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תכניות  M. Ed.במכללות לחינוך בשנה"ל תשע"ד
מס'
מכללה
תכניות
2
אלקאסמי
1
אוהלו
3
אורות ישראל
7
אורנים
אפרתה
בית-ברל

1
7

גבעת
ושינגטון
גורדון
דוד-ילין

2

הרצוג
וליפשיץ
וינגיט

3
3
3
1

שם התכנית
הוראה ולמידה ,חינוך מתמטי לבית-הספר העל-יסודי
ניהול וארגון מערכות חינוך
הוראת מקרא וספרות חכמים ,ייעוץ חינוכי ,ניהול
ייעוץ חינוכי ,הוראת שפות זרות ,הוראה רב-תחומית,
תלמידים בהדרה ,ניהול ,חינוך מדעי ,הוראת המתמטיקה
והמדעים לבית-הספר היסודי
האגדה והוראתה בראייה רב-תחומית
ייעוץ חינוכי ,הערכה ותכנון לימודים ,חינוך לאומנות,
ליקויי למידה :הערכה והתערבות חינוכית ,ניהול ,קידום
נוער בסיכון ובמצוקה ,הוראה ולמידה – שפות.
הוראת התנ"ך מחקרו פרשנותו וערכיו ,חינוך גופני
לבריאות
הוראה ולמידה ,ניהול ,חינוך משלב
הוראה ולמידה ,ספרנות ומידענות ,שילוב תלמידים עם
ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות
הוראת התנ"ך ,הוראת תושב"ע ,הוראת מחשבת ישראל,
ניהול ,הגות בחינוך היהודי
מדעי החינוך הגופני

2

תכניות ) M.Ed.המשך(
מכללה
חמדת
הדרום
לוינסקי

מס'
תכניות
ניהול ,חינוך מדעי ,תרבות יהודית
3

שם התכנית

5

חינוך מוסיקלי ,הוראה ולמידה ,חינוך לשוני בחברה רב-
תרבותית ,חינוך בגיל הרך ,חינוך מיוחד
הוראת המדעים ,ניהול ,הוראת תושב"ע ומחשבת ישראל
בגישה בינתחומית
חינוך לשוני :ערבית/עברית ,חינוך מדעי ,הוראה ולמידה

8

סכנין
קיי

3
4

חינוך מתימטי ,הוראת מדעי הרוח ,חינוך סביבתי ,ניהול,
אוריינות חזותית בחינוך ,טכנולוגיה בחינוך ,חינוך
לפעילות גופנית ולבריאות ,הערכה בחינוך
ניהול ,ייעוץ חינוכי ,הערכה בית-ספרית
ייעוץ חינוכי ,הוראה ולמידה ,חינוך גופני לנוער מקהילות
בהדרה ,חינוך בעידן טכנולוגיות מידע

שאנן

3

הוראת התנ"ך ,הוראה ולמידה בכיתות משלבות ,הוראת
אנגלית כשפה זרה

סה"כ

67

מכללה
ירושלים
מכללה
ערבית
סמינר
הקיבוצים

3
3

3

התפלגות תכניות  M.Ed.לפי תחומי לימוד
תחום לימוד
 .1הוראת דיסציפלינות

מספר תכניות
32

%
48

 .2הוראה ולמידה בדגשים שונים

11

16

 .3מקצועות תומכי חינוך והוראה 24
ופיתוח נושאי תפקידים

36

סה"כ

4

67

100

M.Ed.
•
•

•
•
•
•

לימודים אקדמיים המיועדים לפיתוחם האקדמי-מקצועי של
מורים בפועל ומכוונים לממד המעשי-יישומי.
תחומי הלימוד :הוראה ולמידה בדגשים שונים ,הוראת
דיסציפלינות או מקצועות תומכי חינוך והוראה כגון ייעוץ
חינוכי ופיתוח נושאי תפקידים כגון מינהל החינוך.
רכיבי תוכנית הלימודים :לימודי תשתית בחינוך  7 -ש"ש,
לימודי התמחות  14-ש"ש ,עבודת גמר יישומית.
היקף תוכנית הלימודים 21 :ש"ש לפחות.
תנאי קבלה :תואר ראשון עם ציון ממוצע  80לפחות,
תעודת הוראה ,וותק בהוראה של שלוש שנים לפחות.
משך הלימודים :שנתיים.

תנאים להגשת בקשה לפתיחת תכנית M.Ed.
• המכללה העמידה לפחות ארבעה מחזורים של .B.Ed.
• קיים במכללה סגל אקדמי בכיר ,כולל פרופסורים.
• קיימות תשתיות אקדמיות ברמה מתאימה ללימודי תואר
שני :ספרייה ,מעבדות וכו'.

6

לימודים לתואר שני M.Teach.

לימודי ה M.Teach.-מהווים חלופה חדשה בהכשרה להוראה
ומיועדים להעלות את ההכרה בחשיבות מקצוע ההוראה.
התכנית מיועדת לבעלי תואר אקדמי בדיסציפלינות על פי
מקצועות הוראה במערכת החינוך ומטרתה למשוך להוראה
מועמדים איכותיים המעוניינים בלימודי הכשרה להוראה
המשולבים עם לימודי תואר שני.
הלימודים משלבים באופן אינטגרטיבי לימודי הכשרה להוראה
עם לימודים לתואר שני בנתיב הוראה או בנתיב הוראת
הדיסציפלינה.
ההבדלים בין הנתיבים נעוצים בדגשים השונים:
• התכנית לתואר שני בהוראה תכלול היצע גדול יותר של
קורסים בתחום החינוך
• התכנית לתואר שני בהוראת המקצוע תכלול מקבץ לימודים
 7להרחבה ולהעמקה בתחום הדעת של המקצוע.

תנאים להגשת בקשה לפתיחת תכנית לתואר
M.Teach.
• התכנית עומדת בכל החלטות המל"ג באשר ללימודים
לתואר שני ומהווה עליית מדרגה לעומת לימודים
לתואר ראשון משולב תעודת הוראה ולתעודת
הוראה לאקדמאיים.
• תכנית הלימודים תציע הרחבה והעמקה בתחומים
שונים תוך מתן הזדמנות מספקת לפיתוח ידע והבנה
תיאורטיים-מחקריים לצד ידע והבנה יישומיים.
• למכללה יש אישור מהמל"ג להעניק תואר ראשון
משולב תעודת הוראה במסלול הגיל ובהתמחות
הרלוונטיים.
8

תנאים להגשת בקשה לפתיחת תכנית
לתואר ) M.Teach .המשך(
•
•
•
•
•
9

המכללה הכשירה לפחות ארבעה מחזורים של
הכשרת אקדמאיים להוראה.
מרבית תכניות ההכשרה להוראה אושרו להפעלה על
פי המתווים המנחים החדשים.
במכללה לומדים לפחות  1000סטודנטים סדירים,
שמתוכם  200לפחות הם אקדמאיים.
המכללה מקיימת לפחות שלוש תכניות לתואר שני
) ,(M.Ed.שלפחות אחת מהן קיבלה הסמכה.
לתכנית בהוראת מקצוע מסוים יוצב תנאי נוסף60 :
לומדים לפחות במקצוע זה לתואר ראשון

תואר שני במכללות האקדמיות לחינוך
M.Ed

M.Teach
אוכלוסיית יעד

אקדמאים ללא תעודת הוראה מורים אקדמאים עם תעודת הוראה
ושלוש שנות ניסיון

השלמות

דיסציפלינאריות ,ע"פ דרישות
הדרג הגילאי

משך ההכשרה

שנתיים עד שנתיים וחצי

שנתיים

מטרת הלימודים שדרוג לימודי הכשרה להוראת פיתוח מקצועי של מורים ושל אנשי
אקדמאים מלימודי תעודה
חינוך תוך התמקצעות בנושא
ללימודי תואר שני
מסוים.
עם /ללא תזה

כן

תעודה

תואר שני בהוראה או בהוראת תואר שני בחינוך
הדיסציפלינה  +תעודת
הוראה למסלול גילאי
ובדיסציפלינה

מס' מכללות/
תכניות/לומדים
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 19מכללות
 67תכניות  2325לומדים

כן

 4מכללות
 261לומדים

