
 לימודי יסוד והעשרה
 גפ"תשלשנה"ל 

הוראה בתחומים בסיסיים הנדרשים מכל מורה ה לכשרהלימודים אלה משלימים את ה

 - יהדותועברית, אנגלית  – *ומחנך. הם כוללים לימוד של שלושה תחומי ידע בסיסיים

לעתיד לרכוש ידע והבנה בסיסיים בנוסף נדרש כל מורה . ש"ש 6 בהיקף מינימלי של

 .בתחומים של ביטחון ובטיחות במוסדות חינוך, זהירות בדרכים והגשת עזרה ראשונה

 :להלן פירוט הדרישות בכל אחד מהתחומים הללו
 

 לימודי יסוד בלשון עברית
 chanochg@herzog.ac.il: ד"ר חנוך גמליאל מרכז לימודי יסוד בלשון עברית

לימודי יסוד בלשון העברית הם חובה במסגרת לימודי ההוראה ומטרתם לבסס את 

 של מי שעתיד להיות מורה בישראל. ולשפר את ההבעההעושר הלשוני 

הבעה  –רי לשון, וקורס סמסטריאלי נוסף עש –הלימודים כוללים קורס סמסטריאלי אחד 

 ואוריינות.

 .70 –ציון המינימום בקורס שערי לשון 

 תלמידי החוג ללשון עברית פטורים מלימודי יסוד בלשון.

 

 אנגליתביסוד  לימודי
 jenetk@herzog.ac.ilג'אנט קופיאצקי  מרכזת לימודי יסוד באנגלית:

( מחייב להגיע לרמה אקדמית של קריאת טקסט באנגלית. .B.Edתואר ראשון בהוראה )

דיבור, כתיבה והבנת הנשמע לפי הרמות של ה ישלבו משימות בנוסף, קורסי אנגלית יסוד 

CEFR - (Common European Frame of Reference) . המכללה מקיימת קורסים

 בסיסיים באנגלית במהלך השנה.

 ש"ש 11עד  היקף הלימודים עשוי להגיענ"ז, אם כי  2-לימודי היסוד באנגלית מחושבים כ

המיון לקורסים והיקף השעות הנדרש, נקבע . )בהתאם לרמת האנגלית של כל סטודנט(

למבחן  יםהניגש םעפ"י הציון באנגלית במבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי"ר. סטודנטי

 אמיר"ם, הציונים הקובעים הם לפי החלוקה במבחן הפסיכומטרי. 

 תלמידי החוג לאנגלית פטורים מלימודי יסוד באנגלית.

  

                                                      
 משלושת תחומי ידע אלו פטורים הלומדים בתכנית הסבת אקדמאים להוראה והרחבת הסמכה. *



 ירוט הבא: מיון לקורסים והיקף השעות הנדרש לפי הפ

 שם הרמה
 ומס' ש"ש

ציון במרכיב האנגלית במבחן 
 , אמי"ר ואמיר"םהפסיכומטרי

 עפ"י רמותקורסים 
*)פירוט על הקורסים ראו 

 בטבלה למטה(

 11) א' טרום בסיסי 
 ש(ש"

 6-1קורסים  69-50

 10ב' ) טרום בסיסי
 (ש"ש

 6-1קורסים  84-70

 6-3קורסים  99-85 (ש"ש 7) בסיסי

 6-5קורסים  119-100 (ש"ש 4) א'מתקדמים 

 6קורס  133-120 (ש"ש 2) מתקדמים ב'

 - ומעלה 134 פטור

 

 :פירוט קורסים עפ"י רמות
 הערות לפי רמות יםנדרשהפירוט הקורסים  רמה

טרום בסיסי 
 א'/ב'

1-  
, ימים מרוכזים+  טרום בסיסי א+באנגלית 

 (ש"ש 2סמסטר א',  ומרוכז, ליקורס פרונט)
ם אינטנסיבי בתחילת שנת הלימודיסמסטר *

 + שני ימים מרוכזים בחופשת הסמסטר.
את הפרונטלי חייב ללמוד את *מי שלומד 

 הקורס המקוון.
 
2- 

, סמסטר א' קורס מקווןאנגלית טרום בסיסי א', 
 ,ש"ש( 2)

 או 
סמסטר א' , קורס מקוון, טרום בסיסי ב'אנגלית 

 ש"ש( 1)

כוללת אנגלית יסוד תכנית  ▪
  לימוד ארבע מיומניות השפה.

 בלימודי האנגלית  מתחילים ▪
 םללימודי נההראשומהשנה 

 במכללה.
מועמד ללימודים עם ציון פחות  ▪

בחלק האנגלית של המבחן  85-מ
וכל לעבור לשנה ב' יהפסיכומטרי 

ים סיים את הקורסיבתנאי ש
תחילת הטרום בסיסי עד  ברמת

 שנה ב'.

, סמסטר ב' ליקורס פרונט, אנגלית בסיסי -3 בסיסי
 ש"ש( 1)
 2) 'סמסטר ב, קורס מקוון ,יאנגלית בסיס -4

 ש"ש(

 

מתקדמים 
 א'

לי קורס פרונטאנגלית מתקדמים א',  -5
 , ומקוון

 ש"ש( 2סמסטר א' )
*שעה במערכת + למידה מקוונת מחוץ 

 למערכת.

 

מתקדמים 
 ב'

לי פרונטקורס אנגלית מתקדמים ב',  -6
 , ומקוון

 ש"ש( 2סמסטר ב' )
*שעה במערכת + למידה מקוונת מחוץ 

 למערכת.

 

 

  



 לקורסי אנגלית יסוד נוספות הערות

 יש ללמוד את הקורסים לפי הסדר, לא ניתן לדלג על קורסים. .1

את חובות האנגלית, לא יאוחר מסוף השנה הקודמת  כל הסטודנטים ידרשו לסיים .2

במועד זה לא יורשה לעבור לשנה לשנה האחרונה ללימודיהם. סטודנט שלא יעמוד 

  הבאה.

בקורס  70במבחן ובציון סופי משוקלל  60בכל הקורסים הנ"ל מותנה בציון  עוברציון  .3

 )מבחן + מטלות(.

יות ותוכנית חדשה הכוללת לימוד של ארבע מיומנ המשנת הלימודים תשפ"א נכנס .4

. בשנות הלימודים הבאות יהיו שינויים בלימוד CEFR-השפה לפי ההגדרה של ה

 בהתאם לדרישות התוכנית. אנגלית יסוד

  לפי שנת תחילת לימודי יסוד אנגלית. התוכנית הלימודים נקבע .5

 

  לימודי יסוד ביהדות
 ש"ש. 2בהיקף של  יסוד ביהדות יחייב בלימוד במכללה לתואר ראשון סטודנטכל 

מענה למילוי שנותן את ה ש"ש 2בהיקף של קורס הוא  'ארון הספרים היהודי'קורס ה

 . חובה זו

  .יועצי הלימודיםלגשת למבחן פטור מהקורס על פי הנחיות  סטודנט רשאי

 אחת. ניתן להבחן במבחן הפטור רק פעם

 ווכליבמשך שנה וחצי לפחות במדרשות  סטודנטיות שלמדו בישיבות גבוהות אוסטודנטים ו

 .ע"י הצגת אישורים רלוונטייםמלא או חלקי מלימודי יסוד ביהדות לקבל פטור 

 

 עזרה ראשונה  קורס
שעות בודדות  30כל סטודנט חייב בתעודת מע"ר )מגיש עזרה ראשונה( בהיקף של 

 ת.לפחו

על כך שעבר את קורס חובשים בצה"ל וכל מי שבידו תעודה ברת תוקף ובוגרות בוגרי 

 בשני שלבים: בהיקף הנדרש, יהיו פטורים מקורס זה. הקורס מתקיים  הקורס

  קורס תיאורטי מתוקשב )מקוון(א. 

 .אחד לימוד ביוםמרוכז )תרגול ומבחן( חלק מעשי ב. 

 הקורסים בתחום זה מתקיימים לפחות פעמיים בשנה ויש לבחור את המועד המועדף.

 

 ירות בדרכיםביטחון, בטיחות וזה
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 

כך שולבו נושאים אלה כלימודי חובה  החינוכית הנדרשת במסגרת התפקיד. משום

 .בתהליכי ההכשרה של עובדי ההוראה



לימוד תחומי הבטיחות והביטחון בכיתה ובבית הספר והחינוך לבטיחות בדרכים 

נים, אחד בנושא ביטחון ובטיחות והשני בנושא מקוו יםקורסשני מתבצע באמצעות 

 זהירות בדרכים.

/ לומדות, אצל היועצים או  דיםלומת מינהל תבצע דרך מזכירויכולה לההרשמה לקורס 

 .ביועץ הוירטואלי

קורסי עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות וזהירות בדרכים הם קורסי חובה שאינם 

 מחושבים בנ"ז.

 

***** 
 
 

 לימודי יסוד והעשרהקורסי  –טבלה מסכמת 
 גפ"תשלשנה"ל 

חובה 

 בתחום
 רשימת הקורסים נ"ז ש"ש

לימודי יסוד 

בלשון 

 עברית

 ש"ש( 1שערי לשון ) ▪ 2 ש"ש 2

 ש"ש( 1הבעה ואוריינות ) ▪

לימודי יסוד 

 אנגליתב

 ש"ש  11-0

בהתאם 

למרכיב 

האנגלית 

במבחן 

הפסיכומטרי 

או מבחן 

 ר"אמי

 

, ומרוכז )פרונטלי+ ימים מרוכזים אנגלית טרום בסיסי א+ב  ▪ 2

 ש"ש( 2סמס' א, 

טרום  אוש"ש(  2סמס' א, ) מקווןאנגלית טרום בסיסי א'  ▪

 ש"ש( 1סמס' א, ) מקווןבסיסי ב' 

 ש"ש( 1אנגלית בסיסי )פרונטלי, סמס' ב,  ▪

 ש"ש( 2סמס' ב, ) מקווןאנגלית בסיסי  ▪

 ש"ש( 2 סמס' א',, ומקוון אנגלית מתקדמים א' )פרונטלי ▪

 ש"ש( 2, פרונטלי ומקוון, סמס' ב'אנגלית מתקדמים ב' ) ▪

לימודי יסוד 

 ותיהדב

 ש"ש 2

 

או מבחן פטור או  ש"ש( 2הספרים היהודי )קורס ארון  ▪ 2

 פטור לאחר שנה וחצי בישיבה או במדרשה

קורס עזרה 

 ראשונה 

שעות  30)

 בודדות(

ללא 

 נ"ז

ביום קורס עזרה ראשונה מקוון ותרגול מעשי מרוכז  ▪

 אחד

בטחון, 

 בטיחות

ללא  

 נ"ז

 מקוון(  לימוד עצמיקורס בטחון ובטיחות ) ▪

זהירות 

 בדרכים

ללא  

 נ"ז

 מקוון(  לימוד עצמיקורס זהירות בדרכים ) ▪

 

 ראו בתיאור לימודי יסוד והעשרה.וציוני מינימום לפירוט החובות 

 

 


