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 ש"ש 26חוג: לימודים ביקף הה

 ש"ש נושאי הלימודשם הקורס / 

 שנת הלימודים
 המומלצת ללמוד

 את הקורס

Δ תנאי קדם 
 דרישה מקבילה ♦
 ד ג ב א הערות *

  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 הישיבה * 
עיון או הלכה. בחירת מסגרת השיעור 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 הגאונים והראשונים 
  

  

 √ √ 1  ספרות האגדה והמדרשמבוא ל
  

  

 ע "בתושבהדרכה ביבליוגרפית 
 )קורס מרוכז ומקוון(

1 √ √ 
  

 Δ אוריינות אקדמית  
 לימודי חינוך()במסגרת 

 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. הצלחה 
במבחן זה היא תנאי הכרחי לקבלת תעודת הוראה 

. 75הוא ציון עובר במבחן זה  ממשרד החינוך. 
במבחן המגן לא יוכל  70-תלמיד שקיבל פחות מ

 לגשת למבחן הארצי של משרד החינוך. 
 למבחן הארצי יוגשו תלמידי שנה ב' במכללה.*

תלמידי החוג ייבחנו על קטע שלא  –מבחן המגן *
נלמד בגמרא בשנת הלימודים הראשונה. תלמיד 

  ייגש למבחן חוזר בשנה ב'. 70-שציונו יהיה פחות מ
ראו לוח המבחנים באתר כי המבחנים תאריל

 המכללה.

 מבחן קטע שלא נלמד )אנסין( 
 ארצי בתלמוד

 

 ללא
 נ"ז

 √   

        ש"ש( 2) סמינריון

 סמינריון בתושב"ע
 כל שנה יוצע מבחר קורסים סמינריוניים
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 √ √ Δ יש תנאי קדם 

 ש"ש( 2)סה"כ  לימודי בחירה

         ש"ש( 2)יש לבחור  ספרות חז"ל
 ע"מבוא לתושב Δ √ √ √ √   מבחר קורסים במדרשי הלכה

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

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

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

 ש"ש בקורסים מקוונים במסגרת חובות החוג.  4תלמידי החוג לתושב"ע יוכלו לצבור עד הערה: 

  .לפירוט מלא ראו תיאור 'קורסים מקוונים' באתר ובמידעון



  .B.Edחובות נוספות במכללה לתלמידי תואר 
 הערות  סוגי החובות במכללה

 ו באתר.יש לעיין בחובות החוג הנוסף שבחרת במכללה במידעון א חוג נוסף

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

 משנה ב' ש"ש( 1דרכי הוראת המשנה וההלכה )
 משנה ב' ש"ש( 1גמרא )הדרכים בהוראת 

 
 או, לסטודנטים בתוכנית המצטיינים:
 ש"ש( משנה ב' 1תוכנית מצטיינים ) –דרכי הוראת משנה, הלכה וגמרא 
 משנה ב' ש"ש( 1תוכנית מצטיינים ) –מחשיבה להפנמה בהוראת גמרא 

 
 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  אחת בחוג לחינוך ועבודה נוספת באחד מחוגי הלימוד

עבודה סמינריונית, יש להשתתף לכתוב  חייביםבחוג השני, שבו לא גם  בהם.
כתוב במסגרתו עבודה אקדמית בהיקף מצומצם יותר לו סמינריון של החוגב

 רס.לסיום הקו

 


