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לכבוד
נשיאי המכללות האקדמיות לחינוך

שלום רב,
הנדון :היערכות לפתיחת לימודים לתואר שני ) M.Ed.ו/או  (M.Teach.בשנה"ל תש"פ
לקראת פתיחת מחזור לימודים לתואר שני בחינוך ) (M.Ed.ו/או תואר שני בהוראה ) (M.Teach.בשנה"ל תש"פ אנו
מבקשים להתייחס לנושאים הבאים:
א .לוח לימודים שנתי
ב .מינהל לומדים
ג.

מינהל מורים

ד .תקצוב הלימודים
ה .מערך מסייע לסטודנטים
ו.

שכר לימוד

א .לוח לימודים שנתי
מבנה שנת הלימודים ,חלוקתה לסמסטרים ומשך התקופה שבין הסמסטרים ,יהיו בהתאם לתוכנית שאושרה ע"י המועצה
להשכלה גבוהה .רצ"ב רשימה של תכניות לתואר שני המאושרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
ב .מינהל לומדים
 .1תנאי הקבלה ללימודים ,תכנית הלימודים ,משך הלימודים ,מקומם והיקפם ,דרכי ההוראה וההערכה ,דרישות
המעבר ,דרישות הסיום ,ההכרה בלימודים קודמים ולימודי ההשלמה ,יהיו בהתאם לתוכנית שאושרה ע"י המועצה
להשכלה גבוהה.
 .2מועמדים ללימודים החייבים בהשלמות בתחום הדיסציפלינארי בהיקף של מעל  8ש"ש ( 16נ"ז) יתקבלו ללימודים
בתכנית התואר השני ,רק לאחר עמידה בהצלחה בלימודי ההשלמה הנדרשים .במהלך לימודי ההשלמה ,ידווחו
הסטודנטים המשלימים במסלול  ,71קורסים שונים .לומדים אלה לא יהיו זכאים למערך המסייע בתקופת לימודי
ההשלמה.
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 .3לימודים לתואר  M.Teach.לבעלי תואר ראשון שלא בתחום ההכשרה להוראה  :היקף ההשלמות הדיסציפלינריות
יהיה בהתאם להנחיות בחוברת "מינהל לומדים במוסדות להכשרת עובדי הוראה" עמ '  .107-106ממוצע ציונים
נדרש בהשלמות יעמוד על  80לפחות.אם היקף ההשלמות עומד על  8ש"ש ומעלה יש לקיים מבחן ידע
בדיסציפלינה בסיום לימודי ההשלמה .ציון המעבר  80לפחות  .בעלי תואר מחו"ל עם אישור שקילה מהלשכה
להערכת תארים ודיפלומות ,יחויבו במבחן ידע בדיסציפלינה  .ציון המעבר  75לפחות.
 .4בעלי תואר מחו"ל עם אישור שקילה מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות ותעודת בגרות לא בשפה העברית,
המעוניינים בלימודים לתואר  , M.Teach.יחויבו בבחינת ידע בלשון עברית (בחינת יע"ל) :ציון  85לפחות
במכללות בהן שפת ההוראה איננה עברית; ציון  110לפחות במכללות בהן שפת ההוראה עברית.
 .5מועמדים ללימודים לתואר  M.Teach.במכללות בהן שפה ההוראה היא ערבית נדרשים להשיג ציון  70לפחות
במבחן כניסה בשפה הערבית ,למעט מועמדים להכשרה להוראת שפה וספרות ערבית ,מהם נדרש ציון  75לפחות.
 .6בכל שנה ניתן יהיה לקבל בכל תכנית  10%לכל היותר ,מועמדים זכאי תואר ,שאינם עומדים בתנאי הקבלה,
בכפוף להחלטת הרשויות האקדמיות במכללה.
 .7בכל תוכנית  M.Ed.ניתן לקבל עד שלושים סטודנטים במחזור ,כולל סטודנטים זכאי תואר שאינם עומדים בתנאי
הקבלה .בתכניות  M.Teach.ניתן לקבל עד חמישים סטודנטים במחזור בכל תכנית ,כולל סטודנטים זכאי תואר
שאינם עומדים בתנאי הקבלה .בתכניות שהגיעו כבר להסמכה ,ניתן לקבל סטודנטים ללא הגבלה במכסות .לגבי
תקצוב תכניות לתואר שני ראה סעיפים ד' 4ו-ד'.5-
 .8הסטודנטים בתכניות לתואר שני יוקלדו במערכת מינהל לומדים בהתאם למפרט הדרישות לניהול תקין של רשומות
הלומדים.
 .9בוגרי או לומדי שנה ב' העומדים בתנאים הנדרשים לכניסה להתמחות בתכניות ה M.Teach. -מחויבים בשנת
התמחות בהוראה (סטאז') לצורך הזכאות לרישיון עיסוק בהוראה .בתקופת ההתמחות יועסק המתמחה בהיקף של
שליש משרה לפחות.

ג .מינהל מורים
 .1איוש הסגל בתוכניות לתואר שני יהיה בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה.
 .2העסקת הסגל תהיה במסגרת תאגיד/עמותת המכללה בלבד ,כולל אנשי סגל המועסקים היום כעובדי-מדינה ,או
כעובדי-עמותה ,במסגרת לימודי התואר הראשון.

.3

היקף ההעסקה המקסימאלי של אנשי הסגל לא יעלה על  140%בכל המסגרות ,כולל העסקה במוסדות אחרים.
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 .4היקף הקביעות המקסימאלי של אנשי הסגל לא יעלה על  100%בכל מסגרות ההעסקה ,כולל העסקה בתכניות
לתואר שני.
 .5ההעסקה של סגל עובדי ההוראה בתכניות לתואר שני תהיה עפ"י אחד מסולמות השכר שלהלן ,בהתאם לשיקולי
המוסד:
-

טבלת שכר מכללות ציבוריות אקדמיות

-

טבלת שכר עובדי הוראה

-

שעות אפקטיביות – שעות מרצה.

 .6מימון שכר ההוראה יהיה מהתקציב הייעודי ,המועבר מן המשרד ומשכר הלימוד הנגבה מהלומדים.
 .7קביעת הדרגה האקדמית והשכר הנלווה לה ,למועסקים לפי טבלת שכר מכללות אקדמיות ,תהיה בהתאם לכללי
המועצה להשכלה גבוהה.
 .8מרצה המועסק במסגרת לימודים לתואר ראשון ומוזמן ללמד במסגרת תוכנית התואר השני ,ייטול חופשה ללא
תשלום (חל"ת) משעות ההעסקה הקבועות המתפנות בלימודי התואר הראשון .כלל זה יחול על כל המרצים ,הן על
המרצים עובדי-מדינה והן על המרצים עובדי-עמותה .ניתן לחדש את הבקשה לחל"ת מדי שנה עד לשלוש שנים.
מורה עובד-מדינה יהיה זכאי לרכוש זכויות סוציאליות לשעות החל"ת.
 .9בקשה לחופשה ללא שכר של מרצה עובד מדינה תוגש לגב' אלונה שושלב ,מנהלת תחום כוח-אדם בהוראה באגף.
בקשה לחופשה ללא שכר של מרצה עובד עמותה תוגש לבעלות .מועד סופי להגשת הבקשות הנו  31במאי.
 .10העסקה בתכניות לתואר שני ו/או לתואר ראשון ,בהיקף של שליש משרה לפחות ,במשך שלוש שנים ברציפות,
בשעות תקניות ,מקנה קביעות החל מהשנה הרביעית ובלבד שהיקף הקביעות הכולל בעמותה אינו עובר את ה-
.100%
 .11המרצים בתכניות לתואר שני אינם נכללים בחישוב הפרופיל של המוסד.
 .12מרצים המועמדים להוראה במכללה בתוכניות לתואר שני ימלאו שאלון עובד הוראה וטופס בקשה לשיבוץ
בתוכניות לתואר שני .יש להגיש לאגף להכשרת עובדי הוראה את השאלון בצירוף מסמכי ההשכלה וטופס הבקשה
לשיבוץ בתוכניות לתואר שני 30 ,יום לפני מועד תחילת עבודתו של המרצה.
 .13מרצים שכבר מועסקים במכללה במסגרות אחרות ומועמדים ללמד בתוכניות לתואר שני ,ימלאו רק בקשה לשיבוץ
בתוכניות לתואר שני .ההעסקה ,כאמור בסעיף  2לעיל ,תהיה במסגרת תאגיד/עמותת המכללה בלבד.
יש להעביר אל האגף להכשרת עובדי הוראה מדי שנה ,במחצית חודש אוקטובר ,את השמות של כל המרצים אשר
יועסקו בתוכניות לתואר שני .עם קליטת נתוני המרצים בקובץ הממוחשב באגף ,תישלח מצבת מרצים סופית
למוסד ,להערות ולביצוע תיקונים בהתאם.
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ד .תקצוב הלימודים לתואר שני
 .1תקצוב הלומדים בתוכניות לתואר שני יהיו על בסיס נתוני לומדים ממוחשבים שיועברו לאגף.
 .2התקצוב יאושר רק ללומדים תקינים בלבד ,וזאת בהתאם למפרט הדרישות לניהול תקין של רשומות הלומדים.
לפיכך ,על כל מכללה להקפיד הקפדה יתרה לדיווח נכון וללא שגויים .רשומות שגויות לא תתוקצבנה .לא יהיו
תשלומים מפרעיים בעקבות תיקון הרשומות.
 .3המתאמת בין מינהל התקשוב במשרדנו ,לבין מדור מינהל לומדים לתואר השני במוסדכם ,היא גב' סימה בורוכוב
 , simabo@education.gov.ilעל מנת לטייב את דיווח הלומדים בתוכניות לתואר שני.
 .4כל תוכנית  M.Ed.מאושרת תתוקצב עד  20סטודנטים במחזור .המערכת הממוחשבת תתייחס ל 20-הסטודנטים
הראשונים המדווחים בכל תכנית.
 .5תקצוב הלומדים בכל התכניות לתואר  M.Teachיהיה על חשבון תקציב הלומדים לתואר "בוגר בהוראה" .דרך
הפחתת התקציב תתבצע ע"י חישוב עלות  M.Teach.לכלל הלומדים בתוכנית במכללה וההפחתה מסה"כ התקציב
לתואר "בוגר בהוראה".
 .6התכניות לתואר שני יתוקצבו במשך תקני ,עד שלוש שנים ,עפ"י מספר הסטודנטים הלומדים באופן מלא (.)F.T.E.
חישוב מספר לומדים זה ייעשה על-ידי שקלול היקף הלימודים בפועל של כל סטודנט ,בשעות הלימוד התקניות בכל
תוכנית .לומדים בשנה הרביעית לא יהיו זכאים לתקצוב.
 .7תעריף  F.T.Eלסטודנט הוא  ₪ 50,000בתכנית לימודים מלאה לתואר  M.Teach.ו ₪ 36,000 -בתכנית לימודים
מלאה לתואר  .M.Ed.בתכניות לימודים לתואר  M.Ed.בהן היקף הלימודים מעל  24ש"ש ,יש לפנות לאגף
להכשרת עובדי הוראה בבקשה לקביעת תעריף גבוה יותר ,בצירוף תכנית הלימודים המתקיימת בפועל בהתאם
לאישור המל"ג .תינתן תוספת של  786ש"ח לתעריף עבור כל  1ש"ש נוסף מעבר ל 24-ש"ש ועד  6ש"ש נוספות
לכל היותר ,לתכנית אחת .התעריפים החדשים יחולו על סטודנטים בשנים א'-ב' בתכניות הלימודים לתואר
 .M.Ed.סטודנטים ממשיכים ,שנה ג' ,יתוקצבו כפי שהיה נהוג בתשע"ט.
.8

לימודי ההשלמה ,בכל היקף שהוא ,לא יתוקצבו ע"י האגף להכשרת עובדי הוראה.

ה .מערך מסייע לסטודנטים בתכניות ה M.Teach.-
ראה חוזר מערך מסייע לשנה"ל תש"פ.

ו.

שכר לימוד
.1

שכר הלימוד לתואר שני יקבע לאחר קבלת אישורי שכ"ל לשנה"ל תש"פ .תלמידי תואר שני אינם זכאים
לשיפוי.
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 .2משך תכנית הלימודים התקנית לתואר שני הוא שנתיים ,לפיכך גובה שכר הלימוד לתכנית הוא .200%
 .3הארכת משך התכנית לשנה נוספת יחייב את הסטודנט בתוספת של  25%מגובה שכר הלימוד מדי שנה ,אם
הארכת משך התכנית לשנה נוספת היא שלא על-פי תכנית הלימוד המוסדית.
 .4המכללה רשאית לגבות שכר לימוד נוסף עבור לימודי ההשלמה .התעריף לשעה שנתית של לימודי השלמה
יקבע לאחר אישור שכ"ל לשנה"ל תש"פ.

בכבוד רב,
איל רם
סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה

העתקים:
עדי קורסיה , ,מנהל אגף תקציב ומינהל במנהל עובדי הוראה
ד"ר לילי רוסו ,ממונה התנסות ,האגף להכשרת עו"ה
ד"ר כמאל חואלד ,ממונה תחום תכניות לימודים וקשרי מל"ג-ות"ת
נציגי האגף להכשרת עובדי הוראה
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תכניות  M.Ed.מאושרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה במכללות לחינוך המתוקצבות ע"י משרד החינוך

תכנית הלימודים

מכללה
אלקאסמי

הוראה ולמידה ,חינוך מתמטי לבית -הספר העל-יסודי ,הוראת לימודי האסלאם ,חינוך מכליל
לתלמידים בהדרה ובסיכון

אוהלו

ניהול וארגון מערכות חינוך ,הוראת החינוך הגופני

אורות ישראל

הוראת מקרא וספרות חכמים ,ייעוץ חינוכי ,ניהול וארגון מערכות חינוך

אורנים

ייעוץ חינוכי ,הוראת שפות זרות ,הוראה רב-תחומית של מד עי הרוח ,חינוך והוראה של תלמידים
בהדרה ,ארגון וניהול מערכות חינוך ,הוראת המדעים בבית הספר העל-יסודי ,הוראת המתמטיקה
והמדעים לבית -הספר היסודי ,חינוך בגיל הרך

אפרתה

האגדה והוראתה בראייה רב-תחומית ,זיכרון מורשת ישראל וחינוך

גבעת ושינגטון

הוראת התנ"ך ,מחקרו ,פרשנותו וערכיו ,חינוך גופני לבריאות

גורדון

הוראה ולמידה ,ארגון וניהול מערכות חינוך ,חינוך משלב

דוד-ילין

הוראה ולמידה ,ספרנות ומידענות ,שילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות ,חינוך
לקיימות – חברה ,סביבה ,בריאות
הוראת התנ"ך ופרשנותו בגישה רב-תחומית ,הוראת תושב"ע בגישה רב-תחומית ,הוראת מחשבת

הרצוג

ישראל ,הוראת מתמטיקה לבית -הספר העל-יסודי ,ניהול וארגון מערכות חינוך ,הגות בחינוך היהודי,
חינוך מיוחד
וינגיט

מדעי החינוך הגופני ,חינוך לאורח חיים פעיל ובריא

חמדת הדרום

ניהול וארגון מערכות חינוך ,חינוך מדעי ,תרבות יהודית

לוינסקי

חינוך מוסיקלי ,הוראה ולמידה ,חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית ,חינוך בגיל הרך ,חינוך מיוחד

מכללה ירושלים

ה וראת המדעים ,ניהול וארגון מערכות חינוך ,הוראת התורה שבעל פה ומחשבת ישראל בגישה
בינתחומית

מכללה ערבית

חינוך לשוני :ערבית/עברית/אנגלית ,חינוך מדעי ,הוראה ולמידה ,לקויות למידה בשפה הערבית

סכנין

ניהול וארגון מערכות חינוך ,ייעוץ חינוכי ,הערכה בית -ספרית ,לקויות למידה :אבחון והתערבות
חינוכית

קיי

ייעוץ חינוכי ,הוראה ולמידה ,חינוך גופני לנוער מקהילות בהדרה ,חינוך בעידן טכנולוגיות מידע ,חינוך
לגיל הרך

שאנן

הוראת התנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה ,הוראה ולמידה בכיתות משלבות ,הוראת אנגלית
כשפה זרה בעידן הדיגיטלי ,ייעוץ חינוכי

תלפיות

סה"כ

חינוך לגיל הרך ,אנגלית כשפה בינלאומית ,לקויות למידה

 68תכניות
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מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
האגף להכשרת עובדי הוראה

מכללה

תכנית הלימודים

אוהלו

תואר שני בהוראה במסלול על-יסודי

אורנים

תואר שני בהוראה במסלול על-יסודי

גורדון

תואר שני בהוראה במסלול על-יסודי

לוינסקי

תואר שני בהוראה במסלול על-יסודי

קיי

תואר שני בהוראה במסלול על-יסודי

דוד ילין

תואר שני בהוראה במסלול על-יסודי

מכללה ערבית

תואר שני בהוראה במסלול על-יסודי

אלקאסמי

תואר שני בהוראה במסלול על-יסודי

סכנין

תואר שני בהוראה במסלול על-יסודי

סה"כ

 9תכניות

תכניות  M.Teach.מאושרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה במכללות לחינוך המתוקצבות ע"י משרד החינוך
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