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 :ןוסלנצכ לרב ירבדמ
 תא יילא ףוסאל לכוא וב ,יאלקחה בושיה בלב הזכ שרדמ תיב לע םלוח ינא"
 קומע יכה ךרוצה םצעב והז .ונלש השוריה תא םהל רוסמלו םירוחבה יבוט
    "קלתסהל ןכומ ינא ראשה לכמ .ילש תונקסמה ןמ יל ראשנש

 )1938 טסוגוא ,ןורימ האלל בתכמ ךותמ(
 
 
 לש גלוק לע בשוח ינא....יבלמ חכשנ וניא ,חכשנו ךלוהה ,לעפמה ןיינע"
    "ךוניחו הרשכה לעפמל םיכסא ךא ,העונתה

 )1937 יאמ ,סבח הכרבל בתכמ ךותמ(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 תוינכתו דומילה תודיחי רבדב עדימ לולכ הז ןועידי

 םיללכ וב םירסמנ ןכו ךוניחל הטלוקפב םידומילה
 ןתינ .הללכמה ידימלת לכ לע םילחה םינונקתו
 .הללכמה לטרופב תע לכב ןועידיב ןכדעתהל
 
 םייוניש סינכהל תוכזה תא המצעל תרמוש הללכמה
 םידומילה תוינכותו תונקתה ,םיללכה לכב
 תועדוה ךכ לע רוסמל ילב ,וז תרבוחב םימסרפתמה
 .רבדב םיעגונל תוישיא
 
 תעל תעמ תומסרפתמ הלא םייוניש רבדב תועדוה
 םילשהל תויושע תועדוהה .הללכמה לטרופבו רתאב
 .הז ןועידיב םילולכה םיטרפ תונשל ףאו

 
 דעוימ ,רכז ןושלב חסונמה ,ןועידיב טרופמה עדימה
 .דחאכ םירבגו םישנל
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 םיניינע ןכות
 ו      ף״שת םידומילה תנש חול

 ז     הללכמב םידומילה תורגסמ

 י       הללכמה תודסומ

 אי      םידימלתל עדימ יתוריש

 גי       םיטנדוטסה ןאקד

 זט       הללכמה תוירפס

 חי הארוהה םודיקל זכרמה

 טי       םיטנדוטס יפוליח

 אכ        רקחמה תושר

 בכ     ןויע ימיו תוכורעת ,םיעוריא
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 159 ךוניח ידומילל הדיחיה
 161 םיעדמו הקיטמתמ ידומילל הדיחיה
 163 הקיטמתמל גוחה

 168 בשחמה יעדמל גוחה

 169 עבטה יעדמל גוחה

 174 הביבס ידומילל גוחה

 179 )תוברתו הרבחל הטלוקפב( םיגוח
 181 לארשי תוברתלו ארקמל גוחה

 189 הירוטסיהל גוחה

 193 תוחרזאו הרבחה יעדמל גוחה

 200 תיללכו תירבע תורפסל גוחה

 204 תירבעה ןושלל גוחה

 208 היפרגואיגלו לארשי ץרא ידומילל גוחה

 215 ףנכ םישרופ תדיחי
 223 הרשעהו דוסי ידומיל
 235 )ינש ראות( םימדקתמ םידומילל הדיחיה

M.Ed. 237 הכרעהו םידומיל ןונכתב 
M.Ed. 243 יכוניח ץועייב 

M.Ed. 249 תיכוניח תוברעתהו הכרעה – הדימל ייוקילב 

M.Ed. 253 ךוניח תוכרעמ ןוגראו לוהינב 

 M.Ed. 256 הקוצמבו ןוכיסב רעונ םודיקב 

 260 ידוסי-לעה לולסמב M.Teach הארוהב ךמסומ ידומיל

 267 )ךוניחל יברעה ימדקאה ןוכמה תוירחאב( תופש :הדימלו הארוה

 273 )ךוניחל יברעה ימדקאה ןוכמה תוירחאב( תיברע תשרומו ךוניח

 279 םיזכרמ
 281 הכרדהו ןוחבאל זכרמה

 283 תויולבגומ םע םיטנדוטסו הדימל ייוקיל םע םיטנדוטסל הכימת זכרמ

 286 התארוהלו רעונו םידלי תורפס רקחל המימי זכרמ

 289 הקיטמתמה תארוהל זכרמה

 292 םידומיל ןונכתל זכרמה



 ו ו

 )2020-2019( ף"שת םידומילה תנש חול
 

 תוליעפ עובשב םוי ירבע ךיראת ךיראת
      םידומילה תנש תחיתפ א  ירשת ח"כ 27.10.2019

 ןיבר קחצי לש ורכזל סקט   םסרופי
 םיטנדוטסה תדוגא לש הנש תחיתפ עוריא  םסרופי םסרופי

9.11.2019  
 )רעושמ(

 דמחומ איבנה תדלוה ש ןושח א"י
 )תימלסומה תדה ינבל השפוח(

 'זאטסל םישדח םידמעומל תוכרעה סוניכ ג ולסכ ו"כ 24.12.2019
 'זאטסל םישדח םידמעומל תוכרעה סוניכ ה ולסכ ח"כ 26.12.2019
             הכונח תשפוח א תבט א 29.12.2019

 )תירצונה תדה ינבל( דלומה גח תשפוח  םסרופי םסרופי
  דלומה גח תשפוח  םסרופי םסרופי

 )תיסכודותרוא-תירצונה תדה ינבל(
  -תבט ט"כ 31-26.1.2020

 טבש ה
 ךוניחל הטלוקפב תישעמ הדובע עובש ה-א

 א רטסמס םידומילל ןורחאה םויה ו טבש ה 31.1.2020
 א רטסמס תוניחב תפוקת תחיתפ א טבש ז 2.2.2020
          ב רטסמס תחיתפ א  רדא ב"י 8.3.2020
 ) 18:00ב ומייתסי םידומילה( רתסא תינעת ב  רדא ג"י 9.3.2020

 םירופ תשפוח ה  רדא ד"י 10.3.2020
22.3.2020  

 )רעושמ(
  'גארעמלאו אארסלא א רדא ו"כ

 )תימלסומה תדה ינבל השפוח(
             חספ תשפוח ו-א ןסינ ג"כ-א"י 17-5.4.2020

 הרובגלו האושל ןורכיזה םוי סקט  םסרופי םסרופי
23.4.2020  

 )רעושמ(
 ןאדמר שדוח תליחת ה ןסינ ט"כ

 לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי סקט  םסרופי םסרופי
 )16:00ב ומייתסי םידומילה( ןורכיזה םוי ברע ב רייא ג 27.4.2020

  תואמצעה םויו ןורכיזה םוי ד-ג רייא ה-ד 29-28.4.2020
25-23.5.2020 

 )רעושמ(
 -רייא ט"כ
 ןויס ב

 )תימלסומה תדה ינבל השפוח( רטיפ לא דיע ב-ש

          תועובש תשפוח ו-ה ןויס ו-ה 29-28.5.2020
   ב רטסמס םידומילל ןורחאה םויה ו זומת ד  26.6.2020
 ב רטסמס תוניחב תפוקת תחיתפ א זומת ו  28.6.2020

       ץיק רטסמס תחיתפ םסרופי םסרופי םסרופי
 

 :תורעה
 םישגפמ 14 – ו ,ה ,ד ,ג ,ב םימי ;םישגפמ 13 – א ימי :א רטסמס
 םישגפמ 13– ו,ה ,ד םימי ,םישגפמ 12 – ג ימי ;םישגפמ 14 – ב ,א םימי :ב רטסמס
 .ךשמהב םסרופי :םויס יסקט
 .ךשמהב ומסרופי םיפסונ םיעוריא לש םידעומ :םיטנדוטסה תדוגא יעוריא
 .ןאדמרה םוצ תוברל תומוצ אשונב ונכדועי תופסונ תורעה
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 הרשכה ןתמב לגודה ההובג הלכשהל יאמצע דסומ איה לרב תיב תימדקאה הללכמה

 ;תונמאה םוחתבו ,הרבחהו ךוניחה תוכרעמב םידיקפתל ,הארוהל תיתוכיא

 ךוניחה תוכרעמב םידיקפת ילעב לש יעוצקמ חותיפ יכילהתב ההובג תוברועמב

 תויסולכואל הנופש יתוברת-בר דסומכ תוידוחיי חופיטב ;םירצויו םינמא לשו הרבחהו

 תוברתהו הרבחה ,ךוניחה תוכרעמב הדשב היישעלו חישל המורתב ;תונווגמ םידמול

 .תיתונמא הריציו תומזי ,םיטקיורפ ,רקחמ תועצמאב
 

 הללכמב םידומילה תורגסמ
 

 :תוטלוקפ שולש הללכמב
 

  ךוניחל הטלוקפה
 ךוניחל רושקש המ לכב עדיהו תויחמומה תא תחא גג תרוק תחת תדגאמ הטלוקפה

 םיינשדח ךוניח ידומיל םידמולל םיעצומ הטלוקפב .ךוניח ידבועו םירומ תרשכהלו

 הארוהל הרשכהה יכילהתל םיבאשמו הכימת תוקפסמה בחור תודיחי הב תולעופו

 ךותו הז דצל הז םידמול הטלוקפה תרגסמב .עוצקמל הסינכה יכילהתל םג ומכ

  .םדקתמו יתוכיא ךוניחל דחי םירתוחה םיברעו םידוהי םיטנדוטס תויפותיש

 רגוב( הארוהל הרשכה בולישב ןושאר ראותל םידומיל תוינכת ןווגמ הטלוקפב

 ,ךרה ליגה :םינושה םיאליגב הרשכהה ילולסמ תא תוללוכ הלא .).B.Ed הארוהב

 ,תילגנאב ,דחוימ ךוניחב הרשכה ילולסמו ,ידוסי -לעה רפסה תיב ,ידוסיה רפסה תיב

 יגולאיד ךוניחל רבוב זכרמ הב לעופ ןכ ומכ .רעונ םודיקבו ילאמרופ יתלב ךוניחב

  .תויזכרמה רעונה תועונת לש םירגובה תועונת לש תידומיל תרגסמכ

 חפטל ,הלכשהה םלוע םע שגפמה תא קימעהל םילדתשמ ונא םידומילה תרגסמב

 ךוניחל הקושתה תאו תואיצמה תניחב תלוכי תא קזחלו ,תטשפומ הבישח תלוכי

 ךוניחה הדשב הקימעמו תבחרנ תוסנתה םיטנדוטסל םינמזמ םידומילה .הארוהו

  .םיילמרופ יתלבו םיילמרופ ךוניח תודסומבו תיעוצקמ תוחתפתהל רפס יתב תרגסמב

 :)M.Teach( ךמסומ תוינכת שולשו הארוהל הרשכה תוינכת תועצומ םיאמדקאל

 ומכ .תילגנאו םיעדמה ,הקיטמתמה תארוהבו ,ידוסיה לולסמב ,ידוסי-לעה לולסמב

 םידומיל ןונכת ;יכוניח ץועייב (.M.Ed) ינש ראותל םידומיל תוינכת תועצומ ,ןכ



 ח ח

 ;תיכוניח תוברעתהו הכרעה :הדימל ייוקיל ;)הזת אללו הזת םע תינכת( הכרעהו

 ;תופש :הדימלו הארוה ;הקוצמבו ןוכיסב רעונ םודיק ;ךוניח תוכרעמ ןוגראו לוהינ

  .תיברע תשרומו ךוניח

 
  ךוניחל יברעה ימדקאה ןוכמה
 ץראב םיקיתווה תודסומה דחא אוה ,ךוניחל הטלוקפה תרגסמב לעופה ןוכמה

 ןוכמה .לארשיב תיברעה הייסולכואה ברקב רתויב םירכומה דחאו םירומ תרשכהל

  .לרב תיב תימדקאה הללכמה ךותב לעופ אוה 1981 תנש זאמו 1971 תנשב דסונ

 ןהו ןוזחב ןה תיברעה הייסולכואה לש יתוברתהו יתרבחה דוחייה תא בלשמ ןוכמה

 םידוהי לש םיפתושמ םייחו דחא דצמ םידוחייה היכרצל תוסחייתה ךות ,היישעב

 ןויווש ,תיתרבח תוברועמ לש םיכרעל ךוניחה תא שיגדמ ןוכמה .ינש דצמ םיברעו

 הפשהו תוהזה לע הרימשה דצל תיתרוקיבו החותפ הבישח ,םיגשיהל הפיאשו

  .תיברעה

 רגוב" ןושאר ראות תארקל םיגוחו םילולסמ לש ןווגמ םיטנדוטסל עיצמ ןוכמה

 ץראב םייברע רפס יתבב םידמלנה םינוש הארוה תועוצקמב (.B.Ed) "הארוהב

 יתלבה ךוניחבו ידוסי-לעה ס"היבב ,ידוסיה ס"היבב ,ךרה ליגב ,דחוימה ךוניחב

 םויכ םה םיגשיהה לשו תידומילה היווחה לש תוכיאה תשגדהו תוניוצמ .ילמרופ

 .ןוכמה םודיקלו חותיפל תוינכתה זכרמב

 
 השרדמה - תויונמאל הטלוקפה
 ץראב עונלוקה ישנאו םינמאה יבוט םידמלמ תויונמאל הטלוקפה-השרדמב

 הטלוקפב םידומילה תוינכת .תיוושכעה תונמאה םלוע םע ינרעו הרופ חיש םימייקמש

 תא ומצעל ססבלו תיאמצע תרוקיבו הבישח תלוכי חתפל טנדוטסל רשפאל תולעופ

 .תידוחייה תיתונמאה וכרד

 לופיטל הקלחמהו עונלוקל הקלחמה ,תונמאל הקלחמה תא תללוכ הטלוקפה

 .תונמאב

 םע םיהובג תונמא ידומיל בלשמה ץראב דיחיה דסומה איה תונמאל הקלחמה •

 תויונמאב הארוהב רגוב ,ןושאר ראות תארקל םירומ-םינמא תרשכה

)B.Ed.F.A.(, ףסונ םוחתו תינויע תונמא תארוהל תיגוח-ודה תינכתה תא ןכו 

 םג תללוכ תונמאל הקלחמה .טנדוטסה תריחב יפל תוברתלו הרבחל הטלוקפהמ



ידיעון הפקולטה לחינוך תשע״ט  ט  ט - ף״שת ןועידי 

 ינשה ראותה תינכת תא ,תונמאל ךוניחב ).M.Ed( ינשה ראותה תינכת תא

M.A.A.T)( םיסונמ םילפטממ תינכתו תיתוזח תונמא-תויונמא תועצמאב לופיט 

 ידומילו ןושאר ראות ילעב םיריעצ םינמאל ךשמהה ידומיל תינכת תא ,ראותל

  .תונמאב הדועת

 עונלוקה תארוהו עונלוקב ןושאר ראות ידומילל תינכת תללוכ עונלוקל הקלחמה •

)B.Ed.F.A.( עונלוקב הדועת ידומיל ןכו.  

 
  תוברתלו הרבחל הטלוקפה
 עדיהו תויחמומה תא תחא גג תרוק תחת תדגאמ תוברתלו הרבחל הטלוקפה

 תא תללוכ איה .חורהו תוברתה ,הרבחה יעדממ םימוחת ןווגמב םיירנילפיצסידה

 ,ףרועה תנגהו ןוחטיבו ,יתרבח ינוגרא לוהינ ,קוח תפיכאו היגולונימירקל תומגמה

 ןושל ,היפרגואיגו לארשי ץרא ידומיל ,הירוטסיה ,תיללכו תירבע תורפסל םיגוחה תאו

 ארקמ ,תוחרזאו הרבחה יעדמ ,תילגנא תורפסו הפש ,תיברע תורפסו הפש ,תירבע

 .לארשי תוברתו

 

 ידומיל תא תומגמבו םיגוחב םידמול תוברתלו הרבחל הטלוקפב םיטנדוטסה

 A.B.( ןושאר ראותל םהידומיל תרגסמב םהל םיצוחנה ,תירנילפיצסידה תוחמתהה

 הכמסההו הרשכהה ידומילמ קלחכ םיטנדוטס םידמול הטלוקפה יגוחב .)B.Ed.וא

 ידומיל םידמול תומגמב םיטנדוטסה וליאו ,לרב תיב תימדקאה הללכמב הארוהל

 לש חורהו הרבחה יעדמב ןושאר ראות תארקל םהידומילמ קלחכ תוחמתה

  .החותפה הטיסרבינואה

 

 הרבחה יעדמב םמוחתב םיחמומ םיצרמ םינמנ תוברתלו הרבחל הטלוקפה לגס םע

 הטלוקפב םידמלמ םדצל .םהלש ירנילפיצסידה ימדקאה הדשב םירכומה ,חורהו

 ,הרטשמבו אבצב )סומידב( םידקפמכ הדשה תדובעב ףיקמו בחר ןויסינ ילעב םיצרמ

  .יקסעהו ירוביצה רזגמב םינוש םינוגראב םיריכב םילהנמו

 



 י י

  הללכמה תודסומ
 

 הללכמה לש ינוגריא הנבמ
 
 

 
 
 
 
 
  ןורוא םייח רמ – םינמאנ רבח ר"וי
 גרבנדייז ןרהא ר"ד - להנמה דעוה ר"וי
 באירא רמת 'פורפ - הללכמה תאישנ
 ןהכה רינ רמ – הללכמה ל"כנמ
 ןמפוה סומע 'פורפ - תימדקאה הצעומה ר"ויו םיימדקא םיניינעל האישנה ןגס
 גרבנירג קחצי 'פורפ - תידסומה םייונימה תדעו ר"וי
 ןימינב-לואפ הנליא ר"ד – ךוניחל הטלוקפה ןאקד
  רנ ןב איג רמ – השרדמה -תויונמאל הטלוקפה ןאקד
  ץיווכוב תירונ 'פורפ – תוברתלו הרבחל הטלוקפה ןאקד
 קינלוקש תניע 'בג – תימדקא הריכזמ
 רלפט בקעי ר"ד - םיטנדוטסה ןאקד

 אי - ף״שת ןועידי 

  םיטנדוטסל עדימ יתוריש
 

 לש ןווגמו בר רפסמ םיטנדוטסה תושרל הדימעמ לרב תיב תימדקאה הללכמה
 :םינוש םיאשונב עדימ לבקל ןתינ םתועצמאב ,עדימ יתוריש
 

  הללכמה רתא
 תורגסמב םידומילה תוינכת לע בחר עדימ רתאב .www.beitberl.ac.il :תבותכב
 .לטרופל השיגו םיסרוקה ,תונושה

 .לטרופל השיגו םיסרוקה ,תונושה תורגסמב םידומילה תוינכת לע בחר עדימ רתאב •
 הללכמה לש בושחימה יתורישל הסינכ תאשרה תשרדנ !םכבל תמושתל •

  )המסיס + שמתשמ םש(
 ?לטרופל המסיסה תא םירכוז אל םתא

 עצבל ןתינ ,דיינה ןופלטל ןורסמכ חלשנה ינמז דוקו שמתשמ םש תועצמאב •
 .יאמצע ןפואב המסיס סופיא

 :הסינכ רעש הווהמו הללכמה לגסלו םיטנדוטסל דעוימ - הללכמה לטרופ •
 .)דועו moodle ,ישיא עדימ( עדימה תוכרעמל §
 ,םינונקתו םילהנ ,םידומיל ,תושדח ,תועדוה( הללכמל רושקה עדימל §

 .)דועו םיבשקותמ עדימ ירגאמ ,תוליעפ תועש ,םיעצבמ
 .תוידועייה הדובעה תוביבסו עדיה תוליהקל •
 לש תיבה ףדב אצמנה רושיק תועצמאב תעצבתמ הללכמה לטרופל הסינכה •

 .הללכמה רתא

 םינותנב תופצל טנדוטסה לוכי תכרעמה תועצמאב - טנדוטסל ישיא עדימ •
 תמישרו תועש תכרעמ :םיללוכה םיביכרמ ןווגמב תולועפ עצבלו םיישיא
 תדעוול תושקב תשגה ,םירועישב םינויצ תלבק ,םיסובליס תדרוה ,םירועיש
 לע עדימל רישי בותינ ,דומילה רכש ימולשת בצמ תקידבו םולשת ,םיגירח
 ידי לע תומסרופמש יפכ תויללכ תועדוהו םירומ תורדעיה לע תועדוה ,רועישה
 רקסב ףתתשהל טנדוטסל תרשפאמ תכרעמה ףסונב .תוטלוקפה תויוריכזמ
 ,ןחבמה תואצות לע רוערע שיגהלו םיקורס םינחבמב תופצל ,הארוהה תכרעה
 רכש םולשת לע תולבקו תילטיגיד םימותח םירושיא לבקל ,תודובע שיגהל
 ילהנמה לגסלו ימדקאה לגסל תונפל ןתינ .דומילה
 .ישיא עדימ תכרעמ תועצמאב םינוש םיאשונב
 תועצמאב םג עדימהמ קלחל סנכיהל ןתינ
  .תיראלולסה היצקילפאה
 תא קורסל שי היצקילפאה תדרוהלו ףסונ עדימל
 .QR-ה דוק
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  םיטנדוטסל עדימ יתוריש
 

 לש ןווגמו בר רפסמ םיטנדוטסה תושרל הדימעמ לרב תיב תימדקאה הללכמה
 :םינוש םיאשונב עדימ לבקל ןתינ םתועצמאב ,עדימ יתוריש
 

  הללכמה רתא
 תורגסמב םידומילה תוינכת לע בחר עדימ רתאב .www.beitberl.ac.il :תבותכב
 .לטרופל השיגו םיסרוקה ,תונושה

 .לטרופל השיגו םיסרוקה ,תונושה תורגסמב םידומילה תוינכת לע בחר עדימ רתאב •
 הללכמה לש בושחימה יתורישל הסינכ תאשרה תשרדנ !םכבל תמושתל •

  )המסיס + שמתשמ םש(
 ?לטרופל המסיסה תא םירכוז אל םתא

 עצבל ןתינ ,דיינה ןופלטל ןורסמכ חלשנה ינמז דוקו שמתשמ םש תועצמאב •
 .יאמצע ןפואב המסיס סופיא

 :הסינכ רעש הווהמו הללכמה לגסלו םיטנדוטסל דעוימ - הללכמה לטרופ •
 .)דועו moodle ,ישיא עדימ( עדימה תוכרעמל §
 ,םינונקתו םילהנ ,םידומיל ,תושדח ,תועדוה( הללכמל רושקה עדימל §

 .)דועו םיבשקותמ עדימ ירגאמ ,תוליעפ תועש ,םיעצבמ
 .תוידועייה הדובעה תוביבסו עדיה תוליהקל •
 לש תיבה ףדב אצמנה רושיק תועצמאב תעצבתמ הללכמה לטרופל הסינכה •

 .הללכמה רתא

 םינותנב תופצל טנדוטסה לוכי תכרעמה תועצמאב - טנדוטסל ישיא עדימ •
 תמישרו תועש תכרעמ :םיללוכה םיביכרמ ןווגמב תולועפ עצבלו םיישיא
 תדעוול תושקב תשגה ,םירועישב םינויצ תלבק ,םיסובליס תדרוה ,םירועיש
 לע עדימל רישי בותינ ,דומילה רכש ימולשת בצמ תקידבו םולשת ,םיגירח
 ידי לע תומסרופמש יפכ תויללכ תועדוהו םירומ תורדעיה לע תועדוה ,רועישה
 רקסב ףתתשהל טנדוטסל תרשפאמ תכרעמה ףסונב .תוטלוקפה תויוריכזמ
 ,ןחבמה תואצות לע רוערע שיגהלו םיקורס םינחבמב תופצל ,הארוהה תכרעה
 רכש םולשת לע תולבקו תילטיגיד םימותח םירושיא לבקל ,תודובע שיגהל
 ילהנמה לגסלו ימדקאה לגסל תונפל ןתינ .דומילה
 .ישיא עדימ תכרעמ תועצמאב םינוש םיאשונב
 תועצמאב םג עדימהמ קלחל סנכיהל ןתינ
  .תיראלולסה היצקילפאה
 תא קורסל שי היצקילפאה תדרוהלו ףסונ עדימל
 .QR-ה דוק
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• moodle - םילעפומ תכרעמב .הללכמה לש םיבשקותמה םיסרוקה תכרעמ 

 םילכ תללוכ תכרעמה .האלמ קוחרמ הדימלב םיסרוק ןכו םיסרוק יוולמ םירתא
 ,םימורופ( עדי ףותישל םילכו )תודובעו תומישמ ,םיליגרת( תולטמ תשגהל
 .)םיטא'צ

• Office 365 - תרבח לש ןנעה יתורש לע תססובמה תינוגרא הדובע תביבס 
Microsoft תינוגרא ראוד תביתב שומיש תרשפאמו )Outlook(, לש חפנב 

25GB, ןנע"ב םיכמסמ תרימש" )OneDrive( 1 דע לש חפנבTB!  
  :םיליעפ םיטנדוטסל תיפסכ הבטה :ףסונב הדובע תוצובקב םיצבק ףותיש
 םיבשחמ השימח דעב Office 2016 Pro תנכות תליבח תנקתהל תורשפא
 !םידיינו םיחיינ

 תילועפת הכימתו הכרדה
 הדימלה בחרמל תונפל שי ,תובשקותמה תוכרעמב שומישל הכרדה תלבקל
-16:30 תועשה ןיב 'ה -'א םימי :תוליעפה ינמז .תיזכרמה היירפסב הסינכה תמוקבש

 tikshuv@beitberl.ac.il :ל"אוד | 08:00

 תוינכט תולקתב לופיטו לטרופל הסינכ תואשרה תלבק
  תונפל שי לטרופל הסינכב תוינכט תולקת ןורתפלו האשרהה תלבקל
 .תינכטה הכימתה דקומל
 support@beitberl.ac.il :ל"אוד | 09-7473111 :'לט
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  םיטנדוטסה ןאקד
 
 רלפט בקעי ר"ד :ןאקד
 ימגא הדירפ :ןאקדה תרזוע
 403 לקד :דרשמה םוקימ
 16:00-14:00 ;12:30-09:30 ה-א םימי :הלבק תועש
 09-7476387 :ןופלט
 dekanat@beitberl.ac.il frida@beitberl.ac.il  :ינורטקלא ראוד
 
 טנדוטס לכ .םיטנדוטסה תחוורל תנווכמה תוליעפה תא זכרמ םיטנדוטסה ןאקד
 ,תוישיא תויעב ןורתפל הצעו הרזע תשקבב הפ לעב וא/ו בתכב תונפל יאשר
 ןהש ןיבו ,םידומילל תורישי תורושק ןהש ןיב הללכמב וידומיל תפוקתב תוררועתמה
  .וידומיל תפוקתב םירחאה וייח ילגעמל תועגונ
 ,ם"תלו ,םיטנדוטס תוליבק ,)תואוולהו תוגלמ( ילכלכ עויסב לפטמ ןאקדה תווצ
 לע ןאקדה יארחא ןכ ומכ .דועו ,םידחוימ תוניחב ידעומ ,תונחביה יכרדב תומאתה
 לע ,הדימל ייוקל םיטנדוטסל הכימתה זכרמ לע ,יגולוכיספה ץועייה יתוריש
  .תוברתו הרבח תויוליעפו תיתרבחה תוברועמה
 
 ילכלכ עויס
 :םהידומיל ןומימב ילכלכ עויסל תויורשפא המכ תודמוע הללכמב םיטנדוטסה תושרל
 

 :ךוניחה דרשמ םעטמ תונתומ תואוולה
  ;הארוהל םירישכמה םילולסמב ןיינמה ןמ םיטנדוטסל תונתינ הלא תואוולה
 ידוסיו ידוסי-לע םיימדקאה םילולסמב םיטנדוטסל רקיעב תודעוימ תואוולהה
 ,בשחמה יעדמ ,תירבע ןושל ,םיעדמ ,הקיטמתמ ,תילגנא– םיפדעומ תועוצקמב
 רתאב םיטרופמ וז האוולהל הלבקה יאנת( עבטה יעדמו הביבס ידומיל ,תואלקח
  .)םיטנדוטסה טאנקד
 ףקיהב ךוניחה דרשמב הארוהב דובעי טנדוטסהש יאנתב קנעמל תוכפוה תואוולהה
 ספוטה תא אלמל שי .וידומיל םויסמ םינש שמח דע ,ךוניחה דרשמ ידי לע עבקייש
 .1.12.2019 דע ושיגהלו ,הללכמה רתאבש טאנקדה ףדב אצמנה
 

 עויס תוגלמ
 תדעו .עויס תגלמל תושקב שיגהל םיאשר םיילכלכ םיישקב םילקתנה םיטנדוטס
 םיעובק םינוירטירק יפ לע תואכזה תא תעבוק ,םיטנדוטסה ןאקד תושארב ,תוגלמה
  .תומרותה תונרקה ידי לע תועבקנה תוינתה יפ לעו
 15.12.2019-מ רחואי אל השיגהלו ,הללכמה רתאב עויס תגלמל השקב אלמל שי

 .םישרדנה םיכמסמה ףוריצב
 :רושיקב האר תופסונ תוגלמ לע עדימ

http://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/dikanat/milgot/pages/defaul
t.aspx 

 
 

  



 די יד

 תונייטצה תוגלמ
 םע ומסרפתיש םיללכל םאתהב ,הנש ידמ וקנעוי םידומילב תונייטצה ןיגב תוגלמ
 תנשב םינויצה עצוממ יפ לע םיטנדוטסל תוקנעומ תוגלמה .םידומילה תנש תחיתפ
 .טאנקדה רתאב םיטרפ .תפלוחה םידומילה
 

 תונועמ
 ."עלסה ןרוא" תרבח י"ע םילעפומה םיטנדוטסל תונועמ ירדח 180-כ םימייק סופמקב
 ,םינוחבטמ שי תונועמה תיברמב .םידדובל םירדחב וא רדחב םיינש :םירוגמה יאנת
 .םירדח רפסמל םיפתושמ םינוחבטמה תונועמה לש ןטק קלחב םינגזמו םיתוריש
 השקב ספוט ואלמיו ,טאנקדה רתאב םיטרפ ואצמי תונועמב ררוגתהל םיניינועמה
  .טאנקדה רתאמ דירוהל שי ותוא ,תונועמל

http://portal/TheCollege/Pages/meonut.aspx 
 
 םיטנדוטסל יגולוכיספ ץועיי
 םיאצמנה םיטנדוטסל עייסל םתרטמש יגולוכיספ ץועיי יתוריש םימייק הללכמב
 םיררועתמה םיישקב וא ,םיישיא-ןיב וא םיישיא-ךות םימוחתב םיישקו הקוצמ יבצמב
 הנכה ,תוניחב תדרח ןוגכ םיצחל םע תודדומתהב תילאיטנדוטסה היווהה תובקעב
  .דועו הדובע ייחל
 ינטרפ ונה לופיטה .שפנה תואירב םוחתמ םיסונמ עוצקמ ישנא ידי לע ןתינ תורישה
 .דסבוסמ םולשתב ךורכו יתצובק וא/ו
 תורישה .ןאקדה תוריכזמ תועצמאב ,השיגפ םואיתל ותמזויב תונפל לוכי טנדוטס לכ
 רסמנ וא רבעומ וניא לופיטה ינכת וא היינפה םצע יבגל עדימ לכו יוסחו ידוס אוה
 .ץעונה לש ותעידיב וא/ו ותמכסהב אלא ,הללכמב והשלכ םרוגל
 

  תויולבגומ םע םיטנדוטסו הדימל תוקל םע םיטנדוטסל הכימתה זכרמ
 תונחביה יכרדבו דומילה יאנתב תומאתה .א

 תועגופה תויאופר תויגוס םע םידדומתמה וא הדימל ייוקלכ םינחבואמה םיטנדוטס
 םאתהב ,תונחביהה יכרדבו םידומילה יאנתב תומאתהל םיאכז ימדקאה םדוקפתב
 תטלחה יפ לעו )רתויה לכל םינש 5 ןוחבאה ףקות( םדיבש םינוחבאה תוצלמהל
 וריבעי תומאתה םישקבמה םיטנדוטס .הז ןיינעב תלעופה תיעוצקמה הדעווה
 .טאנקדה תוריכזמל םירחא םייטנוולר םייאופר םיכמסמו םיינכדע םינוחבא
 .30.11.2019 :תושדח תושקב תשגהל ןורחא ךיראת
 .תשדוחמ השקב שיגהל םיבייח םניא םיכישממ םיטנדוטס
 
  הכימת זכרמ .ב

 קפסמה ,תולבגומו הדימל ייוקיל םע םיטנדוטסל הכימת זכרמ לעופ הללכמב
 זכרמל היינפה .דועו יגולונכט עויס תואנדס ,םיכנוח ,תיתצובקו תישיא הכרדה
 תויאופר תעד תווח וא/ו םינוחבא לע תססבתמו הדעו ידי לע תעבקנ הכימתה
 שדקומה קרפב ואר ,הכימתה זכרמ לע םיפסונ םיטרפ .)תולבגומ לש הרקמב(
 .הז ןועידיב םיזכרמל
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 םשל-ח"רפ – תוכנוח טקיורפ
 תריצי ידי לע םהידומילב םיישק םילגמה םיטנדוטס םדקל טקיורפה תרטמ
 בורקה רועישב תוכנוח תגלמ תקנעומ ךנוחל .ךנוחה ןיבל םהיניב ישיא רשק
 וז תוכנוח תגלמ .תויעובש תוכנוח תועש 4 תרומת ,דומילה רכשמ 40%-ל
 לבקל טנדוטסה לש ותוכזב תעגופ הניאו ,תוליגר עויס תוגלמל הרושק הניא
 .תופסונ תוגלמ וא תואוולה
 ח"רפ רתאב רבמטפס שדוחמ לחה המשרה

http://www.perach.org.il 
 

 םילוע םיטנדוטסל עויס
 םיטנדוטס ידי לע תשגומה טאנקדה תוסחב תימדקא הכימתל םיאכז םילוע םיטנדוטס
 .הללכמה ידימלת ברקמ םיכנוח
 

 הליהקל המורתב םיטנדוטס תוברועמ
 תוברועמל טקיורפה תרגסמב .הליהקהו הללכמה ירשק תא םדקמ םיטנדוטסה ןאקד
 תוברעמו הז רשק תוקזחמה תויתובדנתה תויוליעפ ול הצוחמו סופמקב תומייקתמ
 תוליעפל הרומתב .הרבחה ןעמל תוליעפב הללכמה ידבועו םיטנדוטסה תא
 60 לש ףקיהב םינוש םינוגראו תותומעב תובדנתהב הרבחל המורתו תיתובדנתה
 ףקיהב ימדקא טידרק טנדוטסה לבקי ןווקמ הוולמ סרוקב תופתתשהבו ,תוחפל תועש
 .ראותה ךלהמב תחא םעפ ,)דבלב B.Ed ראותל טנדוטסל( ש"ש 2 לש
 ףדב ,ןאקדה ףדב הללכמה רתאב םינכדעתמ ולא תויוליעפ תודוא לע םיטרפ
  .סופמקה יבחרב תועדומבו ,תיתרבחה תוברועמה

http://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/dikanat/kehila/pages/defaul
t.aspx 

 
 ם"תלו – םיאולימ םואיתל הדעו
 ליעפ םיאולימ תוריש תייחדל םיטנדוטס לש םהיתושקבב לפטמ םיטנדוטסה ןאקד
 אלו ,וצה תלבק םע דימ ןאקדה תוריכזמב שיגהל שי תושקבה תא .תוידומיל תוביסמ
  .תוניחב חול/תועש תכרעמ ףרצלו ,וב עבקנש תובצייתהה דעומ ינפל םוי 40-מ רחואי
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

  



 זט טז

 הללכמה תוירפס
 

 איה .הללכמה ידבועו לגסה ירבח ,םיטנדוטסה רוביצ תא תתרשמ תוירפסה תכרעמ
 הטלוקפה- השרדמה תיירפס ,תיברעה היירפסה ,תיזכרמה היירפסה תא תללוכ
 .רעונו םידלי תורפסל המימי זכרמ תיירפסו םידומיל ןונכתל זכרמה תיירפס ,תויונמאל
  :ליכמ ףסואה
  ,תעדה ימוחת לכבו תונוש תופשב םירפס 220,000-כ •
 ,סופדבו םיינורטקלא תע יבתכ 15,000-כ •
  .תילגנאבו תירבעב םינווקמ עדימ ירגאמ •
 "סיפוא" תונכות ללוכ ,תונוש תונכותלו טנרטניאל השיג םע םיבשחמ 100-כ תוירפסב
  .םידיינ םיבשחמב שומישל תיטוחלא תשרו ,הספדה תורשפא םע
  :תבותכב ,"םוז" תועצמאב היירפסב םיטירפ רתאל ןתינ

http://www.beitberl.ac.il/zoom 
 

 תיזכרמה היירפסה
 ןוסנב תנע :היירפסה תלהנמ
 תיזכרמה היירפסה ןיינב :םוקמ
 09-7476436 :ןופלט  18:45-08:00 ה-א :תוליעפ תועש
 cenlib@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד תבותכ
 

 טנדוטסל םיתוריש
 יטירפ 2 + ןויע ירפס 5 דע לואשל םיאשר .B.Ed ראותל םיטנדוטס – הלאשה •

 תעה יבתכ .םירפס 10 דע לואשל םיאשר .M.Ed ראותל םיטנדוטס .הפי תורפס
 דעומו תיטמוטוא איה םירפסה תרזחה דעומ תכראה .הלאשהל םינתינ םניא
 ,ןמזוי רפסש הרקמב .רחא ארוק ידי לע ונמזוה אל דוע לכ החדנ הרזחהה
 וריזחהל וילע היהיו ,ולש ל"אודה תביתל העדוה לבקי וב קיזחמה טנדוטסה
 יפסכ סנק !דעומב םירפס לש הרזחה לע דיפקהל שי .העדוהב בוקנה דעומב
  !דרפנב רפס לכ רובע ,רוחיא םוי לכ לע לטומ
 

 ףסואב םניאש םירפס ןימזהל םיאשר םיטנדוטס – תיתיירפס-ןיב הלאשה
 םכסה םייק ןמע ,ץראב תורחא תוירפסמ תיתיירפס-ןיב הלאשהב הללכמה
 ,םולשתב הכורכ הניא בורל תורחא תוללכממ תיתיירפס-ןיב הלאשה .הלאשה
 ןוריחמ פ"ע אוה םולשתה הבוג .םולשתב הכורכ תואטיסרבינואמ הלאשה דועב
 .תיאטיסרבינואה היירפסה

 תרכהל הכרדהה תא החלצהב םייסל 'א הנש ידימלת לע הבוח הלח – הכרדה •
 יאנת אוה "רבוע" ןויצ .Moodle תכרעמב תאצמנה הדמול תועצמאב היירפסה
 תרכהל ,םידדובלו תוצובקל תוכרדה הירפסב תומייקתמ ,ףסונב .'ב הנשל רבעמ
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 ,תוחתפמב שומישל תישיא הכרדהו ,תובשחוממה עדימה תוכרעמב שומישה
  .תעה יבתכ םלואב םיאצמנה םימוסרפו םייפרגוילביב םירגאמ
 

 ץוחמ םה רשאכ םירמוח תאיצמב הרזע לבקל םינמזומ םיטנדוטס – קוחרמ ץעי •
 .היירפסה רתאב קוחרמ ץעי לע םיטרפ .הללכמל
 

 םוליצ יסיטרכ תרזעב היירפסה יבשחמ לכמ סיפדהל ןתינ - םוליצ יתוריש •
 תועצמאב םג םוליצה רדחב םיכמסמ םלצל ןתינ .םוליצה רדחב םישכרנה
 .-2 המוקב םיאצמנ הספדהו םוליצ תוריש .תועבטמ

 
 ,ךוניחה ימוחתב תיברעה הפשב םירתוכ 60,000-כ תללוכ – תיברעה היירפסה
 .םיעדמהו חורה יעדמ ,הרבח
 םינוש תעד ימוחתב הדימלו הארוה ירמוח תללוכ – םידומיל ןונכתל זכרמה תיירפס
 יתלבהו ילמרופה ךוניחה תורגסמב ליגה תובכש לכל םידעוימה ,תיברעו תירבעב
  .ילמרופ
 יחטש לכב םיטרסו תע יבתכ ,םירפס תללוכ – תונמאל השרדמב תונמאל היירפסה
 .תונמאה
 יכרוצל רעונו םידלי ירפס ףסוא תללוכ – רעונו םידלי תורפסל המימי זכרמ תיירפס
 .רקחמו ןויע
 

 תוירפסב םיישאר םידיקפת ילעב
 תידוהי 09-7476281 .לט ,היירפסה תלהנמ ,ןוסנב תנע – תיזכרמה היירפסה
 'חמ שאר ,יקסבוצניפ-ינפג תיריא ,09-7476209 .לט ,תישאר תינרפס ,יול-לטנזור
 09-7476447 םיארוק יתוריש
 .09-7476361 .לט ,היירפסה לע תיארחא ,הראב'ג הימאס – תיברעה היירפסה
-09 .לט ,זכרמה שאר ,יקסנילבק הניד – םידומיל ןונכתל זכרמה תיירפס

7476294.  
 .לט ,היירפסה תלהנמ ,אנהכ לכימ – תויונמאל הטלוקפה - השרדמה תיירפס

09-7478720. 
 שאר ,לשא-םערב תניע ר״ד – רעונו םידלי תורפס רקחל המימי זכרמ תיירפס
 09-7476400 .לט ,זכרמה
 



 חי יח

 הדימלו הארוהל זכרמה
 רוליג תירוא ר"ד :זכרמה שאר
 

 ;הארוהה םודיק )1( :םייזכרמ םימוחת העברא לע יארחא הארוהה םודיקל זכרמה

 תימדקאה הדיחיה תרזעב הארוהב בושקת בוליש )3( ;הארוהה תכרעה )2(

 .תימדקא הדימל חופיטו הכימת )4( ;בושקתל

 הליעי הדימל רשפאל איה הדימלו הארוהל זכרמה לש תיזכרמה הרטמה

 ובו הארוהה לגסל הנפומ דחאה :םירושימ ינשב םילעופ ונא ךכ םשל .תיתועמשמו

 ,הארוה יכרד ןוויג ומכ םימוחתב הללכמב הארוהה לגס לש יעוצקמ חותיפל םילעופ

 הדימלהו הארוהה יכילהתב םייגולונכט םילכ בוליש ,הכרעה יכרד לש המאתהו ןוויג

 חותיפו תימדקא הדימלב הכימתל םילעופ ובו םיטנדוטסל הנפומ ינשה רושימה .דועו

  .עדימ רשועו תויגולונכט תוכרעמ תללוכה הליעי הדימל ירושיכ

 תרגסמ רשפאמו ןרופישו תויונמוימ תשיכרל תויומלתשהו תואנדס םייקמ זכרמה

 וב םוקמ .הללכמה יאבל יעוצקמ תיב תווהל זכרמה תרטמ .םיתימעמ הדימלל

 תויפותיש ,המודיקל םיכרדהו הארוהל עגונב יגולודותמ עדי לש תויפותיש רשפאתת

 אוה דעיה .ישיא ןויסינמ עדי לש תויפותישו ותארוה יכרד לשו ירנילפיצסיד עדי לש

 יכרצ תנבהו תויתריצי ,תוידוחיי ,תונוש ,ןוויג סיסב לע תיתועמשמ הדימל םודיק

 הניחב לע דקוש ,תונוש הדימלו הארוה תוטיש לוגרת רשפאמ זכרמה .דמולה

 רקחמב תונכדעתה דדועמו ,הארוהה םוחתלו הצרמל הארוה תוטיש לש המאתהו

 .םינושה תעדה ימוחתב הדימל/הארוה יכילהת לש

 תויהל הרטמב םיטנדוטסה תדוגא םעו םיטנדוטסה םע הלועפ ףותישב לעופ זכרמה

 רקס הז ללכב ,הללכמב הדימלהו הארוהה םודיק ימוחתב םיכרצל תבשק ןזוא

 .הארוהה תכרעה

 תקסוע ,הארוהה םודיקל זכרמה תרגסמב תלעופה ,בושקתל תימדקאה הדיחיה

 ךותבו ללכב הללכמה לש תיכוניחה היישעב תרושקתו עדימ תויגולונכט בולישב

 תלעופו תוינשדחו תושדח הדימל תוביבס תנחוב הדיחיה .טרפב תימדקאה הארוהה

 שומיש ךות הליעפ הדימל לש תודותמ לע שגד םשומ .לגסה ברקב ןתעמטהל

 .דועו םיילאוטריו תומלועב הדימל ,תדיינ הדימל ומכ םייגולונכט םימושייב

 
 



ידיעון הפקולטה לחינוך תשע״ט  יט     טי - ף״שת ןועידי 

  םיטנדוטס יפוליח
 ןוסנב תנע :םיימדקא םיימואלניב םירשקל דרשמה שאר
 

 ,םיניוצמ םיטנדוטסל תרשפאמו ,ל"וחב תודסומ םע םירשק תדדועמ הללכמה

 וז תינכת .םיטנדוטס יפוליחל תינכתב ףתתשהל ,האלמ םידומיל תינכת םידמולה

 ביחרהל ,יאפוריא דסומב םידומילל דחא רטסמס שידקהל םיטנדוטסל תרשפאמ

 .תורחא תוצראב דומיל תוטישל ףשחיהלו תורחא תויוברת ריכהל ,םיקפוא

 םיטנדוטסלו ,ךליאו 'ב הנשמ לחה ןושאר ראותל םיטנדוטסל החותפ ןיפוליחה תינכת

 רטסמסב תאצל ןתינ .היינשה הנשה לש ןושארה רטסמסה ךלהמב קר ,ינש ראותל

 .דבלב דחא רטסמס אוה הייהשה ךשמו ,'ב וא 'א

 דומיל רכש רובע םלשל ךישמי םיטנדוטסה יפוליחל תינכתב ףתתשמה טנדוטס

 דבלמ ,ןיפוליחה תרגסמב לבקתי וילאש דסומל דומיל רכש םלשי אלו ,הללכמב

 םימייקתמ ובש דסומה ידי-לע שרדנכ 'וכו ,הדבעמ ,דויצ ,םירמוח רובע תואצוה

  .וידומיל

 טנדוטס .הללכמב םידומילל רוזחל טנדוטסה בייחתמ ןיפוליחה תפוקת םותב דימ

 םידומילל בושל דיתעב שקביו ,ןיפוליחה תפוקת םותב וידומיל תא קיספי רשא

 היהת ותרזחו ,ןיפוליחה תפוקתב ורבצנ רשא תוכזה תודוקנ ורכוי אל ,הללכמב

 .הללכמה לש םידומילה ןונקתל הפופכ

  .תינכתל המשרהה תחיתפ תארקל אצת םיטנדוטסה רוביצל העדוה

 :הדיחיה תוריכזמבו םיימדקא םיימואלניב םירשקל הדיחיה רתאב םיפסונ םיטרפ

 .09-7476457 .לט

 

  תויונמאל הטלוקפה-השרדמה – םיטנדוטס יפוליח
 ל"וחב תויוסנתהל םיטנדוטס לש םתאיצי תדדועמ תויונמאל הטלוקפה-השרדמה

 תשיכרו תויווח ,היסקלפר ,תונרע רשפאמה ,שדח יתרבח-יתוברת-ימדקא בחרמל

 דחא רטסמס שידקהל םיטנדוטסל תורשפאמ ולא תוינכת .םישדח עדיו םילכ

 ףשחיהלו תורחא תויוברת ריכהל ,םיקפוא ביחרהל ,יאפוריא דסומב םידומילל

 םע רזוח וז היווחב הסנתמה טנדוטס יכ םינימאמ ונא .תורחא תוצראב דומיל תוטישל

 .ולש םידומילה תביבס לעו וילע עיפשמש רתוי לודג היישעו הבישח בחרמ



 כ כ

 ראותל האלמ םידומיל תינכת םידמולה ,םיניוצמ םיטנדוטסל החותפ ןיפוליחה תינכת

 רטסמסה ךלהמב ,ינש ראותל םידמולה םיטנדוטסל ןכו ,ךליאו 'ב הנשמ לחה ןושאר

 אוה הייהשה ךשמו ,'ב וא 'א רטסמסב תאצל ןתינ .היינשה הנשה לש ןושארה

 .דבלב דחא רטסמס

 דומיל רכש רובע םלשל ךישמי םיטנדוטסה יפוליחל תינכתב ףתתשמה טנדוטס

 דבלמ ,ןיפוליחה תרגסמב לבקתי וילאש דסומל דומיל רכש םלשי אלו ,הללכמב

 םימייקתמ ובש דסומה ידי-לע שרדנכ 'וכו ,הדבעמ ,דויצ ,םירמוח רובע תואצוה

  .וידומיל

 טנדוטס .הללכמב םידומילל רוזחל טנדוטסה בייחתמ ןיפוליחה תפוקת םותב דימ

 םידומילל בושל דיתעב שקביו ,ןיפוליחה תפוקת םותב וידומיל תא קיספי רשא

 היהת ותרזחו ,ןיפוליחה תפוקתב ורבצנ רשא תוכזה תודוקנ ורכוי אל ,הללכמב

 תארקל אצת םיטנדוטסה רוביצל העדוה .הללכמה לש םידומילה ןונקתל הפופכ

  .תינכתל המשרהה תחיתפ

 :הדיחיה תוריכזמבו םיימדקא םיימואלניב םירשקל הדיחיה רתאב םיפסונ םיטרפ

 .09-7476457 .לט

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ידיעון הפקולטה לחינוך תשע״ט  כא     אכ - ף״שת ןועידי 

  רקחמה תושר
 
 ןמרדיב יש ר"ד :רקחמה תושר שאר
 ןיטנא תיזפ :רקחמה תושר תזכר
 511 סדה :הדיחיה םוקימ
 שארמ םואיתב ,16:00-10:00 ה-א :הלבק תועש
 09 -7473157 :ןופלט
 Rashut.mechkar@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 
 דועי
 תא חתפל ,תירקחמה היישעה תא םדקל תנמ לע הללכמב המקוה רקחמה תושר

 .ירנילפיצסידו יכוניח םוחת לכב תירקחמ תוברת דדועלו ויתורוצ לכ לע רקחמה

 ,הללכמה לגס לש תיעוצקמה תוחתפתהל יחרכהו בושח קוסיעכ ספתנ רקחמה

  .הללכמב הרשכהה קוזיחלו תידומילה המרה תאלעהל

 תורטמ
 םתוחמתה ימוחתב םישדחמו םיידוחיי םירקחמ עצבלו םוזיל הללכמה יצרמ דודיע •

  .םניינעו

 חותיפלו רקחמה םודיקל עויסו הנווכה ,ץועי תועצמאב תירקחמ תיתשת תריצי •

  .רקח תויונמוימ

  .ל"וחבו ץראב םירקוחו תודסומ םע ףתושמ רקחמ דודיע •

 .ןויע ימיו םיסנכ ,רקחמ תונרק לע עדימ לש הצפהו זוכיר ,שופיח •

  .תויתורחת תונרקל תועצה תשגהל הנכהו הרשכה תואנדס ןוגרא •

 
 



 בכ כב

  ןויע ימיו תוכורעת ,םיעוריא
 
 .םיבר ןויע ימיו םיסנכ ,םייתוברת םיעוריא הללכמב םימייקתמ םידומילה תנש ךלהמב

 םהבש םימוחת לש בחר ןווגמב םיקפוא תבחרה תרשפאמ הלא םיעוריאב תופתתשה

 הרבחל הטלוקפבו תויונמאל הטלוקפה-השרדמב ,ךוניחל הטלוקפב םיקסוע

  .תוברתלו

 ימוחתב םיקסועה םש ילעב םישנא םיעיפומ םהבש םייעדמ םיסנכ םה ןויעה ימי בור

 םיטנדוטסה םע תופתושב םייקתמ םיסנכהמ קלח .םלועהמו ץראהמ םינוש רקחמ

 לש םירצות רוביצל גיצהל תונמדזה םיטנדוטסל תנתינ םהבו ,םינושה םילולסמב

 .םהירקחמו םהיתודובע

 ,ןורטאיתה ,עונלוקה ימוחתב םינווגמ תוברת יעוריאו םיסקט הללכמב םיכרענ ןכ ומכ

 .תונוש תולעפהו תיטסלפ תונמא ,הקיזומה

 ,תויונמאל הטלוקפה-השרדמה לש סופמקב עובק ןפואב תומייקתמ תונוש תוכורעת

  .ביבא לתב 19 ןוקריה בוחרב השרדמה תיירלגב ןכו

 
 הללכמה לש טנרטניאה רתאב עובק ןפואב םימסרפתמ םיעוריאה

www.beitberl.ac.il, סופמקה יבחרב תועדומה תוחולבו לטרופב ןכו. 



ידיעון הפקולטה לחינוך תש״ף  1

 

 1 - ף"שת ןועידי

 ךוניחל הטלוקפה
 

 432 לקד :םוקימ
 ןימינב-לואפ הנליא ר"ד :ךוניחל הטלוקפה תינאקד

ilanapb@beitberl.ac.il   09-7473123 
 
 ףסיבא לחר :הטלוקפה להנימ שאר

rachela@beitberl.ac.il  09-7476345 
 
   הנזס ןורש :תינאקד תרזוע

sharonc@beitberl.ac.il 09-7476374 
 

 לגס להנימ
 09-7473235 :סקפ
 431 לקד :םוקימ
 16:00-08:30 ה-א םימי :הלבק תועש

segel-edu@beitberl.ac.il 
 
 kerenor@beitberl.ac.il 09-7476368 ןמרקוצ ןרוא ןרק :לגסה להנימ שאר

   noalev@beitberl.ac.il  09-7476375 יול העונ
  tehila@beitberl.ac.il  7476332-09 ביבט הליהת
 

  םיטנדוטס להנימ
 09-7473116 :סקפ
 425 לקד :םוקימ
 15:00-13:30 ,10:00-8:30 ה-א :הלבק תועש
 
  zipib@beitberl.ac.il 7476348-09  ןשב יפיצ :םיטנדוטס להנימ תשאר
  ronitb@beitberl.ac.il 7476494-09 ענרב תינור :םיטנדוטסה להנימ תצעוי
              רעונ םודיק לולסמ ,ילמרופ יתלב ךוניח לולסמ - הדפוג המחנ

nechama@beitberl.ac.il 7476249-09 
  תילגנא לולסמ ,דחוימ ךוניח לולסמ ץוק היאמ

@beitberl.ac.il mayak  7476230-09   
  םיניוצמ תינכתו דחוימ ךוניח תוננג ,ןגה ליג לולסמ - ןמדלוג לעי

yaelgo@beitberl.ac.il 7476296-09 
  ידוסי-לע לולסמ - רוארג הינג

geniag@beitberl.ac.il 7476266-09  
  ידוסי לולסמ - M.Teach  יחרזמ םתור

rotemmi@beitberl.ac.il  7476493-09  
  M.Ed ינש ראות - דוד ןב לעי

yaelbd@beitberl.ac.il 7476331-09  
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 הדש הרדנס :המשרהו ץועיי זכרמ תלהנמ
sandra@beitberl.ac.il  6674731-09 

 424 לקד :םוקימ
 

 ךוניחל הטלוקפה תצעומ
 הטלוקפה תצעומ ר"וי - רדה רוניל 'פורפ

 הצעומה ירבח
 *ךוניחל הטלוקפה תינאקד - ןימינב -לואפ הנליא 'ר"ד
 *ךוניחל יברעה ימדקאה ןוכמה שאר - איחי 'גאח יאסוק 'פורפ
 *םיכנחמו םירומ תרשכהל הדיחיה שאר - ןייטשלימ הנליא ר"ד
 *ךוניח ידומילל הדיחיה שאר - וקנרפ-ץרוש תירוא ר"ד
  *ךוניחל יברעה ימדקאה ןוכמה שאר ןגס - רוסרס האורמ ר"ד
 ןור-ךילרא תפקר ר"ד
 ןארדב אפטסומ ר"ד
 יקסבונמסיב תימלוש ר"ד
 ירוא ןב הניא ר"ד
 הראשב דיאאס ר"ד
 רדק ןדרי ר"ד
 הרובג יבא ר"ד
 תאפרע הנוסח היפס ר"ד
 ןסחומ דמחומ ר"ד
 יסוי'ג דורוו ר"ד
 רקנ ידס ברימ ר"ד
 טיבש הנינפ ר"ד
 ךוניחל הטלוקפה - םיטנדוטסה תדוגא גיצנ
 ךוניחל יברעה ימדקאה ןוכמה - םיטנדוטסה תדוגא גיצנ
 םדיקפת ףקותמ הצעומב םירבח*
 

 םינמזומ
  םיימדקא םיניינעל האישנה ןגס - ןמפוה סומע 'פורפ
  M.Teach הארוהב ךמסומ ידומילל הדיחיה שאר – רגילק הביבא 'פורפ
 ימדקאה להנימה שאר ,קינלוקש תניע
  םיטנדוטסה ןאקד - רלפט )יקני( בקעי ר"ד
 ךוניחל הטלוקפה להנימ שאר - ףסיבא לחר
  ךוניחל הטלוקפה תינאקד תרזוע - הנזס ןורש
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 הדש הרדנס :המשרהו ץועיי זכרמ תלהנמ
sandra@beitberl.ac.il  6674731-09 

 424 לקד :םוקימ
 

 ךוניחל הטלוקפה תצעומ
 הטלוקפה תצעומ ר"וי - רדה רוניל 'פורפ

 הצעומה ירבח
 *ךוניחל הטלוקפה תינאקד - ןימינב -לואפ הנליא 'ר"ד
 *ךוניחל יברעה ימדקאה ןוכמה שאר - איחי 'גאח יאסוק 'פורפ
 *םיכנחמו םירומ תרשכהל הדיחיה שאר - ןייטשלימ הנליא ר"ד
 *ךוניח ידומילל הדיחיה שאר - וקנרפ-ץרוש תירוא ר"ד
  *ךוניחל יברעה ימדקאה ןוכמה שאר ןגס - רוסרס האורמ ר"ד
 ןור-ךילרא תפקר ר"ד
 ןארדב אפטסומ ר"ד
 יקסבונמסיב תימלוש ר"ד
 ירוא ןב הניא ר"ד
 הראשב דיאאס ר"ד
 רדק ןדרי ר"ד
 הרובג יבא ר"ד
 תאפרע הנוסח היפס ר"ד
 ןסחומ דמחומ ר"ד
 יסוי'ג דורוו ר"ד
 רקנ ידס ברימ ר"ד
 טיבש הנינפ ר"ד
 ךוניחל הטלוקפה - םיטנדוטסה תדוגא גיצנ
 ךוניחל יברעה ימדקאה ןוכמה - םיטנדוטסה תדוגא גיצנ
 םדיקפת ףקותמ הצעומב םירבח*
 

 םינמזומ
  םיימדקא םיניינעל האישנה ןגס - ןמפוה סומע 'פורפ
  M.Teach הארוהב ךמסומ ידומילל הדיחיה שאר – רגילק הביבא 'פורפ
 ימדקאה להנימה שאר ,קינלוקש תניע
  םיטנדוטסה ןאקד - רלפט )יקני( בקעי ר"ד
 ךוניחל הטלוקפה להנימ שאר - ףסיבא לחר
  ךוניחל הטלוקפה תינאקד תרזוע - הנזס ןורש
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 ךוניחל הטלוקפה
 םידיקפת ילעב
 ןימינב-לואפ הנליא ר"ד :ךוניחל הטלוקפה תינאקד

 איחי 'גאח יאסוק 'פורפ :ךוניחל יברעה ימדקאה ןוכמה שאר

 רדה רוניל 'פורפ :הטלוקפה תצעומ ר"וי

 
  ןייטשלימ הנליא ר"ד םיכנחמו םירומ תרשכהל הדיחיה שאר
 רדק ןדרי ר"ד ךרה ליגל גוחהו ןגה לולסמ
 םחש תייח ר"ד ידוסיה ךוניחל םירומ תרשכהל לולסמה
 -סקופ תימרכ ר"ד ידוסי-לעה ס"היבל םירומ תרשכהל לולסמה
 לאנברבא  

 לאכימ תניר ר"ד דחוימה ךוניחל גוחהו םירומ תרשכהל לולסמה
 קסור ןזוס ר"ד תילגנאל לולסמה
 ךירדרא ןרול ר"ד ילמרופ יתלב ךוניחל גוחהו לולסמה
 ץינכי תאיל ר"ד  רעונ םודיקל גוחהו לולסמה

 
 ןור-ךילרא תפקר ר"ד הארוהל םיניוצמ תינכת
 
 וקנרפ-ץרוש תירוא ר"ד ךוניח ידומילל הדיחיה שאר
 

  םיעדמו הקיטמתמ ידומילל הדיחיה
 לארוד האל ר"ד הקיטמתמל גוחה
 לחילח דומחמ 'פורפ בשחמה יעדמל גוחה
 ןאדיז דומחמ 'פורפ עבטה יעדמל גוחה
 זוליא דוד ר"ד תואלקחו הביבסה יעדמל גוחה
 

 )תוברתלו הרבחל הטלוקפה תרגסמב( םיגוח ישאר
  רימש ןוליא ר"ד      לארשי תוברתו ארקמל גוחה
 בוט בל זעוב ר"ד       הירוטסיהל גוחה
 ץיבוקבל ןולא ר"ד     תוחרזאו הרבחה יעדמל גוחה
 לשא-םערב תניע ר"ד        תורפסל גוחה
 ןודייס דרו ר"ד       תירבע ןושלל גוחה
 םיובגנל תימולש ר"ד     היפרגואיגו לארשי ץרא ידומילל גוחה
 ןרפס-ןמבו תינור ר"ד תילגנאל גוחה שאר
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 5 - ף"שת ןועידי

  םימדקתמ םידומילל הדיחיה
 יונ-לאונמע הילד ר"ד הכרעהו םידומיל ןונכתב M.Ed ינש ראות
 ירוא ןב הניא ר"ד יכוניח ץועייב M.Ed ינש ראות
 טיבש הנינפ ר"ד תיכוניח תוברעתהו הכרעה - הדימל ייוקילב M.Ed ינש ראות
 דירש לאירא ר"ד  ךוניח תוכרעמ ןוגראו לוהינב M.Ed ינש ראות
 ימיח הנח ר"ד  הקוצמבו ןוכיסב רעונ םודיקב M.Ed ינש ראות
 הסבאנע בלאג ׳פורפ   תופש תארוהב M.Ed ינש ראות
 /ןארדב אפטסומ ר"ד  לארשיב תיברע תשרומו ךוניח M.Ed ינש ראות
 איחי 'גאח יאסוק 'פורפ  
 
 רגילק הביבא 'פורפ   M.Teach הארוהב ךמסומ ינש ראות ידומיל שאר
 סינוגר עונ ר"ד  ידוסי-לע לולסמ הארוהב ךמסומ
 גרבנזייא דט 'פורפ   הקיטמתמה תארוהב ךמסומ
 יבצ ןב הואנ 'פורפ   םיעדמה תארוהב ךמסומ
 סאר ובא הדיאור ר"ד  תילגנאה תארוהב ךמסומ
 רדה רוניל 'פורפ  ידוסי לולסמ הארוהב ךמסומ
  
 
  םיזכרמ ישאר
 יקסנילבק הניד  םידומיל ןונכתל זכרמה
 לשא-םערב תניע ר"ד התארוהלו רעונו םידלי תורפס רקחל המימי תיב זכרמ
 םחש תייח ר"ד  הקיטמתמה תארוהל זכרמה
 גניולה הלאירא   תולבגומ םעו הדימל ייוקיל םע םיטנדוטסל הכימת זכרמ
  ינועדג תירש ר"ד  הכרדהו הכרעה ,ןוחבאל זכרמה
 ןהד תירוא ר"ד  םיליחתמ םירומו םיחמתמל "ףנכ םישרופ" תדיחי
 הרובג יבא ר"ד   תירבעה ןושלב דוסי ידומיל
 יביט ליאו ר"ד   תוימדקא תורטמל תילגנא ידומיל
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 ךוניחל הטלוקפל יגוגדפ-ינויער עצמ
 תולוכיו םירושיכ ,עדי תללוכה הבחר הלכשה הירעשב םיאבל הקינעמ ךוניחל הטלוקפה

 הארוהה תא .ךוניחה תכרעמ לש םידיתעו םייוושכע םירשקהב ךוניחו הארוה תדובעל

 תיתרוקיב הבישח דצל תומזילו תויתריציל תדמתמ הפיאש החנמ הטלוקפב הדימלהו

 הרבחב םינוש םירזגמ ןיב תופתוש יכילהת םודיקל ןוצר התוא החנמ ןכ ומכ .תרקוחו

 לע ססובמש ירסומ ךוניחב הכימת ךותמו ךרעכ ןויוושבו תונושה ךרעב הנומא ךותמ

 הטלוקפה .טרפב ךוניחבו ללכב הרבחב ,םדא ינב ןיב םיסחיב תויתפכא לש םיכרע

 ףצר תריציל תנווכמו הארוהבו ךוניחב תוילמרופ יתלבו תוילמרופ תושיג בוליש תמדקמ

 .םיכנחמו םירומ לש םייעוצקמה םייחהו עוצקמל הסינכה ,הארוהל הרשכהה יבלש ךרואל

 תוקינעמ ןה .תונווגמו תוינשדח הארוה תושיג תופקשמ הטלוקפב םידומילה תוינכת

 התוא תיתייווחו תיתועמשמ הדימל תועיצמו 21-ה האמל יטנוולרו םדקתמ עדי םידמולל

  .יכוניחה הדשב םשייל תורתוח ןה
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  ךוניחל הטלוקפב םידומיל
 ינש ראותלו ).B.Ed( ןושאר ראותל םידומיל תורגסמ תומייקתמ ךוניחל הטלוקפב

)M.Ed., M.Teach(, הארוהל םיאמדקא תרשכה ידומיל הב םימייקתמ ןכו.  

 

 לולסמל םאתהב תיעוצקמ הדועתב םיבלושמ )B.Ed.( ןושארה ראותה ידומיל

 ךוניח דבוע" תדועת ;הארוהל הרשכהה ילולסמב םידמולל הארוה תדועת :םידומילה

 לולסמב םידמולל "ךוניח דבוע" תדועתו ,ילמרופ יתלב ךוניחל לולסמב םידמולל "יתליהק

 .רעונ םודיקל

 .םינש עברא – ןושארה ראותה ילולסמב םידומילה ךשמ

 

 םייזכרמ םימוחת לש תימושייו תינויע הקמעה םיווהמ ).M.Ed( ינשה ראותה ידומיל

  .ךוניחה תכרעמב

 

 עדי םינקמ ידוסי-לעה לולסמב )M.Teach( הארוה תדועתב בלושמ ינש ראות ידומיל

  .הארוהב תישעמ הרשכה םע בולישב ךוניחב ימושייו ינויע

 .םייתנש – M.Teach-ו M.Edינש ראותל םידומילה ךשמ

 

 .B.Ed ראותל המלשה ידומיל ,הארוהל םיאמדקא תרשכה םיללוכ הדועת ידומיל

 דחא עוצקמב הארוה תדועת ילעבל( הכמסה תבחרה ידומילו )הארוה תדועת ילעבל(

  .)ףסונ עוצקמב הארוה תדועת םישקבמה

 

 תוליעפ תזכרתמ םהבש םיזכרמ ידי לע םיכמתנ ךוניחל הטלוקפב םיימדקאה םידומילה

 .)"םיזכרמ" קרפב ונייע( הארוהו ךוניח ימוחתב תימושייו תירקחמ

 

 ךוניחל הטלוקפה תרגסמב םיסרוקו םיגוח רוחבל םילוכי הטלוקפב םידמולה םיטנדוטסה

  .םידמול םה התואש םידומילה תינכתל ףופכב ,תוברתו הרבחל הטלוקפה תרגסמב וא
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 תרשכהלו )B.Ed.( ןושאר ראותל םידומילה תינכת
 הארוהל םיאמדקא
 :םיאבה םימוחתהמ תבכרומ םידומילה תינכת
 

 הארוהו ךוניח ידומיל .א
 ךוניח ידומיל תרגסמב םיימושייו םיינויע םיסרוק םידמול ךוניחל הטלוקפה ידימלת לכ

 תרגסמב םידמלנ קלחו םידמולה לכל םיפתושמ םיסרוקהמ קלח .הארוהל הרשכהו

 .ןלהל טרופמכ ,םינושה הרשכהה ילולסמ

 ךוניחלו הארוהל הרשכה ילולסמב םידומיל .ב
 הרשכהה ילולסממ דחא תרגסמב ,םתריחב יפ לע ,םידמול ךוניחל הטלוקפה ידימלת

 לולסמ ,דחוימ ךוניח לולסמ ,ידוסי-לע לולסמ ,ידוסי לולסמ ,ןגה לולסמ( הארוהל

 םילולסמה .רעונ םודיקל וא ילמרופ יתלב ךוניחל םילולסמב וא ,)תילגנא תארוהל

 הארוהב תכרדומה תוסנתהה לע ללוכ ,םייטקדידהו םייגוגדפה םידומילה לע םיארחא

 .םימוחתה לכב

 תודועתה תאו .B.Ed ראותל לולסמה תריחב תויורשפא תא תראתמ 1 הלבט

 .לולסמ לכ הנקמש

 תוינכת יפ לעו םילולסמה תרגסמב םימייקתמ הארוהל םיאמדקא תרשכה ידומיל

  .םהלש תוידוחייה םידומילה

 םיגוחה תרגסמב םידומיל .ג
 םידמלנ םהבש םיגוחהמ רתוי וא דחא תרגסמב םידמול ךוניחל הטלוקפה ידימלת לכ

-אלה ךוניחה תכרעמל םישרדנה תועוצקמ וא רפסה תיבב הארוהה תועוצקמ

 םאתהב ,לולסמל לולסממ תונתשמ הלא םיגוחב םידומילה תושירד .תילמרופ

 .םירישכמ םה םהילא הכרדהה וא הארוהה ימוחתל

 )הארוה תועוצקמ( םיירנילפיצסידה םיגוחב הריחבה תויורשפא תא תטרפמ 1 הלבט

 .םידומילה ילולסמ לכב

 הרשעהו דוסי ידומיל .ד
 תוטלחהל םאתהבו ,ךוניחה דרשמו ההובג הלכשהל הצעומה תושירדל םאתהב

 םינוש רזע ידומילב ךוניחל הטלוקפב םיטנדוטסה לכ םיבייח ,הטלוקפה תצעומ
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 םיטרופמ הלא םידומיל .דועו םאלסאה תוברת וא תודהיב ,תירבע ןושלב ,תילגנאב

 ."דוסי ידומיל" קרפב

 תויכוניחה תורגסמב תיעוצקמ הכינחו )'זאטס( הארוהב תוחמתה .ה

 דרשממ הארוה ןוישיר לבקל תנמ לע 'זאטס תנשב ביוחמ לולסמה רגוב לכ

 .ךוניחה תכרעמב תננג/הרומה לש הנושארה הנשה איה 'זאטסה תנש .ךוניחה
 ידי לע הוולמ ,תוחפל הרשמ שילש ףקיהב תננג/הרומה קסעומ הנשה ךלהמב

  .הללכמב תיעובש הכימת תנדסב ףתתשמו םיכנוח תננג/הרומ

  ."ףנכ םישרופ תדיחי" קרפב עיפומ הארוהב תוחמתהה לע טוריפ
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 11 - ף"שת ןועידי

 םינושה םילולסמב )םיגוח( הארוה תועוצקמב הריחב תויורשפא :1 הלבט
 תוביטחו םיגוח

 
 ןג םילולסמ

 מ"חו
 ןגב

-לע ידוסי
 ידוסי

 ךוניח
דחוימ
1 

 תילגנא
 יליג בר

 םודיק
  רעונ

 פ"בח

  םיגוח
 ü ü ü  ü ü   ארקמ
 תירבע תורפס
 תיללכו

 ü ü ü  ü ü 

 ü ü  ü ü   לארשי תוברת
 ü ü  ü ü   הירוטסיה
 ü ü  ü ü   היפרגואיג
 ü ü  ü ü   י"א ידומיל
 ü ü ü  ü ü   הביבס ידומיל
 הקיטמתמ
 )ידוסיל(

 ü      

 ü ü ü  ü ü  תירבע ןושל
    ü  ü  )ידוסיל( עבט
 הרבחה יעדמ
 תוחרזאו

  ü ü  ü ü 

   ü ü  ü  2תילגנא
 ü  ü ü  ü ü דחוימ ךוניח
  ü      רעונ םודיק
 יתלב ךוניח
 ילמרופ

      ü 

 ,הימיכ ,היגולויב
 ,הקיזיפ
-לעל הקיטמתמ
 יעדמ ,ידוסי

 ,בשחמה
 3תיברע

  ü     

        תוביטח
       ü תויונמא

 
 יאליגה לולסמל תועצומה תויורשפאה יפ לע דומלל ןתינ דחוימ ךוניחל ףסונ עוצקמב הארוה תדועת 1

 .)ידוסי-לע וא ידוסי(
  .יאליג-בר וא ידוסי-לע ,ידוסי לולסמב דומלל םילוכי םיאמדקא םידימלת 2
  .הלא םיגוחב ימדקא ראות ילעבל קר םידעוימ ולא תועוצקמ 3
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 ןג םילולסמ
 מ"חו

 ןגב

-לע ידוסי
 ידוסי

 ךוניח
דחוימ
1 

 תילגנא
 יליג בר

 םודיק
  רעונ

 פ"בח

  םיגוח
 םיעדמ
 ,הקיטמתמ(
 הביבס ,עבט
 )תואלקחו

ü       

 תוברתו תורפס
 לארשי

ü       

 הרבח ,תדלומ
 תוברתו

 ü      

 

 ).B.Ed-ל( םילולסמ יפ לע םיירנילפיצסידה םידומילה הנבמ

 ךוניח ןג 
 דחוימ
 ןגב

 ךוניח ידוסי-לע ידוסי
 דחוימ

 םודיק
 רעונ
 פ"בחו

 ליגה גוח םיגוח
 26 ךרה
 ש"ש

 גוח
 ךוניח
 דחוימ

 ש"ש 26
 ליג גוח
 26 ךרה
 ש"ש

 גוח
ילפיצסיד
 26 ירנ

 ש"ש

 םיגוח 2
ילפיצסיד
 םיירנ

X26 
 ש"ש

 גוח
 ךוניח
 דחוימ

 ש"ש 26
 גוח
ילפיצסיד
 26 ירנ

 וא ש"ש

 גוח
 םודיק
"בח/רעונ
 26 פ
 ש"ש
 גוח
ילפיצסיד
 26 ירנ

  ש"ש
 3 תוביטח

 תוביטח
X 10  
 ש"ש

2 
 תוביטח
X 10 
 ש"ש

 תביטח
 ידומיל
 דליה
 תודליהו

 ש"ש 16
 הביטח
 10 'צסיד
 ש"ש

  --   --   -- 

 ש"ש 52 ש"ש 52 ש"ש 52 ש"ש 52 ש"ש 72 ש"ש 56 כ"הס
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 13 - ף"שת ןועידי

 םידומילה תוינכת יבגל תובחרה
 

 "הארוהל םיניוצמ" תינכת .א
 ,דחוימב םיהובג החיתפ ינותנ ילעב םידמול תטלוק "הארוהל םיניוצמ" תינכת

 תינכת םידמול וז תינכתב םיטנדוטס .םהידומיל םויס םע הארוהב קוסעל םיבייחתמש

 םיניוצמ תינכת" קרפ ואר .םירחאה םילולסמה ידומילב םיבלתשמ ףסונבו ,תדחוימ

 ."הארוהל

 

 ץיק רטסמס .ב
 ןכו ,)הבוח יסרוק רקיעב( םינוש םיינויע םיסרוק םימייקתמ ץיק רטסמס תרגסמב

 .םיימדקא םיכרצל תילגנא ידומיל

 יבגל טוריפ .תורדעיהל תורשפא אלל ,הבוח איה ץיק רטסמס ידומילב תוחכונה

 .תועשה תכרעמב אצמנ ץיק רטסמסב םיסרוקה

 

 קוחרמ הדימלב םיסרוק .ג
 הלא םיסרוק .םינווגמ םימוחתב קוחרמ הדימלב םיסרוק העיצמ ךוניחל הטלוקפה

 לכב וא תיבהמ תעצבתמ הדימלה ןכש ,םידימלתל םיחונ םינמזב הדימלל םינתינ

 םג םיעצומ .טנרטניאה תשרלו בשחמל רבחתהל לוכי דימלתה ובש רחא םוקמ

  .קוחרמ הדימל םע םינפ לא םינפ הדימל םיבלשמה םיידירביה םיסרוק

 

 הליהקב תוליעפב םיטנדוטס תוברועמ .ד

 ,לארשיב םיכנחמו םירומ תויהל םמצע םירישכמל יכ םינימאמ ונא ךוניחל הטלוקפב

 תא הריבגמ תיתרבח תוברועמ .הליהקה ןעמל המורתב יזכרמו בושח דיקפת שי

 דבב דבו ,רחאל תוביוחמה תא ,םייח ונא הבש הרבחלו תוברתל תוכיישה תשוחת

 .םיליעפה לש תוגיהנמה ירושיכ תאו תוישיאה תולוכיה תא תחתפמ

 תיתרבחה תוליעפהו סרוקה תא רימהל טנדוטסל רשפאת וז תוליעפב תופתתשה

 :ןלהל טרופמכ ש"ש 2 לש ימדקא טידרקב

 לש םירועישב תוברל( הטלוקפה ידי לע רשואמ ךוניח רועישב ש"ש 1 תרמה .א

  .)םילולסמה
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 לע ורשואש םיסרוקב ,תונילפיצסידב םדקתמ רועיש וא הריחב רועישב ש"ש 1 תרמה .ב

 .םיגוחה ישאר ידי

 ןיאו ,םיירנילפיצסיד םיסרוקב קר וא ךוניח ירועישב קר ש"ש 2 רימהל תורשפא ןיא  

 רועישבו הארוהב תוסנתהב וא םינוירנימסב תיתרבח תוברועמ רימהל תורשפא

 .יטקדידה

 ,ןמזה תרהנמ ,טבמ( סופמקב תימינפ תרשואמ תיתרבח תוליעפ םימייקמש םיטנדוטס

 הנשב תפסונ תימינפ תוליעפב קלח תחקל ןתינ .ש"ש 1-ב וכוזי )םיפתושמ םייח

 .ש"ש 2-ל םילשהלו ןכמ רחאלש

 תנשב .ולבקתי דבלב םימיאתמ םיטנדוטס .ישיא ןויארבו ןולאש יולימב הנתומ םושירה

 .ןושאר ראותל םידמולה םיטנדוטסל החותפ תינכתה ח"עשת םידומילה

 תועש יתש( הנשב תובדנתה תועש 60 ןה טנדוטסל תיתרבחה תוברועמה תובוח

 ךמותה בשקותמ סרוק תושירדב הדימעו )םירטסמס ינש ךשמב םידומיל עובשב

 תועשה ןיב ,א םויב ומייקתיש םישגפמ השולש לולכי סרוקה .תיתרבחה תוליעפב

 .ב רטסמס ףוסבו א רטסמס ףוסב ,א רטסמס תליחתב תחא םעפ ,16:00-18:00

 
 תודובע רהוט לע הרהצה .ה

 טנדוטסה םותחי ,הקידבל הדובע תריסמ תעב ,'ג ףיעס ,25 'מע ,םידומילה ןונקת יפ לע

 .תימצעה ותריצי ירפ איה הדובעהש הרהצה ספוט לע
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 15 - ף"שת ןועידי

 ינש ראותל םימדקתמ םידומיל
 .M.Teach תוינכת 5-ו M.Ed תוינכת 7 :ינש ראותל תוינכת 12 שי ךוניחל הטלוקפב
 
 .M.Ed םידומיל ןונכתו הכרעה .1

 .M.Ed יכוניח ץועיי .2

 .M.Ed תיכוניח תוברעתהו הכרעה :הדימל ייוקיל .3

 .M.Ed ךוניח תוכרעמ ןוגראו לוהינ .4

 .M.Ed הקוצמבו ןוכיסב רעונ םודיק .5

 .M.Ed תופש הדימלו הארוה .6

 M.Ed תיברע תשרומו ךוניח .7

 ידוסי-לעה לולסמב M.Teach הארוהב ךמסומ ידומילב ינש ראות .8

   M.Teach הקיטמתמה תארוהב ךמסומ ידומיל .9

     M.Teach םיעדמה תארוהב ךמסומ ידומיל .10

  M.Teach תילגנאה תארוהב ךמסומ ידומיל .11

 ידוסיה לולסמב M.Teach הארוהב ךמסומ ידומיל .12

 

 

 םיעיפומ ,ןהב םיגוהנה הלבקה יאנתו הלא םימוחת לש תוטרופמ םידומיל תוינכת

 ."םימדקתמ םידומיל" קרפב

 

 םיסרוק תחיתפ :תיללכ הרעה
 תנש לכב םיחתפנ םניא תונושה םידומילה תוינכתב םיעיפומה םיסרוקה ןמ קלח

  .תועשה תכרעמב םימסרופמ ף"שת תנשב םימייקתמה םיסרוקה .םידומיל
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 17 - ף"שת ןועידי

 :םיכנחמו םירומ תרשכהל הדיחיה
  הרשכהה ילולסמ

 
  ןייטשלימ הנליא ר"ד :םיכנחמו םירומ תרשכהל הדיחיה שאר
  .םילולסמהמ דחא לכב טוריפ ואר :הדיחיה לגס
 .שארמ םואית יפל :הלבק תועש
 09-7476207 :הדיחיה שאר ןופלט
 ilanam@beitberl.ac.il :ליימ :הדיחיה שאר לש ינורטקלא ראוד
  432 לקד ,ךוניחל הטלוקפה ןיינב :םוקימ
 
 

 ,ךרה ליגה :הארוהל הרשכהה ילולסמ לכ תא תללוכ םיכנחמו םירומ תרשכהל הדיחיה

 ילמרופ יתלב ךוניחל הרשכהה ילולסמ תאו ,תילגנא תארוהו דחוימ ךוניח ,ידוסי לע ,ידוסי

 לכב םידומילהו , ףתושמ סיסב שי םילולסמה לכ לש םידומילה תינכתל .רעונ םודיקלו

 םיסרוקה תא ןהו הארוהבו ךוניחב תיתשתה יסרוק תא ןה םימגאמ םילולסמהמ דחא

 תדועתל הרשכהה ילולסמ וטרופי ןלהל .לולסמל םיידוחייה תוישעמה תויוסנתההו

 .ךוניח דבוע תדועתל וא הארוה
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 מסלול הגן 
 ר ירדן קדר"ד: ראש המסלול

 
 (בתיאום מראש) 11:00-12:00יום א׳  :שעות קבלה

  yarden.kedar@beitberl.ac.il :דואר אלקטרוני
 2חדר  426דקל  :מיקום
 09-747-6414 :טלפון

 
גב׳ , ד״ר ענת בן שבת, שולמית ביסמנובסקיד״ר , בריל-סיגלית אבירםגב׳ : סגל המסלול

 .ברוך-ד״ר יעל קסנר, ד״ר טליה קונסטנטין, ר חנה צימרמן"ד, מלי ליבוביץגב׳ , ראד'מיכל ג
 

 יעל גולדמן: מינהל סטודנטים
 425דקל  :מיקום
 09-747-6296 :טלפון

 yaelgo@beitberl.ac.il :דואר אלקטרוני
 

 הכשרת מחנכים לגיל הרך 
ודים להכשרת מחנכים להוראה בגיל הרך מכוונת להקנות לסטודנטים תכנית הלימ

פדגוגיים ומקצועיים ולהקניית מיומנויות , בהיבטים התפתחותיים, ידע עיוני ומעשי
מטרת . בטווח הגילים שמלידה עד שש שניםראה מותאמות לעבודה עם ילדים הו

ודלים שונים המכירים מ מגובשתההכשרה היא לפתח מחנכים בעלי תפיסת עולם 
, הרגשי והחברתי של הילד הצעיר, מבינים את עולמו הקוגניטיבי, של חינוך והוראה

 . ופועלים מתוך אחריות מקצועית המותאמת לצרכיו
לימודים עיוניים במסגרת החוג , התכנית כוללת הכשרה מעשית ופדגוגית בגני ילדים

(. מקצועות ההוראה)ים ולימודים דיסציפלינרי, לימודי הכשרה להוראה, רךלגיל ה
ההכשרה המעשית כוללת התנסות בהוראה במגוון מסגרות חינוכיות בהן מתחנכים 

 . ילדים בטווח הגילים שמלידה עד שש שנים
 :ועם סיומם בהצלחה מקנים לבוגרי המסלול ארבע שניםהלימודים העיוניים נמשכים 

 (.B.Ed)בוגר בהוראה  -תואר אקדמי ראשון  .1
 . תעודת הוראה לגן .2
 

גני  כגון, במגוון רחב של מסגרות חינוכיות ביםלתכנית לימודים זו משת בוגרי
להיקלט וליזום יכולים וכן , ת והרשויות המקומיות"משרד התמ, משרד החינוך

 . בסקטור הפרטי
 נתיבי הלימוד
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 : במסלול הגן ניתן ללמוד באחד משלושה נתיבים
 .ראה לגןמקנה תעודת הו –( לידה עד שש)נתיב הגיל הרך  .1

 –ב -והרחבת הסמכה להוראה בכיתות א( לידה עד שש)נתיב הגיל הרך  .2

 .ב-מקנה תעודת הוראה לגן ואישור על סיום לימודי הסמכה להוראה בכיתות א

נתיב דו חוגי המקנה תעודת  – (לידה עד שש)נתיב החינוך המיוחד בגיל הרך  .3

פירוט תכנית ) י הגן, הן בחינוך המיוחד והן בחינוך הרגילאהוראה לגיל

 (.הלימודים במסלול החינוך המיוחד

 

 :שימו לב
בתוספת שעות לימוד ותוספת שעות כרוכים  #3ובנתיב  #2הלימודים בנתיב . א

 .כמפורט בהמשך התנסות
 . בתוספת תשלוםכרוכים גם  #2הלימודים בנתיב . ב
 

 (#1נתיב )מבנה תכנית הלימודים 
 ש"ש 30 . לימודי חינוך והכשרה להוראה 1

  :לימודים דיסציפלינריים

 ש"ש 26 החוג לגיל הרך. א.2

 ש"ש 30 מקצועות ההוראה בגיל הרך . ב.2

 ש"ש 4  לימודי יסוד והעשרה
 ש"ש 90  כ"סה 
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  (#1נתיב )נושאי הלימוד וסדר הלימודים 

אופן  שנה ד שנה ג שנה ב שנה א נושאי הלימוד
 ש"כ בש"סה הלימוד

 30      ראהלימודי חינוך והו. 1
      נפש והתפתחות האדם .א

מושגי יסוד בפסיכולוגיה 
מודולה     0.5 חינוכית

  חובה 

 : דידקטיות-סוגיות פסיכו
 מיניות ומגדר בחינוך .1
 מעברים והסתגלות .2
 מיינדפולנס .3

0.5    

 בחירה 
במודולה 

  אחת 

פיתוח זהות אישית 
סדנה   1  ומקצועית של המחנך

  חובה

ההוראה  תכנון וניהול. ב
      והלמידה

יסודות בתכנון והערכת 
קורס   1  הלמידה

  חובה 

ארגון וניהול מוסדות חינוך 
סדנה  1    בגיל הרך

  חובה

מודולה    0.5  הוראה מכוונת לפרט
  חובה 

למידה דיגיטלית במנות 
מודולה    0.5  קטנות

  חובה

דרכים לקידום למידה 
 :משמעותית

למידה פעילה ובלתי  .1
 רמליתפו

 למידה דיאלוגית שיתופית .2

 1 
 
 
 

 

 
 בחירה

בסדנה 
 אחת 

 

 :הוראה מאתגרת חשיבה
 מוח ולמידה .1
  הוראה לשם הבנה .2
 חשיבה יצירתית ויזמית .3

 0.5  
  

 בחירה
במודולה 

  אחת

      הגננת כחוקרת. ג
קורס     1 אוריינות מחקרית

  חובה

  סמינריון   2   סמינריון חקר ההוראה בגן
      ת בחינוךמחשבו. ד

הומניזם ואכפתיות  .1
 בחינוך 

חינוך הומניסטי עבר  .2
 והווה 

 חינוך מוסרי וביקורתי .3

1   
 
 
 

 בחירה
קורס ב

  אחד 
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אופן  שנה ד שנה ג שנה ב שנה א נושאי הלימוד
 ש"כ בש"סה הלימוד

אתגרי החינוך בעידן  .4
 מתוקשב - הפוסטמודרני

 2      שותפות ושוויון, ה. שונות
      2 מעורבות חברתית

דידקטיקה והכשרה . 2
 17.5      מעשית

סגרות היכרות עם מ
      1.5 חינוכיות

     6  התנסות בגני טרום חובה
     2  תפיסת תפקיד הגננת

התנסות בגני חובה ובגנים 
    6   מיוחדים

    2   הגננת כמנהלת גן
 56      לימודים דיסציפלינריים. 3

 ש"ש 26החוג לגיל הרך  .1
 30חטיבות הוראה בגן  .2

 (:3X10) ש"ש
 אמנויות .1
מדעים )מתמטיקה,  .2

 טבע, סביבה וחקלאות(
ספרות ותרבות שפה,  .3

 ישראל

     
 

 4      לימודי יסוד. 4
 עברית בהוראה 

עברית בהוראה לגיל הרך 
  ולבי"ס היסודי

2    
 

 

      2 (עד רמת פטור) 1אנגלית
ללא ).לימודי חובה 5

      (קרדיט

      v הדרכה בספרייה
    v   עזרה ראשונה

    v   ביטחון ובטיחות
    v   זהירות ובטיחות בדרכים

 90      סה"כ
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 (לידה עד שש)פירוט תכנית הלימודים במסלול הגן 
 לימודי חינוך והכשרה להוראה  .1

 לימודי חינוך . א
תחום זה כולל לימודי תשתית עיוניים ויישומיים הנחוצים כבסיס לעבודת החינוך 

ים הנכללים בתחום זה קורס. וההוראה ולעיצוב דמות הגננת כאישיות מחנכת
הנושאים הנלמדים עוסקים . משותפים לכל מסלולי הגיל ולכל תחומי ההוראה

סוציולוגיים , במרכיבים שונים של ההוראה והלמידה וכוללים היבטים פסיכולוגיים
למידה לתלמידים עם צרכים שונים -וכן תהליכי הוראה, ופילוסופיים של החינוך

 .שונה תרבותי-ולתלמידים מרקע חברתי
 
 אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה. ב

תחום זה כולל את ההיבט המחקרי הנדרש לעבודתו של המחנך ולהתפתחותו 
הנושאים כוללים הקניית מיומנויות לקריאת מחקר . המקצועית והאקדמית

הלימודים מאורגנים במקבץ שבו נלמדים . וכלים לביצוע מחקר שדה, והבנתו
זיקה אליהם ניתן גם סמינריון חקר ההוראה של גיל השיעורים המתודולוגיים וב

, בסמינריון יחקרו הסטודנטים סוגיות חינוכיות בעלות משמעות פרקטית. הגן
הסמינריון מתבצע בצמידות לקורס הדידקטי . הקשורות לתחום התמחותם

 .המלווה את ההתנסות המודרכת בהוראה בשנה ג׳
 
  לימודים פדגוגיים. ג

ות ושיעורים פדגוגיים שעניינם היבטים שונים של מעשה תחום זה כולל סדנא
סדנה לפיתוח הוראה מאתגרת חשיבה : הסדנאות כוללות. ההוראה והלמידה

וסדנה שתעסוק , שתעסוק בדרכים השונות לפיתוח חשיבה אצל ילדים בגיל הרך
בסביבות למידה מקוונות ובדרכים לשילוב טכנולוגיות מתקדמות מקוונות 

 . בהוראה
להוראה בגיל מרכזים את ההיבטים העיוניים של ההכשרה  עורים הפדגוגייםהשי
, ומטרתם להכשיר מחנכים בעלי הבנה להתפתחות של הילד הצעיר ולצרכיו, הרך

השיעורים . ובעלי יכולת להפעיל שיקול דעת פדגוגי בבחירת תכנים ודרכי הוראה
, לימודית-ארגון הסביבה החינוכית: העיוניים עוסקים בנושאים הבאים

תכנון ההוראה ותכניות לימודים בגן , אסטרטגיות הוראה תואמות התפתחות
דרכים לניהול הגן , עבודה עם הורים וקהילה, דרכי הערכה מותאמות גיל, הילדים
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השיעורים העיוניים מלווים את ההתנסות המודרכת ומתמקדים ביחסי . ועוד
 .הגומלין בין התיאוריה למעשה

 
 ת בהוראההתנסות מודרכ. ד

הסטודנטים מלווים על ידי הדרכה , במסגרת ההתנסות המודרכת בהוראה
מתנסים באופן מדורג ומבוקר במכלול , מקצועית ומסורה של צוות המסלול

מיישמים את הנלמד בשיעורים העיוניים והפדגוגיים ומקיימים , תפקידי הגננת
  .תהליכים רפלקטיביים על תפקודיהם ועל התפתחותם המקצועית

ההתנסות המודרכת בהוראה שמה דגש על היכרות קרובה יותר עם עולמו של 
הערכים , במטרה לאתר ולזהות את איכויות הליבה הטמונות בו, כל סטודנט

שלאורם הוא שואף לחנך ויישום החזון החינוכי שלו בעשייתו החינוכית בגן 
, רחב ועדכנימטרת העל של התכנית היא להכשיר אנשי חינוך בעלי ידע . הילדים

ופועלים מתוך , מודעים לאני האותנטי שלהם, המבינים את עולמו של הילד
תחושת שליחות חברתית ורצון להשפיע באופן מקצועי ומשמעותי על עיצוב 

 .אישיותו של הדור הצעיר
ההתנסות המודרכת בהוראה במסלול הגן מתבצעת במגוון מסגרות חינוכיות 

יכרות עם טווח הגילים הרחב שמגיל לידה ועד במסגרתן הסטודנטים מכוונים לה
 :לגיל שש

יתקיימו סיורים קבוצתיים בהם יכירו הסטודנטים מגוון מסגרות חינוכיות  - ׳שנה א
לגיל הרך )גנים פרטיים, ממלכתיים, חינוך מיוחד, ועוד(. בנוסף, הסטודנטים 

ר סבא, ישתתפו במיזם פדגוגי ייחודי במעונות היום המפוקחים של עיריית כפ
 כחלק מפרוייקט המעורבות החברתית שלהם.

שבפיקוח משרד בגני ילדים  נעשית( יום אחד בשבוע)ההתנסות  - ׳שנה ב
החינוך. הסטודנטים משובצים בגני ילדים שנבחרו בקפידה על ידי צוות המסלול 

שם (, סטודנט אחד או שניים בכל גן בהתאם לשיקולים ואילוצים של המערכת)
לתפקידי הגננת ופועלים במגוון מצבי הוראה פורמליים ובלתי הם מתוודעים 

 . תוך יצירת קשר בינאישי וחווייתי עם הילדים, פורמליים
-יום אחד בשבוע; או יומיים למשתתפים בתכנית אקדמיה)ההתנסות  - ׳שנה ג

שבפיקוח משרד החינוך. הסטודנטים משובצים בגני ילדים בגני ילדים נעשית ( גן
דה על ידי צוות המסלול )סטודנט אחד או שניים בכל גן בהתאם שנבחרו בקפי

, ועוסקים בתכנון תכנית הוראה ובהפעלתה(, לשיקולים ואילוצים של המערכת
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. כמו גם בפעילויות הקשורות בניהול הגן; בהערכת לומדים ובהערכה עצמית
ההתנסות בשנה ג׳ כוללת עריכת מחקר עצמי של הסטודנטים במטרה לשפר 

 .יח את עשייתם החינוכיתולהשב
נדרשים להתנסות בהכנות לקראת פתיחת שנת  ׳שנה גב הסטודנטים, בנוסף

תאריכים . הלימודים ובימים הראשונים בגן בסוף אוגוסט ובתחילת ספטמבר
 .מדויקים יימסרו על ידי המדריכה הפדגוגית

 
 :׳ושנה ג ׳שנה ב –שבוע עבודה מעשית 

מתקיים שבוע עבודה מעשית מרוכז שבו , ׳ה גובשנ ׳סמסטר א בשנה בסופו של ב
, על סמך תכנון מוקדם)מגיע הסטודנט לגן במשך שבוע רצוף ולוקח על עצמו 

, את יישומן של מגוון מטלות הקשורות בניהול הגן( ובתיאום עם המדריכה והגננת
שבוע . כמו גם העברת מערכי פעילות סביב נושא מוגדר שנבחר עבור שבוע זה

שית מותאם לשלבי ההכשרה של הסטודנטים על פי השנתונים העבודה המע
 . השונים

 בין התאריכים המרוכזהתנסות הבשנת הלימודים תש״ף יתקיים שבוע 
31.1.2020-26.1.2020 

, ועל הסטודנט מוטל חובהההשתתפות בשבוע העבודה המעשית, לכל אורכו, היא 
 ות הפעילות בגן.לפנות את לוח הזמנים שלו מכל מחויבות אחרת במהלך שע
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הרחבה להוראה בכיתות ( + לידה עד שש)תכנית לימודים במסלול הגן 
 (2נתיב )ב -א

אנו ; ב-סטודנטים במסלול הגן יכולים להרחיב את הכשרתם גם להוראה בכיתות א
ממליצים ומעודדים אתכם להירשם לתכנית זו שתאפשר לכם בעתיד לעבוד במגוון 

ש "ש 12בתוספת של הרחבת ההכשרה כרוכה  .רחב יותר של מסגרות חינוכיות
שעות אלה כוללות לימודים עיוניים ויום התנסות בהוראה . ׳ד-׳שיילמדו בשנים ג

וכוללת  ההתנסות המעשית בהוראה בבית הספר מתקיימת בשנה ד׳. בבית הספר
וכן התנסות , שבוע מרוכז במהלך שנת הלימודים, יום אחד בשבוע לאורך השנה

  .פתיחת שנת הלימודים ובימים הראשונים בבית הספרבהכנות לקראת 
ראו )ב כרוכים בתוספת תשלום -לימודים להרחבת ההסמכה להוראה בכיתות א

 (.פירוט בחוברת שכר לימוד
 

 : ב-תכנית הלימודים להרחבת הסמכה להוראה בכיתות א
 נושאי הלימוד ש"היקף ש

רכישת השפה הכתובה והוראתה  2
 ב-בכיתות א

 מבוא: ב-חשבון בכיתות א הוראת 1
 אוריינות בשפת אם 1

 -איתור קשיים ברכישת קריאה וכתיבה  1
 א

 ב-מעשה ההוראה והלמידה בכיתות א 1
 ב-בכיתות א (יום הוראה)התנסות  6

 כ"סה 12

 
 (3נתיב ( )לידה עד שש)נתיב החינוך המיוחד בגיל הרך 

כוללת (, מיוחד/גן משלב)ך תכנית הלימודים של מסלול החינוך המיוחד בגיל הר
תכנית הלימודים . החינוך לגיל הרך והחינוך המיוחד: לימודים משני תחומי הדעת

מפורטת בפרק החינוך , המשולבת של שני החוגים ושל לימודי ההכשרה להוראה
 . המיוחד
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 לימודים דיסציפלינריים. 2
 החוג לגיל הרך . א

 ר ירדן קדר"ד: ראש החוג
ד״ר שולמית , ארגז אורן ד״ר, רונית אטינגרגב׳ , בריל-גלית אבירםסיגב׳  :סגל החוג

רותי גב׳ , ר אסנת דגן"ד, ראד'גב׳ מיכל ג, ד״ר ענת בן שבת, ו'ר אפרת בנג"ד, ביסמנובסקי
, ר שי מנשה"ד, ד״ר שגית מור, מלי ליבוביץגב׳ , ארליך-ר שרה זדונאיסקי"ד, הלביץ כהן

אורה גב׳ , ח"ב-ר רותי פישר"ד ,ר אנה סנדבנק"ד, רמןד״ר שירה סלור פוט, זהר סיטנרגב׳ 
גב׳ , ד״ר יעל קסנר ברוך, ד״ר טליה קונסטנטין, רינת קוטלרגב׳ , ר חנה צימרמן"ד, צימרמן

 .דמתי-ר נטע רבהון"ד, אילאיל קרן

 

על . לשנים הראשונות בחיי הפרט ישנה השפעה מכרעת על המסלול השלם של חייו
. בהכשרה משמעותית ומותאמת לתפקידו ך להצטיידהמחנך אשר מטפל בילד הר

מיומנויות וכישורים עבור , הכשרתו של איש החינוך לגיל הרך צריכה להקיף ידע
תכנית הלימודים . כפרט בפני עצמו וכחלק מקבוצה, הצרכים המורכבים של הילד

נותנת בסיס רחב לאחריות , בחוג לגיל הרך מקיפה את תחומי ההתפתחות החשובים
ומטפחת גמישות במיומנויות שלו , ולה המוטלת על איש החינוך בגיל הרךהגד

 . ובתכנים שהוא מנחיל
הנחוצה לשם זיהוי , נדרשת מהמחנך בגילים הצעירים גם רגישות רבה, בנוסף

. רגשית וקוגניטיבית, מבחינה חברתית, הצרכים והכישורים המיוחדים לכל ילד
חדד לנוכח הימצאותם של ילדים בעלי הצורך ברגישות ובידע התפתחותי רחב מת

 .מאפיינים ייחודים או קשיים במערכות החינוך השונות, צרכים מיוחדים
עליו . המחנך משמש בהתנהלותו ובעשייתו דמות משמעותית בהתפתחות הילד

להיות , לסייע לו בגילוי העולם הסובב, לתווך לילד את העולם החברתי והתרבותי
הל במומחיות ובביטחון את שגרת יומו של הילד ואת ולנ, שותף למשחק ולחוויה

 .הקשר בין משפחתו לבין המסגרת החינוכית
 

הלימודים בחוג ובמסלול לגיל הרך מתפרסים על פני ארבע שנים ומקנים תואר 
 .ותעודת הוראה לגן( B.Ed" ).בוגר בהוראה"
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 המטרות של תכנית הלימודים
 סביבתו , פייני התפתחותויצירת תשתית ידע רחבה על אודות הילד ומא

ויחסי הגומלין בין כל , המשפחה והקהילה בהן הוא גדל, תרבותית-החברתית
 .אלה

 לצורך זה . פיתוח הבנה מקיפה של התפתחות תקינה ובלתי תקינה של הילד
, לשון ואוריינות, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, משולבים בחוג תכנים מתחומי הוראה

 . אמנויות וחינוך מיוחד
 שיאפשרו לגננת לעתיד לסייע , ניה של מגוון מיומנויות וגופי ידעהק

אשר , לימודיים וחברתיים, בהתפתחותם של הילדים לקראת הישגים רגשיים
 .יהוו תשתית להמשך חייהם

 
 :ש על פי החלוקה"ש 26היקף הלימודים בחוג לגיל הרך הוא 

 18 חובהש שיעורי "ש  
 6 בחירהש שיעורי "ש  
 2 סמינריוןש "ש  

 
 תכנית הלימודים בחוג לגיל הרך

ש "ש 2סמינריון + ש "ש 6קורסי בחירה + ש "ש 18קורסי חובה : סה״כ נדרש
 =26 

 ד ג ב א נושא 
     ש חובה"ש 5: אשכול התפתחות הילד

    1 התפתחות פיזיולוגית בינקות ובילדות 
    1 התפתחות רגשית וחברתית

    1 התפתחות קוגניטיבית
   1  התפתחות המשחק והתנועה בגיל הרך

  1   סוגיות חינוכיות: התפתחות המוח
     ש חובה "ש 3: אשכול התפתחות השפה

    2 רכישת השפה בגיל הרך 
   1  ניצני אוריינות ורכישת השפה הכתובה

 1   (בחירה)רב תרבותיות ורב לשוניות בגיל הרך  
 1   (בחירה)שפה וחשיבה 

      ש חובה"ש 4: תרבות ואמנות, ספרות אשכול
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 ד ג ב א נושא 
    1 היבטים התפתחותיים וחינוכיים בספרות ילדים  

   1  חוויה ויצירה: ציורי ילדים
   1  מוסיקה והתפתחות הילד

   1 מועדים בתרבות הילד 
 1   (בחירה)מוסיקה בתכנון לימודים בגן 

      ש חובה"ש 2: אשכול ילד וחברה
   1  מעגל החיים המשפחתי הילד ו 

   1  גננות-יחסי הורים
  1   (בחירה)איתור וקידום ילדים בסיכון 

     ש חובה "ש 2: אשכול טבע סביבה ומדעים
  1   חשיבה מתמטית בגיל הרך 

  1  טיפוח חשיבה מדעית בגיל הרך
  1  (בחירה)עיצוב הסביבה החינוכית בגן 

ם לומדים תכנות ורובוטיקה ילדי: הרובוטי והאנושי
  1  (בחירה)

  1  (בחירה)חקר וגילוי בגן , חוויה: הילד הסקרן
מיינדפולנס בחינוך לגיל הרך: היבטיים קשביים,  

  1  רגשיים ויישומיים )בחירה(

     ש חובה "ש 2: אשכול חינוך מיוחד
מוטוריות , ילדים עם לקויות התפתחותיות 

  1  ותחושתיות

  1   ת בחינוך משלב בגןסוגיו
מדע , ילדים עם לקויות לומדים מתמטיקה

  1  (בחירה( )ממ״ט)וטכנולוגיה 

מניעה וטיפול במקרי אלימות : הילד המאתגר
  1  (בחירה)וסיכון בגן 

     (בחירה בנושא אחד)ש״ש  2סמינריון 
   ילדים ומסכים: שימוש מושכל במדיה

 דיגיטלית בגן
 תווכיםהורים ומחנכים כמ 

   2 

 
 .היצע שיעורי הבחירה והסמינריונים עשוי להשתנות מדי שנה *
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 מקצועות ההוראה. ב
סטודנטים במסלול הגן נדרשים ללמוד שיעורים בשלושה תחומי דעת שונים שהם 

ש"ש. הלימודים מאורגנים בשלוש חטיבות  30מקצועות הוראה בגן, בהיקף כולל של 
 ש"ש כל אחת:  10של 

 תרבות ישראל.פה, ספרות ושחטיבה ב 
 תחומית במדעים )כוללת לימודים מתחומי טבע, לימודי סביבה -חטיבה רב

 מתמטיקה(ווחקלאות, 
  )חטיבת אמנויות )כוללת לימודים עיוניים ומעשיים בתחומי האמנויות 
 

 הבחירה בחטיבות תהיה בזיקה למסלול הלימודים:
יב הגן )לידה עד שש( + הבוחרים בנתיב הגן בלבד )לידה עד שש(, או בנת .1

 30ילמדו את כל שלוש החטיבות בהיקף  –ב -הרחבת הסמכה לכיתות א
 ש"ש.

הבוחרים בנתיב הגן )לידה עד שש( + חינוך מיוחד לגן, יבחרו שתי חטיבות  .2
 ש״ש. 20סה״כ  -ש"ש כל אחת  10בהיקף של 

 
 ספרות ותרבות ישראלשפה, תכנית הלימודים בחטיבה ל

 
 חובה -שפה 
 ב-שנים א  ש"ש 2 , הבעה וכתיבה אקדמיתהבנה

 חובה - קורסים מהחוג למקרא ותרבות ישראל
 ד-שנים ב ש"ש1 קריאה ספרותית ופמניסטית -נשים במקרא 

 ד-שנים ב ש"ש1 איך לקרוא סיפור מקראי
 ד-שנים ב ש"ש1 על הראש הלב ומה שביניהם מא.ד גורדון לימימה

   ש"ש 5 – קורסים מהחוג לספרות
 שנה א ש"ש 1 חובה - מבוא לספרות ילדים: המצאת הילדּות בראי המעשייה

 שנה א ש"ש 1 חובה – יסודות בספרות ילדים: סוגות, נראטיבים גישות פרשניות
 ש״ש( 3) שלושה*מבין חמשת הקורסים הבאים יש לבחור ב

 ד-שנים ב ש"ש 1 ארץ סיפורי הפרא: ספרות ילדים בעידן הפוסטמודרני
 ד-בשנים  ש"ש 1 ת בספרות ילדיםקיימּו

 ד-בשנים  ש"ש 1 אמא אמרה לי: שירת נשים עברית לילדים
 ד-בשנים  ש"ש 1 נשים שעשו היסטוריה וייצוגן בספרות ילדים ונוער

 ד-בשנים  ש"ש 1 "לשחרר את הפיות" שינוי חברתי בספרות ילדים ונוער
  

חור שיעורים אחרים מתוך שני ניתן לב. היצע השיעורים מדי שנה עשוי להשתנות* 
 .החוגים באישור ראש החוג
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  תחומית במדעים למסלול הגן-החטיבה הרב
 3-תחומית במדעים מיועדת לסטודנטים במסלול הגן ומורכבת מ-החטיבה הרב

הם  8, מתוכן ש״ש 10סה״כ  –מתמטיקה ולימודי סביבה וחקלאות , טבע: חוגים
כמפורט  השונים, בחוגים המוצעים הבחירה קורסי ביןלבחירה מ 2קורסי חובה ועוד 

  להלן.
 

 תחומית במדעים-תכנית הלימודים בחטיבה הרב
 

 שנים היקף ש"ש קורס
 קורסים מהחוג למדעי הטבע

 קורסי חובה מהחוג למדעי הטבע
 ד-שנים א ש"ש 1 מדע בגיל הילדות

 ד-שנים א ש"ש 1 חורף: החי והצומח בעונתו
 ד-שנים א ש"ש 1 קיץ: החי והצומח בעונתו

   קורסי בחירה מהחוג למדעי הטבע
 ד-שנים א ש"ש 1 מבוא למדעי החיים

 ד-שנים א ש"ש 1 מזון ותזונה
 ד-שנים א ש"ש 1 התנהגות בעלי חיים

 ד-שנים א ש"ש 1 צבע בטבע
 ד-שנים א ש״ש 1 עולם החי: מחסרי חוליות לחולייתנים 

 ד-שנים ב ש״ש 1 היריון ולידה
 למדעי הסביבה וחקלאות החוגקורסים מ

 קורסי חובה מהחוג למדעי הסביבה והחקלאות
 ד-שנים ב ש"ש 1 חקר בגן הירק ובחצר 

 ד-שנים ב ש"ש 1 חצר הגן כגן בוטני 
 ד-שנים א ש"ש 1 המשבר הסביבתי וקיימות 

   קורס בחירה מהחוג למדעי הסביבה והחקלאות
 ד-שנים א ש"ש 1 הצמח בסביבתו 

  ש"ש 1 מהחוג למתמטיקהקורסים 
   קורסי חובה מהחוג למתמטיקה

 ד-שנים א ש"ש 1 מתמטיקה בחיי היומיום
 –מתמטיקה קדם יסודית לגיל הרך 

 גישות ושיטות להוראת המתמטיקה
 ד-שנים ב ש"ש 1

   קורס בחירה מהחוג למתמטיקה
 ד-שנים ב ש"ש 1 פיתוח חשיבה מתמטית בעזרת משחקי חשבון
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  תחומית במדעים למסלול הגן-החטיבה הרב
 3-תחומית במדעים מיועדת לסטודנטים במסלול הגן ומורכבת מ-החטיבה הרב

הם  8, מתוכן ש״ש 10סה״כ  –מתמטיקה ולימודי סביבה וחקלאות , טבע: חוגים
כמפורט  השונים, בחוגים המוצעים הבחירה קורסי ביןלבחירה מ 2קורסי חובה ועוד 

  להלן.
 

 תחומית במדעים-תכנית הלימודים בחטיבה הרב
 

 שנים היקף ש"ש קורס
 קורסים מהחוג למדעי הטבע

 קורסי חובה מהחוג למדעי הטבע
 ד-שנים א ש"ש 1 מדע בגיל הילדות

 ד-שנים א ש"ש 1 חורף: החי והצומח בעונתו
 ד-שנים א ש"ש 1 קיץ: החי והצומח בעונתו

   קורסי בחירה מהחוג למדעי הטבע
 ד-שנים א ש"ש 1 מבוא למדעי החיים

 ד-שנים א ש"ש 1 מזון ותזונה
 ד-שנים א ש"ש 1 התנהגות בעלי חיים

 ד-שנים א ש"ש 1 צבע בטבע
 ד-שנים א ש״ש 1 עולם החי: מחסרי חוליות לחולייתנים 

 ד-שנים ב ש״ש 1 היריון ולידה
 למדעי הסביבה וחקלאות החוגקורסים מ

 קורסי חובה מהחוג למדעי הסביבה והחקלאות
 ד-שנים ב ש"ש 1 חקר בגן הירק ובחצר 

 ד-שנים ב ש"ש 1 חצר הגן כגן בוטני 
 ד-שנים א ש"ש 1 המשבר הסביבתי וקיימות 

   קורס בחירה מהחוג למדעי הסביבה והחקלאות
 ד-שנים א ש"ש 1 הצמח בסביבתו 

  ש"ש 1 מהחוג למתמטיקהקורסים 
   קורסי חובה מהחוג למתמטיקה

 ד-שנים א ש"ש 1 מתמטיקה בחיי היומיום
 –מתמטיקה קדם יסודית לגיל הרך 

 גישות ושיטות להוראת המתמטיקה
 ד-שנים ב ש"ש 1

   קורס בחירה מהחוג למתמטיקה
 ד-שנים ב ש"ש 1 פיתוח חשיבה מתמטית בעזרת משחקי חשבון
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 חטיבה באמנות –אמנות מאמנים  ללמוד
תכנית לימודים ייחודית לגיל הרך בתחום במסגרת מקצועות ההוראה לגן פותחה 

והקורסים ניתנים , פקולטה לאמנויות -התכנית מופעלת בשיתוף המדרשה . האמנות
הקורסים משלבים לימודי אמנות . על ידי מרצים ואמנים מקצועיים מסגל המדרשה

 האמנות להוראת מעשיים וכלים, מנות וביקור מודרך בתערוכותסדנאות א, עיוניים
 .הילדים בגן

 .חומרים שידרשו לסדנאות יירכשו על ידי הסטודנטים :הערה
 

 :פירוט הקורסים והסדנאות בחטיבת האמנויות
 שנים ש"היקף ש שם הקורס

 ד-ב 1 טכניקות באמנות
 ד-ב 1 הפעלה והעשרה באמצעות יצירות אמנות

 ד-ב 1 ר מעשי )מתקיים במדרשה(סדנת ציו
Bookart - ד-ב 1 הספר כיצירת אמנות 

 ד-ב 1 עיצוב סביבה מותאמת לחינוך ילדים בגן
 א 1 תרבות חזותית

 א 1 הדימוי הנע: קולנוע, וידאו ארט, ומה שביניהם
 ד-ג 2 תיאטרון בובות ככלי לתקשורת בגן

 ד-ב 1 צילום בגיל הרך –אור, חומר, מבט 

 .נו שינויים בהיצע הקורסים מדי שנהייתכ*
 
 לימודי יסוד והעשרה. 3

עברית : נלמדים הנושאים הבאים, בהתאם לדרישות המועצה להשכלה גבוהה
פרטים נוספים בסעיף לימודי יסוד  .לימודי אנגלית לצרכים אקדמיים, בהוראה

 והעשרה.
 

 שנה א׳ –מעורבות סטודנטים בפעילות בקהילה 
של גיל הרך תתבצע בתש״ף במעונות היום של ״ילדות המעורבות החברתית 

ש״ש שתי חובות המעורבות החברתית לסטודנט מסתכמות בבכפר״ בכפר סבא. 
, שנהבמהלך השעות  60 -הבאות לידי ביטוי בש"ש קרדיט בתחום החינוך(  2)

 . ועמידה בדרישות קורס מלווה התומך בפעילות החברתית
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  לימוד קורס בשפה האנגלית

ניתן ללמוד קורס , ה לפתח את כישורי הסטודנטים בשפה האנגליתבמטר
רשימת הקורסים הניתנים בכל שנה בשפה האנגלית . בשפה האנגלית אחד

 .תתפרסם במערכת השעות

 וחניכה מקצועית במסגרות החינוכיות'( סטאז)התמחות בהוראה 
ה, כל הנוסף לתעודת ההוראה אותה מקבל כל סטודנט עם סיום לימודיו מהמכלל

. ממשרד החינוך רישיון הוראהעל מנת לקבל ' בוגר המסלול מחויב גם בשנת סטאז
במהלך . גננת במערכת החינוך/היא השנה הראשונה של המורה' שנת הסטאז

גננת /מלווה על ידי מורה, שליש משרה לפחות גננת בהיקף של/השנה מועסק המורה
כל מורה (. שעות 60קף של בהי)ומשתתף בסדנת תמיכה שבועית במכללה , חונכים

סטודנטים ". אופק חדש"חדש במערכת מחויב לעבוד בתנאי העסקה על פי רפורמת 
בשנה ד או לאחר סיום כל לימודיהם לתואר ' יכולים לקבל אישור לביצוע הסטאז

 :על פי הפירוט הבא, ותעודת הוראה
 דידקטי כולל סמינריון , ג-לומדים סדירים שסיימו את כל חובותיהם לשנים א

יוכלו להתחיל את שנת , ב"ביטחון ובטיחות וזה, קורס עזרה ראשונה, והתנסות
 .בשנה ד ללימודיהם במכללה' הסטאז

  בתנאים  80%בוגרי התכנית להכשרת אקדמאים להוראה יהיו זכאים לאישור
סיימו שנת התנסות מעשית מלאה כולל . ב, ש לפחות"ש 16סיימו . א: הבאים

  .ב"ביטחון ובטיחות וזה, סיימו עזרה ראשונה. ג, סותסמינריון מלווה התנ
ובאתר " פורשים כנף"ניתן למצוא בעמוד היחידה ' מידע מפורט בנושא הסטאז

 .המכללה
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 ( 6-0גן )הכשרת אקדמאים להוראה בגן 
, ומאפשרת להשתלב 6תעודת הוראה לגני הילדים מגיל לידה עד תכנית זו מקנה 

גני משרד החינוך, משרד התמ"ת והרשויות  במגוון רחב של מסגרות חינוך:
 המקומיות, וכן להיקלט או ליזום בסקטור הפרטי.

פדגוגיים , תכנית הלימודים מכוונת לרכישת ידע עיוני ומעשי בהיבטים התפתחותיים
במהלך ההכשרה מקשרים הסטודנטים בין . ומקצועיים הנוגעים להוראה בגיל הרך

, הקשבה והתבוננות, מנויות תקשורתמפתחים מיו, התיאוריה לבין המעשה
 .הנחיה ותיעוד וכן יכולות הוראה תואמת התפתחות, מיומנויות תיווך

המבינים , מטרת העל של התכנית היא להכשיר אנשי חינוך בעלי ידע רחב ועדכני
ופועלים מתוך תחושת שליחות חברתית ורצון להשפיע באופן , את עולמו של הילד

 .וב אישיותו של הדור הצעירמקצועי ומשמעותי על עיצ
אנו שמים דגש על תפקידן החשוב של גננות העתיד כמתווכות בעלות גישה יוזמת 

מקבלי ההחלטות ( ב)-עולם המחקר האקדמי ו( א)ואקטיבית בין השדה החינוכי לבין 
מוענקים לסטודנט היסודות הפדגוגיים והתאורטיים , בהתאם לכך. בתחום החינוך

ללא חשש , לבנות ולהעריך שיטות הוראה חדשניות, ליזום הדרושים לו על מנת
 .משילוב טכנולוגיה ויישומים הנגזרים מהמחקר ההתפתחותי בסביבה החינוכית

 
על כל סטודנט בתכנית הכשרת אקדמאים להוראה להשתתף בהתנסות 

 .המודרכת בהוראה בגן במשך יומיים בשבוע לאורך שנה
 

האקדמית בית ברל הצטרפה לתכנית הדגל  המכללה, החל משנת הלימודים תשע״ח
ההצטרפות . גן״-״אקדמיה: בהכשרת סטודנטים להוראה מטעם משרד החינוך

אך אנו מעודדים אתכם מאוד להירשם אליה מאחר , לתכנית זו אינה חובה בשלב זה
שמדובר בהזדמנות של ממש להכיר את מערכת גני הילדים לעומק ולהתפתח 

דשני ומשמעותי שבמהלכו תעבדו כ״גננת שנייה״ בגן ות לעתיד במודל ח/כגננים
" גן-אקדמיה"השתתפות בתכנית . בחניכה אישית של גננת מומחית, הילדים

, תהפוך אתכם לחלק אינטגרלי מצוות הגן עם קשר ישיר ובלתי אמצעי עם הילדים
ותיתן ; תכין אתכם בצורה מיטבית לעבודה כמנהלי גן; הצוות וההורים, הגננת

לפרטים נוספים יש לפנות לראש . (סטאז׳)מות בשיבוץ להתמחות לכם קדי
 .המסלול
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יוכלו , סטודנטים אשר מטעמים שונים אינם יכולים להתחייב ליומיים התנסות בשבוע*
פיצול זה אינו מאפשר , ואולם)יום אחד בכל שנה : לפצל את היומיים האלה לשנתיים

 (.גן״-השתתפות בתכנית ״אקדמיה
 

 שיתשבוע עבודה מע
בסופו של סמסטר א׳ מתקיים שבוע עבודה מעשית מרוכז שבו מגיע הסטודנט לגן 

ובתיאום עם המדריכה , על סמך תכנון מוקדם)במשך שבוע רצוף ולוקח על עצמו 
כמו גם העברת מערכי , את יישומן של מגוון מטלות הקשורות בניהול הגן( והגננת

 .פעילות סביב נושא מוגדר שנבחר עבור שבוע זה
בשנת הלימודים תש״ף יתקיים שבוע התנסות מרוכז אחד בין התאריכים 

היא , לכל אורכו, השתתפות בשבוע העבודה המעשית .26.1.2020-31.1.2020
ועל הסטודנט לפנות את לוח הזמנים שלו מכל מחויבות אחרת במהלך  חובה

 .שעות הפעילות בגן
 
 

 שנים 6ד לידה ע -תכנית הלימודים להכשרת אקדמאים להוראה 
  .תכנית הלימודים תותאם אישית לכל אקדמאי בהתאם ללימודיו הקודמים

הכרה בקורסים מלימודים קודמים תיעשה על פי כללי האקרדיטציה שנקבעו על ידי 
 .ג"המל

 
היקף  קורסים תחום

 ש"בש
 אופן הלימוד

   לימודי חינוך והוראה  .1
 
 
 
 
 

תכנון וניהול א. 
ההוראה והלמידה 

 בגן

 חובה  1 בתכנון והערכת הלמידה יסודות
ארגון וניהול מוסדות חינוך בגיל 

 הרך
 חובה 1

 חובה 0.5 הוראה מכוונת לפרט
 חובה 0.5 מושגי יסוד בפסיכולוגיה חינוכית

 : דידקטיות-סוגיות פסיכו
 מיניות ומגדר בחינוך .1
 מעברים והסתגלות .2

0.5  
 בחירה

 חובה 0.5 למידה דיגיטלית במנות קטנות
 :דרכים לקידום למידה משמעותית

 למידה שיתופית ופעילה .1
בחירה במודולה  1

 אחת
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היקף  קורסים תחום
 ש"בש

 אופן הלימוד

 למידה דיאלוגית ובלתי פורמלית  .2
 חובה 2 סמינריון חקר ההוראה  הגננת כחוקרת. ב
 הומניזם ואכפתיות בחינוך  .1 מחשבות בחינוך. ג

 חינוך הומניסטי עבר והווה  .2
 חינוך מוסרי וביקורתי .3
אתגרי החינוך בעידן  .4

 מתוקשב - הפוסטמודרני

בחירה בקורס  1
 אחד

שונות שותפות . ד
 ושוויון

החברה הישראלית כחברה  .1
 מרובת תרבויות

 קידום חברה משותפת .2
לימודי השואה והחברה  .3

 הישראלית
הזהות הערבית והחברה  .4

 הישראלית
 דמוקרטיה וצדק חברתי .5

1  
 

בחירה בקורס 
 אחד

    דידקטיקה והכשרה מעשית .2
  12 בגן התנסות בהוראה 
  2 מעשה ההוראה בגן 
          לימודי יסוד .3
  2 עברית בהוראה לאקדמאים  
   (ללא קרדיט)לימודי חובה  .4
  v עזרה ראשונה  
  v בטיחות ושעת חירום, ביטחון 
  v זהירות ובטיחות בדרכים  

, כ לימודי חינוך"סה
פדגוגיה והכשרה 

 להוראה

25   
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 ש"ש 12 :כ"החוג לגיל הרך סה
 ש"ש 10: קורסי חובה

 היקף קורסים
 ש"בש

אתגרים בהתפתחות מוטורית  או התפתחות פיזיולוגית בינקות ובילדות
 ותחושתית

1 

 1 התפתחות רגשית וחברתית
 1 התפתחות קוגניטיבית

 1 התפתחות המשחק והתנועה בגיל הרך
 2 רכישת שפה בגיל הרך

 1 ניצני אוריינות ורכישת השפה הכתובה
 1 מוסיקה והתפתחות הילד 

 1 גננות-יחסי הורים
 1 מוטוריות ותחושתיות, ילדים עם לקויות התפתחותיות

  ש"ש 2: שיעורי בחירה
 1 סוגיות חינוכיות: התפתחות המוח

 1 לשוניות בגיל הרך -תרבותיות ורב-רב
 1 שפה וחשיבה

 1 מוסיקה בתכנון לימודים בגן
 1 ןאיתור וקידום ילדים בסיכו

 1 עיצוב הסביבה החינוכית בגן
 1 ילדים לומדים תכנות ורובוטיקה: הרובוטי והאנושי

 1 מדע וטכנולוגיה, ילדים עם לקויות לומדים מתמטיקה
 1 מניעה וטיפול במקרי אלימות וסיכון בגן: הילד המאתגר

  (ש"ש 10)מקצועות הוראה 
 :שיעורים מתחום לימודי הטבע והסביבה

 קורס נוסף+ בה מדעית בגיל הרך״ ״טיפוח חשי
2 

 :שיעורים מתחום מתמטיקה
 קורס נוסף+ ״חשיבה מתמטית בגיל הרך״ 

2 

 :שיעורים מתחום ספרות הילדים
 קורס נוסף+ ״היבטים התפתחותיים וחינוכיים בספרות ילדים״ 

2 

 :שיעורים מתחום המקרא ותרבות ישראל
 קורס נוסף+ ״מועדים בתרבות הילד״ 

2 

 :רים מתחום לימודי האמנותשיעו
 קורס נוסף+ חוויה ויצירה״ : ״ציורי ילדים

2 
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 המסלול להכשרת מורים 
 לבית הספר היסודי

 ראש המסלול: ד"ר חיית שחם
 

סיגל ד"ר ד"ר שיבולת זית,  ,קיונאיסדד"ר שרה זאפרת גלנור,  ,אבי גבורה ד"ר סגל המסלול:
עתר ד"ר יולזרי, ד"ר אנה סנדבנק, -, ד"ר שירלי נתןמאיה לבנון ד"ר ,חסון, ד"ר רימונה כהן

 ר חיית שחם, ד"ר רבקה שטטפלדד" עוז, ד"ר איריס רוזנטל,
 

      10:00-12:00 ביום  :ראש המסלול ת קבלהושע
 :ת הדוא"ל להלןורורים יש לפנות באמצעות כתובילתיאום פגישה עם ראש המסלול ולב

cahitshaham@gmail.com  אוhaitsh@beitberl.ac.il 
 

 רוני מסרנו מינהל סטודנטים:
 425דקל  מיקום:
 09-7476493 טלפון:

 ronny@beitberl.ac.il ני:דואר אלקטרו
 

בית הספר היסודי מניח את היסודות האקדמיים, הערכיים והחברתיים לטיפוחו של 

ראה בבית הספר היסודי אדם משכיל ומעורב בקהילה ובחברה. מטרת ההכשרה להו

היא לטפח מורים ומחנכים בעלי תשתית פדגוגית ומקצועית וידע דיסציפלינרי 

מתחנכים תלמידיהם, חותרים  הןמעמיק, המכירים היטב את החברה והתרבות שב

ומיטיבים להתמודד עם האתגרים שאלה מציבים  ןלקראת מימושו של חזון לשיפור

 בפניו. 

מתבקש גם דיון בהיבטים  ,עם תרבות הילדים והנוערמנקודת המוצא של היכרות 

החדשניים הנוגעים ללב לבה של חוויית הילדות העכשווית: העולם הווירטואלי ובכללו 

הרשתות החברתיות; כשירות חברתית על היבטיה השונים במערכת החינוך, 

בחברה בכלל ובעולם הווירטואלי בפרט; המפגש הפרטני של מחנך עם ילד או עם 

-וצה קטנה; מגמות של גישור ושל הנחיית קבוצות; האקלים הכיתתי בעידן הפוסטקב

מודרני )לרבות הקשרים של האני והקבוצה; פסיכולוגיה של היחיד בקבוצה; 

אישית; היבטים טיפוליים -התנהגות והיבטים של משמעת בקבוצה(; תקשורת בין

סביבות חברתיות  חדשניים בחינוך; אוריינות חזותית, השפה החזותית ועיצוב

 ולימודיות; מנהיגות והובלת שינויים; מעורבות חברתית.

בצד הצורך לטפח בקרב המתכשרים להוראה את התפיסות, הידע והמיומנויות 

הנדרשים לצורך ביצוע ראוי של תפקידם כמורים וכמחנכים בכיתתם, יש לתת את 
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ורמי פיקוח הדעת על הרחבת היכולות לפעול בתבונה עם שותפים, עמיתים, ג

והורים. תכנית ההכשרה מתייחסת לתכנים ולמיומנויות ברמה האישית, המערכתית 

 והחברתית הכוללת. 

ההכשרה במסלול מכוונת להוראה עדכנית המשלבת התמחות בתחומי דעת עם 

לימודי פדגוגיה הכוללים תיאוריות למידה, אסטרטגיות הוראה, תהליכים ברכישת 

דה המסייעות בהבניית ידע, המערכת הבית ספרית השפה הכתובה, סביבות למי

 ותפקידי המחנכים בגיל הילדות.

( היכרות 2) ,( התמחות דיסציפלינרית1תכנית ההכשרה משלבת שלושה רכיבים: )

  ( הכשרה עיונית ומעשית להוראה.3) ,תחומית עם תרבות הילדים והנוער-רב

ת מעשית אינטנסיבית התכנית מחזקת את הקשר בין הלימודים העיונים להתנסו

 בבית הספר. 

 

 ו-בהכשרה להוראה לכיתות א נתיבי הלימוד
חוג אחד התכנית כוללת בחירה ב :עם לימודים כלליים חוגית-לימודים במתכונת דו

, )לתעודת הוראה ש"ש 26 של בהיקף מקצוע הוראה בבית הספר היסודישהוא 

 10-וש"ש  16בהיקף של חטיבות שתי ב לימודים ובנוסף ,ש"ש( 32אנגלית בהיקף 

 חטיבת לימודי הילד והילדּות -בית הספר היסודי  הליבה שלבמקצוע  הראשונה: ש"ש

 .ש"ש( 10והשנייה מולדת חברה ותרבות )  ש"ש( 16) 

 חטיבת מולדת, חברה ותרבות()פירוט הקורסים בטבלה 

 

 מבנה הלימודים
 ש"ש 33  הוראההכשרה לו. לימודי חינוך 1

   ש"ש 52  ציפלינריים. לימודים דיס2

 ש"ש  5         יסוד והעשרה. לימודי 3

  ש"ש 90    סה"כ
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 ימודים למסלול היסודי תכנית הל
סה"כ 
 בש"ש

שנה 
 ד

שנה 
 ג

שנה 
 ב

שנה 
 א

אופן 
 הלימוד

 נושאי הלימוד

 . לימודי חינוך והוראה1     13
 נפש והתפתחות האדם  .א     2.5
קורס  1    

 חובה
 תפתחותיתפסיכולוגיה ה

מודולה  0.5    
 חובה 

מושגי יסוד בפסיכולוגיה 
 חינוכית

סדנא   1   
 חובה

פיתוח זהות אישית 
 ומקצועית של המחנך

 ב. תכנון וניהול ההוראה והלמידה     5
קורס   1   

 חובה 
יסודות בתכנון והערכת 

 הלמידה
סדנה    1  

 חובה
 סדנה לניהול וחינוך כיתה

מודולה   0.5   
 ובה ח

 הוראה מכוונת לפרט

מודולה   0.5   
 חובה

 תיאוריות למידה 

מודולה   0.5   
 חובה

 למידה דיגטלית במנות קטנות 

 
 
 
 
 
 

  

1 
 
 
 
 
 

 

 
בחירה 
בקורס 

 אחד

דרכים לקידום למידה 
 :משמעותית

 למידה דיאלוגית ושיתופית .1
למידה פעילה ובלתי  .2

 פורמלית

 
 
 

  0.5  

 
בחירה 

במודולה 
 אחת

 מאתגרת חשיבה: הוראה
 מוח ולמידה .1
קשיבות  .2

 )מיינדפולנס( 
 הוראה לשם הבנה  .3
חשיבה יצירתית  .4

 ויזמית
 ג. המורה כחוקר      3

 סמינריון חקר ההוראה סמינריון    2  
 אוריינות מחקרית  1    
  ד. מחשבות בחינוך      1

 
  1  

הומניזם ואכפתיות  (1 
 בחינוך 
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סה"כ 
 בש"ש

שנה 
 ד

שנה 
 ג

שנה 
 ב

שנה 
 א

אופן 
 הלימוד

 נושאי הלימוד

בחירה 
בקורס 

 אחד

י עבר חינוך הומניסט (2
 והווה 

 חינוך מוסרי וביקורתי (3
אתגרי החינוך בעידן  (4

 מתוקשב  - הפוסטמודרני
 שונות שותפות ושוויוןה.      1.5
 

1 

 
בחירה 
בקורס 

 אחד

 חיים משותפים:
 קידום חברה משותפת (1
הזהות הערבית   (2

 והחברה הישראלית
החברה הישראלית  (3

 כחברה מרובת תרבויות
  

0.5   
מודולה 

 חובה
 מורים-םיחסי הורי

 . דידקטיקה והכשרה מעשית2     20
 היכרות עם מסגרות חינוכיות  1    
 ב -התנסות בהוראה בכיתות א   5   
מעשה ההוראה והלמידה    1   

 ב -בכיתות א
 ו-התנסות בהוראה בכיתות ג    12  
מעשה ההוראה והלמידה     1  

 ו-בכיתות ג
 . לימודים דיסציפלינריים3     52

 26חוג ראשי  .א     
  16חטיבת לימודי הילדות  .ב
 10חטיבה מולדת חברה ותרבות  .ג

 ש"ש
 לימודי העשרה  .5       1

 

1 
 

 

 בחירה 
בקורס 

 אחד

לימודי השואה והחברה  .1
 הישראלית

  חינוך לקיימות .2
 דמוקרטיה וצדק חברתי  .3
מגוון קורסים מתוך  .4

: מקרא, ספרות 1החוגים
היסטוריה, אמנות, לשון 

 ותרבות ישראל
 . לימודי יסוד 5      4

                                                 
 הבחירה בקורס שאינו מתוך החוג הראשי. 1
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סה"כ 
 בש"ש

שנה 
 ד

שנה 
 ג

שנה 
 ב

שנה 
 א

אופן 
 הלימוד

 נושאי הלימוד

עברית בהוראה )עפ"י סיווג   2   
  במבחן המיון(

 )עד רמת פטור( אנגלית  2   
 )ללא קרדיט(לימודי חובה  .6     
    v  הדרכה בספרייה 
  v    עזרה ראשונה 
  v    ביטחון ובטיחות 
  v    זהירות ובטיחות בדרכים 
 סה"כ      90

 
 

 ש"ש 16 – תלד והילדּוחטיבת לימודי הי
 

 שם הקורס שנה ג שנה ב שנה א
  –ש"ש  8 -מוקד אוריינות לשונית  .1
 -אוריינות בשפת אם   1 
 ו (-פרקטיקות בהוראת חינוך לשוני ) ג 1  
 ב-רכישת השפה הכתובה והוראתה בכיתות א  2 
 ליקויי קריאה וכתיבה  1  
 שיח דבור ושיח כתוב    1
 הוראת המקצוע מתודיקה של  2  
 ש"ש 3–מוקד שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים  .2

 ש"ש 2 קורסי חובה:
 מבוא ללקויות למידה   1  

 סוגיות בחינוך משלב בבי"ס  1 
1  

 
 בחירה בסדנה יישומית בהוראה מותאמת: 

 וך המיוחד נמחשבת החי .1
 אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים  .2

  5מוקד אוריינות מדע וטכנולוגיה  .3
 ש"ש 4 קורסי חובה:

 חשיבה חישובית   1
 ב )לא למתמחים(-הוראת חשבון בכיתות א  1 
 שילוב אמנויות בהוראה בבית הספר היסודי   1 
 חשיבה טכנולוגית ורובטיקה 1

 חדשנות פדגוגית  'גאו  'שנה ב 1        
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המסלול היסודי

 43  - ף"תשידיעון  

 ש"ש למסלול יסודי 10 –חטיבת מולדת, חברה ותרבות 
 

 
 
* הקורסים עשויים להשתנות בהתאם להיצע הקורסים שנפתחים בשנת הלימודים 

  הנוכחית

 "שהיקף ש שם הקורס
ש"ש מתוך  2יש לבחור  -החוג למדעי החברה והאזרחות 

 הקורסים המוצעים
 

 1 המשטר בישראל
 1 החברה הישראלית

 1 סוגיות נבחרות בחקר הדמוקרטיה
   ש"ש 1 - החוג למקרא ותרבות ישראל

 1 קורס חובה –מועדים בתרבות ישראל 
  ש"ש קורס חובה  1-החוג ללשון 

 1 קורס חובה –)מקוון(  תולדות הלשון העברית
ש"ש  2 ש"ש קורס חובה ועוד 1 –גיאוגרפיה וארץ ישראל 

 קורסים לבחירה
 

 1 קורס חובה –להבין את כדור הארץ 
 1 גיאוגרפיה היסטורית של ירושלים

 1 מבוא לגיאוגרפיה אנושית
 1 גיאופוליטיקה של המזה"ת ואפריקה

  ש"ש קורס חובה  1 –ספרות 
ְריֹונֶט:  1 קורס חובה – אלימות רשת בספרות ילדים ונוער בִּ

  ש"ש חובה 2 –לימודי יסוד והעשרה 
 2 הבנה, הבעה וכתיבה אקדמית
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 פירוט תכנית הלימודים במסלול היסודי

 לימודי הכשרה להוראה  .1
 וך א. לימודי חינ

תחום זה כולל לימודי תשתית עיוניים ויישומיים הנחוצים כבסיס לעבודת 

החינוך וההוראה ולעיצוב דמות המורה/הגננת כאישיות מחנכת. קורסים 

הנכללים בתחום זה משותפים לכל מסלולי הגיל ולכל תחומי ההוראה. 

הנושאים הנלמדים עוסקים ברכיבים השונים של ההוראה והלמידה וכוללים 

-וכן תהליכי הוראה ,יבטים פסיכולוגיים, סוציולוגיים ופילוסופיים של החינוךה

 תרבותי שונה.-למידה לתלמידים עם צרכים שונים ומרקע חברתי

 ב. אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה
תחום זה כולל את ההיבט המחקרי הנדרש לעבודתו של המורה 

קניית מיומנויות ולהתפתחותו המקצועית והאקדמית. הנושאים כוללים ה

לקריאת מחקר והבנתו וכלים לביצוע מחקר שדה. הלימודים מאורגנים 

ובזיקה אליהם ניתן גם  ,במקבץ שבו נלמדים הקורסים המתודולוגיים

סמינריון המורה כחוקר. בסמינריון יחקרו הסטודנטים סוגיות חינוכיות 

בצע בעלות משמעות פרקטית, הקשורות לתחום התמחותם. הסמינריון ית

 התנסות המודרכת בהוראה בשנה ג.לבמקביל 

 ג. לימודים פדגוגיים 

תחום זה כולל מקבץ של סדנאות פדגוגיות העוסקות בהיבטים שונים של  

אישית נמעשה ההוראה והלמידה: סדנה לניהול כיתה ולפיתוח תקשורת בי

בין מורים ותלמידים; סדנה העוסקת בהעצמה אישית ומקצועית של המורה 

ומטרתה להרחיב את תחושת המסוגלות של מורים וגננות להתמודד  לעתיד

עם משימות ההוראה השונות; סדנה לפיתוח הוראה מאתגרת חשיבה 

בדרכים השונות לפיתוח חשיבה אצל תלמידים בגילים שונים; העוסקת 

בסביבות למידה מתוקשבות ובדרכים לשילוב טכנולוגיות העוסקת וסדנה 

ים מכל סטודנטה. סדנאות אלו משותפות למתקדמות מקוונות בהורא

 מסלולי ההכשרה להוראה.
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המסלול היסודי

 45  - ף"תשידיעון  

 ד. לימודים פדגוגיים ייחודיים למסלול היסודי
כחלק מתפיסת ההכשרה בדגש קליני, הקורסים מלווי התנסות יתקיימו 

אפשר היכרות מבבית הספר הקורסים מיקום  .המכשירבית הספר ב

עם התפיסות ו דה שונותסביבות למיעם מעמיקה עם המבנה הארגוני, 

בלתי נפרד חלק המהווים  ,. הסטודנטיםהחינוכיות שבית הספר מוביל

הלמידה . ותשותפים בתכנון פרויקטים ויוזמות בית ספרי ,המוריםמקהילת 

 ה.הוראה ולמיד על חקר מקרימתבססת 
הקורס  ."ב-מעשה ההוראה והלמידה בכיתות אנלמד הקורס " בשנה ב

ההוראה בו תפיסות עדכניות להכשרת מורים, משקף בתכניו ובדרכי 

רפלקטיבי. סביבת הלמידה של -הרואות במקצוע ההוראה מקצוע פרקטי

בית הספר. סביבה זו תספק  –השיעור היא הסביבה האותנטית של המורה 

את מרב חומרי הלמידה של השיעור. במסגרת הקורס ייחשפו התלמידים 

מתן מענה לשונות התלמידים; לתיאוריות למידה בסביבה הלימודית תוך 

, יישום והערכה של תכניות לימודים אינטגרטיביות משולבות תכנון

טכנולוגיה; וקידום אסטרטגיות הוראה גמישות המקדמות הכוונה עצמית 

בלמידה. בשנה זו נלמדים גם קורסים העוסקים בהוראת מיומנויות היסוד 

ה הכתובה והוראתה ורכישת השפ ב-ב: הוראת חשבון בכיתות א-בכיתות א

 ת(.)במסגרת חטיבת לימודי הילד והילדּו

". קורס זה עוסק ו-מעשה הוראה ולמידה בכיתות גנלמד הקורס " בשנה ג 

צד ההוראה הישירה ל יבבית הספר היסוד במכלול התפקידים של המורה

למנהיגות לחינוך כיתה, הכוונה לתפקידים הקשורים  .של תחומי הדעת

טיפוח הפרט באקלים חברתי של סובלנות ואכפתיות.  חברתית בכיתה, תוך

 –הקורס עוסק גם בתרבות הבית ספרית ובמבנה הארגוני של בית הספר 

; בדרכים לקבלת החלטות ובקשרים מערכתיים במסגרות פעולה ובתפקידים

שבין מערכת החינוך המקומית למערכת הארצית. נוסף על כך עוסק הקורס 

הספר והתפיסות החינוכיות והאנושיות שהיא בפן החזותי של סביבת בית 

המשתלבים  –חזותיים ומילוליים  –משדרת, כמו גם האמצעים הדיגיטליים 

בסביבה זו. כל אלה יידונו בהקשר של סביבת הקהילה שבית הספר פועל 

  .ו-ובזיקה להתנסות בהוראה בכיתות ג בה
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ת נלמדים במסגרת חטיבת לימודי הילד והילדו – לימודי הילד והילדות

כמפורט  להכשרה להוראה בבית הספר היסודיקורסים נוספים ייחודיים 

 בהמשך.

 ה. התנסות מודרכת בהוראה
 .כרות עם מערכות חינוכיות שונות של בתי ספר יסודייםיהמוקדשת ל שנה א

במטרה להכיר את הייחודיות בבתי ספר שונים במסגרת זו ייערכו סיורים 

המתרחשים בכיתות למידה והליכי הוראה תלהתבונן בשל כל בית ספר, 

 שונות ולקיים שיח ודיון על הלמידה. 

ב. הסטודנטים ייצפו -מוקדשת להתנסות בהוראה בכיתות אשנה ב 

ויתנסו בהקניית מיומנויות ם פרטניייתנסו בהוראה של שיעורים , בשיעורים

 ם. לומדילשונות בין חסות יהתיהיסוד )שפה, חשבון( לתלמידים תוך 

ימי התנסות מודרכת בסוף חודש  3-נה זו על הסטודנטים להגיע לבש
 . המכשיראוגוסט/תחילת ספטמבר בבית הספר 

סטודנט כל . ו-בכיתות ג בהוראהאינטנסיבית  להתנסותוקדשת מ שנה ג

בשותפות עם ד למ  בהם ישבשבוע יומיים  שובץ כמורה שני בכיתה למשךי

 כיתה"-ההתנסות עומדת בסימן התכנית "אקדמיהמורה מכשיר. 

משמעותי שמשמעותה היכרות מעמיקה עם חיי בית הספר וצבירת ניסיון 

 בהוראה. 

  שני תחומים:כוללת בשנה זו ההתנסות 

קידום תהליכי תכנון, הפעלה והערכה מושכלים בדגש על  – הוראה כוללת .א

 .תי או החינוכיהן בתחום הלימודי והן בתחום החברשל יחידות הוראה 

תכנית הוראת תחום הדעת בזיקה לדגש על ב –הוראה דיסציפלינרית  .ב

יתכנן, יבצע ויעריך נושא לימודי הסטודנט . מקצוע ההוראהשל הלימודים 

סביבות למידה  וילמד לארגןיסציפלינרי ד-הפדגוגיבהדרכת המדריך נבחר 

 מגוונות ומאתגרות.חינוכיות 

בוע ההתנסות המרוכז בין התאריכים בשנת הלימודים תש״ף יתקיים ש .ג
31.1.2020-26.1.2020 
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המסלול היסודי

 47  - ף"תשידיעון  

 לימודים דיסציפלינריים )מקצועות הוראה בבית הספר היסודי( .2
חוג יש לבחור ב מפורטות בטבלה הבאה: בחוגים או בחטיבות אפשרויות הבחירה

"מולדת  תחטיב"חטיבת לימודי הילד והילדות" ושתי חטיבות : בוראשי אחד 

  .חברה ותרבות"

 בפרק "חוגים".מופיע  ובחטיבות מידע מפורט על תכניות הלימודים בחוגים  
 

 אפשרויות הבחירה בחוגים 

 ש"ש 26חוג בהיקף  החוג
מקרא / תרבות 

 ישראל
 

  ספרות 
  מדעי הטבע
  מתמטיקה 

  לשון עברית
 ש"ש(32 ) אנגלית

 

 ש"ש( 16)חטיבת לימודי הילד והילדּות 
מוקד מקצועות הליבה  טיבה מאורגנים סביב שלושה מוקדים מרכזיים:הלימודים בח

ומוקד שילוב אמנות  ,בבית הספר היסודי, מוקד שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים

 וטכנולוגיה בהוראה.

של בית הספר היסודי עוסקים בהוראת עברית  אוריינות לשוניתבמוקד הלימודים 

ת הספר היסודי )קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא, וטיפוח כישורי שפה וחינוך לשוני בבי

-לשון ואוריינות(. במוקד זה הסטודנט ירכוש ידע עיוני דיבור והאזנה, ספרות ילדים,

תיאורטי על שפה בכלל ועל העברית הדבורה והכתובה בפרט, ידע התפתחותי על 

 שלבי רכישתה של העברית, על ספרות ילדים, על אוריינות קריאה וכתיבה. 

מבוססים על תפיסת עולם  במוקד שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדיםודים הלימ

הומניסטית הרואה ערך חינוכי ואתגר בשילובם של תלמידים עם צרכים -חינוכית

מיוחדים במסגרות חינוך רגילות. הלימודים במוקד מיועדים להקנות לסטודנט הכרות 

בסיסיות ועם תכנית עם אוכלוסיות של לומדים עם קשיים ברכישת מיומנויות 

 טיפולית. –התערבות חינוכית 

משלבים את הידע התיאורטי מתחום  אוריינות מדע וטכנולוגיהבמוקד הלימודים 

ת ותקשוב בגישה של למידה משמעותית עם ידע מעשי ביצירתה אמנו ,הפדגוגיה
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והוראתה בבית הספר היסודי. תכני הקורסים ופעילויותיהם ימזגו פדגוגיות עדכניות 

תפיסת הטכנולוגיה בחינוך, מקבלת תפנית משימוש בכלי עזר תלויות טכנולוגיה. 

עוצמה המאפשר לממש יעדים חינוכיים חשובים. מציאות זו -ככלי רב ניידים להוראה

ובאמצעותם להשתמש בגישות  ,מחייבת שימוש באמצעים ניידים הנגישים לתלמידים

ות למידה מקוונת וניידת ודרכים הוראה ופדגוגיה חדשנית. בקורסים ילמדו עקרונ

אופרטיביות ליישום, חשיפה למגוון מודלים לשילוב אפליקציה באמצעים טכנולוגיים 

 .טאבלט, מחשבים ניידים-ניידים: טלפון חכם, מחשבי לוח

ב תוך דגש על מיומנויות -כמו כן הסטודנט ירכוש כלים להוראת החשבון בכיתות א

 חשיבה מתמטית בכיתות הנמוכות. 

 

  לימודי יסוד והעשרה
עברית בהתאם לדרישות המועצה להשכלה גבוהה, נלמדים הנושאים הבאים: 

וכן קורסי העשרה בתחומים שונים  ,לימודי אנגלית לצרכים אקדמייםהוראה, ב

 לבחירת הסטודנט.

  .אליה סווג הסטודנטשיתקיימו בהתאם לרמה  הוראהעברית בלימודי 

 

 שם הקורס רמת הסטודנט

  הכרת הטקסט לסוגיו ויסודות ההבעה בעל פה א רמה
  הבנה, הבעה וכתיבה אקדמית רמה ב
 עברית בהוראה לגיל הרך ולבית הספר היסודי רמה ג

 
 מעורבות סטודנטים בפעילות בקהילה

בפקולטה לחינוך אנו מאמינים כי למכשירים עצמם להיות מורים ומחנכים בישראל, 

למען הקהילה. מעורבות חברתית מגבירה את  יש תפקיד חשוב ומרכזי בתרומה

תחושת השייכות לתרבות ולחברה שבה אנו חיים, את המחויבות לאחר, ובד בבד 

 מפתחת את היכולות האישיות ואת כישורי המנהיגות של הפעילים.

השתתפות בפעילות זו תאפשר לסטודנט להמיר את הקורס והפעילות החברתית 

 ט להלן:ש"ש כמפור 2בקרדיט אקדמי של 

ש"ש בשיעור חינוך מאושר ע"י הפקולטה )לרבות בשיעורים של  1המרת  א.

 המסלולים(. 
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ש"ש בשיעור בחירה או שיעור מתקדם בדיסציפלינות, בקורסים שאושרו  1ב. המרת 

  החוגים. על ידי ראשי

ואין  ,ש"ש רק בשיעורי חינוך או רק בקורסים דיסציפלינריים 2אין אפשרות להמיר 

להמיר מעורבות חברתית בסמינריונים או בהתנסות בהוראה ובשיעור  אפשרות

 .הדידקטי

סטודנטים שמקיימים פעילות חברתית מאושרת פנימית בקמפוס )מבט, מנהרת 

ש"ש. ניתן לקחת חלק בפעילות פנימית נוספת  1-הזמן, חיים משותפים( יזוכו ב

 ש"ש. 2-בשנה שלאחר מכן ולהשלים ל

שאלון ובראיון אישי. סטודנטים מתאימים בלבד יתקבלו. הרישום מותנה במילוי 

 בשנת הלימודים תשע"ח התכנית פתוחה לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון.

שעות התנדבות בשנה )שתי שעות  60חובות המעורבות החברתית לסטודנט הן 

בשבוע לימודים במשך שני סמסטרים( ועמידה בדרישות קורס מתוקשב התומך 

 תית. הקורס יכלול שלושה מפגשים שיתקיימו בימי ראשון בין השעותבפעילות החבר

 פעם אחת בתחילת סמסטר א, בסוף סמסטר א ובסוף סמסטר ב. ,16:00-18:00

 

 לימוד קורס בשפה האנגלית
בשפה  האנגלית ניתן ללמוד קורס אחד הסטודנטים בשפה כישורי במטרה לפתח את

נה בשפה האנגלית תתפרסם במערכת האנגלית. רשימת הקורסים הניתנים בכל ש

 השעות.

 
 התמחות בהוראה )סטאז'( וחניכה מקצועית במסגרות החינוכיות

כל בוגר המסלול מחויב בשנת סטאז' על מנת לקבל רישיון הוראה ממשרד 

 .שנת הסטאז' היא השנה הראשונה של המורה/גננת במערכת החינוך החינוך.
ליש משרה לפחות, מלווה על ידי ש במהלך השנה מועסק המורה/גננת בהיקף

 60מורה/גננת חונכים ומשתתף בסדנת תמיכה שבועית במכללה )בהיקף של 

שעות(. כל מורה חדש במערכת מחויב לעבוד בתנאי העסקה על פי רפורמת "אופק 

חדש". סטודנטים יכולים לקבל אישור לביצוע הסטאז' בשנה ד' או לאחר סיום כל 

 ראה, על פי הפירוט:לימודיהם לתואר ותעודת הו
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ג, כולל סמינריון דידקטי -לומדים סדירים שסיימו את כל חובותיהם לשנים א
והתנסות, קורס עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות וזה"ב יוכלו להתחיל את שנת 

 .הסטאז' בשנה ד' ללימודיהם במכללה

בתנאים  80%בוגרי התכנית להכשרת אקדמאים להוראה יהיו זכאים לאישור 
  ם:הבאי

ש"ש לפחות, ב. סיימו שנת התנסות מעשית מלאה כולל סמינריון מלווה  16א. סיימו 

-התנסות, ג. סיימו עזרה ראשונה ביטחון ובטיחות וזה"ב, ד. נותרו להם לא יותר מ

מידע מפורט בנושא הסטאז' ניתן למצוא  ש"ש שעות השלמה דיסציפלינריות. 8

 ה.בעמוד היחידה "פורשים כנף" ובאתר המכלל
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 הכשרת אקדמאים להוראה בבית הספר היסודי 
במסלול להכשרת אקדמאים להוראה בבית הספר היסודי ניתן ללמוד בשני 

 נתיבים:
הבוחרים בנתיב זה ילמדו שתי חטיבות  :הוראה כוללתם לתעודת לימודי .1

 ש"ש כל אחת. 10דיסציפלינריות )מקצועות הוראה בבית הספר( בהיקף של עד 

 ש"ש  10 –מולדת חברה ותרבות  –ת חובה חטיבה אח   

 ש"ש  10 –חטיבה דיסציפלינרית    

בבית הספר  הוראה הנלמדבמקצוע  לתעודת הוראה עם התמחותם לימודי .2

 ש"ש 26בהיקף של עד  מלאוחרים בנתיב זה ילמדו חוג דיסציפלינרי : הבהיסודי

 ש"ש(. 32)אנגלית עד 

פר היסודי פטורים מלימודים אקדמאים בעלי תואר בתחום הוראה בבית הס

 דיסציפלינריים.

 לימודים עיוניים ומעשיים.  לכל סטודנט וכוללת מותאמת באופן אישיתכנית הלימודים 

ספר באזור השרון  ההתנסות המודרכת בהוראה מתקיימת לאורך השנה בבתי

 שבוע מרוכז כוללתוהפועלים בשיתוף עם המכללה כ"בתי ספר לפיתוח מקצועי" 

ההתנסות המודרכת מאפשרת למידה מקרוב של הכיתה והמערכת  .א' בסימסטר

וכן מפגש עם אוכלוסיות רבגוניות של לומדים, ובכך מכשירה  ,הבית ספרית

 להתמודדות עם תפקידיו השונים של המורה בכיתה, בבית הספר ובקהילה. 
ההתנסות המעשית מתחילה מיום הערכות בסוף חודש אוגוסט ופעמיים בשבוע 

 .ש ספטמבר עד סוף שנת הלימודים האקדמייםמחוד
 מבנה הלימודים 

 )פטורים יינתנו באקרדיטציה אישית בהתאם ללימודים קודמים(
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 תכנית לימודים מסלול יסודי אקדמאים 

היקף  קורסים תחום
 אופן הלימוד בש"ש

   לימודי חינוך והוראה  .1
א. נפש 

והתפתחות 
 האדם

  1 פסיכולוגיה התפתחותית
בחירה 
 1בהיקף 

 ש"ש

 0.5 מושגי יסוד בפסיכולוגיה חינוכית
 דידקטיות: -סוגיות פסיכו

 מיניות ומגדר בחינוך  (1
 מעברים והסתגלות (2

0.5 

פיתוח זהות אישית ומקצועית של 
 סדנה חובה 1 המחנך

ב. תכנון 
וניהול 

ההוראה 
 והלמידה

 חובה  1 יסודות בתכנון והערכת הלמידה
 חובה 1 חינוך כיתהסדנה לניהול ו

 חובה 0.5 הוראה מכוונת לפרט
 חובה 0.5 למידה דיגטלית במנות קטנות 

 0.5 תיאוריות למידה

 
          בחירה בהיקף

 ש"ש  1
 
 
 

 הוראה מאתגרת חשיבה:
 . מוח ולמידה1
 קשיבות )מיינדפולנס( .2
 הוראה לשם הבנה  .3
 חשיבה יצירתית ויזמית .4

0.5 

 דום למידה משמעותית:דרכים לקי
 למידה פעילה ובלתי פורמלית .1
 למידה דיאלוגית ושיתופית .2

1 

ג. המורה 
 כחוקר

 חובה 2 סמינריון חקר ההוראה 

ד. מחשבות 
 בחינוך

 עיון ביסודות החינוך:
 הומניזם ואכפתיות בחינוך  .1
 חינוך הומניסטי בעבר ובהווה  .2
 חינוך מוסרי וביקורתי  .3
 אתגרי החינוך בעידן הפוסט .4

 מתוקשב ברשת –מודרני 

1 

 
 בחירה בהיקף

 ש"ש 1
 
 
 
 
 
 

 ושוויון:  שונות שותפות
החברה הישראלית כחברה מרובת  .1

 תרבויות
 קידום חברה משותפת .2
 לימודי השואה והחברה הישראלית .3
הזהות הערבית והחברה  .4

 הישראלית
חינוך  דמוקרטיה וצדק חברתי .5

 לקיימות

1 
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היקף  קורסים תחום
 אופן הלימוד בש"ש

 חובה 1 שונות בין לומדים בכיתה 
 סדנא יישומית בהוראה מותאמת: 

 לתלמידים עם לקויות למידה  .1
 למחוננים ומצוינים .2

0.5 
 

 בחירה
 בסדנא אחת

 חובה 0.5 מורים-יחסי הורים 
    דידקטיקה והכשרה מעשית .2
  2 הוראה ולמידה בבית הספר היסודי  
 ו-התנסות בהוראה בכיתות א 

 יומיים בשבוע 9 והתנסות בהוראת המקצוע

  2 של הוראת המקצוע  מתודיקה 
  1 מבוא –ב -הוראת חשבון בכיתות א 
רכישת השפה הכתובה והוראתה  

  2 ב -בכיתות א

אוריינות בשפת אם או פרקטיקות  
  1 ו(-הוראה בחינוך הלשוני )ג

   ש"ש 2לימודי יסוד  .3
  2 לאקדמאים עברית בהוראה  

   (לימודי חובה )ללא קרדיט .4
  v עזרה ראשונה  
  v יטחון, בטיחות ושעת חירוםב 
  v זהירות ובטיחות בדרכים  

 30 סה"כ לימודי חינוך, פדגוגיה והכשרה להוראה
 ש"ש

 

השלמות דיסציפלינריות: בהתאם לרקע לימודים 
 קודם

  

 
 קורס סמסטריאלי )שעה וחצי בשבוע לאורך סמסטר(  -ש"ש  1

 טר( מודולה )שעה וחצי בשבוע לאורך חצי סמס -ש"ש  0.5
 

 מפורטות בטבלה:בחוגים ובחטיבות אפשרויות הבחירה 

 חטיבה  חוג  החוג
   תרבות ישראל  /מקרא 

   ספרות 
 לא ניתן  טבע

 לא ניתן  מתמטיקה 
   לשון עברית

 לא ניתן ש"ש(32 ) אנגלית
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 ש"ש למסלול יסודי 10 –חטיבת מולדת, חברה ותרבות 

 
 

 * הקורסים עשויים להשתנות בהתאם להיצע הקורסים שנפתחים בשנת הלימודים הנוכחית

 

 

 היקף ש"ש שם הקורס
ש"ש מתוך  2יש לבחור  -חוג למדעי החברה והאזרחות ה

 הקורסים המוצעים
 

 1 המשטר בישראל
 1 החברה הישראלית

 1 סוגיות נבחרות בחקר הדמוקרטיה
   ש"ש 1 - החוג למקרא ותרבות ישראל

 1 קורס חובה –מועדים בתרבות ישראל 
ש"ש מתוך  1ש"ש קורס חובה ועוד  1-החוג ללשון 

 צעיםהקורסים המו
 

 1 מבוא לסמנטיקה
 1 מבוא לבלשנות עברית

 1 קורס חובה –תולדות הלשון העברית )מקוון( 
 1 סוגיות בחקר העברית הדבורה )תנאי קדם: מבוא לסמנטיקה(

פענוח הטקסט בגיל הרך וביסודי: היבטים לשוניים, מבניים 
 וסגנוניים 

1 

הערבית והעברית כרקע להכרת האחר, השונה )מקוון 
 ניתן אחת לשנתיים לא יינתן בתש"ף –סינכרוני( 

1 

ש"ש  2 ש"ש קורס חובה ועוד 1 –גיאוגרפיה וארץ ישראל 
 קורסים לבחירה

 

 1 קורס חובה –להבין את כדור הארץ 
 1 גיאוגרפיה היסטורית של ירושלים

 1 מבוא לגיאוגרפיה אנושית
 1 גיאופוליטיקה של המזה"ת ואפריקה

  ש"ש קורס לבחירה 1רס חובה ועוד ש"ש קו 1 –ספרות 
 1 נשים שעשו היסטוריה וייצוגן בספרות ילדים ונוער

 1 קיימּות בספרות ילדים 
 1 "לשחרר את הפיות": שינוי חברתי בספרות ילדים ונוער

ְריֹונֶט: אלימות רשת בספרות ילדים ונוער  1 קורס חובה – בִּ
 1 תירושלים של ניר: על ירושלים בספרות העברי
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לבית המסלול להכשרת מורים 
 יסודי-העל הספר

 כרמית פוקס אברבנלראש המסלול: ד"ר 
 

רפאלה רון, -ד"ר רקפת ארליךשפיר, -ד"ר אביבית אקשוטי רונית אברמס, סגל המסלול:
ה ואד ,ד"ר תמי ירוןרותי טסלר, ם, אורלי טננבוי, יגאל הראלתמיר הופמן, ע, ושי גלבבביש, 

אלה ד"ר יצחק עזוז, נתנאלה מלמד, ד"ר ד"ר מוריה מור,  נגבוים,ד"ר שלומית ל, לזרובסקי
יהודית שולומוביץ,  ח,"ר רותי פישר ב"ד אברבנאל, -כרמית פוקסד"ר ד"ר אלון פאוקר, פאוסט, 

 שלר. הובה, ד"ר אד"ר לריסה שכמן
 

 בתאום מראש 16:30-18:30ימי שלישי  שעת קבלה:
 09-7476204 טלפון:

 carmit68@gmail.com דואר אלקטרוני:
 426/4דקל  מיקום:

 
 גניה גראור נהל סטודנטים: ימ

 425דקל מיקום: 
 09-7476266טלפון: 

 geniag@beitberl.ac.ilדואר אלקטרוני: 
 

יסודי מכשיר מורים להוראה במקצועות הלימוד השונים לבית -המסלול העל

יסת יסודי מתבססים על תפ-יסודי. לימודי ההכשרה במסלול העל-הספר העל

ברובו  ידע ההוראה רה.ילמידה לאורך כל הקריההוראה כפרופסיה המחייבת 

המסלול מפעיל מערך  ,על כן ,שונותמצוי בסביבות למידה סמוי מן העין ו

הפותחים את  מהשורה הראשונהיסודיים -עלעם בתי ספר  עם (PDSיות )ושותפ

יסודות  ת על שלושהתתוש. ההכשרה להוראה מדלתותיהם בפני אנשי המסלול

אורטי יחיבור בין ידע תומקצועית, ערכית פיתוח זהות אישית  :השלובים זה בזה

הכוללות למידה משמעוית,  ,21-, שילוב מיומנויות המאה ההתנסות בשדהו

 .חשיבה יוזמות פיתוח

  .יםימדריכים פדגוגו בליווי מורים מאמניםבבתי ספר ייחודיים, נעשית ההכשרה 

 ,פורמליים ובלתי פורמלייםהבמישורים  י בית הספרהסטודנטים משולבים בחי

ושילוב  ,מעורבות קהילתיתביטוי אישי, עבודה בצוותים, תוך מתן הזדמנויות ל

למידה אמצעות מתקיימים בבמסלול הלימודים בית הספר. ערכים בחיי ה

קיום דיאלוג תוך  חקרלמידת ו למידה בקבוצות ,"למידה ממוצבת" מתוקשבת,

 גישות ביקורתיות, דמוקרטיות והמוניסטיות. מתמיד המעודד 
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 נתיבי הלימוד
 יסודי:-נתיבי הלימוד לתעודת הוראה לבית הספר העל

 חוגית:-מתכונת דו .1
-ניתן ללמוד בשני חוגים שהם מקצועות הוראה בבית הספר העל .א

 יסודי לתעודות הוראה בשני מקצועות.

ובחוג  ,ייסוד-ניתן ללמוד בחוג אחד מקצוע הוראה בבית הספר העל .ב

  ללא תעודת הוראה בחינוך מיוחד(.שני חינוך מיוחד )

תכנית להכשרת מורים לאמנות ולמקצוע הוראה נוסף ניתן ללמוד ב .ג

 )פירוט התכנית בהמשך(.

 
 מבנה תכנית הלימודים 

 חוגית מורכבת מהתחומים הבאים:-תכנית הלימודים במתכונת דו
  ש"ש 33 לימודי הכשרה להוראה  . 1

   ש"ש 52  ים דיסציפלינרייםלימוד . 2

   ש"ש  5   לימודי יסוד והעשרה . 3

 ש"ש 90 סה"כ
 

 .B.Ed-יסודי: תחומי הלימוד וסדר הלימודים ל-המסלול העל
סה"כ 
 ש"ש

שנה 
 ד

שנה 
 ג

שנה 
 ב

שנה 
 א

אופן 
 הלימוד

 נושאי הלימוד

 . לימודי חינוך והוראה1     15
 נפש והתפתחות האדם .א     3

קורס  1    
 החוב

 פסיכולוגיה התפתחותית 

מודולה  0.5    
 חובה 

פסיכולוגיה של גיל 
 ההתבגרות 

     
 
0.5 

 
 

מודולה 
  בחירה

 

 דידקטיות: -סוגיות פסיכו
זהות ומיניות בגיל  .1

 ההתבגרות
התנהגויות סיכון:  .2

הפרעות אכילה, 
 סמים ואלכוהול

 הסדנ  1   
 חובה

פיתוח זהות אישית 
 ומקצועית של המחנך
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סה"כ 
 ש"ש

שנה 
 ד

שנה 
 ג

שנה 
 ב

שנה 
 א

אופן 
 הלימוד

 נושאי הלימוד

 ב. תכנון וניהול ההוראה והלמידה     5
קורס   1   

 חובה 
יסודות בתכנון והערכת 

 הלמידה
 הסדנ  1  

 חובה
 סדנה לניהול וחינוך כיתה

מודולה    0.5  
 חובה 

 הוראה מכוונת לפרט

מודולה   0.5   
 חובה

למידה דיגיטלית במנות 
 קטנות

מודולה   0.5   
 חובה

 תיאוריות למידה 

בחירה   1   
בסדנה 

 אחת
 

דרכים לקידום למידה 
 :משמעותית

למידה דיאלוגית  .1
 ושיתופית 

למידה פעילה ובלתי  .2
 פורמלית 

    
0.5 

 
 
 

 בחירה 
במודולה 

 אחת
 

 :הוראה מאתגרת חשיבה
 ח ולמידהומ .1
 קשיבות )מיינדפולנס(  .2
  הוראה לשם הבנה .3
 חשיבה יצירתית ויזמית .4

 ג. המורה כחוקר     3
 ת מחקרית אוריינו  חובה  1    
 סמינריון חקר ההוראה סמינריון    2  
  ד. מחשבות בחינוך     1

 בחירה 1   
 בקורס

 דאח

הומניזם ואכפתיות  .1
 בחינוך 

חינוך הומניסטי עבר  .2
 והווה 

 חינוך מוסרי וביקורתי .3
אתגרי החינוך בעידן  .4

 - הפוסטמודרני
 מתוקשב

 שונות, שותפות ושוויון .ה     3
  

 
1 

 
 

בחירה 
בקורס 

 חדא

 חיים משותפים:
החברה הישראלית  .1

 כחברה מרובת תרבויות 
  קידום חברה משותפת  .2
הזהות הערבית  .3

 והחברה הישראלית
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סה"כ 
 ש"ש

שנה 
 ד

שנה 
 ג

שנה 
 ב

שנה 
 א

אופן 
 הלימוד

 נושאי הלימוד

קורס    1  
 חובה

 שונות בין לומדים בכיתה

   
 
0.5 
 

   
 בחירה
 הבסדנ
 אחת 

יישומית בהוראה  הסדנ
 :מותאמת

לתלמידים עם לקויות  .1
 למידה 

 למחוננים ומצוינים .2
 בסיכוןלקידום נוער  .3

 מודולה    0.5  
 חובה

 מורים-יחסי הורים

 . דידקטיקה והכשרה מעשית2     18
מעשה ההוראה למידה +    2   

כרות עם מסגרות יה
 חינוכיות

 התנסות בהוראת המקצוע    6 6 
מתודיקה של הוראת     2 2 

 המקצוע 
 . לימודים דיסציפלינריים3     52
 לימודי העשרה  .4       1

 

1 

  
 

 בחירה
בקורס 

 אחד
  

לימודי השואה והחברה  .1
 הישראלית

  חינוך לקיימות .2
 דמוקרטיה וצדק חברתי  .3
מגוון קורסים מתוך  .4

: מקרא, ספרות 1החוגים
היסטוריה, אמנות, לשון 

 ותרבות ישראל
 . לימודי יסוד 5      4

 עברית בהוראה  2   
 אנגלית )עד רמת פטור(  2   
 קרדיט()ללא  לימודי חובה .6     
    v  היהדרכה בספרי 
  v    עזרה ראשונה 
  v    ביטחון ובטיחות 
  v    זהירות ובטיחות בדרכים 
 סה"כ      90

 
                                                 

 הבחירה בקורס שאינו מתוך החוג הראשי. 1
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 : הערות
בשני הלומדים לתעודת הוראה  תכנית המצויניםב סטודנטים * 

עם ההתנסות בהיקף למידה -את הקורס מעשה ההוראהלמדו י ,מקצועות
שבוע עבודה . בנוסף עליהם להשתתף בשנה אש"ש בסמסטר א ב 2

 מעשית. 
 במקצוע אחדהלומדים לתעודת הוראה  תכנית המצויניםבסטודנטים      

בשבוע  ףהשתתעליהם ל ,. בנוסףילמדו קורס זה עם ההתנסות בשנה ב
 עבודה מעשית בסמסטר א.

בסוף יום ההתנסות. מתקיים  ,דידקטיקה של הוראת המקצועקורס   **
 על ידי המדריכה הפדגוגית. יקבעקורס ימיקום ה

התנסות בלימודי ארץ ישראל, כוללת הדרכת טיול שנתי הכולל לינה, וכן 
 בשל סיורים. ,הערבשעות יום שישי. חלק מימי ההתנסות מתקיימים עד 

 
קורסים של לפחות ש"ש  8 ,בו בשנים אללמוד כל סטודנט מתבקש   ***

נקודות  16לצבור . חובה ()בחוג אחד בכל שנהדיסציפלינריים 
לשנה ג )שנת הוראה בבית הספר( עם להגיע מנת  בהתמחות על

  מספיק ידע דיסציפלנרי המאפשר הוראה בחטיבה העל יסודית.
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 B.Ed יסודי לתלמידי-תכנית הלימודים במסלול העל
 לימודי הכשרה להוראה  .1

 א. לימודי חינוך
ישומיים הנחוצים כבסיס לעבודת תחום זה כולל לימודי תשתית עיוניים וי

החינוך וההוראה ולעיצוב דמות המורה כאישיות מחנכת. קורסים הנכללים 

משותפים לכל מסלולי הגיל ולכל תחומי ההוראה. הנושאים החינוך בתחום 

הנלמדים עוסקים בהיבטים השונים של ההוראה והלמידה וכוללים היבטים 

למידה -של החינוך וכן תהליכי הוראה פסיכולוגיים, סוציולוגיים ופילוסופיים

 תרבותי שונה.-לתלמידים עם צרכים שונים ומרקע חברתי

 ב. אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה
תחום זה כולל את ההיבט המחקרי הנדרש לעבודתו של המורה 

ולהתפתחותו המקצועית והאקדמית. הנושאים כוללים הקניית מיומנויות 

יצוע מחקר שדה. הלימודים מאורגנים לקריאת מחקר והבנתו וכלים לב

במקבץ שבו נלמדים השיעורים המתודולוגיים ובזיקה אליהם ניתן גם 

הסמינריון חקר הוראת המקצוע. בסמינריון יחקרו הסטודנטים סוגיות 

 חינוכיות בעלות משמעות פרקטית, הקשורות לתחום התמחותם. 

  מסלולי(-)בין ג. לימודים פדגוגיים

קבץ של סדנאות וקורסים שעוסקים בהיבטים שונים של תחום זה כולל מ

אישית בין נ: ניהול כיתה ופיתוח תקשורת ביכגון מעשה ההוראה והלמידה

רטוריקה  ,העצמה אישית ומקצועית של המורה לעתיד ;מורים ותלמידים

פיתוח הוראה מאתגרת חשיבה שתעסוק בדרכים  ;ועמידה מול כיתה

סביבות למידה  ;דים בגילים שוניםהשונות לפיתוח חשיבה אצל תלמי

 מתוקשבות ודרכים לשילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה. 

 ייחודיים למסלול ד. לימודים פדגוגיים
מדגישים את הכשרתו של הסטודנט בתחום הוראת המקצוע, לימודים אלו  

וסוגיות רלוונטיות  ,את האינטגרציה בין הלימודים העיוניים והיישומיים

  יסודיים.-י הספר העללהוראה בבת
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 בהוראה ה. התנסות מודרכת

ההתנסות מתקיימת החל משנת הלימודים השנייה ונמשכת שנתיים עד  

שלוש שנים בהתאם לנתיב הלימודים הנבחר. ההתנסות מתרחשת 

 Professional Developmentבמסגרת "בית ספר לפיתוח מקצועי" )

School – PDSממערך השותפות של  ( שהוא לב ההתנסות ומהווה חלק

המכללה עם בתי ספר מאמנים. במסגרת ההתנסות נמצאים הסטודנטים 

לאורך כל שנת הלימודים. הם  (8:00-14:00) יום בשבוע ,בבית הספר

לומדים להכיר את בית הספר כמערכת מורכבת, מתנסים בהוראה בכיתות 

יוזמה שונות, משתתפים בקהילות למידה, לוקחים חלק בתכנון וביצוע של 

-משתתפים בפעילות חוץוחינוכית, חונכים ילד או קבוצה של ילדים, 

משתתפים בפעילויות לא פורמליות, כגון טקסים, סמינרים, כיתתית. 

 טיולים, ועוד.

פעילות הסטודנטים בבתי הספר נעשית במסגרת קבוצת עמיתים ובליווי    

 . תמיכה מקצועיים של מדריך פדגוגי ומורה מאמןבו

  שבוע מרוכז של התנסותמתקיים  הסמסטר הראשוןבמהלך בנוסף 

בשנת הלימודים תש״ף יתקיים שבוע ההתנסות המרוכז  .בבית הספר
 31.1.2020-26.1.2020התאריכים  בין 

מתנסים הסטודנטים בהוראת שיעורים ברצף,  ,במהלך השבוע המרוכז

דנט וחווים את מחזור הפעילות הבית ספרית על פני שבוע שלם. כל סטו

הנוכחות  ,בהתאם על מנת לקחת חלק בשבוע זה להיערךמתבקש 
 .רוט לגבי ההתנסות בכל שנת לימודים(י)ראו בטבלה פ חובה

במסגרת ההתנסות המודרכת בהוראה הסטודנטים נוטלים חלק מדי שנה 

, כנס התוצרים מתקיים ביום שלישי יסודי-בכנס תוצרים של המסלול העל

. כל קבוצת התמחות מציגה בפני נפרד(אחר הצהרים )הודעה תופץ ב

במתכונת של כנס  ייחודייםקבוצות התמחות אחרות תהליכים לימודים 

 הלימודים במכללה. אקדמי. פעילות זו מתקיימת לקראת סוף שנת
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-מקצועות ההוראה בבית הספר העל – הלימודים הדיסציפלינריים .2
 יסודי

רשימת החוגים שלהלן: ניתן ללמוד לתעודת הוראה בשני מקצועות מתוך 

רץ ישראל , ספרות עברית וכללית, היסטוריה, לימודי אותרבות ישראל מקרא

 אנגליתמתמטיקה, לשון עברית, וחקלאות,  סביבהמדעי ה, וגיאוגרפיה

 . מדעי החברה ואזרחות, ש"ש( 32)בהיקף 

 בפרקי החוגים.מופיע פירוט הקורסים הנלמדים בכל חוג 

 ,קורסים דיסציפלינריים בכל שנה )בחוג אחד( 8 ,ב-מומלץ ללמוד בשנים א

, עם דיסציפלינריתבהוראה  שהיא שנת ההתנסות ,על מנת להגיע לשנה ג

 .ההתמחות בתחום ידע נרחב

 

  לימודי יסוד והעשרה
בהתאם לדרישות המועצה להשכלה גבוהה, נלמדים הנושאים הבאים: עברית 

ורסי העשרה בתחומים שונים בהוראה, לימודי אנגלית לצרכים אקדמיים וכן ק

 לבחירת הסטודנט.

  
 מעורבות סטודנטים בפעילות בקהילה

בפקולטה לחינוך אנו מאמינים כי למכשירים עצמם להיות מורים ומחנכים 

בישראל, יש תפקיד חשוב ומרכזי בתרומה למען הקהילה. מעורבות חברתית 

ת המחויבות מגבירה את תחושת השייכות לתרבות ולחברה שבה אנו חיים, א

לאחר, ובד בבד מפתחת את היכולות האישיות ואת כישורי המנהיגות של 

 הפעילים.

השתתפות בפעילות זו תאפשר לסטודנט להמיר את הקורס והפעילות החברתית 

 ש"ש כמפורט להלן: 2בקרדיט אקדמי של 

י הפקולטה )לרבות בשיעורים של ל ידש"ש בשיעור חינוך מאושר ע 1המרת  א.

 ם(. המסלולי

ש"ש בשיעור בחירה או שיעור מתקדם בדיסציפלינות, בקורסים  1ב. המרת 

  שאושרו על ידי ראשי החוגים.
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ואין  ,ש"ש רק בשיעורי חינוך או רק בקורסים דיסציפלינריים 2אין אפשרות להמיר 

אפשרות להמיר מעורבות חברתית בסמינריונים או בהתנסות בהוראה ובשיעור 

 .הדידקטי

מקיימים פעילות חברתית מאושרת פנימית בקמפוס )מבט, מנהרת סטודנטים ש

ש"ש. ניתן לקחת חלק בפעילות פנימית נוספת  1-הזמן, חיים משותפים( יזוכו ב

 ש"ש. 2-בשנה שלאחר מכן ולהשלים ל

הרישום מותנה במילוי שאלון ובראיון אישי. סטודנטים מתאימים בלבד יתקבלו. 

 וחה לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון.בשנת הלימודים תשע"ח התכנית פת

שעות התנדבות בשנה )שתי שעות  60חובות המעורבות החברתית לסטודנט הן 

בשבוע לימודים במשך שני סמסטרים( ועמידה בדרישות קורס מתוקשב התומך 

בפעילות החברתית. הקורס יכלול שלושה מפגשים שיתקיימו בימי ראשון בין 

 בתחילת סמסטר א, בסוף סמסטר א ובסוף סמסטר ב. – 16:00-18:00 השעות

 

 לימוד קורס בשפה האנגלית
האנגלית ניתן ללמוד קורס  הסטודנטים בשפה כישורי במטרה לפתח את

רשימת הקורסים הניתנים בכל שנה בשפה האנגלית  בשפה האנגלית. אחד

 תתפרסם במערכת השעות.

 
 החינוכיות התמחות בהוראה )סטאז'( וחניכה מקצועית במסגרות

כל בוגר המסלול מחויב בשנת סטאז' על מנת לקבל רישיון הוראה ממשרד 

 .שנת הסטאז' היא השנה הראשונה של המורה/גננת במערכת החינוך החינוך.
שליש משרה לפחות, מלווה על ידי  במהלך השנה מועסק המורה/גננת בהיקף

 60יקף של מורה/גננת חונכים ומשתתף בסדנת תמיכה שבועית במכללה )בה

שעות(. כל מורה חדש במערכת מחויב לעבוד בתנאי העסקה על פי רפורמת 

. סטודנטים יכולים לקבל אישור לביצוע ו/או רפורמת עוז לתמורה "אופק חדש"

הסטאז' בשנה ד או לאחר סיום כל לימודיהם לתואר ותעודת הוראה, על פי 

 הפירוט:

 ג, כולל סמינריון דידקטי -א לומדים סדירים שסיימו את כל חובותיהם לשנים

והתנסות, קורס עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות וזה"ב יוכלו להתחיל את שנת 

 הסטאז' בשנה ד ללימודיהם במכללה.
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  בתנאים  80%בוגרי התכנית להכשרת אקדמאים להוראה יהיו זכאים לאישור

 הבאים: 

ל סמינריון ש"ש לפחות, ב. סיימו שנת התנסות מעשית מלאה כול 16א. סיימו 

מלווה התנסות, ג. סיימו עזרה ראשונה ביטחון ובטיחות וזה"ב, ד. נותרו להם 

מידע מפורט בנושא  ש"ש שעות השלמה דיסציפלינריות. 8-לא יותר מ

 הסטאז' ניתן למצוא בעמוד היחידה "פורשים כנף" ובאתר המכללה.

 
 יסודי-חוגי במסלול העל-תכנית לימודי אמנות עיוניים במבנה דו

יסודי מיועדת -חוגי במסלול על-התכנית ללימודי אמנות עיוניים במבנה דו

לסטודנטים המעוניינים לשלב בלימודי התואר הראשון לימודי אמנות עיוניים 

ולימודי חינוך לאמנות עם לימודים בחוג נוסף מתוך ההיצע הקיים במכללה. 

ההיסטוריים, מטרת התכנית להכשיר מורים לאמנות עיונית שיתמחו בהיבטים 

התיאורטיים והביקורתיים של העיסוק באמנות, כפי שאלו עולים מתוך שיח 

האמנות הרווח כיום. מורים אלו יתמחו בהוראת תחום זה ובדרכי המחקר 

שנובעות ממנו וישתלבו במערכת החינוך כמורים בתחום לימודי אמנות עיוניים. 

את נקודת מבטם על כל  היות מורים אלו בעלי הכשרה בתחום דעת נוסף תעשיר

-אחד משני התחומים ותאפשר להם להתמודד עם מערך מורכב של הקשרים בין

 תחומיים המתקיימים בשדה התרבות. 

לימודי האמנות העיוניים בתכנית כוללים שני תחומי דעת עיקריים: תולדות 

האמנות ותיאוריה וביקורת. בנוסף, מציעה התכנית תחומי דעת משיקים נוספים: 

 לוסופיה של האמנות, תרבות חזותית, לימודי תרבות כלליים. פי

תכנית הלימודים מתפתחת באורח מדורג משיעורי מבוא, דרך הרצאות בתולדות 

האמנות ובתיאוריה ביקורתית, פרוסמינריון, סדנאות קריאה, ועד הרצאות 

 מתקדמות וסמינריון. 

ובביקורת, רוכשים  לאחר לימוד התשתית הכוללים שיעורי מבואות בהיסטוריה

הסטודנטים מיומנויות קריאה וכתיבה בטקסטים תיאורטיים באמצעות סדנאות 

קריאה וכתיבה, ובאמצעות שיעורי הפרוסמינריון והסמינריון המכוונים להקניית 

תולדות אמנות  –מיומנות מחקר וכתיבה אקדמית בכל אחד משני התחומים 

 ותיאוריה ביקורתית. 

סים המתקדמים משלימים את הקניית הידע הדיסציפלינרי קורסי הבחירה והקור
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התחומים המרכיבים את תחום -השיטתי המוענק לתלמידים בכל אחד משני תתי

 לימודי האמנות העיוניים. 

חשיבות מיוחדת נוספת ניתנת ללימודי אמנות עכשווית, לימודי אמנות ישראלית, 

 וביקורים מודרכים בגלריות ומוזיאונים. 

חינוך בתכנית נגזרים מתוך לימודי החינוך הקיימים במדרשה ובפקולטה לימודי ה

לחינוך. בנוסף, כוללים לימודי החינוך בתכנית שני קורסים ייחודיים ושנת התנסות 

יסודיים: מבוא שעוסק בהוראת -מודרכת להוראת אמנות עיונית בבתי ספר על

וקורס העוסק  האמנות העיונית ומתמקד בגישות עדכניות להוראת תחום זה,

בדידקטיקה של הוראת אמנות עיונית, שיש לו היבטים תיאורטיים ומעשיים 

בהוראת אמנות עיונית. כמו כן, הסטודנטים מתנסים בהוראת אמנות עיונית 

 במרחב מוזיאוני. 

בנוסף, לומדים הסטודנטים בתכנית קורס דידקטי בהוראת תחום הדעת השני 

-ם אחת בהוראת תחום זה בבתי ספר עלשבחרו, ומתנסים במשך שנת לימודי

 יסודיים.

בשתי ותעודת הוראה  .B.Edהמסיימים בהצלחה את התכנית יהיו זכאים לתואר 
 .ההתמחויות
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יסודי וחוג -חוגי במסלול העל-תכנית לימודי אמנות עיוניים במבנה דו
 דיסציפלינרי נוסף*

 סה"כ שנה ד שנה ג שנה ב שנה א שנת לימוד/תחום לימוד
 . לימודי דיסציפלינה:1

 חוג ללימודי אמנות עיוניים
     

      ש"ש( 8מבואות חובה )
     1 מבוא לאמנות ימי הביניים 

מבוא לאמנות הרנסנס 
 האיטלקי

1     

     1 מבוא לאמנות מודרנית 
     1 20-מבוא לאמנות המאה ה
     1 מבוא לאמנות ישראלית

תחנות יסוד בתרבות 
 המערב

1     

 + מושגי יסוד באמנות
 תרגיל 

2     

 ש"ש( 1מבואות בחירה )
 :מתוך

 מבוא לאדריכלות
 מבוא לאמנות האסלאם
 מבוא לאמנות קלאסית

1     

     3 ביקור מודרך בתערוכות
סוגיות באמנות עכשווית + 

 תרגיל 
 1    

    1  פרוסמינריון 
   1 1  סדנאות קריאה/כתיבה 

  2 2 2  קורסי בחירה 
   2   ש"ש( מתוך: 2סמינריון )

  2    קולוקוויום מחלקתי
סה"כ חוג ללימודי אמנות 

 עיונית
12 5 5 4 26 

 26     סה"כ חוג נוסף 
 52     סה"כ לימודי דיסציפלינה

. לימודי חינוך והכשרה 2
 להוראה

     

מבוא לפילוסופיה של 
 החינוך לאמנות 

1     

    1  גישות בחינוך לאמנות
 –יסודות החינוך החזותי 

 אוריינות חזותית
 2    

   1   שונות כאתגר חינוכי
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 סה"כ שנה ד שנה ג שנה ב שנה א שנת לימוד/תחום לימוד
יסודות בתכנון והערכת 

 הלמידה
 1    

     1 אוריינות מחקרית
 חיים משותפים:

החברה הישראלית כחברה  .1
 מרובת תרבויות 

 קידום חברה משותפת   .2
הזהות הערבית והחברה 

 הישראלית

1     

הוראה יישומית ב הסדנ
 מותאמת:

 לתלמידים עם לקויות למידה  .1
 למחוננים ומצוינים .2
 לקידום נוער בסיכון .3

  0.5   

   0.5   מורים-יחסי הורים
פסיכולוגיה של גיל 

 ההתבגרות 
0.5     

 דידקטיות: -סוגיות פסיכו
זהות ומיניות בגיל  .1

 ההתבגרות
התנהגויות סיכון: הפרעות  .2

 אכילה, סמים ואלכוהול

0.5     

   0.5   ראה מכוונת לפרטהו
    0.5  תיאוריות למידה

סמינריון חקר הוראת 
המקצוע )אמנות או מקצוע 

 החוג מהפקולטה לחינוך(

  2או  2  

 הוראה מאתגרת חשיבה:
 ח ולמידהומ .1
 קשיבות )מיינדפולנס(  .2
  הוראה לשם הבנה .3
 חשיבה יצירתית ויזמית .4

 0.5    

למידה דיגיטלית במנות 
 קטנות

 0.5    

   1   סדנה לניהול וחינוך כיתה
דידקטיקה והכשרה 

 מעשית
     

למידה -מעשה ההוראה
 כרות עם מסגרותיוה

 2    

דידקטיקה של הוראת 
 המקצוע )חוג שני(

   2  

    1  מבוא להוראת אמנות עיונית
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 סה"כ שנה ד שנה ג שנה ב שנה א שנת לימוד/תחום לימוד
דידקטיקה של הוראת 

 אמנות עיונית
  2   

התנסות מודרכת בהוראה 
 )חוג שני(

   6  

נסות מודרכת בהוראת הת
 אמנות עיונית

  4   

  2    אמנות מחקר כתיבה
סה"כ לימודי הכשרה 

 להוראה
     

      . לימודי יסוד והעשרה3
לימודי השואה והחברה  .1

 הישראלית
  חינוך לקיימות .2
 דמוקרטיה וצדק חברתי .3

   1או  1 

     2 עברית בהוראה
     2 אנגלית )עד רמת פטור(

      יהיהדרכה בספר
   v   עזרה ראשונה

   v   ביטחון ובטיחות
   v   זהירות ובטיחות בדרכים

 91     סה"כ
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 יסודי -הכשרת אקדמאים להוראה בבית הספר העל
 כרמית פוקס אברבנלראש המסלול: ד"ר 

 

-העלת הספר תכנית הלימודים במסלול מיועדת להכשיר אקדמאים להוראה בבי

 ת ל:יסודי. התכנית מיועד

 א. אקדמאים בעלי תואר ראשון לפחות.

ב. אקדמאים שהם מורים בפועל המעוניינים להרחיב את הסמכתם למקצוע 

 הוראה נוסף או לחטיבת גיל נוספת.
אוריה יהמשלבת ת תית, דינמית ותלוית הקשריפעולה הבניההוראה הינה 

. ההכשרה להוראה במסלול נעשית על פי דגמים מתקדמים בעולם מעשהו

, ספר הפועלים כ"בתי ספר לפיתוח מקצועי" בארץ. ההתנסות מתקיימת בבתיו

(Professional Development School – PDS) , בתי ספר שנבחרו להיות
עם המסלול  שותפות משמעותית. בתי הספר וסגלי המורים מקיימים מאמנים

האקדמי במטרה לתרום מהידע הרב המצוי ברשותם לדור הבא של המחנכים 

יחד עם קבוצת  ת הספרראל. במהלך שנת הלימודים הסטודנט משתלב בביביש

לומדים ומדריך פדגוגי )מומחה בתחום הדעת(. ההתנסות בבית הספר מתקיימת 

-8:00 השעותבמהלך יום בשבוע לאורך כל השנה. יום ההתנסות מתקיים בין 

 ספר(.)סטודנטים הלומדים לשתי תעודות הוראה מתנסים יומיים בבית ה 16:00

להכיר את המערכת הבית ספרית, מתנסה הסטודנט במהלך יום ההתנסות לומד 

בהוראה בתחום ההתמחות שלו, לוקח חלק בפעילות חונכות של תלמידים יחידים 

קוריקולריות )טקסים, ישיבות -ומשתתף בפעילויות חוץ ,או קבוצת תלמידים

שבוע עבודה מעשית  מורים, אספות הורים, טיולים(. בנוסף, אחת לשנה מתקיים

 מהמכללה אל בתי הספר. מועתקים הלימודים שבו 

 בשנת הלימודים תש״ף יתקיים שבוע ההתנסות המרוכז בין התאריכים
31.1.2020-26.1.2020 

 להיערךאנא דאגו  .לכל הלומדים במסלול חובה אהי שתתפות בפעילות זוה
ימי עיון התנסות בבתי הספר, במהלך השנה נערכים ה לע. נוסף בהתאם

 ופעילויות משותפות לכל הסטודנטים הלומדים בפקולטה לחינוך.
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בבתי הספר אשר נבחרו  קת אך ורמתקיימההתנסות המעשית  הערה חשובה:
 על ידי המכללה, בליווי המדריך הפדגוגי ובמסגרת קבוצת עמיתים. 

 המקצועות אותם ניתן ללמוד לתעודת הוראה הם:
, ותרבות ישראל מקרא ,מתמטיקה ,סביבהלימודי מדעי החברה ואזרחות, 

תרבות ישראל, גיאוגרפיה, שפה וספרות ערבית, , עברית ספרות, לשון

  .היסטוריה, לימודי ארץ ישראל

מתקבלים  ,פיזיקהו , ערביתמדעי המחשבביולוגיה, כימיה, בתחומים הבאים: 
 לתעודת הוראה רק בעלי תואר במקצועות הנ"ל. 

 

 2יסודי-עלהמסלול בם תכנית לימודים לאקדמאי
 ש"ש 0.5מפגשים בסמסטר( =  7מודולה ) ,ש"ש 1קורס סמסטריאלי = 

היקף  קורסים תחום
 אופן הלימוד בש"ש

  13 לימודי חינוך והוראה  .1
 
 

נפש 
והתפתחות 

 האדם

 מודולה חובה 0.5 פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות
 דידקטיות: -סוגיות פסיכו

 זהות ומיניות בגיל ההתבגרות .1
התנהגויות סיכון: הפרעות  .2

 אכילה סמים ואלכוהול

0.5 

בחירה 
 במודולה אחת

פיתוח זהות אישית ומקצועית של 
 סדנה חובה 1 המחנך

  1 פסיכולוגיה התפתחותית
מחשבות 

 בחינוך
 עיון ביסודות החינוך:

הומניזם ואכפתיות  .1
 בחינוך 

חינוך הומניסטי עבר  .2
 והווה 

 חינוך מוסרי וביקורתי .3
חינוך בעידן אתגרי ה .4

 מתוקשב - הפוסטמודרני

1 

 
 

בחירה בהיקף 
 ש"ש 1

תכנון וניהול 
ההוראה 
 והלמידה

 חובה  1 יסודות בתכנון והערכת הלמידה
 חובה 1 סדנה לניהול וחינוך כיתה

 חובה 0.5 הוראה מכוונת לפרט
 חובה 0.5 למידה דיגיטלית במנות קטנות

                                                 
. לכל אקדמאי תיקבע תכנית לימודים .הכרה בלימודים קודמים תיעשה על פי כללי האקרדיטציה 2

 אישית.



ידיעון הפקולטה לחינוך תש״ף  71

המסלול העל-יסודי

 71 - תש"ףידיעון  

היקף  קורסים תחום
 אופן הלימוד בש"ש

 חובה 0.5 תיאוריות למידה
ידום למידה דרכים לק

 משמעותית:
 למידה דיאלוגית ושיתופית  .1
 למידה פעילה ובלתי פורמלית .2

1 

בחירה בסדנה 
 אחת

 הוראה מאתגרת חשיבה:
 מוח ולמידה .1
 קשיבות )מיינדפולנס(  .2
  הוראה לשם הבנה .3
 חשיבה יצירתית ויזמית .4

0.5 
 

 
בחירה 

 במודולה אחת 

 חובה 2 סמינריון חקר ההוראה  המורה כחוקר
 

ותפות שונות ש
 ושוויון

 חיים משותפים:
החברה הישראלית כחברה  .1

 מרובת תרבויות
 קידום חברה משותפת .2
לימודי השואה והחברה  .3

 הישראלית
הזהות הערבית והחברה  .4

 הישראלית
 דמוקרטיה וצדק חברתי .5
 חינוך לקיימות .6

1 

 
 

בחירה בקורס 
 אחד

 חובה 1 שונות בין לומדים בכיתה
סדנה יישומית בהוראה 

 מותאמת:
 תלמידים עם לקויות למידה ל .1
 למחוננים ומצוינים .2
 לקידום נוער בסיכון .3

0.5 

 בחירה
 בסדנה אחת

 חובה 0.5 מורים-יחסי הורים
   דידקטיקה והכשרה מעשית  .2
  1 מעשה ההוראה למידה 
  6 התנסות בהוראה  
  2 מתודיקה של הוראת המקצוע  
       לימודי יסוד .3
בה/בחינת חו 2 עברית בהוראה לאקדמאים 

 פטור
   לימודי חובה )ללא קרדיט( .4
  v עזרה ראשונה  
  v ביטחון, בטיחות ושעת חירום 
  v זהירות ובטיחות בדרכים  
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היקף  קורסים תחום
 אופן הלימוד בש"ש

שש )יום  6ש"ש +  18 סה"כ לימודי חינוך, פדגוגיה והכשרה להוראה
התנסות( בשבוע לאורך 

השנה והשתתפות 
בשבוע עבודה מעשית 

 מרוכז
השלמות 

 ותדיסציפלינרי
   בהתאם לרקע לימודים קודם
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 המסלול להכשרת מורים לחינוך מיוחד
 ראש המסלול והחוג: ד"ר רינת מיכאל

 
מרכוס, דבי בוניטוב, אשרת גזל, ד"ר אורית גילור, אריאלה -: שרונה אליאססגל המסלול

משיח, ד"ר -שי, ד"ר ירדן גליקסמן, ד"ר מטי זכאי-הלוינג, ד"ר שרה זדונאיסקי, ד"ר בר זוהר
ד"ר ענת משה, בלומה סגל, ד"ר עינת קליידר טסלר, חגית רינת מיכאל, ד"ר ריבה מנדל, 

 קציר, ד"ר מרסל קרוגר, ד"ר פנינה שביט.
 

 )בתיאום מראש( 12:00-10:30יום ד שעות קבלה: 
 , מרכז האבחון433דקל  מיקום:
 09-7476251 טלפון:

  l @beitberl.ac.ilrinat.michae דואר אלקטרוני:
 

 מאיה קוץמינהל סטודנטים: 
 425דקל מיקום: 
 09-7476230טלפון: 

 mayak@beitberl.ac.il דואר אלקטרוני:
 
 

הלימודים במסלול לחינוך מיוחד מיועדים להכשיר מורים וגננות מומחים ומנוסים 

ל בהוראה ובטיפול בילדים עם מוגבלות הלומדים במסגרות חינוכיות שונות, הח

 משילוב בכיתות או גנים רגילים ועד בתי ספר או גנים במסגרות חינוך מיוחד. 

מטרת העל של המסלול לחינוך מיוחד היא טיפוח תפיסת עולם חינוכית הרואה ערך 

בזכות להתפתחות אישית של כל תלמיד במטרה לשלב אותו באופן המיטבי בחברה, 

ויות הוראה ייחודיות. ההכשרה טיפוח חשיבה יצירתית וביקורתית והקניית מיומנ

במסלול מכוונת גם לפיתוח תחושת מסוגלות אישית של הסטודנט והעצמת יכולותיו 

 לשילוב של תלמידים עם מוגבלות במסגרות החינוך הרגילות.

הלימודים במסלול מתואמים עם הלימודים בחוג לחינוך מיוחד, ועיקרם התנסות 

 מונחית ומודרכת ולימודים דידקטיים. 

 במסלול לחינוך מיוחד ניתן ללמוד באחד מהנתיבים הבאים: 
 (21-6נתיב בית הספר )גילאי  .1

הלימודים בנתיב זה מקנים תעודת הוראה לבתי ספר מיוחדים, לכיתות חינוך  

 מיוחד ולכיתות משלבות במסגרות חינוך רגילות.

(, עם תעודת הוראה לבית הספר היסודי או 21-6נתיב בית הספר )גילאי   .2
 יסודי )מקנה כפל הסמכה(-בית הספר העלל
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הלימודים בנתיב זה מקנים תעודת הוראה בבתי ספר של החינוך המיוחד,  

בכיתות חינוך מיוחד ובכיתות משלבות במסגרות חינוך רגילות, וגם תעודת 

-לבית הספר העל אוו( -הוראה במקצוע הוראה לבית הספר היסודי )כיתות א

 יסודי.

יבחרו בנוסף לחוג בחינוך מיוחד, חוג שהוא מקצוע הוראה הבוחרים בנתיב זה  

 יסודי )פירוט החוגים בהמשך(.-בבית הספר היסודי או העל

יסודי מותנית בראיון קבלה. הראיונות יתקיימו ביום -* הקבלה למסלול העל 
 הייעוץ שלפני פתיחת שנת הלימודים תשע"ט.

 (6. נתיב החינוך המיוחד בגיל הרך )לידה עד 3
חוגי המקנה תעודת הוראה לגילאי הגן בחינוך המיוחד ובחינוך -תיב דונ 

 הרגיל
הבוחרים בנתיב זה ילמדו את החוג לחינוך מיוחד לגן + החוג לגיל הרך, ובנוסף  

 ש"ש כל אחת.  10שתי חטיבות לימודים במקצועות הוראה בגן בהיקף 

 

 (21-6מבנה הלימודים בנתיב בית הספר )גילאי 
 ש"ש 33 ינוך והכשרה להוראהלימודי ח .1

  לימודים דיסציפלינריים: . 2

  ש"ש 26 חוג לחינוך מיוחד 

 ש"ש26 לימודים דיסציפלינריים 

 ש"ש 5  לימודי יסוד והעשרה . 3

 ש"ש 90        סה"כ
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 (: נושאי הלימוד וסדר הלימודים 21-6מסלול חינוך מיוחד נתיב ביה"ס )

סה"כ 
 בש"ש

שנה 
 ד

שנה 
 ג

שנה 
 ב

שנה 
 א

אופן 
 הלימוד

 נושאי הלימוד

 . לימודי חינוך והוראה1     13
 נפש והתפתחות האדם .1     3

קורס  1    
 חובה

 פסיכולוגיה התפתחותית

מודולה  0.5    
 חובה 

מושגי יסוד בפסיכולוגיה 
פסיכולוגיה של או  1חינוכית

 גיל ההתבגרות 
מודולה  0.5    

 בחירה 
 

 דידקטיות: -סוגיות פסיכו
 יות ומגדר בחינוך מינ .1
 מעברים והסתגלות .2

 או
זהות ומיניות בגיל  .3

 התבגרות
התנהגויות סיכון: סמים  .4

 ואלכוהול
סדנה   1   

 חובה
פיתוח זהות אישית 

 ומקצועית של המורה
 ב. תכנון וניהול ההוראה והלמידה     5

קורס   1   
 חובה 

יסודות בתכנון והערכת 
 הלמידה

סדנה   1  
 חובה

 ל וחינוך כיתהסדנה לניהו

מודולה   0.5   
 חובה 

 הוראה מכוונת לפרט 

קורס   0.5   
 חובה

 תיאוריות למידה 

מודולה   0.5   
 חובה

למידה דיגיטלית במנות 
 קטנות

בחירה   1   
בסדנה 

 אחת

דרכים לקידום למידה 
 :משמעותית

למידה דיאלוגית  .1
 ושיתופית 

                                                 
1

מי שלומד מושגי יסוד בפסיכולוגיה חינוכית יבחר אחת משתי המודולות: מיניות  � 
פסיכולוגיה של גיל התבגרות יבחר אחת ומגדר בחינוך או מעברים והסתגלות. מי שלומד 

 משתי המודולות: זהות ומיניות בגיל התבגרות או התנהגויות סיכון.
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סה"כ 
 בש"ש

שנה 
 ד

שנה 
 ג

שנה 
 ב

שנה 
 א

אופן 
 הלימוד

 נושאי הלימוד

למידה פעילה ובלתי  .2
 פורמלית 

 
 

 רהבחי  0.5   
במודולה 

 אחת

 :הוראה מאתגרת חשיבה
 מוח ולמידה .1
 קשיבות )מיינדפולנס(  .2
  הוראה לשם הבנה .3

 ג. המורה כחוקר     3
קורס  1    

 חובה
 אוריינות מחקרית  

חקר ההוראה בחינוך  סמינריון    2  
 המיוחד

 ד. מחשבות בחינוך      1
   1  

 בחירה
בקורס 

 אחד 

 ך הומניזם ואכפתיות בחינו .1
 חינוך הומניסטי עבר והווה  .2
 חינוך מוסרי וביקורתי .3
אתגרי החינוך בעידן  .4

 מתוקשב - הפוסטמודרני
 שונות, שותפות ושוויון .1     1

  
 
1 

 

בחירה 
בקורס 

 אחד

 חיים משותפים:
החברה הישראלית  .1

 כחברה מרובת תרבויות 
 קידום חברה משותפת   .2
הזהות הערבית והחברה  .3

 הישראלית
 ידקטיקה והכשרה מעשית. ד2     20
 התנסות בהוראה משלבת   6   
אסטרטגיות הוראה בחינוך    2   

 משלב )מלווה התנסות(
התנסות בהוראה ח"מ     6  

 )מוקד(
 אסטרטגיות הוראה )מוקד(    2  
  4 

2+2 
 סדנאות קריאה וחשבון   
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 . לימודים דיסציפלינריים3    
 ש"ש 26חוג חינוך מיוחד   .1
 ש"ש 26חוג במקצוע הוראה   .2
 

 לימודי העשרה  .4       1
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סה"כ 
 בש"ש

שנה 
 ד

שנה 
 ג

שנה 
 ב

שנה 
 א

אופן 
 הלימוד

 נושאי הלימוד

 

1 

  
 

 בחירה
בקורס 

 אחד
  

לימודי השואה והחברה  .1
 הישראלית

 חינוך לקיימות .2
 דמוקרטיה וצדק חברתי  .3
מגוון קורסים מתוך  .4

החוגים: מקרא, ספרות 
היסטוריה, אמנות, לשון 

 2ותרבות ישראל
 . לימודי יסוד 5      4

 עברית בהוראה  2   
  3אנגלית  2   
 )ללא קרדיט(לימודי חובה  .6     
    v  הדרכה בספרייה 
  v    עזרה ראשונה 
  v    ביטחון ובטיחות 
  v    זהירות ובטיחות בדרכים 
 סה"כ      90

 
 
 

                                                 
 הבחירה מחוג שאינו חוג ההתמחות של הסטודנט. 2
 
 עד רמת פטור 3
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 תכנית הלימודים מורכבת מהתחומים הבאים: 
 . לימודי הכשרה להוראה 1

 א. לימודי חינוך 
י תשתית עיוניים ויישומיים הנחוצים כבסיס לעבודת תחום זה כולל לימוד

החינוך וההוראה ולעיצוב דמות המורה כאישיות מחנכת. קורסים הנכללים 

בתחום זה משותפים לכל מסלולי הגיל ולכל תחומי ההוראה. הנושאים 

הנלמדים עוסקים ברכיבים השונים של ההוראה והלמידה וכוללים היבטים 

למידה -ים ופילוסופיים של החינוך, וכן תהליכי הוראהפסיכולוגיים, סוציולוגי

 תרבותי שונה.-לתלמידים עם צרכים שונים ומרקע חברתי

 ב. אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה 
תחום זה כולל את ההיבט המחקרי הנדרש לעבודתו של המורה ולהתפתחותו 

יאת המקצועית והאקדמית. הנושאים הנלמדים כוללים הקניית מיומנויות לקר

מחקר והבנתו וכלים לביצוע מחקר שדה. הלימודים מאורגנים במקבץ שבו 

נלמדים השיעורים המתודולוגיים, ובזיקה אליהם ניתן גם הסמינריון בחקר 

החינוך המיוחד. בסמינריון יחקרו הסטודנטים סוגיות חינוכיות בעלות 

משמעות פרקטית, הקשורות התפתחותם המקצועית. הסמינריון יתבצע 

 יקה להתנסות בהוראה בשנה ג. בז

 מסלולי( -ג. לימודים פדגוגיים )בין
תחום זה כולל מקבץ של סדנאות פדגוגיות שעוסקות בהיבטים שונים של 

אישית -מעשה ההוראה והלמידה: סדנה לניהול כיתה ולפיתוח תקשורת בין

בין מורים ותלמידים, סדנה שעוסקת ברטוריקה ועמידה מול כיתה, סדנה 

בהעצמה אישית ומקצועית של המורה לעתיד ומטרתה להרחיב את  שעוסקת

תחושת המסוגלות של המורה להתמודד עם משימות ההוראה השונות וסדנה 

שעוסקת בסביבות למידה מתוקשבות ובדרכים לשילוב טכנולוגיות מתקדמות 

מקוונות בהוראה. סדנאות אלו משותפות לתלמידים מכל מסלולי ההכשרה 

 להוראה.

 מודים פדגוגיים ייחודיים למסלולד. לי
קורסים אלו נלמדים במקביל להתנסות המודרכת והם מגשרים בין הלימודים 

העיוניים והמעשיים. מטרתם להקנות שיטות ודרכי הוראה והערכה מותאמות 
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לאוכלוסיות של תלמידים עם צרכים מיוחדים. כמו כן, במסגרת שיעורים אלו 

ולמידה שהתרחשו במהלך ההתנסות. מעבדים ומנתחים אירועי הוראה 

הדגשים בקורסים הללו הם: הכרת תכניות לימודים, דרכי הוראה, אמצעי 

 למידה, גיבוש והבנה של תפקיד המורה בחינוך המיוחד.-הוראה

: בשנה השלישית של הלימודים יש לבחור באחת מהמוקדים התמקדות

והרצף מוגבלות שכלית התפתחותית  –( לקויי התפתחות 1הבאים: )

( לקויי למידה. 3חרשים וכבדי שמיעה; )-( לקויי שמיעה ושפה2האוטיסטי; )

בכל התמחות לומדים על האפיונים של המוגבלות, על הצרכים המיוחדים של 

התלמידים השייכים לתחום ההתמקדות בכל טווח הגילים ועל גישות ודרכים 

 תיות. מיוחדות להוראה, לטיפול ולשילוב במסגרות חינוכיות וקהיל

בנוסף, משתתפים הסטודנטים בסדנאות הוראה פרטנית, הכוללות  סדנאות:

התנסות בהערכה והוראה אינדיבידואלית לתלמידים המתקשים בקריאה, 

 בכתיבה ובחשבון. כל סדנה מתקיימת פעם בשבוע במשך שנה.

 ה. התנסות מודרכת בהוראה 
שירותים הניתנים במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים למגוון המסגרות וה

על ידי מערכת החינוך המיוחד, ומתנסים בעבודה חינוכית טיפולית עם ילדים 

שיש להם מוגבלות וצורך חינוכי ייחודי תוך יישום הדרגתי של הידע הנלמד 

 בשיעורים. צוות של מדריכים פדגוגיים ומורים חונכים מלווה את ההתנסות. 

ימודים ייחשפו הסטודנטים תכנית ההתנסות בנויה כך שבמהלך שנות הל

ויתנסו במגוון של מסגרות על פני הרצף החל ממסגרות רגילות, דרך מסגרות 

משלבות ועד מסגרות של חינוך מיוחד. בכל אחת מהמסגרות, ובהתייחס לכל 

 אחת מהאוכלוסיות, יודגשו היבטי השילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים. 

רות חינוכיות שונות ולהיכרות עם ייערכו סיורים להיכרות עם מסג בשנה א

 מגוון של תלמידים הזקוקים לשירותי חינוך מיוחד. 

ההתנסות מוקדשת להוראת תלמידים עם לקויות למידה המשולבים  בשנה ב

 בכיתות רגילות או מיוחדות בבתי ספר יסודיים. 

 ההתנסות היא בזיקה למוקד שבחר הסטודנט.  בשנה ג

 
בשנת הלימודים תש״ף יתקיים  נסות מרוכז.מתקיים גם שבוע הת בכל שנה

 31.1.2020-26.1.2020שבוע ההתנסות המרוכז בין התאריכים 
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ועל הסטודנט לפנות  חובההשתתפות בשבוע העבודה המעשית, לכל אורכו, היא 

 את לוח הזמנים שלו מכל מחויבות אחרת במהלך שעות הפעילות.

  

 . לימודים דיסציפלינריים2

לינריים מורכבים מלימודים בחוג לחינוך מיוחד )גיל בית הספר הלימודים הדיסציפ

ש"ש, ומלימודים בחוגים שהם מקצועות הוראה בבתי  26או גיל הגן( בהיקף 

 הספר. הבחירה על פי נתיב הלימודים.
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 החוג לחינוך מיוחד
 ראש החוג: ד"ר רינת מיכאל

 
ת גזל, ד"ר אורית גילור, ד"ר ד"ר אפרת בנג'ו, ד"ר ירדן גליקסמן, אשר סגל המרצים בחוג:

-שי, רן ישפה, ד"ר מטי זכאי-שחר גינדי, אריאלה הלוינג, ד"ר שרה זדוניאנסקי, ד"ר בר זוהר
משיח, ד"ר דניאל וטלמן, ד"ר רינת מיכאל, ד"ר ריבה מנדל, ד"ר שי מנשה, ד"ר ענת משה, 

חגית קציר, ד"ר רינסקי, -יפעת בן זאב, בלומה סגל, ד"ר עינת קליידר טסלר, רינת קדמי
 מרסל קרוגר, ד"ר פנינה שביט, ד"ר שרית גדעוני, ד"ר שי מנשה.

 
 10:30-12:00יום ד' שעות קבלה ראש החוג: 

 , מרכז האבחון433דקל  מיקום:
 09-7476251 טלפון:

 rinat.michael@beitberl.ac.il דואר אלקטרוני:
 

הומניסטית הרואה -וכיתהלימודים בחוג לחינוך מיוחד מבוססים על תפיסת עולם חינ

ערך חינוכי ואתגר בשילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך 

מתאימות, בחברה ובמסגרות עבודה. הלימודים בחוג לחינוך מיוחד מיועדים להקנות 

לסטודנט ידע עיוני ומחקרי רחב בתחום והיכרות עם אוכלוסיות לומדים עם מוגבלויות 

נפשיות, חושיות, פיזיות, התנהגותיות ולקויות למידה. הסטודנט  שונות: קוגניטיביות,

מגבש לעצמו תפיסת עולם חינוכית ערכית על ידי עיסוק בסוגיות המאפיינות את 

התחום. תפיסת עולם זו מהווה תשתית לעבודתו בעתיד ולהמשך ההתמקצעות שלו 

 בתחום.

 

 מטרות תכנית הלימודים
 וך המיוחד, לצד אפשרות להתמחות רכישת ידע עיוני רחב בתחום החינ

 באוכלוסייה ספציפית.

  הכרת הסוגיות המרכזיות המאפיינות את תחום החינוך המיוחד וגיבוש תפיסת

עולם חינוכית ערכית בנוגע אליהן. תפיסות אלו יהוו תשתית לעבודה בעתיד 

 ולהמשך התמקצעות בתחום.
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 מבנה הלימודים
מודי ליבה ולימודי התמחות הכוללים קורסי ש"ש, כוללים לי 26הלימודים, בהיקף 

 חובה ובחירה. לימודי הבחירה )במסגרת הליבה( מאורגנים בשני אשכולות:

 אשכול רגשי וחברתי 

 אשכול טיפולי 

בשנת הלימודים השלישית כל סטודנט בוחר בהתמחות. בחירה זו מאפשרת למקד 

 ות הן:את הלימודים בתחום אחד מתוך עניין והתאמה אישית. ההתמחוי

לקות התפתחותית מתייחסת לתלמידים עם מוגבלות שכלית  – לקויי התפתחות

ולתלמידים על הרצף האוטיסטי. השיעורים בהתמחות זו מתמקדים במאפיינים של 

קבוצות אלה בגילאים שונים כמו גם בסוגיות הקשורות בהתאמת ההוראה ובדרכים 

וב אוכלוסייה זו במסגרת לטיפוח חלופות בתקשורת. דגש ניתן על דרכים לשיל

 החינוכית ובקהילה.

קושי שפתי הינו לקות שכיחה בקרב ילדים עם  – חרשים וכבדי שמיעה, לקויי שפה

צרכים מיוחדים. בהתמחות זו מתמקדים בתלמידים עם לקות בשמיעה או עם לקות 

בשפה, הלומדים במסגרות מיוחדות ומשולבות. מטרת ההתמחות להעמיק את הידע 

בחרשות ובלקויות שפה ולעסוק בהשלכות של לקויות אלו על התפתחות  יהתיאורט

הילד בתחום הקוגניטיבי, השפתי ועל היבטים לימודים, חברתיים ורגשיים. הקורסים 

 כוללים גם הכרת אסטרטגיות לשיקום תקשורתי וחינוכי וכן שפת סימנים.

דים במערכת לקות למידה היא גורם שכיח לקשיים בקרב תלמי – לקויות למידה

החינוך. מטרת התמחות זו היא להעמיק את הידע התיאורטי בכל הנוגע לתלמידים 

עם לקות למידה הלומדים במסגרות חינוכיות משולבות או במסגרות מיוחדות. 

שיעורי ההתמחות יעסקו בהקניית ידע ובהעמקה, מעבר לנלמד בקורסי הליבה, של 

זו, בהיכרות עם קשיים ברכישת מיומנויות המאפיינים הייחודיים לאוכלוסייה מגוונת 

 טיפוליות אישיות ומערכתיות.-אקדמיות בסיסיות ועם תכניות התערבות חינוכיות

 

 ניתן ללמוד באחד משני נתיבים:
 (21-6) בגיל בית הספרחוג חינוך מיוחד  (1

 ( 6)לידה עד גיל  בגיל הרךחוג חינוך מיוחד  (2

 ים ייחודיים לכל אחד מהחוגים.חלק מהקורסים משותפים לשני הנתיבים ואחר
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 :6-21תכנית הלימודים בחוג לחינוך מיוחד בגיל בית הספר 

 הערות ד ג ב א נושאי הלימוד
  ש"ש( 18קורסי מבוא וקורסים מתקדמים )סה"כ 

  ש"ש( 10) א. קורסי מבוא
     1 מחשבת החינוך המיוחד

יילמד     1 אוכלוסיות עם צרכים ייחודיים
בצמידות 

עור + )שי
 סיורים(

    1 היכרות עם מסגרות בחינוך המיוחד

     1 התפתחות אופיינית ולא אופיינית של שפה
     1 מבוא ללקויות למידה 

     1 היבטים התפתחותיים ברכישת שפה כתובה
     1 היבטים התפתחותיים ברכישת חשבון

    1  סוגיות בחינוך משלב
    1  גישות מתווכות בהוראה

   1   פסיכופתולוגיה וקשיים בהתנהגות
      ש"ש( 8) קורסים מתקדמים

איתור קשיים ברכישת קריאה וכתיבה א 
)תנאי מקדים היבטים התפתחותיים ברכישת 

 קריאה וכתיבה(

 סמסטר א   1 

איתור קשיים ברכישת חשבון א )תנאי מקדים 
 היבטים התפתחותיים ברכישת חשבון(

 סמסטר א   1 

ר קשיים ברכישת קריאה וכתיבה ב איתו
)תנאי מקדים איתור קשיים בקריאה וכתיבה 

 א(

 סמסטר ב   1 

איתור קשיים ברכישת חשבון ב )תנאי מקדים 
 איתור קשיים ברכישת חשבון א(

 סמסטר ב   1 

   1   נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית לחינוך המיוחד
  1    מערכת החינוך המיוחד-קהילה-משפחה

לקויות למידה והפרעות קשב: נריון: סמי
-הורות אוהיבטים התנהגותיים וקוגניטיבים. 

חוויית או דרכי התמודדות בחינוך מיוחד 
השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים 

 בחינוך הרגיל 

 2  

  4ד-ש"ש מהאשכולות, בשנים א 2יש לבחור קורסי בחירה: 
  אשכול רגשי/חברתי

קולנועית בחינוך עשייה  -תקשורת מקדמת 
 מבוא -המיוחד 

 1 
 
1 
 

 

עשייה קולנועית בחינוך  -תקשורת מקדמת 
 יצירה -המיוחד 

  

                                                 
 היצע מעודכן של שיעורי הבחירה יפורסם בכל שנה. 4
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 הערות ד ג ב א נושאי הלימוד
הסתגלות חברתית של תלמידים עם הפרעות 

 התנהגות
  

 
1 

 

   מיניות מתבגרים ופוגענותם
דיאלוג פנימי ככלי העצמה למורה בחינוך 

 המיוחד
1  

  אשכול כלים טיפוליים
 1 חינוך מפגש תרפיה

1 
1 
1 
1 

 

 
  אמנויות ככלי טיפולי בחינוך המיוחד

  משחק תיאטרון ודרמה ככלי בחינוך המיוחד 
  יסודות בבליותרפיים בספרות ילדים

  פסיכודרמה

  בחירה ממוקד אחר 1ש"ש +  5בחירה במוקד אחד בהיקף 
  מוקד לקויי התפתחותיות (1

   1   סוגיות בחינוך חברתי מיני
דה של תלמידים ובוגרים עם מוגבלות למי

 שכלית התפתחותית
  1   

תלמידים עם קשיים על הרצף 
 ( ASDהאוטיסטי)

  1   

   1   מעורבות והשתתפות בקהילה וסנגור עצמי
   1   תקשורת תומכת חלופית

   מוקד לקויי שפה חרשים וכבדי שמיעה (2
היבטים  -סוגיות בלקויות שמיעה ושפה 

 יים וקוגניטיבייםחברתיים, רגש
  1   

   1   אודיולוגיה חינוכית
   1   שפה של ילדים עם לקויות שמיעה ושפה

   1   שפת סימנים למתחילים
   1   שפת סימנים למתקדמים 

   מוקד לקויי למידה (3
   1   קשב ותפקודים ניהוליים

שיטות התערבות וטיפול בקשיי קריאה 
 וכתיבה

  1   

   1   וטיפול בקשיים בחשבוןשיטות התערבות 
   1   סוגיות מתקדמות בליקויי למידה

שיטות ויסות התנהגות לתלמידים עם 
 הפרעות התנהגות

 1  

* הסמינריונים, הקורסים והאשכולות לא נפתחים בכל שנה. ייתכן שינוי בשמות 
 הקורסים.
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 חוג במקצועות הוראה -לימודים דיסציפלינריים 

מודים דיסציפלינרי בנוסף ללימודי החוג לחינוך מיוחד. בחוג יש לבחור בחוג לי
 זה ניתן יהיה להרחיב לתעודת הוראה נוספת כמפורט בהמשך:

 
( עם תעודת הוראה לבית 21-6הלומדים בנתיב בית הספר )גילאי  אפשרות א:

ש"ש מתוך החוגים: מקרא, ספרות עברית  26יבחרו בחוג בהיקף של  הספר היסודי

עי הטבע, מדעי סביבה וחקלאות, מתמטיקה, ולשון עברית )פירוט וכללית, מד

 השיעורים בחוגים השונים מופיע בפרק החוגים(.

הלומדים בנתיב זה יכולים ללמוד לתעודת הוראה נוספת לבית הספר היסודי במקצוע 

 כמפורט להלן: בשנה דש"ש  8הוראה בהיקף לימודים של 

 ש"ש )הסטודנטים שבוחרים  2 –די" קורס "מתודיקה של הוראת המקצוע ביסו

 –ב -להתמחות במתמטיקה ילמדו את השיעורים: הוראת חשבון לכיתות א

 ש"ש(. 1ש"ש ומתקדם  1 –מבוא 

 ש"ש. 6ו בהיקף -התנסות בהוראת המקצוע בכיתות ג 

 : הלימודים בנתיב זה כרוכים בתשלום נוסף )פירוט בחוברת שכ"ל(.הערה

 
( עם תעודת הוראה לבית 21-6ת הספר )גילאי אפשרות ב: הלומדים בנתיב בי

ש"ש מתוך רשימת החוגים המפורטים,  26יבחרו בחוג בהיקף של  יסודי-הספר העל

להלן: מקרא, ספרות עברית וכללית, תרבות ישראל, היסטוריה, גיאוגרפיה, לימודי 

ארץ ישראל, לימודי סביבה, מתמטיקה, לשון עברית, מדעי החברה ואזרחות )פירוט 

 שיעורים מופיע בפרק החוגים(.ה

יסודי -הלומדים בנתיב זה יכולים ללמוד לתעודת הוראה נוספת לבית הספר העל

 ש"ש בשנה ד כמפורט להלן:  8במקצוע הוראה בהיקף לימודים של 

 ש"ש  2 –דידקטיקה של הוראת המקצוע 

 ש"ש  6 –התנסות מודרכת בהוראת המקצוע 

 בתשלום נוסף. )פירוט בחוברת שכ"ל(.הלימודים בנתיב זה כרוכים  הערה:
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  . לימודי יסוד והעשרה3

בהתאם לדרישות המועצה להשכלה גבוהה, נלמדים הנושאים הבאים: עברית 
 בהוראה, לימודי אנגלית, וכן קורסי העשרה בתחומים שונים לבחירת הסטודנט.

 

 מעורבות סטודנטים בפעילות בקהילה
כשירים עצמם להיות מורים ומחנכים בישראל, בפקולטה לחינוך אנו מאמינים כי למ

יש תפקיד חשוב ומרכזי בתרומה למען הקהילה. מעורבות חברתית מגבירה את 

תחושת השייכות לתרבות ולחברה שבה אנו חיים, את המחויבות לאחר, ובד בבד 

 מפתחת את היכולות האישיות ואת כישורי המנהיגות של הפעילים.

לסטודנט להמיר את הקורס והפעילות החברתית השתתפות בפעילות זו תאפשר 

 ש"ש כמפורט להלן: 2בקרדיט אקדמי של 

ש"ש בשיעור חינוך מאושר ע"י הפקולטה )לרבות בשיעורים של  1המרת  א.

 המסלולים(. 

ש"ש בשיעור בחירה או שיעור מתקדם בדיסציפלינות, בקורסים שאושרו  1ב. המרת 

 על ידי ראשי החוגים. 

ואין  ש"ש רק בשיעורי חינוך או רק בקורסים דיסציפלינריים 2מיר אין אפשרות לה

אפשרות להמיר מעורבות חברתית בסמינריונים או בהתנסות בהוראה ובשיעור 

 הדידקטי.

סטודנטים שמקיימים פעילות חברתית מאושרת פנימית בקמפוס )מבט, מנהרת 

פנימית נוספת  ש"ש. ניתן לקחת חלק בפעילות 1-הזמן, חיים משותפים( יזוכו ב

 ש"ש. 2-בשנה שלאחר מכן ולהשלים ל

הרישום מותנה במילוי שאלון ובראיון אישי. סטודנטים מתאימים בלבד יתקבלו. 

 בשנת הלימודים תשע"ח התכנית פתוחה לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון.

שעות התנדבות בשנה )שתי שעות  60חובות המעורבות החברתית לסטודנט הן 

ים במשך שני סמסטרים( ועמידה בדרישות קורס מתוקשב התומך בשבוע לימוד

בפעילות החברתית. הקורס יכלול שלושה מפגשים שיתקיימו בימי ראשון בין השעות 

 , פעם אחת בתחילת סמסטר א, בסוף סמסטר א ובסוף סמסטר ב.16:00-18:00

 
 

 לימוד קורס בשפה האנגלית
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נגלית, אפשר ללמוד קורס במטרה לפתח את כישורי הסטודנטים בשפה הא

בשפה האנגלית. רשימת הקורסים הניתנים בכל שנה בשפה האנגלית  אחד

 תתפרסם במערכת השעות.

 

 התמחות בהוראה )סטאז'( וחניכה מקצועית במסגרות החינוכיות
כל בוגר המסלול מחויב בשנת סטאז' על מנת לקבל רישיון הוראה ממשרד 

 .ונה של המורה/גננת במערכת החינוךשנת הסטאז' היא השנה הראש החינוך.
שליש משרה לפחות, מלווה על ידי  במהלך השנה מועסק המורה/גננת בהיקף

 60מורה/גננת חונכים ומשתתף בסדנת תמיכה שבועית במכללה )בהיקף של 

שעות(. כל מורה חדש במערכת מחויב לעבוד בתנאי העסקה על פי רפורמת "אופק 

אישור לביצוע הסטאז' בשנה ד או לאחר סיום כל חדש". סטודנטים יכולים לקבל 

 לימודיהם לתואר ותעודת הוראה, על פי הפירוט:

 ג, כולל סמינריון דידקטי -לומדים סדירים שסיימו את כל חובותיהם לשנים א

והתנסות, קורס עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות וזה"ב יוכלו להתחיל את שנת 

 הסטאז' בשנה ד ללימודיהם במכללה.

 בתנאים  80%גרי התכנית להכשרת אקדמאים להוראה יהיו זכאים לאישור בו

ש"ש לפחות, ב. סיימו שנת התנסות מעשית מלאה כולל  16הבאים: א. סיימו 

סמינריון מלווה התנסות, ג. סיימו עזרה ראשונה ביטחון ובטיחות וזה"ב, ד. נותרו 

ורט בנושא מידע מפ ש"ש שעות השלמה דיסציפלינריות. 8-להם לא יותר מ

 הסטאז' מופיע בעמוד היחידה "פורשים כנף" ובאתר המכללה.
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 (6מסלול חינוך מיוחד בגיל הרך )לידה עד 
תפקידה של גננת בחינוך המיוחד הוא איתור, אבחון וטיפול בילדים עם צרכים 

מיוחדים, במטרה לסייע להם לממש, מוקדם ככל האפשר, יכולת התפתחותית 

מוגבלויות או ליקויים תפקודיים מתקשים ללמוד בדרך בלתי ולימודית. ילדים עם 

 מכוונת, והם זקוקים באופן חיוני לתיווך חינוכי ולתכנית טיפולית אישית. 

 

תכנית הלימודים נועדה להכשיר גננות שהתמחותן בטיפול בילדים עם צרכים 

יות שונות ברצף שבין גן הילדים הרגיל ועד לגן מיוחדים הלומדים במסגרות חינוכ

המיוחד. תכנית הלימודים נבנתה בשיתוף עם המסלול לגיל הרך מתוך תפיסה 

שמניחה שבכדי להיות גננת בחינוך מיוחד, יש ללמוד במקביל להיות גננת רגילה. 

מסלולי זה, יצר תכנית לימודים שיש בה תשתית תיאורטית רחבה של -שילוב בין

י הילדות המוקדמת תוך הדגשת ההיבטים ההתפתחותיים הרגילים, ובנוסף יש לימוד

בה התמחות בהיבטים של ההתפתחות הבלתי תקינה ובאיתור וטיפול בילדים עם 

 צרכים מיוחדים בגיל הרך. 

חוגי המקנים תעודת הוראה לגילאי הגן בחינוך המיוחד -הלימודים הם בנתיב דו
 ובחינוך הרגיל

  

 ת מהתחומים הבאים:התכנית מורכב
 ש"ש 35  לימודי חינוך והכשרה להוראה .1

 לימודים דיסציפלינריים: .2

 ש"ש 26 החוג לגיל הרך .1

 ש"ש 26 החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך .2

  ש"ש 20 חטיבות דיסציפלינריות .3

 ש"ש 5 לימודי יסוד והעשרה .4

 ש"ש  112               סה"כ
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 ימוד וסדר הלימודים (: נושאי הל6מסלול חינוך מיוחד בגיל הרך )לידה עד 
סה"כ 
 בש"ש

שנה 
 ד

שנה 
 ג

שנה 
 ב

שנה 
 א

אופן 
 הלימוד

 נושאי הלימוד

 . לימודי חינוך והוראה1     
 נפש והתפתחות האדם .2     
מודולה  0.5    

 חובה 
מושגי יסוד בפסיכולוגיה 

 חינוכית
מודולה  0.5    

 בחירה 
 

 דידקטיות: -סוגיות פסיכו
 מיניות ומגדר בחינוך  .1
 ברים והסתגלותמע .2

 ב. תכנון וניהול ההוראה והלמידה     
קורס   1   

 חובה 
יסודות בתכנון והערכת 

 הלמידה בגן הילדים
סדנה   1  

 חובה
 סדנה לניהול וארגון הגן

מודולה   0.5   
 חובה 

 הוראה מכוונת לפרט 

מודולה   0.5   
 חובה

למידה דיגיטלית במנות 
 קטנות

 בחירה  0.5   
לה במודו
 אחת

 

 הוראה מאתגרת חשיבה:
 מוח ולמידה .1
  הוראה לשם הבנה .2
חשיבה יצירתית  .3

 ויזמית
 ג. הגננת כחוקרת      
קורס   1    

 חובה
 אוריינות מחקרית  

סמינריון    2  
 חובה

סמינריון חקר ההוראה )חינוך 
 מיוחד או גן(

 בחירה 1   
בקורס 

 אחד
 

 .הומניזם ואכפתיות בחינוך 1
 מניסטי עבר והווה .חינוך הו2
 .חינוך מוסרי וביקורתי3
.אתגרי החינוך בעידן 4

 מתוקשב - הפוסטמודרני
 

1 

 
 

בחירה 
בקורס 

 אחד

 חיים משותפים:
החברה הישראלית  .1

 כחברה מרובת תרבויות 
קידום חברה  .2

 משותפת 
הזהות הערבית  .3

 והחברה הישראלית
 . דידקטיקה והכשרה מעשית2     
 גרות חינוכיות:היכרות עם מס  1.5    
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סה"כ 
 בש"ש

שנה 
 ד

שנה 
 ג

שנה 
 ב

שנה 
 א

אופן 
 הלימוד

 נושאי הלימוד

סיורים בגנים )רגילים 
 ומיוחדים(

התנסות מרוכזת בגן חינוך 
מיוחד + סדנאות עיצוב 

 סביבת הגן 
 התנסות בגני טרום חובה   6   
 תפיסת תפקיד הגננת    2   
 התנסות בגני שילוב    6  
 הגננת כמנהלת גן    2  
 התנסות בגני חינוך מיוחד    6  
 ראה בגני חינוך מיוחדדרכי הו    2  
 . לימודים דיסציפלינריים4     72
 ש"ש 26חוג גיל הרך  א.     

 ש"ש 26ב. חוג חינוך מיוחד לגן 
 ג. מקצועות הוראה בגן:

ש"ש  10חטיבות הוראה של  2-בחירה ב
 . ספרות ותרבות ישראל 1מתוך: 

  . אמנות3. מדעים 2 
 לימודי העשרה  .5       1
 יסוד  . לימודי6      6

 הבנה,הבעה וכתיבה אקדמית  2   
עברית בהוראה לגיל הרך   2   

 ולבית הספר היסודי
 אנגלית )עד רמת פטור(  2   
 )ללא קרדיט(לימודי חובה  .7     
    v  הדרכה בספרייה 
  v    עזרה ראשונה 
  v    ביטחון ובטיחות 

  v    זהירות ובטיחות בדרכים 
 סה"כ      112
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 . לימודי הכשרה להוראה 1

 א. לימודים פדגוגיים ייחודיים למסלול חינוך מיוחד בשילוב מסלול הגן
קורסים אלה נלמדים במקביל להתנסות המודרכת ונותנים את ההיבטים 

דידקטיים של ההכשרה. הדגשים בקורסים הללו הם הכרת תכניות -הפדגוגיים

וגיבוש והבנה של תפקיד הגננת  למידה,-לימודים, דרכי הוראה, אמצעי הוראה

 בגן הרגיל ובגן המיוחד. 

בשנה השלישית ילמדו הסטודנטים על האפיונים והצרכים המיוחדים של ילדים 

הלומדים בגנים תקשורתיים, גנים לילדים מעכבי התפתחות או גנים לילדים 

מעכבי שפה. בתחום ההתמחות בכל טווח הגילים, ועל גישות ודרכים מיוחדות 

 ראה, לטיפול ולשילובם במסגרות חינוכיות וקהילתיות.להו

 ב. התנסות מודרכת בהוראה 
במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים למגוון המסגרות והשירותים הניתנים על 

ידי מערכת החינוך ומתנסים בעבודה חינוכית עם ילדים תוך יישום הדרגתי של 

וגננות חונכות מלווה את  הידע הנלמד בשיעורים. צוות של מדריכים פדגוגיים

 ההתנסות. 

תכנית סיורים במסגרות גניות שונות ובכללן גני חינוך מיוחד + התנסות  -בשנה א 

 וסיורים בגני חינוך מיוחד במהלך שבוע עבודה מעשית בסמסטר א.

ההתנסות נערכת במשך יום בשבוע, וכן בשבוע מרוכז במהלך השנה.  -בשנה ב 

 י טרום חובה וחובה בחינוך הרגיל. בשנה זו ההתנסות היא בגנ

 כמפורט להלן: יומיים בשבועהתנסות תתקיים במשך  –בשנה ג 

ההתנסות בגן רגיל, בדגש על גילאי גן חובה וטרום חובה, תתקיים בגני  –יום א׳  

גשר ולב בהם לומדים גם ילדים עם צרכים מיוחדים. ההתנסות תכלול שתי 

גן, ועבודה קבוצתית ופרטנית עם ילד שיש אסטרטגיות הוראה: עבודה במליאת ה

לו צרכים מיוחדים. בסוף היום יתקיים השיעור הפדגוגי המלווה את ההתנסות, 

במכללה. בנוסף, יתקיים שיעור מלווה מחקר במהלך כל השנה לסירוגין אחת 

 לשבועיים לאחר השיעור הדידקטי.

אחת מהאוכלוסיות  ההתנסות תתקיים בגני חינוך מיוחד. בהתייחס לכל -יום ג׳ 

יודגשו היבטי השילוב של הילדים עם הצרכים המיוחדים. בסוף היום יינתן השיעור 

 הפדגוגי, דרכי הוראה בגני חינוך מיוחד, במכללה.
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 . לימודים דיסציפלינריים 2

 הלימודים הדיסציפלינריים כוללים שלושה רכיבים:

 ש"ש. 26בהיקף חוג לחינוך מיוחד בגיל הרך  .1

ימודים בחוג מיועדת להקנות תשתית ידע רחבה בתחומי הליבה של תכנית הל

החינוך המיוחד בכלל ובגיל הרך בפרט, והיא כוללת קורסי חובה ובחירה. הלומדים 

המכשירים את עצמם להוראה בחינוך מיוחד בגיל הרך ילמדו, במקביל ללימודים 

לים אלו משקפים את לימודים מקביבחוג לחינוך מיוחד, גם בחוג ללימודי הגיל הרך. 

התפיסה שילד עם צרכים מיוחדים הוא קודם כל ילד רגיל, שבשל התפתחות לקויה 

של כשרים קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים או פיזיולוגיים, מוגבלת יכולתו לתפקוד 

מסתגל והוא נזקק לחינוך מיוחד. מטרת הלימודים להקנות ידע על התפתחות תקינה 

ועל דרכים לאיתור, לטיפול ולשילוב ילדים עם צרכים  ובלתי תקינה של ילדים,

 מיוחדים במסגרות חינוכיות שונות.

הבוגרים יוכלו להשתלב בהוראה במסגרות של הגן הרגיל, במסגרות של החינוך 

 המשלב והחינוך המיוחד לגן.

 הלימודים  מבנה
ירה מתוך הלימודים בחוג לחינוך מיוחד בגיל הרך מורכבים מלימודי ליבה )חובה ובח

אשכולות( ומלימודי התמחות. בשנת הלימודים הרביעית בוחר כל סטודנט 

בהתמחות. בחירה זו מאפשרת למקד את הלימודים מתוך עניין והתאמה אישית. 

בכל התמחות לומדים קורסי חובה בתחום ההתמחות וקורסי בחירה מתוך 

או לקויות שמיעה ההתמחות השנייה. ההתמחויות לבחירה הן נכויות התפתחותיות ו/

 ושפה )פירוט ההתמחויות מופיע בחוג לחינוך מיוחד בגיל בית הספר(:

 
 (: נושאי הלימוד וסדר הלימודים6החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך )לידה עד 

 ד ג ב א נושאי הלימוד
 ש"ש 15 א. קורסי חובה:

    1 מחשבת החינוך המיוחד
    1 אוכלוסיות עם צרכים ייחודיים

מקצועי בגן -אקולוגי לעבודת צוות רבמודל 
    1 חינוך מיוחד

    1 מבוא ללקויות למידה 
    1 היבטים התפתחותיים ברכישת חשבון חנ"מ

   1  יסודות בבליותרפיים בספרות ילדים
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 ד ג ב א נושאי הלימוד
   1  סוגיות בחינוך משלב בגן הילדים

   1  גישות מתווכות בהוראה
  1   פסיכופתולוגיה וקשיים בהתנהגות

      קורסים מתקדמים:
  1   נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית לחינוך המיוחד

  1   קשב ותפקודים ניהוליים
 1    מערכת החינוך המיוחד-קהילה-משפחה

חוויית השילוב של תלמידים עם סמינריון: 
 נ"ז 2     צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

 ש"ש 3בחירה בהיקף .2
 אשכול רגשי/חברתי

עשייה קולנועית בחינוך  -קדמת תקשורת מ
 1 מבוא -המיוחד 

עשייה קולנועית בחינוך  -תקשורת מקדמת 
 יצירה -המיוחד 

1 
 

הסתגלות חברתית של תלמידים עם הפרעות 
 1 התנהגות

 1 מיניות מתבגרים ופוגענותם
  אשכול כלים טיפוליים

 1 מפגש תרפיה חינוך
 1 אמנויות ככלי טיפולי בחינוך המיוחד

 1 משחק תיאטרון ודרמה ככלי בחינוך המיוחד 
 1 פסיכודרמה

 ש"ש 7קורסי מיקוד בחינוך מיוחד:  .3
  1  מעורבות והשתתפות בקהילה וסנגור עצמי

  1  תקשורת תומכת חלופית
  1  מבוא לאודיולוגיה חינוכית

  1  שפת סימנים למתחילים
  1  שפת סימנים למתקדמים 
רצף תלמידים עם קשיים על ה

  1  (ASDהאוטיסטי)

היבטים קוגניטיביים,  -חרשים וכבדי שמיעה 
  רגשיים וחברתיים

1 
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 ש"ש  26חוג הגיל הרך בהיקף  .2

 תכנית לימודים בחוג לגיל הרך לסטודנטים מהחינוך המיוחד
ש״ש  2ש״ש + סמינריון  6ש"ש + קורסי בחירה  18סה״כ נדרש: קורסי חובה 

 =26 
שנה 

 ד
שנה 

 ג
שנה 

 ב
שנה 

 הקורס א

 ש"ש חובה 5 אשכול התפתחות הילד:
 התפתחות פיזיולוגית בינקות ובילדות 1   

 התפתחות רגשית וחברתית 1  
 התפתחות קוגניטיבית 1  

 התפתחות המשחק והתנועה בגיל הרך  1  
 התפתחות המוח: סוגיות חינוכיות   1 

 ש"ש חובה 5אשכול התפתחות השפה: 
 פה בגיל הרךרכישת הש 2   
 ניצני אוריינות ורכישת השפה הכתובה  1  
הבנה, הבעה וכתיבה אקדמית )שייך ללימודי   2  

 היסוד(
 )בחירה(רב תרבותיות ורב לשוניות בגיל הרך    1 
 )בחירה(שפה וחשיבה    1 

 ש"ש חובה 4: אשכול ספרות, תרבות ואמנות
 לדים היבטים התפתחותיים וחינוכיים בספרות י 1  
 ציורי ילדים: חוויה ויצירה  1  
 מוסיקה והתפתחות הילד  1  
 מועדים בתרבות הילד  1  
 )בחירה(מוסיקה בתכנון לימודים בגן    1 
 )בחירה(דרמה והמחזה בגן   1 

 ש"ש חובה 2אשכול ילד וחברה: 
 הילד ומעגל החיים המשפחתי   1  
 יחסי הורים ומחנכים  1  
 )בחירה(וקידום ילדים בסיכון  איתור   1 

 ש"ש חובה 1אשכול טבע סביבה ומדעים: 
 טיפוח חשיבה מדעית בגיל הרך  1 
 )בחירה(עיצוב הסביבה החינוכית בגן   1 
הרובוטי והאנושי: ילדים לומדים תכנות   1 

 )בחירה(ורובוטיקה 
 )בחירה(הילד הסקרן: חוויה, חקר וגילוי בגן   1 
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שנה 
 ד

שנה 
 ג

שנה 
 ב

שנה 
 הקורס א

 ש"ש חובה 1יוחד: אשכול חינוך מ
ילדים עם לקויות התפתחותיות, מוטוריות   1 

 ותחושתיות
ילדים עם לקויות לומדים מתמטיקה, מדע   1 

 )בחירה(וטכנולוגיה )ממ"ט( 
הילד המאתגר: מניעה וטיפול במקרי אלימות   1 

 )בחירה(וסיכון בגן 
 ש"ש )בחירה באחד( 2סמינריון 

 וי מול סיכוןתחנות בהתפתחות: סיכ -     2
התמודדות הגננת עם מצבי לחץ ומשבר בגן  - 

 הילדים
 

ש"ש כל אחת מתוך:  10יש לבחור בשתי חטיבות בהיקף של  – חטיבות לימודים .3

 . אמנויות.3. מדעים 2 . ספרות ותרבות ישראל1
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 תכנית הלימודים בחטיבה לספרות ותרבות ישראל
 

 קורסים מהחוג למקרא ותרבות ישראל
 ד-שנים ב ש"ש1 קריאה ספרותית ופמניסטית -רא נשים במק

 ד-שנים ב ש"ש1 איך לקרוא סיפור מקראי
 על הראש הלב ומה שביניהם מא.ד גורדון לימימה

 
 ד-שנים ב ש"ש1

   קורסים מהחוג לספרות
 שנה א ש"ש 1 מבוא לספרות ילדים: המצאת הילדּות בראי המעשייה

ים גישות יסודות בספרות ילדים: סוגות, נראטיב
 פרשניות

 

 שנה א ש"ש 1

 ד-שנים ב ש"ש 1 ארץ סיפורי הפרא: ספרות ילדים בעידן הפוסטמודרני
 ד-שנים ב ש"ש 1 קיימּות בספרות ילדים

 ד-שנים ב ש"ש 1 אמא אמרה לי: שירת נשים עברית לילדים
 ד-שנים ב ש"ש 1 נשים שעשו היסטוריה וייצוגן בספרות ילדים ונוער

 ד-שנים ב ש"ש 1 פיות" שינוי חברתי בספרות ילדים ונוער"לשחרר את ה
  

ניתן לבחור שיעורים אחרים מתוך שני . היצע השיעורים מדי שנה עשוי להשתנות* 
 .החוגים באישור ראש החוג
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  תחומית במדעים למסלול הגן-החטיבה הרב
מתמטיקה ולימודי , טבע: חוגים 3-תחומית במדעים מורכבת מ-החטיבה הרב

לבחירה מבין  2הם קורסי חובה ועוד  8ש״ש, מתוכן  10סה״כ  –סביבה וחקלאות 
 קורסי הבחירה המוצעים בחוגים השונים, כמפורט להלן. 

 
 תחומית במדעים-תכנית הלימודים בחטיבה הרב

 
היקף  קורס

 ש"ש
 שנים

 קורסים מהחוג למדעי הטבע
 קורסי חובה מהחוג למדעי הטבע

 ד-שנים א ש"ש 1 מדע בגיל הילדות
 ד-שנים א ש"ש 1 חורף: החי והצומח בעונתו
 ד-שנים א ש"ש 1 קיץ: החי והצומח בעונתו

   קורסי בחירה מהחוג למדעי הטבע
 ד-שנים א ש"ש 1 מבוא למדעי החיים

 ד-שנים א ש"ש 1 מזון ותזונה
 ד-שנים א ש"ש 1 התנהגות בעלי חיים

 ד-שנים א ש"ש 1 צבע בטבע
 ד-שנים א ש״ש 1 רי חוליות לחולייתנים עולם החי: מחס

 ד-שנים ב ש״ש 1 היריון ולידה
 למדעי הסביבה וחקלאות קורסים מהחוג

 קורסי חובה מהחוג למדעי הסביבה והחקלאות
 ד-שנים ב ש"ש 1 חקר בגן הירק ובחצר 

 ד-שנים ב ש"ש 1 חצר הגן כגן בוטני 
 ד-שנים א ש"ש 1 המשבר הסביבתי וקיימות 

בחירה מהחוג למדעי הסביבה  קורס
 והחקלאות

  

 ד-שנים א ש"ש 1 הצמח בסביבתו 
  ש"ש 1 קורסים מהחוג למתמטיקה

   קורסי חובה מהחוג למתמטיקה
 ד-שנים א ש"ש 1 מתמטיקה בחיי היומיום

 –מתמטיקה קדם יסודית לגיל הרך 
 גישות ושיטות להוראת המתמטיקה

 ד-שנים ב ש"ש 1

   למתמטיקהקורס בחירה מהחוג 
פיתוח חשיבה מתמטית בעזרת משחקי 

 חשבון
 ד-שנים ב ש"ש 1
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 חטיבה באמנות –ללמוד אמנות מאמנים 
תכנית לימודים ייחודית לגיל הרך בתחום במסגרת מקצועות ההוראה לגן פותחה 

והקורסים , פקולטה לאמנויות -התכנית מופעלת בשיתוף המדרשה . האמנות
הקורסים משלבים לימודי . ואמנים מקצועיים מסגל המדרשה ניתנים על ידי מרצים

 להוראת מעשיים וכלים, סדנאות אמנות וביקור מודרך בתערוכות, אמנות עיוניים
 .הילדים בגן האמנות

 .חומרים שידרשו לסדנאות יירכשו על ידי הסטודנטים :הערה
 

 :פירוט הקורסים והסדנאות בחטיבת האמנויות
 

 ניםש ש"היקף ש שם הקורס
 ד-ב 1 טכניקות באמנות

 ד-ב 1 הפעלה והעשרה באמצעות יצירות אמנות
 ד-ב 1 סדנת ציור מעשי )מתקיים במדרשה(

Bookart - ד-ב 1 הספר כיצירת אמנות 
 ד-ב 1 עיצוב סביבה מותאמת לחינוך ילדים בגן

 ב-א 1 תרבות חזותית
 ב-א 1 הדימוי הנע: קולנוע, וידאו ארט, ומה שביניהם

 ד-ג 2 אטרון בובות ככלי לתקשורת בגןתי
 ד-ב 1 צילום בגיל הרך –אור, חומר, מבט 

 .ייתכנו שינויים בהיצע הקורסים מדי שנה*
 
 

 לימודי יסוד והעשרה  .4
בהתאם לדרישות המועצה להשכלה גבוהה, נלמדים הנושאים הבאים: עברית 

מים שונים בהוראה, לימודי אנגלית לצרכים אקדמיים וכן קורסי העשרה בתחו

 לבחירת הסטודנט.

 
מידע על מעורבות חברתית והסטאז' מפורט בפרק החינוך המיוחד בנתיב בית 

 הספר.
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 (21-6הכשרת אקדמאים להוראה בחינוך מיוחד )
תכנית הלימודים מיועדת להכשיר אקדמאים להוראה וטיפול בתלמידים עם צרכים 

החינוך המיוחד. התכנית מיוחדים הלומדים במסגרות מיוחדות או משלבות של 

משלבת לימודים עיוניים בחינוך מיוחד והתנסות במגוון מסגרות חינוכיות ובסדנאות 

 לאבחון וטיפול בליקויי קריאה וחשבון.

 : הקבלה ללימודים מותנית בראיון קבלה.הערה

 
 תכנית הלימודים * 

היקף  קורסים תחום
 בש"ש

אופן/זמן 
 הלימוד

   לימודי חינוך והוראה  .1
 

נפש 
והתפתחות 

 האדם

 חובה 1 פסיכולוגיה התפתחותית
מושגי יסוד בפסיכולוגיה 

 חינוכית/פסיכולוגיה
 של גיל ההתבגרות

0.5 
 
 

בחירה 
במודולה 

 אחת
 תיאוריות למידה

 
 

תכנון וניהול 
ההוראה 
 והלמידה

 חובה 1 יסודות בתכנון והערכת הלמידה
 חובה 1 סדנה לניהול וחינוך כיתה

 דיגיטלית במנות קטנות למידה
0.5 

 חובה

המורה 
 כחוקר

סמינריון חקר ההוראה )כולל מודולה 
של מחקר איכותני ו/או מחקר 

 פעולה(
2 

סמינריון 
  חובה

 
 

מחשבות 
 בחינוך

 הומניזם ואכפתיות בחינוך  .1
 חינוך הומניסטי עבר והווה  .2
 חינוך מוסרי וביקורתי .3
אתגרי החינוך בעידן  .4

 מתוקשב - הפוסטמודרני

1 

 
 

בחירה 
 אחד  בקורס

 
 

שונות 
שותפות 

 ושוויון

החברה הישראלית כחברה  .1
 מרובת תרבויות

 קידום חברה משותפת .2
לימודי השואה והחברה  .3

 הישראלית
הזהות הערבית והחברה  .4

 הישראלית
 דמוקרטיה וצדק חברתי .5

1 

 
בחירה 

 בקורס אחד 
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היקף  קורסים תחום
 בש"ש

אופן/זמן 
 הלימוד

 סביבה וקיימות .6
  20  דידקטיקה והכשרה מעשית .2

  2 וך מיוחד תורת ההוראה בחינ 

 
אסטרטגיות הוראה לתלמידים עם 
ליקוי למידה, ליקוי התפתחותי או 

 לקות שמיעה ושפה 
2 

 

סדנה להוראת תלמידים מתקשים  
סדנה אחת  2 כתיבה-בקריאה

בסמס' ב 
 שנה א,

סדנה שנייה 
בסמס' א 

 שנה ב 

 
סדנה להוראת תלמידים מתקשים 

 2 בחשבון 

וך התנסות בהוראת תלמידים בחינ 
  6 המיוחד

 
התנסות בהוראה בהתאם למוקד 
)לקויות למידה בחט"ב או לקויות 
התפתחותיות או לקויות שמיעה 

 ושפה(

6 

 

  2     לימודי יסוד .3
עברית בהוראה לאקדמאים )ניתן  

  2 לגשת למבחן פטור( 

   לימודי חובה )ללא קרדיט( .4
  v עזרה ראשונה  
  v ביטחון, בטיחות ושעת חירום 
  v זהירות ובטיחות בדרכים  

  30 סה"כ לימודי חינוך והכשרה להוראה
  16 :לימודי החוג לחינוך מיוחד .5

   ש"ש 10קורסי חובה:  
  1 מחשבת החינוך המיוחד 
  1 אוכלוסיות עם צרכים ייחודיים 

 
 אופסיכופתולוגיה וקשיי התנהגות 

נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית לחינוך 
 מיוחד

1 
 

  1 ות מתווכות בהוראהגיש 
  1 מבוא ללקויות למידה 

מערכת החינוך -קהילה-משפחה 
  1 המיוחד

לקויי קריאה וכתיבה  
סמס' א שנה  1+1 )רגיל+מתוקשב(

 א
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היקף  קורסים תחום
 בש"ש

אופן/זמן 
 הלימוד

סמס' א שנה  1+1 לקויי חשבון )רגיל+מתוקשב( 
 א

ש"ש מהרשימה  2קורסי בחירה בהיקף  
  הבאה:

 

   אשכול היבטים רגשיים וחברתיים:

עשייה קולנועית  -תקשורת מקדמת  
 מבוא -בחינוך המיוחד 

1  

עשייה קולנועית  -תקשורת מקדמת  
 יצירה -בחינוך המיוחד 

1  

חינוך לאמנות ויצירתיות לתלמידים  
 עם מוגבלות שכלית

2  

  1 החריג בראי הקולנוע  
  1 מיניות מתבגרים ופוגענותם 

   אשכול טיפולי:
  1 מפגש תרפיה חינוך 

משחק תיאטרון ודרמה ככלי בחינוך  
 המיוחד

1  

  1 ביבליותרפיה כדרך להבעה והנאה 
  1 פסיכודרמה 

שימוש באמנות ככלי טיפולי בחינוך  
 המיוחד

1  

ש"ש בשנה"ל  4לימודים במוקד בהיקף  
 השנייה 

 

  ( מוקד לקויי התפתחות1

למידה של תלמידים ובוגרים עם  
 חובה 1 ותיתמוגבלות שכלית התפתח

 חובה 1 תקשורת תומכת חלופית 

תלמידים עם קשיים על הרצף  
 חובה 1 האוטיסטי 

מעורבות והשתתפות בקהילה  
 1 וסנגור עצמי

 

 
 בחירה

 סוגיות בחינוך חברתי מיני  
 ( מוקד לקויי שמיעה ושפה: 2

 
 -סוגיות בלקויות שמיעה ושפה 

היבטים חברתיים, רגשיים 
 וקוגניטיביים

1 
 חובה

הקניית שפה ודיבור ללקויי שמיעה  
 חובה 1 ולקויי שפה

 חובה 1 אודיולוגיה חינוכית 
 חובה 1 שפת סימנים למתחילים 
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היקף  קורסים תחום
 בש"ש

אופן/זמן 
 הלימוד

  1 שפת סימנים למתקדמים  
  ( מוקד לקויי למידה3
  1 סוגיות מתקדמות בלקויי למידה 
  1 קשב ותפקודים ניהוליים 

שיטות התערבות וטיפול בקשיי  
  1 אה וכתיבהקרי

שיטות התערבות וטיפול בקשיים  
  1 בחשבון

)מקצוע לימודים דיסציפלינריים  
 הוראה(

 10עד 
 ש"ש

 

התכנית המפורטת לעיל היא התכנית המלאה. לכל סטודנט תיבנה תכנית אישית : *הערה
 מותאמת הנגזרת מתכנית זו בהתאם ללימודיו האקדמיים הקודמים.

 

 דיים למסלול לחינוך מיוחדלימודים פדגוגיים ייחו

קורסים אלו נלמדים במקביל להתנסות המודרכת והם מגשרים בין הלימודים 

העיוניים והמעשיים. מטרתם להקנות שיטות ודרכי הוראה והערכה מותאמות 

לאוכלוסיות של תלמידים עם צרכים מיוחדים. כמו כן, במסגרת שיעורים אלו מעבדים 

שהתרחשו במהלך ההתנסות. הדגשים בקורסים  ומנתחים אירועי הוראה ולמידה

למידה, גיבוש והבנה -הללו הם הכרת תכניות לימודים, דרכי הוראה, אמצעי הוראה

 של תפקיד המורה בחינוך המיוחד.

( 1בשנה השנייה של הלימודים יש לבחור אחד מבין שלושת המוקדים הבאים: )

ויות למידה. בכל מוקד ( לק3( לקויות שמיעה ושפה; )2לקויות התפתחותיות; )

לומדים על האפיונים של המוגבלות, על הצרכים המיוחדים של התלמידים בכל טווח 

הגילים, ועל גישות ודרכים מיוחדות להוראה, לטיפול ולשילוב במסגרות חינוכיות 

 וקהילתיות. 

בנוסף, משתתפים הסטודנטים בסדנאות הוראה פרטנית, הכוללות התנסות 

נדיבידואלי בתלמידים המתקשים בקריאה, בכתיבה ובחשבון. כל בהערכה וטיפול אי

 סדנה מתקיימת פעמיים בשבוע במשך סמסטר.
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 התנסות מודרכת בהוראה 

במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים למגוון המסגרות והשירותים הניתנים על ידי 

צרכים  מערכת החינוך המיוחד, ומתנסים בעבודה חינוכית טיפולית עם ילדים בעלי

מיוחדים תוך יישום הדרגתי של הידע הנלמד בשיעורים. צוות של מדריכים פדגוגיים 

 ומורים חונכים מלווה את ההתנסות. 

תכנית ההתנסות בנויה כך שבמהלך הלימודים ייחשפו הסטודנטים ויתנסו במגוון 

מסגרות על פני הרצף: מסגרות משלבות ומסגרות מיוחדות. בכל אחת מהמסגרות, 

תייחס לכל אחת מהאוכלוסיות, יודגשו היבטי השילוב של ילדים עם צרכים ובה

 מיוחדים. 

בשנה )סמסטר א+ב ( ההתנסות היא בבתי ספר של החינוך המיוחד,  בשנה ראשונה
 ההתנסות היא בזיקה להתמקדות שבחר הסטודנט.  שנייה

 מתקיים גם שבוע התנסות מרוכז.  בכל שנה

שבוע התנסות מרוכז אחד בין התאריכים בשנת הלימודים תש״ף יתקיים 
. השתתפות בשבוע העבודה המעשית, לכל אורכו, היא 31.1.2020-26.1.2020

ועל הסטודנט לפנות את לוח הזמנים שלו מכל מחויבות אחרת במהלך שעות  חובה
 .הפעילות

 
 התמחות בהוראה )סטאז'( וחניכה מקצועית במסגרות החינוכיות

שנת סטאז' על מנת לקבל רישיון הוראה ממשרד כל בוגר המסלול מחויב ב

שנת הסטאז' היא השנה הראשונה של המורה/גננת במערכת החינוך.  החינוך.
שליש משרה לפחות, מלווה על ידי  במהלך השנה מועסק המורה/גננת בהיקף

 60מורה/גננת חונכים ומשתתף בסדנת תמיכה שבועית במכללה )בהיקף של 

כת מחויב לעבוד בתנאי העסקה על פי רפורמת "אופק שעות(. כל מורה חדש במער

חדש". סטודנטים יכולים לקבל אישור לביצוע הסטאז' בשנה ד או לאחר סיום כל 

 לימודיהם לתואר ותעודת הוראה, על פי הפירוט:

 ג, כולל סמינריון דידקטי -לומדים סדירים שסיימו את כל חובותיהם לשנים א

טחון ובטיחות וזה"ב, יוכלו להתחיל את שנת והתנסות, קורס עזרה ראשונה, בי

 הסטאז' בשנה ד ללימודיהם במכללה.
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  בתנאים  80%בוגרי התכנית להכשרת אקדמאים להוראה יהיו זכאים לאישור

ש"ש לפחות, ב. סיימו שנת התנסות מעשית מלאה כולל  16הבאים: א. סיימו 

יחות וזה"ב, ד. נותרו סמינריון מלווה התנסות, ג. סיימו עזרה ראשונה ביטחון ובט

מידע מפורט בנושא הסטאז'  ש"ש שעות השלמה דיסציפלינריות. 8-להם לא יותר מ

 מופיע בעמוד היחידה "פורשים כנף" ובאתר המכללה.
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 תילגנאל םירומ תרשכהל
  קסור יזוס ר"ד :לולסמה שאר
 

 הנליא ר"ד ,הירול הלא ר"ד ,יול הנויצ ר"ד ,םייח ילרוא ר"ד ,לבייא ןראק :לולסמה לגס
  קסור יזוס ר"ד ,ןייטשלימ
 

 16:00-17:00 ב םוי :הלבק תועש
 )5( 426 לקד :םוקימ
 09-7476243 :ןופלט
  susan.russak@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד

 
  ץוק היאמ :םיטנדוטס להנימ
 425 לקד :םוקימ
 09-7476230 :ןופלט
 mayak@beitberl.ac.il:ינורטקלא ראוד

 
-לעו םיידוסי רפס יתבב תילגנא תארוהל וידימלת תא רישכמ תילגנאל לולסמה

 םידומיל ןיבל ,הארוהו ךוניח ידומיל ןיב בוליש תללוכ םידומילה תינכתה .םיידוסי

 .תילגנאל גוחב םידמלנה תילגנאה תונשלבהו תורפסה ימוחתמ םיירנילפיצסיד

 הפשה תדימלו תארוה םוחתב קימעמו בחר עדי הנקמ לולסמב םידומילה תינכת

  .ידוסי-לעה רפסה תיב לש תוהובגה תותיכה דעו ריעצ ליגמ תילגנאה

 הארוה תוטישו תושיג ,דומיל תוינכתל םיעדוותמ םיטנדוטסה ,םידומילה ךלהמב

 םשומ בר שגד .םלועבו ץראב רפס יתבב תומשוימה ילטיגיד ןדיעב תוינשדחו תוינכדע

 .הארוהל טנדוטסה לש תישעמה ותרשכה לעו רפסה תיבב תישעמה הדובעה לע

 הרומה תדובע לש םייזכרמה םידממל טנדוטסה תא ףושחל איה תוסנתהה תרטמ

  .היטביה לכ לע רפסה תיב לש היווהל ןכו ,ידוסי-לעהו ידוסיה רפסה תיבב תילגנאל

 םילכו עדי םישכור םיטנדוטסה ,תכרדומה תוסנתההו הרשכהה תינכת תרגסמב

 ךוניחה תכרעמ תא תונייפאמה תונווגמ םידמול תויסולכואל תילגנא תארוהל םיימושיי

 ,םילוע םידימלת ,םידחוימ םיכרצ ילעב תויסולכוא ,ריעצה דמולה :ןוגכ ,לארשיב

  .תילגנא ירבוד םידימלתו
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 :םידומילה ףקיהו הנבמ
 יגוח דח יאליג בר ביתנ

  ש"ש 39 הארוהל הרשכהו ךוניח ידומיל

 ש"ש 48  תילגנאל גוחה ידומיל

 ש"ש 3 הרשעהו דוסי ידומיל

 ש"ש 90 כ"הס

 )ידוסי-לעו ידוסי( תיאליג בר הארוה תדועת

 

 )ידוסי-לעו ידוסי( יאליג בר תילגנא לולסמל םידומיל תינכת
 כ"הס
 ש"שב

 הנש
 ד

 הנש
 ג

 הנש
 ב

 הנש
 א

 ןפוא
 דומילה

 דומילה יאשונ

10.5 
    

 הארוהו ךוניח ידומיל .1

1.5 
    

     םדאה תוחתפתהו שפנ .1
 סרוק 1

 הבוח
 תיתוחתפתה היגולוכיספ

    
 הלודומ 0.5

  הבוח
 היגולוכיספב דוסי יגשומ
  תיכוניח

3.5 
    

   הדימלהו הארוהה לוהינו ןונכת .ב
1 

 
 אנדס
 הבוח

 התיכ ךוניחו לוהינל אנדס
   

0.5 
 

    טרפל תנווכמ הארוה  הלודומ
       
1 

 
 הדימלב
 קוחרמ

 תארוהב הכרעהו הדידמ
 )תילגנאב( הפש

 הדימלב  0.5   
 קוחרמ

 תונמב תילטיגיד הדימל
    תונטק

0.5 
 

 הריחב
 הלודומב
 תחא

  :הבישח תרגתאמ הארוה
  ,הדימלו חמ .1
 )סנלופדניימ( תובישק .2
  הנבה םשל הארוה .3
 תיתריצי הבישח .4

 תימזיו
3 

    
     רקוחכ הרומה .ג

 סרוק  1
 הבוח

  תירקחמ תוניירוא 
  

2 
   

 הארוהה רקח ןוירנימס
 )תוסנתה הוולמ ,תילגנאב(



ידיעון הפקולטה לחינוך תש״ף  107

המסלול לאנגלית

ף"שת ןועידי - 107  
 

 כ"הס
 ש"שב

 הנש
 ד

 הנש
 ג

 הנש
 ב

 הנש
 א

 ןפוא
 דומילה

 דומילה יאשונ

2.5 
    

     ןויוושו תופתוש ,תונוש .ה
 הריחב 1

 סרוקב
 דחא

 :םיפתושמ םייח
 תילארשיה הרבחה .1

 תבורמ הרבחכ
  תויוברת

 הרבח םודיק  .2
  תפתושמ

 תיברעה תוהזה .3
   תילארשיה הרבחהו

1 
  

 סרוק
 הבוח

 הרז הפשכ תילגנא תארוה
 תינגורטה התיכב
   )תילגנאב(

0.5  
  

 הלודומ
 הבוח

 םירומ-םירוה יסחי

28.5 
    

     תישעמ הרשכהו הקיטקדיד .2
1 

 
 תוכרעמ םע תורכיה
    תויכוניח

6 
  

 תילגנא תארוהב תוסנתה
    ידוסיה רפסה תיבב

2 
  

 תילגנא תשיכרו תארוה
 רפסה תיבב הרז הפשכ
   ידוסיה

12 
   

 תילגנא תארוהב תוסנתה
   ידוסי לעה רפסה תיבב

2 
   

 תילגנא תשיכרו תארוה
 רפסה תיבב הרז הפשכ
    ידוסי-לעה

2 
  

 תויוקל לש םינייפאמ יוהיז
    הרז הפשכ תילגנאב הדימל

1 
   

 תתיכב הרובד הפש
    תילגנא

1 
  

    יגוגדפ קודקד
1 

  
 הפשה תשיכרב םיישק
    תילגנאה

0.5 
  

 ריעצה דמולהו תילגנא
48  

    
 םיירנילפיצסיד םידומיל .3
 תיגוח דח תנוכתמב תילגנא גוח

1      
   הרשעה ידומיל .4

1 
 

 
 הריחב

 הרבחהו האושה ידומיל .1
 תילארשיה
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 כ"הס
 ש"שב

 הנש
 ד

 הנש
 ג

 הנש
 ב

 הנש
 א

 ןפוא
 דומילה

 דומילה יאשונ

 סרוקב
 דחא
  

  תומייקל ךוניח .2
  יתרבח קדצו היטרקומד .3

2 
     

     דוסי ידומיל .5
2 

 
    העבהו ןושל תירבע

v 
 

      )רוטפ תמר דע( תילגנא
     )טידרק אלל( הבוח ידומיל .6

v 
 

   הירפסב הכרדה
v 

   
   הנושאר הרזע

v 
   

   תוחיטבו ןוחטיב
v 

   
 םיכרדב תוחיטבו תוריהז

90 
     

 כ"הס
 
 

 תילגנאל םירומ תרשכהל לולסמב םידומילה תינכת טוריפ
  הארוהל הרשכה ידומיל

 הארוהו ךוניח ידומיל .א
 ךוניחה תדובעל סיסבכ םיצוחנה םיימושייו םיינויע תיתשת ידומיל ללוכ הז םוחת

 הז םוחתב םיללכנה םיסרוק .תכנחמ תוישיאכ הרומה תומד בוציעלו הארוההו

 םיקסוע םידמלנה םיאשונה .הארוהה ימוחת לכלו ליגה ילולסמ לכל םיפתושמ

 םייגולויצוס ,םייגולוכיספ םיטביה םיללוכו הדימלהו הארוהה לש םינושה םיטביהב

 םינוש םיכרצ םע םידימלתל הדימל-הארוה יכילהת ןכו ,ךוניחה לש םייפוסוליפו

 .הנוש יתוברת-יתרבח עקרמו

 הארוהבו ךוניחב רקחמ תוניירוא ידומיל .ב
 ותוחתפתהלו הרומה לש ותדובעל שרדנה ירקחמה טביהה תא ללוכ הז םוחת

 ותנבהו רקחמ תאירקל תויונמוימ תיינקה םיללוכ םיאשונה .תימדקאהו תיעוצקמה

 םירועישה םידמלנ ובש ץבקמב םינגרואמ םידומילה .הדש רקחמ עוציבל םילכו

 .תילגנאה תארוה רקחב ןוירנימסה םג ןתינ םהילא הקיזבו םייגולודותמה

 ,תיטקרפ תועמשמ תולעב תויכוניח תויגוס םיטנדוטסה ורקחי ןוירנימסב

 הוולמה יטקדידה סרוקל תודימצב עצבתי ןוירנימסה .םתוחמתה םוחתל תורושקה

  .ג הנשב הארוהב תכרדומה תוסנתהה תא
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  )ילולסמ-ןיב( םייגוגדפ םידומיל .ג
 השעמ לש םינוש םיטביהב תוקסועש תויגוגדפ תואנדס לש ץבקמ ללוכ הז םוחת

 תרושקת חותיפלו התיכ לוהינל הנדס :תוללוכ תואנדסה .הדימלהו הארוהה

 לש תיעוצקמו תישיא המצעהב תקסועש הנדס ;םידימלתו םירומ ןיב תישיאניב

 םע דדומתהל הרומה לש תולגוסמה תשוחת תא ביחרהל התרטמו דיתעל הרומה

 קוסעתש הבישח תרגתאמ הארוה חותיפל הנדס ;תונושה הארוהה תומישמ

 וקסעיש תואנדסו ;םינוש םיליגב םידימלת לצא הבישח חותיפל תונושה םיכרדב

 תונווקמ תומדקתמ תויגולונכט בולישל םיכרדבו תובשקותמ הדימל תוביבסב

 .הארוהל הרשכהה ילולסמ לכמ םידימלתל תופתושמ ולא תואנדס .הארוהב

 

 לולסמל םיידוחיי םייגוגדפ םירועיש .ד

 הקיזב תילגנאה הפשה תארוהל םיידוחיי הקיטקדיד יסרוק םיללוכ םידומילה

 הקיטקדידה יסרוק תרטמ .הנש התואב םיטנדוטסה םיסנתמ ובש יאליגה ביתנל

 תוקינכטו תושיג ןווגמב ,םיימושיי םילכו יטרואית עקר םיטנדוטסל תונקהל איה

 רפסה תיבב םינושה םיאליגב ,תילגנאה הפשה תארוהל תויטנוולרה הארוהה

 םוחתב תוינכדע תושיגו תוירואיתל םיעדוותמ םיטנדוטסה .ידוסי-לעהו ידוסיה

  .הפשה תארוה תקיטקרפ תא תובצעמ ןה ובש ןפואלו ,הרז הפשכ תילגנא תשיכר

 הארוהב תכרדומ תוסנתה .ה
 עובשב םיימויו ב ,א םינשב עובשב םוי לש תרגסמב תמייקתמ הארוהב תוסנתהה

 תאשונ הנש לכב תוסנתהה .הנש ידמ זכורמ תוסנתה עובשב ,ףסונבו ,ג הנשב

 תארוהב הקימעמו הבחר תוסנתה םיטנדוטסל רשפאל תנמ לע הנוש יפוא

  .תילגנאה

 ףצרל הפישחו תכרעמכ רפסה תיב םע תורכיה ןה תוסנתהה תורטמ :א הנשב 

 תניחבמ תונושה דומילה תורגסמב הרז הפשכ תילגנא תדימלו תארוהב ידומילה

 תונונגס ,תילגנאה הפשה תארוהל םיידוחיי םילדומ ,דסומה יפוא ,םידמולה ליג

 .ץראב רפסה יתבב םידמולה םידימלתה תייסולכוא ינייפאמו ,הדימלו הארוה

 לע םירחבנה םינוש ךוניח תודסומב םירוקיב לע איה וז הנשב תודקמתהה ,ךכיפל

  .ל"נה םינוירטירקה יפ

 ינש ךשמב 'ג ימיב ידוסי רפס תיבב תמייקתמ תכרדומה תוסנתהה :ב הנשב

 א רטסמס לש ןורחאה עובשב םייקתמה זכורמ תוסנתה עובשל ףסונב םירטסמס
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 ןווגמ םע בורקמ תורכיה ןה תוסנתהה תורטמ .הללכמב םירועיש םימיקמ אל ובש

 – PDS( "יעוצקמ חותיפל רפס תיב" תרגסמב ידוסי רפסה תיב לש םיטביה

Professional Development School( ללכה רשקהב הארוהה תא שיגדמש 

 תופתוש לש תרגסמב :תילגנאה ירועישב הארוהל הפישחל רבעמ ,ירפס תיב

 תארוה תווצ םע דחי םידמול תליהקב טנדוטסה תוברועמו הדימל יכילהתב

 םיטנדוטסה תוסנתהה תנש תרגסמב .רפסה תיבב תויזכרמ תויומד דועו עוצקמה

 םירושקה םידחוימ םיעוריא ,תילגנא ירועיש :ןוגכ תויוליעפ ןווגמב קלח םיחקול

 Shared living,, English day ,digital:המגודל( תילגנאה הפשה דומילל

events( םיירפס תיב םיעוריא םגו )ימי ,תויגוגדפ תובשי ,תווצ תובישי :המגודל 

 .)םירוה

 ידומיל לש החלצהב םויס :ידוסי רפס תיבל ב הנשב תוסנתהל המשרהל יאנת 
 הנמוי דומילמ רוטפ וא בתכבו פ"עב 2 המרב )הפש תויונמוימ( הנמוי
 .)הפש תויונמוימ(

 תביטחב תוסנתה ללוכה ידוסי-לעה רפסה תיבב תוסנתהל תשדקומ :ג הנש

 םיימוי םיידוסי לע רפס יתבב םיבלתשמ םיטנדוטסה וז הנשב .ןוכיתבו םייניבה

 עובשב םייקתמה זכורמ תוסנתה עובש לע ףסונ ,'הו 'ג םה תוסנתהה ימי :עובשב

 ,םירטסמס ינש ךשמב עובשב םיימוי לש תופתתשה .א רטסמס לש ןורחאה

 רפסה תיבב שחרתמב יתועמשמו ליעפ קלח תחקל טנדוטסל תרשפאמ

 הארוה ,התיכב הארוה ללוכה תילגנאה הפשה דומילל תינכותב בלתשהלו

  .תווצ תובישיב תופתתשה ,םינחבמו תיב ירועיש תקידבו הנכה ,תונטק תוצובקב

 לש החלצהב םויס :ידוסי לע רפס תיבל 'ג הנשב תוסנתהל המשרהל יאנת
 הנמוי דומילמ רוטפ וא בתכבו פ"עב 3 המרב )הפש תויונמוימ( הנמוי ידומיל
 .)הפש תויונמוימ(

 
 םיכיראתה ןיב זכורמה תוסנתהה עובש םייקתי ף״שת םידומילה תנשב

31.1.2020-26.1.2020 
 

 הרשעהו דוסי ידומיל .6
 .ההובג הלכשהל הצעומה תויחנהל םאתהב הבוח יסרוק םיללוכ הלא םידומיל

 .םיאתמה קרפב ואר הרשעהו דוסיה ידומיל לע טוריפ
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 הליהקב תוליעפב םיטנדוטס תוברועמ
 ,לארשיב םיכנחמו םירומ תויהל םמצע םירישכמל יכ םינימאמ ונא ךוניחל הטלוקפב

 תא הריבגמ תיתרבח תוברועמ .הליהקה ןעמל המורתב יזכרמו בושח דיקפת שי

 דבב דבו ,רחאל תוביוחמה תא ,םייח ונא הבש הרבחלו תוברתל תוכיישה תשוחת

 .םיליעפה לש תוגיהנמה ירושיכ תאו תוישיאה תולוכיה תא תחתפמ

 תיתרבחה תוליעפהו סרוקה תא רימהל טנדוטסל רשפאת וז תוליעפב תופתתשה

 :ןלהל טרופמכ ש"ש 2 לש ימדקא טידרקב

 לש םירועישב תוברל( הטלוקפה י"ע רשואמ ךוניח רועישב ש"ש 1 תרמה .א

  .)םילולסמה

 ורשואש םיסרוקב ,תונילפיצסידב םדקתמ רועיש וא הריחב רועישב ש"ש 1 תרמה .ב

  .םיגוחה ישאר ידי לע

 םיירנילפיצסיד םיסרוקב וא דבלב ךוניח ירועישב ש"ש 2 רימהל תורשפא ןיא

 הארוהב תוסנתהב וא םינוירנימסב תיתרבח תוברועמ רימהל תורשפא ןיאו ,דבלב

 .יטקדידה רועישבו

 תרהנמ ,טבמ( סופמקב תימינפ תרשואמ תיתרבח תוליעפ םימייקמש םיטנדוטס

 תפסונ תימינפ תוליעפב קלח תחקל ןתינ .ש"ש 1-ב וכוזי )םיפתושמ םייח ,ןמזה

 .ש"ש 2-ל םילשהלו ןכמ רחאלש הנשב

 .ולבקתי דבלב םימיאתמ םיטנדוטס .ישיא ןויארבו ןולאש יולימב הנתומ םושירה

 .ןושאר ראותל םידמולה םיטנדוטסל החותפ תינכתה ח"עשת םידומילה תנשב

 תועש יתש( הנשב תובדנתה תועש 60 ןה טנדוטסל תיתרבחה תוברועמה תובוח

 ךמותה בשקותמ סרוק תושירדב הדימעו )םירטסמס ינש ךשמב םידומיל עובשב

 תועשה ןיב ןושאר ימיב ומייקתיש םישגפמ השולש לולכי סרוקה .תיתרבחה תוליעפב

 .ב רטסמס ףוסבו א רטסמס ףוסב ,א רטסמס תליחתב תחא םעפ ,16:00-18:00

 

 )'זאטס( הארוהב תוחמתה
 "הארוהב תוחמתה" תנש תשרדנ ךוניחה דרשממ הארוה ןוישיר לבקל תנמ לע

 בייח רגוב לכ .ךוניחה דרשמ חוקיפב הנושארה הדובעה תנש איה וז הנש .)'זאטס(

 םידומיל תנש ךשמב ,תוחפל הרשמ שילש לש ףקיהב 'זאטסה תרגסמל סנכיהל

 םידומילה תובוחמ 80% םויס רחאל ד הנשב 'זאטסה תא ליחתהל ןתינ .תחא
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 ,הנושאר הרזע ,ןושל ,תישעמ תוסנתה :םימוחתב תובוחה לכ תמלשהו םיינויעה

 םיפתתשמ וז תרגסמב םיחמתמה .םיכרדב תוחיטבו תוריהזו ,תוחיטבו ןוחטיב

 אוצמל רשפא 'זאטסה אשונב טרופמ עדימ .הללכמב תמייקתמה תיעובש הנדסב

 .הללכמה רתאבו "ףנכ םישרופ" הדיחיה רואיתב
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 תילגנא תארוהל םיאמדקא תרשכה
  םישרדנה הארוהה תועוצקממ דחא – םלועב תיזכרמ הפשכ תילגנאה תארוה

  קסור יזוס ר"ד :לולסמה שאר
 susan.russak@beitberl.ac.il :ל"אוד

  
 תונש לכ ךרואל םייזכרמה הארוהה ימוחתמ דחא איה הרז הפשכ תילגנא תארוה

 תארוה .םלועבו ץראב תילגנאה הפשה לש התויזכרמ רואל רפסה תיבב דומילה

 ךוניחה תכרעמב םישרדנהו םיפדעומה הארוהה תועוצקממ דחא איה תילגנאה

 ץראב רפס יתבב דחוימב שקובמ ליגה תובכש לכב תילגנא תארוה עוצקמו ,לארשיב

 יתלב תויכוניח תורגסמב הארוהב בלתשהל םילוכי תילגנאל םירומ ,ףסונב .םלועבו

 ,תופשה םוחתב םיטקיורפו תומזוי ,םידלי ינג ,הדימל יזכרמ ,םיס"נתמ ןוגכ ,תוילמרופ

 .הדמתהב איה ףא הלוע תילגנא תארוהל השירדה םש

-לע ,יאליג בר לולסמב תילגנא תארוהל םיאמדקא רישכהל תדעוימ םידומילה תינכת

 תא תפשוחה תישעמה הדובעה לע שגד תללוכ םידומילה תינכת .ידוסי וא ידוסי

-לעהו ידוסיה רפסה תיבב תילגנאל הרומה תדובע לש םייזכרמה םידממל טנדוטסה

  .היטביה לכ לע רפסה תיב לש היווהל ןכו ,ידוסי

  .)םימדוק םידומילב הרכה( היצטידרקא יפ לע תישיא איה םידומילה תינכת •

 תרצוקמ הרשכה תינכת תעצומ תונשלבב וא תילגנא תורפסב ראות ילעבל •

  .םייתנש :םידומילה ךשמ תועש תתחפומו

 הדימלב םיסרוק בלשל ןתינ .ישיא ןפואב תמאתומו השימג תועשה תכרעמ •

 .קוחרמ

  .תילגנאה הפשב םינתינ םיסרוקה תיברמ •

 

 בלשמ ביתנ לכ .ידוסיו ידוסי-לע ,יאליג בר :הרשכה יביתנ 3-מ דחאב רוחבל רשפא

  .הארוהב תישעמ תוסנתהו תילגנא תארוה ידומיל ןיבל היגוגדפו ךוניח ידומיל ןיב

 .י-א תותיכל הארוה תדועת תקנעומ יאליג ברה ביתנב

 .ידוסיה רפסה תיבב ו-א תותיכל הארוה תדועת תקנעומ ידוסיה רפסה תיבל ביתנב

 .ידוסי-לעה רפסה תיבל הארוה תדועת תקנעומ ידוסי לעה רפסה תיבל ביתנב
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 ידוסי ביתנ ידוסי-לע ביתנ יאליג בר ביתנ
 ש"ש 30 ש"ש 24 ש"ש 30 הארוהל הרשכה
 יפל תומלשה גוח

 26 דע ךרוצה
 ש"ש

 יפל תומלשה
 26 דע ךרוצה
 ש"ש

 יפל תומלשה
 26 דע ךרוצה
 ש"ש

 רוטפ לבקמ וניאש ימ
 הנמויה ןחבממ
  :*דמלי )הפש תויונמוימ(

  ש"ש 6 םומינימ   ש"ש 6 םומינימ   ש"ש 6 םומינימ

 .גוחב תושרדנה תומלשההמ קלחכ לולכל רשפא*

 

 הלבק יאנת

  .תוחפל 75 לש עצוממ ןויצב ןושאר ימדקא ראות •

  .תילגנאב הסינכ ןחבמו הלבק ןויארב הדימע •

 

  הכמסה תבחרה
 ,תיברע ,תיתפרצ( רחא עוצקמב הארוה תדועת ילעב םירומל תדעוימ תינכתה

 רפסה תיבב תילגנא תארוהל םתכמסה תא ביחרהל םיניינועמה ,)דועו הירוטסיה

 תללוכ תינכתהו ,םייתנש דע הנש אוה הרשכהה תינכת ךשמ .ידוסי-לעהו ידוסיה

 הפשכ תילגנא תארוהב םיידוחיי םיסרוקו תילגנא תורפס ,תונשלבב םידומיל רקיעב

  .הרז

 

  יאליג בר - תילגנא לולסמב םידומיל תינכת
 ףקיה  םיסרוק םוחת

 ש"שב
   הארוהו ךוניח ידומיל .1

 0.5 תורגבתהה ליג לש היגולוכיספ 
 1 הפש תארוהב הכרעהו הדידמ  

 1 התיכ ךוניחו לוהינ
 0.5 טרפל תנווכמ הארוה 

 2  הארוהה רקח ןוירנימס רקוחכ הרומה
 תופתוש ,תונוש
  ןויוושו

 1 )תילגנא( תינגורטה התיכב הארוה
 

 0.5 םירומ-םירוה יסחי
   תישעמ הרשכהו הקיטקדיד .2
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 ףקיה  םיסרוק םוחת
  ש"שב

  12 )םיימוי( ידוסי-לעו ידוסי הארוהב תוסנתה
 תיבב הרז הפשכ תילגנא תשיכרו הארוה
 2 ידוסיה רפסה

 
 תיבב הרז הפשכ תילגנא תשיכרו הארוה
 2 ידוסי-לעה רפסה

 
  1 תילגנאה הפשה תשיכרב םיישק
 תילגנאב הדימל תויוקל לש םינייפאמ יוהיז
 2 הרז הפשכ

 
 0.5 ריעצה דמולל תילגנא

 1 תילגנא תתכב הרובד הפש 
 1 יגוגדפ קודקד 

  2               דוסי ידומיל .3
  *םיאמדקאל הארוהב תירבע
 2 רוטפ תניחבל תשגל רשפא*

   )טידרק אלל( הבוח ידומיל' .4
  v  הנושאר הרזע
  v םוריח תעשו תוחיטב ,ןוחטיב
 v  םיכרדב תוחיטבו תוריהז

 תוסנתה ש"ש 12 + 18 :תישעמ הרשכהו ךוניח ידומיל כ"הס
 תישעמ

 

  םדוק םידומיל עקרל םאתהב תילגנאל גוחב תומלשה
 

  ידוסי-לעה רפסה תיבל תילגנא - םידומיל תינכת
 ףקיה םיסרוק םוחת

 ש"שב

   הארוהו ךוניח ידומיל .1

 0.5 תורגבתהה ליג לש היגולוכיספ 
 1 ךנחמה לש תיעוצקמו תישיא תוהז חותיפ

 
 לוהינו ןונכת
 הארוהה
  הדימלהו

 1 התיכ ךוניחו לוהינל הנדס
 1 הפש תארוהב הכרעהו הדידמ
 0.5 טרפל תנווכמ הארוה
  :הבישח תרגתאמ הארוה

 0.5 הדימלו חומ .1
 הריחב
 הלודומב

 תחא

 )סנלופדניימ( תובישק .2
 הנבה םשל הארוה .3

 הרומה
 רקוחכ

 2  הארוהה רקח ןוירנימס
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  תונוש
 תופתוש
 ןויוושו

   :םיפתושמ םייח
 תויוברת תבורמ הרבחכ תילארשיה הרבחה .1

 הריחב 
 - סרוקב
 ש"ש 1

 
 

   תפתושמ הרבח םודיק .2
   תילארשיה הרבחב האושה תארוה .3
  תילארשיה הרבחהו תיברעה תוהזה .4

 
   יתרבח קדצו היטרקומד .5
   תומייקל ךוניח .6
  1 )תילגנא( תינגורטה התיכב הארוה

 
  0.5 םירומ-םירוה יסחי

     תישעמ הרשכהו הקיטקדיד .2
  6  ידוסי-לעה רפסה תיבב הארוהב תוסנתה

 
  1 תילגנאה הפשה תשיכרב םיישק

  1 תילגנא תתיכב הרובד הפש 

  1 יגוגדפ קודקד 
 

 רפסה תיבב הרז הפשכ תילגנא תשיכרו הארוה
  2 )תוסנתה הוולמ( ידוסי-לעה

 
 הפשכ תילגנאב הדימל תויוקל לש םינייפאמ יוהיז
  2 הרז

                  דוסי ידומיל .3
  םיאמדקאל הארוהב תירבע
  2 רוטפ תניחבל תשגל רשפא*

   )טידרק אלל( הבוח ידומיל .4
   v  הנושאר הרזע 

   v םוריח תעשו תוחיטב ,ןוחטיב
  v  םיכרדב תוחיטבו תוריהז

  24 הארוהל הרשכהו ךוניח ידומיל כ"הס

  26 :דע תילגנאב תוירנילפיצסיד תומלשה
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  ידוסיה לולסמל תילגנא םידומיל תינכת
 ש"שב ףקיה םיסרוק םוחת

    הארוהו ךוניח ידומיל .1
   ש"ש 1 ףקיהב הריחב
 1 תיתוחתפתה היגולוכיספ
  1  ךנחמה לש תיעוצקמו תישיא תוהז חותיפ
 1 הפש תארוהב הכרעהו הדידמ
 1 התיכ ךוניחו לוהינ
 0.5  טרפל תנווכמ הארוה
 0.5 תונטק תונמב תילטיגיד הדימל

 

 ךוניחב תובשחמ
 ךוניחב תויתפכאו םזינמוה )1
  הווהו רבע יטסינמוה ךוניח )2
 יתרוקיבו ירסומ ךוניח )3
 בשקותמ - ינרדומטסופה ןדיעב ךוניחה ירגתא )4

 הריחב
 דחא סרוקב

1   

  1 )תילגנא( תינגורטה התיכב הארוה 
  2  הארוהה רקח ןוירנימס :רקוחכ הרומה
 0.5 םירומ-םירוה יסחי

    תישעמ הרשכהו הקיטקדיד .2
  2 )תוסנתה הוולמ( ידוסיה רפסה תיבב הדימלו הארוה
  4  ו-א תותיכב תיללכ הארוהב תוסנתה
  5 ו-א תותיכב תילגנא תארוהב תוסנתה
 רפסה תיבב הרז הפשכ תילגנא תשיכרו הארוה
 2 )תוסנתה הוולמ( ידוסיה

 
  1 תילגנאה הפשה תשיכרב םיישק
 הפשכ תילגנאב הדימל תויוקל לש םינייפאמ יוהיז
 2 הרז

 
 0.5 ריעצה דמולל תילגנא

 1 תילגנא תתיכב הרובד הפש 
 1 יגוגדפ קודקד 

                 דוסי ידומיל .3
 םיאמדקאל הארוהב תירבע
 2 רוטפ תניחבל תשגל רשפא*

   )טידרק אלל( הבוח ידומיל .4
  v  הנושאר הרזע
  v םוריח תעשו תוחיטב ,ןוחטיב
 v  םיכרדב תוחיטבו תוריהז

 30 הארוהל הרשכהו היגוגדפ ,ךוניח ידומיל לוכה ךס
 26 דע  :תילגנאב תוירנילפיצסיד תומלשה
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  .)רטסמס ךרואל עובשב יצחו העש( ילאירטסמס סרוק - ש"ש 1

  .)רטסמס יצח ךרואל עובשב יצחו העש( הלודומ - ש"ש 0.5

 .םימדוקה וידומילל םאתהב יאמדקא לכל תישיא םאתות םידומילה תינכת *

 ג"למה ידי לע ועבקנש היצטידרקאה יללכ יפ לע השעית םימדוק םידומילב הרכה

 .ךוניחה דרשמו

 

 הארוהב תכרדומ תוסנתה
 הנשב .'ג םויב ידוסיה רפסה תיבב תמייקתמ ידוסי ביתנב תכרדומה תוסנתהה 

 םוי היינשה הנשבו ,םירטסמס ינש ךשמב עובשב םוי ,הדועתה ידומיל לש הנושארה

 תוסנתה עובש םייקתמ ,ףסונב .)כ"הס תוסנתה ש"ש 9( דבלב א רטסמסב עובשב

 אלא הללכמב םירועיש םימייקתמ אל ובש א רטסמס לש ןורחאה עובשב זכורמ

  .תודחוימ תויוליעפ םינגראמו רפסה תיבב םוי לכ םידמלמ םיטנדוטסה

 תרגסמב ידוסי רפסה תיב לש םיטביה ןווגמ םע בורקמ תורכיה ןה תוסנתהה תורטמ

 )PDS - Professional Development School( "יעוצקמ חותיפל רפס תיב"

 ירועישב הארוהל הפישחל רבעמ ,ירפס תיב ללכה רשקהב הארוהה תא השיגדמש

 תליהקב טנדוטסה תוברועמו הדימל יכילהתב תופתוש לש תרגסמב תילגנאה

 תרגסמב .רפסה תיבב תויזכרמ תויומד דועו עוצקמה תארוה תווצ םע דחי םידמול

 ,תילגנא ירועיש ןוגכ תויוליעפ ןווגמב קלח םיחקול םיטנדוטסה תוסנתהה תנש

 English days ,digital ומכ ,תילגנאה הפשה דומילל םירושקה םידחוימ םיעוריאו

events, םירוה ימיו תויגוגדפ תובישי ,תווצ תובישי ומכ ,םיירפס תיב םיעוריא םגו.  

 

  ידוסי רפס תיבב תוסנתהל המשרהל יאנת

 רוטפ וא בתכבו פ"עב 2 המרב )הפש תויונמוימ( הנמוי ידומיל לש החלצהב םויס .1

 .)הפש תויונמוימ( הנמוי דומילמ

 .ש"ש 12 לע הלוע וניא תילגנאל גוחב תומלשהה ףקיה .2

 

 ידוסי-לעה רפסה תיבב תמייקתמ תוסנתהה :ידוסי-לע ביתנב תכרדומ תוסנתה

 זכורמ תוסנתה עובש לע ףסונ ,ג םויב ןוכיתבו םייניבה תביטחב תוסנתה תללוכו

 םיטנדוטס אלא הללכמב םירועיש םימייקתמ אל ובש א רטסמס לש ןורחאה עובשב

 תמייקתמ תוסנתהה .תודחוימ תויוליעפ םינגראמו רפסה תיבב םוי לכ םידמלמ
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 - Professional Development School( "יעוצקמ חותיפל רפס תיב" תנוכתמב

PDS(, הארוהל הפישחל רבעמ ,ירפס תיב ללכה רשקהב הארוהה תא השיגדמש 

 .תילגנאה ירועישב

 

  :ידוסי-לע רפס תיבב תוסנתהל המשרהל יאנת

 רוטפ וא בתכבו פ"עב 2 המרב )הפש תויונמוימ( הנמוי ידומיל לש החלצהב םויס .1

 .)הפש תויונמוימ( הנמוי דומילמ

 .ש"ש 12 לע הלוע וניא תילגנאל גוחב תומלשהה ףקיה .2

 

 םיידוסי רפס יתבב הארוהב םיסנתמ םיטנדוטסה הנושארה הנשב :יאליג בר ביתנ

-לע רפס יתבב תוסנתהה היינשה הנשבו ידוסיל ביתנה לש תינכותה יפ לע ג ימיב

  .ידוסי-לעה לש תינכותה יפ לע םיידוסי

 

  :יאליג בר ביתנב תוסנתהל המשרהל יאנת

 רוטפ וא בתכבו פ"עב 2 המרב )הפש תויונמוימ( הנמוי ידומיל לש החלצהב םויס .1

 .)הפש תויונמוימ( הנמוי דומילמ

 .ש"ש 12 לע הלוע וניא תילגנאל גוחב תומלשהה ףקיה .2

 

  .'א רטסמס לש ןורחאה עובשב דחא זכורמ תוסנתה עובש םייקתי פ"שת תנשב
 

 )'זאטס( הארוהב תוחמתה
 "הארוהב תוחמתה" תנש תשרדנ ךוניחה דרשממ הארוה ןוישיר לבקל תנמ לע

 בייח רגוב לכ .ךוניחה דרשמ חוקיפב הנושארה הדובעה תנש איה וז הנש .)'זאטס(

 םידומיל תנש ךשמב ,תוחפל הרשמ שילש לש ףקיהב 'זאטסה תרגסמל סנכיהל

 םיינויעה םידומילה תובוחמ 80% םויס רחאל 'זאטסה תא ליחתהל רשפא .תחא

 ןוחטיב ,הנושאר הרזע ,ןושל ,תישעמ תוסנתה :םימוחתב תובוחה לכ תמלשהו

 הנדסב םיפתתשמ וז תרגסמב םיחמתמה .םיכרדב תוחיטבו תוריהזו ,תוחיטבו

 רואיתב אוצמל ןתינ 'זאטסה אשונב טרופמ עדימ .הללכמב תמייקתמה תיעובש

 .הללכמה רתאבו "ףנכ םישרופ" הדיחיה
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 המסלול לחינוך בלתי פורמלי 
 ראש המסלול: ד"ר לורן ארדריך

 
בן -ד"ר אריאלה באריד"ר לורן ארדריך, ד"ר אורן ארגז, רה, ד"ר יעל אבסי סגל המסלול:

, פלר-איילה ונגרוביץד"ר אילנה דרור,  , חוסה בבצ'יק, אריאלה בלנק, קלאודיה גוטמן,ישי, 
חגית נקר, ד"ר -ד"ר מירב סדי, ד"ר דליה מרקוביץשמעון מיטלמן,  ,לבנון מאיה"ר ד

 ד"ר שלי שנהב.אמיר שמש,  קליבנסקי,
 

 בתיאום מראש 11:15-12:15 : יום דשעות קבלה
 427: דקל מיקום
 09-7476495: טלפון

 lauren.erdreich@beitberl.ac.il: דואר אלקטרוני
 
 נחמה גופדה נהל סטודנטים: ימ

 425דקל מיקום: 
 09-7476249טלפון: 

 nechama@beitberl.ac.ilדואר אלקטרוני: 
 
 

תחום החינוך הבלתי פורמלי )חב"פ( מבוסס על ההנחה כי חינוך אינו מתמצה 

תלי בית הספר, וכי הרחבת המושג "חינוך" יכולה לשמש ובלמידה פורמלית בתוך כ

מנוף לתהליכים חברתיים וקהילתיים ולשינוי של ממש בעולם. סטודנטים במסלול 

לחינוך בלתי פורמלי מתנסים בפיתוח תפיסת עולם לגבי מהותו של חינוך משמעותי 

ולבצע ובחידוד והעמקת מיומנויות פרקטיות הנדרשות על מנת ליזום, לקדם לנהל 

 עבודה חינוכית ברוח זו. 

פיתוח תפיסת עולם ומיומנויות פרקטיות של חינוך משמעותי מהווים נדבכים מרכזיים 

-בהכשרת סטודנטים למגוון רחב של תפקידי הדרכה, ריכוז ניהול והנהגה חינוכית

חברתית. מיומנויות אלה רלוונטיות לארגונים חברתיים כמו מרכזים קהילתיים ארגוני 

בים וכו', אך גם ליוזמות חינוכיות במגזר הפרטי וגם לבתי הספר הפורמליים. מתנד

התפקידים השונים בחינוך הבלתי פורמלי מחייבים פיתוח מודעות וידע בתחומים 

רבים, שילוב בין דיסציפלינות אקדמיות בסיסיות ומיומנויות מעשיות מגוונות. 

לי קורסים תיאורטיים עיוניים, בהתאם, כוללת תכנית הלימודים במסלול הבלתי פורמ

 סדנאות והכשרה מעשית.

הקורסים התיאורטיים כוללים לימודי יסוד בתחומי סוציולוגיה, פילוסופיה, חינוך 

והכרת החברה הישראלית על ארגוני החינוך הבלתי פורמלי המייחדים אותה. 

ת הקבוצות, הארגון יבמסגרת הסדנאות מפתחים הסטודנטים מיומנויות בתחום הנחי
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 מסלול בלתי פורמלי

 121 ט"ידיעון תשע

והעבודה הקהילתית. במסגרת ההכשרה המעשית מכירים הסטודנטים ארגונים 

 מגוונים של החינוך הבלתי פורמלי ומתנסים בקידום פרויקטים מעשיים בתוכם. 

זכאי הסטודנט לקבל אישור המזכה  ,בסיום שלוש שנות לימוד מלאות )בתום שנה ג(

 ל פייר במשרד החינוך ובארגונים העובדים עאותו בדרגת שכר של מדריך מוסמך בכ

 מלימודיו. 80%וזאת בתנאי שצבר  ,דפוסיו

ותעודת  B.Ed. לבוגרים תואר ראשון קניםהלימודים במסלול לחינוך בלתי פורמלי מ

 "עובד חינוך" מטעם משרד החינוך.
 

 תעודת הוראה
להוראה  סטודנטים המעוניינים גם בתעודת הוראה, יכולים לשלב לימודי הכשרה

 יסודי. -במסלול העל
 .לימודים לתעודת ההוראה כרוכים בתשלום נוסף

 

 יסודי-תעודת הוראה במסלול העל
יסודי בדיסציפלינה )חוג( הנוספת -ניתן לשלב לימודי הכשרה להוראה במסלול העל

יסודי. לימודים -שאותה לומדים. יש לעבור ראיון קבלה אצל ראש המסלול העל

 . התכנית מפורטת בהמשך הפרק.גלתעודת הוראה ניתן להתחיל בשנה 
 

 תכנית הלימודים 
ש"ש ונמשכים ארבע  90 של הלימודים במסלול לחינוך בלתי פורמלי הם בהיקף

 שנים. 

בכל אחת משנות הלימודים מחויבים הסטודנטים בהכשרה מעשית במסגרות 

הסטודנטים חייבים להשתתף בכל שנה בשבוע  העוסקות בחינוך בלתי פורמלי.

הכשרה מעשית המהווה חלק מתכנית הלימודים, ומטרתו העשרת ההכשרה 

 באמצעות התנסויות מגוונות. 
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 מבנה תכנית הלימודים במסלול לחינוך בלתי פורמלי

 שעות שנתיות תחום
 26 החוג לחינוך בלתי פורמלי )לימודים עיוניים( .א
 33 בלתי פורמליהמסלול לחינוך  .ב
 26 חוג דיסציפלינרי  .ג
 5 והעשרה לימודי יסוד .ד

 90 סה"כ
 

 א. החוג לחינוך בלתי פורמלי )לימודים עיוניים(
ש"ש(  17ש"ש(, שיעורים מתקדמים ) 6)הלימודים בחוג כוללים שיעורי מבוא  

ש"ש(. קורסי בחירה ניתן לבחור מתוך הקורסים המוצעים  3ושיעורי בחירה )

 . או מלימודי העשרה או בחוג לקידום נוער, ו/או מהחוג למדעי החברהבמסלול 

 לימודים יישומיים  –המסלול לחינוך בלתי פורמלי  ב. 
ש"ש: חלק מהלימודים ביחידה זו משותפים לכלל  33לימודי המסלול בהיקף של  

במכללה )חלק מלימודי החינוך( וחלק  .B.Edהסטודנטים הלומדים לתואר

סלול לחינוך בלתי פורמלי כמו סדנאות וקורסים יישומיים, התנסות ייחודיים למ

  ש"ש. 23מודרכת והכשרה לתפקיד בהיקף 

 

 התנסות מודרכת וסדנאות
ההתנסות, הנמשכת לכל אורך שנות הלימוד, היא ליבת ההכשרה ומלווה 

ובהם משולבים הסטודנטים. ההתנסות מאפשרת  בהנחיה בסדנאות ובארגונים

מפגש עם תכנים וקהלים שונים לצד תכנון, ארגון ויישום פעילויות חינוכיות 

 בדרכים ושיטות מגוונות. 

 בשנת הלימודים תש״ף יתקיים שבוע ההתנסות המרוכז בין התאריכים
31.1.2020-26.1.2020 

 
 יםדיסציפלינריג. לימודים 

בנוסף ללימודים בחוג ובמסלול לחינוך בלתי פורמלי  דיסציפלינרייש לבחור בחוג 

 ש"ש.  26בהיקף 

לימודי ארץ החוגים המוצעים לבחירה: היסטוריה, מדעי החברה ואזרחות, 

     .הסביבה וחקלאות לימודי  או גיאוגרפיהישראל ו
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 מסלול בלתי פורמלי

 123 ט"ידיעון תשע

 התמחות בתפקידי חינוך והוראה )סטאז'(
בלתי  וחינוך ממשרד החינוך במסלולי קידום נוער עובד חינוךעל מנת לקבל רישיון 

פורמלי נדרשת שנת "התמחות" )סטאז'(. שנה זו מתקיימת בשנה רביעית של 

הלימודים לתואר, והיא שנת העבודה הראשונה בפיקוח משרד החינוך. כל בוגר חייב 

לעבוד במסגרת ההתמחות )בהתאם למסלול ההכשרה( בהיקף של שליש משרה 

 80%שנת לימודים אחת. ניתן להתחיל את הסטאז' רק לאחר סיום  לפחות, במשך

במהלך הסטאז' נדרש המתמחה לעבודה קבוצתית וקהילתית  .מחובות הלימודים

בסדנת  פותולהשתת ,מערכתית תוך הדרכה אישית שבועית )שעה פעם בשבוע(

ש"ש )לא כלולה במניין השעות  2סטאז' שבועית המתקיימת במכללה בהיקף של 

  .ואר, ללא תשלום(לת

יעשו  ,תעודת הוראהל וגםאו בחינוך בלתי פורמלי  הלומדים גם במסלול קידום נוער

בשנה הרביעית ללימודים, ואת  בלתי פורמלי חינוךאת הסטאז' בקידום נוער או ב

בשנה חמישית, או בשנתם הראשונה  ממשרד החינוך הסטאז' לקבלת רישיון הוראה

 80%בכדי להתחיל את הסטאז' בהוראה, יש לסיים  .בתשלום – בעבודתם בהוראה

מהחובות הלימודים העיוניים וגם להשלים את כל החובות בתחומים: התנסות 

 מעשית, לשון, עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות, וזהירות ובטיחות בדרכים.

קיימת אפשרות לסטאז' משולב: שישית משרה בקידום נוער או בחינוך בלתי פורמלי 

שרה בהוראה, בשנה חמישית ומעלה. במהלך השנה יקבל המתמחה ושישית מ

בלתי פורמלי והנחיה בהוראה. בנוסף, ישתתף בסדנת  חינוךהנחיה בקידום נוער או ב

 ש"ש.  2סטאז' אחת, בתשלום, בהיקף של 

  

מידע מפורט בנושא הסטאז' ניתן למצוא באתר המכללה, ביחידת פורשים כנף 
ובחוזרי מנכ"ל בנושא התמחות  ,ילים בהוראהלקידום מתמחים ומורים מתח

 בהוראה והחינוך.

 
 והעשרה ד. לימודי יסוד

רוט ילימודים אלה כוללים קורסי חובה בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה, פ

 בפרק המתאים. וראוהעשרה על לימודי היסוד 
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 מעורבות סטודנטים בפעילות בקהילה
למכשירים עצמם להיות מורים ומחנכים בישראל, בפקולטה לחינוך אנו מאמינים כי 

יש תפקיד חשוב ומרכזי בתרומה למען הקהילה. מעורבות חברתית מגבירה את 

תחושת השייכות לתרבות ולחברה שבה אנו חיים, את המחויבות לאחר, ובד בבד 

 מפתחת את היכולות האישיות ואת כישורי המנהיגות של הפעילים.

תאפשר לסטודנט להמיר את הקורס והפעילות החברתית השתתפות בפעילות זו 

 ש"ש כמפורט להלן: 2בקרדיט אקדמי של 

ש"ש בשיעור חינוך מאושר ע"י הפקולטה )לרבות בשיעורים של  1המרת  א.

 המסלולים(. 

ש"ש בשיעור בחירה או שיעור מתקדם בדיסציפלינות, בקורסים שאושרו  1ב. המרת 

  על ידי ראשי החוגים.

ואין  ,יםדיסציפלינריש"ש רק בשיעורי חינוך או רק בקורסים  2רות להמיר אין אפש

אפשרות להמיר מעורבות חברתית בסמינריונים או בהתנסות בהוראה ובשיעור 

 .הדידקטי

סטודנטים שמקיימים פעילות חברתית מאושרת פנימית בקמפוס )מבט, מנהרת 

בפעילות פנימית נוספת ש"ש. ניתן לקחת חלק  1-הזמן, חיים משותפים( יזוכו ב

 ש"ש. 2-בשנה שלאחר מכן ולהשלים ל

הרישום מותנה במילוי שאלון ובראיון אישי. סטודנטים מתאימים בלבד יתקבלו. 

 התכנית פתוחה לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון. ף"תשבשנת הלימודים 

שעות התנדבות בשנה )שתי שעות  60חובות המעורבות החברתית לסטודנט הן 

לימודים במשך שני סמסטרים( ועמידה בדרישות קורס מתוקשב התומך  בשבוע

 בפעילות החברתית. 
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 לימוד קורס בשפה האנגלית
בשפה  האנגלית ניתן ללמוד קורס אחד הסטודנטים בשפה כישורי במטרה לפתח את

 האנגלית. 

 
 חינוך בלתי פורמליפירוט תכנית הלימודים במסלול 

סה"כ 
 בש"ש

שנה 
 ד

שנה 
 ג

שנה 
 ב

שנה 
 א

אופן 
 הלימוד

 נושאי הלימוד

 לימודי חינוך  .1     10
 נפש והתפתחות האדם .א     2

קורס  1    
 חובה

 פסיכולוגיה התפתחותית

פסיכולוגיה של גיל  מודולה  0.5    
 התבגרות 

    0.5 
 
 
 

 
מודולה 
  בחירה

 

 דידקטיות: -סוגיות פסיכו
התנהגויות סיכון:  .1

הפרעות אכילה, סמים 
   ואלכוהול

זהות ומיניות בגיל  .2
 ההתבגרות

 ב. מחקר בחינוך     3
קורס   1    

 חובה
 אוריינות מחקרית  

 *סמינריון בחינוך סמינריון    2 

  ג. מחשבות בחינוך     1
   1 

 
 

 בחירה
 קורסב

 דאח
 

 י ביקורתחינוך מוסרי ו .1
אתגרי החינוך בעידן  .2

 פוסטמודרני
 בעבר הומניסטי חינוך .3

 הובהוו
ואכפתיות  הומניזם .4

 בחינוך
 ד. שונות, שותפות ושוויון     4

בחירה  1    
בקורס 

 אחד

 חיים משותפים:
החברה הישראלית  .1

כחברה מרובת 
 תרבויות

 קידום חברה משותפת  .2
הזהות הערבית  .3

 והחברה הישראלית
קורס  1    

 חובה
 יחיד וחברה
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סה"כ 
 בש"ש

שנה 
 ד

שנה 
 ג

שנה 
 ב

שנה 
 א

אופן 
 הלימוד

 נושאי הלימוד

קורס  1    
 חובה

 מבוא לגישה קהילתית

קורס   1   
 חובה

שינויים והמשכיות בחברה 
 בישראל

 פורמליבחינוך בלתי  . הכשרה מעשית2    23
הכרת מסגרות חינוך בלתי   2    

 פורמלי
 התנסות אישית בקבוצה  1    
 מיומנויות הנחיה   3   
 סדנת גמר   1 2  
 התנסות מודרכת  2 3+3 6  
 . לימודים דיסציפלינריים3      52

 ש"ש 26חינוך בלתי פורמלי  א. חוג     
  ש"ש 26ב. חוג דיסציפלינרי 

 לימודי העשרה  .4       1
 

1 

  
 בחירה
בקורס 

 אחד

לימודי השואה  .1
 והחברה הישראלית

 חינוך לקיימות .2
דמוקרטיה וצדק  .3

 חברתי
מגוון קורסים מתוך  .4

היסטוריה,  1החוגים
ספרות, אמנות, 

לשון, מקרא ותרבות 
 2ישראל

 . לימודי יסוד 5      4
 עברית בהוראה  2   
 )עד רמת פטור( 3אנגלית  2   
 )ללא קרדיט(לימודי חובה  .6     
    v  היהדרכה בספרי 
 סה"כ      90

 

  

                                                 
 הבחירה לא מתוך החוג הנלמד כחוג ראשי. 1
 

 * סטודנטים שלומדים לתעודת הוראה לא ילמדו סמינריון בחינוך אלא יכתבו סמינריון במסגרת לימודי התעודה.
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 ש"ש 26 - פורמליתכנית לימודי החוג לחינוך בלתי 
שנה 

 ד
שנה 

 ג
שנה 

 ב
שנה 

 נושאי הלימוד א

 (: 6שיעורי מבוא )    
 פורמלימבוא לחינוך בלתי  1   
 מבוא לסוציולוגיה 1   
 שוויון ואי שוויון במערכת החינוך בישראל 1   
 והתנדבות מגזר שלישי  1  
 מבוא להתנהגות ארגונית  1  
 בחב"פ מבוא לתכנון תכניות חינוכיות  1  
  (17קורסים מתקדמים: )    
 מתודות בחב"פ 1   
 חינוך ומוזיאונים  1   
 תהליכי יצירה א: היחיד והקבוצה 1   
 תהליכי יצירה ב: הקבוצה והקהילה  1  
 חינוך, חב"פ ומגדר  1  
 פרוגרסיביות פדגוגיותגישות   2  
 בקולנוע זרות ואחרות  1  
 חינוך בראי פרקטיקות גוף ונפש  1  
 הוראה ולמידה בחב"פ   1 
 סמינריון חב"פ    2 
 חינוך וגזענות   1 
 חיים משותפים במרחב חב"פ   1 
 מבט אלטרנטיבי על הורים במערכת החינוך    1 

 כשהשטח והאקדמיה נפגשים   1
  החינוך הבלתי פורמלי בחברה מרובת תרבויות   1

 ש"ש 3קורסי בחירה:   1 1 1
26 

 סה"כ לימודי החוג     ש"ש
 

 לימודים במסלול לחינוך בלתי פורמלי עם תעודת הוראה 
יכולים  ,סטודנטים המעוניינים בנוסף לתואר בחינוך בלתי פורמלי גם בתעודת הוראה

 בנתיב אלטרנטיבי מקצוע הוראהביסודי -בית הספר העללתעודת הוראה ל ללמוד

 .מפורטות בהמשךתכניות הלימודים 

וכוללים השתתפות בקורס עזרה  לימודים לתעודת הוראה כרוכים בתשלום נוסף
ובסטאז' )פירוט ביחידה "פורשים  ,ובטיחות וזהירות בדרכים ראשונה, ביטחון

 .כנף"(
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 יסודי-לימודים במסלול לחינוך בלתי פורמלי עם תעודת הוראה לביה"ס על .א
 נתיב אלטרנטיבי –

סטודנטים המעוניינים בנוסף לתואר בחינוך בלתי פורמלי גם בתעודת הוראה לבית 

ילמדו את תכנית החוג  ,כחוג מלאיסודי במקצוע ההוראה אותו למדו -הספר העל

 .(למעט סמינריון בחינוך)והמסלול הבלתי פורמלי כפי שמפורט לעיל 

 
  מבנה תכנית הלימודים

 שעות שנתיות תחום
  26 חוג חינוך בלתי פורמלי

  26 חוג דיסציפלינרי 
 31  מסלול חינוך בלתי פורמלי

 5  לימודי יסוד והעשרה
  16 יסודי-במסלול העלהשלמות לתעודת הוראה 

 ש"ש 104 סה"כ
 הערות:

 ניתן להצטרף למסלול תעודת הוראה החל משנה ג.  .א
יסודי ובעמידה בתנאי קבלה. הריאיון -הקבלה לתכנית מותנית בראיון קבלה עם ראש המסלול העל .ב

 ייערך בסוף שנה ב.
אותו יוכלו להתחיל ש ,תלמידי המסלול לתעודת הוראה חייבים בסטאז' על פי דרישות משרד החינוך .ג

 בשנה הראשונה לעבודתם, כלומר, לאחר סיום לימודיהם.
 

)נתיב  יסודי במקצוע הוראה-תכנית לימודים לתעודת הוראה לעל
 :אלטרנטיבי להוראה(

ים גם פורמלים אשר מבקשים לשלב את העקרונות הבלתי סטודנטינתיב זה מיועד ל

: חלק רגיללמסלול ההוראה המקביל בהלימודים בנתיב זה יתקיימו בהוראה. 

ייחודיים וחלקם  במסגרת ההכשרה להוראה במסלול העל יסודיילמדו ימהקורסים 

ה תתקיים התנסות ימשכו שנתיים ובשנה השניי. הלימודים יהאלטרנטיבינתיב ל

 .נתיב זהבהוראה שתותאם ל מעשית

 

 שנת לימודים היקף לימודי הכשרה להוראה בנתיב אלטרנטיבי
 ג 1  לומדים בכיתה ביןשונות 

הוראה מותאמת לתלמידים סדנה יישומית ב
למחוננים מותאמת  או עם לקויות למידה

 ומצוינים

 ג 0.5

 ג או ד 0.5 קטנות במנות גיטליתיד למידה
 ג 1 המערכת הבית ספרית הכרת
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 שנת לימודים היקף לימודי הכשרה להוראה בנתיב אלטרנטיבי
 ד 1 למידהבתכנון והערכת היסודות 

 או ד ג 1 ניהול וחינוך כיתה
 ד 2 של הוראת המקצוע דידקטיקה

 ד 2 הוראהסמינריון חקר נתיבים חדשים ב
 לשם ההורא או (1) המחנך זהות פיתוח
 (0.5) למידה תיאוריות + (0.5) הבנה

 ד או ג 1

 ד 6 )יום בשבוע( *המקצועהתנסות בהוראת 
  16 ש"ש 16  סה"כ

 
 לימודי חובה )ללא קרדיט(

 עזרה ראשונה
 ביטחון ובטיחות

 ובטיחות בדרכים זהירות
*ההתנסות המעשית מתבצעת בבתי ספר ייחודיים המתאימים להיות אתרים בהם נלמד המקצוע. 

 בתי הספר מקיימים קשרי שותפות ארוכי שנים עם המסלול העל יסודי.
 .בהתמחות הדיסציפלינרית 26מתוך  שעות 16ס מותנית בצבירת "כניסה לעבודה מעשית בביה

 
 פורמלי בלתי חינוךת עובד חינוך בהתמחות הכשרת אקדמאים לתעוד

 

, מדעי הרוח או מדעי ההתנהגות, החברההתכנית מיועדת לאקדמאים מתחומי מדעי 

. בוגרי התכנית יקבלו תעודה פורמלי בלתי חינוךתחומים המקנים בסיס להכשרה ל

 . ךשל עובד חינו

 משך הלימודים: שנתיים

מדעי הרוח או מדעי ההתנהגות וראיון , החברהמדעי בתנאי קבלה: תואר אקדמי 

 .)ש"ש 4אישי )בעלי תואר אקדמי אחר יידרשו ללמוד קורסים נוספים בהיקף של עד 

"ש( בהיקף של ש 11"ש( ויישומיים )ש 19היקף הלימודים: שילוב של תכנים עיוניים )

 *.ש"ש 30
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 להכשרת אקדמאים לתעודת עובד חינוך בהתמחות  התכנית מבנה
 חינוך בלתי פורמלי

 "שש היקף נושא
 (5)+ 11 א שנה

 1 פורמלי בלתי לחינוך מבוא
 1 קהילתית לגישה מבוא
חינוכיות או  תכניותלתכנון  מבוא

 "פבחבהוראה ולמידה 
1 

 1 להתנהגות ארגונית  מבוא
 1 החינוך במערכת שוויון ואי שוויון

 1 פורמלי בלתי בחינוך מתודות
 2 מסגרות הכרת

 3 הנחייה מיומנויות
 הכרת)הנחייה +  מעשית הכשרה
 (מסגרות

2  +3 

 (6)+ 8 ב שנה
 2 חינוך פרוגרסיביות  גישות

 1 וחברה יחיד
"פ בחברה מרובת תרבויות או החב

 חיים משותפים
1 

 1 והתנדבות שלישי מגזר
אחת בין הקורסים: חינוך  בחירה

 או ומוזיאונים חינוך, ומיגדר"פ חב
 וגזענות חינוך

1 

 2 יישום - הגמר סדנת
 6 מעשית עבודה

 30"כ סה "כסה
 

 קודמים לימודים בסיס על מהקורסים בחלק להכרה בקשה להגיש*ניתן 
 .רלוונטיים
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 המסלול לקידום נוער
 ד"ר ליאת יכניץ :ראש המסלול

 
ד"ר , ד"ר דניאל וטלמן, דורון מרום, אמיר שמש, כנפו-אורית לרר סגל המסלול:

ד"ר ניר , לירז יעקובי זילברברגד"ר ליאת יכניץ, ד"ר , חנה חימי, עו"ד טל שרון
  .אורינג כהןרחלי ד"ר , רונית נבו ד"ר רונית חיימוב אילי,, ויטנברג

 
 427דקל  מיקום:
 09-7476248: טלפון

 liat.yakhnich@beitberl.ac.il דואר אלקטרוני:
 
 נחמה גופדה נהל סטודנטים: ימ

 425דקל מיקום: 
 09-7476249טלפון: 

 nechama@beitberl.ac.ilדואר אלקטרוני: 
 
 

להובלת הלימודים במסלול לקידום נוער מיועדים להכשיר ולעצב אנשי מקצוע 

. טיפולית-, באוריינטציה חינוכיתוקידום של נוער וצעירים בסיכוןתהליכי שינוי 

 helping) יה לזו של מקצועות הסיועיבאופ נוער דומהקידום הכשרתם של עובדי 

professions תכנית הלימודים  .מעשיתעיוניים והתנסות לימודים ( וכוללת

בין בסיס הידע הנדרש לזיהוי מצבי סיכון אצל מתבגרים לבין גישות  תמשלב

חינוכיות ומיומנויות התערבות התואמות את הצרכים ההתפתחותיים של 

לימודי ים. ימיומנויות וכלים יישומ לצד תיאורטי מקנה ידעתכנית המתבגרים. ה

מדיסציפלינות שונות: פסיכולוגיה, חינוך, סוציולוגיה, תיאוריות  יםכולל המסלול

 .בגיל ההתבגרות תוך מיקודעבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, אנתרופולוגיה, 

מעשית מלווה את תהליך רכישת הידע העיוני ומאפשרת היכרות עם ההכשרה ה

 ת בנוער בסיכון. המערכות המטפלו

 

 מטרות התכנית
להקנות לבוגרים תשתית של ידע תיאורטי  אהלימודים העיוניים הימטרת 

על  המשפיעים משתניםההיבטים והשיאפשר התמצאות, הבנה ומודעות למכלול 

התפתחות והתגבשות של התנהגויות נוער במצוקה ונוער בסיכון. במהלך 

הלימודים מתוודעים הסטודנטים לגישות התערבות פרטניות, קבוצתיות, 
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משפחתיות וקהילתיות הן מההיבט התיאורטי והן מההיבט היישומי. ההכשרה 

 יקבוצת ,)פרטני יםהתערבות שונבמישורי המעשית מזמנת התנסות והתמחות 

 טיפולית, במגוון בעיותיהם של בני נוער.-(, באוריינטציה חינוכיתוקהילתי

לבין ההתנסות המלווה בהדרכה פרטנית  העיוניתהשילוב בין התשתית 

 םבשדה ותור הליישומ יהבין התיאור מאפשר מפגש משמעותיוקבוצתית, 

שימוש להתפתחותו המקצועית של העובד הפרופסיונלי העוסק בנוער בסיכון תוך 

מישורים התנסויות בהכשרה המעשית ממוקדות בה ההתערבויות. סוגי מכלולב

  .(המשךפירוט בראו )מערכתי -וקהילתי, קבוצתי פרטני –שונים 

ההכשרה דורשת ליווי ותשומת לב אישית אינטנסיבית וקפדנית ומעקב אחר 

מסגרות התהליך האישי העובר על כל אחד ואחת מתלמידי המסלול. הסדנאות, 

ההנחיה הפרטנית, וההדרכה הקבוצתית הם לב לבו של  ,ההכשרה המעשית

 סטודנטנבחנת מסוגלותו והתאמתו של ה בושתהליך סוציאליזציה מקצועי 

 לדרישות המקצוע. 

את הסטודנטים לתחום עבודה אתגרי זה,  הלימודים במסלול חושפתתכנית 

ומעניקה להם הכשרה אקדמית ומעשית. היא מכשירה את הבוגרים לעסוק 

לבני נוער במצבי סיכון ו/או  בתחומים הקשורים באיתור, מניעה, התערבות וסיוע

לקשיי  הנותנות מענהמסגרות בעבודה במשתלבים בוגרי המסלול במצוקה. 

כגון  ,סיכוןסקות במניעה והתערבות במצבי עומתבגרים וההשתלבות של ה

פנימיות,  ,בתי ספר, מרכזים קהילתיים ברשויות המקומיות, יחידות לקידום נוער

 .ם, לשובע, נירים ועוד"על –עמותות 

 

 משך הלימודים: ארבע שנים
ך ותעודת "עובד חינו Ed.B. תואר םבוגרילקידום נוער מקנים למסלול לימודים בה

כפל תואר  – )לשכר , שהיא שקולה לתעודת הוראה"בסיכוןבהתמחות קידום נוער 

  וקידום בתחום של עבודה בחינוך הלא פורמלי ועבודה עם נוער בסיכון(.
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 תעודת הוראה
סטודנטים המעוניינים גם בתעודת הוראה, יכולים לשלב לימודי הכשרה להוראה 

לימודים  .או במסלול לאנגלית במסלול לחינוך מיוחד ,יסודי-במסלול העל
 .לתעודת הוראה כרוכים בתשלום נוסף

 

 יסודי-עלבמסלול התעודת הוראה 
 )חוג( בדיסציפלינהיסודי -ניתן לשלב לימודי הכשרה להוראה במסלול העל

בציון ממוצע קבלה ללימודי תעודת הוראה מותנית שאותה לומדים. הנוספת 
יש לעבור ראיון קבלה אצל ראש המסלול  .דיסציפלינהבלימודי הומעלה  80

התכנית מפורטת . 'גלימודים לתעודת הוראה ניתן להתחיל בשנה יסודי. -העל

 בהמשך הפרק.
 

 חינוך המיוחדבתעודת הוראה 
חר וניתן לשלב לימודי הכשרה להוראה במסלול לחינוך מיוחד למי שב

כדיסציפלינה )חוג( את החוג לחינוך מיוחד. יש לעבור ראיון קבלה אצל ראש 

ניתן להתחיל את הלימודים לתעודת הוראה המסלול וראש החוג לחינוך מיוחד. 

 בהמשך הפרק.מפורטת כנית הת בחינוך המיוחד בשנה ד.
 

 אנגליתבתעודת הוראה 
יסודי במסלול לאנגלית למי -העל ת הספרניתן לשלב לימודי הכשרה להוראה לבי

שבוחר כדיסציפלינה )חוג( את החוג לאנגלית. יש לעבור ראיון קבלה אצל ראש 

וכן מבחן מיון באנגלית. ניתן להתחיל את הלימודים  ,המסלול וראש החוג לאנגלית

 .מפורטת בהמשך הפרקהתכנית  לתעודת הוראה באנגלית בשנה ג.
 

  

המסלול לקידום נוער
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 מבנה תכנית הלימודים
 , והם כוללים:ש"ש במשך ארבע שנים 90הם בהיקף של לתואר  הלימודים

 

 ש"ש( 10לימודי חינוך ) .א
חלק מהלימודים ביחידה זו משותפים לכלל הסטודנטים הלומדים לתואר 

B.Ed.  במכללה )חלק מלימודי החינוך(, וחלקם ייחודיים למסלול לקידום

 נוער.
 

 ש"ש( 26לימודי החוג לקידום נוער ) .ב

 11) וסמינריוןשיעורים מתקדמים  ש"ש(, 11) עורי מבואכוללים שיהלימודים 

 בהתאם למפורט בטבלה בהמשך.ש"ש(  4ש"ש(, ושיעורי בחירה )

 

 ש"ש(. 26לימודי חוג דיסציפלינרי ) .ג
ש"ש,  26סטודנט במסלול לקידום נוער לומד לימודי דיסציפלינה בהיקף 

בנוסף ללימודיו בחוג ובמסלול לקידום נוער. החוגים המוצעים לבחירה: 

לימודי ארץ ישראל היסטוריה, מקרא ותרבות ישראל, ספרות עברית וכללית, 

 חינוך מיוחד.ו מדעי החברה ואזרחות ,גיאוגרפיהו

 
 ש"ש( 5) לימוד יסוד והעשרה .ד

לימודים אלה כוללים קורסי חובה שונים בהתאם להנחיות המועצה להשכלה 

גבוהה, משרד החינוך ולפי החלטות מועצת הפקולטה לחינוך )פירוט 

 בהמשך(.

 
 ש"ש( 23) וסדנאותהכשרה מעשית  .ה

הלימודים כוללים קורסי הכנה להכשרה המעשית וסדנאות המלוות את 

 ש"ש(. 14) נסות עצמהואת ההתש"ש(  9)ההכשרה בשדה 

תהליך ההכשרה המעשית לעבודה עם בני נוער בסיכון נועד להפגיש את 

הסטודנט עם השירותים החינוכיים והטיפוליים הנותנים מענה לנוער 

במצוקה, בקהילה ובמסגרות מוסדיות, ולאפשר לו להתנסות בהתערבות 
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יתנסו טיפולית עם כמה נערים/ות בתהליך ההכשרה. כמו כן, -חינוכית

 הסטודנטים בהפעלה ובהנחיית קבוצות לבני נוער.

ההתנסות נערכת בשתי שנות לימוד, מלווה על ידי מנחה אישי במקום 

ההתנסות, כאשר המגמה היא שבכל שנה הסטודנט יתנסה ויכיר סוג שירות 

 שונה. 

נערכת היכרות עם השירותים השונים באמצעות הרצאות, מפגשים  בשנה א

עם אנשי מקצוע במסגרות השונות ותצפיות. ההכרות עם השירותים השונים 

נעשית במסגרת קורס "הכרת מסגרות", שבוע הכשרה מעשית, הכולל גם 

סיור )השתתפות חובה(. כחלק מתהליך ההכנה להשתלבות בהכשרה 

אישית במסגרת סדנה -הסטודנטים בדינמיקה ביןהמעשית, בשנה א יתנסו 

"התנסות אישית בקבוצה", ובסדנה "ראיון ותקשורת" העוסקת במיומנויות 

 טיפולי. -הבסיסיות של הראיון החינוכי

מבצע כל סטודנט התנסות מודרכת בהיקף של שש שעות בשבוע.  בשנה ב

בסיכון,  הסטודנט משובץ למשך כל השנה, באחד השירותים העוסקים בנוער

כגון יחידה לקידום נוער, מוסד פנימייתי, בתי ספר וכדומה. במסגרת זו יהיה 

בני נוער במהלך השנה, וישתתף  4-3טיפולי עם -מעורב בתהליך חינוכי

בפעילויות של השירות במידת האפשר, כגון ישיבות צוות, השתלמויות 

היקף של וסיורים. כמו כן, יקבל הסטודנט הדרכה אישית אחת לשבוע )ב

שעה( מאחד מחברי הצוות בשירות, המקבל מינוי של מנחה סטודנטים 

מטעם המכללה. בנוסף, מתקיימת סדנה שבועית במכללה, "הערכה 

" שבה נעשה הקישור בין ההתנסות המעשית בשדה לבין 1והתערבות 

 הלימודים התיאורטיים.

מבצע כל סטודנט התנסות מודרכת בהיקף של שמונה שעות  בשנה ג

בשבוע. ההכשרה המעשית כוללת, מלבד ההתערבויות הפרטניות, התנסות 

מערכתי. העבודה המעשית -בהנחית קבוצה ותכנון וביצוע פרויקט קהילתי

טיפולי עם -, וזאת על מנת לאפשר קשר חינוכיבשבועיומיים היא בהיקף של 

נערים והשתתפות במידת האפשר בדיוני צוות המקום, התנסות  3-4

ובתכנון והנחיה של פרויקט קהילתי. את ההכשרה  קבוצתית,בפעילות 

. בסדנה הדרכה אישית שבועית )שעה, פעם בשבוע(המעשית מלווה 

 .", נעשה הקישור בין התיאוריה לפרקטיקה2השבועית "הערכה והתערבות 

המסלול לקידום נוער
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 פעילות שבוע עבודה מעשית )"לימודים מסוג אחר"(
עבודה מעשית. מטרת פעם בשנה מתקיימת פעילות מרוכזת בשבוע 

הפעילות היא להפגיש את הסטודנטים עם ארגונים ועם פעילויות ייחודיות, 

באופן שמהווה תוספת והעשרה לתכנית הלימודים. בנוסף, מתקיים יום 

מרוכז המשותף לכלל תלמידי ומורי המסלול. פעילות זו מיועדת לכל תלמידי 

בפעילויות אלה היא  המסלול על פי תכנית המוצעת לכל שנתון. הנוכחות

 חובה.

 בשנת הלימודים תש״ף יתקיים שבוע ההתנסות המרוכז בין התאריכים
31.1.2020-26.1.2020 

 
 התמחות בתפקידי חינוך והוראה )סטאז'(

חינוך ממשרד החינוך במסלולי קידום נוער,  עובד חינוךעל מנת לקבל רישיון 

נדרשת שנת "התמחות" )סטאז'(. שנה זו מתקיימת בשנה , בלתי פורמלי והוראה

רביעית של הלימודים לתואר, והיא שנת העבודה הראשונה בפיקוח משרד ה

החינוך. כל בוגר חייב לעבוד במסגרת ההתמחות )בהתאם למסלול ההכשרה( 

בהיקף של שליש משרה לפחות, במשך שנת לימודים אחת. ניתן להתחיל את 

מחובות הלימודים העיוניים והשלמת כל החובות  80%ם הסטאז' רק לאחר סיו

טחון ובטיחות, וזהירות יבתחומים: התנסות מעשית, לשון, עזרה ראשונה, ב

ובטיחות בדרכים. במהלך הסטאז' נדרש המתמחה לעבודה פרטנית, קבוצתית 

וקהילתית מערכתית תוך הדרכה אישית שבועית )שעה פעם בשבוע( 

ש"ש )לא  2שבועית המתקיימת במכללה בהיקף של בסדנת סטאז'  השתתפותול

 כלולה במניין השעות לתואר, ללא תשלום(. 

יעשו את הסטאז' בקידום  ,תעודת הוראהוגם ל הלומדים גם במסלול קידום נוער

נוער בשנה הרביעית ללימודים, ואת הסטאז' לקבלת רישיון הוראה בשנה 

 עבודתם בהוראה.להראשונה  החמישית או בשנ

ת אפשרות לסטאז' משולב: שישית משרה בקידום נוער ושישית משרה קיימ

בהוראה, בשנה חמישית ומעלה. במהלך השנה יקבל המתמחה הנחיה בקידום 

נוער והנחיה בהוראה. בנוסף, ישתתף בסדנת סטאז' אחת, בתשלום, בהיקף של 

 ש"ש.  2
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פורשים "מידע מפורט בנושא הסטאז' ניתן למצוא באתר המכללה, ביחידת 
ובחוזרי מנכ"ל בנושא  ,לקידום מתמחים ומורים מתחילים בהוראה "כנף

 התמחות בהוראה והחינוך.

 

 מבנה תכנית הלימודים של המסלול 
 תכנית הלימודים מורכבת מהתחומים הבאים:

 שעות שנתיות תחום
 ש"ש 10 לימודי חינוך

 ש"ש 26 ים(יהחוג לקידום נוער )לימודים עיונ
 ש"ש 23 הכשרה מעשית וסדנאות

 ש"ש 26 יםרידיסציפלינלימודים 
 ש"ש 5  לימודי יסוד והעשרה

 "שש 90 סה"כ
 

 לקידום נוער פירוט תכנית הלימודים של המסלול
סה"כ 
 בש"ש

שנה 
 ד

שנה 
 ג

שנה 
 ב

שנה 
 א

אופן 
 הלימוד

 נושאי הלימוד

 לימודי חינוך  .1 10
 נפש והתפתחות האדם .א 3

קורס  1    
 חובה

 פסיכולוגיה התפתחותית

מושגי יסוד בפסיכולוגיה  מודולה  0.5    
 חינוכית

    0.5 
 
 

בחירה 
במודול
  ה אחת

 דידקטיות: -סוגיות פסיכו
 מיניות ומגדר בחינוך .1
 מעברים והסתגלות .2

 פסיכופתולוגיה   1   
 ב. מחקר בחינוך 3

קורס  1   
 חובה

 אוריינות מחקרית  

 *סמינריון בחינוך סמינריון    2 
  ג. מחשבות בחינוך 1

 בחירה 1   
קורס ב

  אחד

תגרי החינוך בעידן א .1
 הפוסטמודרני

הומניזם ואכפתיות  .2
 בחינוך

 חינוך מוסרי וביקורתי .3
חינוך הומניסטי בעבר  .4

 ובהווה

המסלול לקידום נוער
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סה"כ 
 בש"ש

שנה 
 ד

שנה 
 ג

שנה 
 ב

שנה 
 א

אופן 
 הלימוד

 נושאי הלימוד

 ד. שונות, שותפות ושוויון 3
רה בחי 1    

בקורס 
 אחד

 חיים משותפים:
החברה הישראלית  .1

 כחברה מרובת תרבויות 
  קידום חברה משותפת .2
הזהות הערבית  .3

 והחברה הישראלית
 יחיד וחברה  1    
 מבוא לגישה קהילתית   1   
 . הכשרה מעשית בקידום נוער2 23
הכרת מסגרות לנוער   1    

 בסיכון
 התנסות אישית בקבוצה  1    
 ראיון ותקשורת  1    
הערכה והתערבות  סדנת   2   

1 
סדנת הערכה והתערבות     2  

2 
 סדנה אינטגרטיבית     2 
 התנסות מודרכת   6 8  
 . לימודים דיסציפלינריים3  52

 ש"ש 26חוג קידום נוער   
 ש"ש 26חוג דיסציפלינרי 

 לימודי העשרה  .4  1
 

1 
 בחירה
בקורס 

 אחד

לימודי השואה והחברה  .1
 הישראלית

 חינוך לקיימות .2
מגוון קורסים מתוך  .3

החוגים: היסטוריה, 
ספרות, אמנות, לשון, 
 1מקרא ותרבות ישראל

 דמוקרטיה וצדק חברתי .4
 . לימודי יסוד 5 4

 בהוראהעברית   2   
 אנגלית )עד רמת פטור(  2   

 )ללא קרדיט(לימודי חובה  .6
    v  יהיהדרכה בספר 
 סה"כ      90

לא ילמדו סמינריון בחינוך אלא יכתבו יסודי -עלמסלול הב* סטודנטים שלומדים לתעודת הוראה 
 סמינריון במסגרת לימודי התעודה.

                                                 
 הבחירה לא מתוך החוג הנלמד כחוג ראשי. 1
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 ש"ש 26 –תכנית לימודי החוג לקידום נוער 
סה"

 כ
שנה 

 ד
שנה 

 ג
שנה 

 ב
שנה 

 נושאי הלימוד א

 ש"ש 11שיעורי מבוא: 
 מבוא לקידום נוער במצוקה 1    
 יחידים ומשפחות במעבר בין תרבותי 1    
 מבוא לקרימינולוגיה 1    
 מיניות מתבגרים ופוגענות מינית 1    

סוגיות התפתחותיות של מתבגרים  1    
 בסיכון

 עובדות, התמודדות ומניעה –סמים  1    
  חינוך וגזענות 1   
 חוקי נוער ופרוצדורה פלילית  1   
 איתור מתבגרים במצבי סיכון  1   
 במצוקהנשים ונערות   1   
 התבגרות בקורי הרשת –דור המסכים   1   

 ש"ש 11שיעורים מתקדמים 
 מבוא לשיטות התערבות  1   

טיפולי -שיטות התערבות בשדה החינוכי  1   
 ב'

 התערבות קבוצתית עם נוער בסיכון  1   
 מתבגרים ומשפחה כמערכת   1  
 הפעלה והנחיית קבוצה   2  
 מועדהתערבות קצרת    1  

טיפולי -שיטות התערבות בשדה החינוכי   1  
 ג'

 זהות מקצועית של עובד קידום נוער   1  
 לבחירה  ידום נוערסמינריון ק   2  

  2 2  

 ש"ש 4: 2שיעורי בחירה
 נוער בסיכון –נוער להט"ב 

התנהגות סיכונית בקרב מתבגרים עם 
 הפרעת קשב

 נות נועריעברי
 חברה אזרחית ממוקדת נוער

 
 

  

                                                 
 היצע שיעורי הבחירה עשוי להשתנות מדי שנה. 2
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 מעורבות סטודנטים בפעילות בקהילה
בפקולטה לחינוך אנו מאמינים כי למכשירים עצמם להיות מורים ומחנכים 

בישראל, יש תפקיד חשוב ומרכזי בתרומה למען הקהילה. מעורבות חברתית 

מגבירה את תחושת השייכות לתרבות ולחברה שבה אנו חיים, את המחויבות 

היכולות האישיות ואת כישורי המנהיגות של לאחר, ובד בבד מפתחת את 

 הפעילים.

השתתפות בפעילות זו תאפשר לסטודנט להמיר את הקורס והפעילות החברתית 

 ש"ש כמפורט להלן: 2בקרדיט אקדמי של 

י הפקולטה )לרבות בשיעורים של ל ידש"ש בשיעור חינוך מאושר ע 1המרת  א.

 המסלולים(. 

שיעור מתקדם בדיסציפלינות, בקורסים  ש"ש בשיעור בחירה או 1ב. המרת 

  שאושרו על ידי ראשי החוגים.

ואין  ,ש"ש רק בשיעורי חינוך או רק בקורסים דיסציפלינריים 2אין אפשרות להמיר 

, הכשרה מעשית וחלק סמינריוניםסדנאות, להמיר מעורבות חברתית באפשרות 

 מקורסי החובה.

פנימית בקמפוס )מבט, מנהרת סטודנטים שמקיימים פעילות חברתית מאושרת 

ש"ש. ניתן לקחת חלק בפעילות פנימית נוספת  1-יזוכו ב ,הזמן, חיים משותפים(

 ש"ש. 2-בשנה שלאחר מכן ולהשלים ל

הרישום מותנה במילוי שאלון ובראיון אישי. סטודנטים מתאימים בלבד יתקבלו. 

 ראשון.בשנת הלימודים תשע"ח התכנית פתוחה לסטודנטים הלומדים לתואר 

שעות התנדבות בשנה )שתי שעות  60חובות המעורבות החברתית לסטודנט הן 

בשבוע לימודים במשך שני סמסטרים( ועמידה בדרישות קורס מתוקשב התומך 

 בין השעות ום אבפעילות החברתית. הקורס יכלול שלושה מפגשים שיתקיימו בי

 סטר ב.בתחילת סמסטר א, בסוף סמסטר א ובסוף סמ, 16:00-18:00

 

 לימוד קורס בשפה האנגלית
האנגלית ניתן ללמוד קורס  הסטודנטים בשפה כישורי במטרה לפתח את

 בשפה האנגלית.  אחד
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 תנאי מעבר משנה לשנה 
 ב, ג, ד. של שנים א,בסדנאות )לפחות(  70ציון  א. 

סוגיות התפתחותיות פסיכולוגיה התפתחותית,  )לפחות( בשיעורים: 70ציון  ב. 

התערבות בשדה מבוא לשיטות התערבות, שיטות של מתבגרים בסיכון, 

  .טיפולי ג-, שיטות התערבות בשדה החינוכיב טיפולי-החינוכי

  .ג ,)לפחות( בהכשרה המעשית בשנים ב 70ציון  ג. 

כישלון באחד מאלה יחייב את הסטודנט לחזור על השיעור, על הסדנה ו/או על 

 מרציםהמעשית. במקרים חריגים של אי התאמה בולטת, עשוי צוות הההכשרה 

 להמליץ על הפסקת לימודיו של סטודנט במסלול.

 

 
 לימודים במסלול לקידום נוער עם תעודת הוראה

יכולים  ,תואר בקידום נוערה לענוסף תעודת הוראה סטודנטים המעוניינים ב

 לבחור באחד המסלולים הבאים:

  בנתיב  יסודי במקצוע הוראה-הוראה לבית הספר העלתעודת  –אפשרות א
 אלטרנטיבי

 תעודת הוראה בחינוך מיוחד – אפשרות ב 

 יסודי-העל לבית הספרתעודת הוראה באנגלית  – אפשרות ג 

 .מפורטות בהמשךהלימודים  תכניות

לימודים לתעודת הוראה כרוכים בתשלום נוסף וכוללים גם השתתפות בקורס 
ביטחון ובטיחות וזהירות בדרכים ובסטאז' )פירוט ביחידה עזרה ראשונה, 
 "פורשים כנף"(.

 

 יסודי-עלה ת הספרביבלימודים במסלול לקידום נוער עם תעודת הוראה  .א
 אלטרנטיבי( נתיב)

גם בתעודת הוראה לבית  בקידום נוערסטודנטים המעוניינים בנוסף לתואר 

ילמדו על פי  ,מלא אותו למדו כחוגשיסודי במקצוע ההוראה -הספר העל

 התכנית המפורטת בהמשך.

 
 תכנית הלימודים מורכבת מהתחומים הבאים:
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 שעות שנתיות תחום

  26 ים(יהחוג לקידום נוער )לימודים עיונ
  31  חינוך(ב)ללא סמינריון  המסלול לקידום נוער

  26  לימודים בחוג דיסציפלינרי
  5 לימודי יסוד והעשרה 

  16 יסודי-במסלול העל הוראההשלמות לתעודת 
 ש"ש 104 סה"כ

 הערות:
 ניתן להצטרף למסלול תעודת הוראה החל משנה ג.  .א
יסודי ובעמידה בתנאי -הקבלה לתכנית מותנית בראיון קבלה עם ראש המסלול העל .ב

 קבלה. הראיון ייערך בסוף שנה ב.
תלמידי המסלול לתעודת הוראה חייבים בסטאז' על פי דרישות משרד החינוך  .ג

 אותו יוכלו להתחיל בשנה הראשונה לעבודתם, כלומר, לאחר סיום לימודיהם.ש
 

יסודי במקצוע הוראה )נתיב -תכנית לימודים לתעודת הוראה לעל
 אלטרנטיבי להוראה(:

גם  ונות קידום נוערעקרנתיב זה מיועד לסטודנטים אשר מבקשים לשלב את 

בהוראה. הלימודים בנתיב זה יתקיימו במקביל למסלול ההוראה הרגיל: חלק 

מהקורסים יילמדו במסגרת ההכשרה להוראה במסלול העל יסודי וחלקם ייחודיים 

לנתיב האלטרנטיבי. הלימודים יימשכו שנתיים ובשנה השנייה תתקיים התנסות 

 מעשית בהוראה שתותאם לנתיב זה.

 

 שנת לימודים היקף ודי הכשרה להוראה בנתיב אלטרנטיבילימ
 ג 1 שונות בין לומדים בכיתה 

סדנה יישומית בהוראה מותאמת לתלמידים 
מותאמת למחוננים  אועם לקויות למידה 

 ומצוינים

 ג 0.5

 ג או ד 0.5 קטנות במנות גיטליתיד למידה
 ג 1 המערכת הבית ספרית הכרת

 ד 1 הלמידהיסודות בתכנון והערכת 
 ג או ד 1 ניהול וחינוך כיתה

 ד 2 דידקטיקה של הוראת המקצוע
 ד 2 סמינריון חקר נתיבים חדשים בהוראה

 לשם הוראה או (1) המחנך זהות פיתוח
  )0.5(למידה תיאוריות )0.5 + (הבנה

 ד או ג 1

 ד 6 התנסות בהוראת המקצוע* )יום בשבוע(
  16 ש"ש 16  סה"כ
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 )ללא קרדיט( לימודי חובה

 עזרה ראשונה
 ביטחון ובטיחות

 זהירות ובטיחות בדרכים
*ההתנסות המעשית מתבצעת בבתי ספר ייחודיים המתאימים להיות אתרים בהם נלמד 

 המקצוע. בתי הספר מקיימים קשרי שותפות ארוכי שנים עם המסלול העל יסודי.
בהתמחות  26מתוך  שעות 16ס מותנית בצבירת "כניסה לעבודה מעשית בביה

 .הדיסציפלינרית
 

 לימודים במסלול לקידום נוער עם תעודת הוראה בחינוך המיוחד .א
סטודנטים המעוניינים בנוסף לתואר בקידום נוער גם בתעודת הוראה לחינוך 

 המיוחד ילמדו על פי התכנית המפורטת בהמשך. 

 לימודי תעודת הוראה במסלול זה מחייבים בלימודים של שנה נוספת 
 .ובתשלום נוסף

 

 מבנה תכנית הלימודים:
שעות  תחום

 שנתיות
 ש"ש 26 החוג לקידום נוער )לימודים עיוניים(

 ש"ש 31 המסלול לקידום נוער )ללא סמינריון בחינוך(
 ש"ש 26 לימודים בחוג לחינוך מיוחד )לפי טבלה בהמשך(

 ש"ש 20 לימודים לתעודת הוראה בחינוך מיוחד )לפי טבלה בהמשך(
 ש"ש 10 חטיבה דיסציפלינרית 

לימודי יסוד והעשרה כולל עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות 
 וזהירות בדרכים

 ש"ש 5

 ש"ש 118 סה"כ
 הערות:

ניתן להצטרף למסלול תעודת הוראה החל משנה ד. ניתן להתחיל את לימודי החטיבה  .א
אישור קבלה לתעודת ש"ש( כבר בשנה ב )לימודים אלו אינם מהווים  10הדיסציפלינרית )

 הוראה לחינוך מיוחד כפי שנאמר בסעיף ב(.
הקבלה לתכנית מותנית בראיון קבלה עם ראשי המסלול והחוג לחינוך מיוחד ובעמידה בתנאי  .ב

 קבלה.
תלמידי המסלול לתעודת הוראה חייבים בסטאז' על פי דרישות משרד החינוך אותו יוכלו  .ג

 לאחר סיום לימודיהם.להתחיל בשנה הראשונה לעבודתם, כלומר, 
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 :6-21תכנית הלימודים בחוג לחינוך מיוחד בגיל בית הספר 

 הערות ד ג ב א נושאי הלימוד
  ש"ש( 18קורסי מבוא וקורסים מתקדמים )סה"כ 

  ש"ש( 10) א. קורסי מבוא
     1 מחשבת החינוך המיוחד

יילמד     1 אוכלוסיות עם צרכים ייחודיים
בצמידות 
 )שיעור +

 סיורים(

    1 היכרות עם מסגרות בחינוך המיוחד

     1 התפתחות אופיינית ולא אופיינית של שפה
     1 מבוא ללקויות למידה 

היבטים התפתחותיים ברכישת שפה 
 כתובה

1     

     1 היבטים התפתחותיים ברכישת חשבון
    1  סוגיות בחינוך משלב

    1  גישות מתווכות בהוראה
   1   פסיכופתולוגיה וקשיים בהתנהגות

      ש"ש( 8) קורסים מתקדמים
איתור קשיים ברכישת קריאה וכתיבה א 

)תנאי מקדים היבטים התפתחותיים 
 ברכישת קריאה וכתיבה(

 סמסטר א   1 

איתור קשיים ברכישת חשבון א )תנאי 
מקדים היבטים התפתחותיים ברכישת 

 חשבון(

 א סמסטר   1 

קשיים ברכישת קריאה וכתיבה ב איתור 
)תנאי מקדים איתור קשיים בקריאה 

 וכתיבה א(

 סמסטר ב   1 

איתור קשיים ברכישת חשבון ב )תנאי 
 מקדים איתור קשיים ברכישת חשבון א(

 בסמסטר    1 

   1   נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית לחינוך המיוחד
  1    מערכת החינוך המיוחד-קהילה-משפחה

לקויות למידה והפרעות קשב: סמינריון: 
 אוהיבטים התנהגותיים וקוגניטיבים. 

או דרכי התמודדות בחינוך מיוחד -הורות
חוויית השילוב של תלמידים עם צרכים 

 מיוחדים בחינוך הרגיל 

 2  

  3ד-ש"ש מהאשכולות, בשנים א 2יש לבחור קורסי בחירה: 
  חברתי/אשכול רגשי

עשייה קולנועית  -תקשורת מקדמת 
 מבוא -בחינוך המיוחד 

 1 
 

 

                                                 
 היצע מעודכן של שיעורי הבחירה יפורסם בכל שנה. 3
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 הערות ד ג ב א נושאי הלימוד
עשייה קולנועית  -תקשורת מקדמת 

 יצירה -בחינוך המיוחד 
 1 

 
 
 
1 

 

הסתגלות חברתית של תלמידים עם 
 הפרעות התנהגות

  

   מיניות מתבגרים ופוגענותם
דיאלוג פנימי ככלי העצמה למורה בחינוך 

 המיוחד
1  

  אשכול כלים טיפוליים
 1 תרפיה חינוך מפגש

1 
1 
1 
1 

 

 
  אמנויות ככלי טיפולי בחינוך המיוחד
משחק תיאטרון ודרמה ככלי בחינוך 

 המיוחד 
 

  יסודות בבליותרפיים בספרות ילדים
  פסיכודרמה

  בחירה ממוקד אחר 1ש"ש +  5בחירה במוקד אחד בהיקף 
  התפתחותיות לקויימוקד  .1

   1   סוגיות בחינוך חברתי מיני
למידה של תלמידים ובוגרים עם מוגבלות 

 שכלית התפתחותית
  1   

תלמידים עם קשיים על הרצף 
  (ASD)האוטיסטי

  1   

   1   מעורבות והשתתפות בקהילה וסנגור עצמי
   1   תקשורת תומכת חלופית

   לקויי שפה חרשים וכבדי שמיעהמוקד  .2
היבטים  -סוגיות בלקויות שמיעה ושפה 
 חברתיים, רגשיים וקוגניטיביים

  1   

   1   אודיולוגיה חינוכית
   1   שפה של ילדים עם לקויות שמיעה ושפה

   1   שפת סימנים למתחילים
   1   שפת סימנים למתקדמים 

   לקויי למידהמוקד  .3
   1   קשב ותפקודים ניהוליים

שיטות התערבות וטיפול בקשיי קריאה 
 וכתיבה

  1   

   1   שיטות התערבות וטיפול בקשיים בחשבון
   1   סוגיות מתקדמות בליקויי למידה

שיטות ויסות התנהגות לתלמידים עם 
 הפרעות התנהגות

 1  

 * הסמינריונים, הקורסים והאשכולות לא נפתחים בכל שנה. ייתכן שינוי בשמות הקורסים.
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 ש"ש  20תכנית לימודים להכשרה להוראה בחינוך המיוחד בהיקף של 
 לתלמידי המסלול לקידום נוער

 שנה ש"ש לימודי הכשרה להוראה בחינוך מיוחד
 ד 1 יסודות בתכנון והערכת הלמידה

ניהול וחינוך כיתה   ד 1 
 ד 0.5 הוראה ולמידה בעידן הדיגיטלי

 אחתבחירה במודולה  הוראה מאתגרת חשיבה:
 מוח ולמידה .1
 קשיבות )מיינדפולנס( .2
 הוראה לשם הבנה .3

 ד 0.5

לקות  אואסטרטגיות הוראה לתלמידים עם ליקויי למידה 
 ד 2 מוקד אחד -התפתחותית 

לקות  אואסטרטגיות הוראה לתלמידים עם ליקויי למידה 
 ה* 2 מוקד שני -התפתחותית 

   2 כתיבה-סדנה להוראת תלמידים מתקשים בקריאה
   2 סדנה להוראת תלמידים מתקשים בחשבון

 ד 6 שנתי -התנסות בהוראה בחינוך מיוחד 
 ה 3 סמסטריאלי -התנסות בהוראה בחינוך מיוחד 
 חטיבה דיסציפלינרית  ש"ש 10+  ש"ש 20סה"כ לימודי הכשרה להוראה: 

לדרישות הקורס נ"ז. מטלות הסטודנט יהיו בהתאם  2*קורס זה נלמד בסמסטר א בלבד ומקנה 
 בהיקף שנתי.

 
  

 לימודי חובה )ללא קרדיט(
 עזרה ראשונה

 ביטחון ובטיחות
 זהירות ובטיחות בדרכים
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 עובד חינוך בהתמחות  הכשרת אקדמאים לתעודת

 קידום נוער בסיכון
טיפולית -במסלול מתקיימת תכנית להכשרת אקדמאים, לעבודה חינוכית

בקידום נוער במצוקה. התכנית מיועדת לאקדמאים מתחומי מדעי ההתנהגות 

או מדעי החברה, תחומים המקנים בסיס להכשרה לקידום נוער. בוגרי 

 התכנית יקבלו תעודה של עובד חינוך בהתמחות קידום נוער בסיכון. 
 שנתיים. הלימודים:משך 

תואר אקדמי במדעי ההתנהגות או מדעי החברה וראיון אישי  תנאי קבלה:

 ש"ש(. 4)בעלי תואר אקדמי אחר יידרשו ללמוד קורסים נוספים בהיקף של עד 

ש"ש וכן  26שילוב של תכנים עיוניים ויישומיים בהיקף של  היקף הלימודים:

 38שנה א ובשנה ב, סה"כ עבודה מעשית מודרכת בהיקף של יום בשבוע ב

 ש"ש. 

 

 מבנה התכנית להכשרת אקדמאים לתעודת עובד חינוך 
 בהתמחות קידום נוער בסיכון

 היקף ש"ש נושא
 שנה א' 

סוגיות התפתחותיות של מתבגרים 
 בסיכון

1 
 1 מבוא לקידום נוער במצוקה 

 מבוא לשיטות התערבות 
 
 
 
 
 

1 
 1 חוקי נוער ופרוצדורה פלילית 

-התערבות בשדה החינוכישיטות 
 טיפולי ב

 
 

1 
 סמים, עובדות התמודדות ומניעה

 
הישראלית הישראלית הישרא 

 הישראלית 

1 
 פחותמיניות מתבגרים או יחידים ומש

 במעבר תרבות
1 

 2 1 הערכה והתערבות
 1 דור המסכים

 1 הכרת מסגרות
 1 מבוא לעבודה קהילתית

 1 שיעור בחירה
 6 הכשרה מעשית

 (6)+ 13 ש"ש + הכשרה מעשית 13סה"כ 
 שנה ב

 1 פסיכופתולוגיה של מתבגרים 

המסלול לקידום נוער
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 היקף ש"ש נושא
 2 הפעלה והנחיית קבוצות

 1 מתבגרים ומשפחה כמערכת
 1 מועד התערבות קצרת

-שיטות התערבות בשדה החינוכי
 ג טיפולי 

1 
הזהות המקצועית של עובד קידום 

 נוער
1 

 1 מבוא לקרימינולוגיה 
 2 2 והתערבותהערכה 

 שיעורי בחירה
 

2 
 1 נשים ונערות במצוקה 

 6 הכשרה מעשית 
 (6)+ 13 ש"ש + הכשרה מעשית 13סה"כ 
 38 סה"כ
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 תכנית המצוינים 
 ראש גדול בהוראה –רג"ב 

 
 ד"ר רקפת רון ארליךמרכזת אקדמית: 

 
 426 : דקלמיקום

 13:00-14:00ב : יום שעות קבלה
 09-7476315טלפון: 

 gmail.com1rakefeter@דואר אלקטרוני: 
 
 
 

)ראש גדול בהוראה( מיועדת לסטודנטים הרואים את עצמם חלק  תכנית רג"ב

ממנהיגות חינוכית שיכולה להביא לשינוי אמיתי במערכת החינוך בישראל. 

התכנית מאפשרת לבעלי נתונים גבוהים מאוד ליהנות מחוויית לימודים ייחודית 

 המכשירה אותם לשמש כוח מוביל, יוזם ומחדש במערכת החינוך.

המכשירים את הסטודנטים להתמודד  דים כוללת קורסים ייחודייםתכנית הלימו

 בחינוך ומנהיגות, חינוך לאזרחות, קורסים :עם תפקידם כמורים ואנשי חינוך

 כרות עם החברה הישראלית וקורסים בטיפוח חשיבה וקידום מצוינות.יה

 

 מטרת התכנית
ערכת החינוך להכשיר אנשי חינוך והוראה שיהיו כוח מוביל, מחדש ומשפיע במ

 הפורמלית. 

 

 למי מיועדת התכנית
מיועדת לסטודנטים מכל המסלולים המכשירים להוראה )גיל הרך, יסודי,  תכניתה

וכן לסטודנטים הלומדים קידום נוער וחינוך בלתי  ,יסודי, חינוך מיוחד, אנגלית(-על

 פורמלי בשילוב עם תעודת הוראה.
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  תכניתתנאי קבלה ל

 פסיכומטרי( + )בגרות 650 מעל ציון התאמה 

 בגרות + פסיכומטרי( לסטודנטים בעלי הצטיינות  615 ציון התאמה מעל(
 חברתית 

 ראיון אישי 

 בתהליך מיון מסיל"ה במכון מופ"ת )חל על כל  יתקבלה לתכנית מותנה

 המעומדים( 

 

  הטבות ייחודיות בתכנית מצוינים להוראה
  שנות לימוד 4במקום שנות לימוד  3 –תכנית לימודים מואצת. 

  סל חיזוקים פעם בשנה מטעםובנוסף  ,שנים 3פטור מלא משכר לימוד למשך 

 .משרד החינוך

 חניכה אישית וליווי אקדמי. 

 מתן עדיפות על ידי משרד החינוך בשיבוץ בסטאז' ובעבודה בתום הלימודים. 

 )אפשרות להמשך ישיר ללימודי תואר שני במכללה )ללא תנאי ותק בהוראה, 

 ובמקרים מסוימים אפשרות לצבירת נקודות זכות לתואר שני בשנה ג.

 המכילה קורסים ייחודיים סביב גישות פדגוגיות לימודים אטרקטיבית  תכנית

  .חדשניות, חזון החברה משותפת, טיפוח מנהיגות ויזמות חברתית

 

  חובות הסטודנטים
 לימודים לתעודת הוראה 

  שליש שני בהיקף של  בהוראה )בשכר(התחייבות למשרד החינוך לעסוק

 .שנים מתום הלימודים 3במשך לפחות משרה 

  לפחות בכל שנת לימודים 90ממוצע ציונים  –הישגים לימודיים גבוהים. 

 במסגרת תרומה לקהילהמעורבות חברתית ביצוע פרויקט ו, התנסות ייחודית. 

 השתתפות בכנסים ופעילויות יזומות של משרד החינוך. 
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 151 תש"ףידיעון 

 מבנה תכנית הלימודים 
תכנית הלימודים כוללת קורסים ייחודיים למצוינים וקורסים הנלמדים עם כלל 

הסטודנטים בחוג/מסלול. הקורסים הייחודיים למצוינים מתקיימים בשתי 

מכללתיים משותפים לכל הסטודנטים המצוינים -מסגרות. האחת, קורסים כלל

לחינוך  ערביהאקדמי הכון מכולל הלומדים ב ,הלומדים בפקולטה לחינוך

. השנייה, קורסים ייחודיים לסטודנטים המצוינים המדרשה – תיופקולטה לאמנווב

הסטודנטים בתכנית רג"ב נדרשים להתנסות ייחודית נוסף לחינוך. הפקולטה מ

 התנסויות במסלולי ההכשרה. לע

 

 

 : נושאי הלימוד רג"ב תכנית המצוינים

 נושאי הלימוד ש"ש
 במסגרת הפורום הארצי של תכנית המצוינים.קורס 1 2

 לתכנית המצוינים  מכללתיים-כלל. קורסים 1 7-5
 . קורסים ייחודיים לתכנית המצוינים בתחום ההכשרה להוראה 2 12-10

הפקולטה . קורסים בתחום ההכשרה להוראה עם כלל תלמידי 3 30-25
  לחינוך

 . קורסים דיסציפלינריים 4 56-52
 לימודי יסוד. 5 2

  סה"כ 99-103
 

 לתכנית המצוינים  מכללתיים-כלל. קורסים 1
. לקורסים משתי הפקולטותבמסגרת זו לומדים במשותף סטודנטים מצוינים 

מספר מטרות: העשרה אינטלקטואלית בתחומים שאינם נכללים יש אלה 

 ,בתכנית הלימודים הרגילה, התייחסות לתפקיד המחנך במערכת החינוך

בחברה הישראלית בכלל ובמכללה  םוהתמודדות עם הריבוי התרבותי הקיי

 ,י הפקולטותתשתרבותי בין סטודנטים יהודים וערבים מ-בפרט. המפגש הרב

מאפשר לפתח מודעות לשונות בין פרטים וקבוצות בחברה הישראלית, תוך 

פיתוח סובלנות בינאישית. בנוסף, התמודדות חווייתית ואינטלקטואלית עם 

  תרבותי תאפשר לבחון את המעשה החינוכי בהקשרו החברתי.-המצב הרב
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 . קורסים ייחודים לתכנית המצוינים בלימודי ההכשרה להוראה 2
זו לומדים הסטודנטים המצוינים קורסים ייחודיים כקבוצה. הקורסים  במסגרת

כוללים שיעורי חובה מגוונים בתחומי החינוך הביקורתי, סוציולוגיה 

משולבים בתכנית קורסים להעצמת כישורי הסטודנטים  ,. כמו כןופילוסופיה

 במיומנויות הנחיה, יכולות מנהיגות, ומיומנויות ניהוליות, שיאפשרו להם

 להוביל חדשנות חינוכית במערכת החינוך. 

 

 היקף נושא
 שעות 12-10יש ללמוד סה"כ 

 2 
 2 )חברה רב תרבותית(תקווה ישראלית  –קורס נודד 

 2 )חדשנות פדגוגית( פדגוגיה מוטת עתיד
 1 פתרון דילמות חינוכיות באמצעות תאטרון פלייבק

)שילוב בינתחומי בין פסיכולוגיה לבין  ייעוץ פילוסופי
 פילוסופיה(

1 

 1 שירת מלחמה 
 1 למידה פעילה ודיאלוגית

 0.5 סדנת סימולציה ליציאה לעבודה
 משתנים משנה לשנה בהתאם לצרכי התכנית ותוכנם הקורסיםשמות *       

 

  הפקולטה לחינוך. קורסים בהכשרה להוראה עם כלל תלמידי 3
 א. לימודי חינוך 

במסגרת זו לומדים הסטודנטים המצוינים קורסי תשתית עיוניים ויישומיים 

הנחוצים בעבודה החינוכית. הנושאים הנלמדים עוסקים בפסיכולוגיה, 

למידה ואוריינות מחקר בחינוך -סוציולוגיה, פילוסופיה תהליכי הוראה

  ובהוראה.

 ב. התנסות מודרכת במסלולים 
המעשית של הסטודנט נעשית במסלול בהתאם לחוגים שהוא לומד ההכשרה 

בהם. בנוסף, ישתתפו הסטודנטים המצוינים בשנה א בסיורים מודרכים 

במסגרות חינוך ייחודיות. מטרת הסיורים לחשוף את הסטודנטים לדפוסים 

ולהציג חלופות חינוכיות ואת התפיסות  ,מגוונים של מסגרות חינוך

 נחות בבסיסן. האידיאולוגיות המו
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 ג. לימודי יסוד
מחויבים  רג"בלימודים שכל סטודנט במכללה חייב בהם. תלמידי תכנית 

ללמוד את הקורסים: לשון והבעה עברית, אנגלית )עד רמת פטור( עזרה 

 ראשונה, ביטחון ובטיחות וזהירות בדרכים.
 

 . קורסים דיסציפלינריים 4
אליו משתייכים הסטודנטים. שקורסים אלה נלמדים במסגרת החוג/מסלול 

אום יהיקף הלימודים וסוגי השיעורים נקבעים על פי דרישות החוג/מסלול ובת

 . רג"בעם מרכזת תכנית 

 

 למידה-דרכי הוראה
-ת המצוינים מעודדים את הסטודנטים להתנסות במגוון דרכי הוראהובתכני

למידה: סדנאות ייחודיות, ביצוע פרויקט בקהילה, שיעורים בלמידה מרחוק 

 ושיעורים בהנחיה אישית. 

 

  

תכנית המצוינים
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 תכנית צמרות
 מרכזת אקדמית: ד"ר רקפת רון ארליך

 
 426: דקל מיקום

 14:00-16:00 : יום דשעות קבלה
 09-7476315טלפון: 

 gmail.com1rakefeter@דואר אלקטרוני: 
 
 

 התכניתלמי מיועדת 
)קידום נוער, חינוך בלתי פורמלי,  מיועדת לסטודנטים מכל המסלולים תכניתה

 יסודי, חינוך מיוחד, אנגלית(.-, יסודי, עלגןגיל ה

 

  תכניתתנאי קבלה ל

  פסיכומטרי + בגרות( 609יון התאמה או צ 100ממוצע בגרות מעל( 

 ראיון אישי 

 

  צמרותהטבות ייחודיות בתכנית 
  נוסף על  ד-מהמכללה האקדמית בית ברל בשנים א ש"ח 2,500מלגה ע"ס(

 . מלגות משרד החינוך למקצועות מועדפים(

 לימודים אטרקטיבית המותאמת לכל סטודנט.  תכנית 

 

  חובות הסטודנטים
 4 ד(.-מלאות )א ות לימודשנ 

 לפחות בכל שנת לימודים 85ממוצע ציונים  –ישגים לימודיים גבוהים ה. 

 מעורבות פרויקט ו ,בנוסף להתנסות במסלולי ההכשרה התנסות ייחודית

 .במסגרת תרומה לקהילה  אישית

 השתתפות בכנסים ופעילויות יזומות של המכללה.  
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 מבנה תכנית הלימודים 
קורסים הנלמדים עם  לתכנית צמרות,תכנית הלימודים כוללת קורסים ייחודיים 

ראש גדול בהוראה( וקורסים הנלמדים  –הסטודנטים בתכנית המצוינים )רג"ב 

 כלל הסטודנטים בחוג/מסלול. עם 

 

 : נושאי הלימוד צמרותתכנית 

 נושאי הלימוד ש"ש
 לתכנית המצוינים  מכללתיים-כלל. קורסים 1 7-5

  . קורסים ייחודיים לתכניות המצוינים בתחום ההכשרה להוראה2 12-10

הפקולטה . קורסים בתחום ההכשרה להוראה עם כלל תלמידי 2 30-25
  לחינוך

 . קורסים דיסציפלינריים 3 56-52
 . לימודי יסוד 4 2

 סה"כ  103-99
 

 לתכנית המצוינים  מכללתיים-כלל. קורסים 1
 3-6 משתי הפקולטותבמסגרת זו לומדים במשותף סטודנטים מצוינים 

מטרות: העשרה אינטלקטואלית כמה קורסים, שניים בכל שנה. לקורסים אלה 

בתחומים שאינם נכללים בתכנית הלימודים הרגילה, התייחסות לתפקיד 

המחנך במערכת החינוך והתמודדות עם הריבוי התרבותי הקיים בחברה 

תרבותי בין סטודנטים יהודים -הישראלית בכלל ובמכללה בפרט. המפגש הרב

דעות לשונות בין פרטים ים משלושת בתי הספר מאפשר לפתח מּווערב

וקבוצות בחברה הישראלית, תוך פיתוח סובלנות בינאישית. בנוסף, 

תרבותי תאפשר לבחון -התמודדות חווייתית ואינטלקטואלית עם המצב הרב

 את המעשה החינוכי בהקשרו החברתי. 

 

 להוראה  בלימודי ההכשרה ת צמרות. קורסים ייחודים לתכני2
יחד עם הסטודנטים במסגרת זו לומדים הסטודנטים קורסים ייחודיים 

. הקורסים כוללים שיעורי חובה מגוונים בתחומי המצוינים בתכנית רג"ב

משולבים בתכנית קורסים  ,. כמו כןהחינוך הביקורתי, סוציולוגיה ופילוסופיה

ומיומנויות  מנהיגות,יכולות הסטודנטים במיומנויות הנחיה,  להעצמת כישורי

 . חדשנות חינוכית במערכת החינוך שיאפשרו להם להוביל ,ניהוליות

תכנית המצוינים
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רוצים לקחת שבעלי נתוני פתיחה גבוהים  תכנית צמרות מיועדת לסטודנטים

כרות עמוקה עם ימושתת על יצירת ה תכניתחלק בחינוך ובהוראה. ה

ת החינוך הפדגוגיה העדכנית ועם מורכבותה של החברה הישראלית ומערכ

 ,שמה דגש על שכלול כישורי המנהיגות של הסטודנטים תכניתהישראלית. ה

הכשרה המכוונת להובלת תהליכים משמעותיים במערכת החינוך על ו

 הישראלית. 

המכשירים את הסטודנטים  תכנית הלימודים כוללת קורסים ייחודיים

ומנהיגות, חינוך בחינוך  להתמודד עם תפקידם כמורים ואנשי חינוך. קורסים

וקורסים  כרות עם החברה הישראלית, ערכי תרבות ישראליה לאזרחות,

  .בטיפוח חשיבה וקידום מצוינות

 

 היקף נושא
 שעות 12-10יש ללמוד סה"כ 

 2 
 2 )חברה רב תרבותית(תקווה ישראלית  –קורס נודד 

 2 )חדשנות פדגוגית( פדגוגיה מוטת עתיד
 1 באמצעות תאטרון פלייבקפתרון דילמות חינוכיות 

)שילוב בינתחומי בין פסיכולוגיה לבין  ייעוץ פילוסופי
 פילוסופיה(

1 

 1 שירת מלחמה 
 1 למידה פעילה ודיאלוגית

 0.5 סדנת סימולציה ליציאה לעבודה
 *שמות הקורסים ותוכנם משתנים משנה לשנה בהתאם לצרכי התכנית       

 

  הפקולטה לחינוך. קורסים בהכשרה להוראה עם כלל תלמידי 3
 א. לימודי חינוך 

במסגרת זו לומדים הסטודנטים המצוינים קורסי תשתית עיוניים ויישומיים 

הנחוצים בעבודה החינוכית. הנושאים הנלמדים עוסקים בפסיכולוגיה, 

ינוך למידה ואוריינות מחקר בח-סוציולוגיה, פילוסופיה תהליכי הוראה

 ובהוראה. 

 ב. התנסות מודרכת במסלולים 
ההכשרה המעשית של הסטודנט נעשית במסלול בהתאם לחוגים שהוא 

לומד בהם. בנוסף, ישתתפו הסטודנטים המצוינים בשנה א בסיורים 
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מודרכים במסגרות חינוך ייחודיות. מטרת הסיורים לחשוף את הסטודנטים 

יג חלופות חינוכיות ואת התפיסות לדפוסים מגוונים של מסגרות חינוך ולהצ

 האידיאולוגיות המונחות בבסיסן. 

 ג. לימודי יסוד
מחויבים  תכנית צמרותלימודים שכל סטודנט במכללה חייב בהם. תלמידי 

ללמוד את הקורסים: לשון והבעה עברית, אנגלית )עד רמת פטור( עזרה 

 ראשונה, ביטחון ובטיחות וזהירות בדרכים.
 

 יפלינריים . קורסים דיסצ4
קורסים אלה נלמדים במסגרת החוג /מסלול אליו משתייכים הסטודנטים. 

היקף הלימודים וסוגי השיעורים נקבעים על פי דרישות החוג/מסלול ובתאום 

 . צמרותעם מרכזת תכנית 

 

 למידה-דרכי הוראה
ת המצוינים מעודדים את הסטודנטים להתנסות במגוון דרכי הוראה ובתכני

למידה: סדנאות ייחודיות, ביצוע פרויקט בקהילה, שיעורים בלמידה מרחוק 

 ושיעורים בהנחיה אישית. 
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 159  תש"ףידיעון 

 
 
 

 היחידה ללימודי
 חינוך
  



160
 160 
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 החוג למתמטיקה

 161  תש"ףידיעון 

 
 
 
 
היחידה ללימודי 
 מתמטיקה ומדעים
  



162
 162 
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החוג למתמטיקה  

 

 החוג למתמטיקה

 163  תש"ףידיעון 

 מתמטיקהלהחוג 
 ד''ר לאה דוראלראש החוג: 

 
ד''ר  ד''ר לאה דוראל, ד''ר נאוה אלמוג,פרופ' אריה לב, פרופ' יהודה רודיטי, סגל החוג:

יניב  לי, ד''ר'ר חיית שחם, ד''ר נורית שמואד' עודי,-ד''ר עינב אייזיקוביץ' איריס רוזנטל,
, ד''ר חוסאם היבה בלום, מר יוסף אמין 'דביר, ד׳׳ר מנל ג׳בור, ד׳׳ר אליאס עבוד, גב

 ערישה, ד''ר מחמוד חליחל, ד''ר אריג' חאג' יחיא, ד''ר עותמאן גאבר
 

 15:00-14:00, ד וםישעות קבלה: 
 408/102 מיקום:

 lea.dorel@beitberl.ac.il דואר אלקטרוני:
 
 

א מקצוע בסיסי בחברה המודרנית, ואף על פי כן הוא נתפס המתמטיקה הי

במהלך השנים כמקצוע קשה יותר מיתר מקצועות הלימוד. בוגרי החוג 

למתמטיקה מקבלים כלים שבעזרתם יוכלו להקנות לתלמידים את הידע 

ובצד זה להפחית את החרדה מן המקצוע ולעורר אצל  ,המתמטי הנדרש

 .התלמידים עניין, הנאה ואתגר
 

 תכניתהמטרות 
ידע בסיסי ומעמיק במתמטיקה עיונית קלאסית  יםלהקנות לסטודנט .א

 .ומודרנית, תוך שימת דגש על יישומיים שונים של מתמטיקה

להכשיר מורים למתמטיקה בכל הרמות, בעלי ידע מקיף בתחומי  .ב

המתמטיקה השונים, בעלי הבנה מעמיקה של השפה ואופן החשיבה 

  המיוחדים של המתמטיקה.

 בוגרים שידעו להקנות ידע וחשיבה מתמטית לתלמידיהם.להכשיר  .ג
 

 למי מיועדת התכנית?

 תואר סטודנטים הלומדים לB.Ed.  היסודיבמסלול 
 תעודת הוראה במתמטיקהבם מעונייניה בעלי רקע מתאים אקדמאים 

 במסלול היסודי והעל יסודי
  מורים בפועל בבית הספר היסודי המעוניינים להרחיב הסמכתם

 להוראת מתמטיקה.
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 תכנית הלימודים
 ו(-מתמטיקה לבית הספר היסודי )כיתות אהוראת 

תכנית הלימודים להוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי מכשירה מורים 

מקצועיים במתמטיקה שהם בעלי ידע רחב בתחום הדעת ובעלי ידע רחב 

בדרכי החשיבה המתמטית של ילדים בגיל בית הספר היסודי. הסטודנטים 

רקע פסיכולוגי דידקטי עשיר ויכולת לבנות ולפתח יחידות גם רוכשים 

 .במתמטיקה הוראה

 תכנית הלימודים לאקדמאים המעוניינים בתעודת הוראה במתמטיקה
ונקבעת באופן אישי על  נגזרת מתוך תכנית הלימודים המפורטת בטבלה

 ידי ראש החוג, על פי לימודים קודמים.

 
 יסודי-העל הוראת מתמטיקה לבית הספר

המעוניינים בתעודת הוראה במתמטיקה  לאקדמאיםתכנית הלימודים 

למסלול העל יסודי נקבעת באופן אישי על ידי ראש החוג, על פי לימודים 

 .קודמים

תכנית הלימודים מתרכזת בקורסים דיסציפלינריים במגוון רחב של 

 מתמטיקה המתקדמת כפי המפורטים בטבלהתחומים של ה

 
 מקצוע מועדף -מתמטיקה 

לסטודנטים הלומדים בחוג  מלגות מותנות מועדפותמשרד החינוך מעניק 

יסודי. בקשות לקבלת מלגה -למתמטיקה ומתמחים במסלול היסודי והעל

ן בתחילת שנת הלימודים באמצעות טופס איש להעביר למשרד הדק

 בקשה למלגה מותנית )בכפוף להחלטת משרד החינוך(.

 

 מבנה הלימודים
 B.Edמיועדת להכשיר סטודנטים לקראת תואר ההלימודים תכנית 

 .יסודילבית הספר המתמטיקה בהתמחות 
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 החוג למתמטיקה

 165  תש"ףידיעון 

המשך טבלה שבשנים. ב 4 ומתפרסת על פניש"ש  26-התכנית מורכבת מ

חלק מהקורסים  והיקף השעות בכל שנה. והבחירהמפורטים קורסי החובה 

  .יהיו מתוקשבים או ישולבו עם כלים טכנולוגיים

 
 

 מסלול היסודיבלימודים  תכנית
 הערות/שנה ד שנה ג שנה ב שנה א נושאי הלימוד

    ש"ש( 23שיעורי חובה )סה"כ 
    1 יחס ואחוזים

    1 מבוא לתורת הקבוצות
יסודות הגיאומטריה 

   2 האוקלידית 
 

    2 מערכות מספרים
    1 מאריתמטיקה לאלגברה

   1  יסודות האלגברה
הסתברות מבוא ל

 קומבינטוריקהו
 1  

 תורת הקבוצות :קדם

היבטים פסיכולוגיים 
והתפתחותיים ותפיסת 

 מושגים מתמטיים 
 1  

קדם: מאריתמטיקה 
לאלגברה, מערכות 

 מספרים

 מבנים אלגבריים
קדם: מאריתמטיקה   1 

לאלגברה, מערכות 
 מספרים

יסודות הגיאומטריה   1  טרנספורמציות גיאומטריות
 האוקלידית 

יסודות הגיאומטריה  1   טריה מרחביתגיאומ
 האוקלידית 

 ניתוח סיטואציות מתמטיות

  1 

קדם: יסודות 
הגיאומטריה 
 האוקלידית,

גיאומטריה מרחבית, 
טרנספורמציות 

גיאומטריות, יחס 
 ואחוזים

   2  נושאים נבחרים בחשבון 
גיאומטריה בבית הספר 

 1   היסודי 

קדם: גיאומטריה 
יה אוקלידית, גיאומטר

מרחבית, 
טרנספורמציות 

 גיאומטריות
 תולדות המתמטיקה

  1 
קדם: תורת 

הקבוצות, יסודות 
האלגברה, יסודות 

הגיאומטריה 

החוג למתמטיקה
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 הערות/שנה ד שנה ג שנה ב שנה א נושאי הלימוד
האוקלידת, מבנים 

 אלגברים
 סמינריון מתמטי 

  2 

קדם: תורת 
הקבוצות, יסודות 

האלגברה, יסודות 
הגיאומטריה 

האוקלידת, מבנים 
 אלגברים

 פונקציות וגרפים

 2  
מבוא לתורת  קדם:

הקבוצות, מערכות 
מספרים, 

מאריתמטיקה 
 לאלגברה

מבוא לסטטיסטיקה וחקר 
  1  נתונים

 קדם: תורת הקבוצות

חלקם  –ש"ש(  4ש"ש מתוך  3שיעורי בחירה )סה"כ 
 ייפתחו אחת לשנתיים

 

 מתמטיקה והאינסוף 
  1 

קדם: גיאומטריה 
אוקלידית, יסודות 

אלגברה, מבוא 
לתורת הקבוצות, 

 ס ואחוזיםיח
סוגיות מתקדמות 

במתמטיקה ניתוח 
 סיטואציות מתמטיות 

  2 
קדם: מאריתמטיקה 
לאלגברה, מערכות 

 מספרים

   1  מתמטיקה בחיי היומיום
 אסטרטגיות לפתרון בעיות 

  1 

קדם: יסודות 
הגיאומטריה 
האוקלידית, 

גיאומטריה מרחבית, 
יחס ואחוזים, יסודות 

 אלגברה
 

במסלול הלומדים  לאקדמאים ציפלינריים הניתניםפירוט קורסים דיס
 העל יסודי 

 נושאי הלימוד שנה א ג-בשנה  הערות
 תורת הקבוצות א 1  

 תורת הקבוצות ב 1  קדם תורת הקבוצות א
במקביל עם אלגברה 

 וקטורית
 אלגברה לינארית א 1 

 אלגברה לינארית ב 1  קדם אלגברה לינארית א

בוא אלגברה וקטורית )מ 1  
 לאלגברה לינארית(

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  2  
 א/יסודות אנליזה א'
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 החוג למתמטיקה

 167  תש"ףידיעון 

 נושאי הלימוד שנה א ג-בשנה  הערות

קדם: חדו"א א'/יסודות 
 אנליזה א'

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  2 
 ב/יסודות אנליזה ב'

 
 שיטות אינטגרליות וטורים 1  קדם: חדו''א א',ב'

 גיאומטריה אנליטית 1  
  

 יסודות המתמטיקה המתקדמת 1
  

 תורת הסתברות וסטטיסטיקה  2
 יסודות הגיאומטריה האוקלידית 1  

 מתמטיקה בדידה  1  קדם תורת הקבוצות א,ב
 תורת המספרים  1 

קדם תורת הקבוצות א 
חדו''א א + ב, אלגברה 

 לינארית א, ב

 משוואות דיפרנציאליות רגילות  1

קדם תורת הקבוצות א 
 חדו''א א + ב, 

 אלגברה לינארית א

 פונקציות מרוכבות   1

קדם תורת הקבוצות א 
 אלגברה לינארית א+ב,

 

 אלגברה מופשטת  1

 קדם תורת הקבוצות א
חדו''א א + ב, אלגברה 

 לינארית א

 תולדות המתמטיקה  1

קדם תורת הקבוצות א 
חדו''א א + ב, אלגברה 

 לינארית א, ב

 סמינריון אקדמי במתמטיקה   2

 גרפיםתורת ה  1 תורת הקבוצות א+ב
קדם: יסודות הגיאומטריה 

 האוקלידית
יסודות הגיאומטריה הלא   1

 אוקלידית
קדם תורת הקבוצות א 
חדו''א א + ב, אלגברה 

 לינארית א, ב

 אסטרטגיות לפתרון בעיות  1
 
 

 
 לא כל הקורסים נפתחים כל שנה 
  לתשומת לב: במכללה מתקיימת תכנית תואר שני משולב עם תעודת הוראה

  הוראת המתמטיקה(. ניתן לקבל מידע במזכירות הרישום.)מ.טיץ ב

החוג למתמטיקה
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 בשחמה יעדמל גוחה
 לחילח דומחמ 'פורפ :גוחה שאר
 
 סמרבא תינור ,ידעלג תודפ ,סינוגר עונ ר"ד :גוחה לגס
 

 09-7473109 :ןופלט
 mahmudh@beitberl.ac.il:ינורטקלא ראוד
 
 

 םיידוסי-לע רפס יתבל בשחמה יעדמב הארוה תדועת עיצמ בשחמה יעדמל גוחה

 וא הארוה תדועתל םיאמדקא תרשכה תרגסמב( םוחתב ראות ילעב םיאמדקאל

  .)M.Teach הארוהב ינש ראות תרגסמב
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 החוג למדעי הטבע

 169 ף "תשידיעון 

  הטבע החוג למדעי
 זידאן וחמדמ פרופ'ראש החוג: 

 
ד"ר מחמוד תאיה, ד"ר מוחמד תאיה, פרופ' מוחמד זידאן, פרופ' עבדלפתאח  סגל החוג:

נאסר, ד"ר ראג'ח שרקיה, ד"ר עוני ג'בארה, ד"ר אבראהים עאמר, ד"ר ענאן ערישה חאג' 
, ד"ר לריסה שכמןיעקובי,  אייבי ארז, ד"ר טלי יחיא ד"ר פאדי סקראן, ד"ר אחמד אדלבי, 

 .ד"ר ענת מדמוני
 

 אום טלפוניילפי תת קבלה: ושע
 )מכון הטבע( 408דקל מיקום: 
 09-7476380, פקס: 09-7476381טלפון: 

 
 

ולכן זקוקים ילדי הגן ותלמידי בית הספר למורים  ,העתיד טמון במדע ובדור הצעיר

תכנית יבה המדעית. שיחדירו בהם את האהבה למדע ולטבע יחד עם פיתוח החש

יסודי -הלימודים במדעי הטבע מכשירה מורים לגיל הרך, לחינוך היסודי ולחינוך העל

בשילוב עם הכרת החי והצומח בארץ ישראל.  ,במקצועות מדעי הטבע השונים

 הלימודים העיוניים בחוג משולבים בהכשרה מעשית, מעבדות, סיורים ועבודת שטח. 

 

שנים ומקנים תואר "בוגר בהוראה"  ארבעכים נמש םהלימודים בחוג למדעי
(B.Ed ותעודת הוראה )יסודי-לבית הספר היסודי או העל . 
 

 תכנית המטרות 
לסטודנט את הידע המקצועי והעדכני בתחום מדעי הטבע: ביולוגיה, מקנים הלימודים 

צד הקניית הידע, שמה התכנית מטרה לפתח לכימיה, פיסיקה וביוטכנולוגיה. 

סקרנות, עניין וחשיבה מדעית. בצד הפדגוגי מטרת התכנית להכשיר בסטודנט 

מורים מיומנים בשיטות הוראה עדכניות, המצוידים בכלים הדרושים להוראת 

 הנושאים בהתאם לתכנית הלימודים ולהוראה בכיתות הטרוגניות.  

 

 למי מיועדת התכנית?
 או מורים למדעים  סטודנטים המעוניינים להיות מורים לטבע בבית הספר היסודי

 יסודי.-)כימיה, פיסיקה, ביולוגיה( בחינוך העל

  המעוניינים להחדיר בתלמידיהם את האהבה למדע ולטבעוגננות מורים. 

החוג למדעי הטבע
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 הנדסאים, טכנאים ולבורנטים המעוניינים בהכשרה להוראה. 

 .מורים המעוניינים בהרחבת הסמכה 

 טאות או במסגרות שלמדו לימודים חלקיים במדעי הטבע באוניברסי סטודנטים

 .אקדמיות מוכרות אחרות

  .אקדמאים המעוניינים בהסבה להוראת מדעי הטבע 

 

  תכניות הלימודים
 יסודי-חוגית להכשרת מורים למדעי הטבע לבית הספר העל-דותכנית  .1

)תכנית זו לא תיפתח  לימודי סביבה-ו ביולוגיהא, כימיה-במקצועות ביולוגיה

 .(בשפה העברית "פבתש

 היסודי  לבית הספרלטבע להכשרת מורים חוגית -תכנית דו .2
הוראת מדעים  מדעי החומרהחיים,  התכנית עוסקת במגוון נושאים במדעי

 ש"ש.   26היקף התכנית  וקשרי הגומלין ביניהם.

ולחינוך  6-0ש"ש למסלול הגן  10בהיקף של במדעים בינתחומית חטיבה  .3
 . בגן המיוחד

 

 מקצוע מועדף –מדעים 
לסטודנטים בשנה א הלומדים מדעים  מלגות מותנות מועדפותך מעניק משרד החינו

יסודי. בקשות לקבלת מלגה יש להעביר למשרד -ומתמחים במסלול היסודי והעל

)בכפוף  ן בתחילת שנת הלימודים באמצעות טופס בקשה למלגה מותניתאהדק

 .לתנאים שיפורסמו על ידי משרד החינוך בכל שנה(
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 החוג למדעי הטבע

 171 ף "תשידיעון 

  לימוד וסדר הלימודים לבית הספר היסודיהחוג לטבע: נושאי ה
  ש"ש 26הלימודים: היקף 

שנה  שם הקורס
 1א

שנה 
 ב

שנה 
 ג

שנה 
 ד

     (26לימודי דיסציפלינה )
    1 מבוא לכימיה כללית

    1 מעבדה – כללית כימיה
    1 פיזיקה בחיי היומיום

    1 מושגים באקולוגיה
    1 מעבדה -מדעי הצמח

    1 במדעים ניסוי וחקר
    1 מבוא למדעי חיים

    1 מצמחים ירודים לעילאיים –מדעי הצמח 
    1 מחסרי חוליות לחולייתנים –עולם החי 

מדעי כדור הארץ )הידרוספרה, אטמוספרה, 
 ליתוספרה ומעורבות האדם(

1    

   1  מבוא לפיזיולוגיה של מערכות 
   2  כימיה אורגנית

   1  פיזיקה: חשמל מגנטיות 
   1  פיזיקה: אור קול וגלים

   1  פיזיקה: אסטרונומיה וחלל
   1  מושגי יסוד ומתודות בטכנולוגיה

   1  סוגיות באיכות סביבה וקיימות
   1  מזון ותזונה

  1   תורשת האדם –גנטיקה 
  1   מבוא לביוטכנולוגיה

  1   מיקרוביולוגיה
  1   ביוכימיה

 1    המשבר הסביסתי וקיימות
 2    סמינריון בביולוגיה

 3 4 9 10 סה"כ
     2ש"ש 3קורסי בחירה 

   1  החי והצומח בסביבתו הטבעית כולל סיור
   1  התנהגות בעלי חיים

   1  רעילות וארסיות בעולם החי
  1   פרקים באנדוקרינולוגיה של האדם

  1   צבע וטבע
  1   היריון ולידה

                                                 
החלוקה לשנים הינה בגדר המלצה. בחירת הקורסים תיעשה בהתאם לזמינותם ובכפוף לדרישות  1

 הקדם.
י סביבה, בכפוף ניתן לבחור קורסים נוספים מתוך סך כל הקורסים המוצעים בחוג לטבע ולימוד 2

 לאישור יועצת החוג.

החוג למדעי הטבע
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יסודי: נושאי הלימוד וסדר -העלת הספר התכנית לביולוגיה ולכימיה לבי
 הלימודים*

  ש"ש 52היקף הלימודים: 

 שנה ד שנה ג שנה ב שנה א שם הקורס
    X קורס ממוחשב בבטיחות
    X הכרת משאבי הספרייה

    1 שיטות מתמטיות א
    1 שיטות מתמטיות ב
    1 קורס תכנות בסיסי

    1 סטטסטיקה
    1 שיעור כימיה כללית
    1 מעבדה כימיה כללית

    1 כימיה אי אורגניתכימיה 
    1 מכניקה א –פיזיקה כללית 
    1 מכניקה ב –פיזיקה כללית 

    1 מבוא למדעי החיים
    1 ביולוגיה של התא

    1 אקולוגיה
    1 בוטניקה
    1 בבוטניקהמעבדה 

    1 ליות חסרי חו 
   2  כימיה אורגנית 

   1  אנליטיתכימיה 
   1  מעבדה בכימיה אנליטית
   2  מעבדה בכימיה אורגנית

   1  כימיה פיזיקלית
   1  פולימרים

   1  ביולוגיה מולקולרית
   1  פיזיולוגיה של האדם א
   1  פיזיולוגיה של האדם ב

   1  מנדליזם -גנטיקה
   1  יתגנטיקה מודרנ
   1  מיקרוביולוגיה

   1  מעבדה במיקרוביולוגיה
   1  חשמל ומגנטיות א –פיזיקה כללית 
   1  חשמל ומגנטיות ב –פיזיקה כללית 

   1  חולייתנים
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 החוג למדעי הטבע

 173 ף "תשידיעון 

 שנה ד שנה ג שנה ב שנה א שם הקורס
   1  חום וזורמים

   1  פיזיולוגיה של הצמח
   1  מעבדה בפיזיולוגיה של הצמח

   1  של האדם פרקים באנדוקרינולוגיה
   1  גלים ואופטיקה

  1   המשבר הסביבתי וקיימות
  1   מעבדה בפיזיקה

  1   ביוכימיה א
  1   ביוכימיה ב

  2   מעבדה בביוכימיה
  1   אבולוציה

  1   מבוא לביוטכנולוגיה והנדסה גנטית
  1   מזון ותזונה

 2    סמינריון בכימיה
 1    אימונולוגיה

 2    סמינריון בביולוגיה
 5 9 23 15 סה"כ

ביולוגיה מולקולרית כבסיס להנדסה 
 ותרפיה גנטית

 1   

הבסיס האבולוציוני של התנהגות 
 האדם

  1  

  1   אופקים חדשניים במחקר מזון ותזונה
  1   טוקסיקולוגיה בעולם החי
 1    נושאים בכימיה סביבתית
 1    נוירוביולוגיה ומדעי המוח

אלא לאקדמאים בעלי תואר חלקי בשפה העברית  בתש"ףפתח י*התכנית לא ת
 בתחום.

 
ש"ש  52יסודי בהיקף של -התכנית לביולוגיה ולימודי הסביבה לבית הספר העל

 לחינוך בלבד ומפורטת בידיעון המכון.הערבי פתוחה לתלמידי המכון האקדמי 
 

 
 חטיבות לימודים 

ש"ש כוללת  10החטיבה בהיקף  – למסלול הגןמדעים חטיבה בינתחומית ב

קורסים מהחוגים למתמטיקה, טבע, לימודי סביבה וחקלאות. תכנית הלימודים 

 מפורטת במסלול הגן.

החוג למדעי הטבע



174

 174 

 תואלקחו הביבסה יעדמל גוחה
 זוליא דוד ר"ד :גוחה שאר
 

  ,ינומדמ תנע ר"ד ,ןמדלוג הנפד ר"ד ,שיבב הלאפר ר"ד ,זוליא דוד ר"ד :גוחה לגס

 .שידק דוד ר"ד ,הידבוע הנולא ר"ד

 ליימב שארמ םואיתב :הלבק תועש
 iluzda@gmail.com  :ינורטקלא ראוד
 052-5942512 :ןופלט
  תואלקחו הביבסה יעדמל גוחה דרשמ :םוקימ
 
 

 תוברועמו תיתביבס תוירחא לש םיטביהב הרבחה לע עיפשהל םיצור םתא םא

 .םכל םיאתמה גוחה והז ,םיאבה תורודל הגאד ךות ,הרבחהו הביבסה ןעמל תישיא

 םייחה תוכרעמ לע םיעיפשמה םינווגמו םיבר םימוחתב םיקסוע הביבסה ידומיל

-בר תויחמומל םישרדנ הביבסה ידומילב םיניינעתמה םיטנדוטס .ץראה רודכב

 םיטביה בולישב ,הקיסיפ ,הימיכ ,היגולוקא ,היגולויב ומכ םייעדמ םיאשונב תימוחת

 םייטרואית םיאשונ ןיב תנזאמ תינכתה .םייתאו םייגולונכט םייתרבח ,םיילכלכ

 הביבסה לש הנבה תרשפאמו ,חטשב םיישעמו םיינויע םידומיל ןיב ,םיימושיי םיאשונו

 תקסוע תינכתה ,ןכ ומכ .תויעבט תוכרעמו תוישונא תוכרעמ ןיב ןילמוגה ירשק לשו

 .אמייק-תב הביבס רומישל תויורשפאה יבגל עדיו םילכ תשיכרבו תויתביבס תומלידב

 .הביבסה תוכיאל תושיגרו תיתביבס תיתליהק תוברועמל ךוניח תדדועמ הדימלה

 הביבסב םייחל םיריעצה תורודה תא רישכהל איה הרטמה ,דיתעל ךוניח ישנאכ

 תריציל םילכ םדיב תתלו ,הביבסה תויגוסל תובישח תסחיימש תיתרבחו תיזיפ

 םע ךוניח ישנא ויהיש םירגוב םיחפטמ גוחב םידומילה .אמייק-תב םייח תביבס

 רפסה תיבב תויתביבס תויכוניח תומזוי םיליעפמו םיליבומה ,תיתביבס תוירחא

 .הליהקבו

 ראות םינקמו םינש עברא םיכשמנ תואלקחו הביבסה ידומילל גוחב םידומילה
 רפסה תיבב ,תואלקחו הביבס יעדמל הארוה תדועתו )B.Ed.( "הארוהב רגוב"
  .ידוסי-לעה רפסה תיבב וא ידוסיה
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  תואלקחו הביבסה יעדמל גוחה

 175  ף״שת ןועידי

 ?תינכתה תדעוימ ימל
 .תישונאהו תיגולוקאה םתביבס תוכיאל תושיגרו עבטל הקיז ילעב םישנא •

 ,םיעדומ םיחרזא לש רוד ךוניחב תוחילש םיאורה תיכוניח היצטניירוא ילעב •

 .םתביבס יפלכ תוירחא ךות תויחל תולוכי ילעבו םייתפכא

 .הרבחב תיתביבס תוגיהנמ ליבוהל םישקבמה ףועמו ןוזח ילעב •

 םוחתה תארוהבו ,תּומייקל ךוניח/יתביבס ךוניחב קוסעל םיניינועמה םיאמדקא •

  .רפס יתבב

  .הביבס ידומיל תארוהל הבסהב םיניינועמה םירומ •

 

 תינכתה תורטמ
 ידכ םישורדה תיתביבס תוהזו הארוה תויונמוימ ,עדי ילעב ךוניח ישנא רישכהל •

 .תּומייקל ךוניח/יתביבס ךוניח תארוהבו הביבס יאשונ תארוהב קוסעל

 לש שדח רוד ךנחל תלוכי ילעבו ההובג תיתביבס תועדומ ילעב םירגוב חפטל •

 םיארחאו םיברועמ ,הביבסה יכרוצל םייתפכאו םייתרוקיב ,םיעדומ םיחרזא

 .םתביבס יפלכ םתוגהנתהב

 םלוע תפקשה בוציעלו תיתרוקיב הבישח חותיפל םיקיפא םידמולל קפסל •

  .תישיא תיכוניח-תיתביבס

 

 הדובעב תובלתשה
 הביבס יעדמ תארוה ןהב ,תורגסמ לש בחר ןווגמב בלתשהל םילוכי גוחה ירגוב

 תורגסמ ללוכ( ךוניחה תכרעמב תּומייקל ךוניח/יתביבסה ךוניחה תלבוה ,תואלקחו

-תיתביבס תוליעפו ,)הביבסה תוכיאו יאלקח ךוניחל רעונ ירפכו תווח ןוגכ תוידוחיי

 םינשב .םייתביבס םינוגראבו םיירוביצ תודסומב ,תוילמרופ יתלב תורגסמב תיכוניח

 היישעב םירגובה תובלתשהו ,תינכתה ירגובל הובג שוקיב רצונ תונורחאה

 םג םילוכי תינכתה ירגוב .תינכתה לש תויטנוולרל תודע איה תיכוניח-תיתביבסה

 .רקחמ ןוויכב חתפתהלו םימדקתמ םיראתל דומלל

 



176 176 

 דומילה יביתנ
 ש"ש 26 – )ידוסי לעו ידוסי לולסמ( הביבס ידומילל תיגוח-וד תינכת .א

 םיגוח םע התוא בלשל רשפא .ידוסי-לעה לולסמהמ םיטנדוטסל תדעוימ תינכתה

 לארשי ץרא ידומיל :םיגוחה םע בולישל דחוימב המיאתמ איה ,םירחא

 ,דחוימ ךוניח :םילולסמהמ םיטנדוטסל תדעוימ תינכתה ,ףסונב .היפרגואיגו

 רפס יתבב הארוהל םמצע רישכהל םיניינועמה ,ילמרופ יתלב ךוניחו רעונ םודיק

  .םיידוסי-לע

 )ש"ש 10( ןגב דחוימ ךוניחו ,ןג :םילולסמל םיעדמב תימוחתניב הביטח .ד

  .הביבס ידומילל עבט ידומיל ןיב תבלשמה תימוחתניב הביטח

 

 םידומילה תינכת הנבמ
 ידוסי לולסמו ידוסי-לעה לולסמל הביבס ידומילל תיגוח-וד תינכת .א
 ד הנש ג הנש ב הנש א הנש סרוקה םש
     )ש"ש 6( תואובמ
    1  תיללכ הימיכל אובמ
     1 םייחה יעדמל אובמ
    1 םייחה יעדמב הדבעמ
    1 םייאליעל םידורי םיחמצמ – חמצה יעדמ
    1  םינתיילוחל תוילוח ירסחמ – יחה םלוע
-ביזכא סופמק ללוכ( היגולוקאל אובמ
 )םיימוי

1    

     )ש"ש 4( תואובמ היגולוקא
 הדש סופמק( הביבסה לש הקיטגרנאויב
 )רקוב

1.5    

  1.5   )תליא סופמק( תומטסיסוקא חותינו הרכה
   1   םימו עקרק לש היגולוקא
     )ש"ש 12( תואובמ הביבס ידומיל
)רויס ללוכ( תומייקו יתביבסה רבשמה
  

  1   

 טביהב תוילאוטקא תויתביבס תויגוס
 ילבולגה

 1   

 לארשיב תוילאוטקא תויתביבס תויגוס
 )בשקותמ(

 1   

   1  םייתביבס םיעגפמ לש רוטינו יוהיז
 ףונו םיחותפ םיחטש קשממו לוהינ
 יתביבס

 1   

 2    הביבס ידומילב ןוירנימס
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  תואלקחו הביבסה יעדמל גוחה

 177  ף״שת ןועידי

 ד הנש ג הנש ב הנש א הנש סרוקה םש
 חמצ עקרק ןילמוג יסחיב הביבס רקח-ויב
 םימ

2    

   1  םייתביבס םירוטקידניאויבכ םיקרח
   2  הביבס-חמוצ-םדא יסחי
     )ש"ש 4( הריחב*
  1   תוצא לש היגולונכטויב
  1   חמוצה תנגה
  1   תמייקמו תקיידמ תואלקחו היגולוקאורגא
  1    תיטנג הסדנהו היגולונכטויבל אובמ
   1  )םירויס 2( לארשי ץראב חמוצהו יחה
   1  םדאה תורישב םיחמצ
  1   הביבסה לש הקיטילופו הלכלכ
  1   תושדחתמ תויגרנא
  1   תיתביבס הקינכטורגא
  1   עבט יבאשמו הביבס תלכלכ
 ינרדומ חותיפ ןדיעב םינז חופיטו יוביר
 ץאומ

 1   

    1 לוחכה רודכל אובמ
   1  ילופיט ןוניג
 2 4.5 11 8.5   26 :כ"הס

 
 
 
 

  ןגב דחוימ ךוניחו ,ןג :םילולסמל םיעדמב תימוחתניב הביטח .ב
 

 יעדמו עבטה יעדמב תימוחתניב הביטח םידמול םידימלתה תינכתה תרגסמב
 .ןגה לולסמב עיפומ םיסרוקה טורפ .ש"ש 10 לש ףקיהב הביבסה
 

החוג למדעי הסביבה



178



ידיעון הפקולטה לחינוך תש״ף  179

 

 

 לארשי תוברתו ארקמל גוחה

 179 ף"שת ןועידי

 
 
 
 

 םיגוח
 תוברתלו הרבחל הטלוקפב

חוגים בפקולטה לחברה ותרבות
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 לארשי תוברתו ארקמל גוחה

 181 ף"שת ןועידי

 לארשי תוברתלו ארקמל גוחה
 רימש ןוליא ר"ד :גוחה שאר
 

 ,ירזלוי-ןתנ ילריש ר"ד ,ח"ב רשיפ יתור ר"ד ,רימש ןוליא ר"ד ,רומ תיגש ר"ד :גוחה לגס
 .ןהכ לאידע ר"ד
 

 506 סדה :םוקימ
  09-7473183 :ןופלט
 eilon.shamir@beitberl.ac.il ; kereno@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 

 ראות םינקמו םינש עברא םיכשמנ לארשי תוברתלו ארקמל גוחב םידומילה
-לעה רפסה תיבל( לארשי תוברתב הארוה תדועת ,).B.Ed( "הארוהב רגוב"
  .)ידוסי-לעה רפסה תיבל וא ידוסיה רפסה תיבל( ארקמב הארוה תדועת וא )ידוסי
 

 ?תינכתה תדעוימ ימל
 הרבחו תוברת ,תוהז לש תולאש רשא ,ךוניח וא הארוה ידומילל םינופה לכל •

 .םתוא תוקיסעמ

  .לארשי תוברת וא/ו ארקמ תארוהל הבסהב םיניינועמה םיאמדקאל •

 ןה ך"נת עוצקמב םירומל ןה ךוניחה תכרעמב ברה שוקיבל הנעמ םינתונ גוחה ירגוב

 ."תילארשי תידוהי תוברת" שדחה םידומילה עוצקמב םירומל

 

  תינכתה תורטמ
 ךותמ )םתריחב יפ לע( תועוצקמה ןמ דחא לכ דמלל ולכויש םירגוב רישכהל •

  .תיתרוקיב הבישח חותיפו ,םיקפואו העירי בחור ,תילאוטסקט תוניירוא

 תונשרפ ,הנבה םע דדומתהל הנרשפאת רשא תויונמוימב הידמול תא דייצל •

 תויתורפסה תוגוסה תא םהל ריכהל ;תונוש תוילאוטסקט תוביטח לש הארוהו

 םתוא איבהלו ;לארשי תוברתו ארקמ – תונילפיצסידה ןמ תחא לכב תויזכרמה

 םוחתב )ןוירנימסו ןוירנימסורפ( תוימדקא רקח תודובע תביתכ לש תלוכי ידכל

 .םתועצקמתה

החוג למקרא ותרבות ישראל
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 תויווז םירשפאמש ,)םיצבקה( םייאשונ תולוכשא ביבס תימוחתניב הדימל רשפאל •

 םזילרולפה תניחבמ ןה ,תוילאוטסקטה תוגוסה תניחבמ ןה ,תונווגמ הייאר

 .היתוליהקלו הימרזל ,היתורודל תידוהיה הרבחה ךותב תופקשמ ןהש ינויערה

 תוברתה המייקש תונושה תוקיזה לא םידמולה לש םבל תמושת תא תונפהל  •

 תופקשנש תוינויער תוסיפת לע ןהיתועפשה םעו ,תורחא תויוברת םע תידוהיה

 .ונימי דעו ארקמה ןמש תידוהיהו תירבעה תורפסהו תוגהה ןמ

 רשאו רפסה יתבב תונושה םידומילה תוינכתב םיעיפומש םייכרע םינכתב קוסעל •

 ומוקמו םדאה ,יתרבח קדצ ןוגכ( תילארשיה הרבחה לש המוי רדס לע םיאצמנ

 ;תיתוברת-בר הרבחב םייחה ירגתא ,ירדגמ קדצו ירדגמ ןויווש ;םיילכלכ םירעפו

  .)דועו תוגיהנמ ;תוצופתהו לארשי יסחי

 תויגוסה םע תיתועמשמו תישיא תודדומתה ךות תוהז רוריב םידמולל רשפאל •

 .ךוניח ישנאכ םמלוע תסיפתל סיסבכ ,תודמלנה

 תוברתו ארקמה תארוהל תוידוחייו תונווגמ הדימל-הארוה תויונמוימב תוסנתהל •

 הארוהו תנווקמ הארוה ;הארוהב תויגולונכט בוליש ;תישרדמ-תיב הדימל :לארשי

 .תידירביה

 
 םידומילה תינכת
 יתלב ךוניח ,רעונ םודיק ,דחוימ ךוניח ,ידוסי-לע ,ידוסי :םילולסמל ארקמב תוחמתה

 .ילמרופ

 :אבה םידומילה הנבמ יפ לע ש"ש 26 ודמלי ארקמב םיחמתמה

 .)ארקמב הבוח ירועיש( ארקמב תויונמוימו תואובמ ש"ש 8 •

 .לארשי תוברתו ארקמל םיפתושמ הבוח תואובמ 3 •

 יצבקה השולש :גוחה ידימלת לכל םיפתושמה הריחבה יצבקה ךותמ ש"ש 11 •

  .הריחב

 .ארקמב ןוירנימסורפ ש"ש 2 •

 .ארקמב ןוירנימס ש"ש 2 •
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 לארשי תוברתו ארקמל גוחה

 183 ף"שת ןועידי

  םינש יפל םיסרוק תלבט – ארקמל תוחמתהב םידומילה תינכת
 :םיאשונו
 

 דומילה יאשונ תודוקנ א הנש ב הנש ג הנש ד הנש
 ש"ש 16 כ"הס :ארקמב הבוח ירועיש

   V 2 תואיקבו תיפרגוילביב הכרדה 
 ארקמב

   V 1 א ארקמל אובמ – ומלועו ארקמה 
   V 1 ב ארקמל אובמ – ומלועו ארקמה 
   V 1 יארקמ רופיס אורקל ךיא 
  V  1 תורפסב קוחו רסומ םיכרע 

 ארקמה
 V   1 םיכרע ,םינכת :לארשי ידעומ 

  םילוגלגו
  V  1 תוברתה לש םייחה יסקט 

 תידוהיה
  V  1 הליפתה םלוע םע שגפמ 
   V 1 ללוכ טבמ – ארקמב רדס םישוע 

 ארקמה תורפס לע
 V   1 ארקמה – ארקמה םע גולאיד 

 ונחנאו
 V   1 ארקמל תיתרוסמה תונשרפה 
 V  2  ארקמב ןוירנימסורפ  
V   2  ארקמב ןוירנימס 

 

  םיצבקה יפל ארקמ תוחמתהב הריחב ירועיש
 .םיאבה הריחבה יצבקה תעברא ןיבמ םיצבקה 3 רוחבל שי •

 סרוק לכ ;ש"ש 12 כ"הסב דומלל שי ,םירחבנה םיצבקהב תועשה ללכ ךותמ •

 .ש"ש 1 הנקמ

 .ד-ב םינש ךלהמב ודמליי הריחבה יסרוק •

 

 

החוג למקרא ותרבות ישראל
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 םינפ םיעבש"
 – "הרותל
 ארקמה תונשרפ
 היתורודל

 ןוקיתו םדא ןוקית
 יארב םלוע
 תורוקמה

 - "ךממ אלפומב"  תוגיהנמו סותא
 ,הדגא ,סותימ
 ילנויצרל רבעמו

 המודקה תונשרפה
 ארקמל
 

 הנש לכ( האובנ
 הביטח ןתנית
 )תרחא תילאוטסקט

 הנוהכה תודלות
 תוברתבו ארקמב
 לארשי

 ארקמב םיסותימ
 םודקה חרזמבו

 תויארקמ תויומד
 א שרדמה יארב
 

 המכחה תורפס
 בויא :תיארקמה
 

 תוגיהנמו םיגיהנמ
 ל"זח תורפסב

 היגאמו ףושיכ ,סנ
 ארקמב
 :ןיפוליחל
 היגאמו ףושיכ סנ
 ל"זח תורפסב
 :ןיפוליחל
 הנומאה תודלות
 תילארשיה
 :ןיפוליחל
 םזיאתילופמ
 םזיאתונמל

 תויארקמ תויומד
 ב שרדמה יארב
 :ןיפוליחל
 'תישארב השעמ'
 תושונאה תישארו

 שרדמה תורפסב

 קדצ :'םלוע ןוקית'
 תורפסב הקדצו

 ל"זח

 ארקמב "רחא"ה
 ל"זח תורפסבו

 :הבכרמל סדרפ ןיב
 הקיטסימל אובמ
 א הלבקו

 הלילע ירופיס 
  ל"זח תורפסב
 :ןיפוליחל
 םימכח ישעמ
 ל"זח תורפסב

 – רבצה תומד
 רבשנש םולח

 :הבכרמל סדרפ ןיב
 הקיטסימל אובמ
 ב הלבקו

 ןוראב תוישנו םישנ
 ידוהיה םירפסה
 המגמה ףותישב(
 )רדגמל

 היפוסוליפל אובמ
 ימיב תידוהי

 םייניבה

 קוח ,םיכרע
 ארקמב הרבחו
 המגמה ףותישב(
 )היגולונימירקל

 תורודב תודיסח
 םינורחאו םינושאר
 :ןיפוליחל
 בלה לע שארה לע
 ד"אמ( םהיניבש המו
 )ונימי דעו ןודרוג
 :ןיפוליחל
 היגאמו ףושיכ ,סנ
 ל"זח תורפסב

 תויתוגה תואירק
 תישארב רפסב

 תוירדגמ תויגוס
 הכלהב
 

  

 :ארקמל תויטיונמרהו תוינשרפ תושיג
 תויביטקורטסנוקד ,תויטסינימפ תואירק
 ארקמב תוינרדומ-טסופו
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 לארשי תוברתו ארקמל גוחה

 185 ף"שת ןועידי

 

 ,רעונ םודיק ,דחוימ ךוניח ,ידוסי-לע :םילולסמל לארשי תוברתב תוחמתה
 .ילמרופ יתלב ךוניח
 :אבה םידומילה הנבמ יפ לע ש"ש 26 ודמלי לארשי תוברתב םיחמתמה
 .לארשי תוברתב תויונמוימו תואובמ ש"ש 9 •

 .לארשי תוברתו ארקמל םיפתושמ הבוח תואובמ ש"ש 5 •

 + םיאלמ הריחב יצבקה השולש :םיפתושמה הריחבה יצבקה ךותמ ש"ש 12 •

 .)ךרוצה תדימב( יעיברה ץבקהה יסרוק ךותמ הריחבל תורשפא

 הצרמ תכרדהב הריחבה ירועישמ דחאב בתכית תינוירנימס הדוביע :ןוירנימס •

 תינוירנימס הדובע ;גוחה שאר רושיאל ףופכב השעת סרוקה תריחב ;סרוקה

 .סרוק ותואב תפסונ תוכז תדוקנב דימלתה תא הכזת

 

 םינש יפל םיסרוקה תלבט – לארשי תוברת תוחמתהב םידומילה הנבמ
 םיאשונו

 הנש ב הנש ג הנש ד הנש
 א

 דומילה יאשונ תודוקנ

 ש"ש 14 כ"הס :לארשי תוברת תוחמתהב הבוח ירועיש
  V 1 הנביל םילשורימ 
  V 1 הימכחו הנבי 
   V 1 א שרדמה יארב תויארקמ תויומד 

 
   V 1 ב שרדמה יארב תויארקמ תויומד 

 
 :ןיפוליחל
 

 תושונאה תישארו תישארב השעמ
 ל"זח ישרדמב

V  

  V 1 אובמ :הבכרמל סדרפ ןיב 
 א הלבקו המודק הקיטסימל

  V 1 הקיטסימ :הבכרמל סדרפ ןיב 
 ב הלבקו המודק

  V 1 םייניבה ימי לש היפוסוליפל אובמ 
  V 1 השדחה תעב תידוהי תוגהל אובמ 

 )19-ה האמה(
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 הנש ב הנש ג הנש ד הנש
 א

 דומילה יאשונ תודוקנ

  V 1 תעב תידוהיה תוגהל אובמ 
 )20-ה האמה( השדחה

  V 1 םיכרע ,םינכת :לארשי ידעומ 
  םילוגלגו

  V 1 תידוהיה תוברתה לש םייחה יסקט 
  V  1 הליפתה םלוע םע שגפמ 
  V  1 ללוכ טבמ – ארקמב רדס םישוע 

 ארקמה תורפס לע
 

 V   1 םע גולאיד – ונחנאו ארקמה 
 ארקמה

 
 םיצבקה יפל לארשי תוברת תוחמתהב הריחב ירועיש
 .םיאבה הריחבה יצבקה תעברא ןיבמ םיצבקה 3 רוחבל שי •

 סרוק לכ ;ש"ש 12 כ"הסב דומלל שי ,םירחבנה םיצבקהב תועשה ללכ ךותמ •

 .ש"ש 1 הנקמ

 .ד-ב םינש ךלהמב ודמליי הריחבה יסרוק •

 םינפ םיעבש"
 תונשרפ – "הרותל
 היתורודל ארקמה

 ןוקיתו םדא ןוקית
 יארב םלוע
 תורוקמה

 – "ךממ אלפומב"  תוגיהנמו סותא
 ,הדגא ,סותימ
 ילנויצרל רבעמו

 המודקה תונשרפה
 ארקמל

 האובנ
 ןתנית הנש לכ(
 תילאוטסקט הביטח
 )תרחא

 הנוהכה תודלות
 תוברתבו ארקמב
 לארשי
 

 ארקמב םיסותימ
 םודקה חרזמבו

 תונשרפה
  ארקמל תיתרוסמה

 המכחה תורפס
 בויא :תיארקמה
 

 תוגיהנמו םיגיהנמ
 ל"זח תורפסב

 היגאמו ףושיכ ,סנ
 ארקמב
 :ןיפוליחל

 היגאמו ףושיכ סנ
 ל"זח תורפסב
 :ןיפוליחל

 הנומאה תודלות
 תילארשיה
 :ןיפוליחל

 םזיאתילופמ
 םזיאתונמל
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 לארשי תוברתו ארקמל גוחה

 187 ף"שת ןועידי

 םינפ םיעבש"
 תונשרפ – "הרותל
 היתורודל ארקמה

 ןוקיתו םדא ןוקית
 יארב םלוע
 תורוקמה

 – "ךממ אלפומב"  תוגיהנמו סותא
 ,הדגא ,סותימ
 ילנויצרל רבעמו

 ןוראב תוישנו םישנ
 ידוהיה םירפסה
 המגמה ףותישב(
 )רדגמל

 'םלוע ןוקית'
 ל"זח תורפסב

 ארקמב "רחא"ה
 ל"זח תורפסבו

 תורודב תודיסח
 םינורחאו םינושאר
 :ןיפוליחל

 בלה לע שארה לע
 םהיניבש המו
 דעו ןודרוג ד"אמ(
 )ונמי
 :ןיפוליחל

 היגאמו ףושיכ ,סנ
 ל"זח תורפסב

 הלילע ירופיס 
 ל"זח תורפסב

 – רבצה תומד
 רבשנש םולח

 

 הרבחו קוח ,םיכרע  
 ארקמב

 

 תוירדגמ תויגוס 
 הכלהב
 

 – תינוליח תודהי
 דרמל תופיצר ןיב
 תיב תרגסמב*
 םע ירומל שרדמה

 

 :ארקמל תויטיונמרהו תוינשרפ תושיג
 תויביטקורטסנוקד ,תויטסינימפ תואירק
 ארקמב תוינרדומ-טסופו

 

 

 ,לארשי תוברת תארוהבו ארקמ תארוהב םיחמתמל םידומיל תינכת
 .ידוסי-לעה לולסמל דעוימ
 תא לולכת לארשי תוברתב ןה ארקמב ןה תוחמתהל םירחובל םידומילה תינכת

 :םיאבה םיביכרמה

 .)ש"ש 35( לארשי תוברתלו ארקמל גוחב םינתינה םיסרוקה ללכ .א

 .)ש"ש 4( 'תישיא תינכת' תרגסמב םיסרוק 4 .ב

  .גוחה שאר תטלחהל םאתהב םיסרוק 13 .ג

 .ש"ש 52 כ"הס

 

החוג למקרא ותרבות ישראל



188
 188 

 לולסמב הארוהל םיאמדקא תרשכהל תדעוימ ,ש"ש 10 ארקמב הביטח 
 .דחוימ ךוניחל לולסמבו ידוסיה

 דומילה יאשונ תודוקנ א הנש ב הנש
 ש"ש 5 כ"הס :הבוח ירועיש

 V 1 תורפסה לע ללוכ טבמ !ארקמב רדס םישוע 
 תיארקמה

 V 2 ארקמל אובמ( ומלועו ארקמה( 
 V 1 יארקמ רופיס אורקל ךיא 
V  1 הליפתה םלוע םע שגפמ 

 ש"ש 5 כ"הס :הריחב ירועיש
V  1 םתפוקת עקר לע ןויצ תביש יאיבנ 
V  2 תיארקמ הריש 
 תושונאהו םלועה תישאר ירופיס 1  
V  1 ל"זח תורפסב תוגיהנמו םיגיהנמ 
V  1 שרדמה יארב תויארקמ תויומד 
V  1 תידוהיה תוברתה לש םייח יסקט 
V  1 רבשנ םולח רבצה תומד 
V  1 םהיניבש המו בלה שארה לע 
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 הירוטסיהל גוחה

 191  ף"שת ןועידי

 הירוטסיהל גוחה
 בוט-בל זעוב ר"ד :גוחה שאר
 14:30-15:30 ,ד םוי :הלבק תועש
 ר"ד  ,בגש קיבוו הרש ר"ד ,ןמפוה סומע 'פורפ ,רגרב יל ר"ד ,רדניב ינפטס ר"ד :גוחה לגס
  .רלש הבוהא ר"ד ,רקואפ ןולא ר"ד ,בוט-בל זעוב ר"ד ,רלפט בקעי

 kerenh@beitberl.ac.il ,09-7476362 ,ןויח רוא ןרק :גוחה תריכזמ
  502 סדה :םוקימ
 

 הרבחל הטלוקפב ,ןויח רוא ןרק םע רשק רוציל שי ,גוחה שאר םע השיגפ םואיתל
  תוברתלו

 זעוב ר"ד ,גוחה שאר םע וא kerenh@beitberl.ac.il ,09-7476362 :םיטנדוטסה להנימ
 .boaz.levtov@beitberl.ac.il ,0544-927879 ,09-7476347 :בוט-בל
 
 

 )ח ח בויא( "םָתֹובֲא רֶקֵחְל ןֵנֹוְכו ןֹוׁשאר ֹרדְל אָנ לַאְׁש יִּכ"

 םדאה לש תילאוטקלטניאהו תיעבטה ותונרקס תא רבעה ררוע םימודקה םימיב רבכ

 תא סוטודורה ינוויה רפוסה חינה ,הריפסה ינפל תישימחה האמה עצמאב .בשוחה

 ירפ תא הז רפסב גיצמ סוסאנראקילאה שיא סוטודורה" :הירוטסיהה רקחל תודוסיה

 םתליהת דבאת אלש ןכו ,ןמזה םע םדא ינב ישעמ לש םרכז דבאי אלש ידכ ,וירקחמ

  ."םיאלפומו םילודג םישעמ לש

 ורמאמב שיגדה ,)גרבצניג רשא( "םעה דחא" ,תינחורה תונויצה יבאו ידוהיה הגוהה

  .דיתעה לש לכשומ בוציעל רבעה תנבה לש ותמורת תא "דיתעו רבע"

 חופיט – הלא תוסיפת לש בוליש איה הירוטסיהל גוחה לש םידומילה תינכת

 תימדקא הללכמב גוחכ .דיתעל רהוצ םיחתופה עדי תיינקהו תישונאה תונרקחה

 םוחתה לש תימדקאה הבילה תארוה ןיב הירוטסיהל גוחה בלשמ ,םירומ תרשכהל

  .רפסה יתבב ותארוה לש יגוגדפה דוסיה תקמעה ןיבל

 ךות תיתוברתהו תיתרבחה הירוטסיהה ימוחת לע ןווכמ שגד םשומ גוחב םידומילב

    .TARASA םזימלו ןמזה תרהנמ תינכותל תישעמו תיגולודותמ הרישי הקיז
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 הירוטסיהל גוחה

 192  ף"שת ןועידי

 ?תינכתה תדעוימ ימל
 םמצע םיאורש ימלו ,ויתודלותו םדאה עבט תא תעדל םינרקחו םינרקס םיטנדוטסל

  .יתרבח יוניש יכילהת יליבומו ךרד ירומ ,םיכנחמ

 תדועתו ).B.Ed( "הארוהב רגוב" ראות םינקמו םינש עברא םיכשמנ םידומילה
  .ידוסי-לעה רפסה תיבל הירוטסיהב הארוה
 ראותו הירוטסיהב הארוהל הבסהה ילולסמב םידמולה ןושאר ראות ילעב םיטנדוטס

 םהידומיל תא םייתנש וא הנש ךשמב םילשהל םיבייח ,M.Teach הארוהב ינש

  .הירוטסיהל גוחב םיירנילפיצסידה

 
  תינכתה תורטמ
 .הירוטסיהב ןווגמו בחר עדי סיסב טנדוטסל תונקהל •

 .לארשי םע לש הירוטסיהל תיללכה הירוטסיהה תורוק ןיב לכשומ ןפואב בלשל •

 .גוחה תינכתמ ילרגטניא קלחכ הירוטסיהב םייטקדיד-םייגולודותמ םירועיש בלשל •

 םיגוח ןווגמ םע תוימוחתניב הארוה יכרדו םימדקתמ הארוה יעצמא גיצהל •

  .תומגמו

 םיירוטסיה םירתאב םירויס ןהב ,תומילשמו תורישעמ הדימל תויווח קינעהל •

 .ןורטאיתו עונלוק בולישב הארוהו ,םינואיזומב םירוקיבו

 

 םידומילה תינכת
 הריחב ירועיש םגו הבוח םהש תואובמ יסרוק םידמלנ הנושארה םידומילה תנשב

 .ש"ש 1 לש ףקיהב םה הריחבה ירועיש לכ .תונושה תופוקתהמ םימדקתמ

 .ןוירנימסב ףתתשהל הבוח תיעיברה וא תישילשה םידומילה תנשב

 ,גוחה לש םירויס ינשב תוחפל םהידומיל ךלהמב ופתתשי םירידסה םיטנדוטסה

   .תוחפל דחא רויסב ופתתשי םיאמדקאה םיטנדוטסהו

 םיגוחמ םיסרוק רפסמ הב בלשל ןתינ הירוטסיהב םידומילה תינכת תא רישעהל ידכ

 דומלל ןתינ .גוחה שאר רושיאב תוברתלו הרבחל הטלוקפה לש םירחא תומגמו

 תוברתהו הרבחה יעדמל הטלוקפב םירחא תומגמבו םיגוחב םיפסונ םירועיש

 .גוחה שאר םע םואיתב
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 הירוטסיהל גוחה

 193  ף"שת ןועידי

  םידומילה רדסו דומילה יאשונ :הירוטסיהל גוחה
 ףקיה תורעה

 ש"שב
 דומילה יאשונ

 א הנשב ש"ש 6 – הבוח תואובמ
 םיירלופופו םיינויער תודוסי – תונויצה 2 'א הנשל דעוימ
 הפוקתה – ברעמה תוברתב ךרד ינויצ 2 'א הנשל דעוימ

 תיסאלקה
   היצמרופרה דעו התישארמ תורצנה   1 'א הנשל דעוימ
  .האושהו םידוהיה תודלות 1 'א הנשל דעוימ

 ,םיאבה םיסרוקה ךותמ ש"ש 4 רוחבל שי 'ד – 'א םינשב – הקיתעה תעה
 תואבה םינשב ועצויש םיפסונ םיסרוק ךותמו

 יניעבו תיטסינילהה תוברתב ןודקומ רדנסכלא 1 
  ל"זח

 הירוטסיהה יארב עשפה 1 
 ךותמו ,םיאבה םיסרוקה ךותמ ש"ש 3 רוחבל שי 'ד – 'א םינשב – םייניבה ימי

  תואבה םינשב ועצויש םיפסונ םיסרוק
    םייניבה ימיב הרבחו רטשמ  1 
 ךרואל תורצנו תודהי יסחיב תויגוס  1 

  .  הירוטסיהה
 ,םיאבה םיסרוקה ךותמ ש"ש 11 רוחבל שי 'ד – 'א םינשב – השדחה תעה
  תואבה םינשב ועצויש םיפסונ םיסרוק ךותמו

 יהלשב םיברע-םידוהי יסחי :םיחכונ םינכש 2 
 תינאמ'תועה הפוקתה

  הכוראה 19-ה האמב הפוריא  1 
 המשגהו היפוטוא – תומולחה תייצרדפ.   1 

   תינויצה תובשייתהב
 תודגנתה תוכלשה ,םימרז : תורואנה  1 
  הירוטסיהה לש הירוטסיהה  1 
  הלודגה ריעב םידוהי 1 
  .הנרדומה םע שגפמהו הפוריא תודהי 1 
 הנפמב הפוריא לש תיתוברת הירוטסיה   1 

  תואמה
 15-ה האמה יהלשמ יאפוריאה םזילאינולוקה 1 

  20-ה האמה יצחמל דעו
  רפסה יתבבו הימדקאב תוירוטסיה תויגוס 1 
  קבאמב לארשי יגח  1 
   םירידסל הבוח -  הקיתעה תעב - ןוירנימס    

 ךרואל תורצנו תודהי יסחיב תויגוס 2 ד-ג םינשל דעוימ
   הירוטסיהה
  לש תוינכתהמ רוחבל ןתינ ש"ש 2 - הריחב יסרוק
         ד-א םינשל דעוימ         2            .גוחה שאר לש  רושיא שרדנ םירחאה םיגוחה

 כ"הס ש"ש 26 
 

החוג להיסטוריה
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 הירוטסיהל גוחה

 195  ף"שת ןועידי

 

 

 

 

 

 

 

 ינש ראותל םידומיל ךשמה
 ךישמהל הללכמב הירוטסיהל גוחה ירגוב ולכוי ,ןליא-רב תטיסרבינוא םע םכסה יפ לע
 יאנתבו ןהשלכ תומלשהב ךרוצ אלב תיללכ הירוטסיהל גוחב ינש ראותל םהידומיל
 ילולסמ ינש םיחותפ גוחה ידימלת ינפב .85 תוחפל אוה יפוסה םהינויצ עצוממש
 :ןליא-רב תטיסרבינואב ,תיללכ הירוטסיהב ינש ראותל םירצוקמ םידומיל

 .)םינש שולש םומיסקמ( הזת םע .א.מ ידומיל .1

 .)םייתנש םומיסקמ( הזת אלל .א.מ ידומיל .2
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 תוחרזאו הרבחה יעדמל גוחה

 193  ף"שת ןועידי

 תוחרזאו הרבחה יעדמל גוחה
 ץיבוקבל ןולא ר"ד :גוחה שאר
 
 

 ,ץיבוקבל ןולא ר"ד ,יטנלג לאפר-ןב לגיס ר"ד ,רכב תימולש ר"ד ,סניב ידע ר"ד :גוחה לגס
 .ןיטוא ולבפ ר"ד ,רקנש הלאינד ר"ד ,גרבנרטש קחצי ר"ד
 

 סזומ יל ןרק גוחה תריכזמ םע רשק רוציל שי ,גוחה שאר םע השיגפ םואיתל :הלבק תועש
 kerenm@beitberl.ac.il ,09-7476203 :םיטנדוטסה להנימ ,תוברתלו הרבחל הטלוקפב
 503 סדה :םוקימ
 levko@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 

 

 הפוקתב תיתרבחה תוחתפתהה תנבהל םיבושח תוחרזאהו הרבחה יעדמ ימוחת

 ,הליהקה ,החפשמה ,טרפה םוחתב תומלידב םידקמתמ גוחב םידומילה .תינרדומה

 לש בחר ןווגמב עדי הנקמ םידומילה תינכת .םייח ונא ובש ילבולגה םלועהו הנידמה

 ,היגולופורתנא ,היגולויצוס ,םיימואלניב םיסחיו תוחרזא ,הנידמה יעדמ םהב ,םימוחת

 .תוינידמו רדגמ ,היגולונימירק ,היגולוכיספ ,תרושקת

 
 ראות םינקמו םינש עברא םיכשמנ תוחרזאהו הרבחה יעדמל גוחב םידומילה
 .ידוסי-לעה רפסה תיבל הארוה תדועתו ).B.Ed( "הארוהב רגוב"
 

 ?תינכתה תדעוימ ימל
 .ידוסי-לעה ךוניחב הארוה תדועת תארקל םידמולה םיטנדוטס •

 .דחוימ ךוניחו רעונ םודיק ,ילמרופ יתלב ךוניח תורגסמב םילפטמו םיכנחמ •

  .תוחרזאו הרבחה יעדמ תארוהל הבסהב םיניינועמה םיאמדקא •

 

 םימדקתמ םיראת תארקל דומלל ,ךוניחה תכרעמב בלתשהל םילוכי גוחה ירגוב

 .רקחמב קוסעלו
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  תינכתה תורטמ
 הרבחה יעדמב תולולכה תונילפיצסיד ןווגמב םדקתמו יסיסב עדי םינקמ םידומילה

 ,תרושקת ,הלכלכ ,היגולופורתנאו היגולויצוס ,תוחרזאו הנידמה עדמ :תוחרזאו

  .היגולונימירקו היגולוכיספ

 

 םידומילה תינכת
  :םימדקתמ םיירנילפיצסיד םידומילו הביל ידומיל םיללוכ םידומילה

 םייזכרמה רקחמה ימוחתב יגולודותמו ירוטסיה ,יטרואית עדי םיללוכ הבילה ידומיל

 רטשמה ,תינידמ היפוסוליפכ תויגוסו םימוחתב יסיסב עדי ;תוחרזאו הרבחה יעדמב

 היגולוכיספ הלכלכ ,היגולופורתנאו היגולויצוסב תוירואיתו םיגשומ ,יטרקומדה

  .לארשי לש תיטילופה תכרעמהו קשמה ,הרבחה םע תורכיהו ;תרושקתו

 יעדמו תוחרזא :םינוש םידקומב םידמלנ םימדקתמה םיירנילפיצסידה םידומילה

 תיתרבח הייטסו ;תרושקת ;היגולוכיספ ;היגולופורתנאו היגולויצוס ;הנידמה

 ,םירחבנה םידקומל תיטנוולר תיתשת םידמול םיטנדוטסה וז תרגסמב .היגולונימירקו

  .רקח תומישמב םיסנתמו הריחב ידומיל

 

 םהו ,םינש 4 וא 3 ינפ לע שורפל ןתינש ,ש"ש 26 לש ףקיהב םה גוחב םידומילה

 :םיללוכ

 תוחרזאו הרבחה יעדמב תואובמ ירועיש םיללוכה דוסי ידומיל וא הבוח יסרוק •

 .ש"ש 15 ףקיהב )ב-ו א םינשב(

 :ש"ש 9 ףקיהב םימדקתמ םידומיל •

 תיתשת ירועיש :)ךשמהב םידקומה טוריפ( תוחמתה דקומב םידומיל .א

 תריחב יפ לע ,הרבחה יעדמב יפיצפס תעד םוחתב םימדקתמ םירועישו

  .ש"ש 9 ףקיהב ,)םדק יאנתל ףופכ ,ד ,ג ,ב םינשב( טנדוטסה

  .ש"ש 2 ףקיהב ,)םדק יאנתל ףופכב ,ד וא ג הנשב( רנימס •
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 תוחרזאו הרבחה יעדמל גוחה

 195  ף"שת ןועידי

 תוחמתה ידקומ
  :תוחמתה ידקומ השימחמ םיסרוק תדימל תרשפאמ םידומילה תינכת

 הירואיתכ םימוחתב החמתמ םיימואלניב םיסחיו הנידמה עדמ ,תוחרזא דקומ •
 היטרקומד ,ןוחטיב תויגוס ,ץוח תוינידמ ,תימואלניבו תיטילופ הלכלכ ,תיטילופ
 חרזמב הקיטילופ ,תילארשי הקיטילופ ,הקיטילופו רדגמ ,יברעמ-ץוחה םלועב
 .קוחרה חרזמהו ןוכיתה

 תויגולויצוס תוירואיתב החמתמ היגולופורתנאו היגולויצוס דקומ •
 ,תורגבו תודלי ,החפשמ ,רדגמב תויגוס ,לארשיב הרבחה ,תויגולופורתנאו

 .תויתוברת-בר תויגוסו ,םינוגרא לש היגולויצוס
 תכפהמ ,תיתוזח תרושקת ,םינומה תרושקתב החמתמ תרושקת דקומ •

  .עונלוקב תרושקתו ,ןוחטיבו תרושקת ,היצטנמוקוד ,תרושקתו רדגמ ,טנרטניאה
 היגולוכיספ ,תינוגראו תיתרבח היגולוכיספ לע ססבתמ היגולוכיספ דקומ •

 ,תיתצובק הקימניד ,תויתריציה לש היגולוכיספ ,היגולותפוכיספ ,תיביטינגוק
  .םידלי ברקב תוגירחו רומוהה לש היגולוכיספ

 תעפותב ,תיתרבח הייטס לש תויטרואיתה תולאשב החמתמ היגולונימירק דקומ •
 .ןבל ןוראווצ יעשפו ןימ תורבע ןוגכ תוריבע ,רוטישו הרטשמ ,העישפה

 

 םידומילה רדסו דומילה יאשונ :תוחרזאו הרבחה יעדמל גוחה

 הנש דומילה יאשונ
 א

 הנש
 ב

 הנש
 ג

 הנש
 ד

 ב/א םינשב ודמליי ש"ש 15 ףקיהב דוסי ידומיל
 הנידמה עדמו תוחרזא – םייטרואית תואובמ
   1 יסאלקה ןדיעב הנידמה לש היפוסוליפה
   1 ינרדומה ןדיעב הנידמה לש היפוסוליפה
   1 לארשיב רטשמה
   1 תיחרזא הרבחו תיטילופ תופתתשה
   1 ילבולגה ןדיעב הקיטילופו הרבח
   1 היצזיטרקומדו היטרקומד
   1 םיימואלניב םיסחיב תויגוס
   1 תירוביצ תוינידמו להנמ
   1 )'ב הנשמ ( הרבחהו הנידמה רקחל תויסאלק תושיג
   1 )'ב הנשמ ( תוינרדומ תויגולואידיא
  הרבחה יעדמב דוסי יסרוק
   2 היגולויצוסל אובמ
   1 )היגולויצוסל אובמ – יאנת( תילארשיה הרבחה
   1 היגולופורתנאל אובמ
    1 םינומה תרושקתל אובמ/היגולונימירקב תוירואית
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 הרבחה יעדמב תימוחתניב םידומיל תביטח

 תינרדומה תוברתה לש םייתרבח םיטביה השיגדמ הרבחה יעדמב םידומילה תביטח
  .םהיגוסל הרבחה יעדמב םידומיל לע תססבתמו ,םינוש תומוקמב תינרדומ-טסופהו

 הנידמה ,הליהקה ,החפשמה ,טרפה לש תומלידה תא םישיגדמ הביטחב םידומילה
 תוקמעתה .בחר ירוטסיה רשקהב הלא םיאשונ םידימעמו ,וננמז ןב ילבולגה םלועהו

 הליהקה ,תינרדומה החפשמה ,ןוגכ תויגוסל סחיב תונבות תרשפאמ ולא תויגוסב
 ,היסאב היצזינרדומ-טסופה יכילהת ,יברעמ ץוחה םלועב תויטרקומד ,תילאוטריווה
 ףא וזכ םידומיל תביטח .דועו ינידמה םויה רדס לע תויגולוקא תועפות לש ןתעפשה
 ימל תילאוטקלטניא המורת הווהמו תיתוברת-סנרט הייאר חותיפל ךרד תללוס
 תוהז שבגלו וניבהלו יוושכעה ימנידה םלועה לש ונקנק לע תוהתל םישקבמש
  .21-ה האמב םיכנחמכ תיעוצקמ
 

 םידומילה תינכת
 תחקל ןתינו ,תוחרזאו הרבחה יעדמ ימוחתב םיסרוק עציה לע תוססבתמ תוביטחה
 תינכת .גוחה שאר םע םואיתב ,הירוטסיהו תיתרבח היפרגואיגב םיסרוק םג
 תונילפיצסיד ןיב הקיז םירצויה הריחב ירועישו תיתשת ידומיל תללוכ םידומילה
 .תינרדומ-טסופהו תינרדומה תוברתה תושבגתה לש רשקהב ,תונושה תיתשתה
 רנימס ,ןויע ימיכ תיתתיכ-ץוח הרשעה תוליעפב םיפתתשמ םיטנדוטסה ,ףסונב
  .םיידומיל םירויסו )"הרבחב חור"( םיטנדוטסלו לגסל הרשעה
 

 הנש דומילה יאשונ
 א

 הנש
 ב

 הנש
 ג

 הנש
 ד

   1 )'ב הנשמ ( הלכלכל אובמ
 ד-ג םינשב ודמליי ש"ש 9 ףקיהב םימדקתמ םידומיל
 :דחא תוחמתה דקומב םידומיל
  הנידמה יעדמו תוחרזא .א
 היגולופורתנאו היגולויצוס .ב
  תרושקת .ג
  היגולוכיספ .ד
 היגולונימירק .ה

 ש"ש 9  

  ןוירנימס
  2   היגולויצוס וא הנידמה יעדמ םוחתמ ןוירנימס
 םיבאשמ תונימזו ביצקתב תינתומ( הרשעה תוליעפ
 לכל תפתושמ )הנשה תליחתב רדגות .םיפסונ
 ,הרבחב חור רנימס ,ןויע ימי :גוחב םיטנדוטסה
 םיידומיל םירויס

+ + + + 
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 הרבחה יעדמב תימוחתניב םידומיל תביטח

 תינרדומה תוברתה לש םייתרבח םיטביה השיגדמ הרבחה יעדמב םידומילה תביטח
  .םהיגוסל הרבחה יעדמב םידומיל לע תססבתמו ,םינוש תומוקמב תינרדומ-טסופהו

 הנידמה ,הליהקה ,החפשמה ,טרפה לש תומלידה תא םישיגדמ הביטחב םידומילה
 תוקמעתה .בחר ירוטסיה רשקהב הלא םיאשונ םידימעמו ,וננמז ןב ילבולגה םלועהו

 הליהקה ,תינרדומה החפשמה ,ןוגכ תויגוסל סחיב תונבות תרשפאמ ולא תויגוסב
 ,היסאב היצזינרדומ-טסופה יכילהת ,יברעמ ץוחה םלועב תויטרקומד ,תילאוטריווה
 ףא וזכ םידומיל תביטח .דועו ינידמה םויה רדס לע תויגולוקא תועפות לש ןתעפשה
 ימל תילאוטקלטניא המורת הווהמו תיתוברת-סנרט הייאר חותיפל ךרד תללוס
 תוהז שבגלו וניבהלו יוושכעה ימנידה םלועה לש ונקנק לע תוהתל םישקבמש
  .21-ה האמב םיכנחמכ תיעוצקמ
 

 םידומילה תינכת
 תחקל ןתינו ,תוחרזאו הרבחה יעדמ ימוחתב םיסרוק עציה לע תוססבתמ תוביטחה
 תינכת .גוחה שאר םע םואיתב ,הירוטסיהו תיתרבח היפרגואיגב םיסרוק םג
 תונילפיצסיד ןיב הקיז םירצויה הריחב ירועישו תיתשת ידומיל תללוכ םידומילה
 .תינרדומ-טסופהו תינרדומה תוברתה תושבגתה לש רשקהב ,תונושה תיתשתה
 רנימס ,ןויע ימיכ תיתתיכ-ץוח הרשעה תוליעפב םיפתתשמ םיטנדוטסה ,ףסונב
  .םיידומיל םירויסו )"הרבחב חור"( םיטנדוטסלו לגסל הרשעה
 

 הנש דומילה יאשונ
 א

 הנש
 ב

 הנש
 ג

 הנש
 ד

   1 )'ב הנשמ ( הלכלכל אובמ
 ד-ג םינשב ודמליי ש"ש 9 ףקיהב םימדקתמ םידומיל
 :דחא תוחמתה דקומב םידומיל
  הנידמה יעדמו תוחרזא .א
 היגולופורתנאו היגולויצוס .ב
  תרושקת .ג
  היגולוכיספ .ד
 היגולונימירק .ה

 ש"ש 9  

  ןוירנימס
  2   היגולויצוס וא הנידמה יעדמ םוחתמ ןוירנימס
 םיבאשמ תונימזו ביצקתב תינתומ( הרשעה תוליעפ
 לכל תפתושמ )הנשה תליחתב רדגות .םיפסונ
 ,הרבחב חור רנימס ,ןויע ימי :גוחב םיטנדוטסה
 םיידומיל םירויס

+ + + + 
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 תוחרזאו הרבחה יעדמל גוחה

 197  ף"שת ןועידי

 )ש"ש 13( תוחרזאו הרבחה יעדמב הביטח
 רעונ םודיקו ילמרופ יתלב ךוניח ,דחוימ ךוניח :םילולסמהמ םיטנדוטסל תדעוימ

 ש"ש אשונה
 ש"ש 6 ףקיהב הבוח ידומיל :א הנש
 2  היגולויצוסל אובמ
  

 1  יסאלקה ןדיעב הנידמה לש היפוסוליפה
 1 ינרדומה ןדיעב הנידמה לש היפוסוליפה
 1  לארשיב רטשמה
 1 הרבחהו הנידמה רקחל תושיג

 ךותמ רוחבל ןתינ( ש"ש 7 ףקיהב הריחב ידומיל :ב הנש
 )םיסרוקה
 1 תילארשיהו תינויצה תובשייתהה ןונכת – לובג שי

 1 םינוגראו רדגמ/היצזילבולגו הלכלכ רדגמ
 1 תיילוגו דוד
 1 יתאוושה יגולופורתנא טבמב םירוענו תורגבתה
 1 לזרבמ םישנו ריינמ םירבג
 1 םוריחבו הרגשב תרושקת
 1 יברעה םלועב תרושקתב תויגוס
 1 רעונ תוניירבע
 1 החפשמב תומילא
 1 לארשיב העישפ
 1 ימויק קירו םזיפקסא :טנרטניאה ןדיעב תורגבתה
 1 תורפסה יארב ןועגש
 השעמו הירואית – םזילטיפקה תרוקיב
 )םע ירומל שרדמה תיב תרגסמב(

1 

 2 דע הירוטסיהל גוחהמ הריחב ירועיש
 2 דע  היפרגואיגל גוחהמ הריחב ירועש

 .הנש לכב וחתפיי םיסרוקה לכ אל :הרעה
 ידומיל תרגסמב דמלנה "הרבחו ךוניח" סרוקה ןמ םירוטפ ויהי "היגולויצוסל אובמ" סרוקה תא םידמולה
 .ךוניחה
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 ידוסיה רפסה תיבל תוחרזאו הרבח ,תדלומב םידומיל תביטח
 )ש"ש 10 ףקיהב םיאמדקאל(
 ימוחת תא תבלשמ "תוחרזאו הרבח תדלומ" תימוחתניבה םידומילה תביטח

 ,דוסי ידומיל תללוכ םידומילה תינכת .תוחרזאו הרבחה יעדמ ,תיתרבחה היפרגואיגה

 םיטנדוטס רנימס ,ןויע ימי :תיתתיכ-ץוח הרשעה םג ומכ ,םימדקתמ הריחב ידומיל

  .םידמולה תא תבייחמ רשאו הנש לכ הנתשמש תוליעפ – םיידומיל םירויסו לגסו

 
 לנויצר
 םייתרבחה םילגעמה ןווגמ תא השיגדמ "תוחרזאו הרבח תדלומ" םידומילה תביטח

 תיתרוסמה תילארשיה החפשמה ןוגכ ,הל הצוחמו הכותב ץראה יבשות תא םיבבוסה

 תנידמ ,םירעו םיבושיי ,ןהינימל תונוכשה ,תוילאוטריוו תוישחומ תוליהק ,השדחהו

 ילבולגה םלועה ףאו ונימי ןב ןוכיתה חרזמה ,תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי

  .יוושכעה

 ומכ תילארשיה הרבחל תורושקש חתפמ תויגוס םע דדומתהל ולכוי הביטחה ירגוב

 הריגהב דוסי תויעב ,תיתוברת-בר הרבחב לארשי ץרא יכרע תא ליחנהל ךרדה

 התוהמ ,ביבא-לת ןילופורטמ ,תילארשיה הרבחב םייומיד ,םייפלאה תונשב הטילקו

 תורוהל ולכוי הביטחה ירגוב .ןוכיתה חרזמב היתוקיזו תילארשיה היטרקומדה לש

 םידלי לש תורכיה תריצי ךות ידוסיה רפסה תיבב תוחרזאו הרבח תדלומ םוחתה תא

 םיבלשמה ,הביטחב םידומילה .תידממ-ברה תילארשיה הרבחה םע תיסחי םיריעצ

 םיילארשיה םילגעמל סחיב תיתרוקיב השיג חתפל ךרד םה ,תעד ימוחת לש ןווגמ

  .םינושה םירוזאהו ונביבס םינושה

 

  םידומילה תינכת
 יעדמב ש"ש 5-ו היפרגואיגב ש"ש 5( ש"ש 10 ףקיהב הבוח ידומיל תללוכ הביטחה

 .)תוחרזאו הרבחה
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 תוחרזאו הרבחה יעדמל גוחה

 199  ף"שת ןועידי

  )םיאמדקאל ש"ש 10( תוחרזאו הרבח ,תדלומ תביטח
 תועש דומילה אשונ
  )ש"ש 2( הבוח ידומיל
 1  יופימו הפמ
 1 ץראה רודכ תא ןיבהל
  )ש"ש 3( םיאבה םיסרוקה ךותמ השולשב הריחב
 1  תישונא היפרגואיגל אובמ
 1  תינוריע היפרגואגל אובמ
 1 םילשורי לש תירוטסיה היפרגואיג
 1 היצזילבולגו היפרגואג
 1 2000-ה תונשב לארשיב הביבסה תוכיא
  )ש"ש 2( תוחרזאו הרבחה יעדמב הבוח ידומיל
 1 לארשיב רטשמה
 1 תיחרזא הרבחו תיטילופ תופתתשה
 ךותמ רוחבל ןתינ( ש"ש 3 ףקיהב םימדקתמ הריחב ידומיל
 )םיסרוקה

 

 1 היגולופורתנאל אובמ
 1 היצזיטרקומדו היטרקומד
 1 םינומה תרושקת
 1 )בשקותמ( ילבולגה ןדיעב הקיטילופו הרבח
 1 תירוביצ תוינידמו להנמ
 1 תילארשי הרבח
 1 יתאוושהו יגולופורתנא טבמב םירוענו תורגבתה
 1 לארשיב העישפה/רעונ תוניירבע/החפשמב תומילא
 םישנו ריינמ םירבג/םינוגראו רדגמ/היצזילבולגו הלכלכ רדגמ
 לזרבמ

1 

 1 תווצ תלבוהו תוגיהנמ
 1 תילארשיה הרבחב םייגולויצוס םיטביה
 ינוגרא לוהינב םירגתא/ישילשה רזגמהו תיתרבח תוגיהנמ
 םיבדנתמ

1 

  ש"ש 10 כ"הס
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 תיללכו תירבע תורפסל גוחה
 לשא םערב תניע ר"ד :גוחה שאר
 

  ,לשא םערב תניע ר"ד ,ןבלב לעי ר"ד ,ןמרדיב יש ר"ד ,ץיווכוב תירונ 'פורפ :גוחה לגס
 ריש יל ר"ד ,תנבל הנח ר"ד ,ץלוה לט ר"ד
 

 .שארמ םואית יפ לע ,15:00 - 13:00  ,'ב םוי :הלבק תועש
 einatbe@beitberl.ac.il תבותכל ל"אוד חולשל שי גוחה שאר םע השיגפ םואיתל
 430 לקד ,המימי זכרמ :םוקימ
 hilas@beitberl.ac.il   ל"אוד ,09-7473141 :ןופלט ,ינש הליה 'בג :גוחה תריכזמ
 
 

 לש תורישע תורוסמל רהוצ הידמול ינפב תחתופ תורפסל גוחב םידומילה תינכת

 ,הרישבו הזורפב ,תירבעה תורפסבו םלועה תויורפסב – בתכב יתונמא יוטיב

 יוריגה ,תיטתסאה האנהה דצב .רעונו םידלי תורפסבו םירגובמל תורפסב

 תעבונ ,היארוקל תורפסה תנמזמש תובכרומה תוישגרה תויווחהו ילאוטקלטניאה

 ךוניחה ןִמל ,תוכנחמו םיכנחמ תדובעב יזכרמ ילכ תשמשמ איהש ךכמ םג התובישח

 ינכתמ רכינ קלח רסמנ וללה םיבלשה לכב .ןוכיתה רפסה תיבל דעו ידוסי-םדקה

 םיאשונ תומדקמ תולּועמ תורפס תוריציש םושמ ,םייתורפס םיעצמאב הארוהה

 תורשפאמו תוברת תומרונ תוליחנמ ,םלוע תוסיפתו עדי תונקמ ,םיירוביצו םיישיא

  .תוישיא תויעב םע דדומתהל ןהיארוקל

 לש יתרוסמה רקחמה םע הקימעמו תיתטיש תורכיה םיחיטבמ גוחב םידומילה

 .תוברתהו תורפסה רקחב תויוושכע תומגמ םעו ןהיפנע לכ לע הקיטאופהו תורפסה

 תירבעה תורפסה ןמו םלועה תורפסמ תפומ תוריצי םע םידמולה תא םישיגפמ םה

 תורפס תוריצי לש תיתרוקיבו תלכשומ תונשרפל םילכ םיקינעמ ,תילארשיהו

 םע ,)רויא ,עונלוק( תורחא תויונמא םע תורפסה יסחיב תוננובתהה תא םיחפטמו

 .תילופיטהו תיכוניחה הקיטקרפה םעו תירלופופה תוברתה
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 תיללכו תירבע תורפס

 201    ף"שת ןועידי

  ?תינכתה תדעוימ ימל
 ידוסיה רפסה תיב לולסמ ,ןגה לולסמ( םילולסמה לכב ךוניחו הארוה ידומילל םינופל

 יתלב ךוניחל לולסמה ,דחוימ ךוניחל לולסמה ,ידוסי-לעה רפסה תיב לולסמ ,ו-א

 תיללכה תורפסה ,תוברתה ימוחתב םיניינעתמה )רעונ םודיקל לולסמה ,ילמרופ

  .רעונהו םידליה תורפסו תירבעהו

 

 גוחב םידומילה יפקיה
 תכשמנו ש"ש 26 ףקיהב םיסרוק תללוכ תורפסל גוחב האלמה םידומילה תינכת

 תדועתו ).B.Ed( "הארוהב רגוב" ראות םינקמ םידומילה .רתויה לכל םינש עברא

  .ידוסי-לעה רפסה תיבל וא ידוסיה רפסה תיבל תורפסב הארוה

 םיעיצמש תומצמוצמ םידומיל תוביטח תרגסמב תורפסל גוחב דומלל ןתינ תאז םע

 קרפב ואצמת לולסמ לכב תועצומה תוביטחה טוריפ תא .םינושה םידומילה ילולסמ

   .ןועידיב ול שדקומה

 גוחב םידמול הכמסה תבחרה תינכתבו הארוהל הבסה תוינכתב םידמולה םיאמדקא

 םימדוקה םהידומילב בשחתהב ,תישיא תמאתומ םידומיל תינכת יפ לע תורפסל

 .גוחב םידומילה תליחת ינפל עצבתמ םיסרוקה יוכיז .יעוצקמה םנויסינבו

 

 תינכתה תורטמ
  .תוברתה תרוקיבו הקיטאופב דוסי יגשומ תונקהל •

 תורפסו תירבעה תורפסה ,ברעמה תורפס לש הירוטסיהב דוסי תונחת ריכהל •

 תוריציו םייזכרמ םירצוי ,םירנא'ז ,םימרז ,תולוכסא ,תופוקת :רעונהו םידליה

  .תפומ

  .ןהיגוסל תורפס תוריצי לש חונעפהו תונשרפה תלוכי תא ללכשל •

 תבצעמ ,םייתוברת םיכילהתב קלח תורפסה תלטונ ןהבש םיכרדה תא ןיבהל •

  .םהמ תעפשומו םתוא
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 םידומילה תינכתב םיאשונ
  .תירוטסיה הקיטאופו תירואית הקיטאופ ,תיטרואית )תורפסה תרות( הקיטאופ •

 תורפסב םינוש םירנא'זו םימרז ,םירבחמ ,תוריצי ,תופוקת :תיתאוושה תורפס •

  .תירבעה תורפסבו ברעמה

 גוחה ףתשמ הז םוחתב .הירוטסיה ,הקיטאופ ,הירואית :רעונו םידלי תורפס •

 .התארוהלו רעונו םידלי תורפס רקחל המימי זכרמ םע הלועפ תורפסל

 לש תולאשבו טקייבוסב ןיינע ךותמ יתורפסה טסקטב קוסיע :תוברת ידומיל •

  .תוברתהו תורפסה לש םיירלופופ םינבמו היגולואידיא ,תיצוביק תוהז

 
 םידומילה תינכת
 ינפ לע התוא שורפל ןתינו ש"ש 26 לש ףקיהב איה גוחב האלמה םידומילה תינכת

  :םיללוכ םידומילה .רתויה לכל םינש 4

 אובמ ש"ש 2 ;תרופיסל אובמ ש"ש 2 :ש"ש 6 לש ףקיהב םייאובמ הבוח יסרוק •

    .םידלי תורפסל תואובמ ש"ש 2 ;הרישל
 תורפסב דוסי תונחת ש"ש 2 :ש"ש 4 לש ףקיהב םימדקתמל הבוח יסרוק •

  .תורפסה תרוקיבב םימרזו תושיג ש"ש 2 ;ברעמה תורפסב וא תירבעה

 הנשל הנשמ םינתשמ הריחבה יסרוק יאשונ :ש"ש 12 לש ףקיהב הריחב יסרוק •

 םידלי תורפס ;תיללכ תורפסו תוברת ;תירבע תורפס :םיצבקמ השולשב םיעצומו

 .רעונו

 םיירקחמה םיסרוקה יאשונ :ש"ש 4 לש ףקיהב ןוירנימסו ןוירנימס-ורפ •

 הארוהל הבסה תוינכתב םיאמדקא :הבושח הרעה( הנשל הנשמ םינתשמ

 תדובע תשגהב םיביוחמ םניא ךא וללה םיסרוקב דומלל םישקבתמ

  .)ןוירנימס/ס"ורפ
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 תיללכו תירבע תורפס

 203    ף"שת ןועידי

 דומילה יאשונו םידומילה הנבמ :תיללכו תירבע תורפסל גוחה
 תורעה ש"ש דומילה יאשונ
 6 כ"הס תואובמ

 תועש
 שי אובמה ירועיש תא
 'א הנש םות דע םילשהל

  1  ?ריש הז המ :הרישל אובמ
  1 רישה ןושל :הרישל אובמ
  1 ןמזו הנבמ ,הלילע :תרופיסל אובמ
  1 הריסמהו תומדה :תרופיסל אובמ
 תאצמה :םידלי תורפסל אובמ
  1 היישעמה יארב תודליה

 ,תוגוס :םידלי תורפסב תודוסי
  1 תוינשרפ תושיג ,םיביטארנ

 4 כ"הס םימדקתמ םירועיש
 תועש

 םימדקתמה םירועישה תא
 םות דע םילשהל ץלמומ
  'ב הנש

  וא ברעמה תורפסב דוסי תונחת
 תירבעה תורפסב דוסי תונחת

2  

 :תורפסה תרוקיבב םימרזו תושיג
 דוסי תוירואית

1  

 :תורפסה תרוקיבב םימרזו תושיג
 השדחה הירואיתה

1  

 הריחב ירועיש
 :)רישע רחבמ ךותמ ,המגודל(

 12 כ"הס
 תועש

 ךותמ ורחביי םיסרוקה
 הנתשמה םיסרוק תמישר
 הנש ידמ

  1  עונלוקבו תורפסב יומידו טסקט
 המחלמ תריש :תומעור תוזומהשכ
  1 םלועל ביבסמ

 ןגוצייו הירוטסיה ושעש םישנ 
  1 רעונו םידלי תורפסב

 יתרבח יוניש :"תויפה תא ררחשל"
  1 רעונו םידלי תורפסב

 תורפסב תשר תומילא :ֶטנֹויְרִּב
  1  רעונו םידלי

 4 כ"הס םיירקחמ םיסרוק
 תועש

 ידמ םינתשמ םיאשונה
 הנש

 םיבייח םניא םיאמדקא 2 ןוירנימס-ורפ
 ס"ורפ תדובע תשגהב

 םיבייח םניא םיאמדקא 2 ןוירנימס
 ןוירנימס תדובע תשגהב

  תועש 26  כ"הס
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 תירבעה ןושלל גוחה
 ןודייס דרו ר"ד :גוחה שאר
 שארמ םואיתב ,506 סדה ,14:00-13:00 ,ד םוי :הלבק תעש
 09-7476474 :ןופלט רפסמ
 vered.saydon@beitberl.ac.il :ל"אוד
 
 ,ןודייס דרו ר"ד ,קלירג הרואיל ר"ד ,הרובג יבא ר"ד ,רכב-ובא קיפר ר"ד :גוחה לגס
 הליש הליג 'פורפ ,ינייר הרופיצ 'פורפ
 
 
 )קילאיב( "םייח לש תורפסו םייחה םה הלש רצויה תיב - שממ היח ןושל"
  .ונתוישיא לשו ונתוברת לש האובב איה ונתורפסב תעקושמהו וניפב היחה תירבעה

 הפשה רקח ןיבש הקיזה לע תדסוימ תירבעה ןושלל גוחב תגהונה םידומילה תינכות

 יפנעל רהוצ דמולה ינפל תחתופ תינכותה .הרבחהו תואיצמה ,תוברתה רקח ןיבו

 תורצוא לא ותוא תברקמ העשב הבו ,םיבורק עדמ ימוחתלו תינרדומה תונשלבה

 הדובעה ילכ ,ונושל תא רישעהלו חפטל ןוצר ךותמ תירבעה הפשה לש תוברתה

 םיאיקבה ,העבה רשוכ ילעב ןושלל םירומ דימעהל תשקבמ תינכותה .ולש ירקיעה

 .תירבעה הפשה לש תוברתה יסכנב בטיה םייוצמהו היפנעל ןושלה תרות רקחב

 

 ).B.Ed( "הארוהב רגוב" ראות םינקמו םינש 4-ל 3 ןיב םיכשמנ גוחב םידומילה
 .ידוסי-לעה רפסה תיבל וא ידוסיה רפסה תיבל ןושלב הארוה תדועתו
 

 דומילה יאשונ
 ריבחת ,היגולופרומ ,היגולונופ( תיללכה תינרדומה תונשלבה ימוחת םידמלנ תינכותב

 םימדקתמ םירועיש םע דבב דב )תואנולימ ,הקיטמגרפ ,הקיטנמס ,טסקטהו טפשמה

 תיקודקד הבישח חתפל דומילה תרטמ .היתונונגסלו הידברל תירבעה ןושלה תרותב

 םירקחמ תכירעלו ןושלה תארוהב תויעב ןורתפל םילכ תונקהלו תינשלב השיגו

 יכרד רופישו טנדוטסה לש תינושלה תועדומה חופיט איה תפסונ הרטמ .םימצמוצמ

 אצויכו התיכ ינפל רוביד ,םואנה תרות ,ןוידה ןפוא( הפ לעבו בתכב ולש תרושקתה

 .)םהב
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החוג ללשון העברית  

 

 תירבעה ןושלל גוחה

 205  - ף"שת ןועידי

 ?תינכותה תדעוימ ימל
 וא ידוסיה רפסה תיבב תירבע ןושלל הרומ תויהל הצורש ימ לכל תדעוימ תינכותה

 ךופהלו תירבעה ןושלה תארוהב תוחמתהל םישקבמה םיאמדקא תוברל ,ידוסי-לעה

 םג םתכמסה תא ביחרהל םיניינועמה םירחא תועוצקמב םירומ ןכו ,ןושלל םירומל

  .תירבעה ןושלה תארוהל

 תירבע תלחנה לשמל( היינש הפשכ תירבע דמלל םישקבמל םג תדעוימ תינכותה

 .ל"וחב תוחילש תרגסמב הרז הפשכ תירבע דמלל םיניינועמה הלאלו )םישדח םילועל

 םיקוסיעל ול תשרדנ ןושלה תעידיש ימל ףא םיישעמ םילכ הנקמ םידומילה תינכות

 תכירע ,םוסרפ ,תרושקתו תונותיע ,םוגרת ,טסקט תכירע :הארוהה םוחתב םניאש

 .המודכו ןיד
 

 םידומילה תינכות טוריפ
  .הריחב ש"ש 9-ו הבוח ש"ש 17 ןהב :ש"ש 26 תללוכ תינכותה

 ירועיש .טנדוטסה לש דומילה תונשל םימאתומו עובק רדסב םידמלנ הבוחה ירועיש

 הריחב ירועיש טעמל( תויפיצפס םינשל םימאתומ םניא ,תאז תמועל ,הריחבה

 ונוצרכ ולש ראותה ינפ לע םתוא סורפל יאשר דימלתהו )םימדקומ םיאנת םיכירצמה

  .ולש תועשה תכרעמ יכרוצל םאתהבו

 גוחה ירועישמ ש"ש 4-ב תוחפל ףתתשהל שי הריחב ש"ש 9 ךותמ יכ ,בל לא םשוי

 םינתינה הרשעהה ירועיש עציהמ רוחבל רשפא הריחבה יסרוק ראש תא .ןושלל

 וניא םא ףא ,םיטנדוטסה ללכל חותפו הללכמב ןתינה הרשעה רועיש לכ .הללכמב

 .וב רוחבל יאשר דימלתה ,ןושלה םוחתל רושק
 

 םידומילה תינכות הנבמ םוכיס
 .תויפיצפס םינש יפ לע עובק רדסב םידמלנ םירועישה = הבוח ש"ש 17

 ומצעב עבוק דימלתה .תומיוסמ םינשל םימאתומ םניא םירועישה = הריחב ש"ש 9

 :הלאה תויורשפאה עבראמ תחא יפ לע דומילה רדס תא

 הללכמה יסרוק עציהמ הריחב ש"ש 5 + ןושלמ הריחב ש"ש 4

 הללכמה יסרוק עציהמ הריחב ש"ש 4 + ןושלמ הריחב ש"ש 5

 הללכמה יסרוק עציהמ הריחב ש"ש 3 + ןושלמ הריחב ש"ש 6

 הללכמה יסרוק עציהמ הריחב ש"ש 2 + ןושלמ הריחב ש"ש 7
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 םרדסו םירועישה טוריפ :תירבעה ןושלל גוחה
 ש"ש 17 הבוח ירועיש

 ףקיה תורעה
 סרוקה םש ש"שב

 א הנש  
 תירבע תונשלבל אובמ 1 בחרה להקל חותפ
 הקיטנמסל אובמ 1 בחרה להקל חותפ
 םיחמתמל ןונגסו העבה 2 70 םיטנדוטסה לכל רבוע ןויצ

 תירבעה ןושלב
 ירבעה קודקדה תודוסי 2 70 םיטנדוטסה לכל רבוע ןויצ

 ירבעה ריבחתה תודוסי 2 70 םיטנדוטסה לכל רבוע ןויצ

 יברעה קודקדה תודוסי 1 
 ב הנש  

 קודקדה תודוסי :םדקומ יאנת
 ירבעה ריבחתה תודוסי ,ירבעה

 תירבעב ןונגסו ןושל ינויע 1
 ארקמה

 קודקדה תודוסי :םדקומ יאנת
 יברעה קודקדה תודוסי ,ירבעה

 לש תורוצהו הגהה תרות 2
 ארקמה ןושל

 ריבחתה תודוסי :םדקומ יאנת
 ירבעה

 םימדקתמל ריבחת 1

 ד-ג םינש  
 תורוצהו הגהה תרות :םדקומ יאנת
 ארקמה ןושל לש

 תיללכ תונשלבל אובמ 1

 תורוצהו הגהה תרות :םדקומ יאנת
 ארקמה ןושל לש

 ל"זח ןושל קודקד 1

 רקחב תויגוס :ןוירנימס 2 
 ונימי תב הבותכה תירבעה

 
 

 ןושלל גוחהמ הריחב יסרוק 4-ל תוחפל םשריהל שי :ש"ש 9 הריחב ירועיש
 ףקיה תורעה

 סרוקה םש ש"שב
 ןושלל גוחה עציה  
 תוברתו הרבח ,הפש 1 בחרה להקל חותפ
 ךרה ליגב טסקטה חונעפ 1 בחרה להקל חותפ

 ,םיינושל םיטביה :ידוסיבו
 םיינונגסו םיינבמ

 חישה רקחו הקיטמגרפ 1 הקיטנמסל אובמ :םדקומ יאנת
 תירבעה רקחב תויגוס 1 הקיטנמסל אובמ :םדקומ יאנת

 הרובדה

 תורוצהו הגהה תרות :םדקומ יאנת
 ארקמה ןושל לש

 ימי תונושל רקחב תויגוס 1
 םייניבה
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החוג ללשון העברית  

 

 תירבעה ןושלל גוחה

 207  - ף"שת ןועידי

 ףקיה תורעה
 סרוקה םש ש"שב

 תירבעה ןושלה תודלות 1 בחרה להקל חותפ
 )ןווקמ(

 עקרכ תירבעהו תיברעה 1 בחרה להקל חותפ
 ,ןווקמ( הנושה ,רחאה תרכהל
 תחא ןתינ – )ינורכניס
 ף"שתב ןתניי אל ;םייתנשל

 תוריכזמ תועצמאב םושירה
  םיטנדוטס

 הללכמה עציה 5-2
 לכב רוחבל יאשר דימלתה  

 חותפו הללכמב ןתינה סרוק
 םיטנדוטסה ללכל
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 לארשי ץרא ידומילל גוחה
 היפרגואיגו
 םיובגנל תימולש ר"ד :גוחה שאר
 

  ,םיובגנל תימולש ר"ד ,ןגד תימע ר"ד ,יזנכשא ילא ר"ד ,זרא יבייא רמ :גוחה לגס
 .ןיטרק ןונמא ר"ד ,רט'צופ דדוע 'פורפ
 זלק ןרע רמ :םירויס זכר
 ןויח רוא ןרק :גוחה תריכזמ
  09-7476362 :ןופלט
 kerenh@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 

  )שארמ םואיתב( גוחה שאר לש הלבק תועש
 15.00 – 14.00 'ב םוי :'בו א רטסמס
 503 סדה :םוקימ
 09-7476267 :ןופלט
 shlomit.langboym@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 
 
 

 עדי ילעב םירגוב םירישכמ היפרגואיגו לארשי ץרא ידומילל גוחב םידומילה

 דחא לכ תורוהל תולוכי ילעבו ,וללה תועוצקמב ינכדעו ססובמ ירנילפיצסיד

 עבט ,םדא לש תימוחתניב הייאר ךותמ ,)םתריחב יפל( וללה תועוצקמהמ

 תוינכת .םלועבו לארשיב הרבחהו ףונה בוציעב דיתעו הווה-רבע ףצרו ,הביבסו

 םיינויחה ,םיילאוטקא םיכילהת לש חותינו הנבה תלוכי חותיפל תומרות םידומילה

 הבישח תונקמו ,21-ה האמב היפרגואיגו לארשי ץרא ידומילב ךוניח ישנאל

 תיינבב .םיימוקמו םיירוזא ,םיימלוע םיכילהת רקחל תימדקא תלוכיו תיתרוקיב

 .רפסה יתבב ולא תועוצקמ תארוהל םישרדנה תעד ימוחת ובלוש תוינכתה

 םייטויבה ,םייזיפה םיכילהתהו תועפותה תרכה לע שגד תומש םידומילה תוינכת

 לש רקחמהו הדימלה ,תוליעפה תריז וניהש הדשב םתשחמהו םיישונאהו

 םיימוי-דח רויס ימיב םיוולמ םיינויעה םיסרוקה .ץראה תעידי שיא לשו ףרגואיגה

 תורישכמ תוינכתה .היפונו ץראה תרכהל המב םיווהמה םימי המכ ינב םיסופמקבו

 תוסנתהו דומילל םיקרפ תושידקמו ,הדשב הכרדהלו התיכב הארוהל ןהירגוב תא

 .םיכרדומה יאליגל המאתהב תירפס תיב-ץוח הדימלו רויסה לש היגוגדפב
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החוג ללימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה  

 

 היפרגואיגו לארשי ץרא ידומילל גוחה

 209 - ף"שת ןועידי

 םינש עברא םיכשמנ הביבסו םדא היפרגואיגו לארשי ץרא ידומילל גוחב םידומילה

 .ידוסי-לעה לולסמל הארוה תדועתו ).B.Ed( "הארוהב רגוב" ראות םינקמו

 בחר ימדקא עקר ילעב ,הדשבו הימדקאב םמוחתב םיחמוממ בכרומ גוחה לגס

 .םלועבו ץראב םילייטמ תכרדהבו תירוביצ תוליעפב ,רקחמב םתוחמתה ימוחתב

 

 םידומילה תוינכת תורטמ
 לש יביטרגטניא טבמב םלועהו לארשי ץרא לע ימוחתניבה עדיה תא קימעהל •

 .םיישונאו םייסיפ ,םייפרגואיג םיכילהת

 .לארשי ץרא לש הפונ תא בציעש ירוטסיהה ףצרה תא ריכהל •

 .היצזילבולגה ןדיעב םדאהו הביבסה תוכיא יאשונב עדיה תא קימעהל •

 .תידומיל היווחכ תיתתיכ-ץוח הכרדהו תיתתיכ הארוה לש תויונמוימ חתפל •

 ,תימוקמ המרב הביבסלו םדאל ,עבטל םירושקה םיאשונ רקחל םילכ חתפל •

  .תימלועו תירוזא

 

 ?תוינכתה תודעוימ ימל
 ,לארשי ץרא ידומיל תארוהו ךוניחב קוסעל םיניינועמל תודעוימ תוינכתה •

 אלהו )הארוה תדועת( תוילמרופה ךוניחה תורגסמב היפרגואיגו ח"לש

 .)םילויט יכירדמ( תוילמרופ

 ,םיילבולגה םיכילהתה לולכמ תנבהב םיניינעתמל תודעוימ תוינכתה •

 לארשי ץראב תישונאה היווהה לע םיעיפשמה םישונאהו םייטויבה ,םייסיפה

 תוכיא לע התעפשהו םדאה תוברת לש טביהב םיניינעתמלו ,םלועבו

 .הביבסה

 ,עבטה תנגהל הרבחה( םיקוריה םיפוגב הדובעב םיבלתשמ גוחה ירגוב •

 .הלשממ ידרשמבו תויריעב ,)לארשיל תמייק ןרק ,םינגהו עבטה תושר

 

 .הביבסו םדא - היפרגואיגב וא לארשי ץרא ידומילב תוחמתהל רוחבל ןתינ
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 לארשי ץרא ידומילל תינכתה
 

 סיסבה תא םיניבמו םיריכמה םירגוב רישכהל לארשי ץרא ידומילל תינכתה תרטמ

 ןיב רשקה( םדאפונה תסיפת ךותמ לארשי ץרא לש תויפונה תועפותה ןווגמל

 .)ףונהו םדאה

 

 :םימוחת השולשל תקלחנ תינכתה
  .םילקאו היגולופרומואיג ,היגולואיג :ץראה רודכ יעדמ •

 תוכיאו עבט רומיש ,לארשי ץראב חמוצהו יחה :הביבסהו עבטה יעדמ •

 .לארשיב הביבסה

 תופוקתה ןמ ,הירוטסיהו היגולואיכרא ,תותדו תויוברת :חורהו הרבחה יעדמ •

 .וננמז תב תונויצל דעו תומודקה

 
 ,ץראה תעידיב ךוניח ישנא ,*ח"לשו לארשי ץרא ידומילב םירומ הרישכמ תינכתה

 .)ןלהל האר ,ןקת ות( ךוניחה תכרעמב םילויט יכירדמו

 דרשמב ץראה תעידיו ח"לש ףגא םעטמ הרשכה ימי רפסמ תמלשה תפסותב *

 .א"הידיו ח"לש תארוהב לעופב הדובע ךלהמב )םולשתב( ךוניחה

 

 הביבסו םדא - היפרגואיגל תינכתה
 היפרגואיגה ימוחתב תימדקא הלכשה תונקהל איה היפרגואיגל תינכתה תרטמ

 .ןהיניב תוידדהה תועפשההו תיזיפה היפרגואיגהו םדאה לש

 ,היגולואיג ,הביבסו םדא םהב ,םינוש םיימוחתניב םיאשונ תללוכ םידומילה תינכת

 ,תירוטסיה היפרגואיג ,בחרמו הרבח ,רויעו םירע ,הלכלכ ,ריווא גזמו םילקא

 .היצזילבולגו הביבסה יבאשמ ,הקיטילופ

 תודקמתה םע ,םלועב םייפרגואיג ץרא ילבח םע תורכיה תללוכ םידומילה תינכת

  .הביבסו םדא יסחיב תדקמתמו ,לארשי ץראבו ןוכיתה חרזמב

 יכירדמו םיירוביצ םיפוגב םייתביבס םיליעפ ,היפרגואיגל םירומ הרישכמ תינכתה

 .)ןלהל האר ,ןקת ות( םילויט

 

 

 היפרגואיגו לארשי ץרא ידומילל גוחה

 211 - ף"שת ןועידי

 רפסה יתבל תוחרזאו הרבח ,תדלומב םידומיל תביטחל תינכת
 םיידוסיה
 רפסה תיבב תינכתה תא ודמליש םייעוצקמ םירומ הרישכמה תימוחת-בר תינכת

 .)םיאמדקא םיטנדוטסל תדעוימ תינכתה( ידוסיה

  

 *)ןקת ות( ךוניחה דרשמ לש םילויט ךירדמ תדועתל המלשה
 )םירוזא ינשל ןקת ות(
 םילויט ךירדמ תדועת םילשהל תורשפא תמייק .B.Ed ראות ידומילל ליבקמב

  .*םידומילה תישארמ םייתנשכ ךלהמב םירוזא ינשל )ןקת ות( ךוניחה תכרעמב

 העברא ןב תויונמוימ סופמקב ףתתשהל לארשי ץרא ידומיל ידימלת לע ךכ ךרוצל

 הרשכהה רוזאב הקיטקדיד ירויס העברא םילשהלו ,)"ימיט סופמק"( םימי

 יפל םישרדנה םירוזא ינש תרכהל םיסופמקה .ןוחטיבו תוחיטב םיימויו ןושארה

 ידימלת לכל הבוח םניהו םידומילה תינכתמ קלחכ גוחב םינתינ ןקת ות תינכת

 .)תדרפנ הכרדה ולבקי םידמולה תצובק ןקת ות חתפייו הדימב( גוחה

 הירוטסיה ,היגולואיכרא םיקרפב ז"נ 28 םילשהל םיכירצ היפרגואיג ידימלת

 המלשהה תועש 28 .)ראותל ז"נכ בשחייש( חמוצהו יחה סרוקה תאו  תונויצו

  .*םיזכורמ ןויע ימיב ונתניי

 תומדקתמה םידומילה תונש ךלהמב םיפסונ םירוזא םילשהל תורשפא ןתנית

  *גוחב

 

 .ףסונ םולשתב איה המלשהה *

 םיפתתשמ רפסמב םינתומ םיפסונ םירוזא תמלשהו "ןקת ות" סרוק תחיתפ

 .ךוניחה דרשמ רושיאבו

 רדעיה תדועתו תיאופר הקידב ,המאתה יקדבמ ,הלעמו 21 ליג :הלבק יאנת

  .)"רשוי תדועת"( ילילפ םושיר

 
  םיידומיל םירויסו םיסופמק
 תשחמה םתרטמו גוחב םידומילה תינכתמ דרפנ יתלב קלח םה םיידומיל םירויס

 הדשה תויונמוימ תבחרה ,היתופוקתו הירוזאל לארשי ץרא תרכה ,התיכב דמלנה
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החוג ללימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה  

 

 היפרגואיגו לארשי ץרא ידומילל גוחה

 211 - ף"שת ןועידי

 רפסה יתבל תוחרזאו הרבח ,תדלומב םידומיל תביטחל תינכת
 םיידוסיה
 רפסה תיבב תינכתה תא ודמליש םייעוצקמ םירומ הרישכמה תימוחת-בר תינכת

 .)םיאמדקא םיטנדוטסל תדעוימ תינכתה( ידוסיה

  

 *)ןקת ות( ךוניחה דרשמ לש םילויט ךירדמ תדועתל המלשה
 )םירוזא ינשל ןקת ות(
 םילויט ךירדמ תדועת םילשהל תורשפא תמייק .B.Ed ראות ידומילל ליבקמב

  .*םידומילה תישארמ םייתנשכ ךלהמב םירוזא ינשל )ןקת ות( ךוניחה תכרעמב

 העברא ןב תויונמוימ סופמקב ףתתשהל לארשי ץרא ידומיל ידימלת לע ךכ ךרוצל

 הרשכהה רוזאב הקיטקדיד ירויס העברא םילשהלו ,)"ימיט סופמק"( םימי

 יפל םישרדנה םירוזא ינש תרכהל םיסופמקה .ןוחטיבו תוחיטב םיימויו ןושארה

 ידימלת לכל הבוח םניהו םידומילה תינכתמ קלחכ גוחב םינתינ ןקת ות תינכת

 .)תדרפנ הכרדה ולבקי םידמולה תצובק ןקת ות חתפייו הדימב( גוחה

 הירוטסיה ,היגולואיכרא םיקרפב ז"נ 28 םילשהל םיכירצ היפרגואיג ידימלת

 המלשהה תועש 28 .)ראותל ז"נכ בשחייש( חמוצהו יחה סרוקה תאו  תונויצו

  .*םיזכורמ ןויע ימיב ונתניי

 תומדקתמה םידומילה תונש ךלהמב םיפסונ םירוזא םילשהל תורשפא ןתנית

  *גוחב

 

 .ףסונ םולשתב איה המלשהה *

 םיפתתשמ רפסמב םינתומ םיפסונ םירוזא תמלשהו "ןקת ות" סרוק תחיתפ

 .ךוניחה דרשמ רושיאבו

 רדעיה תדועתו תיאופר הקידב ,המאתה יקדבמ ,הלעמו 21 ליג :הלבק יאנת

  .)"רשוי תדועת"( ילילפ םושיר

 
  םיידומיל םירויסו םיסופמק
 תשחמה םתרטמו גוחב םידומילה תינכתמ דרפנ יתלב קלח םה םיידומיל םירויס

 הדשה תויונמוימ תבחרה ,היתופוקתו הירוזאל לארשי ץרא תרכה ,התיכב דמלנה
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 תכרדהל גוחה ירגוב תרשכהב בלשכ תיתתיכ-ץוחה הדימלה תעמטהו ,לויטהו

  .הדשב הארוהו םילויט

 .הנש ידימ םינתשמה םיידומיל םיסופמק םניה גוחב םירויסל תירקיעה תרגסמה

 רטסמס לכב רויס ימי השולש לש םיצבקמ ינשב רויס ימי 6 םימייקתמ הנש לכב

 םיסרוקהמ קלח תרגסמב םידדוב םירויס םימייקתמ ףסונב .ץראב רחא רוזאל

 םידומילה תינכתל םאתהב עבקנ םדעומו םיסופמקה ,םירויסה רפסמ .גוחב

  .הנשל הנשמ הנתשמו

 םיסרוקה תא םיוולמה םיסופמקב וא םירויסב ףתתשהל םיטנדוטסה לע הבוח

 םירויסהמ קלחב .B.Ed-ה ידומילמ קלחכ הנש התואב םידמול םה םהב

 האיצי תעש( תנגרואמ העסה שי םירחאבו ,םמצעב עיגהל ושרדיי םיטנדוטסה

 .)6:30 :הללכמהמ

 םיטנדוטסה ,)םיסופמק( ץוח ימרוג לצא הלכלכבו הנילב םיכורכה םירויסב :הרעה

 .הלכלכו הניל םולשתב וביוחי

 
 היפרגואיגב םידומילה תינכת
 םידומילה רדסו דומילה יאשונ

 הנש תורעה
 ג

 הנש
 ב

 הנש
 א

 סרוק

  היגולופרומואיגו היגולואיגל אובמ 2   
  םילקאל אובמ 1   
  לארשי ץרא םילקא 1   
  יופימו הפמ 1   
  לארשי ץרא לש היגולואיג 1   
 תכרעמב רויסה – ונאצי לויטל 1   

  ךוניחה
  תינוריע ג"גל אובמ 1   
 הקירפאו ת"הזמה לש הקיטילופואג 1   
 לארשי לש הקיטילופואג 1   
  תישונא היפרגואיגל אובמ 1   
     
-ה תונשב לארשיב הביבסה תוכיא   1  

2000  
  י"א לש תילבח היפרגואיג  1  
  היתולובגל י"א  1  
  תירוטסיה היפרגואיגל אובמ  1  
 לארשי תנידמב יתוברתה ספיספה  1  
 ינוריע לוהינ  1  

 

 

 היפרגואיגו לארשי ץרא ידומילל גוחה

 213 - ף"שת ןועידי

 הנש תורעה
 ג

 הנש
 ב

 הנש
 א

 סרוק

  היצזילבולגו היפרגואיג  1  
  1   GIS היפרגואיגה תארוהב ומושייו 
  םילשורי לש תירוטסיה היפרגואיג   1 
 תיטבנה תופוקתב בגנב רבדמו םדא   1 

  תיטנזיבהו תימורה
 םימה לש הקיטילופואג   1 
 םיימילקא םייוניש   1 
 היפרגואיגב ןוירנימס   2 
     
 1( םינשה לכל ידומיל סופמק    1

 )ש"ש
   ש"ש 26 :כ"הס  11  8  6 1

 
 

 לארשי ץרא ידומילב םידומילה תינכת
 םידומילה רדסו דומילה יאשונ

 הנש תורעה
 ג

 סרוק א הנש ב הנש

  היגולופרומואיגו היגולואיגל אובמ 2   
  םילקאל אובמ 1   
  לארשי ץרא םילקא 1   
  יופימו הפמ 1   
  לארשי ץרא לש היגולואיג 1   
  ךוניחה תכרעמב רויסה– ונאצי לויטל 1   
  א היתופוקתל י"א 1   
 אצממב םתופקתשהו ארקמה ירופיס 1   

  יגולואיכראה
  י"א לש חמוצהו יחה 1   
  תישונא היפרגואיגל אובמ 1   
     
-ה תונשב לארשיב הביבסה תוכיא   1  

2000  
  י"א לש תילבח היפרגואיג  1  
  היתולובגל י"א  1  
  תירוטסיה היפרגואיגל אובמ  1  
 לארשיב יתוברתה ספיספה  1  
  םדאפונ  1  
 לארשי ץראב תיסאלקה תוברתה  1  

 היגולואיכראה יארב
  ב היתופוקתל י"א  1  
  םילשורי לש תירוטסיה ג"ג   1 
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החוג ללימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה  

 

 היפרגואיגו לארשי ץרא ידומילל גוחה

 213 - ף"שת ןועידי

 הנש תורעה
 ג

 הנש
 ב

 הנש
 א

 סרוק

  היצזילבולגו היפרגואיג  1  
  1   GIS היפרגואיגה תארוהב ומושייו 
  םילשורי לש תירוטסיה היפרגואיג   1 
 תיטבנה תופוקתב בגנב רבדמו םדא   1 

  תיטנזיבהו תימורה
 םימה לש הקיטילופואג   1 
 םיימילקא םייוניש   1 
 היפרגואיגב ןוירנימס   2 
     
 1( םינשה לכל ידומיל סופמק    1

 )ש"ש
   ש"ש 26 :כ"הס  11  8  6 1

 
 

 לארשי ץרא ידומילב םידומילה תינכת
 םידומילה רדסו דומילה יאשונ

 הנש תורעה
 ג

 סרוק א הנש ב הנש

  היגולופרומואיגו היגולואיגל אובמ 2   
  םילקאל אובמ 1   
  לארשי ץרא םילקא 1   
  יופימו הפמ 1   
  לארשי ץרא לש היגולואיג 1   
  ךוניחה תכרעמב רויסה– ונאצי לויטל 1   
  א היתופוקתל י"א 1   
 אצממב םתופקתשהו ארקמה ירופיס 1   

  יגולואיכראה
  י"א לש חמוצהו יחה 1   
  תישונא היפרגואיגל אובמ 1   
     
-ה תונשב לארשיב הביבסה תוכיא   1  

2000  
  י"א לש תילבח היפרגואיג  1  
  היתולובגל י"א  1  
  תירוטסיה היפרגואיגל אובמ  1  
 לארשיב יתוברתה ספיספה  1  
  םדאפונ  1  
 לארשי ץראב תיסאלקה תוברתה  1  

 היגולואיכראה יארב
  ב היתופוקתל י"א  1  
  םילשורי לש תירוטסיה ג"ג   1 
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 הנש תורעה
 ג

 סרוק א הנש ב הנש

 תיטבנה תופוקתב בגנב רבדמו םדא   1 
  תיטנזיבהו תימורה

 2000 :לארשי ץראב תורצנו םירצונ   1 
  תירמוח תוברתו הירוטסיה תונש

 *ינויצה לעפמה אשונב סרוק   1 
 לארשי ץרא ידומילב ןוירנימס   2 
     
 )ש"ש 1( םינשה לכל סופמק    1
   ש"ש 26 :כ"הס  11 8  6 1

 
 ר"ד י"ע הירוטסיהל גוחב םינתינה םיסרוק ינשמ דחא רוחבל ןתינ
 רקואפ ןולא
 ןשומימו תויפוטוא"ו "תילארשיהו תינויצה תובשייתהב ןונכת :לובג שי"
תינויצה תובשייתהב

 

 

 ףנכ םישרופ תדיחי

 215 ף"שת ןועידי

 "הארוהל ףנכ םישרופ" תדיחי
  ןהד תירוא ר"ד :הדיחיה שאר
 
 
 

 תאפרע-הנוסח הייפס ר"ד ,'ץיבוביל ילמ :הארוהב תוחמתה תוזכרמ :הדיחיה יזכרמ

 יזכרמ ;הנ'גאחמ דעסא ר"דו ןהכ הנומיר ר"ד :םישדח תוננגו םירומ יזכרמ ;םגא תנסאו

 רימדול ילב :תוממח תזכרמ ;תאפרע-הנוסח הייפס ר"ד רויל ןוירוא ילרוא :םיוולמו םיכנוח

  .רימא רשא תויוכז אשונל זכר ;ןמדירפ הקינומ :ינטרפ ץועייו הכימת םוחת תזכרמ ;םרמ

 
  9:00-15:00 ה-א םימי :הלבק תועש

 437 לקד :םוקימ

 :ינורטקלא ראוד ,09-7473175 :ןופלט ,הדש ןמייה ידע :הדיחיה תוריכזמ
adihs@beitberl.ac.il  

 ,09-7473124 :ןופלט ,)םיוולמו םיכנוח תרשכה יסרוקו 'א הנש תוננגו ירומ( ןתונ ןזוס

 .suzanne@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד

 

 

 
 
 ךוניחה ידבועלל הכימת ךרעמכ "הארוהל ףנכ םישרופ" תדיחי

 םישדחה תוננגלו םירומל ,םיחמתמה
 ךוניחה ידבועל יווילו הכימת תתל הרטמב המקוה "הארוהל ףנכ םישרופ" תדיחי

 לכב םידבועל תוריש הקינעמ הדיחיה .םישדחה תוננגלו םירומל ,םיחמתמה

 ,הללכמה םעטמ תואנדס לש םיחנמו םירישכמ הדיחיב ,ףסונב .ץראב תוזוחמה

 ךוניחה תורגסמב םידבועה )בו א הנשב( םיוולמו )'זאטסב( םיכנוח תוננגו םירומ

 תישארב הארוהה ידבועל דומצ יווילו עויס םינתונ םיוולמהו םיכנוחה .תונושה

 ךוניחו רעונ םודיק :תוילמרופ יתלבה תורגסמבו םידליה ינגב ,רפסה יתבב םכרד

 ילעבו םיחקפמ ,םילהנמ םע תופתוש יכילהת תמדקמ הדיחיה .ילמרופ יתלב
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יחידת "פורשים כנף להוראה"  

 

 ףנכ םישרופ תדיחי

 215 ף"שת ןועידי

 "הארוהל ףנכ םישרופ" תדיחי
  ןהד תירוא ר"ד :הדיחיה שאר
 
 
 

 תאפרע-הנוסח הייפס ר"ד ,'ץיבוביל ילמ :הארוהב תוחמתה תוזכרמ :הדיחיה יזכרמ

 יזכרמ ;הנ'גאחמ דעסא ר"דו ןהכ הנומיר ר"ד :םישדח תוננגו םירומ יזכרמ ;םגא תנסאו

 רימדול ילב :תוממח תזכרמ ;תאפרע-הנוסח הייפס ר"ד רויל ןוירוא ילרוא :םיוולמו םיכנוח

  .רימא רשא תויוכז אשונל זכר ;ןמדירפ הקינומ :ינטרפ ץועייו הכימת םוחת תזכרמ ;םרמ

 
  9:00-15:00 ה-א םימי :הלבק תועש

 437 לקד :םוקימ

 :ינורטקלא ראוד ,09-7473175 :ןופלט ,הדש ןמייה ידע :הדיחיה תוריכזמ
adihs@beitberl.ac.il  
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 ךוניחה ידבועלל הכימת ךרעמכ "הארוהל ףנכ םישרופ" תדיחי

 םישדחה תוננגלו םירומל ,םיחמתמה
 ךוניחה ידבועל יווילו הכימת תתל הרטמב המקוה "הארוהל ףנכ םישרופ" תדיחי

 לכב םידבועל תוריש הקינעמ הדיחיה .םישדחה תוננגלו םירומל ,םיחמתמה

 ,הללכמה םעטמ תואנדס לש םיחנמו םירישכמ הדיחיב ,ףסונב .ץראב תוזוחמה

 ךוניחה תורגסמב םידבועה )בו א הנשב( םיוולמו )'זאטסב( םיכנוח תוננגו םירומ

 תישארב הארוהה ידבועל דומצ יווילו עויס םינתונ םיוולמהו םיכנוחה .תונושה

 ךוניחו רעונ םודיק :תוילמרופ יתלבה תורגסמבו םידליה ינגב ,רפסה יתבב םכרד

 ילעבו םיחקפמ ,םילהנמ םע תופתוש יכילהת תמדקמ הדיחיה .ילמרופ יתלב
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 ידבוע לש תיבטימ הטילקל םתוביוחמו םתוברועמ תא קימעהל תנמ לע ,םידיקפת

  .תויכוניחה תורגסמל םיעיגמה ךוניחה

 הטילקה ייוכיס תאלעהב בושח ךבדנ תשמשמ "הארוהל ףנכ םישרופ" תדיחי

 .תונושה תורגסמב םיליחתמה ךוניחה ידבועו תוננגה ,םירומה לש תולגתסההו

 :םהב ,םינוש םימוחתב םהל תעייסמ איה

 דיקפתה תסיפתו תיעוצקמ תוהז חותיפ •

 וא התיכ לוהינו ןוגרא :ןוגכ ,הכרדהבו הארוהב תויעב םע תודדומתה •

 הצובק

 .םרופישל תונוש םיכרד תאיצמו הכרדה ישגפמ ,םירועיש לע בושמ ןתמ •

 ךות ,ילמרופ יתלבהו ילמרופה ןוגראה תוברתב םיחוורה םידוקה תרכה •

 יבצמ םע תודדומתהל ,יעוצקמו ישגר ןסוח חותיפב הרזעו הכימת ןתמ

  םינושה דיקפתה יפתוש םע טקילפנוק

 
 תושירדה טוריפו תוחמתהה תבוח
 תוללכמה ירגוב ללכל הארוהב תוחמתהה תבוח לארשיב הלחוה ס"שתמ לחה

 תוחמתהב הכימתה .הארוהב קוסעל ןוישיר תלבק ךרוצל ,תואטיסרבינואהו

 ,םינש שולשל "הרומתל זוע"ו "שדח קפוא" תומרופר תרגסמב הבחרוה הארוהב

 םויס רחאל הדובעל תונושארה םייתנשה תאו תוחמתהה תנש תא תוללוכה

 ךוניח ידבוע םג תוחמתהב םיביוחמ ב"עשת תנשמ לחה .)ב -ו א הנש( תוחמתהה

  .ילמרופ יתלב ךוניחו רעונ םודיק םילולסמב םיטנדוטס םגו

 
 :1תוחמתהב ליחתהל םיאשר

 
 תשרדנ ,ילמרופ יתלב ,רעונ םודיק ילולסמב ךוניחה דרשממ ךוניח דבוע ןוישיר לבקל תנמ לע 1

 תנש איהו ,ראותל םידומילה לש תיעיברה הנשב תמייקתמ וז הנש .)'זאטס( "תוחמתה" תנש
 םאתהב( תוחמתהה תרגסמב דובעל בייח רגוב לכ .ךוניחה דרשמ חוקיפב הנושארה הדובעה
 תא ליחתהל ןתינ .תחא םידומיל תנש ךשמב ,תוחפל הרשמ שילש לש ףקיהב )הרשכהה לולסמל
 הדובעל החמתמה שרדנ 'זאטסה ךלהמב .םידומילה תובוחמ 80% םויס רחאל קר 'זאטסה
 ,)עובשב םעפ העש( תיעובש תישיא הכרדה ךות תיתכרעמ תיתליהקו תיתצובק ,תינטרפ
  .ש"ש 2 לש ףקיהב הללכמב תמייקתמה תיעובש 'זאטס תנדסב תופתתשהלו

 םודיקב 'זאטסה תא ושעי הארוה תדועתל םגו ילמרופ יתלב ךוניחב וא רעונ םודיק לולסמב םידמולה
 דרשממ הארוה ןוישיר תלבקל 'זאטסה תאו ,םידומילל תיעיברה הנשב ילמרופ יתלבב וא רעונ
 'זאטסה תא ליחתהל ידכב .הארוהב םתדובעב הנושארה םתנשב וא ,תישימח הנשב ךוניחה
 :םימוחתב תובוחה לכ תא םילשהל ןכו םיינויעה םידומילה תובוחהמ 80% םייסל שי ,הארוהב
 תורשפא תמייק .םיכרדב תוחיטבו תוריהזו ,תוחיטבו ןוחטיב ,הנושאר הרזע ,ןושל ,תישעמ תוסנתה
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 םינשמ םהיתובוח תא החלצהב ומייסש ,ג הנש ימייסמ םירידס םיטנדוטס*

 לש תוסנתהה ללוכ ,ראותל םהיתובוח ללכמ תוחפל 80% לש ףקיהב תומדוק

 .םיכרדב תוריהזו תוחיטבו ןוחטיב ,הנושאר הרזע ,ג-א םינש

  :םיאבה םיאנתב ודמעש םיאמדקא םיטנדוטס *

 .תוחפל ש"ש 16 ומייסיש יאנתב .א

 .תישעמ תוסנתה לש האלמ הנש ושעש יאנתב .ב

 .תוחיטבו ןוחטיבו םיכרדב תוריהז ,הנושאר הרזע סרוק ומייסש יאנתב .ג

 ותדובע תונש שולשמ תחא לכב הכרעההו הכימתה תורגסמ טוריפ ןלהל
  :ךוניחה דבוע לש תונושארה
 :)'זאטסה( תוחמתהה תנש •

 ךוניח תרגסמב וא תננג/הרומכ ןגב וא ס"היבב ץוביש :ילמרופ ךוניח

 תיעובש העש ךירדמ/תננג/הרומ :ךנוח לש יוויל ;הרשכהל םאתהב ,תרשואמ

 ףקיהב( הללכמה תרגסמב םייקתתש תיתנש הכימת תנדס ;הנשה ךרואל

 בלש םויס םע .תיכוניחה תרגסמב הכרעה ךילהת לש עוציב ;)תועש 60 לש

 קוסיעל ןוישירל ךוניחה דרשמל השקב שיגהל החמתמה לע ,החלצהב הז

 םיכמסמ ףוריצב ,ךוניחה דרשמ םעטמ ךוניח דבוע לש ןוישירל וא הארוהב

 .םימיאתמ

 רעונ םודיקל םילולסמה ירגוב םיביוחמ ב"עשתמ לחה :ילמרופ יתלב ךוניח

 תנשב .ךוניחה דרשממ ךוניח דבוע ןוישיר תלבקל 'זאטס תנשב ילמרופ יתלבו

 לולסמל םאתהב( תויכוניח תורגסמב םיחמתמה םיבלתשמ 'זאטסה

 ;תחא םידומיל תנש ךשמב ,תוחפל הרשמ שילש לש ףקיהב )הרשכהה

 אנדסב םיפתתשמ ;הנשה ךרואל תיעובש העש ךנוח לש יוויל םילבקמ

 תרגסמב הכרעה ךילהת םיעצבמ ;הללכמב תועש 60 לש ףקיהב תידועיי

  .תיכוניחה

 

 
 הנשב ,הארוהב הרשמ תישישו ילמרופ יתלב ךוניחב וא רעונ םודיקב הרשמ תישיש :בלושמ 'זאטסל
 ילמרופ יתלב ךוניחב וא רעונ םודיקב היחנה החמתמה לבקי הנשה ךלהמב .הלעמו תישימחה
  .ש"ש 2 לש ףקיהב ,תחא 'זאטס תנדסב החמתמה ףתתשי ,ףסונב .הארוהב היחנהו
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 םינשמ םהיתובוח תא החלצהב ומייסש ,ג הנש ימייסמ םירידס םיטנדוטס*

 לש תוסנתהה ללוכ ,ראותל םהיתובוח ללכמ תוחפל 80% לש ףקיהב תומדוק

 .םיכרדב תוריהזו תוחיטבו ןוחטיב ,הנושאר הרזע ,ג-א םינש

  :םיאבה םיאנתב ודמעש םיאמדקא םיטנדוטס *

 .תוחפל ש"ש 16 ומייסיש יאנתב .א

 .תישעמ תוסנתה לש האלמ הנש ושעש יאנתב .ב

 .תוחיטבו ןוחטיבו םיכרדב תוריהז ,הנושאר הרזע סרוק ומייסש יאנתב .ג

 ותדובע תונש שולשמ תחא לכב הכרעההו הכימתה תורגסמ טוריפ ןלהל
  :ךוניחה דבוע לש תונושארה
 :)'זאטסה( תוחמתהה תנש •

 ךוניח תרגסמב וא תננג/הרומכ ןגב וא ס"היבב ץוביש :ילמרופ ךוניח

 תיעובש העש ךירדמ/תננג/הרומ :ךנוח לש יוויל ;הרשכהל םאתהב ,תרשואמ

 ףקיהב( הללכמה תרגסמב םייקתתש תיתנש הכימת תנדס ;הנשה ךרואל

 בלש םויס םע .תיכוניחה תרגסמב הכרעה ךילהת לש עוציב ;)תועש 60 לש

 קוסיעל ןוישירל ךוניחה דרשמל השקב שיגהל החמתמה לע ,החלצהב הז

 םיכמסמ ףוריצב ,ךוניחה דרשמ םעטמ ךוניח דבוע לש ןוישירל וא הארוהב

 .םימיאתמ

 רעונ םודיקל םילולסמה ירגוב םיביוחמ ב"עשתמ לחה :ילמרופ יתלב ךוניח

 תנשב .ךוניחה דרשממ ךוניח דבוע ןוישיר תלבקל 'זאטס תנשב ילמרופ יתלבו

 לולסמל םאתהב( תויכוניח תורגסמב םיחמתמה םיבלתשמ 'זאטסה

 ;תחא םידומיל תנש ךשמב ,תוחפל הרשמ שילש לש ףקיהב )הרשכהה

 אנדסב םיפתתשמ ;הנשה ךרואל תיעובש העש ךנוח לש יוויל םילבקמ

 תרגסמב הכרעה ךילהת םיעצבמ ;הללכמב תועש 60 לש ףקיהב תידועיי

  .תיכוניחה

 

 
 הנשב ,הארוהב הרשמ תישישו ילמרופ יתלב ךוניחב וא רעונ םודיקב הרשמ תישיש :בלושמ 'זאטסל
 ילמרופ יתלב ךוניחב וא רעונ םודיקב היחנה החמתמה לבקי הנשה ךלהמב .הלעמו תישימחה
  .ש"ש 2 לש ףקיהב ,תחא 'זאטס תנדסב החמתמה ףתתשי ,ףסונב .הארוהב היחנהו
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 ףנכ םישרופ" הדיחיה רואיתב אוצמל ןתינ 'זאטסה אשונב טרופמ עדימ

 ל"כנמ ירזוחבו ,הארוהב תוחמתה ףגא לש רתאב ,הללכמה רתאב "הארוהל

  .ךוניחבו הארוהב תוחמתה אשונב
  09-7473175 הדש ןמייה ידע לצא םיסרוקל המשרהו םיטרפ

 adihs@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד

 
 וא ס"היבב הדובע – )'זאטסה תנש רחאל( םישדח תוננגו םירומל 'א הנש •

 תנדס ;'ש 20 לש ףקיהב ןגב/רפסה תיבב תננג/הרומ לש יוויל תבוח ;ןגב

 'ש 30-כ תרכומ הנדסה( הללכמה תרגסמב םייקתתש 'ש 30 לש הכימת

 ךילהת ;)"הרומתל זוע"ו "שדח קפוא" תרגסמב תיעוצקמ תוחתפתהל

 הנשה ךלהמב ,םיקיסעמה ילהנ יפל עצבתמ תועיבק תלבקל הכרעהה

  .ךשמהב וא המויסבו

 

 הדיחיה רואיתב אוצמל ןתינ םישדח תוננגו םירומ אשונב טרופמ עדימ

 הסינכו תוחמתהל ףגאה לש רתאב ,הללכמה רתאב "הארוהל ףנכ םישרופ"

 .אשונב ל"כנמ ירזוחבו ,הארוהל

  09-7473124 ןתונ ןזוס לצא תויומלתשהל המשרהו םיטרפ

  suzanne@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 

 םירומלו )'זאטסה( תוחמתהה יסרוקל "תוממח" יפולח םגד תמדקמ הדיחיה •

 ףקיהב תומייקתמ תוממחה .הללכמה םע תופתוש יכילהתב םישדח תוננגו

 תורגסמה םע הללכמה - ףתושמב תונוב תורגסמה .תועש 60 דע לש

 תוננגהו םירומה לש תיבטימה םתובלתשה תחטבהל תוינכת - תויכוניחה

 .םיליחתמה

 )'זאטסה רחאל( א הנשבו 'זאטסה תנשב תוננגו םירומ יעוצקמ םודיקל לומג •

 ,תיגוגדפה תושימגה תרגסמב יעוצקמ םודיקל לומגל 'ש 30 לבקל םיאכז

 יעוצקמה חותיפה תרגסמב תחקפמה/להנמה םע ומאיתש תויומלתשה רובע

 .םהלש
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 לבקל םיאכז ,)'זאטסה רחאל( היינשה םתדובע תנשב תוננגו םירומ •

 ךרוצל הללכמל םתשקב לע וחוודיש יאנתב 'ש 20-ל הוולמ תננג/הרומ

 .הוולמל םולשת

 .םיחמתמל הארוהב הדובעה תונקתב יעוצקמ ץועי •
 תונקתל רושקה לכב העידי יא לש םיבצמב םילקתנ םישדח םירומ ,ונרעצל

 ,שרדנ הרשמ ףקיה ,םירומכ תויוכזו תובוח ומכ םיאשונ .הארוהה תדובעב

 .םינוש םיאשונב תובטה ב"ויכ דועו תומלתשה ,היסנפ תויוכז ,רכש יביכרמ

 הז העידי יא םילצנמ הישנאו היגוסל "תכרעמה"ש העפותה םג תמיק ונרעצל

 תורש ףנכ םישרופ תדיחיב םקוה ךכיפל.םתערל םיחמתמה םירומה לש

 םיחנמה דחא י"ע ןתינ )הז בלשב דבלב םיחמתמל( ץועיה .יעוצקמ ץועיל

 תולאשב וילא תונפל רשפא .רימע רשא ,הדיחיב םיסונמהו םיקיתוה

 רפסמ ןויצ ךות asher1804@013.net לא ליימה תועצמאב תויטרקנוק

 תחישב םג ךרוצה הרקמבו ,ליימה תועצמאב םינופל בישי רימע רשא .ןופלט

 .תישיא השיגפב וא ןופלט

 ףנכ םישרופ" לש ץעיה תצובק" םשב הליעפ קובסייפ תצובק הדיחיל •

 םירומ םיפתוש הצובקב ."לרב תיב תימדקאה הללכמה - "הארוהל

 םידיקפת ילעבו םיכירדמ ,םיסונמ םירומ ,םיליחתמ םירומ ,םיחמתמ

  .ףותישלו עדימל ץורעו ןימז ץעי תרשפאמ הצובקה .ח"השמב

 

 יווילו תוכנוח דיקפתל תוננגו םירומ תרשכה יסרוק
 orly.orion@beitberl.ac.il רויל ןוירוא ילרוא :תזכר

  suzanne@beitberl.ac.il ,09-7473124 :ןתונ ןזוס לצא םיטרפו המשרה
 תישיא הניחבמ שדחה הארוהה דבועב ךומתל ןה יווילהו תוכנוחה תורטמ

 חפטל ,תיגוגדפה ומלוע תסיפת תא ססבל ,תיכוניחה וכרדב ומיצעהל ,תיעוצקמו

 .ויתויונמוימו וירושיכ תא ללכשל ןכו ולש תיעוצקמה הימונוטואהו תוהזה תא

 תמרותה רפסה תיבב ,היואר הטילק תוברת םויק לע םיעיפשמ הוולמהו ךנוחה

 ירשפאמ םיאנתב ךוניחה תכרעמל סנכיהל םישדחה הארוה ידבועלו םיחמתמל

  .החלצה
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 לבקל םיאכז ,)'זאטסה רחאל( היינשה םתדובע תנשב תוננגו םירומ •

 ךרוצל הללכמל םתשקב לע וחוודיש יאנתב 'ש 20-ל הוולמ תננג/הרומ

 .הוולמל םולשת
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 .םינוש םיאשונב תובטה ב"ויכ דועו תומלתשה ,היסנפ תויוכז ,רכש יביכרמ

 הז העידי יא םילצנמ הישנאו היגוסל "תכרעמה"ש העפותה םג תמיק ונרעצל

 תורש ףנכ םישרופ תדיחיב םקוה ךכיפל.םתערל םיחמתמה םירומה לש

 םיחנמה דחא י"ע ןתינ )הז בלשב דבלב םיחמתמל( ץועיה .יעוצקמ ץועיל

 תולאשב וילא תונפל רשפא .רימע רשא ,הדיחיב םיסונמהו םיקיתוה

 רפסמ ןויצ ךות asher1804@013.net לא ליימה תועצמאב תויטרקנוק

 תחישב םג ךרוצה הרקמבו ,ליימה תועצמאב םינופל בישי רימע רשא .ןופלט

 .תישיא השיגפב וא ןופלט

 ףנכ םישרופ" לש ץעיה תצובק" םשב הליעפ קובסייפ תצובק הדיחיל •

 םירומ םיפתוש הצובקב ."לרב תיב תימדקאה הללכמה - "הארוהל

 םידיקפת ילעבו םיכירדמ ,םיסונמ םירומ ,םיליחתמ םירומ ,םיחמתמ

  .ףותישלו עדימל ץורעו ןימז ץעי תרשפאמ הצובקה .ח"השמב

 

 יווילו תוכנוח דיקפתל תוננגו םירומ תרשכה יסרוק
 orly.orion@beitberl.ac.il רויל ןוירוא ילרוא :תזכר

  suzanne@beitberl.ac.il ,09-7473124 :ןתונ ןזוס לצא םיטרפו המשרה
 תישיא הניחבמ שדחה הארוהה דבועב ךומתל ןה יווילהו תוכנוחה תורטמ

 חפטל ,תיגוגדפה ומלוע תסיפת תא ססבל ,תיכוניחה וכרדב ומיצעהל ,תיעוצקמו

 .ויתויונמוימו וירושיכ תא ללכשל ןכו ולש תיעוצקמה הימונוטואהו תוהזה תא

 תמרותה רפסה תיבב ,היואר הטילק תוברת םויק לע םיעיפשמ הוולמהו ךנוחה

 ירשפאמ םיאנתב ךוניחה תכרעמל סנכיהל םישדחה הארוה ידבועלו םיחמתמל

  .החלצה
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 םוחתב םג אלא הארוהה םוחתב קר אל יעוצקמ עדי שרדנ הלא תורטמ שומימל

 םיסרוק" :דיקפתל הרשכה תינכת העבקנ ,ךכ םשל .תוננגו םירומ תייחנהו תכרדה
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  .)תוחמתהה רחאלש

 ךוניחה דרשמ הארוהל הסינכו תוחמתה ףגא - הוולמהו ךנוחה ידיקפת

 

 תוכנוחב קוסיעל יחרכה יאנת איה דיקפתל הרשכה ף"שת םידומילה תנשב

 זועו שדח קפוא לש תיעוצקמה תוחתפתהה הוותמ תרגסמב תרכומו ,יווילבו

 .וז הנשב דבלב לעופב םיוולמ וא/ו םיכנוחל םידעוימ םיסרוקה ךכיפלו ,הרומתל

 םויס רושיא ונקיו תועש 30 לש ףקיהב - דבלב וז הנשב ויהי הרשכהה יסרוק לכ

 30 םילשהל ךרוצ שי הוולמו ךנוח תננג/הרומ תדועת תלבק ךרוצל( .םידומיל

 )פ"שת ל"הנשב תועש

 :ףסונב

 - דחא החמתמ לש תוכנוח רובע – שדח קפואב םירומל דיקפת לומג קנעוי •

 תועשב( םיחמתמ השולש ,4.8% - םיחמתמ ינש ,בלושמה רכשהמ 2.4%

 החמתמה לשו ךנוחה לש היהשה תועשמ העש .7.2% )תודרפנ תוכנוח

  .רבעבכ רתונ יוויל תועש 20 לע רכשה ."החמתמל תוכנוח" תעשכ רדגות

 .דיקפת רובע לומגל תרכומ תוכנוחה הרומתל זועב •

 רכש םילבקמו הנשב תועש 20 םיליחתמה תננג/הרומה תא םיחנמ םיוולמ •

  .הללכמה תועצמאב

 ימד טעמל ךוניחה דרשמ ידי לע תונמוממ םידיקפתל הרשכהה תוינכת •

 .םושיר

 רתאב "הארוהל ףנכ םישרופ" הדיחיה רואיתב אוצמל ןתינ אשונב טרופמ עדימ

 .אשונב ל"כנמ ירזוחבו ,הארוהב תוחמתה ףגא לש רתאב ,הללכמה

 :מ"רה רושיקב ןכו

https://www.beitberl.ac.il/registration/rishoom_mekuvan/pages/hon

him_melavim.aspx 

 

 םיוולמו םיכנוח ידיקפתל תוננגו םירומ תרשכהל םיסרוק
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 ךנוח תועצמאב )יוויל( םישדחה תוננגבו םירומבו )תוכנוח( החמתמב הכימת

 תיעוצקמ תוחתפתה תמדקמ ,יכוניחה ךרעמב הבוט תובלתשה תרשפאמ ,הוולמו

 םיסרוק תמייקמ הללכמה ,ךכ םשל .םייתוכיא ךוניח ידבוע לש הרישנ תענומו

  תוננגו םירומל

 

 :םיסרוקל המשרהו םיטרפ

  suzanne@beitberl.ac.il ,09-7473124 :ןתונ ןזוס
 orly.orion@beitberl.ac.il רויל ןוירוא ילרוא םיוולמו םיכנוח סרוק תזכר לצאו

 
 

 חתפל ,ןמז ךרואל ,רשפאי הללכמב םקוהש הז ידוחיי הכימת ךרעמ יכ ,תווקל ןתינ

 םרות ךרעמה .החלצהב ויתומישמ תא אלמל ךוניחה דבועו תננגה ,הרומה תא

 תונוכנה תאו קופיסה תשוחת תא ריבגמה ןפואב ,הארוהה שיא לש ותוהז בוציעל

  .תובישחו רגתא-בר ילנויספורפ קוסיע םהב תוארלו ,ךוניחבו הארוהב דימתהל

 קפוא" תואנדסלו 'זאטסה ךילהתל ילטיגיד םושירל רושיקהו בחרומה עדימה

 םיעיפומ םיוולמו םיכנוח יסרוקל הרשכהה ןכו )בו א הנש( "הרומתל זוע"ו "שדח

  דרשמ ילהנל םאתהב ןכדעתמ עדימה .הללכמה רתאב

  .ךוניחה
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 הרשעהו דוסי ידומיל
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  דוסי ידומיל
 תצעומ תוטלחה יפ לעו ךוניחה דרשמו ההובג הלכשהל הצעומה תויחנהל םאתהב
 .םינוש םימוחתב הרשעהו דוסי ידומיל ךוניחל הטלוקפב םימייקתמ ,הטלוקפה
 

 םיסרוקה תומש
 תועש רפסמ
 תויתנש הארוה
 סרוקל )ש"ש(

 סרוקה גוס
 )"רוטפ"ל תורשפא/הבוח(

 א המר – הארוהב תירבע
 )תיסיסבה המרה(

 וניא( יתנש סרוק
 )תודוקנב הכזמ

 ירטמוכיספה ןחבמה יפ לע גוויס
 ןושלב ןחבמב ןויצה יפ לע וא

 תורגבה תדועתב תירבע

 ב המר – הארוהב תירבע
 )תינוניבה המרה(

 וניא( יתנש סרוק
 )תודוקנב הכזמ

 ירטמוכיספה ןחבמה יפ לע גוויס
 ןושלב ןחבמב ןויצה יפ לע וא

 תורגבה תדועתב תירבע
 ג המר – הארוהב תירבע
-לעב העבה )ההובגה המרה(
 )ש"ש 1( הפ
 1( תימדקא הביתכ – ןושל
 )ש"ש

 *הבוח 2

 **ירטמוכיספה ןחבמה יפ לע גוויס 7 )ב+א( יסיסב םורט – תילגנא

 **ירטמוכיספה ןחבמה יפ לע גוויס 3 יסיסב – תילגנא

 **ירטמוכיספה ןחבמה יפ לע גוויס 4 )ב + א( םימדקתמ – תילגנא
 הארוהב תויגולונכט בוליש
 רוטפ ןחבמ ז"נ אלל 

 'מס ,א הנש( היירפסב הכרדה
 םילשהל הבוחש טנרטניאב הדמול תימצע הדימל )א

 יאמצע ןפואב
 יתרבח קדצו היטרקומד

1 
 

  םיסרוקה דחאב הריחב
 )ג וא ב הנש(

 הרבחב האושה תארוה
  תילארשיה
 תפתושמ הרבח םודיקל סרוק
  הנושאר הרזע
 םיימוי + הניחבו בשקותמ סרוק ז"נ אלל 

  הללכמב םיישעמ
 בשקותמ סרוק ז"נ אלל תוחיטבו ןוחטיב
 םיכרדב תוריהז
 בשקותמ סרוק + דחא ןויע םוי ז"נ אלל 
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  םיסרוקה דחאב הריחב
 )ג וא ב הנש(

 הרבחב האושה תארוה
  תילארשיה
 תפתושמ הרבח םודיקל סרוק
  הנושאר הרזע
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 226  ף״שת ךוניחל הטלוקפה ןועידי

 תרגסמב ודמלי ,ןושלב תוביטח םידמולה וא תירבעה ןושלב םיחמתמה םיטנדוטס  *
 ,א המרל וגווסש ימ .)ש"ש 1( תימדקא הביתכ - ןושל סרוקה תא תירבע ידומיל
 םהידומילל הנושארה הנשב )ש"ש 2( א המר – הארוהב תירבע סרוקה תא ודמלי
 .תוחמתהה ירועיש לע ףסונ

 המרל וגווסש ,ידוסיה לולסמבו ןגה ליגב מ"ח לולסמב ,ןגה לולסמב םיטנדוטס *
 הכזמ וניא סרוקה( א המר - הארוהב תירבע סרוק :םיסרוק השולשב םיביוחמ א
 ידומיל םוקמב( הלא םילולסמל םיידוחיי םיסרוק ינש ודמלי ףסונבו )תודוקנב
 2( תימדקא הביתכו העבה ,הנבה :)הללכמה ידימלת ללכ לש תומרה
 םיטנדוטס .)ש"ש 2( ידוסיה רפסה תיבלו ךרה ליגל הארוהב תירבעו )ש"ש
 וכזיו םיידוחייה םיסרוקה ינש תא ודמלי ,ג המרל וא ב המרל תורישי וגווסש
 .ש"ש עבראב

 

  הארוהב תירבע ידומיל
 הרובג יבא ר"ד :הארוהב תירבע ידומיל שאר
 םסרופי :הלבק תועש
 514 סדה :םוקימ
  09-7473181 :ןופלט
 avi.gvura@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 

 ץילגיטש הנד :הדיחיה תריכזמ
 09-7476415 :ןופלט
 dannash@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 
 ידומילב בייח הארוהל רשכתמה ךוניחל טנדוטס לכ ,ךוניחה דרשמ תויחנה יפ לע
 אל .וגוויס יפ לע ש"ש 6-2 לש ףקיהב )תירבעה ןושלב דוסי ידומיל( הארוהב תירבע
 תוחפל דמלי טנדוטס לכ רמולכ ,תירבעה ןושלב דוסיה ידומילמ אלמ רוטפ היהי

 .ש"ש 2
 .70 אוה המרל המרמ "רבוע" ןויצ
 םילוע םיטנדוטסלו תירבע הניא םהלש םאה תפשש םיטנדוטסל םיסרוקב רבוע ןויצ
  .60 אוה )ץראב םינש 10 דע( םישדח

 
 תונושה תומרב םידומילה תינכות
 )תיסיסבה המרה( א המר – הארוהב תירבע

 ויגוסל טסקטה תרכה -
 םיטסקט יגוס ןיב הנחבה -
 הקספ תביתכ -
  הפ-לעב העבהה תודוסי -

 
  .ש"ש 2 השרדמב דמליי א המר סרוקה :הרעה
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 )תינוניבה המרה( ב המר – הארוהב תירבע
  ?ויביכרמ םהמו עצבתמ דציכ ,והמ – תרושקתה ךילהת -
  הביתכל תונויער תאלעהל םיכרד – העבהו הנבה -
 הביתכ תונונגס ןיב הנחבה -
 ינויע טסקט לש הביתכו האירק -
 )טסקט יחנעפמכ ריבחתה תודוסי( ילנויצקנופ ריבחת -
 ןושל ישוביש -

 
 תונורקע רועישה תא ודמלי תירבעה ןושלב םיחמתמה םיטנדוטס :הרעה
  .ב המר – הארוהב תירבע רועישה םוקמב תיביטמרונה הביתכה
 
 )ש"ש 1( הפ-לעב העבה – )ההובגה המרה( ג המר – הארוהב תירבע

  הפ לעב העבהה תודוסי -
  תועונתהו םילילצה תרכה -
 שומישה תויתואו רפסמה םש -
  סחיה תולימ לש הנוכנ הייגה -
 )"טייביד"( תמעמ םויקו ןותנ אשונב םירבד תאישנ -

  .ש"ש 2 השרדמב דמליי ג המר סרוקה :הרעה
 
 
 )ש"ש 1( תימדקא הביתכ – הארוהב תירבע
 תא דומלל םיבייח ךוניחל הטלוקפה ידימלת לכ ,הארוה תדעו תטלחהל םאתהב
 ההובגה המרהמ קלח אוה הז סרוק .ש"ש 1 ףקיהב תימדקא הביתכ - ןושל סרוקה
 הביתכ" סרוקה תא דומלל בייח דימלתהו ,)ג המר( הארוהב תירבע ידומילב
 םדק יאנת .וידומילל ב הנשב רבכ ראותה תמלשהל תושירדהמ קלחכ "תימדקא
 תירבע( בתכב העבהב "רבוע" ןויצו היירפסב הכרדה – הז סרוקב תופתתשהל
 תיביטמרונה הביתכה תונורקע וא הארוהב תירבע ידומילב ב המר הארוהב
 דבלב הארוהב תירבע ידומיל שארמ דחוימ רושיאב .)תירבעה ןושלב םיחמתמל
 ב רטסמסב תימדקא הביתכ - ןושל סרוקה תא הנש התואב דומלל תורשפא ןתנית
 .ב המר ידומילל ליבקמב
 

  :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
  תימדקא הדובע תביתכ •
 טנדוטסה לש תעדה ימוחתמ םייעדמ םירמאמ לש תיתרוקיבו תלכשומ האירק •
 הדובעה אשונל םייטנוולר תורוקמ רותיא •
 יעדמ רוביחל םיינושאר םיקרפ ישאר תריצי •
 הדובעה תביתכל תורוקמ גוזימ •
  ינויע קרפ לש הכירעו הביתכ •
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  ןושלב הכימת יסרוק
 יסרוקב דומילה בצק םע דדומתהל םישקתמה םיטנדוטסל דעוימ ןושלב הכימת סרוק
  .ךרוצה יפ לע םייקתי אוהו ןושלב תומרה
 תירבע ידומילל הניכמ )1
 תירטמוכיספה הניחבב ונחבנ רשא .B.Ed ראותל הארוהל הרשכה ידומילל םידמעומ
 הניא וב הארוהה תפשש ןוכית רפס תיבב ודמלש םידמעומ וא ,תירבע הניאש הפשב
 ןחבמ( הכרעהלו תוניחבל יצראה זכרמה לש ןוימ ןחבמב ןחביהל םישרדנ ,תירבע
 תירבעב הניכמב ףתתשהל ושרדיי תודוקנ 110-מ ךומנ הז ןחבמב םנויצש ימ .)ל"עי

 .תומר יפל ץובישה םדוק ש"ש 2 ףקיהב
 הדימל ייוקיל םע םיטנדוטסל םימאתומ םיסרוק )2
 ינש ;הדימל ייוקלל א המר הארוהב תירבעב דחא סרוק םייקתי ף"שת תנשב
 המר הארוהב תירבעב דחא סרוק ;הדימל ייוקלל ב המר הארוהב תירבעב םיסרוק
 הכימתה זכרמ רושיאב הנתומ הלא םיסרוקל םושירה .הדימל ייוקלל ג
 .םידחוימ םיכרצו הדימל ייוקיל םע םיטנדוטסל
 

 הארוה תדועתל םידמולה םיאמדקא םיטנדוטס
 תירבע סרוקב םיבייח ,הארוהל םיאמדקא תרשכה תרגסמב םידמולה םיאמדקא
 םידמועה םיאמדקאל ןתניי הז רועישמ רוטפ .ש"ש 2 ףקיהב םיאמדקאל הארוהב
  :הלאה תושירדה ןמ תחאב

 )תוחפל 71 ןויצב( החלצהב ומייסו רכומ ימדקא דסומב ודמלש םיאמדקאל .1
 יפל רשואישו הללכמב םייקתמה סרוקל וינכתבו ופקיהב המוד סרוק
  .הארוהב תירבע ידומיל שאר לש ותטלחה

 םידמולל וא תירבעה ןושלל גוחב הארוה תדועתל םידמולה םיאמדקאל .2
  .ש"ש 10 ףקיהב תירבעה ןושלב הביטח

 םע ישילש ראות ילעבל וא תירבעב הזת םע ינש ראות ילעב םיאמדקאל .3
 הדועת ילעב םיאמדקאלו ההובג הלכשהל רכומ דסוממ תירבעב הזת
  .תירבעב תינושל הכירעב

 תא דומלל בייח ,ל"נה תושירדה ןמ תחאב דמוע וניאש יאמדקא טנדוטס לכ
  .ש"ש 2 ףקיהב םיאמדקאל הארוהב תירבע" סרוקה

 ןמ )הפ-לעב הניחבו בתכב הניחב( רוטפ תניחבל תשגל יאכז יאמדקא לכ -
 תוניחב .הנשב םיימעפ תמייקתמה ,"םיאמדקאל הארוהב תירבע" סרוקה
 23-בו רבמטפסב 2 -ב הנמייקתת ף"שת םידומילה תנש תארקל רוטפה
  .םולשתב הכורכ הניחבה .2019 רבמטפסב
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  תוימדקא תורטמל תילגנא ידומיל
 יביט ליאו ר"ד :הדיחיה שאר
 

 ץילגיטש הנד :הדיחיה תריכזמ
 09-7476415 :ןופלט
 dannash@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 

 ,זריש ללה -רורד ,תירש דבוע-ןב ,הרובד קהוב ,יקאריע ינאמא ,ריבא לקע ובא :םיצרמה לגס
 ר"ד ,תנסא ןח ר"ד ,םירמ םזאע איחי 'גאח ,לכימ יקצרז ,הליש רלדנה ,תרפא סופיירד ר"ד
 יקצסונ ,תיפר רב-ןז ןמיונ ,תור רלדנ ,הלא אירול ,הלילט ןהכ ר"ד,ליאו יביט ר"ד ,ילע אהאט
  .תיגח רפש ר"ד ,הרדנס ןומולוס ,ברימ רשנ ,ילה
 
 םיימדקאה תודסומב םיטנדוטסה לכ ההובג הלכשהל הצעומה תויחנהל םאתהב
 וז השירד .תילגנאה הפשב םירמאמ אורקל ,םהידומיל ךלהמב ,םישרדנ לארשיב
 .םינוירנימסה תרגסמבו םימדקתמ םירועיש תארקל םידומילב תומדקתהה םע תרבוג
 לגוסמ תויהל בייח ןתוא ןכדעלו ויתועידי ביחרהל הצורש ימ ,םידומילה םויס רחאל םג
 תוימדקא תורטמל תילגנא ידומילל הדיחיה תרטמ .תילגנאב םירפסו םירמאמ אורקל
 .תילגנאב םיטסקט םע תודדומתהה תארקל טנדוטסה תא ןיכהל איה

 

 ו"עשת ל"הנשמ לחה םיטנדוטסה לכ תא תבייחמ וז תינכת :השדחה תינכתה
 תומר גוויס לש הדחאה יבגל 11.6.13 םוימ ג"למה תטלחהל םאתהב תאזו

 .ההובג הלכשהל תודסומה ללכל ימדקאה ראותה תרגסמב תילגנאב םידומילה
 :אבה ןוימה יפל ןה תושדחה תומרה

 
 דומיל תועש רפסמ המרה םש הניחבה ןויצ י"פע תומרל הקולח
 /ירטמוכיספ
 ם"רימא

 ר"ימא

 - רוטפ +234 +134
 ש"ש 2 'ב םימדקתמ 220-233 120-133
 ש"ש 2 'א םימדקתמ 200-219 100-119

 ש"ש 3 יסיסב 185-199 85-99
 ש"ש 3 'ב יסיסב םורט 170-184 70-84

  וא  
 ש"ש 4 'א יסיסב םורט 150-169 50-69

 ש"ש 11 כ"הס ודמליו 'א יסיסב םורט תמרב וליחתי 50-69 לש ןויצ ילעב •
  .'ב יסיסב םורטל אלו יסיסב תמרל רשי תולעל םילוכי םה יכ ,רוטפל דע

 ש"ש 10 כ"הס ודמליו 'ב יסיסב םורט תמרב וליחתי 70-84 לש ןויצ ילעב •
 .רוטפל דע
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 טוריפה יפל ה"עשת םידומילה תנשמ לחה עצבל שיש תויחנה ג"למה העבק ןכ ומכ
 :אבה
 ןושארה רטסמסהמ תילגנאה ידומילב ליחתהל ושרדיי םיטנדוטסה לכ .1

 ולכויש ,'ב וא 'א םימדקתמ תמרל וגווסש םיטנדוטס טעמל ,דסומב םהידומילל
 .הנושארה םידומילה תנש לכ ךלהמב תילגנאה ידומיל תא ליחתהל

 רחואי אל ,רוטפה תמרל דע ,תילגנאה תובוח תא םייסל ושרדיי םיטנדוטסה לכ .2
 הנש ףוס רמולכ -םהידומילל הנורחאה הנשל תמדוקה הנשה לש הנשה ףוסמ
 .האבה הנשל רובעל השרוי אל הז דעומב דמע אלש טנדוטס .'ג

 םשריהל ושרוי אל שרדנכ תילגנאב םהיתובוח תא ומייס אלש םיטנדוטס .3
 .תילגנאב םהיתובוח תמלשהל דע ראותב םירנימסל

 ןחבמה לש תילגנאה קלחב 85 תוחפל לש המרל עיגהל שרדנ טנדוטס .4
 תנמ לע ר"ימא ןחבמב 185 לש ןויצ וא ם"רימא ןחבמב 85 ןויצ וא ירטמוכיספה
 ולא םיאנתב דמוע וניא רשא טנדוטס .תיסיסבה המרב תילגנא סרוקל לבקתהל
 םיסרוקה תא דמליש דבלבו םידומילל לבקתהל לכוי דסומל הלבקה תנשב
 תיסיסב עדי תמרל עיגהל טנדוטסה לע .תילגנא ידומילל ליבקמב םייעוצקמה
 רובעל השרוי אל תרחא ,'א הנש ףוס דע )יסיסב םורט סרוק לש החלצהב םויס(
 .'ב הנשל

 םינחבמב ןחבהל טילחהל וידומילב בלש לכב יאשר טנדוטס ,קפס רסה ןעמל .5
 תילגנאה תמר שדחמ עבקתש תנמ לע )ירטמוכיספ ,ם"רימא ,ר"ימא( םיינוציחה
 .רוטפ ןתמ ךרוצל תוברל ,וגוויס ךרוצל ולש

 םיבייח )ריכב ךמסומ ראות ילעב( B.Ed ראותל םהידומיל םיכישממה םיטנדוטסה
 ולכויש תנמ לע םהידומילל הנושארה הנשה ךלהמב תילגנאה ידומיל תא םייסל
 .םינוירנימסב ףתתשהל
 םשריהל שי ץועייה םויב .תוימדקא תורטמל תילגנא ידומילל המשרה תבוח הלח
 ןחבמ וא ירטמוכיספה תואצותל םאתהב המרה( א רטסמסב תחא – תומר יתשל
  .רתוי ההובג תחא המרל – ב רטסמסבו )ר"ימא
 .תמדוקה המרה לש סרוקב 60 ןויצ תלבקב הנתומ תומר ןיב רבעמה :בל ומיש
 לעמ רדעיש טנדוטס .תוחכונ תבוח תמייק תוימדקא תורטמל תילגנא יסרוקב
  .סרוקה ןמ שרפוי ץיקב םישגפמ ינש לעמ וא ,'ב וא 'א רטסמסב םישגפמ השולש
 
-ילוי םישדוחב ,ץיקה תפוקתב םג םימייקתמ תוימדקא תורטמל תילגנאב םיסרוק
 .תוימדקא תורטמל תילגנאל הדיחיה תוריכזמב לבקל ןתינ םיטרפ .טסוגוא
 ןויצה .הניחב תכרענ רטסמס לכ ףוסב .דחא רטסמס םיכשמנ המר לכב םידומילה
 סרוקה תולטמ ןויצ םע תיפוסה הניחבה ןויצ לולקש יפ-לע עבקנ המר לכ לש יפוסה
 ןויצה רשאכ ,60 אוה סרוקב רבוע יפוס ןויצ .טנדוטסה לש התיכה ינחבמו תופטושה
  .50 תוחפל תויהל ךירצ תיפוסה הניחבב
 ר"ימא ןחבמב וא )הלעמו 134( ירטמוכיספה ןחבמב "רוטפ" ןויצ לביקש טנדוטס
 .הלא םידומילב בייח וניא )הלעמו 234(
 
 
 
 
 



ידיעון הפקולטה לחינוך תש״ף  231

לימודי יסוד והעשרה
 

231 
 

 ליחתהש םיימדקא םיכרצל תילגנאב םינווקמ םיסרוק חותיפ טקיורפב ךישמנ הנשה
 .ת"תו -ג"למה תעדוהל םאתהב ו"עשת 'ב רטסמסב
 :תואבה תודוקנה תא ןייצל שי

 .הללכמה לש יוויל םוש אלל םילהנתמ םינווקמה םיסרוקה .1
-09 :'לט -ןוסלדיא הנפד ר"דל תונפל שי םינווקמה םיסרוקל עגונב הלאש לכב .2

7811557, daphna@onl.co.il 
 .וללה םיסרוקל עגונב ץועיי העיצמ הניא הללכמה

 המרב הללכמב ןחביהל ולכוי םינווקמה םיסרוקב דומלל םירחובש םיטנדוטס .3
 ולא םיטנדוטס .םדוק סרוקב ןויצ וא ןייממה ןחבמב ןויצה יפל ודמל התוא
 םיסרוקה תרגסמב תימדקא תילגנאל הדיחיה תמייקמש ןחבמל ופרטצי

 ןחבמל בוש תשגל תורשפא הנשי ןכ ומכ .יונפ םוקמ סיסב לע םיילטנורפה
 .תילגנאל גוויסה תמר לש שדחמ העיבקל ם"רימא/ר"ימא ,ןייממ

 

 
 יתרבח קדצו היטרקומד
  וקנרפ-ץרוש תירוא ר"ד :תזכרמ
 

 12:00-10:00 ב ימי :הלבק תועש
 432 לקד :םוקימ
 09-7473178 :ןופלט
 orit.franco@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד

 ש"ש 1
 תיטרקומדה העדותה תא ביחרהלו קימעהל דעונ "יתרבח קדצו היטרקומד" סרוקה
 תא דיתעה יכנחמ לצא קזחל ןכו ,"יתרבחו יטילופ ןויווש" גשומה לש הנבהה תאו

  .החוור תנידמו תויונמדזה ןויווש ,תיתרבח תוירדילוס ןוגכ םיכרעל הקיזה
-יא" ,"תויונמדזה ןויווש" ,"תוחרזא" ,"יטילופ ןויווש" ןוגכ םיגשומ םישגדומ סרוקב
 היטרקומדה לש רשקהב ,ב"ויכו "החוור תנידמ" ,"הרבחב םירעפ" ,"ילכלכ ןויווש
 םילדומ םינחבנ ,ןכ ומכ .תנכוש איה ובש רוזאהו לארשי ,תינרדומה תילרבילה
 ,הלש רתויב בחרה ןבומב החוורה תנידמ לדומ ןוגכ ,םייתרבחו םיילכלכ ,םייטילופ
  .תויונמדזה ןויווש םדקל םישקבמה
 סרוקה תא דמלמ דחא לכו ,םינוש תעד ימוחתמ אב ןויוושו היטרקומד ירומ תווצ
 ,םייטילופ ,םייגולויצוס ,םייפוסוליפ ,םיירוטסיה( םינוש םישגדהבו הנוש תיווזמ
 םישקבמ םה הכרדש טבמה תדוקנ תא רוחבל םיאשר םיטנדוטסה .)דועו םיירדגמ
 .סרוקה תא דומלל
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 תומייקל ךוניח
 ןמדלוג הנפד ר"ד
 תכרעמו ללכב הרבחה תבצינ םהינפב םירגתאה דחא אוה םייתביבס םיחרזא חופיט
 תרטמ .לכל ךוניח לש הסיפתב תּומייקל ךוניח תמדקמ ךוניחה תכרעמ .טרפב ךוניחה
 סחייתי אוה .תללוכ תיכוניח הסיפתכ תּומייקל ךוניחה אשונ םע תורכיה ךורעל סרוקה
 ומושיי לש תוישעמ תולאשלו תּומייקל ךוניחה תא םיניזמה םיינויערה םיסיסבל
 תיכוניח הדיחי/יכוניח טקיורפ ןונכתב )םיתווצב( וסנתי םיטנדוטסה .ךוניח תכרעמב
 .ישיאה הארוהה עוצקמב תּומייק בוליש ה/ותוהמש
 
 
 

 תפתושמ הרבח םודיקל סרוק
 ןימינב לואפ הנליא ר"ד :תזכרמ
 הניחבמ םינוש ןיב תופתוש תיינבבו תיתצובקה תוכיישה יביכרמב קסוע סרוקה
 .הללכמבו הנידמב ,הרבחב יוטיב ידיל האב איהש יפכ תימואלו תיתד ,תינתא
 תוחרזאו היטרקומד ,תויתצובקו תוישיא תויוהז :םה סרוקב םייזכרמה םיאשונה
 תונבל םיכרד ;)עובקו ינמז ןויווש יא ,טועימו בור( תוצובק ןיב םיסחי ;תפתושמ
 Cultural תיתוברת תולגוסמ חותיפ ;הרבחב תוצובקו םירזגמ ןיב תופתוש

Competence יסיסב עדי תויטנדוטסלו םיטנדוטסל הנקי הז סרוק .תיתוברת ןיבו 
 תיתדו תימואל תניחבמ ההובג תונוש תלעב תבכרומ תואיצמ םע תודדומתהל םילכו

  .תילארשיה הרבחב םיכנחמכ ידיתעה םדיקפתב םהל עייסיו הללכמבו ץראב
 תפתושמ הארוהב להנתיו תונטק תוצובקב אנדסל ילטנורפ רועיש ןיב בלשי סרוקה
  .םיצרמ ינש לש
 

 
 הנושאר הרזע

 הבוח אשונכ ,ךוניחה דרשמב הארוה ידבוע תרשכהל ףגאה תויחנהל םאתהב
 בייח ,םירזגמה לכב הארוה ידבוע תרשכהל םינושה םילולסמב הרשכהה יכילהתב
 .תועש 44 לש ףקיהב "הנושאר הרזע" אשונב סרוקב טנדוטס לכ
 הנשב םיאמדקא תרשכהב םיטנדוטסלו ג הנשב םירידס םיטנדוטסל דעוימ סרוקה
  .הארוהב םיסנתמ םה הבש
 בשקותמ סרוקב דמלנ – ינויע קלח :םיקלח ינשמ בכרומו זכורמ ןפואב ןתינ סרוקה
 תופתתשהה .םיימוי ךשמב הללכמה סופמקב םייקתמ – ישעמ קלחו ,ןחבמ ללוכו

  .ןחבמב החלצהב תינתומ ישעמה קלחב
 .ילאוטריווה ץועייב השעית סרוקל המשרהה
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 םירומ תרשכהל תוללכמל עיצמ הארוה ידבוע תרשכהל ףגאה ףותישב ת"פומ ןוכמ
 הכמסהה ינחבמ תא רובעלו הדימלה תא םייקל םירשפאמה םינווקמ םיסרוקל השיג
 "חוטב םייח חרואו תושיגנ ,םיכרדב תוריהז"ו "םוריח תעשו תוחיטב ,ןוחטב" םיסרוקל
 הארוה ידבוע תרשכהל ףגאה חוקיפב םיאצמנ םיסרוקה .)םינוש םיסרוק ינש(
 תויחנה יפ-לע .ךוניחה דרשמב םייטנוולרה םיפגאה לש תויחנהל םאתהב םיכרענו

 .הארוה תדועת תלבקל יאנת םניה הלא םיסרוק ,ךוניחה דרשמ
 

 
  םוריח תעשו תוחיטב ,ןוחטב

 ןוחטיבה םוחתב ךוניחה שיא לש תוירחאה תסיפת תא חתפל סרוקה תרטמ
 ןויסינב שומיש ךות ,אשונב ךוניחה דרשמ תויחנה םע ותוא שיגפהל ,תוחיטבהו
 לכ םויסב .ישיא בצק יפ לע איה סרוקב תומדקתהה .ךוניחה דרשמב רבצנש עדיהו
 יקלח לכב תולטמה םויס .אבה אשונל רובעל תנמ לע הלטמ םילשהל שי דומיל אשונ
 רבוע ןויצ - הניחב תמייקתמ סרוקה םויסב .ןחבמל תשגל יחרכה יאנת וניה סרוקה
 .70 אוה ןחבמב

 
 
 םייח חרואו תושיגנ ,םיכרדב תוריהז
  חוטב

 לבקל וידימלת תא ךנחל ךוניחה שיא לש תוירחאה תסיפת תא חתפל סרוקה תרטמ
 תרבגהל תלעופ תינכתה .םיתואנ תוגהנתה יסופד חפטלו םנוחטיבל תישיא תוירחא
 ,עדי תיינקהלו םיכרע חופיטל ,בכרב םיגהונה לשו לגרה יכלוה לש םתועדומ
 ידכ השורד ךרה ליגב ותלחתהו ,ךורא יכוניח ךילהת והז .םילגרהו תויונמוימ
 לכמ םידימלתל תדעוימ תינכתה .םייוצרה תוגהנתהה יסופד תא ועימטי םידימלתהש
 ןחבמב רבוע ןויצ - הניחב תמייקתמ סרוקה םויסב .ךוניחה תודסומ לכב םירזגמה
  .70 אוה
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 ).M.Ed( תכנון לימודים והערכה - תכנית לתואר שני
 

 

 ינש ראות – הכרעהו םידומיל ןונכת

 237 ף״שת ןועידי

  הכרעהו םידומיל ןונכת
  ).M.Ed( ינש ראותל תינכת

 
  יונ-לאונמע הילד ר"ד :תינכתה שאר
 וקסרפ הרברב 'פורפ :תירקחמ הזתל תינכתה שאר
 

 ,רגרבנירג ירול ר"ד ,יסוי'ג דורוו ר"ד ,באירא רמת 'פורפ ,זגרא ןרוא ר"ד :תינכתה לגס
 ר"ד ,דרו-יול ידע ר"ד ,יקחצי תניר ר"ד ,רנגו ילית ר"ד ,זפרה םרוי 'פורפ ,רדה רוניל ר"ד
 ר"ד ,וקסרפ הרברב 'פורפ ,ןימינב-לואפ הנליא ר"ד ,יונ-לאונמע הילד ר"ד ,ןמרביל יתא
 .יבגר יחימע ר"ד ,סינוגר עונ
 

  טאטב דוד-ןב לעי :םיטנדוטס להנמ
 426 לקד :םוקימ
 09-7476331 :ןופלט
  yaelbd@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 

 הזב הז םיבולשה היישעו רקחמ ,תעד ימוחת םה הכרעהו םידומיל ןונכת

 ןורחאה רושעב .ךוניחה תכרעמב םייוניש תלבוהל םייתוהמ םיביכרמ םישמשמו

 בל תמושת ,םלועבו ץראב ,םהילא תינפומו תובישח הנשמ הלא םימוחת םילבקמ

  .תימדקאו תירוביצ

 

 םידומילה תינכת ינייפאמ
 יטרואית ןפואב תבלשמה ,ץראב הגוסמ הנושארה ,תינשדחו תידוחיי תינכת •

  .הדימלהו הארוהה ךילהתב הכרעהו םידומיל ןונכתב ימושייו

 םידומיל תוינכת חותיפ לש םתובישח תיילעמ תרזגנ תינכתה תובישח •

 ,טרפה תמרב םייפולחו םיילנויצנבנוק הכרעה יכילהת בולישו תויתועמשמ

  .ללכב ךוניחה תכרעמו רפסה תיב

 ,םיירפס תיב היגוגדפ יזכרו הכרעה יזכרל הרשכה םג תללוכ תינכתה •
 תיב הכרעה זכר .)ה"מאר( הכרעהו הדידמל תיצראה תושרה ידי לע תרכומו

 "שדח קפוא" המרופרה ימכסהב .ךוניחה תכרעמב שדח דיקפת אוה ירפס

 יזכרו הכרעה יזכרל 6% לש ףקיהב דיקפת לומג רשוא "הרומתל זוע"ו

 ךירצמו רגתאמ דיקפתה .המרופרל ופרטצהש רפס יתב לש היגוגדפ

-הארוה ירמוחו תוינכת חותיפו הכרעה ,בושמ יכילהת תלבוהב תויחמומ

  .תונווגמ ךוניח תורגסמב הדימל
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 םע ביתנל )ג"למ( ההובג הלכשהל הצעומה ידי לע רושיא הלביק תינכתה •

 ולביק א הנש םותב רשא םינייטצמל היצפואכ דעוימ ביתנה .תירקחמ הזת

 90 תוחפלו םייגולודותמה םיסרוקהמ דחא לכב 85 לש ילמינימ ןויצ

 ומייסש ,םינייטצמ םירגוב םג תינכתה תטלוק ח"עשת תנשמ לחה .ןוירנימסב

 לולסמ םילשהל םיניינועמה ,תונורחאה םינשה ששב תימושייה תינכתה תא

 .תירקחמ הזת םע
 

 םידומילה תינכת
 םהינפב םידמועה םינוויכו ,תונויער ,תויורשפאל םיטנדוטסה תא תפשוח תינכתה

 הלא רשאכ ,הכרעהו םידומיל ןונכת לש םיטביה בולישל עגונה לכב ךוניח ישנאכ

 היישעבו ימדקאה רקחמב תושדחה תויוחתפתהבו תומגמב ,עדיב םיבשחתמ

 םידומיל ןונכתב םירושיכו עדיש הנבהה איה תינכתה לש אצומה תדוקנ .תיכוניחה

 ,םיכירדמ ,תוננג ,םירומ :ךוניחב םיקסועה לכ לש םתלחנ תויהל םיכירצ הכרעהו

  .תורחא תויכוניח תורגסמבו רפסה תיבב ,םירחא םידיקפת ילעבו םילהנמ

 םירושיכו עדי ילעב ךוניח ישנאו םירומ חתפל איה תינכתה לש תיזכרמה הרטמה

 ףא ולכוי תינכתה ירגוב .םהיניבש בושחה קשממבו םידומיל ןונכתבו הכרעהב

 ,םירומ לש יעוצקמ חותיפו הכרעה ,הכרדהל תורגסמ ןווגמ תלבוהב בלתשהל

  .חוקיפו הכרדה ילגסו םילהנמ

 

 תינכתה תורטמ
 הדימלו ךוניח יכילהת לש הכרעהו ןונכת ימוחתב עדי ילעב ךוניח ישנא חותיפ •

 היצרגטניאב םידקוממ תינכתה יביכרמ .םהיניב רשקה רבדב תונבות םודיקו

 הדובעה תרגשב העימטהל המגמב םידומילה ןונכתו הכרעהה ימוחת ןיבש

  .תיכוניחה

 םידומיל ןונכת יכילהת לש עוציבלו חותיפל ,ןונכתל תויונמוימהו םילכה תבחרה •

 .םהיניב הקודהה הקיזה הרימש ךות הכרעהו

 ךות ךוניחה תכרעמב היישעו תומגמ ,תוסיפת לע תיתרוקיב הבישח םודיק •

 ןונכתו הכרעה יכילהת לש םייטילופו םייתוברת ,םייתרבח םיטביהל תוסחייתה

 .תימואלניבו תיצרא ,תיתושר ,תידסומ המרב ,ךוניחב
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 םאתהב ,הכרעהו םידומיל ןונכת ימוחתב תוהובג תוירקחמ תולוכי חותיפ •

 היחנהו חיש יכילהת םודיק ךות ,םיטנדוטסה לש םייעוצקמה ןיינעה ימוחתל

 .םירפמ

 

 תינכתה לש תוילנויספורפ תורטמ
 בלתשהל םהל רשפאלו םיכנחמו םירומ לש יעוצקמה םדמעמ תא בצמל •

 תוינכת יחתפמ ,םייגוגדפ םיזכר ,הכרעה יזכר :תכרעמב םינווגמ םידיקפתב

 ,ךוניח תוכרעמל םיצעוי ,הארוה ילגסל םיכירדמ ,תוינכת יכירעמ ,םידומיל

 םייעוצקמ חותיפ יכילהת םיליבומ ,יוניש יכילהתב תויכוניח תורגסמ םיוולמ

 .תיכוניחה תכרעמב חוקיפ ילגסו םילהנמ ,םיכירדמ ,תוננג ,םירומ :לש

 היהי זכרה יכ עבקנ דיקפתה תרדגהב .םיירפס תיב הכרעה יזכר רישכהל •

 עבקנ ןכ ומכ .רפסה תיבב הכרעהה תוברת לש העמטהו זוכיר לע יארחא

 רפסה תיבב הכרעההו הדידמה ימוחתב תיעוצקמה תוכמסה היהי זכרהש

 תומוקמב .םיינוציח הכרעה ימרוג ןיבל רפסה תיב ןיב רשקה שיאכ שמשיו

 תעמטהו תוינכת חותיפ ליבוהל תינכתה ירגוב ולכוי יגוגדפ זוכיר שי םהבש

 עייסת תינכתהש הייפיצ תמייק .רפסה תיבב םיינוגמ הדימל-הארוה-ירמוח

  .םיהובג םייעוצקמ םיטרדנטסב םהלש זוכירה תומישמ תא עצבל םיזכרל

 
 הלבק יאנת
 סרוקב 80 ללוכ ,תוחפל 80 לש עצוממ ןויצב( רכומ ןושאר ימדקא ראות .א

  .ינש ראות וא )תירואית הקיטסיטטס

  .ךוניח דבוע תדועת וא הארוה תדועת .ב

 ןויסינ( תוחפל םינש שולש ךשמב ךוניחה תכרעמב הדובעב ןויסינ .ג

  .)תינכתה שאר םע ופוגל ןחביי םצמוצמ

  .הלבק ןויאיר .ד

 

 םידומילה הנבמ
 םיטנדוטס .ש"ש 21 לש ללוכ ףקיהב דומיל יצבקמ העבראמ תבכרומ תינכתה

 טקיורפ תנכה .תווצ תדובעב הנדס דומלל ושרדיי אל ירקחמה ביתנל לבקתי רשא
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 סרוק םוקמב .םוקיטקרפה יחנמ ףותישב עוציבל היצפוא תניחבב היהי ימושיי רמג

 ביתנב םידומילה ףקיה .םירקוח תנדסב הזתל ביתנב םיטנדוטסה ופתתשי הריחב

 .ש"ש 19.5 לע דמוע הז

  :םיללוכ םידומילה

 עדיה תא ביחרהלו קימעהל םתרטמש ,הבוח ירועיש – תיתשת ידומיל .1
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  .ינש

 .תינכתה לש הביל תא הווהמ הז ץבקמ – תינכתב םיימושייו םיינויע םידומיל  .2

 םידומיל ןונכתב ,הכרעהב תויונמוימהו עדיה תא םיטנדוטסה וביחרי ותרגסמב

 הריחב ירועיש ,הבוח ירועיש םיללוכ םידומילה .םהיניבש היצרגטניאבו

 ימוחת תשולשמ דחא לכב סיסב סרוקמ םיבכרומ הבוחה ירועיש .םינוירנימסו

 תוינכת תכרעה ,הכרעהב תופולח ללוכ ,םידמול תכרעה( תינכתה לש דוסיה

 םידקמתמה םיסרוקמו ,)םידומיל תוינכת חותיפו ,םייכוניח םיטקיורפו םידומיל

 ללוכ הריחבה רועיש .םידומיל ןונכתו הכרעה ןיבש היצקארטניאבו קשממב

 ןונכת לש טביהב יעוצקמ ןיב תווצ תלבוהו זוכיר לש םוחתב תוידוחיי תויונמוימ

 הלא .תינכתה לש ןכותה ידקוממ םימוחת ןווגמ םיגציימ םינוירנימסה .הכרעהו

 טביהב תוינכתו תוברעתה תוינכת לש הכרעהב יתרוקיבו קימעמ רקח םינמזמ

  .הארוה ירמוחו םידומיל ןונכת ימוחת רקחבו יתרושקת-יגולונכטה

 יתבב תעצבתמ תכרדומה תוסנתהה רקיע – )תכרדומ תוסנתה( םוקיטקרפ .3

 היגוגדפו הכרעה יזכר דיקפתל םיטנדוטסה תא ןיכהל המגמב םידלי ינגבו רפס

 דומללו ריכהל תורשפא םיטנדוטסל ןמזמ תינכתה לש הז ביכרמ .םיירפס תיב

 םימרוגה םה ימ ,הדשב תועצבתמ םידומיל ןונכתבו הכרעהב תויוליעפ ולא

 םמיע םירגתאה םהמ ,תוינכתה תוכרעומו תושחרתמ דציכ ,ןהב םיברועמה

 יכילהת םודיקל ץוחנ עדי הזיא ,ל"תו הכרעה יזכרו םידיקפת ילעב םידדומתמ

 תונשדח םודיקלו רופישל ,חותיפל םייוניש םימדקמ דציכ ,ל"תו הכרעה

  .ל"תו הכרעה ימוחתב

 לעופב שחרתמש המ ןיבל תינכתב דמלנה עדיה ןיב בלשל םיפוצמ םיטנדוטסה 

 ,םיטנדוטסל םייטנוולרל םידמלנה םינכתה סוסיב ידכ ךות ,ךוניחה תכרעמב

 םילבקמ הבש הנדסב הוולמ םוקיטקרפה .תיעוצקמה םכרד ךשמהב

 םימשר םיקלוח םה ,וכלהמבו ךילהתה ינפל ץועייו היחנה םיטנדוטסה
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 םיגיצמו ,תוסנתהב תולועה תויגוס לע ,םיתימעו םירוטויט םע ,םיטבלתמו

 םיקיפמו בושמ םילבקמ םה .תוסנתהה ךילהתב םילועה םירגתא םהינפב

  .םהיעוציב רופישל םיחקל וידחי

 ,םיטנדוטסל רשפאל איה רמגה טקיורפ תרטמ – תירקחמ הזת/רמג טקיורפ .4

 ללוכה רשקהב ודמלש תויונמוימהו עדיה תא אטבל ,םידומילל הינשה הנשב

 ןעשנה ימושיי לודומ חותיפב רישי ךשמה הווהמ רמגה תדובע .תינכתה לש

 תוסנתהה תססבתמ םהילע םייטקרפו םייריפמא ,םייטרואית תודוסי לע

 חותיפל םירגתא לש ןווגמ בחרמ תללוכ איה .ךוניחה תכרעמב תיתנשה

  .םירוטנמ לש יווילו היחנה ידי לע הוולמו הריחבלו

 לש ןיינעה םוחתב הפיקמ רקחמ תדובע תעצובמ – תירקחמ הזת

 .ראותל היינשה םידומילה תנשמ לחה החנמ ידי לע הוולמו תי/טנדוטסה
 

 
 רדסו דומילה יאשונ :םידומיל תכרעהו ןונכתב ינש ראותל תינכתה
 םידומילה
 

 ב הנש א הנש אשונה
  תירקחמ היגולודותמב םיסרוק
  SPSS 2-ו תיטסיטטס הקסה ,רקחמ תוטיש
  1  תמדקתמ תינתוכיא תירקחמ תוניירוא
  1 ךוניחב הדידמ
  הכרעהב םיסרוק
 הכרעהב םילכשומ םישומישו תושיג :הדימלו םידמול תכרעה
  1 1ידירביה - תירטמוכיספ

 1  םידמול תכרעהב םייפולח םילכ
  1 1ידירביה - םייכוניח םיטקיורפו םידומיל תוינכת תכרעה
  םידומיל ןונכתב םיסרוק
  1  רקחמו םילדומ ,תוירואית :םידומיל ןונכתב יונישו תרוסמ
  1 הבישחל ךוניחב תושיג

 
 הדימלב םירועישה תיצחמו םינפ-לא םינפ הדימל ישגפמב םירועיש תיצחמ – ידירביה .1 

  תבשקותמ
 .ב הנשל א הנש ןיב ץיק רטסמסב םייקתמ הז סרוק .2 
 דבלב רמג תדובעל ביתנב םיטנדוטסל תדעוימ הנדסה .3 
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 םידומילה
 

 ב הנש א הנש אשונה
  תירקחמ היגולודותמב םיסרוק
  SPSS 2-ו תיטסיטטס הקסה ,רקחמ תוטיש
  1  תמדקתמ תינתוכיא תירקחמ תוניירוא
  1 ךוניחב הדידמ
  הכרעהב םיסרוק
 הכרעהב םילכשומ םישומישו תושיג :הדימלו םידמול תכרעה
  1 1ידירביה - תירטמוכיספ

 1  םידמול תכרעהב םייפולח םילכ
  1 1ידירביה - םייכוניח םיטקיורפו םידומיל תוינכת תכרעה
  םידומיל ןונכתב םיסרוק
  1  רקחמו םילדומ ,תוירואית :םידומיל ןונכתב יונישו תרוסמ
  1 הבישחל ךוניחב תושיג

 
 הדימלב םירועישה תיצחמו םינפ-לא םינפ הדימל ישגפמב םירועיש תיצחמ – ידירביה .1 

  תבשקותמ
 .ב הנשל א הנש ןיב ץיק רטסמסב םייקתמ הז סרוק .2 
 דבלב רמג תדובעל ביתנב םיטנדוטסל תדעוימ הנדסה .3 
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 ב הנש א הנש אשונה
  ל"תו הכרעה קודה ןפואב םיבלשמה םייביטרגטניא םיסרוק
  1  היגוגדפו הכרעה זכר/להנמ דיקפת םודיקל םייגוגדפ םילוקיש
  2 2הכרעהל הקיזב םידומיל תוינכת חותיפ - הנדס 
 1  3יעוצקמ ןיב תווצ תויונמוימ ליבומכ זכרה - הנדס 

  םינוירנימס
 תויוברעתה תכרעה וא עדימה ןדיעב הכרעה רקחמב ןוירנימס
  2  תויכוניח

 רקחב ןוירנימס וא םידומיל ןונכתב תומלידו תויגוסב ןוירנימס
  2  םידומיל תוינכת

 3  רפס יתבב החנומ םוקיטקרפ
 1  4רמגה תדובע
 -  )א הנש םותב ירקחמה ביתנל ורחבנש םינייטצמל( 5תירקחמ הזת
 0.5   )ירקחמה ביתנב םיטנדוטסל דעוימ( 5םירקוח םיטנדוטסל הנדס
 8 13 תועש כ"הס

 
  םוקיטקרפה תושירדב םילשמ חותיפ לודומכ עצובת רמג תדובע .4
 הבוח הנדסב ףתתשהל שי הז ביתנב .ש"ש 19.5 לש םידומיל ףקיהב תירקחמ הזתל ביתנ .5

  .ז"נב הכזמ הניאש םירקוח תיטנדוטסל
 
 

 םימדוק םידומיל לע היצטידרקא
 6-ב ודמלנש םייטנוולר םידומיל יפ-לע ןתנית םיסרוקה ןמ קלח לע היצטידרקא
 .רכומ ימדקא דסומב ינש ראותל תונורחאה םינשה
 עובשב דחא םידומיל םוי – תינכתב דומילה ימי
 )8:30-18:45 'ב רטסמס ;19:30-8:30 - 'א רטסמס( א םוי – א הנש •
 

  המלשה סרוק
 הז סרוקב 80-מ ךומנ ןויצ ילעבל הקיטסיטטסב דוסי יגשומב המלשה סרוק
 תנש תחיתפ ינפל רבמטפס ךלהמב וא ץיקב ןתינ סרוקה .ןושאר ראותב
 היהיש ידכ המלשהה סרוקב תוחפל 80 לש ןויצ לבקל דמעומה לע .םידומילה
 .תינכתב ןיינמה ןמ טנדוטס
 .ףסונ םולשתב בייחמ המלשה סרוק :הרעה
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 ינש ראות – הכרעהו םידומיל ןונכת

 243 ף״שת ןועידי

 תינכתה ינייטצמ םירגוב ידי לע תירקחמ הזתל ביתנ תמלשה
 דחא לכב 85 לש ילמינימ ןויצ ,90 תימושייה תינכתב ןויצ עצוממ :הלבק יאנת •

 הדימעו םינוירנימסה ינשב 90 לש ילמינימ ןויצ ,םייגולודותמה םיסרוקה ןמ
 .הלבק ןויאירב החלצהב

 ,הזת תמלשהל ירקחמה םידומילה לולסמל לבקתהש רגוב :םידומילה תינכת •
 ,םירקוח םיטנדוטסל הנדסב ףתתשהל שרדיי ,רקחמ תדובע תביתכל ףסונב
 םידומילה ףקיה .ש"ש 4 דע לש םיינויע םידומיל םילשהל ךרוצה הרקמבו

  .הלבקה תדעו ידי לע ועבקיי םינכתהו םיינויעה
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 ).M.Ed( ייעוץ חינוכי - תכנית לתואר שני

 

 

 ינש ראות – יכוניח ץועיי

 243 ע״שת ןועידי

 יכוניח ץועיי
  ).M.Ed( ינש ראותל תינכת
  יתצובק לופיטו היחנהב הדועת ידומיל בולישל תורשפא םע
 םימאתומ הארוה תדועת ידומיל בוליש וא\ו
 

 ירוא ןב הניא ר"ד :תינכתה שאר
 ina.benuri@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 09-7476498 :ןופלט
 432 לקד :םוקימ
 שארמ םואיתב :הלבק תועש
 

 סירכוב הריש ר"ד ,רכב ילוש ר"ד ,ישי ןב יראב הלאירא ר"ד ,יתרפא ביני ר"ד :תינכתה לגס
 ,שויה ילט ר"ד ,רגרבנירג ירול ר"ד ,ידניג רחש ר"ד ,ינועדג תירש ר"ד ,ירוא ןב הניא ר"ד ,קזב
 ר"ד ,עלס סדה ר"ד ,ץיבוקרמ הילד ר"ד ,למרכ תעפי ר"ד ,בומייח תינור ר"ד ,ןהד תיעור ר"ד
  .וקנרפ ץרווש תירוא ר"ד ,יבגר יחימע ר"ד ,רגורק לסרמ
 

  טאטב דוד-ןב לעי :םיטנדוטס להנימ
 425 לקד :םוקימ
 09-7476331 :ןופלט
  yaelbd@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 
 
 

 יכוניחה ץועייה עוצקמ
 הוולמה ,רפסה תיב לש עייסמה ךרעמה ךותב ימושיי יעדמ עוצקמ וניה יכוניח ץועיי

 ץעויה .םהיניב ןילמוגה יסחי תאו ןוגראה לשו טרפה לש םייתוחתפתה םיכילהת

 יוצימלו יבטימ דוקפתל עיגהל תכרעמכ רפסה תיבלו טרפכ דימלתל עייסמ יכוניחה

 טבמ לעב ,ירפס תיב םינפ שפנ תואירב ןכוס אוה יכוניחה ץעויה .םתלוכי לש יברמ

 ,תווצה ,םידימלתה לש )wellness( תיללכה החוורה םודיקל לעופה יתכרעמ

 תיתכרעמ הייאר לעב רשקמ םרוג הווהמ ץעויה .הליהקהו יכוניחה ןוגראה ,םירוהה

 ללכל תעגונ תיעוצקמה ותונווכמו ,הליהקהו רפסה תיב ןיבו ,רפסה תיב ךותב

 םייק יכוניחה ץועייה .םינתשמהו םינושה םיכרצב הרכה ךותמ םידימלתה תייסולכוא

 תורומתו םייונישבו תדמתמ תוחתפתהב ןייפאתמ אוהו הנש 50-מ הלעמל ץראב

  .םיצאומ
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 לרב תיב תימדקאה הללכמב יכוניח ץועייב ינשה ראותה ידומיל
 תלעב הניה לרב תיב תימדקאה הללכמב יכוניח ץועייב ינש ראות ידומילל תינכתה

 ,רבטצמה ןויסינה דצל .םייכוניח םיצעוי תרשכהב בר ןיטינומו םינש 40 לש קתו

 הכישממו םייכרע-םייתרבח םידעי המצעל הביצמ ,תנכדעתמ ,תשדחתמ תינכתה

  .יכוניחה ץועייל הרשכהה תא ליבוהל

 ליבקמב דומלל ינשה ראותה ידומילל ףסונב תרשפאמ יכוניח ץועיי ידומילל תינכותה

 התומעה ידי לע תרכומה תוצובק תייחנהב הדועתל תרצוקמו תמאתומ תינכותב םג
 תנתינה ךמסומ תוצובק החנמ תדועת .יתצובק לופיטלו היחנהל תילארשיה

 תוצובק לש תיעוצקמ היחנהב תופסונ הקוסעת תויורשפא ורובע תחתופ ,וז תרגסמב

 .תונווגמ תורגסמב

 דחוימב תמאתומה תרגסמב הארוה תדועת ידומיל בלשל תרשפאמ תינכותה ,ןכ ומכ

 .יכוניח ץועייל םיטנדוטסל

 
 תינכתה תורטמ
 ךוניחה תכרעמב םיליבומו םימזוי ,םייעוצקמ םייכוניח םיצעוי תרשכהו חותיפ •

  .םיפסונ םינוגראבו

 לע ןומאש ימכ ותדובע יבגל תונחבומ תויעוצקמ תוסיפת לעב ץעוי תרשכה •

  .ןוגראב )תידומילהו תיתרבחה ,תישפנה( תיללכה החוורה

 .תיתכרעמ-תינוגראה השיגל תילופיטה השיגה ןיב םיבלשמה םיצעוי תרשכה •

 הסיפת ילעבו תיתרבח תוירחא ,םישבוגמ םייעוצקמ םיכרע ילעב םיצעוי תרשכה •

 תוברת ,הליהק ,החפשמ ,התיכ( םינושה וילגעמ לע רשקהב האורה תיעוצקמ

  .םייעוצקמה תעדה ילוקישב יתועמשמ דדמ )דועו

 הלידג יכילהת םיוולמהו םיידיתע םיכרצו םידעי םיהזמה םיצעוי תרשכה •

 .ןוגראה לשו טרפה לש תוחתפתהו
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 ).M.Ed( ייעוץ חינוכי - תכנית לתואר שני

 

 

 ינש ראות – יכוניח ץועיי

 245 ע״שת ןועידי

 םידומילה תינכת
 םיצעוי תרשכה איה הרטמהשכ ידימת ןפואב תנכדעתמו תחתפתמ תינכתה •

 הקושתו תוביוחמ ילעבו ,םייעוצקמה םיכרעלו םהיתודמעל ,םמצעל םיעדומה

  .תיעוצקמ

 תוהזה תוחתפתה ךילהת לש יווילבו חופיטב ןימאמה ןמוימו יעוצקמ תווצ תינכתל •

  .םידמולה תצובק לשו טנדוטס לכ לש תיעוצקמה

 הרשכהה ןמז לכ ךרואל תכרדומה תישעמה תוסנתהה לע בר שגד המש תינכתה •

 .הדשב תיעוצקמ הדובעל הנכהה לעו

 לש תישעמה תוסנתהה תא שיגדמו הוולמה ידוחיי הכרדה לדומ תינכתל •

  .הרשכהה ןמז לכ ךרואל טנדוטסה

 ,םידימלת ןווגמ םע הדובעל תויצועיי תויונמוימו םילכ ,םירושיכ הנקמ תינכתה •

  .ןוגראכ תיכוניחה תכרעמה םעו הליהק ,החפשמ ,םייכוניח םיתווצ

 הלא םידומיל .תוצובק תייחנהב הדועת ידומילב םג תובלתשה תרשפאמ תינכתה •

 לעו יכוניח ץועייב ינשה ראותה תרגסמב םידמלנה םינכתה תא ןובשחב םיחקול

 .םירצוקמו םיטנדוטסל םימאתומ םניה ןכ

 
 ?תינכתה תדעוימ ימל
 .םינוש םימוחתב ינשו ןושאר ראות ילעב ךוניח ישנאו םירומל •

 .יכוניח ץועייב ןושאר ראות ירגובלו דחוימ ךוניחב ינש וא ןושאר ראות ילעב םירומל •

 יעדמ ,תילאיצוס הדובע ,היגולוכיספ ןוגכ םיעייסמ תועוצקמב ןושאר ראות ירגובל •

 .תרושקת תואנילקו דועיס ,רעונ םודיק ,היגולונימירק ,היגולויצוס ,תוגהנתהה

 

 הלבק יאנת
  .תוחפל 85 לש עצוממ ןויצב ןושאר ראות •

 )םיריעצ םירגוב דעו ךרה ליגהמ לחה( םידלי םע הדובעב ילופיט ו/וא יכוניח ןויסינ •

 .הלבק תדעו •

 תליחת ינפל ןווקמ סרוק תמלשה ןיפוליחל( הקיטסיטטסב 80 ןויצו תילגנאמ רוטפ •

 )םידומילה
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 םימדוק םידומיל לע היצטידרקא

 6-ב ודמלנש םייטנוולר םידומיל יפ לע ןתנית םיסרוקה ןמ קלח לע היצטידרקא •

 .רכומ ימדקא דסומב ינש ראותל תונורחאה םינשה

 טוריפ( דמעומה לש ויגשיהו םדוקה םידומילה עקר יפ לע ושרדיי המלשה ידומיל •

  .)ךשמהב

 המלשה ידומיל םהש תועוצקמ רובע ןתנית םימדוק םידומיל לע היצטידרקא •

  .דבלב

  .םייתנש ךשמב ןותבש תנש יצח תחקל ץלמומ ןותבש תנשל םיאצויל •

 

 יכוניח ץועייב ינשה ראותל םידומילה הנבמו ףקיה
 תוסנתה תועש 330-ו ,ש"ש 27 לש ףקיהב םייתנש ךשמב םימייקתמ םידומילה

 :תכרדומ

 רקובב תועש 5 לש תוסנתה + 14:15 העשהמ לחה א םויו ,)אלמ םוי( ד םוי :א הנש

 .ףסונ

 .עובשב תועש 6 לש תוסנתה + 14:15 העשהמ לחה א םויו ,)אלמ םוי( ד םוי :ב הנש

 

  תוצובק תייחנהב הדועתה ידומילב םג ליבקמב בלתשהל םיניינועמל
  .ראותה ידומיל לש 'ב הנשב םימייקתמ םידומילה

 .דרפנב וניה הדועתה ידומיל רובע םולשתה

 
 :םיפסונ םיטרפל
 חותיפ > תודועתו םיראת < םידומיל תוינכת > ) beitberl.ac.il( הללכמה רתא

 היחנה ,הכרדה >  םידומיל תוינכתו םיסרוק > תשק - הדועת ידומילו יעוצקמ

 יכוניח-וכיספ שגדב תוצובק תייחנה > לוהינו
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 ינש ראות – יכוניח ץועיי

 247 ע״שת ןועידי

 הארוה תדועת ידומילב םג ליבקמב בלתשהל םיניינועמל
 רפס תיבל הארוה תדועת ידומיל םג יכוניח ץועייב ינשה ראותה ידומיל םע בלשל ןתינ

 ןובשחב םיחקול הארוהה תדועת ידומיל .ידוסי-לע רפס תיבל הארוה תדועת וא ידוסי

 ןפואב הנבת םידומילה תינכות .יכוניח ץועייב ינשה ראותה תרגסמב דמלנה תא

  .םיידוחייה וינותנ יפ לע ,טנדוטס לכל םאתומ

 
 

 םידומילה רדסו דומילה יאשונ :יכוניח ץועייב ינש ראותל תינכתה
 ב הנש א הנש סרוקה םש
  1 רפסה תיבב םיגיהנמכ םירומ יוויל
  1 םימדקתמל תיתומכ תירקחמ תוניירוא
  1 םימדקתמל תיתוכיא תירקחמ תוניירוא
  1 םירקמ תגשמה – ץועייב תוירואית
  1 הקיטסיטטס 
  2 יכוניח ץועייב תונורקעו םיכרע
  1 תוצובק תייחנהב םייטרואית םיטביה
  2 תוינטרפ תויצועיי תויוברעתהו עייסמה ןויארה
  2  םייצועיי םיאשונב יריפמא ירקחמ ןוירנימס
  1 יכוניחה ץועייב הב לופיטהו תיתרבח הייחד
  2 א תיסיסב הכרדה סרוק
   תועש 5 א הנש ץועייב תכרדומ תוסנתה
 תישעמ הדובע תועש 5 + ש"ש 15 :א הנש תועש כ"הס
 רמג טקייורפ\םכסמ ימושיי ןוירנימס הביתכ תנדס
 ירקחמ

 2 

 2  יכוניח ץועייב תיתצובק הדובע
 ץועייב םיתווצ לוהינו תוגיהנמ :הריחב סרוק
 ךוניחב תויגולואידיא \ יכוניחה

 1 

 תויורכמתה\החפשמל ץועיי :הריחב סרוק
 היצזילבולגה ןדיעב הפש\ןתעינמו

 1 

 – הדשב יעוצקמ דוקפתל תיביטרגטניא הנכה
 םדקתמ סרוק

 2 

 2  הדשב תוסנתהה תא הוולמה הכרדה תנדס
 1  יכוניחה ץועייב םהב לופיטהו ןוכיסב םידלי רותיא
 1  לארשיב ךוניחה תכרעמב תורחאו םירחא
 תועש 6  ב הנש ץועייב תכרדומ תוסנתה
 תכרדומ תוסנתה תועש 6 + ש"ש 12 :ב הנש תועש כ"הס
 11 - תכרדומ תוסנתה תועש ,27 - תוינויע תועש :תינכתב תועש כ"הס

 
  .אבה דומעב המלשה ידומיל טוריפ :הרעה
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 ב הנש א הנש אשונ
 סרוקה דומיל :טנדוטס לכ לש ימדקאה עקרה יפ לע עבקיי ףקיהה( *המלשה ידומיל
  )הלעמו 80 ןויצו תונורחאה םינשה הנומשב ינש וא ןושאר ראותב

  1  םידחוימ םיכרצ םע םידימלת בוליש

  1  םייטסונגאידוכיספ םינוחבא תרכה

  1 םייחה ךלהמב םדאה לש םייתוחתפתה םיטביה

  1 )ץיקב ידירביה סרוק( הקיטסיטטס

 1  היגולותפוכיספ

 ש"ש 6 :המלשה תועש כ"הס

 .קוחרמ הדימלב םידמלנ םקלחו םידומילה ימיב םיבלושמ המלשהה ידומיל *
 .ףסונ םולשתב םיבייחמ המלשה יסרוק :הרעה
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 ינש ראות – הדימל ייוקיל

 249  ף״שת ןועידי

:הדימל ייוקיל  
תיכוניח תוברעתהו הכרעה  
  ).M.Ed( ינש ראותל תינכת
 טיבש הנינפ ר"ד :תינכתה שאר
 

      ,ו'גנב תרפא ר"ד,רכב תימלוש ר"ד ,גנירוא לחר ר"ד ,רשיבא הדעלג ר"ד :תינכתה לגס
 םרוי 'פורפ ,שויה ילט ר"ד ,רוליג תירוא ר"ד ,ןהכ ינועדג תירש ר"ד ,הדוהי ןב םירמ ר"ד
 יזוס ר"ד ,השנמ יש ר"ד ,לאכימ תניר ר"ד רדיילק-רלסט תניע ר"ד,יש-רהוז רב ר"ד,זפרה
  .ינש לכימ 'פורפ ,טיבש הנינפ ר"ד ,קסור
 

 10:00-11:30 ,ד םוי :הלבק תעש
 432 לקד :םוקימ
 09-7476434 :ןופלט
 pnina.shavit@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 

  טאטב דוד-ןב לעי :םיטנדוטס להנימ
 425 לקד :םוקימ
 09-7476331 :ןופלט
  yaelbd@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 
 תדמוע תיכוניח תוברעתהו הכרעה :הדימל ייוקילב ינש ראותל תינכתה סיסבב
 ,הדימל ייוקיל םע םידימלת םללכבו ,םידחוימ םיכרצ םע םידלי בוליש יכ הנומאה
 רישכהל שי ושממל ידכ .יתרבחו ישונא ךרוצו יכוניח ךרע אוה ,תוליגר ךוניח תוכרעמב
 ךירעהל רשפא ךיא ועדיש ,יטקרפ ישעמ עדיו בחר יטרואית עדי ילעב ,עוצקמ ישנא
 םיכרצל יברמ הנעמ ןתייש ןפואב הלא םידימלת בלשלו דמולה לצא םיישקו תולוכי

 דימלתה לש הדימל ידוקפת תכרעהל םיכרדו השיג הנקמ תינכתה .םהלש םיידוחייה
 .רקחמ תססובמו תמאתומ תיכוניח תוברעתה תינכת לש הנכהלו
 

 תינכתה תורטמ
 תוקל לש םיאשונב םיטנדוטסה לש יטרואיתה עדיה לש הקמעהו הבחרה •

 .הדימלב םינוש םיישק םע םידימלת תכרעה ,הדימל
 םידימלת םע תינטרפו תיתכרעמ תיכוניח תוברעתהב םירומ לש תויחמומ חותיפ •

 .הליגרה ךוניחה תכרעמב הדימל יישקו הדימל ייוקיל םע
 .ולא םימוחתב רקח יכילהת חותיפ •
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  הלבק יאנת
 ,הארוהו ךוניח ,דחוימ ךוניח :םיאבה םימוחתב ןושאר ראות ילעבל תדעוימ תינכתה
 .הארוה תדועת ילעב םג םהש ,םייאופר-ארפ תועוצקמו יכוניח ץועיי ,היגולוכיספ
 ךוניחב וניאש ןושאר ראות ילעבל( תוחפל 85 לש עצוממ ןויצב ןושאר ראות .1

 דחוימ ךוניח לש םיאשונב תוחפל ש"ש 4 לש םידומיל תמלשה תשרדנ דחוימ
 .)ןושארה ראותל םידומילה תינכתמ

 הארוה תדועת .2
 םיכרצ ילעב רעונו םידלי םע תילופיט-תיכוניח הדובעב וא הארוהב ןויסינ .3

 .םידחוימ
 .הלבק תדעו תושירדב הדימע .4
 

  םימדוק םידומילב הרכה
 תודסומב ינש ראותל ודמלנש םיסרוקל םאתהב היצטידרקא תלבקל תורשפא תמייק
 תושירדל המאתה לע עיבצמ םהלש סובליסהש םיסרוקל הנווכה .ההובג הלכשהל
 .)אלמ דומיל רכש םולשתמ טנדוטסה תא רטופ וניא יוכיזה( תינכתה
 

 םידומילה הנבמ
  .ש"ש 21 :תינכתב יללכה םידומילה ףקיה
  :דומיל יצבקממ תבכרומ תינכתה
 המיאתמ תיגולודותמ תיתשת קפסל םתרטמש תירקחמ היגולודותמ ידומיל •

 .ינש ראות תמרב םייתטיש רקחו דומילל
 ,לופיטו הכרעה יאשונב בחר עדי םינקמה )הבוחו תיתשת( תוחמתה ידומיל •

 תיכוניח תוברעתהו )יוהיזו רותיא( הכרעה :םיינכות םיריצ ינשב הקמעהו
 .םיינטרפ לופיטו הכרעהו ,תיתכרעמ

 ךותב ועצבתיש )םוקיטקרפ( תוימושיי תולטמ ונתניי תוחמתהה ידומילמ קלחב
 יפכ ,תורחא תויכוניח תורגסמב וא םידמלמ םיטנדוטסה הבש תיכוניחה תרגסמה
  .םיאצממב ןוידו חותינל םישגפמ ובלושי הלא םיסרוקב .סרוקה יצרמ ידי לע ועבקייש
 ,תינכתה לש ללוכ רשקהב דמלש תויונמוימהו עדיה תא אטבל טנדוטסל רשפאל ידכ
 םא הטלחהה .רמג תניחבב ןחביי וא תימושיי רמג תדובע עצבל טנדוטסה שרדיי
 לש א הנש ךלהמב לבקתתו הללכמה ידיב הנותנ רמג תניחב וא רמג תדובע םייקל
  .םידומילה
 הדועת ,ףסונבו ,הדימל ייוקילב )M.Ed( ינש ראות תדועת ולבקי תינכתה ירגוב
  .םירומ תרשכהל ףגאה םעטמ )הדימל ידוקפת ךירעמ( ל"תמ לש תיעוצקמ
 
 תינכתב דומילה ימי

-8:30 ד םויבו ,םיירהצה תועשמ לחה א םויב םייתנש ךשמב םימייקתמ םידומילה
19:30.  

 )ךרוצל םאתהב ונתניי( המלשהו הנכה יסרוק
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 ינש ראות – הדימל ייוקיל

 251  ף״שת ןועידי

 ראותב 80-מ ךומנ ןויצ ילעבל רקחמ תוטישבו הקיטסיטטסב המלשה יסרוק •
 .הקיטסיטטס ודמל אלש םיטנדוטסל וא ןושאר
 .ןושאר ראותב דחוימ ךוניח רגוב וניאש ימל דחוימ ךוניחב המלשה יסרוק •

 .ףסונ םולשתב םיבייחמ המלשה יסרוק :הרעה
 
 םידומילה רדסו דומילה יאשונ
 

 ב הנש א הנש דומילה יאשונ
 ש"ש 2 - תירקחמ היגולודותמ
  1 יתוכיא רקחמ :םימדקתמל תירקחמ תוניירוא
  1  יתומכ רקחמ :םימדקתמל תירקחמ תוניירוא
   
   ש"ש 2 - תוחמתהב תיתשת ידומיל
  2 תויזכרמ תויגוס :הדימל תויוקל
 ש"ש 6 הבוח - תיכוניח תוברעתהו הכרעה :תוחמתה ירועיש
  1 םידומיל תוינכת תיינבב םושיי – הלכהו בוליש
 ייוקיל םע םידימלתל ןכות ימוחת לש הארוהה תמאתה
  הדימל

1  

 1  הדימל ייוקיל םע םידלי לצא םייתרבח םיישגר םיטביה
 םע הדובעב תיבויח היגולוכיספ לש םייכוניח םימושיי

 הדימל ייוקל םידימלת
 1 

 ידימלת תארוה לע ןהיתוכלשהו ךוניחב תויגולואדיא
  1 דחוימה ךוניחה

  1 הדימל ייוקיל םע םידימלת לצא תוננוחמו תויתריצי
 ש"ש 7 הבוח - םיינטרפ לופיטו הכרעה :תוחמתה ירועיש
 תכרעה – הקירטמוכיספו הכרעהו ןוחבא לש תוירואית
 תכרעמהו טרפה

 1 

  1 הקיטמתמב םיישק לש הכרעהב תומדקתמ תויגוס
 הקיטמתמ דומילב תיתכרעמו תינטרפ תוברעתה
  םישקתמ םידימלתל

1   

 האירק לש הניקתו הניקת אל תוחתפתהב תורחבנ תויגוס
 הביתכו

1  

  1 הביתכו האירק יכילהתב תיתכרעמו תינטרפ תוברעתה
  1 הדימלו חומ
 )ש"ש 1 ףקיהב םירועיש רוחבל שי( **הריחב ירועיש
  1  היוקלו הניקת תוחתפתה – בשק 
 1   תיתריציו תיתרוקיב הבישח חותיפ
  1 ידירביה - לארשיב ךוניחה תכרעמב תורחאו םירחא
  ש"ש 4 - 4 ךותמ םינוירנימס 2 לש הריחב :םינוירנימס
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 ב הנש א הנש דומילה יאשונ
 תוגהנתהב םייוטיבו םייביטנגוק-הטמ םיכילהת רקח
  2 הדימל ייוקיל םע םידימלת לש תישיא-ךותהו תיתרבחה

 ייוקילו בשק תוערפה םע םידליל םירוה תכרדהו תורוה
  הדימל

2  

 םע םידימלת ברקב םייביטינגוקו םייגולוכיספ םיטביה
 בשק תוערפה וא/ו הדימל ייוקיל

 2 

 2   םישקתמ םידימלת לש האירקב םיליפורפ
 2  םידחוימ םיכרצ םע םירגבתמ לש דיתע תייצטניירוא
 האירקב םיברועמה םיישגרו םיביטינגוק םיכילהת רקח
  הביתכו

 2 

 1  *רמג תדובע תייחנהל הנדס
  ש"ש 21 :כ"הס

 
 תיתצובקו תישיא היחנהב הנדס*
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 ינש ראות – ךוניח תוכרעמ ןוגראו לוהינ

 253  ף״שת ןועידי

 ךוניח תוכרעמ ןוגראו לוהינ
  ).M.Ed( ינש ראותל תינכת
  דירש לאירא ר"ד :תינכתה שאר
 

 ,הדומח ףסוי ר"ד ,זפרה םרוי 'פורפ ,רכב תימלוש ר"ד ,הקטלפוא רהזי 'פורפ :תינכתה לגס
 ,ןימינב-לואפ הנליא ר"ד ,לאונמע הילד ר"ד ,רפונ תידע ,דרו-יול ידע ר"ד ,ןומרכ ןונמא ר"ד
 רקנש הלאינד ר"ד    ,גרבנרטש קחצי ר"ד ,דירש לאירא ר"ד ,ןורש לט ד"וע ,רדיינש הבכוכ
 

  טאטב דוד-ןב לעי :םיטנדוטס להנימ
 425 לקד :םוקימ
 09-7476331 :ןופלט
  yaelbd@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 
 

 הווהב ךוניח תורגסמ ילהנמו יכוניחה הדשב םידיקפת ילעב דייצל תשקבמ תינכתה

 הסיפת חתפל ןהל/םהל ועייסיש תויוסנתהו תויונמוימ ,היצביטומ ,עדי ,ןוזחב דיתעבו

 תללוכ תינכתה .םייגוגדפ/םייכוניח םיכילהת יבטימ ןפואב םדקלו ליבוהלו תיתכרעמ

 םידקומה ןמ דחא לכב םיזכורמה )םוקיטקרפ( תישעמ תוסנתהו תואנדס ,םיסרוק

 םלוע תפקשה שבגל םיטנדוטסל עייסל םתרטמש םינוש חיש-ימוחתמ םיסרוק :וללה

 ךוניחה להנימ תבילב םיסרוק ;תיתרבח-תיכרע תועדומ חותיפ לע שגדב ,תיכוניח

 תואנדס ;לוהינל םיינויח תושיגו תויונמוימ ,עדי םיטנדוטסל תונקהל םתרטמש

 לוהינה ןונגס תא ובצעיש תונבותו תויווח םיטנדוטסל רשפאל ןתרטמש תויוסנתהו

  .תימזיו תיכרע תיכוניח תוגיהנמ תסיפת לש שוביג ודדועיו םהלש

 .תיברמ איה טנדוטס לכבו הצובקב הכימתה ךא םיינעבות תינכתב םיטרדנטסה

 גיהנהל םישקבמה םיטנדוטסש החנהה סיסב לע ןומא לש הריוואב תלהנתמ תינכתה

  .םיקפוא ביחרהלו עדי שוכרל ,דומלל ואב ךוניח תורגסמ להנלו

 

  תינכתה תורטמ
  ;תיכוניחה םמלוע תפקשה תא בצעל םיטנדוטסל עייסל •

 ;לוהינל םיינויח תויונמוימו עדי םיטנדוטסל תונקהל •

  .לוהינ ןונגס שוביגל תונבותו תויוסנתה דדועל •

  הלבק יאנת
  .תוחפל 80 לש עצוממ ןויצב ןושאר ראות
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  .הארוהב ןויסינ - ןורתי •

 ,הארוהה תדועת ידומיל תא םייס אל ךא ליחתהש ימ( הארוה תדועת - ןורתי •

 .)הנושארה םידומילה תנש ךלהמב וידומיל תא םילשהל שרדיי

 .הלבק תדעו •

 
 םידומילה הנבמ
 .ש"ש 21 :תינכתב םידומילה ףקיה

 ,*םינוירנימס ,)ךוניחה להנמ( הביל יסרוק :תוירוגטק עבראל תקלוחמ תינכתה

  .)הנדס( תימושיי רמג תדובע ,)םוקיטקרפ( תוסנתה

  .ש"ש 4 לש ללוכ ףקיהב םינוירנימס כ"הס דומלל שי*

 

 ?תינכתה תדעוימ ימל
 .תרחא תיכוניח תרגסמ וא רפס תיב להנל םישקבמה ךוניח ישנאו םירומ •

 להנמה לש וטבמ תדוקנמ תויכוניח תורגסמ ןיבהל םישקבמה ךוניח ישנאו םירומ •

  .יכוניחה

 

  'בו 'א הנש :ךוניח תוכרעמ ןוגראו לוהינב ינש ראותל תינכתה
 ב הנש א הנש ךוניחה להנִמב הביל יסרוק
  1  ךוניחה לש תויגולואדיאה
  1 תיתכרעמ השיג – ןוגראכ רפסה תיב
  1 םייגוגדפ םיכילהת םודיקב להנמה דיקפת
  1 ימצע לוהינב רפס תיב
  1 תיביטקפא תיכוניח תוגיהנמ תארקל :הכרעה
  1 ינש ראותל יתומכ רקחמ תוטיש
  1 ינש ראותל ינתוכיא רקחמ תוטיש
 1  הלכלכו ךוניח
  1 הבישחה ךוניחל תושיג
 1  ךוניחו טפשמ
  1 תיכוניח תוגיהנמ
 1  תיכוניחה תוגיהנמה לש םיישגר םיטביה
 םינוירנימס
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 ).M.Ed( ניהול וארגון מערכות חינוך - תכנית לתואר שני  

 

 ינש ראות – ךוניח תוכרעמ ןוגראו לוהינ

 255  ף״שת ןועידי

 ב הנש א הנש ךוניחה להנִמב הביל יסרוק
 2  )ןוירנימס( תויכוניח תוביבס ןונכת
 תיבה ןוגראב תוטלחה תלבק יכילהתו תומליד
 2  ירפס

  2 )ןוירנימס( יתרבח קדצו לוהינ
  2 )ןוירנימס( תומייקו תיכוניח תוגיהנמ
 תוסנתה
 םילהנמ תדובעב תוברועמו הייפצ :םוקיטקרפ
 3   רפסה יתבב

 הנדס
 רמג תדובע תביתכב תישיאו תיתצובק היחנה
 2   תימושיי

 21 כ"הס
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 הקוצמבו ןוכיסב רעונ םודיק
  ).M.Ed( ינש ראותל תינכת
  ימיח הנח ר"ד :תינכתה שאר
 ,שויה ילט ר"ד ,ןהכ ינועדג תירש ר"ד ,ןהכ גנירוא לחר ר"ד ,ןורהא תילג ר"ד :תינכתה לגס
  ,יבוקעי זריל ר"ד ,ץינכי תאיל ר"ד ,עלס-יבאז סדה ר"ד, ,יקסנלוו ימע 'פורפ ,זפרה םרוי 'פורפ
  .יקסנבילק תיגח ר"ד ,ןאדעאק רימס ר"ד
 

  טאטב דוד-ןב לעי :םיטנדוטס להנימ
 425 לקד :םוקימ
 09-7476331 :ןופלט
  yaelbd@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 
 
 

 

 תינכת לע ךבדנ הפיסומ הקוצמו ןוכיס יבצמב רעונ םודיקב ינש ראותל תינכתה

-תיכוניחה תוברעתהה םוחתב ליכשמו ןמוימ םדא חוכ לש הרשכה ךילהתב ,רגובה

 תוינידמ לש םימוחתב הקימעמ םידומילה תינכת .הקוצמבו ןוכיסב רעונב תילופיט

  .תיעוצקמ הכרדהו היחנה ,להנימה םוחתב עדי הביחרמו ,רקחמו תיתרבח

 

 
 םידומילה תינכת ינייפאמ
 .ץראב הגוסמ הנושארה ,תינשדחו תידוחיי םידומיל תינכת •

 רעונ ידומיל םוחתב תמדקתמ תימדקא םידומיל תרגסמ תרשפאמ תינכתה •

 ירגובו ךוניחל תוללכמ ירגוב לש עדיה תא קימעהל הרטמ ךותמ ,הקוצמבו ןוכיסב

 רעונו ןוכיסב רעונ םע תילאיצוס-תיכוניח הדובעב םיקסועה תואטיסרבינוא

 לולסמ םידבועה תושרל דימעהל הדשה לש ךרוצה לע הנוע תינכתה .קתונמ

 לש םימוחתל התבחרה ךות תימדקאה םתלכשה לע ססובמה םודיקו תוחתפתה

  .םוחתב תיעוצקמ הכרדהו היחנה ,לוהינ

 ,תווצ לוהינ ,תוגיהנמ לע םישגד תבלשמ תינויע-תימדקא םידומילה תינכת •

 .םינושה היטביה לע תיעוצקמ היחנהו הכרדה
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 ).M.Ed( קידום נוער בסיכון ובמצוקה - תכנית לתואר שני   

 257   ף״שת ןועידי 

 ינש ראות – הקוצמבו ןוכיסב רעונ םודיק

 תינכתה תורטמ
 םוחתב םייעוצקמ םיכירדמכו םיחנמכ ,םיריכב םידיקפתל םידמולה תא רישכהל •

 ךוניחה תוכרעמב הקוצמבו ןוכיסב רעונ לש תונווגמ תויסולכוא םע הדובע לש

 ;רעונ םודיקל תודיחי לוהינל םידמעומכו תוינידמ יבצעמכ ,החוורהו

 םיקסועה לש םתלכשה תא ביחרהלו יעוצקמהו יטרואיתה עדיה תא קימעהל •

 .ומוקישבו הקוצמבו ןוכיסב רעונ לש םודיקב

-םייכוניח םיכירדמו רעונ םודיק ידבוע לש ימדקאהו יעוצקמה םדמעמ תא םדקל •

 ךוניחה תוכרעמב םיריכבו םינווגמ םידיקפתב בלתשהל םהל רשפאלו םיילופיט

 .םוחתב תוליעפה תונוש תותומעו ,תוירוביצ ,תויתלשממ תורגסמב ,החוורהו
 

 הלבק יאנת
 הללכמהמ ןוכיסב רעונ םודיק לולסמ :תואבה תורגסמה תחאמ ןושאר ראות .א

 תומוד הרשכהו דומיל תוינכתב ךוניחל תוללכמ ירגוב ,לרב תיב תימדקאה

  .ילמרופ יתלב ךוניחו דחוימ ךוניח ידומיל תרגסמב

 ,תילאיצוס הדובע ,ךוניח ומכ תועוצקמב תואטיסרבינוא ירגוב ולבקתי .ב

 הלבקה תדעו לש הטלחה יפ לעש ,הרבחהו תוגהנתהה יעדמ ,היגולונימירק

 .*תוחפל 80 ןויצב ש"ש 4 דע לש ףקיהב תומלשהל ושרדיי

 .םימדוקה םיימדקאה םידומילב תוחפל 80 לש עצוממ ןויצ .ג

 םידימלתל .ןושאר ראותב רקחמ תוטיש/הקיטסיטטסב תוחפל 76 לש ןויצ .ד

 ינפל ץיקב הקיטסיטטסה תודוסיב ןונעיר סרוק עצוי שרדנה ןמ תוחפ םנויצש

 .*םידומילה תנש לש התליחת

 .הרז הפשכ תילגנאב ימדקא רוטפ .ה

 הטלחה יפ לע תינכתל המאתה רבדב קפס ררועתמ םהבש םירקמב ישיא ןויאר .ו

  .הלבקה תדעו לש

  .ןושארה ראותה ידומיל םויס רחאל ןוכיס יבצמב רעונ םע הדובעב ןויסינ יוצר .ז

 .)הרומ/הצרמ/חקפמ/הנוממ( םיצילממ ינש לש תובותכו תומש .ח
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 תינכתה הנבמ
 תועש 21 לש ללוכ ףקיהב םירועיש לש תולוכשא השימח תללוכ םידומילה תינכת

 ,תוגיהנמו תוינידמ ,הכרעהו רקחמ ,תיתשת יסרוק תללוכ תינכתה .)ש"ש( תויתנש

 דמלש תויונמוימהו עדיה תא אטבל טנדוטסל רשפאל ידכ .םינוירנימסו תויונמוימ

  תימושיי רמג תדובע עצבי טנדוטס ,תינכתה לש ללוכ רשקהב

 

 דומילה ימי
 .ד ימיב םייתנש ךשמב םימייקתמ םידומילה

  הקוצמבו ןוכיסב רעונ םודיקב ינש ראותל תינכתה
 םידומילה רדסו דומילה יאשונ
 )הנותנ תימדקא הנשב םיצרמה תונימזב הנתומ םירועישה רדס(

 
 ש"ש אשונה
 1  יתוברת-בר טביה : הקוצמבו ןוכיסב רעונ
 יתומכ רקחמ
 ינתוכיא רקחמ

1 
1 

 1  הקוצמב רעונ – ךוניחה םוחתב תיתרבח תוינידמ
 1 רעונ םודיקב תויכוניח תורטמ לש הריחבו בוציע
 1  ןוכיסב רעונ םע הדובעב הרקמ לוהינ
 PTSD  1 םע תודדומתהו  תורגבתהה ליג - ןוכיסב רעונ
 1  תווצ תדובע לוהינ
 1 2 תימושיי רמג תדובעל הכרדה תנדס
 1  הדימל תויוקל
 1 ןוכיסב רעונ
 1 םירוה םע הדובעל םייעוצקמ םיתווצ לש הלבוהו חותיפ
 הכרדה דקומ :םידבוע תכרדהב הנדס
 לוהינ דקומ :םידבוע תכרדהב הנדס

1 
1 

 1  טקילפנוק יבצמב הכרדה
 1 תיתריציו תיתרוקיב הבישח חותיפ
 1  } בשקותמ{ הריחב סרוק
 -  תימושיי רמג תדובע
 ועבקייש 4 ךותמ םינוירנימס 2 - ש"ש 4 כ"הס :םינוירנימס
 הנש לכ

4 

 ש"ש 21  :כ"הס
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 259   ף״שת ןועידי 

 ינש ראות – הקוצמבו ןוכיסב רעונ םודיק

 םימדוק םידומיל לע היצטידרקא
 םינשה 6-ב ודמלנש םיימדקא םיסרוק יפ לע ןתנית םיסרוקה ןמ קלח לע היצטידרקא

 .רכומ ימדקא דסומב ינש ראותל תורכומ דומיל תוינכתב תונורחאה

 

  המלשהו הנכה יסרוק
 ראותב 80-מ ךומנ ןויצ ילעבל ץיק סרוק( תילגנאב םיטסקט תאירקל הנכה סרוק •

  .)ןושאר

 הז סרוקב 80-מ ךומנ ןויצ ילעבל הקיטסיטטסב דוסי יגשומב המלשה סרוק •

 .ןושארה ראותב הז אשונב םיסרוק ודמל אלש  םיטנדוטסל וא ,ןושאר ראותב

 80 לש ןויצ לבקל דמעומה לע .םידומילה תנש תחיתפ ינפל ץיקב ןתינ סרוקה

 .תינכתב ןיינמה ןמ טנדוטס תויהל ידכ המלשהה סרוקב תוחפל

 

 .ףסונ םולשתב םיבייחמ המלשה יסרוק :הרעה

 ).M.Ed( קידום נוער בסיכון ובמצוקה - תכנית לתואר שני
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 םיעדמה תארוהב ךמסומ ידומיל

 260 - ף״שת ןועידי

 הארוהב ךמסומ ידומילל הדיחיה
M.Teach  

 רגילק הביבא 'פורפ :הדיחיה שאר
 

 תיבל הארוה תדועת םע הארוהב ךמסומ ידומילל תוינכת 4 תועצומ הדיחיב
 :ידוסיה רפסה תיבל הארוה תדעת םע הארוהב ךמסומ תינכתו ידוסי-לעה רפסה
 סינוגר עונ ר"ד :תינכתה שאר – הארוהב ).M.Teach( ינש ראותל תינכת .1

 הקיטמתמ תארוהב ).M.Teach( ינש ראותל תינכת .2

 גרבנזייא דט 'פורפ :תינכתה שאר

 םיעדמ תארוהב ).M.Teach( ינש ראותל תינכת .3

 יבצ ןב הואנ 'פורפ :תינכתה שאר

 תילגנא תארוהב ).M.Teach( ינש ראותל תינכת .4

 *סאר ובא הדיאור ר"ד :תינכתה שאר

 רוניל ר"ד :תינכתה שאר ידוסי לולסמל הארוהב ).M.Teach( ינש ראותל תינכת.5

 רדה

 ף"שת תנשב חתפית אל תינכתה* 
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 M.Teach היחידה ללימודי מוסמך בהוראה  

 

 םיעדמה תארוהב ךמסומ ידומיל

 261 - ף״שת ןועידי

 )M.Teach( ינש ראותל תינכתה
 ידוסי-לעל הקיטמתמה תארוהב
  גרבנזייא דט 'פורפ :תינכתה שאר
 

       ,זגרא ןרוא ר"ד ,הואנ גומלא ר"ד ,גומלא תירוא ר"ד ,גרבנזייא דט 'פורפ :תינכתה לגס
 ,ןייטשנייו היאמ ר"ד ,רנגו ילית ר"ד ,זפרה םרוי 'פורפ ,האל לארוד ר"ד,םירמ הדוהי ןב ר"ד
 ,סאילא דובע ר"ד ,ןמרביל יתא ר"ד ,דרו-יול ידע ר"ד ,הירא בל 'פורפ ,איחי 'גאח ןאסחיא ר"ד
 .דלפטטש הקבר ר"ד ,וקנרפ-ץרוש תירוא ר"ד ,יטידור הדוהי 'פורפ ,גלופ יבא ר"ד
 
 ינופלט םואית יפל :הלבק תעש
 eisenbt@013.net :ינורטקלא ראוד
 

  ונרסמ ינור :םיטנדוטס להנימ
 425 לקד :םוקימ
 09-7476493 :ןופלט
 ronny@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 
 

 איה )הזת אלל( ידוסי-לעה לולסמב .M.Teach הקיטמתמה תארוהב ךמסומ תינכתה

 הקיטמתמה תארוהל ההובג המרב םירומ רישכהל תדעוימה תיתנש-וד תינכת

 תוידוחיי תושיג תיינקהו יעדמה עדיה לש הבחרהו הקמעה תועצמאב ב"י-'ז תותיכל

 םידומילה תוינכתל המילה ךות תאז .הז רגתאמ םוחת לש הדימלו הארוהל

 תדועתו הארוהב ינש ראות םינקמ םידומילה .ךוניחה דרשמ לש םינושה הקיטמתמב

 .ידוסי-לעה רפסה תיבל הארוה

 

  תוגלמו תובטה
 .םידומיל תנש לכל ח"ש 8000 ךסב תינתומ האוולה* •

 .דבלב 'א הנשב ח"ש 4000 ךסב םויק תגלמ •

 .ש"ש 8 דע תוירנילפיצסיד תומלשה רובע םולשתמ םירוטפ ויהי םיטנדוטס •

 לעפמ לש םינוירטירקה יפ לע ח"ש 10000 ךסב סיפה לעפמ תגלמ לבקל ןתינ •

 .סיפה

  

 .ךוניחה דרשמ תטלחהל ףופכב*
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 262 - ף״שת ןועידי

 תינכתה תורטמ
 תועצמאב הקיטמתמה תארוהל ההובג המרב םירומ רישכהל תדעוימ וז תינכת

 תושיג תיינקהו הקוזיחו תיטמתמ הפש תיינב ,יטמתמה עדיה לש הבחרהו הקמעה

 םידומילה תינכתל המילה ךות תאז .הז רגתאמ םוחת לש הדימלו הארוהל תוידוחיי

  .ךוניחה דרשמ לש הקיטמתמב

 יטמתמה עדיה לש הרשעהו הקמעה :םיטביה ינשב ,ךכ םא ,תדקמתמ תינכתה

  .הקיטמתמה תארוהו

 

  יטמתמה עדיה לש הרשעהו הקמעה
 יטמתמה עדיה לש הבחרהו הקמעה •

  םיבושח םיגשומו תונויער תוחתפתהו הקיטמתמה לש הירוטסיהה תרכה •

  הקיטמתמה לש םינושה םימוחתה ןיב םיידדהה םירשקה תנבה •

 הקיטמתמה לש םייזכרמה הימושייל הפישח •

 .םינושה הקיטמתמה ימושייב היגולונכטה בוליש •

 

  הקיטמתמ תארוה

  טרפב יטמתמ ךוניחבו ללכב ךוניחב ינכדע רקחמב בחרנ עדי תיינקה •

 הקיטמתמב תוינשדח הדימלו הארוה תושיג םושייל םילכ חותיפ •

 הרופישלו התניחבל תויביטקלפר תולוכיו הארוהה יפלכ תויתרוקיב תושיג חופיט •

 דימתמה

 םג אלא ,הקיטמתמל םירומכ קר אל םדיקפת תא םיספותה םירומ תרשכה •

 תכרעמו רפסה תיב לש יכרעה םויה רדס תעיבקב םימזויו םיפתוש ,םיכנחמכ

  .ךוניחה

 
 תינכתל הלבק יאנת
  .םייטנוולר הארוה תועוצקמב ןושאר ראות ידומילב תוחפל 75 עצוממ ןויצ )א(

  .רוטפ תמרב תילגנאב עדי  )ב(

 .הלבק ןויארב הדימע )ג(

  :תומלשה ידומיל )ד(
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 םיעדמה תארוהב ךמסומ ידומיל

 263 - ף״שת ןועידי

 דומעל ושרדיי יקלח עקר ילעב וא םייטנוולר םימוחתב עקר ירסח םיטנדוטס 

 ירנילפיצסידה םוחתב תומלשה תוברל המלשה ידומיל לש תינכתב החלצהב

 תנש תליחת ינפל ומייקתי ש"ש 8-ל רבעמ המלשה ידומיל .שרדנה ףקיהל

 .Teach.- ה ידומילל ליבקמב םייקל ןתינ ש"ש 8 דע המלשה ידומיל ,םידומילה

M. ליחתהל ולכוי ש"ש 8 דע תירנילפיצסיד המלשה ידומילל םישרדנה םידמעומ 

  .ליבקמב ראותה ידומיל תא דומלל

 

 ראותה תלבקל תואכז
 .הלעמו 75 ןויצב תכרדומה תוסנתהה םויס •

 .הלעמו 70 ןויצב םיימדקאה תובוחה לכ םויס •

 

 תינכתב דומילה ימיו םידומילה הנבמ
 תוסנתה ללוכ ,םייתנש ךשמב ש"ש 36 לש ללוכ ףקיהב םימייקתמ םידומילה •

 .)תוירנילפיצסיד תומלשה ללוכ אל( הארוהב תכרדומ

 ללוכ 'ג םימיב תכרדומה תוסנתההו ,'ב םויב םיינויעה םידומילה ומייקתי 'א הנשב •

 .הארוהה עוצקמל םאתהב תישעמ תוסנתה לש דחא עובש

 .ץיק רטסמס םייקתיו ןכתי 'א הנשב •

 .'ב םויב םידומילה ומייקתי 'ב הנשב •

 

  :ש"ש 36 לש ללוכ ףקיהב םיאבה םיביכרהמ תבכרומ תינכתה
 :הארוהו ךוניח ידומיל .1

 הרומה תרשכהל םיצוחנה םיאשונל םיסחייתמ הארוההו ךוניחה ידומיל

 םיאשונב טנדוטסה לש עדיה תא תונבהל ודעונ הלא םידומיל .הקיטמתמל

 בשוח ,ךוניחה םלוע לש הנבהו עדי לעב ,ריכב ךוניח שיאכ וחפטלו םייזכרמ

  .ךוניחהו תוברתה הרבחה ימוחתב יתרוקיבו

 

 הארוהל הרשכה יכ איה תעצומה תינכתב דוסיה תחנה–תירקחמ היגולודותמ .2

 הרומה לש ותייווהמ דרפנ יתלב קלח איה תירקחמה היישעה יכו רקחמב תנגועמ

 תונוש תוגוסמ םיירקחמ םילכ שוכרל םירגובל רשפאל איה הרטמה .רפסה תיבב
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 םיעדמה תארוהב ךמסומ ידומיל

 264 - ף״שת ןועידי

 ידכ )םיביטרנו םירקמ רקח ,הלועפ ירקחמ ,םייוסינ םירקחמו רקס ירקחמ :ןוגכ(

 םיינויע םידומילב תכמתנה הז גוסמ הרשכה .םהיתותיכב םירקחמ עצבל ולכויש

 תעדה םוחת עדי תא הקימעמ ,אסיג ךדיאמ תירקחמ תוסנתהבו אסיג דחמ

  .םהלש הארוהה תוכיא תא דאמ תרפשמו ותוא הביחרמ ,םהלש

 

 ךוניחב ןוירנימס .3
 םינוירנימסהמ דחא לכב .הדשב רקחמ ללוכה ירקחמ ןוירנימס אוה ןוירנימסה

 רתאב הכימתו יוויל רקחמ עוציבב וסנתיש םיטנדוטסה ולבקי םיירקחמה

 איבהלו רפסה תיב םלוע ךותמ תויגוס ןיבהל הפיאש ךותמ ,םהלש תוסנתהה

 ןיב רבחל רשפאי עצוביש רקחמה .הדימל-הארוהה השעמב םיפתושל תלעות

 ךלהמב רצונה יטקרפ עדי ןיבל הרשכהה ךלהמב שכרנש יטרואיתה עדיה ינכות

 ןומיז ךות היגולודותמה יסרוקב ודמלנש רקחמה ילכ וב ומשויי .תוסנתהה

 רקחמ ,ימצע רקחמ ןוגכ רקחמ יכרעמ חותיפב הז עדי ביחרהל תורשפאה

 תיבב םייטנוולר םימרוג םע הלועפ ףותישב ורחביי רקחמה יאשונ .דועו הלועפ

  .רקחמה םויסב וגצוי ויאצממו ,רפסה

 

   תישעמו תיגוגדפ הרשכה .4

 רוציל םיטנדוטסה לש םתלוכי חותיפ לע שגד םימש םייגוגדפה םיסרוקה

 לע ,תורגתאמו תויתייווח תומישמב וקסעי םה ןתרגסמבש הדימל תוביבס

 םידמול םידימלת ןהב תונווגמה םיכרדל עגונב םיטנדוטסה לש עדיה תבחרה

 םהל ועייסי רשא תויונמוימו עדי תשיכר לעו ,םהלש יטמתמה עדיה תא םינובו

 ,םיסרוק ןווגמ עיצמ הז ץבקמ .םידימלתה לש הדימלה ךילהת תא ךירעהל

 םינושה היטביה לע הארוהה תויונמוימב םיקסועה ,הנדס לש תנוכתמב םקלח

 תארוה םוחתב םיידוחיי םיסרוק םיעצומ ןכ ומכ .ירפס תיבה רשקהב

 ןדיעב הקיטמתמ תארוה :ומכ םיסרוק םילולכ וז תרגסמב .הקיטמתמה

 הקיטמתמב הארוה תויגטרטסא ,תישיא ןיב תרושקתו התיכ לוהינ ,בושקתה

 PDS-ה תרגסמב תמייקתמ תכרדומה תוסנתהה .דועו םינייטצמ םידימלתל

(Professional Development School) ןיב תופתוש לש רשק לע תינבנו 

 .רפסה יתב ןיבל הללכמה
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  םימדקתמ םיירנילפיצסיד םידומיל .5
 ימוחתב יטרואיתה עדיה תא םיקימעמה םימדקתמ םיסרוקו תללוכ תינכתה

 םע תורכה םיטנדוטסל םינקמ ,ןושארה ראותב םישכרנה םינושה הקיטמתמה

 הקימעמ הסיפתו תימדקא הבישחל םילכ םינקמ ןכו עדמה תפשכ הקיטמתמה

 םיעדמב יזכרמ ילכו דחא דצמ טשפומ עדמ איה הקיטמתמה .הקיטמתמה רקחב

 םע רתוי הקימעמ תורכה םיטנדוטסל םירשפאמ םיסרוקה .ינש דצמ םיקיודמה

 הרבגלא – )"הרוהט הקיטמתמ"( תטשפומה הקיטמתמה ימוחתמ םיאשונ

 לש םיימושיי םימוחת םע ןכו –דועו תידילקוא אל הירטמואיג ,תטשפומ

 תוליעיה" תא ךירעהל ולכוי םיטנדוטסהש ןפואב ,תירמונ הזילנא ןוגכ ,הקיטמתמה

  ."הקיטמתמה לש תינויגה יתלבה

 
 תיבל הארוה תדועת םע הקיטמתמה תארוהב ךמסומ ידומיל ינש ראותל תינכתה
 ידוסי-לעה רפסה
 םידומילה רדסו דומילה יאשונ

 ב הנש א הנש אשונה
    הבוח ךוניח ידומיל
 1  תורגבתהה ליג לש היגולוכיספ
 1  הקיטמתמהו עדמה לש היפוסוליפ
  1 םתכרעהו הדימלל תומישמ בוציע
 1  הבישח תרגתאמ הארוה
 1  יכוניח ךרעכ םידמול ןיב תונוש
   )ש"ש 2( הריחב ךוניח ידומיל
 1  ךוניחו היגולונכט ,עדמ ,חומ
 1   הארוהבו ךוניחב םיירדגמ םיטביה
 1   ירסומו יטתסא ,יתא רגתאכ ךוניחה
 יצרופו היתונויער – הקיטמתמה תודלותב תויגוס
 1   הלש ךרדה

    הבוח תירקחמ היגולודותמ
  1  הקיטמתמה תארוהב חותינו הריקח תוטיש
 סרוק - א קלח הארוהבו ךוניחב הקיטסיטטס
  1 םדקתמ

 סרוק -ב קלח הארוהבו ךוניחב הקיטסיטטס
  1 םדקתמ

  1 ךוניחב תינתוכיא היגולודותמ
   )דבלב דחא ןוירנימס( הריחבל ןוירנימס*
 םהיתוכלשהו ךוניחה תכרעמב םייונישו תומרופר
 2  הדימלהו הארוהה לע
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 ב הנש א הנש אשונה
 לש םיישגרו םייתרבח םיכרצל תמאתומ הארוה
 2   םידימלת

    הקיטקדידו היגוגדפ
 םידימלתל הקיטמתמב הארוה תויגטרטסא
 1  םינייטצמ

 1  בושקתה ןדיעב הקיטמתמ תארוה
 1   תישיא ןיב תרושקתו התיכ לוהינ
 תויתכרעמ תוברעתה יכרדו םיישק רותיא
 1  הקיטמתמב םישקתמ םידימלתל תוינטרפו

 תימושייה םוכיסה תדובע תביתכל הוולמ הנדס
 1  הקיטמתמה תארוהב

 תיבה םידומילה תינכתב הקיטמתמב תויגוס
 1  תירפס

    תישעמ הרשכה
  7  הארוהה עוצקמב תכרדומ תוסנתה**
 םיסרוקהמ קלח***( התארוהו הנילפיצסיד ידומיל
   )הריחב יסרוק איה

  2 הקיטמתמה תארוהב הקיטקדיד
  2 הקיטמתמה תארוה רקח ןוירנימס
  1  םיירבגלא םינבמ
 1  תידילקוא אל הירטמואיג
  1 םדקתמ סרוק םירפסמה תרות
 םינועיט ,תורדגה :תיטמתמה הבישחה תודוסי
  1  תוחכוהו

 1  תירמונ הזילנא
  1 תויעב ןורתפב תויגטרטסא
   

   ש"ש 36 :כ"הס
 
 .הנש לכ וחתפיי םינוירנימסה לכ אל*
 .דחא זכורמ תישעמ הדובע עובש םייקתי**
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 ינש ראות – תופש :הדימלו הארוה

 267 - ף״שת ןועידי

 *תופש :הדימלו הארוה
 )(.M.Ed ינש ראותל תינכת
  הסבאנע בלאג 'פורפ :תינכתה שאר
 

 ,םייח ילרוא ר"ד ,דתו ילע ר"ד ,הראמא דמחומ 'פורפ ,הסבאנע בלאג 'פורפ :תינכתה לגס
 'פורפ ,יערמ ןאמחרלא דבע ר"ד ,סינאומ יביט ר"ד ,יביט ליאו ר"ד ,תאפרע הנוסח הייפס ר"ד
 דאאס ר"ד ,קסור ןזוס ר"ד ,רדק ןדרי ר"ד ,'גח רימס ר"ד ,הדאעס ןאוגנ ר"ד ,סנבטס תנע
 .ןארבוג םאשיה ר"ד ,הראשב
 

 הטיע ובא אלהנ :תינכתה תריכזמ
 דרו ןיינב ,615 ןאוורק :םוקימ
 09-7474352 :ןופלט
 nahla@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 
  
 

 ,םינוש חיש ינפואבו ןווגמ ינושל עדיב ךרוצה תאש רתיב הלוע תונורחאה םינשב

 לכ דמול היצזילבולגה ןדיעב .תונוש תופש ירבוד ןיב תישיא-ןיב תרושקת ורשפאיש

 ריכהלו דומלל שרדנ אוה תעב הב ךא ,ותוברת תאו ותפש תא ריקוהלו ריכהל םדא

 בחרמב םג ומא תפש ןניאש תופשב םיתעל להנתהלו ירוביצה בחרמב תופסונ תופש

 לככ םיבר םידימלת דדועל שי ,םאה תפש לש קימעמ דומיל דצל ,ןכ לע .ילטיגידה

 .םהלש םאה תפש לע ףסונ תונוש תופש שוכרל רשפאה

 תורישכה תא שכור דימלתה וכלהמבש ,ךשוממו בכרומ ךילהת איה הפש תשיכר

 עדיה םוחתב הבחר הלכשה תקפסמ תעצומה תינכתה .התוא םינפמו תינושלה

 שולשב םירבעומה םירועיש ידי לע רתיה ןיב ,ומושייו ותארוה ,ותדימל :יתפשה

 תדייצמ ,ךכב .תילגנאו תירבע ,תיברע :תינכתה תדקמתמ ןהב תונושה תופשה

 עדיה תא קזחל םהל ועייסיש םיבושח תויונמוימבו םילכב תופשל םירומה תא תינכתה

  .םידימלתה ללכ ברקב יתפשה
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  תינכתה תורטמ
 תועצמאב ,םינוש םיאליגב םידימלתל הפשה תארוה םוחתב םיחמומ חופיט •

  .הארוה תויגטרטסאו הדימל יכילהתב עדיה סיסב תבחרה

 םידמלמה דחוימה ךוניחב םירומלו תוננגל ,םירומל הפשה תארוה םוחתב הקמעה •

 .םינוש םייתוברת םירשקהבו םינוש ליג יחווטב ,תונוש תויסולכוא

 .ההובג הלכשהל הצעומהמ הכמסה רושיא הלביק תינכתה*
 

 תינכתה תוידוחיי
 לש תוינושל-ברה תונורתי לע ססובמה ידוחיי לדומ יפ לע החתופ תינכתה •

 .םיטנדוטסה

 .תופשה לש הדימלהו הארוהה תויגטרטסאב תדקמתמ תינכתה •

 )תילגנאו תירבע ,תיברע הז רשקהב( תונושה תופשה םע תדדומתמ תינכתה •

 וז תודרפנ ןה ןיאו ,תופשה ןיב הרשעהו ןילמוג יסחי םימייק רמולכ ,ללוכה ןבומב

 םרותו ,רפסה תיבב רישע ינושל םילקא תריציל עייסמ ומצע ינפב הז רבד .וזמ

 .ללוכה הנבומב הפשה םוחתב םיחלצומ תונורתפ ןתמב

 

 ?תינכתה תדעוימ ימל
 ,םיינושל-בר םיברע םיטנדוטס לש דעי להקל הנושארבו שארב תינפומ תינכתה

 תירבע תופשב םג הבוט הטילש ילעב םהו ,הנושארה םתפש איה תיברעהש

 .תילגנאו

 ךא ,הנושארה םתפש הניא תיברעה הפשה רשא םידמעומל החותפ תינכתה ,ףסונב

 .הריבס תימדקא המרב איה תיברעב םתטילש

 .תינכתה לש הלבקה תושירדב דומעל םידמעומה לכ לע
 

  הלבק יאנת
-לעה וא ידוסיה ךוניחב םירומל תיתפש תוחמתה ודמלש B.Aוא B.Ed ראות ילעב

 ,תירבע תורפס וא/ו ןושל ,תיברע תורפס וא/ו ןושל :םיאבה םימוחתהמ דחאב ידוסי

 ןושארה ראותה ידומילב תוחפל 80 לש עצוממ ןויצ ילעב ,תילגנא תורפס וא/ו תונשלב

  .הז תוחמתה םוחתב הארוה תדועת ילעבו



ידיעון הפקולטה לחינוך תש״ף  269

 ).M.Ed( הוראה ולמידה: שפות - תכנית לתואר שני  

 

 ינש ראות – תופש :הדימלו הארוה

 269 - ף״שת ןועידי

 ראותה ידומילב תוחפל 80 עצוממ ןויצ ילעב דחוימה ךוניחלו ךרה ליגל םירומ .1

  .הארוה תדועת ילעבו ןושארה

 תיסיסב הטילש תשרדנ ,)םא תפש תמרב( תיברעה הפשב הבוט הטילשל ףסונ .2

 .תיעוצקמ תורפס תאירקו הפ-לעב תרושקתל תלוכי :תינכתה לש תופשה רתיב

 .תינכתל הלבקה ןויאר תרגסמב קדבית וז תואיקב

 ידומילב וילא רשכוהש תעדה םוחת יפ לע יתפשה ץבקמל לבקתי דמעומ לכ .3

 ולכוי ךרה ליגהו דחוימ ךוניח םילולסמב ןושאר ראות ירגוב .ןושארה ראותה

 .תומלשהל ושרדייש ןכתייו ,תיברעב יתפשה ץבקמב קימעהל

 .הלבק תדעו .4

 .הארוהב תוחפל םינש 3 ןויסינ .5

 

 
 

 )ש"ש 21( םידומילה תינכת הנבמ
  :)ש"ש 4( תיתשת ידומיל
 .יתוכיאו יתומכ :רקחמ תוטישו תבשקותמ הביבסב הפש תארוה ,הבישחו הפש

    :)ש"ש 12( יתפש ץבקמ
  :םייתוברתו םייתרבח םירשקהב הפש
 המו תיתוברת תונושו תינושל תונוש ,תיניירואה תורישכה תוחתפתה ,ינושל ףונ

 תיברעה ירבוד ברקב יברעה ינושלה ראוטרפרה ,היצזילבולגה ןדיעב הפש ,ןהיניבש

  .ןושלה תוחתפתה ,תיתאוושה תונשלבב תויגוס ,הקיטמגרפ ,לארשיב

 
  :הארוהו הדימל
 םידומיל תוינכת ,תופסונ תופשו םא תפש :הדימלבו הארוהב תויגטרטסא - הבוח

 .ןוירנימס ,הדימל ייוקיל םע םידימלתל תופש תארוה ,ןתכרעהו הפשב

 םילדומ ,ינושל רקבמכו רקוחכ הרומה ,יתוברתו ינושל עדי תכרעהב תויגוס - הריחב

 .םיריעצ םידמולל תופש תארוה ,ינושל-וד ךוניח לש

 
  :)תוחמתה ש"ש 4( ידוחיי יתפש ץבקמ
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 תילגנאו תירבע ,תיברע

 )ש"ש 1( תימושיי רמג תדובע תביתכל היחנה תנדס
 תימושיי רמג תדובע
 

  םידומילה ףקיה
 :'ב םויב הנש לכ םימייקתמו םייתנש ךשמל ש"ש 21 לש ללוכ ףקיהב םידומילה

 12:15-19:45 ב םוי א הנש

 12:15-19:45 ב םוי ב הנש

 

 םינש יפל םידומילה תינכת
 תועש כ"הס ב הנש א הנש םיסרוקו םיצבקמ
 רטסמס 

 א
 רטסמס
 ב

 רטסמס
 א

 רטסמס
 ב

 

  ).M.Ed ידימלת לכל םיפתושמ( )הבוח( תיתשת ידומיל .א

 ש"ש 4

 יתומכ רקחמ
 הארוהב ינתוכיאו
  הפש לש הדימלו

1 1 
  

    1  הבישחו הפש
 הפש תארוה
   1   תבשקותמ הביבסב

 יללכ יתפש ץבקמ .ב
 םידימלתה לכל ףתושמ ץבקמ
 )ש"ש 5 לש הריחב :כ"הס( םייתוברתו םייתרבח םירשקהב הפש .1.ב

 ש"ש 5

   1   ינושל ףונ
 תורישכה תוחתפתה
    1  תיניירואה

 תינושל תונוש
 תיתוברת תונושו
  ןהיניבש המו

  1  

 ןדיעב הפש
  1    היצזילבולגה

 ינושלה ראוטרפרה
 ירבוד ברקב יברעה
  לארשיב תיברע

1    

    1  הקיטמגרפ
  תונשלבב תויגוס
  1    תיתאוושה

    1  ןושלה תוחתפתה
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 תועש כ"הס ב הנש א הנש םיסרוקו םיצבקמ
 רטסמס 

 א
 רטסמס
 ב

 רטסמס
 א

 רטסמס
 ב

 

 ש"ש 7 )הריחב ש"ש 2-ו הבוח ש"ש 5( הארוהו הדימל 2.ב
      הבוח
 תויגטרטסא
 :הדימלבו הארוהב
  תופשו םא תפש
  תופסונ

1    

 םידומיל תוינכת 
   1   ןתכרעהו הפשב

 תופש תארוה
  םידימלתל
  הדימל ייוקיל םע

 1   

 :ףתושמ ןוירנימס
 ךוניחה תוינידמ
 םלועב ינושלה
  יברעה

1 1  

  

  ש"ש 2 :הריחב
   םיאבה םיסרוקהמ

 רקוחכ הרומה
   1   ינושל רקבמכו

  ךוניח לש םילדומ
    1  ינושל-וד

 תופש תארוה
   1   םיריעצ םידמולל

 ש"ש 4     )השולש ךותמ דחא( תוחמתה - יתפש ץבקמ .ג
     )ש"ש 4( םא תפש תיברע 1.ג
 תרופיסה לש הנושל
  תיברעה

   1 

 תויגוס
 היגולוטקלאידב
  תיברע

  
 1 

 תוחתפתה :ןוירנימס
 תיניירואו תינושל
  תיברעה הפשב

  
1 1 

  )ש"ש 4( היינש הפש תירבע 2.ג
 :עגמב תונושל
  תירבע
 תופש תיברעו

  תורדה
  תחא הפיפכב

   

1 

 

  1     הרישב ןושל תויגוס
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 תועש כ"הס ב הנש א הנש םיסרוקו םיצבקמ
 רטסמס 

 א
 רטסמס
 ב

 רטסמס
 א

 רטסמס
 ב

 

 תירבעה תרופיסבו
  ונימי תב
 םיכילהת :ןוירנימס
 שוביגב תומגמו

  תינקתה תירבעה
  וננמז תב

  1 

1 

 

     )ש"ש 4( הרז הפש תילגנא 3.ג
 תארוה רקח
  הרז הפשכ תילגנאה

   1  
 :לארשיב תילגנא
  שומישו דמעמ

  1   
 תוינכת :ןוירנימס
 תארוהל םידומיל
  תילגנאה הפשה

 
 1 1  

 היחנה תנדס
  תביתכל
 רמג תדובע
  תימושיי

 

 ש"ש 1  1 

 ש"ש 21     כ"הס
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  לארשיב תיברע תשרומו ךוניח
  ).M.Ed( ינש ראותל תינכת
 ןארדב אפטסומ ר"ד :תינכתה שאר
 

 ,יסוי'ג דורוו ר"ד ,הראשב דיאס ר"ד ,ןארדב אפטסומ ר"ד ,בהובא תירוא ר"ד :תינכתה לגס
 הילד ר"ד ,הנ'גאחמ הרסאנ ר"ד ,בוט בל זעוב ר"ד ,איחי 'גאח יאסוק 'פורפ ,דתו ילע ר"ד
 .בהנש ילש ר"ד ,ןימינב לואפ הנליא ר"ד ,הדאעס ןאו'גנ ר"ד ,סאחנ ידאפ ר"ד ,ץיבוקרמ
 

 רוסנמ הליהוס :תינכתה תריכזמ
 616 דרו :םוקימ
 09-7476214 :ןופלט
 mustafa.budran@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 
 

 ליבקמבו ,תויתרבח תוצובק לש תידוחייה ןתוהז תא קזחל אוה ךוניחה לש ודיקפת

 לש תורטמה תחא .תואיצמה יביוחמ םייתוברת-ןיבה םישגפמב ןהירבח תא קזחל

 תשרומה ,הירוטסיהה ,תוברתה ,הפשה תא ריכהל"איה לארשיב יברעה ךוניחה

 – ג"ישת יתכלממ ךוניח קוח ךותמ( "תיברעה הייסולכואה לש תידוחייה תרוסמהו

1953(. 

 וססביש םייתוברתו םייכוניח םיכילהתל תשרדנ תיברעה ךוניחה תכרעמ ,ךכ םשל

 תורפסהו ןושלה םשארבו ,תיברעה תשרומה לש םייתוהמה םיביכרמל התקיז תא

 םהל ועייסיש תויונמוימבו םיכרדב תוחמתהל םיקוקז םיברע ךוניח ישנא .תיברעה

 תשרומהו תוהזה תשוחת םלצא קזוחתש םיכנחמ .םתשרומ תורוקמל ברקתהל

 םתוא ליחנהל ולכוי ,וללה תויכוניחה תויונמוימה תא ושכרי םהו ,תיתוברתה

 תידוחייה םתשרומב הוואג לשו ןוחטיב לש םייחל תוידוסיב םתוא ןיכהלו םהידימלתל

 יאנת אוה םירומ ברקב הז עדי לש וקוזיח .תויוברת תבורמ הרבחב תובלתשהלו

  .םיברעה םידימלתה ברקב היוארה ותלחנהל ןושאר

 דומלל ,קימעהל רשפאת לארשיב תיברע תשרומו ךוניחב ינשה ראותה תינכת

 תוינכתב היוארה בלה תמושתל םיכוז םניאש תיברעה תשרומה לש םיטביה רוקחלו

 לש תידוחייה תיתוברתה ותוהז קוזיח .תמייקה תיברעה ךוניחה תכרעמב םידומילה

 תיתרבחה ותוברועמ תא קימעהל ול רשפאיש סיסבה היהי לארשיב יברעה חרזאה

-ברל תיכרע תוביוחמ ךותמ ,םיילכלכהו םייתרבחה םייחב הליעפה ותופתתשה תאו

 .הנידמב תינויווש תופתושלו תונלבוסל ,תויתוברת
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 תינכתה תורטמ
 רשאב םיברע םירומ לש תויונמוימה תאו עדיה תא קזחל איה תינכתה לש לעה תרטמ

 תשרומב םיקצומ תודוסי םיווהמה ,תיברעה הפשלו םתוהזל ,תיתוברתה םתשרומל

 .לארשיב תיברעה

 תשרומב םיחמומ ויהיש לארשיב םיברע םיכנחמו םירומ תדותע חותיפו חופיט •

  .הרשקהב תיכוניחה היישעבו תיברע

 :תיברעה תשרומה לש םינוש םיביכרב ותקמעהו םידמולה לש עדיה תבחרה •

 .תויונמאו םיגהנמ ,םיסקט ,םילמס ,םיכרע ,הירוטסיה ,תורפס ,הפש

 תוחיתפ לע הדפקה ךות ,השוביגו םידמולה לש תיתוברתה תוהזה קוזיח •

 .)ודוביכו הנושה תרכה( םלועבו לארשיב תורחא תויוברתל

 חופיטלו תימינפ תוננובתהל םילכ דצל תישיא םלוע תפקשה בוציעל םילכ תשיכר •

 .תישונא-ללכ תירסומ תוביוחמ

 חכונל תאזו ,ליעלש תורטמה םודיק םשל םיינכדע םייכוניח םילכ חותיפל הריתח •

 רפסה יתבב תיברעה תיתוברתה תשרומה אשונב יפיצפס תעד םוחת רדעיה

 .םיכרעלו תוהזל רושקה לכב תורובהו לארשיב םייברעה

 

 םידומילה תינכת
 ידומיל לש המרב םיילנויספורפו םיימדקא תיתשת ידומיל תללוכ םידומילה תינכת

 תבורמ הרבחב ךוניחהו תיברעה תשרומה אשונל םיינויח דוסי ידומילו ,ינש ראות

 לש םיירנילפיצסיד םיסרוק לש הרדס םידומילה תינכת תללוכ הלא לכ דצל .תויוברת

 ,הרישו תורפס ,ןושל ,תוברת לש םיסרוק :ןוגכ ,תיתוברתה תשרומה םוחת

 תרגסמב .דועו רולקלופ ,תוהז ,םיכרע ,םינואיזומ ,תויונמא ,המרד ,תד ,הירוטסיה

 תויגוסב הקמעהל ןה םיטנדוטסה ושרדיי תימושייה רמגה תדובע תנכהו םינוירנימסה

 יברעה ךוניחה תריקחל ןהו תורחא תויוברת ןיבל הניב שגפמהו תיברעה תשרומה לש

 תיתתיכ-ץוח הדימל לש ביכר תינכתב היהי ,ךכ לע ףסונ .וחותיפלו לארשיב הרבחב

 םירתאבו םינואיזומב םירויס ,םיידומיל םירויס וללכיי ובו תירלוקירוק-הרטסקא

 ,הקיזומו ןורטאית יעפומ ,םינוש תוברת תודסומבו תוכורעתב םירוקיב ,םייגולואיכרא

 תיתוברתה תשרומה ימוחתב תורושקה חתפמ תויומד םע םישגפמו םיטרסב הייפצ
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 הללכמהמ םיריכב םיצרמ ודמלי תינכתב .ןויע ימי םג וכרעיי וז תרגסמב .תיברעה

 .תיברעה הפשב ומייקתי תינכתב םיסרוקה תיברמו ,הל הצוחמו

 ?תינכתה תדעוימ ימל
 ישנאל תדעוימ "לארשיב תיברע תשרומו ךוניח"ב ינש ראותל םידומילה תינכת •

 טלושו הלבקה יאנתב דמועש םדא לכל החותפ היהת ךא ,לארשיב םיברע ךוניח

 יטירפמ קלח לש םתפשו םיסרוקה בור לש הארוהה תפש איהש( תיברעה הפשב

  .)םהב האירקה

 םתלכשה תא ביחרהל םיפאושה תונילפיצסידה לכמ ךוניח ישנאל תינפומ תינכתה •

 םיפאושה םהמ הלאל רקיעב ,תקסוע איה ובש םוחתב םייכוניחה םהירושיכ תאו

 ךוניחבו תויכוניח תותומעב ,רפסה יתבב תיברע תשרומו ךוניח תויגוסב עיפשהל

 לכב העפשה םהל היהת ךכ .םירקוחכו םיכנחמכ ,םירומכ ילמרופ יתלבה

 .לארשיב םייברעה רפסה יתבב םימוחתה

 
 הלבק יאנת
 עצוממ ןויצב ההובג הלכשהל רכומ דסוממ ).B.Ed., B.A( ןושאר ימדקא ראות •

 תושירדל ףופכב לבקתהל םיאכז רחא ימדקא עקר םע םידמעומ .תוחפל 80 לש

 .תומלשהלו

  .הארוה תדועת •

 דמעומה לש תיכוניחה ותוישיאב דקמתמה הלבק ןויאירב החלצהב הדימע •

-בר ךוניחל רשקהב יתשרומ עדיל השיגב ןכו ,רחאה יפלכ ותונלבוס תדימבו

 .יתוברת

 

 תופסונ תושירדו םימדוק םידומיל לע היצטידרקא
 םינשה 6-ב ודמלנש םייטנוולר םידומיל יפ לע ןתנית םיסרוקה ןמ קלח לע היצטידרקא

 הלבק יאנתב החלצהב ודמעיש םידמעומ .רכומ ימדקא דסומב ינש ראותל תונורחאה

 ראות לש המרב( תשרומו ךוניח ימוחתב היואר תימדקא תיתשת םהל רסחת ךא הלא

  :ןושארה ראותה ידומילב םימייק םיסרוקב המלשה ש"ש 4 ידומילל ושרדיי ,)ןושאר

 )ש"ש 1( םימדקתמל תיברע הפש •

 )ש"ש 1( תיברעה הרבחה •
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 )ש"ש 1( תימאלסא-תיברע תשרומ •

 )ש"ש 1( תינרדומה תיברעה תורפסה •

 )ש"ש 1( יכרע ךוניחו תוברת •

 .)ש"ש 1( תיברעה תימואלה •

 .םידומילל הלבקל יאנתכו הלבקה תדעו ידי לע ועבקיי הלא תושירד

 

 םידומילה הנבמו ףקיה
 ךשמל ש"ש 21 לש ללוכ ףקיהב םימייקתמ לארשיב תיברע תשרומו ךוניח ידומיל

 12:15-19:30 'ב םויב םימייקתמ םידומילה .םייתנש

 

 ידומילמו תיתשת ידומילמ תבכרומ "לארשיב תיברע תשרומו ךוניח" םידומילה תינכת

 יסרוק םיללוכ תינכתה ידומילו ,הבוח יסרוק םיללוכ תיתשתה ידומיל .הפוג תינכתה

 תללוכ הלא לע ףסונ .תירלוקירוק-הרטסקא תיתתיכ-ץוח הדימלו הריחב יסרוק ,הבוח

 תשגה וא ימושיי רמג טקיורפ תשגהו ,העברא ךותמ הריחבל םינוירנימס ינש תינכתה

 .תיפוס הניחב
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 ).M.Ed( חינוך ומורשת ערבית בישראל  - תכנית לתואר שני  

 

 ינש ראות – לארשיב תיברע תשרומו ךוניח

 277  ף״שת ןועידי

 רדסו דומילה יאשונ :לארשיב תיברע תשרומו ךוניחב ינש ראותל תינכתה
 םידומילה

 ב הנש א הנש אשונה
  1 םימדקתמל יתומכ רקחמ
  1 םימדקתמל ינתוכיא רקחמ
  1 םידומיל ןונכתב יונישו תרוסמ
  1 היצזילבולגה ןדיעב לארשיב יברעה ךוניחה
  1 תויוברת תבורמ הרבחב תויתוברת-ברל ךוניח
  1 תוברת ידומילו תוברת
  1 יכוניחה רשקהב תיתוברת תונושו תינושל תונוש
  1 םידימלתו םירומ לש תומליד :תויוהזו תוהז
  1 יכרע ךוניחו תיברע תשרומ
 :םיינשהמ דחא ןוירנימס תריחב
 תבורמ הרבחב היטרקומדל ךוניחב תויגוס
  2 תויוברת

  2 תיברעה הפשה תארוהב תוהזו ךוניח
 )ב הנשב םגו א הנשב( םיאבה םיסרוקהמ םיינש תריחב
  1  תילאוזיוו תונמואכ הפשה לש היגולוימסה
  1 תופש תארוהב ינשה ראותה תינכתמ הריחב סרוק
  1 תופש תארוהב ינשה ראותה תינכתמ הריחב סרוק
  1 יתרוסמה יברעה רפכה
 םירויסו ןויע ימיב תופתתשה
   'א הנש ןויע םויב תופתתשה
   'א הנש ידומיל רויסב תופתתשה
 ש"ש 13 :א הנש תועש כ"הס
 'ב הנש
 תיניטסלפה תורפסב ךוניחו תשרומ יכרע
 1  התארוהבו

 םידומילה תוינכתב תיברעה תשרומה ייוטיב
 1  תויברעה

 1  תיברעה תשרומב תונשרפכ תיניטסלפ תונמא
 1  לארשיב תיברעה הרבחב ילמרופ יתלבה ךוניחה
 1  תיברע תשרומ ירתא
 .נ( ןודלו'ח ןבא לצא תיברע תוברתו תשרומ

1406(  1 

 :םיינשהמ דחא ןוירנימס תריחב
 עדי :לארשיב תיברעה תשרומב תורחבנ תויגוס
 2  ודיקפתו הרומה
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 ב הנש א הנש אשונה
 תוברתל יברעה םלועה ןיב שגפמה תכלשה
 2  יברעה רפסה תיבב תיברעמה

 םירויסו ןויע ימיב תופתתשה
   'ב הנש ןויע םויב תופתתשה
   'ב הנש ידומיל רויסב תופתתשה
 ש"ש 8 :ב הנש תועש כ"הס
 ש"ש 21 :תינכתב תועש כ"הס

 
 

 המלשה ידומיל
 לכ לש ימדקאה עקרה יפ לע עבקיי ףקיהה(
 )טנדוטס

 ב הנש א הנש

 אשונ
  1 םימדקתמל תיברע הפש
  1 תיברעה הרבחה
  1 תימאלסא-תיברע תשרומ
  1 תינרדומה תיברעה תורפסה
  1 יכרע ךוניחו תוברת
  1 תיברעה תוימואלה
 ש"ש 6 :המלשה תועש כ"הס

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 םיזכרמ
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 םיזכרמ
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מרכזים
 

 

 םיזכרמ

 281  ף״שת ןועידי

 הכרדהלו ןוחבאל זכרמה
 ןהכ ינועדג תירש ר"ד :זכרמה תשאר
 
 ,איגש הרשוא ,וקצוב באיל ,לעלע לאמא ,ןמלפוטש יטא ,ןהכ-ינועדג תירש ר"ד :זכרמה תווצ
 ,טור תילד ,הדידפ הלא ,יקסרוס רוא-יל ,בייל תידיע ,קביפס ידע ,שריה יריש  ,ןורתב לטיור
 .זפ הנח ,רגנ בל היבא ,שוד  ןמסיו ינש
 

 הדרב רורד ןורש :זכרמה תריכזמ
 433 לקד :זכרמה םוקימ
  8:30-15:00 ד-ג ,12:00-15:30 ב םוי :תוליעפה תועש
 09-7476394 :סקפ 09-7476394 :ןופלט
  ivhun@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
  www.beitberl.ac.il/ivchun :טנרטניא רתא
 
 

 רותיאל ןוחבא יתוריש עיצמ זכרמה .ידומילו ימושיי זכרמ אוה הכרדהו ןוחבאל זכרמה

 םיעבונה םיישקלו ןחבואמה תוישיאל תללוכ תוסחייתה לע שגד ךות הדימל תויוקל

  .הדימלב םיישק םימייק ויטעבש ירקיעה דקומה םהש וא הדימלה תוקלמ

 ינש ראותל תינכתה ירגובל יטקדיד ןוחבאידומיל – תיתנש הרשכה תינכת םייקמ זכרמה

)M.Ed( הדימל תויוקלב. 

 

 זכרמה לש םלועה תסיפת
 יבצממ תאצל עייסל ןתינש הנומא ךותמ הקוצמב יוצמה םדאל עויסב קסוע ןוחבאה זכרמ

 ךרואל .המיאתמ הנווכה ידי לע תויבויחו תושדח םיכרד רתאלו ישוקו תועיקת

 תא איבהל םישקתמ םה םייטעבש םיישקב לקתיהל םייושע םילאודיבידניא ,תוחתפתהה

 לע היעבה וא ישוקה תרדגהבו רותיאב ךרוצב לגוד ןוחבאה זכרמ .אלמ יוטיב ידיל םמצע

 עיצהל ןתינ הערפהה וא תוקלה ,ישוקה םינחבואמ רשאכ .המיאתמה ךרדב עייסל תנמ

  .םדאה לש םיילאודיבידניאה םיכרצל תמאתומ תוברעתה תינכת
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 זכרמה יתוריש

 דחוימ ךוניח/הדימל תויוקלב ינשה ראותה ירגוב לש תימושיי הרשכהב קסוע זכרמה •
 .יטקדיד ןוחבא ידומילב

 תועצמאב םיהובג םידומילל םידמעומו םיטנדוטסו רעונ ,םידלי ןוחבאב קסוע זכרמה •
 תוניחבל יצראה זכרמה ידי לע תרכומה ל"תמ תבשחוממ יטקדיד ןוחבא תכרע
 .ההובג הלכשהל תודסומה ידי לעו הכרעהו

 ובש ןוחבאה בלש ,יתוחתפתה עדימ רסמנ ובש ינושאר בלש ללוכ ןוחבאה ךילהת

 תוצלמה ללוכה ןוחבאה חוד תוריסמ לש יפוסה בלשהו ,ןחבואמה םע תושיגפ תוכרענ

  .תונחביה יכרדל תומאתה ךרוצה תדימבו תוימושיי
 

 םינופה
 ,הבוח ןג יאליגל םימאתומה תיברעבו תירבעב םינווגמ םינוחבא  םייקמ ןוחבאה זכרמ

 הפשכ תילגנאבו הקיטמתמב םיקימעמ םינוחבא םיכרוע ונא .םירגובמלו רפס תיב יאליג

  .ירטמוכיספה ןחבמה תארקלו םיטנדוטסל ל"תמ ינוחבא ,היינש

 םידמולה םיטנדוטסמו הללכמה לש םיטנדוטסמ תויאמצע תוינפ לבקמ ןוחבאה זכרמ

 .םירחא םיהובג הלכשהל תודסומב
 

 זכרמה לגס
 ידי לע להונמ זכרמה .בחר יעוצקמ ןויסינ לעבו ןמוימ יעוצקמ-בר תווצ הנומ זכרמה לגס

 תווצ .םיבכרומ םיישגר םיישקבו הדימל תויוקלב תיחמומ ,הריכב תינילק תיגולוכיספ

 סרוק ירגוב םהש הדימלה תויוקל םוחתב םיחמומ םייטקדיד םינחבאממ בכרומ זכרמה

 .ץראב תואטיסרבינואמ ינש ראות ילעבו יטקדיד ןוחבאל
 

  יטקדיד ןוחבא ידומיל
 תנש ךרואל יעיבר ימיב תימוי-דח םידומיל תינכת תנוכתמב םייקתי ף"שת םוקיטקרפ

 םילכ ןכו תירבעב יטקדידה ןוחבאה ילכ ודמליי .13:45-8:30 תועשה ןיב םידומילה

 תוסנתהו תינילק הרשכה ךרעית ,ליבקמב .ל"תמ ןוחבאו בשק ,הקיטמתמ ,תילגנאב

 ודמליו זכורמ ןפואב רפס יתבב ןוחבא ילכ וריבעי םיטנדוטסה .םינושה םינוחבאב

 ללוכ םייביטרגטניא ןוחבא תוח"וד בותכלו םילכה תא חתנל תוחנומ הכרדה תואנדסב

  .תוברעתה תינכת

 ,הרשכהה תינכתב הליעפ תופתתשהו תינכתה תושירדב הדימע רחאל ,תינכתה םויסב

  .יטקדיד ןוחבאב הרשכה לע הדיעמה הדועת קנעות
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מרכזים  

 

 םיזכרמ

 283  ף״שת ןועידי

 ייוקיל םע םיטנדוטסל הכימת זכרמ
 תולבגומ םעו הדימל
 גניוולה הלאירא :זכרמה שאר
 
 סוכרמ הנורש ,איבל לט ,ריקי הזילע ,ןולי הנפד ,ןהד תירוא ר"ד ,סיידנרב הנד  :זכרמה תווצ
  .יחמש דוהא ,קסור ןזוס ר"ד ,ןיטנטסנוק הילט ,סאילא
 

 ןטול הרובד :הריכזמ
 402 הנבמ ,ןוסרטיפ תונועמו רזיימ תיב ירוחאמ ,לקד רוזא :םוקימ
 16:30-8:30 ה ,ד ,ב ,א םימי :הלבק תועש
 09-7476395 :ןופלט
 dvorab@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 

 

 עייסלו הדימלה תא שיגנהל ידכ םיטנדוטסה טאנקד תרגסמב לעופ הכימתה זכרמ

 .םיכרד ןווגמב תויולבגומ םע םיטנדוטסלו הדימל ייוקיל םע םיטנדוטסל

 .דומילה תורגסמ לכב לרב תיב תימדקאה הללכמב םידמולה םיטנדוטסל דעוימ זכרמה

 גיצהלו טאנקדה דרשמל תונפל םישרדנ זכרמה עויס תא לבקל םיניינועמה םיטנדוטס

 .םייטנוולר םייאופר םירושיא וא תונורחאה םינשה שמחמ ינכדע ןוחבא חוד

 תאז עצבל ולכוי – ל"תמ ןוחבאל תופידע – ןוחבא ןכדעל םישרדנה םישדח םיטנדוטס

 .הללכמה לש ןוחבאה זכרמב

 .זכרמל הנפמו תומאתהב הנד רשא "תומאתהה תדעו" תלעופ טאנקדה דרשמב

 

 זכרמה לש םלועה תסיפת
 .טנדוטסה לש איה החלצהלו הדימלל תוירחאה יכ איה זכרמה לש םלועה תסיפת

 ."הכח"ה תא קינעהל ,הדימלל םיליעי םילכ קינעהלו ךילהתב ךומתל זכרמה לש ודיקפת

 הדימלה תא שיגנהל דבב דב ךא ,ימדקאה טרדנטסה לע רומשל איה תויוליעפה תרטמ

 ,תימצע תונווכמ לעב דמול חתפל זכרמה תנווכב .םיישקל ףקעמו יוציפ יכרד אוצמלו

 תרבוג השוחתב החלצהב ראותה תא םייסל ול ורשפאיש תויגטרטסאו םילכ לעב דמול

 תוליעפה .הריציהו ךוניחה ,הארוהה םוחתב ןה ימדקאה םוחתב ןה תימצע תולגוסמ לש

 ,ןתוא רשפיא המ דמלל ,ויתוחלצה תא תוהזל ,דמולה לש ויתוחוכ תא ףושחל הדעונ

 .תכשמתמ הדימל רשפאלו םייחב םיפסונ םימוחתל תוחלצהה תא לפכשל
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 ותוברועמו טנדוטסה תמצעה ,האלמ תופיקש ,הלכשהל תושיגנל לעופ הכימתה זכרמ

 .ויכרצל הבושק ןזואו החותפ תלד ,לבקמו םח סחי טנדוטסה לבקי זכרמב .זכרמב

  .היישעב ברועמ תויהלו עיפשהל ,וירושיכמ ,ומצעמ םורתל לכוי טנדוטסה
 

 זכרמה יתוריש
 םידדומתמ םה םתיא םינוש םיבצמב ץועייו הכימת םילבקמ םיטנדוטסה – ישיא ץועיי

 תביתכ יבלש ןוגרא ,תימדקא תוניירואב היחנה ללוכ עויסה .םהידומיל תונש ךרואל

 וא תוניחב תפוקתב ,סמוע תופוקתב תולטמו ןמז ןוגראב עויס ,הרקב יכרדו הדובע

 תוכמות תויגולונכט םע תורכיה ןכו ,תויופידע רדסו תורטמ תעיבקל םילכ  ,םויה ןוגראב

 .הדימל
 

 תודיינב  ,תוישפנ ,תויזיפ( תויולבגומ םע םיטנדוטס לש ינטרפ יוויל – תושיגנ תזכר

 תוידוחיי תומאתהב לופיטה םודיק .ראותה םויס דעו הימדקאל םתסינכ םוימ )תוישוחו

 תזכר לש הדיקפת .םילולסמ ישארו םיצרמ םע רשק ללוכ םינחבמב תומאתהו הדימלב

 תויוריכזמה לומ עויסו ,םיעוריאו תותיכ ץובישל עגונה לכב םואיתו עויס םג ללוכ תושיגנה

 םע םישנאל םיטנדוטסו םילגס ברקב תועדומה םודיק ,ףסונב .תועש תכרעמ תיינבב

 .השגנהל םיעצמאו  סופמקב תולבגומ

 .םידקמ רשק ונמע רוציל בושח ,םושירה בלשב רבכ תזכרה לש התוברועמ תשרדנ םאב 

 / ימואל חוטיב לש םוקישה ףגא ןוגכ םימרוג לומ תויוכז שומימב עויס לבקל ןתינ ,ןכ ומכ

 .ןוחטיבה דרשמ
 

 םיאשונב תוקסועה ד-ב םינש ידימלתלו א הנש ידימלתל תואנדס – תויתצובק תואנדס

 םירמאמ םוכיס ,םירמוח ןוגרא ,ןמז ןוגרא ,םינחבמל הדימל ומכ ,םינווגמו םינוש

 האיצי תארקל הנכהו ,תישעמ הדובעב הכימת ,תינוירנימס הדובע תביתכ ,םיימדקא

 םאתהבו םיטנדוטסה יכרוצ יפ לע וננכות תואנדסה .םידומילה םויסב הדובעה לגעמל

 .םיאצמנ םה ובש ידומילה בלשל
 

 םיהובג םיגשיה ילעב םיטנדוטס םה םיכנוחה "םשל חרפ" תוכנוחה תינכתב – תוכנוח

 .תונלבסב םינחינו הדימלה ןפואל םיעדומ ,תוליעי דומיל תוטישב שומיש םישועש

 תנש ךרואל ףוצרו יבקע עויסב םיניינועמה הדימל ייוקיל םע םיטנדוטס םה םיכנחנה

 ינש לש תוברועמו המצעה ,תופתוש ,תידדה תוביוחמ תרצוי וז תוכנוח .םידומילה
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 ותוברועמו טנדוטסה תמצעה ,האלמ תופיקש ,הלכשהל תושיגנל לעופ הכימתה זכרמ

 .ויכרצל הבושק ןזואו החותפ תלד ,לבקמו םח סחי טנדוטסה לבקי זכרמב .זכרמב

  .היישעב ברועמ תויהלו עיפשהל ,וירושיכמ ,ומצעמ םורתל לכוי טנדוטסה
 

 זכרמה יתוריש
 םידדומתמ םה םתיא םינוש םיבצמב ץועייו הכימת םילבקמ םיטנדוטסה – ישיא ץועיי

 תביתכ יבלש ןוגרא ,תימדקא תוניירואב היחנה ללוכ עויסה .םהידומיל תונש ךרואל

 וא תוניחב תפוקתב ,סמוע תופוקתב תולטמו ןמז ןוגראב עויס ,הרקב יכרדו הדובע

 תוכמות תויגולונכט םע תורכיה ןכו ,תויופידע רדסו תורטמ תעיבקל םילכ  ,םויה ןוגראב

 .הדימל
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 .םידקמ רשק ונמע רוציל בושח ,םושירה בלשב רבכ תזכרה לש התוברועמ תשרדנ םאב 

 / ימואל חוטיב לש םוקישה ףגא ןוגכ םימרוג לומ תויוכז שומימב עויס לבקל ןתינ ,ןכ ומכ

 .ןוחטיבה דרשמ
 

 םיאשונב תוקסועה ד-ב םינש ידימלתלו א הנש ידימלתל תואנדס – תויתצובק תואנדס

 םירמאמ םוכיס ,םירמוח ןוגרא ,ןמז ןוגרא ,םינחבמל הדימל ומכ ,םינווגמו םינוש

 האיצי תארקל הנכהו ,תישעמ הדובעב הכימת ,תינוירנימס הדובע תביתכ ,םיימדקא

 םאתהבו םיטנדוטסה יכרוצ יפ לע וננכות תואנדסה .םידומילה םויסב הדובעה לגעמל

 .םיאצמנ םה ובש ידומילה בלשל
 

 םיהובג םיגשיה ילעב םיטנדוטס םה םיכנוחה "םשל חרפ" תוכנוחה תינכתב – תוכנוח

 .תונלבסב םינחינו הדימלה ןפואל םיעדומ ,תוליעי דומיל תוטישב שומיש םישועש

 תנש ךרואל ףוצרו יבקע עויסב םיניינועמה הדימל ייוקיל םע םיטנדוטס םה םיכנחנה

 ינש לש תוברועמו המצעה ,תופתוש ,תידדה תוביוחמ תרצוי וז תוכנוח .םידומילה
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 עויס לבקל םילוכי םיהובג םיימדקא םיגשיה ילעב הדימל ייוקיל םע םיטנדוטס .םידדצה

 .םהידומילל היינשה הנשהמ לחה םהלש קזוחה ימוחתב םיכנוח שמשל ךדיאמו ,דחמ
 

 רבעב םיאכז ואצמנ רשאו היצקלסיד םע םינחבואמה םיטנדוטס – ןושלב םאותמ סרוק

 ידי לע רבעומ סרוקה .ןושלב םאתומ סרוקל םשריהל םילוכי ,ןושלב תמאתומ הניחבל

 םייקתמ םאותמ סרוק .הדימל תוקל םע םישנא תארוהב תוחמתה םע ןושלב תיחמומ

 .גו ב ,א תומרב
 

 הארקה תונכות ,םיקרוס ,הלדגה ירישכמ םידמוע םיטנדוטסה תושרל – יגולונכט עויס

 םילבקמ תואנדסה תרגסמב .קוחרמ הדימלב עויסו ,טלקומ רמוח ,תירבעל תילגנאמ

 תודובע תביתכב םהל עייסל התרטמש בשחמה ימוחתב הרשכה םג םיטנדוטסה

  .םיישק ףוקעל םירשפאמה תונכותו היגולונכט םע תורכיהבו ,ןונכתו תונגראתהב ,ןתגצהו
 

 םייקתמ ויתורישו זכרמה תווצ םע תורכיהו תואנדס לש םוי – הימדקאל היצטניירוא םוי

  .תימדקא הנש לכ תליחת ינפל עובשכ

 םילכו ןוירנימס תדובע תביתכל םילכ םיטנדוטסה ולבקי ,ג-ב םינשל תוכרעיה םוי ךלהמב

 .הדימלב תונגראתהל םימדקתמ

 ירדח ומקוה .ימואל חוטיבל דסומה ףותישב תודייטצהו בחר ץופיש רבע הכימתה זכרמ

 םיבשחמה תודמע ובחרוה ןכו ,תיתצובק הדימלל ןוחבטמו תואנדס רדח ,הדימלל טקש

 ."תיבה" תשוחת תרבגהלו תושיגנה רופישל ודעונ ולא לכ .םיחיינהו םידיינה
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  םידלי תורפס רקחל המימי זכרמ
 התארוהלו רעונו
 לשא-םערב תניע ר"ד :זכרמה שאר
 

 ר"ד ,דעלג היתב ,ץייווכוב תירונ 'פורפ ,ןשוש-יבידא יתסא ר"ד ,לירב םריבא תילגיס :זכרמה לגס
 .רטנמכיש יולה המיר ר"ד ,ןוק יבג ,זריל-ןמרדפ ינש ,עטונ הרעי ,תיז תלוביש ר"ד ,ץלוה לט
 

  16:30-8:15 ה-א םימי :החיתפ תועש
  תיזכרמ היירפס :םוקימ
 09-7476400 :ןופלט
  09-7476460 :סקפ
  yemima@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 

 

-רדיבא המימי םידליה תרפוס ש"ע ארקנ התארוהלו רעונו םידלי תורפס רקחל זכרמה

 םידלי תורפסל הצרמ ,ל"ז לארה המלש ר"ד ידי לע 1985 תנשב דסונ אוה .ץיבונרשט

  .לארשיב םוחתה רקח יצולחמו הללכמב

 

 זכרמה תסיפת
 ,תורפסה ,תוברתה ימוחתל סחייתמו ,ותוהמב ימוחת-בר אוה דליה תוברת רקח

 .דועו תרושקתה ,היגולויצוסה ,ךוניחה ,היגולוכיספה ,ןורטאיתה ,עונלוקה ,הירוטסיהה

 תוברתו ללכב תוברתה רקח תרגסמב רעונהו םידליה תורפס םוחתב דקמתמ זכרמה

 ,םיירוטסיה םינייפאמ שי םוחתל יכ איה זכרמה תא החנמה הסיפתה .טרפב רעונהו דליה

 םיכילהתל יוטיב ןתונה ידוחיי תמוצ הווהמ אוה ןכ ומכ .ול םידחוימה םייטתסאו םייטאופ

 םידליה תורפס לש הנתשמה המוקימו הדיקפת רחא תוקחתה .םייתוברת-םייתרבח

 לש הנוש הנבה תובקעב טסקטב ולחש םייונישה רחאו ,תונוש תוירוטסיה תופוקתב

 תא דדחל ףאו ,רבעה לש רתוי הקימעמ הנבהל ליבוהל הלוכי ,יתוברת-יתרבחה ודיקפת

 .טרפב רעונהו דליה תוברתלו ללכב הב םייח ונאש תוברתל רשאב ונתנבה
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 287  ף״שת ןועידי

 זכרמה תורטמ
 תונוש תוטישו ,רעונלו םידליל יתורפסה טסקטל תוינכדעו תונווגמ תושיג תגצה •

 .תישפוחה האירקה םודיקלו האירקה דודיעל ,םידליה תורפס לש התארוהל

 םיביכרה תראה תועצמאב ,תיתורפסה הריציהו דליה ןיב יתועמשמ שגפמ תריצי •

 תישגר ,תיביטינגוק ,תיטתסא תועמשמ םיאשונה םיילאוטסקטהו םיילאוזיווה

 .תיכרעו

 תירקחמו תיגוגדפ היגולודותמ תועצמאב הרבחב תודליו םידלי לש םיגוציי רואית •

  .תוברתה לש הקיטוימסה תרגסמב ,רעונו םידלי תורפס םוחתל עגונה לכב השדח

 דליה גשומלו ללכב תוברת לש תומרונל הנבהה תא קימעהל יושעה עדימל הפישח •

 .טרפב

 ילאוטקלטניא ,יטתסא רגתאכ רעונלו םידליל יתורפסה טסקטה לש וכרע תשגדה •

 ,יתרוקיבו בשוח ,םיקפוא בחר ,יאמצע רגובכ ריעצה ןעמנה תא בצעל רומאה ישגרו

 .הרישעו תבכרומ ומלוע תסיפתש

 םידלי תורפסו דליה תוברת םוחתב םירקחמ םיכרועה ךוניח ישנאו םירקוח דודיע •

 .רעונו
 שגפמל עגונה לכב ,רעונו םידלי ,םירגובמ ,ךוניח ישנא ,עוצקמ ישנא לש יווילו הכימת •

 .טרפב ךוניחה תכרעמבו ללכב יתורפסה טסקטה םע
  

 זכרמה יתוריש
 תעדה םוחת תא רקוחו הרומה ,רעונו םידלי תורפסלו דליה תוברתל םיחמומ תווצ •

 להקה תושרל דמועו ךוניחה תכרעמו הימדקאה ,הללכמה לש תונוש תורגסמב

  .תויומלתשהו תואצרה ,הכרדהו ץועיי יכרוצל

 האירקל וא הלאשהל – רעונלו םידליל האירק ירפס :ןויע ירדחו הלאשה תיירפס •

 םיטסקט לש ףסוא ;תע יבתכ תוברל ,רעונו םידלי תורפס םניינעש ןויע ירפס ;םוקמב

 םירידנ םיטירפ ללוכ ,תודובעו רקחמ יכרוצל דעוימה )םימגרותמו םיירוקמ( םייתורפס

 םידליל םירחא ןויע ירפסו תוידפולקיצנא ףסוא ;םהיתורודל םידליל תע יבתכ ;םיבר

 ,די יבתכ ;תונוש תופוקתמו תונוש תופשב רעונו םידלי ירפס לש ףסוא ;רעונלו

 ןווגמ ;םהיתוריציל עגונה ןווגמ רמוחו םיעודי םירפוס לש םינמויו תודועת ,םיכמסמ

 תורפסה לש – םירידנ םהיניב – םידוביעו םימוגרת ,םיחסונ ,תואסרג לש בחר
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 םילוב ,תוארקמ לש ףסוא ;היגוסל תיממע תורפס תוברל ,היתורודל תיסאלקה

  .דועו ,רעונו םידלי תורפסל הקיז םהל שיש תוינמיסו

 .ךוניח ישנאלו הללכמה לש םיטנדוטסל ץועיי יתוריש ןכו עדימ ירגאמ •

 .רעונו םידלי תורפס רקחל "ןטק םלוע" טיפשה ימדקאה תעה בתכ תכרעמ •

 רעונהו םידליה תורפסו דליה תוברת םוחתב עוצקמה ישנא בטימ םע םינמנ םיבתוכה

  .םלועבו ץראב

 ,תואצרה ,תויומלתשה לש תנווגמו הפנע תוליעפ תמייקתמ ובש ,תואצרה םלוא •

 .ןויע ימיו םיסרוק

 םירפסב רעונלו םידליל םייתורפס םיטסקט םיוולמה םיירוקמ םירויא לש הגוצת •

 .רוא וארש

 תויעוצקמ תעד תווחו םיניינעמ םירמוח םיגצומ םהבש ,קובסייפ ףדו ילאוטריו רתא •

 ףדלו רתאל םילעומ ןכ ומכ .טרפב םינוש םירשקהבו ללכב רעונו םידלי ירפס לע

 םיטביהל תועגונה תוינפהו םיינכדעו םייתוהמ םיירקחמ-םיינויע םירמוח קובסייפה

 רישעמ חיש תריצי םג רשפאמה ןפואב ,םירחא םירתאלו תעדה םוחת לש םינוש

 .רגתאמו
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 .ןויע ימיו םיסרוק

 םירפסב רעונלו םידליל םייתורפס םיטסקט םיוולמה םיירוקמ םירויא לש הגוצת •

 .רוא וארש

 תויעוצקמ תעד תווחו םיניינעמ םירמוח םיגצומ םהבש ,קובסייפ ףדו ילאוטריו רתא •

 ףדלו רתאל םילעומ ןכ ומכ .טרפב םינוש םירשקהבו ללכב רעונו םידלי ירפס לע

 םיטביהל תועגונה תוינפהו םיינכדעו םייתוהמ םיירקחמ-םיינויע םירמוח קובסייפה

 רישעמ חיש תריצי םג רשפאמה ןפואב ,םירחא םירתאלו תעדה םוחת לש םינוש

 .רגתאמו
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 הקיטמתמה תארוהל זכרמה
 םחש תייח ר"ד :זכרמה שאר
 

 ןמלוו תירוא :תזכרמ
  עבטה ןיינב :זכרמה םוקימ
 8:30-15:00 ,ה םוי :הלבק תועש
  09-7476430 :ןופלט
 oritv@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
 
 

 תקסועה הליהקל תרושקתו הכימת ,םיבאשמ זכרמ וניה הקיטמתמה תארוהל זכרמה

 שמשמ ןכו ,לעופב םירומלו םיטנדוטסל ,הללכמה ירומל דעוימ זכרמה .יטמתמה ךוניחב

 :םיפגא ינשל קלוחמ הקיטמתמל זכרמה .הדימל יישק םע םידליל הנדסכ

 .ידוסיה ךוניחבו ידוסי םדקה ךוניחב הקיטמתמ •

 .)ןוכיתו ב"טח( ידוסי-לעה ךוניחב הקיטמתמ •

 

  זכרמה תורטמ
 .הליהקהמ םירומו תוללכמה ירומ ,םיטנדוטסל הכרדהו ץעי דקומ תווהל •

 תושיגנ רשפאלו יטמתמ ךוניחב תקסועה הליהקל םיטנדוטסל םיבאשמ זכרמ שמשל •

 .םיינכדעו םינווגמ ,םיבר הדימל-הארוה ירמוחל

 םירומו םירומ ירומ ,םיטנדוטסל הרישע תיטמתמ תידומיל הביבסל םגד תווהל •

 .הליהקהמ

 תארוהל תמדקתמ היגולונכטב לכשומ שומישל תויורשפאו םיכרד עיצהל •

 .הקיטמתמה

  .הקיטמתמל הרומה לש יעוצקמה וחותיפל ןויע ימיו תויומלתשה עיצהל •
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 זכרמה עיצמש םיתורישה ןווגמ
 .הארוה ירזעו םייטקדיד םיקחשמ ,תנווגמו הרישע תיגוגדפ היירפס .א

  :זכרמה תווצ ידי לע וחתופש תויוליעפ ןווגמ .ב

 .הרשעה יאשונו םידומילה תינכתמ םיאשונב הדימל יזכרמ •
  .לוגרת תויוליעפ ,יוליגו רקח תויוליעפ ,םיליעפ ריק תוחול •
 .יביטקארטניאה חולה ןוגכ ,תינשדח היגולונכטו הידמ תובלשמה תויוליעפ •

 תבותכב ,הארוה/הדימל ירמוח ןווגמ ובו רתא .ג

 https://www.edupedia.co.il/search/ 

 .הארוה תודיחי ןונכתב ,םירומבו םיטנדוטסב הכימתו ץועיי .ד

 .םינייטצמ ,םידחוימ םיכרצ ילעב :תונווגמ תויסולכואל הכימת תואנדס .ה

 ,יטמתמ רדח ,םיבאשמ יזכרמ :רפסה תיבב תויטמתמ הדימל תוביבס חותיפל ץועיי .ו

 .תיטמתמ רצח

 יביטקארטניאה חולה בולישל םיכרד ןוגכ היגולונכט תוריתע תוביבס חותיפל ץועיי .ז

 .תיתועמשמ הדימללו השחמהל ,הקיטמתמה תארוה יכילהתב ילככ

 תויומלתשהו םינפ לא םינפ תויומלתשה :םירומ רדח יתווצל הכימתו תויומלתשה .ח

 .)טנרטניאה תשר תועצמאב( תונווקמ

 :זכרמב וחתופש םירפסו תורבוח ,םירוטילקת ,םירמוח ןווגמ לש הריכמ .ט
 .ךרה ליגב הבישח חותיפל תויוליעפ רגאמ – "ןובשח טעמ דוע" רוטילקת •

 הכרדה םע ידוסיה רפסה תיבל רקח תויוליעפ ףסוא – "רקחה םסק" רוטילקת •

  .הרומל

 חולה בולישב ידוסיה רפסה תיבל רקח תויוליעפ ףסוא – "רקחה םסק" רוטילקת •

 .הרומל ךירדמו יביטקארטניאה

 דימלתל םיטקיורפ 10 - ינורטקלא ןויליגו רקח הקיטמתמ – ג"וחמ רוטילקת •

 .הרומל ךירדמ תרבוחו

 ,ידוסיה רפסה תיבל תויעב ןורתפו רקח תולטמ הבו תרבוח – "ףסכה םסק" •

 .ףסכב שומיש תושועה

 יוסינ תרודהמב הרומל ךירדמו רפס – ח-ז התיכל הירטמואיג – הירטמואיגה םסק •

 .השדחה םידומילה תינכת חורב

  ."םירפסמ םלוע"ו "סרוגתיפ טפשמ" :םיאשונב – םיינועבצ םירטסופ •
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 .זכרמב חתופש "רקחה םסק" רוטילקת ךותמ םכח חולל תודבועמ תויוליעפ •

 לע השחמהו הגצהל רועישל תובשקותמ תויוליעפ ובו הרומל ךירדמ :רוטילקתב

 תינטרפ הדובעל םידימלתל תויוליעפ .םידימלתה םע ןוידלו ,"םכח חול" יבג

 .בשחמ תביבסב תיתצובקו
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  םידומיל ןונכתל זכרמה
  רוד ןב יקסנילבק הניד :זכרמה שאר
 

 :זכרמה לגס
 יפיצ ,ןוטבול תיזג תיריא ,בחרמה תלהנמ - רוד ןב יקסנילבק הניד יביטקארטניא בחרמ
 .םולש תיביבא ,ןרפס
 .למרכ יאכז הנח ,ץיבורוה הרש ,הנדסה תלהנמ - ןמפואק ינסוב רגה בוציע תנדס
 .יסאע תמה ,רגנל תירוא ,םולשיהי תימע ,לט ינא ,יקציבוגולד רטאיו תירוא תיגוגדפ היירפס
 

 ןשוש ןב ןייעמ :הריכזמ
 -1 המוק ,תיזכרמה היירפסה ןיינב :םוקימ
 8:00-15:45 ה ,א םימי ; 8:00-17:45 ד ,ג ,ב םימי :תוליעפ/הלבק תועש
 09-7476276 :ןופלט
  mtal@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
  
 

 ,םייגוגדפ םיבאשמ חותיפבו ץועיב החמתמה עדי זכרמ אוה םידומיל ןונכתל זכרמה

 ילגסו ךוניח ישנא ,םיצרמ ,םיטנדוטס אוה זכרמה לש דעיה להק .םייבוציעו םייגולונכט

 תוביבס בוציעל הנדסה :םיבחרמ השולש ללוכ םידומיל ןונכתל זכרמה .הכרדהו הארוה

 הדובעל םגדכ שמשמ םוקמה .תיגוגדפה היירפסהו יביטקארטניאה בחרמה ,הדימל

  .21ה האמב ךוניחה םודיק לש המגמב הדובע יכרד ףקשמו תיגוגדפ

  

  זכרמה תורטמ
 הארוה ,םידומיל ןונכת םוחתב תויונמוימו םירושיכ ,עדי חותיפל יעוצקמ זכרמ תווהל •

 הדימל ,הארוה יכילהת רופישבו םודיקב םיקסועלו הארוהל םירשכתמל הכרעהו

 .הכרדהו

 לכשומ שומישל םיעצמאו הדימלו הארוה ירמוח תריחבל תעדה ילוקיש תא ביחרהל •

 תוכיא םודיקל לאיצנטופ תוריתע הדימלו הארוה תוביבס חתפל תנמ לע םהב

 יכילהתב יבוציעהו יגולונכטה לאיצנטופה תפישח ךות ,הכרדהו הארוה ,הדימלה

 .הדימל-הארוה

 הכרדהו ,הארוה ,הדימל ירמוחו תוליעפ יכרעמ לש השגנהו הלעפה ,חותיפ םדקל •

 .ךוניח ישנא לש יעוצקמ םודיקל

 ,הדשב תויכוניח תורגסמ ןווגמ ןיבל הללכמה ןיב יעוצקמ הלועפ ףותיש ביחרהל •

 .הארוהו ךוניח ימרוג לש תילנויספורפ המצעהו הדימל יכילהת רופישל
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  םידומיל ןונכתל זכרמה
  רוד ןב יקסנילבק הניד :זכרמה שאר
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 יפיצ ,ןוטבול תיזג תיריא ,בחרמה תלהנמ - רוד ןב יקסנילבק הניד יביטקארטניא בחרמ
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 .למרכ יאכז הנח ,ץיבורוה הרש ,הנדסה תלהנמ - ןמפואק ינסוב רגה בוציע תנדס
 .יסאע תמה ,רגנל תירוא ,םולשיהי תימע ,לט ינא ,יקציבוגולד רטאיו תירוא תיגוגדפ היירפס
 

 ןשוש ןב ןייעמ :הריכזמ
 -1 המוק ,תיזכרמה היירפסה ןיינב :םוקימ
 8:00-15:45 ה ,א םימי ; 8:00-17:45 ד ,ג ,ב םימי :תוליעפ/הלבק תועש
 09-7476276 :ןופלט
  mtal@beitberl.ac.il :ינורטקלא ראוד
  
 

 ,םייגוגדפ םיבאשמ חותיפבו ץועיב החמתמה עדי זכרמ אוה םידומיל ןונכתל זכרמה

 ילגסו ךוניח ישנא ,םיצרמ ,םיטנדוטס אוה זכרמה לש דעיה להק .םייבוציעו םייגולונכט

 תוביבס בוציעל הנדסה :םיבחרמ השולש ללוכ םידומיל ןונכתל זכרמה .הכרדהו הארוה

 הדובעל םגדכ שמשמ םוקמה .תיגוגדפה היירפסהו יביטקארטניאה בחרמה ,הדימל

  .21ה האמב ךוניחה םודיק לש המגמב הדובע יכרד ףקשמו תיגוגדפ

  

  זכרמה תורטמ
 הארוה ,םידומיל ןונכת םוחתב תויונמוימו םירושיכ ,עדי חותיפל יעוצקמ זכרמ תווהל •

 הדימל ,הארוה יכילהת רופישבו םודיקב םיקסועלו הארוהל םירשכתמל הכרעהו

 .הכרדהו

 לכשומ שומישל םיעצמאו הדימלו הארוה ירמוח תריחבל תעדה ילוקיש תא ביחרהל •

 תוכיא םודיקל לאיצנטופ תוריתע הדימלו הארוה תוביבס חתפל תנמ לע םהב

 יכילהתב יבוציעהו יגולונכטה לאיצנטופה תפישח ךות ,הכרדהו הארוה ,הדימלה

 .הדימל-הארוה

 הכרדהו ,הארוה ,הדימל ירמוחו תוליעפ יכרעמ לש השגנהו הלעפה ,חותיפ םדקל •

 .ךוניח ישנא לש יעוצקמ םודיקל

 ,הדשב תויכוניח תורגסמ ןווגמ ןיבל הללכמה ןיב יעוצקמ הלועפ ףותיש ביחרהל •

 .הארוהו ךוניח ימרוג לש תילנויספורפ המצעהו הדימל יכילהת רופישל
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 תוינכת יפסוא תללוכה הדימל-הארוה תביבס תונמזמ רשא תודיחי תולעופ זכרמב

 םינווגמ הידמ יגוסמ םיבאשמו םיילטיגידו םיספדומ הדימל-הארוה ירמוח ,םידומיל

  .הדשב ךוניח ישנאו הללכמב הארוה לגס ,םיטנדוטס לש םייטקדיד-םייגוגדפ םיכרצל

 

  :םיאבה םיבחרמה םידמוע םיטנדוטסה תורשל
 םינוש הידמ יגוסמ הדימל הארוה ירמוח לש רישע ףסוא העיצמ – תיגוגדפה היירפסה

 תוכרע ,הרומל םיכירדמ ,דומיל ירפס ,םידומיל תוינכת יכמסמ לש רישע רגאמ םהב

 .תילגנאבו תיברעב תירבעב הארוה ירמוח הירפסב .דועו הדימל ירזע ,םיקחשמ ,הלעפה

 .םוז תכרעמב םיגלטוקמ הדימלה ירמוח לכ

 

 יביטקארטניאה בחרמה
 ,םייגוגדפו םייגולונכט םיבאשמ תוריתע ,תוינשדח הדימל-הארוה תוביבס עיצמ

 יבאשמ בלשמ בחרמה .הרומה לש תידיתעה םידומילה ןונכת תביבס תא תומיגדמה

 לאיצנטופ תא ףשוח ,תויביטנרטלא הארוה תויוליעפ םירשפאמה םינוש םיגוסמ הידמ

-הארוה יכילהתב תויגולונכט לש לכשומ בוליש ךרוצל תויוסנתה ןמזמו היגולונכטה

  .הדימל

 

  הדימל תוביבס בוציעל הנדסה
 בוציע יכ הסיפתה לע תססובמה ,תידומיל הנדס איה הדימל תוביבס בוציעל הנדסה

  .םידומיל ןונכתב יזכרמ ביכרמ אוה הדימל-הארוה ירמוח לשו הדימלה תביבס לש יתוזח

 יתוזחה םוידמב שמתשהל דציכ הכרדהו ץעי יתוריש לבקלו תואנדסב דומלל ןתינ הנדסב

 עצבל תורשפאל ףסונב ,תוינשדח תויגולונכטב לכשומ שומיש ךות ,הדימל-הארוה יכרוצל

 םיגצומ ,ןכ ומכ .ההובג תיעוצקמ תוכיאב הדימל הארוה יבאשמו םיעצמא לש הקפה

  .הדימל-הארוה יכילהתב םירזעו םירמוח לש יתוזח בוציעל םימגד הנדסב

 

 זכרמה ידי-לע םיעצומה םייעוצקמה םיתורישה
 וא/ו היירפסב הדימל/הארוה ירמוח רותיאב היירפסה ישמתשמל ץעיו הרזע ןתמ •

 תועצמאב  הדימל הארוה ירמוח לש הנובנ הכירצו הכרעהב עויסו תשרה יבחרמב

 םוז תכרעמ
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 תויגולונכטו היגוגדפ לש לכשומ בוליש ךרוצל תוצובקלו םידיחיל היחנהו הכרדה ,ץעי •

 .הדימל-הארוה יכילהתב תוינשדח

 םירזעו םירמוחו הדימל תוביבס בוציעבו ןונכתב תוצובקלו םידיחיל עויסו ץעי •

 .תיתוזח תוניירוא תונורקע יפ לע הדימל-הארוהל
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 תויגולונכטו היגוגדפ לש לכשומ בוליש ךרוצל תוצובקלו םידיחיל היחנהו הכרדה ,ץעי •

 .הדימל-הארוה יכילהתב תוינשדח

 םירזעו םירמוחו הדימל תוביבס בוציעבו ןונכתב תוצובקלו םידיחיל עויסו ץעי •

 .תיתוזח תוניירוא תונורקע יפ לע הדימל-הארוהל
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