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לכבוד:
נשיאי המכללות להכשרת מורים ערבים
שלום רב,
הנדון :תנאי קבלה ללימודים בשנה"ל תש"פ
להלן תנאי הקבלה ללימודים במכללות הערביות בשנה"ל תש"פ:
 .1תנאי הקבלה המפורטים בחוזר האגף להכשרת עובדי הוראה מיום  5לפברואר 2019 ,הם
תנאי קבלה כלליים ויחולו על כלל הלומדים במכללות האקדמיות לחינוך ,כולל הלומדים
במכללות הערביות.
 .2תנאי הקבלה הייחודיים להכשרת מורים דוברי ערבית במכללות הערביות הם כדלקמן:
סטודנטים סדירים:
א .הכשרה להוראת שפה וספרות ערבית :ציון  80לפחות בבחינת הבגרות בשפה וספרות
ערבית בהיקף של  4יחידות לימוד לפחות.
ב .הכשרה להוראת שאר מקצועות ההוראה :ציון  80לפחות בבחינת הבגרות בשפה
וספרות ערבית בהיקף של  3יחידות לימוד ,או ציון  70לפחות בהיקף של  4יחידות
לימוד ומעלה.
ג .מבחן כניסה בשפה הערבית :ציון  70לפחות .הנרשמים להתמחות שפה וספרות
ערבית נדרשים להשיג ציון  75לפחות.
ד .מבחן מסיל"ה :ציון נדרש  6.5לפחות.
ה .מבחן יע"ל :ציון נדרש  85לפחות.
-

יש לעמוד בתנאי הקבלה 2 ,1א'-2-ג' טרם תחילת הלימודים בשנה א'.

-

ניתן לקבל ללימודים על תנאי בעלי ציון פחות מ 70-במבחן הכניסה בשפה
הערבית בהיקף של עד  20%מהמכסה המכללתית לשנה א' ובלבד שישלימו את
הציון הנדרש במהלך שנה א'.

-

ניתן להשלים את תנאי הקבלה 2ד'2-ה' במהלך שנת הלימודים הראשונה.

-

סטודנטים שאינם עומדים בהצלחה בכל תנאי הקבלה עד סוף שנה א' יופסקו
לימודיהם או ימשיכו לימודים לתואר בוגר בהוראה ללא תעודת הוראה .כל
מכללה תבקש את אישור המועצה להשכלה גבוהה לעניין קיום לימודים לתואר
ללא תעודת הוראה.
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היקף הקליטה של הסטודנטים הסדירים הלומדים לתואר בוגר בהוראה לא
יעלה על  20%מעבר למכסה המכללתית.

תכנית המצוינים :תנאי הקבלה הייחודיים לתכנית המצוינים במכללות
הערביות אשר סוכמו עם נשיאי המכללות הערביות הועברו לאישור הלשכה
המשפטית במשרד .בשלב זה ועד לאישור תנאי הקבלה ע"י הלשכה
המשפטית ,הקבלה לתכנית המצוינים במכללות הערביות הנה בהתאם לתנאי
הקבלה הכלליים הנהוגים בתכנית רג"ב.
הסבת אקדמאיים להוראה ולימודים לתואר :M.Teach.
א .מבחן כניסה בשפה הערבית לבעלי תואר ראשון ממוסד ששפת ההוראה בו אינה
ערבית :ציון  70לפחות ,למעט מועמדים להכשרה להוראת שפה וספרות ערבית מהם
נדרש ציון  75לפחות.
ב .מבחן מסיל"ה :ציון  6.5לפחות.
ג .מבחן יע"ל לבעלי תואר ממוסד ששפת ההוראה בו אינה עברית :ציון  85לפחות.
יש לעמוד בכל תנאי הקבלה ללימודים טרם תחילת הלימודים במכללה.

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה.

בברכה,
איל רם
סמנכ"ל ומנהל
מינהל עובדי הוראה

העתק:
-

עבדאללה חטיב ,מנהל אגף בכיר לחינוך לערבים
נעמה כהן ,מתכללת תכנית אתגרים
ד"ר כמאל חואלד ,מפקח באגף להכשרת עובדי הוראה
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