
 ב"פ תש ו) -מבנה הלימודים במסלול ביה"ס היסודי (א
 התמחויות: תנ"ך, מדעים, ספרות 

 
 שנה  ש"ש    ש"ש  12  -  התמחות תנ"ך, ספרות, מדעיםל  לימודי חינוך  

 ב/ג א/ ש"ש  1 תהליכי הקניה ורכישה   :הוראת מתמטיקה  1
 ב/ג א/ ש"ש  1 תהליכי הקניה ורכישה  : הוראת גיאומטריה 2
 ב/ג  ש"ש  1 ליקויים והוראה מותאמת  –מתמטיקה  3
 א/ב/ג  ש"ש  1 ) ועוד  עבירות מין  ,גירושין, מוות במשפחה, אלימותמעברים, ילדים בסיכון והדרה ( 4
 א/ב/ג  ש"ש  1 (סביב לוח השנה, יום השואה, חג הסיגד וכו..)   ספרות ילדים בבית הספר היסודי 5
 א/ב/ג  ש"ש  1 מניעת אלימות ודחייה חברתית   6

 א/ב/ג  ש"ש  1 כישורי חיים בעבודת המחנך  /החינוך החברתי ערכי   7
8 CBT  א/ב/ג  ש"ש  1   בחינוך מו ויישו 

 ג ש"ש  1 @מחקר כמותי  9
 ג ש"ש  1 ) הערכת הישגי לומדים תהליכי הוראה, למידה והערכה ( 10

 ד ג/ ש"ש  2   (בזיקה לדיסציפלינה)  סמינריון מחקרי בחינוך  11-12

 

 

 
   )ש"ש 30( החוג לחינוך במסלול היסודי 

 

 שנה  ש"ש  אשכול חינוך כיתה  

 ב ש"ש  1 פתיחת, אמצע וסוף שנה)       -תפקיד המחנך, חינוך במעגל השנה ( אקלים חינוכי  1
 א ש"ש  1 דידקטיקה כללית   *2
תורת ההחלטות   /   מיומנויות חברתיות פיתוח ו (S.E.L)למידה רגשית חברתית  3

 ההתנהגותיות בכיתה 
 א ש"ש  1

 ב ש"ש  1 21-מיומנויות המאה ה 4
 א/ב/ג  ש"ש  1 אימון ככלי בידי המחנך והמורה  *5
 א/ב/ג  ש"ש  1 ניהול כיתה והתמודדות עם בעיות משמעת   6

 ג ש"ש  1 למידה אינטרדיספלינארית (מחוץ לכיתה)   7
 א/ב/ג  ש"ש  1 מיומנויות חקר וחשיבה מסדר גבוה 8
 א/ב/ג  ש"ש 1 בין מקצועי, קשר עם הורים ותלמידים)  עבודת צוות דיאלוג מקדם ככלי בעבודת המחנך ( 9

 ב ש"ש 1 מייקרים  10
 א ש"ש  1 חביון והתבגרות  – פסיכולוגיה התפתחותית 11

 א ש"ש  1 פסיכולוגיה קוגניטיבית   12

 א ש"ש  1 ומוגנות ילדים ונוער בעידן המסכים חינוך   *13

 



 שנה  ש"ש  מקצועות לימוד הקיימים למסלול היסודי  

 א/ב/ג   ב) -הוראת המדע בכיתה הטרוגנית (בדגש על כיתות א  14

 א/ב/ג   ב)  -למידה משמעותית בתנ"ך (בדגש על כיתות א 15

 

 

 

 שנה  ש"ש  חקר בחינוך 

 ג  @מחקר איכותני 16

 

 

 

 שנה  ש"ש  אשכול הכלה והשתלבות   

 א  הוראה מתווכת  17

 א/ב/ג   הוראה  -אסטרטגיות למידה   * 18

 ב/ג  הכלה והשתלבות (עקרונות, סוגי לקויות ועוד..)  19
 ב  לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז  20

 ב/ג   הכרת אבחונים ובניית תוכניות התערבות  21

 א/ב/ג   איתור וטיפוח  –הילד המחונן  22

 

 

 שנה  ש"ש  אוריינות שפתית אשכול   

 ב/ג   חינוך לשוני אורייני   *23

 א/ב    התפתחות שפה (דבורה וכתובה) *24
 א/ב/ג   פיתוח כישורי הבנת הנקרא  25

 א/ב/ג   פיתוח כישורי הבעה בכתב  26

 ב/ג  ש"ש  1 פרקטיקום בעברית  27

 א/ב   הקנייה ורכישה הוראת הקריאה, תהליכי  28

 ב/ג   ליקויים והוראה מותאמת –קריאה  29

 ב/ג   ליקויים והוראה מותאמת -כתיבה  30

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 שנה  ש"ש  התמחות    לימודי 
   –ההתמחויות: תנ"ך, ספרות ומדעים 

 ש"ש  30ש"ש כולל סמינריון + לימודי חינוך כיתה  26
 בהתמחות סמינריון  -'גבשנה  ש"ש  56

 סמינריון בחינוך  -'דבשנה 

 שנה  ש"ש  יסוד (חובה)   לימודי 
 א נ"ז)  2ש"ש ( 2-8 אנגלית 

 א/ב  ש"ש  2 יהדות 
 א  סיור ביד ושם, ימי עיון בנושא השואה, הדרכה בספריה   

 ג  עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות, זהירות בדרכים  

 ד ש"ש  2 סדנת סטאז' 

 שנה  סה"כ  ש"ש  18 התנסות בהוראה  
 שנה ב' שנתי: התמחות  

 
 ב ש"ש  6

 שנה ג' שנתי  

 בהתמחות, בכיתות א' ב' ובכוללת  

 ג ש"ש  12


