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מסלול חינוך  

מבנה תכנית הלימודים בשנה א':

רעבמ תושידר 
'מס

זנ"
סורקה

םקדומ ודמיל 

סמסטר א'

:החטיב  וךניח

-- 2 אה והורת החינוךתורא למבו

-- 2 תחינוכי  גיהלוסיכופ בתסודוי 

 היוגכוליסבה: פיחט

-- 2 אמבו  גיהלוסיכולפ

-- 2 תתיחות התפגיהלוסיכולפ אמבו 

:החטיב  יוכניץ חוייע

-- 4 יחינוכ וץיעיא למבו 

היוגופולתרנוא היוגוציולס   החטיב :

-- 2 הגילווציוסל אמבו 

2 בורסי צייח

החטיב :  היוגדולותמ

3 ילגתר +אה' הרצא קהטיסטיטסא למבו 

ההעשר יורסק 

-- 2 תיהדו בסוד ימודיליב  ס העשרהקור 

ב'סמסטר 

:החטיב  וךניח

-- 2 ךהחינו תתולדו 

-- 2 תנוכיחי הגילווציוס בתסודוי 

היוגכוליסבה: פיחט

2 תתיברח גיהלוסיכולפ   אמבו

-- 2 תגילוויה פיזיגלוסיכופ

:החטיב  יוכניץ חוייע

-- 2 וץיעי  תייעמנ

היוגוציולס החטיב : 

2 הגילופותרואנא למבו

היוגדולותמ יורסק 

-- 2  תפייוגר ביבלרכההד

'א קהטיסטיטסא למבו  3 ילגתר +הא' הרצ בקהטיסטיטסא למבו
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יורסק    ההעשר

  2  ברהמדעי הח בס העשרהקור

  הנש
 

',ףו סעדתיבר עהבעה בורת פטשידר בודמלע  וף סעד  תינגלובאה אנש  
ןונקת בה ראתוובחהשללאמוטפיר.תיפיהספציםודמי הלתינוכתשל       

, הללמכהןונקתיעל פ נטוד סט כלייבח  
ברמעה תושידר בהעמידף לוסנ  זאת,'ב
  .הללמכה
 
 

מבנה תכנית הלימודים בשנה ב': 
 

תושידר  רעבמ
 'מס

 זנ"
 סורקה

ודמיל   םקדומ

 סמסטר א'

:החטיב    וךניח

 --  2    בחינוךיהגלוטכנוה

  2 גיםת הישרכהע  םמודיילי

  2   בחינוךס העשרהקור

:החטיב   היוגכוליספ

 --  2 יהגלוסיכופ  תטיביגניקו

:החטיב    יוכניץ חוייע

 --  2 וץיע י:ריירהק  רכהוהד תתחוהתפ 

 :החטיב  היוגוציול ס

 --  2   תליא הישרברההח

 בחירהסקור  הגילווציוסב  

:החטיב  היוגדולותמ

קהטיסטיטסא למבו  '+ב'א  2 מושישי   מחשב

קהטיסטיטסא למבו  '+ב'א  2 תטושי  תתיוומ כקרמח

יורסק   ההעשר

  2  ברהמדעי הח בס העשרהקור

 ב'סמסטר 

:החטיב    וךניח

  2 אבימש  טטרנאינ

  2    בחינוךס העשרהקור

  2   בחינוךס העשרהקור

:החטיב    היוגכוליספ 

  2   יהגלוסיכו בפס העשרהקור

:החטיב    יוכניץ חוייע

אמבו  י חינוכוץיעלי  2 סוד יתמנויומיו  עוציאיון הייבר

 י חינוכוץיע ביס העשרהקור  

 ה יוגוציול ס:החטיב

  2 של    ייםנלסיוופ פרתעומקצ הגילווציוס

:החטיב   היוגדולותמ
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2  תפייוגר ביבלרכההד תיבהכ  תעימד

2  תפייוגר ביבלרכההד קרמח  תתניואיכו תטושי 

יורסק    ההעשר

  2  ס העשרהקור  תיהדו בסוד ימודיליב

, הללמכהןונקתיעל פ ',ףו סעדתיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   תינגלובאה אנש   הנש   וף סעד 
ןונקתשללאמוטפיר    .תיפיהספציםודמי הלתינוכתשלרעבמהתושידר בהעמידף לוסנתזא,      'ב   בה ראתוובהח
  .הללמכה
 
 
 

מבנה תכנית הלימודים בשנה ג': 
 

 רת מעבדרישו
 ס'מ

 נ"ז
 ורסהק

 וקדםלימוד מ

 סמסטר א'

יורסק-  הליב :החטיב   וךניח

  2   רכההע ותקור ביתכנון:סדנה ואההרצ
   מודיםליתתכניושל

  יםנויינרמס

תיבה ,כתפייוגרביבל  ב ,א+ הקטיסטיטס  ת,עימד 
  תתניואיכו ותתיוומ כקרמחתטושי

רכההד
 2   בחינוךמינריוןס

  היוגכוליסבה: פיחט

  2   יהגלוסיכו בפס העשרהקור

  יםנויינרמס

הקטיסטיטס  ת,עימדתיבה ,כתפייוגר ביבלרכההד  ב ,א+
2   תתניואיכו ותתיוומ כקרמחתטושי   גיהלוסיכו בפמינריוןס

:החטיב   יוכניץ חוייע

  2 עם   ילדיםפיוניא:סדנה  תוהפרע
 תתיוגותנהת והגשיור

  2  י חינוכוץיע ביס העשרהקור

  ה יוגוציול ס:החטיב

  2  הבררה וחמגד

  2  היגלווציוס בס העשרהקור

יורסק    ההעשר

  2 מינרס   גיבין חו

  2  ס העשרהקור  תיהדו בסוד ימודיליב

 ב'סמסטר 

יורסק   הליב  – :החטיב  וךניח

  2  מידהת לקויודים עם למי תלשילוב
 לגי הרבחינוך

  2    בחינוךס העשרהקור

  יםנויינרמס

הקטיסטיטס  ת,עימדתיבה ,כתפייוגר ביבלרכההד  ב ,א+
2   תתניואיכו ותתיוומ כקרמחתטושי   בחינוךמינריוןס

 היוגכוליסבה: פיחט

  2  היגלוסיכו בפס העשרהקור
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  יםנויינרמס

הקטיסטיטס  ת,עימדתיבה ,כתפייוגר ביבלרכההד  ב ,א+
2   תתניואיכו ותתיוומ כקרמחתטושי  הגילוסיכו בפמינריוןס

:החטיב   יוכניץ חוייע

  2   ת חינוכיראייה בטת הפרהבנ

  2  י חינוכוץיע ביס העשרהקור

  ה יוגוציול ס:החטיב

  2  ינויים ש בעידן שלתרבות

  2 ס העשרהקור  היגלווציוסב

יורסק    ההעשר

  2  ברהמדעי הח בס העשרהקור

',ףו סעדתיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   הללמכהןונקתיעל פ תינגלובאה אנש   הנש   וף סעד 
 ןונקתבה ראתוובהחשללאמוטפיר.תיפיהספציםודמי הלתינוכתשל         רעבמהתושידר בהעמידף לוסנ,  תזא'ב
  .הללמכה

 

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. 
 

הערה: ציון "עובר" בקורסים הינו 60, אלא אם כן צוין אחרת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


