בס"ד

קורסי העשרה -מתווה חדש תשפ"ג
 .1המתווה החדש מחייב את כל השנתונים א'-ד' וכולל גם סטודנטיות שנבחנו בחלק מבחינות הבקיאות על פי
המתווה הישן .המתווה הישן מבוטל לחלוטין ,אין יכולת להיבחן במבחני הבקיאות על פי מתווה זה .למעט
מצבים מיוחדים בתקופת המעבר כפי שמפורט להלן.
 .2בדיקת השלמת חובות מבחני הבקיאות וקורסי העשרה של הסטודנטיות תיעשה על ידי גב' מיכל בלאו ועל
ידי ד"ר ניצה דורי בסיום שנה ג'.
 .3תכני קורסי העשרה-חובה בתנ"ך הם באחריותו המלאה של ר' יהודה טרופר .תכני לימודי העשרה
בתושב"ע באחריותו המלאה של ד"ר חגי מזוז.

מתווה חדש :קורסי העשרה-חובה בתנ"ך
קורסי העשרה-חובה בתנ"ך יהיו חלק בלתי נפרד מהחוג לתנ"ך ,הם יחלו בפועל בשנה"ל תשפ"ד.
קורסי העשרה-חובה החדשים יהיו יצירתיים בלמידה חדשנית (פרטים על כך במסמך המצ"ב).
סטודנטיות שהחלו את לימודיהם החל משנה"ל תשפ"ג ואילך ילמדו  2קורסי העשרה-חובה

בתנ"ך1.

א .קבוצת המתמחות בתנ"ך


סטודנטיות המתמחות בתנ"ך נדרשות להיות בעלי ידע נרחב בתנ"ך ובקיאות בחומר הנלמד ,הן יהיו חייבות ב-
 2קורסי העשרה-חובה שיהוו חלק מ 26-ש"ש בתנ"ך בהם הן חייבות.

ב .קבוצת הלא המתמחות בתנ"ך


סטודנטיות ביסודי ובעל יסודי שאינן מתמחות בתנ"ך נדרשות ללמוד  2קורסי העשרה-חובה בתנ"ך ,קורסים
אלו יהוו חלק מסך הקורסים בהם הן חייבות2.



סטודנטיות לגיל הרך נדרשות לידע נרחב בספרים בראשית ושמות ומגילת רות ,וקורסי העשרה-חובה שלהן
יותאמו לצרכים שלהן.

תקופת מעבר מהמתווה הישן לחדש בתנ"ך


סטודנטיות בשנים ב'-ג' שנבחנו במתווה הישן ב 3-מבחני בקיאות ומעלה ,סיימו את חובותיהם.



סטודנטיות בשנים ב'-ג' שנבחנו במתווה הישן בבחינה אחת או שתיים ,לא ייבחנו בעוד מבחני בקיאות ,והן
חייבות בקורס העשרה-חובה אחד ,שיהיה חלק מקורסי התנ"ך שלהם.



סטודנטיות בשנים ב'-ג' שכלל לא נבחנו במתווה הישן ,לא ייבחנו במבחני בקיאות ,והן חייבות בשני קורסי
העשרה-חובה ,שיהיו חלק מקורסי התנ"ך שלהם.

 1קורס אחד על ספרים יהושע שופטים ושמואל ,וקורס שני על ספרים מלכים ועזרא ונחמיה.
 2סך הקורסים בתנ"ך תלוי במסלול 4 ,ש"ש או  10ש"ש או  15ש"ש ,ומתוכם יהיו  2קורסי העשרה-חובה.

בס"ד



סטודנטיות הנמצאות בשנה האחרונה ללימודיהם ,וטרם נבחנו ב 3-מבחנים ,עליהן להשלים ל 3-מבחנים.



סטודנטיות שקיבלו ממוצע של  86ומעלה ב  4או  5מבחני בקיאות יקבלו  1ש"ש.



סטודנטיות שנבחנו ב 3-מבחני בקיאות ,יכולות על פי בחירתן להיבחן במבחן אחד נוסף כדי לקבל ממוצע 86
ומעלה ולזכות ב 1 -ש"ש.



מבחני הבקיאות ינוהלו על ידי ד"ר תרצה פריש.

מתווה קורסי העשרה בתושב"ע
קורסי העשרה בתושב"ע יכללו מאגר של פודקסטים בהיקף של  45דק' כל אחד שיעסקו ביהדות ובתושב"ע .להלן
עיקרי המתווה בחלוקה לקבוצות שיוך:


סטודנטיות בוגרי בית ספר תיכון ממ"ד –יחויבו לשמוע  4פודקסטים מתוך ( 6אחד מהם – מושגי יסוד ביהדות
הוא חובה לכולם) ולבצע  2מטלות בדרכי הערכה חלופיים בהתאם לרשימה שתוצע על ידי ד"ר חגי מזוז.



סטודנטיות בוגרי בית ספר תיכון ממלכתי – יחויבו :א .לשמוע  4פודקסטים מתוך ( 6אחד מהם – מושגי יסוד
ביהדות הוא חובה לכולם) ולבצע  2מטלות בדרכי הערכה חלופיים בהתאם לרשימה שתוצע על ידי ד"ר חגי מזוז.
ב .יחוייבו בפודקסט שיעסוק במושגי יסוד ביהדות ג .יחויבו ללמוד  2קורסי במדרשה ביהדות ובאמונה.



סטודנטיות שכבר נבחנו בשלושה מבחני בקיאות בהלכה לא יחויבו בפודקסטים.



סטודנטיות שנבחנו בשני מבחני בקיאות בהלכה יחויבו בפודקסט מושגי יסוד בלבד.



סטודנטיות שנבחנו בבחינה אחת בהלכה יחויבו בשני פודקסטים (אחד מהם ,כאמור ,מושגי יסוד ביהדות).



ד"ר חגי מזוז יהיה אחראי על בדיקת המטלות ומתן הציון במודל שנפתח לצורך קורסי העשרה אלו.

להלן דרכי ההערכה האפשריות )1( :הכנת מערך שיעור באמצעות פאואר פוינט על אחת מהיחידות הנלמדות; ()2
כתיבת בחינה באמצעות גוגל פורמז על שתיים מהיחידות הנלמדות; ( )3כתיבת חידון באמצעות גוגל פורמז על שלוש
מהיחידות הנלמדות; ( )4הכנת קלפי טריוויה על לפחות שלוש מהיחידות הנלמדות.
המטלות תופענה ביחד עם הפודקסטים בדף המודל של הקורס .לכל סטודנטית שתרשם לקורס ,תהיה גישה לדף
(כמו ביתר הקורסים).
הסטודנטיות יורידו את ההנחיות של המטלות שיבחרו ,יבצעו אותן ויעלו את המטלה בחזרה למודל.

סטודנטיות בוגרות חינוך ממלכתי


סטודנטיות שלמדו בבית ספר תיכון ממלכתי (אינן בוגרות ממ"ד) ואינן מתמחות בתנ"ך –נדרשות להשלים את
הידע הנדרש באמצעות  3אלמנטים :א .לימוד קורסי השלמה במדרשה .ב .יוצמדו להן סטודנטיות חונכות כדי
לחזק את הזיקה הדתית שלהן .ג .ילמדו  2קורסי העשרה בסיסיים בתנ"ך שיהיו בהיקף  2ש"ש.



אם הן מתמחות בתנ"ך הן יחויבו בסעיף ג' ב 2-קורסי בקיאות בסיסיים בנוסף לקורסי הבקיאות בהם חייבים
כל השאר.

בס"ד

קורסי יסוד
אנגלית (פרופ' שרה כץ)
מכינה  Dמכינה  Cמכינה  Bקורס  A 2ש"ש
לשון (עדי צביאלי)

קורס חובה לכלל הסטודנטיות בשנה א':
שפה בהוראה :ניסוח תקינות ודקדוק א ו ב' ( 2ש"ש)
סטודנטיות שציונן בבחינת הבגרות בלשון נמוך מ 86מחוייבות ב 2קורסי קיץ:
השפה העברית בעולם משתנה א' ו ב' ( 2ש"ש)
מעורבות חברתית (עינת לנקרי)
שנים א' ב' חייבים ב  1 -ש"ש (שנים ג' ד' לא צריכים)
עזרה ראשונה (הרשמה אצל גב' הניה ארנון ,המזכירה)

הקורס מורכב מלמידה עצמאית מהבית ,מבחן מעשי במכללה ומבחן עיוני בבית .
(כך שתצטרכנה להגיע למכללה רק פעם אחת עבורו).
בע"ה בתאריך י"ח שבט ( ,)9.2יום חמישי יתקיים מפגש במכללה למבחן המעשי .
תכני הקורס נשלחים במייל ללמידה מרחוק-כשבועיים לפני תחילת הקורס.
מבחן עיוני מתבצע במחשב הפרטי.
תעודת קורס עזרה ראשונה תשלח במייל.
זהירות בדרכים ,ביטחון ובטיחות הרשמה -דרך מכון מופת
קורסים אקסיקולריים לבחירה
במהלך התואר הנכם זכאים ללמוד עוד שלושה קורסי יסוד (רשות ולא חובה) ,מעבר לתכנית הלימודים ולא בשעות
הלימודים ,שיזכו אתכם בתעודה נוספת לתואר .ההכשרה הנוספת תתן לכם עדיפות בצאתכם לשטח לשילוב מיטבי
ומוערך בעבודה .פורסם מידעון נפרד בנושא.
ימי עיון בשואה (ד"ר עדה גבל)

ימי עיון שואה בשנים א,ג
יום עיון מוגנות בשנה ב מחליף את יום העיון שואה באותה שנה .
סדנאות חובה (מוגנות ,לקראת בחינות ,גב' מיכל בלאו)
קורס סימולציות מיומנויות חברתיות רגשיות (ד"ר מירב חמי)
שישה ימי סדנה לאורך שנות הלימודים.
מטיילים עם התנך - 4ימי סיור (ד"ר דוד שניאור)
קורס סימולציות מיומנויות חברתיות רגשיות (גב' ענת לנקרי)

