
 לימודי יסוד כלליים

 במסגרת הלימודים לתואר ראשון על כל סטודנטית ללמוד לימודי חובה כלליים.

 

 הערות ש"ש לימודי חובה

נלמדים לאורך כל שנות  בהתאם להתמחות   יסודות )בשבילך(
 התואר

 נלמד בשנה א 1 ביבליוגרפיה

תלוי ברמת העברית  6-2 לשון עברית 
 בקבלה

ברמת האנגלית  תלוי 11-0 אנגלית
 בקבלה

 קורסים 2 2 לימודי מחשב מתקדמים

מתוקשב +פרונטלי בסוף  30 עזרה ראשונה 
 שנה א

קורס במכון מופ"ת  ביטחון ובטיחות
 )בתשלום למכון(

רישום  -קורס מתוקשב
 במהלך השנה 

קורס במכון מופ"ת  זהירות בדרכים –זה"ב 
 )בתשלום למכון(

רישום  –קורס מתוקשב 
 במהלך השנה

 

 

 תכנית יסודות

תכנית בה נלמדים קורסים של לימודי חובה ביהדות. מבנה התכנית משתנה בהתאם 
שנתי, לאורך שנות לימודיכן -רב נולהתמחות בה לומדת הסטודנטית. המבנה הי

 במכללה.
 

 זהו מתווה התכנית:

ש"ש  4( כחלק מן התואר וחייבות ש"ש 10לומדות לימודי יהדות ) –גיל הרך
 של לימודי יסודות במהלך שנות לימודיהן.

ש"ש   4ש"ש( כחלק מן התואר וחייבות  15לומדות לימודי יהדות ) -קס"ם 
 של לימודי יסודות במהלך שנות לימודיהן.

מתוכם בנות   –ש"ש לימודי יהדות במהלך שנות לימודיהן  8-חייבות –מחול 
 וידר. ס עבודת ה' יוצרת של הרב יהושעשנה ג' חייבות בקור



 

 הערות לגבי תכנית זו:
 8סטודנטיות הלומדות בשתי התמחויות, שאף אחת מהן לא ביהדות, חייבות  ▪

 ש"ש לימודי יהדות במהלך שנות לימודיהן.

סטודנטיות הלומדות במסלול על יסודי לימודי תנ"ך או תושב"ע פטורות  ▪
 מהשלמת חובות בתכנית יסודות.

 פטורות מתכנית לימודי יסודות. -סטודנטיות הלומדות במדרשה  ▪

יודגש כי הקורסים מתקיימים כקורסים אקדמיים לכל דבר, עם מטלות  ▪
 וציונים. 

 
  התמחות

 פטור מיסודות )בשבילך( תנ"ך

 פטור מיסודות)בשבילך( תושב"ע 

 פטור מיסודות)בשבילך( מחשבת ישראל

 פטור מיסודות )בשבילך( תחום יהדות –הרחבת הסמכה 

 ש"ש 4 חינוך מיוחד )קס"ם(

 ש"ש 8 שלב"ר –חינוך מיוחד 

 ש"ש 4 גיל הרך

 ש"ש 8 לא בהמתמחות "יהדות"

 
 
 
 
 
 

 לשון עברית 
 

 כל סטודנטית חייבת בלימודי לשון עברית.
לימודי העברית מדורגים, המיון לקורסים נעשה על פי ההישגים בעברית 

 לפי הרכיב הלשוני בבחינה הפסיכומטרי.בבחינת הבגרות או 
רמת  –במידה וסטודנטית חייבת בבחינה פסיכומטרית כתנאי קבלה 

 העברית תקבע על פי מבחן זה.
 :לשוןטבלת רמות 

 

הרכיב 
 הלשוני

 בפסיכומטרי 

 ציון בגרות בלשון
לסטודנטית הפטורה ממבחן 

 פסיכומטרי

הרמה 
 העברית 

מספר שעות 
 לימוד

יסודות  -לשון 70-75 0-90
הלשון 

  ש"ש 6



 
 
 

נלמדים באופן מקוון )מתוקשבים(. כל קורס נלמד  קורסי חובה בלשון
 ש"ש. 2סמסטר  אחד ושווה 

ציון עובר  –מעבר מרמה לרמה מותנה בסיום הקורס הנלמד בהצלחה 
 לפחות. הרשמה לרמה הבאה מתאפשרת רק לאחר קבלת הציון.

 לסיום שנה א'.יש לסיים את לימודי העברית עד 
)עלות  ינם בתשלום נוסף לפי ש"שקורסי לשון ברמת טרום בסיסי ובסיסי ה

 ש"ש לפי תעריף משרד החינוך(. 1
 ללא עלות ) כלול בשכר הלימוד(. –קורס מתקדמים א 

תקינות וסיגנון לצרכח  -פטורות מקורס : "לשון –לומדות בהתמחות לשון 
 הוראה)מתקדמים(."

 
 

 

 
 אנגלית למטרות אקדמיות)יסוד(

 
 
 

חייבת בלימודי אנגלית למטרות אקדמיות וחייבת להגיע לרמת פטור כל סטודנטית 
 .'לסיום שנה געד 

 
לימודי האנגלית מדורגים, המיון לקורסים נעשה על פי רמת ההישגים באנגלית 

 במבחן אמ"יר או אמיר"ם או במבחן הפסיכומטרי.
וכה סטודנטית שאין לה ציון באחת מהבחינות הללו תתחיל את לימודיה מהרמה הנמ

 ביותר )טרום בסיסי א'(.
 

 מצ"ב טבלה המפרטת את מדרג רמות האנגלית.
 

 טבלת רמות אנגלית:

בהוראה 
)טרום 
 בסיסי(

 -לשון 76-92 120–91
משמעויות, 

צורות 
ותחביר 
 )בסיסי(

 ש"ש  4

 –לשון  ומעלה 93 ומעלה 121
תקינות 
וסגנון 
לצורכי 
הוראה 

 )מתקדמים (

 ש"ש 2



ציון אנגלית 
 במבחן אמי"ר

ציון אנגלית 
בפסיכומטרי או 

 אמי"רם

 הרמה באנגלית
 מהנמוך לגבוה

מספר שעות 
 לימוד

 169עד 
 
 

 69עד 
 
 

 טרום בסיסי א' 
 

 ש"ש  4
 מתוקשב( 2+2)

 
   או 

 1+2ש"ש ) 3 טרום בסיסי ב' 84-70 184-170
 מתוקשב(

קורס קיץ  –בסיסי  99-85 199-185
 בלבד

 ש"ש  3
(2  +1 

 מתוקשב(
קורס  -מתקדמים א'  119-100 219-200

 סמסטריאלי
 ש"ש  2

קורס  -מתקדמים ב'  133-120 233-220
 סמסטריאלי

 ש"ש  2

  פטור ומעלה 134 ומעלה 234
 

 שנתיים.הינם קורסי האנגלית 

ציון עובר לפחות. הרשמה לרמה -מעבר מרמה לרמה מותנה בסיום הקורס בהצלחה
 הבאה מתאפשרת רק לאחר קבלת הציון.

 קורס מתקדמים ב' נלמד בשנה ג'.

 רישום חוזר לקורס מתקדמים ב' כרוך בעלות.

 
 
 

 לימודי מחשב מתקדמים
המסייעים בתהליך בקורסים אלו נלמדים מיומנות ושליטה בתפעול אמצעי תקשוב 

 ההוראה בבית הספר.
 ש"ש 1 –שנה ב : אוריינות פדגוגית דיגיטלית 

 ש"ש 1 –שנה ג' : פדגוגיה משלבת תקשוב 
 

 


