
 מוסדות להכשרת מורים
 

 להעניקבחלק מהתוכניות ניתן אישור פרסום והרשמת סטודנטים בלבד, והמוסד טרם הוסמך  הערה:
בהן תואר אקדמי. לקבלת פירוט על מסלולי הלימודים בהם הוסמך המוסד לתת תואר אקדמי או אשור 

 מוצע לפנות למוסד עצמו. -פרסום בלבד 
 
 ך ע"ש דוד יליןלחינוהאקדמית המכללה     (1) 

 .02-6521548.פקס: 02-6558111, טלפון 91035, בית הכרם, ירושלים מיקוד 3578ת.ד. 

 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה( "בוגר בהוראה"B.Ed )( שש-לידהלמסלול הגן) 

 .לימודים כללייםשילוב אמנויות בהוראה, הגיל הרך, בהתמחויות: 

 ב'.-לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א' הגןמסלול תכנית ההרחבה בלמכללה  אושרה 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  ו'(-)א'היסודי למסלול 

גיאוגרפיה, היסטוריה ומחשבת אנגלית, מדעים, מתמטיקה,  חוגית:-הבאות במתכונת דו בהתמחויות

שילוב אמנויות בהוראה, תקשורת בחינוך,  וך מבוגרים,חינ ישראל, לשון עברית, מקרא, ספרות, ערבית,

 .לימודים כלליים

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) י'(-יסודי )ז'-במסלול העל 

מתמטיקה חוגי(, -פיסיקה )חד-בהתמחויות: אנגלית, גיאוגרפיה, היסטוריה ומחשבת ישראל, מתמטיקה

חוגי(, חינוך מיוחד משלב, לשון עברית, מקרא, -כימיה )חד-ביולוגיה, הרוח בצירוף חוג נוסף במדעי

 ., לימודים כללייםספרות, ערבית, תיאטרון ודרמה בחינוך, תקשורת בחינוך

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed ) במסלול חינוך מיוחד והוראת

 . 6-21שש ולגילאי -לגילאי לידהילדים בעלי מוגבלויות חמורות )מלמ"ח( 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed )למסלול החינוך המיוחד )גילאי 

ר אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישו חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף-במתכונת דו (6-21 
 יים. או עם לימודים כלליסודי( -המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed ) במסלול החינוך המיוחד )גילאי

 שש(, גיל הרך, לימודים כלליים.-בהתמחויות: חינוך מיוחד )גילאי לידה שש(-לידה

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed )במסלול החינוך המיוחד )גילאי 

חוגית עם אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג -במתכונת דו ( בחברה הערבית6-21 

 או עם לימודים כלליים. יסודי( -)יסודי או עלבמסלול הגיל הספציפי 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed ) במסלול החינוך המיוחד )גילאי

 שש(, גיל הרך, לימודים כלליים.-ות: חינוך מיוחד )גילאי לידהבהתמחוי שש( בחברה הערבית-לידה

  ים( בכל אחד )הסבת אקדמא לימודי תעודת הוראה למכללה אישור לקיים"ע תשמשנת הלימודים
תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד בשאלות על מהמסלולים וההתמחויות לעיל. 

 החינוך.
 ( הוסמכה להעניק תואר שניM.Ed.בהוראה ולמידה ) 
 ( קיבלה אישור פרסום ורישום לתכנית לתואר שניM.Edבמידענות )-.ספרנות במערכות חינוך 

 ( קיבלה אישור פרסום ורישום לתכנית לתואר שניM.Ed בשילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי )
 התנהגות

 חוגית לתואר "בוג-קיבלה אישור פרסום ורישום לתכנית לימודים דו( "ר בהוראהB.Ed בחינוך בלתי )
 פורמאלי, במסלול העל יסודי.
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  מכללה ירושלים   (2)

 .6750917-02. פקס: 02-6750911. טלפון 91160, בית וגן, ירושלים מיקוד 16078ת.ד. 
 
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed.) שש(-)לידה הגן למסלול 

 לימודים כללים.הרך,  הגיל בהתמחויות:

 ב'.-לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א' הגןתכנית ההרחבה במסלול למכללה  אושרה 

  במסלול ים( )הסבת אקדמא לימודי תעודת הוראה למכללה אישור לקייםט תשס"משנת הלימודים
 תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.בשאלות על . הגן

  רה והסמכה להעניק תואר אקדמי הכקיבלה ( "בוגר בהוראה".B.Ed) י'(-יסודי )ז'-למסלול העל 
מדעים, מתמטיקה, מדעי המחשב, תנ"ך, תושב"ע, מחשבת ישראל, אנגלית, ספרות,  :בהתמחויות

 , לימודים כלליים.חשבונאות, הכוון וייעוץ, ספר-ספרנות בית, לשון עברית, ערבית ,משאבי למידה

  והסמכה להעניק תואר אקדמי הכרה קיבלה ( "תואר "בוגר בהוראהB.Ed. )במסלול רב  מוסיקהב-
 (י"ב-א' כיתותגילאי )

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה".B.Ed)  למסלול החינוך המיוחד )גילאי
ר באישו אחד מהחוגים המתקיימים במכללה חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף-במתכונת דו (6-21

 יסודי או עם לימודים כלליים. -המל"ג במסלול העל

 הסבת אקדמאים( במסלולים  לימודי תעודת הוראהלמכללה אישור לקיים  "אמשנת הלימודים תשע(
גילאי. בשאלות על -(, אמנות רב21-6חינוך מיוחד ) גילאי )בהתמחות מוסיקה(,-רב, יסודי-עלהבאים: 

 פנות ישירות למשרד החינוך.תעודות הוראה משנים קודמות יש ל

 ( קיבלה אישור פרסום ורישום לתכנית לתואר שניM.Edבהוראת המדעים )  ובניהול וארגון מערכות
 .חינוך

 
 )כולל המכון להכשרת מורים ערבים( ברל-בית ה האקדמיתמכללה    (3) 

 7454104-09; פאקס: 09- 7476333טלפון  44905ברל, -דואר בית
 

במסלולים: גיל הרך  B.Ed)ה גבוהה והוסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" ).הוכרה כמוסד להשכל
 נוך בלתי פורמלי.יביה"ס היסודי, חט"ב, וח

 
 :במסגרת ביה"ס לחינוך

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) שש(-)לידה הגן למסלול 
 ודים כלליים.שש(, לימ–גיל הרך, חינוך מיוחד )לידה  בהתמחויות:

 ב'.-לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א' הגןתכנית ההרחבה במסלול למכללה  אושרה 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  בהתמחויות ו'(-)א'היסודי למסלול 
, אנגלית, היסטוריה, מתמטיקה, מקרא, לשון עברית, ספרות, גיאוגרפיהחוגית: -הבאות במתכונת דו

 , לימודים כלליים.טבע, חקלאות ולימודי הסביבה
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) י'(-יסודי )ז'-למסלול העל 

מקרא, לשון עברית, ספרות עברית וכללית, היסטוריה, חברה ואזרחות, גיאוגרפיה, לימודי  :בהתמחויות
ימיה, מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית, לימודי הסביבה, ערבית, תרבות א"י, מדעי המחשב, ביולוגיה, כ

 , לימודים כלליים.ישראל

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  בקידום נוער )בכל אחד ממסלולי
 הגיל במכללה(.
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  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) בכל אחד  ימאלבחינוך בלתי פור(

 .ממסלולי הגיל במכללה(

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) למסלול החינוך המיוחד )גילאי 

ר אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישו חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף-במתכונת דו (6-21 
 ים כלליים. או עם לימודיסודי( -המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) חינוך מיוחד )גילאי לידה למסלול-
 שש(, גיל הרך, לימודים כלליים.-בהתמחויות: חינוך מיוחד )גילאי לידה שש(

  ים( בכל אחד )הסבת אקדמא לימודי תעודת הוראה למכללה אישור לקיים תשס"חמשנת הלימודים
תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד בשאלות על ולים וההתמחויות לעיל. מהמסל
 החינוך.

 

 במסגרת המכון להכשרת מורים וגננות ערביים

 
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) שש(-)לידה הגן למסלול 

 ודים כלליים.שש(, לימ–גיל הרך, חינוך מיוחד )לידה  בהתמחויות:

 ב'.-לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א' הגןתכנית ההרחבה במסלול למכללה  אושרה 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  ו'(-)א'היסודי למסלול 

ספרות ערבית, לשון וספרות עברית, מתמטיקה, טבע, לשון ו חוגית:-הבאות במתכונת דו בהתמחויות

 ., לימודים כללייםמחשבים יסטוריה,ה

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) י'(-יסודי )ז'-למסלול העל 
 לשון וספרות עברית, היסטוריה, אנגלית, מתמטיקה, מדעי המחשב, לשון  וספרות ערבית, :בהתמחויות
 ., לימודים כללייםמדעי הטבע

  תואר אקדמי  הכרה והסמכה להעניקקיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) למסלול החינוך המיוחד )גילאי 

ר אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישו חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף-במתכונת דו (6-21 
 או עם לימודים כלליים. יסודי( -המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על

  בוגר בהורא הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה"( "הB.Ed) חינוך מיוחד )גילאי לידה למסלול-
 שש(, גיל הרך, לימודים כלליים.-בהתמחויות: חינוך מיוחד )גילאי לידה שש(

  ים( בכל אחד )הסבת אקדמאלימודי תעודת הוראה  למכללה אישור לקיים תשס"חמשנת הלימודים

לפנות ישירות למשרד  תעודות הוראה משנים קודמות ישבשאלות על מהמסלולים וההתמחויות לעיל. 
 החינוך.

 

 במסגרת המדרשה להכשרת מורים לאמנות

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "תואר "בוגר בהוראהB.F.A.Ed. ) באמנות במסלול רב-

 .יב'(-גילאי )כיתות א'

  באמנות ים( )הסבת אקדמאלימודי תעודת הוראה  למכללה אישור לקיים תשס"חמשנת הלימודים
 תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.בשאלות על . גילאי-הרב מסלול

 ( "קיבלה אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראהB.Ed ) בקולנוע במסלול רב-

 .חוגית-במתכונת דויב'( -גילאי )כיתות א'

  

 (  הוסמכה להעניק תואר שניM.Ed. ;"ב"ייעוץ חינוכי )הערכה ותכנון לימודים"ב." 
 ( קיבלה אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לתואר שניM.Ed. ) ;"ליקויי "בב"חינוך לאמנות

 וב"ניהול וארגון מערכות חינוך". "למידה: הערכה והתערבות חינוכית
 

 )כולל המדרשה למוסיקה(  מכללת לוינסקי לחינוך   (4) 
 .03-6993546פקס:  03-6902444טלפון  ,61480אביב, מיקוד -תל 48130ת.ד 
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  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) שש(-)לידה הגן למסלול 

 , לימודים כלליים.שש(-לידהגילאי החינוך המיוחד )גיל הרך,  בהתמחויות:

 ב'-לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א' הגןתכנית ההרחבה במסלול למכללה  אושרה. 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  ו'(-)א'היסודי למסלול 
טבע,  מתמטיקה,חוגית: מקרא, יהדות, לשון עברית, ספרות, אנגלית, -הבאות במתכונת דו בהתמחויות

 לימודים כלליים.

    הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) י'(-יסודי )ז'-למסלול העל 

-חוגי(, מתמטיקה )חד-מקרא, יהדות, לשון עברית, ספרות, ערבית, היסטוריה, אנגלית )חד :בהתמחויות
 , לימודים כלליים.חוגי(, ביולוגיה-מתמטיקה )חד-חוגי(, מחשבים

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) למסלול החינוך המיוחד )גילאי 

ר אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישו חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף-במתכונת דו (6-21 
 או עם לימודים כלליים. יסודי( -המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על

  ים( בכל אחד )הסבת אקדמא לימודי תעודת הוראה למכללה אישור לקיים תשס"חמשנת הלימודים

תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד על בשאלות מהמסלולים וההתמחויות לעיל. 
 החינוך.

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  במחשבים בחינוך בכל המסלולים
    (.2005חודש מאי אין למכללה אישור להעניק את התואר החל מ)

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  בתקשורת למסלול העל יסודי
 למכללה אישור להעניק את התואר עד סוף שנה"ל תשס"ז בלבד(. )

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) יסודי -בגיאוגרפיה למסלול העל
  (.2006)אין למכללה אישור להעניק את התואר החל מחודש נובמבר 

 
 המדרשה למוסיקהבמסגרת  תכניות הלימודים

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  בהתמחות מוסיקה ותנועה לבית
 .הספר היסודי ולחינוך המיוחד

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "תואר "בוגר בהוראהB.Ed )גילאי -במוסיקה במסלול רב
 .י"ב(-)גן

  תואר "בוגר בהוראה" קדמי הכרה והסמכה להעניק תואר אקיבלה  (B.Ed)  בחינוך מוסיקלי
 וריתמוסיקה לביה"ס היסודי ולגיל הרך.

  ים( בכל אחד )הסבת אקדמא לימודי תעודת הוראה למכללה אישור לקיים תש"עמשנת הלימודים
תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד בשאלות על מהמסלולים וההתמחויות לעיל. 

 החינוך.

 
 הוסמכה ( להעניק תואר שניM.Edבתכניות:"חינוך לשוני בחברה רב )- ;"חינוך מוסיקלי"; תרבותית"

 "הוראה ולמידה"
  ( קיבלה אישור פרסום ורישום לתכנית לתואר שניM.Ed )"ב"חינוך לגיל הרך. 

 
 המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט   (5) 

 .09-8650960פקס:  09-8639222טלפון  42902וד דואר וינגייט, נתניה מיק
 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "תואר "בוגר בהוראהB.Ed )הרב במסלול בחינוך גופני-
 .י"ב(-גילאי )א'

                                                      
   בשלב זה הענקת התואר בביולוגיה הנה במשותף עם מכללת סמינר הקיבוצים. המכללה 15.1.1986בהתאם להחלטת המל"ג מיום ,

 תגיש בקשה להכרה בהתמחות בביולוגיה בנפרד ממכללת סמינר הקיבוצים.
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 ( הוסמכה להעניק תואר שניM.Ed בתוכנית ) תואר שני(M.P.E) במדעי החינוך הגופני ובלי תזה עם תזה 
 
 

 המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות – יםסמינר הקיבוצ( 6)
 )מכללה שאוחדה ממכללת סמינר הקיבוצים ומהמכללה להוראת טכנולוגיה( 

 .03-6990269פקס:  03-6902323, טלפון 62507אביב מיקוד -, תל149דרך חיפה 
 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) שש(-)לידה הגן למסלול 

 לימודים כלליים. ,שש(-הגיל הרך, חינוך יצירתי, חינוך מיוחד )גילאי לידה מחויות:בהת

 ב'.-לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א' הגןתכנית ההרחבה במסלול למכללה  אושרה 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  ו'(-)א'היסודי למסלול 
 עים, ספרות, תרבות ישראל, לימודים כלליים.מתמטיקה, מד  :בהתמחויות

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) י'(-יסודי )ז'-למסלול העל 
אנגלית, היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל, ספרות, מקרא, אומנויות התיאטרון,  :בהתמחויות

 . , לימודים כלליים1ביולוגיה

 בוגר תואר אקדמי   – הטכנולוגיה )לשעבר המכללה להוראת הטכנולוגיה( במסגרת ביה"ס לאמנויות"
תקשורת  :חוגית-הבאות במתכונת חד בהתמחויות י"ב(-יסודי )ז'-מסלול העלל( B.Edבהוראה" )

 וקולנוע, אומנויות העיצוב, אומנות עם התמקדות במדיה דיגיטאלית, מחשבים ומערכות מידע.

  אר אקדמי הכרה והסמכה להעניק תוקיבלה ( "תואר "בוגר בהוראהB.Ed )י"ב(-גילאי )א'-במסלול הרב 
 בהתמחויות: מחול ותנועה, חינוך גופני ותנועה.

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) למסלול החינוך המיוחד )גילאי 

ר קיימים במכללה באישואחד מהחוגים המת חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף-במתכונת דו (6-21 
 או עם לימודים כלליים. יסודי( -המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על

  ים( בכל אחד )הסבת אקדמא לימודי תעודת הוראה למכללה אישור לקיים תש"עמשנת הלימודים
תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד בשאלות על מהמסלולים וההתמחויות לעיל. 

 החינוך.

 ה( וסמכה להעניק תואר שניM.Ed בתוכנית )"ב"חינוך מתמטי לביה"ס היסודי"; חינוך סביבתיב ;"
    .תחומית"-ב"הוראת מדעי הרוח בגישה רב

 ( "קיבלה אישור פרסום והרשמה לתוכניות לימודים לתואר שני "מוסמך בחינוךM.Ed. ) ב"ניהול וארגון

 .ב"טכנולוגיה בחינוך" ;מערכות חינוך"; ב"אוריינות חזותית בחינוך"; 
 
  אורנים""מכללה אקדמית לחינוך  (7) 

 .9530488-04פקס:  04- 9838811; טלפון  36006ואר קרית טבעון ד

 
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) שש(-)לידה הגן למסלול 

 .לימודים כלליים ,שש( -חינוך מיוחד )לידההגיל הרך,  בהתמחויות:

 ב'.-לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א' הגןתכנית ההרחבה במסלול למכללה  אושרה 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  ו'(-)א'היסודי למסלול 
 , לימודים כלליים.לימודי ארץ ישראל, מתמטיקה, טבע ומדעים  :בהתמחויות

  קדמיאהכרה והסמכה להעניק תואר קיבלה B.A.  היסודי למסלול  הוראהתעודת במדעי הרוח עם 
 אנגלית, לימודים כלליים.ספרות, מקרא, לשון עברית,  בהתמחויות:  ו'(-)א'

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) י'(-יסודי )ז'-מסלול העלל 
חברתי, הוראת -ודי א"י, חינוך קהילתיתקשורת, אזרחות, סוציולוגיה, גיאוגרפיה, לימ :בהתמחויות

 ערבית, לימודים כלליים.

                                                      
1
 .שותף עם מכללת לוינסקי, בשלב זה הענקת התואר בביולוגיה הנה במ15.1.1986בהתאם להחלטת המל"ג מיום  
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  תואר אקדמיהכרה והסמכה להעניק קיבלה B.A.  יסודי -למסלול העלהוראה תעודת במדעי הרוח עם
תיכון, אנגלית, מחשבת -בהתמחויות: ספרות, מקרא, לשון עברית, היסטוריה, לימודי מזרח י'(-)ז'

 במסגרת חטיבת מדעי הרוח של אוניברסיטת חיפה(, לימודים כלליים.  ישראל  )חוגים שהתקיימו בעבר
 ( תכניות לימודים בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה, לקראת תואר ראשוןB.Sc. מטעם אוניברסיטת חיפה )

פיזיקה, בהוראת מדעי  –ותעודת הוראה מטעם מכללת אורנים  בהוראת ביולוגיה, בהוראת מתמטיקה 
 המחשב.

  סמכה להעניק תואר אקדמי הכרה והקיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) למסלול החינוך המיוחד )גילאי 

ר אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישו חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף-במתכונת דו (6-21 

 או עם לימודים כלליים. יסודי( -המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) גילאי -באמנות במסלול רב 
 י"ב(.-)א

  במסלול העלים( )הסבת אקדמא לימודי תעודת הוראה אישור לקיים למכללה תשס"טהלימודים משנת-
 תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.יסודי.  בשאלות על 

  במסלולים ים( )הסבת אקדמא תעודת הוראה לימודי אישור לקיים הלימודים תש"ע למכללהמשנת

תעודות הוראה משנים קודמות יש גילאי. בשאלות על -(, אמנות רב21-6הבאים: גן, יסודי, חינוך מיוחד )
 לפנות ישירות למשרד החינוך.

   קיבלה הסמכה להעניק תואר שני(M.Ed.) הוראת שפות : הוראה רב תחומית במדעי הרוח"; "בתוכניות 
 ", "חינוך והוראה של תלמידים בהדרה".יעוץ חינוכיי"; "זרות 

 ( קיבלה אישור פרסום ורישום לתכנית הלימודים לתואר שניM.Ed. ) ;"ב"ניהול וארגון מערכות חינוך
 ב"הוראת המדעים".

 ( "קיבלה אישור פרסום ורישום לתכנית הלימודים לתואר שני "מוסמך בהוראהM.Teach.במסלול העל )-
 יסודי.

 
 ע"ש א.ד. גורדוןללה האקדמית לחנוך המכ (8)

 .8332040-04פקס:  8590111-04; 04- 8336396, טל' 35705, חיפה 73רח' טשרניחובסקי 
 

     הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) שש(-)לידה הגן למסלול 
 לימודים כלליים. ,שש( -חינוך מיוחד )לידההגיל הרך,  בהתמחויות:

 ב'.-לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א' הגןתכנית ההרחבה במסלול למכללה  ושרהא 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  ו'(-)א'היסודי למסלול 
מדעים, מתמטיקה, ספרות, מקרא, תקשורת בחינוך, אנגלית, הומניסטיקה )ספרות, לשון   :בהתמחויות

 , לימודים כלליים.דרוזים ולימודים דרוזים ומקרא(, מורשת

 בחינוך קהילתי. ( .B.Ed) "בוגר בהוראה"קיבלה אישור פרסום ורישום לתכנית הלימודים לתואר 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) למסלול החינוך המיוחד )גילאי 

ר אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישו ירוףחוגית: חוג בחינוך מיוחד בצ-במתכונת דו (6-21 
 או עם לימודים כלליים.  במסלול היסודיהמל"ג 

  ים( בכל אחד )הסבת אקדמא לימודי תעודת הוראה למכללה אישור לקיים תשס"טמשנת הלימודים
תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד בשאלות על מהמסלולים וההתמחויות לעיל. 

 .החינוך

  קיבלה הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי ( "בוגר בהוראה"B.Ed) בהתמחות גילאי-למסלול הרב 
 .חוגית-שפה וספרות אנגלית במתכונת חד

 י( -יסודי )ז-קיבלה אישור פרסום והרשמה למסלול העל( "לתואר "בוגר בהוראהB.Ed. ) :בהתמחויות
 י(. חוג-)דוחוגי(, מקרא -חוגי(, מתמטיקה )דו-ספרות )דו

 
  הוסמכה להעניק( תואר שניM.Ed.בהוראה ולמידה )  
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 ( הוסמכה להעניק תואר שניM.Edבניהול וארגון מערכות חינוך ) 
 ( קיבלה אישור פרסום ורישום לתכנית הלימודים לתואר שניM.Ed ;"ב"חינוך משלב ) 

 
 

  2"תלפיות" ה האקדמית לחינוךללהמכ (9)
 . 03-5128512  03-5128555טלפון:  68168אביב -, תל8376, ת.ד. 10רח' הזרם 

 .03-5128570פקס: 

      
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) שש(-)לידה הגן למסלול 

 שש( , לימודים כללים. -חינוך מיוחד )לידה ,הגיל הרך בהתמחויות:

 ב'.-להוראת כיתות א'לתעודת הוראה נוספת  הגןתכנית ההרחבה במסלול למכללה  אושרה 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) למסלול החינוך המיוחד )גילאי 

ר אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישו חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף-במתכונת דו (6-21 

 או עם לימודים כלליים. יסודי( -המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על

 במסלול הגן ים( )הסבת אקדמא לימודי תעודת הוראה למכללה אישור לקיים תשס"טהלימודים  משנת
במסלול החינוך  ים()הסבת אקדמא לימודי תעודת הוראה למכללה אישור לקייםומשנת הלימודים תש"ע 

 תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך. בשאלות על . (21-6המיוחד )גילאי 

 הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי יבלה ק ( "בוגר בהוראה"B.Ed) ו'(-היסודי )ג'מסלול ל 
 תנ"ך, ספרות, אנגלית, מדעי הטבע, מתמטיקה.  בהתמחויות:

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) י'(-יסודי )ז'-מסלול העלל 
 ת, תנ"ך, מתמטיקה. לשון עברית, ספרות עברית, אנגלי :בהתמחויות

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  בהתמחות   גילאי-הרבלמסלול
  )למכללה אישור להעניק את התואר עד סוף שנה"ל תשס"ז בלבד(. בייעוץ בחינוך

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  י'(-יסודי )ז'-העללמסלול  
הנו עד למחזור האחרון שנקלט בתכנית בשנה"ל אישור להעניק את התואר )ה בהתמחות תושב"ע

 תשס"ו(.   

 

 להכשרת  של המכללה: המכללה)שמה הקודם חיפה   –המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  (10) 
 חיפה( –מורים ערבים 

 .04-8233517 פקס: 04-8322344טל:  33145, חיפה 22, רח' החשמל 8349ת.ד. 
 

במסלולים: לגיל הרך, ביה"ס היסודי, חט"ב,   B.Edקיבלה הכרה והסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" .
 .והחינוך המיוחד )בינמסלולי(

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) שש(-)לידה הגן למסלול 
 לימודים כלליים.  שש(, -חינוך מיוחד )לידה גיל הרך, ערבית, בהתמחויות:

 ב'.-לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א' הגןתכנית ההרחבה במסלול למכללה  אושרה 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  ו'(-)א'היסודי למסלול 
 ערבית, עברית, לימודים כלליים.  :בהתמחויות

  י הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמקיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) י'(-יסודי )ז'-מסלול העלל 
פיזיקה, מתמטיקה, הוראת מדעי המחשב, -ביולוגיה, כימיה-ערבית, עברית, אנגלית, כימיה :בהתמחויות

 לימודים כלליים.
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) למסלול החינוך המיוחד )גילאי 

                                                      
2
 יסודי במכללה למתווים המנחים ייתכנו שינויים ברשימת ההתמחויות לעיל.-במסגרת התאמת המסלול היסודי והמסלול העל 
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ר אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישו חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף-דובמתכונת  (6-21 
 או עם לימודים כלליים. יסודי( -המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על

  ים( בכל אחד )הסבת אקדמא לימודי תעודת הוראה למכללה אישור לקיים תשס"טמשנת הלימודים
הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד תעודות בשאלות על מהמסלולים וההתמחויות לעיל. 

 החינוך. 

 
 ( קיבלה אישור פרסום ורישום לתכנית הלימודים לתואר שניM.Ed( בחינוך לשוני )ערבית-)עברית. 

 

 ( קיבלה אישור פרסום ורישום לתכנית הלימודים לתואר שניM.Edבחינוך מדעי ) 

 
 המכללה האקדמית הדתית לחינוך  ליפשיץ (11)

 .02-6259432פקס:  02-5679567 02-5679543ירושלים טל:  2308, ת.ד. 17רח' הלל 
 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) י'(-)ז'יסודי -למסלול העל 

כימיה(, מתמטיקה -בהתמחויות: תנ"ך, תושב"ע, מתמטיקה, גיאוגרפיה, תקשורת, מדעי הטבע )ביולוגיה
 חוגי(, לימודים כלליים.-י המחשב )חדוהוראת מדע

 במסלול העלים( )הסבת אקדמא לימודי תעודת הוראה למכללה אישור לקיים ס"טמשנת הלימודים תש-
 תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך. בשאלות על התמחויות לעיל. יסודי ב

 קיבלה אישור פרסום ורישום לתכנית הלימודים לתואר ש( ניM.Ed "ב"ניהול וארגון מערכות חינוך )
 וב"הגות בחינוך היהודי".

 
 לחינוך ע"ש קיי האקדמית המכללה(   12) 

 08- 6413020פקס:  ;08- 6402777טל:  84100שבע -באר 13001ת.ד.רח' יהודה הלוי  
 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) בלימודים  שש(-הגן )לידה למסלול
 כלליים.

 ב'.-לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א' הגןתכנית ההרחבה במסלול למכללה  אושרה 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) ( במגזר שש-הגן )לידה למסלול

 בהתמחויות: חינוך מיוחד, לימודים כלליים. יאהבדו

 ב'.-לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א' הגןל תכנית ההרחבה במסלולמכללה  אושרה 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  ו'(-'א)היסודי למסלול 
 לשון עברית, ספרות, מקרא, מתמטיקה, מדעים, לימודים כלליים. :בהתמחויות

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) במגזר ( ו'-'א) היסודי ללמסלו
 בהתמחויות: לשון ערבית כשפה ראשונה, מתמטיקה, מדעים, חינוך מיוחד, לימודים כלליים. הבדואי

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) בהתמחויות יסודי-מסלול העלל: 
אנגלית, ערבית כשפה שניה,  ערבית  כימיה, מקרא, חינוך בלתי פורמאלי,-לשון עברית, ספרות, ביולוגיה

חוגי, -כשפה ראשונה, עברית כשפה שניה, היסטוריה, גיאוגרפיה, מחשבים, יהדות, מתמטיקה חד
 ., לימודים כללייםפיזיקה-מחשבים, מתמטיקה-מתמטיקה

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) גילאי-בחינוך גופני במסלול הרב 

 ."ב(י-)א

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) גילאי-במסלול הרבאמנות ב  
 .י"ב(-)א

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) למסלול החינוך המיוחד )גילאי 

ול הגיל חוגית עם אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסל-במתכונת דו (6-21 

 הספציפי או עם לימודים כלליים. 



 9 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  למסלול החינוך המיוחד )גילאי
 בהתמחויות: חינוך מיוחד ולימודים  כלליים. (שש-לידה

  הסבת אקדמאים( בכל אחד  לימודי תעודת הוראהמשנת הלימודים תשע"א למכללה אישור לקיים(
בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד מהמסלולים וההתמחויות לעיל. 

 החינוך.
 וקיבלה אישור פרסום ורישום לתוכני( ת הלימודים לתואר שניM.Ed.ב )"ב"הוראה  ייעוץ חינוכי ;"

 ולמידה".
 

 "אחוה" לחינוך  המכללה האקדמית (13)
 .8501447-08; פקס: 08- 8588044טל:  79800ד"נ שקמים 

 
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) 3הגיל הרך )גן, א, ב( למסלול 

 מחשבים, מנהל מערכות חינוך, הוראה כוללת. בהתמחויות:

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  ו'(-)א'היסודי למסלול 

לימודים מחשבים, היסטוריה, לשון עברית, ספרות, מתמטיקה, טבע, כות חינוך, מנהל מער :בהתמחויות

 כלליים.

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) בהתמחויות יסודי-מסלול העלל: 
-)חד מדעי הטבעחוגי( -מתמטיקה )חדהיסטוריה, ספרות, לשון עברית, ערבית,  מינהל מערכות חינוך,

 חוגי(, לימודים כלליים.-מתמטיקה )דו-מחשבים חוגי(,-מחשבים )חד, (חוגי

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) גילאי-רבאנגלית במסלול הב 

 י'(.-)ג' 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) למסלול החינוך המיוחד )גילאי 

ר אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישו חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף-דו במתכונת (6-21 
 או עם לימודים כלליים.יסודי( -המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  למסלול החינוך המיוחד )גילאי
 (שש-לידה

  במסלול העלים( )הסבת אקדמא לימודי תעודת הוראה ר לקייםלמכללה אישו תש"עמשנת הלימודים-
לימודי תעודת  למכללה אישור לקיים משנת הלימודים תשע"א  התמחויות לעיל.יסודי ובמסלול היסודי ב

תעודות בשאלות על ( בהתמחויות לעיל. 21-6במסלול החינוך המיוחד )גילאי ים( )הסבת אקדמא הוראה
 (21-6חינוך מיוחד )גילאי  ות ישירות למשרד החינוך. הוראה משנים קודמות יש לפנ

 הוסמכה להעניק ( תואר שניM.Ed."ב"ניהול מערכות חינוך ).  

 ( הוסמכה להעניק תואר שניM.Edבתרבות עם ישראל והוראתה ) 

  החל משנת הלימודים תשע"ב לא יתאפשר רישום סטודנטים חדשים לתכנית הלימודים לתואר בוגר
 "מנהל מערכות חינוך" של אחוה המכללה האקדמית לחינוך( בB.Edבהוראה )

 
 4אורות ישראל מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת יעקב –מכללה אקדמית לחינוך  (14) 

 .9362288-03פקס:  ;9061234-03; 03- 9362172. טל. 44814אלקנה, ד.נ. הרי אפרים קמפוס 
 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) בהתמחויות יסודי-מסלול העלל: 
תנ"ך, תורה שבעל פה, מחשבת ישראל, היסטוריה של עם ישראל, לימודי ארץ ישראל, ספרות עברית, 

, )פיזיקה, כימיה וביולוגיה( מתמטיקה, אנגלית, תקשורת, חינוך חברתי לא פורמלי, מדעי הטבע והחיים
 .יעוץ בחינוך ,ללייםלימודים כמדעי המחשב, תלמוד, 

                                                      
3
 מסלול הגן נמצא בבדיקה של התאמה למתווים המנחים. בהמשך ייתכנו שינויים בשם המסלול ובשמות ההתמחויות במסלול.  
4
סודי, המכללה המאוחדת טרם סיימה את תהליך ההתאמה למתווים המנחים; ייתכנו שינויים ברשימת י-למעט המסלול העל 

 ההתמחויות.
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  במסלול עלים( )הסבת אקדמא לימודי תעודת הוראה למכללה אישור לקיים"ע תשמשנת הלימודים-
תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד בשאלות על . יסודי בהתמחויות המפורטות לעיל

 החינוך.

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) ב'(-הגיל הרך )גן, א' למסלול 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) ( אלמסלול החינוך המיוחד-)י"ב 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) ריקוד )מחול ותנועה( במסלול ב
 י"ב(.-)גןגילאי -רבה

 ( קיבלה הכרה בתואר שניM.Ed שאושר ) ע"י המועצה להשכלה גבוהה של יהודה ושומרון בתוכנית

 הלימודים  ב"מקרא ספרות חכמים". 
 ( קיבלה הכרה בתואר שניM.Ed שאושר ע"י המועצה להשכלה גבוהה של יהודה ושומרון בתוכנית )

 הלימודים  ב"ייעוץ חינוכי". 

לשלוחה של מכללת אורות  ,מורשת יעקב עם מכללתאורות ישראל משנה"ל תש"ע, בעקבות איחוד מכללת 
 :במסלולים ובהתמחויות הבאים(B.Ed)להעניק תואר "בוגר בהוראה"   מטעם מל"ג יו"שיש הסמכה  אלקנהב

o  לשון, מתמטיקהמקרא, תלמוד,  :בהתמחויות היסודי מסלול. 

o מקרא, תלמוד, לשון עברית, מדעי המחשב. :בהתמחויות י(-)ז יסודי-מסלול העל 

 
 ר מורשת יעקב(קמפוס רחובות )לשעב

 .9485686-08; פקס: 9485666-08. טל'  76110, רחובות 1106גר"א, ת. ד. רח' ה 

 
מקרא,  :בהתמחויותי היסודלמסלול  (B.Ed"בוגר בהוראה" ) הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה 

 .לשון, מתמטיקהתלמוד, 
 :בהתמחויות יסודי-מסלול העלל (B.Ed"בוגר בהוראה" ) הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה 

 מקרא, תלמוד, לשון עברית, מדעי המחשב.
 

, לשלוחה של מכללת אורות ישראל משנה"ל תש"ע, בעקבות איחוד מכללת מורשת יעקב עם מכללת אורות
במסלולים ובהתמחויות (B.Ed)ברחובות יש הסמכה מטעם מל"ג ישראל להעניק תואר "בוגר בהוראה"  

 הבאים:
o תנ"ך, תורה שבעל פה, מחשבת ישראל, היסטוריה של  :בהתמחויות י'(-)ז' יסודי-מסלול העל

עם ישראל, לימודי ארץ ישראל, ספרות עברית, מתמטיקה, אנגלית, תקשורת, חינוך חברתי לא 
 לימודים כלליים., מדעי המחשב, תלמוד, )פיזיקה, כימיה וביולוגיה( פורמלי, מדעי הטבע והחיים

o ב'(-, א'הגיל הרך )גן מסלול 

o ( אמסלול החינוך המיוחד-)י"ב 

o י"ב(-)גןגילאי -ריקוד )מחול ותנועה( במסלול הרב 
o ( "ניתן אישור פרסום ורישום לתכניות הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראהB.Ed )

 .הרך, החינוך המיוחד, יעוץ בחינוך, תנועה ומחולבמסלולים: הגיל 
o ניתן אישור פרסום ורישום לתכנית הלימודים ( לקראת תואר שניM.Ed.במקרא וספרות חכמים ) 

 
 המכללה האקדמית להוראת האמנות ולחינוך, מיסודן של מכללות אפרתה ואמונה -"אמונה" (15)

 5)מכללה שאוחדה ממכללת אפרתה וממכללת אמונה( 

 .6738660-02פקס  ;02- 6717744. טל: 91102ירושלים  10263ת.ד.   ,17בן יפונה ’ רח

 

                                                      
5
החל משנה"ל תש"ע אוחדה מכללת אמונה עם מכללת אפרתה. לשם בירור על תכניות מאושרות טרם האיחוד יש לפנות למועצה  

 להשכלה גבוהה.
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  רה והסמכה להעניק תואר אקדמי הכקיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) שש(-)לידה הגן למסלול 
 לימודים כלליים. הגיל הרך, בהתמחויות:

 ב'.-לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א' הגןתכנית ההרחבה במסלול למכללה  אושרה 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  ו'(-)א'היסודי למסלול 
 לימודים כלליים.תנ"ך,   :בהתמחויות

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) בהתמחויות יסודי-מסלול העלל: 
 מתמטיקה, לימודים כלליים. תנ"ך, תושב"ע, לשון עברית, ספרות, היסטוריה,

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) סלול החינוך המיוחד )גילאילמ 

ר אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישו חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף-במתכונת דו (6-21 
 או עם לימודים כלליים. יסודי( -המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על

  ים( בכל אחד )הסבת אקדמאלימודי תעודת הוראה  למכללה אישור לקיים הלימודים תשס"חמשנת
תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד . בשאלות על סלולים וההתמחויות לעילמהמ

 החינוך. 

  החינוך המיוחד  להגיש את המסלולבשלב זה  השאין בכוונת 3.1.2010בהמשך להצהרת המכללה מיום

, מכללהאין ל ,בהתאם למתווים )אלא להפעילו רק במסגרת הסבת אקדמאיים לתעודת הוראה( לגיל הגן
עד בחינוך מיוחד לגיל הגן, וזאת  .B.Ed תואר הפעיל את תכנית הלימודים לקראתאישור ל לאור זאת,

 .למתוויםהנ"ל  המכללה את המסלול להתאמת

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) בהתמחויות יסודי וחט"במסלול ל 

 .ב גרפי )ללא פירוט מוקדים על גבי התעודה(עיצו, אמנות :חוגית-במתכונת חדהבאות 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) בתיאטרון חוגית-במתכונת חד 
 .יב'(-גילאי )כיתות א'-למסלול רב

 ( ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לקראת תואר שניM.Ed. ב"האגדה והוראתה בראיה רב )
 תחומית"

 ן אישור פרסום והרשמה לתכנית לימודים דונית-( "חוגית לתואר "בוגר בהוראהB.Edבחינוך חברתי )- 
 קהילתי, במסלול העל יסודי.

 
 (עציון-ליד ישיבת הר)הרצוג יעקב מכללת  (16)

 02 -9932796; פקס: 02- 9937333. טל: 90433אלון שבות, גוש עציון  

 
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  שאושר ע"י המועצה להשכלה

לשון , תנ"ך, מחשבת ישראלתושב"ע,  :בהתמחויות י'(-יסודי )ז'-למסלול העל של יהודה ושומרון גבוהה 
 .ספרות עברית, ישראל-לימודי ארץ,  עברית

  א' לחוק המל"ג.28בתכניות תושב"ע ותנ"ך  התואר שלהן הוכר ע"י מל"ג ישראל מכוח סעיף  
  הסבת אקדמאים( בכל אחד  לימודי תעודת הוראהמשנת הלימודים תשס"ט למכללה אישור לקיים(

תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד בשאלות על מהמסלולים וההתמחויות לעיל. 
 החינוך. 

 
   המכללה התורנית לחינוך –חמדת הדרום  (17) 

 . 80200 קריית החינוך עזתה נתיבות 412ת. ד.  

 9945532-08פקס:  08- 9937666טל: 
 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) שש(-הגן )לידה למסלול 
 הגיל הרך, מקרא, מדעים, לימודים כלליים. בהתמחויות:

 ב'.-לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א' הגןתכנית ההרחבה במסלול למכללה  אושרה 
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  ה והסמכה להעניק תואר אקדמי הכרקיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  ו'(-)א'היסודי למסלול 
 לימודים כלליים. ,מקרא, תושב"ע, מתמטיקה  :בהתמחויות

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) חט"ב(יסודי -מסלול העלל( 
 לימודים כלליים.חוגי(, ספרות, מקרא, תושב"ע, -מדעי החי )חד :בהתמחויות

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) י'(-גילאי )ד'-למסלול הרב 
 בהתמחות אנגלית כשפה זרה.

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) למסלול החינוך המיוחד )גילאי 

ר אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישו וףחוגית: חוג בחינוך מיוחד בציר-במתכונת דו (6-21 

 או עם לימודים כלליים. יסודי( -המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על

 ים( בכל אחד )הסבת אקדמא לימודי תעודת הוראה משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים
ות למשרד תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירבשאלות על מהמסלולים וההתמחויות לעיל. 

 החינוך. 

 
 המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין (18)

 12900מיקוד  222קצרין, ת.ד. 
 04-6825011פקס:  04- 6825000טל: 

 
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  שש(-הגן )לידהלמסלול 

 , לימודים כלליים. גיל הרך, יהדות, תנועה וצליל, מדעי הטבע בהתמחויות:

 ב'.-לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א' הגןתכנית ההרחבה במסלול למכללה  אושרה 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  ו'(-)א'היסודי למסלול 
 לימודים כלליים. ,אנגלית, יהדות, טבע  :בהתמחויות

  מי הכרה והסמכה להעניק תואר אקדקיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  חטיבת הבינייםלמסלול 
 ., לימודים כללייםביולוגיה ומדעי הסביבה :בהתמחויות

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) גילאי-בחינוך גופני במסלול הרב. 

  בוגר בהוראה"  ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית לימודים לקראת תואר אקדמי"(B.Ed)  בחינוך
חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים -במתכונת דו (21-6)גילאי  המיוחד

 יסודי( או עם לימודים כלליים. -במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על

 ים( בכל אחד )הסבת אקדמא לימודי תעודת הוראה משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים
תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד בשאלות על סלולים וההתמחויות לעיל. מהמ

 החינוך. 

 
 שאנן הדתית לחינוךהאקדמית המכללה  (19)

 26109קרית שמואל חיפה  906)פנית דב פרומר( ת.ד.  7רח' הים התיכון  
 04-8714445פקס:  ; 04- 8780000 טל: 

 
  תואר אקדמי הכרה והסמכה להעניק קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  שש(-הגן )לידהלמסלול 

 , לימודים כלליים. שש( -גיל הרך, חינוך מיוחד )לידה בהתמחויות:

 ב'.-לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א' הגןתכנית ההרחבה במסלול למכללה  אושרה 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  ו'(-)א'היסודי למסלול 
 מקרא, תושב"ע, מתמטיקה, אנגלית, לימודים כלליים.  :בהתמחויות

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) י'(-יסודי )ז'-מסלול העלל 
 ., לימודים כללייםאנגליתמקרא, תושב"ע, מתמטיקה,  :בהתמחויות

  בוג הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה"( "ר בהוראהB.Ed)  המיוחד )גילאיבמסלול החינוך 
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ר אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישו חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף-במתכונת דו (6-21 
 או עם לימודים כלליים. יסודי( -המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על

 ים( בכל אחד דמא)הסבת אק לימודי תעודת הוראה משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים
הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד בשאלות על תעודות מהמסלולים וההתמחויות לעיל. 

 החינוך. 
 ( ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שניM.Ed. ב"הוראת התנ"ך בראי הפרשנות )

 היהודית"
 ( ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שניM.Ed. ב"הוראה ולמידה במערכות )

 משלבות"
 
 המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון (20) 

 8560380-08; פקס: 8511900-08; 8511901-08; טל: 79239ד"נ אבטח  
 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  שש(-הגן )לידהלמסלול 

 .לימודים כלליים, (6 –)לידה  חדחינוך מיו, מקראגיל הרך, בהתמחויות: 
 ב'.-לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א' הגןתכנית ההרחבה במסלול למכללה  אושרה 
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  ו'(-)א' היסודילמסלול 

תן אישור פרסום והרשמה ני , לימודים כלליים. (21-6)גילאי  חינוך מיוחד, מקרא, ספרות: בהתמחויות

 לתכנית הלימודים במדעים. 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) י'(-יסודי )ז'-מסלול העלל 
ניתן אישור פרסום  .(, לימודים כלליים6-21)גילאי  חינוך מיוחד, מקרא, אנגלית ,ספרות: בהתמחויות

 והרשמה לתכנית הלימודים במתמטיקה. 

 הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי יבלה ק ( "בוגר בהוראה"B.Ed) גילאי-בחינוך גופני במסלול הרב 
 .י"ב(-)גן

 ים( בכל אחד )הסבת אקדמא לימודי תעודת הוראה משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים
למשרד תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות בשאלות על מהמסלולים וההתמחויות לעיל. 

 החינוך. 
 ( ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לקראת תואר שניM.Ed.,ב"הוראת תנ"ך, מחקרו ) 

 וב"חינוך גופני". פרשנותו וערכיו";

 
 מכללה אקדמית לחינוך  -אלקאסמי  (21) 

 124ת.ד.  30100באקה אל גרבייה 
 6383676-04 -; פקס6382780-04; 04-6286611/10טל: 

 
  כרה והסמכה להעניק תואר אקדמי הקיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  שש(-הגן )לידהלמסלול 

 .בהתמחויות: גיל הרך, שפה וספרות ערבית, לימודים כלליים
 ב'.-לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א' הגןתכנית ההרחבה במסלול למכללה  אושרה 
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  ו'(-)א' היסודילמסלול 

 ניתן אישור פרסום והרשמה .לימודים כללייםשפה וספרות ערבית, , דת האסלאםבהתמחויות : 

 מדעים.בהתמחות 
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) י'(-יסודי )ז'-מסלול העלל 

 ., לימודים כללייםםאנגלית, מתמטיקה ומחשבי ,ערביתדת האסלאם, בהתמחויות: 

   הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) גילאי  במסלול החינוך המיוחד(
ר אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישו : חוג בחינוך מיוחד בצירוףחוגית -במתכונת דו (21-6

 או עם לימודים כלליים. יסודי( -המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על
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 הסבת אקדמאיים( בכל אחד  לימודי תעודת הוראההלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים  משנת(
תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד בשאלות על מהמסלולים וההתמחויות לעיל. 

 החינוך. 
 ( ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שניM.Ed." ב"הוראה ולמידה ). 

 
 

 
       חיפה ע"ש נרי בלומפילד-המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו   (22) 

 04-8562501פקס:  04-8562502; טלפון: 31090, חיפה 9034, ת.ד. 21הגנים            
 

 ת העיצוב"בוגר בהורא הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי  קיבל "((B.Ed. D.es  יסודי-העללמסלול 
 פי, צילום, עיצוב אופנה.עיצוב גר בהתמחויות: י'(-)ז'

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  י'(-)ז' יסודי-העללמסלול 
 .6בהתמחות בניהול

  ותואר אקדמי "בוגר בארכיטקטורה ובחינוך" הכרה והסמכה להעניק קיבלה(B.Arch.Ed.)   למסלול
 .ובחינוך בתכנית הלימודים בארכיטקטורה  י"ב(-)ז' יסודי-העל

  הסבת אקדמאיים( במסלול העל לימודי תעודת הוראהמשנת הלימודים תשע"א למכללה אישור לקיים(-
בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש יסודי בהתמחויות: עיצוב גרפי, צילום, עיצוב אופנה. 

 לפנות ישירות למשרד החינוך. 

 ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר ( "בוגר בהוראה"B.Ed.F.A)  יסודי-העלבמסלול 
 . באמנות קולנוע י'(-)ז'

 

 מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה –מכללת סכנין  (23) 
 04-6748218פקס   04-6740948. טלפון 20173, סכנין 100ת.ד.   

    
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  שש(-הגן )לידהלמסלול 

 גיל הרך, שפה וספרות ערבית, לימודים כלליים. בהתמחויות: 
 ב'.-לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א' הגןתכנית ההרחבה במסלול למכללה  אושרה 

  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  ו'(-)א' היסודילמסלול 
ניתן אישור פרסום והרשמה ת ערבית, לימודים כלליים. בהתמחויות : שפה וספרות אנגלית, שפה וספרו

 .מדעים בהתמחות
  הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed)  י'(-)ז' יסודי-העללמסלול 

 מדעי המחשב, לימודים כלליים.-אנגלית ומתמטיקה בהתמחויות:
   הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי קיבלה ( "בוגר בהוראה"B.Ed) גילאי  במסלול החינוך המיוחד(

ר אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישו חוג בחינוך מיוחד בצירוף :חוגית-במתכונת דו (21-6
 או עם לימודים כלליים. יסודי( -המל"ג במסלול הגיל )יסודי או על

 ד ים( בכל אח)הסבת אקדמא לימודי תעודת הוראה משנת הלימודים תש"ע למכללה אישור לקיים
תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד בשאלות על מהמסלולים וההתמחויות לעיל. 

 החינוך. 

  ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני(M.Ed) .בניהול וארגון מערכות חינוך 
 

 המכללה האקדמית למורים לטכנולוגיה בקמפוס אורט סינגלובסקי 
 

 בתחומי הטכנולוגיה הבאים: 1990להעניק תואר ראשון החל משנת  קיבל הכרה והסמכה
                                                      

6
 ים; שם ההתמחות נמצא בבדיקה יתכנו שינויים.ההתמחות טרם נבדקה בהתאם למתווים המנח 
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  הוראת אלקטרוניקה– B.Ed.Tech 

  מדעי המחשב– B.Tech תעודת הוראה + 
  הכשרת מורים למדע וטכנולוגיה– B.Ed 

 
פעלה המכללה במתחם גבעת רם בירושלים, אולם על רקע מספרם הקטן יחסית של הלומדים  2000עד לשנת 

 את מיקומה לתל אביב.  העתיקה המכללהבה,  והמסיימים
 

 בשנה"ל תשס"ז סיימו תלמידי המחזור האחרון שנקלט במוסד טרם ההחלטה על סגירתו, את לימודיהם.
ובכלל  15.6.1990החליטה המועצה להשכלה גבוהה לבטל את ההכרה שניתנה למכללה ביום  20.11.2007ביום 

 לעיל.זה את ההסמכות שהוענקו למכללה כמפורט 

 
 
 


