
 

 טיםמב
 תכנית למהנדסים 

ומדענים בעלי תודעת 
שליחות, המכשירים עצמם 

להוראה בבתי ספר של 
. החינוך הטכנולוגי מדעי

השיבוץ נעשה בבתי ספר של 
 .החינוך המדעי טכנולוגי

 לאתרהטכניון. 
 

 חברותאים
הכשרה ייחודית לבוגרי 

הכחולות, התנועות 
גרעיני המחנכים, 

לפיתוח מודלים בתוך 
 3-5כל . מערכת החינוך

בוגרים נקלטים באותו 
 .בית ספר
 בית ברל

 חלוץ חינוכי
במהלך חמש שנות 
 -השתתפות בתוכנית 

מסיימים: תואר ראשון, 
כל ו תעודת הוראה ותואר שני

מורים חלוצים  3-5
משתלבים כקבוצה בבתי 

ספר בפריפריה 
 .חברתית/גאוגרפית

 לאתר התכנית

 מורים עולים
שילוב מורים עולים בעלי 

תואר אקדמי ותעודת 
הוראה מחו"ל לאחר 
התאמות והשלמות 

 במכללות בארץ.
משרד החינוך, אגף 

 התמחות.
 לאתר התכנית

 חותם
צעירים איכותיים עם 

מחויבות חברתית גבוהה, 
בוגרי תואר ראשון לפחות, 
 מקבלים הכשרה ייחודית

-2צות של משתלבים בקבוו
 .מורים בכל בית ספר 3

 לוינסקי ואורנים.
 לאתר התכנית

 

 מורים חוקרים
חוקרים בעלי תואר 

שלישי מוכשרים להוראה 
לעבודת הוראה במקביל 

משרה, ½ בהיקף של 
בהוראת מדעים 

 .ומתמטיקה
 האוניברסיטה העברית.

 למידע נוסף

 תואר שני בהוראה
(M.Teach.) 

תכנית תואר שני משולבת 
תעודת הוראה להכשרת 

 מורים ומחנכים.
לוינסקי, בית ברל, ס. 

הקיבוצים, אורנים, קיי, 
 גורדון

 מידע נוסףל

 

 אופקים
תכנית מצטיינים לתואר 

ראשון בפילוסופיה יהודית 
ותעודת הוראה במחשבת 

 .ישראל
 אביב. –אוניברסיטת תל 

 לאתר התוכנית
 

 

 שח"ף
 עילפינוכי חיתוף ש

אקדמאים  סבתה
להוראה בגיל הרך, 

בחינוך המיוחד, 
ביה"ס היסודי 

 .יסודי-וביה"ס העל
 קיי. מכללת

 לאתר התכנית
 

צוות הטובים 
 לחינוך

פורשי כוחות הביטחון 
בדרגות קצונה, מוכשרים 
 .להוראה בתכנית ייחודית

 ברל, אורנים, קיי.בית 
 למידע נוסף

 

 רג"ב
 חינוךבדול גאש ר
תוכנית הכשרה  

ייחודית לקראת 
 מצויינות בחינוך. 

כל המכללות האקדמיות 
 לחינוך.

 לאתר התוכנית

 רביבים
תכנית מצטיינים 

להכשרת מורים להוראת 
מקצועות היהדות 
במערכת החינוך 

 .הממלכתית
 .האוניברסיטה העברית

 לאתר התוכנית

 נחשונים
בוגרי שירות צבאי 

משמעותי, בעלי ניסיון 
בהדרכה ובקצונה, בעלי 

חינוכית מודעות לשליחות 
מוכשרים להוראה  וציונית

 שנים. 3במשך 
 אוניברסיטת בר אילן
ומכללת קיי למגזר 

 למידעהבדוואי. 

 ללא גבולות
מצטיינים בעלי מוגבלות 
כלשהי, מקבלים תכנית 

הכשרה רגילה עם התאמות 
. ניתנים ייחודיות כשנדרש

 תמריצים לשיבוץ בהוראה.
משרד החינוך, אגף 

 התמחות

 משלבים 
 ומשתלבים

 .מורים ערבים במגזר היהודי
סטודנטים מצטיינים מהמגזר 

הערבי מוכשרים להוראת 
 המקצועות: אנגלית, 

ומשתלבים  מדעים ומתמטיקה
 בבתי ספר יהודיים. 

 בליווי מכון "מרחבים"
 לאתר התכנית

 

 /יהיה בסדר
 לאםסעברית ב

 .מורים יהודים במגזר הערבי
הכשרה להוראה בתחום 

הלשון העברית של 
הבוגרים . סטודנטים יהודים

משתלבים בבתי ספר ערביים 
 בהוראת השפה העברית

 למידע נוסף

 

 הכשרת מהנדסים
 להוראת מתמטיקה

בעלי תואר אקדמי באחד 
מן התחומים: הנדסת 

מכונות, הנדסת חשמל, 
. הנדסת אלקטרוניקה

השיבוץ נעשה בבתי ספר 
 .של החינוך הטכנולוגי

 מכללת קיי
 
 

 חלוץ עירוני 
 נתניה

. הכשרה סדירה להוראה
חלוצים עירוניים  2כל 

משתלבים יחד בבתי ספר 

 .בנתניה, בליווי התכנית
 כל המכללות.
 לאתר התכנית

 

 

 תכניות הכשרה
 מעוגנות בי"ס

אקדמאים מצטיינים 
. מוכשרים בהכשרה ייחודית

מורים משובצים יחד  2-3כל 
  .באותו בית ספר

 לוינסקי, ס. הקיבוצים, 
 אורנים, בית ברל

 לאתר קרן טראמפ

 חממה ליזמות 
 חינוכית חברתית
 הכשרת מורים בעלי 

מנהיגותית, -אוריינטציה יזמית
המוסמכים להורות מגוון מקצועות, 
ויודעים לבטא את ייחודיותם תוך 

  .הכרת האחר וקבלתו
 ס. הקיבוצים המכון 

 הדמוקרטי

 חפ"ן
תכנית הכשרה ייחודית 

לאקדמאים לחינוך פתוח ניסויי, 
למבקשים לחקור להתנסות 

 תאפשרמולחוות למידה ש
 התבוננות מחודשת על המעשה 

 .החינוכי
 דוד ילין

 למידע נוסף

 חינוך ולדורף
מסלול הכשרת מורים 

פר לדורף בהשראת לבתי ס
 התפתחותהאנתרופוסופיה 

 ופיתוח רוחנית נפשית
 ויצירתיים אמנותיים יכולות

 חיה להוראה כבסיס
 בתהליכי ולהעמקה

 הילד. התפתחות
 דוד ילין

 למידע נוסף

 מכון כרם
מכון כרם לחינוך הומניסטי 
יהודי, מיסודו של כל ישראל 
חברים, הנו מסלול הכשרה 

של מכללת דוד ילין 
 .לתיכונים

שנים  3כל בוגר חייב ללמד 
 בליווי המכון.לפחות 

 למידע נוסף

 מדינת ישראל
 
 

 החינוך משרד
נהל עובדי ימ

 הוראה

 שבילים
הכשרה בחינוך סביבתי 

חברתי לאנשי חינוך פורצי 
 החינוך דרך בתחומי 

 חינוך, פורמאלי הבלתי
 .וקיימות דמוקרטי

 מכללת קיי
 למידע נוסף

 תספ"ה תקוה
מצוינים מבני הקהילה 
האתיופית מוכשרים 
לקראת השתלבותם 

כמורים וכמנהיגי חינוך 
 . במערכת

אורנים, ס. הקיבוצים, 
 אפרתה, שאנן.

 למידע נוסף
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http://www.dyellin.ac.il/unitacademic/preparationacademicteaching/kerem
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