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 הערות:

עפ"י התוכנית  להרשם לקורסיםאם הינך לומד בתוכנית להסבת אקדמאים, עליך  .1

 בהמשך  4האישית )אקרדיטציה( שקיבלת , מועדי הקורסים מופעים בטבלה בסעיף 

, לגבי ותרבותמולדת חברה ת חטיבבו ילד והילדותחטיבת הבבמסמך זה מובא הפירוט  .2

ולימודי יסוד והעשרה ראה  דיסציפלנריים  לימודים, רשימת הקורסים בלימודי חינוך

 באתר המכללה רלוונטים מסמכים

 

 : ש"ש( 16) חטיבת הילד והילדות  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה גשנה בשנה אש"ש

√1שיח דבור ושיח כתובחובה 

√1אוריינות בשפת אםחובה 

√1פרקטיקות בהוראת חינוך לשוני )ג- ו(חובה 

√2רכישת השפה הכתובה והוראתה בכיתות א- בחובה 

√1איתור קשיים ברכישת קריאה וכתיבה אחובה 

√2דידקטיקה בהוראת המקצועחובה 

√1מבוא ללקויות למידהחובה 

√1מחשבת החינוך המיוחד

√1אוכלוסיות של תלמידים עם צרכים מיוחדים

√1הוראת חשבון בכיתות א-בחובה 

√√√1שילוב אמנויות בהוראה בבית הספר היסודיחובה 

√1חשיבה חישוביתחובה 

√1חשיבה טכנולוגית ורובוטיקהחובה 

√√√1יישומים דידקטיים טכנולוגים בבית הספר היסודי

√√√1חדשנות פדגוגית

שם הקורס 

מוקד אוריינות לשונית 

מוקד שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים 

בחירה 

בקורס אחד

בחירה 

בקורס אחד

מוקד אוריינות מדע וטכנולוגיה 



 

 ש"ש  10 – ותרבותחטיבת מולדת חברה  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה דשנה גשנה בשנה אש"ששם הקורס 

 קורסי חובה 

√√√√1פענוח הטקסט בגיל הרך

√√√√1תולדות הלשון העברית

√√√√1מועדים בתרבות הילד

√√√√1קיימות בספרות ילדים

√√√√1ביריונֶט: אלימות רשת בספרות ילדים ונוער

√√√√1מבוא לבלשנות

√√√√1מבוא לסמנטיקה

√√√√1סוגיות בחקר העברית הדבורה

√√√√1גיאגרפיה היסטורית של ירושלים

√√√√1גיאפוליטיקה של המזרח התיכון

√√√√1להבין את כדור הארץ

√√√√1המשטר בישראל

√√√√1החברה הישראלית

√√√√1דמוקרטיה ודמוקרטיזציה

√√√√1נשים שעשו היסטוריה וייצוגן בספרות ילדים ונוער

√√√√1לשחרר את הֵפיֹות: שינוי חברתי בספרות ילדים ונוער

קורסי בחירה  



 

 מועדי הקורסים טבלת  .4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג שיעורשם משפחהשם פרטיעד שעהמשעהיוםסמסטרשם שעורקבוצהמספר שעור

קורס מתקדםזדונאיסקישרה16:1517:45בבאוריינות בשפת אם32320252

שיעורברעם אשלעינת14:1515:45דבביריונט: אלימות רשת בספרות ילדים ונוער13024160

שיעורדגןעמית16:1517:45באגיאוגרפיה היסטורית של ירושלים17030080

שיעורקרטיןאמנון16:1517:45בבגיאופוליטיקה של המזרח התיכון ואפריקה16020800

סדנה תהליכיתכהןרימונה14:0015:30גשהוראה ולמידה בבית הספר היסודי - אקדמאיים32030241

סדנה פדגוגיתשחםחיית14:1515:45באהוראת חשבון  בכיתות א-ב - אקדמאים32020195

סדנה פדגוגיתרוזנטלאיריס16:1517:45גאהוראת חשבון  בכיתות א-ב  - סדירים שנה ב'32020196

שיעורבכרשלומית10:1511:45דבהחברה הישראלית15021250

עב' מעשיתחסוןסיגל08:3014:00האהכרת מסגרות חינוכיות - יסודי32050160

שיעורלבקוביץאלון08:3010:00דאהמשטר בישראל15021160

עב' מעשיתחסוןסיגל08:0012:00גשהתנסות בהוראה  לכיתות א-ב - שנה ב32050280

עב' מעשיתשטטפלדרבקה08:0013:30גשהתנסות בהוראה בכיתות ג-ו  - שנה ג'32050090

עב' מעשיתכהןרימונה08:0013:30גשהתנסות בהוראה לאקדמאים32050080

עב' מעשיתרוזנטלאיריס12:0014:00גשהתנסות בהוראת חשבון שנה ב - יסודי32050201

עב' מעשיתגבורהאבי08:0013:30השהתנסות בהוראת לשון -יסודי32050130

עב' מעשיתעוזעתר08:0013:30השהתנסות בהוראת מדעים - יסודי32050132

עב' מעשיתנתן-יולזרישירלי08:0013:30השהתנסות בהוראת מקרא ליסודי32050135

עב' מעשיתשחםחיית08:0013:30השהתנסות בהוראת מתמטיקה- יסודי32050133

עב' מעשיתזיתשבולת08:0013:30השהתנסות מודרכת בהוראת ספרות - יסודי32050136

קורס מתקדםרגוניסנוע14:1515:45בבחדשנות פדגוגית32320370

שיעוררגוניסנוע12:1513:45באחשיבה חישובית32320410

שיעורדגןאסנת08:3010:00בבחשיבה טכנולוגית ורובוטיקה32320420

מתוקשבבלבןיעלדבירושלים של נייר: על ירושלים בספרות העברית )מתוקשב(13024470

שיעורפוצ'טרעודד16:1517:45בבלהבין את כדור הארץ16020720

שיעורלבנתחנה08:3010:00דבלשחרר את הפיות": שינוי חברתי בספרות ילדים ונוער"13024500

שיעורסיידוןורד14:0015:30אאמבוא לבלשנות עברית12020410

שיעורקרטיןאמנון18:1519:45בבמבוא לגאוגרפיה אנושית17010130

שיעורסיידוןורד14:0015:30אבמבוא לסמנטיקה12020420

סדנה פדגוגיתמורשגית10:1511:45אבמועדים בתרבות הילד92020221

סדנה תהליכיתחסוןסיגל14:0015:30גשמעשה ההוראה למידה בכיתות א - ב32030280

סדנה תהליכיתשטטפלדרבקה13:3015:30גשמעשה ההוראה למידה בכיתות ג - ו32030292

סמ' דידקטיגבורהאבי12:1513:45בשמתודיקה של הוראת הלשון - יסודי32320290

סמ' דידקטיעוזעתר12:1513:45בשמתודיקה של הוראת המדעים - יסודי32320310

סמ' דידקטינתן-יולזרישירלי12:1513:45בשמתודיקה של הוראת המקרא - יסודי32320280

סמ' דידקטישחםחיית12:1513:45בשמתודיקה של הוראת המתמטיקה - יסודי32320340

סמ' דידקטיזיתשבולת12:1513:45בשמתודיקה של הוראת הספרות - יסודי32320300

שיעורלבנתחנה08:3010:00דאנשים שעשו היסטוריה וייצוגן בספרות ילדים ונוער13024490

שו"תסיידוןורד12:1513:45אבסוגיות בחקר העברית הדבורה12020480

שיעורשטרנברגיצחק14:1515:45דאסוגיות נבחרות בחקר הדמוקרטיה15022020

היברידימורה_יפורסם14:1515:45בשסמינריון המורה כחוקר  - היברידי250404010

שיעורשילהגילה10:1511:45אאפענוח הטקסט בגיל הרך וביסודי: היבטים לשוניים ,מבניים וסגנוניים.12090090

קורס מתקדםחסוןסיגל16:1517:45באפרקטיקות בהוראת חינוך לשוני - ג - ו32030300

שיעורבלבןיעל14:1515:45דאקיימות בספרות ילדים13024480

סדנה פדגוגיתסנדבנקאנה14:1515:45אשרכישת השפה הכתובה והוראתה בכיתות  א-ב32010423

סדנה פדגוגיתחסוןסיגל14:1515:45באשיח דבור ושיח כתוב32320431

סדנה תהליכיתגלנוראפרת10:1511:45בבשילוב אמנויות בהוראה בבית הספר היסודי32320391

מתוקשבסיידוןורדבתולדות הלשון העברית )מקוון (12020120


