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בית הספר 
 לחינוך

  ש"ס)  48(תשפ"ג  –מערכת שעות  –הכשרת מורים 
   במערכת השעות. *יתכנו שינויים

  התנסות וסדנאות מלוות:   -קורסי חובה קליניים  
  
 ש"ס):  24, ( פרקטיקום .1

 קורס שנתי  - 130.1.0204  -סמסטר ב'    130.1.0194  - סמסטר א' 
 ההתנסות   – ביניהם  סמסטרהחופשת בשני סמסטרים וב בוקר התנסות

מתקיימת בבוקר יום ראשון ככל שניתן, תלוי לו"ז מורה מכשירה. למעוניינים ניתן 
 , תלוי לו"ז מורה מכשיר.  שישי, או כל יום אחרלבחון אפשרות להתנסות ביום 

 ,14:00-17:00ימי א'   סדנה מלווה.  

 . 20:00-17:00ש"ס), ימי א'  6(  סדנה דידקטית בתחום הדעת .2
  מופיעים בטבלה בסוף המסמך) הדידקטיותשל הסדנאות  הקורסים(מספרי 

  
נק"ז, מתקיים במסגרת השעות   2 59330.1.01, הערכה ושימושיה בעבודת המורה  .3

 ).  שנכלל במסגרת הקורסים העיונייםסנכרוניים (-של הסדנה הדידקטית + מפגשים א
  
 מתקיימים ביום ג'. נק"ז),   41(סה"כ  קורסי חובה עיוניים    

ממענה  , כחלק סנכרוניים-במהלך הסמסטר יתקיימו מספר ימי למידה מקוונים בזום/א
למועדים שאינם בלוח השנה   חלקיפדגוגי מיטיבי לאופי השיעורים באותם ימים, וכמענה  

  התאריכים הם:  האקדמי.
   ,1202.,  22.11 סמסטר א': 
  .16.5,  28.3 :סמסטר ב'

  
  130.1.0049הוראה, למידה ופדגוגיה,   .4

 מסלטון,  -נק"ז, ד"ר רותם טרכנברג 2
 סמסטר א':   . האפשרויות להלן משלוש באחת

 12:00-14:00 , 101חדר ,  28בניין .  
 14:00-16:00 101, חדר 28, בניין .  
 16:00-18:00  104, חדר 28, בניין .  

  
  חקר ההוראה באמצעות למידה מבוססת פרויקטים, –*שימו לב, קורס זה הוא תנאי קדם לקורס 

  . 'המתקיים בסמסטר ב
  

  130.1.0133 , בעיהחקר ההוראה באמצעות למידה מבוססת  .5
  נק"ז, ד"ר רותם טרכטנברג,   2

  :סמסטר ב'משלוש האפשרויות הבאות,  באחת
 10:00-12:00   9חדר 34בניין.  
 12:00-14:00   3חדר  34בניין .  
 18:00-16:00 סנכרוני) -(זום+א מקוון 

 . א'הוראה, למידה ופדגוגיה המתקיים בסמסטר קורס:   -קורס זה ל *תנאי קדם

 
 האפשרויות: 3 –מ  באחתנק"ז,  2שיח הכיתה/שיח הורים,   .6

 130.1.0153  שיח הכיתה,  )1
 האפשרויות:  2 – ד"ר עליזה סיגל, באחת מ נק"ז,  2 
  '106חדר  28בניין , 10:00-12:00סמסטר א.  
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  14:00-16:00' אסמסטר  

 130.1.0143  , שיח הורים  )2
 ד"ר עידית פסט,  נק"ז,  2 
 301חדר  28בניין    16:00-14:00', סמסטר ב. 
 

  *סטודנטים הלומדים לתעודת הוראה בלשון וספרות עברית כשפה שניה, בבתי ספר 
  דוברי ערבית לא ילמדו קורס זה (ילמדו קורס מיומנויות עברית כמפורט להלן).   
  

 130.1.0201  , אידיאולוגיות חינוכיות הלכה למעשה .7
  האפשרויות: 3 –מ  באחתנק"ז,  2 
  ,301חדר  28בניין   , ד"ר גידי דישון.10:00-12:00סמסטר ב.    
  ,119חדר  72בניין   וייס.-, ד"ר דנה ודר 12:00-14:00סמסטר ב.  
  ,סכנרוני)-(זום+א מקוון וייס-, ד"ר דנה ודר 16:00-14:00סמסטר ב . 
 

 130.1.0185 ,מוטיבציה ורגשות בכיתה  .8
 האפשרויות: 2 – מ  באחתנק"ז, ד"ר קרן איילות,     2 
  ,'502, חדר 72בניין , 16:00-18:00סמסטר א. 
 (זום).מקוון  20:00-18:00', סמסטר ב 

  *סטודנטיות ליעוץ חינוכי פטורות מקורס זה.  
  

 130.1.0164 ,בהוראהוסוציולוגיים היבטים פסיכולוגיים   .9
 מלול,  -גילה מנביץ גב'נק"ז,  2 

  ,'(מינוס) – 101, חדר 27, בניין 18:00-20:00סמסטר א 

  *סטודנטיות ליעוץ חינוכי פטורות מקורס זה.  
  

 359130.1.0 ,הערכה ושימושיה בעבודת המורה  .10
  סנכרוניים.  -נק"ז, מתקיים במסגרת השעות של הסדנה הדידקטית + מפגשים א   2

סנכורני (השלמה  -הלומדים בתוכנית הדו שנתית, שנה ב, ירשמו לקורס זה, וילמדו באופן א*
  הסדנאות הדידקטיות).   במסגרתלמה שלמדו בשנה א' 

(ללא הקורסים המעשיים), לא ילמדו קורס זה (ילמדו אותו בשנה    *הלומדים רק ביום שלישי
 הבאה). 

 
  123.1.0230 , מיומנויות בעברית כשפה שנייה .11

  נק"ז, מיועד לסטודנטיות הלומדות תעודת הוראה בלשון עברית או ספרות עברית 4 
  432, חדר 74, בניין 14:00-16:00סמסטר א + סמסטר ב, . כשפה שניה
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 'נק"ז)   4( קורסי בחירה עיוניים, מתקיימים ביום ג.  
  

  מקורסי הבחירה.  ים/ות לחינוך בתואר ראשון או שני פטורותם/סטודנטי*
    1ות הלומדות את הקורס מיומנויות בעברית כשפה שנייה לומדות קורס בחירה ם/סטודנטי*
 בלבד.   

  
  

  :קורסים, מתוך החלופות להלן  2יש לבחור 

 130.1.0231, חינוך למודעות מגדרית ומיניות חיובית .1
 מלול, -גילה מנביץ גב', נק"ז  2

  .209חדר  72בניין   .12:00-10:00', בסמסטר 
  .303חדר  34בניין   .0018:- 0020:', סמסטר ב

  
 

 130.1.0130 , גזענותהתמודדות חינוכית עם   .2
 ד"ר רועי זילברברג,  נק"ז,   2

  .  3.2301.0ועד  .2.23026 ,בחופשת הסמסטר קורס מרוכז 
  09:00-13:00בין השעות  26.2.23יום א' 
  15:00-20:00בין השעות  27.2.23יום ב' 
  09:00-13:00בין השעות  28.2.23יום ג' 
  15:00-20:00בין השעות  1.3.23יום ד' 

  201, חדר 28בניין 

  130.1.0112 ,התמודדות חינוכית עם תוקפנות  .3
  דד, חאירית אל  נק"ז, 2

  124, חדר 72בניין ,  1קבוצה  – 12:00-14:00סמסטר א' 

  2קבוצה  –. 22.02.23ועד  2.2319.0 ,בחופשת הסמסטר קורס מרוכז 
  09:00-13:00בין השעות  19.02.23יום א' 
  15:00-20:00בין השעות  20.02.23יום ב' 
  09:00-13:00בין השעות  21.02.23יום ג' 
  15:00-20:00בין השעות  22.02.23יום ד' 

  201, חדר 28בניין 

 ניתן לבחור קורסים מהתואר השני בחינוך באישור ועדת הוראה.  * 
  תלויה במספר נרשמים. מספר המקומות בכל קבוצה מוגבל.   פתיחת קבוצה *

מי שאין לו מקום בקבוצה, ואין לו אפשרות מבחינת הלו"ז להירשם לקבוצה אחרת יכול  
  , לבחינת הבקשה.  rlital@bgu.ac.ilלפנות במייל לליטל  
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  :סמסטר ב' דידקטית הסדנ

  
  

  :סמסטר ב  פרקטיקום

  

  

  

   
 

 בנין  חדר מנחה  שם קורס מס' קורס

 104 28 דפנה ניסים ס.ד אומנות  130.1.0094 .1

 103 34 שלומית דמסקי  ס.ד באזרחות  130.1.0050 .2

 301 28 קרן כלפה  ס.ד אנגלית 130.1.1411 .3

 141 90 י מיכל פרידמן אסכולא ס.ד ביולוגיה  130.1.1331 .4

 3 34 הילה אלפייה  ס.ד היסטוריה 130.1.1371 .5

 בבית הספר חנן דגן  ס.ד חשמל 130.1.1512 .6

 בזום דורית פלקוביץ  ס.ד כימיה  130.1.1321 .7

 9 34 מיכל רוגנשטיין ס.ד לשון 130.1.1361 .8

 34 109 צאלה עזריה חזיז ס.ד מדעי החברה 130.1.2741 .9

 140 90 ד"ר דורון זוהר  המחשבס.ד מדעי   130.1.2037  .10

 209 34 אלינור  טל ס.ד מקרא   130.1.1401  .11

 18 34 אייל שלמה ס.ד מתמטיקה  130.1.1271  .12

 106 28 ד"ר מירי יוסוב שלום ס.ד ספרות  130.1.1341  .13

 328 90 מזוז- רחלי צרויהס.ד ערבית שפה שניה  130.1.0173  .14

  ד"ר איילון לנגבהיים פיסיקה ס.ד   130.1.2231  .15

 123 90  אמיר ברקאי  ס.ד תקשורת   130.1.0131  .16

 בניין  חדר  בית ספר להתנסות   מנחה   קבוצה 

 328 90 רהט, חורה+ בתי ספר נוספים ד"ר חאלד אלסייד  1קבוצה 

 גב' נוהה אלוקילי  2קבוצה 
 עמל, חט"ב -תל שבע  

 נוספיםדאר אלקלם+ בתי ספר 
109 34 

 322 90 אמית  ד"ר רותם טרכטנברג מסלטון   3קבוצה 

 ד"ר רותם טרכטנברג מסלטון   4קבוצה 
עמל רבת חומי רמות+זילברמן רמות  

  (מקיף ז)
323 90 

  90  324  מקיף א   ד"ר דפנה נסים  5קבוצה 

  90  325  אשל הנשיא + בתי ספר נוספים  גב' חניתה ברעם  6קבוצה 

  28  304  מורים בפועל, עומר + נוספים  אלפייה הילה   7קבוצה 
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קורסי החובה  , על פי מסלול/קהלי יעד, לארגון  למספר מערכות שעות   ות להלן הצע

    , שמתקיימים יום ג'העיוניים

, וניתן לשלב בכל דרך אחרת, על פי , ולקורסי החובה בלבדמדובר בהצעות בלבד -חשוב 
  .  הלוז לעיל

  
  למעוניינים במסלול אחר הצהריים/זום:

  
  נקז   סמסטר ב נקז   סמסטר א  שעות 

08:00-10:00         
10:00-12:00         
12:00-14:00         
חינוכיות הלכה אידיאולוגיות  2 (חובה) שיח הכיתה 14:00-16:00

 (חובה)  זום –למעשה 
2 

, הוראה פדגוגיה 16:00-18:00
 ולמידה (חובה)

חקר ההוראה באמצעות  2
  זום- למידה מבוססת בעיה

 (חובה)

2 

פסיכולוגיים  היבטים 18:00-20:00
וסוציולוגיים בהוראה 

 (חובה)

 זום- ורגשות בכיתה מוטיבציה 2
 (חובה)

2 

  
    בחירה מרוכזים / במהלך הסמסטר. + שני קורסי  

  
  (ככל הניתן) כולל קורסי הבחירה למעוניינים בשעות הבוקר 

  *כולל מענה לתקופת הרמאדן
  

 נקז  סמסטר בנקז  סמסטר א  שעות 
08:00-
10:00

  

10:00-
12:00

(חובה) שיח הכיתה למודעות מגדרית  חינוך  
 (בחירה)  ומיניות חיובית

2 

12:00-
14:00

התמודדות חינוכית עם  
 תוקפנות (בחירה)

חינוכיות הלכה   אידיאולוגיות
  (חובה) למעשה

2 

14:00-
16:00

, הוראה פדגוגיה
 ולמידה (חובה)

חקר ההוראה באמצעות   2
 (חובה)למידה מבוססת בעיה 

2 

16:00-
18:00

ורגשות  מוטיבציה 
בכיתה (חובה)

2   

18:00-
20:00 

פסיכולוגיים  היבטים
וסוציולוגיים בהוראה 

(חובה)

2   
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  לסטודנטים הלומדים ללשון וספרות עברית כשפה שניה (בבתי ספר דוברי ערבית)  
  *כולל מענה לתקופת הרמדאן

  
 נקז  סמסטר ב נקז  סמסטר א  שעות 

08:00-
10:00

   

10:00-
12:00

חינוכיות הלכה אידאולוגיות   
 למעשה

2 

12:00-
14:00

הוראה, למידה  
 ופדגוגיה (חובה)

באמצעות למידה חקר ההוראה 
מבוססת בעיה (חובה)

2 

14:00-
16:00

 2 מיומנויות עברית (חובה)  2  מיומנויות בעברית

16:00-
18:00

מוטיבציה ורגשות  
בכיתה (חובה)

2 

18:00-
20:00 

פסיכולוגיים  היבטים
וסוציולוגיים בהוראה 

(חובה)

2 

  
  בחירה אחד מרכוז / במהלך הסמסטר+  קורס 

  
  

  חינוכיותיועצות 
  

  נקז   סמסטר ב  נקז   סמסטר א   יועצות 
08:00-
10:00

       

10:00-
12:00

אידיאולוגיות חינוכיות    
הלכה למעשה (חובה)

  

12:00-
14:00 

חקר ההוראה באמצעות     
למידה מבוססת בעיה  

 (חובה)

2 

14:00-
16:00

הוראה, למידה ופדגוגיה 
(חובה)

 2 הורים (חובה) שיח2

16:00-
18:00

     

18:00-
20:00

       

   "סטודנט.ית שלמדו את הקורס "בתי ספר אטלטרנטיביים: תיאוריה ופרקטיקה 
 זכאים לפטור מהקורס אידיאולוגיות חינוכיות הלכה למעשה.  –של ד"ר גידי דישון 

  סטודנט.ית שלמדו את הקורס "יחסי בית ספר הורים" של ד"ר עידית פסט– 
  זכאים לפטור מהקורס "שיח הורים".  
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 . 20:00-17:00ש"ס), ימי א'  6(סדנה דידקטית בתחום הדעת  

  

  סמסטר ב  סמסטר א  מקצוע 

 130.1.0094 130.1.0093  אומנות 

 130.1.0050 130.1.0040 אזרחות 

 130.1.1411 130.1.1301 אנגלית 

 130.1.1331 130.1.1221 ביולוגיה  

 130.1.1381 130.1.1291 גיאוגרפיה 

 130.1.1371 130.1.1281 היסטוריה 

 130.1.1512 130.1.0151 חשמל

 130.1.1321 130.1.1211 כימיה 

 130.1.1361 130.1.1261 לשון 

  מדעי החברה
  פסיכולוגיה 
 סוציולוגיה 

130.1.2731 130.1.2741 

 130.1.2037 130.1.2038 מדעי המחשב

 130.1.0261 130.1.0161 מכונות 

 130.1.1401 130.1.1391 מקרא ומחשבת ישראל 

 130.1.1271 130.1.1071 מתמטיקה  

 130.1.0062 130.1.0052 ניהול עסקי 

 130.1.1341 130.1.1241 ספרות

 130.1.0045 130.1.0035עולם הערבים והאסלאם  

 130.1.0173 130.1.0163  ערבית כשפה שנייה 

 פיסיקה 
130.1.2221 
199-2-0181 

130.1.2231 

 130.1.0131 130.1.0121 תקשורת 
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