
השלמה לתואר ראשון )B.Ed( בחינוך ותעודת הוראה 

חוג חובה: תקשורת

חוג שני מומלץ: ספרות, אך ניתן לבחור גם תנ״ך, גיאוגרפיה, מחשבת ישראל, תושבע״פ, ג״ג, היסטוריה, לימודי 
א״י, אזרחות, לשון עברית ומתמטיקה. 

משך הלימודים
4 שנים. מס׳ ימים בשבוע: יום לימודים + חצי יום אימוני הוראה 

שכר לימוד )לא כולל שכ"ל למעלה(
• בשנים א׳-ב׳ של התואר: ₪4,000 לשנה 	

)שכר הלימוד המקורי הוא ₪10,000 לשנה. בשנים א׳-ב׳ תינתן מלגה לימודים ע״ס ₪6,000: ₪5,000   
ממכללת הרצוג ו-₪1,000 מביה״ס מעלה(.

• בשנים ג׳-ד׳ של התואר שכר לימוד מלא, ע״ס ₪10,000 לשנה.	

לפרטים נוספים ולשאלות:
שי ולדמן

ראש החוג לתקשורת
shaywa38@gmail.com

052-2233318

התוכנית המפורטת בהמשך הקובץ.

לימודי השלמה לתואר ראשון במכללה האקדמית הרצוג
תשע“ט )2018-2019(
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תכנית הלימודים לתלמידי ״מעלה״

לימודים בחוגים תקשורת וספרות

החוג לתקשורת

המסיימים תכנית לימודים מלאה ב"מעלה" מקבלים את הקרדיט הבא:
• 4 ש״ש	 תולדות הקולנוע א+ב 
• 1 ש״ש	 קולנוע ישראלי 
• 1 ש״ש	 קולנוע עלילתי 
• 1 ש״ש	 הסרט הדוקומנטרי 
• 1 ש״ש	 עקרונות השפה הוויזואלית 
• 3 ש״ש	 הפקת טלוויזיה 

חייבים בהשלמת 15 ש״ש לפי תכנית החוג
חייבים בעבודה סמינריונית בחוג

החוג לספרות

המסיימים תכנית לימודים מלאה ב"מעלה" מקבלים את הקרדיט הבא:
• 2 ש"ש	 קורסי בחירה במדור ספרות מדרש ואגדה 
• 1 ש"ש	 קורס בחירה במדור ספרות כללית 
• 1 ש"ש	 קורס בחירה במדור ספרות עברית חדשה 
• 3ש"ש	 קורסי בחירה 

חייבים בהשלמת 19 ש״ש לפי תכנית החוג

החוג לחינוך

חייבים בתכנית החוג כולה בהיקף 20 ש״ש )קורס אוריינות - תחליף לבחירה בחוג(
חייבים בעבודה סמינריונית בחינוך

לימודי השלמה

• לימודי לשון עברית בהיקף בין 2-6 ש״ש בהתאם לציון העברית בפסיכומטרי או בהתאם לציון העברית 	
בבחינת הבגרות.

• לימודי אנגלית בהיקףבין 0-11 בהתאם למבחן המיון - מבחן אמיר״ם	
• מקורות החינוך היהודי- פטורים על סמך קורס ביהדות במעלה.	
• ארון הספרים היהודי בהיקף 2 ש״ש )ניתן לעשות מבחן פטור(	
• קורס עזרה ראשונה	
• בטחון ובטיחות וזה״ב	

הכשרה מעשית

שנה א‘ - חצי שנה מתחילים וחצי שנה בספרות
שנה ב‘ - שנה מלאה בתקשורת



מבנה הלימודים

החוג לתקשורת
9 ש״ש פרונטלי + 6 ש״ש מקוון

חוג לספרות
13 ש״ש פרונטלי + 6 ש״ש מקוון

חוג לחינוך
12 ש״ש פרונטלי + 6 ש"ש מקוון + 2 ש״ש קורסים מרוכזים )סטטיסטיקה ומדידה והערכה בחינוך(

לשון עברית
2 ש״ש קורס פרונטלי )לחייבים 4 או 6 ש״ש, הקורסים הנוספים ילמדו באופן מקוון(

אנגלית
ניתן ללמוד את כל השעות בלמוד עצמי פרט לקורס ברמה האחרונה הניתן כקורס מרוכזב היקף 2 ש״ש

מבנה הלימודים לפי שנים

שנה א׳
קורסים מקוונים בהיקף 4 ש״ש

שנה ב׳
יום לימודים במכללה - 12 ש״ש + 5 ש״ש בקורסים מקוונים

עבודה מעשית - בוקר נוסף

שנה ג׳
יום לימודים במכללה - 12 ש״ש + 5 ש״ש מקוונים

עבודה מעשית - בוקר נוסף
קורס אנגלית- מרוכז

שנה ד׳
יום לימודים במכללה - 12 ש״ש + 5 ש״ש מקוונים

קורסים מרוכזים - סטטיסטיקה ומדידה והערכה בחינוך

הערות
• ניתן לפצל את הלימודים ל-5 שנים ללא תוספת תשלום	
• ניתן לדחות את ההכשרה המעשית לשנים ג' וד'	
• והיה אם מתגבשת קבוצת לימודים מספיקה הלימודים יתקיימו בקמפוס המכללה בהיכל שלמה בירושלים. 	

ימי הלימודים בהרצוג יהיו מתואמים עם ימי הלימוד ב״מעלה״ ולא על חשבונם.



ללומדים בחוג תקשורת + חוג נוסף

החוג לתקשורת

• המסיימים תכנית לימודים מלאה ב״מעלה״ מקבלים את הקרדיט הבא:	
• 4 ש״ש	 תולדות הקולנוע א+ב 
• 1 ש״ש	 קולנוע ישראלי 
• 1 ש״ש	 קולנוע עלילתי 
• 1 ש״ש	 הסרט הדוקומנטרי 
• 1 ש״ש	 עקרונות השפה הוויזואלית 
• 3 ש״ש	 הפקת טלוויזיה 

חייבים בהשלמת 15 ש״ש לפי תכנית החוג
חייבים בעבודה סמינריונית בחוג

חוג נוסף

בהתאם לתכנית החוג בהיקף 26-32 ש״ש

החוג לחינוך

פטורים מקורסי בחירה בחוג בהיקף 4 ש״ש

לימודי השלמה

• לימודי לשון עברית בהיקף בין 2-6 ש״ש בהתאם לציון העברית בפסיכומטרי או בהתאם לציון העברית 	
בבחינתה בגרות.

• לימודי אנגלית בהיקף בין 0-11 בהתאם למבחן המיון- מבחן אמיר״ם	
• מקורות החינוך היהודי - פטורים על סמך קורסי הדות במעלה.	
• ארון הספרים היהודי בהיקף 2 ש״ש )ניתן לעשות מבחן פטור(	
• קורס עזרה ראשונה	
• בטחון ובטיחות וזה"ב	

הכשרה מעשית

היקף ההכשרה המעשית בהתאם לחוגה נוסף שנבחר. ההיקף בין 12-18 ש״ש

הערות

הלומדים בחוג לתקשורת ובחוג נוסף שאינו ספרות, חייבים יהיו בלימודים בקמפוס בגוש עציון.
מבנה הלימודים יקבע באופן פרטני בהתאם לחוג הנוסף שנלמד.

התוכנית עשויה להשתנות. יש להתעדכן בפרטים הסופיים לפני ההרשמה ללימודים אצל מר שי ולדמן ראש 
החוג לתקשורת.


