמוד במכללה.
קורסים אלו ניתנים ללא תשלום אך ללא כל הנחיה ומי שלומד באמצעותם נוטל את האחריות
על עצמו .המעוניין ללמוד בקורסים אלו ,ייבחן על הקורסים במבחנים חיצוניים של המרכז הארצי
לבחינות והערכה לאחר רישום ותשלום ישירות מולם.

מקורות החינוך היהודי וארון הספרים היהודי
כל סטודנט חייב בלימוד שיעורים בהיקף של  4-2ש"ש מתוך התחום של 'מקורות החינוך היהודי' .ניתן
לבחור שיעורים אלה מתוך ההיצע הקיים בחוגים לתנ"ך ,תושבע"פ ומחשבת ישראל וכן בשיעורים
נבחרים מהחוג לחינוך (גם הקורס המקוון' :השואה – סוגיות נבחרות' כלול בבחירה זו).
סטודנטים שאינם בעלי רקע בישיבה ,וכן שאינם לומדים בחוגים :תנ"ך ,תושב"ע ומחשבת ישראל
חייבים  4ש"ש בתחום מקורות החינוך היהודי.
כל סטודנטית חייבת בלימוד הקורס 'ארון הספרים היהודי' בהיקף של  2ש"ש .סטודנטיות
המעוניינות תוכלנה לגשת למבחן לקבלת פטור מהקורס על פי הנחיות מד"ר תהילה אליצור ,וע"פ
המופיע באתר המכללה על כך.
סטודנטים וסטודנטיות שלמדו בישיבות גבוהות או במדרשות בתכנית מלאה יוכלו לקבל פטור מהקורס
'מקורות החינוך היהודי' ע"י הצגת אישורים רלוונטיים.

קורס עזרה ראשונה
כל סטודנט חייב בתעודת מע"ר (מגיש עזרה ראשונה) בהיקף של  44שעות בודדות לפחות.
בוגרי ובוגרות קורס חובשים בצה"ל וכל מי שבידו תעודה ברת תוקף על כך שעבר את הקורס בהיקף
הנדרש ,יהיו פטורים מקורס זה .הקורס מתקיים באופן מרוכז ובשתי דרכים חלופיות:
א .קורס מרוכז בן  4ימים.
ב .קורס תיאורטי מתוקשב המורכב מחלק תיאורטי (מקוון) ומחלק מעשי של שני ימי לימוד.
הקורסים בתחום זה מתקיימים לפחות פעמיים בשנה ויש לבחור את המועד המועדף.

ביטחון ,בטיחות וזהירות בדרכים
ניהול הבטיחות והביטחון בכיתה ובבית הספר והחינוך לבטיחות בדרכים של הלומדים במוסדות
החינוך ,הם חלק בלתי נפרד מתפקידם ואחריותם של המחנכים והמורים במערכת החינוך .אחריות
זו באה לידי ביטוי בפעילויות היומיומיות של המורה ובעשייה החינוכית הנדרשת במסגרת התפקיד.
משום כך שולבו נושאים אלה כלימודי חובה בתהליכי ההכשרה של עובדי ההוראה ,לקראת סיום
ההכשרה (שנים ג'-ד').
היקף השעות הנדרש בתחומים אלה  0.5ש"ש.
לימוד תחומי הבטיחות והביטחון בכיתה ובבית הספר והחינוך לבטיחות בדרכים מתבצע באמצעות
שני קורסים מקוונים ,אחד בנושא ביטחון ובטיחות והשני בנושא זהירות בדרכים.
הרשמה לקורס תתבצע דרך מזכירות מינהל התלמידים.
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טבלה מסכמת – קורסי לימודי יסוד והעשרה
לשנה"ל תשע"ט
חובה בתחום

ש"ש

לימודי יסוד בלשון
עברית

 6-2ש"ש

אנגלית יסוד

בהתאם למרכיב
הלשוני במבחן
הפסיכומטרי

 11-0ש"ש
בהתאם למרכיב
האנגלית במבחן
הפסיכומטרי או
מבחן אמי"ר

מקורות החינוך
היהודי

ארון הספרים
היהודי

 4-2ש"ש

 2ש"ש

רשימת הקורסים





לשון יסוד ( 2ש"ש) או קורסי בחירה בחוג ללשון ( 2ש"ש)
שערי לשון ( 2ש"ש)
הבעה ואוריינות ( 1ש"ש)
מילים ומשמעויותיהן (מקוון) ( 1ש"ש)




מכינה בקיץ לפני תחילת הלימודים ( 2ש"ש)
טרום בסיסי א' (מקוון) ( 2ש"ש) או טרום בסיסי ב' (מקוון) (1
ש"ש)
קורס בסיסי ( 2ש"ש)
קורס בסיסי (מקוון) ( 1ש"ש)
קורס מתקדמים א' ( 2ש"ש)
קורס מתקדמים א'  +ב' מרוכז בקיץ ( 4ש"ש)
קורס מתקדמים ב' מרוכז בקיץ ( 2ש"ש)
שיעורי בחירה שעוסקים במקורות החינוך היהודי (בחוגים
לתנ"ך ,תושבע"פ ומחשבת ישראל ובשיעורים נבחרים
מהחוג לחינוך).
השואה – סוגיות נבחרות (קורס מקוון) ( 2ש"ש)
זהות ,מסורת – מנהיגות מול המודרנה ביהדות אתיופיה ( 2ש"ש)
קורס 'מקורות החינוך היהודי' (נשים) ( 2ש"ש)
קורס ארון הספרים היהודי ( 2ש"ש)













[תכנית נשים בלבד]

קורס עזרה
ראשונה

 1.5ש"ש
( 44שעות בודדות)

בטחון ,בטיחות

 0.25ש"ש

זהירות בדרכים

 0.25ש"ש

 קורס עזרה ראשונה (מרוכז) ( 1.5ש"ש)
או
 קורס עזרה ראשונה מקוון ותרגול מעשי מרוכז ( 1.5ש"ש)
 קורס בטחון ובטיחות (קורס מקוון) ( 0.25ש"ש)
 קורס זהירות בדרכים (קורס מקוון) ( 0.25ש"ש)

לפירוט החובות וציוני מינימום ראו בתיאור לימודי יסוד והעשרה.
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